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 يوسف بن محود احلوشان
yhoshan@gmail.com 

 
                                  https://t.me/dralhoshan   تليجرام  

  

mailto:yhoshan@gmail.com


3 

 

ْ يُ نَ ََّّْل، "ِبَقْولِِه[ وََكثْ َرَة السَُّؤاِل ]التَّْكِثرُي ِمَن السَُّؤاِل ِف اْلَمَساِئِل اْلِفْقِهيَِّة تَ َنطًُّعا، َوتَ  .1 ََ َكلًُّفا ِفيَما 
« 1»ْكِليِف َك َويَ َرْونَهُ ِمَن التَّ َذلِ  السََّلُف َيْكَرُهونَ َواْْلُْغُلوطَاُت َوَتْشِقيُق اْلُمَولََّداِت، َوَقْد َكاَن 

َوَما ِعْنَدُهْم  ، َويَ ُقوُلوَن: ِإَذا نَ َََّلِت النَّازِلَةُ ُوفِ َق اْلَمْسُئوُل ََلَا. قَاَل َماِلٌك: أَْدرَْكُت َأْهَل َهَذا اْلبَ َلدِ 
ْلُعَلَماِء َفَما ات ََّفُقوا ا ِعْلٌم َغرْيَ اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة، َفِإَذا نَ َََّلْت اَنزَِلٌة مَجََع اْْلَِمرُي ََلَا َمْن َحَضَر ِمنَ 
ُ َعَلْيهِ   َوَسلََّم. َوِقيَل: اْلُمرَاُد َعَلْيِه أَنْ َفَذُه، َوأَنْ ُتْم ُتْكِثُروَن اْلَمَساِئَل َوَقْد َكرَِهَها َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ْكثَارًا، َوقَالَهُ أَْيًضا َماِلٌك َوِقيَل: حْلَاًحا َواْستِ ِبَكثْ َرةِ اْلَمَساِئِل َكثْ رَةُ ُسَؤاِل النَّاِس اْْلَْمَواَل َواحْلََواِئَج إِ 
 َكْشِف اْلُمرَاُد ِبَكثْ رَِة اْلَمَساِئِل السَُّؤاُل َعمَّا اَل يَ ْعِِن ِمْن َأْحَواِل النَّاِس ِِبَْيُث يُ َؤدِ ي َذِلَك ِإَل 

سَُّسوا َوال يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم ْولِِه تَ َعاَل:" َوال تََ َعْورَاِِتِْم َوااِلطِ اَلِع َعَلى َمَساِوِئِهْم. َوَهَذا ِمْثُل ق َ 
« 3»[ . قَاَل اْبُن ُخَوْيَِّ َمْنَداٍد: َوِلَذِلَك قَاَل[ بَ ْعُض ] 12احلجرات: « [ 2»بَ ْعضاً" 

ََْ َيْسَأْل َعْنُه ِمْن أَْيَن َهَذا َأْو ُعِرَض َعَلْيهِ  َم إِلَْيِه طََعاٌم  ََْ َيْسَأْل ش َأْصَحابَِنا َمََت ُقدِ  ي َيْشََتِيِه 
ِث َعَلى ِمْن أَْيَن ُهَو، َومَحََل أُُموَر اْلُمْسِلِمنَي َعَلى السَّاَلَمِة َوالصِ حَِّة. قُ ْلُت: َواْلَوْجهُ مَحُْل احْلَِدي

يَع تِْلَك اْلُوُجوِه ُكلِ َها. َواَّللَُّ أَْعَلُم  َقَد قَاَل اْبُن اْلَعَرِبِ : اْعت َ  -الثَّالَِثةُ « . 4»ُعُموِمِه فَ يَ تَ َناَوُل مجَِ
َكَذِلَك، ِْلَنَّ َهِذِه اْْليََة   قَ ْوٌم ِمَن اْلَغاِفِلنَي ََتْرمَِي َأْسِئَلِة الن ََّوازِِل َحَتَّ تَ َقَع تَ َعلًُّقا ِِبَِذِه اْْليَِة َولَْيسَ 

َا َكاَن ِفيَما ت َ   َجَوابِِه، َواَل َمَساَءَة ِف َجَواِب َقُع اْلَمَساَءُة ِف ُمَصر َِحٌة ِبَِنَّ السَُّؤاَل اْلَمْنِهيَّ َعْنُه ِإَّنَّ
َا كَ  اَن اْْلَْوَل بِِه أَْن نَ َوازِِل اْلَوْقِت فَاْفََتَقَا. قُ ْلُت قَ ْولُُه: اْعتَ َقَد قَ ْوٌم ِمَن اْلَغاِفِلنَي ِفيِه قُ ْبٌح، َوِإَّنَّ

َا قُ ْلَنا َكاَن َأْوَل ِبِه، َوازِِل، َلِكنَُّه َجَرى َعَلى َعاَدتِهِ يَ ُقوَل: َذَهَب قَ ْوٌم ِإَل ََتِْرمِي َأْسِئَلِة الن َّ  ، َوِإَّنَّ
ُ َعْنُه يَ ْلعَ  ُن َمْن َسَأَل ِْلَنَُّه َقْد َكاَن قَ ْوٌم ِمْن السََّلِف َيْكَرُهَها. وََكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَْطَّاِب َرِضَي اَّللَّ

ََْ َيُكْن، ذََكَرُه الدَّارِِميُّ ِف   َزْيَد ْبَن بَاِبٍت  ُمْسَنِدِه، َوذُِكَر َعِن الَُّّْهرِيِ  قَاَل: بَ َلَغَنا َأنَّ َعمَّا 
 اْْلَْنَصارِيَّ َكاَن يَ ُقوُل ِإَذا ُسِئَل َعِن اْْلَْمِر: َأَكاَن َهَذا؟ فَِإْن قَاُلوا: نَ َعْم َقْد َكاَن َحدََّث ِفيهِ 

ْ َيُكْن قَ  اِر ْبِن سَاِسٍر َوَقْد ُسِئَل اَل َفَذُروُه َحَتَّ َيُكوَن. َوَأْسَنَد َعْن َعمَّ اِبلَِّذي يَ ْعَلُم، َوِإْن قَاُلوا: ََ
 َعْن مسألة فقال:

__________ 

ْرنُن ( . أي ال جيب إال ببيان، قال ابن العرب قوله تعال: )َوِإْن َتْسئَ ُلوا َعْنها ِحنَي يُ نَ ََُّّل اْلقُ 1)
لقرنن ليف الذي ال يبينه إال نَّول القرنن وجعل نَّول اتُ ْبَد َلُكْم( يشهد لكوهنا من ابب التك

 سببا لوجوب اجلواب.
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 .330ص  16( . راجع ج 2)
 ( . من ع.3)

( . وجد ِف ى سند عن الشيخة شهده بنت أب نصر الدينوري حلادثة تركناه لوروده ِف 4)
 (1).." 5ص  10ج 

 "فصل .2

 ِف متييَّ البدعة من السنة

 ما السنة؟

ن السنة ِف اللغة الطريق، وال ريب ِف أن أهل النقل واْلثر، املتبعني نبار اعلم رمحك هللا إ
رسول هللا )ونبار الصحابة، هم أهل السنة؛ ْلهنم على تلك الطريق اليت َ حيدث فيها 

 حادث، وإَّنا وقعت احلوادث والبدع بعد رسول هللا )وأصحابه.

 

 ما البدعة؟

نقصان.  ملخالفة، أو توجب التعاطي عليها بَّسادة أووالبدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة اب
ذلك، وينفرون من كل مبتدع. وإن كان جائَّا حفاظا  السلف يكرهونوقد كان مجهور 

لألصل، وهو االتباع، وقد قال زيد بن بابت ْلب بكر وعمر رضي هللا عنهما حني قاال له 
 سلمة: أن وعن عبد هللا بن أب " امجع القرنن ": كيف تفعالن شيئا َ يفعله رسول هللا )؟

سعد بن مالك رمحه هللا تعال مسع رجال يقول: " لبيك ذا املعارج " فقال: ما كنا نقول هذا 
 (2)على عهد رسول هللا ).."

 "ويروى ِف كتب هللا: عجبا ملن قيل فيه اْلري وليس فيه خري فكيف يفرح؟! وملن قيل فيه .3
ذلك من أحب لنفسه وأبغض الناس على السوء وهو فيه كيف يغضب؟! وأعجب من 

 الظن.

 

 حب املدح وطلب احلمد

                                         
 6/332تفسري القرطيب، القرطيب، مشس الدين  (1)
 88السنة والبدعة = اْلمر ابالتباع والنهي عن االبتداع، اجَلاَلل السُُّيوطي ص/حقيقه  (2)
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ذلك، قال بعضهم: من  السلف يكرهونومما أحدث حب املدح، وطلب احلمد. وكان 
أحب املدح، وكره الذم، فهو منافق. وقال سفيان الثوري: إذا كنت إذا قيل لك؛ بئس 

ا. ري ما َ تر أن فيك خري الرجل، تغضب فأنت بئس الرجل. وقال نخر: ال يَّال فيك خ
وسئل بعضهم: ما عالمة املنافق؟ فقال: الذي إذا مدح مبا ليس فيه اراتح لذلك قلبه. وقال 
سفيان: إذا رأيت الرجل حيب أن حيبه الناس كلهم، ويكره أن يذكره أحد بسوء، فاعلم أنه 

 منافق.

ن إل صانعها، ويشهدو وكان السلف إذا مدحوا خافوا، وأشفقوا على املكر، وردوا الصنعة 
أن ِف الفطرة فاطرها، وال ينظرون إل نفوسهم، وال يعجبون بوصفهم. وهذه طرق قد درست، 

 وانقطع سالكها.

اللهم انظمنا ِف سلكك اْلبرار، وأحلقنا ابْلخيار، الذي هم غرسك الذين تستعملهم 
رسا يشغلهم ه الدنيا غبطاعتك، وقد روي عن رسول هللا )أنه قال: " ال يَّال هللا يغرس ِف هذ

 (1)بطاعته ". فغرس هللا تعال حمروس من اْلموال،." 
ترسم منهج اإلسالم ِف  -إل جانب النصوص القرننية -"ولعل جمموعة هذه اْلحاديث .4

 املعرفة..

إن املعرفة ِف اإلسالم إَّنا تطلب ملواجهة حاجة واقعة وِف حدود هذه احلاجة الواقعة.. 
ن الطاقة البشرية أن تنفق ِف استجالئه واستكناهه، ْلن معرفته ال فالغيب وما وراءه تصا

 تواجه حاجة واقعية ِف حياة البشرية.

وحسب القلب البشري أن يؤمن ِبذا الغيب كما وصفه العليم به. فأما حني يتجاوز اإلميان 
تكناهه سبه إل البحث عن كنهه فإنه ال يصل إل شيء أبداً، ْلنه ليس مَّوداً ابملقدرة على ا

إال ِف احلدود اليت كشف هللا عنها.. فهو جهد ضائع. فوق أنه ضرب ِف التيه بال دليل، 
 يؤدي إل الضالل البعيد.

وأما اْلحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع اْلقضية اليت تتطلب هذه اْلحكام.. 
 وهذا هو منهج اإلسالم..

                                         
 202حقيقه السنة والبدعة = اْلمر ابالتباع والنهي عن االبتداع، اجَلاَلل السُُّيوطي ص/ (1)
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عن  وإن تنَّلت اْلوامر والنواهي -فيذيففي طوال العهد املكي َ يتنَّل حكم شرعي تن
ولكن اْلحكام التنفيذية كاحلدود والتعازير والكفارات َ تتنَّل إال بعد قيام  -أشياء وأعمال

 الدولة املسلمة اليت تتول تنفيذ هذه اْلحكام.

ووعى الصدر اْلول هذا املنهج واتاهه فلم يكونوا يفتون ِف مسألة إال إذا كانت قد وقعت 
ل وِف حدود القضية املعروضة دون تفصيص للنصوص، ليكون للسؤال والفتوى ابلفع

 جديتهما ومتشيهما كذلك مع ذلك املنهج الَتبوي الرابين:

يلعن من سأل عما َ يكن.. ذكره الدارمي  ِف  -رضي هللا عنه -كان عمر بن اْلطاب
عن  يقول إذا سئلمسنده.. وذكر عن الَّهري قال: بلغنا أن زيد بن بابت اْلنصاري كان 

 اْلمر: أكان هذا؟ فإن قالوا:

نعم قد كان، حدث فيه ابلذي يعلم. وإن قالوا: َ يكن، قال: فذروه حَت يكون. وأسند 
فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: ال. قال. دعوان  -وقد سئل عن مسألة -عن عمار بن ساسر

 حَت يكون، فإذا كان تشمناها لكم.

بد هللا بن حممد بن أب شيبة، قال: حدثنا ابن فضيل، عن عطاء، وقال الدارمي : حدثنا ع
ه صلى هللا علي -عن ابن عباس، قال: ما رأيت قومًا كانوا خريًا من أصحاب رسول هللا

َيْسئَ ُلوَنَك »ما سألوه إال عن ثالث عشرة مسألة حَت قبض، كلهن ِف القرنن، منهن:  -وسلم
ون إال عما وشبهه.. ما كانوا يسأل« .. ئَ ُلوَنَك َعِن اْلَمِحيضِ َوَيسْ « .. »َعِن الشَّْهِر احْلَرامِ 

 ينفعهم.

وقال مالك: أدركت هذا البلد )يعِن املدينة( وما عندهم علم غري الكتاب والسنة. فإذا نَّلت 
انزلة، مجع اْلمري َلا من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذه. وأنتم تكثرون املسائل 

صلى هللا عليه وسلم! وقال القرطيب ِف سياق تفسريه لآلية: روى  -هللاوقد كرهها رسول 
 حرم عليكم إن هللا»قال:  -صلى هللا عليه وسلم -مسلم عن املغرية بن شعبة عن رسول هللا

عقوق اْلمهات، ووأد البنات، ومنعًا وهات. وكره لكم ثالباً: قيل وقال وكثرة السؤال، 
ن السؤال التكثري م« : وكثرة السؤال»العلماء: املراد بقوله: قال كثري من « .. وإضاعة املال

ِف املسائل الفقهية تنطعاً، وتكلفًا فيما َ ينَّل، واْلغلوطات، وتشقيق املولدات. وقد كان 
 ذلك ويرونه من التكلف. ويقولون: إذا نَّلت النازلة وفق املسئول َلا.. السلف يكرهون
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حلياة ابْلحكام، املشتقة َلا من أصول شريعة هللا، إنه منهج واقعي جاد. يواجه وقائع ا
مواجهة عملية واقعية.. مواجهة تقدر املشكلة ِبجمها وشكلها وظروفها كاملة ومالبساِتا، 

 (1)مث تقضي فيها ابحلكم الذي." 
 "معىن التجدد. .5

ح وال ر وإن أريد ابلنفي أن هللا تعال ال يفعل ما يشاء، وال يتكلم مبا شاء، إذا شاء، وال يف
يغضب، وال يرضى كما يليق به ِف ذلك كله، أي ال يوصف مبا وصف به نفسه، أو وصفه 
به رسوله من الصفات اليت ذكرانها وغريها كاالستواء والنَّول، واجمليء لفصل القضاء يوم 
القيامة فهذا النفي ابطل. وال يقال: إن من يثبت هذه الصفات، وما ِف معناها يقول ِبلول 

هلل تعال، ْلن التعبري اصطالح جديد ابتدعه علماء الكالم بعد نشأة علم الكالم، احلوادث اب
وانتشاره ِف صفوف املسلمني املتأخرين )اْللف( ، وال ينبغي أن جنعل هذا االصطالح 
احلديث قاعدة نبِن عليها نفي صفات هللا اليت وصف هللا ِبا نفسه، أو وصفه ِبا رسوله 

اْلولون من الصحابة والتابعني على إثباِتا، واإلميان ِبا دون أن يشذ اْلمني، ودرج املسلمون 
 فرد منهم، وهلل احلمد واملنة على ذلك.

ومما له صلة ِبذه الفقرة مسألة: هل الصفة زائدة على الذات، أو هل هي غري الذات أم ال؟ 
سلوب، ذا اْلوهذا أيضا من اْلساليب اليت أحدثها علماء الكالم، وال عهد لعلماء السلف ِب

مثل هذه اْللفاظ اجململة، رغبة منهم ِف الوقوف مع النصوص، وعدم  السلف يكرهونبل 
 اْلروج منها ِف هذه املطالب اإلَلية العظيمة.

أما املتأخرون من أتباع السلف الذين اضطروا إل اْلوض مع أهل الكالم للذود عن العقيدة، 
 َلم ِبن الصفة غري الذات أو زائدة على الذات أنوللحفاظ عليها فإهنم قالوا: إن أريد بقو 

 هناك ذاات جمردة قائمة بنفسها، منفصلة عن الذات، فهذا غري صحيح.

 (2)وإن أريد أن الصفات زائدة عن الذات مبعىن أن للذات معىن غري." 

                                         
 2/987ِف ظالل القرنن، سيد قطب  (1)
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"بدعة، ْلن من أهم أحرص منا على العلم ما سألوا عنها وهم الصحابة ملا قال هللا: }استوى  .6
[ ، عرفوا عظمة هللا عَّ وجل، ومعىن االستواء على العرش، 54على العرش{ ]اْلعراف: 

وأنه ال ميكن أن تسأل: كيف استوى؟ ْلنك لن تدرك ذلك فنحن إذا سئلنا، فنقول: هذا 
 السؤال بدعة.

وكالم مالك رمحه هللا ميَّان جلميع الصفات، فإن قيل لك مثال: إن هللا ينَّل إل السماء 
كيف ينَّل؟ فالنَّول غري جمهول، والكيف غري معقول، واإلميان به واجب والسؤال   الدنيا،

عن بدعة والذين يسألون: كيف ميكن النَّول وثلث الليل يتنقل؟! فنقول: السؤال هذا بدعة  
كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة وهم أحرص منك على اْلري وعلى العلم مبا 

ن الرسول عليه الصالة والسالم، فهو َ يعلمهم. فسؤالك جيب هلل عَّ وجل، ولسنا ِبعلم م
 هذا بدعة، ولوال أننا حنسن الظن بك، لقلنا ما يليق بك ِبنك رجل مبتدع.

 ونالسلف يكرهواإلمام مالك رمحه هللا قال: "ما أراك إال مبتدعا" مث أمر به فأخرج، ْلن 
 أهل البدع وكالمهم واعَتاضاِتم وتقديراِتم وجمادالِتم.

 (1)فأنت سا أخي عليك هذا الباب ابلتسليم، فمن متام." 
"واالقتداء ابلعرب ِف خطاِبا. فلو ترك الناس على حلنهم كان نقصا وعيبا؛ فكيف إذا جاء  .7

قوم إل اْللسنة العربية املستقيمة، واْلوزان القومية: فأفسدوها مبثل هذه املفردات واْلوزان 
العرابء إل أنواع اَلذسان؛ الذي ال يهذي به إال قوم من املفسدة للسان الناقلة عن العربية 
 اْلعاجم الطماطم الصميان؟!!( اه 

 :-رمحه هللا تعال  -مث قال 
)وهؤالء قوم تركوا املقامرة ابْليدي، وعجَّوا عنها: ففتحوا القمار ابْللسنة، والقمار ابْللسنة 

ؤالء، سلمني املبالغة ِف عقوبة هأفسد للعقل والدين من القمار ابْليدي. والواجب على امل
هجرهم، واستتابتهم؛ بل لو فرض أن الرجل نظم هذه اْلزجال العربية من غري مبالغة لنهي 
عن ذلك؛ بل لو نظمها ِف غري الغَّل، فإهنم اترة ينظموهنا ابلكفر ابهلل وبكتابه ورسوله، كما 

ظموهنا هو املخلوق، واترة ين نظمها ))أبو احلسن التسَتي(( ِف ))وحدة الوجود(( وأن اْلالق
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ِف الفسق: كنظم هؤالء الغواة، والسفهاء الفساق. ولو قدر أن انظما نظم هذه اْلزجال ِف 
 مكان حانوت: هني؛ فإهنا تفسد اللسان العرب، وتنقله إل العجلة املنكرة.

عربية(( لتغيري شعائر العرب حَت ِف املعامالت، وهو ))التكلم بغري ا السلف يكرهونوما زال 
إال حلاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأمحد؛ بل قال مالك: من تكلم ِف مسجدان 

 (1)بغري." 
 :-رمحه هللا تعال  -"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  .8

)هذا حديث موضوع عند من له أدىن معرفة ابحلديث، وال َتل نسبته إل الرسول املعصوم، 
صلى  -ني، وإمام املتقني وقائد الغر احملجلني(( غري نبينا وال نعلم أحدا هو: ))سيد املسلم

 ، واللفظ مطلق، ما قاله فيه: ))من بعدي(( ( انتهى.-هللا عليه وسلم 

 

 اْلمة البدوية:

 مضى ِف: التفت.

 

 (1)¬أمؤمن أنت: 
كن دقيقا ِف أصول الدين، فإن للمبتدعة الكالميني وغريهم ألفاظا جيروهنا على أصول 

قد تندرج على من شاء هللا من أهل السنة واجلماعة، ومنها هذا السؤال، فقد  معتقدهم، 
سؤال الرجل لغريه: أمؤمن أنت؟ ويكرهون  السلف يكرهونكان اإلمام أمحد وغريه من 

 اجلواب.

ْلن هذه بدعة أحدثها املرجئة؛ ليحتجوا ِبا لقوَلم ِبن اإلميان: التصديق. فافهم، واحذر 
 مما نراه ِف حرفه من هذا الكتاب: غوائل ألفاظهم. ومنها

 وهللا على ما يشاء قدير.

 اإلميان شيء واحد ِف القلب.

 كالم النفس.

 قول النفس.
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 -يه وسلم صلى هللا عل -عن النيب  -رضي هللا تعال عنه  -( عن أب هريرة 2)¬أميت: 
 القال: ))ال يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي وموالي. و 

 يقل

_________¬ 

 .449 - 448/ 7( )أمؤمن أنت: الفتاوى 1)¬
. 180 -5/178. صحيح البخاري مع الفتح 2/423( )أميت: أمحد ِف مسنده 2)¬

. 273 - 272/ 7. ِتذيب السنن 657، 3/656. كنَّ العمال 4/1764ومسلم 
 425. سنن النسائي / الصمت ونداب اللسان ص/ 313 - 312اْلذكار للنووي ص/

. وأييت ِف 247. تنبيه الغافلني للنحاس. ص/ 137. الفتاوى احلديثية ص/ 364قم ر 
 (1)حرف اْلاء: خليفة هللا، وِف حرف الراء بلفظ: ربك، مَّيد َلذا.." 

 ( .1)¬"فهو حممود وما خالف السنة فهو مذموم(  .9

 ( .2)¬ِف قيام رمضان )نعمت البدعة هي(  -رضي هللا عنه  -واحتج بقول عمر 

عن الشافعي قول نخر يفسر ما سبق. فأخرج البيهقي ِف مناقب الشافعي بسنده عنه  وروى
قال: )احملدبات من اْلمور ضرابن: أحدمها: ما أحدث مما خيالف كتااب أو سنة أو أثرا أو 
إمجاعا فهي البدعة الضاللة. والثانية ما أحدث من اْلري ال خالف فيه لواحد من هذا 

 ( .4)¬ومة( ( فهي حمدثة غري مذم3)¬

 وقال ابن اجلوزي:

عن فعل َ يكن فابتدع، واْلغلب ِف املبتدعات أهنا تصادم الشريعة  -)البدعة عبارة 
ابملخالفة وتوجب التعاطي عليها بَّسادة أو نقصان. فإن ابتدع شيء ال خيالف الشريعة وال 

ع وإن  وكانوا ينفرون من كل مبتد  السلف يكرهونهيوجب التعاطي عليها فقد كان مجهور 
كان جائَّا حفظا لألصل وهو االتباع. . . وقد جرت حمدبات ال تصادم الشريعة وال يتعاطى 

 ( واستشهد بقول عمر: " نعمت البدعة هذه ".5)¬عليها فلم يروا بفعلها ِبسا( 

مم فقد تمث قال: )ومَت أسند احملدث إل أصل مشروع َ يذم، فأما إذا كانت البدعة كامل
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 ( .6)¬اعتقد نقص الشريعة، وإن كانت مضادة فهي أعظم( 

 وإذا كان الشافعي ومن اتبعه قد اكتفى بتقسيم البدعة إل قسمني: بدعة

_________¬ 

( حلية اْلولياء وطبقات اْلصفياء. احلافظ أبو نعيم أمحد بن عبد هللا اْلصبهاين، 1)¬
 .113/  9ه  1400، نشر دار الكتاب العرب، بريوت، 3ط 

 .58/  3( أخرجه البخاري ِف كتاب الَتاويح. ابب فضل من قام رمضان، 2)¬
 ( أي ال خيالف هذا احلادث الكتاب أو السنة أو اْلثر أو اإلمجاع.3)¬

، دار الَتاث، القاهرة، 1( مناقب الشافعي للبيهقي، َتقيق السيد أمحد صقر، ط4)¬
1  /468 - 469. 

وت، اجلوزي، طبع املطبعة املنريية، نشر دار الندوة اجلديدة، بري ( تلبيس إبليس البن 5)¬
 .17 - 16ص

( تلبيس إبليس البن اجلوزي، طبع املطبعة املنريية، نشر دار الندوة اجلديدة، بريوت، 6)¬
 (1).." 17 - 16ص

 ورواه مسلم أيضا عن أب هريرة بلفظ نخر.« "وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال .10

لفقهية التكثري من السؤال ِف املسائل ا« وكثرة السؤال»العلماء: املراد بقوله: قال كثري من 
 ف يكرهونالسلتنط عا، وتكلفا فيما َ ينَّل، واْلغلوطات، وتشقيق املولدات، وقد كان 

 ذلك ويرونه من التكل ف.

 يفهم من ذلك أن السؤال إليضاح اجململ الغامض من القرنن مباح، مثل السؤال عن البيان
الشاِف ِف َترمي اْلمر بعد نَّول نية البقرة. أما السؤال عما ال يفيد أو عن حكم مسألة َ 
َتر م أو َ يكلف ِبا املسلمون، أو عما ال حاجة إل السؤال فيه وكان ِف اإلجابة عنه زسادة  

 كلفة ومشقة، فهو حرام.

ُ َغُفوٌر َحِليٌم أي عفا هللا عم ُ َعْنها َواَّللَّ هو مما عفا هللا عنه وسكت ا َ يذكره ِف كتابه فَعَفا اَّللَّ
عليه، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها، وهللا غفور ملن أخطأ ِف السؤال واتب، حليم 
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 ال يعاجلكم ابلعقوبة على ما فرطتم أو قص رمت فيه.

روى الدارقطِن وغريه عن أب ثعلبة اْلشِن جرثوم بن انشر رضي هللا تعال عنه عن رسول 
د  حدودا إن هللا تعال فرض فرائض فال تضيعوها، وح» صل ى هللا عليه ونله وسل م قال: هللا

فال تعتدوها، وحر م أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء، رمحة لكم غري نسيان، فال 
 « .تبحثوا عنها

أمهلوا  مث بني  هللا تعال حالة بعض اْلقوام السابقني مثل قوم صاحل الذين سألوا عن مسائل مث
حكمها، فقال: َقْد َسَأََلا قَ ْوٌم ِمْن قَ ْبِلُكْم.. أي قد سأل هذه املسائل املنهي عنها قوم من 
 قبلكم، فأجيبوا عنها، مث َ يؤمنوا ِبا، فأصبحوا ِبا كافرين، أي بسببها، واملعىن: أين بينت

 ستهَّاء والعناد.اال َلم، فلم ينتفعوا ِبا ْلهنم َ يسألوا على وجه االسَتشاد، بل على وجه

روى البخاري ومسلم عن أب هريرة: عبد الرمحن بن صخر رضي هللا تعال عنه قال: مسعت 
أتوا منه ما ما هنيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به ف»رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يقول: 

 (1)« .." همئاستطعتم، فإَّنا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختالفهم على أنبيا
 "عدل رقبة: يعِن له من اْلجر ما يعادل عتق رقبة. .11

 يكرهون: حيرمون. والضمري ِف يكرهون عائد للسلف الصاحل.

 الشرح اإلمجايل لألثرين:

ِف اْلثر اْلول خيربان سعيد بن جبري أنه من أزال متيمة من إنسان كان له من اْلجر عند هللا 
 من علقها من النار، وحرره من رق اَلوى والشرك.مثل أجر من أعتق رقبة؛ ْلنه أعتق 

ها سواء  التمائم، وأيمرون بقطعها وإزالت السلف يكرهونوِف اْلثر الثاين خيربان الراوي أن 
 كانت من القرنن أو من غريه.

 فوائد اْلثرين:

 . فضل إنكار املنكر.1

 . َترمي التميمة.2

 . فضل إعتاق الرقبة.3
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 سواء كانت من القرنن أو غريه.. َترمي السلف للتمائم 4

 مناسبة اْلثرين للباب:

 حيث دل كل منهما على َترمي تعليق التميمة سواء كانت من القرنن أو من غريه.

 مناسبة اْلثرين للتوحيد:

حيث دل كل منهما على َترمي تعليق التميمة لدفع الضرر؛ ْلن جلب النفع ودفع الضرر 
 (1)من غري هللا شرك.." من اْلفعال اْلاصة ابهلل، وطلبها 

"االعتبار، بل جوزوه ابعتبار أن اْلعمال جَّء منه كما تقدم أيضا، واْلعمال ال  .12
يستطيع اإلنسان أن جيَّم ابستكماَلا فيعلق اإلميان ِبذا االعتبار. وِف بيان خمالفة مأخذ 

مية: مث ياْلشاعرة ِف جواز االستثناء ِف اإلميان ملا عليه السلف يقول شيخ اإلسالم ابن ت
أكثر املتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون ابالستثناء ِف اإلميان، ويقولون: اإلميان ِف 
الشرع: ما يواِف به العبد ربه وإن كان ِف اللغة أعم من ذلك، فجعلوا ِف مسألة االستثناء 

عمال، مسمى اإلميان ما ادعوا أنه مسماه ِف الشرع وعدلوا عن اللغة، فهال فعلوا هذا ِف اْل
وداللة الشرع على أن اْلعمال الواجبة من متام اإلميان ال َتصى كثرة، خبالف داللته على 
أنه ال يسمى إمياان، إال ما مات الرجل عليه، فإنه ليس ِف الشرع ما يدل على هذا، وهو 
قول حمدث، َ يقله أحد من السلف، لكن هؤالء ظنوا أن الذين استثنوا ِف اإلميان من 

 ان هذا مأخذهم.السلف ك

وعلى كل حال، فالسلف ال جيوزون االستثناء ِف اإلميان عن شك فيه، فاإلنسان يستثِن ِف 
إميانه إذا سئل عنه قاصدا تنب تَّكية نفسه ابدعاء استكمال اإلميان، ْلنه عبارة عن تصديق 

قاطع  نقليب وأعمال، واْلعمال ال يستطيع اإلنسان ادعاء استكماله َلا، وإال فإن اإلنسا
اء  بتصديقه القليب. غري أن االستثناء ورد ِف النصوص فيما هو مقطوع به أيضا، وَترمي االستثن

كلية بدعوى أنه شك ال يصح، ْلن ذلك إذا صح فإن معناه أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
إان إن شاء هللا بكم الحقون "، وهذا … كان شاكا حني قال ِف تسليمه على املوتى: " 

يقوله مسلم. فاالستثناء جائَّ ابعتبار اْلعمال، ال ِف االعتقاد القليب، وال ِف القول  ما ال
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اجلواب عن سؤال أمؤمن أنت ابإلطالق ْلن فيه  السلف يكرهوناللساين. وكما تقدم فإن 
ادعاء استكمال اإلميان وتَّكية للنفس، وهذا ادعاء غري الئق وتَّكية ال توز لقوله تعال: 

 نفسكم{ كما أن السلف كرهوا إيراد مثل هذا السؤال أصال.}فال تَّكوا أ

__________ 

 (1).." 121-120ابن تيمية، كتاب اإلميان، ص
ًعا، َوَتَكلًُّفا ِفيَما "ِبَقْولِِه[ وََكثْ َرَة السَُّؤاِل ]التَّْكِثرُي ِمَن السَُّؤاِل ِف اْلَمَساِئِل اْلِفْقِهيَِّة تَ َنطُّ  .13

َذِلَك َويَ َرْونَُه ِمَن  َرُهونَ السََّلُف َيكْ ْغُلوطَاُت َوَتْشِقيُق اْلُمَولََّداِت، َوَقْد َكاَن ََْ يُ نَ ََّّْل، َواْْلُ 
َل َهَذا ، َويَ ُقوُلوَن: ِإَذا نَ َََّلِت النَّازَِلُة ُوفِ َق اْلَمْسُئوُل ََلَا. قَاَل َماِلٌك: أَْدرَْكُت أَهْ « 1»التَّْكِليِف 

ا َمْن َحَضَر ِمَن ِعْلٌم َغرْيَ اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة، فَِإَذا نَ َََّلْت اَنزَِلٌة مَجََع اْْلَِمرُي َلََ اْلبَ َلِد َوَما ِعْنَدُهْم 
ُ َعَلْيِه اْلُعَلَماِء َفَما ات ََّفُقوا َعَلْيِه أَنْ َفَذُه، َوأَنْ ُتْم ُتْكِثُروَن اْلَمَساِئَل َوَقْد َكرَِهَها َرُسوِل اَّللَِّ   َصلَّى اَّللَّ

ا َواْسِتْكثَارًا، َم. َوِقيَل: اْلُمرَاُد ِبَكثْ َرِة اْلَمَساِئِل َكثْ َرُة ُسَؤاِل النَّاِس اْْلَْمَواَل َواحْلََواِئَج ِإحْلَاحً َوَسلَّ 
ِِبَْيُث اِس َوقَاَلُه أَْيًضا َماِلٌك َوِقيَل: اْلُمرَاُد ِبَكثْ َرِة اْلَمَساِئِل السَُّؤاُل َعمَّا اَل يَ ْعِِن ِمْن َأْحَواِل النَّ 

َوال َتَسَُّسوا  يُ َؤدِ ي َذِلَك ِإَل َكْشِف َعْوَراِِتِْم َوااِلطِ اَلِع َعَلى َمَساِوِئِهْم. َوَهَذا ِمْثلُ قَ ْولِِه تَ َعاَل:"
[ . قَاَل اْبُن ُخَوْيَِّ َمْنَداٍد: َوِلَذِلَك قَاَل[ 12احلجرات: « [ 2»َوال يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعضاً" 

ََْ َيْسَأْل َعْنُه ِمْن أَْيَن َهَذا َأْو ُعِرَض َعَليْ « 3»بَ ْعُض ]  َم إِلَْيِه طََعاٌم  ِه شي َأْصَحابَِنا َمََت ُقدِ 
ََْ َيْسَأْل ِمْن أَْيَن ُهَو، َومَحََل أُُموَر اْلُمْسِلِمنَي َعَلى السَّاَلَمِة َوالصِ حَِّة. قُ ْلتُ  : َواْلَوْجُه َيْشََتِيِه 

يَع تِْلَك اْلُوُجوِه ُكلِ َها. َواَّللَُّ أَْعَلُم مَحُْل احْلَِديِث  قَاَل  -الثَّالَِثةُ « . 4»َعَلى ُعُموِمِه فَ يَ تَ َناَوُل مجَِ
ًقا ِِبَِذِه اْْليَِة َولَْيَس  اْبُن اْلَعَرِبِ : اْعتَ َقَد قَ ْوٌم ِمَن اْلَغاِفِلنَي ََتْرمَِي َأْسِئَلِة الن ََّوازِِل َحَتَّ تَ َقَع تَ َعلُّ 

َا َكاَن ِفيَما تَ َقُع اْلمَ َكذَ  َساَءُة ِف ِلَك، ِْلَنَّ َهِذِه اْْليََة ُمَصر َِحٌة ِِبَنَّ السَُّؤاَل اْلَمْنِهيَّ َعْنُه ِإَّنَّ
يِه َغاِفِلنَي فِ َجَواِبِه، َواَل َمَساَءَة ِف َجَواِب نَ َوازِِل اْلَوْقِت فَاْفََتَقَا. قُ ْلُت قَ ْولُُه: اْعتَ َقَد قَ ْوٌم ِمَن الْ 

َا َكاَن اْْلَْوَل بِِه َأْن يَ ُقوَل: َذَهَب قَ ْوٌم ِإَل ََتْرمِِي َأْسِئَلِة الن ََّوازِِل، َلِكنَّ  ُه َجَرى َعَلى قُ ْبٌح، َوِإَّنَّ
َا قُ ْلَنا َكاَن َأْوَل بِِه، ِْلَنَّهُ َقْد َكاَن قَ ْوٌم ِمْن السََّلِف َيْكَرُهَها. وََكاَن ُعَمرُ  ْبُن اْلَْطَّاِب  َعاَدتِِه، َوِإَّنَّ
ُ َعْنهُ يَ ْلَعُن َمْن َسَأَل َعمَّا ََْ َيُكْن، ذََكَرُه الدَّارِِميُّ ِف ُمْسَنِدِه، َوذُِكَر َعِن ا لَُّّْهرِيِ  قَاَل: َرِضَي اَّللَّ
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َذا؟ فَِإْن قَاُلوا: نَ َعْم هَ  بَ َلَغَنا َأنَّ َزْيَد ْبَن بَاِبٍت اْْلَْنَصارِيَّ َكاَن يَ ُقوُل ِإَذا ُسِئَل َعِن اْْلَْمِر: َأَكانَ 
ْ َيُكْن قَاَل َفَذُروُه َحَتَّ َيُكوَن. َوَأْسنَ  َد َعْن َعمَّاِر َقْد َكاَن َحدََّث ِفيِه اِبلَِّذي يَ ْعَلُم، َوِإْن قَاُلوا: ََ

 ْبِن سَاِسٍر َوَقْد ُسِئَل َعْن مسألة فقال:

__________ 

نَ ََُّّل اْلُقْرنُن  قوله تعال: )َوِإْن َتْسئَ ُلوا َعْنها ِحنَي ي ُ ( . أي ال جيب إال ببيان، قال ابن العرب1)
تُ ْبَد َلُكْم( يشهد لكوهنا من ابب التكليف الذي ال يبينه إال نَّول القرنن وجعل نَّول القرنن 

 سببا لوجوب اجلواب.

 .330ص  16( . راجع ج 2)
 ( . من ع.3)

ده ِف الدينوري حلادثة تركناه لورو ( . وجد ِف ى سند عن الشيخة شهده بنت أب نصر 4)
 (1).." 5ص  10ج 

 "فصل .14

 ِف متييَّ البدعة من السنة

 ما السنة؟

اعلم رمحك هللا إن السنة ِف اللغة الطريق، وال ريب ِف أن أهل النقل واْلثر، املتبعني نبار 
رسول هللا )ونبار الصحابة، هم أهل السنة؛ ْلهنم على تلك الطريق اليت َ حيدث فيها 

 حادث، وإَّنا وقعت احلوادث والبدع بعد رسول هللا )وأصحابه.

 

 ما البدعة؟

والبدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة ابملخالفة، أو توجب التعاطي عليها بَّسادة أو نقصان. 
ذلك، وينفرون من كل مبتدع. وإن كان جائَّا حفاظا  السلف يكرهونوقد كان مجهور 

يد بن بابت ْلب بكر وعمر رضي هللا عنهما حني قاال له لألصل، وهو االتباع، وقد قال ز 
" امجع القرنن ": كيف تفعالن شيئا َ يفعله رسول هللا )؟ وعن عبد هللا بن أب سلمة: أن 
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سعد بن مالك رمحه هللا تعال مسع رجال يقول: " لبيك ذا املعارج " فقال: ما كنا نقول هذا 
 (1)على عهد رسول هللا ).."

"ويروى ِف كتب هللا: عجبا ملن قيل فيه اْلري وليس فيه خري فكيف يفرح؟! وملن  .15
قيل فيه السوء وهو فيه كيف يغضب؟! وأعجب من ذلك من أحب لنفسه وأبغض الناس 

 على الظن.

 

 حب املدح وطلب احلمد

ذلك، قال بعضهم: من  السلف يكرهونومما أحدث حب املدح، وطلب احلمد. وكان 
كره الذم، فهو منافق. وقال سفيان الثوري: إذا كنت إذا قيل لك؛ بئس أحب املدح، و 

الرجل، تغضب فأنت بئس الرجل. وقال نخر: ال يَّال فيك خري ما َ تر أن فيك خريا. 
وسئل بعضهم: ما عالمة املنافق؟ فقال: الذي إذا مدح مبا ليس فيه اراتح لذلك قلبه. وقال 

الناس كلهم، ويكره أن يذكره أحد بسوء، فاعلم أنه  سفيان: إذا رأيت الرجل حيب أن حيبه
 منافق.

وكان السلف إذا مدحوا خافوا، وأشفقوا على املكر، وردوا الصنعة إل صانعها، ويشهدون 
أن ِف الفطرة فاطرها، وال ينظرون إل نفوسهم، وال يعجبون بوصفهم. وهذه طرق قد درست، 

 وانقطع سالكها.

رار، وأحلقنا ابْلخيار، الذي هم غرسك الذين تستعملهم اللهم انظمنا ِف سلكك اْلب
بطاعتك، وقد روي عن رسول هللا )أنه قال: " ال يَّال هللا يغرس ِف هذه الدنيا غرسا يشغلهم 

 (2)بطاعته ". فغرس هللا تعال حمروس من اْلموال،." 
 مترسم منهج اإلسال -إل جانب النصوص القرننية -"ولعل جمموعة هذه اْلحاديث .16

 ِف املعرفة..

إن املعرفة ِف اإلسالم إَّنا تطلب ملواجهة حاجة واقعة وِف حدود هذه احلاجة الواقعة.. 
فالغيب وما وراءه تصان الطاقة البشرية أن تنفق ِف استجالئه واستكناهه، ْلن معرفته ال 
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 تواجه حاجة واقعية ِف حياة البشرية.

إلميان ه العليم به. فأما حني يتجاوز اوحسب القلب البشري أن يؤمن ِبذا الغيب كما وصف
به إل البحث عن كنهه فإنه ال يصل إل شيء أبداً، ْلنه ليس مَّوداً ابملقدرة على استكناهه 
إال ِف احلدود اليت كشف هللا عنها.. فهو جهد ضائع. فوق أنه ضرب ِف التيه بال دليل، 

 يؤدي إل الضالل البعيد.

سأل عنها عند وقوع اْلقضية اليت تتطلب هذه اْلحكام.. وأما اْلحكام الشرعية فتطلب وي
 وهذا هو منهج اإلسالم..

عن  وإن تنَّلت اْلوامر والنواهي -ففي طوال العهد املكي َ يتنَّل حكم شرعي تنفيذي
ولكن اْلحكام التنفيذية كاحلدود والتعازير والكفارات َ تتنَّل إال بعد قيام  -أشياء وأعمال

  تتول تنفيذ هذه اْلحكام.الدولة املسلمة اليت

ووعى الصدر اْلول هذا املنهج واتاهه فلم يكونوا يفتون ِف مسألة إال إذا كانت قد وقعت 
ابلفعل وِف حدود القضية املعروضة دون تفصيص للنصوص، ليكون للسؤال والفتوى 

 جديتهما ومتشيهما كذلك مع ذلك املنهج الَتبوي الرابين:

يلعن من سأل عما َ يكن.. ذكره الدارمي  ِف  -هللا عنه رضي -كان عمر بن اْلطاب
مسنده.. وذكر عن الَّهري قال: بلغنا أن زيد بن بابت اْلنصاري كان يقول إذا سئل عن 

 اْلمر: أكان هذا؟ فإن قالوا:

نعم قد كان، حدث فيه ابلذي يعلم. وإن قالوا: َ يكن، قال: فذروه حَت يكون. وأسند 
فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: ال. قال. دعوان  -د سئل عن مسألةوق -عن عمار بن ساسر

 حَت يكون، فإذا كان تشمناها لكم.

وقال الدارمي : حدثنا عبد هللا بن حممد بن أب شيبة، قال: حدثنا ابن فضيل، عن عطاء، 
ه صلى هللا علي -عن ابن عباس، قال: ما رأيت قومًا كانوا خريًا من أصحاب رسول هللا

َيْسئَ ُلوَنَك »ما سألوه إال عن ثالث عشرة مسألة حَت قبض، كلهن ِف القرنن، منهن:  -وسلم
ون إال عما وشبهه.. ما كانوا يسأل« .. َوَيْسئَ ُلوَنَك َعِن اْلَمِحيضِ « .. »َعِن الشَّْهِر احْلَرامِ 

 ينفعهم.

إذا نَّلت سنة. فوقال مالك: أدركت هذا البلد )يعِن املدينة( وما عندهم علم غري الكتاب وال
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انزلة، مجع اْلمري َلا من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذه. وأنتم تكثرون املسائل 
صلى هللا عليه وسلم! وقال القرطيب ِف سياق تفسريه لآلية: روى  -وقد كرهها رسول هللا

عليكم  حرم إن هللا»قال:  -صلى هللا عليه وسلم -مسلم عن املغرية بن شعبة عن رسول هللا
عقوق اْلمهات، ووأد البنات، ومنعًا وهات. وكره لكم ثالباً: قيل وقال وكثرة السؤال، 

ن السؤال التكثري م« : وكثرة السؤال»قال كثري من العلماء: املراد بقوله: « .. وإضاعة املال
ن اِف املسائل الفقهية تنطعاً، وتكلفًا فيما َ ينَّل، واْلغلوطات، وتشقيق املولدات. وقد ك

 ذلك ويرونه من التكلف. ويقولون: إذا نَّلت النازلة وفق املسئول َلا.. السلف يكرهون

إنه منهج واقعي جاد. يواجه وقائع احلياة ابْلحكام، املشتقة َلا من أصول شريعة هللا، 
مواجهة عملية واقعية.. مواجهة تقدر املشكلة ِبجمها وشكلها وظروفها كاملة ومالبساِتا، 

 (1)ا ابحلكم الذي." مث تقضي فيه
 "معىن التجدد. .17

وإن أريد ابلنفي أن هللا تعال ال يفعل ما يشاء، وال يتكلم مبا شاء، إذا شاء، وال يفرح وال 
يغضب، وال يرضى كما يليق به ِف ذلك كله، أي ال يوصف مبا وصف به نفسه، أو وصفه 

قضاء يوم اجمليء لفصل البه رسوله من الصفات اليت ذكرانها وغريها كاالستواء والنَّول، و 
القيامة فهذا النفي ابطل. وال يقال: إن من يثبت هذه الصفات، وما ِف معناها يقول ِبلول 
احلوادث ابهلل تعال، ْلن التعبري اصطالح جديد ابتدعه علماء الكالم بعد نشأة علم الكالم، 

االصطالح  هذاوانتشاره ِف صفوف املسلمني املتأخرين )اْللف( ، وال ينبغي أن جنعل 
احلديث قاعدة نبِن عليها نفي صفات هللا اليت وصف هللا ِبا نفسه، أو وصفه ِبا رسوله 
اْلمني، ودرج املسلمون اْلولون من الصحابة والتابعني على إثباِتا، واإلميان ِبا دون أن يشذ 

 فرد منهم، وهلل احلمد واملنة على ذلك.

ة زائدة على الذات، أو هل هي غري الذات أم ال؟ ومما له صلة ِبذه الفقرة مسألة: هل الصف
وهذا أيضا من اْلساليب اليت أحدثها علماء الكالم، وال عهد لعلماء السلف ِبذا اْلسلوب، 

مثل هذه اْللفاظ اجململة، رغبة منهم ِف الوقوف مع النصوص، وعدم  السلف يكرهونبل 
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 اْلروج منها ِف هذه املطالب اإلَلية العظيمة.

تأخرون من أتباع السلف الذين اضطروا إل اْلوض مع أهل الكالم للذود عن العقيدة، أما امل
وللحفاظ عليها فإهنم قالوا: إن أريد بقوَلم ِبن الصفة غري الذات أو زائدة على الذات أن 

 هناك ذاات جمردة قائمة بنفسها، منفصلة عن الذات، فهذا غري صحيح.

 (1)مبعىن أن للذات معىن غري."  وإن أريد أن الصفات زائدة عن الذات
"بدعة، ْلن من أهم أحرص منا على العلم ما سألوا عنها وهم الصحابة ملا قال هللا:  .18

[ ، عرفوا عظمة هللا عَّ وجل، ومعىن االستواء على 54}استوى على العرش{ ]اْلعراف: 
فنقول:  ،العرش، وأنه ال ميكن أن تسأل: كيف استوى؟ ْلنك لن تدرك ذلك فنحن إذا سئلنا

 هذا السؤال بدعة.

وكالم مالك رمحه هللا ميَّان جلميع الصفات، فإن قيل لك مثال: إن هللا ينَّل إل السماء 
الدنيا، كيف ينَّل؟ فالنَّول غري جمهول، والكيف غري معقول، واإلميان به واجب والسؤال 

ال هذا بدعة  ؤ عن بدعة والذين يسألون: كيف ميكن النَّول وثلث الليل يتنقل؟! فنقول: الس
كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة وهم أحرص منك على اْلري وعلى العلم مبا 
جيب هلل عَّ وجل، ولسنا ِبعلم من الرسول عليه الصالة والسالم، فهو َ يعلمهم. فسؤالك 

 هذا بدعة، ولوال أننا حنسن الظن بك، لقلنا ما يليق بك ِبنك رجل مبتدع.

 ونالسلف يكرهواإلمام مالك رمحه هللا قال: "ما أراك إال مبتدعا" مث أمر به فأخرج، ْلن 
 أهل البدع وكالمهم واعَتاضاِتم وتقديراِتم وجمادالِتم.

 (2)فأنت سا أخي عليك هذا الباب ابلتسليم، فمن متام." 
كيف ف "واالقتداء ابلعرب ِف خطاِبا. فلو ترك الناس على حلنهم كان نقصا وعيبا؛ .19

إذا جاء قوم إل اْللسنة العربية املستقيمة، واْلوزان القومية: فأفسدوها مبثل هذه املفردات 
واْلوزان املفسدة للسان الناقلة عن العربية العرابء إل أنواع اَلذسان؛ الذي ال يهذي به إال 

 قوم من اْلعاجم الطماطم الصميان؟!!( اه 
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 :-رمحه هللا تعال  -مث قال 
ء قوم تركوا املقامرة ابْليدي، وعجَّوا عنها: ففتحوا القمار ابْللسنة، والقمار ابْللسنة )وهؤال

أفسد للعقل والدين من القمار ابْليدي. والواجب على املسلمني املبالغة ِف عقوبة هؤالء، 
هجرهم، واستتابتهم؛ بل لو فرض أن الرجل نظم هذه اْلزجال العربية من غري مبالغة لنهي 

بل لو نظمها ِف غري الغَّل، فإهنم اترة ينظموهنا ابلكفر ابهلل وبكتابه ورسوله، كما عن ذلك؛ 
نظمها ))أبو احلسن التسَتي(( ِف ))وحدة الوجود(( وأن اْلالق هو املخلوق، واترة ينظموهنا 
ِف الفسق: كنظم هؤالء الغواة، والسفهاء الفساق. ولو قدر أن انظما نظم هذه اْلزجال ِف 

 : هني؛ فإهنا تفسد اللسان العرب، وتنقله إل العجلة املنكرة.مكان حانوت

ة(( تغيري شعائر العرب حَت ِف املعامالت، وهو ))التكلم بغري العربي السلف يكرهونوما زال 
إال حلاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأمحد؛ بل قال مالك: من تكلم ِف مسجدان 

 (1)بغري." 
 :-رمحه هللا تعال  -يمية "قال شيخ اإلسالم ابن ت .20

)هذا حديث موضوع عند من له أدىن معرفة ابحلديث، وال َتل نسبته إل الرسول املعصوم، 
صلى  -وال نعلم أحدا هو: ))سيد املسلمني، وإمام املتقني وقائد الغر احملجلني(( غري نبينا 

 ، واللفظ مطلق، ما قاله فيه: ))من بعدي(( ( انتهى.-هللا عليه وسلم 

 

 اْلمة البدوية:

 مضى ِف: التفت.

 

 (1)¬أمؤمن أنت: 
كن دقيقا ِف أصول الدين، فإن للمبتدعة الكالميني وغريهم ألفاظا جيروهنا على أصول 
معتقدهم، قد تندرج على من شاء هللا من أهل السنة واجلماعة، ومنها هذا السؤال، فقد  

غريه: أمؤمن أنت؟ ويكرهون سؤال الرجل ل السلف يكرهونكان اإلمام أمحد وغريه من 
 اجلواب.
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ْلن هذه بدعة أحدثها املرجئة؛ ليحتجوا ِبا لقوَلم ِبن اإلميان: التصديق. فافهم، واحذر 
 غوائل ألفاظهم. ومنها مما نراه ِف حرفه من هذا الكتاب:

 وهللا على ما يشاء قدير.

 اإلميان شيء واحد ِف القلب.

 كالم النفس.

 قول النفس.

 -يه وسلم صلى هللا عل -عن النيب  -رضي هللا تعال عنه  -أب هريرة  ( عن2)¬أميت: 
قال: ))ال يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي وموالي. وال 

 يقل

_________¬ 

 .449 - 448/ 7( )أمؤمن أنت: الفتاوى 1)¬
. 180 -5/178. صحيح البخاري مع الفتح 2/423( )أميت: أمحد ِف مسنده 2)¬

. 273 - 272/ 7. ِتذيب السنن 657، 3/656. كنَّ العمال 4/1764ومسلم 
 425. سنن النسائي / الصمت ونداب اللسان ص/ 313 - 312اْلذكار للنووي ص/

. وأييت ِف 247. تنبيه الغافلني للنحاس. ص/ 137. الفتاوى احلديثية ص/ 364رقم 
 (1)مَّيد َلذا.."  حرف اْلاء: خليفة هللا، وِف حرف الراء بلفظ: ربك،

 ( .1)¬"فهو حممود وما خالف السنة فهو مذموم(  .21

 ( .2)¬ِف قيام رمضان )نعمت البدعة هي(  -رضي هللا عنه  -واحتج بقول عمر 

وروى عن الشافعي قول نخر يفسر ما سبق. فأخرج البيهقي ِف مناقب الشافعي بسنده عنه 
ث مما خيالف كتااب أو سنة أو أثرا أو قال: )احملدبات من اْلمور ضرابن: أحدمها: ما أحد

إمجاعا فهي البدعة الضاللة. والثانية ما أحدث من اْلري ال خالف فيه لواحد من هذا 
 ( .4)¬( فهي حمدثة غري مذمومة( 3)¬

 وقال ابن اجلوزي:
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عن فعل َ يكن فابتدع، واْلغلب ِف املبتدعات أهنا تصادم الشريعة  -)البدعة عبارة 
ابملخالفة وتوجب التعاطي عليها بَّسادة أو نقصان. فإن ابتدع شيء ال خيالف الشريعة وال 

ع وإن  وكانوا ينفرون من كل مبتد  السلف يكرهونهيوجب التعاطي عليها فقد كان مجهور 
ل وهو االتباع. . . وقد جرت حمدبات ال تصادم الشريعة وال يتعاطى كان جائَّا حفظا لألص

 ( واستشهد بقول عمر: " نعمت البدعة هذه ".5)¬عليها فلم يروا بفعلها ِبسا( 

مث قال: )ومَت أسند احملدث إل أصل مشروع َ يذم، فأما إذا كانت البدعة كاملتمم فقد 
 ( .6)¬م( اعتقد نقص الشريعة، وإن كانت مضادة فهي أعظ

 وإذا كان الشافعي ومن اتبعه قد اكتفى بتقسيم البدعة إل قسمني: بدعة

_________¬ 

( حلية اْلولياء وطبقات اْلصفياء. احلافظ أبو نعيم أمحد بن عبد هللا اْلصبهاين، 1)¬
 .113/  9ه  1400، نشر دار الكتاب العرب، بريوت، 3ط 

 .58/  3ب فضل من قام رمضان، ( أخرجه البخاري ِف كتاب الَتاويح. اب2)¬
 ( أي ال خيالف هذا احلادث الكتاب أو السنة أو اْلثر أو اإلمجاع.3)¬

، دار الَتاث، القاهرة، 1( مناقب الشافعي للبيهقي، َتقيق السيد أمحد صقر، ط4)¬
1  /468 - 469. 

ة، بريوت، د( تلبيس إبليس البن اجلوزي، طبع املطبعة املنريية، نشر دار الندوة اجلدي5)¬
 .17 - 16ص

( تلبيس إبليس البن اجلوزي، طبع املطبعة املنريية، نشر دار الندوة اجلديدة، بريوت، 6)¬
 (1).." 17 - 16ص

 ورواه مسلم أيضا عن أب هريرة بلفظ نخر.« "وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال .22

ائل الفقهية لسؤال ِف املسالتكثري من ا« وكثرة السؤال»قال كثري من العلماء: املراد بقوله: 
 ف يكرهونالسلتنط عا، وتكلفا فيما َ ينَّل، واْلغلوطات، وتشقيق املولدات، وقد كان 

 ذلك ويرونه من التكل ف.
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يفهم من ذلك أن السؤال إليضاح اجململ الغامض من القرنن مباح، مثل السؤال عن البيان 
ة َ سؤال عما ال يفيد أو عن حكم مسألالشاِف ِف َترمي اْلمر بعد نَّول نية البقرة. أما ال

َتر م أو َ يكلف ِبا املسلمون، أو عما ال حاجة إل السؤال فيه وكان ِف اإلجابة عنه زسادة  
 كلفة ومشقة، فهو حرام.

ُ َغُفوٌر َحِليٌم أي عفا هللا عما َ يذكره ِف كتابه فهو مما عفا هللا عن ُ َعْنها َواَّللَّ ه وسكت َعَفا اَّللَّ
، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها، وهللا غفور ملن أخطأ ِف السؤال واتب، حليم عليه

 ال يعاجلكم ابلعقوبة على ما فرطتم أو قص رمت فيه.

روى الدارقطِن وغريه عن أب ثعلبة اْلشِن جرثوم بن انشر رضي هللا تعال عنه عن رسول 
ا، وحد  حدودا رض فرائض فال تضيعوهإن هللا تعال ف»هللا صل ى هللا عليه ونله وسل م قال: 

فال تعتدوها، وحر م أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء، رمحة لكم غري نسيان، فال 
 « .تبحثوا عنها

مث بني  هللا تعال حالة بعض اْلقوام السابقني مثل قوم صاحل الذين سألوا عن مسائل مث أمهلوا 
 ْبِلُكْم.. أي قد سأل هذه املسائل املنهي عنها قوم منحكمها، فقال: َقْد َسَأََلا قَ ْوٌم ِمْن ق َ 

 قبلكم، فأجيبوا عنها، مث َ يؤمنوا ِبا، فأصبحوا ِبا كافرين، أي بسببها، واملعىن: أين بينت
 َلم، فلم ينتفعوا ِبا ْلهنم َ يسألوا على وجه االسَتشاد، بل على وجه االستهَّاء والعناد.

 : عبد الرمحن بن صخر رضي هللا تعال عنه قال: مسعتروى البخاري ومسلم عن أب هريرة
أتوا منه ما ما هنيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به ف»رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يقول: 

 (1).."  «استطعتم، فإَّنا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختالفهم على أنبيائهم
 عتق رقبة."عدل رقبة: يعِن له من اْلجر ما يعادل  .23

 يكرهون: حيرمون. والضمري ِف يكرهون عائد للسلف الصاحل.

 الشرح اإلمجايل لألثرين:

ِف اْلثر اْلول خيربان سعيد بن جبري أنه من أزال متيمة من إنسان كان له من اْلجر عند هللا 
 مثل أجر من أعتق رقبة؛ ْلنه أعتق من علقها من النار، وحرره من رق اَلوى والشرك.
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ها سواء  التمائم، وأيمرون بقطعها وإزالت السلف يكرهونْلثر الثاين خيربان الراوي أن وِف ا
 كانت من القرنن أو من غريه.

 فوائد اْلثرين:

 . فضل إنكار املنكر.1

 . َترمي التميمة.2

 . فضل إعتاق الرقبة.3

 . َترمي السلف للتمائم سواء كانت من القرنن أو غريه.4

 مناسبة اْلثرين للباب:

 حيث دل كل منهما على َترمي تعليق التميمة سواء كانت من القرنن أو من غريه.

 مناسبة اْلثرين للتوحيد:

حيث دل كل منهما على َترمي تعليق التميمة لدفع الضرر؛ ْلن جلب النفع ودفع الضرر 
 (1)من اْلفعال اْلاصة ابهلل، وطلبها من غري هللا شرك.." 

أن اْلعمال جَّء منه كما تقدم أيضا، واْلعمال ال "االعتبار، بل جوزوه ابعتبار  .24
يستطيع اإلنسان أن جيَّم ابستكماَلا فيعلق اإلميان ِبذا االعتبار. وِف بيان خمالفة مأخذ 
اْلشاعرة ِف جواز االستثناء ِف اإلميان ملا عليه السلف يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: مث 

ان ِف ابالستثناء ِف اإلميان، ويقولون: اإلميأكثر املتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون 
الشرع: ما يواِف به العبد ربه وإن كان ِف اللغة أعم من ذلك، فجعلوا ِف مسألة االستثناء 
مسمى اإلميان ما ادعوا أنه مسماه ِف الشرع وعدلوا عن اللغة، فهال فعلوا هذا ِف اْلعمال، 

 اإلميان ال َتصى كثرة، خبالف داللته علىوداللة الشرع على أن اْلعمال الواجبة من متام 
أنه ال يسمى إمياان، إال ما مات الرجل عليه، فإنه ليس ِف الشرع ما يدل على هذا، وهو 
قول حمدث، َ يقله أحد من السلف، لكن هؤالء ظنوا أن الذين استثنوا ِف اإلميان من 

 السلف كان هذا مأخذهم.

ِن ِف ناء ِف اإلميان عن شك فيه، فاإلنسان يستثوعلى كل حال، فالسلف ال جيوزون االستث
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إميانه إذا سئل عنه قاصدا تنب تَّكية نفسه ابدعاء استكمال اإلميان، ْلنه عبارة عن تصديق 
قليب وأعمال، واْلعمال ال يستطيع اإلنسان ادعاء استكماله َلا، وإال فإن اإلنسان قاطع 

َترمي االستثناء  وص فيما هو مقطوع به أيضا، و بتصديقه القليب. غري أن االستثناء ورد ِف النص
كلية بدعوى أنه شك ال يصح، ْلن ذلك إذا صح فإن معناه أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

إان إن شاء هللا بكم الحقون "، وهذا … كان شاكا حني قال ِف تسليمه على املوتى: " 
 ِف القول االعتقاد القليب، وال ما ال يقوله مسلم. فاالستثناء جائَّ ابعتبار اْلعمال، ال ِف

اجلواب عن سؤال أمؤمن أنت ابإلطالق ْلن فيه  السلف يكرهوناللساين. وكما تقدم فإن 
ادعاء استكمال اإلميان وتَّكية للنفس، وهذا ادعاء غري الئق وتَّكية ال توز لقوله تعال: 

 .}فال تَّكوا أنفسكم{ كما أن السلف كرهوا إيراد مثل هذا السؤال أصال
__________ 

 (1).." 121-120ابن تيمية، كتاب اإلميان، ص
 
 
 
[ حيذر مما 101"وقوله تعال: )ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم( ]املائدة:  .25

نَّل ِبؤالء القوم مث وعد أنه إن سألوا عنها حني نَّول القرنن ضيق عليهم، وقد قال بعض 
ها يلَّم لتنطع ىف املسألة والبحث عن حقيقتأصحابنا: إنه بقيت منه بقية مكروهة وهو أن ا

منها أن أيتى بذلك الشرع على احلقيقة الَت انكشفت له ىف البحث وذلك مثل أن يسأل 
عن سلع اْلسواق املمكن فيها الغصب والنهب هل له شراء ذلك ىف سوق املسلمني، وهو 

قال: إن قام الدليل طع، فميكن فيه ذلك املكروه أم ال؟ فيفَت ِبن له أن يبتاع ذلك، مث إن تن
على السلعة أهنا من هنب أو غصب هل ل أن أشَتيها؟ فيفَت ِبن ال يشَتيها فهذا الذى 
بقى من كراهة السؤال والتنطع حَت اْلن ىف النسخ الذى كان ميكن حني نَّول القرنن 
والتضيق املشروع. وقد سئل مالك عن قيل وقال وكثرة السؤال؟ فقال: ال أدرى أهو ما 
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أهناكم عنه من كثرة املسائل، فقد كره رسول هللا املسائل وعاِبا، أو هو مسألة الناس أمواَلم. 
ا َ السؤال ىف العلم عم السلف يكرهونوكان زيد ابن بابت وأىب بن كعب ومجاعة من 

ينَّل، ويقولون: إذا نَّلت النازلة وفق املسئول عنها، ويرون الكالم فيما َ ينَّل من التكلف. 
مالك: أدركت أهل هذا البلد وما عند أحدهم علم غري الكتاب والسنة، فإدا نَّلت  وقال

النازلة مجع اْلمري َلا من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذه، وأنتم تكثرون املسائل 
وقد كرها رسول هللا. فإن قيل: فإذا ثبت النهى عن كثرة السؤال والبحث ىف هذه اْلحاديث، 

 (1)اب هللا ما يعارض ذلك، وهو." فقد جاء ىف كت
"هللا صلى هللا عليه وسلم حني حضرته الوفاة كانت قوله هللا هللا الصالة الصالة وما  .26

 ملكت أميانكم

 والقول الثاين إضاعة املال ترك إصالحه والنظر فيه وتنميته وكسبه

 بِن عليكم سافيس بن عاصم املنقري لبنيه حني حضرته الوفاة  -واحتج من قال ِبذا القول 
 بكسب املال واصطناعه فإن فيه منبهة للكرمي ويستغىن به عن اللئيم

ويقول عمرو بن العاصي ِف خطبته حيث قال سا معشر الناس إساكم وخالال أربعة تدعو إل 
النصب بعد الراحة وإل الضيق بعد السعة وإل املذلة بعد العَّ إساكم وكثرة العيال وإخفاض 

 لمال والقيل والقال ِف غري درك وال نوالاحلال والتضييع ل

 والقول الثالث إضاعة املال إنفاقه ِف غري حقه من الباطل واإلسراف واملعاصي

 وهذا هو الصواب عند ذوي الدين واْللباب

روى بن وهب قال حدثنا إبراهيم بن نشيط قال سألت عمر مول عفرة عن اإلسراف ما 
 للمال هللا وِف غري ما أابحه هللا فهو إسراف وإضاعة هو فقال كل شيء أنفقته ِف غري طاعة

وروى أبو بكر بن أب شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد عن حممد بن سوقة عن سعيد بن 
 جبري أنه سأله رجل عن إضاعة املال فقال أن يرزقك هللا رزقا فتنفقه ِف ما حرم هللا عليك

 لسؤالوأما قوله وكثرة ا -رمحه هللا  -وهكذا قال مالك 

 ففيه قوالن أحدمها كثرة السؤال عن املسائل النوازل املعضالت ِف معاين الدساانت
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 واْلخر كثرة السؤال ِف االستكثار من املال والكسب ابلسؤال

وأما الوجه اْلول فقد أوضحناه ابْلبار ِف كتاب العلم وسيأيت معىن السؤال للمال ِف موضعه 
 لمن هذا الكتاب بعد إن شاء هللا تعا

وقد روى بن وهب وبن القاسم وأشهب مبعىن واحد عن مالك أنه قال أما هني رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم عن كثرة السؤال فال أدري أهو الذي أهناكم عنه من كثرة املسائل فقد  

 كره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثرة املسائل وعاِبا أم هو مسألتك الناس

ِف العلم  السؤال السلف يكرهونن كعب وزيد بن بابت ومجاعة من قال أبو عمر كان أب ب
 (1)عن ما َ ينَّل ويقولون إن النازلة إذا نَّلت املسؤول عنها." 

أن عبد الرمحن بن أب بكر دخل على عائشة زوج النيب »")ص( : )مالك أنه بلغه  .27
عائشة سا  هيوم مات سعد بن أب وقاص فدعا بوضوء فقالت ل -صلى هللا عليه وسلم  -

قول ويل ي -صلى هللا عليه وسلم  -عبد الرمحن أسبغ الوضوء فإين مسعت رسول هللا 
 « ( .لألعقاب من النار

 

)ص( : )مالك عن حيىي بن حممد بن طحالء عن عثمان بن عبد الرمحن أن أابه حدثه أنه 
 مسع عمر بن اْلطاب يتوضأ ابملاء وضوءا ملا َتت إزاره( .

 

عن رجل يتوضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه  )ص( : )سئل مالك
قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض وال يعد 
غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه مث ليعد غسل ذراعيه حَت 

 يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ِف مكانه أو ِبضرة ذلك( .

                             Q.ِبما ِف ست غرفات 

وقال الشافعي إن اجلمع بينهما ِف غرفة واحدة أفضل والدليل على ما نقوله رواية وهيب 
حلديث عبد هللا بن زيد بن عاصم وفيه متضمض واستنشق واستنثر من ثالث غرفات ودليلنا 

 دين.ينهما ِف الطهارة كاليمن جهة املعىن أن هذين عضوان منفصالن فوجب أن يفصل ب
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ال على وجه التنبيه له على إكم« أسبغ الوضوء -رضي هللا عنها  -عائشة »)ش( : قول 
دليل على  «ويل لألعقاب من النار» -صلى هللا عليه وسلم  -واستيعاب أعضائه وقوله 

لوضوء اب على الوعيد ملن َ يبلغ -صلى هللا عليه وسلم  -أن عائشة تلقنت ذلك من قوله 
كون ويل لألعقاب حيتمل أن ت -صلى هللا عليه وسلم  -أعقابه واْللف والالم ِف قوله 

للعهد وأن يريد به اْلعقاب اليت ال يناَلا الوضوء ويبعد أن يريد به اجلنس ْلن ذلك خيرجه 
 عن أن يكون وعيدا ملن أخل ببعض الوضوء.

 

كة يديه اء يريد أنه مسع وقع املاء وحر )ش( : معىن قوله أنه مسع عمر بن اْلطاب يتوضأ ابمل
وقوله وضوءا ملا َتت إزاره يريد أنه كان يستعمل املاء ِف االستنجاء وقد كان سعيد بن 

ذلك ويقول ابن املسيب إَّنا ذلك وضوء النساء فبني  السلف يكرهوناملسيب وغريه من 
الغة التطهري النظر ِف مبوجه إابحته ابلعمل اجلاري به مع ما يعضده من  -رمحه هللا  -مالك 

به وقوله ملا َتت إزاره حيتمل أن تكون الالم مبعىن ِف وكىن عن موضع احلدث مبا َتت اإلزار 
ْلن الوضوء لو أطلق لكان اْلظهر محله على الوضوء الرافع للحدث فبني أن املراد به 

 االستنجاء.

 

يب املستحب كار بَتك الَتتحيتمل أن يكون ذكر الناسي ْلنه ال عتب عليه ِف فعله وال إن
ِف الطهارة وهذا على مذهب ابن القاسم وأما على رواية ابن حبيب فهو أبني ْلن حكم 
الناسي عنده غري حكم العامد واجلاهل وال خالف ِف أن الَتتيب مشروع وإَّنا اْلالف ِف 
 وجوبه وفرق بني املضمضة وبني غسل الوجه ِف الَتتيب ْلن املضمضة من سنن الوضوء

وغسل الوجه من فرائضه وحكم الَتتيب إَّنا ورد ِف الفرائض وهذا على مذهب ابن القاسم 
وأما ابن حبيب فقال من نكس طهارته عامدا أو جاهال ابتدأ الوضوء وإن فعل ذلك انسيا 
نظرت فإن خالف بني مفروض ومسنون فال شيء عليه وإن كان بني مفروضني أخر ما قدم 

ومسنون حكي ذلك عن مطرف وابن املاجشون وروى ابن مسلمة  وأتى مبا بعده من مفروض
ِف املبسوط فيمن غسل رجليه قبل مسح رأسه ميسح رأسه وليس عليه أن يعيد غسل رجليه 

 ْلن املسح خفيف.
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 )فصل( :

وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه مث ليغسل ذراعيه ظاهره أنه بدأ بغسل 
وجهه فهذا إن كان ِبضرة ذلك غسل وجهه ْلنه َ يكن غسله يديه مث ذكر بعد أنه يغسل 

بعد غسل يديه مث أتى بباقي وضوئه ليحصل له الَتتيب واملواالة وأما إن كان ذكر بعد أن 
غسل وجهه فإنه ال حيتاج إل إعادة غسل وجهه وإَّنا عليه أن يعيد غسل يديه ليكون 

 (1)غسلهما بعد وجهه." 
عتصام ِببل هللا فهو التمسك بعهده وهو اتباع كتابه "والعقاب لبعضهم وأما اال .28

العَّيَّ وحدوده والتأدب ِبدبه واحلبل يطلق على العهد وعلى اْلمان وعلى الوصلة وعلى 
السبب وأصله من استعمال العرب احلبل ِف مثل هذه اْلمور الستمساكهم ابحلبل عند 

لى هللا عليه ذه اْلمور وأما قوله صشدائد أمورهم ويوصلون ِبا املتفرق فاستعري اسم احلبل َل
وسلم وال تفرقوا فهو أمر بلَّوم مجاعة املسلمني وأتلف بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد 
اإلسالم واعلم أن الثالثة املرضية احداها أن يعبدوه الثانية أن ال يشركوا به شيئا الثالثة أن 

كاسات ماال ِف أخبار الناس وح يعتصموا ِببل هللا وال يتفرقوا وأما قيل وقال فهو اْلوض
يعِن من أحواَلم وتصرفاِتم واختلفوا ِف حقيقة هذين اللفظني على قولني أحدمها أهنما 
فعالن فقيل مبىن ملا َ يسم فاعله وقال فعل ماض والثاين أهنما امسان جمروران منوانن ْلن 

وَلم كثر  قيال ومنه قالقيل والقال والقول والقالة كله مبعىن ومنه قوله ومن أصدق من هللا
القيل والقال وأما كثرة السؤال فقيل املراد به القطع ِف املسائل واإلكثار من السؤال عما َ 

لسلف ايقع وال تدعو إليه حاجة وقد تظاهرت اْلحاديث الصحيحة ابلنهي عن ذلك وكان 
 عليه ذلك ويرونه من التكلف املنهي عنه وِف الصحيح كره رسول هللا صلى هللا يكرهون

وسلم املسائل وعاِبا وقيل املراد به سؤال الناس أمواَلم وما ِف أيديهم وقد تظاهرت اْلحاديث 
الصحيحة ابلنهي عن ذلك وقيل حيتمل أن املراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث 
الَّمان وماال يعِن اإلنسان وهذا ضعيف ْلنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال وقيل 

ل أن املراد كثرة سؤال اإلنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك ِف سؤاله عما ال حيتم
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يعنيه ويتضمن ذلك حصول احلرج ِف حق املسؤل فإنه قد ال يؤثر إخباره ِبحواله فإن أخربه 
شق عليه وإن كذبه ِف اإلخبار أو تكلف التعريض حلقته املشقة وإن أمهل جوابه ارتكب 

ة املال فهو صرفه ِف غري وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف وسبب سوء اْلدب وأما إضاع
النهي أنه إفساد وهللا ال جيب املفسدين وْلنه إذا أضاع ماله تعرض ملا ِف أيدي الناس وأما 
عقوق اْلمهات فحرام وهو من الكبائر إبمجاع العلماء وقد تظاهرت اْلحاديث الصحيحة 

 (1)من الكبائر وإَّنا."  على عده من الكبائر وكذلك عقوق اْلابء
 ")قوله ابب نصر املظلوم هو فرض كفاية( .29

وهو عام ِف املظلومني وكذلك ِف الناصرين بناء على أن فرض الكفاية خماطب به اجلميع 
وهو الراجح ويتعني أحياان على من له القدرة عليه وحده إذا َ يَتتب على إنكاره مفسدة 

على ظنه أنه ال يفيد سقط الوجوب وبقي أصل  أشد من مفسدة املنكر فلو علم أو غلب
االستحباب ابلشرط املذكور فلو تساوت املفسداتن ختري وشرط الناصر أن يكون عاملا بكون 
الفعل ظلما ويقع النصر مع وقوع الظلم وهو حينئذ حقيقة وقد يقع قبل وقوعه كمن أنقذ 

أورد  د يقع بعد وهو كثري مثإنساان من يد إنسان طالبه مبال ظلما وهدده إن َ يبذله وق
املصنف فيه حديثني أحدمها حديث الرباء ِف اْلمر بسبع والنهي عن سبع فذكره خمتصرا 
وسيأيت الكالم على شرحه مستوىف ِف كتاب اْلدب واللباس إن شاء هللا تعال واملقصود منه 

 هنا

 الكالم عليه ن وسيأيت][ قوله ونصر املظلوم بانيهما حديث أب موسى املؤمن للمؤمن كالبنيا
 ِف اْلدب إن شاء هللا تعال وقوله

 

 [ يشد بعضه ِف رواية الكشميهِن يشد بعضهم بصيغة اجلمع2446]

 

 )قوله ابب االنتصار من الظاَ(

لقوله جل ذكره ال حيب هللا اجلهر ابلسوء من القول إال من ظلم والذين يعِن وقوله والذين 
 ما اْلية اْلول فروى الطربي من طريق السدي قال ِف قولهإذا أصاِبم البغي هم ينتصرون أ
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إال من ظلم أي فانتصر مبثل ما ظلم به فليس عليه مالم وعن جماهد إال من ظلم فانتصر 
فإن له أن جيهر ابلسوء وعنه نَّلت ِف رجل نَّل بقوم فلم يضيفوه فرخص له أن يقول فيهم 

القول  عمومها وعن بن عباس املراد ابجلهر منقلت ونَّوَلا ِف واقعة عني ال مينع محلها على 
الدعاء فرخص للمظلوم أن يدعو على من ظلمه وأما اْلية الثانية فروى الطربي من طريق 
السدي أيضا ِف قوله والذين إذا أصاِبم البغي هم ينتصرون قال يعِن ممن بغى عليهم من 

التيمي  ناد حسن من طريقغري أن يعتدوا وِف الباب حديث أخرجه النسائي وبن ماجه إبس
عن عروة عن عائشة قالت دخلت علي زينب بنت جحش فسبتِن فردعها النيب صلى هللا 

ه عليه وسلم فأبت فقال يل سبيها فسببتها حَت جف ريقها ِف فمها فرأيت وجهه يتهلل قول
 (1)أن يستذلوا ابلذال."  السلف يكرهونوقال إبراهيم أي النخعي كانوا أي 

ركَّ لَّوائد اجلامع الصغري: احلديث رواه مسلم ِف صحيحه عن أب هريرة "من شرح امل .30
ولفظه: " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا يرضى لكم ثالبا ويكره لكم ثالبا 

كم فريضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأن تعتصموا ِببل هللا مجيعا وال تفرقوا ويكره ل
وإضاعة املال " قال النووي: )االعتصام ِببل هللا( هو التمسك قيل وقال وكثرة السؤال 

بعهده وهو اتباع كتابه العَّيَّ وحدوده والتأدب ِبدبه. )واحلبل( يطلق على العهد وعلى 
اْلمان وعلى الوصلة وعلى السبب وأصله من استعمال العرب احلبل ِف مثل هذه اْلمور 

ذه ن ِبا املتفرق فاستعري اسم احلبل َلالستمساكهم ابحلبل عند شدائد أمورهم ويوصلو 
اْلمور. وأما قوله صلى هللا عليه وسلم: )وال تفرقوا( فهو أمر بلَّوم مجاعة املسلمني وأتلف 
بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد اإلسالم. واعلم أن الثالثة املرضية إحداها: أن يعبدوه. 

ما )قيل وقال( فهو ل هللا وال يتفرقوا وأوالثانية: أال يشركوا به شيئا. الثالثة: أن يعتصموا ِبب
اْلوض ِف أخبار الناس وحكاسات ما ال يعِن من أحواَلم وتصرفاِتم. واختلفوا ِف حقيقة 
هذين اللفظني على قولني: أحدمها: أهنما فعالن فقيل: مبىن ملا َ يسم فاعله وقال: فعل 

وله قول والقالة كله مبعىن ومنه قماض. والثاين: أهنما امسان جمروران منوانن؛ ْلن القيل وال
تعال }ومن أصدق من هللا قيال{ ومنه قوَلم: كثر القيل والقال. وأما )كثرة السؤال( : 
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فقيل: املراد به القطع ِف املسائل واإلكثار من السؤال عما َ يقع وال تدعو إليه حاجة وقد 
 لك ويرونه منذ السلف يكرهونتظاهرت اْلحاديث الصحيحة ابلنهي عن ذلك وكان 

التكلف املنهي عنه. وِف الصحيح: " كره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسائل وعاِبا " 
وقيل: املراد به سؤال الناس أمواَلم وما ِف أيديهم وقد تظاهرت اْلحاديث الصحيحة ابلنهي 

عِن ي عن ذلك وقيل: حيتمل أن املراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الَّمان وما ال
اإلنسان وهذا ضعيف ْلنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال وقيل: حيتمل أن املراد  
كثرة سؤال اإلنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك ِف سؤاله عما ال يعنيه ويتضمن 
ذلك حصول احلرج ِف حق املسئول فإنه قد ال يؤثر إخباره ِبحواله فإن أخربه شق عليه وإن  

ار أو تكلف التعريض حلقته املشقة وإن أمهل جوابه ارتكب سوء اْلدب. كذبه ِف اإلخب
وأما )إضاعة املال( : فهو صرفه ِف غري وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف وسبب النهي أنه 

 (1)إفساد وهللا ال حيب املفسدين وْلنه إذا أضاع ماله تعرض ملا ِف أيدي الناس." 
[ حيذر مما 101ن تبد لكم تسؤكم( ]املائدة: "وقوله تعال: )ال تسألوا عن أشياء إ .31

نَّل ِبؤالء القوم مث وعد أنه إن سألوا عنها حني نَّول القرنن ضيق عليهم، وقد قال بعض 
أصحابنا: إنه بقيت منه بقية مكروهة وهو أن التنطع ىف املسألة والبحث عن حقيقتها يلَّم 

أن يسأل   البحث وذلك مثلمنها أن أيتى بذلك الشرع على احلقيقة الَت انكشفت له ىف
عن سلع اْلسواق املمكن فيها الغصب والنهب هل له شراء ذلك ىف سوق املسلمني، وهو 
ميكن فيه ذلك املكروه أم ال؟ فيفَت ِبن له أن يبتاع ذلك، مث إن تنطع، فقال: إن قام الدليل 

هذا الذى ف على السلعة أهنا من هنب أو غصب هل ل أن أشَتيها؟ فيفَت ِبن ال يشَتيها
بقى من كراهة السؤال والتنطع حَت اْلن ىف النسخ الذى كان ميكن حني نَّول القرنن 
والتضيق املشروع. وقد سئل مالك عن قيل وقال وكثرة السؤال؟ فقال: ال أدرى أهو ما 
أهناكم عنه من كثرة املسائل، فقد كره رسول هللا املسائل وعاِبا، أو هو مسألة الناس أمواَلم. 

ا َ السؤال ىف العلم عم السلف يكرهونن زيد ابن بابت وأىب بن كعب ومجاعة من وكا
ينَّل، ويقولون: إذا نَّلت النازلة وفق املسئول عنها، ويرون الكالم فيما َ ينَّل من التكلف. 
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وقال مالك: أدركت أهل هذا البلد وما عند أحدهم علم غري الكتاب والسنة، فإدا نَّلت 
َلا من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذه، وأنتم تكثرون املسائل  النازلة مجع اْلمري

وقد كرها رسول هللا. فإن قيل: فإذا ثبت النهى عن كثرة السؤال والبحث ىف هذه اْلحاديث، 
 (1)فقد جاء ىف كتاب هللا ما يعارض ذلك، وهو." 

لصالة الصالة وما  ا"هللا صلى هللا عليه وسلم حني حضرته الوفاة كانت قوله هللا هللا .32
 ملكت أميانكم

 والقول الثاين إضاعة املال ترك إصالحه والنظر فيه وتنميته وكسبه

كم فيس بن عاصم املنقري لبنيه حني حضرته الوفاة سا بِن علي -واحتج من قال ِبذا القول 
 بكسب املال واصطناعه فإن فيه منبهة للكرمي ويستغىن به عن اللئيم

اصي ِف خطبته حيث قال سا معشر الناس إساكم وخالال أربعة تدعو إل ويقول عمرو بن الع
النصب بعد الراحة وإل الضيق بعد السعة وإل املذلة بعد العَّ إساكم وكثرة العيال وإخفاض 

 احلال والتضييع للمال والقيل والقال ِف غري درك وال نوال

 واإلسراف واملعاصي والقول الثالث إضاعة املال إنفاقه ِف غري حقه من الباطل

 وهذا هو الصواب عند ذوي الدين واْللباب

روى بن وهب قال حدثنا إبراهيم بن نشيط قال سألت عمر مول عفرة عن اإلسراف ما 
 هو فقال كل شيء أنفقته ِف غري طاعة هللا وِف غري ما أابحه هللا فهو إسراف وإضاعة للمال

بن  ن عبيد عن حممد بن سوقة عن سعيدوروى أبو بكر بن أب شيبة قال حدثنا يعلى ب
 جبري أنه سأله رجل عن إضاعة املال فقال أن يرزقك هللا رزقا فتنفقه ِف ما حرم هللا عليك

 وأما قوله وكثرة السؤال -رمحه هللا  -وهكذا قال مالك 

 ففيه قوالن أحدمها كثرة السؤال عن املسائل النوازل املعضالت ِف معاين الدساانت

 ة السؤال ِف االستكثار من املال والكسب ابلسؤالواْلخر كثر 

وأما الوجه اْلول فقد أوضحناه ابْلبار ِف كتاب العلم وسيأيت معىن السؤال للمال ِف موضعه 
 من هذا الكتاب بعد إن شاء هللا تعال
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وقد روى بن وهب وبن القاسم وأشهب مبعىن واحد عن مالك أنه قال أما هني رسول هللا 
ه وسلم عن كثرة السؤال فال أدري أهو الذي أهناكم عنه من كثرة املسائل فقد  صلى هللا علي

 كره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثرة املسائل وعاِبا أم هو مسألتك الناس

ِف العلم  السؤال السلف يكرهونقال أبو عمر كان أب بن كعب وزيد بن بابت ومجاعة من 
 (1)ذا نَّلت املسؤول عنها." عن ما َ ينَّل ويقولون إن النازلة إ

أن عبد الرمحن بن أب بكر دخل على عائشة زوج النيب »")ص( : )مالك أنه بلغه  .33
يوم مات سعد بن أب وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة سا  -صلى هللا عليه وسلم  -

قول ويل ي -صلى هللا عليه وسلم  -عبد الرمحن أسبغ الوضوء فإين مسعت رسول هللا 
 « ( .ب من النارلألعقا

 

)ص( : )مالك عن حيىي بن حممد بن طحالء عن عثمان بن عبد الرمحن أن أابه حدثه أنه 
 مسع عمر بن اْلطاب يتوضأ ابملاء وضوءا ملا َتت إزاره( .

 

)ص( : )سئل مالك عن رجل يتوضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه 
وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض وال يعد قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل 

غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه مث ليعد غسل ذراعيه حَت 
 يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ِف مكانه أو ِبضرة ذلك( .

                             Q.ِبما ِف ست غرفات 

ب ضل والدليل على ما نقوله رواية وهيوقال الشافعي إن اجلمع بينهما ِف غرفة واحدة أف
حلديث عبد هللا بن زيد بن عاصم وفيه متضمض واستنشق واستنثر من ثالث غرفات ودليلنا 

 من جهة املعىن أن هذين عضوان منفصالن فوجب أن يفصل بينهما ِف الطهارة كاليدين.

 

لى إكمال ه ععلى وجه التنبيه ل« أسبغ الوضوء -رضي هللا عنها  -عائشة »)ش( : قول 
دليل على  «ويل لألعقاب من النار» -صلى هللا عليه وسلم  -واستيعاب أعضائه وقوله 
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ابلوضوء  على الوعيد ملن َ يبلغ -صلى هللا عليه وسلم  -أن عائشة تلقنت ذلك من قوله 
كون ويل لألعقاب حيتمل أن ت -صلى هللا عليه وسلم  -أعقابه واْللف والالم ِف قوله 

ن يريد به اْلعقاب اليت ال يناَلا الوضوء ويبعد أن يريد به اجلنس ْلن ذلك خيرجه للعهد وأ
 عن أن يكون وعيدا ملن أخل ببعض الوضوء.

 

)ش( : معىن قوله أنه مسع عمر بن اْلطاب يتوضأ ابملاء يريد أنه مسع وقع املاء وحركة يديه 
د بن االستنجاء وقد كان سعيوقوله وضوءا ملا َتت إزاره يريد أنه كان يستعمل املاء ِف 

ذلك ويقول ابن املسيب إَّنا ذلك وضوء النساء فبني  السلف يكرهوناملسيب وغريه من 
 وجه إابحته ابلعمل اجلاري به مع ما يعضده من النظر ِف مبالغة التطهري -رمحه هللا  -مالك 

ث مبا َتت اإلزار دبه وقوله ملا َتت إزاره حيتمل أن تكون الالم مبعىن ِف وكىن عن موضع احل
ْلن الوضوء لو أطلق لكان اْلظهر محله على الوضوء الرافع للحدث فبني أن املراد به 

 االستنجاء.

 

حيتمل أن يكون ذكر الناسي ْلنه ال عتب عليه ِف فعله وال إنكار بَتك الَتتيب املستحب 
ن حكم  ْلِف الطهارة وهذا على مذهب ابن القاسم وأما على رواية ابن حبيب فهو أبني

الناسي عنده غري حكم العامد واجلاهل وال خالف ِف أن الَتتيب مشروع وإَّنا اْلالف ِف 
وجوبه وفرق بني املضمضة وبني غسل الوجه ِف الَتتيب ْلن املضمضة من سنن الوضوء 
وغسل الوجه من فرائضه وحكم الَتتيب إَّنا ورد ِف الفرائض وهذا على مذهب ابن القاسم 

ب فقال من نكس طهارته عامدا أو جاهال ابتدأ الوضوء وإن فعل ذلك انسيا وأما ابن حبي
نظرت فإن خالف بني مفروض ومسنون فال شيء عليه وإن كان بني مفروضني أخر ما قدم 
وأتى مبا بعده من مفروض ومسنون حكي ذلك عن مطرف وابن املاجشون وروى ابن مسلمة 

ل رجليه ميسح رأسه وليس عليه أن يعيد غسِف املبسوط فيمن غسل رجليه قبل مسح رأسه 
 ْلن املسح خفيف.

 )فصل( :

وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه مث ليغسل ذراعيه ظاهره أنه بدأ بغسل 
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يديه مث ذكر بعد أنه يغسل وجهه فهذا إن كان ِبضرة ذلك غسل وجهه ْلنه َ يكن غسله 
بعد أن  ه الَتتيب واملواالة وأما إن كان ذكربعد غسل يديه مث أتى بباقي وضوئه ليحصل ل

غسل وجهه فإنه ال حيتاج إل إعادة غسل وجهه وإَّنا عليه أن يعيد غسل يديه ليكون 
 (1)غسلهما بعد وجهه." 

"والعقاب لبعضهم وأما االعتصام ِببل هللا فهو التمسك بعهده وهو اتباع كتابه  .34
ى ى العهد وعلى اْلمان وعلى الوصلة وعلالعَّيَّ وحدوده والتأدب ِبدبه واحلبل يطلق عل

السبب وأصله من استعمال العرب احلبل ِف مثل هذه اْلمور الستمساكهم ابحلبل عند 
شدائد أمورهم ويوصلون ِبا املتفرق فاستعري اسم احلبل َلذه اْلمور وأما قوله صلى هللا عليه 

دى قواعد ببعض وهذه إحوسلم وال تفرقوا فهو أمر بلَّوم مجاعة املسلمني وأتلف بعضهم 
اإلسالم واعلم أن الثالثة املرضية احداها أن يعبدوه الثانية أن ال يشركوا به شيئا الثالثة أن 
يعتصموا ِببل هللا وال يتفرقوا وأما قيل وقال فهو اْلوض ِف أخبار الناس وحكاسات ماال 

ني أحدمها أهنما ليعِن من أحواَلم وتصرفاِتم واختلفوا ِف حقيقة هذين اللفظني على قو 
فعالن فقيل مبىن ملا َ يسم فاعله وقال فعل ماض والثاين أهنما امسان جمروران منوانن ْلن 
القيل والقال والقول والقالة كله مبعىن ومنه قوله ومن أصدق من هللا قيال ومنه قوَلم كثر 

لسؤال عما َ ر من االقيل والقال وأما كثرة السؤال فقيل املراد به القطع ِف املسائل واإلكثا
لسلف ايقع وال تدعو إليه حاجة وقد تظاهرت اْلحاديث الصحيحة ابلنهي عن ذلك وكان 

ذلك ويرونه من التكلف املنهي عنه وِف الصحيح كره رسول هللا صلى هللا عليه  يكرهون
ديث اوسلم املسائل وعاِبا وقيل املراد به سؤال الناس أمواَلم وما ِف أيديهم وقد تظاهرت اْلح

الصحيحة ابلنهي عن ذلك وقيل حيتمل أن املراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث 
الَّمان وماال يعِن اإلنسان وهذا ضعيف ْلنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال وقيل 
حيتمل أن املراد كثرة سؤال اإلنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك ِف سؤاله عما ال 

 ك حصول احلرج ِف حق املسؤل فإنه قد ال يؤثر إخباره ِبحواله فإن أخربهيعنيه ويتضمن ذل
شق عليه وإن كذبه ِف اإلخبار أو تكلف التعريض حلقته املشقة وإن أمهل جوابه ارتكب 
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سوء اْلدب وأما إضاعة املال فهو صرفه ِف غري وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف وسبب 
ما ين وْلنه إذا أضاع ماله تعرض ملا ِف أيدي الناس وأالنهي أنه إفساد وهللا ال جيب املفسد

عقوق اْلمهات فحرام وهو من الكبائر إبمجاع العلماء وقد تظاهرت اْلحاديث الصحيحة 
 (1)على عده من الكبائر وكذلك عقوق اْلابء من الكبائر وإَّنا." 

 ")قوله ابب نصر املظلوم هو فرض كفاية( .35

الناصرين بناء على أن فرض الكفاية خماطب به اجلميع وهو عام ِف املظلومني وكذلك ِف 
وهو الراجح ويتعني أحياان على من له القدرة عليه وحده إذا َ يَتتب على إنكاره مفسدة 
أشد من مفسدة املنكر فلو علم أو غلب على ظنه أنه ال يفيد سقط الوجوب وبقي أصل 

املا بكون وشرط الناصر أن يكون عاالستحباب ابلشرط املذكور فلو تساوت املفسداتن ختري 
الفعل ظلما ويقع النصر مع وقوع الظلم وهو حينئذ حقيقة وقد يقع قبل وقوعه كمن أنقذ 
إنساان من يد إنسان طالبه مبال ظلما وهدده إن َ يبذله وقد يقع بعد وهو كثري مث أورد 

ذكره خمتصرا ف املصنف فيه حديثني أحدمها حديث الرباء ِف اْلمر بسبع والنهي عن سبع
وسيأيت الكالم على شرحه مستوىف ِف كتاب اْلدب واللباس إن شاء هللا تعال واملقصود منه 

 هنا

][ قوله ونصر املظلوم بانيهما حديث أب موسى املؤمن للمؤمن كالبنيان وسيأيت الكالم عليه 
 ِف اْلدب إن شاء هللا تعال وقوله

 

 شد بعضهم بصيغة اجلمع[ يشد بعضه ِف رواية الكشميهِن ي2446]

 

 )قوله ابب االنتصار من الظاَ(

لقوله جل ذكره ال حيب هللا اجلهر ابلسوء من القول إال من ظلم والذين يعِن وقوله والذين 
إذا أصاِبم البغي هم ينتصرون أما اْلية اْلول فروى الطربي من طريق السدي قال ِف قوله 

ليس عليه مالم وعن جماهد إال من ظلم فانتصر إال من ظلم أي فانتصر مبثل ما ظلم به ف
فإن له أن جيهر ابلسوء وعنه نَّلت ِف رجل نَّل بقوم فلم يضيفوه فرخص له أن يقول فيهم 
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قلت ونَّوَلا ِف واقعة عني ال مينع محلها على عمومها وعن بن عباس املراد ابجلهر من القول 
 ة الثانية فروى الطربي من طريقالدعاء فرخص للمظلوم أن يدعو على من ظلمه وأما اْلي

السدي أيضا ِف قوله والذين إذا أصاِبم البغي هم ينتصرون قال يعِن ممن بغى عليهم من 
غري أن يعتدوا وِف الباب حديث أخرجه النسائي وبن ماجه إبسناد حسن من طريق التيمي 

 هللاعن عروة عن عائشة قالت دخلت علي زينب بنت جحش فسبتِن فردعها النيب صلى 
ه عليه وسلم فأبت فقال يل سبيها فسببتها حَت جف ريقها ِف فمها فرأيت وجهه يتهلل قول

 (1)أن يستذلوا ابلذال."  السلف يكرهونوقال إبراهيم أي النخعي كانوا أي 
"من شرح املركَّ لَّوائد اجلامع الصغري: احلديث رواه مسلم ِف صحيحه عن أب هريرة  .36

 هللا عليه وسلم إن هللا يرضى لكم ثالبا ويكره لكم ثالبا ولفظه: " قال رسول هللا صلى
كم فريضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأن تعتصموا ِببل هللا مجيعا وال تفرقوا ويكره ل

قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال " قال النووي: )االعتصام ِببل هللا( هو التمسك 
لى ده والتأدب ِبدبه. )واحلبل( يطلق على العهد وعبعهده وهو اتباع كتابه العَّيَّ وحدو 

اْلمان وعلى الوصلة وعلى السبب وأصله من استعمال العرب احلبل ِف مثل هذه اْلمور 
الستمساكهم ابحلبل عند شدائد أمورهم ويوصلون ِبا املتفرق فاستعري اسم احلبل َلذه 

وأتلف  أمر بلَّوم مجاعة املسلمني اْلمور. وأما قوله صلى هللا عليه وسلم: )وال تفرقوا( فهو
بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد اإلسالم. واعلم أن الثالثة املرضية إحداها: أن يعبدوه. 
والثانية: أال يشركوا به شيئا. الثالثة: أن يعتصموا ِببل هللا وال يتفرقوا وأما )قيل وقال( فهو 

قيقة تصرفاِتم. واختلفوا ِف حاْلوض ِف أخبار الناس وحكاسات ما ال يعِن من أحواَلم و 
هذين اللفظني على قولني: أحدمها: أهنما فعالن فقيل: مبىن ملا َ يسم فاعله وقال: فعل 
ماض. والثاين: أهنما امسان جمروران منوانن؛ ْلن القيل والقول والقالة كله مبعىن ومنه قوله 

ل( : وأما )كثرة السؤا تعال }ومن أصدق من هللا قيال{ ومنه قوَلم: كثر القيل والقال.
فقيل: املراد به القطع ِف املسائل واإلكثار من السؤال عما َ يقع وال تدعو إليه حاجة وقد 

 ذلك ويرونه من السلف يكرهونتظاهرت اْلحاديث الصحيحة ابلنهي عن ذلك وكان 
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ا " التكلف املنهي عنه. وِف الصحيح: " كره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسائل وعاِب
وقيل: املراد به سؤال الناس أمواَلم وما ِف أيديهم وقد تظاهرت اْلحاديث الصحيحة ابلنهي 
عن ذلك وقيل: حيتمل أن املراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الَّمان وما ال يعِن 
اإلنسان وهذا ضعيف ْلنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال وقيل: حيتمل أن املراد  

ل اإلنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك ِف سؤاله عما ال يعنيه ويتضمن كثرة سؤا
ذلك حصول احلرج ِف حق املسئول فإنه قد ال يؤثر إخباره ِبحواله فإن أخربه شق عليه وإن  
كذبه ِف اإلخبار أو تكلف التعريض حلقته املشقة وإن أمهل جوابه ارتكب سوء اْلدب. 

 فه ِف غري وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف وسبب النهي أنهوأما )إضاعة املال( : فهو صر 
 (1)إفساد وهللا ال حيب املفسدين وْلنه إذا أضاع ماله تعرض ملا ِف أيدي الناس." 
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: َوَقْد ُرِوَي َعِن النَّيبِ   .38 ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  -"قَاَل الشَّاِفِعيُّ ِف أَنَُّه قَاَل اِبحْلَُدْيِبَيِة  -مَ  َصلَّى اَّللَّ
قَاَل:  أَثَِر مَسَاٍء َكاَنْت ِمَن اللَّْيِل: " أََتْدُروَن َما قَاَل َربُُّكْم َعََّّ وجل؟ " قال اَّللَُّ َوَرُسولُُه أَْعَلُم،

 ، َفَأمَّا َمنْ يَ ُقوُل: َأْصَبَح ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمٌن ِب وََكاِفٌر اِبْلَكَواِكِب، َوُمْؤِمٌن اِبْلَكَواِكِب وََكاِفٌر ِب 
ْن قَاَل ُمِطْراَن قَاَل: ُمِطْراَن ِبَفْضِل اَّللَِّ َعََّّ َوَجلَّ َوَرمْحَِتِه َفَذِلَك ُمْؤِمٌن ِب وََكاِفٌر اِبْلَكَواِكِب، َومَ 

 بِنَ ْوِء َكَذا ِف دركم ُمْؤِمٌن اِبْلَكَواِكِب وََكاِفٌر ِب ".

: َمْعَناُه َعَلى َما َكاَنِت اجْلَاِهلِ  ْلَمطَُر َفَكانُوا ُكفَّارًا ِبَذِلَك، يَُّة تَ ْعَتِقُد َأنَّ الن َّْوَء ُهَو اقَاَل الشَّاِفِعيُّ
ا ِإَذا قَاَل: َوالن َّْوُء: ُهَو النَّْجُم الَِّذي َيْسُقُط ِف اْلَمْغِرِب َوَيْطُلُع َمَكانَُه ِف اْلَمْشرِِق، فَ َعَلى َهذَ 

ُه اَل مُيْطَُر َواَل يُ ْفَعُل ِإالَّ ابهلل َذِلَك ِإميَاٌن اِبَّللَِّ تَ َعاَل، ِْلَنَّ اْلَعْبُد ُمِطْراَن ِبَفْضِل اَّللَِّ َوَرمْحَِتِه فَ 
ْرِك يَ ْعَتِقُدونَُه ِمْن ِإَضاَفِة اْلَمطَِر  سبحانه، وأما من قال مطران ينوء َكَذا َعَلى َما َكاَن أَْهُل الشِ 

ِْلَنَّ الن َّْوَء  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَُّ  -قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ إِلَْيِه َوأَنَُّه ُهَو اْلَماِطُر فَ َهَذا َكاِفٌر، َكَما 
ًئا ِمْن َضَرٍر َأْو نَ ْفٍع َفَأمَّ  ا َمْن قَاَل ُمِطْراَن َوْقٌت َأْو جَنٌْم، َوُهَو خَمُْلوٌق اَل مَيِْلُك لِنَ ْفِسِه َواَل َغرْيِِه َشي ْ

ْولِِه ُمِطْراَن ِف َشْهِر   ِف َوْقِت نَ ْوِء َكَذا، فَِإنَّ َذِلَك اَل َيُكوُن ُكْفرًا، َكقَ بِنَ ْوِء َكَذا يَ ْعِِن: َأانَّ ُمِطْرانَ 
َ تَ َعاَل َقْد َجَعَل اْلَعاَدَة َأنَّ مُيْطََر ِف َهِذِه اْْلَْوقَاِت، َكَما ُرِوَي َعِن النَّيب ِ  َصلَّى  - َكَذا، ِْلَنَّ اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ِلَك َعنْيٌ َعِذيَقةٌ " يَ ْعِِن أَنَّهُ قَاَل: ِإَذا أَْنَشَأْت جَنِْديَّةٌ مُثَّ اْسَتَحاَلْت َشاِميًَّة َفذَ  -اَّللَّ
ُ تَ َعاَل ِمَن اْلَعاَدِة.  ِفيَما َأْجرَاُه اَّللَّ

 

 )َفْصٌل(

ُه َحَتَّ ُيِصيَب ثَِياَِبُْم َوأَْبَداهَنُْم لِرَِوايَِة لَ  : خُيَْتاُر لِلنَّاِس َأْن َيْسَتْمِطُروا اْلَغْيَث َأوََّل نُ َُّولِِه فَ َيرْبُُزونَ 
ْنَُِّع ثَِيابَُه ِف َأوَِّل َمْطَرِة، ِإالَّ َكاَن ي َ   -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 

 اإلزار يئتَّر ِبِه.

ْحِلِه ِإَل اْلَمطَِر، َوقَاَل: ِإنَُّه أَنَُّه أََمَر َجارِيَ َتُه إبِِْخرَاِج رَ  - َعْنُه َرِضَي اَّللَُّ  -َوُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس 
 َحِديُث َعْهٍد ِبَرب ِِه َعََّّ َوَجلَّ.

َجابََة ِعْنَد اْلِتَقاأَنَُّه قَاَل " تَ َوق َُّعوا ا -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -َوُرِوَي َعِن النَّيبِ   ِء اجْلُُيوِش، إْلِ
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َشاَرَة ِإَل ا السََّلُف َيْكَرُهونَ َوِإقَاَمِة الصَّاَلِة، َونُ َُّوِل اْلَغْيِث، وََكاَن  لرَّْعِد، َويَ ُقوُلوَن ِعْنَد َذاَك اإْلِ
ُ أَ  ُ َوْحَدُه ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس، فَ ُيْخَتاُر ااِلْقِتَداُء ِِبِْم ِف َذِلَك، َواَّللَّ  (1)َلُم.." عْ اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ

( وحيرم ذلك 2)¬( ولو َ يالصقه 1)¬"أو استظل ِف حممل، راكبا أو ال  .39
 ( .3)¬بال عذر 

__________¬ 

( وكذا هودك، وعمارية، وحمارة وفاقا للشافعي، وأب حنيفة، وكذا لو استظل بثوب 1)¬
مركب  وهو وحنوه، راكبا أو انزال حرم وفدى، واحململ بكسر امليم قاله ابن مالك وغريه،

يركب عليه على البعري، وقال اجلوهري: كمجلس شقتان على البعري، حيمل فيهما العديالن، 
ويقال: حململ اَلودج: وِف معىن احململ الشقدف املعروف ابحلجاز، واَلودج مركب للنساء، 
 معروف عند العرب، واحملفة كاَلودج، إال أهنا ليس َلا قبة كقبة اَلودج والعمارية حنوها،

ويقال: رقعة مَّينة ختاط ِف املظلة واحملارة يؤتى ِبا من جهة الشام، تقطر بني بعريين، يركب 
 فيها واحد أو اثنان.

( أي ما تقدم من التغطية، ويفدي وهو مذهب مالك، ْلنه قصد ما يقصد به 2)¬
روي عن  االَتفه، أو ْلنه سَته مبا يستدام ويالزمه غالبا، أشبه ما لو سَته بشيء يالقيه، ومل

 ابن عمر من طرق: النهي عنه، واحتج به أمحد.

( ورأى ابن عمر رجال ظلل عليه، فقال: أيها احملرم أضح ملن أحرمت له، وَلذا كان 3)¬
القباب على احملامل اليت َلا رأس، وقال الشيخ: وأما االستظالل ابحململ   السلف يكرهون

ن أحرم نَّاع، واْلفضل للمحرم أن يضحي مل كاحملارة اليت َلا رأس، ِف حال السري، فهذا فيه
له، كما كان صلى هللا عليه وسلم وأصحابه حيرمون، وذكر أثر ابن عمر ملا رأى على رجل 
عودا يسَته من الشمس، فنهاه واحتج به، وعنه: يكره االستظالل ابحململ، وال حيرم، اختاره 

 املوفق
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وبه يسَت فة والشافعي، وْلن أسامة رفع ثوالشارح وصححه اجملد، وعنه: جيوز وفاقا ْلب حني
 (1)به النيب صلى هللا عليه وسلم من احلر، حَت رمى مجرة العقبة رواه مسلم.." 

"وكأن ثالباً وعشرين ركعة من الفسوق واملعصية العظيمة اليت خيالف عليها اإِلمام،  .40
خيه، ورمبا أ وخيرج من املسجد احلرام من أجلها، وبعضهم جيلس بني املصلني يتحدث إل

جيهر ابحلديث من أجل أن يشوش   وهللا أعلم   على هذه الصالة البدعية على زعمه!!! 
على كٍل أقول: إن هذا من قلة الفقه ِف الدين، وقلة اتباع السلف والبعد عن منهجهم، 

اْلالف، فإهنم وإن اختلفت اْلقوال فقلوِبم متفقة، وما أمروا ابالتفاق  فالسلف يكرهون
علوه ولو كانوا ال يرونه وهذا من فقه الصحابة رضي هللا عنهم، وهذه املخالفات اليت فيه ف

تقع من قلة الفقه بيننا، وبعدان عن عصر النبوة عصر النور، وَلذا كلما كانت اْلمة أقدم  
 ( .1)¬كانت للصواب أقرب بال شك 

مت فإنه ال ام، وأن من أوالذي يَتجح يل وليس ترجحاً كبرياً هو أن اإِلمتام مكروه وليس ِبر 
 يكون عاصياً، هذا من الناحية النظرية.

 وأما من الناحية العملية فهل يليق ابإِلنسان أن يفعل شيئاً خيشى أن يكون عاصياً فيه.

فال ينبغي من الناحية املسلكية والَتبوية، بل افعل ما يكون هو السنة، فإن ذلك أصلح 
ليس املعىن إما أن يكون الشيء واجبًا أو حراماً، لقلبك حَت وإن كان جيوز لك خالفه، و 

أو لك احلرية ِف فعله أو تركه، فال ينبغي لإِلنسان أن يتم فأقل ما نقول: إنَّ اإِلمتام مكروه، 
 ْلن النصوص تكاد تكون متكافئة،

__________¬ 

 (2)( .." 62( انظر أيضاً: ص )1)¬
 "حكم النوم بعد صالة الفجر والعصر .41

 

Q ِف طالب العلم الذي ينام بعد صالة الفجر؟ ما رأيكم 

A   النوم بعد صالة الصبح، وبعد صالة العصر، حَت إن اإلمام أمحد  السلف يكرهونكان
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رمحة هللا عليه كان يكره النوم بعد العصر، وقال: كانوا خيافون على عقل اإلنسان، وذكروا 
عن رجل أنه حذر أخاه من النوم بعد صالة العصر، فقال له: إين أخشى على عقلك، 

 تها.فقال له رجل جمنون: ال تصدقه، فإين ما ترك

 يعِن هذه النومة.

فالنوم بعد صالة العصر ال ميدحونه، وما بعد الفجر قيل: إهنا ساعة الربكة، ملا ثبت ِف 
احلديث الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )بورك ْلميت ِف بكورها( فإذا كان 

و كانت ل عندك ِبث، أو رسالة أو طلب علم، وبكرت وابتكرت وجدت خرياً كثرياً، وهكذا
 عندك أعمال من الدنيا.

وما حمقت الربكة ِف كثري من أعمال الناس وأوقاِتم إال بسبب إضاعة البكور، لكن إذا كان 
قواماً لليل، ويريد أن ينام بعد صالة الفجر حَت يكسب أعماله ِف النهار فال حرج واْلمر 

 واسع.

ابن ماجة:  هللا عنها رواه وِف التحذير من النوم بعد العصر حديث ضعيف عن عائشة رضي
)من انم بعد صالة العصر فأصيب ِف عقله فال يلومن إال نفسه( ولكنه حديث ضعيف،  
كما نبه على ذلك ابن اجلوزي وغريه، وهو حديث غري معترب، واْلصل اجلواز حَت يدل 

كة اليت الدليل على املنع، لكن قالوا: إن النوم ِف هذين الوقتني مكروه ملا فيه من تفويت الرب 
أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم ِف نوم الصبح، وكذلك أيضًا قالوا: بعد العصر ال حيمد 

 لإلنسان منامه، وهللا تعال أعلم.

أما طالب العلم إذا كان يسهر ِف َتصيل العلوم واملنافع وينام بعد صالة الفجر، فهذا رأيي 
صيل العلوم لعلم، فإذا سهر ليله ِف َتفيه أنه ذكي؛ ْلن الناس ِف النهار يشغلون عن طلب ا

 وضبط العلوم، وانم النهار، فهذا على خري كثري.

وأما ابلنسبة للنوم على سبيل الكسل واْلمول، فهذا ال شك أنه يدل على ضعف اَلمة 
وقصورها، واْلفضل واْلكمل لإلنسان أن حيرص على قضاء هذا الوقت ِف طاعة هللا تعال،  
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لفجر إل اإلشراق، فتكون له حجة وعمرة اتمة اتمة اتمة، وهللا كأن جيلس بعد صالة ا
 (1)تعال أعلم.." 

 "كيفية االستدالل على جهة القبلة .42

 قال املصنف رمحه هللا: ]فإن أخربه ثقة بيقني أو وجد حماريب إسالمية عمل ِبا[ .

ستقبل ي بعد أن عرفنا أن من كان داخل املسجد يستقبل العني، وأن من كان خارج املسجد
املسجد، وأن من كان خارج مكة يستقبل جهة مكة، بقي معرفة هذه اجلهات، فللمصلي 
حينئٍذ حاالت: احلالة اْلول: أن يكون عاملاً ِبا عارفاً َلا، يعلم أن جهة مكة هنا، فحينئٍذ 
 يعمل بعلمه، وهذا ال حيتاج إل اجتهاد ما دام أنه يعلم أن جهتها ِف هذه اجلهة؛ فيعمل مبا

 يعلم.

احلالة الثانية: أن يكون غري عاٍَ جبهة الكعبة، ولكن هناك من يعلم جهتها، فإن أخربه وهو 
ثقة عِمل بقوله ما دام أنه يعلمها بيقني، وليست املسألة هنا مسألة اجتهاد، بل مسألة 

هد تالعلم، وفرٌق بني مسألة العلم واالجتهاد، فالعلم أن تعلم جهة الكعبة، واالجتهاد أن ت
 ِف ضبطها، فهذا شيء، وهذا شيء.

مثال ذلك: لو كنت ِف دار جبوار مسجد الكعبة، وهذه الدار تِطل على البيت، لكن الغرفة 
اليت أنت فيها ليس فيها انفذة تطل على البيت، والغرفة اليت فوقك فيها انفذة، فجاءك 

 يلَّمك مباشرة، فحينئذٍ  الذي فوقك، وقال لك: القبلة هكذا ْلنه نظر ووجد أن القبلة أمامه
أن تعمل خبربه، كأنك رأيت أن  القبلة ِف هذا املوضع، وهذه املسألة ليست موضع اجتهاد، 

 بل هذا موضع النقل، وموضع النقل شيء، وموضع التحر ِي واالجتهاد شيءٌ نخر.

 ِف فابتدأ املصنِ ف رمحه هللا مبسألة العلم واالطالع، إن اطلعت بنفسك على الكعبة، فكنتَ 
غرفة تطل على مسجد الكعبة، وتعلم أنك تستقبل ما بني الركنني صح  ذلك ولَِّمك أن 
تعمل ِبذا؛ ْلنه اليقني، وليس هناك أرفع وال أعلى من نظر اإلنسان إل الشيء؛ ْلنه علم 

 اليقني.

احلالة الثالثة: أن يكون ِف حكم علم اليقني، كإخبار الشخص الثقة، أي: العدل الذي يوثق 
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؛ ب قوله، وليس إبنسان كذاب، وال فاسق ال يُعَتد بقوله وخربه، فإن كان فاسقاً لَِّمك التبنيُّ
 [ .6ْلن هللا يقول: }سَا أَي َُّها الَِّذيَن نَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَ َبٍإ فَ تَ بَ ي َُّنوا{ ]احلجرات:

عِلمه له أن يُ  كذلك ِف حكم هذا قالوا: لو نَّل الضيف على مضيفه، فإن صاحب الدار
ِبمور، منها قبلَته ومكان قضاء حاجته؛ ْلنه حيتاج إل ذلك، فاْلول لدينه، والثاين لرفقه 
ببدنه، فإذا أعلمك صاحب الدار عملت بعلمه؛ ْلنه ال مساغ ِف مثل هذه املواضع أن 

 تتهد، وإَّنا هي مواضع النقل.

 قوله: ]أو وجد حماريب إسالمية عمل ِبا[ .

ة وجودها ِف املساجد، ويكرهون الصال السلف يكرهونع حمراب، وكان بعض احملاريب: مج
فيها، كما أُثِر عن طائفة من أصحاب النيب صلى هللا عليه ونله وسلم، ورخَّص فيها بعض 
العلماء، قالوا: هذا مما سكت عنه الشرع، ويُعترب من املصاحل املرسلة؛ ْلن الناس ضُعف 

ه القبلة، واْلمر الثاين: قل أن تد إنسااًن منهم يعلم جهة فيهم االجتهاد الذي يعلمون ب
القبلة، ورمبا جاء الغريب إل البلد، فإذا وجد املساجد مربَّعة ليس فيها موضع القبلة فإل 
أين يصلي؟ قالوا: فإذن هذه تعني على مقصود الشرع من استقبال القبلة، فتسامح فيها 

 طائفة من العلماء رمحة هللا عليهم.

وُدرِج على ذلك، وانتشرت احملاريب وُوِجدت، وحصل اْلالف على ما ذكران، فبعض العلماء 
يكرهها، وبعض العلماء جُييَّها، وإن كان اْلصل كراهيتها، لكن نظراً لوجود احلاجة قد يُغتفر 

 وجودها.

ملسجد ا وبناءً على هذا فإذا ُوِجد ِف املسجد حمراب فإن هذا احملراب دليٌل على القبلة، وأهل
أعلم بقبلتهم، فكون هذه اْلمة كلها تصلي ِف هذا املسجد، وأهل البلد أو أهل هذا احلي  

 كلهم متظافرون ومتفقون على أن القبلة هنا، فمثل هؤالء يُعَتد ابجتهادهم.

قالوا: هذه حالة الغريب إذا نَّل، فحينئٍذ يلَّمه أن يعمل ِبذا احملراب، فيستقبل جهة احملراب؛ 
 يل على جهة القبلة، وال يُعقل أن هؤالء كلهم يتظافرون على خطأ دون نكري.ْلهنا دل

وقوله: ]حماريب إسالمية[ مفهوم ذلك أن حماريب غري املسلمني ال يُعَتد ِبا كالديَر 
عة مسافر بني الشام وبني املدينة، ورأى بَ يْ  -مثالً -والصوامع، ويتأتى ذلك لو أن إنسااًن 

هة بيت املقدس يعلم أن عكسها هو القبلة؛ ْلن بيت املقدس على )كنيسة( مستقِبلة إل ج
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عكسه، فيعكس إل القبلة فيستقبل اجلنوب؛ ْلن الذي يريد أن يستقبل بيت املقدس 
 يستقبل الشمال، فإذا أراد أن يستقبل الكعبة يستقبل اجلنوب.

ن هذا حماريب فخرج م فقالوا: إن هذا ال يُعتد به؛ ْلن النصارى ال يُؤَمن منهم َتريف دينهم،
 (1)غري املسلمني، فقالوا: العربة مبحاريب املسلمني دون غري املسلمني.." 

 "سنن احلج وضرورة العمل ِبا إال من عذر .43

قال املصنف: ]والباقي سنن[ قوله: )والباقي سنن( أي: أن ما وصفته لك من صفة احلج 
اقب سنة: ما يثاب فاعلها وال يعغري اْلركان والواجبات اليت ذكرِتا لك يعترب سنة، وال

اتركها، فهي من هدي رسول هللا صلى عليه وسلم، جعل هللا اْلري واَلدى والرمحة ملن التَّم 
ِبا، وعمل ِبا واتبع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واقتدى به فيها، وأما إذا تركها املسلم 

بيل احلتم ستحباب ال على سفإنه ال مالمة عليه، وال حرج عليه فهي على سبيل الندب واال
واإلجياب، واإلنسان ِف السنة خمري بني أن يفعل وبني أن يَتك، وهذه السنة من تركها ال 
خيلو من حالتني: احلالة اْلول: أن يَتك هذه السنة وهو حيب فعلها، ولكن طرأ عليه العذر 

سعى بني الصفا  اإلنسان وطرأ عليه ما ال يستطيع معه القيام ِبذه السنة، فلو فرضنا مثالً أن
 -وكان من هديه ِبب هو وأمي صلوات هللا وسالمه عليه أن يدعو على الصفا واملروة-واملروة 

فلما رأى الناس وشدة الَّحام ذهب بسبب شدة الَّحام َو يستطع أن يقف، وهو ِف نيته 
عفة وحنو ضونفسه أنه لو متكن لوقف، أو كان وقوفه خيشى معه الفتنة، وخيشى معه أذية ال

ذلك، وَتقق من وجود هذا الضرر، فانصرف عن الدعاء وِف نفسه أنه حيبه، وأنه لوال هذا 
 العذر لوقف ودعا، فإن هللا يبلغه أجر هذه السنة، ويبلغه ثواب من عمل ِبا ملكان العذر.

احلالة الثانية: أن يَتكها وهو قادر على الفعل، فإنه حينئٍذ ال خيلو من ضربني: الضرب 
ْلول: أن يَتكها ترخصاً برخصة الشرع، ورأى أهنا سنة وتركها وهو يعتقد فضلها ويعتقد ما ا

 َلا من مَّية فال إشكال، فهذا قد فاته اْلفضل ولكن ال يالم وال يذم.

لى زهدًا فيها، فهذا هو الذي عناه رسول هللا ص -والعياذ ابهلل-الضرب الثاين: أن يَتكها 
، من رغب عن سنيت فليس مِن( ، فالَّهد ِف السنن ال خري فيههللا عليه وسلم بقوله: )ف
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ولذلك ينبغي على طالب العلم أن ال جيعل من علمه ابلسنة طريقاً للَّهد فيها، فإنك ترى 
إذا طُِلَب منهم أن يفعلوا أمراً من هدي رسول هللا صلى هللا  -أصلحهم هللا-بعض الناس 

وال يقصدون من ذلك أنه ال جيب فعله، وإَّنا هو عليه وسلم ودلوا عليه، قالوا: هذا سنة، 
على سبيل التهكم أو على سبيل الرغبة عنها، نسأل هللا السالمة والعافية! فمثل هذا نبه 

 العلماء رمحهم هللا على أنه ال خري فيه لإلنسان.

[ : إنه 63]النور: {وقال بعض أهل العلم ِف قوله تعال: }فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِهِ 
عموم هديه، وإن املراد هنا ابملخالفة إما ِف الواجبات وإما على سبيل الرغبة عما ليس 
بواجب، وكل ذلك ال خري فيه؛ ْلن هللا توعد صاحبه ابلفتنة نسأل هللا السالمة والعافية! 

ترك السنن، خاصة لطالب العلم وملن هم قدوة وأهل فضل،  السلف يكرهونوكان بعض 
فإن طالب العلم وأهل العلم إَّنا فضلهم هللا ابلعلم وشرفهم به إذا عملوا به، ومن عمل ابلعلم 
رفع هللا قدره ِبذا العلم، وطيبه وطيب العلم منه إذا عمل به وحرص عليه، فإن من عمل 

م ما َ ، قال بعض السلف: من عمل مبا علم ورثه هللا علبعلمه ورَّثه هللا علماً َ يكن يعلمه
 يعلم.

فمن عمل ابلسنن وطبقها فإن هللا يورثه بركة هذه السنن، وذلك ابالنتفاع بعلمه، أما إذا  
كان طالب العلم تستوي عنده فعل السنن وتركها فهذا ال خيلو من نظر، حَت إن اإلمام 

 وتر؟ قال: ال خري فيه.أمحد رمحه هللا ملا سئل عن رجل يَتك ال

وذلك على سبيل عدم احلرص على هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال بعض 
 العلماء: إذا ترك طالب العلم السنن الراتبة ال أقبل شهادته.

أي: أن هذا يدل على أنه ليس على احلال اْلمثل؛ ْلن لطالب العلم مَّية على العوام وعلى 
ي ِبم وِتتدي ِبديهم، فعلى اإلنسان أن حيرص خاصة إذا كان سائر الناس، فالناس تقتد

من طالب العلم على السنة وهدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، نسأل هللا العظيم أن 
 (1)جيعلنا من أهلها وأن حيشران ِف زمرِتم.." 
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: َوَقْد ُرِوَي َعِن النَّيبِ   .44 ُ َعَلْيِه  -"قَاَل الشَّاِفِعيُّ أَنَُّه قَاَل اِبحْلَُدْيِبَيِة ِف  -َسلَّمَ  وَ َصلَّى اَّللَّ
قَاَل:  أَثَِر مَسَاٍء َكاَنْت ِمَن اللَّْيِل: " أََتْدُروَن َما قَاَل َربُُّكْم َعََّّ وجل؟ " قال اَّللَُّ َوَرُسولُُه أَْعَلُم،

َكَواِكِب وََكاِفٌر ِب، َفَأمَّا َمْن اِبلْ  يَ ُقوُل: َأْصَبَح ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمٌن ِب وََكاِفٌر اِبْلَكَواِكِب، َوُمْؤِمنٌ 
ْن قَاَل ُمِطْراَن قَاَل: ُمِطْراَن ِبَفْضِل اَّللَِّ َعََّّ َوَجلَّ َوَرمْحَِتِه َفَذِلَك ُمْؤِمٌن ِب وََكاِفٌر اِبْلَكَواِكِب، َومَ 

 بِنَ ْوِء َكَذا ِف دركم ُمْؤِمٌن اِبْلَكَواِكِب وََكاِفٌر ِب ".

: َمْعَناُه َعَلى َما َكاَنِت اجْلَاِهِليَُّة تَ ْعَتِقُد َأنَّ الن َّْوَء ُهَو اْلَمطَُر َفكَ قَاَل الشَّافِ  انُوا ُكفَّارًا ِبَذِلَك، ِعيُّ
ا ِإَذا قَاَل: َوالن َّْوُء: ُهَو النَّْجُم الَِّذي َيْسُقُط ِف اْلَمْغِرِب َوَيْطُلُع َمَكانَُه ِف اْلَمْشرِِق، فَ َعَلى َهذَ 

َواَل يُ ْفَعُل ِإالَّ ابهلل  ُد ُمِطْراَن ِبَفْضِل اَّللَِّ َوَرمْحَِتِه َفَذِلَك ِإميَاٌن اِبَّللَِّ تَ َعاَل، ِْلَنَُّه اَل مُيْطَرُ اْلَعبْ 
ْرِك يَ ْعَتِقُدونَُه ِمْن ِإَضاَفِة اْلَمطَِر  سبحانه، وأما من قال مطران ينوء َكَذا َعَلى َما َكاَن أَْهُل الشِ 

ِْلَنَّ الن َّْوَء  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَُّ  -نَُّه ُهَو اْلَماِطُر فَ َهَذا َكاِفٌر، َكَما قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ إِلَْيِه َوأَ 
ًئا ِمْن َضَرٍر َأْو نَ ْفٍع َفَأمَّ  ْراَن ا َمْن قَاَل ُمطِ َوْقٌت َأْو جَنٌْم، َوُهَو خَمُْلوٌق اَل مَيِْلُك لِنَ ْفِسِه َواَل َغرْيِِه َشي ْ

ْراَن ِف َشْهِر  بِنَ ْوِء َكَذا يَ ْعِِن: َأانَّ ُمِطْراَن ِف َوْقِت نَ ْوِء َكَذا، فَِإنَّ َذِلَك اَل َيُكوُن ُكْفرًا، َكَقْولِِه ُمطِ 
َ تَ َعاَل َقْد َجَعَل اْلَعاَدَة َأنَّ مُيْطََر ِف َهِذِه اْْلَْوقَاِت، َكَما ُرِوَي َعِن النَّ  َصلَّى  - يب ِ َكَذا، ِْلَنَّ اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ِلَك َعنْيٌ َعِذيَقةٌ " يَ ْعِِن أَنَّهُ قَاَل: ِإَذا أَْنَشَأْت جَنِْديَّةٌ مُثَّ اْسَتَحاَلْت َشاِميًَّة َفذَ  -اَّللَّ
ُ تَ َعاَل ِمَن اْلَعاَدِة.  ِفيَما َأْجرَاُه اَّللَّ

 

 )َفْصٌل(

ِصيَب ثَِياَِبُْم َوأَْبَداهَنُْم لِرَِوايَِة وا اْلَغْيَث َأوََّل نُ َُّولِِه فَ َيرْبُُزوَن َلُه َحَتَّ يُ : خُيَْتاُر لِلنَّاِس َأْن َيْسَتْمِطرُ 
ْنَُِّع ثَِيابَُه ِف َأوَِّل َمْطَرِة، ِإالَّ َكاَن ي َ   -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 

 ِه.اإلزار يئتَّر بِ 

ُ َعْنُه  -َوُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ْحِلِه ِإَل اْلَمطَِر، َوقَاَل: ِإنَُّه أَنَُّه أََمَر َجارِيَ َتُه إبِِْخرَاِج رَ  -َرِضَي اَّللَّ
 َحِديُث َعْهٍد ِبَرب ِِه َعََّّ َوَجلَّ.

َجابََة ِعْنَد اْلِتَقاِء اجْلُُيوِش، َل " تَ َوق َّعُ أَنَُّه قَا -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -َوُرِوَي َعِن النَّيبِ   وا اإْلِ



49 

 

َشاَرَة ِإَل ا السََّلُف َيْكَرُهونَ َوِإقَاَمِة الصَّاَلِة، َونُ َُّوِل اْلَغْيِث، وََكاَن  لرَّْعِد، َويَ ُقوُلوَن ِعْنَد َذاَك اإْلِ
ُ َوْحَدُه ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس، فَ ُيْخَتارُ  ُ أَْعَلُم.." ااِلْقِتَداُء ِِبِْم ِف ذَ  اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ  (1)ِلَك، َواَّللَّ

( وحيرم ذلك 2)¬( ولو َ يالصقه 1)¬"أو استظل ِف حممل، راكبا أو ال  .45
 ( .3)¬بال عذر 

__________¬ 

( وكذا هودك، وعمارية، وحمارة وفاقا للشافعي، وأب حنيفة، وكذا لو استظل بثوب 1)¬
وفدى، واحململ بكسر امليم قاله ابن مالك وغريه، وهو مركب وحنوه، راكبا أو انزال حرم 

يركب عليه على البعري، وقال اجلوهري: كمجلس شقتان على البعري، حيمل فيهما العديالن، 
ويقال: حململ اَلودج: وِف معىن احململ الشقدف املعروف ابحلجاز، واَلودج مركب للنساء، 

أهنا ليس َلا قبة كقبة اَلودج والعمارية حنوها، معروف عند العرب، واحملفة كاَلودج، إال 
ويقال: رقعة مَّينة ختاط ِف املظلة واحملارة يؤتى ِبا من جهة الشام، تقطر بني بعريين، يركب 

 فيها واحد أو اثنان.

( أي ما تقدم من التغطية، ويفدي وهو مذهب مالك، ْلنه قصد ما يقصد به 2)¬
ا روي عن الزمه غالبا، أشبه ما لو سَته بشيء يالقيه، وملالَتفه، أو ْلنه سَته مبا يستدام وي

 ابن عمر من طرق: النهي عنه، واحتج به أمحد.

( ورأى ابن عمر رجال ظلل عليه، فقال: أيها احملرم أضح ملن أحرمت له، وَلذا كان 3)¬
القباب على احملامل اليت َلا رأس، وقال الشيخ: وأما االستظالل ابحململ   السلف يكرهون

كاحملارة اليت َلا رأس، ِف حال السري، فهذا فيه نَّاع، واْلفضل للمحرم أن يضحي ملن أحرم 
له، كما كان صلى هللا عليه وسلم وأصحابه حيرمون، وذكر أثر ابن عمر ملا رأى على رجل 
عودا يسَته من الشمس، فنهاه واحتج به، وعنه: يكره االستظالل ابحململ، وال حيرم، اختاره 

 املوفق

                                         
 2/524احلاوي الكبري، املاوردي  (1)
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الشارح وصححه اجملد، وعنه: جيوز وفاقا ْلب حنيفة والشافعي، وْلن أسامة رفع ثوبه يسَت و 
 (1)به النيب صلى هللا عليه وسلم من احلر، حَت رمى مجرة العقبة رواه مسلم.." 

"وكأن ثالباً وعشرين ركعة من الفسوق واملعصية العظيمة اليت خيالف عليها اإِلمام،  .46
م من أجلها، وبعضهم جيلس بني املصلني يتحدث إل أخيه، ورمبا وخيرج من املسجد احلرا

جيهر ابحلديث من أجل أن يشوش   وهللا أعلم   على هذه الصالة البدعية على زعمه!!! 
على كٍل أقول: إن هذا من قلة الفقه ِف الدين، وقلة اتباع السلف والبعد عن منهجهم، 

تفاق قوال فقلوِبم متفقة، وما أمروا ابالاْلالف، فإهنم وإن اختلفت اْل فالسلف يكرهون
فيه فعلوه ولو كانوا ال يرونه وهذا من فقه الصحابة رضي هللا عنهم، وهذه املخالفات اليت 
تقع من قلة الفقه بيننا، وبعدان عن عصر النبوة عصر النور، وَلذا كلما كانت اْلمة أقدم  

 ( .1)¬كانت للصواب أقرب بال شك 

س ترجحاً كبرياً هو أن اإِلمتام مكروه وليس ِبرام، وأن من أمت فإنه ال والذي يَتجح يل ولي
 يكون عاصياً، هذا من الناحية النظرية.

 وأما من الناحية العملية فهل يليق ابإِلنسان أن يفعل شيئاً خيشى أن يكون عاصياً فيه.

ذلك أصلح  نفال ينبغي من الناحية املسلكية والَتبوية، بل افعل ما يكون هو السنة، فإ
لقلبك حَت وإن كان جيوز لك خالفه، وليس املعىن إما أن يكون الشيء واجبًا أو حراماً، 
أو لك احلرية ِف فعله أو تركه، فال ينبغي لإِلنسان أن يتم فأقل ما نقول: إنَّ اإِلمتام مكروه، 

 ْلن النصوص تكاد تكون متكافئة،

__________¬ 

 (2)( .." 62( انظر أيضاً: ص )1)¬
 "حكم النوم بعد صالة الفجر والعصر .47

 

Q ما رأيكم ِف طالب العلم الذي ينام بعد صالة الفجر؟ 

A   النوم بعد صالة الصبح، وبعد صالة العصر، حَت إن اإلمام أمحد  السلف يكرهونكان
                                         

 4/10قاسم حاشية الروض املربع، عبد الرمحن بن  (1)
 4/361الشرح املمتع على زاد املستقنع، ابن عثيمني  (2)
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رمحة هللا عليه كان يكره النوم بعد العصر، وقال: كانوا خيافون على عقل اإلنسان، وذكروا 
عن رجل أنه حذر أخاه من النوم بعد صالة العصر، فقال له: إين أخشى على عقلك، 

 تها.فقال له رجل جمنون: ال تصدقه، فإين ما ترك

 يعِن هذه النومة.

فالنوم بعد صالة العصر ال ميدحونه، وما بعد الفجر قيل: إهنا ساعة الربكة، ملا ثبت ِف 
احلديث الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )بورك ْلميت ِف بكورها( فإذا كان 

و كانت ل عندك ِبث، أو رسالة أو طلب علم، وبكرت وابتكرت وجدت خرياً كثرياً، وهكذا
 عندك أعمال من الدنيا.

وما حمقت الربكة ِف كثري من أعمال الناس وأوقاِتم إال بسبب إضاعة البكور، لكن إذا كان 
قواماً لليل، ويريد أن ينام بعد صالة الفجر حَت يكسب أعماله ِف النهار فال حرج واْلمر 

 واسع.

ابن ماجة:  هللا عنها رواه وِف التحذير من النوم بعد العصر حديث ضعيف عن عائشة رضي
)من انم بعد صالة العصر فأصيب ِف عقله فال يلومن إال نفسه( ولكنه حديث ضعيف،  
كما نبه على ذلك ابن اجلوزي وغريه، وهو حديث غري معترب، واْلصل اجلواز حَت يدل 

كة اليت الدليل على املنع، لكن قالوا: إن النوم ِف هذين الوقتني مكروه ملا فيه من تفويت الرب 
أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم ِف نوم الصبح، وكذلك أيضًا قالوا: بعد العصر ال حيمد 

 لإلنسان منامه، وهللا تعال أعلم.

أما طالب العلم إذا كان يسهر ِف َتصيل العلوم واملنافع وينام بعد صالة الفجر، فهذا رأيي 
صيل العلوم لعلم، فإذا سهر ليله ِف َتفيه أنه ذكي؛ ْلن الناس ِف النهار يشغلون عن طلب ا

 وضبط العلوم، وانم النهار، فهذا على خري كثري.

وأما ابلنسبة للنوم على سبيل الكسل واْلمول، فهذا ال شك أنه يدل على ضعف اَلمة 
وقصورها، واْلفضل واْلكمل لإلنسان أن حيرص على قضاء هذا الوقت ِف طاعة هللا تعال،  
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لفجر إل اإلشراق، فتكون له حجة وعمرة اتمة اتمة اتمة، وهللا كأن جيلس بعد صالة ا
 (1)تعال أعلم.." 

 "كيفية االستدالل على جهة القبلة .48

 قال املصنف رمحه هللا: ]فإن أخربه ثقة بيقني أو وجد حماريب إسالمية عمل ِبا[ .

ستقبل ي بعد أن عرفنا أن من كان داخل املسجد يستقبل العني، وأن من كان خارج املسجد
املسجد، وأن من كان خارج مكة يستقبل جهة مكة، بقي معرفة هذه اجلهات، فللمصلي 
حينئٍذ حاالت: احلالة اْلول: أن يكون عاملاً ِبا عارفاً َلا، يعلم أن جهة مكة هنا، فحينئٍذ 
 يعمل بعلمه، وهذا ال حيتاج إل اجتهاد ما دام أنه يعلم أن جهتها ِف هذه اجلهة؛ فيعمل مبا

 يعلم.

احلالة الثانية: أن يكون غري عاٍَ جبهة الكعبة، ولكن هناك من يعلم جهتها، فإن أخربه وهو 
ثقة عِمل بقوله ما دام أنه يعلمها بيقني، وليست املسألة هنا مسألة اجتهاد، بل مسألة 

هد تالعلم، وفرٌق بني مسألة العلم واالجتهاد، فالعلم أن تعلم جهة الكعبة، واالجتهاد أن ت
 ِف ضبطها، فهذا شيء، وهذا شيء.

مثال ذلك: لو كنت ِف دار جبوار مسجد الكعبة، وهذه الدار تِطل على البيت، لكن الغرفة 
اليت أنت فيها ليس فيها انفذة تطل على البيت، والغرفة اليت فوقك فيها انفذة، فجاءك 

 يلَّمك مباشرة، فحينئذٍ  الذي فوقك، وقال لك: القبلة هكذا ْلنه نظر ووجد أن القبلة أمامه
أن تعمل خبربه، كأنك رأيت أن  القبلة ِف هذا املوضع، وهذه املسألة ليست موضع اجتهاد، 

 بل هذا موضع النقل، وموضع النقل شيء، وموضع التحر ِي واالجتهاد شيءٌ نخر.

 ِف فابتدأ املصنِ ف رمحه هللا مبسألة العلم واالطالع، إن اطلعت بنفسك على الكعبة، فكنتَ 
غرفة تطل على مسجد الكعبة، وتعلم أنك تستقبل ما بني الركنني صح  ذلك ولَِّمك أن 
تعمل ِبذا؛ ْلنه اليقني، وليس هناك أرفع وال أعلى من نظر اإلنسان إل الشيء؛ ْلنه علم 

 اليقني.

احلالة الثالثة: أن يكون ِف حكم علم اليقني، كإخبار الشخص الثقة، أي: العدل الذي يوثق 

                                         
 1/16شرح زاد املستقنع للشنقيطي، حممد املختار الشنقيطي  (1)
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؛ ب قوله، وليس إبنسان كذاب، وال فاسق ال يُعَتد بقوله وخربه، فإن كان فاسقاً لَِّمك التبنيُّ
 [ .6ْلن هللا يقول: }سَا أَي َُّها الَِّذيَن نَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَ َبٍإ فَ تَ بَ ي َُّنوا{ ]احلجرات:

عِلمه له أن يُ  كذلك ِف حكم هذا قالوا: لو نَّل الضيف على مضيفه، فإن صاحب الدار
ِبمور، منها قبلَته ومكان قضاء حاجته؛ ْلنه حيتاج إل ذلك، فاْلول لدينه، والثاين لرفقه 
ببدنه، فإذا أعلمك صاحب الدار عملت بعلمه؛ ْلنه ال مساغ ِف مثل هذه املواضع أن 

 تتهد، وإَّنا هي مواضع النقل.

 قوله: ]أو وجد حماريب إسالمية عمل ِبا[ .

ة وجودها ِف املساجد، ويكرهون الصال السلف يكرهونع حمراب، وكان بعض احملاريب: مج
فيها، كما أُثِر عن طائفة من أصحاب النيب صلى هللا عليه ونله وسلم، ورخَّص فيها بعض 
العلماء، قالوا: هذا مما سكت عنه الشرع، ويُعترب من املصاحل املرسلة؛ ْلن الناس ضُعف 

ه القبلة، واْلمر الثاين: قل أن تد إنسااًن منهم يعلم جهة فيهم االجتهاد الذي يعلمون ب
القبلة، ورمبا جاء الغريب إل البلد، فإذا وجد املساجد مربَّعة ليس فيها موضع القبلة فإل 
أين يصلي؟ قالوا: فإذن هذه تعني على مقصود الشرع من استقبال القبلة، فتسامح فيها 

 طائفة من العلماء رمحة هللا عليهم.

وُدرِج على ذلك، وانتشرت احملاريب وُوِجدت، وحصل اْلالف على ما ذكران، فبعض العلماء 
يكرهها، وبعض العلماء جُييَّها، وإن كان اْلصل كراهيتها، لكن نظراً لوجود احلاجة قد يُغتفر 

 وجودها.

ملسجد ا وبناءً على هذا فإذا ُوِجد ِف املسجد حمراب فإن هذا احملراب دليٌل على القبلة، وأهل
أعلم بقبلتهم، فكون هذه اْلمة كلها تصلي ِف هذا املسجد، وأهل البلد أو أهل هذا احلي  

 كلهم متظافرون ومتفقون على أن القبلة هنا، فمثل هؤالء يُعَتد ابجتهادهم.

قالوا: هذه حالة الغريب إذا نَّل، فحينئٍذ يلَّمه أن يعمل ِبذا احملراب، فيستقبل جهة احملراب؛ 
 يل على جهة القبلة، وال يُعقل أن هؤالء كلهم يتظافرون على خطأ دون نكري.ْلهنا دل

وقوله: ]حماريب إسالمية[ مفهوم ذلك أن حماريب غري املسلمني ال يُعَتد ِبا كالديَر 
عة مسافر بني الشام وبني املدينة، ورأى بَ يْ  -مثالً -والصوامع، ويتأتى ذلك لو أن إنسااًن 

هة بيت املقدس يعلم أن عكسها هو القبلة؛ ْلن بيت املقدس على )كنيسة( مستقِبلة إل ج
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عكسه، فيعكس إل القبلة فيستقبل اجلنوب؛ ْلن الذي يريد أن يستقبل بيت املقدس 
 يستقبل الشمال، فإذا أراد أن يستقبل الكعبة يستقبل اجلنوب.

ن هذا حماريب فخرج م فقالوا: إن هذا ال يُعتد به؛ ْلن النصارى ال يُؤَمن منهم َتريف دينهم،
 (1)غري املسلمني، فقالوا: العربة مبحاريب املسلمني دون غري املسلمني.." 

 "سنن احلج وضرورة العمل ِبا إال من عذر .49

قال املصنف: ]والباقي سنن[ قوله: )والباقي سنن( أي: أن ما وصفته لك من صفة احلج 
اقب سنة: ما يثاب فاعلها وال يعغري اْلركان والواجبات اليت ذكرِتا لك يعترب سنة، وال

اتركها، فهي من هدي رسول هللا صلى عليه وسلم، جعل هللا اْلري واَلدى والرمحة ملن التَّم 
ِبا، وعمل ِبا واتبع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واقتدى به فيها، وأما إذا تركها املسلم 

بيل احلتم ستحباب ال على سفإنه ال مالمة عليه، وال حرج عليه فهي على سبيل الندب واال
واإلجياب، واإلنسان ِف السنة خمري بني أن يفعل وبني أن يَتك، وهذه السنة من تركها ال 
خيلو من حالتني: احلالة اْلول: أن يَتك هذه السنة وهو حيب فعلها، ولكن طرأ عليه العذر 

سعى بني الصفا  اإلنسان وطرأ عليه ما ال يستطيع معه القيام ِبذه السنة، فلو فرضنا مثالً أن
 -وكان من هديه ِبب هو وأمي صلوات هللا وسالمه عليه أن يدعو على الصفا واملروة-واملروة 

فلما رأى الناس وشدة الَّحام ذهب بسبب شدة الَّحام َو يستطع أن يقف، وهو ِف نيته 
عفة وحنو ضونفسه أنه لو متكن لوقف، أو كان وقوفه خيشى معه الفتنة، وخيشى معه أذية ال

ذلك، وَتقق من وجود هذا الضرر، فانصرف عن الدعاء وِف نفسه أنه حيبه، وأنه لوال هذا 
 العذر لوقف ودعا، فإن هللا يبلغه أجر هذه السنة، ويبلغه ثواب من عمل ِبا ملكان العذر.

احلالة الثانية: أن يَتكها وهو قادر على الفعل، فإنه حينئٍذ ال خيلو من ضربني: الضرب 
اْلول: أن يَتكها ترخصاً برخصة الشرع، ورأى أهنا سنة وتركها وهو يعتقد فضلها ويعتقد ما 

 َلا من مَّية فال إشكال، فهذا قد فاته اْلفضل ولكن ال يالم وال يذم.

لى زهدًا فيها، فهذا هو الذي عناه رسول هللا ص -والعياذ ابهلل-الضرب الثاين: أن يَتكها 
، فمن رغب عن سنيت فليس مِن( ، فالَّهد ِف السنن ال خري فيههللا عليه وسلم بقوله: )
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ولذلك ينبغي على طالب العلم أن ال جيعل من علمه ابلسنة طريقاً للَّهد فيها، فإنك ترى 
إذا طُِلَب منهم أن يفعلوا أمراً من هدي رسول هللا صلى هللا  -أصلحهم هللا-بعض الناس 

وال يقصدون من ذلك أنه ال جيب فعله، وإَّنا هو  عليه وسلم ودلوا عليه، قالوا: هذا سنة،
على سبيل التهكم أو على سبيل الرغبة عنها، نسأل هللا السالمة والعافية! فمثل هذا نبه 

 العلماء رمحهم هللا على أنه ال خري فيه لإلنسان.

[ : إنه 63{ ]النور:هِ وقال بعض أهل العلم ِف قوله تعال: }فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِ 
عموم هديه، وإن املراد هنا ابملخالفة إما ِف الواجبات وإما على سبيل الرغبة عما ليس 
بواجب، وكل ذلك ال خري فيه؛ ْلن هللا توعد صاحبه ابلفتنة نسأل هللا السالمة والعافية! 

 ،ترك السنن، خاصة لطالب العلم وملن هم قدوة وأهل فضل السلف يكرهونوكان بعض 
فإن طالب العلم وأهل العلم إَّنا فضلهم هللا ابلعلم وشرفهم به إذا عملوا به، ومن عمل ابلعلم 
رفع هللا قدره ِبذا العلم، وطيبه وطيب العلم منه إذا عمل به وحرص عليه، فإن من عمل 
 بعلمه ورَّثه هللا علماً َ يكن يعلمه، قال بعض السلف: من عمل مبا علم ورثه هللا علم ما َ

 يعلم.

فمن عمل ابلسنن وطبقها فإن هللا يورثه بركة هذه السنن، وذلك ابالنتفاع بعلمه، أما إذا  
كان طالب العلم تستوي عنده فعل السنن وتركها فهذا ال خيلو من نظر، حَت إن اإلمام 

 أمحد رمحه هللا ملا سئل عن رجل يَتك الوتر؟ قال: ال خري فيه.

هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال بعض وذلك على سبيل عدم احلرص على 
 العلماء: إذا ترك طالب العلم السنن الراتبة ال أقبل شهادته.

أي: أن هذا يدل على أنه ليس على احلال اْلمثل؛ ْلن لطالب العلم مَّية على العوام وعلى 
ان ك  سائر الناس، فالناس تقتدي ِبم وِتتدي ِبديهم، فعلى اإلنسان أن حيرص خاصة إذا

من طالب العلم على السنة وهدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، نسأل هللا العظيم أن 
 (1)جيعلنا من أهلها وأن حيشران ِف زمرِتم.." 
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لصالة ا السلف يكرهون"وقال اإلمام ابن تيمية ِف تفسري سورة اإلخالص: كان  .51
ن يكون بِن عتيق أبعد عن أفيما يشبه مسجد الضرار ويرون العتيق أفضل من اجلديد ْلن ال

ضرارًا من اجلديد الذي خياف ذلك فيه. وعتق املسجد مما حيمد به وَلذا قال تعال: }مُثَّ 
َة{ فإن حمَِلَُّها ِإَل اْلبَ ْيِت اْلَعِتيق{ وقال سبحانه: }ِإنَّ َأوََّل بَ ْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكَّ 

 (1)وذلك يقتضي زسادة فضله. ا. ه .."  قدمه يقتضي كثرة العبادة فيه أيًضا
"وقد كان سلمة بن اْلكوع يتحرى الصالة عند اْلسطوانة قال: ْلين رأيت رسول  .52

فلما رنه يقصد تلك البقعة ْلجل الصالة   1هللا صلى هللا عليه وسلم يتحرى الصالة عندها
ا عمي سجًدا ملكان ذلك القصد للصالة متابعة. وكذلك ملا أراد عتبان بن مالك أن يبِن م

رسل إل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له: إين أحب أن أتتيِن تصلي ِف منَّيل فاختذه 
فهذا املكان مكان  2مصلى فجاءه صلى هللا عليه وسلم وصلى ركعتني ِف انحية من البيت

 قصد النيب صلى هللا عليه وسلم الصالة فيه ليكون مسجًدا. فصار قصد الصالة فيه متابعة
له خبالف ما اتفق أنه صلى فيه بغري قصد، وكذلك قصد يوم االثنني واْلميس ابلصوم 
متابعة ْلنه قصد صوم هذين اليومني، وكذلك قصد إتيان مسجد قباء متابعة له فقد ثبت 
عنه ِف الصحيحني أنه كان أييت قباء كل سبت راكًبا وماشًيا وذلك ْلن هللا أنَّل فيه: 

جد أسس َلى الت َّْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيِه{ مع تناوله كل مس}َلَمْسِجٌد ُأسِ َس عَ 
لك الصالة فيما يشبه ذ السلف يكرهونعلى التقوى خبالف مساجد الضرار وَلذا كان 

ويرون العتيق أفضل من اجلديد؛ ْلن العتيق أبعد أن يكون بِن ضرارًا من اجلديد الذي خياف 
}ِإنَّ  ق املسجد مما حيمد به وَلذا قال: }مُثَّ حمَِلَُّها ِإَل اْلبَ ْيِت اْلَعِتيق{ وقال:ذلك فيه. وعت

قتضي َأوََّل بَ ْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكََّة{ فإن قدمه يقتضي كثرة العبادة فيه أيًضا وذلك ي
 زسادة فضله.

ه يعترب فيه هللا عليه وسلم وهو أن مث قال عليه الرمحة: واملقصود هنا ذكر متابعة النيب صلى
متابعته ِف قصده فإذا قصد مكااًن للعبادة فيه كان قصده لتلك العبادة سنة، وَلذا َ يكن 
مجهور الصحابة يقصدون مشاِبته ِف ذلك وابن عمر رضي هللا عنهما مع أنه كان حيب 

                                         
 97من البدع والعوائد، القامسي ص/إصالح املساجد  (1)



57 

 

يه ال ِف كل ف مشاِبته ِف ظاهر الفعل َ يكن يقصد الصالة إال ِف املوضع الذي صلى
 موضع نَّل به.

وَلذا رخص أمحد بن حنبل ِف ذلك إذا كان شيًئا يسريًا كما فعله ابن عمر وهنى عنه رضي 
هللا عنه إذا كثر؛ ْلنه يفضي إل املفسدة وهي اختاذ نبار اْلنبياء مساجد وهي اليت تسمى 

 مشاهد، وما أحدث ِف اإلسالم من املساجد واملشاهد على

__________ 

 " عن سلمة بن اْلكوع، وإسناد أمحد ثالثي.48: 4صحيح، أخرجه الشيخان وأمحد " 1

 (1)أخرجه الشيخان.."  2
"ذكره ِف فصل االستنابة تقدم وأييت ِف فصل مث يفيض إل مكة شيء من ذلك،  .53

قال شيخ اإلسالم: وأما الرأس فال يغطيه احملرم ال مبخيط وال غريه، فال يغطيه بعمامة وال 
وال كوفية وال ثوب يلصق به وال غريه، وله أن يستظل َتت السقف والشجر، قلنسوة 

ويستظل ِف اْليمة وحنو ذلك ابتفاقهم، وأما االستظالل ابحململ كاحملارة اليت َلا رأس ِف 
حال السري فهذا فيه نَّاع، واْلفضل للمحرم أن يضحي ملن أحرم له كما كان النيب صلى هللا 

 عليه وسلم وأصحابه

ن، وقد رأى ابن عمر رجال ظلل عليه فقال أيها احملرم أضح ملن أحرمت له، وَلذا  يضحو 
القباب على احملامل وهي اليت َلا رأس، وأما احملامل املكشوفة فلم  السلف يكرهونكان 

يكرهها إال بعض النساك وهذا ِف حق الرجل دون املرأة، وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما 
 عليه وسلم إال حلاجة واحلاجة مثل الربد الذي خياف أن ميرضه إذا َ هنى عنه النيب صلى هللا

يغط رأسه أو مثل مرض نَّل به حيتاج معه إل تغطية رأسه فيلبس قدر احلاجة فإذا استغىن 
عنه نَّع وعليه أن يفدي: إما بصيام ثالثة أسام، وإما بنسك كشاة، وإما إبطعام ستة مساكني 

 و شعري أو مد من بر وإن أطعمه خبَّا جاز انتهى.لكل مسكني نصف صاع من متر أ

الرابع: من حمظورات اإلحرام لبس الذكر عمدا املخيط قل اللبس أو كثر ِف بدنه أو بعضه 
مما عمل على قدر امللبوس فيه من بدن أو بعضه من قميص وعمامة وسراويل وبرنس 
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انس جبة، واجلمع الرب بضمتني، وهو قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه دراعة كانت أو 
وحنوها ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا وحنوه مما يعمل على قدر شيء من البدن وكاْلفني 
أو أحدمها للرجلني وكالقفازين تثنية قفاز كتفاح: شيء يعمل لليدين كما يعمل للبَّاة، قال 

فعليه  سالقاضي أبو يعلى وغريه: ولو كان املخيط غري معتاد كجورب ِف كف وخف ِف رأ
 (1)الفدية انتهى.." 

"وكالم مالك رمحه هللا ميَّان جلميع الصفات؛ فإن قيل لك مثال: إن هللا ينَّل إل  .54
السماء الدنيا؛ كيف ينَّل؟ فالنَّول غري جمهول، والكيف غري معقول، واإلميان به واجب 

السؤال  :والسؤال عنه بدعة والذين يسألون: كيف ميكن النَّول وثلث الليل يتنقل؟ ! فنقول
هذا بدعة كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة وهم أحرص منك على اْلري وعلى 
العلم مبا جيب هلل عَّ وجل، ولسنا ِبعلم من الرسول عليه الصالة والسالم؛ فهو َ يعلمهم. 

 فسؤالك هذا بدعة، ولوال أننا حنسن الظن بك، لقلنا ما يليق بك ِبنك رجل مبتدع.

 رهونالسلف يكواإلمام مالك رمحه هللا قال: " ما أراك إال مبتدعا " مث أمر به فأخرج؛ ْلن 
 أهل البدع وكالمهم واعَتاضاِتم وتقديراِتم وجمادالِتم.

فأنت سا أخي عليك ِف هذا الباب ابلتسليم، فمن متام اإلسالم هلل عَّ وجل أال تبحث ِف 
ث فيما يتعلق ِبمساء هللا وصفاته على سبيل هذه اْلمور، وَلذا أحذركم دائما من البح

التعنت والتنطع والشيء الذي ما سأل الصحابة عنه؛ ْلننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه 
اْلبواب؛ انفتحت علينا اْلبواب، وِتدمت اْلسوار، وعجَّان عن ضبط أنفسنا؛ فلذلك قل: 

 تسلم! ومسعنا القول، حَت مسعنا وأطعنا ونمنا وصدقنا؛ نمنا وصدقنا ابْلرب وأطعنا الطلب

وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات هللا عن شيء ما سأل عنه الصحابة، فقل كما قال 
اإلمام مالك، فإن لك سلفا: السؤال عن هذا بدعة. وإذا قلت ذلك؛ لن يلح عليك، وإذا 

 (2)أحل، فقل: سا مبتدع!." 
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ذكرها  لوقات اليت يستحيا من"ويقول: إن املشركني إَّنا عبدوا هللا، ويقول: إن املخ .55
 هي هللا! سا هلل العجب!

ولقد أحسن من قال من السلف: إن كفر هؤالء أغلظ من كفر اليهود والنصارى، وقد قال 
 ابن القيم: رمحه هللا تعال:

 حاشا النصارى أن يكونوا مثلهم وهم احلمري، أئمة الكفران

 هم خصصوه ابملسيح، وأمه وأالء ما صانوه عن حيوان

إخل، وقوله: " خلق هللا  1وأما احلديث الذي فيه: " أن هللا ملا خلق اْللق، قامت الرحم "
 إشكال عند أهل -وهلل احلمد  -فهذه اْلحاديث بابتة، ليس فيها  2ندم على صورته "

السنة واجلماعة؛ وقد قال: }هو الذي أنَّل عليك الكتاب منه نسات حمكمات هن أم 
نة وابتغاء ما الذين ِف قلوِبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتالكتاب وأخر متشاِبات فأ

[ . وقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " 7أتويله{ ]سورة نل عمران نية: 
 .3إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى هللا، فاحذروهم "

هذا، ويقولون: نمنا ابهلل، وما جاء عن كثرة البحث عن مثل   السلف يكرهونوقد كان 
هللا، على مراد هللا؛ ونمنا برسول هللا، وما جاء عن رسول هللا، على مراد رسول هللا؛ وقال 

 [ .7الراسخون ِف العلم: }نمنا به كل من عند ربنا{ ]سورة نل عمران نية: 

__________ 

م: الرب والصلة واْلداب ( ، ومسل7502( والتوحيد )4832البخاري: تفسري القرنن ) 1
 ( .2/330( ، وأمحد )2554)

( ، وأمحد 2841( ، ومسلم: اجلنة وصفة نعيمها وأهلها )6227البخاري: االستئذان ) 2
(2/315 ،2/323. ) 

( ، والَتمذي: تفسري القرنن 2665( ، ومسلم: العلم )4547البخاري: تفسري القرنن ) 3
( 145( ، والدارمي: املقدمة )6/256أمحد )( ، و 4598( ، وأبو داود: السنة )2994)

 "..(1) 

                                         
 3/356، جمموعة من املؤلفني الدرر السنية ِف اْلجوبة النجدية (1)
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 ضوابط ِف أمساء املواليد - 10" .56

قول السائل: رزقت مبولودة مسيتها سايل وال أدري ما معناه، مث قررت أن أغري امسها إل اسم 
 نخر من اْلمساء العربية املتداولة فما احلكم ِف ذلك، أفيدوان؟

 

سلمون يادين التقليد والتغريب الفسيحة اليت قلد فيها املاجلواب: تسمية املواليد صارت من م
غريهم، وخاصة تقليد أمساء الغربيني ذكورا وإانبا فصران نسمع أمساء مثل: جاكلني، جويل، 
دساان، سوزان، فايل، فكتورسا، كلورسا، الرا، لندا، ليسندا، ماسا، منوليا، هايدي، سارا. وتلك 

ن، شريين، نيفني، شادي، وتلك اْلمساء التافهة مثل: اْلمساء اْلعجمية: مرفت، شرييها
زوزو، فيفي، ميمي، وتلك اْلمساء الغرامية الرخوة املتخاذلة: أحالم، أريج، تغريد، غادة، 
فاتن، انهد، هيام، وهو بضم اَلاء: ما يشبه اجلنون من العشق أو داء يصيب اإلبل، 

وغري  مساء ذوات املعاين القبيحة كعفلقوبفتحها: الرمل املنهار الذي ال يتماسك. وتلك اْل
. وال بد للمسلمن أن يتميَّوا عن غريهم 2ذلك من اْلمساء الكثرية. انظر تسمية املولود ص

من اْلمم ِف كل شؤوهنم وحَت ِبمسائهم، وأن يلتَّموا أدب اإلسالم ِف تسمية املواليد، قال 
 أن يتقوا ة اإلسالمية على املسلمنيالشيخ بكر أبو زيد رمحة هللا عليه: ]أاندي بلسان الشريع

هللا، وأن يلتَّموا ِبدب اإلسالم وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم، وأن ال يؤذوا السمع والبصر 
ِف تلكم اْلمساء املرذولة، وأن ال يؤذوا أوالدهم ِبا، فيحجبوا بذلك عنهم زينتهم: اْلمساء 

من بسط هللا يده أن يصدها عن الشرعية. وما هذه إال ظاهرة مرضية مؤذية، جيب على 
مواليد املسلمني، فليَّمهم عن طريق اْلحوال املدنية ابْلمساء املشروعة فحسب، فال يسجل 
إال ما كان شرعيا. وإذا كانت القوانني تصدر ِف فرنسا وغريها لضبط اختيار أمساء املواليد 

 بلغارسا م املسلمون ِفحَت ال خترج عن اترخيهم، وال تتعارض مع قيمهم الوطنية، وإذا ألَّ 
مم الكفر[ أحق من أ -اإلسالم  -بتغيري أمسائهم اإلسالمية، فنحن ِف االلتَّام بدين هللا 

. ومن املعلوم أنه ينبغي على املسلم أن حيسن تسمية أوالده، ْلن االسم 3تسمية املولود ص 
ء رضي هللا ردايبقى مع اإلنسان طوال حياته وبعد مماته، وقد ورد ِف احلديث عن أب الد

عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إنكم تدعون يوم القيامة ِبمسائكم وأمساء 
نابئكم فأحسنوا أمسائكم( رواه أبو داود إبسناد حسن كما قال العالمة ابن القيم ِف َتفة 
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بن ا. وقد اعتىن أهل العلم ِبذا املوضوع ومنهم من خصه ابلتأليف كالعالم 89املودود ص
القيم حيث ألف كتابه )َتفة املودود ِبحكام املولود( وجعل فيه اباب )ِف ذكر التسمية 
وأحكامها( ويقع ِف سبع وثالثني صفحة، وألف الدكتور بكر أبو زيد كتااب بعنوان )تسمية 
املولود( فصل الكالم فيه على املوضوع تفصيال حسنا، ويضاف إل ذلك كالم متفرق ْلهل 

هم وفتاويهم، وقد حاولت أن أمجع أهم ضوابط تسمية املولود من كالم العلماء العلم ِف كتب
 -1فكانت كما يلي: دلت الشريعة على َترمي تسمية املولود ِف واحد من الوجوه اْلتية: 

اتفق املسلمون على أنه حيرم كل اسم معبد لغري هللا تعال، من مشس أو وثن أو بشر أو غري 
 عبد النيب، عبد علي، عبد احلسني، عبد اْلمري )يعِن: أمري املؤمنني ذلك، مثل: عبد الرسول،

علي بن أب طالب رضي هللا عنه( ، عبد الصاحب )يعِن: صاحب الَّمان املهدي املنتظر( 
، وهي تسميات الروافض. وقد غري النيب صلى هللا عليه وسلم كل اسم معبد لغري هللا تعال، 

بد مشس، عبد احلارث. ومن هذا الباب: غالم الرسول، مثل: عبد العَّى، عبد الكعبة، ع
غالم حممد، أي: عبد الرسول ... وهكذا. والصحيح ِف عبد املطلب املنع. ومن هذا الغلط 
ِف التعبيد ْلمساء يظن أهنا من أمساء هللا تعال وليست كذلك مثل: عبد املقصود، عبد 

ب ... املرسل، عبد الوحيد، عبد الطال الستار، عبد املوجود، عبد املعبود، عبد اَلوه، عبد
فهذه يكون اْلطأ فيها من جهتني: من جهة التسمية هللا مبا َ يرد به السمع، وأمساؤه 
 سبحانه توفيقية على النص من كتاب أو سنة. واجلهة الثانية التعبيد مبا َ يسم هللا به نفسه

ء هللا تبارك وتعال فال توز التسمية ابسم من أمسا -2وال رسوله صلى هللا عليه وسلم. 
التسمية ابسم خيتص به الرب سبحانه، مثل: الرمحن، الرحيم، اْلالق، البارئ، وقد غري النيب 
صلى هللا عليه وسلم ما وقع من التسمية بذلك. وِف القرنن العظيم: }رب السماوات 

، أي ال 65ْلية اواْلرض وما بينهما فاعبده واصطرب لعبادته هل تعلم له مسيا{ سورة مرمي 
التسمية ابْلمساء اْلعجمية املولدة للكافرين  -3مثيل له يستحق مثل اسم الذي هو الرمحن. 

اْلاصة ِبم. واملسلم املطمئن بدينه يبتعد عنها وينفر منها وال حيوم حوَلا. وقد عظمت الفتنة 
اإلمث  أشد مواطنِبا ِف زماننا، فيلتقط اسم الكافر من أورواب وأمريكا وغريمها، وهذا من 

وأسباب اْلذالن، ومنها: بطرس، جرجس، جورج، دساان، روز، سوزان ... وغريها ... وهذا 
التقليد للكافرين ِف التسمي ِبمسائهم، إن كان عن جمرد هوى وبالدة ذهن، فهو معصية  
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كبرية وإمث، وإن كان عن اعتقاد أفضليتها على أمساء املسلمني، فهذا على خطر عظيم يَّلَّل 
أصل اإلميان، وِف كلتا احلالتني تب املبادرة إل التوبة منها، وتغيريها شرط ِف التوبة منها. 

التسمي ِبمساء اْلصنام املعبودة من دون هللا ومنها: الالت، العَّى، إساف، انئلة،  - 4
 التسمي ابْلمساء اْلعجمية، تركية، أو فارسية أو بربرية أو غريها مما ال تتسع لغة -5هبل. 

جيهان.  -مبعىن القرد عندهم  -العرب ولساهنا، ومنها: انرميان، شرييهان، نيفني، شادي 
وأما ما ختم ابلتاء، مثل: حكمت، عصمت، جندت، هبت، مرفت، رأفت ... فهي عربية 

تَتيك َلا  -وقد تكون ابلتاء املربوطة  -ِف أصلها، لكن ختمها ابلتاء الطويلة املفتوحة 
َلذا ال يكون الوقف عليها ابَلاء. واملختومة ابلياء مثل: رمَّي، حسِن،  أخرجها عن عربيتها،

رشدي، حقي، جمدي، رجائي هي عربية ِف أصلها، لكن تَتيكها ابلياء ِف نخرها منع من 
عربيتها ِبذا املبىن، إذ الياء هنا ليست ساء النسبة العربية مثل: ربعي، ووحشي، وسبيت )ملن 

  - 6ء املتكلم، مثل: كتاب، بل ساء اإلمالة الفارسية والَتكية. ولدت يوم السبت( ، وال سا
كل اسم فيه دعوى ما ليس للمسمى، فيحمل من الدعوى والتَّكية والكذب ما ال يقبل 
ِبال. ومنه ما ثبت ِف احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )إن أخنع اسم عند هللا 

قياسا على ما حرمه هللا ورسوله: سلطان  رجل تسمى ملك اْلمالك( متفق عليه. ومثله
السالطني، حاكم احلكام، شاهنشاه، قاضي القضاة. قال ابن القيم: ]وقال بعض العلماء 
وِف معىن ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاء وحاكم احلكام فان حاكم احلكام ِف احلقيقة 

اة لفظ قاضي القض هو هللا، وقد كان مجاعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطالق
وحاكم احلكام قياسا على ما يبغضه هللا ورسوله من التسمية مبلك اْلمالك وهذا حمض 

. وكذلك َترمي التسمية مبثل: سيد الناس، سيد الكل، سيد 91القياس[ َتفة املولود ص 
السادات، ست النساء. وحيرم إطالق )سيد ولد ندم( على غري رسول هللا صلى هللا عليه 

وِف حديث زينب بنت أب سلمة رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: وسلم. 
قال ابن القيم: التسمية ِبمساء  -7)ال تَّكوا أنفسكم، هللا أعلم ِبهل الرب منكم( رواه مسلم. 

الشياطني، كخنَّب، والوَلان، واْلعور، واْلجدع، وقد وردت السنة بتغيري اسم من كان  
اْلمساء املكروهة ما يلي: يكره التسمي مبا تنفر النفوس من معناه من كذلك. ومن ضوابط 

اْلمساء، إما ملا حيمله من معىن قبيح أو مثري للسخرية، كما أن فيه خمالفة َلدي النيب صلى 
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هللا عليه وسلم ِف اْلمر بتحسني اْلمساء، ومثال ذلك اسم حرب، وهيام وهو اسم مرض 
 اليت َتمل معان قبيحة وغري حسنة. ويكره التسمي ِبمساء يصيب اإلبل وحنوها من اْلمساء

فيها معان رخوة أو شهوانية، ويكثر هذا ِف تسمية اإلانث، مثل بعض اْلمساء اليت َتمل 
أوصافا جنسية أو شهوانية. ويكره تعمد التسمي ِبمساء الفساق من املغنيني واملغنيات 

جل أمساء حسنة فيجوز التسمي ِبا لكن ْل واملمثلني واملمثالت وحنوهم، فإن كانوا حيملون
معانيها احلسنة وليس ْلجل التشبه ِبم أو تقليدهم. ويكره التسمي ِبمساء فيها معان تدل 
على اإلمث واملعصية، مثل سارق وظاَ، أو التسمي ِبمساء الفراعنة والعصاة مثل فرعون وهامان 

والكلب  لصفات املستهجنة، مثل احلماروقارون. ويكره التسمي ِبمساء احليواانت املشهورة اب
والقرد وحنوها. وتكره التسمية بكل اسم مضاف إل الدين واإلسالم، مثل نور الدين ومشس 
الدين وكذلك نور اإلسالم ومشس اإلسالم، ملا فيها من إعطاء املسمى فوق حقه، وقد كان 

ْلمساء  ل هذه اتلقيبهم ِبذه اْللقاب، ولكن البلوى عمت مبث السلف يكرهونعلماء 
كامسي، وقد كان اإلمام النووي يكره تلقيبه مبحيي الدين، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يكره 

. ويكره 26تلقيبه بتقي الدين، ويقول: لكن أهلي لقبوين بذلك فاشتهر. تسمية املولود ص
ي هالتسمي ِبمساء املالئكة، وكذلك ِبمساء سور القرنن مثل طه ويس وحنوها، وهذه اْلمساء 

من احلروف املقطعة وليست من أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم. وينبغي أن أذكر أن بعض 
 أهل العلم ذكر مراتب اْلمساء املستحسنة شرعا أربعة:

 

املرتبة اْلول: امسي عبد هللا وعبد الرمحن، وذلك ملا صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه 
  وعبد الرمحن( رواه مسلم. املرتبة الثانية: سائر اْلمساءقال: )أحب اْلمساء إل هللا عبد هللا

املعبدة هلل عَّ وجل: مثل عبد العَّيَّ وعبد الرحيم وعبد امللك وعبد اإلله وعبد السالم وغريها 
من اْلمساء املعبدة هلل عَّ وجل. املرتبة الثالثة: أمساء اْلنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم، 

فضلهم وسيدهم هو نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ومن أمسائه كذلك والشك أن خريهم وأ
أمحد، مث أولوا العَّم من الرسل وهم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصالة والسالم، مث 
سائر اْلنبياء واملرسلني عليهم مجيعا صلوات هللا وسالمه. املرتبة الرابعة: أمساء عباد هللا 

م حابة نبينا الكرمي، فيستحب التسمي ِبمسائهم احلسنة اقتداء ِبالصاحلني، وعلى رأسهم ص
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 وطلبا لرفعة الدرجة. املرتبة اْلامسة: كل اسم حسن ذو معىن صحيح مجيل.

 

وخالصة اْلمر أنه ينبغي على الوالد أن حيسن اسم ولده، وأن ينتقي له اْلمساء املشروعة، 
ا اسم سايل فهو يطلق على إعصار يضرب وأن ال يسميه ابْلمساء احملرمة واملكروهة، ومنه

سواحل أمريكا، وينبغي تغيري اْلمساء القبيحة اقتداء بسنة النيب صلى هللا عليه وسلم، كما 
هو بابت ِف تغيريه صلى هللا عليه وسلم لعدد من اْلمساء القبيحة واستبداَلا ِبمساء حسنة.." 

(1) 
 الَّمن واملواقيت - 82" .57

 أن كثريا من الناس واملؤسسات الرمسية وغريها تستعمل اْلشهر يقول السائل: ما قولكم ِف
امليالدية ِف التأريخ ملراسالِتا وكتاابِتا وقد أدى هذا اْلمر إل أن كثريا من الناس ال يكادون 
يعرفون اْلشهر اَلجرية وكذلك فهنالك دعاوى لتغيري اْلرقام العربية إل أرقام أوروبية، أفيدوان 

 ا؟وجَّاكم هللا خري 

اجلواب: مما يؤسف له أن هجمة التغريب اليت تعرضت َلا اْلمة املسلمة قد امتدت إل كل 
ما يتعلق ابْلمة اإلسالمية، دينها ولغتها وعاداِتا وتقاليدها. وقد لقيت دعوات التغريب 
نذاان صاغية وأساد منفذة َلذه اْلفكار َو يسلم شيء تقريبا من هذه اَلجمات التغريبية ومن 

ن ذلك اعتماد التأريخ امليالدي ِف خمتلف شؤون احلياة والدعوة إل استبدال رسم اْلرقام ضم
العربية ابْلرقام اْلوروبية. أما ابلنسبة العتماد التأريخ امليالدي فيجب أن يعلم أن التاريخ 

دي اَلجري هو مسة من مسات اْلمة اإلسالمية ال جيوز االستغناء عنه واستبداله ابلتاريخ امليال
بشكل اتم. ومن املعلوم أن عمر بن اْلطاب هو الذي سن فكرة التأريخ من أول حمرم، قال 
ابن اْلثري: ]والصحيح املشهور أن عمر بن اْلطاب رضي هللا عنه أمر بوضع التأريخ والسبب 
ِف ذلك: أن أاب موسى اْلشعري كتب إل عمر أنه أيتينا منك كتب ليس َلا أتريخ. فجمع 

للمشورة فقال بعضهم: أرخ مببعث النيب صلى هللا عليه وسلم وقال بعضهم: عمر الناس 
مبهاجرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال عمر: بل نؤرخ مبهاجرة رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم فإن مهاجرته فرق بني احلق والباطل، قال الشعيب: وقال حممد بن سريين: قام 
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فقال عمر: ما أرخوا؟ فقال: شيء تفعله اْلعاجم ِف شهر  رجل إل عمر، فقال: أرخوا، 
كذا من سنة كذا، فقال عمر حسن فأرخوا فاتفقوا على اَلجرة مث قالوا: من أي الشهور؟ 
فقالوا: من رمضان، مث قالوا: فاحملرم هو منصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام فأمجعوا 

مة كرهوا استعمال التقومي امليالدي . إن علماء اْل544-543عليه[ التشبه املنهي عنه ص 
ملا له من ارتباط ديِن عند النصارى وهو ميالد عيسى عليه السالم وال جيوز التشبه ِبم ِف 

عرب ِف تغيري شعائر ال السلف يكرهونأمر دينهم، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ]وما زال 
د. لك مالك والشافعي وأمحاملعامالت وهو التكلم بغري العربية إال حلاجة كما نص على ذ

بل قال مالك من تكلم ِف مسجدان بغري العربية أخرج منه مع أن سائر اْللسن جيوز النطق 
ِبا ْلصحاِبا ولكن سوغوها للحاجة وكرهوها لغري احلاجة. وحلفظ شعائر اإلسالم فإن هللا 

فصار حفظ شعارهم  مأنَّ كتابه ابللسان العرب وبعث نبيه العرب وجعل اْلمة العربية خري اْلم
. وقال شيخ اإلسالم ابن 32/255من متام حفظ اإلسالم[ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 

 -تيمية أيضا: ]وأما الرطانة وتسمية شهورهم ابْلمساء العجمية فقال أبو حممد الكرماين 
: ابب تسمية الشهور ابلفارسية: قلت ْلمحد: فإن للفرس أساما وشهورا -املسمى ِبرب 

ا ِبمساء ال تعرف؟ فكره ذلك أشد الكراهة وروى فيه عن جماهد حديثا أنه كره أن يسموهن
قلت: فإن كان اسم رجل أمسيه به؟  -أمساء شهور فارسية  -يقال: نذرماه، وذي ماه 

فكرهه. قال: وسألت إسحاق قلت: اتريخ الكتاب يكتب ابلشهور الفارسية مثل: نذرماه، 
ك اْلسامي اسم يكره فأرجو. قال وكان ابن املبارك يكره وذي ماه؟ قال: إن َ يكن ِف تل

إيَّدان حيلف به، وقال: ال نمن أن يكون أضيف إل شيء يعبد وكذلك اْلمساء الفارسية 
قال: وكذلك أمساء العرب كل شيء مضاف. قال: وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: الرجل 

ن  فال ِبس. فما قاله أمحد ميتعلم شهور الروم والفرس؟ قال: كل اسم معروف ِف كالمهم 
كراهة اْلمساء له وجهان: أحدمها: إذا َ يعرف معىن االسم جاز أن يكون معىن حمرما فال 
ينطق املسلم مبا ال يعرف معناه وَلذا كرهت الرقى العجمية كالعربانية أو السرسانية أو غريها 

ن سحاق لكن إن علم أخوفا أن يكون فيها معان ال توز. وهذا املعىن هو الذي اعتربه إ
املعىن مكروه فال ريب ِف كراهته وإن جهل معناه فأمحد كرهه وكالم إسحاق حيتمل أنه َ 
يكرهه. الوجه الثاين: كراهته أن يتعود الرجل النطق بغري العربية فإن اللسان العرب شعار 
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املستقيم  اطاإلسالم وأهله واللغات من أعظم شعائر اْلمم اليت ِبا يتميَّون[ اقتضاء الصر 
. وكذلك فإن ِف اعتماد التأريخ امليالدي ربطا ْلجيال املسلمني بتأريخ 518-519/ 1

النصارى وأعيادهم وإبعادا َلم عن أترخيهم اَلجري الذي ارتبط برسوَلم عليه الصالة والسالم 
 وبشعائر دينهم وعبادِتم. قال القرطيب: تعليقا على قوله تعال: )إن عدة الشهور عند هللا

. قال: ]هذه 36اثنا عشر شهرا ِف كتاب هللا يوم خلق السموات واْلرض( سورة التوبة اْلية 
اْلية تدل على أن تعلق اْلحكام ِف العبادات وغريها إَّنا يكون ابلشهور والسنني اليت تعرفها 

 االعرب دون الشهور اليت تعتربها العجم والروم والقبط وإن َ تَّد على اثِن عشر شهرا ْلهن
خمتلفة اْلعداد منها ما يَّيد على ثالثني ومنها ما ينقص وشهور العرب ال تَّيد على ثالثني 

. وخالصة اْلمر أنه ال جيوز 545-544وإن كان منها ما ينقص[ التشبه املنهي عنه ص 
إمهال استعمال التقومي اَلجري واستعمال التقومي امليالدي بدال عنه. واْلصل أن نستعمل 

 ري وال ِبس ابستعمال التقومي امليالدي إل جانبه. وأما ابلنسبة لتغيري اْلرقامالتقومي اَلج
، 1العربية إل اْلرقام اْلوروبية فيجب أن يعلم أن الَّعم ِبن اْلرقام اليت نستعملها حاليا " 

... " هي اْلرقام العربية كالم  1,2,3... " هي أرقام هندية وأن اْلرقام اْلوروبية "  3، 2
حيح َ تقم عليه أدلة معتربة وإَّنا ذلك جمرد دعوى وقد ِبث هذه املسألة اجملمع غري ص

الفقهي التابع لرابطة العاَ اإلسالمي وكذلك هيئة كبار العلماء السعودية وقد صدر عن 
اجملمع القرار التايل: ]فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي قد نظر ِف الكتاب الوارد ... 

ن ظرية تشيع بني بعض املثقفني مفادها أن اْلرقام العربية ِف رمسها الراهاملتضمن أن هناك ن
هي أرقام هندية وأن اْلرقام اْلوروبية هي اْلرقام العربية اْلصلية ويقودهم هذا اإلستنتاج إل 
خطوة أخرى هي الدعوة إل اعتماد اْلرقام ِف رمسها اْلوروب ِف البالد العربية داعمني هذا 

اْلرقام اْلوروبية أصبحت وسيلة للتعامل احلساب مع الدول واملؤسسات اْلجنبية املطلب ِبن 
اليت ابتت متلك نفوذا واسعا ِف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية ِف البلدان العربية وإن 
ظهور أنواع اْلالت احلسابية والكمبيوتر اليت ال تستخدم إال هذه اْلرقام جيعل اعتماد رسم 

روب ِف البالد العربية أمرا مرغواب فيه إن َ يكن شيئا حمتوما ال ميكن تفاديه. اْلرقام اْلو 
واطلع اجمللس على قرار جملس هيئة كبار العلماء ... ِف هذا املوضوع واملتضمن أنه ال جيوز 
 تغيري رسم اْلرقام العربية املستعملة حاليا إل رسم اْلرقام املستعملة ِف العاَ الغرب لألسباب
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لتالية: أوال: أنه َ يثبت ما ذكره دعاة التغيري من أن اْلرقام املستعملة ِف الغرب هي اْلرقام ا
العربية بل إن املعروف غري ذلك والواقع يشهد له كما أن مضي القرون الطويلة على استعمال 

لعربية  ااْلرقام احلالية ِف خمتلف اْلحوال واجملاالت جيعلها أرقاما عربية وقد وردت ِف اللغة 
كلمات َ تكن ِف أصوَلا عربية وابستعماَلا أصبحت من اللغة العربية حَت أنه وجد شيء 

إن الفكرة  . بانيا:-وهي اليت توصف ِبهنا كلمات معربة  -منها ِف كلمات القرنن الكرمي 
َلا نتائج سيئة ونبار ضارة فهي خطوة من خطوات التغريب للمجتمع اإلسالمي تدرجييا 

ما ورد ِف الفقرة الرابعة من التقرير املرفق ابملعاملة ونصها: ]صدرت وثيقة من يدل لذلك 
وزراء اإلعالم ِف الكويت تفيد بضرورة تعميم اْلرقام املستخدمة ِف أورواب ْلسباب أساسها 
وجوب الَتكيَّ على دواعي الوحدة الثقافية والعلمية وحَت السياحية على الصعيد العاملي[ . 

ستكون ممهدة لتغيري احلروف العربية واستعمال احلروف  -أي هذه الفكرة  -بالثا: إهنا
الالتينية بدل العربية ولو على املدى البعيد. رابعا: إهنا أيضا مظهر من مظاهر التقليد للغرب 
واستحسان طرائقه. خامسا: إن مجيع املصاحف والتفاسري واملعاجم والكتب املؤلفة كلها 

ِف ترقيمها أو ف اإلشارة إل املراجع وهي ثروة عظيمة هائلة وِف  تستعمل اْلرقام احلالية
من  ما جيعل اْلجيال القادمة ال تستفيد -عوضا عنها  -استعمال اْلرقام اإلفرجنية احلالية 

ذلك الَتاث بسهولة ويسر. سادسا: ليس من الضروري متابعة بعض البالد العربية اليت 
وروبية فإن كثريا من تلك البالد قد عطلت ما هو درجت على استعمال رسم اْلرقام اْل

أعظم من هذا وأهم وهو َتكيم شريعة هللا كلها مصدر العَّ والسيادة والسعادة ِف الدنيا 
واْلخرة فليس عملها حجة. وِف ضوء ما تقدم يقرر جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي ما يلي: 

ية ة كبار العلماء ِف اململكة العربأوال: التأكيد على مضمون القرار الصادر عن جملس هيئ
السعودية ِف هذا املوضوع واملذكور ننفا واملتضمن عدم جواز تغيري رسم اْلرقام العربية 
املستعملة حاليا برسم اْلرقام اْلوروبية املستعملة ِف العاَ الغرب لألسباب املبينة ِف القرار 

ابحلجة  م رسم اْلرقام املستخدمة ِف أورواباملذكور. بانيا: عدم جواز قبول الرأي القائل بتعمي
اليت استند إليها من قال ذلك، وذلك أن اْلمة ال ينبغي أن تدع ما اصطلحت عليه قروان 
 طويلة ملصلحة ظاهرة وتتخلى عنه تبعا لغريها. بالثا: تنبيه والة اْلمور ِف البالد العربية إل

 ذه الفكرة اْلطرية العواقب على الَتاثخطورة هذا اْلمر واحليلولة دون الوقوع ِف شرك ه
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. وخالصة اْلمر أن 131-129العرب واإلسالمي[ قرارات اجملمع الفقهي واإلسالمي ص 
استعمال رطانة اْلعاجم ِف شهورهم وسنينهم وحساابِتم وغريها تضعف اْلمة جبعلها اتبعة 

 اْلمصار هد ِفلغريها مفضلة له على نفسها وتضعف لغتها وسائر روابطها كما هو مشا
اليت قلدت اإلفرنج ِف هذه اْلمور وأمثاَلا حَت ضاع استقالَلم وعَّهم. اْلداب الشرعية 

 (1). ؟؟؟؟؟." 3/432
 الكالم ابللغات اْلجنبية - 150" .58

يقول السائل: بعض الناس يتحدثون ابللغة اإلجنليَّية ِف بيوِتم مع أوالدهم وكذلك ِف 
 ابإلجنليَّية ويعتربون ذلك نوعا من التقدم والرقي فما قولكم ِفأعماَلم يكون معظم كالمهم 

 ذلك؟

اجلواب: جيب أن يعلم أوال أن تعلم اللغات اْلخرى أمر ال بد منه وخاصة اللغات احلية  
كاإلجنليَّية، وقد ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه طلب من بعض الصحابة أن يتعلموا 

جواز ذلك وخاصة ِف زماننا حيث إن اللغة اإلجنليَّية بعض اللغات. ونص العلماء على 
هي لغة العلوم والتقدم ِف خمتلف جماالت احلياة. وجيب أن يعلم أن تعلم اللغات اْلخرى ال 
جيوز أن يكون على حساب لغتنا اْلصلية اللغة العربية، ومن املؤسف جدا أن بعض الناس 

هم الشديد ة ِف املدارس اْلجنبية مع تقصري يتفاخرون ِبهنم يدرسون أبنائهم اللغات اْلجنبي
ِف تعليمهم اللغة العربية إن اللغة العربية هي لغة القرنن الكرمي ولغة رسوله صلى هللا عليه 

، وقال تعال: )بلسان عرب 2وسلم قال تعال: )إان أنَّلناه قرءاان عربيا( سورة يوسف اْلية 
)لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا ، وقال تعال: 195مبني( سورة الشعراء اْلية 

. واملسلم مطلوب منه أن يتعلم اللغة العربية وأن يعلمها 103لسان عرب مبني( سورة النحل 
أبنائه وأن يتحدث ِبا وقد كره العلماء أن خيلط اإلنسان ِف كالمه بني العربية وغريها من 

ل واملروءة[ . فإهنا تَّيد ِف العق اللغات فقد ورد عن عمررضي هللا عنه قال: ]تعلموا العربية
وكتب عمر إل أب موسى اْلشعري: ]أن مر من قبلك بتعلم العربية فإهنا تدل على صواب 
الكالم ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معايل اْلخالق[ . وورد عن عمر رضي هللا عنه: 
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ل: ]عليكم د عنه أنه قا]أنه مر على قوم يقرئ بعضهم بعضا فقال: اقرأوا وال تلحنوا[ . وور 
ابلفقه ِف الدين والتفهم ِف العربية وحسن العباره[ . وورد عنه أنه قال: ]ال تعلموا رطانة 
اْلعاجم[ . وسئل احلسن البصري: ]ما تقول ِف قوم يتعلمون العربية؟ فقال: أحسنوا، 

علم ت يتعلمون لغة نبيهم[ . وقال ابن شهاب الَّهري: ]ما أحدث الناس مروءة أعجب من
. ونقل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن 250- 243الفصاحة[ انظر الصقعة الغضبية ص 

الشافعي قوله: ]مسى هللا الطالبني من فضله ِف الشراء والبيع تارا َو تَّل العرب تسميهم 
التجار مث مساهم رسول هللا مبا مسى هللا به من التجارة بلسان العرب والسماسرة اسم من 

فال حنب أن يسمى رجل يعرف العربية اتجرا إال اتجرا وال ينطق ابلعربية فيسمي أمساء العجم 
شيئا ابلعجمية وذلك أن اللسان الذي اختاره هللا عَّ وجل لسان العرب فأنَّل به كتابه العَّيَّ 
وجعله لسان خامت أنبيائه صلى هللا عليه وسلم وَلذا نقول ينبغي لكل واحد يقدر على تعلم 

لمها ْلهنا اللسان اْلول مرغواب فيه من غري أن حيرم على أحد أن ينطق العربية أن يتع
. وبني شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه يكره تعود 204ابلعجمية[ اقتضاء الصراط املستقيم ص 

الرجل النطق بغري العربية فإن اللسان العرب شعار اإلسالم وأهله واللغات من أعظم شعائر 
. وقال شيخ اإلسالم: ]وأما اعتياد اْلطاب 203املصدر السابق ص اْلمم اليت ِبا يتميَّون. 

بغري العربية اليت هي شعار اإلسالم ولغة القرنن حَت يصري ذلك عادة للمصر وأهله وْلهل 
الدار وللرجل مع صاحبه وْلهل السوق أو لألمراء أو ْلهل الديوان أو ْلهل الفقه فال ريب 

. وقال ابن تيمية 206عاجم وهو مكروه[ االقتضاء ص أن هذا مكروه فإنه من التشبه ابْل
التكلم بغري  -تغيري شعائر العرب حَت ِف املعامالت وهو  السلف يكرهونأيضا: ]وما زال 

إال حلاجة كما نص على ذلك مالك والشافعي وأمحد بل قال مالك: من تكلم ِف  -العربية 
. وهذا الذي ذكره الشافعي 32/255مسجدان بغري العربية أخرج منه[ جمموع الفتاوى 

وشيخ اإلسالم من كراهة الرطانة أي احلديث بغري العربية قال به كثري من أهل العلم من 
: -من أصحاب اإلمام أمحد  -اْلئمة والصحابة والتابعني وغريهم. وقال حرب الكرماين 

مساء ال ِب]ابب تسمية الشهور ابلفارسية، قلت ْلمحد: فإن للفرس أساما وشهورا يسموهنا 
، اْلداب الشرعية 202تعرف؟ فكره ذلك أشد الكراهة![ اقتضاء الصراط املستقيم ص 

. واللغة العربية اليت وسعت القرنن الكرمي وسنة رسول هللا صلى 433-3/432البن مفلح 
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هللا عليه وسلم ووسعت شعر العرب وأدِبم قادرة على أن تسع أمساء املخَتعات اجلديدة 
ة فال يظنن أحد أن اللغة العربية عاجَّة وإَّنا العجَّ ِف الناطقني ِبا. قال اإلمام والعلوم احلديث

. وقال الشافعي 42الشافعي: ]ولسان العرب أوسع اْللسنة مذهبا وأكثر ألفاظا[ الرسالة ص 
منبها إل فضل العربية: ]وأول الناس ابلفضل ِف اللسان من لسانه لسان النيب صلى هللا 

جيوز وهللا أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا ْلهل لسان غري لسانه ِف حرف عليه وسلم وال 
واحد بل كل لسان تبع للسانه وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه وقد بني هللا ذلك ِف 
غري نية من كتابه قال هللا تعال: )وإنه لتنَّيل رب العاملني نَّل به الروح اْلمني على قلبك 

لسان عرب مبني( ، وقال تعال: )وكذلك أنَّلناه حكما عربيا( وقال لتكون من املنذرين ب
تعال: )وكذلك أوحينا إليك قرءاان عربيا لتنذر أم القرى ومن حوَلا( وقال تعال: )حم 
والكتاب املبني إان جعلناه قرءاان عربيا لعلكم تعقلون( ، وقال تعال: )قرءاان عربيا غري ذي 

. وصدق حافظ إبراهيم شاعر النيل عندما 47-46الرسالة ص  عوج لعلهم يتقون( ... اخل[
قال مدافعا عن اللغة العربية: رجعت لنفسي فاِتمت حصايت وانديت قومي فاحتسبت 
حيايت رموين بعقم ِف الشباب وليتِن عقمت فلم أجَّع لقول دايت ولدت وملا َ أجد لعرائسي 

وغاية وما ضقت عن ني به وعظات  رجاال وأكفاء وأدت      نايت وسعت كتاب هللا لفظا
فكيف أضيق اليوم عن وصف نلة وتنسيق أمساء ملخَتعات أان البحر ِف أحشائه الدر كامن 

 (1)فهل سألوا الغواص عن صدفايت ؟؟؟؟؟." 
"رخوة أو شهوانية، ويكثر هذا ِف تسمية اإلانث، مثل بعض اْلمساء اليت َتمل  .59

لتسمي ِبمساء الفساق من املغنيني واملغنيات أوصافا جنسية أو شهوانية. ويكره تعمد ا
واملمثلني واملمثالت وحنوهم، فإن كانوا حيملون أمساء حسنة فيجوز التسمي ِبا لكن ْلجل 
معانيها احلسنة وليس ْلجل التشبه ِبم أو تقليدهم. ويكره التسمي ِبمساء فيها معان تدل 

ون وهامان اء الفراعنة والعصاة مثل فرععلى اإلمث واملعصية، مثل سارق وظاَ، أو التسمي ِبمس
وقارون. ويكره التسمي ِبمساء احليواانت املشهورة ابلصفات املستهجنة، مثل احلمار والكلب 
والقرد وحنوها. وتكره التسمية بكل اسم مضاف إل الدين واإلسالم، مثل نور الدين ومشس 
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ء املسمى فوق حقه، وقد كان الدين وكذلك نور اإلسالم ومشس اإلسالم، ملا فيها من إعطا
تلقيبهم ِبذه اْللقاب، ولكن البلوى عمت مبثل هذه اْلمساء   السلف يكرهونعلماء 

كامسي، وقد كان اإلمام النووي يكره تلقيبه مبحيي الدين، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يكره 
ويكره . 26تلقيبه بتقي الدين، ويقول: لكن أهلي لقبوين بذلك فاشتهر. تسمية املولود ص

التسمي ِبمساء املالئكة، وكذلك ِبمساء سور القرنن مثل طه ويس وحنوها، وهذه اْلمساء هي 
من احلروف املقطعة وليست من أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم. وينبغي أن أذكر أن بعض 

 أهل العلم ذكر مراتب اْلمساء املستحسنة شرعا أربعة:

لم أنه لرمحن، وذلك ملا صح عن النيب صلى هللا عليه وساملرتبة اْلول: امسي عبد هللا وعبد ا
قال: )أحب اْلمساء إل هللا عبد هللا وعبد الرمحن( رواه مسلم. املرتبة الثانية: سائر اْلمساء 
املعبدة هلل عَّ وجل: مثل عبد العَّيَّ وعبد الرحيم وعبد امللك وعبد اإلله وعبد السالم وغريها 

الم، جل. املرتبة الثالثة: أمساء اْلنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسمن اْلمساء املعبدة هلل عَّ و 
والشك أن خريهم وأفضلهم وسيدهم هو نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ومن أمسائه كذلك 
أمحد، مث أولوا العَّم من الرسل وهم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصالة والسالم، مث 

 ليهم مجيعا صلوات هللا وسالمه. املرتبة الرابعة: أمساء عباد هللاسائر اْلنبياء واملرسلني ع
الصاحلني، وعلى رأسهم صحابة نبينا الكرمي، فيستحب التسمي ِبمسائهم احلسنة اقتداء ِبم 

 وطلبا لرفعة الدرجة. املرتبة اْلامسة: كل اسم حسن ذو معىن صحيح مجيل.

، م ولده، وأن ينتقي له اْلمساء املشروعةوخالصة اْلمر أنه ينبغي على الوالد أن حيسن اس
وأن ال يسميه ابْلمساء احملرمة واملكروهة، ومنها اسم سايل فهو يطلق على إعصار يضرب 

 (1)سواحل أمريكا، وينبغي تغيري." 
 "فهنالك دعاوى لتغيري اْلرقام العربية إل أرقام أوروبية، أفيدوان وجَّاكم هللا خريا؟ .60

هجمة التغريب اليت تعرضت َلا اْلمة املسلمة قد امتدت إل كل  اجلواب: مما يؤسف له أن
 ما يتعلق ابْلمة اإلسالمية، دينها ولغتها وعاداِتا وتقاليدها.

وقد لقيت دعوات التغريب نذاان صاغية وأساد منفذة َلذه اْلفكار َو يسلم شيء تقريبا من 
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حلياة دي ِف خمتلف شؤون اهذه اَلجمات التغريبية ومن ضمن ذلك اعتماد التأريخ امليال
 والدعوة إل استبدال رسم اْلرقام العربية ابْلرقام اْلوروبية.

أما ابلنسبة العتماد التأريخ امليالدي فيجب أن يعلم أن التاريخ اَلجري هو مسة من مسات 
 اْلمة اإلسالمية ال جيوز االستغناء عنه واستبداله ابلتاريخ امليالدي بشكل اتم.

أن عمر بن اْلطاب هو الذي سن فكرة التأريخ من أول حمرم، قال ابن اْلثري: ومن املعلوم 
ب ِف أمر بوضع التأريخ والسب -رضي هللا عنه  -]والصحيح املشهور أن عمر بن اْلطاب 

ذلك: أن أاب موسى اْلشعري كتب إل عمر أنه أيتينا منك كتب ليس َلا أتريخ. فجمع 
وقال بعضهم:  -صلى هللا عليه وسلم  -خ مببعث النيب عمر الناس للمشورة فقال بعضهم: أر 

 -، فقال عمر: بل نؤرخ مبهاجرة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -مبهاجرة رسول هللا 
فإن مهاجرته فرق بني احلق والباطل، قال الشعيب: وقال حممد بن  -صلى هللا عليه وسلم 

ما أرخوا؟ فقال: شيء تفعله اْلعاجم سريين: قام رجل إل عمر، فقال: أرخوا، فقال عمر: 
ِف شهر كذا من سنة كذا، فقال عمر حسن فأرخوا فاتفقوا على اَلجرة مث قالوا: من أي 
الشهور؟ فقالوا: من رمضان، مث قالوا: فاحملرم هو منصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام 

 .544-543فأمجعوا عليه[ التشبه املنهي عنه ص 
استعمال التقومي امليالدي ملا له من ارتباط ديِن عند النصارى وهو إن علماء اْلمة كرهوا 

ميالد عيسى عليه السالم وال جيوز التشبه ِبم ِف أمر دينهم، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
 (1)تغيري."  السلف يكرهون]وما زال 

 ."وورد عنه أنه قال: ]عليكم ابلفقه ِف الدين والتفهم ِف العربية وحسن العباره[  .61
 وورد عنه أنه قال: ]ال تعلموا رطانة اْلعاجم[ .

وسئل احلسن البصري: ]ما تقول ِف قوم يتعلمون العربية؟ فقال: أحسنوا، يتعلمون لغة 
 نبيهم[ .

وقال ابن شهاب الَّهري: ]ما أحدث الناس مروءة أعجب من تعلم الفصاحة[ انظر الصقعة 
 .250- 243الغضبية ص 
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 ية عن الشافعي قوله: ]مسى هللا الطالبني من فضله ِف الشراءونقل شيخ اإلسالم ابن تيم
والبيع تارا َو تَّل العرب تسميهم التجار مث مساهم رسول هللا مبا مسى هللا به من التجارة 
بلسان العرب والسماسرة اسم من أمساء العجم فال حنب أن يسمى رجل يعرف العربية اتجرا 

َّ ي شيئا ابلعجمية وذلك أن اللسان الذي اختاره هللا عإال اتجرا وال ينطق ابلعربية فيسم
 - عليه وسلم صلى هللا -وجل لسان العرب فأنَّل به كتابه العَّيَّ وجعله لسان خامت أنبيائه 

وَلذا نقول ينبغي لكل واحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها ْلهنا اللسان اْلول مرغواب 
 .204ابلعجمية[ اقتضاء الصراط املستقيم ص فيه من غري أن حيرم على أحد أن ينطق 

وبني شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه يكره تعود الرجل النطق بغري العربية فإن اللسان العرب 
شعار اإلسالم وأهله واللغات من أعظم شعائر اْلمم اليت ِبا يتميَّون. املصدر السابق ص 

203. 
نن ربية اليت هي شعار اإلسالم ولغة القر وقال شيخ اإلسالم: ]وأما اعتياد اْلطاب بغري الع

حَت يصري ذلك عادة للمصر وأهله وْلهل الدار وللرجل مع صاحبه وْلهل السوق أو 
لألمراء أو ْلهل الديوان أو ْلهل الفقه فال ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه ابْلعاجم 

 .206وهو مكروه[ االقتضاء ص 
 (1)تغيري شعائر العرب."  يكرهون السلفوقال ابن تيمية أيضا: ]وما زال 

"أما البحث عن مسألة العضو املقطوع ِف السرقة أو احلرابة، فال يتعلق ابلواقع  .62
ِف مسائل  اْلوض السلف يكرهونالعملي، فاملناسب أن ال خنوض فيها قبل وقوعها، وكان 

 َ تقع بعد، ويقولون: )ال تعجلوا ابلبالء قبل نَّوله( .

ولذلك، فال أرى البحث ِف هذه املسألة حَت نشاهدها تقع عياان، ولكِن أريد أن أذكر 
اْلصل الذي تبتىن عليه املسألة لو فرضنا أهنا وقعت، ليكون مساعدا ِف استخراج احلكم 

 حينئذ وذلك أن املسألة َلا منَّعان:

حث القصاص ِف مباملنَّع اْلول: أن نقيس احلد على القصاص، فنقول: قد ثبت مبا أسلفنا 
أن املختار عند مجهور الفقهاء أن القصاص ينتهي حكمه إبابنة العضو، وليس من مجلة 
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القصاص أن يبقى العضو فائتا إل اْلبد، فكذلك احلد، إذا أقيم مرة إبابنة اليد أو الرجل، 
 زانتهت وظيفة احلد، وليس املقصود تفويت اليد أو منفعتها على سبيل الدوام، ولذلك جيو 
 للسارق واحملارب أن يستعمل يدا أو رجال مصنوعة. فال مانع من أن يَّرع يده املقطوعة.

واملنَّع الثاين: أن بني احلد والقصاص فرقا، وهو أن املقصود من القصاص أن يصيب اجلاين 
ضرر مماثل لضرر اجملِن عليه، وذلك حيصل إبابنة عضوه، فإن اجلناية الصادرة من اجلاين َ 

ن تقطع عضوا، َو تكن مانعة من إعادته إل حمله إذا اختار اجملِن عليه ذلك. تتجاوز أ
فكذلك استيفاء القصاص حيصل مبجرد اإلابنة، وال مينع ذلك أن يعيد اجلاين عضوه إل 
حمله. خبالف إابنة العضو ِف احلد، فإنه ليس مقابال لضرر مماثل، وإَّنا هو مقدر من هللا 

قصود وحيث قد فرض هللا سبحانه وتعال قطع اليد أو الرجل فليس املتعال عقوبة ابتدائية، 
 (1)منه فعل اإلابنة، وإَّنا املقصود إابنته لتفويت منفعته على اجلاين، ولو أجَّان." 

 "املقصود ابلنهي عن كثرة السؤال .63

ƒ روى املغرية بن شعبة رضي هللا عنه أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )إن[ 
( ومسلم 1407هللا كره لكم ثالبا: قيل وقال، وإضاعة املال، وكثرة السؤال( رواه البخاري )

( . فهل يعِن كثرة السؤال هنا كثرة الطلب من الناس؟ وهل يتعارض هذا مع كثرة 593)
الطلب من هللا، فاهلل يقول ِف كتابه الكرمي: )وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين 

 ؟[ 60ديت سيدخلون جهنم داخرين( غافر/يستكربون عن عبا

^احلمد هلل أوال: هذا احلديث من نداب اإلسالم العظيمة، إذا امتثله املسلم حفظ به عمره، 
وماله، وجهده، ووقاه من شر النفس ونوازع التفريط والضياع. وقد ذكر العلماء رمحهم هللا 

ِف إطالق  عديدة، كلها تدخل ِف تفسري قوله صلى هللا عليه وسلم )وكثرة السؤال( أوجها
سؤال  -2سؤال الناس أمواَلم، وبذل ماء الوجه ِف سبيل ذلك.  -1هذا اللفظ، وهي: 

العلماء عن املسائل العويصة اليت ال تنفع املسلمني، وإَّنا تفتح عليهم أبواب النَّاع، وتثري 
ه من ، ملا فيالسؤال عن املسائل اليت يندر وقوعها أو يستحيل -3بينهم مكنون الشقاق. 

كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الَّمان وتفاصيل الوقائع مما ال   -4التنطع والتكلف. 
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كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، والدخول   -5يقدم منفعة وإَّنا يضيع به الوقت. 
 ِف خصوصيات حياته اليت يكره أن يطلع الناس عليها، فيقع ِف الضيق واحلرج بسبب سؤاله

ما ك  –سؤال السائل عما ال يعنيه، وال شأن له به. وهذه أمور مذمومة كلها  -6عن ذلك. 
فاْلوجه ِف تفسري احلديث محله على إطالقه، واعتبار أن كل ما دل الشرع واْلدب  -ترى 

على كراهة السؤال عنه وكراهة طلبه فهو داخل ِف هذا احلديث. قال احلافظ ابن حجر رمحه 
وكثرة السؤال( هل هو سؤال املال، أو السؤال عن املشكالت واملعضالت، أو هللا: "قوله: )

أعم من ذلك؟ اْلول محله على العموم. وقد ذهب بعض العلماء إل أن املراد به كثرة السؤال 
عن أخبار الناس وأحداث الَّمان، أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، فإن ذلك 

وقد ثبت النهي عن اْلغلوطات. أخرجه أبو داود من حديث مما يكره املسئول غالبا، 
معاوية. وثبت عن مجع من السلف كراهة تكلف املسائل اليت يستحيل وقوعها عادة أو 
يندر جدا، وإَّنا كرهوا ذلك ملا فيه من التنطع والقول ابلظن، إذ ال خيلو صاحبه من اْلطأ" 

محه هللا: "والوجه: محل احلديث على ( . وقال القرطيب ر 10/407انتهى. "فتح الباري" )
( . وقال النووي رمحه 5/164عمومه، فيتناول مجيع تلك الوجوه كلها" انتهى. "املفهم" )

هللا: "وأما )كثرة السؤال( فقيل: املراد به القطع ِف املسائل، واإلكثار من السؤال عما َ يقع 
لف السهي عن ذلك، وكان وال تدعو إليه حاجة، وقد تظاهرت اْلحاديث الصحيحة ابلن

ذلك ويرونه من التكلف املنهي عنه، وِف الصحيح: )كره رسول هللا صلى هللا عليه  يكرهون
وسلم املسائل وعاِبا( . وقيل: املراد به سؤال الناس أمواَلم وما ِف أيديهم، وقد تظاهرت 

بار الناس أخاْلحاديث الصحيحة ابلنهي عن ذلك. وقيل: حيتمل أن املراد كثرة السؤال عن 
وأحداث الَّمان وما ال يعِن اإلنسان، وهذا ضعيف؛ ْلنه قد عرف هذا من النهي عن )قيل 
وقال( . وقيل: حيتمل أن املراد كثرة سؤال اإلنسان عن حاله وتفاصيل أمره، فيدخل ذلك 
ِف سؤاله عما ال يعنيه، ويتضمن ذلك حصول احلرج ِف حق املسؤول، فإنه قد ال يؤثر إخباره 

حواله، فإن أخربه شق عليه، وإن كذبه ِف اْلخبار أو تكلف التعريض حلقته املشقة، وإن ِب
( . وعلى هذا، فمعىن 12/11أمهل جوابه ارتكب سوء اْلدب" انتهى. "شرح مسلم" )

)كثرة السؤال( أي: سؤال الناس. وأما سؤال هللا ودعائه فهو من أفضل العبادات، فاهلل تعال 
ني ألوه، وحيب امللحني ِف الدعاء. وِبذا يتبني معىن احلديث، والفرق بحيب من عباده أن يس
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 سؤال الناس الذين هم فقراء إل هللا، وسؤال هللا الغِن احلميد. وهللا أعلم.

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ‰
 "نداب تسمية اْلبناء .64

ƒ ]. أريد تسمية ابِن، فما اْلداب الشرعية ِف ذلك؟[  

 ^احلمد هلل

مسألة اْلمساء من املسائل املهمة ِف حياة الناس، إذ االسم عنوان املسمى ودليل ال شك أن 
عليه وضرورة للتفاهم معه ومنه وإليه، وهو للمسمى زينة ووعاء وشعار يدعى به ِف اْلخرة 
واْلول، وتنويه ابلدين، وإشعار ِبنه من أهل هذا الدين، وهو ِف طبائع الناس له اعتباراته 

 عندهم كالثوب، إن قصر شان، وإن طال شان. ودالالته، فهو

واْلصل ِف اْلمساء اإلابحة واجلواز، غري أن هناك بعض احملاذير الشرعية اليت ينبغي اجتناِبا 
 عند اختيار اْلمساء منها:

التعبيد لغري هللا عَّ وجل، سواء لنيب مرسل أو ملك مقرب، فال جيوز التعبيد لغري هللا عَّ  -
مساء املعبدة لغري هللا عبد الرسول، عبد النيب، عبد اْلمري، وغريها من وجل مطلقا، ومن اْل

اْلمساء اليت تفيد التعبيد أو الذلة لغري هللا عَّ وجل. وهذه اْلمساء جيب تغيريها ملن تسمى 
ِبا أو مساه أهله ِبا، قال الصحاب اجلليل عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه: كان امسي 

لم ، فلما أسلمت مساين رسول هللا صلى هللا عليه وس-ية عبد الكعبة وِف روا -عبد عمرو 
 ووافقه الذهيب. 3/306عبد الرمحن. رواه احلاكم 

التسمية ابسم من أمساء هللا تبارك وتعال، اليت اختص ِبا نفسه سبحانه، كأن يسمي  -
دق و ابسم ال يصاْلالق أو الرازق أو الرب أو الرمحن وحنوها مما اختص ِبا هللا عَّ وجل، أ

وصفه لغري هللا عَّ وجل مثل ملك امللوك، أو القاهر وحنوه، وهذا النوع من اْلمساء حيرم 
 التسمي به وجيب تغيريه. قال هللا عَّ وجل: )هل تعلم له مسيا( .

التسمي ِبمساء الكفار اْلاصة ِبم، الدالة عليهم دون غريهم، مثل عبد املسيح وبطرس  -
 مساء الدالة على ملة الكفر.وجرجس وحنوها من اْل
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 التسمي ِبمساء اْلصنام أو الطواغيت املعبودة من دون هللا، كالتسمي بشيطان وحنوه. -

وكل ما سبق من اْلمساء ال جيوز التسمي به بل هو حرام، وعلى من تسمى به أو مساه به 
 غريه أن يغريه.

أو مثري  ملا حيمله من معىن قبيحيكره التسمي مبا تنفر النفوس من معناه من اْلمساء، إما  -
للسخرية، كما أن فيه خمالفة َلدي النيب صلى هللا عليه وسلم ِف اْلمر بتحسني اْلمساء، 
ومثال ذلك اسم حرب، ورشاش، وهيام وهو اسم مرض يصيب اإلبل وحنوها من اْلمساء 

 اليت َتمل معان قبيحة وغري حسنة.

شهوانية، ويكثر هذا ِف تسمية اإلانث، مثل  يكره التسمي ِبمساء فيها معان رخوة أو -
 بعض اْلمساء اليت َتمل أوصافا جنسية أو شهوانية.

يكره تعمد التسمي ِبمساء الفساق من املغنيني واملغنيات واملمثلني واملمثالت وحنوهم، فإن   -
 كانوا حيملون أمساء حسنة فيجوز التسمي ِبا لكن ْلجل معانيها احلسنة وليس ْلجل التشبه

 ِبم أو تقليدهم.

يكره التسمي ِبمساء فيها معان تدل على اإلمث واملعصية، مثل سارق وظاَ، أو التسمي  -
 ِبمساء الفراعنة والعصاة مثل فرعون وهامان وقارون.

ويكره التسمي ِبمساء احليواانت املشهورة ابلصفات املستهجنة، مثل احلمار والكلب  -
 والقرد وحنوها.

كل اسم مضاف إل الدين واإلسالم، مثل نور الدين ومشس الدين وكذلك تكره التسمية ب -
سلف النور اإلسالم ومشس اإلسالم، ملا فيها من إعطاء املسمى فوق حقه، وقد كان علماء 

 تلقيبهم ِبذه اْللقاب، فقد كان اإلمام النووي رمحه هللا تعال يكره تلقيبه مبحيي يكرهون
كان تيمية رمحه هللا تعال كان يكره تلقيبه بتقي الدين و  الدين، وكذلك شيخ اإلسالم ابن

 يقول: لكن أهلي لقبوين بذلك فاشتهر.

وتكره اإلضافة إل اسم هللا عَّ وجل غري عبد هللا، وذلك مثل حسب هللا، ورمحة هللا  -
 وحنوه. وكذلك اإلضافة إل لفظ الرسول.

ه القرنن مثل طه ويس وحنوها، وهذويكره التسمي ِبمساء املالئكة، وكذلك ِبمساء سور  -
اْلمساء هي من احلروف املقطعة وليست من أمساء النيب صلى هللا عليه وسلم. انظر َتفة 
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 .109املودود البن القيم رمحه هللا تعال ص
وهذه اْلمساء املكروهة، إَّنا يكره التسمي ِبا ابتداء، أما من مساه أهله بذلك وقد كرب 

 جيب عليه التغيري. ويصعب عليه تغيريها فال

 ومراتب اْلمساء أربعة:

املرتبة اْلول: امسي عبد هللا وعبد الرمحن، وذلك ملا صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه 
 .1398قال: )أحب اْلمساء إل هللا عبد هللا وعبد الرمحن( رواه مسلم ِف صحيحه 

عبد امللك عبد العَّيَّ وعبد الرحيم و املرتبة الثانية: سائر اْلمساء املعبدة هلل عَّ وجل: مثل 
 وعبد اإلله وعبد السالم وغريها من اْلمساء املعبدة هلل عَّ وجل.

املرتبة الثالثة: أمساء اْلنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم، والشك أن خريهم وأفضلهم 
م من َّ وسيدهم هو نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ومن أمسائه كذلك أمحد، مث أولوا الع

الرسل وهم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصالة والسالم، مث سائر اْلنبياء واملرسلني 
 عليهم مجيعا صلوات هللا وسالمه.

املرتبة الرابعة: أمساء عباد هللا الصاحلني، وعلى رأسهم صحابة نبينا الكرمي، فيستحب التسمي 
 ِبمسائهم احلسنة اقتداء ِبم وطلبا لرفعة الدرجة.

 املرتبة اْلامسة: كل اسم حسن ذو معىن صحيح مجيل.

 وحيسن مراعاة بعض اْلمور عند تسمية اْلبناء منها:

معرفة أن هذا االسم سيكون مالزما له طوال حياته وقد يسبب له من الضيق واإلحراج  - 1
 ما جيعله يضيق بوالده أو والدته أو من مساه ِبذا االسم.

م ختيار أحدها، ينبغي تقليبه على وجوه عدة، فينظر ِف االسعند النظر ِف اْلمساء ال - 2
ِف ذاته، وينظر إليه من حيث كونه طفال صغريا مث شااب سافعا مث شيخا كبريا وأاب، ومدى 

 مناسبة االسم إذا تكىن به، ومدى مالءمته السم أبيه وهكذا.

لد أن للواالتسمية حق مشروع للوالد ْلنه هو الذي سينسب إليه، لكن يستحب  - 3
 يشرك اْلم ِف اختيار االسم وأيخذ برأيها إن كان حسنا إرضاء َلا.

جيب نسبة الولد ْلبيه ولو كان متوفيا أو مطلقا أو حنوه، ولو َ يرعه َو يره البتة، وحيرم  - 4
مطلقا نسبة الولد لغري أبيه، إال ِف حالة واحدة، هي أن يكون الولد أتى من سفاح والعياذ 
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 نه ينسب حينئذ ْلمه وال توز نسبته ْلبيه..ابهلل، فإ

 اإلسالم سؤال وجواب‰

 (1)الشيخ حممد صاحل املنجد." 
 "السؤال عما َ حيدث كرهه السلف .65

ƒ أان ابنة أمي الوحيدة، وليس يل إخوة وال أخوات، سؤايل هو: عند وفاة والديت هل يرث[ 
مقدار مرياثهم، وإذا تنازلوا كلهم  معي إخوِتا وأخواِتا وأبناؤهم أم ال، وإن كان كذلك فما

 أو بعضهم عن إرثهم فهل جيوز ذلك؟[ 

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى نله وصحبه، أما بعد:

 

فمن توفيت وخلفت بنتا واحدة وإخوة وأخوات َو تَتك واربا غريهم فإن لبنتها النصف 
{ ، والباقي إلخوِتا وأخواِتا 11}النساء:لقول هللا تعال: وإن كانت واحدة فلها النصف 

إن تساووا ِف القرب، فإن تفاوتوا فالشقيق منهم حيجب غريه، ومن تنازل من الورثة عن حقه 
 وهو مكلف خمتار فله ذلك ويصري نصيبه ملن تنازل له.

 

 وننبه اْلخت السائلة إل أمرين:

 

قد يقع خبالف  ري ِف أمر مستقبلاْلول: أنه ال ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه ووقته ابلتفك
  حيدث.السؤال عما َ السلف يكرهونما يتوقع، ْلن ذلك يعترب مضيعة للوقت، وقد كان 

 

الثاين: أن أمر الَتكات أمر خطري جدا وشائك للغاية وابلتايل فال ميكن االكتفاء فيه وال 
ع للمحاكم من أن ترفاالعتماد على جمرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل ال بد 

الشرعية كي تنظر فيها وَتقق، فقد يكون هناك وراث ال يطلع عليه إال بعد البحث، وقد 
تكون هناك وصاسا أو ديون أو حقوق أخرى ال علم للورثة ِبا، ومن املعروف أهنا مقدمة 

انت ك  على حق الورثة ِف املال، فال ينبغي إذا قسم الَتكة دون مراجعة احملاكم الشرعية إذا
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 موجودة َتقيقا ملصاحل اْلحياء واْلموات.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1428رجب  30
 
 
 
 وذهب إل أنه جيوز للمحرم أن يعتقد الرداء إذا احتاج إل ذلك. -104"-1 .66

قال: وله أن يستظل َتت ]السقف والشجر[ ويستظل ابْليمة وحنو ذلك ابتفاقهم،  -105
وأما االستظالل ابحململ كاحملارة اليت َلا رأس ِف حال السري فهذا فيه نَّاع، واْلفضل للمحرم 
أن يضحي ملن أحرم؛ كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم / ]وأصحابه[ حيجون، وقد رأى 

لف السوَلذا كان « أيها احملرم أضح ملن أحرمت له»ظلل عليه، فقال: ابن عمر رجاًل 
القباب على احملامل ]وهي احملامل اليت َلا رأس، وأما احملامل[ املكشوفة فلم يكرهها  يكرهون

 إال بعض النساك.

قال: لو غطت املرأة وجهها بشيء ال ميس الوجه جاز ابالتفاق، وإن كان ميسه  -106
ز أيًضا، وال تكلف املرأة أن تاِف سَتِتا عن الوجه ال بعوٍد وال يدها وال فالصحيح أنه جيو 

 غري ذلك.

قال: والفدية: صيام ثالثة أسام، أو نسك شاة، أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني  -107
، أو نصف صاع متٍر أو شعرٍي، وإن أطعم خبًَّا جاز، ويكون رطلني ابلعراقي قريًبا من  مدُّ برٍ 

لدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوًما، وإن أطعمه مما أيكل كالبقسماط والرقاق نصف رطل اب
 وحنو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمًحا أو شعريًا.

قال: وإذا لبس مث لبس مرارًا َو يكن أدى الفدية أجَّأته فدية واحدة / ِف أظهر  -108
 قويل العلماء.
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عمد شم بعد اإلحرام ِف بدنه أو ثيابه، أو يت قال: وفيما ينهى عنه احملرم أن يتطيب -109
 (1)الطيب، وأما الدهن ِف رأسه أو بدنه ابلَّيت أو السمن وحنوه ]إذا َ يكن[". 

 

"إساهم عليه عقوبة له وإذا كان هللا قد عاقبه ابن جعله ال يدخل إال خائفا كان -2 .67
يه ْلن ما مأذوان ف دخوله سببا حلصول اْلوف له واْلوف عقوبة فال يكون الدخول إليها

أذن هللا فيه َ جيعله سببا للعقوبة وْلن هللا تعال منعه أن يدخل إال معاقبا ابْلوف فعلم أن 
الدخول ليس مباحا مع مقامه على منع غريه ْلن ما أبيح ال يشَتط ِف اإلذن فيه حصول 

ن كف ععقوبة وْلن دخول املسجد وأن كان مباحا لكن إابحة الشيء قد تكون شرطا ابل
رْيَ حمرمات تتعلق جبنسه كما قال تعال: }ُأِحلَّْت َلُكْم َِبِيَمُة اْلَنْ َعاِم إال َما يُ ت َْلى َعَلْيُكْم غَ 
تَّم حمُِلِ ي الصَّْيِد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم{ فإَّنا أابح اْلنعام ملن يعتقد َترمي الصيد ِف اإلحرام فمن َ يل

باح من جهة الشارع فكذلك الدخول إل املسجد هذا التحرمي َ يكن مأذوان له ِف ذلك امل
جيوز أن يكون مشروطا برعاية حرمته والكف عن منع عباد هللا من بيته وذلك أن املسجد 
إَّنا أبيح له أن يدخله بوصف االشَتاك فأما دخوله بوصف االنفراد فليس جبائَّ كمن منع 

د ش واالحتطاب واالصطياغريه من أخذ املباحات ليأخذها هو مثل أن مينعه عن االحتشا
مث أيخذ ما منعه منه فإن هذا حرام وأن كان مباحا لو َ مينع غريه وكذلك لو منع الناس أن 
يبيعوا أمواَلم ليبيع هو ماله كان بيعه حراما ْلنه إَّنا ابعه على الوجه احملرم وهو مبنَّلة املكره 

 على الشراء منه.

عا من املسجد ومنع الناس من الصالة فيه وأيضا فمن صور هذه املسألة إذا احتجر موض
الصالة ِف املقصورة ويرون الصف اْلول الذي يلي  السلف يكرهونمثل املقصورة وقد كان 

 (2)املقصورة ولوال أهنم اعتقدوا". 
 

ُ حيُِبُّ اْلُمطَّهِ رِيَن{ وََكاَن أَْهلُ قُ َباء َمَع اْلُوُضوِء َواْلُغسْ -3 .68 ِل َيْستَ ْنُجوَن "َأْن يَ َتَطهَُّروا َواَّللَّ
ُ َعَلْيِه اِبْلَماِء. تَ َعلَُّموا َذِلَك ِمْن ِجريَاهِنِْم اْليَ ُهوِد َوََْ َتُكْن اْلَعَرُب تَ ْفَعُل َذِلَك َفَأرَاَد النَّيبُّ   َصلَّى اَّللَّ
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َن َمْسِجِدِه َفذََكَر َأنَّ و َونلِِه َوَسلََّم َأْن اَل َيُظنَّ ظَانٌّ َأنَّ َذاَك ُهَو الَِّذي ُأسِ َس َعَلى الت َّْقَوى دُ 
ت َّْقَوى{ َمْسِجَدُه َأَحقُّ ِبَِْن َيُكوَن ُهَو اْلُمَؤسََّس َعَلى الت َّْقَوى فَ َقْولُُه: }َلَمْسِجٌد ُأسِ َس َعَلى ال

اِجِد سَ يَ تَ َناَوُل َمْسِجَدُه َوَمْسِجَد قُ َباء َويَ تَ َناَوُل ُكلَّ َمْسِجٍد ُأسِ َس َعَلى الت َّْقَوى خِبِاَلِف مَ 
َعِتيَق أَْفَضَل ِمْن اجْلَِديِد؛ الصَّاَلةَ ِفيَما ُيْشِبهُ َذِلَك َويَ َرْوَن الْ  السََّلُف َيْكَرُهونَ الضِ رَاِر. َوَِلََذا َكاَن 

اْلَمْسِجِد  قُ ِْلَنَّ اْلَعِتيَق أَبْ َعُد َعْن َأْن َيُكوَن ُبِِنَ ِضرَارًا ِمْن اجْلَِديِد الَِّذي خَيَاُف َذِلَك ِفيِه َوِعتْ 
ُوِضَع لِلنَّاِس  ممَّا حُيَْمُد بِِه؛ َوَِلََذا قَاَل: }مُثَّ حمَِلَُّها إَل اْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق{ َوقَاَل: }إنَّ َأوََّل بَ ْيتٍ 

ْ َدَة لَلَِّذي بَِبكََّة{ فَِإنَّ ِقَدَمُه يَ ْقَتِضي َكثْ َرَة اْلِعَباَدِة ِفيِه أَْيًضا َوَذِلَك يَ ْقَتِضي زساَ  َفْضِلِه َوَِلََذا ََ
الَّيِت  َيْسَتِحبَّ ُعَلَماُء السََّلِف ِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َوَغرْيَِها َقْصُد َشْيٍء ِمْن اْلَمَساِجِد َواْلَمََّارَاتِ 

ِجَد قُ َباء؛ ِْلَنَّ النَّيبَّ سْ اِبْلَمِديَنِة َوَما َحْوََلَا بَ ْعَد َمْسِجِد النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َونلِِه َوَسلََّم إالَّ مَ 
ْ يَ ْقِصْد َمْسِجًدا ِبَعْيِنِه َيْذَهُب إلَْيِه إالَّ ُهَو. َوَقْد َكاَن ابِ  ََ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْلَمِديَنِة َمَساِجُد  َصلَّى اَّللَّ

 أَْمثَالِِه َفِضيَلةٌ خِبِاَلِف َمْسِجِد نَ َكِثريٌَة ِلُكلِ  قَِبيَلٍة ِمْن اْْلَْنَصاِر َمْسِجٌد َلِكْن لَْيَس ِف َقْصِدِه ُدو 
 (1)قُ َباء فَِإنَُّه َأوَُّل َمْسِجٍد ُبِِنَ اِبْلَمِديَنِة". 

 

َفاِقِهْم َوأَمَّا "َيْسَتِظلَّ ََتَْت السَّْقِف َوالشََّجِر َوَيْسَتِظلَّ ِف اْْلَْيَمِة َوحَنِْو َذِلَك اِبت ِ -4 .69
َي ِلَمْن َأْحَرَم َحاِل السَّرْيِ فَ َهَذا ِفيِه نََّاٌع َواْْلَْفَضُل لِْلُمْحرِِم أَ  ااِلْسِتْظاَلُل اِبْلَمْحَمِل: ِف  ْن ُيَضحِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه حَيُجُّوَن َوَقْد رََأى اْبُن ُعَمَر رَ  ُجاًل ظُلِ َل َعَلْيِه َلُه َكَما َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
اْلِقَباَب َعَلى اْلَمَحاِمِل  نَ السََّلُف َيْكَرُهو َرُم َأْضِح ِلَمْن َأْحَرْمت َلُه. َوَِلََذا َكاَن فَ َقاَل: أَي َُّها اَلَْ 

َوَهَذا ِف  َوِهَي اْلَمَحاِمُل الَّيِت ََلَا رَْأٌس َوأَمَّا اْلَمَحاِمُل اْلَمْكُشوَفُة فَ َلْم َيْكَرَها إالَّ بَ ْعُض النُّسَّاكِ 
َا َعْوَرٌة فَِلَذِلَك َجاَز ََلَا َأْن تَ ْلَبَس الثِ َياَب الَّيِت َحقِ  الرَُّجِل. وَ  َتْسَتَتُ ِِبَا َوَتْسَتِظلُّ  أَمَّا اْلَمْرأَُة فَِإهنَّ

َتِقَب َأْو تَ ْلَبَس اْلُقفَّ  ازَاِن: اَزْيِن َواْلُقفَّ اِبْلَمْحَمِل َلِكْن هَنَاَها النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن تَ ن ْ
سُّ اْلَوْجَه َجاَز ِغاَلٌف ُيْصَنُع لِْلَيِد َكَما يَ ْفَعُلُه مَحََلُة اْلبُ ََّاِة َوَلْو َغطَّْت اْلَمْرأَُة َوْجَهَها ِبَشْيِء اَل ميََ 
اِفَ ُسَْتََِتَا َعْن اِباِلت َِفاِق َوِإْن َكاَن مَيَسُُّه فَالصَِّحيُح أَنَُّه جَيُوُز أَْيًضا. َواَل ُتَكلَُّف اْلَمْرأَُة َأْن تَُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسوَّ  ى َبنْيَ َوْجِهَها َوَيَديْ َها اْلَوْجِه اَل ِبُعوِد َواَل بَِيِد َواَل َغرْيِ َذِلَك فَِإنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
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ُ َعَلْيِه  لََّم ُكنَّ ُيْسِدْلَن َعَلى ُوُجوِهِهنَّ ِمْن َوسَ وَِكاَلمُهَا َكَبَدِن الرَُّجِل اَل َكرَْأِسِه. َوأَْزَواُجُه َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه وَ  ََْ يَ ن ُْقْل َأَحٌد ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم َعْن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ َسلََّم أَنَُّه قَاَل: " َغرْيِ ُمرَاَعاِة اْلُمَجافَاِة َو

َا َهَذا قَ ْوُل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم هَنَاَها بَ ْعِض السََّلِف َلِكنَّ النَّيبَّ صَ إْحرَاُم اْلَمْرأَِة ِف َوْجِهَها " َوِإَّنَّ لَّى اَّللَّ
َتِقَب َأْو تَ ْلَبَس اْلُقفَّازَْيِن.".   (1)َأْن تَ ن ْ

 

اَلِت َوُهَو " التََّكلُّم تَ ْغِيرَي َشَعائِِر اْلَعَرِب َحَتَّ ِف اْلُمَعامَ  السََّلُف َيْكَرُهونَ "َوَما زَاَل -5 .70
اِلك: َمْن َتَكلََّم اْلَعَربِيَِّة " إالَّ حِلَاَجِة َكَما َنصَّ َعَلى َذِلَك َماِلك َوالشَّاِفِعيُّ َوَأمْحَد َبْل قَاَل مَ  ِبَغرْيِ 

َلِكْن ْصَحاِِبَا؛ وَ ِف َمْسِجِداَن ِبَغرْيِ اْلَعَربِيَِّة ُأْخرَِج ِمْنُه. َمَع َأنَّ َسائَِر اْْلَْلُسِن جَيُوُز النُّْطُق ِِبَا ِْلَ 
ْساَلِم؛ فَِإنَّ اَّللََّ أَنْ َََّل كِ  َتابَُه اِبللِ َساِن َسوَُّغوَها لِْلَحاَجِة وََكرُِهوَها ِلَغرْيِ احْلَاَجِة َوحِلِْفِظ َشَعائِِر اإْلِ

ْفُظ ِشَعارِِهْم ِمْن مَتَاِم حِ  اْلَعَرِبِ  َوبَ َعَث ِبِه نَِبيَُّه اْلَعَرِبَّ َوَجَعَل اْْلُمََّة اْلَعَربِيََّة َخرْيَ اْْلَُمِم َفَصارَ 
ْساَلِم َفَكْيَف مبَْن تَ َقدََّم َعَلى اْلَكاَلِم اْلَعَرِبِ   لُُه  -ِه َوَمْنظُوِمِه ُمْفَردِ  -ِحْفِظ اإْلِ ُُه َويُ َبدِ  فَ يُ َغريِ 

َا َهَذا َنِظرُي َما ي َ  َعُلُه بَ ْعُض َأْهِل الضَّاَلِل ِمْن فْ َوخُيْرُِجُه َعْن قَانُونِِه َوُيَكلِ ُف ااِلْنِتَقاَل َعْنُه إَّنَّ
ُْم ضَ  ُونَُه وخينثونه؛ فَِإهنَّ ادُّوا الرَُّسوَل إْذ الشُُّيوِخ اجْلُهَّاِل َحْيُث َيْصُمُدوَن إَل الرَُّجِل اْلَعاِقِل فَ يُ َؤَلِ 

ْنَساِن َوَحرَّمَ  يِع اْْلَْلَواِن. مَ  بُِعَث إبِِْصاَلِح اْلُعُقوِل َواْْلَْدسَاِن َوَتْكِميِل نَ ْوِع اإْلِ ا يُ َغريِ ُ اْلَعْقَل ِمْن مجَِ
ْكَمُه. فَِإَذا َجاَء َهُؤاَلِء إَل َصِحيِح اْلَعْقِل َفأَْفَسُدوا َعْقَلُه َوفَ ْهَمُه َوَقْد َضادُّوا اَّللََّ وراغموا حُ 

ُلوَن اللِ َساَن اْلَعَرِبَّ َويُ ْفِسُدونَُه ََلُْم ِمْن َهذَ   َواْلِعَقاِب ِبَقْدِر َما يَ ْفَتُحونَُه؛ فَِإنَّ ا الذَّم ِ َواَلَِّذيَن يُ َبدِ 
ميَاِن َوِضدُّ ذَ  ْنَساُن. َويُِعنُي َذِلَك َعَلى مَتَاِم اإْلِ ِلَك يُوِجُب َصاَلَح اْلَعْقِل َواللِ َساِن ممَّا يُ ْؤَمُر ِبِه اإْلِ

ُ أَْعَلُم. َقاَق َوالضَّاَلَل َواْْلُْسرَاَن. َوَاَّللَّ  الشِ 

ُ  -ِئَل َوسُ   :-َرمِحَُه اَّللَّ
 (2). َعمَّْن يَ َتَحدَُّث َبنْيَ النَّاِس ِبَكاَلِم َوِحَكاسَاٍت ُمْفتَ َعَلٍة ُكلَُّها َكِذٌب: َهْل جَيُوُز َذِلَك؟"

 

 وذهب إل أنه جيوز للمحرم أن يعتقد الرداء إذا احتاج إل ذلك. -104"-1 .71

اقهم، يستظل ابْليمة وحنو ذلك ابتفقال: وله أن يستظل َتت ]السقف والشجر[ و  -105
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وأما االستظالل ابحململ كاحملارة اليت َلا رأس ِف حال السري فهذا فيه نَّاع، واْلفضل للمحرم 
أن يضحي ملن أحرم؛ كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم / ]وأصحابه[ حيجون، وقد رأى 

لف السوَلذا كان « لهأيها احملرم أضح ملن أحرمت »ابن عمر رجاًل ظلل عليه، فقال: 
القباب على احملامل ]وهي احملامل اليت َلا رأس، وأما احملامل[ املكشوفة فلم يكرهها  يكرهون

 إال بعض النساك.

قال: لو غطت املرأة وجهها بشيء ال ميس الوجه جاز ابالتفاق، وإن كان ميسه  -106
وٍد وال يدها وال الوجه ال بع فالصحيح أنه جيوز أيًضا، وال تكلف املرأة أن تاِف سَتِتا عن

 غري ذلك.

قال: والفدية: صيام ثالثة أسام، أو نسك شاة، أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني  -107
، أو نصف صاع متٍر أو شعرٍي، وإن أطعم خبًَّا جاز، ويكون رطلني ابلعراقي قريًبا من  مدُّ برٍ 

ق مما أيكل كالبقسماط والرقانصف رطل ابلدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوًما، وإن أطعمه 
 وحنو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمًحا أو شعريًا.

قال: وإذا لبس مث لبس مرارًا َو يكن أدى الفدية أجَّأته فدية واحدة / ِف أظهر  -108
 قويل العلماء.

قال: وفيما ينهى عنه احملرم أن يتطيب بعد اإلحرام ِف بدنه أو ثيابه، أو يتعمد شم  -109
 (1)الطيب، وأما الدهن ِف رأسه أو بدنه ابلَّيت أو السمن وحنوه ]إذا َ يكن[". 

 

"إساهم عليه عقوبة له وإذا كان هللا قد عاقبه ابن جعله ال يدخل إال خائفا كان -2 .72
دخوله سببا حلصول اْلوف له واْلوف عقوبة فال يكون الدخول إليها مأذوان فيه ْلن ما 
أذن هللا فيه َ جيعله سببا للعقوبة وْلن هللا تعال منعه أن يدخل إال معاقبا ابْلوف فعلم أن 

مباحا مع مقامه على منع غريه ْلن ما أبيح ال يشَتط ِف اإلذن فيه حصول  الدخول ليس
عقوبة وْلن دخول املسجد وأن كان مباحا لكن إابحة الشيء قد تكون شرطا ابلكف عن 

رْيَ حمرمات تتعلق جبنسه كما قال تعال: }ُأِحلَّْت َلُكْم َِبِيَمُة اْلَنْ َعاِم إال َما يُ ت َْلى َعَلْيُكْم غَ 
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لتَّم ي الصَّْيِد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم{ فإَّنا أابح اْلنعام ملن يعتقد َترمي الصيد ِف اإلحرام فمن َ يحمُِل ِ 
هذا التحرمي َ يكن مأذوان له ِف ذلك املباح من جهة الشارع فكذلك الدخول إل املسجد 

 دجيوز أن يكون مشروطا برعاية حرمته والكف عن منع عباد هللا من بيته وذلك أن املسج
إَّنا أبيح له أن يدخله بوصف االشَتاك فأما دخوله بوصف االنفراد فليس جبائَّ كمن منع 
غريه من أخذ املباحات ليأخذها هو مثل أن مينعه عن االحتشاش واالحتطاب واالصطياد 
مث أيخذ ما منعه منه فإن هذا حرام وأن كان مباحا لو َ مينع غريه وكذلك لو منع الناس أن 

ه م ليبيع هو ماله كان بيعه حراما ْلنه إَّنا ابعه على الوجه احملرم وهو مبنَّلة املكر يبيعوا أمواَل
 على الشراء منه.

وأيضا فمن صور هذه املسألة إذا احتجر موضعا من املسجد ومنع الناس من الصالة فيه 
الصالة ِف املقصورة ويرون الصف اْلول الذي يلي  السلف يكرهونمثل املقصورة وقد كان 

 (1)قصورة ولوال أهنم اعتقدوا". امل
 

ُ حيُِبُّ اْلُمطَّهِ رِيَن{ وََكاَن أَْهلُ قُ َباء َمَع اْلُوُضوِء َواْلُغسْ -3 .73 ِل َيْستَ ْنُجوَن "َأْن يَ َتَطهَُّروا َواَّللَّ
ُ َعَلْيِه أَ اِبْلَماِء. تَ َعلَُّموا َذِلَك ِمْن ِجريَاهِنِْم اْليَ ُهوِد َوََْ َتُكْن اْلَعَرُب تَ ْفَعُل َذِلَك فَ  رَاَد النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

 َأنَّ َونلِِه َوَسلََّم َأْن اَل َيُظنَّ ظَانٌّ َأنَّ َذاَك ُهَو الَِّذي ُأسِ َس َعَلى الت َّْقَوى ُدوَن َمْسِجِدِه َفذََكرَ 
ٌد ُأسِ َس َعَلى الت َّْقَوى{ جِ َمْسِجَدُه َأَحقُّ ِبَِْن َيُكوَن ُهَو اْلُمَؤسََّس َعَلى الت َّْقَوى فَ َقْولُُه: }َلَمسْ 

اِجِد يَ تَ َناَوُل َمْسِجَدُه َوَمْسِجَد قُ َباء َويَ تَ َناَوُل ُكلَّ َمْسِجٍد ُأسِ َس َعَلى الت َّْقَوى خِبِاَلِف َمسَ 
َضَل ِمْن اجْلَِديِد؛ َعِتيَق أَفْ الصَّاَلةَ ِفيَما ُيْشِبهُ َذِلَك َويَ َرْوَن الْ  السََّلُف َيْكَرُهونَ الضِ رَاِر. َوَِلََذا َكاَن 

ُق اْلَمْسِجِد ِْلَنَّ اْلَعِتيَق أَبْ َعُد َعْن َأْن َيُكوَن ُبِِنَ ِضرَارًا ِمْن اجْلَِديِد الَِّذي خَيَاُف َذِلَك ِفيِه َوِعتْ 
ْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس ب َ  ممَّا حُيَْمُد بِِه؛ َوَِلََذا قَاَل: }مُثَّ حمَِلَُّها إَل اْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق{ َوقَاَل: }إنَّ َأوَّلَ 

ْ لَلَِّذي بَِبكََّة{ فَِإنَّ ِقَدَمُه يَ ْقَتِضي َكثْ َرَة اْلِعَباَدِة ِفيِه أَْيًضا َوَذِلَك يَ ْقَتِضي زساَ  َدَة َفْضِلِه َوَِلََذا ََ
ِجِد َواْلَمََّارَاِت الَّيِت اَيْسَتِحبَّ ُعَلَماُء السََّلِف ِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َوَغرْيَِها َقْصُد َشْيٍء ِمْن اْلَمسَ 

َباء؛ ِْلَنَّ النَّيبَّ اِبْلَمِديَنِة َوَما َحْوََلَا بَ ْعَد َمْسِجِد النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َونلِِه َوَسلََّم إالَّ َمْسِجَد ق ُ 
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ْ يَ ْقِصْد َمْسِجًدا ِبَعْيِنِه َيْذَهُب إلَْيهِ  ََ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  الَّ ُهَو. َوَقْد َكاَن اِبْلَمِديَنِة َمَساِجُد  إ َصلَّى اَّللَّ
 خِبِاَلِف َمْسِجِد َكِثريٌَة ِلُكلِ  قَِبيَلٍة ِمْن اْْلَْنَصاِر َمْسِجٌد َلِكْن لَْيَس ِف َقْصِدِه ُدوَن أَْمثَالِِه َفِضيَلةٌ 

 (1)قُ َباء فَِإنَُّه َأوَُّل َمْسِجٍد ُبِِنَ اِبْلَمِديَنِة". 
 

ت َِفاِقِهْم َوأَمَّا ََتَْت السَّْقِف َوالشََّجِر َوَيْسَتِظلَّ ِف اْْلَْيَمِة َوحَنِْو َذِلَك ابِ  "َيْسَتِظلَّ -4 .74
َي ِلَمْن َأْحَرَم ااِلْسِتْظاَلُل اِبْلَمْحَمِل: ِف َحاِل السَّرْيِ فَ َهَذا ِفيِه نََّاٌع َواْْلَْفَضُل لِْلُمْحرِِم َأْن ُيَضح ِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه حَيُجُّوَن َوَقْد رََأى اْبُن عُ َلُه َكَما َكاَن النَّ  َمَر َرُجاًل ظُلِ َل َعَلْيِه يبُّ َصلَّى اَّللَّ
اْلِقَباَب َعَلى اْلَمَحاِمِل  نَ السََّلُف َيْكَرُهو فَ َقاَل: أَي َُّها اَْلََرُم َأْضِح ِلَمْن َأْحَرْمت َلُه. َوَِلََذا َكاَن 

اِك َوَهَذا ِف اِمُل الَّيِت ََلَا رَْأٌس َوأَمَّا اْلَمَحاِمُل اْلَمْكُشوَفُة فَ َلْم َيْكَرَها إالَّ بَ ْعُض النُّسَّ َوِهَي اْلَمحَ 
َا َعْوَرٌة فَِلَذِلَك َجاَز ََلَا َأْن تَ ْلَبَس الثِ َياَب الَّيِت َتسْ  ِظلُّ َتَتُ ِِبَا َوَتْستَ َحقِ  الرَُّجِل. َوأَمَّا اْلَمْرأَُة فَِإهنَّ
َتِقَب َأْو تَ ْلَبَس اْلُقفَّ  اَزْيِن َواْلُقفَّازَاِن: اِبْلَمْحَمِل َلِكْن هَنَاَها النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن تَ ن ْ
مَيَسُّ اْلَوْجَه َجاَز  ِغاَلٌف ُيْصَنُع لِْلَيِد َكَما يَ ْفَعُلُه مَحََلُة اْلبُ ََّاِة َوَلْو َغطَّْت اْلَمْرأَُة َوْجَهَها ِبَشْيِء اَل 

ِفَ ُسَْتََِتَا َعْن اِباِلت َِفاِق َوِإْن َكاَن مَيَسُُّه فَالصَِّحيُح أَنَُّه جَيُوُز أَْيًضا. َواَل ُتَكلَُّف اْلَمْرأَُة َأْن ُتَا
ُ َعلَ  ِه َوَسلََّم َسوَّى َبنْيَ َوْجِهَها َوَيَديْ َها يْ اْلَوْجِه اَل ِبُعوِد َواَل بَِيِد َواَل َغرْيِ َذِلَك فَِإنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُكنَّ ُيْسِدْلَن َعلَ  ى ُوُجوِهِهنَّ ِمْن وَِكاَلمُهَا َكَبَدِن الرَُّجِل اَل َكرَْأِسِه. َوأَْزَواُجُه َصلَّى اَّللَّ
ََْ يَ ن ُْقْل َأَحٌد ِمْن أَْهِل ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: "  ْلِعْلِم َعْن النَّيبِ  َصلَّىَغرْيِ ُمرَاَعاِة اْلُمَجافَاِة َو اَّللَّ

ُ َعلَ  َا َهَذا قَ ْوُل بَ ْعِض السََّلِف َلِكنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ْيِه َوَسلََّم هَنَاَها إْحرَاُم اْلَمْرأَِة ِف َوْجِهَها " َوِإَّنَّ
َتِقَب َأْو تَ ْلَبَس اْلُقفَّازَ   (2)ْيِن.". َأْن تَ ن ْ

 

اَلِت َوُهَو " التََّكلُّم تَ ْغِيرَي َشَعائِِر اْلَعَرِب َحَتَّ ِف اْلُمَعامَ  السََّلُف َيْكَرُهونَ "َوَما زَاَل -5 .75
لََّم ك: َمْن َتكَ ِبَغرْيِ اْلَعَربِيَِّة " إالَّ حِلَاَجِة َكَما َنصَّ َعَلى َذِلَك َماِلك َوالشَّاِفِعيُّ َوَأمْحَد َبْل قَاَل َمالِ 

ْصَحاِِبَا؛ َوَلِكْن ِف َمْسِجِداَن ِبَغرْيِ اْلَعَربِيَِّة ُأْخرَِج ِمْنُه. َمَع َأنَّ َسائَِر اْْلَْلُسِن جَيُوُز النُّْطُق ِِبَا ِْلَ 
ْساَلِم؛ فَِإنَّ اَّللََّ أَن ْ  َل ِكَتابَُه اِبللِ َساِن ََّ َسوَُّغوَها لِْلَحاَجِة وََكرُِهوَها ِلَغرْيِ احْلَاَجِة َوحِلِْفِظ َشَعائِِر اإْلِ
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ُظ ِشَعارِِهْم ِمْن مَتَاِم اْلَعَرِبِ  َوبَ َعَث ِبِه نَِبيَُّه اْلَعَرِبَّ َوَجَعَل اْْلُمََّة اْلَعَربِيََّة َخرْيَ اْْلَُمِم َفَصاَر ِحفْ 
ْساَلِم َفَكْيَف مبَْن تَ َقدََّم َعَلى اْلَكاَلِم اْلَعَرِبِ   لُُه  -ِه َوَمْنظُوِمِه ُمْفَردِ  -ِحْفِظ اإْلِ ُُه َويُ َبدِ  فَ يُ َغريِ 

َا َهَذا َنِظرُي َما يَ ْفَعُلُه بَ ْعُض َأْهلِ  الضَّاَلِل ِمْن  َوخُيْرُِجُه َعْن قَانُونِِه َوُيَكلِ ُف ااِلْنِتَقاَل َعْنُه إَّنَّ
ُو  ُْم َضادُّوا الرَُّسوَل إْذ نَُه و الشُُّيوِخ اجْلُهَّاِل َحْيُث َيْصُمُدوَن إَل الرَُّجِل اْلَعاِقِل فَ يُ َؤَلِ  خينثونه؛ فَِإهنَّ

ْنَساِن َوَحرََّم َما يُ َغريِ ُ اْلَعْقَل ِمْن مجَِ  يِع اْْلَْلَواِن. بُِعَث إبِِْصاَلِح اْلُعُقوِل َواْْلَْدسَاِن َوَتْكِميِل نَ ْوِع اإْلِ
ادُّوا اَّللََّ وراغموا ُحْكَمُه. َوفَ ْهَمُه َوَقْد ضَ  فَِإَذا َجاَء َهُؤاَلِء إَل َصِحيِح اْلَعْقِل َفأَْفَسُدوا َعْقَلهُ 

ُلوَن اللِ َساَن اْلَعَرِبَّ َويُ ْفِسُدونَُه ََلُْم ِمْن َهَذا الذَّمِ  َواْلِعَقاِب ِبَقْدِر مَ  ا يَ ْفَتُحونَُه؛ فَِإنَّ َواَلَِّذيَن يُ َبدِ 
نْ  ميَاِن َوِضدُّ َذِلَك يُوِجُب َساُن. َويُِعنُي َذِلَك َعَلى مَتَاِم اإْلِ َصاَلَح اْلَعْقِل َواللِ َساِن ممَّا يُ ْؤَمُر ِبِه اإْلِ

ُ أَْعَلُم. َقاَق َوالضَّاَلَل َواْْلُْسرَاَن. َوَاَّللَّ  الشِ 

ُ  -َوُسِئَل   :-َرمِحَُه اَّللَّ
 (1) جَيُوُز َذِلَك؟". لْ َعمَّْن يَ َتَحدَُّث َبنْيَ النَّاِس ِبَكاَلِم َوِحَكاسَاٍت ُمْفتَ َعَلٍة ُكلَُّها َكِذٌب: هَ 

 

 
 
 
 "]فصل النظر ِف النجوم وما يقال عند الرعد ورؤية اَلالل[-1 .76

( وال ينظر ِف النجوم إال مبا يستدل به على القبلة عند االلتباس ونخر الليل ويَتك ما سوى 
من اقتبس شعبة » -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك ذكره ِف املستوعب وغريه، وقد قال النيب: 

زاد ما زاد إسناده جيد رواه أمحد وأبو داود وابن « النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر.من 
 ماجه من حديث ابن عباس وهذه املسألة مذكورة ِف استقبال القبلة وِف ابب املرتد.

تدون قال تعلموا من النجوم ما ِت -رضي هللا عنه  -وقد ذكر ابن عبد الرب وغريه عن عمر 
 البحر مث أمسكوا وأنشد بعضهم:به ِف ظلمات الرب و 

 علم النجوم على العقول وابل ... وطالب شيء ال ينال ضالل

 هيهات ما أحد مضى ذو فطنة ... يدري مَت اْلرزاق واْلجال
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 إال الذي هو فوق سبع مسائه ... ولوجهه اإلعظام واإلجالل

 وقال نخر:

 لو أن جنما تكلم ... لقال صكوا املنجم

 ابلغيب ما ليس يعلمْلنه قال جهال ... 

 عنه رضي هللا -كنا مع أب قتادة »وروى أمحد ثنا يَّيد بن هارون ثنا هشام عن حممد قال 
« على ظهر بيتنا فرأى كوكبا انقض فنظروا إليه فقال أبو قتادة: إان قد هنينا أن نتبعه أبصاران -

السلف ة: كان َلدايِف شرح ا -رمحه هللا  -إسناد صحيح قال الشيخ وجيه الدين بن املنجي 
اإلشارة إل الرعد والربق ويقولون: عند ذلك ال إله إال هللا سبوح قدوس، فيستحب  يكرهون

 االقتداء ِبم انتهى كالمه.

ذا مسع إ -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب »قال:  -رضي هللا عنهما  -وعن ابن عمر 
 (1)الرعد". 

 

 املوت سيدي َلذه الساعة خبأتك"وكان عبد الصمد الَّاهد يقول عند -2 .77

 فصل

الشكوى إل اْللق والشكوى وإن كان فيها راحة إال أهنا تدل  السلف يكرهونوقد كان 
على ضعف وذل والصرب عنها دليل على قوة وعَّ مث إهنا إشاعة سر هللا تعال عند العبد 

.. ديق حالة .وهو تورث مشاتة اْلعداء ورمحة اْلصدقاء قال الشاعر ... ال تشكون إل ص
 فاتتك ِف السراء والضراء

 فلرمحة املتوجعني مضاضة ... ِف القلب مثل مشاتة اْلعداء ...

 

اْلنني ْلنه نوع شكوى فمَت أمكن الصرب عنه فينبغي أن يصرب  السلف يكرهونوقد كان 
فإذا غلب املرض عذر وقال أمحد بن حنبل البنه اقرأ علي حديث طاووس أنه كره اْلنني ِف 

 رض فقرأ عليه فما أن حَت ماتامل

 وكان مجاعة من السلف جيعلون مكان اْلنني ذكر هللا سبحانه واالستغفار والتعبد
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أخربان إمساعيل بن أمحد قال أخربان حممد بن هبة هللا قال أخربان أبو احلسني بن بشران قال 
راهيم قال بحدثنا أبو علي بن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا أمحد بن إ

 (1)حدثنا خلف ابن الوليد قال حدثِن شيخ ِبشلي قال". 
 

"ومحل ذلك على الذنب الذي اتب منه صاحبه. قال الفضيل: )املؤمن يسَت -3 .78
 وينصح والفاجر يهتك ويعري( .

فهذا الذي ذكره الفضيل من عالمات النصح والتعيري، وهو أن النصح يقَتن به السَت والتعيري 
 الن.يقَتن به اإلع

 وكان يقال: )من أمر أخاه على رؤوس املأل فقد عريه( أو ِبذا املعىن.

اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر على هذا الوجه وحيبون أن يكون  السلف يكرهونوكان 
سرا فيما بني اْلمر واملأمور فإن هذا من عالمات النصح فإن الناصح ليس له غرض ِف 

ضه إزالة املفسدة اليت وقع فيها. وأما إشاعة وإظهار إشاعة عيوب من ينصح له وإَّنا غر 
العيوب فهو مما حرمه هللا ورسوله قال هللا تعال: }إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة ِف 

[ 19الذين نمنوا َلم عذاب أليم ِف الدنيا واْلخرة وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون{ ]النور: 
 جدا. ( واْلحاديث ِف فضل السر كثرية19)النور: 

وقال بعض العلماء ملن أيمر ابملعروف: )واجتهد أن تسَت العصاة فإن ظهور عوراِتم وهن 
 ِف اإلسالم أحق شيء ابلسَت: العورة( .

 (2)فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقَتنة ابلتعيري ومها من خصال الفجار ْلن". 
 

 "أهل النقل واْلثر املتبعني نبار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-4 .79

ونبار أصحابه هم أهل السنة ْلهنم على تلك الطريق اليت َ حيدث فيها حادث وإَّنا وقعت 
 احلوادث والبدع بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه.

والبدعة: عبارة عن فعل َ يكن فابتدع واْلغلب ِف املبتدعات أهنا تصادم الشريعة ابملخالفة 
                                         

 55الثبات عند املمات ص/ (1)
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قصان فان ابتدع شيء ال خيالف الشريعة وال يوجب وتوجب التعاطي عليها بَّسادة أو ن
جائَّا  وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان السلف يكرهونهالتعاطي عليها فقد كان مجهور 

حفظا لألصل وهو االتباع وقد قال زيد بن بابت ْلب بكر وعمر رضي هللا عنهما حني قاال 
خربان حممد بن  صلى هللا عليه وسلم وأله امجع القرنن كيف تفعالن شيئا َ يفعله رسول هللا

علي بن أب عمر قال أخربان علي بن احلسني ان ابن شاذان ان أبو سهل ان أمحد الربين ثنا 
أبو حذيفة ثنا سفيان عن ابن عجالن عن عبد هللا بن أب سلمة أن سعد بن مالك مسع 

ليه وسلم هللا صلى هللا عرجال يقول لبيك ذا املعارج فقال ما كنا نقول هذا على عهد رسول 
وأخربان حممد بن أب القاسم إبسناد يرفعه إل أب البحَتي قال أخرب رجل عبد هللا بن مسعود 
أن قوما جيلسون ِف املسجد بعد املغرب فيهم رجل يقول كربوا هللا كذا وكذا وسبحوا هللا كذا 

جلسهم فأاتهم لك فأتِن فأخربين مبوكذا وامحدوا هللا كذا وكذا قال عبد هللا فإذا رأيتهم فعلوا ذ
فجلس فلما مسع ما يقولون قام فأتى ابن مسعود فجاء وكان رجال حديدا فقال أان عبد هللا 
بن مسعود وهللا الذي ال إله غريه لقد جئتم ببدعة ظلما ولقد فضلتم أصحاب حممد صلى 

يق فالَّموه ولئن أخذمت طر هللا عليه وسلم علما فقال عمرو بن عتبة أستغفر هللا فقال عليكم ابل
ميينا ومشاال لتضلن ضالال بعيدا أنبأان أبو بكر بن أب طاهر عن أب حممد اجلوهري عن أب 

 عمر بن أب

حياة ثنا أمحد بن معروف ثنا احلسني بن فهم ثنا حممد بن سعد ثنا حممد بن عبد هللا 
 (1)اْلنصاري ثنا ابن عوف قال كنا عند إبراهيم". 

 

 للخالف. ويكره إدمان أكل اللحم وتقليل الطعام ِبيث يضره. "َو يشر-5 .80

وقال ابن هبرية ال ينبغي أن يتناول فوق حاجته؛ ْلنه قوته وقوت غريه. قيل لسمرة بن 
جندب: إن ابنك ابت بشما فقال: لو مات َ أصل عليه. قال شيخ اإلسالم بن تيمية: 

 يعِن أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه انتهى.

 

 مطلب: ِف بيان اْلفات الناشئة عن الشبع
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قال علماؤان: وليس من السنة ترك أكل الطيبات. وال ِبس ابجلمع بني طعامني ومن السرف 
 أن أتكل كلما اشتهيت.

قال اإلمام ابن اجلوزي ِف تبصرته: الشبع يوجب ترهل البدن وتكاسله وكثرة النوم وبالدة 
 س حَت يغطي موضع الفكر والذكر.، والبطنة تذهبالذهن، وذلك بتكثري البخار ِف الرأ

الفطنة وتلب أمراضا عسرة ومقام العدل أن ال أيكل حَت تصد الشهوة وأن يرفع يده، وهو 
ام وثلث ثلث طع: »-عليه الصالة والسالم  -يشتهي الطعام. وهناية املقام احلسن قوله 

 « .شراب وثلث نفس

ب عد املرض ويقلل النوم وخيفف املؤنة ويرقق القلواْلكل على مقام العدل يصح البدن ويب
ويصفيه فتحسن فكرته وتسهل احلركات والتعبدات وحيصل اإليثار، مث نقل عن إبراهيم بن 

أنه قال: من ضبط بطنه ضبط دينه ومن ملك جوعه ملك اْلخالق  -رضي هللا عنه  -أدهم 
لب، ومنه ان، والشبع مييت القالصاحلة، وإن معصية هللا بعيدة من اجلائع قريبة من الشبع

 يكون الفرح، واملرح والضحك.

 رمحه هللا تعال ورضي عنه: -رمحه هللا تعال  -مث أنشد اإلمام ابن اجلوزي 

 توع فإن اجلوع يورث أهله ... مصادر بر خريها الدهر دائم

 وال تك ذا بطن وعيب وشهوة ... فتصبح ِف الدنيا وقلبك هائم

كثرة اْللوان؛ ْلهنا تدعو إل كثرة اْلكل   السلف يكرهونقال اإلمام ابن اجلوزي: وقد كان 
لى هللا عليه ص -وما زالوا يذمون الشبع، مث ذكر حديث أب جحيفة وتشيه عند رسول هللا 

وما قيل لسمرة بن جندب: إن ابنك َ ينم الليلة قال: أبشما؟ قيل بشما، قال: لو  -وسلم 
صل عليه، وقد ذكران ذلك. قال: وعري رجل من قريش فقيل له: إن أابك مات مات َ أ

 بشما وماتت أمك بغرا فالبشم ِف الطعام، والبغر ِف املاء.

 (1)قال ابن اجلوزي: وقد تقلل". 
 

هو ، و -رضي هللا عنه  -"والقول بتحرمي ذلك خيالء ظاهر كالم اإلمام أمحد -6 .81
رم، ِف اإلقناع، واملنتهى وغريمها، وعبارة اإلقناع: وحي املذهب قطع به غري واحد، وقطع به
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وهو كبرية إسبال شيء من ثيابه، ولو عمامة خيالء ِف غري حرب، فإن أسبل ثوبه حلاجة  
كسَت ساق قبيح من غري خيالء أبيح، ما َ يرد التدليس على النساء، ومثله قصرية اختذت 

 رجلني من خشب فلم تعرف انتهى.

على أنه ال حيرم ثوب الشهرة، فإنه رأى رجال البسا  -رضي هللا عنه  -د ونص اإلمام أمح
بردا خمططا بياضا وسوادا، فقال: ضع هذا، والبس لباس أهل بلدك، وقال: ليس هو ِبرام، 

ناك : ْلنه لباسهم ه-رمحه هللا  -ولو كنت مبكة، أو املدينة َ أعب عليك. قال الناظم 
 انتهى.

 ة وخالف زي بلده، وقيل حيرم ونصه ال. قال شيخنا، يعِن به شيخوِف الفروع: وتكره شهر 
 رهونالسلف يكاإلسالم: َترم شهرة، وهو ما قصد به االرتفاع وإظهار التواضع كما كان 

ة ألبسه هللا من لبس ثوب شهر »الشهرتني من اللباس املرتفع، واملنخفض؛ وَلذا ِف اْلرب 
، هر كالم غريه يكره، وليس مبراد إن شاء هللافعاقبه بنقيض قصده. قال: وظا« ثوب مذلة

 فإن هذا من الرساء انتهى.

أعرض  : من لبس ثوب شهرة-رضي هللا عنه  -وقال ابن عبد الرب: قال عبد هللا بن عمر 
هللا عنه، وإن كان وليا. وتقدم من حديث أب ذر مرفوعا معناه، وقال ابن عبد الرب أيضا:  

شتهيت، والبس من الثياب ما اشتهى الناس. وعقد ذلك كان يقال: كل من الطعام ما ا
 بعض الشعراء ِف قوله:

 إن العيون رمتك مذ فاجأِتا ... وعليك من شهر اللباس لباس

 أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت ... واجعل لباسك ما اشتهاه الناس

 شية.ْلوكان بكر بن عبد هللا املَّين يقول: البسوا ثياب امللوك وأميتوا قلوبكم اب

وكان احلسن يقول: إن قوما جعلوا خشوعهم ِف لباسهم، وكربهم ِف صدورهم وشهروا أنفسهم 
بلباس الصوف، حَت إن أحدهم مبا يلبس من الصوف أعظم كربا من صاحب املطرف 

 مبطرفه.

 (1)". -وقد أحسن  -ومن هذا قول بعضهم 
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هديتنا( نل  وبنا بعد إذ"مث يستغفر للمؤمنني واملؤمنات ويقول: )ربنا ال تَّغ قل-7 .82
اْلية، ربنا نتنا ِف الدنيا حسنة وِف اْلخرة حسنة وقنا عذاب النار، وليس بعد  8عمران: 

هذا دعاء مفضل وال كالم مأثور سوى ما ذكرانه ننفا من االستعاذة ابلكلمات اْلمس، 
 ِف وإن اقتصر عليها أجَّأته ويكره لإلمام أن خيص نفسه بدعاء دون من خلفه فإن دعا

 صالته فليجمع ابلنون فيقول نسألك ونستعيذك وهو ينوي بذلك نفسه ومن خلفه.

وِف اْلرب: من أم قوما فال خيص نفسه بدعوة دوهنم فإن اختار املريد التأذين على اإلمامة 
فقد قال بعض السلف من العلماء: إن اْلذان أفضل من اإلمامة، وإن املؤذن أعظم أجرا 

عليه وسلم: اإلمام أمري، ولقوله: اإلمام ضامن، فشبهها ابإلمارة لقول النيب صلى هللا 
والضمان، مث قال: فإن نقص فعليه ال عليهم، فاْلذان أسلم، ولعله ال يقوم ِبكم اإلمامة، 
وال يتم وصف اإلمام فيكون عليه بعض صالة املصلني كما يكون له أيضا ِف اإلمتام أجورهم، 

عليه وسلم دعا للمؤذنني دعاء هو أمدح من دعائه لإلمام وأيضا فإن رسول هللا صلى هللا 
بقوله: اللهم أرشد اْلئمة، واغفر للمؤذنني وبقوله: يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل 
رطب وسابس، ووصفه أيضا بوصف هو أبلغ فقال: املؤذن مؤمتن، وِف لفظ نخر: مؤذنوكم 

ن الضامن غارم، وقد ال يكون أمينا، وأئمتكم ضمناؤكم، فاْلمني أرفع حاال من الضامن ْل
واْلمني مكينا، وال ضمان عليه؛ ومن هذا كره سهل بن سعد الساعدي اإلمامة، قال أبو 
حازم: قلت لسهل بن سعد وكان يقدم فيتان قومه يصلون به، فقلت: أنت صاحب رسول 

ل: سا اهللا صلى هللا عليه وسلم ولك من السابقة والفضل لو تقدمت فصليت بقومك، فق
ابن أخي مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: اإلمام ضامن فأكره أن أكون ضامنا، 
وِف اْلرب: من أذن ِف مسجد سبع سنني وجبت له اجلنة، ومن أذن أربعني عاما دخل اجلنة 
بغري حساب، وِف اْلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ثالثة يوم القيامة على كثيب 

يفَّع الناس وال يفَّعون حَت يقضي بني اْلالئق؛ رجل قرأ القرنن فأداه إل هللا من مسك 
سبحانه وتعال مبا فيه، ورجل أذن ِف مسجد ابتغاء وجه هللا تعالىى، ورجل ابتلى ابلرق ِف 

 الدنيا فأطاع هللا عَّ وجل وأطاع مواليه.

؟ قال: نَّلت 33( فصلت: وروينا ِف تفسري قوله تعال: )ومن أحسن قوال ممن دعا إل هللا
ِف املؤذنني وعمل صاحلا قال: الصالة بني اْلذان واإلقامة يستجب إذا فرغ املؤذن من اْلذان 
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أن يقول: وأان من املسلمني احلمد هلل رب العاملني، وتال قوله وعمل صاحلا، وقال: إنِن من 
ي املؤذن بني ن يصلاملسلمني، وقوله خملصني له الدين احلمد هلل رب العاملني، فاستحب أ

عوهنا أربعا ويتداف السلف يكرهوناْلذان واإلقامة أربعا، وأن جيهد ِف الدعاء، قال: وكان 
عنهم: اإلمامة والفتيا والوصية والوديعة، وقال بعضهم: ما شيء أحب إيل من الصالة ِف 

تقدم يمجاعة، وأكون مأموما فأكفى سهوها ويتحمل غريي ثقلها، ولكن إذا أقمت الصالة فل
 (1)من أمر ابلتقدم وال يتدافعوهنا، فقد جاء ِف العلم". 

 

"خان " فجعل خلف الوعد من عالمات النفاق، فلذا كان قوله تعال: }َ -8 .83
تقولون{ استفهام معناه التأنيب والتوبيخ ومثل من يعد وال يفي أي خيلف ما وعد به من 

معىن َ  ولون ما ال تفعلون{ حيمليقول فعلت وهو َ يفعل أيضا إذ قوله تعال: }َ تق
تقولون فعلنا وأنتم َ تفعلوا كقول الرجل قاتلت َو يقاتل، وطعنت وهو َ يطعن أو أعطيت 
وهو َ يعط وقوله تعال: }كرب مقتا عند هللا{ أي أن قولكم نفعل كذا َو تفعلوا مما ميقت 

 وغضبه. مقته وبغضه عليه صاحبه أشد املقت أي يبغض أشد البغض والعياذ ابهلل من

وقوله تعال: }إن هللا حيب الذين يقاتلون ِف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص{ . فيه إشارة 
واضحة إل أن الذين وخبهم بقوله: }َ تقولون ما ال تفعلون{ . كانوا قد وعدوا ابجلهاد، 

حد وفروا من ا يوم أمث ختافوا عنه َو يفوا مبا وعدوا. كما حيمل إشارة أخرى إل الذين اهنَّمو 
املعركة. وملا كان تعال ميقت أشد املقت املخلفني للوعد العظيم ذي اْلثر الكبري كالوعد 
ابجلهاد َو جياهدوا فإنه تعال حيب الذين يقاتلون ِف سبيله صفا مَتاصا ال فرجة فيه حال 

 ئه.االَّحف كالبنيان املرصوص أي املتالصق بعضه ببعض ال فرجة وال خلل بني أجَّ 

ولنستمع إل الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو خيرب بضحك هللا تعال إل بعض عباده 
الصاحلني فيقول: " ثالثة يضحك هللا إليهم: الرجل يقوم من الليل والقوم إذا صفوا للصالة، 

ون القتال القتال على اْليل ويستحب السلف يكرهونوالقوم إذا صفوا للقتال "، وكان بعض 
ض لقول هللا تعال: }إن هللا حيب الذين يقاتلون ِف سبيله صفا كأهنم بنيان على اْلر 
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مرصوص{ . وكان صاحب هذا احلديث وهو أبو ِبرية يقول: إذا رأيتموين ألتفت ِف الصف 
وهذا عني ما جاء ِف حرمة تول اجملاهد عن الصف،  1أي صف القتال فجؤوا ىف حلى " 

  قال تعال: }سا أيها الذين نمنوا إذا لقيتم الذين وخروجه منه لغري سبب يقتضي ذلك إذ
 كفروا زحفا فال تولوهم اْلدابر ومن يوَلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيَّا إل فئة

__________ 

أي اضربوا، واطعنوا، يقول العرب: وجأ فالان جيؤه وحئا ووجاء. ينظر املعجم الوسيط  1
 (1).". 851/ 1( وانظر لسان العرب 1023)ص 
 

 :-رمحه هللا -* )قال إبراهيم النخعي-5"-9 .84
 « .1« ( * »أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا السلف يكرهونكان »

 :-رمحه هللا تعال -* )قال احلسن البصري-6
ِبم الرباذين « 2»أىب هللا إال أن يذل أهل معصيته فمهما طقطقت ِبم البغل ومهلجت »

 « .3»« ( * فإن ذل املعصية ِف رقاِبم

 * )قال الشاعر:-7

 ال ختضعن ملخلوق على طمع ... فإن ذلك نقص منك ِف الدين

 واسَتزق هللا مما ِف خَّائنه ... فأمر ربك بني الكاف والنون

.* ) 

 من مضار )الذل(

 ( الذليل غري مهيب فردا كان أو دولة.1)

 ( الذليل ضعيف اَلمة ال عَّمية عنده يدفع ِبا اَلوان عن نفسه.2)

 الذليل ميقته أفراد جمتمعه وينبذونه.( 3)

 ( من يتبع الباطل ِف احلياة الدنيا يعرض على النار ذليال ِف اْلخرة.4)

 ( سبب الذل ارتكاب املعاصي وعدم التمسك ِبخالق اإلسالم.5)

__________ 
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 ( .119/ 5( فتح الباري )1)

 اْلصيل.( مهلجت ِبم الرباذين: مشت مشيا سهال. والربذون: الفرس غري 2)

 (1)( .". 67( اجلواب الكاِف )3)
 

 « ."وكثرة السؤال-10 .85

 قوَلم: كثرة القيل والقال. انتهى.

قيل املراد به القطع ِف املسائل واإلكثار من « : شرح مسلم»قال ِف « ( )وكثرة السؤال
 السؤال عما َ يقع وال تدعو إليه حاجة.

ونه ذلك وير  السلف يكرهونان وقد تظاهرت اْلحاديث الصحيحة ابلنهي عن ذلك، وك
 من التكلف املنهي عنه.

 كره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسائل وعاِبا.« : الصحيح»وِف 

وقيل: املراد به سؤال الناس أمواَلم وما ِف أيديهم، وقد تظاهرت اْلحاديث الصحيحة ابلنهي 
 عن ذلك.

أحداث الَّمان وما ال يعِن اإلنسان، وقيل: حيتمل أن املراد كثرة السؤال عن أخبار الناس و 
 وهذا ضعيف، ْلنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال.

وقيل: حيتمل أن املراد كثرة سؤال اإلنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ِف ذلك سؤاله 
عما ال يعنيه ويتضمن ذلك حصول احلرج ِف حق املسؤول، فإنه قد ال يؤثر إخباره ِبحواله، 

ق عليه، وإن كذبه ِف اإلخبار أو تكلف التعريض حلقته املشقة، وإن أمهل جوابه فإن أخربه ش
 ارتكب سوء اْلدب. انتهى.

واْلول محل السؤال ِف اْلرب على ما يعم اجلميع، وذلك ْلنه « : دليل الفاحلني»قال ِف 
ال، و فيعم، أما سؤال املال للغري!! فالظاهر اختالفه ابختالف اْلح« أل»اسم جنس حملى ب 

ولنفسه حلاجة فال كراهة؛ بشرط عدم اإلحلاح، وذل نفسه زسادة على ذل السؤال واملسؤول؛ 
 فإن فقد شرط حرم. انتهى ملخصا.

أخرجه مرموزا له برمَّ أب يعلى املوصلي، و « كنوز احلقائق»واحلديث ذكره ِبذا اللفظ ِف 
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« اْلحكام»، ومسلم ِف « الَّكاة واالستقراض واْلدب»الشيخان: البخاري ِف ثالثة مواضع: 
 (1)؛". 
 

 "]فصل النظر ِف النجوم وما يقال عند الرعد ورؤية اَلالل[-1 .86

( وال ينظر ِف النجوم إال مبا يستدل به على القبلة عند االلتباس ونخر الليل ويَتك ما سوى 
من اقتبس شعبة » -صلى هللا عليه وسلم  -ذلك ذكره ِف املستوعب وغريه، وقد قال النيب: 

زاد ما زاد إسناده جيد رواه أمحد وأبو داود وابن « من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر.
 ماجه من حديث ابن عباس وهذه املسألة مذكورة ِف استقبال القبلة وِف ابب املرتد.

تدون قال تعلموا من النجوم ما ِت -رضي هللا عنه  -وقد ذكر ابن عبد الرب وغريه عن عمر 
  والبحر مث أمسكوا وأنشد بعضهم:به ِف ظلمات الرب

 علم النجوم على العقول وابل ... وطالب شيء ال ينال ضالل

 هيهات ما أحد مضى ذو فطنة ... يدري مَت اْلرزاق واْلجال

 إال الذي هو فوق سبع مسائه ... ولوجهه اإلعظام واإلجالل

 وقال نخر:

 لو أن جنما تكلم ... لقال صكوا املنجم

 ... ابلغيب ما ليس يعلمْلنه قال جهال 

 عنه رضي هللا -كنا مع أب قتادة »وروى أمحد ثنا يَّيد بن هارون ثنا هشام عن حممد قال 
« على ظهر بيتنا فرأى كوكبا انقض فنظروا إليه فقال أبو قتادة: إان قد هنينا أن نتبعه أبصاران -

السلف : كان رح اَلدايةِف ش -رمحه هللا  -إسناد صحيح قال الشيخ وجيه الدين بن املنجي 
اإلشارة إل الرعد والربق ويقولون: عند ذلك ال إله إال هللا سبوح قدوس، فيستحب  يكرهون

 االقتداء ِبم انتهى كالمه.

ذا مسع إ -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب »قال:  -رضي هللا عنهما  -وعن ابن عمر 
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 (1)الرعد". 
 

 املوت سيدي َلذه الساعة خبأتك"وكان عبد الصمد الَّاهد يقول عند -2 .87

 فصل

الشكوى إل اْللق والشكوى وإن كان فيها راحة إال أهنا تدل  السلف يكرهونوقد كان 
على ضعف وذل والصرب عنها دليل على قوة وعَّ مث إهنا إشاعة سر هللا تعال عند العبد 

.. ديق حالة .وهو تورث مشاتة اْلعداء ورمحة اْلصدقاء قال الشاعر ... ال تشكون إل ص
 فاتتك ِف السراء والضراء

 فلرمحة املتوجعني مضاضة ... ِف القلب مثل مشاتة اْلعداء ...

 

اْلنني ْلنه نوع شكوى فمَت أمكن الصرب عنه فينبغي أن يصرب  السلف يكرهونوقد كان 
فإذا غلب املرض عذر وقال أمحد بن حنبل البنه اقرأ علي حديث طاووس أنه كره اْلنني ِف 

 رض فقرأ عليه فما أن حَت ماتامل

 وكان مجاعة من السلف جيعلون مكان اْلنني ذكر هللا سبحانه واالستغفار والتعبد

أخربان إمساعيل بن أمحد قال أخربان حممد بن هبة هللا قال أخربان أبو احلسني بن بشران قال 
راهيم قال بحدثنا أبو علي بن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا أمحد بن إ

 (2)حدثنا خلف ابن الوليد قال حدثِن شيخ ِبشلي قال". 
 

"ومحل ذلك على الذنب الذي اتب منه صاحبه. قال الفضيل: )املؤمن يسَت -3 .88
 وينصح والفاجر يهتك ويعري( .

فهذا الذي ذكره الفضيل من عالمات النصح والتعيري، وهو أن النصح يقَتن به السَت والتعيري 
 الن.يقَتن به اإلع

 وكان يقال: )من أمر أخاه على رؤوس املأل فقد عريه( أو ِبذا املعىن.
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اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر على هذا الوجه وحيبون أن يكون  السلف يكرهونوكان 
سرا فيما بني اْلمر واملأمور فإن هذا من عالمات النصح فإن الناصح ليس له غرض ِف 

ضه إزالة املفسدة اليت وقع فيها. وأما إشاعة وإظهار إشاعة عيوب من ينصح له وإَّنا غر 
العيوب فهو مما حرمه هللا ورسوله قال هللا تعال: }إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة ِف 

[ 19الذين نمنوا َلم عذاب أليم ِف الدنيا واْلخرة وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون{ ]النور: 
 جدا. ( واْلحاديث ِف فضل السر كثرية19)النور: 

وقال بعض العلماء ملن أيمر ابملعروف: )واجتهد أن تسَت العصاة فإن ظهور عوراِتم وهن 
 ِف اإلسالم أحق شيء ابلسَت: العورة( .

 (1)فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقَتنة ابلتعيري ومها من خصال الفجار ْلن". 
 

 "أهل النقل واْلثر املتبعني نبار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-4 .89

ونبار أصحابه هم أهل السنة ْلهنم على تلك الطريق اليت َ حيدث فيها حادث وإَّنا وقعت 
 احلوادث والبدع بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه.

والبدعة: عبارة عن فعل َ يكن فابتدع واْلغلب ِف املبتدعات أهنا تصادم الشريعة ابملخالفة 
قصان فان ابتدع شيء ال خيالف الشريعة وال يوجب وتوجب التعاطي عليها بَّسادة أو ن

جائَّا  وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان السلف يكرهونهالتعاطي عليها فقد كان مجهور 
حفظا لألصل وهو االتباع وقد قال زيد بن بابت ْلب بكر وعمر رضي هللا عنهما حني قاال 

خربان حممد بن  صلى هللا عليه وسلم وأله امجع القرنن كيف تفعالن شيئا َ يفعله رسول هللا
علي بن أب عمر قال أخربان علي بن احلسني ان ابن شاذان ان أبو سهل ان أمحد الربين ثنا 
أبو حذيفة ثنا سفيان عن ابن عجالن عن عبد هللا بن أب سلمة أن سعد بن مالك مسع 

ليه وسلم هللا صلى هللا عرجال يقول لبيك ذا املعارج فقال ما كنا نقول هذا على عهد رسول 
وأخربان حممد بن أب القاسم إبسناد يرفعه إل أب البحَتي قال أخرب رجل عبد هللا بن مسعود 
أن قوما جيلسون ِف املسجد بعد املغرب فيهم رجل يقول كربوا هللا كذا وكذا وسبحوا هللا كذا 
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جلسهم فأاتهم لك فأتِن فأخربين مبوكذا وامحدوا هللا كذا وكذا قال عبد هللا فإذا رأيتهم فعلوا ذ
فجلس فلما مسع ما يقولون قام فأتى ابن مسعود فجاء وكان رجال حديدا فقال أان عبد هللا 
بن مسعود وهللا الذي ال إله غريه لقد جئتم ببدعة ظلما ولقد فضلتم أصحاب حممد صلى 

يق فالَّموه ولئن أخذمت طر هللا عليه وسلم علما فقال عمرو بن عتبة أستغفر هللا فقال عليكم ابل
ميينا ومشاال لتضلن ضالال بعيدا أنبأان أبو بكر بن أب طاهر عن أب حممد اجلوهري عن أب 

 عمر بن أب

حياة ثنا أمحد بن معروف ثنا احلسني بن فهم ثنا حممد بن سعد ثنا حممد بن عبد هللا 
 (1)اْلنصاري ثنا ابن عوف قال كنا عند إبراهيم". 

 

 للخالف. ويكره إدمان أكل اللحم وتقليل الطعام ِبيث يضره. "َو يشر-5 .90

وقال ابن هبرية ال ينبغي أن يتناول فوق حاجته؛ ْلنه قوته وقوت غريه. قيل لسمرة بن 
جندب: إن ابنك ابت بشما فقال: لو مات َ أصل عليه. قال شيخ اإلسالم بن تيمية: 

 يعِن أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه انتهى.

 

 مطلب: ِف بيان اْلفات الناشئة عن الشبع

قال علماؤان: وليس من السنة ترك أكل الطيبات. وال ِبس ابجلمع بني طعامني ومن السرف 
 أن أتكل كلما اشتهيت.

قال اإلمام ابن اجلوزي ِف تبصرته: الشبع يوجب ترهل البدن وتكاسله وكثرة النوم وبالدة 
 س حَت يغطي موضع الفكر والذكر.، والبطنة تذهبالذهن، وذلك بتكثري البخار ِف الرأ

الفطنة وتلب أمراضا عسرة ومقام العدل أن ال أيكل حَت تصد الشهوة وأن يرفع يده، وهو 
ام وثلث ثلث طع: »-عليه الصالة والسالم  -يشتهي الطعام. وهناية املقام احلسن قوله 

 « .شراب وثلث نفس

ب عد املرض ويقلل النوم وخيفف املؤنة ويرقق القلواْلكل على مقام العدل يصح البدن ويب
ويصفيه فتحسن فكرته وتسهل احلركات والتعبدات وحيصل اإليثار، مث نقل عن إبراهيم بن 
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أنه قال: من ضبط بطنه ضبط دينه ومن ملك جوعه ملك اْلخالق  -رضي هللا عنه  -أدهم 
لب، ومنه ان، والشبع مييت القالصاحلة، وإن معصية هللا بعيدة من اجلائع قريبة من الشبع

 يكون الفرح، واملرح والضحك.

 رمحه هللا تعال ورضي عنه: -رمحه هللا تعال  -مث أنشد اإلمام ابن اجلوزي 

 توع فإن اجلوع يورث أهله ... مصادر بر خريها الدهر دائم

 وال تك ذا بطن وعيب وشهوة ... فتصبح ِف الدنيا وقلبك هائم

كثرة اْللوان؛ ْلهنا تدعو إل كثرة اْلكل   السلف يكرهونوزي: وقد كان قال اإلمام ابن اجل
لى هللا عليه ص -وما زالوا يذمون الشبع، مث ذكر حديث أب جحيفة وتشيه عند رسول هللا 

وما قيل لسمرة بن جندب: إن ابنك َ ينم الليلة قال: أبشما؟ قيل بشما، قال: لو  -وسلم 
ذلك. قال: وعري رجل من قريش فقيل له: إن أابك مات  مات َ أصل عليه، وقد ذكران

 بشما وماتت أمك بغرا فالبشم ِف الطعام، والبغر ِف املاء.

 (1)قال ابن اجلوزي: وقد تقلل". 
 

هو ، و -رضي هللا عنه  -"والقول بتحرمي ذلك خيالء ظاهر كالم اإلمام أمحد -6 .91
: وحيرم، تهى وغريمها، وعبارة اإلقناعاملذهب قطع به غري واحد، وقطع به ِف اإلقناع، واملن

وهو كبرية إسبال شيء من ثيابه، ولو عمامة خيالء ِف غري حرب، فإن أسبل ثوبه حلاجة  
كسَت ساق قبيح من غري خيالء أبيح، ما َ يرد التدليس على النساء، ومثله قصرية اختذت 

 رجلني من خشب فلم تعرف انتهى.

على أنه ال حيرم ثوب الشهرة، فإنه رأى رجال البسا  -رضي هللا عنه  -ونص اإلمام أمحد 
بردا خمططا بياضا وسوادا، فقال: ضع هذا، والبس لباس أهل بلدك، وقال: ليس هو ِبرام، 

ناك : ْلنه لباسهم ه-رمحه هللا  -ولو كنت مبكة، أو املدينة َ أعب عليك. قال الناظم 
 انتهى.

ه شيخ قيل حيرم ونصه ال. قال شيخنا، يعِن بوِف الفروع: وتكره شهرة وخالف زي بلده، و 
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 رهونالسلف يكاإلسالم: َترم شهرة، وهو ما قصد به االرتفاع وإظهار التواضع كما كان 
ة ألبسه هللا من لبس ثوب شهر »الشهرتني من اللباس املرتفع، واملنخفض؛ وَلذا ِف اْلرب 

شاء هللا،  وليس مبراد إن فعاقبه بنقيض قصده. قال: وظاهر كالم غريه يكره،« ثوب مذلة
 فإن هذا من الرساء انتهى.

أعرض  : من لبس ثوب شهرة-رضي هللا عنه  -وقال ابن عبد الرب: قال عبد هللا بن عمر 
هللا عنه، وإن كان وليا. وتقدم من حديث أب ذر مرفوعا معناه، وقال ابن عبد الرب أيضا:  

ثياب ما اشتهى الناس. وعقد ذلك كان يقال: كل من الطعام ما اشتهيت، والبس من ال
 بعض الشعراء ِف قوله:

 إن العيون رمتك مذ فاجأِتا ... وعليك من شهر اللباس لباس

 أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت ... واجعل لباسك ما اشتهاه الناس

 وكان بكر بن عبد هللا املَّين يقول: البسوا ثياب امللوك وأميتوا قلوبكم ابْلشية.

يقول: إن قوما جعلوا خشوعهم ِف لباسهم، وكربهم ِف صدورهم وشهروا أنفسهم وكان احلسن 
بلباس الصوف، حَت إن أحدهم مبا يلبس من الصوف أعظم كربا من صاحب املطرف 

 مبطرفه.

 (1)". -وقد أحسن  -ومن هذا قول بعضهم 
 

نل  ("مث يستغفر للمؤمنني واملؤمنات ويقول: )ربنا ال تَّغ قلوبنا بعد إذ هديتنا-7 .92
اْلية، ربنا نتنا ِف الدنيا حسنة وِف اْلخرة حسنة وقنا عذاب النار، وليس بعد  8عمران: 

هذا دعاء مفضل وال كالم مأثور سوى ما ذكرانه ننفا من االستعاذة ابلكلمات اْلمس، 
وإن اقتصر عليها أجَّأته ويكره لإلمام أن خيص نفسه بدعاء دون من خلفه فإن دعا ِف 

 لنون فيقول نسألك ونستعيذك وهو ينوي بذلك نفسه ومن خلفه.صالته فليجمع اب

وِف اْلرب: من أم قوما فال خيص نفسه بدعوة دوهنم فإن اختار املريد التأذين على اإلمامة 
فقد قال بعض السلف من العلماء: إن اْلذان أفضل من اإلمامة، وإن املؤذن أعظم أجرا 

أمري، ولقوله: اإلمام ضامن، فشبهها ابإلمارة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: اإلمام 
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والضمان، مث قال: فإن نقص فعليه ال عليهم، فاْلذان أسلم، ولعله ال يقوم ِبكم اإلمامة، 
وال يتم وصف اإلمام فيكون عليه بعض صالة املصلني كما يكون له أيضا ِف اإلمتام أجورهم، 

م ذنني دعاء هو أمدح من دعائه لإلماوأيضا فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا للمؤ 
بقوله: اللهم أرشد اْلئمة، واغفر للمؤذنني وبقوله: يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل 
رطب وسابس، ووصفه أيضا بوصف هو أبلغ فقال: املؤذن مؤمتن، وِف لفظ نخر: مؤذنوكم 

، د ال يكون أميناوأئمتكم ضمناؤكم، فاْلمني أرفع حاال من الضامن ْلن الضامن غارم، وق
واْلمني مكينا، وال ضمان عليه؛ ومن هذا كره سهل بن سعد الساعدي اإلمامة، قال أبو 
حازم: قلت لسهل بن سعد وكان يقدم فيتان قومه يصلون به، فقلت: أنت صاحب رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم ولك من السابقة والفضل لو تقدمت فصليت بقومك، فقال: سا 

ت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: اإلمام ضامن فأكره أن أكون ضامنا، ابن أخي مسع
وِف اْلرب: من أذن ِف مسجد سبع سنني وجبت له اجلنة، ومن أذن أربعني عاما دخل اجلنة 
بغري حساب، وِف اْلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ثالثة يوم القيامة على كثيب 

عون حَت يقضي بني اْلالئق؛ رجل قرأ القرنن فأداه إل هللا من مسك يفَّع الناس وال يفَّ 
سبحانه وتعال مبا فيه، ورجل أذن ِف مسجد ابتغاء وجه هللا تعالىى، ورجل ابتلى ابلرق ِف 

 الدنيا فأطاع هللا عَّ وجل وأطاع مواليه.

َّلت ؟ قال: ن33وروينا ِف تفسري قوله تعال: )ومن أحسن قوال ممن دعا إل هللا( فصلت: 
ِف املؤذنني وعمل صاحلا قال: الصالة بني اْلذان واإلقامة يستجب إذا فرغ املؤذن من اْلذان 
أن يقول: وأان من املسلمني احلمد هلل رب العاملني، وتال قوله وعمل صاحلا، وقال: إنِن من 
املسلمني، وقوله خملصني له الدين احلمد هلل رب العاملني، فاستحب أن يصلي املؤذن بني 

عوهنا أربعا ويتداف السلف يكرهوناْلذان واإلقامة أربعا، وأن جيهد ِف الدعاء، قال: وكان 
عنهم: اإلمامة والفتيا والوصية والوديعة، وقال بعضهم: ما شيء أحب إيل من الصالة ِف 
مجاعة، وأكون مأموما فأكفى سهوها ويتحمل غريي ثقلها، ولكن إذا أقمت الصالة فليتقدم 

 (1)دم وال يتدافعوهنا، فقد جاء ِف العلم". من أمر ابلتق
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"خان " فجعل خلف الوعد من عالمات النفاق، فلذا كان قوله تعال: }َ -8 .93
تقولون{ استفهام معناه التأنيب والتوبيخ ومثل من يعد وال يفي أي خيلف ما وعد به من 

مل معىن َ حي يقول فعلت وهو َ يفعل أيضا إذ قوله تعال: }َ تقولون ما ال تفعلون{
تقولون فعلنا وأنتم َ تفعلوا كقول الرجل قاتلت َو يقاتل، وطعنت وهو َ يطعن أو أعطيت 
وهو َ يعط وقوله تعال: }كرب مقتا عند هللا{ أي أن قولكم نفعل كذا َو تفعلوا مما ميقت 

 عليه صاحبه أشد املقت أي يبغض أشد البغض والعياذ ابهلل من مقته وبغضه وغضبه.

وقوله تعال: }إن هللا حيب الذين يقاتلون ِف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص{ . فيه إشارة 
واضحة إل أن الذين وخبهم بقوله: }َ تقولون ما ال تفعلون{ . كانوا قد وعدوا ابجلهاد، 
 مث ختافوا عنه َو يفوا مبا وعدوا. كما حيمل إشارة أخرى إل الذين اهنَّموا يوم أحد وفروا من

املعركة. وملا كان تعال ميقت أشد املقت املخلفني للوعد العظيم ذي اْلثر الكبري كالوعد 
ابجلهاد َو جياهدوا فإنه تعال حيب الذين يقاتلون ِف سبيله صفا مَتاصا ال فرجة فيه حال 

 الَّحف كالبنيان املرصوص أي املتالصق بعضه ببعض ال فرجة وال خلل بني أجَّائه.

لرسول صلى هللا عليه وسلم وهو خيرب بضحك هللا تعال إل بعض عباده ولنستمع إل ا
الصاحلني فيقول: " ثالثة يضحك هللا إليهم: الرجل يقوم من الليل والقوم إذا صفوا للصالة، 

ون القتال القتال على اْليل ويستحب السلف يكرهونوالقوم إذا صفوا للقتال "، وكان بعض 
ن }إن هللا حيب الذين يقاتلون ِف سبيله صفا كأهنم بنيا على اْلرض لقول هللا تعال:

مرصوص{ . وكان صاحب هذا احلديث وهو أبو ِبرية يقول: إذا رأيتموين ألتفت ِف الصف 
وهذا عني ما جاء ِف حرمة تول اجملاهد عن الصف،  1أي صف القتال فجؤوا ىف حلى " 

الذين   ها الذين نمنوا إذا لقيتموخروجه منه لغري سبب يقتضي ذلك إذ قال تعال: }سا أي
 كفروا زحفا فال تولوهم اْلدابر ومن يوَلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيَّا إل فئة

__________ 

أي اضربوا، واطعنوا، يقول العرب: وجأ فالان جيؤه وحئا ووجاء. ينظر املعجم الوسيط  1
 (1).". 185/ 1( وانظر لسان العرب 1023)ص 
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 :-رمحه هللا -)قال إبراهيم النخعي* -5"-9 .94
 « .1« ( * »أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا السلف يكرهونكان »

 :-رمحه هللا تعال -* )قال احلسن البصري-6
ِبم الرباذين « 2»أىب هللا إال أن يذل أهل معصيته فمهما طقطقت ِبم البغل ومهلجت »

 « .3« ( * »فإن ذل املعصية ِف رقاِبم

 اعر:* )قال الش-7

 ال ختضعن ملخلوق على طمع ... فإن ذلك نقص منك ِف الدين

 واسَتزق هللا مما ِف خَّائنه ... فأمر ربك بني الكاف والنون

.* ) 

 من مضار )الذل(

 ( الذليل غري مهيب فردا كان أو دولة.1)

 ( الذليل ضعيف اَلمة ال عَّمية عنده يدفع ِبا اَلوان عن نفسه.2)

 جمتمعه وينبذونه. ( الذليل ميقته أفراد3)

 ( من يتبع الباطل ِف احلياة الدنيا يعرض على النار ذليال ِف اْلخرة.4)

 ( سبب الذل ارتكاب املعاصي وعدم التمسك ِبخالق اإلسالم.5)

__________ 

 ( .119/ 5( فتح الباري )1)

 ( مهلجت ِبم الرباذين: مشت مشيا سهال. والربذون: الفرس غري اْلصيل.2)

 (1)( .". 67الكاِف ) ( اجلواب3)
 

 « ."وكثرة السؤال-10 .95

 قوَلم: كثرة القيل والقال. انتهى.

قيل املراد به القطع ِف املسائل واإلكثار من « : شرح مسلم»قال ِف « ( )وكثرة السؤال
 السؤال عما َ يقع وال تدعو إليه حاجة.
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رونه ك ويذل السلف يكرهونوقد تظاهرت اْلحاديث الصحيحة ابلنهي عن ذلك، وكان 
 من التكلف املنهي عنه.

 كره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسائل وعاِبا.« : الصحيح»وِف 

وقيل: املراد به سؤال الناس أمواَلم وما ِف أيديهم، وقد تظاهرت اْلحاديث الصحيحة ابلنهي 
 عن ذلك.

ان،  يعِن اإلنسوقيل: حيتمل أن املراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الَّمان وما ال
 وهذا ضعيف، ْلنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال.

وقيل: حيتمل أن املراد كثرة سؤال اإلنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ِف ذلك سؤاله 
عما ال يعنيه ويتضمن ذلك حصول احلرج ِف حق املسؤول، فإنه قد ال يؤثر إخباره ِبحواله، 

وابه  اإلخبار أو تكلف التعريض حلقته املشقة، وإن أمهل جفإن أخربه شق عليه، وإن كذبه ِف
 ارتكب سوء اْلدب. انتهى.

واْلول محل السؤال ِف اْلرب على ما يعم اجلميع، وذلك ْلنه « : دليل الفاحلني»قال ِف 
فيعم، أما سؤال املال للغري!! فالظاهر اختالفه ابختالف اْلحوال، « أل»اسم جنس حملى ب 

فال كراهة؛ بشرط عدم اإلحلاح، وذل نفسه زسادة على ذل السؤال واملسؤول؛ ولنفسه حلاجة 
 فإن فقد شرط حرم. انتهى ملخصا.

أخرجه مرموزا له برمَّ أب يعلى املوصلي، و « كنوز احلقائق»واحلديث ذكره ِبذا اللفظ ِف 
« كاماْلح»، ومسلم ِف « الَّكاة واالستقراض واْلدب»الشيخان: البخاري ِف ثالثة مواضع: 

 (1)؛". 
 

 
"أخذ من قيمتها نصف العشر وال يقبل قول الذمي  ِف قيمتها حَت يؤتى برجلني -1 .96

.  من أهل الذم ة يقو ماهنا عليه، فيؤخذ نصف العشر من الذمي 

ثنا قيس بن الربيع عن أب فَّارة عن يَّيد بن اْلصم عن عبد هللا بن الَّبري رضي هللا  وحد 
ال حيل  أخذها. فبعث عم اال إل « 1»املعاصر والقناطر سحت عنهما أنه قال: إن هذه 
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اليمن وهناهم أن أيخذوا من عاصر أو قنطرة أو طريق شيئا. فقدموا فاستقل  املال فقالوا: 
 هنيتنا. فقال: خذوا كما كنتم أتخذون.

ثنا حممد بن عبيد هللا عن أنس بن سريين قال: أرادوا أن يستعملوين على عشور اْلبل  ةوحد 
فأبيت، فلقيِن أنس بن مالك رضي هللا عنه فقال: ما مينعك قلت العشور أخبث ما عمل 
عليه الناس. قال: فقال يل َ ال تفعل؟ عمر بن اْلطاب رضي هللا عنه صنعه، فجعل على 
أهل اإلسالم ربع العشر، وعلى أهل الذم ة نصف العشر، وعلى أهل املنَّل ممن ليس له ذمة 

 العشر.

حلسن املسعودي  أن  كيقباذ أحد ملوك الفرس أو ل من أخذ العشر من اْلرض وقال أبو ا
وعمر بالد اببل ومملكة الفرس، ورأيت ِف التوراة اليت ِف يد اليهود أن  أو ل من أخرج العشر 
من مواشيه وزروعه ومجيع ما له خليل هللا إبراهيم عليه السالم، وكان يدفع ذلك إل ملك 

القدس، وامسه ملكي صادق، فلما مات اْلليل إبراهيم صلوات هللا  أورشليم اليت هي أرض
عليه وسالمه، اقتدى به بنوه ِف ذلك من بعده، وصاروا يدفعون العشر من أمواَلم إل أن 
بعث هللا تعال موسى عليه السالم، فأوجب على بِن إسرائيل إخراج العشر ِف كل ما ملكت 

وجعل ذلك حقا لسبط الوي الذين هم قرابة موسى عليه أمياهنم من مجيع أمواَلم ِبنواعها، 
 السالم.

وقال ابن يونس ِف اتريخ مصر: كان ربيعة بن شرحبيل بن حسنة رضي هللا عنه أحد من 
شهد فتح مصر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واليا لعمرو بن العاص رضي 

َّيَّ ة ِف خالفة عمر بن عبد العهللا عنه على املكس، وكان زريق بن حيان على مكس إبل
 رضي هللا عنه.

 هذا العمل. السلف يكرهونقال مؤلفه رمحه هللا: ومع ذلك فقد كان أهل الورع من 

ن هللا سهيال، كان لع»روى ابن قتيبة ِف كتاب الغريب أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
 « .عشارا ابليمن فمسخه هللا شهااب

لرمحن بن ميمون عن أب إبراهيم املعافري  عن خالد بن بابت: أن   وروى ابن َليعة عن عبد ا



108 

 

 (1)كعبا أوصاه وتقد م إليه حني خمرجه مع عمرو بن العاص أن ال يقرب املكس.". 
 

"أخذ من قيمتها نصف العشر وال يقبل قول الذمي  ِف قيمتها حَت يؤتى برجلني -1 .97
 ن الذمي .من أهل الذم ة يقو ماهنا عليه، فيؤخذ نصف العشر م

ثنا قيس بن الربيع عن أب فَّارة عن يَّيد بن اْلصم عن عبد هللا بن الَّبري رضي هللا  وحد 
ال حيل  أخذها. فبعث عم اال إل « 1»عنهما أنه قال: إن هذه املعاصر والقناطر سحت 

اليمن وهناهم أن أيخذوا من عاصر أو قنطرة أو طريق شيئا. فقدموا فاستقل  املال فقالوا: 
 يتنا. فقال: خذوا كما كنتم أتخذون.هن

ثنا حممد بن عبيد هللا عن أنس بن سريين قال: أرادوا أن يستعملوين على عشور اْلبلة  وحد 
فأبيت، فلقيِن أنس بن مالك رضي هللا عنه فقال: ما مينعك قلت العشور أخبث ما عمل 

، فجعل على ه صنعهعليه الناس. قال: فقال يل َ ال تفعل؟ عمر بن اْلطاب رضي هللا عن
أهل اإلسالم ربع العشر، وعلى أهل الذم ة نصف العشر، وعلى أهل املنَّل ممن ليس له ذمة 

 العشر.

وقال أبو احلسن املسعودي  أن  كيقباذ أحد ملوك الفرس أو ل من أخذ العشر من اْلرض 
ن أخرج العشر موعمر بالد اببل ومملكة الفرس، ورأيت ِف التوراة اليت ِف يد اليهود أن  أو ل 

من مواشيه وزروعه ومجيع ما له خليل هللا إبراهيم عليه السالم، وكان يدفع ذلك إل ملك 
أورشليم اليت هي أرض القدس، وامسه ملكي صادق، فلما مات اْلليل إبراهيم صلوات هللا 
عليه وسالمه، اقتدى به بنوه ِف ذلك من بعده، وصاروا يدفعون العشر من أمواَلم إل أن 
بعث هللا تعال موسى عليه السالم، فأوجب على بِن إسرائيل إخراج العشر ِف كل ما ملكت 
أمياهنم من مجيع أمواَلم ِبنواعها، وجعل ذلك حقا لسبط الوي الذين هم قرابة موسى عليه 

 السالم.

وقال ابن يونس ِف اتريخ مصر: كان ربيعة بن شرحبيل بن حسنة رضي هللا عنه أحد من 
صر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واليا لعمرو بن العاص رضي شهد فتح م

هللا عنه على املكس، وكان زريق بن حيان على مكس إبلة ِف خالفة عمر بن عبد العَّيَّ 
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 رضي هللا عنه.

 هذا العمل. السلف يكرهونقال مؤلفه رمحه هللا: ومع ذلك فقد كان أهل الورع من 

ن هللا سهيال، كان لع»غريب أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: روى ابن قتيبة ِف كتاب ال
 « .عشارا ابليمن فمسخه هللا شهااب

وروى ابن َليعة عن عبد الرمحن بن ميمون عن أب إبراهيم املعافري  عن خالد بن بابت: أن   
 (1)كعبا أوصاه وتقد م إليه حني خمرجه مع عمرو بن العاص أن ال يقرب املكس.". 

 

 فتتاحية"اال-1 .98

 العربية وواجبنا حنوها

 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى نله

 وأصحابه أمجعني، أما بعد: فإننا ِبذا العدد الذي ندخل به العام اْلامس عشر من

 لنؤكد على استمراران ِف النهج العقدي والدعوي -إبذن هللا  -عمر البيان املديد 

 ِف طريقنا املرسوم واملعهود مذكرين ِف الوقت نفسه ِبن لكل أمةوالَتبوي 

[ ، وما ذاك إال الرتباطه ِبهم ... 1شعارا، )واللسان العرب شعار اإلسالم وأهله( ]
مقدسات املسلمني، ومها الوحيان: الكتاب، والسنة ابإلضافة إل أن أغلب ما كتب ِف 

ا عن أجل هذا اكتسبت اللغة العربية خاصية متيَّه العلوم اإلسالمية كان ابللغة العربية. ومن
بقية اللغات احلية، وهي ثبات أصوَلا، ومتنعها من التغري، وهذا ال يضاد النمو والتمدد عن 

 طريق االشتقاق والنحت وغري ذلك من وسائل َّنوها.

افظة العمل على نشر اللسان العرب، واحمل -والة وأفرادا  -وَلذا كان من واجبات املسلمني 
عليه، والدفاع عنه، وهذا ما فعله اْلسالف حني نشروا اللغة العربية مع نشرهم لإلسالم، 

 ِف توطني اإلسالم ِف تلك الشعوب اليت تعلمت -بفضل هللا  -وكان لذلك أثر كبري 
اللسان العرب، وتشبثت به، وكان من أخطاء املسلمني ِف اْلندلس عدم نشر اللغة العربية 

الد والتسامح ِف بقاء لغات أخرى على مستوى اجتماعي عال وكبري مما جعل بني أهل الب
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اقتالع اإلسالم من اْلندلس وطمس أغلب نباره ِف نفوس أهله من غري العرب سهال 
وسريعا، وإن بقيت نبار العربية ِف اللغة اْلسبانية واضحة حَت اْلن. وِف هذا العصر توجه 

جهات عدة، ال جمال اْلن للكالم عنها، وإَّنا سنوجه كالمنا إل اللغة العربية سهام كثرية من 
إل حال الدعاة مع اللغة العربية وموقفهم من الدعوات املناوئة َلا؛ ْلهنم أهم اْلفراد الذين 
جيب عليهم نشر اللسان العرب السليم واحملافظة عليه؛ حفاظا على صفاء الدين وتعميقه ِف 

 قاء وفهم أكثر.النفوس، لتتعامل مع الوحيني بن

 وهذه وقفات مع هذا املوضوع:

 الوقفة اْلول:

 انتشر ِف اْلونة اْلخرية عدة إصدارات صوتية بلهجات عامية خمتلفة،

 ولقيت رواجا ِف السوق، مما دعا تسجيالت أخرى إل احتذاء هذه الطريق، ونشر

 َتاِباواق مَّيد من هذه التسجيالت العامية، وهذه نكسة ِف طريق تقدم لغة اجملتمع

 من الفصحى. وبيان ذلك: أن اجملتمع كان على َلجات عدة، حَت يكاد بعضه ال

 وكانت -وخباصة املسموعة  -يفهم َلجة بعض، وبعدما انتشرت وسائل اإلعالم 

 العربية الفصحى لغتها بوجه عام أدى ذلك إل زوال كثري من املفردات واْلساليب

 ب اجلميع إل اللغة الفصحى، واقتصرتوالصوتيات العامية من اجملتمع، وقر 

 العامية على لغة املشافهة اْلاصة ِف الشارع واجملالس، دون تقييد أو تسجيل،

 كل ذلك أدى إل انتشار املفردات الفصيحة، واْلساليب السليمة. واملوازن بني

 كالم الناس اْلن وكالمهم قبل مائة سنة أو أقل يرى البون الشاسع بينهما، ويرى أن

 كالم الناس اليوم أقرب إل الفصحى مفردات وأساليب وأصواات.

 نشط دعاة العامية، ودعوا ال تقييدها ِف الكتب، -ولألسف الشديد  -ولكن 

 وتسجيلها ِف اْلشرطة املسموعة، مما أعطاها دفعة قوية، وبث الروح ِف كثري

 من دعاة من كلماِتا وأساليبها وأصواِتا اليت كادت متوت، وهذا ال يستنكر

 القوميات اْلرضية، أو الوطنيات الضيقة، غري املتعلمني للسان العرب الفصيح،

 ممن يعلم أن كل دعم للعامية ونشر َلا يعِن إقصاء -بكل أسى  -ولكنه يستغرب 

 الفصحى وإضعافا َلا، كما يستغرب من دعاة كان املطلوب منهم إعَّاز
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[ ، 2يدعون إليه، ف )إن نفس اللغة من الدين( ] اللسان العرب واالعتَّاز به، الرتباطه مبا
 أي اللسان العرب( أسهل على أهل الدين ِف معرفة دين هللا، وأقرب -وإن )اعتياد التكلم به 

إل إقامة شعائر الدين، وأقرب إل مشاِبتهم للسابقني ... اْلولني من املهاجرين واْلنصار 
أن يطالب عامة الناس اباللتَّام ابللغة الفصحى؛  [ . وال يعِن ما تقدم3ِف مجيع أمورهم( ، ]

فإن هذا ِف هذا الوقت مطلب كبري، ولكن املطلوب أن َتاصر العامية ِف أضيق احلدود اليت 
ال تتجاوز املشافهة بني عامة الناس ِف الشوارع واجملالس، مع َتسينها وتقريبها إل الفصحى، 

اْلطاب  ن وسهل، وِف املقابل ينبغي أن يبقىوخباصة ِف مفرداِتا وأساليبها؛ فإن هذا ممك
ِف احملافل واجملامع والدعوة العامة مكتواب ابلفصحى ومسجال ِبا؛ وِبذا جنعل الناشئة َترص 
على العربية الفصحى وتعلمها وتقريب الكالم منها، ْلهنا لغة من ترقى لقيادة الناس وخماطبة 

، ومع حي من اْلطاب ِبا؛ ْلهنا لغة الشارعاجلموع، وجنعل الناشئة تبتعد عن العامية وتست
 الوقت يقَتب كالم الناس إل الفصحى أكثر فأكثر.

 الوقفة الثانية:

 جند بعض الدعاة ال يرى حرجا ِف استعماله اْللفاظ اْلعجمية ِف كالمه بال

 مثل هذه -على سبيل املثال  -حاجة موجبة أو داعية، فتجده يردد ِف كالمه 

 ترم..( مع اشتهار ترمجاِتا، -كنسل   -ليموزين  -بيجر  -الكلمات: )تلفون 

 ولو انقشته ِف ذلك لذكر لك كراهيته َلذه اْللفاظ، ولكن لكوهنا منتشرة بني الناس

 سهل عليه استعماَلا واعتيادها، ونسي أن من مهمات الدعاة توجيه الناس حنو

 لة سهلة، وليستالصواب، ال مسايرِتم ِف أخطائهم، ورمبا قال قائل: إن املسأ

 من مهمات الدعوة، وليس َلا أثر كبري ِف احنراف الناس عن منهج اإلسالم

فيقال: نعم! إن هناك ما هو أهم منها، ولكنها أيضا مهمة؛ ملا َلا من أثر كبري ... ِف هداية 
الناس وإعادِتم إل سرية السلف الصاحل الذين كرهوا الكالم بغري العربية بغري حاجة )فقد  

اإلمام الشافعي ملن يعرف العربية أن يتحدث بغريها، أو أن يتكلم ِبا خالطا َلا  كره
ابعني( قاله اْلئمة مأثورا عن الصحابة والت -رمحه هللا  -ابلعجمية، وهذا الذي ذكره الشافعي 

تغيري شعائر العرب حَت ِف املعامالت، وهو التكلم بغري  السلف يكرهون[ . )وما زال 4]
حلاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأمحد بل قال مالك: من تكلم ِف العربية إال 
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[ . وليس أثر اعتياد اللغة الفصحى مقصورا على اللسان، 5مسجدان بغري العربية أخرج منه( ]
بل يتعمق حَت )يؤثر ِف العقل واْللق والدين أتثريا قوسا بينا، ويؤثر أيضا ِف مشاِبة صدر 

 [ .6والتابعني، ومشاِبتهم تَّيد العقل والدين واْللق( ]هذه اْلمة من الصحابة 

 الوقفة الثالثة:

 انتشر ِف كثري من البلدان ومنذ سنوات عديدة االهتمام ابلدراسة املتخصصة

 مبا يسمى ب  )الفلكلور الشعيب( وهو االهتمام ابملوروث الشعيب ودراسته والتنقيب

 من عصور الوثنية والتخلف منعنه؛ واْلدهى واْلمر حينما يدخل فيه ما ورث 

 املسائل املصادمة للشرع من االهتمام ابلتماثيل وابملقامات واْلضرحة واملوالد

 وخالفها؛ وانتشر دعاة الفينيقية والفرعونية والرببرية وحنوها من احلضارات

 البائدة، وقد حذر من ذلك ابحث عرب مشهور هو الدكتور حممد حممد حسني

 رها السلبية َتت عنوان: )حصوننا مهددة من داخلها( .وكتب عنها موضحا نبا

 الوقفة الرابعة:

االهتمام املنقطع النظري مبا يعرف ابْلداب الشعبية، وخباصة ما يعرف ب  ... )الشعر الشعيب: 
 النبطي، والَّجل ... وما ينضوي َتت مدلوله من مسميات ِف

 ن مصادر اتريخ أمتنا ِفخمتلف البلدان العربية( ، نعم فهذا الشعر هو مصدر م

 عصور ختلفها يلَّم العناية به ِف حدود هذا اجلانب فقط، ال أن يؤصل وتفتح له

 املراكَّ العلمية وتؤخذ بواسطته الشهادات العلمية عن طريق )املستشرقني( اْلجانب

 الذين ال يعرفون العربية فضال أن يعرفوا اللهجات الشعبية. وما صدر مؤخرا من

 إَّنا يصب ِف هذا الباب، ال سيما أن جل ما ينشر فيها هو من اتفهجمالت شعبية 

 -القول وابرد اْلساليب؛ وإن تساقطت تلك اجملالت واحدة بعد اْلخرى إال أهنا 
 مظهر احنطاط لألمة ال مظهر قوة أو تطور، فهل نعي ذلك؟ -وبال شك 

 إهنا دعوة إلعطاء كل ذي حق حقه، من دون غلو وال تقصري، لكي تسري

 الدعوة لنهضة أمتنا ِف توازن، وال تفقد جانبا مها من عوامل أصالتها.

__________ 

 ( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم.1)
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 .207( اقتضاء الصراط املستقيم، ص 2)
 .162( اقتضاء الصراط املستقيم، ص 3)
 .204( اقتضاء الصراط املستقيم، ص 4)
 .22/255( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم، 5)
 (1).". 207تضاء الصراط املستقيم، ص ( اق6)
 

 "دراسات ِف الشريعة-2 .99

 معاَ منهجية من العقيدة الواسطية

 أمني نعمان الصالحي ]*[

 إن االشتغال مبدارسة علم التوحيد والتفقه ِف مسائل اإلميان هو أجل العلوم،

 رفوعليه تنبِن صحة اْلعمال وسعادة الدارين ]فاعلم أنه ال إله إال هللا واستغ
 ( .19لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات وهللا يعلم متقلبكم ومثواكم[ )حممد: 

 والسعيد من وفقه هللا لتلقي االعتقاد الصحيح الذي من أجله أنَّل هللا الكتب

 وبعث الرسل، وعلى أساسه انقسم الناس إل فريقني: ]فريق ِف اجلنة وفريق

 ( .7ِف السعري[ )الشورى: 

 نبعا صافيا عذاب رقراقا، من شرب -ِف هذه اْلمة  -ولقد كان نبع التوحيد 

 منه ارتوت روحه ابإلميان وجنت من ظمأ الشرك واجلهل والكفران.. مث إنه

 تفجرت ينابيع أخر إل جانب هذا النبع الصاِف؛ فكانت ينابيع اَلوى والشك

 والشبهات وضالالت اْلفكار، واختلت على بعض الناس الينابيع، فجاء توحيدهم

 تلطا بشرك، ومعرفتهم ممَّوجة بشبهة، وشرعتهم مسربلة ببدعة.خم

 فقيض هللا َلذا الدين أئمة جمددين، علماء عاملني، حنفاء رابنيني، نفضوا

 عن امللة غبار الشك والشبهة والبدعة، ودعوا الناس إل النبع الصاِف، نبع

 ا من الضاللةالكتاب والسنة، وحذروهم من ينابيع البدعة واَلوى، وبينوا ما فيه

 والعمى والكدر.

                                         
 149/4جملة البيان  (1)
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 وكان من أولئك اْلئمة اْلعالم شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن

 ه ( ، جاهد ِف سبيل هللا728 - 661عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية )

 بسنانه ولسانه وقلمه وبيانه؛ فعليه من هللا الرمحة والرضوان.

 وهي العقيدة اليت كتبها بيده، وأوذي« سطيةالعقيدة الوا»وبني أيدينا اْلن 

 بسببها وامتحن، فكان يقول ْلصومه ِف ثقة ابلغة وإعَّاز كبري ِبا:

 قد أمهلت كل من خالفِن ِف شيء منها ثالث سنني؛ فإن جاء ِبرف» -

 [ .1« ]واحد عن أحد من القرون الثالثة خيالف ما ذكرته فأان أرجع عن ذلك

 خالفِن ثالث سنني أن جييء ِبرف واحد عن أئمةأان أمهل كل من » -

 [ .2« ]اإلسالم خيالف ما قلته

 [ !3« ]كل من خالفِن ِف شيء مما كتبته فأان أعلم مبذهبه منه» -

 * سبب أتليف العقيدة الواسطية:

 إن كتابة شيخ اإلسالم للعقيدة الواسطية َ يكن منه ابتداء، وإَّنا كان بعد

 واسط. طلب وإحلاح من أحد قضاة

 كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض»يقول شيخ اإلسالم: 

 -من أصحاب الشافعي »رضي الدين الواسطي « شيخ يقال له -قضاة نواحيها 
 قدم علينا حاجا وكان من أهل اْلري والدين، وشكا ما الناس فيه بتلك البالد، وِف

 [ ، وسألِن أن أكتب له4والعلم ]دولة التَت من غلبة اجلهل والظلم ودروس الدين 

 عقيدة تكون عمدة له وْلهل بيته، فاستعفيت من ذلك، وقلت: قد كتب الناس عقائد

 متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة، فأحل ِف السؤال وقال: ما أحب إال عقيدة

 [ .5« ]تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة وأان قاعد بعد العصر

 عقيدة الواسطية:* معاَ منهجية ِف ال

 حينما نتحدث عن املعاَ املنهجية ِف العقيدة الواسطية إَّنا نتحدث عن

 منهجية شيخ اإلسالم ِف عرض وتقرير العقيدة، ولعلنا نقدم إجابة متواضعة للسؤال

 الذي يقول: كيف ندرس العقيدة؟

 إنك إذا أتملت ِف العقيدة الواسطية أسرتك بسالستها، وجَّالة ألفاظها،
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 بة معانيها، ووضوح برهاهنا، وقوة حجتها، وغَّارة علمها، وبعدها عنوعذو 

 التكلف.. ومن املعاَ الرئيسة فيها:

 الرابنية: - 1

 إذا كان وثيق الصلة ابهلل»الرابنية نسبة إل الرب، ويقال للرجل: رابين 

 عاملا بكتابه، عامال به، معلما له، قال تعال: ]ولكن كونوا رابنيني مبا كنتم

 ( .79علمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون[ )نل عمران: ت

 والرابنية هي إفراد هللا ابلقصد وابلتلقي؛ فالرابين مقصوده ومطلوبه اْلعلى

 وغايته: إرضاء هللا، ومصدر التلقي عنده هو الوحي املعصوم وعنه وحده تؤخذ

 ية منشرائع اإلميان واْلعمال، وقد برز هذا املعلم بوضوح ِف العقيدة الواسط

 خالل السمات اْلتية:

 القرنن الكرمي والسنة الصحيحة مها مصدر االعتقاد: -أ 

 ِف حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية كانت الكتب الكالمية ِف االعتقاد قد صيغت

 على حنو من التعقيد واجلفاف واجلدل العقيم ِبيث أفسدت على املسلمني طعم

 ية ابهتة ال تقدم وال تؤخر؛ وما ذلكاإلميان وجعلت من اإلميان جمرد مسائل ذهن

 إال بسبب بعدها عن هدي الكتاب والسنة، حَت إنك لتقرأ عشرات الصفحات فال

 تقع عينك على نية أو حديث وإَّنا تقرأ: قالت الفالسفة، قالت احلكماء ... وحنو

 ذلك.

 فجاءت العقيدة الواسطية لتؤكد على رابنية املصدرية، فكان جلها نسات

 أحاديث نبوية.قرننية و 

 وملا عقد جملس املناظرة حول ما جاء ِف الواسطية حرص شيخ اإلسالم على

 أن يكون هذا املعلم واضحا، فلما سئل عن االعتقاد الذي يدعو إليه قال ِبَّم

 أما االعتقاد فال يؤخذ عِن، وال عمن هو أكرب مِن، بل يؤخذ عن« ووضوح:

 ع عليه سلف اْلمة؛ فما كان ِف القرننهللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم وما أمج

 وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت ِف اْلحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري

 [ .6» ]ومسلم.. 
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 وكانت منهجية شيخ اإلسالم واضحة تقوم على االستدالل ابلكتاب وصحيح

 نمالسنة واعتقاد أن فيهما اَلداية الكاملة والغنية والكفاية عما سوامها، ولقد كان 
 املآخذ اليت أخذها شيخ اإلسالم على بعض من صنف ِف االعتقاد من أهل السنة

 [ .7أهنم يوردون اْلحاديث الضعيفة ويبنون عليها مسائل ِف االعتقاد ]

 عدم ربط العقيدة بشخص أو مبذهب: -ب 

 حرص شيخ اإلسالم على أن يربط العقيدة بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة،

 ذلك العناء واملشقة؛ ففي اجمللس اْلول من املناظرة علىوإن َتمل ِف سبيل 

 العقيدة الواسطية وبعد ظهوره على من خالفه ابحلجة والربهان حاول اْلمري فصل

 اومل« النَّاع بقوله للشيخ: أنت صنفت اعتقاد اإلمام أمحد. يقول شيخ اإلسالم:
 لناصر، وخافهمرأى هذا احلاكم العدل: مماْلِتم وتعصبهم، ورأى قلة العارف ا

 قال: أنت صنفت اعتقاد اإلمام أمحد، فتقول هنا اعتقاد أمحد، يعِن والرجل

 يصنف على مذهبه فال يعَتض عليه، فإن هذا مذهب متبوع، وغرضه بذلك قطع

 خماصمة اْلصوم، فقلت: ما مجعت إال عقيدة السلف الصاحل مجيعهم ليس لإلمام

 و مبلغ العلم الذي جاء به النيب صلى هللاأمحد اختصاص ِبذا، واإلمام أمحد إَّنا ه

 عليه وسلم، ولو قال أمحد من تلقاء نفسه ما َ جيئ به الرسول َ نقبله، وهذه

 [ ».8عقيدة حممد صلى هللا عليه وسلم ]

 وأمام هذا اإلصرار عقد اجمللس الثاين لشيخ اإلسالم، فصال وجال وظهر

 بر من احلنفية لشيخ اإلسالم: لوعلى خصومه ابحلجة والربهان، فقال بعض اْلكا

 :فقلت« قلت هذا مذهب أمحد وثبت على ذلك النقطع النَّاع. يقول شيخ اإلسالم:
 ال، وهللا! ليس ْلمحد بن حنبل ِف هذا اختصاص، وإَّنا هذا اعتقاد سلف اْلمة

 وأئمة أهل احلديث، وقلت أيضا: هذا اعتقاد رسول صلى هللا عليه وسلم وكل لفظ

 [ .9» ]أذكر به نية أو حديثا أو إمجاعا سلفيا ذكرته فأان 

 إذن فشيخ اإلسالم ربط العقيدة ابلكتاب والسنة ورفض رفضا مطلقا ربطها

 بشخص أو مبذهب، وأصر على موقفه هذا، وامتحن بسببه وأوذي وسجن، وقد

 كان املشفقون عليه يودون منه لو قال: هذا اعتقاد اإلمام أمحد إمام املذهب؛ ليقطع
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 ك أذى اْلصوم عن نفسه، وكان خصومه يودون لو يظفرون منه بتلك الكلمة!بذل

 ولكنه أىب ذلك أشد اإلابء، فليت الذين يربطون العقيدة ببعض اْلشخاص

 وحيرصون على تقدمي العقيدة من خالل اْلشخاص يتعلمون هذا الدرس ويعوه جيدا!

 ية إل بيئة قدإنه ملن خلل املنهج وخمالفة أسلوب احلكمة أن أييت الداع

 شوهت فيها سرية اْلئمة املصلحني فيعمد إل ربط معتقد أهل السنة ِبم وتقدميه من

 خالَلم. إن الشأن ليس أن نصحح نظرة الناس عن أولئك اْلئمة اْلعالم إَّنا الشأن

 كل الشأن أن نصحح عقيدِتم وتوحيدهم آبسات الكتاب وصحيح السنة، وما عدا ذلك

 أييت تبعا.

 رص على اْللفاظ الشرعية، والبعد عن اْللفاظ احملدثة واجململة:احل -ج 

 ومن الرابنية احلرص على اْللفاظ الشرعية الواردة ِف الكتاب والسنة؛ ذلك

 أن اللفظ الشرعي أقوى وأعمق وأدل على مقصوده مما سواه، وأما املصطلحات

 اةجافة ال حيالكالمية الفلسفية كاجلوهر والعرض وحنومها فهي مصطلحات ابهتة 

 وال روح فيها، وليس من علم انفع يرجى من ورائها، وكذلك اْللفاظ اجململة اليت

 َتتمل حقا وابطال؛ فإن أكثر ضالل اْللق فيها.

 وِف مناظرة الواسطية بني شيخ اإلسالم حرصه ِف هذا اْلمر ودقته ِف

 عن ويقولاستعمال اْللفاظ؛ فهو مثال عدل عن لفظ التأويل إل لفظ التحريف؛ 

 إين عدلت عن لفظ التأويل إل لفظ التحريف؛ ْلن التحريف اسم جاء« ذلك:

 القرنن بذمه، وأان َتريت ِف هذه العقيدة )يعِن العقيدة الواسطية( اتباع الكتاب

 والسنة، فنفيت ما ذمه هللا من التحريف، َو أذكر لفظ التأويل بنفي وال إثبات؛

 . [10» ]ْلنه لفظ له عدة معان.. 
 ذكرت ِف النفي التمثيل َو أذكر التشبيه؛ ْلن التمثيل نفاه« ويقول أيضا:

 ( وقال: ]هل تعلم11بنص كتابه حيث قال: ]ليس كمثله شيء[ )الشورى: 

 ( وكان أحب إيل من لفظ ليس ِف كتاب هللا، وال ِف سنة65له مسيا[ )مرمي: 

 معىن صحيح، كما قد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ وإن كان قد يعىن بنفيه

 [ .11» ]يعىن به معىن فاسد 
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 السهولة والوضوح: - 2

 وقد برز هذا املعلم من خالل السمات اْلتية:

 السهولة والوضوح ِف العرض: -أ 

 جاءت العقيدة الواسطية سهلة املأخذ، واضحة املعىن، بعيدة عن الغموض

 ؛ فلقد كانوا-رضوان هللا عليهم  -والتعقيد، على منهاج السلف الصاحل 

 أيخذون العقيدة واضحة سهلة قريبة من النفوس بدون تكلف وال تعقيد وال أخذ« 

 ورد؛ العقيدة من كتاب هللا ومن سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واضحة صافية

 نقية كما أخذها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل كما كان أيخذها اْلعراب

 وجيلس عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ساعةالذي أييت من أطراف البادية 

 وساعتني ليعلمه النيب صلى هللا عليه وسلم أصول اإلميان وأصول االعتقاد وأصول

 اْلشياء العلمية، مث ينصرف إل قومه مسلما، بل ينصرف إل قومه داعية إل هللا

 [ .12» ]سبحانه وتعال.. 

 عنده نية حمكمة، أو حديث بابت لقد اعتصم شيخ اإلسالم ابلوحي؛ فالعقيدة

 عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فجاءت العقيدة الواسطية لتشق طريقها وسط

 ركام هائل من الكتاابت الكالمية واْلراء الفلسفية، َو تتأثر بتلك اْلقوال واْلراء

 والشبهات؛ ْلن هداية الوحي كاملة؛ ومن اعتصم ِبا وفقهها أغنته عما سواها.

 البعد عن إيراد الشبهات: -ب 

 مناظرة أهل البدع واجللوس معهم، بل السلف يكرهونعلماء « لقد كان

 وهنوا عن نقل شبهاِتم أو عرضها على املسلمني؛ وذلك ْلوفهم من ضعف الناقل

 َلا وعجَّه عن إبطاَلا وتَّييفها، فيفنت ِبا بعض من مسعها أو قرأها؛ وِف هذا

 لعقوَلم وأفكارهم؛ زسادة على كون ذلك فيه إهانة صيانة لقلوب املسلمني ومحاية

 للمبتدعة وحماصرة ْلرائهم وعدم جعل الكتب السلفية جسورا تعرب عليها تلك اْلراء

 املنحرفة؛ وَلذا فإن املؤلفني من أهل السنة ينهجون ِف مؤلفاِتم منهج العرض

 را ماأدلتها واند لعقيدة السلف مدعمة ابْلدلة النقلية والعقلية دون عرض للشبهة أو

 خيالفون هذا املنهج. وأما املؤلفات اليت تتسم مبنهج الرد ْلراء اْلصوم فإهنا
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 تعرض الشبهة موجَّة وبصورة خمتصرة. هذا هو منهج السلف ِف تقرير العقائد

 [ . وعلى هذا13» ]الدينية؛ واملطلع على مصنفاِتم ِف العقيدة يتبني له ذلك 

 سطية.املنهج جاءت العقيدة الوا

 عدم تقرير العقيدة ِبسلوب رد الفعل: -ج 

 بعض املصنفات ِف العقيدة جاءت ِبسلوب رد الفعل )قالوا، وقلنا( ، وِبذا

 اْلسلوب يشوش كثريا خاصة على املبتدئني، وينمي ويغرس حب اجلدل ِف

 النفوس أكثر مما يغرس وينمي اإلميان، وليس هذا هو املنهج الصحيح ِف تقرير

 العقيدة.

 ربط العقيدة ابلعمل )التَّكية( : - 3

 جاء الدور الكالمي ليحصر العقيدة ِف مسائل ذهنية ومعارف فكرية ومقدمات

 فلسفية وأقيسة منطقية، واقَتن ذلك ابجلدل العقيم، فتحولت العقيدة من قوة إميانية

 حية دافعة إل مسائل جدلية ابردة هامدة، وليست هذه هي العقيدة عند أهل السنة

 اجلماعة، ولكن العقيدة عندهم مرتبطة ابلعمل، وَلا مثار ولوازم ال بد أن تظهرو 

 ِف سلوك املسلم، وهذا ما أكدت عليه العقيدة الواسطية؛ فبعد أن قرر فيها شيخ

 مث هم مع« اإلسالم اْلصول العلمية ذكر اْلصول العملية عند أهل السنة، فقال:

 املنكر على ما توجبه الشريعة. هذه اْلصول أيمرون ابملعروف وينهون عن

 ويرون إمامة احلج واجلهاد واجلمع واْلعياد مع اْلمراء أبرارا كانوا أو فجارا،

 وحيافظون على اجلماعات ويدينون ابلنصيحة لألمة، ويعتقدون معىن قوله صلى

 وشبك بني -املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا »هللا عليه وسلم: 

 مثل املؤمنني ِف توادهم وترامحهم»هللا عليه وسلم:  وقوله صلى« أصابعه

 وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر

 وأيمرون ابلصرب عند البالء، والشكر عند الرخاء، والرضا مبر« . واحلمى

 القضاء، ويدعون إل مكارم اْلخالق وحماسن اْلعمال، ويعتقدون معىن قوله صلى

 ويندبون إل أن تصل من« أكمل املؤمنني إمياان أحسنهم خلقا» عليه وسلم: هللا

 قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وأيمرون برب الوالدين، وصلة
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 اْلرحام، وحسن اجلوار، واإلحسان إل اليتامى واملساكني وابن السبيل، والرفق

 طالة على اْللق ِبق أو بغريابململوك، وينهون عن الفخر واْليالء والبغي واالست

 [ .14ا. ه ]»حق، وأيمرون مبعايل اْلخالق وينهون عن سفسافها.. 

 ومن املعلوم قطعا أن هذه اْلخالقيات لن أتيت من جمرد حفظ واستظهار

 العقيدة الواسطية، ولكنها تتكون عرب منهج تربوي سليم. قال صلى هللا عليه وسلم:

 [ .15» ]ابلتحلم إَّنا العلم ابلتعلم، واحللم « 

 إن إلقاء الدروس عابرة ِف مسائل اإلميان أمر سهل ميسور، ولكن تربية

 املتعلمني على أخالقيات اإلميان واْلخذ ِبيديهم شيئا فشيئا لريتقوا ِف معارج

 اإلحسان هو اْلمر الشاق الذي حيتاج إل جهد وصرب ومصابرة وحكمة وروية:

 مون الكتاب ومبا كنتم تدرسون[ )نل عمران:]ولكن كونوا رابنيني مبا كنتم تعل

79. ) 

 الوسطية: - 4

 [ ؛ فاإلسالم دين وسط16الوسطية من أهم وأبرز خصائص العقيدة اإلسالمية ]

 بني اإلفراط والتفريط، ودين هللا بني الغايل فيه واجلاِف عنه.

 الوسط من كل شيء أعدله،« واملقصود ابلوسطية هنا: ما وافق احلق ف

 »( ، أي: عدال 143وله تعال: ]وكذلك جعلناكم أمة وسطا[ )البقرة: ومنه ق
[17. ] 

 فالوسطية هي: حق بني ابطلني، وصواب بني خطأين، وخري بني شرين،

 واعتدال بني طرفني؛ ذلك أن صراط هللا مستقيم، وسبل الضاللة تتشعب عن

 ة.ة الرابنيميينه ومشاله؛ فمن كان على ذلك الصراط املستقيم فهو على الوسطي

 بل هم أي« وقد أكد شيخ اإلسالم على هذا املعلم ِف العقيدة الواسطية فقال:

 أهل السنة الوسط ِف فرق اْلمة، كما أن اْلمة هي الوسط ِف اْلمم؛ فهم وسط ِف

 ابب صفات هللا سبحانه وتعال: بني أهل التعطيل اجلهمية وأهل التمثيل املشبهة،

 بني اجلربية والقدرية وغريهم، وِف ابب وعيد هللا وهم وسط ِف ابب أفعال هللا

 بني املرجئة والوعيدية من القدرية وغريهم، وِف ابب أمساء اإلميان والدين بني
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 احلرورية واملعتَّلة، وبني املرجئة واجلهمية، وِف أصحاب رسول هللا صلى

 [ .18» ]هللا عليه وسلم بني الرافضة واْلوارج 

 الشمول: - 5

 اإلسالمية جاءت شاملة؛ والواجب أن تقدم شاملة كاملة كما جاءت منالعقيدة 

 عند هللا. والشمول ِف دراسة العقيدة يفرض نفسه؛ ذلك أن موضوعات العقيدة

 متداخلة ومَتابطة بعضها مع بعض، وَلذا فإن إمهال بعض املسائل العقدية يؤثر

 وال شك ِف بقية املسائل.

 رى أهنا جاءت ببيان شامل ْلمور االعتقادوالناظر ِف العقيدة الواسطية ي

 )سواء منها ما يتعلق ابإلميان ابهلل وتوحيده وأمسائه وصفاته، أو اإلميان ابملالئكة

 والكتب والرسل واليوم اْلخر والقدر خريه شره، أو ما يتعلق ابإلميان وما يشمله

 مر ابملعروفمن القول واالعتقاد والعمل، أو ما يتعلق ابملوقف من الصحابة واْل

 [ .19والنهي عن املنكر.. وغري ذلك( ]

 ومعلم الشمولية وإن كثر مدعوه؛ فإن واقع احلال ينبئك عن خمالفات صارخة

 َلذا املعلم؛ فمثال: ترى البعض يركَّ احلديث على توحيد الربوبية أو على مسألة

 من مسائله ويهمل احلديث كلية عن توحيد اْللوهية!

 من العجب أن أكثر املصنفني:« -رمحه هللا  -يمني يقول العالمة ابن عث

 ِف علم التوحيد من املتأخرين يركَّون على توحيد الربوبية، وكأَّنا خياطبون

 لكن ما أكثر -وإن كان يوجد من ينكر الرب  -أقواما ينكرون وجود الرب 

 [ .20» ]املسلمني الواقعني ِف شرك العبادة 

 عن توحيد الربوبية بدعوى أن توحيدوِف املقابل ترى من يهمل احلديث 

 [ .21الربوبية قضية بديهية فطر اْللق عليها َو ينازع فيها حَت املشركني! ]

 والواجب يقتضي االهتمام بكال النوعني؛ فكثري من نسات القرنن جاءت لتقرر

 توحيد الربوبية وتستدل به على توحيد اْللوهية؛ ذلك أن توحيد الربوبية مستلَّم

 اْللوهية، وتوحيد اْللوهية متضمن لتوحيد الربوبية.لتوحيد 

 مثال نخر: قد ترى البعض يهتم بدراسة توحيد اْلمساء والصفات، ويهمل
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 الركن الرابع من أركان اإلميان وهو اإلميان ابلرسل؛ مع أن ابب النبوات من

 أخطر أبواب العقيدة، وعلى أساسه يقوم البناء العقدي كله.

 واإلميان ابلنبوة أصل النجاة:« -رمحه هللا  -بن تيمية قال شيخ اإلسالم ا

 والسعادة؛ فمن َ حيقق هذا الباب اضطرب عليه ابب اَلدى والضالل واإلميان

 [ .22» ]والكفر؛ َو مييَّ بني اْلطأ والصواب 

 وقد يفرض واقع احلال العناية بقضية أو مسألة ما من مسائل االعتقاد

 بيان والتوضيح؛ لكن ذلك ال يعِن أن ِتمل قضاساوإعطائها قدرا زائدا من ال

 ومسائل اعتقادية وأصول إميانية أخرى، وال يكون ذلك مسوغا النتقاص حقها من

 الدراسة والعناية والرعاية.

 وختاما: أسأل هللا أن يوفقنا ْلدمة دينه، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى

 هللا وسلم على نبينا حممد ونله وصحبه أمجعني.

__________ 

 اليمن. -تعَّ  -)*( مدرس مادة العقيدة ِف املعهد العايل للمعلمني ِف اجلند 

 ( .3/169( مناظرة العقيدة الواسطية، ضمن جمموع الفتاوى )1)

 ( .3/265( املصدر السابق )2)

 ( .3/163( املصدر نفسه )3)

 ( أي ذهاب الدين والعلم.4)

( ، ومنه يعلم سبب تسميتها 3/164ى )( مناظرة الواسطية ضمن جمموع الفتاو 5)
 ابلواسطية.

 ( .3/161( جمموع الفتاوى )6)

( أمحد بن عبد الرمحن الصوسان، منهج التلقي واالستدالل بني أهل السنة واملبتدعة، ص: 7)
75. 

 ( .3/169( جمموع الفتاوى )8)

 ( .3/169( جمموع الفتاوى )9)

 ( .3/166( املصدر السابق )10)
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 ( .3/166السابق ) ( املصدر11)

 .22( سلمان بن فهد العودة، اإلغراق ِف اجلَّئيات، ص: 12)
( د / أمحد بن سعد الغامدي، مقدمة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، 13)

 لإلمام الاللكائي.

 .54 - 53( العقيدة الواسطية، بتعليق الشيخ عبد العَّيَّ بن مانع، ص: 14)
 ( .342لصحيحة لأللباين برقم )( سلسلة اْلحاديث ا15)

 .47 - 41( الدكتور يوسف القرضاوي، اإلميان واحلياة، ص: 16)
 ( خمتار الصحاح، مادة )وسط( .17)

 .30 - 26( العقيدة الواسطية، بتعليق الشيخ ابن مانع، ص: 18)
 ( بتصرف يسري.1/268( موقف ابن تيمية من اْلشاعرة، للدكتور عبد الرمحن احملمود )19)

 ( .1/6( القول املفيد على كتاب التوحيد )20)

 ( واحلقيقة أن املشركني أقروا ِبصل توحيد الربوبية؛ لكن أخلوا ببعض تفاصيله.21)

( ، دراسة وَتقيق حممد عبد الرمحن عوض، ط دار الكتاب 143( كتاب النبوات )ص 22)
 (1)العرب، ط اْلول.". 

 

ق ِبم فأيدوا هذا املعىن، وأكدوا أن وقد راجعت بعض اْلطباء املوثو  - 39"-3 .100
إعادة اليد أو الرجل ال تكون انجحة، وملا كانت إعادة اليد أو الرجل أمرا ال يقع، حَت ِف 

 زماننا، فالبحث عن حكمه الشرعي ِبث نظري ِبت ال عالقة له ابلواقع

ا العملي، خبالف مسألة القصاص، فإنه ميكن أن يبان فيه أي عضو من أعضاء البدن مب
فيها اْلعضاء املمكن زرعها وإعادِتا، فال خيلو البحث فيها عن فائدة عملية، ولذلك ذكرِتا 

 بشيء من البسط والتفصيل.

أما البحث عن مسألة العضو املقطوع ِف السرقة أو احلرابة، فال يتعلق ابلواقع العملي،  - 40
ل َ تقع وض ِف مسائاْل السلف يكرهونفاملناسب أن ال خنوض فيها قبل وقوعها، وكان 

 بعد، ويقولون:

                                         
 191/16جملة البيان  (1)
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 " ال تعجلوا ابلبالء قبل نَّوله ".

ولذلك، فال أرى البحث ِف هذه املسألة حَت نشاهدها تقع عياان، ولكِن أريد أن  - 41
أذكر اْلصل الذي تبتىن عليه املسألة لو فرضنا أهنا وقعت، ليكون مساعدا ِف استخراج 

 احلكم حينئذ.

 منَّعان:وذلك أن املسألة َلا 

املنَّع اْلول: أن نقيس احلد على القصاص، فنقول: قد ثبت مبا أسلفنا ِف مبحث  - 42
القصاص أن املختار عند مجهور الفقهاء أن القصاص ينتهي حكمه إبابنة العضو، وليس 
من مجلة القصاص أن يبقى العضو فائتا إل اْلبد، فكذلك احلد، إذا أقيم مرة إبابنة اليد أو 

تهت وظيفة احلد، وليس املقصود تفويت اليد أو منفعتها على سبيل الدوام، ولذلك الرجل، ان
جيوز للسارق واحملارب أن يستعمل يدا أو رجال مصنوعة. فال مانع من أن يَّرع يده 

 (1)املقطوعة.". 
 

 "االفتتاحية-1 .101

 العربية وواجبنا حنوها

 

 ، وعلى نلهاحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد

 وأصحابه أمجعني، أما بعد: فإننا ِبذا العدد الذي ندخل به العام اْلامس عشر من

 لنؤكد على استمراران ِف النهج العقدي والدعوي -إبذن هللا  -عمر البيان املديد 

 والَتبوي ِف طريقنا املرسوم واملعهود مذكرين ِف الوقت نفسه ِبن لكل أمة

[ ، وما ذاك إال الرتباطه ِبهم ... 1ار اإلسالم وأهله( ]شعارا، )واللسان العرب شع
مقدسات املسلمني، ومها الوحيان: الكتاب، والسنة ابإلضافة إل أن أغلب ما كتب ِف 
العلوم اإلسالمية كان ابللغة العربية. ومن أجل هذا اكتسبت اللغة العربية خاصية متيَّها عن 

د عن نعها من التغري، وهذا ال يضاد النمو والتمدبقية اللغات احلية، وهي ثبات أصوَلا، ومت
 طريق االشتقاق والنحت وغري ذلك من وسائل َّنوها.

                                         
 6/1505جملة جممع الفقه اإلسالمي  (1)
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ة العمل على نشر اللسان العرب، واحملافظ -والة وأفرادا  -وَلذا كان من واجبات املسلمني 
إلسالم، لعليه، والدفاع عنه، وهذا ما فعله اْلسالف حني نشروا اللغة العربية مع نشرهم 

 ِف توطني اإلسالم ِف تلك الشعوب اليت تعلمت -بفضل هللا  -وكان لذلك أثر كبري 
اللسان العرب، وتشبثت به، وكان من أخطاء املسلمني ِف اْلندلس عدم نشر اللغة العربية 
بني أهل البالد والتسامح ِف بقاء لغات أخرى على مستوى اجتماعي عال وكبري مما جعل 

م من اْلندلس وطمس أغلب نباره ِف نفوس أهله من غري العرب سهال اقتالع اإلسال
وسريعا، وإن بقيت نبار العربية ِف اللغة اْلسبانية واضحة حَت اْلن. وِف هذا العصر توجه 
إل اللغة العربية سهام كثرية من جهات عدة، ال جمال اْلن للكالم عنها، وإَّنا سنوجه كالمنا 

العربية وموقفهم من الدعوات املناوئة َلا؛ ْلهنم أهم اْلفراد الذين إل حال الدعاة مع اللغة 
جيب عليهم نشر اللسان العرب السليم واحملافظة عليه؛ حفاظا على صفاء الدين وتعميقه ِف 

 النفوس، لتتعامل مع الوحيني بنقاء وفهم أكثر.

 وهذه وقفات مع هذا املوضوع:

 الوقفة اْلول:

 ة عدة إصدارات صوتية بلهجات عامية خمتلفة،انتشر ِف اْلونة اْلخري 

 ولقيت رواجا ِف السوق، مما دعا تسجيالت أخرى إل احتذاء هذه الطريق، ونشر

 مَّيد من هذه التسجيالت العامية، وهذه نكسة ِف طريق تقدم لغة اجملتمع واقَتاِبا

 من الفصحى. وبيان ذلك: أن اجملتمع كان على َلجات عدة، حَت يكاد بعضه ال

 وكانت -وخباصة املسموعة  -يفهم َلجة بعض، وبعدما انتشرت وسائل اإلعالم 

 العربية الفصحى لغتها بوجه عام أدى ذلك إل زوال كثري من املفردات واْلساليب

 والصوتيات العامية من اجملتمع، وقرب اجلميع إل اللغة الفصحى، واقتصرت

 جملالس، دون تقييد أو تسجيل،العامية على لغة املشافهة اْلاصة ِف الشارع وا

 كل ذلك أدى إل انتشار املفردات الفصيحة، واْلساليب السليمة. واملوازن بني

 كالم الناس اْلن وكالمهم قبل مائة سنة أو أقل يرى البون الشاسع بينهما، ويرى أن

 كالم الناس اليوم أقرب إل الفصحى مفردات وأساليب وأصواات.

 نشط دعاة العامية، ودعوا ال تقييدها ِف الكتب، -ولألسف الشديد  -ولكن 
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 وتسجيلها ِف اْلشرطة املسموعة، مما أعطاها دفعة قوية، وبث الروح ِف كثري

 من كلماِتا وأساليبها وأصواِتا اليت كادت متوت، وهذا ال يستنكر من دعاة

 ،حالقوميات اْلرضية، أو الوطنيات الضيقة، غري املتعلمني للسان العرب الفصي
 ممن يعلم أن كل دعم للعامية ونشر َلا يعِن إقصاء -بكل أسى  -ولكنه يستغرب 

 الفصحى وإضعافا َلا، كما يستغرب من دعاة كان املطلوب منهم إعَّاز

[ ، 2اللسان العرب واالعتَّاز به، الرتباطه مبا يدعون إليه، ف )إن نفس اللغة من الدين( ]
رب العرب( أسهل على أهل الدين ِف معرفة دين هللا، وأقأي اللسان  -وإن )اعتياد التكلم به 

إل إقامة شعائر الدين، وأقرب إل مشاِبتهم للسابقني ... اْلولني من املهاجرين واْلنصار 
[ . وال يعِن ما تقدم أن يطالب عامة الناس اباللتَّام ابللغة الفصحى؛ 3ِف مجيع أمورهم( ، ]

 لكن املطلوب أن َتاصر العامية ِف أضيق احلدود اليتفإن هذا ِف هذا الوقت مطلب كبري، و 
ال تتجاوز املشافهة بني عامة الناس ِف الشوارع واجملالس، مع َتسينها وتقريبها إل الفصحى، 
وخباصة ِف مفرداِتا وأساليبها؛ فإن هذا ممكن وسهل، وِف املقابل ينبغي أن يبقى اْلطاب 

َترص  واب ابلفصحى ومسجال ِبا؛ وِبذا جنعل الناشئةِف احملافل واجملامع والدعوة العامة مكت
على العربية الفصحى وتعلمها وتقريب الكالم منها، ْلهنا لغة من ترقى لقيادة الناس وخماطبة 
اجلموع، وجنعل الناشئة تبتعد عن العامية وتستحي من اْلطاب ِبا؛ ْلهنا لغة الشارع، ومع 

 فأكثر.الوقت يقَتب كالم الناس إل الفصحى أكثر 

 الوقفة الثانية:

 جند بعض الدعاة ال يرى حرجا ِف استعماله اْللفاظ اْلعجمية ِف كالمه بال

 مثل هذه -على سبيل املثال  -حاجة موجبة أو داعية، فتجده يردد ِف كالمه 

 ترم..( مع اشتهار ترمجاِتا، -كنسل   -ليموزين  -بيجر  -الكلمات: )تلفون 

 كراهيته َلذه اْللفاظ، ولكن لكوهنا منتشرة بني الناسولو انقشته ِف ذلك لذكر لك  

 سهل عليه استعماَلا واعتيادها، ونسي أن من مهمات الدعاة توجيه الناس حنو

 الصواب، ال مسايرِتم ِف أخطائهم، ورمبا قال قائل: إن املسألة سهلة، وليست

 ممن مهمات الدعوة، وليس َلا أثر كبري ِف احنراف الناس عن منهج اإلسال
فيقال: نعم! إن هناك ما هو أهم منها، ولكنها أيضا مهمة؛ ملا َلا من أثر كبري ... ِف هداية 
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الناس وإعادِتم إل سرية السلف الصاحل الذين كرهوا الكالم بغري العربية بغري حاجة )فقد  
كره اإلمام الشافعي ملن يعرف العربية أن يتحدث بغريها، أو أن يتكلم ِبا خالطا َلا 

ابعني( قاله اْلئمة مأثورا عن الصحابة والت -رمحه هللا  -عجمية، وهذا الذي ذكره الشافعي ابل
تغيري شعائر العرب حَت ِف املعامالت، وهو التكلم بغري  السلف يكرهون[ . )وما زال 4]

العربية إال حلاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأمحد بل قال مالك: من تكلم ِف 
[ . وليس أثر اعتياد اللغة الفصحى مقصورا على اللسان، 5لعربية أخرج منه( ]مسجدان بغري ا

بل يتعمق حَت )يؤثر ِف العقل واْللق والدين أتثريا قوسا بينا، ويؤثر أيضا ِف مشاِبة صدر 
 [ .6هذه اْلمة من الصحابة والتابعني، ومشاِبتهم تَّيد العقل والدين واْللق( ]

 الوقفة الثالثة:

 ثري من البلدان ومنذ سنوات عديدة االهتمام ابلدراسة املتخصصةانتشر ِف ك

 مبا يسمى ب  )الفلكلور الشعيب( وهو االهتمام ابملوروث الشعيب ودراسته والتنقيب

 عنه؛ واْلدهى واْلمر حينما يدخل فيه ما ورث من عصور الوثنية والتخلف من

 مات واْلضرحة واملوالداملسائل املصادمة للشرع من االهتمام ابلتماثيل وابملقا

 وخالفها؛ وانتشر دعاة الفينيقية والفرعونية والرببرية وحنوها من احلضارات

 البائدة، وقد حذر من ذلك ابحث عرب مشهور هو الدكتور حممد حممد حسني

 وكتب عنها موضحا نبارها السلبية َتت عنوان: )حصوننا مهددة من داخلها( .

 الوقفة الرابعة:

املنقطع النظري مبا يعرف ابْلداب الشعبية، وخباصة ما يعرف ب  ... )الشعر الشعيب: االهتمام 
 النبطي، والَّجل ... وما ينضوي َتت مدلوله من مسميات ِف

 خمتلف البلدان العربية( ، نعم فهذا الشعر هو مصدر من مصادر اتريخ أمتنا ِف

 ه أن يؤصل وتفتح لعصور ختلفها يلَّم العناية به ِف حدود هذا اجلانب فقط، ال
 املراكَّ العلمية وتؤخذ بواسطته الشهادات العلمية عن طريق )املستشرقني( اْلجانب

 الذين ال يعرفون العربية فضال أن يعرفوا اللهجات الشعبية. وما صدر مؤخرا من

 جمالت شعبية إَّنا يصب ِف هذا الباب، ال سيما أن جل ما ينشر فيها هو من اتفه

 -ساليب؛ وإن تساقطت تلك اجملالت واحدة بعد اْلخرى إال أهنا القول وابرد اْل
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 مظهر احنطاط لألمة ال مظهر قوة أو تطور، فهل نعي ذلك؟ -وبال شك 

 إهنا دعوة إلعطاء كل ذي حق حقه، من دون غلو وال تقصري، لكي تسري

 الدعوة لنهضة أمتنا ِف توازن، وال تفقد جانبا مها من عوامل أصالتها.

__________ 

 ( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم.1)

 .207( اقتضاء الصراط املستقيم، ص 2)
 .162( اقتضاء الصراط املستقيم، ص 3)
 .204( اقتضاء الصراط املستقيم، ص 4)
 .22/255( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم، 5)
 (1).". 207( اقتضاء الصراط املستقيم، ص 6)
 

 "دراسات ِف الشريعة-2 .102

 قيدة الواسطيةمعاَ منهجية من الع

 أمني نعمان الصالحي ]*[

 إن االشتغال مبدارسة علم التوحيد والتفقه ِف مسائل اإلميان هو أجل العلوم،

 وعليه تنبِن صحة اْلعمال وسعادة الدارين ]فاعلم أنه ال إله إال هللا واستغفر

 ( .19لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات وهللا يعلم متقلبكم ومثواكم[ )حممد: 

 د من وفقه هللا لتلقي االعتقاد الصحيح الذي من أجله أنَّل هللا الكتبوالسعي

 وبعث الرسل، وعلى أساسه انقسم الناس إل فريقني: ]فريق ِف اجلنة وفريق

 ( .7ِف السعري[ )الشورى: 

 نبعا صافيا عذاب رقراقا، من شرب -ِف هذه اْلمة  -ولقد كان نبع التوحيد 

 من ظمأ الشرك واجلهل والكفران.. مث إنه منه ارتوت روحه ابإلميان وجنت

 تفجرت ينابيع أخر إل جانب هذا النبع الصاِف؛ فكانت ينابيع اَلوى والشك

 والشبهات وضالالت اْلفكار، واختلت على بعض الناس الينابيع، فجاء توحيدهم

                                         
 149/4جملة البيان  (1)
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 خمتلطا بشرك، ومعرفتهم ممَّوجة بشبهة، وشرعتهم مسربلة ببدعة.

 أئمة جمددين، علماء عاملني، حنفاء رابنيني، نفضوا فقيض هللا َلذا الدين

 عن امللة غبار الشك والشبهة والبدعة، ودعوا الناس إل النبع الصاِف، نبع

 الكتاب والسنة، وحذروهم من ينابيع البدعة واَلوى، وبينوا ما فيها من الضاللة

 والعمى والكدر.

 ين أبو العباس أمحد بنوكان من أولئك اْلئمة اْلعالم شيخ اإلسالم تقي الد

 ه ( ، جاهد ِف سبيل هللا728 - 661عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية )

 بسنانه ولسانه وقلمه وبيانه؛ فعليه من هللا الرمحة والرضوان.

 وهي العقيدة اليت كتبها بيده، وأوذي« العقيدة الواسطية»وبني أيدينا اْلن 

 ثقة ابلغة وإعَّاز كبري ِبا:بسببها وامتحن، فكان يقول ْلصومه ِف 

 قد أمهلت كل من خالفِن ِف شيء منها ثالث سنني؛ فإن جاء ِبرف» -

 [ .1« ]واحد عن أحد من القرون الثالثة خيالف ما ذكرته فأان أرجع عن ذلك

 أان أمهل كل من خالفِن ثالث سنني أن جييء ِبرف واحد عن أئمة» -

 [ .2« ]اإلسالم خيالف ما قلته

 [ !3« ]خالفِن ِف شيء مما كتبته فأان أعلم مبذهبه منهكل من » -

 * سبب أتليف العقيدة الواسطية:

 إن كتابة شيخ اإلسالم للعقيدة الواسطية َ يكن منه ابتداء، وإَّنا كان بعد

 طلب وإحلاح من أحد قضاة واسط.

 كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض»يقول شيخ اإلسالم: 

 -من أصحاب الشافعي »رضي الدين الواسطي « شيخ يقال له -ا قضاة نواحيه
 قدم علينا حاجا وكان من أهل اْلري والدين، وشكا ما الناس فيه بتلك البالد، وِف

 [ ، وسألِن أن أكتب له4دولة التَت من غلبة اجلهل والظلم ودروس الدين والعلم ]

 ائدلت: قد كتب الناس عقعقيدة تكون عمدة له وْلهل بيته، فاستعفيت من ذلك، وق

 متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة، فأحل ِف السؤال وقال: ما أحب إال عقيدة

 [ .5« ]تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة وأان قاعد بعد العصر
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 * معاَ منهجية ِف العقيدة الواسطية:

 حينما نتحدث عن املعاَ املنهجية ِف العقيدة الواسطية إَّنا نتحدث عن

 منهجية شيخ اإلسالم ِف عرض وتقرير العقيدة، ولعلنا نقدم إجابة متواضعة للسؤال

 الذي يقول: كيف ندرس العقيدة؟

 إنك إذا أتملت ِف العقيدة الواسطية أسرتك بسالستها، وجَّالة ألفاظها،

 وعذوبة معانيها، ووضوح برهاهنا، وقوة حجتها، وغَّارة علمها، وبعدها عن

 َ الرئيسة فيها:التكلف.. ومن املعا

 الرابنية: - 1

 إذا كان وثيق الصلة ابهلل»الرابنية نسبة إل الرب، ويقال للرجل: رابين 

 عاملا بكتابه، عامال به، معلما له، قال تعال: ]ولكن كونوا رابنيني مبا كنتم

 ( .79تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون[ )نل عمران: 

 لتلقي؛ فالرابين مقصوده ومطلوبه اْلعلىوالرابنية هي إفراد هللا ابلقصد واب

 وغايته: إرضاء هللا، ومصدر التلقي عنده هو الوحي املعصوم وعنه وحده تؤخذ

 شرائع اإلميان واْلعمال، وقد برز هذا املعلم بوضوح ِف العقيدة الواسطية من

 خالل السمات اْلتية:

 القرنن الكرمي والسنة الصحيحة مها مصدر االعتقاد: -أ 

 حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية كانت الكتب الكالمية ِف االعتقاد قد صيغتِف 

 على حنو من التعقيد واجلفاف واجلدل العقيم ِبيث أفسدت على املسلمني طعم

 اإلميان وجعلت من اإلميان جمرد مسائل ذهنية ابهتة ال تقدم وال تؤخر؛ وما ذلك

 تقرأ عشرات الصفحات فالإال بسبب بعدها عن هدي الكتاب والسنة، حَت إنك ل

 تقع عينك على نية أو حديث وإَّنا تقرأ: قالت الفالسفة، قالت احلكماء ... وحنو

 ذلك.

 فجاءت العقيدة الواسطية لتؤكد على رابنية املصدرية، فكان جلها نسات

 قرننية وأحاديث نبوية.

 وملا عقد جملس املناظرة حول ما جاء ِف الواسطية حرص شيخ اإلسالم على
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 أن يكون هذا املعلم واضحا، فلما سئل عن االعتقاد الذي يدعو إليه قال ِبَّم

 أما االعتقاد فال يؤخذ عِن، وال عمن هو أكرب مِن، بل يؤخذ عن« ووضوح:

 هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم وما أمجع عليه سلف اْلمة؛ فما كان ِف القرنن

 ة مثل صحيح البخاريوجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت ِف اْلحاديث الصحيح

 [ .6» ]ومسلم.. 

 وكانت منهجية شيخ اإلسالم واضحة تقوم على االستدالل ابلكتاب وصحيح

 السنة واعتقاد أن فيهما اَلداية الكاملة والغنية والكفاية عما سوامها، ولقد كان من

 املآخذ اليت أخذها شيخ اإلسالم على بعض من صنف ِف االعتقاد من أهل السنة

 [ .7ردون اْلحاديث الضعيفة ويبنون عليها مسائل ِف االعتقاد ]أهنم يو 

 عدم ربط العقيدة بشخص أو مبذهب: -ب 

 حرص شيخ اإلسالم على أن يربط العقيدة بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة،

 وإن َتمل ِف سبيل ذلك العناء واملشقة؛ ففي اجمللس اْلول من املناظرة على

 على من خالفه ابحلجة والربهان حاول اْلمري فصل العقيدة الواسطية وبعد ظهوره

 اومل« النَّاع بقوله للشيخ: أنت صنفت اعتقاد اإلمام أمحد. يقول شيخ اإلسالم:
 رأى هذا احلاكم العدل: مماْلِتم وتعصبهم، ورأى قلة العارف الناصر، وخافهم

 جلقال: أنت صنفت اعتقاد اإلمام أمحد، فتقول هنا اعتقاد أمحد، يعِن والر 

 يصنف على مذهبه فال يعَتض عليه، فإن هذا مذهب متبوع، وغرضه بذلك قطع

 خماصمة اْلصوم، فقلت: ما مجعت إال عقيدة السلف الصاحل مجيعهم ليس لإلمام

 أمحد اختصاص ِبذا، واإلمام أمحد إَّنا هو مبلغ العلم الذي جاء به النيب صلى هللا

 َ جيئ به الرسول َ نقبله، وهذه عليه وسلم، ولو قال أمحد من تلقاء نفسه ما

 [ ».8عقيدة حممد صلى هللا عليه وسلم ]

 وأمام هذا اإلصرار عقد اجمللس الثاين لشيخ اإلسالم، فصال وجال وظهر

 على خصومه ابحلجة والربهان، فقال بعض اْلكابر من احلنفية لشيخ اإلسالم: لو

 :فقلت« ل شيخ اإلسالم:قلت هذا مذهب أمحد وثبت على ذلك النقطع النَّاع. يقو 
 ال، وهللا! ليس ْلمحد بن حنبل ِف هذا اختصاص، وإَّنا هذا اعتقاد سلف اْلمة
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 وأئمة أهل احلديث، وقلت أيضا: هذا اعتقاد رسول صلى هللا عليه وسلم وكل لفظ

 [ .9» ]ذكرته فأان أذكر به نية أو حديثا أو إمجاعا سلفيا 

 ب والسنة ورفض رفضا مطلقا ربطهاإذن فشيخ اإلسالم ربط العقيدة ابلكتا

 بشخص أو مبذهب، وأصر على موقفه هذا، وامتحن بسببه وأوذي وسجن، وقد

 كان املشفقون عليه يودون منه لو قال: هذا اعتقاد اإلمام أمحد إمام املذهب؛ ليقطع

 بذلك أذى اْلصوم عن نفسه، وكان خصومه يودون لو يظفرون منه بتلك الكلمة!

 أشد اإلابء، فليت الذين يربطون العقيدة ببعض اْلشخاصولكنه أىب ذلك 

 وحيرصون على تقدمي العقيدة من خالل اْلشخاص يتعلمون هذا الدرس ويعوه جيدا!

 إنه ملن خلل املنهج وخمالفة أسلوب احلكمة أن أييت الداعية إل بيئة قد

 قدميه منوتشوهت فيها سرية اْلئمة املصلحني فيعمد إل ربط معتقد أهل السنة ِبم 

 خالَلم. إن الشأن ليس أن نصحح نظرة الناس عن أولئك اْلئمة اْلعالم إَّنا الشأن

 كل الشأن أن نصحح عقيدِتم وتوحيدهم آبسات الكتاب وصحيح السنة، وما عدا ذلك

 أييت تبعا.

 احلرص على اْللفاظ الشرعية، والبعد عن اْللفاظ احملدثة واجململة: -ج 

 لى اْللفاظ الشرعية الواردة ِف الكتاب والسنة؛ ذلكومن الرابنية احلرص ع

 أن اللفظ الشرعي أقوى وأعمق وأدل على مقصوده مما سواه، وأما املصطلحات

 الكالمية الفلسفية كاجلوهر والعرض وحنومها فهي مصطلحات ابهتة جافة ال حياة

 ة اليتوال روح فيها، وليس من علم انفع يرجى من ورائها، وكذلك اْللفاظ اجململ

 َتتمل حقا وابطال؛ فإن أكثر ضالل اْللق فيها.

 وِف مناظرة الواسطية بني شيخ اإلسالم حرصه ِف هذا اْلمر ودقته ِف

 استعمال اْللفاظ؛ فهو مثال عدل عن لفظ التأويل إل لفظ التحريف؛ ويقول عن

 إين عدلت عن لفظ التأويل إل لفظ التحريف؛ ْلن التحريف اسم جاء« ذلك:

 القرنن بذمه، وأان َتريت ِف هذه العقيدة )يعِن العقيدة الواسطية( اتباع الكتاب

 والسنة، فنفيت ما ذمه هللا من التحريف، َو أذكر لفظ التأويل بنفي وال إثبات؛

 [ .10» ]ْلنه لفظ له عدة معان.. 
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 ذكرت ِف النفي التمثيل َو أذكر التشبيه؛ ْلن التمثيل نفاه« ويقول أيضا:

 ( وقال: ]هل تعلم11كتابه حيث قال: ]ليس كمثله شيء[ )الشورى:   بنص

 ( وكان أحب إيل من لفظ ليس ِف كتاب هللا، وال ِف سنة65له مسيا[ )مرمي: 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ وإن كان قد يعىن بنفيه معىن صحيح، كما قد

 [ .11» ]يعىن به معىن فاسد 

 السهولة والوضوح: - 2

 ذا املعلم من خالل السمات اْلتية:وقد برز ه

 السهولة والوضوح ِف العرض: -أ 

 جاءت العقيدة الواسطية سهلة املأخذ، واضحة املعىن، بعيدة عن الغموض

 ؛ فلقد كانوا-رضوان هللا عليهم  -والتعقيد، على منهاج السلف الصاحل 

 خذد وال أأيخذون العقيدة واضحة سهلة قريبة من النفوس بدون تكلف وال تعقي« 

 ورد؛ العقيدة من كتاب هللا ومن سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واضحة صافية

 نقية كما أخذها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل كما كان أيخذها اْلعراب

 الذي أييت من أطراف البادية وجيلس عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ساعة

 يه وسلم أصول اإلميان وأصول االعتقاد وأصولوساعتني ليعلمه النيب صلى هللا عل

 اْلشياء العلمية، مث ينصرف إل قومه مسلما، بل ينصرف إل قومه داعية إل هللا

 [ .12» ]سبحانه وتعال.. 

 لقد اعتصم شيخ اإلسالم ابلوحي؛ فالعقيدة عنده نية حمكمة، أو حديث بابت

 الواسطية لتشق طريقها وسط عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فجاءت العقيدة

 ركام هائل من الكتاابت الكالمية واْلراء الفلسفية، َو تتأثر بتلك اْلقوال واْلراء

 والشبهات؛ ْلن هداية الوحي كاملة؛ ومن اعتصم ِبا وفقهها أغنته عما سواها.

 البعد عن إيراد الشبهات: -ب 

 س معهم، بلمناظرة أهل البدع واجللو  السلف يكرهونعلماء « لقد كان

 وهنوا عن نقل شبهاِتم أو عرضها على املسلمني؛ وذلك ْلوفهم من ضعف الناقل

 َلا وعجَّه عن إبطاَلا وتَّييفها، فيفنت ِبا بعض من مسعها أو قرأها؛ وِف هذا
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 صيانة لقلوب املسلمني ومحاية لعقوَلم وأفكارهم؛ زسادة على كون ذلك فيه إهانة

 جعل الكتب السلفية جسورا تعرب عليها تلك اْلراء للمبتدعة وحماصرة ْلرائهم وعدم

 املنحرفة؛ وَلذا فإن املؤلفني من أهل السنة ينهجون ِف مؤلفاِتم منهج العرض

 لعقيدة السلف مدعمة ابْلدلة النقلية والعقلية دون عرض للشبهة أو أدلتها واندرا ما

 اء اْلصوم فإهناخيالفون هذا املنهج. وأما املؤلفات اليت تتسم مبنهج الرد ْلر 

 تعرض الشبهة موجَّة وبصورة خمتصرة. هذا هو منهج السلف ِف تقرير العقائد

 [ . وعلى هذا13» ]الدينية؛ واملطلع على مصنفاِتم ِف العقيدة يتبني له ذلك 

 املنهج جاءت العقيدة الواسطية.

 عدم تقرير العقيدة ِبسلوب رد الفعل: -ج 

 ِبسلوب رد الفعل )قالوا، وقلنا( ، وِبذابعض املصنفات ِف العقيدة جاءت 

 اْلسلوب يشوش كثريا خاصة على املبتدئني، وينمي ويغرس حب اجلدل ِف

 النفوس أكثر مما يغرس وينمي اإلميان، وليس هذا هو املنهج الصحيح ِف تقرير

 العقيدة.

 ربط العقيدة ابلعمل )التَّكية( : - 3

 ل ذهنية ومعارف فكرية ومقدماتجاء الدور الكالمي ليحصر العقيدة ِف مسائ

 فلسفية وأقيسة منطقية، واقَتن ذلك ابجلدل العقيم، فتحولت العقيدة من قوة إميانية

 حية دافعة إل مسائل جدلية ابردة هامدة، وليست هذه هي العقيدة عند أهل السنة

 واجلماعة، ولكن العقيدة عندهم مرتبطة ابلعمل، وَلا مثار ولوازم ال بد أن تظهر

 ِف سلوك املسلم، وهذا ما أكدت عليه العقيدة الواسطية؛ فبعد أن قرر فيها شيخ

 مث هم مع« اإلسالم اْلصول العلمية ذكر اْلصول العملية عند أهل السنة، فقال:

 هذه اْلصول أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر على ما توجبه الشريعة.

 اْلمراء أبرارا كانوا أو فجارا،ويرون إمامة احلج واجلهاد واجلمع واْلعياد مع 

 وحيافظون على اجلماعات ويدينون ابلنصيحة لألمة، ويعتقدون معىن قوله صلى

 وشبك بني -املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا »هللا عليه وسلم: 

 مثل املؤمنني ِف توادهم وترامحهم»وقوله صلى هللا عليه وسلم: « أصابعه
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 اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهروتعاطفهم كمثل اجلسد إذا 

 وأيمرون ابلصرب عند البالء، والشكر عند الرخاء، والرضا مبر« . واحلمى

 القضاء، ويدعون إل مكارم اْلخالق وحماسن اْلعمال، ويعتقدون معىن قوله صلى

 ويندبون إل أن تصل من« أكمل املؤمنني إمياان أحسنهم خلقا»هللا عليه وسلم: 

 ك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وأيمرون برب الوالدين، وصلةقطع

 اْلرحام، وحسن اجلوار، واإلحسان إل اليتامى واملساكني وابن السبيل، والرفق

 ابململوك، وينهون عن الفخر واْليالء والبغي واالستطالة على اْللق ِبق أو بغري

 [ .14ا. ه ]»حق، وأيمرون مبعايل اْلخالق وينهون عن سفسافها.. 

 ومن املعلوم قطعا أن هذه اْلخالقيات لن أتيت من جمرد حفظ واستظهار

 العقيدة الواسطية، ولكنها تتكون عرب منهج تربوي سليم. قال صلى هللا عليه وسلم:

 [ .15» ]إَّنا العلم ابلتعلم، واحللم ابلتحلم « 

 ن تربيةإن إلقاء الدروس عابرة ِف مسائل اإلميان أمر سهل ميسور، ولك

 املتعلمني على أخالقيات اإلميان واْلخذ ِبيديهم شيئا فشيئا لريتقوا ِف معارج

 اإلحسان هو اْلمر الشاق الذي حيتاج إل جهد وصرب ومصابرة وحكمة وروية:

 ]ولكن كونوا رابنيني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون[ )نل عمران:

79. ) 

 الوسطية: - 4

 [ ؛ فاإلسالم دين وسط16وأبرز خصائص العقيدة اإلسالمية ]الوسطية من أهم 

 بني اإلفراط والتفريط، ودين هللا بني الغايل فيه واجلاِف عنه.

 الوسط من كل شيء أعدله،« واملقصود ابلوسطية هنا: ما وافق احلق ف

 »( ، أي: عدال 143ومنه قوله تعال: ]وكذلك جعلناكم أمة وسطا[ )البقرة: 
[17. ] 

 سطية هي: حق بني ابطلني، وصواب بني خطأين، وخري بني شرين،فالو 

 واعتدال بني طرفني؛ ذلك أن صراط هللا مستقيم، وسبل الضاللة تتشعب عن

 ميينه ومشاله؛ فمن كان على ذلك الصراط املستقيم فهو على الوسطية الرابنية.
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 بل هم أي« وقد أكد شيخ اإلسالم على هذا املعلم ِف العقيدة الواسطية فقال:

 أهل السنة الوسط ِف فرق اْلمة، كما أن اْلمة هي الوسط ِف اْلمم؛ فهم وسط ِف

 ابب صفات هللا سبحانه وتعال: بني أهل التعطيل اجلهمية وأهل التمثيل املشبهة،

 وهم وسط ِف ابب أفعال هللا بني اجلربية والقدرية وغريهم، وِف ابب وعيد هللا

 القدرية وغريهم، وِف ابب أمساء اإلميان والدين بنيبني املرجئة والوعيدية من 

 احلرورية واملعتَّلة، وبني املرجئة واجلهمية، وِف أصحاب رسول هللا صلى

 [ .18» ]هللا عليه وسلم بني الرافضة واْلوارج 

 الشمول: - 5

 العقيدة اإلسالمية جاءت شاملة؛ والواجب أن تقدم شاملة كاملة كما جاءت من

 شمول ِف دراسة العقيدة يفرض نفسه؛ ذلك أن موضوعات العقيدةعند هللا. وال

 متداخلة ومَتابطة بعضها مع بعض، وَلذا فإن إمهال بعض املسائل العقدية يؤثر

 وال شك ِف بقية املسائل.

 والناظر ِف العقيدة الواسطية يرى أهنا جاءت ببيان شامل ْلمور االعتقاد

 توحيده وأمسائه وصفاته، أو اإلميان ابملالئكة)سواء منها ما يتعلق ابإلميان ابهلل و 

 والكتب والرسل واليوم اْلخر والقدر خريه شره، أو ما يتعلق ابإلميان وما يشمله

 من القول واالعتقاد والعمل، أو ما يتعلق ابملوقف من الصحابة واْلمر ابملعروف

 [ .19والنهي عن املنكر.. وغري ذلك( ]

 ه؛ فإن واقع احلال ينبئك عن خمالفات صارخةومعلم الشمولية وإن كثر مدعو 

 َلذا املعلم؛ فمثال: ترى البعض يركَّ احلديث على توحيد الربوبية أو على مسألة

 من مسائله ويهمل احلديث كلية عن توحيد اْللوهية!

 من العجب أن أكثر املصنفني:« -رمحه هللا  -يقول العالمة ابن عثيمني 

 يركَّون على توحيد الربوبية، وكأَّنا خياطبونِف علم التوحيد من املتأخرين 

 لكن ما أكثر -وإن كان يوجد من ينكر الرب  -أقواما ينكرون وجود الرب 

 [ .20» ]املسلمني الواقعني ِف شرك العبادة 

 وِف املقابل ترى من يهمل احلديث عن توحيد الربوبية بدعوى أن توحيد
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 [ .21نازع فيها حَت املشركني! ]الربوبية قضية بديهية فطر اْللق عليها َو ي

 والواجب يقتضي االهتمام بكال النوعني؛ فكثري من نسات القرنن جاءت لتقرر

 توحيد الربوبية وتستدل به على توحيد اْللوهية؛ ذلك أن توحيد الربوبية مستلَّم

 لتوحيد اْللوهية، وتوحيد اْللوهية متضمن لتوحيد الربوبية.

 م بدراسة توحيد اْلمساء والصفات، ويهملمثال نخر: قد ترى البعض يهت

 الركن الرابع من أركان اإلميان وهو اإلميان ابلرسل؛ مع أن ابب النبوات من

 أخطر أبواب العقيدة، وعلى أساسه يقوم البناء العقدي كله.

 واإلميان ابلنبوة أصل النجاة:« -رمحه هللا  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 هذا الباب اضطرب عليه ابب اَلدى والضالل واإلميانوالسعادة؛ فمن َ حيقق 

 [ .22» ]والكفر؛ َو مييَّ بني اْلطأ والصواب 

 وقد يفرض واقع احلال العناية بقضية أو مسألة ما من مسائل االعتقاد

 وإعطائها قدرا زائدا من البيان والتوضيح؛ لكن ذلك ال يعِن أن ِتمل قضاسا

 أخرى، وال يكون ذلك مسوغا النتقاص حقها منومسائل اعتقادية وأصول إميانية 

 الدراسة والعناية والرعاية.

 وختاما: أسأل هللا أن يوفقنا ْلدمة دينه، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى

 هللا وسلم على نبينا حممد ونله وصحبه أمجعني.

__________ 

 اليمن. -تعَّ  -)*( مدرس مادة العقيدة ِف املعهد العايل للمعلمني ِف اجلند 

 ( .3/169( مناظرة العقيدة الواسطية، ضمن جمموع الفتاوى )1)

 ( .3/265( املصدر السابق )2)

 ( .3/163( املصدر نفسه )3)

 ( أي ذهاب الدين والعلم.4)

( ، ومنه يعلم سبب تسميتها 3/164( مناظرة الواسطية ضمن جمموع الفتاوى )5)
 ابلواسطية.

 ( .3/161( جمموع الفتاوى )6)
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( أمحد بن عبد الرمحن الصوسان، منهج التلقي واالستدالل بني أهل السنة واملبتدعة، ص: 7)
75. 

 ( .3/169( جمموع الفتاوى )8)

 ( .3/169( جمموع الفتاوى )9)

 ( .3/166( املصدر السابق )10)

 ( .3/166( املصدر السابق )11)

 .22( سلمان بن فهد العودة، اإلغراق ِف اجلَّئيات، ص: 12)
( د / أمحد بن سعد الغامدي، مقدمة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، 13)

 لإلمام الاللكائي.

 .54 - 53( العقيدة الواسطية، بتعليق الشيخ عبد العَّيَّ بن مانع، ص: 14)
 ( .342( سلسلة اْلحاديث الصحيحة لأللباين برقم )15)

 .47 - 41ص:  ( الدكتور يوسف القرضاوي، اإلميان واحلياة،16)
 ( خمتار الصحاح، مادة )وسط( .17)

 .30 - 26( العقيدة الواسطية، بتعليق الشيخ ابن مانع، ص: 18)
 ( بتصرف يسري.1/268( موقف ابن تيمية من اْلشاعرة، للدكتور عبد الرمحن احملمود )19)

 ( .1/6( القول املفيد على كتاب التوحيد )20)

 ا ِبصل توحيد الربوبية؛ لكن أخلوا ببعض تفاصيله.( واحلقيقة أن املشركني أقرو 21)

( ، دراسة وَتقيق حممد عبد الرمحن عوض، ط دار الكتاب 143( كتاب النبوات )ص 22)
 (1)العرب، ط اْلول.". 

 

وقد راجعت بعض اْلطباء املوثوق ِبم فأيدوا هذا املعىن، وأكدوا أن  - 39"-3 .103
ا كانت إعادة اليد أو الرجل أمرا ال يقع، حَت ِف إعادة اليد أو الرجل ال تكون انجحة، ومل

 زماننا، فالبحث عن حكمه الشرعي ِبث نظري ِبت ال عالقة له ابلواقع

العملي، خبالف مسألة القصاص، فإنه ميكن أن يبان فيه أي عضو من أعضاء البدن مبا 
                                         

 191/16جملة البيان  (1)
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ولذلك ذكرِتا  ،فيها اْلعضاء املمكن زرعها وإعادِتا، فال خيلو البحث فيها عن فائدة عملية
 بشيء من البسط والتفصيل.

أما البحث عن مسألة العضو املقطوع ِف السرقة أو احلرابة، فال يتعلق ابلواقع العملي،  - 40
َ تقع  اْلوض ِف مسائل السلف يكرهونفاملناسب أن ال خنوض فيها قبل وقوعها، وكان 

 بعد، ويقولون:

 " ال تعجلوا ابلبالء قبل نَّوله ".

ذلك، فال أرى البحث ِف هذه املسألة حَت نشاهدها تقع عياان، ولكِن أريد أن ول - 41
أذكر اْلصل الذي تبتىن عليه املسألة لو فرضنا أهنا وقعت، ليكون مساعدا ِف استخراج 

 احلكم حينئذ.

 وذلك أن املسألة َلا منَّعان:

 مبحث فنا ِفاملنَّع اْلول: أن نقيس احلد على القصاص، فنقول: قد ثبت مبا أسل - 42
القصاص أن املختار عند مجهور الفقهاء أن القصاص ينتهي حكمه إبابنة العضو، وليس 
من مجلة القصاص أن يبقى العضو فائتا إل اْلبد، فكذلك احلد، إذا أقيم مرة إبابنة اليد أو 
 الرجل، انتهت وظيفة احلد، وليس املقصود تفويت اليد أو منفعتها على سبيل الدوام، ولذلك

جيوز للسارق واحملارب أن يستعمل يدا أو رجال مصنوعة. فال مانع من أن يَّرع يده 
 (1)املقطوعة.". 

 

 

                                         
 6/1505جملة جممع الفقه اإلسالمي  (1)


