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"مفت وال نظر عامل، بل يقولون: إن صاحب هذا الكالم ثبتت واليته، فكل ما يفعله -1 .1
أو يقوله حق، وإن كان خمالفا فهو أيضا ممن يقتدى به، والفقه للعموم، وهذه طريقة 

 اخلصوص!

فرتاهم حيسنون الظن بتلك األقوال واألفعال وال حيسنون الظن بشريعة حممد صلى هللا عليه 
وسلم، وهو عني اتباع الرجال وترك احلق، مع أن أولئك املتصوفة الذين ينقل عنهم مل يثبت 

م هأن ما نقل عنهم كان يف النهاية دون البداية، وال علم أهنم كانوا مقرين بصحة ما صدر عن
أم ال، وأيضا فقد يكون من أئمة التصوف وغريهم من زل زلة جيب سرتها عليه، فينقلها عنه 

 من ال يعلم حاله ممن مل يتأدب بطريق القوم كل التأدب.

وقد حذر السلف الصاحل من زلة العامل، وجعلوها من األمور اليت هتدم الدين، فإنه رمبا 
 دينا، وهي ضد الدين، فتكون الزلة حجة يفظهرت فتطري يف الناس كل مطار، فيعدوهنا 

 الدين.

فكذلك أهل التصوف البد يف االقتداء ابلصويف من عرض أقواله وأفعاله على حاكم حيكم 
عليها: هل هي من مجلة ما يتخذ دينا أم ال؟ واحلاكم هو الشرع وأقوال العامل تعرض على 

اجلنيد مال إن كان عاملا ابلفقه، كالشرع أيضا، وأقل ذلك يف الصويف أن نسأله عن تلك األع
 وغريه رمحهم هللا.

ولكن هؤالء الرجال النابتة ال يفعلون ذلك، فصاروا متبعني الرجال من حيث هم رجال ال 
صوفة الصاحل وما عليه املت خالف ما عليه السلفمن حيث هم راجحون ابحلاكم احلق، وهو 

داء ذهبنا مبين على ثالثة أصول: االقتأيضا، إذ قال إمامهم سهل بن عبد هللا التسرتي: م
 (1)ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف". 

 

"موسى عليه السالم فإذا كان قد خفي على املذكورين فال يستبعد خفاؤه على من -2 .2
دوهنم، ويقال أيضا ملن احتجوا أبكثر الناس وأن احلق ما هم عليه خاصة إذا كان احملتج ممن 

د واحلنابلة: أكثر الناس يف هذه األزمان خمالفون ملا عليه اإلمام ينتسب إىل مذهب اإلمام أمح
أمحد وأصحابه يف كثري من صفات الرب، منها صفة علو الرب سبحانه فوق مساواته واستواؤه 
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على عرشه فأكثر الناس اليوم ال يثبتون هذه الصفة ويبدعون من أثبتها ويضللوهنم، وبعضهم 
ن مذهب اإلمام أمحد وأصحابه إثبات صفات الرب يكفرهم وخيصون احلنابلة بذلك أل

واستوائه على عرشه حقيقة من غري تكييف وال متثيل، وعلى ذلك أئمة اإلسالم وكالمهم 
 معروف يف تضليل من مل يثبت هذه الصفة وأكثرهم صرح بكفرهم.

ومن ذلك مسألة كالم الرب سبحانه أكثر الناس اليوم يقولون كالمه سبحانه هو املعىن 
النفسي وأن حروف القرآن خملوقة ومذهب أمحد وأصحابه وسائر األئمة أن القرآن كالم هللا 
حروفه ومعانيه وليس شيء منه خملوقا ويضللون من قال خبلق احلروف وخالف احلنابلة 
خاصة مع هؤالء معروف. ذكران هاتني املسألتني على سبيل املثال وإال فأكثر الناس اليوم 

يف أكثر الصفات وكذلك يف اإلميان فجمهور الناس يف هذه  السلف خالف ما عليهعلى 
األزمان يقولون: اإلميان التصديق ويقولون: األعمال ليست من اإلميان وإمنا مسيت إمياان يف 
بعض األحاديث فعلى سبيل اجملاز ومذهب أهل السنة أن اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص 

 (1)إلميان هو التصديق فقط. إذا عرف". وكثري من السلف كفروا من قال: إن ا
 

"مفت وال نظر عامل، بل يقولون: إن صاحب هذا الكالم ثبتت واليته، فكل ما يفعله -1 .3
أو يقوله حق، وإن كان خمالفا فهو أيضا ممن يقتدى به، والفقه للعموم، وهذه طريقة 

 اخلصوص!

ى هللا عليه بشريعة حممد صل فرتاهم حيسنون الظن بتلك األقوال واألفعال وال حيسنون الظن
وسلم، وهو عني اتباع الرجال وترك احلق، مع أن أولئك املتصوفة الذين ينقل عنهم مل يثبت 
أن ما نقل عنهم كان يف النهاية دون البداية، وال علم أهنم كانوا مقرين بصحة ما صدر عنهم 

ينقلها عنه ها عليه، فأم ال، وأيضا فقد يكون من أئمة التصوف وغريهم من زل زلة جيب سرت 
 من ال يعلم حاله ممن مل يتأدب بطريق القوم كل التأدب.

وقد حذر السلف الصاحل من زلة العامل، وجعلوها من األمور اليت هتدم الدين، فإنه رمبا 
ظهرت فتطري يف الناس كل مطار، فيعدوهنا دينا، وهي ضد الدين، فتكون الزلة حجة يف 

 الدين.
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بد يف االقتداء ابلصويف من عرض أقواله وأفعاله على حاكم حيكم فكذلك أهل التصوف ال
عليها: هل هي من مجلة ما يتخذ دينا أم ال؟ واحلاكم هو الشرع وأقوال العامل تعرض على 
الشرع أيضا، وأقل ذلك يف الصويف أن نسأله عن تلك األعمال إن كان عاملا ابلفقه، كاجلنيد 

 وغريه رمحهم هللا.

رجال النابتة ال يفعلون ذلك، فصاروا متبعني الرجال من حيث هم رجال ال ولكن هؤالء ال
صوفة الصاحل وما عليه املت خالف ما عليه السلفمن حيث هم راجحون ابحلاكم احلق، وهو 

أيضا، إذ قال إمامهم سهل بن عبد هللا التسرتي: مذهبنا مبين على ثالثة أصول: االقتداء 
 (1)". ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف

 

"موسى عليه السالم فإذا كان قد خفي على املذكورين فال يستبعد خفاؤه على من -2 .4
دوهنم، ويقال أيضا ملن احتجوا أبكثر الناس وأن احلق ما هم عليه خاصة إذا كان احملتج ممن 
ينتسب إىل مذهب اإلمام أمحد واحلنابلة: أكثر الناس يف هذه األزمان خمالفون ملا عليه اإلمام 

محد وأصحابه يف كثري من صفات الرب، منها صفة علو الرب سبحانه فوق مساواته واستواؤه أ
على عرشه فأكثر الناس اليوم ال يثبتون هذه الصفة ويبدعون من أثبتها ويضللوهنم، وبعضهم 
يكفرهم وخيصون احلنابلة بذلك ألن مذهب اإلمام أمحد وأصحابه إثبات صفات الرب 

يقة من غري تكييف وال متثيل، وعلى ذلك أئمة اإلسالم وكالمهم واستوائه على عرشه حق
 معروف يف تضليل من مل يثبت هذه الصفة وأكثرهم صرح بكفرهم.

ومن ذلك مسألة كالم الرب سبحانه أكثر الناس اليوم يقولون كالمه سبحانه هو املعىن 
م هللا القرآن كال النفسي وأن حروف القرآن خملوقة ومذهب أمحد وأصحابه وسائر األئمة أن

حروفه ومعانيه وليس شيء منه خملوقا ويضللون من قال خبلق احلروف وخالف احلنابلة 
خاصة مع هؤالء معروف. ذكران هاتني املسألتني على سبيل املثال وإال فأكثر الناس اليوم 

 هذه يفيف أكثر الصفات وكذلك يف اإلميان فجمهور الناس  خالف ما عليه السلفعلى 
األزمان يقولون: اإلميان التصديق ويقولون: األعمال ليست من اإلميان وإمنا مسيت إمياان يف 
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بعض األحاديث فعلى سبيل اجملاز ومذهب أهل السنة أن اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص 
 (1)وكثري من السلف كفروا من قال: إن اإلميان هو التصديق فقط. إذا عرف". 
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 َلٌة النَّظَُر َواِجٌب َشْرًعا["]َمْسأَ -1 .6

مْجَاَع قَاَم َعَلى ُوُجوِب َمْعرِ  مْجَاِع؛ أِلَنَّ اإْلِ ، النَّظَُر َواِجٌب َشْرًعا. قَاَل اْبُن اْلُقَشرْيِّي: اِبإْلِ َفِة اَّللَِّ
ُُ ِعزُّ الدِّيِن ْبُن َعْبِد قَ َواَل ََتُْصُل إالَّ اِبلنَّظَِر، َوَما اَل يَِتمُّ اْلَواِجُب إالَّ بِِه فَ ُهَو َواِجٌب. وَ  ْي اَل الشَّ

ُب َعَلى اْلُمَكلَِّفنَي إالَّ َأْن َيُكونُوا َشاكِّنَي ِفيَما جيَِ  : َأنَّ النَّظََر اَل جيَِ اَلِم: اأْلََصحُّ ُب اْعِتَقاُدُه السَّ
رُِفوُه. قَاَل: َوَمْعرَِفُة َذاِت اَّللَِّ َوِصَفاتِِه عْ فَ يَ ْلَزُمُهْم اْلَبْحُث َعْنُه، َوالنََّظُر ِفيِه إىَل َأْن يَ ْعَتِقُدوُه، َأْو ي َ 

ِة اَل يف  َعالِِه َوَما مَيَْتِنُع َعَلْيِه يَ تَ َعلَُّق اِبخْلَاصَِّة، َوُهْم قَائُِموَن بِِه َعْن اْلَعامَّ تَ ْعرِيِف َذِلَك ََلُْم  َوأَف ْ
َا ُهْم ُمَكلَّفُ  ِة الظَّاِهَرِة، َوِإمنَّ رِيَن: َهَذا الَِّذي وَن اِبْعِتَقاِدِه، َوقَاَل بَ ْعُض نُ َباَل َوِمْن اْلَمَشقَّ ِء اْلُمَتَأخِّ

، قَاُلوهُ ِمْن ُوُجوِب النَّظَِر َمْبيِنٌّ َعَلى َأنَّ ُكلَّ إْنَساٍن اْبِتَداءً َغرْيُ َعاِرٍف ابََِّللَِّ َحَّتَّ ي َ  ْنظَُر، َوَيْسَتِدلَّ
ُف ماا عالاْيِه السَّلافُ َوَهَذا فَ َيُكوُن النَّظَُر َأوََّل الطَّاَعاِت  وُر أَْهِل اْلِعْلِم، َبْل اأْلَْمُر َومُجْهُ  ِخالا

َحاٌل مَلْ َيُكْن  اِبْلَعْكِس، فَِإنَُّه اَل يُوَجُد َقطُّ إْنَساٌن إالَّ َوُهَو يَ ْعِرُف َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َواَل يُ ْعَرُف َلهُ 
. اللَُّهمَّ إالَّ َمْن َعَرَض لَُه َما أَْفَسَد ِفْطرَ ِفيَها ُمِقرًّا َحَّتَّ يَ ْنظَُر َوَيْستَ  ُُ َمَعُه ِدلَّ َتُه اْبِتَداًء، فَ َيْحَتا

ِحيُح يُ َقوِّي اْلَمْعرَِفَة، َويُ ثَ بِّتُ َها فَِإنَّ اْلَمَعاِرَف تَزِيدُ  ُقُص َعَلى إىَل النَّظَِر. نَ َعْم النَّظَُر الصَّ  َوتَ ن ْ
. قُ ْلُت: َوَهَذا مجُُ   (1). وٌح إىَل َأنَّ اْلَمْعرَِفَة َضُرورِيٌَّة اَل َنظَرِيٌَّة، َوالصَِّحيُح:"اأْلََصحِّ

 

 "]َمْسأََلٌة النَّظَُر َواِجٌب َشْرًعا[-1 .7

مْجَاَع قَاَم َعَلى ُوُجوِب َمْعرِ  مْجَاِع؛ أِلَنَّ اإْلِ ، النَّظَُر َواِجٌب َشْرًعا. قَاَل اْبُن اْلُقَشرْيِّي: اِبإْلِ َفِة اَّللَِّ
ُُ ِعزُّ اوَ  ْي لدِّيِن ْبُن َعْبِد اَل ََتُْصُل إالَّ اِبلنَّظَِر، َوَما اَل يَِتمُّ اْلَواِجُب إالَّ بِِه فَ ُهَو َواِجٌب. َوقَاَل الشَّ

ُب َعَلى اْلُمَكلَِّفنَي إالَّ َأْن َيُكونُوا َشاكِّنَي ِفيَما جيَِ  : َأنَّ النَّظََر اَل جيَِ اَلِم: اأْلََصحُّ َقاُدُه ُب اْعتِ السَّ
ُة َذاِت اَّللَِّ َوِصَفاتِِه فَ يَ ْلَزُمُهْم اْلَبْحُث َعْنُه، َوالنََّظُر ِفيِه إىَل َأْن يَ ْعَتِقُدوُه، َأْو يَ ْعرُِفوُه. قَاَل: َوَمْعرِفَ 

ِة  َعالِِه َوَما مَيَْتِنُع َعَلْيِه يَ تَ َعلَُّق اِبخْلَاصَِّة، َوُهْم قَائُِموَن بِِه َعْن اْلَعامَّ  يف تَ ْعرِيِف َذِلَك ََلُْم اَل َوأَف ْ
رِي َا ُهْم ُمَكلَُّفوَن اِبْعِتَقاِدِه، َوقَاَل بَ ْعُض نُ َباَلِء اْلُمَتَأخِّ ِة الظَّاِهَرِة، َوِإمنَّ َن: َهَذا الَِّذي َوِمْن اْلَمَشقَّ

، عَ قَاُلوهُ ِمْن ُوُجوِب النَّظَِر َمْبيِنٌّ َعَلى َأنَّ ُكلَّ إْنَساٍن اْبِتَداءً َغرْيُ  اِرٍف ابََِّللَِّ َحَّتَّ يَ ْنظَُر، َوَيْسَتِدلَّ
ُف ماا عالاْيِه السَّلافُ فَ َيُكوُن النَّظَُر َأوََّل الطَّاَعاِت َوَهَذا  وُر أَْهِل اْلِعْلِم، َبْل اأْلَْمُر َومُجْهُ  ِخالا
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لَّ، َواَل يُ ْعَرُف َلُه َحاٌل مَلْ َيُكْن زَّ َوجَ اِبْلَعْكِس، فَِإنَُّه اَل يُوَجُد َقطُّ إْنَساٌن إالَّ َوُهَو يَ ْعِرُف َربَُّه عَ 
. اللَُّهمَّ إالَّ َمْن َعَرَض لَُه َما أَْفَسَد ِفْطَرَتُه اْبِتدَ  ُُ َمَعُه ِفيَها ُمِقرًّا َحَّتَّ يَ ْنظَُر َوَيْسَتِدلَّ اًء، فَ َيْحَتا

ِحيُح يُ َقوِّي اْلَمْعرَِفَة،  ُقُص َعَلى َويُ ثَ بِّتُ َها فَِإنَّ إىَل النَّظَِر. نَ َعْم النَّظَُر الصَّ  اْلَمَعاِرَف تَزِيُد َوتَ ن ْ
. قُ ْلُت: َوَهَذا مُجُوٌح إىَل َأنَّ اْلَمْعرَِفَة َضُرورِيٌَّة اَل َنظَرِيٌَّة، َوالصَِّحيُح:".   (1)اأْلََصحِّ

 

 """" 349"""" صفحة رقم " .8

األحوال اجلارية عليهم أو األقوال الصادرة عنهم فيتخذوهنا دينا وشريعة ألهل الطريقة وإن  
كانت خمالفة للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة أو خمالفة ملا جاء عن السلف الصاحل 
ال يلتفتون معها إىل فتيا مفت وال نظر عامل بل يقولون إن صاحب هذا الكالم ثبتت واليته 

له أو يقوله حق وإن كان خالفا فهو أيضا ممن يقتدى به والفقه للعموم وهذه فكل ما يفع
 طريقة اخلصوص

فرتاهم حيسنون الظن بتلك األقوال واألفعال وال حيسنون الظن بشريعة حممد ) صلى هللا عليه 
وسلم ( وهو عني اتباع الرجال وترك احلق مع أن أولئك املتصوفة الذين ينقل عنهم مل يثبت 

نقل عنهم كان يف النهاية دون البداية وال علم أهنم كانوا مقرين بصحة ما صدر عنهم  أن ما
أم ال وايضا فقد يكون من أئمة التصوف وغريهم من زل زلة جيب سرتها عليه فينقلها عنه 

 من ال يعلم حاله ممن مل يتأدب بطريق القوم كل التأدب

رت األمور اليت هتدم الدين فإنه رمبا ظهوقد حذر السلف الصاحل من زلة العامل وجعلوها من 
 فتطري يف الناس كل مطار فيعدوهنا دينا وهي ضد الدين فتكون الزلة حجة يف الدين

فكذلك أهل التصوف ال بد من يف االقتداء ابلصوىف من عرض أقواله وأفعاله على حاكم 
رض ل العامل تعحيكم عليها هل هي من مجلة ما يتخذ دينا أم ال واحلاكم هو الشرع وأقوا

على الشرع أيضا وأقل ذلك يف الصوىف أن نسأله عن تلك األعمال إن كان عاملا ابلفقه  
 كاجلنيد وغريه رمحهم هللا

ولكن هؤالء الرجال النابتة ال يفعلون ذلك فصاروا متبعني الرجال من حيث هم رجال ال 
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تصوفة وما عليه املالصاحل  خالف ما عليه السلفمن حيث هم راجحون ابحلاكم احلق وهو 
أيضا إذ قال إمامهم سهل بن عبد هللا التسرتى مذهبنا مبىن على ثالثة اصول االقتداء ابلنىب 

 (1)) صلى هللا عليه وسلم ( يف األخالق." 
خالف ما عليه ( ابحلاكم احلق، وهو 1"حيث هم رجال ال من حيث هم )حاكمون( ) .9

( قال إمامهم سهل بن عبد هللا التسرتي: 2)الصاحل وما عليه املتصوفة أيضا، )إذ(  السلف
(: االقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف 4( ثالثة )أصول( )3مذهبنا )مبين على( )

(. ومل يثبت 5األخالق/ واألفعال،/ واألكل من احلالل، وإخالص النية يف مجيع األعمال )
بل اتباع الرجال، شأن (، وحاشاهم من ذلك، 6يف طريقهم اتباع الرجال على )احنراف( )

 أهل الضالل.

( 8( يف هذه األزمنة أعرضوا عن النظر يف العلم الذي )أرادوا( )7والسادس: رأي )انبغة( )
( 10( )أخذوا( )9الكالم فيه والعمل حبسبه، مث رجعوا إىل تقليد بعض الشيوخ )الذين( )

)عنهم(  تغافل من املأخوذعنهم يف زمان الصبا الذي هو/ مظنة لعدم التثبت من اآلخذ، أو ال
( 12(، مث جعلوا أولئك الشيوخ يف أعلى درجات الكمال، ونسبوا إليهم ما )أنسوا( )11)

( فهموا عنهم على غري تثبت وال سؤال عن َتقيق املسألة املروية، 13به من اخلطأ، أو )ما( )
ألزمنة، عة يف هذه اوردوا مجيع ما نقل عن األولني مما هو احلق والصواب، كمسألة الباء الواق

( اليت اتفق 15( الرخوة )14فإن طائفة ممن تظاهر ابالنتصاب لإلقراء زعم أهنا )الباء( )
( 16القراء   وهم أهل صناعة األداء، والنحويون أيضا   وهم الناقلون )حقيقة النطق هبا( )

 عن العرب  

_________ 

 ( يف سائر النسُ ما عدا )غ( و )ر(: "راجحون".1)

 ساقط من )غ( و )ر(.( 2)

 ( ساقط من )غ( و )ر(.3)

 ( يف )غ( و )ر(: "أوصاف".4)
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 (.78 1(، والطبقات الكربى للشعراين )190 10( بنحوه يف احللية )5)

 ( يف )غ( و )ر(: "اجلزاف".6)

 ( يف )خ(: "اتبعة". ويف )ط(: "انبتة".7)

 .( يف )م(: "هو أرادوا". ويف )ط( و )خ( و )ت(: "هم أرادوا"8)
 ( ساقط من )غ( و )ر(.9)

 ( يف )م( و )غ( و )ر(: "أخذا".10)

 ( يف سائر النسُ ما عدا )غ( و )ر(: "عنه".11)

 ( يف سائر النسُ ما عدا )غ( و )ر(: "نسبوا".12)

 ( زايدة من )غ( و )ر(.13)

 ( زايدة من )غ( و )ر(.14)

 كما قرأها هذا املقرئ  ( الباء من صفاهتا الشدة واجلهر، وليست من احلروف الرخوة،15)
 (.99املشار إليه. انظر: هداية القاري )ص

 (1)( ما بني القوسني ساقط من )خ( و )ط(.." 16)
"مفت وال نظر عامل، بل يقولون: إن صاحب هذا الكالم ثبتت واليته، فكل ما  .10

 ةيفعله أو يقوله حق، وإن كان خمالفا فهو أيضا ممن يقتدى به، والفقه للعموم، وهذه طريق
 اخلصوص!

فرتاهم حيسنون الظن بتلك األقوال واألفعال وال حيسنون الظن بشريعة حممد صلى هللا عليه 
وسلم، وهو عني اتباع الرجال وترك احلق، مع أن أولئك املتصوفة الذين ينقل عنهم مل يثبت 

نهم عأن ما نقل عنهم كان يف النهاية دون البداية، وال علم أهنم كانوا مقرين بصحة ما صدر 
أم ال، وأيضا فقد يكون من أئمة التصوف وغريهم من زل زلة جيب سرتها عليه، فينقلها عنه 

 من ال يعلم حاله ممن مل يتأدب بطريق القوم كل التأدب.

وقد حذر السلف الصاحل من زلة العامل، وجعلوها من األمور اليت هتدم الدين، فإنه رمبا 
 ا دينا، وهي ضد الدين، فتكون الزلة حجة يفظهرت فتطري يف الناس كل مطار، فيعدوهن
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 الدين.

فكذلك أهل التصوف البد يف االقتداء ابلصويف من عرض أقواله وأفعاله على حاكم حيكم 
عليها: هل هي من مجلة ما يتخذ دينا أم ال؟ واحلاكم هو الشرع وأقوال العامل تعرض على 

اجلنيد عمال إن كان عاملا ابلفقه، كالشرع أيضا، وأقل ذلك يف الصويف أن نسأله عن تلك األ
 وغريه رمحهم هللا.

ولكن هؤالء الرجال النابتة ال يفعلون ذلك، فصاروا متبعني الرجال من حيث هم رجال ال 
صوفة الصاحل وما عليه املت خالف ما عليه السلفمن حيث هم راجحون ابحلاكم احلق، وهو 

أيضا، إذ قال إمامهم سهل بن عبد هللا التسرتي: مذهبنا مبين على ثالثة أصول: االقتداء 
 (1)ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف." 

"موسى عليه السالم فإذا كان قد خفي على املذكورين فال يستبعد خفاؤه على من  .11
 وأن احلق ما هم عليه خاصة إذا كان احملتج ممندوهنم، ويقال أيضا ملن احتجوا أبكثر الناس 

ينتسب إىل مذهب اإلمام أمحد واحلنابلة: أكثر الناس يف هذه األزمان خمالفون ملا عليه اإلمام 
أمحد وأصحابه يف كثري من صفات الرب، منها صفة علو الرب سبحانه فوق مساواته واستواؤه 

هنم، وبعضهم صفة ويبدعون من أثبتها ويضللو على عرشه فأكثر الناس اليوم ال يثبتون هذه ال
يكفرهم وخيصون احلنابلة بذلك ألن مذهب اإلمام أمحد وأصحابه إثبات صفات الرب 
واستوائه على عرشه حقيقة من غري تكييف وال متثيل، وعلى ذلك أئمة اإلسالم وكالمهم 

 معروف يف تضليل من مل يثبت هذه الصفة وأكثرهم صرح بكفرهم.

سألة كالم الرب سبحانه أكثر الناس اليوم يقولون كالمه سبحانه هو املعىن ومن ذلك م
النفسي وأن حروف القرآن خملوقة ومذهب أمحد وأصحابه وسائر األئمة أن القرآن كالم هللا 
حروفه ومعانيه وليس شيء منه خملوقا ويضللون من قال خبلق احلروف وخالف احلنابلة 

تني املسألتني على سبيل املثال وإال فأكثر الناس اليوم خاصة مع هؤالء معروف. ذكران ها
يف أكثر الصفات وكذلك يف اإلميان فجمهور الناس يف هذه  خالف ما عليه السلفعلى 

األزمان يقولون: اإلميان التصديق ويقولون: األعمال ليست من اإلميان وإمنا مسيت إمياان يف 
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 سنة أن اإلميان قول وعمل، يزيد وينقصبعض األحاديث فعلى سبيل اجملاز ومذهب أهل ال
 (1)وكثري من السلف كفروا من قال: إن اإلميان هو التصديق فقط. إذا عرف." 

"قال مالك بن أنس رمحه هللا تعاىل إمام دار اَلجرة: الكالم يف الدين أكرهه. ويعين  .12
رهه، ومل يزل كابلكالم يف الدين اخلصومات واجلدل يف الدين يعين: يف ابب املعتقد، يقول: أ

أهل بلدان يكرهونه. يعين: حيكي عن أهل املدينة الذين التقى فهو قريب العهد ابلنبوة. ومل 
يزل أهل بلدان يكرهونه وينهون عنه حنو الكالم يف رأي جهم والقدر وكل ما أشبهه وكل ما 

 نأشبه ذلك. يعين: كل ما خالف عقيدة أهل السنة واجلماعة فاألصل عدم اخلوض فيه أل
اخلوض فيه يعني على نشره، وميكن من قلب من مل يعرف الرد على هذه البدعة من الشك 
والرتدد يف معتقد أهل السنة واجلماعة، ولذلك األصل يف دعوة الناس ويف تعليم املعتقد 
األصل هو عقيدة أهل السنة واجلماعة، وإمنا ينظر يف أقوال أهل البدع لردها ال لتعلم كما 

هل السنة واجلماعة، فكما يقرر عقيدة أهل السنة واجلماعة ابلدليل كذلك يعلم عقيدة أ
الم الصاحل، وهذا ك خالف ما عليه السلفتقرر عقيدة أهل البدع ابلدليل، نقول: هذا 

اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل يدل على ذلك، أن األصل عدم اخلوض يف كالم أهل البدع 
، وال أريد الرد عليه، حينئذ يضبط أوال مث بعد ذلك يفندهذا األصل فيه، وإمنا ينظر فيه إذا 

أحب الكالم إال فيما َتته عمل، أما الذي ال ينطوي َتته عمل فاألصل يف املسلم أنه يبتعد 
عن هذا العلم، إذ العلم النافع هو الذي يرتتب عليه العمل، وأما الذي ال يرتتب عليه عمل 

 فهذا ليس بعلم انفع.

عاىل: فأما الكالم يف دين هللا، ويف هللا عز وجل فالسكوت أحب إيل ألين قال رمحه هللا ت
رأيت أهل بلدان ينهون عن الكالم يف دين هللا إال فيما َتته عمل. أورده يف ))جامع بيان 
العلم((. قال ابن عبد الرب رمحه هللا تعاىل معلقا على كالم مالك رمحه هللا تعاىل مؤيدا له: 

محه هللا تعاىل عليه اجلماعة العلماء قدميا وحديثا وهو عدم اخلوض يف  والذي قاله مالك ر 
كالم أهل البدع ال يف رأي اجلهم وال يف أراء املعتزلة وال األشاعرة وال الكالبية وال غريهم. 
ألين كما ذكرت أن هذا من ما يعني على نشره، وقد يذكر أو تذكر البدعة فحينئذ السامع 
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قد  ل البدعة، وال ينكشف له زيفها، إذا ذكران البدعة بدليلها حينئذقد ينطوي قلبه على دلي
يتلقى القلب هذه البدعة ويشرب هذه البدعة، حينئذ إذا جئ الرد وخاص إذا كان ضعيفا 
حينئذ قد ال ينزع من قلبه ذلك األمر، وحينئذ نبقى على األصل وهو ما عليه السلف 

 دة أهل السنة واجلماعة.الصاحل فال تذكر يف جمالس العلم إال عقي

قال رمحه هللا تعاىل: والذي قاله مالك رمحه هللا تعاىل عليه مجاعة العلماء قدميا وحديثا من 
أهل احلديث والفتوى، وإمنا خالف ذلك أهل البدع املعتزلة وسائر الفرق، وأما اجلماعة فعلى 

ل أو كما ذكران رد الباط  -ما قال مالك رمحه هللا تعاىل يف جامع بيان العلم، إال يف حال 
 فحينئذ ال بد من الكالم. -انتشار بدعة وحنوها 

رابعا: اتفاق السلف يف مسائل العقيدة، فهي حمل إمجاع ال خالف بينهم خبالف أهل البدع 
الرافضة أصناف وفرق واجلهمية أصناف وفرق واملعتزلة واألشاعرة وكل أصحاب البدع يفرتقون 

لسنة واجلماعة فعقيدهتم واحدة وال خالف بينهم البتة يف األصول.." إذا اختلفوا، وأما أهل ا
(1) 

يت: حائية، ومس -"واملصنف عليه رمحة هللا تعاىل إمنا صنف هذه املنظومة احلائية  .13
،  للحاجة إليها، فإنه قد وقعت يف أوائل عصره فنت متُو -ألن آخر قافيتها هو حرف احلاء 

جل تدأ بعد التمهيد ابلتمسك ابلسنة وبكتاب هللا عز و كالقول خبلق القرآن، وبذلك قد اب
بذكر مسألة مهمة وهي القول أبن القرآن كالم هللا ليس مبخلوق، وذلك يريد به الرد على 

الف خبأهل البدع من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة والكالبية وغريهم الذين قالوا خبالف ذلك، 
ول لدليل على ذلك أن املصنف عليه رمحة هللا أمن الصحابة والتابعني. وا ما عليه السلف

ما ابتدأ بعد التمهيد ابلتمسك ابألصول هو الكالم على أن القرآن كالم هللا، وذلك أن 
هذه الفتنة قد شاعت وذاعت يف عصره، فاحتُا إىل نفيها ونبذها، وبيان أن احلق والصواب 

 على خالفها.

 التمسك ابلكتاب والسنة

رحيم قال اإلمام احلافظ عبد هللا بن سليمان بن أيب داود السجستاين رمحه بسم هللا الرمحن ال
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هللا تعاىل: ]متسك حببل هللا واتبع اَلدى وال تك بدعيا لعلك تفلح[.قوله: ]متسك[: املراد 
بذلك هو األخذ بقوة، ولذلك يقول النيب عليه الصالة والسالم: )عليكم بسنيت وسنة اخللفاء 

من بعدي، متسكوا هبا وعضوا عليها النواجذ(، واإلمساك: هو القبض الراشدين املهديني 
ابليدين، وكذلك العناية ابالتباع واالقتداء. قال: ]حببل هللا[: واملراد به ما ينجو به اإلنسان، 
قال: ]واتبع اَلدى[، واَلدى: املراد بذلك الداللة والرشاد وهي على معنيني يف كالم هللا 

 الكالم مبعىن: التوفيق واَلداية، وأتيت مبعىن: الداللة واإلرشاد، وسيأيت سبحانه وتعاىل: أتيت
عليها. قال: ]وال تك بدعيا لعلك تفلح[: االبتداع: هو إحداث شيء يف الدين ما مل أيت 
به الكتاب والسنة، ويسمى: إحدااث، ولذلك يقول النيب عليه الصالة والسالم كما يف 

أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد(، والفالح: الصحيحني من حديث عائشة: )من 
 (1)هو النجاة والفوز.." 
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واألئمة؛ ومن  خالف ما عليه السلف"وأكثر أهل هذه األمصار اليوم، على -1 .16
له بصرية ابحلق، مل يغرت بكثرة املخالف، فإن أهل احلق هم أقل الناس فيما مضى، فكيف 

سأل نهبذه األزمان اليت غلب فيها اجلهل، وصار بسبب ذلك املعروف منكرا، واملنكر معروفا؟
صراطه املستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، من النبيني والصديقني، هللا أن يهدينا وإخواننا 

ن أاب وسئل أيضا: الشيُ عبد هللا بن عبد الرمحوالشهداء والصاحلني، وصلى هللا على حممد.
بطني، رمحه هللا تعاىل، قال السائل: إن قال قائل: تقرون أن إمجاع األمة حجة، وأهنا ال 

لفتم مجيع العلماء، من أهل األمصار قاطبة، وادعيتم ما مل جتتمع على ضاللة، وأنتم قد خا
يدعه غريكم، وأنكرمت ما مل ينكر يف مجيع األرض، وافرتيتم أمرا أنكرته مجيع علماء األمة؛ 
واإلشارة هنا إىل التوحيد، وما دعا إليه الشيُ حممد بن عبد الوهاب، وتكفري من أشرك ابهلل 

ذا فأجاب قدس هللا روحه: أما دعوى هفما اجلواب لذلك؟ يف ألوهيته عند املشاهد وغريها،
املبطل إمجاع العلماء على جواز دعاء أهل القبور، واالستغاثة هبم، والتقرب إليهم ابلنذور 

 (1)والذابئح، فهذا كذب ظاهر؛". 
قرآن كالم هللا حروفه "خملوقة؛ ومذهب أمحد وأصحابه وسائر األئمة: أن ال-2 .17

ومعانيه، وليس شيء منه خملوقا، ويضللون من قال خبلق احلروف؛ وخالف احلنابلة مع هؤالء 
الف ما خمعروف، ذكران هاتني املسألتني على سبيل املثال، وإال فكثري الناس اليوم على 

يقولون:  ،وكذلك يف اإلميان، فجمهور الناس يف هذه األزمانيف أكثر الصفات. عليه السلف
اإلميان هو التصديق، ويقولون: األعمال ليست من اإلميان، وإن مسيت إمياان يف بعض 
األحاديث، فعلى سبيل اجملاز ؛ ومذهب أهل السنة: أن اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص ؛ 

لمحتج إذا عرف ذلك، تبني لوكثري من السلف كفروا من قال: إن اإلميان هو التصديق فقط.
إن كان على مذهب اإلمام أمحد وأصحابه، ومجيع أهل السنة يف إثبات الصفات  -أبكثر 

أن حجته حجة داحضة واهية، وعلم أن أهل احلق هم األقلون عددا، األعظمون عند  -
هللا قدرا، وقد روى ابن وضاح، عن علي ابن أيب طالب رضي هللا عنه قال: "تعلموا العلم 

أهله؛ فإنه سيأيت من بعدكم زمان ينكر فيه تسعة تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من 
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ويشهد لذلك قول النيب صلى هللا عليه وسلم: " تفرتق أميت على ثالث وسبعني أعشارهم".
، وقال: " بدأ اإلسالم غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، 1فرقة، كلها يف النار إال واحدة" 

،  4/102، وأمحد  4597أبو داود: السنة  1__________.2فطوىب للغرابء " 
، وأمحد  3986، وابن ماجه: الفنت  145مسلم: اإلميان  2518.2والدارمي: السري 

2/389 .".(1) 
"وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قربه صلى هللا عليه وسلم، -3 .18

 هللا سبحانه هنى األمة عن رفع أصواهتم فوقوطول القيام هناك فهو خالف املشروع؛ ألن 
صوت النيب صلى هللا عليه وسلم، وعن اجلهر له ابلقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على 

 غض الصوت عنده يف قوله تعاىل: }اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوتِ 
( 1ْم َوأَنْ ُتْم اَل َتْشُعُروَن  )ْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض َأْن ََتَْبَط أَْعَماُلكُ النَّيبِّ َواَل جَتَْهُروا لَهُ ابِ 

ُ قُ ُلوهَبُمْ  ِ أُولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اَّللَّ وَن َأْصَواهَتُْم ِعْنَد َرُسوِل اَّللَّ  لِلت َّْقَوى ََلُْم َمْغِفَرٌة }ِإنَّ الَِّذيَن يَ ُغضُّ
وألن طول القيام عند قربه صلى هللا عليه وسلم، واإلكثار من تكرار (2ِظيٌم  )َوَأْجٌر عَ 

السالم يفضي إىل الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع األصوات عند قربه صلى هللا عليه وسلم، 
وذلك خيالف ما شرعه هللا للمسلمني يف هذه اآلايت احملكمات، وهو صلى هللا عليه وسلم 

هكذا ما و  ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قربه ما خيالف األدب الشرعي.حمرتم حيا وميتا، فال
يفعله بعض الزوار وغريهم من َتري الدعاء عند قربه مستقبال للقرب رافعا يديه يدعو، فهذا  

الصاحل من أصحاب رسول هللا وأتباعهم  خالف ما عليه السلفكله 
 (2)". 3سورة احلجرات اآلية ( 2)2( سورة احلجرات اآلية 1)__________إبحسان

"ومما يبني لك عدم االغرتار ابلكثرة: أن أكثر أهل هذه األمصار اليت ذكرت -4 .19
خمالفون للصحابة والتابعني وأئمة اإلسالم، خصوصا اإلمام أمحد، ومن وافقه يف صفات 

لك قوَلم: م عن مواضعه، من ذ، يتأولون أكثر الصفات بتحريف الكل-تبارك وتعاىل-الرب 
إن هللا ال يتكلم حبرف وصوت، وأن حروف القرآن خملوقة، ويقولون: اإلميان جمرد 

وكالم السلف واألئمة يف ذم أهل هذه املقاالت كثري، وكثري منهم صرح بكفرهم، التصديق.
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أكثر هذه و وأفاضل أصحابه بعده. -رمحه هللا-وأكثر األئمة ذما َلم وتضليال اإلمام أمحد 
ة واألئمة، ومن له بصرية ابحلق مل يغرت بكثر  خالف ما عليه السلفاألمصار اليوم على 

املخالف، فإن أهل احلق هم أقل الناس فيما مضى، فكيف هبذه األزمان اليت غلب فيها 
واننا نسأل هللا أن يهدينا وإخاملعروف منكرا، واملنكر معروفا؟ -بسبب ذلك-اجلهل، وصار 

ستقيم؛ صراط الذين أنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني. صراطه امل
خة كتب طبعت عن نس"انتهت الرسالة"وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم تسليما.

، من خط املصنف يف آخرها ما نصه:  -رمحه هللا-بقلم الفقري إىل هللا عبد هللا الرشيد الفُر
 (1).". 1345سنة 

-وسلم  صلى هللا عليه –"وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قربه -5 .20
، وطول القيام هناك فهو خالف مشروع؛ ألن هللا سبحانه هنى األمة عن رفع أصواهتم فوق 

، وحثهم له ابلقول كجهر بعضهم لبعض، وعن اجلهر -صلى هللا عليه وسلم  –صوت النيب 
ْوِت على غض الصوت عنده يف قوله تعاىل: "اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق صَ 

ْشُعُروَن * ِإنَّ  ال تَ النَّيبِّ َوال جَتَْهُروا لَُه اِبْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض َأْن ََتَْبَط أَْعَماُلُكْم َوأَنْ ُتمْ 
وَن َأْصَواهَتُْم ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ أُولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اَّللَُّ قُ ُلوهَبُْم لِلت َّ  ْقَوى ََلُْم َمْغِفَرٌة الَِّذيَن يَ ُغضُّ

 [ .3-2َوَأْجٌر َعِظيٌم" ]احلجرات:

يفضي إىل  ر السالم، واإلكثار من تكرا-صلى هللا عليه وسلم  –وألن طول القيام عند قربه 
، وذلك خيالف -صلى هللا عليه وسلم  –الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع األصوات عند قربه 

حمرتم  –صلى هللا عليه وسلم  -ما شرعه هللا للمسلمني يف هذه اآلايت احملكمات، وهو 
 حياً وميتاً، فال ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قربه ما خيالف األدب الشرعي.

يفعله بعض الزوار وغريهم من َتري الدعاء عند قربه مستقباًل للقرب رافعًا يديه وهكذا ما 
الصاحل من أصحاب رسول هللا وأتباعهم إبحسان،  خالف ما عليه السلفيدعو، فهذا كله 

سنيت وسنة "عليكم ب –صلى هللا عليه وسلم  –بل هو من البدع احملداثت، وقد قال النيب 
 من بعدي، متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت اخللفاء الراشدين املهديني
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األمور، فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة" أخرجه أبو داود، والنسائي إبسناد حسن، 
: "من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجه -صلى هللا عليه وسلم  –وقال 

 مالً ليس عليه أمران فهو رد".البخاري، ومسلم، ويف رواية ملسلم: "من عمل ع

 – رجاًل يدعو عند قرب النيب –رضي هللا عنهما  –ورأى علي بن احلسني زين العابدين 
، فنهاه عن ذلك، وقال: أال أحدثك حديثًا مسعته من أيب، عن -صلى هللا عليه وسلم 
ال بيوتكم و أنه قال: "ال تتخذوا قربي عيداً،  –صلى هللا عليه وسلم  –جدي، عن رسول هللا 

قبوراً، وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغين أينما كنتم"، أخرجه احلافظ حممد بن عبد الواحد 
 املقدسي يف كتابه: )األحاديث املختارة( .

ميينه على  من وضع –وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السالم عليه صلى هللا عليه وسلم 
صلى هللا  –َليئة ال جتوز عند السالم عليه مشاله فوق صدره أو َتته كهيئة املصلي فهذه ا

عليه وسلم، وال عند السالم على غريه من امللوك والزعماء وغريهم، ألهنا هيئة ذل وخضوع 
وعبادة ال تصلح إال هلل، كما حكى ذلك احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف الفتح عن العلماء، 

 باع هدي السلف الصاحل.واألمر يف ذلك جلي واضح ملن أتمل املقام وكان هدفه ات

وأما من غلب عليه التعصب واَلوى والتقليد األعمى وسوء الظن ابلدعاة إال هدي السلف 
الصاحل فأمره إىل هللا، ونسأل هللا لنا وله اَلداية والتوفيق إليثار احلق على ما سواه إنه سبحانه 

 (1)خري مسئول.". 
 

 ]أريد ƒ"اسلك منهج السلف عند االختالف واحذر من التعصب لألشخاص .21
نصيحة للخالص مما أراه يف بالدان من دخول احلزبية يف الدين والفنت اليت طمت بني املشايُ 
وطالب العلم الذين مل يكن مههم إال معرفة رأي فالن يف فالن، أان واحلمد هلل أمسك لساين 

ُ، وأستمع إىل علماء الفريقني وأجد عند كل خريا، ولكن عن احلديث يف أي من املشاي
عندما يتطرق املشايُ إىل احلديث عن بعض املشايُ الذين يرون أهنم على غري سبيلهم 
يضيق صدري من الشيُ، وقد أنقطع عن احلضور للدرس طويال، فأان ماذا أمسع وعلى من 

آلخر، ريق حيذر من السماع للفريق اأتعلم، وهل جيوز األخذ منهم مجيعا، مع العلم أبن كل ف
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وكيف أعرف احلق؟ فعندما طالعت الكتب الكبرية القدمية يف الفقه مثال أجد العلماء يف 
غاية األدب مع بعضهم، فعندما طالعت املبسوط وجدته يسرد الرأي للشافعي ويرتحم عليه 

هؤالء القدامى  نا وبنيوال يزيد عن قوله أما عندان فكذا، فأشعر مبدى الشقة اليت بني مشاخي
وحنن مجيعا حنب السلف ونتقرب إىل هللا عز وجل مبنهج السلف، انصحوين ألنين متوقف 

^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله عن التحصيل وال أدري ماذا أفعل؟[ 
الد نظرا بفاعلم أن هذا األمر الذي ذكرته مما عمت به البلوى يف بعض الوصحبه، أما بعد:

لشيوع التقصري يف معرفة ما كان عليه السلف من األدب والنصيحة واحلرص على أخوة 
الدين مما أدى إىل كثرة اخلالف والفرقة بني اجلماعات، وظهور التباغض بينهم والتدابر وجرح 

فإننا  ولذلكمن الصحابة والتابعني. خالف ما عليه السلفبعضهم بعضا وهذا كله 
طلب العلم النافع على أهله من العلماء املتمكنني احلريصني على  -1أمور:ننصحك بعدة 

وعليك أال ختوض  -2تعليمه وبذله مع حرص على مجع الكلمة والبعد عن مواطن الفتنة.
يف أعراض إخوانك املؤمنني مقلدا يف ذلك جلماعة أو طريقة شيُ بل عليك اتباع األدب 

ما أننا ننصحك مبطالعة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث ك  -3الذي كان عليه سلف األمة.
يف اململكة السعودية، وفتاوى ابن ابز يف اجلماعات وهي موجودة ضمن فتاواه، فقد وضحوا  

كما ننصح ابلتعاون مع اجلميع يف   -4كثريا من اخلالف ودعوا إىل مل الصف ونبذ الفرقة.
وهللا .4402وراجع الفتوى رقم: مجاعة كان.احلق وترك ما نص العلماء على أنه ابطل يف أي 

 (1)." 1429رجب  23أعلم.

 ]رأيت يف املسجد ƒ"ال يشرع استقبال قرب النيب صلى هللا عليه وسلم عند الدعاء .22
رفعون أيديهم، فهل يالنبوي أن الناس يستقبلون قرب النيب صلى هللا عليه وسلم عند الدعاء و 

" ما يفعله بعض الزوار وغريهم من َتري الدعاء عند قربه صلى ^احلمد هللهذا من السنة؟[ 
الصاحل من  خالف ما عليه السلفهللا عليه وسلم مستقبال للقرب رافعا يديه يدعو، فهذا 

ى هللا لبل هو من البدع احملداثت، وقد قال النيب صأصحاب رسول هللا وأتباعهم إبحسان.
عليه وسلم: )عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، متسكوا هبا وعضوا 
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عليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة( أخرجه 
أبو داود، والنسائي إبسناد حسن، وقال صلى هللا عليه وسلم: )من أحدث يف أمران هذا ما 

ه فهو رد( أخرجه البخاري ومسلم، ويف رواية ملسلم: )من عمل عمال ليس عليه ليس من
ورأى علي بن احلسني زين العابدين رضي هللا عنهما رجال يدعو عند قرب أمران فهو رد( .

النيب صلى هللا عليه وسلم، فنهاه عن ذلك، وقال: أال أحدثك حديثا مسعته من أيب، عن 
عليه وسلم أنه قال: )ال تتخذوا قربي عيدا، وال بيوتكم  جدي، عن رسول هللا صلى هللا

قبورا، وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغين أينما كنتم( أخرجه احلافظ حممد بن عبد الواحد 
 وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السالم عليهاملقدسي يف كتابه: "األحاديث املختارة".

ي فهذه اَليئة فوق صدره أو َتته كهيئة املصل صلى هللا عليه وسلم من وضع ميينه على مشاله
ال جتوز عند السالم عليه صلى هللا عليه وسلم، وال عند السالم على غريه من امللوك والزعماء 
وغريهم؛ ألهنا هيئة ذل وخضوع وعبادة ال تصلح إال هلل، كما حكى ذلك احلافظ ابن حجر 

اتباع  ي واضح ملن أتمل املقام وكان هدفهرمحه هللا يف الفتح عن العلماء، واألمر يف ذلك جل
وأما من غلب عليه التعصب واَلوى والتقليد األعمى وسوء الظن هدي السلف الصاحل.

ابلدعاة إىل هدي السلف الصاحل فأمره إىل هللا، ونسأل هللا لنا وله اَلداية والتوفيق إليثار 
ن ابز رمحه لشيُ عبد العزيز بفضيلة ااحلق على ما سواه، إنه سبحانه خري مسئول" انتهى.

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ( .110 -16/108"جمموع فتاوى ابن ابز" )هللا.

 ]سنقوم أبداء رحلة العمرة يف هناية ƒ"هل جيوز تكرار العمرة؟ وكم يكون بينهما؟ .23
وسؤايل: هل ميكن عمل أكثر من عمرة؟ مبعىن عمل  شهر شعبان وبداية رمضان إن شاء هللا

جيب  وكم الفرتة اليت -عمرة مث االنتظار فرتة واإلحرام مرة أخرى مث القيام بعمرة أخرى
 ال حُر من تكرار العمرة. فقد َرغَّب النيب صلى هللا^احلمد للهانتظارها بني العمرتني؟.[ 

َوال أَبَْس  املغين:قال ابن قدامة يفقتاً بني العمرتني.عليه وسلم يف العمرة إىل العمرة، ومل حيدد و 
َنِة ِمرَارًا، ُرِوَي َذِلَك َعْن َعِليٍّ ، َواْبِن ُعَمَر ، َواْبِن َعبَّاٍس ، َوأََنٍس ، وَ  َعاِئَشَة َأْن يَ ْعَتِمَر يف السَّ

اِفِعيِّ أَلنَّ َعاِئَشةَ  ْهٍر َمرََّتنْيِ أِبَْمِر النَّيبِّ اْعَتَمَرْت يف شَ  ، َوَعطَاٍء ، َوطَاُوٍس ، َوِعْكرَِمَة ، َوالشَّ

                                         
 5/3994وجواب؟ حممد صاحل املنجد  موقع اإلسالم سؤال (1)



22 

 

ارَ  ٌة ِلَما صلى هللا عليه وسلم، َوأِلَنَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: )اْلُعْمَرُة إىَل اْلُعْمرَِة َكفَّ
نَ ُهَما( . ُمت ََّفٌق َعَلْيِه. جيوز تكرار هل ( :17/432وسئل الشيُ ابن ابز يف جمموع الفتاوى )بَ ي ْ

لَّى " ال حُر يف ذلك، النيب صَ فأجاب:العمرة يف رمضان طلبا لألجر املرتتب على ذلك؟
نَ ُهَما، َواحلَْجُّ اْلَمرْبُوُر لَيْ  اَرٌة ِلَما بَ ي ْ َس لَُه َجزَاٌء ِإال اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قال: )اْلُعْمَرُة ِإىَل اْلُعْمرَِة َكفَّ

إذا اعتمر ثالث أو أربع مرات فال حُر ( .1349( ومسلم )1773ري )اجْلَنَُّة( رواه البخا
ة يف ذلك. فقد اعتمرت عائشة رضي هللا عنها يف عهد النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يف حج

إنين ( :11/337وسئلت اللجنة الدائمة )الوداع عمرتني يف أقل من عشرين يوما " اه .
كيلو مرت، ويف شهر رمضان املبارك من كل عام أذهب   100ة أسكن يف قرية تبعد عن مك

إىل مكة معتمرا، وأصلي صالة اجلمعة والعصر، مث أعود إىل قرييت، وقد تناقشت هبا مع 
إذا كان أجابت:فبعض إخواين فقالوا يل: ال جتوز العمرة كل أسبوع يف شهر رمضان املبارك.

وقد ا اه .ص يف َتديد فرتة بني العمرة واليت تليهالواقع كما ذكرت فذلك جائز، ألنه مل يرد ن
ذهب بعض العلماء إىل َتديد املدة بني العمرتني مبا إذا ظهر له شعر حيلقه يف العمرة الثانية، 

متع قال الشيُ ابن عثيمني يف الشرح املوهذه املدة قد تكون حنواً من أسبوع أو عشرة أايم.
ناء وبتمر إال إذا مَحَّم رأسه" محم أي: اسود من الشعر.قال اإلمام أمحد: " ال يع( :7/242)

على هذا يكون ما يفعله العامة اآلن من تكرار العمرة، والسيما يف رمضان كل يوم إن مل 
قال ابن ه .ا خالف ما عليه السلفيكن بعضهم يعتمر يف النهار عمرة ويف الليل عمرة 

َُ  عنه يف ُكلٍّ َشْهٍر َمرًَّة. وََكاَن أََنٌس إَذا مَحَّ "َوقَاَل َعِليٌّ رضي هللاقدامة يف "املغين": َم رَْأَسُه َخَر
اِفِعيُّ يف ُمْسَنِدِه. َوقَاَل ِعْكرَِمُة: يَ ْعَتِمُر إَذا أَْمَكَن اْلُموَسى ِمْن شَ  ْعرِِه. َوقَاَل فَاْعَتَمَر. َرَوامُهَا الشَّ

. وقَاَل َأمْحَُد: إَذا اْعَتَمَر َفال بُدَّ مِ َعطَاٌء: إْن َشاَء اْعَتَمَر يف ُكلِّ َشْهٍر مَ  ْن َأْن حَيِْلَق أَْو رََّتنْيِ
ٍم مُيِْكُن َحْلُق الرَّْأِس" اه . َر ، َويف َعَشَرِة َأايَّ موع الفتاوى وقال شيُ اإلسالم يف جميُ َقصِّ

َة َوال َغرْيَِها ْمَرِة ال مِ والذي نص عليه َأمْحَد أَنَّهُ ال ُيْسَتَحبُّ اإِلْكثَاُر ِمْن اْلعُ ( :26/45) ْن َمكَّ
ُبُت ِفيِه َشْعرُُه َومُيِْكُنُه احلِْ  ًة َوَلْو أَنَُّه ِمْقَداُر َما يَ ن ْ الُق )يعين احللق( َبْل جَيَْعُل َبنْيَ اْلُعْمَرَتنْيِ ُمدَّ

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." اه . بتصرف.
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 "معىن التغينِّ ابلقراءة .24

ƒ مسعت أن هناك أحاديث تدل على مشروعية التَّغينِّ ابلقرآن، فكيف ميكن أن نفهم هذه[ 
 األحاديث؟[ 

 ^احلمد هلل

 التغيّن ابلقراءة يعين:

 َتسني الصوت ابلقراءة مع اجلهر هبا خبشوع وترقيق وَتّزن من غري تكّلف وال مبالغة. -1

 ابلقراءة، كما يف صحيح مسلم، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى فالتغيّن معناه اجلهر
هللا عليه وسلم: )ما أذن هللا لشيء كأَذنه لنيب يتغىّن ابلقرآن جيهر به( ، وأذنه من اإلذن، 

 ويف رواية )كإذنه( وفيه أمر وحث على َتسني الصوت ابلتالوة.

الصوت ابلقراءة  ان له. ومعىن اجلهر: رفعواحلديث نّص يف معىن التغيّن، فلفظ )جيهر به( بي
وَتسينه هبا فطرة ال صنعة، يرتّّن به ويطرب، وقد كانت العرب قبل نزول القرآن تتغىن 

 ابحلداء، إذا ركبت اإلبل لتقطع الطريق إذا جلست يف أفنيتها وغري ذلك.

، ويرفعوا به نفلما نزل القرآن الكرمي أحّب النيب صلى هللا عليه وسلم أن يشتغلوا ابلقرآ
أصواهتم وحيّسنوها، وأن جيعلوا ذلك حمل الغناء، مع التزام صّحة التالوة، فعّوضوا عن طرب 
الغناء بطرب القرآن، كما عوِّضوا عن كل حمّرم مبا هو خري َلم منه، كجعل االستخارة عوضاً 

 عن االستقسام ابألزالم، والنكاح عوضاً عن السفاح، وهكذا.

: ما يشبه الطرب وإعجاب اآلخرين دون تدبّر وال انتفاع، وال خشوع،  قد يراد ابلتغيّن  -2
 كما يف حديث أشراط الساعة.

ويبعد أن يكون معىن التغيّن: االستغناء ابلقرآن عن الناس الختالف املعىن وعدم قبوله  -3
 لغة.

  النغم.نيوهذا التغيّن ابلقراءة ينبغي أن يكون سليقة وفطرة ال تعليماً وتدريباً على قوان

ذكر ابن القيم، أن التطريب والتغيّن إن كان فطرة من غري تكّلف وال تعليم وال مترين، فهو 
جائز، ولو أعان طبيعته بفضل تزيني وَتسني، كما قال أبو موسى األشعري للنيب صلى هللا 

متريناً و عليه وسلم )لو علمت حلرّبته لك َتبرياً( ، فال أبس بذلك، أما إن كان التغيّن صناعة 
وأوزاانً، فقد كرهه السلف، وعابوه وذموه، ومعلوم أن السلف كانوا يقرؤون القرآن ابلتحزين 
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والتطريب، وحيّسنون أصواهتم بشجى اترة، وبشوق اترة، وبطرب اترة، وهذا أمر مركوز يف 
 الطباع.

 توجيه معىن التغيّن ابلقراءة:

إلمام مالك فيهما واإلشارة إىل منع أقول: إن حديث أشراط الساعة بطرقه، وفتوى ا -أ 
القراءة ابألحلان وقوانني النغم مبا خيُر عن حدود التالوة وصحة األداء ويتعارض مع وقار 

 القرآن، وهذا ال خالف يف َترميه.

،  -ب  أما حديث أنس وأيب ذر رضي هللا عنهما وغريمها، فهي أحاديث تصف قراءة اخلواُر
 الليل والنهار، ومل يتجاوز حناجرهم وال تراقيهم، ألهنم كانوا على وقد كانوا يتلون القرآن آانء

غري علم ابلسنة املبينة، فكانوا قد حرموا فهمه، واألجر على تالوته، ويف األحاديث أهنم  
كانوا ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، واألمر بقتلهم وأهنم شرار اخللق، وأنك 

قراءتك إىل قراءهتم، وهذا وصف للخواُر ومن كان على َتتقر صالتك إىل صالهتم و 
 شاكلتهم.

قال ابن تيمية: صح احلديث يف اخلواُر من عشرة أوجه، خّرجها مسلم يف صحيحه، وخرُّ 
البخاري طائفة منها، واخلواُر كانوا يكّفرون املسلمني ابلذنوب، وهم أهل بدعة، وأتويل، 

 افية يف الدين والدنيا.وخرُو عن اجلماعة نسأل هللا العفو والع

 وهذا وصف خاص ابخلواُر ومن على شاكلتهم، قراء اليوم ليسوا منهم فيما نعلم.

وإن فتوى اإلمام أمحد تتعّلق بتوليد احلروف واحلركات الزائدة الناجتة عن َتوير احلروف  -ُ 
ال القاضي قومتطيطها، واخلرُو هبا عن صحة التالوة، وهذه الفتوى مبالغة يف الكراهية، كما 

أبو يعلى، فهي تتناول من أخّل ابألداء، فزاد حرفاً، كزايدة الواو واأللف يف لفظ ))حممد(( 
فينطقها ))موحامد(( وهذا حمّرم ابتفاق. وقد كان الناس يف عصر اإلمام أمحد يتغّنون ابلشعر، 

يف  " وميدون احلروف كيف شاءوا، فكان " إسحاق املوصلي يعيب على إبراهيم بن املهدي
 ذلك، ألنه خيُر األلفاظ عن أوضاعها العربية.

 فاستنكار هذا يف التغيّن ابلقرآن أوجب، وال يوجد مثل ذلك يف عصران حبمد هللا.

قال ابن تيمية: األحلان اليت كره العلماء قراءة القرآن هبا هي اليت تقتضي قصر احلرف  -د 
ة ني املتحّرك يفعلون ذلك ملوافقاملمدود، ومد احلرف املقصور، وَتريك الساكن، وتسك
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نغمات األغاين املطرّبة، فإن حصل مع ذلك تغيري نظام القرآن وجعل احلركات حروفًا فهو 
 حرام.

 اجلمع بني أدلة املنع واجلواز

وليس بني أدلة املنع وأدلة اجلواز تعارض إذ التحرمي يكون فيما خيُر عن مقتضى التالوة 
 إخالالً حبكم الزم أو واجب، أو خمالفة التواتر يف األداء. الصحيحة، زايدة أو نقصاً، أو

وحيرم أيضًا ما يقرأ بقواد املوسيقى، ولو بدون آلة لرتقيص الصوت أو ترعيده، أو تكسريه، 
 أو الرتّّن والتصّنع ملراعاة املقامات اخلاصة يف ذهن القارئ أثناء التالوة.

 ني الصوت هبا.واجلواز يكون فيما يوافق صحة التالوة مع َتس

فإن أريد ابلتلحني الزايدة أو النقص أو خمالفة التواتر يف القراءة فهو حلن حمّرم، وإن أريد به 
التغيّن ابلقراءة، لتطريب السامع وَتزينه، وترقيقه واستمالته مع التأمل واخلشوع، فهو 

 املستحب، ما مل خيل مبعىن وال منىب الكلمة، وال يتبع قواعد النغم.

لسيوطي: قراءة القرآن ابألحلان واألصوات احلسنة والرتجيع إن مل خترجه عن هيئته قال ا
 املعتربة فهو سّنة حسنة وإن أخرجته فحرام فاحش.

وقال يف شرح الرسالة: ويتحّصل من كالم األئمة أن َتسني الصوت مبراعاة قوانني النغم مع 
 احملافظة على األداء هو حمّل النزاع.

وألن القارئ رمبا يغفل عن وجه األداء،  خالف ما عليه السلفرأى أنه فمن العلماء من 
 فقال بعدم اجلواز سداً للذريعة.

 وأما َتسني الصوت ابلقرآن من غري مراعاة قوانني النغم فهو مطلوب بال نزاع.

 قال ابن قدامة: واتفق العلماء على أنه يستحب قراءة القرآن ابلتحزين والرتتيل والتحسني.

وهذا أخذ من حديث بريدة )اقرءوا القرآن ابحلزن فإنه نزل ابحلزن( وحديث ابن عباس قلت: 
 )إن أحسن الناس قراءة من إذا قرأ يتحّزن( مها ضعيفان واألول ضعيف جداً.

 (1)." 44ص/ 1798جملة الدعوة العدد/
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، وأما احلج فله وقت خمصوص قال هللا تعاىل: }احلج « تباح كل وقت»"وقوله: -1 .25
[ ، وأما العمرة فتباح كل وقت، ولكن على املشهور من 197أشهر معلومات  ]البقرة: 

املذهب بشرط أال حيرم هبا على احلج، ولذلك قالوا   رمحهم هللا  : القران أن يدخل احلج 
مرة على احلج، وخالف يف ذلك أصحاب الشافعي فقالوا: جيوز على العمرة ال أن يدخل الع

مل يذكر   رمحه هللا   هل يسن أن يعتمر كل وقت، أن يدخل العمرة على احلج ويصري قاران.
لكن ذكر شيُ اإلسالم   رمحه هللا   يف الفتاوى اتفاق أو يف السنة مرة، أو يف الشهر مرة؟

محم  «ال يعتمر إال إذا محم رأسه»قال اإلمام أمحد: و السلف على أنه يكره تكرار العمرة.
أي: اسود من الشعر، وبناء على هذا يكون ما يفعله العامة اآلن من تكرار العمرة، وال 

الف خسيما يف رمضان كل يوم، إن مل يكن بعضهم يعتمر يف النهار عمرة ويف الليل عمرة، 
يف  واالة بينها ابتفاق السلف قالهويكره اإلكثار وامل»قال يف الروض: ما عليه السلف.

« بينهما العمرة إىل العمرة كفارة ملا»وأما قوله صلى هللا عليه وسلم: البن مفلح.« املبتدع
( سبق 1)__________( ، فهو مطلق مقيد بعمل السلف رضوان هللا عليهم.1)

 (1)( .". 54خترجيه ص )
ضمان عليه إن ضاعت بال تفريط أو ماتت، وأما لو استأجرها للحمل  "وال-2 .26

عليها فيجوز كراؤها حلمل مثله كما يفيده ما أييت يف قوله، وفعل املأذون فيه ال أضر )أو 
ثوب( أي يكره ملن استأجر ثواب للبسه أن يكريه )ملثله( ولكونه مما يغاب عليه يضمنه األول 

ة يف يط من الثاين؛ ألن ضمان التهمة يزول ابلبينة، وحمل الكراهإال لبينة على تلفه بال تفر 
الدابة والثوب إذا جهل حال املكري، وأما إن علم رضاه فجائز، وإن علم عدم رضاه مل 

)و( كره )تعليم فقه، وفرائض( أبجرة خمافة أن يقل طلب العلم الشرعي وآلته من حنو جيز.
ابلرسم فال يكره )كبيع كتبه( أي ما ذكر، وكذا  وبيان كذلك، وأما تعليم عمل الفرائض 

جه )و( كره )قراءة بلحن( أي تطريب أبنغام حيث ال خير كتب احلديث واملصاحف والتفسري.
عما عليه القراء، وإال حرمت كقراءته ابلشاذ وقد تقدمت املسألة يف سجود التالوة واملناسب 

ف( بضم الدال وقد تفتح، وهو املدور املغشي )و( كره )كراء دهنا كراهة اإلجارة على القراءة
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من جهة كالغرابل )، ومعزف( واحد املعازف قال اجلوهري املعازف املالهي فيشمل املزمار 
واألعواد والسنطري بناء على كراهتها )لعرس( أي نكاح وقيل هي جائزة يف النكاح، وال يلزم 

ن لعرس مع كراهة الكراء، وأن من جوازها جواز كرائها والراجح أن الدف والكرب جائزا
ادر منه )و( كره )كراء كعبد كافر( املتباملعازف حرام كاجلميع يف غري النكاح فيحرم كراؤها.

وعدم الركوب Q                             أن " كافر " نعت لعبد، وهو غري صحيح فكان حقه أن يقول لكافر
ولو كان غري مضطر لإلقامة )قوله: وال ضمان للمحل الذي أكراها إليه، وإال فال كراهة، 

عليه إن ضاعت إخل( أي سواء قامت على الضياع بينة أم ال )قوله: فيجوز كراؤها حلمل 
مثله إخل( قيد اللخمي جواز كرائها إذا كانت مكرتاة للحمل مبا إذا صحبها رهبا يف السفر، 

س عن للركوب وكذا ذكره ابن يونوأما لو كان املكرتي هو الذي سافر هبا فهي مبنزلة اليت 
ه )قوله: أي يكره ملن استأجر ثواب للبسه إخل( قال عبق الظاهر أنابن حبيب وقبله. اه  بن.

جيري يف الثوب حنو ما تقدم فإذا استأجره ليحمل فيه شيئا فال يكره أي يؤاجره يف محل مثله 
لناس فيها ختالف استعمال ا)قوله: أن يكريه ملثله إخل( مثل الثياب الكتب على الظاهر ال

)قوله: يضمنه األول( أي ففرق بني الثوب والدابة وحنوه يف التوضيح ونصه: وظاهره أنه ال 
يضمن يف الثوب إذا أكراه من مثله كالدابة والذي يف املدونة أنه يضمنه إذا هلك بيد الغري 

عدم  وإن علم الختالف حال الناس يف اللبس، وال يضمنه إن هلك بيده اه  بن )قوله:
رضاه مل جيز( أي مع صحة العقد على الظاهر وحيتمل أن يقال بفساده؛ ألن ذلك مبنزلة 

قوله: وكره )شرطه أن يكري ملثله، وهو مفسد للعقد؛ ألنه مناقض ملقتضاه إال أن يسقطه.
تعليم فقه، وفرائض( كذا يف املدونة وقال ابن يونس الصواب جواز اإلجارة على تعليم ذلك 

قوله: خمافة أن يقل طلب العلم الشرعي( أي واملطلوب كثرة طلبه؛ وألن اإلجارة على تعليمه )
الصاحل خبالف القرآن فإنه جتوز اإلجارة على تعليمه كما مر لرغبة  خالف ما عليه السلف

الصالة والسالم  عليه -الناس يف تعلمه، ولو أبجرة وألخذ السلف األجرة على تعليمه لقوله 
 )قوله: ابلرسم( أي ابلغبار والشباك« حق ما أخذمت عليه أجرا كتاب هللا تعاىلإن أ» -

وقوله: فال يكره أي؛ ألن ذلك صنعة )قوله: كبيع كتبه( أي وكذا إجارهتا اللخمي اختلف 
يف اإلجارة على كتب العلم، ويف بيع كتبه، وال أرى أن خيتلف اليوم يف جواز ذلك؛ ألن 

قوله: )ن نقصت فلو بقي العامل بال كتب لذهبت رسوم العلم منه.حفظ الناس، وأفهامهم اآل
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وقراءة بلحن أي تطريب( ؛ ألن املقصود من القراءة التدبر والتفهم والتطريب ينايف ذلك. 
وقوله: أي تطريب املراد به تقطيع الصوت ابألنغام )قوله: كقراءته ابلشاذ( اختلف فيه فقيل 

ابن احلاجب وقيل ما زاد على العشرة، وهو الراجح )قوله:  ما زاد على السبعة، وهو خمتار 
كراهة اإلجارة على القراءة( أي ابلتلحني وميكن أن يقرر املنت بذلك أبن يقال إن املراد وكره 

)قوله: بناء على كراهتها( أي كراهة الدف واملعازف أي كراهة إجارة على قراءة بلحن.
استعماَلا ومساعها مكروها كانت اإلجارة عليها يف  استعماَلا ومساعها يف العرس فإذا كان

العرس مكروهة، وأما استعماَلا يف العقيقة أو اخلتان وحنومها فحرام فيكون كراؤمها فيهما 
حراما )قوله: وال يلزم من جوازها جواز كرائها( بل كراؤها فيه مكروه، وإن جازت فيه سدا 

عرس( وصل به لكرائها يف غريه )قوله: جائزان لللذريعة إذ لو جاز كراؤها أيضا يف العرس لت
أي خالفا ملن قال بكراهتهما فيه، وهو قول مالك يف املدونة وعلى األول، وهو اجلواز 
اختصرها أكثر املختصرين وقوله: مع كراهة الكراء أي مع كراهة كرائهما فيه )قوله: وأن 

وله:  وملن قال جبوازها فيه )قاملعازف حرام( أي يف العرس خالفا ملن قال بكراهتها فيه 
كاجلميع( أي الدف والكرب واملعازف أي كما حيرم اجلميع فتحصل أن الدف والكرب يف 
النكاح فيهما قوالن اجلواز والكراهة، ويف املعازف ثالثة أقوال بزايدة احلرمة، وهو أرجحها 

واحدا وقوله:  ع قوالفتكون إجارهتا يف النكاح حراما، وأما يف غري النكاح فاحلرمة يف اجلمي
 (1)يف غري النكاح يشمل". 

")و( كره )أجرة على تعليم فقه وفرائض( كذا يف املدونة )كبيع كتبه( أي ما ذكر -3 .27
من فقه وفرائض فإنه يكره، وأما علم الفرائض ابلرسم فال يكره أخذ األجرة عليه؛ ألنه صنعة 

الصنائع. لكن قال بعضهم: جيوز بيع الكتب اآلن ألن حفظ الناس له وأفهامهم نقصت  من 
كثريا حَّت أن صاحب الكتاب قد ينسى ما كتبه فرياجع كتابه. ويف بيع الكتب انتشار العلم 

 وسبب حلفظه وصونه فتأمل.

 

لوجه ا ا)و( كره أجرة )على قراءة( لقرآن )بلحن( : أي تطريب وأنغام ألن القراءة على هذ
 مكروهة إذا مل خيُر عن حده وإال حرمت كالقراءة ابلشاذ.

                                         
 4/18شيُ الدردير وحاشية الدسوقي الشرح الكبري لل (1)



29 

 

                             Q.بال تفريط من الثاين ألن ضمان التهمة يزول ابلبينة 

 

 ]فوائد إجارة التعليم[

قوله: ]كذا يف املدونة[ : مقابله اجلواز البن يونس وإمنا كره أخذ األجرة عليه خمافة أن يقل 
آن الصاحل. خبالف القر  خالف ما عليه السلفالعلم الشرعي وألن اإلجارة عليه  طالب

فإنه جتوز اإلجارة على تعلمه لرغبة الناس فيه ولو أبجرة وألخذ السلف األجرة على تعلمه 
 . «إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب هللا تعاىل: »-عليه الصالة والسالم  -ولقوله 

 وكذا إجارهتا.قوله: ]كبيع كتبه[ : أي 

 قوله: ]ابلرسم[ : أي ابلغبار والشباك.

 قوله: ]لكن قال بعضهم[ : مراده به اللخمي.

قوله: ]فتأمل[ : إمنا أمر ابلتأمل لتضارب العلل اليت ذكرها فإن قوله ألن حفظ الناس. . . 
 إخل مما يناسب الكراهة.

 وقوله ويف بيع الكتب إخل، مما يناسب اجلواز.

 

ريب[ إخل: إمنا كره ذلك ألن املقصود من القراءة التدبر والتفهم والتطريب ينايف قوله: ]أي تط
ذلك، واملراد ابلتطريب تقطيع الصوت ابألنغام واألهوية، وأما اإلجارة على أصل التالوة 
فتقدم جوازه وكذا على تعليمه مشاهرة ومقاطعة على مجيعه أو على بعضه ووجيبة ملدة 

الزمة لواحد منهما، وأما الوجيبة واملقاطعة فالزمتان لكل منهما، قال  معلومة، فاملشاهرة غري
مالك: جيوز أن يشارط املعلم على احلذقة ضبطا أو نظرا ولو مسيا أجال، أصبغ إن مت األجل 
ومل حيذقه فله أجر مثله، القابسي ففرق أصبغ بني ضرب األجل للمعلم واخلياط إذا كان 

 (1)ابن عرفة سوى اللخمي وابن رشد بينهما.". الفعل ميكن الفراغ منه فيه، 
 

، وأما احلج فله وقت خمصوص قال هللا تعاىل: }احلج « تباح كل وقت»"وقوله: -1 .28
[ ، وأما العمرة فتباح كل وقت، ولكن على املشهور من 197أشهر معلومات  ]البقرة: 
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املذهب بشرط أال حيرم هبا على احلج، ولذلك قالوا   رمحهم هللا  : القران أن يدخل احلج 
مرة على احلج، وخالف يف ذلك أصحاب الشافعي فقالوا: جيوز على العمرة ال أن يدخل الع

مل يذكر   رمحه هللا   هل يسن أن يعتمر كل وقت، أن يدخل العمرة على احلج ويصري قاران.
لكن ذكر شيُ اإلسالم   رمحه هللا   يف الفتاوى اتفاق أو يف السنة مرة، أو يف الشهر مرة؟

محم  «ال يعتمر إال إذا محم رأسه»قال اإلمام أمحد: و السلف على أنه يكره تكرار العمرة.
أي: اسود من الشعر، وبناء على هذا يكون ما يفعله العامة اآلن من تكرار العمرة، وال 

الف خسيما يف رمضان كل يوم، إن مل يكن بعضهم يعتمر يف النهار عمرة ويف الليل عمرة، 
يف  واالة بينها ابتفاق السلف قالهويكره اإلكثار وامل»قال يف الروض: ما عليه السلف.

« بينهما العمرة إىل العمرة كفارة ملا»وأما قوله صلى هللا عليه وسلم: البن مفلح.« املبتدع
( سبق 1)__________( ، فهو مطلق مقيد بعمل السلف رضوان هللا عليهم.1)

 (1)( .". 54خترجيه ص )

ضمان عليه إن ضاعت بال تفريط أو ماتت، وأما لو استأجرها للحمل  "وال-2 .29
عليها فيجوز كراؤها حلمل مثله كما يفيده ما أييت يف قوله، وفعل املأذون فيه ال أضر )أو 
ثوب( أي يكره ملن استأجر ثواب للبسه أن يكريه )ملثله( ولكونه مما يغاب عليه يضمنه األول 

ة يف يط من الثاين؛ ألن ضمان التهمة يزول ابلبينة، وحمل الكراهإال لبينة على تلفه بال تفر 
الدابة والثوب إذا جهل حال املكري، وأما إن علم رضاه فجائز، وإن علم عدم رضاه مل 

)و( كره )تعليم فقه، وفرائض( أبجرة خمافة أن يقل طلب العلم الشرعي وآلته من حنو جيز.
ابلرسم فال يكره )كبيع كتبه( أي ما ذكر، وكذا  وبيان كذلك، وأما تعليم عمل الفرائض 

جه )و( كره )قراءة بلحن( أي تطريب أبنغام حيث ال خير كتب احلديث واملصاحف والتفسري.
عما عليه القراء، وإال حرمت كقراءته ابلشاذ وقد تقدمت املسألة يف سجود التالوة واملناسب 

ف( بضم الدال وقد تفتح، وهو املدور املغشي )و( كره )كراء دهنا كراهة اإلجارة على القراءة
من جهة كالغرابل )، ومعزف( واحد املعازف قال اجلوهري املعازف املالهي فيشمل املزمار 
واألعواد والسنطري بناء على كراهتها )لعرس( أي نكاح وقيل هي جائزة يف النكاح، وال يلزم 
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ن لعرس مع كراهة الكراء، وأن من جوازها جواز كرائها والراجح أن الدف والكرب جائزا
ادر منه )و( كره )كراء كعبد كافر( املتباملعازف حرام كاجلميع يف غري النكاح فيحرم كراؤها.

وعدم الركوب Q                             أن " كافر " نعت لعبد، وهو غري صحيح فكان حقه أن يقول لكافر
ولو كان غري مضطر لإلقامة )قوله: وال ضمان للمحل الذي أكراها إليه، وإال فال كراهة، 

عليه إن ضاعت إخل( أي سواء قامت على الضياع بينة أم ال )قوله: فيجوز كراؤها حلمل 
مثله إخل( قيد اللخمي جواز كرائها إذا كانت مكرتاة للحمل مبا إذا صحبها رهبا يف السفر، 

س عن للركوب وكذا ذكره ابن يونوأما لو كان املكرتي هو الذي سافر هبا فهي مبنزلة اليت 
ه )قوله: أي يكره ملن استأجر ثواب للبسه إخل( قال عبق الظاهر أنابن حبيب وقبله. اه  بن.

جيري يف الثوب حنو ما تقدم فإذا استأجره ليحمل فيه شيئا فال يكره أي يؤاجره يف محل مثله 
لناس فيها ختالف استعمال ا)قوله: أن يكريه ملثله إخل( مثل الثياب الكتب على الظاهر ال

)قوله: يضمنه األول( أي ففرق بني الثوب والدابة وحنوه يف التوضيح ونصه: وظاهره أنه ال 
يضمن يف الثوب إذا أكراه من مثله كالدابة والذي يف املدونة أنه يضمنه إذا هلك بيد الغري 

عدم  وإن علم الختالف حال الناس يف اللبس، وال يضمنه إن هلك بيده اه  بن )قوله:
رضاه مل جيز( أي مع صحة العقد على الظاهر وحيتمل أن يقال بفساده؛ ألن ذلك مبنزلة 

قوله: وكره )شرطه أن يكري ملثله، وهو مفسد للعقد؛ ألنه مناقض ملقتضاه إال أن يسقطه.
تعليم فقه، وفرائض( كذا يف املدونة وقال ابن يونس الصواب جواز اإلجارة على تعليم ذلك 

قوله: خمافة أن يقل طلب العلم الشرعي( أي واملطلوب كثرة طلبه؛ وألن اإلجارة على تعليمه )
الصاحل خبالف القرآن فإنه جتوز اإلجارة على تعليمه كما مر لرغبة  خالف ما عليه السلف

الصالة والسالم  عليه -الناس يف تعلمه، ولو أبجرة وألخذ السلف األجرة على تعليمه لقوله 
 )قوله: ابلرسم( أي ابلغبار والشباك« حق ما أخذمت عليه أجرا كتاب هللا تعاىلإن أ» -

وقوله: فال يكره أي؛ ألن ذلك صنعة )قوله: كبيع كتبه( أي وكذا إجارهتا اللخمي اختلف 
يف اإلجارة على كتب العلم، ويف بيع كتبه، وال أرى أن خيتلف اليوم يف جواز ذلك؛ ألن 

قوله: )ن نقصت فلو بقي العامل بال كتب لذهبت رسوم العلم منه.حفظ الناس، وأفهامهم اآل
وقراءة بلحن أي تطريب( ؛ ألن املقصود من القراءة التدبر والتفهم والتطريب ينايف ذلك. 
وقوله: أي تطريب املراد به تقطيع الصوت ابألنغام )قوله: كقراءته ابلشاذ( اختلف فيه فقيل 
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ابن احلاجب وقيل ما زاد على العشرة، وهو الراجح )قوله:  ما زاد على السبعة، وهو خمتار 
كراهة اإلجارة على القراءة( أي ابلتلحني وميكن أن يقرر املنت بذلك أبن يقال إن املراد وكره 

)قوله: بناء على كراهتها( أي كراهة الدف واملعازف أي كراهة إجارة على قراءة بلحن.
استعماَلا ومساعها مكروها كانت اإلجارة عليها يف  استعماَلا ومساعها يف العرس فإذا كان

العرس مكروهة، وأما استعماَلا يف العقيقة أو اخلتان وحنومها فحرام فيكون كراؤمها فيهما 
حراما )قوله: وال يلزم من جوازها جواز كرائها( بل كراؤها فيه مكروه، وإن جازت فيه سدا 

عرس( وصل به لكرائها يف غريه )قوله: جائزان لللذريعة إذ لو جاز كراؤها أيضا يف العرس لت
أي خالفا ملن قال بكراهتهما فيه، وهو قول مالك يف املدونة وعلى األول، وهو اجلواز 
اختصرها أكثر املختصرين وقوله: مع كراهة الكراء أي مع كراهة كرائهما فيه )قوله: وأن 

وله:  وملن قال جبوازها فيه )قاملعازف حرام( أي يف العرس خالفا ملن قال بكراهتها فيه 
كاجلميع( أي الدف والكرب واملعازف أي كما حيرم اجلميع فتحصل أن الدف والكرب يف 
النكاح فيهما قوالن اجلواز والكراهة، ويف املعازف ثالثة أقوال بزايدة احلرمة، وهو أرجحها 

واحدا وقوله:  ع قوالفتكون إجارهتا يف النكاح حراما، وأما يف غري النكاح فاحلرمة يف اجلمي
 (1)يف غري النكاح يشمل". 

")و( كره )أجرة على تعليم فقه وفرائض( كذا يف املدونة )كبيع كتبه( أي ما ذكر -3 .30
من فقه وفرائض فإنه يكره، وأما علم الفرائض ابلرسم فال يكره أخذ األجرة عليه؛ ألنه صنعة 

الصنائع. لكن قال بعضهم: جيوز بيع الكتب اآلن ألن حفظ الناس له وأفهامهم نقصت  من 
كثريا حَّت أن صاحب الكتاب قد ينسى ما كتبه فرياجع كتابه. ويف بيع الكتب انتشار العلم 

 وسبب حلفظه وصونه فتأمل.

 

لوجه ا ا)و( كره أجرة )على قراءة( لقرآن )بلحن( : أي تطريب وأنغام ألن القراءة على هذ
 مكروهة إذا مل خيُر عن حده وإال حرمت كالقراءة ابلشاذ.

                             Q.بال تفريط من الثاين ألن ضمان التهمة يزول ابلبينة 
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 ]فوائد إجارة التعليم[

قوله: ]كذا يف املدونة[ : مقابله اجلواز البن يونس وإمنا كره أخذ األجرة عليه خمافة أن يقل 
آن الصاحل. خبالف القر  خالف ما عليه السلفالعلم الشرعي وألن اإلجارة عليه  طالب

فإنه جتوز اإلجارة على تعلمه لرغبة الناس فيه ولو أبجرة وألخذ السلف األجرة على تعلمه 
 . «إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب هللا تعاىل: »-عليه الصالة والسالم  -ولقوله 

 وكذا إجارهتا.قوله: ]كبيع كتبه[ : أي 

 قوله: ]ابلرسم[ : أي ابلغبار والشباك.

 قوله: ]لكن قال بعضهم[ : مراده به اللخمي.

قوله: ]فتأمل[ : إمنا أمر ابلتأمل لتضارب العلل اليت ذكرها فإن قوله ألن حفظ الناس. . . 
 إخل مما يناسب الكراهة.

 وقوله ويف بيع الكتب إخل، مما يناسب اجلواز.

 

ريب[ إخل: إمنا كره ذلك ألن املقصود من القراءة التدبر والتفهم والتطريب ينايف قوله: ]أي تط
ذلك، واملراد ابلتطريب تقطيع الصوت ابألنغام واألهوية، وأما اإلجارة على أصل التالوة 
فتقدم جوازه وكذا على تعليمه مشاهرة ومقاطعة على مجيعه أو على بعضه ووجيبة ملدة 

الزمة لواحد منهما، وأما الوجيبة واملقاطعة فالزمتان لكل منهما، قال  معلومة، فاملشاهرة غري
مالك: جيوز أن يشارط املعلم على احلذقة ضبطا أو نظرا ولو مسيا أجال، أصبغ إن مت األجل 
ومل حيذقه فله أجر مثله، القابسي ففرق أصبغ بني ضرب األجل للمعلم واخلياط إذا كان 

 (1)ابن عرفة سوى اللخمي وابن رشد بينهما.". الفعل ميكن الفراغ منه فيه، 
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