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"اجلواب، ونقول ان راى هذه الطائفة فاسد، وعقيدهتم شر العقائد، ألان قد بينا الفرق بني  .1
 املوجود، واجلسم عبارة عن التأليف والرتكيب، والتأليفالشيء واجلسم، فالشيء عبارة عن 

عبارة عن مجع شيئني بعد ان يكوان متفرقني، وذلك من أمارات احلدوث، وهو منفي عن 
 ذات الباري تبارك وتعاىل. وهللا اعلم( .

 وقال عبد القاهر البغدادي:

لصنفني ن ا)واملشبهة صنفان: صنف شبهوا ذات الباري بذات غريه، وكل صنف من هذي
 « .16»متفرقون على اصناف شىت( 

 ال حيدون وال يشبهون وال ميثلون. كان السلف الصاحلوقد 

ومن مل يتق النفي والتشبيه زل ومل يصب التنزيه، فان ربنا جل وعال موصوف بصفات 
الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس ىف معناه احد من الربية، وهو سبحانه: يتنزه عن 
احلدود والغاايت، واألركان واألعضاء واألدوات، ال حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات( 

«17. » 

وقول املقاتلية: هو حلم ودم وله صورة كصورة اإلنسان، )ألان مل نشهد شيئا موسوما ابلسمع 
نطبق ، هذا القول امنا ي« 18»والبصر والعقل والعلم واحلياة والقدرة اال ما كان حلما ودما( 

على احلوادث واملخلوقات، اما اخلالق فليس مشبها للحوادث، وال تنطبق عليه صفاهتا، وما 
 أضيف اليه من صفات كالعلم واحلياة والقدرة هي صفات خاصة به سبحانه.

مث اننا ان جعلنا هللا حلما ودما وجسما، اقتضى ذلك ان يكون له طول وعرض وعمق مينع 
ال ابن يتنحى من ذلك املكان. وذلك ىف حق هللا تعاىل حمال غريه من ان يوجد حبيث هو ا

 وهو مقدس عنه.

 

 قال ابو حامد الغزايل:

)فمن خطر بباله ان هللا جسم مركب من أعضاء فهو عابد صنم، فان كل جسم خملوق، 
وعبادة املخلوق كفر، وعبادة الصنم كانت كفرا، ألنه خملوق فمن عبد جسما فهو كافر 

 السلف منهم واخللف..( .إبمجاع االمة: 

 )ومن نفى اجلسمية عنه وعن يده، وإصبعه، فقد نفى العضوية واللحم
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__________ 

م ىف الفرق بني الفرق:  1307 -هـ(  429( عبد القاهر البغدادي األسفرائيين )ت 16)
 ، حتقيق حمىي الدين عبد احلميد.229

م، )وكل صنف من هذين  1948حتقيق حممد زاهد الكوثرى ط  138وىف نفس الكتاب: 
 الصنفني مفرتقون على اصناف شىت( . ].....[

 دمشق. 3ط  177 -176( شرح العقيدة الطحاوية: 17)

 (1).." 147( احلور العني، 18)
"الوقوف يف األهوال، ومن الزهد يف الدنيا حب الفقر وأهله وجمالسة املساكني يف أوطاهنم  .2

 ربه، عاىل جيالس املساكني يف بزته يتقرب بذلك إىلوالتذلل هلم كما كان مطرف رمحه هللا ت
وكان حممد بن يوسف األصفهاين عاملا زاهدا ومن الناس من كان يفضله على الثوري رمحها 
هللا تعاىل، إال أنه كان يؤثر اخلمول فلم يكن يعرفه إال العلماء، وكان من حسن رهعايته 

ن املبارك  ذلك الوقت، فلما طلبه ابوشدة يقظته يعمل يف كل وقت أفضل ما يقدر عليه يف
ابملصيصة قال له بعض من يعرف حاله: إن ذاك ال يكون يف املصر إال يف أفضل موضع فيه 
قال: فهو إذا يف اجلامع فطلبه فقيل له: إنه ال يقعد إال يف أفضل مكان قال: فطلبه عند 

ملصر أفضل وطن يف االفقراء فإذا هو دس رأسه وأمخل نفسه مع املساكني فكان عنده أن 
اجلامع ألنه يقال: إن الصالة فيه خبمسني صالة وإن أفضل األماكن موضع الفقراء من 
اجلامع وإن أفضل األحوال اخلمول، فلذلك أمخل نفسه فيما بني الفقراء يف اجلامع ليحوز 

ه بفواضل األعمال، ومن الزهد أن يكون بفقره مغتبطا مشاهدا لعظيم نعمة هللا تعاىل عليه 
خياف أن يسلب فقره وحيول عن زهده، كما يكون الغين مغتبطا بغناه خياف الفقر مث 
وجودحالوة الزهد حىت يعلم هللا تعاىل من قلبه أن القلة أحب إليه من الكثرة وأن الذل أحب 
إليه من العز وأن الوحدة آثر عنده من اجلماعة وأن اخلمول أعجب إليه من االشتهار فهذا 

  زهده.من إخالصه يف

وروينا عن عيسى عليه السالم وعن نبينا عليه السالم: أربع ال يدركن إال بعجب الصمت، 

                                         
 5/81تفسري مقاتل بن سليمان، مقاتل  (1)
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وهو أول العبادة والتواضع وكثرة الذكر وقلة الشيء، وقال الثوري رمحه هللا تعاىل: ال يكون 
الرجل عاملا حىت يعد البالء نعمة والرخاء عقوبة، وقال بعض السلف: ال يفقه العبد كل 

فقه حىت يكون الفقر أحب إليه من الغىن والذل آثر عنده من العز، وقد روينا خربا مقطوعا: ال
ال يبلغ العبد حقيقة اإلميان حىت يكون أن ال يعرف أحب إليه من أن يعرف وحىت يكون 

ما صرف يقولون: نعمة هللا علينا في وكان السلف الصاحلقلة الشيء أحب إليه من كثرته، 
أعظم من نعمته فيما صرف إلينا، وكان الثوري رمحه هللا تعاىل يقول الدنيا دار عنا من الدنيا 

التواء ال دار استواء ودار ترح ال منزل فرح، من عرفها مل يفرح برخاء ومل حيزن على شقاء، 
وكان سهل بن عبد هللا رمحه هللا يقول: ال يصح التعبد ألحد والخيلص له عمل حىت ال جيزع 

 عة أشياء: اجلوع، والعرى، والفقر، والذل.وال يفر من أرب

كما روينا أن إبراهيم التميمي رمحه هللا تعاىل دفع إليه مخسون ألف درهم فردها فقيل له: مل 
رددهتا فقال: أكره أن أحمو امسي من ديوان الفقراء خبمسني ألفا، ومن الزهد عند الزاهدين 

 (1)ا وتدعو إىل اجلاه." ترك فضول العلوم اليت معلوماهتا تؤول إىل الدني
 "الفصل األربعون .3

 فيه كتاب األطعمة

 وذكر ما جيمع األكل من السنن واآلداب وما يشتمل على الطعام من الكراهة واالستحباب:

قال هللا اجلليل جل جالله: )اي أيها الذي آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا( 
األمر ابلشكر، وقال سبحانه: )اي أيها الذين آمنوا  ، فقدم األمر ابألكل على172البقرة: 

، فقدم النهي عن األكل للحرام على القتل 29ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل( النساء: 
للنفس تفضيال لألكل احلالل وتعظيما لألكل ابلباطل، وقال رسول هللا صلى هللا عليه 

صلى هللا  يه أو إىل يف امرأته وروي عنهوسلم: إن الرجل ليؤجر حىت يف اللقمة يرفعها إىل ف
عليه وسلم ما أطعم املسلم نفسه وأهل بيته فهو صدقة له، وسئل صلى هللا عليه وسلم: 
اإلميان؟ فقال: إطعام الطعام وبذل السالم، وقال عليه السالم يف الكفارات والدرجات: 

ام ولني ر فقال: إطعام الطعإطعام الطعام والصالة ابلليل والناس نيام، وسئل عن احلج املربو 

                                         
 1/442قوت القلوب يف معاملة احملبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد، أبو طالب املكي  (1)
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الكالم، وكان ابن عمر يقول: من كرم الرجل طيب زاده يف سفره وبذله ألصحابه، وروينا 
 عن علي عليه السالم ألن أمجع إخواين على صاع من طعام أحب إيل من أن أعتق رقبة.

ابدؤوا ف ورينا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: إذا وضع الطعام وأقيمت الصالة
ابلعشاء قبل الصالة، قال: فكان ابن عمر رمبا مسع اإلقامة وقراءة اإلمام فال يقوم من عشائه، 
وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أفضل الطعام ما كثرت عليه األيدي، وقال عليه 
السالم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، وقال صلى هللا عليه وسلم: 

وء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ويصح البصر يعين به غسل اليد، وقال الوض
أمحد بن حنبل: األكل من الطيب قدمه هللا عز وجل على العمل، فقال عز وجل: )كلوا 

، وكان سهل يقول: من مل حيسن أدب األكل مل 51من الطيبات واعملوا صاحلا( املؤمنون: 
ي يتصنع يف األكل هو الذي يتصنع يف العمل، وقل مرة حيسن أدب العمل، قال: والذ

الذي يؤدي يف األكل هو الذي يؤدي يف الصالة، وكان بعض السلف يقول: إين ألحب 
كون ي كان السلف الصاحلأن يكون يل نية يف كل شيء حىت يف األكل والنوم، وقد 

 نية ي أيكل بغريألحدهم يف األكل نية صاحلة كما يكون له يف اجلوع نية صاحلة، والذ
اآلخرة للعادة والشهوة واملتعة قد جيوع لغريه اآلخرة للعادة والشهوة أيضا والتزين للخلق، 

 (1)وهذا من دقيق آفات النفوس،." 
"وما ال أبس به من املعاين اليت ال يتلطخون فيها بذنب وال يتلبسون بشائنة وال منقصة،  .4

سوء . قال هللا تعاىل ال حيب هللا اجلهر ابلوكان هجاؤهم على سبيل االنتصار ممن يهجوهم
من القول إال من ظلم وذلك من غري اعتداء وال زايدة على ما هو جواب لقوله تعاىل فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم وعن عمرو بن عبيد: أن رجال من العلوية 

فيه: أن  ما ال أبس به؟ والقولقال له: إن صدري ليجيش ابلشعر، فقال: فما مينعك منه في
الشعر ابب من الكالم، فحسنه كحسن الكالم، وقبيحه كقبيح الكالم. وقيل: املراد 
ابملستثنني: عبد هللا بن رواحة، وحسان ابن اثبت، والكعبان: كعب بن مالك، وكعب بن 

ش. يزهري، والذين كانوا ينافحون عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويكافحون هجاة قر 

                                         
 2/299قوت القلوب يف معاملة احملبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد، أبو طالب املكي  (1)
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بيده  اهجهم، فو الذي نفسي»وعن كعب بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له: 
« . 2« »قل وروح القدس معك»وكان يقول حلسان: « 1« »هلو أشد عليهم من النبل

ختم السورة آبية انطقة مبا ال شيء أهيب منه وأهول، وال أنكى لقلوب املتأملني وال أصدع 
. لك قوله وسيعلم وما فيه من الوعيد البليغ، وقوله الذين ظلموا وإطالقهألكباد املتدبرين، وذ

وقوله أي منقلب ينقلبون وإهبامه، وقد تالها أبو بكر لعمر رضى هللا عنهما حني عهد إليه 
 يتواعظون هبا ويتناذرون شدهتا. وكان السلف الصاحل« : 3»

 من: خري من أن أتمن فتبلغ اخلوف.، وألن ختاف فتبلغ األ« 4»وتفسري الظلم ابلكفر تعليل 

 وقرأ ابن عباس: أى منفلت ينفلتون. ومعناها: إن الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب

__________ 

( . أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن ملك عن أبيه 1)
قلت: اي صلى هللا عليه وسلم فملا نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون أتيت رسول هللا »قال 

 رسول هللا، ماذا ترى يف الشعر؟ فقال:

قلت:  «إن املؤمن جياهد بسيفه ولسانه. والذي نفس حممد بيده لكأمنا تنضحوهنم ابلنبل
وأخرجه من هذا الوجه وقال ابن سعد يف الطبقات: أخربان عبد الوهاب أخربان ابن عوف 

ال: ه وسلم قال لكعب بن مالك: هيه: فأنشده. فقأن النيب صلى هللا علي»عن ابن سريين 
ليها اهجوا قريشا فانه أشد ع»وملسلم عن عائشة مرفوعا « هلو أشد عليهم من وقع النبل»

وللرتمذي والنسائي من حديث اثبت عن أنس يف أثناء حديث: فقال النيب « من رشق النبل
 . «هم من نضح النبلخل عنهم اي عمر، فلهو أسرع في»صلى هللا عليه وآله وسلم: 

( . متفق عليه من حديث البزار. ولفظ النسائي: قال حلسان: اهج املشركني، فان روح 2)
وللحاكم وابن مردويه من طريق جمالد عن الشعيب عن جابر أن النيب صلى « القدس معك

من حيمى أعراض املسلمني؟ فقال حسان: أان. قال: »هللا عليه وسلم. قال يوم األحزاب: 
 « .اهجهم، فان روح القدس سيعينك فقم

( . أخرجه ابن أىب حامت من طريق حممد بن عبد الرمحن بن احملسر عن هشام عن أبيه 3)
كتب أىب وصية فذكرها ويف آخرها: وإن جتر وتظلم فاىن ال أعلم الغيب. »عن عائشة قالت 

ر عن الواقدي كورواه ابن سعد يف الطبقات يف ترمجة أىب ب« اآلية -وسيعلم الذين ظلموا
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 أبسانيد متعددة مطوال.

ا يعلل لعله من علله ابلشيء، أى: هلاء به، كم« وتفسري الظلم ابلكفر تعليل»( . قوله 4)
 (1)الصىب بشيء من الطعام جيتزأ به عن اللنب، كما يف الصحاح. )ع(." 

ة مجاع"حلب شاة، إال أن احلسن قال: من قرأ مائة آية مل حياجه القرآن، واستحسن هذا  .5
من العلماء، قال بعضهم: والركعتان بعد العتمة مع الوتر مدخلتان يف حكم امتثال هذا 

 األمر، ومن زاد زاده هللا ثوااب.

وإن يف قوله تعاىل: علم أن خمففة من الثقيلة. والتقدير أنه يكون، فجاءت السني عوضا من 
 احملذوف، وكذلك جاءت ال يف قول أيب حمجن: ]الطويل[

 نين ابلفالة فإنين ... أخاف إذا ما مت أن ال أذوقهاوال تدف

والضرب يف األرض: هو السفر للتجارة، وضرب األرض هو املشي للتربز والغائط. فذكر هللا 
تعاىل أعذار بين آدم اليت هي حائلة بينهم وبني قيام الليل وهي املرض والسفر يف جتارة أو 

هلا  فضيلة الضرب يف األرض بل جتارة وسوقغزو، فخفف عنه القيام هلا. ويف هذه اآلية 
مع سفر اجلهاد، وقال عبد هللا بن عمر: أحب املوت إيل بعد القتل يف سبيل هللا أن أموت 
بني شعبيت رحلي أضرب يف األرض أبتغي من فضل هللا، مث كرر األمر. بقراءة ما تيسر منه 

ل ن القيام ابلليل غري واجب قامها املفروضتان، ومن قال إ« الزكاة»و « الصالة»أتكيدا و 
معىن اآلية خذوا من هذا الثقل مبا تيسر وحافظوا على فرائضكم، ومن قال إن شيئا من 
القيام واجب قال: قرنه هللا ابلفرائض ألنه فرض. وإقراض هللا تعاىل: هو إسالف العمل 

ن السميفع د بعلى أن يكون هو فصال، وقرأ حمم« هو خريا»الصاحل عنده. وقرأ مجهور الناس 
سد خربه واجلملة ت« خري»ابلرفع على أن يكون هو ابتداء، و « هو خري»وأبو السمال 

 مسد املفعول الثاين ل جتدوه.

مث أمر تعاىل ابالستغفار وأوجب لنفسه صفة الغفران ال إله غريه، قال بعض العلماء 
ن الليل ما ا قليال مفاالستغفار بعد الصالة مستنبط من هذه اآلية ومن قوله تعاىل: كانو 

 [ .17يهجعون وابألسحار هم يستغفرون ]الذارايت: 

                                         
 3/345تفسري الزخمشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزخمشري  (1)
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قال القاضي أبو حممد: وعهدت أيب رمحه هللا يستغفر إثر كل مكتوبة ثالاث بعقب السالم 
كان و وأيثر يف ذلك حديثا، فكأن هذا االستغفار من التقصري وتفلت الفكر أثناء الصالة، 

 لفجر مث جيلسون لالستغفار إىل صالة الصبح.يصلون إىل طلوع ا السلف الصاحل

 (1)حبمد هللا وعونه وصلى هللا على حممد وآله.." « املزمل»جنز تفسري سورة 
 "كروعة ثلة ملغار ِذْئب ... فـََلمَّا َغاَب َعاَدْت راتعات .6

َوُرمبَا َكاَن  ةوََكأن َهَذا البائس الغافل مل يسمع ِبَرُجل قد شيع َجَنازَة مثَّ َماَت املشيع بعد مُجُعَ 
بعد يـَْوم َواِحد َأو أقل من يـَْوم َأو َكأَنَُّه مل يعلم َأن َهَذا اْلَميِ ت َكاَن َطوِيل األمل ممتد الرََّجاء 

ن يْطمع يف اْلَعْيش وحيرص على اْلبَـَقاء َحىتَّ هجم َعَلْيِه ملك اْلَمْوت يف اْلَوْقت الَِّذي مل يك
 َمَكان الَِّذي مل يكن حيسبه فَإانَّ هلل َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعونيظن  ِبِه َوقَاَم َمَعه من الْ 

ُهم خِبِاَلف َهَذا َكانُوا ِإذا رََأْوا اجْلََنائِز نظُروا َكاَن الّسلف الصَّاحلَوقد  َها نظر  َرِضي هللا َعنـْ إِلَيـْ
 عملون مبُْقَتَضاهُ الَقْول وياملعتربين َوَتَكلَُّموا ِعْندَها ِبَكاَلم املوفقني وََكانُوا يـَُقوُلوَن 

وسأذكر َلك من َكاَلمهم وأحكي َلك من أَقـَْواهلم َما أمكنين َلَعلَّه حُيَرك ِمْنك َساِكنا ويوقظ 
 ِمْنك اَنِئما َوهللا اْلُمْستَـَعان َوَعِليِه التكالن َواَل حول َواَل قـُوَّة ِإالَّ اِبَّللَّ ُسْبَحانَهُ 

 ي هللا َعنُه أَنه َكاَن ِإذا رأى َجَناَزة قَاَل اْمِض َوحنن على أثركويروى َعن أيب ُهَريـَْرة َرضِ 

َمْشِقي َرمَحه هللا ِإذا رأى َجَنازَة قَاَل اْغُد فَإانَّ رائحون موعظة بليغة وغفلة  وََكاَن َمْكُحول الدِ 
 سريعة يذهب األول َواآْلخر اَل عقل َلهُ 

نسياهنا اَي هَلَا  َجَنازَة فـََقاَل اَي هَلَا موعظة َما أبلغَها وأسرعَوَمرَّْت ابحْلسِن اْلَبْصرِي  َرمَحه هللا 
ُْم يروهنا يف الن وم ميت  موعظة َلو َواَفقت من اْلُقُلوب َحَياة مثَّ قَاَل اَي َغفَلة َشاِمَلة لْلَقْوم َكَأهنَّ

 َغد يْدفن ميت اْليَـْوم

ْلَميِت َوَما ي ِبَشْيء سوى َما يفعل ابِ َوقَاَل أسيد بن حضري َما شِهدت َجَناَزة َوحدثت نَفسِ 
 ُهَو صائر إِلَْيهِ 

 (2)َوملا َماَت َأُخو َمالك بن ِديَنار خرج َمالك يف جَنازَته َفوقف على َقربه." 

                                         
 5/391تفسري ابن عطية = احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية  (1)
 153العاقبة يف ذكر املوت، عبد احلق األشبيلي ص/ (2)
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"الشرع والعقل فأما متأخروهم فقد مالوا ِإىَل الدنيا ومجع املال من أي وجه كان إيثارا للراحة  .7
مد َعَلى الكسب وال يعمل وجيلس يف الرابط َأِو املسجد ويعتوحبا للشهوات فمنهم من يقدر 

 1َعَلى صدقات الناس وقلبه معلق بطرق الباب ومعلوم أن الصدقة ال حتل لغين وال لذي مرة
سوى وال يبالون من بعث إليهم فرمبا بعث الظامل واملاكس فلم يردوه َوَقْد وضعوا يف ذلك 

ح ومنها أن رزقنا ال بد أن يصل إلينا ومنها أنه من بينهم كلمات منها تسمية ذلك ابلفتو 
ان كاَّللَّ فال يرد َعَلْيِه وال نشكر سواه وهذا كله خالف الشريعة وجهل هِبَا وعكس َما 

ام بني وبينهما َعَلْيِه فإن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: "احلالل بني واحلر  السلف الصاحل
ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه" أمور مشتبهات 

َوَقْد قَاَل أَبُو َبْكر الصديق َرِضَي اَّللَُّ عنه من أكل الشبهة وكان الصاحلون ال يقبلون عطاء 
ظامل وال ممن يف ماله شبهة وكثري من السلف مل يقبل صلة اإلخوان عفافا وتنزها وعن أيب 

قَاَل ذكرت أليب َعْبد اَّللَِّ رجال من احملدثني فـََقاَل رمحه اَّللَّ أي رجل كان لوال َبْكر املرزوي 
خلة واحدة مث سكت مث قَاَل ليس كل اخلالل يكملها الرَُّجل فقلت لَُه أليس كان صاحب 

 سنة فـََقاَل لعمري لقد كتبت عنه وله خلة واحدة كان ال يبايل ممن أخذ.

ن بعض الصوفية دخل َعَلى بعض األمراء الظلمة فوعظه فأعطاه قَاَل املصنف: ولقد بلغنا أ
شيئا فقبله فـََقاَل األمري كلنا صيادون وإمنا الشباك ختتلف مث أين هؤالء من األنفة من امليل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "اليد العليا خري من اليد السفلى" واليد الع ليا هي للدنيا فان النيب َصلَّى اَّللَّ
طية هكذا فسره العلماء َوُهَو احلقيقة َوَقْد أتوله بعض القوم فـََقاَل العليا هي اآلخذة قَاَل املع

 اْبن قتيبة وال أرى َهَذا إال أتويل قوم استطابوا السؤال.

فصل: قال املصنف: ولقد كان أوائل الصوفية ينظرون يف حصول األموال من أي وجه 
 حنبل َعْن السرى السقطى فـََقاَل الشيخ املعروفويفتشون َعْن مطاعمهم وسئل أمحد ْبن 

بطيب املطعم وقال السري صحبت مجاعة ِإىَل الغزو فاكرتينا دارا فنصبت فيها تنورا فتورعوا 
أن أيكلوا من خبز ذلك التنور فأما من يرى َما قد جتدد من صوفية زماننا من كوهنم ال 

يَل يل ربطة فسألت َعْن شيخه َفقِ يبالون من أين أخذوا فإنه يعجب ولقد دخلت بعض األ
 قد مضى ِإىَل األمري فالن
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__________ 

 (1)املرة بكسر امليم القوة.."  1
حيبون مجع كل فضيلة، ويبكون على  -رمحهم هللا- كان السلف الصاحلوقد  -1702" .8

فوات واحدة منها، قال إبراهيم بن أدهم رمحه هللا: دخلنا على عابد مريض، وهو ينظر إىل 
رجليه ويبكي، فقلنا: ما لك تبكي؟ فقال: ما اغربات يف سبيل هللا. وبكى آخر فقالوا: ما 

 ت ما قمتها.يبكيك؟ فقال: علي يوم مضى ما صمته، وعلى ليلة ذهب

أن األايم تبسط ساعات، والساعات تبسط أنفاًسا، وكل نفس  -اي بين-واعلم  -1703
 خزانة؛ فاحذر أن يذهب نفس بغري شيء، فرتى يف القيامة خزانة فارغة فتندم.

 وقد قال رجل لعامر بن عبد قيٍس: قف أكلمك، فقال: أمسك الشمس. -1704

فقال: أما تريدون أن تقوموا؛ فإن ملك الشمس وقعد قوم عند معروف رمحه هللا  -1705
 جيرها ال يفرت!.

ويف احلديث: "من قال: سبحان هللا العظيم وحبمده؛ غرست له خنلة يف اجلنة"،  -1706
 فانظر إىل مضيع الساعات كم يفوته من النخيل!.

رمحه هللا خيتم القرآن كل يوم  1وقد كان السف يغتنمون اللحظات، فكان كهمس -1707
ليلة ثالث مرات، وكان أربعون رجاًل من السلف يصلون الصبح بوضوء العشاء، وكانت و 

رابعة العدوية حتيي الليل كله؛ فإذا طلع الفجر هجعت هجعة حقيقة، مث قامت فزعة، وقالت 
 لنفسها: النوم يف القبور طويل.

__________ 

 (2)هـ".." 149" كهمس بن احلسني التميمي البصري، أبو احلسن، عابد، تويف سنة  1
 "قلت: ورأيته أان، وهو يفيت ويناظر. .9

قد االنتباه عند طلوع الفجر، وال تتحدث حبديث الدنيا؛ ف -اي بين-فألزم نفسك  -1712
ال يتكلمون يف ذلك الوقت بشيء من أمور الدنيا،  -رمحهم هللا - كان السلف الصاحل

                                         
 166تلبيس إبليس، ابن اجلوزي ص/ (1)
 505صيد اخلاطر، ابن اجلوزي ص/ (2)
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، احلمد 1عدما أماتين وإليه النشور" وقل عند انتباهك من النوم: "احلمد هلل الذي أحياين ب
ِحيم  هلل الذي: }َومُيِْسُك السََّماَء َأْن تـََقَع َعَلى اأَلْرِض ِإالَّ إبِِْذنِِه ِإنَّ اَّللََّ اِبلنَّاِس َلَرُءوٌف رَ 

 [ .65]احلج: 

مث قم إىل الطهارة، واركع سنة الفجر، واخرج إىل املسجد خاشًعا، وقل يف طريقك:  -1713
إين اسألك حبق السائلني عليك، وحبق ممشاي هذا، إين مل أخرج َأَشرًا وال َبطَرًا، وال  "اللهم

رايًء وال مسعًة، خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، وأسألك أن جتريين من النار، وأن 
 .2تغفر يل ذنويب، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت"

ك ة فقل: "ال إله إال هللا وحده ال شريواقصد الصالة إىل ميني اإلمام؛ فإذا فرغت من الصال
 -3عشر مرات-له، له امللك وله احلمد، حيىي ومييت، بيده اخلري، وهو على كل شيء قدير" 

، واسأل هللا سبحانه قبول 5، واقرأ آية الكرسي4مث سبح عشرًا، وامحد عشرًا، وكرب عشرًا
 الصالة.

واركع  تطلع الشمس وترتفع، مث صل فإن صح لك، فاجلس ذاكرًا هللا تعاىل إىل أن -1714
 ما كتب لك، وإن كان مثاين ركعات، فهو حسن.

__________ 

 ".6314رواه البخاري " 1

" عن أيب سعيد 421"، والطرباين يف الدعاء "21/ 3"، وأمحد "778رواه ابن ماجه " 2
 اخلدري رضي هللا عنه، ويف سنده عطية العويف سيئ احلفظ ومدلس.

 " عدا قوله: "بيده اخلري".125يف عمل اليوم والليلة " رواه النسائي 3

" 926"، وابن ماجه "74/ 3"، والنسائي "3410"، والرتمذي "5065رواه أبو داود " 4
 عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا.

" عن أيب أمامة رضي هللا 122"، وابن السين "100رواه النسائي يف عمل اليوم والليلة " 5
 (1)عنه.." 

                                         
 507صيد اخلاطر، ابن اجلوزي ص/ (1)
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ط وآمننا فيها من اخلطاء والغلط ال خيشى على اتفاقها عوارض االلتباس فقد "ابلوس .10
جعلها هللا خري أمة أخرجت للناس فليس لذي حكم ونظر وأخذ بتأويل آية وخرب أن خيالف 
ما أطبقت عليه األمة وسبقت إليه األئمة بل عليه التسليم واالقتفاء والتفويض. واالقتداء 

  نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا  .}ويتبع غري سبيل املؤمنني

أمره إذا عن ما مل يشتمل عليه الكتاب تعيينا وال كشف عنه األثر تبيينا وال سبق به اإلمجاع 
يقينا أن يعمل فيه اجتهاده طويال ويقبض له ارتياده بكرة وأصيال ويستشهد مودع النص 

مارات والنظائر ويستنبط األوفحواه ويستنجد موجب األثر ومقتضاه وتقيس ابألشباه 
يسلكونه وقد قال هللا تعاىل: }لعلمه  كان السلف الصاحلوالدالئل فذلك اجلدد الذي 

 الذين يستنبطونه  .

أمره إذا عرض يف األحكام ما يعضل استخراجه ويستبهم راتجه أن يستشري أماثل العلماء 
ل القضية أكمل له فص ويستمد وأيخذ من آراء الفقهاء وال يستبد حىت إذا أوضحت له

االستشارة بيمن االستخارة وأمضى من احلكم ما أيمن معه الكلم }ومن مل حيكم مبا أنزل 
 هللا فأولئك هم الظاملون  .

أمره أن يواصل النظر بني اخلصوم واألخذ من الظلم للمظلوم فاحتا لذلك اببه وملينا حجابه 
 واأللفاظ إذا جرت بني الغين املرتىومسواي يف اخلصومة إذا جرت واألحلاظ إذا تصرفت 

 (1)والفقري املقوى والقوى املوقر والضعيف املستحقر فليس ابلثراء تشرف املنازل." 
"أصحاب الشافعي. وظاهر قوله تعاىل: كتب املنع. ألنه ليس من أهل التكليف،  .11

 وأمجعوا على أنه لإلنسان أن يغري وصيته وأن يرجع فيها.

، ذهب مالك وأبو حنيفة إىل أنه ليس له أن يغري ما دبر، قال الشافعيواختلفوا يف املدبر، ف
 وأمحد، وإسحاق: هو وصيته، وبه قال الشعيب، والنخعي، وابن شربمة، والثوري،

 وقد ثبت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابع مدبرا

 ، وأن عائشة ابعت مدبرة، وإذا قال لعبده:

أنت حر بعد مويت، فله الرجوع عند مالك يف ذلك. وإن قال: فالن مدبر بعد مويت مل يكن 

                                         
 3/121التدوين يف أخبار قزوين، الرافعي ، عبد الكرمي  (1)
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 له الرجوع فيه، وإن أراد التدبري بقوله األول مل يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك.

 وأما الشافعي، وأمحد، وإسحاق، وأبو ثور، فكل هذا عندهم وصية.

 ن؟.واختلفوا يف الرجوع يف التدبري مباذا يكو 

فقال أبو ثور: إذا قال: رجعت يف مدبري بطل التدبري، وقال الشافعي: ال يكون إال ببيع 
أو هبة، وليس قوله رجعت رجوعا. ومن قال: عبدي حر بعد مويت، ومل يرد الوصية وال 

 التدبري، فقال ابن القاسم: هو وصية؟ وقال أشهب: هو مدبر.

ه يشهد وهنا: هذا ما أوصى فالن بن فالن، أنيكتب كان السلف الصاحلوكيفية الوصية اليت 
أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله. وأن الساعة آتية ال ريب 

وأوصى من ترك، من أهله بتقوى هللا تبارك وتعاىل « 1»فيها وأن هللا يبعث من يف القبور 
هم مبا ه إن كانوا مؤمنني، ويوصو حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا هللا ورسول

أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب اي بين إن هللا اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون 
رواه الدارقطين، عن أنس بن مالك. وبين كتب للمفعول وحذف الفاعل للعلم به، « 2»

حق عالمة ة، ومل يلولالختصار، إذ معلوم أنه هللا تعاىل، ومرفوع: كتب الظاهر أنه الوصي
التأنيث للفعل للفصل، ال سيما هنا، إذ طال ابجملرور والشرطني، ولكونه مؤنثا غري حقيقي، 
ومبعىن اإليصاء. وجواب الشرطني حمذوف لداللة املعىن عليه، وال جيوز أن يكون من معىن:  

ا ذكتب، ملضي كتب واستقبال الشرطني. ولكن يكون املعىن: كتب الوصية على أحدكم إ
حضر املوت إن ترك خريا فليوص. ودل على هذا اجلواب سياق الكالم. واملعىن: ويكون 
اجلواب حمذوفا جاء فعل الشرط بصيغة املاضي، والتحقيق أن كل شرط يقتضي جوااب فيكون 

 ذلك املقدر جوااب للشرط األول،

__________ 

 .7/ 22( سورة احلج: 1)
 (1).." 132/ 2( سورة البقرة: 2)
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ا هلم وعادة، كما قال لبيد، حني طلب منه شعره: إن هللا أبدلين ابلشعر القرآن "خلق .12
خريا منه. وملا ذكر: وانتصروا من بعد ما ظلموا، توعد الظاملني هذا التوعد العظيم اهلائل 

 الصادع لألكباد وأهبم يف قوله: أي منقلب ينقلبون.

نقلبون، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب يوملا عهد أبو بكر لعمر رضي هللا عنهما، تال عليه: و 
يتواعظون هبا. واملفهوم من الشريعة أن الذين ظلموا هم الكفار. وقال  وكان السلف الصاحل

الزخمشري: وتفسري الظلم ابلكفر تعليل، وكان ذكر قبل أن الذين ظلموا مطلق، وهذا منه 
 على طريق االعتزال. وقرأ ابن عباس، وابن أرقم، عن احلسن:

منفلت ينفلتون، بفاء واتءين، معناه: إن الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب  أي
هللا، وسيعلمون أن ليس هلم وجه من وجوه االنفالت، وهو النجاة. وسيعلم هنا معلقة، وأي 
منقلب: استفهام، والناصب له ينقلبون، وهو مصدر. واجلملة يف موضع املفعول لسيعلم. 

منقلب مصدر نعت ملصدر حمذوف، والعامل ينقلبون انقالاب، أي  وقال أبو البقاء: أي
 منقلب، وال يعمل فيه يعلم، ألن االستفهام ال يعمل فيه ما قبله.

انتهى. وهذا ختليط، ألن أاي، إذا وصف هبا، مل تكن استفهاما، بل أي املوصوف هبا قسم 
ى مذهب ة، ووصفا علألي املستفهم هبا، ال قسم. فأي تكون شرطية واستفهامية وموصول

األخفش موصوفة بنكرة حنو: مررت أبي معجب لك، وتكون مناداة وصلة لنداء ما فيه 
األلف والالم حنو: اي أيها الرجل. واألخفش يزعم أن اليت يف النداء موصولة. ومذهب 
اجلمهور أهنا قسم برأسه، والصفة تقع حاال من املعرفة، فهذه أقسام أي فإذا قلت: قد 

 (1)ضرب تضرب، فهي استفهامية، ال صفة ملصدر حمذوف.."  علمت أي
"يؤدي إىل أن ذاته حمل للحوادث وهو حمال وإما أن حيدث يف حمل وهو أيضا حمال  .13

ألنه يؤدي إىل أن يكون احملل موصوفا بعلم الباري تعاىل وهو حمال بتعني أن يكون علمه 
 والتكليف جرب كما أن أفعال العباد جربحاداث ال يف حمل ومنها أنه قال الثواب والعقاب 

 ومنها أنه قال إن حركات أهل اجلنة والنار تنقطع ومنه أخذ أبو اهلذيل وأتباعه من املعتزلة

ومنها أن النار واجلنة يفنيان بعد دخول أهلهما إليهما قال ألنه ال يتصور حركات ال تتناهى 
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ى وله تعاىل خالدين فيها أبدا علأوال فكذلك ال يتصور حركات ال تتناهى آخرا ومحل ق
املبالغة واستدل على االنقطاع بقوله تعاىل إال ما شاء ربك ولو كان مؤبدا بال انقطاع ملا 

 استثىن ووافق املعتزلة يف نفي الرؤية وإثبات خلق الكالم وإجياب املعارف ابلعقل

ة وكانت لقبيحرضي هللا عنهم من أشد الناس ردا على جهم لبدعه ا وكان السلف الصاحل
قتلته يف حدود الثالثني واملئة وكان ذا أدب ونظر وذكاء وفكر وجدال ومراء وكان كاتب 
األمري احلارث بن شريح التميمي الذي وثب على نصر بن سيار وكان جهم هو ومقابل بن 

 سليمان(

ول قخبراسان طريف نقيض هذا يبالغ يف النفي والتعطيل وهذا يسرف يف اإلثبات والتجسيم في
إن هللا جسم وحلم ودم على صورة اإلنسان تعاىل هللا عن ذلك ترك الصالة أربعني يوما 

 فأنكر عليه الوايل فقال إذا ثبت عندي من أعبده صليت له فضرب عنقه

 )ابن خلف املازين( - 3

جهم بن خلف املازين األعرايب من مازن متيم له اتصال يف النسب أبيب عمرو بن العالء 
ملقرىء وكان جهم راوية عالمة ابلغريب والشعر وكان يف عصر خلف األمحر املازين ا

واألصمعي وكان الثالثة متقاربني يف معرفة الشعر وجلهم شعر مشهور يف احلشرات واجلوارح 
 (1)من الطري ومن شعره يف احلمامة من جمزوء الوافر." 

لي من هذا؛ فدعتين عائشة، فقالت: ك 2شاة وكفنها 1 -ما ]كان[ يهدي لنا-" .14
، وابعت ما هلا 4وروى عنها أهنا قسمت سبعني ألفا وهي ترقع ثوهبا 3هذا خري من قرصك

، وهذا يشبه الوايل على بعض اململكة، 5مبائة ألف وقسمته، مث أفطرت على خبز الشعري
، وال 6فال أيخذ إىل من امللك؛ ألن قام له اليقني بقسم هللا وتدبريه مقام تدبريه لنفسه

ا على هذا املقام مبا تقدم، فإن صاحبه يرى تدبري هللا له خريا من تدبريه لنفسه، فإذ اعرتاض
 دبر لنفسه احنط عن رتبته إىل ما هو دوهنا،

__________ 

لعل األصل: "ما ال يهدي لنا" أي: أهدى لنا شيئا ما جرت العادة أن يهدي لنا مثله  1
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 يف عظمه، وقوله: "شاة" بدل من ما. "د".

 ابه ما أثبتناه، وما بني املعقوفتني، من "املوطأ" وسقط من األصول كلها.قلت صو 

كان هذا من طعامهم، أيتون إىل الشاة أو اخلروف، فإذا   -أو بعض وجوههم -إن العرب 2
 سلخوه غطوه كله بعجني دقيق الرب، وكفنوه فيه مث علقوه يف التنور، فال خيرج من ودكه شيء

طيب الطعام عندهم، قاله ابن عبد الرب يف "االستذكار"  إال يف ذلك الكفن، وذلك من
"27 /407." 

رواية أيب مصعب"  -2105ورقم  -رواية حيىي -997/ 2أخرجه مالك يف "املوطأ" " 3
 بالغا عن عائشة.

 ".57/ 2أخرجه أبو نعيم يف "احللية" " 4

 ضعيف."، وفيه أيوب بن سويد، وهو 48-47/ 23أخرجه أبو نعيم يف "احللية" " 5

إنفاق األموال يف وجوه اخلري عظيم، وهو عنوان الثقة ابهلل وتفويض األمر إليه وهذا ما  6
يفعله، وأما السعي يف اكتساب الرزق من طرقه املشروعة، فهو مما  كان السلف الصاحل

حيدث عليه الشرع ويستدعيه االحتفاظ بعزة النفس وشرفها، وال حيق للرجل أن ينكث يده 
هو قادر عليه بدعوى أن تدبري هللا له خري من تدبريه، ومن يفعل ذلك، فليس من العمل و 

من الفضيلة يف شيء، وليست هذه الدعوى إال من مظاهر الكسل واإلخالد إىل الرضا مما 
 جتود به أنعم العاملني، فرتجع يف احلقيقة إىل معىن أن تدبري اخللق له خري من تدبري نفسه.

 (1)خ".." 
 الثة:"املسألة الث .15

فنقول: إذا كان البيان يتأتى ابلقول والفعل؛ فال بد أن حيصل ذلك ابلنسبة إىل العامل، كما 
ن صار مم كان السلف الصاحلوهكذا  -صلى هللا عليه وسلم-حصل ابلنسبة إىل النيب 

قدوة يف الناس، دل على ذلك املنقول عنهم، حسبما يتبني يف أثناء املسائل على أثر هذا 
 ؛ فال نطول به ههنا ألنه تكرار.حبول هللا

 املسألة الرابعة:

                                         
 2/323املوافقات، الشاطيب، إبراهيم بن موسى  (1)



18 

 

إذا حصل البيان ابلقول والفعل املطابق للقول؛ فهو الغاية يف البيان، كما إذا بني الطهارة أو 
الصوم أو الصالة أو احلج أو غري ذلك من العبادات أو العادات، فإن حصل أبحدمها فهو 

اده قاصر عن غاية البيان من وجه، ابلغ أقصى بيان أيضا؛ إال أن كل واحد منهما على انفر 
 الغاية من وجه آخر.

؛ ولذلك 1فالفعل ابلغ من جهة بيان الكيفيات املعينة املخصوصة اليت ال يبلغها البيان القويل
 بني عليه الصالة والسالم الصالة بفعله ألمته، كما فعل

__________ 

، ط ابن عفان"، فقال: 595/ 2ام" "أحال املصنف على هذا املبحث يف كتابه "االعتص 1
" ... والفعل أغلب من القول من جهة التأسي، كما تبني يف كتاب "املوافقات"، وانظر 

 وما بعدها، ط الفقي". 446/ 1لطائف وفوائد يف هذا عند ابن القيم يف "مدارج السالكني "

ه والفعل يكون ب ومن اجلدير ابملالحظة هنا أن اجتماع أنواع أخرى من البيان مع القول
أقوى، وأهم ذلك التقرير؛ فإنه يدل على رضا املبني عن الصورة الذهنية اليت حصلت لدى 
املبني له؛ فإن البيان قد يكون وافيا، ولكن أفهام بعض السامعني تقصر أو تغفل، فإن عمل 

الرسول،  لاملبني له مبا بني؛ فوافقه املبني، وأقره فذلك أقوى ما يكون البيان. انظر: "أفعا
 (1)".." 105/ 1صلى هللا عليه وسلم" "

ان السلف ك"واالستقراء يبني ذلك، ويسهل على من هو عامل ابلكتاب والسنة، وملا  .16
 كذلك قالوا به ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه.  الصاحل

 .ومن تشوف إىل مزيد؛ فإن دوران احلاجيات على التوسعة، والتيسري، ورفع احلرج، والرفق
فبالنسبة إىل الدين يظهر يف مواضع شرعية الرخص يف الطهارة؛ كالتيمم، ورفع حكم النجاسة 
فيما إذا عسر إزالتها، ويف الصالة ابلقصر، ورفع القضاء يف اإلغماء، واجلمع، والصالة قاعدا 
وعلى جنب، ويف الصوم ابلفطر يف السفر واملرض، وكذلك سائر العبادات؛ فالقرآن إن نص 

عض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك، وإال؛ فالنصوص على رفع احلرج فيه  على ب
 كافية، وللمجتهد إجراء القاعدة والرتخص حبسبها، والسنة أول قائم بذلك.
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وابلنسبة إىل النفس أيضا يظهر يف مواضع منها مواضع الرخص؛ كامليتة للمضطر، وشرعية 
ما يتأتى  3فيه من إراقة الدم احملرم 2د وإن مل يتأتالصي 1املواساة ابلزكاة وغريها، وإابحة

 ابلذكاة األصلية.

ويف التناسل من العقد على البضع من غري تسمية صداق، وإجازة بعض اجلهاالت فيه بناء 
، وإابحة الطالق 4على ترك املشاحة كما يف البيوع، وجعل الطالق ثالاث دون ما هو أكثر

 من أصله، واخللع، وأشباه ذلك.

__________ 

فاإلابحة هنا رخصة دعا إليها رفع احلرج، وإن كانت الذابئح والصيد عدمها فيما تقدم  1
 آنفا من مكمالت حفظ النفس. "د".

 يف "ط": "أتت". 2

ألن الدم اخلبيث يف احليوان ال ينفصل مجيعه عن اجلسم حىت يطهر اجلسم منه إال إذا  3
 خرج من منفذ عام للدم كالودجني. "د".

ففي التقييد ابلثالث رفع احلرج وتيسري للمرأة بكوهنا بعد الثالث صار ال شأن له معها  4
تتزوج من تشاء، وهذا يساعد حفظ النسل فيه رفع حرج كبري يعرفه من أهل امللل من ليس 
عندهم طالق، وإسراف الناس فيه يف هذا الزمان ليس من أصل تشريعه، بل من عدم العمل 

واهيها املكملة له، الواردة يف الكتاب والسنة، من بعث احلكمني وغريه. أبوامر الشريعة ون
 (1)"د".." 

؟ "اْبُن َأيب ِإْسَحاَق: َكَفْرَت اَي َأاَب َبْكٍر َتِعيُب َعَلى َهُؤاَلِء الَِّذيَن يُِقيُموَن ِكتَ  .17 اَب اَّللَِّ
  ".فـََقاَل اْبُن ِسريِيَن: ِإْن ُكْنُت َأْخطَْأُت؛ َفَأْستَـْغِفُر اَّللََّ 

اَء يف َذمِ  اْلِقَياِس َوأَمَّا ِعْلُم اْلَمَقايِيِس فََأْصُلُه يف السُّنَِّة، مُثَّ يف ِعْلِم السََّلِف اِبْلِقَياِس، مُثَّ َقْد جَ 
 َتدٍَع.بْـ َأْشَياُء مَحَُلوَها َعَلى اْلِقَياِس اْلَفاِسِد، َوُهَو اْلِقَياُس َعَلى َغرْيِ َأْصٍل، َوُهَو ُعْمَدُة ُكلِ  مُ 

ُ  كَ َوأَمَّا اجْلََدُل يف اْلِفْقِه؛ َفَذِلَك ِمْن قَِبيِل النَّظَِر يف اأْلَِدلَِّة، َوَقْد  - جَيَْتِمُعوَن  اَن السََّلف  الصَّالح
، فـَُهَو ِمْن قَِبيِل ق ِ لِلنَّظَِر يف اْلَمَساِئِل ااِلْجِتَهاِديَِّة الَّيِت اَل َنصَّ ِفيَها لِلتـََّعاُوِن َعَلى اْسِتْخرَاِج احلَْ 
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 ِه.التـََّعاُوِن َعَلى اْلربِ  َوالتـَّْقَوى، َوِمْن قَِبيِل اْلُمَشاَوَرِة اْلَمْأُموِر هِبَا، َفِكاَلمُهَا َمْأُموٌر بِ 

-  َ َعاىَل اْحَتجَّ يف اْلُقْرآِن تَـ َوأَمَّا ِعْلُم اْلَمْعُقوِل اِبلنَّظَِر؛ َفَأْصُل َذِلَك يف اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة؛ أِلَنَّ اَّللَّ
 َلَفَسَداَت  ]األنبياء: َعَلى اْلُمَخالِِفنَي ِلِديِنهِ اِبأْلَِدلَّةِ اْلَعْقِليَِّة؛ َكَقْولِِه: }َلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلَةٌ ِإالَّ اَّللَُّ 

[ ، َوقـَْولُُه: 40وم: ٍء  ]الر [ ، َوقـَْولُُه: }َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يـَْفَعُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن َشيْ 22
 [40}أَُروين َماَذا َخَلُقوا ِمَن اأْلَْرِض أَْم هَلُْم ِشْرٌك يف السََّماَواِت  ]فاطر: 

َتُه لِْلَكفَّاِر ِبَقْولِِه: }فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه ال لَّْيُل َرَأى َكوَْكًبا َوَحَكى َعْن ِإبـْرَاِهيَم َعَلْيِه السَّاَلُم حُمَاجَّ
 (1)[ ِإَلَْ.." 76اَل َهَذا َريبِ   ]األنعام: قَ 
ُ أَْهَل اْلِبدَِع ِمْن هَ  .18 ُؤاَلِء اْلُفَقرَاِء "فـََهِذِه جَمَاِلُس الذ ِْكِر َعَلى احْلَِقيَقِة، َوِهَي الَّيِت َحَرَمَها اَّللَّ

ُْم َسَلُكوا طَرِيَق التََّصوُِّف.  الَِّذيَن َزَعُموا َأهنَّ

اًل َعْن َغرْيَِها، َواَل ُهْم َمْن حُيِْسُن ِقرَاَءَة اْلَفاحِتَِة يف الصَّاَلِة ِإالَّ َعَلى اللَّْحِن؛ َفضْ فـََقلََّما جتَُِد ِمنْـ 
وََكْيَف يـَْعَلُموَن  يـَْعِرُف َكْيَف يـَتَـَعبَُّد، َواَل َكْيَف َيْستَـْنِجي، َأْو يـَتَـَوضَّأُ، أَْو يـَْغَتِسُل ِمَن اجْلََنابَِة،

، َوحَتُفُّ هِبَا ْد ُحرُِموا جَمَاِلَس الذ ِْكِر الَّيِت تـَْغَشاَها الرَّمْحَُة، َوتـَْنزُِل ِفيَها السَِّكيَنةُ َذِلَك َوُهْم قَ 
 اْلَماَلِئَكُة؟ ! .

َتَدْوا ِِبُهَّاٍل أَْمثَاهِلِْم، َوَأَخُذوا يـَْقَرُؤَن اأْلََحادِ  ُهْم َضلُّوا، فَاقـْ النـََّبوِيََّة يَث فَِباْنِطَماِس َهَذا النُّوِر َعنـْ
وا َعِن الصِ رَاِط َواآْلاَيِت اْلُقْرآنِيََّة فـَيـُْنزِلُوهَنَا َعَلى آرَاِئِهْم اَل َعَلى َما قَاَل أَْهُل اْلِعْلِم ِفيَها، َفَخَرجُ 

ًئا ِمَن اْلُقْرآِن َيُكوُن َحَسَن الصَّوْ   طَيِ َب النـَّْغَمِة تِ اْلُمْسَتِقيِم ِإىَل َأْن جَيَْتِمُعوا َويـَْقرََأ َأَحُدُهْم َشيـْ
رَيْفـَُعوَن َأْصَواهَتُْم؛ َجيِ َد التـَّْلِحنِي ُتْشِبُه ِقرَاَءتُُه اْلَغَناَء اْلَمْذُموَم، مُثَّ يـَُقوُلوَن: تـََعاَلْوا َنْذُكُر اَّللََّ، فَ 

، َعَلى َصْوٍت َواِحٍد ُيْشِبُه ىمُيُْشوَن َذِلَك الذ ِْكَر ُمَداَوَلًة، طَائَِفةٌ يف ِجَهٍة، َوطَائَِفةٌ يف ِجَهٍة ُأْخرَ 
َها.  اْلِغَناَء، َويـَْزُعُموَن َأنَّ َهَذا ِمْن جَمَاِلِس الذ ِْكِر اْلَمْنُدوِب إِلَيـْ

ُ  وََكَذبُوا؛ فَِإنَُّه َلْو َكاَن َحقًّا؛  ؛ أَْوىَل إبِِْدرَاِكِه وَ  َلَكاَن السََّلف  الصَّالح فـَْهِمِه َواْلَعَمِل ِبِه، َوِإالَّ
 تـََعاىَل: ْيَن يف اْلِكَتاِب َأْو يف السُّنَِّة ااِلْجِتَماُع لِلذ ِْكِر َعَلى َصْوٍت َواِحٍد َعالًِيا، َوَقْد قَالَ َفأَ 
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 [ ؟ ! .55}اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإنَُّه اَل حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن  ]األعراف: 

 (1)ُم الرَّاِفُعوَن َأْصَواهَتُْم اِبلدَُّعاِء.." هُ  -يف التـَّْفِسرِي  -َواْلُمْعَتُدوَن 
َاُذ الصََّواِمِع، َوُسْكىَن  .19 َياَحِة، َواختِ   اجْلَِباِل "فَِإَذا تـََقرََّر َهَذا؛ فَاْلِفرَاُر ِمَن اْلَعَواِرِض اِبلسِ 

ُ ِمَن ا يِت َحرََّمَها الرُّْهَباُن، بَْل أْلُُموِر الَّ َواْلُكُهوِف؛ ِإْن َكاَن َعَلى َشْرِط َأْن اَل حُيَر ُِموا َما َأَحلَّ اَّللَّ
ُدوَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم مبِقْ  َداِر َما َيُشقُّ َعَلى َحدِ  َما َكانُوا َعَلْيِه يف احْلََواِضِر َوجَمَاِمِع النَّاِس؛ اَل ُيَشدِ 

ِة َهِذِه الرَّْهَبانِيَِّة؛ َغرْيَ َأهنََّ  مَّى َرْهَبانِيًَّة ِإالَّ بِنَـْوٍع ِمَن اْلَمَجاِز، ا اَل ُتسَ َعَلْيِهْم؛ َفاَل ِإْشَكاَل يف ِصحَّ
لِِه تـََعاىَل: }َوَرْهَبانِيًَّة َأِو النـَّْقِل اْلُعْريفِ  الَِّذي مَلْ جَيِْر َعَلْيِه ُمْعَتاُد اللَُّغِة، َفاَل َتْدُخُل يف ُمْقَتَضى قـَوْ 

 َواَل يف اْلَمْعىَن. [ ؛ اَل يف ااِلْسمِ 27ابـَْتَدُعوَها  ]احلديد: 

 إِلَْيِه َواَل ُمَباٌح؛ َوِإنَّ َكاَن َعَلى اْلِتزَاِم َما اْلتَـَزَمُه الرُّْهَباُن؛ َفاَل ُنَسلِ ُم أَنَُّه يف َهِذِه الشَّرِيَعِة َمْنُدوبٌ 
َتِظُمُه َمْعىَن قـَْولِِه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  أِلَنَُّه َكالشَّرِْع ِبَغرْيِ َشرِيَعِة حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفاَل  يـَنـْ

 « .َمْن َرِغَب َعْن ُسنَّيِت؛ فـََلْيَس ِمينِ  »َوَسلََّم: 

َاِذ أَهْ َوأَمَّا َما ذََكَرُه اْلَغزَايلُّ َوَغرْيُُه ِمْن تـَْفِضيِلِه اْلُعْزَلَة َعَلى اْلُمَخاَلطَِة، َوتـَْرِجيِح اْلُغرْ  ٍل؛ بَِة َعَلى اختِ 
 ِعْنَد اْعِتَواِر اْلَعَواِرِض؛ َفَذِلَك َيْسَتِمدُّ َمْن َأْصٍل آَخَر اَل ِمْن ُهَنا.

ِفيَها َمَع َساَلَمِتِه  َوبـََيانُهُ َأنَّ اْلَمْطُلواَبِت الشَّْرِعيَّةَ اَل خَتُْلو َأْن َيُكوَن اْلُمَكلَُّف قَاِدرًا َعَلى ااِلْمِتثَالِ 
 ْن ُوُقوِعِه يف َمْنِهيٍ  َعْنُه أَْو اَل:ِعْنَد اْلَعَمِل هَلَا مِ 

 َكْوِن فَِإْن َكاَن قَاِدرًا يف جَمَارِي اْلَعاَداِت حِبَْيُث اَل يـَُعارُِضُه َمْكُروٌه أَْو حُمَرٌَّم؛ َفاَل ِإْشَكاَل يف 
ًها َعَلْيِه ِبَقْدِر اْسِتطَاَعِتِه َعَلى َحدِ  َما  ُ  َكاَن السََّلف  الطََّلِب ُمتَـَوجِ  َعَلْيِه قـَْبَل ُوُقوِع   الصَّالح

 (2)اْلِفََتِ.." 
"أان البائس الفقري املستغيث املستجري الوجل املشفق املقر املعرتف بذنبه، أسألك  .20

مسألة املسكني وأبتهل إليك ابتهال املذنب الذليل، وأدعوك دعاء اخلائف الضرير، ومن 
 ت لك عيناه.خضعت لك رقبته، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه، وفاض

اللهم ال جتعلين بدعائك شقيا، وكن يب ابرا رؤوفا رحيما، اي خري املسئولني، واي خري املعطني 
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." 

 وكان بعضهم يقول يف دعائه: بعزك وذيل وغناك وفقري.

 رمحه هللا -: دخل علي بن احلسني -رمحه هللا تعاىل  -وقال طاوس 

 سجوده: عبيدك بفنائك. ذات ليلة احلجر يصلي، فسمعته يقول يف -تعاىل 

مسيكينك بفنائك، فقريك بفنائك، سائلك بفنائك، قال طاوس: فحفظتهن، فما دعوت 
 هبن يف كرب إال فرج عين.

 خرجه ابن أيب الدنيا.

 إبسناد له: أن بعض العباد -رمحه هللا تعاىل  -وروى ابن ابكويه الصويف 

 يقول: اي حبييب.حج مثانني حجة على قدميه، فبينما هو يف الطواف وهو 

 وإذا هباتف يهتف به: ليس ترضى أن تكون مسكينا حىت تكون حبيبا.

قال: فغشي علي، مث كنت بعد ذلك أقول: مسكينك مسكينك، وأان اتئب عن قول: 
 حبييب.

* * * 

 قوله تعاىل: )يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة(

 مث يهتمونجيتهدون يف إمتام العمل وإكماله وإتقانه،  كان السلف الصاحل

 بعد ذلك بقبوله، وخيافون من رده، وهؤالء الذين

 )يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة( .

 (1)روي عن علي هنى قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما." 
"عن ذكر هللا، وعن الصالة، كاخلمر وامليسر فإن فرض وجود رجل يسمعه، وهو  .21

 دواعي اهلوى ابلكلية، ملممتلئ قلبه مبحبة هللا، ال يؤثر فيه شيء من 

 يوجب ذلك له خصوصا، وال للناس عموما. ألن أحكام الشريعة، تناط

 ابألعم األغلب.

 والنادر ينسحب عليه حكم الغالب، كما لو فرض رجل اتم
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 العقل، حبيث لو شرب اخلمر، مل يؤثر فيه ومل يقع فيه فساد، فإن ذلك ال

 جود هذا املفروض يف اخلارج.يوجب إابحة اخلمر له، وال لغريه. على أن و 

 يف الصورتني: إما اندر جدا أو ممتنع متعذر.

 وإمنا يظهر هذا السماع، على هذا الوجه، حيث جرد كثري من أهل

 السلوك الكالم يف احملبة وهلجوا هبا، وأعرضوا عن اخلشية.

حيذرون منهم، ويفسقون من جرد، وأعرض عن اخلشية إىل  كان السلف الصاحلوقد 
 دقة.الزن

 فإن أكثر ما جاءت به الرسل، وذكر يف الكتاب والسنة: هو خشية

 هللا وإجالله وتعظيمه، وتعظيم حرماته وشعائره، وطاعته.

 واألغاين ال حترك شيئا من ذلك، بل حتدث ضده من الرعونة واالنبساط

 والشطح، ودعوى الوصول والقرب، أو دعوى االختصاص بوالية هللا اليت

 ابه دعواها إىل اليهود.نسب هللا يف كت

 فأما أهل اإلميان، فقد وصفهم أبهنم

أبهنم: "يصومون  -صلى هللا عليه وسلم  -)يؤتون ما آتوا و قلوهبم وجلة( ، وفسر ذلك النيب 
 ويتصدقون، ويصلون وخيشون أن ال يتقبل منهم ".

سن: ما خيافون النفاق على نفوسهم، حىت قال احل -رضي هللا عنهم  -وقد كان الصحابة 
 (1)أمن النفاق إال منافق، وال خشيه إال مؤمن.." 

 "ومالك، وأمحد، وإسحاق وغريهم. .22

 وعلى قياس هذا: لو كان األسارى يف بلد املشركني جمتمعني يف مكان

 واحد؛ فإهنم ال يصلون فيه مجعة، كاملسجونني يف دار اإلسالم وأوىل، ال

 -وإن طالت  -دار احلرب  سيما وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن اإلقامة يف
 حكمها حكم السفر، فتقصر فيها الصالة أبدا، ولو أقام املسلم ابختياره.

 فكيف إذا كان أسريا مقهورا؟
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 وهذا على قول من يرى اشرتاط إذن اإلمام إلقامة اجلمعة أظهر، فأما على

 قول من ال يشرتط إذن اإلمام، فقد قال اإلمام أمحد يف األمراء إذا أخروا

 الصالة يوم اجلمعة: فيصليها لوقتها ويصليها مع اإلمام، فحمله القاضي أبو

 يعلى يف "خالفه " على أهنم يصلوهنا مجعة لوقتها.

 وهذا بعيد جدا، وإمنا مراده: أهنم يصلون الظهر لوقتها، مث يشهدون

 اجلمعة مع األمراء.

 نيفعلون عند أتخري بين أمية للجمعة ع كان السلف الصاحلوكذلك 
 وقتها، ومنهم من كان يومئ ابلصالة وهو جالس يف املسجد قبل خروج

 الوقت، ومل يكن أحد منهم يصلي اجلمعة لوقتها، ويف ذلك مفاسد كثرية

 تسقط اجلمعة خبشية بعضها.

 ويف "هتذيب املدونة" للمالكية: وإذا أتى من أتخري األئمة ما يستنكر

 هرا، وتنفلوا بصالهتم معهم.مجع الناس ألنفسهم إن قدروا، وإال صلوا ظ

 (1)قال: ومن ال جتب عليه اجلمعة مثل املرضى واملسافرين وأهل السجن." 
"نفسه قال سلمان: الصالة مكيال فمن وىف ويف له ومن طفف فقد علمتم ما قيل  .23

يف املطففني فالصيام وسائر األعمال على هذا املنوال من وفاها فهو من خيار عباد هللا 
 طفف فيها فويل للمطففني أما يستحي من يستويف مكيال شهواته ويطفف يف املوفني ومن

مكيال صيامه وصالته إال بعد املدين يف احلديث: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صالته" 
إذا كان الويل ملن طفف مكيال الدنيا فكيف حال من طفف مكيال الدين: }فـََوْيٌل 

 [ .5، 4الهِتِْم َساُهوَن  ]املاعون: لِْلُمَصلِ نَي، الَِّذيَن ُهْم َعْن صَ 

 غدا توىف النفوس ما كسبت ... وحيصد الزارعون ما زرعوا

 إن أحسنوا أحسنوا ألنفسهم ... وإن أسؤا فبئس ما صنعوا

جيتهدون يف إمتام العمل وإكماله وإتقانه مث يهتمون بعد ذلك بقبوله  كان السلف الصاحل
[ روي عن 60ُتوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوهُبُْم َوِجَلٌة  ]املؤمنون: وخيافون من رده وهؤالء الذين: }يـُؤْ 
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علي رضي هللا عنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم ابلعمل أمل تسمعوا هللا عز 
َا يـَتَـَقبَُّل اَّللَُّ ِمَن اْلُمتَِّقنَي  ]املائدة:  [ وعن فضالة بن عبيد قال: ألن 27وجل يقول: }ِإمنَّ

م أن هللا قد تقبل مين مثقال حبة من خردل أحب إيل من الدنيا وما فيها ألن هللا أكون أعل
ُ ِمَن اْلُمتَِّقنَي  ]املائدة:  َا يـَتَـَقبَُّل اَّللَّ [ قال ابن دينار: اخلوف على العمل أن 27يقول: }ِإمنَّ

 ال يتقبل أشد من العمل وقال عطاء السلمي: احلذر االتقاء على العمل أن ال يكون هلل
وقال عبد العزيز بن أيب رواد: أدركتهم جيتهدون يف العمل الصاحل فإذا فعلوه وقع عليهم اهلم 

 أيقبل منهم أم ال.

قال بعض السلف كانوا يدعون هللا ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان مث يدعون هللا ستة 
يف خطبته:  لأشهر أن يتقبله منهم خرج عمر بن عبد العزيز رمحه هللا يف يوم عيد فطر فقا

أيها الناس إنكم صمتم هلل ثالثني يوما وقمتم ثالثني ليلة وخرجتم اليوم تطلبون من هللا أن 
يتقبل منكم كان بعض السلف يظهر عليه احلزن يوم عيد الفطر فيقال له: إنه يوم فرح 
وسرور فيقول: صدقتم ولكين عبد أمرين موالي أن أعمل له عمال فال أدري أيقبله مين أم 

 ؟.ال

رأى وهب بن الورد قوما يضحكون يف يوم عيد فقال: إن كان هؤالء تقبل منهم صيامهم 
فما هذا فعل الشاكرين وإن كان مل يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل اخلائفني وعن احلسن 

 (1)قال: إن هللا جعل شهر رمضان مضمارا خللقه يستبقون." 
ال: ال خ كبري منه: حتب املوت؟ ق"تستغفر هللا خري لك من موت الدهر وقيل لشي .24

قيل: ومل؟ قال: ذهب الشباب وشره وجاء الكرب وخريه فإذا قمت قلت: بسم هللا وإذا قعدت 
قلت: احلمد هلل فأان أحب أن يبقى يل هذا وقيل لشيخ آخر منهم: ما بقي مما حتب له 

م على انقطاع هتيتأسفون عند مو  كان السلف الصاحلاحلياة قال: البكاء على الذنوب وهلذا 
أعماهلم عنهم ابملوت وبكى معاذ عند موته وقال: إمنا أبكي على ظمأ اهلواجر وقيام ليل 
الشتاء ومزامحة العلماء ابلركب عند حلق الذكر وبكى عبد لرمحن بن األسود عند موته وقال: 

وته م وا أسفاه على الصوم والصالة ومل يزل يتلو القرآن حىت مات وبكى يزيد الرقاشي عند
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وقال: أبكي على ما يفوتين من قيام الليل وصيام النهار مث بكى وقال: من يصلي لك اي 
يزيد بعدك ومن يصوم ومن يتقرب لك ابألعمال الصاحلة ومن يتوب لك من الذنوب 
السالفة وجزع بعضهم عند موته وقال: إمنا أبكي على أن يصوم الصائمون هلل ولست فيهم 

 هم ويذكر الذاكرون ولست فيهم فذلك الذي أبكاين.ويصلي املصلون ولست في

 حتمل أصحايب ومل جيدوا وجدي ... وللناس أشجان ويل شجن وحدي

 أحبكم ما دمت حيا فإن أمت ... فوا أسفى ممن حيبكم بعدي

يف الرتمذي عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعا: "ما من ميت مات إال ندم: إن كان حمسنا 
اد وإن كان مسيئا ندم أن ال يكون استعتب" إذا كان احملسن يندم على ندم أن ال يكون ازد

 ترك الزايدة فكيف يكون حال املسيء رأى بعض املتقدمني يف املنام قائال يقول له:

 اي خد إنك إن توسد لينا ... وسدت بعد املوت صم اجلندل

 فاعمل لنفسك يف حياتك صاحلا ... فلتقدمن غدا إذا مل تفعل

 يف املنام قائال يقول له:ورأى آخر 

 إن كنت ال تراتب أنك ميت ... ولست لبعد املوت ما أنت تعمل

 فعمرك ما يفىن وأنت مفرط ... وامسك يف املوتى معد حمصل

رؤي بعض املوتى يف املنام فقال: ما عندان أكثر من الندامة وال عندكم أكثر من الغفلة وجد 
 على قرب مكتوب:

 (1)ندمت على ما كان مين ندامة ... ومن يتبع ما تشتهي النفس يندم." 
يستغفر هللا إثر كل مكتوبة ثالاث بعقب  -رمحه هللا -وعهدت أيب« : 1»"ع  .25

السالم، وأيثر يف ذلك حديثا، فكان هذا االستغفار من التقصري وتقلب الفكر أثناء الصالة، 
: مث جيلسون لالستغفار. ت: وما ذكره عيصلون إىل طلوع الفجر  وكان السلف الصاحل

عن أبيه رواه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه عن ثوابن قال:  -رمحه هللا
اللهم، »كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا انصرف/ من صالته، استغفر ثالاث وقال: »

ال الوليد: فقلت لألوزاعي:  ، ق« 2« »أنت السالم ومنك السالم تباركت ذا اجلالل واالكرام
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كيف االستغفار؟ قال: تقول: أستغفر هللا، أستغفر هللا، أستغفر هللا، ويف رواية ملسلم من 
 « .سالح املؤمن»، انتهى من « اي ذا اجلالل واإلكرام»حديث عائشة: 

__________ 

 ( .391/ 5« )احملرر الوجيز»( ينظر: 1)

« الصالة»( ، كتاب 474/ 1وأبو داود )( ، 136 -135/ 26/ 5( أخرجه مسلم )2)
« الصالة»( ، كتاب 96 -95/ 2( ، والرتمذي )1512ابب: ما يقول الرجل إذا سلم )

( ، كتاب 298/ 1( ، وابن ماجه )299 -298ابب: ما جاء إذا سلم من الصالة )
 -340/ 5( ، وابن حبان )924ابب: ما يقال بعد التسليم )« إقامة الصالة والسنة فيها»

( 184/ 6( ، وأمحد )2001 -2000ابب: فصل يف القنوط )« الصالة»( ، كتاب 341
( ، ويف 1338ابب: الذكر بعد االستغفار )« السهو»( ، كتاب 69/ 3، والنسائي )

 ( .1261ابب: االستغفار بعد السالم )« صفة الصالة»( ، كتاب 397/ 1« )الكربى»

 قال الرتمذي: حديث عائشة، حديث حسن.

ابب: ما « الصالة»( ، كتاب 475/ 1باب من حديث ثوابن: أخرجه أبو داود )ويف ال
ابب: االستغفار « السهو»( ، كتاب 69/ 3( ، والنسائي )1513يقول الرجل إذا سلم )

ابب: « صفة الصالة»( ، كتاب 397/ 1« )الكربى»( ، ويف 1337بعد السالم )
ابب: أذكار « الصالة»( ، كتاب 105/ 1( ، والطيالسي )1261االستغفار بعد السالم )

( ، كتاب 344 -343/ 5( ، وابن حبان )476متنوعة تقال بعد اخلروج من الصالة )
 (1)ابب: فصل يف القنوت.." « الصالة»

"وقد كان حترمي اخلمر سنة ثالث من اهلجرة أو سنة أربع، وهذه القصيدة قاهلا  .26
هي مما يقول عمرة القضاء سنة سبع، فحسان رضي هللا تعاىل عنه يف الفتح سنة مثان أو يف 

 الشاعر ما ال يفعل.

وملا عرف سبحانه حبال املستثنني يف الذكر الذي هو أساس كل أمر، أتبعه ما محلهم على 
الشعر من الظلم الذي رجاهم النصر فقال: }وانتصروا  أي كلفوا أنفسهم أسباب النصر 
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 الظامل هلم هبجو وحنوه. بشعرهم فيمن آذاهم }من بعد ما ظلموا  أي وقع ظلم

 -إذا اقتصر اجمليب على جوابه  -وملا أابح سبحانه االنتصار من الظامل، وكان البادىء 
جديرا أبن يعتدي فيندم، حذر هللا االثنني مؤكدا للوعيد ابلسني  -إذا جتاوز  -أظلم، كان 

هول وال أ يتواعظون به ألنك ال جتد أهيب منه، وال كان السلف الصاحليف قوله الذي 
أوجع لقلوب املتأملني، وال أصدع ألكباد املتدبرين: }وسيعلم  وابلتعميم يف قوله: }الذين 
ظلموا  أي كلهم من كانوا، وابلتهويل ابإلهبام يف قوله: }أي منقلب  أي يف الدنيا واالخرة 

 (1)كما ترى بوصف الكتاب املبني."   -}ينقلبون*  وقد انعطف آخرها 
ستحب االحلاح والتكرار فان مل تصلح نياهتم فعسى يسقون "يل قال بعضهم ي .27

لتحريهم سنة نبيهم واحيائهم هلا ويستحب أن حيسروا أثواهبم ملا روى مسلم عن أنس قال 
أصابنا مطر وحنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فحسر صلى هللا عليه وآله وسلم 

ه ويستحب صنعت هذا فقال انه حديث عهد بربثوبه حىت أصابه املطر فقلت اي رسول هللا مل 
أن يغتسل ويتوضأ ىف السيل ألنه صلى هللا عليه وسلم كان اذا سال الوادي قال اخرجوا بنا 
اىل هذا الذى جعله هللا طهورا فيتطهر منه وحيمد هللا عليه قال البيهقي رواه الشافعى ابسناد 

 الربق د الرعد والربق وترك االشارة اىلمنقطع ويستحب الدعاء عند نزول املطر والتسبيح عن
والودق فعدم االجابة الختالل شرط من شروطها )والتكرار( بفتح التاء مصدر وبكسرها 
اسم كما مر )لتحريهم( بفتح الفوقية واملهملة وكسر الراء املشددة أى قصدهم )فحسر( أى  

ال كان اذا يضا قكشف )حديث عهد بربه( أي بتكوينه وبتنزيله وروي احلاكم عن أنس أ
أمطرت السماء حسر ثوبه عن ظهره حىت يصيبه املطر وسئل ابن عباس عن فعل ذلك فقال 
للسائل أو ما قرأت وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأحب ان ينالين من بركته وال فرق بني 
 املطر أول السنة وغريه ولكنه يف أول مطر السنة آكد )ان يغتسل ويتوضأ( قال يف املهمات

وهل مها عبادااتن فتشرتط فيهما النية أوال فيه نظر واملتجه الثاين اال ان صادف وقت وضوء 
أو غسل الن احلكمة فيه هى احلكمة يف كشف البدن ليناله أول مطر السنة وبركته )البيهقي( 
بفتح املوحدة واسكان املثناة وفتح اهلاء مث قاف هو أبو بكر أمحد بن احلسني ولد سنة أربع 
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انني وثلثمائة ومات بنيسابور يف مجادى االويل سنة مثان ومخسني وأربعمائة ونقل اىل بيهق ومث
فدفن هبا )رواه الشافعي( يف االم والبيهقي يف السنن عن يزيد بن اهلاد )ابسناد منقطع( أي 
مرسل الن يزيد بن اهلاد اتبعي )ويستحب الدعاء عند نزول املطر( وشكر هللا تعاىل بعده 

لشافعى خرب الطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء اجليوش واقامة الصالة ونزول الغيث روي ا
وروي البيهقى خرب تفتح السماء ويستجاب الدعاء يف أربعة مواطن عند التقاء الصفوف 
وعند نزول الغيث وعند اقامة الصالة وعند رؤية الكعبة )والتسبيح عند الربق والرعد( روي 

عبد هللا بن الزبري انه كان اذا مسع الرعد ترك احلديث وقال سبحان الذي مالك يف املوطأ عن 
يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته وعن ابن عباس قال كنا مع ابن عمر يف سفر 
فأصابنا رعد وبرق وبرد فقال كعب من قال حني يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد 

ق واملناسب لك فقلنا فعوفينا وقيس ابلرعد الرب حبمده واملالئكة من خيفته ثالاث عويف من ذ
ان يقول عنده سبحان من يريكم الربق خوفا وطمعا فايده نقل الشافعى يف االم عن الثقة 
عن جماهد ان الرعد ملك والربق أجنحته يسوق هبا السحاب قال االسنوي فيكون املسموع 

يده اىل )وترك االشارة ب صوته أو صوت سوقه على اختالف فيه وأطلق الرعد عليه جمازا
الربق والودق( ملا روي الشافعي عن عروة بن الزبري انه قال اذا رأي أحدكم الربق أو الودق 

 لصاحلوكان السلف افال يشر اليه والودق ابسكان املهملة املطر وزاد املاوردي الرعد فقال 
 (1)يكرهون االشارة ايل." 

علون جي وكان السلف الصاحلبعده لدنياكم "للتجار اجعلوا أول هناركم آلخرتكم وما  .28
أول النهار وآخره لالخرة والوسط للتجارة فلم يكن بيع اهلريسة والرؤوس إال للصبيان واهل 

 الذمة الهنم كانوا من بعد يف املساجد

الثاين مبادرة القيام إىل الصالة عند النداء اليها قالت عائشة رضي هللا عنها كان رسول هللا 
ليه وسلم يكون يف بيته خيصف النعل ويعني اخلادم حىت إذا نودي للصالة قام  صلى هللا ع

 كأنه ال يعرفنا

 اتباع
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كان السلف لذلك يبتدرون عند االذات ويرتكون االسواق للصبيان وأهل الذمة ويتسأجرون 
 ابلقراريط حلفظ احلوانيت وكان ذلك معيشة هلم

  اهنم  ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر هللاقال الغزايل وجاء يف تفسري قوله تعاىل }رجال 
كانوا حدادين وخرازين فكان أحدهم إذا رفع املطرقة وغرز االشفا ومسع االذان مل خيرج 

 (1)االشفا من املغرز ومل يرفع املطرقة ورمى هبا وقام إىل الصالة." 
روايته ويؤمن ب "السادات َذوي املقامات املنيفة فروى َذِلك َعنُه يل َوُهَو ممَّن يدين .29

 بكرامته ويؤمتن حبكايته ولقبين ابلتقوى َوَذِلَك ِعْنِدي أحلى من اْلَمن  والسلوى فمما مدح بِهِ 
َها قصيدة أَوهلَا  سيداَن أَبُو اْلَعبَّاس اخْلضر َعَلْيِه السَّاَلم ِمنـْ

 )اَي سيدا مذهيب حمبته ... فحبه عمديت ومنهاجي(

  رفع مهي َوَما رمت من حاجي()َوُهَو مالذي لكل معظلة ... يف 

 َوِهي َطوِيَلة َوله أَْيضا يف مدحه َعَلْيِه السَّاَلم من قصيدة َأوهلَا

 )مجالك اَل يـَُقاس ِبِه مجال ... وفضلك اَل مياثله ِمثَال(

 )َوِإن ذكر اْلِكرَام ِبُكل أَرض ... كمالك لَْيَس يبلغُه َكَمال(

 َوَما قبلَها يف اأَلْصلَوِهي َطوِيَلة أَْيضا مثبتة ِهَي 

 وََكاَن َهَذا التقي يف ُمعظم عمره مشتغال مبطالعة اْلكتب يف اْلَوْعظ َويكثر ذكر هللا تـََعاىَل يف 
 قَاِئال فيهم َكاَن الّسلف الصَّاحلالتفكر َكَما 

ُهم ... َلَعلَّ هللا يـَْرزُقيِن الصالحا(  )أحب الصَّاحِلني َولست ِمنـْ

 اطعات ... أِبَن احْلب  يُوجب يل الفالحا()ويل فيهم ظنون ق

 َومن شعره من قصيدة َطوِيَلة متوسال ِفيَها ِإىَل هللا تـََعاىَل َما ِمثَاله

 )اَي رب ُخذ بَيدي إِلَْيك فإنين ... َأصَبحت يف أسر الذُّنُوب لزميا(

ُهَما ومحيما(  )َمايل سوى فقري إِلَْيك وفاقيت ... فاقبل َشِفيًعا ِمنـْ

َها ُمَقد َمة َوزَاد زاَِيَدة بعد َذِلك فـََقالَ َول َتنْيِ من أَبـَْيات اْلفرج قدم َعَليـْ  ه ختميس بـَيـْ
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 )وجهت َوْجهي ملن ألطافه جاهي ... َوقلت ِإين ِ ألرجو عطفة هللا(

َا َأْشُكو ِإىَل هللا ... وقائال يف اأْلُُمور احْلَمد هلل(."   (1))مكررا ِإمنَّ
عومل النداء معاملة القول لكونه ضراب منه وقرئ ابلفتح أي "}إىن أان ربك  أو  .30

أبين وتكرير الضمري لتأكيد الداللة وحتقيق املعرفة وإماطة الشبهة روي أنه ملا نودي اي موسى 
قال عليه الصالة والسالم من املتكلم فقال هللا عز وجل أان ربك فوسوس إليه إبليس لعلك 

يع نه كالم هللا تعاىل أبين أمسعه من مجيع اجلهات ِبمتسمع كالم شيطان فقال أان عرفت أ
األعضاء قلت وذلك ألن مساع ما ليس من شأنه ذلك من األعضاء ليس إال من آاثر قدرة 
اخلالق العليم تعاىل وتقدس وقيل تلقى عليه الصالة والسالم كالم رب العزة تلقيا روحانيا 

بعضو  شرتك فانتقش به من غري اختصاصمث متثل ذلك الكالم لبدنه وانتقل إىل احلس امل
وجهه }فاخلع نعليك  أمر عليه الصالة والسالم بذلك ألن احلفوة أدخل يف التواضع 

 يطوفون ابلكعبة حافني وقيل ليباشر الوادي كان السلف الصاحلونوحسن األدب ولذلك 
رغ قلبك من ف بقدميه تربكا به وقيل ملا أن نعليه كاان من جلد محار غري مدبوغ وقيل معناه

األهل واملال والفاء لرتتيب األمر على ما قبلها فإن ربوبيته تعاىل له عليه الصالة والسالم من 
موجبات األمر ودواعيه وقوله تعاىل }إنك ابلواد املقدس  تعليل لوجوب اخللع املأمور به 

الم سوبيان لسبب ورود األمر بذلك من شرف البقعة وقدسها روي أنه عليه الصالة وال
خلعهما وألقامها وراء الوادي }طوى  بضم الطاء غري منون وقرئ منوان وقرئ ابلكسر منوان 
وغري منون فمن نونه أوله ابملكان دون البقعة وقيل هو كثىن من الطي مصدر لنودي أو 

 (2)املقدس أي نودي نداءين أو قدس مرة." 
لبدن ر النفس واتعاب ا"اىل البعض اآلخر كالصالة فاهنا معراج الشهود وفيها كس .31

يكثرون منها حىت ان منهم من يصلى ىف اليوم والليلة ألف ركعة  كان السلف الصاحلولذا 
وحنوها وكالصوم وتقليل الطعام فانه سبب لورود احلكمة االهلية اىل القلب ولذا كان بعض 
 السلف يواصلون فمنهم من يطوى ثالثة اايم ومنهم من يطوى فوق ذلك اىل سبعة اىل
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 6/7تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، أبو السعود  (2)
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ثالثني اىل أربعني فمن طوى أربعني يوما انفتح له ابب احلكمة العظمى مع ان ىف الصوم 
هتذيب األخالق ايضا فان اكثر املفاسد جييئ من قبل االكل والشرب فيا أيها املؤمنون 
سابقوا وسارعوا فالنفس مطية والدنيا مضمار والسابقون السابقون أولئك املقربون وقد قال 

د سبق املفردون والتفريد هو تقطيع املوحد عن األنفس واآلفاق وشهود احلق عليه السالم ق
ىف عامل اإلطالق فال بد من السري والسلوك مث الطريان ىف هواء الوحدة واهلوية الذاتية فان به 
حيصل االنفصال عن منازل األكوان السفلية احلادثة ويتحقق العروج اىل عامل الوجوب والقدم 

ضله أن يرينا وجهه الكرمي انه هو الرب الرحيم وهو اى واحلال انه وحده العزيز نسأن هللا من ف
الذي ال يفوته من أساء العمل الغفور ملن شاء منهم ابلتوبة وكذا ابلفضل قال بعضهم ملا  
كان العزيز منا يهلك كل من خالفه إذا علم مبخالفته قال مرغبا للمسيئ ىف التوبة حىت ال 

للخدمة ملاىل من القاطعة واين الرتاب ورب األرابب الغفور الذي يسرت  يقول مثلى ال يصلح
ذنوب املسيئ ويتلقى من اقبل اليه احسن تلق كما قال ىف احلديث القدسي ومن أاتين ميشى 
أتيته هرولة الذي خلق سبع مساوات ابدعها من غري مثال سبق طباقا صفة لسبع مسوات 

وز اف اليه كما ىف قوله سبع بقرات مسان ال يطرد وجيوقوهلم الصفة ىف االعداد تكون للمض
جعله حاال الن سبع مسوات معرفة لشموهلا الكل وهو مصدر مبعىن الفاعل يقال طابقه 
مطابقة وطباق الشيء مثل كتاب مطابقه بكسر الباء وطابقت بني الشيئني إذا جعلتهما 

يه ى مثله حىت يغطعلى حذو واحد وألزقتهما والباب يدل على وضع شىء مبسوط عل
واملعىن مطابقة بعضها فوق بعض ومساء فوق مساء غلظ كل مساء مخسمائة عام وكذا جوها 
بال عالقة وال عماد وال مماسة فالسماء الدنيا موج مكفوف اى ممنوع من السيالن والثانية 

ن ممن درة بيضاء والثالثة من حديد والرابعة من حناس او صفر واخلاسة من فضة والسادسة 
ذهب والسابعة من ايقوتة محراء وبني السابعة وما فوقها من الكرسي والعرش حبار من نور 
قال القاشاين هناية كمال عامل امللك ىف خلق السموات ان ال يرى احكم خلقا واحسن نظاما 
وطباقا منها قال اجلمهور ان األرض مستديرة كالكرة وان السماء الدنيا حميطة هبا من كل 

طة البيضة ابملح فالصفرة مبنزلة األرض وبياضها مبنزلة املاء وجلدها مبنزلة السماء جانب احا
غري أن خلقها ليس فيه استطالة كاستطالة البيضة بل هى مستديرة كاستدارة الكرة املستديرة 
اخلرط حىت قال مهندسوهم لو حفر ىف الوهم وجه األرض الدى اىل الوجه اآلخر ولو ثقب 
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لس لنفذ الثقب أبرض الصني وان السماء الثانية حميطة ابلدنيا وهكذا اىل مثال أبرض األند
أن يكون العرش حميطا ابلكل والكرسي الذي هو أقرهبا اليه ابلنسبة اليه كحلقة ملقاة ىف 
فاله فما ظنك مبا حتته وكل مساء ىف اليت فوقها هبذه النسبة ما ترى يف خلق الرمحن من 

 (1)تفاوت." 
 ل موتك صاحلا ... واعمل فليس اىل اخللود سبيل"قدم لنفسك قب .32

)وروى( عن عمر رضى هللا عنه انه اختذ حيسا يعىن مترا بلنب فجاءه مسكني فأخذه ودفعه 
اليه فقال بعضهم ما يدرى هذا املسكني ما هذا فقال عمر لكن رب املسكني يدرى ما هو 

 فكأنه قال وما تقدموا إَل

 .. اگر ماهى نداند داند هللاتو نيكى كن آبب انداز اى شاه .

واستغفروا هللا اى سلوا هللا املغفرة لذنوبكم ىف مجيع أوقاتكم وكافة أحوالكم فان اإلنسان 
ستغفار يصلون اىل طلوع الفجر مث جيلسون لال وكان السلف الصاحلقلما خيلوه عن تفريط 

فر هللا انه  ول استغاىل صالة الصبح واستحب االستغفار على األمساء من القرآن مثل أن يق
كان توااب استغفر هللا ان هللا غفور رحيم استغفر هللا انه كان غفارا رب اغفر وارحم وأنت 
خري الرامحني واغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين إن هللا غفور يغفر ما دون أن يشرك به 

قصري رحيم ترحيم يبدل السيئات حسنات وىف عني املعاين غفور يسرت على اهل اجلهل وال
خيفف عن اهل اجلهل والتوفري ومن عرف انه الغفور الذي ال يتعاظمه ذنب يعفره اكثر من 

 االستغفار وهو طلب

املغفرة مث ان كان مع االنكسار فهو صحيح وان كان مع التوبة فهو كامل وان كان عراي 
سانه لعنهما فهو ابطل ومن كتب سيد االستغفار وجرعه ملن صعب عليه املوت انطلق 

وسهل عليه املوت وقد جرب مرارا وسيد االستغفار قوله اللهم أنت رىب ال اله اال أنت 
خلقتىن واان عبدك واان على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء 
لك بنعمتك على وأبوء بذنيب فاغفرىل انه ال يغفر الذنوب اال أنت متت سورة املزمل بعونه 

 بعاء الثاين والعشرين من ذى القعدة من سنة ست عشرة ومائة وألفتعاىل يوم األر 
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 تفسري سورة املدثر

 مكية وآيها ست وثالثون بسم هللا الرمحن الرحيم

)اي أيها املدثر( بتشديدين أصله املتدثر وهو البس الداثر وهو ما يلبس فوق الشعار الذي 
ية  اس داثر وفيه اشارة اىل ان الوالبلى اجلسد ومنه قوله عليه السالم األنصار شعار والن

كالشعار من حيث تعلقها ابلباطن والنبوة كالداثر من حيث تعلقها ابلظاهر ولذلك خوطب 
عليه السالم ىف مقام االنذار ابملدثر )روى( عن جابر رضى هللا عنه عن النيب عليه السالم 

عن يسارى عن مييىن و  انه قال كنت على جبل حرآء فنوديت اي حممد انك رسول هللا فنظرت
ومل أر شيأ فنظرت فوقى فاذا به قاعد على عرش بني السماء واألرض يعىن امللك الذي انداه 
فرعبت ورجعت اىل خدجية رضى هللا عنها فقلت دثروىن دثروىن وصبوا على ماء ابردا فنزل 

فرآئصه رعبا من  دجربيل وقال اي أيها املدثر يعىن انه امنا تدثر بناء على اقشعرار جلده وارتعا
 (1)امللك النازل من حيث انه رأى ما مل يره قبل." 

"ويشرب وهى انر جهنم. وصنف ال أيكل وال يشرب وهى انر موسى وقالوا ايضا  .33
هى اربعة انواع نوع له إحراق بال نور وهى انر اجلحيم. ونوع له نور بال إحراق وهى انر 

ونوع ليس له إحراق وال نور وهى انر األشجار موسى. ونوع له إحراق ونور وهى انر الدنيا. 
يقول الفقري النور للمحبة والنار للعشق وعند ما كمل وامتأل نور حمبة موسى ومت واشتعل انر 
عشقه وشوقه جتلى هللا له بصورة ما ىف بطنه وذلك النه ملا ولد له ولد القلب الذي هو طفل 

ورة انر لة اجلالل ظهر له نور ذاتى ىف صخليفة هللا ىف ارض الوجود ىف ليلة شاتية هى لي
صفاتية الن الصورة امنا هى للصفات واحرتق مجيع ااننيته وحصل له التوجه الوحداىن فعند 
ذلك نودي فقيل اي موسى إين أان للتوكيد والتحقيق يعىن ]شك مكن ومتيقن شو كه من[ 

ذلك الن عليك امر بربك ]پروردگار توام[ فاخلع ]پس بريون كن وبيكفن از اپى خود[ ن
كان و احلفوة ادخل ىف التواضع وحسن األدب ولذلك كان بشر احلاىف وحنوه يسريون حفاة 

 يطوفون ابلكعبة حافني السلف الصاحلون

 كنجى كه زمني وآمسان طالب اوست ... چون در نكرى برهنه اپاين دارند
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ب تقدم على للحبي او ليتشرف مشهد الوادي بقدوم قدميه وتتصل بركة األرض اليه وقيل
بساط العرش بنعليك ليتشرف العرش بغبار تعال قدميك ويصل نور العرش اي سيد الكونني 
إليك او النه ال ينبغى لبس النعل بني يدى امللوك إذا دخلوا عليهم وهذا ابلنسبة اىل املرتبة 

قدم على  ااملوسوية دون اجلاه احملمدي كما مر آنفا وذكر ىف فضائل اىب حنيفة انه كان إذ
اخلليفة للزايرة استدعى منه اخلليفة ان ال ينزل عن بغلته بل يطأ هبا بساطه. او الهنما كاان 
غري مدبوغني من جلد احلمار فاخلطاب خطاب التأديب كما ىف حل الرموز قال الكاشفى 
]أصح آنست كه نعلني از جلد بقر بود وطاهر[ أو ألن النعل ىف النوم يعرب ابلزوجة فاراد 
تعاىل ان ال يلتفت خباطره اىل الزوجة والولد قال ىف االسرار احملمدية جاء ىف غرائب التفسري 
ىف قوله سبحانه فاخلع نعليك يعىن مهك ابمرأتك وغنمك وقال حضرة الشيخ الشهري ابفتاده 
قدس سره يعىن الطبيعة والنفس يقول الفقري ال شك ان املرأة صورة الطبيعة والولد صورة 

الن حبه من هواها غالبا وايضا ان املرأة ىف حكم الرجل نفسه الهنا جزؤ منه ىف النفس 
األصل والغنم وجنوه امنا هو من املعاش التابع للوجود فكأنه قيل فاخلع فكر النفس وما 
يتبعها أاي كان وتعال وقال بعضهم املراد ابلنعلني الدنيا واآلخرة كأنه امره ابالستغراق ىف 

اهدته والوادي املقدس قدس جالل هللا وطهارة عزته وقال بعضهم ان اثبات معرفة هللا ومش
ق الصانع يكون مبقدمتني فشبهتا ابلنعلني إذ هبما يتوصل اىل املقصود وينتقل اىل معرفة اخلال

فبعد الوصول جيب ان ال يلتفت إليهما ليبقى القلب مستغرقا ىف نور القدس فكأنه قيل 
ا ن فانه ال فائدة فيه بعد املشاهدة والعيان ساكنان حرم از قبله منفاخلع فكر الدليل والربها

 آزادند وىف املثنوى

 «1»چون شدى بر ابمهاى آمسان ... سرد ابشد جست وجوى نردابن 
__________ 

 (1)( در أوائل دفرت سوم در بيان آنكه در ميان صحابه حافظ كسى نبود." 1)
ما دون الشبع، فإن الشبع يقسي "احرص على طلب احلالل واقتصر منه على  .34

القلب، ويفسد الذهن ويبطل احلفظ، ويشغل األعضاء عن العبادة والعلم، ويقوي الشهوات، 
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وينصر جيوش الشيطان. واقتطاع املال ابليمني الكاذبة، وقد لعن رسول هللا صلى هللا عليه 
ن أشد عند هللا م -وهو يعلم  -وسلم آكل الراب وموكله وقال: " درهم راب أيكله الرجل 

ست وثالثني زنية ". وقال صلى هللا عليه وسلم: " من حلف على ميني يقتطع هبا مال امرئ 
مسلم لقي هللا تعاىل وهو عليه غضبان ". وروى ابن مسعود رضي هللا عنه عن النيب صلى 

يتصدق  هللا عليه وسلم أنه قال: " ال يكسب عبًد ماالً حراماً فينفق منه، فيبارك له فيه، وال
به فيقبل منه، وال يرتكه خلف ظهره إال كان زاده إىل النار، وليحذر من تناول الشبهات فإن 

يرتكون سبعني  -رضي هللا تعاىل عنهم  - كان السلف الصاحلهلا أتثرياً يف القلب ". وقد 
 ابابً من احلالل خمافة أن يقعوا يف ابب من الشبهة.

 مب نتمكن من حفظ الفرج؟:

ك ال تصل إىل حفظ الفرج أال حبفظ العني عن النظر، وحفظ القلب عن الفكرة، واعلم ان
وحفظ البطن عن الشهوات، وعن الشبع، فهذه حمركات الشهوة ومغارسها. وأما الفرج: 
 فاحفظه من كل ما حرم هللا تعاىل قال هللا تعاىل: )َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن( . وال يصل

فرج إال حبفظ العني عن النظر، وحفظ القلب عن الفكرة، وحفظ البطن عن إىل حفظ ال
الشهوات وعن الشبع، فهذه حمركات الشهوة ومغارسها فمن أعظم ما روى اهليثم بن مالك 

بعد الشرك  -الطائي رضى هللا عنه عن النىب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " ما من ذنب 
 ضعها رجل يف رحم ال حيل له ".أعظم عند هللا من نطفٍة و  -ابهلل 

 أكثر ما يدخل الناس اجلنة، وأكثر ما يدخلهم النار:

وروى أبو هريرة رضى هللا عنه عن النىب صلى هللا عليه وسلم أنه سئل عن أكثر ما يدخل 
الناس اجلنة؟ قال: " تقوى هللا تعاىل "،وسئل عن أكثر الناس النار؟ قال: " الفرج والفم " 

رضى هللا عنه: إذا ظهر الزان والراب يف قرية أذن هللا يف هالكها ". وآداب  قال ابن مسعود
الرجلني: أن مياشى إخوانه على حد التبع، وال يتقدمهم فإن قربه إىل نفسه تقراب إىل مقدار 
ما يعلم أنه حمتاج إليه مث يرجع إىل موضعه، وال يقعد عن حقوق إخوانه ُمعو ال على الثقة 

 قال: " ترك حقوق اإلخوان مذلة ". ويقوم إِلخوانه -رضى هللا عنه  -فضيل إبخواهنم ألن ال
 إذا أبصرهم مقبلني، وال يقعد إال  بقعودهم، ويقعد حيث يـُْقِعدونه.

واحفظ رجليك أن متشي هبما إىل حرام أو تسعى إىل ابب سلطان فاملشي إىل السالطني 
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عراض ع واكرام هلم، وقد أمر هللا تعاىل ابإلالظَّلمة من غري ضرورة أو دهان. معصية؛ فإنه تواض
عنهم، وهو تكثري لسوادهم، وإعانة هلم على ظلمهم فإن كان ذلك سبباً لطلب ماهلم، فهو 
سعي إىل حرام، وقد قال صلى هللا عليه وسلم: " من تواضع لغىن  ذهب ثلثا دينه ". هذا 

 يف غىن صاحل فما ظنك ابلغىن الظامل.

 زان اجلوارح:

بخاري ومسلم من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه روى ال
قال: " العينان يزنيان وزانمها النظر، والقدمان يزنيان وزانمها السعي، والرجالن يزنيان وزانمها 
املشي، والفم يزىن وزانه القبلة، والقلب يهوى ويتمىن، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ". 

م اإلنسان أنه ما من خطوة إال وتكتب إما حسنة وإما سيئة، وقد هنى عن السعي يف وليعل
غري حاجة، فعليك اي أخي حببس حواسك، وسجن أعضائك، فإهنا تعد عليك، وعد 

 أنفاسك، وحاسب نفسك قبل يوم احلساب.

 (1)اخلليفة احملاسب لنفسه:." 
بة رمحه هللا تعاىل: صح "قال الشيخ حممد املسعودي: قال أبو الفرج بن اجلوزي .35

غون يف يبال كان السلف الصاحلاألحداث أقوى حبائل الشيطان اليت يصيد هبا، وقد 
اإلعراض عن امُلْرِد، وهلذا روى جماهد عن الشعيب قال: " قدم وفد عبد القيس على النيب 

سلم من و صلى هللا عليه وسلم، وفيهم غالم أمرد ظاهر الوضاءة، فأقامه النيب صلى هللا عليه 
بني يده، فأجلسه وراء ظهره "، فأبعده عن نظره، وليس هذا مما يفعله طائفة من فقراء 

عوذ ابهلل ن -البوادي، جيلسون الشباب خلف أظهرهم دائمًا على طريق العشرة واملخالطة 
ومن فعل ذلك فقد ابتدع. إخواين إذا كان سيد البشر حيذر من النظر إىل األمرد  -من ذلك 

ذر، فما ظنك أبهل هذا الزمان يف اخلطرة قلوب مملوءة ابلشهوات، وأبدان تغتذي هذا احل
ابلشبهات واحملرمات، هل الفتنة فيها إال أسرع من وقوع الذابب يف العسل، وهل ينازع يف 
ذلك إال َمْن يف عقله خبل، فنسأل هللا العافية. وقال أبو بكر حممد بن موسى الواسطي: " 

عبد ألقاه إىل هذا اجليف " يريد بذلك تعلق القلب. وقال أبو الفرج: قال  إذا أراد هللا هوان
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ابن املبارك: دخل سفيان الثوري احلمام فدخل عليه غالم صبيح الوجه فقال: " أخرجوه 
أخرجوه فإين أرى مع كل امرأة شيطان، ومع كل غالم بضعة عشر شيطاانً ". وقال رسول 

تاق السوا أبناء امللوك، فإن األنفس تشتاق إليهم ماال تشهللا صلى هللا عليه وسلم: " ال جت
إىل اجلواري الِعتاق ". وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " 

 ال متلئوا أعينكم من أبناء امللوك، فإن هلم فتنة أشد من العذارى ".

 فصل

 فيما ينبغي أن يكون عليه الصيب

 كثري احلياء، قليل املخالطة لألجانب. وقال وهب بن منبه: إذا كان ينبغي أن يكون الصيب
يف الصيب خصلتان: احلياء، والرهبة رجي خريه. وقال عمر بن اخلطاب: " ما أان أخاف على 
عامل من سبٍع ضاٍر، أبخوف عليه من غالم أمرد ". وقال احلسن بن ذكوان: " ال جتالسوا 

ور النساء، وهم أشد فتنة من العذارى ". وقال بعضهم: " أوالد األغنياء فإن هلم صوراً كص
احلوادث كلها من النظر ". وقال أبو علي الروزابري رمحه هللا: قال يل أمحد املؤدب رمحه هللا: 
قد رأينا من كان أقوى إمياان من الصوفية، وإذا رأى احلدث قد أقبل يفر منه كفراره من 

 األسد!

 فصل

 ظر إىل النساء ومساع صوهتنيف اخلصال اليت جيوز الن

 اخلصال اجمليزة للنظر:

اعلم أن النظر إىل النساء عامداً ال جيوز إال أبربع خصال: عند إرادة التزويج، وعند الشهادة 
 عليها، وإذا كن ذات حمرم له مثل األم، واألخت واخلالة، والعمة، ونظر الزوج إىل الزوجة.

 مىت جيوز مساع صوهتا:

وهتا إال عند أشياء: يف البيع، والشراء، واالستفتاء، واحملاكمة، والشهادة، وال جيوز مساع ص
 والرواية.

 حكم نظر الرجل إىل املرأة:

وقال الشيخ تقي الدين بن احلصين: ونظر الرحل إىل األجنبية على سبعة أضرب: إحداها 
أة. وهي املر نظرة إىل أجنبية لغري حاجة، فهو غري جائز للرجال البالغ من الذكور، وكذا 
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 البالغة من اإلانث، مث إن النظر ال تدعو إليه احلاجة، وقد تدعو إليه احلاجة.

الضرب األول: أن ال متس إليه احلاجة وحينئذ فحرم نظر الرجل إىل عورة األمة إن خاف 
فتنة، فإذا مل خيف فتنة خالف الصحيح، التحرمي قاله االصطخري وأبو علي الطربي واختاره 

حممد، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشريازي، والروايين ووجهه اإلمام ابتفاق  الشيخ أبو
املسلمني على منع النساء من اخلروج، وأبن النظر َمِظن ة الفتنة، وهو حمرك الشهوة فاألليق 
مبحاسن الشرع سد هذا الباب، واإلعراض عن تفاصيل األحوال، كما حترم اخللوة ابألجنبية، 

 وَجُهْم( .له تعاىل: )ُقل ل ِْلُمْؤِمِننْيَ يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوحَيَْفظُوا فـُرُ وحيتج له بعموم قو 

 (1)حكم نظر املراهق:." 
 "وغري ذلك من األمرد واملرأة .36

وأما مساع الغناء من املرأة األجنبية واألمرد فمن أعظم احملرمات وأشدها فساداً يف الدين. قال 
الشافعي رمحه هللا: وصاحب اجلارية إذا مجع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته وغلظ 
القول فيه مث قال: هو دايثة فمن فعل ذلك كان ديواثً. قال القاضي أبو الطيب: وإمنا جعل 

بها سفيها ألنه دعا الناس إىل الباطل ومن دعا الناس إىل الباطل كان سفيهاً. واعلم صاح
أن مساع الغناء من املرأة األجنبية واألمرد يهيج الباه. وسئل بعضهم عن السبب الذي يهيج 
قال: عناء من خلٍق سىيء، وحديث من وجه مجيل. وقال عبد هللا بن أمحد بن حنبل: 

فقال: الغناء ينبت النفاق يف القلب؛ مث ذكر قول مالك: إمنا يفعله سألت أيب عن الغناء 
عندان الفساق. واختار بعض العلماء أنه ال يسمع اإلنسان من األمرد قراءة القرآن، وقد 

رمحهم هللا إذا مر أحدهم بغالم أمرد حسن الوجه يفر منه كفراره من  كان السلف الصاحل
ر ال تتعرض أيها العاقل هلذه احملنة. سألت جارية بشاألسد خوفًا على نفسه من الفتنة ف

احلايف عن ابب حرب فأجاهبا، مث جاء بعدها بغالم حسن الوجه فسأله فأطرق بشر، فردد 
الغالم السؤال فغمض الشيخ عينيه، فقال الفقراء للغالم: الباب بني يديك فلما غاب الشاب 

تها وجاءك جاءتك جارية فكلمتها وأجبفتح الشيخ عينيه فقال الفقراء للشيخ اي أاب نصر 
غالم فلم تكلمه؟ فقال: روى عن سفيان الثوري رمحه هللا أنه قال: إذا أقبلت املرأة أقبل معها 
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شيطان وإذا أقبل األمرد أقبل معه شيطاانن فخفت على نفسي من شيطانيه. وقال اجلنيد 
وكان الداخل من رؤساء  -رمحه هللا  -رمحه هللا: دخل رجل على اإلمام أمحد بن حنبل 

ه معك مرة : ال أتِت ب-رمحه هللا  -الناس ومعه ابنه وهو حسن الوجه واملنظر فقال له أمحد 
أخرى. قال: وقال أسامة رمحه هللا: كنا نقرأ على شيخ فبقى عنده غالم يقرأ عليه فأردت 

بو حنيفة رمحه ن أالقيام فأخذ بيدي وقال: اصرب حىت يقرأ هذا الغالم فكره أن خيلو به. وكا
هللا جيلس حممد بن احلسن خلفه مث يعلمه خوفًا من الفتنة واابعًا للسنة فقد ورد أن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم أقان أمرد منبني يديه فأجلسه خلفه.

 عدم خروج الصبيان إىل أماكن الفساد من السنة

اف روج إىل األمكنة اليت خيومن السنة أن ال ميكن الرجل ولده إذا كان صبيا من التربج واخل
منها الفتنة خوفا من الفساد واشتغال قلوب العباد، وال ميكن من االختالط ابلرجال، وال 

 يدفع مع الفسقة إىل احلمام، وال جيالس أهل العربدة والعوام، هذا كالم شيخنا رمحه هللا.

 حكم االستمناء ابليد:

اان هللا القيامة ويده حبلى فأتق هللا اي أخي عاف" مسألة " االستمناء ابليد كبرية وجييء يوم 
وإايك. " مسألة " الصلج حرام فإذا استمىن شخص بيده عزر؛ ألهنا مباشرة حمرمة بغري 
إيالج، وتفضي إىل قطع النسل فحرم كمباشرة األجنبية فيما دون الفرج وقد جاء " ملعون 

 من نكح يده ".

 االستمناء ابليد يبطل الصوم

وإن استمىن فأنزل إن كان صائمًا بطل صومه ألنه إنزال عن مباشرة، وهي  " مسألة " 
كاإلنزال عن الفعل، وألن االستمناء كاملباشرة فيما دون الفرج، من األجنبية يف اإلمث والتعزير، 
وكذلك يف اإلفطار ومن استمىن فعليه القضاء. وقال الشيخ شهاب الدين بن الصالح فيما 

ء ابليد حرام، وبقطعة حلم أشد وأقبح، واستمناء املرأة إبدخال شيء يف أفىت به: إن االستمنا
فرجها حرام، وذلك كله معصية توجب التعزير على فاعلها. نعم إذا استمىن الرجل بيد زوجته 
أو جاريته حالل ألنه من مجلة االستمتاع املأذون فيه وله االستمتاع واإليالج يف مجيع 

، وإال ما بني السرة والركبة يف أايم احليض خاصة. وأما الصيب معاطف بدهنا إال حلقة الدبر
الذي يدخل يف دبره شيئا فيجب على وليه املبادرة إىل منعه ابلضرب، وغريه، وحيرم عليه 
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 إمهال ذلك والسكوت عليه وأيمث الويل إبغضائه وسكوته عنه انتهى.

 (1)الثة أقوال:." " مسألة " قال ابن القيم وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ث
"اَل خيفي على من َلُه أدىن فهم َأن اإلجتهاد قد يسره هللا للمتأخرين تيسريا مل يكن  .37

ه للسابقني أِلَن التفاسري لْلكتاب اْلَعزِيز قد دونت َوَصاَرت يف اْلَكثْـَرة ِإىَل حد اَل مُيكن حصر 
ِْجيح مبَا ُهَو تَّْجرِيح والتصحيح وَ َوالس نة املطهرة قد دونت َوتكلم اأْلمة على التـَّْفِسري َوال الرتَّ

َهُؤاَلِء املنكرين يرحل  َومن قبل َكاَن الّسلف الصَّاحلزاَِيَدة على َما حْيَتاج إِلَْيِه اْلُمْجَتهد َوقد 
لْلَحِديث اْلَواِحد من قطر ِإىَل قطر فاإلجتهاد على اْلُمَتَأخِ رين أيسر وأسهل من اإلجتهاد 

 مني َواَل خُيَالف يف َهَذا من َلُه فهم َصِحيح وعقل سويعلى اْلُمتَـَقد ِ 

 توضيح بعض اأْلُُمور املهمة

أُرِيد َأن أوضح بعض اأْلُُمور َحىتَّ اَل تنشأ األفكار اخْلَاِطَئة َلَدى القاءى اْلَكرمي َأوال ِإن 
 يدعوا ألَنـُْفِسِهْم ْربـََعة ملاْلعلَماء الَّذين ردوا على الَقْول إبغالق اَبب اإلجتهاد بعد اأْلَِئمَّة اأْلَ 

اإلجتهاد بل حاولوا الدفاع َعن اْلَمَواِهب اإلهلية الَّيِت حظى هبَا اْلعلَماء الفطاحل القادرين 
على اإلجتهاد َوِإْخرَاج اْلِفْقه اإلسالمي من َدائَِرة حمدودة ِإىَل ميدان َواسع فسيح َوَذِلَك من 

ا من فقه أَِئمَّة لتَّاِبِعنَي وأتباعهم َوفقه اْلمَذاهب اأْلَْربـََعة َوَغريهَ االستمداد من فقه الصََّحابَة َوا
اإلجتهاد اآلخرين اَثنًِيا اَل يـَْعيِن اإلجتهاد اآْلن ِإْحَداث آراء َجِديَدة لوقائع مستحدثة فـََقط 

َا جماله أَْيضا الن ظر يف داَلَلة أَِدلَّة اْلمَذاهب اْلِفْقِهيَّة من َحيْ  ْلُقوَّة والضعف وترجيحها ُث اَوِإمنَّ
 (2)على اأْلُْخَرى ِبُدوِن تقيد مبذهب مِعني ليجد الباحث َعن احْلق بغيته ِبُدوِن َأي ختبط." 

"كفضل صدقة السر على صدقة العالنية. رواه الطرباين عنه مرفوعا. قال احلافظ  .38
 ابن رجب: واحملفوظ وقفه.

 كعة ابلليل خري من عشر ركعات ابلنهار أخرجه: ر -رضي هللا عنه  -وقال عمرو بن العاص 
 ابن أيب الدنيا.

وإمنا فضلت صالة الليل على صالة النهار؛ ألهنا أبلغ يف اإلسرار وأقرب إىل اإلخالص. 
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 جيتهدون على إخفاء أسرارهم. كان السلف الصاحلوقد 

اره. وكانوا و قال احلسن: كان الرجل تكون عنده زواره فيقوم من الليل فيصلي ال يعلم به ز 
جيتهدون يف الدعاء وال يسمع هلم صوت. وكان الرجل ينام مع امرأته على وسادة فيبكي 
طول ليله وهي ال تشعر؛ وألن صالة الليل أشق على النفوس، فإن الليل حمل النوم والراحة 

 من التعب ابلنهار. فرتك النوم مع ميل النفس إليه جماهدة عظيمة.

ل ما أكرهت عليه النفوس. وألن القراءة يف صالة الليل أقرب قال بعضهم: أفضل األعما
إىل التدبر لقطع الشواغل عن القلب ابلليل فيحضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم  

[ وهلذا املعىن أمر 6كما قال تعاىل: }إن انشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيال  ]املزمل: 
 برتتيل القرآن يف قيام الليل ترتيال.

 وهلذا كانت صالة الليل منهاة عن اإلمث كما مر يف حديث الرتمذي وغريه.

قيل له إن  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب » -رضي هللا عنه  -ويف املسند عن أيب هريرة 
وقت التهجد  وألن« فالان يصلي من الليل فإذا أصبح سرق، فقال ستنهاه صالته وما يقول

ع ابلصالة وأقرب ما يكون العبد من ربه، وهو وقت فتح أبواب من الليل أفضل أوقات التطو 
 السماء واستجابة الدعاء واستعراض حوائج السائلني.

وقد مدح سبحانه وتعاىل املستيقظني ابلليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته بقوله: 
دة: ج}تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون  ]الس

[ 17[ }فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون  ]السجدة: 16
[ . وقال تعاىل }والذين يبيتون 17وقال تعاىل }واملستغفرين ابألسحار  ]آل عمران: 

[ . ونفى سبحانه التسوية بني املتهجدين وبني غريهم 64لرهبم سجدا وقياما  ]الفرقان: 
قانت آانء الليل ساجدا وقائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه قل هل يف قوله }أمن هو 

 (1)[ .." 9يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إمنا يتذكر أولو األلباب  ]الزمر: 
"واجتمع الصحابة يوما يف دار يتذاكرون ما منَّ هللا عليهم به من بعثه حممد صلى  .39

 هللا عليه وسلم.

                                         
 2/498غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب، السفاريين  (1)



43 

 

د يف رد النصوص ليس عذرا لصاحبه، كما أنه سبحانه مل يعذر إبليس ومنها أن التأويل الفاس
يف شبهته اليت أبداها كما يعذر من خالف النصوص متأوال خمطئا، بل كان ذلك التأويل 

 زايدة يف كفره.

ومنها أن مثل هذا التأويل ليس على أهل احلق أن يناظروا صاحبه، ويبينوا له احلق كما 
؛ وإال ول، بل يبادر إىل عقوبته ابلعقوبة اليت يستحقها بقدر ذنبهيفعلون مع املخطئ املتأ

ملا  يفعلون هذا وهذا. فإنه سبحانه كان السلف الصاحلأعرض عنه إن مل يقدر عليه؛ كما 
أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل؛ وملا عتب على املالئكة يف قيلهم، أبدى هلم شيئا 

ليت الث لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوته امن حكمته واتبوا. وقد وقعت هذه الث
فتح هللا فيها مكة، فإنه ملا أعطى املؤلفة قلوهبم ووجدت عليه األنصار عاتبهم واعتذروا قبل 
عذرهم؛ وبني هلم شيئا من احلكمة، وملا قال له ذلك الرجل العابد: " اعدل "، قال له كالما 

، لكن ترك قتله لعذر ذكره. وملا 1ومل ينكر عليه غليظا. واستأذنه بعض الصحابة يف قتله 
فعل خالد بن الوليد ببين جذمية ما فعل رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم، وال نعلم أنه عاتب 

 خالدا وال منعه ذلك من أتمريه على الناس. 2

__________ 

حممد )حتقيق الشيخ  144ص  4راجع: سرية النيب صلى هللا عليه وسلم البن هشام جـ  1
 طبع دار الفكر. -حميي الدين عبد احلميد( 

 (1)وما بعدها، ففيه تفصيل ذلك.."  55راجع: املرجع السابق ص  2
"على أهل اْلَعْصر تفقد مذاهبهم وكل َما وجدوه من َهَذا النـَّْوع حيرم َعَلْيِهم اْلفتيا بِِه  .40

علم َهَذا يف غري أَنه اَل يقدر َأن يَواَل يعرو َمْذَهب من اْلمَذاهب َعنُه لكنه قد يقل َوقد يكثر 
مْذهبه ِإالَّ من عرف اْلَقَواِعد َواْلِقَياس اجْلَِلي  َوالنَّص الصَّرِيح َوعدم اْلمَعارض َوَذِلَك بعد 

ه بل للشريعة حَتِْصيل أُصول اْلِفْقه وتبحره يف اْلِفْقه فَِإن اْلَقَواِعد لَيست مستوعبة يف أُصول اْلِفقْ 
َذِلَك ُهَو ِثريَة جدا ِعْند أَِئمَّة اْلَفتـَْوى َواْلُفَقَهاء اَل ُتوجد يف كتب أُصول اْلِفْقه أصال وَ قـََواِعد كَ 

                                         
تفسري آايت من القرآن الكرمي )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء اخلامس(، حممد بن عبد الوهاب  (1)

 92ص/
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ار َهِذه اْلَباِعث لنا على وضع َهَذا اْلكتاب لتنضبط تِْلَك اْلَقَواِعد حِبَسب َما يـُْفىت ِبِه َواِبْعِتبَ 
 اَن الّسلف الصَّاحلكَ َذِلك فـَُهَو أَمر اَلزم َولَذِلك  الشُُّروط حيرم على أكثرالناس اْلَفتـَْوى فـََتأمل

َبِغي لْلَعامل َأن يـُْفيِت َحىتَّ يرَاهُ  النَّاس أَهال  يتوقفون يف الفتاوي توقفا َشِديدا َوقَاَل َمالك اَل يـَنـْ
طابقا ملا قَالَه م لَذِلك َويرى ُهَو نَفسه أَهال لَذِلك يُرِيد تثبيت أَْهِليَّته ِعْند اْلعلَماء َويكون ُهوَ 

ْنَسان أَمر على خالف َما ُهَو َعَلْيِه فَِإذا   اْلعلَماء يف َحقه من اأْلَْهِليَّة أِلَنَُّه قد يْظهر من اإْلِ
َكاَن ُهَو مطلعا على َما َوصفه بِِه النَّاس حصل اْلَيِقني يف َذِلك فَالنَّاس مهملون لَُه إمهاال 

التَّْخرِيج بل  دين هللا والتخريج على قـََواِعد اأْلَِئمَّة ِبَغرْي ُشُروطَشِديدا وهجموا على اْلفتيا يف 
َصار يـُْفيِت من مل حيط ابلتقليدات َواَل ابلتحقيقات من منقوالت ِإَمامه َوَذِلَك لعب يف دين 

َوَأن من كذب على  هللا تـََعاىَل وفسوق ممَّن يـَْعَتِقدُه َأو َما علُموا أِبَن اْلُمْفيِت خمرب َعن هللا تـََعاىَل 
 (1)هللا تـََعاىَل َأو أخرب َعنُه َمَع عدم ضبط َذِلك اخلَْرَب فـَُهَو ِعْند هللا مبَْنزِلَة اْلَكاِذب." 

"للمتأخرين تيسريا مل يكن للسابقني؛ ألن التفاسري للكتاب العزيز قد دونت،  .41
وصارت يف الكثرة إىل حد ال يكن حصره، والسنة املطهرة قد دونت، وتكلم "األئمة"* على 

ان كالتفسري والرتجيح، والتصحيح، والتجريح مبا هو زايدة على ما حيتاج إليه اجملتهد، وقد 
ل هؤالء املنكرين يرحل للحديث الواحد من قطر إىل قطر، ، ومن قبالسلف الصاحل

فاالجتهاد على املتأخرين أيسر وأسهل من االجتهاد على املتقدمني، وال خيالف يف هذا من 
 له فهم صحيح، وعقل سوي.

وإذا أمعنت النظر وجدت هؤالء املنكرين إمنا أتوا من قبل أنفسهم، فإهنم ملا عكفوا على 
وا"** بغري علم الكتاب والسنة، حكموا على غريهم مبا وقعوا فيه، "واستصعب التقليد، واشتغلوا

 ما سهله هللا على من رزقه العلم والفهم، وأفاض على قلب أنواع علوم الكتاب والسنة.

وملا كان هؤالء الذين صرحوا بعدم وجود اجملتهدين شافعية، فها حنن "نوضح"*** لك من 
ن ال خيالف خمالف يف أنه مجع أضعاف علوم االجتهاد، وجد من الشافعية بعد عصرهم، مم

، مث تلميذه 1فمنهم ابن عبد السالم، وتلميذه ابن دقيق العيد، مث تلميذه ابن سيد الناس
 ؛ فهؤالء ستة4، مث تلميذه السيوطي3، مث تلميذه ابن حجر العسقالين2زين الدين العراقي

                                         
ين ص/إيقاظ مهم أويل األبصار لالقتداء بسيد املهاجرين واألنص (1)  93ار، الُفالَّ
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__________ 

 * يف "أ": األمة.

 عبنا** يف "أ": استص

 *** يف "أ": نصرح.

__________ 

هو حممد بن حممد بن أمحد بن سيد الناس، اليعمري، الربعي، أبو الفتح فتح الدين،  1
مؤرخ، عامل ابألدب، من حفاظ احلديث ولد سنة إحدى وسبعني وستمائة هـ وتويف سنة 

والسري، حتصيل  لأربع وثالثني وسبعمائة هـ من آاثره "عيون األثر يف فنون املغازي والشمائ
/ 6شذرات الذهب  16اإلصابة يف تفضيل الصحابة" وغريها ا. هـ ذيل تذكرة احلفاظ 

 .34/ 7األعالم  108
هو عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن الكردي، الرازانين األصل، املهراين، املصري،  2

امنائة هـ من آاثره: ومثالشافعي، املعروف ابلعراقي، زين الدين، أبو الفضل تويف سنة اثنتني 
"ألفية علوم احلديث، املغين عن محل األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار" وغريها. 

 .28/ 1تذكرة احلفاظ  562/ 1هدية العارفني  204/ 5ا. هـ معجم املؤلفني 
، ولد ةهو أمحد بن علي بن حممد الكناين، العسقالين، املصري املولد واملنشأ والدار والوفا 3

سنة ثالث وسبعني وسبعمائة هـ، وتويف سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة هـ من آاثره "فتح الباري 
/ 7بشرح صحيح البخاري، اإلصابة يف متييز الصحابة" وغريها كثري. ا. هـ شذرات الذهب 

 .13/ 1إيضاح املكنون  20/ 2معجم املؤلفني  270
د صري، الشافعي، جالل الدين، أبو الفضل، ولهو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد، امل 4

سنة تسع وأربعني ومثامنائة هـ، وتويف سنة إحدى عشرة وتسعمائة هـ، له مؤلفات كثرية منها 
"املزهر يف اللغة، الدر املنثور يف التفسري املأثور، حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة" ا. 

 (1).." 534/ 1هدية العارفني  51/ 8"شذرات الذهب  128/ 5هـ معجم املؤلفني 

                                         
 2/214إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، الشوكاين  (1)
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يَها "اخلزنة قط  قط  أى َحسبَنا َحسبَنا اكتفينا اكتفينا َوِحينَِئٍذ تنزوى َجَهنَّم على من فِ  .42
َتظر َفعرب َعن َذِلك اجْلمع املنتظر اِبلرجِل والقدم أِلَن هللا تـََعاىَل  لَْيَس  وتنطبق ِإْذ مل يْبق أحد ينـْ

  هللا َعمَّا يـَُقول الظَّاِلُموَن واجلاحدون علوا َكِبرياِبسم من اأْلَْجَسام تـََعاىَل 

َواْلعرب تعرب َعن مجَاَعة النَّاس َواجْلَرَاد اِبلرجِل فـََتقول َجاَءاَن رجل من َجراد َورجل من النَّاس 
ُهم َواجْلمع أرجل َويْشهد هلََذا التَّْأِويل قـَْوله ىف نفس احلَِديث َواَل يزَال ىف اجْلنَّة  اى مجَاَعة ِمنـْ

َنا عَ  َها فضل َحىتَّ ينشىء هللا هَلَا خلقا آخر فيسكنهم فضل اجْلنَّة وىف احلَِديث أتويالت أَتـَيـْ َليـْ
 ىف اأْلَمْسَاء َوالصِ َفات أشبهَها َما ذكراَن َوهللا أعلم

اَل الطربى قَ وىف التـَّْنزِيل }َأن هَلُم قدم صدق ِعْند َرهبم  قَاَل اْبن َعبَّاس اْلَمْعىن منزل صدق وَ 
وفق عمل َصاحل َوقيل ُهَو َسابَِقة اجْلنَّة َفدلَّ على َأن اْلقَدم لَْيَس َحِقيَقة ىف اجْلَارَِحة َوهللا اْلمُ 

ه قَاَل اْبن فورك َوقَاَل بَعضهم اْلقَدم خلق من خلق هللا خيلقه يـَْوم اْلِقَياَمة فيسميه قدما ويضيف
حَنْو َما قـُْلَناُه ىف  ىف النَّار فتمتلىء النَّار ِمْنُه قَاَل القرطىب َوهناإِلَْيِه من طَرِيق اْلِفْعل َيَضعُه 

د الرجل اْنتهى َكاَلم اْلُقْرُطيب  َوأَُقول كل َما ذكر اْلُقْرُطيب  ُهَنا من أَتِْويل الرجل والقدم اَل يْشه
فورك  ئمنها َونقل اْبنَلُه َدلِيل من كتاب َواَل سنة َواَل َواَل َمْذَهب أحد من سلف اأْلمة وأ

لِيل ِعْند أهل التَّْأِوي ل اْلقَدم خلق ِإََل اَل يقبل َحىتَّ يدل َعَلْيِه َدلِيل من الس نة وأىن َذِلك الدَّ
َذا والتأويل ُهَو َصِنيع اْلُمَتَكلِ مني ووظيفة املنتحلني ملذاهب احْلَُكَماء والفلسفة الطاغني َوهلَِ 

ن َعنُه َوسلم َعنُه َوقَاَل حيمل َهَذا اْلعلم من كل خلف عدوله ينفو  حذر النىب صلى هللا َعَلْيهِ 
 حَتْرِيف الغالني وانتحال املبطلني َوأَتْويل اجْلَاِهلني َرَواُه البيهقى ىف كتاب اْلمْدخل

ثها على جيروَن آاَيت الصِ َفات وأحادي َكاَن الّسلف الصاحلونَعن ِإبـْرَاِهيم العذرى َوهِلََذا 
 (1)من غري تكييف َواَل َتْشِبيه َواَل أَتِْويل َواَل تـَْعِطيل."  ظَاهرَها

 "ابلزجر واحلد والضمان. وهو يف القرآن والسنة. وحفظ العقل يتناول ما ال يفسده. .43

وهو يف القرآن. ومكمله شرعية احلد أو الزجر. وليس يف القرآن له أصل على اخلصوص. 
إن ا. فبقي احلكم فيه إىل اجتهاد األمة. و فلم يكن له يف السنة حكم على اخلصوص أيض

 أحلق ابلضرورايت حفظ العرض فله يف الكتاب أصل شرحته السنة يف اللعان والقذف.

                                         
 179يقظة أويل االعتبار، صديق حسن خان ص/ (1)
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 هذا وجه يف االعتبار يف الضرورايت.

 وإذا نظرت إىل احلاجيات اطرد النظر أيضا فيها على ذلك الرتتيب أو حنوه.

 التحسينيات. وقد كملت قواعد الشريعة يف فإن احلاجيات دائرة على الضرورايت. وكذلك
القرآن ويف السنة. فلم يتخلف عنهما شيء. واالستقراء يبني ذلك ويسهل على من هو عامل 

 كذلك، قالوا به ونصوا عليه. حسبما تقدم عن  كان السلف الصاحلابلكتاب والسنة. وملا 
بعضهم فيه. ومن تشوف إىل مزيد فإن دوران احلاجيات على التوسعة والتيسري ورفع احلرج 
والرفق. فبالنسبة إىل الدين يظهر يف مواضع شرعية الرخص يف الطهارة كالتيمم ورفع حكم 

والصالة  القضاء يف اإلغماء واجلمعالنجاسة فيما إذا عسر إزالتها، ويف الصالة ابلقصر ورفع 
قاعدا وعلى جنب. ويف الصوم ابلفطر يف السفر واملرض. وكذلك سائر العبادات. فالقرآن 
إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك. وإال فالنصوص على رفع احلرج 

 فيه كافية.

لنفس بذلك. وابلنسبة إىل اوللمجتهد إجراء القاعدة والرتخص حبسبها. والسنة أول قائم 
أيضا فظهر يف مواضع منها مواضع الرخص كامليتة للمضطر، وشرعية املواساة ابلزكاة وغريها، 
وإابحة الصيد، وإن مل يتأت فيه من إراقة الدم احملرم ما يتأتى ابلذكاة األصلية، ويف التناسل 

ترك  يه بناء علىمن العقد على البضع من غري تسمية صداق وإجازة بعض اجلهاالت ف
املشاحة، كما يف البيوع. وجعل الطالق ثالاث دون ما هو أكثر. وإابحة الطالق من أصله 
واخللع وأشباه ذلك. وابلنسبة إىل املال أيضا يف الرتخيص يف الغرر اليسري واجلهالة اليت ال 

ة وحنوها. اانفكاك عنها يف الغالب ورخصة السلم والعرااي والقرض والشفعة والقراض واملساق
ومنه التوسعة يف ادخار األموال وإمساك ما هو فوق احلاجة منها. والتمتع ابلطيبات من 
احلالل على جهة القصد. من غري إسراف وال إقتار. وابلنسبة إىل العقل يف رفع احلرج عن 
املكره وعن املضطر، على قول من قال به، يف اخلوف على النفس عند اجلوع والعطش 

 (1)أشبه ذلك. كل ذلك داخل حتت قاعدة رفع احلرج ألن أكثره اجتهادي.."  واملرض وما
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"تقدم بسط ذلك يف تفسري اآليتني، وسنورد قريبا أحاديث أخرى وآاثرا يف معىن ما  .44
 أوردانه يف سياق تفسريمها.

 يذمون اإلحداث واالبتداع، كان السلف الصاحل( من أجل ذلك الذي تقدم 8)

تباع، وينهون عن الرأي والقيام يف الدين، ويتدافعون الفتوى ويوصون ابالعتصام واال
ويتحاموهنا وال سيما إذا سئلوا عما مل يقع، ولكن بعض الذين انقطعوا لعلم الشريعة فتحوا 
ابب القياس والرأي فيها، وأكثروا من استنباط الفروع الكثرية يف العبادات واملعامالت مجيعا، 

 خمالف، نة القولية أو العملية خمالفة بينة، وبعضها غري موافق والفجاء بعض الفروع خمالفا للس
إال أنه يدخل فيما عفا هللا عنه فسكت عن بيانه رمحة ال نسياان كما ورد، وقد وضعوا 
لالستنباط أصوال وقواعد منها الصحيح الذي تقوم عليه احلجة، ومنها ما ال تقوم عليه حجة 

ا صول والقواعد يف استنباطه لألحكام، وقوله هذا حالل وهذألبتة ومنهم من مل يلتزم تلك األ
حرام، وذهبوا يف ذلك مذاهب بددا، وسلكوا إليه طرائق قددا، فكثرت التكاليف حىت تعسر 
تعلمها، فما القول يف عسر العمل هبا؟ فتسلل منها األفراد واجلماعات، ونقصت من عقلها 

عب وكانت يف طريق الدعوة إىل اإلسالم أص احلكومات، وكثرت على املسلمني هبا الشبهات،
العقبات، ولو سلك املتأخرون طريق السلف حىت أئمة أهل الرأي منهم يف منع التقليد 
والرجوع إىل صحيح املأثور، ورد املتنازع فيه إىل هللا والرسول ملا وصلنا إىل هذا احلد الذي 

 وصفناه.

د النهي عن التفريق واالختالف قال ( إن اإلسالم دين توحيد واجتماع، وقد هنى أش9)
( وقال: )وال تكونوا كالذين تفرقوا 103: 3تعاىل: )واعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا( )

( وقال: )إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 105: 3واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات( )
 من الذين فرقوا دينهم ( وقال: )وال تكونوا من املشركني159: 6لست منهم يف شيء( )

( ومل تكن هذه النصوص من 32، 31: 30وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون( )
الكتاب وأمثاهلا منه ومن السنة برادعة للمسلمني عن التفرق، وما كان التفرق إال من الرأي 
 الذي اتبعوا فيه سنن من قبلهم، شربا بشرب وذراعا بذراع، حىت دخلوا جحر الضب الذي

دخلوه قبلهم، مصداقا للحديث املتفق عليه، وروى ابن ماجه والطرباين من حديث ابن عمر 
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " مل يزل أمر بين إسرائيل معتدال حىت نشأ فيهم املولدون 
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 هوأبناء سبااي األمم اليت كانت بنو إسرائيل تسبيها فقالوا ابلرأي فضلوا وأضلوا " وقد علم علي
 السيوطي ابحلسن، ونقل هذا املعىن غري

مرفوع عن غري واحد من علماء التابعني من أهل الكتاب عامة، كما رواه احلافظ ابن عبد 
 (1)الرب يف كتاب العلم.." 

"جملس املعتصم ليجيبهم إىل القول خبلق القرآن فلم يفعل، فضرب حىت أغمي عليه،  .45
 هـ؟. 241حىت مات سنة مث عويف واشتغل ابلعلم والتعليم ببغداد 

 

 علم الكالم

من الصحابة والتابعني يستدلون على عقائدهم بظاهر الكتاب والسنة.  كان السلف الصاحل
م وما وقع فيهما من املتشابه أو أوهم التشبيه املنايف لتنزيه املعبود توقفوا فيه خوف أن حييد هب

م يف اإلسالم فكثر جدهل فهمهم يف التأويل عن القصد. غري أن ذلك مل يقنع من دخل
واضطر العلماء أن يعارضوهم وساعدهم اخللفاء وأوهلم املهدي الذي حرضهم على تدوين 
علم الكالم "التوحيد" فافرتق املرضي عن مذهبهم من علماء الكالم فرقتني، فرقة اعتقدت 

 اما يقرب من مذهب السلف ومسوا اجلماعية أو أصحاب احلديث، وفرقة اعتزهلا وخالفته
يف بعض املسائل ومسوا املعتزلة أو أصحاب العدل، وجرى رجال احلكومة العباسية على هذا 
املذهب ونصروه، حىت ظهر أبو احلسن األشعري فألف مذهبه الكالمي الذي مسي بعد 
مبذهب األشاعرة وغلب على كل مذهب شواء إال بعض مذاهب قليلة كمذهب الشيعة 

 هب اخلوارج وبقي منهم إىل عصران بقية يف اجلبل األخضر"وبقي كثري منها إىل اآلن" ومذا
 من برقة، ويف جزيرة جربة على ساحل تونس وببالد البحرين.

 

 أبو احلسن األشعري

هو أبو احلسن علي بن إمساعيل شيخ طريقة أهل السنة واجلماعة وإمام املتكلمني ولد ابلبصرة 
ال، ي شيخ املعتزلة وتبعه يف االعتز هـ؟، ونشأ علم الكالم عن أيب علي اجلبائ 260سنة 
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واحتج له حىت صار لسان املعتزلة أكثر من ثالثني عاما، مث هداه البحث. فرأى أن كال 
 (1)الفريقني من هؤالء." 

"وقد كان من حكمة هللا ىف تربية رسوله وتكميله أن يبني له بعض احلقائق بعد  .46
ال حيكموا رصوا على العمل هبا، و اجتهاده فيها لتكون أوقع ىف نفسه ونفس أتباعه فيح

 يسريون على هنجه، ويهتدون هبديه. كان السلف الصاحلأهواءهم فيها، وكذلك 

)لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك األمور حىت جاء احلق وظهر أمر هللا وهم كارهون( أي 
ذه الغزوة ىف ه ولقد ابتغى هؤالء املنافقون إيقاع الفتنة ىف املسلمني وتفريق مشلهم من قبل

غزوة أحد حني اعتزهلم عبد هللا بن أىب ابن سلول زعيم املنافقني بثلث اجليش ىف موضع 
يسمى الشوط بني املدينة وأحد، وطفق يقول للناس: أطاع النيب الولدان ومن ال رأى له، 

كاد و فعالم نقتل أنفسنا؟، وكان من رأيه عدم اخلروج إىل أحد فرجع مبن اتبعه من املنافقني، 
 يتبعه بنو سلمة وبنو حارثة فريجعون ولكن عصمهما هللا من الفتنة.

وكان دأب املنافقني أن يدبروا له احليل واملكايد ليبطلوا أمره، فكان هلم ضلع مع اليهود 
ذي وعده حىت جاء النصر ال -وضلع مع املشركني ىف كل ما فعال من عداوته وقتال املؤمنني

 رعه ابلتنكيل ابليهود الغادرين الناكثني للعهود، والنصر علىربه وظهر دين هللا وعال ش
املشركني بفتح مكة ودخول الناس ىف اإلسالم أفواجا وهم كارهون لذلك، حىت لقد كانوا 

 مينون أنفسهم بظهور املشركني على املؤمنني ىف حنني وعودة الشرك إىل قوته.

ني وبيان ما ثبطهم ؤمنني عن ختلف املنافقوىف اآليتني تسلية لرسوله صلى هللا عليه وسلم وامل
 هللا تعاىل ألجله، وفيه هتك أستارهم وإزاحة أعذارهم.

 

 [52اىل  49( : اآلايت 9]سورة التوبة )
( 49ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين أال يف الفتنة سقطوا وإن جهنم حمليطة ابلكافرين )

م خذان أمران من قبل ويتولوا وهإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أ
( 51( قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا هو موالان وعلى هللا فليتوكل املؤمنون )50فرحون )
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قل هل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني وحنن نرتبص بكم أن يصيبكم هللا بعذاب من عنده 
 (1)(." 52أو أبيدينا فرتبصوا إان معكم مرتبصون )

م يف أذهبتم طيباتك»، فإن هللا عز وجل وصف أقواما فقال: "أستبقى حسناتى .47
 « .حياتكم الدنيا واستمتعتم هبا

ل هللا صلى كان رسو »وأخرج أمحد والبيهقي ىف شعب اإلميان عن ثوابن رضى هللا عنه قال: 
هللا عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده من أهله بفاطمة، وأول من يدخل عليه منهم فاطمة 

عنها، فقدم من غزاة فأاتها فإذا مبسح )بكسر فسكون، وهو ثوب من شعر غليظ(  رضى هللا
على ابهبا، ورأى على احلسن واحلسني قلبني )مثىن قلب بضم فسكون: السوار( من فضة 
فرجع ومل يدخل عليها، فلما رأت ذلك ظنت أنه مل يدخل من أجل ما رأى، فهتكت السرت 

سول هللا ا فبكيا، فقسمت ذلك بينهما، فانطلقا إىل ر ونزعت القلبني من الصبيني فقطعتهم
صلى هللا عليه وسلم ومها يبكيان، فأخذ ذلك رسول هللا منهما، وقال اي ثوابن اذهب هبذا 
إىل بىن فالن )أهل بيت ابملدينة( واشرت لفاطمة قالدة من عصب )بفتح فسكون خرز 

م ن أيكلوا طيباهتم ىف حياهتأبيض( وسوارين من عاج، فإن هؤالء أهل بييت: وال أحب أ
 « .الدنيا

يؤثرون التقشف والزهد ىف الدنيا رجاء أن يكون ثواهبم ىف اآلخرة  كان السلف الصاحلوقد 
نة هللا اليت قل من حرم زي»أكمل، ال أن التمتع بزخارف الدنيا مما ميتنع، بدليل قوله تعاىل 

 « .أخرج لعباده والطيبات من الرزق

ن التنعم أوىل، ألن النفس إذا اعتادت ذلك وألفته صعب عليها تركه نعم إن االحرتاز ع
 واالكتفاء مبا دونه، وهلل در البوصريى إذ يقول:

 والنفس كالطفل إن هتمله شب على ... حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

والذي يضبط هذا الباب وحيفظ قانونه: أن على املرء أن أيكل ما وجد، طيبا كان أو قفارا 
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)الطعام بال أدم( وال يتكلف الطيب ويتخذه عادة، وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم 
 (1)يشبع إذا وجد، ويصرب إذا عدم، وأيكل احللوى إذا قدر عليها." 

 وعيد الناكثني للعهد. 191"الصفحة املبحث  .48

 افرتاء اليهود على هللا ما مل يقله. 193

الدين احلق إسالم الوجه هلل واإلخالص  201واحد  ال مانع من تتابع األنبياء يف عصر 199
 له.

 اإلميان واإلسالم لغة وشرعا. 202

 التوبة اليت ال أثر هلا يف العمل ال يعتد هبا يف نظر الدين. 207

 ميزان اإلميان الصحيح اإلنفاق يف سبيل هللا. 211الكافرون أصناف ثالثة  208

 ه هلل.إذا أحبوا شيئا جعلو  كان السلف الصاحل 212

 حسن السياسة الدينية لدى الرسول صلى هللا عليه وسلم. 212

 (2)ما روى من اآلاثر يف اإليثار ابتغاء مرضاة هللا."  213
"ما أودعوه من الكتاب وائتمنوا عليه وطلب منهم أنبياؤهم حفظه، كالعهد الذي  .49

وها وال حييدوا ظأخذه موسى أبمر هللا على شيوخ بىن إسرائيل بعد أن كتب التوراة أن حيف
 عنها.

 ويروى عن أمري املؤمنني على كرم هللا وجهه أنه قال: أان رابىن هذه األمة،

وأطلق لقب حرب األمة ىف اإلسالم على ابن عباس رضى هللا عنهما، وأطلق لقب الرابين 
 على على املرتضى عليه الرمحة.

دبري لبصراء بسياسة الناس وتوقال ابن جرير: الرابنيون مجع رابىن وهم العلماء احلكماء ا
 أمورهم والقيام مبصاحلهم، واألحبار مجع حرب وهو العامل احملكم للشىء اه.

منهم رقباء على الكتاب وعلى من حتدثه  وكان السلف الصاحل)وكانوا عليه شهداء( أي 
نفسه العبث به كما فعل عبد هللا بن سالم ىف مسألة الرجم، ال كما فعل اخللف من كتمان 
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عض أحكامه اتباعا للهوى، أو خوفا من أشرافهم إن أقاموا عليهم حدوده، وطمعا ىف ب
 صالهتم إذا هم حابوهم.

 ومما كتموه صفة النيب صلى هللا عليه وسلم والبشارة به.

مث خاطب هللا تعاىل رؤساء اليهود الذين كانوا زمن التنزيل ال خيافون هللا ىف الكتمان والتبديل 
 السلف الصاحل من بىن إسرائيل لعلهم يعتربون ويرعوون عن غيهم فقال:بعد أن قص سرية 

)فال ختشوا الناس واخشون( أي وإذا كان احلال كما ذكر أيها األحبار وال شك أنكم ال 
شوا الناس فال خت -تنكرونه كما تنكرون غريه مما قصه هللا على رسوله من سري أسالفهم

د، أو طمعا ىف منفعة عاجلة منه، واخشوين واقتدوا فتكتموا ما عندكم من الكتاب خشية أح
مبن كان قبلكم من الرابنيني واألحبار واحفظوا التوراة وال تعدلوا عن ذلك، فإن النفع والضر 

 بيدي.

ة )وال تشرتوا آباييت مثنا قليال( أي وال ترتكوا بياهنا للناس والعمل هبا لقاء منفعة دنيوية قليل
 (1)أو جاه أو غريمها من احلظوظ العاجلة اليت تصدكم."  أتخذوهنا من الناس كرشوة

"تقليده وتقليد غريه، هذا أحسن ما أول به هذا الكالم وانظروا رمحكم هللا إىل قوله:  .50
"لينظر فيه لدينه، وحيتاط لنفسه" أي: ليسرتشد بذلك إىل احلق. قال املاوردي يف احلاوي: 

لتقليد نفسه ابالجتهاد يف املذاهب، وترك اوقوله "وحيتاط لنفسه" أي ليطلب االحتياط ل
 بطلب الداللة.

 يتبعون الصواب حيث كان، وجيتهدون يف كان السلف الصاحلقال أبو شامة: فعلى هذا 
مث ذكر املؤلف كالمًا طوياًل ونقاًل عن بعض األئمة إىل أن  –طلبه، وينهون عن التقليد 

 قال:

 إلرشاد": ال ينتفع إال من رفع عن قلبه حجابوقال الدمنهوري من أصحابنا يف أول كتاب "ا
التقليد، فإنه سبب حلرمان كل خري وسائق لكل عواقة، بل أكثر ما أوقع اخللق يف الكفر 
والنفاق منه، كما أخرب هللا تعاىل عنهم أهنم قالوا: }ِإانَّ َوَجْداَن آاَبَءاَن َعَلى أُمٍَّة َوِإانَّ َعَلى 

ُتُكْم أِبَْهَدى ممَّا 23زخرف، اآلية: آاَثرِِهْم ُمْقَتُدوَن  ]ال [ وملا قالت هلم رسلهم: }َأَوَلْو ِجئـْ
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[ وذلك إمنا هو 24َوَجْدمُتْ َعَلْيِه آاَبءَُكْم قَاُلوا ِإانَّ مبَا أُْرِسْلُتْم بِِه َكاِفُروَن  ]الزخرف، اآلية: 
ا يقال هلم، م من ربط اجلهل على قلوهبم، وربط التقليد على أفهامهم، حىت ال يتدبروا

ويستنكفوا عمن يرشدهم، لظنهم الفاسد أنه ال ميكن أن يكون املتأخر أفضل من املتقدم. 
ويعتقدون أن ذلك عندهم من قبيل املستحيل، ومل يعلموا أن مواهب هللا تعاىل ال تنقطع، 
وفيض جوده ال ينفد، وإمنا حرم ذلك من حرمه، إما لفساد طبعه وخلل يف عقله أو لعدم 

ره وتفهمه ملا بينه هللا تعاىل من اآلايت الواضحة، والدالئل الرجحة، وإال فكل من له تدب
طبع سليم، وفهم مستقيم، إذا رفع عن قلبه حجاب التقليد، وادرع جلباب االجتهاد 
 والتجريد، وتعرض لنفحات ربه أفاض ِبوده عليه التأبيد والتسديد، كما قال تعاىل: }َوالَِّذينَ 

 [ .69يَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَنا َوِإنَّ اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننَي  ]العنكبوت، اآلية: َجاَهُدوا فِ 

وقال ابن القيم اجلوزية يف كتاب "ذم التقليد": قد حذر النيب صلى هللا عليه وسلم من 
 حمداثت األمور، وأخرب: "أن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة" ومن املعلوم ابلضرورة أن

 (1)من التقليد الذي يرتك له كتاب هللا وسنة."  –ما عليه هؤالء 
"فزجرها عنها، وردها إىل الغناء الذي هو هلو. وألن هذا جد حمض فال يقرن بصورة  .51

اللهو. فواجب يف اإلحرتام العدول إىل الغناء عن القرآن، كما وجب على تلك اجلارية 
 ا وحنوه البن التني السفاقسي يف شرحه علىالعدول عن شهادة النبوة إىل الغناء اهـ منه

 الصحيح.

ونظريه ما سبق يف ابب ذكر ما كانوا يغنون به فانظره، ويف اإلرشاد للقسطالين على قصة 
الربيع هذه: وقوله دعي هذه وقويل اَل ما نصه: فإن مفاتيح الغيب عند هللا ال يعلمها إال 

ه عليه السالم أثناء اللعب واللهو، إذ منصبهو، وأيضا حيتمل أن يكون املمنوع أن يوصف 
 أجل واشرف من أن يذكر إال يف جمالس اجلد اهـ.

وكذلك نقول هنا: لو كان فعل احلبشة جمرد لعب لنهاهم عليه السالم أن يقولوا وهم يلعبون: 
حممد عبد صاحل. وحيث مل ينههم، بل أقرهم وأغراهم فهو ذكر قصد به التعبد وطاعة، 

ح ابهلل وبرسوله، فلذلك أقرهم عليه السالم وعجب من فعلهم وانلوا غاية الرضى وإظهار الفر 
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 منه.

تظهر عليهم حاالت شديدة عند جمرد ذكره عليه السالم  كان السلف الصاحلويف الشفا: 
 اهـ.

ومن جواب للشيخ أيب السعود الفاسي أن النيب صلى هللا عليه وسلم ال حيل أن يذكر إال 
 ومواضع الفرجة فيجل ذكره عن ذلك كله اهـ.على قصد الثواب، 

وأما قول احلافظ ابن حجر يف الفتح: استدل قوم من الصوفية حبديث الباب على جواز 
الرقص ومساع آالت اللهو، وطعن فيه اجلمهور الختالف املقصدين، فإن لعب احلبشة حبراهبم  

قص القوم ليس من ر ألن ر كان للتمرين على احلرب، فال حيتج به للرقص يف اللهو. ففيه نظ
اللهو واللعب ولذا قال شيخنا أبو عبد هللا حممد الفضيل الشبيهي يف الفجر الساطع إثره: 
وفيه نظر، فإن الرقص الذي أثبته الصوفية ليس قصدهم منه اللهو، وحاشاهم من قصد 

اق ر ذلك، وامنا قصدهم به اإلجتماع على الذكر، واإلقبال عليه ابلقلب والقالب، واستغ
اجلوارح كلها فيه وهو قصد صحيح، ملا جاء من الرتغيب يف اإلكثار من الذكر على أي 

 حال كان الذاكر، فال طعن يف اإلستدالل عليه برقص واقع ملقصد صحيح أيضا اهـ منه.

أقول: غاية الرقص عند القوم ذكر من قيام، وهو مشروع بنص القرآن: اذكروا هللا قياما 
، ومتايل واهتزاز وهو منقول عن الصحابة، فقد خرج أبو نعيم يف احللية وقعودا وعلى جنوبكم

عن الفضيل بن عياض: كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ذكروا هللا متايلوا 
ميينا ومشاال كما تتمايل الشجرة ابلريح العاصف إىل أمام، مث ترجع إىل وراء انظر أتليف 

، د، وهو مطبوع واختصاره لشيخنا أيب العباس ابن اخلياط الزكاريالرقص لشيخنا األستاذ الوال
وذيلنا على األصل، ورسالة احلافظ أيب العباس أمحد بن يوسف الفاسي يف املسألة وهي." 

(1) 
"أصحاب احلدود، انصرفوا مغفورًا لكم، قد أرضيتموين ورضيت عنكم، فتفرُح  .52

 « .إذا أفطروا من شهر رمضاناملالئكُة وتستبشُر مبا يعطي هللاُ هذه األمة 

الصياُم وسائر األعمال: من وفَّاها فهو من خيار عباد هللا املوفني، ومن طف ف فيها فويل 
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ين؟  للمطففني، إذا كان الويُل ملن طفَّف ميكال الدنيا. فكيف حاُل من طف َف ميكال الدِ 

 

 غًدا توىف  النفوُس ما َعِملت ... وحيصُد الزَّارُعوَن ما زرعوا

 ِإن أحسنوا أحسنوا ألنفِسهُم ... وإن أساُءوا، فبْئَسما صنعوا

 

: جيتهدون يف إمتام العمل، وإكماله وإتقانه، مث يهتمون بعَد ذلك كان السلف  الصاحل  
بقبوله: وخيافون من ردِ ه، وهؤالء الذين يُؤُتون ما آتو وقلوهبم وجلة، ُروي عن عليٍ  رضي هللا 

يقول:  -ل عز وج -مل أشدَّ اهتماًما منكم ابلعمل، أمل تسمُعوا هللا ُكونُوا لقبول الع»عنه: 
ُ ِمَن اْلُمتَِّقنَي   َا يـَتَـَقبَُّل اَّللَّ  « .}ِإمنَّ

وعن فضالَة: ألن أعلم أن هللا تقب ل مين مثقال حبِة خردٍل، أحبُّ إيلَّ من الدنيا وما فيها، 
 ألن هللا تعاىل يقول:

َا يـَتَـَقبَُّل اَّللَُّ    ِمَن اْلُمتَِّقنَي  .}ِإمنَّ

 : وقال مالك بُن دينار: اخلوُف على العمل أن ال يُقبل أشدُّ من العمل. وقال عطاءٌ السلميُّ
 احلذر االتقاء على العمل الصاحل أن ال يكون هلل.

 (1)وقال عبد العزيز بن أيب َروَّاد: أدركُتهم جيتهُدون يف." 
 "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. .53

انسب ذكر الظلم أن ينتقل منه إىل وعيد الظاملني وهم املشركون الذين ظلموا املسلمني 
ابألذى والشتم أبقواهلم وأشعارهم. وجعلت هذه اآلية يف موقع التذييل فاقتضت العموم يف 
مسمى الظلم الشامل للكفر وهو ظلم املرء نفسه وللمعاصي القاصرة على النفس كذلك، 

الناس. وقد تالها أبو بكر يف عهده إىل عمر ابخلالفة بعده، والواو  ولالعتداء على حقوق
 اعرتاضية لالستئناف.

وهذه اآلية حتذير عن غمص احلقوق وحث عن استقصاء اجلهد يف النصح لألمة وهي انطقة 
أبهيب موعظة وأهول وعيد ملن تدبرها ملا اشتملت عليه من حرف التنفيس املؤذن ابالقرتاب، 

صول املؤذن أبن سوء املنقلب يرتقب الظاملني ألجل ظلمهم، ومن اإلهبام يف ومن اسم املو 
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قوله: أي منقلب ينقلبون إذ ترك تبيينه بعقاب معني لتذهل نفوس املوعدين يف كل مذهب 
 ممكن من هول املنقلب وهو على اإلمجال منقلب سوء.

عل ب هو الرجوع. وفواملنقلب: مصدر ميمي من االنقالب وهو املصري واملآل، ألن االنقال
العلم معلق عن العمل بوجود اسم االستفهام بعده. واسم االستفهام يف موضع نصب ابلنيابة 

 وكان السلف الصاحل« : الكشاف»عن املفعول املطلق الذي أضيف هو إليه. قال يف 
 (1)يتواعظون هبا ويتناذرون شدهتا.." 

يف حمل نصب: تصف،  "حرام، بدل من: الكذب، وقيل: إن اجلملة املذكورة .54
بتضمينها معىن تقول، أي: وال تقولوا الكذب ملا تصفه ألسنتكم، فتقول هذا حالل وهذا 
حرام. وقيل: الكذب، مفعول به ل تصف، وما مصدرية، ومجلة هذا حالل وهذا حرام 
متعلقة ب ال تقولوا، أي: ال تقولوا هذا حالل وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب ؛ أي: 

وال حتللوا ألجل قول تنطق به ألسنتكم، وجيول يف أفواهكم ؛ ال ألجل حجة وبينة،  ال حترموا
قاله صاحب الكشاف. وقيل: الكذب بدل من هاء املفعول احملذوفة ؛ أي: ملا تصفه 

 ألسنتكم الكذب.

 تنبيه.

يتورعون عن قوهلم: هذا حالل وهذا حرام ؛  -رضي هللا عنهم  - كان السلف الصاحل
 اآلايت. خوفا من هذه

قال القرطيب يف تفسري هذه اآلية الكرمية: قال الدارمي: أبو حممد يف مسنده: أخربان هارون، 
ما مسعت إبراهيم قط يقول: حالل وال حرام، ولكن كان »عن حفص، عن األعمش قال: 

 « .يقول: كانوا يكرهون، وكانوا يستحبون

ولوا: هذا حالل وهذا حرام، ولكن وقال ابن وهب: قال مالك: مل يكن من فتيا الناس أن يق
 يقولوا إايكم كذا وكذا، ومل أكن ألصنع هذا. انتهى.

[ ، من التعليل الذي 116 \ 16وقال الزخمشري: والالم يف قوله: لتفرتوا على هللا الكذب ]
ال يتضمن معىن الفرض. اه. وكثري من العلماء يقولون: هي الم العاقبة. والبيانيون يزعمون 
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تعليل كالالم إذا مل تقصد به علة غائية ؛ كقوله: فالتقطه آل فرعون ليكون هلم أن حرف ال
[ ، أن يف ذلك 116 \ 16[ ، وقوله هنا: لتفرتوا على هللا الكذب ]8 \ 28عدوا اآلية ]

 استعارة تبعية يف معىن احلرف.

: اإلتيان ا: بل كل ذلك من أساليب اللغة العربية. فمن أساليبه-عفا هللا عنه  -قال مقيده 
حبرف التعليل للداللة على العلة الغائية ؛ كقوله: وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس 

[ ، ومن أساليبها اإلتيان ابلالم للداللة على ترتب أمر على أمر 25 \ 57ابلقسط اآلية ]
 (1)؛ كرتتب املعلول على علته الغائية. وهذا األخري كقوله: فالتقطه آل فرعون." 

"أحكام اإلسالم كاملة موفورة، فإن الزكاة قد بينت أحكامها يف السنة الثانية، وأخذ  .55
النىب صلى هللا تعاىل عليه وسلم ينفذ يف اجملتمع األحكام االجتماعية العادلة الىت حتمى 
اجملتمع من آفاته، وأن إعتاق العبيد يكون مبعاونة املكاتبني وهم الذين عقدوا مع مالكيهم 

لى أن يسددوا هلم قيمتهم املالية يف سبيل حترير رقاهبم، فهؤالء يعانون من الزكاة مبا عقدا ع
 ميكنهم من سداد ما عليهم من املال، وقد قال هللا سبحانه وتعاىل:

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا، وآتوهم من مال 
 ( .33 -هللا الذي آاتكم )النور

فعلون ذلك، ي كان السلف الصاحليكون منه إعتاق من يف الرقاب بشرائهم وعتقهم، وقد و 
يروى أنه يف عهد احلاكم العادل عمر بن عبد العزيز كتب إليه واىل الصدقات يف أفريقية 
يشكو من أن بيت املال قد اكتظ، وال جيد فقريا يعطيه، فأرسل احلاكم العادل أن سدد 

سددها، وأرسل إليه يشكو من اكتظاظ بيت مال الصدقات، فأرسل الدين عن املدينني. ف
إليه اشرت عبيدا من عبيد املسلمني وأعتقهم، وهبذا تالقى األحرار على نصرة اإلسالم، ىف 

 عهد سيد األانم حممد عليه الصالة والسالم.

ة وأنفقوا يواملصرف السادس الغارمون وهم الذين أثقلتهم الديون، وكانوا استدانوا يف غري معص
يف غري سرف إذا عجزوا عن سداد الدين، فإن بيت مال الصدقات يسدد الدين عنهم، رفعا 
خلسيسهم، وكذلك يسدد الدين عمن استدانوا ألمر اجتماعى كاإلصالح بني متخاصمني، 
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أو حتملوا دايت بني املتنازعني يف الدماء، فإن بيت املال يعاوهنم على سداد ما عليهم من 
و مل يكونوا عاجزين، لكى يتقدم أهل املروءة إلصالح ذات البني، ولتخفف عنهم ديون، ول

 املغارم، ىف هذا السبيل.

يه وإنه جيب املقارنة يف هذا بني شريعة هللا تعاىل الىت نزلت على رسول هللا صلى هللا تعاىل عل
ح يف بعض يبي وسلم، وقانون الرومان الذى كان يعاصر نزوهلا، فإنه بينما كان ذلك القانون

عصوره أن يسرتق الدائن املدين إذا عجز عن السداد، جاءت الشريعة مبعاونة املدين يف 
 سداد دينه، وذلك فرق ما بني شريعة هللا وشريعة اإلنسان.

هو معاونة ابن السبيل، وهو من كان غريبا ال مال يف يده، وإن كان له  -واملصرف السابع
ه مال الصدقات، حىت يثوب، ويصح لبيت املال أن يعين مال ىف بلده، فإنه يعان من بيت

ابملال، دينا عليه، حىت يعود إىل أهله إذا كان ذا مال يستطيع السداد منه من غري إرهاق 
 وال مشقة، واألصل أن تكون املعونة متليكا ال أن تكون دينا.

للجهاد قدر يف ، فواملصرف الثامن هو اإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل، وهو اإلنفاق يف اجلهاد
مال الزكاة يعادل الثمن أو أكثر على حسب حاجة اجلند يف عتادهم واإلنفاق عليهم.." 

(1) 
 فكان منهم اخلليفة الراشد، والقائد احملنك، والبطل -رضوان هللا عليهم -"الصحابة .56

قل احلازم، ااملغوار، والسياسي الداهية، والعبقري امللهم، والعامل العامل، والفقيه البارع، والع
واحلكيم الذي تتفجر من قلبه ينابيع العلم واحلكمة، والتاجر الذي حيول رمال الصحراء 

« 1»ذهبا، والزارع والصانع اللذان يراين يف العمل عبادة، والكادح الذي يرى يف االحتطاب 
عمال شريفا يرتفع به عن التكفف والتسول، والغين الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفا يف 

ا املال ينفقه يف اخلري واملصلحة العامة، والفقري الصابر الذي حيسبه من ال يعلم حاله غنيا هذ
من التعفف، وكل ذلك كان من مثرات اإلميان ابهلل، وبرسول هللا، وهبذا كانوا األمة الوسط، 

 وكانوا خري أمة أخرجت للناس!!

 سرية خامت األنبياء، وسريمن هذه األمة اإلسالمية يدركون ما ل كان السلف الصاحللقد 

                                         
 2/592خامت النبيني صلى هللا عليه وآله وسلم، حممد أبو زهرة  (1)



60 

 

الصحابة النبالء، من ااثر حسنة يف تربية النشء، وتنشئة جيل صاحل حلمل رسالة اإلسالم، 
والتضحية يف سبيلها ابلنفس واملال، فمن مث كانوا يتدارسون السرية، وحيفظوهنا، ويلقنوهنا 

رضي هللا  -احلسني للغلمان كما يلقنوهنم السور من القران، روي عن زين العابدين علي بن
كنا نعلم مغازي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كما نعلم السورة من »قال:  -تعاىل عنهما

 « .2« »القران

وهذا هو اإلمام الزهري عامل احلجاز والشام وهو من قدماء من عنوا ِبمع السرية، بل قيل 
 «ة علم الدنيا واالخرةيف علم السري »، يقول: « 3»إن سريته أول سرية ألفت يف اإلسالم 

 -، وإهنا لكلمة صدق وحق، وروي عن إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص« 4»
كان أيب يعلمنا املغازي والسرااي ويقول: اي بين هذه شرف اابئكم، »قال:  -رضي هللا عنه

 اء!!نإهنا لشرف االابء، واملدرسة اليت يرتىب فيها األب -وهللا -نعم« 5« »فال تضيعوا ذكرها

__________ 

 ( االحتطاب مجع احلطب الذي توقد به النار، من الصحاري ورؤوس اجلبال.1)

 ( رواه اخلطيب وابن عساكر.2)

 .2ص  1( السرية احللبية، ج 3)
 ( رواه اخلطيب وابن عساكر.4)

 (1).." 473ص  1( شرح املواهب، ج 5)
 « .اك"عملي خوامته، واجعل خري عمري آخره، وخري أايمي يوم لق .57

مع اجتهادهم يف الصحة يف األعمال جيددون التوبة واالستغفار،  وكان السلف الصاحل
 وخيتمون أعماهلم ابالستغفار وكلمة التوحيد.

ين عند موته: أجلسوين، فأجلسوه، فقال: أان الذي أمرت -رمحه هللا-وقال عمر بن عبد العزيز 
لوا: إنك تنظر رفع رأسه فأحد النظر، فقافقصرت، وهنيتين فعصيت؛ ولكن ال إله إال هللا، مث 

نظرًا شديًدا اي أمري املؤمنني. فقال: أاتين حضرة ما هم إبنس وال جن، مث قبض رمحه هللا، 
اُر اآْلَِخَرُة جَنَْعُلَها لِلَِّذيَن اَل يُرِيُدوَن ُعُلوًّا يف اأْلَْرِض وَ  اَل َفَساًدا ومسع اتلًيا يتلوا: }تِْلَك الدَّ
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 [ .83َبُة لِْلُمتَِّقنَي  ]الَقَصص: َواْلَعاقِ 

م فاتقوا هللا عباد هللا، والتوبة التوبة، قبل أن يصلنا من املوت النوبة، فيحصل املفرط على الند
واخليبة، واإلانبة اإلانبة، قبل غلق ابب اإلجابة، واإلفاقة اإلفاقة قبل وقت الفاقة. أعوذ ابهلل 

َربُُّكْم َأْن ُيَكفِ َر  ِذيَن َآَمُنوا ُتوبُوا ِإىَل اَّللَِّ تـَْوبًَة َنُصوًحا َعَسىمن الشيطان الرجيم }اَي أَيُـَّها الَّ 
ُ النَّ  يبَّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َعْنُكْم َسيِ َئاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر يـَْوَم اَل خُيْزِي اَّللَّ

اْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِ  َبنْيَ أَْيِديِهْم َوأِبمَْيَاهِنِْم يـَُقوُلوَن َربَـَّنا أمتِْْم لََنا نُوَراَن وَ َمَعُه نُورُُهْم َيْسَعى 
 (1)[ ابرك هللا ...." 8َشْيٍء َقِديٌر  ]التحرمي: 

ى كانْت صالُة النيبِ  َصلَّ »( وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: 1« )"َعشرَة رِكعةً  .58
 ُ ( وعن السائب بن يزيد رضي هللا عنه 2« )َعَلْيِه َوَسلََّم َثاَلَث عْشرَة ركعًة يعين ِمَن الليلاَّللَّ

قال: أمَر ُعَمر بُن اخلطاِب رضي هللا عنه ُأيَبَّ بَن َكْعب ومتيماً الداريَّ أْن يُقوَما للنَّاس إبْحدى 
َد رضي في حديث السائب بن يزييطيلوهَنَا ِجداً، ف وكان السلف  الصَّاحل  ( 3َعشرَة ركعًة )

 هللا عنه قال: كان القارئ يقرأ ابملئني يعين مبئات اآلاَيِت َحىتَّ ُكنَّا نـَْعتمُد على اْلعِصيِ  منْ 
طوِل القياِم، وهذا خالف ما عليه كثريٌ من النَّاس اْليَـْوَم حيُث ُيَصلُّون الرتاويَح بُسرعٍة عظيمٍة 

الُة ِء والط مأنينِة الَّيِت هي ركٌن مْن أركاِن الصالِة ال تصحُّ الصال أَيُتون فيها بواِجِب اهلُدو 
ن بدوهِنَا، فيخلُّون هبذا الركن ويـُْتِعبوَن َمْن َخْلَفُهم من الضُّعفاِء وامَلْرَضى وكبار السن، جينو 

ام أْن ُيسرع مَعَلى أنُفسهْم وجْينوَن على غريهم، وقد ذََكَر العلماُء رمِحَُهم هللا أنَُّه ُيْكَره لإلِ 
 مَة.سرعًة مَتنُع املأُمومنَي فعَل ما ُيسنُّ، فكيف بُسرعٍة متَْنعُهْم فْعَل َما جيُب؟ نسأُل هللا السَّال

اوِيح ليناَل ثواهبا وأْجَرها، وال يْنصرْف حىت ينت هي وال ينبغي للرَّجل أْن يتخلََّف عن صالِة الرتَّ
 قيام الليل كلَّه، وجيوز للنساء حضور الرتاويح يف اإِلماُم منها وِمن الوتِر ليحصل له أْجرُ 

ال مَتْنعوا إماَء هللا »املسجد إذا أمنِت الفتنُة منهنَّ وهبنَّ لقوِل النيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
( وألنَّ هذا ِمْن عمِل السَّلِف الصاحِل رضي هللا عنهم، لِكْن جيُب أْن 4« . " )مساجَد هللا

عاىل: }َواَل متسرتًة متحجبًة َغرَي متربجٍة وال متطَيبٍة وال رافعٍة صواتً وال ُمبديٍة زينةً لقوله تأتيت 
َها  أي: لِكْن ما ظهَر مْنها فال ميكن إخفاؤه  يـُْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنـْ
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_________ 

 ( متفق عليه.1)

 ( رواه البخاري.2)

 يف املوطأ.( رواه اإلمام مالك 3)

 (1)( متفق عليه.." 4)
"فاْجتهدوا إخواين يف كثرِة قراءِة القرآِن املبارِك ال ِسيََّما يف هذا الشهِر الَِّذي أْنزل  .59

ُ َعَلْيِه وَ  َسلََّم الُقْرآَن فيه، فإنَّ لكْثرة القراءةِ فيه مزيَّةً خاصًة، وكان جربيُل يُعارُض النيبَّ َصلَّى اَّللَّ
وكان يتاً، سنٍة مر ًة، فـََلمَّا كان العاُم الَّذي تـُُويف ِ فيه عارَضه مرَّتني أتكيداً وتثب يف رمضاَن كلَّ 

رضي هللا عنهم ُيْكِثرون من تالوِة القرآِن يف رمضاَن يف الصالة وغريها،  السَّلف  الصاحل  
طَّعاِم، وكان اُم الوكان الزُّْهرِيُّ رمحه هللا إذا دخَل رمضاُن يقول: إمنا هو تالوُة القرآِن وإْطعَ 

مالٌك رمحه هللا إذا دخَل رمضاُن ترَك قراءَة احلديِث َوجَمَالَس العلِم وأقَبل على قراءِة القرآِن 
من املْصحف، وكان قتادُة رمحه هللا خْيِتم القرآَن يف كلِ  سبِع لياٍل دائماً ويف رمضاَن يف كلِ  

تم القرآن يف وكان إبراهيُم الَنخِعيُّ رمحه هللا خيثالٍث، ويف العْشِر األخري منه يف كلِ  ليلٍة، 
رمضان يف كلِ  ثالِث لياٍل ويف العشر األواِخِر يف كلِ  ليلتنِي، وكان األْسوُد رمحه هللا يقرأ 

 القرآَن كلَّه يف ليلتني يف مجيع الشَّهر.

ألطهار، واْغَتنموا ساعات ة افاْقتُدوا رمَحُكُم هللا هبؤالء األْخيار واتَِّبعوا طريقهم تلحقوا ابلرَبَرَ 
يعاً اللَّيِل والنهار مبا يـَُقر ِبكم إىل العزيز الَغفَّار، فإنَّ األعماَر ُتْطَوى سريعاً واألوقاَت مْتِضي مج

 وكأهنا ساعة من هَنار.

َنا بِه جاللُهمَّ ارزْقنا تالوَة كتاِبَك على الوجِه الَِّذي يْرضيك عنَّا، واهِدان به ُسُبَل السالم، وأْخرِ 
 من الظُُّلماِت إىل النُّور، واجعْله ُحجًَّة لََنا ال علينا اي ربَّ العاَلِمني.

اللُهمَّ اْرَفْع لََنا به الدَّرجات، وأْنِقْذاَن به من الدَّرَكات، وكفِ ْر عنَّا به السيئات، واْغِفر لََنا 
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 َوِلَواِلديَِنا وجلميِع املسلمنَي برمحتَك اي أرحم الرامحني.

 (1)صلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.." و 
ان السلف ك"عليه مث لريفعه إىل من فوقه إن كان يف ذلك مصلحة وإزالة للظلم، كما  .60

 يشكون والهتم إىل من فوقهم إذا رأوهم قد سلكوا ما ال ينبغي أن يسلكوه. الصاحل

حقوق رعاهتم ووالهتم. أما ما جيب على أيها املسلمون: هذا ما نراه واجبا على الرعية من 
الرعاة والوالة للرعية فأمر عظيم ومسؤولية كربى، جيب عليهم أوال إخالص النية هلل، أبن 
 يقصدوا بتصرفاهتم وتدبرياهتم تنفيذ أحكام هللا وإقامة العدل وإزالة الظلم وتطبيق ذلك حبسب

  دمائهم وال يف أمواهلم وال يفاستطاعتهم، وجيب عليهم أيضا أن ال يظلموا الناس ال يف
أعراضهم، وأن ال يستعملوا سلطتهم يف تنفيذ أهوائهم وإشباع رغباهتم بال حق فإهنم مسؤولون 
عن ذلك، وما يدريهم لعل سلطتهم تزول يف الدنيا قبل املوت فيلحقهم من الذل واإلهانة 

على الوالة  وجيب بسبب ظلمهم واستطالتهم على اخللق ما هم به جديرون وله مستحقون،
أيضا أن يسووا بني اخللق يف إقامة احلق، فال حيابوا قريبا لقرابته وال وجيها جلاهه وال صاحب 

ادق أقسم حممد صلى هللا عليه وسلم وهو الص»دنيا لدنياه، فإن الناس يف احلق سواء، فلقد 
 « .املصدوق أنه لو سرقت فاطمة بنت حممد لقطع يدها

، الرعية، اتقوا هللا تعاىل يف أنفسكم ويف جمتمعكم وأدوا ما أوجب هللا عليكمأيها الوالة، وأيها 
فإنكم إذا فعلتم ذلك استتب األمن وحصل التجاوب واالحتاد واحملبة، وإن فرطتم يف ذلك 
سلط هللا بعضكم على بعض، فتسلط الوالة على الرعية أبنواع الظلم وإمهال احلقوق، 

ز  ملخالفة والعصيان والسب والبغض وانتشار الفوضى واعتزاوتسلطت الرعية على الوالة اب
 كل ذي رأي برأيه وإعجابه به، فال ينضبط للناس أمر وال يصلح هلم حال.

أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم قال هللا تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول 
واليوم   هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهللوأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل
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 [59اآلخر ذلك خري وأحسن أتويال  ]النساء: 
 (1)ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم. . . إَل.." 

"وتعد على حق الواقف وحق من بعدهم من املستحقني، فال جيوز هلم أن حيكروها  .61
ولون بتصبريهم بل أضعاف الصربة فيحابلصربة عمن بعدهم، فإنه رمبا تكون األجرة يف املستق

بني هذه الزايدة وبني مستحقيها من البطون املستقبلة فيلحقهم اإلمث يف قبورهم، ورمبا دعا 
عليهم من بعدهم لظلمهم إايهم، ودعاء املظلوم مستجاب. فاتقوا هللا أيها املسلمون وأدوا 

ان السلف كل ذمتكم، فلقد األمانة واسلكوا سبيل السالمة وال تتبعوا أنفسكم شيئا يشغ
ال يعدلون ابلسالمة شيئا. أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم }اي  -رضي هللا عنهم  - الصاحل

 [27أيها الذين آمنوا ال ختونوا هللا والرسول وختونوا أماانتكم وأنتم تعلمون  ]األنفال: 
 (2)ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم. . . إَل.." 

يعافيك من هذه األمراض الفتاكة اليت رمبا قضت على حياته  "واسأل ربك أن .62
 وأوصلته يف اآلخرة انر جهنم.

وختاما فعلى اللبيب أن يتجنب احلسد فإنه من خلق األدنياء وصفة اجلهالء فإن أبصرت 
بقائم ابحلق فاعضده ويسر له السبيل حسب استطاعتك وإن رأيت نعمة أسبغها هللا على 

 إىل مثلها بقلب طاهر ووجدان نقي لعلك أن تبلغها إبذن هللا.عبد من عباده فاسع 

 فعزيز النفس إن أبصر غريه يف أمر يثىن عليه به، أو رآه يف منزلة يغبط عليها فال جيول يف
ومهه أن حيسده على نعمته أو حيط من منزلته بل يسعى كل السعي لينال مثل مناله ويرقى 

 إلابء فال يرضى لنفسه إال مبا فوق ذلك املقام.مثل رقيه فإن زادت فيه عزة النفس وا

اللهم وفقنا توفيقا يقينا عن معاصيك وأرشدان إىل السعي فيما يرضيك وأجران اي موالان من 
خزيك وعذابك وهب لنا ما وهبته ألوليائك وأحبابك واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني 

به ، وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحاألحياء منهم وامليتني برمحتك اي أرحم الرامحني
 أمجعني.
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 موعظة -18

عباد هللا ما ابل الكثري اليوم ال يسمعون، وإذا مسعوا ال ينتفعون، أيف آذاهنم صمم، أم هم يف 
األمر متهاونون، وألي شيء جيتمعون، ويقوم فيهم اخلطباء اجمليدون، والوعاظ املبلغون، 

عاظ وال املوعظون، ويرغبوهنم يف اخلري فال يسارعون، ويذكروهنم أايم هللا فال خيشع الو 
وينذروهنم عواقب السوء فال يتأثرون }فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون  

إذا وعظوا أتثر املستمع هلم أتثرا عظيما، وفارق ما."  كان السلف الصاحل[ لقد 83]يس: 
(1) 
 "موعظة" -34" .63

عباد هللا ما ابل الكثري اليوم ال يسمعون، وإذا مسعوا ال ينتفعون، أيف آذاهنم صمم؟ أم هم 
يف األمر متهاونون؟ وألي شيء جيتمعون ويقوم فيهم اخلطباء اجمليدون، والوعاظ املبلغون، 
ويذكروهنم أايم هللا فال خيشع الوعاظ وال املوعظون، ويرغبوهنم يف اخلري فال يسارعون، 

وهنم عواقب السوء فال يتأثرون }فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون  وينذر 
إذا وعظوا أتثر املستمع هلم أتثرا عظيما، وفارق ما  كان السلف الصاحل[ . لقد 83]يس: 

عنده من املنكرات، واحملرمات، وفارق من أصر عليها من أقاربه، وأوالده، وإخوانه وآابئه، 
عما سلف له من األعمال، اليت ال يرتضيها الدين اإلسالمي، فأين وجدد توبة نصوحا، 

أولئك من هؤالء اخللف، الذين ضيعوا تعاليم الدين اإلسالمي، وضيعوا العمل به، وتركوا 
رهم أضاعوا ، أتمل كيف ترى أكث-صلى هللا عليه وسلم  -االنقياد لكتاب هللا، وسنة رسوله 

أبمر احلرام، ميرون ابملساجد، وقت الصالة، فال يعريوهنا  الصالة، وعطلوا األحكام، وتساهلوا
أي اهتمام أما املالهي واملنكرات فإليها يسرعون وعليها يعكفون وإىل ما فيها من األغاين 
واجملون والسخف يتسابقون فإان هلل وإان إليه راجعون، أين اخلوف من اجلبار، أين احلياء من 

ة واالعتصام ابلقرآن، وما كان عليه آابؤكم وأجدادكم فاطر األرض والسموات، أين املروء
العباد الكرام، الذين كانت املساجد تغص هبم شيوخا وشباان، وكانت تعج أبصواهتم تسبيحا، 
وحتميدا وهتليال، وتكبريا، واستغفارا، وقرآان، وكانوا يؤمون املساجد قبل األذان زرافات 
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مريض أو غائب، أو حنو ذلك، وكان املار ببيوهتم ووحداان، وال يتخلف منهم إال معذور، إما 
 (1)ليال يسمع زجل التسبيح، والتهليل، والبكاء واألنني." 

"فإذا حسب الباقي كان أكثره يف الشهوات واملطاعم واملكاسب فإذا خلص ما  .64
لآلخرة وجد فيه من الرايء والغفلة كثريا، فبماذا تشرتي احلياة األبدية وإمنا الثمن هذه 

 عات؟السا

فانتبه اي بين لنفسك، واندم على ما مضى من تفريطك واجتهد يف حلاق الكاملني ما دام 
يف الوقت سعة. واسق غصنك، مادامت فيه رطوبة، واذكر ساعتك اليت ضاعت فكفى هبا 

 عظة.

 ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل.

 احدة منها.يبكون على فوات و رمحهم هللا حيبون مجع كل فضيلة و  كان السلف الصاحلوقد 

قال إبراهيم بن أدهم رمحه هللا: دخلنا على عابد مريض، وهو ينظر إىل رجليه ويبكي، فقلنا: 
مالك تبكي؟ فقال: ما اغربات يف سبيل هللا. وبكى آخر، فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: علي يوم 

 مضى ما صمته وعلي ليلة ذهبت ما قمتها.

بسط ساعات، والساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر واعلم اي بين أن األايم ت
 أن يذهب نفس بغري شيء، فرتى يف القيامة خزانة فارغة فتندم وال ينفعك الندم.

 

 آخر ... والوقت أنفس ما عنيت حبفظه ... وأراه أسهل ما عليك يضيع

 

 آخر:

 اي جامع املال الكثري لغريه ... إن الصغري من الذنوب كبري

  يديك على احلوادث قوة ... أم هل عليك من املنون خفريهل يف

 أم ما تقول إذا ضعنت إىل الليلي ... وإذا خال بك منكر ونكري

 

 آخر:
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 مشيب النواصي للمنون رسول ... خيربان أن الثواء قليل

 فصيح إذا اندى وإن كان صامتا ... مثري املعاين للنفوس عذول

 (1)اله تنموا وليس حيول." فوا عجبا من موقن بفنائه ... وآم
كاد ت كان السلف الصاحل"والرجوع إىل هللا. نعوذ ابهلل من سوء اخلامتة. ولذلك  .65

تنخلع قلوهبم يف كل مرضة ميرضوهنا، الحتمال أن تكون تلك املرضة إخراجا هلم من الدنيا 
قيات اقبل أن يتمكنوا من تدارك ما فات من اهلفوات ابلتوبة النصوح ولالستكثار من الب

الصاحلات. ومرض مرة بعض الصاحلني فدخل عليه أصحابه يعودونه فقالوا له: كيف جتدك؟ 
قال: موقرا ابلذنوب، فقالوا: هل تشتهي شيئا؟ قال: نعم! أن مين علي ريب ابلتوبة عن كل 

 ما يكره قبل مويت.

ها قوية ال رآوقد قال العلماء: ما مثال املسوف ابلتوبة إال مثال من احتاج إىل قلع شجرة ف
تنقلع إال مبشقة شديدة فقال: أو أخرها سنة مث أعود إليها وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت 
ازدادت قوة لرسوخها وكلما طال عمره ازداد ضعفه فال محاقة يف الدنيا أعظم من محاقته إذ 
عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو يف نفسه وقوي 

 ضعيف.ال

قال ابن القيم رمحه هللا: إذا أراد هللا بعبده خريا فتح له أبواب التوبة والندم واالنكسار والذل 
واالفتقار واالستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه مبا أمكن من 

ومل أوقعه  هاحلسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رمحته حىت يقول عدو هللا: ايليتين تركت
وهذا معىن قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به اجلنة، ويعمل احلسنة يدخل 
هبا النار، قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فال يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا وجال 
ابكيا اندما مستحيا من ربه تعاىل انكس الرأس بني يديه منكسر القلب له فيكون ذلك 

ع له من طاعات كثرية مبا ترتب عليه من هذه األمور اليت هبا سعادة العبد وفالحه الذنب أنف
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 حىت يكون ذلك الذنب سبب دخول اجلنة.

 (1)ويفعل احلسنة فال يزال مين هبا على ربه ويتكرب هبا ويرى نفسه شيئا." 
م هن"هللا فال خيشع الوعاظ وال املوعوظون، ويرغبوهنم يف اخلري فال يسارعون، وينذرو  .66

عواقب السوء فال يتأثرون }فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون  لقد 
إذا وعظوا أتثر املستمع هلم أتثرا عظيما، وفارق ما عنده من املنكرات  كان السلف الصاحل

واحملرمات، وفارق من أصر عليها من أقاربه، وأوالده، وإخوانه، وآابئه، وجدد توبة نصوحا، 
ن األعمال، اليت ال يرتضيها الدين اإلسالمي، فأين أولئك من هؤالء اخللف، عما سلف له م

الذين ضيعوا تعاليم الدين اإلسالمي، وضيعوا العمل به، وتركوا االنقياد لكتاب هللا وسنة 
رسوله صلى هللا عليه وسلم، أتمل كيف ترى أكثرهم أضاعوا الصالة، وعطلوا األحكام، 

ون ابملساجد، وقت الصالة، فال يعريوهنا أي اهتمام أما املالهي وتساهلوا أبمر احلرام، مير 
واملنكرات فإليها يسرعون وعليها يعكفون وإىل ما فيها من األغاين واجملون والسخف 
يتسابقون فإان هلل وإان إليه راجعون، أين اخلوف من اجلبار، أين احلياء من فاطر األرض 

رآن، وما كان عليه آابؤكم وأجدادكم العباد الكرام، والسماوات، أين املروءة واالعتصام ابلق
الذين كانت املساجد تغص هبم شيوخا وشباان، وكانت تعج أبصواهتم تسبيحا، وحتميدا 
وهتليال، وتكبريا، واستغفارا، وقرآان، وكانوا يؤمون املساجد قبل اآلذان زرافات ووحداان، وال 

حنو ذلك، وكان املار ببيوهتم ليال يسمع  يتخلف منهم إال معذور، إما مريض أو غائب، أو
زجل التسبيح، والتهليل والبكاء واألنني والتضرع إىل بديع السماوات واألرض، واإلحلاح 
بدعائه، وااللتجاء إليه واإلانبة، عكس ما عليه هؤالء اخللف، الذين صدق عليهم قول هللا 

 (2)تعاىل }فخلف من بعدهم خلف." 
كبت فملؤا ما معهم مث ذهبنا ننظر فلم نرها جاوزت "آذنت مبطر فأطللت مث س .67

 العسكر.

وهذه معجزة أيضا ولقد كانت هذه املشقة العظيمة اليت عاانها املسلمون يف السري إىل تبوك 
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امتحاان من هللا هلم أراد به متحيص املؤمنني واستخالصهم وإعدادهم المحال مشاق اجلهاد 
 م.وصدق الصادقني يف سبيل الذب عن دينهيف سبيله ولينظر مبلغ صرب الصابرين 

فكان ال حيتمل هذه املشقات إال الذين هلم إميان عميق راسخة عقيدهتم أما الذين انفقوا 
وتظاهروا ابإلميان فقد تضعضعوا وضعفوا وخارت عزائمهم فكانوا يتسللون من وراء الصفوف 

 راجعني.

 وهللا أعلم وصلى هللا على حممد وعلى آله وسلم

ة: عباد هللا إن احلياء كما علمتم ال أييت إال خبري وإنه خلق اإلسالم وذلك أنه جير إىل موعظ
 الكماالت والفضائل وهو خلق الكرام ومسة أهل املروءة وعنوان الفضل والنبل.

واحلياء ابعثه إحساس رقيق وشعور دقيق يبدو يف العني مظهره وعلى الوجه أثره ومن حرمه 
 لى به ظفر ابلعز والكرامة وانل اخلري أمجع.حرم اخلري كله ومن حت

هم أهل احلياء فعلينا أن نفتدي هبم يف ذلك اخللق اجلميل ولقد   كان السلف الصاحلولقد 
كانت نساؤهم من شدة حيائهن إذا خرجن حلاجة أو ضرورة ال يرى منها شيئا أبدا وتبتعد 

.." وب رث خلق وعباءة كذلكعن الرجال الصقة ابجلدار مرخية ثوهبا شربا أو ذراعا يف ث
(1) 
 "من املتكلم ألنَّ عند املتكلم من احلق الذي تلقاه عن األنبياء ما ليس عند املتفلسف .68

وأيضاً جتد أهل الفلسفة والكالم أعظم الناس افرتاقاً واختالفاً، مع دعوى كل منهم أن الذي 
 يقوله حق مقطوع به، قام عليه الربهان.

الناس اتفاقاً وائتالفاً، وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إىل وجتد أهل الُسنَّة أعظم 
 االتفاق واالئتالف أقرب.

ولست جتد اتفاقًاوائتالفًا إال بسبب اتباع آاثر األنبياء من القرآن واحلديث وما يتبع ذلك، 
 1وال جتد افرتاقاً واختالفاً إال عند من ترك ذلك وقدم غريه عليه". اهـ ملخصاً 

ين متفقني مؤتلفني، وكذلك كانوا يف  كان السلف الصاحلا هكذ ملا وحدوا مصدر تلقي الدِ 
 منهج العمل، على وترية واحدة ال حييدون عنها اثبتني مستقرين.
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__________ 

 - 42انظر: نقض املنطق، حتقيق حممد عبد الرزاق بن محزة وسليمان الصنيع )ص: 1
44 "..)(1) 

 السنة واجلماعة كل غال ونفيس لديه."أتصيل ونشر منهج أهل  .69

ولقد كانت حياته رمحه هللا كلها خدمة هلذا املنهج وتطبيقًا عمليًا ملبادئ منهج أهل السنة 
واجلماعة، وقد عربَّ عن ذلك األسود بن سامل فيما رواه اخلطيب إبسناده إليه قال: كان ابن 

ارك ، إذا رأيت رجاًل يغمز ابن املباملبارك إمامًا يقتدى به وكان من أثبت الناس يف السنة
 . أ. هـ1بشيء فاهتمه على اإلسالم

م كل حياهتم وحركاهتم وسكناهتم لدينه  كان السلف الصاحلهكذا كان ابن املبارك وهكذا 
الذي يدينون به هلل ال جمال لغري ذلك يف حياهتم، كلها وليس يف حياهتم جمال الزدواج 

 الشخصية.

ود اليت قام هبا ابن املبارك يف سبيل أتصيل هذا املنهج والدعوة وهذه مناذج من تلك اجله
 إليه:

 أواًل: يف جمال العقيدة:

على  بنيَّ فيها جممل اعتقاده مع تضمنها الرد -من عيون شعره -نظم ابن املبارك قصيدة -ا
 أصحاب األهواء واملبتدعة من رافضة وخوارج ومعتزلة وفالسفة وغريهم.

 حاق بن سنني البن املبارك قوله:قال الذهيب: روى إس

 إين امرؤ ليس يف ديين لغامزِِه ... لنٌي ولسُت على اإلسالم طعاان

 فال أسب أاب بكٍر وال عمراً ... ولن أُسبَّ معاذ هللا عثماان

__________ 

 (2)ط. املكتبة السلفية ابملدينة.."  168-10/167اتريخ بغداد:  1

                                         
 10صفحات مشرقة من حياة السلف ، سفيان الثوري، حممد بن مطر الزهراين ص/ (1)
 14من أعالم أهل السنة واجلماعة عبد هللا بن املبارك، حممد بن مطر الزهراين ص/ (2)
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يقفون بني يدي هللا يف عبادهتم وهم يف أكمل زينة،  كان السلف الصاحل"وقد  .70
اإلمام احلسن بن على، كان إذا قام إىل الصالة لبس أحسن ثيابه فقيل له اي  -مثال -فهذا

ابن بنت رسول هللا مل تلبس أمجل ثيابك؟ فقال: إن هللا مجيل حيب اجلمال، فأان أجتمل لريب، 
 ألنه هو القائل:

 « .1» خذوا زينتكم عند كل مسجد

كانت بنو عامر ال أيكلون يف أايم حجهم إال قوات وال أيكلون حلما وال دمسا »وقال الكليب: 
ا واشربوا وال : وكلو -تعاىل -يعظمون بذلك حجهم، فهم املسلمون أن يفعلوا كفعلهم فأنزل

 تسرفوا.

لم أن سفهذه اآلية الكرمية هتدى الناس إىل ما يصلح معاشهم ومعادهم، إذ أهنا أابحت للم
يتمتع ابلطيبات اليت أحلها هللا، ولكن بدون إسراف أو بطر، ولذا جاء الرد على املتنطعني 

 بعد ذلك: -تعاىل -الذين يضيقون على أنفسهم ما وسعه هللا يف قوله

 

 [32( : آية 7]سورة األعراف )
احلياة  قل من حرم زينة هللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا يف

 (32الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل اآلايت لقوم يعلمون )
أى: قل اي حممد ألولئك الذين يطوفون ابلبيت عرااي، وميتنعون عن أكل الطيبات: من أين 
أتيتم هبذا احلكم الذي عن طريقه حرمتم على أنفسكم بعض ما أحله هللا لعباده؟ فاالستفهام 

 وجه. إلنكار ما هم عليه أببلغ

مث أمر رسوله أن يرد عليهم أببلغ رد فقال: قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالصة يوم 
 القيامة.

أى: قل أيها الرسول ألمتك: هذه الزينة والطيبات من الرزق اثبتة للذين آمنوا يف احلياة 
يشاركهم  الدنيا، ويشاركهم فيها املشركون أيضا، أما يف اآلخرة فهي خالصة للمؤمنني وال

 فيها أحد ممن أشرك مع هللا آهلة أخرى.

: كذلك نفصل اآلايت لقوم يعلمون معناه: مثل تفصيلنا هذا احلكم نفصل -تعاىل -وقوله
 سائر األحكام لقوم يعلمون ما يف تضاعيفها من توجيهات سامية، وآداب عالية.
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__________ 

 (1). ].....[."108ص  8( تفسري اآللوسى ج 1)
والصمَت ابإلميان املؤث ِر، املوِرث هلذه الصفة من املراقبة، وهذه حقيقة  "القولَ  .71

 اإلخالص.

3-  ُ إخالص األعمال: "َعْن َأيب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: "قَاَل اَّللَّ
ْرِك َمْن َعمِ  يِه َمِعي َغرْيِي تـَرَْكُتهُ َوِشرَْكُه" َل َعَمالً َأْشَرَك فِ تـََباَرَك َوتـََعاىَل َأاَن أَْغىَن الشُّرََكاِء َعِن الشِ 

"1." 

ان كواملسلم يف حاجٍة إىل شفافيٍة يف حماسبِة نفِسِه يف تعامله مع ربه سبحانه؛ وهكذا 
، على َحدِ  ما ذكره سفيان بن عيينة بقوله: ""كان من دعاء مطر ف بن السلف الصاحل

لك على  مما تُبُت إليك منه مث عدت فيه، وأستغفرك مما جعلُته عبد هللا: "اللهم إين أستغفرك
نفسي مث مل أُوِف به لك، وأستغفرك مما زعمُت أين أردُت به وجهك فخالط قليب منه ما قد 

 ".2علمَت" "

__________ 

 ، الزهد والرقائق.5300( مسلم، ح1)

بن العلوم واحلكم ... "، ال( هذا دعاٌء كان يدعو به مطر ف بن عبد هللا، يـُْنظَر: جامع 2)
 (2).." 1/42رجب، 

 "التعليم اإلسالمي بني األصالة والتجديد: .72

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ماذا نعين ابألصالة والتجديد؟ ولإلجابة على هذا 
السؤال جند إذا حنن اجتهنا أوال إىل املعاجم اللغوية. أن املعجم الوسيط يعرف األصالة أبهنا 

يء الثابت الذي يبىن عليه. وأصالة الرأي جودته وأصالة األسلوب ابتكاره وأصالة أصل الش
النسب عراقته. ويعرف التجديد أبنه استحداث الشيء وجعله جديدا. وتكون األصالة يف 
ثقافتنا اإلسالمية ابالرتباط ابلعقيدة اليت كانت دائما حجر الزاوية يف كيان األمة. وينبغي 
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ديد أن حنرص على مقومات العقيدة اإلسالمية وما يتصل هبا من التوحيد يف أي حماولة للتج
واإلميان ابهلل سبحانه وتعاىل وإفراده ابأللوهية والربوبية، وما يتصل أيضا مباهية اإلنسان 
والغرض من خلقه وبيان مآله يف اليوم اآلخر. وما هي وسائل حتسن سلوكه، وما السبل 

 وكان السلف الصاحل". 49، 48الرتقاء هبا "هنري الوست: املمكنة يف احلياة الدنيا وا
من علماء املسلمني يعنون ابلتجديد إحياء السنة وإماتة البدعة وإحياء ما اندرس والرجوع 

 ابإلسالم إىل مصادره األوىل لتصحيح العقيدة.

ن عويرى ابن تيمية أن التجديد ارتقاء وتقدم ابألمة لتسلك طريقها مرة أخرى كلما بعدت 
الصحيح األصيل املتوارث.. ويرى املسلمون يف التجديد عملية دورية تتم على رأس كل مائة 
عام لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا يبعث هلذه األمة يف رأس كل مائة سنة 
من جيدد هلا دينها". كما يرون أن التجديد عملية مستمرة حىت يتحقق لإلسالم الصالحية 

لكل زمان ومكان، ومسايرة تقدم اإلنسانية وترقيها. كما يتحقق له أيضا القدرة الدائمة 
الدائمة على االستمرار والبقاء. ولذلك يعترب املسلمون التجديد واجبا على علماء اجلماعة 

 اإلسالمية أو ساستها أن يقوموا به.

تمع قدم اجملوقد ارتبط التجديد عند املسلمني ابالجتهاد وعدوه من ضرورات ودعائم ت
اإلسالمي لدرجة أهنم قالوا بعدم جواز خلو عصر من جمتهد. وبعضهم اشرتط أال يقل عدد 

" على 911اجملتهدين يف كل عصر عن ثالثة. ونعى اإلمام جالل الدين السيوطي "ت 
األمة اإلسالمية تناقص اجملتهدين فيها فيقول أبنه كان أول طبقات الصحابة وهم مائة وأربعة 

ف نفس كلهم جمتهدون مث طبقة التابعني وهم يقاربون هذ العدد، وهم جمتهدون. مث عشر أل
تناقص األمر يف وسط امللة. ومع ذلك يكون يف العصر الواحد من العلماء األئمة ألوف. 
منهم من هو بصفة االجتهاد حنو مائة أو أكثر، حبيث إن املصنفني يف األصول حكوا خالفا: 

يف عصر حبيث ينقصون عن عدد التواتر فمنهم من منع ذلك وقال  هل جيوز قلة اجملتهدين
إنه مستحيل الوقوع، ومنهم من جوزه إىل ثالثة وقال ال جيوز أن يكون يف العصر الواحد 
أقل من ثالثة جمتهدين. ومنهم من جوزه إىل واحد، وقال ِبواز قلة اجملتهدين والعياذ ابهلل 
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." تهد واحد. وال جيوز خلو عصر من جمتهد، مث يبديحبيث ال يكون يف العصر الواحد إال جم
(1) 
ملفضلة من وال صحابته وال القرون ا -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّم  -"فلم يكن الرسول  .73

التابعون و  كان السلف الصاحلبعدهم خيصون هذه املناسبة ابحتفال يتكرر كل عام وإمنا 
ا غري متقيدين بوقت لالقتداء هب - َعَلْيِه َوَسلَّم َصلَّى هللاُ  -هلم إبحسان يدرسون سرية نبيهم 

معني، مث إن اهلجرة هجراتن اهلجرة األوىل هجرة قلبية إىل هللا بعبادته وحده ال شريك له، 
 -نه كما قال ابتباعه وفعل ما أمر به وترك ما هنى ع -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم  -وإىل رسوله 

ة مالزمة للمسلم ، وهذه اهلجر « واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنه: »-َسلَّم َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 
طوال حياته ال يرتكها أبًدا، واهلجرة الثانية هجرة بدنية وهي تتضمن اهلجرة القلبية وهذه 
اهلجرة هي اهلجرة من بالد الشرك إىل بالد اإلسالم وهذه اهلجرة تفعل عند احلاجة إليها إذا 

 سلم إظهار دينه يف بالد الكفر.مل يستطع امل

 َ فاتقوا هللا عباد هللا وادرسوا سرية نبيكم واستفيدوا من أحداثها العربة والقدوة }َوَأِطيُعوا اَّللَّ
 ( .1[ ابرك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم )132َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن  ]آل عمران: 

_________ 

 (2).." 268/  1ية لفضيلة الدكتور صاحل الفوزان ( انظر اخلطب املنرب 1)
"هذا العبارات تعطينا قاعدة عظيمة جداً من قواعد األمساء والصفات وإثباهتا: وهو  .74

أننا نثبت ما َجاَء يف كتاب هللا ويف سنة َرُسول هللا صلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم من ذلك ونقول: 
قول: إن نتفسريه َعَلى ما أراده هللا وعلمه، يعين: مع اإلميان هبا ومبعناها الظاهر لنا، فإننا 

الكيفية وحقائق هذه املعاين يعلمها هللا، أما املعاين فنحن ندركها ونعلمها من كالم العرب. 
أعلم النَّاس بلغة العرب وقد فهموا اآلايت واألحاديث يف صفات هللا  وكان السلف الصاحل

َكاَن قد أشكل   امن كالم هللا ومن كالم َرُسول هللا صلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، واستفسروا عم
 عليهم، وهم أعلم النَّاس يف هذا الباب.
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أما حقائق الكيفيات اليت ال يدركها اإِلنَسان بعقله، وال ميكن أن يناهلا بنظره وفكره، فهذه 
وبني  -هُ هللاُ َرمِحَ  -نؤمن هبا َعَلى ما أراد هللا وال ندخل يف ذلك متأولني، كما أشار امُلصنِ ُف 

واألصل العظيم "أنه ما سلم يف دينه إال من سلم هلل ولرسوله صلَّى هللاُ  يف القاعدة العظيمة
إذا  -َعزَّ َوَجلَّ  -َعَلْيِه َوَسلََّم" فهذه القاعدة تشمل األحكام، فال نعرتض َعَلى أحكام هللا 

ة، كل حكم حيكم به يف األحكام الشرعي  -َعزَّ َوَجلَّ  -أردان أن يسلم لنا ديننا نسلم هلل 
 األحكام الكونية القدرية نسلم هلل، وال نعرتض َعَلى أي قدر من أقدار هللا يف وحىت يف

[ فإذا َكاَن هذا هو 23أنفسنا أو يف الكون، ال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلوَن ]األنبياء:
ل هو أوىل؛ عن نفسه؟ ب -سبحانه -الواجب علينا يف هذه األحكام فكيف مبا خيربان به 

ه من الغيب احملض الذي ال تناله العقول وتتقاصر دونه األفهام، فنسلم به هلل ولرسوله، ألن
 وكل ما أاتان من الوحي نؤمن به وال نعارضه أبداً.

 (1):." -َرمِحَُه هللاُ -قَاَل امُلصنِ ُف 
"واالحنراف يقع ابلتدريج، حىت يف العبادات، فإن أول ما وقع االفرتاق هو أنه وقع  .75

أم عبادة البصرة يف التعبد، وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم يف العبادة واضحة، فغلو بعض 
َشَة  ِِ ِِ لََّم ما زاد َعَلى مثاًل جتزم أبن النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسَ  -َرِضَي هللُا َعْنها-املؤمنينَعاِئ

ألدلة ا إحدى عشرة ركعة ال يف رمضان وال يف غريه، لكن لنفرض أن أحداً زاد وعمل ببعض
العامة، لكن مل يكن يف السلف من يقوم الليل كله، أو يصوم النهار كله، ويصبح يف العذاب 

أحد من  أخشع النَّاس قلوابً، ولن خيشع َكاَن السلف الصاحلالذي فعله َهُؤالِء العباد، وقد 
ك فلم يعهد عنهم لمساع الُقْرآن أكثر من أصحاب النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أبداً، ومع ذ

أهنم كانوا إذا مسعوا آية سقط أحدهم مغشيًا عليه أو ميوت، وإمنا الذي روي من ذلك 
 (2)حاالت قليلة ال تتناسب مع كثرة الصحابة وقوة إمياهنم.." 

"مبعىن: أن بعض األلفاظ ليست َعَلى ظاهرها إبطالق، لكن هذه األلفاظ ليست  .76
ابب األحكام، فمثالً: األلفاظ العامة اليت ورد ما يف ابب الصفات والعقائد ولكنها يف 
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خيصصها، فال يراد به ظاهر اللفظ ألنه ما دام أنه قد خصص فال يراد به الظاهر إبطالق، 
وإمنا يراد ظواهر األلفاظ العامة فيما مل خيصص، وكذلك املطلق: فإن األلفاظ جاءت يف  

ظاهر ا يف الُقْرآن وإما يف السنة فال أنخذ بمطلقة وورد تقييدها إم -َعزَّ َوَجلَّ -كتاب هللا 
املطلق يف كل شيء؛ ولكن فيما مل يقيد، وكذلك األلفاظ اجململة ال يؤخذ بظاهرها مطلقاً، 

 وإمنا يؤخذ بظاهر الذي مل يبني، واألمثلة َعَلى ذلك كثرية جداً.

 

 معىن النسخ عند السلف وعند املتأخرين

ُهمَرِضَي هللاُ - كان السلف الصاحل يسمون العام الذي خصص أو املطلق الذي قيد  -َعنـْ
ُهم كانوا يسمون بعض األحكام حمكمة وبعضها  نسخاً، ففي أايم الصحابة َرِضَي هللُا َعنـْ

[ 7منسوخة كما يف آية: ِمْنُه آاَيٌت حُمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت ]آل عمران:
، فعدم إرادة الظاهر إبطالق يسمى فاملنسوخ عندهم أي: ا لذي قيد أو خصص أو ُبنيِ 

عندهم يف اجلملة منسوخ، لكن علماء األصول املتأخرين حددوا هذه األلفاظ بتحديدات 
اصطالحية فنية، وذهبوا ِإىَل أن النسخ هو تغيري احلكم أو تبديله، وأن ختصيص العام وتقييد 

 املطلق وبيان اجململ ال يسمى نسخاً.

ثاًل: كل لفظ َجاَء يف احلث َعَلى إقامة الصالة فهذا لفظ عام يشمل مجيع اْلُمْسِلِمنَي، فم
لكن احلائض والنفساء، ال تدخل يف هذا اللفظ العام. إذًا هذا العموم خُيُص منه احلائض 
والنفساء، ومثل: عتق الرقبة يف الكفارات، فقد جعل يف بعض اآلايت مطلقًا ويف بعضها 

[ فذاك يسمى إطالق وهذا 92ميان، كما قال تعاىل:: فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة ]النساء:مقيداً ابإل
يسمى تقييد وكذلك اآلايت اليت جاءت تدل َعَلى اجلهاد مثل آايت االستنفار اْنِفُروا ِخَفافاً 

 (1)[ .." 41]التوبة:
فاق ويف األحياء يف اآل"وهلذا أُمران يف آايت كثرية أبن نتفكر وأن نتدبر يف أنفسنا و  .77

واألموات ويف املاء ويف اجلبال والشمس والقمر والنجوم والسماء ويف هذه احلدائق واألزهار 
واألشجار، وكل ما نراه أمامنا فهو موضع عربة، وموضع تفكر، لو تفكر اإِلنَسان الزداد 

 يقيناً، وازداد توحيداً، وطاعة هلل ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل.

                                         
 903شرح الطحاوية لسفر احلوايل، سفر احلوايل ص/ (1)



77 

 

 رضوان هللا تـََعاىَل عليهم يتفكرون يف هذا، ويتفكرون معه يف السلف الصاحل َكانَ ولقد 
أحوال األمم، ويف مصري الغابرين واهلالكني من املوتى، وهذه عرب عظيمة ال يتفكر فيها إال 

 املؤمنون.

فالنظر يف الطبيعة من هذا الكون يشرتك فيه املؤمن والكافر ويتعجبون، لكِن املؤمنون خيتصون 
 ظر اعتبار وإميان يف املوتى ويف األمم اخلالية ويف العصور السابقة.بن

 ويتفكر اإِلنَسان أين قوم نوح؟ وكم َكاَن يعيش اإِلنَسان من قوم، نوح وأين عاد؟

 [ .7،8وكيف َكاَن حال عاد؟ ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد * الَّيِت ملَْ خُيَْلْق ِمثْـُلَها يف اْلِبالِد ]الفجر:

 َن حال مثود الذين حنتوا اجلبال واختذوا من سهوهلا قصوراً، وأمدَّهم هللا تـََباَرَك َوتـََعاىَل وكيف َكا
 ابألنعام والبنني، ماذا صنع هللا تـََباَرَك َوتـََعاىَل هبم؟ وماذا َكاَن جزاؤهم ومصريهم؟

تفكر ي وأين قوم لوط؟ وملاذا أهلكوا؟ وملاذا عذبوا؟ وما هو الذنب الذي فعلوه؟ كل ذلك مما
 ه.به عباد هللا املؤمنون، يتفكرون يف أقدار هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، ويف عجائب خلقه وتدبري 

يف كيف ميوت أبو طالب َعَلى الكفر وقد ولد وترىب حُمَمَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف حضنه و 
ْيِه َوَسلََّم يدعو ِإىَل هللا َم وعاش َصلَّى هللاُ َعلَ حجره، َجاَء الوحي ِإىَل النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

وهو يف محاية أيب طالب حىت أنه حوصر معه يف الشعب، ودافع عنه ومحاه، ولكنه مات 
 (1)َعَلى الكفر.." 

"قوله: ]وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عني[ فقد كان من دعائه صلى  .78
ىل نفسي أستغيث، أصلح يل شأين كله، وال تكلين إ هللا عليه وسلم: )اي حي اي قيوم برمحتك

طرفة عني( فاألنبياء وأتباعهم قالوا هذا لعلمهم شدة فقرهم إىل هللا وحاجتهم إليه، أمَّا أولئك 
فقد استغنوا عن هللا تبارك وتعاىل، فال يذكرون هللا إال قلياًل، وال يدعونه وال يلجأون إليه، 

هللا يف كل وقت، وحيثون أبناءهم وتالميذهم واملسلمني يدعون  كان السلف الصاحلوهلذا 
على دعاء هللا حىت قال قائلهم: "إين ألدعو هللا ولو كان يف شراك نعلي"، فلو انقطع شراك 
نعله لدعا هللا سبحانه وتعاىل، فادُع هللا أيها العبد فأنت فقري إليه يف كل حلظة، ويف كل 

م يف غىن عن هللا، وهلذا متر هبم األايم ذوات حني ويف كل وقت، لكن أولئك يظنون أهن

                                         
 1230شرح الطحاوية لسفر احلوايل، سفر احلوايل ص/ (1)



78 

 

 العدد وال يدعون هللا سبحانه وتعاىل فيها، حىت وإن عبدوه.

 

ومن الناس من يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض، ولكنه ال يدعو هللا، ألن الشيطان قد أغفل 
ذا شهد هذا إ قلبه وأشعره أبنه يف غىًن عن دعاء هللا تبارك وتعاىل، واملقصود أن العبد املؤمن

احلال من االفتقار ومراقبة هللا له ارتفع إميانه وما من قلب يرقى يف درجات اإلميان وقطعيات 
اليقني إال ويشهد ذلك مبقدار رقيه ورسوخ إميانه ويقينه، فإذا شهد العبد ذلك واستشعره 

 دائماً.

 

هذه احلال ألبتة  ى يفاجلواب: كان ابهلل يف هذه احلال ال بنفسه، فوقوع الذنب منه ال يتأت
فإن عليه حصناً حصيناً، مث ذكر احلديث أو جزءاً منه مضمناً إايه الكالم ]فيب يسمع، ويب 
يبصر، ويب يبطش، ويب ميشي[ فال يتصور منه الذنب يف هذه احلالة إذا استشعر فقره 

ها النيب يواستشعر مراقبة هللا تبارك وتعاىل له يف كل وقت، وهي درجة اإلحسان، اليت قال ف
صلى هللا عليه وسلم ملا سأله جربيل: )أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك( 

 "..(1) 
"لكن إذا سيطرت النفس وسيطر اهلوى، حىت َكاَن كحال من اختذ إهله هواه، فحينئذ  .79

قعت يف شراك و  ال أتمره إال ابلشر، فالقلوب املؤمنة، والنفوس اللوامة، إذا اعرتهتا هذه احلالة
الشيطان، والشهوة، والشبهة، واملعاصي، وحينئٍذ يكون األمر والنتيجة َعَلى حالني: إما أن 

 عندما يفيق العبد، ويتوب وينيب ِإىَل هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، وهذا ما ذكره امُلْصنِ ف َرمِحَُه اَّللَُّ 
اإلانبة، لك حيضره الندم والتوبة و قَاَل: ]فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي، فهنا

فإنه َكاَن يف املعصية حمجواًب بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار يف وجوٍد آخر 
ُلوا فَاِحَشًة فبقي بربه ال بنفسه[ وهذه احلالة، حالة من ثبته هللا ُسْبَحانَهُ َوتـََعاىَل: َوالَِّذيَن ِإَذا فـَعَ 

 [ فماذا فعلوا فَاْستَـْغَفُروا ِلُذنُوهِبِم.135َكُروا اَّللََّ ]آل عمران:َأْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذَ 

النفوس  إذاً وقعوا يف الشرك لكن تذكروا فاستغفروا هللا ُسْبَحانَهُ َوتـََعاىَل واتبوا وأانبوا إليه، فتعود
ِإىَل اطمئناهنا، وينقشع ذلك الضباب وذلك احلجاب وذلك الران الذي حصل نتيجة حيلولة 
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 لنفس بني العبد وبني مرضاة ربه َعزَّ َوَجلَّ،.ا

واحلالة األخرى: من غلبه اهلوى والشهوة، فالشهوة إثر الشهوة واهلوى إثر اهلوى، حىت يطبع 
اَن السلف كَ َعَلى قلبه، ويغلب عليه الران، فحينئٍذ ال يعرف معروفاً وال ينكر منكراً، وهلذا 

اس َعَلى الثبات، وعلى االستقامة، وكانوا أخوف أحرص النَّ  -رضوان هللا عليهم- الصاحل
النَّاس من النكوص ومن انقالب احلال وتغريه ِإىَل حال ال يرجى معها انتقال وال شفاء، مُثَّ 

ُ تـََعاىَل بعد ذلك، يف مسألة القدر، وموقف املؤمنني منه  يعود َرمِحَُه اَّللَّ

 

رون أن اَن الكفر بقضاء هللا وقدره، وحنن مأمو يقول امُلصنِ ُف َرمِحَُه هللاُ: ]فإن قيل: إذا كَ 
 نرضى بقضاء هللا، فكيف ننكره ونكرهه؟[ وهذه الشبهة تقع لكثري من النَّاس.

 (1)فاجلواب أن يقال:." 
"وهذا أنس خادم النيب عاش بعدعائشة ما يقارب األربعني سنة أو يزيد فكان حيدث  .80

العلم،  حريصني على طلب لف الصاحلوكان السالناس عن النيب صلى هللا عليه وسلم، 
فاخذوا اثبت ملكانته من أنس وقالوا: نذهب نزور خادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وصاحبه ونسأله عن حديث الشفاعة، ]فذهبوا إليه، فإذا هو يف قصره[ أي: يف بيته، وكانت 

ور كسرى ه قصتعد ملا هم عليه من شظف العيش قصوراً، ولكنها ابلنسبة ملا كانت علي
وقيصر وملوك الدنيا ال تساوي شيئاً من ذلك، فكان يف منزلة رضى هللا عنه ]فوافيناه يصلى 

 الضحى فاستأذان[ ويف ذلك دليل على مشروعية صالة الضحى.

قال: ]فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: ال تسأله عن شيء أول من حديث 
شفاعة شيئاً آخر؛ ألن ذلك كان يف آخر ُعْمِر أنس، الشفاعة[ أي ال تقدم على حديث ال

ويف أايم احلجاج، وكانت اخلوارج قد ظهر أمرها وكانت حتارب احلجاج حىت كان هلم دول 
يف جهة فارس وعمان، وكانوا ينكرون الشفاعة، وهلذا ذهبوا يسألوا عن هذه القضية املهمة 

 لباقون ساكتون وهذا من األدب.فيخشون أن يسألثابت عن شيء من األحكام األخرى، وا

 

فتقدم اثبت فقال: ]اي أاب محزة هؤالء إخوانك من أهل البصرة جاؤوك يسألونك عن حديث 
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الشفاعة[ بدأ يقدم هلذه الزايرة يف هذا الوقت، وأن املقصود هبا العلم، وأن هؤالء ما قصدهم 
يقولطلق:  مشاهري التابعنيإال ذلك وكما مر معنا من أن طلق بن حبيب ويزيد الفقرب ومها من 

" كنت أرى رأي اخلوارج وكنت أنكر حديث الشفاعة حىت ذهبت إىل جابر "، وبعضهم 
 (1)ذهب إىل أنس وبعضهم ذهب إىل غريه من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم.." 

 "منهج أهل السنة يف التعامل مع األمراء .81

 مع األمراء أبرارا كانوا أو فجارا[ .قال: ]ويرون إقامة احلج واجلهاد واجلمع واألعياد 

أتى هبذه املسألة بعد ذكر األمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ ليعلم كل أحد أن األمر 
ابملعروف والنهي عن املنكر ليس سبيال وال وسيلة للخروج على والة األمر الذين والهم هللا 

ة األمر سيلة خيرج هبا على والأمر املسلمني؛ فمن جعل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر و 
فقد خالف منهج أهل السنة واجلماعة بل جيب أن يكون األمر املعروف والنهي عن املنكر 
مع مالحظة حقوق والة األمر، وأنه ال يتخذ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وسيلة وسببا 

 إلسقاط احلقوق الواجبة ملن واله هللا أمر املسلمني.

ج[ أي: يعتقدون إقامة احلج واجلهاد واجلمع واألعياد مع أمراء املسلمني، ]يرون إقامة احل
]أبرارا كانوا أو فجارا[ يعين: على أي حال كانوا من االستقامة وعدمها؛ ألن هذه األمور 

 ال تستقيم وال تصلح إال ابالجتماع على من واله هللا أمر املسلمني.

أمورهم، وكذلك اجلهاد البد له من إمام يتبع فاحلج البد له من إمام يقود الناس ويرتب 
ويؤمتر أبمره حىت ينتظم األمر، واجلمع واألعياد كذلك، وهكذا كان األمر يف السابق، حيث  

رارا  يصلون خلف األمراء أب فكان السلف الصاحلكان األمراء يتولون إمامة اجلمع واألعياد، 
 كانوا أو فجارا.

هاد مع كل أمري برا كان أو فاجرا يف مسند اإلمام أمحد، وقد جاء حديث يف األمر إبقامة اجل
واألحاديث اليت فيها وجوب صيانة األئمة ووالة األمر وحفظ حقوقهم كثرية جدا؛ حىت إن 
هذا األمر أصبح من مسات أهل السنة واجلماعة خالفا لغريهم كالرافضة الذين يرون اخلروج 

ن املعتزلة واخلوارج، فهؤالء طوائف يرون أعلى األئمة بسبب الظلم، ويوافقهم على ذلك 
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اإلمام إذا ظلم أو جار كان ذلك سببا للخروج عليه وتفسيقه والوقيعة فيه خالفا ألهل السنة 
واجلماعة؛ فإهنم يعملون بوصية النيب صلى هللا عليه وسلم ملا أخرب عن تغري األمور، وأخرب 

ا، سرتون بعدي أثرة وأمورا تنكروهن أصحابه يف عهده عليه الصالة والسالم وقال: )إنكم
: -اصح األمنيالن-قالوا: فبماذا أتمران اي رسول هللا؟! قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 أدوا احلق الذي عليكم، واسألوا هللا الذي لكم( .

فالواجب على املؤمن أن يؤدي احلق الذي عليه من السمع والطاعة ملن واله هللا أمر املسلمني، 
ما ما له من حقوق فال جيوز له أن يتظلم ابلوقيعة، أو أن خيرج بقول أو فعل بل الواجب وأ

 (1)عليه أن يصرب، وأن يسأل هللا حقه.." 
 "ضرب اخلدود عند املصيبة .82

قوله: )ليس منا من ضرب اخلدود( ، هذا عند املصيبة، والعادة أن أهل اجلاهلية إذا أصيب 
د يكون اخلد، وقد يكون الرأس، وقد يكون الصدر، وقد أحدهم مبصيبة أنه يلطم وجهه، وق

يكون غري ذلك، وهذا كله داخل يف هذا، إذا أصبح يضرب وجهه أو رقبته أو ظهره أو 
بطنه أو رأسه عند املصيبة فإن هذا يدل على اجلزع والتسخط، وهذا من الكبائر، فإن 

م الذي نع لسانه عن الكالاإلنسان مأمور ابلصرب يف مثل هذا، فيمنع يده عن الضرب، ومي
ال يرضي هللا، وكذلك مينع قلبه أن يتسخط على ربه جل وعال، بل يصرب ويعلم أنه ملك 

ه يعملون هذ كان السلف الصاحلهلل، وأن الذي أخذه هللا منه هو الذي أعطاه، وهلذا 
 األعمال؛ ألنه جاء عن أيب طلحة رضي هللا عنه أنه كان له ابن مريض، فكان يشتد به

املرض، وكان له زوجة صاحلة، فخرج وهو مريض، وعند خروجه مات، فجاء إىل بيته فسأل 
زوجته: ما فعل ولدي؟ قالت: هو أهدأ مما كان، وهيأت له الطعام، وتعرضت له حىت أصاب 
منها، فلما رأته قد اطمأن قلبه قالت: أرأيت لو كان عندك وديعة إلنسان أودعك إايها، مث 

عه؟ قال: ال، ال جيوز ذلك، فقالت: إذا احتسب ولدك، فقال: فعلت  طلبها منك هل متن
كذا وفعلت كذا وملا رأيتيين تلطخت بك أخربتين! فلما علم الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 بذلك قال: )ابرك هللا لكما يف ليلتكما( ، إىل آخر القصة.
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لطم وجهه املؤمن أن ي املقصود: أن الرضا ابملصائب والتسليم بذلك شأن املؤمن، وليس شأن
أو يقول قوال ال يرضي هللا، أو يتسخط قلبه، وليس احلزن والبكاء داخال يف هذا، فإن البكاء 
قد ال ميلكه، وحزن القلب قد ال ميلكه اإلنسان فهو غري ملوم عليه، بل قد يثاب على دموع 

ب والتسخط، دعينه، وكذلك حزن قلبه يثاب عليه، ولكن الذي يعاقب عليه هو الصوت والن
 (1)واألفعال اليت تدل على االعرتاض والتسخط والتوجع من هذا الشيء.." 

 "أمهية تدبر حقائق يوم القيامة .83

ان السلف كحقائق اليوم اآلخر جيب أن يتدبرها املؤمنون، وحنن أيها اإلخوة! يف غفلة، فقد 
راط ن معرفة أشيربون أوالدهم ونساءهم وأطفاهلم على معرفة أشراط الساعة؛ أل الصاحل

 -االذي هو طول األمل يف هذه الدني-الساعة تقرب اإلنسان إىل هللا، وهذا احلاجز الكبري 
 ختتصره تلك املعاين اإلميانية، بل ختتصر هذه الدنيا مبشاكلها وتنقل اإلنسان إىل اآلخرة.

وازين، وكذلك أيضا ابلنسبة لليوم اآلخر وفزع الناس، واحلساب، واجلزاء، والصراط، وامل
وتطاير الصحف، والشفاعة إىل آخر هذه األمور اإلميانية اليت هي حقائق ال شك فيها، 
جيب أن تكون لنا فيها قراءات، وهي مما يقوي اإلميان، وينقل قلب اإلنسان نقلة من هذه 
الدنيا الفانية إىل ربه سبحانه وتعاىل، وينقل هذه النفس املتهالكة على الدنيا ومادايهتا إىل 

 عبادة هللا، والسعي البتغاء مرضاة هللا سبحانه وتعاىل.

فهذه حقائق إميانية ال شك فيها أبدا، فالواجب علينا أن نتدبرها، وأن نتدارسها، وأن نتعرف 
عليها؛ عل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعلها خريا لنا يف دنياان، وأن جيعلنا يوم القيامة ممن يكون 

 ن يكون قد أعيذ من عذاب جهنم.آمنا، وممن يكون فائزا، ومم

اللهم إان نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن، اللهم إان نسألك أن جتعلنا من أهل اجلنة، 
 وأن تعيذان من النار.

 (2)وصلى هللا وسلم على نبينا وآله وصحبه أمجعني.." 
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فسا ن"منه درجة وأرفع منزلة، ولذلك قال عمر بن عبد العزيز لدكني الراجز: إن يل  .84
ه ذلك وهو قال ل -تواقة، فإذا بلغك أين صرت إىل أشرف من منزليت هذه، فبعني ما أرينك

: فلما صارت إليه اخلالفة قدم عليه دكني، فقال له -عامل املدينة لسليمان بن عبد امللك
أان كما أعلمتك أن يل نفسا تواقة، وأن نفسي اتقت إىل أشرف منازل الدنيا، فلما بلغتها 

 تتوق ألشرف منازل اآلخرة.وجدهتا 

 ويف هذا املعىن:

 واحلر ال يكتفي من نيل مكرمة ... حىت يروم اليت من دوهنا العطب

 يسعى به أمل من دونه أجل ... إن كفه رهب يستدعه رغب

 لذاك ما سال موسى ربه أرين ... أنظر إليك ويف تساله عجب

 «1»حي والكتب يبغي التزيد فيما انل من كرم ... وهو النجي لديه الو 
 علو اهلمة وكرب اهلمة وعظم اهلمة:

صغر »يعرب عن هذه الصفة أحياان بعظم اهلمة وأحياان بكرب اهلمة، أما عكس ذلك فهو 
 ، ومن هنا فإن تعريف عظم اهلمة أو كرب اهلمة هو نفسه تعريف لعلو اهلمة.« اهلمة

 جماالت علو اهلمة:

و جماالت مخس: طلب العلم، العبادة ذكر صاحب كتاب )علو اهلمة( أن هلذا العل
واالستقامة، البحث عن احلق، الدعوة إىل هللا تعاىل، واجلهاد يف سبيل هللا، وسنوجز القول 

 « :2»يف هذه اجملاالت كما يلي 

 اجملال األول: طلب العلم: يتمثل علو اهلمة يف طلب العلم يف:

 غرية على الوقت أن ينفق يف غري فائدة. -1

 « .3»ى اجلديدان وهو صارم صقيل عزم يبل -2

 حرص ال يشفي غليله إال أن يغرتف من موارد العلوم أبكواب طافحة. -3

غوص يف البحث ال حتول بينه وبني نفائس العلوم وعورة املسلك، وال طول مسافة  -4
 الطريق.

 ألسنة مهذبة ال تقع يف لغو وال مهاترة ألهنا شغلت ابحلق فأشغلها عن الباطل. -5

علم، املثل األعلى يف علو اهلمة يف طلب ال -رضوان هللا عليهم -كان السلف الصاحلد لق
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وكان على رأسهم عمر بن اخلطاب، وعبد هللا بن عباس وحممد ابن إدريس الشافعي وأمحد 
 -رضي هللا عنه -بن حنبل، وغريهم كثري، فعمر بن اخلطاب

__________ 

 ( ابختصار.95 -85( وسائل اإلصالح للخضر حسني )ص 1)

( من يريد التفصيل عليه ابلرجوع إىل كتاب الشيخ حممد أمحد إمساعيل املقدم، وعنوانه 2)
هـ، الباب الرابع  1416وهو مطبوع يف الرايض ابململكة العربية السعودية « علو اهلمة»
(314- 324. ) 

 (1)( اجلديدان مها الليل والنهار، والصارم: السيف.." 3)
 القيام حبقوق املسلمني واسع، ويدخل ضمنه جماالت متعددة، "وابب التعاون يف .85

 منها:

 إعانة امللهوف

عن يزيد بن األسود قال لقد أدركت أقواما من سلف هذه األمة قد كان الرجل إذا وقع يف 
 هوي أو دجلة اندى اي لعباد هللا فيتواثبون إليه فيستخرجونه ودابته مما هو فيه ولقد وقع رجل

جلة فنادى اي لعباد هللا فتواثب الناس إليه فما أدركت إال مقاص ه يف الطني ذات يوم يف د
فألن أكون أدركت من متاعه شيئا فأخرجه من تلك الوحلة أحب إيل من دنياكم اليت 

 (107/  6ترغبون فيها. )شعب اإلميان 
انزلته  يتفانون يف إغاثة امللهوف وإعانته على كان السلف الصاحلفانظر أخي املسلم كيف 

 (2)وضرورته.." 
هللا  رضي-"مأخوذ من السنة، وحيمل النسخ عليها، بذلك يتبني أن ابن عباس  .86

 ليس خمالفا للجمهور. -عنهما

وهذا اجلمع مما مل أقف عليه يف كتاب، فإن كان صوااب فمن هللا، وإن كان خطأ من نفسي، 
 وأستغفر هللا من كل ماال يرضيه" انتهى قول الشيخ األلباين.

                                         
 7/2987ل الكرمي، جمموعة من املؤلفني نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسو  (1)
 31كونوا على اخلري أعواان، حممد صاحل املنجد ص/  (2)
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األلباين:  يف رمضان لتلميذي الشيخ -صلى هللا عليه وسلم  -* وجاء يف صفة صوم النيب 
سليم اهلاليل وعلي حسن علي عبد احلميد: "قد يظن أن ابن عباس خمالف جلمهور 
الصحابة، أو أنه متناقض، وخاصة إذا عرفت أنه صرح ابلنسخ يف رواية أخرى. وقد نظر 

 دمة عند البخاري يف كتاب التفسري من "صحيحه" الصرحية يفالقوم إىل ظاهر الرواية املتق
نفي النسخ، فظنوا أن حرب األمة خمالف جلمهور الصحابة، وملا صدموا ابلرواية الصرحية يف 

 النسخ، زعموا أنه متناقض".

ان السلف ك* واحلق الذي ال ريب فيه أن اآلية منسوخة لكن مبفهوم األقدمني للنسخ، فقد 
يطلقون النسخ على رفع داللة العام واملطلق والظاهر وغريها  -ن هللا عليهمرضوا- الصاحل

اترة، إما بتخصيص أو تقييد أو محل مطلق على مقيد، وتفسريه وتبيينه، حىت إهنم يسمون 
االستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع داللة الظاهر وبيان املراد، فالنسخ يف 

 ( .1ذلك اللفظ، بل أبمر خارج عنه ) لساهنم هو بيان املراد بغري

ومعلوم أن من أتمل كالمهم رأى فيه ما ال حيصى من ذلك، وزال عنه إشكاالت أوجبها 
محل كالمهم على االصطالح احلادث املتأخر، والذي يتضمن أن يرفع حكم شرعي متقدم 

 كلف ...مبدليل شرعي متأخر ابلنسبة للمكلفني. ويؤيد هذا املعىن أن اآلية عامة لكل 

واحلديث صريح يف أن اآلية منسوخة ابلنسبة للذي يطيق الصيام، غري منسوخة ابلنسبة 
 للذي ال يطيق الصيام أي: إن اآلية خمصوصة لذلك، فإن ابن

__________ 

 (1)( .." 3/118( ، و"املوافقات" )1/35( انظر: "أعالم املوقعني" )1)
 "يف وداع رمضان .87

 إخواته:

صيام رمضان وقيامه فقد وفوا ما عليهم من العمل وبقى ما هلم من  إذا أكمل الصائمون
 األجر وهو املغفرة.

من وىف ما عليه من العمل كامال وىف له األجر كامال، ومن سلم ما عليه موفرا تسلم ماله 

                                         
 2/136نداء الراين يف فقه الصوم وفضل رمضان، سيد حسني العفاين  (1)
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 نقدا ال مؤخرا.

 ما بعتكم مهجيت إال بوصلكم ... وال أسلمها إال يدا بيد

 ان ... وإن أبيتم يكون الرهن حتت يديفإن وفيتهم مبا قلتم وفيت أ

 ومن نقص من العمل الذي عليه، نقص من األجر حبسب نقصه فال يلم إال نفسه.

قال سلمان: الصالة مكيال فمن وىف ويف له ومن طفف فقد علمتم ما قيل يف املطففني. 
، ومن نيفالصيام وسائر األعمال على هذا املنوال من وفاها فهو من خيار عباد هللا املوف

طفف فيها فويل للمطففني، أما يستحيي من يستوىف مكيال شهواته ويطفف يف مكيال 
 صيامه وصالته.

 غدا توىف النفوس ما كسبت ... وحيصد الزارعون ما زرعوا

 إن أحسنوا أحسنوا ألنفسهم وإن أساؤا فبئس ما صنعوا

وله وخيافون د ذلك بقبجيتهدون يف إمتام العمل وإكمال، مث يهتمون بع كان السلف الصاحل
 من رده وهؤالء الذين )يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة( .

كانوا لقبول العمل أشد اهتماما منهم ابلعمل، وقد مسعوا قول هللا عز وجل: )إمنا يتقبل هللا 
 من املتقني( .

عن فضالة بن عبيد قال: ألن أكون أعلم أن هللا قد تقبل مين مثقال حبة من خردل أحب 
 (1)ن الدنيا وما فيها ألن هللا يقول: )إمنا يتقبل هللا من املتقني( .." إيل م

"مكانك عند هللا وكرامتك عند هللا على قدر ما ينشرح له صدرك من تلقي العلم،  .88
ولذلك ما أحب هللا العلماء بشيء مثل إقباهلم على كتابه وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، 

يف كل علم تتعلمه، وهللا، كم من مسائل مسعناها من العلماء، فإايك مث إايك أن تكون زهيداً 
ما كنا نظن إنه أييت يوم من األايم فيكون فيها نفع، حصل فيها من النفع ما هللا به عليم، 
ال تزهد من العلم يف شيء، فلعلك أن تسمع حكمة تنشرها، حييي هبا هللا القلوب، ولعلك 

 رها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة.تسمع سنة فتحييها، فيكتب هللا لك أج

احرص على كل حماضرة وندوة وجملس علم أن حتمل منه سنة من سنن رسول هللا صلى هللا 

                                         
 2/203نداء الراين يف فقه الصوم وفضل رمضان، سيد حسني العفاين  (1)
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عليه وسلم، قولية أو فعلية أو اعتقادية، احرص على أن تتعلم ولو حديثاً واحداً، وهللا تعاىل 
لى قدر ما ومكانتك عند هللا عتكفل يف كتابه ألهل العلم برفع الدرجات، خترج من الدنيا 

حفظت من العلم، فطوىب ألقوام حفظوا كتاب هللا وحفظوا سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم 
يف صدورهم وقلوهبم، فخرجوا من الدنيا وهللا تبارك وتعاىل راٍض عنهم بذلك العلم والضبط، 

ا هم فيه من السرور موبلغهم نفع ذلك العلم يف قبورهم، فهم اآلن يف رايضها يتنعمون، ويف 
[ ( ، فاهلل هللا أن يزهد إنسان يف خري من هللا، احرص على اخلري، 10( ]1والنعيم يغبطون )

 واحرص على االنتفاع، ولذلك ما انتفع إنسان بسنة إال نفعه هللا هبا ونفع هبا غريه.

حتببهم إىل  إذا أرادوا طلب العلم وط نوا أنفسهم ابآلداب الكرمية اليت وكان السلف الصاحل
 صدور العلماء.

__________ 

-ط السعيدية–( 115[ ( قال الشيخ السعدي رمحه هللا يف الفتاوى السعدية )ص:10( 1)
مشاخيه،  تعلمها على أحد–: وقد أخربين صاحب يل كان قد أفىت يف مسألة يف الفرائض 

 (1)هـ.." . ا، فقال: املسألة الفالنية اليت أفتيت فيها وصلين أجرها-وكان قد تويف
َنٌة أَْو ُيصِ  .89 يبَـُهْم َعَذاٌب "قال تعاىل: ))فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

-[ ، جاء رجل إىل اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا فقال: اي أاب عبد هللا 63أَلِيٌم(( ]النور:
املسجد، النيب صلى هللا عليه وسلم و ، إين أريد أن أُِهل  ابحلج من قرب -وكان من أهل املدينة

يعين: أريد أن أنوي اإلحرام ابحلج يف داخل املسجد، حىت يعظم األجر، بدالً من أن أَُأخ ر 
اإلحرام إىل امليقات، وهو ذو احلليفة، أريد أن أحرم من مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم، 

فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن هللا تعاىل يقول: )) فقال له رمحه هللا: ال تفعل، إين أخاف عليك الفتنة، فإن
َنٌة(( ، فاستنبط هذا اإلمام اجلليل: أنه لو أحرم من املسج د، خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

العتقد أن فعله أفضل من هدي النيب صلى هللا عليه وسلم، وهذا هو الفتنة، فلو كان 
ر  عليه وسلم، ألحرم منه صلى هللا عليه وسلم، فكونه يؤخاإلحرام من مسجد النيب صلى هللا

يدل  على أن السنة التأخري، وال خري يف تعمد خمالفة السنة.  -صلوات هللا وسالمه عليه–

                                         
 12عية، حممد املختار الشنقيطي ص/معامل تربوية لطاليب أسىن الوالايت الشر  (1)
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يقفون عند اآلية من كتاب هللا، واحلديث عن رسول  -رمحهم هللا– وكان السلف الصاحل
 (1)هللا صلى هللا عليه وسلم.." 

رمحه هللا ال حيب  ضياع الوقت حىت يف املناسبات أو النزهة مع العلماء "كان الوالد  .90
أو القرابة وغريهم، وهللا؛ قل  أن أراه خيرج إال ومعه كتابه، فإن وجد اجمللس فيه علم انفع 
ومذاكرة جلس، وإن وجد القيل والقال والغيبة، مضى إىل ظل شجرة فجلس يقرأ حىت أييت 

الدعوة وينصرف، وال يسمح ألحد أن يضيع عليه وقته، إذا الطعام، فيصيب منه وجييب 
جاءه أحد يقول: فالن قال وفعل، يقول له: امسع، إما أن تستفيد أو تقوم عين، وهكذا 

 طالب العلم ينبغي أن يتفقد من حوله، وحيذر من الذي يفسد قلبه ابلقيل والقال.

 صلح قرين السوء للقرين ... ... كصلح اللحم للسكني

ي لطالب العلم أن يغار على كل ساعة وعلى كل حلظة وعلى كل طرفة عني، ما تغر ب ينبغ
اإلنسان عن أهله وال فارق جريانه وال إخوانه عبثاً، فارقهم لشيء أعز وأنفس، وهو طاعة 

 هللا ومرضاته يف طلب العلم، فهذا أمر ينبغي العناية به.

 امَلْعَلْم السادس: اختيار الرفقة يف الطلب

األمور اليت كان العلماء يوصون هبا طالب العلم أنه يبحث عن قرين صاحل يعينه على ومن 
طلب العلم.. يبحث عن شاب خري  صاحل، يعرف فيه اهلمة والنشاط، فيتخذه بطانة له 
على اخلري، ويشد  من أزره، وكل منهما ينصح ألخيه، حىت يكوان من املرحومني الذين مس ى 

 هللا جل جالله.

لى يعرفون أثر الرفقة يف طلب العلم من اإلعانة ع -رمحة هللا عليهم- سلف الصاحلوكان ال
اخلري، قال تعاىل عن نبيه موسى ملا أوحى إليه ابلرسالة: ))َواْجَعْل يل َوزِيرًا ِمْن أَْهِلي * َهاُروَن 

َنْذُكَرَك َكِثريًا * ِإنََّك ُكْنَت ريًا * وَ َأِخي * اْشُدْد ِبِه أَْزرِي * َوَأْشرِْكُه يف أَْمرِي * َكْي ُنَسبِ َحَك َكثِ 
 (2)[ .." 35-29بَِنا َبِصريًا(( ]طه:

                                         
 35معامل تربوية لطاليب أسىن الوالايت الشرعية، حممد املختار الشنقيطي ص/ (1)
 49معامل تربوية لطاليب أسىن الوالايت الشرعية، حممد املختار الشنقيطي ص/ (2)
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"العلم دين وجتارة وعبودية ومعاملة مع هللا تبارك وتعاىل، وال جتوز اجملاملة يف تلقي  .91
العلم، فإذا علمت أن الذي أمامك ليس من أهل العلم املشهود هلم أهنم أهل لتلقي العلم 

 ِق هللا وتذهب تبحث عن من ينجيك بني يدي هللا وأتمتنه على دينك، وإال كنتعنهم، فلتت
شريكه يف اإلمث، وهذا الذي أضر اليوم كثرياً من طالب العلم، فال بد من الرجوع والطلب 

 على أيدي العلماء، وترك أنصاف املتعلمني واجلهال.

لوا فأفتوا الناس رؤساء جهااًل، فسئقال صلى هللا عليه وسلم: )حىت إذا مل يـَْبَق عاملٌ، اختذ 
 وكان السلف الصاحل[ ( ، نسأل هللا السالمة والعافية. 60( ]1بغري علم، فضل وا وأضلوا( )

يعنون بذلك عناية عظيمة، روى اخلطيب البغدادي رمحه هللا عن إبراهيم  -رمحهم هللا–
خذ عن الرجل، نظر يف قال: )كان الرجل إذا أراد أن أي -إمام من أئمة التابعني–النخعي 

 [ ( .61( ]2صالته، ويف حاله، ويف مسته، مث أيخذ عنه( )

ينظر إىل عبادته هلل عز وجل، وينظر إىل سريته وأخالقه ومشائله هل هي متفقة مع ذلك 
 العلم أو ختالفه؟ فإن العلم إمنا يؤخذ عن العلماء الرابنيني.

 قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا:

 قاتل وشفاؤه ... أمران يف الرتكيب متفقانواجلهل داٌء 

 نص من القرآن أو من سنة ... وطبيب ذاك العامل الرابين

فكم من قلوب كانت مريضة سقيمة شفاها هللا بفضله، مث ابلعلماء الرابنيني، أطباء األرواح 
 الذين حيسنون تعليم األمة وهدايتها وداللتها إىل صراط هللا املستقيم.

 امل الذي أتخذ عنه أن تتوفر فيها خصلتان:وينبغي يف الع

األوىل: صالح السريرة، ويكون ابالستقامة يف عقيدته ومنهجه وفكره، إبخالصه هلل عز 
وجل، وكالمها له دالئل تدل عليه وتشهد بصدقه، فال ينبغي لطالب العلم أن يسلم زمام 

 فكره إىل من ضل  عن السبيل وفقَد احلجة، وترك احملجة.

__________ 
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 [ ( متفق عليه من حديث عبد هللا بن عمرو وعائشة رضي هللا عنها.60( 1)

 (1)[ ( من مقدمة دروس شرح سنن الرتمذي، للشيخ حممد.." 61( 2)
أن ينظر يف هذا الدليل بكل إنصاف وجترد للحق، وهللا، ما أنصفت خصمك  -"د .92

 -مرمحة هللا عليه- وكان السلف الصاحلمن نفسك إال وفقك هللا للحق، وهذا جمرب، 
يتناظرون ويتناقشون، وحيص لون من الفوائد درراً ونكتاً، ال تزال قواعد تنري الطريق ملن وراءهم، 
ومن قرأ الفقه اإلسالمي يدرك أنه ما ثـََرْت مادته إال بردود العلماء ومناقشاهتم، حىت أصبحنا 

ن أصول العلماء، فكا اليوم لو نزلت انزلة أو مشكلة معاصرة، نستطيع أن خنرجها على
اخلالف ثراء للمادة العلمية، ملاذا؟. ألن مناقشاهتم مبنية على أساس: سالمة الصدر، وحسن 

 الظن، والتجرد للحق.

عليه،  من التشكيك يف املدر س، والتشويش -أصلحهم هللا-خبالف ما يفعله بعض الطالب 
ائدة، ا املسلم وحَيْرِم إخوانه من الفوإظهار عواره أمام الطالب، وليته اتقى هللا، ومل يؤِذ هذ

 وليته سكت فلم يتحمل وزر ما نطق به.

 احللُم زيٌن والسكوُت سالمٌة ... ... ... فإذا نطْقَت فال تكن مهذاراً 

فلنت ِق هللا يف هذه اجملالس، ونراقب هللا يف املناقشات اليت ال يراد هبا وجه هللا، لو أن طالب 
مبا مسع من شيخه، واستمروا على ذلك، وأصبح هذا ديدهنم  العلم إذا جلسوا تذاكر كل

وشأهنم، لوجدوا عاقبة ومثرة العلم من: انشراح الصدر، وعلو  الدرجة، ومل مير  يوم أو أسبوع 
إال وقد ازداد طالب العلم مبا يرفعه هللا به درجات، فإن شئت فاستقل  أو استكثر. ونسأل 

 ذه اآلفات. وهللا تعاىل أعلم.هللا العظيم أن يعصمنا وإايكم من ه

 السؤال الثامن

لوغ املرام عوانً على حتضري دروس ب -بعد عون هللا تعاىل-أرجو أن تدلوان على كتاب يكون 
 [ ( ؟139( ]1على النمط الذي نسمعه من فضيلتكم )

 اجلواب:

فصالً ماحلقيقة: الطريقة األكمل واألفضل قراءة احلديث وضبط نص ه وحفظه، مث يقرأ شرحاً 
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للحديث، وملعاين األلفاظ، حبيث يكون عنده تصور مبدئي، مث بعد ذلك يتفرغ للشرح الذي 
 يسمعه.

__________ 

 (1)[ ( من دروس شرح البلوغ.." 139( 1)
"ومكمله: دفع العوارض، وتاليف األصل ابلزجر واحلد والضمان، وهو يف القرآن  .93

 والسنة.

و يف القرآن. ومكمله: شرعية احلد، أو الزجر، وحفظ العقل يتناول ما ال يفسده، وه -
وليس يف القرآن له أصل على اخلصوص، فلم يكن له يف السنة حكم على اخلصوص أيًضا. 

 فبقي احلكم فيه إىل اجتهاد األمة.

وإن أحلق ابلضرورايت حفظ العرض، فله يف الكتاب أصل، شرحته السنة يف اللعان  -
 والقذف.

: اطرد النظر أيًضا فيها على ذلك الرتتيب أو حنوه. فإن احلاجيات وإذا نظرت إىل احلاجيات
 دائرة على الضرورايت.

 وكذلك التحسينيات.

وقد كملت قواعد الشريعة يف القرآن ويف السنة، فلم يتخلف عنها شيء، واالستقرار يبني 
ه، وا بكذلك قال  كان السلف الصاحلذلك ويسهل على من هو عامل ابلكتاب والسنة. وملا 

 ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه.

 ومن تشوف إىل مزيد، فإن دوران احلاجيات: على التوسعة والتيسري، ورفع احلرج، والرفق:

فبالنسبة إىل الدين: يظهر يف مواضع شرعية الرخص يف الطهارة: كالتيمم، ورفع حكم 
مع، يف اإلغماء، واجل النجاسة فيما إذا عسر إزالتها. ويف الصالة ابلقصر، ورفع القضاء

والصالة قاعًدا وعلى جنب. ويف الصوم ابلفطر يف السفر واملرض. وكذلك سائر العبادات. 
فالقرآن إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر، فذاك. وإال، فالنصوص على 

 ك.لرفع احلرج فيه كافية وجملتهد إجراء القاعدة، والرتخص حبسبها. والسنة أول قائم بذ
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وابلنسبة إىل النفس أيًضا، يظهر يف مواضع منها مواضع الرخص: كامليتة للمضطر، وشرعية 
املواساة ابلزكاة وغريها، وإابحة الصيد وإن مل يتأت فيه من إراقة الدم احملرم ما يتأيت ابلذكاة 

 (1)األصلية.." 
ق للمستقبل، ي"احلاضر بل قد يرميهم املثقفون ابألحجار، ولكنهم ِبهدهم يبنون الطر  .94

 .1واملستقبل لإلسالم"
ُ َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن    .2}َوْعَد اَّللَِّ ال خُيِْلُف اَّللَّ

يِن ُكلِ ِه وََكَفى اِبَّللَِّ   .3 َشهيدًا  }ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ اِبهْلَُدى َوِديِن احلَْقِ  لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِ 
الكتابة يف جمال التاريخ أمر مشوق وحمبب للنفس خاصة اتريخ اإلسالم الذي حيكي إن 

أجماد املسلمني األوائل، وما حققوه من انتصارات أهبرت العامل قدميا وحديثا.. أال وإن قمة 
ذلك التاريخ وأعظم تلك االنتصارات هو ما كان يف مغازي النيب صلى هللا عليه وسلم وبعوثه 

تها. رمحهم هللا تعاىل يتواصون بتعلُّمها وتدارسها ودراس كان السلف الصاحل وسراايه اليت
 .4فهذا الزهري يقول: "يف علم املغازي علم اآلخرة والدنيا"

وقد بلغ من حرصهم على تعليم أوالدهم مغازي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسراايه أهنم 
سني بن ليم. يقول زين العابدين علي بن احلجعلوها قرينة القرآن الكرمي من حيث أولوية التع

، 5علي: "كنا نُعلَّم مغازي النيب صلى هللا عليه وسلم وسراايه كما نعلم السورة من القرآن"
وعن إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص قال: "كان أيب يعلمنا املغازي، ويعد ها علينا، 

 .6ضيعوا ذكرها"وسراايه، ويقول: اي بين، هذه مآثر آابئكم، فال ت
 إن علم "التاريخ العسكري من أجدر فروع التاريخ ابلدراسة والتعمق،

__________ 

 ( .277-276حممد قطب، حول التفسري اإلسالمي للتاريخ ) 1

 ( .6سورة الروم: ) 2

 ( .28سورة الفتح: ) 3

( 2/195انظر اخلطيب، أمحد بن علي البغدادي، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) 4
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. 
 املصدر السابق. 5

 (1)( .." 2/195انظر اخلطيب البغدادي، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) 6
 .1"قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل: "أي ميشون بسكينة ووقار متواضعني ... "  .95

ومن السنة قوله صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا أوحى إيل: أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد 
 .2أحد وال يبغي أحد على أحد" على

متواضعني هلل تعاىل أذلة على املؤمنني، أعزة على الكافرين، وقد كان  وكان السلف الصاحل
عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل متخلقا خبلق التواضع، ولني اجلانب، حسب الرواايت 

 اليت نقلت هذه اخلصلة احلميدة عنه فمنها:

ه: أن عمر بن عبد العزيز كان إذا مسر يف أمر العامة أسرج من ما رواه ابن سعد بسند -1
بيت مال املسلمني وإذا مسر يف أمر نفسه أسرج من مال نفسه. قال فبينما هو ذات ليلة إذ 
نعس السراج فقام إليه ليصلحه فقيل له: اي أمري املؤمنني إان نكفيك. فقال: "أان عمر حني 

 .3قمت وأان عمر حني جلست" 
____________________ 

 هـ. الطبعة الثانية.1408، طبعة دار الكتب العلمية بريوت عام 2/340مدارج السالكني  1

 [ .64( ]2865، برقم )6/323صحيح مسلم بشرح النووي  2

، وابن عبد احلكم 578-1/577، والفسوى املعرفة والتاريخ 5/399ابن سعد الطبقات  3
 (2).." 44سرية عمر ص

 "التعليق: .96

مما سبق ذكره حمبة عمر بن عبد العزيز للعقيدة الصحيحة، وبغضه لكل ما يضادها،  تبني
وال شك أن اختاذ القبور مساجد والبناء عليها وجتصيصها من وسائل الشرك املمنوعة، وقد  
كان صلى هللا عليه وسلم حريصا على أمته يعز عليه ما يشق عليها ويضرها، كما كان 
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 ووسائله عن أمته. حريصا على سد منافذ الشرك

مهتمني هبذا اجلانب حرصا منهم على اتباع أوامر هللا وأوامر  كان السلف الصاحلوقد 
رسوله صلى هللا عليه وسلم، يتبني ذلك من خالل ما أثر عن عمر بن عبد العزيز وهو نص 
حديث متفق عليه أرسله عمر رمحه هللا، وقد ورد هذا احلديث بلفظني "قاتل" و"لعن". 

ون احلديث أنه عليه الصالة والسالم حذر أمته من اختاذ القبور مساجد وبني أن ومضم
ذلك من فعل اليهود والنصارى، واملسلم منهي عن االقتداء هبؤالء الضالل املغضوب عليهم 
بنص القرآن، وال شك أن اختاذ القبور مساجد والبناء عليها وجتصيصها مما أمجع على منعه 

عمر بن عبد العزيز حيث هنى أن يبىن القرب آبجر وأوصى أن ال سلف األمة كما مر عن 
 يفعل ذلك بقربه.

وملا أمر الوليد بن عبد امللك ببناء املسجد النبوي حني كان عمر عامال له على املدينة 
اليت  -رضي هللا عنها  -وإدخال حجرات الرسول صلى هللا عليه وسلم ومنها حجرة عائشة 

 عليه وسلم وصاحبيه كان عمر بن عبد العزيز هو الذي جعل فيها قرب الرسول صلى هللا
 (1)مؤخر القرب حمددا بركن، لئال يستقبل قرب النيب صلى هللا عليه وسلم." 

"وألهل السنة واجلماعة تفاصيل يف الصفات اليت جيوز إطالقها على الباري، وما ال  .97
 جيوز.

لقا، وإطالق الصفات املذمومة عليه مطفمما ال جيوز إطالقه على الباري، وصفه مبا هو شر، 
وميكن أن يطلق عليه ما يكون يف حال املقابلة صفة مدح، كما يف قوله تعاىل }خيادعون 

، وذلك أن هذه الصفة وغريها تكون كماال يف حال، ونقصا يف حال، 1هللا وهو خادعهم  
تثبت له إثباات  الفمن هنا فهي ليست جائزة يف حق هللا وال ممتنعة على سبيل اإلطالق. ف

مطلقا، وال تنفي عنه نفيا مطلقا فتجوز يف احلال اليت تكون كماال، ومتنع يف احلال اليت 
 تكون نقصا.

، وهلم تفاصيل كثرية ليس اجملال جمال حبثها، 2واتفق أهل السنة على أنه ال تصغر صفات هللا
جهم ومن سار على هن كان السلف الصاحلوتفصيلها. وإمنا إعطاء نبذة موجزة عنها، وقد 
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يثبتون هلل تعاىل صفاته العلى الواردة يف الكتاب والسنة كما تقدم. وكان أمري املؤمنني عمر 
 بن عبد

__________ 

 من سورة النساء. 142اآلية  1

، والقواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن للشيخ 13/366انظر البخاري مع الفتح  2
 (1).." 20صحممد بن صاحل العثيمني 

"واهلجرة، واجلماعة، فإن من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من  .98
 1عنقه"

ويتبني مما أثر عن عمر أنه كان يقصد ابلعامة يف تلك اآلاثر: "اجلماعة" بدليل وصفه من 
خرج عنها ابلضالل، ووصفه من تركها أبنه قد اتبع غري سبيل املؤمنني وهو من اهلالكني،  

بني للخوارج أهنم لو كانوا أوالده من صلبه مث خرجوا عن مجاعة املسلمني وإمامهم لدق  كما
 رقاهبم قربة هلل تعاىل.

وهذا منه رمحه هللا تعاىل تطبيق لنص احلديث الشريف كما يف صحيح مسلم أنه صلىاهلل 
 قعليه وسلم قال: "من أاتكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفر 

 .2مجاعتكم فاقتلوه"
رضوان هللا تعاىل عليهم حيثون على لزوم اجلماعة وحيذرون من اخلروج  وكان السلف الصاحل

عليها حرصا منهم على اتباع الكتاب والسنة، وتقديرا للعواقب، وجتنبا للفتنة ودرءا للمفسدة 
 وحقنا لدماء املسلمني، وهذه كلها جيب على املسلم مراعاهتا.

رمحه هللا تعاىل: "إن املؤمن العاقل حيتاط لدينه فالفَت على وجوه كثرية، قد  قال اآلجري
 مضى منها فَت عظيمة جنا منها أقوام، وهلك فيها

__________ 
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 .13/316انظر البخاري مع الفتح  1
 (1)( .." 1852رقم ) 4/550مسلم  2

يه "والتقريرية يف عامة أبواب التوحيد، والشريعة، وقائع كثرية يرد هبا النيب صلى هللا عل .99
، وقد يذم اجلدال إذا كان عن جهل أو كان لرد احلق أو لنصرة الباطل، 1وسلم ما ليس حقا

ان كأو كان فيما هنى هللا ورسوله عنه، كاجلدال يف املتشابه أو احلق بعد ما تبني، وقد 
مينعون من اجلدال املذموم ويقومون ابجلدال ابليت هي أحسن وهذا ما أثر  صاحلالسلف ال

عن عمر بن عبد العزيز حيث منع كما سيأيت من اجلدال املذموم. وانظر وجادل ابليت هي 
 أحسن، وهاكم تلك اآلاثر الواردة عنه يف ذلك.

ىي ابن زيد، عن حيابن أيب الدنيا قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محاد  -256/1
بن سعيد، قال: قال عمر بن عبد العزيز رمحه هللا: "من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر 

 .2التنقل"
__________ 

للشيخ الدكتور بكر أبو زيد ضمن جملد الردود  26-25انظر: الرد على املخالف ص 1
 هـ.1414ط. دار العاصمة ط. األوىل 

، وأخرج األثر ابن سعد يف الطبقات 116ب اللسان صابن أيب الدنيا كتاب الصمت وآدا 2
، والدارمي يف السنن 1/144، والاللكائي يف السنة 302، وأمحد يف الزهد ص5/371
 .64، والفراييب يف القدر ورقة أ/1/91

 (2).." 116وقال حمقق كتاب الصمت رجاله ثقات احلاشية ص
خلصومات فيه إال بسبب ا "اخلصومات يف الدين بغري علم، ومل يقع جهم فيما وقع .100

 فيما ال علم له به، فضل وأضل.

تدلون مبا يس كان السلف الصاحلوقد تقدم شيء من ذلك يف بيان مسات أهل البدع، وقد 
أثر عن عمر بن عبد العزيز يف األخذ بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وسنن اخللفاء 
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 تعاىل له شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللاالراشدين من بعده يف ردهم على اجلهمية مثلما فع
يف الفتوى احلموية حيث ذكر أن أاب القاسم األزجي روى إبسناده عن مطرف بن عبد هللا، 

أحاديث الصفات يقول: قال عمر  1قال: مسعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع
مر من بعده  ووالة األبن عبد العزيز ويذكر األثر الثاين من املبحث السابق: "سن رسول هللا

... " وقال الشاطيب رمحه هللا متحداث عن هذا األثر: "إنه كالم خمتصر مجع أصوال حسنة 
من السنة منها قطع مادة االبتداع مجلة. ومنها املدح ملتبع السنة وذم ملن خالفها ومنها أن 

ال حسنة أصو سنة والة األمر وعملهم تفسري لكتاب هللا وسنة رسوله فقد مجع كالم عمر 
 .2وفوا ئد مهمة

وقد أورد اإلمام أمحد يف كتابه "الرد على اجلهمية" أثر عمر بن عبد العزيز "من جعل دينه 
 .3غرضا للخصومات أكثر التنقل"

__________ 

 ط. السلفية. 24الفتوى احلموية ص 1

 .69-68انظر: االعتصام  2
 (1).." 69الرد على اجلهمية لإلمام أمحد ص 3
يف كتب الفقه، ويريدون من اجلهال أن يستنبطوا األحكام من الكتاب "النظر  .101

والسنة، وهذا تطرف شنيع، وخطر هؤالء على املسلمني ال يقل عن خطر الفريق األول، إن 
مل يزد عليه، وخري األمور الوسط واالعتدال؛ أبن ال نقلد الفقهاء تقليًدا أعمى، وال نزهد 

الكتاب  لكتاب والسنة، بل ننتفع هبا، ونستعني هبا على فهمبعلمهم نرتك أقواهلم املوافقة ل
والسنة؛ ألهنا ثروة علمية، ورصيد فقهي عظيم، يؤخذ منه ما وافق الدليل، ويرتك ما خالف 

يفعلون ذلك، خصوصا يف زمان الذي تقاصرت فيه اهلمم  كان السلف الصاحلالدليل؛ كما 
ل هللا وال تفريط، وال غلو وال تساهل، ونسأ وفشا فيه اجلهل؛ فالواجب االعتدال بال إفراط

 أن يهدي ضال املسلمني، ويثبت أئمتهم وقادهتم على احلق؛ إنه مسيع جميب. -عز وجل  -

وكما ال جيوز طاعة العلماء يف حتليل احلرام وحترمي احلالل؛ فكذلك ال جتوز طاعة األمراء 
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اب هللا ألنه جيب التحاكم إىل كت والرؤساء يف احلكم بني الناس بغري الشريعة اإلسالمية؛
وسنة رسوله يف مجيع املنازعات واخلصومات وشؤون احلياة؛ ألن هذا هو مقتضى العبودية 

، أي: هو 1والتوحيد؛ ألن التشريع حق هلل وحده؛ كما قال تعاىل: }َأال َلُه اخْلَْلُق َواألْمُر  
، وقال 2َّللَِّ  ِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإىَل ااحلكم وله احلكم، وقال تعاىل: }َوَما اْختَـَلْفُتْم ِفي

ُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ   َواْليَـْوِم اآلِخِر تعاىل: }فَِإْن تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنـْ
 .3َذِلَك َخرْيٌ َوَأْحَسُن أَتِْوياًل  

حق عدل فقط، وإمنا هو يف الدرجة األوىل تعبُّد هلل، و فالتحاكم إىل شرع هللا ليس لطلب ال
هلل وحده، وعقيدة، فمن احتكم إىل غري شرع هللا من سائر األنظمة والقوانني البشرية؛ فقد 

اءُ اختذ واضعي تلك القوانني واحلاكمني هبا شركاء هلل يف تشريعه؛ قال هللا تعاىل: }أَْم هَلُْم ُشرَكَ 
يِن َما ملَْ أَيَْذْن بِِه اَّللَّ  َشَرُعوا هَلُْم ِمَن ال  ، وقال تعاىل: }َوِإْن َأطَْعُتُموُهمْ 4دِ 

__________ 

 .54سورة األعراف، اآلية:  1
 .10سورة الشورى، اآلية:  2
 .59سورة النساء، اآلية:  3
 (1).." 21سورة الشورى، اآلية:  4
املوجود  حبسب املنكر"املنكر هلا أن يشدد يف اإلنكار، وال أبس أن يغلظ يف القول  .102

قوة وضعفا وعليه أن يطالب يف إصرار برتك املنكر من شرك وغريه من املعاصي احملرمة، ولو 
 إذا رأى أحدهم أخاه أييت كان السلف الصاحلأدى ذلك إىل مقاطعة فاعله وهجرانه فقد 

، وهو ممنكرا أنكره عليه فإن أصر عليه هجره حىت يرتكه. وإن كان هناك فارق بيننا وبينه
أن املقاطعة اليوم ال تنفع ألهنا ال تكون كاملة حبيث تؤثر على األخ املقاطع ولذا فرتك 
اهلجران مع بقاء دعوة األخ ومراوضته على فعل ما ترك من الواجب، أو ترك ما ارتكب من 

 احلرام أجدى وأنفع.

له، ومن رك وأقواوخالصة القول يف هذا أن بدعة املولد كثريا ما تكون خالية من أفعال الش
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فعل احملرمات ففي هذه احلال ينكرها املسلم على إخوانه برفق ولني بعد تعليمهم حكمها 
الشرعي وترغيبهم يف ترك البدع مطلقا. ألهنم ما فعلوها إال بدافع اإلميان والرغبة يف األجر 

 (1)فرياعى مقاصد الناس وبواعث أعماهلم وهذا من احلكمة املأمور هبا." 
( وتوقريه حيصل بغري هذه املوالد املنكرة، وما يصاحبها 1فال شك أن تعزيره ) "ذكره، .103

( . فذكره مرفوع 2من مفاسد وفواحش ومنكرات، قال هللا تعاىل: }َوَرفـَْعَنا َلَك ذِْكَرَك  )
يف األذان واإلقامة، واخلطب والصلوات، ويف التشهد والصالة عليه يف الدعاء وعند ذكره، 

صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ))البخيل من ذُكرت عنده فلم يصل علي(( فلقد صح عنه 
(3. ) 

وتعظيمه حيصل بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخرب، واجتناب ما هنى عنه وزجر، وأالَّ 
 يُعبد هللا إال مبا شرع.

 اً فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط، ولو كان هذه االحتفاالت خرياً حنضاً، أو راجح
ماً أحق هبا منا، فإهنم كانوا أشد  منا حمبة وتعظي -رضي هللا عنهم  - لكان السلف الصاحل

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهم على اخلري أحرص، ولكن قد ال يتجاوز أمر أصحاب 
هذه املوالد ما ذكره بعض أهل العلم: من أن الناس إذا اعرتهتم عوامل الضعف والتخاذل 

حوا يعظمون أئمتهم ابالحتفاالت الدورية، دون ترسم مسالكهم املستقيمة؛ ألن والوهن، را
تعظيمهم هذا ال مشقة على فيه النفس الضعيفة، وال شك أن التعظيم احلقيقي هو طاعة 
املعظم، والنصح له، والقيام ابألعمال اليت يقوم هبا أمره، ويعتز هبا دينه، إن كان رسوالً، 

 وملكه إن كان ملكاً.

أشد ممن بعدهم تعظيمًا للنيب صلى هللا عليه وسلم، مث للخلفاء  كان السلف الصاحلقد و 
الراشدين من بعده، وانهيك ببذل أمواهلم وأنفسهم يف هذا السبيل، إال أن تعظيمهم رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم وخلفاءه الراشدين، مل يكن كتعظيم أهل هذه القرون املتأخرة، ممن 

ريقة السلف الصاحل يف االهتداء واالقتداء، وسلكوا طريق الغواية والضالل ضاعت منهم ط
يف مظاهر التعظيم األجوف، وال ريب أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أحق  اخللق بكل 
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تعظيم يناسبهم، إالَّ أنه ليس من تعظيمه أن نبتدع يف دينه بزايدة أو نقص، أو تبديل أو 
أن نصرف له  -عليه الصالة والسالم  -نه ليس من تعظيمهتغيري ألجل تعظيمه به، كما أ

 شيئاً مما ال

_________ 

ُروُه كلمة التعزير مأخوذة من قوله تعاىل: }( لِتـُْؤِمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسولِِه َوتـَُعز ُِروُه َوتـَُوق ِ   -( 1)
ُروهُ َواتَـّبَـُعوا َن آَمُنوا بِِه َوَعزَُّروهُ َوَنصَ ( . وقوله تعاىل: }فَالَِّذي9َوُتَسبِ ُحوهُ ُبْكَرًة َوَأِصياًل  )الفتح:

 (157النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه أُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  )ألعراف: من اآلية
 .4سورة الشرح: -( 2)
( أبواب 5/211( . ورواه الرتمذي يف سننه )1/201رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) -( 3)

 (1)( ، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.." 3614م )الدعوات، حديث رق
 "الفصل الثاين: مصدر العقيدة اإلسالمية .104

ان السلف كالعقيدة اإلسالمية من األمور التوقيفية اليت ال جيوز االجتهاد فيها، لذلك 
رضي هللا عنهم يكتفون مبا ورد يف القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي هللا عنهم،  الصاحل

لك منهج اإلمام أمحد رمحه هللا يف العقائد، كما يف رسالته لعبيد هللا بن حيىي، فقد ويوضح ذ
روي ابن اجلوزي بسنده عن عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال: "كتب أيب إىل عبيد هللا بن 
حيىي بن خاقان: لست بصاحب كالم وال أرى الكالم يف شيء من هذا، إال ما كان يف  

 صلى هللا عليه وسلم أو عن أصحابه، فأما غري ذلك فإن كتاب أو حديث عن رسول هللا
 .1الكالم فيه غري حممود"

هذا النص يبني لنا أن اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل، التزم يف كالمه ابلعقائد هبذين األصلني 
اجلليلني، الكتاب والسنة، فطريقته هي طريقة السلف الصاحل من الصحابة والتابعني، مبتعًدا 

له دل والفروض والفلسفات العقيمة، مثبًتا هلل تعاىل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسو عن اجل
صلى هللا عليه وسلم من غري زايدة وال نقص، ولذلك ذم اإلمام أمحد رمحه هللا علم الكالم 
واملتكلمني؛ ألهنم يقدمون العقل على النص، وجيعلونه حاكًما على الكتاب والسنة، فإن  
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ني موافًقا لعقوهلم قبلوه، وإال فتحوا ابب التأويل لكي جيمعوا ب -يعين النص-كان املنقول 
النقل والعقل، بدعوى أن العقل أصل يرجع إليه يف كل نقل يتعرضون له، حىت جانبوا 

 الصواب وحادوا عن منهج القرآن ملناهج فالسفة اليوانن.

__________ 

 (1).." 73أصول مذهب اإلمام أمحد د. عبد هللا الرتكي ص 1
 "يف بعض فروع ومسائل تلك األصول. .105

الرابع: أن مجيع أمور وتفاصيل عقائد أهل السنة: مما جاء هبا الشرع، ونص عليها القرآن 
 الكرمي، أو السنة املطهرة.

هلذا جتد أئمة السلف إذا استدلوا لتلك الفروع من هذه األصول: استدلوا عليها ابلكتاب 
 هبا ملن بلغته واجبا. والسنة، وهذا جيعل اإلميان

-أرأيت أن أركان اإلسالم مخسة: )الشهاداتن والصالة والصيام واحلج والزكاة( وأن الناس 
يؤمرون هبا مجيعا: لكن هل دل ذلك على قبول هللا تعاىل، صالة من مل يقم  -كانوا وال زالوا

 حديث يلها يفأركان صالته وشروطها، وهي أمور ال يتم هذا الركن إال هبا، ومل أيت تفص
 أركان اإلسالم، وقد أمجع املسلمون قاطبة على ذلك.

 الشهاداتن. -بال شك-وقل مثل ذلك يف الصيام واحلج والزكاة، وكذلك 

 أما من أراد فعل هذه األركان دون بقية ما يستقيم به حاهلا: فقد ردت عليه ومل تقبل.

: الوحيان، علم وظهر أن كلما اخلامس: أنه إذا تقرر واستقر: أن مرجع عقائد أهل السنة
زاد علم الرجل أبمور العقيدة، كلما زاد إميانه وزادت بصريته، لزايدة علمه ابهلل تعاىل، وبرسوله 

 صلى هللا عليه وسلم.

الذين نقلت عنهم عقائد أهل السنة أئمة يف الورع والزهد  كان السلف الصاحلوكذلك 
 (2)م فيهم.." والصالح والعبادة والعلم وكمال أمور اإلسال
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"التأويل ليس على أهل احلق أن يناظروا صاحبه ويبينوا له احلق كما يفعلون مع  .106
املخطىء املتأول، بل يبادر إىل عقوبته ابلعقوبة اليت يستحقهما بقدرذنبه، وإال أعرض عنه 

يفعلون هذا وهذا، فإنه سبحانه ملا أبدى له  كان السلف الصاحلإن مل يقدر عليه، كما 
شبهته فعل به ما فعل، وملا عتب على املالئكة يف قيلهم أبدى هلم شيئا من حكمته  إبليس

واتبوا، وقد وقعت هذه الثالث لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوته اليت فتح هللا له 
فيها مكة، فإنه ملا أعطي املؤلفة قلوهبم ووجدت عليه األنصار عاتبهم واعتذروا وقبل عذرهم، 

يئا من احلكمة، وملا قال له ذلك الرجل العابد )اعدل( قال له كالما غليظا، وبني هلم ش
 .1واستأذن بعض الصحابة يف قتله ومل ينكرعليه، لكن ترك قتله لعذر ذكره

ويزيد الشيخ ذلك إيضاحا فيقول: " إن الشبهة إذا كانت واضحة البطالن ال عذر لصاحبها، 
دعته، وإتعاب للحيوان، مع أن ذلك ال يردعه عن ب فإن اخلوض معه يف إبطاهلا تضييع للزمان

وكان السلف ال خيوضون مع أهل الباطل يف رد ابطلهم كما عليه املتأخرون، بل يعاقبوهنم 
 إن قدروا وإال أعرضوا عنهم.

وقال أمحد ملن أراد أن يرد على أحدهم: اتق هللا وال تنصب نفسك هلذا، فإن جاءك مسرتشدا 
 .2فأرشده

__________ 

 .92مؤلفات الشيخ، القسم الرابع، التفسري ص  1
 (1).." 93املصدر السابق ص  2
"العقيدة الصحيحة، ويقاوم التيارات املنحرفة؛ حىت ينشأ جيٌل أعزُل أمام جيوش  .107

 اإلحلاد ال يدان له مبقاومتها.

 وسبل الت وقِ ي يف هذا االحنراف تتلخص فيما يلي:

لتلقِ ي  -صلى هللا عليه وسلم  -لَّ، وإىل سنة رسوله الرجوع إىل كتاب هللا عزَّ وج - 1
 يستمدون عقيدهتم منهما، ولن يصلح كان السلف الصاحلاالعتقاد الصحيح منهما، كما 

آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا، مع االطالع على عقائد الفرق املنحرفة، ومعرفة ُشبههم 
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 يوشك أن يقع فيه. للرد عليها والتحذير منها؛ ألن من ال يعرف الشر

املراحل  يف خمتلف -عقيدة السلف الصاحل  -العناية بتدريس العقيدة الصحيحة  - 2
الدراسية، وإعطاؤها احلصص الكافية من املنهج، واالهتمام البالغ يف تدقيق االمتحاانت يف 

 هذه املادة.

نحرفة، كالصوفية املأن تُقرر دراسُة الُكتِب السَّلفية الصافية، ويبتعد عن كتب الفرق  - 3
واملبتدعة، واجلهمية واملعتزلة، واألشاعرة واملاتوريدية، وغريهم إال من ابب معرفتها لرد ما فيها 

 من الباطل والتحذير منها.

قيام دعاة مصلحني جيددون للناس عقيدة السلف، ويردون ضالالت املنحرفني عنها.."  - 4
(1) 
 "املبحث اخلامس: تناوله لقضااي النسخ. .108

إن معرفة الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي مهم جدا يف الشريعة اإلسالمية، إذ أنه ينبين 
عليه أحكام، فما ثبت فيه حمكما غري منسوخ جيب العمل به، وما كان منسوخا منه ال 

 يعمل به.

يرون معرفة الناسخ واملنسوخ شرطا يف أهلية  -رمحهم هللا  - كان السلف الصاحلوقد 
لتفسري واحملدث للحديث. يقول حيىي بن أكثم التميمي رمحه هللا وهو أحد عظماء املفسر ل

هـ "ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى 242السلف املتوىف سنة
املتعلمني، وعلى كافة املسلمني من علم انسخ القرآن ومنسوخه؛ ألن األخذ بناسخه واجب 

ل واملنسوخ ال يعمل به وال ينتهى إليه، فالواجب على ك فرضا والعمل به واجب الزم داينة،
عامل، علم ذلك لئال يوجب على نفسه وعلى عباد هللا أمرا مل يوجبه هللا، أو يضع عنهم فرضا 

 .1أوجبه هللا"
وللحافظ ابن حجر مباحث قيمة يف هذا الباب، أوردها أثناء شرحه لصحيح البخاري، 

دعوى نسخ بعض اآلايت، واألمر خالف ذلك. ومن  وكان يرد بعض اآلراء واألوهام يف
 أمثلة ما ذكر يف قضااي النسخ:

                                         
 14/ص عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك، صاحل الفوزان (1)
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ما أورده يف سورة النساء من كتاب التفسري، ابب }ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان 
[ ، والذي أخرجه الطربي من طريق قتادة قال: كان الرجل 33واألقربون  اآلية ]النساء: 

فيقول: دمي دمك وترثين وأرثك، فلما جاء اإلسالم أمروا أن يؤتوهم يعاقد الرجل يف اجلاهلية 
 نصيبهم من املرياث

__________ 

 (1).." 2/35انظر: جامع بيان العلم وفضله للحافظ يوسف بن عبد الرب القرطيب  1
"وأما إنه الشرط لصحة وقبول سائر العبادات، فلقوله تعاىل يف حق املؤمنني العاملني:  .109

ال يُْظَلُموَن َمْل ِمَن الصَّاحِلَاِت ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأولَِئَك َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة وَ }َوَمْن يـَعْ 
[ ، ولقوله جل وعال عن أعمال الكافرين: }َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن 124نَِقريًا  ]النساء: 

[ ، فالشرط حمبط جلميع الطاعات، قال تعاىل: 23]الفرقان: َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمنـْثُورًا  
نَّ ِمَن }َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكونَ 

 .[ ، فكما ال تقبل صالة بغري وضوء، ال تقبل عبادة بغري توحيد65اخْلَاِسرِيَن  ]الزمر: 
[ ، 19فالتوحيد أول ما يتعلمه املسلم، قال تعاىل: }فَاْعَلْم أَنَُّه ال إِلََه ِإالَّ اَّللَُّ  ]حممد: 

وأوجب ما يدعو الناس إليه، قال تعاىل على لسان أنبيائه: }اَي قـَْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم ِمْن 
 ينطلق منها الداعية يف دعوته إىل هللا،[ ، فهو عمدة األصول اليت 59إَِلٍه َغرْيُُه  ]األعراف: 

 وخالفته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولرسل هللا عامة.

والتوحيد أصل كل صالح يف هذه احلياة، كما أن الشرك أصل كل فساد، يقول ابن تيمية 
 .1رمحه هللا: فأصل الصالح: التوحيد واإلميان، وأصل الفساد: الشرك والكفر

  رضوان هللا عليهم يعتنون ابلتوحيد علما وتعليًما، ان السلف الصاحلكوألجل ذلك كله 
كما يعتنون به عمال وتطبيقا ودعوة، وكان عمدهتم يف التعليم والتلقني آايت الكتاب الكرمي، 
وأحاديث النيب األمني عليه أفضل الصالة وأمت التسليم، فلم تقم لديهم حاجة إىل التدوين 

د لما نبتت البدع وظهرت الفرق، اضطر السلف إىل كتابة الردو لتعويلهم على الوحيني، ف
على أهل األهواء، ِبمع اآلاثر واألحاديث املروية يف األبواب اليت وقعت فيها املخالفة، مث  

                                         
 1/91الرواايت التفسريية يف فتح الباري، عبد اجمليد الشيخ عبد الباري  (1)
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 كتبت كتب جتمع اآلاثر مرتبة على مسائل االعتقاد نصرة للحق، وبياان لصحيح املعتقد.

__________ 

 (1)".." 163/ 18ية "جمموع الفتاوى البن تيم 1
 "الفصل الثالث: اعتصام السلف ابلسنة .110

مي، متمسكاً بسنة الرسول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم متسكهم ابلقرآن الكر  كان السلف الصاحل
 فالكل وحى واجب االتباع.

ففى صحيح البخارى جند كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ومما جاء يف هذا الكتاب: " 
لعلم يف األمور يستشريون األمناء من أهل ا -األئمة بعد النىب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وكانت 

املباحة ليأخذوا أبسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة مل يتعدوه إىل غريه اقتداء ابلنىب َصلَّى 
 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ".

ال رع عن اجلواب فيما ليس يف كتاب و ويوضح ما سبق ما رواه اإلمام الدارمى يف ابب التو 
 سنة:

صم كان إذا ورد عليه اخل  -رضى هللا تعاىل عنه  -من هذه الرواايت أن أاب بكر الصديق 
نظر يف كتاب هللا، فإن وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به، وإن مل يكن يف الكتاب وعلم 

اتىن كذا سلمني وقال: أمن رسول هللا يف ذلك األمر سنة قضى به، فأن أعياه خرج فسأل امل
ه وكذا فهل علمتم أن رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قضى يف ذلك بقضاء؟ فرمبا اجتمع إلي

النفر كلهم يذكر من رسول هللا فيه قضاء فيقول أبو بكر: احلمد هلل الذى جعل فينا من 
ارهم ؤوس الناس وخيحيفظ عن نبينا. فإن أعياه أن جيد فيه سنة من رسول هللا مجع ر 

 فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به.

وموقف الصديق من مرياث اجلدة معلوم مشهور حيث توقف " ال أجد لك يف كتاب هللا 
 (2)شيئاً " إىل أن بلغه حكم رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فأعطاها السدس.." 

                                         
 7طريق اهلداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة واجلماعة، حممد يسري ص/ (1)
 629مع االثىن عشرية يف األصول والفروع، علي السالوس ص/ (2)
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 ي لفرقة ضلت"الفصل السادس: حوار اإلمام الشافع .111

اب هللا متمسكاً بسنة رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم متسكهم بكت كان السلف الصاحلإذا 
العزيز، فإن فرقة شذت يف عصر اإلمام الشافعى فردت سنة رسول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، 

عى إىل وأشار اإلمام الشاف ورأت أهنا ال تقوم على الكتاب الذى أنزله هللا تبياانً لكل شئ.
 هذه الفرقة، وذكر حواره مع واحد منها يف كتاب مجاع العلم يف اجلزء السابع من كتابة األم.

 وقد بدأ اإلمام كتاب مجاع العلم بقوله:

مل أمسع أحداً نسبه الناس أو نسب نفسه إىل علم خيالف يف أن فرض هللا عز وجل اتباع أمر 
عده إال َعَلْيِه َوَسلََّم، والتسليم حلكمه، أبن هللا عز وجل مل جيعل ملن برسول هللا َصلَّى هللُا 

اتباعه، وأنه ال يلزم قول بكل حال إال بكتاب هللا أو سنة رسوله َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وأن 
سوامها تبع هلما، وأن فرض هللا تعاىل علينا وعلى من بعدان وقبلنا يف قبول اخلرب عن رسول 
 هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم واحد، ال خيتلف يف أن الفرض والواجب قبول اخلرب عن رسول هللا

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، إال فرقة سأصف قوهلا إن شاء هللا تعاىل.

 مث قال رمحه هللا وجزاه خرياً:

 ابب حكاية قول الطائفة اليت ردت األخبار كلها

 ه هللا تعاىل:قال الشافعى رمح

 قال ىل قائل يُنسب إىل العلم مبذهب أصحابه ... ..

وذكر الشافعى قوله أبن القرآن نزل تبيااًن لكل شىء، بلسان عرىب مبني، وأن األحاديث 
 تعتمد على من جيوز عليهم الكذب، واخلطأ، والنسيان، والغلط.

ا، وال تقيم أمر الدين بغريهفبني اإلمام أن السنة وحى، ال ميكن االستغناء عنها؛ فال يس
نعرف أحكام العبادات واملعامالت وغريها إال هبا. وأنه حيتاط ىف قبوهلا أكثر مما حيتاط ىف 

 (1)قبول األقوال الىت تستباح هبا الدماء واألموال." 
"وروى أبو داود ىف مراسيله عن حسان بن عطية قال: " كان جربيل عليه السالم  .112

إايها كما  لَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ابلسنة كما ينزل عليه ابلقرآن، ويعلمهينزل على رسول هللا صَ 

                                         
 659مع االثىن عشرية يف األصول والفروع، علي السالوس ص/ (1)
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 ( .1يعلمه القرآن " )

وروى الدارمى عن حممد بن كثري، عن األوزاعى، عن حسان قال: " كان جربيل ينزل على 
خلطيب البغدادى ىف ( ورواه ا2النىب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ابلسنة كما ينزل عليه القرآن " )

 ( بسنده عن حسان بن عطية أيضاً.12الكفاية )ص 

 اعتصام السلف ابلسنة

مي، متمسكاً بسنة الرسول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم متسكهم ابلقرآن الكر  كان السلف الصاحل
 فالكل وحى واجب االتباع.

لكتاب: جاء ىف هذا ا ففى صحيح البخارى جند " كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة " ومما
" وكانت األئمة بعد النىب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يستشريون األمناء من أهل العلم ىف األمور 
املباحة ليأخذوا أبسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة مل يتعدوه إىل غريه، اقتداء ابلنىب َصلَّى 

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ".

_________ 

، وراجع حكم 59قواعد التحديث للقامسى ـ ما روى أن احلديث من الوحى ـ ص  ( انظر1)
 .32، 25ـ  24مراسيل أىب داود ىف رسالته إىل أهل مكة ىف وصف سننه ـ ص 

. وهذه الرواية من املراسيل عن حسان أيضاً، وهو ثقة. قال 117/  1( سنن الدارمى 2)
عن من قال؟ فقال ىل: مثل حسان كنا خالد بن نزار: قلت لألوزاعى: حسان بن عطيه 
( . واحلديث ذكره السيوطى ىف  251/  2نقول له: عن من؟ ! ... )انظر هتذيب التهذيب 
" وقال: أخرجه البيهقى بسنده عن  31كتابه " مفتاح اجلنة ىف االحتجاج ابلسنة ـ ص 

 زوائده، ىفحسان بن عطيه، وأخرجه الدارمى ـ وىف احلاشية أضاف املعلق: نعيم بن محاد 
وابن نصر ىف السنة، واخلطيب ىف الفقيه واملتفقه، وىف الكفاية، وابن عبد الرب ىف اجلامع، 

 (1)وغريهم، مث قال: وإسناده صحيح.." 
َلْيِه "من رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، مل يبق أحد مسعه من رسول هللا َصلَّى هللاُ عَ  .113

فلما قدم أتى منزل مسلمة بن خملد األنصارى، وهو أمري مصر، َوَسلََّم غريه وغري عقبة، 
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 فأخرب به، فجعل فخرج إليه فعانقه، مث قال: ما جاء بك اي أاب أيوب؟

فقال: حديث مسعته من رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، مل يبق أحد مسعه من رسول هللا 
بعث معه من بة، فابعث من يدلىن على منزله. قال: فَصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم غريى وغري عق

يدله على منزل عقبة، فأخرب عقبة به فعجل فخرج إليه فعانقه، وقال: ما جاء بك اي أاب 
أيوب؟ فقال: حديث مسعته من رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، مل يبق أحد مسعه غريى 

 يقول: " من ت رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ وغريك ىف سرت املؤمن. قال عقبة: نعم، مسع
 سرت مؤمناً ىف الدنيا على خزية سرته هللا يوم القيامة ".

فقال له أبو أيوب: صدقت. مث انصرف أبو أيوب إىل راحلته فركبها راجعاً إىل املدينة، فما 
 أدركته جايزة مسلمة بن خملد إال بعريش مصر.

 الداللة ما يكفى ويغىن، والرحلة ىف طلب احلديث معلومة مشهورة. هذان مثالن، فيهما من

 

 حوار اإلمام الشافعى لفرقة ضلت

اب متمسكاً بسنة رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، متسكهم بكت كان السلف الصاحلإذن 
هللاُ  ىهللا العزيز، غري أن فرقة شذت ىف عصر اإلمام الشافعى، فردت سنة رسول هللا َصلَّ 

َعَلْيِه َوَسلََّم، ورأت أهنا ال تقدم مع الكتاب الذى أنزله هللا تبياانً لكل شىء. وأشار اإلمام 
الشافعى إىل هذه الفرقة، وذكر حواره مع واحد منها ىف كتاب مجاع العلم، ىف اجلزء السابع 

 ( .250من كتابه األم )ص 

 وقد بدأ اإلمام كتاب مجاع العلم بقوله:

ع أحدًا نسبه الناس، أونسب نفسه إىل علم، خيالف ىف أن فرض هللا عز وجل اتباع مل أمس
 (1)أمر رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، والتسليم حلكمه، أبن هللا عز وجل مل جيعل ملن." 

 يؤثرون التقشف يف الدنيا، ليكون ثواهبم يف كان السلف الصاحل"وعلى كل حال  .114
ما التمتع بزخارف الدنيا املباحة فليس ممتنعا، لآلايت املتقدمة: ال حترموا اآلخرة أكمل، أ

/ 7[ ، قل: من حرم زينة هللا.. اآلية ]األعراف 87/ 5طيبات ما أحل هللا لكم ]املائدة 
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[ . قال الرازي: نعم ال ينكر أن االحرتاز عن التنعم أوىل، ألن النفس إذا اعتادت التنعم 32
 ز واالنقباض، وحينئذ فرمبا محله امليل إىل تلك الطيبات على فعل ما الصعب عليها االحرتا

 « .1»ينبغي، وذلك مما جير بعضه إىل بعض، ويقع يف البعد عن هللا تعاىل بسببه 

 

 قصة هود عليه السالم مع قومه عاد

 

 [28اىل  21( : اآلايت 46]سورة األحقاف )
ت النذر من بني يديه ومن خلفه أال تعبدوا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه ابألحقاف وقد خل
( قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آهلتنا فأتنا مبا 21إال هللا إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم )

( قال إمنا العلم عند هللا وأبلغكم ما أرسلت به ولكين 22تعدان إن كنت من الصادقني )
م قالوا هذا عارض ممطران بل هو ( فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته23أراكم قوما جتهلون )

( تدمر كل شيء أبمر رهبا فأصبحوا ال يرى إال 24ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم )
 (25مساكنهم كذلك جنزي القوم اجملرمني )

ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة فما أغىن عنهم مسعهم وال 
شيء إذ كانوا جيحدون آبايت هللا وحاق هبم ما كانوا به يستهزؤن  أبصارهم وال أفئدهتم من

( فلوال نصرهم 27( ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا اآلايت لعلهم يرجعون )26)
 (28الذين اختذوا من دون هللا قرابان آهلة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفرتون )

__________ 

 (1)." 25/ 28( تفسري الرازي: 1)
"وقال يف القرآن: نزل ألنه نزل مفرقا منجما على الوقائع حبسب ما حيتاج إليه العباد  .115

يف معاشهم ومعادهم، وأما الكتب املتقدمة فكانت تنزل مجلة واحدة، وهلذا قال تعاىل: 
 والكتاب الذي أنزل من قبل.

 مث توعد هللا من كفر بعد األمر ابإلميان فذكر:

مبالئكته أو ببعض كتبه أو رسله، أو اليوم اآلخر، فقد ضل أي خرج عن  ومن يكفر ابهلل أو
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 طريق اهلدى واحلق، وبعد عن املطلوب كل البعد.

ومن فرق بني كتب هللا ورسله، فآمن ببعض وكفر ببعض كاليهود والنصارى فال يعتد إبميانه 
ا بنبيه وكتابه  حيحوال يعرتف به ألن الكفر بكتاب أو برسول كفر ابلكل، ولو آمن إمياان ص

 كما كفر مبحمد املبشر به عندهم.

 

 فقه احلياة أو األحكام:

تضمنت اآلايت أصول احلكم أو القضاء بني الناس على أساس من العدل، وأداء الشهادة 
ابحلق، وأصول التدين واإلميان الصحيح ابلتصديق ِبميع أنبياء هللا ورسله الكرام، دون تفرقة 

 .بني أحد من رسل هللا
 أما اآلية األوىل فهي آمرة أمرا صرحيا قاطعا بشيئني:

املبالغة يف إقامة العدل والتعاون فيه دون هتيب وال احنراف وال تردد يف القضاء به إذ  -األول
عة مضرب املثل يف التزام شري كان السلف الصاحلابلعدل قامت السموات واألرض. ولقد 

 لو كان املسلمون هم املقضي عليهم، وهلم يف ذلكالعدل يف كل األقضية حىت مع األعداء، و 
 روائع األمثال والقصص، منها:

أن عبد هللا بن رواحة، ملا بعثه النيب صلى هللا عليه وسلم خيرص على أهل خيرب مثارهم 
وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه لريفق هبم، فقال: وهللا لقد جئتكم من عند أحب اخللق إيل، 

 (1)دادكم من القردة واخلنازير، وما حيملين حيب إايه، وبغضي." وألنتم أبغض إيل من أع
 "فمن ابتغى وراء ذلك: أي طلب ما دون زوجته وجاريته اململوكة شرعيا. .116

 فأولئك هم العادون: أي الظاملون املعتدون على حدود الشرع.

 راعون: أي حافظون ألماانهتم وعهودهم.

 ة.: أعلى درجة يف اجلنة يف أعلى جن1الفردوس

 معىن اآلايت:

خيرب تعاىل وهو الصادق الوعد بفالح املؤمنني وقد بني  2قوله تعاىل: }قد أفلح املؤمنون  
تعاىل يف آية آل عمران معىن الفالح وهو الفوز ابلنجاة من النار ودخول اجلنة ووصف هؤالء 
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لوارثني ااملؤمنني املفلحني بصفات من مجعها متصفا هبا فقد ثبت له الفالح وأصبح من 
 الذين يرثون الفردوس خيلدون فيها وتلك الصفات هي:

 ( اخلشوع يف الصالة أبن يسكن فيها املصلي فال يلتفت فيها برأسه وال بطرفه وال بقلبه1)
مع رقة قلب ودموع عني وهذه أكمل حاالت اخلشوع يف الصالة، ودوهنا أن يطمئن وال 

: }الذين هم يف . هذه الصفة تضمنها قوله تعاىليلتفت برأسه وال بعينه وال بقلبه يف أكثرها
 .3صالهتم خاشعون  

( إعراضهم عن اللغو وهو كل قول وعمل وفكر مل يكن فيه هللا تعاىل إذن به وال رضى 2)
فيه ومعىن إعراضهم عنه: انصرافهم عنه وعدم التفاهتم إليه، وقد تضمن هذه الصفة قوله 

 .تعاىل: }والذين هم عن اللغو معرضون  
( فعلهم الزكاة أي أداؤهم لفريضة الزكاة الواجبة من أمواهلم الناطقة كاملواشي والصامتة  3)

كالنقدين واحلبوب والثمار، وفعلهم لكل ما يزكي النفس من الصاحلات وقد تضمن هذه 
 الصفة قوله تعاىل: }والذين هم للزكاة فاعلون  .

جلارية اململوكة بوجه شرعي وقد ( حفظ فروجهم من كشفها ومن وطء غري الزوج أو ا4)
تضمن هذه الصفة قوله تعاىل: }والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما 

 ملكت أمياهنم فإهنم غاير ملومني  يف إتيان أزواجهم وما ملكت أمياهنم، ولكن اللوم

__________ 

ردوس فإنه فسلوه الفأخرج مسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "فإذا سألتم هللا  1
 أوسط اجلنة وأعلى اجلنة ومنه تفجر أهنار اجلنة".

روى أمحد والرتمذي والنسائي عن عمر بن اخلطاب قوله: كان رسول هللا صلى هللا عليه  2
وسلم إذا نزل عليه الوحي نسمع عند وجهه كدوي النحل فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع 

ا صنا وأكرمنا وال هتنا وأعطنا وال حترمنا وآثران وال تؤثر علينيديه وقال: اللهم زدان وال تنق
وارض عنا وأرضنا مث قال: لقد أنزل علي عشر آايت من أقامهن دخل اجلنة: }قد فلح 

 املؤمنون  حىت ختم العشر.

إذا قام أحدهم يف صالته يهاب الرمحن أن ميد بصره إىل شيء وأن  كان السلف الصاحل 3
 الدنيا، وأبصر النيب صلى هللا عليه وسلم رجال يعبث بلحيته يف حيدث نفسه بشيء من
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الصالة فقال: "لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه" واجلمهور على أن اخلشوع يف الصالة 
 (1)أحد فرائضها.." 

"األمور كفر ولو عمل بكل ما جاء الرسول صلى هللا عليه وسلم وإذا جحد التوحيد  .117
 (1كفر؟ ". )الذي هو دين الرسل كلهم ال ي

خنلص مما تقدم من النصوص الواردة يف مؤلفات ابن عبد الوهاب إىل أن التوحيد الذي جاء 
به الرسل واألنبياء هو إخالص الدين كله هلل وعبادته وحده ال شريك له يف مجيع أنواع 

 العبادة اليت أمر هبا اإلسالم.

هللا  وميزانه سنة رسول هللا صلى( ـ إن دعوة ابن عبد الوهاب يف التوحيد أساسها الشرع 1)
 عليه وسلم وال يقدم على هذه الدعوة أي شيء آخر مهما بدا عظيما.

( ـ ال جيوز دعوة الصاحلني وأن نعلم جيدا أهنم على صالحهم أهنم ليس هلم من األمر 2)
شيء ويقول يف ذلك:" وأن ال يتخذوا مع هللا إهلًا آخر وهناهم عن عبادة املخلوقني من 

 (2ئكة واألنبياء والصاحلني واحلجر والشجر...." )املال
 مث يستطرد أبن هذا الكالم أي جتريد التوحيد من كل شائبة فيقول:

 (3"وكون أكثر القرآن يف بيان هذا األصل من وجوه شىت بكالم يفهمه أبلد العامة". )
 وتلك حجة على من يشرك يف عبادته أحداً، أو يتعلل بعدم الفهم،

 ال إله إال هللا( إبطال للوسائط.( قول: )3)

 اثنيا ـ اإلخالص:

أما اإلخالص: فحقيقته أن خيلص العبد هلل يف أقواله، وأفعاله وارادته ونيته وهذه هي ملة 
إبراهيم عليه السالم وقد ورد يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة على اشرتاط اإلخالص لألعمال 

ان السلف كإال ما كان خالصا وابتغى به وجهه وهلذا  واألقوال الدينية وأن هللا ال يقبل منها
 جيتهدون غاية الصاحل

__________ 

 228( جمموعة التوحيد ـ 1)
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 .98ص 1( الدرر السنية جـ 2)
 (1)( املرجع السابق.." 3)
"هذا اجلانب اهلام، وكان يقول ـ رمحه هللا ـ: "إن أفضل البقاع هي اليت يقام فيها  .118

 .1من اتبع أمر هللا" شرع هللا، وأفضل الناس
ومن مجلة أقواله ـ أيضًا ـ الدالة على شدة متسكه ابجلانب الديين والتزامه ابملنهج السلفي، 

هـ عندما خطب احلجيج مبكة، فقال: "يسموننا 1347خطبته الشهرية يف غرة ذي احلجة 
عن  أابلوهابيني، ويسمون مذهبنا الوهايب ابعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش، نش

الدعاايت الكاذبة اليت كان يبثها أهل األغراض، حنن لسنا أصحاب مذهب جديد، أو 
عقيدة جديدة، ومل أيِت حممد بن عبد الوهاب ابجلديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصاحل 

مة األربعة، ، وحنن حنرتم األئكان السلف الصاحلاليت جاءت يف كتاب هللا وسنة رسوله، وما 
 .2 بني األئمة مالك والشافعي وأمحد وأيب حنيفة، كلهم حمرتمون يف نظران"وال فرق عندان

هـ يقول: "هذه عقيدتنا يف الكتب اليت بني أيديكم، 1352ومن خطبة له مبكة ـ أيضاً ـ سنة 
فإن كان فيها ما خيالف كتاب هللا، فردوان عنه، واحلكم بني وبينكم كتاب هللا وما جاء يف  

إننا مل نطع )ابن عبد الوهاب( وغريه إال فيما أيدوه بقول من كتاب كتب احلديث والسنة، 
هللا وسنة رسوله، وقد جعلنا هللا أان وآابئي وأجدادي مبشرين ابلكتاب والسنة، وما كان عليه 
السلف الصاحل، ومىت وجدان الدليل القوي يف أي مذهب من املذاهب األربعة، رجعنا إليه 

 د دليالً قوايً أخذان بقول اإلمام أمحد، فهذا كتابومتسكنا به، وأما إذا مل جن

__________ 

هـ، عدد خاص مبناسبة اليوم الوطين 1404( ، ذو احلجة 280جملة اليمامة، العدد: ) 1
( 37للملكة، حتت عنوان: "كلمات خالدة تنقش يف كتب التاريخ ألسد الصحراء" ص: )

. 
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( ، عبد العزيز شرف: امللك عبد العزيز 217الزركلي: الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز ) 2
 (1)( .." 184آل سعود وعبقرية الشخصية اإلسالمية )

 "وإليك قليالً من كثري من تلك اجلهود اليت بذهلا بطل اجلزيرة يف توجيه أمته وتفعيل .119
 م كل ما ينفعهم يف بناء هذا الصرحقوى اإلميان يف نفوس أفرادها والعمل على إكساهب

 الشامخ.

 يقول يف املؤمتر الوطين: "الغاية من هذا االجتماع هي:

اتباع ما جاء يف كتاب هللا، وسنة رسوله عليه السالم تنفيذاً ملا أمر به نبيه صلى هللا  - 1
 يكن من وللمشاورة فوائد مجة ال حتصى، ولو مل 1عليه وسلم }َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر  

 …مصاحلها إال تقومي السنة لكفى
إن اإلنسان أحب ما إليه يف حياته أن جيتمع مع صديقه، وأن يتجاذب وإايه أطراف  - 2

 لف الصاحلكان الساحلديث، وهبذا حيصل التعارف، وتظهر احلقائق، ويقع التناصح، وقد 
ا كان كان من أمرهم ميسريون على هذا الطريق يف أعماهلم، فقد كان أمرهم شورى بينهم، و 

 وكانوا على ضعف فصاروا إىل قوة.

إن الناس الذين ال نشك أن هللا عامل بقلوهبم، وأهنم أعداء بعضهم البعض كما قال هللا  - 3
يعًا َوقـُُلوهُبُْم َشىتَّ   قد بلغوا ابلشورى مراتب عالية يف الدنيا، وحنن  2تعاىل }حَتَْسبـُُهْم مجَِ

اىل ابملشورة، واملشورة هلا أساس وهو النصح ابلتزام احلق، وهلا مزية املسلمني أمران هللا تع
 -ورونق حتصل هبما الفائدة، أما السري على غري مشورة فهو جملبة للنقص، جملبة للهوى 

ا وحنن نريد املشورة أن جتمع بني السنة وبني ما أمران هللا به يف قوله: }َوأَِعدُّو  -هوى النفس 
وأعظم القوى التناصح، والنية الصاحلة ألن كل شيء أساسه  3ْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة  هَلُْم َما اْسَتطَ 

 وأان أشعر ِبذل… اإلخالص والنصح هذا هو اجتهادان يف املسألة

__________ 

 ( .159سورة آل عمران آية ) 1
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 ( .14سورة احلشر آية ) 2

 (1)( .." 60سورة األنفال آية ) 3
 ،1األخطار!  ِمن -يف نظره-فكار، ويـُنَـبِ ُه على ما فيها"فَأخَذ يناِجُز مثل هذه األ .120

 وهْم قلٌة ِمن الناس.

__________ 

وأَذُكُر أن هذا الصنف ِمن اإلخوة قد أشاع الشائعات، وَأطلق الدعاوى، منذ أن مسع  1
 احملاضرة، أو مِسَع عنها!. وحجبُت شريط احملاضرة عن الناس أو َل األمر، لنحِو ُأسبوٍع اختباراً 

ملصداقي ة هذه األقاويل، وبعد أن مسَِعُت ما مسعُت ِمن ذلك وعجبُت له أشد  الَعجب، 
وأتكد يل كيف يكون اخلطأ ِمن بعض الناس يف هذا الباب َنشْرُت شريط احملاضرة، وعندها 

ط احملاضرة يف هناية شري-بعد ذلك-انكشفت احلقيقة لكثرٍي ِمن الناس، وكنُت قد عل قتُ 
عوة وأنقله ملا فيه ِمن تصويٍر لتاريخ الكتاب وفكرته ومعاانهتا وُأسلوب الد-التعليق التايل

: وبعد أن انتهت هذه احملاضرة فيطيب يل أن أدعو اإلخوة الفضالء الذين انربوا لنقد -إليها
احملاضرة واحملاضر، ليس من خالل كلمات احملاضرة، ولكن من خالل حتريف كلماهتا ومن 

اين الظن من ابب إحس-اضر يف ني ته وقصده، وَأان ألتمس هلم العذر خالل ظن السوء ابحمل
فلعل  عذَرهم أهنم مل يقصدوا اإلساءة، ومل يقصدوا االختالق على أٍخ مسلم، ولكن  -هبم

رمبا تكون غريهتم الطيبة قد محلتهم على هذا التصرف دون أن ينتبهوا خلطئهم الفادح يف 
د كل هذه احملاضرة لقد قالوا: هزأ احملاضر ابلسنة حق السنة، وليس يف حق األشخاص. بع

وأبصحاب السنة، هكذا قالوا. ولعل هذا مما يؤكد وجوَد بعض املسالك املخطئة اليت أشارت 
إليها احملاضرة، ومما يؤكد كذلك األخذ مبا دعت إليه احملاضرة من اهلدي النبوي يف تطبيق 

 السنة والدعوة إليها وفقهها.

 ن منر ر أخطاءان فندعَو إليها ضمن الدعوة إىل السنة.وال يليق بنا أ

 وال ينبغي لنا أن ال نغار على السنة من أنفسنا.

 برية.أن نَكربِ  األمور الصغرية، وننسى األمور الك -يف تصوران لإلسالم -وال ينبغي لنا كذلك
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-ن ال نشعرحنو -وال ينبغي أن خيدعنا الشيطان ابلدفاع عن أنفسنا ابسم الدفاع عن السنة 
. 

واملرء حسيب نفسه، وغداً حسيبه ربه عز  وجل، وال ينفعه قريب وال بعيد، وال موافق وال 
 خمالف.

َيْشعُر أحُدهم يف دعوته للسنة أنه هو الوصي  الوحيد عليها وَمن  كان السلف الصاحلوما 
 فقه السنة. = عداه من املسلمني متـََّهم عليها؛ فريدُّ كل ما أيتيه عنه مما مل يدركه هو يف

=أخي هذه هي احملاضرة فانقْدها من خالل نص ها، إن أردت النقد مبعىن النصيحة، وانقد 
نفسك إن كنت ممن تسر ع فوقع فيما أشرُت إليه من قبل، }َبِل اإلنَساُن َعَلى نْفِسِه بصريٌة 

ظن ألنه أكذب وَندَع الَوَلو أَْلَقى مَعاذيَرُه  ، وليتنا َنِكُل ني ات الناس إىل عاملها عز  وجل 
 احلديث، على ما أخرب به صلى هللا عليه وسلم.

 (1)وعسى أن يكون يف هذا درس لنا مجيعاً، وهللا املوفق، وهو أعلم مبن اتقى.." 
 "وتدبُّرمها، والعمل هبما، والدعوة إليهما. .121

 ليس ملسلم أن خُياِلف الكتاب والسن ة:

ك،  سلم أن خُياِلف الكتاب وال السن ة وال يسعه ذلوبناء على هذا فقد ات ضح أنه ال يصح مل
كيف والقرآن كالم هللا تعاىل، والسن ة حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟! َمْن ذا الذي 

 يريد أن يستدرك على هللا أو على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو ميكنه ذلك؟!.

رضوان هللا عليهم من الصحابة فمن بعدهم ال خيتلفون على هذا  كان السلف الصاحلوقد 
املعىن، بل هم جُمِْمعون على ضرورة املتابعة للكتاب والسن ة وعلى استعظام اإلعراض عنهما، 

 وعلى أن كل أحد يؤخذ منه ويـَُردُّ عليه سوى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ل ذا سئل عن ُحكٍم ما فإنه كثرياً ما حيكي فعْ وقد كان عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما إ
َن النيب صلى هللا عليه وسلم مث يقول: }َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل هللِا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لِ َمن َكا

 .2 1يـَْرُجو هللاَ َواْلَيوَم اآلِخَر ...   
__________ 
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 .33: األحزاب: 21 1
الوتر،  -14اضع متعددة يف صحيحه ومن ذلك: يف روى اإلمام البخاري مثل هذا يف مو  2
ابب َمْن مل  -11تقصري الصالة،  -18، و2/488ابب الوتر على الدابة الفتح:  -5

، وكذلك يُنظر الثالثة أبواب قبله، 2/577يتطوع يف السفر ُدبـَُر الصالة وقبلها الفتح: 
واملروة، الفتح:  ابب ما جاء يف السعي بني الصفا -80احلج،  -25وكذلك البخاري، 

، 6705، احلج، و 1647، و 1640يف موضعني، وكذا يف البخاري، برقم  3/502
 (1)األميان والنذور.." 

"من األمور احلادثة فأنه عليه السالم كان أماما لألانم مث يف مرض موته أمر الصديق  .122
 قام مقامه يف مث أن يصلي ابلناس فكان تصرحيا ابنه اوىل ابألمامة وتلوحيا ابنه أحق اخلالفه

احملراب عمر بن اخلطاب ابشارة منه وموافقة لسائر األصحاب وهكذا انتقل اإلمام واخلالفة 
إىل عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب ابألمجاع ومنشأ األختالف يف * إمنا كان لبعض 

داء هبم تاملواد املوجبه للنزاع وهكذا كانت بقية الصحابه كانوا أئمة ومل خيتلف أحد عن األق
مع أهنم كانوا خمتلفني يف ابب الرواية والدراية وذلك ألنه عليه السالم قال أصحايب كالنجوم 
ابهنم اقتديتم اهتديتم أخرجه إبن ماجه على ما ذكره السيوطي يف ختريج أحاديث الشفاء 
ويعقبه بعض العلماء أبنه مل جيد فيه مع البحث عنه وقد ذكره صاحب مشكوة املصابيح 

ل أخرجه رزين ويف جامع األصول عن إبن املسيب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقا
يقول سألت ريب عن اختالف أصحايب من بعدي فاوحى إىل اي حممد أن أصحابك عندي 
مبنزلة النجوم يف السماء بعضهم أقوى من بعض ولكل نور فمن أخذ بشيء مما هم فيه من 

ه عليه السالم بنور الوحي أو ضياء االهلام عرف اختالفهم فهو عندي على هدى مث أن
اختالف األانم فيما بعد الصحابه الكرام وأراد اجتماع األمه وكره تفريق اجلماعه فقال صلوا 
خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر رواه البيهقي عن 

لفجره  يقتدون اب ان السلف الصاحلكأيب هريرة وإبن ماجه والدار قطين عن واثلة وهلذا 
كيزيد واحلجاج وزايد وسائر ارابب الظلم والفساد وكذا امراء بين امية منهم الوليد إبن املغريه 
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ملا واله عثمان إبن عفان رضي هللا عنه الكوفه شرب اخلمر وصلى الصبح سكراان اربع 
ماعة وهو جيوز واترك اجلركعات وسأل اجلماعة هل تصلي غريها أو تكفيهم فمع هذا كله مل 

على هذه احلاله حمافظة عن التفرقة بني مجاعة املسلمني ملا ورد أن اجلماعة رمحة والفرقة عقوبه 
 (1)ويشري اليه قوله تعاىل وأعتصموا حببل هللا مجيعا وال." 

123.  " 

( ) وعن عائشة قالت : قال رسول هللا : من صلى بعد املغرب ( أي  1174)  .124
بعد فرضه ) عشرين ركعة بىن هللا له بيتا ( أي عظيما مشتمال على أنواع النعم ) يف اجلنة 
رواه الرتمذي ( قال مريك رواه منقطعا بصيغة التمريض فقال : وروى عن عائشة وذكره ورواه 

ة يعقوب بن الوليد املدين عن أبيه عن عائشة ويعقوب كذبه أمحد ابن ماجه متصال من رواي
وغريه ذكره املنذري وقال ابن حجر : وفيها حديث آخر وهو أنه عليه السالم كان يصليها 

صلوهنا ي وكان السلف الصاحلعشرين ، ويقول هذه صالة األولني ، فمن صالها غفر له ، 
اديث  ها ركعتان وأكثرها عشرون ، وروى فيها أحقال مجع : ورويت أربعا ورويت ركعتني فأقل
 كثرية ذكر احلافظ عبد احلق منها مجلة . 

 

( ) وعنها ( أي عن عائشة ) قالت : ما صلى رسول هللا العشاء قط  1175)  .125
فدخل علي ( أي يف نوبيت ) إال صلى أربع ركعات ( أي ركعتان مؤكدة بتسليمة ، وركعتان 

 مل الشك والتنويع ، فركعتان انفلة . ) رواه أبو داود ( . مستحبة ) أو ست ركعات ( حيت

 

) } ادابر النجوم   (  16( ) وعن ابن عباس قال : قال رسول هللا :  1176)  .126
) } وسبح حبمد ربك حني  16( بكسر اهلمزة ونصب الراء على احلكاية من قوله تعاىل : 

[ . وجوز الرفع على أنه  49 ، 48تقوم ومن الليل فسبحه وأدابر النجوم   ( ] الطور 
مبتدأ خربه ) الركعتان قبل الفجر ( أي فرضه واإلدابر والدبور الذهاب ، يعين عقيب ذهاب 

) } وأدابر السجود   ( ( بفتح اهلمزة وكسرها قراءاتن  16النجوم ، وهو سنة الصبح . ) 
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 ل الغروب ومن) } وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقب 16متواتراتن يف قوله تعاىل : 
 الليل فسبحه وأدابر السجود   ( ] ق صلى هللا عليه وسلم 

i. 1764 40  قال الطييب : صالة أدابر السجود ، وأدابر نصبه بسبح . ]
يف التنزيل أوقعه مضافا يف احلديث على احلكاية . اه . واملراد ابلسجود 

 قا ،اطالفريضة املغرب ، قال ابن امللك : أطلق السجود وأراد به الصالة 

127. ____________________ 

128.  ".(1) 
"قال ابن القيم يف إعالم املوقعني: وهذا إمنا هو يف مسألة ال نص فيها وال إمجاع،  .129

فإن كان فيها نص أو إمجاع فعليه تبليغه حبسب اإلمكان فمن سئل عن علم فكتمه، أجلمه 
 هللا يوم القيامة بلجام من انر.

 قوله: فحكمة حكم ما قبل الشرع.

 يعين من إابحة أو حظر أو وقف على اخلالف يف األصل يف األشياء.

 قوله: من ظنه عاملا.

يعين ولو عبدا، أو أنثى، أو أخرس إبشارة مفهومه، أو كتابة، أو أميا، أو قريبا، أو مع دفع 
ضررا، وجلب نفع، أو عدو، وكذا من رآه متصداي للفتيا والتدريس معظما، ألن ذلك دليل 

 على علمه.

 وله: إن كان ابلبلد عامل قائم مقامه.ق

علم منه أنه لو كان ابلبلد من هو معروف عند العامة ابلفتيا وهو جاهل، أنه يتعني اجلواب 
 على العامل وال جيوز له ردها.

 قوله: كقول حاكم... اَل.

 فإنه حيرم ولو كان ابلبلد حاكم غريه ملا فيه من اإلفضاء إىل ضياع احلقوق.

 ري يف مسئلة/ ذات قولني.قوله: أن يتخ

أبن يفيت أو حيكم حبسب ما خيتار منهما، بل عليه أن ينظر أيهما أقرب من األدلة أو قواعد 
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 مذهبه، فيعمل به إن مل يعلم التاريخ وإال عمل ابلثاين.

فائدة: قال يف اإلقناع: وال جيوز له أن يفيت مبا يتعلق ابللفظ مبا اعتاده هو من فهم تلك 
ن أن يعرف عرف أهلها واملتكلمني هبا، بل حيملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن  األلفاظ دو 

 كان خمالفا حلقائقها األصلية انتهى.

يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعوهنا، وأنكر اإلمام أمحد وغريه  وكان السلف الصاحل
 (1)على من يهجم يف اجلواب؛ وقال: ال يبنغي أن جييب عن." 

 كان السلف الصاحلالدنيا مبا هو أهون منها وأذل وأحقر. وقد  "التاسع: طلب .130
رضي هللا عنهم يطلبوهنا مبا هو أعلى منها وأعز، كاجلهاد والتجارة والزراعة وغري ذلك من 
أسباب احلالل. وأما من طلب الدنيا ابلزور والكذب والفجور واإلميان احلانثة، فقد طلبها 

. فمن أحس بذلك من نفسه فليتب إىل هللا عز وجل، مبعاصي هي أخس منها أي من الدنيا
 فإن الدنيا ال تدرك إال مبا هو أعز منها.

العاشر: أن تكون أعمال العبد وطاعاته بقصد أن يرمحه هللا هبا، وبقصد نفع نفسه وحتصيل 
أغراضه وحظوظه، ال بقصد وجه هللا الكرمي وجوده العظيم. وهذا سبب قد عم أكثر الناس 

 ه هللا عز وجل، جعلنا هللا منهم مبنه وفضله.إال من رمح

قال رضي هللا عنه: ولو مل خيلق هللا جنة وال انرا لتبني من يعبده ممن ال يعبده، ولكانت عبادة 
الذي يعبده خالصة لوجهه الكرمي، وحينئذ حتصل املعرفة به تعاىل على وجهها الكامل ملن 

 بيل.نار تفرقت أغراضهم حنومها فضلوا على السعبده، ولكن الناس ملا مسعوا بذكر اجلنة وال

احلادي عشر: املعاصي يف حرمات هللا تعاىل كاملساجد وحنوها، فإن العبد لو حتقق إبضافة 
 البيت إىل ربه، وقال يف قلبه: هذا بيت هللا، مل تصدر منه فيها معصية.

 .الثاين عشر: اللواط، وستأيت إن شاء هللا مفسدته وأنه ال مزيد عليها
الثالث عشر: ضرب الرجل امرأته من غري ذنب، فلذلك الضرب سبب يف اإلنقطاع ملا هلا 

 عليه من احلقوق.

 الرابع عشر: املنة على العيال واألهل ابلنفقة، فيقول: أنفقت عليكم كذا وكذا، بقصد املنة.
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 ه.ناخلامس عشر: احلسد، وسيأيت إن شاء هللا ما فيه من املفاسد، وأن غالب املعاصي م

السادس عشر: اإلقدام على املعصية مع معرفتها، وسيأيت إن شاء هللا بيان ذلك عند الكالم 
 على أشد الناس عذااب يوم القيامة.

 (1)السابع عشر: مجع الدنيا من احلرام. قلت: وال يتكرر مع الوجه التاسع كما ال خيفى.." 
 
 
 
 
 
 

"وخاصة حتذيرهم إايه من التقرب إىل الوالة واألمراء. فقد ذكر ابن عساكر عن أيب  .131
زرعة أنه قال: "كنا نبكر ابألسحار إىل جملس احلديث نسمع من الشيوخ فبينما أان يوما 
من األايم قد بكرت، وكنت حداث إذ لقيين يف بعض طرق الري  من مساه أيب، ونسيته أان، 

ما وقع يل فسلم علي فرددت عليه السالم، فقال يل: اي أاب زرعة شيخ خمضوب ابحلناء في
سيكون لك شأن وذكر، فاحذر أن أتيت أبواب األمراء مث مضى الشيخ، ومضى هذا هلذا 
احلديث دهر وسنني كثرية، وصرت شيخا كبرياً، ونسيت ما أوصاين به الشيخ، وكنت أزور 

د بكرت أطلب دار األمري من حاجة عرضت يل األمراء، وأغشى أبواهبم، فبينما أان يوماً، وق
إليه، فإذا أان بذلك الشيخ اخلضيب بعينه يف ذلك املوضع فسلم علي  كهيئة املغضب، وقال 

( األمراء أن تغشاهم، مث وىل عين، فالتفت فلم أره وكأن األرض 1يل: أمل أهنك عن أبواب )
أزر أمرياً، وال غشيت اببه، وال سألته ( من وقيت فلم 2انشقت فابتلعته فخيل إيل أنه اخلضر )

حاجة حىت تكون له احلاجة فريكب إيل فرمبا أذنت له، ورمبا مل آذن له على قدر ما يتفق" 
( ، حىت إن بعضهم كره زايرة وايل الري له. فقد ذكر الرافعي أن أحد طالب العلم قال: 3)

هل أهبر إدريس الصايغ وهو من أقال يل أبو زرعة يعين الرازي: "تبلغ سالمي الشيخ الصاحل 
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يقال إنه كان سيد األولياء يف عصره قال: فلما دخلت على إدريس قال يل كالما حاصل 
معناه ابلعربية ال تبلغ إيل رسالة أيب زرعة. قلت: مل وأبو زرعة إمام الدنيا؟ فقال: أليس دخل 

عود إىل أيب زرعة، مث أ عليه وايل الري فصافحه. قال سعيد: وكنت أقيم أبهبر شهرين وثالثة
فلما عدت إىل أيب زرعة قال: بلغت إدريس سالمي؟ قلت: أستعفى من ذلك. قال: ومن 
أين كان بلغه. فقلت: من عبد هللا: فبكى أبو زرعة وقال: قل له إذا عدت إليه قد تبت 
على يدك فامسع سالمي ورد علي اجلواب. قال: فلما دخلت عليه قال يل: أيش خرب أيب 

 ؟ قلت: خبريزرعة

__________ 

( كتب ابألصل بعد )أبواب( كلمة مل أهتد ملعناها وأقرب ما تكون كلمة )الدين( ولقد 1)
 يكرهون الدخول على األمراء وأخبارهم يف ذلك كثرية مشهورة. كان السلف الصاحل

حد. ا( ذهب مجهور احملدثني والعلماء إىل القول بوفاة اخلضر وال يصح يف حياته حديث و 2)
 .452 -429/ 1، واإلصابة ج 76 -67انظر: املنار املنيف ص 

 (1)( انظر: اتريخ دمشق البن عساكر يف ترمجة أيب زرعة.." 3)
 "واحلََدُث: اإلْبَداُء. .132

 َوقَاَل اللحياين: رجل َحَدٌث وِحْدث ِإذا َكاَن حَسَن احلَِديث.

يٌث وحُمدِ ٌث مبَْعىن َواِحد.مِشر َعن اْبن اأْلَعَرايب: رجل َحِدٌث وِحْدٌث   وِحدِ 

 ثـَْعَلب َعن اأْلَعرَايب: احلََداَثُن: الفْأُس َومجعه ِحْداثن. َوأْنشد:

 وَجْوٌن تـَْزَلُق احلََداثُن ِفيهِ 

 ِإذا ُأَجراُؤه حَنَطُوا َأجاابَ 

 قَاَل: أَرَاَد َِبْوٍن َجَبالً، َوَقوله: َأجااب يـَْعيِن َصَدى اجلَبل تسمعه.

ث، َل َغريه: َحَداثُن الدهِر: َحواِدثُه َوُرمبَا أَنَـَّثِت العرُب احلَداثن يذهبون بِِه ِإىَل احْلََوادِ َوقَا
 َوأْنشد اْلفراء:

                                         
بو زرعة أبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية، الرازي، أ -الضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته على أسئلة الربذعي  (1)
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 َأالَ َهَلَك الشِ هاُب املستنريُ 

 وِمْدَرُهنا الَكِميُّ ِإذا نُِغريُ 

 ومَحَّاُل امِلئنِي ِإذا أََلمَّتْ 

 رُ بَِنا احلََداثُن واإلِنُف النَُّصو 
 َوقَاَل اْلفراء: يـَُقوُلوَن: أَْهَلَكنا احلَداثن، وأم ا ِحْداثُن الشباِب فبكسِر احلاِء َوُسُكون الدَّال.

ن َشبابِه وُحْدَثي شبا ُته يف ُرىبَّ شبابِه وُرابَّ َباين : يـَُقال: أَتيـْ بِه َوَحِديث َشبابِه قَاَل أَبُو َعْمرو الشَّيـْ
 َواِحد.وِحْداثِن شبابِه مبَْعىن 

 َوقَاَل َغريه: يـَُقال: َهُؤاَلِء قوٌم ُحْداثٌن مجُع َحَدث، َوُهَو الَفيِتُّ السن .

والعَرب َتقول: َأَخَذين َما َقُدَم َوَما َحُدث ِبَضم الدَّال من َحُدث، أتبعوه َقُدم، واألصُل ِفيِه 
 حَدث، قَاَل َذِلك األصمعيُّ وغريُه.

 َصلَّع َأو َفصَّع َأو َخَصف، أيَّ َذِلك فعل فـَُهَو حُمِْدث.َويـَُقال: َأْحَدث الرجُل ِإذا 

 وَأْحدَث الرجُل وأحدَثِت املرأُة ِإذا َزنَيا، ُيكىَن ابإلحداِث َعن الز ىن.

 على َغريَها. صَّاحلَكاَن السلف  الوحُمَْداثُت اأْلُُمور: َما ابتدَعه أهُل اأْلَْهَواء من اأْلَْشَياء الَّيِت 

 ى هللا َعَلْيِه َوسلم )كلُّ حُمَدِث ِبْدعة، وكلُّ بدعٍة َضاَلَلة( .َوقَاَل صل

 َويـَُقال: فالٌن ِحْدُث ِنساٍء َكَقْوِلك: تِْبُع نَساء وزِيُر نَساء.

َفه، وحادثَه ِإذا َجاَله.  َويـَُقال: َأحدَث الرجُل سيـْ

َناُه اجلوها ابملواعظ ا سريعُة الدُّثور( َمعْ وُرِوَي َعن احَلَسِن أَنه قَاَل: )حاِدثوا َهِذه اْلُقُلوب فَِإهنََّ 
َها من الذُّنُوب َوقَاَل لبيد َها الطََّبع والصَّدأَ الَِّذي تـَرَاكَب َعَليـْ ُفوا َعنـْ  :وشو ِفوها َحىتَّ تـَنـْ

 كَنْصِل السَّْيف ُحوِدَث ابلصِ َقال

 

 )اَبب احْلَاء َوالدَّال َمَع الرَّاء(

 )ح د ر(

 دح: مستعمالت.حدر، حرد، دحر، درح، ر 

دحر: قَاَل اللَّْيث: الدَّْحُر: تـَْبِعيُدك الشيَء َعن الشَّْيء، يـَُقال: اللَّهم اْدَحْر َعنَّا الشْيطان َأي 
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 اطرده وحَنِ ه.

َها َمْذُءوًما مَّْدُحورًا  )اأْلَْعرَاف:   (1)( قَاُلوا: َمطروداً.." 18َوقَاَل هللا: }قَاَل اْخرُْج ِمنـْ
ْلَت؟ : ُكْن، فَِإَذا َرُجٌل قَائٌِم، مُثَّ قَاَل: َأْى َعْبِدى، َما مَحََلَك َعَلى َما فـَعَ "فـََقاَل اَّللَُّ  .133

ُ( . قال املؤلف: ذكر البخارى ىف اب ب قَاَل: خَمَافـَُتَك، َأْو فـََرٌق ِمْنَك، َفَما َتالفَاُه َأْن َرمِحَُه اَّللَّ
ة خمافته، ال املؤلف: فغفر هللا له بشدما ذكر عن بىن إسرائيل، قال حذيفة: )وكان نباًشا( . ق

وأقرب الوسائل إىل هللا خوفه وأال أيمن املؤمن مكره، قال خالد الربعى: وجدت فاحتة زبور 
 . قد أشرب اخلوف من هللا قلوهبم  وكان السلف الصاحلداود: رأس احلكمة خشية الرب 

ة: )أهنا سألت فروى عن عائش واستقلوا أعماهلم وخيافون أال يقبل منهم مع جمانبتهم الكبائر،
املؤمنون: النىب )صلى هللا عليه وسلم( عن قوله تعاىل: )َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آَتوا وَّقـُُلوهُبُْم َوِجَلٌة( ]

[ ، قال: اي ابنة الصدي ق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، وخيافون أال يقبل 60
ال لنار حيول بيىن وبني أن أسأل هللا اجلنة. وقمنهم( . وقال مطرف بن عبد هللا: كاد خوف ا

بكر، ملا نظر إىل أهل عرفات: ظننت أنه قد غفر هلم لوال أىن كنت معهم. فهذه صفة 
العلماء ابهلل اخلائفني له، يعدون أنفسهم من الظاملني اخلاطئني، وهم أنزاه برآه مع املقصرين، 

 (2)مرو عون خاشعون وجلون." وهم أكياس جمتهدون ال يدلون عليه ابألعمال فهم 
، روى محاد، عن اثبت، عن كان السلف الصاحل"النوافل أسلم له، وعلى هذا  .134

أنس، عن النىب )صلى هللا عليه وسلم( أنه: )مسع رجاًل يقرأ ويرفع صوته ابلقرآن فقال: 
 ،أواب. ومسع آخر يقرأ فقال: مرائى. فنظروا فإذا األو اب املقداد بن عمرو( وروى الزهرى

عن أىب سلمة، عن أىب هريرة: )أن عبد هللا بن حذافة َصل ى فجهر ابلقراءة، فقال له رسول 
هللا )صلى هللا عليه وسلم( : اي ابن حذافة، ال تسمعىن وأمسع هللا( . قال وهيب بن الورد: 
لقى عامل عامًلا هو فوقه ىف العلم، فقال: يرمحك هللا ما الذى أخفى من عملى؟ قال: حىت 

بك أنك مل تعمل حسنًة قط إال الفرائض. قال: يرمحك هللا فما الذى أعلن؟ قال األمر يظن 
ابملعروف والنهى عن املنكر. وقال احلسن: لقد أدركت أقواًما ما كان أحدهم يقدر على أن 

                                         
 4/235هتذيب اللغة، األزهري  (1)
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، قال: وإن كان  ُيسر عمله فيعلنه، قد علموا أن أحرز العملني من الشيطان عمل السر 
لزور وإنه ليصلى وما يشعر به زوره. وكان عمل الربيع بن خثيم سرًا  أحدهم ليكون عنده ا

كان يقرأ ىف املصحف، ويدخل عليه الداخل فيغطيه. وقال بشر بن احلارث: ملا ودع اخلضر 
داود، عليهما السالم، قال له: سرت هللا عليك بطاعته. وروى عن ابن سريين قال: نبئت أن 

نع ته، وكان عمر يرفع صوته، فقيل ألىب بكر: مل تصأاب بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صو 
هذا؟ قال: أانجى رىب وقد علم حاجىت. قيل: أحسنت. وقيل لعمر: مل تصنع هذا؟ قال: 
أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. قال: أحسنت. فلما نزلت: )َواَل جَتَْهْر ِبَصالَِتَك َواَل خُتَاِفْت 

[ ، قيل ألىب بكر: ارفع شيًئا، وقيل لعمر: اخفض 110( ]اإلسراء: هِبَا َوابـَْتِغ َبنْيَ َذِلَك َسِبيالً 
 (1)شيًئا. فهؤالء األئمة املقتدى هبم.." 

 "أمهية املوضوع: .135

إن موضوع هذا الكتاب الذي بني يديك، وهو )نواسخ القرآن( ، أو )الناسخ واملنسوخ يف 
 ن مدار الدين كتاب هللاالقرآن( من أهم املوضوعات وأجل ها قدرًا يف شريعتنا الغراء، أل

سبحانه وتعاىل، فما ثبت فيه حمكماً غري منسوخ نفذانه، وعملنا به، وما كان منسوخاً منه 
مل نعمل به ومعرفة ذلك مهمة كبرية ومسؤولية عظيمة، وهي يف نفس الوقت شاقة جداً ال 

حيح اثبت صيستطيع اإلنسان احلكم فيها بعقله وتفكريه مهما كان وال ميكن ذلك إال بنقل 
عن صاحب الرسالة صلوات هللا وسالمه عليه، وال جمال للعقل أو االجتهاد فيها، كما ال 
جيوز لإلنسان أن يتصرف يف مثل هذا املوضوع احلساس، آبرائه البحتة غري مستند إىل كتاب 

ُ صَ هللا أو سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، أو أقوال الصحابة احملكية َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  لَّى اَّللَّ
 عليه وسلم، بسند صحيح اثبت خال من اجلرح والعلة.

يرى معرفة الناسخ واملنسوخ شرطًا يف أهلية املفسر للتفسري  كان السلف الصاحللذا، 
 واحملدث للحديث، وقد كان أمري املؤمنني َعِليُّ ْبُن َأيب طَاِلٍب، َوَعْبُد هللا بن عمر، وعبد اَّللَِّ 

ُ عنهم، ال يرضون ألحد أن يتحدث يف الدين إال إذا كان عارفاً ابلناسخْبِن َعبَّاٍس،   َرِضَي اَّللَّ
ُ عنهما أبنه كان1واملنسوخ من القرآن  . وقد جاء يف األثر َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ
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__________ 

( من طرق متعددة عن علي  رضي هللا عنه كما ذكره 5أخرج حنوه النحاس يف انسخه ) 1
عن علي  َواْبُن ُعَمَر َواْبُن َعبَّاٍس، َرِضَي هللا عنهم. وأورد حنوه  4هبة هللا بن سالمة يف انسخه 
ٍس، َرِضَي ا، مث عزاه إىل الطرباين يف الكبري َعِن اْبِن َعبَّ 1/154اهليثمي أيضاً يف جممع الزوائد

ُ عنهما.."   (1)اَّللَّ
"َوقَاَل عمر حجَّة َها ُهَنا مثَّ احدج َها ُهَنا َأي شد  اأْلَمْحَال للغزو َقاَل اْبن َمْسُعود  .136

 رَأَْيت َكَأين ِ أخذت حدجة حنظل احلدجة احلنظلة الصلبة.

ُكْم وحمداثت اأْلُُمور قَاَل اأْلَْزَهرِي ِهَي َما ان ء من اأْلَْشَياء الَّيِت تزعه أهل اأْلَْهَوايف احلَِديث إايَّ
 َعَلى َغريَها. َكاَن الّسلف الصَّاحل

ين َوقَاَل َأْصَحاب َرُسول هللا أليب جهل ِحني قَاَل يف َخَزنَة النَّار َما قَاَل تقيس اْلَماَلِئَكة ابحلداد
 يـَْعيِن السجانني.

سلبت َعَلى زوج يـَُقال أحدت اْلَمْرأَة وحدت ِإذا ت قـَْوله اَل حيل الْمرَأَة َأن حتد َعَلى ميت ِإالَّ 
 َوتركت الز ِيَنة.

َتهى.  يف احلَِديث لكل حرف حد َأي ُمنـْ

 قَاَل عمر كنت أداري من أيب بكر بعض احْلَد احْلَد واحلدة من اْلَغَضب.

 يف احلَِديث ِخَيار أميِت أحداؤها األحداء مجع َحِديد َوُهَو الَِّذي ِفيِه ِحدة.

 (2)من الس نة االستحداد َوُهَو حلق اْلَعانَة ابحلديد.." وَ 
 َجرٌي "ُمْتِعبًا اَل َوِتريََة ِفيِه َأي اَل فـُُتور ِفيِه. َوفـََرٌس َجواُد امَلَحثَّة َأي ِإذا ُحثَّ َجاَءهُ  .137

ه؛ يـَُقاُل: َحْثَحثوا َذِلَك كبـَْعَد َجْرٍي. واحلَْثَحَثة: احْلَرََكُة امُلَتداركة. وَحْثَحَث امِليَل يف اْلَعنْيِ: َحرَّ 
 اأَلْمَر مُثَّ َترُكوه َأي َحرَُّكوه. وَحيَّة َحْثحاٌث وَنْضناٌض: ُذو َحرََكٍة َداِئَمٍة. َويف َحِديثِ 

 َسِطيح: كَأمنا ُحْثِحَث ِمْن ِحْضيَنْ َثَكن

: احْلَاُء الثَّانَِيُة َبَدٌل ِمْن يلَ َأي ُحثَّ وُأْسرَِع. يـَُقاُل: َحثَّه َعَلى الشيِء وَحْثَحَثه، مبَْعىًن. َوقِ 
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ِإحدى الثاَءين. واحلُْثُحوث: الدَّاِعي بُسْرعة، َوُهَو أَيضًا السَّرِيُع َما َكاَن. قَاَل اْبُن ِسيَدْه: 
 واحلُْثُحوُث الَكتيبة. أَُرى: واحُلثُّ امَلْدُقوق ِمْن ُكلِ  َشْيٍء.

ُدواثً ث: نقيُض الُقْدمِة. َحَدَث الشيُء حَيُْدُث حُ حدث: احلَِديُث: نقيُض اْلَقِدمِي. واحلُُدو 
وَحداثًة، وَأْحَدثه ُهَو، فـَُهَو حُمَْدٌث وَحديث، وََكَذِلَك اْسَتحدثه. وَأخذين ِمْن َذِلَك َما َقُدَم 

جْلَْوَهرِيُّ: اَل ا وَحُدث؛ َواَل يـَُقاُل َحُدث، اِبلضَّمِ ، ِإالَّ َمَع َقُدم، كأَنه إِتباع، َوِمثْـُلُه َكِثرٌي. َوقَالَ 
ُيَضمُّ َحُدَث يف َشْيٍء ِمَن اْلَكاَلِم ِإال يف َهَذا اْلَمْوِضِع، َوَذِلَك ِلَمَكاِن َقُدَم َعَلى االْزدواج. 

 َويف َحِديثِ 

ُدَم َوَما قَ  اْبِن َمْسُعوٍد: أَنه َسلََّم َعَلْيِه، َوُهَو ُيَصلِ ي، فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيِه السالَم، قَاَل: فَأخذين َما
 َحُدث

ج. ، يْعين مُهُوَمهُ وأَفكارَه القدميَة واحلديثَة. يـَُقاُل: َحَدَث الشيُء، فِإذا قُرِن بَقُدم ُضمَّ، لالْزدوا 
واحلُُدوُث: كوُن َشْيٍء مَلْ َيُكْن. وَأْحَدثَه هللاُ َفَحَدَث. وَحَدَث أَمٌر َأي َوَقع. وحُمَْداثُت األُمور: 

 َها. َويف احْلَِديِث:َعَلى َغريِْ  َكاَن السََّلف الصاحل  اأَلْهواء ِمَن اأَلشياء الَّيِت  َما ابتَدعه أَهلُ 

 ِإايكم وحُمَْداثِت األُمور

َحِديِث  ، مجُع حُمَْدثٍَة اِبْلَفْتِح، َوِهَي َما ملَْ َيُكْن َمْعُروفًا يف ِكَتاٍب، َواَل ُسنَّة، َواَل ِإمجاع. َويف 
 َبيِن قـَُريظَة:

  يـَْقُتْل ِمْن ِنَساِئِهْم ِإال اْمرأًَة َواِحَدًة كانْت َأْحَدَثْت َحَداثً ملَْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم؛ َوقَاَل النَّيبُّ، َصلَّى اَّللَُّ    َعَلْيِه َوَسلََّم:؛ ِقيَل: َحَدثُها َأهنا مَسَِّت النيبَّ، َصلَّى اَّللَّ

 كلُّ حُمَْدثٍَة بْدَعٌة، وكلُّ ِبْدعٍة َضاللٌة.

 َويف َحِديِث اْلَمِديَنِة:

 َمْن َأْحَدَث ِفيَها َحَداثً، َأو آَوى حُمِْداثً 

وى ؛ احلََدُث: اأَلْمُر احلاِدُث امُلْنَكُر الَِّذي لَْيَس مبعتاٍد، َواَل َمْعُروٍف يف السُّنَّة، وامُلْحِدُث: يُر 
اِل َوفـَْتِحَها َعَلى اْلَفاِعِل َواْلَمْفُعوِل،  َر َجانًِيا، َوآَواُه وَأجاره َفَمْعىَن اْلَكْسِر َمن َنصَ ِبَكْسِر الدَّ

َتدَُع نـَْفسُ  َنهُ َوَبنْيَ َأن يـَْقَتصَّ ِمْنُه؛ َواِبْلَفْتِح، ُهَو اأَلْمُر امُلبـْ ه، َوَيُكوُن َمْعىَن ِمْن َخْصمه، َوَحاَل بـَيـْ
ر  فاعَلها َومَلْ يـُْنِكْرَها َعَلْيِه، فـََقْد ابلِبْدعة، وأَق اإِليواء ِفيِه الرِ َضا بِِه، َوالصَّرْبَ َعَلْيِه، فِإنه ِإذا َرِضيَ 

 آَواُه. واْسَتْحَدْثُت َخرَباً َأي َوَجْدُت َخرَباً َجِديًدا؛ قَاَل ُذو الرُّمَِّة:
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 َأْسَتْحَدَث الرَّْكُب َعْن َأْشياعهم َخرَباً، ... أَم راَجَع الَقْلَب، ِمْن َأْطرابه، طََرُب؟

ه َواْبِتَدائِِه. يف ِحْداثِن أَْمِر َكَذا َأي يف ُحُدوثه. وَأخَذ األَْمر حِبْداثنِه وَحَداثَته َأي أبَو ل وََكاَن َذِلكَ 
 َويف َحِديثِ 

ُتها.  َعاِئَشَة، َرِضَي هللا عنها: َلْواَل ِحْداثُن قـَْوِمك ابلُكْفر، هَلََدْمُت الكعبَة وبـَنَـيـْ

ْرُب ِحْداثُن الشَّْيِء، اِبْلَكْسِر: أَو لُه، َوُهَو َمْصَدُر َحَدَث حَيُْدُث ُحُدواثً وِحْداثانً؛ َواْلُمرَاُد ِبِه قُـ 
ْم، فـََلْو َعْهِدِهْم اِبْلُكْفِر َواخْلُُروِج ِمْنُه، والدُّخوِل يف اإِلسالم، وأَنه ملَْ يـََتَمكَِّن الديُن ِمْن قـُُلوهبِِ 

 (1)َكْعَبَة." َهَدْمُت الْ 
"الذي هو مما اختص هللا تعاىل به هذه األمة دون سائر األمم، وبني نقص غريهم  .138

على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم يف إسقاط عدالتهم، وعدم جواز الرواية ابلعنعنة عنهم 
 بقوله: ))بينوا عين ولو آية، وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج(( .

يف إسقاط الرواية عنهم، حيث مل يكونوا أهال للضبط والعدالة،  قال العلماء: أي وال حرج
وقد صح عن عبد هللا بن املبارك اإلمام أنه قال: اإلسناد من الدين، ولوال اإلسناد لقال من 

 شاء ما شاء.

 وقال أمحد بن حنبل اإلمام: طلب اإلسناد العايل سنة عمن سلف.

ناد ت فيه: ما تشتهي؟ قال: بيت خال، وإسوقيل ليحىي بن معني اإلمام يف مرضه الذي ما
 عال.

 وقال حممد بن أسلم الطوسي اإلمام الزاهد: قرب اإلسناد قربة إىل هللا تعاىل.

رمحة هللا عليهم ينهون عن إسقاط اإلسناد غاية النهي، حىت  كان السلف الصاحلولذلك 
ريه أو ال يدعي أحد كالم غأهنم مل يرووا حكاية وال شعرا إال ابإلسناد إىل املروي عنه، حىت 

شعر غريه، فقد فعله كثري ممن فضحه هللا بربكة اإلسناد وجهابذته، فما ظنك ابحلديث 
والتفسري والفقه الذي هو علم الشريعة خاصة من بني سائر العلوم، حىت لو أوصي ألهل 

 م شرفا.هبالعلم أو لعلماء الشرع مل يصرف إال إىل علماء التفسري واحلديث والفقه، وانهيك 
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وال اغرتار بكثرة عدد من ترك اإلسناد يف علومه يف أقطار البالد، بل رمبا أنكره مستغنيا عنه 
 (1)بسواد بياض منقطع اإلسناد، حمتمل للزايدة." 

ا نَ ( ، وقال: }َوقَاُلوا احْلَْمُد هلِل الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا احْلََزَن ِإنَّ َربَـّ 1"اجْلَنَِّة َحْيُث َنَشاُء  ) .139
َنا ِفيَها َنَصٌب َوال مَيَسَُّنا فِ  يَها لُُغوٌب  َلَغُفوٌر َشُكوٌر الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه ال مَيَسُّ

م يلومون أنفسهم، وميُقتوهنا أشدَّ املقت، فقال تعاىل: }َوقَاَل 2) ( ، وأخرب عن أهل النار أهنَّ
َوَما َكاَن يلَ َعَلْيُكْم  ْمُر ِإنَّ هللَا َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِ  َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكمْ الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي األَ 

ُتْم يل َفال تـَُلوُموين َوُلوُموا أَنـُْفَسُكْم  ) ( ، وقال تعاىل: 3ِمْن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجبـْ
ىَل اإلميَاِن اَدْوَن َلَمْقُت هللِا َأْكرَبُ ِمْن َمْقِتُكْم أَنـُْفَسُكْم ِإْذ ُتْدَعْوَن إِ }ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يـُنَ 

 ( .4فـََتْكُفُروَن  )

جيتهدون يف األعمال الصاحلة؛ حذراً من لوم النفس عنَد انقطاع  كان السَّلف  الصاحلوقد 
 وعاً ( عن أيب هريرة مرف5األعمال على التقصري. ويف " الرتمذي " )

: ))ما ِمْن َميِ ٍت ميوُت إالَّ ندم، إْن كان حمسناً ندم على أْن ال يكوَن ازداد، وإْن كان مسيئاً 
 ندم أْن ال يكون استعتب(( .

وقيل ملسروق: لو قصرَت عن بعض ما تصنع من االجتهاد، فقال: وهللا لو أاتين آٍت، 
رين نفسي إْن ذاك؟ قال: حىت تـَْعذِ فأخربين أْن ال يعذبين، الجتهدت يف العبادة، قيل: كيف 

دخلت النار أْن ال ألومها، أما بلغك يف قول هللا تعاىل: ... }َوال أُْقِسُم اِبلنـَّْفِس اللَّوَّاَمِة  
ا الموا أنفسهم حني صاروا إىل جهنََّم، فاعتنقتهم الزَّابنيُة، وحيل بينهم وبني ما 6) ( إمنَّ

 عت عنهم الرمحة، وأقبل كلُّ امرٍئ منهم يلوُم نفَسهيشتهون، وانقطعت عنهم األماين، ورف
(7. ) 

_________ 

 .74( الزمر: 1)
 .35 - 34( فاطر: 2)
 .22( إبراهيم: 3)
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 .10( غافر: 4)
( . وقال: ))هذا حديث إمنا نعرفه من هذا الوجه، وحيىي 2403( يف " اجلامع الكبري " )5)

 ىي بن عبيد هللا بن موهب املدين(( .بن عبيد هللا قد تكلم فيه شعبة، وهو حي

 .2( القيامة: 6)
 (1).." 3/13( أخرجه: ابن اجلوزي يف " صفة الصفوة " 7)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  .140 ًدا، فـَْليَـتَـبَـوَّْأ َمقْ »"َصلَّى اَّللَّ َواْلَمْعىَن « َعَدُه ِمَن النَّارِ َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمِ 

ُ تـََعاىَل َعْن أَْهِل ا َأنَّ اْلَكاِذَب َعَلْيهِ  َ يـَتَـبَـوَّأُ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر. َوَقْد َأْخرَبَ اَّللَّ ُْم حَيَْمُدوَن اَّللَّ جْلَنَِّة َأهنَّ
ُم اأْلَهْنَاُر َعَلى َما َرَزقـَُهْم ِمْن َفْضِلِه، فـََقاَل: }َونـََزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍ  جَتْرِي ِمْن حَتِْتهِ 

[ 43اُلوا احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َهَدااَن هِلََذا َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْواَل َأْن َهَدااَن اَّللَُّ  ]األعراف: َوقَ 
 ِمَن اجْلَنَِّة [ َوقَاَل: }َوقَاُلوا احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َصَدقـََنا َوْعَدُه َوَأْوَرثـََنا اأْلَْرَض نـَتَـبَـوَّأُ 43]اأْلَْعرَاِف: 

 [ ، َوقَاَل: }َوقَاُلوا احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا احْلََزنَ 74[ ]الزَُّمِر: 74َحْيُث َنَشاُء  ]الزمر: 
َها َنَصٌب َواَل مَيَسُّنَا الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه اَل مَيَسَُّنا ِفي -ِإنَّ َربَـَّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر 

ُْم يـَُلوُموَن 35 - 34[ ]فَاِطٍر: 35 - 34ا لُُغوٌب  ]فاطر: ِفيهَ  [ ، َوَأْخرَبَ َعْن أَْهِل النَّاِر َأهنَّ
َ َوَعدَُكْم  أَنـُْفَسُهْم، َومَيُْقُتوهَنَا َأَشدَّ اْلَمْقِت، فـََقاَل تـََعاىَل: }َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي اأْلَْمرُ  ِإنَّ اَّللَّ

ُتْم يل َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن يل َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتكُ َوْعَد احلَْقِ   ْم فَاْسَتَجبـْ
[ ، َوقَاَل تـََعاىَل: }ِإنَّ الَِّذيَن  22[ ]ِإبـَْراِهيَم: 22َفاَل تـَُلوُموين َوُلوُموا أَنـُْفَسُكْم  ]إبراهيم: 

ميَاِن فَـ َكَفُروا يـَُناَدْوَن َلمَ  َتْكُفُروَن  ]غافر: ْقُت اَّللَِّ َأْكرَبُ ِمْن َمْقِتُكْم أَنـُْفَسُكْم ِإْذ ُتْدَعْوَن ِإىَل اإْلِ
ُ  [ . َوَقْد 10[ ]َغاِفٍر: 10 ِة؛ َحَذرًا ِمْن جَيَْتِهُدوَن يف اأْلَْعَماِل الصَّاحلَِ  َكاَن السََّلف  الصَّالح

ِْمِذيِ  " َعْن َأيب َلْوِم النـَّْفِس ِعْنَد اْنِقطَاِع اأْلَ   ُهَريـَْرَة َمْرُفوًعا: " ْعَماِل َعَلى التـَّْقِصرِي. َويف " الرتِ 
ا َما ِمْن َميِ ٍت مَيُوُت ِإالَّ نَِدَم، ِإْن َكاَن حُمِْسًنا َنِدَم َعَلى َأْن اَل َيُكوَن اْزَداَد، َوِإْن َكاَن ُمِسيئً »

َنُع ِمَن ااِلْجِتَهاِد، َوِقيَل ِلَمْسُروٍق: َلْو َقصَّْرَت َعْن بـَْعِض َما َتصْ « ". َنِدَم َأْن اَل َيُكوَن اْستـُْعِتبَ 
 ".  (2)فـََقاَل: َواَّللَِّ
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"واجلايف عنه ". فالغلو من صفات النصارى، واجلفاء من صفات اليهود، والقصد  .141
 هو املأمور به.

ينهون عن تعظيمهم غاية النهي كأنس الثوري وأمحد. وكان أمحد  كان السلف الصاحلوقد 
يقول: من أان حىت جتيئون إىل؟ اذهبوا اكتبوا احلديث، وكان إذا سئل عن شيء، يقول: سلوا 
العلماء. وإذا سئل عن شيء من الورع يقول: أان ال حيل يل أن أتكلم يف الورع، لو كان بشر 

 حيا تكلم يف هذا.

خالص فقال: اذهب إىل الزهاد، إي شيء حنن جتيء إلينا؟ وجاء إليه رجل وسئل مرة عن اإل
فمسح يده ثيابه ومسح هبما وجهه، فغضب اإلمام أمحد وأنكر ذلك أشد اإلنكار وقال: 

 عمن أخذمت هذا األمر؟

)الثاين( التشبه أبهل اخلري والتقوى واإلميان والطاعة فهذا حسن مندوب إليه، وهلذا يشرع 
لك ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وآدابه وأخالقه. وذاالقتداء 

مقتضى احملبة الصحيحة، فإن املرء مع من أحب، وال بد من مشاركته يف أصل عمله وان 
 (1)قصر احملب عن درجته.." 

 "وأما سؤاله َعن املرأة فال حيتمل أن يكون بلسانه. وهللا أعلم. .142

فإن َكاَن البخاري ذكر َهَذا الباب لالستدالل هبذا احلَِدْيث َعَلى أن نظر املصلي  ويف اجلملة؛
إىل َما َبنْي يديه غري قادح يف صالته، فـََقْد ذكران أن احلَِدْيث ال دليل ِفيِه َعَلى النظر إىل 

آلخرة ا الدنيا ومتعلقاهتا، وإن َكاَن مقصوده االستدالل ِبِه َعَلى استحباب الفكر للمصلي يف 
جلنة بقلبه َكاَن حسناً؛ ألن ِفيِه إىل ا -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ومتعلقاهتا، وجعل نظر النَّيب  

عد املصلي مأمور أبن يعبد هللا كأنه يراه، فينبغي لَُه أن يسغرق فكره يف قربه من هللا، وفيما و 
 ين َما يتلوه من القرآن.هللا أولياءه، وتوعد بِِه أعداءه، ويف الفكر يف معا

أى ينجلي الغيب لقلوهبم يف الصالة، َحىتَّ كأهنم ينظرون إليها ر  َكاَن السلف الصاحلوقد 
عني، فمن َكاَن يغلب َعِليِه اخلوف واخلشية ظهر لقلبه يف الصالة صفات اجلالل من القهر 

ة، كما َكاَن وقف القياموالبطش والعقاب واالنتقام وحنو َذِلَك، فيشهد النار ومتعلقاهتا وم
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يل  يـَُقول: َما دخلت يف الصالة قط إال مثلت -صاحب األوزاعي  -َسِعيد ْبن َعْبد العزيز 
 جهنم.

ومن َكاَن يغلب َعِليِه احملبة والرجاء، فإنه مستغرق يف مطالعة صفات اجلالل والكمال والرأفة 
تقريب قاهتا، ورمبا شهد يوم املزيد و والرمحة والود واللطف وحنو َذِلَك، فيشهد اجلنة ومتعل

 احملبني ِفيِه.

 أصبح، ، أَنَُّه صلى ليلة، فما انصرف َحىتَّ -َوُهَو من الصََّحابَة  -وقد روي َعن َأيب رحيانة 
 (1)َوقَاَل: َما زال قليب يهوى يف اجلنة وما أعد هللا فيها." 

: أن املستحب لإلماِم أن يقومَ  .143  وال جيلَس يف كل "وحكي عن أصحاب الشافعيَّ
 الصلواِت.

ُِ لإلماِم أن يقوَم عقَب سالمِه إذا مل  وقد نصَّ الشافعيَّ يف ))املختصر(( على أنه يستحَب
 سكن خلفَه نساٌء.

فأما املأموم فال يكره له اجللوُس بعَد الصال ة يف مكانه، يذكُر هللَا، حصوصًا بعد الصبِح 
 والعصِر، وال نعلُم يف ذلك خالفاً.

صَح احلديُث يف أن املالئكَة تصليَّ على العبِد ما داَم يف مصاله، ما مل حيدُث، وقد وقد 
حيافظوَن  احل  وكان السلف  الصسبق ذكرُه، ووردت أحاديُث يف اجللوِس بعد الصبِح والعصِر، 

 عليه.

 ومىت أطال اإلماُم اجللوس يف مصالُه، فإن للمأموِم ان ينصرَف ويرتكه، وسواٌء كان جلوسهُ 
 مكروهاً أو غري مكروٍه.

قال ابُن مسعوٍد: إذا فرَغ اإلماُم ومل يقم ومل ينحرُف، وكانت لك حاجٌة فاذهب ودعه، فقد 
 (2)متتَّ صالتك.." 

 "يشهدون اجلمعة مع األمراء. .144

يفعلون عند أتخري بين أمية للجمعة عن وقتها، ومنهم من   كان السلف الصاحلوكذلك 
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يف املسجد قبل خروج الوقت، ومل يكن أحد منهم يصلي  كان يومئ ابلصالة وهو جالسٌ 
 اجلمعة لوقتها، ويف ذلك مفاسد كثرية تسقط اجلمعة خبشية بعضها.

ويف ))هتذيب املدونة(( للمالكية: وإذا أتى من أتخري األئمة ما يستنكر مجع الناس ألنفسهم 
 أن قدروا، وإال صلوا ظهراً، وتنفلوا بصالهتم معهم.

 ب عليه اجلمعة مثل املرضى واملسافرين وأهل السجن فجآئز أن جيمعوا.قال: ومن ال جت

وأراد ابلتجميع هنا: صالة الظهر مجاعًة، ال صالة اجلمعة؛ فإنه قال قبله: وإذا فاتت اجلمعة 
 من جتب عليهم فال جيمعوا.

ب والفرق بني صالة الظهر مجاعًة يوم اجلمعة، ممن جتب عليه وممن ال جتب عليه: أن من جت
 عليه يتهم يف تركها، خبالف من ال جتب عليه فإن عذره ظاهٌر.

وقد روي عن ابن سريين، أن جتميع االنصار ابملدينة إمنا كان عن رأيهم، من غري أمر النيب 
 ابلكلية، وأن ذلك كان قبل فرض اجلمعة. -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -

: ثنا -ليه هو: ابن ع–ه(( : ثنا أيب: ثنا امساعيل قال عبد هللا ابن اإلمام أمحد يف ))مسائل
 (1)ايوب، عن حممد بن سريين، قال: نبئت أن االنصار." 

""هو يشغل عما هو أهم منه"، ولكن عند بعد العهد بكالم السلف وطول املدة  .145
وانتشار كالم املتأخرين يف معاين احلديث والفقه انتشارا كثريا مبا خيالف كالم السلف األول، 
يتعني ضبط كالم السلف من األئمة، ومجعه، وكتابته، والرجوع إليه، ليتميز بذلك ما هو 

 مأثور عنهم، مما أحدث بعدهم، مما هو خمالف هلم.

 وكان ابن مهدي يندم على أن ال يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسريه.

 "تدوين الكالم يف العلل والتواريخ وأمهيته"

 

والتواريخ قد دون أئمة احلفاظ، وقد هجر يف هذا الزمان ودرس حفظه  وكذا الكالم يف العلل
وفهمه، فلوال التصانيف املتقدمة فيه ملا عرف هذا العلم اليوم ابلكلية، ففي التصنيف فيه 

ة ، ومع سعكان السلف الصاحلونقل كالم األئمة املتقدمني مصلحة عظيمة جدا. وقد 
رت ن ابلكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجحفظهم، وكثرة احلفظ يف زماهنم، أيمرو 
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فيه علوم سلف األمة وأئمتها، ومل يبق منها إال ما كان مدوان يف الكتب، لتشاغل أهل هذا 
 الزمان مبدارسة اآلراء وحفظها؟

 قال أبو قالبة: الكتابة أحب إيل من النسيان.

 وقال ابن املبارك: لوال الكتاب ملا حفظنا.

 (1)خربين امليموين، أنه قال أليب عبد هللا، يعين أمحد بن." وقال اخلالل: أ
ى اَّللَُّ َعَلْيِه "َوُهَو خُمَاِلٌف ِلَما َيُدلُّ َعَلْيِه َأْكثـَُر اأْلََحاِديِث َوَقِد اْشتَـَهَر مَتَدُُّح النَّيبِ  َصلَّ  .146

ُص اأْلَْجَر َما َوَقَع التََّمدُُّح هِبَا َوأَْيًضا ْو َكاَنْت تـَنـْقُ َوَسلََّم حِبِلِ  اْلَغِنيَمِة َوَجْعِلَها ِمْن َفَضاِئِل أُمَِّتِه فـَلَ 
 َبْدٍر فَِإنَّ َذِلَك َيْستَـْلزُِم َأْن َيُكوَن َأْجُر أَْهِل َبْدٍر أَنـَْقَص ِمْن َأْجِر أَْهِل ُأُحٍد َمَثاًل َمَع َأنَّ أَْهلَ 

ْشَكال بن  َوذََكَر َأنَّ بـَْعَضُهْم َأَجاَب  َعْبِد اْلرَبِ  َوَحَكاهُ ِعَياضٌ أَْفَضُل اباِلت َِفاِق َوسبق ِإىَل َهَذا اإْلِ
َس مبَْشُهوٍر َوَهَذا َعْنُه أِبَنَُّه َضعََّف َحِديَث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو أِلَنَُّه ِمْن رَِوايَِة مُحَْيِد ْبِن َهاِنٍئ َولَيْ 

ُنَس َوَغرْيمُُهَا َواَل يـُْعَرُف ِفيِه جَتْرِيٌح ْسِلٍم َوَقْد َوثَـَّقهُ النََّساِئيُّ وبن يُو َمْرُدوٌد أِلَنَّهُ ثَِقةٌ حُيَْتجُّ ِبِه ِعْنَد مُ 
ُهْم َمْن مَحََل نـَْقَص اأْلَْجِر َعَلى َغِنيَمٍة ُأِخَذْت َعَلى َغرْيِ َوْجِهَها َوظُُهوُر َفَسادِ  َهَذا  أِلََحٍد َوِمنـْ

ْطَناِب يف  ُلُث اأْلَْجِر َواَل أََقلُّ ِمْنُه َردِ ِه ِإْذ َلْو َكاَن اأْلَْمُر َكَذِلَك ملَْ يـَْبَق هَلُْم ثُـ اْلَوْجِه يـُْغيِن َعِن اإْلِ
ُهْم َمْن مَحََل نـَْقَص اأْلَْجِر َعَلى َمْن َقَصَد اْلَغِنيَمَة يف اْبِتَداِء ِجَهاِدِه َومَحََل مَتَاَمُه عَ  َلى َمْن َوِمنـْ

ٌع ِإىَل َمْن َأْخَلَص يِه َنظٌَر أِلَنَّ َصْدَر احْلَِديِث ُمَصر ٌِح أِبَنَّ اْلُمَقسََّم رَاجِ َقَصَد اجلَِْهاَد حَمًْضا َوفِ 
ْنِدي ِإْجرَاءُ احْلَِديَثنْيِ لَِقْولِِه يف َأوَّلِِه اَل خُيْرُِجهُ ِإالَّ ِإميَاٌن يب َوَتْصِديٌق ِبُرُسِلي َوقَاَل ِعَياٌض اْلَوْجهُ عِ 

ْشَكاِل اْلُمتَـَعلِ ِق أِبَهْ َعَلى ظَاِهرمِِهَا  ْب َعِن اإْلِ ِل بدر َوقَاَل بن َواْسِتْعَماهُلَُما َعَلى َوْجِهِهَما َومَلْ جيُِ
َر تـَتَـَفاَوُت َدِقيق اْلِعيد التعارض َبنْيَ احْلَِديَثنْيِ َبِل احْلُْكُم ِفيِهَما َجاٍر َعَلى اْلِقَياِس أِلَنَّ اأْلُُجو 

َا َشقَِّة ِفيَما َكاَن َأْجرُُه حِبََسِب َمَشقَِّتِه ِإْذ لِْلَمَشقَِّة ُدُخوٌل يف حِبََسِب زاَِيَدِة اْلمَ   اأْلَْجِر َوِإمنَّ
اَن السََّلف  كَ اْلُمْشِكُل اْلَعَمُل اْلُمتَِّصُل أبَِْخِذ اْلَغَنائِِم يـَْعيِن فـََلْو َكاَنْت تـَنـُْقُص اأْلَْجَر َلَما 

  ُ ْعِض اْلَمَصاِلِح اجْلُْزئِيَِّة ا فـَُيْمِكُن َأْن جُيَاَب أبَِنَّ َأْخَذَها ِمْن ِجَهِة تـَْقِدمِي بَـ يـُثَاِبُروَن َعَليـْهَ  الصَّالح
يِن َوقـُوًَّة ِلُضَعَفاِء اْلُمسْ  ِلِمنَي َوِهَي َعَلى بـَْعٍض أِلَنَّ َأْخَذ اْلَغَنائِِم َأوََّل َما ُشرَِع َكاَن َعْواًن َعَلى الدِ 

 َعمَِّن اْسَتْشَكَل تَـَفُر هَلَا بـَْعُض النـَّْقِص يف اأْلَْجِر ِمْن َحْيُث ُهَو َوأَمَّا اجْلََوابُ َمْصَلَحةٌ ُعْظَمى يـُغْ 
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َبِغي َأْن َيُكوَن التـََّقابُُل َبنْيَ َكَماِل اأْلَْجِر َونـُْقَصانِهِ   ِلَمْن يـَْغُزو َذِلَك حِبَاِل َأْهِل َبْدٍر فَالَِّذي يـَنـْ
 َعَدِم اْلَغِنيَمِة أَْفَضُل ِمْنُه َنْم َأْو يـَْغُزو فـَيَـْغَنُم فـََغايـَُتُه َأنَّ َحاَل أَْهِل َبْدٍر َمَثاًل ِعْندَ بِنَـْفِسِه ِإَذا مَلْ يـَغْ 

 يَرِْد ِعْنَد ُوُجوِدَها َواَل يـَْنِفي َذِلَك َأْن َيُكوَن َحاهُلُْم أَْفَضَل ِمْن َحاِل َغرْيِِهْم ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى َوملَْ 
ُْم َلْو مَلْ يـَْغَنُموا َكاَن َأْجرُُهْم حِبَالِِه ِمْن َغرْيِ زاَِيَدٍة َواَل يـَْلَزُم ِمْن كَ ِفيِهْم نَ  ُْم صٌّ َأهنَّ ْونِِه َمْغُفورًا هَلُْم َوَأهنَّ

 فـََغرْيُ َوارٍِد ِإْذ مِ أَْفَضُل اْلُمَجاِهِديَن َأْن اَل َيُكوَن َورَاَءُهْم َمْرتـََبٌة ُأْخَرى َوأَمَّا ااِلْعرتَاُض حِبِلِ  اْلَغَنائِ 
َواَب بِنَـْفِسِه اَل يـَْلَزُم ِمِن احلِْلِ  ثـُُبوُت َوفَاِء اأْلَْجِر ِلُكلِ  َغاٍز َواْلُمَباُح يف اأْلَْصِل اَل َيْستَـْلزُِم الثَـّ 

 َذِلَك َفَمَع ِصحَِّة ثـُُبوِت عَ َلِكْن ثـََبَت َأنَّ َأْخَذ اْلَغِنيَمِة َواْسِتياَلَءَها ِمِن اْلُكفَّاِر حَيُْصُل الثَـَّواُب َومَ 
ُل َلُه ِمْن اْلَفْضِل يف َأْخِذ اْلَغِنيَمِة َوِصحَِّة التََّمدُِّح أبَِْخِذَها اَل يـَْلَزُم ِمْن َذِلَك َأنَّ ُكلَّ َغاٍز حَيْصُ 

ًئا اْلبَـتََّة قـُْلُت َوالَِّذي َمثََّل أبَِ  ِل َبْدٍر أَرَاَد التـَّْهوِيَل َوِإالَّ فَاأْلَْمُر هْ َأْجِر َغزَاتِِه َنِظرُي َمْن ملَْ يـَْغَنْم َشيـْ
 حَيُْصْل هَلُْم َعَلى َما تـََقرََّر آِخرًا أِبَنَُّه اَل يـَْلَزُم ِمْن َكْوهِنِْم َمَع َأْخِذ اْلَغِنيَمِة أَنـَْقَص َأْجرًا ممَّا َلْو ملَْ 

 ِإىَل َمْن بـَْعَدُهْم َكَمْن َشِهَد ِنيَمَة َمْفُضوِلنَي اِبلنِ ْسَبةِ َأْجُر اْلَغِنيَمِة َأْن َيُكونُوا يف َحاِل َأْخِذِهُم اْلغَ 
ًئا َبْل َأْجُر اْلَبْدرِيِ  يف اأْلَْصِل َأْضَعاُف َأْجِر َمْن بـَْعَدُه مِ  ثَاُل َذِلَك ُأُحًدا ِلَكْوهِنِْم ملَْ يـَْغَنُموا َشيـْ

يِ  َمَثاًل ِبَغرْيِ َغِنيَمٍة ِمائٌَة رْيِ َغِنيَمٍة ِستُِّمائٍَة َوَأْجَر اأْلُُحدِ َأْن َيُكوَن َلْو فُِرَض َأنَّ َأْجَر اْلَبْدرِيِ  ِبغَ 
َنا َذِلَك اِبْعِتَباِر َحِديِث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو َكاَن لِْلَبْدرِيِ  ِلَكْونِِه َأَخَذ ا ْلَغِنيَمَة ِمائـََتاِن فَِإَذا َنَسبـْ

تِ ِماَئِة فـَيَ  َا اْمَتاَز أَْهُل َبْدرٍ َوِهَي ثـُُلُث السِ   ِبَذِلَك ِلَكْوهِنَا َأوََّل ُكوُن َأْكثـََر َأْجرًا ِمَن اأْلُُحِديِ  َوِإمنَّ
ْساَلِم َوقـُوََّة َغْزَوٍة َشِهَدَها النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِقَتاِل اْلُكفَّاِر وََكاَن َمْبَدَأ اْشِتهَ  اِر اإْلِ

يًعا َفَصاَرتْ أَْهِلِه َفكَ  اَل يـَُوازِيَها  اَن ِلَمْن َشِهَدَها ِمْثُل َأْجِر َمْن َشِهَد اْلَمَغازَِي الَّيِت بـَْعَدَها مجَِ
َأنَّ الَِّذي اَل  َشْيٌء يف اْلَفْضِل َواَّللَُّ أَْعَلُم َواْخَتاَر بن َعْبِد اْلرَبِ  َأنَّ اْلُمرَاَد بِنَـْقِص َأْجِر َمْن َغِنمَ 

 َفَكاَن اأْلَْجُر ِلَما ْزَداُد َأْجرُُه حِلُْزنِِه َعَلى َما فَاَتُه ِمَن اْلَغِنيَمِة َكَما يـُْؤَجُر َمْن ُأِصيَب مبَا َلهُ يـَْغَنُم يَـ 
ُمَبايـََنُة  نـََقَص َعِن اْلُمَضاَعَفِة ِبَسَبِب اْلَغِنيَمِة ِعْنَد َذِلَك َكالنـَّْقِص ِمْن َأْصِل اأْلَْجِر َواَل خَيَْفى

 (1)التَّْأِويِل."  َهَذا
 ( .1"بدرهم حلما تفطرين عليه؟ فقالت: ال تعنيين، لو كنت ذكرتين لفعلت ) .147

وخرج مالك أن مسكينا سأل عائشة وهي صائمة وليس يف بيتها إال رغيف؛ فقالت  -

                                         
 6/9فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين  (1)
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ملوالة هلا: أعطيه إايه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إايه. قالت: 
وكفنها  شاة -ما كان يهدي لنا-ما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ففعلت. قالت: فل

 ( .3( ؛ فدعتين عائشة، فقالت: كلي من هذا. هذا خري من قرصك )2)

( ، وابعت ما هلا مبئة ألف 4وروي عنها أهنا قسمت سبعني ألفا وهي ترقع ثوهبا ) -
وايل على بعض اململكة؛ فال أيخذ ( ، وهذا يشبه ال5وقسمته، مث أفطرت على خبز الشعري )

( ، وال اعرتاض 6إال من امللك؛ ألنه قام له اليقني بقسم هللا وتدبريه مقام تدبريه لنفسه )
 على هذا املقام مبا تقدم؛ فإن صاحبه يرى تدبري هللا له خريا

_________ 

)رقم « اداملستج»( ، والدارقطين يف 8/67« )الطبقات الكربى»( أخرجه ابن سعد يف 1)
، واحلاكم يف -( 738/ق 16« )اتريخ دمشق»ومن طريقه ابن عساكر يف -( 37، 36

« اجلعدايت»( ، والبغوي يف 49، 2/47« )احللية»( ، وأبو نعيم يف 4/13« )املستدرك»
 ( إبسناد صحيح، أبلفاظ مقاربة.1673)

ا. وال تعارض؛ ا دار ووقع يف بعض طرقه أن معاوية هو الذي بعث إليها ابملال، اشرتى به منه
فهو املرسل، وابن الزبري املرسل؛ إال إذا محل على تعدد القصة، وهللا أعلم. وانظر ما سيأيت 

 ( ، وتعليقنا عليه.158عند املصنف )ص 

كان هذا من طعامهم، أيتون إىل الشاة أو اخلروف،   -أو بعض وجوههم -( إن العرب2)
 خيرج من ودكه كفنوه فيه، مث علقوه يف التنور، فالفإذا سلخوه غطوه كله بعجني دقيق الرب، و 

« االستذكار»شيء إال يف ذلك الكفن، وذلك من طيب الطعام عندهم، قاله ابن عبد الرب يف 
(27/407. ) 

رواية أيب مصعب(  -2105رواية حيىي، ورقم  -2/997« )املوطأ»( أخرجه مالك يف 3)
 بالغا عن عائشة.

 ( .2/47« )حلليةا»( أخرجه أبو نعيم يف 4)

 ( ، وفيه أيوب بن سويد، وهو ضعيف.48 -2/47« )احللية»( أخرجه أبو نعيم يف 5)

( إنفاق األموال يف وجوه اخلري عظيم، وهو عنوان الثقة ابهلل وتفويض األمر إليه، وهذا ما 6)
يفعله، وأما السعي يف اكتساب الرزق من طرقه املشروعة؛ فهو ما  كان السلف الصاحل
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ث عليه الشرع ويستدعيه االحتفاظ بعزة النفس وشرفها، وال حيق للرجل أن ينكث يده حي
 (1)من العمل وهو قادر =." 

ِه َخَلٌل "َفَجاَز هَلُْم إقَاَمتـَُها َبْل َوَجَب، انـْتَـَهْت ِعَبارَُة الشَّرِْح اْلَمْذُكوِر. َوَمْن َكاَن بِِلَسانِ  .148
َوَمىَت ملَْ يـَْرُجُه َكَذِلَك  - طَاَل الزََّمُن َوِإنْ  -َي َزَوالُُه َعاَدًة لِتَـَعلٍُّم َلزَِمُه يف اْلَفاحِتَِة َمَثاًل َفَمىَت ُرجِ 

 ملَْ يـَْلَزْمُه.

 

ُ َعْنُه  -)َوُسِئَل(   ًيا؟َهْل ُيْشرَتَُط يف اْلُمبَـلِ ِغ َأْن َيُكوَن ثَِقًة ُمَصل ِ  -َرِضَي اَّللَّ

َماُم اَل )َفَأَجاَب( ِبَقْولِِه: نـََعْم، ُيشْ   جَيُوُز ااِلْعِتَماُد َعَلى رَتَُط يف اْلُمبَـلِ ِغ َأْن َيُكوَن ثَِقًة، وََكَذا اإْلِ
اَن ثَِقًة، جُمَرَِّد َصْوتِِه، إالَّ إْن َكاَن ثَِقًة، وََكَذِلَك اْلُمَؤذِ ُن اَل جَيُوُز ااِلْعِتَماُد َعَلى َصْوتِِه إالَّ إْن كَ 

ْعاَلُم ِبُدخُ َوِإْن َصحَّ أََذاُن اْلَفا َعاِر؛ َواإْلِ َئاِن؛ إْظَهاُر الشِ  وِل اْلَوْقِت. ِسِق؛ أِلَنَّ اْلَقْصَد ِمْنُه َشيـْ
ِلَك ملَْ جَيُْز َواأْلَوَُّل َمْوُجوٌد يف أََذاِن اْلَفاِسِق؛ َوِلَذِلَك َصحَّ أََذانُُه، َوالثَّاين َغرْيُ َمْوُجوٍد ِفيِه فَِلذَ 

َقْصَد الدَّاَلَلُة َعَلى مَّا َكْوُن اْلُمبَـلِ ِغ ُمَصلِ ًيا، َأْو طَاِهرًا فـََغرْيُ َشْرٍط ِعْنَداَن؛ أِلَنَّ الْ اْعِتَماُد َصْوتِِه َوأَ 
بَـَعهُ اْلُمْقَتُدوَن، َوَهَذا َحاِصٌل بِتَـْبِليِغ الثِ َقِة، َوِإْن َكاَن َغرْيَ  َماِم َحىتَّ يـَتـْ ٍر،  ِفْعِل اإْلِ ُمَصلٍ  َواَل ُمَتَطهِ 

ُ ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل أَْعَلُم اِبلصََّواِب.َواَ   َّللَّ

 

ُ النـَّْفَع ِبُعُلوِمِه  -)َوُسِئَل(  َفضَُّلوا ِبِه إْن َكاَن َكاَن َهْل لِلطَّاُعوِن قـُُنوٌت خَمُْصوٌص فـَتَـ  -أََداَم اَّللَّ
 نَـَفعَ َدَواًء ُجرِ َب فَـ  َوِإالَّ فـَُيْجَمُع قـُُنوٌت َلُه، َوَهْل َأَحٌد ِمْن احْلَُكَماِء ذََكَر َلهُ 

ُ َعْنُه  -)َفَأَجاَب(  ُهْم ِبَقْولِِه: اْختَـَلَف اْلُمَتَأخِ ُروَن يف اْلُقُنوِت لِل -َرِضَي اَّللَّ طَّاُعوِن؛ َفَكِثرٌي ِمنـْ
ُهْم َعَلى أَنَّهُ يـُْقَنُت َلهُ َوهُ   اْلُمْعَتَمُد، وََكْونُهُ َشَهاَدًة وَ َعَلى أَنَّهُ اَل يـُْقَنُت َلُه؛ أِلَنَّهُ َشَهاَدٌة، وََكِثريٌ ِمنـْ

َما َصرَُّحوا اَل مَيَْنُع اْلُقُنوَت َلُه، َكَما َأنَّ ُهُجوَم اْلُكفَّاِر َعَلى اْلُمْسِلِمنَي يـَْقَتِضي اْلُقُنوَت َلُه، كَ 
ُهْم َشِهيًدا، َعَلى أَنَّهُ ِمْن النـََّوازِِل اْلِعظَا ؛ إْذ ِفيهِ َمْوُت اْلُعَلَماِء َوالصَُّلَحاِء مِ ِبهِ َوِإْن َكاَن اْلَمْقُتوُل ِمنـْ

يِن َما اَل خَيَْفى، َفطُ  ِلَب َصْرفُُه َوبـََقاُء الرََّعاِع َواجْلََهَلِة َوالطََّغاِم، َويف َذِلَك ِمْن اْخِتاَلِف مَشِْل الدِ 
، َبْل يـُْقَنُت ِفيِه ِبُقُنوِت ُصوصٌ ِلَذِلَك؛ َوِإْن َكاَن يف نـَْفِسِه َشَهاَدًة، َوَعَلْيِه َفاَل قـُُنوَت َلُه خمَْ 

َدَعا ِبَصْرِفِه ِمْن  - َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ  -الصُّْبِح َلِكْن يـَتَـَعرَُّض يف آِخرِِه ِلُسَؤاِل َرْفِعِه؛ أِلَنَُّه 
                                         

 14السر املكتوم يف الفرق بني املالني احملمود واملذموم، السخاوي، مشس الدين ص/ (1)
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يًَة َكِثريًَة ِمْن أَْعَظِمَها َشمُّ اْلَعْنرَبِ هُ أَْدوِ أَْهِل اْلَمِديَنِة َونـَْقِل َواَبِئَها إىَل اجْلُْحَفِة َوَقْد ذََكَر احْلَُكَماءُ لَ 
َقاًل َواَل َوااِلْحرتَاُز َعْن اهْلََواِء َما أَْمَكَن َواْسِتْعَماُل اأْلَْدِويَِة اْلَقِليَلِة اْلَكْيُموِس الَّيِت اَل ُتوِرُث ثِ 

ُ ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل أَْعَلُم اِبلصَّ   َواِب.خَتِْليطًا، َوَاَّللَّ

 

 بـَْعَد اْلَمْغِرِب لِبَـَقاِء َعْن الرَّْكَعَتنْيِ اللََّتنْيِ ُيَصلِ يِهَما النَّاِسُكونَ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -)َوُسِئَل( 
ميَاِن َمَثاًل َأْو ُمْطَلَق ِفْعِل الصَّاَلِة؟ َوِفيَما بـَْعَد اْلَمغْ  ميَاِن َهْل يـَْنِوي هِبَِما بـََقاَء اإْلِ َغرْيَ  ِربِ اإْلِ

َكْيَف يـَْنِوي بِِه ُسنَِّتَها ِمْن َصاَلِة اأْلَوَّاِبنَي َوَغرْيَِها َهْل ُتَضاُف يف اْلَمْغِرِب يف النِ يَِّة َمَثاًل َأْو اَل َو 
َلَها َواَلَّيِت  ُب تـَْعِيينـَُها اِبَلَّيِت قـَبـْ رَِة َأجيَِ َمِة َواْلُمَتَأخِ  بـَْعَدَها َكَما اقـَْتَضاُه َكاَلُم  َويف ُسنَِّة الظُّْهِر اْلُمتَـَقدِ 

ُب ُمْطَلًقا َوَما ال ْسَنِويُّ، َأْو اَل جيَِ َمَة َكَما ذََكَرُه اإْلِ اِجُح رَّ اْلَمْجُموِع، َأْو اَل؟ إالَّ إَذا َأخََّر اْلُمتَـَقدِ 
َمَة ا َواحْلَرِيُّ اِباِلْعِتَماِد، َوِإْن قـُْلُتْم اِبْلُوُجوِب فـََهْل يـُْلِحُق هِبَا ُسنَّةَ  ْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء اْلُمتَـَقدِ 

َرَة، َأْو اَل؟ َوِإْن قـُْلُتْم اَل، َفَما اْلَفْرُق َبنْيَ احْلُْكَمنْيِ؟  َواْلُمَتَأخِ 

 بَِنْدِب رُّواَيينُّ )َفَأَجاَب( ِبَقْولِِه: الرَّْكَعَتاِن َبنْيَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ُسنٌَّة؛ فـََقْد َصرََّح اْلَماَوْرِديُّ َوال
 - أَنَُّه َصاَلِة اأْلَوَّاِبنَي قَااَل: َوُتَسمَّى َصاَلَة اْلَغْفَلِة حِلَِديٍث ِبَذِلَك، َوَأْكَمُلَها ِعْشُروَن؛ خِلَرَبِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َها ُغِفَر نَي، َفَمْن َصالَّ َكاَن ُيَصلِ يَها ِعْشرِيَن َويـَُقوُل: َهِذِه َصاَلُة اأْلَوَّابِ   -َصلَّى اَّللَّ
 َلُه.

  ُ َا ُدوَن صَ  وََكاَن السََّلف  الصَّالح اَلِة الضَُّحى يف ُيَصلُّوهَنَا قَاَل الرُّواَيينُّ: َواأْلَْظَهُر ِعْنِدي َأهنَّ
 التَّْأِكيِد اهـ.

َها مُجْلَ  ، قَاَل مَجٌْع: َوُرِوَيْت ِستًّا ةً َوُرِوَي ِفيَها َأَحاِديُث َوآاَثٌر َكِثريٌَة، ذََكَر احْلَاِفُظ َعْبُد احلَْقِ  ِمنـْ
ِْمِذيِ  أَنَُّه  تَّ رََكَعاٍت َبنْيَ اْلَمْغِرِب َمْن َصلَّى سِ »قَاَل  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َفِفي الرتِ 

نَـُهنَّ »ِبزاَِيَدِة  َلِكنْ  وََكَذا َرَواُه اْبُن َماَجهْ « َواْلِعَشاِء ُكِتَبْت َلُه ِعَباَدُة ثِْنيَتْ َعْشَرَة َسَنةً  اَل يـََتَكلَُّم بـَيـْ
 « .ِبُسوءٍ 

 « .َزَبِد اْلَبْحرِ  ُغِفَرْت ُذنُوبُُه َوِإْن َكاَنْت ِمْثلَ »َويف َحِديٍث َغرِيٍب َكَما قَالَُه اْبُن َمْنَدْه 

 َوُرِوَيْت أَْربـًَعا َوُرِوَيْت رَْكَعَتنْيِ، َومُهَا اأْلََقلُّ اهـ.

َياِن َصاَلَة اْلَغْفَلِة َوَصاَلَة اأْلَوَّاِبنَي، َوأَمَّا كَ فـَُعِلَم َأنَّ تـَْينِ  ميَاِن فـَُهَو ك الرَّْكَعَتنْيِ ُيَسمَّ ْوهُنَُما لِبَـَقاِء اإْلِ
 اَل َأْصَل َلُه؛ إْذ ملَْ نـََر َمْن ذََكَرُه، َواَل َدلِيَل لَُه ِمْن ِجَهِة النـَّْقِل َواَل ِمْن ِجَهِة اْلِقَياِس.
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ميَاِن َعْوُد بـَرََكِتِهَما َعَلى ُمَصلِ يَواْلَمْعىَن  ِهَما َحىتَّ حُيَْفَظ يف ؛ أِلَنَُّه إْن َكاَن أُرِيَد ِبَكْوهِنَِما لِبَـَقاِء اإْلِ
ْو ِل َواْلُفُروِض أَ اُْحِتيَج إىَل إقَاَمِة َدلِيٍل خُيَصِ ُصُهَما ِبَذِلَك ُدوَن َغرْيمِِهَا ِمْن بَِقيَِّة النـََّوافِ  -إميَانِِه 

 (1)الدَُّعاَء ِفيِهَما خِبُُصوِصِهَما ِبَذِلَك، َأْو الشُّْكَر هِبَِما خِبُُصوِصِهَما َعَلى بـََقائِِه إىَل." 
َها، قَاَلْت:  - 1174" .149 لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ »َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ

ًتا يف اجلَْ َوَسلََّم: " َمْن َصلَّى بـَْعَد اْلمَ  ُ َلُه بـَيـْ ِْمِذيُّ.« ". نَّةِ ْغِرِب ِعْشرِيَن رَْكَعًة َبىَن اَّللَّ  َرَواُه الرتِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ْعَد )َوَعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َصلَّى بَـ  - 1174
ًتا "( ، َأْي َعِظيمً اْلَمْغِرِب "( ، أَ  ُ َلُه بـَيـْ ا ُمْشَتِماًل َعَلى ْي: بـَْعَد فـَْرِضِه )" ِعْشرِيَن رَْكَعًة َبىَن اَّللَّ

َقِطًعا ِبِصيَغِة التَّ  ِْمِذيُّ( : قَاَل ِمريَُك: َرَواُه ُمنـْ ْمرِيِض فـََقاَل: أَنـَْواِع النِ َعِم. )" يف اجْلَنَِّة " َرَواُه الرتِ 
، َعْن اِئَشَة َوذََكَرُه، َوَرَواُه اْبُن َماَجْه ُمتَِّصاًل ِمْن رَِوايَِة يـَْعُقوَب ْبِن اْلَولِيدِ َوُرِوَي َعْن عَ   اْلَمَدين ِ

بَهُ َأمْحَُد َوَغرْيُُه، ذََكَرهُ اْلُمْنِذرِيُّ، َوقَاَل اْبُن َحَجٍر: وَ  ِفيَها َحِديٌث أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، َويـَْعُقوُب َكذَّ
َهِذِه َصاَلُة اأْلَوَِّلنَي َفَمْن »َكاَن ُيَصلِ يَها ِعْشرِيَن َويـَُقوُل: "   -َعَلْيِه السَّاَلُم  -ُهَو أَنَُّه آَخُر وَ 

َها ُغِفَر َلهُ  ُ  « ". َصالَّ ْت أَْربـًَعا، َوُرِوَيْت رَْكَعَتنْيِ، ُيَصلُّوهَنَا، قَاَل مَجٌْع: َوُرِويَ  وََكاَن السََّلف  الصَّالح
َها ا رَْكَعَتاِن َوَأْكثـَرَُها ِعْشُروَن. َوُرِوَي ِفيَها َأَحاِديُث َكِثريٌَة ذََكَر احْلَاِفُظ َعبْ َفأَقـَلُّهَ  ُد احلَْقِ  ِمنـْ

 (2)مُجَْلًة.." 
ذََكَر َأنَّ "َبْدٍر أَْفَضُل اِبت َِفاٍق، ذََكَر َهَذا ااِلْسِتْشَكاَل اْبُن َعْبِد اْلرَبِ  َوَحَكاُه ِعَياٌض، وَ  .150

ْشُهوٍر َوَهَذا ُهْم َأَجاَب ِبَضْعِف َحِديِث اْبِن َعْمرٍو أِلَنَُّه ِمْن رَِوايَِة مُحَْيِد ْبِن َهاِنٍئ َولَْيَس مبَِ بـَْعضَ 
ٍد، يِه جَتْرِيٌح أِلَحَ َمْرُدوٌد أِلَنَُّه اْحَتجَّ ِبِه ُمْسِلٌم َوَوثَـَّقُه النََّساِئيُّ َواْبُن يُوُنَس َوَغرْيمُُهَا َواَل يـُْعَرُف فِ 

ُهْم َمْن مَحََل نـَْقَص اأْلَْجِر َعَلى َغِنيَمٍة ُأِخَذْت َعَلى َغرْيَِها، َوظُُهوُر َفَساِد َهَذا اْلَوْجهِ  يـُْغيِن  َوِمنـْ
ُهْم َمْن مَحََلُه َعلَ  َقَصَد  ى َمنْ َعْن َردِ ِه ِإْذ َلْو َكاَن َكَذِلَك مَلْ يـَْبَق هَلُْم ثـُُلُث َأْجٍر َواَل أََقلَّ ِمْنُه، َوِمنـْ

نَّ احْلَِديَث اْلَغِنيَمَة يف اْبِتَداِء ِجَهاِدِه َومَحََل مَتَاَمُه َعَلى َمْن َقَصَد اجلَِْهاَد حَمًْضا َوِفيِه َنظٌَر ؛ أِلَ 
 َصرََّح أِبَنَّ َهَذا اْلِقْسَم رَاِجٌع ِإىَل َمْن َأْخَلَص لَِقْولِِه: اَل خُيْرُِجُه ِإالَّ اجلَِْهاُد. . . ِإَلَْ 

                                         
 1/144 الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر اهليتمي (1)
 3/895مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري  (2)
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ْب قَاَل ِعَياٌض: اْلَوْجهُ ِعْنِدي ِإْجرَاءُ احْلَِديَثنْيِ َعَلى ظَاِهرمِِهَا َواْسِتْعَماهُلَُما َعَلى َوْجِههِ وَ  َما َومَلْ جيُِ
ْشَكاِل اْلُمتَـَعلِ ِق أِبَْهِل َبْدٍر.  َعِن اإْلِ

يِهَما َجاٍر َعَلى اْلِقَياِس أِلَنَّ اأْلُُجوَر ْكُم فِ َوقَاَل اْبُن َدِقيِق اْلِعيِد: اَل تـََعاُرَض َبنْيَ احْلَِديَثنْيِ َبِل احلُْ 
َا اْلُمْشِكُل اْلَعَمُل اْلمُ  تَِّصُل أبَِْخِذ تـَتَـَفاَوُت حِبََسِب زاَِيَدِة اْلَمَشقَِّة أِلَنَّ هَلَا َدْخاًل يف اأْلَْجِر، َوِإمنَّ

ُ  َكاَن الاْلَغَنائِِم، يـَْعيِن فـََلْو نـََقَصِت اأْلَْجَر َلَما  َها، فـَُيْمِكُن َأْن جُيَاَب يـُثَ  سََّلف  الصَّالح اِبُروَن َعَليـْ
َما ُشرَِع   أبَِنَّ َأْخَذَها ِمْن ِجَهِة تـَْقِدمِي بـَْعِض اْلَمَصاِلِح اجْلُْزئِيَِّة َعَلى بـَْعٍض ؛ أِلَنَّ َأْخَذَها أَوَّلُ 

يِن َوقـُوًَّة ِلُضَعَفاِء اْلُمْسِلمِ   يـُْغتَـَفُر هَلَا نـَْقُص اأْلَْجِر نَي، َوِهَي َمْصَلَحةٌ َعِظيَمةٌ َكاَن َعْواًن َعَلى الدِ 
َبِغي َأنَّ التـَّ  َقابَُل ِمْن َحْيُث ُهَو، َوأَمَّا اجْلََواُب َعِن اْسِتْشَكاِل َذِلَك حِبَاِل أَْهِل َبْدٍر فَالَِّذي يـَنـْ

فـَيَـْغَنُم، فـََغايـَُتُه َأنَّ َحاَل أَْهِل  ا ملَْ يـَْغَنْم َأْو يـَْغُزوَبنْيَ َكَماِل اأْلَْجِر َونـَْقِصِه ِلَمْن يـَْغُزو بِنَـْفِسِه ِإذَ 
 أَْفَضُل ِمْن َبْدٍر َمَثاًل ِعْنَد َعَدِم اْلَغِنيَمِة أَْفَضُل ِمْنُه ِعْنَد ُوُجوِدَها، َواَل يـَْنِفي َذِلَك َأنَّ َحاهَلُْم ُهمْ 

ُْم َلْو ملَْ يـَْغَنُموا َكاَن أَ  َحاِل َغرْيِِهْم ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى، َوملَْ يَرِدْ  ْجرُُهْم حِبَالِِه ِمْن َغرْيِ ِفيِهْم َنصٌّ َأهنَّ
ُْم أَْفَضُل اْلُمَجاِهِديَن َأْن اَل َيُكوَن َورَاَءهُ  ْم َمْرتـََبةٌ ُأْخَرى، زاَِيَدةٍ َواَل يـَْلَزُم ِمْن َكْوهِنِْم َمْغُفورًا هَلُْم َوَأهنَّ

َغاٍز، َواْلُمَباُح يف  لِ  اْلَغَنائِِم َفاَل يَرُِد ِإْذ اَل يـَْلَزُم ِمَن احلِْلِ  َوفَاُء اأْلَْجِر ِلُكل ِ َوأَمَّا ااِلْعرتَاُض حِبِ 
فَّاِر حُيَصِ ُل اأْلَْصِل اَل َيْستَـْلزُِم الثَـَّواَب بِنَـْفِسِه، َلِكْن ثـََبَت َأنَّ َأْخَذ اْلَغِنيَمِة َوَسْلبَـَها ِمَن اْلكُ 

َزُم ِمْنُه َأنَّ ُكلَّ َمَع َذِلَك َفِصحَُّة ثـُُبوِت اْلَفْضِل يف َأْخِذَها َوِصحَُّة التََّمدُِّح ِبِه اَل يـَلْ الثَـَّواَب، وَ 
ًئا أَْلبَـتََّة.  َغاٍز حَيُْصُل َلُه ِمْن َأْجِر َغزَاتِِه َنِظرُي َمْن ملَْ يـَْغَنْم َشيـْ

 آِخرًا أِبَنَُّه اَل يـَْلَزُم ِمْن  لتـَّْهوِيَل، َوِإالَّ فَاأْلَْمُر َعَلى َما تـََقرَّرَ قـُْلُت: َوالَِّذي َمثََّل أِبَْهِل َبْدٍر أَرَاَد ا
اِل َأْخِذَها َكْوهِنِْم َمَع َأْخِذ اْلَغِنيَمِة أَنـَْقَص َأْجرًا َعمَّا َلْو ملَْ حَيُْصْل هَلُْم َغِنيَمٌة َأْن َيُكونُوا يف حَ 

ًئا َبْل َأجْ اِبلنِ ْسَبِة ِإىَل َمْن بـَْعَدُهْم   ُر اْلَبْدرِيِ  يف اأْلَْصِل َكَمْن َشِهَد ُأُحًدا ِلَكْوهِنِْم ملَْ يـَْغَنُموا َشيـْ
َأْجَر َأْضَعاُف َأْجِر َمْن بـَْعَدُه، ِمثَاُل َذِلَك َلْو فُِرَض َأنَّ َأْجَر اْلَبْدرِيِ  ِباَل َغِنيَمٍة ِستُِّمائٍَة وَ 

َنا َذِلَك اِبْعِتَباِر َحِديِث اْبِن َعْمرٍ  اأْلُُحِديِ  َمَثاًل ِباَل َغِنيَمةٍ  و َكاَن أِلَْخِذِه اْلَغِنيَمَة ِمائَةٌ فَِإَذا َنَسبـْ
َا اْمَتاَز أَْهُل َبْدرٍ  ، َوِإمنَّ تِ ِمائَِة فـََيُكوُن َأْكثـََر َأْجرًا ِمَن اأْلُُحِديِ  َا ِمائـََتاِن َوِهَي ثـُُلُث السِ   ِبَذِلَك أِلَهنَّ



141 

 

ْلُكفَّاِر وََكاَنْت َمْبَدَأ اْشِتَهاِر." يف ِقَتاِل ا -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َشِهَدَها النَّيبُّ  َأوَُّل َغْزَوةٍ 
(1) 
 "َومثل ذالك َأورده اخلََفاِجي  يف سورِة يُوُسف َعَلْيِه السَّاَلم. .151

 ِهم( ومَسَرِِهْم.)و( َرجخٌل )ِحْدُث امُلُلوِك، ابلَكْسِر( ِإذا َكاَن )َصاِحب َحِديثِ 

 وِحْدُث ِنَساٍء: يَتَحدَُّث إِلْيِهن ، كَقْوِلَك: تِْبُع نساٍء، وزِيُر ِنَساٍء.

 )واحلَاِدُث، واحلَِديَثُة، وَأْحُدٌث كَأْجُبل: َمَواِضُع( :

 فَحِديَثُة امَلْوِصِل: بـَُلْيَدٌة على ِدْجَلَة.

الشمُس حممُد بن نباِر. ذَكَرمها الش هاُب الَفيُّومي، و وَحِديثَُة الُفرَاِت: قـَْلَعٌة َحِصيَنٌة قـُْرَب األَ 
 حم مِد احلُميدي  يف الر وِض امِلْعطَار يف خرب اأَلْمصار.

 وأَم ا َحاِدُث: فِإهنا قـَْريٌة على ساِحِل حبِر الَيَمِن.

مُلتَـَنخِ ل السَّاِبق اوَأْحُدٌث. لغٌة يف َأْجُدٍث، ذكَره السُّك ري  يف َشرْح ِشْعر ُهَذيل، وأَنشَد بيَت 
 يف اجْلِيم، قَاَل الص اَغاين: َولَْيَس بتصحيِف َأْجُدث اِبجْلِيم.

 واحلََدثَُة، حُمَرَّكًة: واٍد قـُْرَب َمك َة، أَعاله هِلَُذْيل وَأْسَفُلُه لِكَنانَة.

( َمْشُهور ِمن َهوازِن، انَدى صَحايبٌّ )وَأْوُس بُن احلََداثِن( بِن َعْوِف بِن َربِيَعة النَّْصري ، )حَمَر َكًة: 
َا َأايُم َأْكٍل وُشْرٍب، روى َعنُه ابُنه َمالك، َوقد قيَل: ِإن  الْبِنه هاذا ُصْحبًة أَيضاً  َم ِمىًن َأهن  ، َأاي 

 َوُهَو منقوٌل من َحَداَثِن الدَّْهِر، َأي ُصُروفه ونـََوائبه.

 َوممَّا يْسَتدرك َعَلْيِه:

 : َوَقَع.َحَدَث اأَلْمرُ 

ُ  َكاَن السَّلَ وحُمَْداَثُت األُموِر: َما ابَتَدَعهُ أَْهُل اأَلْهَواِء من اأَلْشَياِء الَّيِت  على غريِها،  ف  الصَّالح
ُكم وحُمََداَثِت األُُمور( مَجُْع حُمَْدثِة: ابلفْتح: ُهَو َما مل يكن َمْعُروفاً يف ك تاٍب َويف احلديِث: )ِإاي 

  ِإمْجاٍع.َواَل ُسن ة َواَل 
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ل: َويف حديِث بين قـَُرْيظََة )ملَْ يـَْقُتْل من نساِئِهْم ِإال  اْمرَأًَة واِحدًة َكاَنْت َأْحَدَثْت َحَداثً( قي
ا مَسَِّت النَّيبَّ صلى هللا َعَلْيِه َوسلم."   (1)َحَدثُها َأهن 

 "أحد، .152

يومي بدر،  الشعراء يف وقد روى أنه صل ى هللا عليه وسل م أذن يف الشعر الذي تقاولت به
 وأحد وغريمها إال قصيدة ابن أيب الصلت احلائية

انتهى، قال األذرعي: وال شك يف هذا إذا مل يكن فيه فحش وال أذى حلي وال ميت من 
املسلمني ومل تدع حاجة إليه، وقد ذم العلماء جريرا، والفرزدق يف هتاجيهما ومل يذموا من 

ن علم اللسان، وجيب محل كالم األئمة على غري ذلك استشهد بذلك على إعراب وغريه م
مما هو عادة أهل اللعب والبطالة وعلى إنشاد شعر شعراء العصر إذا كان إنشاؤه حراما إذ 
ليس فيه إال أذى أو وقيعة يف اإلحياء أو إساءة األحياء يف أمواهتم أو ذكر مساوئ األموات 

بعض  ها فلم يبق إال اللعب ابألعراض، وزادوغري ذلك وليس مما حيتج به يف اللغة وال غري 
 حرمة شعر فيه تعريض وجعل التعريض يف اهلجو كالتصريح وله وجه وجيه.

وقال آخر: إن ما فيه فخر مذموم وقليله ككثريه، واحلق إن ذلك أن تضمن غرضا شرعيا 
 فال أبس به، وللسلف شعر كثري من ذلك وقد تقدم لك بعض منه، ومحل األكثرون اخلرب

السابق على ما إذا غلب عليه الشعر وملك نفسه حىت اشتغل به عن القرآن والفقه وحنومها 
ولذلك ذكر االمتالء، واحلاصل أن املذموم امتالء القلب من الشعر حبيث ال يتسع لغريه وال 
يلتفت إليه. وليس يف اخلرب ذم إنشائه وال إنشاده حلاجة شرعية وإال لوقع التعارض بينه وبني 

خبار الصحيحة الدالة على حل ذلك وهي أكثر من أن حتصى وأبعد من أن تقبل التأويل  األ
 كما ال خيفى.

 وما روي عن اإلمام الشافعي من قوله:

 ولوال الشعر ابلعلماء يزري ... لكنت اليوم أشعر من لبيد

عالء  احممول على حنو ما محل األكثرون اخلرب عليه وإال فما قاله شعر، ويف معناه قول شيخن
الدين علي أفندي تغمده هللا تعاىل برمحته خماطبا خامتة الوزراء يف الزوراء داود ابشا من 
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 أبيات:

 ولو لداعيه يرضى الشعر منقبة ... لقمت ما بني منشيه ومنشده

 

هذا وسيأيت إن شاء هللا تعاىل كالم يتعلق هبذا البحث أيضا عند الكالم يف قوله تعاىل: َوما 
َبِغي َلُه ]يس: َعلَّْمناُه  ْعَر َوما يـَنـْ [ ومن اللطائف أن سليمان بن عبد امللك مسع قول 69الشِ 

 الفرزدق:

 فبَت ِبانيب مصرعات ... وبت أفض أغالق اخلتام

فقال له قد وجب عليك احلد فقال اي أمري املؤمنني: قد درأ هللا تعاىل عين احلد بقوله 
ُْم يـَُقوُلوَن ما ال يـَفْ  َقَلٍب يَـ سبحانه: َوَأهنَّ َقِلُبوَن هتديد شديد َعُلوَن َوَسيَـْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنـْ نـْ

ووعيد أكيد ملا يف َسيَـْعَلُم من هتويل متعلقه ويف الَِّذيَن ظََلُموا من اإلطالق والتعميم، وقد 
 هديتواعظون هبا، وختم هبا أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه وصيته حني ع كان السلف الصاحل

لعمر رضي هللا تعاىل عنه وذلك أنه أمر عثمان رضي هللا تعاىل عنه أن يكتب يف مرض موته 
 حينئذ ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحِن الرَِّحيِم هذا ما عهد به أبو بكر بن أيب قحافة عند آخر عهده ابلدنيا

ها الكاذب يوأول عهده ابآلخرة يف احلال اليت يؤمن فيها الكافر ويتقى فيها الفاجر ويصدق ف
إين قد استخلفت عليكم عمر ابن اخلطاب فإن يعدل فذاك ظين به ورجائي فيه وأن جير 
ويبدل فال علم يل ابلغيب واخلري أردت ولكل امرئ ما اكتسب َوَسيَـْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ 

َقِلُبوَن، وتفسري الظلم ابلكفر وإن كان شائعا يف عدة مواضع من  َقَلٍب يـَنـْ لقرآن الكرمي إال اُمنـْ
أن األنسب على ما قيل هنا اإلطالق ملكان قوله تعاىل: ِمْن بـَْعِد ما ظُِلُموا وقال الطييب: 
سياق اآلية بعد ذكر املشركني الذين آذوا رسول هللا صل ى هللا تعاىل عليه وسل م وما لقي منهم 

 (1)من الشدائد كما مر من أول السورة يؤيد تفسري الظلم ابلكفر.." 
"كان ملكة له عليه الصالة والسالم وقيل داِئُموَن أي ال يلتفتون فيها ومنه املاء  .153

الدائم وروي ذلك عن عمران بن حصني وكذا عن عقبة بن عامر أخرج ابن املنذر عن أيب 
اخلري أن عقبة قال هلم: من الذين هم على صالهتم دائمون؟ قال: قلنا الذين ال يزالون 

ن الذين إذا صلوا مل يلتفتوا عن ميني وال مشال وإليه ذهب الزجاج يصلون، فقال: ال ولك
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فتشعر اآلية بذم االلتفات يف الصالة وقد نطقت األخبار بذلك واستدل بعضهم هبا على 
أنه كبرية وحتقيقه يف الزواجر. وعن ابن مسعود ومسروق أن دوامها أداؤها يف مواقيتها وهو  

ء يف الوقت يتضمنه ما أييت من احملافظة إن شاء هللا كما ترى ولعل ترك االلتفات واألدا
 تعاىل واملراد ابلصالة على ما أخرج عبد بن محيد عن إبراهيم التيمي الصالة املكتوبة

 وعن اإلمام أيب جعفر رضي هللا تعاىل عنه أن املراد هبا النافلة

ْم َحقٌّ َمْعُلوٌم َن يف أَْمواهلِِ ابجلمع َوالَِّذي« صلواهتم»وقيل ما أمروا به مطلقا منها وقرأ احلسن 
أي نصيب معني يستوجبونه على أنفسهم تقراب إىل هللا تعاىل وإشفاقا على الناس وهو على 

 ما

روي عن اإلمام أيب عبد هللا رضي هللا تعاىل عنه ما يوظفه الرجل على نفسه يؤديه يف كل 
 مجعة أو كل شهر مثال

وتعقب أبن السورة مكية والزكاة إمنا فرضت وعني  مقدارها وقيل هو الزكاة ألهنا مقدرة معلومة 
يف املدينة وقبل ذلك كانت مفروضة من غري تعيني لِلسَّاِئِل الذي يسأل َواْلَمْحُروِم الذي ال 
يسأل فيظن أنه غين فيحرم واستعماله يف ذلك على سبيل الكناية وال يصح أن تراد به من 

يِن املحيرمونه أبنفسهم للزوم التناقض كم ُقوَن بِيَـْوِم الدِ  راد التصديق به ا ال خيفى َوالَِّذيَن ُيَصدِ 
ابألعمال حيث يتعبون أنفسهم يف الطاعات البدنية طمعا يف املثوبة األخروية ألن التصديق 
القليب عام جلميع املسلمني ال امتياز فيه ألحد منهم ويف التعبري ابملضارع داللة على أن 

لى تجدد منهم آان فآان َوالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعذاِب َرهبِ ِْم ُمْشِفُقوَن خائفون عالتصديق واألعمال ت
أنفسهم مع ما هلم من األعمال الفاضلة استقصارا هلا واستعظاما جلنابه عز وجل كقوله 

ُْم ِإىل َرهبِ ِْم راِجُعونَ  [ وقوله 60املؤمنون: ] تعاىل: َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن ما آتـَْوا َوقـُُلوهُبُْم َوِجَلٌة َأهنَّ
سبحانه ِإنَّ َعذاَب َرهبِ ِْم َغرْيُ َمْأُموٍن اعرتاض مؤذن أبنه ال ينبغي ألحد أن أيمن عذابه عز 

 وهم هم خائفني وجلني حىت كان السلف الصاحلوجل وإن ابلغ يف الطاعة كهؤالء ولذا 
ك َوالَِّذيَن ُهْم ذلقال بعضهم اي ليتين كنت شجرة تعضد وآخر ليت أمي مل تلدين إىل غري 

ُْم َغرْيُ َمُلوِمنَي َفَمِن ا بـَْتغى َوراَء لُِفُروِجِهْم حاِفظُوَن ِإالَّ َعلى أَْزواِجِهْم أَْو ما َمَلَكْت أمَْياهُنُْم فَِإهنَّ
َن ذِلَك َفُأولِئَك ُهُم العاُدوَن سبق تفسريه يف سورة املؤمنني على وجه مستوىف فتذكره َوالَِّذي

اانهِتِْم َوَعْهِدِهْم راُعوَن ال خيل ون بشيء من حقوقها وكأنه لكثرة األمانة مجعت ومل ُهْم أِلَم
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جيمع العهد قبل إيذاان أبنه ليس كاألمانة كثرة وقيل ألنه مصدر ويدل على كثرة األمانة ما 
روى الكليب: كل أحد مؤمتن على ما افرتض عليه من العقائد واألقوال واألحوال واألفعال 

حلقوق يف األموال وحقوق األهل والعيال وسائر األقارب واململوكني واجلار وسائر ومن ا
املسلمني. وقال السدي إن حقوق الشرع كلها أماانت قد قبلها املؤمن وضمن أداءها بقبول 
اإلميان وقيل كل ما أعطاه هللا تعاىل للعبد من األعضاء وغريها أمانة عنده فمن استعمل 

ه ألجله وأذن سبحانه له به فقد خان األمانة واخليانة فيها وكذا الغدر ذلك يف غري ما أعطا
 ابلعهد من الكبائر على ما نص غري واحد.

الصا أربع من كن فيه كان منافقا خ»وقد روى البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمر مرفوعا: 
ن، وإذا اومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها: إذا أؤمتن خ

 « .حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

وأخرج البيهقي يف شعب اإلميان عن أنس قال: ما خطبنا رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم 
 «ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له»إال  قال: 

ْم قاِئُموَن مقيمون ْم ِبَشهاداهتِِ ابإلفراد على إرادة اجلنس َوالَِّذيَن هُ « ألمانتهم». وقرأ ابن كثري 
 (1)هلا ابلعدل غري منكرين هلا أو لشيء منها وال خمفني إحياء حلقوق الناس فيما." 

"وأمسك هللا تعاىل خامتتها اثين عشر شهرا يف السماء حىت أنزل هللا تعاىل يف آخر  .154
 السورة التخفيف وصار قيام الليل تطوعا

. ويف رواية عنها أنه دام ذلك مثانية أشهر وعن قتادة دام عاما أو عامني وعن بعضهم أنه  
كان واجبا وإمنا وقع التخيري يف املقدار مث نسخ بعد عشر سنني وكان الرجل كما قال الكليب 
يقوم حىت يصبح خمافة أن ال حيفظ ما بني النصف والثلث والثلثني وقيل كان نفال بدليل 

[ حكاه غري 79يف املقدار وقوله تعاىل َوِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد ِبِه انِفَلًة َلَك ]اإلسراء: التخيري 
واحد وحبثوا فيه لكن قال اإلمام صاحب الكشف مل يرد هذا القائل إن التخيري ينايف الوجوب 
بل استدل ابالستقراء وإن الفرائض هلا أوقات حمدودة متسعة كانت أو ضيقة مل يفوض 

تحديد إىل رأي الفاعل وهو دليل حسن. وأما القائل ابلفرضية فقد نظر إىل اللفظ دون ال
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 الدليل اخلارجي ولكل وجه وأما قوله ولقوله تعاىل َوِمَن اللَّْيِل إَل فاالستدالل أبنه فسر انِفَلةً 
ع نَلَك أن معناه زائدة على الفرائض لك خاصة دون غريك ألهنا تطوع هلم وهذا القائل ال مي

الوجوب يف حقه عليه الصالة والسالم وإمنا مينعه يف حق غريه صل ى هللا عليه وسلم واآلية 
تدل عليه فال نظر فيه مث إنه ملا ذكر سبحانه يف تلك السورة َوِمَن اللَّْيِل أي خص بعض 
الليل دون توقيت وهاهنا وقت جل وعال ودل على مشاركة األمة له عليه الصالة والسالم 

ة عاىل َوطائَِفةٌ ِمَن الَِّذيَن َمَعَك نزل ما مث على الوجوب عليه صل ى هللا عليه وسلم خاصقوله ت
وهاهنا على التنفل يف حقه وحق األمة وهذا قول سديد إال  أن قوله تعاىل َعِلَم َأْن َلْن حُتُْصوُه 

لصالة والسالم وعلى افَتاَب َعَلْيُكْم يؤيد األول انتهى وعىن ابألول القول ابلفرضية عليه عليه 
األمة وظواهر اآلاثر الكثرية تشهد له لكن يف البحر أن قوله تعاىل َوطائَِفٌة ِمَن الَِّذيَن َمَعَك 
دليل على أنه مل يكن فرضا على اجلميع إذ لو كان فرضا عليهم لكان الرتكيب )والَِّذيَن 

اك ن يقوم معه فيمكن إذ ذَمَعَك( إال  أن أعتقد أنه كان منهم من يقوم يف بيته ومنهم م
 الفرضية يف حق اجلميع انتهى وأنت تعلم أنه ال يتعني كون ِمْن تبعيضية بل حتتمل أن تكون

بيانية ومن يقول ابلفرضية على الكل صدر اإلسالم حبملها على ذلك دون البعضية ابعتبار 
 قوله سبحانه خري يفاملعية فإهنا ليست بذاك وهللا تعاىل أعلم. وأفادت اآلية على القول األ

فَاقـَْرُؤا إَل ندب قراءة شيء من القرآن ليال ويف بعض اآلاثر من قرأ مائة آية يف ليلة مل حياجه 
القرآن ويف بعضها من قرأ مائة آية كتب من القانتني ويف بعض مخسني آية واملعول عليه من 

يء من ن جيب قيام شالقولني فيه القول األول وقد مسعت أن األمر عليه لإلجياب وأنه كا
الليل مث نسخ وجوبه عن األمة بوجوب الصلوات اخلمس فهو اليوم يف حق األمة سنة ويف 
البحر بعد تفسري فَاقـَْرُؤا يصلوا وحكاية ما قيل من النسخ وهذا األمر عند اجلمهور أمر إابحة 

ة هو عوقال احلسن وابن سريين قيام الليل فرض ولو قدر حلب شاة وقال ابن جبري ومجا
فرض ال بد منه ولو مبقدار مخسني آية انتهى. وظاهر سياقه أن هؤالء قائلون بوجوبه اليوم 
وأنه مل ينسخ الوجوب مطلقا وإمنا نسخ وجوب معني وهذا خالف املعروف فعن ابن عباس 
سقط قيام الليل عن أصحاب رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم وصار تطوعا وبقي ذلك فرضا 

 عليه الصالة والسالم وأظن األمر غنيا عن االستدالل فلنطو بساط القيل على رسول هللا
 يثابرون على القيام مثابرهتم على فرائض اإلسالم ملا يف كان السلف الصاحلوالقال نعم 
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ذلك من اخللوة ابحلبيب واألنس به وهو القريب من غري رقيب نسأل هللا تعاىل أن يوفقنا  
 من  عليهم بقي هنا حبث وهو أن اإلمام أاب حنيفة رضي هللا تعاىلكما وفقهم ومين علينا كما 

َرُؤا ما تـََيسََّر ِمَن اْلُقْرآِن على أن الفرض يف الصالة مطلق القراءة  عنه استدل بقوله تعاىل فَاقـْ
ال الفاحتة خبصوصها وهو ظاهر على القول أبنه عرب فيه عن الصالة بركنها وهو القراءة كما 

جود والقيام والركوع يف مواضع وقدر ما تيسر آبية على ما حكاه عنه املاوردي عرب عنها ابلس
وبثلث على ما حكاه عنه ابن العريب واملسألة مقررة يف الفروع وخص الشافعي ومالك ما 

 (1)تيسر." 
"وقال األشعري: إن هللا تعاىل أمسع موسى عليه الس الم كالمه النفسي الذي ليس  .155

قى ل للعقل إىل معرفة ذلك، وقد حققه بعضهم أبنه عليه الس الم تلحبرف وال صوت وال سبي
ذلك الكالم تلقيا روحانيا كما تتلقى املالئكة عليهم الس الم كالمه تعاىل ال من جارحة مث 
أفاضته الروح بواسطة قوة العقل على القوى النفسية ورمسته يف احلس املشرتك بصور ألفاظ 

 يسمعه من اخلارج وهذا كما يرى النائم أنه يكلم ويتكلم،خمصوصة فصار لقوة تصوره كأنه 
ووجه وقوف الشيطان املار يف اخلرب الذي مسعت ما فيه على هذا أبنه حيتمل أن يكون  
كذلك، وحيتمل أن يكون ابلتفرس من كون هيئته عليه الس الم على هيئة املصغي املتأمل ملا 

ما عسى ينفعك مراجعته هنا فراجعه يسمعه وهو كما ترى، وقد تقدم لك يف املقدمات 
وأتمل، واعلم أن شأن هللا تعاىل شأنه كله غريب وسبحان هللا العزيز احلكيم فَاْخَلْع نـَْعَلْيَك 
أزهلما من رجليك والنعل معروفة وهي مؤنثة يقال يف تصغريها نعيلة ويقال فيها نعل: بفتح 

 العني أنشد الفراء:

 وإن وضعت بني اجملالس مشت له نعل ال يطىب الكلب رحيها ...

وأمر صل ى هللا عليه وسل م بذلك ملا أهنما كانتا من جلد محار ميت غري مدبوغ كما روي 
 عن الصادق رضي هللا تعاىل عنه

وعكرمة وقتادة والسدي ومقاتل والضحاك والكليب، وروي كوهنما من جلد محار يف حديث 
 غريب.
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ى عليه كان على موس»هللا عليه وسل م قال: فقد أخرج الرتمذي بسنده عن النيب صل ى 
الس الم يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف أي قلنسوة صغرية وسراويل 

 «صوف وكانت نعاله من جلد محار
، وعن احلسن وجماهد وسعيد بن جبري وابن جريج أهنما كانتا من جلد بقرة ذكيت ولكن 

 األرض فتصيبه بركة الوادي املقدس. أمر عليه الس الم خبلعهما ليباشر بقدميه

 نكان السلف الصاحلو وقال األصم: ألن احلفوة أدخل يف التواضع. وحسن األدب ولذلك 
يطوفون ابلكعبة حافني، وال خيفى أن هذا ممنوع عند القائل أبفضلية الصالة ابلنعال كما 

 جاء يف بعض اآلاثر، ولعل األصم مل يسمع ذلك أو جييب عنه.

مسلم: ألنه تعاىل أمنه من اخلوف وأوقفه ابملوضع الطاهر وهو عليه الس الم إمنا وقال أبو 
لبسهما اتقاء من اإلجناس وخوفا من احلشرات، وقيل: املعىن فرغ قلبك من األهل واملال. 

 وقيل: من الدنيا واآلخرة.

ى لووجه ذلك أن يراد ابلنعل كل ما يرتفق به، وغلب على ما ذكر حتقريا، ولذا أطلق ع
الزوجة نعل كما يف كتب اللغة، وال خيفى عليك أنه بعيد وإن وجه مبا ذكر وهو أليق بباب 
اإلشارة، والفاء لرتتيب األمر على ما قبلها فإن ربوبيته تعاىل له عليه الس الم من موجبات 

وبيان لسبب  هاألمر ودواعيه، وقوله تعاىل ِإنََّك اِبْلواِد اْلُمَقدَِّس تعليل ملوجب اخللع املأمور ب
ورود األمر بذلك من شرف البقعة وقدسها. روي أنه عليه الس الم حني أمر خلعهما وألقامها 

 وراء الوادي طُوًى بضم الطاء غري منون.

وقرأ الكوفيون وابن عامر بضمها منوان وقرأ احلسن واألعمش وأبو حيوة وابن أيب إسحاق 
 بو زيد عن أيب عمرو بكسرها غري منون وهووأبو السمال وابن حميصن بكسرها منوان وقرأ أ

علم لذلك الوادي فيكون بدال أو عطف بيان، ومن نونه فعلى أتويل املكان ومن مل ينونه 
فعلى أتويل البقعة فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وقيل طُوًى املضموم الطاء الغري 

طرب: ل: للعلمية والعجمة وقال قاملنون ممنوع من الصرف للعلمية والعدل كزفر وقثم، وقي
يقال طوى من الليل أي ساعة أي قدس لك ساعة من الليل وهي ساعة أن نودي فيكون 
معموال للمقدس، ويف العجائب للكرماين قيل: هو معرب معناه ليال وكأنه أراد قول قطرب، 

التنوين و وقيل: هو رجل ابلعربانية وكأنه على هذا منادى، وقال احلسن: طوى بكسر الطاء 
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مصدر كثىن لفظا ومعىن، وهو عنده معمول للمقدس أيضا أي قدس مرة بعد أخرى، وجوز 
أن يكون معموال لنودي أي نودي نداءين، وقال ابن السيد: إنه ما يطوى من جلد احلية 

 (1)ويقال: فعل." 
َعْنُه " َأاَن َخرْيٌ ِمْنُه "، َوالثَّاين  ا"اللَِّعنُي َلَعَنُه اَّللَُّ تـََعاىَل فـََهَلَك قَاَل اَّللَُّ تـََعاىَل َحاِكيً  .156

 اْبِن ِفْرَعْوُن اخلَِْسيُس قَاَل " َأاَن َربُُّكْم اأْلَْعَلى "، َويف َذِلَك أَقَاِويُل َوَأَحاِديُث َفِفي َحِديثِ 
ُقوُلوَن َقْد قـَرَْأاَن َوَعِلْمَنا َفَمْن يَـ  َولََيْأِتنَيَّ َزَماٌن َعَلى النَّاِس يـَتَـَعلَُّموَن اْلُقْرآَن َويـَْقَرُؤنَُه مُثَّ »َعبَّاٍس 

: َوَمْن أُولَِئَك قَاَل: أُولَِئكَ  ِمْنُكْم  ُهَو َخرْيٌ ِمنَّا فـََهْل يف أُولَِئَك ِمْن َخرْيٍ؟ قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َمْن قَاَل إين ِ » -َلْيِه َوَسلََّم  عَ َصلَّى اَّللَُّ  -َوَعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّيبِ  « َوأُولَِئَك ُهْم َوُقوُد النَّارِ 

ُكْم َوالتََّجاُرَؤ َعَلى اْلَفتـَْوى فَِإنَّ َشْأَن الشَّرِيَعِة ِعْندَ « َعاملٌ فـَُهَو َجاِهلٌ   اَّللَِّ تـََعاىَل َعِظيٌم، اهـ. َوِإايَّ
، َوَعنْ  َماِء اْلَعاِمِلنَي أَنَُّه قَاَل: بـَْعِض اْلُعلَ  َوُهَو يـَْعَلُم السِ رَّ َوَأْخَفى، َواَل َأَحٌد أَْغرَيُ ِمْن اَّللَِّ

َواَي َعَلى النَّيبِ  » َبيِن َعَلى قـَْيٍد َأْخَلْلت ِبِه َفرَتَْكت فـََعاتَـ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعَرْضت فـَتـْ
يف إْكثَارِِه ِمْن " اَل  -َعْنُه   تـََعاىَل َرِضَي اَّللَُّ  -َوأَتَسُّوا إبَِِماِم اأْلَِئمَِّة َماِلٍك « اْلَفتـَْوى ِمْن َذِلكَ 

ت. َوَأاَتُه أَْدرِي " َحىتَّ قَاَل بـَْعُض َتاَلِمَذتِِه َلْو ِشْئت َأْن أَْمأَلَ أَْلَواِحي ِمْن قـَْولِِه اَل أَْدرِي َلَفَعلْ 
 آتِيك ِمْن َمَساَفِة َشْهٍر اَل َلُه: إين ِ َساِئٌل َوأَقَاَم ِعْنَدُه َزَمًنا َطوِياًل َوُهَو يـَُقوُل َلُه اَل أَْدرِي، فـَقَ 

ك َضاراًِب َكِبَد بَِعرِيي أِلَْسأََلك َعْن َهِذِه اْلَمْسأََلِة فَِإَذا ُعْدت إىَل قـَْوِمي فَـَقاُلوا: َماَذا قَاَل لَ 
لُّ اْلَفتـَْوى إالَّ ممَّْن يـَرَاُه حتَِ َماِلٌك َفَأيُّ َشْيٍء أَُقوُل هَلُْم؟ فـََقاَل َلُه: ُقْل هَلُْم قَاَل يل اَل أَْدرِي. َواَل 

َر َذِلَك فـَْليَـْقَتِصْر َعَلى َقْدِر الضَُّرورَِة،  اْلُعَلَماءُ أَْهاًل هَلَا، َويـََرى ِمْن نـَْفِسِه َذِلَك أَْيًضا، َوَحْيُث تـََعذَّ
ُ  َوَقْد  َماَمَة ِليَّ ِرْضَواُن اَّللَِّ تـََعاىَل َعَلْيِهْم َمَع أَهْ  َكاَن السََّلف  الصَّالح ِتِهْم يـََتطَاَرُحوَن َثاَلاًث اإْلِ

 َواْلَفتـَْوى َواْلَوِديَعَة، َوابََِّللَِّ تـََعاىَل التـَّْوِفيُق َواهلَِْدايَُة إىَل َسَواِء الطَّرِيِق.

 

ُة َوفَاٍة أَْو َطاَلٍق َوِهَي َحاِمٌل َوَماَت اجْلَِننُي يف َبْطِنَها[ َها ِعدَّ  ]َوَجَبْت َعَليـْ

َها ِعدَُّة َوفَاٍة أَْو َطاَلٍق، َوِهَي َحاِمٌل، َوَماَت اجْلَِننُي يف بَ  )َما ْطِنَها، قـَْوُلُكْم( ِفيَمْن َوَجَبْت َعَليـْ
ِة عَ  َلى َوْضِعِه أَْو َواْسَتَمرَّ ِفيَها َأْو نـََزَل بـَْعُضُه، َوبَِقَي بـَْعُضُه فـََهْل يـَتَـَوقَُّف ُخُروُجَها ِمْن اْلِعدَّ

َها مبَُجرَِّد َمْوتِِه َواْسِتْمرَارِِه ُكلِ ِه أَْو بَـ َوْضِع ابَ   ْعِضِه؟ أَِفيُدوا اجْلََواَب.ِقيه، َوَلْو طَاَل الزََّمُن َأْو خَتَرََّج ِمنـْ
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:  َفَأَجْبت مبَا َنصُُّه: احْلَْمُد َّللَِِّ َوالصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعَلى َسيِ ِداَن حُمَمٍَّد َرُسوِل اَّللَِّ

َمَشذَّايلُّ َواْبُن ْلَمْسأََلُة اأْلُوىَل َوِهَي َمْوتُُه َواْسِتْمرَارُُه يف َبْطِنَها َفِفيَها ِخاَلٌف فـََقْد نـََقَل الْ أَمَّا ا
ِة، َوذََكَر الزَّْرقَاينُّ أَنَُّه َقْد َوَقعَ  ْم أَنَّ  لِبَـْعِضهِ َسْلُموٍن أَنَُّه إَذا َماَت يف َبْطِنَها َفاَل خَتْرُُج ِمْن اْلِعدَّ

َة تـَنـَْقِضي مبَْوتِِه َكَذا يف الشَّرْبَِخييِتِ ، َويف َعْبِد اْلَباِقي َعِقَب قـَْوِل اْلُمخْ  ُة احْلَاِمِل اْلِعدَّ َتَصِر: َوِعدَّ
َا لِْلَحْمِل، َوْضُع مَحِْلَها ُكلِ ِه َأْي َوَلْو َماَت قَاَلهُ اْبُن َسْلُموٍن َعْن اْبِن فـَْرُحوٍن، َوَتْسُقُط النـََّفَقةُ أِلَ  هنَّ

َة تـَنـَْقِضي مبَْوتِِه اهـ.  َوَقْد َماَت َوَوَقَع لِبَـْعِضِهْم َأنَّ اْلِعدَّ

َطاَلقًا اَبئًِنا َأنَّ النـََّفَقَة هَلَا  َويف اْلرُبُْزيلِ  َوتـََقدََّم لِلشَّْعيبِ  َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن ِعيَسى أَْفىَت يف ُمطَلََّقةٍ 
َكَم ِفيَها اَنْت َحاِماًل َما َداَم اْلَوَلُد َحيًّا فَِإَذا َماَت يف َبْطِنَها َسَقَطْت نـََفَقتـَُها َوَوقـََعْت، َوحَ إَذا كَ 

يُع اْلُفَقَهاِء َحىتَّ طَاَل َعَلى َزْوِجَها ا نـَْفاُق فَاْسَتَشاَرين اْلَقاِضي اْبُن اخْلَرَّاِز اِبلنـََّفَقِة، َوأَْفىَت ِبِه مجَِ  إْلِ
تَـْيته اِبلسُُّقوِط إَذا أَقـَرَّْت اْلَمْرأَُة ِبَذِلَك أِلَنَّ َبْطنَـَها َصاَر َمْدِفًنا َلُه، َا النـََّفَقُة هَلَا  يف َذِلَك َفأَفـْ َوِإمنَّ
َقْد َصاَر اَل ِغَذاَء أِلَنَّ اْلَوَلَد يـَتَـَغذَّى ِبِغَذائَِها فـََلْو تـَرََكْت ِغَذاَءَها َماَت فَِإَذا اْعرَتََفْت أِبَنَّهُ َماَت فَـ 
َها اِبلدََّواِء، َوقـَْبَل َمْوتِِه َحَياتُ  َا َصاَر َداًء يف َبْطِنَها حَتَْتاُج إىَل َدْفِعِه َعنـْ ُه ُمتَِّصَلٌة حِبََياهِتَا، َلُه، َوِإمنَّ

َقاَل َماِلٌك هَلَا النـََّفَقةُ فَِإَذا َماَت فَـ َوَقْد اْختَـَلُفوا يف الَِّذي يُطَلِ ُق َزْوَجَتهُ َحاِماًل َهْل هَلَا نـََفَقةٌ أَْم اَل 
 َفاَل نـََفَقَة هَلَا.

، َوحَيْرُُم قـُْلت: ظَاِهُر َهَذا إَذا ثـَبَـَتْت َحَياتُُه حلََِق بِِه، َوِإْن طَاَلْت السُُّنوَن، َوَعَلْيِه هَلَا السُّْكىَن 
َها النِ َكاُح، َوِقيَل: إَذا َجاَوَز السَّْبَع ِسِننيَ  تـََزوٌُّج، َوِقيَل: اَل جَيُوُز حُيَْمُل َعَلى أَنَُّه رِيٌح وَ  َعَليـْ

 (1)تـَْزِوجُيَها أََبًدا َما َداَم التَّْحرِيُك، َوَعَلْيِه أَيْيت احْلُْكُم يف ُوُجوِب ُسْكَناَها." 
"أخرجه اجلوزقاين وابن اجلوزي من طريقه والديلمي عن حممد بن مروان الذهلي عن  .157

حدثين أربعة وثالثون من أصحاب النيب قالوا، قال رسول هللا فذكر مثله. أبيه حييي قال: 
وأخرجه ابن اجلوزي من طريق آخر عن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زيد العابدين على 
بن احلسني بن على املرتضي عن أبيه مرسال مرفوعا بلفظ من قرأ ليلة النصف من شعبان 

رونه ركعة مل ميت حىت يبعث هللا إليه مائة ملك ثالثون يبشقل هو هللا أحد ألف مرة يف مائة 
 ابجلنة وثالثون يؤمنونه من العذاب وثالثون يقومونه أن خيطئ وعشرة أمالك يكتبون أعداءه.
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هذا موضوع مجهور رواته يف مجيع طرقه جماهيل وفيهم ضعفاء وساقطون كذا قال ابن اجلوزي 
 حجر املكي يف رسالته اإليضاح والبيان ملا جاء يفوالسيوطي وابن عراق وغريهم. وقال ابن 

ليلة النصف من شعبان بعد ذكر هذا احلديث واألحاديث الثالثة اآلتية مل يتعقب ابن اجلوزي 
يف هذه األحاديث األربعة بشيء بل وافقوه على أهنا واهية ساقطة موضوعة ابطلة ملا ذكر 

لي ذلك والدين أبو زكراي حيىي النووي وتبعة عأمام الفقهاء واحلفاظ من املتأخرين حمي السنة 
 من جاء بعده من الفقهاء واحلفاظ انتهى.

وقد ذكر يف غنية الطالبني هذه الصالة بقوله فأما الصالة الواردة يف ليلة النصف من شعبان 
فهي مائة ركعة أبلف مرة قل هو هللا أحد يف كل ركعة عشر مرات، وتسمي هذه الصالة 

فيها فضل  يصلوهنا مجاعة جيتمعون هلا و  وكان السلف الصاحلفرق بركتها. صالة اخلري وتت
كثري، وثواب جزيل. وروي عن احلسن البصري أنه قال: حدثين ثالثون من أصحاب رسول 
هللا أن من صلى هذه الصالة يف هذه الليلة نظر هللا إليه سبعني نظرة وقضى له بكل نظرة 

 (1)سبعني حاجة أدانها املغفرة. انتهى.." 
الفخر، شريف الذكر ال يعتين به إال كل حرب، وال حيرمه "علم رفيع القدر، عظيم  .158

إال كل غمر، وال تفىن حماسنه على ممر الدهر؛ مل يزل يف القدمي واحلديث يسمو عزة وجاللة، 
وكم عز به من كشف هللا له عن خمبآت أسراره وجالله؛ إذ به يعرف املراد من كالم رب 

ا وامسا تني، ومنه يدرى مشائل من مسا ذاات ووصفالعاملني ويظهر املقصود من حبله املتصل امل
ويوقف على أسرار بالغة من شرف اخلالئق عراب وعجما، ومتتد من بركاته للمعتىن به موائد 
اإلكرام من رب الربية، فيدرك يف الزمن القليل من املوىل اجلليل املقامات العلية، والرتب 

مدية، والتمتع ه األنس ِبىن جنانه السنة احملالسنية من كرع من حياضه أو رتع يف رايضه فليهن
 -وسلم صلى هللا عليه-مبقصورات خيام احلقيقة األمحدية؛ وانهيك بعلم من املصطفى 

بدايته، وإليه مستنده وغايته. وحسب الراوي للحديث شرفا وفضال وجاللة ونبال أن يكون 
 لوصول.أول سلسلة آخرها الرسول وإىل حضرته الشريفة هبا االنتهاء وا

يقاسون يف حتمله شدائد األسفار، ليأخذوه عن أهله ابملشافهة  كان السلف الصاحلوطاملا 
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وال يقنعون ابلنقل من األسفار فرمبا ارتكبوا غارب االغرتاب ابالرحتال إىل البلدان الشاسعة 
ألخذ حديث عن إمام احنصرت رواتيه فيه أو لبيان وضع حديث تتبعوا سنده حىت انتهى 

ن خيتلق الكذب ويفرتيه وأتسى هبم من بعدهم من نقلة األحاديث النبوية وحفظة إىل م
السنة املصطفوية، فضبطوا األسانيد وقيدوا منها كل شريد، وسربوا الرواة بني جتريح وتعديل، 
وسلكوا يف حترير املَت أقوم سبيل، وال غرض هلم إال الوقوف على الصحيح من أقوال 

ابق إليها الشبهة بتحقيق السند واتصاله فهذه هي املنقبة اليت تتساملصطفى وأفعاله، ونفي 
 اهلمم العوايل واملأثرة اليت يصرف يف حتصيلها األايم والليايل"

وقال اإلمام أبو الطيب السيد صديق خان احلسيين األثري عليه الرمحة والرضوان قي كتابة: 
كاة األدلة السمعية ومصباحها العلوم الشرعية ومفتاحها ومش 1"اخلطة": "اعلم أن آنف

وعمدة املناهج اليقينية ورأسها ومبين شرائع اإلسالم وأساسها ومستند الرواايت الفقهية كلها 
 ومآخذ الفنون الدينية دقها وجلها وأسوة مجلة األحكام وأسها

__________ 

 (1)آنف أول.."  1
 بيان إمرار السلف األحاديث على ظاهرها: -17" .159

شعراين يف ميزانه: "كان اإلمام الشافعي يقول احلديث على ظاهره، لكنه إذا قال العارف ال
 احتمل عدة معان، فأوالها ما وافق الظاهر". ا. هـ.

من الصحابة والتابعني يقدرون على  كان السلف الصاحلوقال قدس سره أيضا: "وقد 
ال سفيان من هنا قو  -صلى هللا عليه وسلم-القياس، ولكنهم تركوا ذلك أداب مع رسول هللا 

الثوري: من األدب إجراء األحاديث اليت خرجت خمرج الزجر، والتنفري على ظاهرها من غري 
وحديث:  1أتويل فإهنا إذا أولت خرجت عن مراد الشارع كحديث: "من غشنا فليس منا" 

وحديث: "ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب ودعا 2"ليس منا من تطري أو تطري له" 
فإن العامل إذا أوهلا أبن املراد: "ليس منا" يف تلك اخلصلة فقط أي وهو  3اجلاهلية" بدعوى 

منا يف غريها هان على الفاسق الوقوع فيها وقال مثل املخالفة يف خصلة واحدة أمر سهل 

                                         
 45قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث، القامسي ص/ (1)



153 

 

فكان أدب السلف الصاحل بعدم التأويل أوىل ابالتباع للشارع وإن كان قواعد الشريعة قد 
 التأويل". ا. هـ.تشهد أيضا لذلك 

 وهكذا مذهب السلف يف الصفات. قال احلافظ مشس الدين الذهيب الشافعي الدمشقي

__________ 

 أخرجه الرتمذي من حديث أيب هريرة. 1

 أخرجه الطرباين من حديث عمران بن حصني 2

 (1)متفق عليه من حديث ابن مسعود وغريه.."  3
 مل -حفظه هللا تعاىل-( ير أنه 1"نقول: إن من يتأمل يف جواب العالمة الزنكلوين ) .160

يتعرض للجزار بشيء، ومل يرد أن يبني خطأه، أداب منه، بل بني حكم الشريعة اإلسالمية يف 
املسألة، بياان ال يرتك قوال لقائل، وملح تلميحا بضعف استدالل اجلزار، وهذا ال بد منه ملن 

يبني أحكام هللا، أما وقد قام تلميذ اجلزار اخلاص يؤيد الباطل على احلق. ويستعمل أراد أن 
املغالطة يف استنتاجه، فقد وجب علينا أن نظهر خطأه وخطأ أستاذه صراحة يف فهم قول 

 إذا علم من املاشني مع اجلنازة أهنم ال يرتكون»اخلواص، الذي نقله العارف الشعراين، وهو: 
ازة[ ويشتغلون أبحوال الدنيا، ]فـ[ ينبغي أن أنمرهم بقول: ال إله إال هللا، حممد اللغو ]يف اجلن

( ، وهذا القول ال يفهم منه أن أنمر الناس ابلذكر، إذا علم أهنم ال يرتكون 2« )رسول هللا
اللغو، ويراد ابلذكر طبعا الذكر اخلفي، كما ذكر ذلك أئمة املذاهب األربعة، بقوهلم: وإذا 

 فليذكره سرا يف نفسه، وبدليل كالم الشعراين نفسه قبل كالم اخلواص أبسطر، وهذا ذكر هللا
وينبغي لعامل احلارة، أو شيخ الفقراء يف احلارة، أن يعلم من يريد املشي مع اجلنازة »نصه: 

وأخطأ من لغا يف طريق اجلنازة »إىل أن قال: « ... آداب املشي معها من عدم اللغو فيها
( ، 3ال يتكلمون يف اجلنازة ) كان السلف الصاحلويف حق امليت، وقد يف حق نفسه، 

( ؛ لغلبة احلزن على احلاضرين  4وكان الغريب ال يعرف من هو قريب امليت حىت يعزيه )
 ( إىل آخر ما نقله اجلزار يف فتواه.5« )كلهم، وكان سيدي علي اخلواص ... 

__________ 
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 )منهما( . ( راجع فتواه يف آخر الرسالة1)

 ( .601« )العهود احملمدية( »2)

 ( .17( انظر ما قدمناه عنهم يف التعليق على )ص 3)

 ( .18( انظر ما قدمناه عنهم يف التعليق على )ص 4)

 (1)( .." 601-600« )العهود احملمدية( »5)
( ويف رواية: " من عمل عمالً ليس 1"أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد " ) .161
 ( .2ليه أمران فهو رد" )ع

واذا كان مقصدهم من االحتفال ابملولد النبوي تعظيم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإحياء 
ذكره فالشك أن تعزيره وتوقريه حيصل بغري هذه املوالد املنكرة وما يصاحبها من مفاسد 

يف األذان واإلقامة ( فذكره مرفوع 3وفواحش ومنكرات، قال هللا تعاىل: ]ورفعنا لك ذكرك[ )
واخلطب، والصلوات، ويف التشهد، والصالة عليه يف الدعاء وعند ذكره، فلقد صح عنه 

( "  ( .4صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي 

وتعظيمه حيصل بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخرب، واجتناب ما هنى عنه وزجر، وأال 
ال مبا شرع، فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط، ولو كانت هذه االحتفاالت يعبد هللا إ

رضي هللا عنهم أحق هبا منا، فإهنم كانوا أشد  لكان السلف الصاحلخرياً حمضاً أو راجحاً 
منا حمبة وتعظيمًا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهم على اخلري أحرص، ولكن قد ال 

املوالد ما ذكره بعض أهل العلم: من أن الناس إذا اعرتهتم عوامل يتجاوز أمر أصحاب هذه 
الضعف والتخاذل والوهن راحوا يعظمون أئمتهم ابالحتفاالت الدورية دون ترسم مسالكهم 

 املستقيمة، ألن تعظيمهم هذا ال مشقة فيه على النفس الضعيفة.

وم هبا أمره ابألعمار اليت يقوالشك أن التعظيم احلقيقي هو طاعة املعظم والنصح له والقيام 
د ممن أش كان السلف الصاحلويعتز هبا دينه: إن كان رسواًل، وملكًا إن كان ملكاً، وقد 

 بعدهم تعظيماً للنيب

_________ 
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 ( رواه البخاري ومسلم.1)

 ( رواه مسلم.::::::::::::2)

 .4( سورة امل نشرح ـ 3)
 (1)مام أيضاً.::::::." ( أخرجه الرتمذي يف الدعوات وأخرجه األ4)
"ضاللة " وقوله " من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد " وعن حذيفة رضي  .162

هللا عنه: كل عبادة مل يتعبدها أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم فال تعبدوها، فإن األول 
 مل يرتك لآلخر مقاالً.

كرى وبقاء ء وحنوهم إمنا هو الذ وأيضاً فأكثر ما يقصد من تلك االحتفاالت اليت تقام للرؤسا
أمسائهم، والنيب صلى هللا عليه وسلم قد أُعطى من ذلك ما مل يعطه أحد غريه، فقد رفع هللا 
له ذكره دائمًا قال تعاىل: ]أمل نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذين أنقض ظهرك 

 األذان واإلقامة ا يفورفعنا لك ذكرك[ فذكره صلى هللا عليه وسلم مرفوع ومقرون بذكر ربه كم
 وخطبة اجلمعة وغريها.

ويف الصلوات، ويف التشهد، وغريها، فهو صلى هللا عليه وسلم أجل من أن تكون ذكراه 
 سنوية فقط.

وقال السيد حممد رشيد رضى يف كتابه " ذكرى املولد النبوي": إن من طباع البشر أن يبالغوا 
 يف أمر الدين والدنيا، ألن هذا التعظيم اليف مظاهر أئمة الدين والدنيا يف طور ضعفهم 

مشقة فيه على النفس، فيعملونه بدالً مما جيب عليهم من األعمال الشاقة اليت يقوى هبا أمر 
 املعظم ويعتز هبا دينه.::::::

ل أشد ممن بعدهم تعظيماً للنيب صلى هللا عليه وسلم، وانهيك ببذ كان السلف الصاحلوقد 
ذا السبيل، ولكنهم دون أهل هذه القرون اليت ضاع فيها الدين يف أمواهلم وأنفسهم يف ه

مظاهر التعظيم اللساين، والشك أن الرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم أحق اخللق بكل 
تعظيم، وليس من تعظيمه أن يبتدع يف دينه شيء نعظمه به وإن كان حبسن نية، فقد كان 
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د  دينهم عن حسن نية، ومازالوا يبتدعون بقصجل ما أحدث أهل اململ قبلنا من التغيري يف
 (1)التعظيم وحسن النية حىت صارت أدايهنم." 

 "مقااًل، وال نصون أعراضنا يف الدنيا ابلتقريب إىل هللا تعاىل مبا مل يشرعه.:::::: .163

" الثالث ": أن أكثر ما يقصد من تلك االحتفاالت اليت تقام للرؤساء إحياء الذكرى والنيب 
عليه وسلم قد قال هللا يف حقه: }ورفعنا لك ذكرك  فذكره مرفوع يف األذان  صلى هللا

واإلقامة واخلطب والصلوات ويف التشهد والصالة عليه ويف قراءة احلديث واتباع ما جاء به، 
فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط. ولكن األمر كما قال السيد رشيد رضا يف كتابه 

ال: إن من طباع البشر أن يبالغوا يف مظاهر تعظيم أئمة الدين أو " ذكرى املولد النبوي" ق
الدنيا يف طور ضعفهم ـ أي البشر ـ يف أمر الدين أو الدنيا، ألن هذا التعظيم ال مشقة فيه 
على النفس، فيجعلونه بداًل مما جيب عليهم من األعمال الشاقة اليت يقوم هبا أمر الدين أو 

ه قيقي بطاعة املعظم والنصح له والقيام ابألعمال اليت يقوم هبا أمر الدنيا، وإمنا التعظيم احل
عدهم أشد ممن ب كان السلف الصاحلويعتز دينه إن كان رسوالً، وملكه إن ك ان ملكاً، وقد 

، تعظيماً للنيب صلى هللا عليه وسلم مث للخلفاء، وانهيك ببذل أمواهلم وأنفسهم يف هذا السبيل
رون اليت ضاع فيها الدين يف مظاهر التعظيم اللساين، والشك أن ولكنهم دون أهل هذه الق

الرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم أحق اخللق بكل تعظيم، وليس من التعظيم احلق له أن 
نبتدع يف دينه بزايدة أو نقص أو تبديل أو تغيري ألجل تعظيمه به، وحسن النية ال يبيح 

 دث أهل امللل قبلنا من التغيري يف دينهم عن حسناالبتداع يف الدين، فقد كان جل ما أح
نية، وما زالوا يبتدعون بقصد التعظيم وحسن النية حىت صارت أدايهنم غري ما جاءت به 

 (2)رسلهم، ولو تساهل سلفنا الصاحل." 
"وهو اإلقامة يف املسجد على عبادة هللا تعاىل، فإذا جلس يذكر هللا تعاىل يف املسجد  .164

يصح خارج املسجد، وال يشرتط له الصوم إال أن األفضل أن يكون فهو معتكف، وال 
صائما، وليس له زمان حمدود فيصح ولو دقيقة واحدة، ويفسده اجلماع، ويكره فيه القبلة 
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وحنوها، وال أبس يف خروجه من املسجد حلاجته. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن 
 شر األواخر من رمضان.رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم كان يعتكف الع

يعتكفون فيه مجاعات ووحداان فال جتد مسجدا إال وفيه  كان السلف الصاحلولعمري لقد 
املعتكفون عاكفني على ذكر هللا، واي لألسف ال جتد اآلن إال ما ندر ممن بشار إليهم ابلبنان، 

« تِْلكَ » ابهلل وإن من ال خالق له يف اآلخرة قد ينتقدوهنم على ذلك، فال حول وال قوة إال
خمالفتها  اليت حذر قرابهنا ومنع من« ُحُدوُد اَّللَِّ »األحكام املبينة يف الصوم واالعتكاف هي 

 اي عباد هللا، وهذا مبالغة يف النهي عن إتياهنا، ألنه إذا كان قرابهنا ممنوعا« َفال تـَْقَربُوها»
وَلُه َويـَتَـَعدَّ يـَْعِص اَّللََّ َوَرسُ  فكيف بفعلها حذار حذار عباد هللا من ذلك. قال تعاىل )َوَمنْ 

من سورة النساء اآلتية، وهناك  14ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه انراً خاِلداً ِفيها َولَُه َعذاٌب ُمِهنٌي( اآلية 
آايت أخر يف هذا املعىن حتذر من قرابن حدود هللا والتعدي عليها فال تعتدوها أيها الناس. 

واالعتداء هو أن األحكام منها ما هو حمظور ومنها ما هو  واعلم أن التوفيق بني القرابن
 مباح وأقرهبا هلذه اآلية )َوال تـَُباِشُروُهنَّ( ففيها حترمي اجلماع يف االعتكاف مطلقا، ويف اآلية
قبلها )مُثَّ أمتُّوا الصِ ياَم ِإىَل اللَّْيِل( النص على حترمي األكل والشرب واجلماع يف النهار، وملا  

ألقرب فيها جانب التحرمي قال )َفال تـَْقَربُوها( وإن من كان يف طاعة هللا فهو يف حيز كان ا
احلق فنهى أن يتعداه لئال يقع يف حيز الباطل فنهى عن أن يقرب احلد احلاجز بني احلق 
والباطل لئال يقع يف الباطل فهو كقوله صل ى هللا عليه وسلم يف حديث احلالل بني واحلرام 

ا أمور، إىل أن قال: كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يقع فيه. فنهى صل ى بني وبينهم
هللا عليه وسلم يف هذا احلديث عن قرابن األمور املشتبهة حذرا من أن يقع يف احلرام وحدود 

وا هللا تعاىل حمارمه ومناهيه، فعليكم أيها الناس التباعد عنها لئال تقعوا فيما ينهاكم عنه فتهلك
ُ آايتِهِ »مثل ما بني لكم تلك األحكام « َكذِلكَ » ُ اَّللَّ  دينه وشعائر." الدالة على معامل« يـَُبنيِ 
(1) 
"غريهم، وكان أمثال هؤالء أيتون إىل الر جل فال جيد ما يكفيهم فيأخذهم لبيت أخيه  .165

َلى لَْيَس عَ »أو بيت من مسى هللا يف اآلية اآلتية فيتأمثون من ذلك، فأنزل هللا جل شأنه اثنيا 
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أيها األصحاء  «اأْلَْعمى َحرٌَج َوال َعَلى اأْلَْعرَِج َحرٌَج َوال َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج َوال َعلى أَنـُْفِسُكمْ 
ت بيوت أزواجكم وأوالدكم، ألن بيوت األزواج واألوالد بيو « َأْن أَتُْكُلوا ِمْن بـُُيوِتُكمْ »حرج 

ت بيت املرأة وابلعكس وبيت الولد بي الزوج واألب، إذ الزوجان نفس واحدة، فبيت الزوج
الوالد وابلعكس، لقوله صل ى هللا عليه وسلم أنت ومالك ألبيك. فيكون بيت الولد بيت 

ِنُكْم َأْو بـُُيوِت َأْو بـُُيوِت آابِئُكْم َأْو بـُُيوِت أُمَّهاِتُكْم َأْو بـُُيوِت ِإْخوا»الوالد، وهلذا مل يذكرمها هللا 
ِتُكْم َأْو ما وِت أَْعماِمُكْم َأْو بـُُيوِت َعمَّاِتُكْم َأْو بـُُيوِت َأْخواِلُكْم َأْو بـُُيوِت خاالَأَخواِتُكْم َأْو بـُيُ 
من وكالئكم والقيمني على مصارفكم وأموالكم وماشيتكم وضياعكم « َمَلْكُتْم َمفاحِتَهُ 

 لذيا« َأْو َصِديِقُكمْ »وعبيدكم وخدمكم وإماءكم، ألن العبد وما ملكت يداه لسيده 
يصدقكم وتصدقونه يف املودة، ألن األكل عند الص ديق واهلدية له ومنه تزيد يف احملبة، وتقوي 

ها يدخلون دور أصدقائهم فيأخذون من كان الّسلف الصاحلعرى املودة، وتعظم الثقة، وقد 
ما يشاءون، وإذا جاءهم ضيف ومل جيدوا ما يقدمونه، دخلوا دور أصدقائهم وأخذوا منها 

ون به ضيفهم دون استئذان ابألخذ ال ابلدخول ألن ذلك واجب عليهم، وهم أوىل ما يقر 
، وإذا كانوا غائبني وأخربهم عبيدهم 39أبن يتحاشوا عنه ويتقيدوا بشروطه املارة يف اآلية 

وأهلهم مبا فعل صديقهم من هذا يسر ون به، وقد يعتقون عبيدهم لعدم معارضتهم فيما 
. أما اآلن فقد غلب الش ح على الن اس، فال يفعل شيء من هذا أخذه أصدقاؤهم من بيوهتم

ْيَس َعَلْيُكْم لَ »إال  إبذن، وقد ال حيصل إال  ابستدانة أو قرض وقد ال حيصل أبدا. وقال اثلثا 
يعاً  متفرقني إذا مل  «َأْو َأْشتااتً »مع املرضى والعرج والعميان وغريهم « ُجناٌح َأْن أَتُْكُلوا مجَِ

أنفسكم مبؤاكلتهم، كان بنو ليث ال أيكلون وحدهم حىت جيدوا أضيافا، ورمبا تسمح لكم 
قعد أحدهم ينتظر أضيافا واألكل أمامه حىت الص باح ومن الص باح حىت الر واح ينتظرون أيضا 

 (1)حضور من أيكل معهم." 
 ""آداب طالب احلديث": .166

علم احلديث من أجل العلوم الشرعية وأشرفها، فعلى طالبه أن يصحح النية، وخيلص هلل يف 
طلبه، وليحذر من أن يريد به التوصل إىل أغراض الدنيا فقد روى أبو داود وابن ماجه من 
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به  صلى هللا عليه وسلم: "من تعلم علما مما يبتغي-حديث أيب هريرة قال: قال رسول هللا 
ىل ال يتعلمه إال ليصيب به غرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة" وقال وجه هللا تعا

ضي هللا ر  كان السلف الصاحلمحاد بن سلمة: "من طلب احلديث لغري هللا مكر به" وقد 
عنهم ال يتعلمون العلم إال هلل فمن مث استفادوا وأفادوا غريهم، وصلح هلم وللناس أمر دينهم 

صلى هللا -ن يتحمل ابألخالق الكرمية واآلداب املرضية، وله يف رسول هللا ودنياهم، وعليه أ
فليتأدب  -صلى هللا عليه وسلم-أسوة حسنة، فمن طلب حديث رسول هللا  -عليه وسلم

 (1)أبدبه، ويتخلق أبخالقه،." 
 "التثبيت يف القول يف غريب احلديث .167

... 

 التثبت يف القول يف غريب احلديث:

يثبتون فيه أشد التثبيت، وليس أدل على هذا مما روي عن اإلمام  لصاحلكان السلف اوقد 
 منه 1اجلليل أمحد بن حنبل أنه سئل عن حرف

__________ 

احلرف: يطلق ويراد به حرف اهلجاء، ويطلق ويراد به الكلمة، وهي املرادة ابحلرف هنا.."  1
(2) 
ني احلديث املتبع"أسئلتك، وتبدي رأيك؟ قلت: مينعين من ذلك أنين من أهل  .168

للسلف الصاحل املتجنبني للرأي، املعتربينه كامليتة ال جيوز األكل منها إال بقدر الضرورة. فما 
نزل من املسائل وحتقق وقوعه، وسئلنا عنه أفتينا فيه ابلرأي قائلني: إن كان صوااب فمن هللا، 

ما مدة الشمس فقد وإن كان خطأ فمنا، وهللا بريء منه، كما قال عبد هللا بن مسعود. أ
وجب علينا أن جنتهد يف حكم أوقات الصالة فيها، ألن ذلك وقع ونزل، وقسنا عليه مدة 
الظالم، ألهنما سواء. أما املداتن األخراين فندعهما حىت حيتاج بعض املسلمني إىل معرفة 

 احلكم، فييسر هللا له من يفتيه.
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تحلف السائل ابهلل، أهنا وقعت، ، إذا سئل أحدهم عن مسألة اسكان السلف الصاحلوقد 
 فإن حلف له أفىت فيها برأيه، وإال قال: دعها إذا نزلت ييسر هللا هلا من يفيت فيها.

وما زعمه بعض املتقدمني من أن بالد بلغار يقصر فيها الليل والنهار جدا وهم، وقد الحظت 
ما يسموهنا، يل، كأن الليلة األخرية اليت مضت قبل وصولنا إىل بالد الشمس يف نصف الل

مل تكن مظلمة، حىت أين مع ضعف بصري، وأان راكب يف السيارة كنت أرى األشجار، 
وأغصاهنا وال توجد ظلمة أصال، إال أن الشمس خمتفية، ومن حني يتوسط اإلنسان بالد 
النرويج متوجها من اجلنوب إىل الشمال تقل ظلمة الليل شيئا فشيئا حىت تنعدم ابنعدام 

 ه. فسبحان اخلالق العليم.الليل نفس

والحظت أيضا: كما الحظ من معي أن الشمس يف نصف الليل تكون قريبة من األرض  
كأهنا تريد أن تغيب، لكنها ال تغيب، بل أتخذ يف االرتفاع وتدور يف السماء، فتشكل دائرة 

ض ر من نصف الليل إىل نصف الليل. قال هللا تعاىل يف سورة احلج: }أفلم يسريوا يف األ
فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى 
القلوب اليت يف الصدور  فأخرب سبحانه وتعاىل أن السري يف األرض يزيد يف العقل والعلم 

 املكتسب ابلتجارب، وقل ريب زدين علما.

 (1)وهناك يف تلك الناحية قبائل بدوية." 
د، تعلق ابلصفات واألمساء والعقيدة، وهو أيضا جواب عظيم ومفي"يف أسئلتهم فيما ي .169

وهكذا له رسالة أخرى مساها: التدمرية؛ عندما جاء أهل تدمر، وهي رسالة عظيمة أيضا يف 
بيان العقيدة الصحيحة، وهكذا عقيدة الطحاوي رمحه هللا، وهلا شرح عظيم لإلمام العز، 

كلمات يسرية نبه عليها الشارح، وهي   شرح جيد، وهي جيدة يف نفسها، مفيدة سوى
عقيدة مهمة وهلا شرح عظيم مفيد، وهكذا كتاب التوحيد، لشيخ اإلسالم حممد بن عبد 
الوهاب رمحة هللا عليه، كتاب طيب مهم، والثالثة األصول له رمحه هللا؛ إجابة خمتصرة، 

اجمليد شرح   فتحوهكذا كشف الشبهات له أيضا، رسالة خمتصرة مفيدة يف العقيدة، وهكذا 
كتاب التوحيد، حلفيده الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وهو  
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كتاب مفيد وعظيم، وهكذا شرح هذا الكتاب ومؤلفه الشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد 
 بن عبد الوهاب فسماه: تيسري العزيز احلميد لشرح كتاب التوحيد، وهو كتاب مفيد عظيم.

الكتب وأشباهها من الكتب الطيبة املؤلفة يف العقيدة، وهي مفيدة وننصح مبراجعتها، فهذه 
واالستفادة منها، لكن أعود وأبني أن أعظم كتاب، وأشرف كتاب، وأصدق كتاب؛ هو  

ان ككتاب هللا سبحانه وتعاىل؛ فيه الكفاية العظيمة ملن استشفى به وملن استند عليه. 
ه الكتب اجلديدة، وإمنا عندهم كتاب هللا، وعندهم سنة ليس عندهم هذ السلف الصاحل

عظيم ، وكفتهم واحلمد هلل؛ عند الصحابة والتابعني القرآن ال-صلى هللا عليه وسلم  -الرسول 
، ففيهما الكفاية واهلدى، ولكن ال مانع من -صلى هللا عليه وسلم  -وأحاديث النيب 

 (1)مثل ما تقدم،."  االستعانة بكتب أهل العلم، املعروفني ابخلري
 (1"الرد على مصطفى أمني ) .170

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول هللا األمني، وبعد: اطلعت على ما 
هـ بعنوان " آاثر املدينة  1380 \ 6 \ 24نشرته صحيفة الندوة يف عددها الصادر يف 

لى ار إليه وجدته قد اشتمل عاملنورة " بقلم األخ مصطفى أمني فلما أتملت املقال املش
 أخطاء كثرية جيب التنبيه عليها؛ لئال يغرت هبا بعض القراء. واملقتضي لذلك قول النيب صلى

من رأى »احلديث. وقوله صلى هللا عليه وسلم: ( « 2الدين النصيحة )»هللا عليه وسلم: 
ذلك أضعف اإلميان و  منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه

(3. » ) 

 وإليك أيها القارئ األخطاء واحلجة على إنكارها:

أوال: قوله يف املدينة: هذه املدينة املقدسة هبا آاثر كثرية تستحق الذكرى، وحنن العرب مل هنتم 
هبذه اآلاثر بينما نشاهد معامل ابريس، ولندن هبا من اآلاثر ما جيعل شعوهبا ختلد هذه الذكرى 

ابلنا حنن املسلمني العرب ال هنتم آباثر العصور املاضية، إىل قوله وإمنا يدعو اإلسالم..  فما
إَل. يدعوان الكاتب يف هذه الكلمة إىل التشبه بباريس ولندن يف تعظيم اآلاثر، وختليد 
ذكراها ابألبنية وأشباهها، وهذا غريب، وعجيب أن يدعو مسلم إىل التشبه أبعداء هللا، 
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أيها القارئ إن تعظيم ( « 4من تشبه بقوم فهو منهم )»لى هللا عليه وسلم يقول: والرسول ص
اآلاثر ال يكون ابألبنية، والكتاابت والتأسي ابلكفرة، وإمنا تعظيم اآلاثر يكون ابتباع أهلها 
يف أعماهلم اجمليدة، وأخالقهم احلميدة، وجهادهم الصاحل قوال وعمال، ودعوة وصربا، هكذا 

يعظمون آاثر سلفهم الصاحلني، وأما تعظيم اآلاثر ابألبنية والزخارف  الصاحل كان السلف
والكتابة وحنو ذلك فهو خالف هدي السلف الصاحل، وإمنا ذلك سنة اليهود والنصارى 

 ومن تشبه هبم، وهو من أعظم وسائل الشرك، وعبادة األنبياء

__________ 

 .491-472هـ، ص: 1389األوىل  ( نشر هذا الرد يف اجلامع الفريد، الطبعة1)
( ، سنن أبو داود األدب 4198( ، سنن النسائي البيعة )55( صحيح مسلم اإلميان )2)
 ( .4/102( ، مسند أمحد بن حنبل )4944)

( ، سنن النسائي اإلميان 2172( ، سنن الرتمذي الفَت )49( صحيح مسلم اإلميان )3)
( ، سنن ابن ماجه إقامة الصالة والسنة 1140)( ، سنن أبو داود الصالة 5008وشرائعه )

 ( .3/10( ، مسند أمحد بن حنبل )1275فيها )

 (1)( .." 4031( سنن أبو داود اللباس )4)
"على قبورهم للتعريف هبم. أقول قد يكون هذا االقرتاح من الكاتب عن حسن نية  .171

عرضها عليها حىت ي ومقصد صاحل، ولكن اآلراء واالستحساانت ال ينبغي للمؤمن االعتماد
على امليزان العادل الذي مييز طيبها من خبيثها أال وهو كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا 
عليه وسلم، ولعل الكاتب حني كتب هذه الكلمة من أوهلا إىل آخرها مل يكن عنده علم مبا 

 تجاءت به السنة الصحيحة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حول القبور فلذلك وقع
منه األخطاء السالفة، ووقع منه هذا اخلطأ األخري وهو: اقرتاحه على إدارة األوقاف ما تقدم 
ذكره، وقد سبق يف احلديث الصحيح هني الرسول صلى هللا عليه وسلم عن البناء على 
القبور، وال شك أن اختاذ الشبابيك عليها نوع من البناء ووسيلة إىل الغلو فيها، والفتنة هبا 

الكتابة عليها هي من وسائل الغلو فيها واختاذها أواثان فإن بعض اجلهال إذا قرأوا  وهكذا
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أمساء املدفونني وعرفوا أهنم من املعظمني لعلم أو عبادة أو رائسة، أو لكوهنم من أهل بيت 
 النيب صلى هللا عليه وسلم أكبوا عليهم للتمسح هبم والتربك برتبتهم كما يفعل اجلهال يف

جملاورة بكثري من املوتى، وقد صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النهي عن البلدان ا
الكتابة على القبور، كما صح عنه النهي عن البناء عليها، وأن يزاد عليها من غري تراهبا، 
وأن تتخذ عليها املساجد والسرج كما سلفت األحاديث بذلك، وما ذلك منه صلى هللا 

ب التوحيد، وسدا لطرق الشرك وخوفا على األمة من الوقوع فيما عليه وسلم إال محاية جلنا
وقع فيه من قبلهم من ضالل اليهود والنصارى، وعباد األواثن من شىت قبائل العرب فلقد 
بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة أبلغ نصيحة عليه من ربه أفضل الصالة وأكمل 

لآلخرة  هو الدعاء هلم ابلعافية واملغفرة، والتذكرالتسليم، واملقصود من الزايرة ألهل البقيع 
بزايرهتم كما سلف يف أول هذه الكلمة وذلك متيسر حبمد هللا وإن مل يعلم الزائر أمساءهم، 
وليس هناك حاجة إىل ما اقرتحه هذا الكاتب من الكتابة وإقامة الشبك، ولو كان يف ذلك 

 (1)تباعهم إبحسان أسبق إىل." من الصحابة وأ لكان السلف الصاحلخري للمسلمني 
"والزهري، واإلمام أيب حنيفة، وصاحبيه، واإلمام مالك بن أنس، واألوزاعي والثوري،  .172

واإلمام الشافعي، واإلمام أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغريهم من أئمة العلم واهلدى 
ري كله يف ، واخلإليه أسبق لكان السلف الصاحلفلم حيد عليهم املسلمون، ولو كان خريا 

اتباعهم والشر كله يف خمالفتهم وقد دلت سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت أسلفنا 
ذكرها على أن ما فعله سلفنا الصاحل من ترك اإلحداد على غري األزواج هو احلق والصواب، 

طهرة مع ملوأن ما يفعله الناس اليوم من اإلحداد على امللوك والزعماء أمر خمالف للشريعة ا
ما يرتتب عليه من األضرار الكثرية وتعطيل املصاحل والتشبه أبعداء اإلسالم، وبذلك يعلم 
أن الواجب على قادة املسلمني وأعياهنم: ترك هذا اإلحداد، والسري على هنج سلفنا الصاحل 
من الصحابة ومن سلك سبيلهم، والواجب على أهل العلم: تنبيه الناس على ذلك وإعالمهم 

ه أداء لواجب النصيحة، وتعاوان على الرب والتقوى. وملا أوجب هللا سبحانه من النصيحة ب
هلل ولكتابه ولرسوله صلى هللا عليه وسلم وألئمة املسلمني وعامتهم رأيت حترير هذه الكلمة 
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املوجزة. وأسأل هللا عز وجل أن يوفق قادة املسلمني وعامتهم لكل ما فيه رضاه والتمسك 
احلذر مما خالفها، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا مجيعا إنه مسيع الدعاء قريب اإلجابة. بشريعته و 

 (1)وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وأصحابه.." 
"وقد صحت األحاديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن املالئكة تتداعى  .173

 إليها.

 عمل القائمني ونسأل هللا أن يبارك يف فنحمد هللا على وجودها وكثرهتا وكثرة املقبلني عليها،
 عليها، ويضاعف مثوبتهم ويرزقهم اإلخالص يف ذلك، وأن جيزيهم خري اجلزاء.

وإن مما ينبغي اإلشادة به االهتمام ابلسنة النبوية يف هذا الوقت، الذي كثر فيه اإلعراض 
 عنها واالعرتاض عليها من بعض اجلهلة، أو من أهل البدع أو غريهم.

ان كمل على نشر السنة واجب، وتعليمها من أفضل القرابت وأجل الطاعات، وقد فالع
حيرصون على تعليم الطلبة شيئا من السنة النبوية، وحيرصون على حفظها  السلف الصاحل

يف الصدور، وعدم االكتفاء ابلكتب واملصنفات، خاصة ما يتعلق مبتون األحاديث، وجوامع 
 األلفاظ.

ام به اإلخوة يف اللجنة العلمية، ومكتب الدعوة يف القصيم من رعاية وقد سرين كثريا ما ق
الدروس وتنظيمها واإلشراف عليها؛ حلمايتها من اإلفراط والتفريط، ومن الغلو واجلفاء، 
والسري هبا إىل الطريق املستقيم، فاحلمد هلل على ذلك كثريا، وشكر هللا ألصحاب الفضيلة 

وا ن والسنة والتفقه يف الدين جهدهم وعنايتهم، حيث حفظالقائمني على مشروع حفظ القرآ
الطالب وبذلوا هلم من الوقت واجلهد الشيء الكثري، مث أجروا هلم االختبارات واملسابقات 
حلفز مهمهم على طلب العلم، فضال عما يقومون به من طباعة الكتب املفيدة وتوزيعها، 

ى ذلك كله خري اجلزاء، وأفضله وأوفاه.." وغري ذلك من األعمال النافعة، فجزاهم هللا عل
(2) 
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ق التواصي ابحل -بدال من إحداث البدع والدعوة إليها-"ومن الواجب على املسلم  .174
والتناصح، والعناية بتدبر القرآن الكرمي واإلكثار من تالوته، والعناية ابلسنة الصحيحة والدعوة 

يتعلم  لقات العلم واإلكثار منها، حىتإىل ذلك قوال وعمال يف املساجد والبيوت، والعناية حب
ة هللا عليهم رمح كان السلف الصاحلاجلاهل، ويتذكر الناسي، ويكثر اخلري، ويقل الشر، كما 

 يقومون بذلك ويتواصون به.

وهللا املسئول أن يوفقنا ومجيع املسلمني للعلم النافع والعمل به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
ملتواصني ابحلق والداعني إليه على بصرية، وأن ينصر دينه ويعلي  مجيعا، وأن جيعلنا من ا

كلمته، وأن يصلح أحوال املسلمني مجيعا، ويويل عليهم خيارهم، ويصلح قادهتم، إنه ويل 
 ذلك والقادر عليه.

 (1)وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وآله وصحبه.." 
 "الذي أنصح به هو الزواج املبكر .175

كم يف زواج الطالب القادر على الزواج، والذي يدرس يف اجلامعة، : ما رأي مساحت95س 
 هل يف ذلك أتثري على دروسه؟

 صاحلكان السلف الج: الذي أنصح به هو الزواج املبكر؛ ألنه ال يؤثر على الدروس، وقد 
إىل يومنا هذا، يدرسون ويتعلمون ويتزوجون،  -صلى هللا عليه وسلم  -من عهد النيب 

ه على اخلري، إذا كان عنده قدرة، يعينه على اخلري وال يصده عن الدراسة، وال فالزواج يعين
يعطله عن الدراسة، بل يسبب غض بصره، وطمأنينة نفسه، وراحة ضمريه، وكفه عما حرم 
هللا عليه، فإذا تيسر له الزواج، فالنصيحة له أن يتزوج، وأن يتقي هللا يف ذلك، وأن يعمل 

تزوج، اي معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فلي: »-عليه وسلم صلى هللا  -بقول النيب 
 احلديث.( « 1فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )

__________ 

( ، سنن الرتمذي 1400( ، صحيح مسلم النكاح )5066( صحيح البخاري النكاح )1)
( ، 2046)( ، سنن أبو داود النكاح 2240( ، سنن النسائي الصيام )1081النكاح )
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( ، سنن الدارمي النكاح 1/378( ، مسند أمحد بن حنبل )1845سنن ابن ماجه النكاح )
(2166 ".. )(1) 
راء وقتل يف زمانه أم -عليه الصالة والسالم  -"وأعيان آخرون، فلم حيد عليهم  .176

 - عنهم رضي هللا -جيش مؤتة زيد بن حارثة وجعفر بن أيب طالب وعبد هللا بن رواحة 
أفضل األنبياء وهو أشرف اخللق و  -صلى هللا عليه وسلم  -د عليهم، مث تويف النيب فلم حي

نهم، مث ومل حيد عليه الصحابة رضي هللا ع -وسيد ولد آدم، واملصيبة مبوته أعظم املصائب 
مات أبو بكر الصديق رضي هللا عنه، وهو أفضل الصحابة وأشرف اخللق بعد األنبياء فلم 

األنبياء  وهم أفضل اخللق بعد -رضي هللا عنهم  -عمر وعثمان وعلي  حيدوا عليه، مث قتل
وبعد أيب بكر الصديق فلم حيدوا عليهم وهكذا مات الصحابة مجيعا فلم حيد عليهم التابعون، 
وهكذا مات أئمة اإلسالم وأئمة اهلدى من علماء التابعني ومن بعدهم، كسعيد بن املسيب، 

ام وابنه حممد بن علي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، واإلم وعلي بن احلسني زين العابدين،
أيب حنيفة، وصاحبيه، واإلمام مالك بن أنس، واألوزاعي، والثوري، واإلمام الشافعي، واإلمام 
أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغريهم من أئمة العلم واهلدى، فلم حيد عليهم املسلمون، 

إليه أسبق، واخلري كله يف اتباعهم، والشر كله يف  لكان السلف الصاحلولو كان خريا 
 (2)خمالفتهم، وقد دلت سنة رسول هللا." 

"وغريهم على التفقه يف األمور الشرعية، ودراسة السنة النبوية وحفظها وتعلمها  .177
 وتعليمها.

فإن هذه الدروس العلمية املقامة يف املساجد يف سائر املناطق يف منطقة القصيم وغريها، 
لم: ليم احلديث والفقه والتفسري هي من رايض اجلنة اليت قال فيها النيب صلى هللا عليه وسلتع
( 1إذا مررمت برايض اجلنة فارتعوا. قالوا: اي رسول هللا، وما رايض اجلنة؟ قال: حلق الذكر )»

. » 

 وقد صحت األحاديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن املالئكة تتداعى إليها.
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د هللا على وجودها وكثرهتا وكثرة املقبلني عليها، ونسأل هللا أن يبارك يف عمل القائمني فنحم
 عليها، ويضاعف مثوبتهم ويرزقهم اإلخالص يف ذلك، وأن جيزيهم خري اجلزاء.

وإن مما ينبغي اإلشادة به االهتمام ابلسنة النبوية يف هذا الوقت، الذي كثر فيه اإلعراض 
 ا من بعض اجلهلة، أو من أهل البدع أو غريهم.عنها واالعرتاض عليه

ان كفالعمل على نشر السنة واجب، وتعليمها من أفضل القرابت وأجل الطاعات، وقد 
حيرصون على تعليم الطلبة شيئا من السنة النبوية، وحيرصون على حفظها  السلف الصاحل

 يف
__________ 

 (1)( .." 3/150حنبل ) ( ، مسند أمحد بن3510( سنن الرتمذي الدعوات )1)
"يقول رجل تويف وخلَّف بعده عيااًل وإخواانً وهم حيبون التصدق عنه مبثل الذبيحة  .178

ومثل دفع املال ودفع الطعام واملالبس وحنو ذلك ، يقولون كل هذا الدفع والفعل عن روح 
نفع تامليت فالن ، هل هذا العمل يزيد يف عمل الرجل امليت من األعمال اخلريية وهل هي 

امليت هذه الصدقات اليت تصدق هبا أقاربه وتقربه إىل الصاحلني عند احلساب أفيدوان جزاءكم 
 هللا خري اجلزاء وأعظم أجركم واملسلمني كافة؟.

 

فأجاب رمحه هللا تعاىل: الصدقة عن امليت تنفع سواء مبال أو طعام لقد ثبت يف صحيح 
ت نفسها جالً فقال اي رسول هللا إن أمي افتلتالبخاري أن النيب صلى هللا عليه وسلم سأله ر 

وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال )نعم( فهذا العمل الصاحل ينفع امليت ورمبا 
يكفِ ر هللا به عنه من خطاايه لكن ينبغي أن يعلم أن العمل لألموات ال ينبغي اإلكثار منه 

ثرون دائماً ثار منه كما يفعل بعض الناس يكفإنه وإن كان جائزاً يف الشرع فإنه ال ينبغي اإلك
الصدقات ألمواهتم وإمنا يتصدق اإلنسان لنفسه وهو حمتاج إىل العمل الصاحل سيموت كما 
مات هذا الرجل وحيتاج إىل العمل كما احتاج إليه هذا الرجل وفعلها دائماً ليس من عمل 

واإلنسان  به وهو انفع للميت السلف الصاحل رضي هللا عنهم ولكن فعل ذلك أحياانً ال أبس
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أوىل بعمل نفسه من غريه وقد قال النيب عليه الصالة والسالم )ابدأ بنفسك مث مبن تعول( 
هم أحرص منا على فعل اخلري وعلى نفع أمواهتم مل يكونوا يفعلون  كان السلف الصاحلوإذا 

ولكن إذا فعله  ذا العملذلك كثرياً فإنه ينبغي لنا أن نتأسى هبم وأال نكثر من هذا الفعل وه
 اإلنسان أحياانً فال حرج.

فضيلة الشيخ: أخشى أن يفهم بعض املستمعني أن هذه دعوة إىل عدم األعمال الصاحلة 
 للموتى؟

فأجاب رمحه هللا تعاىل: ال لسنا ندعو إىل تركها مطلقًا وإمنا ندعو إىل عدم اإلكثار منها 
لف الصاحل اإلكثار من ذلك أما ما أوصي به من وإمنا تفعل أحياانً وهلذا ليس من عمل الس

مثل هذه األعمال فهذا يعمل فيه حسب الوصية ألهنا ليست من مال الفاعل وإمنا هي من 
مال املوصي ويعمل حبسبها كما لو أوصى رجل ابإلطعام عن املساكني يف كل يوم أو ما 

كون شرعية وهي أن تأشبه ذلك فإنه يعمل به ألن ذلك من ماله يعمل به يف احلدود ال
 الوصية من الثلث فأقل.

فضيلة الشيخ: أيضاً رمبا أن هذه اإلعمال املتكررة والكثرية قد تؤدي إىل غرس احملبة الزائدة 
 يف نفوس الناشيءين ويعتقدون أن يف هذا الرجل مثالً شيء؟

 فأجاب رمحه هللا تعاىل: رمبا تؤدي إىل الغلو.

 ".***(1) 
ءة القرآن على القرب بعد دفن امليت وعن قراءة القرآن للميت "املستمع يسأل عن قرا .179

 يف البيوت ونسميها رمحية لألموات ونعطي القراء مااًل ما حكم الشرع يف عملنا هذا؟

 

فأجاب رمحه هللا تعاىل: الراجح من أقوال أهل العلم أن القراءة على قرب امليت بعد دفنه بدعة 
وسلم ومل   عليه وسلم ومل أيمر هبا النيب صلى هللا عليهألهنا مل تكن يف عهد الرسول صلى هللا

يكن هو نفسه يفعلها بل غاية ما ورد يف ذلك أنه دفن امليت ووقف عليه وقال )استغفروا 
ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل( ولو كانت القراءة عند القرب خرياً وشرعًا ألمر 

 علها حىت تعلم األمة ذلك وكذلك إذا اجتمع الناس يفهبا النيب صلى هللا عليه وسلم أو ف
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 احلكان السلف الصالبيوت على القراءة على روح امليت فإن هذا أيضًا ال أصل له وما 
رضي هللا عنهم يفعلون هذا والواجب على اإلنسان إذا أصيب مبصيبة أن يصرب وحيتسب 

 واخلف جعون اللهم أجرين يف مصيبيتعند هللا ويقول ما قاله الصابرون )إان هلل وإان إليه را
يل خريًا منها( وأما االجتماع عند أهل امليت وقراءة القرآن وصنع الطعام وما أشبه ذلك 
فكله من البدع اليت ال أصل هلا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحابه فالواجب 

 احلذر منها والبعد عنها.

 ".***(1) 
 للمتوىف يقرأ فيها القرآن وجيتمع الناس للتعزية؟ "ما احلكم يف عمل أربعني .180

 

فأجاب رمحه هللا تعاىل: هذه من البدع اليت يصنعها بعض الناس إذا مت امليت أربعني يوماً 
أقاموا له مأمتًا جيتمعون فيه إىل بيت امليت ويقرؤون القرآن وينريون املكان وهو يف احلقيقة 

قرؤون نقول يف اجتماع الناس بعد الوفاة يف بيت ي من ابب جتديد احلزن املنهي عنه وكذلك
فيه القرآن ويوقدون فيه الشموع واللمبات ويصفون الكراسي كل هذا من البدع والسنة ملن 
مات له ميت أن يغلق اببه وأال جيلس ألحد لكن من كان من أقاربه الذين يعترب عدم 

صاب وينصرفوا  البيت ويعزون املحضورهم إىل بيته قطيعة رحم فال حرج عليهم أن حيضروا إىل
أما إقامة الوالئم اليت هي مآمت احلقيقة وهي مآمث أيضاً فإن هذا من البدع واملنكرات اليت ال 

أهل  يعدون صنع الطعام واالجتماع إىل كان السلف الصاحليليق ابملسلم أن يفعلها وقد 
ي ذكرته توجد ته على الوجه الذامليت من النياحة وهذه املسألة يعين اجتماع أهل امليت يف بي

يف كثري من البلدان اإلسالمية ولكين أرجو هللا عز وجل مبا من  هللا به من اليقظة يف الشباب 
 أن يكون اجليل املقابل قاضياً على هذه العادات اليت مل تكن من عادات السلف.

 ".***(2) 
ن فضيلة ا تقول أرجو م"هذه سائلة للربانمج أم عبد الرمحن من املنطقة اجلنوبية أهب .181

الشيخ حممد أن جييبين على أسئليت السؤال األول ما حكم االستماع إىل األانشيد اإلسالمية 
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لكثرة ما نسأل عنها ولكثرة أيضًا ما وقع فيها من خالف واختالف من العامة مع العلم 
لك من ري ذأبهنا جمرد أشعار إسالمية منها شعر احلماسة والتذكري بنهاية اإلنسان إىل غ

 املواضيع اهلادفة؟

 

فأجاب رمحه هللا تعاىل: األانشيد اليت هي مواعظ يذكر فيها حال اإلنسان عند املوت وحال 
ف كان السلاإلنسان بعد الدفن وحال اإلنسان يوم القيامة االستماع إليها مطلوب وقد 

ها فائدة وكذلك ييستمعون إليها ألهنا ترقق القلب وتدمع العني وختشع اجلوارح وف الصاحل
األانشيد احلماسية اليت تلقى أبصوات ليس فيها فتنة وليست مصحوبة آبالت هلو من دف 
أو غريه ال أبس هبا أيضًا لكن بشرط أن ال تشتمل على إاثرة الشعوب على أولياء األمور 

 فإن اشتملت على ذلك فال جيوز االستماع إليها

ما يلقى على صفة األغاين اهلزيلة السافلة أو  القسم الثالث من هذه األانشيد اإلسالمية
يلقى مصحوابً ابلدف أو يلقى أبصوات مجيلة فاتنة فهذه ال جيوز االستماع إليها هذه ثالثة 

 أقسام من األانشيد اليت يقال عنها إهنا أانشيد إسالمية.

 ".***(1) 
ريًا وشرعاً  خ"واسألوا له التثبيت، فإنه اال؟ن يسأل". ولو كانت القراءة عند القرب .182

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم حىت تعلم األمة ذلك.  ألمر هبا النيب َصلَّى اَّللَّ

لف كان السوأيضًا اجتماع الناس يف البيوت للقراءة على روح امليت ال أصل له، وما 
رضي هللا عنهم يفعلونه، واملشروع للمسلم إذا أصيب مبصيبة أن يصرب وحيتسب  الصاحل

قول ما قاله الصابرون "إان هلل وإان إليه راجعون.. اللهم أجرين يف مصيبيت األجر عند هللا، وي
واخلف يل خرياً منها" وأما االجتماع عند أهل امليت، وقراءة القرآن ووضع الطعام وما شابه 

 ذلك فكلها من البدع.

* * * 

 

 إليهم؟ لسئل فضيلة الشيخ رمحه هللا تعاىل: هل جتوز قراءة الفاحتة على املوتى؟ وهل تص
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فأجاب فضيلته بقوله: قراءة الفاحتة على املوتى ال أعلم فيها نصًّا من السنة، وعلى هذا فال 
تُقرأ، ألن األصل يف العبادت احلظر واملنع حىت يقوم دليل على ثبوهتا، وأهنا من شرع هللا عز 

قال تعاىل: ف وجل، ودليل ذلك أن هللا أنكر على من شرعوا يف دين هللا ما مل أيذن به هللا،
يِن َما ملَْ أَيَْذن ِبِه هللاُ َوَلْوالَ َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقضِ  نَـُهْم َوِإنَّ }أَْم هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوْا هَلُْم مِ َن الدِ  َى بـَيـْ

نَـُهْم َوِإنَّ الظَّ  ِلِمنَي هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم  االظَّاِلِمنَي هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم هللاُ َوَلْوالَ َكِلَمةُ اْلَفْصِل َلُقِضَى بـَيـْ
. 

وثبت عن النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أنه قال: "من عمل عماًل ليس عليه أمران فهو رد"، 
 (1)وإذا كان مردوداً كان ابطالً وعبثاً يُنزه هللا عز وجل أن." 

رياً، اكم هللا خ"خامساً: ما حكم وضع اإلضاءة على املقربة ألجل الدفن؟ أفيدوان جز  .183
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 فأجاب فضيلته بقوله: بسم هللا الرمحن الرحيم.

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

جواب السؤال األول: أصل اجللوس للعزاء غري مشروع، فإنه ليس من هدي النيب صلى هللا 
ناد اإلمام أمحد وابن ماجه إبس عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي هللا عنه بل قد روى

صحيح عن جرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه قال: "كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت 
 وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة".

قال النووي رمحه هللا: وأما اجللوس للتعزية فنص الشافعي واملصنف وسائر األصحاب على  
 كراهته.

كان السلف األعمال وإنفاق األموال كان ذلك أشد وأعظم، وقد  وإذا لزم من ذلك تعطيل
ال جيلسون من أجل التعزية، بل ينصرفون إىل أعماهلم وشؤون حياهتم، مث من رآهم  الصاحل

 يف أي مكان عزاهم.

جواب السؤال الثاين: هذه الذابئح حالل أكلها، لكن ذحبها على حسب الوصف املذكور 
ى ن السلف مل يكونوا يفعلونه كذلك، وغاية ما فيه قول النيب َصلَّ يف السؤال بدعة منكرة، أل
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "اصنعوا ال؟ل جعفر طعاماً فقد أاتهم ما يشغلهم" وكان هذا يف أول يوم.."  اَّللَّ
(1) 
"وعن السائب بن يزيد رضي هللا عنه قال: أمر عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ُأيَبَّ  .184

 وكان السلف الصاحل( ، 1داري أن يقوما للناس إبحدى عشرة ركعة )بن كعب ومتيما ال
يطيلوهنا جدا، ففي حديث السائب بن يزيد رضي هللا عنه قال: كان القارئ يقرأ ابملئني 
يعين مبئات اآلايت حىت كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وهذا خالف ما عليه كثري 
من الناس اليوم حيث يصلون الرتاويح بسرعة عظيمة ال أيتون فيها بواجب اهلدوء والطمأنينة 

 من أركان الصالة ال تصح الصالة بدوهنا، فيخلون هبذا اليت هي ركن

الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء واملرضى وكبار السن، جينون على أنفسهم وجينون 
على غريهم، وقد ذكر العلماء رمحهم هللا أنه ُيْكرَه لإلمام أن ُيسرع سرعة متنع املأمومني فعل 

 نسأل هللا السالمة. ما يسن، فكيف بسرعة متنعهم فعل ما جيب؟

وال ينبغي للرجل أن يتخلف عن صالة الرتاويح لينال ثواهبا وأجرها ، وال ينصرف حىت ينتهي 
اإلمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله، وجيوز للنساء حضور الرتاويح يف 

ال متنعوا إماء هللا »َم: لَّ املسجد إذا أمنت الفتنة منهن وهبن لقول النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوسَ 
( ، وألن هذا من عمل السلف الصاحل رضي هللا عنهم، لكن جيب أن 2« . " )مساجد هللا

اَل أتيت متسرتة متحجبة غري متربجة وال متطيبة وال رافعة صوات وال مبدية زينة لقوله تعاىل: }وَ 
َها  ]  يـُْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنـْ

__________ 

 ( رواه اإلمام مالك يف املوطأ.1)

 (2)( متفق عليه.." 2)
"فاجتهدوا إخواين يف كثرة قراءة القرآن املبارك ال ِسيََّما يف هذا الشهر الذي أنزل  .185

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  القرآن  فيه، فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة، وكان جربيل يعارض النيب َصلَّى اَّللَّ
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كان و سنة مرة، فلما كان العام الذي تويف فيه عارضه مرتني أتكيدا وتثبيتا، يف رمضان كل 
رضي هللا عنهم ُيْكِثرون من تالوة القرآن يف رمضان يف الصالة وغريها،  السلف الصاحل

وكان الزهري رمحه هللا إذا دخل رمضان يقول: إمنا هو تالوة القرآن وإطعام الطعام، وكان 
رمضان ترك قراءة احلديث وجمالس العلم وأقبل على قراءة القرآن  مالك رمحه هللا إذا دخل

من املصحف، وكان قتادة رمحه هللا خيتم القرآن يف كل سبع لياٍل دائما ويف رمضان يف كل 
ثالث، ويف العشر األخري منه يف كل ليلة، وكان إبراهيم النخعي رمحه هللا خيتم القرآن يف 

أ شر األواخر يف كل ليلتني، وكان األسود رمحه هللا يقر رمضان يف كل ثالث لياٍل ويف الع
 القرآن كله يف ليلتني يف مجيع الشهر.

فاقتدوا رمحكم هللا هبؤالء األخيار واتَِّبعوا طريقهم تلحقوا ابلرَبَرَة األطهار، واغتنموا ساعات 
ألوقات متضي مجيعا واالليل والنهار مبا يـَُقر ِبكم إىل العزيز الغفار، فإن األعمار ُتْطَوى سريعا 

 وكأهنا ساعة من هنار.

اللهم ارزقنا تالوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدان به سبل السالم، وأخرجنا به 
 (1)من الظلمات إىل النور، واجعله حجة لنا ال علينا اي رب العاملني.." 

بيل الذين ال س"األليم  فقال هللا تعاىل }قد أجيبت دعوتكما فاستقيما وال تتبعان  .186
يعلمون  الداعي واحد لكن قال العلماء إن هارون كان يستمع ويؤمن على دعائه فكان 

 الدعاء هلما مجيعا.

ان كأما التالوة املعنوية فأن يتدارس هؤالء القوم كالم هللا عز وجل ويتفهموا معناه وقد 
 .والعملال يقرءون عشر آايت حىت يتفهموها وما فيها من العلم  السلف الصاحل

أما القسم الثالث من التالوة فهي تالوة العمل وهذه هي املقصود األعظم للقرآن الكرمي كما 
قال تعاىل }كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيتاه وليتذكر أولو األلباب  العمل مبا جاء 

التالوة  هيف القرآن وذلك بتصديق ما أخرب هللا به والقيام مبا أمر به والبعد عما هنى عنه هذ
العملية لكتاب هللا عز وجل يقول صلى هللا عليه وسلم إال نزلت عليهم السكينة السكينة 
شيء يقذفه هللا عز وجل يف القلب فيطمئن ويوقن ويستقر وال يكون عنده قلق وال شك 
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وال ارتياب هو ذاته مطمئن وهذه من أكرب نعم هللا على العبد أن ينزل السكينة يف قلبه 
ن مطمئنا غري قلق وال شاك راضيا بقضاء هللا وقدره مع هللا عز وجل يف قضائه حبيث يكو 

 (1)وقدره إن أصابته." 
"هو تربؤ منه وهلذا قال أشهد على هذا غريي فإين ال أشهد على جور مث قال أتريد  .187

أن يكونوا إليك يف الرب سواء قال نعم اي رسول هللا قال إذا سوي بينهم ألنك إذا فضلت 
على اآلخر صار يف نفس املفضل عليه شيء وصار ال يرب والده مث قال اتقوا هللا أحدهم 

واعدلوا بني أوالدكم فأمر عليه الصالة والسالم أن نعدل بني األوالد يف العطية حىت لو 
تعطي أحدهم عشرة رايالت فأعط اآلخر مثله ال تقل هذا شيء زهيد ما يساوي شيئا أبدا 

 ولو رايل واحد ...

رضي هللا عنهم إذا قبلوا أحد  كان السلف الصاحلطهم كما أعطيت الثاين حىت ال أع
األوالد قبل الثاين من شدة العدل بينهم وكذلك أيضا يف النظر إليهم ال تنظر إىل هذا نظرة 
غضب وإىل هذا نظرة رضا ال اعدل بينهم حىت يف املواجهة وطالقة الوجه إال أن يفعل 

ن أما بدون سبب اجعلهم سواء وال تفضل أحدا على أحد أحدهم ما يغضب فهذا له شأ
وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أوالده الكبار وله أوالد صغار فيوصي هلم بعد موته 
مبقدار املهر وهذا حرام وال حيل ألن هؤالء إمنا أعطيته حلاجتهم حاجة ال مياثلهم إخواهنم 

رتكة ء وإذا أوصى فالوصية ابطلة ترد يف الاآلخرون الصغار فال حيل لك أن توصي هلم بشي
ويرثوهنا على قدر مرياثهم كذلك أيضا بعض الناس يكون ولده يشتغل معه يف جتارته يف 

 (2)فالحته." 
"ومن هذا االعرتاف ما قاله اإلمام ابن رجب احلنبلي وهو يشري إىل فضل هؤالء  .188

املتقد مني: ))وكذا الكالم يف العلل والتواريخ قد دونه أئمة احلفاظ وقد ُهِجر يف هذا الزمان 
وَدَرس حفظُه وفهمه. فلوال التصانيف املتقدمة فيه ملا ُعرف هذا العلم اليوم ابلكلية، ففي 

 الصاحل كان السلفيه ونقل كالم األئمة املتقدمني مصلحٌة عظيمة جدا، وقد التصنيف ف
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مع سعة حفظهم وكثرة احلفظ يف زماهنم أيمرون ابلكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي 
هجرت فيه علوم سلف األمة وأئمتها ومل يبق منها إال ما كان ُمَدوَّانً يف الكتب لتشاغل أهل 

 ( .1ء وحفظها(( )الزمان مبدارسة اآلرا

هـ( : ))وهذا يف زماننا ـ الحظ: زمان الذهيب 748ومن ذلك ما قاله اإلمام الذهيب )ت 
الذي هو القرن السابع ـ يْعُسر نقُده على احملدث، فإن أولئك األئمة، كالبخاري وأيب حامت 

لعبارات اوأيب داود عاينوا األصول وعرفوا عللها، وأما حنن فطالت علينا األسانيد وفُقدت 
 ( .2املتيقَّنة، ومبثل هذا وحنوه دخل الدََّخُل على احلاكم يف تصرفه يف املستدرك(( )

ومنه ما قاله اإلمام ابن كثري: ))أما كالم هؤالء األئمة املنتصبني هلذا الشأن )أي يف جرح 
الرواة( فينبغي أن يؤخذ مسلما من غري ذكر أسباب، وذلك للعلم مبعرفتهم، واطالعهم، 

اضطالعهم يف هذا الشأن، واتصافهم ابإلنصاف والداينة، واخلربة والنصح، ال سيما إذا و 
أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه مرتوكاً أو كذاابً أو حنو ذلك فاحملدث املاهر اليتخاجله 

 ( .3يف مثل هذا وقفٌة يف مواقفهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم(( )

__________ 

 .1/346( شرح علل الرتمذي، 1)
 ، املطبوعة مع شرحها: كفاية احلفظة شرح املقد مة املوقظة.201( املوقظة، الذهيب، 2)

ـ  304( السعي احلثيث إىل شرح اختصار علوم احلديث، لصاحب هذا البحث، 3)
305 "..(1) 

"ملة إبراهيم اليت أمر هللا هبا عباده كلهم، وال يقبل من أحد غريها، وهي: حقيقة  .189
َتِغ َغرْيَ اأْلِْسالِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِ اإلسالم  يَن  ]سورة }َوَمْن يـَبـْ

[ ، وهي ملة إبراهيم اليت من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء: }َوَمْن 85آل عمران آية: 
 [ .130ُه  ]سورة البقرة آية: يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبـْرَاِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نـَْفسَ 

وقد تظاهرت دالئل الكتاب، والسنة، وإمجاع األمة، على اشرتاط اإلخالص لألعمال 
ان كواألقوال الدينية، وأن هللا ال يقبل منها إال ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وهلذا 
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ألشياء اجيتهدون غاية االجتهاد يف تصحيح نياهتم، ويرون اإلخالص أعز  السلف الصاحل
وأشقها على النفس، وذلك ملعرفتهم ابهلل وما جيب له، وبعلل األعمال وآفاهتا، وال يهمهم 
العمل لسهولته عليهم؛ وإمنا يهمهم سالمة العمل وخلوصه من الشوائب املبطلة لثوابه، 

 واملنقصة له.

ا، أشد ت شيئقال اإلمام أمحد رمحه هللا: )أمر النية شديد( . وقال سفيان الثوري: "ما عاجل
علي من نييت ألهنا تتقلب علي". وقال يوسف بن إسباط: "ختليص النية من فسادها، أشد 
على العاملني من طول االجتهاد". وقال سهل بن عبد هللا: "ليس على النفس شيء أشق 
من اإلخالص، وألنه ليس هلا فيه نصيب". وقال يوسف بن احلسني: )أعز شيء يف الدنيا: 

 (1)أجتهد يف إسقاط الرايء عن قليب،."  اإلخالص، وكم
 "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: .190

وجيب أن يعرف: أن والية أمور الناس، من أعظم واجبات الدين، بل ال قيام للدين والدنيا 
إال هبا، فإن بىن آدم ال تتم مصلحتهم إال ابجتماع، حلاجة بعضهم إىل بعض، وال بد هلم 

اع من رأس، فإن هللا تعاىل: أوجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وال يتم عند االجتم
ذلك إال بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب هللا تعاىل من اجلهاد، والعدل وإقامة احلج 

 واجلمع واألعياد، ونصر املظلوم، وإقامة احلدود، وال يتم إال بقوة وإمارة.

 األرض، ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من وهلذا روي: أن السلطان ظل هللا يف
بن حنبل،  ، كأمحدكان السلف الصاحلليلة واحدة بال سلطان، والتجربة تبني ذلك، وهلذا 

والفضيل بن عياض وغريمها يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة، لدعوان هبا للسلطان، 
  تعاىل.تعاىل، انتهى كالمه رمحه هللافالواجب: اختاذ اإلمامة قربة ودينا يتقرب هبا إىل هللا 

ومن املعلوم ابلضرورة من دين اإلسالم: أنه ال دين إال ِبماعة، وال مجاعة إال إبمامة، وال 
 إمامة إال بسمع وطاعة.
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إذا عرفتم ذلك: فإن اإلمام أيده هللا تعاىل، قد بذل مجيع األسباب مع هذا الرافضي املكار؛ 
 (1)لمني فأىب وعاند، وبدأ املسلمني ابلبغي." طلب السلم معه والراحة للمس

ن هذا يفعلو  كان السلف الصاحل"ذنبه ؛ وإال أعرض عنه إن مل يقدر عليه ؛ كما  .191
وهذا. فإنه سبحانه ملا أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل وملا عتب على املالئكة يف 

 قيلهم، أبدى هلم شيئا من حكمته واتبوا.

مكة،  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوته اليت فتح هللا فيهاوقد وقعت هذه الثالث ل
فإنه ملا أعطى املؤلفة قلوهبم ووجدت عليه األنصار عاتبهم واعتذروا وقبل عذرهم، وبني هلم 
شيئا من احلكمة. وملا قال له ذلك الرجل العابد: اعدل، قال له كالما غليظا، واستأذنه 

الوليد  عليه؛ لكن ترك قتله لعذر ذكره، وملا فعل خالد بن بعض الصحابة يف قتله ومل ينكر
ببين جذمية ما فعل، رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم، وال نعلم أنه عاتب خالدا وال منعه 

 ذلك من أتمريه على الناس.

ومنها: أن الشبهة إذا كانت واضحة البطالن ال عذر لصاحبها، فإن اخلوض معه يف إبطاهلا 
وإتعاب للحيوان، مع أن ذلك ال يردعه عن بدعته، وكان السلف ال خيوضون تضييع للزمان، 

مع أهل الباطل يف رد ابطلهم، كما عليه املتأخرون، بل يعاقبوهنم إن قدروا، وإال أعرضوا 
عنهم، وقال أمحد ملن أراد أن يرد عليهم: اتق هللا وال تنصب نفسك هلذا، فإن جاءك 

[ }قَاَل 76ال اللعني: }َأاَن َخرْيٌ ِمْنُه  ]سورة ص آية: مسرتشد فأرشده وهو سبحانه ملا ق
َها فَِإنََّك َرِجيٌم  ]سورة ص آية:   (2)[ ، وملا قالت." 77فَاْخرُْج ِمنـْ

 "حديث ىف قسمة األرزاق .192

F .عطية صقر 

 1997مايو 

Mالقرآن والسنة 

Q  ملال ابنرجو شرح احلديث الشريف الذى يقول: " إذا نظر أحدكم إىل هن فضل عليه
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 واخللق فلينظر إىل من هو أسفل منه ممن فضل عليه "؟

An  ،هذا احلديث رواه البخارى ومسلم، وجيب أن نعلم أن حظوظ الناس ىف احلياة متفاوتة
وهللا وحده مالك األمر كله، يعطى من يشاء، ومينع ما يشاء عمن يشاء، قال تعاىل }قل 

اء امللك ممن تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تش اللهم مالك امللك تؤتى امللك من تشاء وتنزع
[ وقال }أهم يقسمون رمحة ربك 26بيدك اخلري إنك على كل شىء قدير  ]آل عمران:: 

حنن قسمنا بينهم معيشتهم ىف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات  ]الزخرف: 
لذى جعلكم }وهو ا[ وهذا التفاوت ىف احلظوظ حلكمة جاء بياهنا ىف مثل قوله تعاىل: 32

[ وال 165خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آاتكم  ]األنعام:
يشرتط أن يكون هذا التفضيل تكرميا من هللا هلم، فكم من كفار وعصاة يتقلبون ىف االثراء 

مث  لليزدادوا به كفرا وطغياان، قال تعاىل }ال يغرنك تقلب الذين كفروا ىف البالد. متاع قلي
 [ .197،،196مأواهم جهنم وبئس املهاد  ]آل عمران: 

ومنح هللا لعباده قد تكون مبحض قدرته واختياره دون أن يكون ألحد فيها تدخل بوجه من 
الوجوه كاجلمال الذى يولد به اإلنسان وال يد له فيه، وكالثراء الوارد عن طريق املرياث أو 

ى ون هذه املنح نتيجة جهد وعمل كالىت أتتطريق مل يبذل فيه صاحبه أى جهد، وقد تك
 عن طريق الكسب التجارى والصناعى وما شاكله.

والطبيعة البشرية نزَّاعة إىل جب املال واجلمال ومتع احلياة، ولكن ما كل ما يتمىن املرء يدركه، 
ضهم عوكثري من الناس ينظرون إىل ما فضل هللا به اآلخرين عليهم نظرة احلسرة واألمل، ويتمىن ب

أن تزول هذه النعمة عن أصحاهبا ليتساووا مجيعا ىف الفقر والضعف واحلاجة، وهذا هو 
احلسد املذموم الذى يورث صاحبه مهًّا ال يفارقه، وقلقا ال يرتك له فرصة يسرتيح فيها ابله 
وهتدأ أعصابه، وقد يتورط ىف أعمال غري كرمية لينال هبا من هذا الذى فضله هللا عليه، وقد 

الدين هذا اخللق، وجاء ىف احلديث أنه أيكل احلسنات كما أتكل النار احلطب. رواه  ذم
 أبو داود وابن ماجه والبيهقى.

وقد يكون هناك بعض الناس الذين مل ينالوا حظا من متع احلياة يتمنون أن يكون هلم مثل 
 ما لغريهم، ويسعى بعضهم جاهدا إلدراك ما يتمىن.

 ذلك ما ال يوافق عليه شرع وال خلق. وقد يرتكب بعضهم ىف سبيل
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واحلديث الذى حنن بصدده يرسم لنا الدواء الذى به تسرتيح النفس إزاء هذه الفوارق الىت 
فضَّل هبا هللا بعض الناس على بعض، فريشد كل عاقل إىل أنه لو تطلعت نفسه إىل ما منح 

ر يا، فجدير به أن ينظغريه من مال وخلق، أى غىن ومجال وقوة أو غري ذلك من متع الدن
إىل من هو أقل منه ىف هذه األمور، حىت حيس أبن هللا أنعم عليه مبا مل ينعم به على غريه، 
وهنا هتدأ نفسه، ويقنع مبا عنده، ويكون هنا جمال لشكنر هللا عليها، وهذا ما يشري إليه قول 

تنظروا إىل  منكم، وال النىب صلى هللا عليه وسلم فيما رواه مسلم " انظروا إىل من هو أسفل
من هو فوقكم فهو أجدر أال تزدروا نعمة هللا عليكم ". واإلحساس بنعمة هللا مهما صغرت 
وشكره عليها وسيلة من وسائل رضوان هللا وحفظ النعمة وزايدهتا، وعلى النقيض من ذلك 

ال تعاىل قيكون ازدراؤها واالستهانة هبا موجبا لغضب هللا وانتقامه ىف العاجل أو اآلجل، 
[ وقد 7}وإذ أتذَّن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذاىب لشديد  ]إبراهيم: 

جاء ىف اهلدى اإلسالمى أن اإلنسان إذا أراد أن يتنافس مع غريه فليكن التنافس ىف جمال 
اخلري والفضائل والكماالت، مستخدما ىف ذلك ما منحه هللا من مال وصحة ولو كان بقدر 

وهو ما يشري إليه قول النىب صلى هللا عليه وسلم " ال حسد إال ىف اثنتني " واملراد ال  ضئيل،
ينبغى أن تكون هناك غبطة وتنافس واهتمام إال ىف هاتني اخلصلتني " رجل آاته هللا ماال 
فسلَّطه على هلكته ىف احلق، ورجل آاته هللا للحكمة فهو يقضى هبا ويعلمها للناس " رواه 

 ومسلم.البخارى 

أما التنافس الدنيوى احملض فهو مذموم، ذلك أن متاع احلياة الدنيا ال تشبع منه النفس 
اإلنسانية، وهى حقيقة مقررة أشار إليها قول النىب صلى هللا عليه وسلم " لو كان البن آدم 
واداين من ذهب البتغى اثلثا هلما، وال ميأل عني ابن آدم إال الرتاب " رواه البخارى ومسلم. 

وجه هللا نبيه، وهو توجيه ألمته أيضا أن يكون االهتمام ابلكمال األدىب والديىن أشد  وقد
من االهتمام ابلكمال املادى الدنيوى الذى يلهى ويضر، قال تعاىل: }وال متدَّن عينيك إىل 

[ 131ما متعنا به أزواجا منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خري وأبقى  ]طه: 
عاىل }املال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثوااب وخري وقال ت

[ 77[ وقال }قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خري ملن اتقى  ]النساء: 46أمال  ]الكهف: 
. واإلميان بقدر هللا والرضا بعطائه يهون على النفس متاعبها وآالمها، جاء ىف احلديث 
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الُقدس نفث ىف روعى أنه لن متوت نفس حىت تستوىف رزقها وأجلها،  الشريف " إن روح
فاتقوا هللا وأمجلوا ىف الطلب، وال حيملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه مبعصية هللا، فإن 
 هللا ال ينال ما عنده إال بطاعته " رواه ابن حبان وابن ماجه واحلاكم وغريهم أبلفاظ متقاربة.

ه وسلم قد حذران من االهتمام ابلدنيا الذى يصرف عن اآلخرة فقال " والنىب صلى هللا علي
من كانت اآلخرة أكرب مهه جعل هللا غناه ىف قلبه، ومجع له مشله، وأتته الدنيا وهى راغمة، 
ومن كانت الدنيا أكرب مهه جعل هللا فقره بني عينيه، وشتت عليه مشله، ومل أيته من الدنيا 

 رتمذى وابن حبان وابن ماجه وغريهم.إال ما قدر له " رواه ال

يتنافسون ىف الرب، كما حدث من عثمان وأىب بكر وعمر ىف  كان السلف الصاحلوقد 
متويل جيش العسرة، وكما حدث من عبد الرمحن ابن عوف وغريه من األعمال اخلريية 

 الكثرية، الىت مل يلههم عنها ما مجعوه من مال.

الناس عن الكسب وحيرمهم متع الدنيا، فهو القائل }اي لكن ليس معىن هذا أن هللا يصرف 
[ وقال النىب 87أيها الذين آمنوا ال حتر ِموا طيبات ما أحل هللا لكم وال تعتدوا  ]املائدة: 

صلى هللا عليه وسلم " نعم املال الصاحل للعبد الصاحل " رواه أمحد بسند جيد وقال " الدنيا 
 هللا له فيها "رواه الطرباىن إبسناد حسن.حلوة خضرة، فمن أخذها حبقها ابرك 

فلنمأل قلوبنا ابإلميان، ولنجعل املعاىن األدبية أكرب مهنا، ولنعمل جاهدين لرفع مستواان، 
 (1)ولنوجه طاقاتنا إىل خري الدين والدنيا." 

 "أدعية الَكْرب .193

 اجمليب د. رفعت فوزي عبد املطلب

 القاهرةرئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم ِبامعة 

 التصنيف الفهرسة/ الرقائق واألذكار/ الدعاء/فضل الدعاء

 هـ25/03/1426التاريخ 
 السؤال

ما هي أعظم أدعية الكرب اليت وردت بعدة صيغ؟ هل أضمنها بدعاء، أم أهنا وحدها تكفي  

                                         
 8/263فتاوى دار اإلفتاء املصرية، جمموعة من املؤلفني  (1)
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 كاستغاثة؟ وما هو األقرب للسنة؟.

 اجلواب

لنبيني حممد الصادق الوعد األمني، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على إمام ا
 وبعد:

 -تعاىل-فأهاًل بك ـ أختنا الكرمية ـ ونشكر لك مرورك مبوقع "اإلسالم اليوم"، سائلني هللا 
لك النفع والفائدة، مث لتعلمي ـ أيتها الفاضلة ـ أن الدعاء هو من أعظم العبادات، إذ إن هللا 

 عوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عنأمر عباده بدعائه، قال تعاىل: ؟وقال ربكم اد
 [ .60عباديت سيدخلون جهنم داخرين؟ ]غافر/

: "ليس شيء أكرم على هللا من الدعاء" رواه -صلى هللا عليه وسلم-وقال رسول هللا 
( ، وابن 3829( ، وابن ماجة )3370( ، والرتمذي )712البخاري يف األدب املفرد )

 صححه، ووافقه الذهيب.( و 1/666( ، واحلاكم )870حبان )

فضل العبادة قال: "أ -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس 
 ( ، وصححه، ووافقه الذهيب.1/667الدعاء" رواه احلاكم )

لكل شأن من شئون املسلم ذكراً أو دعاء، ومن ذلك  -صلى هللا عليه وسلم-وقد سنَّ النيب 
صلى -نزول الكرب واهلم والضيق ابملسلم، فمن ذلك: أن رسول هللا  ما ورد من أدعية عند

كان يقول عند الكرب: "ال إله إال هللا العظيم احلليم، ال إله إال هللا رب   -هللا عليه وسلم
العرش العظيُم، ال إله إال هللا رب السموات ورب األرض، ورب العرش الكرمي" صحيح 

يسمونه دعاء  وكان السلف الصاحل( ، 0273( ، وصحيح مسلم )6346البخاري )
 الكرب.

ومنها: "دعوات املكروب: اللهم رمحَتك أرجو فال َتِكْلين إىل نفسي طَْرفة عني، وَأْصِلح يل 
 ( ، واحلديث حسن.5090شأين كله، ال إله إال أنت". رواه أبو داود )

اه ـ للسنة ـ أختأما تضمني دعاء الكرب املأثور بدعاء آخر من عندك؛ فاألفضل واألقرب 
االلتزام مبا ورد من صحيح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو ـ عليه الصالة والسالم ـ خري 
ما دعا ربه وأبحب الدعاء إليه، وقد ورد يف ذلك، عن الرباء بن عازب قال: قال يل رسول 

وله أعلم. سصلى هللا عليه وآله: ما تقول اي براء إذا أويت إىل فراشك؟ قال: قلت: هللا ور 
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قال صلى هللا عليه وسلم: إذا أويت إىل فراشك طاهراً، فتوسد ميينك، مث قل: "اللهم أسلمت 
وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال 

 منجى منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت".

ل، إال أين قلت: وبرسولك الذي أرسلت. فوضع يده يف صدري، قال الرباء: فقلت كما قا
 وقال: "ونبيك الذي أرسلت".

 (1)مث قال: "من قاهلا من ليلته مث مات، مات على الفطرة".." 
 "الفرق بني العقيدة والشريعة .194

 اجمليب د. صاحل بن عبد العزيز التوجيري

 ةعضو هيئة التدريس ِبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي
 التصنيف الفهرسة/اجلديد

 هـ16/01/1427التاريخ 
 السؤال

ما هو مفهوم العقيدة؟ وما هو مفهوم الشريعة؟ وما هي الغاية من ترابط العقيدة ابلشريعة؟ 
 وأين يكمن اإلسالم احلقيقي؟ مع إعطاء أدلة من القرآن أو احلديث.

 اجلواب

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد:

فهذه املصطلحات مرتابطة من حيث كوهنا مطلوبة من املكلف.. وكذلك ارتباطها مبصادر 
من الصحابة ومن تبعهم إبحسان يتعلمون كل هذه العلوم  وكان السلف الصاحلالتلقي، 

ويعملون هبا دون تفريق يف مسمياهتا.. وملا ضعفت العزائم وانشغل الناس أفردت هذه املسائل 
 باه إىل بعضها.حتت علوم جتمع األش

أما العقيدة: فهي ما يعقد عليه القلب إمياانً وتصديقاً من مسائل اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه 
 ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره، ومسائل املعاد من الشفاعة وأخبار الساعة وأشراطها.

 والشريعة: هي األعمال الظاهرة، كالعبادات واملعامالت واألخالق.

                                         
 14/172فتاوى واستشارات اإلسالم اليوم، جمموعة من املؤلفني  (1)
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غاية من الرتابط بني العقيدة والشريعة: أن العقيدة أساس والشريعة بناء، حيث ال يقبل وال
 القرآن قرن ذلك يف -تعاىل-عمل بدون اعتقاد، وكذلك ال تنفع عقيدة بال عمل؛ ألن هللا 

[ ، وقال تعاىل: "من 25الكرمي. قال تعاىل: "الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ... " ]البقرة:
[ ، وغريها. وقوله صلى هللا عليه 97من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ... " ]النحل: عمل صاحلاً 

( 2410( ، وجامع الرتمذي )38وسلم: "قل آمنت ابهلل مث استقم ... " صحيح مسلم )
 ، وغريمها.

وال تنفك الشريعة عن العقيدة إال يف حاالت، مثل النفاق أو اإلكراه أو النسيان واجلهل، 
لعادية فإن األصل الرتابط، وعلى قدر االعتقاد يكون العمل صحة وفساداً.. أما يف األحوال ا

وحنن شهود على الظاهر، فمن أظهر لنا خرياً أمناه وقربناه وهللا يتوىل سريرته، ومن أظهر لنا 
سوءًا أو فسقًا أسأان به الظن، وال نقبل منه اإلحالة إىل القلب كما يقول بعضهم: )ربك 

ر إىل صوركم : "إن هللا ال ينظ-صلى هللا عليه وسلم-د )هروابً( بقوله رب قلوب( أو يستشه
( ، فهذه أمور 2564... "، وقوله صلى هللا عليه وسلم: "التقوى هاهنا". صحيح مسلم )

صحيحة، لكن ال تصلح حجة ملن أساء العمل.. واإلسالم احلقيقي هو اجلمع بني االعتقاد 
ب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ... " الصحيح والعمل ابلسنة "قالت األعرا

 [ .14]احلجرات:

لى هللا ص-أعطه فإنه مؤمن، قال -لرجل قال عن صاحبه  -صلى هللا عليه وسلم-وقال 
 ( .150( ، وصحيح مسلم )27"أو مسلم". صحيح البخاري ) -عليه وسلم

وصف هبا منعها، وال ي املهم أن هذه األلفاظ الشريفة جيب أن حتفظ من التالعب مبنحها أو
 (1)أحد إال ِمن ِقَبل أهل العلم والبصرية يف الدين؛ لئال تكون جماالً حلديث العامة..." 

( عليك بغض بصرك عن احلرام وصيانة لسانك عن احلرام، والبعد عن كل ما 3") .195
 يغضب هللا تعاىل.

 ( عليك بكثرة االستغفار واالنشغال مبا ينفعك يف الدنيا واآلخرة.4)

 ( عليك ابلتفكري يف الزواج من مسلم خياف هللا ويتقيه؛ حىت تكوِ ان بيتاً مسلماً.5)

                                         
 15/408سالم اليوم، جمموعة من املؤلفني فتاوى واستشارات اإل (1)
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 ( عليك ابالبتعاد عن اإلنرتنت ابلكلية.6)

( عليك بتقوى هللا يف السر والعلن، واعلمي أبن هللا مطَّلع عليك ويراك، فاستحي أن 7)
 يراك وأنت يف معصية.

 قة اآلمثة؛ فخطرها عليك عظيم يف الدنيا واآلخرة.( احذري من االستمرار يف هذه العال8)

 ( عليك ابالنشغال بطلب العلم الشرعي.9)

( إذا كانت نفسك تواقة للزواج، ال مينع أن يعرضك وليك على بعض الشباب الصاحلني 10)
ني من يعرضون بناهتم للصاحل كان السلف الصاحلللزواج منك، وهذا ال شيء فيه، فلقد 

ضي ر  -ابنته حفصة  -رضي هللا عنه  -، كما عرض عمر بن اخلطاب أجل الزواج منهم
لكي  -رضي هللا عنهما  -على كل من أيب بكر الصديق وعثمان بن عفان  -هللا عنها 

 .-صلى هللا عليه وسلم  -يتزوج هبا أحدمها، ولكن تزوجها النيب 
 أعلم. ( عليك بكثرة الدعاء أبن يصرف هللا عنك هذا الشيطان، هذا وهللا11)

 اللهم قد بلغت اللهم فاشهد

 (1)وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.." 
 "صديقي كثري الشكوك فيمن حوله! .196

 اجمليب د. خالد بن سعود احللييب

 وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

اطفية /اإلعجاب القات العالتصنيف الفهرسة/ االستشارات/ استشارات تربوية وتعليمية/ الع
 والتعلق

 هـ18/5/1425التاريخ 
 السؤال

فضيلة الشيخ: يل صديق وسيم، وقعت له حادثة أول التزامه، وهي أن أحد الشباب قد 
تعلق به تعلقًا شديداً، فصدم بعدها، فلذلك أصبح مهه الشاغل هو أمر التعلق، وأصبح 
يشك يف كل من حيسن إليه على أنه متعلق به، لدرجة أنه يف اآلونة األخرية كاد أن يسألين 

                                         
 19/137فتاوى واستشارات اإلسالم اليوم، جمموعة من املؤلفني  (1)
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يب أم ال؟ فضيلة الشيخ: إذا كان يعتقد صديقي أنين متعلق به، صراحة: هل أنت متعلق 
ماذا أفعل معه؟ واثنياً: كيف نعاجل أمر التعلق عنده؛ ألنه أصبح يشك يف كل من حيسن 

 إليه على أنه متعلق به؟ وجزاكم هللا خرياً.

 اجلواب

 بعض نيب -لألسف الشديد-إن احلالة اليت ذكرت قد تتكرر  -حفظك هللا-أخي العزيز: 
الصاحلني يف فرتة املراهقة ابلذات، فإذا كان غريهم قد وقعوا حتت التأثريات اإلعالمية اليت 

 -وال شك-تعرض عليهم صور النساء، فتشغل عقوهلم وقلوهبم هبا عمن حوهلم، وتلك 
داهية دهياء دخل هبا الشيطان عليهم فصدهم عن ذكر هللا وعن الصالة. فإن الشيطان قد 

د الشباب الصاحل، من ابب العزلة اإلميانية اليت أرادوا هبا التخلص من آاثر يدخل على أح
االختالط بعامة الناس، مما جعلهم يف حميط خاص، له مشكالته، ومنها دخول السلوك غري 
السوي لدى ندرة منهم، بسبب النظرة املريضة، وضعف الرقابة الرابنية يف النفوس أمام سلطة 

 الشهوة.

جود يف اجلنسني الذكر واألنثى، وإعجاب الفتيات ببعضهن أكثر من إعجاب التعلق مرض مو 
الشباب ببعضهم، فإذا وجد بني شاب ومن يدعوه إىل هللا ـ ال قدر هللا ـ فإنين أنصح من 
يقع يف قلبه شيء من ذلك أن يعرف أحد الصاحلني أو أكثر من أهل اإلميان والثقة هبذا 

 ختار ميداان آخر.الشاب، وينسحب هو من ميدانه، لي

على أين ال أرى أن يصحب الشاب الداعية شاابً وسيماً معه دائماً، وإمنا يسعى إىل التأثري 
 عليه إميانياً، ضمن جمموعة من الشباب؛ كمكتبة مسجد، أو نشاط مدرسة.

ينفرون من صحبة األمرد الوسيم ابلذات؛ ألنه حمل هتمة، وحيذرون  كان السلف الصاحلوقد 
 منها.

 ما عالج هذا الشاب فباآليت:وأ

 ـ أن يذكر له أن جتربته األوىل ال تعين التكرار مع اآلخرين.1

، ـ أن يشار إليه أبن حيفظ نفسه من كثرة التجمل والتميع والتغنج؛ حىت ال يفتَت به اآلخرون2
 ما دام وسيما، وأال يقبل أن يركب مع أي شخص ال يثق به.

أبس أبن يستفيد ممن يكربه، إذا كان يف جمموعة من ـ أن يصاحب من هو يف سنه، وال 3
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 الناس ال مبفرده أبي عذر كان.

 ـ أن يوعظ يف حسن الظن وسوئه، وأن الناس ليسوا سواء.4

ـ ليتق هللا من يصحبه، فال يثق يف نفسه ثقة عمياء، فيعرضها للفتنة، فإن هذا الشاب إذا 5
ه فإن فتنته عظيمة، فإذا انقلب على عقبي اكتشف تعلقه، فقد يفقد ابقي ثقته يف الصاحلني،

 (1)أن يوفقك وإايه.."  -تعاىل  -أسأل هللا 
 "األمور ال تتيسر يل دائماً  .197

 اجمليب د. خالد بن سعود احللييب

 وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

 التصنيف الفهرسة/ االستشارات/ استشارات نفسية /االحباط

 هـ7/2/1425التاريخ 
 السؤال

أان متعبة جداً، كل شيء أعمله ال ينضبط معي، أو يضبط بعد تعب، منذ زمان بعيد أي 
شيء أريده ينقلب ضدي ويفسد، وليس ذلك يف شيء واحد بل يف كثري من األشياء، أان 
دائما أصلي، وأدعو، وأسبح، ورغم ذلك ال تضبط األمور معي، أحياانً أمتىن شيئاً أيخذين 

ألين أمتىن أن أراتح من كل شيء، حىت أقرب الناس إيل الحظوا سوء حظي، أود  ويرحيين؛
فعل شيء حىت تتيسر أموري، وتسري األشياء من غري صعوبة، أنصحوين بشيء أعمله مثل 

 أمتىن التوفيق كي تنضبط أموري. -أي شيء -قراءة آايت معينة من القرآن أو 

 اجلواب

 ورمحة وبركة، وأمن وأمان، أما بعد:أخيت الكرمية: سالم من هللا عليك 

فإن ما تذكرينه من عدم حتقق مرادك يف كثري من األمور مرده إىل أمور كثرية، سأسرد عليك 
 شيئا منها من أجل أن تصنفي نفسك، وتعريف اخللل املوجود يف حياتك:

أنت و  ـ ليس صحيحا أن نطمع يف أن تكون احلياة من حولنا وفق مشتهياتنا حنن، فأان أريد1
تريدين، وهللا يفعل ما يريد، وعلينا أن نوقن أبن اخلري هو ما اختاره هللا لنا "قل لن يصيبنا 
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 [ .51إال ما كتب هللا لنا" ]التوبة:

ـ الذنوب واملعاصي هي أعظم ما يصيب اإلنسان يف حياته، والقرآن الكرمي مليء ابآلايت 2
 لف الصاحلكان السه بسببها، وقد اليت تدل على أن العبد قد حيرم التوفيق يف حيات

خيافوهنا، ويرون أن ما يصيبهم من أمر يكرهونه يف أنفسهم، وأهليهم، ودواهبم، وسائر حياهتم 
والذين إذا : "-عز وجل-امتدح أمثاهلم فقال  -تعاىل-هو من ذنوهبم فيستغفرون، وهللا 

إال هللا ومل  يغفر الذنوب فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوهبم ومن
 [ .135يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون" ]آل عمران:

 وقد وعد هللا تعاىل من يطيعه أن حييا حياة طيبة "َمْن َعِمَل َصاحِلاً ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهوَ 

[ 16/97ا َكانُوا يـَْعَمُلوَن" ]النحل ِن مَ ُمْؤِمٌن فَـَلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيِ َبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم أبَِْحسَ 
ِة أَْعَمى" ، بينما قال لغريهم: "َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ َلهُ َمِعيَشةً َضنكاً َوحَنُْشرُهُ يـَْوَم اْلِقَيامَ 

 [ .20/124]سورة طه 

ـ بعض الناس ال يرضيهم أي شيء، وال ينظرون إال للنقص، وال يعرفون سوى نصف 3
 الكأس الفارغ، يقول الشاعر:

 إن شر النفوس يف الناس نفساً تتوقى قبل الرحيل الرحيال

 وترى الشوك يف الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليال

 ولذلك فإن الشاعر يقول لنا: كن مجيالً تر الوجود مجيال.

ا أن نطلبها، قنـ إن كثرياً من األمور اليت نطلبها وال تتحقق هي أمور قد تكون ليس من ح4
أو أن يف منع هللا حتقيقها لنا خرياً لنا ولكن لسنا دائما نستطيع أن نصل إىل احلكمة منها، 
ولك أن تقرئي سورة الكهف ـ قصة اخلضر مع موسى، فكيف يقتل طفل مل يبلغ دون جريرة، 

صبح أوحني انكشف األمر ملوسى وهو أن هذا الطفل سيكون بقاؤه وابالً عليه وعلى والديه 
 (1)املوت خرياً له ولوالديه، فإنه لن يؤاخذ إذا مات طفالً، ولن يصيب والديه منه سوء.." 

 "صديقي كثري الشكوك فيمن حوله! .198

 اجمليب د. خالد بن سعود احللييب
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 وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

فية /اإلعجاب / العالقات العاطالتصنيف الفهرسة/ االستشارات/ استشارات تربوية وتعليمية
 والتعلق

 هـ18/5/1425التاريخ 
 السؤال

فضيلة الشيخ: يل صديق وسيم، وقعت له حادثة أول التزامه، وهي أن أحد الشباب قد 
تعلق به تعلقًا شديداً، فصدم بعدها، فلذلك أصبح مهه الشاغل هو أمر التعلق، وأصبح 

سألين ، لدرجة أنه يف اآلونة األخرية كاد أن ييشك يف كل من حيسن إليه على أنه متعلق به
صراحة: هل أنت متعلق يب أم ال؟ فضيلة الشيخ: إذا كان يعتقد صديقي أنين متعلق به، 
ماذا أفعل معه؟ واثنياً: كيف نعاجل أمر التعلق عنده؛ ألنه أصبح يشك يف كل من حيسن 

 إليه على أنه متعلق به؟ وجزاكم هللا خرياً.

 اجلواب

ني بعض ب -لألسف الشديد-إن احلالة اليت ذكرت قد تتكرر  -حفظك هللا-عزيز: أخي ال
الصاحلني يف فرتة املراهقة ابلذات، فإذا كان غريهم قد وقعوا حتت التأثريات اإلعالمية اليت 

 -وال شك-تعرض عليهم صور النساء، فتشغل عقوهلم وقلوهبم هبا عمن حوهلم، وتلك 
ن عليهم فصدهم عن ذكر هللا وعن الصالة. فإن الشيطان قد داهية دهياء دخل هبا الشيطا

يدخل على أحد الشباب الصاحل، من ابب العزلة اإلميانية اليت أرادوا هبا التخلص من آاثر 
االختالط بعامة الناس، مما جعلهم يف حميط خاص، له مشكالته، ومنها دخول السلوك غري 

ام سلطة وضعف الرقابة الرابنية يف النفوس أم السوي لدى ندرة منهم، بسبب النظرة املريضة،
 الشهوة.

التعلق مرض موجود يف اجلنسني الذكر واألنثى، وإعجاب الفتيات ببعضهن أكثر من إعجاب 
الشباب ببعضهم، فإذا وجد بني شاب ومن يدعوه إىل هللا ـ ال قدر هللا ـ فإنين أنصح من 

ذا و أكثر من أهل اإلميان والثقة هبيقع يف قلبه شيء من ذلك أن يعرف أحد الصاحلني أ
 الشاب، وينسحب هو من ميدانه، ليختار ميداان آخر.

على أين ال أرى أن يصحب الشاب الداعية شاابً وسيماً معه دائماً، وإمنا يسعى إىل التأثري 
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 عليه إميانياً، ضمن جمموعة من الشباب؛ كمكتبة مسجد، أو نشاط مدرسة.

ون من صحبة األمرد الوسيم ابلذات؛ ألنه حمل هتمة، وحيذرون ينفر  كان السلف الصاحلوقد 
 منها.

 وأما عالج هذا الشاب فباآليت:

 ـ أن يذكر له أن جتربته األوىل ال تعين التكرار مع اآلخرين.1

، ـ أن يشار إليه أبن حيفظ نفسه من كثرة التجمل والتميع والتغنج؛ حىت ال يفتَت به اآلخرون2
 يقبل أن يركب مع أي شخص ال يثق به.ما دام وسيما، وأال 

ـ أن يصاحب من هو يف سنه، وال أبس أبن يستفيد ممن يكربه، إذا كان يف جمموعة من 3
 الناس ال مبفرده أبي عذر كان.

 ـ أن يوعظ يف حسن الظن وسوئه، وأن الناس ليسوا سواء.4

فإن هذا الشاب إذا  ،ـ ليتق هللا من يصحبه، فال يثق يف نفسه ثقة عمياء، فيعرضها للفتنة5
يمة، اكتشف تعلقه، فقد يفقد ابقي ثقته يف الصاحلني، فإذا انقلب على عقبيه فإن فتنته عظ

 (1)أن يوفقك وإايه.."  -تعاىل  -أسأل هللا 
"غري أن الصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم، كانوا مثااًل للورع يف إصدار الفتوى،  .199

كفاه اإلجابة عن السؤال يف دين هللا، هذا ابن أيب ليلى   فكان الواحد منهم يود لو أن أخاه
 يقول:

]أدركت عشرين ومائة من األنصار أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما منهم من 
 رجل يسأل عن شيء إال ود أن أخاه كفاه[ .

وذكر ابن وهب عن حممد بن سليمان املرادي عن أيب إسحاق قال: ]كنت أرى الرجل يف 
زمان، وإنه ليدخل يسأل عن الشيء، فيدفعه الناس من جملس إىل جملس حىت يدفع ذلك ال

 إىل جملس سعيد بن املسيب كراهية للفتيا[ .

 رضوان هللا عليهم يكرهون اجلرأة على الفتوى والتسرع فيها. وكان السلف الصاحل

 قال سحنون: ]أجسر الناس على الفتوى أقلهم علماً[ .
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رأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته، فإذا قل علمه ويقول ابن القيم: ]اجل
 أفىت عن كل ما يسؤل عنه بغري علم، وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه[ .

إن التسرع يف الفتيا خطأ وخطر يفضي إىل عدم إصابة احلق واجلرأة على هللا تعاىل والوقوع 
َصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلبَ فيما هنى عنه يقول تعاىل: )َواَل تـَْقُف َما لَ 

أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل( ، ومن أفىت بغري علم فعمل بفتواه عامل كان إمث العامل على من 
 أفتاه، فليتق هللا املتسرعون يف الفتيا.

حيحة ين النصوص وعللها الصوال بد للمتصدر لإلفتاء من أن ميتلك أدواته، من فهم ملعا
 اليت انط الشارع هبا األحكام.

كما ال بد من التضلع يف معرفة األحاديث ومدى ثبوهتا، وتتبع طرقها وأقوال العلماء فيها 
وال بد من البحث والتنقري عن األدلة الشرعية حىت ينشرح الصدر للعمل ابلدليل الذي 

 (1).." حيصل عليه، ومثل ذلك األمر صعب وليس ابهلني
رضوان هللا عليهم من الصحابة فمن بعدهم يعتنون كثريا  كان السلف الصاحل"وقد  .200

بتفسري كالم هللا جل وعال وبفهم معانيه؛ ألنه هو احلجة على اخللق؛ وألن التعبد وقع به 
 وبتالوته وبفهم معانيه ويف أحناء كثرية غري ذلك.

اجة األمة إليه؛ حل -علم التفسري-ذا العلم فال غرابة أن ظهر كثري من الصحابة وقد اعتنوا هب
حلاجة املؤمن بنفسه إليه مث حلاجة األمة هلذا العلم، فال أعظم من أن يشرح للناس وأن يُفسر 
هلم وأن يبني كالم هللا جل وعال إْذ هو احلق الذي ال امرتاء فيه وهو احلجة اليت ليس بعدها 

 ى به دليال وبرهاان وحجة عند االحتجاجحجة، وهو القاطع الذي تقنع به النفوس وترض
 وإيراد الربهان والدليل.

وهذا الكتاب العظيم جعله هللا جل وعال كتااب بلسان عريب؛ بل بلسان عريب مبني، يعين 
بي نا يف نفسه ومبينا ملا حيتاجه الناس من األخبار ومن األحكام، والنيب عليه الصالة والسالم 

هللا  يهم، بني  للصحابة رضوان هللا عليهم ما حيتاجونه من معاين كالمقد بني  للناس ما نـُز ِل إل
جل وعال، إْذ قد كلف بذلك عليه الصالة والسالم بقوله جل وعال }َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذ ِْكَر 
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َ لِلنَّاِس َما نـُز َِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن  ]النحل:  -الصحابة [ ، لكن حاجة 44لِتـَُبنيِ 
مل تكن يف فهم كالم هللا جل وعال كحاجة غريهم؛ بل إهنم إمنا احتاجوا  -رضوان هللا عليهم

بعض التفسري وذلك لعلمهم مبعاين كالم هللا جل وعال ألنه نزل ابللسان الذي يتكلمون به 
 (1)وابللغة اليت ينطقون هبا.." 

 "خدمة السنة والسرية النبوية .201

تعاىل  إىل رسوله صلى هللا عليه وسلم ابللفظ واملعىن، والسنة وحي هللا القرآن الكرمي وحي هللا
إىل رسوله صلى هللا عليه وسلم ابملعىن، وإقرار هللا تعاىل ملا صدر من الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم ابجتهاده من قول، أو فعل، فهما من منبع واحد.

سنة املصدر الثاين؛ فالقرآن املصدر وإذا كان القرآن الكرمي املصدر األول لإلسالم، فإن ال
األول للعقيدة، واألخالق، واملثل، والشرائع اإلسالمية، والسنة املصدر الثاين التطبيقي والبياين 

 املوضح واملتمم للقرآن الكرمي.

ففي كتاب هللا تعاىل األصول العامة لألحكام الشرعية يف العبادات واملعامالت واألخالق، 
مله، اصيلها، ويف السنة النبوية توضيح معاين القرآن الكرمي، وتفصيل جمدون التعرض إىل تف

وختصيص عامه، وتقييد مطلقه، وأتكيد ما ورد فيه من أوامر ونواه وآداب وتشريعات.. 
 ( .1وغريها، وتطبيق قواعده الكلية، واألصول العامة فيه على األمور الفرعية )

( . وقال صلى هللا عليه 2هناكم عنه فانتهوا )قال تعاىل: وما آاتكم الرسول فخذوه وما 
وسلم، كما روى البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه: عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، 
أنه قال: )كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب. قالوا: اي رسول هللا ومن أيىب؟ قال: من 

ر بن اخلطاب رضي هللا عنه ( . وروي أن عم3أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب( )
ملا وىل شرحيا قضاء الكوفة قال له: انظر ما تبني لك يف كتاب هللا، فال تسأل عنه أحدا، 
وما مل يتبني لك فاتبع فيه سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وما مل يتبني لك يف السنة 

 ( .4فاجتهد رأيك، واستشر أهل العلم والصالح )

عليه وسلم فهي خري معلم ومثقف ومهذب ومؤدب، وهي املدرسة اليت أما سريته صلى هللا 
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 لصاحلوكان السلف اخترج فيها أمثل النماذج البشرية )الصحابة رضوان هللا عليهم( ، 
يتدارسون السرية، وحيفظوهنا، ويلقنوهنا أبناءهم، فما أجدر املسلمني اليوم أن يتعلموها، 

 ( .5ون على ضوئه يف تربية أبنائهم )ويعلموها غريهم، ويتخذوها نرباسا يسري 

من هنا جاء اهتمام والة األمر يف هذه البالد أبمر السنة والسرية النبوية مكمال الهتمامهم 
بكتاب هللا سبحانه وتعاىل، فجمعوا بني خريي العناية ابملصدرين األساسني للتشريع 

/م ابملوافقة على 5/793هـ برقم  1406/ 4/ 20اإلسالمي، حيث صدر األمر الكرمي يف 
قيام اجلامعة اإلسالمية بتنفيذ التوصية اخلاصة إبنشاء مركز خلدمة السنة والسرية النبوية، 
يكون مؤسسة علمية مستقلة، ابلتعاون مع اجملمع لطباعة ما يتم إعداده وحتقيقه، على أن 

 تكون نفقات التشغيل على حساب اجملمع.

 أهداف املركز:

وية، وطة واملطبوعة والواثئق واملعلومات املتعلقة ابلسنة والسرية النبمجع وحفظ الكتب املخط
 وتيسريها للباحثني.

إعداد موسوعة يف احلديث النبوي، وموسوعات أخرى يف خدمة السنة النبوية وفقا للخطط 
 اليت يضعها جملس املركز.

 ختدمها. يتحتقيق ما ميكن من كتب السنة والسرية النبوية، وإعداد البحوث العلمية ال

ترمجة ما تدعو احلاجة إليه من كتب السنة والسرية النبوية، وما يتعلق هبا، وترمجة ما ينشر 
 ابللغات األعجمية عن السنة والسرية.

 رد األابطيل، ودفع الشبهات عن ساحة السنة والسرية النبوية.

 نشر األعمال املنجزة يف املركز يف جمال التأليف، والتحقيق والرتمجة.

التعاون مع املراكز واهليئات واملؤسسات العلمية اليت تعمل يف خدمة السنة والسرية النبوية 
 داخل اململكة وخارجها، فيما خيدم املركز، وحتقيق أهدافه.

 االستفادة من خربات ذوي الشهرة العلمية يف السنة والسرية النبوية.

 ها.لومات املتعلقة هبا وبعلوماالستفادة من احلاسب اآليل يف مجع السنة، وبرجمة املع

 وتتلخص أهم إجنازات املركز فيما يلي:

 أوال يف جمال املوسوعات:



193 

 

موسوعة الرواة: أجنز املركز مراحل املقابلة، وضبط النص، والعنصرة اآللية، واملراجعة اليدوية 
 جملدا. 502للعنصرة والرتميز، ومراجعة الرتميز والتشغيل املوسوعي، وذلك لعدد 

عة املتون: أجنزت مراحل اإلدخال، واملقابلة، والتصحيح، والرتميز، والعالمات العلمية، موسو 
 683والعنصرة اآللية، وإثبات أرقام التخريج، ومراجعة الرتميز، والتشغيل املوسوعي لعدد 

 جملدا.

 جملدا. وبذا 41موسوعة السرية النبوية: أجنزت مراحل اإلدخال، واملقابلة، والتصحيح، لعدد 
 ( جملدا.1226يصبح جمموع اجمللدات اليت مت العمل فيها يف املوسوعات منذ إنشاء اجملمع )

 اثنيا: يف جمال احلاسب اآليل:

 مرحلة التصميم والتنفيذ: مت إجناز عدد من األعمال، منها:

 .95برانمج االستعالم اللفظي حتت النوافذ  -1
 نظام االستعالم اللفظي.إنشاء برانمج الطباعة لألحاديث املعروضة يف  -2

 إنشاء برانمج طباعة ألطراف احلديث املستخرجة بواسطة االستعالم اللفظي. -3

 إنشاء قاعدة بياانت ألطراف احلديث، وإنشاء برانمج للبحث اللفظي احلر. -4

 إنشاء برانمج للبحث عن األحاديث ذات الرقم العام الواحد. -5

 متييز الرواة. برانمج التمييز اآليل املساعد يف -6

 برانمج إدخال اآلية والسورة إىل قواعد بياانت التقسيم املوضوعي. -7

 مرحلة اختبار الربامج:

 .5-1مت االنتهاء من اختبار الربامج من 
 مت تعديل عدد من الربامج؛ للتوافق مع متطلبات املوسوعات املتجددة.

اقص هلذه ضوعي، ومت حتديد النو مت التوثيق األويل لربامج موسوعة السرية والتقسيم املو 
 التوثيقات.

 اثلثا: قسم الدراسة والتحقيق:

كتاب " إحتاف املهرة ابلفوائد املبتكرة من أطراف الكتب العشرة "، ألمحد بن حجر 
( ، وبقية األجزاء 17-1العسقالين: ويصل إىل مثانية عشر جملدا، طبعت منه األجزاء )

 حتت املراجعة.
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الواردة يف فضائل املدينة "، للدكتور صاحل بن حامد الرفاعي يف  طبع كتاب " األحاديث
 جملد واحد.

 طبع كتاب " بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث " لعلي بن سليمان اهليثمي، يف جملدين.

طبع كتاب " املستشرقون والسرية النبوية " )العهد املكي( للدكتور حممد مهر علي، يف 
 جملدين.

، 3، 1زان " لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب: وجيري تقومي األجزاء )كتاب " لسان املي
 ( فتحت التحقيق.7، 2( أما اجلزآن )6، 5، 4

 ( .2، 1( وحتقيق اجلزأين )4، 3سنن أيب داود: وجيري تقومي اجلزأين )

 وحتت التحقيق حاليا: سنن النسائي، وسنن ابن ماجه.

__________ 

م أبو حسن، والدكتور حممد نبيل غامن: دراسات يف السنة ( الدكتور صديق عبد العظي1)
 .24/38م، مكتبة الفالح، الكويت، 1980هـ/1400 1النبوية الشريفة، ط

 .7( احلشر، آية 2)
( كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 3)

حجر العسقالين: فتح الباري بشرح  . ))أبو الفضل أمحد بن علي بن7280حديث رقم 
 (( .17/58م، دار أيب حيان ابلقاهرة، 1996هـ/1416 1صحيح البخاري، ط

 .29-28( صديق عبد العظيم، وحممد نبيل، مرجع سابق، 4)
 3( حممد بن حممد أبو شهبة: السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة، ط5)

 (1).." 8، 7 1م، دار القلم بدمشق، ج1996هـ/1417
وإمنا ذكر البيع من بني سائر احملرَّمات، ألنه أكثر ما يشتغل به »"قال أبو حيان:  .202

أصحاب األسواق، إذ يكثر الوافدون من القرى إىل األمصار وجيتمعون للتجارة إذا تعاىل 
 . «النهار، فأُمروا ابلبدار إىل جتارة اآلخرة، وهُنوا عن جتارة الدنيا حىت الفراغ من الصالة

مَ  يف مجيع يقتدون برسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  كان السلف الصاحلاللطيف الرابعة: 

                                         
 18تطور كتابة املصحف الشريف وطباعته، حممد سامل العويف ص/ (1)
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أفعاله وحركاته وسكناته، حىت ولْو مل يدركوا السر  فيه، وذلك من فرط حبِ هم لرسول هللا َصلَّى 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، فقد روي عن بعضهم أنه كان إذا صلَّى اجلمعة  ار يف السوق ساعة، خرج فداَّللَّ

مث رجع إىل املسجد فصلَّى ما شاء هللا تعاىل أن يصلي، فقيل له: ألي  شيء تصنع هذا؟ 
قال: إين رأيت سي د املرسلني َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  هكذا يصنع، وتال هذه اآلية: }فَِإَذا 

 ُقِضَيِت الصالوة  .

إذا صلى اجلمعة انصرف فوقف على ابب املسجد  اللطيفة اخلامسة: كان عراك بن مالك
اللهم  إين أجبُت دعوتك، وصلَّيُت فريضتك، وانتشرت كما أمرتين، فارزقين من »فقال: 

 « .فضلك وأنت خري الرازقني

اللطيفة السادسة: يف قوله تعاىل: }واذكروا هللا َكِثريًا  لطيفة وهي أن هللا َعزَّ َوَجلَّ أمر 
زق، واالشتغال ابلتجارة، ومل ا كان هذا قد يسوق اإلنسان إىل الغفلة، ابلسعي يف طلب الر 

ورمبا دفعته الرغبة يف مجع املال، إىل الكذب، والغش، واالحتيال، أُِمر املسلُم أن يذكر هللا 
تعاىل، ليعلم أن الدنيا ومتاعها فانية وأن اآلخرة وما فيها ابقية، وأن  ما عند هللا خري وأبقى، 

ِهْم جتارة الدنيا عن جتارة اآلخرة كما قال تعاىل يف وصف املؤمنني: }رَِجاٌل الَّ تـُْلِهي فال تشغله
[ وهذا هو السر  يف األمر بذكر هللا كثرياً فتدبره.." 37جِتَاَرٌة َوالَ بـَْيٌع َعن ذِْكِر هللا  ]النور: 

(1) 
رتل كما  و  "ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق .203

 ( .1كنت ترتل يف الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها" )

وصاحب القرآن هو العامل به املتخلق أبخالقه املالزم لتالوته أعد هللا له هذا األجر العظيم 
 يف الدار اآلخرة.

ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة واحلسنة بعشر 
 ( .2مثاهلا، ال أقول امل حرف، ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف" )أ

فالقارئ للقرآن يثاب على قراءته للحرف الواحد حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا إىل أضعاف  
 كثرية.

                                         
 2/578روائع البيان تفسري آايت األحكام، حممد علي الصابوين  (1)
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( نسأل هللا 3ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته" )
 العظيم أن نكون منهم.

 ديث كثرية جدا يف فضل تعلم القرآن الكرمي وتعليمه ولوال خشية اإلطالة لذكرهتا.واألحا

رآن يدركون هذه اخلريية اليت يتميز هبا معلم الق -رمحهم هللا  - كان السلف الصاحلولقد 
 ومتعلمه.

فهذا أبو عبد الرمحن السلمي جلس يقرئ الناس القرآن أربعني سنة يف مسجد الكوفة ويقول 
ول هللا صلى هللا عليه وسلم "خريكم من تعلم القرآن وعلمه هو الذي أقعدين يف حديث رس

 ( .4هذا املقعد" )

__________ 

 .2914ح/ 5/163( رواه الرتمذي، وقال حديث حسن صحيح 1)
 .2910ح / 5/161( رواه الرتمذي، وقال حديث حسن صحيح 2)
 .3/127( رواه اإلمام أمحد يف املسند 3)
 (1).." 1/383الء ( نزهة الفض4)
"فتمنعوها حقها من غري رضا منها، واعدلوا ما استطعتم، فإن عدم العدل بينهن  .204

يوقد انر الغرية واحلقد يف نفوسهن، ويغريهن ابلشر والفساد. ويف ذلك من املفاسد ما يربو 
 على مصلحة تعدد الزوجات يف نظر الشارع احلكيم.

يق بكم أن ن التوبيخ لألزواج، أي ال ينبغي وال يلويف قوله تعاىل: فتذروها كاملعلقة ضرب م
جتوروا على الضرائر، فتدعوها كاملعلقة ال هي ذات بعل وال مطلقة، فإما أن تعدلوا بينهن، 

 [ .229وإال فالفرقة أوىل، كما قال تعاىل: فإمساك مبعروف أو تسريح إبحسان ]البقرة: 

 هريرة رضي هللا عنه قال:أخرج أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي عن أيب 

من كان له امرأاتن فمال مع إحدامها جاء يوم القيامة »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 «1« »وأحد شقيه ساقط

يستحبون أن يسووا بني الضرائر حىت يف الطيب، يتطيب هلذه كما  وكان السلف الصاحل

                                         
 4تقومي تعليم حفظ القرآن الكرمي وتعليمه يف حلقات مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي، إبراهيم آل هوميل ص/ (1)
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امها دون ن يتوضأ يف بيت إحديتطيب هلذه. وعن ابن سريين يف الذي له امرأاتن يكره أ
 األخرى.

وإن تصلحوا وتتقوا فإن هللا كان غفورا رحيما أي وإن تصلحوا ما كنتم تفسدون من أمورهن 
ر فيما مضى مبيلكم إىل إحداهن، وتتداركوه ابلتوبة، وتتقوا ابجلور فيما يستقبل، فإن هللا يغف

 لكم ما مضى من احليف، ويتفضل عليكم برمحته وإحسانه.

اهر هذه اآلية يوجب التسوية يف القسم بني احلرة واألمة. وهو قول أهل الظاهر، ورواية ظ
عن مالك رضي هللا عنه، لكن مجهور األئمة على أن األمة املزوجة على النصف من احلرة 
يف القسم حمتجني على ذلك أبن اإلمام عليا رضي هللا عنه قضى بذلك، وال يعرف له يف 

نتشار هذا القضاء وظهوره، وموافقته للقياس، فإن هللا سبحانه وتعاىل الصحابة خمالف مع ا
مل يسو بني احلرة واألمة ال يف الطالق وال يف العدة وال يف احلد وال يف امللك وال يف املرياث 
وال يف احلج وال يف مدة الكون عند الزوج ليال وهنارا، وال يف أصل النكاح، بل جعل نكاحها 

 فاقتضى ذلك أال يسوي بينها وبني احلرة يف القسم.مبنزلة الضرورة، 

ومن هذه اآلية يعلم أنه ال جتب التسوية بني النساء يف احملبة، فإهنا ال متلك، وكانت عائشة 
أحب نسائه إليه صلى هللا عليه وسلم، وأخذ من هذا أنه ال  -كما علمت  -رضي هللا عنها

 لقلوب.احملبة وامليل، وهي بيد مقلب اجتب التسوية بينهن يف الوطء، ألنه موقوف على 

__________ 

( ، والرتمذي 2133( ، كتاب النكاح حديث رقم )209/ 2( رواه أبو داود يف السنن )1)
( ، والنسائي يف السنن 1141( ، كتاب النكاح حديث رقم )447/ 3يف اجلامع الصحيح )

/ 1( ، وابن ماجه يف السنن )3952( ، كتاب يف عشرة النساء حديث رقم )74/ 8 -7)
 (1)( .." 1969( ، كتاب النكاح حديث رقم )633

 "وينتقل إىل الباب الثاين فيتناول تربية املرأة ويؤكد أن .205

)الشريعة قد حثت على الرتبية اخللقية اليت تضمن إصالح النفس وعمار الكون وضمان 
خالق يعودون أبنائهم عليها فيشبون وقد تشبعوا مبكارم األ وكان السلف الصاحلالسعادتني 

                                         
 335تفسري آايت األحكام للسايس، حممد علي السايس ص/ (1)
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خادعة  لنا تلك الرتبية مث دمهتنا املدنية الغربية مبا هبا من مظاهرومل تول الدنيا عنا إال يوم أمه
 فحسبناها منتهى ما يدركه اإلنسان من الكمال فتسابقنا إىل التشبه والتقليد.

فإذا كنا نريد إصالح حقيقي فلننظر إىل مدنيتنا اإلسالمية ولنقتبس منها أسس الرتبية 
 ت( .السليمة لكل أفراد اجملتمع من بنني وبنا

 

 مث ينتقل إىل أهم نقاط البحث وهي مشروعية احلجاب فيعرض لقوله تعاىل:

)قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم( وينقل من أحاديث رسول هللا " وسرية الصحابة رضي 
هللا عنهم أن املقصود سرت الوجه ألنه أعظم زينة للمرأة أما ما جاء يف قوله تعاىل )وال يبدين 

 منها( فهي الكحل واخلضاب مث كيف ميكن االختالط مع غض البصر؟زينتهن إال ما ظهر 

 

 وإذا كان " قاسم أمني " يرى أن احلجاب خاص بنساء النيب " وأن قوله تعاىل:

( فيه معىن التخصيص فإن قوله تعاىل: 32)اي نساء النيب لسَت كأحد من النساء( )األحزاب 
اب نني يدنني عليهن من جالبيبهن( )األحز )اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤم

( قد قطع كل شك يف وجوب احلجاب وقد اعتمد "قاسم" على رأي بعض الفقهاء يف 59
إابحة كشف الوجه واليدين والقدمني مع أن رأى الفقهاء يف هذه اإلابحة كان خاصاً 

 ابلصالة وحدها ال بقضية احلجاب والسفور.

 

 ه املرأة عند أمن الفتنة قد قضى بتحرمي ذلك على اإلطالقعلى أن من يقول ِبواز النظر لوج
 (1)خصوصاً يف هذه األايم حيث نشاهد تبذل الشباب واستهتارهم كل." 

").. فمن دعته نفسه إىل أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول هللا صلى  .206
ملني يف كل اهللا عليه وسلم اللوايت هن خري خلق هللا يف كل فضيلة، وهن أفضل نساء الع

صفة، فهو جاهل أمحق، وكذلك صداق أمهات املؤمنني، وهذا مع القدرة واليسار، فأما 
 الفقري وحنوه فال ينبغي له أن يصدق املرأة إال ما يقدر على وفائه من غري مشقة( اهـ.

وج عبد الطيب يرخصون الصداق، فتز  كان السلف الصاحلمث قال رمحه هللا تعاىل: ).. وقد 

                                         
 1/53عودة احلجاب، حممد إمساعيل املقدم  (1)
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بن عوف يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، قالوا: الرمحن 
وزهنا ثالثة دراهم وثلث، وزوج سعيد بن املسيب بنته على درمهني، وهي من أفضل أمي من 

 ( [ اهـ.724قريش، بعد أن خطبها اخلليفة البنه، فأىب أن يزوجها به( )

ف هم يف شأن املهر، مث َخَلَف من بعدهم َخلهكذا كانت سرية السلف الصاحل رضي هللا عن
سيطر على أفكارهم النظرة التجارية، فرتاهم يُغالون يف املهور، حىت إنه ال يكاد خيرج بعضهم 
من عقد زواج إال وهم يتحدثون عن املهر، وكم بلغ من األرقام القياسية..! ؟ كأمنا خرجوا 

 من حلبة سباق، أو مزايدة!

ه ليه الرجل ابنته أو موليته أخذ حيُِدُّ شفرته ليفصل ما بني حلموترى بعضهم إذا خطب إ
وعظمه، فإذا قطع منه اللحم، وهشم العظم، وأخذ منه كل ما ميلك، سلَمها له، وهو يف 
حالة بؤس وفقر شديدين، ُمثْـَقال أبوزار الديون، واليت من لوازمها اهلموم والغموم اليت تكدر 

ه حىت جتعل قض مضجعه ابلليل، ويغلي بنارها قلبه، وال تزال بعليه صفوه، فتذله ابلنهار، وت
 القوي ضعيًفا، والسمني حنيًفا، كما قيل:

__________ 

 ( .16/168( ، و "الفتح الرابين" )6/190= كما يف " نيل األوطار" )

 (1)( بتصرف.." 195 - 32/194( " جمموع الفتاوى" )724)
 "الثاين: اجلد أب األب .207

... 

 جلد أبو األبالثاين: ا

الثاين ممن يستحقون السدس: اجلد الصحيح الذي مل يدخل يف نسبته إىل امليت أنثى، وهو 
 أبو األب.

وحكمه حكم األب يقوم مقامه يف اإلرث، واحلجب ابعتبار أنه يديل به، وأنه تناول اسم 
 األب جمازا. وله ثالث حاالت:

 .األوىل: أيخذ السدس مع االبن وابن االبن وإن نزل
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 الثانية: التعصيب فقط، إذا مل يكن البن ابنه املتوىف ولد وال ولد ابن.

 الثالثة: السدس مع التعصيب، عند وجود البنت أو بنت االبن.

 الدليل:

مل يرد يف الكتاب الكرمي وال يف السنة الصحيحة نص صريح يف اجتماع اجلد واإلخوة 
صحابة العلل على اجملتهدين من عصر الواألخوات وكيفية تقسيم اإلرث بينهم، واشتبهت 

 وكان لكل منهم اجتهادات. -رضوان هللا عليهم-

يتوقون الكالم فيه جدا؛ لقول عمر رضي  -رضي هللا عنهم- كان السلف الصاحلولقد 
. وعن علي رضي هللا عنه: من سره 1هللا عنه: "أجرؤكم على قسم اجلد أجرؤكم على النار" 

يقض بني اجلد واإلخوة. وعن ابن مسعود رضي هللا عنه: سلوان أن يقتحم جراثيم جهنم فل
رضي -عن عضلكم واتركوان من اجلد، ال حياه هللا وال بياه. وعن سعيد بن املسيب أن عمر 

 عن قسم -صلى هللا عليه وسلم-سأل النيب  -هللا عنه

__________ 

، نقال مع الصغريورد ذكره يف اجلا -صلى هللا عليه وسلم-هذا نص حديث عن النيب  1
عن سعيد بن منصور يف سننه، من رواية سعيد بن املسيب مرسال، اجلامع الصغري 

 (1).." 182، حديث28صفحة
السلف  لكان"وغريهم من أئمة العلم واهلدى ومل حيد عليهم املسلمون ولو كان خريا  .208

 إليه أسبق، واخلري كله يف اتباعهم والشر يف خمالفتهم. الصاحل

ن اإلسالمي قد اكتمل بوفاة النيب الكرمي على حد قوله تعاىل: }اليوم أكملت ـ أن الدي 4
( فهل يف شريعة 3لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا  . )املائدة: 

اإلسالم ما يشري ولو من طرف خفي إىل جواز هذا األمر؟ إننا ال جند ما يدل على ذلك، 
قادهتم مع عدم وجوده يف الشريعة املطهرة خمالفة ظاهرة هلذه وفعله من زعماء املسلمني و 

الشريعة وقدح يف كماهلا وانتقاص هلا وأهنا مل تف مبا جيد من األحكام، وقد قد قرر أئمة 
اهلدى ومصابيح الظالم قدميا وحديثا أهنا صاحلة لكل زمان ومكان وشاملة ملصاحل العباد 
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من  م الشرعية توقيفية أعين أنه ال جيوز إثباهتا إالماضيها وحاضرها ومستقبلها. إن األحكا
طريق الشارع خصوصا ما يقدر ابلزمن منها وإال جلاز لكل أحد أن يقول برأيه ما شاء فدل 
على أنه ال جيوز احلداد إال ما ورد به احلكم عن الشارع خصوصا ما كان مقدرا بزمن معني، 

 أايم أو سبعة أايم أو ثالثون يوما أو أربعون وهذا األمر فيه تقدير بزمن وهو احلداد ثالثة
يوما وهذا ال يكون إال خبرب السماء، وخرب السماء ال يعرف إال من طريق األنبياء، ومل يعرف 

 عنهم جواز هذا العمل فدل على أنه خمالف ملنهج هللا القدمي.

منهج   علىإذا تبني هذا فالواجب على قادة املسلمني وأعياهنم ترك هذا اإلحداد والسري
سلفنا الصاحل من الصحابة ومن سلك سبيلهم، والواجب على أهل العلم تنبيه الناس على 
ذلك وإعالمهم به أداء لواجب النصيحة وتعاوان على الرب والتقوى، وملا أوجب هللا سبحانه 

 (1)وتعاىل النصيحة هلل ولكتابه ولرسوله صلى هللا عليه وسلم وألئمة املسلمني وعامتهم.." 
"صيامه، وأن يصون لسانه من مجيع الكالم إال ما ظهرت مصلحته، وترجحت  .209

ن ابهلل واليوم ومن كان يؤم»فائدته. ففي الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
 ( .1« )اآلخر، فليقل خريا أو ليصمت

تفظ رمحة هللا عليهم إذا صاموا قعدوا يف املساجد، وقالوا: حن كان السلف الصاحلوقد 
صومنا وال نغتاب أحدا، وذلك ألنه صح يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه 

 «من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل، فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه»قال: 
 ( رواه البخاري.2)

« مأظرب صائم حظه من صيامه اجلوع وال»وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
(3. ) 

_________ 

( يف األدب، ابب: "من كان يؤمن ابهلل 6018( جزء من حديث أخرجه البخاري برقم )1)
( يف اإلميان، ابب: "احلث على إكرام اجلار. 47واليوم األخر فال يؤذ جاره". ومسلم برقم )

 ." عن أيب هريرة. 
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 رضي هللا عنه. ( عن أيب شريح48( ومسلم برقم )6019وأخرجه البخاري برقم )

( يف الصوم، ابب: )من يدع قول الزور والعمل به". عن 1903( أخرجه البخاري برقم )2)
 أيب هريرة رضي هللا عنه.

/  4( والبيهقي )441، 373/  2( وأمحد يف املسند )1690( أخرجه ابن ماجه برقم )3)
 (1)نه.." هللا ع( . وصححه السيوطي يف اجلامع الصغري، من حديث أيب هريرة رضي 270

 "األمة وأئمتها. .210

وإمنا خالف بعض املتعصبني من املتأخرين، فزعم أن الصالة خلف احلنفي ال تصح، وإن 
أتى ابلواجبات، ألنه أداها وهو ال يعتقد وجوهبا، وقائل هذا القول إىل أن يستتاب كما 

( وغريه عن (يستتاب أهل البدع، أحوج منه إىل أن يعتد خبالفه. وقد ثبت يف ))الصحيح
 أنه قال: -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 -( فقد بني النيب 1))يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وهلم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم(( )
أن خطأ اإلمام ال يتعدى إىل املأموم، وألن املأموم يعتقد أن ما فعله  -صلى هللا عليه وسلم 

 عل، فإنه جمتهد، أو مقلد جمتهد، وهو يعلم أن هللااإلمام سائغ له، وأنه ال إمث عليه فيما ف
 ( .2قد غفر له خطأه، فهو يعتقد صحة صالته، وأنه ال أيمث إذا مل يعدها )

ومل يظهر تعدد اجلماعات إال يف القرن السادس اهلجري، كما يف ))فتح العلي املالك(( : 
ى الصالة مجاعة صل رضوان هللا عليهم إذا فاتته كان السلف الصاحل( ، وهلذا 1/92)

 ( .3الفريضة وأكثر من التنفل، حىت يتحصل على ثواب اجلماعة )

أن سبب اجلماعة الثانية، التكاسل يف أمر اجلماعة األوىل، وسبب املكروه مكروه،  -6
 فافهم.

يف صالة اخلوف بتكرار  -صلى هللا عليه وسلم  -ومن دالئل الكراهة: عدم أمره  -7
لصحابة ، وثبوت أن ا-صلى هللا عليه وسلم  -ماعة بعد مجاعته اجلماعة وعدم ثبوت اجل

 والتابعني إذا فاتتهم اجلماعة يصلون فرادى، أو يف البيوت مجاعة، كما مضى.
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وقد تفوت املصلي اجلماعة وهو معذور، وحينئذ فله ثواب اجلماعة، وإن صالها  -8
 (1)منفردا.." 

 ( .3ترك البكور إىل اجلامع(( )"ذلك، فقيل: أول بدعة أحدثت يف اإلسالم،  .211

وقد أنكر اإلمام مالك ـ رمحه هللا تعاىل ـ التبكري إىل اجلمعة يف أول النهار،ورده ابن القيم، 
 وقال: قال الشافعي: ولو بكر إليها بعد الفجر، وقبل طلوع الشمس، كان حسنا.

جري يوم غي التهوذكر األثرم، قال: قيل ألمحد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: ال ينب
 ( .4(( )-صلى هللا عليه وسلم  -اجلمعة ابكرا، فقال: هذا خالف حديث النيب 

فيستحب التبكري إىل صالة اجلمعة أول النهار، فالساعات الواردة يف احلديث على هذا، 
من أول النهار، واملراد هبا الساعات الفلكية، وعليه: من جاء يف آخرها ومن جاء يف أوهلا، 

ن يف حتصيل البدنة أو البقرة أو الكبش، ولكن بدنة األول أكمل من بدنة من جاء مشرتكا
 يف آخر

 ( .1الساعة، وبدنة املتوسط متوسطة، وهللا أعلم )

 يعاتبون أنفسهم عند تركهم التبكري أو قصورهم فيه. وكان السلف الصاحل

عل يقول لك، وجدخل ابن مسعود بكرة، فرأى ثالثة نفر، قد سبقوه ابلبكور، فاغتم لذ
 (2)( .." 2لنفسه معاتبا إايها: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد )

رمحهم هللا تعاىل يتورعون عن ذلك تورعا شديدا، ومن  كان السلف الصاحل"وقد  .212
 (3)طالع أحواهلم وسريهم وجد ذلك بينا واضحا.." 

 ذكر القرطيب"إال لعظمة هذه املساجد وأمهية وجودها يف األرض للمسلمني، وقد  .213
أن ابن عباس وجماهدا واحلسن قالوا: " إن هذه املساجد تضيء ألهل السماء،   -رمحه هللا  -

 ( .1كما تضيء النجوم ألهل األرض " )

تركوا إذا فتحوا بالدا بنوا فيها املساجد، و  -رضوان هللا عليهم  - كان السلف الصاحلولقد 
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ه ه املساجد، ابعتبارها مركزا إسالميا لتفقيفيها من يعلم الناس اخلري، ويؤدي رسالة هذ
 املسلمني يف شؤون دنياهم وأخرهتم.

وال ينبغي أن يتوىل عمارة املسجد ابلبناء من العمال وحنوهم إال املسلمون ما داموا موجودين 
وقادرين إبذن هللا على ذلك، وهم أحق وأشرف وأوىل من غريهم. وهكذا ختطيط عمارة 

أبيد مسلمة مؤمنة، وال يعتمد على أحد من الكفار يف شيء من املسجد جيب أن يكون 
 هذا.

/  10/  21يف  28وقد أصدرت هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية قرارا برقم 
اهـ، وجاء فيه ما نصه: 408يف عام  21اهـ، نشر يف جملة البحوث اإلسالمية بعدد  400

 دته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف" وملا اطلع اجمللس على البحث الذي أع
املوضوع واستمع إىل كالم أهل العلم فيه رأى ابإلمجاع أنه ال ينبغي أن يتوىل الكفار تعمري 
املساجد حيث يوجد من يقوم بذلك من املسلمني، وأال يستقدموا هلذا الغرض أو غريه 

نان، وعمال مبا ال جيتمع يف اجلزيرة دي يف أن -صلى هللا عليه وسلم  -تنفيذا لوصية الرسول 
حيفظ هلذه البالد دينها وأمنها واستقرارها، وإبعادا هلا عن اخلطر الذي أصاب البلدان اجملاورة 
بسبب إقامة الكفار فيها وتوليهم لكثري من أمورها، وألن الكفار ال يؤمنون من الغش عند 

 تصميم خمططات املساجد أو

_________ 

 (1)( .." 265/  12/  6ألحكام القرآن للقرطيب ) ( اجلامع1)
"ومالكهم وهذا عام يف كل العبادات. مصداق هذا قوله تعاىل على لسان عبده  .214

ورسوله نوح عليه السالم }فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا  . اآلية.. . وقوله تعاىل: 
يؤمنوا يب يستجيبوا يل ول}وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فل

_ رضي هللا عنهم _ ال يربحون مصالهم حىت  وكان السلف الصاحللعلهم يرشدون  . 
تناهلم رمحة هللا ويسقون. وما ذلك الفضل إال إلخالصهم الدعاء هلل تعاىل. وإذا أردان أن 

ذا حاولنا إ نقارن أنفسنا هبم ومبن بعدهم فال وجه للمقارنة بيننا وبينهم. كم سنزن ِبانبهم؟
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ذاك استصغران أنفسنا واحتقرانها وضعنا. فلنستغفر ربنا ولنتب إليه ولنستقم على دينه 
وشريعته إننا عندما نصلي صالة االستسقاء يف املساجد وغريها، إحياء هلذه السنة الكرمية، 
متضي الشهور وال نرى قطرة من املاء تنزل من السماء، بل قد ينقشع السحاب الذي جلل 

طى السماء ونتوقع منه املطر والسقي إذا أذن له خالقه. وليس هناك فرق بني زماننا وغ
وزمان الصدر األول ابلنسبة للمظاهر الكونية بل إن الثابت واملشاهد أن هللا تعاىل بسط 
علينا من نعمه ما مل يبسطه عليهم مع متيزهم علينا بتقوى هللا وطاعته ابلتزام كتابه وسنة 

 عليه وسلم، يف حني أننا قد هجران حتكيم الكتاب والسنة ونبذانمها وراء رسوله صلى هللا
 ظهران.

 فاللهم ردان إىل دينك ردا مجيال.

وابملناسبة أشرح إبجياز حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف االستسقاء ابلعباس بن 
نتسب إىل العلم، ي عبد املطلب، عم الرسول صلى هللا عليه وسلم تسليما كثريا؛ ألن كثريا ممن

وكل العوام الذين ما حققوا توحيد هللا أبنواعه، واتباع رسوله صلى هللا عليه وسلم علما ومعرفة 
فأحرى تطبيقا _ يغلطون ويغالطون أنفسهم وغريهم وحيتجون هبذا احلديث _ وحبديث 

 1صره ب األعمى الذي جاء يطلب من النيب صلى هللا عليه وسلم أن يدعو هللا له لريد عليه
 _ حيتجون به يف جواز التوسل ابلرسول صلى هللا عليه وسلم أي بذاته. واحلقيقة

__________ 

 (1)راجع احلديث يف ابب الدعوات للرتمذي.."  1
 "اجلانب النظري والعملي يف املنهج السلفي .215

ƒ ـ]عندي اي فضيلة الشيخ بعض املالحظات على الذين يسمون أنفسهم ابسم سلفيني اسم
غري مسمى حيث يف بالدي اجلزائر نرى كثريا من املتدينني وهلل احلمد وهذا شيء يفرح، على 

ولكن ما أن جلست مع أحدهم ما هو أو شهر كلمهم هو تبديع الناس وطعن يف كل واحد 
خيالفهم، وإذا خالفته وقلت إن أخذت رأي فالن من علماء األزهر ماذا يقولك هذا يفيت 

 أبهوائه

                                         
 134أمهية صالة االستسقاء يف اإلسالم واالستغاثة املشروعة، عزيزو حممد املغريب ص/ (1)
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ألزهر ال يوجد علماء وإذا قلت له الشيخ حممد الغزايل يقول ايلطيف، ويقولون إن يف ا
هكذا حاشى هلل حىت أساءو لبعض  كان السلف الصاحلوهنالك عبارات أسوء، فهل 

امللتحني، وأصبح الناس عندما يرون امللتحني يقولون هؤالء أهل التعصب وكذلك عندما 
هو ملتحي أو مسبل أو غري ذلك مث ينصب إمام يف البالد حيضرون الدرس مث يرون هل 

يطعنون فيه، وأصبح هذا اإلمام مبتدعا وينشرون بدعته فما بينهم وبعضهم بعد فرتة، عندما  
كان يطعن يصبح ال يصلي فال حول وال قوة إال ابهلل، وآسف على التطويل فماهي 

 نصيحتكم هلؤالء؟ وجزاكم هللا كل خري.[ـ

 سول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:^احلمد هلل والصالة والسالم على ر 

 

فإن السلفية تعين اتباع سلفنا الصاحل من أهل القرون الثالثة املفضلة واقتفاء أثرهم والتزام 
فهمهم للكتاب والسنة، وعلى ذلك فإن كل من التزم هذا املنهج يف العقيدة والعمل فإنه 

 .5608سلفي املنهج، وانظر الفتوى رقم: 
 

ج السلفي الذي هو منهج الفرقة الناجية والطائفة املنصورة أهل السنة واجلماعة وليعلم أن املنه
طبيقية وإمنا يشتمل أيضاً جوانب عملية ت -ليس مقصوراً على مسائل علمية نظرية اعتقادية-

سلوكية، فإن السلف رضي هللا تعاىل عنهم كما متيزوا بصفاء االعتقاد وسالمة التصور، فإهنم 
سن اخللق والسلوك احلسن، ومتيزوا ابلنشاط إىل العبادة، وابلزهد يف الدنيا، متيزوا كذلك حب

 وابلورع واألدب وإحسان الظن ابلناس وغري ذلك.

 

والذي يريد أن ينتمي إىل السلف جيب عليه أن أيخذ كال اجلانبني: النظري والعملي، فإن 
جمرد ادعاء  ذهب السلفاقتصر على اجلانب النظري ومل يعمل بعمل السلف فإن انتسابه مل

 .56337أجوف والسلف منه براء، وراجع الفتوى رقم: 
 

وملزيد تفصيل راجع كتاب )مفهوم أهل السنة واجلماعة عند أهل السنة واجلماعة( للدكتور 
انصر بن عبد الكرمي العقل، وكتاب )أهل السنة واجلماعة معامل االنطالقة الكربى( حملمد 

ع حملاضرة بعنوان )السلفية منهج ملزم لكل مسلم( للشيخ حممد عبد اهلادي املصري، واستم
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بن إمساعيل املقدم، وجتدها على موقع )طريق اإلسالم( على اإلنرتنت 
islamway.com 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426صفر  ‰18
 " وبني األمساء احلسىن\"هللا\"الفرق بني لفظ اجلاللة  .216

ƒ[ني " وأمسائه احلسىن، وملاذا يف الشهادت\\\"هللا\\\ما هو الفرق بني لفظ اجلاللة -1ـ
 " وال نقول امسا من أمساء هللا احلسىن؟\\\" هللا\\\نقول 

 

 هل إذا آمنت أن كل ما سوى هللا تعاىل خملوق له مربوب يكون إمياين صحيحا؟-2

 

لقد أخذت ما قلتم يف إحدى الفتاوى عن الشبهات حول العقيدة مبا يتعلق بسؤايل الثاين، 
... أن هللا تعاىل هو  -1"\\\طا وأريد الشرح ألين أوسوس كثريا،، هذه هي النقاط: نقا

 األول الذي ليس قبله شيء.

 

... أن هللا تعاىل متصف بصفات الكمال أزال وأبدا، ومنها كونه خالقا ملا يشاء مىت  -2
ري ذلك غ شاء، فعال ملا يريد، فلم أيت عليه زمن كان معطال فيه عن اخللق أو الكالم أو

 من صفات كماله ونعوت جالله.

 

... أن كل ما سوى هللا تعاىل خملوق له مربوب كائن بعد أن مل يكن. وبعد هذا إن  -3
 متكن طالب العلم من فهم كالم شيخ اإلسالم وأدلته اليت رد هبا على الفالسفة الدهرية

 

 أرجو اإلجابة يف أسرع وقت ممكن[ـ

 لى رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:^احلمد هلل والصالة والسالم ع

 

                                         
 1/85فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)
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فالفرق بني لفظ اجلاللة "هللا" وبني األمساء احلسىن الباقية، هو أن لفظ اجلاللة "هللا" هو علم 
على الذات، فهو الدال على مجيع األمساء احلسىن والصفات العليا ابلدالالت الثالث، 

ع نفي تضمنة لثبوت صفات اإلهلية ماملطابقة والتضمن واللزوم، فإنه دال على اهليئة امل
أضدادها عنه، وصفات اإلهلية هي صفات الكمال املنزهة عن العيوب والنقائص، وهلذا 
يضيف هللا سبحانه وتعاىل سائر األمساء احلسىن إىل هذا االسم العظيم، كقوله: َوَّللَِِّ اأْلَمْسَاُء 

س والسالم والعزيز كلها من أمساء   ويقال الرمحن الرحيم والقدو 180احْلُْسىَن }األعراف 
 هللا، وال يقال هللا من أمساء الرمحن، وال من أمساء العزيز

 

فعلم أن علم الذات "هللا" مستلزم جلميع معاين األمساء احلسىن دال عليها، وهي تبيني 
 وتفصيل لصفات اإلهلية اليت اشتق منها اسم هللا.

 

ا، وقد مألوها معبودا أتهله اخلالئق حمبة وتعظيمكما أن لفظ اجلاللة يدل على كونه سبحانه 
 اختص هللا سبحانه وتعاىل هبذا االسم وصرف عنه عباده فلم يتسم به أحد من خلقه.

 

قال يف احلق الواضح املبني: وصفات اجلالل واجلمال أخص ابسم هللا وأصله اإلله. قال 
ُ إَِلٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأْن  ا اَّللَّ  َيُكوَن لَُه ولدتعاىل: ِإمنَّ

 

وهبذا تتبني خصوصية هذا االسم وفضله وكونه اليؤتى يف شهادة اإلسالم بغريه، ألن معىن 
 النطق ابلشهادة اإلقرار أبلوهيته والعبودية له وأنه ال معبود حبق سواه، وليس يف أمسائه احلسىن

اد والرأي. لالجتهاسم يتضمن ذلك املعىن غري هذا االسم، وهذا األمر توقيفي ال جمال فيه 
ُ أَنَّهُ اَل إَِلهَ ِإالَّ ُهَو َواْلَماَلِئَكةُ َوأُوُلو اْلِعْلِم }آل عمران:    وقال صلى 18قال تعاىل. َشِهَد اَّللَّ

 هللا عليه وسلم: بين اإلسالم على مخس، شهادة أن ال إله إال هللا.... متفق عليه.

 

ا سوى هللا تعاىل خملوق له مربوب؟ وأما هل يكون إميانك صحيحا إذا اعقتدت أن كل م
فاجلواب عنه أنه ال بد للمؤمن أن يعتقد ذلك مع اعتقاد توحيد هللا ابلعبودية ويعمل مبقتضاه 
فال يصرف شيئا من العبادة لغريه، فذلك من حقه اخلالص له، كما يف حديث معاذ ملا سأله 
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 على ؟ قلت ال، قال: حق هللاالنيب صلى هللا عليه وسلم: هل تدري ما حق هللا على العباد
 العباد أن يعبدوه وال ي شركوا به شيئا. متفق عليه.

 

ال كما كان يفعل أهل اجلاهلية، فقد كانوا يعتقدون ذلك ويؤمنون بربوبية هللا، وأنه اخلالق  
ُ }الزخرف:  رفون العبادة   ولكنهم ال يص87كما قال: َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَـُقوُلنَّ اَّللَّ

  فلم يعملوا 5له وحده، وقالوا: َأَجَعَل اآْلَهِلََة ِإهَلًا َواِحًدا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب }ص 
مبقتضى ما يعتقدونه ألنه إذا كان هللا سبحانه وتعاىل هو اخلالق املريب جلميع عباده فهو 

 ميلكن ألنفسهم هم خُيلقون، والاملستحق للعبادة، وغريه من املخلوقني الذين ال خيلقون شيئا و 
ضرا وال نفعا وال ميلكون موات وال حياة وال نشورا. من كانت تلك صفاته ال يستحق أن 
تصرف له العبادة وإمنا تصرف للخالق البارئ مالك النفع والضر سبحانه، إذا اعتقد املرء 

رد قول ميان ليس جمذلك وعمل مبقتضاه وآمن أبركان اإلميان كلها كان إميانه صحيحا ألن اإل
ابللسان وإمنا هو قول وفعل واعتقاد يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية. قال البخاري: ابب 

 اإلميان وهو قول وفعل ويزيد وينقص.

 

وأما النقاط اليت سألت عنها وهي كونه سبحانه وتعاىل هو األول الذي ليس قبله شيء، 
ئا نه فعال ملا يريد، إمنا أمره إذا أراد شيوأنه متصف بصفات الكمال أزال وأبدا، وأنه سبحا

أن يقول له كن فيكون. ومل أيت عليه زمن كان معطال فيه عن اخللق أو الكالم أو غري ذلك 
من صفات كماله ونعوت جالله، ومنها كونه الرب اخلالق املدبر لشؤون عباده وما سواه 

 خملوق مربوب كائن بعد أن مل يكن.

 

هي إمجال ملا ينبغي للمسلم أن يقف  63117 الفتوى رقم: هذه النقاط كما ذكرت يف
عنده وال خيوض فيما وراءه إال إذا كان طالب علم متمكن حيتاج إىل مقارعة أهل الباطل 
ومعرفة شبههم وكيفية الرد عليهم، فمن كان كذلك فقد نصحناه ابالطالع على كالم شيخ 

 ه الساطعة وأدلته القاطعة.اإلسالم ألنه ممن تصدى ألهل الباطل ودمغهم حبجج

 

وأما املسلم العادي فحسبه ما ذكران أن يعتقد أن هللا سبحانه وتعاىل متصف بصفات 
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الكمال واجلالل منزه عن صفات النقص ليس كمثله شيء وهو السميع البصري. يتلو كتاب 
ه رسوله صلى لهللا ويقرأ سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، ويثبت ما أثبته هللا لنفسه أو أثبته 

هللا عليه وسلم، وينفي ما نفاه هللا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى هللا عليه وسلم كما 
يفعلون، فذلك هو السبيل األسلم والنهج األقوم للمسلم، ألن اخلوض  كان السلف الصاحل

، ريف ذلك ابلعقل ال يفضي إال إىل الشك واحلرية والرتدد إذا ال جمال للعقل يف هذا األم
ومن ذلك الباب يدخل الشيطان فيقذف الشبه والوساوس ويردي املرء يف هاوية سحيقة، 
ولذلك فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ألصحابه ملا سألوه إان جند يف أنفسنا ما يتعاظم 
أحدان أن يتكلم به. قال: وقد وجدمتوه! قالوا: نعم، قال: ذاك صريح اإلميان. رواه مسلم، 

امت رضي هللا عنه إذا وجد املسلم يف قلبه أو خطر بباله من األشياء اليت ال حيل قال أبو ح
له النطق هبا من كيفية الباري جل وعال أو ما يشبه هذه فرد ذلك على قلبه ابإلميان الصحيح 
وترك العزم على شيء منها كان رده إايها من اإلميان بل هو من صريح اإلميان ال أن خطرات 

 ميان.مثلها من اإل

 

قال ابن حبان يف صحيحه: ابب ذكر اإلابحة للمرء أن يعرض بقلبه شيء من وساوس 
 الشيطان بعد أن يردها من غري اعقتاد القلب على ما وسوس إليه الشيطان.

 

فينبغي للموسوس أن يصرف عنه ذلك وال يتمادى مع وسوسة الشيطان وحماجته كما يف 
 ه:نوازل العلوي، ونظمه ابن ماأيىب بقول

 

 وما به يوسوس الشيطان * والقلب أيابه هو اإلميان

 

 فال حتاجج عنده اللعينا * فإنه يزيده متكينا

 

فلتدعي عنك الوساوس ولتصريف النظر عن اخلوض يف مثل هذه األمور، وحسبك أن تعلمي 
اْدُعوُه هِبَا َوَذُروا فَ أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصري. َوَّللَِِّ اأْلَمْسَاُء احْلُْسىَن 

 الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن يف َأمْسَائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1426مجادي الثانية  ‰12
 "املرأة تكون لزوجها يف اجلنة إذا دخل معها .217

ƒ ..ااب حتـ]سألين أحدهم. . هناك شخصان متعارفان ليسا من أسرة واحدة.. ذكر وأنثى
يف هللا.. كالمها مل ير اآلخر.. ولكنهما أخرباين رأي كل منهما لآلخر.. ومها تقيان 
واحلمدهلل.. لكن ظروفهما االجتماعية حتول بينهما.. فوضا أمرمها هلل.. السؤال: هل ميكن 

 االثنان إن كاان من أهل اجلنة إبذن هللا.. أن يلتقيا يف اجلنة؟

 

 من هذا؟أظن هناك حديث ينص على شيء 

 

 أجيبوان جزاكم هللا خرياً كثرياً[ـ

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

 

فالذي جاءت به األخبار الصحيحة هو أن املرأة يف اجلنة تكون لزوجها يف الدنيا إذا دخل 
ا، وراجع حسنهم خلقمعها اجلنة، وإن تعدد أزواجها فإهنا تكون لألخري منهم، وقيل تكون أل

 .2207يف هذا فتواان رقم: 
 

وأما الشخصان اللذان مل يتزوجا يف الدنيا فالثابت من أمرمها أهنما إن كاان من أهل اجلنة 
فسيجد كل منهما أعلى مما يتصور اآلن، ألن اجلنة قد قال هللا تعاىل عنها: ]َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه 

( وقال تعاىل: ]هَلُْم َما َيَشاُءوَن ِفيَها 71 َوأَنـُْتْم ِفيَها َخاِلُدوَن[ )الزخرف: اأْلَنـُْفُس َوتـََلذُّ اأْلَْعنُيُ 
 ( .35َوَلَديـَْنا َمزِيٌد[ )ق: 

 

وأما عن التقائهما يف اجلنة فإن أمر ذلك إىل هللا، وحنن مل نقف على شيء فيه، وينبغي 
يكرهون  كان السلف الصاحل للمسلم أن ال يشغل نفسه مبا ال ينتفع به من األسئلة، وقد

                                         
 1/801فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)



212 

 

 السؤال عما ال يرتتب عليه عمل.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425مجادي األوىل  ‰09
 "عالمات اإلميان والوالية وحمبة هللا .218

ƒ ـ]كيف يعرف الشخص أنه مؤمن وليس منافقا مع أن سيدان عمر شك يف نفسه فنحن
ولياء هللا؟ وما معىن أنه من أ من ابب أوىل أن نشك يف أنفسنا؟ وكيف يعرف أنه من أولياء

 هللا؟ وكيف يعرف أن هللا حيبه؟ وجزاكم هللا خريا.[ـ

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

 

يعرف الشخص أنه مؤمن بتحقيقه ألركان اإلميان ابهلل تعاىل وفعله الطاعات واجتنابه 
 .47159اإلميان إن شاء هللا تعاىل، وراجع الفتوى رقم: للمعاصي، فإذا حقق هذا فقد أحرز 

 

، واخلوف 49398والنفاق نوعان: اعتقادي وعملي، وقد سبق تفصيلهما يف الفتوى رقم: 
ني خيافون منه كما ثبت ذلك عن أمري املؤمن كان السلف الصاحلمن النفاق عالمة خري فقد 

 .68464قم: عمر بن اخلطاب وغريه، وراجع التفصيل يف الفتوى ر 
 

وأولياء هللا تعاىل هم الذين يتولونه ابلطاعة ويتوالهم ابلكرامة، فقد حققوا اإلميان ابهلل تعاىل 
 واتصفوا بتقواه فمن أحرز ذلك فهو من مجلة أولياء هللا تعاىل.

 

قال أبو حيان يف البحر احمليط: أولياء هللا هم الذين يتولونه ابلطاعة ويتوالهم ابلكرامة، وقد 
 سر ذلك يف قوله: الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن، وعن سعيد بن جبري أن رسول هللا صلى هللاف

عليه وسلم سئل عن أولياء هللا فقال: هم الذين يذكرون هللا برؤيتهم يعين السمت واهليئة. 
 هوعن ابن عباس: اإلخبات والسكينة. وقيل: هم املتحابون يف هللا. قال ابن عطية: وهذ
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اآلية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى فهو داخل يف أولياء هللا، وهذا هو الذي تقتضيه 
الشريعة يف الويل، وإمنا نبهنا هذا التنبيه حذرا من مذهب الصوفية وبعض امللحدين يف الويل. 
انتهى. وإمنا قال حذرا من مذهب الصوفية ألن بعضهم نقل عنه أن الويل أفضل من النيب 

 كاد خيطر يف قلب مسلم. انتهى.وهذا ال ي

 

وقال ابن كثري يف تفسريه: خيرب تعاىل أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم 
رهبم فكل من كان تقيا كان وليا: أنه اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم فيما يستقبلون من أهوال القيامة. َواَل 

 هى.ُهْم حَيَْزنُوَن على ما ورراءهم يف الدنيا. انت

 

 ومن عالمات حب هللا تعاىل لعبده املؤمن ما يلي:

 

 . توفيقه لالزدايد من اخلري والطاعات.1

 

 . توفيقه للتوبة.2

 

 . التوفيق حلفظ جوارحه من املعاصي.3

 

 . أن يوضع له القبول يف األرض وحيبه املؤمنون.4

 

 .21885، والفتوى رقم: 20634وراجع الفتوى رقم: 
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1428رمضان  ‰07
 "خوف النفاق أو الرايء من عالمات اإلميان .219

ƒ ،ـ]عندما يقوم املسلم بعمل صاحل وبنية صاحلة، واطلع عليه أحد عن غري قصد، فمدحه
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فوقع ذلك يف قلب العامل سرورا أو تشجيعا وثباات. فهل هذا حيبط العمل؟ رغم عدم تغري 
؟ وهل هذا من عاجل بشرى املؤمن أم ال؟ وهل النية ولكن خالطها بعض السرور من املدح

 اخلوف الدائم من الوقوع يف النفاق أو الرايء هو وسواس

 

 أم هو حالة إميانية وصحية تنتاب املؤمن؟ وجزاكم هللا خريا.[ـ

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

 

لك، ل العمل خالصا هلل تعاىل، فأثىن عليه الناس بذفقد نص أهل العلم على أن العبد إذا عم
ففرح بفضل هللا ورمحته واستبشر بذلك مل يضره هذا الفرح والسرور. ويف هذا املعىن جاء 
حديث أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل من اخلري وحيمده 

وسبق بيان ذلك، وما ذكره  الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى املؤمن. خرجه مسلم.
. وما أحيل 114613، 13997العلماء من أثر الرايء على العمل الصاحل يف الفتويني: 

 عليه يف األخري.

 

وجيدر التنبه إىل أن اخلوف الدائم من الرايء والنفاق واحلذر من الوقوع فيهما، دليل خري وال 
 حلكان السلف الصاأس، فقد يعد من الوسواس، وهو حممود ما مل يصل بصاحبه إىل الي

من الصحابة ومن بعدهم خيافون من النفاق وحيذرون من الرايء، وكان النيب صلى هللا عليه 
وسلم حيذر أمته منهما، فقد روى ابن خزمية يف صحيحه إبسناد حسن عن حممود بن لبيد 

ائر، قالوا: ر قال: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: اي أيها الناس إايكم وشرك الس
اي رسول هللا وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته جاهدا ملا يرى من 

 نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر.

 

وقد كان احلسن البصري حيلف ابهلل ابلذي ال إله إال هو ما مضى مؤمن قط وال بقي إال 
د إال مؤمن، كذا يف فتح الباري. وللمزي وهو خياف من النفاق، وما آمنه إال منافق، وما خافه

 .68464انظر الفتوى رقم: 
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1430رجب  ‰19
 "هل ثبت أن طلحة كان شديدا على عثمان .220

ƒ:ـ]ما صحة هذا الكالم 

 

املدائين عن أيب جزي  عن أيوب، وابن عون عن ابن سريين قال: مل يكن أحد من أصحاب 
 شد على عثمان من طلحة؟.كتاب أنساب األشراف.[ـالنيب صلى هللا عليه وسلم أ

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

 

فلم نقف على صحة هذا الكالم من عدمها، علما أنه ال يرتتب عليه عمل، وال ينبين عليه 
مما يرتب  ل عليهحكم، ولذلك ننصح السائل الكرمي ابالهتمام مبا ينفعه والسؤال عما أشك

 عليه عمل.

 

يكرهون اخلوض فيما جرى بني الصحابة رضوان هللا عليهم، كما  كان السلف الصاحلفقد 
 . وما أحيل عليه فيهما.50700، 36055سبق بيانه يف الفتويني رقم: 

 

 وهللا أعلم.

 (2)." 1430ربيع الثاين  ‰22
 "اخلوض فيما شجر بني الصحابة رضوان هللا عليهم .221

ƒثر احلديث عن أمور رمبا ال تنفع املسلمني بل اهلدف منها الفتنة كاخلالف بني علي ـ]يك
 ومعاوية ومسؤولية يزيد بن معاوية عن مقتل احلسني فأرجو منكم التوضيح عن هذه األمور

 

 شكراً لكم على رحابة صدركم وآسف لإلطالة
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 أرجو الرد علي بريدي جزاكم هللا خريا[ـ

 السالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:^احلمد هلل والصالة و 

 

فاحلديث عن الفتنة اليت جرت بني الصحابة رضوان هللا عليهم حديث ممجوج وجدال مذموم 
ال ينبغي للمسلم أن يضيع فيه وقته، ألنه ال ينبين عليه عمل اليوم وال يرتتب عليه حكم، 

: تِْلَك ا عليهم كما قال سبحانه وتعاىلفقد مضى أولئك القوم رضوان هللا عليهم مبا هلم وم
ُتْم َواَل ُتْسأَلُوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن )  (141أُمٌَّة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسبـْ

 

 وكما قال أحد السلف: تلك دماء طهر هللا منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا.

 

يكرهون اخلوض يف هذه األمور ألنه ال فائدة من احلديث عنها  كان السلف الصاحلوقد 
 وال تنفع املسلمني كما أشرت.

 

والسؤال رقم:  36055وقد سبقت لنا اإلجابة عن أسئلة يف هذا املوضوع منها السؤال رقم: 
50700. 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426صفر  ‰26
 "املواظبة على طاعات معينة يف أوقات معينة .222

ƒأحد اإلخوة أنه قرأ فتوى للعالمة ابن القيم بتبديع املواظبة على الدعاء بعد  ـ]أخربين
 الصالة ...

 

وأريد أن أعرف ملاذا تكون املواظبة على عمل مشروع من البدع؟ ومثلها القنوت يف صالة 
 الفجر )مع اعتقاده بغري وجوبه( ؟
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ومون عليه من قراءة أمل يكن لسلفنا الصاحل من الصحابة ومن بعدهم ورد أو حزب يدا
وصالة وذكر وغريها؟ أمل أيمر الرسول صلى هللا عليه وسلم من فاته حزبه أو شيء منه أبن 
يصله إذا ذكره؟ فلماذا ال تعد هذه الطاعات أيضًا من الورد؟ فلو قال أحد سأواظب إن 

( ةشاء هللا على ذكر هللا بعد الفجر إىل شروق الشمس كل يوم )ليحصل أجر احلج والعمر 
 هل يكون مبتدعاً؟ أو سأصلي كذا وكذا كل يوم أو كل ليلة؟

 

 أرجو اإلجابة بشيء من التفصيل وأتصيل املسألة..فإين مستفهم مستعلم ولست مبتعنت..[ـ

 ^خالصة الفتوى:

 

ان كمواظبة املسلم على بعض أوراد الذكر أو القراءة أو الصالة وحنوها ليست ببدعة، فقد 
على ذلك، لكن الذي يوصف ابلبدعة هو حتديد عدد معني من حيرصون  السلف الصاحل

الذكر وحنوه يف وقت حمدد مع اعتقاد األفضلية يف ذلك الوقت بعينه، واملواظبة على القنوت 
 يف صالة الفجر ليست من البدع.

 

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

 

 العبادات وأكثرها ثوااب عند هللا تعاىل حيث أمر ابإلكثار منهافذكر هللا تعاىل من أفضل 

 

وقال تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اَّللََّ ذِْكرًا َكِثريًا* َوَسبِ ُحوُه ُبْكرًَة َوَأِصياًل 
  41،42}األحزاب:

 

اِكرِيَن اَّللََّ  اِكرَاِت َأَعدَّ اَّللَُّ هَلُم َكِثريًا َوالذَّ   ووعد املكثرين من الذكر ابألجر العظيم فقال: َوالذَّ
  35مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما }األحزاب:

 

 .37130وللمزيد من الرتغيب يف ذكر هللا تعاىل راجع الفتوى رقم: 
 

واملواظبة على طاعة هلل تعاىل من ذكر أو غريه ليست ببدعة على اإلطالق، بل املطلوب من 
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ملواظبة على الطاعات واملسارعة إىل اخلريات أسوة واقتداء ابلسلف الصاحل املسلم اإلكثار من ا
من هذه األمة، حيث كانوا يكثرون من خمتلف الطاعات كقيام الليل وأنواع الذكر املختلفة، 
فمن املستحب عندهم مثال املواظبة على عدد من الركعات يف قيام الليل تكثر وتقل حسب 

 االستطاعة،

 

لكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية: وأما حمافظة اإلنسان على أوراد له من الصالة ففي الفتاوى ا
أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طريف النهار وزلفا من الليل وغري ذلك، فهذا سنة رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم والصاحلني من عباد هللا قدميا وحديثا فما سن عمله على وجه االجتماع  

عل كذلك، وما سن املداومة عليه على وجه االنفراد من األوراد عمل كذلك،  كاملكتوابت، ف
كما كان الصحابة رضي هللا عنهم جيتمعون أحياان أيمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون، 
وكان عمر بن اخلطاب يقول اي أاب موسى ذكران ربنا، فيقرأ وهم يستمعون، وكان من الصحابة 

ساعة وصلى النيب صلى هللا عليه وسلم أبصحابه التطوع يف  من يقول: اجلسوا بنا نؤمن
مجاعة مرات، وخرج على الصحابة من أهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ فجلس معهم يستمع. 

 انتهى.

 

وقال أيضا يف هذه الفتاوى: واستحب األئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم هبا 
سل خففها، وإذا انم عنها صلى بدهلا من من الليل ال يرتكها، فإن نشط أطاهلا، وإن ك

النهار، كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا انم عن صالة الليل صلى يف النهار اثنيت 
عشرة ركعة، وقال: من انم عن حزبه فقرأه ما بني صالة الفجر إىل صالة الظهر كتب له  

 كأمنا قرأه من الليل. انتهى.

 

مذي: من انم عن حزبه أي من انم يف الليل عن ورده وىف حاشية السندي على سنن الرت 
احلزب بكسر احلاء املهملة وسكون الزاي املعجمة الورد وهو ما جيعل اإلنسان وظيفة له من 
صالة أو قراءة أو غريمها واحلمل على الليل بقرينة النوم ويشهد له آخر احلديث وهو قوله ما 

 بني صالة الفجر وصالة الظهر. انتهى.
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حتفة األحوذى للمباركفورى: قال العراقي: وهل املراد به صالة الليل أو قراءة القرآن يف وىف 
 صالة أو غري صالة حيتمل كال من األمرين. انتهى.

 

واملواظبة على ذكر هللا تعاىل كل يوم بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس فضلها عظيم 
 27856وليست ببدعة وراجع الفتوى رقم: 

 

بق عليه تعريف البدعة هو التزام عبادة معينة على هيئة خاصة يف وقت حمدد لكن الذي ينط
مع اعتقاد أفضلية أدائها ىف هذا الوقت بعينه من غري دليل شرعي يدل على ذلك، كما ذكر 

 .17613اإلمام الشاطيب. وراجع الفتوى رقم: 
 

الستمرار عليه ة مقيد ابوما قاله ابن القيم رمحه هللا تعاىل من كون الدعاء بعد الفريضة بدع
مع استقبال القبلة وكونه بعد السالم وقبل األذكار املأثورة، أما فعله بعد أذكار الصالة أو 

 .5340االنتقال بوجهه مثال فال يقول بكونه بدعة وراجع الفتوى رقم: 
 

 .64087واملواظبة على القنوت يف صالة الفجر ليست ببدعة كما تقدم ىف الفتوى رقم: 
 

  أعلم.وهللا

 (1)." 1429ربيع األول  ‰18
 "هل نكفر قاتل عثمان وعليا واحلسني رضي هللا عنهم .223

ƒ :ـ]هل نقطع بكفر من قتل عثمان وعليا واحلسني رضي هللا عنهم أمجعني، أم نتوقف ونقول
 ارتكبوا كبرية فأمرهم إىل هللا؟[ـ

 ^خالصة الفتوى:

 

جرمية عظيمة، ولكن الميكن احلكم على  -رضوان هللا عليهم -قتل الصحابة املذكورين
 فاعلها ابلكفر البواح، وما جرى بني الصحابة ينبغي الكف عنه.
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

؛ ألن بعضهم  -رضوان هللا عليهم -فإنه ال ميكن القطع بكفر من قتل الصحابة املذكورين
ني، وقد عرف أهل العلم البغاة أبهنم: قوم مسلمون خارجون عن طاعة كان من بغاة املسلم

اإلمام العدل ولو جائرا ابمتناعهم من أداء حق توجه عليهم بتأويل فاسد ال يقطع بفساده، 
 بل يعتقدون به جواز اخلروج..

 

وبعضهم قتل يف الفتنة اليت جرت بني املسلمني، وعلى ذلك فال ميكن احلكم على هؤالء 
 فر بل هم بغاة وعصاة..ابلك

 

 عدة إىل هذه الفَت اليت ستقع بني املسلمني يف -صلى هللا عليه وسلم -وقد أشار النيب
أحاديث يصفهم فيها مجيعا ابملسلمني؛ فمن ذلك ما جاء يف صحيح البخاري وغريه أنه 

َعلَّ اَّللََّ َأْن لَ : ِإنَّ اْبيِن َهَذا َسيِ ٌد وَ -رضي هللا عنه –صلى هللا عليه وسلم قال عن احلسن 
 ُيْصِلَح ِبِه َبنْيَ ِفئَـَتنْيِ َعِظيَمَتنْيِ ِمْن اْلُمْسِلِمنَي.

 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى: فثبت ابلكتاب والسنة وإمجاع السلف على أهنم 
مؤمنون مسلمون وأن علي بن أىب طالب والذين معه كانوا أوىل ابحلق من الطائفة املقاتلة له 

 هللا أعلم.و

 

دة مث إن على املسلم أن ينشعل مبا ينفعه يف دينه ودنياه وال يضيع وقته يف أمور اترخيية.. الفائ
 من تردادها اآلن ...

 

يكف ويلتمس هلم أحسن املخارج و  -صلى هللا عليه -وعليه أن حيرتم أصحاب رسول هللا
من  لصاحلكان السلف اد عما جرى بينهم مما يرتتب عليه حكم وال ينبين عليه عمل.. وق

هذه األمة يكرهون اخلوض يف هذه األمور حىت قال بعضهم: تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت هَلَا َما  
ُتْم َوالَ ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن.  َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسبـْ
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تويني: نظر الفوقال بعضهم: تلك دماء طهر هللا منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا، وا
36227 ،102717. 

 

ومع األ سف؛ فإن كثريا من شباب املسلمني اليوم ال يعرفون من اتريخ اإلسالم املشرق إال 
ما يثريه أعداء اإلسالم من الشرق والغرب وأهل البدع واألهواء.. من التشويه هلذا التاريخ 

 العظيم وإبداء الفَت وطمس ما سواها..

 

 أن حيذر من مكر هؤالء وال يضيع وقته يف ما ال طائل من ورائه.ولذلك فإن على املسلم 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429شعبان  ‰14
 "هل هناك أدعية مأثورة خاصة ابلزواج .224

ƒ ـ]هل هذه األدعية صحيحة ملن أراد الزواج )وماهي األدعية املأثورة ملن أراد الزواج؟( الزواج
 إذا كان االختيار صائبا وقد يكون نقمة.. لذلكرزق من هللا سبحانه وتعاىل قد يكون نعمة 

علينا طلب هذه النعمه ابللجوء إىل القرآن الكرمي وبعض األدعية.. وهللا املستجاب 
 سبحانه..

 

 االستغفار -1

 الصمد -النصر -كثرة تالوة سورة الزلزلة  -2

 الدعاء بعد صالة الركعتني هلل ومنه )رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري( -3

اللهم هب يل من لدنك زوجا هنيا لينا مرفوعا ذكره يف السماء واألرض وارزقين منه  -ب
 ذرية طيبة عاجال غري آجل إنك مسيع الدعاء.

 

 اللهم ارزقين فالان زوجا يل إنك على كل شيء قدير. -ج 

اللهم حبق قولك )وهللا يرزق من يشاء بغري حساب( وحبق قولك )إن هللا على كل شيء  -د
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ر( وقولك احلق: بديع السماوات واألرض وإذا قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون، اللهم قدي
امجع بيين وبني فالن ابحلق وافتح بيننا ابحلق وأنت الفتاح العليم وقولك: فاطر السماوات 

اللهم  -ارزقين زوجا تقر به عيين وتقر يب عينه  -واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا 
لهم ال -ر يل أمري واكفين حباللك عن حرامك وبفضلك عمن سواك حصن فرجي ويس

إنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب والقادر، اللهم إن كنت تعلم يف 
فالن خرياً فزوجنيه وأقدره يل، وإن كان يف غريه خري يل يف ديين ودنياي وآخريت فاقدره يل 

 ، اللهم اغنين من فضلك، حبق قولك تعاىل:اللهم إين استعففت فاغنين من فضلك -
 وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم هللا من فضله..[ـ

 ^خالصة الفتوى:

 

مل نقف على هذه األدعية يف شيء من كتب السنة، وبعضها يدخل يف ضابط البدعة 
 اإلضافية، وليس للزواج دعاء خاص به.

 

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

 

فلم نقف على أدعية مأثورة ختص من أراد الزواج، وال على دليل ملا ذكرته من االستغفار 
وكثرة تالوة سورة الزلزلة والنصر واإلخالص، وما خللت به األدعية من اآلايت ... وال ينبغي 

صوصية خمصوص، مع اعتقاد خللمسلم التزام تكرار قراءة سورة معينة أو أذكار معينة يف وقت 
شرعية لذلك الفعل بدون دليل شرعي يدل لذلك، ألن هذا يدخل يف ضابط البدعة 

 .631اإلضافية، كما تقدم يف الفتوى رقم: 
 

واعلم أن الدعاء من أجل العبادات وأعظم القرابت إىل هللا تعاىل، حيث يعرتف العبد بفقره 
رضي   عليه وسلم من حديث النعمان بن بشريوحاجته هلل تعاىل، وهلذا صح عنه صلى هللا

هللا أنه قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال تعاىل: َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين 
  ، وصاحب احلاجة يسأل حاجته مهما كانت، ومن أهم 60َأْسَتِجْب َلُكْم }غافر:

احلة، أن يسأل هللا أن يرزقه الزوجة الصاألشياء ابلنسبة للمسلم الزواج، فينبغي للمسلم 
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سلف كان الوكذلك األمر ابلنسبة للمسلمة، فتسأل هللا أن يرزقها الزوج الصاحل، وقد 
يسألون هللا كل شيء حىت شسع النعل، امتثااًل لقوله صلى هللا عليه وسلم: ليسأل  الصاحل

بن حبان نقطع. رواه اأحدكم ربه حاجته حىت يسأله امللح، وحىت يسأله شسع نعله إذا ا
 وغريه، وهو حديث حسن.

 

 .49867ولك أن تراجع يف أدعية قضاء احلوائج وكيفية ذلك الفتوى رقم: 
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429صفر  ‰08
 "أهم شروط وآداب الدعاء وأسباب اإلجابة .225

ƒذا هب ـ]هل جيوز يل عندما أدعو هللا لريزقين املال احلالل أن أشرتط على الوكيل أال أفَت
 الرزق فأبذره يف غري طاعة هللا.

 جزاكم هللا خريا....[ـ

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

 

فمن آداب الدعاء أن يدعو املرء هللا تعاىل راغبا راهبا خاشعا هلل راجيا رمحته مؤمال يف فضله 
الصاحلني:  ته، قال هللا تعاىل عن أنبيائه وعبادهوكرمه، غري معتد يف دعائه وال ايئس من إجاب

ُْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخلَْرْيَاِت َوَيْدُعونـََنا َرَغبًا َوَرَهبًا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنَي }األنب ياء: من ِإهنَّ
   .90اآلية

 

ْدُعوُه اومن أهم شروط وآداب الدعاء وأسباب اإلجابة، اإلخالص هلل تعاىل؛ لقوله تعاىل: وَ 
يَن }األعراف:    .29خُمِْلِصنَي َلُه الدِ 

 

ومن آدابه حضور القلب، وترصد األزمان الشريفة كيوم عرفة، وشهر رمضان، وساعة اجلمعة، 
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والثلث األخري من الليل، وبني األذان واإلقامة، واغتنام األحوال الشريفة كحال السجود، 
 والتقاء اجليوش، ونزول الغيث ...

 

ألون هللا  يس كان السلف الصاحلاد املرء أن يدعو فليسأل هللا كل حاجة أرادها، فقد وإذا أر 
كل شيء حىت شسع النعل، امتثاال لقوله صلى هللا عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته 

 حىت يسأله امللح، وحىت يسأله شسع نعله إذا انقطع. رواه الرتمذي.

 

ال ط، بل من املستحب أن تدعو هللا أن يرزقك املومن هذا يتبني لك أنه ليس من اجلائز فق
 احلالل، وأن ال تفَت بذلك املال.

 

 وال يعد هذا اشرتاطا، وإمنا هو دعاء حسن مشروع.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1428رمضان  ‰19
 "حكم الدعاء ابهلداية للزواج من شخص حمدد .226

ƒاألدعية واآلايت اليت ـ]هل جيوز الدعاء ألحد ابهلداية للزواج من شخص حمدد، وما هي 
 نقرؤها؟[ـ

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

 

فدعاء هللا تعاىل ابلزواج من شخص معني أمر ال أيابه الشرع وال مينع منه، ألن الزواج مباح 
أن يدعو  يف أصله، فيكون دعاء هللا به مباحاً أيضاً، ولو كان ذلك بشخص معني، واألوىل

 املرء هللا تعاىل أن خيتار له ما فيه اخلري، فاختيار هللا للعبد خري من اختياره لنفسه، قال هللا
ًئا َوُهَو َشرٌّ لَّكُ  ًئا َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوَعَسى َأن حتُِبُّواْ َشيـْ ْم َوهللاُ يـَْعَلُم تعاىل: َوَعَسى َأن َتْكَرُهواْ َشيـْ

 .19339[ ، وراجعي الفتوى رقم: 216َن ]البقرة:َوأَنُتْم الَ تـَْعَلُمو 
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وصاحب احلاجة يسأل حاجته مهما كانت، ومن أهم األشياء ابلنسبة للمسلم الزواج، 
فينبغي للمسلم أن يسأل هللا أن يرزقه الزوجة الصاحلة، وكذلك األمر ابلنسبة للمسلمة، 

 فتسأل هللا أن يرزقها الزوج الصاحل.

 

يسألون هللا كل شيء حىت شسع النعل، امتثاالً لقول النيب صلى  كان السلف الصاحلوقد 
هللا عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته حىت يسأله امللح، وحىت يسأله شسع نعله إذا 

 انقطع. رواه الرتمذي.

 

وليس هناك دعاء خاص ابلزواج، فللعبد أن يتخري من الدعاء ما شاء لطلب حاجته من ربه 
ة الدعاء كالثلث األخري من الليل ويف السجود وبني األذان واإلقامة وليتحر أوقات إجاب

وليدع هللا وهو موقن ابإلجابة، وعليه أن ال يستعجل اإلجابة، فقد قال النيب صلى هللا عليه 
 وسلم: ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع إبمث أو قطيعة رحم، ما مل يستعجل. رواه مسلم.

 

ر أمر زواج أبناء وبنات املسلمني وأن حيصن فروجهم وجينبنا ونسأل هللا عز وجل أن ييس
 وإايهم الفَت واملنكرات إنه ويل ذلك والقادر عليه.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425مجادي األوىل  ‰22
 "يشرع للمرأة سؤال رهبا أن يرزقها الزوج الصاحل .227

ƒم.. فذكر وهنـ]ورد يف حديث لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم )ثالث حق على هللا ع
منهم: الناكح الذي يريد العفاف( ، فهل هذا احلديث ينطبق على الذكور واإلانث أي لو 
أرادت الفتاة العفة ابحلالل.. هل يسهل هللا هلا أمرها وهي غري قادرة على البوح هبذا األمر.. 
 ألن املتعارف عليه أن الشاب هو الذي يصرح برغبته ابلزواج.. فهل هذا احلديث يشمل

الذكور واإلانث على حد سواء.. وهل يفضل للفتاة أن تتوجه إىل هللا تعاىل ابلدعاء أن 
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يرزقها الزوج الصاحل أم أن األمر فيه حياء من هللا تعاىل، وماهي األدعية احملبذة يف مثل هذه 
 احلالة؟[ـ

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

 

احلاجة يسأل مواله حاجته مهما كانت، ومن أهم األشياء ابلنسبة للمسلم الزواج، فصاحب 
 فينبغي للمسلمة أن تسأل هللا أن يرزقها الزوج الصاحل.

 

يسألون هللا كل شيء حىت شسع النعل، امتثااًل لقوله صلى هللا  كان السلف الصاحلوقد 
ه إذا انقطع. وحىت يسأله شسع نعلعليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته حىت يسأله امللح، 

 رواه الرتمذي.

 [ .60وقال تعاىل: َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ]غافر: 

ولكن ال يوجد دعاء مأثور خاص هبذه املسألة لكن األدعية الكثرية من الكتاب والسنة 
ويف اآلخرة   الدنيا حسنة،اجلامعة خلريي الدنيا واألخرة تشمل هذه املسألة مثل: ربنا آتنا يف

حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي 
اليت فيها معاشي وأصلح يل آخريت اليت إليها معادي واجعل احلياة زايدة يل يف كل خري 

مت لواجعل املوت راحة يل من كل شر، اللهم أين أسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما ع
منه وما مل أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما مل أعلم ... إىل غري ذلك من 
األدعية املأثورة اجلامعة خلريي الدنيا واآلخرة وهي موجودة يف كتب األذكار، مث إن للمسلم 

 أن يدعو مبا شاء مما أحب ولو مل يرد مضمونه صرحياً يف األدعية املأثورة.

ريد ليه وسلم: ثالث حق على هللا عوهنم: اجملاهد يف سبيل هللا، واملكاتب يوقوله صلى هللا ع
األداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الرتمذي واإلمام أمحد يف املسند وغريمها. الظاهر 
وهللا أعلم أنه عام يشمل كل من أراد بنكاحه العفاف من الذكور واإلانث فحق على هللا 

املباركفوري يف حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي: )ابب ما جاء يف تعاىل أن يعينه، قال 
اجملاهد واملكاتب والناكح وعون هللا إايهم قوله )ثالثة حق على هللا عوهنم( أي اثبت عنده 
إعانتهم أو واجب عليه مبقتضى وعده معاونتهم )اجملاهد يف سبيل هللا( أي مبا يتيسر له 
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املكاتب الذي يريد األداء( أي بدل الكتابة )والناكح الذي اجلهاد من األسباب واآلالت )و 
 يريد العفاف( أي العفة من الزىن.

قال الطييب: إمنا آثر هذه الصيغة إيذاان أبن هذه األمور من األمور الشاقة اليت تفدح اإلنسان 
شهوة لوتقصم ظهره لوال أن هللا تعاىل يعينه عليها ال يقوم هبا وأصعبها العفاف، ألنه قمع ا

اجلبلية املركوزة فيه وهي مقتضى البهيمية النازلة يف أسفل السافلني، فإذا استعف وتداركه 
 عون هللا تعاىل ترقى إىل منزلة املالئكة وأعلى عليني. انتهى

وكما حيتاج الرجل إىل اإلعانة من هللا تعاىل على قمع شهوته وكبح غريزته فكذلك املرأة، 
 أن يعف نفسه أعانه هللا تعاىل. فإذا قصد كل منهما بنكاحه

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425شعبان  ‰21
 "دعاء العبد أن يرزق الزوجة الصاحلة مطلوب .228

ƒـ]أريد سؤال حضرتكم عن الدعاء إىل هللا والتضرع له خبصوص الزواج؟[ـ 

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

 

العبادات، وأعظم القرابت إىل هللا تعاىل، حيث يعرتف العبد بفقره  فإن الدعاء من أجل ِ 
 وحاجته هلل تعاىل.

وهلذا صح عنه صلى هللا عليه وسلم من حديث النعمان بن بشري رضي هللا أنه قال: "الدعاء 
 هو العبادة" رواه أبو داود وابن ماجه.

 [ .60ْم( ]غافر:وقال تعاىل: )َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلكُ 

وصاحب احلاجة يسأل حاجته مهما كانت، ومن أهم األشياء ابلنسبة للمسلم الزواج، 
فينبغي للمسلم أن يسأل هللا أن يرزقه الزوجة الصاحلة، وكذلك األمر ابلنسبة للمسلمة، 

 فتسأل هللا أن يرزقها الزوج الصاحل.

لى هللا نعل، امتثااًل لقوله صيسألون هللا كل شيء حىت شسع ال كان السلف الصاحلوقد 
عليه وسلم: "ليسأل أحدكم ربه حاجته حىت يسأله امللح، وحىت يسأله شسع نعله إذا انقطع" 
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 رواه الرتمذي.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423مجادي األوىل  ‰10
 "ما الذي يقال حلفظ النعمة ودوامها .229

ƒ ليت تكتب يف )كاملباركة اـ]ماهي صيغة التربيك أو املباركة اليت وردت يف احلديث الشر
 على املنزل اجلديد(

 هل هي ما شاء هللا أوتبارك هللا ال قوة إال ابهلل؟ نرجو اإلفادة جزاكم هللا خريا.ً [ـ

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

 

هللا عليه  هللا صلىفقد أخرج ابن مردويه عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال: قال رسول 
وسلم: من أنعم هللا عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من ال حول وال قوة إال ابهلل. مث قرأ رسول 

ُ ال قـُوَّةَ ِإالَّ اِبَّللَِّ  }الكهف:  هللا صلى هللا عليه وسلم: َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت َجنـََّتَك قـُْلَت َما َشاءَ اَّللَّ
رفوعا: ما أنعم هللا على عبد نعمة يف أهل أو مال أو   .وأخرج أبو يعلى عن أنس م39

 ولد، فيقول: ماشاء هللا ال قوة إال ابهلل، إال دفع هللا عنه كل آفة حىت أتتيه منيته. وقرأ: َوَلْوال
كان السلف   . وقد 39ِإْذ َدَخْلَت َجنـََّتَك قـُْلَت َما َشاَء اَّللَُّ ال قـُوََّة ِإالَّ اِبَّللَِّ }الكهف: 

إذا دخلوا بيوهتم أو رأوا ما يعجبهم من أمواهلم قالوا: ماشاء هللا ال قوة إال ابهلل،  حلالصا
، ن ُ ال قـُوََّة ِإالَّ اِبَّللَِّ قل ذلك يتأولون قول هللا تعاىل: َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت َجنَـَّتَك قـُْلَت َما َشاَء اَّللَّ

سيوطي القرطيب يف التفسري، وال عن اإلمام مالك، وشيخه ابن شهاب وعروة. نقل هذه اآلاثر
يف الدر املنثور وغريمها. وقال اجلصاص يف األحكام: وقد أفاد أن قول القائل منا: ما شاء 
هللا..ينظم رد العني، وارتباط النعمة، وترك الكرب.. ألنه إخبار أن صاحب اجلنة لو قال ذلك 

تواضع كر نعمة ربه عليه ويمل يصبها ما أصاهبا. وعلى هذا فمن أراد أن حيصن ماله.. ويش
 يقولون. كان السلف الصاحلله.. فليقل كما قال القرآن الكرمي وكما 
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1425رمضان  ‰19
 "ال يشرع قراءة الفاحتة سرا يف بداية الدرس .230

ƒـ]بسم هللا الرمحن الرحيم 

احتة سورة الف أان معلمة ملادة االجتماعيات، يف بداية كل حصة أطلب من الطالبات قراءة
قراءة سرية لكي يتعودوا على ذكر هللا دائما، فهل يعترب ذلك بدعة، أفيدوين؟ جزاكم هللا 

 خرياً.[ـ

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

 

 صاحلكان السلف الفإن كل خري يف اتباع من سلف وكل شر يف ابتداع من خلف، وقد 
عليهم أحرص منا على تعليم أبنائهم ذكر هللا والتعود على ذلك، ومع ذلك فلم رضوان هللا 

يكونوا أيمرون أوالدهم بقراءة سورة الفاحتة سراً يف بداية الدرس أو يف حلق العلم، فاألوىل 
اجتناب ذلك، وال أبس أن ختصصي هلم وقتاً يتعلمون فيه قراءة القرآن أو األذكار، أو حنو 

 ملشروعة.ذلك من األمور ا

 وهللا أعلم.

 (2)." 1424شعبان  ‰12
 "الدنس.. معناه.. وكيفية تطهريه .231

ƒـ]كيفية التطهر من الدنس؟[ـ 

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

 

فالدنس لغة الوسخ، يقال دنس الثوب إذا توسخ، ومنه قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 من اخلطااي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس. رواه البخاري ومسلم.اللهم نقين 

وعلى هذا فإن كان الوسخ "الدنس" جنساً وجب غسله من البدن والثوب ملن أراد الصالة، 
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وإن كان غري ذلك فال يلزم غسله، إال أنه حيسن ابإلنسان التجمل عموماً وللصالة خصوصاً،  
 عليهم يفعلون. رضوان هللا كان السلف الصاحلكما 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1424رمضان  ‰02
 "ليس العمل عذرا شرعيا يف أتخري الصالة حىت خيرج وقتها .232

ƒ ـ]أعمل أبحد مكاتب الوزراء وابلتايل فإن كثريا من األحيان يوجد لديَّ ضغط عمل شديد
 فال أستطيع أن أصلي فرض الصالة يف موعدها بل يف أغلب األحيان أصلي قضاء وأبرر

ذلك لنفسي على أساس أن العمل عبادة ولكين أخاف أن أكون أعصي هللا بذلك فأرجو 
 اإلفادة؟[ـ

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

 

فتأخري الصالة عن وقتها احملدد هلا شرعا من غري عذر شرعي كبرية من كبائر الذنوب. قال 
  قال ابن 5ـ  4لِْلُمَصلِ نَي* الَِّذيَن ُهْم َعْن َصاَلهِتِْم َساُهوَن }املاعون: هللا تعاىل: فـََوْيٌل 

 عباس: الذين يؤخروهنا عن وقتها.

 

ْوَن َغيًّا وقال تعاىل: َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َواتَـّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلقَ 
 يف قوله تعاىل: َأَضاُعوا الصَّاَلَة. إضاعتها عن وقتها.   قال ابن مسعود59}مرمي: 

 

، 40996فإذا كانت األخت السائلة تؤخر صالهتا حىت خيرج وقتها املبني يف الفتوى رقم: 
والفتاوى احملال إليها. فالواجب عليها التوبة إىل هللا تعاىل من أتخري الصالة عن وقتها، وليس 

ضوان هللا ر  كان السلف الصاحللصالة إىل خروج وقتها، وقد العمل عذراً شرعياً يف أتخري ا
 عليهم وال زال اخليار من هذه األمة يعملون ومل يكن عملهم عائقاً يف إقامة الصالة.

 

والقول أبن العمل عباده صحيح إذا كان العمل مباحًا وأحسن صاحبه نيته فيه، ولكن 
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ن صالة اليت هي الركن الثاين من أركاالعبادات تتفاوت يف األمهية، وال شيء أعظم من ال
اإلسالم بعد الشهادتني، فال جيوز تقدمي أي عمل عليها إال مبسوغ شرعي، فاتقي هللا أيتها 
األخت السائلة وأدي الصالة يف وقتها، وستجدين الربكة يف عملك ورزقك. قال هللا تعاىل: 

َها اَل    وانظري 132  َنْسأَُلَك رِْزقًا حَنُْن نـَْرزُُقَك }طه:َوْأُمْر َأْهَلَك اِبلصَّاَلِة َواْصَطربْ َعَليـْ
، وكالمها حول أتخري الصالة عن 27851، والفتوى رقم: 10767لألمهية الفتوى رقم: 

، وكالمها حول عمل 19233، والفتوى رقم: 7550وقتها ألجل العمل، والفتوى رقم: 
 املرأة.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426ذو احلجة  ‰25
 من العبادات ال يسقط ابلتوبة "ما فات .233

ƒ ـ]غضب رجل مرة من امرأة كانت تلح عليه خبطبة ابنته البنها وكانت تقول له مىت نقرأ
الفاحتة فقال هلا مرة غاضبا ال فاحتة وال غامقة فضحك من معه لغضبته تلك.. هل تعترب 

ن املوقف لكن مهذه ردة علما أبن املوقف مل يستهدف االستهزاء ابلسورة والعياذ ابهلل و 
نفسه ... فما احلكم؟؟ وهل جيب على التائب أن يقوم أبداء بعض العبادات اليت كانت 

 عليه قضاء يف السابق؟؟ جزاكم هللا خريا[ـ

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

 

[ . ويقول 30ِه احلج:فـَُهَو َخرْيٌ لَُه ِعْنَد َرب ِ يقول هللا تعاىل: َذِلَك َوَمْن يـَُعظِ ْم ُحُرَماِت اَّللَِّ 
َا ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوِب ]احلج:  [ .32تعاىل: َذِلَك َوَمْن يـَُعظِ ْم َشَعائَِر اَّللَِّ فَِإهنَّ

فاملسلم دائمًا ينبغي له أن يكون معظمًا لدينه ولكل ما له به صلة، وخاصة لكتاب هللا 
كمة وآية الرسالة وكالم هللا تعاىل الذي ال أيتيه الباطل من الذي هو عمدة امللة وينبوع احل

 بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد.

 رضوان هللا عليهم وقافني عند كتاب هللا تعاىل، فقد روى البخاري يف وكان السلف الصاحل
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زل نقال: قدم عيينة بن حصن الفزاري املدينة ف -رضي هللا عنهما-صحيحه عن ابن عباس 
على ابن أخيه احلر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي هللا عنه يف جملسه فقال 
له: اي ابن أخي إن لك يدا عند هذا األمري فاستأذن يل عليه، فأذن له، فلما دخل قال 
لعمر: هي اي ابن اخلطاب وهللا ما تعطينا اجلزل وال حتكم فينا ابلعدل، فغضب عمر حىت 

ْر به، فقال له احلر بن قيس اي أمري املؤمنني إن هللا تعاىل يقول: ُخِذ اْلَعْفَو َوْأمُ  هم أن يبطش
[ . وإن هذا من اجلاهلني، فما جاوزها عمر 199اِبْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي ]األعراف: 

 حني تالها احلر، وكان عمر وقافاً عند كتاب هللا.

 ء يتعلق بكتاب هللا تعاىل أو بدينه.هكذا كان السلف عندما يذكر شي

ويذكر املؤرخون أن هارون الرشيد خرج يوماً يف أهبة ملكه فاستقبله رجل من الرعية من أهل 
الذمة وقال له: اتق هللا، فنزل عن جواده وسجد تواضعاً هلل تعاىل، فقيل له يف ذلك فقال: 

 العزة ابإلمث. أعوذ ابهلل من أن نكون ممن إذا قيل له: اتق هللا، أخذته

إال أنه يوحي ابلغفلة وعدم االنتباه واالهتمام -وما قاله هذا الرجل وإن كان ليس بردة 
 والتعظيم حلرمات هللا تعاىل.

وما دام قد صدر منه هذا اجلواب لتلك املرأة الذي يقارن فيه فاحتة الكتاب ابلغامقة فإن 
فإن التائب  طاع من أعمال الرب واخلري،عليه أن يتوب إىل هللا تعاىل ويستغفر ويعمل ما است

 من الذنب كمن ال ذنب له.

هذا فيما خيص التائب وهل عليه أن يقضي العبادات اليت كانت عليه؟ نعم، جيب على 
التائب أن يقضي ما عليه من حقوق هلل تعاىل ولعباده، فقد جاء يف صحيح البخاري عن 

 قالت: اي رسول هللا: إن أمي ماتت ومل حتجابن عباس رضي هللا عنهما، أن امرأة من جهينة 
أفأحج عنها؟ قال: نعم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: 

 فاهلل أحق ابلقضاء.

 وعلى هذا فإنه يلزم التائب واملفرط أن يقضيا ما عليهما من ديون هلل تعاىل ولعباده.
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1423ربيع الثاين  ‰25
 م إمامة القاتل عمدا"حك .234

ƒـ]هل جيوز إمامة القاتل عمدا؟[ـ 

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

 

فإن القاتل عمداً فاسق فسقاً غليظاً إذا مل يتب مما فعل توبة نصوحاً، وقد كره بعض السلف 
ل العلم يف ، فقد اشرتط بعض أهالصاحل الصالة خلفه، وال ينبغي ترتيبه إمامًا للمسلمني

اإلمام الراتب عدم الفسق، ففي التاج واإلكليل على خمتصر خليل املالكي: قال ابن عرفة: 
 من شرط اإلمام عدم فسقه.

 

وأما إذا كان الفاسق إمامًا متغلباً، فإن الصالة خلفه صحيحة وعليه إمث فسقه، كما يف 
كم وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فل صحيح البخاري أن رسول هللا صلى هللا عليه

 وهلم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.

يصلون خلف أئمة اجلور كاحلجاج وغريه من األمراء الذين ُعِلم  كان السلف الصاحلوهلذا 
 .23182فسقهم وسفكهم للدماء، وملزيد من الفائدة نرجو االطالع على الفتوى رقم: 

 وهللا أعلم.

 (2)." 1425رجب  ‰05
 ممارسة رايضة ركوب األمواج هنار رمضان.. رؤية شرعية" .235

ƒ.ـ]ابسم هللا الرمحن الرحيم 

 

ممارس لرايضة ركوب املوج ابملغرب: تضاربت  10.000فتوى عاجلة وجد هامة ينتظرها 
األسئلة واختلفت الشروحات واملربرات خبصوص ممارسة رايضة ركوب املوج يف شهر رمضان 
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 لسؤال يطرح كل ما أقبل علينا شهر رمضان من كل سنة.املبارك الكرمي حيث يظل ا

 

هل جيوز ممارسة رايضة ركوب املوج يف شهر رمضان على النحو االحرتايف؟ واملقصود  -1
هنا ابلنحو االحرتايف وهو أن بعض الشباب يف أواخر التسعينات إىل غاية اليوم وفقوا يف 

لى كل اعمني رمسيني غربيني فتوجب عالوصول إىل مراتب دولية ما دفع هبم للتعاقد مع د
منهم متثيل قميص راعيه الرمسي، وإن صح التعبري يف كل احملافل حيث يتوجب عليه كذلك 
االمتثال للتدريب والسفر املستمر للبحث عن أعلى وأقوى األمواج يف مجيع أحناء العامل وقد 

 تصادف هده األخرية شهر رمضان املعظم.

 

لعبة ممارسة هذه الرايضة على حنو اعتيادي ونقصد هنا املمارسة هل جيوز لكل هواة ال -2
االعتيادية أي املمارسة اليومية اليت يلجأ إليها كل ممارس إما إلشباع رغباته املدمنة على 
التزحلق والتمتع بنشوة الركوب فوق املوج أو مللء فراغ روتيين كانت أسبابه ودواعيه أشياء  

 ملوضوع؟كثرية لسنا بصددها يف هدا ا

 

السادة األفاضل علماء ومشايخ األمة، إننا من خالل هدا الطرح املتواضع نود تقدمي خدمة 
جليلة ينتظرها اآلالف من املمارسني هلد الرايضة واليت ليست حديثة يف بالد املغرب بل 

بعدها بسنوات قليلة ظهرت ابإلمارات العربية املتحدة وابلضبط،  1960مورست مند سنة 
والشارقة، وأخريا وليس آخرا اليمن وفلسطني. واليت أصبحت شبيبة هدا البلد متألقة  أبوظيب

يف العديد من امللتقيات والتظاهرات العاملية، هبذا الطلب نتقدم وأملنا كبري أن نتوصل بفتوى 
أو اجتهاد يقوم على أسس شرعية من خالل ما قاله املوىل عز وجل يف حق الرايضة وأكد 

أزكى الصالة والسالم، وما قيل وما يقال على لسان السلف الصاحل وإننا  املصطفى عليه
وهللا نتوق إىل فتوى واضحة مفصلة نقنع هبا ممارسي هده اللعبة من خالل حماولة طرحها يف 
موقعنا األول من نوعه يف العامل العريب والغريب والناطق ابللغة العربية حيث ختمد انر 

 صورة هده الرايضة ومزاولتها يف شهر رمضان املعظم. إخويت االضطراابت واالختالفات يف
يف العقيدة، أمتىن أن يفهم النص فهما صحيحا وإن كان هناك نقص يف التوضيح فمين وإن  
كان واضحا فمن هللا، وكي تبىن فتوى صحيحة أطلب منكم فضال ال أمرا زايرة املوقع زايرة 
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 ة دواليب اللعبة وشكرا.وجب أن ال تكون خفيفة حىت يتسىن لنا معرف

 

ملاذا ابلعربية -ن من حن-أهم املرافق اليت ننصح بزايرهتا للتعرف على توجهنا: كلمة البد منها 
 أرشيف املوقع.-أهدافنا -

 

مالحظة: هي رايضة ركوب املوج وليس الركوب على اللوح الشراعي، حيث أن بعض إخواننا 
 واللوح الشراعي. وجزاكم هللا خري جزاء. يف العرب خيلطون بني لوح التزحلق فوق األمواج

انتظار ردكم الكرمي تفضلوا منا فائق االحرتام والتقدير والعرفان ابجلميل. نرجو إدراج اسم 
 املفيت وشكرا.[ـ

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

 

داية: رغب منا اإلطالع عليه، ولكننا نقول بفلم يدرج لنا السائل الكرمي رابط املوقع الذي ي
من املعلوم أنه جيب على املسلم أن حيتاط لعبادته الواجبة فال يبطلها بشيء وقد قال هللا 

حممد: تعاىل: ... اَي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َواَل تـُْبِطُلوا أَْعَماَلُكْم. }
33.   

 

ال السعدي رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية: ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها ق
 بقطعها، أو اإلتيان مبفسد من مفسداهتا.. . اهـ.

 

ومن ذلك الصيام فيجب على الصائم أن حيفظ صومه من أن يفسده، وال جيوز له أن يفعل 
ماس م على حرمة انغما يعلم أو يغلب على ظنه أنه يفسد صومه به، ولذا نص أهل العل

الصائم يف املاء إن علم أن املاء يصل إىل جوفه من ذلك االنغماس، كما قال األذرعي من 
مُيِْكُنُه  الشافعية: ... َلْو َعَرَف ِمْن َعاَدتِِه أَنَُّه َيِصُل ِمْنُه إىَل َجْوِفِه َأْو ِدَماِغِه اِباِلْنِغَماِس َواَل 

 ااِلْنِغَماُس َويـُْفِطَر َقْطًعا ... اهـ من حتفة احملتاج. التََّحرُُّز َعْنُه َأْن حَيُْرمَ 

 

والنيب صلى هللا عليه وسلم منع الصائم من املبالغة يف االستنشاق فقال: ... وابلغ يف 
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 االستنشاق إال أن تكون صائما. رواه األربعة وصححه ابن خزمية.

 

شيء  األصل خشية أن يدخل فمنع الصائم من املبالغة يف االستنشاق مع أهنا مشروعة يف
من املاء إىل اجلوف، وأمر صلى هللا عليه وسلم من تعمد القيء أبن يقضي كما يف قوله 

 صلى هللا عليه وسلم: ... َوَمْن اْستَـَقاَء فـََعَلْيِه اْلَقَضاُء. رواه اخلمسة.

 

ْن ُرُجوِع َشْيٍء ِإىَل مِ  ألنه كما قال أبو الوليد الباجي يف املنتقى: ... اَل َيْسَلُم يف اْلَغاِلبِ 
 َحْلِقِه ممَّا َقْد َصاَر ِفيِه فـَيَـَقُع ِبِه ِفْطرُُه.. . اهـ.

 

وبناء عليه فإذا علم أو غلب على الظن أن ممارسة ركوب األمواج سيرتتب عليها ابتالع املاء 
عليه  بفإنه ال جيوز ممارسة تلك الرايضة أثناء الصيام، ويفطر من مارسها وابتلع املاء وجي

 قضاء ذلك اليوم، كما جتب عليه التوبة إىل هللا تعاىل ألنه تعمد إفساد صومه.

 

وأما إذا علم أو غلب على ظنه أنه ميكنه التحرز من ابتالع املاء فال حرج يف ممارستها أثناء 
 الصيام، ويكون حكمها حكم السباحة واالغتسال للصائم وقد أجاز أهل العلم ذلك.

 

ُهَما ثَـ  قال البخاري يف ُ َعنـْ ْواًب َفأَْلَقاُه صحيحه: اَبب اْغِتَساِل الصَّائِِم: َوَبلَّ اْبُن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
حَُّم ِفيِه َوأاََن َعَلْيِه َوُهَو َصائٌِم َوَدَخَل الشَّْعيبُّ احْلَمَّاَم َوُهَو َصائٌِم.... َوقَاَل أََنٌس ِإنَّ يل أَبـَْزَن أَتـَقَ 

 َصائٌِم ... اهـ.

 

قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري: األبزن حجر منقور شبه احلوض، وكأن األبزن كان 
 مآلن ماًء فكان أنس إذا وجد احلر دخل فيه يتربد بذلك. . اهـ.

 

( : جتوز السباحة يف هنار رمضان، ولكن ينبغي 10/281وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة )
 . اهـ.للسابح أن يتحفظ من دخول املاء إىل جوفه

 

وقال ابن عثيمني رمحه هللا تعاىل كما يف جمموع الفتاوى له: ... ال أبس للصائم أن يسبح، 
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وله أن يسبح كما يريد، وينغمس يف املاء، ولكن حيرص على أن ال يتسرب املاء إىل جوفه 
 بقدر ما يستطيع ... اهـ.

 

يء من ة، أو تضييع شوننبه إىل وجوب التحرز من كشف العورة أثناء ممارسة تلك الرايض
الفروض والواجبات كالصالة أو بر الوالدين أو غريمها، وكذا عدم التساهل يف النظر إىل 
عورات اآلخرين، أو ممارسة تلك الرايضة مع من يكشف عورته وحنو ذلك، كما ينبغي 
للصائم أن حيرص على التقرب إىل هللا تعاىل مبا يستطيع من الطاعات، وساعات الصيام 

 جيلسون يف كان السلف الصاحلمن أن تضيع يف سباحة أو ركوب أمواج، وقد  أنفس
 املساجد يف الصيام ويقولون حنفظ صيامنا.

 

وقال جابر رضي هللا عنهما: إذا صمت فليصم مسعك، وبصرك، ولسانك عن الكذب، 
واملآمث، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، وال جتعل يوم صيامك وفطرك سواء. رواه 

 ابن أيب شيبة.

 

واعلم أيها السائل أن اإلكثار من ممارسة تلك الرايضة والسفر ألجلها قد يؤدي إىل الغفلة 
عن هللا والدار اآلخرة. وقد دلت السنة على أن اإلكثار من املباح قد يؤدي إىل الغفلة يف 

 مثل قوله صلى هللا عليه وسلم: ... من اتبع الصيد غفل. رواه أمحد.

 

ْن ظ يف الفتح: ُهَو حَمُْمول َعَلى َمْن َواَظَب َعَلى َذِلَك َحىتَّ َيْشَغلُه َعْن َغرْيه مِ قال احلاف
يِنيَّة َوَغرْيَها. اهـ.  اْلَمَصاِلح الدِ 

 

 وهللا أعلم

 (1)." 1430رمضان  ‰18

                                         
 11/16963فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)
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 "تصيبها نوابت ضحك كلما طافت ابلبيت .236

ƒوحج  كاملة من صيام وزكاة  ـ]والديت سيدة فاضلة ملتزمة ابلصلوات املفروضة والنوافل
وتالوة كثرية جدا للقرآن، وأكثر ما مييزها إنفاقها على الفقراء مببالغ كبرية جدا فهي ال ترتك 
أحدا حمتاجا سواء كان قريبا أو غريبا، وابالضافة إىل ذلك فهي كثريا ما تقوم ابلعمرة واحلج، 

الة الكعبة إذ تنتاهبا ح وسؤايل اي سيدي أنه حيدث هلا شيء عجيب أثناء الطواف حول
هسرتاي من الضحك املتواصل ملرة واحد ولدقائق معدودة أثناء سبع مرات الطواف، بدون 
أي سبب وحتاول جاهدة منع نفسها من الضحك ولكنها ال تستطيع وهذا حيدث هلا يف  
 كل مرة تسافر إىل العمرة وهي مرات كثرية مث تنتاهبا حالة من احلزن ملا حيدث يف احلرم

 الشريف وال تدري سببا هلذه احلالةالغريبة؟[ـ

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

 

فال شك أن هذا الفعل يتناىف مع اخلشوع وهيبة حرم هللا الذي جيب على املسلم أن يعظمه 
يف ذلك املكان  هويشغل قلبه ولسانه ومجيع جوارحه يف طاعة هللا عز وجل واخلضوع لعظمت

ويف الطواف ببيت هللا احلرام خاصة، فقد قال هللا عز وجل: َذِلَك َوَمن يـَُعظِ ْم ُحُرَماِت اَّللَِّ 
َا ِمن تـَْقوَ 30فـَُهَو َخرْيٌ لَُّه ِعنَد رَب ِِه ]احلج: ى [ ، وقال تعاىل: َذِلَك َوَمن يـَُعظِ ْم َشَعائَِر اَّللَِّ فَِإهنَّ

 [ .32اْلُقُلوِب ]احلج:

 

رضوان هللا عليهم إذا أراد أحدهم دخول مكة املكرمة حرسها  كان السلف الصاحلوهلذا 
 هللا استعد لذلك نفسياً وبدنياً واغتسل والزم األذكار.

 

ولذلك تنصح هذه السيدة إذا أرادت دخول مكة املكرمة حرسها هللا أبن تستعد لذلك 
عليها  وعلى أعظم بقعه وأشرف مكان وأنوتستشعر يف قلبها أهنا قادمة على حرم هللا اآلمن 

اخلضوع التام وما استطاعت من اخلشوع وتكثر من األدعية واألذكار مع استحضار املعىن 
 يف قلبها.

 

وعليها أن تكثر من االستعاذة ابهلل تعاىل من الشيطان الرجيم وتستعني به على كل حال، 
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ا صحيحة وأداؤها للفرائض وما دامت تؤدي املناسك على الوجه املطلوب، فإن عمرهت
والنوافل وإحساهنا إىل الناس ال شك أنه عمل جليل وخري عظيم تؤجر عليه وتشكر وستجد 

 ثوابه عند هللا عز وجل إن شاء هللا تعاىل، فاهلل تعاىل ال يضيع أجر من أحسن عمالً.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425مجادي األوىل  ‰19
 "حكم األضحية بنية تسهيل الزواج .237

ƒ ـ]أان فتاة أفكر أبن أضحي أضحية يف عيد األضحى املبارك القادم على نية تيسري أمر
 زواجي ألنين أشعر أبن أمر زواجي عسري جدا وأدعو هللا دائما أن يرزقين الزوج الصاحل ...

 

فهل أستطيع أن أنوي نيتني بنفس الوقت على الذبيحة أبن تكون يل أضحية وعلى نية 
 أم األفضل أن أنوي فقط من أجل تيسري الزواج؟تيسري أمر زواجي؟ 

 

وهل برأيكم الذبيحة تفيد يف تيسري الزواج؟؟؟ وإن كان اجلواب نعم فأرجو إيضاح مدى 
 اإلفادة؟ ؟؟ وهل جيب أن أقوم بتوزيعها على الفقراء فقط أم جيوز أن آكل قسما منها؟

 

حر حة يف منع أذى السويف حال وجود سحر من أجل عدم زواجي فهل سأستفيد من الذبي
 أن يصيبين؟

 

أعلم أبن أسئليت كثرية ولكن وهللا من كثرة حزين وأملي من هذا املوضوع، فإن عدم زواجي 
إىل اآلن وعسرته يؤثر على حيايت االجتماعية والنفسية كما يؤثر على عالقايت مع أفراد 

أركز بشيء سوى  طيع أنعائليت أشعر أبين أتعامل معهم بعصبية ودائما أشعر بتوتر وال أست
 التفكري هبذا األمر ...

 

 فأرجوكم ساعدوين ماذا أفعل؟

                                         
 11/20022فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)
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 وجزاكم هللا كل خري.[ـ

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

 

فاألضحية سنة مؤكدة، وفيها أجر عظيم، وقصدك هبا تسهيل أمر الزواج ال مانع منه، ألنه 
ن يقوم ابألعمال الصاحلة ويرجو من هللا هبا جلب النعم ودفع النقم وغفران جيوز للمسلم أ

 الذنوب وحنو ذلك، وال يؤثر ذلك على األضحية.

 

 صاحلكان السلف الومن أسباب تيسري الزواج طاعة هللا تعاىل واإلكثار من دعائه، وقد 
: ليسأل أحدكم سلميسألون هللا كل شيء حىت شسع النعل، امتثاال لقوله صلى هللا عليه و 

 ربه حاجته حىت يسأله امللح، وحىت يسأله شسع نعله إذا انقطع. رواه الرتمذي.

 

  60وقال تعاىل: َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم }غافر: من اآلية
 

ومل يرد دعاء مأثور خاص هبذه املسألة، وال أن لألضحية أتثريا خاصا بذلك، ولكنها من 
اعات اليت هبا سعادة الدنيا واآلخرة. فاتقي هللا تعاىل جيعل لك خمرجا وييسر لك مجلة الط

أمرك، وأكثري األدعية الكثرية من الكتاب والسنة اجلامعة خلريي الدنيا واآلخرة مثل: ربنا 
آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح يل ديين الذي هو 

لح يل دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخريت اليت إليها معادي، عصمة أمري، وأص
واجعل احلياة زايدة يل يف كل خري، واجعل املوت راحة يل من كل شر، اللهم إين أسألك 
من اخلري كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما مل أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله 

ىل غري ذلك من األدعية املأثورة اجلامعة خلريي الدنيا وآجله، ما علمت منه وما مل أعلم ... إ
واآلخرة. وهي موجودة يف كتب األذكار، مث إن للمسلم أن يدعو مبا شاء مما أحب ولو مل 

 يرد مضمونه صرحيا يف األدعية املأثورة.

 

 ونوصيك ابلصرب واحملافظة على أوامر هللا تعاىل، وأن تتذكري دائما أن ما شاء هللا كان وما
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مل يشأ مل يكن، وأن بعد العسر يسرا، وما أعطي أحد عطاء خريا وأوسع من الصرب، كما 
 ورد يف احلديث.

 

 وقال الشاعر:

 

 والصرب كامسه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل.

 

وننصحك أيضا بعدم الدخول يف الوهم أبن أتخري الزواج سببه السحر فليس ابلضرورة أن 
 ثبت لديك وجود ذلك فعليك ابلرقية الشرعية، وانظري الفتوى رقم: يكون بسببه. نعم إذا

2244. 
 

ويستحب للمضحي أن يقسمها إىل ثالثة أجزاء، فيأكل جزءا، ويتصدق ِبزء، ويهدي 
 جزءا، ولو تصدق هبا كلها فال حرج يف ذلك.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1427ذو احلجة  ‰18
 هب وصحته"التصرف يف اهلبة اليت قبضت يف حياة الوا .238

ƒ)ـ]زوجيت هي الوحيدة لوالديها كان هلا أخ وتويف قبل زواجه )هل هلا احلق يف مرياثه 

 

حاليا زوجيت هي من تقوم ابإلنفاق على والديها من مايل اخلاص ىب ولكن عن طيب خاطر 
 مىن وكامل الرضا وأان من أيمرها بذلك

 

قط د احلياة وله إخوة من األم فوالد زوجيت له إخوة أشقاء ثالث نسوة واحدة فقط على قي
 أخ وثالث نسوة متوىف منهم واحدة

 

                                         
 11/20661فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)
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والد زوجيت منذ حوايل سنة تقريبا تنازل لزوجيت عن أرضه الزراعية واليت هي تقريبا كامل 
 مرياثه نظرا لكوهنا مل تقصر معهم يف أي شيء

 

حاليا كصدقة  مزوجيت تفكر اآلن يف التربع ِبزء من قيمة هذه األرض لبناء معهد ديين يقا
 جارية تكون لوالدها ووالدهتا بعد مماهتم وإعطاء جزء أخر لعماهتا.

 

والسؤال هو كيف يتم توزيع مرياث والد زوجيت بعد مماته وهل ما تفكر فيه زوجيت صحيح 
 وما هو النصاب املمكن إعطاؤه لعماهتا؟

 

 ليهم اآلن؟ها عويف حالة مت توزيع املرياث ككل هل يتم احتساب النفقات اليت تنفق

 

 أرجو تفهم املوضوع والرد ابستفاضة من فضلكم.[ـ

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

 

فزوجتك ليس هلا حق يف مرياث أخيها املتوىف مادام األب موجودا ألن األب حيجب اإلخوة 
وهبها والد زوجتك هلا إن كان  واألخوات مجيعا من املرياث حجب حرمان. واألرض اليت

قد وهبها هلا يف صحته أو مرضه غري املخوف وكانت زوجتك قد قبضتها يف حياة أبيها، 
وصارت تتصرف فيها تصرف املالك فهي صحيحة انفذة، وصارت األرض هلا، وهلا أن 

ها و تتصرف فيها ببيع أو هبة وحنو ذلك، وأما إذا مل تقبض األرض يف حياة أبيها أو كان أب
قد وهب هلا األرض يف مرضه املخوف فهذه هبة غري انفذة، فإذا مات األب كانت األرض 

 للورثة مجيعا على حسب النصيب الشرعي لكل واحد منهم.

 

وأما ما تنفقه زوجتك على أبويها من مالك أنت إن كان على سبيل اهلبة فليس لكم الرجوع 
يف قيئه. وإن    هبته كالكلب يقيء مث يعودفيه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: العائد يف

 كان على سبيل الدين فلكم الرجوع فيه وأخذه من الرتكة.

 

وإذا كانت زوجتك موسرة وكان والداها معسرين فإن نفقتهما واجبة على زوجتك، وليس 
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هلا حينئذ الرجوع مطلقا فيما تنفقه عليهما، ألهنا نفقة واجبة عليها فليس هلا أن ختصمها 
 املرياث بعد وفاة والديها.من 

 

وإذا تويف والدها عن ابنته وزوجته وإخوانه وأخواته املذكورين يف السؤال ومل يرتك واراث غريهم  
كأب مثال فإن لزوجته الثمن، ولبنته النصف، وألخته الشقيقة وإخوته األشقاء الباقي تعصيبا 

م من العبارة. وأما اإلخوة للذكر مثل حظ األنثيني، إن كان له إخوة أشقاء كما قد يفه
 واالخوات من األم فليس هلم نصيب من املرياث ألهنم حمجوبون حجب حرمان ابلبنت.

 

وننبه األخ السائل إىل أنه ال ينبغي االنشغال مبوضوع إرث مل ميت صاحبه بعد، فرمبا مات 
ما مل ع يكرهون األسئلة كان السلف الصاحلمن كان يظن نفسه واراث فيصري موراث، وقد 

 يقع، فإذا سئلوا عن شيء مل يقع يقولون: دعوه حىت يقع.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429صفر  ‰24
 "الوصية جتب إذا كان عليه حق خياف أن يضيع إذا مل يوص .239

ƒ ـ]مسعت يف أحد أشرطة التسجيالت اإلسالميه أن املسلم الذي يتوفاه هللا وال يكتب
يه وتعطوين يف القرب، فأمتىن أن توضحوا يل هذه القضوصيته حيرم من خماطبة املوتى املسلمني 

 نصا أو بياان يساعد على كتابة الوصية؟[ـ

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

 

فإن الوصية مشروعة بنص كتاب هللا تعاىل وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعمل 
ب على املسلم يف حالة ما إذا كان عليه حق شرعي خياف الصحابة والسلف الصاحل، وجت

أن يضيع إذا مل يوص به كأمانة أو دين، فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ما حق امرئ 
 مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده.
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ول ذلك إال يق قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 ووصييت عندي. رواه البخاري ومسلم.

ويستحب ملن ترك ماالً أن يوصي منه لألقربني والفقراء والصاحلني إذا مل يكن يف ذلك ضرر 
على الورثة، وحترم الوصية إذا كان فيها ضرر على الورثة، وتكره إذا كان املوصي قليل املال 

بة يف الوصية فهي واجبة يف الواجب، مستح وله وارث حيتاج له، وتباح للغين، فهذا حكم
 املستحب، حمرمة يف احلرام.

 أما كون موتى املسلمني ال خياطبون إال من أوصى فلم نقف عليه.

 يكتبون وصاايهم، ومما كانوا يكتبون يف مقدمتها: كان السلف الصاحلوقد 

 بسم هللا الرمحن الرحيم:

إله إال هللا وحده ال شريك له ويشهد أن هذا ما أوصى به فالن بن فالن أنه يشهد أال 
حممداً عبده ورسوله، وإن الساعة آتية ال ريب فيها وأن هللا يبعث من يف القبور، وأوصى من 
ترك من أهله أن يتقوا هللا ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا هللا ورسوله إن كانوا مؤمنني، 

يَن فَ وأوصاهم مبا أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: ِإنَّ اَّللََّ  ال مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم  اْصطََفى َلُكُم الدِ 
ُمْسِلُموَن. فهذا منوذج ملقدمة الوصية ذكره عدد من أهل العلم عن السلف الصاحل، وال يلزم 

 التقيد به، فكيفما كتب املسلم وصيته جاز ذلك.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1424صفر  ‰18
 ب العقد"حكم ما بقي عندك من مال يتحدد حس .240

ƒ 40ـ]ما حكم الدين يف شاب يعمل ابلقطاع احلكومي ويذهب مأمورية حمددة مببلغ 
جنيهاً سفر وإقامة ولكنه يصرف أقل من ذلك بعلم جهة العمل فما حكم الدين يف املبلغ 

 املتبقي له؟[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

َ أَيُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأْلََمااَنِت ِإىَل َأْهلِ فإن هللا تعاىل يق َها َوِإَذا َحَكْمُتْم ول يف حمكم كتابه: )ِإنَّ اَّللَّ
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 [ .58َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل( ]النساء:

أََبنْيَ َأْن حَيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن فَ  ويقول تعاىل: )ِإانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِبالِ 
ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوماً َجُهواًل( ]األحزاب: َها َومَحََلَها اإْلِ  [ .72ِمنـْ

وقال صلى هللا عليه وسلم: "إن رجااًل يتحوضون )يتصرفون( يف مال هللا بغري حق، فلهم 
 النار يوم القيامة".

ح ى حرصه على دينه وحتريه احلالل، فكثري من الناس أصبفجزى هللا خرياً األخ السائل عل
هدفه مجع املال، وال يهمه بعد ذلك من أين جاء هذا املال أمن حالل أم من احلرام؟ وخاصة 

 إذا كان املال العام.

رضوان هللا عليهم يتحرزون من املال العام أشد التحرز، وكان عمر  وكان السلف الصاحل
 مع بيت املال كناظر مال اليتيم، إن استغىن استعف، وإن افتقر أكل رضي هللا عنه يقول: أان

ْأُكْل ابملعروف.. يشري إىل اآلية الكرمية: )َوَمْن َكاَن َغِني ًا فـَْلَيْستَـْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقريًا فـَْليَ 
 [ .6اِبْلَمْعُروِف( ]النساء:

ة، اخلاصة، ومصباح ألعمال الدولوكان عمر بن عبد العزيز له مصباحان: مصباح حلاجته 
 فإذا انتهت أعمال الدولة أطفأ املصباح واستعمل مصباحه اخلاص.

ونقول لألخ السائل: إذا كان املبلغ املذكور خمصصًا هلذه السفرة أو هذا العمل، وبذل هو 
 من اجلهد ما يوفر منه مبلغاً يعترب ملكاً له.

ددة وما استهلك هلذا الغرض، فإن ما بقي أما إذا كانت جهة العمل تتحمل النفقات احمل
 يرجع إىل جهة العمل، واحلقيقة أن احلكم يف هذا األمر هو جهة العمل.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423مجادي األوىل  ‰04
 "أقوال العلماء يف تربع الصغري .241

ƒ سنة التصدق حبليها؟[ـ 16ـ]هل جيوز لفتاة عمرها 

 هللا وعلى آله وصحبه أما بعد: ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول
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ِفُقوا فإن اإلسالم حيث على فعل الرب والتسابق إىل اخلري، قال تعاىل: َلْن تـََناُلوا اْلربَّ َحىتَّ تـُنْ 
 [ .48[ . وقال تعاىل: فَاْسَتِبُقوا اخلَْرْيَاِت ]املائدة:92ممَّا حتُِبُّوَن ]آل عمران:

يل بقون لفعل اخلري وبذل أغلى ما ميلكون يف سبرجااًل ونساء يتسا وكان السلف الصاحل
 دينهم ومرضاة رهبم.

 وإذا كان املتربع أو املتصدق صغرياً مل جيرب وكان املتربَّع به كثرياً فإن إنفاذ ذلك يتوقف على
 إمضاء ويل أمره، واألصل من ذلك قول هللا تبارك وتعاىل: َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا النِ َكاَح َفِإْن آَنْسُتمْ 

ُهْم ُرْشداً فَاْدفـَُعوا إِلَْيِهْم أَْمَواهَلُْم ]النساء:  [ .6ِمنـْ

ومذهب مالك: أن الصغري إذا بلغ وآنس الويل منه رشدا: دفع إليه ماله ورفع عنه احلجر، 
وزاد لألنثى أن تتزوج ويدخل هبا الزوج وجترب احلياة مدة، ويشهد عليها أهنا أهل للتصرف 

 وحفظ املال.

اآلخرون فلم يشرتطوا لرفع احلجر عن الصغري إال البلوغ والرشد، ويف رواية أخرى أما األئمة 
عن اإلمام أمحد أنه اشرتط الزواج والوالدة أو طول التجربة، وهذا قريب من مذهب اإلمام 

وقد استدلوا لذلك مبا يف سنن سعيد بن منصور عن شريح القاضي أن  -رمحه هللا-مالك 
لف ليه إال جييز عطاء اجلارية حىت تتزوج وتلد ولداً ومل يعرف له خماعمر رضي هللا عنه عهد إ

 من الصحابة فكان شبه إمجاع.

واخلالصة: أن تربع هذه الفتاة إذا أمضاه أبوها فهو جائز، أو كانت متزوجة وجمربة للحياة 
 والتصرف يف املال ... فهو جائز كذلك وأما إذا مل تكن كذلك فال.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423ع الثاين ربي ‰26
 "حكم العمل يف مكان مغصوب .242

ƒـ]ما حكم العمل يف دائرة حكومية أرضها مغصوبة؟[ـ 

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

 

 فال جيوز للمسلم أن يعمل يف مكان يعلم أنه مغصوب، ولو كانت احلكومة هي اليت اغتصبته.
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صبني يف املكان املغصوب ال جيوز، ألنه عون هلم على معصيتهم وإقرار هلم والعمل مع املغت
 على ابطلهم وتعاون معهم على اإلمث والعدوان.

 [ .2دة: قال هللا تعاىل: َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِ  َوالتـَّْقَوى َوال تـََعاَونُوا َعَلى اأْلِمثِْ َواْلُعْدَواِن ]املائ

ان هللا عليهم يبتعدون عن الظََّلمة وأعواهنم، جاء يف كتاب رضو  كان السلف الصاحلوقد 
الزواجر عن اقرتاف الكبائر للهيثمي: قال سعيد بن املسيب: ال متألوا أعينكم من أعوان 

 الظلمة إال ابإلنكار من قلوبكم لئال حتبط أعمالكم الصاحلة.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1424مجادي األوىل  ‰29
 بسبب االنشغال ابلعبادة والرايضة"العزوف عن الزواج  .243

ƒ سنة رغم ما يتمتع به من صحة ومال ال يريد الزواج، ألنه لن جيد  30ـ]شاب عمره
الوقت للقيام أببسط حقوق زوجته. فوقته ابلفعل ال يسمح. فهو يوزع يومه بني العبادة 

ن عزم على ساعات ينام فيها ليال. اآل 7وطلب العلم والرايضة والعمل وما يتبقى له سوى 
 عدم الزواج هلذه الظروف.

 فهل يعترب آمثا؟ وهل إذا مات على هذا احلال هل يعاقب؟[ـ

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

 

فإن الزواج من سنن هللا تعاىل يف هذه احلياة ويف الكون كله كما قال هللا تعاىل: َوِمْن ُكلِ  
  وهو من سنن األنبياء واملرسلني كما 49َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن }الذارايت:

  وقال 38يًَّة }الرعد:ْلَنا هَلُْم أَْزَواًجا َوُذر ِ قال هللا تعاىل: َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُساًل ِمْن قـَْبِلَك َوَجعَ 
النيب صلى هللا عليه وسلم: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين. رواه البخاري 
ومسلم. وقال صلى هللا عليه وسلم: اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... 

ية حية حكمه الشرعي تعرتيه األحكام التكليف. احلديث. رواه البخاري ومسلم. والزواج من ان
نرجو االطالع عليهما.  3011، 41647اخلمسة. وقد بينا ذلك ابلتفصيل يف الفتويني: 
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م وهم ميارسون عبادهت كان السلف الصاحلوما ذكره السائل الكرمي ال مينع من الزواج فقد 
لسنة نعهم ذلك من هذه اأكثر منا عبادة وأحرص عليها ويطلبون العلم ويتكسبون وال مي

العظيمة، ولذلك ننصح هذا الشاب بتقوى هللا تعاىل وابلزواج إذا مل يكن لديه مانع بدين أو 
 مايل كما هو مبني يف األسئلة احملال إليها.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1427مجادي األوىل  ‰09
 "حكم لفت املرأة انتباه الرجل بغرض الزواج منه .244

ƒو العمل فيها خمتلط ، يف الفرتة األخرية الحظت سلوكا لفتاة حديثةـ]أان أعمل يف شركة ج 
التخرج كانت قد أتت كمتدربة من أجل تدريبها على كيفية أداء العمل وعلى بعض األنظمة 

 املستخدمة عندان يف القسم الذي أعمل به

 

حيث إن هذه الفتاة أصبحت حتاول أن جتعل من نفسها موضع اهتمام الشباب يف قسمي 
أشهر من عملها يف قسمي والظاهر على سلوكها أهنا حتاول أن جتد  3وهذا بعد مرور فرتة 

 زوجا.

 

ما أريد أن أسال عنه هو هل سلوك هذه الفتاة حالل شرعا يف أن تبحث لنفسها عن  -1
 زوج من زمالئها يف العمل.

 

الفتاة  هوالسؤال الثاين هو ماذا جيب علي كشاب يتعرض ملواقف عديدة من قبل هذ -2
حتاول فيها أن جتذب انتباهه مع العلم أبنين جمرب على عملي معها وال أستطيع تغيري جو 

 االختالط عندي يف الشركة.[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:
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قول لفسلوك هذه الفتاة خاطئ وحمرم شرعا إن كان بتصنع وميوعة يف احلركات وخضوع اب
ولبس ملا يغري ويصف اجلسم من العباءات وحنو ذلك مما هو حمرم شرعا مهما كان غرضها، 
وكثري من النساء هداهن هللا وأصلحهن يفعلن ذلك إلغراء وإغواء الرجال، فهن من مصائد 

 الشيطان وحبائله وجيب نصحهن وختويفهن ابهلل من ذلك السلوك اخلاطئ.

 

نفسها عن زوج فال حرج عليها يف ذلك، لكن ال بد أن تسلك وإذا أرادت الفتاة أن تبحث ل
السبيل املشروع يف ذلك، واألوىل أن يتوىل ذلك عنها أبوها أو أخوها أو أحد أقارهبا وحمارمها  

يفعلون، فإن مل يكن هلا أحد من أولئك واحتاجت لعرض نفسها   كان السلف الصاحلكما 
دابه ليها أن تلتزم يف ذلك بضوابط الشرع وآكي تعفها عن احلرام ووجدت ذا خلق ودين فع

فال ختضع ابلقول وال ختلو أبجنيب عنها أو تفعل ما ال جيوز هلا شرعا، وانظر الفتاوى ذات 
 .19196، 7550، 9990األرقام التالية: 

 

وأما ما يلزمك أنت يف ذلك اجلو املختلط ومع تلك الفتاة أو غريها فهو غض بصرك عن 
لوة مع أية امرأة أجنبية عنك وعدم احلديث معها خارج إطار العمل، وإن  احلرام واجتناب اخل

كان األوىل واألسلم لك أن تبحث عن غريه مما هو خال من تلك الفتنة، وللفائدة انظر 
 .48640الفتوى رقم: 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1428شوال  ‰19
 "حكم طلب املرأة أو الرجل للعلم من بعضهما .245

ƒبعة عشر من العمر من هللا علي ابلعلم واحلمد هلل ولذلك أجد الكثري ـ]أان شاب يف السا
من اإلخوة يسألوين ويستفسرون مين عن بعض األشياء اليت أجيدها كنت أحتدث مع 

 "\" حمادثه خاصة\معظهمهم عرب املاسنجر 
وكانوا مجيعهم من الشباب حىت استضافتين إحدى األخوات بغرض العلم تكربين سنا مع 
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أعلم سنها احلقيقي ولكين طالب وهي تعمل يف شركة عرفت ذلك عندما عرضت  أين ال
علي تصميم ورقة عمل للشركه اليت تعمل هبا، املهم أين حىت ال أعرف امسها واملعاملة بيننا 

" ومل أشعر قط أين أفعل شيئا خطأ حيث إين ال أجيبها مثال \" سؤال وجواب \رمسية جدا 
أعامل اجلميع سواسية ولكن يف زايريت ألحد املنتدايت وجدت  ألهنا فتاة وأان فىت فأان

موضوعا عن هذا دخلت املوضوع وجدت اإلخوة فيه مينعون أي حديث مهما كان فما 
دمت أنت ذكر وهي أنثى ولست من حمارمها يبقى حرام حرام طبعا كالمهم عن غرف 

 احلديث والشات واملاسنجر

 عنها سأضعه يف منوذج آخر فهل طلب العلم حرام وليس عن املنتدايت اليت يل سؤال آخر
ما دام بني ذكر وأنثى؟ السيدة عائشة رضي هللا عنها كانت تعلم الرجال عرب حجاب أليست 
الشاشة والبعد الذي يبلغ عشرات ومئات الكيلومرتات حجاب كاف؟ أمتىن أن يكون السؤال 

 واضحا وغري مبهم.[ـ

 ول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:^احلمد هلل والصالة والسالم على رس

 

فإن األصل يف الشرع منع أي عالقة بني رجل وامرأة أجنبيني سدا للذريعة، إال إذا كان ذلك 
مضبوطا ابلضوابط الشرعية من عدم اخللوة واالختالط املريب واخلضوع ابلقول واالقتصار 

ل عليها من أمور دينها على قدر احلاجة إذا دعت لذلك، فإذا كانت املرأة تسأل عما أشك
 أو دنياها.. فال حرج يف ذلك شرعا. قال هللا تعاىل: َفال خَتَْضْعَن اِبْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي يف 

  . وقد أمر هللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني 32قـَْلِبِه َمَرٌض َوقـُْلَن قـَْوالً َمْعُروفاً }األحزاب: 
ُتْم ال تـَعْ بسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم،  َلُموَن فقال تعاىل: َفاْسأَلوا أَْهَل الذ ِْكِر ِإْن ُكنـْ

  . وأهل الذكر يف كل شيء هم أهل االختصاص فيه، وقال النيب صلى هللا 43}النحل: 
عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه أصحاب السنن وصححه األلباين. 

ة ذون العلم بعضهم من بعض ابلضوابط الشرعيرجاال ونساء أيخ كان السلف الصاحلوهلذا 
 اليت أشران إىل بعضها.

 

وعلى ذلك؛ فطلب املرأة أو الرجل للعلم من بعضهما ليس حبرام إذا ضبط ابلضوابط 
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الشرعية، ورمبا انتقل من مرحلة اجلواز إىل الوجوب، سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق 
وأمن  م وعدم احملادثة يف الغرفة اخلاصة يف الشاتوسائل االتصال املختلفة مع االحتياط التا

 .22324الفتنة من اجلانبني. وملزيد من الفائدة نرجو االطالع على الفتوى رقم: 
 وهللا أعلم.

 (1)." 1425شعبان  ‰18
 "رغبة الفتاة يف الزواج والعقبات اليت حتول دون ذلك .246

ƒقليب فارغ أحس عندما  ـ]أحببت شخصا وال أعرف ما العمل ألنين أخاف هللا ولكن
أرجوكم ساعدوين  19يكون فارغا بعدم وجود طاقه ألكمل تعليمي اجلامعي عمري 

ومل 20وخصوصا ألن زمننا تغري ليس مثل زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم تتعدى الفتاة 
 تتزوج حبجه غالء املهر بسبب العادات ما ذنبنا نريد التغري ولكن..[ـ

 لسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:^احلمد هلل والصالة وا

 

فنسأل هللا تعاىل لك الثبات والتوفيق وجزيت خريا على خشيتك لربك وخوفك منه، فذاك 
دليل على إميانك فدومي عليه وال يصدنك الشيطان إبغوائه ووساوسه، وسيبدل هللا عسرك 

ن علم منك صدق النية إىل يسر، وحزنك إىل فرح، ومهك إىل فرج، وضيقك إىل سعة إ
 واإلخالص له والرهبة واخلشية منه.

 

وأما ما وقعت فيه من حب ذلك الشخص فال خيلو حالك إما أن يكون ذلك عن قصد 
منك بعد تعاطي األسباب املفضية من النظر والكالم وغري ذلك من األمور احملرمة فهذا ال 

 بة نصوحا.جيوز، وعليك أن تتويب إىل هللا سبحانه وتعاىل منه تو 

 

وأما إن كان عن غري قصد فال حرج عليك إذ ال يكلف هللا نفسا إال وسعها. ولكن ال جيوز 
 9360والفتوى رقم:  4220لك التمادي يف ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 
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وإن كان الشاب الذي وقعت يف حبه ذا خلق ودين وقد رغب يف الزواج منك فال مانع أن 
 ي من خيربمها عن رغبتك يف الزواج منه كما بيناه الفتوى رقم:ختربي أمك أو أابك أو تكلم

 .12767، 18430، 9990وملزيد الفائدة راجعي الفتاوى التالية:  15025
 

واما مشكلة غالء املهور وغريها من األسباب اليت يتخذها األولياء ذريعة لعضل من حتت 
 الفتوى يقبلها العقل كما بينا يف أيديهم عن الزواج فإهنا مشكلة خطرية ال يقرها الشرع وال

 .31508والفتوى رقم:  3074رقم: 
 

 لصاحلكان السلف اكما -وبدل سعي الويل يف تزويج موليته وبذل األسباب يف ذلك 
صار األولياء مينعون من حتت أيديهم من الزواج ألتفه األسباب، سيما ضيق ذات  -يفعلون

وا  ملن قصد اإلعفاف كما يف قوله: َوأَْنِكحُ اليد انسني أو متناسني وعده سبحانه ابلغىن
ْضِلِه َواَّللَُّ اأْلَاَيَمى ِمْنُكْم َوالصَّاحِلِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقرَاَء يـُْغِنِهُم اَّللَُّ ِمْن فَ 

عضلوا بناهتم وال ي   فال جيوز لألولياء ذلك، فعليهم أن يتوبوا إىل هللا32َواِسٌع َعِليٌم }النور: 
أو أخواهتم أو من حتت أيديهم من النساء إذا وجدن كفئا، والعربة ابخللق والدين أساسا ال 
ابملال أو غريه، وينبغي عليهم السعي يف تذليل العقاب اليت غالبا ما تعيق طريق الزواج وهي  

 عليها.فنرجو مراجعتها واالطالع  21759كثرية، وقد بينا بعضها يف الفتوى رقم: 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426مجادي الثانية  ‰19
 "تسمية املولود ابسم براء ورؤى .247

ƒ )ـ]ما حكم تسمية الولد إبسم )براء( وما حكم تسمية البنت إبسم )رؤى= وهو مجع رؤاي
 [ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:
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 ابسم براء أو الرباء، وليس يف ذلك ما يكره شرعا أو لغة. فال مانع شرعا من تسمية الولد

 

من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن بعدهم يسمون  كان السلف الصاحلوقد 
الرباء، وأمساء الصحابة من األمساء احملمودة، وكان منهم الرباء بن عازب والرباء بن مالك 

 أخو أنس بن مالك رضي هللا عنهم أمجعني.

 

كذلك ال مانع أيضا من تسمية البنت ابسم رؤى، فليس يف ذلك ما مينع يف األمساء من و 
 التعبيد لغري هللا تعاىل أو التزكية أو امليوعة أو أمساء الكفار وشعاراهتم..

 

 فإذا جتنب املسلم هذه األمور وما أشبهها فال مانع من التسمية مبا شاء.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425ذو احلجة  ‰23
 "يسأل عن نصيب زوجته وأبنائه وبناته بعد موته .248

ƒ شقق وبدروم وأربعة حمالت، وعندي أربع بنات وثالثة أوالد. ومت  9ـ]أمتلك عمارة هبا
زواج الثالث أوالد يف ثالث شقق، وأان وزوجيت وهي أم أوالدي وبنايت يف شقة. فكيف 

ت م مخسة والبدروم واحملاليقسم هذا العقار بعد وفايت علما أبن الشقق اخلالية وعدده
 مؤجرة. أفيدوين حىت ال أظلم أحداً من أبنائي وبنايت؟

 

 وجزاكم هللا خرياً.[ـ

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

 

فنقول ابتداء ال ينبغي لك أخي السائل أن تشغل نفسك بكيفية قسمة الرتكة وأنت ما زلت 
 مطالباً شرعاً ببيان قسمتها، وال تعد ظاملاً لورثتك إذا مل تفعل.حياً، ولست 
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ومن املعلوم أنه قد تتغري األحوال عما هي عليه اآلن، فقد يزداد لك وارث قبل موتك، وقد 
 ينقص أحد الوارثني الذين ذكرهتم.

 

 لة عما مليكرهون األسئ كان السلف الصاحلفال ينبغي التخرص بقسمة تركة احلي، وقد 
يقع، فإذا سئلوا عن شيء مل يقع يقولون: دعوه حىت يقع، ولكننا جنيب على سبيل العموم 

 فنقول:

 

فإن لزوجته  -كأب أو أم-من تويف عن زوجة وأربع بنات، وثالثة أبناء ومل يرتك واراثً غريهم 
-للذكر مثل حظ األنثيني، وهم يشرتكون  -الذكور واإلانث-الثمن، والباقي بني أوالده 

يف كل جزء من الشقق واحملالت، املؤجرة وغري املؤجرة  -على حسب النصيب الشرعي
 .120684املسكونة من قبل بعضهم وغري املسكونة، وانظر للفائدة يف ذلك الفتوى رقم: 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1430مجادي األوىل  ‰22
 "تويف عن أب وزوجتني وأربع بنات .249

ƒبنات وولدا واحدا، أما املرأة  3؛ املرأة األوىل أجنب منها ـ]رجل واحد متزوج ابمرأتني اثنتني
الثانية فأجنب منها بنتني وولدا واحدا. ولكن تويف الولدان من كلتا املرأتني فبقيت األخوات 

بنات والزوجتني معا، ووالد  4سوى واحدة، يعين تويف الولدان وبنت واحدة، فبقي من الكل 
 اجلميع.

 

 حد منهن من املرياث يف حالة موت الزوج؟[ـفكم سيكون نصيب كل وا

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

 

فلم يتبني لنا املقصود بقول السائل يف آخر السؤال )ووالد اجلميع( وإذا كان املقصود به هو 
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زوجتيه الثمن، فإن ل والد الزوج، فيكون حينئذ الرجل تويف عن أب وزوجتني وأربع بنات ...
ْعِد َوِصيٍَّة لقول هللا تعاىل يف نصيب الزوجات.. فَِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فـََلُهنَّ الثُُّمُن ممَّا تـَرَْكُتْم ِمْن بَـ 

  وللبنات الثلثان فرضا، لقول هللا تعاىل يف مرياث البنات: 12ُتوُصوَن هِبَا َأْو َدْيٍن }النساء: 
  وألبيه السدس فرضا، لقول 11فـَْوَق اثـْنَـَتنْيِ فـََلُهنَّ ثـُلُثَا َما تـََرَك }النساء:  فَِإْن ُكنَّ ِنَساءً 

ُهَما السُُّدُس ممَّا تـََرَك ِإْن َكاَن َلُه َوَلٌد }النساء:    وما 11هللا تعاىل: َوأِلَبـََوْيِه ِلُكلِ  َواِحٍد ِمنـْ
أسهم،  6ما، لكل زوجة سه 96بقي بعد ذلك أيخذه األب تعصيبا، فتقسم الرتكة على 

 أسهم أيخذها األب تعصيبا. 4سهما فرضا، وتبقى  16سهما، ولألب  16ولكل بنت 

 

وننبه السائل إىل أن األوىل له أن ال يشغل نفسه بشيء مل يقع بعد، ورمبا يقع على خالف 
 هما يظن، ويكون الورثة غري هؤالء، فرمبا مات بعضهم قبله أو ولد له مولود آخر غري بنات

ال عما يكرهون السؤ  كان السلف الصاحلاملوجودات اآلن، فتختلف القسمة حينئذ، وقد 
 مل يقع.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1430حمرم  ‰28
 "من تويف عن زوجة وابنة وأخوين ألب وثالث أخوات ألب .250

ƒ ـ]أان متزوج ومل أجنب من زوجيت هذه وىل ابنة من زوجة أخرى منفصل عنها وىل إخوة من
ور وإانث، ما النصيب الشرعي للورثة، وهم الزوجة والبنت وإخويت ولدان وثالثة األب ذك

 بنات وكلهم من األب. والدى والديت متوفيان؟[ـ

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

 

ف توزع تركته يفلم يذكر لنا األخ السائل من هو املتوىف املراد قسمة تركته، وإن كان يعين ك
هو بعد مماته فنقول على سبيل اإلمجال: من تويف عن زوجة وابنة وأخوين من األب وثالث 
أخوات من األب ومل يرتك واراًث غريهم، فإن لزوجته الثمن، والبنته النصف، والباقي يقسم 
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 بني أخويه وأخواته للذكر مثل حظ األنثيني.

 

ظن، يء مل يقع بعد، ورمبا يقع على خالف ما يوال ينبغي لألخ السائل أن يشغل نفسه بش
ويكون الورثة غري هؤالء، فرمبا مات بعضهم قبله، أو ولد له مولود آخر غري ابنته املوجودة 

 يكرهون السؤال عما مل يقع. كان السلف الصاحلاآلن، وقد 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429ربيع الثاين  ‰15
 "ال ينبغي التخرص بقسمة تركة احلي .251

ƒ[يل جدة ألمي لديها منزل ملكًا هلا وهي على قيد احلياة وأمي على قيد احلياة وكذلك ـ
يل خالة شقيقة على قيد احلياة أيضا وخال متوىف ولديه من األبناء ذكور وأانث على قيد 

 احلياة، ف كيف توزع تركة جديت بعد وفاهتا أفادكم هللا؟[ـ

 على آله وصحبه، أما بعد:^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا و 

 

فمن املعلوم أن تركة امليت تقسم على من كان حيًا من أقاربه )الورثة( بعد موته، ومبا أن 
جدتك ما زالت على قيد احلياة فال ينبغي التخرص بقسمة تركتها لعدم معرفة من سيكون 

يكرهون  احلصكان السلف الحياً بعد موهتا، فرمبا مات بعض من ذكرهم السائل قبلها، وقد 
األسئلة عما مل يقع، فإذا سئلوا عن شيء مل يقع يقولون: دعوه حىت يقع، ولكننا جنيب على 
سبيل العموم فنقول: من توفيت عن ابنتني وأوالد ابن ومل ترتك واراًث غريهم فإن البنتيها 

 الثلثني، والباقي ألوالد ابنها الذكور واإلانث للذكر مثل حظ األنثيني.

 

 لم.وهللا أع

 (2)." 1429ربيع الثاين  ‰01
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 "جيوز األكل من طعام األهل املخلوط بطعام أيتامهم .252

ƒ ـ]يل أخت تويف زوجها وهلا ولدان وهي معلمة استقرت حاليا عند بيت أهلي وأان أسكن
مع أهلي يف الطابق الثاين عندما أنزل عند بيت أهلي أجدها مشرتية بعض الفواكة وغريها 

 ابملشاركة يف األكل هل هذا حرام ومن أكل أموال األيتام؟[ـمن املواد أقوم 

 ^خالصة الفتوى:

 

 جيوز األكل من طعام األهل ولو كان خملوطا بطعام أيتامهم.

 

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

 

امهم لوطا بطعام أيتفال مانع من األكل من طعام األهل واألخت بطيب أنفسهم، ولو كان خم
 وهو مما تدعو إليه احلاجة وجتري به العادة.

 

خيلطون طعامهم بطعام أيتامهم وأيكل منه اجلميع ويف ذلك يقول  كان السلف الصاحلوقد 
ُْم َخرْيٌ َوِإْن خُتَاِلطُوُهْم فَِإْخَواُنُكمْ  هللُا يـَْعَلُم  وَ هللا تعاىل: َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْليَـَتاَمى ُقْل ِإْصاَلٌح هلَّ

  220اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشاء هللاُ ألْعنَـَتُكْم ِإنَّ هللاَ َعزِيٌز َحِكيم. }البقرة:
 

 .33265وللمزيد انظر الفتوى: 
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429ربيع الثاين  ‰01
 "ال جيوز وصف عامل ابلفسق جملرد رأي فقهي خاليف .253

ƒوبركاته،،،ـ]السالم عليكم ورمحة هللا  

هل جيوز القول عن عامل ما يصدر فتوى بتحليل ما أحرم هللا مثل كشف الوجه وحتليل الغناء 
 أبنه فاسق أم يعترب هذا من اجتهاده وماذا جيب علينا جتاه فتواه؟[ـ
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 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

اىل أو حتليل ما حرم أمر منكر، ومن كبائر الذنوب اليت فال شك أن حترمي ما أحل هللا تع
حذران هللا تعاىل منها، حيث يقول جل وعال: َوال تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسنَـُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا 

( فمن حرم حالاًل أو 116َحالٌل َوَهَذا َحرَاٌم لِتَـْفرَتُوا َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب )النحل: من اآلية
رامًا مقطوعًا بتحرميه أو بتحليله فقد ارتكب إمثًا عظيمًا وشرع للناس ما مل أيذن به أحل ح

 هللا، واستحق أن يوصف ابلفسق والظلم والكفر..

 يتوقفون طوياًل عندما يصل األمر إىل -رضوان هللا عليهم- كان السلف الصاحلوهلذا 
ص أو حالل، إال ما ورد فيه نالتحرمي والتحليل، وكانوا يتحرجون وحيذرون من كلمة حرام 

 قطعي الثبوت قطعي الداللة.

 وكثرياً ما جند يف تعبريهم عن األمور االجتهادية: ال ينبغي أو ال أحب أو أكره..

 ومن هذا الباب املسائل الفرعية اليت حتتمل اإلابحة واحلرمة والكراهة.

الصواب فيها   ة يرى أنوهلذا فال جيوز وصف عامل ابلفسق جملرد رأي فقهي يف مسألة فرعي
كذا بناء على معطيات شرعية معتربة، وخاصة إذا كانت هذه املسألة من املسائل اخلالفية 

 اليت كثرت فيها األقوال وتباينت حوهلا اآلراء قدميا وحديثاً مثل: كشف الوجه واليدين..

مثل هذه  فقد نُقل االختالف عن السلف الصاحل من الصحابة والتابعية واألئمة الكبار يف
املسائل، ومل يتهم أحد منهم اآلخر، ومل يفسقه، ألن هذا النوع من االختالف هو من 

 االختالف السائغ الذي له حظ من النظر.

وقد حذر العلماء من الوقوع يف أعراض الناس عموماً ويف أعراض العلماء خصوصاً، وذلك 
فري من الوقوع يف عليه وسلم من التن ملا جاء يف كتاب هللا تعاىل ويف سنة رسول هللا صلى هللا

أعراض الناس، فقد نقل النووي عن ابن عساكر قوله: اعلم وفقين هللا وإايك ملرضاته، وجعلنا 
ممن يتقيه حق تقاته أن حلوم العلماء مسمومة، وسنة هللا يف هتك أستار منتقصيهم معلومة، 

َعُلوا ُدَعاَء ه مبوت القلب: ال جتَْ وأن من أطلق لسانه يف العلماء ابلثلب باله هللا قبل موت
ُ الَِّذيَن يـََتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلوَ  َنُكْم َكُدَعاِء بـَْعِضُكْم بـَْعضاً َقْد يـَْعَلُم اَّللَّ اذاً فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن الرَُّسوِل بـَيـْ

َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِ   ( .63ٌم )النور:يخُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ



259 

 

والذي ينبغي أن تكون عليه يف مثل هذه املسائل أن تتحرى الراجح فتأخذ به، وتدع املرجوح 
وال تذم القائل به، وال تتهمه أو تقع يف عرضه، وِكْل نيته إىل هللا تعاىل الذي يعلم السر 

 وأخفى.

ا مدعوماً إليه أن تطلع على التحقيق يف املسائل اليت أشرت -أخي الكرمي-وإبمكانك 
 ابألدلة وأقوال العلماء وترجيح الصواب إن شاء هللا تعاىل على موقعنا هذا.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1424صفر  ‰20
 "الشك يف التلفظ ابلنذر .254

ƒ ـ]حاليت هي كاآليت: من شدة استقذاري وكرهي لنظام التعليم اجلامعي قررت أن ال أعمل
على ذلك، ومبا أين موسوس وسوست أين قلت  مهندسا مدنيا عندما أخترج وعاهدت نفسي

اآليت )أعاهد هللا أن ال أعمل مهندسا مدنيا ومع أين مل أقل ذلك وأساسا ال أتصور نفسي 
وأان أقوهلا إال أن الفكرة ظلت تالحقين هل عاهدت هللا أم ال، وظلت نفسي حتدثين أنه 

ظهرت وسوسة أخرى  من املمكن أن أكون حلفت ولكن ال أظن أين عاهدت هللا، وهنا
هل أان حلفت أم مل أحلف، واجرتتين األخرية إىل أن أحلف فعال ومرتني أن ال أعمل 
مهندسا مدنيا، فقلت إذا حىت أستطيع أن أعمل علي كفارة العهد وكفارة اليمينني ولكين  
كلما قرأت اآليه )ومنهم من عاهد هللا( قلت إنه ال جيوز يل أن أرجع عن عهدي، وحىت 

أان يف اجلامعة ومل أعمل مهندسا بعد ولكن فكرة أين عندما أهني دراسيت لن أعمل اآلن 
جتعلين بال حافز للدراسة وجتعلين كالسجني مصااب ابإلكتئاب، وإن قلتم ملاذا ستكمل دراسة 
إن مل تكن ستعمل قلت أكمل طاعة أليب وأمي، وأان أكتب اآلن ظهرت وسوسة أخرى أين 

دت هللا أن ال أعمل مهندسا بشكل عام مدين أو غريه، علما من املمكن أن أكون عاه
أبين يف قسم مدين وهذه الوسوسه األخرية أصابتين ابإلضطراب ألنين رمبا إن مل أضعها يف 
اعتباري فرمبا يكون تكفريي عن عهدي غري صحيح وال أدري ملاذا، فما احليلة وأرجو أن ال 

أن  حىت ال تدعوا جمااًل لتفكريي الوسواسيتكون اإلجابه بصورة عامة بل خصصوها علي 
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يوسوس يل يف اإلجابه وهل إذا عملت مهندسا مدنيا بدون تكفري عن السابق فهل ستكون 
أموايل حراما، إن كانت اإلجابه ستكون مبنية على أين موسوس، فأرجو أن جتيبوا إجابه 

وين سا أم ال.. حتملأخرى مبنية على أين لست موسوسا، وذلك ألين ال أعلم إن كنت موسو 
 قلياًل؟ وشكراً.[ـ

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

 

فبما أنك مل تتلفظ ابلعهد الذي أصابتك الوسوسة فيه فإنه ال يلزمك النذر ما دمت مل 
نفسها ما أ تتلفظ به، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: إن هللا جتاوز عن أميت ما حدثت به

 مل تعمل أو تتكلم.. رواه البخاري ومسلم.

 

والشك يف التلفظ ابلنذر ال يلزم به النذر ألن األصل عدمه، وإذا حلفت على عدم العمل 
يف مهنتك مث عملت بعد خترجك فإنه يلزمك كفارة ميني فقط، وليس كفارتني أو ثالاثً ألن 

كفر لتأكيد فال تتعدد الكفارة به، وإن مل تاحمللوف عليه أمر واحد وتكرار احللف إمنا هو ل
عن ميينك فاملال الذي تكسبه من العمل مال مباح وليس حراماً، ولكن تبقى يف ذمتك 

 الكفارة ويلزمك إخراجها.

 

 مث إننا ننصح السائل الكرمي أبمرين:

 

د قاألول: أن ال يشغل نفسه بشيء مل يقع بعد، فال يشغل نفسه مبا سيفعله بعد التخرج، و 
يكرهون األسئلة عما مل يقع، فإذا سئلوا عن شيء مل يقع يقولون:  كان السلف الصاحل

 دعوه حىت يقع.

 

الثاين: أن يعلم أن الوسوسة شرها مستطري وتدع صاحبها كأنه ال عقل له ويف مصاف 
اجملانني، فاتق هللا تعاىل وال تفتح على نفسك ابب شر قد يصعب عليك إغالقه، وال أبس 

رض نفسك على طبيب نفسي، فرمبا كان وسوستك املفرطة انجتة عن حالة نفسية، أبن تع
 وقد جاءت الشريعة ابألمر ابلتداوي.
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1429شوال  ‰27
 "حكم وضع ورقة يف املصحف عند مكان التسميع .255

ƒ ـ]أان معلمة يف حتفيظ القرآن الكرمي وأقوم بوضع ورقات بني صفحات املصحف ليسهل
 فتح السورة عند التسميع للطالبات فهل هذا جائز؟ علي

 ابرك هللا فيكم.[ـ

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

 

فإذا كانت األوراق املذكورة نظيفة.. وملقصد شرعي مثل معرفة املكان املطلوب من املصحف 
 لشريف.عاىل، وال يتناىف مع تعظيم املصحف اللتسميع أو غريه فال مانع منه إن شاء هللا ت

 

رضوان هللا عليهم قد وضعوا على هناية السورة واألجزاء واألحزاب  كان السلف الصاحلفإذا 
وبدايتها عالمات اثبتة كتابة من جنس املصحف ليعلموا ذلك للطلبة وملن يقرأ يف املصحف، 

 حلاجة منها.فمن ابب أحرى جواز وضع عالمة أو أمارة تزال بزوال ا

 

وعليه فال مانع من وضع عالمة أو أمارة غري اثبتة يف املصحف ملعرفة مكان الدرس أو ما 
 أشبه ذلك.

 

 وهللا أعلم.

 (2)." 1429ذو القعدة  ‰26
 "األولوية حلفظ القرآن مع عدم إغفال التفسري والتفهم .256

ƒ عد لتعلم عن بساعة يف اليوم ابإلضافة إىل أين طالب جامعي أدرس اب 12ـ]أان أعمل
وابختصار وقيت ضيق جداً وهذا حيزنين فإين أعلم أن من الواجب علي قراءة القرآن، سؤايل: 
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ما هو األحق أو األوىل يب أن أقرأ القرآن أم أن أحفظ )فأان ال أحفظ إال القليل وهذا يزيد 
ظ والتفسري فمن حزين( ، أم أن أقرأ تفسريه، فأي األمور أوىل، وكيف أنسق بني القراءة واحل

فأان أشعر ابالرتباك وأشعر أن وقيت يسرق مين، فأرجو االستدالل ابلشواهد حىت أفيد ممن 
 هم مبثل وضعي على بينة واستدالل؟[ـ

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

 

التفقه يف دينه، مث ، و فنسأل هللا تعاىل أن يبارك يف جهدك ووقتك ويعينك على تعلم كتابه
إنه ال ريب أن قراءة القرآن واالشتغال حبفظه وتفسريه من أجل األعمال وأعظمها أجراً عند 
هللا تعاىل، فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: خريكم من تعلم القرآن وعلمه. متفق 

 عليه.

 

فًا من كتاب قرأ حر وقد ثبت يف احلديث الصحيح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: من 
هللا فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول: أمل حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، 
وميم حرف. رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح. وذكره األلباين يف صحيح الرتغيب 

 والرتهيب وقال: صحيح.

 

. رواه مسلم شفيعاً ألصحابهوقال أيضا يف حديث آخر: اقرؤوا القرآن فإنه أييت يوم القيامة 
وغريه. وقال أيضا: إن الذي ليس يف جوفه شيء من القرآن، كالبيت اخلرب. رواه الرتمذي 

 عن ابن عباس.

 

رضي هللا عنهم ال يتجاوزون اآلية حىت يتعلموا مجيع ما فيها من  كان السلف الصاحلوقد 
ك غري حفظ هلا فضل عظيم وكذلاألحكام، ويعملوا به، وإذا علمت أن جمرد قراءة القرآن من 

االشتغال حبفظه وتفسريه فإن أمكنك اجلمع بينهما فإن ذلك أفضل، وإن مل ميكن فقد سبق 
، أن األولوية للحفظ لكن ال ينبغي أن يغفل التفسري 36593أن أوضحنا يف الفتوى رقم: 

 .51391والتفهم ملا يقرأ، وللفائدة يف هذا املعىن يرجى االطالع على الفتوى رقم: 
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1428مجادي األوىل  ‰11
 "حكم ترديد اآلية مجاعة بغرض حفظها .257

ƒـ]سؤال من طرف إدارة مسجد أهل السنة مبدينة كارلسروه األملانية 

 

 لدينا يف املسجد حصة أسبوعية حنفظ فيها صفحة من كتاب هللا على الطريقة التالية

 

عدي علينا أحد اإلخوة تفسري الصفحة من كتاب تفسري السيبدأ اإلمام خبطبة احلاجة مث يقرأ 
للشيخ السعدي رمحه هللا مث يبدأ أحد اإلخوة املتقنني ألحكام التجويد بقراءة اآلية األوىل 
فرداي مث نقرأ اآلية كلنا مجاعة مخس مرات ونفس الشيء إىل أن نكمل نصف الصفحة مث 

بكاملها  لنصف اآلخر وأخريا نعيد الصفحةنعيد النصف مخس مرات ونفس الطريقة ابلنسبة ل
 مخس مرات ويف النهاية نكون قد حفظنا الصفحة بكاملها إن شاء هللا.

 

 ولإلشارة فإننا بدأان هبذه الطريقة منذ سنة وهلل احلمد نراها جيدة إن شاء هللا.

 

 فما حكم هذه الطريقة يف الشرع؟ وهل قراءة اآلية مجاعة للحفظ بدعة؟

 

 دكم هللا..أفيدوان أفا

 

 وجزاكم هللا خرياً.[ـ

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

 

فال شك أن العمل الذي تقومون به من تعلم وتعليمه ومدارسته تفسريا وحفظا وجتويدا يعترب 
بارك يف ي من أفضل األعمال وأكثرها أجرا وذخرا عند هللا تعاىل، نسأله سبحانه وتعاىل أن

جهدكم ويعينكم على تعلم كتابه وتعليمه، والتفقه يف دينه، وأن يتقبل منكم صاحل األعمال، 
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فقد ثبت يف الصحيح قوله صلى هللا عليه وسلم: ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا، 
يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم 

ئكة، وذكرهم هللا فيمن عنده " رواه مسلم، فهذا احلديث يدل على استحباب االجتماع املال
يف بيوت هللا، لتالوة القرآن، ألن ذلك سبب يف نزول الطمأنينة، وهبوط الرمحة، وحضور 

ان السلف كاملالئكة، ورضى هللا عن اجملتمعني وذكرهم يف السماء بعملهم املبارك. وقد 
هم ال يتجاوزن اآلية حىت يتعلموا مجيع ما فيها من األحكام، ويعملوا رضي هللا عن الصاحل

به. أما القراءة على الطريقة املذكورة فهي صورة من صور القراءة اجلماعية، وهي حسنة عند 
 .27933أكثر أهل العلم. وقد أوضحنا كالمهم بتفصيل يف الفتوى رقم: 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1428مجادي األوىل  ‰03
 القرآن ست مرات هل يكون سببا يف قضاء احلاجات "ختم .258

ƒ ـ]لقد مسعت من كثري من النساء كبريات السن أن قراءة بسم هللا الرمحن الرحيم على كامل
ختمات متتالية وترك اخلتمة السابعة حلني قضاء احلاجة املطلوبة من  6املصحف وذلك 

زوجته، هل اج والتوفيق بني الرجل و األفعال اليت تعجل يف قبول الدعاء وقضاء احلاجة كالزو 
هذا حالل أم حرام، وهل هو جائز ملن ال تعرف قراءة القرآن؟ لقد قالت يل إحدى جارايت 
أن اقرئي القرآن على هذه الطريقة وسوف يوفق هللا بيين وبني زوجي الذي هو دائم التذمر 

هلل أعرف قراءة  ا أبنين واحلمدمين، وأان واحلمد هلل فتاة ملتزمة وأقوم ِبميع واجباته علي، علم
 القرآن.[ـ

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

 

فإننا مل نقف على أصل للصورة املذكورة فيما اطلعنا عليه وهلذا ال ننصح السائلة الكرمية 
ة واإلكثار من تالوة ببفعلها، وننصحها بتقوى هللا تعاىل وابلدعاء والذكر واالستغفار والتو 

القرآن وخاصة يف أوقات اإلجابة، فاهلل تعاىل جييب دعوة الداعي إذا دعاه ويكشف الضر 
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عن من انداه، كما قال سبحانه وتعاىل: َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِ  فَِإين ِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة 
اِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبواْ يل َوْليُـ    ، والقرآن الكرمي 186قرة:ْؤِمُنواْ يب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن }البالدَّ

هدى ورمحة وشفاء ونور.. كما قال سبحانه وتعاىل: اَي أَيُـَّها النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّْوِعظٌَة مِ ن 
، وعلى املسلم أن يتقرب   57رَّبِ ُكْم َوِشَفاء لِ َما يف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرمْحَةٌ ل ِْلُمْؤِمِننَي }يونس:

 بتالوته ويتعبد هبا هلل تعاىل ويتلوه على النحو الذي يرضيه سبحانه وتعاىل كما كان النيب
هللا تعاىل  رضوان هللا عليهم مث يدعو كان السلف الصاحلصلى هللا عليه وسلم يتلوه وكما 

رآن الكرمي. قويسأله حاجته كما كان أنس رضي هللا عنه وبعض السلف يدعون عند ختم ال
 رواه الدارمي.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425رمضان  ‰18
 "ثواب تالوة القرآن مرتتب على التالوة وعلى اخلتم .259

ƒـ]ما هي األفضال الواردة يف ختم القرآن، وهل الفضائل هو للقراءة أم للختمة؟ 

 

 وجزاكم هللا خريا.[ـ

 حبه، أما بعد:^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وص

 

فتالوة كتاب هللا تعاىل عبادة عظيمة حيصل املسلم بسببها على أجور عظيمة، ففي صحيح 
 مسلم قال صلى هللا عليه وسلم:

 

 اقرءوا القرآن فإنه أييت يوم القيامة شفيعا ألصحابه.

 

ويف سنن الرتمذي وغريه من حديث عبد هللا بن مسعود قال: قال صلى هللا عليه وسلم: من 
قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول أمل حرف ولكن ألف 
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 حرف والم حرف وميم حرف.

 

ويف مسند اإلمام أمحد عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: يقال 
ة تقرؤها. يلصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلتك عند آخر آ

 صححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع الصغري.

 

وهذه اآلاثر اليت تدل على الرتغيب يف تالوة القرآن ال شك أهنا تنطبق على ختمه من ابب 
 أوىل ألن اخلتم هو تالوته كله، والشك أن هذا أعظم ثوااب من تالوة بعضه.

 

قرآن مري أو قاهتم بتالوة المن الصحابة وغريهم حيرصون على تع وكان السلف الصاحل
 واملواظبة على ختمه.

 

 فهذا عبد هللا بن عمرو بن العاص أيمره النيب صلى هللا عليه وسلم قائال:

 

واقرأ القرآن يف كل شهر، قال: قلت: اي نيب هللا إين أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه يف  
شر، قال: فاقرأة يف كل عكل عشرين، قال: قلت: اي نيب هللا إين أطيق أفضل من ذلك، 

قال: قلت: اي نيب هللا إين أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه يف كل سبع وال تزد على ذلك. 
 متفق عليه، وهذا لفظ مسلم

 

قال اإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم: وقد كانت للسلف عادات خملتفة فيما يقرءون  
ر، م خيتم القرآن يف كل شهكل يوم حبسب أحواهلم وأفهامهم ووظائفهم، فكان بعضه

وبعضهم يف عشرين يوما، وبعضهم يف عشرة أايم، وبعضهم أو أكثرهم يف سبعة، وكثري منهم 
يف ثالثة، وكثري يف كل يوم وليلة، وبعضهم يف كل ليلة، وبعضهم يف اليوم والليلة ثالث 

تكثر منه سختمات، وبعضهم مثان ختمات وهو أكثر ما بلغنا. إىل أن قال: واملختار أنه ي
ما ميكنه الدوام عليه وال يعتاد إال ماغلب على ظنه الدوام عليه يف حال نشاطه وغريه، هذا 
إذا مل تكن له وظائف عامة أوخاصة يتعطل إبكثار القرآن عنها، فإن كانت له وظيفة عامة  
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ري غكوالية وتعليم وحنوذلك فليوظف لنفسه قراءة ميكنه احملافظة عليها مع نشاطه وغريه من 
 إخالل بشيء من كمال تلك الوظيفة، وعلى هذا حيمل ما جاء عن السلف. انتهى.

 

وقد ورد يف فضل اخلتم خبصوصه حديث من رواية عبد هللا بن عباس، قال: قال رجل: 
ايرسول هللا: أي العمل أحب إىل هللا، قال: احلال املرحتل، قال: وما احلال املرحتل، قال: 

ن إىل آخره كلما حل ارحتل. رواه الرتمذي يف سننه واحلاكم يف الذي يضرب من أول القرآ
 املستدرك والطرباين يف املعجم الكبري والدارمي يف سننه والبيهقي يف شعب اإلميان.

 

لكن ضعفه الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة وضعيف اجلامع الصغري، وعليه فثواب تالوة 
ن ابب أوىل، املهم أنه كلما كانت القراءة أكثر القرآن مرتتب على التالوة وعلى اخلتم م

 وأتقن كان الثواب أكثر.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425ربيع الثاين  ‰16
 "ال يؤخذ العلم ممن ليس أهال للقدوة .260

ƒـ]هل جيوز حفظ القرآن من شيخ خمالف للسنة؟[ـ 

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

 

األصل أن يصحب طالب العلم العلماء الرابنيني العاملني أهل التقوى والصالح ليتعلم فإن 
 منهم العلم والعمل واألخالق ... فإذا مل جيدهم فلينتقل إىل األمثل فاألمثل....

وال أيخذ العلم ممن ليس أهال للقدوة من أهل البدع واملعاصي؛ إال إذا مل جيد غريهم فهنا 
 نهم القرآن، ولكن عليه أن ينتبه وحيذر من بدعهم.جيوز له أن يتعلم م

رمحهم هللا ينتقون املشايخ الذين أيخذون عنهم العلم وحيذرون  كان السلف الصاحلفقد 
من أهل البدع واألهواء، ورمبا جتنبوا بعض العلماء الصاحلني الذين عندهم بعض التغفل.... 

 العلم دين، فانظروا عمن أتخذونه ... ولقدفهذا اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل يقول: إن هذا 
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ممن يقول:  سبعني -يعين مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم–أدركت يف هذا املسجد 
قال فالن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإن أحدهم لو اؤمتن على بيت مال لكان 

مد شأن، فلما قدم علينا حمبه أميناً، فما أخذت منهم شيئاً ألهنم مل يكونوا من أهل هذه ال
 بن شهاب الزهري، ازدمحنا على اببه وكان شاابً ... انتهى.

 ذكر ذلك عن مالك برواايت خمتلفة ابن عبد الرب يف التمهيد والذهيب يف السري.

واحلاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن ينتقي مشاخيه، وإذا مل جيد الشيخ املطلوب فله أن يتعلم 
 ن على غريه، وملزيد من الفائدة نرجو االطالع على الفتوى رقم:العلم وحيفظ القرآ

17137. 
 وهللا أعلم.

 (1)." 1424حمرم  ‰23
 "ال يؤخذ العلم ممن ليس أهال للقدوة .261

ƒـ]هل جيوز حفظ القرآن من شيخ خمالف للسنة؟[ـ 

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

 

يصحب طالب العلم العلماء الرابنيني العاملني أهل التقوى والصالح ليتعلم فإن األصل أن 
 منهم العلم والعمل واألخالق ... فإذا مل جيدهم فلينتقل إىل األمثل فاألمثل....

وال أيخذ العلم ممن ليس أهال للقدوة من أهل البدع واملعاصي؛ إال إذا مل جيد غريهم فهنا 
 ن، ولكن عليه أن ينتبه وحيذر من بدعهم.جيوز له أن يتعلم منهم القرآ

رمحهم هللا ينتقون املشايخ الذين أيخذون عنهم العلم وحيذرون  كان السلف الصاحلفقد 
من أهل البدع واألهواء، ورمبا جتنبوا بعض العلماء الصاحلني الذين عندهم بعض التغفل.... 

قد ، فانظروا عمن أتخذونه ... ولفهذا اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل يقول: إن هذا العلم دين
ممن يقول:  سبعني -يعين مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم–أدركت يف هذا املسجد 

قال فالن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإن أحدهم لو اؤمتن على بيت مال لكان 
نا حممد قدم علي به أميناً، فما أخذت منهم شيئاً ألهنم مل يكونوا من أهل هذه الشأن، فلما
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 بن شهاب الزهري، ازدمحنا على اببه وكان شاابً ... انتهى.

 ذكر ذلك عن مالك برواايت خمتلفة ابن عبد الرب يف التمهيد والذهيب يف السري.

واحلاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن ينتقي مشاخيه، وإذا مل جيد الشيخ املطلوب فله أن يتعلم 
 ه، وملزيد من الفائدة نرجو االطالع على الفتوى رقم:العلم وحيفظ القرآن على غري 

17137. 
 وهللا أعلم.

 (1)." 1424حمرم  ‰23
 "أفضل األوقات لتالوة القرآن الكرمي .262

ƒـ]ما هي األوقات املستحسن فيها تالوة القرآن؟[ـ 

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

 

ان السلف كفينبغي للمسلم أن يشغل جلَّ وقته بقراءة كتاب هللا تعاىل وتدبر معانيه، كما 
 يفعلون. الصاحل

فقد روى أبو داود أن بعضهم كانوا خيتمون يف سبع لياٍل، وعن بعضهم يف كل سٍت، وعن 
بعضهم يف كل مخٍس، وعن كثريين منهم يف كل ثالث لياٍل، ومنهم من كان خيتم مثاين 

ت، أربًعا ابلليل وأربًعا ابلنهار، ومن الذين كانوا خيتمون ختمة يف الليل واليوم عثمان ختما
 بن عفان رضي هللا عنه، ومتيم الداري، وسعيد بن جبري، وجماهد، والشافعي، وآخرون.

إال أن الراجح هو أن األفضل عدم ختمه يف أقل من ثالث، لقول عبد هللا بن عمرو بن 
ما: أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال أقرأ القرآن يف أقل من العاص رضي هللا عنه

 ثالث. أخرجه لدارمي.

وإذا مل يستطع اإلنسان فعل هذا فإن أفضل األوقات اليت خيصصها للقراءة هي القراءة 
 ِ ُلوَن آاَيِت اَّللَّ اَنءَ اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن آابلليل، لقول هللا تعاىل: ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ يـَتـْ

 [ .113]آل عمران:
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 ولقوله صلى هللا عليه وسلم: نعم الرجل عبد هللا لو كان يصلي من الليل. رواه البخاري.

 وكان إبراهيم النخعي يقول: اقرءوا من الليل ولو حلب شاة.

للقلب وأبعد عن  أمجعقال النووي يف كتابه التبيان: وإمنا رجحت صالة الليل وقراءته لكوهنا 
الشواغل وامللهيات والتصرف يف احلاجات وأصونه عن الرايء وغريه من احملبطات مع ما جاء 

 الشرع به من إجياد اخلريات يف الليل. اهـ.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423رمضان  ‰23
 "يستحب للقارئ أال يشرع يف ختمة حىت خيتم .263

ƒـ]بسم هللا الرمحن الرحيم 

 رمحة هللا وبركاتهالسالم عليكم و 

سؤاىل هو: بدأت يف ختم القرآن من فرتة ولكين مل أكمل حيث إين وصلت إىل سورة يونس 
ولن أستطيع أن أختمه قبل رمضان وذلك ألين أقوم حبفط القرآن يف وقت فراغي فال أجد 

 وقتا أقرأ فيه القرآن ألكمل اخلتمة وأريد يف رمضان أن أبدأ يف ختمة أخرى.

سورة معينة يف هذه اخلتمة مث أكملها بعد رمضان مع العلم أين ال أستطيع  فهل أقف عند
 قراءة القرآن إال يوم اجلمعة؟؟

 افيدوىن جزاكم هللا عىن كل خري[ـ

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

 

لك يف شهر خيفى ويتضاعف ذفإن قراءة القرآن فيها من اخلري الكثري والثواب اجلزيل ما ال 
 رمضان.

ولكننا مل نقف على حديث أو أثر عن السلف الصاحل فيه األمر ابالبتداء ابلقراءة من بداية 
املصحف الشريف عند دخول شهر رمضان، أو التوقف عن متابعة اخلتمة والرجوع إىل أول 

 املصحف.

 بداية م شرع القارئ يفولكنهم نصوا على استحباب مواصلة القراءة حىت خيتم، فإذا خت
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 ختمة أخرى.

قال النووي يف التبيان: يستحب إذا فرغ من اخلتمة أن يشرع يف ختمة أخرى، فقد استحبه 
 السلف.

وروى الرتمذي والدارمي عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ 
ن القرآن يضرب من أول القرآ قال: " احلال املرحتل، قيل: وما احلال املرحتل؟ قال: صاحب

 إىل آخره ومن آخره إىل أوله، كلما حل ارحتل "

وعلى هذا.. فالذي ينبغي أن تفعله هو أن تواصل مع القرآن الكرمي حىت تكمل ختمتك، 
يفعلون،  كان السلف الصاحلمث تدعو هللا تعاىل لنفسك ولوالديك وللمسلمني أمجعني كما 

 كذا.مث بعد ذلك تبدأ ختمة أخرى وه

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423شعبان  ‰28
 "مىت وكيف مت حتزيب القرآن؟ .264

ƒـ]ميت وكيف مت حتزيب القرآن؟[ـ 

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

 

 فإن حتزيب القرآن الكرمي يطلق ويراد به معنيان:

 

لف ليلة حىت خيتم القرآن الكرمي، وهذا خيتاألول: الورد أو الكمية اليت يقرؤها الشخص كل 
 ابختالف الناس.

 

من الصحابة وغريهم يقسمون القرآن على أايم األسبوع وجيعلون  كان السلف الصاحلفقد 
لكل يوم كمية معروفة يسموهنا حزاب، فكانوا جيعلونه ثالث سور، ومخس سور، وسبع سور، 

وحزب املفصل من سورة ق إىل  وتسع سور، وإحدى عشرة سورة، وثالث عشرة سورة،
 سورة الناس.
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وأما املعىن الثاين للحزب فرياد به نصف اجلزء املعروف، فالقرآن الكرمي مقسم إىل ثالثني 
 جزءا، ويف كل جزء حزابن.

 

وهذا التقسيم مت على يد نصر بن عاصم وحيىي بن يعمر وحتت إشراف احلجاج بن يوسف 
ن ة عبد امللك بن مروان، فهو الذي أمر بتشكيل القرآالثقفي وايل العراق من قبل اخلليف

 وحتزيبه، وكان هذا التقسيم لتسهيل احلفظ واملراجعة، فلم ينظر فيه لبداية السورة أو هنايتها،
 وإمنا كان املعترب هو الكمية، وهو اجتهادي وليس توقيفيا.

 

 .33104وملزيد من الفائدة نرجو االطالع على الفتوى رقم: 
 

 علم.وهللا أ

 (1)." 1425رمضان  ‰19
 "جواب شبهات حول اإلسالم .265

ƒ ـ]أان مسلمة واحلمد هلل ولكين احرتت يف اإلجابة عن بعض أسئلة مللحدين وأرجو
 مساعدتكم حىت أصحح نظرة البعض عن اإلسالم وجزاكم هللا خريا إن شاء هللا

 مسلمني ون وهم غرياإلسالم للبشرية مجعاء ولكن ليس كل الناس يسمعون عن اإلسالم وميوت
وذلك بسبب اجلهل أوالفقر أوعوامل أخرى متنعهم من التعرف عن اإلسالم فكيف يكون 

 يف هذه احلال اإلسالم للبشرية مجعاء؟ وهل يعاقب من يف هذه احلال؟

الطفل يعاقبه والداه إذا أخطأ حىت ال يعيد الكرة إال إننا يف هذه الدنيا ال نعاقب إىل أن 
 عاقب اجملرمون فما نفع العقاب على حد قول امللحدين؟تكون اآلخرة في

يقولون أيضا إن الطريقة اإلسالمية يف الذبح تعذب احليوان لذلك يؤيدون طرق أخرى يف 
قتل احليوان مثل ضربه ابلرصاص فيموت من فوره دون أن يشعر بشيء على حد قوهلم فما 

 ريقة اإلسالمية للذبح؟مدى صحة هذا الكالم؟ وما هي حكمة هللا عز وجل يف الط
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 هل لغري املسلمني حق يف ملس القرآن الكرمي هبدف قراءته والتعرف على اإلسالم؟

أرجو أال أكون قد أطلت عليكم وأنتظر منكم إجابة شافية إن شاء هللا حىت ينتصر دين 
 احلق؟

 

 وجزاكم هللا خريا.[ـ

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

 

فإن هذا السؤال قد اشتمل على ثالث شبه وسؤال وقبل اإلجابة عليها ننبه األخت السائلة 
إىل احلذر من مناقشة امللحدين إال إذا كانت مؤهلة لذلك أتهياًل جيعلها قادرة على كشف 
شبهاهتم وإبطاهلا، وإال عادت هذه املناقشات عليها ابخلسران إذا انطلت عليها شبهاهتم 

يد حيذرون من جمالسة أهل األهواء والضالل، وللمز  كان السلف الصاحلوتشرهبا قلبها، وهلذا 
 .66840من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 

 

 وأما اجلواب على ما تضمنه السؤال: فنقول وابهلل التوفيق:

 

 ـــ فأما قولك ))ليس كل الناس يسمعون عن اإلسالم..(( 1

 

ة، وال بلغته دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم فهو من أهل الفرت  فإن من مل يسمع عن اإلسالم
والراجح يف أهل الفرتة أهنم ال يؤاخذون مبا كانوا عليه من العصيان بسبب عدم بلوغ الرسالة 
إليهم، وإمنا ميتحنون يوم القيامة، وهذا من رمحة هللا تعاىل هبم، وقد فصلنا ذلك يف الفتوى 

 ، فراجعيها.3191رقم: 

 

ــ وأما قوهلم ))إال أننا يف هذه الدنيا ال نعاقب إىل أن تكون اآلخرة، فيعاقب اجملرمون،  2
فما نفع العقاب(( فهذا كالم غري صحيح ألن هللا تعاىل كثرياً ما يعاقب العصاة والكفار يف 
الدنيا قبل اآلخرة لينتهوا ويعودوا إىل رهبم سبحانه، لكن أكثرهم ال يستشعرون وال يتعظون 

لُّ َقرِيًبا ِمْن هبذه العقوابت، قال تعاىل: َواَل يـَزَاُل الَِّذيَن َكَفُروا ُتِصيبـُُهْم مبَا َصنَـُعوا قَارَِعٌة أَْو حتَُ 
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  وعقوابت هللا تعاىل يف 31َدارِِهْم َحىتَّ أَيْيتَ َوْعُد اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ اَل خُيِْلُف اْلِميَعاَد }الرعد: 
 ة، فقد تكون العقوبة مرضا، وقد تكون نقصا يف املال، وقد تكون بفقدالدنيا كثرية ومتنوع

ْم األحبة، وقد تكون ابهلم والقلق وغري ذلك، قال تعاىل: َفَأَخْذاَنُهْم اِبْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَّهُ 
اَن أَْهَلَها اِبْلَبْأَساِء ِإالَّ َأَخذْ    وقال أيضاً: َوَما أَْرَسْلَنا يف قـَْريٍَة ِمْن َنيب ٍ 42يـََتَضرَُّعوَن }األنعام: 

  قال الشوكاين يف فتح القدير ))أي البؤس والضر، 94َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم َيضَّرَُّعوَن }األعراف: 
وقيل البأساء املصائب يف األموال، والضراء املصائب يف األبدان، وبه قال األكثر، وقال النيب 

جل ليحرم الرزق ابلذنب يصيبه. رواه أمحد وابن ماجة وحسنه صلى هللا عليه وسلم: إن الر 
البوصريي، يف مصباح الزجاجة، وبناء على ذلك فال ميكن ألحد أن يزعم أبن العصاة ال 
يعاقبون أبدا يف هذه احلياة، ألن عقوابت هللا تعاىل يف الدنيا أنواع وأشكال، مث إن زعمهم 

م، ألن عددا كبريا من البشر الذين يؤمنون أبن عقاب اآلخرة ال نفع فيه غري مسلم هل
ابحلساب والعقاب، يكفهم عن املعاصي علمهم مبا أعده هللا تعاىل من العقوبة للعصاة يوم 

 القيامة، وهذا من مثرات اإلميان الطيبة.

 

ــ وأما قوهلم أبن ذبح احليوان تعذيب له: فنقول: إن اإلسالم قد سبق هؤالء يف األمر  3
 احليوان والنهي عن تعذيبه، ونورد لك بعض األحاديث النبوية يف هذا املعىن:ابلعطف على 

 

ــ عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ال تتخذوا شيئا فيه  1
 الروح غرضاً. رواه مسلم

 

ه مسلم اـ وعن أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم: هنى أن تصرب البهائم. رو 2
 أيضاً 

 

قال النووي رمحه هللا: قال العلماء: صرب البهائم أن حتبس وهي حية لتقتل ابلرمي وحنوه، 
وهو معىن )ال تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا( أي ال تتخذوا احليوان احلي غرضا ترمون إليه.. 

 وهذا النهي للتحرمي. اهـ
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ا فلما عمر بنفر نصبوا دجاجة يرتاموهنــ وعن سعيد بن جبري رضي هللا عنه قال: مر ابن  3
رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 لعن من فعل هذا. رواه البخاري ومسلم

 

ــ بل إن النيب صلى هللا عليه وسلم قد أمر ابلعطف على احليوان عند الذبح، فعن شداد  4
ه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: إن هللا كتب اإلحسان على كل ابن أوس رضي هللا عن

شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته ولريح 
 ذبيحته. رواه مسلم

 

قال النووي يف شرح مسلم: ويستحب أن ال حيد السكني حبضرة الذبيحة، وأن ال يذبح 
وال جيرها إىل مذحبها.... وهذا احلديث من األحاديث اجلامعة لقواعد واحدة حبضرة أخرى، 

 اإلسالم.

 

ــ وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر على رجل واضع رجله  5
على صفحة شاة وهو حيد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال: أفال قبل هذا، أتريد أن 

ي، رباين يف الكبري واألوسط واحلاكم وقال: صحيح على شرط البخار متيتها موتتني. رواه الط
 وصححه األلباين.

 

قال املال علي القاري: قال علماؤان: وكره السلخ قبل التربد وكل تعذيب بال فائدة هلذا 
 احلديث.

 

مث حنيلك على مقالة رائعة بعنوان: ذبح احليوان قبل موته ضمان لطهارة حلمه من اجلراثيم، 
 ( وهذا عنواهناlslamwayنشرها موقع طريق اإلسالم )وقد 

 

http://www.islamway.com/?iw ــa 

view&article id 159 
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 وهي مقالة طويلة ومما ورد فيها:

 

" الرمحة ابحليوان: إذا قمنا بذبح احليوان وقطع أوردته، وبعد أن يسيل الدم منه، فهل يشعر 
 احليوان ابألمل من جراء ذلك؟

 

بسيط: قد اكتشف العلم أن مراكز اإلحساس ابألمل تتعطل إذا توقف ضخ الدماء اجلواب 
 عنها ملدة ثالث ثوان فقط، ألهنا حباجة إىل وجود األكسجني يف الدم ابستمرار.

 

 كيف نقول إن هذا احليوان ال حيس ابألمل مع أننا نراه يرفس ويتحرك ويتلوى ويتخبط؟

 

ه فقط، حياً، وما تزال فيه حيوية، ومل يفقد منه غري وعي هذا سببه أن اجلهاز العصيب ال يزال
ويف هذه احلالة مادمنا مل نقطع العنق فإننا مل نعتد على اجلهاز العصيب فتظل احلياة موجودة 
فيه، لكن الذي حيدث يف عملية الذبح بطريقة املسلمني أن يبدأ اجلهاز العصيب إبرسال 

إمداده ابلدماء ألهنا مل تصل إليه، وكأنه ينادي: لقد إشارات من املخ إىل القلب طالباً منه 
انقطعت عين الدماء.. أرسل إلينا دمًا ايها القلب، اي عضالت.. أمدي القلب ابلدماء، 
أيها اجلسم.. أخرج الدماء فإن املخ يف خطر. عندها تقوم العضالت ابلضغط فوراً، وحيدث 

يها ، فتضغط بشدة وتقذف بكل ما فحترك شديد لألحشاء والعضالت الداخلية واخلارجية
من دماء وتضخها إىل القلب، مث يقوم القلب بدوره ابإلسراع يف دقاته بعد أن ميتلئ ابلدماء 
متاماً  فيقوم إبرساهلا مباشرة إىل املخ، ولكنها ــ بطبيعة احلال ــ خترج للخارج وال تصل إليه، 

متاما  حىت يتخلص جسم هذا احليوانفتجد احليوان يتلوى، وإذا به يضخ الدماء ابستمرار 
من الدماء.. وبذلك يتخلص جسم هذا احليوان من أكرب بيئة خصبة لنموا اجلراثيم وأخطر 
مادة على اإلنسان، أي أن احليوان املذبوح يفقد احلياة خالل ثالث ثوان فقط إذا ذبح 

من مؤثرات  هي ابلطريقة الصحيحة، وأن ما نراه يف احليوان من رفس وتشنج وما شابه ذلك
 بقاء احلياة يف اجلهاز العصيب، وال يشعر احليوان املذبوح هبا على اإلطالق "

 

، 34457وأما سؤالك عن مس الكافر للقرآن فقد سبق لنا تفصيل القول فيه يف الفتوى رقم: 
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 فراجعيها.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426ذو احلجة  ‰25
 رؤية شرعية -"الرسائل عرب اهلاتف النقال  .266

ƒ مرة وأستحلفك  100ـ]ما هو حكم الرسائل اليت يف اهلاتف ويكون حمتواها اقرا سبحان هللا
 غريك 10ابهلل أن تقوهلا وتبعثها ل

 أوأمانة يف ذمتك إىل يوم القيامة؟[ـ

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

 

 مر مشروع، وهو من التعاون على الرب والتقوىفإرسال الرسائل اليت حتث على ذكر هللا أ
سواء كانت عرب اهلاتف النقال أو غريه، وإذا قال الذي أرسل الرسالة: أستحلفك ابهلل أن 
تقوهلا أو أن ترسلها لعشرة أشخاص مثاًل أو هي أمانة يف ذمتك، فيشرع ملن أرسلت إليه 

ع التنبيه إىل أن س عليه يف ذلك إمث، مأن يرب بقسم املرسل، وأن يليب طلبه، وإذا مل يلبِ  فلي
العدد يف التسبيح أو األشخاص املطلوب إرسال الرسائل إليهم ال يصلح أن يكون مقصوداً 
لذاته حىت خترج من اإلحداث يف الدين، مث إننا ننبه على أمر مهم وهو أن مجيع ما يتعلق 

نبغي أن يقتصر هو أمر توقيفي يابلعبادة مبا يف ذلك كيفية الذكر وعدده ووقته والدعوة إليه 
وان هللا رض كان السلف الصاحلفيه على ما ورد عن الشارع، ويتجنب ما مل يرد، ولذلك 

عنهم ينكرون ما مل أيلفوه يف أداء العبادة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ففي سنن 
بيه قال: كنا عن أالدارمي، أخربان احلكم بن املبارك أن عمر بن حيىي قال: مسعت أيب حيدث 

جنلس على ابب عبد هللا بن مسعود قبل صالة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إىل املسجد 
فجاءان أبو موسى األشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرمحن بعد؟ قلنا: ال حىت خرج قمنا 

نكرته، ومل أ إليه مجيعاً، فقال له أبو موسى: اي أاب عبد الرمحن إين رأيت يف املسجد آنفاً أمراً 
أر واحلمد هلل إال خرياً، قال: ما هو؟ فقال: إن عشت فسرتاه، قال: رأيت يف املسجد قوماً 
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حلقاً جلوساً ينتظرون الصالة يف كل حلقة رجل ويف أيديهم حصى فيقول كربوا مائة فيكربون 
ذا قلت امائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة، ويقول سبحوا مائة، فيسبحون مائة، قال: فم

هلم؟ قال: ما قلت هلم شيئاً انتظار رأيك، وانتظار أمرك، قال أفال أمرهتم أن يعدوا سيئاهتم 
وضمنت هلم أن ال يضيع من حسناهتم، مث مضى ومضينا معه حىت أتى حلقة من تلك احللق 
فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: اي أاب عبد عبد الرمحن؛ حصى نعد 

التكبري والتهليل والتسبيح، قال: فعدوا سيئاتكم فأان ضامن أن ال يضيع من حسناتكم به 
شيء، وحيكم اي أمة حممد ما أسرع هلكتكم، هؤالء صحابة نبيكم صلى هللا عليه وسلم 
متوافرون وهذه ثيابه مل تبل وآنيته مل تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى 

ن أو مفتتحو ابب ضاللة، قالوا: وهللا اي أاب عبد الرمح -عليه وسلم صلى هللا-من ملة حممد 
ما أردان إال اخلري، قال: وكم من مريد للخري لن يصيبه؟ إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
حدثنا أن قوماً يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم، وامي هللا ما أدري لعل أكثرهم منكم، مث توىل 

 ن سلمة: رأينا عامة أولئك احللق يطاعنوان يوم النهروان مع اخلوارج.عنهم، فقال عمرو ب

 وهللا أعلم.

 (1)." 1424ربيع الثاين  ‰09
 "ال مانع من استحالف املسلم أخاه على أمر ليتأكد منه .267

ƒ ـ]ابختصار شديد أريد أن أشرتي لزوجيت جواال جديدا وخفت منها أن تضع به أغاين
ل ف على كتاب هللا أن ال تستخدمه فيما يغضب هللا عز وجوفيديو كليب فأمرهتا أن حتل

فهل هذا جيوز؟ على العلم أين أكره األغاين وأعرف مدى عواقبها وأدلة حترميها من الكتاب 
والسنة الشريفة وأهنا تلهي عن ذكر هللا لذلك أمرهتا ابحللف حىت ال أحتمل الذنب خاصة 

 هبا مضاعف واحلسنة كذلكوأين أعيش يف مكة املكرمة وأعلم أن الذنب 

 

 أفيدوين جزاكم هللا خرياً.[ـ

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

 

                                         
 5/382فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)



279 

 

فإنه ال مانع شرعاً من أن يستحلف املسلم أخاه املسلم على أمر يريد أن يتأكد منه أو يتوثق 
 عليهم رضوان هللا الصاحل كان السلفله، ولو كان املستحلف غري متهم ابلكذب، فقد 

يستحلف بعضهم بعضاً على أمور يريدون التأكد منها والتوثق هلا، واألمثلة على ذلك كثرية 
فقد استحلف عبيد السلماين وهو أحد أئمة التابعني أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه على 

ال إله إال هو  ذيحديث مسعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي علي: إي وهللا ال
 حىت استحلفه ثالاثً وهو حيلف له. رواه مسلم.

كما استحلف عمر بن عبد العزيز أاب بردة بن أيب موسى على حديث مسعه من أبيه، 
 واستحلف عروة بن الزبري كما يف املوطأ وصحيح ابن حبان.

 احلرام يف وهلذا فال مانع شرعاً من أن تستحلف زوجتك على عدم استخدام اجلوال أو غريه
 أو فيما تكره.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426رجب  ‰02
 "دفع الوساوس وهاجس الزواج .268

ƒ ـ]قبل أن أحصل على البكالوراي كنت أرفض فكرة الزواج ولكن اآلن أصبحت أفكر فيه
دون انقطاع حيث أثر ذلك على دراسيت وحىت على صاليت ال أعرف من أين نزلت علي 

حيث إنه خييل يل أن أحدهم يتبعين ليعرف منزيل حىت هذه الفكرة وأصبحت مهموسة 
خيطبين وخصوصا أصبحت مهموسة ابلرجال امللتحني.أرجو منكم أن تنصحوين فأان أعاين 

 ضغطا نفسيا. وجزاكم هللا خريا.[ـ

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

 

لم لتزويج هو ما أرشد إليه النيب صلى هللا عليه وسفعالج ما ذكرت من التفكري يف شأن ا
وندب إليه معاشر العزاب يف قوله: اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن ملن يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء. أي وقاية من 

 الزان. أخرجه البخاري ومسلم.
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حيث إهنا ال ينبغي هلا أن متتنع على اخلطاب، وال تؤجل شأن الزواج وهذا يشمل املرأة من 
مىت وجدت كفؤا كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 

 فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض. رواه الرتمذي وابن ماجه.

 

 ا.ا أن تطلب من أوليائها أن يلتمسوا هلا كفؤ ولو مل يتقدم إىل املرأة كفؤ فال حرج عليه

 

ونصيحتنا لك أيتها األخت ال ترفضي خاطبا سيما إن كان ذا خلق ودين امتثاال ملا أرشد 
إليه النيب صلى هللا عليه وسلم، وإن مل جتدي أحدا فكلمي ويل أمرك أو حنوه من حمارمك 

مل يتضح يفعلون، و  لصاحلكان السلف اليعرضك على من يتوسم صالحه واستقامته كما 
لنا معىن كونك أصبحت مهموسة على وجه الدقة ولكن إن كان معناها اإلصابة ابلوساوس 
واألوهام فقد يكون سببها حديث النفس وتوقاهنا إىل النكاح، ولكن ينبغي أال تتمادي فيه 
ألنه من الشيطان وقد تستمرئينه حىت تتمكن منك اهلواجس والوساوس فال تستطيعني 
دفعها، وقد تكون العاقبة ما هو أعظم من ذلك. فأعرضي عنها صفحا كلما خطرت لك 

َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نـَزٌْغ فَاْسَتعِ  ْذ وتعوذي ابهلل من الشيطان الرجيم كما قال تعاىل: َوِإمَّا يـَنـْ
  36اِبَّللَِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم }فصلت:

 

اح واملساء وتالوة القرآن الكرمي وسيذهب عنك ذلك إبذن الكرمي وداومي على أذكار الصب
 .3086الرمحن. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1428صفر  ‰08
 "التشدد والتنطع.. معنامها.. وأمثلة عنهما .269

ƒـ]ما هو الفرق بني التشدد يف الدين والتنطع؟ وما هي بعض األمثلة؟[ـ 

                                         
 6/2294فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)



281 

 

 ة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:^احلمد هلل والصال

 

فقد روى البخاري وغريه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: إن الدين يسر، ولن يشاد 
الدين أحد إال غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا ابلغدوة والروحة وشيء من الدجلة. 

م قال: مسلم وغريه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل ويف رواية: القصد القصد تبلغوا. وروى
هلك املتنطعون.. قاهلا ثالاث. والتشدد هو التعمق واملبالغة يف األعمال الدينية وترك الرفق.. 

 وال يفعل ذلك أحد إال عجز وانقطع فيغلب.

 

 نونقل احلافظ يف الفتح عن ابن املنري عند شرحه حلديث البخاري: يف هذا احلديث علم م
أعالم النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع يف الدين ينقطع. وصدق ابن املنري 
رمحه هللا، فقد شاهدان يف هذا العصر بعض الشباب املتحمسني الذين كان هلم غلو وتشدد 

 انتكسوا وانقطعوا.. واحنرف بعضهم إىل اإلفراط أو التفريط.

 

األكمل يف العبادة، فإنه من األمور احملمودة، بل املقصود قال احلافظ: وليس املراد منع طلب 
 منع اإلفراط املؤدي إىل املالل.

 

وأما التنطع فقال النووي: املتنطعون املتعمقون الغالون اجملاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم، 
وقال اخلطايب: املتنطع املتعمق يف الشيء املتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكالم 

 الداخلي فيما ال يعنيهم، اخلائضني فيما ال تبلغه عقوهلم..

 

وقد ذكر أهل العلم أمثلة للتشدد والتنطع، منها تكلف الشخص من العبادة ما ال يستطيع 
فيؤدي به ذلك إىل فوات األفضل أو إىل السآمة فينقطع الشخص. وذلك كمن يتكلف يف 

 اجلماعة، أو به عيناه عن صالة الفجر يفقيام الليل ويطيل فيه حىت يتعب من السهر، فتغل
عن أدائها يف وقتها املختار أو الضروري، ومن ذلك األخذ ابلعزمية يف موضع الرخصة كمن 
يرتك رخصة الفطر يف حال السفر أو املرض، أو يرتك التيمم فيستعمل املاء وهو يضره..... 

ة عما مل يكرهون األسئل كان السلف الصاحلومن التنطع كثرة األسئلة والتفريعات، وقد 
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 يقع، فإذا سئلوا عن شيء مل يقع يقولون: دعوه حىت يقع.

 

قال احلافظ يف الفتح: وأشد من ذلك يف كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع 
 .48482ابإلميان هبا مع ترك كيفيتها ... وميكن أن تطلع املزيد يف الفتوى رقم: 

 وهللا أعلم.

 (1)." 4251ذو احلجة  ‰04
 "املعىن الشرعي للنهي وأنواعه .270

ƒ ـ]ما املقصود ابلنهي؟ وهل كل ما هني عنه فهو حرام؟ وما معىن قوله تعاىل: )..وماهناكم
 عنه فانتهوا..( اآلية وجزاكم هللا كل خري[ـ

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

 

واالمتناع عن الفعل، وهو من األعلى إىل من دونه، وهو  فإن املقصود ابلنهي هو الكف
 يقابل األمر ويضاده.

[ . "وال" الناهية مثل: ال 23وللنهي صيغ منها: ال تفعل مثل: َفال تـَُقْل هَلَُما ُأف  ]اإلسراء:
 [ .43تـَْقَربُوا الصَّالَة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى ]النساء:

اري : إايكم واجللوس يف الطرقات..... رواه البخوالتحذير: مثل قوله صلى هللا عليه وسلم
 ومسلم عن أيب سعيد رضي هللا عنه، ومنها: لفظ النهي، والرتك، وما اشتق منهما ...

واألصل يف النهي من الشارع أن يكون للتحرمي لقوله تعاىل: َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما 
 [ .7هَنَاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا ]احلشر:

َنٌة أَْو ُيِصيبَـُهمْ   َعَذاٌب أَلِيٌم وقوله تعاىل: فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
 [ .63]النور:

ولقوله صلى هللا عليه وسلم يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه: ما هنيتكم عنه 
 تطعتم.فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما اس

هذا هو األصل، ورمبا أييت للكراهة أو خالف األوىل، وهو أقل مراتبه ... والبد أن يدل 
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دليل على صرفه عن األصل الذي هو التحرمي، وميثلون لذلك ابلنهي عن الشرب قائماً، وأنه 
 صلى هللا عليه وسلم شرب قائماً يبني لنا أن النهي للكراهة والتنزيه ال للتحرمي.

 [ .7تبارك وتعاىل: َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا ]احلشر: وقول هللا

يدل على هذه املعاين اليت ذكران، وهو أمر من هللا تعاىل لنا ابألخذ بكل ما أمران به النيب 
ريمها عن غصلى هللا عليه وسلم، واالبتعاد عن كل ما هنى عنه، وقد روى البخاري ومسلم و 

عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أنه قال: لعن هللا الوامشة واملستومشة والنامصة واملتنمصة 
واملتفلجات للحسن املغريات خلق هللا. فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا: أم يعقوب 
 فجاءت إليه فقالت: إنه بلغين أنك لعنت كيت وكيت! فقال: ومايل ال ألعن من لعن رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف كتاب هللا؟ فقالت: لقد قرأت ما بني اللوحني فما وجدت 
فيه ما تقول، فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما 

ت: فإين أرى أهلك [ .؟ قالت: بلى، قال: فإنه هنى عنه، قال7هَنَاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا ]احلشر:
يفعلونه، قال: فاذهيب فانظري، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً، فقال: لو كانت  

 كذلك ما جامعتها.

يفقهون كتاب هللا، ويفهمون أن كل أمر أمر به الرسول صلى  كان السلف الصاحلوهكذا 
ْنِطُق َعِن اهْلََوى*ِإْن : َوَما يَـ هللا عليه وسلم أو هنى عنه إمنا هو من عند هللا تعاىل، قال هللا تعاىل

 [ .4ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى ]النجم:

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423مجادي الثانية  ‰08
 "انتقاد العلماء بني املصلحة والتشفي .271

ƒ ـ]هل جيوز يل أن أنتقد فتوى العلماء الذين يظهرون يف الفضائيات والذين هم على غري
ه أصدقائي منهم ونتدارس ما أفتو به، ومبعىن أصح نبني متييعه وخمالفتمنهج السلف، وأحذر 

 أم أن هذا من الغيبة احملرمة أفيدوان جزاكم هللا خريا؟[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:
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ناس، وهم ين للفال شك أن منزلة العلماء يف اإلسالم عظيمة، فهم ورثة األنبياء، ومحلة الد
الذين استشهدهم هللا تعاىل على وحدانيته، وقرن شهادهتم بشهادته وشهادة مالئكته، فقال 
تعاىل )شهد هللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائمًا ابلقسط ال إله إال هو العزيز 

 احلكيم( .

رهم والنيل من والنقص من قدفإذا كان انتقاد العلماء وفتاواهم بقصد جترحيهم والتشهري هبم 
أعراضهم وتتبع أخطائهم وعثراهتم، فإن هذا ال جيوز ملسلم أن يفعله أبخيه املسلم من عامة 
املسلمني، ويكون التحرمي يف حق العلماء أشد وأعظم، فقد روى اإلمام أمحد وأصحاب 

اي معشر  " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: -رضي هللا عنهما-السنن عن ابن عمر 
من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه: ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم، فإنه من يتبع 
عورة أخيه يتبع هللا عورته حىت يفضحه يف بيته " وقال ابن عساكر: إن حلوم العلماء مسمومة، 

نتقاص والثلب، وسنة هللا يف هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه يف العلماء ابال
 ابتاله هللا عز وجل قبل موته مبوت القلب.

أما إذا كان ذلك بقصد املصلحة وبيان اخلطإ بصورة حمرتمة، فال مانع منه بل إن ذلك 
مطلوب شرعاً، فعلى من علم شيئًا من دين هللا أن يبينه للناس، وإذا مسع أن أحد العلماء 

 ه.حوب ابلدليل الشرعي وأقوال العلماء فيأخطأ فعليه أن يبني خطأه حبكمة واحرتام مص

 يرد بعضهم على بعض ابحرتام وكذلك األئمة الكبار، كان السلف الصاحلومن هذا القبيل 
 4402وكان علماء احلديث يبينون خطأ هذا الراوي وصحة رواية اآلخر، وراجع اجلواب رقم 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1424ربيع الثاين  ‰29
 سه أبنه عامل رابين"حكم وصف اإلنسان نف .272

ƒـ]هل حيق للعامل وصف نفسه ابلعامل الرابين؟[ـ 

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

 

فإن العامل الرابين هو العامل العامل املعلم، فإن حرم خصلة منها مل يقل له رابين كما قال أهل 
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النـُّبـُوَّةَ مُثَّ يـَُقوَل لِلنَّاِس  َن لَِبَشٍر َأن يـُْؤتَِيهُ هللاُ اْلِكَتاَب َواحْلُْكَم وَ التفسري عند قول هللا تعاىل: َما َكا
نِيِ نَي }عمران:   . أي علماء عاملني منسوبني 79ُكونُواْ ِعَباًدا يلِ  ِمن ُدوِن هللاِ َوَلِكن ُكونُواْ َرابَّ

 إىل الرب بزايدة األلف والنون للتفخيم.

 

 .45808العامل الرابين فتواان رقم:  وراجع يف تعريف
 

ولو اتصف املسلم بصفات العامل الرابين فعال فعليه أن حيمد هللا تعاىل على ذلك ويسأله 
 العون على شكره.

 

وال ينبغي له أن يزكي نفسه ويصفها بذلك ألن تزكية النفس منهي عنها شرعا ومذمومة طبعا 
   .32ْم ُهَو َأْعَلُم مبَِن اتَـَّقى }النجم:فقد قال تعاىل: َفاَل تـُزَكُّوا أَنُفَسكُ 

 

 فَِتيالً وقال تعاىل: أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن يـُزَكُّوَن أَنُفَسُهْم َبِل هللُا يـُزَكِ ي َمن َيَشاء َواَل يُْظَلُمونَ 
   .49}النساء:

 

ن املزكي مقال القرطيب يف تفسريه هذه اآلية وقوله تعاىل: فال تزكوا أنفسكم يقتضي الغض 
لنفسه بلسانه واإلعالم أبن الزاكي املزكي من حسنت أفعاله وزكاه هللا عز وجل، فال عربة 

 بتزكية اإلنسان نفسه وإمنا العربة بتزكية هللا له.

 

من الصحابة ومن بعدهم يبتعدون عن تزكية نفوسهم ويكرهون ذكر  وكان السلف الصاحل
وسلم:  كم كتابه وعلى لسان رسوله صلى هللا عليهمآثرهم وهم الذين زكاهم هللا تعاىل يف حم

وقد كان الرجل منهم إذا زكي قال: اللهم ال تؤاخذين مبا يقولون واغفر يل ما ال يعلمون. 
 رواه البخاري يف األدب املفرد وصححه األلباين.

 

ويف رواية غريه: كان أبو بكر إذا مدح قال اللهم أنت أعلم مين بنفسي وأان أعلم بنفسي 
 منهم، اللهم اجعلين خريا مما يظنون واغفر يل ما ال يعلمون وال تؤاخذين مبا يقولون.
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 ولذلك فالعامل الرابين ال يزكي نفسه وال يغرت بتزكية غريه ومدح الناس له..

 

 وعليه أن يقتدي ابلسلف الصاحل ويبتعد عن كل ما جير إىل الغرور..

 

العلماء: إذا كان بقصد الفخر والتعايل على وحمل النهي عن تزكية النفس وذمه كما قال 
 الناس أو ما أشبه ذلك، وأما إن كان ملقصود شرعي فال حرج فيه.

 

 .74140انظر تفاصيل ذلك وأدلته يف الفتوى رقم: 
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1430ربيع األول  ‰18
 "أخذ العلم عن حالق اللحية .273

ƒ بعة وبكالم السلف الصاحل وأان واحلمد هلل ـ]أعلم أن حلق اللحية حرام إبمجاع األئمة األر
مرخ للحية، ولكن أود أن أأتكد من هذه املقولة اليت مسعتها من أحد كبار علماء احلديث 
أبن حلق اللحية من أعمال الفسق الظاهر، وال جيوز أن أتخذ من احلالق رواية احلديث! 

 فهل هذه املقولة صحيحة؟[ـ

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

 

فإنه ذهب اجلمهور إىل حرمة حلق اللحية، واملعتمد يف املذهب الشافعي كراهتها، وهبذا 
 يعلم عدم اإلمجاع على حرمة حلقها، ولكنه ثبت النهي عنه يف عدة أحاديث صحيحة.

 

ني لرابنيني العاملوأما عن األخذ عن حالقها فإن األصل أن أيخذ طالب العلم عن العلماء ا
أهل التقوى والصالح وحيرص على صحبتهم ليتعلم منهم العلم والعمل واألخالق ... فإذا 

 مل جيدهم فلينتقل إىل األمثل فاألمثل ...
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وال أيخذ العلم ممن ليس أهال للقدوة من أهل البدع واملعاصي، إال إذا مل جيد غريهم، فهنا 
كان د أن ينتبه وحيذر من االقتداء هبم يف معاصيهم، فقجيوز له أن يتعلم منهم، ولكن عليه 

رمحهم هللا ينتقون املشايخ الذين أيخذون عنهم العلم وحيذرون من أهل  السلف الصاحل
البدع واألهواء، ورمبا جتنبوا بعض العلماء الصاحلني الذين عندهم بعض التغفل.... فقد قال 

لسرت الفقهاء من اشتهر ابلداينة، وعرف اباخلطيب البغدادي: ينبغي للمتعلم أن يقصد من 
والصيانة، وروى بسنده عن حممد بن سريين قال: إمنا هذا العلم دين، فانظروا عمن أتخذونه. 

 ورواه مسلم يف املقدمة. انتهى.

 

وكان اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن أتخذونه.... ولقد 
ممن يقول:  سبعني -يعين مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-سجد أدركت يف هذا امل

قال فالن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإن أحدهم لو اؤمتن على بيت مال لكان 
به أميناً، فما أخذت منهم شيئاً ألهنم مل يكونوا من أهل هذا الشأن، فلما قدم علينا حممد 

ه وكان شاابً.... انتهى، ذكر ذلك عن مالك برواايت بن شهاب الزهري، ازدمحنا على ابب
 خمتلفة ابن عبد الرب يف التمهيد والذهيب يف السري.

 

 وقال بعضهم: من فضل هللا على احلدث أن يوفق إىل صاحب سنة.

 

وقد شرط احملدثون يف رواة احلديث العدالة، وقد ذكر ابن حجر يف خنبة الفكر يف تعريف 
لكة يف الشخص حتمله على مالزمة التقوى واملروءة، والتقوى اجتناب العدالة: أن العدالة م

األعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة ويف االجتناب عن الصغرية خالف واملختار عدم 
 اشرتاطه خلروجه عن الطاقة إال اإلصرار عليها لكونه كبرية. انتهى.

 

 وقال ابن عاصم يف حتفته:

 

 * ويتقي يف الغالب الصغائرا والعدل من جيتنب الكبائرا
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 وما أبيح وهو يف العيان * يقدح يف مروءة اإلنسان

 

واحلاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن ينتقي مشاخيه، وإذا مل جيد الشيخ املطلوب فله أن يتعلم 
العلم على غريه وال جيعل انتشار الفسوق مربراً لرتك التعلم، وليعلم أنه ال عصمة ألحد بعد 

وأن خطأ املعلم والناصح ال مينع من االستفادة منه، فقد ثبت يف البخاري أن أاب الرسل، 
هريرة قبل النصيحة من الشيطان بعد ما عرف قيامه ابلتلصص والكذب ثالث مرات، ومن 
املعلوم أن أاب هريرة من أعلم الصحابة وشيخه هو أعلم خلق هللا، ولكن هذا مل مينعه من 

و مه ابحنرافه، ويتأكد التثبت فيما يلقيه املنحرف ليعلم هل هاالستفادة من غريه مع عل
، 2711، 1491، 14055، 46100صحيح أم ال، وراجع الفتاوى ذات األرقام التالية: 

17137. 
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426رجب  ‰03
 "حكم طلب املرأة أو الرجل للعلم من بعضهما .274

ƒ علي ابلعلم واحلمد هلل ولذلك أجد الكثريـ]أان شاب يف السابعة عشر من العمر من هللا 
من اإلخوة يسألوين ويستفسرون مين عن بعض األشياء اليت أجيدها كنت أحتدث مع 

 "\" حمادثه خاصة\معظهمهم عرب املاسنجر 
وكانوا مجيعهم من الشباب حىت استضافتين إحدى األخوات بغرض العلم تكربين سنا مع 

طالب وهي تعمل يف شركة عرفت ذلك عندما عرضت أين ال أعلم سنها احلقيقي ولكين 
علي تصميم ورقة عمل للشركه اليت تعمل هبا، املهم أين حىت ال أعرف امسها واملعاملة بيننا 

" ومل أشعر قط أين أفعل شيئا خطأ حيث إين ال أجيبها مثال \" سؤال وجواب \رمسية جدا 
دت يف زايريت ألحد املنتدايت وج ألهنا فتاة وأان فىت فأان أعامل اجلميع سواسية ولكن

موضوعا عن هذا دخلت املوضوع وجدت اإلخوة فيه مينعون أي حديث مهما كان فما 
دمت أنت ذكر وهي أنثى ولست من حمارمها يبقى حرام حرام طبعا كالمهم عن غرف 
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 احلديث والشات واملاسنجر

علم حرام فهل طلب الوليس عن املنتدايت اليت يل سؤال آخر عنها سأضعه يف منوذج آخر 
ما دام بني ذكر وأنثى؟ السيدة عائشة رضي هللا عنها كانت تعلم الرجال عرب حجاب أليست 
الشاشة والبعد الذي يبلغ عشرات ومئات الكيلومرتات حجاب كاف؟ أمتىن أن يكون السؤال 

 واضحا وغري مبهم.[ـ

 ما بعد:^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أ

 

فإن األصل يف الشرع منع أي عالقة بني رجل وامرأة أجنبيني سدا للذريعة، إال إذا كان ذلك 
مضبوطا ابلضوابط الشرعية من عدم اخللوة واالختالط املريب واخلضوع ابلقول واالقتصار 
على قدر احلاجة إذا دعت لذلك، فإذا كانت املرأة تسأل عما أشكل عليها من أمور دينها 

 دنياها.. فال حرج يف ذلك شرعا. قال هللا تعاىل: َفال خَتَْضْعَن اِبْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي يف أو 
  . وقد أمر هللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني 32قـَْلِبِه َمَرٌض َوقـُْلَن قـَْوالً َمْعُروفاً }األحزاب: 

ُتمْ بسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم، فقال تعاىل: َفاْسأَلوا أَ   ال تـَْعَلُموَن ْهَل الذ ِْكِر ِإْن ُكنـْ
  . وأهل الذكر يف كل شيء هم أهل االختصاص فيه، وقال النيب صلى هللا 43}النحل: 

عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه أصحاب السنن وصححه األلباين. 
الشرعية  لضوابطرجاال ونساء أيخذون العلم بعضهم من بعض اب كان السلف الصاحلوهلذا 

 اليت أشران إىل بعضها.

 

وعلى ذلك؛ فطلب املرأة أو الرجل للعلم من بعضهما ليس حبرام إذا ضبط ابلضوابط 
الشرعية، ورمبا انتقل من مرحلة اجلواز إىل الوجوب، سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق 

 الشات وأمن اخلاصة يف وسائل االتصال املختلفة مع االحتياط التام وعدم احملادثة يف الغرفة
 .22324الفتنة من اجلانبني. وملزيد من الفائدة نرجو االطالع على الفتوى رقم: 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425شعبان  ‰18
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 "حكم ختصيص قسم من البيت للضيوف .275

ƒ ـ]ما حكم أن خيصص املرء غرفة مستقلة يف بيته الستقبال من يضيفه من أقاربه وأصدقائه
وحسن ضيافتهم، فقد حصل خالف بيين وبني أهل بييت حول ذلك ومت ويقوم إبكرامهم 

الذهاب إىل أحد املشايخ فحرم علي أن اقتطع أي شيء من بييت وقال إنه بيت للزوجية وال 
حيق لك التصرف فيه وال ِبزء منه ومن يضيفك عليك إبنزاله يف الفندق أو أن تستأجر له 

رفتان مع ل ختصيصي للغرفة املذكورة تبقى منه غبيتا، مع العلم أبن بييت ملك يل ويف حا
مطبخ ومحامان مستقالن ألهل بييت، وأحب أن أضيف.. إنين شخص معروف من قبل 
أقاريب ويل واحلمد هلل أصدقاء وهلم علي واجبات ويقابلونين مبودة وكرم عند زايريت هلم وأحوايل 

 اً.[ـا، أفيدوين؟ جزاكم هللا خري املادية واحلمد هلل ميسورة وال يكلف هللا نفسا إال وسعه

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

 

فال مانع شرعًا أن خيصص املسلم غرفة من بيته لضيوفه إذا بقي من البيت ما يكفي أهله 
يه ف ومل يشرتكوا مع الضيوف يف املرافق، ورمبا يكون ذلك هو األوىل واألفضل إذا مل يكن

تكلف، فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: فراش للرجل، وفراش المرأته، وفراش للضيف، 
والرابع للشيطان. رواه مسلم وغريه، وعلى ذلك فال مانع أن يعد املسلم أو خيصص فراشا 

 وغرفة وما حيتاجه الضيف يف منزله.

 

رعاً، وخاصة لف املنهي عنه شأما اإلجيار لبيت آخر أو يف الفندق فال خيفى ما فيه من التك
إذا كان للشخص بيت يكفي أهله وضيفهم، فقد روى الطرباين وغريه عن سلمان رضي هللا 

 عنه قال: هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندان.

 

شيخ فال معىن لقول هذا ال -دون تكلف-وما دام البيت ملكا لك ويتسع ألهلك وضيوفك 
يوفهم يف بيوهتم يستضيفون ض كان السلف الصاحلحرمي ختصيص جزء منه لضيوفك، فقد بت

إن شاء هللا تعاىل، وللمزيد عن حكم الضيافة وحقوق  -يف حد ذاته-وال حرج يف ذلك 
 .35629الضيف نرجو االطالع على الفتوى رقم: 
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1426ربيع األول  ‰25
 ة الناس"ابذيل كل غال ورخيص هلداي .276

ƒ ،ـ]لقد اختذت من مسيحية صديقة يل ملدة ال تقل عن مثانية أشهر وتعاملين معاملة حسنة
وتقول أبهنا حتبين لكنها أحياانً كانت تسبب يل بعض اإلزعاج وهي بعد ذلك حتاول وبشىت 
الوسائل أن أساحمها وأفعل ذلك ولكن يف الفرتة األخرية حدث خالف بيين وبينها ورمبا 

قالت يل أبهنا مستعدة أبن تصبح مسلمة وتعلن إسالمها، ولكن ضمن شروط  لرتضيين
وقلت هلا إين ال أحبك ومل أحببك وال أريد صداقتك وال أريد حىت رؤيتك وإن قابلتك فلن 
أسلم عليك رغم أين قد ساحمتها، ولكن هذه املرة ال أريد فتح صفحة جديدة وبداية معها 

دعتها ئذ أصبحت تتصرف كالذي فقد عقله وتتهمين أبين خألين مل أعد أطيق تصرفاهتا عند
طوال تلك الفرتة وجعلتها تعيش يف وهم وضيعت وقتها وجهدها فهل ما فعلت فيه من 

 الصواب دلوين أكرمكم هللا؟ وشكراً لكم.[ـ

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

 

مع الكفار ابلضوابط الشرعية، حبيث ال تصل املعاملة معهم إىل  فال مانع شرعاً من التعامل
احملبة واملودة والرضى مبا هم عليه واملواالة هلم، وإمنا جيب أن يبقى التعامل معهم يف حدود 
اإلنصاف هلم والعدل معهم واإلحسان إليهم، إذا كانوا مساملني )غري حماربني( ، كما قال 

َهاُكمُ  يِن َوملَْ خُيْرُِجوكُ  هللا تعاىل: اَل يـَنـْ م مِ ن ِداَيرُِكْم َأن َترَبُّوُهْم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم يف الدِ 
َهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن قَاتـَُلوكُ  َا يـَنـْ يِن َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي* ِإمنَّ ْم يف الدِ 

ُْم َفُأْولَِئكَ َوَأْخَرُجوكُ  ُهُم الظَّاِلُموَن  م مِ ن ِداَيرُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأن تـََولَّْوُهْم َوَمن يـَتَـَوهلَّ
 [ .8-7]املمتحنة: 

 

وما دامت هذه املرأة تريد اإلسالم فعليك أن تساحميها وتقبلي معذرهتا، ولعل هذا خري ساقه 
ن يهدي هللا هدايتها، فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: أل هللا تعاىل إليك لتكوين سبباً يف
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 كان السلف الصاحلبك رجاًل واحداً خري لك من محر النعم. رواه البخاري ومسلم، وقد 
يبذلون كل غال ونفيس هلداية الناس وأتليف قلوهبم حىت يدخلوا يف اإلسالم، نسأل هللا 

 تعاىل التوفيق واهلداية للجميع.

 

 لم.وهللا أع

 (1)." 1425ربيع األول  ‰06
 "هل قول: أان ممنوع شرعا .277

ƒ ـ]كنت أريد أن أسأل عن كلمة: أان. هل عندما أتكلم وأقول أان أان، هل أان من الشيطان
 أم ليس هبذا األمر شيء؟[ـ

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

 

 أان إذا مل يقصد هبا الكرب أو الرايء أو تعظيم النفس.فال حرج يف قول املتكلم أان 

 

من الصحابة رضوان هللا عليهم ومن بعدهم يقولون: أان ورمبا كان  كان السلف الصاحلفقد 
حبضرة النيب صلى هللا عليه وسلم فلم ينههم عنها، ومن املعلوم عند أهل العلم أن أتخري 

صلى هللا عليه وسلم: ال يسكت على منكر، البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، وأن النيب 
ففي صحيح مسلم وغريه عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من أصبح 
منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أان، قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أان، 

ل: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أان، قا
قال أبو بكر: أان، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما اجتمعن يف امرئ إال دخل 

 اجلنة.

 

وقد وقع مثل هذا لكثري من الصحابة والتابعني ومل ينكر بعضهم على بعض، وأما ما جاء 
ليه وسلم: فدققت  عيف الصحيحني وغريمها عن جابر بن عبد هللا قال: أتيت النيب صلى هللا
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 الباب فقال: من هذا؟ قلت أان، قال أان أان كأنه كرهه.

 

قال العلماء: كرهها، ألن أان ال تعرف الغائب عن املتكلم، والنيب صلى هللا عليه وسلم إمنا 
 قال من هذا ليعرف من يدق الباب.

 

 قال النووي:

 

مسه وإن قال ، بل ينبغي أن يقول فالن ابوإمنا كره ألنه مل حيصل بقوله أان فائدة تزيل اإلهبام
أان فالن فال أبس كما قالت أم هانئ حني استأذنت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: من 
هذه؟ فقالت: أان أم هانئ، وال أبس أن يصف نفسه مبا يعرف به إذا مل يكن منه بد وإن  

ن أو القاضي أو فيت فالكان صورة له فيها تبجيل وتعظيم أبن يكين نفسه أو يقول أان امل
 الشيخ.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1430مجادي الثانية  ‰01
 "داللة القرآن وتصريح السنة على حرمة تشبه الرجال ابلنساء والعكس .278

ƒ ـ]سؤايل حول املتشبهني من الرجال ابلنساء واملتشبهات من النساء ابلرجال هل يوجد
 نص قرآين بذلك أو حول ذلك املوضوع؟[ـ

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

 

  وقال 7فقد قال هللا تعاىل: َوَما َآاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا }احلشر: 
َ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل }التغابن:  طَاَع لرَُّسوَل فـََقْد أَ   وقال تعاىل: َمْن يُِطِع ا12تعاىل: َوَأِطيُعوا اَّللَّ

نَـ 80اَّللََّ }النساء:  ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ ُهْم مُثَّ   وقال تعاىل: َفاَل َوَربِ َك اَل يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِ 
ُدوا يف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًما }النساء:    فهذه اآلايت وما 65اَل جيَِ

كثرية يف كتاب هللا عز وجل، تدل ضمنا على حرمة تشبه أحد اجلنسني ابآلخر..  أشبهها  
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كما جاء النهي عن ذلك يف الصحيحني وغريمها على لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
  4ـ  3الذي قال هللا تعاىل عنه: َوَما يـَْنِطُق َعِن اهْلََوى ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى }النجم: 

يفقهون كتاب هللا ويفهمون أن كل أمٍر أمَر به رسول هللا صلى  ان السلف الصاحلكهكذا 
هللا عليه وسلم، أو هني هنى عنه إمنا هو من عند هللا تعاىل، هذا إذا كان قصدك وجود الدليل 

 على النهي من القرآن.

 

ن الرجال مأما إذا كان قصدك أوسؤالك عن نص من القرآن الكرمي يقول: لعن هللا املتشبهني 
ابلنساء، واملتشبهات من النساء ابلرجال، فهذا غري موجود يف كتاب هللا تعاىل هبذا اللفظ؛ 

 وإمنا هو يف احلديث.

 

، 22121، 70155، 53158وللمزيد نرجو االطالع على الفتاوى التالية أرقامها: 
 ، وما أحيل عليه فيها.17864

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1427صفر  ‰25
 وط جواز الغيبة"أحوال وشر  .279

ƒ ـ]أان مدرسة ومشرفيت تستشريين يف كل شيء حيث جتد لدي الرأي الصائب واحلكيم
وكثريا ما حتدثين عن تصرفات بعض املدرسات اخلاطئة إما يف أسلوب تدريسهن أو أخالقهن 
وذلك من أجل اجياد احللول املناسبة واالبتعاد عن املشاكل ألن بعضهن ال حيبنب توجيه 

هلن أو تعليمهن الصواب فهل هذه املناقشة اليت أانقشها معها عن املدرسات اهتامات 
وكالمها عنهن هبدف مصلحة التالميذ والعمل وتفكريي إلجياد احللول املناسبة تعترب من 

 الغيبة والنميمة.

 أجيبوين ابرك هللا فيكم.[ـ

 :^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد
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فال شك أن الغيبة والنميمة من أقبح الذنوب واملعاصي اليت يرتكبها املسلم يف حق أخيه 
 املسلم، وأهنما من كبائر الذنوب أعاذان هللا منهما.

 

  َفَكرِْهُتُموهُ  قال هللا تعاىل: }وال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضاً َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن أَيُْكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً 
 (12)احلجرات: 

 

 (12ـ  11وقال تعاىل يف شأن النميمة: }مَهَّاٍز َمشَّاٍء بَِنِميٍم*َمنَّاٍع لِْلَخرْيِ ُمْعَتٍد أَثِيٍم  )القلم: 
 

 هذا هو األصل احلرمة وسد الطريق إىل كل ما يؤدي إىل الغيبة والنميمة ...

 

  العلم أمثلة على ذلك ولكن الشرع أابحهما لغرض املصحلة ودفع الضرر، وقد ذكر أهل
 كجرح اجملروحني من الرواة والشهود واملؤلفني..

 

ومن ذلك إذا رأى شخصا يريد أن يتعامل مع أخيه املسلم بشراكة أو إجارة أو زواج فمن 
 ابب مصلحته والنصيحة له أن يبني له أن هذا الشخص ال يصلح لذلك.

 

على  أييت منها بقصد املصلحة واحلرص وعلى ذلك.. فإن كان ما تفعله السائلة الكرمية إمنا
ان كنفع الطالب والعمل على إجياد احللول املناسبة فنرجو أال يكون بذلك أبس، كما 

رضوان هللا عليهم يذكرون عن بعض الرواة والشهود ... حفاظا على الدين  السلف الصاحل
واملصلحة العامة، ولكن ال جيوز االسرتسال بذكر عيوب اجملروح، وإمنا تقتصر على ما تدعو 

 احلاجة إليه.

ولتعريف الغيبة والنميمة.. وحكمها وأسباهبا وعالجها وما جيوز منها.. وأقوال العلماء حول 
 .6710ضوع نرجو من السائلة الكرمية أن تطلع على الفتوى رقم: هذا املو 
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1425مجادي الثانية  ‰04
 "اخلوف من سوء اخلامتة مع رجاء الرب الكرمي .280

ƒ  ـ]دائما ما يطاردين أين ال أعرف هللا عز وجل متام املعرفة، مع العلم أبين ملتزم شرعيا وأفعل
ري اخلريات تقراب إىل هللا ويطاردين دائما سوء اخلامتة وأن هللا غكل ما أستطيع عليه من فعل 

راض عين وأن مجيع صلوايت غري مقبولة، فماذا أفعل ألين على طول الوقت أخاف من سوء 
 اخلامتة؟[ـ

 ^خالصة الفتوى:

 

ة  عمما يزيد يف معرفة هللا تعاىل تدبر القرآن، والنظر بعربة يف خملوقات هللا تعاىل، وكذلك مطال
كتب العقيدة، ومعاين صفاته تعاىل من عظمة وكربايء ورمحة وعفو ومغفرة وحنو ذلك، أما 
عدم قبول الطاعة وسوء اخلامتة فذلك من األمور اليت كان السلف خيافها، وهو دليل على 
عدم العجب ابألعمال، لكن ال ينبغي أن يبالغ املرء يف ذلك لئال يصل األمر إىل حد 

 أن يعمل الطاعات ويرجو قبوهلا من هللا تعاىل. القنوط، بل ينبغي

 

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

 

فإن املخاوف اليت تراها تدل على اخلري والبعد عن الرايء والعجب ابألعمال، لكن ال ينبغي 
 تدبر القرآن، عرفة هللا تعاىلاملبالغة يف ذلك لئال يصل األمر إىل حد القنوط، ومما يزيد يف م

والنظر بعربة يف خملوقات هللا تعاىل، وكذلك مطالعة كتب العقيدة، ومعاين صفات هللا تعاىل 
من عظمة وكربايء ورمحة وعفو ومغفرة وحنو ذلك، واملسلم مطالب بعبادة ربه إبخالص 

نبلي يف اآلداب احل وإتقان وال يقنط من قبول طاعته، بل يسن له رجاء قبوهلا، قال ابن مفلح
 الشرعية: ويسن رجاء قبول الطاعة، والتوبة من املعصية. انتهى.

 

                                         
 9/3185فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)



297 

 

ا، فعن خيافوهن كان السلف الصاحلمع أن عدم قبول الطاعة وسوء اخلامتة من األمور اليت 
عائشة رضي هللا عنه قالت: سألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن هذه اآلية: َوالَِّذيَن يـُْؤتُوَن 

َتوا وَّقـُُلوهُبُْم َوِجَلٌة. قالت عائشة: هم الذين يشربون اخلمر، ويسرقون؟ قال: ال؛ اي بنت َما آ
الصديق، ولكنهم الذين يصومون، ويصلون، ويتصدقون، وهم خيافون أن ال يقبل منهم، 

 أولئك الذين يسارعون يف اخلريات. رواه الرتمذي وابن ماجه.

 

ماً كانوا من حسناهتم أن ترد عليهم أشفق منكم على وقال احلسن البصري: لقد أدركنا أقوا
سيئاتكم أن تعذبوا عليها. وقال: املؤمن مجع إحساانً وشفقة )أي خوفاً( واملنافق مجع إساءة 
وأمناً. ولكن ينبغي أن يكون هناك يف املقابل رجاء ورغبة إىل هللا يف أن يقبل هذا العمل، 

 .35806ر، وانظر يف ذلك الفتوى رقم: فاخلوف والرجاء للمؤمن كاجلناحني للطائ
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429ربيع األول  ‰09
 "ينبغي للعبد أن يكون بعد رجوعه من احلج خريا مما كان .281

ƒ ـ]زوجيت ذهبت إىل احلج ورغم حجها فهي تستمع إىل األغاين اخلسيسة وتشاهد األفالم
 وبعض األحيان تتكلم يف الناس أي النميمة.

 

ا تثور وتقول إليك عين.فسؤايل كالتايل: هل حجها ما زال صحيحا أم بطل. وكلما أنصحه
 . أفيدوين يرمحكم هللا.

 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ا[ـ

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

 

ؤثر رمة والغيبة والنميمة وحنوها مفمما ال شك فيه أن ارتكاب املعاصي كسماع األغاين احمل
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على الطاعات؛ بل بعض املعاصي قد حتبط الطاعات السابقة هلا، وقد عددان بعضها يف 
 .57512والفتوى رقم:  48724الفتوى رقم: 

 

رضي هللا عنهم خيشون على أعماهلم الصاحلة من البطالن، وقد  كان السلف الصاحلوقد 
 ابب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر. بوب البخاري يف صحيحه اباب مساه

 

وهلذا فعلى زوجتك أن حتافظ على حجها بلزوم الطاعات واجتناب املعاصي، وقد نص 
العلماء على أن من عالمات قبول احلج أن يزداد صاحبه يف عمل اخلري. قال النووي: ينبغي 

ج، وأن يكون خريه آخذا أن يكون بعد رجوعه خريا مما كان، فهذا من عالمات قبول احل
 يف ازدايد.

 

ولكننا مع ذلك ال نقول إن هذه املعاصي تبطل احلج، وإمنا خيوف العاصي من بطالن ثواب 
 عمله بسبب معاصيه وآاثمه.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426مجادي الثانية  ‰10
 "كيف جتعل حياتك كلها عبادة .282

ƒ احلمد دخلي مرتفع ولكن أعمل من ـ]أعمل إبحدى املؤسسات ابململكة السعودية وهلل
الساعة العاشرة صباحًا وحىت الثانية عشر ليال وال يوجد أايم راحة خالل األسبوع وعليه 
فإىن أجد ضيقا ألنه ليس هناك وقت هلل يف يومي سوى الصلوات اخلمس وابلكاد وابقي 

دنيا يف قليب لاليوم عمل يف حني أننا خلقنا للعبادة ليس إال وأخشى على نفسي أن تدخل ا
ملا أحصل عليه من مال وطالبت مراراً من مدرائي ابلعمل أن خيفضوا يل عدد ساعات العمل 

 ولكن دون جدوى ماذا علي  أن أفعل ابهلل عليكم؟
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 أفيدوىن فأان أريد أان يكون معظم يومي هلل مأجورين.[ـ

 د:^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بع

 

فال شك أننا ما خلقنا إال لعبادة هللا تعاىل وحده ال شريك له، كما قال هللا تعاىل: َوَما 
نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن ]الذارايت:     .56َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

الشامل ال تقتصر على أداء الصالة أو غريها من الشعائر التعبدية.  -مبعناها-ولكن العبادة 
سالم تشمل مجيع مناحي احلياة، وإبمكان املسلم أن حيول حياته كلها إىل فالعبادة يف اإل

عبادة إذا استصحب النية الصاحلة يف أعماله العادية، فيقصد بعمله احلصول على املال 
 احلالل لينفق على نفسه ويؤدي به ما فرضه هللا عليه من احلقوق والواجبات.

يب ي على طاعة هللا تعاىل، فقد صح عن النكما يقصد أبكله وشربه ونومه وراحته التقو 
 صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ويف بضع أحدكم صدقة ... رواه مسلم.

 وصح عن معاذ رضي هللا عنه أنه قال: إين ألحتسب نوميت كما أحتسب قوميت.

وهلذا ننصحك ابستصحاب النية الصاحلة يف أعمالك كلها، وخاصة يف هذا الدوام الطويل، 
ظ على أداء ما افرتض هللا تعاىل عليك من حقوق هلل تعاىل ولعباده، ولتكن الدنيا وأن حتاف

 ، ولتحذر من دخوهلا إىل قلبك.كان السلف الصاحليف يدك، كما 

مث إننا نوصيك أيضًا أبال تغفل عن ذكر هللا، فقد مدح هللا قوما فقال: رَِجاٌل الَّ تـُْلِهيِهْم 
   .37ِر اَّللَِّ }النور: جِتَاَرٌة َواَل بـَْيٌع َعن ذِكْ 

، 4476، 24782وملزيد من الفائدة نرجو االطالع على الفتاوى التالية أرقامها: 
37734. 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425ذو احلجة  ‰04
 "اخلوف على النفس من النفاق من هدي السلف ولكن بغري أيس أوقنوط .283

ƒ فريق بني والنسيان وعدم التـ]اي فضيلة الشيخ: من فرتة أصبحت أعاين من عدم الرتكيز
ما هو صحيح وخاطئ لدرجة أنين أشعر وكأن هناك فراغا يف رأسي ال أستطيع التفكري يف 

                                         
 9/5263فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)



300 

 

أي شيء ال أعرف ما الذي جيب أن أفعله أو ال أفعله، جتدين يوما ذاكريت قوية، وأايما ال 
آلايت اليت وا أستطيع تذكر يف أي يوم حنن، اثنيا: عندما أقرأ القرآن وخاصة آايت الوعيد

تتحدث عن املنافقني والكفار أشعر وكأن هذه اآلايت عين أان أرجو سرعة الرد وأان يف حرية 
اتمة، أدعو هللا أن يغفر يل ولوالدي وجلميع املؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات، وسدد 

 هللا خطاكم ملا يف اخلري ويرضاه؟ وجزاكم هللا عنا كل خري.[ـ

 لصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:^احلمد هلل وا

 

فننصح السائلة الكرمية بتقوى هللا تعاىل واحملافظة على أوامره واالبتعاد عن نواهيه، كما 
نوصيها ابحملافظة على األذكار واألدعية املأثورة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وخاصة أذكار 

... وال أبس أن تستعمل الرقية الشرعية إذا كانت ختشى  الصباح واملساء واخلروج والدخول
من أن تكون مصابة ابلعني أو السحر.. كما ننصحها بزايرة األطباء املختصني وعرض ما 

 تشكوه عليهم الحتمال أن يكون مرضا عضواي أو نفسيا.

 

ر آبية رمحة م وأما عن السؤال الثاين: فإن شأن املسلم إذا قرأ كتاب هللا تعاىل أن يتدبره وإذا
سأل هللا تعاىل ورجاه.. وإذا مر آبية عذاب استعاذ ابهلل تعاىل وخشي عقابه، وإذا مر 

لسلف كان ابصفات املنافقني والكفار خشي من ذلك واستعاذ هللا تعاىل منه، وهكذا 
رضوان هللا تعاىل عليهم، وكانوا خيافون على أنفسهم من النفاق ... فقد نقل احلافظ  الصاحل

الفتح وغريه عن املعلى بن زايد قال: مسعت احلسن حيلف يف هذا املسجد ابهلل الذي ال  يف
إله إال هو ما مضى مؤمن قط وال بقي إال وهو خياف من النفاق ... وما أمنه إال منافق 

 وما خافه إال مؤمن ...

 

اف وقال ابن أيب مليكة: أدركت ثالثني من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم كلهم خي
 النفاق على نفسه ...

 

وعلى هذا فتدبر آايت القرآن الكرمي ومعرفة أوصاف الكفار واملنافقني واخلوف منها ... 
ظاهرة صحية، وصفة حممودة ينبغي للمسلم أن حيافظ عليها، ولكن خوف املسلم جيب أن 
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هما فال يدعوه أو يوصله إىل حد اليأس والقنوط بل جيب أن يكون متوازاًن مع الرجاء، 
ابلنسبة للمسلم كاجلناحني للطائر ال يستغين أبحدمها عن اآلخر، نسأل هللا تعاىل لنا ولك 

 القبول والثبات والشفاء.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425رمضان  ‰24
 "توبة الظامل لنفسه والظامل لغريه .284

ƒـ]السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

أميت"  وسلم: "شفاعيت ألهل الكبائر من إيل فضيلة الشيخ حديث الرسول صلى هللا عليه
هل املقصود يف هذا احلديث أهل الكبائر الذين ماتوا ومل يتوبوا أو يشمل الذين اتبوا أيضا 

 يعين هل يدخل التائب من الكبائر مهما عظمت النار بعد التوبة.

 وجزاك هللا خرياً.[ـ

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

 

فاملقصود يف احلديث الصحيح املذكور أهل الكبائر الذين ماتوا ومل يتوبوا، ألن نصوص 
الكتاب والسنة دالة على أن من اتب إىل هللا مستوفيًّا لشروط التوبة اتب هللا عليه، مهما 

 عراقي يفيف ما نقله عنه ال -عظمت الكبائر، ال يلحقه الوعيد. قال أبو العباس القرطيب 
 وابن حجر يف الفتح: من استقرأ الشريعة علم أن هللا يقبل توبة الصادقني -طرح التثريب 

 قطعاً. وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم: والتوبة تكفر الكبائر بغري تردد.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى: نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة 
قرآن قد دل  على أن هللا يغفر الذنوب مجيعاً ملن اتب، وهذا متفق عليه بعدم التوبة؛ ألن ال
 بني املسلمني. اهـ

وقال أيضاً يف الفتاوى الكربى: قد علم يقيناً أن كل ذنب فيه وعيد فإن حلوق الوعيد مشروط 
بعدم التوبة؛ إذ نصوص التوبة مبينة لتلك النصوص، كالوعيد يف الشرك، وأكل الراب، وأكل 
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اليتيم، والسحر، وغري ذلك من الذنوب، ومن قال من العلماء توبته غري مقبولة، فحقيقة مال 
قوله اليت تالئم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة اجملردة تسقط حق هللا من العقاب، 
وأما حق املظلوم فال يسقط مبجرد التوبة، وهذا حق، وال فرق يف ذلك بني القاتل وسائر 

ل ن اتب من ظلم مل يسقط بتوبته حق املظلوم، لكن من متام توبته أن يعوضه مبثالظاملني، فم
مظلمته، وإن مل يعوضه يف الدنيا، فال بد له من العوض يف اآلخرة، فينبغي للظامل التائب أن 
يستكثر من احلسنات، حىت إذا استوىف املظلومون حقوقهم مل يبق مفلساً. ومع هذا فإذا شاء 

ظلوم من عنده فال راد  لفضله، كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك ملن هللا أن يعوض امل
 يشاء. اهـ

وكون الكبائر ُتكفَّر ابلتوبة الصادقة ال مينع ذلك التائب من الوجل واخلوف من هللا تعاىل، 
 وطمعه يف شفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم.

ى هللا عليه لم شفاعة الرسول صلقال أبو عبد هللا القرطيب يف تفسريه: إمنا يطلب كل مس
وسلم، ويرغب إىل هللا يف أن تناله؛ العتقاده أنه غري سامل من الذنوب، وال قائم هلل سبحانه 
بكل ما افرتض عليه، بل كل واحد معرتف على نفسه ابلنقص، فهو لذلك خياف العقاب، 

قيل: وال أنت  تعاىل، فويرجو النجاة، وقال صلى هللا عليه وسلم: ال ينجو أحد إال برمحة هللا
 اي رسول هللا؟ فقال: وال أان إال أن يتغمدين هللا برمحته.

يتهمون أعماهلم وتوابهتم وخيافون أن ال يكون قد قُبل منهم ذلك.  كان السلف الصاحللذا 
قال احلسن البصري: أدركت أقوامًا لو أنفق أحدهم ملء األرض ما أمن؛ لعظم الذنب يف 

يل : فإن قال قائل: فما معىن اخلوف بعد التوبة واملغفرة؟ قيل له: هذه سبنفسه. قال القرطيب
العلماء ابهلل عز وجل أن يكونوا خائفني من معاصيهم وجلني، وهم أيضاً ال أيمنون أن يكون 

 قد بقي من أشراط التوبة شيء مل أيتوا به، فهم خيافون من املطالبة به. اهـ.

 وهللا أعلم.

 (1)." 2414مجادي األوىل  ‰02
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 "أمور جالبة للرزق .285

ƒـ]بسم هللا الرمحن الرحيم 

رآن يف يستعينون ابلق كان السلف الصاحلهل يوجد هناك رقية ملمارسة التجارة؟ وكيف 
 التجارة؟

 وماهي األدعية املأثورة جللب الرزق؟

 جزاكم هللا خريا.[ـ

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

فال نعلم رقية خاصة تقال للتجارة، ولكن مما يستعان به يف ذلك كثرة االستغفار فإهنا سبب 
سََّماَء عظيم من أسباب الرزق، وقد قال تعاىل )فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاراً*يـُْرِسِل ال

-11-10ْم َأهْنَاراً( )نوح:نَي َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعْل َلكُ َعَلْيُكْم ِمْدرَاراً* َومُيِْددُْكْم أِبَْمَواٍل َوبَنِ 
12) 

َ جَيَْعْل َلُه خَمَْرجاً *َويـَْرزُْقهُ ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسُب(  ومن ذلك أيضاً تقوى هللا لقوله )َوَمْن يـَتَِّق اَّللَّ
عان ليه وسلم " البي( ومن ذلك الصدق يف التجارة لقوله صلى هللا ع3)الطالق: من اآلية

ابخليار ما مل يفرتقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن كذاب وكتما حمقت بركة بيعهما 
" رواه البخاري ومسلم. ومن ذلك دعاء هللا أن حيفظ املال ويبارك فيه، ومن ذلك السعي 

 عليه وسلم للتجارة يف أول النهار، فعن صخر الغامدي رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا
قال " اللهم ابرك ألميت يف بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم من أول النهار. 
وكان صخر رجاًل اتجراً وكان يبعث جتارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله " رواه أبو داود 

 والرتمذي وغريمها.. ومن ذلك أداء حق املال من زكاة ونفقة واجبة.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423ذو احلجة  ‰80
 "املؤمن يستحضر املوت يف كل حلظة .286

ƒ ـ]سألين أحد األشخاص هذا السؤال ولكين عجزت عن اإلجابة عليه فورا وهو: لو علمت
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 أنه سيبقى أسبوع واحد يف حياتك ماذا ستفعل فيه؟

 وجزاكم هلل خرياً.[ـ

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

 

فلو قدر أن شخصاً علم أنه بقي يف حياته مدة معينة أسبوع أو أقل أو أكثر فعليه أن حيسن 
الظن بربه، وأن جيتهد يف العبادة والطاعة، وأن جيتنب احملرم، ويتحلل من مظامل العباد.. سواء  

 كانت مظامل يف النفس أو يف املال أو يف العرض.

 ري.فل، ويكثر من ذكر هللا ودعائه حىت خيتم له على خوعليه أن يسارع يف اخلريات والنوا

لكن املؤمن ينبغي عليه أن يقوم بذلك دائماً يف كل حلظة من حياته، ويستحضر أن املوت 
قد أيتيه بعد حلظات ال أايم، كما جاء يف األثر: اعمل عمل امرئ يظن أنه لن ميوت أبداً، 

 واعمل آلخرتك كأنك متوت غداً.واحذر حذر امرئ خيشى أن ميوت غداً. ويف لفظ: 

 وقد رواي مرفوعني إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من طرق ضعيفة.

على خشية دائمة وعمل لآلخرة ال ينقطع، حبيث لو قيل ألحدهم  كان السلف الصاحلوقد 
 إنك ستموت غداً ملا ازداد شيئاً من العمل.

مة إنك ي قال: لو قيل حلماد بن سلويف احللية أليب نعيم وغريمها عن عبد الرمحن بن مهد
 متوت غداً ما قدر أن يزيد يف العمل شيئاً.

ويف اتريخ واسط عن شعيب بن حرب قال: لو قيل ملنصور بن زاذان: إنك متوت غدًا ما  
 كان عنده مزيد. وهكذا ينبغي لكل مسلم.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423شوال  ‰14
 أو إطعام الفقراء؟"ما هو األفضل يف رمضان الزكاة ابملال  .287

ƒـ]ما هو األفضل يف رمضان الزكاة ابملال أو إطعام الفقراء؟ .[ـ 

 ^احلمد هلل

أما الزكاة املفروضة فهي عبادة هلا وقتها املقدَّر، وهو مرور سنة هجرية على النصاب، فإذا 
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متت السنة وجب إخراج الزكاة، وال جيوز ملن وجب يف ماله الزكاة وحل موعدها أن يتأخر 
 عن أدائها إال لعذر شرعي.

وال جيوز انتظار شهر رمضان ألدائها فيه، إال إذا كان االنتظار يسريا كأسبوع أو أسبوعني. 
 ( .13981وانظر جواب السؤال رقم )

 قال ابن قدامة رمحه هللا:

" وجتب الزكاة على الفور، فال جيوز أتخري إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا مل خيش 
 اً، وهبذا قال الشافعي " انتهى.ضرر 

 ( .289/  2" املغين " )

 وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا:

 هل الزكاة تفضل يف رمضان مع أهنا ركن من أركان اإلسالم؟

 فأجاب:

" الزكاة كغريها من أعمال اخلري تكون يف الزمن الفاضل أفضل، لكن مىت وجبت الزكاة ومتَّ 
ن خُيرجها وال يؤخرها إىل رمضان، فلو كان حْول ماله يف رجب: احلْول وجب على اإلنسان أ

فإنه ال يؤخرها إىل رمضان بل يؤديها يف رجب، ولو كان يتم حوهلا يف حمرَّم فإنه يؤديها يف 
حمرم، وال يؤخرها إىل رمضان، أما إذا كان حْول الزكاة يتم يف رمضان: فإنه خُيرجها يف رمضان 

 " انتهى.

 ( .164/  2ة " )" فتاوى إسالميَّ 

ولعل قصد السائل ابلزكاة: صدقة التطوع، وال شك أن اجلود والبذل والعطاء ابملال والطعام 
والكسوة وغريها: يف رمضان أفضل من فعلها يف غريه من الشهور وهلذا كان النيب صلى هللا 

 عليه وسلم أجود ما يكون يف شهر رمضان.

لََّم َأْجَوَد النَّاِس، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوسَ فَعْن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما 
َلٍة ِمْن رَ  َمَضاَن وََكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن يف َرَمَضاَن ِحنَي يـَْلَقاُه ِجرْبِيُل، وََكاَن يـَْلَقاُه يف ُكلِ  لَيـْ

رْيِ ِمْن الر ِيِح اْلُمْرَسَلِة. رواه ى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْجَوُد اِبخلَْ فـَُيَدارُِسُه اْلُقْرآَن ، فـََلَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ 
 ( .2308( ومسلم )6البخاري )

َها: ِاْسِتْحَباب ِإْكثَار اجْلُود يف َرَمَضان.  قال النووي: َويف َهَذا احْلَِديث فـََواِئد ِمنـْ



306 

 

 ( .69/  15" شرح مسلم " )

 :وقال ابن القيم رمحه هللا
" وكان صلى هللا عليه وسلم أجوَد الناس، وأجوُد ما يكون يف رمضان، ُيكثر فيه ِمن الصدقة 

 واإلحسان وتالوة القرآن والصالة والذكر واالعتكاف " انتهى.

 ( .32/  2" زاد املعاد " )

وإطعام الطعام فيه أجر عظيم لفاعله، وقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل أن من صفات املؤمنني 
ًنا ن استحقوا اجلنة أهنم يطعمون الطعام، فقال تعاىل: )َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِ ِه ِمْسِكيالذي

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اَّللَِّ ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوال ُشُكورًا. ِإانَّ خَنَاُف مِ  ْن َرب ِنَا يـَْوًما َويَِتيًما َوَأِسريًا. ِإمنَّ
ا َصرَبُوا َجنًَّة رِيرًا. فـََوقَاُهُم اَّللَُّ َشرَّ َذِلَك اْليَـْوِم َوَلقَّاُهْم َنْضَرًة َوُسُرورًا. َوَجزَاُهْم مبَِ َعُبوًسا َقْمطَ 

 ، وأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أنه )َمْن َفطََّر َصائِماً كاَن لَُه ِمْثلَ 12-8َوَحرِيرًا( اإلنسان/
( ، وصححه األلباين يف " صحيح الرتمذي 1746جه )( وابن ما807َأْجرِه( رواه الرتمذي )

." 

حيرصون على إطعام الطعام، وذلك ملا ورد من الرتغيب فيه، مع  كان السلف الصاحلوقد 
ما ينشأ عنه من عبادات كثرية منها: التودد والتحبب إىل امُلطَعمني فيكون ذلك سببًا يف 

تؤمنوا  ن تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ولندخول اجلنة وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )ل
حىت حتابوا( ، كما ينشأ عنها جمالسة الصاحلني واحتساب األجر يف معونتهم على الطاعات 

 اليت تقووا عليها بطعامك.

وأما تفضيل أحدمها على اآلخر؛ " فقد كان كثري من السلف يفضل إطعام اإلخوان على 
 الصدقة على املساكني.

ملعىن مرفوعاً من حديث أنس إبسناد ضعيف، والسيما إن كان اإلخوان وقد روي يف هذا ا
 ال جيدون مثل ذلك الطعام.

وروي عن علي رضي هللا عنه قال: ألن أمجع أانسا من إخواين على صاع من طعام، أحب 
 إيل من أن أدخل سوقكم فأبتاع نسمة فأعتقها.

نه يب فأطعمهم طعاماً يشتهو وعن أيب جعفر حممد بن علي قال: ألن أدعو عشرة من أصحا
 أحب إيل من أن أعتق عشرة من ولد إمساعيل ".
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 ( .4/41شرح حديث "اختصام املأل األعلى " البن رجب، من "جمموع الرسائل" )

واحلاصل: أن كالًّ من الصدقة ابملال وإطعام الطعام له فضل كبري، فاحرص على األمرين 
 معا، وليكن لك نصيب من كل عبادة.

 أعلم.وهللا 

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ‰
 "ما هو األفضل يف رمضان الزكاة ابملال أو إطعام الفقراء؟ .288

ƒـ]ما هو األفضل يف رمضان الزكاة ابملال أو إطعام الفقراء؟ .[ـ 

 ^احلمد هلل

أما الزكاة املفروضة فهي عبادة هلا وقتها املقدَّر، وهو مرور سنة هجرية على النصاب، فإذا 
وجب إخراج الزكاة، وال جيوز ملن وجب يف ماله الزكاة وحل موعدها أن يتأخر متت السنة 

 عن أدائها إال لعذر شرعي.

وال جيوز انتظار شهر رمضان ألدائها فيه، إال إذا كان االنتظار يسريا كأسبوع أو أسبوعني. 
 ( .13981وانظر جواب السؤال رقم )

 قال ابن قدامة رمحه هللا:

لفور، فال جيوز أتخري إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا مل خيش " وجتب الزكاة على ا
 ضرراً، وهبذا قال الشافعي " انتهى.

 ( .289/  2" املغين " )

 وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا:

 هل الزكاة تفضل يف رمضان مع أهنا ركن من أركان اإلسالم؟

 فأجاب:

 الزمن الفاضل أفضل، لكن مىت وجبت الزكاة ومتَّ  " الزكاة كغريها من أعمال اخلري تكون يف
احلْول وجب على اإلنسان أن خُيرجها وال يؤخرها إىل رمضان، فلو كان حْول ماله يف رجب: 
فإنه ال يؤخرها إىل رمضان بل يؤديها يف رجب، ولو كان يتم حوهلا يف حمرَّم فإنه يؤديها يف 
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ن ل الزكاة يتم يف رمضان: فإنه خُيرجها يف رمضاحمرم، وال يؤخرها إىل رمضان، أما إذا كان حوْ 
 " انتهى.

 ( .164/  2" فتاوى إسالميَّة " )

ولعل قصد السائل ابلزكاة: صدقة التطوع، وال شك أن اجلود والبذل والعطاء ابملال والطعام 
والكسوة وغريها: يف رمضان أفضل من فعلها يف غريه من الشهور وهلذا كان النيب صلى هللا 

 ه وسلم أجود ما يكون يف شهر رمضان.علي

لنَّاِس، فَعْن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْجَوَد ا
لَ   ِمْن َرَمَضاَن ةٍ وََكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن يف َرَمَضاَن ِحنَي يـَْلَقاُه ِجرْبِيُل، وََكاَن يـَْلَقاُه يف ُكلِ  لَيـْ

ِح اْلُمْرَسَلِة. رواه فـَُيَدارُِسُه اْلُقْرآَن ، فـََلَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْجَوُد اِبخلَْرْيِ ِمْن الر ِي
 ( .2308( ومسلم )6البخاري )

َها: ِاْسِتْحَباب ِإْكثَار ا   َرَمَضان.جْلُود يف قال النووي: َويف َهَذا احْلَِديث فـََواِئد ِمنـْ

 ( .69/  15" شرح مسلم " )

 وقال ابن القيم رمحه هللا:

" وكان صلى هللا عليه وسلم أجوَد الناس، وأجوُد ما يكون يف رمضان، ُيكثر فيه ِمن الصدقة 
 واإلحسان وتالوة القرآن والصالة والذكر واالعتكاف " انتهى.

 ( .32/  2" زاد املعاد " )

ه أجر عظيم لفاعله، وقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل أن من صفات املؤمنني وإطعام الطعام في
ا الذين استحقوا اجلنة أهنم يطعمون الطعام، فقال تعاىل: )َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِ ِه ِمْسِكينً 

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اَّللَِّ ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَا  ُشُكورًا. ِإانَّ خَنَاُف ِمْن َرب ِنَا يـَْوًما ًء َوالَويَِتيًما َوَأِسريًا. ِإمنَّ
َصرَبُوا َجنًَّة  َعُبوًسا َقْمطَرِيرًا. فـََوقَاُهُم اَّللَُّ َشرَّ َذِلَك اْليَـْوِم َوَلقَّاُهْم َنْضَرًة َوُسُرورًا. َوَجزَاُهْم مبَا

اَن لَُه ِمْثَل َفطََّر َصائِماً ك ، وأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أنه )َمنْ 12-8َوَحرِيرًا( اإلنسان/
( ، وصححه األلباين يف " صحيح الرتمذي 1746( وابن ماجه )807َأْجرِه( رواه الرتمذي )

." 

حيرصون على إطعام الطعام، وذلك ملا ورد من الرتغيب فيه، مع  كان السلف الصاحلوقد 
سببًا يف  مني فيكون ذلكما ينشأ عنه من عبادات كثرية منها: التودد والتحبب إىل امُلطعَ 
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دخول اجلنة وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )لن تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ولن تؤمنوا 
حىت حتابوا( ، كما ينشأ عنها جمالسة الصاحلني واحتساب األجر يف معونتهم على الطاعات 

 اليت تقووا عليها بطعامك.

من السلف يفضل إطعام اإلخوان على  وأما تفضيل أحدمها على اآلخر؛ " فقد كان كثري
 الصدقة على املساكني.

وقد روي يف هذا املعىن مرفوعاً من حديث أنس إبسناد ضعيف، والسيما إن كان اإلخوان 
 ال جيدون مثل ذلك الطعام.

وروي عن علي رضي هللا عنه قال: ألن أمجع أانسا من إخواين على صاع من طعام، أحب 
 بتاع نسمة فأعتقها.إيل من أن أدخل سوقكم فأ

وعن أيب جعفر حممد بن علي قال: ألن أدعو عشرة من أصحايب فأطعمهم طعاماً يشتهونه 
 أحب إيل من أن أعتق عشرة من ولد إمساعيل ".

 ( .4/41شرح حديث "اختصام املأل األعلى " البن رجب، من "جمموع الرسائل" )

له فضل كبري، فاحرص على األمرين  واحلاصل: أن كالًّ من الصدقة ابملال وإطعام الطعام
 معا، وليكن لك نصيب من كل عبادة.

 وهللا أعلم.

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ‰
 "فضل تفطري صائم .289

ƒـ]ما هو الثواب املرتتب على تفطري صائم؟.[ـ 

 ^احلمد هلل

عن زيد بن خالد اجلهين قال: قال صلى هللا عليه وسلم: " َمن فطَّر صائمًا كان له مثل 
 أجره غري أنه ال ينقص من أجر الصائم شيء ".

( واأللباين يف 216/  8( وصححه ابن حبان )1746( وابن ماجه )807رواه الرتمذي )
 ( .6415" صحيح اجلامع " )
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 .194قال شيخ اإلسالم: واملراد بتفطريه أن يشبعه. ا. هـ االختيارات ص 
 ونه من أفضل العبادات.حيرصون على إطعام الطعام وير  كان السلف الصاحلوقد 

وقد قال بعض السلف: ألن أدعو عشرة من أصحايب فأطعمهم طعامًا يشتهونه أحب إيل 
 من أن أعتق عشرة من ولد إمساعيل.

هللا عنهما  رضي -وكان كثري من السلف يؤثر بفطوره وهو صائم، منهم عبد هللا بن عمر 
ن ابن عمر ال يفطر إال مع اليتامى وداود الطائي ومالك بن دينار، وأمحد بن حنبل، وكا -

 واملساكني.

وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم وجيلس خيدمهم، منهم احلسن وابن 
 املبارك.

قال أبو السوار العدوي: كان رجال من بين عدي يصلون يف هذا املسجد ما أفطر أحد 
ج طعامه إىل املسجد فأكله منهم على طعام قط وحده،إن وجد من أيكل معه أكل وإال أخر 

 مع الناس وأكل الناس معه.

وعبادة إطعام الطعام، ينشأ عنها عبادات كثرية منها: التودد والتحبب إىل امُلطَعمني فيكون 
ذلك سببًا يف دخول اجلنة: كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: " ال تدخلوا اجلنة حىت 

( ، كما ينشأ عنها جمالسة الصاحلني واحتساب 54م )تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا " رواه مسل
 األجر يف معونتهم على الطاعات اليت تقووا عليها بطعامك.

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ‰
 "هل يدفع رشوة لطبيب ليحصل على تقرير طيب يعفيه من العمل احملرَّم؟ .290

ƒ للمحرمات  ك؛ وذل-" اجليش "  -ـ]مشكليت تتلخص يف كوين قدمت استقاليت من عملي
اليت فيه، من حلق للحية، والوقوف للضباط، وطاعتهم إجباراً، ولو يف معصية هللا، وعدم 
األمر املعروف والنهي عن املنكر، وغريها من احملرمات اليت ال ختفى عليكم، إال أن استقاليت 

قديت، ع ُردت إيلَّ، فلم يبق يل سوى طريقتني للخروج وإالَّ أنتظر ثالث سنوات ُأخر لتنتهي
وأخرج أبمان، الطريقة األوىل: الفرار من اجلندية، والذي سيرتتب عليه سجين، وعدة مفاسد 
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أخرى مع عائليت، الطريقة الثانية: أن أعطي مبلغًا من املال إىل طبيب عسكري مقابل أن 
يعطيين شهادة طبية تثبت عدم قدريت على العمل يف اجلندية، وابلتايل يقومون إبخراجي، 

طوين تقاعدًا تبعًا للسبع السنوات اليت عملتها معهم، وبعد تضييق اخلناق علينا يف وسيع
العمل وإلزامنا بعدة ملزمات كعدم حضور ِحلق الذكر وأشياء ما أنزل هللا هبا من سلطان 
أستحيي من ذكرها، وحذروان من فعلها، وابلفعل طردوا أحد إخواننا امللتزمني، وبدؤوا مبطاردة 

 وذلك ببث اجلواسيس، فاضطررت إىل عرض هذه الطريقة على شيخ أثق به فأفتاين امللتزمني،
 بفعلها، فنسألكم أن تفيدوان يف املوضوع.[ـ

 ^احلمد هلل

 أواًل:

 اليت يُلزم املوظف فيها برتك واجب –سواء احلكومية أو اخلاصة  -العمل يف الوظائف 
 يُعدُّ تعاىل أسباب الرزق وكثَّره، فالشرعي، أو وقوع يف معصية: ال جيوز، وقد نوَّع هللا 

 املوظف معذوراً بقبوله تلك الوظيفة واحلال ما ذكران.

( حكم 1189وإعفاء اللحية واجب شرعي، وحلقها حمرم، وقد بيَّنا يف جواب السؤال رقم )
حلق اللحية وأن حلقها من احملرمات، وطاعة هللا ورسوله تقدَّم على طاعة كل أحد، وال 

 لوق يف معصية اخلالق.طاعة ملخ

( حرمة حلق اللحية حىت ابلنسبة ملن أراد أن يعمل 5481وقد بيَّنا يف جواب السؤال رقم )
 طياراً.

وعلى املسلم أن حيرص على اجلمع بني الوظيفة احلالل وإعفاء اللحية، فإن كان ال بد من 
وسلم، و" من ترك  عليه أحد األمرين فال يقدِ م وظيفته على أمر هللا تعاىل ورسوله صلى هللا

 شيئا هلل عوَّضه هللا خرياً منه ".

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة: هل جيوز الدخول يف أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية 
وعدم التمكن من أتدية بعض الصلوات يف أوقاهتا، وطاعة األوامر العسكرية فيما حرم هللا؟ 

. 
 فأجابوا:

 أمر يستلزم هذه األشياء أو بعضها؛ ألهنا معاص هلل ورسوله، " ال جيوز للمسلم أن يدخل يف
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وإن أجرب بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فاألمر ليس إليه، ونرجو أن جيعل هللا له فرجاً 
ِسُب( تَ وخمرجاً، فهو القائل سبحانه: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا. َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حيَْ 

 .4، والقائل سبحانه: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا( الطالق/2-1الطالق/
 وابهلل التوفيق، وصلى هللا على نبينا حممد، وآله وصحبه وسلم " انتهى.

 الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد هللا بن قعود.

 ( .1/534"فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء" )

( ذكران فتوى الشيخ ابن ابز يف حرمة حلق اللحية ملن يعمل 8230ويف جواب السؤال رقم )
 فيها: -رمحه هللا  -يف اجليش، وقال الشيخ 

" فإذا كنت يف عمل تلزم فيه حبلق حليتك فال تطعهم يف ذلك؛ ألن الرسول صلى هللا عليه 
)ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق( ، فإن ألزموك برتكها: فاترك هذا العمل وسلم قال: 

الذي جيرك لفعل ما يغضب هللا، وأسباب الرزق األخرى كثرية ميسرة وهلل احلمد، ومن ترك 
 شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه " انتهى.

 ( ذكران فتوى اللجنة الدائمة، وفيها:8797ويف جواب السؤال رقم )

 : حيرم حلق اللحية، وجيب إعفاؤها." أوال

 اثنيا: ال جتوز حتية العلم.

اثلثا: جيب احلكم بشريعة اإلسالم، والتحاكم إليها، وال جيوز للمسلم أن حييي الزعماء أو 
الرؤساء حتية األعاجم؛ ملا ورد من النهي عن التشبه هبم، وملا يف ذلك من الغلو يف تعظيمهم 

 " انتهى ابختصار.

 اثنياً:

جيب على من دخل تلك الوظائف اليت يرتكب فيها املعاصي واآلاثم أن يبادر للخروج منها، 
ن من الصحابة فمن بعدهم م كان السلف الصاحلوليحتسب ذلك عند ربه تعاىل، وقد 

القرون الفاضلة أكثر الناس التزامًا ابلشرع، وتركًا للمحرَّم وإن كان هلم فيه نفع، أو كانت 
، كما هو حاهلم عندما حرَّم هللا عليهم اخلمر، وعندما أوجب هللا على نفوسهم قد ألفته

 النساء احلجاب الكامل.

. عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: )كان أبو عبيدة بن اجلراح وسهيل بن بيضاء 1
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وأيب بن كعب عند أيب طلحة، وأان أسقيهم من شراٍب حىت كاد أيخذ فيهم، فمرَّ بنا مارٌّ 
ني فنادى: أال هل شعرمت أن اخلمر قد حرمت؟ قال: فوهللا ما انتظروا أن أمروين ِمن املسلم

أن أكِفئ ما يف آنيتك، ففعلت، فما عادوا يف شيء منها حىت لقوا هللا( رواه ابن حبان يف 
 .5361( حديث رقم: 12/184" صحيحه " )

َها قَاَلْت: )يـَْرَحُم اَّللَُّ 2 ُ:  ِنَساَء اْلُمَهاِجرَاِت اأْلُ . َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ َوَل، َلمَّا أَنـَْزَل اَّللَّ
 ( .4480) )َوْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ( َشقَّْقَن ُمُروَطُهنَّ فَاْخَتَمْرَن هِبَا( رواه البخاري

 ةواخلُُمر: مجع مخار، وهو غطاء الرأس، واجليوب: مجع جيب، وهو فتحة الثوب من انحي
الرأس، واملراد ما يظهر منه الصدر، ومرطوهن: مجع مرط، وهو اإلزار، واإلزار هو املالءة، 

 فاختمرن هبا: غطني وجوههن ابملروط.

فال ينبغي الرتدد يف ترك احملرمات، وينبغي املبادرة لفعل الطاعات، وهذه التقوى أحد أسباب 
 ال حَيَْتِسُب َوَمْن َعْل َلُه خَمَْرجاً. َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيثُ الرزق، كما قال تعاىل: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جيَْ 

ُ ِلُكلِ  َشْيٍء َقْدر   .2،3اً( الطالق/يـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فـَُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اَّللََّ اَبِلُغ أَْمرِِه َقْد َجَعَل اَّللَّ
 اثلثاً:

ى البقاء مة يف األصل، وأرغم علإذا مل يستطع املوظف اخلروج من الوظيفة بطرق مباحة سلي
فيها، فله أن يتوصل إىل اخلروج منها ابحليلة، أو التورية، فإن مل ينفع: فيجوز له الرشوة، 

 والكذب، وإمث ذلك على من اضطره إليه، وعلى من أخذ منه املال.

 . أما جواز الرشوة يف هذه احلال:1

 أ. قال ابن األثري اجلزري رمحه هللا:

ن يُعطي الذي يعينه على الباطل، واملرتشي: اآلخذ، والرائش: الذي يسعى " فالراشي: مَ 
بينهما يستزيد هلذا ويستنقص هلذا، فأما ما يُعطى توصاًل إىل أخِذ حقٍ  أو دفع ظلٍم: فغري 
داخل فيه، روي أن ابن مسعود ُأخذ أبرض احلبشة يف شيٍء فَأعطى دينارين حىت ُخلِ ي 

أئمة التابعني قالوا: ال أبس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله  سبيله، وُروي عن مجاعة من
 إذا خاف الظلم " انتهى.

 ( .2/226"النهاية يف غريب احلديث" )

 ب. وقال اخلطايب رمحه هللا:
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" إذا أَعطى ليتوصل به إىل حقه، أو يدفع عن نفسه ظلماً: فإنه غري داخل يف هذا الوعيد 
 ]يعين: لعن الراشي[ " انتهى.

 ( .5/207امل السنن" )"مع

 ( .72268( و )60183وانظر تفصيالً أوىف يف جوايب السؤالني: )

 . وأما جواز الكذب:2

 قال ابن حجر اهليتمي رمحه هللا:

ود : أن كل مقص-كما يف " اإلحياء "   -" واعلم أن الكذب قد يباح، وقد جيب، والضابط 
ل لكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصحممود ميكن التوصل إليه ابلصدق والكذب مجيعاً: فا

ابلكذب وحده: فمباح إن أبيح حتصيل ذلك املقصود، وواجب إن وجب حتصيل ذلك " 
 انتهى.

 ( .2/196"الزواجر عن اقرتاف الكبائر" )

 رابعاً:

أما التقاعد الذي سيعطونك إايه يف هذه احلالة، فإن كنت غري حمتاج إليه، فاألوىل لك 
تاجا فنرجو أن ال يكون عليك حرج من االنتفاع به، ويكون عوانً التصدق به، وإن كنت حم

 لك على االستقامة والتوبة من هذا العمل احملرم.

 ونسأل هللا تعاىل أن ييسر لك اخلري حيث كان.

 وهللا أعلم

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ‰
 "هل يدفع رشوة لطبيب ليحصل على تقرير طيب يعفيه من العمل احملرَّم؟ .291

ƒ للمحرمات  ؛ وذلك-" اجليش "  -ـ]مشكليت تتلخص يف كوين قدمت استقاليت من عملي
اليت فيه، من حلق للحية، والوقوف للضباط، وطاعتهم إجباراً، ولو يف معصية هللا، وعدم 
األمر املعروف والنهي عن املنكر، وغريها من احملرمات اليت ال ختفى عليكم، إال أن استقاليت 

، م يبق يل سوى طريقتني للخروج وإالَّ أنتظر ثالث سنوات ُأخر لتنتهي عقديتُردت إيلَّ، فل

                                         
 5/6232موقع اإلسالم سؤال وجواب؟ حممد صاحل املنجد  (1)
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وأخرج أبمان، الطريقة األوىل: الفرار من اجلندية، والذي سيرتتب عليه سجين، وعدة مفاسد 
أخرى مع عائليت، الطريقة الثانية: أن أعطي مبلغًا من املال إىل طبيب عسكري مقابل أن 

ي، ت عدم قدريت على العمل يف اجلندية، وابلتايل يقومون إبخراجيعطيين شهادة طبية تثب
وسيعطوين تقاعدًا تبعًا للسبع السنوات اليت عملتها معهم، وبعد تضييق اخلناق علينا يف 
العمل وإلزامنا بعدة ملزمات كعدم حضور ِحلق الذكر وأشياء ما أنزل هللا هبا من سلطان 

دة وابلفعل طردوا أحد إخواننا امللتزمني، وبدؤوا مبطار  أستحيي من ذكرها، وحذروان من فعلها،
امللتزمني، وذلك ببث اجلواسيس، فاضطررت إىل عرض هذه الطريقة على شيخ أثق به فأفتاين 

 بفعلها، فنسألكم أن تفيدوان يف املوضوع.[ـ

 ^احلمد هلل

 أواًل:

واجب  فيها برتكاليت يُلزم املوظف  –سواء احلكومية أو اخلاصة  -العمل يف الوظائف 
شرعي، أو وقوع يف معصية: ال جيوز، وقد نوَّع هللا تعاىل أسباب الرزق وكثَّره، فال يُعدُّ 

 املوظف معذوراً بقبوله تلك الوظيفة واحلال ما ذكران.

( حكم 1189وإعفاء اللحية واجب شرعي، وحلقها حمرم، وقد بيَّنا يف جواب السؤال رقم )
حملرمات، وطاعة هللا ورسوله تقدَّم على طاعة كل أحد، وال حلق اللحية وأن حلقها من ا

 طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

( حرمة حلق اللحية حىت ابلنسبة ملن أراد أن يعمل 5481وقد بيَّنا يف جواب السؤال رقم )
 طياراً.

وعلى املسلم أن حيرص على اجلمع بني الوظيفة احلالل وإعفاء اللحية، فإن كان ال بد من 
حد األمرين فال يقدِ م وظيفته على أمر هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم، و" من ترك أ

 شيئا هلل عوَّضه هللا خرياً منه ".

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة: هل جيوز الدخول يف أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية 
م هللا؟ ر العسكرية فيما حر وعدم التمكن من أتدية بعض الصلوات يف أوقاهتا، وطاعة األوام

. 
 فأجابوا:
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" ال جيوز للمسلم أن يدخل يف أمر يستلزم هذه األشياء أو بعضها؛ ألهنا معاص هلل ورسوله، 
وإن أجرب بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فاألمر ليس إليه، ونرجو أن جيعل هللا له فرجاً 

ْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب(  جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا. َويـَْرزُْقُه مِ وخمرجاً، فهو القائل سبحانه: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ 
 .4، والقائل سبحانه: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا( الطالق/2-1الطالق/

 وابهلل التوفيق، وصلى هللا على نبينا حممد، وآله وصحبه وسلم " انتهى.

 عود.بد هللا بن ابز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد هللا بن قالشيخ عبد العزيز بن ع

 ( .1/534"فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء" )

( ذكران فتوى الشيخ ابن ابز يف حرمة حلق اللحية ملن يعمل 8230ويف جواب السؤال رقم )
 فيها: -رمحه هللا  -يف اجليش، وقال الشيخ 

 عليه ق حليتك فال تطعهم يف ذلك؛ ألن الرسول صلى هللا" فإذا كنت يف عمل تلزم فيه حبل
وسلم قال: )ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق( ، فإن ألزموك برتكها: فاترك هذا العمل 
الذي جيرك لفعل ما يغضب هللا، وأسباب الرزق األخرى كثرية ميسرة وهلل احلمد، ومن ترك 

 شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه " انتهى.

 ( ذكران فتوى اللجنة الدائمة، وفيها:8797واب السؤال رقم )ويف ج

 " أوال: حيرم حلق اللحية، وجيب إعفاؤها.

 اثنيا: ال جتوز حتية العلم.

اثلثا: جيب احلكم بشريعة اإلسالم، والتحاكم إليها، وال جيوز للمسلم أن حييي الزعماء أو 
عظيمهم م، وملا يف ذلك من الغلو يف تالرؤساء حتية األعاجم؛ ملا ورد من النهي عن التشبه هب

 " انتهى ابختصار.

 اثنياً:

جيب على من دخل تلك الوظائف اليت يرتكب فيها املعاصي واآلاثم أن يبادر للخروج منها، 
ن من الصحابة فمن بعدهم م كان السلف الصاحلوليحتسب ذلك عند ربه تعاىل، وقد 

انت وتركًا للمحرَّم وإن كان هلم فيه نفع، أو ك القرون الفاضلة أكثر الناس التزامًا ابلشرع،
نفوسهم قد ألفته، كما هو حاهلم عندما حرَّم هللا عليهم اخلمر، وعندما أوجب هللا على 

 النساء احلجاب الكامل.
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. عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: )كان أبو عبيدة بن اجلراح وسهيل بن بيضاء 1
أسقيهم من شراٍب حىت كاد أيخذ فيهم، فمرَّ بنا مارٌّ وأيب بن كعب عند أيب طلحة، وأان 

ِمن املسلمني فنادى: أال هل شعرمت أن اخلمر قد حرمت؟ قال: فوهللا ما انتظروا أن أمروين 
أن أكِفئ ما يف آنيتك، ففعلت، فما عادوا يف شيء منها حىت لقوا هللا( رواه ابن حبان يف 

 .5361( حديث رقم: 12/184" صحيحه " )
َها قَاَلْت: )يـَْرَحُم اَّللَُّ ِنَساَء اْلُمَهاِجرَاِت اأْلَُوَل، َلمَّا أَنـَْزلَ . 2 ُ: َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ  اَّللَّ

 ( .4480) )َوْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ( َشقَّْقَن ُمُروَطُهنَّ فَاْخَتَمْرَن هِبَا( رواه البخاري

ار، وهو غطاء الرأس، واجليوب: مجع جيب، وهو فتحة الثوب من انحية واخلُُمر: مجع مخ
الرأس، واملراد ما يظهر منه الصدر، ومرطوهن: مجع مرط، وهو اإلزار، واإلزار هو املالءة، 

 فاختمرن هبا: غطني وجوههن ابملروط.

حد أسباب أ فال ينبغي الرتدد يف ترك احملرمات، وينبغي املبادرة لفعل الطاعات، وهذه التقوى
 َوَمْن الرزق، كما قال تعاىل: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرجاً. َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسبُ 

ُ ِلُكلِ  َشْيٍء َقْدر   .2،3اً( الطالق/يـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فـَُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اَّللََّ اَبِلُغ أَْمرِِه َقْد َجَعَل اَّللَّ
 اثلثاً:

إذا مل يستطع املوظف اخلروج من الوظيفة بطرق مباحة سليمة يف األصل، وأرغم على البقاء 
فيها، فله أن يتوصل إىل اخلروج منها ابحليلة، أو التورية، فإن مل ينفع: فيجوز له الرشوة، 

 والكذب، وإمث ذلك على من اضطره إليه، وعلى من أخذ منه املال.

  هذه احلال:. أما جواز الرشوة يف1

 أ. قال ابن األثري اجلزري رمحه هللا:

" فالراشي: َمن يُعطي الذي يعينه على الباطل، واملرتشي: اآلخذ، والرائش: الذي يسعى 
بينهما يستزيد هلذا ويستنقص هلذا، فأما ما يُعطى توصاًل إىل أخِذ حقٍ  أو دفع ظلٍم: فغري 

 شة يف شيٍء فَأعطى دينارين حىت ُخلِ يداخل فيه، روي أن ابن مسعود ُأخذ أبرض احلب
سبيله، وُروي عن مجاعة من أئمة التابعني قالوا: ال أبس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله 

 إذا خاف الظلم " انتهى.

 ( .2/226"النهاية يف غريب احلديث" )
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 ب. وقال اخلطايب رمحه هللا:

ا الوعيد : فإنه غري داخل يف هذ" إذا أَعطى ليتوصل به إىل حقه، أو يدفع عن نفسه ظلماً 
 ]يعين: لعن الراشي[ " انتهى.

 ( .5/207"معامل السنن" )

 ( .72268( و )60183وانظر تفصيالً أوىف يف جوايب السؤالني: )

 . وأما جواز الكذب:2

 قال ابن حجر اهليتمي رمحه هللا:

ود : أن كل مقص-كما يف " اإلحياء "   -" واعلم أن الكذب قد يباح، وقد جيب، والضابط 
حممود ميكن التوصل إليه ابلصدق والكذب مجيعاً: فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل 
ابلكذب وحده: فمباح إن أبيح حتصيل ذلك املقصود، وواجب إن وجب حتصيل ذلك " 

 انتهى.

 ( .2/196"الزواجر عن اقرتاف الكبائر" )

 رابعاً:

احلالة، فإن كنت غري حمتاج إليه، فاألوىل لك أما التقاعد الذي سيعطونك إايه يف هذه 
التصدق به، وإن كنت حمتاجا فنرجو أن ال يكون عليك حرج من االنتفاع به، ويكون عوانً 

 لك على االستقامة والتوبة من هذا العمل احملرم.

 ونسأل هللا تعاىل أن ييسر لك اخلري حيث كان.

 وهللا أعلم

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ‰
 ع رشوة لطبيب ليحصل على تقرير طيب يعفيه من العمل احملرَّم؟"هل يدف .292

ƒ للمحرمات  ؛ وذلك-" اجليش "  -ـ]مشكليت تتلخص يف كوين قدمت استقاليت من عملي
اليت فيه، من حلق للحية، والوقوف للضباط، وطاعتهم إجباراً، ولو يف معصية هللا، وعدم 

ليت احملرمات اليت ال ختفى عليكم، إال أن استقااألمر املعروف والنهي عن املنكر، وغريها من 
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ُردت إيلَّ، فلم يبق يل سوى طريقتني للخروج وإالَّ أنتظر ثالث سنوات ُأخر لتنتهي عقديت، 
وأخرج أبمان، الطريقة األوىل: الفرار من اجلندية، والذي سيرتتب عليه سجين، وعدة مفاسد 

ن لغًا من املال إىل طبيب عسكري مقابل أأخرى مع عائليت، الطريقة الثانية: أن أعطي مب
يعطيين شهادة طبية تثبت عدم قدريت على العمل يف اجلندية، وابلتايل يقومون إبخراجي، 
وسيعطوين تقاعدًا تبعًا للسبع السنوات اليت عملتها معهم، وبعد تضييق اخلناق علينا يف 

ا أنزل هللا هبا من سلطان العمل وإلزامنا بعدة ملزمات كعدم حضور ِحلق الذكر وأشياء م
أستحيي من ذكرها، وحذروان من فعلها، وابلفعل طردوا أحد إخواننا امللتزمني، وبدؤوا مبطاردة 
امللتزمني، وذلك ببث اجلواسيس، فاضطررت إىل عرض هذه الطريقة على شيخ أثق به فأفتاين 

 بفعلها، فنسألكم أن تفيدوان يف املوضوع.[ـ

 ^احلمد هلل

 أواًل:

 اليت يُلزم املوظف فيها برتك واجب –سواء احلكومية أو اخلاصة  -ل يف الوظائف العم
شرعي، أو وقوع يف معصية: ال جيوز، وقد نوَّع هللا تعاىل أسباب الرزق وكثَّره، فال يُعدُّ 

 املوظف معذوراً بقبوله تلك الوظيفة واحلال ما ذكران.

( حكم 1189نا يف جواب السؤال رقم )وإعفاء اللحية واجب شرعي، وحلقها حمرم، وقد بيَّ 
حلق اللحية وأن حلقها من احملرمات، وطاعة هللا ورسوله تقدَّم على طاعة كل أحد، وال 

 طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

( حرمة حلق اللحية حىت ابلنسبة ملن أراد أن يعمل 5481وقد بيَّنا يف جواب السؤال رقم )
 طياراً.

اجلمع بني الوظيفة احلالل وإعفاء اللحية، فإن كان ال بد من  وعلى املسلم أن حيرص على
أحد األمرين فال يقدِ م وظيفته على أمر هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم، و" من ترك 

 شيئا هلل عوَّضه هللا خرياً منه ".

 ةوقد سئل علماء اللجنة الدائمة: هل جيوز الدخول يف أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحي
وعدم التمكن من أتدية بعض الصلوات يف أوقاهتا، وطاعة األوامر العسكرية فيما حرم هللا؟ 

. 
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 فأجابوا:

" ال جيوز للمسلم أن يدخل يف أمر يستلزم هذه األشياء أو بعضها؛ ألهنا معاص هلل ورسوله، 
ه فرجاً ل وإن أجرب بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فاألمر ليس إليه، ونرجو أن جيعل هللا

َتِسُب( وخمرجاً، فهو القائل سبحانه: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا. َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حيَْ 
 .4، والقائل سبحانه: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا( الطالق/2-1الطالق/

 نبينا حممد، وآله وصحبه وسلم " انتهى. وابهلل التوفيق، وصلى هللا على

 الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد هللا بن قعود.

 ( .1/534"فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء" )

( ذكران فتوى الشيخ ابن ابز يف حرمة حلق اللحية ملن يعمل 8230ويف جواب السؤال رقم )
 فيها: -رمحه هللا  -ال الشيخ يف اجليش، وق

" فإذا كنت يف عمل تلزم فيه حبلق حليتك فال تطعهم يف ذلك؛ ألن الرسول صلى هللا عليه 
وسلم قال: )ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق( ، فإن ألزموك برتكها: فاترك هذا العمل 

مد، ومن ترك احلالذي جيرك لفعل ما يغضب هللا، وأسباب الرزق األخرى كثرية ميسرة وهلل 
 شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه " انتهى.

 ( ذكران فتوى اللجنة الدائمة، وفيها:8797ويف جواب السؤال رقم )

 " أوال: حيرم حلق اللحية، وجيب إعفاؤها.

 اثنيا: ال جتوز حتية العلم.

عماء أو ز اثلثا: جيب احلكم بشريعة اإلسالم، والتحاكم إليها، وال جيوز للمسلم أن حييي ال
الرؤساء حتية األعاجم؛ ملا ورد من النهي عن التشبه هبم، وملا يف ذلك من الغلو يف تعظيمهم 

 " انتهى ابختصار.

 اثنياً:

جيب على من دخل تلك الوظائف اليت يرتكب فيها املعاصي واآلاثم أن يبادر للخروج منها، 
م من ابة فمن بعدهمن الصح كان السلف الصاحلوليحتسب ذلك عند ربه تعاىل، وقد 

القرون الفاضلة أكثر الناس التزامًا ابلشرع، وتركًا للمحرَّم وإن كان هلم فيه نفع، أو كانت 
نفوسهم قد ألفته، كما هو حاهلم عندما حرَّم هللا عليهم اخلمر، وعندما أوجب هللا على 
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 النساء احلجاب الكامل.

ء دة بن اجلراح وسهيل بن بيضا. عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: )كان أبو عبي1
وأيب بن كعب عند أيب طلحة، وأان أسقيهم من شراٍب حىت كاد أيخذ فيهم، فمرَّ بنا مارٌّ 
ِمن املسلمني فنادى: أال هل شعرمت أن اخلمر قد حرمت؟ قال: فوهللا ما انتظروا أن أمروين 

بن حبان يف ( رواه اأن أكِفئ ما يف آنيتك، ففعلت، فما عادوا يف شيء منها حىت لقوا هللا
 .5361( حديث رقم: 12/184" صحيحه " )

َها قَاَلْت: )يـَْرَحُم اَّللَُّ ِنَساَء اْلُمَهاِجرَاِت اأْلَُوَل، َلمَّا أَنـَْزلَ 2 ُ:  . َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ اَّللَّ
 ( .4480َن هِبَا( رواه البخاري )فَاْخَتَمرْ  )َوْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ( َشقَّْقَن ُمُروَطُهنَّ 

واخلُُمر: مجع مخار، وهو غطاء الرأس، واجليوب: مجع جيب، وهو فتحة الثوب من انحية 
الرأس، واملراد ما يظهر منه الصدر، ومرطوهن: مجع مرط، وهو اإلزار، واإلزار هو املالءة، 

 فاختمرن هبا: غطني وجوههن ابملروط.

اب يف ترك احملرمات، وينبغي املبادرة لفعل الطاعات، وهذه التقوى أحد أسب فال ينبغي الرتدد
 َوَمْن الرزق، كما قال تعاىل: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرجاً. َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسبُ 

 .2،3 ِلُكلِ  َشْيٍء َقْدراً( الطالق/ِه َقْد َجَعَل اَّللَُّ يـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فـَُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اَّللََّ اَبِلُغ أَْمرِ 
 اثلثاً:

إذا مل يستطع املوظف اخلروج من الوظيفة بطرق مباحة سليمة يف األصل، وأرغم على البقاء 
فيها، فله أن يتوصل إىل اخلروج منها ابحليلة، أو التورية، فإن مل ينفع: فيجوز له الرشوة، 

 من اضطره إليه، وعلى من أخذ منه املال. والكذب، وإمث ذلك على

 . أما جواز الرشوة يف هذه احلال:1

 أ. قال ابن األثري اجلزري رمحه هللا:

" فالراشي: َمن يُعطي الذي يعينه على الباطل، واملرتشي: اآلخذ، والرائش: الذي يسعى 
دفع ظلٍم: فغري  أوبينهما يستزيد هلذا ويستنقص هلذا، فأما ما يُعطى توصاًل إىل أخِذ حقٍ  

داخل فيه، روي أن ابن مسعود ُأخذ أبرض احلبشة يف شيٍء فَأعطى دينارين حىت ُخلِ ي 
سبيله، وُروي عن مجاعة من أئمة التابعني قالوا: ال أبس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله 

 إذا خاف الظلم " انتهى.
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 ( .2/226"النهاية يف غريب احلديث" )

 هللا: ب. وقال اخلطايب رمحه

" إذا أَعطى ليتوصل به إىل حقه، أو يدفع عن نفسه ظلماً: فإنه غري داخل يف هذا الوعيد 
 ]يعين: لعن الراشي[ " انتهى.

 ( .5/207"معامل السنن" )

 ( .72268( و )60183وانظر تفصيالً أوىف يف جوايب السؤالني: )

 . وأما جواز الكذب:2

 قال ابن حجر اهليتمي رمحه هللا:

ود : أن كل مقص-كما يف " اإلحياء "   -م أن الكذب قد يباح، وقد جيب، والضابط " واعل
حممود ميكن التوصل إليه ابلصدق والكذب مجيعاً: فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل 
ابلكذب وحده: فمباح إن أبيح حتصيل ذلك املقصود، وواجب إن وجب حتصيل ذلك " 

 انتهى.

 ( .2/196) "الزواجر عن اقرتاف الكبائر"

 رابعاً:

أما التقاعد الذي سيعطونك إايه يف هذه احلالة، فإن كنت غري حمتاج إليه، فاألوىل لك 
التصدق به، وإن كنت حمتاجا فنرجو أن ال يكون عليك حرج من االنتفاع به، ويكون عوانً 

 لك على االستقامة والتوبة من هذا العمل احملرم.

 ري حيث كان.ونسأل هللا تعاىل أن ييسر لك اخل

 وهللا أعلم

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ‰
 "املوقف من الفتاوى الشاذة، من مفتيها، واآلخذ هبا .293

ƒ ـ]ما موقف عامة الناس من الفتاوى الشاذة اليت كثرت مؤخراً، مثل من أفىت بفك السحر
 ابلسحر وغريها من الفتاوى؟ وهل ننكر على من عمل هبذه الفتاوى؟ .[ـ
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 ^احلمد هلل

 :أوالً 
الواجب قبل الكالم عن املستفيت أن نبدأ ابملفيت نفسه، فنقول: جيب على كل مسلم أن 
حيفظ عليه لسانه يف الكالم على شرع هللا تعاىل مبا ال يعلم، وليعلم كل مسلم أن القول على 

َا  رََّم حَ هللا تعاىل بغري علم من كبائر الذنوب، بل قد قرنه هللا تعاىل ابلشرك، فقال: )ُقْل ِإمنَّ
مْثَ َواْلبَـْغَي ِبَغرْيِ احلَْقِ  َوَأْن ُتْشرُِكوا ابِ  َها َوَما َبَطَن َواإْلِ َّللَِّ َما ملَْ يـُنَـز ِْل بِِه َريبِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

 .33ُسْلطَاانً َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ َما ال تـَْعَلُموَن( األعراف/
 قال ابن القيم رمحه هللا:

رتَّب احملرمات أربع مراتب، وبدأ أبسهلها، وهو الفواحش، مث ثىنَّ مبا هو أشدُّ حترميًا منه، "ف
وهو اإلمث والظلم، مث ثلَّث مبا هو أعظم حترمياً منهما، وهو الشرك به سبحانه، مث ربَّع مبا هو 

بال علم  هأشدُّ حترمياً من ذلك كله، وهو: القول عليه بال علم، وهذا يعم القول عليه سبحان
 يف أمسائه، وصفاته، وأفعاله، ويف دينه، وشرعه" انتهى.

 ( .38/  1" إعالم املوقعني " )

وقد رأينا يف زماننا هذا عجباً، رأينا السياسي يفيت، واملمثل يفيت، واإلعالمي يفيت، بل حىت 
، وصار أهل الباطل من أصحاب  الراقصة تفيت! وأصبحت الفتوى حقاً لكل من هبَّ ودبَّ

القنوات الفضائية، والصحف اليومية واألسبوعية يلمعون هؤالء، ويقدموهنم للناس على أهنم 
أصحاب علم، وأهل هدى، وعلى مثل هذا بكى ربيعة بن أيب عبد الرمحن شيخ اإلمام 

( قال: رأى رجٌل 208، 207/  4مالك رمحه هللا، ففي " إعالم املوقعني " البن القيم )
 رمحن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: اسُتفيت َمن ال علم له، وظهر يفربيعَة بن أيب عبد ال

 اإلسالم أمر عظيم، قال: ولَبعُض َمن يفيت ههنا أحق ابلسجن من السرَّاق.

 مث قال ابن القيم:

"قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زماننا، وإقدام َمن ال علم عنده على الفتيا، وتوثبه 
لف إليها، وتسلقه ابجلهل واجلرأة عليها، مع قلة اخلربة، وسوء السرية، عليها، ومد ابع التك

وشؤم السريرة، وهو من بني أهل العلم منكر، أو غريب فليس له يف معرفة الكتاب والسنَّة، 
 وآاثر السلف، نصيب" انتهى.
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 صاحلان السلف الكوليعلم املفيت أنه يوقِ ع عن ربه تعاىل مبا ينسبه للشرع من أحكام، وقد 
يتدافعون الفتيا، وكلٌّ حيول السائل إىل غريه، حىت تعود لألول منهم، واجلرأة والعجلة يف 

 الفتوى ليستا حممودتني من صاحبهما، بل الواجب التأين، والتمهل، قبل إصدار الفتوى.

يقول: إن أحدهم  –وهو عثمان بن عاصم  –قال أبو شهاب احلناط: مسعت أاب حصني 
 املسألة، ولو وردت على عمر: جلََمع هلا أهل بدر.ليفيت يف 

 ( .416/  5" سري أعالم النبالء " )

وليكن قول " ال أدري " شعاراً له يف حياته فيما ال يعرفه من أحكام الشرع، وهذه مالئكة 
ْم َعَلى هُ الرمحن تقول ذلك فيما ال تدريه، قال تعاىل: )َوَعلََّم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرضَ 
ُتْم َصاِدِقنَي. قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لَ  َنا ِإالَّ َما اْلَمالِئَكِة فـََقاَل أَْنِبُئوين أبَِمْسَاِء َهُؤالِء ِإْن ُكنـْ

. وليتجنب الغرائب من األقوال، والشذوذات 31،32َعلَّْمتَـَنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم( البقرة/
ليتجنب ما ال حيسن الناس فهمه، أو ما يسبب رقة دين، أو فحش سلوك،  من الفتوى، و 

كما يفعله من يوزع الفتاوى يف طول األرض وعرضها إبابحة املعازف، والتمثيل للنساء 
والرجال، وغري ذلك، وكما فعله من نشر فتوى جواز فك السحر بسحر مثله؛ فإن هذا 

ي بني ر عليهم واستتابتهم، ويعين التواصيعين جواز فتح مكاتب للسحرة! وإيقاف اإلنكا
الناس على أفضل ساحر! وأوثق ساحر! وأرخص ساحر! ، ولذا ال يتصور صدور مثل تلك 
الفتاوى املفسدة لدين الناس وخلقهم من مفٍت يعلم ما وصلت إليه أحوال الناس من الُبعد 

 عن الشرع.

 اثنياً:

ن عرف اوى املتساهلني من املفتني، أو مبجيب اإلنكار على كل من اتبع هواه يف األخذ بفت
 بتبين الفتاوى الشاذة، القائمة على حب املخالفة.

وحنن نعلم أن من واجب اجلاهل أن يسأل يف دينه، وأن يقلد من يستفتيه، ولكن هذا األمر 
ليس على إطالقه، وخباصة إذا علمنا أن ذاك العامي اجلاهل يتقصد األخذ مبن عرف عنه 

و قلة الدين، وإذا كنا ننكر على ذلك املفيت نفسه، فإننا ننكر أيضاً على العامي قلة العلم، أ
 الذي يعلم أنه متساهل يف الفتوى مث يذهب يستفتيه وأيخذ بفتواه.

وقد كان اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يعلم ما حُتدثه الفتاوى املختلفة بني 
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 صرم منه موقفه فيمن أييت ابلشاذ من األقوال.الناس، وكان موقفه منها صارماً، وأ

( َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ  رضي هللا عنه قَاَل: 313/  1روى ابن أيب شيبة يف " مصنفه " )
: ْوٌب، َوقَالَ اْختَـَلَف ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب، َواْبُن َمْسُعوٍد يف الصَّاَلِة يف الثَـّْوِب اْلَواِحِد، فـََقاَل ُأيَبٌّ: ثَـ 
َف اثـَْناِن ِمْن اْبُن َمْسُعوٍد: ثـَْواَبِن، َفَخرََج َعَلْيِهَما ُعَمُر َفاَلَمُهَما، َوقَاَل: ِإنَُّه لََيُسوُؤين َأْن خَيَْتلِ 

َياُكَما َيْصُدر النَّاسُ  ؟ أَمَّا َأْصَحاِب حُمَمٍَّد صلى هللا عليه وسلم يف الشَّْيِء اْلَواِحِد، فـََعْن َأيِ  فـُتـْ
 ْسُعوٍد فَـَلْم أَيُْل، َواْلَقْوُل َما قَاَل ُأيَبٌّ.اْبُن مَ 

َع َأاَب ُهَريـَْرَة حُيَد ِ 512/  3وروى مالك يف " املوطأ " ) ُث َعْبَد ( َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ أَنَُّه مسَِ
 يف حلَِْم َصْيٍد َوَجُدوا اَنًسا َأِحلًَّة أَيُْكُلونَُه، هُ اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر أَنَّهُ َمرَّ بِِه قـَْوٌم حُمْرُِموَن اِبلرََّبَذِة، فَاْستَـْفتَـوْ 

َتاُهْم أبَِْكِلِه، قَاَل: مُثَّ َقِدْمُت اْلَمِديَنَة َعَلى ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب َفَسأَْلُتُه َعْن َذلِ  َك، فـََقاَل: مِبَ َفأَفـْ
تـُُهْم أبَِْكِلِه، قَ  تَـيـْ تَـُهْم؟ قَاَل: فـَُقْلُت: أَفـْ تَـيـْ تَـُهْم ِبَغرْيِ َذِلَك أَلَْوَجْعُتَك.اَل: فـََقاَل ُعَمُر: َلْو أَ أَفـْ تَـيـْ  فـْ

فكم اي تُرى من يستحق أن يوجع بسبب فتوى شاذة نسبها لشرع هللا تعاىل املطهَّر، كمن 
أة أفىت املوظفة أن تُرضع زميلها يف العمل لرتتفع اخللوة! وكمن أفىت إبابحة تقبيل الرجل للمر 

الشهوة! وكَمن أفىت ِبواز تزوج املشرك من مسلمة! وكمن أفىت ِبواز الفوائد األجنبية لقتل 
الربوية! وهكذا يف سلسلة ليس هلا آخر، ينفخ الشيطان يف نفس مصدرها وقائلها أنه أهٌل 

 للفتوى، وأنه ليس عليه أن يبايل مبن خيالفه.

تتبع األقوال  على املفيتوحنن ال ننكر وجود خالف بني العلماء يف مسائل الفقه، لكنا ننكر 
الشاذة واملهجورة منها، وننكر جعل ذلك اخلالف سبيالً الخرتاع أقوال ابطلة ينسبها لدين 

 هللا تعاىل، وهي ليست منه؛ لريضي هبا قاعدته! أو ساسته.

 قال الشيخ بكر أبو زيد رمحه هللا:

ف، وندرة واندر اخلال"ومل يفلح َمن جعل ِمن هذا اخلالف سبيالً إىل تتبع رخص املذاهب، 
املخالف، والتقاط الشواذ، وتبين اآلراء املهجورة، والغلط على األئمة، ونصبها للناس ديًنا 

 وشرعاً ... .

ومنها: إصدار الفتاوى الشاذة الفاسدة، مثل الفتوى ِبواز الفوائد الربوية، وشهادات 
وى إابحة ة السفور، وفتاالستثمار، وسندات اخلزينة، وفتوى إابحة التأمني، وفتوى إابح

 االختالط، وكلها فتاوى شاذة فاسدة، متالئ الرغبات، وبعض التوجهات" انتهى.
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 ( .108، 107/  1" املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل " )

والواجب على العامي أن يسأل أهل العلم الذين يثق بدينهم وعلمهم، أما من عرف ابلتساهل 
ا احلرص على اتباع السنة، فال جيوز ألحد أن يستفتيه، وال أن يعمل مبوتتبع الرخص، وعدم 

 ( .112123يفتيه به. وينظر جواب السؤال رقم )

 وهللا املستعان

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ‰
"وخاصة حتذيرهم إايه من التقرب إىل الوالة واألمراء. فقد ذكر ابن عساكر عن أيب  .294

ر إىل جملس احلديث نسمع من الشيوخ فبينما أان يوما زرعة أنه قال: "كنا نبكر ابألسحا
من األايم قد بكرت، وكنت حداث إذ لقيين يف بعض طرق الري  من مساه أيب، ونسيته أان، 
شيخ خمضوب ابحلناء فيما وقع يل فسلم علي فرددت عليه السالم، فقال يل: اي أاب زرعة 

 مضى الشيخ، ومضى هذا هلذا سيكون لك شأن وذكر، فاحذر أن أتيت أبواب األمراء مث
احلديث دهر وسنني كثرية، وصرت شيخا كبرياً، ونسيت ما أوصاين به الشيخ، وكنت أزور 
األمراء، وأغشى أبواهبم، فبينما أان يوماً، وقد بكرت أطلب دار األمري من حاجة عرضت يل 

ملغضب، وقال ا إليه، فإذا أان بذلك الشيخ اخلضيب بعينه يف ذلك املوضع فسلم علي  كهيئة
( األمراء أن تغشاهم، مث وىل عين، فالتفت فلم أره وكأن األرض 1يل: أمل أهنك عن أبواب )

( من وقيت فلم أزر أمرياً، وال غشيت اببه، وال سألته 2انشقت فابتلعته فخيل إيل أنه اخلضر )
ر ما يتفق" دحاجة حىت تكون له احلاجة فريكب إيل فرمبا أذنت له، ورمبا مل آذن له على ق

( ، حىت إن بعضهم كره زايرة وايل الري له. فقد ذكر الرافعي أن أحد طالب العلم قال: 3)
قال يل أبو زرعة يعين الرازي: "تبلغ سالمي الشيخ الصاحل إدريس الصايغ وهو من أهل أهبر 
يقال إنه كان سيد األولياء يف عصره قال: فلما دخلت على إدريس قال يل كالما حاصل 

عناه ابلعربية ال تبلغ إيل رسالة أيب زرعة. قلت: مل وأبو زرعة إمام الدنيا؟ فقال: أليس دخل م
عليه وايل الري فصافحه. قال سعيد: وكنت أقيم أبهبر شهرين وثالثة مث أعود إىل أيب زرعة، 
فلما عدت إىل أيب زرعة قال: بلغت إدريس سالمي؟ قلت: أستعفى من ذلك. قال: ومن 

                                         
 8/534موقع اإلسالم سؤال وجواب؟ حممد صاحل املنجد  (1)
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غه. فقلت: من عبد هللا: فبكى أبو زرعة وقال: قل له إذا عدت إليه قد تبت أين كان بل
على يدك فامسع سالمي ورد علي اجلواب. قال: فلما دخلت عليه قال يل: أيش خرب أيب 

 زرعة؟ قلت: خبري

__________ 

( كتب ابألصل بعد )أبواب( كلمة مل أهتد ملعناها وأقرب ما تكون كلمة )الدين( ولقد 1)
 يكرهون الدخول على األمراء وأخبارهم يف ذلك كثرية مشهورة. ن السلف الصاحلكا

( ذهب مجهور احملدثني والعلماء إىل القول بوفاة اخلضر وال يصح يف حياته حديث واحد. 2)
 .452 -429/ 1، واإلصابة ج 76 -67انظر: املنار املنيف ص 

 (1)عة.." ( انظر: اتريخ دمشق البن عساكر يف ترمجة أيب زر 3)
 "واحلََدُث: اإلْبَداُء. .295

 َوقَاَل اللحياين: رجل َحَدٌث وِحْدث ِإذا َكاَن حَسَن احلَِديث.

يٌث وحُمدِ ٌث مبَْعىن َواِحد.  مِشر َعن اْبن اأْلَعَرايب: رجل َحِدٌث وِحْدٌث وِحدِ 

 ثـَْعَلب َعن اأْلَعرَايب: احلََداَثُن: الفْأُس َومجعه ِحْداثن. َوأْنشد:

 وَجْوٌن تـَْزَلُق احلََداثُن ِفيهِ 

 ِإذا ُأَجراُؤه حَنَطُوا َأجاابَ 

 قَاَل: أَرَاَد َِبْوٍن َجَبالً، َوَقوله: َأجااب يـَْعيِن َصَدى اجلَبل تسمعه.

، َوقَاَل َغريه: َحَداثُن الدهِر: َحواِدثُه َوُرمبَا أَنَـَّثِت العرُب احلَداثن يذهبون بِِه ِإىَل احْلََواِدث
 د اْلفراء:َوأْنش

 َأالَ َهَلَك الشِ هاُب املستنريُ 

 وِمْدَرُهنا الَكِميُّ ِإذا نُِغريُ 

 ومَحَّاُل امِلئنِي ِإذا أََلمَّتْ 

 بَِنا احلََداثُن واإلِنُف النَُّصورُ 

                                         
بو زرعة أبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية، الرازي، أ -الضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته على أسئلة الربذعي  (1)
1/236 
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 َوقَاَل اْلفراء: يـَُقوُلوَن: أَْهَلَكنا احلَداثن، وأم ا ِحْداثُن الشباِب فبكسِر احلاِء َوُسُكون الدَّال.

ن َشبابِه وُحْدَثي شبقَ  ُته يف ُرىبَّ شبابِه وُرابَّ َباين : يـَُقال: أَتيـْ ابِه َوَحِديث َشبابِه اَل أَبُو َعْمرو الشَّيـْ
 وِحْداثِن شبابِه مبَْعىن َواِحد.

 َوقَاَل َغريه: يـَُقال: َهُؤاَلِء قوٌم ُحْداثٌن مجُع َحَدث، َوُهَو الَفيِتُّ السن .

 ين َما َقُدَم َوَما َحُدث ِبَضم الدَّال من َحُدث، أتبعوه َقُدم، واألصُل ِفيهِ والعَرب َتقول: َأَخذَ 
 حَدث، قَاَل َذِلك األصمعيُّ وغريُه.

 َويـَُقال: َأْحَدث الرجُل ِإذا َصلَّع َأو َفصَّع َأو َخَصف، أيَّ َذِلك فعل فـَُهَو حُمِْدث.

  ابإلحداِث َعن الز ىن.وَأْحدَث الرجُل وأحدَثِت املرأُة ِإذا َزنَيا، ُيكىَن 

 على َغريَها. صَّاحلَكاَن السلف  الوحُمَْداثُت اأْلُُمور: َما ابتدَعه أهُل اأْلَْهَواء من اأْلَْشَياء الَّيِت 

 َوقَاَل صلى هللا َعَلْيِه َوسلم )كلُّ حُمَدِث ِبْدعة، وكلُّ بدعٍة َضاَلَلة( .

 ْبُع نَساء وزِيُر نَساء.َويـَُقال: فالٌن ِحْدُث ِنساٍء َكَقْوِلك: تِ 

َفه، وحادثَه ِإذا َجاَله.  َويـَُقال: َأحدَث الرجُل سيـْ

َا سريعُة الدُّثور( َمْعَناُه اجلوها ابملوا عظ وُرِوَي َعن احَلَسِن أَنه قَاَل: )حاِدثوا َهِذه اْلُقُلوب فَِإهنَّ
َها الطََّبع والصَّدأَ الَِّذي تـَرَا  ُفوا َعنـْ َها من الوشو ِفوها َحىتَّ تـَنـْ  ذُّنُوب َوقَاَل لبيد:كَب َعَليـْ

 كَنْصِل السَّْيف ُحوِدَث ابلصِ َقال

 

 )اَبب احْلَاء َوالدَّال َمَع الرَّاء(

 )ح د ر(

 حدر، حرد، دحر، درح، ردح: مستعمالت.

ْيطان َأي شدحر: قَاَل اللَّْيث: الدَّْحُر: تـَْبِعيُدك الشيَء َعن الشَّْيء، يـَُقال: اللَّهم اْدَحْر َعنَّا ال
 اطرده وحَنِ ه.

َها َمْذُءوًما مَّْدُحورًا  )اأْلَْعرَاف:   (1)( قَاُلوا: َمطروداً.." 18َوقَاَل هللا: }قَاَل اْخرُْج ِمنـْ
ُ: ُكْن، فَِإَذا َرُجٌل قَائٌِم، مُثَّ قَاَل: َأْى َعْبِدى، َما مَحََلَك َعَلى َما فـََعْلتَ  .296 ؟ "فـََقاَل اَّللَّ

ُ( . قال املؤلف: ذكر البخارى ىف اب ب قَاَل: خَمَافـَُتَك، َأْو فـََرٌق ِمْنَك، َفَما َتالفَاُه َأْن َرمِحَُه اَّللَّ
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افته، كان نباًشا( . قال املؤلف: فغفر هللا له بشدة خمما ذكر عن بىن إسرائيل، قال حذيفة: )و 
وأقرب الوسائل إىل هللا خوفه وأال أيمن املؤمن مكره، قال خالد الربعى: وجدت فاحتة زبور 

 . قد أشرب اخلوف من هللا قلوهبم  وكان السلف الصاحلداود: رأس احلكمة خشية الرب 
ا سألت انبتهم الكبائر، فروى عن عائشة: )أهنواستقلوا أعماهلم وخيافون أال يقبل منهم مع جم

املؤمنون: النىب )صلى هللا عليه وسلم( عن قوله تعاىل: )َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آَتوا وَّقـُُلوهُبُْم َوِجَلٌة( ]
[ ، قال: اي ابنة الصدي ق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، وخيافون أال يقبل 60

هللا: كاد خوف النار حيول بيىن وبني أن أسأل هللا اجلنة. وقال منهم( . وقال مطرف بن عبد 
بكر، ملا نظر إىل أهل عرفات: ظننت أنه قد غفر هلم لوال أىن كنت معهم. فهذه صفة 
العلماء ابهلل اخلائفني له، يعدون أنفسهم من الظاملني اخلاطئني، وهم أنزاه برآه مع املقصرين، 

 (1)ه ابألعمال فهم مرو عون خاشعون وجلون." وهم أكياس جمتهدون ال يدلون علي
، روى محاد، عن اثبت، عن كان السلف الصاحل"النوافل أسلم له، وعلى هذا  .297

أنس، عن النىب )صلى هللا عليه وسلم( أنه: )مسع رجاًل يقرأ ويرفع صوته ابلقرآن فقال: 
أواب. ومسع آخر يقرأ فقال: مرائى. فنظروا فإذا األو اب املقداد بن عمرو( وروى الزهرى، 

قال له رسول ، فعن أىب سلمة، عن أىب هريرة: )أن عبد هللا بن حذافة َصل ى فجهر ابلقراءة
هللا )صلى هللا عليه وسلم( : اي ابن حذافة، ال تسمعىن وأمسع هللا( . قال وهيب بن الورد: 
لقى عامل عامًلا هو فوقه ىف العلم، فقال: يرمحك هللا ما الذى أخفى من عملى؟ قال: حىت 

األمر  ليظن بك أنك مل تعمل حسنًة قط إال الفرائض. قال: يرمحك هللا فما الذى أعلن؟ قا
ابملعروف والنهى عن املنكر. وقال احلسن: لقد أدركت أقواًما ما كان أحدهم يقدر على أن 
، قال: وإن كان  ُيسر عمله فيعلنه، قد علموا أن أحرز العملني من الشيطان عمل السر 
أحدهم ليكون عنده الزور وإنه ليصلى وما يشعر به زوره. وكان عمل الربيع بن خثيم سرًا  

أ ىف املصحف، ويدخل عليه الداخل فيغطيه. وقال بشر بن احلارث: ملا ودع اخلضر كان يقر 
داود، عليهما السالم، قال له: سرت هللا عليك بطاعته. وروى عن ابن سريين قال: نبئت أن 
أاب بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته، وكان عمر يرفع صوته، فقيل ألىب بكر: مل تصنع 
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علم حاجىت. قيل: أحسنت. وقيل لعمر: مل تصنع هذا؟ قال:  هذا؟ قال: أانجى رىب وقد
أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. قال: أحسنت. فلما نزلت: )َواَل جَتَْهْر ِبَصالَِتَك َواَل خُتَاِفْت 

[ ، قيل ألىب بكر: ارفع شيًئا، وقيل لعمر: اخفض 110هِبَا َوابـَْتِغ َبنْيَ َذِلَك َسِبيالً( ]اإلسراء: 
 (1)ؤالء األئمة املقتدى هبم.." شيًئا. فه

 "أمهية املوضوع: .298

إن موضوع هذا الكتاب الذي بني يديك، وهو )نواسخ القرآن( ، أو )الناسخ واملنسوخ يف 
القرآن( من أهم املوضوعات وأجل ها قدرًا يف شريعتنا الغراء، ألن مدار الدين كتاب هللا 

وخاً منه انه، وعملنا به، وما كان منسسبحانه وتعاىل، فما ثبت فيه حمكماً غري منسوخ نفذ
مل نعمل به ومعرفة ذلك مهمة كبرية ومسؤولية عظيمة، وهي يف نفس الوقت شاقة جداً ال 
يستطيع اإلنسان احلكم فيها بعقله وتفكريه مهما كان وال ميكن ذلك إال بنقل صحيح اثبت 

ما ال جتهاد فيها، كعن صاحب الرسالة صلوات هللا وسالمه عليه، وال جمال للعقل أو اال
جيوز لإلنسان أن يتصرف يف مثل هذا املوضوع احلساس، آبرائه البحتة غري مستند إىل كتاب 
 هللا أو سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، أو أقوال الصحابة احملكية َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 

 عليه وسلم، بسند صحيح اثبت خال من اجلرح والعلة.

يرى معرفة الناسخ واملنسوخ شرطًا يف أهلية املفسر للتفسري  السلف الصاحل كانلذا، 
 واحملدث للحديث، وقد كان أمري املؤمنني َعِليُّ ْبُن َأيب طَاِلٍب، َوَعْبُد هللا بن عمر، وعبد اَّللَِّ 

ُ عنهم، ال يرضون ألحد أن يتحدث يف الدين إال إذا كان عارفاً  لناسخ اب ْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي اَّللَّ
ُ عنهما أبنه كان1واملنسوخ من القرآن  . وقد جاء يف األثر َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ

__________ 

( من طرق متعددة عن علي  رضي هللا عنه كما ذكره 5أخرج حنوه النحاس يف انسخه ) 1
أورد حنوه ِضَي هللا عنهم. و عن علي  َواْبُن ُعَمَر َواْبُن َعبَّاٍس، رَ  4هبة هللا بن سالمة يف انسخه 

                                         
 10/209شرح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال  (1)



331 

 

، مث عزاه إىل الطرباين يف الكبري َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي 1/154اهليثمي أيضاً يف جممع الزوائد
ُ عنهما.."   (1)اَّللَّ

"َوقَاَل عمر حجَّة َها ُهَنا مثَّ احدج َها ُهَنا َأي شد  اأْلَمْحَال للغزو َقاَل اْبن َمْسُعود  .299
 أخذت حدجة حنظل احلدجة احلنظلة الصلبة.رَأَْيت َكَأين ِ 

ُكْم وحمداثت اأْلُُمور قَاَل اأْلَْزَهرِي ِهَي َما انتزعه أهل اأْلَْهَواء من اأْلَْشَياء الَّيِت   يف احلَِديث إايَّ
 َعَلى َغريَها. َكاَن الّسلف الصَّاحل

اْلَماَلِئَكة ابحلدادين  ار َما قَاَل تقيسَوقَاَل َأْصَحاب َرُسول هللا أليب جهل ِحني قَاَل يف َخَزنَة النَّ 
 يـَْعيِن السجانني.

قـَْوله اَل حيل الْمرَأَة َأن حتد َعَلى ميت ِإالَّ َعَلى زوج يـَُقال أحدت اْلَمْرأَة وحدت ِإذا تسلبت 
 َوتركت الز ِيَنة.

َتهى.  يف احلَِديث لكل حرف حد َأي ُمنـْ

 احْلَد واحلدة من اْلَغَضب. قَاَل عمر كنت أداري من أيب بكر بعض احْلَد

 يف احلَِديث ِخَيار أميِت أحداؤها األحداء مجع َحِديد َوُهَو الَِّذي ِفيِه ِحدة.

 (2)َومن الس نة االستحداد َوُهَو حلق اْلَعانَة ابحلديد.." 
 َجاَءُه َجرٌي ثَّ "ُمْتِعبًا اَل َوِتريََة ِفيِه َأي اَل فـُُتور ِفيِه. َوفـََرٌس َجواُد امَلَحثَّة َأي ِإذا حُ  .300

ْثَحثوا َذِلَك بـَْعَد َجْرٍي. واحلَْثَحَثة: احْلَرََكُة امُلَتداركة. وَحْثَحَث امِليَل يف اْلَعنْيِ: َحرَّكه؛ يـَُقاُل: حَ 
 اأَلْمَر مُثَّ َترُكوه َأي َحرَُّكوه. وَحيَّة َحْثحاٌث وَنْضناٌض: ُذو َحرََكٍة َداِئَمٍة. َويف َحِديثِ 

 منا ُحْثِحَث ِمْن ِحْضيَنْ َثَكنَسِطيح: كأَ 

َدٌل ِمْن َأي ُحثَّ وُأْسرَِع. يـَُقاُل: َحثَّه َعَلى الشيِء وَحْثَحَثه، مبَْعىًن. َوِقيَل: احْلَاُء الثَّانَِيُة بَ 
ِإحدى الثاَءين. واحلُْثُحوث: الدَّاِعي بُسْرعة، َوُهَو أَيضًا السَّرِيُع َما َكاَن. قَاَل اْبُن ِسيَدْه: 

 حلُْثُحوُث الَكتيبة. أَُرى: واحُلثُّ امَلْدُقوق ِمْن ُكلِ  َشْيٍء.وا

حدث: احلَِديُث: نقيُض اْلَقِدمِي. واحلُُدوث: نقيُض الُقْدمِة. َحَدَث الشيُء حَيُْدُث ُحُدواثً 
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ُدَم قَ  وَحداثًة، وَأْحَدثه ُهَو، فـَُهَو حُمَْدٌث وَحديث، وََكَذِلَك اْسَتحدثه. وَأخذين ِمْن َذِلَك َما
يُّ: اَل وَحُدث؛ َواَل يـَُقاُل َحُدث، اِبلضَّمِ ، ِإالَّ َمَع َقُدم، كأَنه إِتباع، َوِمثْـُلُه َكِثرٌي. َوقَاَل اجْلَْوَهرِ 

ُيَضمُّ َحُدَث يف َشْيٍء ِمَن اْلَكاَلِم ِإال يف َهَذا اْلَمْوِضِع، َوَذِلَك ِلَمَكاِن َقُدَم َعَلى االْزدواج. 
 َويف َحِديثِ 

ُدَم َوَما اْبِن َمْسُعوٍد: أَنه َسلََّم َعَلْيِه، َوُهَو ُيَصلِ ي، فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيِه السالَم، قَاَل: فَأخذين َما قَ 
 َحُدث

ج. ، يْعين مُهُوَمهُ وأَفكارَه القدميَة واحلديثَة. يـَُقاُل: َحَدَث الشيُء، فِإذا قُرِن بَقُدم ُضمَّ، لالْزدوا 
مور: ْيٍء مَلْ َيُكْن. وَأْحَدثَه هللاُ َفَحَدَث. وَحَدَث أَمٌر َأي َوَقع. وحُمَْداثُت األُ واحلُُدوُث: كوُن شَ 

 َها. َويف احْلَِديِث:َعَلى َغريِْ  َكاَن السََّلف الصاحل  َما ابتَدعه أَهُل اأَلْهواء ِمَن اأَلشياء الَّيِت 

 ِإايكم وحُمَْداثِت األُمور

يف َحِديِث اِبْلَفْتِح، َوِهَي َما ملَْ َيُكْن َمْعُروفًا يف ِكَتاٍب، َواَل ُسنَّة، َواَل ِإمجاع. وَ ، مجُع حُمَْدثٍَة 
 َبيِن قـَُريظَة:

 ملَْ يـَْقُتْل ِمْن ِنَساِئِهْم ِإال اْمرأًَة َواِحَدًة كانْت َأْحَدَثْت َحَداثً 

ُ عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:َلْيِه َوَسلََّم؛ َوقَاَل النَّيبُّ ؛ ِقيَل: َحَدثُها َأهنا مَسَِّت النيبَّ، َصلَّى اَّللَّ  ، َصلَّى اَّللَّ

 كلُّ حُمَْدثٍَة بْدَعٌة، وكلُّ ِبْدعٍة َضاللٌة.

 َويف َحِديِث اْلَمِديَنِة:

 َمْن َأْحَدَث ِفيَها َحَداثً، َأو آَوى حُمِْداثً 

وامُلْحِدُث: يُروى  عتاٍد، َواَل َمْعُروٍف يف السُّنَّة،؛ احلََدُث: اأَلْمُر احلاِدُث امُلْنَكُر الَِّذي لَْيَس مب
اِل َوفـَْتِحَها َعَلى اْلَفاِعِل َواْلَمْفُعوِل، َفَمْعىَن اْلَكْسِر َمن َنَصَر َجانًِيا، َوآَواهُ   وَأجاره ِبَكْسِر الدَّ

َنهُ َوَبنْيَ َأن يـَْقَتصَّ ِمْنُه؛ َواِبْلَفْتِح، هُ  َتدَُع نـَْفُسه، َوَيُكوُن َمْعىَن َو األَ ِمْن َخْصمه، َوَحاَل بـَيـْ ْمُر امُلبـْ
ِكْرَها َعَلْيِه، فـََقْد اإِليواء ِفيِه الرِ َضا بِِه، َوالصَّرْبَ َعَلْيِه، فِإنه ِإذا َرِضَي ابلِبْدعة، وأَقر  فاعَلها َومَلْ يـُنْ 

 الرُّمَِّة:آَواُه. واْسَتْحَدْثُت َخرَباً َأي َوَجْدُت َخرَباً َجِديًدا؛ قَاَل ُذو 

 َأْسَتْحَدَث الرَّْكُب َعْن َأْشياعهم َخرَباً، ... أَم راَجَع الَقْلَب، ِمْن َأْطرابه، طََرُب؟

ْبِتَدائِِه. وََكاَن َذِلَك يف ِحْداثِن أَْمِر َكَذا َأي يف ُحُدوثه. وَأخَذ األَْمر حِبْداثنِه وَحَداثَته َأي أبَو له َوا
 َويف َحِديثِ 
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ُتها.َعاِئَشَة، رَ   ِضَي هللا عنها: َلْواَل ِحْداثُن قـَْوِمك ابلُكْفر، هَلََدْمُت الكعبَة وبـَنَـيـْ

ْرُب ِحْداثُن الشَّْيِء، اِبْلَكْسِر: أَو لُه، َوُهَو َمْصَدُر َحَدَث حَيُْدُث ُحُدواثً وِحْداثانً؛ َواْلُمرَاُد ِبِه قُـ 
ُن ِمْن قـُُلوهِبِْم، فـََلْو ِل يف اإِلسالم، وأَنه ملَْ يـََتَمكَِّن الديَعْهِدِهْم اِبْلُكْفِر َواخْلُُروِج ِمْنُه، والدُّخو 

 (1)َهَدْمُت اْلَكْعَبَة." 
"الذي هو مما اختص هللا تعاىل به هذه األمة دون سائر األمم، وبني نقص غريهم  .301

على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم يف إسقاط عدالتهم، وعدم جواز الرواية ابلعنعنة عنهم 
 قوله: ))بينوا عين ولو آية، وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج(( .ب

قال العلماء: أي وال حرج يف إسقاط الرواية عنهم، حيث مل يكونوا أهال للضبط والعدالة، 
وقد صح عن عبد هللا بن املبارك اإلمام أنه قال: اإلسناد من الدين، ولوال اإلسناد لقال من 

 شاء ما شاء.

 بل اإلمام: طلب اإلسناد العايل سنة عمن سلف.وقال أمحد بن حن

وقيل ليحىي بن معني اإلمام يف مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيت خال، وإسناد 
 عال.

 وقال حممد بن أسلم الطوسي اإلمام الزاهد: قرب اإلسناد قربة إىل هللا تعاىل.

ىت سناد غاية النهي، حرمحة هللا عليهم ينهون عن إسقاط اإل كان السلف الصاحلولذلك 
أهنم مل يرووا حكاية وال شعرا إال ابإلسناد إىل املروي عنه، حىت ال يدعي أحد كالم غريه أو 
شعر غريه، فقد فعله كثري ممن فضحه هللا بربكة اإلسناد وجهابذته، فما ظنك ابحلديث 

صي ألهل و والتفسري والفقه الذي هو علم الشريعة خاصة من بني سائر العلوم، حىت لو أ
 العلم أو لعلماء الشرع مل يصرف إال إىل علماء التفسري واحلديث والفقه، وانهيك هبم شرفا.

وال اغرتار بكثرة عدد من ترك اإلسناد يف علومه يف أقطار البالد، بل رمبا أنكره مستغنيا عنه 
 (2)بسواد بياض منقطع اإلسناد، حمتمل للزايدة." 
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ا ( ، وقال: }َوقَاُلوا احْلَْمُد هلِل الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا احْلََزَن ِإنَّ َربَـّنَ 1)"اجْلَنَِّة َحْيُث َنَشاُء   .302
َنا ِفيَها َنَصٌب َوال مَيَسَُّنا فِ  يَها لُُغوٌب  َلَغُفوٌر َشُكوٌر الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه ال مَيَسُّ

م يلومو 2) اَل ن أنفسهم، وميُقتوهنا أشدَّ املقت، فقال تعاىل: }َوقَ ( ، وأخرب عن أهل النار أهنَّ
 يلَ َعَلْيُكْم الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي اأَلْمُر ِإنَّ هللَا َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِ  َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكانَ 

ُتْم يل َفال تَـ  ( ، وقال تعاىل: 3ُفَسُكْم  )ُلوُموين َوُلوُموا أَنْـ ِمْن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجبـْ
اِن }ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يـَُناَدْوَن َلَمْقُت هللِا َأْكرَبُ ِمْن َمْقِتُكْم أَنـُْفَسُكْم ِإْذ ُتْدَعْوَن ِإىَل اإلميَ 

 ( .4فـََتْكُفُروَن  )

نقطاع من لوم النفس عنَد ا جيتهدون يف األعمال الصاحلة؛ حذراً  كان السَّلف  الصاحلوقد 
 ( عن أيب هريرة مرفوعاً 5األعمال على التقصري. ويف " الرتمذي " )

: ))ما ِمْن َميِ ٍت ميوُت إالَّ ندم، إْن كان حمسناً ندم على أْن ال يكوَن ازداد، وإْن كان مسيئاً 
 ندم أْن ال يكون استعتب(( .

تهاد، فقال: وهللا لو أاتين آٍت، وقيل ملسروق: لو قصرَت عن بعض ما تصنع من االج
فأخربين أْن ال يعذبين، الجتهدت يف العبادة، قيل: كيف ذاك؟ قال: حىت تـَْعِذرين نفسي إْن 
دخلت النار أْن ال ألومها، أما بلغك يف قول هللا تعاىل: ... }َوال أُْقِسُم اِبلنـَّْفِس اللَّوَّاَمِة  

ا الموا أنفسهم حني صاروا إىل 6) ما  جهنََّم، فاعتنقتهم الزَّابنيُة، وحيل بينهم وبني( إمنَّ
يشتهون، وانقطعت عنهم األماين، ورفعت عنهم الرمحة، وأقبل كلُّ امرٍئ منهم يلوُم نفَسه 

(7. ) 

_________ 

 .74( الزمر: 1)
 .35 - 34( فاطر: 2)
 .22( إبراهيم: 3)
 .10( غافر: 4)
وقال: ))هذا حديث إمنا نعرفه من هذا الوجه، وحيىي ( . 2403( يف " اجلامع الكبري " )5)

 بن عبيد هللا قد تكلم فيه شعبة، وهو حيىي بن عبيد هللا بن موهب املدين(( .
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 .2( القيامة: 6)
 (1).." 3/13( أخرجه: ابن اجلوزي يف " صفة الصفوة " 7)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  .303 َواْلَمْعىَن « وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ ًدا، فـَْليَـتَـبَـ َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعم ِ »"َصلَّى اَّللَّ

ُ تـََعاىَل َعْن أَْهِل اجْلَنَّةِ  َ َأنَّ اْلَكاِذَب َعَلْيِه يـَتَـبَـوَّأُ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر. َوَقْد َأْخرَبَ اَّللَّ ُْم حَيَْمُدوَن اَّللَّ  َأهنَّ
ِمْن حَتِْتِهُم اأْلَهْنَاُر  َونـََزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍ  جَتْرِيَعَلى َما َرَزقـَُهْم ِمْن َفْضِلِه، فـََقاَل: }

[ 43َوقَاُلوا احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َهَدااَن هِلََذا َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْواَل َأْن َهَدااَن اَّللَُّ  ]األعراف: 
تَـبَـوَّأُ ِمَن اجْلَنَِّة  الَِّذي َصَدقـََنا َوْعَدُه َوَأْوَرثـََنا اأْلَْرَض نَـ [ َوقَاَل: }َوقَاُلوا احْلَْمُد َّللَِّ 43]اأْلَْعرَاِف: 

 [ ، َوقَاَل: }َوقَاُلوا احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا احْلََزنَ 74[ ]الزَُّمِر: 74َحْيُث َنَشاُء  ]الزمر: 
يَها َنَصٌب َواَل مَيَسُّنَا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه اَل مَيَسَُّنا فِ الَِّذي َأَحلََّنا  -ِإنَّ َربَـَّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر 
ُْم يـَُلوُموَن 35 - 34[ ]فَاِطٍر: 35 - 34ِفيَها لُُغوٌب  ]فاطر:  [ ، َوَأْخرَبَ َعْن أَْهِل النَّاِر َأهنَّ

َ َوَعدَُكْم قَاَل الشَّْيطَانُ أَنـُْفَسُهْم، َومَيُْقُتوهَنَا َأَشدَّ اْلَمْقِت، فـََقاَل تـََعاىَل: }وَ   َلمَّا ُقِضَي اأْلَْمُر ِإنَّ اَّللَّ
ُتْم يل َوْعَد احلَْقِ  َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن يل َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم فَ  اْسَتَجبـْ

[ ، َوقَاَل تـََعاىَل: }ِإنَّ الَِّذيَن  22[ ]ِإبـَْراِهيَم: 22َفاَل تـَُلوُموين َوُلوُموا أَنـُْفَسُكْم  ]إبراهيم: 
ميَاِن فـََتكْ  ُفُروَن  ]غافر: َكَفُروا يـَُناَدْوَن َلَمْقُت اَّللَِّ َأْكرَبُ ِمْن َمْقِتُكْم أَنـُْفَسُكْم ِإْذ ُتْدَعْوَن ِإىَل اإْلِ

ُ  [ . َوَقْد 10[ ]َغاِفٍر: 10 ِة؛ َحَذرًا ِمْن َن يف اأْلَْعَماِل الصَّاحلَِ جَيَْتِهُدو  َكاَن السََّلف  الصَّالح
ِْمِذيِ  " َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ   َمْرُفوًعا: " َلْوِم النـَّْفِس ِعْنَد اْنِقطَاِع اأْلَْعَماِل َعَلى التـَّْقِصرِي. َويف " الرتِ 

َد، َوِإْن َكاَن ُمِسيئًا اَل َيُكوَن اْزَداَما ِمْن َميِ ٍت مَيُوُت ِإالَّ نَِدَم، ِإْن َكاَن حُمِْسًنا َنِدَم َعَلى َأْن »
َنُع ِمَن ااِلْجِتَهاِد، َوِقيَل ِلَمْسُروٍق: َلْو َقصَّْرَت َعْن بـَْعِض َما َتصْ « ". َنِدَم َأْن اَل َيُكوَن اْستـُْعِتبَ 

 ".  (2)فـََقاَل: َواَّللَِّ
قصد ل"واجلايف عنه ". فالغلو من صفات النصارى، واجلفاء من صفات اليهود، وا .304

 هو املأمور به.

ينهون عن تعظيمهم غاية النهي كأنس الثوري وأمحد. وكان أمحد  كان السلف الصاحلوقد 
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يقول: من أان حىت جتيئون إىل؟ اذهبوا اكتبوا احلديث، وكان إذا سئل عن شيء، يقول: سلوا 
ان بشر ك  العلماء. وإذا سئل عن شيء من الورع يقول: أان ال حيل يل أن أتكلم يف الورع، لو

 حيا تكلم يف هذا.

وسئل مرة عن اإلخالص فقال: اذهب إىل الزهاد، إي شيء حنن جتيء إلينا؟ وجاء إليه رجل 
فمسح يده ثيابه ومسح هبما وجهه، فغضب اإلمام أمحد وأنكر ذلك أشد اإلنكار وقال: 

 عمن أخذمت هذا األمر؟

ذا يشرع هذا حسن مندوب إليه، وهل)الثاين( التشبه أبهل اخلري والتقوى واإلميان والطاعة ف
 االقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وآدابه وأخالقه. وذلك

مقتضى احملبة الصحيحة، فإن املرء مع من أحب، وال بد من مشاركته يف أصل عمله وان 
 (1)قصر احملب عن درجته.." 

 أن يكون بلسانه. وهللا أعلم. "وأما سؤاله َعن املرأة فال حيتمل .305

ويف اجلملة؛ فإن َكاَن البخاري ذكر َهَذا الباب لالستدالل هبذا احلَِدْيث َعَلى أن نظر املصلي 
إىل َما َبنْي يديه غري قادح يف صالته، فـََقْد ذكران أن احلَِدْيث ال دليل ِفيِه َعَلى النظر إىل 

 اآلخرة دالل ِبِه َعَلى استحباب الفكر للمصلي يف الدنيا ومتعلقاهتا، وإن َكاَن مقصوده االست
جلنة بقلبه َكاَن حسناً؛ ألن ِفيِه إىل ا -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ومتعلقاهتا، وجعل نظر النَّيب  

عد املصلي مأمور أبن يعبد هللا كأنه يراه، فينبغي لَُه أن يسغرق فكره يف قربه من هللا، وفيما و 
 ءه، وتوعد بِِه أعداءه، ويف الفكر يف معاين َما يتلوه من القرآن.هللا أوليا

أى ينجلي الغيب لقلوهبم يف الصالة، َحىتَّ كأهنم ينظرون إليها ر  َكاَن السلف الصاحلوقد 
عني، فمن َكاَن يغلب َعِليِه اخلوف واخلشية ظهر لقلبه يف الصالة صفات اجلالل من القهر 

م وحنو َذِلَك، فيشهد النار ومتعلقاهتا وموقف القيامة، كما َكاَن والبطش والعقاب واالنتقا
يل  يـَُقول: َما دخلت يف الصالة قط إال مثلت -صاحب األوزاعي  -َسِعيد ْبن َعْبد العزيز 

 جهنم.

ومن َكاَن يغلب َعِليِه احملبة والرجاء، فإنه مستغرق يف مطالعة صفات اجلالل والكمال والرأفة 
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ود واللطف وحنو َذِلَك، فيشهد اجلنة ومتعلقاهتا، ورمبا شهد يوم املزيد وتقريب والرمحة وال
 احملبني ِفيِه.

 أصبح، ، أَنَُّه صلى ليلة، فما انصرف َحىتَّ -َوُهَو من الصََّحابَة  -وقد روي َعن َأيب رحيانة 
 (1)َوقَاَل: َما زال قليب يهوى يف اجلنة وما أعد هللا فيها." 

: أن املستحب لإلماِم أن يقوَم وال جيلَس يف كل "وحكي عن أصح .306 اب الشافعيَّ
 الصلواِت.

ُِ لإلماِم أن يقوَم عقَب سالمِه إذا مل  وقد نصَّ الشافعيَّ يف ))املختصر(( على أنه يستحَب
 سكن خلفَه نساٌء.

 فأما املأموم فال يكره له اجللوُس بعَد الصال ة يف مكانه، يذكُر هللَا، حصوصًا بعد الصبحِ 
 والعصِر، وال نعلُم يف ذلك خالفاً.

وقد صَح احلديُث يف أن املالئكَة تصليَّ على العبِد ما داَم يف مصاله، ما مل حيدُث، وقد 
حيافظوَن  احل  وكان السلف  الصسبق ذكرُه، ووردت أحاديُث يف اجللوِس بعد الصبِح والعصِر، 

 عليه.

ُه موِم ان ينصرَف ويرتكه، وسواٌء كان جلوسومىت أطال اإلماُم اجللوس يف مصالُه، فإن للمأ
 مكروهاً أو غري مكروٍه.

قال ابُن مسعوٍد: إذا فرَغ اإلماُم ومل يقم ومل ينحرُف، وكانت لك حاجٌة فاذهب ودعه، فقد 
 (2)متتَّ صالتك.." 

 "يشهدون اجلمعة مع األمراء. .307

يفعلون عند أتخري بين أمية للجمعة عن وقتها، ومنهم من   كان السلف الصاحلوكذلك 
كان يومئ ابلصالة وهو جالٌس يف املسجد قبل خروج الوقت، ومل يكن أحد منهم يصلي 

 اجلمعة لوقتها، ويف ذلك مفاسد كثرية تسقط اجلمعة خبشية بعضها.

اس ألنفسهم ع النويف ))هتذيب املدونة(( للمالكية: وإذا أتى من أتخري األئمة ما يستنكر مج
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 أن قدروا، وإال صلوا ظهراً، وتنفلوا بصالهتم معهم.

 قال: ومن ال جتب عليه اجلمعة مثل املرضى واملسافرين وأهل السجن فجآئز أن جيمعوا.

وأراد ابلتجميع هنا: صالة الظهر مجاعًة، ال صالة اجلمعة؛ فإنه قال قبله: وإذا فاتت اجلمعة 
 من جتب عليهم فال جيمعوا.

والفرق بني صالة الظهر مجاعًة يوم اجلمعة، ممن جتب عليه وممن ال جتب عليه: أن من جتب 
 عليه يتهم يف تركها، خبالف من ال جتب عليه فإن عذره ظاهٌر.

وقد روي عن ابن سريين، أن جتميع االنصار ابملدينة إمنا كان عن رأيهم، من غري أمر النيب 
 ابلكلية، وأن ذلك كان قبل فرض اجلمعة. - َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -

: ثنا -ليه هو: ابن ع–قال عبد هللا ابن اإلمام أمحد يف ))مسائله(( : ثنا أيب: ثنا امساعيل 
 (1)ايوب، عن حممد بن سريين، قال: نبئت أن االنصار." 

""هو يشغل عما هو أهم منه"، ولكن عند بعد العهد بكالم السلف وطول املدة  .308
الم املتأخرين يف معاين احلديث والفقه انتشارا كثريا مبا خيالف كالم السلف األول، وانتشار ك

يتعني ضبط كالم السلف من األئمة، ومجعه، وكتابته، والرجوع إليه، ليتميز بذلك ما هو 
 مأثور عنهم، مما أحدث بعدهم، مما هو خمالف هلم.

 ن حديثه تفسريه.وكان ابن مهدي يندم على أن ال يكون كتب عقب كل حديث م

 "تدوين الكالم يف العلل والتواريخ وأمهيته"

 

وكذا الكالم يف العلل والتواريخ قد دون أئمة احلفاظ، وقد هجر يف هذا الزمان ودرس حفظه 
وفهمه، فلوال التصانيف املتقدمة فيه ملا عرف هذا العلم اليوم ابلكلية، ففي التصنيف فيه 

ة ، ومع سعكان السلف الصاحلحة عظيمة جدا. وقد ونقل كالم األئمة املتقدمني مصل
حفظهم، وكثرة احلفظ يف زماهنم، أيمرون ابلكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت 
فيه علوم سلف األمة وأئمتها، ومل يبق منها إال ما كان مدوان يف الكتب، لتشاغل أهل هذا 

 الزمان مبدارسة اآلراء وحفظها؟

 ابة أحب إيل من النسيان.قال أبو قالبة: الكت
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 وقال ابن املبارك: لوال الكتاب ملا حفظنا.

 (1)وقال اخلالل: أخربين امليموين، أنه قال أليب عبد هللا، يعين أمحد بن." 
َلْيِه ى اَّللَُّ عَ "َوُهَو خُمَاِلٌف ِلَما َيُدلُّ َعَلْيِه َأْكثـَُر اأْلََحاِديِث َوَقِد اْشتَـَهَر مَتَدُُّح النَّيبِ  َصلَّ  .309

لتََّمدُُّح هِبَا َوأَْيًضا َوَسلََّم حِبِلِ  اْلَغِنيَمِة َوَجْعِلَها ِمْن َفَضاِئِل أُمَِّتِه فـََلْو َكاَنْت تـَنـُْقُص اأْلَْجَر َما َوَقَع ا
 َأنَّ أَْهَل َبْدٍر عَ فَِإنَّ َذِلَك َيْستَـْلزُِم َأْن َيُكوَن َأْجُر أَْهِل َبْدٍر أَنـَْقَص ِمْن َأْجِر أَْهِل ُأُحٍد َمَثاًل مَ 

ْشَكال بن َعْبِد اْلرَبِ  َوَحَكاهُ ِعَياٌض َوذََكَر َأنَّ بـَعْ  َضُهْم َأَجاَب أَْفَضُل اباِلت َِفاِق َوسبق ِإىَل َهَذا اإْلِ
ْيَس مبَْشُهوٍر َوَهَذا لَ َعْنُه أِبَنَُّه َضعََّف َحِديَث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو أِلَنَُّه ِمْن رَِوايَِة مُحَْيِد ْبِن َهاِنٍئ وَ 

ا َواَل يـُْعَرُف ِفيِه جَتْرِيٌح َمْرُدوٌد أِلَنَّهُ ثَِقةٌ حُيَْتجُّ ِبِه ِعْنَد ُمْسِلٍم َوَقْد َوثَـَّقهُ النََّساِئيُّ وبن يُوُنَس َوَغرْيمهَُ 
ُهْم َمْن مَحََل نـَْقَص اأْلَْجِر َعَلى َغِنيَمٍة ُأِخَذْت َعَلى غَ  ِهَها َوظُُهوُر َفَساِد َهَذا رْيِ َوجْ أِلََحٍد َوِمنـْ

ْطَناِب يف َردِ ِه ِإْذ َلْو َكاَن اأْلَْمُر َكَذِلَك ملَْ يـَْبَق هَلُْم ثـُُلُث اأْلَْجرِ   َواَل أََقلُّ ِمْنُه اْلَوْجِه يـُْغيِن َعِن اإْلِ
ُهْم َمْن مَحََل نـَْقَص اأْلَْجِر َعَلى َمْن َقَصَد اْلَغِنيَمَة يف ابْ  اِدِه َومَحََل مَتَاَمُه َعَلى َمْن ِتَداِء ِجهَ َوِمنـْ

ْن َأْخَلَص َقَصَد اجلَِْهاَد حَمًْضا َوِفيِه َنظٌَر أِلَنَّ َصْدَر احْلَِديِث ُمَصر ٌِح أِبَنَّ اْلُمَقسََّم رَاِجٌع ِإىَل مَ 
قَاَل ِعَياٌض اْلَوْجهُ ِعْنِدي ِإْجرَاءُ احْلَِديَثنْيِ وَ  لَِقْولِِه يف َأوَّلِِه اَل خُيْرُِجهُ ِإالَّ ِإميَاٌن يب َوَتْصِديٌق ِبُرُسِلي

ْشَكاِل اْلُمتَـَعلِ ِق أِبَْهِل ب ْب َعِن اإْلِ در َوقَاَل بن َعَلى ظَاِهرمِِهَا َواْسِتْعَماهُلَُما َعَلى َوْجِهِهَما َومَلْ جيُِ
ْلِقَياِس أِلَنَّ اأْلُُجوَر تـَتَـَفاَوُت َجاٍر َعَلى ا َدِقيق اْلِعيد التعارض َبنْيَ احْلَِديَثنْيِ َبِل احْلُْكُم ِفيِهَما

َا حِبََسِب زاَِيَدِة اْلَمَشقَِّة ِفيَما َكاَن َأْجرُُه حِبََسِب َمَشقَِّتِه ِإْذ لِْلَمَشقَِّة ُدُخوٌل يف اأْلَجْ  ِر َوِإمنَّ
َكاَن السََّلف   اأْلَْجَر َلَما اَنْت تـَنـُْقصُ اْلُمْشِكُل اْلَعَمُل اْلُمتَِّصُل أبَِْخِذ اْلَغَنائِِم يـَْعيِن فـََلْو كَ 

  ُ َها فـَُيْمِكُن َأْن جُيَاَب أبَِنَّ َأْخَذَها ِمْن ِجَهِة تـَْقِدمِي بـَْعِض الْ  الصَّالح َمَصاِلِح اجْلُْزئِيَِّة يـُثَاِبُروَن َعَليـْ
يِن َوقُـ َعَلى بـَْعٍض أِلَنَّ َأْخَذ اْلَغَنائِِم َأوََّل َما ُشرَِع َكاَن َعْواًن عَ  وًَّة ِلُضَعَفاِء اْلُمْسِلِمنَي َوِهَي َلى الدِ 

 اْسَتْشَكَل َمْصَلَحةٌ ُعْظَمى يـُْغتَـَفُر هَلَا بـَْعُض النـَّْقِص يف اأْلَْجِر ِمْن َحْيُث ُهَو َوأَمَّا اجْلََواُب َعمَّنِ 
َبِغي َأْن َيُكوَن التـََّقابُُل  اِل اأْلَْجِر َونـُْقَصانِِه ِلَمْن يـَْغُزو َبنْيَ َكمَ َذِلَك حِبَاِل َأْهِل َبْدٍر فَالَِّذي يـَنـْ

ْلَغِنيَمِة أَْفَضُل ِمْنُه بِنَـْفِسِه ِإَذا مَلْ يـَْغَنْم َأْو يـَْغُزو فـَيَـْغَنُم فـََغايـَُتُه َأنَّ َحاَل أَْهِل َبْدٍر َمَثاًل ِعْنَد َعَدِم ا
 ِجَهٍة ُأْخَرى َوملَْ يَرِْد ْم أَْفَضَل ِمْن َحاِل َغرْيِِهْم ِمنْ ِعْنَد ُوُجوِدَها َواَل يـَْنِفي َذِلَك َأْن َيُكوَن َحاهلُُ 
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ُْم َلْو مَلْ يـَْغَنُموا َكاَن َأْجرُُهْم حِبَالِِه ِمْن َغرْيِ زاَِيَدٍة َواَل يـَْلَزُم ِمْن َكْونِ  ُْم ِفيِهْم َنصٌّ َأهنَّ ِه َمْغُفورًا هَلُْم َوَأهنَّ
َنائِِم فـََغرْيُ َوارٍِد ِإْذ َيُكوَن َورَاَءُهْم َمْرتـََبٌة ُأْخَرى َوأَمَّا ااِلْعرتَاُض حِبِلِ  اْلغَ أَْفَضُل اْلُمَجاِهِديَن َأْن اَل 

َواَب بِنَـْفِسِه اَل يـَْلَزُم ِمِن احلِْلِ  ثـُُبوُت َوفَاِء اأْلَْجِر ِلُكلِ  َغاٍز َواْلُمَباُح يف اأْلَْصِل اَل َيْستَـْلزُِم الثَـّ 
َفَمَع ِصحَِّة ثـُُبوِت  َأْخَذ اْلَغِنيَمِة َواْسِتياَلَءَها ِمِن اْلُكفَّاِر حَيُْصُل الثَـَّواُب َوَمَع َذِلكَ  َلِكْن ثـََبَت َأنَّ 

ُل َلُه ِمْن اْلَفْضِل يف َأْخِذ اْلَغِنيَمِة َوِصحَِّة التََّمدُِّح أبَِْخِذَها اَل يـَْلَزُم ِمْن َذِلَك َأنَّ ُكلَّ َغاٍز حَيْصُ 
ًئا اْلبَـتََّة قـُْلُت َوالَِّذي َمثََّل أِبَْهِل َبْدٍر أَرَاَد اَأْجِر َغزَا لتـَّْهوِيَل َوِإالَّ فَاأْلَْمُر تِِه َنِظرُي َمْن ملَْ يـَْغَنْم َشيـْ

 حَيُْصْل هَلُْم َعَلى َما تـََقرََّر آِخرًا أِبَنَُّه اَل يـَْلَزُم ِمْن َكْوهِنِْم َمَع َأْخِذ اْلَغِنيَمِة أَنـَْقَص َأْجرًا ممَّا َلْو ملَْ 
ُهْم َكَمْن َشِهَد َأْجُر اْلَغِنيَمِة َأْن َيُكونُوا يف َحاِل َأْخِذِهُم اْلَغِنيَمَة َمْفُضوِلنَي اِبلنِ ْسَبِة ِإىَل َمْن بـَْعدَ 

ًئا َبْل َأْجُر اْلَبْدرِيِ  يف اأْلَْصِل َأْضَعاُف َأْجِر َمنْ  ْعَدُه ِمثَاُل َذِلَك بَـ  ُأُحًدا ِلَكْوهِنِْم ملَْ يـَْغَنُموا َشيـْ
رْيِ َغِنيَمٍة ِمائٌَة َأْن َيُكوَن َلْو فُِرَض َأنَّ َأْجَر اْلَبْدرِيِ  ِبَغرْيِ َغِنيَمٍة ِستُِّمائٍَة َوَأْجَر اأْلُُحِديِ  َمَثاًل ِبغَ 

َنا َذِلَك اِبْعِتَباِر َحِديِث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو َكاَن لِْلَبْدرِي ِ  َكْونِِه َأَخَذ اْلَغِنيَمَة ِمائـََتاِن لِ  فَِإَذا َنَسبـْ
َا اْمَتاَز أَْهُل َبْدٍر ِبَذِلَك لِ  تِ ِماَئِة فـََيُكوُن َأْكثـََر َأْجرًا ِمَن اأْلُُحِديِ  َوِإمنَّ َكْوهِنَا َأوََّل َوِهَي ثـُُلُث السِ 

ْساَلِم َوقـُوََّة  ِل اْلُكفَّارِ َغْزَوٍة َشِهَدَها النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِقَتا وََكاَن َمْبَدَأ اْشِتَهاِر اإْلِ
يًعا َفَصاَرْت اَل يُـ  َوازِيَها أَْهِلِه َفَكاَن ِلَمْن َشِهَدَها ِمْثُل َأْجِر َمْن َشِهَد اْلَمَغازَِي الَّيِت بـَْعَدَها مجَِ

ِص َأْجِر َمْن َغِنَم َأنَّ الَِّذي اَل رَبِ  َأنَّ اْلُمرَاَد بِنَـقْ َشْيٌء يف اْلَفْضِل َواَّللَُّ أَْعَلُم َواْخَتاَر بن َعْبِد الْ 
َكاَن اأْلَْجُر ِلَما يـَْغَنُم يـَْزَداُد َأْجرُُه حِلُْزنِِه َعَلى َما فَاَتُه ِمَن اْلَغِنيَمِة َكَما يـُْؤَجُر َمْن ُأِصيَب مبَا َلُه فَ 

ِر َواَل خَيَْفى ُمَبايـََنُة ِعْنَد َذِلَك َكالنـَّْقِص ِمْن َأْصِل اأْلَجْ نـََقَص َعِن اْلُمَضاَعَفِة ِبَسَبِب اْلَغِنيَمِة 
 (1)َهَذا التَّْأِويِل." 

 ( .1"بدرهم حلما تفطرين عليه؟ فقالت: ال تعنيين، لو كنت ذكرتين لفعلت ) .310

وخرج مالك أن مسكينا سأل عائشة وهي صائمة وليس يف بيتها إال رغيف؛ فقالت  -
يه إايه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إايه. قالت: ملوالة هلا: أعط

وكفنها  شاة -ما كان يهدي لنا-ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان 
 ( .3( ؛ فدعتين عائشة، فقالت: كلي من هذا. هذا خري من قرصك )2)
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( ، وابعت ما هلا مبئة ألف 4وروي عنها أهنا قسمت سبعني ألفا وهي ترقع ثوهبا ) -
( ، وهذا يشبه الوايل على بعض اململكة؛ فال أيخذ 5وقسمته، مث أفطرت على خبز الشعري )

( ، وال اعرتاض 6إال من امللك؛ ألنه قام له اليقني بقسم هللا وتدبريه مقام تدبريه لنفسه )
 على هذا املقام مبا تقدم؛ فإن صاحبه يرى تدبري هللا له خريا

_________ 

)رقم « املستجاد»( ، والدارقطين يف 8/67« )الطبقات الكربى»( أخرجه ابن سعد يف 1)
، واحلاكم يف -( 738/ق 16« )اتريخ دمشق»ومن طريقه ابن عساكر يف -( 37، 36

« اجلعدايت»( ، والبغوي يف 49، 2/47« )احللية»( ، وأبو نعيم يف 4/13« )املستدرك»
 لفاظ مقاربة.( إبسناد صحيح، أب1673)

ووقع يف بعض طرقه أن معاوية هو الذي بعث إليها ابملال، اشرتى به منها دارا. وال تعارض؛ 
فهو املرسل، وابن الزبري املرسل؛ إال إذا محل على تعدد القصة، وهللا أعلم. وانظر ما سيأيت 

 ( ، وتعليقنا عليه.158عند املصنف )ص 

هذا من طعامهم، أيتون إىل الشاة أو اخلروف، كان   -أو بعض وجوههم -( إن العرب2)
 فإذا سلخوه غطوه كله بعجني دقيق الرب، وكفنوه فيه، مث علقوه يف التنور، فال خيرج من ودكه

« االستذكار»شيء إال يف ذلك الكفن، وذلك من طيب الطعام عندهم، قاله ابن عبد الرب يف 
(27/407. ) 

رواية أيب مصعب(  -2105رواية حيىي، ورقم  -2/997« )املوطأ»( أخرجه مالك يف 3)
 بالغا عن عائشة.

 ( .2/47« )احللية»( أخرجه أبو نعيم يف 4)

 ( ، وفيه أيوب بن سويد، وهو ضعيف.48 -2/47« )احللية»( أخرجه أبو نعيم يف 5)

 ا( إنفاق األموال يف وجوه اخلري عظيم، وهو عنوان الثقة ابهلل وتفويض األمر إليه، وهذا م6)
يفعله، وأما السعي يف اكتساب الرزق من طرقه املشروعة؛ فهو ما  كان السلف الصاحل
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حيث عليه الشرع ويستدعيه االحتفاظ بعزة النفس وشرفها، وال حيق للرجل أن ينكث يده 
 (1)من العمل وهو قادر =." 

. َوَمْن َكاَن بِِلَسانِِه َخَلٌل َمْذُكورِ "َفَجاَز هَلُْم إقَاَمتـَُها َبْل َوَجَب، انـْتَـَهْت ِعَبارَُة الشَّرِْح الْ  .311
َوَمىَت ملَْ يـَْرُجُه َكَذِلَك  - طَاَل الزََّمُن َوِإنْ  -يف اْلَفاحِتَِة َمَثاًل َفَمىَت ُرِجَي َزَوالُُه َعاَدًة لِتَـَعلٍُّم َلزَِمُه 

 ملَْ يـَْلَزْمُه.

 

ُ َعْنُه  -)َوُسِئَل(    ُمَصلِ ًيا؟ْلُمبَـلِ ِغ َأْن َيُكوَن ثَِقةً َهْل ُيْشرَتَُط يف ا -َرِضَي اَّللَّ

َماُم اَل جَيُوُز ااِل  ْعِتَماُد َعَلى )َفَأَجاَب( ِبَقْولِِه: نـََعْم، ُيْشرَتَُط يف اْلُمبَـلِ ِغ َأْن َيُكوَن ثَِقًة، وََكَذا اإْلِ
َلى َصْوتِِه إالَّ إْن َكاَن ثَِقًة، ااِلْعِتَماُد عَ جُمَرَِّد َصْوتِِه، إالَّ إْن َكاَن ثَِقًة، وََكَذِلَك اْلُمَؤذِ ُن اَل جَيُوُز 

ْعاَلُم ِبُدُخوِل اْلوَ  َعاِر؛ َواإْلِ َئاِن؛ إْظَهاُر الشِ  ْقِت. َوِإْن َصحَّ أََذاُن اْلَفاِسِق؛ أِلَنَّ اْلَقْصَد ِمْنُه َشيـْ
ْوُجوٍد ِفيِه فَِلَذِلَك ملَْ جَيُْز الثَّاين َغرْيُ مَ َواأْلَوَُّل َمْوُجوٌد يف أََذاِن اْلَفاِسِق؛ َوِلَذِلَك َصحَّ أََذانُُه، وَ 

اَلَلُة َعَلى اْعِتَماُد َصْوتِِه َوأَمَّا َكْوُن اْلُمبَـلِ ِغ ُمَصلِ ًيا، َأْو طَاِهرًا فـََغرْيُ َشْرٍط ِعْنَداَن؛ أِلَنَّ اْلَقْصدَ   الدَّ
بَـَعهُ اْلُمْقَتُدوَن، َوَهَذا حَ  َماِم َحىتَّ يـَتـْ ٍر، اِصٌل بِتَـْبِليِغ الثِ َقةِ ِفْعِل اإْلِ ، َوِإْن َكاَن َغرْيَ ُمَصلٍ  َواَل ُمَتَطهِ 

ُ ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل أَْعَلُم اِبلصََّواِب.  َوَاَّللَّ

 

ُ النـَّْفَع ِبُعُلوِمِه  -)َوُسِئَل(  َن َفضَُّلوا ِبِه إْن َكاَن َكاَهْل لِلطَّاُعوِن قـُُنوٌت خَمُْصوٌص فـَتَـ  -أََداَم اَّللَّ
 َوِإالَّ فـَُيْجَمُع قـُُنوٌت َلُه، َوَهْل َأَحٌد ِمْن احْلَُكَماِء ذََكَر َلُه َدَواًء ُجرِ َب فـَنَـَفعَ 

ُ َعْنُه  -)َفَأَجاَب(  ُهْم ِبَقْولِِه: اْختَـَلَف اْلُمَتَأخِ ُروَن يف اْلُقُنوِت لِل -َرِضَي اَّللَّ طَّاُعوِن؛ َفَكِثرٌي ِمنـْ
ُهْم َعَلى أَنَّهُ يـُْقَنُت َلهُ َوُهوَ َعَلى أَنَّهُ اَل يـُْقنَ   اْلُمْعَتَمُد، وََكْونُهُ َشَهاَدًة ُت َلُه؛ أِلَنَّهُ َشَهاَدٌة، وََكِثريٌ ِمنـْ

َما َصرَُّحوا اَل مَيَْنُع اْلُقُنوَت َلُه، َكَما َأنَّ ُهُجوَم اْلُكفَّاِر َعَلى اْلُمْسِلِمنَي يـَْقَتِضي اْلُقُنوَت َلُه، كَ 
ُهْم َشِهيًدا، َعَلى أَنَّهُ ِمْن النـََّوازِِل اْلِعظَاِم؛ إْذ ِفيهِ َمْوُت اْلعُ   ِبهِ َوِإنْ  َلَماِء َوالصَُّلَحاِء َكاَن اْلَمْقُتوُل ِمنـْ

يِن َما اَل خَيَْفى، َفطُ   ِلَب َصْرفُهُ َوبـََقاُء الرََّعاِع َواجْلََهَلِة َوالطََّغاِم، َويف َذِلَك ِمْن اْخِتاَلِف مَشِْل الدِ 
ِه ِبُقُنوِت ِلَذِلَك؛ َوِإْن َكاَن يف نـَْفِسِه َشَهاَدًة، َوَعَلْيِه َفاَل قـُُنوَت َلُه خَمُْصوٌص، َبْل يـُْقَنُت ِفي

َدَعا ِبَصْرِفِه ِمْن  - َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ  -الصُّْبِح َلِكْن يـَتَـَعرَُّض يف آِخرِِه ِلُسَؤاِل َرْفِعِه؛ أِلَنَُّه 
                                         

 14السر املكتوم يف الفرق بني املالني احملمود واملذموم، السخاوي، مشس الدين ص/ (1)
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َظِمَها َشمُّ اْلَعْنرَبِ اْلَمِديَنِة َونـَْقِل َواَبِئَها إىَل اجْلُْحَفِة َوَقْد ذََكَر احْلَُكَماءُ َلهُ أَْدِويًَة َكِثريًَة ِمْن أَعْ  أَْهلِ 
 ثَِقاًل َواَل ثُ َوااِلْحرتَاُز َعْن اهْلََواِء َما أَْمَكَن َواْسِتْعَماُل اأْلَْدِويَِة اْلَقِليَلِة اْلَكْيُموِس الَّيِت اَل ُتورِ 

ُ ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل أَْعَلُم اِبلصََّواِب.  خَتِْليطًا، َوَاَّللَّ

 

 بـَْعَد اْلَمْغِرِب لِبَـَقاِء َعْن الرَّْكَعَتنْيِ اللََّتنْيِ ُيَصلِ يِهَما النَّاِسُكونَ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -)َوُسِئَل( 
ميَاِن َهْل يـَْنِوي هِبَِما بـََقاَء  ميَاِن َمَثاًل َأْو ُمْطَلَق ِفْعِل الصَّاَلِة؟ َوِفيَما بَـ اإْلِ ْعَد اْلَمْغِرِب َغرْيَ اإْلِ

َكْيَف يـَْنِوي بِِه ُسنَِّتَها ِمْن َصاَلِة اأْلَوَّاِبنَي َوَغرْيَِها َهْل ُتَضاُف يف اْلَمْغِرِب يف النِ يَِّة َمَثاًل َأْو اَل َو 
َلهَ َويف ُسنَِّة الظُّْهِر اْلُمتَـَقد ِ  ُب تـَْعِيينـَُها اِبَلَّيِت قـَبـْ رَِة َأجيَِ ا َواَلَّيِت بـَْعَدَها َكَما اقـَْتَضاُه َكاَلُم َمِة َواْلُمَتَأخِ 

ُب ُمْطَلًقا َوَما ال ْسَنِويُّ، َأْو اَل جيَِ َمَة َكَما ذََكَرُه اإْلِ اِجُح رَّ اْلَمْجُموِع، َأْو اَل؟ إالَّ إَذا َأخََّر اْلُمتَـَقدِ 
َمَة رِيُّ اِباِلْعِتَماِد، َوِإْن قـُْلُتْم اِبْلُوُجوِب فـََهْل يـُْلِحُق هِبَا ُسنََّة اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاءِ َواحلَْ   اْلُمتَـَقدِ 

َرَة، َأْو اَل؟ َوِإْن قـُْلُتْم اَل، َفَما اْلَفْرُق َبنْيَ احْلُْكَمنْيِ؟  َواْلُمَتَأخِ 

َماَوْرِديُّ َوالرُّواَيينُّ بَِنْدِب  اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ُسنٌَّة؛ فـََقْد َصرََّح الْ )َفَأَجاَب( ِبَقْولِِه: الرَّْكَعَتاِن َبنْيَ 
 - أَنَُّه َصاَلِة اأْلَوَّاِبنَي قَااَل: َوُتَسمَّى َصاَلَة اْلَغْفَلِة حِلَِديٍث ِبَذِلَك، َوَأْكَمُلَها ِعْشُروَن؛ خِلَرَبِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َها ُغِفَر َكاَن ُيَصلِ يَها ِعْشرِيَن َويـَُقوُل: َهِذِه َصاَلُة اأْلَوَّابِ   -َصلَّى اَّللَّ نَي، َفَمْن َصالَّ
 َلُه.

  ُ َا ُدوَن صَ  وََكاَن السََّلف  الصَّالح اَلِة الضَُّحى يف ُيَصلُّوهَنَا قَاَل الرُّواَيينُّ: َواأْلَْظَهُر ِعْنِدي َأهنَّ
 التَّْأِكيِد اهـ.

َها مُجَْلًة، قَاَل مجَْ  َوُرِوَي ِفيَها ٌع: َوُرِوَيْت ِستًّا َأَحاِديُث َوآاَثٌر َكِثريٌَة، ذََكَر احْلَاِفُظ َعْبُد احلَْقِ  ِمنـْ
ِْمِذيِ  أَنَُّه  تَّ رََكَعاٍت َبنْيَ اْلَمْغِرِب َمْن َصلَّى سِ »قَاَل  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َفِفي الرتِ 

نَـُهنَّ »َلِكْن ِبزاَِيَدِة  وََكَذا َرَواُه اْبُن َماَجهْ « ْت َلُه ِعَباَدُة ثِْنيَتْ َعْشَرَة َسَنةً َواْلِعَشاِء ُكِتبَ  اَل يـََتَكلَُّم بـَيـْ
 « .ِبُسوءٍ 

 « .َزَبِد اْلَبْحرِ  ُغِفَرْت ُذنُوبُُه َوِإْن َكاَنْت ِمْثلَ »َويف َحِديٍث َغرِيٍب َكَما قَالَُه اْبُن َمْنَدْه 

 أَْربـًَعا َوُرِوَيْت رَْكَعَتنْيِ، َومُهَا اأْلََقلُّ اهـ. َوُرِوَيتْ 

َياِن َصاَلَة اْلَغْفَلِة َوَصاَلَة اأْلَوَّاِبنَي، َوأَمَّا َكْوهنُُ  ميَاِن فـَُهَو فـَُعِلَم َأنَّ تـَْيِنك الرَّْكَعَتنْيِ ُيَسمَّ َما لِبَـَقاِء اإْلِ
 ِقَياِس.اَل َدلِيَل لَُه ِمْن ِجَهِة النـَّْقِل َواَل ِمْن ِجَهِة الْ اَل َأْصَل َلُه؛ إْذ ملَْ نـََر َمْن ذََكَرُه، وَ 
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ميَاِن َعْوُد بـَرََكِتِهَما َعَلى ُمَصلِ يِهمَ  ا َحىتَّ حُيَْفَظ يف َواْلَمْعىَن؛ أِلَنَُّه إْن َكاَن أُرِيَد ِبَكْوهِنَِما لِبَـَقاِء اإْلِ
ِة النـََّواِفِل َواْلُفُروِض أَْو صِ ُصُهَما ِبَذِلَك ُدوَن َغرْيمِِهَا ِمْن بَِقيَّ اُْحِتيَج إىَل إقَاَمِة َدلِيٍل خيَُ  -إميَانِِه 

 (1)الدَُّعاَء ِفيِهَما خِبُُصوِصِهَما ِبَذِلَك، َأْو الشُّْكَر هِبَِما خِبُُصوِصِهَما َعَلى بـََقائِِه إىَل." 
َها، قَاَلْت:  - 1174" .312 لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َل َرُسوُل اَّللَِّ صَ قَا»َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ

ًتا يف اجْلَنَّةِ  ُ َلُه بـَيـْ ِْمِذيُّ. «َوَسلََّم: " َمْن َصلَّى بـَْعَد اْلَمْغِرِب ِعْشرِيَن رَْكَعًة َبىَن اَّللَّ  ". َرَواُه الرتِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ْن َصلَّى بـَْعَد  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: " مَ )َوَعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  - 1174
ًتا "( ، َأْي َعِظيًما ُمشْ  ُ َلُه بـَيـْ َتِماًل َعَلى اْلَمْغِرِب "( ، َأْي: بـَْعَد فـَْرِضِه )" ِعْشرِيَن رَْكَعًة َبىَن اَّللَّ

ِْمِذيُّ( : قَ  َقِطعً أَنـَْواِع النِ َعِم. )" يف اجْلَنَِّة " َرَواُه الرتِ  ا ِبِصيَغِة التَّْمرِيِض فـََقاَل: اَل ِمريَُك: َرَواُه ُمنـْ
، َعْن َوُرِوَي َعْن َعاِئَشَة َوذََكَرُه، َوَرَواُه اْبُن َماَجْه ُمتَِّصاًل ِمْن رَِوايَِة يـَْعُقوَب ْبِن اْلَولِيِد اْلمَ  َدين ِ

بَهُ َأمْحَُد َوغَ  اَل اْبُن َحَجٍر: َوِفيَها َحِديٌث رْيُُه، ذََكَرهُ اْلُمْنِذرِيُّ، َوقَ أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، َويـَْعُقوُب َكذَّ
َهِذِه َصاَلُة اأْلَوَِّلنَي َفَمْن »َكاَن ُيَصلِ يَها ِعْشرِيَن َويـَُقوُل: "   -َعَلْيِه السَّاَلُم  -آَخُر َوُهَو أَنَُّه 
َها ُغِفَر َلهُ  ُ  « ". َصالَّ َيْت أَْربـًَعا، َوُرِوَيْت رَْكَعَتنْيِ، وهَنَا، قَاَل مَجٌْع: َوُروِ ُيَصلُّ  وََكاَن السََّلف  الصَّالح

َها  َفأَقـَلَُّها رَْكَعَتاِن َوَأْكثـَرَُها ِعْشُروَن. َوُرِوَي ِفيَها َأَحاِديُث َكِثريٌَة ذََكَر احْلَاِفُظ َعْبدُ  احلَْقِ  ِمنـْ
 (2)مُجَْلًة.." 

ِعَياٌض، َوذََكَر َأنَّ  ا ااِلْسِتْشَكاَل اْبُن َعْبِد اْلرَبِ  َوَحَكاهُ "َبْدٍر أَْفَضُل اِبت َِفاٍق، ذََكَر َهذَ  .313
ْشُهوٍر َوَهَذا بـَْعَضُهْم َأَجاَب ِبَضْعِف َحِديِث اْبِن َعْمرٍو أِلَنَُّه ِمْن رَِوايَِة مُحَْيِد ْبِن َهاِنٍئ َولَْيَس مبَِ 

ا َواَل يـُْعَرُف ِفيِه جَتْرِيٌح أِلََحٍد، لنََّساِئيُّ َواْبُن يُوُنَس َوَغرْيمهَُ َمْرُدوٌد أِلَنَُّه اْحَتجَّ ِبِه ُمْسِلٌم َوَوثَـَّقُه ا
ُهْم َمْن مَحََل نـَْقَص اأْلَْجِر َعَلى َغِنيَمٍة ُأِخَذْت َعَلى َغرْيَِها، َوظُُهوُر َفَساِد َهَذا اْلَوْجهِ  يـُْغيِن  َوِمنـْ

ُهْم مَ  َعْن َردِ ِه ِإْذ َلْو َكاَن َكَذِلَك مَلْ يـَْبقَ  ْن مَحََلُه َعَلى َمْن َقَصَد هَلُْم ثـُُلُث َأْجٍر َواَل أََقلَّ ِمْنُه، َوِمنـْ
نَّ احْلَِديَث اْلَغِنيَمَة يف اْبِتَداِء ِجَهاِدِه َومَحََل مَتَاَمُه َعَلى َمْن َقَصَد اجلَِْهاَد حَمًْضا َوِفيِه َنظٌَر ؛ أِلَ 

 . ِإَلَْ  ِإىَل َمْن َأْخَلَص لَِقْولِِه: اَل خُيْرُِجُه ِإالَّ اجلَِْهاُد. . َصرََّح أِبَنَّ َهَذا اْلِقْسَم رَاِجعٌ 

                                         
 1/144الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر اهليتمي  (1)
 3/895مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري  (2)
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ْب َوقَاَل ِعَياٌض: اْلَوْجهُ ِعْنِدي ِإْجرَاءُ احْلَِديَثنْيِ َعَلى ظَاِهرمِِهَا َواْسِتْعَماهُلَُما َعَلى َوْجِههِ  َما َومَلْ جيُِ
ْشَكاِل اْلُمتَـَعلِ ِق أِبَْهِل َبدْ   ٍر.َعِن اإْلِ

َياِس أِلَنَّ اأْلُُجوَر َوقَاَل اْبُن َدِقيِق اْلِعيِد: اَل تـََعاُرَض َبنْيَ احْلَِديَثنْيِ َبِل احْلُْكُم ِفيِهَما َجاٍر َعَلى اْلقِ 
َا اْلُمْشِكُل اْلَعَمُل اْلمُ  ِصُل أبَِْخِذ تَّ تـَتَـَفاَوُت حِبََسِب زاَِيَدِة اْلَمَشقَِّة أِلَنَّ هَلَا َدْخاًل يف اأْلَْجِر، َوِإمنَّ

ُ  اْلَغَنائِِم، يـَْعيِن فـََلْو نـََقَصِت اأْلَْجَر َلَما  َها، فـَُيْمِكُن َأْن جُيَاَب يـُثَ  َكاَن السََّلف  الصَّالح اِبُروَن َعَليـْ
 َما ُشرَِع  لُ أبَِنَّ َأْخَذَها ِمْن ِجَهِة تـَْقِدمِي بـَْعِض اْلَمَصاِلِح اجْلُْزئِيَِّة َعَلى بـَْعٍض ؛ أِلَنَّ َأْخَذَها أَوَّ 

يِن َوقـُوًَّة ِلُضَعَفاِء اْلُمْسِلِمنَي، َوِهَي َمْصَلَحةٌ َعِظيَمةٌ يـُْغتَـَفُر هلََ  ا نـَْقُص اأْلَْجِر َكاَن َعْواًن َعَلى الدِ 
َبِغي َأنَّ ال َقابَُل تـَّ ِمْن َحْيُث ُهَو، َوأَمَّا اجْلََواُب َعِن اْسِتْشَكاِل َذِلَك حِبَاِل أَْهِل َبْدٍر فَالَِّذي يـَنـْ

ُتُه َأنَّ َحاَل أَْهِل َبنْيَ َكَماِل اأْلَْجِر َونـَْقِصِه ِلَمْن يـَْغُزو بِنَـْفِسِه ِإَذا ملَْ يـَْغَنْم َأْو يـَْغُزو فـَيَـْغَنُم، فـََغايَـ 
ْم ُهْم أَْفَضُل ِمْن هلَُ َبْدٍر َمَثاًل ِعْنَد َعَدِم اْلَغِنيَمِة أَْفَضُل ِمْنُه ِعْنَد ُوُجوِدَها، َواَل يـَْنِفي َذِلَك َأنَّ َحا

ُْم َلْو ملَْ يـَْغَنُموا َكاَن َأْجرُُهْم حِبَ  الِِه ِمْن َغرْيِ َحاِل َغرْيِِهْم ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى، َوملَْ يَرِْد ِفيِهْم َنصٌّ َأهنَّ
ُْم أَْفَضُل اْلُمَجاِهِدينَ  ْن اَل َيُكوَن َورَاَءُهْم َمْرتـََبةٌ ُأْخَرى، أَ  زاَِيَدةٍ َواَل يـَْلَزُم ِمْن َكْوهِنِْم َمْغُفورًا هَلُْم َوَأهنَّ

اْلُمَباُح يف َوأَمَّا ااِلْعرتَاُض حِبِلِ  اْلَغَنائِِم َفاَل يَرُِد ِإْذ اَل يـَْلَزُم ِمَن احلِْلِ  َوفَاُء اأْلَْجِر ِلُكلِ  َغاٍز، وَ 
َسْلبَـَها ِمَن اْلُكفَّاِر حُيَصِ ُل نَّ َأْخَذ اْلَغِنيَمِة وَ اأْلَْصِل اَل َيْستَـْلزُِم الثَـَّواَب بِنَـْفِسِه، َلِكْن ثـََبَت أَ 

ْنُه َأنَّ ُكلَّ الثَـَّواَب، َوَمَع َذِلَك َفِصحَُّة ثـُُبوِت اْلَفْضِل يف َأْخِذَها َوِصحَُّة التََّمدُِّح ِبِه اَل يـَْلَزُم مِ 
ًئا أَْلبَـتََّة.َغاٍز حَيُْصُل َلُه ِمْن َأْجِر َغزَاتِِه َنِظرُي َمْن ملَْ يـَْغنَ   ْم َشيـْ

 اَل يـَْلَزُم ِمْن  قـُْلُت: َوالَِّذي َمثََّل أِبَْهِل َبْدٍر أَرَاَد التـَّْهوِيَل، َوِإالَّ فَاأْلَْمُر َعَلى َما تـََقرََّر آِخرًا أِبَنَّهُ 
ٌة َأْن َيُكونُوا يف َحاِل َأْخِذَها مَ َكْوهِنِْم َمَع َأْخِذ اْلَغِنيَمِة أَنـَْقَص َأْجرًا َعمَّا َلْو ملَْ حَيُْصْل هَلُْم َغِني

ًئا َبْل َأْجُر اْلَبْدرِ  يِ  يف اأْلَْصِل اِبلنِ ْسَبِة ِإىَل َمْن بـَْعَدُهْم َكَمْن َشِهَد ُأُحًدا ِلَكْوهِنِْم ملَْ يـَْغَنُموا َشيـْ
 َغِنيَمٍة ِستُِّمائٍَة َوَأْجَر ِباَل  َأْضَعاُف َأْجِر َمْن بـَْعَدُه، ِمثَاُل َذِلَك َلْو فُِرَض َأنَّ َأْجَر اْلَبْدرِي ِ 

َنا َذِلَك اِبْعِتَباِر َحِديِث اْبِن َعْمرٍو َكاَن أِلَخْ  ِذِه اْلَغِنيَمَة اأْلُُحِديِ  َمَثاًل ِباَل َغِنيَمٍة ِمائَةٌ فَِإَذا َنَسبـْ
تِ ِمائَِة فـََيُكوُن َأْكثـََر َأْجرًا ِمَن اأْلُحُ  ، َوإِ ِمائـََتاِن َوِهَي ثـُُلُث السِ  َا ِديِ  َا اْمَتاَز أَْهُل َبْدٍر ِبَذِلَك أِلَهنَّ منَّ
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ْلُكفَّاِر وََكاَنْت َمْبَدَأ اْشِتَهاِر." يف ِقَتاِل ا -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َأوَُّل َغْزَوٍة َشِهَدَها النَّيبُّ 
(1) 
 سَّاَلم."َومثل ذالك َأورده اخلََفاِجي  يف سورِة يُوُسف َعَلْيِه ال .314

 )و( َرجخٌل )ِحْدُث امُلُلوِك، ابلَكْسِر( ِإذا َكاَن )َصاِحب َحِديِثِهم( ومَسَرِِهْم.

 وِحْدُث ِنَساٍء: يَتَحدَُّث إِلْيِهن ، كَقْوِلَك: تِْبُع نساٍء، وزِيُر ِنَساٍء.

 )واحلَاِدُث، واحلَِديَثُة، وَأْحُدٌث كَأْجُبل: َمَواِضُع( :

 بـَُلْيَدٌة على ِدْجَلَة. فَحِديَثُة امَلْوِصِل:

ن وَحِديثَُة الُفرَاِت: قـَْلَعٌة َحِصيَنٌة قـُْرَب األَنباِر. ذَكَرمها الش هاُب الَفيُّومي، والشمُس حممُد ب
 حم مِد احلُميدي  يف الر وِض امِلْعطَار يف خرب اأَلْمصار.

 وأَم ا َحاِدُث: فِإهنا قـَْريٌة على ساِحِل حبِر الَيَمِن.

اِبق . لغٌة يف َأْجُدٍث، ذكَره السُّك ري  يف َشرْح ِشْعر ُهَذيل، وأَنشَد بيَت امُلتَـَنخِ ل السَّ وَأْحُدثٌ 
 يف اجْلِيم، قَاَل الص اَغاين: َولَْيَس بتصحيِف َأْجُدث اِبجْلِيم.

 واحلََدثَُة، حُمَرَّكًة: واٍد قـُْرَب َمك َة، أَعاله هِلَُذْيل وَأْسَفُلُه لِكَنانَة.

، انَدى ُس بُن احلََداثِن( بِن َعْوِف بِن َربِيَعة النَّْصري ، )حَمَر َكًة: صَحايبٌّ( َمْشُهور ِمن َهوازِن)وَأوْ 
َا َأايُم َأْكٍل وُشْرٍب، روى َعنُه ابُنه َمالك، َوقد قيَل: ِإن  الْبِنه هاذا ُصْحبًة أَيضاً  َم ِمىًن َأهن  ، َأاي 

 ، َأي ُصُروفه ونـََوائبه.َوُهَو منقوٌل من َحَداَثِن الدَّْهرِ 

 َوممَّا يْسَتدرك َعَلْيِه:

 َحَدَث اأَلْمُر: َوَقَع.

ُ  َكاَن السَّلَ وحُمَْداَثُت األُموِر: َما ابَتَدَعهُ أَْهُل اأَلْهَواِء من اأَلْشَياِء الَّيِت  على غريِها،  ف  الصَّالح
ُكم وحُمََداَثِت األُُمور( مَجُْع حمُْ  ن َمْعُروفاً يف كتاٍب َدثِة: ابلفْتح: ُهَو َما مل يكَويف احلديِث: )ِإاي 

 َواَل ُسن ة َواَل ِإمْجاٍع.

                                         
 3/7شرح الزرقاين على املوطأ، الزرقاين، حممد بن عبد الباقي  (1)
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ل: َويف حديِث بين قـَُرْيظََة )ملَْ يـَْقُتْل من نساِئِهْم ِإال  اْمرَأًَة واِحدًة َكاَنْت َأْحَدَثْت َحَداثً( قي
ا مَسَِّت النَّيبَّ صلى هللا َعَلْيِه َوسلم."   (1)َحَدثُها َأهن 

 "أحد، .315

وقد روى أنه صل ى هللا عليه وسل م أذن يف الشعر الذي تقاولت به الشعراء يف يومي بدر، 
 وأحد وغريمها إال قصيدة ابن أيب الصلت احلائية

انتهى، قال األذرعي: وال شك يف هذا إذا مل يكن فيه فحش وال أذى حلي وال ميت من 
 ريرا، والفرزدق يف هتاجيهما ومل يذموا مناملسلمني ومل تدع حاجة إليه، وقد ذم العلماء ج

استشهد بذلك على إعراب وغريه من علم اللسان، وجيب محل كالم األئمة على غري ذلك 
مما هو عادة أهل اللعب والبطالة وعلى إنشاد شعر شعراء العصر إذا كان إنشاؤه حراما إذ 

ات واهتم أو ذكر مساوئ األمو ليس فيه إال أذى أو وقيعة يف اإلحياء أو إساءة األحياء يف أم
وغري ذلك وليس مما حيتج به يف اللغة وال غريها فلم يبق إال اللعب ابألعراض، وزاد بعض 

 حرمة شعر فيه تعريض وجعل التعريض يف اهلجو كالتصريح وله وجه وجيه.

وقال آخر: إن ما فيه فخر مذموم وقليله ككثريه، واحلق إن ذلك أن تضمن غرضا شرعيا 
س به، وللسلف شعر كثري من ذلك وقد تقدم لك بعض منه، ومحل األكثرون اخلرب فال أب

السابق على ما إذا غلب عليه الشعر وملك نفسه حىت اشتغل به عن القرآن والفقه وحنومها 
ولذلك ذكر االمتالء، واحلاصل أن املذموم امتالء القلب من الشعر حبيث ال يتسع لغريه وال 

وبني  خلرب ذم إنشائه وال إنشاده حلاجة شرعية وإال لوقع التعارض بينهيلتفت إليه. وليس يف ا
األخبار الصحيحة الدالة على حل ذلك وهي أكثر من أن حتصى وأبعد من أن تقبل التأويل  

 كما ال خيفى.

 وما روي عن اإلمام الشافعي من قوله:

 ولوال الشعر ابلعلماء يزري ... لكنت اليوم أشعر من لبيد

حنو ما محل األكثرون اخلرب عليه وإال فما قاله شعر، ويف معناه قول شيخنا عالء  حممول على
الدين علي أفندي تغمده هللا تعاىل برمحته خماطبا خامتة الوزراء يف الزوراء داود ابشا من 
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 أبيات:

 ولو لداعيه يرضى الشعر منقبة ... لقمت ما بني منشيه ومنشده

 

: َوما الم يتعلق هبذا البحث أيضا عند الكالم يف قوله تعاىلهذا وسيأيت إن شاء هللا تعاىل ك
َبِغي َلُه ]يس:  ْعَر َوما يـَنـْ [ ومن اللطائف أن سليمان بن عبد امللك مسع قول 69َعلَّْمناُه الشِ 

 الفرزدق:

 فبَت ِبانيب مصرعات ... وبت أفض أغالق اخلتام

فقال له قد وجب عليك احلد فقال اي أمري املؤمنني: قد درأ هللا تعاىل عين احلد بقوله 
َقِلُبونَ  َقَلٍب يـَنـْ ُْم يـَُقوُلوَن ما ال يـَْفَعُلوَن َوَسيَـْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنـْ  هتديد شديد سبحانه: َوَأهنَّ

التعميم، وقد ِذيَن ظََلُموا من اإلطالق و ووعيد أكيد ملا يف َسيَـْعَلُم من هتويل متعلقه ويف الَّ 
هد يتواعظون هبا، وختم هبا أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه وصيته حني ع كان السلف الصاحل

لعمر رضي هللا تعاىل عنه وذلك أنه أمر عثمان رضي هللا تعاىل عنه أن يكتب يف مرض موته 
ر عهده ابلدنيا د به أبو بكر بن أيب قحافة عند آخحينئذ ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحِن الرَِّحيِم هذا ما عه

وأول عهده ابآلخرة يف احلال اليت يؤمن فيها الكافر ويتقى فيها الفاجر ويصدق فيها الكاذب 
إين قد استخلفت عليكم عمر ابن اخلطاب فإن يعدل فذاك ظين به ورجائي فيه وأن جير 

َلُموا َأيَّ اكتسب َوَسيَـْعَلُم الَِّذيَن ظَ  ويبدل فال علم يل ابلغيب واخلري أردت ولكل امرئ ما
َقِلُبوَن، وتفسري الظلم ابلكفر وإن كان شائعا يف عدة مواضع من القرآن الكرمي إال  َقَلٍب يـَنـْ ُمنـْ
أن األنسب على ما قيل هنا اإلطالق ملكان قوله تعاىل: ِمْن بـَْعِد ما ظُِلُموا وقال الطييب: 

نهم لذين آذوا رسول هللا صل ى هللا تعاىل عليه وسل م وما لقي مسياق اآلية بعد ذكر املشركني ا
 (1)من الشدائد كما مر من أول السورة يؤيد تفسري الظلم ابلكفر.." 

"كان ملكة له عليه الصالة والسالم وقيل داِئُموَن أي ال يلتفتون فيها ومنه املاء  .316
خرج ابن املنذر عن أيب الدائم وروي ذلك عن عمران بن حصني وكذا عن عقبة بن عامر أ

اخلري أن عقبة قال هلم: من الذين هم على صالهتم دائمون؟ قال: قلنا الذين ال يزالون 
يصلون، فقال: ال ولكن الذين إذا صلوا مل يلتفتوا عن ميني وال مشال وإليه ذهب الزجاج 
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لى ع فتشعر اآلية بذم االلتفات يف الصالة وقد نطقت األخبار بذلك واستدل بعضهم هبا
أنه كبرية وحتقيقه يف الزواجر. وعن ابن مسعود ومسروق أن دوامها أداؤها يف مواقيتها وهو  
كما ترى ولعل ترك االلتفات واألداء يف الوقت يتضمنه ما أييت من احملافظة إن شاء هللا 

 تعاىل واملراد ابلصالة على ما أخرج عبد بن محيد عن إبراهيم التيمي الصالة املكتوبة

 إلمام أيب جعفر رضي هللا تعاىل عنه أن املراد هبا النافلةوعن ا

قٌّ َمْعُلوٌم ابجلمع َوالَِّذيَن يف أَْمواهِلِْم حَ « صلواهتم»وقيل ما أمروا به مطلقا منها وقرأ احلسن 
أي نصيب معني يستوجبونه على أنفسهم تقراب إىل هللا تعاىل وإشفاقا على الناس وهو على 

 ما

يب عبد هللا رضي هللا تعاىل عنه ما يوظفه الرجل على نفسه يؤديه يف كل روي عن اإلمام أ
 مجعة أو كل شهر مثال

وقيل هو الزكاة ألهنا مقدرة معلومة وتعقب أبن السورة مكية والزكاة إمنا فرضت وعني  مقدارها 
لذي ال ا يف املدينة وقبل ذلك كانت مفروضة من غري تعيني لِلسَّاِئِل الذي يسأل َواْلَمْحُرومِ 

يسأل فيظن أنه غين فيحرم واستعماله يف ذلك على سبيل الكناية وال يصح أن تراد به من 
يِن املراد التصدي ُقوَن بِيَـْوِم الدِ  ق به حيرمونه أبنفسهم للزوم التناقض كما ال خيفى َوالَِّذيَن ُيَصدِ 

وية ألن التصديق خر ابألعمال حيث يتعبون أنفسهم يف الطاعات البدنية طمعا يف املثوبة األ
القليب عام جلميع املسلمني ال امتياز فيه ألحد منهم ويف التعبري ابملضارع داللة على أن 
التصديق واألعمال تتجدد منهم آان فآان َوالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعذاِب َرهبِ ِْم ُمْشِفُقوَن خائفون على 

ه ظاما جلنابه عز وجل كقولأنفسهم مع ما هلم من األعمال الفاضلة استقصارا هلا واستع
ُْم ِإىل َرهبِ ِْم راِجُعوَن ]املؤمنون:  [ وقوله 60تعاىل: َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن ما آتـَْوا َوقـُُلوهُبُْم َوِجَلٌة َأهنَّ

سبحانه ِإنَّ َعذاَب َرهبِ ِْم َغرْيُ َمْأُموٍن اعرتاض مؤذن أبنه ال ينبغي ألحد أن أيمن عذابه عز 
 وهم هم خائفني وجلني حىت كان السلف الصاحلطاعة كهؤالء ولذا وجل وإن ابلغ يف ال

قال بعضهم اي ليتين كنت شجرة تعضد وآخر ليت أمي مل تلدين إىل غري ذلك َوالَِّذيَن ُهْم 
ُْم َغرْيُ َمُلوِمنَي َفَمنِ  بـَْتغى َوراَء ا لُِفُروِجِهْم حاِفظُوَن ِإالَّ َعلى أَْزواِجِهْم أَْو ما َمَلَكْت أمَْياهُنُْم فَِإهنَّ

َن ذِلَك َفُأولِئَك ُهُم العاُدوَن سبق تفسريه يف سورة املؤمنني على وجه مستوىف فتذكره َوالَِّذي
ُهْم أِلَماانهِتِْم َوَعْهِدِهْم راُعوَن ال خيل ون بشيء من حقوقها وكأنه لكثرة األمانة مجعت ومل 
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انة ما ألنه مصدر ويدل على كثرة األمجيمع العهد قبل إيذاان أبنه ليس كاألمانة كثرة وقيل 
روى الكليب: كل أحد مؤمتن على ما افرتض عليه من العقائد واألقوال واألحوال واألفعال 
ومن احلقوق يف األموال وحقوق األهل والعيال وسائر األقارب واململوكني واجلار وسائر 

ول من وضمن أداءها بقباملسلمني. وقال السدي إن حقوق الشرع كلها أماانت قد قبلها املؤ 
اإلميان وقيل كل ما أعطاه هللا تعاىل للعبد من األعضاء وغريها أمانة عنده فمن استعمل 
ذلك يف غري ما أعطاه ألجله وأذن سبحانه له به فقد خان األمانة واخليانة فيها وكذا الغدر 

 ابلعهد من الكبائر على ما نص غري واحد.

الصا أربع من كن فيه كان منافقا خ» بن عمر مرفوعا: وقد روى البخاري ومسلم عن عبد هللا
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها: إذا أؤمتن خان، وإذا 

 « .حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

وأخرج البيهقي يف شعب اإلميان عن أنس قال: ما خطبنا رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم 
 «ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له»قال: إال  

قيمون ابإلفراد على إرادة اجلنس َوالَِّذيَن ُهْم ِبَشهاداهِتِْم قاِئُموَن م« ألمانتهم». وقرأ ابن كثري 
 (1)هلا ابلعدل غري منكرين هلا أو لشيء منها وال خمفني إحياء حلقوق الناس فيما." 

ر تها اثين عشر شهرا يف السماء حىت أنزل هللا تعاىل يف آخ"وأمسك هللا تعاىل خامت .317
 السورة التخفيف وصار قيام الليل تطوعا

. ويف رواية عنها أنه دام ذلك مثانية أشهر وعن قتادة دام عاما أو عامني وعن بعضهم أنه  
يب لكان واجبا وإمنا وقع التخيري يف املقدار مث نسخ بعد عشر سنني وكان الرجل كما قال الك

يقوم حىت يصبح خمافة أن ال حيفظ ما بني النصف والثلث والثلثني وقيل كان نفال بدليل 
[ حكاه غري 79التخيري يف املقدار وقوله تعاىل َوِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد ِبِه انِفَلًة َلَك ]اإلسراء: 

نايف الوجوب ي واحد وحبثوا فيه لكن قال اإلمام صاحب الكشف مل يرد هذا القائل إن التخيري
بل استدل ابالستقراء وإن الفرائض هلا أوقات حمدودة متسعة كانت أو ضيقة مل يفوض 
التحديد إىل رأي الفاعل وهو دليل حسن. وأما القائل ابلفرضية فقد نظر إىل اللفظ دون 
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انِفَلًة  رالدليل اخلارجي ولكل وجه وأما قوله ولقوله تعاىل َوِمَن اللَّْيِل إَل فاالستدالل أبنه فس
َلَك أن معناه زائدة على الفرائض لك خاصة دون غريك ألهنا تطوع هلم وهذا القائل ال مينع 
الوجوب يف حقه عليه الصالة والسالم وإمنا مينعه يف حق غريه صل ى هللا عليه وسلم واآلية 

ص بعض ختدل عليه فال نظر فيه مث إنه ملا ذكر سبحانه يف تلك السورة َوِمَن اللَّْيِل أي 
الليل دون توقيت وهاهنا وقت جل وعال ودل على مشاركة األمة له عليه الصالة والسالم 
قوله تعاىل َوطائَِفةٌ ِمَن الَِّذيَن َمَعَك نزل ما مث على الوجوب عليه صل ى هللا عليه وسلم خاصة 

ْن َلْن حُتُْصوُه أَ وهاهنا على التنفل يف حقه وحق األمة وهذا قول سديد إال  أن قوله تعاىل َعِلَم 
 فَتاَب َعَلْيُكْم يؤيد األول انتهى وعىن ابألول القول ابلفرضية عليه عليه الصالة والسالم وعلى

األمة وظواهر اآلاثر الكثرية تشهد له لكن يف البحر أن قوله تعاىل َوطائَِفٌة ِمَن الَِّذيَن َمَعَك 
ِذيَن ضا عليهم لكان الرتكيب )والَّ دليل على أنه مل يكن فرضا على اجلميع إذ لو كان فر 

َمَعَك( إال  أن أعتقد أنه كان منهم من يقوم يف بيته ومنهم من يقوم معه فيمكن إذ ذاك 
 الفرضية يف حق اجلميع انتهى وأنت تعلم أنه ال يتعني كون ِمْن تبعيضية بل حتتمل أن تكون

ية ابعتبار ذلك دون البعض بيانية ومن يقول ابلفرضية على الكل صدر اإلسالم حبملها على
املعية فإهنا ليست بذاك وهللا تعاىل أعلم. وأفادت اآلية على القول األخري يف قوله سبحانه 
فَاقـَْرُؤا إَل ندب قراءة شيء من القرآن ليال ويف بعض اآلاثر من قرأ مائة آية يف ليلة مل حياجه 

ول عليه من بعض مخسني آية واملعالقرآن ويف بعضها من قرأ مائة آية كتب من القانتني ويف 
القولني فيه القول األول وقد مسعت أن األمر عليه لإلجياب وأنه كان جيب قيام شيء من 
الليل مث نسخ وجوبه عن األمة بوجوب الصلوات اخلمس فهو اليوم يف حق األمة سنة ويف 

مهور أمر إابحة ند اجلالبحر بعد تفسري فَاقـَْرُؤا يصلوا وحكاية ما قيل من النسخ وهذا األمر ع
وقال احلسن وابن سريين قيام الليل فرض ولو قدر حلب شاة وقال ابن جبري ومجاعة هو 
فرض ال بد منه ولو مبقدار مخسني آية انتهى. وظاهر سياقه أن هؤالء قائلون بوجوبه اليوم 

 سوأنه مل ينسخ الوجوب مطلقا وإمنا نسخ وجوب معني وهذا خالف املعروف فعن ابن عبا
سقط قيام الليل عن أصحاب رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم وصار تطوعا وبقي ذلك فرضا 
على رسول هللا عليه الصالة والسالم وأظن األمر غنيا عن االستدالل فلنطو بساط القيل 

 يثابرون على القيام مثابرهتم على فرائض اإلسالم ملا يف كان السلف الصاحلوالقال نعم 
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ابحلبيب واألنس به وهو القريب من غري رقيب نسأل هللا تعاىل أن يوفقنا  ذلك من اخللوة 
كما وفقهم ومين علينا كما من  عليهم بقي هنا حبث وهو أن اإلمام أاب حنيفة رضي هللا تعاىل 
َرُؤا ما تـََيسََّر ِمَن اْلُقْرآِن على أن الفرض يف الصالة مطلق القراءة  عنه استدل بقوله تعاىل فَاقـْ

فاحتة خبصوصها وهو ظاهر على القول أبنه عرب فيه عن الصالة بركنها وهو القراءة كما ال ال
عرب عنها ابلسجود والقيام والركوع يف مواضع وقدر ما تيسر آبية على ما حكاه عنه املاوردي 
وبثلث على ما حكاه عنه ابن العريب واملسألة مقررة يف الفروع وخص الشافعي ومالك ما 

 (1)تيسر." 
قال األشعري: إن هللا تعاىل أمسع موسى عليه الس الم كالمه النفسي الذي ليس "و  .318

حبرف وال صوت وال سبيل للعقل إىل معرفة ذلك، وقد حققه بعضهم أبنه عليه الس الم تلقى 
ذلك الكالم تلقيا روحانيا كما تتلقى املالئكة عليهم الس الم كالمه تعاىل ال من جارحة مث 

اظ ة قوة العقل على القوى النفسية ورمسته يف احلس املشرتك بصور ألفأفاضته الروح بواسط
خمصوصة فصار لقوة تصوره كأنه يسمعه من اخلارج وهذا كما يرى النائم أنه يكلم ويتكلم، 
ووجه وقوف الشيطان املار يف اخلرب الذي مسعت ما فيه على هذا أبنه حيتمل أن يكون  

أمل ملا ن هيئته عليه الس الم على هيئة املصغي املتكذلك، وحيتمل أن يكون ابلتفرس من كو 
يسمعه وهو كما ترى، وقد تقدم لك يف املقدمات ما عسى ينفعك مراجعته هنا فراجعه 
وأتمل، واعلم أن شأن هللا تعاىل شأنه كله غريب وسبحان هللا العزيز احلكيم فَاْخَلْع نـَْعَلْيَك 

: بفتح يقال يف تصغريها نعيلة ويقال فيها نعلأزهلما من رجليك والنعل معروفة وهي مؤنثة 
 العني أنشد الفراء:

 له نعل ال يطىب الكلب رحيها ... وإن وضعت بني اجملالس مشت

وأمر صل ى هللا عليه وسل م بذلك ملا أهنما كانتا من جلد محار ميت غري مدبوغ كما روي 
 عن الصادق رضي هللا تعاىل عنه

والضحاك والكليب، وروي كوهنما من جلد محار يف حديث وعكرمة وقتادة والسدي ومقاتل 
 غريب.
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ى عليه كان على موس»فقد أخرج الرتمذي بسنده عن النيب صل ى هللا عليه وسل م قال: 
الس الم يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف أي قلنسوة صغرية وسراويل 

 «صوف وكانت نعاله من جلد محار
د بن جبري وابن جريج أهنما كانتا من جلد بقرة ذكيت ولكن ، وعن احلسن وجماهد وسعي

 أمر عليه الس الم خبلعهما ليباشر بقدميه األرض فتصيبه بركة الوادي املقدس.

 نكان السلف الصاحلو وقال األصم: ألن احلفوة أدخل يف التواضع. وحسن األدب ولذلك 
لنعال كما أبفضلية الصالة اب يطوفون ابلكعبة حافني، وال خيفى أن هذا ممنوع عند القائل

 جاء يف بعض اآلاثر، ولعل األصم مل يسمع ذلك أو جييب عنه.

وقال أبو مسلم: ألنه تعاىل أمنه من اخلوف وأوقفه ابملوضع الطاهر وهو عليه الس الم إمنا 
لبسهما اتقاء من اإلجناس وخوفا من احلشرات، وقيل: املعىن فرغ قلبك من األهل واملال. 

 الدنيا واآلخرة. وقيل: من

ووجه ذلك أن يراد ابلنعل كل ما يرتفق به، وغلب على ما ذكر حتقريا، ولذا أطلق على 
الزوجة نعل كما يف كتب اللغة، وال خيفى عليك أنه بعيد وإن وجه مبا ذكر وهو أليق بباب 

وجبات ماإلشارة، والفاء لرتتيب األمر على ما قبلها فإن ربوبيته تعاىل له عليه الس الم من 
األمر ودواعيه، وقوله تعاىل ِإنََّك اِبْلواِد اْلُمَقدَِّس تعليل ملوجب اخللع املأمور به وبيان لسبب 
ورود األمر بذلك من شرف البقعة وقدسها. روي أنه عليه الس الم حني أمر خلعهما وألقامها 

 وراء الوادي طُوًى بضم الطاء غري منون.

منوان وقرأ احلسن واألعمش وأبو حيوة وابن أيب إسحاق وقرأ الكوفيون وابن عامر بضمها 
وأبو السمال وابن حميصن بكسرها منوان وقرأ أبو زيد عن أيب عمرو بكسرها غري منون وهو 
علم لذلك الوادي فيكون بدال أو عطف بيان، ومن نونه فعلى أتويل املكان ومن مل ينونه 

الطاء الغري  والتأنيث، وقيل طُوًى املضمومفعلى أتويل البقعة فهو ممنوع من الصرف للعلمية 
املنون ممنوع من الصرف للعلمية والعدل كزفر وقثم، وقيل: للعلمية والعجمة وقال قطرب: 
يقال طوى من الليل أي ساعة أي قدس لك ساعة من الليل وهي ساعة أن نودي فيكون 

قطرب،  كأنه أراد قولمعموال للمقدس، ويف العجائب للكرماين قيل: هو معرب معناه ليال و 
وقيل: هو رجل ابلعربانية وكأنه على هذا منادى، وقال احلسن: طوى بكسر الطاء والتنوين 
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مصدر كثىن لفظا ومعىن، وهو عنده معمول للمقدس أيضا أي قدس مرة بعد أخرى، وجوز 
أن يكون معموال لنودي أي نودي نداءين، وقال ابن السيد: إنه ما يطوى من جلد احلية 

 (1)قال: فعل." وي
ْنُه "، َوالثَّاين "اللَِّعنُي َلَعَنُه اَّللَُّ تـََعاىَل فـََهَلَك قَاَل اَّللَُّ تـََعاىَل َحاِكًيا َعْنُه " َأاَن َخرْيٌ مِ  .319

 اْبِن ِفْرَعْوُن اخلَِْسيُس قَاَل " َأاَن َربُُّكْم اأْلَْعَلى "، َويف َذِلَك أَقَاِويُل َوَأَحاِديُث َفِفي َحِديثِ 
ْد قـَرَْأاَن َوَعِلْمَنا َفَمْن ْأِتنَيَّ َزَماٌن َعَلى النَّاِس يـَتَـَعلَُّموَن اْلُقْرآَن َويـَْقَرُؤنَُه مُثَّ يـَُقوُلوَن قَ َولَيَ »َعبَّاٍس 

: َوَمْن أُولَِئَك قَاَل: أُولَِئكَ  ِمْنُكْم  ُهَو َخرْيٌ ِمنَّا فـََهْل يف أُولَِئَك ِمْن َخرْيٍ؟ قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َمْن قَاَل إين ِ » -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ َعلَ  -َوَعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّيبِ  « ِئَك ُهْم َوُقوُد النَّارِ َوأُولَ 

ُكْم َوالتََّجاُرَؤ َعَلى اْلَفتـَْوى فَِإنَّ َشْأَن الشَّرِيَعِة ِعْندَ « َعاملٌ فـَُهَو َجاِهلٌ   اَّللَِّ تـََعاىَل َعِظيٌم، اهـ. َوِإايَّ
، َوَعْن بـَْعِض اْلُعَلَماِء اْلَعاِمِلنَي أَنَّهُ   قَاَل: َوُهَو يـَْعَلُم السِ رَّ َوَأْخَفى، َواَل َأَحٌد أَْغرَيُ ِمْن اَّللَِّ

َواَي َعَلى النَّيبِ  » َبيِن َعَلى قـَْيٍد َأْخَلْلت ِبِه َفرَتَْكت فـََعاتَـ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعَرْضت فـَتـْ
يف إْكثَارِِه ِمْن " اَل  -ْنُه َرِضَي اَّللَُّ تـََعاىَل عَ  -َوأَتَسُّوا إبَِِماِم اأْلَِئمَِّة َماِلٍك « َفتـَْوى ِمْن َذِلكَ الْ 

ت. َوَأاَتُه أَْدرِي " َحىتَّ قَاَل بـَْعُض َتاَلِمَذتِِه َلْو ِشْئت َأْن أَْمأَلَ أَْلَواِحي ِمْن قـَْولِِه اَل أَْدرِي َلَفَعلْ 
ِة َشْهٍر ٌل َوأَقَاَم ِعْنَدُه َزَمًنا َطوِياًل َوُهَو يـَُقوُل َلُه اَل أَْدرِي، فـََقاَل َلُه: إين ِ آتِيك ِمْن َمَسافَ َسائِ 

ك َضاراًِب َكِبَد بَِعرِيي أِلَْسأََلك َعْن َهِذِه اْلَمْسأََلِة فَِإَذا ُعْدت إىَل قـَْوِمي فَـَقاُلوا: َماَذا قَاَل لَ 
َوى إالَّ ممَّْن يـَرَاُه ْيٍء أَُقوُل هَلُْم؟ فـََقاَل َلُه: ُقْل هَلُْم قَاَل يل اَل أَْدرِي. َواَل حتَِلُّ اْلَفتْـ َماِلٌك َفَأيُّ شَ 

َر َذِلَك فـَْليَـْقَتِصْر َعَلى َقْدِر الضَُّرورَِة،  اْلُعَلَماءُ أَْهاًل هَلَا، َويـََرى ِمْن نـَْفِسِه َذِلَك أَْيًضا، َوَحْيُث تـََعذَّ
ُ  ْد َوقَ  َماَمَة ِرْضَواُن اَّللَِّ تـََعاىَل َعَلْيِهْم َمَع أَْهِليَِّتِهْم يـََتطَ  َكاَن السََّلف  الصَّالح اَرُحوَن َثاَلاًث اإْلِ

 َواْلَفتـَْوى َواْلَوِديَعَة، َوابََِّللَِّ تـََعاىَل التـَّْوِفيُق َواهلَِْدايَُة إىَل َسَواِء الطَّرِيِق.

 

َها ِعدَّ   ُة َوفَاٍة أَْو َطاَلٍق َوِهَي َحاِمٌل َوَماَت اجْلَِننُي يف َبْطِنَها[]َوَجَبْت َعَليـْ

َها ِعدَُّة َوفَاٍة أَْو َطاَلٍق، َوِهَي َحاِمٌل، َوَماَت اجْلَِننُي يف بَ  ْطِنَها، )َما قـَْوُلُكْم( ِفيَمْن َوَجَبْت َعَليـْ
ِة َعَلى َوْضِعِه أَْو فـََهْل يـَتَـَوقَُّف ُخُروجُ  َواْسَتَمرَّ ِفيَها َأْو نـََزَل بـَْعُضُه، َوبَِقَي بـَْعُضهُ  َها ِمْن اْلِعدَّ

َها مبَُجرَِّد َمْوتِِه َواْسِتْمرَارِِه ُكلِ ِه أَْو بـَعْ   ِضِه؟ أَِفيُدوا اجْلََواَب.َوْضِع اَبِقيه، َوَلْو طَاَل الزََّمُن َأْو خَتَرََّج ِمنـْ
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:الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعَلى َسيِ ِداَن حُمَمٍَّد َرسُ َفَأَجْبت مبَا َنصُُّه: احْلَْمُد َّللَِِّ وَ   وِل اَّللَِّ

َشذَّايلُّ َواْبُن أَمَّا اْلَمْسأََلُة اأْلُوىَل َوِهَي َمْوتُُه َواْسِتْمرَارُُه يف َبْطِنَها َفِفيَها ِخاَلٌف فـََقْد نـََقَل اْلمَ 
ِة، َوذََكَر الزَّْرقَاينُّ أَ َسْلُموٍن أَنَُّه إَذا َماَت يف َبْطِنَها َفاَل ختَْ  نَُّه َقْد َوَقَع لِبَـْعِضِهْم أَنَّ رُُج ِمْن اْلِعدَّ

َة تـَنـَْقِضي مبَْوتِِه َكَذا يف الشَّرْبَِخييِتِ ، َويف َعْبِد اْلَباِقي َعِقَب قـَْوِل اْلُمخْ  ُة احْلَاِمِل اْلِعدَّ َتَصِر: َوِعدَّ
َا لِْلَحْمِل، َماَت قَاَلهُ اْبُن َسْلُموٍن َعْن اْبِن فـَْرُحوٍن، َوَتْسُقُط ال َوْضُع مَحِْلَها ُكلِ ِه َأْي َوَلوْ  نـََّفَقةُ أِلَهنَّ

َة تـَنـَْقِضي مبَْوتِِه اهـ.  َوَقْد َماَت َوَوَقَع لِبَـْعِضِهْم َأنَّ اْلِعدَّ

ْفىَت يف ُمطَلََّقٍة َطاَلقًا اَبئًِنا َأنَّ النـََّفَقَة هَلَا يَسى أَ َويف اْلرُبُْزيلِ  َوتـََقدََّم لِلشَّْعيبِ  َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن عِ 
َم ِفيَها إَذا َكاَنْت َحاِماًل َما َداَم اْلَوَلُد َحيًّا فَِإَذا َماَت يف َبْطِنَها َسَقَطْت نـََفَقتـَُها َوَوقـََعْت، َوَحكَ 

نـَْفاُق فَاْسَتَشاَرين يُع اْلُفَقَهاِء َحىتَّ طَااْلَقاِضي اْبُن اخْلَرَّاِز اِبلنـََّفَقِة، َوأَْفىَت ِبِه مجَِ  َل َعَلى َزْوِجَها اإْلِ
تَـْيته اِبلسُُّقوِط إَذا أَقـَرَّْت اْلَمْرأَُة ِبَذِلَك أِلَنَّ َبْطنَـَها َصاَر َمْدِفًنا َلُه، َا النـََّفَقُة هَلَا  يف َذِلَك َفأَفـْ َوِإمنَّ

 َماَت فـََقْد َصاَر اَل ِغَذاَء ئَِها فـََلْو تـَرََكْت ِغَذاَءَها َماَت فَِإَذا اْعرَتََفْت أِبَنَّهُ أِلَنَّ اْلَوَلَد يـَتَـَغذَّى ِبِغَذا
َها اِبلدََّواِء، َوقـَْبَل َمْوتِِه َحَياتُ  َا َصاَر َداًء يف َبْطِنَها حَتَْتاُج إىَل َدْفِعِه َعنـْ ُه ُمتَِّصَلٌة حِبََياهِتَا، َلُه، َوِإمنَّ

ا النـََّفَقةُ فَِإَذا َماَت ُفوا يف الَِّذي يُطَلِ ُق َزْوَجَتهُ َحاِماًل َهْل هَلَا نـََفَقةٌ أَْم اَل فـََقاَل َماِلٌك هلََ َوَقْد اْختَـلَ 
 َفاَل نـََفَقَة هَلَا.

، َوحَيْرُُم ىَن قـُْلت: ظَاِهُر َهَذا إَذا ثـَبَـَتْت َحَياتُُه حلََِق بِِه، َوِإْن طَاَلْت السُُّنوَن، َوَعَلْيِه هَلَا السُّكْ 
َها النِ َكاُح، َوِقيَل: إَذا َجاَوَز السَّْبَع ِسِننَي حُيَْمُل َعَلى أَنَُّه رِيٌح َوتـََزوٌُّج، َوِقيلَ  : اَل جَيُوُز َعَليـْ

 (1)تـَْزِوجُيَها أََبًدا َما َداَم التَّْحرِيُك، َوَعَلْيِه أَيْيت احْلُْكُم يف ُوُجوِب ُسْكَناَها." 
قاين وابن اجلوزي من طريقه والديلمي عن حممد بن مروان الذهلي عن "أخرجه اجلوز  .320

أبيه حييي قال: حدثين أربعة وثالثون من أصحاب النيب قالوا، قال رسول هللا فذكر مثله. 
وأخرجه ابن اجلوزي من طريق آخر عن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زيد العابدين على 

بان مرسال مرفوعا بلفظ من قرأ ليلة النصف من شع بن احلسني بن على املرتضي عن أبيه
قل هو هللا أحد ألف مرة يف مائة ركعة مل ميت حىت يبعث هللا إليه مائة ملك ثالثون يبشرونه 
 ابجلنة وثالثون يؤمنونه من العذاب وثالثون يقومونه أن خيطئ وعشرة أمالك يكتبون أعداءه.
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وزي ل وفيهم ضعفاء وساقطون كذا قال ابن اجلهذا موضوع مجهور رواته يف مجيع طرقه جماهي
والسيوطي وابن عراق وغريهم. وقال ابن حجر املكي يف رسالته اإليضاح والبيان ملا جاء يف 
ليلة النصف من شعبان بعد ذكر هذا احلديث واألحاديث الثالثة اآلتية مل يتعقب ابن اجلوزي 

ا ذكر واهية ساقطة موضوعة ابطلة مليف هذه األحاديث األربعة بشيء بل وافقوه على أهنا 
أمام الفقهاء واحلفاظ من املتأخرين حمي السنة والدين أبو زكراي حيىي النووي وتبعة علي ذلك 

 من جاء بعده من الفقهاء واحلفاظ انتهى.

وقد ذكر يف غنية الطالبني هذه الصالة بقوله فأما الصالة الواردة يف ليلة النصف من شعبان 
أبلف مرة قل هو هللا أحد يف كل ركعة عشر مرات، وتسمي هذه الصالة  فهي مائة ركعة

فيها فضل  يصلوهنا مجاعة جيتمعون هلا و  وكان السلف الصاحلصالة اخلري وتتفرق بركتها. 
كثري، وثواب جزيل. وروي عن احلسن البصري أنه قال: حدثين ثالثون من أصحاب رسول 

نظرة  ة نظر هللا إليه سبعني نظرة وقضى له بكلهللا أن من صلى هذه الصالة يف هذه الليل
 (1)سبعني حاجة أدانها املغفرة. انتهى.." 

"علم رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر ال يعتين به إال كل حرب، وال حيرمه  .321
إال كل غمر، وال تفىن حماسنه على ممر الدهر؛ مل يزل يف القدمي واحلديث يسمو عزة وجاللة، 

كشف هللا له عن خمبآت أسراره وجالله؛ إذ به يعرف املراد من كالم رب وكم عز به من  
العاملني ويظهر املقصود من حبله املتصل املتني، ومنه يدرى مشائل من مسا ذاات ووصفا وامسا 
ويوقف على أسرار بالغة من شرف اخلالئق عراب وعجما، ومتتد من بركاته للمعتىن به موائد 

يدرك يف الزمن القليل من املوىل اجلليل املقامات العلية، والرتب اإلكرام من رب الربية، ف
السنية من كرع من حياضه أو رتع يف رايضه فليهنه األنس ِبىن جنانه السنة احملمدية، والتمتع 

 -وسلم صلى هللا عليه-مبقصورات خيام احلقيقة األمحدية؛ وانهيك بعلم من املصطفى 
ون سب الراوي للحديث شرفا وفضال وجاللة ونبال أن يكبدايته، وإليه مستنده وغايته. وح

 أول سلسلة آخرها الرسول وإىل حضرته الشريفة هبا االنتهاء والوصول.

يقاسون يف حتمله شدائد األسفار، ليأخذوه عن أهله ابملشافهة  كان السلف الصاحلوطاملا 
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لدان الشاسعة حتال إىل البوال يقنعون ابلنقل من األسفار فرمبا ارتكبوا غارب االغرتاب ابالر 
ألخذ حديث عن إمام احنصرت رواتيه فيه أو لبيان وضع حديث تتبعوا سنده حىت انتهى 
إىل من خيتلق الكذب ويفرتيه وأتسى هبم من بعدهم من نقلة األحاديث النبوية وحفظة 

تعديل، و السنة املصطفوية، فضبطوا األسانيد وقيدوا منها كل شريد، وسربوا الرواة بني جتريح 
وسلكوا يف حترير املَت أقوم سبيل، وال غرض هلم إال الوقوف على الصحيح من أقوال 

ها املصطفى وأفعاله، ونفي الشبهة بتحقيق السند واتصاله فهذه هي املنقبة اليت تتسابق إلي
 اهلمم العوايل واملأثرة اليت يصرف يف حتصيلها األايم والليايل"

صديق خان احلسيين األثري عليه الرمحة والرضوان قي كتابة:  وقال اإلمام أبو الطيب السيد
العلوم الشرعية ومفتاحها ومشكاة األدلة السمعية ومصباحها  1"اخلطة": "اعلم أن آنف

وعمدة املناهج اليقينية ورأسها ومبين شرائع اإلسالم وأساسها ومستند الرواايت الفقهية كلها 
 وة مجلة األحكام وأسهاومآخذ الفنون الدينية دقها وجلها وأس

__________ 

 (1)آنف أول.."  1
 بيان إمرار السلف األحاديث على ظاهرها: -17" .322

قال العارف الشعراين يف ميزانه: "كان اإلمام الشافعي يقول احلديث على ظاهره، لكنه إذا 
 احتمل عدة معان، فأوالها ما وافق الظاهر". ا. هـ.

من الصحابة والتابعني يقدرون على  ف الصاحلكان السلوقال قدس سره أيضا: "وقد 
ال سفيان ومن هنا ق -صلى هللا عليه وسلم-القياس، ولكنهم تركوا ذلك أداب مع رسول هللا 

الثوري: من األدب إجراء األحاديث اليت خرجت خمرج الزجر، والتنفري على ظاهرها من غري 
وحديث:  1غشنا فليس منا" أتويل فإهنا إذا أولت خرجت عن مراد الشارع كحديث: "من 

وحديث: "ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب ودعا 2"ليس منا من تطري أو تطري له" 
فإن العامل إذا أوهلا أبن املراد: "ليس منا" يف تلك اخلصلة فقط أي وهو  3بدعوى اجلاهلية" 

أمر سهل  ةمنا يف غريها هان على الفاسق الوقوع فيها وقال مثل املخالفة يف خصلة واحد
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فكان أدب السلف الصاحل بعدم التأويل أوىل ابالتباع للشارع وإن كان قواعد الشريعة قد 
 تشهد أيضا لذلك التأويل". ا. هـ.

 وهكذا مذهب السلف يف الصفات. قال احلافظ مشس الدين الذهيب الشافعي الدمشقي

__________ 

 أخرجه الرتمذي من حديث أيب هريرة. 1

  من حديث عمران بن حصنيأخرجه الطرباين 2

 (1)متفق عليه من حديث ابن مسعود وغريه.."  3
 مل -حفظه هللا تعاىل-( ير أنه 1"نقول: إن من يتأمل يف جواب العالمة الزنكلوين ) .323

يتعرض للجزار بشيء، ومل يرد أن يبني خطأه، أداب منه، بل بني حكم الشريعة اإلسالمية يف 
املسألة، بياان ال يرتك قوال لقائل، وملح تلميحا بضعف استدالل اجلزار، وهذا ال بد منه ملن 

يبني أحكام هللا، أما وقد قام تلميذ اجلزار اخلاص يؤيد الباطل على احلق. ويستعمل أراد أن 
املغالطة يف استنتاجه، فقد وجب علينا أن نظهر خطأه وخطأ أستاذه صراحة يف فهم قول 

 إذا علم من املاشني مع اجلنازة أهنم ال يرتكون»اخلواص، الذي نقله العارف الشعراين، وهو: 
ازة[ ويشتغلون أبحوال الدنيا، ]فـ[ ينبغي أن أنمرهم بقول: ال إله إال هللا، حممد اللغو ]يف اجلن

( ، وهذا القول ال يفهم منه أن أنمر الناس ابلذكر، إذا علم أهنم ال يرتكون 2« )رسول هللا
اللغو، ويراد ابلذكر طبعا الذكر اخلفي، كما ذكر ذلك أئمة املذاهب األربعة، بقوهلم: وإذا 

 فليذكره سرا يف نفسه، وبدليل كالم الشعراين نفسه قبل كالم اخلواص أبسطر، وهذا ذكر هللا
وينبغي لعامل احلارة، أو شيخ الفقراء يف احلارة، أن يعلم من يريد املشي مع اجلنازة »نصه: 

وأخطأ من لغا يف طريق اجلنازة »إىل أن قال: « ... آداب املشي معها من عدم اللغو فيها
( ، 3ال يتكلمون يف اجلنازة ) كان السلف الصاحلويف حق امليت، وقد يف حق نفسه، 

( ؛ لغلبة احلزن على احلاضرين  4وكان الغريب ال يعرف من هو قريب امليت حىت يعزيه )
 ( إىل آخر ما نقله اجلزار يف فتواه.5« )كلهم، وكان سيدي علي اخلواص ... 

__________ 
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 )منهما( . ( راجع فتواه يف آخر الرسالة1)

 ( .601« )العهود احملمدية( »2)

 ( .17( انظر ما قدمناه عنهم يف التعليق على )ص 3)

 ( .18( انظر ما قدمناه عنهم يف التعليق على )ص 4)

 (1)( .." 601-600« )العهود احملمدية( »5)
( ويف رواية: " من عمل عمالً ليس 1"أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد " ) .324
 ( .2ليه أمران فهو رد" )ع

واذا كان مقصدهم من االحتفال ابملولد النبوي تعظيم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإحياء 
ذكره فالشك أن تعزيره وتوقريه حيصل بغري هذه املوالد املنكرة وما يصاحبها من مفاسد 

يف األذان واإلقامة ( فذكره مرفوع 3وفواحش ومنكرات، قال هللا تعاىل: ]ورفعنا لك ذكرك[ )
واخلطب، والصلوات، ويف التشهد، والصالة عليه يف الدعاء وعند ذكره، فلقد صح عنه 

( "  ( .4صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي 

وتعظيمه حيصل بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخرب، واجتناب ما هنى عنه وزجر، وأال 
ال مبا شرع، فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط، ولو كانت هذه االحتفاالت يعبد هللا إ

رضي هللا عنهم أحق هبا منا، فإهنم كانوا أشد  لكان السلف الصاحلخرياً حمضاً أو راجحاً 
منا حمبة وتعظيمًا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهم على اخلري أحرص، ولكن قد ال 

املوالد ما ذكره بعض أهل العلم: من أن الناس إذا اعرتهتم عوامل يتجاوز أمر أصحاب هذه 
الضعف والتخاذل والوهن راحوا يعظمون أئمتهم ابالحتفاالت الدورية دون ترسم مسالكهم 

 املستقيمة، ألن تعظيمهم هذا ال مشقة فيه على النفس الضعيفة.

وم هبا أمره ابألعمار اليت يقوالشك أن التعظيم احلقيقي هو طاعة املعظم والنصح له والقيام 
د ممن أش كان السلف الصاحلويعتز هبا دينه: إن كان رسواًل، وملكًا إن كان ملكاً، وقد 

 بعدهم تعظيماً للنيب

_________ 
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 ( رواه البخاري ومسلم.1)

 ( رواه مسلم.::::::::::::2)

 .4( سورة امل نشرح ـ 3)
 (1)مام أيضاً.::::::." ( أخرجه الرتمذي يف الدعوات وأخرجه األ4)
"ضاللة " وقوله " من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد " وعن حذيفة رضي  .325

هللا عنه: كل عبادة مل يتعبدها أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم فال تعبدوها، فإن األول 
 مل يرتك لآلخر مقاالً.

ى وبقاء للرؤساء وحنوهم إمنا هو الذكر وأيضاً فأكثر ما يقصد من تلك االحتفاالت اليت تقام 
أمسائهم، والنيب صلى هللا عليه وسلم قد أُعطى من ذلك ما مل يعطه أحد غريه، فقد رفع هللا 
له ذكره دائمًا قال تعاىل: ]أمل نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذين أنقض ظهرك 

األذان واإلقامة  ربه كما يفورفعنا لك ذكرك[ فذكره صلى هللا عليه وسلم مرفوع ومقرون بذكر 
 وخطبة اجلمعة وغريها.

ويف الصلوات، ويف التشهد، وغريها، فهو صلى هللا عليه وسلم أجل من أن تكون ذكراه 
 سنوية فقط.

وقال السيد حممد رشيد رضى يف كتابه " ذكرى املولد النبوي": إن من طباع البشر أن يبالغوا 
ضعفهم يف أمر الدين والدنيا، ألن هذا التعظيم ال يف مظاهر أئمة الدين والدنيا يف طور 

مشقة فيه على النفس، فيعملونه بدالً مما جيب عليهم من األعمال الشاقة اليت يقوى هبا أمر 
 املعظم ويعتز هبا دينه.::::::

ل أشد ممن بعدهم تعظيماً للنيب صلى هللا عليه وسلم، وانهيك ببذ كان السلف الصاحلوقد 
م يف هذا السبيل، ولكنهم دون أهل هذه القرون اليت ضاع فيها الدين يف أمواهلم وأنفسه

مظاهر التعظيم اللساين، والشك أن الرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم أحق اخللق بكل 
تعظيم، وليس من تعظيمه أن يبتدع يف دينه شيء نعظمه به وإن كان حبسن نية، فقد كان 
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غيري يف دينهم عن حسن نية، ومازالوا يبتدعون بقصد جل ما أحدث أهل اململ قبلنا من الت
 (1)التعظيم وحسن النية حىت صارت أدايهنم." 

 "مقااًل، وال نصون أعراضنا يف الدنيا ابلتقريب إىل هللا تعاىل مبا مل يشرعه.:::::: .326

" الثالث ": أن أكثر ما يقصد من تلك االحتفاالت اليت تقام للرؤساء إحياء الذكرى والنيب 
صلى هللا عليه وسلم قد قال هللا يف حقه: }ورفعنا لك ذكرك  فذكره مرفوع يف األذان 
واإلقامة واخلطب والصلوات ويف التشهد والصالة عليه ويف قراءة احلديث واتباع ما جاء به، 

أن تكون ذكراه سنوية فقط. ولكن األمر كما قال السيد رشيد رضا يف كتابه  فهو أجل من
" ذكرى املولد النبوي" قال: إن من طباع البشر أن يبالغوا يف مظاهر تعظيم أئمة الدين أو 
الدنيا يف طور ضعفهم ـ أي البشر ـ يف أمر الدين أو الدنيا، ألن هذا التعظيم ال مشقة فيه 

ه بداًل مما جيب عليهم من األعمال الشاقة اليت يقوم هبا أمر الدين أو على النفس، فيجعلون
الدنيا، وإمنا التعظيم احلقيقي بطاعة املعظم والنصح له والقيام ابألعمال اليت يقوم هبا أمره 

عدهم أشد ممن ب كان السلف الصاحلويعتز دينه إن كان رسوالً، وملكه إن ك ان ملكاً، وقد 
لسبيل، هللا عليه وسلم مث للخلفاء، وانهيك ببذل أمواهلم وأنفسهم يف هذا اتعظيماً للنيب صلى 

ولكنهم دون أهل هذه القرون اليت ضاع فيها الدين يف مظاهر التعظيم اللساين، والشك أن 
الرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم أحق اخللق بكل تعظيم، وليس من التعظيم احلق له أن 

يح نقص أو تبديل أو تغيري ألجل تعظيمه به، وحسن النية ال يبنبتدع يف دينه بزايدة أو 
االبتداع يف الدين، فقد كان جل ما أحدث أهل امللل قبلنا من التغيري يف دينهم عن حسن 
نية، وما زالوا يبتدعون بقصد التعظيم وحسن النية حىت صارت أدايهنم غري ما جاءت به 

 (2)رسلهم، ولو تساهل سلفنا الصاحل." 
و اإلقامة يف املسجد على عبادة هللا تعاىل، فإذا جلس يذكر هللا تعاىل يف املسجد "وه .327

فهو معتكف، وال يصح خارج املسجد، وال يشرتط له الصوم إال أن األفضل أن يكون 
صائما، وليس له زمان حمدود فيصح ولو دقيقة واحدة، ويفسده اجلماع، ويكره فيه القبلة 
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ن املسجد حلاجته. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن وحنوها، وال أبس يف خروجه م
 رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان.

يعتكفون فيه مجاعات ووحداان فال جتد مسجدا إال وفيه  كان السلف الصاحلولعمري لقد 
يهم ابلبنان، ن بشار إلاملعتكفون عاكفني على ذكر هللا، واي لألسف ال جتد اآلن إال ما ندر مم

« تِْلكَ »وإن من ال خالق له يف اآلخرة قد ينتقدوهنم على ذلك، فال حول وال قوة إال ابهلل 
خمالفتها  اليت حذر قرابهنا ومنع من« ُحُدوُد اَّللَِّ »األحكام املبينة يف الصوم واالعتكاف هي 

ابهنا ممنوعا تياهنا، ألنه إذا كان قر اي عباد هللا، وهذا مبالغة يف النهي عن إ« َفال تـَْقَربُوها»
فكيف بفعلها حذار حذار عباد هللا من ذلك. قال تعاىل )َوَمْن يـَْعِص اَّللََّ َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ 

من سورة النساء اآلتية، وهناك  14ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه انراً خاِلداً ِفيها َولَُه َعذاٌب ُمِهنٌي( اآلية 
 حتذر من قرابن حدود هللا والتعدي عليها فال تعتدوها أيها الناس. آايت أخر يف هذا املعىن

واعلم أن التوفيق بني القرابن واالعتداء هو أن األحكام منها ما هو حمظور ومنها ما هو 
 مباح وأقرهبا هلذه اآلية )َوال تـَُباِشُروُهنَّ( ففيها حترمي اجلماع يف االعتكاف مطلقا، ويف اآلية

وملا   متُّوا الصِ ياَم ِإىَل اللَّْيِل( النص على حترمي األكل والشرب واجلماع يف النهار،قبلها )مُثَّ أَ 
كان األقرب فيها جانب التحرمي قال )َفال تـَْقَربُوها( وإن من كان يف طاعة هللا فهو يف حيز 
احلق فنهى أن يتعداه لئال يقع يف حيز الباطل فنهى عن أن يقرب احلد احلاجز بني احلق 

لباطل لئال يقع يف الباطل فهو كقوله صل ى هللا عليه وسلم يف حديث احلالل بني واحلرام وا
بني وبينهما أمور، إىل أن قال: كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يقع فيه. فنهى صل ى 
هللا عليه وسلم يف هذا احلديث عن قرابن األمور املشتبهة حذرا من أن يقع يف احلرام وحدود 

هلكوا  حمارمه ومناهيه، فعليكم أيها الناس التباعد عنها لئال تقعوا فيما ينهاكم عنه فتهللا تعاىل
ُ آايتِهِ »مثل ما بني لكم تلك األحكام « َكذِلكَ » ُ اَّللَّ  دينه وشعائر." الدالة على معامل« يـَُبنيِ 
(1) 
خيه أ "غريهم، وكان أمثال هؤالء أيتون إىل الر جل فال جيد ما يكفيهم فيأخذهم لبيت .328

لَْيَس َعَلى »أو بيت من مسى هللا يف اآلية اآلتية فيتأمثون من ذلك، فأنزل هللا جل شأنه اثنيا 
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أيها األصحاء  «اأْلَْعمى َحرٌَج َوال َعَلى اأْلَْعرَِج َحرٌَج َوال َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج َوال َعلى أَنـُْفِسُكمْ 
يوت واجكم وأوالدكم، ألن بيوت األزواج واألوالد ببيوت أز « َأْن أَتُْكُلوا ِمْن بـُُيوِتُكمْ »حرج 

الزوج واألب، إذ الزوجان نفس واحدة، فبيت الزوج بيت املرأة وابلعكس وبيت الولد بيت 
الوالد وابلعكس، لقوله صل ى هللا عليه وسلم أنت ومالك ألبيك. فيكون بيت الولد بيت 

 ِإْخواِنُكْم َأْو بـُُيوِت ْم َأْو بـُُيوِت أُمَّهاِتُكْم َأْو بـُُيوتِ َأْو بـُُيوِت آابِئكُ »الوالد، وهلذا مل يذكرمها هللا 
ْو ما َأَخواِتُكْم َأْو بـُُيوِت أَْعماِمُكْم َأْو بـُُيوِت َعمَّاِتُكْم َأْو بـُُيوِت َأْخواِلُكْم َأْو بـُُيوِت خاالِتُكْم أَ 

ياعكم وماشيتكم وض من وكالئكم والقيمني على مصارفكم وأموالكم« َمَلْكُتْم َمفاحِتَهُ 
 الذي« َأْو َصِديِقُكمْ »وعبيدكم وخدمكم وإماءكم، ألن العبد وما ملكت يداه لسيده 

يصدقكم وتصدقونه يف املودة، ألن األكل عند الص ديق واهلدية له ومنه تزيد يف احملبة، وتقوي 
منها  نيدخلون دور أصدقائهم فيأخذو  كان الّسلف الصاحلعرى املودة، وتعظم الثقة، وقد 

ما يشاءون، وإذا جاءهم ضيف ومل جيدوا ما يقدمونه، دخلوا دور أصدقائهم وأخذوا منها 
ما يقرون به ضيفهم دون استئذان ابألخذ ال ابلدخول ألن ذلك واجب عليهم، وهم أوىل 

، وإذا كانوا غائبني وأخربهم عبيدهم 39أبن يتحاشوا عنه ويتقيدوا بشروطه املارة يف اآلية 
ا فعل صديقهم من هذا يسر ون به، وقد يعتقون عبيدهم لعدم معارضتهم فيما وأهلهم مب

أخذه أصدقاؤهم من بيوهتم. أما اآلن فقد غلب الش ح على الن اس، فال يفعل شيء من هذا 
ْيَس َعَلْيُكْم لَ »إال  إبذن، وقد ال حيصل إال  ابستدانة أو قرض وقد ال حيصل أبدا. وقال اثلثا 

يعاً ُجناٌح َأْن أتَْ  متفرقني إذا مل  «َأْو َأْشتااتً »مع املرضى والعرج والعميان وغريهم « ُكُلوا مجَِ
تسمح لكم أنفسكم مبؤاكلتهم، كان بنو ليث ال أيكلون وحدهم حىت جيدوا أضيافا، ورمبا 
قعد أحدهم ينتظر أضيافا واألكل أمامه حىت الص باح ومن الص باح حىت الر واح ينتظرون أيضا 

 (1)كل معهم." حضور من أي
 ""آداب طالب احلديث": .329

علم احلديث من أجل العلوم الشرعية وأشرفها، فعلى طالبه أن يصحح النية، وخيلص هلل يف 
طلبه، وليحذر من أن يريد به التوصل إىل أغراض الدنيا فقد روى أبو داود وابن ماجه من 
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بتغي به تعلم علما مما ي صلى هللا عليه وسلم: "من-حديث أيب هريرة قال: قال رسول هللا 
وجه هللا تعاىل ال يتعلمه إال ليصيب به غرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة" وقال 

ضي هللا ر  كان السلف الصاحلمحاد بن سلمة: "من طلب احلديث لغري هللا مكر به" وقد 
لناس أمر دينهم م ولعنهم ال يتعلمون العلم إال هلل فمن مث استفادوا وأفادوا غريهم، وصلح هل

صلى هللا -ودنياهم، وعليه أن يتحمل ابألخالق الكرمية واآلداب املرضية، وله يف رسول هللا 
فليتأدب  -صلى هللا عليه وسلم-أسوة حسنة، فمن طلب حديث رسول هللا  -عليه وسلم

 (1)أبدبه، ويتخلق أبخالقه،." 
 "التثبيت يف القول يف غريب احلديث .330

... 

 لقول يف غريب احلديث:التثبت يف ا

يثبتون فيه أشد التثبيت، وليس أدل على هذا مما روي عن اإلمام  كان السلف الصاحلوقد 
 منه 1اجلليل أمحد بن حنبل أنه سئل عن حرف

__________ 

احلرف: يطلق ويراد به حرف اهلجاء، ويطلق ويراد به الكلمة، وهي املرادة ابحلرف هنا.."  1
(2) 
أيك؟ قلت: مينعين من ذلك أنين من أهل احلديث املتبعني "أسئلتك، وتبدي ر  .331

للسلف الصاحل املتجنبني للرأي، املعتربينه كامليتة ال جيوز األكل منها إال بقدر الضرورة. فما 
نزل من املسائل وحتقق وقوعه، وسئلنا عنه أفتينا فيه ابلرأي قائلني: إن كان صوااب فمن هللا، 

يء منه، كما قال عبد هللا بن مسعود. أما مدة الشمس فقد وإن كان خطأ فمنا، وهللا بر 
وجب علينا أن جنتهد يف حكم أوقات الصالة فيها، ألن ذلك وقع ونزل، وقسنا عليه مدة 
الظالم، ألهنما سواء. أما املداتن األخراين فندعهما حىت حيتاج بعض املسلمني إىل معرفة 

 احلكم، فييسر هللا له من يفتيه.
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، إذا سئل أحدهم عن مسألة استحلف السائل ابهلل، أهنا وقعت، لف الصاحلكان السوقد 
 فإن حلف له أفىت فيها برأيه، وإال قال: دعها إذا نزلت ييسر هللا هلا من يفيت فيها.

وما زعمه بعض املتقدمني من أن بالد بلغار يقصر فيها الليل والنهار جدا وهم، وقد الحظت 
قبل وصولنا إىل بالد الشمس يف نصف الليل، كما يسموهنا، أن الليلة األخرية اليت مضت 

مل تكن مظلمة، حىت أين مع ضعف بصري، وأان راكب يف السيارة كنت أرى األشجار، 
وأغصاهنا وال توجد ظلمة أصال، إال أن الشمس خمتفية، ومن حني يتوسط اإلنسان بالد 

ابنعدام  ئا فشيئا حىت تنعدمالنرويج متوجها من اجلنوب إىل الشمال تقل ظلمة الليل شي
 الليل نفسه. فسبحان اخلالق العليم.

والحظت أيضا: كما الحظ من معي أن الشمس يف نصف الليل تكون قريبة من األرض  
كأهنا تريد أن تغيب، لكنها ال تغيب، بل أتخذ يف االرتفاع وتدور يف السماء، فتشكل دائرة 

رض ىل يف سورة احلج: }أفلم يسريوا يف األمن نصف الليل إىل نصف الليل. قال هللا تعا
فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى 
القلوب اليت يف الصدور  فأخرب سبحانه وتعاىل أن السري يف األرض يزيد يف العقل والعلم 

 املكتسب ابلتجارب، وقل ريب زدين علما.

 (1)وهناك يف تلك الناحية قبائل بدوية." 
"يف أسئلتهم فيما يتعلق ابلصفات واألمساء والعقيدة، وهو أيضا جواب عظيم ومفيد،  .332

وهكذا له رسالة أخرى مساها: التدمرية؛ عندما جاء أهل تدمر، وهي رسالة عظيمة أيضا يف 
لعز، ح عظيم لإلمام ابيان العقيدة الصحيحة، وهكذا عقيدة الطحاوي رمحه هللا، وهلا شر 

شرح جيد، وهي جيدة يف نفسها، مفيدة سوى كلمات يسرية نبه عليها الشارح، وهي 
عقيدة مهمة وهلا شرح عظيم مفيد، وهكذا كتاب التوحيد، لشيخ اإلسالم حممد بن عبد 
الوهاب رمحة هللا عليه، كتاب طيب مهم، والثالثة األصول له رمحه هللا؛ إجابة خمتصرة، 

شف الشبهات له أيضا، رسالة خمتصرة مفيدة يف العقيدة، وهكذا فتح اجمليد شرح  وهكذا ك
كتاب التوحيد، حلفيده الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وهو  
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كتاب مفيد وعظيم، وهكذا شرح هذا الكتاب ومؤلفه الشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد 
 يم.لعزيز احلميد لشرح كتاب التوحيد، وهو كتاب مفيد عظبن عبد الوهاب فسماه: تيسري ا

فهذه الكتب وأشباهها من الكتب الطيبة املؤلفة يف العقيدة، وهي مفيدة وننصح مبراجعتها، 
واالستفادة منها، لكن أعود وأبني أن أعظم كتاب، وأشرف كتاب، وأصدق كتاب؛ هو  

كان عليه.  استشفى به وملن استند كتاب هللا سبحانه وتعاىل؛ فيه الكفاية العظيمة ملن
ليس عندهم هذه الكتب اجلديدة، وإمنا عندهم كتاب هللا، وعندهم سنة  السلف الصاحل

عظيم ، وكفتهم واحلمد هلل؛ عند الصحابة والتابعني القرآن ال-صلى هللا عليه وسلم  -الرسول 
انع من لكن ال م، ففيهما الكفاية واهلدى، و -صلى هللا عليه وسلم  -وأحاديث النيب 

 (1)االستعانة بكتب أهل العلم، املعروفني ابخلري مثل ما تقدم،." 
 (1"الرد على مصطفى أمني ) .333

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول هللا األمني، وبعد: اطلعت على ما 
ينة هـ بعنوان " آاثر املد 1380 \ 6 \ 24نشرته صحيفة الندوة يف عددها الصادر يف 

املنورة " بقلم األخ مصطفى أمني فلما أتملت املقال املشار إليه وجدته قد اشتمل على 
 أخطاء كثرية جيب التنبيه عليها؛ لئال يغرت هبا بعض القراء. واملقتضي لذلك قول النيب صلى

من رأى »احلديث. وقوله صلى هللا عليه وسلم: ( « 2الدين النصيحة )»هللا عليه وسلم: 
ان كرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميمنكم من

(3. » ) 

 وإليك أيها القارئ األخطاء واحلجة على إنكارها:

أوال: قوله يف املدينة: هذه املدينة املقدسة هبا آاثر كثرية تستحق الذكرى، وحنن العرب مل هنتم 
ذكرى س، ولندن هبا من اآلاثر ما جيعل شعوهبا ختلد هذه الهبذه اآلاثر بينما نشاهد معامل ابري

فما ابلنا حنن املسلمني العرب ال هنتم آباثر العصور املاضية، إىل قوله وإمنا يدعو اإلسالم.. 
إَل. يدعوان الكاتب يف هذه الكلمة إىل التشبه بباريس ولندن يف تعظيم اآلاثر، وختليد 

ريب، وعجيب أن يدعو مسلم إىل التشبه أبعداء هللا، ذكراها ابألبنية وأشباهها، وهذا غ
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أيها القارئ إن تعظيم ( « 4من تشبه بقوم فهو منهم )»والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول: 
اآلاثر ال يكون ابألبنية، والكتاابت والتأسي ابلكفرة، وإمنا تعظيم اآلاثر يكون ابتباع أهلها 

ة، وجهادهم الصاحل قوال وعمال، ودعوة وصربا، هكذا يف أعماهلم اجمليدة، وأخالقهم احلميد
يعظمون آاثر سلفهم الصاحلني، وأما تعظيم اآلاثر ابألبنية والزخارف  كان السلف الصاحل

والكتابة وحنو ذلك فهو خالف هدي السلف الصاحل، وإمنا ذلك سنة اليهود والنصارى 
 اءومن تشبه هبم، وهو من أعظم وسائل الشرك، وعبادة األنبي

__________ 

 .491-472هـ، ص: 1389( نشر هذا الرد يف اجلامع الفريد، الطبعة األوىل 1)
( ، سنن أبو داود األدب 4198( ، سنن النسائي البيعة )55( صحيح مسلم اإلميان )2)
 ( .4/102( ، مسند أمحد بن حنبل )4944)

سنن النسائي اإلميان ( ، 2172( ، سنن الرتمذي الفَت )49( صحيح مسلم اإلميان )3)
( ، سنن ابن ماجه إقامة الصالة والسنة 1140( ، سنن أبو داود الصالة )5008وشرائعه )

 ( .3/10( ، مسند أمحد بن حنبل )1275فيها )

 (1)( .." 4031( سنن أبو داود اللباس )4)
"على قبورهم للتعريف هبم. أقول قد يكون هذا االقرتاح من الكاتب عن حسن نية  .334

د صاحل، ولكن اآلراء واالستحساانت ال ينبغي للمؤمن االعتماد عليها حىت يعرضها ومقص
على امليزان العادل الذي مييز طيبها من خبيثها أال وهو كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا 
عليه وسلم، ولعل الكاتب حني كتب هذه الكلمة من أوهلا إىل آخرها مل يكن عنده علم مبا 

حيحة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حول القبور فلذلك وقعت جاءت به السنة الص
منه األخطاء السالفة، ووقع منه هذا اخلطأ األخري وهو: اقرتاحه على إدارة األوقاف ما تقدم 
ذكره، وقد سبق يف احلديث الصحيح هني الرسول صلى هللا عليه وسلم عن البناء على 

نة هبا ها نوع من البناء ووسيلة إىل الغلو فيها، والفتالقبور، وال شك أن اختاذ الشبابيك علي
وهكذا الكتابة عليها هي من وسائل الغلو فيها واختاذها أواثان فإن بعض اجلهال إذا قرأوا 
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أمساء املدفونني وعرفوا أهنم من املعظمني لعلم أو عبادة أو رائسة، أو لكوهنم من أهل بيت 
ل اجلهال يف م للتمسح هبم والتربك برتبتهم كما يفعالنيب صلى هللا عليه وسلم أكبوا عليه

البلدان اجملاورة بكثري من املوتى، وقد صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النهي عن 
الكتابة على القبور، كما صح عنه النهي عن البناء عليها، وأن يزاد عليها من غري تراهبا، 

حاديث بذلك، وما ذلك منه صلى هللا وأن تتخذ عليها املساجد والسرج كما سلفت األ
عليه وسلم إال محاية جلناب التوحيد، وسدا لطرق الشرك وخوفا على األمة من الوقوع فيما 
وقع فيه من قبلهم من ضالل اليهود والنصارى، وعباد األواثن من شىت قبائل العرب فلقد 

مل ضل الصالة وأكبلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة أبلغ نصيحة عليه من ربه أف
التسليم، واملقصود من الزايرة ألهل البقيع هو الدعاء هلم ابلعافية واملغفرة، والتذكر لآلخرة 
بزايرهتم كما سلف يف أول هذه الكلمة وذلك متيسر حبمد هللا وإن مل يعلم الزائر أمساءهم، 

ذلك  و كان يفوليس هناك حاجة إىل ما اقرتحه هذا الكاتب من الكتابة وإقامة الشبك، ول
 (1)من الصحابة وأتباعهم إبحسان أسبق إىل."  لكان السلف الصاحلخري للمسلمني 

"والزهري، واإلمام أيب حنيفة، وصاحبيه، واإلمام مالك بن أنس، واألوزاعي والثوري،  .335
واإلمام الشافعي، واإلمام أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغريهم من أئمة العلم واهلدى 

كله يف   إليه أسبق، واخلري لكان السلف الصاحلعليهم املسلمون، ولو كان خريا  فلم حيد
اتباعهم والشر كله يف خمالفتهم وقد دلت سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت أسلفنا 
ذكرها على أن ما فعله سلفنا الصاحل من ترك اإلحداد على غري األزواج هو احلق والصواب، 

اليوم من اإلحداد على امللوك والزعماء أمر خمالف للشريعة املطهرة مع  وأن ما يفعله الناس
ما يرتتب عليه من األضرار الكثرية وتعطيل املصاحل والتشبه أبعداء اإلسالم، وبذلك يعلم 
أن الواجب على قادة املسلمني وأعياهنم: ترك هذا اإلحداد، والسري على هنج سلفنا الصاحل 

هم، والواجب على أهل العلم: تنبيه الناس على ذلك وإعالمهم من الصحابة ومن سلك سبيل
به أداء لواجب النصيحة، وتعاوان على الرب والتقوى. وملا أوجب هللا سبحانه من النصيحة 
هلل ولكتابه ولرسوله صلى هللا عليه وسلم وألئمة املسلمني وعامتهم رأيت حترير هذه الكلمة 
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ق قادة املسلمني وعامتهم لكل ما فيه رضاه والتمسك املوجزة. وأسأل هللا عز وجل أن يوف
بشريعته واحلذر مما خالفها، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا مجيعا إنه مسيع الدعاء قريب اإلجابة. 

 (1)وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وأصحابه.." 
"وقد صحت األحاديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن املالئكة تتداعى  .336
 ليها.إ

فنحمد هللا على وجودها وكثرهتا وكثرة املقبلني عليها، ونسأل هللا أن يبارك يف عمل القائمني 
 عليها، ويضاعف مثوبتهم ويرزقهم اإلخالص يف ذلك، وأن جيزيهم خري اجلزاء.

وإن مما ينبغي اإلشادة به االهتمام ابلسنة النبوية يف هذا الوقت، الذي كثر فيه اإلعراض 
 عرتاض عليها من بعض اجلهلة، أو من أهل البدع أو غريهم.عنها واال

ان كفالعمل على نشر السنة واجب، وتعليمها من أفضل القرابت وأجل الطاعات، وقد 
حيرصون على تعليم الطلبة شيئا من السنة النبوية، وحيرصون على حفظها  السلف الصاحل

، وجوامع يتعلق مبتون األحاديثيف الصدور، وعدم االكتفاء ابلكتب واملصنفات، خاصة ما 
 األلفاظ.

وقد سرين كثريا ما قام به اإلخوة يف اللجنة العلمية، ومكتب الدعوة يف القصيم من رعاية 
الدروس وتنظيمها واإلشراف عليها؛ حلمايتها من اإلفراط والتفريط، ومن الغلو واجلفاء، 

حاب الفضيلة ا، وشكر هللا ألصوالسري هبا إىل الطريق املستقيم، فاحلمد هلل على ذلك كثري 
القائمني على مشروع حفظ القرآن والسنة والتفقه يف الدين جهدهم وعنايتهم، حيث حفظوا 
الطالب وبذلوا هلم من الوقت واجلهد الشيء الكثري، مث أجروا هلم االختبارات واملسابقات 

وتوزيعها،  يدةحلفز مهمهم على طلب العلم، فضال عما يقومون به من طباعة الكتب املف
وغري ذلك من األعمال النافعة، فجزاهم هللا على ذلك كله خري اجلزاء، وأفضله وأوفاه.." 

(2) 
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ق التواصي ابحل -بدال من إحداث البدع والدعوة إليها-"ومن الواجب على املسلم  .337
والتناصح، والعناية بتدبر القرآن الكرمي واإلكثار من تالوته، والعناية ابلسنة الصحيحة والدعوة 
إىل ذلك قوال وعمال يف املساجد والبيوت، والعناية حبلقات العلم واإلكثار منها، حىت يتعلم 

ة هللا عليهم رمح كان السلف الصاحل، ويتذكر الناسي، ويكثر اخلري، ويقل الشر، كما اجلاهل
 يقومون بذلك ويتواصون به.

وهللا املسئول أن يوفقنا ومجيع املسلمني للعلم النافع والعمل به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
ر دينه ويعلي  ينص مجيعا، وأن جيعلنا من املتواصني ابحلق والداعني إليه على بصرية، وأن

كلمته، وأن يصلح أحوال املسلمني مجيعا، ويويل عليهم خيارهم، ويصلح قادهتم، إنه ويل 
 ذلك والقادر عليه.

 (1)وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وآله وصحبه.." 
 "الذي أنصح به هو الزواج املبكر .338

 يدرس يف اجلامعة،: ما رأي مساحتكم يف زواج الطالب القادر على الزواج، والذي 95س 
 هل يف ذلك أتثري على دروسه؟

 صاحلكان السلف الج: الذي أنصح به هو الزواج املبكر؛ ألنه ال يؤثر على الدروس، وقد 
إىل يومنا هذا، يدرسون ويتعلمون ويتزوجون،  -صلى هللا عليه وسلم  -من عهد النيب 

راسة، وال خلري وال يصده عن الدفالزواج يعينه على اخلري، إذا كان عنده قدرة، يعينه على ا
يعطله عن الدراسة، بل يسبب غض بصره، وطمأنينة نفسه، وراحة ضمريه، وكفه عما حرم 
هللا عليه، فإذا تيسر له الزواج، فالنصيحة له أن يتزوج، وأن يتقي هللا يف ذلك، وأن يعمل 

لباءة فليتزوج، م ااي معشر الشباب، من استطاع منك: »-صلى هللا عليه وسلم  -بقول النيب 
 احلديث.( « 1فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )

__________ 

( ، سنن الرتمذي 1400( ، صحيح مسلم النكاح )5066( صحيح البخاري النكاح )1)
( ، 2046( ، سنن أبو داود النكاح )2240( ، سنن النسائي الصيام )1081النكاح )

                                         
 8/330جمموع فتاوى ابن ابز، ابن ابز  (1)



371 

 

( ، سنن الدارمي النكاح 1/378بن حنبل )( ، مسند أمحد 1845سنن ابن ماجه النكاح )
(2166 ".. )(1) 
راء وقتل يف زمانه أم -عليه الصالة والسالم  -"وأعيان آخرون، فلم حيد عليهم  .339

 - عنهم رضي هللا -جيش مؤتة زيد بن حارثة وجعفر بن أيب طالب وعبد هللا بن رواحة 
أفضل األنبياء و أشرف اخللق و وه -صلى هللا عليه وسلم  -فلم حيد عليهم، مث تويف النيب 

نهم، مث ومل حيد عليه الصحابة رضي هللا ع -وسيد ولد آدم، واملصيبة مبوته أعظم املصائب 
مات أبو بكر الصديق رضي هللا عنه، وهو أفضل الصحابة وأشرف اخللق بعد األنبياء فلم 

بعد األنبياء  قوهم أفضل اخلل -رضي هللا عنهم  -حيدوا عليه، مث قتل عمر وعثمان وعلي 
وبعد أيب بكر الصديق فلم حيدوا عليهم وهكذا مات الصحابة مجيعا فلم حيد عليهم التابعون، 
وهكذا مات أئمة اإلسالم وأئمة اهلدى من علماء التابعني ومن بعدهم، كسعيد بن املسيب، 

اإلمام و  وعلي بن احلسني زين العابدين، وابنه حممد بن علي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري،
أيب حنيفة، وصاحبيه، واإلمام مالك بن أنس، واألوزاعي، والثوري، واإلمام الشافعي، واإلمام 
أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغريهم من أئمة العلم واهلدى، فلم حيد عليهم املسلمون، 

 إليه أسبق، واخلري كله يف اتباعهم، والشر كله يف لكان السلف الصاحلولو كان خريا 
 (2)خمالفتهم، وقد دلت سنة رسول هللا." 

"وغريهم على التفقه يف األمور الشرعية، ودراسة السنة النبوية وحفظها وتعلمها  .340
 وتعليمها.

فإن هذه الدروس العلمية املقامة يف املساجد يف سائر املناطق يف منطقة القصيم وغريها، 
لى هللا عليه وسلم: قال فيها النيب ص لتعليم احلديث والفقه والتفسري هي من رايض اجلنة اليت

( 1إذا مررمت برايض اجلنة فارتعوا. قالوا: اي رسول هللا، وما رايض اجلنة؟ قال: حلق الذكر )»
. » 

 وقد صحت األحاديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن املالئكة تتداعى إليها.
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 عمل القائمني ونسأل هللا أن يبارك يففنحمد هللا على وجودها وكثرهتا وكثرة املقبلني عليها، 
 عليها، ويضاعف مثوبتهم ويرزقهم اإلخالص يف ذلك، وأن جيزيهم خري اجلزاء.

وإن مما ينبغي اإلشادة به االهتمام ابلسنة النبوية يف هذا الوقت، الذي كثر فيه اإلعراض 
 عنها واالعرتاض عليها من بعض اجلهلة، أو من أهل البدع أو غريهم.

ان كل على نشر السنة واجب، وتعليمها من أفضل القرابت وأجل الطاعات، وقد فالعم
حيرصون على تعليم الطلبة شيئا من السنة النبوية، وحيرصون على حفظها  السلف الصاحل

 يف
__________ 

 (1)( .." 3/150( ، مسند أمحد بن حنبل )3510( سنن الرتمذي الدعوات )1)
يحة عيااًل وإخواانً وهم حيبون التصدق عنه مبثل الذب "يقول رجل تويف وخلَّف بعده .341

ومثل دفع املال ودفع الطعام واملالبس وحنو ذلك ، يقولون كل هذا الدفع والفعل عن روح 
امليت فالن ، هل هذا العمل يزيد يف عمل الرجل امليت من األعمال اخلريية وهل هي تنفع 

يدوان جزاءكم به إىل الصاحلني عند احلساب أفامليت هذه الصدقات اليت تصدق هبا أقاربه وتقر 
 هللا خري اجلزاء وأعظم أجركم واملسلمني كافة؟.

 

فأجاب رمحه هللا تعاىل: الصدقة عن امليت تنفع سواء مبال أو طعام لقد ثبت يف صحيح 
البخاري أن النيب صلى هللا عليه وسلم سأله رجالً فقال اي رسول هللا إن أمي افتلتت نفسها 

ا لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال )نعم( فهذا العمل الصاحل ينفع امليت ورمبا وأظنه
يكفِ ر هللا به عنه من خطاايه لكن ينبغي أن يعلم أن العمل لألموات ال ينبغي اإلكثار منه 
فإنه وإن كان جائزاً يف الشرع فإنه ال ينبغي اإلكثار منه كما يفعل بعض الناس يكثرون دائماً 

ألمواهتم وإمنا يتصدق اإلنسان لنفسه وهو حمتاج إىل العمل الصاحل سيموت كما  الصدقات
مات هذا الرجل وحيتاج إىل العمل كما احتاج إليه هذا الرجل وفعلها دائماً ليس من عمل 
السلف الصاحل رضي هللا عنهم ولكن فعل ذلك أحياانً ال أبس به وهو انفع للميت واإلنسان 
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 ه وقد قال النيب عليه الصالة والسالم )ابدأ بنفسك مث مبن تعول(أوىل بعمل نفسه من غري 
هم أحرص منا على فعل اخلري وعلى نفع أمواهتم مل يكونوا يفعلون  كان السلف الصاحلوإذا 

ذلك كثرياً فإنه ينبغي لنا أن نتأسى هبم وأال نكثر من هذا الفعل وهذا العمل ولكن إذا فعله 
 اإلنسان أحياانً فال حرج.

فضيلة الشيخ: أخشى أن يفهم بعض املستمعني أن هذه دعوة إىل عدم األعمال الصاحلة 
 للموتى؟

فأجاب رمحه هللا تعاىل: ال لسنا ندعو إىل تركها مطلقًا وإمنا ندعو إىل عدم اإلكثار منها 
وإمنا تفعل أحياانً وهلذا ليس من عمل السلف الصاحل اإلكثار من ذلك أما ما أوصي به من 

ذه األعمال فهذا يعمل فيه حسب الوصية ألهنا ليست من مال الفاعل وإمنا هي من مثل ه
مال املوصي ويعمل حبسبها كما لو أوصى رجل ابإلطعام عن املساكني يف كل يوم أو ما 
أشبه ذلك فإنه يعمل به ألن ذلك من ماله يعمل به يف احلدود الشرعية وهي أن تكون 

 الوصية من الثلث فأقل.

شيخ: أيضاً رمبا أن هذه اإلعمال املتكررة والكثرية قد تؤدي إىل غرس احملبة الزائدة فضيلة ال
 يف نفوس الناشيءين ويعتقدون أن يف هذا الرجل مثالً شيء؟

 فأجاب رمحه هللا تعاىل: رمبا تؤدي إىل الغلو.

 ".***(1) 
ن للميت آ"املستمع يسأل عن قراءة القرآن على القرب بعد دفن امليت وعن قراءة القر  .342

 يف البيوت ونسميها رمحية لألموات ونعطي القراء مااًل ما حكم الشرع يف عملنا هذا؟

 

فأجاب رمحه هللا تعاىل: الراجح من أقوال أهل العلم أن القراءة على قرب امليت بعد دفنه بدعة 
لم ومل سألهنا مل تكن يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم ومل أيمر هبا النيب صلى هللا عليه و 

يكن هو نفسه يفعلها بل غاية ما ورد يف ذلك أنه دفن امليت ووقف عليه وقال )استغفروا 
ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل( ولو كانت القراءة عند القرب خرياً وشرعًا ألمر 
 هبا النيب صلى هللا عليه وسلم أو فعلها حىت تعلم األمة ذلك وكذلك إذا اجتمع الناس يف
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 احلكان السلف الصالبيوت على القراءة على روح امليت فإن هذا أيضًا ال أصل له وما 
رضي هللا عنهم يفعلون هذا والواجب على اإلنسان إذا أصيب مبصيبة أن يصرب وحيتسب 
عند هللا ويقول ما قاله الصابرون )إان هلل وإان إليه راجعون اللهم أجرين يف مصيبيت واخلف 

وأما االجتماع عند أهل امليت وقراءة القرآن وصنع الطعام وما أشبه ذلك يل خريًا منها( 
فكله من البدع اليت ال أصل هلا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحابه فالواجب 

 احلذر منها والبعد عنها.

 ".***(1) 
 "ما احلكم يف عمل أربعني للمتوىف يقرأ فيها القرآن وجيتمع الناس للتعزية؟ .343

 

فأجاب رمحه هللا تعاىل: هذه من البدع اليت يصنعها بعض الناس إذا مت امليت أربعني يوماً 
أقاموا له مأمتًا جيتمعون فيه إىل بيت امليت ويقرؤون القرآن وينريون املكان وهو يف احلقيقة 
من ابب جتديد احلزن املنهي عنه وكذلك نقول يف اجتماع الناس بعد الوفاة يف بيت يقرؤون 

يه القرآن ويوقدون فيه الشموع واللمبات ويصفون الكراسي كل هذا من البدع والسنة ملن ف
مات له ميت أن يغلق اببه وأال جيلس ألحد لكن من كان من أقاربه الذين يعترب عدم 
حضورهم إىل بيته قطيعة رحم فال حرج عليهم أن حيضروا إىل البيت ويعزون املصاب وينصرفوا 

اليت هي مآمت احلقيقة وهي مآمث أيضاً فإن هذا من البدع واملنكرات اليت ال  أما إقامة الوالئم
أهل  يعدون صنع الطعام واالجتماع إىل كان السلف الصاحليليق ابملسلم أن يفعلها وقد 

امليت من النياحة وهذه املسألة يعين اجتماع أهل امليت يف بيته على الوجه الذي ذكرته توجد 
 اإلسالمية ولكين أرجو هللا عز وجل مبا من  هللا به من اليقظة يف الشبابيف كثري من البلدان 

 أن يكون اجليل املقابل قاضياً على هذه العادات اليت مل تكن من عادات السلف.

 ".***(2) 
"هذه سائلة للربانمج أم عبد الرمحن من املنطقة اجلنوبية أهبا تقول أرجو من فضيلة  .344

سئليت السؤال األول ما حكم االستماع إىل األانشيد اإلسالمية الشيخ حممد أن جييبين على أ
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لكثرة ما نسأل عنها ولكثرة أيضًا ما وقع فيها من خالف واختالف من العامة مع العلم 
أبهنا جمرد أشعار إسالمية منها شعر احلماسة والتذكري بنهاية اإلنسان إىل غري ذلك من 

 املواضيع اهلادفة؟

 

ىل: األانشيد اليت هي مواعظ يذكر فيها حال اإلنسان عند املوت وحال فأجاب رمحه هللا تعا
ف كان السلاإلنسان بعد الدفن وحال اإلنسان يوم القيامة االستماع إليها مطلوب وقد 

يستمعون إليها ألهنا ترقق القلب وتدمع العني وختشع اجلوارح وفيها فائدة وكذلك  الصاحل
دف  ات ليس فيها فتنة وليست مصحوبة آبالت هلو مناألانشيد احلماسية اليت تلقى أبصو 

أو غريه ال أبس هبا أيضًا لكن بشرط أن ال تشتمل على إاثرة الشعوب على أولياء األمور 
 فإن اشتملت على ذلك فال جيوز االستماع إليها

القسم الثالث من هذه األانشيد اإلسالمية ما يلقى على صفة األغاين اهلزيلة السافلة أو 
مصحوابً ابلدف أو يلقى أبصوات مجيلة فاتنة فهذه ال جيوز االستماع إليها هذه ثالثة  يلقى

 أقسام من األانشيد اليت يقال عنها إهنا أانشيد إسالمية.

 ".***(1) 
"واسألوا له التثبيت، فإنه اال؟ن يسأل". ولو كانت القراءة عند القرب خريًا وشرعاً  .345

ُ َعلَ   ْيِه َوَسلََّم حىت تعلم األمة ذلك.ألمر هبا النيب َصلَّى اَّللَّ

لف كان السوأيضًا اجتماع الناس يف البيوت للقراءة على روح امليت ال أصل له، وما 
رضي هللا عنهم يفعلونه، واملشروع للمسلم إذا أصيب مبصيبة أن يصرب وحيتسب  الصاحل

 مصيبيت اللهم أجرين يف األجر عند هللا، ويقول ما قاله الصابرون "إان هلل وإان إليه راجعون..
واخلف يل خرياً منها" وأما االجتماع عند أهل امليت، وقراءة القرآن ووضع الطعام وما شابه 

 ذلك فكلها من البدع.

* * * 

 

 سئل فضيلة الشيخ رمحه هللا تعاىل: هل جتوز قراءة الفاحتة على املوتى؟ وهل تصل إليهم؟
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لى هذا فال ملوتى ال أعلم فيها نصًّا من السنة، وعفأجاب فضيلته بقوله: قراءة الفاحتة على ا
تُقرأ، ألن األصل يف العبادت احلظر واملنع حىت يقوم دليل على ثبوهتا، وأهنا من شرع هللا عز 
وجل، ودليل ذلك أن هللا أنكر على من شرعوا يف دين هللا ما مل أيذن به هللا، فقال تعاىل: 

يِن َما ملَْ أَيَْذن ِبِه هللاُ َوَلْوالَ َكِلَمُة اْلَفصْ }أَْم هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوْا هلَُ  نَـُهْم َوِإنَّ ْم مِ َن الدِ  ِل َلُقِضَى بـَيـْ
نَـُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي هلَُ  ْم َعَذاٌب أَلِيٌم  الظَّاِلِمنَي هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم هللاُ َوَلْوالَ َكِلَمةُ اْلَفْصِل َلُقِضَى بـَيـْ

. 
 يب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أنه قال: "من عمل عماًل ليس عليه أمران فهو رد"،وثبت عن الن

 (1)وإذا كان مردوداً كان ابطالً وعبثاً يُنزه هللا عز وجل أن." 
"خامساً: ما حكم وضع اإلضاءة على املقربة ألجل الدفن؟ أفيدوان جزاكم هللا خرياً،  .346

 وبركاته.والسالم عليكم ورمحة هللا 

 فأجاب فضيلته بقوله: بسم هللا الرمحن الرحيم.

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

جواب السؤال األول: أصل اجللوس للعزاء غري مشروع، فإنه ليس من هدي النيب صلى هللا 
عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي هللا عنه بل قد روى اإلمام أمحد وابن ماجه إبسناد 

ر بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه قال: "كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت صحيح عن جري
 وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة".

قال النووي رمحه هللا: وأما اجللوس للتعزية فنص الشافعي واملصنف وسائر األصحاب على  
 كراهته.

كان السلف ، وقد وإذا لزم من ذلك تعطيل األعمال وإنفاق األموال كان ذلك أشد وأعظم
ال جيلسون من أجل التعزية، بل ينصرفون إىل أعماهلم وشؤون حياهتم، مث من رآهم  الصاحل

 يف أي مكان عزاهم.

جواب السؤال الثاين: هذه الذابئح حالل أكلها، لكن ذحبها على حسب الوصف املذكور 
ل النيب َصلَّى فيه قو يف السؤال بدعة منكرة، ألن السلف مل يكونوا يفعلونه كذلك، وغاية ما 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "اصنعوا ال؟ل جعفر طعاماً فقد أاتهم ما يشغلهم" وكان هذا يف أول يوم.."  اَّللَّ
(1) 
"وعن السائب بن يزيد رضي هللا عنه قال: أمر عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ُأيَبَّ  .347

 وكان السلف الصاحل، ( 1بن كعب ومتيما الداري أن يقوما للناس إبحدى عشرة ركعة )
يطيلوهنا جدا، ففي حديث السائب بن يزيد رضي هللا عنه قال: كان القارئ يقرأ ابملئني 
يعين مبئات اآلايت حىت كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وهذا خالف ما عليه كثري 

مأنينة طمن الناس اليوم حيث يصلون الرتاويح بسرعة عظيمة ال أيتون فيها بواجب اهلدوء وال
 اليت هي ركن من أركان الصالة ال تصح الصالة بدوهنا، فيخلون هبذا

الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء واملرضى وكبار السن، جينون على أنفسهم وجينون 
على غريهم، وقد ذكر العلماء رمحهم هللا أنه ُيْكرَه لإلمام أن ُيسرع سرعة متنع املأمومني فعل 

 متنعهم فعل ما جيب؟ نسأل هللا السالمة. ما يسن، فكيف بسرعة

وال ينبغي للرجل أن يتخلف عن صالة الرتاويح لينال ثواهبا وأجرها ، وال ينصرف حىت ينتهي 
اإلمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله، وجيوز للنساء حضور الرتاويح يف 

ال متنعوا إماء هللا »َّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: املسجد إذا أمنت الفتنة منهن وهبن لقول النيب َصلَّى ا
( ، وألن هذا من عمل السلف الصاحل رضي هللا عنهم، لكن جيب أن 2« . " )مساجد هللا

اَل أتيت متسرتة متحجبة غري متربجة وال متطيبة وال رافعة صوات وال مبدية زينة لقوله تعاىل: }وَ 
َها  ] يـُْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهرَ   ِمنـْ

__________ 

 ( رواه اإلمام مالك يف املوطأ.1)

 (2)( متفق عليه.." 2)
"فاجتهدوا إخواين يف كثرة قراءة القرآن املبارك ال ِسيََّما يف هذا الشهر الذي أنزل  .348

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  القرآن  فيه، فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة، وكان جربيل يعارض النيب َصلَّى اَّللَّ
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كان و يف رمضان كل سنة مرة، فلما كان العام الذي تويف فيه عارضه مرتني أتكيدا وتثبيتا، 
رضي هللا عنهم ُيْكِثرون من تالوة القرآن يف رمضان يف الصالة وغريها،  السلف الصاحل

وكان الزهري رمحه هللا إذا دخل رمضان يقول: إمنا هو تالوة القرآن وإطعام الطعام، وكان 
ك رمحه هللا إذا دخل رمضان ترك قراءة احلديث وجمالس العلم وأقبل على قراءة القرآن مال

من املصحف، وكان قتادة رمحه هللا خيتم القرآن يف كل سبع لياٍل دائما ويف رمضان يف كل 
ثالث، ويف العشر األخري منه يف كل ليلة، وكان إبراهيم النخعي رمحه هللا خيتم القرآن يف 

ثالث لياٍل ويف العشر األواخر يف كل ليلتني، وكان األسود رمحه هللا يقرأ  رمضان يف كل
 القرآن كله يف ليلتني يف مجيع الشهر.

فاقتدوا رمحكم هللا هبؤالء األخيار واتَِّبعوا طريقهم تلحقوا ابلرَبَرَة األطهار، واغتنموا ساعات 
متضي مجيعا  عمار ُتْطَوى سريعا واألوقاتالليل والنهار مبا يـَُقر ِبكم إىل العزيز الغفار، فإن األ

 وكأهنا ساعة من هنار.

اللهم ارزقنا تالوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدان به سبل السالم، وأخرجنا به 
 (1)من الظلمات إىل النور، واجعله حجة لنا ال علينا اي رب العاملني.." 

يل الذين ال استقيما وال تتبعان سب"األليم  فقال هللا تعاىل }قد أجيبت دعوتكما ف .349
يعلمون  الداعي واحد لكن قال العلماء إن هارون كان يستمع ويؤمن على دعائه فكان 

 الدعاء هلما مجيعا.

ان كأما التالوة املعنوية فأن يتدارس هؤالء القوم كالم هللا عز وجل ويتفهموا معناه وقد 
 وما فيها من العلم والعمل. ال يقرءون عشر آايت حىت يتفهموها السلف الصاحل

أما القسم الثالث من التالوة فهي تالوة العمل وهذه هي املقصود األعظم للقرآن الكرمي كما 
قال تعاىل }كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيتاه وليتذكر أولو األلباب  العمل مبا جاء 

نه هذه التالوة لبعد عما هنى عيف القرآن وذلك بتصديق ما أخرب هللا به والقيام مبا أمر به وا
العملية لكتاب هللا عز وجل يقول صلى هللا عليه وسلم إال نزلت عليهم السكينة السكينة 
شيء يقذفه هللا عز وجل يف القلب فيطمئن ويوقن ويستقر وال يكون عنده قلق وال شك 
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ة يف قلبه نوال ارتياب هو ذاته مطمئن وهذه من أكرب نعم هللا على العبد أن ينزل السكي
حبيث يكون مطمئنا غري قلق وال شاك راضيا بقضاء هللا وقدره مع هللا عز وجل يف قضائه 

 (1)وقدره إن أصابته." 
"هو تربؤ منه وهلذا قال أشهد على هذا غريي فإين ال أشهد على جور مث قال أتريد  .350

ضلت ألنك إذا فأن يكونوا إليك يف الرب سواء قال نعم اي رسول هللا قال إذا سوي بينهم 
أحدهم على اآلخر صار يف نفس املفضل عليه شيء وصار ال يرب والده مث قال اتقوا هللا 
واعدلوا بني أوالدكم فأمر عليه الصالة والسالم أن نعدل بني األوالد يف العطية حىت لو 
تعطي أحدهم عشرة رايالت فأعط اآلخر مثله ال تقل هذا شيء زهيد ما يساوي شيئا أبدا 

 رايل واحد ... ولو

رضي هللا عنهم إذا قبلوا أحد  كان السلف الصاحلال أعطهم كما أعطيت الثاين حىت 
األوالد قبل الثاين من شدة العدل بينهم وكذلك أيضا يف النظر إليهم ال تنظر إىل هذا نظرة 
غضب وإىل هذا نظرة رضا ال اعدل بينهم حىت يف املواجهة وطالقة الوجه إال أن يفعل 

م ما يغضب فهذا له شأن أما بدون سبب اجعلهم سواء وال تفضل أحدا على أحد أحده
وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أوالده الكبار وله أوالد صغار فيوصي هلم بعد موته 
مبقدار املهر وهذا حرام وال حيل ألن هؤالء إمنا أعطيته حلاجتهم حاجة ال مياثلهم إخواهنم 

ل لك أن توصي هلم بشيء وإذا أوصى فالوصية ابطلة ترد يف الرتكة اآلخرون الصغار فال حي
ويرثوهنا على قدر مرياثهم كذلك أيضا بعض الناس يكون ولده يشتغل معه يف جتارته يف 

 (2)فالحته." 
"ومن هذا االعرتاف ما قاله اإلمام ابن رجب احلنبلي وهو يشري إىل فضل هؤالء  .351

 ل والتواريخ قد دونه أئمة احلفاظ وقد ُهِجر يف هذا الزماناملتقد مني: ))وكذا الكالم يف العل
وَدَرس حفظُه وفهمه. فلوال التصانيف املتقدمة فيه ملا ُعرف هذا العلم اليوم ابلكلية، ففي 

 الصاحل كان السلفالتصنيف فيه ونقل كالم األئمة املتقدمني مصلحٌة عظيمة جدا، وقد 
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لذي مرون ابلكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا امع سعة حفظهم وكثرة احلفظ يف زماهنم أي
هجرت فيه علوم سلف األمة وأئمتها ومل يبق منها إال ما كان ُمَدوَّانً يف الكتب لتشاغل أهل 

 ( .1الزمان مبدارسة اآلراء وحفظها(( )

هـ( : ))وهذا يف زماننا ـ الحظ: زمان الذهيب 748ومن ذلك ما قاله اإلمام الذهيب )ت 
لقرن السابع ـ يْعُسر نقُده على احملدث، فإن أولئك األئمة، كالبخاري وأيب حامت الذي هو ا

وأيب داود عاينوا األصول وعرفوا عللها، وأما حنن فطالت علينا األسانيد وفُقدت العبارات 
 ( .2املتيقَّنة، ومبثل هذا وحنوه دخل الدََّخُل على احلاكم يف تصرفه يف املستدرك(( )

إلمام ابن كثري: ))أما كالم هؤالء األئمة املنتصبني هلذا الشأن )أي يف جرح ومنه ما قاله ا
الرواة( فينبغي أن يؤخذ مسلما من غري ذكر أسباب، وذلك للعلم مبعرفتهم، واطالعهم، 
واضطالعهم يف هذا الشأن، واتصافهم ابإلنصاف والداينة، واخلربة والنصح، ال سيما إذا 

 كونه مرتوكاً أو كذاابً أو حنو ذلك فاحملدث املاهر اليتخاجلهأطبقوا على تضعيف الرجل أو  
 ( .3يف مثل هذا وقفٌة يف مواقفهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم(( )

__________ 

 .1/346( شرح علل الرتمذي، 1)
 ، املطبوعة مع شرحها: كفاية احلفظة شرح املقد مة املوقظة.201( املوقظة، الذهيب، 2)

ـ  304ىل شرح اختصار علوم احلديث، لصاحب هذا البحث، ( السعي احلثيث إ3)
305 "..(1) 

"ملة إبراهيم اليت أمر هللا هبا عباده كلهم، وال يقبل من أحد غريها، وهي: حقيقة  .352
َتِغ َغرْيَ اأْلِْسالِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِي ورة َن  ]ساإلسالم }َوَمْن يـَبـْ

[ ، وهي ملة إبراهيم اليت من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء: }َوَمْن 85آل عمران آية: 
 [ .130يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبـْرَاِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نـَْفَسُه  ]سورة البقرة آية: 

وقد تظاهرت دالئل الكتاب، والسنة، وإمجاع األمة، على اشرتاط اإلخالص لألعمال 
ان كل الدينية، وأن هللا ال يقبل منها إال ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وهلذا واألقوا
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جيتهدون غاية االجتهاد يف تصحيح نياهتم، ويرون اإلخالص أعز األشياء  السلف الصاحل
وأشقها على النفس، وذلك ملعرفتهم ابهلل وما جيب له، وبعلل األعمال وآفاهتا، وال يهمهم 

؛ وإمنا يهمهم سالمة العمل وخلوصه من الشوائب املبطلة لثوابه، العمل لسهولته عليهم
 واملنقصة له.

قال اإلمام أمحد رمحه هللا: )أمر النية شديد( . وقال سفيان الثوري: "ما عاجلت شيئا، أشد 
علي من نييت ألهنا تتقلب علي". وقال يوسف بن إسباط: "ختليص النية من فسادها، أشد 

االجتهاد". وقال سهل بن عبد هللا: "ليس على النفس شيء أشق على العاملني من طول 
من اإلخالص، وألنه ليس هلا فيه نصيب". وقال يوسف بن احلسني: )أعز شيء يف الدنيا: 

 (1)اإلخالص، وكم أجتهد يف إسقاط الرايء عن قليب،." 
 "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: .353

الناس، من أعظم واجبات الدين، بل ال قيام للدين والدنيا  وجيب أن يعرف: أن والية أمور
إال هبا، فإن بىن آدم ال تتم مصلحتهم إال ابجتماع، حلاجة بعضهم إىل بعض، وال بد هلم 
عند االجتماع من رأس، فإن هللا تعاىل: أوجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وال يتم 

جب هللا تعاىل من اجلهاد، والعدل وإقامة احلج ذلك إال بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أو 
 واجلمع واألعياد، ونصر املظلوم، وإقامة احلدود، وال يتم إال بقوة وإمارة.

وهلذا روي: أن السلطان ظل هللا يف األرض، ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من 
بن حنبل،  كأمحد  ،كان السلف الصاحلليلة واحدة بال سلطان، والتجربة تبني ذلك، وهلذا 

والفضيل بن عياض وغريمها يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة، لدعوان هبا للسلطان، 
 فالواجب: اختاذ اإلمامة قربة ودينا يتقرب هبا إىل هللا تعاىل، انتهى كالمه رمحه هللا تعاىل.

ال إبمامة، و ومن املعلوم ابلضرورة من دين اإلسالم: أنه ال دين إال ِبماعة، وال مجاعة إال 
 إمامة إال بسمع وطاعة.
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إذا عرفتم ذلك: فإن اإلمام أيده هللا تعاىل، قد بذل مجيع األسباب مع هذا الرافضي املكار؛ 
 (1)طلب السلم معه والراحة للمسلمني فأىب وعاند، وبدأ املسلمني ابلبغي." 

ن هذا يفعلو  كان السلف الصاحل"ذنبه ؛ وإال أعرض عنه إن مل يقدر عليه ؛ كما  .354
وهذا. فإنه سبحانه ملا أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل وملا عتب على املالئكة يف 

 قيلهم، أبدى هلم شيئا من حكمته واتبوا.

وقد وقعت هذه الثالث لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوته اليت فتح هللا فيها مكة، 
بني هلم عاتبهم واعتذروا وقبل عذرهم، و فإنه ملا أعطى املؤلفة قلوهبم ووجدت عليه األنصار 

شيئا من احلكمة. وملا قال له ذلك الرجل العابد: اعدل، قال له كالما غليظا، واستأذنه 
بعض الصحابة يف قتله ومل ينكر عليه؛ لكن ترك قتله لعذر ذكره، وملا فعل خالد بن الوليد 

م أنه عاتب خالدا وال منعه ببين جذمية ما فعل، رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم، وال نعل
 ذلك من أتمريه على الناس.

ومنها: أن الشبهة إذا كانت واضحة البطالن ال عذر لصاحبها، فإن اخلوض معه يف إبطاهلا 
تضييع للزمان، وإتعاب للحيوان، مع أن ذلك ال يردعه عن بدعته، وكان السلف ال خيوضون 

ا ون، بل يعاقبوهنم إن قدروا، وإال أعرضو مع أهل الباطل يف رد ابطلهم، كما عليه املتأخر 
عنهم، وقال أمحد ملن أراد أن يرد عليهم: اتق هللا وال تنصب نفسك هلذا، فإن جاءك 

[ }قَاَل 76مسرتشد فأرشده وهو سبحانه ملا قال اللعني: }َأاَن َخرْيٌ ِمْنُه  ]سورة ص آية: 
َها فَِإنََّك َرِجيٌم  ]سورة ص آية:   (2)، وملا قالت."  [77فَاْخرُْج ِمنـْ

 "حديث ىف قسمة األرزاق .355

F .عطية صقر 

 1997مايو 

Mالقرآن والسنة 

Q  نرجو شرح احلديث الشريف الذى يقول: " إذا نظر أحدكم إىل هن فضل عليه ابملال
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 واخللق فلينظر إىل من هو أسفل منه ممن فضل عليه "؟

An  ،هذا احلديث رواه البخارى ومسلم، وجيب أن نعلم أن حظوظ الناس ىف احلياة متفاوتة
وهللا وحده مالك األمر كله، يعطى من يشاء، ومينع ما يشاء عمن يشاء، قال تعاىل }قل 
اللهم مالك امللك تؤتى امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشاء 

[ وقال }أهم يقسمون رمحة ربك 26ى كل شىء قدير  ]آل عمران:: بيدك اخلري إنك عل
حنن قسمنا بينهم معيشتهم ىف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات  ]الزخرف: 

[ وهذا التفاوت ىف احلظوظ حلكمة جاء بياهنا ىف مثل قوله تعاىل: }وهو الذى جعلكم 32
[ وال 165كم فيما آاتكم  ]األنعام:خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلو 

يشرتط أن يكون هذا التفضيل تكرميا من هللا هلم، فكم من كفار وعصاة يتقلبون ىف االثراء 
ليزدادوا به كفرا وطغياان، قال تعاىل }ال يغرنك تقلب الذين كفروا ىف البالد. متاع قليل مث 

 [ .197،،196مأواهم جهنم وبئس املهاد  ]آل عمران: 

هللا لعباده قد تكون مبحض قدرته واختياره دون أن يكون ألحد فيها تدخل بوجه من ومنح 
الوجوه كاجلمال الذى يولد به اإلنسان وال يد له فيه، وكالثراء الوارد عن طريق املرياث أو 
طريق مل يبذل فيه صاحبه أى جهد، وقد تكون هذه املنح نتيجة جهد وعمل كالىت أتتى 

 رى والصناعى وما شاكله.عن طريق الكسب التجا

والطبيعة البشرية نزَّاعة إىل جب املال واجلمال ومتع احلياة، ولكن ما كل ما يتمىن املرء يدركه، 
وكثري من الناس ينظرون إىل ما فضل هللا به اآلخرين عليهم نظرة احلسرة واألمل، ويتمىن بعضهم 

هو  والضعف واحلاجة، وهذا أن تزول هذه النعمة عن أصحاهبا ليتساووا مجيعا ىف الفقر
احلسد املذموم الذى يورث صاحبه مهًّا ال يفارقه، وقلقا ال يرتك له فرصة يسرتيح فيها ابله 
وهتدأ أعصابه، وقد يتورط ىف أعمال غري كرمية لينال هبا من هذا الذى فضله هللا عليه، وقد 

ه النار احلطب. روا ذم الدين هذا اخللق، وجاء ىف احلديث أنه أيكل احلسنات كما أتكل
 أبو داود وابن ماجه والبيهقى.

وقد يكون هناك بعض الناس الذين مل ينالوا حظا من متع احلياة يتمنون أن يكون هلم مثل 
 ما لغريهم، ويسعى بعضهم جاهدا إلدراك ما يتمىن.

 وقد يرتكب بعضهم ىف سبيل ذلك ما ال يوافق عليه شرع وال خلق.
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يرسم لنا الدواء الذى به تسرتيح النفس إزاء هذه الفوارق الىت واحلديث الذى حنن بصدده 
فضَّل هبا هللا بعض الناس على بعض، فريشد كل عاقل إىل أنه لو تطلعت نفسه إىل ما منح 
غريه من مال وخلق، أى غىن ومجال وقوة أو غري ذلك من متع الدنيا، فجدير به أن ينظر 

ريه، حيس أبن هللا أنعم عليه مبا مل ينعم به على غإىل من هو أقل منه ىف هذه األمور، حىت 
وهنا هتدأ نفسه، ويقنع مبا عنده، ويكون هنا جمال لشكنر هللا عليها، وهذا ما يشري إليه قول 
النىب صلى هللا عليه وسلم فيما رواه مسلم " انظروا إىل من هو أسفل منكم، وال تنظروا إىل 

هللا عليكم ". واإلحساس بنعمة هللا مهما صغرت  من هو فوقكم فهو أجدر أال تزدروا نعمة
وشكره عليها وسيلة من وسائل رضوان هللا وحفظ النعمة وزايدهتا، وعلى النقيض من ذلك 
يكون ازدراؤها واالستهانة هبا موجبا لغضب هللا وانتقامه ىف العاجل أو اآلجل، قال تعاىل 

[ وقد 7ن عذاىب لشديد  ]إبراهيم: }وإذ أتذَّن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إ
جاء ىف اهلدى اإلسالمى أن اإلنسان إذا أراد أن يتنافس مع غريه فليكن التنافس ىف جمال 
اخلري والفضائل والكماالت، مستخدما ىف ذلك ما منحه هللا من مال وصحة ولو كان بقدر 

ثنتني " واملراد ال  ىف اضئيل، وهو ما يشري إليه قول النىب صلى هللا عليه وسلم " ال حسد إال
ينبغى أن تكون هناك غبطة وتنافس واهتمام إال ىف هاتني اخلصلتني " رجل آاته هللا ماال 
فسلَّطه على هلكته ىف احلق، ورجل آاته هللا للحكمة فهو يقضى هبا ويعلمها للناس " رواه 

 البخارى ومسلم.

س ياة الدنيا ال تشبع منه النفأما التنافس الدنيوى احملض فهو مذموم، ذلك أن متاع احل
اإلنسانية، وهى حقيقة مقررة أشار إليها قول النىب صلى هللا عليه وسلم " لو كان البن آدم 
واداين من ذهب البتغى اثلثا هلما، وال ميأل عني ابن آدم إال الرتاب " رواه البخارى ومسلم. 

يىن أشد ام ابلكمال األدىب والدوقد وجه هللا نبيه، وهو توجيه ألمته أيضا أن يكون االهتم
من االهتمام ابلكمال املادى الدنيوى الذى يلهى ويضر، قال تعاىل: }وال متدَّن عينيك إىل 

[ 131ما متعنا به أزواجا منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خري وأبقى  ]طه: 
وااب وخري صاحلات خري عند ربك ثوقال تعاىل }املال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات ال

[ 77[ وقال }قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خري ملن اتقى  ]النساء: 46أمال  ]الكهف: 
. واإلميان بقدر هللا والرضا بعطائه يهون على النفس متاعبها وآالمها، جاء ىف احلديث 
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وأجلها،  االشريف " إن روح الُقدس نفث ىف روعى أنه لن متوت نفس حىت تستوىف رزقه
فاتقوا هللا وأمجلوا ىف الطلب، وال حيملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه مبعصية هللا، فإن 
 هللا ال ينال ما عنده إال بطاعته " رواه ابن حبان وابن ماجه واحلاكم وغريهم أبلفاظ متقاربة.

خرة فقال " والنىب صلى هللا عليه وسلم قد حذران من االهتمام ابلدنيا الذى يصرف عن اآل
من كانت اآلخرة أكرب مهه جعل هللا غناه ىف قلبه، ومجع له مشله، وأتته الدنيا وهى راغمة، 
ومن كانت الدنيا أكرب مهه جعل هللا فقره بني عينيه، وشتت عليه مشله، ومل أيته من الدنيا 

 إال ما قدر له " رواه الرتمذى وابن حبان وابن ماجه وغريهم.

يتنافسون ىف الرب، كما حدث من عثمان وأىب بكر وعمر ىف  احلكان السلف الصوقد 
متويل جيش العسرة، وكما حدث من عبد الرمحن ابن عوف وغريه من األعمال اخلريية 

 الكثرية، الىت مل يلههم عنها ما مجعوه من مال.

لكن ليس معىن هذا أن هللا يصرف الناس عن الكسب وحيرمهم متع الدنيا، فهو القائل }اي 
[ وقال النىب 87يها الذين آمنوا ال حتر ِموا طيبات ما أحل هللا لكم وال تعتدوا  ]املائدة: أ

صلى هللا عليه وسلم " نعم املال الصاحل للعبد الصاحل " رواه أمحد بسند جيد وقال " الدنيا 
 حلوة خضرة، فمن أخذها حبقها ابرك هللا له فيها "رواه الطرباىن إبسناد حسن.

نا ابإلميان، ولنجعل املعاىن األدبية أكرب مهنا، ولنعمل جاهدين لرفع مستواان، فلنمأل قلوب
 (1)ولنوجه طاقاتنا إىل خري الدين والدنيا." 

 "أدعية الَكْرب .356

 اجمليب د. رفعت فوزي عبد املطلب

 رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم ِبامعة القاهرة

 ضل الدعاءالتصنيف الفهرسة/ الرقائق واألذكار/ الدعاء/ف

 هـ25/03/1426التاريخ 
 السؤال

ما هي أعظم أدعية الكرب اليت وردت بعدة صيغ؟ هل أضمنها بدعاء، أم أهنا وحدها تكفي  
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 كاستغاثة؟ وما هو األقرب للسنة؟.

 اجلواب

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على إمام النبيني حممد الصادق الوعد األمني، 
 وبعد:

 -تعاىل-أختنا الكرمية ـ ونشكر لك مرورك مبوقع "اإلسالم اليوم"، سائلني هللا فأهاًل بك ـ 
لك النفع والفائدة، مث لتعلمي ـ أيتها الفاضلة ـ أن الدعاء هو من أعظم العبادات، إذ إن هللا 
أمر عباده بدعائه، قال تعاىل: ؟وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن 

 [ .60جهنم داخرين؟ ]غافر/عباديت سيدخلون 

: "ليس شيء أكرم على هللا من الدعاء" رواه -صلى هللا عليه وسلم-وقال رسول هللا 
( ، وابن 3829( ، وابن ماجة )3370( ، والرتمذي )712البخاري يف األدب املفرد )

 ( وصححه، ووافقه الذهيب.1/666( ، واحلاكم )870حبان )

فضل العبادة قال: "أ -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس 
 ( ، وصححه، ووافقه الذهيب.1/667الدعاء" رواه احلاكم )

لكل شأن من شئون املسلم ذكراً أو دعاء، ومن ذلك  -صلى هللا عليه وسلم-وقد سنَّ النيب 
صلى -هللا ما ورد من أدعية عند نزول الكرب واهلم والضيق ابملسلم، فمن ذلك: أن رسول 

كان يقول عند الكرب: "ال إله إال هللا العظيم احلليم، ال إله إال هللا رب   -هللا عليه وسلم
العرش العظيُم، ال إله إال هللا رب السموات ورب األرض، ورب العرش الكرمي" صحيح 

يسمونه دعاء  وكان السلف الصاحل( ، 2730( ، وصحيح مسلم )6346البخاري )
 الكرب.

عوات املكروب: اللهم رمحَتك أرجو فال َتِكْلين إىل نفسي طَْرفة عني، وَأْصِلح يل ومنها: "د
 ( ، واحلديث حسن.5090شأين كله، ال إله إال أنت". رواه أبو داود )

أما تضمني دعاء الكرب املأثور بدعاء آخر من عندك؛ فاألفضل واألقرب للسنة ـ أختاه ـ 
ري صلى هللا عليه وسلم فهو ـ عليه الصالة والسالم ـ خااللتزام مبا ورد من صحيح رسول هللا 

ما دعا ربه وأبحب الدعاء إليه، وقد ورد يف ذلك، عن الرباء بن عازب قال: قال يل رسول 
صلى هللا عليه وآله: ما تقول اي براء إذا أويت إىل فراشك؟ قال: قلت: هللا ورسوله أعلم. 
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لمت شك طاهراً، فتوسد ميينك، مث قل: "اللهم أسقال صلى هللا عليه وسلم: إذا أويت إىل فرا
وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال 

 منجى منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت".

، يقال الرباء: فقلت كما قال، إال أين قلت: وبرسولك الذي أرسلت. فوضع يده يف صدر 
 وقال: "ونبيك الذي أرسلت".

 (1)مث قال: "من قاهلا من ليلته مث مات، مات على الفطرة".." 
 "الفرق بني العقيدة والشريعة .357

 اجمليب د. صاحل بن عبد العزيز التوجيري

 عضو هيئة التدريس ِبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 التصنيف الفهرسة/اجلديد

 هـ16/01/1427التاريخ 
 لالسؤا

ما هو مفهوم العقيدة؟ وما هو مفهوم الشريعة؟ وما هي الغاية من ترابط العقيدة ابلشريعة؟ 
 وأين يكمن اإلسالم احلقيقي؟ مع إعطاء أدلة من القرآن أو احلديث.

 اجلواب

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد:

صادر وكذلك ارتباطها مب فهذه املصطلحات مرتابطة من حيث كوهنا مطلوبة من املكلف..
من الصحابة ومن تبعهم إبحسان يتعلمون كل هذه العلوم  وكان السلف الصاحلالتلقي، 

ويعملون هبا دون تفريق يف مسمياهتا.. وملا ضعفت العزائم وانشغل الناس أفردت هذه املسائل 
 حتت علوم جتمع األشباه إىل بعضها.

ه وكتبه اانً وتصديقاً من مسائل اإلميان ابهلل ومالئكتأما العقيدة: فهي ما يعقد عليه القلب إمي
 ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره، ومسائل املعاد من الشفاعة وأخبار الساعة وأشراطها.

 والشريعة: هي األعمال الظاهرة، كالعبادات واملعامالت واألخالق.
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ال يقبل  والشريعة بناء، حيثوالغاية من الرتابط بني العقيدة والشريعة: أن العقيدة أساس 
 القرآن قرن ذلك يف -تعاىل-عمل بدون اعتقاد، وكذلك ال تنفع عقيدة بال عمل؛ ألن هللا 

[ ، وقال تعاىل: "من 25الكرمي. قال تعاىل: "الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ... " ]البقرة:
وله صلى هللا عليه [ ، وغريها. وق97عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ... " ]النحل:

( 2410( ، وجامع الرتمذي )38وسلم: "قل آمنت ابهلل مث استقم ... " صحيح مسلم )
 ، وغريمها.

وال تنفك الشريعة عن العقيدة إال يف حاالت، مثل النفاق أو اإلكراه أو النسيان واجلهل، 
ة وفساداً.. صح أما يف األحوال العادية فإن األصل الرتابط، وعلى قدر االعتقاد يكون العمل

وحنن شهود على الظاهر، فمن أظهر لنا خرياً أمناه وقربناه وهللا يتوىل سريرته، ومن أظهر لنا 
سوءًا أو فسقًا أسأان به الظن، وال نقبل منه اإلحالة إىل القلب كما يقول بعضهم: )ربك 

ر إىل صوركم : "إن هللا ال ينظ-صلى هللا عليه وسلم-رب قلوب( أو يستشهد )هروابً( بقوله 
( ، فهذه أمور 2564... "، وقوله صلى هللا عليه وسلم: "التقوى هاهنا". صحيح مسلم )

صحيحة، لكن ال تصلح حجة ملن أساء العمل.. واإلسالم احلقيقي هو اجلمع بني االعتقاد 
الصحيح والعمل ابلسنة "قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ... " 

 [ .14]احلجرات:

لى هللا ص-أعطه فإنه مؤمن، قال -لرجل قال عن صاحبه  -صلى هللا عليه وسلم-وقال 
 ( .150( ، وصحيح مسلم )27"أو مسلم". صحيح البخاري ) -عليه وسلم

املهم أن هذه األلفاظ الشريفة جيب أن حتفظ من التالعب مبنحها أو منعها، وال يوصف هبا 
 (1)رية يف الدين؛ لئال تكون جماالً حلديث العامة..." أحد إال ِمن ِقَبل أهل العلم والبص

( عليك بغض بصرك عن احلرام وصيانة لسانك عن احلرام، والبعد عن كل ما 3") .358
 يغضب هللا تعاىل.

 ( عليك بكثرة االستغفار واالنشغال مبا ينفعك يف الدنيا واآلخرة.4)

 تاً مسلماً.حىت تكوِ ان بي( عليك ابلتفكري يف الزواج من مسلم خياف هللا ويتقيه؛ 5)
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 ( عليك ابالبتعاد عن اإلنرتنت ابلكلية.6)

( عليك بتقوى هللا يف السر والعلن، واعلمي أبن هللا مطَّلع عليك ويراك، فاستحي أن 7)
 يراك وأنت يف معصية.

 ( احذري من االستمرار يف هذه العالقة اآلمثة؛ فخطرها عليك عظيم يف الدنيا واآلخرة.8)

 عليك ابالنشغال بطلب العلم الشرعي.( 9)

( إذا كانت نفسك تواقة للزواج، ال مينع أن يعرضك وليك على بعض الشباب الصاحلني 10)
ني من يعرضون بناهتم للصاحل كان السلف الصاحلللزواج منك، وهذا ال شيء فيه، فلقد 

ضي ر  - ابنته حفصة -رضي هللا عنه  -أجل الزواج منهم، كما عرض عمر بن اخلطاب 
لكي  -رضي هللا عنهما  -على كل من أيب بكر الصديق وعثمان بن عفان  -هللا عنها 

 .-صلى هللا عليه وسلم  -يتزوج هبا أحدمها، ولكن تزوجها النيب 
 ( عليك بكثرة الدعاء أبن يصرف هللا عنك هذا الشيطان، هذا وهللا أعلم.11)

 اللهم قد بلغت اللهم فاشهد

 (1)ا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.." وصل اللهم على نبين
 "صديقي كثري الشكوك فيمن حوله! .359

 اجمليب د. خالد بن سعود احللييب

 وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

التصنيف الفهرسة/ االستشارات/ استشارات تربوية وتعليمية/ العالقات العاطفية /اإلعجاب 
 والتعلق

 هـ18/5/1425التاريخ 
 السؤال

فضيلة الشيخ: يل صديق وسيم، وقعت له حادثة أول التزامه، وهي أن أحد الشباب قد 
تعلق به تعلقًا شديداً، فصدم بعدها، فلذلك أصبح مهه الشاغل هو أمر التعلق، وأصبح 
يشك يف كل من حيسن إليه على أنه متعلق به، لدرجة أنه يف اآلونة األخرية كاد أن يسألين 
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ت متعلق يب أم ال؟ فضيلة الشيخ: إذا كان يعتقد صديقي أنين متعلق به، صراحة: هل أن
ماذا أفعل معه؟ واثنياً: كيف نعاجل أمر التعلق عنده؛ ألنه أصبح يشك يف كل من حيسن 

 إليه على أنه متعلق به؟ وجزاكم هللا خرياً.

 اجلواب

ني بعض ب -شديدلألسف ال-إن احلالة اليت ذكرت قد تتكرر  -حفظك هللا-أخي العزيز: 
الصاحلني يف فرتة املراهقة ابلذات، فإذا كان غريهم قد وقعوا حتت التأثريات اإلعالمية اليت 

 -وال شك-تعرض عليهم صور النساء، فتشغل عقوهلم وقلوهبم هبا عمن حوهلم، وتلك 
داهية دهياء دخل هبا الشيطان عليهم فصدهم عن ذكر هللا وعن الصالة. فإن الشيطان قد 

ل على أحد الشباب الصاحل، من ابب العزلة اإلميانية اليت أرادوا هبا التخلص من آاثر يدخ
االختالط بعامة الناس، مما جعلهم يف حميط خاص، له مشكالته، ومنها دخول السلوك غري 
السوي لدى ندرة منهم، بسبب النظرة املريضة، وضعف الرقابة الرابنية يف النفوس أمام سلطة 

 الشهوة.

ق مرض موجود يف اجلنسني الذكر واألنثى، وإعجاب الفتيات ببعضهن أكثر من إعجاب التعل
الشباب ببعضهم، فإذا وجد بني شاب ومن يدعوه إىل هللا ـ ال قدر هللا ـ فإنين أنصح من 
يقع يف قلبه شيء من ذلك أن يعرف أحد الصاحلني أو أكثر من أهل اإلميان والثقة هبذا 

 دانه، ليختار ميداان آخر.الشاب، وينسحب هو من مي

على أين ال أرى أن يصحب الشاب الداعية شاابً وسيماً معه دائماً، وإمنا يسعى إىل التأثري 
 عليه إميانياً، ضمن جمموعة من الشباب؛ كمكتبة مسجد، أو نشاط مدرسة.

ينفرون من صحبة األمرد الوسيم ابلذات؛ ألنه حمل هتمة، وحيذرون  كان السلف الصاحلوقد 
 منها.

 وأما عالج هذا الشاب فباآليت:

 ـ أن يذكر له أن جتربته األوىل ال تعين التكرار مع اآلخرين.1

، ـ أن يشار إليه أبن حيفظ نفسه من كثرة التجمل والتميع والتغنج؛ حىت ال يفتَت به اآلخرون2
 ما دام وسيما، وأال يقبل أن يركب مع أي شخص ال يثق به.

نه، وال أبس أبن يستفيد ممن يكربه، إذا كان يف جمموعة من ـ أن يصاحب من هو يف س3
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 الناس ال مبفرده أبي عذر كان.

 ـ أن يوعظ يف حسن الظن وسوئه، وأن الناس ليسوا سواء.4

ـ ليتق هللا من يصحبه، فال يثق يف نفسه ثقة عمياء، فيعرضها للفتنة، فإن هذا الشاب إذا 5
إن فتنته عظيمة، لصاحلني، فإذا انقلب على عقبيه فاكتشف تعلقه، فقد يفقد ابقي ثقته يف ا

 (1)أن يوفقك وإايه.."  -تعاىل  -أسأل هللا 
 "األمور ال تتيسر يل دائماً  .360

 اجمليب د. خالد بن سعود احللييب

 وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

 التصنيف الفهرسة/ االستشارات/ استشارات نفسية /االحباط

 هـ7/2/1425التاريخ 
 السؤال

أان متعبة جداً، كل شيء أعمله ال ينضبط معي، أو يضبط بعد تعب، منذ زمان بعيد أي 
شيء أريده ينقلب ضدي ويفسد، وليس ذلك يف شيء واحد بل يف كثري من األشياء، أان 

ين ذدائما أصلي، وأدعو، وأسبح، ورغم ذلك ال تضبط األمور معي، أحياانً أمتىن شيئاً أيخ
ويرحيين؛ ألين أمتىن أن أراتح من كل شيء، حىت أقرب الناس إيل الحظوا سوء حظي، أود 
فعل شيء حىت تتيسر أموري، وتسري األشياء من غري صعوبة، أنصحوين بشيء أعمله مثل 

 أمتىن التوفيق كي تنضبط أموري. -أي شيء -قراءة آايت معينة من القرآن أو 

 اجلواب

 ن هللا عليك ورمحة وبركة، وأمن وأمان، أما بعد:أخيت الكرمية: سالم م

فإن ما تذكرينه من عدم حتقق مرادك يف كثري من األمور مرده إىل أمور كثرية، سأسرد عليك 
 شيئا منها من أجل أن تصنفي نفسك، وتعريف اخللل املوجود يف حياتك:

أان أريد وأنت ن، فـ ليس صحيحا أن نطمع يف أن تكون احلياة من حولنا وفق مشتهياتنا حن1
تريدين، وهللا يفعل ما يريد، وعلينا أن نوقن أبن اخلري هو ما اختاره هللا لنا "قل لن يصيبنا 
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 [ .51إال ما كتب هللا لنا" ]التوبة:

ـ الذنوب واملعاصي هي أعظم ما يصيب اإلنسان يف حياته، والقرآن الكرمي مليء ابآلايت 2
 لف الصاحلكان السوفيق يف حياته بسببها، وقد اليت تدل على أن العبد قد حيرم الت

خيافوهنا، ويرون أن ما يصيبهم من أمر يكرهونه يف أنفسهم، وأهليهم، ودواهبم، وسائر حياهتم 
والذين إذا : "-عز وجل-امتدح أمثاهلم فقال  -تعاىل-هو من ذنوهبم فيستغفرون، وهللا 

 هللا ومل لذنوهبم ومن يغفر الذنوب إال فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا
 [ .135يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون" ]آل عمران:

 وقد وعد هللا تعاىل من يطيعه أن حييا حياة طيبة "َمْن َعِمَل َصاحِلاً ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهوَ 

[ 16/97انُوا يـَْعَمُلوَن" ]النحل ُهْم أبَِْحَسِن َما كَ ُمْؤِمٌن فَـَلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيِ َبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجرَ 
ِة أَْعَمى" ، بينما قال لغريهم: "َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ َلهُ َمِعيَشةً َضنكاً َوحَنُْشرُهُ يـَْوَم اْلِقَيامَ 

 [ .20/124]سورة طه 

ف فون سوى نصـ بعض الناس ال يرضيهم أي شيء، وال ينظرون إال للنقص، وال يعر 3
 الكأس الفارغ، يقول الشاعر:

 إن شر النفوس يف الناس نفساً تتوقى قبل الرحيل الرحيال

 وترى الشوك يف الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليال

 ولذلك فإن الشاعر يقول لنا: كن مجيالً تر الوجود مجيال.

طلبها، كون ليس من حقنا أن نـ إن كثرياً من األمور اليت نطلبها وال تتحقق هي أمور قد ت4
أو أن يف منع هللا حتقيقها لنا خرياً لنا ولكن لسنا دائما نستطيع أن نصل إىل احلكمة منها، 
ولك أن تقرئي سورة الكهف ـ قصة اخلضر مع موسى، فكيف يقتل طفل مل يبلغ دون جريرة، 

ديه أصبح وعلى والوحني انكشف األمر ملوسى وهو أن هذا الطفل سيكون بقاؤه وابالً عليه 
 (1)املوت خرياً له ولوالديه، فإنه لن يؤاخذ إذا مات طفالً، ولن يصيب والديه منه سوء.." 

 "صديقي كثري الشكوك فيمن حوله! .361

 اجمليب د. خالد بن سعود احللييب
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 وكيلة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابألحساء.

/اإلعجاب  وية وتعليمية/ العالقات العاطفيةالتصنيف الفهرسة/ االستشارات/ استشارات ترب
 والتعلق

 هـ18/5/1425التاريخ 
 السؤال

فضيلة الشيخ: يل صديق وسيم، وقعت له حادثة أول التزامه، وهي أن أحد الشباب قد 
تعلق به تعلقًا شديداً، فصدم بعدها، فلذلك أصبح مهه الشاغل هو أمر التعلق، وأصبح 

 أنه متعلق به، لدرجة أنه يف اآلونة األخرية كاد أن يسألينيشك يف كل من حيسن إليه على 
صراحة: هل أنت متعلق يب أم ال؟ فضيلة الشيخ: إذا كان يعتقد صديقي أنين متعلق به، 
ماذا أفعل معه؟ واثنياً: كيف نعاجل أمر التعلق عنده؛ ألنه أصبح يشك يف كل من حيسن 

 إليه على أنه متعلق به؟ وجزاكم هللا خرياً.

 اجلواب

ني بعض ب -لألسف الشديد-إن احلالة اليت ذكرت قد تتكرر  -حفظك هللا-أخي العزيز: 
الصاحلني يف فرتة املراهقة ابلذات، فإذا كان غريهم قد وقعوا حتت التأثريات اإلعالمية اليت 

 -وال شك-تعرض عليهم صور النساء، فتشغل عقوهلم وقلوهبم هبا عمن حوهلم، وتلك 
خل هبا الشيطان عليهم فصدهم عن ذكر هللا وعن الصالة. فإن الشيطان قد داهية دهياء د

يدخل على أحد الشباب الصاحل، من ابب العزلة اإلميانية اليت أرادوا هبا التخلص من آاثر 
االختالط بعامة الناس، مما جعلهم يف حميط خاص، له مشكالته، ومنها دخول السلوك غري 

طة نظرة املريضة، وضعف الرقابة الرابنية يف النفوس أمام سلالسوي لدى ندرة منهم، بسبب ال
 الشهوة.

التعلق مرض موجود يف اجلنسني الذكر واألنثى، وإعجاب الفتيات ببعضهن أكثر من إعجاب 
الشباب ببعضهم، فإذا وجد بني شاب ومن يدعوه إىل هللا ـ ال قدر هللا ـ فإنين أنصح من 

حد الصاحلني أو أكثر من أهل اإلميان والثقة هبذا يقع يف قلبه شيء من ذلك أن يعرف أ
 الشاب، وينسحب هو من ميدانه، ليختار ميداان آخر.

على أين ال أرى أن يصحب الشاب الداعية شاابً وسيماً معه دائماً، وإمنا يسعى إىل التأثري 
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 عليه إميانياً، ضمن جمموعة من الشباب؛ كمكتبة مسجد، أو نشاط مدرسة.

ينفرون من صحبة األمرد الوسيم ابلذات؛ ألنه حمل هتمة، وحيذرون  ف الصاحلكان السلوقد 
 منها.

 وأما عالج هذا الشاب فباآليت:

 ـ أن يذكر له أن جتربته األوىل ال تعين التكرار مع اآلخرين.1

، ـ أن يشار إليه أبن حيفظ نفسه من كثرة التجمل والتميع والتغنج؛ حىت ال يفتَت به اآلخرون2
 وسيما، وأال يقبل أن يركب مع أي شخص ال يثق به. ما دام

ـ أن يصاحب من هو يف سنه، وال أبس أبن يستفيد ممن يكربه، إذا كان يف جمموعة من 3
 الناس ال مبفرده أبي عذر كان.

 ـ أن يوعظ يف حسن الظن وسوئه، وأن الناس ليسوا سواء.4

فإن هذا الشاب إذا  يعرضها للفتنة،ـ ليتق هللا من يصحبه، فال يثق يف نفسه ثقة عمياء، ف5
يمة، اكتشف تعلقه، فقد يفقد ابقي ثقته يف الصاحلني، فإذا انقلب على عقبيه فإن فتنته عظ

 (1)أن يوفقك وإايه.."  -تعاىل  -أسأل هللا 
"غري أن الصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم، كانوا مثااًل للورع يف إصدار الفتوى،  .362

ود لو أن أخاه كفاه اإلجابة عن السؤال يف دين هللا، هذا ابن أيب ليلى فكان الواحد منهم ي
 يقول:

]أدركت عشرين ومائة من األنصار أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما منهم من 
 رجل يسأل عن شيء إال ود أن أخاه كفاه[ .

 رجل يفوذكر ابن وهب عن حممد بن سليمان املرادي عن أيب إسحاق قال: ]كنت أرى ال
ذلك الزمان، وإنه ليدخل يسأل عن الشيء، فيدفعه الناس من جملس إىل جملس حىت يدفع 

 إىل جملس سعيد بن املسيب كراهية للفتيا[ .

 رضوان هللا عليهم يكرهون اجلرأة على الفتوى والتسرع فيها. وكان السلف الصاحل

 قال سحنون: ]أجسر الناس على الفتوى أقلهم علماً[ .
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ن القيم: ]اجلرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته، فإذا قل علمه ويقول اب
 أفىت عن كل ما يسؤل عنه بغري علم، وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه[ .

إن التسرع يف الفتيا خطأ وخطر يفضي إىل عدم إصابة احلق واجلرأة على هللا تعاىل والوقوع 
َر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبصَ فيما هنى عنه يقول تعاىل: )َواَل 

أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل( ، ومن أفىت بغري علم فعمل بفتواه عامل كان إمث العامل على من 
 أفتاه، فليتق هللا املتسرعون يف الفتيا.

ة ، من فهم ملعاين النصوص وعللها الصحيحوال بد للمتصدر لإلفتاء من أن ميتلك أدواته
 اليت انط الشارع هبا األحكام.

كما ال بد من التضلع يف معرفة األحاديث ومدى ثبوهتا، وتتبع طرقها وأقوال العلماء فيها 
وال بد من البحث والتنقري عن األدلة الشرعية حىت ينشرح الصدر للعمل ابلدليل الذي 

 (1)ب وليس ابهلني.." حيصل عليه، ومثل ذلك األمر صع
رضوان هللا عليهم من الصحابة فمن بعدهم يعتنون كثريا  كان السلف الصاحل"وقد  .363

بتفسري كالم هللا جل وعال وبفهم معانيه؛ ألنه هو احلجة على اخللق؛ وألن التعبد وقع به 
 وبتالوته وبفهم معانيه ويف أحناء كثرية غري ذلك.

اجة األمة إليه؛ حل -علم التفسري-وقد اعتنوا هبذا العلم  فال غرابة أن ظهر كثري من الصحابة
حلاجة املؤمن بنفسه إليه مث حلاجة األمة هلذا العلم، فال أعظم من أن يشرح للناس وأن يُفسر 
هلم وأن يبني كالم هللا جل وعال إْذ هو احلق الذي ال امرتاء فيه وهو احلجة اليت ليس بعدها 

ه النفوس وترضى به دليال وبرهاان وحجة عند االحتجاج حجة، وهو القاطع الذي تقنع ب
 وإيراد الربهان والدليل.

وهذا الكتاب العظيم جعله هللا جل وعال كتااب بلسان عريب؛ بل بلسان عريب مبني، يعين 
بي نا يف نفسه ومبينا ملا حيتاجه الناس من األخبار ومن األحكام، والنيب عليه الصالة والسالم 

 ما نـُز ِل إليهم، بني  للصحابة رضوان هللا عليهم ما حيتاجونه من معاين كالم هللا قد بني  للناس
جل وعال، إْذ قد كلف بذلك عليه الصالة والسالم بقوله جل وعال }َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذ ِْكَر 
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َ لِلنَّاِس َما نـُز َِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن  ]النحل:  -[ ، لكن حاجة الصحابة 44لِتـَُبنيِ 
مل تكن يف فهم كالم هللا جل وعال كحاجة غريهم؛ بل إهنم إمنا احتاجوا  -رضوان هللا عليهم

بعض التفسري وذلك لعلمهم مبعاين كالم هللا جل وعال ألنه نزل ابللسان الذي يتكلمون به 
 (1)وابللغة اليت ينطقون هبا.." 

 "خدمة السنة والسرية النبوية .364

ىل كرمي وحي هللا إىل رسوله صلى هللا عليه وسلم ابللفظ واملعىن، والسنة وحي هللا تعاالقرآن ال
إىل رسوله صلى هللا عليه وسلم ابملعىن، وإقرار هللا تعاىل ملا صدر من الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم ابجتهاده من قول، أو فعل، فهما من منبع واحد.

لإلسالم، فإن السنة املصدر الثاين؛ فالقرآن املصدر وإذا كان القرآن الكرمي املصدر األول 
األول للعقيدة، واألخالق، واملثل، والشرائع اإلسالمية، والسنة املصدر الثاين التطبيقي والبياين 

 املوضح واملتمم للقرآن الكرمي.

ففي كتاب هللا تعاىل األصول العامة لألحكام الشرعية يف العبادات واملعامالت واألخالق، 
ن التعرض إىل تفاصيلها، ويف السنة النبوية توضيح معاين القرآن الكرمي، وتفصيل جممله، دو 

وختصيص عامه، وتقييد مطلقه، وأتكيد ما ورد فيه من أوامر ونواه وآداب وتشريعات.. 
 ( .1وغريها، وتطبيق قواعده الكلية، واألصول العامة فيه على األمور الفرعية )

( . وقال صلى هللا عليه 2رسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا )قال تعاىل: وما آاتكم ال
وسلم، كما روى البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه: عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، 
أنه قال: )كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب. قالوا: اي رسول هللا ومن أيىب؟ قال: من 

( . وروي أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 3أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب( )
ملا وىل شرحيا قضاء الكوفة قال له: انظر ما تبني لك يف كتاب هللا، فال تسأل عنه أحدا، 
وما مل يتبني لك فاتبع فيه سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وما مل يتبني لك يف السنة 

 ( .4فاجتهد رأيك، واستشر أهل العلم والصالح )

سريته صلى هللا عليه وسلم فهي خري معلم ومثقف ومهذب ومؤدب، وهي املدرسة اليت أما 
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 لصاحلوكان السلف اخترج فيها أمثل النماذج البشرية )الصحابة رضوان هللا عليهم( ، 
يتدارسون السرية، وحيفظوهنا، ويلقنوهنا أبناءهم، فما أجدر املسلمني اليوم أن يتعلموها، 

 ( .5ذوها نرباسا يسريون على ضوئه يف تربية أبنائهم )ويعلموها غريهم، ويتخ

من هنا جاء اهتمام والة األمر يف هذه البالد أبمر السنة والسرية النبوية مكمال الهتمامهم 
بكتاب هللا سبحانه وتعاىل، فجمعوا بني خريي العناية ابملصدرين األساسني للتشريع 

/م ابملوافقة على 5/793هـ برقم  1406/ 4/ 20اإلسالمي، حيث صدر األمر الكرمي يف 
قيام اجلامعة اإلسالمية بتنفيذ التوصية اخلاصة إبنشاء مركز خلدمة السنة والسرية النبوية، 
يكون مؤسسة علمية مستقلة، ابلتعاون مع اجملمع لطباعة ما يتم إعداده وحتقيقه، على أن 

 تكون نفقات التشغيل على حساب اجملمع.

 أهداف املركز:

حفظ الكتب املخطوطة واملطبوعة والواثئق واملعلومات املتعلقة ابلسنة والسرية النبوية، مجع و 
 وتيسريها للباحثني.

إعداد موسوعة يف احلديث النبوي، وموسوعات أخرى يف خدمة السنة النبوية وفقا للخطط 
 اليت يضعها جملس املركز.

 مها.بحوث العلمية اليت ختدحتقيق ما ميكن من كتب السنة والسرية النبوية، وإعداد ال

ترمجة ما تدعو احلاجة إليه من كتب السنة والسرية النبوية، وما يتعلق هبا، وترمجة ما ينشر 
 ابللغات األعجمية عن السنة والسرية.

 رد األابطيل، ودفع الشبهات عن ساحة السنة والسرية النبوية.

 قيق والرتمجة.نشر األعمال املنجزة يف املركز يف جمال التأليف، والتح

التعاون مع املراكز واهليئات واملؤسسات العلمية اليت تعمل يف خدمة السنة والسرية النبوية 
 داخل اململكة وخارجها، فيما خيدم املركز، وحتقيق أهدافه.

 االستفادة من خربات ذوي الشهرة العلمية يف السنة والسرية النبوية.

 ة، وبرجمة املعلومات املتعلقة هبا وبعلومها.االستفادة من احلاسب اآليل يف مجع السن

 وتتلخص أهم إجنازات املركز فيما يلي:

 أوال يف جمال املوسوعات:
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موسوعة الرواة: أجنز املركز مراحل املقابلة، وضبط النص، والعنصرة اآللية، واملراجعة اليدوية 
 جملدا. 502للعنصرة والرتميز، ومراجعة الرتميز والتشغيل املوسوعي، وذلك لعدد 

موسوعة املتون: أجنزت مراحل اإلدخال، واملقابلة، والتصحيح، والرتميز، والعالمات العلمية، 
 683والعنصرة اآللية، وإثبات أرقام التخريج، ومراجعة الرتميز، والتشغيل املوسوعي لعدد 

 جملدا.

جملدا. وبذا  41موسوعة السرية النبوية: أجنزت مراحل اإلدخال، واملقابلة، والتصحيح، لعدد 
 ( جملدا.1226يصبح جمموع اجمللدات اليت مت العمل فيها يف املوسوعات منذ إنشاء اجملمع )

 اثنيا: يف جمال احلاسب اآليل:

 مرحلة التصميم والتنفيذ: مت إجناز عدد من األعمال، منها:

 .95برانمج االستعالم اللفظي حتت النوافذ  -1
 ث املعروضة يف نظام االستعالم اللفظي.إنشاء برانمج الطباعة لألحادي -2

 إنشاء برانمج طباعة ألطراف احلديث املستخرجة بواسطة االستعالم اللفظي. -3

 إنشاء قاعدة بياانت ألطراف احلديث، وإنشاء برانمج للبحث اللفظي احلر. -4

 إنشاء برانمج للبحث عن األحاديث ذات الرقم العام الواحد. -5

 يل املساعد يف متييز الرواة.برانمج التمييز اآل -6

 برانمج إدخال اآلية والسورة إىل قواعد بياانت التقسيم املوضوعي. -7

 مرحلة اختبار الربامج:

 .5-1مت االنتهاء من اختبار الربامج من 
 مت تعديل عدد من الربامج؛ للتوافق مع متطلبات املوسوعات املتجددة.

ذه والتقسيم املوضوعي، ومت حتديد النواقص هل مت التوثيق األويل لربامج موسوعة السرية
 التوثيقات.

 اثلثا: قسم الدراسة والتحقيق:

كتاب " إحتاف املهرة ابلفوائد املبتكرة من أطراف الكتب العشرة "، ألمحد بن حجر 
( ، وبقية األجزاء 17-1العسقالين: ويصل إىل مثانية عشر جملدا، طبعت منه األجزاء )

 حتت املراجعة.
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تاب " األحاديث الواردة يف فضائل املدينة "، للدكتور صاحل بن حامد الرفاعي يف طبع ك
 جملد واحد.

 طبع كتاب " بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث " لعلي بن سليمان اهليثمي، يف جملدين.

طبع كتاب " املستشرقون والسرية النبوية " )العهد املكي( للدكتور حممد مهر علي، يف 
 جملدين.

، 3، 1اب " لسان امليزان " لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب: وجيري تقومي األجزاء )كت
 ( فتحت التحقيق.7، 2( أما اجلزآن )6، 5، 4

 ( .2، 1( وحتقيق اجلزأين )4، 3سنن أيب داود: وجيري تقومي اجلزأين )

 وحتت التحقيق حاليا: سنن النسائي، وسنن ابن ماجه.

__________ 

صديق عبد العظيم أبو حسن، والدكتور حممد نبيل غامن: دراسات يف السنة ( الدكتور 1)
 .24/38م، مكتبة الفالح، الكويت، 1980هـ/1400 1النبوية الشريفة، ط

 .7( احلشر، آية 2)
( كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 3)

أمحد بن علي بن حجر العسقالين: فتح الباري بشرح . ))أبو الفضل 7280حديث رقم 
 (( .17/58م، دار أيب حيان ابلقاهرة، 1996هـ/1416 1صحيح البخاري، ط

 .29-28( صديق عبد العظيم، وحممد نبيل، مرجع سابق، 4)
 3( حممد بن حممد أبو شهبة: السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة، ط5)

 (1).." 8، 7 1ق، جم، دار القلم بدمش1996هـ/1417
وإمنا ذكر البيع من بني سائر احملرَّمات، ألنه أكثر ما يشتغل به »"قال أبو حيان:  .365

أصحاب األسواق، إذ يكثر الوافدون من القرى إىل األمصار وجيتمعون للتجارة إذا تعاىل 
 « .صالةلالنهار، فأُمروا ابلبدار إىل جتارة اآلخرة، وهُنوا عن جتارة الدنيا حىت الفراغ من ا

مَ  يف مجيع يقتدون برسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  كان السلف الصاحلاللطيف الرابعة: 
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أفعاله وحركاته وسكناته، حىت ولْو مل يدركوا السر  فيه، وذلك من فرط حبِ هم لرسول هللا َصلَّى 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، فقد روي عن بعضهم أنه كان إذا صلَّ   السوق ساعة، ى اجلمعة خرج فدار يفاَّللَّ

مث رجع إىل املسجد فصلَّى ما شاء هللا تعاىل أن يصلي، فقيل له: ألي  شيء تصنع هذا؟ 
قال: إين رأيت سي د املرسلني َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  هكذا يصنع، وتال هذه اآلية: }فَِإَذا 

 ُقِضَيِت الصالوة  .

ك بن مالك إذا صلى اجلمعة انصرف فوقف على ابب املسجد اللطيفة اخلامسة: كان عرا
اللهم  إين أجبُت دعوتك، وصلَّيُت فريضتك، وانتشرت كما أمرتين، فارزقين من »فقال: 

 « .فضلك وأنت خري الرازقني

اللطيفة السادسة: يف قوله تعاىل: }واذكروا هللا َكِثريًا  لطيفة وهي أن هللا َعزَّ َوَجلَّ أمر 
 طلب الرزق، واالشتغال ابلتجارة، ومل ا كان هذا قد يسوق اإلنسان إىل الغفلة، ابلسعي يف

ورمبا دفعته الرغبة يف مجع املال، إىل الكذب، والغش، واالحتيال، أُِمر املسلُم أن يذكر هللا 
تعاىل، ليعلم أن الدنيا ومتاعها فانية وأن اآلخرة وما فيها ابقية، وأن  ما عند هللا خري وأبقى، 
فال تشغله جتارة الدنيا عن جتارة اآلخرة كما قال تعاىل يف وصف املؤمنني: }رَِجاٌل الَّ تـُْلِهيِهْم 

[ وهذا هو السر  يف األمر بذكر هللا كثرياً فتدبره.." 37جِتَاَرٌة َوالَ بـَْيٌع َعن ذِْكِر هللا  ]النور: 
(1) 
ل كما  قرأ وارتق ورت"ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم "يقال لصاحب القرآن: ا .366

 ( .1كنت ترتل يف الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها" )

وصاحب القرآن هو العامل به املتخلق أبخالقه املالزم لتالوته أعد هللا له هذا األجر العظيم 
 يف الدار اآلخرة.

ة بعشر نويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة واحلس
 ( .2أمثاهلا، ال أقول امل حرف، ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف" )

فالقارئ للقرآن يثاب على قراءته للحرف الواحد حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا إىل أضعاف  
 كثرية.
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( نسأل هللا 3ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته" )
 م.العظيم أن نكون منه

 واألحاديث كثرية جدا يف فضل تعلم القرآن الكرمي وتعليمه ولوال خشية اإلطالة لذكرهتا.

رآن يدركون هذه اخلريية اليت يتميز هبا معلم الق -رمحهم هللا  - كان السلف الصاحلولقد 
 ومتعلمه.

 لفهذا أبو عبد الرمحن السلمي جلس يقرئ الناس القرآن أربعني سنة يف مسجد الكوفة ويقو 
حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "خريكم من تعلم القرآن وعلمه هو الذي أقعدين يف 

 ( .4هذا املقعد" )

__________ 

 .2914ح/ 5/163( رواه الرتمذي، وقال حديث حسن صحيح 1)
 .2910ح / 5/161( رواه الرتمذي، وقال حديث حسن صحيح 2)
 .3/127( رواه اإلمام أمحد يف املسند 3)
 (1).." 1/383نزهة الفضالء ( 4)
"فتمنعوها حقها من غري رضا منها، واعدلوا ما استطعتم، فإن عدم العدل بينهن  .367

يوقد انر الغرية واحلقد يف نفوسهن، ويغريهن ابلشر والفساد. ويف ذلك من املفاسد ما يربو 
 على مصلحة تعدد الزوجات يف نظر الشارع احلكيم.

كم أن كاملعلقة ضرب من التوبيخ لألزواج، أي ال ينبغي وال يليق بويف قوله تعاىل: فتذروها  
جتوروا على الضرائر، فتدعوها كاملعلقة ال هي ذات بعل وال مطلقة، فإما أن تعدلوا بينهن، 

 [ .229وإال فالفرقة أوىل، كما قال تعاىل: فإمساك مبعروف أو تسريح إبحسان ]البقرة: 

 لنسائي عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال:أخرج أمحد وأبو داود والرتمذي وا

من كان له امرأاتن فمال مع إحدامها جاء يوم القيامة »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 «1« »وأحد شقيه ساقط

يستحبون أن يسووا بني الضرائر حىت يف الطيب، يتطيب هلذه كما  وكان السلف الصاحل
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ون امرأاتن يكره أن يتوضأ يف بيت إحدامها ديتطيب هلذه. وعن ابن سريين يف الذي له 
 األخرى.

وإن تصلحوا وتتقوا فإن هللا كان غفورا رحيما أي وإن تصلحوا ما كنتم تفسدون من أمورهن 
ر فيما مضى مبيلكم إىل إحداهن، وتتداركوه ابلتوبة، وتتقوا ابجلور فيما يستقبل، فإن هللا يغف

 ته وإحسانه.لكم ما مضى من احليف، ويتفضل عليكم برمح

ظاهر هذه اآلية يوجب التسوية يف القسم بني احلرة واألمة. وهو قول أهل الظاهر، ورواية 
عن مالك رضي هللا عنه، لكن مجهور األئمة على أن األمة املزوجة على النصف من احلرة 
يف القسم حمتجني على ذلك أبن اإلمام عليا رضي هللا عنه قضى بذلك، وال يعرف له يف 

ابة خمالف مع انتشار هذا القضاء وظهوره، وموافقته للقياس، فإن هللا سبحانه وتعاىل الصح
مل يسو بني احلرة واألمة ال يف الطالق وال يف العدة وال يف احلد وال يف امللك وال يف املرياث 
وال يف احلج وال يف مدة الكون عند الزوج ليال وهنارا، وال يف أصل النكاح، بل جعل نكاحها 

 نزلة الضرورة، فاقتضى ذلك أال يسوي بينها وبني احلرة يف القسم.مب

ومن هذه اآلية يعلم أنه ال جتب التسوية بني النساء يف احملبة، فإهنا ال متلك، وكانت عائشة 
أحب نسائه إليه صلى هللا عليه وسلم، وأخذ من هذا أنه ال  -كما علمت  -رضي هللا عنها

 ب.نه موقوف على احملبة وامليل، وهي بيد مقلب القلو جتب التسوية بينهن يف الوطء، أل

__________ 

( ، والرتمذي 2133( ، كتاب النكاح حديث رقم )209/ 2( رواه أبو داود يف السنن )1)
( ، والنسائي يف السنن 1141( ، كتاب النكاح حديث رقم )447/ 3يف اجلامع الصحيح )

/ 1( ، وابن ماجه يف السنن )3952)( ، كتاب يف عشرة النساء حديث رقم 74/ 8 -7)
 (1)( .." 1969( ، كتاب النكاح حديث رقم )633

 "وينتقل إىل الباب الثاين فيتناول تربية املرأة ويؤكد أن .368

)الشريعة قد حثت على الرتبية اخللقية اليت تضمن إصالح النفس وعمار الكون وضمان 
كارم األخالق يشبون وقد تشبعوا مبيعودون أبنائهم عليها ف وكان السلف الصاحلالسعادتني 
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ومل تول الدنيا عنا إال يوم أمهلنا تلك الرتبية مث دمهتنا املدنية الغربية مبا هبا من مظاهر خادعة 
 فحسبناها منتهى ما يدركه اإلنسان من الكمال فتسابقنا إىل التشبه والتقليد.

الرتبية  نقتبس منها أسسفإذا كنا نريد إصالح حقيقي فلننظر إىل مدنيتنا اإلسالمية ول
 السليمة لكل أفراد اجملتمع من بنني وبنات( .

 

 مث ينتقل إىل أهم نقاط البحث وهي مشروعية احلجاب فيعرض لقوله تعاىل:

)قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم( وينقل من أحاديث رسول هللا " وسرية الصحابة رضي 
بدين للمرأة أما ما جاء يف قوله تعاىل )وال يهللا عنهم أن املقصود سرت الوجه ألنه أعظم زينة 

 زينتهن إال ما ظهر منها( فهي الكحل واخلضاب مث كيف ميكن االختالط مع غض البصر؟

 

 وإذا كان " قاسم أمني " يرى أن احلجاب خاص بنساء النيب " وأن قوله تعاىل:

ىل: فإن قوله تعا ( فيه معىن التخصيص32)اي نساء النيب لسَت كأحد من النساء( )األحزاب 
)اي أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن( )األحزاب 

( قد قطع كل شك يف وجوب احلجاب وقد اعتمد "قاسم" على رأي بعض الفقهاء يف 59
إابحة كشف الوجه واليدين والقدمني مع أن رأى الفقهاء يف هذه اإلابحة كان خاصاً 

 حدها ال بقضية احلجاب والسفور.ابلصالة و 

 

على أن من يقول ِبواز النظر لوجه املرأة عند أمن الفتنة قد قضى بتحرمي ذلك على اإلطالق 
 (1)خصوصاً يف هذه األايم حيث نشاهد تبذل الشباب واستهتارهم كل." 

").. فمن دعته نفسه إىل أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول هللا صلى  .369
ه وسلم اللوايت هن خري خلق هللا يف كل فضيلة، وهن أفضل نساء العاملني يف كل هللا علي

صفة، فهو جاهل أمحق، وكذلك صداق أمهات املؤمنني، وهذا مع القدرة واليسار، فأما 
 الفقري وحنوه فال ينبغي له أن يصدق املرأة إال ما يقدر على وفائه من غري مشقة( اهـ.

وج عبد الطيب يرخصون الصداق، فتز  كان السلف الصاحل. وقد مث قال رمحه هللا تعاىل: ).
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الرمحن بن عوف يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، قالوا: 
وزهنا ثالثة دراهم وثلث، وزوج سعيد بن املسيب بنته على درمهني، وهي من أفضل أمي من 

 ( [ اهـ.724وجها به( )قريش، بعد أن خطبها اخلليفة البنه، فأىب أن يز 

هكذا كانت سرية السلف الصاحل رضي هللا عنهم يف شأن املهر، مث َخَلَف من بعدهم َخلف 
سيطر على أفكارهم النظرة التجارية، فرتاهم يُغالون يف املهور، حىت إنه ال يكاد خيرج بعضهم 

رجوا ! ؟ كأمنا خمن عقد زواج إال وهم يتحدثون عن املهر، وكم بلغ من األرقام القياسية..
 من حلبة سباق، أو مزايدة!

وترى بعضهم إذا خطب إليه الرجل ابنته أو موليته أخذ حيُِدُّ شفرته ليفصل ما بني حلمه 
وعظمه، فإذا قطع منه اللحم، وهشم العظم، وأخذ منه كل ما ميلك، سلَمها له، وهو يف 

 تكدر لوازمها اهلموم والغموم اليتحالة بؤس وفقر شديدين، ُمثْـَقال أبوزار الديون، واليت من 
عل عليه صفوه، فتذله ابلنهار، وتقض مضجعه ابلليل، ويغلي بنارها قلبه، وال تزال به حىت جت

 القوي ضعيًفا، والسمني حنيًفا، كما قيل:

__________ 

 ( .16/168( ، و "الفتح الرابين" )6/190= كما يف " نيل األوطار" )

 (1)( بتصرف.." 195 - 23/194( " جمموع الفتاوى" )724)
 "الثاين: اجلد أب األب .370

... 

 الثاين: اجلد أبو األب

الثاين ممن يستحقون السدس: اجلد الصحيح الذي مل يدخل يف نسبته إىل امليت أنثى، وهو 
 أبو األب.

وحكمه حكم األب يقوم مقامه يف اإلرث، واحلجب ابعتبار أنه يديل به، وأنه تناول اسم 
 وله ثالث حاالت:األب جمازا. 

 األوىل: أيخذ السدس مع االبن وابن االبن وإن نزل.
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 الثانية: التعصيب فقط، إذا مل يكن البن ابنه املتوىف ولد وال ولد ابن.

 الثالثة: السدس مع التعصيب، عند وجود البنت أو بنت االبن.

 الدليل:

واإلخوة  اع اجلدمل يرد يف الكتاب الكرمي وال يف السنة الصحيحة نص صريح يف اجتم
واألخوات وكيفية تقسيم اإلرث بينهم، واشتبهت العلل على اجملتهدين من عصر الصحابة 

 وكان لكل منهم اجتهادات. -رضوان هللا عليهم-

يتوقون الكالم فيه جدا؛ لقول عمر رضي  -رضي هللا عنهم- كان السلف الصاحلولقد 
. وعن علي رضي هللا عنه: من سره 1ار" هللا عنه: "أجرؤكم على قسم اجلد أجرؤكم على الن

أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بني اجلد واإلخوة. وعن ابن مسعود رضي هللا عنه: سلوان 
رضي -عن عضلكم واتركوان من اجلد، ال حياه هللا وال بياه. وعن سعيد بن املسيب أن عمر 

 عن قسم -صلى هللا عليه وسلم-سأل النيب  -هللا عنه

__________ 

ال ورد ذكره يف اجلامع الصغري، نق -صلى هللا عليه وسلم-هذا نص حديث عن النيب  1
عن سعيد بن منصور يف سننه، من رواية سعيد بن املسيب مرسال، اجلامع الصغري 

 (1).." 182، حديث28صفحة
السلف  لكان"وغريهم من أئمة العلم واهلدى ومل حيد عليهم املسلمون ولو كان خريا  .371

 أسبق، واخلري كله يف اتباعهم والشر يف خمالفتهم. إليه الصاحل

ـ أن الدين اإلسالمي قد اكتمل بوفاة النيب الكرمي على حد قوله تعاىل: }اليوم أكملت  4
( فهل يف شريعة 3لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا  . )املائدة: 

ألمر؟ إننا ال جند ما يدل على ذلك، اإلسالم ما يشري ولو من طرف خفي إىل جواز هذا ا
وفعله من زعماء املسلمني وقادهتم مع عدم وجوده يف الشريعة املطهرة خمالفة ظاهرة هلذه 
الشريعة وقدح يف كماهلا وانتقاص هلا وأهنا مل تف مبا جيد من األحكام، وقد قد قرر أئمة 

اد ان وشاملة ملصاحل العباهلدى ومصابيح الظالم قدميا وحديثا أهنا صاحلة لكل زمان ومك
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ماضيها وحاضرها ومستقبلها. إن األحكام الشرعية توقيفية أعين أنه ال جيوز إثباهتا إال من 
طريق الشارع خصوصا ما يقدر ابلزمن منها وإال جلاز لكل أحد أن يقول برأيه ما شاء فدل 

، مقدرا بزمن معنيعلى أنه ال جيوز احلداد إال ما ورد به احلكم عن الشارع خصوصا ما كان 
وهذا األمر فيه تقدير بزمن وهو احلداد ثالثة أايم أو سبعة أايم أو ثالثون يوما أو أربعون 
يوما وهذا ال يكون إال خبرب السماء، وخرب السماء ال يعرف إال من طريق األنبياء، ومل يعرف 

 عنهم جواز هذا العمل فدل على أنه خمالف ملنهج هللا القدمي.

ذا فالواجب على قادة املسلمني وأعياهنم ترك هذا اإلحداد والسري على منهج إذا تبني ه
سلفنا الصاحل من الصحابة ومن سلك سبيلهم، والواجب على أهل العلم تنبيه الناس على 
ذلك وإعالمهم به أداء لواجب النصيحة وتعاوان على الرب والتقوى، وملا أوجب هللا سبحانه 

 (1)." ه ولرسوله صلى هللا عليه وسلم وألئمة املسلمني وعامتهم.وتعاىل النصيحة هلل ولكتاب
"صيامه، وأن يصون لسانه من مجيع الكالم إال ما ظهرت مصلحته، وترجحت  .372

ن ابهلل واليوم ومن كان يؤم»فائدته. ففي الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
 ( .1« )اآلخر، فليقل خريا أو ليصمت

رمحة هللا عليهم إذا صاموا قعدوا يف املساجد، وقالوا: حنتفظ  لصاحلكان السلف اوقد 
صومنا وال نغتاب أحدا، وذلك ألنه صح يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه 

 «من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل، فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه»قال: 
 ( رواه البخاري.2)

« رب صائم حظه من صيامه اجلوع والظمأ»صلى هللا عليه وسلم أنه قال: وروي عن النيب 
(3. ) 

_________ 

( يف األدب، ابب: "من كان يؤمن ابهلل 6018( جزء من حديث أخرجه البخاري برقم )1)
( يف اإلميان، ابب: "احلث على إكرام اجلار. 47واليوم األخر فال يؤذ جاره". ومسلم برقم )

 رة. ." عن أيب هري
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 ( عن أيب شريح رضي هللا عنه.48( ومسلم برقم )6019وأخرجه البخاري برقم )

( يف الصوم، ابب: )من يدع قول الزور والعمل به". عن 1903( أخرجه البخاري برقم )2)
 أيب هريرة رضي هللا عنه.

/  4( والبيهقي )441، 373/  2( وأمحد يف املسند )1690( أخرجه ابن ماجه برقم )3)
 (1)( . وصححه السيوطي يف اجلامع الصغري، من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.." 027
 "األمة وأئمتها. .373

وإمنا خالف بعض املتعصبني من املتأخرين، فزعم أن الصالة خلف احلنفي ال تصح، وإن 
أتى ابلواجبات، ألنه أداها وهو ال يعتقد وجوهبا، وقائل هذا القول إىل أن يستتاب كما 

أهل البدع، أحوج منه إىل أن يعتد خبالفه. وقد ثبت يف ))الصحيح(( وغريه عن يستتاب 
 أنه قال: -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 -( فقد بني النيب 1))يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وهلم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم(( )
ما فعله  وم يعتقد أنأن خطأ اإلمام ال يتعدى إىل املأموم، وألن املأم -صلى هللا عليه وسلم 

اإلمام سائغ له، وأنه ال إمث عليه فيما فعل، فإنه جمتهد، أو مقلد جمتهد، وهو يعلم أن هللا 
 ( .2قد غفر له خطأه، فهو يعتقد صحة صالته، وأنه ال أيمث إذا مل يعدها )

 ومل يظهر تعدد اجلماعات إال يف القرن السادس اهلجري، كما يف ))فتح العلي املالك(( :
رضوان هللا عليهم إذا فاتته الصالة مجاعة صلى  كان السلف الصاحل( ، وهلذا 1/92)

 ( .3الفريضة وأكثر من التنفل، حىت يتحصل على ثواب اجلماعة )

أن سبب اجلماعة الثانية، التكاسل يف أمر اجلماعة األوىل، وسبب املكروه مكروه،  -6
 فافهم.

يف صالة اخلوف بتكرار  -هللا عليه وسلم  صلى -ومن دالئل الكراهة: عدم أمره  -7
لصحابة ، وثبوت أن ا-صلى هللا عليه وسلم  -اجلماعة وعدم ثبوت اجلماعة بعد مجاعته 

 والتابعني إذا فاتتهم اجلماعة يصلون فرادى، أو يف البيوت مجاعة، كما مضى.
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ها الوقد تفوت املصلي اجلماعة وهو معذور، وحينئذ فله ثواب اجلماعة، وإن ص -8
 (1)منفردا.." 

 ( .3"ذلك، فقيل: أول بدعة أحدثت يف اإلسالم، ترك البكور إىل اجلامع(( ) .374

وقد أنكر اإلمام مالك ـ رمحه هللا تعاىل ـ التبكري إىل اجلمعة يف أول النهار،ورده ابن القيم، 
 وقال: قال الشافعي: ولو بكر إليها بعد الفجر، وقبل طلوع الشمس، كان حسنا.

ثرم، قال: قيل ألمحد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: ال ينبغي التهجري يوم وذكر األ
 ( .4(( )-صلى هللا عليه وسلم  -اجلمعة ابكرا، فقال: هذا خالف حديث النيب 

فيستحب التبكري إىل صالة اجلمعة أول النهار، فالساعات الواردة يف احلديث على هذا، 
ت الفلكية، وعليه: من جاء يف آخرها ومن جاء يف أوهلا، من أول النهار، واملراد هبا الساعا

مشرتكان يف حتصيل البدنة أو البقرة أو الكبش، ولكن بدنة األول أكمل من بدنة من جاء 
 يف آخر

 ( .1الساعة، وبدنة املتوسط متوسطة، وهللا أعلم )

 يعاتبون أنفسهم عند تركهم التبكري أو قصورهم فيه. وكان السلف الصاحل

ابن مسعود بكرة، فرأى ثالثة نفر، قد سبقوه ابلبكور، فاغتم لذلك، وجعل يقول دخل 
 (2)( .." 2لنفسه معاتبا إايها: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد )

رمحهم هللا تعاىل يتورعون عن ذلك تورعا شديدا، ومن  كان السلف الصاحل"وقد  .375
 (3)طالع أحواهلم وسريهم وجد ذلك بينا واضحا.." 

ال لعظمة هذه املساجد وأمهية وجودها يف األرض للمسلمني، وقد ذكر القرطيب "إ .376
أن ابن عباس وجماهدا واحلسن قالوا: " إن هذه املساجد تضيء ألهل السماء،   -رمحه هللا  -

 ( .1كما تضيء النجوم ألهل األرض " )

ساجد، وتركوا ا املإذا فتحوا بالدا بنوا فيه -رضوان هللا عليهم  - كان السلف الصاحلولقد 
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فيها من يعلم الناس اخلري، ويؤدي رسالة هذه املساجد، ابعتبارها مركزا إسالميا لتفقيه 
 املسلمني يف شؤون دنياهم وأخرهتم.

وال ينبغي أن يتوىل عمارة املسجد ابلبناء من العمال وحنوهم إال املسلمون ما داموا موجودين 
أشرف وأوىل من غريهم. وهكذا ختطيط عمارة وقادرين إبذن هللا على ذلك، وهم أحق و 

املسجد جيب أن يكون أبيد مسلمة مؤمنة، وال يعتمد على أحد من الكفار يف شيء من 
 هذا.

/  10/  21يف  28وقد أصدرت هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية قرارا برقم 
اهـ، وجاء فيه ما نصه: 408يف عام  21اهـ، نشر يف جملة البحوث اإلسالمية بعدد  400

" وملا اطلع اجمللس على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف 
املوضوع واستمع إىل كالم أهل العلم فيه رأى ابإلمجاع أنه ال ينبغي أن يتوىل الكفار تعمري 

ه ض أو غري املساجد حيث يوجد من يقوم بذلك من املسلمني، وأال يستقدموا هلذا الغر 
ان، وعمال مبا يف أن ال جيتمع يف اجلزيرة دين -صلى هللا عليه وسلم  -تنفيذا لوصية الرسول 

حيفظ هلذه البالد دينها وأمنها واستقرارها، وإبعادا هلا عن اخلطر الذي أصاب البلدان اجملاورة 
الغش عند  منبسبب إقامة الكفار فيها وتوليهم لكثري من أمورها، وألن الكفار ال يؤمنون 

 تصميم خمططات املساجد أو

_________ 

 (1)( .." 265/  12/  6( اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )1)
"ومالكهم وهذا عام يف كل العبادات. مصداق هذا قوله تعاىل على لسان عبده  .377

ورسوله نوح عليه السالم }فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا  . اآلية.. . وقوله تعاىل: 
}وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب 

_ رضي هللا عنهم _ ال يربحون مصالهم حىت  لسلف الصاحلوكان العلهم يرشدون  . 
تناهلم رمحة هللا ويسقون. وما ذلك الفضل إال إلخالصهم الدعاء هلل تعاىل. وإذا أردان أن 
نقارن أنفسنا هبم ومبن بعدهم فال وجه للمقارنة بيننا وبينهم. كم سنزن ِبانبهم؟ إذا حاولنا 
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دينه  نا. فلنستغفر ربنا ولنتب إليه ولنستقم علىذاك استصغران أنفسنا واحتقرانها وضع
وشريعته إننا عندما نصلي صالة االستسقاء يف املساجد وغريها، إحياء هلذه السنة الكرمية، 
متضي الشهور وال نرى قطرة من املاء تنزل من السماء، بل قد ينقشع السحاب الذي جلل 

القه. وليس هناك فرق بني زماننا وغطى السماء ونتوقع منه املطر والسقي إذا أذن له خ
وزمان الصدر األول ابلنسبة للمظاهر الكونية بل إن الثابت واملشاهد أن هللا تعاىل بسط 
علينا من نعمه ما مل يبسطه عليهم مع متيزهم علينا بتقوى هللا وطاعته ابلتزام كتابه وسنة 

بذانمها وراء ب والسنة ونرسوله صلى هللا عليه وسلم، يف حني أننا قد هجران حتكيم الكتا
 ظهران.

 فاللهم ردان إىل دينك ردا مجيال.

وابملناسبة أشرح إبجياز حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف االستسقاء ابلعباس بن 
عبد املطلب، عم الرسول صلى هللا عليه وسلم تسليما كثريا؛ ألن كثريا ممن ينتسب إىل العلم، 

عرفة حيد هللا أبنواعه، واتباع رسوله صلى هللا عليه وسلم علما وموكل العوام الذين ما حققوا تو 
فأحرى تطبيقا _ يغلطون ويغالطون أنفسهم وغريهم وحيتجون هبذا احلديث _ وحبديث 

 1األعمى الذي جاء يطلب من النيب صلى هللا عليه وسلم أن يدعو هللا له لريد عليه بصره 
 ةهللا عليه وسلم أي بذاته. واحلقيق _ حيتجون به يف جواز التوسل ابلرسول صلى

__________ 

 (1)راجع احلديث يف ابب الدعوات للرتمذي.."  1
 "اجلانب النظري والعملي يف املنهج السلفي .378

ƒ ـ]عندي اي فضيلة الشيخ بعض املالحظات على الذين يسمون أنفسهم ابسم سلفيني اسم
يء يفرح، تدينني وهلل احلمد وهذا شعلى غري مسمى حيث يف بالدي اجلزائر نرى كثريا من امل

ولكن ما أن جلست مع أحدهم ما هو أو شهر كلمهم هو تبديع الناس وطعن يف كل واحد 
خيالفهم، وإذا خالفته وقلت إن أخذت رأي فالن من علماء األزهر ماذا يقولك هذا يفيت 

 أبهوائه
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ف، زايل يقول ايلطيويقولون إن يف األزهر ال يوجد علماء وإذا قلت له الشيخ حممد الغ
هكذا حاشى هلل حىت أساءو لبعض  كان السلف الصاحلوهنالك عبارات أسوء، فهل 

امللتحني، وأصبح الناس عندما يرون امللتحني يقولون هؤالء أهل التعصب وكذلك عندما 
ينصب إمام يف البالد حيضرون الدرس مث يرون هل هو ملتحي أو مسبل أو غري ذلك مث 

دما  بح هذا اإلمام مبتدعا وينشرون بدعته فما بينهم وبعضهم بعد فرتة، عنيطعنون فيه، وأص
كان يطعن يصبح ال يصلي فال حول وال قوة إال ابهلل، وآسف على التطويل فماهي 

 نصيحتكم هلؤالء؟ وجزاكم هللا كل خري.[ـ

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

 

زام تعين اتباع سلفنا الصاحل من أهل القرون الثالثة املفضلة واقتفاء أثرهم والت فإن السلفية
فهمهم للكتاب والسنة، وعلى ذلك فإن كل من التزم هذا املنهج يف العقيدة والعمل فإنه 

 .5608سلفي املنهج، وانظر الفتوى رقم: 
 

لسنة واجلماعة املنصورة أهل اوليعلم أن املنهج السلفي الذي هو منهج الفرقة الناجية والطائفة 
طبيقية وإمنا يشتمل أيضاً جوانب عملية ت -ليس مقصوراً على مسائل علمية نظرية اعتقادية-

سلوكية، فإن السلف رضي هللا تعاىل عنهم كما متيزوا بصفاء االعتقاد وسالمة التصور، فإهنم 
هد يف الدنيا، عبادة، وابلز متيزوا كذلك حبسن اخللق والسلوك احلسن، ومتيزوا ابلنشاط إىل ال

 وابلورع واألدب وإحسان الظن ابلناس وغري ذلك.

 

والذي يريد أن ينتمي إىل السلف جيب عليه أن أيخذ كال اجلانبني: النظري والعملي، فإن 
اقتصر على اجلانب النظري ومل يعمل بعمل السلف فإن انتسابه ملذهب السلف جمرد ادعاء 

 .56337جع الفتوى رقم: أجوف والسلف منه براء، ورا
 

وملزيد تفصيل راجع كتاب )مفهوم أهل السنة واجلماعة عند أهل السنة واجلماعة( للدكتور 
انصر بن عبد الكرمي العقل، وكتاب )أهل السنة واجلماعة معامل االنطالقة الكربى( حملمد 

لشيخ حممد لعبد اهلادي املصري، واستمع حملاضرة بعنوان )السلفية منهج ملزم لكل مسلم( 
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بن إمساعيل املقدم، وجتدها على موقع )طريق اإلسالم( على اإلنرتنت 
islamway.com 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426صفر  ‰18
 " وبني األمساء احلسىن\"هللا\"الفرق بني لفظ اجلاللة  .379

ƒ[ني " وأمسائه احلسىن، وملاذا يف الشهادت\\\"هللا\\\ما هو الفرق بني لفظ اجلاللة -1ـ
 " وال نقول امسا من أمساء هللا احلسىن؟\\\" هللا\\\نقول 

 

 هل إذا آمنت أن كل ما سوى هللا تعاىل خملوق له مربوب يكون إمياين صحيحا؟-2

 

لقد أخذت ما قلتم يف إحدى الفتاوى عن الشبهات حول العقيدة مبا يتعلق بسؤايل الثاين، 
... أن هللا تعاىل هو  -1"\\\نقاط: نقاطا وأريد الشرح ألين أوسوس كثريا،، هذه هي ال

 األول الذي ليس قبله شيء.

 

... أن هللا تعاىل متصف بصفات الكمال أزال وأبدا، ومنها كونه خالقا ملا يشاء مىت  -2
شاء، فعال ملا يريد، فلم أيت عليه زمن كان معطال فيه عن اخللق أو الكالم أو غري ذلك 

 من صفات كماله ونعوت جالله.

 

أن كل ما سوى هللا تعاىل خملوق له مربوب كائن بعد أن مل يكن. وبعد هذا إن  ... -3
 متكن طالب العلم من فهم كالم شيخ اإلسالم وأدلته اليت رد هبا على الفالسفة الدهرية

 

 أرجو اإلجابة يف أسرع وقت ممكن[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:
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رق بني لفظ اجلاللة "هللا" وبني األمساء احلسىن الباقية، هو أن لفظ اجلاللة "هللا" هو علم فالف
على الذات، فهو الدال على مجيع األمساء احلسىن والصفات العليا ابلدالالت الثالث، 
املطابقة والتضمن واللزوم، فإنه دال على اهليئة املتضمنة لثبوت صفات اإلهلية مع نفي 

ه، وصفات اإلهلية هي صفات الكمال املنزهة عن العيوب والنقائص، وهلذا أضدادها عن
يضيف هللا سبحانه وتعاىل سائر األمساء احلسىن إىل هذا االسم العظيم، كقوله: َوَّللَِِّ اأْلَمْسَاُء 

  ويقال الرمحن الرحيم والقدوس والسالم والعزيز كلها من أمساء 180احْلُْسىَن }األعراف 
 قال هللا من أمساء الرمحن، وال من أمساء العزيزهللا، وال ي

 

فعلم أن علم الذات "هللا" مستلزم جلميع معاين األمساء احلسىن دال عليها، وهي تبيني 
 وتفصيل لصفات اإلهلية اليت اشتق منها اسم هللا.

 

د قكما أن لفظ اجلاللة يدل على كونه سبحانه مألوها معبودا أتهله اخلالئق حمبة وتعظيما، و 
 اختص هللا سبحانه وتعاىل هبذا االسم وصرف عنه عباده فلم يتسم به أحد من خلقه.

 

قال يف احلق الواضح املبني: وصفات اجلالل واجلمال أخص ابسم هللا وأصله اإلله. قال 
ُ إَِلٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأْن َيُكوَن لَُه ولد ا اَّللَّ  تعاىل: ِإمنَّ

 

ىن سم وفضله وكونه اليؤتى يف شهادة اإلسالم بغريه، ألن معوهبذا تتبني خصوصية هذا اال
 النطق ابلشهادة اإلقرار أبلوهيته والعبودية له وأنه ال معبود حبق سواه، وليس يف أمسائه احلسىن

اسم يتضمن ذلك املعىن غري هذا االسم، وهذا األمر توقيفي ال جمال فيه لالجتهاد والرأي. 
 ُ   وقال صلى 18أَنَّهُ اَل إَِلهَ ِإالَّ ُهَو َواْلَماَلِئَكةُ َوأُوُلو اْلِعْلِم }آل عمران: قال تعاىل. َشِهَد اَّللَّ

 هللا عليه وسلم: بين اإلسالم على مخس، شهادة أن ال إله إال هللا.... متفق عليه.

 

وأما هل يكون إميانك صحيحا إذا اعقتدت أن كل ما سوى هللا تعاىل خملوق له مربوب؟ 
اه ه أنه ال بد للمؤمن أن يعتقد ذلك مع اعتقاد توحيد هللا ابلعبودية ويعمل مبقتضفاجلواب عن

فال يصرف شيئا من العبادة لغريه، فذلك من حقه اخلالص له، كما يف حديث معاذ ملا سأله 
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النيب صلى هللا عليه وسلم: هل تدري ما حق هللا على العباد؟ قلت ال، قال: حق هللا على 
 وال ي شركوا به شيئا. متفق عليه. العباد أن يعبدوه

 

ال كما كان يفعل أهل اجلاهلية، فقد كانوا يعتقدون ذلك ويؤمنون بربوبية هللا، وأنه اخلالق  
ُ }الزخرف:    ولكنهم ال يصرفون العبادة 87كما قال: َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَـُقوُلنَّ اَّللَّ

  فلم يعملوا 5هِلََة ِإهَلًا َواِحًدا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب }ص له وحده، وقالوا: َأَجَعَل اآْلَ 
مبقتضى ما يعتقدونه ألنه إذا كان هللا سبحانه وتعاىل هو اخلالق املريب جلميع عباده فهو 
املستحق للعبادة، وغريه من املخلوقني الذين ال خيلقون شيئا وهم خُيلقون، وال ميلكن ألنفسهم 

وال ميلكون موات وال حياة وال نشورا. من كانت تلك صفاته ال يستحق أن ضرا وال نفعا 
تصرف له العبادة وإمنا تصرف للخالق البارئ مالك النفع والضر سبحانه، إذا اعتقد املرء 
ذلك وعمل مبقتضاه وآمن أبركان اإلميان كلها كان إميانه صحيحا ألن اإلميان ليس جمرد قول 

ل واعتقاد يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية. قال البخاري: ابب ابللسان وإمنا هو قول وفع
 اإلميان وهو قول وفعل ويزيد وينقص.

 

وأما النقاط اليت سألت عنها وهي كونه سبحانه وتعاىل هو األول الذي ليس قبله شيء، 
وأنه متصف بصفات الكمال أزال وأبدا، وأنه سبحانه فعال ملا يريد، إمنا أمره إذا أراد شيئا 

ن يقول له كن فيكون. ومل أيت عليه زمن كان معطال فيه عن اخللق أو الكالم أو غري ذلك أ
من صفات كماله ونعوت جالله، ومنها كونه الرب اخلالق املدبر لشؤون عباده وما سواه 

 خملوق مربوب كائن بعد أن مل يكن.

 

لم أن يقف هي إمجال ملا ينبغي للمس 63117هذه النقاط كما ذكرت يف الفتوى رقم: 
عنده وال خيوض فيما وراءه إال إذا كان طالب علم متمكن حيتاج إىل مقارعة أهل الباطل 
ومعرفة شبههم وكيفية الرد عليهم، فمن كان كذلك فقد نصحناه ابالطالع على كالم شيخ 

 اإلسالم ألنه ممن تصدى ألهل الباطل ودمغهم حبججه الساطعة وأدلته القاطعة.

 

دي فحسبه ما ذكران أن يعتقد أن هللا سبحانه وتعاىل متصف بصفات وأما املسلم العا
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الكمال واجلالل منزه عن صفات النقص ليس كمثله شيء وهو السميع البصري. يتلو كتاب 
لى هللا ويقرأ سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، ويثبت ما أثبته هللا لنفسه أو أثبته له رسوله ص

لم كما هللا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى هللا عليه وسهللا عليه وسلم، وينفي ما نفاه 
يفعلون، فذلك هو السبيل األسلم والنهج األقوم للمسلم، ألن اخلوض  كان السلف الصاحل

يف ذلك ابلعقل ال يفضي إال إىل الشك واحلرية والرتدد إذا ال جمال للعقل يف هذا األمر، 
 الوساوس ويردي املرء يف هاوية سحيقة،ومن ذلك الباب يدخل الشيطان فيقذف الشبه و 

ولذلك فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ألصحابه ملا سألوه إان جند يف أنفسنا ما يتعاظم 
أحدان أن يتكلم به. قال: وقد وجدمتوه! قالوا: نعم، قال: ذاك صريح اإلميان. رواه مسلم، 

ال حيل  خطر بباله من األشياء اليتقال أبو حامت رضي هللا عنه إذا وجد املسلم يف قلبه أو 
له النطق هبا من كيفية الباري جل وعال أو ما يشبه هذه فرد ذلك على قلبه ابإلميان الصحيح 
وترك العزم على شيء منها كان رده إايها من اإلميان بل هو من صريح اإلميان ال أن خطرات 

 مثلها من اإلميان.

 

حة للمرء أن يعرض بقلبه شيء من وساوس قال ابن حبان يف صحيحه: ابب ذكر اإلاب
 الشيطان بعد أن يردها من غري اعقتاد القلب على ما وسوس إليه الشيطان.

 

فينبغي للموسوس أن يصرف عنه ذلك وال يتمادى مع وسوسة الشيطان وحماجته كما يف 
 نوازل العلوي، ونظمه ابن ماأيىب بقوله:

 

 اإلميانوما به يوسوس الشيطان * والقلب أيابه هو 

 

 فال حتاجج عنده اللعينا * فإنه يزيده متكينا

 

فلتدعي عنك الوساوس ولتصريف النظر عن اخلوض يف مثل هذه األمور، وحسبك أن تعلمي 
ُروا أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصري. َوَّللَِِّ اأْلَمْسَاُء احْلُْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا َوذَ 

  َأمْسَائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن يف 
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1426مجادي الثانية  ‰12
 "املرأة تكون لزوجها يف اجلنة إذا دخل معها .380

ƒ ـ]سألين أحدهم. . هناك شخصان متعارفان ليسا من أسرة واحدة.. ذكر وأنثى.. حتااب
اين رأي كل منهما لآلخر.. ومها تقيان يف هللا.. كالمها مل ير اآلخر.. ولكنهما أخرب 

واحلمدهلل.. لكن ظروفهما االجتماعية حتول بينهما.. فوضا أمرمها هلل.. السؤال: هل ميكن 
 االثنان إن كاان من أهل اجلنة إبذن هللا.. أن يلتقيا يف اجلنة؟

 

 أظن هناك حديث ينص على شيء من هذا؟

 

 أجيبوان جزاكم هللا خرياً كثرياً[ـ

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

 

فالذي جاءت به األخبار الصحيحة هو أن املرأة يف اجلنة تكون لزوجها يف الدنيا إذا دخل 
معها اجلنة، وإن تعدد أزواجها فإهنا تكون لألخري منهم، وقيل تكون ألحسنهم خلقا، وراجع 

 .2207يف هذا فتواان رقم: 
 

الشخصان اللذان مل يتزوجا يف الدنيا فالثابت من أمرمها أهنما إن كاان من أهل اجلنة  وأما
فسيجد كل منهما أعلى مما يتصور اآلن، ألن اجلنة قد قال هللا تعاىل عنها: ]َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه 

ال تعاىل: ]هَلُْم َما َيَشاُءوَن ِفيَها ( وق71اأْلَنـُْفُس َوتـََلذُّ اأْلَْعنُيُ َوأَنـُْتْم ِفيَها َخاِلُدوَن[ )الزخرف: 
 ( .35َوَلَديـَْنا َمزِيٌد[ )ق: 

 

وأما عن التقائهما يف اجلنة فإن أمر ذلك إىل هللا، وحنن مل نقف على شيء فيه، وينبغي 
يكرهون  كان السلف الصاحلللمسلم أن ال يشغل نفسه مبا ال ينتفع به من األسئلة، وقد 
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 عمل. السؤال عما ال يرتتب عليه

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425مجادي األوىل  ‰09
 "عالمات اإلميان والوالية وحمبة هللا .381

ƒ ـ]كيف يعرف الشخص أنه مؤمن وليس منافقا مع أن سيدان عمر شك يف نفسه فنحن
من ابب أوىل أن نشك يف أنفسنا؟ وكيف يعرف أنه من أولياء هللا؟ وما معىن أنه من أولياء 

 هللا حيبه؟ وجزاكم هللا خريا.[ـهللا؟ وكيف يعرف أن 

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

 

يعرف الشخص أنه مؤمن بتحقيقه ألركان اإلميان ابهلل تعاىل وفعله الطاعات واجتنابه 
 .47159للمعاصي، فإذا حقق هذا فقد أحرز اإلميان إن شاء هللا تعاىل، وراجع الفتوى رقم: 

 

، واخلوف 49398والنفاق نوعان: اعتقادي وعملي، وقد سبق تفصيلهما يف الفتوى رقم: 
ني خيافون منه كما ثبت ذلك عن أمري املؤمن كان السلف الصاحلمن النفاق عالمة خري فقد 

 .68464عمر بن اخلطاب وغريه، وراجع التفصيل يف الفتوى رقم: 
 

هلل تعاىل لطاعة ويتوالهم ابلكرامة، فقد حققوا اإلميان ابوأولياء هللا تعاىل هم الذين يتولونه اب
 واتصفوا بتقواه فمن أحرز ذلك فهو من مجلة أولياء هللا تعاىل.

 

قال أبو حيان يف البحر احمليط: أولياء هللا هم الذين يتولونه ابلطاعة ويتوالهم ابلكرامة، وقد 
 صلى هللا ُقوَن، وعن سعيد بن جبري أن رسول هللافسر ذلك يف قوله: الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَّ 

عليه وسلم سئل عن أولياء هللا فقال: هم الذين يذكرون هللا برؤيتهم يعين السمت واهليئة. 
وعن ابن عباس: اإلخبات والسكينة. وقيل: هم املتحابون يف هللا. قال ابن عطية: وهذه 
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 ولياء هللا، وهذا هو الذي تقتضيهاآلية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى فهو داخل يف أ
الشريعة يف الويل، وإمنا نبهنا هذا التنبيه حذرا من مذهب الصوفية وبعض امللحدين يف الويل. 
انتهى. وإمنا قال حذرا من مذهب الصوفية ألن بعضهم نقل عنه أن الويل أفضل من النيب 

 وهذا ال يكاد خيطر يف قلب مسلم. انتهى.

 

م سريه: خيرب تعاىل أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهوقال ابن كثري يف تف
رهبم فكل من كان تقيا كان وليا: أنه اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم فيما يستقبلون من أهوال القيامة. َواَل 

 ُهْم حَيَْزنُوَن على ما ورراءهم يف الدنيا. انتهى.

 

 :ومن عالمات حب هللا تعاىل لعبده املؤمن ما يلي
 

 . توفيقه لالزدايد من اخلري والطاعات.1

 

 . توفيقه للتوبة.2

 

 . التوفيق حلفظ جوارحه من املعاصي.3

 

 . أن يوضع له القبول يف األرض وحيبه املؤمنون.4

 

 .21885، والفتوى رقم: 20634وراجع الفتوى رقم: 
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1428رمضان  ‰07
 إلميان"خوف النفاق أو الرايء من عالمات ا .382

ƒ ،ـ]عندما يقوم املسلم بعمل صاحل وبنية صاحلة، واطلع عليه أحد عن غري قصد، فمدحه
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فوقع ذلك يف قلب العامل سرورا أو تشجيعا وثباات. فهل هذا حيبط العمل؟ رغم عدم تغري 
النية ولكن خالطها بعض السرور من املدح؟ وهل هذا من عاجل بشرى املؤمن أم ال؟ وهل 

 من الوقوع يف النفاق أو الرايء هو وسواساخلوف الدائم 

 

 أم هو حالة إميانية وصحية تنتاب املؤمن؟ وجزاكم هللا خريا.[ـ

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

 

فقد نص أهل العلم على أن العبد إذا عمل العمل خالصا هلل تعاىل، فأثىن عليه الناس بذلك، 
فضل هللا ورمحته واستبشر بذلك مل يضره هذا الفرح والسرور. ويف هذا املعىن جاء ففرح ب

حديث أيب ذر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل من اخلري وحيمده 
الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى املؤمن. خرجه مسلم. وسبق بيان ذلك، وما ذكره 

. وما أحيل 114613، 13997مل الصاحل يف الفتويني: العلماء من أثر الرايء على الع
 عليه يف األخري.

 

وجيدر التنبه إىل أن اخلوف الدائم من الرايء والنفاق واحلذر من الوقوع فيهما، دليل خري وال 
 حلكان السلف الصايعد من الوسواس، وهو حممود ما مل يصل بصاحبه إىل اليأس، فقد 

ن النفاق وحيذرون من الرايء، وكان النيب صلى هللا عليه من الصحابة ومن بعدهم خيافون م
وسلم حيذر أمته منهما، فقد روى ابن خزمية يف صحيحه إبسناد حسن عن حممود بن لبيد 
قال: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: اي أيها الناس إايكم وشرك السرائر، قالوا: 

 لرجل فيصلي فيزين صالته جاهدا ملا يرى مناي رسول هللا وما شرك السرائر؟ قال: يقوم ا
 نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر.

 

وقد كان احلسن البصري حيلف ابهلل ابلذي ال إله إال هو ما مضى مؤمن قط وال بقي إال 
وهو خياف من النفاق، وما آمنه إال منافق، وما خافه إال مؤمن، كذا يف فتح الباري. وللمزيد 

 .68464 انظر الفتوى رقم:
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1430رجب  ‰19
 "هل ثبت أن طلحة كان شديدا على عثمان .383

ƒ:ـ]ما صحة هذا الكالم 

 

املدائين عن أيب جزي  عن أيوب، وابن عون عن ابن سريين قال: مل يكن أحد من أصحاب 
 النيب صلى هللا عليه وسلم أشد على عثمان من طلحة؟.كتاب أنساب األشراف.[ـ

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

 

فلم نقف على صحة هذا الكالم من عدمها، علما أنه ال يرتتب عليه عمل، وال ينبين عليه 
حكم، ولذلك ننصح السائل الكرمي ابالهتمام مبا ينفعه والسؤال عما أشكل عليه مما يرتب 

 عليه عمل.

 

اخلوض فيما جرى بني الصحابة رضوان هللا عليهم، كما  يكرهون كان السلف الصاحلفقد 
 . وما أحيل عليه فيهما.50700، 36055سبق بيانه يف الفتويني رقم: 

 

 وهللا أعلم.

 (2)." 1430ربيع الثاين  ‰22
 "اخلوض فيما شجر بني الصحابة رضوان هللا عليهم .384

ƒ ف بني علي الفتنة كاخلالـ]يكثر احلديث عن أمور رمبا ال تنفع املسلمني بل اهلدف منها
 ومعاوية ومسؤولية يزيد بن معاوية عن مقتل احلسني فأرجو منكم التوضيح عن هذه األمور

 

 شكراً لكم على رحابة صدركم وآسف لإلطالة
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 أرجو الرد علي بريدي جزاكم هللا خريا[ـ

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

 

عن الفتنة اليت جرت بني الصحابة رضوان هللا عليهم حديث ممجوج وجدال مذموم  فاحلديث
ال ينبغي للمسلم أن يضيع فيه وقته، ألنه ال ينبين عليه عمل اليوم وال يرتتب عليه حكم، 
فقد مضى أولئك القوم رضوان هللا عليهم مبا هلم وما عليهم كما قال سبحانه وتعاىل: تِْلَك 

ُتْم َواَل ُتْسأَلُوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن )أُمٌَّة َقْد َخلَ   (141ْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسبـْ
 

 وكما قال أحد السلف: تلك دماء طهر هللا منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا.

 

يكرهون اخلوض يف هذه األمور ألنه ال فائدة من احلديث عنها  كان السلف الصاحلوقد 
 املسلمني كما أشرت. وال تنفع

 

والسؤال رقم:  36055وقد سبقت لنا اإلجابة عن أسئلة يف هذا املوضوع منها السؤال رقم: 
50700. 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426صفر  ‰26
 "املواظبة على طاعات معينة يف أوقات معينة .385

ƒعاء بعد دـ]أخربين أحد اإلخوة أنه قرأ فتوى للعالمة ابن القيم بتبديع املواظبة على ال
 الصالة ...

 

وأريد أن أعرف ملاذا تكون املواظبة على عمل مشروع من البدع؟ ومثلها القنوت يف صالة 
 الفجر )مع اعتقاده بغري وجوبه( ؟
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أمل يكن لسلفنا الصاحل من الصحابة ومن بعدهم ورد أو حزب يداومون عليه من قراءة 
ن يه وسلم من فاته حزبه أو شيء منه أبوصالة وذكر وغريها؟ أمل أيمر الرسول صلى هللا عل

يصله إذا ذكره؟ فلماذا ال تعد هذه الطاعات أيضًا من الورد؟ فلو قال أحد سأواظب إن 
شاء هللا على ذكر هللا بعد الفجر إىل شروق الشمس كل يوم )ليحصل أجر احلج والعمرة( 

 هل يكون مبتدعاً؟ أو سأصلي كذا وكذا كل يوم أو كل ليلة؟

 

 جابة بشيء من التفصيل وأتصيل املسألة..فإين مستفهم مستعلم ولست مبتعنت..[ـأرجو اإل

 ^خالصة الفتوى:

 

ان كمواظبة املسلم على بعض أوراد الذكر أو القراءة أو الصالة وحنوها ليست ببدعة، فقد 
حيرصون على ذلك، لكن الذي يوصف ابلبدعة هو حتديد عدد معني من  السلف الصاحل

الذكر وحنوه يف وقت حمدد مع اعتقاد األفضلية يف ذلك الوقت بعينه، واملواظبة على القنوت 
 يف صالة الفجر ليست من البدع.

 

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

 

 من أفضل العبادات وأكثرها ثوااب عند هللا تعاىل حيث أمر ابإلكثار منهافذكر هللا تعاىل 

 

وقال تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اَّللََّ ذِْكرًا َكِثريًا* َوَسبِ ُحوُه ُبْكرًَة َوَأِصياًل 
  41،42}األحزاب:

 

رَاِت َأَعدَّ اَّللَُّ هَلُم اَّللََّ َكِثريًا َوالذَّاكِ  ووعد املكثرين من الذكر ابألجر العظيم فقال: َوالذَّاِكرِينَ 
  35مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما }األحزاب:

 

 .37130وللمزيد من الرتغيب يف ذكر هللا تعاىل راجع الفتوى رقم: 
 

واملواظبة على طاعة هلل تعاىل من ذكر أو غريه ليست ببدعة على اإلطالق، بل املطلوب من 
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ثار من املواظبة على الطاعات واملسارعة إىل اخلريات أسوة واقتداء ابلسلف الصاحل املسلم اإلك
من هذه األمة، حيث كانوا يكثرون من خمتلف الطاعات كقيام الليل وأنواع الذكر املختلفة، 
فمن املستحب عندهم مثال املواظبة على عدد من الركعات يف قيام الليل تكثر وتقل حسب 

 االستطاعة،

 

لفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية: وأما حمافظة اإلنسان على أوراد له من الصالة ففي ا
أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طريف النهار وزلفا من الليل وغري ذلك، فهذا سنة رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم والصاحلني من عباد هللا قدميا وحديثا فما سن عمله على وجه االجتماع  

توابت، فعل كذلك، وما سن املداومة عليه على وجه االنفراد من األوراد عمل كذلك،  كاملك
كما كان الصحابة رضي هللا عنهم جيتمعون أحياان أيمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون، 
وكان عمر بن اخلطاب يقول اي أاب موسى ذكران ربنا، فيقرأ وهم يستمعون، وكان من الصحابة 

بنا نؤمن ساعة وصلى النيب صلى هللا عليه وسلم أبصحابه التطوع يف من يقول: اجلسوا 
مجاعة مرات، وخرج على الصحابة من أهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ فجلس معهم يستمع. 

 انتهى.

 

وقال أيضا يف هذه الفتاوى: واستحب األئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم هبا 
ا، وإن كسل خففها، وإذا انم عنها صلى بدهلا من من الليل ال يرتكها، فإن نشط أطاهل

النهار، كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا انم عن صالة الليل صلى يف النهار اثنيت 
عشرة ركعة، وقال: من انم عن حزبه فقرأه ما بني صالة الفجر إىل صالة الظهر كتب له  

 كأمنا قرأه من الليل. انتهى.

 

سنن الرتمذي: من انم عن حزبه أي من انم يف الليل عن ورده وىف حاشية السندي على 
احلزب بكسر احلاء املهملة وسكون الزاي املعجمة الورد وهو ما جيعل اإلنسان وظيفة له من 
صالة أو قراءة أو غريمها واحلمل على الليل بقرينة النوم ويشهد له آخر احلديث وهو قوله ما 

 ى.بني صالة الفجر وصالة الظهر. انته
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وىف حتفة األحوذى للمباركفورى: قال العراقي: وهل املراد به صالة الليل أو قراءة القرآن يف 
 صالة أو غري صالة حيتمل كال من األمرين. انتهى.

 

واملواظبة على ذكر هللا تعاىل كل يوم بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس فضلها عظيم 
 27856وليست ببدعة وراجع الفتوى رقم: 

 

الذي ينطبق عليه تعريف البدعة هو التزام عبادة معينة على هيئة خاصة يف وقت حمدد لكن 
مع اعتقاد أفضلية أدائها ىف هذا الوقت بعينه من غري دليل شرعي يدل على ذلك، كما ذكر 

 .17613اإلمام الشاطيب. وراجع الفتوى رقم: 
 

تمرار عليه ريضة بدعة مقيد ابالسوما قاله ابن القيم رمحه هللا تعاىل من كون الدعاء بعد الف
مع استقبال القبلة وكونه بعد السالم وقبل األذكار املأثورة، أما فعله بعد أذكار الصالة أو 

 .5340االنتقال بوجهه مثال فال يقول بكونه بدعة وراجع الفتوى رقم: 
 

 .64087واملواظبة على القنوت يف صالة الفجر ليست ببدعة كما تقدم ىف الفتوى رقم: 
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429ربيع األول  ‰18
 "هل نكفر قاتل عثمان وعليا واحلسني رضي هللا عنهم .386

ƒ :ـ]هل نقطع بكفر من قتل عثمان وعليا واحلسني رضي هللا عنهم أمجعني، أم نتوقف ونقول
 ارتكبوا كبرية فأمرهم إىل هللا؟[ـ

 ^خالصة الفتوى:

 

جرمية عظيمة، ولكن الميكن احلكم على  -ليهمرضوان هللا ع -قتل الصحابة املذكورين
 فاعلها ابلكفر البواح، وما جرى بني الصحابة ينبغي الكف عنه.

                                         
 1/5472فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)



425 

 

 

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

؛ ألن بعضهم  -رضوان هللا عليهم -فإنه ال ميكن القطع بكفر من قتل الصحابة املذكورين
املسلمني، وقد عرف أهل العلم البغاة أبهنم: قوم مسلمون خارجون عن طاعة كان من بغاة 

اإلمام العدل ولو جائرا ابمتناعهم من أداء حق توجه عليهم بتأويل فاسد ال يقطع بفساده، 
 بل يعتقدون به جواز اخلروج..

 

 ءوبعضهم قتل يف الفتنة اليت جرت بني املسلمني، وعلى ذلك فال ميكن احلكم على هؤال
 ابلكفر بل هم بغاة وعصاة..

 

 عدة إىل هذه الفَت اليت ستقع بني املسلمني يف -صلى هللا عليه وسلم -وقد أشار النيب
أحاديث يصفهم فيها مجيعا ابملسلمني؛ فمن ذلك ما جاء يف صحيح البخاري وغريه أنه 

 َولََعلَّ اَّللََّ َأْن دٌ : ِإنَّ اْبيِن َهَذا َسي ِ -رضي هللا عنه –صلى هللا عليه وسلم قال عن احلسن 
 ُيْصِلَح ِبِه َبنْيَ ِفئَـَتنْيِ َعِظيَمَتنْيِ ِمْن اْلُمْسِلِمنَي.

 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى: فثبت ابلكتاب والسنة وإمجاع السلف على أهنم 
له  ةمؤمنون مسلمون وأن علي بن أىب طالب والذين معه كانوا أوىل ابحلق من الطائفة املقاتل

 وهللا أعلم.

 

دة مث إن على املسلم أن ينشعل مبا ينفعه يف دينه ودنياه وال يضيع وقته يف أمور اترخيية.. الفائ
 من تردادها اآلن ...

 

يكف ويلتمس هلم أحسن املخارج و  -صلى هللا عليه -وعليه أن حيرتم أصحاب رسول هللا
من  لصاحلكان السلف ال.. وقد عما جرى بينهم مما يرتتب عليه حكم وال ينبين عليه عم

هذه األمة يكرهون اخلوض يف هذه األمور حىت قال بعضهم: تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت هَلَا َما  
ُتْم َوالَ ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن.  َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسبـْ
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ويني: ألسنتنا، وانظر الفتوقال بعضهم: تلك دماء طهر هللا منها سيوفنا فلنطهر منها 
36227 ،102717. 

 

ومع األ سف؛ فإن كثريا من شباب املسلمني اليوم ال يعرفون من اتريخ اإلسالم املشرق إال 
ما يثريه أعداء اإلسالم من الشرق والغرب وأهل البدع واألهواء.. من التشويه هلذا التاريخ 

 العظيم وإبداء الفَت وطمس ما سواها..

 

 على املسلم أن حيذر من مكر هؤالء وال يضيع وقته يف ما ال طائل من ورائه.ولذلك فإن 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429شعبان  ‰14
 "هل هناك أدعية مأثورة خاصة ابلزواج .387

ƒ ـ]هل هذه األدعية صحيحة ملن أراد الزواج )وماهي األدعية املأثورة ملن أراد الزواج؟( الزواج
يكون نعمة إذا كان االختيار صائبا وقد يكون نقمة.. لذلك  رزق من هللا سبحانه وتعاىل قد

علينا طلب هذه النعمه ابللجوء إىل القرآن الكرمي وبعض األدعية.. وهللا املستجاب 
 سبحانه..

 

 االستغفار -1

 الصمد -النصر -كثرة تالوة سورة الزلزلة  -2

 ن خري فقري(الدعاء بعد صالة الركعتني هلل ومنه )رب إين ملا أنزلت إيل م -3

اللهم هب يل من لدنك زوجا هنيا لينا مرفوعا ذكره يف السماء واألرض وارزقين منه  -ب
 ذرية طيبة عاجال غري آجل إنك مسيع الدعاء.

 

 اللهم ارزقين فالان زوجا يل إنك على كل شيء قدير. -ج 

ل شيء ك  اللهم حبق قولك )وهللا يرزق من يشاء بغري حساب( وحبق قولك )إن هللا على -د
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قدير( وقولك احلق: بديع السماوات واألرض وإذا قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون، اللهم 
امجع بيين وبني فالن ابحلق وافتح بيننا ابحلق وأنت الفتاح العليم وقولك: فاطر السماوات 

اللهم  -ارزقين زوجا تقر به عيين وتقر يب عينه  -واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا 
لهم ال -صن فرجي ويسر يل أمري واكفين حباللك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ح

إنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب والقادر، اللهم إن كنت تعلم يف 
فالن خرياً فزوجنيه وأقدره يل، وإن كان يف غريه خري يل يف ديين ودنياي وآخريت فاقدره يل 

نين من فضلك، اللهم اغنين من فضلك، حبق قولك تعاىل: اللهم إين استعففت فاغ -
 وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم هللا من فضله..[ـ

 ^خالصة الفتوى:

 

مل نقف على هذه األدعية يف شيء من كتب السنة، وبعضها يدخل يف ضابط البدعة 
 اإلضافية، وليس للزواج دعاء خاص به.

 

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

 

فلم نقف على أدعية مأثورة ختص من أراد الزواج، وال على دليل ملا ذكرته من االستغفار 
وكثرة تالوة سورة الزلزلة والنصر واإلخالص، وما خللت به األدعية من اآلايت ... وال ينبغي 

صية ينة يف وقت خمصوص، مع اعتقاد خصو للمسلم التزام تكرار قراءة سورة معينة أو أذكار مع
شرعية لذلك الفعل بدون دليل شرعي يدل لذلك، ألن هذا يدخل يف ضابط البدعة 

 .631اإلضافية، كما تقدم يف الفتوى رقم: 
 

واعلم أن الدعاء من أجل العبادات وأعظم القرابت إىل هللا تعاىل، حيث يعرتف العبد بفقره 
ي عنه صلى هللا عليه وسلم من حديث النعمان بن بشري رضوحاجته هلل تعاىل، وهلذا صح 

هللا أنه قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال تعاىل: َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين 
  ، وصاحب احلاجة يسأل حاجته مهما كانت، ومن أهم 60َأْسَتِجْب َلُكْم }غافر:

، بغي للمسلم أن يسأل هللا أن يرزقه الزوجة الصاحلةاألشياء ابلنسبة للمسلم الزواج، فين
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سلف كان الوكذلك األمر ابلنسبة للمسلمة، فتسأل هللا أن يرزقها الزوج الصاحل، وقد 
يسألون هللا كل شيء حىت شسع النعل، امتثااًل لقوله صلى هللا عليه وسلم: ليسأل  الصاحل

حبان  نعله إذا انقطع. رواه ابن أحدكم ربه حاجته حىت يسأله امللح، وحىت يسأله شسع
 وغريه، وهو حديث حسن.

 

 .49867ولك أن تراجع يف أدعية قضاء احلوائج وكيفية ذلك الفتوى رقم: 
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429صفر  ‰08
 "أهم شروط وآداب الدعاء وأسباب اإلجابة .388

ƒفَت هبذا يل أال أـ]هل جيوز يل عندما أدعو هللا لريزقين املال احلالل أن أشرتط على الوك
 الرزق فأبذره يف غري طاعة هللا.

 جزاكم هللا خريا....[ـ

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

 

فمن آداب الدعاء أن يدعو املرء هللا تعاىل راغبا راهبا خاشعا هلل راجيا رمحته مؤمال يف فضله 
احلني: ئس من إجابته، قال هللا تعاىل عن أنبيائه وعباده الصوكرمه، غري معتد يف دعائه وال اي

ُْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخلَْرْيَاِت َوَيْدُعونـََنا َرَغبًا َوَرَهبًا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنَي }األنب ياء: من ِإهنَّ
   .90اآلية

 

اْدُعوُه له تعاىل: وَ ومن أهم شروط وآداب الدعاء وأسباب اإلجابة، اإلخالص هلل تعاىل؛ لقو 
يَن }األعراف:    .29خُمِْلِصنَي َلُه الدِ 

 

ومن آدابه حضور القلب، وترصد األزمان الشريفة كيوم عرفة، وشهر رمضان، وساعة اجلمعة، 
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والثلث األخري من الليل، وبني األذان واإلقامة، واغتنام األحوال الشريفة كحال السجود، 
 ..والتقاء اجليوش، ونزول الغيث .

 

ألون هللا  يس كان السلف الصاحلوإذا أراد املرء أن يدعو فليسأل هللا كل حاجة أرادها، فقد 
كل شيء حىت شسع النعل، امتثاال لقوله صلى هللا عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته 

 حىت يسأله امللح، وحىت يسأله شسع نعله إذا انقطع. رواه الرتمذي.

 

من اجلائز فقط، بل من املستحب أن تدعو هللا أن يرزقك املال ومن هذا يتبني لك أنه ليس 
 احلالل، وأن ال تفَت بذلك املال.

 

 وال يعد هذا اشرتاطا، وإمنا هو دعاء حسن مشروع.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1428رمضان  ‰19
 "حكم الدعاء ابهلداية للزواج من شخص حمدد .389

ƒ حمدد، وما هي األدعية واآلايت اليت ـ]هل جيوز الدعاء ألحد ابهلداية للزواج من شخص
 نقرؤها؟[ـ

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

 

فدعاء هللا تعاىل ابلزواج من شخص معني أمر ال أيابه الشرع وال مينع منه، ألن الزواج مباح 
أن يدعو  معني، واألوىليف أصله، فيكون دعاء هللا به مباحاً أيضاً، ولو كان ذلك بشخص 

 املرء هللا تعاىل أن خيتار له ما فيه اخلري، فاختيار هللا للعبد خري من اختياره لنفسه، قال هللا
ًئا َوُهَو َشرٌّ لَّكُ  ًئا َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوَعَسى َأن حتُِبُّواْ َشيـْ ْم َوهللاُ يـَْعَلُم تعاىل: َوَعَسى َأن َتْكَرُهواْ َشيـْ

 .19339[ ، وراجعي الفتوى رقم: 216 تـَْعَلُموَن ]البقرة:َوأَنُتْم الَ 
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وصاحب احلاجة يسأل حاجته مهما كانت، ومن أهم األشياء ابلنسبة للمسلم الزواج، 
فينبغي للمسلم أن يسأل هللا أن يرزقه الزوجة الصاحلة، وكذلك األمر ابلنسبة للمسلمة، 

 فتسأل هللا أن يرزقها الزوج الصاحل.

 

يسألون هللا كل شيء حىت شسع النعل، امتثاالً لقول النيب صلى  السلف الصاحلكان وقد 
هللا عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته حىت يسأله امللح، وحىت يسأله شسع نعله إذا 

 انقطع. رواه الرتمذي.

 

وليس هناك دعاء خاص ابلزواج، فللعبد أن يتخري من الدعاء ما شاء لطلب حاجته من ربه 
ر أوقات إجابة الدعاء كالثلث األخري من الليل ويف السجود وبني األذان واإلقامة وليتح

وليدع هللا وهو موقن ابإلجابة، وعليه أن ال يستعجل اإلجابة، فقد قال النيب صلى هللا عليه 
 وسلم: ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع إبمث أو قطيعة رحم، ما مل يستعجل. رواه مسلم.

 

ز وجل أن ييسر أمر زواج أبناء وبنات املسلمني وأن حيصن فروجهم وجينبنا ونسأل هللا ع
 وإايهم الفَت واملنكرات إنه ويل ذلك والقادر عليه.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425مجادي األوىل  ‰22
 "يشرع للمرأة سؤال رهبا أن يرزقها الزوج الصاحل .390

ƒذكر ق على هللا عوهنم.. فـ]ورد يف حديث لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم )ثالث ح
منهم: الناكح الذي يريد العفاف( ، فهل هذا احلديث ينطبق على الذكور واإلانث أي لو 
أرادت الفتاة العفة ابحلالل.. هل يسهل هللا هلا أمرها وهي غري قادرة على البوح هبذا األمر.. 

يث يشمل احلد ألن املتعارف عليه أن الشاب هو الذي يصرح برغبته ابلزواج.. فهل هذا
الذكور واإلانث على حد سواء.. وهل يفضل للفتاة أن تتوجه إىل هللا تعاىل ابلدعاء أن 
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يرزقها الزوج الصاحل أم أن األمر فيه حياء من هللا تعاىل، وماهي األدعية احملبذة يف مثل هذه 
 احلالة؟[ـ

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

فصاحب احلاجة يسأل مواله حاجته مهما كانت، ومن أهم األشياء ابلنسبة للمسلم الزواج، 
 فينبغي للمسلمة أن تسأل هللا أن يرزقها الزوج الصاحل.

 

يسألون هللا كل شيء حىت شسع النعل، امتثااًل لقوله صلى هللا  كان السلف الصاحلوقد 
ا انقطع. ه امللح، وحىت يسأله شسع نعله إذعليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته حىت يسأل

 رواه الرتمذي.

 [ .60وقال تعاىل: َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ]غافر: 

ولكن ال يوجد دعاء مأثور خاص هبذه املسألة لكن األدعية الكثرية من الكتاب والسنة 
 اآلخرة نا آتنا يف الدنيا حسنة، ويفاجلامعة خلريي الدنيا واألخرة تشمل هذه املسألة مثل: رب

حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي 
اليت فيها معاشي وأصلح يل آخريت اليت إليها معادي واجعل احلياة زايدة يل يف كل خري 

مت آجله ما علواجعل املوت راحة يل من كل شر، اللهم أين أسألك من اخلري كله عاجله و 
منه وما مل أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما مل أعلم ... إىل غري ذلك من 
األدعية املأثورة اجلامعة خلريي الدنيا واآلخرة وهي موجودة يف كتب األذكار، مث إن للمسلم 

 أن يدعو مبا شاء مما أحب ولو مل يرد مضمونه صرحياً يف األدعية املأثورة.

د لى هللا عليه وسلم: ثالث حق على هللا عوهنم: اجملاهد يف سبيل هللا، واملكاتب يريوقوله ص
األداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الرتمذي واإلمام أمحد يف املسند وغريمها. الظاهر 
وهللا أعلم أنه عام يشمل كل من أراد بنكاحه العفاف من الذكور واإلانث فحق على هللا 

ينه، قال املباركفوري يف حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي: )ابب ما جاء يف تعاىل أن يع
اجملاهد واملكاتب والناكح وعون هللا إايهم قوله )ثالثة حق على هللا عوهنم( أي اثبت عنده 
إعانتهم أو واجب عليه مبقتضى وعده معاونتهم )اجملاهد يف سبيل هللا( أي مبا يتيسر له 
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اآلالت )واملكاتب الذي يريد األداء( أي بدل الكتابة )والناكح الذي اجلهاد من األسباب و 
 يريد العفاف( أي العفة من الزىن.

قال الطييب: إمنا آثر هذه الصيغة إيذاان أبن هذه األمور من األمور الشاقة اليت تفدح اإلنسان 
نه قمع الشهوة وتقصم ظهره لوال أن هللا تعاىل يعينه عليها ال يقوم هبا وأصعبها العفاف، أل

اجلبلية املركوزة فيه وهي مقتضى البهيمية النازلة يف أسفل السافلني، فإذا استعف وتداركه 
 عون هللا تعاىل ترقى إىل منزلة املالئكة وأعلى عليني. انتهى

وكما حيتاج الرجل إىل اإلعانة من هللا تعاىل على قمع شهوته وكبح غريزته فكذلك املرأة، 
 ما بنكاحه أن يعف نفسه أعانه هللا تعاىل.فإذا قصد كل منه

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425شعبان  ‰21
 "دعاء العبد أن يرزق الزوجة الصاحلة مطلوب .391

ƒـ]أريد سؤال حضرتكم عن الدعاء إىل هللا والتضرع له خبصوص الزواج؟[ـ 

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

 

من أجلِ  العبادات، وأعظم القرابت إىل هللا تعاىل، حيث يعرتف العبد بفقره  فإن الدعاء
 وحاجته هلل تعاىل.

وهلذا صح عنه صلى هللا عليه وسلم من حديث النعمان بن بشري رضي هللا أنه قال: "الدعاء 
 هو العبادة" رواه أبو داود وابن ماجه.

 [ .60ِجْب َلُكْم( ]غافر:وقال تعاىل: )َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوين َأْستَ 

وصاحب احلاجة يسأل حاجته مهما كانت، ومن أهم األشياء ابلنسبة للمسلم الزواج، 
فينبغي للمسلم أن يسأل هللا أن يرزقه الزوجة الصاحلة، وكذلك األمر ابلنسبة للمسلمة، 

 فتسأل هللا أن يرزقها الزوج الصاحل.

هللا  ىت شسع النعل، امتثااًل لقوله صلىيسألون هللا كل شيء ح كان السلف الصاحلوقد 
عليه وسلم: "ليسأل أحدكم ربه حاجته حىت يسأله امللح، وحىت يسأله شسع نعله إذا انقطع" 

                                         
 10/903فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)



433 

 

 رواه الرتمذي.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423مجادي األوىل  ‰10
 "ما الذي يقال حلفظ النعمة ودوامها .392

ƒتكتب  ديث الشريف )كاملباركة اليتـ]ماهي صيغة التربيك أو املباركة اليت وردت يف احل
 على املنزل اجلديد(

 هل هي ما شاء هللا أوتبارك هللا ال قوة إال ابهلل؟ نرجو اإلفادة جزاكم هللا خريا.ً [ـ

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

 

 عليه قال رسول هللا صلى هللافقد أخرج ابن مردويه عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال: 
وسلم: من أنعم هللا عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من ال حول وال قوة إال ابهلل. مث قرأ رسول 

ُ ال قـُوَّةَ ِإالَّ اِبَّللَِّ  }الكهف:  هللا صلى هللا عليه وسلم: َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت َجنـََّتَك قـُْلَت َما َشاءَ اَّللَّ
عن أنس مرفوعا: ما أنعم هللا على عبد نعمة يف أهل أو مال أو    .وأخرج أبو يعلى39

 ولد، فيقول: ماشاء هللا ال قوة إال ابهلل، إال دفع هللا عنه كل آفة حىت أتتيه منيته. وقرأ: َوَلْوال
لسلف كان ا  . وقد 39ِإْذ َدَخْلَت َجنـََّتَك قـُْلَت َما َشاَء اَّللَُّ ال قـُوََّة ِإالَّ اِبَّللَِّ }الكهف: 

إذا دخلوا بيوهتم أو رأوا ما يعجبهم من أمواهلم قالوا: ماشاء هللا ال قوة إال ابهلل،  الصاحل
، ن ُ ال قـُوََّة ِإالَّ اِبَّللَِّ قل ذلك يتأولون قول هللا تعاىل: َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت َجنَـَّتَك قـُْلَت َما َشاَء اَّللَّ

وطي ذه اآلاثر القرطيب يف التفسري، والسيعن اإلمام مالك، وشيخه ابن شهاب وعروة. نقل ه
يف الدر املنثور وغريمها. وقال اجلصاص يف األحكام: وقد أفاد أن قول القائل منا: ما شاء 
هللا..ينظم رد العني، وارتباط النعمة، وترك الكرب.. ألنه إخبار أن صاحب اجلنة لو قال ذلك 

اضع اله.. ويشكر نعمة ربه عليه ويتو مل يصبها ما أصاهبا. وعلى هذا فمن أراد أن حيصن م
 يقولون. كان السلف الصاحلله.. فليقل كما قال القرآن الكرمي وكما 
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1425رمضان  ‰19
 "ال يشرع قراءة الفاحتة سرا يف بداية الدرس .393

ƒـ]بسم هللا الرمحن الرحيم 

ة بات قراءة سورة الفاحتأان معلمة ملادة االجتماعيات، يف بداية كل حصة أطلب من الطال
قراءة سرية لكي يتعودوا على ذكر هللا دائما، فهل يعترب ذلك بدعة، أفيدوين؟ جزاكم هللا 

 خرياً.[ـ

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

 

 صاحلكان السلف الفإن كل خري يف اتباع من سلف وكل شر يف ابتداع من خلف، وقد 
وان هللا عليهم أحرص منا على تعليم أبنائهم ذكر هللا والتعود على ذلك، ومع ذلك فلم رض

يكونوا أيمرون أوالدهم بقراءة سورة الفاحتة سراً يف بداية الدرس أو يف حلق العلم، فاألوىل 
اجتناب ذلك، وال أبس أن ختصصي هلم وقتاً يتعلمون فيه قراءة القرآن أو األذكار، أو حنو 

 األمور املشروعة. ذلك من

 وهللا أعلم.

 (2)." 1424شعبان  ‰12
 "الدنس.. معناه.. وكيفية تطهريه .394

ƒـ]كيفية التطهر من الدنس؟[ـ 

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

 

فالدنس لغة الوسخ، يقال دنس الثوب إذا توسخ، ومنه قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 اللهم نقين من اخلطااي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس. رواه البخاري ومسلم.

وعلى هذا فإن كان الوسخ "الدنس" جنساً وجب غسله من البدن والثوب ملن أراد الصالة، 
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وإن كان غري ذلك فال يلزم غسله، إال أنه حيسن ابإلنسان التجمل عموماً وللصالة خصوصاً،  
 رضوان هللا عليهم يفعلون. كان السلف الصاحلكما 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1424رمضان  ‰02
 "ليس العمل عذرا شرعيا يف أتخري الصالة حىت خيرج وقتها .395

ƒ ـ]أعمل أبحد مكاتب الوزراء وابلتايل فإن كثريا من األحيان يوجد لديَّ ضغط عمل شديد
ضاء وأبرر ق فال أستطيع أن أصلي فرض الصالة يف موعدها بل يف أغلب األحيان أصلي

ذلك لنفسي على أساس أن العمل عبادة ولكين أخاف أن أكون أعصي هللا بذلك فأرجو 
 اإلفادة؟[ـ

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

 

فتأخري الصالة عن وقتها احملدد هلا شرعا من غري عذر شرعي كبرية من كبائر الذنوب. قال 
  قال ابن 5ـ  4: فـََوْيٌل لِْلُمَصلِ نَي* الَِّذيَن ُهْم َعْن َصاَلهِتِْم َساُهوَن }املاعون: هللا تعاىل

 عباس: الذين يؤخروهنا عن وقتها.

 

ْوَن َغيًّا وقال تعاىل: َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َواتَـّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلقَ 
 ل ابن مسعود يف قوله تعاىل: َأَضاُعوا الصَّاَلَة. إضاعتها عن وقتها.  قا59}مرمي: 

 

، 40996فإذا كانت األخت السائلة تؤخر صالهتا حىت خيرج وقتها املبني يف الفتوى رقم: 
والفتاوى احملال إليها. فالواجب عليها التوبة إىل هللا تعاىل من أتخري الصالة عن وقتها، وليس 

ضوان هللا ر  كان السلف الصاحليف أتخري الصالة إىل خروج وقتها، وقد  العمل عذراً شرعياً 
 عليهم وال زال اخليار من هذه األمة يعملون ومل يكن عملهم عائقاً يف إقامة الصالة.

 

والقول أبن العمل عباده صحيح إذا كان العمل مباحًا وأحسن صاحبه نيته فيه، ولكن 
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أعظم من الصالة اليت هي الركن الثاين من أركان  العبادات تتفاوت يف األمهية، وال شيء
اإلسالم بعد الشهادتني، فال جيوز تقدمي أي عمل عليها إال مبسوغ شرعي، فاتقي هللا أيتها 
األخت السائلة وأدي الصالة يف وقتها، وستجدين الربكة يف عملك ورزقك. قال هللا تعاىل: 

َها اَل َنْسأَُلَك رِْزقًا حَنُْن نـَْرزُُقَك }طه: َوْأُمْر َأْهَلَك اِبلصَّاَلِة َواْصَطربْ عَ    وانظري 132َليـْ
، وكالمها حول أتخري الصالة عن 27851، والفتوى رقم: 10767لألمهية الفتوى رقم: 

، وكالمها حول عمل 19233، والفتوى رقم: 7550وقتها ألجل العمل، والفتوى رقم: 
 املرأة.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426ذو احلجة  ‰25
 "ما فات من العبادات ال يسقط ابلتوبة .396

ƒ ـ]غضب رجل مرة من امرأة كانت تلح عليه خبطبة ابنته البنها وكانت تقول له مىت نقرأ
الفاحتة فقال هلا مرة غاضبا ال فاحتة وال غامقة فضحك من معه لغضبته تلك.. هل تعترب 

وقف ياذ ابهلل ولكن من املهذه ردة علما أبن املوقف مل يستهدف االستهزاء ابلسورة والع
نفسه ... فما احلكم؟؟ وهل جيب على التائب أن يقوم أبداء بعض العبادات اليت كانت 

 عليه قضاء يف السابق؟؟ جزاكم هللا خريا[ـ

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

 

[ . ويقول 30حلج:ِت اَّللَِّ فـَُهَو َخرْيٌ لَُه ِعْنَد َرب ِِه ايقول هللا تعاىل: َذِلَك َوَمْن يـَُعظِ ْم ُحُرَما
َا ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوِب ]احلج:  [ .32تعاىل: َذِلَك َوَمْن يـَُعظِ ْم َشَعائَِر اَّللَِّ فَِإهنَّ

فاملسلم دائمًا ينبغي له أن يكون معظمًا لدينه ولكل ما له به صلة، وخاصة لكتاب هللا 
ة وينبوع احلكمة وآية الرسالة وكالم هللا تعاىل الذي ال أيتيه الباطل من الذي هو عمدة املل

 بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد.

 رضوان هللا عليهم وقافني عند كتاب هللا تعاىل، فقد روى البخاري يف وكان السلف الصاحل
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دينة فنزل ي املقال: قدم عيينة بن حصن الفزار  -رضي هللا عنهما-صحيحه عن ابن عباس 
على ابن أخيه احلر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي هللا عنه يف جملسه فقال 
له: اي ابن أخي إن لك يدا عند هذا األمري فاستأذن يل عليه، فأذن له، فلما دخل قال 
 لعمر: هي اي ابن اخلطاب وهللا ما تعطينا اجلزل وال حتكم فينا ابلعدل، فغضب عمر حىت

هم أن يبطش به، فقال له احلر بن قيس اي أمري املؤمنني إن هللا تعاىل يقول: ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر 
[ . وإن هذا من اجلاهلني، فما جاوزها عمر 199اِبْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي ]األعراف: 

 حني تالها احلر، وكان عمر وقافاً عند كتاب هللا.

 دما يذكر شيء يتعلق بكتاب هللا تعاىل أو بدينه.هكذا كان السلف عن

ويذكر املؤرخون أن هارون الرشيد خرج يوماً يف أهبة ملكه فاستقبله رجل من الرعية من أهل 
الذمة وقال له: اتق هللا، فنزل عن جواده وسجد تواضعاً هلل تعاىل، فقيل له يف ذلك فقال: 

 هللا، أخذته العزة ابإلمث.أعوذ ابهلل من أن نكون ممن إذا قيل له: اتق 

إال أنه يوحي ابلغفلة وعدم االنتباه واالهتمام -وما قاله هذا الرجل وإن كان ليس بردة 
 والتعظيم حلرمات هللا تعاىل.

وما دام قد صدر منه هذا اجلواب لتلك املرأة الذي يقارن فيه فاحتة الكتاب ابلغامقة فإن 
التائب  يعمل ما استطاع من أعمال الرب واخلري، فإنعليه أن يتوب إىل هللا تعاىل ويستغفر و 

 من الذنب كمن ال ذنب له.

هذا فيما خيص التائب وهل عليه أن يقضي العبادات اليت كانت عليه؟ نعم، جيب على 
التائب أن يقضي ما عليه من حقوق هلل تعاىل ولعباده، فقد جاء يف صحيح البخاري عن 

ة من جهينة قالت: اي رسول هللا: إن أمي ماتت ومل حتج ابن عباس رضي هللا عنهما، أن امرأ
أفأحج عنها؟ قال: نعم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: 

 فاهلل أحق ابلقضاء.

 وعلى هذا فإنه يلزم التائب واملفرط أن يقضيا ما عليهما من ديون هلل تعاىل ولعباده.
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1423ربيع الثاين  ‰25
 "حكم إمامة القاتل عمدا .397

ƒـ]هل جيوز إمامة القاتل عمدا؟[ـ 

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

 

فإن القاتل عمداً فاسق فسقاً غليظاً إذا مل يتب مما فعل توبة نصوحاً، وقد كره بعض السلف 
  ينبغي ترتيبه إمامًا للمسلمني، فقد اشرتط بعض أهل العلم يفالصاحل الصالة خلفه، وال

اإلمام الراتب عدم الفسق، ففي التاج واإلكليل على خمتصر خليل املالكي: قال ابن عرفة: 
 من شرط اإلمام عدم فسقه.

 

وأما إذا كان الفاسق إمامًا متغلباً، فإن الصالة خلفه صحيحة وعليه إمث فسقه، كما يف 
اري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم صحيح البخ

 وهلم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.

يصلون خلف أئمة اجلور كاحلجاج وغريه من األمراء الذين ُعِلم  كان السلف الصاحلوهلذا 
 .23182فسقهم وسفكهم للدماء، وملزيد من الفائدة نرجو االطالع على الفتوى رقم: 

  أعلم.وهللا

 (2)." 1425رجب  ‰05
 "ممارسة رايضة ركوب األمواج هنار رمضان.. رؤية شرعية .398

ƒ.ـ]ابسم هللا الرمحن الرحيم 

 

ممارس لرايضة ركوب املوج ابملغرب: تضاربت  10.000فتوى عاجلة وجد هامة ينتظرها 
مضان ر األسئلة واختلفت الشروحات واملربرات خبصوص ممارسة رايضة ركوب املوج يف شهر 
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 املبارك الكرمي حيث يظل السؤال يطرح كل ما أقبل علينا شهر رمضان من كل سنة.

 

هل جيوز ممارسة رايضة ركوب املوج يف شهر رمضان على النحو االحرتايف؟ واملقصود  -1
هنا ابلنحو االحرتايف وهو أن بعض الشباب يف أواخر التسعينات إىل غاية اليوم وفقوا يف 

دولية ما دفع هبم للتعاقد مع داعمني رمسيني غربيني فتوجب على كل  الوصول إىل مراتب
منهم متثيل قميص راعيه الرمسي، وإن صح التعبري يف كل احملافل حيث يتوجب عليه كذلك 
االمتثال للتدريب والسفر املستمر للبحث عن أعلى وأقوى األمواج يف مجيع أحناء العامل وقد 

 ملعظم.تصادف هده األخرية شهر رمضان ا

 

هل جيوز لكل هواة اللعبة ممارسة هذه الرايضة على حنو اعتيادي ونقصد هنا املمارسة  -2
االعتيادية أي املمارسة اليومية اليت يلجأ إليها كل ممارس إما إلشباع رغباته املدمنة على 

اء  يالتزحلق والتمتع بنشوة الركوب فوق املوج أو مللء فراغ روتيين كانت أسبابه ودواعيه أش
 كثرية لسنا بصددها يف هدا املوضوع؟

 

السادة األفاضل علماء ومشايخ األمة، إننا من خالل هدا الطرح املتواضع نود تقدمي خدمة 
جليلة ينتظرها اآلالف من املمارسني هلد الرايضة واليت ليست حديثة يف بالد املغرب بل 

بط، لعربية املتحدة وابلضبعدها بسنوات قليلة ظهرت ابإلمارات ا 1960مورست مند سنة 
أبوظيب والشارقة، وأخريا وليس آخرا اليمن وفلسطني. واليت أصبحت شبيبة هدا البلد متألقة 
يف العديد من امللتقيات والتظاهرات العاملية، هبذا الطلب نتقدم وأملنا كبري أن نتوصل بفتوى 

كد  حق الرايضة وأأو اجتهاد يقوم على أسس شرعية من خالل ما قاله املوىل عز وجل يف
املصطفى عليه أزكى الصالة والسالم، وما قيل وما يقال على لسان السلف الصاحل وإننا 
وهللا نتوق إىل فتوى واضحة مفصلة نقنع هبا ممارسي هده اللعبة من خالل حماولة طرحها يف 

انر  دموقعنا األول من نوعه يف العامل العريب والغريب والناطق ابللغة العربية حيث ختم
االضطراابت واالختالفات يف صورة هده الرايضة ومزاولتها يف شهر رمضان املعظم. إخويت 
يف العقيدة، أمتىن أن يفهم النص فهما صحيحا وإن كان هناك نقص يف التوضيح فمين وإن  
كان واضحا فمن هللا، وكي تبىن فتوى صحيحة أطلب منكم فضال ال أمرا زايرة املوقع زايرة 
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 تكون خفيفة حىت يتسىن لنا معرفة دواليب اللعبة وشكرا. وجب أن ال

 

ملاذا ابلعربية -ن من حن-أهم املرافق اليت ننصح بزايرهتا للتعرف على توجهنا: كلمة البد منها 
 أرشيف املوقع.-أهدافنا -

 

مالحظة: هي رايضة ركوب املوج وليس الركوب على اللوح الشراعي، حيث أن بعض إخواننا 
ون بني لوح التزحلق فوق األمواج واللوح الشراعي. وجزاكم هللا خري جزاء. يف العرب خيلط

انتظار ردكم الكرمي تفضلوا منا فائق االحرتام والتقدير والعرفان ابجلميل. نرجو إدراج اسم 
 املفيت وشكرا.[ـ

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

 

سائل الكرمي رابط املوقع الذي يرغب منا اإلطالع عليه، ولكننا نقول بداية: فلم يدرج لنا ال
من املعلوم أنه جيب على املسلم أن حيتاط لعبادته الواجبة فال يبطلها بشيء وقد قال هللا 

ْعَماَلُكْم. }حممد: أَ تعاىل: ... اَي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َواَل تـُْبِطُلوا 
33.   

 

قال السعدي رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية: ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها 
 بقطعها، أو اإلتيان مبفسد من مفسداهتا.. . اهـ.

 

ومن ذلك الصيام فيجب على الصائم أن حيفظ صومه من أن يفسده، وال جيوز له أن يفعل 
يفسد صومه به، ولذا نص أهل العلم على حرمة انغماس ما يعلم أو يغلب على ظنه أنه 

الصائم يف املاء إن علم أن املاء يصل إىل جوفه من ذلك االنغماس، كما قال األذرعي من 
مُيِْكُنُه  الشافعية: ... َلْو َعَرَف ِمْن َعاَدتِِه أَنَُّه َيِصُل ِمْنُه إىَل َجْوِفِه َأْو ِدَماِغِه اِباِلْنِغَماِس َواَل 

 تََّحرُُّز َعْنُه َأْن حَيُْرَم ااِلْنِغَماُس َويـُْفِطَر َقْطًعا ... اهـ من حتفة احملتاج.ال

 

والنيب صلى هللا عليه وسلم منع الصائم من املبالغة يف االستنشاق فقال: ... وابلغ يف 
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 االستنشاق إال أن تكون صائما. رواه األربعة وصححه ابن خزمية.

 

يف االستنشاق مع أهنا مشروعة يف األصل خشية أن يدخل شيء فمنع الصائم من املبالغة 
من املاء إىل اجلوف، وأمر صلى هللا عليه وسلم من تعمد القيء أبن يقضي كما يف قوله 

 صلى هللا عليه وسلم: ... َوَمْن اْستَـَقاَء فـََعَلْيِه اْلَقَضاُء. رواه اخلمسة.

 

َشْيٍء ِإىَل  .. اَل َيْسَلُم يف اْلَغاِلِب ِمْن ُرُجوعِ ألنه كما قال أبو الوليد الباجي يف املنتقى: .
 َحْلِقِه ممَّا َقْد َصاَر ِفيِه فـَيَـَقُع ِبِه ِفْطرُُه.. . اهـ.

 

وبناء عليه فإذا علم أو غلب على الظن أن ممارسة ركوب األمواج سيرتتب عليها ابتالع املاء 
عليه  فطر من مارسها وابتلع املاء وجيبفإنه ال جيوز ممارسة تلك الرايضة أثناء الصيام، وي

 قضاء ذلك اليوم، كما جتب عليه التوبة إىل هللا تعاىل ألنه تعمد إفساد صومه.

 

وأما إذا علم أو غلب على ظنه أنه ميكنه التحرز من ابتالع املاء فال حرج يف ممارستها أثناء 
 أهل العلم ذلك.الصيام، ويكون حكمها حكم السباحة واالغتسال للصائم وقد أجاز 

 

ُهَما ثـَْوابً  ُ َعنـْ  َفأَْلَقاُه قال البخاري يف صحيحه: اَبب اْغِتَساِل الصَّائِِم: َوَبلَّ اْبُن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
يِه َوأاََن حَُّم فِ َعَلْيِه َوُهَو َصائٌِم َوَدَخَل الشَّْعيبُّ احْلَمَّاَم َوُهَو َصائٌِم.... َوقَاَل أََنٌس ِإنَّ يل أَبـَْزَن أَتـَقَ 

 َصائٌِم ... اهـ.

 

قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري: األبزن حجر منقور شبه احلوض، وكأن األبزن كان 
 مآلن ماًء فكان أنس إذا وجد احلر دخل فيه يتربد بذلك. . اهـ.

 

( : جتوز السباحة يف هنار رمضان، ولكن ينبغي 10/281وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة )
 أن يتحفظ من دخول املاء إىل جوفه. اهـ.للسابح 

 

وقال ابن عثيمني رمحه هللا تعاىل كما يف جمموع الفتاوى له: ... ال أبس للصائم أن يسبح، 
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وله أن يسبح كما يريد، وينغمس يف املاء، ولكن حيرص على أن ال يتسرب املاء إىل جوفه 
 بقدر ما يستطيع ... اهـ.

 

العورة أثناء ممارسة تلك الرايضة، أو تضييع شيء من  وننبه إىل وجوب التحرز من كشف
الفروض والواجبات كالصالة أو بر الوالدين أو غريمها، وكذا عدم التساهل يف النظر إىل 
عورات اآلخرين، أو ممارسة تلك الرايضة مع من يكشف عورته وحنو ذلك، كما ينبغي 

الصيام  من الطاعات، وساعات للصائم أن حيرص على التقرب إىل هللا تعاىل مبا يستطيع
 جيلسون يف كان السلف الصاحلأنفس من أن تضيع يف سباحة أو ركوب أمواج، وقد 

 املساجد يف الصيام ويقولون حنفظ صيامنا.

 

وقال جابر رضي هللا عنهما: إذا صمت فليصم مسعك، وبصرك، ولسانك عن الكذب، 
اه عل يوم صيامك وفطرك سواء. رو واملآمث، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، وال جت

 ابن أيب شيبة.

 

واعلم أيها السائل أن اإلكثار من ممارسة تلك الرايضة والسفر ألجلها قد يؤدي إىل الغفلة 
عن هللا والدار اآلخرة. وقد دلت السنة على أن اإلكثار من املباح قد يؤدي إىل الغفلة يف 

 لصيد غفل. رواه أمحد.مثل قوله صلى هللا عليه وسلم: ... من اتبع ا

 

قال احلافظ يف الفتح: ُهَو حَمُْمول َعَلى َمْن َواَظَب َعَلى َذِلَك َحىتَّ َيْشَغلُه َعْن َغرْيه ِمْن 
يِنيَّة َوَغرْيَها. اهـ.  اْلَمَصاِلح الدِ 

 

 وهللا أعلم

 (1)." 1430رمضان  ‰18
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 "تصيبها نوابت ضحك كلما طافت ابلبيت .399

ƒتزمة ابلصلوات املفروضة والنوافل كاملة من صيام وزكاة وحج ـ]والديت سيدة فاضلة مل
وتالوة كثرية جدا للقرآن، وأكثر ما مييزها إنفاقها على الفقراء مببالغ كبرية جدا فهي ال ترتك 
أحدا حمتاجا سواء كان قريبا أو غريبا، وابالضافة إىل ذلك فهي كثريا ما تقوم ابلعمرة واحلج، 

ث هلا شيء عجيب أثناء الطواف حول الكعبة إذ تنتاهبا حالة وسؤايل اي سيدي أنه حيد
هسرتاي من الضحك املتواصل ملرة واحد ولدقائق معدودة أثناء سبع مرات الطواف، بدون 
أي سبب وحتاول جاهدة منع نفسها من الضحك ولكنها ال تستطيع وهذا حيدث هلا يف  

حلرم حالة من احلزن ملا حيدث يف اكل مرة تسافر إىل العمرة وهي مرات كثرية مث تنتاهبا 
 الشريف وال تدري سببا هلذه احلالةالغريبة؟[ـ

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

 

فال شك أن هذا الفعل يتناىف مع اخلشوع وهيبة حرم هللا الذي جيب على املسلم أن يعظمه 
ملكان طاعة هللا عز وجل واخلضوع لعظمته يف ذلك ا ويشغل قلبه ولسانه ومجيع جوارحه يف

ويف الطواف ببيت هللا احلرام خاصة، فقد قال هللا عز وجل: َذِلَك َوَمن يـَُعظِ ْم ُحُرَماِت اَّللَِّ 
َا ِمن30فـَُهَو َخرْيٌ لَُّه ِعنَد رَب ِِه ]احلج: ْقَوى تَـ  [ ، وقال تعاىل: َذِلَك َوَمن يـَُعظِ ْم َشَعائَِر اَّللَِّ فَِإهنَّ

 [ .32اْلُقُلوِب ]احلج:

 

رضوان هللا عليهم إذا أراد أحدهم دخول مكة املكرمة حرسها  كان السلف الصاحلوهلذا 
 هللا استعد لذلك نفسياً وبدنياً واغتسل والزم األذكار.

 

ولذلك تنصح هذه السيدة إذا أرادت دخول مكة املكرمة حرسها هللا أبن تستعد لذلك 
أهنا قادمة على حرم هللا اآلمن وعلى أعظم بقعه وأشرف مكان وأن عليها  وتستشعر يف قلبها

اخلضوع التام وما استطاعت من اخلشوع وتكثر من األدعية واألذكار مع استحضار املعىن 
 يف قلبها.

 

وعليها أن تكثر من االستعاذة ابهلل تعاىل من الشيطان الرجيم وتستعني به على كل حال، 
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اسك على الوجه املطلوب، فإن عمرهتا صحيحة وأداؤها للفرائض وما دامت تؤدي املن
والنوافل وإحساهنا إىل الناس ال شك أنه عمل جليل وخري عظيم تؤجر عليه وتشكر وستجد 

 ثوابه عند هللا عز وجل إن شاء هللا تعاىل، فاهلل تعاىل ال يضيع أجر من أحسن عمالً.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425مجادي األوىل  ‰19
 "حكم األضحية بنية تسهيل الزواج .400

ƒ ـ]أان فتاة أفكر أبن أضحي أضحية يف عيد األضحى املبارك القادم على نية تيسري أمر
 زواجي ألنين أشعر أبن أمر زواجي عسري جدا وأدعو هللا دائما أن يرزقين الزوج الصاحل ...

 

ية وعلى نية ضحفهل أستطيع أن أنوي نيتني بنفس الوقت على الذبيحة أبن تكون يل أ
 تيسري أمر زواجي؟ أم األفضل أن أنوي فقط من أجل تيسري الزواج؟

 

وهل برأيكم الذبيحة تفيد يف تيسري الزواج؟؟؟ وإن كان اجلواب نعم فأرجو إيضاح مدى 
 اإلفادة؟ ؟؟ وهل جيب أن أقوم بتوزيعها على الفقراء فقط أم جيوز أن آكل قسما منها؟

 

عدم زواجي فهل سأستفيد من الذبيحة يف منع أذى السحر  ويف حال وجود سحر من أجل
 أن يصيبين؟

 

أعلم أبن أسئليت كثرية ولكن وهللا من كثرة حزين وأملي من هذا املوضوع، فإن عدم زواجي 
إىل اآلن وعسرته يؤثر على حيايت االجتماعية والنفسية كما يؤثر على عالقايت مع أفراد 

سوى  عصبية ودائما أشعر بتوتر وال أستطيع أن أركز بشيءعائليت أشعر أبين أتعامل معهم ب
 التفكري هبذا األمر ...

 

 فأرجوكم ساعدوين ماذا أفعل؟
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 وجزاكم هللا كل خري.[ـ

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

 

ه، ألنه ال مانع منفاألضحية سنة مؤكدة، وفيها أجر عظيم، وقصدك هبا تسهيل أمر الزواج 
جيوز للمسلم أن يقوم ابألعمال الصاحلة ويرجو من هللا هبا جلب النعم ودفع النقم وغفران 

 الذنوب وحنو ذلك، وال يؤثر ذلك على األضحية.

 

 صاحلكان السلف الومن أسباب تيسري الزواج طاعة هللا تعاىل واإلكثار من دعائه، وقد 
يسألون هللا كل شيء حىت شسع النعل، امتثاال لقوله صلى هللا عليه وسلم: ليسأل أحدكم 

 ربه حاجته حىت يسأله امللح، وحىت يسأله شسع نعله إذا انقطع. رواه الرتمذي.

 

  60وقال تعاىل: َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم }غافر: من اآلية
 

ذه املسألة، وال أن لألضحية أتثريا خاصا بذلك، ولكنها من ومل يرد دعاء مأثور خاص هب
مجلة الطاعات اليت هبا سعادة الدنيا واآلخرة. فاتقي هللا تعاىل جيعل لك خمرجا وييسر لك 
أمرك، وأكثري األدعية الكثرية من الكتاب والسنة اجلامعة خلريي الدنيا واآلخرة مثل: ربنا 

حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح يل ديين الذي هو  آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة
عصمة أمري، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخريت اليت إليها معادي، 
واجعل احلياة زايدة يل يف كل خري، واجعل املوت راحة يل من كل شر، اللهم إين أسألك 

وأعوذ بك من الشر كله عاجله  من اخلري كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما مل أعلم،
وآجله، ما علمت منه وما مل أعلم ... إىل غري ذلك من األدعية املأثورة اجلامعة خلريي الدنيا 
واآلخرة. وهي موجودة يف كتب األذكار، مث إن للمسلم أن يدعو مبا شاء مما أحب ولو مل 

 يرد مضمونه صرحيا يف األدعية املأثورة.

 

ظة على أوامر هللا تعاىل، وأن تتذكري دائما أن ما شاء هللا كان وما ونوصيك ابلصرب واحملاف
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مل يشأ مل يكن، وأن بعد العسر يسرا، وما أعطي أحد عطاء خريا وأوسع من الصرب، كما 
 ورد يف احلديث.

 

 وقال الشاعر:

 

 والصرب كامسه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل.

 

ن أبن أتخري الزواج سببه السحر فليس ابلضرورة أوننصحك أيضا بعدم الدخول يف الوهم 
يكون بسببه. نعم إذا ثبت لديك وجود ذلك فعليك ابلرقية الشرعية، وانظري الفتوى رقم: 

2244. 
 

ويستحب للمضحي أن يقسمها إىل ثالثة أجزاء، فيأكل جزءا، ويتصدق ِبزء، ويهدي 
 جزءا، ولو تصدق هبا كلها فال حرج يف ذلك.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1427ذو احلجة  ‰18
 "التصرف يف اهلبة اليت قبضت يف حياة الواهب وصحته .401

ƒ)ـ]زوجيت هي الوحيدة لوالديها كان هلا أخ وتويف قبل زواجه )هل هلا احلق يف مرياثه 

 

حاليا زوجيت هي من تقوم ابإلنفاق على والديها من مايل اخلاص ىب ولكن عن طيب خاطر 
 أيمرها بذلكمىن وكامل الرضا وأان من 

 

والد زوجيت له إخوة أشقاء ثالث نسوة واحدة فقط على قيد احلياة وله إخوة من األم فقط 
 أخ وثالث نسوة متوىف منهم واحدة
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والد زوجيت منذ حوايل سنة تقريبا تنازل لزوجيت عن أرضه الزراعية واليت هي تقريبا كامل 
 مرياثه نظرا لكوهنا مل تقصر معهم يف أي شيء

 

 تفكر اآلن يف التربع ِبزء من قيمة هذه األرض لبناء معهد ديين يقام حاليا كصدقة زوجيت
 جارية تكون لوالدها ووالدهتا بعد مماهتم وإعطاء جزء أخر لعماهتا.

 

والسؤال هو كيف يتم توزيع مرياث والد زوجيت بعد مماته وهل ما تفكر فيه زوجيت صحيح 
 ؟وما هو النصاب املمكن إعطاؤه لعماهتا

 

 ويف حالة مت توزيع املرياث ككل هل يتم احتساب النفقات اليت تنفقها عليهم اآلن؟

 

 أرجو تفهم املوضوع والرد ابستفاضة من فضلكم.[ـ

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

 

اإلخوة  ألب حيجبفزوجتك ليس هلا حق يف مرياث أخيها املتوىف مادام األب موجودا ألن ا
واألخوات مجيعا من املرياث حجب حرمان. واألرض اليت وهبها والد زوجتك هلا إن كان 
قد وهبها هلا يف صحته أو مرضه غري املخوف وكانت زوجتك قد قبضتها يف حياة أبيها، 
وصارت تتصرف فيها تصرف املالك فهي صحيحة انفذة، وصارت األرض هلا، وهلا أن 

أو هبة وحنو ذلك، وأما إذا مل تقبض األرض يف حياة أبيها أو كان أبوها  تتصرف فيها ببيع
قد وهب هلا األرض يف مرضه املخوف فهذه هبة غري انفذة، فإذا مات األب كانت األرض 

 للورثة مجيعا على حسب النصيب الشرعي لكل واحد منهم.

 

كم الرجوع هلبة فليس لوأما ما تنفقه زوجتك على أبويها من مالك أنت إن كان على سبيل ا
فيه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: العائد يف هبته كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه. وإن  

 كان على سبيل الدين فلكم الرجوع فيه وأخذه من الرتكة.

 

وإذا كانت زوجتك موسرة وكان والداها معسرين فإن نفقتهما واجبة على زوجتك، وليس 
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مها فيما تنفقه عليهما، ألهنا نفقة واجبة عليها فليس هلا أن ختصهلا حينئذ الرجوع مطلقا 
 من املرياث بعد وفاة والديها.

 

وإذا تويف والدها عن ابنته وزوجته وإخوانه وأخواته املذكورين يف السؤال ومل يرتك واراث غريهم  
ي تعصيبا قكأب مثال فإن لزوجته الثمن، ولبنته النصف، وألخته الشقيقة وإخوته األشقاء البا

للذكر مثل حظ األنثيني، إن كان له إخوة أشقاء كما قد يفهم من العبارة. وأما اإلخوة 
 واالخوات من األم فليس هلم نصيب من املرياث ألهنم حمجوبون حجب حرمان ابلبنت.

 

وننبه األخ السائل إىل أنه ال ينبغي االنشغال مبوضوع إرث مل ميت صاحبه بعد، فرمبا مات 
عما مل  يكرهون األسئلة كان السلف الصاحلظن نفسه واراث فيصري موراث، وقد من كان ي

 يقع، فإذا سئلوا عن شيء مل يقع يقولون: دعوه حىت يقع.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429صفر  ‰24
 "الوصية جتب إذا كان عليه حق خياف أن يضيع إذا مل يوص .402

ƒب الذي يتوفاه هللا وال يكت ـ]مسعت يف أحد أشرطة التسجيالت اإلسالميه أن املسلم
 وصيته حيرم من خماطبة املوتى املسلمني يف القرب، فأمتىن أن توضحوا يل هذه القضيه وتعطوين

 نصا أو بياان يساعد على كتابة الوصية؟[ـ

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

 

مل وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعفإن الوصية مشروعة بنص كتاب هللا تعاىل 
الصحابة والسلف الصاحل، وجتب على املسلم يف حالة ما إذا كان عليه حق شرعي خياف 
أن يضيع إذا مل يوص به كأمانة أو دين، فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ما حق امرئ 

 مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده.
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ل ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ذلك إال قا
 ووصييت عندي. رواه البخاري ومسلم.

ويستحب ملن ترك ماالً أن يوصي منه لألقربني والفقراء والصاحلني إذا مل يكن يف ذلك ضرر 
ليل املال ا كان املوصي قعلى الورثة، وحترم الوصية إذا كان فيها ضرر على الورثة، وتكره إذ

وله وارث حيتاج له، وتباح للغين، فهذا حكم الوصية فهي واجبة يف الواجب، مستحبة يف 
 املستحب، حمرمة يف احلرام.

 أما كون موتى املسلمني ال خياطبون إال من أوصى فلم نقف عليه.

 يكتبون وصاايهم، ومما كانوا يكتبون يف مقدمتها: كان السلف الصاحلوقد 

 سم هللا الرمحن الرحيم:ب

هذا ما أوصى به فالن بن فالن أنه يشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له ويشهد أن 
حممداً عبده ورسوله، وإن الساعة آتية ال ريب فيها وأن هللا يبعث من يف القبور، وأوصى من 

نوا مؤمنني، اترك من أهله أن يتقوا هللا ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا هللا ورسوله إن ك
يَن َفال مَتُوُتنَّ ِإالَّ   َوأَنـُْتْم وأوصاهم مبا أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: ِإنَّ اَّللََّ اْصطََفى َلُكُم الدِ 

ُمْسِلُموَن. فهذا منوذج ملقدمة الوصية ذكره عدد من أهل العلم عن السلف الصاحل، وال يلزم 
 التقيد به، فكيفما كتب املسلم وصيته جاز ذلك.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1424صفر  ‰18
 "حكم ما بقي عندك من مال يتحدد حسب العقد .403

ƒ 40ـ]ما حكم الدين يف شاب يعمل ابلقطاع احلكومي ويذهب مأمورية حمددة مببلغ 
جنيهاً سفر وإقامة ولكنه يصرف أقل من ذلك بعلم جهة العمل فما حكم الدين يف املبلغ 

 املتبقي له؟[ـ

 والسالم على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد: ^احلمد هلل والصالة

 

َ أَيُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأْلََمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها َوإِ  َذا َحَكْمُتْم فإن هللا تعاىل يقول يف حمكم كتابه: )ِإنَّ اَّللَّ
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 [ .58َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل( ]النساء:

ِمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن َرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل َفأََبنْيَ َأْن حيَْ ويقول تعاىل: )ِإانَّ عَ 
ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوماً َجُهواًل( ]األحزاب: َها َومَحََلَها اإْلِ  [ .72ِمنـْ

غري حق، فلهم بوقال صلى هللا عليه وسلم: "إن رجااًل يتحوضون )يتصرفون( يف مال هللا 
 النار يوم القيامة".

فجزى هللا خرياً األخ السائل على حرصه على دينه وحتريه احلالل، فكثري من الناس أصبح 
هدفه مجع املال، وال يهمه بعد ذلك من أين جاء هذا املال أمن حالل أم من احلرام؟ وخاصة 

 إذا كان املال العام.

حرزون من املال العام أشد التحرز، وكان عمر رضوان هللا عليهم يت وكان السلف الصاحل
رضي هللا عنه يقول: أان مع بيت املال كناظر مال اليتيم، إن استغىن استعف، وإن افتقر أكل 

ْأُكْل ابملعروف.. يشري إىل اآلية الكرمية: )َوَمْن َكاَن َغِني ًا فـَْلَيْستَـْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقريًا فـَْليَ 
 [ .6نساء:اِبْلَمْعُروِف( ]ال

وكان عمر بن عبد العزيز له مصباحان: مصباح حلاجته اخلاصة، ومصباح ألعمال الدولة، 
 فإذا انتهت أعمال الدولة أطفأ املصباح واستعمل مصباحه اخلاص.

ونقول لألخ السائل: إذا كان املبلغ املذكور خمصصًا هلذه السفرة أو هذا العمل، وبذل هو 
 يعترب ملكاً له. من اجلهد ما يوفر منه مبلغاً 

أما إذا كانت جهة العمل تتحمل النفقات احملددة وما استهلك هلذا الغرض، فإن ما بقي 
 يرجع إىل جهة العمل، واحلقيقة أن احلكم يف هذا األمر هو جهة العمل.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423مجادي األوىل  ‰04
 "أقوال العلماء يف تربع الصغري .404

ƒ سنة التصدق حبليها؟[ـ 16ـ]هل جيوز لفتاة عمرها 

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:
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ِفُقوا فإن اإلسالم حيث على فعل الرب والتسابق إىل اخلري، قال تعاىل: َلْن تـََناُلوا اْلربَّ َحىتَّ تـُنْ 
 [ .48رْيَاِت ]املائدة:[ . وقال تعاىل: فَاْسَتِبُقوا اخلَْ 92ممَّا حتُِبُّوَن ]آل عمران:

رجااًل ونساء يتسابقون لفعل اخلري وبذل أغلى ما ميلكون يف سبيل  وكان السلف الصاحل
 دينهم ومرضاة رهبم.

 وإذا كان املتربع أو املتصدق صغرياً مل جيرب وكان املتربَّع به كثرياً فإن إنفاذ ذلك يتوقف على
ْن آَنْسُتْم تبارك وتعاىل: َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا النِ َكاَح َفإِ إمضاء ويل أمره، واألصل من ذلك قول هللا 

ُهْم ُرْشداً فَاْدفـَُعوا إِلَْيِهْم أَْمَواهَلُْم ]النساء:  [ .6ِمنـْ

ومذهب مالك: أن الصغري إذا بلغ وآنس الويل منه رشدا: دفع إليه ماله ورفع عنه احلجر، 
صرف حلياة مدة، ويشهد عليها أهنا أهل للتوزاد لألنثى أن تتزوج ويدخل هبا الزوج وجترب ا

 وحفظ املال.

أما األئمة اآلخرون فلم يشرتطوا لرفع احلجر عن الصغري إال البلوغ والرشد، ويف رواية أخرى 
عن اإلمام أمحد أنه اشرتط الزواج والوالدة أو طول التجربة، وهذا قريب من مذهب اإلمام 

يف سنن سعيد بن منصور عن شريح القاضي أن  وقد استدلوا لذلك مبا -رمحه هللا-مالك 
عمر رضي هللا عنه عهد إليه إال جييز عطاء اجلارية حىت تتزوج وتلد ولداً ومل يعرف له خمالف 

 من الصحابة فكان شبه إمجاع.

واخلالصة: أن تربع هذه الفتاة إذا أمضاه أبوها فهو جائز، أو كانت متزوجة وجمربة للحياة 
 .. فهو جائز كذلك وأما إذا مل تكن كذلك فال.والتصرف يف املال .

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423ربيع الثاين  ‰26
 "حكم العمل يف مكان مغصوب .405

ƒـ]ما حكم العمل يف دائرة حكومية أرضها مغصوبة؟[ـ 

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

 

 بته.م أنه مغصوب، ولو كانت احلكومة هي اليت اغتصفال جيوز للمسلم أن يعمل يف مكان يعل
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والعمل مع املغتصبني يف املكان املغصوب ال جيوز، ألنه عون هلم على معصيتهم وإقرار هلم 
 على ابطلهم وتعاون معهم على اإلمث والعدوان.

 [ .2مثِْ َواْلُعْدَواِن ]املائدة: قال هللا تعاىل: َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِ  َوالتـَّْقَوى َوال تـََعاَونُوا َعَلى اأْلِ 

رضوان هللا عليهم يبتعدون عن الظََّلمة وأعواهنم، جاء يف كتاب  كان السلف الصاحلوقد 
الزواجر عن اقرتاف الكبائر للهيثمي: قال سعيد بن املسيب: ال متألوا أعينكم من أعوان 

 الظلمة إال ابإلنكار من قلوبكم لئال حتبط أعمالكم الصاحلة.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1424مجادي األوىل  ‰29
 "العزوف عن الزواج بسبب االنشغال ابلعبادة والرايضة .406

ƒ سنة رغم ما يتمتع به من صحة ومال ال يريد الزواج، ألنه لن جيد  30ـ]شاب عمره
الوقت للقيام أببسط حقوق زوجته. فوقته ابلفعل ال يسمح. فهو يوزع يومه بني العبادة 

ساعات ينام فيها ليال. اآلن عزم على  7والرايضة والعمل وما يتبقى له سوى وطلب العلم 
 عدم الزواج هلذه الظروف.

 فهل يعترب آمثا؟ وهل إذا مات على هذا احلال هل يعاقب؟[ـ

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

 

 ُكلِ  ة ويف الكون كله كما قال هللا تعاىل: َوِمنْ فإن الزواج من سنن هللا تعاىل يف هذه احليا
  وهو من سنن األنبياء واملرسلني كما 49َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن }الذارايت:

  وقال 38د:عقال هللا تعاىل: َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُساًل ِمْن قـَْبِلَك َوَجَعْلَنا هَلُْم أَْزَواًجا َوُذر ِيًَّة }الر 
النيب صلى هللا عليه وسلم: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين. رواه البخاري 
ومسلم. وقال صلى هللا عليه وسلم: اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... 
 . احلديث. رواه البخاري ومسلم. والزواج من انحية حكمه الشرعي تعرتيه األحكام التكليفية

نرجو االطالع عليهما.  3011، 41647اخلمسة. وقد بينا ذلك ابلتفصيل يف الفتويني: 
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م وهم ميارسون عبادهت كان السلف الصاحلوما ذكره السائل الكرمي ال مينع من الزواج فقد 
أكثر منا عبادة وأحرص عليها ويطلبون العلم ويتكسبون وال مينعهم ذلك من هذه السنة 

هذا الشاب بتقوى هللا تعاىل وابلزواج إذا مل يكن لديه مانع بدين أو  العظيمة، ولذلك ننصح
 مايل كما هو مبني يف األسئلة احملال إليها.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1427مجادي األوىل  ‰09
 "حكم لفت املرأة انتباه الرجل بغرض الزواج منه .407

ƒ فتاة حديثة الحظت سلوكا لـ]أان أعمل يف شركة جو العمل فيها خمتلط ، يف الفرتة األخرية
التخرج كانت قد أتت كمتدربة من أجل تدريبها على كيفية أداء العمل وعلى بعض األنظمة 

 املستخدمة عندان يف القسم الذي أعمل به

 

حيث إن هذه الفتاة أصبحت حتاول أن جتعل من نفسها موضع اهتمام الشباب يف قسمي 
سمي والظاهر على سلوكها أهنا حتاول أن جتد أشهر من عملها يف ق 3وهذا بعد مرور فرتة 

 زوجا.

 

ما أريد أن أسال عنه هو هل سلوك هذه الفتاة حالل شرعا يف أن تبحث لنفسها عن  -1
 زوج من زمالئها يف العمل.

 

والسؤال الثاين هو ماذا جيب علي كشاب يتعرض ملواقف عديدة من قبل هذه الفتاة  -2
 جو العلم أبنين جمرب على عملي معها وال أستطيع تغيريحتاول فيها أن جتذب انتباهه مع 

 االختالط عندي يف الشركة.[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:
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فسلوك هذه الفتاة خاطئ وحمرم شرعا إن كان بتصنع وميوعة يف احلركات وخضوع ابلقول 
ات وحنو ذلك مما هو حمرم شرعا مهما كان غرضها، ولبس ملا يغري ويصف اجلسم من العباء

وكثري من النساء هداهن هللا وأصلحهن يفعلن ذلك إلغراء وإغواء الرجال، فهن من مصائد 
 الشيطان وحبائله وجيب نصحهن وختويفهن ابهلل من ذلك السلوك اخلاطئ.

 

د أن تسلك ال بوإذا أرادت الفتاة أن تبحث لنفسها عن زوج فال حرج عليها يف ذلك، لكن 
السبيل املشروع يف ذلك، واألوىل أن يتوىل ذلك عنها أبوها أو أخوها أو أحد أقارهبا وحمارمها  

يفعلون، فإن مل يكن هلا أحد من أولئك واحتاجت لعرض نفسها   كان السلف الصاحلكما 
 هكي تعفها عن احلرام ووجدت ذا خلق ودين فعليها أن تلتزم يف ذلك بضوابط الشرع وآداب

فال ختضع ابلقول وال ختلو أبجنيب عنها أو تفعل ما ال جيوز هلا شرعا، وانظر الفتاوى ذات 
 .19196، 7550، 9990األرقام التالية: 

 

وأما ما يلزمك أنت يف ذلك اجلو املختلط ومع تلك الفتاة أو غريها فهو غض بصرك عن 
  ث معها خارج إطار العمل، وإناحلرام واجتناب اخللوة مع أية امرأة أجنبية عنك وعدم احلدي

كان األوىل واألسلم لك أن تبحث عن غريه مما هو خال من تلك الفتنة، وللفائدة انظر 
 .48640الفتوى رقم: 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1428شوال  ‰19
 "حكم طلب املرأة أو الرجل للعلم من بعضهما .408

ƒثري مد هلل ولذلك أجد الكـ]أان شاب يف السابعة عشر من العمر من هللا علي ابلعلم واحل
من اإلخوة يسألوين ويستفسرون مين عن بعض األشياء اليت أجيدها كنت أحتدث مع 

 "\" حمادثه خاصة\معظهمهم عرب املاسنجر 
وكانوا مجيعهم من الشباب حىت استضافتين إحدى األخوات بغرض العلم تكربين سنا مع 
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 يف شركة عرفت ذلك عندما عرضتأين ال أعلم سنها احلقيقي ولكين طالب وهي تعمل 
علي تصميم ورقة عمل للشركه اليت تعمل هبا، املهم أين حىت ال أعرف امسها واملعاملة بيننا 

" ومل أشعر قط أين أفعل شيئا خطأ حيث إين ال أجيبها مثال \" سؤال وجواب \رمسية جدا 
ت وجدت د املنتدايألهنا فتاة وأان فىت فأان أعامل اجلميع سواسية ولكن يف زايريت ألح

موضوعا عن هذا دخلت املوضوع وجدت اإلخوة فيه مينعون أي حديث مهما كان فما 
دمت أنت ذكر وهي أنثى ولست من حمارمها يبقى حرام حرام طبعا كالمهم عن غرف 

 احلديث والشات واملاسنجر

رام حوليس عن املنتدايت اليت يل سؤال آخر عنها سأضعه يف منوذج آخر فهل طلب العلم 
ما دام بني ذكر وأنثى؟ السيدة عائشة رضي هللا عنها كانت تعلم الرجال عرب حجاب أليست 
الشاشة والبعد الذي يبلغ عشرات ومئات الكيلومرتات حجاب كاف؟ أمتىن أن يكون السؤال 

 واضحا وغري مبهم.[ـ

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

 

ألصل يف الشرع منع أي عالقة بني رجل وامرأة أجنبيني سدا للذريعة، إال إذا كان ذلك فإن ا
مضبوطا ابلضوابط الشرعية من عدم اخللوة واالختالط املريب واخلضوع ابلقول واالقتصار 
على قدر احلاجة إذا دعت لذلك، فإذا كانت املرأة تسأل عما أشكل عليها من أمور دينها 

يف  رج يف ذلك شرعا. قال هللا تعاىل: َفال خَتَْضْعَن اِبْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذيأو دنياها.. فال ح
  . وقد أمر هللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني 32قـَْلِبِه َمَرٌض َوقـُْلَن قـَْوالً َمْعُروفاً }األحزاب: 

ُتْم ال تـَْعَلُموَن ِإْن ُكنْـ  بسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم، فقال تعاىل: َفاْسأَلوا أَْهَل الذ ِْكرِ 
  . وأهل الذكر يف كل شيء هم أهل االختصاص فيه، وقال النيب صلى هللا 43}النحل: 

عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه أصحاب السنن وصححه األلباين. 
 رجاال ونساء أيخذون العلم بعضهم من بعض ابلضوابط الشرعية كان السلف الصاحلوهلذا 

 اليت أشران إىل بعضها.

 

وعلى ذلك؛ فطلب املرأة أو الرجل للعلم من بعضهما ليس حبرام إذا ضبط ابلضوابط 
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الشرعية، ورمبا انتقل من مرحلة اجلواز إىل الوجوب، سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق 
ت وأمن اوسائل االتصال املختلفة مع االحتياط التام وعدم احملادثة يف الغرفة اخلاصة يف الش

 .22324الفتنة من اجلانبني. وملزيد من الفائدة نرجو االطالع على الفتوى رقم: 
 وهللا أعلم.

 (1)." 1425شعبان  ‰18
 "رغبة الفتاة يف الزواج والعقبات اليت حتول دون ذلك .409

ƒ ـ]أحببت شخصا وال أعرف ما العمل ألنين أخاف هللا ولكن قليب فارغ أحس عندما
أرجوكم ساعدوين  19ود طاقه ألكمل تعليمي اجلامعي عمري يكون فارغا بعدم وج

ومل 20وخصوصا ألن زمننا تغري ليس مثل زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم تتعدى الفتاة 
 تتزوج حبجه غالء املهر بسبب العادات ما ذنبنا نريد التغري ولكن..[ـ

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

 

فنسأل هللا تعاىل لك الثبات والتوفيق وجزيت خريا على خشيتك لربك وخوفك منه، فذاك 
دليل على إميانك فدومي عليه وال يصدنك الشيطان إبغوائه ووساوسه، وسيبدل هللا عسرك 
إىل يسر، وحزنك إىل فرح، ومهك إىل فرج، وضيقك إىل سعة إن علم منك صدق النية 

 واخلشية منه. واإلخالص له والرهبة

 

وأما ما وقعت فيه من حب ذلك الشخص فال خيلو حالك إما أن يكون ذلك عن قصد 
منك بعد تعاطي األسباب املفضية من النظر والكالم وغري ذلك من األمور احملرمة فهذا ال 

 جيوز، وعليك أن تتويب إىل هللا سبحانه وتعاىل منه توبة نصوحا.

 

رج عليك إذ ال يكلف هللا نفسا إال وسعها. ولكن ال جيوز وأما إن كان عن غري قصد فال ح
 9360والفتوى رقم:  4220لك التمادي يف ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 
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وإن كان الشاب الذي وقعت يف حبه ذا خلق ودين وقد رغب يف الزواج منك فال مانع أن 
الفتوى رقم:  بيناه ختربي أمك أو أابك أو تكلمي من خيربمها عن رغبتك يف الزواج منه كما

 .12767، 18430، 9990وملزيد الفائدة راجعي الفتاوى التالية:  15025
 

واما مشكلة غالء املهور وغريها من األسباب اليت يتخذها األولياء ذريعة لعضل من حتت 
أيديهم عن الزواج فإهنا مشكلة خطرية ال يقرها الشرع وال يقبلها العقل كما بينا يف الفتوى 

 .31508والفتوى رقم:  3074رقم: 
 

 لصاحلكان السلف اكما -وبدل سعي الويل يف تزويج موليته وبذل األسباب يف ذلك 
صار األولياء مينعون من حتت أيديهم من الزواج ألتفه األسباب، سيما ضيق ذات  -يفعلون

وا حُ اليد انسني أو متناسني وعده سبحانه ابلغىن ملن قصد اإلعفاف كما يف قوله: َوأَْنكِ 
ْضِلِه َواَّللَُّ اأْلَاَيَمى ِمْنُكْم َوالصَّاحِلِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقرَاَء يـُْغِنِهُم اَّللَُّ ِمْن فَ 

  فال جيوز لألولياء ذلك، فعليهم أن يتوبوا إىل هللا وال يعضلوا بناهتم 32َواِسٌع َعِليٌم }النور: 
أيديهم من النساء إذا وجدن كفئا، والعربة ابخللق والدين أساسا ال  أو أخواهتم أو من حتت

ابملال أو غريه، وينبغي عليهم السعي يف تذليل العقاب اليت غالبا ما تعيق طريق الزواج وهي  
 فنرجو مراجعتها واالطالع عليها. 21759كثرية، وقد بينا بعضها يف الفتوى رقم: 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 4261مجادي الثانية  ‰19
 "تسمية املولود ابسم براء ورؤى .410

ƒ )ـ]ما حكم تسمية الولد إبسم )براء( وما حكم تسمية البنت إبسم )رؤى= وهو مجع رؤاي
 [ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:
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 و لغة.يكره شرعا أفال مانع شرعا من تسمية الولد ابسم براء أو الرباء، وليس يف ذلك ما 

 

من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن بعدهم يسمون  كان السلف الصاحلوقد 
الرباء، وأمساء الصحابة من األمساء احملمودة، وكان منهم الرباء بن عازب والرباء بن مالك 

 أخو أنس بن مالك رضي هللا عنهم أمجعني.

 

رؤى، فليس يف ذلك ما مينع يف األمساء من  وكذلك ال مانع أيضا من تسمية البنت ابسم
 التعبيد لغري هللا تعاىل أو التزكية أو امليوعة أو أمساء الكفار وشعاراهتم..

 

 فإذا جتنب املسلم هذه األمور وما أشبهها فال مانع من التسمية مبا شاء.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425ذو احلجة  ‰23
 عد موته"يسأل عن نصيب زوجته وأبنائه وبناته ب .411

ƒ شقق وبدروم وأربعة حمالت، وعندي أربع بنات وثالثة أوالد. ومت  9ـ]أمتلك عمارة هبا
زواج الثالث أوالد يف ثالث شقق، وأان وزوجيت وهي أم أوالدي وبنايت يف شقة. فكيف 
يقسم هذا العقار بعد وفايت علما أبن الشقق اخلالية وعددهم مخسة والبدروم واحملالت 

 ين حىت ال أظلم أحداً من أبنائي وبنايت؟مؤجرة. أفيدو 

 

 وجزاكم هللا خرياً.[ـ

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

 

فنقول ابتداء ال ينبغي لك أخي السائل أن تشغل نفسك بكيفية قسمة الرتكة وأنت ما زلت 
 املاً لورثتك إذا مل تفعل.حياً، ولست مطالباً شرعاً ببيان قسمتها، وال تعد ظ
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ومن املعلوم أنه قد تتغري األحوال عما هي عليه اآلن، فقد يزداد لك وارث قبل موتك، وقد 
 ينقص أحد الوارثني الذين ذكرهتم.

 

لة عما مل يكرهون األسئ كان السلف الصاحلفال ينبغي التخرص بقسمة تركة احلي، وقد 
لعموم : دعوه حىت يقع، ولكننا جنيب على سبيل ايقع، فإذا سئلوا عن شيء مل يقع يقولون

 فنقول:

 

فإن لزوجته  -كأب أو أم-من تويف عن زوجة وأربع بنات، وثالثة أبناء ومل يرتك واراثً غريهم 
-للذكر مثل حظ األنثيني، وهم يشرتكون  -الذكور واإلانث-الثمن، والباقي بني أوالده 

قق واحملالت، املؤجرة وغري املؤجرة يف كل جزء من الش -على حسب النصيب الشرعي
 .120684املسكونة من قبل بعضهم وغري املسكونة، وانظر للفائدة يف ذلك الفتوى رقم: 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1430مجادي األوىل  ‰22
 "تويف عن أب وزوجتني وأربع بنات .412

ƒ واحدا، أما املرأة بنات وولدا  3ـ]رجل واحد متزوج ابمرأتني اثنتني؛ املرأة األوىل أجنب منها
الثانية فأجنب منها بنتني وولدا واحدا. ولكن تويف الولدان من كلتا املرأتني فبقيت األخوات 

بنات والزوجتني معا، ووالد  4سوى واحدة، يعين تويف الولدان وبنت واحدة، فبقي من الكل 
 اجلميع.

 

 فكم سيكون نصيب كل واحد منهن من املرياث يف حالة موت الزوج؟[ـ

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

 

فلم يتبني لنا املقصود بقول السائل يف آخر السؤال )ووالد اجلميع( وإذا كان املقصود به هو 
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والد الزوج، فيكون حينئذ الرجل تويف عن أب وزوجتني وأربع بنات ... فإن لزوجتيه الثمن، 
ْم ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة صيب الزوجات.. فَِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فـََلُهنَّ الثُُّمُن ممَّا تـَرَْكتُ لقول هللا تعاىل يف ن

  وللبنات الثلثان فرضا، لقول هللا تعاىل يف مرياث البنات: 12ُتوُصوَن هِبَا َأْو َدْيٍن }النساء: 
  وألبيه السدس فرضا، لقول 11ا تـََرَك }النساء: فَِإْن ُكنَّ ِنَساًء فـَْوَق اثـْنَـَتنْيِ فـََلُهنَّ ثـُلُثَا مَ 

ُهَما السُُّدُس ممَّا تـََرَك ِإْن َكاَن َلُه َوَلٌد }النساء:    وما 11هللا تعاىل: َوأِلَبـََوْيِه ِلُكلِ  َواِحٍد ِمنـْ
أسهم،  6سهما، لكل زوجة  96بقي بعد ذلك أيخذه األب تعصيبا، فتقسم الرتكة على 

 أسهم أيخذها األب تعصيبا. 4سهما فرضا، وتبقى  16لألب سهما، و  16ولكل بنت 

 

وننبه السائل إىل أن األوىل له أن ال يشغل نفسه بشيء مل يقع بعد، ورمبا يقع على خالف 
ما يظن، ويكون الورثة غري هؤالء، فرمبا مات بعضهم قبله أو ولد له مولود آخر غري بناته 

ال عما يكرهون السؤ  كان السلف الصاحلقد املوجودات اآلن، فتختلف القسمة حينئذ، و 
 مل يقع.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1430حمرم  ‰28
 "من تويف عن زوجة وابنة وأخوين ألب وثالث أخوات ألب .413

ƒ ـ]أان متزوج ومل أجنب من زوجيت هذه وىل ابنة من زوجة أخرى منفصل عنها وىل إخوة من
الزوجة والبنت وإخويت ولدان وثالثة األب ذكور وإانث، ما النصيب الشرعي للورثة، وهم 

 بنات وكلهم من األب. والدى والديت متوفيان؟[ـ

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

 

فلم يذكر لنا األخ السائل من هو املتوىف املراد قسمة تركته، وإن كان يعين كيف توزع تركته 
يل اإلمجال: من تويف عن زوجة وابنة وأخوين من األب وثالث هو بعد مماته فنقول على سب

أخوات من األب ومل يرتك واراًث غريهم، فإن لزوجته الثمن، والبنته النصف، والباقي يقسم 
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 بني أخويه وأخواته للذكر مثل حظ األنثيني.

 

، نوال ينبغي لألخ السائل أن يشغل نفسه بشيء مل يقع بعد، ورمبا يقع على خالف ما يظ
ويكون الورثة غري هؤالء، فرمبا مات بعضهم قبله، أو ولد له مولود آخر غري ابنته املوجودة 

 يكرهون السؤال عما مل يقع. كان السلف الصاحلاآلن، وقد 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429ربيع الثاين  ‰15
 "ال ينبغي التخرص بقسمة تركة احلي .414

ƒى قيد احلياة وأمي على قيد احلياة وكذلك ـ]يل جدة ألمي لديها منزل ملكًا هلا وهي عل
يل خالة شقيقة على قيد احلياة أيضا وخال متوىف ولديه من األبناء ذكور وأانث على قيد 

 احلياة، ف كيف توزع تركة جديت بعد وفاهتا أفادكم هللا؟[ـ

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

 

تركة امليت تقسم على من كان حيًا من أقاربه )الورثة( بعد موته، ومبا أن  فمن املعلوم أن
جدتك ما زالت على قيد احلياة فال ينبغي التخرص بقسمة تركتها لعدم معرفة من سيكون 

يكرهون  كان السلف الصاحلحياً بعد موهتا، فرمبا مات بعض من ذكرهم السائل قبلها، وقد 
ى لوا عن شيء مل يقع يقولون: دعوه حىت يقع، ولكننا جنيب علاألسئلة عما مل يقع، فإذا سئ

سبيل العموم فنقول: من توفيت عن ابنتني وأوالد ابن ومل ترتك واراًث غريهم فإن البنتيها 
 الثلثني، والباقي ألوالد ابنها الذكور واإلانث للذكر مثل حظ األنثيني.

 

 وهللا أعلم.

 (2)." 1429ربيع الثاين  ‰01
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 كل من طعام األهل املخلوط بطعام أيتامهم"جيوز األ .415

ƒ ـ]يل أخت تويف زوجها وهلا ولدان وهي معلمة استقرت حاليا عند بيت أهلي وأان أسكن
مع أهلي يف الطابق الثاين عندما أنزل عند بيت أهلي أجدها مشرتية بعض الفواكة وغريها 

 ال األيتام؟[ـمن املواد أقوم ابملشاركة يف األكل هل هذا حرام ومن أكل أمو 

 ^خالصة الفتوى:

 

 جيوز األكل من طعام األهل ولو كان خملوطا بطعام أيتامهم.

 

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

 

فال مانع من األكل من طعام األهل واألخت بطيب أنفسهم، ولو كان خملوطا بطعام أيتامهم 
 ة وجتري به العادة.وهو مما تدعو إليه احلاج

 

خيلطون طعامهم بطعام أيتامهم وأيكل منه اجلميع ويف ذلك يقول  كان السلف الصاحلوقد 
ُْم َخرْيٌ َوِإْن خُتَاِلطُوُهْم فَِإْخَواُنُكمْ   َوهللُا يـَْعَلُم هللا تعاىل: َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْليَـَتاَمى ُقْل ِإْصاَلٌح هلَّ

  220َوَلْو َشاء هللاُ ألْعنَـَتُكْم ِإنَّ هللاَ َعزِيٌز َحِكيم. }البقرة: اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ 
 

 .33265وللمزيد انظر الفتوى: 
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429ربيع الثاين  ‰01
 "ال جيوز وصف عامل ابلفسق جملرد رأي فقهي خاليف .416

ƒ،،،ـ]السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

ناء فتوى بتحليل ما أحرم هللا مثل كشف الوجه وحتليل الغ هل جيوز القول عن عامل ما يصدر
 أبنه فاسق أم يعترب هذا من اجتهاده وماذا جيب علينا جتاه فتواه؟[ـ
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 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

وب اليت ذنفال شك أن حترمي ما أحل هللا تعاىل أو حتليل ما حرم أمر منكر، ومن كبائر ال
حذران هللا تعاىل منها، حيث يقول جل وعال: َوال تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسنَـُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا 

( فمن حرم حالاًل أو 116َحالٌل َوَهَذا َحرَاٌم لِتَـْفرَتُوا َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب )النحل: من اآلية
أيذن به  إمثًا عظيمًا وشرع للناس ما مل أحل حرامًا مقطوعًا بتحرميه أو بتحليله فقد ارتكب

 هللا، واستحق أن يوصف ابلفسق والظلم والكفر..

 يتوقفون طوياًل عندما يصل األمر إىل -رضوان هللا عليهم- كان السلف الصاحلوهلذا 
التحرمي والتحليل، وكانوا يتحرجون وحيذرون من كلمة حرام أو حالل، إال ما ورد فيه نص 

 ي الداللة.قطعي الثبوت قطع

 وكثرياً ما جند يف تعبريهم عن األمور االجتهادية: ال ينبغي أو ال أحب أو أكره..

 ومن هذا الباب املسائل الفرعية اليت حتتمل اإلابحة واحلرمة والكراهة.

وهلذا فال جيوز وصف عامل ابلفسق جملرد رأي فقهي يف مسألة فرعية يرى أن الصواب فيها  
رعية معتربة، وخاصة إذا كانت هذه املسألة من املسائل اخلالفية كذا بناء على معطيات ش

 اليت كثرت فيها األقوال وتباينت حوهلا اآلراء قدميا وحديثاً مثل: كشف الوجه واليدين..

فقد نُقل االختالف عن السلف الصاحل من الصحابة والتابعية واألئمة الكبار يف مثل هذه 
، ومل يفسقه، ألن هذا النوع من االختالف هو من املسائل، ومل يتهم أحد منهم اآلخر

 االختالف السائغ الذي له حظ من النظر.

وقد حذر العلماء من الوقوع يف أعراض الناس عموماً ويف أعراض العلماء خصوصاً، وذلك 
 ملا جاء يف كتاب هللا تعاىل ويف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من التنفري من الوقوع يف

لناس، فقد نقل النووي عن ابن عساكر قوله: اعلم وفقين هللا وإايك ملرضاته، وجعلنا أعراض ا
ممن يتقيه حق تقاته أن حلوم العلماء مسمومة، وسنة هللا يف هتك أستار منتقصيهم معلومة، 
وأن من أطلق لسانه يف العلماء ابلثلب باله هللا قبل موته مبوت القلب: ال جَتَْعُلوا ُدَعاَء 

ُ الَِّذيَن يـََتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم لِ الرَّسُ  َنُكْم َكُدَعاِء بـَْعِضُكْم بـَْعضاً َقْد يـَْعَلُم اَّللَّ َواذاً فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن وِل بـَيـْ
َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم )النور:  ( .63خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
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جوح يف مثل هذه املسائل أن تتحرى الراجح فتأخذ به، وتدع املر  والذي ينبغي أن تكون عليه
وال تذم القائل به، وال تتهمه أو تقع يف عرضه، وِكْل نيته إىل هللا تعاىل الذي يعلم السر 

 وأخفى.

أن تطلع على التحقيق يف املسائل اليت أشرت إليها مدعوماً  -أخي الكرمي-وإبمكانك 
 يح الصواب إن شاء هللا تعاىل على موقعنا هذا.ابألدلة وأقوال العلماء وترج

 وهللا أعلم.

 (1)." 1424صفر  ‰20
 "الشك يف التلفظ ابلنذر .417

ƒ ـ]حاليت هي كاآليت: من شدة استقذاري وكرهي لنظام التعليم اجلامعي قررت أن ال أعمل
مهندسا مدنيا عندما أخترج وعاهدت نفسي على ذلك، ومبا أين موسوس وسوست أين قلت 

يت )أعاهد هللا أن ال أعمل مهندسا مدنيا ومع أين مل أقل ذلك وأساسا ال أتصور نفسي اآل
وأان أقوهلا إال أن الفكرة ظلت تالحقين هل عاهدت هللا أم ال، وظلت نفسي حتدثين أنه 
من املمكن أن أكون حلفت ولكن ال أظن أين عاهدت هللا، وهنا ظهرت وسوسة أخرى 

اجرتتين األخرية إىل أن أحلف فعال ومرتني أن ال أعمل هل أان حلفت أم مل أحلف، و 
مهندسا مدنيا، فقلت إذا حىت أستطيع أن أعمل علي كفارة العهد وكفارة اليمينني ولكين  
كلما قرأت اآليه )ومنهم من عاهد هللا( قلت إنه ال جيوز يل أن أرجع عن عهدي، وحىت 

رة أين عندما أهني دراسيت لن أعمل اآلن أان يف اجلامعة ومل أعمل مهندسا بعد ولكن فك
جتعلين بال حافز للدراسة وجتعلين كالسجني مصااب ابإلكتئاب، وإن قلتم ملاذا ستكمل دراسة 
إن مل تكن ستعمل قلت أكمل طاعة أليب وأمي، وأان أكتب اآلن ظهرت وسوسة أخرى أين 

غريه، علما  من املمكن أن أكون عاهدت هللا أن ال أعمل مهندسا بشكل عام مدين أو
أبين يف قسم مدين وهذه الوسوسه األخرية أصابتين ابإلضطراب ألنين رمبا إن مل أضعها يف 
اعتباري فرمبا يكون تكفريي عن عهدي غري صحيح وال أدري ملاذا، فما احليلة وأرجو أن ال 
تكون اإلجابه بصورة عامة بل خصصوها علي حىت ال تدعوا جمااًل لتفكريي الوسواسي أن 
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سوس يل يف اإلجابه وهل إذا عملت مهندسا مدنيا بدون تكفري عن السابق فهل ستكون يو 
أموايل حراما، إن كانت اإلجابه ستكون مبنية على أين موسوس، فأرجو أن جتيبوا إجابه 
أخرى مبنية على أين لست موسوسا، وذلك ألين ال أعلم إن كنت موسوسا أم ال.. حتملوين 

 قلياًل؟ وشكراً.[ـ

 د هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:^احلم

 

فبما أنك مل تتلفظ ابلعهد الذي أصابتك الوسوسة فيه فإنه ال يلزمك النذر ما دمت مل 
تتلفظ به، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: إن هللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما 

 ومسلم. مل تعمل أو تتكلم.. رواه البخاري

 

والشك يف التلفظ ابلنذر ال يلزم به النذر ألن األصل عدمه، وإذا حلفت على عدم العمل 
يف مهنتك مث عملت بعد خترجك فإنه يلزمك كفارة ميني فقط، وليس كفارتني أو ثالاثً ألن 
احمللوف عليه أمر واحد وتكرار احللف إمنا هو للتأكيد فال تتعدد الكفارة به، وإن مل تكفر 

ن ميينك فاملال الذي تكسبه من العمل مال مباح وليس حراماً، ولكن تبقى يف ذمتك ع
 الكفارة ويلزمك إخراجها.

 

 مث إننا ننصح السائل الكرمي أبمرين:

 

األول: أن ال يشغل نفسه بشيء مل يقع بعد، فال يشغل نفسه مبا سيفعله بعد التخرج، وقد 
يقع، فإذا سئلوا عن شيء مل يقع يقولون: يكرهون األسئلة عما مل  كان السلف الصاحل

 دعوه حىت يقع.

 

الثاين: أن يعلم أن الوسوسة شرها مستطري وتدع صاحبها كأنه ال عقل له ويف مصاف 
اجملانني، فاتق هللا تعاىل وال تفتح على نفسك ابب شر قد يصعب عليك إغالقه، وال أبس 

لة نفسية، فرطة انجتة عن حاأبن تعرض نفسك على طبيب نفسي، فرمبا كان وسوستك امل
 وقد جاءت الشريعة ابألمر ابلتداوي.
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1429شوال  ‰27
 "حكم وضع ورقة يف املصحف عند مكان التسميع .418

ƒ ـ]أان معلمة يف حتفيظ القرآن الكرمي وأقوم بوضع ورقات بني صفحات املصحف ليسهل
 ائز؟علي فتح السورة عند التسميع للطالبات فهل هذا ج

 ابرك هللا فيكم.[ـ

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

 

فإذا كانت األوراق املذكورة نظيفة.. وملقصد شرعي مثل معرفة املكان املطلوب من املصحف 
 للتسميع أو غريه فال مانع منه إن شاء هللا تعاىل، وال يتناىف مع تعظيم املصحف الشريف.

 

رضوان هللا عليهم قد وضعوا على هناية السورة واألجزاء واألحزاب  كان السلف الصاحلفإذا 
وبدايتها عالمات اثبتة كتابة من جنس املصحف ليعلموا ذلك للطلبة وملن يقرأ يف املصحف، 

 فمن ابب أحرى جواز وضع عالمة أو أمارة تزال بزوال احلاجة منها.

 

و أمارة غري اثبتة يف املصحف ملعرفة مكان الدرس أو ما وعليه فال مانع من وضع عالمة أ
 أشبه ذلك.

 

 وهللا أعلم.

 (2)." 1429ذو القعدة  ‰26
 "األولوية حلفظ القرآن مع عدم إغفال التفسري والتفهم .419

ƒ ساعة يف اليوم ابإلضافة إىل أين طالب جامعي أدرس ابلتعلم عن بعد  12ـ]أان أعمل
حيزنين فإين أعلم أن من الواجب علي قراءة القرآن، سؤايل: وابختصار وقيت ضيق جداً وهذا 
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ما هو األحق أو األوىل يب أن أقرأ القرآن أم أن أحفظ )فأان ال أحفظ إال القليل وهذا يزيد 
من حزين( ، أم أن أقرأ تفسريه، فأي األمور أوىل، وكيف أنسق بني القراءة واحلفظ والتفسري 

 قيت يسرق مين، فأرجو االستدالل ابلشواهد حىت أفيد ممنفأان أشعر ابالرتباك وأشعر أن و 
 هم مبثل وضعي على بينة واستدالل؟[ـ

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

 

 فنسأل هللا تعاىل أن يبارك يف جهدك ووقتك ويعينك على تعلم كتابه، والتفقه يف دينه، مث
القرآن واالشتغال حبفظه وتفسريه من أجل األعمال وأعظمها أجراً عند إنه ال ريب أن قراءة 

هللا تعاىل، فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: خريكم من تعلم القرآن وعلمه. متفق 
 عليه.

 

وقد ثبت يف احلديث الصحيح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفًا من كتاب 
ة بعشر أمثاهلا، ال أقول: أمل حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، هللا فله به حسنة، واحلسن

وميم حرف. رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح. وذكره األلباين يف صحيح الرتغيب 
 والرتهيب وقال: صحيح.

 

وقال أيضا يف حديث آخر: اقرؤوا القرآن فإنه أييت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه. رواه مسلم 
: إن الذي ليس يف جوفه شيء من القرآن، كالبيت اخلرب. رواه الرتمذي وغريه. وقال أيضا

 عن ابن عباس.

 

رضي هللا عنهم ال يتجاوزون اآلية حىت يتعلموا مجيع ما فيها من  كان السلف الصاحلوقد 
األحكام، ويعملوا به، وإذا علمت أن جمرد قراءة القرآن من غري حفظ هلا فضل عظيم وكذلك 

 وتفسريه فإن أمكنك اجلمع بينهما فإن ذلك أفضل، وإن مل ميكن فقد سبقاالشتغال حبفظه 
، أن األولوية للحفظ لكن ال ينبغي أن يغفل التفسري 36593أن أوضحنا يف الفتوى رقم: 

 .51391والتفهم ملا يقرأ، وللفائدة يف هذا املعىن يرجى االطالع على الفتوى رقم: 
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 وهللا أعلم.

 (1)" .1428مجادي األوىل  ‰11
 "حكم ترديد اآلية مجاعة بغرض حفظها .420

ƒـ]سؤال من طرف إدارة مسجد أهل السنة مبدينة كارلسروه األملانية 

 

 لدينا يف املسجد حصة أسبوعية حنفظ فيها صفحة من كتاب هللا على الطريقة التالية

 

لسعدي ا يبدأ اإلمام خبطبة احلاجة مث يقرأ علينا أحد اإلخوة تفسري الصفحة من كتاب تفسري
للشيخ السعدي رمحه هللا مث يبدأ أحد اإلخوة املتقنني ألحكام التجويد بقراءة اآلية األوىل 
فرداي مث نقرأ اآلية كلنا مجاعة مخس مرات ونفس الشيء إىل أن نكمل نصف الصفحة مث 
نعيد النصف مخس مرات ونفس الطريقة ابلنسبة للنصف اآلخر وأخريا نعيد الصفحة بكاملها 

 رات ويف النهاية نكون قد حفظنا الصفحة بكاملها إن شاء هللا.مخس م

 

 ولإلشارة فإننا بدأان هبذه الطريقة منذ سنة وهلل احلمد نراها جيدة إن شاء هللا.

 

 فما حكم هذه الطريقة يف الشرع؟ وهل قراءة اآلية مجاعة للحفظ بدعة؟

 

 أفيدوان أفادكم هللا..

 

 وجزاكم هللا خرياً.[ـ

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

 

فال شك أن العمل الذي تقومون به من تعلم وتعليمه ومدارسته تفسريا وحفظا وجتويدا يعترب 
من أفضل األعمال وأكثرها أجرا وذخرا عند هللا تعاىل، نسأله سبحانه وتعاىل أن يبارك يف 

احل األعمال، يمه، والتفقه يف دينه، وأن يتقبل منكم صجهدكم ويعينكم على تعلم كتابه وتعل
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فقد ثبت يف الصحيح قوله صلى هللا عليه وسلم: ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا، 
يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم 

ماع ذا احلديث يدل على استحباب االجتاملالئكة، وذكرهم هللا فيمن عنده " رواه مسلم، فه
يف بيوت هللا، لتالوة القرآن، ألن ذلك سبب يف نزول الطمأنينة، وهبوط الرمحة، وحضور 

ان السلف كاملالئكة، ورضى هللا عن اجملتمعني وذكرهم يف السماء بعملهم املبارك. وقد 
ام، ويعملوا ا من األحكرضي هللا عنهم ال يتجاوزن اآلية حىت يتعلموا مجيع ما فيه الصاحل

به. أما القراءة على الطريقة املذكورة فهي صورة من صور القراءة اجلماعية، وهي حسنة عند 
 .27933أكثر أهل العلم. وقد أوضحنا كالمهم بتفصيل يف الفتوى رقم: 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1428مجادي األوىل  ‰03
 احلاجات"ختم القرآن ست مرات هل يكون سببا يف قضاء  .421

ƒ ـ]لقد مسعت من كثري من النساء كبريات السن أن قراءة بسم هللا الرمحن الرحيم على كامل
ختمات متتالية وترك اخلتمة السابعة حلني قضاء احلاجة املطلوبة من  6املصحف وذلك 

األفعال اليت تعجل يف قبول الدعاء وقضاء احلاجة كالزواج والتوفيق بني الرجل وزوجته، هل 
حالل أم حرام، وهل هو جائز ملن ال تعرف قراءة القرآن؟ لقد قالت يل إحدى جارايت هذا 

أن اقرئي القرآن على هذه الطريقة وسوف يوفق هللا بيين وبني زوجي الذي هو دائم التذمر 
مين، وأان واحلمد هلل فتاة ملتزمة وأقوم ِبميع واجباته علي، علما أبنين واحلمد هلل أعرف قراءة 

 [ـالقرآن.
 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

فإننا مل نقف على أصل للصورة املذكورة فيما اطلعنا عليه وهلذا ال ننصح السائلة الكرمية 
بفعلها، وننصحها بتقوى هللا تعاىل وابلدعاء والذكر واالستغفار والتوبة واإلكثار من تالوة 

أوقات اإلجابة، فاهلل تعاىل جييب دعوة الداعي إذا دعاه ويكشف الضر القرآن وخاصة يف 
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عن من انداه، كما قال سبحانه وتعاىل: َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِ  فَِإين ِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة 
اِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبواْ يل َوْليـُْؤِمُنواْ يب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ    ، والقرآن الكرمي 186البقرة:} الدَّ

هدى ورمحة وشفاء ونور.. كما قال سبحانه وتعاىل: اَي أَيُـَّها النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّْوِعظٌَة مِ ن 
  ، وعلى املسلم أن يتقرب 57رَّبِ ُكْم َوِشَفاء لِ َما يف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرمْحَةٌ ل ِْلُمْؤِمِننَي }يونس:

النيب  هبا هلل تعاىل ويتلوه على النحو الذي يرضيه سبحانه وتعاىل كما كان بتالوته ويتعبد
هللا تعاىل  رضوان هللا عليهم مث يدعو كان السلف الصاحلصلى هللا عليه وسلم يتلوه وكما 

ويسأله حاجته كما كان أنس رضي هللا عنه وبعض السلف يدعون عند ختم القرآن الكرمي. 
 رواه الدارمي.

 

 م.وهللا أعل

 (1)." 1425رمضان  ‰18
 "ثواب تالوة القرآن مرتتب على التالوة وعلى اخلتم .422

ƒـ]ما هي األفضال الواردة يف ختم القرآن، وهل الفضائل هو للقراءة أم للختمة؟ 

 

 وجزاكم هللا خريا.[ـ

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

 

يح عبادة عظيمة حيصل املسلم بسببها على أجور عظيمة، ففي صح فتالوة كتاب هللا تعاىل
 مسلم قال صلى هللا عليه وسلم:

 

 اقرءوا القرآن فإنه أييت يوم القيامة شفيعا ألصحابه.

 

ويف سنن الرتمذي وغريه من حديث عبد هللا بن مسعود قال: قال صلى هللا عليه وسلم: من 
 حلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول أمل حرف ولكن ألفقرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة، وا
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 حرف والم حرف وميم حرف.

 

ويف مسند اإلمام أمحد عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: يقال 
لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها. 

 ح اجلامع الصغري.صححه الشيخ األلباين يف صحي

 

وهذه اآلاثر اليت تدل على الرتغيب يف تالوة القرآن ال شك أهنا تنطبق على ختمه من ابب 
 أوىل ألن اخلتم هو تالوته كله، والشك أن هذا أعظم ثوااب من تالوة بعضه.

 

من الصحابة وغريهم حيرصون على تعمري أو قاهتم بتالوة القرآن  وكان السلف الصاحل
 على ختمه.واملواظبة 

 

 فهذا عبد هللا بن عمرو بن العاص أيمره النيب صلى هللا عليه وسلم قائال:

 

واقرأ القرآن يف كل شهر، قال: قلت: اي نيب هللا إين أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه يف  
كل عشرين، قال: قلت: اي نيب هللا إين أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأة يف كل عشر، 

 هللا إين أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه يف كل سبع وال تزد على ذلك. قال: قلت: اي نيب
 متفق عليه، وهذا لفظ مسلم

 

قال اإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم: وقد كانت للسلف عادات خملتفة فيما يقرءون  
كل يوم حبسب أحواهلم وأفهامهم ووظائفهم، فكان بعضهم خيتم القرآن يف كل شهر، 

م ين يوما، وبعضهم يف عشرة أايم، وبعضهم أو أكثرهم يف سبعة، وكثري منهوبعضهم يف عشر 
يف ثالثة، وكثري يف كل يوم وليلة، وبعضهم يف كل ليلة، وبعضهم يف اليوم والليلة ثالث 
ختمات، وبعضهم مثان ختمات وهو أكثر ما بلغنا. إىل أن قال: واملختار أنه يستكثر منه 

اد إال ماغلب على ظنه الدوام عليه يف حال نشاطه وغريه، هذا ما ميكنه الدوام عليه وال يعت
إذا مل تكن له وظائف عامة أوخاصة يتعطل إبكثار القرآن عنها، فإن كانت له وظيفة عامة  
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كوالية وتعليم وحنوذلك فليوظف لنفسه قراءة ميكنه احملافظة عليها مع نشاطه وغريه من غري 
 لى هذا حيمل ما جاء عن السلف. انتهى.إخالل بشيء من كمال تلك الوظيفة، وع

 

وقد ورد يف فضل اخلتم خبصوصه حديث من رواية عبد هللا بن عباس، قال: قال رجل: 
ايرسول هللا: أي العمل أحب إىل هللا، قال: احلال املرحتل، قال: وما احلال املرحتل، قال: 

يف  يف سننه واحلاكم الذي يضرب من أول القرآن إىل آخره كلما حل ارحتل. رواه الرتمذي
 املستدرك والطرباين يف املعجم الكبري والدارمي يف سننه والبيهقي يف شعب اإلميان.

 

لكن ضعفه الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة وضعيف اجلامع الصغري، وعليه فثواب تالوة 
أكثر  ةالقرآن مرتتب على التالوة وعلى اخلتم من ابب أوىل، املهم أنه كلما كانت القراء

 وأتقن كان الثواب أكثر.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425ربيع الثاين  ‰16
 "ال يؤخذ العلم ممن ليس أهال للقدوة .423

ƒـ]هل جيوز حفظ القرآن من شيخ خمالف للسنة؟[ـ 

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

 

علم نيني العاملني أهل التقوى والصالح ليتفإن األصل أن يصحب طالب العلم العلماء الراب
 منهم العلم والعمل واألخالق ... فإذا مل جيدهم فلينتقل إىل األمثل فاألمثل....

وال أيخذ العلم ممن ليس أهال للقدوة من أهل البدع واملعاصي؛ إال إذا مل جيد غريهم فهنا 
 من بدعهم.جيوز له أن يتعلم منهم القرآن، ولكن عليه أن ينتبه وحيذر 

رمحهم هللا ينتقون املشايخ الذين أيخذون عنهم العلم وحيذرون  كان السلف الصاحلفقد 
من أهل البدع واألهواء، ورمبا جتنبوا بعض العلماء الصاحلني الذين عندهم بعض التغفل.... 

د قفهذا اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن أتخذونه ... ول
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ممن يقول:  سبعني -يعين مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم–أدركت يف هذا املسجد 
قال فالن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإن أحدهم لو اؤمتن على بيت مال لكان 
به أميناً، فما أخذت منهم شيئاً ألهنم مل يكونوا من أهل هذه الشأن، فلما قدم علينا حممد 

 ري، ازدمحنا على اببه وكان شاابً ... انتهى.بن شهاب الزه

 ذكر ذلك عن مالك برواايت خمتلفة ابن عبد الرب يف التمهيد والذهيب يف السري.

واحلاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن ينتقي مشاخيه، وإذا مل جيد الشيخ املطلوب فله أن يتعلم 
 :طالع على الفتوى رقمالعلم وحيفظ القرآن على غريه، وملزيد من الفائدة نرجو اال

17137. 
 وهللا أعلم.

 (1)." 1424حمرم  ‰23
 "ال يؤخذ العلم ممن ليس أهال للقدوة .424

ƒـ]هل جيوز حفظ القرآن من شيخ خمالف للسنة؟[ـ 

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

 

يتعلم املني أهل التقوى والصالح لفإن األصل أن يصحب طالب العلم العلماء الرابنيني الع
 منهم العلم والعمل واألخالق ... فإذا مل جيدهم فلينتقل إىل األمثل فاألمثل....

وال أيخذ العلم ممن ليس أهال للقدوة من أهل البدع واملعاصي؛ إال إذا مل جيد غريهم فهنا 
 جيوز له أن يتعلم منهم القرآن، ولكن عليه أن ينتبه وحيذر من بدعهم.

رمحهم هللا ينتقون املشايخ الذين أيخذون عنهم العلم وحيذرون  كان السلف الصاحلفقد 
من أهل البدع واألهواء، ورمبا جتنبوا بعض العلماء الصاحلني الذين عندهم بعض التغفل.... 
فهذا اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن أتخذونه ... ولقد 

ممن يقول:  سبعني -يعين مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم–يف هذا املسجد أدركت 
قال فالن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإن أحدهم لو اؤمتن على بيت مال لكان 
به أميناً، فما أخذت منهم شيئاً ألهنم مل يكونوا من أهل هذه الشأن، فلما قدم علينا حممد 
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 نا على اببه وكان شاابً ... انتهى.بن شهاب الزهري، ازدمح

 ذكر ذلك عن مالك برواايت خمتلفة ابن عبد الرب يف التمهيد والذهيب يف السري.

واحلاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن ينتقي مشاخيه، وإذا مل جيد الشيخ املطلوب فله أن يتعلم 
 قم:الفتوى ر  العلم وحيفظ القرآن على غريه، وملزيد من الفائدة نرجو االطالع على

17137. 
 وهللا أعلم.

 (1)." 1424حمرم  ‰23
 "أفضل األوقات لتالوة القرآن الكرمي .425

ƒـ]ما هي األوقات املستحسن فيها تالوة القرآن؟[ـ 

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

 

كان السلف ، كما تدبر معانيهفينبغي للمسلم أن يشغل جلَّ وقته بقراءة كتاب هللا تعاىل و 
 يفعلون. الصاحل

فقد روى أبو داود أن بعضهم كانوا خيتمون يف سبع لياٍل، وعن بعضهم يف كل سٍت، وعن 
بعضهم يف كل مخٍس، وعن كثريين منهم يف كل ثالث لياٍل، ومنهم من كان خيتم مثاين 

اليوم عثمان ختمة يف الليل و  ختمات، أربًعا ابلليل وأربًعا ابلنهار، ومن الذين كانوا خيتمون
 بن عفان رضي هللا عنه، ومتيم الداري، وسعيد بن جبري، وجماهد، والشافعي، وآخرون.

إال أن الراجح هو أن األفضل عدم ختمه يف أقل من ثالث، لقول عبد هللا بن عمرو بن 
 أقل من يف العاص رضي هللا عنهما: أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال أقرأ القرآن

 ثالث. أخرجه لدارمي.

وإذا مل يستطع اإلنسان فعل هذا فإن أفضل األوقات اليت خيصصها للقراءة هي القراءة 
ِ آاَنءَ اللَّْيِل َوهُ  ُلوَن آاَيِت اَّللَّ ْم َيْسُجُدوَن ابلليل، لقول هللا تعاىل: ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ يـَتـْ

 [ .113]آل عمران:
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 وله صلى هللا عليه وسلم: نعم الرجل عبد هللا لو كان يصلي من الليل. رواه البخاري.ولق

 وكان إبراهيم النخعي يقول: اقرءوا من الليل ولو حلب شاة.

قال النووي يف كتابه التبيان: وإمنا رجحت صالة الليل وقراءته لكوهنا أمجع للقلب وأبعد عن 
اء وأصونه عن الرايء وغريه من احملبطات مع ما ج الشواغل وامللهيات والتصرف يف احلاجات
 الشرع به من إجياد اخلريات يف الليل. اهـ.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423رمضان  ‰23
 "يستحب للقارئ أال يشرع يف ختمة حىت خيتم .426

ƒـ]بسم هللا الرمحن الرحيم 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

س لكين مل أكمل حيث إين وصلت إىل سورة يونسؤاىل هو: بدأت يف ختم القرآن من فرتة و 
ولن أستطيع أن أختمه قبل رمضان وذلك ألين أقوم حبفط القرآن يف وقت فراغي فال أجد 

 وقتا أقرأ فيه القرآن ألكمل اخلتمة وأريد يف رمضان أن أبدأ يف ختمة أخرى.

 أستطيع ين الفهل أقف عند سورة معينة يف هذه اخلتمة مث أكملها بعد رمضان مع العلم أ
 قراءة القرآن إال يوم اجلمعة؟؟

 افيدوىن جزاكم هللا عىن كل خري[ـ

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

 

فإن قراءة القرآن فيها من اخلري الكثري والثواب اجلزيل ما ال خيفى ويتضاعف ذلك يف شهر 
 رمضان.

 أثر عن السلف الصاحل فيه األمر ابالبتداء ابلقراءة من بداية ولكننا مل نقف على حديث أو
املصحف الشريف عند دخول شهر رمضان، أو التوقف عن متابعة اخلتمة والرجوع إىل أول 

 املصحف.

ولكنهم نصوا على استحباب مواصلة القراءة حىت خيتم، فإذا ختم شرع القارئ يف بداية 
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 ختمة أخرى.

 يستحب إذا فرغ من اخلتمة أن يشرع يف ختمة أخرى، فقد استحبهقال النووي يف التبيان: 
 السلف.

وروى الرتمذي والدارمي عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ 
قال: " احلال املرحتل، قيل: وما احلال املرحتل؟ قال: صاحب القرآن يضرب من أول القرآن 

 لما حل ارحتل "إىل آخره ومن آخره إىل أوله، ك

وعلى هذا.. فالذي ينبغي أن تفعله هو أن تواصل مع القرآن الكرمي حىت تكمل ختمتك، 
يفعلون،  كان السلف الصاحلمث تدعو هللا تعاىل لنفسك ولوالديك وللمسلمني أمجعني كما 

 مث بعد ذلك تبدأ ختمة أخرى وهكذا.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423شعبان  ‰28
 القرآن؟ "مىت وكيف مت حتزيب .427

ƒـ]ميت وكيف مت حتزيب القرآن؟[ـ 

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

 

 فإن حتزيب القرآن الكرمي يطلق ويراد به معنيان:

 

األول: الورد أو الكمية اليت يقرؤها الشخص كل ليلة حىت خيتم القرآن الكرمي، وهذا خيتلف 
 ابختالف الناس.

 

من الصحابة وغريهم يقسمون القرآن على أايم األسبوع وجيعلون  كان السلف الصاحلد فق
لكل يوم كمية معروفة يسموهنا حزاب، فكانوا جيعلونه ثالث سور، ومخس سور، وسبع سور، 
وتسع سور، وإحدى عشرة سورة، وثالث عشرة سورة، وحزب املفصل من سورة ق إىل 

 سورة الناس.
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للحزب فرياد به نصف اجلزء املعروف، فالقرآن الكرمي مقسم إىل ثالثني  وأما املعىن الثاين
 جزءا، ويف كل جزء حزابن.

 

وهذا التقسيم مت على يد نصر بن عاصم وحيىي بن يعمر وحتت إشراف احلجاج بن يوسف 
الثقفي وايل العراق من قبل اخلليفة عبد امللك بن مروان، فهو الذي أمر بتشكيل القرآن 

ها، وكان هذا التقسيم لتسهيل احلفظ واملراجعة، فلم ينظر فيه لبداية السورة أو هنايتوحتزيبه، 
 وإمنا كان املعترب هو الكمية، وهو اجتهادي وليس توقيفيا.

 

 .33104وملزيد من الفائدة نرجو االطالع على الفتوى رقم: 
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425رمضان  ‰19
 "جواب شبهات حول اإلسالم .428

ƒ مسلمة واحلمد هلل ولكين احرتت يف اإلجابة عن بعض أسئلة مللحدين وأرجو ـ]أان
 مساعدتكم حىت أصحح نظرة البعض عن اإلسالم وجزاكم هللا خريا إن شاء هللا

اإلسالم للبشرية مجعاء ولكن ليس كل الناس يسمعون عن اإلسالم وميوتون وهم غري مسلمني 
نعهم من التعرف عن اإلسالم فكيف يكون وذلك بسبب اجلهل أوالفقر أوعوامل أخرى مت

 يف هذه احلال اإلسالم للبشرية مجعاء؟ وهل يعاقب من يف هذه احلال؟

الطفل يعاقبه والداه إذا أخطأ حىت ال يعيد الكرة إال إننا يف هذه الدنيا ال نعاقب إىل أن 
 تكون اآلخرة فيعاقب اجملرمون فما نفع العقاب على حد قول امللحدين؟

أيضا إن الطريقة اإلسالمية يف الذبح تعذب احليوان لذلك يؤيدون طرق أخرى يف يقولون 
قتل احليوان مثل ضربه ابلرصاص فيموت من فوره دون أن يشعر بشيء على حد قوهلم فما 

 مدى صحة هذا الكالم؟ وما هي حكمة هللا عز وجل يف الطريقة اإلسالمية للذبح؟
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 لكرمي هبدف قراءته والتعرف على اإلسالم؟هل لغري املسلمني حق يف ملس القرآن ا

أرجو أال أكون قد أطلت عليكم وأنتظر منكم إجابة شافية إن شاء هللا حىت ينتصر دين 
 احلق؟

 

 وجزاكم هللا خريا.[ـ

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

 

ائلة بل اإلجابة عليها ننبه األخت السفإن هذا السؤال قد اشتمل على ثالث شبه وسؤال وق
إىل احلذر من مناقشة امللحدين إال إذا كانت مؤهلة لذلك أتهياًل جيعلها قادرة على كشف 
شبهاهتم وإبطاهلا، وإال عادت هذه املناقشات عليها ابخلسران إذا انطلت عليها شبهاهتم 

، وللمزيد ل األهواء والضاللحيذرون من جمالسة أه كان السلف الصاحلوتشرهبا قلبها، وهلذا 
 .66840من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 

 

 وأما اجلواب على ما تضمنه السؤال: فنقول وابهلل التوفيق:

 

 ـــ فأما قولك ))ليس كل الناس يسمعون عن اإلسالم..(( 1

 

، ةفإن من مل يسمع عن اإلسالم وال بلغته دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم فهو من أهل الفرت 
والراجح يف أهل الفرتة أهنم ال يؤاخذون مبا كانوا عليه من العصيان بسبب عدم بلوغ الرسالة 
إليهم، وإمنا ميتحنون يوم القيامة، وهذا من رمحة هللا تعاىل هبم، وقد فصلنا ذلك يف الفتوى 

 ، فراجعيها.3191رقم: 

 

ن، كون اآلخرة، فيعاقب اجملرمو ــ وأما قوهلم ))إال أننا يف هذه الدنيا ال نعاقب إىل أن ت 2
فما نفع العقاب(( فهذا كالم غري صحيح ألن هللا تعاىل كثرياً ما يعاقب العصاة والكفار يف 
الدنيا قبل اآلخرة لينتهوا ويعودوا إىل رهبم سبحانه، لكن أكثرهم ال يستشعرون وال يتعظون 

وا قَارَِعٌة أَْو حَتُلُّ َقرِيًبا ِمْن ا ُتِصيبـُُهْم مبَا َصنَـعُ هبذه العقوابت، قال تعاىل: َواَل يـَزَاُل الَِّذيَن َكَفُرو 
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  وعقوابت هللا تعاىل يف 31َدارِِهْم َحىتَّ أَيْيتَ َوْعُد اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ اَل خُيِْلُف اْلِميَعاَد }الرعد: 
بفقد  نالدنيا كثرية ومتنوعة، فقد تكون العقوبة مرضا، وقد تكون نقصا يف املال، وقد تكو 

ْم األحبة، وقد تكون ابهلم والقلق وغري ذلك، قال تعاىل: َفَأَخْذاَنُهْم اِبْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَّهُ 
َبْأَساِء   وقال أيضاً: َوَما أَْرَسْلَنا يف قـَْريٍَة ِمْن َنيبٍ  ِإالَّ َأَخْذاَن أَْهَلَها اِبلْ 42يـََتَضرَُّعوَن }األنعام: 

  قال الشوكاين يف فتح القدير ))أي البؤس والضر، 94َلَعلَُّهْم َيضَّرَُّعوَن }األعراف: َوالضَّرَّاِء 
وقيل البأساء املصائب يف األموال، والضراء املصائب يف األبدان، وبه قال األكثر، وقال النيب 
صلى هللا عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق ابلذنب يصيبه. رواه أمحد وابن ماجة وحسنه 

بوصريي، يف مصباح الزجاجة، وبناء على ذلك فال ميكن ألحد أن يزعم أبن العصاة ال ال
يعاقبون أبدا يف هذه احلياة، ألن عقوابت هللا تعاىل يف الدنيا أنواع وأشكال، مث إن زعمهم 
أبن عقاب اآلخرة ال نفع فيه غري مسلم هلم، ألن عددا كبريا من البشر الذين يؤمنون 

يكفهم عن املعاصي علمهم مبا أعده هللا تعاىل من العقوبة للعصاة يوم  ابحلساب والعقاب،
 القيامة، وهذا من مثرات اإلميان الطيبة.

 

ــ وأما قوهلم أبن ذبح احليوان تعذيب له: فنقول: إن اإلسالم قد سبق هؤالء يف األمر  3
 هذا املعىن: ابلعطف على احليوان والنهي عن تعذيبه، ونورد لك بعض األحاديث النبوية يف

 

ــ عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ال تتخذوا شيئا فيه  1
 الروح غرضاً. رواه مسلم

 

ـ وعن أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم: هنى أن تصرب البهائم. رواه مسلم 2
 أيضاً 

 

وه، هائم أن حتبس وهي حية لتقتل ابلرمي وحنقال النووي رمحه هللا: قال العلماء: صرب الب
وهو معىن )ال تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا( أي ال تتخذوا احليوان احلي غرضا ترمون إليه.. 

 وهذا النهي للتحرمي. اهـ
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ــ وعن سعيد بن جبري رضي هللا عنه قال: مر ابن عمر بنفر نصبوا دجاجة يرتاموهنا فلما  3
ها، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأوا ابن عمر تفرقوا عن

 لعن من فعل هذا. رواه البخاري ومسلم

 

ــ بل إن النيب صلى هللا عليه وسلم قد أمر ابلعطف على احليوان عند الذبح، فعن شداد  4
ل ك  ابن أوس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: إن هللا كتب اإلحسان على

شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته ولريح 
 ذبيحته. رواه مسلم

 

قال النووي يف شرح مسلم: ويستحب أن ال حيد السكني حبضرة الذبيحة، وأن ال يذبح 
واعد قواحدة حبضرة أخرى، وال جيرها إىل مذحبها.... وهذا احلديث من األحاديث اجلامعة ل

 اإلسالم.

 

ــ وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر على رجل واضع رجله  5
على صفحة شاة وهو حيد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال: أفال قبل هذا، أتريد أن 

 ،متيتها موتتني. رواه الطرباين يف الكبري واألوسط واحلاكم وقال: صحيح على شرط البخاري
 وصححه األلباين.

 

قال املال علي القاري: قال علماؤان: وكره السلخ قبل التربد وكل تعذيب بال فائدة هلذا 
 احلديث.

 

مث حنيلك على مقالة رائعة بعنوان: ذبح احليوان قبل موته ضمان لطهارة حلمه من اجلراثيم، 
 ( وهذا عنواهناlslamwayوقد نشرها موقع طريق اإلسالم )

 

http://www.islamway.com/?iw ــa 

view&article id 159 
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 وهي مقالة طويلة ومما ورد فيها:

 

" الرمحة ابحليوان: إذا قمنا بذبح احليوان وقطع أوردته، وبعد أن يسيل الدم منه، فهل يشعر 
 احليوان ابألمل من جراء ذلك؟

 

لدماء توقف ضخ ااجلواب بسيط: قد اكتشف العلم أن مراكز اإلحساس ابألمل تتعطل إذا 
 عنها ملدة ثالث ثوان فقط، ألهنا حباجة إىل وجود األكسجني يف الدم ابستمرار.

 

 كيف نقول إن هذا احليوان ال حيس ابألمل مع أننا نراه يرفس ويتحرك ويتلوى ويتخبط؟

 

هذا سببه أن اجلهاز العصيب ال يزال حياً، وما تزال فيه حيوية، ومل يفقد منه غري وعيه فقط، 
يف هذه احلالة مادمنا مل نقطع العنق فإننا مل نعتد على اجلهاز العصيب فتظل احلياة موجودة و 

فيه، لكن الذي حيدث يف عملية الذبح بطريقة املسلمني أن يبدأ اجلهاز العصيب إبرسال 
إشارات من املخ إىل القلب طالباً منه إمداده ابلدماء ألهنا مل تصل إليه، وكأنه ينادي: لقد 

عت عين الدماء.. أرسل إلينا دمًا ايها القلب، اي عضالت.. أمدي القلب ابلدماء، انقط
أيها اجلسم.. أخرج الدماء فإن املخ يف خطر. عندها تقوم العضالت ابلضغط فوراً، وحيدث 
حترك شديد لألحشاء والعضالت الداخلية واخلارجية، فتضغط بشدة وتقذف بكل ما فيها 

اء ، مث يقوم القلب بدوره ابإلسراع يف دقاته بعد أن ميتلئ ابلدممن دماء وتضخها إىل القلب
متاماً  فيقوم إبرساهلا مباشرة إىل املخ، ولكنها ــ بطبيعة احلال ــ خترج للخارج وال تصل إليه، 
فتجد احليوان يتلوى، وإذا به يضخ الدماء ابستمرار حىت يتخلص جسم هذا احليوان متاما 

جسم هذا احليوان من أكرب بيئة خصبة لنموا اجلراثيم وأخطر  من الدماء.. وبذلك يتخلص
مادة على اإلنسان، أي أن احليوان املذبوح يفقد احلياة خالل ثالث ثوان فقط إذا ذبح 
ابلطريقة الصحيحة، وأن ما نراه يف احليوان من رفس وتشنج وما شابه ذلك هي من مؤثرات 

 يوان املذبوح هبا على اإلطالق "بقاء احلياة يف اجلهاز العصيب، وال يشعر احل

 

، 34457وأما سؤالك عن مس الكافر للقرآن فقد سبق لنا تفصيل القول فيه يف الفتوى رقم: 
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 فراجعيها.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426ذو احلجة  ‰25
 رؤية شرعية -"الرسائل عرب اهلاتف النقال  .429

ƒ مرة وأستحلفك  100سبحان هللا ـ]ما هو حكم الرسائل اليت يف اهلاتف ويكون حمتواها اقرا
 غريك 10ابهلل أن تقوهلا وتبعثها ل

 أوأمانة يف ذمتك إىل يوم القيامة؟[ـ

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

 

فإرسال الرسائل اليت حتث على ذكر هللا أمر مشروع، وهو من التعاون على الرب والتقوى 
اهلاتف النقال أو غريه، وإذا قال الذي أرسل الرسالة: أستحلفك ابهلل أن  سواء كانت عرب

تقوهلا أو أن ترسلها لعشرة أشخاص مثاًل أو هي أمانة يف ذمتك، فيشرع ملن أرسلت إليه 
 أن يرب بقسم املرسل، وأن يليب طلبه، وإذا مل يلبِ  فليس عليه يف ذلك إمث، مع التنبيه إىل أن

و األشخاص املطلوب إرسال الرسائل إليهم ال يصلح أن يكون مقصوداً العدد يف التسبيح أ
لذاته حىت خترج من اإلحداث يف الدين، مث إننا ننبه على أمر مهم وهو أن مجيع ما يتعلق 
ابلعبادة مبا يف ذلك كيفية الذكر وعدده ووقته والدعوة إليه هو أمر توقيفي ينبغي أن يقتصر 

وان هللا رض كان السلف الصاحلويتجنب ما مل يرد، ولذلك فيه على ما ورد عن الشارع، 
عنهم ينكرون ما مل أيلفوه يف أداء العبادة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ففي سنن 
الدارمي، أخربان احلكم بن املبارك أن عمر بن حيىي قال: مسعت أيب حيدث عن أبيه قال: كنا 

 ة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إىل املسجدجنلس على ابب عبد هللا بن مسعود قبل صال
فجاءان أبو موسى األشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرمحن بعد؟ قلنا: ال حىت خرج قمنا 
إليه مجيعاً، فقال له أبو موسى: اي أاب عبد الرمحن إين رأيت يف املسجد آنفاً أمراً أنكرته، ومل 

: إن عشت فسرتاه، قال: رأيت يف املسجد قوماً أر واحلمد هلل إال خرياً، قال: ما هو؟ فقال
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حلقاً جلوساً ينتظرون الصالة يف كل حلقة رجل ويف أيديهم حصى فيقول كربوا مائة فيكربون 
مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة، ويقول سبحوا مائة، فيسبحون مائة، قال: فماذا قلت 

م أمرك، قال أفال أمرهتم أن يعدوا سيئاهت هلم؟ قال: ما قلت هلم شيئاً انتظار رأيك، وانتظار
وضمنت هلم أن ال يضيع من حسناهتم، مث مضى ومضينا معه حىت أتى حلقة من تلك احللق 
فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: اي أاب عبد عبد الرمحن؛ حصى نعد 

يع من حسناتكم أن ال يض به التكبري والتهليل والتسبيح، قال: فعدوا سيئاتكم فأان ضامن
شيء، وحيكم اي أمة حممد ما أسرع هلكتكم، هؤالء صحابة نبيكم صلى هللا عليه وسلم 
متوافرون وهذه ثيابه مل تبل وآنيته مل تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى 

الرمحن  دأو مفتتحو ابب ضاللة، قالوا: وهللا اي أاب عب -صلى هللا عليه وسلم-من ملة حممد 
ما أردان إال اخلري، قال: وكم من مريد للخري لن يصيبه؟ إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
حدثنا أن قوماً يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم، وامي هللا ما أدري لعل أكثرهم منكم، مث توىل 

 وارج.اخل عنهم، فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك احللق يطاعنوان يوم النهروان مع

 وهللا أعلم.

 (1)." 1424ربيع الثاين  ‰09
 "ال مانع من استحالف املسلم أخاه على أمر ليتأكد منه .430

ƒ ـ]ابختصار شديد أريد أن أشرتي لزوجيت جواال جديدا وخفت منها أن تضع به أغاين
وفيديو كليب فأمرهتا أن حتلف على كتاب هللا أن ال تستخدمه فيما يغضب هللا عز وجل 

هذا جيوز؟ على العلم أين أكره األغاين وأعرف مدى عواقبها وأدلة حترميها من الكتاب  فهل
والسنة الشريفة وأهنا تلهي عن ذكر هللا لذلك أمرهتا ابحللف حىت ال أحتمل الذنب خاصة 

 وأين أعيش يف مكة املكرمة وأعلم أن الذنب هبا مضاعف واحلسنة كذلك

 

 أفيدوين جزاكم هللا خرياً.[ـ

 مد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:^احل
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فإنه ال مانع شرعاً من أن يستحلف املسلم أخاه املسلم على أمر يريد أن يتأكد منه أو يتوثق 
 عليهم رضوان هللا كان السلف الصاحلله، ولو كان املستحلف غري متهم ابلكذب، فقد 

ثرية يدون التأكد منها والتوثق هلا، واألمثلة على ذلك كيستحلف بعضهم بعضاً على أمور ير 
فقد استحلف عبيد السلماين وهو أحد أئمة التابعني أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه على 
حديث مسعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي علي: إي وهللا الذي ال إله إال هو 

 سلم.حىت استحلفه ثالاثً وهو حيلف له. رواه م

كما استحلف عمر بن عبد العزيز أاب بردة بن أيب موسى على حديث مسعه من أبيه، 
 واستحلف عروة بن الزبري كما يف املوطأ وصحيح ابن حبان.

وهلذا فال مانع شرعاً من أن تستحلف زوجتك على عدم استخدام اجلوال أو غريه يف احلرام 
 أو فيما تكره.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426رجب  ‰02
 "دفع الوساوس وهاجس الزواج .431

ƒ ـ]قبل أن أحصل على البكالوراي كنت أرفض فكرة الزواج ولكن اآلن أصبحت أفكر فيه
دون انقطاع حيث أثر ذلك على دراسيت وحىت على صاليت ال أعرف من أين نزلت علي 
هذه الفكرة وأصبحت مهموسة حيث إنه خييل يل أن أحدهم يتبعين ليعرف منزيل حىت 

وخصوصا أصبحت مهموسة ابلرجال امللتحني.أرجو منكم أن تنصحوين فأان أعاين خيطبين 
 ضغطا نفسيا. وجزاكم هللا خريا.[ـ

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

 

فعالج ما ذكرت من التفكري يف شأن التزويج هو ما أرشد إليه النيب صلى هللا عليه وسلم 
يه معاشر العزاب يف قوله: اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه وندب إل

أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن ملن يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء. أي وقاية من 
 الزان. أخرجه البخاري ومسلم.
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لزواج ا وهذا يشمل املرأة من حيث إهنا ال ينبغي هلا أن متتنع على اخلطاب، وال تؤجل شأن
مىت وجدت كفؤا كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 

 فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض. رواه الرتمذي وابن ماجه.

 

 ولو مل يتقدم إىل املرأة كفؤ فال حرج عليها أن تطلب من أوليائها أن يلتمسوا هلا كفؤا.

 

ونصيحتنا لك أيتها األخت ال ترفضي خاطبا سيما إن كان ذا خلق ودين امتثاال ملا أرشد 
إليه النيب صلى هللا عليه وسلم، وإن مل جتدي أحدا فكلمي ويل أمرك أو حنوه من حمارمك 

مل يتضح يفعلون، و  كان السلف الصاحلليعرضك على من يتوسم صالحه واستقامته كما 
هموسة على وجه الدقة ولكن إن كان معناها اإلصابة ابلوساوس لنا معىن كونك أصبحت م

واألوهام فقد يكون سببها حديث النفس وتوقاهنا إىل النكاح، ولكن ينبغي أال تتمادي فيه 
ألنه من الشيطان وقد تستمرئينه حىت تتمكن منك اهلواجس والوساوس فال تستطيعني 

أعرضي عنها صفحا كلما خطرت لك دفعها، وقد تكون العاقبة ما هو أعظم من ذلك. ف
َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نـَزٌْغ فَاْسَتعِ  ْذ وتعوذي ابهلل من الشيطان الرجيم كما قال تعاىل: َوِإمَّا يـَنـْ

  36اِبَّللَِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم }فصلت:
 

رمي لك إبذن الكوداومي على أذكار الصباح واملساء وتالوة القرآن الكرمي وسيذهب عنك ذ
 .3086الرمحن. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1428صفر  ‰08
 "التشدد والتنطع.. معنامها.. وأمثلة عنهما .432

ƒـ]ما هو الفرق بني التشدد يف الدين والتنطع؟ وما هي بعض األمثلة؟[ـ 
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 بعد:^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما 

 

فقد روى البخاري وغريه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: إن الدين يسر، ولن يشاد 
الدين أحد إال غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا ابلغدوة والروحة وشيء من الدجلة. 

ال: قويف رواية: القصد القصد تبلغوا. وروى مسلم وغريه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
هلك املتنطعون.. قاهلا ثالاث. والتشدد هو التعمق واملبالغة يف األعمال الدينية وترك الرفق.. 

 وال يفعل ذلك أحد إال عجز وانقطع فيغلب.

 

ونقل احلافظ يف الفتح عن ابن املنري عند شرحه حلديث البخاري: يف هذا احلديث علم من 
نري ن كل متنطع يف الدين ينقطع. وصدق ابن املأعالم النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أ

رمحه هللا، فقد شاهدان يف هذا العصر بعض الشباب املتحمسني الذين كان هلم غلو وتشدد 
 انتكسوا وانقطعوا.. واحنرف بعضهم إىل اإلفراط أو التفريط.

 

ل املقصود بقال احلافظ: وليس املراد منع طلب األكمل يف العبادة، فإنه من األمور احملمودة، 
 منع اإلفراط املؤدي إىل املالل.

 

وأما التنطع فقال النووي: املتنطعون املتعمقون الغالون اجملاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم، 
وقال اخلطايب: املتنطع املتعمق يف الشيء املتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكالم 

 غه عقوهلم..الداخلي فيما ال يعنيهم، اخلائضني فيما ال تبل

 

وقد ذكر أهل العلم أمثلة للتشدد والتنطع، منها تكلف الشخص من العبادة ما ال يستطيع 
فيؤدي به ذلك إىل فوات األفضل أو إىل السآمة فينقطع الشخص. وذلك كمن يتكلف يف 
قيام الليل ويطيل فيه حىت يتعب من السهر، فتغلبه عيناه عن صالة الفجر يف اجلماعة، أو 

ئها يف وقتها املختار أو الضروري، ومن ذلك األخذ ابلعزمية يف موضع الرخصة كمن عن أدا
يرتك رخصة الفطر يف حال السفر أو املرض، أو يرتك التيمم فيستعمل املاء وهو يضره..... 

ة عما مل يكرهون األسئل كان السلف الصاحلومن التنطع كثرة األسئلة والتفريعات، وقد 
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 يء مل يقع يقولون: دعوه حىت يقع.يقع، فإذا سئلوا عن ش

 

قال احلافظ يف الفتح: وأشد من ذلك يف كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع 
 .48482ابإلميان هبا مع ترك كيفيتها ... وميكن أن تطلع املزيد يف الفتوى رقم: 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425ذو احلجة  ‰04
 "املعىن الشرعي للنهي وأنواعه .433

ƒاملقصود ابلنهي؟ وهل كل ما هني عنه فهو حرام؟ وما معىن قوله تعاىل: )..وماهناكم  ـ]ما
 عنه فانتهوا..( اآلية وجزاكم هللا كل خري[ـ

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

 

، وهو نهفإن املقصود ابلنهي هو الكف واالمتناع عن الفعل، وهو من األعلى إىل من دو 
 يقابل األمر ويضاده.

[ . "وال" الناهية مثل: ال 23وللنهي صيغ منها: ال تفعل مثل: َفال تـَُقْل هَلَُما ُأف  ]اإلسراء:
 [ .43تـَْقَربُوا الصَّالَة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى ]النساء:

 والتحذير: مثل قوله صلى هللا عليه وسلم: إايكم واجللوس يف الطرقات..... رواه البخاري
 ومسلم عن أيب سعيد رضي هللا عنه، ومنها: لفظ النهي، والرتك، وما اشتق منهما ...

واألصل يف النهي من الشارع أن يكون للتحرمي لقوله تعاىل: َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما 
 [ .7هَنَاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا ]احلشر:

َنٌة أَوْ وقوله تعاىل: فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن خيَُ  ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم  الُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
 [ .63]النور:

ولقوله صلى هللا عليه وسلم يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه: ما هنيتكم عنه 
 فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.

الف األوىل، وهو أقل مراتبه ... والبد أن يدل هذا هو األصل، ورمبا أييت للكراهة أو خ
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دليل على صرفه عن األصل الذي هو التحرمي، وميثلون لذلك ابلنهي عن الشرب قائماً، وأنه 
 صلى هللا عليه وسلم شرب قائماً يبني لنا أن النهي للكراهة والتنزيه ال للتحرمي.

 [ .7ُهوا ]احلشر:ُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانـْتَـ وقول هللا تبارك وتعاىل: َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفخُ 

يدل على هذه املعاين اليت ذكران، وهو أمر من هللا تعاىل لنا ابألخذ بكل ما أمران به النيب 
صلى هللا عليه وسلم، واالبتعاد عن كل ما هنى عنه، وقد روى البخاري ومسلم وغريمها عن 

نمصة قال: لعن هللا الوامشة واملستومشة والنامصة واملت عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أنه
واملتفلجات للحسن املغريات خلق هللا. فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا: أم يعقوب 
فجاءت إليه فقالت: إنه بلغين أنك لعنت كيت وكيت! فقال: ومايل ال ألعن من لعن رسول 

ما وجدت قالت: لقد قرأت ما بني اللوحني فهللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف كتاب هللا؟ ف
فيه ما تقول، فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما 

[ .؟ قالت: بلى، قال: فإنه هنى عنه، قالت: فإين أرى أهلك 7هَنَاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا ]احلشر:
انت  ، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً، فقال: لو كيفعلونه، قال: فاذهيب فانظري

 كذلك ما جامعتها.

يفقهون كتاب هللا، ويفهمون أن كل أمر أمر به الرسول صلى  كان السلف الصاحلوهكذا 
 هللا عليه وسلم أو هنى عنه إمنا هو من عند هللا تعاىل، قال هللا تعاىل: َوَما يـَْنِطُق َعِن اهْلََوى*ِإنْ 

 [ .4ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى ]النجم:

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423مجادي الثانية  ‰08
 املصلحة والتشفي "انتقاد العلماء بني .434

ƒ ـ]هل جيوز يل أن أنتقد فتوى العلماء الذين يظهرون يف الفضائيات والذين هم على غري
منهج السلف، وأحذر أصدقائي منهم ونتدارس ما أفتو به، ومبعىن أصح نبني متييعه وخمالفته 

 أم أن هذا من الغيبة احملرمة أفيدوان جزاكم هللا خريا؟[ـ

 لسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:^احلمد هلل والصالة وا
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فال شك أن منزلة العلماء يف اإلسالم عظيمة، فهم ورثة األنبياء، ومحلة الدين للناس، وهم 
الذين استشهدهم هللا تعاىل على وحدانيته، وقرن شهادهتم بشهادته وشهادة مالئكته، فقال 

يز أولو العلم قائمًا ابلقسط ال إله إال هو العز تعاىل )شهد هللا أنه ال إله إال هو واملالئكة و 
 احلكيم( .

فإذا كان انتقاد العلماء وفتاواهم بقصد جترحيهم والتشهري هبم والنقص من قدرهم والنيل من 
أعراضهم وتتبع أخطائهم وعثراهتم، فإن هذا ال جيوز ملسلم أن يفعله أبخيه املسلم من عامة 

لعلماء أشد وأعظم، فقد روى اإلمام أمحد وأصحاب املسلمني، ويكون التحرمي يف حق ا
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " اي معشر  -رضي هللا عنهما-السنن عن ابن عمر 

من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه: ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم، فإنه من يتبع 
لعلماء مسمومة، يته " وقال ابن عساكر: إن حلوم اعورة أخيه يتبع هللا عورته حىت يفضحه يف ب

وسنة هللا يف هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه يف العلماء ابالنتقاص والثلب، 
 ابتاله هللا عز وجل قبل موته مبوت القلب.

أما إذا كان ذلك بقصد املصلحة وبيان اخلطإ بصورة حمرتمة، فال مانع منه بل إن ذلك 
عاً، فعلى من علم شيئًا من دين هللا أن يبينه للناس، وإذا مسع أن أحد العلماء مطلوب شر 

 أخطأ فعليه أن يبني خطأه حبكمة واحرتام مصحوب ابلدليل الشرعي وأقوال العلماء فيه.

 يرد بعضهم على بعض ابحرتام وكذلك األئمة الكبار، كان السلف الصاحلومن هذا القبيل 
 4402ن خطأ هذا الراوي وصحة رواية اآلخر، وراجع اجلواب رقم وكان علماء احلديث يبينو 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1424ربيع الثاين  ‰29
 "حكم وصف اإلنسان نفسه أبنه عامل رابين .435

ƒـ]هل حيق للعامل وصف نفسه ابلعامل الرابين؟[ـ 

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

 

الرابين هو العامل العامل املعلم، فإن حرم خصلة منها مل يقل له رابين كما قال أهل  فإن العامل
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مُثَّ يـَُقوَل لِلنَّاِس   التفسري عند قول هللا تعاىل: َما َكاَن لَِبَشٍر َأن يـُْؤتَِيهُ هللاُ اْلِكَتاَب َواحْلُْكَم َوالنـُّبـُوَّةَ 
نِيِ نَي }عمران:  ُكونُواْ ِعَباًدا يلِ  ِمن ُدوِن هللاِ َوَلِكن   . أي علماء عاملني منسوبني 79ُكونُواْ َرابَّ

 إىل الرب بزايدة األلف والنون للتفخيم.

 

 .45808وراجع يف تعريف العامل الرابين فتواان رقم: 
 

ولو اتصف املسلم بصفات العامل الرابين فعال فعليه أن حيمد هللا تعاىل على ذلك ويسأله 
 العون على شكره.

 

بغي له أن يزكي نفسه ويصفها بذلك ألن تزكية النفس منهي عنها شرعا ومذمومة طبعا وال ين
   .32فقد قال تعاىل: َفاَل تـُزَكُّوا أَنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم مبَِن اتَـَّقى }النجم:

 

اَل يُْظَلُموَن فَِتيالً وَ وقال تعاىل: أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن يـُزَكُّوَن أَنُفَسُهْم َبِل هللُا يـُزَكِ ي َمن َيَشاء 
   .49}النساء:

 

قال القرطيب يف تفسريه هذه اآلية وقوله تعاىل: فال تزكوا أنفسكم يقتضي الغض من املزكي 
لنفسه بلسانه واإلعالم أبن الزاكي املزكي من حسنت أفعاله وزكاه هللا عز وجل، فال عربة 

 بتزكية اإلنسان نفسه وإمنا العربة بتزكية هللا له.

 

من الصحابة ومن بعدهم يبتعدون عن تزكية نفوسهم ويكرهون ذكر  وكان السلف الصاحل
مآثرهم وهم الذين زكاهم هللا تعاىل يف حمكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم: 
وقد كان الرجل منهم إذا زكي قال: اللهم ال تؤاخذين مبا يقولون واغفر يل ما ال يعلمون. 

 يف األدب املفرد وصححه األلباين. رواه البخاري

 

ويف رواية غريه: كان أبو بكر إذا مدح قال اللهم أنت أعلم مين بنفسي وأان أعلم بنفسي 
 منهم، اللهم اجعلين خريا مما يظنون واغفر يل ما ال يعلمون وال تؤاخذين مبا يقولون.
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 ..الناس له ولذلك فالعامل الرابين ال يزكي نفسه وال يغرت بتزكية غريه ومدح

 

 وعليه أن يقتدي ابلسلف الصاحل ويبتعد عن كل ما جير إىل الغرور..

 

وحمل النهي عن تزكية النفس وذمه كما قال العلماء: إذا كان بقصد الفخر والتعايل على 
 الناس أو ما أشبه ذلك، وأما إن كان ملقصود شرعي فال حرج فيه.

 

 .74140انظر تفاصيل ذلك وأدلته يف الفتوى رقم: 
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1430ربيع األول  ‰18
 "أخذ العلم عن حالق اللحية .436

ƒ ـ]أعلم أن حلق اللحية حرام إبمجاع األئمة األربعة وبكالم السلف الصاحل وأان واحلمد هلل
مرخ للحية، ولكن أود أن أأتكد من هذه املقولة اليت مسعتها من أحد كبار علماء احلديث 

أعمال الفسق الظاهر، وال جيوز أن أتخذ من احلالق رواية احلديث! أبن حلق اللحية من 
 فهل هذه املقولة صحيحة؟[ـ

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

 

فإنه ذهب اجلمهور إىل حرمة حلق اللحية، واملعتمد يف املذهب الشافعي كراهتها، وهبذا 
 مة حلقها، ولكنه ثبت النهي عنه يف عدة أحاديث صحيحة.يعلم عدم اإلمجاع على حر 

 

وأما عن األخذ عن حالقها فإن األصل أن أيخذ طالب العلم عن العلماء الرابنيني العاملني 
أهل التقوى والصالح وحيرص على صحبتهم ليتعلم منهم العلم والعمل واألخالق ... فإذا 

 مل جيدهم فلينتقل إىل األمثل فاألمثل ...
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ال أيخذ العلم ممن ليس أهال للقدوة من أهل البدع واملعاصي، إال إذا مل جيد غريهم، فهنا و 
ان كجيوز له أن يتعلم منهم، ولكن عليه أن ينتبه وحيذر من االقتداء هبم يف معاصيهم، فقد 

رمحهم هللا ينتقون املشايخ الذين أيخذون عنهم العلم وحيذرون من أهل  السلف الصاحل
هواء، ورمبا جتنبوا بعض العلماء الصاحلني الذين عندهم بعض التغفل.... فقد قال البدع واأل

اخلطيب البغدادي: ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر ابلداينة، وعرف ابلسرت 
والصيانة، وروى بسنده عن حممد بن سريين قال: إمنا هذا العلم دين، فانظروا عمن أتخذونه. 

 قدمة. انتهى.ورواه مسلم يف امل

 

وكان اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن أتخذونه.... ولقد 
ممن يقول:  سبعني -يعين مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-أدركت يف هذا املسجد 

 قال فالن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإن أحدهم لو اؤمتن على بيت مال لكان
به أميناً، فما أخذت منهم شيئاً ألهنم مل يكونوا من أهل هذا الشأن، فلما قدم علينا حممد 
بن شهاب الزهري، ازدمحنا على اببه وكان شاابً.... انتهى، ذكر ذلك عن مالك برواايت 

 خمتلفة ابن عبد الرب يف التمهيد والذهيب يف السري.

 

 إىل صاحب سنة. وقال بعضهم: من فضل هللا على احلدث أن يوفق

 

وقد شرط احملدثون يف رواة احلديث العدالة، وقد ذكر ابن حجر يف خنبة الفكر يف تعريف 
العدالة: أن العدالة ملكة يف الشخص حتمله على مالزمة التقوى واملروءة، والتقوى اجتناب 

دم عاألعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة ويف االجتناب عن الصغرية خالف واملختار 
 اشرتاطه خلروجه عن الطاقة إال اإلصرار عليها لكونه كبرية. انتهى.

 

 وقال ابن عاصم يف حتفته:

 

 والعدل من جيتنب الكبائرا * ويتقي يف الغالب الصغائرا
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 وما أبيح وهو يف العيان * يقدح يف مروءة اإلنسان

 

ب فله أن يتعلم يخ املطلو واحلاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن ينتقي مشاخيه، وإذا مل جيد الش
العلم على غريه وال جيعل انتشار الفسوق مربراً لرتك التعلم، وليعلم أنه ال عصمة ألحد بعد 
الرسل، وأن خطأ املعلم والناصح ال مينع من االستفادة منه، فقد ثبت يف البخاري أن أاب 

مرات، ومن  ثهريرة قبل النصيحة من الشيطان بعد ما عرف قيامه ابلتلصص والكذب ثال
املعلوم أن أاب هريرة من أعلم الصحابة وشيخه هو أعلم خلق هللا، ولكن هذا مل مينعه من 
االستفادة من غريه مع علمه ابحنرافه، ويتأكد التثبت فيما يلقيه املنحرف ليعلم هل هو 

، 2711، 1491، 14055، 46100صحيح أم ال، وراجع الفتاوى ذات األرقام التالية: 
17137. 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426رجب  ‰03
 "حكم طلب املرأة أو الرجل للعلم من بعضهما .437

ƒ ـ]أان شاب يف السابعة عشر من العمر من هللا علي ابلعلم واحلمد هلل ولذلك أجد الكثري
من اإلخوة يسألوين ويستفسرون مين عن بعض األشياء اليت أجيدها كنت أحتدث مع 

 "\خاصة " حمادثه\معظهمهم عرب املاسنجر 
وكانوا مجيعهم من الشباب حىت استضافتين إحدى األخوات بغرض العلم تكربين سنا مع 
أين ال أعلم سنها احلقيقي ولكين طالب وهي تعمل يف شركة عرفت ذلك عندما عرضت 
علي تصميم ورقة عمل للشركه اليت تعمل هبا، املهم أين حىت ال أعرف امسها واملعاملة بيننا 

" ومل أشعر قط أين أفعل شيئا خطأ حيث إين ال أجيبها مثال \ؤال وجواب " س\رمسية جدا 
ألهنا فتاة وأان فىت فأان أعامل اجلميع سواسية ولكن يف زايريت ألحد املنتدايت وجدت 
موضوعا عن هذا دخلت املوضوع وجدت اإلخوة فيه مينعون أي حديث مهما كان فما 

قى حرام حرام طبعا كالمهم عن غرف دمت أنت ذكر وهي أنثى ولست من حمارمها يب
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 احلديث والشات واملاسنجر

وليس عن املنتدايت اليت يل سؤال آخر عنها سأضعه يف منوذج آخر فهل طلب العلم حرام 
ما دام بني ذكر وأنثى؟ السيدة عائشة رضي هللا عنها كانت تعلم الرجال عرب حجاب أليست 

ال ومرتات حجاب كاف؟ أمتىن أن يكون السؤ الشاشة والبعد الذي يبلغ عشرات ومئات الكيل
 واضحا وغري مبهم.[ـ

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

 

فإن األصل يف الشرع منع أي عالقة بني رجل وامرأة أجنبيني سدا للذريعة، إال إذا كان ذلك 
تصار املريب واخلضوع ابلقول واالقمضبوطا ابلضوابط الشرعية من عدم اخللوة واالختالط 

على قدر احلاجة إذا دعت لذلك، فإذا كانت املرأة تسأل عما أشكل عليها من أمور دينها 
 أو دنياها.. فال حرج يف ذلك شرعا. قال هللا تعاىل: َفال خَتَْضْعَن اِبْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي يف 

  . وقد أمر هللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني 32}األحزاب: قـَْلِبِه َمَرٌض َوقـُْلَن قـَْوالً َمْعُروفاً 
ُتْم ال تـَْعَلُموَن  بسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم، فقال تعاىل: َفاْسأَلوا أَْهَل الذ ِْكِر ِإْن ُكنـْ

  . وأهل الذكر يف كل شيء هم أهل االختصاص فيه، وقال النيب صلى هللا 43}النحل: 
فريضة على كل مسلم. رواه أصحاب السنن وصححه األلباين. عليه وسلم: طلب العلم 

رجاال ونساء أيخذون العلم بعضهم من بعض ابلضوابط الشرعية  كان السلف الصاحلوهلذا 
 اليت أشران إىل بعضها.

 

وعلى ذلك؛ فطلب املرأة أو الرجل للعلم من بعضهما ليس حبرام إذا ضبط ابلضوابط 
اجلواز إىل الوجوب، سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق  الشرعية، ورمبا انتقل من مرحلة

وسائل االتصال املختلفة مع االحتياط التام وعدم احملادثة يف الغرفة اخلاصة يف الشات وأمن 
 .22324الفتنة من اجلانبني. وملزيد من الفائدة نرجو االطالع على الفتوى رقم: 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425شعبان  ‰18
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 سم من البيت للضيوف"حكم ختصيص ق .438

ƒ ـ]ما حكم أن خيصص املرء غرفة مستقلة يف بيته الستقبال من يضيفه من أقاربه وأصدقائه
ويقوم إبكرامهم وحسن ضيافتهم، فقد حصل خالف بيين وبني أهل بييت حول ذلك ومت 
الذهاب إىل أحد املشايخ فحرم علي أن اقتطع أي شيء من بييت وقال إنه بيت للزوجية وال 
حيق لك التصرف فيه وال ِبزء منه ومن يضيفك عليك إبنزاله يف الفندق أو أن تستأجر له 
بيتا، مع العلم أبن بييت ملك يل ويف حال ختصيصي للغرفة املذكورة تبقى منه غرفتان مع 
مطبخ ومحامان مستقالن ألهل بييت، وأحب أن أضيف.. إنين شخص معروف من قبل 

حوايل اء وهلم علي واجبات ويقابلونين مبودة وكرم عند زايريت هلم وأأقاريب ويل واحلمد هلل أصدق
 املادية واحلمد هلل ميسورة وال يكلف هللا نفسا إال وسعها، أفيدوين؟ جزاكم هللا خرياً.[ـ

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

 

أهله  ته لضيوفه إذا بقي من البيت ما يكفيفال مانع شرعًا أن خيصص املسلم غرفة من بي
ومل يشرتكوا مع الضيوف يف املرافق، ورمبا يكون ذلك هو األوىل واألفضل إذا مل يكن فيه 
تكلف، فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: فراش للرجل، وفراش المرأته، وفراش للضيف، 

راشا يعد املسلم أو خيصص ف والرابع للشيطان. رواه مسلم وغريه، وعلى ذلك فال مانع أن
 وغرفة وما حيتاجه الضيف يف منزله.

 

أما اإلجيار لبيت آخر أو يف الفندق فال خيفى ما فيه من التكلف املنهي عنه شرعاً، وخاصة 
إذا كان للشخص بيت يكفي أهله وضيفهم، فقد روى الطرباين وغريه عن سلمان رضي هللا 

 ليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندان.عنه قال: هناان رسول هللا صلى هللا ع

 

شيخ فال معىن لقول هذا ال -دون تكلف-وما دام البيت ملكا لك ويتسع ألهلك وضيوفك 
يوفهم يف بيوهتم يستضيفون ض كان السلف الصاحلبتحرمي ختصيص جزء منه لضيوفك، فقد 

حقوق يافة و إن شاء هللا تعاىل، وللمزيد عن حكم الض -يف حد ذاته-وال حرج يف ذلك 
 .35629الضيف نرجو االطالع على الفتوى رقم: 

 



496 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426ربيع األول  ‰25
 "ابذيل كل غال ورخيص هلداية الناس .439

ƒ ،ـ]لقد اختذت من مسيحية صديقة يل ملدة ال تقل عن مثانية أشهر وتعاملين معاملة حسنة
اول وبشىت إلزعاج وهي بعد ذلك حتوتقول أبهنا حتبين لكنها أحياانً كانت تسبب يل بعض ا

الوسائل أن أساحمها وأفعل ذلك ولكن يف الفرتة األخرية حدث خالف بيين وبينها ورمبا 
لرتضيين قالت يل أبهنا مستعدة أبن تصبح مسلمة وتعلن إسالمها، ولكن ضمن شروط 

تك فلن لوقلت هلا إين ال أحبك ومل أحببك وال أريد صداقتك وال أريد حىت رؤيتك وإن قاب
أسلم عليك رغم أين قد ساحمتها، ولكن هذه املرة ال أريد فتح صفحة جديدة وبداية معها 
ألين مل أعد أطيق تصرفاهتا عندئذ أصبحت تتصرف كالذي فقد عقله وتتهمين أبين خدعتها 
طوال تلك الفرتة وجعلتها تعيش يف وهم وضيعت وقتها وجهدها فهل ما فعلت فيه من 

 رمكم هللا؟ وشكراً لكم.[ـالصواب دلوين أك

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

 

فال مانع شرعاً من التعامل مع الكفار ابلضوابط الشرعية، حبيث ال تصل املعاملة معهم إىل 
 حدود يفاحملبة واملودة والرضى مبا هم عليه واملواالة هلم، وإمنا جيب أن يبقى التعامل معهم 

اإلنصاف هلم والعدل معهم واإلحسان إليهم، إذا كانوا مساملني )غري حماربني( ، كما قال 
يِن َوملَْ خُيْرُِجوُكم مِ ن ِدايَ  َهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم يف الدِ  رُِكْم َأن َترَبُّوُهْم هللا تعاىل: اَل يـَنـْ

َهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن قَ  َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ  َا يـَنـْ يِن اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي* ِإمنَّ اتـَُلوُكْم يف الدِ 
ُْم َفُأْولَِئَك ُهمُ   الظَّاِلُموَن َوَأْخَرُجوُكم مِ ن ِداَيرُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأن تـََولَّْوُهْم َوَمن يـَتَـَوهلَّ

 [ .8-7]املمتحنة: 

 

وما دامت هذه املرأة تريد اإلسالم فعليك أن تساحميها وتقبلي معذرهتا، ولعل هذا خري ساقه 
 هللا تعاىل إليك لتكوين سبباً يف هدايتها، فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ألن يهدي هللا
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 كان السلف الصاحلبك رجاًل واحداً خري لك من محر النعم. رواه البخاري ومسلم، وقد 
لون كل غال ونفيس هلداية الناس وأتليف قلوهبم حىت يدخلوا يف اإلسالم، نسأل هللا يبذ

 تعاىل التوفيق واهلداية للجميع.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425ربيع األول  ‰06
 "هل قول: أان ممنوع شرعا .440

ƒ ـ]كنت أريد أن أسأل عن كلمة: أان. هل عندما أتكلم وأقول أان أان، هل أان من الشيطان
 ليس هبذا األمر شيء؟[ـأم 

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

 

 فال حرج يف قول املتكلم أان أان إذا مل يقصد هبا الكرب أو الرايء أو تعظيم النفس.

 

من الصحابة رضوان هللا عليهم ومن بعدهم يقولون: أان ورمبا كان  كان السلف الصاحلفقد 
النيب صلى هللا عليه وسلم فلم ينههم عنها، ومن املعلوم عند أهل العلم أن أتخري حبضرة 

البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، وأن النيب صلى هللا عليه وسلم: ال يسكت على منكر، 
ففي صحيح مسلم وغريه عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من أصبح 

أبو بكر: أان، قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أان، منكم اليوم صائما؟ قال 
قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أان، قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ 
قال أبو بكر: أان، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما اجتمعن يف امرئ إال دخل 

 اجلنة.

 

الصحابة والتابعني ومل ينكر بعضهم على بعض، وأما ما جاء  وقد وقع مثل هذا لكثري من
يف الصحيحني وغريمها عن جابر بن عبد هللا قال: أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم: فدققت 
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 الباب فقال: من هذا؟ قلت أان، قال أان أان كأنه كرهه.

 

ه وسلم إمنا هللا عليقال العلماء: كرهها، ألن أان ال تعرف الغائب عن املتكلم، والنيب صلى 
 قال من هذا ليعرف من يدق الباب.

 

 قال النووي:

 

وإمنا كره ألنه مل حيصل بقوله أان فائدة تزيل اإلهبام، بل ينبغي أن يقول فالن ابمسه وإن قال 
أان فالن فال أبس كما قالت أم هانئ حني استأذنت فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: من 

ئ، وال أبس أن يصف نفسه مبا يعرف به إذا مل يكن منه بد وإن  هذه؟ فقالت: أان أم هان
كان صورة له فيها تبجيل وتعظيم أبن يكين نفسه أو يقول أان املفيت فالن أو القاضي أو 

 الشيخ.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1430مجادي الثانية  ‰01
 "داللة القرآن وتصريح السنة على حرمة تشبه الرجال ابلنساء والعكس .441

ƒ ـ]سؤايل حول املتشبهني من الرجال ابلنساء واملتشبهات من النساء ابلرجال هل يوجد
 نص قرآين بذلك أو حول ذلك املوضوع؟[ـ

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

 

  وقال 7ُهوا }احلشر: ُه فَانـْتَـ فقد قال هللا تعاىل: َوَما َآاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعنْ 
َ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل }التغابن:    وقال تعاىل: َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع 12تعاىل: َوَأِطيُعوا اَّللَّ

نَـ 80اَّللََّ }النساء:  ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ مُثَّ ُهْم   وقال تعاىل: َفاَل َوَربِ َك اَل يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِ 
ُدوا يف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًما }النساء:    فهذه اآلايت وما 65اَل جيَِ

أشبهها كثرية يف كتاب هللا عز وجل، تدل ضمنا على حرمة تشبه أحد اجلنسني ابآلخر..  
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عليه وسلم  هللاكما جاء النهي عن ذلك يف الصحيحني وغريمها على لسان رسول هللا صلى 
  4ـ  3الذي قال هللا تعاىل عنه: َوَما يـَْنِطُق َعِن اهْلََوى ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى }النجم: 

يفقهون كتاب هللا ويفهمون أن كل أمٍر أمَر به رسول هللا صلى  كان السلف الصاحلهكذا 
ود الدليل إذا كان قصدك وج هللا عليه وسلم، أو هني هنى عنه إمنا هو من عند هللا تعاىل، هذا

 على النهي من القرآن.

 

أما إذا كان قصدك أوسؤالك عن نص من القرآن الكرمي يقول: لعن هللا املتشبهني من الرجال 
ابلنساء، واملتشبهات من النساء ابلرجال، فهذا غري موجود يف كتاب هللا تعاىل هبذا اللفظ؛ 

 وإمنا هو يف احلديث.

 

، 22121، 70155، 53158ع على الفتاوى التالية أرقامها: وللمزيد نرجو االطال
 ، وما أحيل عليه فيها.17864

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1427صفر  ‰25
 "أحوال وشروط جواز الغيبة .442

ƒ ـ]أان مدرسة ومشرفيت تستشريين يف كل شيء حيث جتد لدي الرأي الصائب واحلكيم
و أخالقهن إما يف أسلوب تدريسهن أ وكثريا ما حتدثين عن تصرفات بعض املدرسات اخلاطئة

وذلك من أجل اجياد احللول املناسبة واالبتعاد عن املشاكل ألن بعضهن ال حيبنب توجيه 
اهتامات هلن أو تعليمهن الصواب فهل هذه املناقشة اليت أانقشها معها عن املدرسات 

ة تعترب من اسبوكالمها عنهن هبدف مصلحة التالميذ والعمل وتفكريي إلجياد احللول املن
 الغيبة والنميمة.

 أجيبوين ابرك هللا فيكم.[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:
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فال شك أن الغيبة والنميمة من أقبح الذنوب واملعاصي اليت يرتكبها املسلم يف حق أخيه 
 املسلم، وأهنما من كبائر الذنوب أعاذان هللا منهما.

 

َفَكرِْهُتُموُه   قال هللا تعاىل: }وال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضاً َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن أَيُْكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً 
 (12)احلجرات: 

 

 (12ـ  11وقال تعاىل يف شأن النميمة: }مَهَّاٍز َمشَّاٍء بَِنِميٍم*َمنَّاٍع لِْلَخرْيِ ُمْعَتٍد أَثِيٍم  )القلم: 
 

 و األصل احلرمة وسد الطريق إىل كل ما يؤدي إىل الغيبة والنميمة ...هذا ه

 

ولكن الشرع أابحهما لغرض املصحلة ودفع الضرر، وقد ذكر أهل العلم أمثلة على ذلك  
 كجرح اجملروحني من الرواة والشهود واملؤلفني..

 

 و زواج فمنومن ذلك إذا رأى شخصا يريد أن يتعامل مع أخيه املسلم بشراكة أو إجارة أ
 ابب مصلحته والنصيحة له أن يبني له أن هذا الشخص ال يصلح لذلك.

 

وعلى ذلك.. فإن كان ما تفعله السائلة الكرمية إمنا أييت منها بقصد املصلحة واحلرص على 
ان كنفع الطالب والعمل على إجياد احللول املناسبة فنرجو أال يكون بذلك أبس، كما 

عليهم يذكرون عن بعض الرواة والشهود ... حفاظا على الدين  رضوان هللا السلف الصاحل
واملصلحة العامة، ولكن ال جيوز االسرتسال بذكر عيوب اجملروح، وإمنا تقتصر على ما تدعو 

 احلاجة إليه.

ولتعريف الغيبة والنميمة.. وحكمها وأسباهبا وعالجها وما جيوز منها.. وأقوال العلماء حول 
 .6710السائلة الكرمية أن تطلع على الفتوى رقم:  هذا املوضوع نرجو من
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1425مجادي الثانية  ‰04
 "اخلوف من سوء اخلامتة مع رجاء الرب الكرمي .443

ƒ  ـ]دائما ما يطاردين أين ال أعرف هللا عز وجل متام املعرفة، مع العلم أبين ملتزم شرعيا وأفعل
 غري اب إىل هللا ويطاردين دائما سوء اخلامتة وأن هللاكل ما أستطيع عليه من فعل اخلريات تقر 

راض عين وأن مجيع صلوايت غري مقبولة، فماذا أفعل ألين على طول الوقت أخاف من سوء 
 اخلامتة؟[ـ

 ^خالصة الفتوى:

 

ة  مما يزيد يف معرفة هللا تعاىل تدبر القرآن، والنظر بعربة يف خملوقات هللا تعاىل، وكذلك مطالع
يدة، ومعاين صفاته تعاىل من عظمة وكربايء ورمحة وعفو ومغفرة وحنو ذلك، أما كتب العق

عدم قبول الطاعة وسوء اخلامتة فذلك من األمور اليت كان السلف خيافها، وهو دليل على 
عدم العجب ابألعمال، لكن ال ينبغي أن يبالغ املرء يف ذلك لئال يصل األمر إىل حد 

 طاعات ويرجو قبوهلا من هللا تعاىل.القنوط، بل ينبغي أن يعمل ال

 

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

 

فإن املخاوف اليت تراها تدل على اخلري والبعد عن الرايء والعجب ابألعمال، لكن ال ينبغي 
اىل تدبر القرآن، عاملبالغة يف ذلك لئال يصل األمر إىل حد القنوط، ومما يزيد يف معرفة هللا ت

والنظر بعربة يف خملوقات هللا تعاىل، وكذلك مطالعة كتب العقيدة، ومعاين صفات هللا تعاىل 
من عظمة وكربايء ورمحة وعفو ومغفرة وحنو ذلك، واملسلم مطالب بعبادة ربه إبخالص 

آلداب ا وإتقان وال يقنط من قبول طاعته، بل يسن له رجاء قبوهلا، قال ابن مفلح احلنبلي يف
 الشرعية: ويسن رجاء قبول الطاعة، والتوبة من املعصية. انتهى.

 

                                         
 9/3185من املؤلفني  فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة (1)



502 

 

ا، فعن خيافوهن كان السلف الصاحلمع أن عدم قبول الطاعة وسوء اخلامتة من األمور اليت 
عائشة رضي هللا عنه قالت: سألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن هذه اآلية: َوالَِّذيَن يـُْؤتُوَن 
َما آَتوا وَّقـُُلوهُبُْم َوِجَلٌة. قالت عائشة: هم الذين يشربون اخلمر، ويسرقون؟ قال: ال؛ اي بنت 

نهم، ون أن ال يقبل مالصديق، ولكنهم الذين يصومون، ويصلون، ويتصدقون، وهم خياف
 أولئك الذين يسارعون يف اخلريات. رواه الرتمذي وابن ماجه.

 

وقال احلسن البصري: لقد أدركنا أقواماً كانوا من حسناهتم أن ترد عليهم أشفق منكم على 
سيئاتكم أن تعذبوا عليها. وقال: املؤمن مجع إحساانً وشفقة )أي خوفاً( واملنافق مجع إساءة 

ن ينبغي أن يكون هناك يف املقابل رجاء ورغبة إىل هللا يف أن يقبل هذا العمل، وأمناً. ولك
 .35806فاخلوف والرجاء للمؤمن كاجلناحني للطائر، وانظر يف ذلك الفتوى رقم: 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429ربيع األول  ‰09
 "ينبغي للعبد أن يكون بعد رجوعه من احلج خريا مما كان .444

ƒحلج ورغم حجها فهي تستمع إىل األغاين اخلسيسة وتشاهد األفالم ـ]زوجيت ذهبت إىل ا
 وبعض األحيان تتكلم يف الناس أي النميمة.

 

وكلما أنصحها تثور وتقول إليك عين.فسؤايل كالتايل: هل حجها ما زال صحيحا أم بطل. 
 . أفيدوين يرمحكم هللا.

 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ا[ـ

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

 

فمما ال شك فيه أن ارتكاب املعاصي كسماع األغاين احملرمة والغيبة والنميمة وحنوها مؤثر 
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على الطاعات؛ بل بعض املعاصي قد حتبط الطاعات السابقة هلا، وقد عددان بعضها يف 
 .57512والفتوى رقم:  48724الفتوى رقم: 

 

رضي هللا عنهم خيشون على أعماهلم الصاحلة من البطالن، وقد  كان السلف الصاحلوقد 
 بوب البخاري يف صحيحه اباب مساه ابب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر.

 

وهلذا فعلى زوجتك أن حتافظ على حجها بلزوم الطاعات واجتناب املعاصي، وقد نص 
بول احلج أن يزداد صاحبه يف عمل اخلري. قال النووي: ينبغي العلماء على أن من عالمات ق

أن يكون بعد رجوعه خريا مما كان، فهذا من عالمات قبول احلج، وأن يكون خريه آخذا 
 يف ازدايد.

 

ولكننا مع ذلك ال نقول إن هذه املعاصي تبطل احلج، وإمنا خيوف العاصي من بطالن ثواب 
 عمله بسبب معاصيه وآاثمه.

 

 أعلم. وهللا

 (1)." 1426مجادي الثانية  ‰10
 "كيف جتعل حياتك كلها عبادة .445

ƒ ـ]أعمل إبحدى املؤسسات ابململكة السعودية وهلل احلمد دخلي مرتفع ولكن أعمل من
الساعة العاشرة صباحًا وحىت الثانية عشر ليال وال يوجد أايم راحة خالل األسبوع وعليه 

 يف يومي سوى الصلوات اخلمس وابلكاد وابقي فإىن أجد ضيقا ألنه ليس هناك وقت هلل
اليوم عمل يف حني أننا خلقنا للعبادة ليس إال وأخشى على نفسي أن تدخل الدنيا يف قليب 
ملا أحصل عليه من مال وطالبت مراراً من مدرائي ابلعمل أن خيفضوا يل عدد ساعات العمل 

 ولكن دون جدوى ماذا علي  أن أفعل ابهلل عليكم؟
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  فأان أريد أان يكون معظم يومي هلل مأجورين.[ـأفيدوىن

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

 

فال شك أننا ما خلقنا إال لعبادة هللا تعاىل وحده ال شريك له، كما قال هللا تعاىل: َوَما 
نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن ]الذاراي    .56ت: َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

الشامل ال تقتصر على أداء الصالة أو غريها من الشعائر التعبدية.  -مبعناها-ولكن العبادة 
فالعبادة يف اإلسالم تشمل مجيع مناحي احلياة، وإبمكان املسلم أن حيول حياته كلها إىل 
عبادة إذا استصحب النية الصاحلة يف أعماله العادية، فيقصد بعمله احلصول على املال 

 احلالل لينفق على نفسه ويؤدي به ما فرضه هللا عليه من احلقوق والواجبات.

كما يقصد أبكله وشربه ونومه وراحته التقوي على طاعة هللا تعاىل، فقد صح عن النيب 
 صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ويف بضع أحدكم صدقة ... رواه مسلم.

 وميت كما أحتسب قوميت.وصح عن معاذ رضي هللا عنه أنه قال: إين ألحتسب ن

وهلذا ننصحك ابستصحاب النية الصاحلة يف أعمالك كلها، وخاصة يف هذا الدوام الطويل، 
وأن حتافظ على أداء ما افرتض هللا تعاىل عليك من حقوق هلل تعاىل ولعباده، ولتكن الدنيا 

 ، ولتحذر من دخوهلا إىل قلبك.كان السلف الصاحليف يدك، كما 

أيضًا أبال تغفل عن ذكر هللا، فقد مدح هللا قوما فقال: رَِجاٌل الَّ تـُْلِهيِهْم مث إننا نوصيك 
   .37جِتَاَرٌة َواَل بـَْيٌع َعن ذِْكِر اَّللَِّ }النور: 

، 4476، 24782وملزيد من الفائدة نرجو االطالع على الفتاوى التالية أرقامها: 
37734. 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425ذو احلجة  ‰04
 على النفس من النفاق من هدي السلف ولكن بغري أيس أوقنوط "اخلوف .446

ƒ ـ]اي فضيلة الشيخ: من فرتة أصبحت أعاين من عدم الرتكيز والنسيان وعدم التفريق بني
ما هو صحيح وخاطئ لدرجة أنين أشعر وكأن هناك فراغا يف رأسي ال أستطيع التفكري يف 
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فعله، جتدين يوما ذاكريت قوية، وأايما ال أي شيء ال أعرف ما الذي جيب أن أفعله أو ال أ
أستطيع تذكر يف أي يوم حنن، اثنيا: عندما أقرأ القرآن وخاصة آايت الوعيد واآلايت اليت 
تتحدث عن املنافقني والكفار أشعر وكأن هذه اآلايت عين أان أرجو سرعة الرد وأان يف حرية 

، وسدد  واملؤمنات واملسلمني واملسلماتاتمة، أدعو هللا أن يغفر يل ولوالدي وجلميع املؤمنني
 هللا خطاكم ملا يف اخلري ويرضاه؟ وجزاكم هللا عنا كل خري.[ـ

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

 

فننصح السائلة الكرمية بتقوى هللا تعاىل واحملافظة على أوامره واالبتعاد عن نواهيه، كما 
حملافظة على األذكار واألدعية املأثورة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وخاصة أذكار نوصيها اب

الصباح واملساء واخلروج والدخول ... وال أبس أن تستعمل الرقية الشرعية إذا كانت ختشى 
من أن تكون مصابة ابلعني أو السحر.. كما ننصحها بزايرة األطباء املختصني وعرض ما 

 ال أن يكون مرضا عضواي أو نفسيا.تشكوه عليهم الحتم

 

وأما عن السؤال الثاين: فإن شأن املسلم إذا قرأ كتاب هللا تعاىل أن يتدبره وإذا مر آبية رمحة 
سأل هللا تعاىل ورجاه.. وإذا مر آبية عذاب استعاذ ابهلل تعاىل وخشي عقابه، وإذا مر 

لسلف كان امنه، وهكذا  بصفات املنافقني والكفار خشي من ذلك واستعاذ هللا تعاىل
رضوان هللا تعاىل عليهم، وكانوا خيافون على أنفسهم من النفاق ... فقد نقل احلافظ  الصاحل

يف الفتح وغريه عن املعلى بن زايد قال: مسعت احلسن حيلف يف هذا املسجد ابهلل الذي ال 
نه إال منافق إله إال هو ما مضى مؤمن قط وال بقي إال وهو خياف من النفاق ... وما أم

 وما خافه إال مؤمن ...

 

وقال ابن أيب مليكة: أدركت ثالثني من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم كلهم خياف 
 النفاق على نفسه ...

 

وعلى هذا فتدبر آايت القرآن الكرمي ومعرفة أوصاف الكفار واملنافقني واخلوف منها ... 
ن افظ عليها، ولكن خوف املسلم جيب أظاهرة صحية، وصفة حممودة ينبغي للمسلم أن حي
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ال يدعوه أو يوصله إىل حد اليأس والقنوط بل جيب أن يكون متوازاًن مع الرجاء، فهما 
ابلنسبة للمسلم كاجلناحني للطائر ال يستغين أبحدمها عن اآلخر، نسأل هللا تعاىل لنا ولك 

 القبول والثبات والشفاء.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425رمضان  ‰24
 "توبة الظامل لنفسه والظامل لغريه .447

ƒـ]السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

إيل فضيلة الشيخ حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم: "شفاعيت ألهل الكبائر من أميت" 
هل املقصود يف هذا احلديث أهل الكبائر الذين ماتوا ومل يتوبوا أو يشمل الذين اتبوا أيضا 

 كبائر مهما عظمت النار بعد التوبة.يعين هل يدخل التائب من ال

 وجزاك هللا خرياً.[ـ

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

 

فاملقصود يف احلديث الصحيح املذكور أهل الكبائر الذين ماتوا ومل يتوبوا، ألن نصوص 
ليه، مهما التوبة اتب هللا ع الكتاب والسنة دالة على أن من اتب إىل هللا مستوفيًّا لشروط
عراقي يف يف ما نقله عنه ال -عظمت الكبائر، ال يلحقه الوعيد. قال أبو العباس القرطيب 

 وابن حجر يف الفتح: من استقرأ الشريعة علم أن هللا يقبل توبة الصادقني -طرح التثريب 
 ردد.بغري تقطعاً. وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم: والتوبة تكفر الكبائر 

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى: نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة 
بعدم التوبة؛ ألن القرآن قد دل  على أن هللا يغفر الذنوب مجيعاً ملن اتب، وهذا متفق عليه 

 بني املسلمني. اهـ

وق الوعيد مشروط فإن حل وقال أيضاً يف الفتاوى الكربى: قد علم يقيناً أن كل ذنب فيه وعيد
بعدم التوبة؛ إذ نصوص التوبة مبينة لتلك النصوص، كالوعيد يف الشرك، وأكل الراب، وأكل 
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مال اليتيم، والسحر، وغري ذلك من الذنوب، ومن قال من العلماء توبته غري مقبولة، فحقيقة 
 من العقاب، هللا قوله اليت تالئم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة اجملردة تسقط حق

وأما حق املظلوم فال يسقط مبجرد التوبة، وهذا حق، وال فرق يف ذلك بني القاتل وسائر 
الظاملني، فمن اتب من ظلم مل يسقط بتوبته حق املظلوم، لكن من متام توبته أن يعوضه مبثل 

لتائب أن ا مظلمته، وإن مل يعوضه يف الدنيا، فال بد له من العوض يف اآلخرة، فينبغي للظامل
يستكثر من احلسنات، حىت إذا استوىف املظلومون حقوقهم مل يبق مفلساً. ومع هذا فإذا شاء 
هللا أن يعوض املظلوم من عنده فال راد  لفضله، كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك ملن 

 يشاء. اهـ

من هللا تعاىل،  فوكون الكبائر ُتكفَّر ابلتوبة الصادقة ال مينع ذلك التائب من الوجل واخلو 
 وطمعه يف شفاعة النيب صلى هللا عليه وسلم.

قال أبو عبد هللا القرطيب يف تفسريه: إمنا يطلب كل مسلم شفاعة الرسول صلى هللا عليه 
وسلم، ويرغب إىل هللا يف أن تناله؛ العتقاده أنه غري سامل من الذنوب، وال قائم هلل سبحانه 

، معرتف على نفسه ابلنقص، فهو لذلك خياف العقاببكل ما افرتض عليه، بل كل واحد 
ويرجو النجاة، وقال صلى هللا عليه وسلم: ال ينجو أحد إال برمحة هللا تعاىل، فقيل: وال أنت 

 اي رسول هللا؟ فقال: وال أان إال أن يتغمدين هللا برمحته.

ل منهم ذلك. بيتهمون أعماهلم وتوابهتم وخيافون أن ال يكون قد قُ  كان السلف الصاحللذا 
قال احلسن البصري: أدركت أقوامًا لو أنفق أحدهم ملء األرض ما أمن؛ لعظم الذنب يف 
نفسه. قال القرطيب: فإن قال قائل: فما معىن اخلوف بعد التوبة واملغفرة؟ قيل له: هذه سبيل 

كون ي العلماء ابهلل عز وجل أن يكونوا خائفني من معاصيهم وجلني، وهم أيضاً ال أيمنون أن
 قد بقي من أشراط التوبة شيء مل أيتوا به، فهم خيافون من املطالبة به. اهـ.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1424مجادي األوىل  ‰02
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 "أمور جالبة للرزق .448

ƒـ]بسم هللا الرمحن الرحيم 

رآن يف يستعينون ابلق كان السلف الصاحلهل يوجد هناك رقية ملمارسة التجارة؟ وكيف 
 التجارة؟

 األدعية املأثورة جللب الرزق؟وماهي 

 جزاكم هللا خريا.[ـ

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

 

فال نعلم رقية خاصة تقال للتجارة، ولكن مما يستعان به يف ذلك كثرة االستغفار فإهنا سبب 
َغفَّاراً*يـُْرِسِل السََّماَء  َربَُّكْم ِإنَُّه َكانَ  عظيم من أسباب الرزق، وقد قال تعاىل )فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا

-11-10وح:َعَلْيُكْم ِمْدرَاراً* َومُيِْددُْكْم أِبَْمَواٍل َوبَِننَي َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعْل َلُكْم َأهْنَاراً( )ن
12) 

َ جَيَْعْل َلُه خمَْ  ْرزُْقهُ ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسُب( َرجاً *َويَـ ومن ذلك أيضاً تقوى هللا لقوله )َوَمْن يـَتَِّق اَّللَّ
( ومن ذلك الصدق يف التجارة لقوله صلى هللا عليه وسلم " البيعان 3)الطالق: من اآلية

ابخليار ما مل يفرتقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن كذاب وكتما حمقت بركة بيعهما 
 أن حيفظ املال ويبارك فيه، ومن ذلك السعي " رواه البخاري ومسلم. ومن ذلك دعاء هللا

للتجارة يف أول النهار، فعن صخر الغامدي رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
قال " اللهم ابرك ألميت يف بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم من أول النهار. 

داود  ار فأثرى وكثر ماله " رواه أبووكان صخر رجاًل اتجراً وكان يبعث جتارته من أول النه
 والرتمذي وغريمها.. ومن ذلك أداء حق املال من زكاة ونفقة واجبة.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423ذو احلجة  ‰08
 "املؤمن يستحضر املوت يف كل حلظة .449

ƒ ـ]سألين أحد األشخاص هذا السؤال ولكين عجزت عن اإلجابة عليه فورا وهو: لو علمت
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 ع واحد يف حياتك ماذا ستفعل فيه؟أنه سيبقى أسبو 

 وجزاكم هلل خرياً.[ـ

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

 

فلو قدر أن شخصاً علم أنه بقي يف حياته مدة معينة أسبوع أو أقل أو أكثر فعليه أن حيسن 
 العباد.. سواء  رم، ويتحلل من مظاملالظن بربه، وأن جيتهد يف العبادة والطاعة، وأن جيتنب احمل

 كانت مظامل يف النفس أو يف املال أو يف العرض.

 وعليه أن يسارع يف اخلريات والنوافل، ويكثر من ذكر هللا ودعائه حىت خيتم له على خري.

لكن املؤمن ينبغي عليه أن يقوم بذلك دائماً يف كل حلظة من حياته، ويستحضر أن املوت 
ظات ال أايم، كما جاء يف األثر: اعمل عمل امرئ يظن أنه لن ميوت أبداً، قد أيتيه بعد حل

 واحذر حذر امرئ خيشى أن ميوت غداً. ويف لفظ: واعمل آلخرتك كأنك متوت غداً.

 وقد رواي مرفوعني إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من طرق ضعيفة.

حدهم ، حبيث لو قيل ألعلى خشية دائمة وعمل لآلخرة ال ينقطع كان السلف الصاحلوقد 
 إنك ستموت غداً ملا ازداد شيئاً من العمل.

ويف احللية أليب نعيم وغريمها عن عبد الرمحن بن مهدي قال: لو قيل حلماد بن سلمة إنك 
 متوت غداً ما قدر أن يزيد يف العمل شيئاً.

ا  م ويف اتريخ واسط عن شعيب بن حرب قال: لو قيل ملنصور بن زاذان: إنك متوت غداً 
 كان عنده مزيد. وهكذا ينبغي لكل مسلم.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423شوال  ‰14
 "ما هو األفضل يف رمضان الزكاة ابملال أو إطعام الفقراء؟ .450

ƒـ]ما هو األفضل يف رمضان الزكاة ابملال أو إطعام الفقراء؟ .[ـ 

 ^احلمد هلل

فإذا  ور سنة هجرية على النصاب،أما الزكاة املفروضة فهي عبادة هلا وقتها املقدَّر، وهو مر 
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متت السنة وجب إخراج الزكاة، وال جيوز ملن وجب يف ماله الزكاة وحل موعدها أن يتأخر 
 عن أدائها إال لعذر شرعي.

وال جيوز انتظار شهر رمضان ألدائها فيه، إال إذا كان االنتظار يسريا كأسبوع أو أسبوعني. 
 ( .13981وانظر جواب السؤال رقم )

 ابن قدامة رمحه هللا:قال 

" وجتب الزكاة على الفور، فال جيوز أتخري إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا مل خيش 
 ضرراً، وهبذا قال الشافعي " انتهى.

 ( .289/  2" املغين " )

 وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا:

 هل الزكاة تفضل يف رمضان مع أهنا ركن من أركان اإلسالم؟

 فأجاب:

" الزكاة كغريها من أعمال اخلري تكون يف الزمن الفاضل أفضل، لكن مىت وجبت الزكاة ومتَّ 
احلْول وجب على اإلنسان أن خُيرجها وال يؤخرها إىل رمضان، فلو كان حْول ماله يف رجب: 

 يففإنه ال يؤخرها إىل رمضان بل يؤديها يف رجب، ولو كان يتم حوهلا يف حمرَّم فإنه يؤديها 
حمرم، وال يؤخرها إىل رمضان، أما إذا كان حْول الزكاة يتم يف رمضان: فإنه خُيرجها يف رمضان 

 " انتهى.

 ( .164/  2" فتاوى إسالميَّة " )

ولعل قصد السائل ابلزكاة: صدقة التطوع، وال شك أن اجلود والبذل والعطاء ابملال والطعام 
هللا   غريه من الشهور وهلذا كان النيب صلىوالكسوة وغريها: يف رمضان أفضل من فعلها يف

 عليه وسلم أجود ما يكون يف شهر رمضان.

لنَّاِس، فَعْن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْجَوَد ا
َلٍة ِمْن َرَمَضاَن ِجرْبِيُل، وََكاَن يـَْلَقاُه يف كُ وََكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن يف َرَمَضاَن ِحنَي يـَْلَقاُه  لِ  لَيـْ

ِح اْلُمْرَسَلِة. رواه فـَُيَدارُِسُه اْلُقْرآَن ، فـََلَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْجَوُد اِبخلَْرْيِ ِمْن الر ِي
 ( .2308( ومسلم )6البخاري )

َها: ِاْسِتْحَباب ِإْكثَار اجْلُود يف َرَمَضان.قال النووي: َويف َهَذا احْلَدِ   يث فـََواِئد ِمنـْ
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 ( .69/  15" شرح مسلم " )

 وقال ابن القيم رمحه هللا:

" وكان صلى هللا عليه وسلم أجوَد الناس، وأجوُد ما يكون يف رمضان، ُيكثر فيه ِمن الصدقة 
 ى.واإلحسان وتالوة القرآن والصالة والذكر واالعتكاف " انته

 ( .32/  2" زاد املعاد " )

وإطعام الطعام فيه أجر عظيم لفاعله، وقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل أن من صفات املؤمنني 
ا الذين استحقوا اجلنة أهنم يطعمون الطعام، فقال تعاىل: )َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِ ِه ِمْسِكينً 

َا نُْطِعُمكُ  انَّ خَنَاُف ِمْن َرب ِنَا يـَْوًما ْم ِلَوْجِه اَّللَِّ ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوال ُشُكورًا. إِ َويَِتيًما َوَأِسريًا. ِإمنَّ
َصرَبُوا َجنًَّة  َعُبوًسا َقْمطَرِيرًا. فـََوقَاُهُم اَّللَُّ َشرَّ َذِلَك اْليَـْوِم َوَلقَّاُهْم َنْضَرًة َوُسُرورًا. َوَجزَاُهْم مبَا

 ، وأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أنه )َمْن َفطََّر َصائِماً كاَن لَُه ِمْثلَ 12-8َوَحرِيرًا( اإلنسان/
( ، وصححه األلباين يف " صحيح الرتمذي 1746( وابن ماجه )807َأْجرِه( رواه الرتمذي )

." 

حيرصون على إطعام الطعام، وذلك ملا ورد من الرتغيب فيه، مع  كان السلف الصاحلوقد 
عبادات كثرية منها: التودد والتحبب إىل امُلطَعمني فيكون ذلك سببًا يف ما ينشأ عنه من 

دخول اجلنة وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )لن تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ولن تؤمنوا 
حىت حتابوا( ، كما ينشأ عنها جمالسة الصاحلني واحتساب األجر يف معونتهم على الطاعات 

 .اليت تقووا عليها بطعامك
وأما تفضيل أحدمها على اآلخر؛ " فقد كان كثري من السلف يفضل إطعام اإلخوان على 

 الصدقة على املساكني.

وقد روي يف هذا املعىن مرفوعاً من حديث أنس إبسناد ضعيف، والسيما إن كان اإلخوان 
 ال جيدون مثل ذلك الطعام.

على صاع من طعام، أحب  وروي عن علي رضي هللا عنه قال: ألن أمجع أانسا من إخواين
 إيل من أن أدخل سوقكم فأبتاع نسمة فأعتقها.

وعن أيب جعفر حممد بن علي قال: ألن أدعو عشرة من أصحايب فأطعمهم طعاماً يشتهونه 
 أحب إيل من أن أعتق عشرة من ولد إمساعيل ".
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 ( .4/41شرح حديث "اختصام املأل األعلى " البن رجب، من "جمموع الرسائل" )

اصل: أن كالًّ من الصدقة ابملال وإطعام الطعام له فضل كبري، فاحرص على األمرين واحل
 معا، وليكن لك نصيب من كل عبادة.

 وهللا أعلم.

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ‰
 "ما هو األفضل يف رمضان الزكاة ابملال أو إطعام الفقراء؟ .451

ƒء؟ .[ــ]ما هو األفضل يف رمضان الزكاة ابملال أو إطعام الفقرا 

 ^احلمد هلل

أما الزكاة املفروضة فهي عبادة هلا وقتها املقدَّر، وهو مرور سنة هجرية على النصاب، فإذا 
متت السنة وجب إخراج الزكاة، وال جيوز ملن وجب يف ماله الزكاة وحل موعدها أن يتأخر 

 عن أدائها إال لعذر شرعي.

. كان االنتظار يسريا كأسبوع أو أسبوعنيوال جيوز انتظار شهر رمضان ألدائها فيه، إال إذا  
 ( .13981وانظر جواب السؤال رقم )

 قال ابن قدامة رمحه هللا:

" وجتب الزكاة على الفور، فال جيوز أتخري إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا مل خيش 
 ضرراً، وهبذا قال الشافعي " انتهى.

 ( .289/  2" املغين " )

 مني رمحه هللا:وسئل الشيخ ابن عثي

 هل الزكاة تفضل يف رمضان مع أهنا ركن من أركان اإلسالم؟

 فأجاب:

" الزكاة كغريها من أعمال اخلري تكون يف الزمن الفاضل أفضل، لكن مىت وجبت الزكاة ومتَّ 
احلْول وجب على اإلنسان أن خُيرجها وال يؤخرها إىل رمضان، فلو كان حْول ماله يف رجب: 

إىل رمضان بل يؤديها يف رجب، ولو كان يتم حوهلا يف حمرَّم فإنه يؤديها يف  فإنه ال يؤخرها
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حمرم، وال يؤخرها إىل رمضان، أما إذا كان حْول الزكاة يتم يف رمضان: فإنه خُيرجها يف رمضان 
 " انتهى.

 ( .164/  2" فتاوى إسالميَّة " )

طعام البذل والعطاء ابملال والولعل قصد السائل ابلزكاة: صدقة التطوع، وال شك أن اجلود و 
والكسوة وغريها: يف رمضان أفضل من فعلها يف غريه من الشهور وهلذا كان النيب صلى هللا 

 عليه وسلم أجود ما يكون يف شهر رمضان.

لنَّاِس، افَعْن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْجَوَد 
َلٍة ِمْن رَ  َمَضاَن وََكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن يف َرَمَضاَن ِحنَي يـَْلَقاُه ِجرْبِيُل، وََكاَن يـَْلَقاُه يف ُكلِ  لَيـْ

َلِة. رواه ِح اْلُمْرسَ فـَُيَدارُِسُه اْلُقْرآَن ، فـََلَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْجَوُد اِبخلَْرْيِ ِمْن الر ِي
 ( .2308( ومسلم )6البخاري )

َها: ِاْسِتْحَباب ِإْكثَار اجْلُود يف َرَمَضان.  قال النووي: َويف َهَذا احْلَِديث فـََواِئد ِمنـْ

 ( .69/  15" شرح مسلم " )

 وقال ابن القيم رمحه هللا:

ه ِمن الصدقة في" وكان صلى هللا عليه وسلم أجوَد الناس، وأجوُد ما يكون يف رمضان، ُيكثر 
 واإلحسان وتالوة القرآن والصالة والذكر واالعتكاف " انتهى.

 ( .32/  2" زاد املعاد " )

وإطعام الطعام فيه أجر عظيم لفاعله، وقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل أن من صفات املؤمنني 
َلى ُحبِ ِه ِمْسِكيًنا عَ  الذين استحقوا اجلنة أهنم يطعمون الطعام، فقال تعاىل: )َويُْطِعُموَن الطََّعامَ 

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اَّللَِّ ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوال ُشُكورًا. ِإانَّ خَنَاُف مِ  ْن َرب ِنَا يـَْوًما َويَِتيًما َوَأِسريًا. ِإمنَّ
ُسُرورًا. َوَجزَاُهْم مبَا َصرَبُوا َجنًَّة وَ  َعُبوًسا َقْمطَرِيرًا. فـََوقَاُهُم اَّللَُّ َشرَّ َذِلَك اْليَـْوِم َوَلقَّاُهْم َنْضَرةً 

 ، وأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أنه )َمْن َفطََّر َصائِماً كاَن لَُه ِمْثلَ 12-8َوَحرِيرًا( اإلنسان/
( ، وصححه األلباين يف " صحيح الرتمذي 1746( وابن ماجه )807َأْجرِه( رواه الرتمذي )

." 

صون على إطعام الطعام، وذلك ملا ورد من الرتغيب فيه، مع حير  كان السلف الصاحلوقد 
ما ينشأ عنه من عبادات كثرية منها: التودد والتحبب إىل امُلطَعمني فيكون ذلك سببًا يف 
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دخول اجلنة وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )لن تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ولن تؤمنوا 
 الصاحلني واحتساب األجر يف معونتهم على الطاعاتحىت حتابوا( ، كما ينشأ عنها جمالسة 

 اليت تقووا عليها بطعامك.

وأما تفضيل أحدمها على اآلخر؛ " فقد كان كثري من السلف يفضل إطعام اإلخوان على 
 الصدقة على املساكني.

وقد روي يف هذا املعىن مرفوعاً من حديث أنس إبسناد ضعيف، والسيما إن كان اإلخوان 
 ثل ذلك الطعام.ال جيدون م

وروي عن علي رضي هللا عنه قال: ألن أمجع أانسا من إخواين على صاع من طعام، أحب 
 إيل من أن أدخل سوقكم فأبتاع نسمة فأعتقها.

وعن أيب جعفر حممد بن علي قال: ألن أدعو عشرة من أصحايب فأطعمهم طعاماً يشتهونه 
 أحب إيل من أن أعتق عشرة من ولد إمساعيل ".

 ( .4/41حديث "اختصام املأل األعلى " البن رجب، من "جمموع الرسائل" )شرح 

واحلاصل: أن كالًّ من الصدقة ابملال وإطعام الطعام له فضل كبري، فاحرص على األمرين 
 معا، وليكن لك نصيب من كل عبادة.

 وهللا أعلم.

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ‰
 "فضل تفطري صائم .452

ƒ على تفطري صائم؟.[ــ]ما هو الثواب املرتتب 

 ^احلمد هلل

عن زيد بن خالد اجلهين قال: قال صلى هللا عليه وسلم: " َمن فطَّر صائمًا كان له مثل 
 أجره غري أنه ال ينقص من أجر الصائم شيء ".

( واأللباين يف 216/  8( وصححه ابن حبان )1746( وابن ماجه )807رواه الرتمذي )
 ( .6415" صحيح اجلامع " )
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 .194شيخ اإلسالم: واملراد بتفطريه أن يشبعه. ا. هـ االختيارات ص قال 
 حيرصون على إطعام الطعام ويرونه من أفضل العبادات. كان السلف الصاحلوقد 

وقد قال بعض السلف: ألن أدعو عشرة من أصحايب فأطعمهم طعامًا يشتهونه أحب إيل 
 من أن أعتق عشرة من ولد إمساعيل.

هللا عنهما  رضي -ف يؤثر بفطوره وهو صائم، منهم عبد هللا بن عمر وكان كثري من السل
وداود الطائي ومالك بن دينار، وأمحد بن حنبل، وكان ابن عمر ال يفطر إال مع اليتامى  -

 واملساكني.

وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم وجيلس خيدمهم، منهم احلسن وابن 
 املبارك.

العدوي: كان رجال من بين عدي يصلون يف هذا املسجد ما أفطر أحد قال أبو السوار 
منهم على طعام قط وحده،إن وجد من أيكل معه أكل وإال أخرج طعامه إىل املسجد فأكله 

 مع الناس وأكل الناس معه.

وعبادة إطعام الطعام، ينشأ عنها عبادات كثرية منها: التودد والتحبب إىل امُلطَعمني فيكون 
ًا يف دخول اجلنة: كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: " ال تدخلوا اجلنة حىت ذلك سبب

( ، كما ينشأ عنها جمالسة الصاحلني واحتساب 54تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا " رواه مسلم )
 األجر يف معونتهم على الطاعات اليت تقووا عليها بطعامك.

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ‰
 بيب ليحصل على تقرير طيب يعفيه من العمل احملرَّم؟"هل يدفع رشوة لط .453

ƒ للمحرمات  ؛ وذلك-" اجليش "  -ـ]مشكليت تتلخص يف كوين قدمت استقاليت من عملي
اليت فيه، من حلق للحية، والوقوف للضباط، وطاعتهم إجباراً، ولو يف معصية هللا، وعدم 

قاليت اليت ال ختفى عليكم، إال أن استاألمر املعروف والنهي عن املنكر، وغريها من احملرمات 
ُردت إيلَّ، فلم يبق يل سوى طريقتني للخروج وإالَّ أنتظر ثالث سنوات ُأخر لتنتهي عقديت، 
وأخرج أبمان، الطريقة األوىل: الفرار من اجلندية، والذي سيرتتب عليه سجين، وعدة مفاسد 
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ل أن ملال إىل طبيب عسكري مقابأخرى مع عائليت، الطريقة الثانية: أن أعطي مبلغًا من ا
يعطيين شهادة طبية تثبت عدم قدريت على العمل يف اجلندية، وابلتايل يقومون إبخراجي، 
وسيعطوين تقاعدًا تبعًا للسبع السنوات اليت عملتها معهم، وبعد تضييق اخلناق علينا يف 

  هبا من سلطانالعمل وإلزامنا بعدة ملزمات كعدم حضور ِحلق الذكر وأشياء ما أنزل هللا
أستحيي من ذكرها، وحذروان من فعلها، وابلفعل طردوا أحد إخواننا امللتزمني، وبدؤوا مبطاردة 
امللتزمني، وذلك ببث اجلواسيس، فاضطررت إىل عرض هذه الطريقة على شيخ أثق به فأفتاين 

 بفعلها، فنسألكم أن تفيدوان يف املوضوع.[ـ

 ^احلمد هلل

 أواًل:

 اليت يُلزم املوظف فيها برتك واجب –سواء احلكومية أو اخلاصة  -ائف العمل يف الوظ
شرعي، أو وقوع يف معصية: ال جيوز، وقد نوَّع هللا تعاىل أسباب الرزق وكثَّره، فال يُعدُّ 

 املوظف معذوراً بقبوله تلك الوظيفة واحلال ما ذكران.

( حكم 1189اب السؤال رقم )وإعفاء اللحية واجب شرعي، وحلقها حمرم، وقد بيَّنا يف جو 
حلق اللحية وأن حلقها من احملرمات، وطاعة هللا ورسوله تقدَّم على طاعة كل أحد، وال 

 طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

( حرمة حلق اللحية حىت ابلنسبة ملن أراد أن يعمل 5481وقد بيَّنا يف جواب السؤال رقم )
 طياراً.

 الوظيفة احلالل وإعفاء اللحية، فإن كان ال بد من وعلى املسلم أن حيرص على اجلمع بني
أحد األمرين فال يقدِ م وظيفته على أمر هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم، و" من ترك 

 شيئا هلل عوَّضه هللا خرياً منه ".

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة: هل جيوز الدخول يف أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية 
تمكن من أتدية بعض الصلوات يف أوقاهتا، وطاعة األوامر العسكرية فيما حرم هللا؟ وعدم ال

. 
 فأجابوا:

" ال جيوز للمسلم أن يدخل يف أمر يستلزم هذه األشياء أو بعضها؛ ألهنا معاص هلل ورسوله، 
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 وإن أجرب بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فاألمر ليس إليه، ونرجو أن جيعل هللا له فرجاً 
َتِسُب( وخمرجاً، فهو القائل سبحانه: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا. َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حيَْ 

 .4، والقائل سبحانه: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا( الطالق/2-1الطالق/
 مد، وآله وصحبه وسلم " انتهى.وابهلل التوفيق، وصلى هللا على نبينا حم

 الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد هللا بن قعود.

 ( .1/534"فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء" )

( ذكران فتوى الشيخ ابن ابز يف حرمة حلق اللحية ملن يعمل 8230ويف جواب السؤال رقم )
 فيها: -رمحه هللا  -يف اجليش، وقال الشيخ 

" فإذا كنت يف عمل تلزم فيه حبلق حليتك فال تطعهم يف ذلك؛ ألن الرسول صلى هللا عليه 
وسلم قال: )ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق( ، فإن ألزموك برتكها: فاترك هذا العمل 

ترك  نالذي جيرك لفعل ما يغضب هللا، وأسباب الرزق األخرى كثرية ميسرة وهلل احلمد، وم
 شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه " انتهى.

 ( ذكران فتوى اللجنة الدائمة، وفيها:8797ويف جواب السؤال رقم )

 " أوال: حيرم حلق اللحية، وجيب إعفاؤها.

 اثنيا: ال جتوز حتية العلم.

اثلثا: جيب احلكم بشريعة اإلسالم، والتحاكم إليها، وال جيوز للمسلم أن حييي الزعماء أو 
الرؤساء حتية األعاجم؛ ملا ورد من النهي عن التشبه هبم، وملا يف ذلك من الغلو يف تعظيمهم 

 " انتهى ابختصار.

 اثنياً:

جيب على من دخل تلك الوظائف اليت يرتكب فيها املعاصي واآلاثم أن يبادر للخروج منها، 
دهم من عمن الصحابة فمن ب كان السلف الصاحلوليحتسب ذلك عند ربه تعاىل، وقد 

القرون الفاضلة أكثر الناس التزامًا ابلشرع، وتركًا للمحرَّم وإن كان هلم فيه نفع، أو كانت 
نفوسهم قد ألفته، كما هو حاهلم عندما حرَّم هللا عليهم اخلمر، وعندما أوجب هللا على 

 النساء احلجاب الكامل.

ضاء راح وسهيل بن بي. عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: )كان أبو عبيدة بن اجل1
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وأيب بن كعب عند أيب طلحة، وأان أسقيهم من شراٍب حىت كاد أيخذ فيهم، فمرَّ بنا مارٌّ 
ِمن املسلمني فنادى: أال هل شعرمت أن اخلمر قد حرمت؟ قال: فوهللا ما انتظروا أن أمروين 

بن حبان يف اأن أكِفئ ما يف آنيتك، ففعلت، فما عادوا يف شيء منها حىت لقوا هللا( رواه 
 .5361( حديث رقم: 12/184" صحيحه " )

َها قَاَلْت: )يـَْرَحُم اَّللَُّ ِنَساَء اْلُمَهاِجرَاِت اأْلَُوَل، َلمَّا أَنـَْزلَ 2 ُ:  . َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ اَّللَّ
 ( .4480َن هِبَا( رواه البخاري )رْ )َوْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ( َشقَّْقَن ُمُروَطُهنَّ فَاْخَتمَ 

واخلُُمر: مجع مخار، وهو غطاء الرأس، واجليوب: مجع جيب، وهو فتحة الثوب من انحية 
الرأس، واملراد ما يظهر منه الصدر، ومرطوهن: مجع مرط، وهو اإلزار، واإلزار هو املالءة، 

 فاختمرن هبا: غطني وجوههن ابملروط.

سباب حملرمات، وينبغي املبادرة لفعل الطاعات، وهذه التقوى أحد أفال ينبغي الرتدد يف ترك ا
 َوَمْن الرزق، كما قال تعاىل: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرجاً. َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسبُ 

 .2،3 ِلُكلِ  َشْيٍء َقْدراً( الطالق/َجَعَل اَّللَُّ يـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فـَُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اَّللََّ اَبِلُغ أَْمرِِه َقْد 
 اثلثاً:

إذا مل يستطع املوظف اخلروج من الوظيفة بطرق مباحة سليمة يف األصل، وأرغم على البقاء 
فيها، فله أن يتوصل إىل اخلروج منها ابحليلة، أو التورية، فإن مل ينفع: فيجوز له الرشوة، 

 إليه، وعلى من أخذ منه املال. والكذب، وإمث ذلك على من اضطره

 . أما جواز الرشوة يف هذه احلال:1

 أ. قال ابن األثري اجلزري رمحه هللا:

" فالراشي: َمن يُعطي الذي يعينه على الباطل، واملرتشي: اآلخذ، والرائش: الذي يسعى 
: فغري مٍ بينهما يستزيد هلذا ويستنقص هلذا، فأما ما يُعطى توصاًل إىل أخِذ حقٍ  أو دفع ظل

داخل فيه، روي أن ابن مسعود ُأخذ أبرض احلبشة يف شيٍء فَأعطى دينارين حىت ُخلِ ي 
سبيله، وُروي عن مجاعة من أئمة التابعني قالوا: ال أبس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله 

 إذا خاف الظلم " انتهى.

 ( .2/226"النهاية يف غريب احلديث" )

 ب. وقال اخلطايب رمحه هللا:
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إذا أَعطى ليتوصل به إىل حقه، أو يدفع عن نفسه ظلماً: فإنه غري داخل يف هذا الوعيد " 
 ]يعين: لعن الراشي[ " انتهى.

 ( .5/207"معامل السنن" )

 ( .72268( و )60183وانظر تفصيالً أوىف يف جوايب السؤالني: )

 . وأما جواز الكذب:2

 قال ابن حجر اهليتمي رمحه هللا:

ود : أن كل مقص-كما يف " اإلحياء "   -ب قد يباح، وقد جيب، والضابط " واعلم أن الكذ
حممود ميكن التوصل إليه ابلصدق والكذب مجيعاً: فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل 
ابلكذب وحده: فمباح إن أبيح حتصيل ذلك املقصود، وواجب إن وجب حتصيل ذلك " 

 انتهى.

 .( 2/196"الزواجر عن اقرتاف الكبائر" )
 رابعاً:

أما التقاعد الذي سيعطونك إايه يف هذه احلالة، فإن كنت غري حمتاج إليه، فاألوىل لك 
التصدق به، وإن كنت حمتاجا فنرجو أن ال يكون عليك حرج من االنتفاع به، ويكون عوانً 

 لك على االستقامة والتوبة من هذا العمل احملرم.

 ن.ونسأل هللا تعاىل أن ييسر لك اخلري حيث كا

 وهللا أعلم

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ‰
 "هل يدفع رشوة لطبيب ليحصل على تقرير طيب يعفيه من العمل احملرَّم؟ .454

ƒ للمحرمات  ؛ وذلك-" اجليش "  -ـ]مشكليت تتلخص يف كوين قدمت استقاليت من عملي
عدم و اليت فيه، من حلق للحية، والوقوف للضباط، وطاعتهم إجباراً، ولو يف معصية هللا، 

األمر املعروف والنهي عن املنكر، وغريها من احملرمات اليت ال ختفى عليكم، إال أن استقاليت 
ُردت إيلَّ، فلم يبق يل سوى طريقتني للخروج وإالَّ أنتظر ثالث سنوات ُأخر لتنتهي عقديت، 

                                         
 5/6232موقع اإلسالم سؤال وجواب؟ حممد صاحل املنجد  (1)



520 

 

سد اوأخرج أبمان، الطريقة األوىل: الفرار من اجلندية، والذي سيرتتب عليه سجين، وعدة مف
أخرى مع عائليت، الطريقة الثانية: أن أعطي مبلغًا من املال إىل طبيب عسكري مقابل أن 
يعطيين شهادة طبية تثبت عدم قدريت على العمل يف اجلندية، وابلتايل يقومون إبخراجي، 
وسيعطوين تقاعدًا تبعًا للسبع السنوات اليت عملتها معهم، وبعد تضييق اخلناق علينا يف 

زامنا بعدة ملزمات كعدم حضور ِحلق الذكر وأشياء ما أنزل هللا هبا من سلطان العمل وإل
أستحيي من ذكرها، وحذروان من فعلها، وابلفعل طردوا أحد إخواننا امللتزمني، وبدؤوا مبطاردة 
امللتزمني، وذلك ببث اجلواسيس، فاضطررت إىل عرض هذه الطريقة على شيخ أثق به فأفتاين 

 أن تفيدوان يف املوضوع.[ـبفعلها، فنسألكم 

 ^احلمد هلل

 أواًل:

 اليت يُلزم املوظف فيها برتك واجب –سواء احلكومية أو اخلاصة  -العمل يف الوظائف 
شرعي، أو وقوع يف معصية: ال جيوز، وقد نوَّع هللا تعاىل أسباب الرزق وكثَّره، فال يُعدُّ 

 .املوظف معذوراً بقبوله تلك الوظيفة واحلال ما ذكران
( حكم 1189وإعفاء اللحية واجب شرعي، وحلقها حمرم، وقد بيَّنا يف جواب السؤال رقم )

حلق اللحية وأن حلقها من احملرمات، وطاعة هللا ورسوله تقدَّم على طاعة كل أحد، وال 
 طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

ن أراد أن يعمل ( حرمة حلق اللحية حىت ابلنسبة مل5481وقد بيَّنا يف جواب السؤال رقم )
 طياراً.

وعلى املسلم أن حيرص على اجلمع بني الوظيفة احلالل وإعفاء اللحية، فإن كان ال بد من 
أحد األمرين فال يقدِ م وظيفته على أمر هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم، و" من ترك 

 شيئا هلل عوَّضه هللا خرياً منه ".

ل جيوز الدخول يف أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية وقد سئل علماء اللجنة الدائمة: ه
وعدم التمكن من أتدية بعض الصلوات يف أوقاهتا، وطاعة األوامر العسكرية فيما حرم هللا؟ 

. 
 فأجابوا:
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" ال جيوز للمسلم أن يدخل يف أمر يستلزم هذه األشياء أو بعضها؛ ألهنا معاص هلل ورسوله، 
اً قوة السلطان فاألمر ليس إليه، ونرجو أن جيعل هللا له فرجوإن أجرب بدون اختياره وأدخل ب

َتِسُب( وخمرجاً، فهو القائل سبحانه: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا. َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حيَْ 
 .4رًا( الطالق/سْ ، والقائل سبحانه: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه يُ 2-1الطالق/

 وابهلل التوفيق، وصلى هللا على نبينا حممد، وآله وصحبه وسلم " انتهى.

 الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد هللا بن قعود.

 ( .1/534"فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء" )

بن ابز يف حرمة حلق اللحية ملن يعمل ( ذكران فتوى الشيخ ا8230ويف جواب السؤال رقم )
 فيها: -رمحه هللا  -يف اجليش، وقال الشيخ 

" فإذا كنت يف عمل تلزم فيه حبلق حليتك فال تطعهم يف ذلك؛ ألن الرسول صلى هللا عليه 
وسلم قال: )ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق( ، فإن ألزموك برتكها: فاترك هذا العمل 

غضب هللا، وأسباب الرزق األخرى كثرية ميسرة وهلل احلمد، ومن ترك الذي جيرك لفعل ما ي
 شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه " انتهى.

 ( ذكران فتوى اللجنة الدائمة، وفيها:8797ويف جواب السؤال رقم )

 " أوال: حيرم حلق اللحية، وجيب إعفاؤها.

 اثنيا: ال جتوز حتية العلم.

اإلسالم، والتحاكم إليها، وال جيوز للمسلم أن حييي الزعماء أو اثلثا: جيب احلكم بشريعة 
الرؤساء حتية األعاجم؛ ملا ورد من النهي عن التشبه هبم، وملا يف ذلك من الغلو يف تعظيمهم 

 " انتهى ابختصار.

 اثنياً:

جيب على من دخل تلك الوظائف اليت يرتكب فيها املعاصي واآلاثم أن يبادر للخروج منها، 
ن من الصحابة فمن بعدهم م كان السلف الصاحلتسب ذلك عند ربه تعاىل، وقد وليح

القرون الفاضلة أكثر الناس التزامًا ابلشرع، وتركًا للمحرَّم وإن كان هلم فيه نفع، أو كانت 
نفوسهم قد ألفته، كما هو حاهلم عندما حرَّم هللا عليهم اخلمر، وعندما أوجب هللا على 

 ل.النساء احلجاب الكام
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. عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: )كان أبو عبيدة بن اجلراح وسهيل بن بيضاء 1
وأيب بن كعب عند أيب طلحة، وأان أسقيهم من شراٍب حىت كاد أيخذ فيهم، فمرَّ بنا مارٌّ 
ِمن املسلمني فنادى: أال هل شعرمت أن اخلمر قد حرمت؟ قال: فوهللا ما انتظروا أن أمروين 

يف آنيتك، ففعلت، فما عادوا يف شيء منها حىت لقوا هللا( رواه ابن حبان يف  أن أكِفئ ما
 .5361( حديث رقم: 12/184" صحيحه " )

َها قَاَلْت: )يـَْرَحُم اَّللَُّ ِنَساَء اْلُمَهاِجرَاِت اأْلَُوَل، َلمَّا أَنـَْزلَ 2 ُ:  . َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ اَّللَّ
 ( .4480بخاري )رِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ( َشقَّْقَن ُمُروَطُهنَّ فَاْخَتَمْرَن هِبَا( رواه ال)َوْلَيْضرِْبَن خِبُمُ 

واخلُُمر: مجع مخار، وهو غطاء الرأس، واجليوب: مجع جيب، وهو فتحة الثوب من انحية 
 الرأس، واملراد ما يظهر منه الصدر، ومرطوهن: مجع مرط، وهو اإلزار، واإلزار هو املالءة،

 فاختمرن هبا: غطني وجوههن ابملروط.

فال ينبغي الرتدد يف ترك احملرمات، وينبغي املبادرة لفعل الطاعات، وهذه التقوى أحد أسباب 
 َوَمْن الرزق، كما قال تعاىل: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرجاً. َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسبُ 

ُ ِلُكلِ  َشْيءٍ يـَتَـوَكَّْل َعَلى   .2،3 َقْدراً( الطالق/اَّللَِّ فـَُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اَّللََّ اَبِلُغ أَْمرِِه َقْد َجَعَل اَّللَّ
 اثلثاً:

إذا مل يستطع املوظف اخلروج من الوظيفة بطرق مباحة سليمة يف األصل، وأرغم على البقاء 
وز له الرشوة، فإن مل ينفع: فيج فيها، فله أن يتوصل إىل اخلروج منها ابحليلة، أو التورية،

 والكذب، وإمث ذلك على من اضطره إليه، وعلى من أخذ منه املال.

 . أما جواز الرشوة يف هذه احلال:1

 أ. قال ابن األثري اجلزري رمحه هللا:

" فالراشي: َمن يُعطي الذي يعينه على الباطل، واملرتشي: اآلخذ، والرائش: الذي يسعى 
 ا ويستنقص هلذا، فأما ما يُعطى توصاًل إىل أخِذ حقٍ  أو دفع ظلٍم: فغريبينهما يستزيد هلذ

داخل فيه، روي أن ابن مسعود ُأخذ أبرض احلبشة يف شيٍء فَأعطى دينارين حىت ُخلِ ي 
سبيله، وُروي عن مجاعة من أئمة التابعني قالوا: ال أبس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله 

 إذا خاف الظلم " انتهى.

 ( .2/226هاية يف غريب احلديث" )"الن
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 ب. وقال اخلطايب رمحه هللا:

" إذا أَعطى ليتوصل به إىل حقه، أو يدفع عن نفسه ظلماً: فإنه غري داخل يف هذا الوعيد 
 ]يعين: لعن الراشي[ " انتهى.

 ( .5/207"معامل السنن" )

 ( .72268( و )60183وانظر تفصيالً أوىف يف جوايب السؤالني: )

 ا جواز الكذب:. وأم2

 قال ابن حجر اهليتمي رمحه هللا:

ود : أن كل مقص-كما يف " اإلحياء "   -" واعلم أن الكذب قد يباح، وقد جيب، والضابط 
حممود ميكن التوصل إليه ابلصدق والكذب مجيعاً: فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل 

"  وجب حتصيل ذلك ابلكذب وحده: فمباح إن أبيح حتصيل ذلك املقصود، وواجب إن
 انتهى.

 ( .2/196"الزواجر عن اقرتاف الكبائر" )

 رابعاً:

أما التقاعد الذي سيعطونك إايه يف هذه احلالة، فإن كنت غري حمتاج إليه، فاألوىل لك 
التصدق به، وإن كنت حمتاجا فنرجو أن ال يكون عليك حرج من االنتفاع به، ويكون عوانً 

 ن هذا العمل احملرم.لك على االستقامة والتوبة م

 ونسأل هللا تعاىل أن ييسر لك اخلري حيث كان.

 وهللا أعلم

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ‰
 "هل يدفع رشوة لطبيب ليحصل على تقرير طيب يعفيه من العمل احملرَّم؟ .455

ƒ للمحرمات  ؛ وذلك-" اجليش "  -ـ]مشكليت تتلخص يف كوين قدمت استقاليت من عملي
للحية، والوقوف للضباط، وطاعتهم إجباراً، ولو يف معصية هللا، وعدم  اليت فيه، من حلق

األمر املعروف والنهي عن املنكر، وغريها من احملرمات اليت ال ختفى عليكم، إال أن استقاليت 
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ُردت إيلَّ، فلم يبق يل سوى طريقتني للخروج وإالَّ أنتظر ثالث سنوات ُأخر لتنتهي عقديت، 
ة األوىل: الفرار من اجلندية، والذي سيرتتب عليه سجين، وعدة مفاسد وأخرج أبمان، الطريق

أخرى مع عائليت، الطريقة الثانية: أن أعطي مبلغًا من املال إىل طبيب عسكري مقابل أن 
يعطيين شهادة طبية تثبت عدم قدريت على العمل يف اجلندية، وابلتايل يقومون إبخراجي، 

لينا يف سنوات اليت عملتها معهم، وبعد تضييق اخلناق عوسيعطوين تقاعدًا تبعًا للسبع ال
العمل وإلزامنا بعدة ملزمات كعدم حضور ِحلق الذكر وأشياء ما أنزل هللا هبا من سلطان 
أستحيي من ذكرها، وحذروان من فعلها، وابلفعل طردوا أحد إخواننا امللتزمني، وبدؤوا مبطاردة 

ه فأفتاين إىل عرض هذه الطريقة على شيخ أثق ب امللتزمني، وذلك ببث اجلواسيس، فاضطررت
 بفعلها، فنسألكم أن تفيدوان يف املوضوع.[ـ

 ^احلمد هلل

 أواًل:

 اليت يُلزم املوظف فيها برتك واجب –سواء احلكومية أو اخلاصة  -العمل يف الوظائف 
ال يُعدُّ فشرعي، أو وقوع يف معصية: ال جيوز، وقد نوَّع هللا تعاىل أسباب الرزق وكثَّره، 

 املوظف معذوراً بقبوله تلك الوظيفة واحلال ما ذكران.

( حكم 1189وإعفاء اللحية واجب شرعي، وحلقها حمرم، وقد بيَّنا يف جواب السؤال رقم )
حلق اللحية وأن حلقها من احملرمات، وطاعة هللا ورسوله تقدَّم على طاعة كل أحد، وال 

 طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

( حرمة حلق اللحية حىت ابلنسبة ملن أراد أن يعمل 5481نا يف جواب السؤال رقم )وقد بيَّ 
 طياراً.

وعلى املسلم أن حيرص على اجلمع بني الوظيفة احلالل وإعفاء اللحية، فإن كان ال بد من 
أحد األمرين فال يقدِ م وظيفته على أمر هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم، و" من ترك 

 هلل عوَّضه هللا خرياً منه ".شيئا 

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة: هل جيوز الدخول يف أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية 
وعدم التمكن من أتدية بعض الصلوات يف أوقاهتا، وطاعة األوامر العسكرية فيما حرم هللا؟ 

. 
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 فأجابوا:

رسوله، بعضها؛ ألهنا معاص هلل و  " ال جيوز للمسلم أن يدخل يف أمر يستلزم هذه األشياء أو
وإن أجرب بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فاألمر ليس إليه، ونرجو أن جيعل هللا له فرجاً 

َتِسُب( وخمرجاً، فهو القائل سبحانه: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا. َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حيَْ 
 .4بحانه: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا( الطالق/، والقائل س2-1الطالق/

 وابهلل التوفيق، وصلى هللا على نبينا حممد، وآله وصحبه وسلم " انتهى.

 الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد هللا بن قعود.

 ( .1/534تاء" )"فتاوى اللجنة الدائمة لإلف

( ذكران فتوى الشيخ ابن ابز يف حرمة حلق اللحية ملن يعمل 8230ويف جواب السؤال رقم )
 فيها: -رمحه هللا  -يف اجليش، وقال الشيخ 

" فإذا كنت يف عمل تلزم فيه حبلق حليتك فال تطعهم يف ذلك؛ ألن الرسول صلى هللا عليه 
لق( ، فإن ألزموك برتكها: فاترك هذا العمل وسلم قال: )ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلا

الذي جيرك لفعل ما يغضب هللا، وأسباب الرزق األخرى كثرية ميسرة وهلل احلمد، ومن ترك 
 شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه " انتهى.

 ( ذكران فتوى اللجنة الدائمة، وفيها:8797ويف جواب السؤال رقم )

 ؤها." أوال: حيرم حلق اللحية، وجيب إعفا

 اثنيا: ال جتوز حتية العلم.

اثلثا: جيب احلكم بشريعة اإلسالم، والتحاكم إليها، وال جيوز للمسلم أن حييي الزعماء أو 
الرؤساء حتية األعاجم؛ ملا ورد من النهي عن التشبه هبم، وملا يف ذلك من الغلو يف تعظيمهم 

 " انتهى ابختصار.

 اثنياً:

ا، يت يرتكب فيها املعاصي واآلاثم أن يبادر للخروج منهجيب على من دخل تلك الوظائف ال
ن من الصحابة فمن بعدهم م كان السلف الصاحلوليحتسب ذلك عند ربه تعاىل، وقد 

القرون الفاضلة أكثر الناس التزامًا ابلشرع، وتركًا للمحرَّم وإن كان هلم فيه نفع، أو كانت 
 عليهم اخلمر، وعندما أوجب هللا على نفوسهم قد ألفته، كما هو حاهلم عندما حرَّم هللا
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 النساء احلجاب الكامل.

. عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: )كان أبو عبيدة بن اجلراح وسهيل بن بيضاء 1
وأيب بن كعب عند أيب طلحة، وأان أسقيهم من شراٍب حىت كاد أيخذ فيهم، فمرَّ بنا مارٌّ 

مر قد حرمت؟ قال: فوهللا ما انتظروا أن أمروين ِمن املسلمني فنادى: أال هل شعرمت أن اخل
أن أكِفئ ما يف آنيتك، ففعلت، فما عادوا يف شيء منها حىت لقوا هللا( رواه ابن حبان يف 

 .5361( حديث رقم: 12/184" صحيحه " )
َها قَاَلْت: )يـَْرَحُم اَّللَُّ ِنَساَء اْلُمَهاِجرَاِت ا2 ُ: أْلُ . َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ َوَل، َلمَّا أَنـَْزَل اَّللَّ

 ( .4480) )َوْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ( َشقَّْقَن ُمُروَطُهنَّ فَاْخَتَمْرَن هِبَا( رواه البخاري

واخلُُمر: مجع مخار، وهو غطاء الرأس، واجليوب: مجع جيب، وهو فتحة الثوب من انحية 
الصدر، ومرطوهن: مجع مرط، وهو اإلزار، واإلزار هو املالءة، الرأس، واملراد ما يظهر منه 

 فاختمرن هبا: غطني وجوههن ابملروط.

فال ينبغي الرتدد يف ترك احملرمات، وينبغي املبادرة لفعل الطاعات، وهذه التقوى أحد أسباب 
ْن َحْيُث ال حَيَْتِسُب َوَمْن ْقُه مِ الرزق، كما قال تعاىل: )َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرجاً. َويـَْرزُ 

ُ ِلُكلِ  َشْيٍء َقْدر   .2،3اً( الطالق/يـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فـَُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اَّللََّ اَبِلُغ أَْمرِِه َقْد َجَعَل اَّللَّ
 اثلثاً:

 إذا مل يستطع املوظف اخلروج من الوظيفة بطرق مباحة سليمة يف األصل، وأرغم على البقاء
فيها، فله أن يتوصل إىل اخلروج منها ابحليلة، أو التورية، فإن مل ينفع: فيجوز له الرشوة، 

 والكذب، وإمث ذلك على من اضطره إليه، وعلى من أخذ منه املال.

 . أما جواز الرشوة يف هذه احلال:1

 أ. قال ابن األثري اجلزري رمحه هللا:

 ل، واملرتشي: اآلخذ، والرائش: الذي يسعى" فالراشي: َمن يُعطي الذي يعينه على الباط
بينهما يستزيد هلذا ويستنقص هلذا، فأما ما يُعطى توصاًل إىل أخِذ حقٍ  أو دفع ظلٍم: فغري 
داخل فيه، روي أن ابن مسعود ُأخذ أبرض احلبشة يف شيٍء فَأعطى دينارين حىت ُخلِ ي 

ماله أن يصانع الرجل عن نفسه و سبيله، وُروي عن مجاعة من أئمة التابعني قالوا: ال أبس 
 إذا خاف الظلم " انتهى.
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 ( .2/226"النهاية يف غريب احلديث" )

 ب. وقال اخلطايب رمحه هللا:

" إذا أَعطى ليتوصل به إىل حقه، أو يدفع عن نفسه ظلماً: فإنه غري داخل يف هذا الوعيد 
 ]يعين: لعن الراشي[ " انتهى.

 ( .5/207"معامل السنن" )

 ( .72268( و )60183صيالً أوىف يف جوايب السؤالني: )وانظر تف

 . وأما جواز الكذب:2

 قال ابن حجر اهليتمي رمحه هللا:

ود : أن كل مقص-كما يف " اإلحياء "   -" واعلم أن الكذب قد يباح، وقد جيب، والضابط 
 لحممود ميكن التوصل إليه ابلصدق والكذب مجيعاً: فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوص

ابلكذب وحده: فمباح إن أبيح حتصيل ذلك املقصود، وواجب إن وجب حتصيل ذلك " 
 انتهى.

 ( .2/196"الزواجر عن اقرتاف الكبائر" )

 رابعاً:

أما التقاعد الذي سيعطونك إايه يف هذه احلالة، فإن كنت غري حمتاج إليه، فاألوىل لك 
عوانً  ج من االنتفاع به، ويكونالتصدق به، وإن كنت حمتاجا فنرجو أن ال يكون عليك حر 

 لك على االستقامة والتوبة من هذا العمل احملرم.

 ونسأل هللا تعاىل أن ييسر لك اخلري حيث كان.

 وهللا أعلم

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ‰
 "املوقف من الفتاوى الشاذة، من مفتيها، واآلخذ هبا .456

ƒ ر مؤخراً، مثل من أفىت بفك السحـ]ما موقف عامة الناس من الفتاوى الشاذة اليت كثرت
 ابلسحر وغريها من الفتاوى؟ وهل ننكر على من عمل هبذه الفتاوى؟ .[ـ

                                         
 5/6793موقع اإلسالم سؤال وجواب؟ حممد صاحل املنجد  (1)
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 ^احلمد هلل

 أواًل:

الواجب قبل الكالم عن املستفيت أن نبدأ ابملفيت نفسه، فنقول: جيب على كل مسلم أن 
مسلم أن القول على  لحيفظ عليه لسانه يف الكالم على شرع هللا تعاىل مبا ال يعلم، وليعلم ك

َا َحرََّم  هللا تعاىل بغري علم من كبائر الذنوب، بل قد قرنه هللا تعاىل ابلشرك، فقال: )ُقْل ِإمنَّ
مْثَ َواْلبَـْغَي ِبَغرْيِ احلَْقِ  َوَأْن ُتْشرُِكوا ابِ  َها َوَما َبَطَن َواإْلِ بِِه  َّللَِّ َما ملَْ يـُنَـز ِلْ َريبِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

 .33ُسْلطَاانً َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ َما ال تـَْعَلُموَن( األعراف/
 قال ابن القيم رمحه هللا:

"فرتَّب احملرمات أربع مراتب، وبدأ أبسهلها، وهو الفواحش، مث ثىنَّ مبا هو أشدُّ حترميًا منه، 
ربَّع مبا هو  لشرك به سبحانه، مثوهو اإلمث والظلم، مث ثلَّث مبا هو أعظم حترمياً منهما، وهو ا

أشدُّ حترمياً من ذلك كله، وهو: القول عليه بال علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بال علم 
 يف أمسائه، وصفاته، وأفعاله، ويف دينه، وشرعه" انتهى.

 ( .38/  1" إعالم املوقعني " )

فيت، بل حىت ثل يفيت، واإلعالمي يوقد رأينا يف زماننا هذا عجباً، رأينا السياسي يفيت، واملم
، وصار أهل الباطل من أصحاب  الراقصة تفيت! وأصبحت الفتوى حقاً لكل من هبَّ ودبَّ
القنوات الفضائية، والصحف اليومية واألسبوعية يلمعون هؤالء، ويقدموهنم للناس على أهنم 

مام خ اإلأصحاب علم، وأهل هدى، وعلى مثل هذا بكى ربيعة بن أيب عبد الرمحن شي
( قال: رأى رجٌل 208، 207/  4مالك رمحه هللا، ففي " إعالم املوقعني " البن القيم )

ربيعَة بن أيب عبد الرمحن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: اسُتفيت َمن ال علم له، وظهر يف 
 اإلسالم أمر عظيم، قال: ولَبعُض َمن يفيت ههنا أحق ابلسجن من السرَّاق.

 م:مث قال ابن القي

"قال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة زماننا، وإقدام َمن ال علم عنده على الفتيا، وتوثبه 
عليها، ومد ابع التكلف إليها، وتسلقه ابجلهل واجلرأة عليها، مع قلة اخلربة، وسوء السرية، 

 ،وشؤم السريرة، وهو من بني أهل العلم منكر، أو غريب فليس له يف معرفة الكتاب والسنَّة
 وآاثر السلف، نصيب" انتهى.
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 ان السلف الصاحلكوليعلم املفيت أنه يوقِ ع عن ربه تعاىل مبا ينسبه للشرع من أحكام، وقد 
يتدافعون الفتيا، وكلٌّ حيول السائل إىل غريه، حىت تعود لألول منهم، واجلرأة والعجلة يف 

 ر الفتوى.ل، قبل إصداالفتوى ليستا حممودتني من صاحبهما، بل الواجب التأين، والتمه

يقول: إن أحدهم  –وهو عثمان بن عاصم  –قال أبو شهاب احلناط: مسعت أاب حصني 
 ليفيت يف املسألة، ولو وردت على عمر: جلََمع هلا أهل بدر.

 ( .416/  5" سري أعالم النبالء " )

ه مالئكة ذوليكن قول " ال أدري " شعاراً له يف حياته فيما ال يعرفه من أحكام الشرع، وه
الرمحن تقول ذلك فيما ال تدريه، قال تعاىل: )َوَعلََّم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى 

ُتْم َصاِدِقنَي. قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لَ  َنا ِإالَّ َما اْلَمالِئَكِة فـََقاَل أَْنِبُئوين أبَِمْسَاِء َهُؤالِء ِإْن ُكنـْ
. وليتجنب الغرائب من األقوال، والشذوذات 31،32ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم( البقرة/َعلَّْمتَـَنا 

من الفتوى، وليتجنب ما ال حيسن الناس فهمه، أو ما يسبب رقة دين، أو فحش سلوك،  
كما يفعله من يوزع الفتاوى يف طول األرض وعرضها إبابحة املعازف، والتمثيل للنساء 

ذلك، وكما فعله من نشر فتوى جواز فك السحر بسحر مثله؛ فإن هذا  والرجال، وغري
يعين جواز فتح مكاتب للسحرة! وإيقاف اإلنكار عليهم واستتابتهم، ويعين التواصي بني 
الناس على أفضل ساحر! وأوثق ساحر! وأرخص ساحر! ، ولذا ال يتصور صدور مثل تلك 

عد يعلم ما وصلت إليه أحوال الناس من البُ الفتاوى املفسدة لدين الناس وخلقهم من مفٍت 
 عن الشرع.

 اثنياً:

جيب اإلنكار على كل من اتبع هواه يف األخذ بفتاوى املتساهلني من املفتني، أو مبن عرف 
 بتبين الفتاوى الشاذة، القائمة على حب املخالفة.

هذا األمر  نوحنن نعلم أن من واجب اجلاهل أن يسأل يف دينه، وأن يقلد من يستفتيه، ولك
ليس على إطالقه، وخباصة إذا علمنا أن ذاك العامي اجلاهل يتقصد األخذ مبن عرف عنه 
قلة العلم، أو قلة الدين، وإذا كنا ننكر على ذلك املفيت نفسه، فإننا ننكر أيضاً على العامي 

 الذي يعلم أنه متساهل يف الفتوى مث يذهب يستفتيه وأيخذ بفتواه.

 لراشد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يعلم ما حُتدثه الفتاوى املختلفة بنيوقد كان اخلليفة ا
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 الناس، وكان موقفه منها صارماً، وأصرم منه موقفه فيمن أييت ابلشاذ من األقوال.

( َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ  رضي هللا عنه قَاَل: 313/  1روى ابن أيب شيبة يف " مصنفه " )
: ثـَْوٌب، َوقَاَل: ُن َكْعٍب، َواْبُن َمْسُعوٍد يف الصَّاَلِة يف الثَـّْوِب اْلَواِحِد، فـََقاَل ُأيَبٌّ اْختَـَلَف ُأيَبُّ بْ 

َف اثـَْناِن ِمْن اْبُن َمْسُعوٍد: ثـَْواَبِن، َفَخرََج َعَلْيِهَما ُعَمُر َفاَلَمُهَما، َوقَاَل: ِإنَُّه لََيُسوُؤين َأْن خَيَْتلِ 
َياُكَما َيْصُدرَأْصَحاِب حُمَمٍَّد ص النَّاُس؟ أَمَّا  لى هللا عليه وسلم يف الشَّْيِء اْلَواِحِد، فـََعْن َأيِ  فـُتـْ

 اْبُن َمْسُعوٍد فَـَلْم أَيُْل، َواْلَقْوُل َما قَاَل ُأيَبٌّ.

َع َأاَب ُهَريـَْرَة 512/  3وروى مالك يف " املوطأ " ) ُث َعْبَد حيَُ ( َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ أَنَُّه مسَِ دِ 
ُدوا اَنًسا َأِحلًَّة أَيُْكُلونَُه، اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر أَنَّهُ َمرَّ بِِه قـَْوٌم حُمْرُِموَن اِبلرََّبَذِة، فَاْستَـْفتَـْوهُ يف حلَِْم َصْيٍد َوجَ 

َتاُهْم أبَِْكِلِه، قَاَل: مُثَّ َقِدْمُت اْلَمِديَنَة َعَلى ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب  َسأَْلُتُه َعْن َذِلَك، فـََقاَل: مِبَ فَ َفأَفـْ
تَـُهْم ِبغَ  تَـيـْ تـُُهْم أبَِْكِلِه، قَاَل: فـََقاَل ُعَمُر: َلْو أَفـْ تَـيـْ تَـُهْم؟ قَاَل: فـَُقْلُت: أَفـْ تَـيـْ  رْيِ َذِلَك أَلَْوَجْعُتَك.أَفـْ

فكم اي تُرى من يستحق أن يوجع بسبب فتوى شاذة نسبها لشرع هللا تعاىل املطهَّر، كمن 
أة فىت املوظفة أن تُرضع زميلها يف العمل لرتتفع اخللوة! وكمن أفىت إبابحة تقبيل الرجل للمر أ

األجنبية لقتل الشهوة! وكَمن أفىت ِبواز تزوج املشرك من مسلمة! وكمن أفىت ِبواز الفوائد 
الربوية! وهكذا يف سلسلة ليس هلا آخر، ينفخ الشيطان يف نفس مصدرها وقائلها أنه أهٌل 

 فتوى، وأنه ليس عليه أن يبايل مبن خيالفه.لل

وحنن ال ننكر وجود خالف بني العلماء يف مسائل الفقه، لكنا ننكر على املفيت تتبع األقوال 
الشاذة واملهجورة منها، وننكر جعل ذلك اخلالف سبيالً الخرتاع أقوال ابطلة ينسبها لدين 

 ساسته.هللا تعاىل، وهي ليست منه؛ لريضي هبا قاعدته! أو 

 قال الشيخ بكر أبو زيد رمحه هللا:

"ومل يفلح َمن جعل ِمن هذا اخلالف سبيالً إىل تتبع رخص املذاهب، واندر اخلالف، وندرة 
املخالف، والتقاط الشواذ، وتبين اآلراء املهجورة، والغلط على األئمة، ونصبها للناس ديًنا 

 وشرعاً ... .

، مثل الفتوى ِبواز الفوائد الربوية، وشهادات ومنها: إصدار الفتاوى الشاذة الفاسدة
االستثمار، وسندات اخلزينة، وفتوى إابحة التأمني، وفتوى إابحة السفور، وفتوى إابحة 

 االختالط، وكلها فتاوى شاذة فاسدة، متالئ الرغبات، وبعض التوجهات" انتهى.
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 .( 108، 107/  1" املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل " )
والواجب على العامي أن يسأل أهل العلم الذين يثق بدينهم وعلمهم، أما من عرف ابلتساهل 
وتتبع الرخص، وعدم احلرص على اتباع السنة، فال جيوز ألحد أن يستفتيه، وال أن يعمل مبا 

 ( .112123يفتيه به. وينظر جواب السؤال رقم )

 وهللا املستعان

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." ‰
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"واملأمون كان من طلبة العلم، وبرع يف الفقه، والعربية، وأايم الناس وملا كرب عين  .458
 غري أنه أخذ عليه أمران: 1ابلفلسفة، وعلم األوائل ومهر فيها،

 لف الصاحلكان الساألول: إدخاله علوم الفلسفة، وتشجيعه على نشرها، وتعليمها بينما 
 يف غىن عنها.

 ن هذه العلوم الدخيلة حيث جر  إىل القول خبلق القرآن، واضطهدوالثاين: البالء الذي نتج ع
بسببه مجع من العلماء، وكان من أشدهم بالء يف ذلك إمام أهل السنة اإلمام أمحد رمحه 

 هللا كما سيأيت إن شاء هللا يف مبحث حمنته.

اوين و وكان يف اجملتمع طبقة من ضعفاء التدين، واملتشككني، ومن يقرأ كتاب األغاين، ود
شعراء هذه احلقبة خيال أن احلياة كلها هلو وجمون وإابحة، وإذا قرأ طبقات احملدثني والكتب 

 اليت دونت سري العلماء، وحياهتم ومعيشتهم خال أن احلياة كلها دين وورع وتقوى.

، إال أن 2واإلنصاف أن احلياة كانت ذات صنوف وألوان، وأن كليت السمتني كانتا موجودة
 عام للدولة: التدين والتمسك ابإلسالم.الطابع ال

__________ 

 .306اتريخ اخللفاء ص 1
 (1).." 1/160ضحى اإلسالم  2
قد كان فعله يف بعض األحوال، إذ كانت الصالة على  -صلى هللا عليه وسلم   -" .459

اجلنائز دعاء للميت واستغفارا له، وال شيء يف ذلك من الدعاء مؤقت ال جيوز للمصلي 
أنه دعا  -صلى هللا عليه وسلم   -أي نوع من الدعاء الذي روينا عن رسول هللا جتاوزه، ف

أيضا  -يف صالته على اجلنائز للميت دعا به مصل عليها فحسن مجيل، وإن خالف ذلك 
 -من الصحابة والتابعني يدعون به عليها فحسن مجيل  كان السلف الصاحلونإىل ما  -

صلى  -بعض ما ذكرت أن الرواية به عن رسول هللا  وإن أحببت له االقتصار يف ذلك على
، واقتفي أوىل من اؤتسي به -صلى هللا عليه وسلم   -ألنه  -صحيحة  -هللا عليه وسلم  

 أثره، فيما مل خيطر على أمته االئتساء به فيه.
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وبنحو الذي قلنا يف ذلك قالت األئمة الراشدون، وعمل به من بعدهم اخلالفون، يدل على 
 ما قلنا يف ذلك: اختالفهم يف الدعاء له عند صالهتم عليه. حقيقة

 )" ذكر من قال يف ذلك حنو الذي قلنا فيه وعمل ابلذي قلنا إهنم عملوا به فيه "(

 

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حسن بن عطية، قال: حدثنا أبو معشر، عن حممد  - 246
تشفعوا يقول يف اجلنازة: إمنا دعيتم ل -رمحة هللا عليه  -بن كعب القرظي، قال: " كان علي 

 (1)له، فاجتهدوا يف الدعاء ".." 
"واألنشوطة ُهَو العقد ِإذا مددته احنل من غري َأن حتله فَِإذا عمل الَعْبد عمال َكاَن  .460

من النَّفس ِفيِه انقباض وكسل فَِإذا قارهنا اهْلوى والشهوة نشطت واحنلت َفأمر َصاحب َهَذا 
 َحىتَّ يكون نشاط نَفسه واحنالهلا يف هدى اَل يف َضاَللَةَأن يتفقد 

وُه  قَاَل هللا تـََعاىَل }وحيذركم هللا نَفسه  َوقَاَل }َواْعَلُموا َأن هللا يعلم َما يف أَنفسُكم فَاْحَذرُ 
 ة َواِحَدةرَ َأي أحذروا َأن اَل يتلظى َعَلْيُكم ُشَعاع من نور العظمة فَـَتِصري السََّمَوات َواأْلَْرض مجَْ 

ا فالنشاط حْيَتاج ِإىَل اهْلدى َكْيال يفوتُه احلذر مثل الصَّيب ِإذا رأى معلمه انقبض وتطأطأ فَِإذ
 وإخواهنم ينبسطون ِإىَل أََهالِيهْم َوَأْواَلدهمْ  وََكاَن الّسلف الصَّاحلافتقده انبسط وابتش 

رتطموا يف ُقوف ِعْند احْلُُدود كي اَل يويظهرون النشاط يف اأْلُُمور ويتفقدون من أنفسهم اْلوُ 
 النـَّْهي

جال يـَْعيِن َوقَاَل ِإبـْرَاِهيم النَّخِعي  يُعجبيِن َأن يكون الرجل يف َأهله َكالصَّيبِ  فَِإذا بغى ِمْنهُ وجد ر 
 ِإذا طُوِلَب مبَا اَل جيوز يف احْلق وجد صلبا يف دينه

ْخَرى مثَّ َذات شهوات فَِإذا أطمعتها يف َواِحَدة طمعت يف أُ قـَْوله هنيا َعن َشْهَوة فَِإن النَّفس 
 اَل يزَال َكَذِلك َحىتَّ تستمر فـََتْشُرد على َصاحبَها ِشرَاد اْلَبِعري

 َوُرِوَي َعن َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم من السَّرف َأن أَتُْكل كل َما ِشْئت

 من َصاحبَها استمرت فَِإذا منعتها مل تقدر على َذِلك َمْعَناُه َأن النَّفس ِإذا اعتادت َهَذا
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َوَعن ِعْكرَِمة َرِضي هللا َعنُه َأن النَّفس ِإذا أطمعتها طمعت َوِإن آيستها أَِيست َوِإن فوضت 
َها ضيعت."   (1)إِلَيـْ

"وال يقضي من الصلوات إال ما أفاق يف وقته وينبغي للصائم أن حيفظ لسانه  .461
رمضان ما عظم هللا سبحانه وال يقرب الصائم النساء بوطء وال  وجوارحه ويعظم من شهر

مباشرة وال قبلة للذة يف هنار رمضان وال حيرم ذلك عليه يف ليله وال أبس أن يصبح جنبا من 
الوطء ومن التذ يف هنار رمضان مبباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء وإن تعمد ذلك 

 رمضان إمياان واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه وإن قمتحىت أمىن فعليه الكفارة ومن قام 
فيه مبا تيسر فذلك مرجو فضله وتكفري الذنوب به والقيام فيه يف مساجد اجلماعات إبمام 

قومون فيه ي وكان السلف الصاحلومن شاء قام يف بيته وهو أحسن ملن قويت نيته وحده 
الم مث صلوا بعد ن بني الشفع والوتر بسيف املساجد بعشرين ركعة مث يوترون بثالث ويفصلو 

ذلك ستا وثالثني ركعة غري الشفع والوتر وكل ذلك واسع ويسلم من كل ركعتني قالت 
 (2)عائشة رضي هللا عنه ما زاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رمضان وال." 

لني ة ال ا"مل تكن النية إال يف َخْطرة، والتكبري ُيسمى تكبرية العقد، وكانت حقيقة  .462
تنبسط، ذهب ذاهبون إىل بسط العلم، إىل إنشاء القصد، وذهب آخرون إىل بسط الذكر 
بعد اتفاق جناز النية يف وسط التكبري. وعندي أن من يشرتط مراعاة حالة العقد، فال يبعد 

( أول التكبري عن افتتاح العلوم ابملنوي، إن كان يتأتى تطبيق القصد 1أن جيو ز ]ختلية[ )
 وقت العقد. على

فهذا منتهى النقل والتحقيق، ووراء ذلك كله عندي كالم: وهو أن الشرع ما أراه  -779
( بعقد الصالة. 2مؤاخذاً هبذا التدقيق. والغرُض املكتفى به: أن تقع النية، حبيث يعد مقرتانً )

اً، السيما على عامة  وكان خللق. امث متيز الذكر عن اإلنشاء، والعلم ابملنوي عنهما، عسر جد 
ذكر ال يرون املؤاخذة هبذه التفاصيل. والقدر املعترب ديناً: انتفاُء الغفلة ب السلف الصاحلون

الني ة حالة التكبري، مع بذل اجملهود يف رعاية الوقت، فأما التزام حقيقة مصادفة الوقت الذي 
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 يذكره الفقيه، فمم ا ال حتويه القدرة البشرية.

 يقة الني ة ووقتها.فهذا منتهى الغرض يف حق

 ]فصل[

 (3]يف كيفية النية[ )
فأما القول يف كيفية الني ة، فنذكر كيفيتها يف الفرائض املؤدَّاة يف أوقاهتا، مث نذكر  -780

 بعدها أصناَف الصلوات.

فأول ما يُعتىَن به: التعينُي، وال بد منه يف الصالة، فليمي ز الناوي الظهر عن العصر وغريِه من 
 ( يف كتاب الصيام.4. وقد ذكرُت معتمد التعيني يف )األساليب( )الصلوات

__________ 

 ( . )ل( .2( ويف )ط( : ختيله. واملثبت من: )ت 1( يف األصل ويف )ت 1)

 ( كذا يف مجيع النسخ، ولعله على معىن )القصد( .2)

 ( زايدة من عمل احملقق.3)

 (1)اليت مل تقع لنا لآلن.." ( )األساليب( من كتب اإلمام يف اخلالف، 4)
ْيِن؛ َوأَْهُل اْلَمْرأَِة َقْد آَذْوا صِ  .463 ْهَرُهْم "ِذمََّتُه، َوتـََعرََّض لِنَـْقِص َحَسَناتِِه، َواْرهِتَانِِه اِبلدَّ

 َوَضرُّوُه.

 

 ]اْلُمْسَتَحبُّ يف الصََّداِق[

يُع َعاِجلِ َواْلُمْسَتَحبُّ يف " الصََّداِق " َمَع اْلُقْدَرِة َواْلَيَسارِ  ِه َوآِجِلِه اَل يَزِيُد َعَلى : َأْن َيُكوَن مجَِ
نْيَ أَْربَِعِمائٍَة إىَل مَخِْسِماَئٍة. َواَل بـََناتِِه، وََكاَن َما بَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َمْهِر أَْزَواِج النَّيبِ  

 َمْن فـََعَل َذِلَك فـََقْد اْسََتَّ ِديَنارًا. فـََهِذِه ُسنَّةُ َرُسوِل اَّللَِّ  اِبلدَّرَاِهِم اخْلَاِلَصِة، حَنًْوا ِمْن ِتْسَعَة َعَشرَ 
 -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -و ُهَريـَْرَة يف الصََّداِق، قَاَل أَبُ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ِبُسنَِّة َرُسوِل اَّللَِّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - َكاَن: َصَداقـَُنا إْذ َكاَن ِفيَنا َرُسوُل اَّللَِّ » َعْشُر َأَواٍق، َوطَبََّق بَِيَدْيِه.  -َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأمْحَُد يف ُمْسَنِدِه، َوَهَذا َلْفُظ َأيب َداُود يف « . َوَذِلَك أَْربـَُعِماَئِة ِدْرَهمٍ    ُسَنِنِه.َرَواُه اإْلِ

؟ قَاَلْت: َكاَن صَ قـُْلت ِلَعاِئَشَة: َكْم  »َوقَاَل أَبُو َسَلَمَة:  َداقُُه أِلَْزَواِجِه َكاَن َصَداُق َرُسوِل اَّللَِّ
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؟ قـُْلت: اَل. قَاَلْت: ِنْصُف أُوِقيٍَّة: فَ  َذِلَك اثـَْنيَتْ َعْشَرَة أُوِقيًَّة َوَنشًّا. قَاَلْت أََتْدرِي َما النَّشُّ
َصَداَق بـََناِت َرُسوِل »تـََقدََّم َعْن ُعَمَر َأنَّ َرَواُه ُمْسِلٌم يف َصِحيِحِه، َوَقْد « . مَخُْسِمائَِة ِدْرَهمٍ 

نـَْفُسُه إىَل َأْن يَزِيَد َصَداَق  ، َفَمْن َدَعْتهُ « َكاَن حَنًْوا ِمْن َذِلكَ   -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اَّللَِّ 
اللََّوايت ُهنَّ َخرْيُ َخْلِق اَّللَِّ يف   -َم لَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوسَ  -ابـَْنِتِه َعَلى َصَداِق بـََناِت َرُسوِل اَّللَِّ 

َصَداُق  ُكلِ  َفِضيَلٍة، َوُهنَّ أَْفَضُل ِنَساِء اْلَعاَلِمنَي يف ُكلِ  ِصَفٍة: فـَُهَو َجاِهٌل َأمْحَُق. وََكَذِلكَ 
َبِغي لَُه َأْن َيْصُدَق اْلَمْرأََة َوحَنُْوُه فَ أُمََّهاِت اْلُمْؤِمِننَي. َوَهَذا َمَع اْلُقْدَرِة َواْلَيَساِر. َفَأمَّا اْلَفْقُر  اَل يـَنـْ

 إالَّ َما يـَْقِدُر َعَلى َوفَائِِه ِمْن َغرْيِ َمَشقٍَّة.

 

 ]تـَْعِجيُل الصََّداِق ُكلِ ِه لِْلَمْرأَِة قـَْبَل الدُُّخوِل[

َم اْلبَـْعَض َوَأخََّر اْلبَـْعَض: أَْمَكَن، فَِإنْ  َواأْلَْوىَل تـَْعِجيُل الصََّداِق ُكلِ ِه لِْلَمْرأَِة قـَْبَل الدُُّخوِل إَذا  َقدَّ
ُ  فـَُهَو َجائٌِز. َوَقْد  وََّج َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن الطَّيِ ُب يـَُرخِ ُصوَن الصََّداَق. فـَتَـزَ  َكاَن السََّلف  الصَّالح

 نـََواٍة ِمْن َذَهٍب. قَاُلوا: َوْزهُنَا َوْزنِ  َعَلى -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْوٍف يف َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ 
َته َعَلى ِدْرمَهَنْيِ، َوِهَي ِمْن أَفْ  َضِل َأمي ٍِ ِمْن َثاَلثَُة َدرَاِهَم َوثـُُلٌث. َوَزوََّج َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِ ِب بِنـْ

. َواَلَِّذي نُِقَل َعْن بـَْعِض السََّلِف ِمْن بِهِ  قـَُرْيٍش، بـَْعَد َأْن َخطَبَـَها اخْلَِليَفُة اِلْبِنِه َفَأىَب َأْن يـَُزوِ َجَها
َا َكاَن َذِلَك أِلَنَّ اْلَماَل اتََّسَع َعَلْيِهْم، وََكانُوا جَيَْعُلوَن الصَّ  َداَق ُكلَّهُ قـَْبَل َتْكِثرِي َصَداِق النِ َساِء فَِإمنَّ

ًئا. َوَمْن   َأَحبَّ َأْن يـُْعِطَي اْمرَأََتُه َكاَن لَُه َيَساٌر َوَوَجَد فَ الدُُّخوِل، فـََلْم َيُكونُوا يـَُؤخِ ُروَن ِمْنُه َشيـْ
ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا َفال أَتُْخذُ  ًئا  َصَداقًا َكِثريًا َفاَل أَبَْس ِبَذِلَك، َكَما قَاَل تـََعاىَل: }َوآتـَيـْ وا ِمْنهُ َشيـْ

 (1)[." 20]النساء: 
َم اْلبَـْعَض َوَأخََّر لِْلَمْرأَِة قـَْبَل الدُُّخوِل إَذا أَْمَكَن فَِإْن قَ  "َواأْلَْوىَل تـَْعِجيُل الصََّداِق ُكلِ هِ  .464 دَّ

ُ  اْلبَـْعَض: فـَُهَو َجائٌِز. َوَقْد  صََّداَق. }فـَتَـَزوََّج َعْبُد الطَّيِ ُب يـَُرخِ ُصوَن ال َكاَن السََّلف  الصَّالح
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى الرَّمْحَِن ْبُن َعْوٍف يف َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى َوْزِن نـََواٍة ِمْن َذَهٍب  . قَاُلوا:  اَّللَّ

َته َعَلى ِدْرمَهَنْيِ َوِهَي مِ  ْن أَْفَضِل َأمي ٍِ ِمْن َوْزهُنَا َثاَلثَُة َدرَاِهَم َوثـُُلٌث. َوَزوََّج َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِ ِب بِنـْ
نُِقَل َعْن بـَْعِض السََّلِف ِمْن  ْبِنِه َفَأىَب َأْن يـَُزوِ َجَها بِِه. َواَلَِّذيقـَُرْيٍش بـَْعَد َأْن َخطَبَـَها اخْلَِليَفُة اِل 
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ُلوَن الصَّ  َا َكاَن َذِلَك أِلَنَّ اْلَماَل اتََّسَع َعَلْيِهْم وََكانُوا يـَُعجِ  َداَق ُكلَّهُ قـَْبَل َتْكِثرِي َصَداِق النِ َساِء فَِإمنَّ
ًئا. َوَمْن َكاَن َلُه َيَساٌر َوَوَجَد َفَأَحبَّ َأْن يُـ الدُُّخوِل؛ ملَْ َيُكونُوا يـَُؤخ ِ  ْعِطَي اْمرَأََتُه ُروَن ِمْنُه َشيـْ

ُتْم إْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا َفاَل أَتُْخذُ  ًئا  َصَداقًا َكِثريًا َفاَل أَبَْس ِبَذِلَك َكَما قَاَل تـََعاىَل: }َوآتـَيـْ وا ِمْنهُ َشيـْ
َذا َمْكُروٌه. َكَما تـََقدََّم هُ ِبَصَداِق اَل يُرِيُد َأْن يـَُؤدِ يَهُ َأْو يـَْعِجُز َعْن َوفَائِِه: فـَهَ . أَمَّا َمْن َيْشَغُل ِذمَّتَ 

ُ أَْعَلُم.وََكَذِلَك َمْن َجَعَل يف ِذمَِّتِه َصَداقًا َكِثريًا ِمْن َغرْيِ َوفَاٍء َلُه: فـََهَذا لَْيَس مبَْسُنوِن. وَ   َاَّللَّ

ُ  َرمِحَهُ  -َوُسِئَل   :-اَّللَّ
ٍ َمْكُتوٍب َويـَتَِّفَقا َعَلى ُمَقدٍَّم فـَيـُْعِطيِه مُثَّ  مَيُوُت: َهْل حُيَْسُب  َعْن الرَُّجل يـَتَـَزوَُّج َعَلى َصَداٍق ُمَعنيَّ

 اْلُمَقدَُّم ِمْن مُجَْلِة الصََّداِق اْلَمْكُتوِب؟

 َفَأَجاَب:

ُمهُ الزَّْوُج لِْلَمْرأَِة ِمنْ   الَِّذي ُيْكَتُب يف اْلِكَتاِب النـَّْقِد الَِّذي اتَـَّفُقوا َعَلْيِه َغرْيَ الصََّداقِ  َوأَمَّا َما يـَُقدِ 
 (1)إَذا أَْعطَاَها الزَّْوُج َذِلَك َأْو بـَْعَضُه َأْو." 

َعاِر اِبأْلَْواَلِد لْ "َكاَنْت َزَنْت ِعْنَد اْلَباِئِع فَِلْلُمْشرَتِي َأْن يـَُردََّها، َوِإْن مَلْ تـَْزِن ِعْنَدهُ لُِلُحوِق ا .465
َتَحقََّها َويف نـََواِدِر ِبْشٍر َعْن َأيب يُوُسَف َرُجٌل اْشرَتَى َجارِيًَة َفأَبـََقْت ِعْنَدُه مُثَّ َوَجَدَها َواسْ 

اَبَق أَْيًضا اَل  اَبِق اَلزٌِم هَلَا أََبًدا َوَهَذا َنصٌّ َعَلى َأنَّ اإْلِ ْشرَتَُط ُمَعاَوَدتُُه يُ ُمْسَتِحقٌّ بِبَـيِ َنٍة فـََعْيُب اإْلِ
َمْن اْشرَتَى ِمْنهُ  فـََعَلى َهَذا يـَْرِجُع اْلُمْسَتِحقُّ بِنـُْقَصاِن اْلَعْيِب َعَلْيِه، َوِإْن مَلْ يـَُعاِوْدَها ِعْنَدُه، وََكَذا

 اَن َوْجَهُه.رْ يـَُردَُّها َعَلْيِه ِبِه ِمْن َغرْيِ ُمَعاَوَدٍة ِعْنَدُه َواأْلَوَُّل ُهَو الظَّاِهُر َوَقْد ذَكَ 

ًبا َعاَدًة َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ الز اَِن يف اْلُغاَلِم َعْيٌب َكالسَّرَِقِة قـُْلَنا اَل تـَنـُْقُص ِقيَمُتُه اِبلز اَِن وَ  اَل يـَُعدُّ َعيـْ
ُه، وََكَذا َحدُُّه أَْعَظُم َوُهَو نْ إالَّ إَذا َكثـَُر ِمْنُه خِبِاَلِف السَّرَِقِة فَِإنَّ اْلَمْوىَل َيُشقُّ َعَلْيِه ِحْفُظ َمالِِه عَ 

ٌب؛ أِلَنَّ طَْبَع َقْطُع اْلَيِد ِمْن َحدِ  الز اَِن َوُهَو اجْلَْلُد قَاَل )َواْلُكْفُر( يـَْعيِن يف اْلُغاَلِم َواجْلَارِيَِة ُهَو َعيْ 
يِنيَِّة َواَل جَيُوُز إ ُه َعْن َكفَّاَرِة اْلَقْتِل فـََتْخَتلُّ الرَّْغَبُة ِفيِه ْعَتاقُ اْلُمْسِلِم يـَْنِفُر َعْن ُصْحَبِتِه لِْلَعَداَوِة الدِ 

ِعيُّ يـَُردُّهُ لَِفَواِت َوَلْو اْشرَتَاهُ َعَلى أَنَُّه َكاِفٌر فـََوَجَدهُ ُمْسِلًما اَل يـَُردُُّه؛ أِلَنَّهُ زَاَل اْلَعْيُب، َوقَاَل الشَّافِ 
احْلُجَُّة َعَلْيِه َما ذََكْراَنُه َباَد اْلَكاِفِر َوِإْذاَلَلُه َمْطُلوُب اْلُمْسِلِم وَ اْلَوْصِف اْلَمْرُغوِب ِفيِه؛ أِلَنَّ اْسِتعْ 

اِء َوَهَذا؛ أِلَ  ِم أََماَرةُ الدَّ نَّ احْلَْيَض قَاَل )َوَعَدُم احْلَْيِض َوااِلْسِتَحاَضِة( ؛ أِلَنَّ اْرتَِفاَعهُ َواْسِتْمرَاَر الدَّ
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اُء ُهوَ ُمرَكٌَّب يف بـََناِت آَدَم  اْلَعْيُب، وََكَذا  فَِإَذا ملَْ حتَِْض فَالظَّاِهُر أَنَُّه ِلَداٍء ِفيَها َوَذِلَك الدَّ
ا ءُ أَْو احْلََبُل َفَما ااِلْسِتَحاَضُة ِلَداٍء ِفيَها َواَل ُيْسَمُع َدْعَواُه أِبَنَُّه اْرتـََفَع إالَّ إَذا ذََكَر َسبَـَبُه َوُهَو الدَّ

ُهَو َسْبَع َعْشَرَة َسَنًة َدمُهَا اَل ُتْسَمُع َدْعَواُه َويـُْعَترَبُ يف ااِلْرتَِفاِع أَْقَصى َغايَِة اْلبـُُلوِغ وَ ملَْ َيْذُكْر َأحَ 
  اْلَباِئُع َمَع َذِلَك إنْ  ِعْنَد َأيب َحِنيَفَة َويـُْعَرُف َذِلَك ِبَقْوِل اأْلََمِة؛ أِلَنَُّه اَل يـَْعرِفُُه َغرْيَُها َوُيْسَتْحَلفُ 

َلُه َفَكَذِلَك يف الصَِّحيِح.  َكاَن بـَْعَد اْلَقْبِض َفرُتَدُّ بُِنُكولِِه، َوِإْن َكاَن قـَبـْ

قـَْبَل اْلَقْبِض َحىتَّ مَيِْلَك  يـَُردُّ ِباَل ميَِنِي اْلَبائِِع ِلَضْعِف اْلبَـْيعِ  -َرمِحَُه اَّللَُّ  -َوَعْن َأيب يُوُسَف 
ِعيَفٍة، قَاُلوا يف ظَاِهِر ٍء َواَل ِرًضا َوَصحَّ اْلَفْسُخ لِْلَعْقِد الضَِّعيِف حِبُجٍَّة ضَ اْلُمْشرَتِي الرَّدَّ ِباَل َقَضا

ٍة قَ  ِصريٍَة اَل ُتْسَمُع الر َِوايَِة اَل يـُْقَبُل قـَْوُل اأْلََمِة ِفيِه ذََكَرُه يف اْلَكايف َوَلْو ادََّعى اْنِقطَاَعُه يف ُمدَّ
 ْشُهرٍ ِة ُتْسَمُع َوأَقـَلَُّها َثاَلثَُة َأْشُهٍر ِعْنَد َأيب يُوُسَف َوأَْربـََعُة أَ َدْعَواُه َويف اْلَمِديدَ 

ا اَل يـَتَـَفرَُّغ إَذا ُكنَّ َمْسُتورَاٍت مُيِْكنـُُهنَّ ِحْفُظ أَنـُْفِسِهنَّ َوِإَذا َشَغَلُه اْلَمْوىَل اِبْلَعَمِل ُرمبََّ Qـــــــــــــــــــــــــــــ
ًبا قَاَلُه اأْلَتْـَقاينُّ نـَْقاًل َعْن اْلَفِقيِه َأيب ِلَذِلَك اأْلَ    اللَّْيِث اهـ.ْمِر َفِلَذِلَك اْلَمْعىَن اَل َيُكوُن َعيـْ

يًعا َوَعلََّل حُمَمٌَّد يف اأْلَْصِل ِبَقْولِِه؛ أِلَ  نَّ فـَرَْج اجْلَارِيَِة )فـَرٌْع( النِ َكاُح َعْيٌب يف الرَُّجِل َواْلَمْرأَِة مجَِ
ةُ اجْلَارِيَِة َلْيِه َحرَاٌم إَذا َكاَن َلهُ َزْوٌج َوأِلَنَّ اْلَعْبَد يـَْلَزُم بِنَـَفَقِة اْلَمْرأَِة قَاَل يف اْلَفَتاَوى الصُّ عَ  ْغَرى َوِعدَّ

ِمْن اْلَباِئِع  َعْن َطاَلٍق َرْجِعيٍ  َعْيٌب َوَعْن اْلَباِئِن اَل إَذا اْشرَتَى َجارِيًَة َقْد َوَلَدْت ِعْنَد اْلَباِئِع اَل 
َلى رَِوايَِة ِكَتاِب َأْو ِعْنَد آَخَر َومَلْ يـَْعَلْم اْلُمْشرَتِي ِبَذِلَك َوْقَت اْلَعْقِد َهْل لَهُ َأْن يـَُردَّ ِفيِه رَِوايـََتاِن عَ 

ُمَضارَبَِة يـَرُدُّ؛ أِلَنَّ َعَلى لْ اْلبـُُيوِع اَل يـَرُدُّ إَذا ملَْ َيُكْن ِبَسَبِب اْلواَِلَدِة نـُْقَصاٌن ظَاِهٌر َوَعَلى رَِوايَِة ا
وُل أَبًَدا َوَعَلْيِه تِْلَك الر َِوايَِة اْلواَِلَدُة َعْيٌب اَلزٌِم؛ أِلَنَّ التََّكسَُّر الَِّذي حَيُْصُل ِبَسَبِب اْلواَِلَدِة اَل يـَزُ 

 تْـَقاينٌّ.هـ. أَ اْلَفتـَْوى نـَْفُس اْلواَِلَدِة َعْيٌب يف َبيِن آَدَم َويف اْلبَـَهائِِم اَل. ا

 نـَْقاًل َعْن )فـَرٌْع( َواْلُعْسُر َعْيٌب َوُهَو الَِّذي يـَْعَمُل ِبِشَمالِِه َواَل يـَْعَمُل بَِيِميِنِه قَالَُه اأْلَتْـَقاينُّ 
 اأْلَْجَناِس اهـ.

 َعْن َأيب َحِنيَفَة ِفيَمْن بَ )قـَْولُُه يف اْلَمَْتِ: َواْلُكْفُر( قَاَل حُمَمٌَّد يف اجْلَاِمِع الصَِّغرِي َعْن يـَْعُقو 
قَاَل ُكلُّ  اْشرَتَى َعْبًدا فَِإَذا ُهَو يـَُهوِديٌّ َأْو َنْصرَاينٌّ َأْو جَمُوِسيٌّ أَْو اْشرَتَى أََمًة فـََوَجَدَها َكَذِلكَ 

 َويـَْنِفُر َعْنُه َفَكاَن اْلُكْفُر رِ َهَذا َعْيٌب يَرُِد ِمْنُه َوَهَذا؛ أِلَنَّ اْلُمْسِلَم قـَلََّما يـَْرَغُب يف ُصْحَبِة اْلَكافِ 
ًبا َوأِلَنَُّه اَل جَيُوُز َصْرُف اْلَكاِفرِ   إىَل َكفَّاَرِة اْلَقْتِل َسبَـًبا لِنـُْقَصاِن الثََّمِن لُِفُتوِر الرَّْغَبِة َفَكاَن َعيـْ

مْجَاِع َواَل جَيُوُز َصْرفُُه إىَل َكفَّاَرِة اْلَيِمنِي ِعْنَد بـَْعِض ال   فَاْختَـَلَفْت الرَّْغَبُة. اهـ. أَتْـَقاينٌّ.نَّاسِ اِبإْلِ
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وََكاَن َد اْلَكاِفَر )قـَْولُُه: يـَُردُُّه لَِفَواِت اْلَوْصِف اْلَمْرُغوِب ِفيِه( َأْي أِلَنَّ اأْلَْوىَل اِبْلُمْسِلِم َأْن َيْستَـْعبِ 
  ُ اَينَِة َواَل ِعرْبََة ِبِه يف َهَذا أَْمٌر رَاِجٌع إىَل  َيْستَـْعِبُدوَن اْلُعُلوَج، َواجْلََواُب َأنَّ  السََّلف  الصَّالح  الدِ 

 اْلُمَعاَماَلِت. اهـ. أَتْـَقاينٌّ.

َماُم اْلَعتَّايبُّ  َا يـُْعَرُف َذِلَك  - َرمِحَُه اَّللَُّ  -)قـَْولُُه: َويـُْعَرُف َذِلَك ِبَقْوِل اأْلََمِة( قَاَل اإْلِ َوَغرْيُُه إمنَّ
ِ َلَقْد َسلََّمَها ِة ِبَقْوِل اأْلََمِة؛ أِلَنَّهُ اَل يـَْعِرُف َذِلَك َغرْيََها َوحَيِْلُف اْلَمْوىَل َمَع َذلِ ِعْنَد اْلُمَناَزعَ  َك ابََِّللَّ

ْبَل َوِإْن َكاَن قَـ  حِبُْكِم اْلبَـْيِع َوَما هِبَا َهَذا اْلَعْيُب َوِإْن َنَكَل تـَُردُّ بُِنُكولِِه َهَذا إَذا َكاَن بـَْعَد اْلَقْبضِ 
ا َعَلى ِقَياُس قـَْوِل اْلَقْبِض حُيَلِ ُفُه ابََِّللَِّ َما هِبَا َهَذا اْلَعْيُب الَِّذي َيدَِّعيِه اْلُمْشرَتِي يف احْلَاِل َوَهذَ 

َا ِبْكٌر فـَقَ  ْشرَتِي: اَل اْلمُ َأيب َحِنيَفَة َوَأيب يُوُسَف يف َمْسأََلِة اْلَبَكاَرِة إَذا اْشرَتَى َجارِيًَة َعَلى َأهنَّ
قـُْلَن ِهَي ِبْكٌر  لَْيَسْت بِِبْكٍر، َوقَاَل اْلَباِئُع: ِهَي ِبْكٌر يف احْلَاِل فَِإنَّ اْلَقاِضَي يُرِيَها النِ َساَء فَِإنْ 

ْصَل ُهَو اْلَبَكاَرُة، َلزَِم اْلُمْشرَتِي ِمْن َغرْيِ ميَِنِي اْلَباِئِع؛ أِلَنَّ َشَهاَدهَتُنَّ أَتَيََّدْت مبَُؤيِ ٍد َوُهَو َأنَّ اأْلَ 
ِعيَفٌة َوَحقُّ َوِإْن قـُْلَنا: ِهَي ثـَيِ ٌب ثـََبَت َحقُّ اْلَفْسِخ لِْلُمْشرَتِي ِبَشَهاَدهِتِنَّ؛ أِلَنَّ َشَهاَدهَتُنَّ ضَ 

 َعَلى اْلَبائِِع ِمنيِ اْلَفْسِخ َحقٌّ َقِويٌّ َوِبَشَهاَدهِتِنَّ يـَثْـُبُت لِْلُمْشرَتِي َحقُّ اخْلُُصوَمِة يف تـَْوِجيِه اْليَ 
 َوِإْن َكاَن قـَْبَل فـََيْحِلُف اْلَباِئُع ابََِّللَِّ َلَقْد َسلََّمَها حِبُْكِم اْلبَـْيِع َوِهَي ِبْكٌر إْن َكاَن بـَْعَد اْلَقْبضِ 

َا تـَُردُّ َعَلى اْلَبائِِع ِبَشَهاَدهتِِ  َا ِبْكٌر َوُرِوَي َعْن حُمَمٍَّد َأهنَّ نَّ ِمْن َغرْيِ ميَِنِي اْلَبائِِع اْلَقْبِض ابََِّللَِّ َأهنَّ
يًَة فـََوَجَدَها اَل َفَكَذِلَك ُهَنا تـَُردُّ ِمْن َغرْيِ ميَِنِي اْلَباِئِع، َوقَاَل يف اْلَفَتاَوى الصُّْغَرى إَذا اْشرَتَى َجارِ 

اِء َأْو احْلََبِل فَِإْن ادََّعى ا حتَِيُض اَل ُتْسَمُع ِمْنُه اخْلُُصوَمُة َما ملَْ َيدَِّع اْرتَِفاَع احْلَْيِض ِبَسَببِ  لدَّ
 ِعْنَدُه َوِإْن قـُْلَن ِبَسَبِب احْلَْمِل يُرِيَها النِ َساَء فَِإْن قـُْلَن ِهَي ُحبـَْلى حَيِْلُف اْلَباِئُع َأنَّ َذِلَك مَلْ َيُكنْ 

اِء ملَْ َيْكُتْب فَ لَْيَسْت حِبُبـَْلى اَل ميَِنَي َعَلى اْلَباِئِع َوِإْن ادََّعى اْلُمْشرَتِي اْرتِ  اَع احْلَْيِض ِبَسَبِب الدَّ
ْعَرُف َذِلَك ِبَقْوِل اْلُمَحشِ ي )قـَْولُُه: قَاُلوا يف ظَاِهِر الر َِوايَِة اَل يـُْقَبُل قـَْوُل اأْلََمِة ِفيِه( يف اهلَِْدايَِة َويُـ 

ْسَمُع( َوأَقـَلَُّها َثاَلثَُة َأْشُهٍر قَاَل ُه: َويف اْلَمِديَدِة تُ اأْلََمِة َفرُتَدُّ إَذا اْنَضمَّ إلَْيِه ُنُكوُل اْلَباِئِع اهـ )قـَْولُ 
ا ُكلُُّه َعْيٌب َوَفسََّر اأْلَتْـَقاينُّ قَاَل حُمَمٌَّد يف اأْلَْصِل َواْلُمْسَتَحاَضُة َواَلَّيِت يـَْرَتِفُع َحْيُضَها َزَمااًن فـََهذَ 

 (1)ْهَرْيِن اهـ." يف التُّْحَفِة أَْدىَن َذِلَك الزََّماِن ِبشَ 
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نَِّبيِذ؛ "َجَعَل ُحْكَم َعاِدِم اْلَماِء التـََّيمَُّم، َواخلَْرَبُ يـَْقَتِضي َأْن َيُكوَن ُحْكُمُه اْلُوُضوَء اِبل .466
َقاِوَمٍة ِبَوْجٍه، اَل مُ فـََهِذِه الز اَِيَدُة هِبََذا اخلَْرَبِ الَِّذي اَل يـَثْـُبُت رَاِفَعٌة حِلُْكٍم َشْرِعيٍ  َغرْيُ ُمَقارِنٍَة َلُه وَ 
، َوُهَو اْعِتَقاُد َكْوِن الصََّلَواتِ  يُع  َوقَِبْلُتْم َخرَبَ اأْلَْمِر اِبْلوِْتِر َمَع َرْفِعِه حِلُْكٍم َشْرِعيٍ  اخْلَْمِس ِهَي مجَِ

تْـَياِن يف التـََّعبُّ  َها َوِإْجزَاُء اإْلِ  ِبَفرِيَضِة الصَّاَلِة، َواَلَِّذي قَاَل دِ اْلَواِجِب َوَرْفُع التَّْأثِيِم اِباِلْقِتَصاِر َعَليـْ
َنا ُهَو َهِذِه الز اَِيَدَة ُهَو الَِّذي قَاَل َسائَِر اأْلََحاِديِث الزَّاِئَدِة َعَلى َما يف اْلُقْرآِن، َواَلَِّذي نـََقَلهَ  ا إلَيـْ

َنا طَاَعَة َرُسولِِه َوقـَُبوِل قـَْولِِه يف ِذي فـََرَض عَ الَِّذي نـََقَل تِْلَك ِبَعْيِنِه َأْو َأْوَثَق ِمْنُه َأْو َنِظريَُه، َواَلَّ  َليـْ
َنا طَاَعَتُه َوقـَُبوَل قـَْولِِه يف َهِذِه، َواَلَِّذي قَاَل لَنَ  ا: }َوَما آاَتُكُم تِْلَك الز اَِيَدِة ُهَو الَِّذي فـََرَض َعَليـْ

ُه  ِه الز اَِيَدَة َعَلى ِلَسانِِه، َوَاَّللَُّ [ ُهَو الَِّذي َشرََع لََنا َهذِ 7الرَُّسوُل َفُخُذوُه  ]احلشر:  ُسْبَحانَهُ َوالَّ
ُه َمْنِصَب اْلبَـَياِن ِلَما أَرَاَدُه ِبَكاَلِمِه، َبْل َكاَل  ُمُه ُكلُُّه بـََياٌن َمْنِصَب التَّْشرِيِع َعْنُه اْبِتَداًء، َكَما َوالَّ

، َوالز اَِيَدُة ِِبَِميِع ُوُجوِهَها اَل ختَْ  َكاَن السََّلف  ُجوِه، َبْل رُُج َعْن اْلبَـَياِن ِبَوْجٍه ِمْن اْلوُ َعْن اَّللَِّ
  ُ ُهْم َقطُّ الطَّيِ ُب إَذا مسَُِعوا احْلَِديَث َعْنُه َوَجُدوا َتْصِديَقُه يف اْلُقْرآِن، َوملَْ يـَُقْل أَ  الصَّالح َحٌد ِمنـْ

هُ َواَل نـَْعَمُل بِِه، َوَرُسوُل ُقْرآِن َفاَل نـَْقبَـُلُه َواَل َنْسَمعُ يف َحِديٍث َواِحٍد أََبًدا: إنَّ َهَذا زاَِيَدٌة َعَلى الْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اَّللَِّ   ُهْم ِمْن َذِلَك َوَأْكرَبُ.َأَجلُّ يف ُصُدورِِهْم َوُسنـَُّتُه أَْعَظُم ِعْندَ  -َصلَّى اَّللَّ

َوجمَِيِئَها ِبَفْرِض الطَُّمْأنِيَنِة  الطََّواِف َوَعَدِد رََكَعاِت الصَّاَلةِ َواَل فـَْرَق َأْصاًل َبنْيَ جمَِيِء السُّنَِّة ِبَعَدِد 
اَداِت َعَلى ِعَباِدِه َعَلى َوتـَْعِينِي اْلَفاحِتَِة َوالنِ يَِّة؛ فَِإنَّ اجْلَِميَع بـََياٌن ِلُمرَاِد اَّللَِّ أَنَُّه أَْوَجَب َهِذِه اْلِعبَ 

يِع وُ َهَذا اْلَوْجِه، فـََهَذا اْلَوجْ  ُجوِهَها، َحىتَّ يف ُه ُهَو اْلُمرَاُد، َفَجاَءْت السُّنَُّة بـََيااًن لِْلُمرَاِد يف مجَِ
َا بـََياٌن ِلُمرَاِد اَّللَِّ ِمْن ُعُموِم اأْلَْمِر ِبطَاَعِتِه َوطَاَعِة َرُسولِ  َتَدِأ، فَِإهنَّ ِه، َفاَل فـَْرَق َبنْيَ التَّْشرِيِع اْلُمبـْ

ا، َبْل َهَذا بـََياُن رَاِد َوَبنْيَ بـََياِن اْلُمرَاِد ِمْن الصَّاَلِة َوالزََّكاِة َواحلَْجِ  َوالطََّواِف َوَغرْيِهَ بـََياِن َهَذا اْلمُ 
ْولِِه: }أَْو اْلُمرَاِد ِمْن َشْيٍء َوَذاَك بـََياُن اْلُمرَاِد ِمْن أََعمَّ ِمْنُه؛ فَالتـَّْغرِيُب بـََياٌن حَمٌْض لِْلُمرَاِد ِمْن قَـ 

ُ هَلُنَّ َسِبيال  ]النساء: جيَْ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -[ َوَقْد َصرََّح النَّيبُّ 15َعَل اَّللَّ أبَِنَّ التـَّْغرِيَب  - َصلَّى اَّللَّ
؟ َويـَُقاُل:  ُمَعاِرٌض َلهُ بـََياٌن هِلََذا السَِّبيِل اْلَمْذُكوِر يف اْلُقْرآِن: َفَكْيَف جَيُوُز َردُّهُ أِبَنَّهُ خُمَاِلٌف لِْلُقْرآنِ 

ْرآِن اْلَعامِ  َلْو قَِبْلَناُه أَلَْبطَْلَنا بِِه ُحْكَم اْلُقْرآِن؟ َوَهْل َهَذا إالَّ قَـْلٌب لِْلَحَقاِئِق؟ فَِإنَّ ُحْكَم اْلقُ 
َنا قـَُبولَُه فـَْرًضا اَل َيَسُعَنا خُمَاَلَفُتُه؛ فـََلْو َخاَلْفَناُه خَلَاَلفْ  اْلُقْرآَن َوخَلََرْجَنا َعْن َنا َواخْلَاصِ  يُوِجُب َعَليـْ

 ُحْكِمِه َواَل بُدَّ، َوَلَكاَن يف َذِلَك خُمَاَلَفٌة لِْلُقْرآِن َواحْلَِديِث َمًعا.

َمْنِصَب  -لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم صَ  -يـَُوضِ ُحُه اْلَوْجُه الثَّاين: َأنَّ اَّللََّ ُسْبَحانَُه َنَصَب َرُسوَل اَّللَِّ 
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ِ َعْنُه، َفُكلُّ َما َشَرَعهُ ِلأْلُمَِّة فـَُهَو بـََياٌن ِمْنهُ َعْن اَّللَِّ َأنَّ َهَذا شَ اْلُمبَـل ِ  ْرُعهُ َوِدينُُه، َواَل فـَْرَق ِغ اْلُمَبنيِ 
ُلوِ  َوِمْن َوْحِيِه الَِّذي ُهَو َنِظرُي َكاَلِمِه يف ُوُجو  ت َِباِع، ِب ااِل َبنْيَ َما يـُبَـلِ ُغُه َعْنُه ِمْن َكاَلِمِه اْلَمتـْ

 (1)َوخُمَاَلَفِة َهَذا َكُمَخاَلَفِة َهَذا.." 
اِلْسِتْسَقاِء َما يف َمْعَناُه َرَواهُ ُمْسِلٌم َوِقيَس ابِ « "اْسَتْسَقى َوَأَشاَر ِبَظْهِر َكفَّْيِه إىَل السََّماءِ  .467

ْجَعُل َبْطَن َكفَّْيِه إىَل السََّماِء َشْيٍء فـَيَ َواحلِْْكَمُة َأنَّ اْلَقْصَد َرْفُع اْلَباَلِء خِبِاَلِف اْلَقاِصِد ُحُصوَل 
َمْرتَنا ِبُدَعاِئك )َوْلَيُكْن ِمْن ُدَعائِِه( ِعَبارَةُ َأْصِلِه َوْلَيُكْن ِمْن ُدَعائِِهْم يف َهِذِه احْلَاَلِة )اللَُّهمَّ أَْنَت أَ 

َنا َكَما وَ إىَل آِخرِِه( َأْي َوَوَعْدتَنا إَجابـََتك َوَقْد َدَعْواَنك َكَما أَ  َنا َمْرتَنا َفَأِجبـْ َعْدتَنا اللَُّهمَّ اُْمُنْن َعَليـْ
َناُه َوِإَجابَِتك يف ُسْقَيااَن َوَسَعِة رِْزِقَنا )مُثَّ( بـَْعَد الدَُّعاِء )يـُْقِبلُ  َعَلى النَّاِس( ِبَوْجِهِه  مبَْغِفَرِة َما قَاَرفـْ

َويـَْقرَُأ َما تـََيسََّر( ِعَباَرُة  -َسلََّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَ  -ى النَّيبِ  )َوحَيُثُـُّهْم َعَلى الطَّاَعِة َوُيَصلِ ي َعلَ 
َ يل َوَلُكمْ َأْصِلِه آيَةً َوآيـََتنْيِ )َوَيْدُعو لِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َوخَيِْتُم اِباِلْسِتْغَفاِر( َويـَُقوُل أَ   ْستَـْغِفُر اَّللَّ

 

َما  خَيُْرُجوَن إىَل الصَّْحرَاِء مُ ااِلْسِتْسَقاءَ مَلْ َيرْتُْكهُ النَّاُس( حُمَاَفظَةً َعَلى السُّنَِّة َلِكنـَُّهْم اَل )َوِإْن تـََرَك اإْلِ
َماُم َأْو اَنئُِبُه اِبْلبَـَلِد َحىتَّ أَيَْذَن هَلُْم َكَما اقـَْتَضاُه َكاَلُم الشَّاِفِعيِ  خِلَْوفِ  َنِة نـَبَّ إَذا َكاَن اإْلِ َه  اْلِفتـْ
رْيُُه أبََِسانِيَد َعَلْيِه اأْلَْذَرِعيُّ َوَغرْيُُه )َوِإْن َخَطَب قـَْبَل الصَّاَلِة َأْجزَأَُه( ِلاِلت َِباِع َرَواُه أَبُو َداُود َوغَ 

َأْكثـَُر ُرَواًة  دَّمَ َصِحيَحٍة َويف الصَِّحيَحنْيِ َما َيُدلُّ لَهُ َلِكنَّهُ يف َحقِ َنا ِخاَلُف اأْلَْفَضِل؛ أِلَنَّ َما تـَقَ 
ْثِليِث اْلَكاِف َوُمْعَتَضٌد اِبْلِقَياِس َعَلى ُخْطَبِة اْلِعيِد َواْلُكُسوِف )َوِإْن َتَضرَُّروا ِبَكثْـَرِة اْلَمطَِر( بِتَـ 
ُهْم َوَتَضرَُّروا ِبِه )َسأَُلوا اَّللََّ  ( تـََعاىَل َنْداًب َأْو َداَم اْلَغْيُم َعَلْيِهْم ِباَل َمَطٍر َوانـَْقطََعْت الشَّْمُس َعنـْ

َنا َواَل َلمَّا ُشِكيَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -قَالَُه »)َرفـَْعُه فـَيَـُقوُلوا( َما   إلَْيِه َذِلَك اللَُّهمَّ َحَوالَيـْ
َنا اللَُّهمَّ َعَلى اآْلَكاِم َوالظِ رَاِب َوبُطُوِن اأْلَْوِديَِة َوَمَناِبِت الشََّجرِ  ُه الشَّْيَخاِن )َواَل ُتْشرَُع َرَوا «َعَليـْ

َا ُتَسنُّ لَِنْحِو الزَّلْ  َفرًِدا هِلََذا َصاَلٌة( لَِعَدِم ُوُروِدَها لَهُ َلِكْن تـََقدََّم يف اْلَباِب السَّاِبِق َأهنَّ زََلِة يف بـَْيِتِه ُمنـْ
َئُة اْلمَ  َوظَاِهٌر َأنَّ َهَذا حَنُْوَها فـَُيْحَمُل َذِلَك َعَلى أَنَُّه اَل ُتْشرَعُ   ْخُصوَصةُ اهْلَيـْ

 

( ِلُكلِ  َأَحٍد )َأْن َيرْبَُز أِلَوَِّل َمطَِر السََّنِة َكاِشًفا( اأْلَْوىَل قـَْوُل الرَّْوَضِة َويَ  ْكِشُف )َما )َوُيْسَتَحبُّ
 -ُن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ حنَْ أََنٍس قَاَل َأَصابـََنا َمطٌَر وَ »َعَدا َعْوَرَتُه( لُِيِصيَبُه اْلَمطَُر َرَوى ُمْسِلٌم َعْن 
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ُسوَل اَّللَِّ ملَ َصنَـْعت َهَذا َفَحِسَر ثـَْوبَُه َحىتَّ َأَصابَُه اْلَمطَُر فـَُقْلَنا اَي رَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم 
َكاَن إَذا َمطََرْت »ْفٍظ حْلَاِكُم بِلَ َوَرَواُه ا« قَاَل؛ أِلَنَُّه َحِديُث َعْهٍد بِرَبِ ِه َأْي بَِتْكوِيِنِه َوتـَْنزِيِلهِ 

بَّاٍس أَنَُّه ُسِئَل َعْن ِفْعِل َذِلَك َوَعْن اْبِن عَ « »السََّماُء َحِسَر ثـَْوبَُه َعْن َظْهرِِه َحىتَّ ُيِصيَبُه اْلَمطَرُ 
« هِ  ِمْن بـَرََكتِ [ َفُأِحبُّ َأْن يـََناَليِن 9فـََقاَل َأَوَما قـَرَْأت }َونـَزَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارًَكا  ]ق: 

وَِّل الَِّذي َويـُْؤَخُذ ِمْن َذِلَك أَنَُّه اَل فـَْرَق َبنْيَ َمطَِر َأوَِّل السََّنِة َوَغرْيِِه، َوُهَو ظَاِهٌر َلِكنَُّه يف اأْلَ 
ُه ِعْنَد َأوَِّل ُكلِ  لَ اقـَْتَصُروا َعَلْيِه آَكُد مُثَّ رَأَْيت الزَّرَْكِشيَّ قَاَل: َوظَاِهُر َحِديٍث َرَواُه احْلَاِكُم فـَعَ 

 َوَرَوى َمطٍَر َوَلِكنَُّه يف اأْلَوَِّل آَكُد )َو( َأْن )يـَْغَتِسَل يف( َماِء )اْلَواِدي إَذا َساَل َأْو يـَتَـَوضَّأُ( ِمْنهُ 
اَل َأخََّر َجَوابـََنا إىَل سَّْيُل قَ َكاَن إَذا َساَل ال  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -الشَّاِفِعيُّ يف اأْلُمِ  أَنَُّه 

َ َعَلْيِه، َوُهَو َصاِدٌق اِبْلُغسْ  ُ َطُهورًا فـَنَـَتَطهَّر ِمْنهُ َوحَنَْمُد اَّللَّ ِل َواْلُوُضوِء َوتـَْعِبرُي َهَذا الَِّذي َجَعَلهُ اَّللَّ
َهاِج أِبَْو يُِفيُد اْسِتْحَباَب َأَحِدمِهَا اِبلْ  ْنطُوِق وَِكَلْيِهَما مبَْفُهوِم اأْلَْوىَل مَ اْلُمَصنِ ِف َكالرَّْوَضِة َواْلِمنـْ

 فَِإْن مَلْ جَيَْمْعُهَما فـَُهَو أَْفَضُل َكَما َجَزَم ِبِه يف اْلَمْجُموِع فـََقاَل ُيْسَتَحبُّ َأْن يـُتَـَوضَّأَ ِمْنهُ َويـُْغَتَسلَ 
ى اْلُغْسِل مُثَّ َعَلى اْلُوُضوِء قَاَل َوَهْل ْقِتَصاُر َعلَ فـَْليَـتَـَوضَّأْ قَاَل يف اْلُمِهمَّاِت َواْلُمتََّجهُ اجْلَْمُع مُثَّ ااِل 

 َوْقَت ُوُضوٍء أَْو مُهَا ِعَباَداَتِن ُتْشرَتَُط ِفيِهَما النِ يَُّة َأْو اَل ِفيِه َنظٌَر َواْلُمتََّجُه الثَّاين إالَّ إْن َصاَدفَ 
 طَِر السََّنِة َوبـَرََكُتهُ ِف اْلَبَدِن لِيَـَناَلُه َأوَُّل مَ ُغْسٍل؛ أِلَنَّ احلِْْكَمَة ِفيِه ِهَي احلِْْكَمُة يف َكشْ 

 

ُه َكاَن إَذا مسََِع )َو( َأْن )ُيَسبِ َح لِلرَّْعِد َواْلرَبِْق( َرَوى َماِلٌك يف اْلُمَوطَِّإ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ أَنَّ 
َكُة ِمْن ِخيَفِتِه َوَعْن اْبِن ي ُيَسبِ ُح الرَّْعُد حِبَْمِدِه َواْلَماَلئِ الرَّْعَد تـََرَك احْلَِديَث َوقَاَل ُسْبَحاَن الَّذِ 

نَي َيْسَمُع َعبَّاٍس ُكنَّا َمَع ُعَمَر يف َسَفٍر َفَأَصابـََنا َرْعٌد َوبـَْرٌق َوبـَْرٌد فـََقاَل لََنا َكْعٌب َمْن قَاَل حِ 
 ُعويفَ ِمْن َذِلَك فـَُقْلَناُه َواْلَماَلِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه َثاَلاثً  الرَّْعَد ُسْبَحاَن َمْن ُيَسبِ ُح الرَّْعُد حِبَْمِدهِ 

َق َخْوفًا َوَطَمًعا فـَُعوِفيَنا َوِقيَس اِبلرَّْعِد اْلرَبُْق َواْلُمَناِسُب َأْن يـَُقوَل ِعْنَدُه ُسْبَحاَن َمْن يُرِيُكْم اْلربَْ 
ْجِنَحُتهُ َيُسوُق هِبَا السََّحاَب َعْن جُمَاِهٍد َأنَّ الرَّْعَد َمَلٌك َواْلرَبُْق أَ  َونـََقَل الشَّاِفِعيُّ يف اأْلُمِ  َعْن الثِ َقةِ 

ْسَنِويُّ فـََيُكوُن اْلَمْسُموُع َصْوَتُه أَْو َصْوَت ُسوِقِه َعَلى اْخِتاَلٍف ِفيِه َوأُْطِلَق ا لرَّْعُد َعَلْيِه قَاَل اإْلِ
اَب فـََنَطَقْت َأْحَسَن النُّْطِق قَاَل بـََعَث اَّللَُّ السَّحَ  - َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ  -أَنَُّه »جَمَازًا َوُرِوَي 

بَـَعُه َبَصَرُه( َرَوى )َو( َأْن )« َوَضِحَكْت َأْحَسَن الضَِّحِك فَالرَّْعُد نُْطُقَها َواْلرَبُْق َضِحُكَها اَل يـَتـْ
َوْدَق َفاَل ُيِشريُ إلَْيِه َواْلَوْدُق رْيِ قَاَل إَذا رََأى َأَحدُُكْم اْلرَبَْق أَْو الْ الشَّاِفِعيُّ يف اأْلُمِ  َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبَ 
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ُ  وَ اِبْلُمْهَمَلِة اْلَمطَُر َوِفيِه زاَِيَدةُ اْلَمطَِر َوزَاَد اْلَماَوْرِديُّ الرَّْعُد فـََقاَل  َيْكَرُهوَن  َكاَن السََّلف  الصَّالح
َشاَرَة إىَل الرَّْعدِ   -َواْلرَبِْق َويـَُقوُلوَن ِعْنَد َذِلَك اَل إَلَه  اإْلِ

ِْمِذيِ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس Qـــــــــــــــــــــــــــــ ُهَما رَ  -قـَْولُُه َعَلى اْخِتاَلٍف ِفيِه( يف الرتِ  قَاَل  -ِضَي اَّللَُّ َعنـْ
َو قَاَل َمَلٌك ِمْن اْلَماَلِئَكِة َعْن الرَّْعِد َما هُ  - َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َسأََلْت اْليَـُهوُد النَّيبَّ »

َنْسَمُع  بَِيِدِه خِمْرَاٌق ِمْن اَنٍر َيُسوُق هِبَا السََّحاَب َحْيُث َشاَء اَّللَُّ قَاُلوا َفَما َهَذا الصَّْوُت الَِّذي
َتِهَي إىَل َحْيُث أُ  احْلَِديَث ِبطُولِِه َوَعَلى « ْقتِمَر قَاُلوا َصدَ قَاَل َزَجَرُه السََّحاُب إَذا َزَجَرُه َحىتَّ يـَنـْ

، -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -َهَذا التـَّْفِسرِي َأْكثـَُر اْلُعَلَماِء فَالرَّْعُد اْسُم الصَّْوِت اْلَمْسُموِع َوقَالَُه َعِليٌّ 
ُهَما اَّللَُّ عَ  َرِضيَ  -َوُهَو اْلَمْعُلوُم يف لَُغِة اْلَعَرِب َوُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس  أَنَُّه قَاَل الرَّْعُد رِيٌح  -نـْ

َكاِك َأْجرَاِم خَتِْفُق َبنْيَ السََّحاِب فـَُتَصوِ ُت َذِلَك الصَّْوَت َوقَاَلْت اْلَفاَلِسَفُة الرَّْعُد َصْوُت اْصطِ 
 ِبِه نـَْقٌل َوُرِوَي َعْن َعِليٍ  حُّ السََّحاِب َواْلرَبِْق َوَما يـَتَـَقدَُّح ِمْن اْصِطَكاِكَها، َوَهَذا َمْرُدوٌد اَل َيصِ 

اَل اْلُقْرُطيبُّ، َواْبِن َمْسُعوٍد َواْبِن َعبَّاٍس َأنَّ اْلرَبَْق خِمْرَاٌق َحِديٌد بَِيِد اْلَمَلِك َيُسوُق بِِه السََّحاَب قَ 
ِْمِذيِ  َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس أَْيًضا ُهَو َسوْ  ِمْن نُوٍر بَِيِد اْلَمَلِك يـُْزِجي  طٌ َوُهَو الظَّاِهُر ِمْن َحِديِث الرتِ 

ََلْ َأَشاَر إىَل ِبِه السََّحاَب َوَعْنهُ أَْيًضا اْلرَبُْق َمَلٌك َيرَتَاَءى َوقـَْولُهُ قَاَل َمَلٌك ِمْن اْلَماَلِئَكِة خِمْرَاٌق إ
 (1)َتْصِحيِحِه." 

ُهم َكانُوا مقهورين يصلوَن يف بـُُيوهتم فـََلمَّا َهاجر ِإىَل  .468 َنة أَقَاَم هبَا اجْلََماَعة اْلَمِدي "َعنـْ
َها مْجَاع َعَليـْ َها وانعقد اإْلِ  وواظب َعَليـْ

ْحَياء َعن أيب ُسَلْيَمان الدَّارَاين أَنه قَاَل اَل يفوت أحدا َصاَلة اجْلََماَعة ِإالَّ بذنب أذنب  هَويف اإْلِ
م إِ  وََكاَن الّسلف الصَّاحلقَاَل  ُهْم التَّكْ يعزون أنفسهم َثاَلثَة َأايَّ م ذا فَاتـَتـْ َعة َأايَّ ِبريَة األوىل َوَسبـْ

ُهْم اجْلََماَعة  ِإذا فَاتـَتـْ

َئة اجْلُُمَعة َأن من صلى  وأقلها ِإَمام ومأموم َكَما يعلم ممَّا َسَيْأيت َوذكر يف اْلَمْجُموع يف اَبب َهيـْ
ن َدَرَجات األول َننْيِ َلُه َذِلك َلكِ يف عشَرة آاَلف َلُه سبع َوِعْشُروَن َدَرَجة َومن صلى َمَع اثْـ 

 أكمل

)َوَصاَلة اجْلََماَعة( يف املكتوابت غري اجْلُُمَعة )سنة ُمؤَكَدة( َوَلو للنِ َساء لألحاديث السَّاِبَقة 
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َا يف  غري اجْلُُمَعة  َوَهَذا َما قَاَله الرَّاِفِعي  َوتَبعُه امُلَصن ف َواأَلَصح اْلَمْنُصوص َكَما قَاَله النَـَّوِوي  َأهنَّ
ا من فرض ِكَفايَة لرجال َأْحرَار مقيمني غري ُعرَاة يف أََداء َمْكُتوبَة لَقْوله صلى هللا َعَلْيِه َوسلم مَ 
َلْيك َثاَلثَة يف قـَْريَة أَو َبدو اَل تـَُقام فيهم اجْلََماَعة ِإالَّ استحوذ َعَلْيِهم الشَّْيطَان َأي غلب فـَعَ 

ْئب من اْلغنم القاصية َرَواُه أَبُو َداُود َوالنََّساِئي  َوَصححُه ااِبجْلََماَعة فَِإمنََّ  ْبن حَبان ا أَيُْكل الذِ 
َكِبريَة َواحْلَاِكم فَتجب حِبَْيُث يْظهر شعار اجْلََماَعة إبقامتها مبحل يف اْلقْريَة الصَِّغريَة َويف الْ 

على ِإقَاَمتَها يف  ئَفة َوِإن قلت فـََلو أطبقواوالبلد مبحال يْظهر هبَا الشعار َويْسقط الط لب بطَا
لهم اْلبُيوت َومل يْظهر هبَا شعار مل يْسقط اْلَفْرض فَِإن اْمَتنُعوا كلهم من ِإقَاَمتَها على َما ذكر قَات

َلد َفاَل بَـ اإِلَمام َأو اَنئِبه دون آَحاد النَّاس َوَهَكَذا َلو تَركَها أهل حمل ة يف اْلقْريَة اْلَكِبريَة أَو الْ 
جتب على النِ َساء ومثلهن اخلناثى َواَل على من ِفيِه رق الشتغاهلم خِبِْدَمة السَّادة َواَل على 

َا جتب عَ  َلْيِهم اْلُمَساِفرين َكَما جزم ِبِه يف التَّْحِقيق َوِإن نقل السُّْبِكي  َوَغريه َعن َنص اأْلُم َأهنَّ
َمة نفراد يف َحقهم َسَواء ِإالَّ َأن َيُكونُوا عميا َأو يف ظلأَْيضا َواَل على العراة بل ِهَي واال

فتستحب َواَل يف مقضية خلف مقضية من نوعها بل تسن أما مقضية خلف ُمَؤدَّاة أَو 
 اِبْلَعْكِس َأو خلف مقضية لَيست من نوعها َفاَل تسن َواَل يف منذورة بل َواَل تسن

 عني َكَما َسَيْأيت يف اَبهبَا ِإن َشاَء هللا تـََعاىَل أما اجْلُُمَعة فاجلماعة ِفيَها فرض 

َها يف غري اْلَمْسِجد كالبيت وَ  َثى أفضل ِمنـْ مَجَاَعة َواجْلََماَعة يف اْلَمْسِجد لغري اْلَمْرأَة َومثلَها اخْلُنـْ
َها يف اْلَمْسِجد خَلرب الصَِّحيَحنْيِ  َثى يف اْلبَـْيت أفضل ِمنـْ لوا أَيَها النَّاس يف بـُُيوتُكْم ص اْلَمْرأَة َواخْلُنـْ

ن اْلَمْسِجد فَِإن أفضل الصَّاَلة َصاَلة اْلَمْرء يف بَيته ِإالَّ اْلَمْكُتوبَة َأي َفِهَي يف اْلَمْسِجد أفضل أِلَ 
 (1)ُمْشَتمل على الش رف َوِإْظَهار الشعائر وََكثْـَرة اجْلََماَعة َويكرُه لذوات اهليئات ُحُضور." 

هَُّر ِمْنُه َذا َساَل السَّْيُل قَاَل: اُْخُرُجوا بَِنا إىَل َهَذا الَِّذي َجَعَلُه اَّللَُّ َطُهورًا فـَنَـَتطَ "َكاَن إ .469
َ تـََعاىَل َعَلْيهِ  نِ ِف ُهَنا َكالرَّْوَضِة أِبَْو يُِفيُد َوُهَو َصاِدٌق اِبْلُغْسِل َواْلُوُضوِء َوتـَْعِبرُي اْلُمصَ « َوحَنَْمُد اَّللَّ

ِه يف اْلَمْجُموِع، اَب َأَحِدمِهَا اِبْلَمْنطُوِق وَِكَلْيِهَما مبَْفُهوِم اأْلَْوىَل فـَُهَو أَْفَضُل َكَما َجَزَم بِ اْسِتْحبَ 
 فـََقاَل: ُيْسَتَحبُّ َأْن يـَتَـَوضَّأَ ِمْنُه َويـَْغَتِسَل، فَِإْن ملَْ جَيَْمْعُهَما فـَْليَـتَـَوضَّْأ.

نَـُهَما مُثَّ ااِلْقِتَصاُر َعَلى اْلُغْسِل، مُثَّ َواْلُمتََّجُه َكَما يف اْلُمِهمَّ  َعَلى اْلُوُضوِء، َواَل  اِت اجْلَْمُع بـَيـْ
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، إالَّ إ ْن َصاَدَف َوْقَت ُيْشرَتَُط ِفيِهَما نِيٌَّة َكَما حَبَثَُه الشَّْيُخ تـَبَـًعا ِلأْلَْذَرِعيِ  َوِخاَلفًا ِلإْلِْسَنِويِ 
 َمطَِر السََّنِة َوبـَرََكُتُه حلِْْكَمَة ِفيِه ِهَي احلِْْكَمةُ يف َكْشِف اْلَبَدِن لِيَـَناَلهُ َأوَّلُ ُوُضوٍء، َأْو ُغْسٍل؛ أِلَنَّ ا

ْبِن الزَُّبرْيِ  )َو( َأْن )ُيَسبِ َح ِعْنَد الرَّْعِد َو( ِعْنَد )اْلرَبِْق( ِلَما َرَواُه َماِلٌك يف اْلُمَوطَِّأ َعْن َعْبِد اَّللَِّ 
َع الرَّْعَد تـََرَك احْلَِديَث َوقَاَل: ُسْبَحاَن الَِّذي ُيَسبِ ُح الرَّْعُد حِبَْمدِ  " أَنَُّه َكانَ  ِه َواْلَماَلِئَكُة إَذا مسَِ

 اْلرَبَْق َخْوفًا ِمْن ِخيَفِتِه "، َوِقيَس اِبلرَّْعِد اْلرَبُْق، َواْلُمَناِسُب َأْن يـَُقوَل ِعْنَدُه: ُسْبَحاَن َمْن يُرِيُكمْ 
ا السََّحاَب. ، َويف اأْلُمِ  َعْن الثِ َقِة َعْن جُمَاِهٍد َأنَّ الرَّْعَد َمَلٌك َواْلرَبَْق َأْجِنَحُتُه َيُسوُق هبَِ َوَطَمًعا

ْسَنِويُّ: فـََيُكوُن اْلَمْسُموُع َصْوتَُه: َأْي َصْوَت َتْسِبيِحِه، أَْو َصْوَت َسْوِقِه َعَلى اْخِتاَلٍف  قَاَل اإْلِ
ُ َعَلْيِه َوسَ  -أَنَُّه »الرَّْعُد َعَلْيِه جَمَازًا، َوُرِوَي ِفيِه َوأُْطِلَق  قَاَل بـََعَث اَّللَُّ السََّحاَب  -لََّم َصلَّى اَّللَّ

)َو(  «فـََنطََقْت َأْحَسَن النُّْطِق َوَضِحَكْت َأْحَسَن الضَِّحِك، فَالرَّْعُد نُْطُقَها َواْلرَبُْق َضِحُكَها
َبَع َبَصرُُه  ا رََأى َأَحدُُكْم اْلرَبَْق أَْو اْلرَبَْق( ِلَما يف اأْلُمِ  َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ أَنَُّه قَاَل: إذَ َأْن )اَل يـَتـْ

يُّ الرَّْعُد، اْلَوْدَق َفاَل ُيِشرُي إلَْيِه، َواْلَوْدُق اِبْلُمْهَمَلِة: اْلَمطَُر، َوِفيِه زاَِيَدُة اْلَمطَِر، َوزَاَد اْلَماَوْردِ 
ُ  ُل َذِلَك اْلَمطَُر، فـََقاَل: َوِمثْ  َشاَرَة إىَل  وََكاَن السََّلف  الصَّالح الرَّْعِد َواْلرَبِْق َويـَُقوُلوَن  َيْكَرُهوَن اإْلِ

ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك لَُه ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس، فـََيْخَتاُر ااِلْقِتَداَء هبِِ   ْم يف َذِلَك.ِعْنَد َذِلَك: اَل إَلَه إالَّ اَّللَّ

َلٍة َوحَتْتِيٍَّة ( َأْن )يـَُقوَل ِعْنَد( نـُُزوِل )اْلَمطَِر( نَْداًب َكَما يف اْلُبَخارِيِ  )اللَُّهمَّ َصيِ ًبا( ِبَصاٍد ُمْهمَ )وَ 
َدٍة: َأْي َعطَاًء )اَنِفًعا( َويف   ُمَشدَّ

نَـُهَما( َويـَنْـ Sـــــــــــــــــــــــــــــ ُغْسِل ِلَشَرِف أَْعَضائِِه  َبِغي تـَْقِدمُي اْلُوُضوِء َعَلى الْ احلِْْكَمُة )قـَْولُُه: اجْلَْمُع بـَيـْ
ِة. أَمَّا اِبلنِ ْسَبِة َكَما يف ُغْسِل اجْلََنابَِة )قـَْولُُه: َواَل ُيْشرَتَُط ِفيِهَما نِيٌَّة( لََعلَّ اْلُمرَاَد حِلُُصوِل السُّنَّ 

نـََوْيت ُسنََّة اْلُغْسِل ِمْن َهَذا السَّْيِل  َيْظَهُر إالَّ بِِنيَِّتِه َكَأْن يـَُقوَل:ِلَكْونِِه مُمَْتِثاًل آتًِيا مبَا أُِمَر بِِه َفاَل 
ُعْد اهـ. َواْلِقيَ  اُس أَنَُّه اَل اهـ. مُثَّ رَأَْيت َحج  قَاَل: َوَلْو ِقيَل يـَْنِوي ُسنََّة اْلُغْسِل يف السَّْيِل ملَْ يـَبـْ

ْتِيُب؛ أِلَنَّ الْ  ُب ِفيِه الرتَّ ْتِيِب َمْقُصوَد ِمْنهُ ُوُصوُل اْلَماِء هِلَِذِه اأْلَْعَضاِء، َوهُ جيَِ َو َحاِصٌل ِبُدوِن الرتَّ
ِم زاَِيَدِة النِ يِل يف ُكلِ  يَـ  ِم الز اَِيَدِة َوبِبَـْعِض اهْلََواِمِش َعْن بـَْعِضِهْم أَنَّهُ ُيَسنُّ اْلُغْسُل يف َأايَّ َة َأايَّ ْوٍم ُمدَّ

 ٌل.اهـ َوُهَو حُمَْتمَ 

ْمُع مُثَّ ااِلْقِتَصاُر )قـَْولُُه: َكَما حَبََثُه الشَّْيُخ( َوِعَباَرتُُه يف َشرِْح اْلَمنـَْهِج َويف اْلُمِهمَّاِت: اْلُمتََّجُه اجلَْ 
ٍل اهـ. َعَلى اْلُغْسِل مُثَّ َعَلى اْلُوُضوِء، َوأَنَُّه اَل نِيََّة ِفيِه إَذا ملَْ ُيَصاِدْف َوْقَت ُوُضوٍء َواَل ُغسْ 

َها ِفْعُل فـَْليـَُتَأمَّْل َما ذََكَرُه ِمْن قـَْولِِه ِخاَلفًا ِلإْلِْسَنِويِ ، َويف ُنْسَخٍة ُسُقوُط قـَْولِِه: تـَبَـًعا إَلَْ  ، َعَليـْ
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َهِجِه، إالَّ َأْن يـَُقاَل قـَْولُُه حَبََثُه: َأْي حبََ  ااِلْشرتَاَط فـَُهَو  ثَ اْلُمرَاِد َأنَّ الشَّْيَخ حَبََثُه يف َغرْيِ َشرِْح َمنـْ
َهِج )قـَْولُُه: َلمَّا َرَواُه مَ  ، َوَعَلْيِه َفاَل خُمَاَلَفَة َبنْيَ َما ُهَنا َوَشرِْح اْلَمنـْ اِلٌك( قَاَل َحج : قـَْيٌد لِْلَمْنِفيِ 

 الرَّْعَد تـََرَك احلَِْديَث( َأْي عَ َوأِلَنَّ الذ ِْكَر ِعْنَد اأْلُُموِر اْلَمُخوَفِة تـُْؤَمُن ِبِه َغائَِلتـَُها )قـَْولُُه: إَذا مسَِ 
ِشرُي إلَْيِه( َما َكاَن ِفيِه، َوظَاِهرُُه َوَلْو قـُْرآاًن، َوُهَو ظَاِهٌر ِقَياًسا َعَلى إَجابَِة اْلُمَؤذِ ِن )قـَْولُُه: َفاَل يُ 

َهٍج: َشاِمٌل ِلإْلَِشا ِة ِبَغرْيِ اْلَبَصِر فـَْلُيَحرَّْر )قـَْولُُه رَ َأْي اَل بَِبَصرِِه َواَل ِبَغرْيِِه، َوِعَباَرُة سم َعَلى َمنـْ
 فـََيْخَتاُر ااِلْقِتَداَء هِبِْم( َأْي َوحَتُْصُل ُسنَُّة َذِلَك مبَرٍَّة َواِحَدٍة، َواَل أَبَْس اِبلز اَِيَدةِ 

ُ َطُهورًا َهَذا الَِّذي َجَعَلهُ َكاَن إَذا َساَل السَّْيُل قَاَل: اُْخُرُجوا بَِنا إىَل »قـَْولُُه: Qـــــــــــــــــــــــــــــ إََلْ( «  اَّللَّ
لِيِل َأنَّ َماَء النِ يِل َكَماِء السَّْيِل، فَِإحْلَاقُُه ِبِه أَْوىَل ممَّا نُِقَل عَ  َبُط ِمْن َهَذا الدَّ ْن الز اَِيِديِ  ِمْن ُيْستَـنـْ

فًا ِلإْلِْسَنِويِ  إالَّ إْن َصاَدَف( فـَْليـَُتَأمَّْل )قَـْولُُه: َوِخاَل  إحْلَاِقِه أِبَوَِّل َمطَِر السََّنِة اْلَمارِ  َكَما ُهَو ظَاِهرٌ 
، َوَلَعلَّ َلْفَظ يف قـَْولِهِ  ْراَنُه  يـَْعيِن يف قـَْولِِه إالَّ إْن َصاَدَف إْذ َهَذا ااِلْسِتثْـَناُء ِلإْلِْسَنِويِ  الَِّذي َقدَّ

َة زاَِيَدٌة َعَلى َما أَفَاَدُه ْولُُه: َوِفيِه( َأْي ِفيَما ُرِوَي َعْن ُعْروَ َأْسَقطَُه اْلَكتَـَبُة ِمْن ُنَسِخ الشَّارِِح )قَـ 
 (1)اْلَمطَُر.."  اْلَمَْتُ اْلَمطَُر َفاَل يـُْتِبُعُه اْلَبَصَر، َوِحيَنِئٍذ َفاَل َحاَجَة إىَل قـَْولِِه بـََلٍد َوِمْثُل َذِلكَ 

َيا[ .470  "]ِكَتاُب اْلَقَضاِء َواْلُفتـْ

َمُه أِلَ  َلُه ِلطُوِل اْلَكاَلِم َعَلْيِه )َوِهَي( َأْي: اْلفُ َقدَّ َيا اْسُم َمْصَدٍر نَُّه اْلَمْقُصوُد َوَبَدأَ أبَِْحَكاِمَها قـَبـْ تـْ
( لِلسَّاِئِل َعْنُه  َ احْلُْكُم الشَّْرِعيُّ َتاًء )تـََبنيَّ ُ  كَ ِمْن أَْفىَت يـُْفيِت إفـْ يَا   اَن السََّلف  الصَّالح يـََهابُوَن اْلُفتـْ

ُدوَن ِفيَها َويـََتَدافـَُعوهَنَا َحىتَّ تـَْرِجَع إىَل اأْلَوَِّل ِلَما ِفيَها ِمْن اْلُمَخاطَ  َرِة َوأَْنَكَر َأمْحَُد َكِثريًا َوُيَشدِ 
َبِغي َأْن جيُِ  َب يف ُكلِ  َما ُيْستَـْفىَت يَوَغرْيُُه ِمْن اأْلَْعَياِن َعَلى َمْن يـَْهُجُم َعَلى اجْلََواِب َوقَاَل اَل يـَنـْ

َبِغي لِْلُمسْ  َبِغي َأْن حيَِلَّ َعَلى َأْن يـَُقوَلُه َويـَنـْ ًئا اَل يـَنـْ تَـْفيِت ِحْفُظ ِفيِه َوقَاَل إَذا َهاَب الرَُّجُل َشيـْ
لُُّه َويـَُعظِ ُمُه َواَل يـَْفَعُل َما َجَرْت َعاَدُة اْلَعَوام  ِبهِ  ِإميَاٍء بَِيِدِه َعَلى َوْجِهِه كَ   اأْلََدِب َمَع اْلُمْفيِت َوجيُِ

َذا وََكَذا َواَل يـَُقوُل َلُه َما َمْذَهُب إَماِمك يف َكَذا َأْو َما حَتَْفُظ يف َكَذا َأْو أَفـَْتاين ُفاَلٌن َغرْيُك ِبكَ 
 ُمْفٍت َغَرَض َساِئٍل مَ قـُْلت َأاَن َوِإْن َكاَن َجَواُبك ُمَواِفًقا فَاْكُتْب َوِإالَّ َفاَل َتْكُتُب َلِكْن إْن َعلِ 

َواَل يُطَاِلُب اِبحْلُجَِّة  يف َشْيٍء مَلْ جَيُْز َأْن َيْكُتَب ِبَغرْيِِه َواَل َيْسأَلَهُ ِعْنَد َهمٍ  َأْو َضَجٍر َأْو ِقَياٍم َوحَنْوِهِ 
 َتْسأَُلوا َعمَّا ملَْ َيُكْن فَِإنَّ )اَل  )َواَل يـَْلَزُم( اْلُمْفيِتَ )َجَواُب َما ملَْ يـََقْع( َرَوى َأمْحَُد َعْن اْبِن ُعَمرَ 
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 َعمَّا ُعَمَر هَنَى َعْن َذِلَك( َوَلُه أَْيًضا َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َعْن الصََّحابَِة " َما َكانُوا َيْسأَلُوَن إالَّ 
َفُعُهْم " َواْحَتجَّ الشَّاِفِعيُّ َعَلى َكرَاَهِة السَُّؤاِل َعْن الشَّْيِء قـَْبلَ  ُقوِعِه ِبَقْولِِه تـََعاىَل: }اَل وُ  يـَنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم " يـَنـَْهى101َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء إْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم  ]املائدة:   [ وََكاَن َصلَّى اَّللَّ
َ كَ »َعْن ِقيَل َوقَاَل َوِإَضاَعِة اْلَماِل وََكثْـَرِة السَُّؤاِل " َويف َلْفٍظ   ُمتـََّفٌق َعَلْيِهَما« َلُكْم َذِلكَ  رِهَ إنَّ اَّللَّ

 

ثُوا النَّاَس مبَا يـَْعرُِفوَن  )َواَل( يـَْلَزُم َجَواُب )َما اَل حَيَْتِمُلُه َساِئٌل( قَاَل اْلُبَخارِيُّ قَاَل َعِليٌّ " َحدِ 
َمِة ُمْسِلٍم َعْن اْبنِ  ُ َوَرُسولُُه " َويف ُمَقدِ  ٍث قـَْوًما »ْسُعوٍد مَ  أَتُرِيُدوَن َأْن ُيَكذََّب اَّللَّ َما أَْنَت مبَُحدِ 

َنًة لِبَـْعِضِهمْ  ُلُغُه ُعُقوهُلُْم إالَّ َكاَن ِفتـْ  «َحِديثًا اَل تـَبـْ
 

 (1))َواَل( يـَْلَزُم َجَواُب )َما اَل." 
نَُّه قَاَل: إَذا رََأى أَ ")َواَل يـُْتِبَع َبَصَرُه اْلرَبَْق( َرَوى الشَّاِفِعيُّ يف اأْلُمِ  َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ  .471

 َأَحدُُكْم اْلرَبَْق َأْو اْلَوْدَق َفاَل ُيِشرُي إلَْيِه.

 اْلَوْدُق اِبْلُمْهَمَلِة اْلَمطَُر.

 

ْن َعاِئَشَة )َويـَُقوَل ِعْنَد اْلَمطَِر اللَُّهمَّ َصيِ ًبا( بَِتْشِديِد اْلَياِء َأْي َمطَرًا )اَنِفًعا( َرَوى اْلُبَخارِيُّ عَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ُه أَنَّ » َوَيْدُعَو مبَا َشاَء( حِلَِديِث )« . َكاَن إَذا رََأى اْلَمطََر َقاَل َذِلكَ   -َصلَّى اَّللَّ

َهِقي   َغْيِث َوِإقَاَمِة الصَّاَلِة ُيْسَتَجاُب الدَُّعاءُ يف أَْربـََعِة َمَواِطَن ِعْنَد اْلِتَقاِء الصُُّفوِف َونـُُزوِل الْ »اْلبَـيـْ
 يف َشرِْح اْلُمَهذَِّب )َو( يـَُقوَل )بـَْعَدُه( َأْي بـَْعَد اْلَمطَِر َأْي يف أَثَرِِه َكَما َعربََّ بِهِ « . َوُرْؤيَِة اْلَكْعَبةِ 

ْمِز آِخرَُه ِن َواِبهلَْ َعْن اأْلَْصَحاِب: )ُمِطْراَن ِبَفْضِل اَّللَِّ َوَرمْحَِتِه َوُيْكَرُه ُمِطْراَن بِنَـْوِء َكَذا( ِبَفْتِح النُّو 
َقَد َأنَّ النـَّْوَء َأْي ِبَوْقِت النَّْجِم اْلُفاَلين ِ َعَلى َعاَدِة اْلَعَرِب يف إَضاَفِة اأْلَْمطَاِر إىَل اأْلَنـَْواِء فَِإْن اْعتَـ 

 فـَُهَو حَمَلُّ اْلَكرَاَهِة رَ ُهَو اْلَفاِعُل لِْلَمطَِر َحِقيَقًة َكَفَر َوِإْن أَرَاَد أَنَُّه َوْقٌت أَْوَقَع اَّللَُّ ِفيِه اْلَمطَ 
يَهاِمِه اأْلَوََّل. َرَوى الشَّْيَخاِن َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اجْلَُهيِنِ  قَاَل:  َصلَّى  -َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ »إِلِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َبَل َعَلى النَّاِس  اَصاَلَة الصُّْبِح َعَلى أَثَِر مَسَاٍء َكاَنْت ِمْن اللَّْيِل فـََلمَّ  -اَّللَّ اْنَصَرَف أَقـْ
ي ُمْؤِمٌن فـََقاَل أََتْدُروَن َماَذا قَاَل َربُُّكْم؟ قَاُلوا: اَّللَُّ َوَرُسولُُه أَْعَلُم. قَاَل: قَاَل: َأْصَبَح ِمْن ِعَبادِ 
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ٌن يب َكاِفٌر اِبْلَكوَْكِب، َوَمْن قَاَل: مِ يب وََكاِفٌر، َفَأمَّا َمْن قَاَل: ُمِطْراَن ِبَفْضِل اَّللَِّ َوَرمْحَِتِه َفَذِلَك ُمؤْ 
 « .ُمِطْراَن بِنَـْوِء َكَذا َفَذِلَك َكاِفٌر يب ُمْؤِمٌن اِبْلَكوَْكبِ 

 

ُسوَل اَّللَِّ )َو( ُيْكَرُه )َسبُّ الر ِيِح( َرَوى أَبُو َداُود َوَغرْيُُه إبِِْسَناٍد َحَسٍن َعْن َأيب ُهَريـَْرَة مسَِْعت رَ 
 َرمْحَِتِه أَتْيت اِبلرَّمْحَِة َوأَتْيت الر ِيُح ِمْن َرْوِح اَّللَِّ تـََعاىَل. َأْي ِمنْ »يـَُقوُل:  - َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ  -

)َوَلْو « . َشر َِها اِبْلَعَذاِب فَِإَذا رَأَيـُْتُموَها َفاَل َتُسبُّوَها َواْسأَُلوا اَّللََّ َخرْيََها َواْسَتِعيُذوا ابََِّللَِّ ِمنْ 
 َتَضرَُّروا ِبَكثْـَرِة اْلَمطَِر فَالسُّنَُّة َأْن َيْسأَُلوا اَّللََّ َرفـَْعُه( أبَِْن يـَُقوُلوا َكَما

َق َخْوفًا َوْحَدُه، َواْلُمْعَتَمُد ِخاَلفُُه َواْلُمَناِسُب ِفيِه، َأْن يـَُقوَل: ُسْبَحاَن َمْن يُرِيُكْم اْلربَْ Sـــــــــــــــــــــــــــــ
َأْحَسَن  بـََعَث اَّللَُّ السََّحاَب فـََنطََقْت َأْحَسَن النُّْطِق، َوَضِحَكتْ »َوَطَمًعا َويف احْلَِديِث 

، َواْلرَبَْق َلَمَعاُن ، َوَعْن جُمَاِهٍد َأنَّ الرَّْعَد َمَلكٌ « الضَِّحِك، فَالرَّْعُد نُْطُقَها َواْلرَبُْق َضِحُكَها
ْسَنِويُّ: فـََيُكوُن اْلَمْسُموعُ َصْوتَ َأْجِنَحِتِه الَّيِت َيُسوُق هبَِ  هُ أَْو َصْوَت َتْسِبيِحِه، ا السََّحاَب، قَاَل اإْلِ

رَبَْق َما َأْو َصْوَت َسْوِقِه، َواَل ِعرْبََة بَِقْوِل اْلَفاَلِسَفِة: إنَّ الرَّْعَد َصْوُت اْصِطَكاِك السََّحاِب، َوالْ 
َمةُ اْلرُبُلُِّسيُّ ْولُهُ َوذُِكَر اِبْلِبَناِء لِْلَمْفُعوِل. قـَْولُُه: )ِلُمَقارَ يـَتَـَقدَُّم َذِلَك ااِلْصِطَكاَك، فـَقَ  نَِتِه( قَاَل اْلَعالَّ

ِفيُد َأنَّ َأْي اَل ِلَكْونِِه ُيْشرَُع َلُه، ذِْكٌر ُمْسَتِقلٌّ َوَقْد َعِلْمت َما ِفيِه. قـَْولُُه: )الرَّْعَد اْلَمْسُموَع( يُ 
ِم اْلُمَصنِ ِف. بِ ُح لِلرَّْعِد، إالَّ َأْن يـُرَاَد َما َشْأنُُه السََّماُع، فـََيْشَمُلُه َوَهَذا ظَاِهُر َكاَل اأْلََصمَّ اَل ُيسَ 

قَاَل بـَْعُضُهْم:  قـَْولُُه: )َفاَل ُيِشرُي( َشاِمٌل ِلإْلَِشارَِة ِبَغرْيِ اْلَبَصِر فـَْلرُيَاَجْع. قـَْولُُه: )أَْو اْلَوْدَق إَلَْ(
ُ  وََكاَن ا َدُه اَل َشرِيَك َلُه، اَل ُيِشريُوَن إلَْيِه، َويـَُقوُلوَن ِعْنَدُه اَل إَلَه إالَّ اَّللَُّ َوحْ  لسََّلف  الصَّالح

 ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس.

 

 ، َويف قـَْولُُه: )َويـَُقوُل( َأْي نَْداًب َوَثاَلاًث. قـَْولُُه: )َصيِ ًبا( ِمْن َصاَب َيُصوُب إَذا نـََزَل إىَل َأْسَفلَ 
ْنَسُب َمَع السِ نِي. رَِوايٍَة اِبلسِ نِي مبَْعىَن اْلَعطَاِء. قـَْولُُه: )بَِتْشِديِد اْلَياِء( َوجَيُوُز خَتِْفيُفَها، َوُهَو اأْلَ 

ِة أَْلَفاظَُها صَّاَل قـَْولُُه: )ِعْنَد اْلِتَقاِء الصُُّفوِف( اْلُمرَاُد هِبَا اْلُمَقارَنَُة َواِبلصُُّفوِف اجلَِْهاُد، َوإبِِقَاَمِة ال
هْبَاِم اْلفَ  ْبِح إِلِ َا مَلْ حَيُْرْم َكَما يف الذَّ َها. قـَْولُُه: )َويُْكَرُه إَلَْ( َوِإمنَّ اِعِلنَي ُهَناَك، َواْنِفرَاِد َأْو التـََّوجُُّه إلَيـْ

( النـَّْوِء ُهَنا. قـَْولُُه: )بِنَـْوٍء( َلْو قَاَل يف نـَْوِء َكَذا، مَلْ ُيْكَرْه َوُهَو حمُْ  َتَمٌل. قـَْولُُه: )ِبَوْقِت النَّْجِم اْلُفاَلين ِ
، َأْي ِبَوْقِت ُسُقوِط َمْنزِلَةٍ ِمْن اْلَمَنازِِل يف اأْلُُفِق اْلَغْريبِ  اْلُمَقارِِن، ِلطُُلوِع َنِظريهتَِ  ا ِمْن اأْلُُفِق الشَّْرِقيِ 
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ِة َثاَلثََة َعَشَر يـَْوًما، َويف احْلَِقيَقةِ  َا ِهَي َأنَّ إَضاَفَة اْلَمطَِر َواحْلَرِ  َوالْ  يف ُمدَّ رَبِْد َوَغرْيِ َذِلَك، إمنَّ
َا ُنِسَب لِْلَغارِبَِة َنظَرًا اِلْسِم النـَّْوِء الَِّذي ُهَو السُُّقوُط. قـَْولُُه: )َكَفَر( أَ  ْي َحِقيَقًة  لِلطَّالَِعِة، َوِإمنَّ

. قـَْولُُه: )أَثَرِ  َكَما يف احْلَِديِث، أِلَنَّ ِفيِه اْعِتَقادَ  ( ِبَكْسِر اهْلَْمَزِة َوُسُكوِن التَّْأِثرِي ِمْن َغرْيِ اَّللَِّ
يَهاِمِه اأْلَوََّل( َأْي إنَُّه فَاِعٌل، َوِفيِه َنظٌَر أِلَنَّ اْلفَ  اِعَل حَمُْذوٌف، اْلُمثـَلََّثِة َوِبَفْتِحِهَما. قـَْولُُه: )إِلِ

يَهاِم السََّبِبيَّةِ َواَنئَِبُه َضِمريُُه ُمِطْراَن َوبِ   اْلَقرِيَبِة ِمْن اْلَفاِعِليَّةِ  نَـْوِء ظَْرُف َلْغٍو إالَّ َأْن يـَُقاَل: إِلِ

 

: َويُْطَلُب الدَُّعاءُ ِعْنَدَها ِلَما َوَرَد، أَ  َصلَّى  -نَّهُ . قـَْولُُه: )َوُيْكرَهُ َسبُّ الر ِيِح( قَاَل َشْيُخَنا الرَّْمِليُّ
ُ َعَلْيِه َوسَ  رْيَ َما ِفيَها، َوَخرْيَ َما َكاَن يـَُقوُل: ِعْنَد ُهُبوهِبَا. اللَُّهمَّ إين ِ َأْسأَُلك َخرْيََها، َوخَ   -لََّم اَّللَّ

ْلَواِقِع أُْرِسَلْت ِبِه، َوأَُعوُذ ِبك ِمْن َشر َِها، َوَشرِ  َما ِفيَها إَلَْ. قـَْولُُه: )َأْي ِمْن َرمْحَِتِه( َأْي يف ا
َها، يف الظَّاِهِر اَل يـَُناِفيِه، َوِقيَل اْلُمرَاُد جَمُْموُعَها. قـَْولُُه )بِ َوِنْسَبُة اْلَعذَ  َكثْـرَِة( بِتَـْثِليِث اِب إلَيـْ

 اْلَكاِف. قـَْولُُه: )أِبَْن يـَُقوُلوا( َأْي َنْداًب أِلَنَّ الدَُّعاَء ِبَرْفِع الضََّررِ 

وَع( يـَْعيِن ذُِكَر ُر الثَّاين اْلُعُموُم. قـَْولُُه: )ِلُمَقاَرنَِتِه الرَّْعَد اْلَمْسمُ التَّْخِصيِص، َبْل ظَاهِ Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 أِلَْجِل اْلُمَقاَرنَِة اَل أِلَنَُّه ُيْشرَُع أِلَْجِلِه َتْسِبيٌح.

 

ْسَنِويُّ: ِمْن َصاَب َيُصوُب إَذا نـََزَل ِمْن ُعُلو ٍ  ىَل َأْسَفَل، َويف رَِوايٍَة إ قـَْوُل اْلَمَْتِ: )َصيِ ًبا( قَاَل اإْلِ
ًبا»اِلْبِن َماَجْه   َوُهَو اْلَعطَاُء.« اللَُّهمَّ َسيـْ

َعاىَل إْن ملَْ يـَْعَتِقْد قـَْولُُه: )َكاِفٌر يب( َأْي َحِقيَقًة إْن اْعتَـَقَد التَّْأِثرَي أَْو َكاِفٌر بِِنَعِم اَّللَِّ ُسْبَحانَُه َوتَـ 
 التَّْأِثريَ 

 

َكاَن إَذا   -َلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ عَ  -أَنَُّه »: )َوَسبُّ الر ِيِح( يف َصِحيِح ُمْسِلٍم . قـَْوُل اْلَمَْتِ 
أَُعوُذ ِبك َعَصَفْت الر ِيُح قَاَل: اللَُّهمَّ إين ِ َأْسأَُلك َخرْيََها َوَخرْيَ َما ِفيَها َوَخرْيَ َما أُْرِسَلْت بِِه، وَ 

 (1)ِمْن." 
 َويـَْفِصُلوَن َبنْيَ وُموَن ِفيِه يف اْلَمَساِجِد ِبِعْشرِيَن رَْكَعًة مُثَّ يُوتُِروَن بَِثاَلثٍ "الصَّاِلُح يـَقُ  .472

 الشَّْفِع َواْلوِْتِر ِبَساَلٍم مُثَّ َصلَّْوا بـَْعدَ 
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َبِغي َأْن جَيَْعَل َعَمَلُه َداِئًما يف َحِضيِض النـُّْقصَ Qـــــــــــــــــــــــــــــ ِن َوَغرْيَ اَبِلِغ َدَرَجِة اْلَكَماِل، ااْلَعاِقَل يـَنـْ
ْحَساِن.  َلَعلَّ اْلَبارَِي ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل يـَتَـَفضَُّل َعَلْيِه اِبْلَقُبوِل َواإْلِ

 

ِقَياِم ِفيِه(  َصاَلِة )الْ مُثَّ َشرََع يف بـََياِن اْلَمَحلِ  الَِّذي يـُْنَدُب ِفْعُل اْلِقَياِم ِفيِه ِبَقْولِِه: )َو( جَيُوُز ِفْعلُ 
َأْي يف َرَمَضاَن )يف( َسائِِر )َمَساِجِد اجْلََماَعاِت( َوِإْن َكاَنْت َمَساِجَد ُخَطٍب َوجَيُوُز ِفْعلُُه 

لِنَـْفٍل  مَجُْع َكِثريٍ )إبَِِماٍم( فـَُهَو ُمْستَـْثىًن ِمْن َكَراَهِة َصاَلِة النَّاِفَلِة مَجَاَعةً اْلُمَشاُر إلَْيِه ِبَقْوِل َخِليٍل: وَ 
ُ  -َأْو مبََكاٍن ُمْشَتِهٍر اِلْسِتْمرَاِر اْلَعَمِل َعَلى اجْلَْمِع ِفيَها يف َزَمِن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب  َرِضَي اَّللَّ

َماُم ممَّْن حَيَْفُظ اْلُقْرآَن اِلْسِتْحَباِب َخْتِمِه يف صَ -َعْنُه  َا، َوُيْسَتَحبُّ َأْن َيُكوَن اإْلِ ِويِح اَلِة الرتَّ
يَعُه اْلَمْأُموُموَن، َوَلمَّا َكاَن ِفْعُلَها يف اْلبـُُيوِت أَْفَضَل قَاَل: )َوَمْن َشاَء قَاَم( َأْي َصلَّى  لَِيْسَمَع مجَِ

َاِويَح )يف بـَْيِتِه َوَلْو إبَِِماٍم َوُهَو َأْحَسُن( َأْي أَْفَضُل ِمْن ِفْعِلَها يف اْلَمْسِجِد )ِلمَ  نِيـَّتُهُ  ْن َقوَِيتْ الرتَّ
 َوْحَدُه( َوَمْعىَن َقوَِيْت نِيـَُّتُه َأْن َيُكوَن ِعْنَدُه َنَشاٌط يف ِفْعِلَها يف بـَْيِتِه.

 َساِجُد.قَاَل َخِليٌل َعاِطًفا َعَلى اْلَمْنُدوِب اْلُمَتَأكَِّد: َوتـَرَاِويُح َواْنِفرَاٌد ِفيَها إْن ملَْ تـَُعطَّْل اْلمَ 

 تـَْعِطيِل اْلَمْسِجِد ِمْن َب ااِلْنِفَراُد ُمَقيٌَّد مبَْن يـَْنَشُط ِلِفْعِلَها يف بـَْيِتِه، َوِبَعَدمِ قَاَل ُشرَّاُحُه: َونُدِ 
ُلَها يف اْلَمْسِجِد ِفْعِلَها يف اْلبـُُيوِت، َوأِبَْن اَل َيُكوَن آفَاِقيًّا َوُهَو اِبْلَمِديَنِة اْلُمنَـوََّرِة، َوِإالَّ َكاَن ِفعْ 

َا َكاَن ِفْعُلَها يف اْلبـُُيوِت َمَع اْلُقُيوِد أَْفَضَل لِلسَّاَلَمِة ِمْن الر اَِيِء؛ أِلَ أَْفَضَل، وَ  نَّ َصاَلَة اجْلَْلَوِة ِإمنَّ
اَلِة َصاَلُتُكْم يف بـُُيوِتُكْم أَْفَضُل الصَّ »َعَلى النِ ْصِف ِمْن َصاَلِة اخْلَْلَوِة، َوِلَما يف الصَِّحيَحنْيِ: 

َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -يبَّ َأنَّ النَّ »قَاَل اْلَفاِكَهاينُّ: َواأْلَْصُل يف ِقَياِم َرَمَضاَن: « ُتوبَةَ إالَّ اْلَمكْ 
َلَتنْيِ َوِقيَل َثاَلاًث يف اْلَمْسِجِد، مُثَّ اْمتَـَنَع ِمْن ا - َاِويَح لَيـْ خْلُُروِج يف الثَّالِثَِة َصلَّى أبَِْصَحاِبِه الرتَّ
 مَيْنَـْعيِن ِمْن ِقيَل يف الرَّاِبَعِة َلمَّا بـََلَغُه اْزِدَحاُمُهْم، فـََلمَّا َأْصَبَح قَاَل: رَأَْيت الَِّذي َصنَـْعُتْم َوملَْ وَ 

 ِه:َكَما َأَشاَر اأْلُْجُهورِيُّ ِبَقْولِ « اخْلُُروِج إالَّ َأين ِ َخِشيت َأْن تـُْفَرَض َعَلْيُكمْ 

َلَتنْيِ فَاْعَلْمهُ  َوِفيِه َقْد َصلَّى َنيبُّ   الرَّمْحَْه ... ِقَياَمُه بَِليـْ

 َأْو بَِثاَلٍث مُثَّ ملَْ خَيْرُْج َلُه ... َخْشَيَة َأْن يـُْفَرَض َعَلْيِهْم ِفْعُلهُ 

 مَثََّة َكاَن اجْلَْمُع ِفيِه ِمْن ُعَمْر ... َلمَّا َوَعاُه َعْن َعِليٍ  ِمْن َخرَبْ 

 ٌك ِكرَاْم ... ِبَرَمَضاَن ُكلَّ َعاٍم لِْلِقَيامْ ِمْن أَنَُّه يـَْنزُِل أَْماَل 

ْقَوُة اَل تـَْعُروهُ   َفَمْن هَلُْم َقْد َمسَّ َأْو َمسُّوُه ... َيْسَعُد َوالشِ 
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َاِويِح هَلَا َأْصٌل يف الشَّرِْع، َوقـَْوُل ُعَمَر ِفيَها: نِْعَمُة اْلِبْدَعةِ  لَْيَس َهِذِه  َواحْلَاِصُل: َأنَّ َصاَلَة الرتَّ
َا أَرَاَد بَِقْولِِه: نِْعَمْت اْلِبْدَعُة مَجُْعُهْم َعَلى إَماٍم َعَلى َسِبيِل اْلُموَ  اظََبِة يف رَاِجًعا أِلَْصِلَها، َوِإمنَّ

ُْم ِحنَي اْمتَـَنَع اْلُمْصطََفى  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اْلَمْسِجِد؛ أِلَهنَّ َصلُّوهَنَا ِمْن اخْلُُروِج َصاُروا يُ  -َصلَّى اَّللَّ
ِديِد اأْلَْحَكاِم بـَْعَد فـُرَاَدى يف بـُُيوهِتِْم، مُثَّ بـَْعَد َسنَـَتنْيِ َحَصَل اأْلَْمُن ِمْن َخْشَيِة فـَْرِضيَِّتَها لَِعَدِم جتَْ 

 -تـََعاىَل  َرمِحَُه اَّللَُّ  -أََمَرُهْم ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب  -َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم  -َمْوِت اْلُمْصَطَفى 
َها َوِإْحَياَء اْلَمَساِجِد بِ  ِفْعِلَها؛ أِلَنَّ ِبِفْعِلَها مَجَاَعًة، َوَلَعلَُّه َقَصَد ِبَذِلَك إْشَهاَرَها َواْلُمَداَوَمَة َعَليـْ

مْهَاهِلَا َوَتْضِييِعَها، فَِإْن ِقيَل: َكْيَف يـَُقوُل الرَُّسوُل  -اَلُة َوالسَّاَلُم َعَلْيِه الصَّ  -إْخَفاَءَها َذرِيَعٌة إِلِ
َا َمنَـَعيِن ِمْن اخْلُُروِج إلَْيُكْم َخْشَيُة فـَْرِضَها َعَلْيُكمْ : » احْلَِديِث ِحنَي فـََرَض  َمَع َما يف « إمنَّ

اْلُمرَاَد نَّ الصََّلَواِت اخْلَْمِس ِمْن قـَْوله تـََعاىَل: " ُهنَّ مَخٌْس اَل يـَُبدَُّل اْلَقْوُل َلَديَّ إََلْ " فَاجْلََواُب أَ 
َلِة َعَلى َخْشَيُة فـَْرِضَها يف ُخُصوِص َرَمَضاَن، َوأَمَّا الصََّلَواُت اخْلَْمُس َفَمْفُروَضٌة يف اْليَـْوِم َواللَّ  يـْ

َواِم، َأْو َأنَّ اْلُمرَاَد َخْشَيُة فـَْرِضَها َعَلْيُكْم يف مَجَاَعٍة، َوِقيَل َغرْيُ َذِلَك، فَِإْن ِقيَل: قَـ   - ْولُهُ الدَّ
َا َمنَـَعيِن ِمْن اخْلُُروِج َخْشَيُة فـَْرِضَها: »-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  يـَْقَتِضي َأنَّ ِفْعَلَها يف  «إمنَّ

َعَلْيِه  -َفى اْلَمْسِجِد أَْفَضُل، َفَكْيَف تـَُقوُلوَن ِفْعُلَها يف اْلبـُُيوِت أَْفَضُل؟ فَاجْلََواُب: َأنَّ اْلُمْصطَ 
َعَلْيِه  - ِمْن اْلَواِجِب َقْد يـَْفَعُل اْلَمْفُضوَل لِلتَّْشرِيِع، َفِفْعُلُه هَلَا يف اْلَمْسِجدِ  -َوالسَّاَلُم  الصَّاَلةُ 

 ، َوِخاَلُف اأْلَْفَضِل يف َحقِ َنا.-الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم 

 

َها السََّلُف الصَّاِلُح ُمْصطََفى وَ مُثَّ َشرََع يف بـََياِن َعَدِد الرََّكَعاِت الَّيِت َكاَن يـَْفَعُلَها الْ  َواَظَب َعَليـْ
ُ  بـَْعَد قـَْولِِه: ) ُ تَـ  -( َوُهْم الصََّحابَةُ وََكاَن السََّلف  الصَّالح ُهْم َرِضَي اَّللَّ )يـَُقوُموَن ِفيِه(  -َعاىَل َعنـْ

ُ َعْنهُ  -يف َزَمِن ِخاَلَفِة ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب  َما تـََقدََّم )يف اْلَمَساِجِد ِبِعْشرِيَن ِه كَ َوأِبَْمرِ  -َرِضَي اَّللَّ
ْمَصاِر. )مُثَّ( رَْكَعًة( َوُهَو اْخِتَياُر َأيب َحِنيَفَة َوالشَّاِفِعيِ  َوَأمْحََد، َواْلَعَمُل َعَلْيِه اآْلَن يف َسائِِر اأْلَ 

 اَل َأنَّ الثَّاَلَث ِوتْـٌر؛ أِلَنَّ اْلوِتْـَر اأْلَْشَرفِ بـَْعَد َصاَلِة اْلِعْشرِيَن )يُوتُِروَن بَِثاَلٍث( ِمْن اَبِب تـَْغِليِب 
، َوَيُدلُّ َعَلى َذِلَك قـَْولُُه: )َويـَْفِصُلوَن َبنْيَ الشَّْفِع َواْلوِْتِر ِبسَ  اَلٍم( اْسِتْحَبااًب رَْكَعٌة َواِحَدٌة َكَما َمرَّ

نَـُهَما، َوُخريِ َ الشَّاِفِعيُّ َبنْيَ و َحِنيَفَة: اَل يـُْفَصُل بـَيْـ َوُيْكَرُه اْلَوْصُل إالَّ اِلْقِتَداٍء ِبَواِصٍل، َوقَاَل أَبُ 
بـَْعَد َوقـَْعِة احْلَرَِّة  اْلَفْصِل َواْلَوْصِل، َواْسَتَمرَّ َعَمُل النَّاِس َعَلى الثَّاَلثَِة َواْلِعْشرِيَن َشْرقًا َوَغْراًب. )مُثَّ(
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ُموا؛ أِلَنَّ اْلُمرَاَد هِبِْم ُهَنا مَ  اِبْلَمِديَنِة )َصلَّْوا( َأْي السََّلُف َغرْيَ  ْن َكاَن يف َزَمِن ُعَمَر الَِّذيَن تـََقدَّ
 (1)ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز )بـَْعَد َذِلَك( اْلَعَدِد الَِّذي َكاَن يف َزَمِن." 

َنِشَطْت نـَْفُسُه  "َشاَء قَاَم يف بـَْيِتِه َوُهَو َأْحَسُن( َأْي أَْفَضُل )َلمَّا َقوَِيْت نِيـَُّتُه( يـَْعيِن  .473
 )َوْحَدُه( َومَلْ َيْكَسْل َوقـَيََّد بـَْعُضُهْم َهَذا أبَِْن اَل تـَُعطََّل اْلَمَساِجُد.

 

ُ َعَدَدُه فـََقاَل: ) ُ  وَ َوَلمَّا فـَرََغ ِمْن بـََياِن اْلَمَحلِ  الَِّذي يـَْفَعُل ِفيِه َشرََع يـَُبنيِ  ( َكاَن السََّلف  الصَّالح
 َزَمِن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب )يـَُقوُموَن ِفيِه( َأْي يف  -ِرْضَواُن اَّللَِّ َعَلْيِهْم َأمْجَِعنَي  -ُة َوُهْم الصََّحابَ 

ُ َعْنهُ  - ُهْم أَ  -َرِضَي اَّللَّ بُو َحِنيَفةَ َوالشَّاِفِعيُّ )يف اْلَمَساِجِد ِبِعْشرِيَن رَْكَعًة( َوُهَو اْخِتَياُر مَجَاَعةٍ ِمنـْ
( َأْي َثاَلِث رََكَعاٍت اْلَعَمُل اآْلَن َعَلْيِه )مُثَّ( بـَْعَد ِقَياِمِهْم اِبْلِعْشرِيَن رَْكَعًة )يُوتُِروَن بَِثاَلثٍ َوَأمْحَُد وَ 

 اِفِعيُّ َبنْيَ اْلَوْصلِ )َويـَْفِصُلوَن َبنْيَ الشَّْفِع َواْلَوْتِر ِبَساَلٍم( َوقَاَل أَبُو َحِنيَفَة: اَل يـُْفَصُل َوَخريََّ الشَّ 
 )بـَْعَد َذِلَك( َواْلَفْصِل )مُثَّ َصلَّْوا( َأْي السََّلُف َغرْيُ السََّلِف اأْلَوَِّل يف َزَمِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيزِ 

 ْتِر( .لشَّْفِع َواْلوَ َأْي بـَْعَد اْلِقَياِم ِبِعْشرِيَن رَْكَعًة َغرْيَ الشَّْفِع َواْلَوْتِر )ِستًّا َوَثاَلِثنَي رَْكَعًة َغرْيَ ا

 َوَهَذا اْخِتَياُر َماِلٍك يف اْلُمَدوَّنَِة َوَعْنهُ 

َماِم حَيَْفُظ اْلُقْرآَن َعَلى َظْهِر قـَْلٍب َوِإْن مَلْ يـَْقرَْأهُ بَِتَماِمهِ Qـــــــــــــــــــــــــــــ َاِويِح، اْلَمَداَر َعَلى َكْوِن اإْلِ  يف الرتَّ
َماِم اخْلَْتُم ِِبَِميَولَْيَس َكَذِلَك فَاأْلَْحَسُن عِ  َاِويِح، َباَرُة تت َوَنصَُّها َوُيْسَتَحبُّ ِلإْلِ ِع اْلُقْرآِن يف الرتَّ

َاِويِح إْن َرُضوا ِبَذِلَك. يَع اْلُقْرآِن يف َصاَلِة الرتَّ  َأْي فَاْلُمْسَتَحبُّ َأْن َيْسَمَع النَّاُس مجَِ

َصِحيَحٍة َوَشَفٍق  طَرِيَقِتِه َأْي َأنَّ َوْقَت اْلِقَياِم بـَْعَد ِعَشاءٍ  ]قـَْولُُه: َوِمْن ُسنَِّة اْلِقَياِم[ َأْي ِمنْ 
ُتُه َوْقُت اْلَوْتِر.  لِْلَفْجِر فـََوقـْ

َاِويَح يف بـَْيِتِه َوَلْو َمَع أَْهِل بـَْيتِ  َفرًِدا َوَلْو ]قـَْولُُه: َوَمْن َشاَء قَاَم يف بـَْيِتِه[ َأْي َصلَّى الرتَّ ِه َوِقيَل ُمنـْ
 ْن أَْهِل بـَْيِتِه َحَكامُهَا تت.عَ 

كََّة، َكَما ]قـَْولُُه: َأْي أَْفَضُل[ َمْعَناُه أَنَُّه أَْفَضُل ِمْن اْلِقَياِم َمَع النَّاِس يف اْلَمْسِجِد َوَلْو َمْسِجَد مَ 
 قَاَلُه اْبُن ُعَمَر.

َشاطًا َواَل َيْظَهُر َداٍع هِلََذا َوَأْسرََع نَ ]قـَْولُُه: يـَْعيِن َنِشَطْت نـَْفُسُه[ َنِشَط ِمْن اَبِب َتِعَب َخفَّ 
ملَْ تـَْقَو النِ يَّةُ التـَّْفِسرِي إالَّ َكْونُُه َأْوَضَح، َوظَاِهُر ِعَبارَِة اْلُمَصنِ ِف َأنَّ َمْن نـََوى َأْن ُيَصلِ َي َوْحَدُه وَ 
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 َأنَّ اأْلَْوىَل َلُه الصَّاَلُة يف اْلَمْسِجِد.

َب وََكْساَلُن ْكَسْل إَلَْ[ قَاَل يف اْلِمْصَباِح: َكِسَل َكَساًل فـَُهَو َكِسٌل ِمْن اَبِب َتعِ ]قـَْولُُه: َوملَْ يَ 
 أَْيًضا.

ْلَمِديَنِة، ]قـَْولُُه: َوقـَيََّد بـَْعُضُهْم َهَذا أِبَْن اَل تـَُعطََّل إَلَْ[ َويـَُقيَُّد أَْيًضا أِبَْن اَل َيُكوَن آفَاقًا ابِ 
ُل، وََكَذا إَذا تـََعطََّلْت ُمَقيٌَّد ِبُقُيوٍد َثاَلثٍَة فَِإْن ملَْ يـَْنَشْط َوْحَدُه َفِفي اْلَمْسِجِد أَْفضَ َواحْلَاِصُل أَنَُّه 

َاوِ  يِح ِفيَها َوَلْو اْلَمَساِجُد َأْو َكاَن آفَاِقيًّا اِبْلَمِديَنِة، َواْلُمرَاُد بِتَـْعِطيِلَها تـَْعِطيُلَها َعْن َصاَلِة الرتَّ
 َما اْستَـَقرَّ بِِه اْبُن َعْبِد السَّاَلِم.فـُرَاَدى كَ 

 َواْلُمرَاُد اِبلتـَّْعِطيِل التـَّْعِطيُل اِبْلِفْعِل َكَما ُهَو ظَاِهُر َما اِلْبِن ِعْمرَاَن قَاَلُه عج.

َبِغي إَذا َكاَن ُيَصلِ يَها يف اْلَمْسِجِد قَاِئًما َويف اْلبَـْيِت َجاِلًسا َأْن يُ   لِ يَـَها يف اْلَمْسِجِد.صَ مُثَّ قَاَل: َويـَنـْ

 

ُهْم أَبُو َحِنيفَ  َة إََلْ[ ]قـَْولُُه: يـَُقوُموَن ِفيِه َأْي يف َزَمِن ُعَمَر[ َأْي َعَلى إَماِم مَجَاَعٍة ]قـَْولُُه: ِمنـْ
 َسَيْأيت اْخِتَياُر َماِلٍك.

َة َوتْـٌر أِلَنَّ اْلَوتْـَر رَْكَعٌة َواِحَدٌة الثَّاَلثَ  ]قـَْولُُه: يُوتُِروَن بَِثاَلٍث[ ِمْن اَبِب تـَْغِليِب اأْلَْشَرِف؛ أِلَنَّ 
 ِتَداٍء ِبَواِصِلِه.]قـَْولُُه: َويـَْفِصُلوَن َبنْيَ الشَّْفِع َواْلَوْتِر[ َأْي اْسِتْحَبااًب َويُْكَرُه اْلَوْصُل َأْي إالَّ اِلقْ 

َنا، َوَقْد تـََقدََّم َأنَّ السََّلَف َسَلٌف اِبلنِ ْسَبِة إلَ  ]قـَْولُُه: َأْي السََّلُف َغرْيُ السََّلِف اأْلَوَِّل[ َأْي فـَُهمْ  يـْ
 اأْلَوََّل الصََّحابَُة فـََيُكوُن اْلُمرَاُد هِبََذا السََّلِف التَّاِبِعنَي.

ُعَمُر ْبُن َعْبِد  ]قـَْولُُه: يف َزَمِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز[ َأْي َواَلَِّذي أََمَرُهْم ِبَصاَلهِتَا ِستًّا َوَثاَلِثنيَ 
ُْم َكانُوا يُِطيُلوَن يف اْلِقرَاَءِة اْلُموِجَبِة لِْلِملَ  ِل َوالسَّآَمِة، اْلَعزِيِز ِلَما يف َذِلَك ِمْن اْلَمْصَلَحِة؛ أِلَهنَّ

َهًجا،   جَتُوُز خُمَاَلَفُتُه ]قـَْولُُه: اَل َفَأَمَرُهْم بِتَـْقِصرِي اْلِقرَاَءِة َوزاَِيَدِة الرََّكَعاِت، َوالسُّْلطَاُن إَذا هَنََج َمنـْ
 َوَعْنُه[ َأْي َوَعْن َماِلٍك يف َغرْيِ اْلُمَدوَّنَِة ِفيَما َيْظَهُر.

لَِّذي أَيُْخُذ نـَْفِسي َوقـَْولُُه: الَِّذي أَيُْخُذ بِنَـْفِسي يف َذِلَك َأْي اْلِقَياُم اْلَمْعيِنُّ احْلَِقيِقيُّ هِلََذا اللَّْفِظ ا
، َوأَرَاَد اَلزَِمهُ اْلَمْذُكوَر هُلَا فَاْلَباءُ زَاِئَدةٌ لَِتْأِكيدِ َذِلَك، َوِمْن اَلزِِم َذِلَك التََّمكُِّن َفَأْطَلَق اللَّْفظَ َويـَتَـَناوَ 

َمَر يف  َزَمِن عُ َأْي الَِّذي يـََتَمكَُّن يف نـَْفِسي َوأَْنَت َخِبرٌي أِبَنَّ َهَذا يـُنَايف قـَْوَلُه قـَْبُل: يـَُقوُموَن يف 
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ْحَدى َعْشَرَة َكاَنْت َمْبَدأَ   اأْلَْمِر، مُثَّ اْلَمَساِجِد ِبِعْشرِيَن رَْكَعًة، َويـُْؤَخُذ ممَّا تـََقدََّم اجْلََواُب أبَِنَّ اإْلِ
 (1)قـَْولُُه:." ] انـْتَـَقَل إىَل اْلِعْشرِيَن َوِلَذِلَك َقاَل اْبُن َحِبيٍب: َرَجَع ُعَمُر إىَل َثاَلثٍَة َوِعْشرِيَن رَْكَعةً 

 ")اَبٌب يف َصاَلِة اجْلََماَعِة( .474

َصاَلٍة َعَلى النَّيبِ  َأْو ِبَغرْيَِها َفاَل ُيْكَرُه َوقـَْولُُه ِبِقَياٍم َأْي َصاَلٍة َخرََج خَتِْصيُصَها ِبَغرْيَِها كَ Qـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - ِل قـَْولُهُ ِبِقَياٍم َأْي: ِبَصاَلٍة اهـ َشْيُخَنا َويف ق ل َعَلى اجلَْاَل  َفاَل ُيْكَرهُ  -َصلَّى اَّللَّ

ُ عَ  -فـََقْط اَل ِبَغرْيَِها َكُقْرآٍن َوذِْكٍر َوَصاَلٍة َعَلى النَّيبِ   َبْل َهِذِه ِفيَها أَْفَضُل  -َلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ
 ِمْن اْلُقْرآِن َغرْيَ ُسوَرِة اْلَكْهِف.

َلِة مُجَُعٍة إَلَْ( قَاَل الشَّْيُخ َعِمريَُة ِقيَل: ِحْكَمُة َذِلَك َضْعُفُه َعنْ )  َوظَاِئِف قـَْولُُه َوخَتِْصيُص لَيـْ
َلَها َأْو بـَْعدَ  َلٍة قـَبـْ  َها قـُْلت ااِلْعِتَيادُ يـَْوِمَها فَِإْن ِقيَل يـَْقَدُح يف َذِلَك اْنِتَفاءُ اْلَكرَاَهِة إَذا َوَصَلَها بَِليـْ
َتِفي َمَعُه الضَّْعُف َعْن ِفْعِل َوظَائِِفَها َويف اجْلََواِب َنظٌَر؛ أِلَنَُّه يـََتَخلَُّف يف ا اِلْسِتَداَمِة فـَْليـَُتَأمَّْل يـَنـْ

َلَها اَل مبَا بـَْعَدَها؛ أِلَ  ُه ملَْ حَيُْصْل نَّ اهـ َشْوبَرِيٌّ َأْي: َوأِلَنَّ ااِلْعِتَياَد اَل حَيُْصُل إالَّ ِبَوْصِلَها مبَا قـَبـْ
 ااِلْعِتَياُد َوُأِجيَب أِبَنَّ َهِذِه ِحْكَمٌة اَل يـَْلَزُم اطِ رَاُدَها اهـ َشْيُخَنا ح ف.

َلَها َأْو بـَْعَدَها َوُهَو َنِظريُ   َما ذََكُروُه يف )تـَْنِبيٌه( أَفـَْهَم َكاَلُمهُ َعَدَم َكرَاَهِة إْحَياِئَها َمْضُموَمًة ِلَما قـَبـْ
َلَة اجْلُُمَعِة ِبَذِلَك ُمْشِعٌر ِبَعَدِم َكرَاَهِة ختَْ َصْوِم يَـ  ِصيِص َغرْيَِها ْوِمَها َوُهَو َكَذِلَك َوخَتِْصيُصُهْم لَيـْ

ُ  -َرمِحَُه اَّللَُّ تـََعاىَل  -َوُهَو َكَذِلَك َوِإْن قَاَل اأْلَْذَرِعيُّ ِفيِه َوقـَْفٌة اهـ َشرُْح م ر اهـ َشْوبَرِيٌّ  َوَاَّللَّ
َلِة مُجَُعٍة ِبِقَياٍم َأْي خِبِاَلِف بَقِ  أَْعَلمُ  يَِّة اللََّيايل َواَل َكرَاَهَة َويف ق ل َعَلى اجلَْاَلِل قـَْولُهُ َوخَتِْصيُص لَيـْ

َلَها َأْو بـَْعَدَها ُمتَِّصاًل هبَِ  ْدَماِن َغالًِبا َسَواٌء َكاَن قـَبـْ َها حِلُُصوِل اإْلِ ْو ا قـَْبُل أَ يف َضمِ  َغرْيَِها إلَيـْ
فـْرَاِد يف الصَّْوِم َوِفيِه َنظٌَر َواْلَفْرُق ظَ  َها َكَما يف اخْلُُروِج ِمْن َكرَاَهِة اإْلِ َفِصاًل َعنـْ  اِهٌر اهـُمنـْ

 

 ]اَبٌب يف َصاَلِة اجْلََماَعِة[

ا َوُمْسِقطَاهِتَا )اَبٌب يف َصاَلِة اجْلََماَعِة( َأْي ِفيَما يـَتَـَعلَُّق اِبجْلََماَعِة ِمْن ُشُروِطَها َوآَداهبَِ 
ينُّ  يِن اْلَقْسَطالَّ ُ  -َوَمْكُروَهاهِتَا، َوَغرْيِ َذِلَك اهـ. ع ش، َوَقْد أَْبَدى الشَّْيُخ ُقْطُب الدِ  َرمِحَُه اَّللَّ

ا ذََكَرَها يف ِفيَما نـََقَلُه اْلربَْماِويُّ يف َشرِْح ُعْمَدِة اأْلَْحَكاِم ِلَمْشُروِعيَِّة اجْلََماَعِة ُحْكمً  -تـََعاىَل 
، َوِلَذا ُشرَِعْت اْلَمَساِجُد يف الْ  َها ِقَياُم ِنظَاِم اأْلُْلَفِة َبنْيَ اْلُمَصلَّنْيَ َمَحالِ  َمَقاِصِد الصَّاَلِة ِمنـْ
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َها َقْد يـَتَـَعلَُّم ا اِهُل ِمْن اْلَعاملِِ جلَْ لَِيْحُصَل التـََّعاُهُد اِبللِ َقاِء يف َأْوقَاِت الصََّلَواِت َبنْيَ اجلِْريَاِن، َوِمنـْ
َها َأنَّ َمرَاِتَب النَّاِس ُمتَـَفاِوتٌَة يف اْلِعَباَدِة فـَتَـُعوَد بـَرَكَ  ُة اْلَكاِمِل َعَلى َما جَيَْهُلُه ِمْن َأْحَكاِمَها، َوِمنـْ

، َوِهَي ِمْن  ينٌّ َعَلى اْلُبَخارِيِ  َصاِئِص َهِذِه اأْلُمَِّة، خَ النَّاِقِص فـََتْكُمَل َصاَلُة اجْلَِميِع اهـ. َقْسَطالَّ
وِعيَِّتَها قـَْوله وََكَذا اجْلُُمَعُة َواْلِعيَداِن َواْلُكُسوفَاِن َوااِلْسِتْسَقاُء َكَما أَيْيت يف أَبـَْواهِبَا، َوَأْصُل َمْشرُ 

ِفي ا يف اخلَْْوِف فَ [ اآْليََة أََمَر هبَِ 102تـََعاىَل }َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم َفأََقْمَت هَلُُم الصَّالَة  ]النساء: 
اِل َصاَلُة اجْلََماَعِة أَْفَضُل ِمْن َصاَلِة اْلَفذِ  ِبفَ »اأْلَْمِن َأْوىَل، َوَخرَبُ الصَِّحيَحنْيِ  ْتِح اْلَفاِء َواِبلذَّ

َفرِِد ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َدَرَجةً  ، َومَجُْعُه ُفُذوٌذ ِمْثُل  اْلَواِحدُ ، َويف اْلِمْصَباِح اْلَفذُّ « اْلُمْعَجَمِة َأْي اْلُمنـْ
ذٌّ، َواَل فـَْلٍس َوفـُُلوٍس قَاَل أَبُو َزْيٍد أََفذَّْت الشَّاُة اِبأْلَِلِف إَذا َوَلَدْت َواِحًدا يف َبْطٍن َفِهَي ُمفِ 

َتُج إالَّ َواِحًدا أَْو َجاءَ  َا ُمِفذٌّ َعَلى ُكلِ  َحاَل اَل تـُنـْ اًذا ِبَضمِ  ا يـَُقاُل لِلنَّاَقِة أََفذَّْت أِلَهنَّ ْلَقْوُم ُفذَّ
َرَجِة اْلَفاِء َواِبلتـَّْثِقيِل َوالتَّْخِفيِف، َوأَْفَذاًذا َأْي فـُرَاَدى قَاَل اْبُن َدِقيِق اْلِعيِد اأْلَْظَهُر أَ  نَّ اْلُمرَاَد اِبلدَّ

ريُ اِبلضَّْعِف، َوُهَو ُمْشِعٌر ِبَذِلَك، بِ الصَّاَلةُ أِلَنَّهُ َوَرَد َكَذِلَك يف بـَْعِض الر َِوااَيِت، َويف بـَْعِضَها التـَّعْ 
نَـُهَما أِلَنَّ اْلَقِليَل اَل يـَْنِفي اْلَكِثرَي َأوْ   أَنَُّه َأْخرَبَ َأوَّاًل َويف رَِوايٍَة خِبَْمٍس َوِعْشرِيَن، َواَل ُمَنافَاَة بـَيـْ

ُ تـََعاىَل ِبزاَِيَدِة اْلَفْضِل فَ   َأْخرَبَ هِبَا.اِبْلَقِليِل مُثَّ أَْعَلَمُه اَّللَّ

ِجِد َأْو َأنَّ َذِلَك خَيَْتِلُف اِبْخِتاَلِف َأْحَواِل اْلُمَصلِ نَي َأْو َأنَّ ااِلْخِتاَلَف حِبََسِب قـُْرِب اْلَمسْ 
َا تَـ  ْهرِيَِّة نـُْقُص َعْن اجلَْ َوبـُْعِدِه أَْو َأنَّ اأْلَْوىَل يف الصَّاَلِة اجْلَْهرِيَُّة، َوالثَّانَِيُة يف الصَّاَلِة السَّرِيَُّة أِلَهنَّ

َماِم َوالتَّْأِمنِي لَِتْأِميِنِه، َوِحْكَمةُ َكْوهِنَا ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َأنَّ اجْلََماعَ  ةَ َثاَلثٌَة، َواحلََْسَنَة ِبَسَماِع ِقرَاَءةِ اإْلِ
 رَْأُس َمالِِه َواِحٌد يـَبـَْقى دٍ ِبَعْشِر أَْمثَاهِلَا فـََقْد َحَصَل ِلُكلِ  َواِحٍد َعَشَرٌة فَاجْلُْمَلُة َثاَلثُوَن ِلُكلِ  َواحِ 

ْلَجَماَعِة َفَصاَر ِتْسَعٌة ُتْضَرُب يف َثاَلثٍَة ِبَسْبِع َوِعْشرِيَن، َوَربُـَّنا َجلَّ َوَعاَل يـُْعِطي ُكلَّ إْنَساٍن َما لِ 
َعٌة َوِعْشُروَن، َويف َشرِْح اْلُمَهذَِّب َأنَّ َمْن َصلَّى يف َعَشَرِة آاَلٍف  ُه َسْبٌع َوِعْشُروَن لَ ِلُكلٍ  َسبـْ

ْيُث َدَرَجًة، َوَمْن َصلَّى َمَع اثـَْننْيِ َلُه َذِلَك َلِكنَّ َدَرَجاِت اأْلَوَِّل َأْكَمُل َأْي َأْكثـَُر ثـََوااًب ِمْن حَ 
نِ ِه وََكَرِمِه َما يـُْعِطي اْلَكْيِفيَُّة، َوِحْكَمُة َكْوِن أََقلِ  اجْلََماَعِة اثـَْننْيِ َأنَّ َربَـَّنا َجلَّ َوَعاَل يـُْعِطيِهَما مبَِ 

وََكاَن َتَكَبُه، الثَّاَلثََة. َوَعْن َأيب ُسَلْيَماَن الدَّارَاين ِ قَاَل اَل يـَُفوُت َأَحًدا َصاَلةُ اجْلََماَعِة إالَّ ِبَذْنٍب ارْ 
  ُ ُهْم َتْكبِ  السََّلف  الصَّالح ٍم إَذا فَاتـَتـْ ُهْم ريَ يـَُعزُّوَن أَنـُْفَسُهْم َثاَلثََة َأايَّ َعًة إَذا فَاتـَتـْ ْحرَاِم، َوَسبـْ ُة اإْلِ

َا ملَْ   ُتْطَلْب َصاَلُة اجْلََماَعِة، َوُشرَِعْت اِبْلَمِديَنِة ُدوَن َمكََّة لَِقْهِر الصََّحابَِة هِبَا، َوَمْعىَن َذِلَك َأهنَّ
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ُ عَ  -هِبَا َبْل َكاَنْت ُمَباَحًة قـَْبَل اهلِْْجَرِة أِلَنَُّه  ُ  -فَـَعَلَها َمَع َعِليٍ   -لََّم َلْيِه َوسَ َصلَّى اَّللَّ َرِضَي اَّللَّ
 (1)يف َداِر."  -َعْنُه 

 ْسلِ "إَذا ملَْ ُيَصاِدْف َوْقَت ُوُضوٍء َواَل ُغْسٍل انـْتَـَهى َواقـَْتَصَر يف التـَّْنِبيِه َعَلى اْلغُ  .475

 

َع ِإ َعْن َعْبِد اَّللَِّ بْ )َو( َأْن )ُيَسبِ َح لَِرْعٍد َوبـَْرٍق( َرَوى َماِلٌك يف اْلُمَوطَّ  ِن الزَُّبرْيِ أَنَُّه َكاَن إَذا مسَِ
ِتِه َوِقيَس الرَّْعَد تـََرَك احْلَِديَث َوقَاَل ُسْبَحاَن الَِّذي ُيَسبِ ُح الرَّْعُد حِبَْمِدِه َواْلَماَلِئَكُة ِمْن ِخيفَ 

بَـَعُه( َأْي اْلرَبَْق ) َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه َيْذَهُب َبَصرُُه( قَاَل تـََعاىَل }اِبلرَّْعِد اْلرَبُْق )َو( َأْن )اَل يـَتـْ
َق أَْو [ َرَوى الشَّاِفِعيُّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ أَنَُّه قَاَل إَذا رََأى َأَحدُُكْم اْلربَْ 43اِبألَْبَصاِر  ]النور: 

ًبا( بَِتْشِديِد اْلَياِء َأْي َمطَرًا َد َمطٍَر اللَُّهمَّ َصي ِ اْلَوْدَق َأْي اْلَمطََر َفاَل ُيِشرُي إلَْيِه )َو( َأْن )يـَُقوَل ِعنْ 
َهِقي   ُيْسَتَجاُب الدَُّعاُء يف أَْربـََعِة »)اَنِفًعا( ِلاِلت َِباِع َرَواُه اْلُبَخارِيُّ )َوَيْدُعَو مبَا َشاَء( خِلَرَبِ اْلبَـيـْ

 ثِ َمَواِطَن ِعْنَد اْلِتَقاِء الصُُّفوِف َونـُُزوِل اْلَغيْ 
ْتِيِب َوَهَذا ُكلُُّه اِبلنِ ْسَبِة أِلَْصِل السُّنَِّة أَمَّا اِبلنِ ْسَبِة ِلَكَماهلَِ Qـــــــــــــــــــــــــــــ ا َفاَل بُدَّ ِمْن النِ يَِّة  ِبُدوِن الرتَّ

َويف َشرِْح اْلُعَباِب  رَكَأْن يـَْنِوَي ُسنََّة اْلُغْسِل يف السَّْيِل َكَما اْسَتْظَهرَُه َحج  اهـ. ع ش َعَلى م 
َا يـُرَاُد بِِه اْلُمْقرَتُِن ابِ  لنِ يَِّة َوَلْو أَرَاُدوا َوظَاِهُر َكاَلِم اأْلَْذَرِعيِ  ُوُجوهُبَا ِفيِهَما أِلَنَّ إْطاَلقـَُهَما َشْرًعا إمنَّ

لتَّرَبُِّك ِبِه ذََكَرهُ السَّيِ ُد السَّْمُهوِديُّ اهـ. اِبِه حَمَْض التَّرَبُِّك مَلْ َيْسَتِحبُّوا اْلُوُضوءَ بـَْعَد اْلُغْسِل حِلُُصوِل 
 سم َعَلى َحج  

 َوأَمَّا )قـَْولُُه إَذا ملَْ ُيَصاِدْف َوْقَت ُوُضوٍء َواَل ُغْسٍل( أَمَّا َعَدُم ُمَصاَدفَِتِه َوْقَت اْلُغْسِل َفظَاِهرٌ 
رًا َومَلْ ُيَصلِ  بِ  َعَدمُ ُمَصاَدفَِتِه َوْقَت اْلُوُضوِء فـَُهَو أبَِْن َيُكونَ  ُوُضوئِِه َصاَلةً َما فـََيُكوُن ُوُضوءُُه ُمَتَطهِ 

 ُصورايًّ َفاَل َيْطُلُب إالَّ إْمَساُس أَْعَضاِء اْلُوُضوِء اهـ. ِبْرَماِويٌّ 

 

 َيْسَمْع اأْلَوََّل َومَلْ ملَْ  )قـَْولُُه لَِرْعٍد َوبـَْرٍق( َأْي ِعْنَدمُهَا َكَما يف َشرِْح م ر َأْي ِعْنَد اْلِعْلِم هِبَِما َوِإنْ 
[ 19قرة: يـََر الثَّاينَ اهـ. ح ل قَاَل اْلبَـَغِوي  يف تـَْفِسريِِه ِعْنَد قـَْوله تـََعاىَل }َوَرْعٌد َوبـَْرٌق  ]الب

ِليٌّ َواْبُن َعبَّاٍس عَ  الرَّْعُد ُهَو الصَّْوُت الَِّذي ُيْسَمُع ِمْن السََّحاِب َواْلرَبُْق النَّاُر الَّيِت خَتْرُُج ِمْنهُ قَالَ 
ُجُر بِِه َوَأْكثـَُر اْلُمَفسِ رِيَن الرَّْعُد اْسُم َمَلٍك َيُسوُق السََّحاَب َواْلرَبُْق َلَمَعاُن َسْوِطِه ِمْن نُوٍر يـَزْ 
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ُق اْلَمَلِك طْ اْلَمَلُك السََّحاَب َوِقيَل الصَّْوُت َزْجُر السََّحاِب َوِقيَل َتْسِبيُح اْلَمَلِك َوِقيَل الرَّْعُد نُ 
ْضُغ َمَلٍك َواْلرَبُْق َضِحُكُه َوقَاَل جُمَاِهٌد الرَّْعُد اْسٌم لِْلَمَلِك َويـَُقاُل ِلَصْوتِِه أَْيًضا َرْعٌد َواْلرَبُْق مَ 

 َيُسوُق السََّحاَب قَاَل َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب الرَّْعُد َصْوُت َمَلٍك يـَْزُجُر السََّحاَب فَِإَذا تـََبدََّدتْ 
َناُق اَضمَّ  لر ِيِح َبنْيَ َها فَِإَذا اْشَتدَّ َغَضُبُه َصاَر ِمْن ِفيِه النَّاُر َوِهَي الصََّواِعُق َوِقيَل الرَّْعُد اخنِْ

 السََّحاِب َواأْلَاَبِطِح اهـ.

اِء اْلُمْعَجَمِة ُمَصغَّرًا َعْبُد )قـَْولُهُ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ( ُهَو أَبُو َبْكٍر َويـَُقاُل أَبُو ُخبَـْيٍب ِبَضمِ  اخلَْ 
ِه اْلُمْسِلُموَن َوُهَو اَّللَِّ ْبُن الزَُّبرْيِ ْبِن اْلَعَوام  الصََّحايبُّ ُوِلَد بـَْعَد ِعْشرِيَن َشْهًرا ِمْن اهلِْْجَرِة َوَفرَِح بِ 

ُ َعلَ َصلَّ  -َأَحُد اْلَعَباِدَلِة اأْلَْربـََعِة َوُرِوَي َلهُ َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  َثاَلثَةٌ َوَثاَلثُوَن َحِديثًا  -ْيِه َوَسلََّم ى اَّللَّ
ْشَر مُجَاَدى َوَرَوى َعْنُه َأُخوُه ُعْرَوُة َوَغرْيُُه اْلُمتَـَوىفَّ َشِهيًدا ِمْن احلَْجَّاِج يـَْوَم الثُّاَلاَثِء َساِبَع عَ 

 اِويٌّ اأْلُوىَل َسَنَة اثـْنَـَتنْيِ َأْو َثاَلٍث َوَسْبِعنَي اهـ. ِبْرمَ 

ِة اْلُمَؤذِ ِن )قـَْولُُه تـََرَك احْلَِديَث( َأْي َما َكاَن ِفيِه َوظَاِهرُُه َوَلْو قـُْرآاًن َوُهَو ظَاِهٌر ِقَياًسا َعَلى إَجابَ 
 اهـ. ع ش َعَلى م ر

ُهَما  - )قـَْولُُه َوقَاَل ُسْبَحاَن الَِّذي ُيَسبِ ُح الرَّْعُد حِبَْمِدِه إَلَْ( ُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاسٍ  ُ َعنـْ َرِضَي اَّللَّ
َكُة ِمْن َعْن َكْعٍب َأنَّ َمْن قَاَل ِحنَي َيْسَمُع الرَّْعَد ُسْبَحاَن َمْن ُيَسبِ ُح الرَّْعُد حِبَْمِدِه َواْلَماَلئِ  -

 ِخيَفِتِه ُعويفَ قَاَل فـَُقْلت َذِلَك فـَُعوِفيت اهـ. ِبْرَماِويٌّ 

اِسُب َأْن يـَُقوَل ِعْنَد ُق( َأْي يف طََلِب التَّْسِبيِح ِعْنَدُه َوِإْن َكاَن اْلُمنَ )قـَْولُُه َوِقيَس اِبلرَّْعِد اْلربَْ 
 اْلرَبِْق ُسْبَحاَن َمْن يُرِيُكْم اْلرَبَْق َخْوفًا َوَطَمًعا اهـ. ِمْن َشرِْح م ر

ُخَنا َوقـَْولُُه لشََّرُف اهـ. َشيْ [ السََّنا اِبْلَقْصِر الضَّْوُء َواِبْلَمدِ  ا43)قـَْولُُه }َسَنا بـَْرِقِه  ]النور: 
 َيْذَهُب اِبأْلَْبَصاِر َأْي ُيْضِعُفَها اهـ. ِبْرَماِويٌّ 

اِبِعيُّ َفِقيُه اْلَمِديَنِة مسََِع )قـَْولُُه َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ( ُهَو أَبُو َعْبِد اَّللَِّ ُعْرَوُة ْبُن الزَُّبرْيِ ْبُن اْلَعَوام  التَّ 
يَل َسَنَة ِتْسٍع َوِتْسِعنَي َأَخاُه َوَغرْيمَُهَا َوَرَوى َعْن َعطَاٍء َوَغرْيِِه اْلُمتَـَوىفَّ َسَنَة أَْربٍَع َوَسْبِعنَي َوقِ َأاَبُه وَ 

 اهـ. ِبْرَماِويٌّ 

 )قـَْولُُه َأْي اْلَمطَُر( يف اْلُمْخَتاِر اْلَوْدُق اْلَمطَُر َواَببُُه َوَعَد اهـ

 إلَْيِه( َأْي اَل بَِبَصرِِه َواَل ِبَغرْيِِه.)قـَْولُُه َفاَل ُيِشرُي 

َهِج َشاِمٌل ِلإْلَِشاَرِة ِبَغرْيِ اْلَبَصِر فـَْلُيَحرَّْر اهـ. ع ش َعَلى م ر  َكاَن وَ َوِعَباَرُة سم َعَلى اْلَمنـْ



558 

 

  ُ َشاَرَة إىَل الرَّْعِد َواْلرَبِْق َويـَُقوُلوَن ِعْنَد ذَ  السََّلف  الصَّالح َك اَل إَلَه إالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه لِ َيْكَرُهوَن اإْلِ
 اَل َشرِيَك َلُه ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس فـَُيْخَتاُر ااِلْقِتَداُء هِبِْم يف َذِلَك اهـ. َشرُْح م ر

َسيِ ًبا اَنِفًعا  ى اللَُّهمَّ )قـَْولُُه اللَُّهمَّ َصيِ ًبا اَنِفًعا( َهِذِه رَِوايٌَة َويف ُأْخَرى اللَُّهمَّ َصيِ ًبا اَنِفًعا َويف ُأْخرَ 
 الر َِوااَيِت الثَّاَلِث ِبَفْتِح السِ نِي َوُسُكوِن اْلَياِء التَّْحِتيَِّة بـَْعَدَها اَبَء ُمَوحََّدٌة َوُيْسَتَحبُّ اجْلَْمُع َبنْيَ 

ِليِل َوُمزِياًل لِْلَعَطِش َكَما قَ َوُيَكر ُِر َذِلَك َمرََّتنْيِ َأْو َثاَلاًث اهـ. َشرُْح م ر َوقـَْولُُه اَنِفًعا َأْي َشاِفًيا لِلْ 
 يـُْؤَخُذ ِمْن خُمَْتاِر الصِ َحاِح اهـ. ع ش َعَلْيهِ 

اُه النَّازُِل )قـَْولُُه َأْي َمطَرًا( اأْلَْوىَل َأْن يـَُقوَل َأْي َمطَرًا اَنزاًِل ِمْن ُعُلوٍ  إىَل ُسْفٍل أِلَنَّ الصَّيِ َب َمْعنَ 
 ْيُخَنا ح ف.ِمْن ُعُلوٍ  إىَل ُسْفٍل اهـ. شَ 

ْسَنِويُّ ِمْن َصاَب ُيَصوِ ُب إَذا نـََزَل ِمْن ُعُلوٍ  إىَل ُسْفٍل اهـ. ع ش َعلَ  ى م َوِعَباَرُة َعِمريََة قَاَل اإْلِ
 ر َويف اْلُمْخَتاِر الصَّْوُب نـُُزوُل اْلَمطَِر َواَببُُه قَاَل َوالصَّيِ ُب السََّحاُب ُذو الصَّْوِت اهـ.

ِة الصَّاَلِة أَْلَفاظَُها اْلِتَقاِء الصُُّفوِف( اْلُمرَاُد بِِه اْلُمَقاَربَُة َواِبلصُُّفوِف اجلَِْهاُد َوإبِِقَامَ )قـَْولُُه ِعْنَد 
َها َويف احْلَِديِث  اْسُتِجيَب الدَُّعاءُ فَِإَذا إَذا أُِقيَمْت الصَّاَلةُ فُِتَحْت أَبـَْواُب السََّماِء وَ »َوالتـََّوجُّهُ إلَيـْ

َزوِ ْجيِن ِمْن احْلُوِر اْلُمْنَصِرُف ِمْن الصَّاَلِة َومَلْ يـَُقْل اللَُّهمَّ َأِجْرين ِمْن النَّاِر َوأَْدِخْليِن اجْلَنَّةَ وَ  اْنَصَرفَ 
 (1)اْلِعنِي قَاَلْت اْلَماَلِئَكُة اَي َوْيَح َهَذا أََعَجَز َأْن َيْسَتِجرَي اَّللََّ ِمْن النَّاِر." 

 اْلُغْسلِ  َوْقَت ُوُضوٍء َواَل ُغْسٍل انـْتَـَهى َواقـَْتَصَر يف التـَّْنِبيِه َعَلى "إَذا ملَْ ُيَصاِدفْ  .476

 

َكاَن إَذا مسََِع   )َو( َأْن )ُيَسبِ َح لَِرْعٍد َوبـَْرٍق( َرَوى َماِلٌك يف اْلُمَوطَِّإ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ أَنَّهُ 
ْن ِخيَفِتِه َوِقيَس اِبلرَّْعِد ْبَحاَن َمْن ُيَسبِ ُح الرَّْعُد حِبَْمِدهِ َواْلَماَلِئَكةُ مِ الرَّْعَد تـََرَك احْلَِديَث َوَقاَل: سُ 

 اِبألَْبَصاِر  اْلرَبُْق )َو( َأْن )اَل يـُْتِبَعُه( َأْي اْلرَبَْق )َبَصَرُه( قَاَل تـََعاىَل }َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه َيْذَهبُ 
 [ .43]النور: 

ْي اْلَمطََر َفاَل َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ أَنَُّه قَاَل: إَذا رََأى َأَحدُُكْم اْلرَبَْق َأْو اْلَوَدَق أَ  َرَوى الشَّاِفِعيُّ 
 ُيِشرُي إلَْيهِ 

 

ُبَخارِيُّ اُه الْ )َو( َأْن )يـَُقوَل ِعْنَد َمطٍَر اللَُّهمَّ َصيِ ًبا( بَِتْشِديِد اْلَياِء َأْي َمطَرًا )اَنِفًعا( ِلاِلت َِباِع َروَ 
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 ِعْنَد اْلِتَقاِء الصُُّفوِف ُيْسَتَجاُب الدَُّعاُء يف أَْربـََعِة َمَواِطنَ »)َوَيْدُعَو مبَا َشاَء( خِلَرَبِ اْلبَـيـَْهِقي  
َمطَِر َكَما ِه( َأْي يف إْثِر الْ )َو( َأْن )يـَُقوَل( يف )إْثرِ « َونـُُزوِل اْلَغْيِث َوِإقَاَمِة الصَّاَلِة َوُرْؤيَِة اْلَكْعَبةِ 

َنا )َوَرمحَْ  ( َعَليـْ ِتِه( لََنا )وَُكرَِه َعربََّ ِبِه يف اْلَمْجُموِع َعْن الشَّاِفِعيِ  َواأْلَْصَحاِب )ُمِطْراَن ِبَفْضِل اَّللَِّ
 اْلَعَرِب يف إَضاَفِة ةِ ُمِطْراَن بِنَـْوِء َكَذا( ِبَفْتِح نُونِِه َومَهِْز آِخرِِه َأْي ِبَوْقِت النَّْجِم اْلُفاَلين ِ َعَلى َعادَ 

 اأْلَْمطَاِر إىَل اأْلَنـَْواءِ 

ُه الشَّْيُخ فَالظَّاِهُر أَنَُّه ِمْن َكاَلِم اْلُمِهمَّاِت َولَْيَس حَبْثًا لِلشَّارِِح َوأَمَّا قـَْوُل م ر َكَما حَبَثَ Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 َماِويُّ.َفِفيِه َنظٌَر َكَذا قـَرََّرُه َشْيُخَنا اْلَعشْ 

اِحَب َوِفيِه أَنَُّه َعَلى َجْعِلِه ِمْن َكاَلِم اْلُمِهمَّاِت يـَُنايف َما نـََقَلُه الشَّْوبَرِيُّ َعْن م ر ِمْن َأنَّ صَ 
قـَْولِِه اهـ َعَلى  ْقِدميُ اْلُمِهمَّاِت َيْشرَتُِط النِ يََّة يف َهَذا اْلُوُضوِء أِلَنَّهُ قَاَل َوِخاَلفًا ِلإْلِْسَنِويِ  فَاأْلَْوىَل تَـ 

يََّة إَلَْ ِمْن َكاَلِم قـَْولِِه َوأَنَُّه اَل نِيََّة ِفيِه؛ أِلَنَُّه ِمْن َكاَلِم الشَّارِِح َوقَاَل الرَِّشيِديُّ قـَْولُُه: َوأَنَُّه اَل نِ 
 نِيَّةَ ِفيِه إالَّ إْن َصاَدَف، اَل  اْلُمِهمَّاِت وََكاَلُم م ر ِفيِه َحْذٌف َواأْلَْصُل َوِخاَلفًا ِلإْلِْسَنِويِ  يف قـَْولِهِ 

َلُه َكَما َفِهَمُه الشَّْوبَرِيُّ. فَاحلَْ  ْسَنِويِ  َولَْيَس رَاِجًعا ِلَما قـَبـْ اِصُل َأنَّ فَااِلْسِتثْـَناُء ِمْن َكاَلِم اإْلِ
ْسَنِويَّ يـَُقولُ   ُتْشرَتَُط إالَّ َأْن ُيَصاِدَف َوْقَت اَل  اأْلَْذَرِعيَّ يـَُقوُل ِبَعَدِم اْشرتَاِط النِ يَِّة ُمْطَلًقا َواإْلِ

ِة ُمْطَلًقا َوَعَلْيِه ُوُضوٍء أَْو ُغْسٍل فـَُتْشرَتَُط فـََيُكوُن الشَّارُِح ُمَواِفًقا ِلأْلَْذَرِعيِ  يف َعَدِم اْشرتَاِط النِ يَّ 
اَن ُمتَـَوضِ ًئا َوملَْ ُيَصلِ  بِِه َلَْ( أِبَْن كَ َفَكاَلُم الشَّارِِح اَل اْعرتَاَض َعَلْيِه )قـَْولُُه: إَذا ملَْ ُيَصاِدْف إ

اَن اْلُمرَاُد َصاَلًة َوملَْ يُْطَلْب ِمْنُه ُغْسٌل َواِجٌب َواَل َمْسُنوٌن َوِعَبارَُة ح ل قـَْولُُه: َوأَنَُّه اَل نِيََّة إْن كَ 
ٍة ُمْعَترَبٍَة إالَّ َأْن يـَُقاَل اَل َحاَجَة إىَل ِمْن نِيَّ  أَنَُّه أَيْيت يف اْلُوُضوِء اِبْلَكْيِفيَِّة اْلَمْخُصوَصِة َفاَل بُدَّ 

ش  النِ يَِّة أِلَنَّ اْلَغَرَض إْمَساُس اْلَماِء لِِتْلَك اأْلَْعَضاِء فـَُهَو َعَلى ُصوَرِة اْلُمتَـَوضِ ِئ اهـ قَاَل ع
ْتِيُب أَْيًضا أِلَنَّ اْلَمقْ  ُب ِفيِه الرتَّ ُصوُل اْلَماِء هِلَِذِه اأْلَْعَضاِء َوُهَو ُصوَد ِمْنُه وُ َواْلِقَياُس أَنَُّه اَل جيَِ

ْتِيِب َوَهَذا ُكلُُّه اِبلنِ ْسَبِة أِلَْصِل السُّنَِّة. أَمَّا اِبلنِ ْسَبِة ِلَكَماهلَِ  ا َفاَل بُدَّ ِمْن النِ يَِّة َحاِصٌل ِبُدوِن الرتَّ
ْتِيبِ   َمَع الرتَّ

 

الرَّْعُد ُهَو الصَّْوُت الَِّذي َأْي ِعْنَدمُهَا َوِإْن مَلْ َيْسَمْع اأْلَوََّل َومَلْ يـََر الثَّاينَ وَ )قـَْولُُه: َوَأْن ُيَسبِ َح إَلَْ( 
ُتُه َيُسوُق هِبَا ُيْسَمُع ِمْن السََّحاِب َواْلرَبُْق النَّاُر الَّيِت خَتْرُُج ِمْنُه َوِقيَل الرَّْعُد َمَلٌك َواْلرَبُْق َأْجِنحَ 

ُد َعَلْيِه جَمَازًا َمْسُموُع ُهَو َصْوتُُه أَْو َصْوُت َسْوِقِه َعَلى اْخِتاَلٍف ِفيِه َوأُْطِلَق الرَّعْ السََّحاَب فَالْ 
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 س ل.

ْشُغواًل بِِه )قـَْولُُه: أَنَُّه( َأْي اْبَن الزَُّبرْيِ َشْوبَرِيٌّ )قـَْولُُه: تـََرَك احْلَِديَث( َأْي اْلَكاَلَم الَِّذي َكاَن مَ 
 يف طََلِب َحِديثًا َعْن النَّيبِ  َأْو َغرْيِِه ع ش اط ف )قـَْولُُه: َوِقيَس اِبلرَّْعِد اْلرَبُْق( َأيْ  َسَواٌء َكانَ 

َخْوفًا َوَطَمًعا  التَّْسِبيِح ِعْنَدُه َوِإْن َكاَن اْلُمَناِسُب َأْن يـَُقوَل ِعْنَد اْلرَبِْق ُسْبَحاَن َمْن يُرِيُكْم اْلرَبْقَ 
ُب اِبأْلَْبَصاِر َأْي ُه: َسَنا بـَْرِقِه( السََّنا اِبْلَقْصِر الضَّْوُء َواِبْلَمدِ  الشََّرُف قـَْولُُه: َيْذهَ َشرُْح م ر )قـَْولُ 

 ُيْضِعُفَها ِبْرَماِويٌّ َمَع زاَِيَدٍة.

ل َعَلى اجلَْاَلِل  ق)قـَْولُُه: َفاَل ُيِشرُي إلَْيِه( َأْي َفاَل يـُْتِبُعُه َبَصَرُه َكَما قـَرَّرَُه َشْيُخَنا ح ف َويف 
ُ  وَ قـَْولُُه: َفاَل ُيِشرُي إلَْيِه َشاِمٌل ِلإْلَِشارَِة ِبَغرْيِ اْلَبَصِر فـَْلرُيَاَجْع اهـ قَاَل م ر،   َكاَن السََّلف  الصَّالح
ُ وَ  َشاَرَة إىَل الرَّْعِد َواْلرَبِْق َويـَُقوُلوَن ِعْنَد َذِلَك اَل إَلَه إالَّ اَّللَّ َدُه اَل َشرِيَك َلهُ ُسبُّوٌح حْ َيْكَرُهوَن اإْلِ

 ُقدُّوٌس فـَُيْخَتاُر ااِلْقِتَداُء هِبِْم يف َذِلكَ 

 

ًبا( ِمْن َصاَب ُيَصوِ ُب إَذا نـََزَل إىَل َأْسَفَل )قـَْولُُه: َأْي َمطَرًا( اأْلَْوىَل أَ  ْن يـَُقوَل )قـَْولُُه: اللَُّهمَّ َصيـْ
ْسَفَل )قـَْولُُه: ْسَفَل أِلَنَّ الصَّيِ َب َمْعَناُه النَّازُِل ِمْن ُعُلوٍ  إىَل أَ َأْي َمطَرًا اَنزاًِل ِمْن ُعُلوٍ  إىَل أَ 

 ُيْسَتَجاُب الدَُّعاُء( ِعَباَرُة م ر تـُْفَتُح أَبـَْواُب السََّماِء َوُيْسَتَجاُب الدَُّعاُء إَلَْ.

اُل اجلَِْهاِد َوإبِِقَاَمِة الصَّاَلِة َواِبلصُُّفوِف حَ  )قـَْولُُه: ِعْنَد اْلِتَقاِء الصُُّفوِف( اْلُمرَاُد بِِه اْلُمَقارَبَةُ 
َها َكَما يف ق ل )قـَْولُُه َوُرْؤيَِة اْلَكْعَبِة( ظَاِهرُُه َوِإْن َتَكرَّرَ   ُدُخولُُه َوُرْؤيـَتُهُ أِبَْلَفاِظَها َأْي التـََّوجُِّه إلَيـْ

 .هَلَا وََكاَن الزََّمُن َقرِيًبا َواَل َمانَِع ِمْنُه ع ش
َمْجُموِع  )قـَْولُُه: َأْي يف إْثِر اْلَمطَِر( ملَْ يـَُقْل َأْي اْلَمطَِر إبِِْسَقاٍط يف إْثٍر أِلَْجِل ِحَكايَِة َكاَلِم الْ 

َمَع  ْتِح اهْلَْمَزةِ َكَما اَل خَيَْفى أَتَمَّْل، وََكَتَب أَْيًضا قـَْوَلُه يف إْثٍر ِبَكْسِر اهْلَْمَزِة َوِإْسَكاِن الثَّاء َوِبفَ 
 أَنَُّه َلْو قَاَل ُمِطْراَن الثَّاِء َكَما َضَبطَُه اِبْلَقَلِم َشْوبَرِيٌّ )قـَْولُُه: بِنَـْوٍء َكَذا( أَفَاَد تـَْعِليُق احْلُْكِم اِبْلَباءِ 

ِح النـَّْوءُ يف َأْصِلِه يف نـَْوِء َكَذا ملَْ ُيْكرَْه َأْخًذا ممَّا بـَْعَدُه ق ل، َوالنُّوُن ِبَفْتِح النُّوِن قَاَل اْبُن الصَّاَل 
 طََلَع لَْيَس ُهَو نـَْفَس اْلَكوَْكِب فَِإنَُّه َمْصَدُر اَنَء النَّْجُم يـَُنوُء نـَْوًءا َأْي َسَقَط َوَغاَب َوِقيَل َأيْ 

َا أَْربـََعةٌ َوِعْشُروَن جَنًْما َمْعُروَفةُ اْلَمطَاِلِع يف السََّنِة كُ  َها َوِهَي َمْعُروَفةٌ مبََنازِل ل ِ َوهَنََض. بـََياُن َذِلَك َأهنَّ
َها يف اْلَمْغرِ  َلًة جَنٌْم ِمنـْ ِب َوَيْطُلُع آَخُر اْلَقَمِر الثََّمانَِيِة َواْلِعْشرِيَن َيْسُقُط يف ُكلِ  َثاَلَث َعْشَرَة لَيـْ

َذِلَك َمطٌَر يـَْنُسُبونَُه إىَل  ِعْندَ ُمَقابُِلُه ِمْن اْلَمْشرِِق ِمْن َساَعِتِه َفَكاَن أَْهُل اجْلَاِهِليَِّة إَذا َكاَن 
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َها قَاَل أَبُو ُعبَـْيَدَة َوملَْ َنْسَمْع أَ  َها، َوقَاَل اأْلَْصَمِعيُّ إىَل الطَّاِلِع ِمنـْ نَّ النـَّْوَء السَّاِقِط اْلَغاِرِب ِمنـْ
 (1)السُُّقوُط إالَّ يف َهَذا." 

مْجَاِع قـَْوله تـَعَ  .477 ْمَت هَلُُم الصَّالَة  اىَل }َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم َفأَقَ "َواأْلَْصُل ِفيَها قـَْبَل اإْلِ
َحنْيِ [ اآْليََة، أََمَر هِبَا يف اخْلَْوِف َفِفي اأْلَْمِن َأْوىَل، َواأْلَْخَباُر َكَخرَبِ الصَِّحي102]النساء: 

خِبَْمٍس َوِعْشرِيَن »يف رَِوايٍَة وَ « َصاَلُة اجْلََماَعِة أَْفَضُل ِمْن َصاَلِة اْلَفذِ  ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َدَرَجةً »
 َأوَّاًل اِبْلَقِليِل مُثَّ قَاَل يف اْلَمْجُموِع: َواَل ُمَنافَاَة أِلَنَّ اْلَقِليَل اَل يـَْنِفي اْلَكِثرَي، َأْو أَنَُّه َأْخرَبَ « َدَرَجةً 

َتِلُف اِبْخِتاَلِف َأْحَواِل اْلُمَصلِ نَي. َأنَّ َذِلَك خيَْ  َأْخرَبَُه اَّللَُّ تـََعاىَل ِبزاَِيَدِة اْلَفْضِل َفَأْخرَبَ هِبَا، َأوْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوَمَكَث » َة ُمَقاِمِه مبَكََّة َثاَلَث َعْشَرَة َسنَ  -َصلَّى اَّللَّ « ًة ُيَصلِ ي ِبَغرْيِ مَجَاَعةٍ ُمدَّ

ُهْم  -أِلَنَّ الصََّحابََة  ُ تـََعاىَل َعنـْ  بـُُيوهِتِْم، فـََلمَّا َهاَجَر إىَل ا َمْقُهورِيَن ُيَصلُّوَن يف َكانُو   -َرِضَي اَّللَّ
ْحَياِء َعْن أَ  َها. َويف اإْلِ مْجَاَع َعَليـْ َها َوانـَْعَقَد اإْلِ يب ُسَلْيَماَن اْلَمِديَنِة أَقَاَم هِبَا اجْلََماَعَة َوَواَظَب َعَليـْ

ُ   ةُ اجْلََماَعِة إالَّ ِبَذْنٍب أَْذنـََبُه. قَاَل:الدَّارَاين ِ أَنَّهُ قَاَل: اَل يـَُفوُت َأَحًدا َصاَل   وََكاَن السََّلف  الصَّالح
ٍم إَذا فَاتَـ  َعَة َأايَّ ُهْم التَّْكِبريَُة اأْلُوىَل، َوَسبـْ ٍم إَذا فَاتـَتـْ ُهْم اجْلََماَعُة َوأَقـَلَُّها يـَُعزُّوَن أَنـُْفَسُهْم َثاَلثََة َأايَّ تـْ

َئِة اجْلُُمَعِة أَ إَماٌم َوَمْأُموٌم َكَما يُـ   نَّ َمنْ ْعَلُم ممَّا َسَيْأيت، َوذََكَر يف اْلَمْجُموِع يف اَبِب َهيـْ

َا فـَْرُض قـَْولُُه: )َواأْلَْصُل ِفيَها( مَلْ يـَُقْل يف ُوُجوهِبَا لَِيْجرَِي َكاَلُمهُ َعَلى ُكلِ  اأْلَقـَْوالِ Qـــــــــــــــــــــــــــــ  يف َأهنَّ
لِيُل َعَلى طََلِبَها. وَ َعنْيٍ أَ  احْلَاِصُل أَنَّ ْو ِكَفايٍَة َأْو ُسنٍَّة. َوقَاَل أج قـَْولُُه: َواأْلَْصُل ِفيَها َأْي َوالدَّ

ُعَقاَلِء، َصاَلَة اجْلََماَعِة تـَْعرَتِيَها اأْلَْحَكاُم اخْلَْمَسُة: اْلُوُجوُب َعَلى الر َِجاِل اْلَبالِِغنَي اأْلَْحَراِر الْ 
، َوِمْن اْلَكرَاَهِة تـَْنزِيًها إقَاَمتـَُها مبَْسِجٍد غَ َوالْ  َتدٍِع َوخُمَاِلٍف َكَحَنِفيٍ  رْيِ َمْطُروٍق َكرَاَهُة َخْلَف ُمبـْ

َش ْلَوْقِت َومَلْ خيُْ ِبَغرْيِ إْذِن رَاتِِبِه، فـََلْو َغاَب نُِدَب اْنِتظَارُُه َواَل يـَُؤمُّ ِبِه َغرْيُُه إالَّ إْن ِخيَف ُخُروُج ا
َنٌة َوِإالَّ َصلَّْوا فـُرَاَدى.  ِفتـْ

 ظُْلَمٍة، أَمَّا اْلَمْطُروُق َفاَل َوَلْو يف ُصْلِب َصاَلِة إَماِمِه، َوااِلْسِتْحَباُب لِْلُعرَاِة إَذا َكانُوا ُعْمًيا أَْو يف 
اَبَحُة هَلُْم يف َغرْيِ َما ذُِكَر، َواحْلُْرَمُة أبَِْن َيِضيَق اْلَوْقُت  َفرًِدا أَْدرََكَها  وََكانَ َواإْلِ  حِبَْيُث َلْو َصلَّى ُمنـْ

ُد اْلرَبِ  َمَع ُكلََّها يف اْلَوْقِت، َوَلْو َصلَّى مَجَاَعًة أَْدَرَك بـَْعَضَها يف اْلَوْقِت َكَذا ذََكَرُه الشَّْيُخ َعبْ 
ِلَم أَنَُّه إَذا اقـَْتَدى بِِه ى إَماًما رَاِكًعا َوعَ زاَِيَدٍة ِمْن الرَّمْحَاين ِ َوِعَبارَُة م د: َوَقْد جتَُِب َكَما َلْو رَأَ 
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ْسَنِويُّ، َويـُْؤَخُذ ِمْنُه حَتْرميُ  َفرًِدا َكَما أَفَاَدُه اإْلِ َها ِفيَما إَذا أَْدَرَك رَْكَعًة يف اْلَوْقِت اَل إْن َصلَّى ُمنـْ
َماَم يف ُجُلوِس التََّشهُِّد اأْلَِخرِي َوَعِلَم أَنَّ  ْدرِْك رَْكَعًة يف اْلَوْقِت َوِإْن ُه َلْو اقـَْتَدى بِِه ملَْ يُ رََأى اإْلِ

َفرِِد قَـ  اِل اْلُمْعَجَمِة اْلُمنـْ ( اِبْلَفاِء َوالذَّ َفرًِدا أَْدرََكَها اهـ قـَْولُُه: )ِمْن َصاَلِة اْلَفذِ  ْولُُه: )َدَرَجًة( َصلَّى ُمنـْ
ًعا َوِعْشرِيَن َصاَلًة ِمنْ َأْي َصاَلًة َفَصاَلةُ الشَّْخِص مَجَاَعًة يـَْعدِ   َصاَلِة اْلُمنـَْفرِِد قـَْولُُه: ُل ثـََواهُبَا َسبـْ

ْخَباُر بِِه، َوِإالَّ َفَذاُت اْلَقِليِل تـَُنايف َذاَت اْلَكِثرِي َوقـَْولُهُ  : أَْو أَنَُّه َأْخرَبَ )أِلَنَّ اْلَقِليَل إَلَْ( َأْي اإْلِ
: )أَْو َأنَّ َذِلَك خَيَْتِلُف( َلى ِصحَِّة ثـُُبوِت تـََقدُِّم رَِوايَِة اْلَقِليِل قـَْولُهُ إَلَْ َوَهَذا اجْلََواُب يـَتَـَوقَُّف عَ 

ْشُروَن، َوَمْن لَْيَسْت َفَمْن زَاَد ُخُشوُعُه َوَتَدبُـّرُُه َوَتذَكُّرُُه َعَظَمَة َمْن مَتَثََّل يف َحْضَرتِِه فـََلُه َسْبٌع َوعِ 
َئُة لَُه مخَْ  ِفيِه ِمْثُل َذِلَك  ٌس َوِعْشُروَن َوَهَذا اْحِتَماٌل اَل َمانَِع ِمْنُه، َواجْلَْمُع َيْكِفيَلُه َهِذِه اهْلَيـْ

َهاِب اْلَقْلُيويبِ  ِمْن ِنْسَبِة َهَذا اجْلََواِب لَِعَدِم ااِلْستِ  َقاَمِة فـَْليـَُتَأمَّْل اج. َوهِبََذا التـَّْقرِيِر يـَْنَدِفُع َما لِلشِ 
ْبِع َواْلِعْشرِيَن ِة أَْيًضا َأنَّ َذِلَك خَيَْتِلُف ِبُقْرِب اْلَمْسِجِد َوبـُْعِدِه، َأْو َأنَّ رَِوايََة السَّ َوِمْن اأْلَْجوِبَ 

َماِم َوالتَّ  َا َتزِيُد َعَلى السِ ر ِيَِّة ِبَسَماِع ِقرَاَءِة اإْلِ الر َِوايَُة ْأِمنِي لَِتْأِميِنِه، وَ خُمَْتصٌَّة اِبلصَّاَلِة اجْلَْهرِيَِّة أِلَهنَّ
َها اهـ أج.  اأْلُْخَرى لِلصَّاَلِة السِ ر ِيَِّة لِنَـْقِصَها َعنـْ

ٍة َأْو َوَثاَلثَِة قـَْولُُه: )َثاَلَث َعْشَرَة َسَنًة إَلَْ( اْسَتْشَكَل أبَِنَّ فـَْرَض الصَّاَلِة َكاَن قـَْبَل اهلِْْجَرِة ِبَسنَ 
ولِِه ِلَما َكاَن ُيَصلِ يِه ِلَك َفَكْيَف أَيْيت َما قَاَلُه. َوُأِجيَب ِبُشمُ َأْشُهٍر أَْو َوِستَِّة َأْشُهٍر إىَل َغرْيِ ذَ 

ْرِضَها أج قـَْبَل فـَْرِض اخْلَْمِس أج قـَْولُُه: )ُيَصلِ ي( َأْي َغرْيَ اخْلَْمِس قـَْبَل اخْلَْمِس َواخْلَْمُس بـَْعَد فَـ 
ِديَنِة َأْي إْظَهارَُها َفاَل َوقـَْوُل اْبِن َحَجٍر: ُشرَِعْت اِبْلمَ  قـَْولُُه: )ِبَغرْيِ مَجَاَعٍة( َأْي ِبَغرْيِ إْظَهارَِها

ْسرَاِء، َوَصاَلَة النَّيب ِ  َلِة اإْلِ  أَْيًضا خِبَِدجَيَة اهـ أج يـَُنايف َصاَلَة ِجرْبِيَل اِبلنَّيبِ  َواِبلصََّحابَِة َصِبيَحَة لَيـْ
ْوَلُه وََكاَن السََّلُف ِلَك ِمْن اْلَمَصاِئِب، َوِلَذِلَك َرتََّب َعَلْيِه قَـ قـَْولُُه: )إالَّ ِبَذْنٍب أَْذنـََبُه( ُجِعَل ذَ 

ا اْلُمَصاُب إَلَْ قـَْولُُه: )يـَُعزُّوَن أَنـُْفَسُهْم( َوِصيَغُة التـَّْعزِيَِة: لَْيَس اْلُمَصاُب َمْن فـََقَد اأْلَْحَباَب إمنََّ 
 َمْن ُحرَِم الثَـَّواَب اهـ أج.

 (1)َوَمْأُموٌم( َأْي يف َغرْيِ اجْلُُمَعِة، أَمَّا ِفيَها َفأََقلُّ اجْلََماَعِة."  قـَْولُُه: )إَمامٌ 
 "صحيح. .478

 )وقوله: لسنة( هي الصدقة.
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 )قوله: وحيث حرمت الصدقة بشئ( أي أبن كان يتصدق مبا حيتاجه.

 ملا مر.

 )قوله: مل ميلكه( أي الشئ الذي حرم التصدق به.

 شخص الذي تصدق عليه.)وقوله: للتصديق عليه( أي ال

)قوله: على ما أفىت به شيخنا احملقق ابن زايد( أي وما ذكر من عدم ملك املتصدق عليه 
 للصدقة، مبين على ما أفىت به شيخنا احملقق ابن زايد.

)قوله: لكن الذي جزم به شيخنا إَل( قال الكردي: وألف يف ذلك مؤلفا بسيطا مساه )قرة 
 صنفات.يبطله الدين( قال: وألف ابن زايد اليمين يف الرد عليه أربع مالعني ببيان أن التربع ال 

 اه.

)وقوله: يف شرح املنهاج( عبارته: ومع حرمة التصدق ميلكه اآلخذ خالفا لكثريين اغرتوا 
 بكالم البن الرفعة وغريه، وغفلوا عن كالم الشافعي

 واألصحاب.

 اه.

على ما جرى  بقية مؤلفاته فإنه جرى فيها والتقييد بقوله يف شرح املنهاج إلخراج غريه من
 عليه ابن زايد، وحيث اختلف كالمه يف كتبه فاملعتمد ما يف شرح املنهاج.

 )وقوله: أنه ميلكه( أي أن املتصدق عليه ميلكه املتصدق به.

 )قوله: واملن ابلصدقة( وهو تعداد النعم على املنعم عليه.

يظهرها أن يذكرها ويتحدث هبا أن يستخدمه ابلعطاء، أقوال  -أي املن  -وقال الكردي فيه 
أي يتكرب عليه ألجل عطائه، واختار يف اإلحياء بعد حكاية هذه األقوال: أن حقيقة املن 

 أن يرى نفسه حمسنا إليه ومنعما عليه.

ومثرته التحدث مبا أعطاه، وإظهاره، وطلب املكافأة منه ابلشكر، والدعاء، واخلدمة، والتوقري، 
 تعظيم، والقيام ابحلقوق، والتقدمي يف اجمللس، واملتابعة يف األمور.وال

 اه.

( وخلرب مسلم: ثالثة 1)قوله: حرام( لقوله تعاىل: * )ال تبطلوا صدقاتكم ابملن واألذى( * )
 ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم، وهلم عذاب أليم.
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اي رسول هللا؟ قال: املسبل إزاره، واملنان، واملنفق سلعته قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم 
 ابحللف الكاذب.

وما أحسن قول بعضهم: وصاحب سلفت منه إيل يد * * أبطا عليه مكافأيت فعاداين ملا 
تيقن أن الدهر حاولين * * أبدى الندامة مما كان أوالين أفسدت ابملن ما قدمت من حسن 

 وقال سيدان احلبيب عبد هللا بن علوي احلداد يف نصائحه * * ليس الكرمي إذا أعطى مبنان
الدينية: وإايك واملن ابلصدقة على الفقراء، فقد ورد فيه وعيد شديد، وال تطلب ممن تتصدق 
عليه مكافأة على الصدقة بنفع منه لك أو خدمة أو تعظيم، فإن طلبت شيئا من ذلك على 

 صدقتك كان حظك ونصيبك منها.

يكافئون الفقري على دعائه هلم عند التصدق عليه مبثل دعائه  الصاحلكان السلف وقد 
 خمافة نقصان الثواب.

)ويروى( أن السيدة عائشة رضي هللا عنها كانت إذا تصدقت على أحد أرسلت على أثره 
رسوال يتبعه إىل مسكنه ليتعرف، هل يدعو هلا؟ فتدعو له مبثل دعائه لئال يكون دعاؤه يف 

 ينقص أجرها.مقابلة الصدقة ف

 وذلك غاية االحتياط.

وكذلك ال تطلب من الفقري شكرا وال مدح، وال تذكر للناس الذي أعطيته فينقص بذلك 
أجرك أو يذهب رأسا، وال ترتك الصدقة خمافة الفقر أو نقصان املال، فقد قال عليه السالم: 

لة، وترك ة والعيما نقص مال من صدقة والتصدق هو الذي جيلب الغىن والسعة، ويدفع القل
 التصدق على الضد من ذلك، جيلب الفقر ويذهب الغىن.

( وقال عليه الصالة 2قال هللا تعاىل: * )وما أنفقتم من شئ فهو خيلفه وهو خري الرازقني( * )
 عن هللا -يف فضل التصدق واإلنفاق  -والسالم 

 تعاىل: ابن آدم أنفق أنفق عليك.

 إال وعلى جنبيها ملكان، يقول وقال عليه السالم: ما طلعت الشمس

__________ 
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 .264( البقرة: 1)
 (1)." 39( سبأ: 2)
 "وال جيوز فعل هذا السجود يف الصالة .479

ويسن أن يقول بعد السجود لرؤية املبتلى أو الفاسق سرا احلمد هلل الذي عافاين مما ابتالك 
 به وفضلين على كثري من خلقه تفضيال

 اه هللا من ذلك البالء طول عمرهوقد ورد أنه إذا قال ذلك عاف

عبد أن يفرحون ابملصائب اليت ال تضر يف الدين نظرا لثواهبا فينبغي لل وكان السلف الصاحل
يفرح ابملرض كما يفرح ابلصحة ويشكر هللا تعاىل يف أايم البالء وأايم الرخاء فما قضى هللا 

 خلرية فيهلعبده املؤمن أمرا غري خمالف ألوامر الشرع إال وكانت له ا

وسجدة الشكر ال تدخل صالة بل حترم فيها وتبطلها وتفوت بطول الفصل عرفا بينها وبني 
 سببها

 24ص اآلية  38ومنها سجدة ص عند قوله تعاىل }وخر راكعا وأانب  

فإن داود عليه الصالة والسالم سجدها شكرا  24ص اآلية  38وأول اآلية }وظن داود  
من خالف األوىل الذي ارتكبه وهو إضماره أنه إن مات وزيره هلل تعاىل على قبول توبته 

 تزوج بزوجته

وحنن نسجد هذه السجدة شكرا هلل تعاىل على ذلك عند تالوة هذه اآلية وال يشرتط أن 
ينوي هبا سجود الشكر على قبول توبة داود بل يكفي مطلق نية الشكر وكذا لو قال نويت 

و نوى الشكر والتالوة معا خارج الصالة فال يصح السجود لقبول توبة داود خبالف ما ل
ألن سجود التالوة إن مل يكن من السجدات املشروعة كان ابطال فإذا نوامها فقد نوى مبطال 

 وغريه فيغلب املبطل

 

 فصل يف مفسدات الصالة

)تبطل الصالة( بعشرين شيئا األول )بنية قطعها( وهي نية اخلروج من الصالة قبل جميء 
و مقارنتها للسالم إما حاال أو بعد ركعة مثال فإهنا تبطل حاال كما لو نوى أنه حملها وه
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 يكفر غدا فإنه يكفر حاال

فائدة العبادات ابلنسبة إىل قطع النية أربعة أقسام قسم يبطل مبجرد قطع نيته اتفاقا وهو 
 اإلسالم والصالة

و الصوم بذلك على األصح وهوقسم ال يبطل بذلك اتفاقا وهو احلج والعمرة وقسم ال يبطل 
 واالعتكاف

وقسم ال يبطل ما مضى منه على األصح لكن حيتاج الباقي إىل جتديد نية وهو الوضوء 
 والغسل

)و( الثاين ب )تردد فيه( أي يف قطعها أو تعليقها بشيء ولو حماال عاداي ملنافاته اجلزم 
 يف اجلزم املذكوراملطلوب دوامه يف الصالة خبالف احملال العقلي فإنه ال ينا

)و( الثالث ب )فعل كثري( عرفا إذا كان كثريا يقينا ثقيال )والء( بغري عذر وال فرق يف الفعل 
املبطل بني عمده وسهوه فيبطل مطلقا )ولو سهوا( سواء كان من جنس واحد )كثالث 
خطوات( أو ضرابت متوالية أو من أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل ويفهم مما تقدم أن 

ط الكثرة العرف فما يعده الناس كثريا يضر مثل ثالث خطوات وإن كانت بقدر خطوة ضاب
واحدة واملعتمد أن اخلطوة نقل القدم إىل أي جهة كانت فإن نقلت األخرى عدت اثنية 
سواء ساوى هبا األوىل أم قدمها عليها أم أخرها عنها وذهاب الرجل وعودها يعد مرتني 

 (1)مطلقا." 
مرجو فضله وتكفري الذنوب به والقيام فيه يف مساجد اجلماعات  "مبا تيسر فذلك .480

يقومون  وكان السلف الصاحلإبمام ومن شاء قام يف بيته وهو أحسن ملن قويت نيته وحده 
 فيه يف املساجد بعشرين ركعة مث يوترون بثالث ويفصلون

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 رجو "تكفري الذنوب به" ظاهره كل الذنوب أي"مبا تيسر فذلك" القيام "مرجو فضله و" م
الصغائر فحينئذ يستوي القليل والكثري يف تكفري كل الذنوب وال يستبعد هذا على فضل 
هللا واهب املنن "والقيام فيه" أي يف رمضان جيوز فعله "يف مسجد اجلماعات" ويف كل ما 
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لنافلة مجاعة  من كراهة صالة اجيتمعون فيه ويكون "إبمام" وجواز فعل الرتاويح إبمام مستثىن
املشار إليه بقول الشيخ خليل عطفا على املكروه ومجع كثري بنفل أو مبكان مشتهر الستمرار 
العمل على اجلمع فيها من زمن عمر بن اخلطاب ومن سنته القيام أي من طريقته أي إن 

 بيته وهو يف وقت القيام بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر فوقته وقت الوتر "ومن شاء قام
أحسن" أي أفضل "ملن قويت نيته" يعين نشطت نفسه "وحده" ومل يكسل قال يف املصباح  
كسل كسال فهو كسل من ابب تعب وكسالن أيضا وقيد بعضهم هذا أبن ال تعطل املساجد 

" وهم الصاحل وكان السلفوملا فرغ من بيان احملل الذي يفعل فيه شرع يبني عدده فقال: "
ان هللا عليهم أمجعني "يقومون فيه" أي يف زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه الصحابة رضو 

"يف املساجد بعشرين ركعة" وهو اختيار مجاعة منهم أبو حنيفة والشافعي وأمحد والعمل اآلن 
 (1)عليه "مث" بعد قيامهم ابلعشرين ركعة "يوترون بثالث" أي ثالث ركعات "ويفصلون." 

 وذكر وفاة جامعه ومصنفه وهللا أسأل العون والقبول ونيل"بنسبة كل كتاب ملؤلفه  .481
 املىن والوطر والسول مبنه آمني.

واعلم أن علم احلديث لدى من يقول: إنه أعم من السنة هو: العلم املشتمل على نقل ما 
أضيف إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أو إىل صحايب أو إىل من دونه من األقوال واألفعال 

األحوال والسري واألايم حىت احلركات والسكنات يف اليقظة واملنام وأسانيد ذلك والتقارير و 
 وروايته وضبطه وحترير ألفاظه وشرح معانيه

من الصحابة والتابعني ال يكتبون احلديث ولكنهم يؤدونه لفظا  كان السلف الصاحلوقد 
تقصاء حىت سوأيخذونه حفظا إال كتاب الصدقة وشيئا يسريا يقف عليه الباحث بعد اال

إىل عامله على  1خيف عليه الدروس وأسرع يف العلماء املوت فكتب عمر بن عبد العزيز
: انظر ما كان عندك أي: 2املدينة أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري التابعي

يف بلدك من سنة أو حديث فاكتبه فإين خفت دروس العلم وذهاب العلماء وال تقبل إال 
إن وليفشوا العلم وليجلسوا حىت يعلم من ال يعلم ف -صلى هللا عليه وسلم حديث النيب 

 العلم ال يهلك حىت يكون سرا، فتويف عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث إليه أبو بكر مبا
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__________ 

أمري املؤمنني أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي مولده ابملدينه  1
يف رجب سنة احدي ومائة وله أربعون سنة سوي ستة أشهر، رمحه هللا زمن يزيد، مات 

 تعايل.

 (1)هـ.." 120تويف سنة  2
"أهم ذلك عندي أن قدمتها خبطبة احلاجة اليت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  .482

 يعلمها أصحابه بعد أن تتبعت طرقها وألفاظها من خمتلف كتب السنة املطهرة.

هنم  يقدموهنا بني يدي دروسهم وكتبهم وخمتلف شؤو  السلف الصاحل كانهذه اخلطبة اليت 
 كما سيأيت بيانه يف "اخلامتة" إن شاء هللا تعاىل.

مث بدا يل أن أمجع ذلك يف هذه الرسالة تذكرة يل ولعل فيها فائدة لغريي وقد جعلتها على 
 فصلني وخامتة وهللا تعاىل حسيب ونعم الوكيل.

 (2)." حممد انصر الدين األلباين
 "حكم تعليق اآلايت القرآنية واألحاديث يف اجملالس أو يف السيارة .483

 

Q  سيارة، أو  أو يف -مثالً -ما حكم تعليق اآلايت القرآنية واألحاديث الشريفة يف جملس
 يف غريمها؟

A  َتدَع أحدثه الناس، ومل يكن ذلك معروفاً يف عهد تعليق اآلايت القرآنية يف اجملالس أمر ُمبـْ
ف الصاحل، وذلك ألن القرآن الكرمي ليس َوْشياً تـَُوشَّى به اجلدران، وتـَُزيَّن به، كما رأينا السل

بعض الناس يعلِ ق لوحًة ُتْكَتُب فيها آية، وجتعل هذه اآلية كأهنا قصر، حبيث هُتَْنَدس على 
[ 1الص:خصفة البناء الذي يف الشرفات، وبعُضهم علَّق سورة }ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد  ]اإل

على هذا الوجه، إذا رأيَته تقول: هذا قصر، والقرآن أشرُف ِمن أن يكون زينًة وَوْشيًا يف 
 اجلدران.

آن وإن ُقِصَد بذلك التربك: فليس التربك أبن يكتب كتاب هللا ويعلق يف اجلدران، التربك ابلقر 
                                         

 3الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، الكتاين، حممد بن جعفر ص/ (1)
 5خطبة احلاجة اليت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمها أصحابه، انصر الدين األلباين ص/ (2)
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 حقيقًة هو: التربك بتالوته، فإن كل حرف منه بعشر حسنات.

كذلك إن أُرِْيَد بذلك االتعاظ والتذكر: فإننا مل جند أن اجمللس الذي يكتب فيه شيء من 
آايت هللا يزداد فيه تقوى الناس، واتعاظهم، وتذكُّرهم، بل إننا نرى بعض هذه اجملالس يـُْفَعل 

نوٌع  فيها املنكر؛ وُيْشَرب الدخان فيها، ويـُْغتاب فيها الناس، وتـُؤَْكل حلوُمهم، وما هذا إال
استهزاء؛ كتاب هللا فوق رأسه وهو يسهر به يف معصية هللا! وإن أُرِْيَد بذلك التحصُّن والوِْرد،  

صنون يتح كان السلف الصاحلكما تعلق اآلايت على الصدور: فهذا أيضًا بدعة، فما 
 مبثل هذا؛ ويكتبوا اآلايت على جدراهنم.

وجب أن اإلنسان يعتمد على ذلك، وال ي -أعين: أن يـُْقَصَد به التحصُّن-وهذا األخري 
يـَْقرَأُه هو بنفسه، أي: اآلايت اليت فيها التحصني، مثل آية الكرسي؛ َمن قرأها يف ليلة مل 
يزل عليه من هللا حافظ، وال يقربه شيطان حىت يصبح، ومثل اآليتني األخريتني يف سورة 

اجمللس أو يف  على ما كتبه يف هذاالبقرة؛ َمن قرأمها يف ليلة َكَفتاه، فتجد اإلنسان يعتمد 
ُمَقدَِّم البيت وَمْدَخِله، ويقول: اآلن احتمى البيت مبا كتب فيه من اآلايت، ويـُْعِرض عن 

 التحصني احلقيقي الذي هو يف التالوة.

 لذلك نرى أال تـَُعلَّق هذه اآلايت على اجلُُدر.

ه؛ ألن ق كفارُة اجمللس، فهذا ال أبس بأما األحاديث فإذا ُعلِ ق ما يناسب املقام، مثل أن يـَُعلَّ 
هذا تذكري، وينتفع به الناس، فاإلنسان إذا رأى مكتوابً عند ابب اجمللس: كفارة اجمللس: أن 

 تقول: سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل، فإنه يتذكر هذا ويقوله.

مثل أن  واردًة مناسبة، كذلك التعليق يف السيارات، إذا كان التعليق يف السيارات أذكاراً 
يعلق اإلنسان يف السيارة دعاَء الركوب، فإن هذا حسن، وتذكري، وال أبس به، وكل إنسان 
، حبيث يقرَأُه َمن يف  يشعر أبنه يستفيد من ذلك، واي حبذا لو كانت الكتابة حبرف ُمَكربَّ

ها، أما أو الذي يقرَأُ اخللف؛ ألن هذه الكتابة الصغرية ال يقرَأُها إال َمن كان إىل جانبها، 
َمن كان يف اخللف فال يستطيع قراءهتا، فلو ُجِعلت خبط كبري إذا أمكن حىت يقرأها َمن يف 

 (1)اخللف لكان هذا طيباً.." 

                                         
 23/7لقاء الباب املفتوح، ابن عثيمني  (1)
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 "فكرة ترقيع اإلسالم يف العقيدة واملنهج .484

 

Q  ما حكم فكرة ترقيع اإلسالم، ومعناها: أن يعتقد الشخص عقيدة سلفية؛ ألنه درس
ألنه  -مثالً -لى منهج سلفي من كلية الدعوة، أو كلية الشريعة، أو كلية احلديث وخترج ع

درس دراسة سلفية؛ ولكنه عندما أييت إىل الدعوة يقول: ال هذا املنهج ال ينفعنا، بل ننهج 
هنجاً آخر: إخوانياً أو تبليغياً أو غري ذلك، فإنه ال يضران ألننا سلفيون عقيدًة، أما منهجاً 

ك يفرقون بني العقيدة، ومنهج الدعوة؟ ابر  كان السلف الصاحلال يصلح، فهل ودعوة؛ ف
 هللا فيكم.

 

A  ه مبين على العقيدة، فمن كانت عقيدته سليمة؛ فسيكون منهج -ابرك هللا فيك-املنهج
سليماً بال شك؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا ذكر: )افرتاق األمة على ثالث وسبعني 

النار إال واحدة، قالوا: َمن هي اي رسول هللا؟ قال: من كان على مثلما أان عليه فرقة كلها يف 
وأصحايب( ، فقوله: )على مثلما أان عليه وأصحايب( يعين يف العقيدة واملنهج والعمل وكل 
شيء، وال ميكن أن خيتلف هذا وهذا، فمثالً اإلخوانيون والتبليغيون واإلصالحيون وغريهم، 

ال خيالف الشريعة؛ فال أبس به، وإذا كان خيالف الشريعة؛ فإنه ال بد أن إذا كان منهجهم 
يصدر عن عقيدة؛ ألن كل عمل له نية، فإذا اختذ إنسان منهجاً خمالفاً ملنهج الرسول عليه 
الصالة والسالم وخلفائه الراشدين؛ فمعناه: أنَّ عقيدته غري سليمة، وإالَّ مىت سلمت العقيدة 

 سلم املنهج.

ه هبذه املناسبة أود أن أقول: إن من البالء الذي حل ابألمة، وال سيما يف الوقت مث إن
احلاضر، التفرق والتشتت، هذا ينهج منهج فالن، وهذا ينهج منهج فالن، وليتهم يدُع 
بعُضهم بعضاً، بل جتد كل واحد يضلل الثاين، ورمبا يكفره يف أمور ليست ضالاًل، وليست  

يلة، ت هبا الصحوة اإلسالمية اليت كنا نؤمل فيها خرياً قبل سنوات قلكفراً، وهذه بلوى ُضرِبَ 
اآلن أصبح كثري من الشباب متفرقني، رمبا يـُْبِغض هذا األخ الشاب الذي يريد احلق مثلما 
يريده، أشد مما يـُْبِغض اإلنسان الفاسق، نسأل هللا العافية، كل هذا ال شك أنه من وحي 

علينا أن أيتلف بعُضنا إىل بعض وأن جنلس ونبحث، من كان  الشيطان، وأوامره، فالواجب
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على حق نصرانه، ومن كان على ابطل بيَّناه له؛ لكن إذا قال: أان ال أعرف إال هذا وهذا 
اجتهادي، وله مسوغ يف اللغة العربية، ويف الشرع؛ فإننا ال نضلله، واحلمد هلل األمر واسع.." 

(1) 
 لقصر يف السفر"حكم إمتام الصالة يف مواضع ا .485

 

Q  ،أتينا من الطائف وقد أدينا صالة الظهر والعصر أربعاً قبل دخول املنطقة بعشرين كيلو
 وقد أفتاان بذلك رجل كان معنا فما حكم صالتنا؟

A مصيبتنا يف هذا الوقت أن يفيت اإلنسان مبا ال يعلم، فيلزم عباد هللا مبا مل يلزمهم هللا به ،
ن إال بوصوله إىل البلد حقيقة أبن يدخل البلد، وهلذا قصر علي ب واملسافر ال ينقطع سفره

رضي -أيب طالب رضي هللا عنه يف مرجعه من سفر وهو يرى الكوفة، والكوفة مقر سكناه 
! كما نعلم حنن أنه قتل يف الكوفة، فقصر وهو يرى الكوفة، فقيل له: اي أمري املؤمنني  -هللا عنه

ها بعد، أو كلمة حنوها، فاإلنسان لو كان بينه وبني بلده هذه الكوفة، قال: إان مل ندخل
 مسافة عشرين مرتاً لكن مل يدخل البلد فله أن يرتخص برخص السفر.

والذي أفتاكم وصييت له عند طريقك أن تنصحه وتقول: اي أخي! ال تتسرع يف الفتوى، 
 الفتوى من ذا نعتربالفتوى خطرية؛ ألن الفتوى إخبار املرء عن هللا أبن هذا حكم هللا، وهل

أخطر ما يكون، واإلنسان الورع يقول: لوال أين أرى أن الفتوى تلزمين ما أفتيت؛ ألن املسألة 
خطرية وليست هينة، الفتوى ليست سلعة يتجر هبا اإلنسان أمام الناس حىت يروه ويعظموه، 

رضي  الصاحل فكان السلالفتوى خرٌب عن هللا أبن هذا شرعه، وهذه مسئولية كبرية، وهلذا 
هللا عنهم وأحلقنا هبم، كانوا يتدافعون الفتوى، اذهب إىل فالن، اذهب إىل فالن، حىت تصل 

 إىل األول، كل هذا من التورع، فانصحه جزاك هللا خرياً عين أبال يتسرع.

أما صالتكم إايها أربعًا فأرجو أال يكون يف ذلك أبس؛ ألن اإلمتام يف مواضع القصر ال 
 (2)ة.." يبطل الصال

                                         
 128/24لقاء الباب املفتوح، ابن عثيمني  (1)
 165/13قاء الباب املفتوح، ابن عثيمني ل (2)
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 "حكم اإلجابة على األسئلة الشرعية اليت حتدث يف اجملالس .486

 

Q  يف اجملالس أحياانً يسأل اإلنسان عن مواضيع ميكن تكون بسيطة لكن خشية اإلجابة
عليها يدخل حديث للمجالس ومناقشات يف أمور الدين وممكن يتكلم فيها جهال فيخطئون 

 يف أشياء كثرية، فهل نسكت عن هذا؟

A  أوالً يسأل يقول: إذا كنا يف جملس وكثرت األسئلة املوجهة إىل طالب العلم هل جيب أن
 جييب عن كل سؤال؟ هذا سؤالك؟ السائل: أو أي واحد يف جملس أو اجتماع.

الشيخ: ال جيوز أن تستفيت إال من يغلب على ظنك أنه أهل للفتوى؛ ألن هذا دين فانظر 
 عمن أتخذ دينك.

ني عوام مث يتكلم العامي يظن هذا حبر العلوم ال يدريه، لكن ال تتوهم أي واحد يتصدر ب
 وال تستفت خصوصاً يف وقتنا هذا الذي أصبح كل واحد يفيت إال من تثق بعلمه ودينه.

 السائل: يعين ال جياوب على األسئلة البسيطة.

سأل يالشيخ: أنت تسأل عن العامل هل جياوب أم ال جياوب؟ أو تسأل عن السائل: هل 
 أو ما يسأل؟ الشيخ: أان ال أدري هل أنت عامل أو غري عامل.

السائل: الذي يسألين هل أقول: اسأل العامل الفالين أم ماذا؟ الشيخ: جيوز أن حتول على 
 إنسان آخر.

السائل: ولو كنت أعرف أان اجلواب؟ الشيخ: ولو كنت تعرف خصوصًا إذا خشيت على 
نزل احلقيقة سحر، إذا أفىت اإلنسان وصار يفيت أصبح ال ينفسك الفتنة؛ ألن الفتوى يف 

 عنها أبداً، فهي يف احلقيقة أتخذ بلب اإلنسان إذا خشيت الفتنة قل: اسأل فالانً.

[ ؟ الشيخ: نعم 37السائل: واآلية }الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َوأَيُْمُروَن النَّاَس اِبْلُبْخِل  ]النساء:
[ لكن أنت ما خبلت، أنت أهديته 37ُمُروَن النَّاَس اِبْلُبْخِل  ]النساء:}الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َوأيَْ 

 كان السلف الصاحلإىل من هو أوثق منك يف العلم وأدرى منك وهذا ليس ببخل، وهلذا 
 (1)يتدافعون الفتيا، يقول: اذهب إىل فالن اذهب إىل فالن.." 

                                         
 221/14لقاء الباب املفتوح، ابن عثيمني  (1)
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لنيب ك االعتناء مبا يرد عن ا"وإذا علم هذا علم عظمة التعبد ابلعناية ابلوحي وكذل .487
 - عليه وسلم صلى هللا -والتعبد مبا فيه، وإذا علم أن سنة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -

 وحي من هللا جل وعال، فإنه حينئذ يعلم شرف ذلك العلم وفضله عند هللا سبحانه وتعاىل.

صلى هللا  - كام النيبعليهم رمحة هللا كثريا ما يعتنون مبعرفة أح كان السلف الصاحلوقد 
وأحواله، وكذلك فإن جمالس الذكر إمنا هي جمالس احلالل واحلرام ليست هي  -عليه وسلم 

جمالس القصاص وحنوها، إمنا هي جمالس احلالل واحلرام، معرفة الفقه ومعرفة أحكام القرآن 
قال:  كوتفسريه وحنو ذلك، فقد أخرج أبو نعيم يف كتابه احللية من حديث أيب عبد املل

حدثنا يزيد بن مسرة أبو هزان قال: مسعت عطاء اخلرساين يقول: جمالس الذكر هي جمالس 
 احلالل واحلرام.

وقد أخرج أيضا أبو نعيم من حديث حيىي بن كثري قال: تعلم الفقه صالة، ودراسة القرآن 
 صالة.

عاىل فإنه يعلم وتوحي من هللا سبحانه  -صلى هللا عليه وسلم  -فإذن إذا علم أن سنة النيب 
صلى هللا عليه  -شرف ذلك العلم وعظمة األجر عند هللا سبحانه وتعاىل ملن تتبع سنة النيب 

وتفقه فيها، وسعى يف حفظها ويف معرفة صحيحها من سقيمها، والذب عنها،  -وسلم 
وهذا من أرفع الدرجات عند هللا ملن رزق االخالص والنية الصاحلة، وقد قال حيي بن حيي 

لنيسابوري: الذب عن السنة أفضل من اجلهاد يف سبيل هللا. قيل له: الرجل ينفق ماله ا
 ويتعب نفسه وجياهد، فهذا أفضل منه؟، قال: نعم بكثري..

وقد قال ابو عبيد القاسم بن سالم: املتبع للسنة كالقابض على اجلمر، وهو عندي اليوم 
 أفضل من الضرب ابلسيوف يف سبيل.

ل اجلهاد كما يدل على فضل السنة حيث وقع التفضيل بينهما لعلو وهذا يدل على فض
 (1)شأهنما يف االسالم.." 

 "نصائح وإرشادات لطالب العلم .488

أواًل: عدم االستعجال يف طلب العلم: ينبغي على طالب العلم أال يستعجل يف طلب العلم، 

                                         
 8من شرح بلوغ املرام للطريفي، عبد العزيز الطريفي ص/ (1)
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والشرح فقد  بسطفبعض طالب العلم يقول: لو استمرينا يف قراءة مَت على طريقة ما ابل
منكث سنوات، وحنن نريد يف أقرب فرصة أن ننتهي من هذا العلم، وهذا الكالم يعترب من 

لزمان رمحة هللا عليهم يعتنون بطول ا كان السلف الصاحلآفات العلم يف هذا الزمان، فقد 
سالم، يف طلب العلم، فكلما طال زمان طالب العلم كلما أحبه هللا، وهيأه ملرتبة عظيمة يف اإل

وكلما استعجل طالب العلم فظهر للناس ظهر على قصور، وحب االنتهاء من العلم بداراً 
 يدل على وجود الفتنة يف قلب صاحبه، وأنه حيب الظهور للناس.

فينبغي على اإلنسان أن ال يستعجل وأن يرتيث، فقد تفقه علماء اإلسالم على أئمة سنوات 
يدي اإلمام  على -وهو إمام من أئمة احلديث والفقه-عظيمة؛ فقد تفقه عبد هللا بن وهب 

مالك رمحه هللا تعاىل أكثر من عشرين سنة، وكان سواده ال يفارق سواد اإلمام مالك رمحة 
 هللا عليه.

وكانوا يالزمون العامل يسمعون ما يقول، ويعملون مبا أيمر به، مث ال ميكن أن يفوهتم جملس 
ن األمر وهذا م-هتم فتوى، حىت إن بعض أئمة اإلسالم من جمالس العلم، وال ميكن أن تفو 

كان الرجل منهم أو الصاحب   -العجيب الذي يدل على حرص السلف وطول الصحبة
للعامل يقول: حضرته عند بئر كذا، وقد سئل عن مسألة كذا وكذا يف الطالق أو البيع، فهذا 

 يدل على أهنم كانوا يالزمون العلماء مالزمة اتمة.

اإلمام مالك رمحة هللا عليه أنه ملا قرئ عليه املوطأ فيما يقرب من عام قال: )كتاب وذكر عن 
ألفته يف أكثر من عشرين سنة، تقرؤونه يف عام! ما أقل ما تفقهون( أي: ما أقل ما يكون 

 لكم من الفقه.

ف دفإايك أن تقول يف البداية: ال أستطيع أن أداوم على ذلك اجمللس؛ ألن الزمان يطول، فاهل
أن تعمر األوقات يف طاعة هللا، والشرف أن تتشرف اآلذان بسماع كالم هللا وكالم رسوله 

 صلى هللا عليه وسلم.

فلذلك ال ينبغي االستعجال يف حتصيل هذا العلم، وأنبه على هذا األمر؛ ألن احللق يف العلم  
 وصول أو يفكثرية، فيستعجل كثري من طالهبا، وقد ينقطع عنها الناس بسبب االستعجال 

 بلوغ النهاية يف العلم، فال يزال اإلنسان يف طاعة ما صرب على طلبه.

 فينبغي على طالب العلم املوفق أن جيعل نصب عينيه حلده حىت ينتهي من العلم.
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وأذكر علماء أجالء ومشايخ فضالء كانوا مع علمهم وجاللة قدرهم جيلسون يف جمالس 
 شيئاً. بعض املشايخ كأهنم أطفال ال يفقهون

فطالب العلم الذي يريد مرضاة هللا عز وجل يصرب، ويطول زمانه يف طلب العلم وصحبة 
 العلم.

ولذلك أقول: خرٌي لنا أن نتقن هذا العلم املبارك، وأن نقرأ مسائله بتفصيل وبيان مع ضبط 
 اولو طال الزمان، وذلك خري من أن يكون على سبيل العجالة، ونسأل هللا العظيم أن يرزقن

 الصرب، وأن يرزقنا التحمل لذلك.

اثنياً: حتضري الدروس: ينبغي على طالب العلم أن يقرأ الدرس ولو مرة واحدة على األقل، 
وأكمل ما يكون من التحضري الصورة التالية: أن يقرأ املَت أو الباب الذي يريد أن يشرحه 

احدة، ا، ومير عليه مرة و ثالث مرات، ويقرأه مع إدمان نظر، مث أيخذ أبسط الشروح وأخصره
وحياول أن يكون عنده تصور ولو أبتداًء للذي قاله املصنف، مث بعد ذلك حيضر يف حلقة 

 علم، مث يرجع ويقرأه املرة واملرتني.

ويف اخلامتة أن يدون ما علق بذهنه كتابًة، فبعد أن يقرأ ثالث مرات وحيضر الدرس ويعلق 
أكثر كلما ضبط، مث بعد ذلك يكتب شرحاً خمتصراً  يقرأ الدرس مرة أخرى أو مرتني، وكلما

من إمالئه، مث يرفع هذا الشرح ويستذكر به دائماً، وحبذا لو أنه بعد انتهائه من هذا الشرح 
 (1)املبسط يعرضه على عامل يستبني فيه صحة ما كتبه ودونه.." 

 "سنن الوضوء .489

 قال رمحه هللا تعاىل: ]ومن سنن الوضوء السواك[ .

ه هللا: )ومن سنن الوضوء( السنة: أصلها الطريقة، وسن الشيء: إذا شرعه، واملراد يقول رمح
هبا: من سنن النيب صلى هللا عليه وسلم يف عبادة الوضوء، واملراد ابلسنة: ما يثاب فاعله وال 

 يعاقب اتركه.

ليه وسلم أو عويشمل ذلك السنن القولية والفعلية والتقريرية، أي: اليت قاهلا النيب صلى هللا 
 فعلها أو فعلت وأقرها، فكل ذلك يوصف بكونه سنة وال يطلب من املكلف طلب إلزام.
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)من سنن الوضوء( يعين: من هدي النيب صلى هللا عليه وسلم الذي ينبغي للمكلف 
 ويستحب للمكلف أن حيرص عليه وحيافظ عليه.

ة؛ نن أهنا أمور سهلة ويسري وهنا أنبه على أمور: أواًل: أن بعض طالب العلم يفهم من الس
فيتساهل يف تركها، وكم مسعنا من بعض املنتسبني للعلم من يقول: هذا سنة ال حرج فيه! 
فإذا جاءه السائل قال له: هذه سنة وخفف من أمرها، وال حرج أن يبني له عند احلكم إذا 

ترب قول عظن السائل وجوهبا أن تقول له: سنة ال حرج، لكن احلرج أن يستخف ابلسنن وي
العلماء: إنه سنة طريقًا للرتك، فأخذ بعض طالب العلم أنه إذا قيل: سنة، يعين: أنه يرتك 
وال حرج يف تركه، لكن أهل الفضل والكمال وأقرب الناس للخري وأحبهم إىل هللا وأقرهبم 

 جناة وسالمة وعلو شأن يف دينه من كان حمافظاً على هدي النيب صلى هللا عليه وسلم.

أبو بكر صديق هذه األمة رضي هللا عنه وأرضاه: )وهللا ال يبلغين شيء من سنة النيب  وقال
صلى هللا عليه وسلم وهديه إال فعلته، إين أخاف إن تركت شيئاً من هديه أن أضل( ولذلك 
ينبغي لإلنسان املوفق دائمًا يف أي عبادة أن يسأل عن هدي النيب صلى هللا عليه وسلم 

ا ، وأخشع الناس يف العبادة، وأكثرهم توفيقًا هلا وأكثرهم شعورًا بلذهتوحيرص على تطبيقه
وحصوالً لثواهبا ومثرهتا وحسن عاقبتها هو أكثرهم متابعة للنيب صلى هللا عليه وسلم، ولذلك 

[ 158طريقه طريق إىل اجلنة، وسبيله سبيل الرمحة: }َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن  ]األعراف:
بع النيب صلى هللا عليه وسلم وحرص على اقتفاء أثره والسري على هنجه فهو أقرب فمن ات

 الناس إىل اخلري.

وكان العلماء رمحهم هللا يقولون: إن أقرب الناس لقبول العبادة من كان موفقاً يف إصابة السنة 
عليه  فيها، فأي عبادة تسمعها أو تعلمها وتريد أن تطبقها فاسأل كيف كان النيب صلى هللا

  -هممع جاللة علمهم وعلو قدر -رمحة هللا عليهم  كان السلف الصاحلوسلم يفعلها، وقد 
كانوا جيلسون مع الصحابة ويسألون عن كيفية فعل النيب صلى هللا عليه وسلم لكثري من 
األعمال، ورمبا سألوا عن أوضح األشياء، قال أحدهم: شهدت عمر بن احلسن سأل عبد 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: كيف كان النيب صلى هللا عليه وسلم هللا بن زيد صاحب 
يتوضأ للصالة؟ سبحان هللا! الوضوء الذي كان يعرفه صغار التابعني قبل كبارهم، فيدخل 
هذا العامل اجلليل على هذا الصحايب ويقول له: كيف كان يتوضأ عليه الصالة والسالم؟ 
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 لنيب صلى هللا عليه وسلم.فكانوا حيبون السنة وحيبون التأسي اب

فينبغي أن يعلم أن قوله: )ومن سنن( أنه ليس املراد به أن نتساهل ونرتك، وإمنا املراد الداللة 
حىت نعلم ونعمل هبا وندعو إليها، علمًا وعمالً، ونسأل هللا العظيم أن جيعلنا من هداهتا 

 (1)ودعاهتا.." 
 "مشروعية املسح على اخلفني .490

، الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني بسم هللا الرمحن
 وعلى آله وصحبه أمجعني.

أما بعد: فيقول املصنف رمحه هللا: ]ابب مسح اخلفني[ تقدم يف مباحث الوضوء: أن املسح: 
س أهو إمرار اليد على الشيء، تقول: مسحُت الكتاب، إذا أمررَت يدك عليه، ومسحُت بر 

 اليتيم، إذا أمررت يدك عليه.

وقوله رمحه هللا: )ابب مسح اخلفني( اخلفان: مثىن ُخف، وهو النعل من اجللد أو األدم الذي 
 يكون للقدم.

واألصل فيه يف الشرع أن يكون ساتراً ملوضع الفرض، وذلك من أطراف األصابع إىل الكعبني، 
 ومها داخالن.

ضع سأذكر لك مجلة من األحكام املتعلقة برخصة املسح كأنه يقول رمحه هللا: يف هذا املو 
 على اخلفني.

أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله: فقد تكلم املصنف رمحه هللا على صفة الوضوء 
الشرعية، فلما فرغ من بياهنا وذِْكِر املواضع اليت أمر هللا عز وجل بغسلها أو مسحها انسب 

عضاء الوضوء ومها الرجالن؛ حيث رخَّص هللا جل وعال أن يذكر ما يتعلق آبخر عضو من أ
على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم أن ميسح املكلُف على ساتٍر خمصوٍص هلما، فناسب 
بعد الفراغ من ابب الوضوء أن يذكر ابب املسح على اخلفني؛ ألنه متعلق آبخر فرض من 

 فرائض الوضوء وهو َغسل الرجلني.

خصة من رخص الشرع، وهذه الرخصة ثبتت مشروعيتها ابألحاديث واملسح على اخلفني ر 
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 الصحيحة الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم، حىت بلغت مبلغ التواتر.

صحاب أربعون حديثًا عن أ -أي: يف املسح على اخلفني-قال اإلمام أمحد رمحه هللا: فيه 
 النيب صلى هللا عليه وسلم.

 سبعني حديثاً. وقال بعض العلماء: إهنا بلغت

يشري إىل أن املسح على اخلفني مما تواترت النصوص ابلداللة -ولذلك قال بعض الفضالء 
عن احلديث املشهور: مث من املشهور ما تواترا وهو ما يرويه مجع ُحِظرا َكِذهُبم  -على جوازه

ن ستني ممن م ُعْرفاً كمسح اخُلفِ  رفُع اليدين عادٌم للُخْلِف وقد روى حديثه َمن كتبا أكثر
َصِحبا أي: أكثر من ستني من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم رَووا هاتني احلادثتني عن 
املصطفى صلى هللا عليه وسلم: األوىل: رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام، ففيها أكثر من 

 ستني حديثاً عن النيب صلى هللا عليه وسلم.

 الثانية: املسح على اخلفني.

 ليت وردت يف املسح على اخلفني: منها ما هو قويل.واألحاديث ا

 ومنها ما هو فعلي، أي: ما يدل على فعل النيب صلى هللا عليه وسلم إايه.

 ولذلك ال إشكال يف مشروعيته.

 عندهم خالف يف الصدر األول. -رمحة هللا عليهم- وكان السلف الصاحل

عنه  د صحايب ينكر املسح إال ُرويوقال بعض العلماء ومنهم احلافظ ابن عبد الرب: ال يوج
 عكُسه، أي: إثبات املسح، ولذلك اتفقت الكلمة على مشروعية هذه الرخصة.

وأُثِر عن بعض السلف من العلماء أنه خصها ابلسفر؛ لكنه قال أبصلها، وهو إحدى 
 الرواايت الثالث عن اإلمام مالك رمحة هللا عليه.

ديث ابلسفر؛ حلديث حذيفة يف احَلَضر، وهو حوسنبني أن الصحيح: أهنا رخصة ال ختتص 
يف صحيح مسلم: )أن النيب صلى هللا عليه وسلم ابل عند ُسباطة قوم قال: فصببُت عليه 

 (1)الوضوء، فتوضأ ومسح على خفيه( وذلك يف احلضر.." 
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 "حكم استقبال القبلة للعاجز واملسافر .491

 قال رمحه هللا تعاىل: ]فال تصح بدونه إال لعاجز[ .

قوله: ]فال تصح بدونه[ أي: الصالة، والفاء للتفريع، أي: إذا علمت رمحك هللا أن استقبال 
القبلة الزم على املكلَّف وواجب عليه، فال تصح الصالة مطلقاً سواءٌ أكانت انفلة أم فريضة 
إذا مل يستقبل القبلة، وذلك ألمر هللا عز وجل هبا وتعيينها على املكلَّف، إال ما استثناه 

 الشرع.

 قال رمحه هللا تعاىل: ]إال لعاجز[ .

 قوله: )إال( استثناء، والقاعدة أن االستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ.

وقوله: )لعاجز( العاجز يكون على أحوال، كاإلنسان املريض الذي يكون مشلواًل وال 
صالة، وليس عنده اليستطيع أن يتحرك مييناً أو مشااًل، وكان على جهة غري القبلة، وحَضرته 

أحد حيرِفه إىل جهة القبلة، فحينئٍذ يصلي على حالته، خاصة إذا خرج عليه الوقت وهو 
 ُ على تلك احلالة؛ ألن التكليف شرطه اإلمكان، وقد قال هللا عز وجل: }ال يَُكلِ ُف اَّللَّ

حرف سعه أن ين[ ، وهذا ليس بوسعه أن يستقبل، وليس بو 286نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها  ]البقرة:
 إىل القبلة، فيبقى على العذر ملكان العجز املتعلق به.

ولو أن إنسااًن رُِبط يف بئر أو يف مكان حبيث ال يستطيع أن يتحول أو ينحرف، أو رُبط 
ابجلدار وكان وجهه إىل غري القبلة، أو ُسجن يف موضٍع فُوِضع وجهه على غري القبلة، وال 

لي على حالته؛ ألنه عاجز، والتكليف شرطه اإلمكان، يستطيع أن يتحرك، فإن هذا يص
 والعجز يوجب سقوط التكليف، فلذلك ال ُيكلَّف.

 قال رمحه هللا تعاىل: ]ومتنفل راكب سائر يف سفر[ .

قوله: )ومتنفِ ٍل( أي: يف سفر، فَيخرج املفرتض، فإن املفرِتض جيب عليه أن يستقبل يف 
بت يف دابته ويستقبل، ودليل استثناء املتنفِ ل ما ثالسفر، وبناًء على ذلك ينزل من على 

الصحيحني من حديث ابن عمر قال: )كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي يف السفر 
 على راحلته حيث توجهت به( .

فهذا احلديث دل على أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم كان من هديه يف السفر أن يصلي 
قبل ل على أنه ال يتعنيَّ عليه أثناء ركوبه على الدابة أن يستحيثما توجهت به الدابة، فد
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 القبلة، وإمنا يصلي حيثما انصرفت الدابة.

الدليل الثاين: حديث أنس يف الصحيح، وقد رواه ابن سريين رمحة هللا عليه يقول: )خرجنا 
ن اكفلم ينتظروه حىت يدخل املدينة، ولكن -نتلقى أنس بن مالك حني قِدم من الشام، 

لُّون أصحاب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم السلف الصاحل قال: فلقيناه  -رمحهم هللا جيُِ
فقالوا: رأيناك  -يعين على غري القبلة-بعني التمر وهو على دابته، ووجهه من ذي اجلانب 

تصلِ ي على غري قبلة! فقال: لوال أين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يفعله ما 
 ه( .فعلت

فدل على أنه من هديه عليه الصالة والسالم الصالة على النافلة يف السفر حيثما توج هت 
 به.

فإذا ثبت أن املتنفِ ل على الراحلة يف السفر يصلي حيثما توجََّهْت به راحلته فهنا مسائل 
حرام، إلينبغي التنبيه عليها: املسألة األوىل: أنه ينبغي عليه أن يستقبل القبلة عند تكبرية ا

وذلك حلديث أيب داود، وهو حديث حسن، وما ورد من األحاديث املطلقة عن ابن عمر 
وأنس مقيد مبا ورد هبذا احلديث، ولذلك نقول: إن حديث ابن عمر ذكر األصل، والقاعدة 

 أن الذي يُفصِ ل يُقدَّم على الذي جُيِمل.

ليه املفصِ ل الذي ه، هذا يُقدَّم عفكونه جُيِمل ويقول: كان يصلي على دابته حيثما توجَّهت ب
ال يبنيِ  أنه عند تكبرية اإلحرام حَيِرف دابته ويستقبل القبلة، وبناءً على ذلك ال بد من استقب

 القبلة عند تكبرية اإلحرام.

فإذا كان على بعرٍي حَرف البعري واستقبل جهة الكعبة وكربَّ مث عَطف البعري على جهة السري، 
 أمكن.وهذا ابلنسبة إذا 

إلنسان يف السيارات، فلو كان ا -مثالً -املسألة الثانية: إذا مل ميكنه ذلك كما هو احلال اآلن 
يف السيارة والسيارة منطلقة، خاصة إذا كان راكبًا فإنه حمكوم بقيادة غريه، فحينئٍذ ُيكربِ  

ملشقة ا حيثما توج هت به السيارة للتعذُّر، فُيستثىَن من هذا األصل التعذُّر أو حصول
الشديدة، قالوا: وأيضًا يف حكمها القاطرة يف القدمي، وكذلك القطار يف احلديث، فإن 
اإلنسان إذا أراد أن يتنفل يف قطار أو طيارة أو سيارة وتعذَّر عليه أن ينحرف، فحينئٍذ يكرب 

 على الوجهة اليت هو فيها.
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ولكن هذا  رجع إىل وضعه،وإن كان بعض العلماء اجتهد فقال: ينحرف ِبسمه ويكربِ  مث ي
 الفعل فيه إشكال، وحيتاج إىل نظر.

وبناًء على ذلك إذا ثبت أن األصل أنه يكربِ  تكبرية اإلحرام مث يعطف الدابة وميشي، فإذا 
مشت الدابة فحينئٍذ الرخصة أن متشي يف مسريها الذي هو أصل سريها، وهذا حمل الرخصة، 

ه املقصود إىل مسرٍي آخر كان كاحنرافه عن القبلة؛ ألنقالوا: فإن احنرفت الدابة عن مسريها 
إمنا جاز له ملكان احلاجة، فهو يستقبل جهته اليت ذهب إليها كسبًا لوقته، فإذا كان عنده 
 من الوقت أن ينحرف عن طريقه، فاألوىل أن ينزل ويستقبل قبلة هللا اليت أوجبها على عباده.

 هو ماٍض إليها، فإن احنرفت دابته فإنه يكون كما لوإذاً ال بد وأن يكون على الوجهة اليت 
احنرف عن القبلة قصداً، وهذا إذا مل توجد حاجة، أما لو احنرفت اضطراراً، أو احنرفت كما 
حيدث اآلن يف السيارات أن تنحرف لعارض أو حلاجة فهذا ال يؤثر؛ ألنه يف حكم القصد 

 لصالته على الدابة.الذي مشى عليه اإلنسان من حاجته، فهذا ابلنسبة 

املسألة الثالثة: قالوا: إن هللا عز وجل لطف ابلعباد وخفَّف عليهم، وهذا من شرف العبادة 
أن جعلهم يف عبادة حىت وهم على الدواب، فيؤجُر املسافر على ذكر هللا عز وجل وهو على 

دواهبم  ىدابته وبعريه، فكان من رمحة هللا عز وجل أن أجاز للمسلمني أن يصلوا وهم عل
 حىت ال يفوت املسافر اخلري، وبناًء على هذا تكون هذه الرخصة أصل.

املسألة الرابعة: لو أن إنساانً كان مسافرًا وراكبًا على دابته عَرفنا حكَمه، فَهب أنه ميشي 
، مث ينحرف  على قدمه، فما حكُمه؟ قالوا: إذا مشى على قدمه فإنه يستقبل القبلة ويكربِ 

ه، فإن جاء وقت الركوع وَقف وركع، وقالوا: َيُسوغ له أن يركع ماشياً؛ ألنه وميشي يف مسري 
ال يُعذر ابلركوع مثل الذي على الدابة؛ ألن الذي على الدابة يومي إمياء، وال يلزمه أن يقوم 

 ويركع؛ ألنه رمبا سقط، كاحلال يف السفينة أو حنوها.

ك سجد وهو على وجهه، وال يُعَذر برت مث إذا كان ميشي يركع وهو على وجهه، قالوا: مث ي
 (1)ركوٍع وال سجود، فُيفرَّق بني املاشي والراكب على دابته من هذا الوجه.." 
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 "حكم احلائل بني أعضاء السجود واألرض .492

قال رمحه هللا تعاىل: ]ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده[ ذكران أن هذه السبعة األعضاء 
ن جوب؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر هبا، خالفاً ملُيسجد عليها، وهذا على سبيل الو 
 قال بعدم وجوب السجود عليها.

وبناًء على ذلك فمن سجد فإنه يراعي يف سجوده سجود الرجلني ابلصفة اليت ذكرانها، 
وكذلك سجود الركبتني ابلتصاقهما ابألرض، وسجود الكفني، وذلك ابلتصاقهما ابألرض، 

وذلك بوضعهما على األرض، فلو سجد ورفع رجليه فإنه يُعترب  وسجود اجلبهة واألنف،
آمثاً، وال يصح سجوده يف قول طائفة من أهل العلم رمحُة هللا عليهم، ألمر النيب صلى هللا 
عليه وسلم ابلسجود على هذا الوجه، وكذلك لو رفع إحدى الركبتني متعمدًا دون حاجٍة 

 ان.فإنه أيمث وال يصح سجوده يف قول من ذكر 

فإن وضع أعضاءه على األرض، ووجد احلائل بينها وبني األرض، سواء يف مقدمة اإلنسان 
أم يف مؤخرته، فإن احلائل يف القدمني والركبتني يكاد يكون ابإلمجاع أنه ال يؤثر، وتوضيح 
ذلك: لو صلَّى يف نعليه، فإنه سيكون اعتماده على النعلني، وهذا مع وجود حائٍل متصل، 

 ال يؤثر.فقالوا: 

ل وكذلك احلال ابلنسبة للركبتني، فإنه لو صل ى سيصلي بثوبه، وبناءً على ذلك فاحلائل املتص
ابإلنسان يف هذين املوضعني ابإلمجاع ال يؤثر، وقد كان عليه الصالة والسالم يصلي يف 
 نعليه وخفيه، ومن املعلوم أن اخلف والنعل حيول بني اإلنسان وبني إلصاقه العضو ابألرض

 مباشرة.

أما ابلنسبة لليدين واجلبهة فإن كان على حصرٍي أو سجاد أو مخرة فإنه ابإلمجاع ال يؤثر، 
فقد ثبت يف الصحيح من حديث أنس رضي هللا عنه وأرضاه أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
أاتهم عند أم حرام بنت ملحان رضي هللا عنها وأرضاها قال: فقال لنا: )قوموا فألصل لكم( 

قال أنس: فقمت إىل حصري لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته مباء، فقام عليه ، 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وصففت أان واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، وهذا احلديث 

 يف صحيح مسلم، قالوا: إنه صلى على حصري.

مرة، قالت: ا: )انوليين اخلويف الصحيحني قال عليه الصالة والسالم لـ عائشة رضي هللا عنه
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إين حائض، قال: إن حيضتك ليست يف يدك( واخلمرة: أصلها من مخ ر الشيء إذا غطاه، 
وهي قطعة توضع لكي حتول بني الوجه وبني األرض ُيسجد عليها وتكون من قماش،  

 كالسجادة الصغرية، وكالقطعة اليت تسع مقدم اإلنسان، أو تسع غالب أجزائه.

أن احلائل ابلسجاجيد ال يؤثر، وأن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يرده ومل فهذا يدل على 
 يعتربه مؤثراً يف سجوده.

والسنة أن اإلنسان إذا كانت أعضاؤه على األرض أن تلي األرض، فإن ُوِجد هذا احلائل 
 الذي ال يؤثر فال إشكال.

يف حٍر شديد، فلو لكن لو أن إنسااًن قصد وضع احلائل للحاجة إىل ذلك، كأن يكون 
سجد رمبا أضر ِببهته وأنفه فيؤثر عليه، فهل له أن يبسط طرف الثوب مثل كمه أو طرف 

 الرداء، وجيعله حتته إذا سجد لكي يكون أرفق به؟

A  ثبت احلديث عن الصحابة رضوان هللا عليهم أهنم كانوا إذا أرادوا أن يسجدوا بسط
 يف صالهتم مع رسول هللا صلى هللا عليهأحُدهم طرف ثوبه فسجد عليه من شدة احلر 

وسلم، فال حرج أن يكون ما يسجد عليه حائالً، ولو حبائل متصل، وهذا الذي دعا املصنف 
 إىل أن يقول: )ولو مع حائل( إشارًة إىل هذا األصل الذي دلت السنة عليه.

إنه إذا  ل:السجود مع احلائل إذا مل توجد إليه حاجة فهو ممنوع، وشدد بعض العلماء فقا
احتاج إىل حركة وأفعاٍل من أجل احلائل فإنه ال يبعد أن أيمث، كأن يسحب شيئاً من أجل 
أن يسجد عليه، فيتكلف دون وجود احلاجة، ومن أمثلة ذلك أن يصلي املصلي فتنقلب 
سجادته، ويكون إبمكانه أن يسجد على األرض، فال ينبغي له أن يشتغل بقلب السجادة؛ 

ئدة، خاصًة يف الفريضة، ومن مشاخينا رمحة هللا عليهم من كان يشدد يف ذلك، ألهنا حركة زا
خاصًة طالب العلم، ملقام اهليبة والوقوف بني يدي هللا عز وجل، وقد قال عليه الصالة 
والسالم: )إن يف الصالة لشغال( ، فكونه ال توجد احلاجة ويشتغل بقلب السجادة وردها، 

ريح، فإنه اشتغاٌل مبا ال أتثري له يف الصالة، وليس من جنس خاصًة إذا كان هناك هواء و 
أفعال الصالة، فليرتكها على حاهلا، ويتفرغ لطاعته هلل عز وجل ابلسجود على األرض، بل 

 أبلغ وأعظم قربٍة إىل هللا عز وجل أن يعفِ ر اإلنساُن جبينه ابلسجود هلل سبحانه وتعاىل.

ىت  صلى هللا عليه وسلم أنه سجد على الطني حوقد ثبت عن خري خلق هللا، وحبيب هللا
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رئي أثر املاء والطني يف جبهته صلوات هللا وسالمه عليه، وهذا من أبلغ ما يكون من الذلة، 
ولذلك ملا أثىن هللا على أصحاب نبيه صلى هللا عليه وسلم وزك اهم قال سبحانه: }ِسيَماُهْم 

 [ .29الفتح:يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد  ]

تكلف  -ناكما قل-فلذلك كلما سجد على األرض وتذل ل هلل عز وجل كان أبلغ، وال ينبغي 
 وجود احلائل، خاصة مع احلركات يف الصالة، أما قبل الصالة فلو وضع احلائل فال أبس.

وهنا مسألة خيشى فيها على دين اإلنسان، وقد أشار إليه بعض أهل العلم وهي أن بعض 
 تتبع املواضع احلارة للصالة فيها، حىت حترتق جبهته، ليكون شعار الصالح يفاملصلني ي

وجهه نسأل هللا السالمة والعافية )خسر الدنيا واآلخرة ذلك هو اخلسران املبني( ألنه يريد 
الرايء ويريد ما عند الناس من التزكية والثناء، فال جيوز لإلنسان أن يبالغ يف سجوده يف 

 تب على السجود فيها حصول األثر، وهكذا الضغط على اجلبني حىت يظهراملواضع اليت يرت 
 يف وجهه أثر السجود، فهذا ال ينبغي، إمنا ينبغي أن يرتك األمر على ما هو عليه دون تقصُّد.

رضوان هللا عليهم خيافون من ظهور اخلري من اإلنسان فضاًل عن أن  وكان السلف الصاحل
 عنهم وأرضاهم، وكان الرجل منهم إذا اطُّلع على عبادته يطلبوا أمارات الصالح رضي هللا

ة رمبا بكى وأشفق على نفسه من الفتنة، فنسال هللا السالمة والعافية، فاملبالغة يف وضع اجلبه
على مكان السجود حىت تؤثر يف اجلبني، أو تؤثر يف مارِن األنف كل ذلك مما ينبغي لإلنسان 

: }َوِإَذا ادته، وأن جيعلها هلل، فإن هللا وصف أهل النفاق أبهنمأن حيذره، وأن يتقي هللا يف عب
[ ، 142قَاُموا ِإىَل الصَّالِة قَاُموا ُكَساىَل يـُرَاُءوَن النَّاَس َوال َيْذُكُروَن اَّللََّ ِإالَّ َقِلياًل  ]النساء:
 (1)فنسأل هللا أن يعيذان من أخالقهم، وأن يرزقنا اإلخالص يف األقوال واألعمال.." 

 "أمور ينبغي اإلملام هبا ملن ويل أمر املريض .493

من األمور اليت ينبغي على من ويل أمر املريض أن يكون على إملام هبا إذا رأى أمارات املوت: 
أن يذكر سعة رمحة هللا عز وجل، فعند قرب األجل ينبغي دائماً االستكثار من ذكر اآلايت 

نه  اإلنسان ابهلل جل وعال، وحتسن ظواألحاديث وقصص السلف الصاحل اليت تقوي يقني
ابهلل سبحانه وتعاىل، فيتلو آايت الرمحة وآايت املغفرة، وآايت اجلنة وما أعد هللا فيها لعباده 
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 من رفعة الدرجات والنعيم املقيم والرضوان العظيم، فهذه حُتسن الظن ابهلل سبحانه وتعاىل.

ها ذكُر نه أن يقرأ عليه األحاديث اليت فيورد عن بعض السلف أنه ملا حضرته الوفاة، أمر اب
 رمحهم هللا حيبون ذكرها عند املوت؛ ألهنا حتسن الظن، ويف فكان السلف الصاحلالتوبة، 

احلديث الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال قبل أن ميوت بثالث ليال: )ال 
 ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن ابهلل عز وجل( .

ذا: أن امليت إذا نزل به املوت، وكان قد هتيأ له حبسن الظن ابهلل، أحب لقاء والسبب يف ه
هللا فأحب هللا لقاءه؛ واملرء خيتم له مبا كان عليه من خرٍي أو شر، فنسأل هللا العظيم أن خيتم 

 لنا ولكم خبامتة احلسىن.

قيل له: ما فعل ف -كما روى أبو نعيم يف احللية-ورئي سلمان الفارسي رمحه هللا بعد موته 
 هللا بك؟ قال: ما وجدت مثل حسن الظن ابهلل.

فحسن الظن ابهلل عز وجل من الفأل احلسن، وهو يقوي يقني اإلنسان ابهلل سبحانه وتعاىل، 
وملا ُشكي للنيب صلى هللا عليه وسلم أن اإلنسان رمبا يتفجع ويكره املوت قال: )إمنا ذلك 

ب هللا فبشرته مبا عند هللا من املثوبة؛ أحب لقاء هللا فأحالعبد الصاحل، إذا حضرته املالئكة 
لقاءه، والعبد الفاجر إذا نزل به املوت فبشرته املالئكة مبا عند هللا من العقوبة؛ كره لقاء هللا 

 فكره هللا لقاءه( نسأل هللا السالمة والعافية.

لفتاوى يف  يف جمموع اومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا-وقد ذكر العلماء رمحهم هللا 
أن السلف الصاحل تساحموا يف بعض الرؤى والقصص واملنامات، بشرط  -اجلزء الثامن عشر

أال تعارض األصول الشرعية، وأال تشتمل على حماذير؛ فبعض الرؤى اليت تتضمن ما دلت 
 ربعليه النصوص يف الكتاب والسنة من حسن الظن ابهلل، ال حرج أن حيكيها اإلنسان وخي

عنها ما مل تعارض كتاب هللا وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ألن ما عند هللا فوق ما فيها 
من البشارة؛ فإنه مهما كان يف نفسك من حسن الظن ابهلل، فاعلم أن هللا فوقه دون أن 

 خيطر لك على ابل.

ا أفاق يف ومل أثر عن اإلمام مالك رمحه هللا أنه مرض مرَض املوت، فأغمي عليه ثالثة أايم،
قالوا له: كيف أنت اي أاب عبد هللا؟ قال: أرى  -وكان آخر أايمه من الدنيا-اليوم الرابع 

ولكنكم ستعاينون من رمحة هللا ما مل خيطر لكم على  -أي ما أظن إال أين ميت-املوت 
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 ابل.

ئل دال وهذه بشارٌة عظيمة من هذا اإلمام العظيم رمحة هللا عليه، ولذلك إذا رأى املؤمن
البشائر، ورأى أمارات السرور من املالئكة اليت تتلقاه؛ لو خري  ساعتها بني الرجوع إىل الدنيا 

 وما عند هللا الختار ما عند هللا على أهله وماله وولده والناس كافة.

فال شك أن حسن الظن ابهلل مطلوب، فمن يلي املريض يقوي مثل هذه األمور يف نفسه، 
السلف الصاحل وأخبارهم، وكيف كانت خوامتهم؛ فإن ذلك مما ويقص عليه من قصص 

 (1)يقوي يقينه ابهلل سبحانه وتعاىل؛ ويعينه على ما هو فيه من شدة املوت وسكراته.." 
 "حكم الغلو يف اخلوف من القرب وعذابه .494

 

Q  هل اخلوف على امليت من عذاب القرب وما آل إليه من نعيٍم أو عذاب يـَُعد من عدم
 الرضا؟ أاثبكم هللا.الصرب و 

 

A  ،إذا مات امليت وهو على إحسان وطاعٍة وبٍر هلل عزَّ وجلَّ؛ فإنه يرجى له اخلري والرمحة
ِر اْلُمْؤِمِننَي  ]البقرة: [ فهو 223وهللا تعاىل يقول: }َواتَـُّقوا اَّللََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمالُقوُه َوَبشِ 

 سبحانه وتعاىل، ولو رأيت املؤمن وهو يف يقول لك: ستلقاين وأبشر؛ فالظن به حسن
سكرات املوت يرى ما عند هللا من البشائر ومن اخلري، فلو ُخريِ  ساعتها بني أهله وماله 
وولده والناس كافة، وبني إقباله على ربه الختار ما عند هللا عزَّ وجلَّ؛ ملا يرى من رمحته، 

نسان  سبحانه وتعاىل، وإال لو علم اإلوالناس تفزع من هذا، ولكن هذا كله ضعف إميان ابهلل
مقدار رمحة هللا وحلمه ولطفه بعباده سبحانه وتعاىل، لكان أشد شوقاً إىل ربه من شوقه إىل 

 أهله وولده.

ولذلك ملا قدم سليمان بن عبد امللك رمحه هللا على املدينة قال: اي أاب حازم! كيف القدوم 
قدم على أهله، فلو غاب اإلنسان عن أهله وجاء على هللا؟ قال: أما احملسن فكالغائب ي

من غربة وقدم عليهم فهو قدوم البشر والسرور والفرح واحلبور، وما عند هللا أجل وأمسى؛ 
فإن هللا وصف اجلنة ونعيمها وسرورها ولذة أهلها وهبجتهم، وما هم فيه من الرمحة والغفران 
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)أعددت لعبادي ما ال عنٌي رأت، من رٍب راٍض عنهم غري غضبان، ومع هذا كله يقول: 
 وال أذٌن مسعت، وال خطر على قلب بشر( .

مع هذا كله ومع ما وصف هللا يف كتابه سبحانه وتعاىل من الصفات العظيمة واملنازل اجلليلة 
الكرمية يقول: )وال خطر على قلب بشر( ، فمعىن ذلك أن عنده من الرمحات والفضائل ما 

شيخ اإلسالم رمحه هللا يقول: إن بعض املنامات اليت تقوي أصول هللا به عليم؛ ولذلك كان 
يذكروهنا حلسن الظن ابهلل عزَّ وجلَّ، وقد ذكر هذا يف اجلزء  كان السلف الصاحلالشرع 

الثامن عشر من جمموع الفتاوى، قال: كانوا يتساحمون يف بعض املنامات اليت ال تعارض 
 أصول الشرع.

 احللية عن سلمان الفارسي رضي هللا عنه أنه مات ورئي بعد وقد ذكر اإلمام أبو نعيم يف
موته، فقيل له: ما فعل هللا بك؟ قال: ما وجدت بعد اإلميان أفضل من حسن الظن ابهلل 

 عزَّ وجلَّ.

فإن اإلنسان إذا أحسن ظنه ابهلل فإن هللا ال خييبه، فإن العبد يقدم على هللا وهو ضعيف 
سه اله وولده وحوله وقوته، وهللا عزَّ وجلَّ أرحم ابلعبد من نففقري أسري، ختلى عن أهله وم

 بنفسه.

فكيف يكون الظن إذا كان اإلنسان يقدم وهو حيس أنه فقري إىل رمحة هللا، وأنه فقري إىل 
عفوه ولطفه، أفيخيبه سبحانه؟! حاشاه، فهو سبحانه يرحم من مل يسأله، فكيف مبن سأله 

مليت أن حيسنوا الظن ابهلل عزَّ وجلَّ، وأن يعلموا أن ما قدم ورجاه! ولذلك ينبغي على أهل ا
عليه ميُتهم من رمحة هللا وعفوه ما دام مؤمناً مطيعاً هلل سبحانه وتعاىل أمسى وأسىن، ويصبح 
انصباُب جهِدهم إىل ما هو أهم وهو الدعاء له ابملغفرة، فإنه ولو مات وهو على أفجر ما 

حبسن الظن  -ولو بساعات ما مل يغرغر-يدركه هللا قبل موته يكون ما مل يكن كافراً؛ فقد 
ابهلل؛ قال احلجاج ملا حضرته الوفاة: )اللهم اغفر يل؛ فإهنم يزعمون أنك ال تغفر يل( ، قال 

 عمر بن عبد العزيز: وهللا ما غبطته إال على أمرين: أحدمها: عنايته بكتاب هللا.

 جاج حمباً للقرآن معتنياً به.أي: حبه للقرآن وعنايته به، فقد كان احل

 وأما الثانية: فقوله عند موته: )اللهم اغفر يل؛ فإهنم يزعمون أنك ال تغفر يل( .

فاإلنسان إذا أحسن الظن ابهلل عزَّ وجلَّ قد يدركه هللا عزَّ وجلَّ حبسن ظنه، فيغفر هللا له 



588 

 

فسق وفجور  اإلنسان وهو علىذنوبه، وال يستطيع أحٌد أن يدخل بني العبد وربه، فقد ترى 
 ويرمحه هللا قبل موته وقبل سكرات موته.

وأصدق شاهد على ذلك حديث أيب هريرة الذي فيه قصة الرجل الذي قتل مائة نفس 
وآخرها الرجل العابد، فهذا أمر من أشنع ما يكون من اإلجرام والعتدي حلدود هللا واألذية 

، وجلَّ، فغرب قدميه يف آخر عمره مقباًل على هللا لعباده، ومع ذلك ما خاب ظنه ابهلل عزَّ 
 فقبض روحه مع الصاحلني.

فما خاب ظنه ابهلل حينما قال له العامل: وما مينعك من التوبة؟! يعين: من حيول بينك وبني 
 هللا؟! ومن حيول بينك وبني رمحة هللا؟! فخرج إىل ربه اتئبًا منيباً، فكان تغبريه هلذه األقدام

د هللا سبحانه وتعاىل، عظمت عند هللا هذه األقدام حينما اتب بنفسه وبفعله، عزيزًا عن
فاجتمعت له توبة الظاهر والباطن، فتوبته ظاهرة حينما خرج إىل قرية الصاحلني؛ ألنه ما 
 خرج لقرية الصاحلني إال وهو يريد الصالح، وما خرج لقرية املفلحني إال وهو يريد الفالح.

ند هللا عزَّ وجلَّ، فكيف إذا كانت من اإلنسان احلسنات واخلريات؟! فلما فعل هذا عظم ع
اَّللَِّ إبِِْذنِِه  وهللا تعاىل يقول: }اَي أَيُـَّها النَّيبُّ ِإانَّ أَْرَسْلَناَك َشاِهدًا َوُمَبشِ رًا َوَنِذيرًا * َوَداِعًيا ِإىَل 

ِر اْلُمْؤِمِننَي أبَِنَّ هلَُ  ِ َفْضالً َكِبريًا  ]األحَوِسرَاجاً ُمِنرياً * َوَبشِ  [ و )كبرياً( 47-45زاب:ْم ِمَن اَّللَّ
ِر اْلُمْؤِمِننَي أبَِنَّ هَلُْم ِمَن اَّللَِّ َفْضالً َكِبريًا  ]األحزاب:  [ .47من هللا ليست ابهلينة! }َوَبشِ 

ُهْم َأْسَوَأ الَِّذي َعِمُلوا َوجَيْزِ  ُهْم َأْجَرُهْم أبَِْحَسِن الَِّذي  يَـ ويقول عن أهل اجلنة: }لُِيَكفِ َر اَّللَُّ َعنـْ
 [ .35َكانُوا يـَْعَمُلوَن  ]الزمر:

فاإلنسان إذا أحسن الظن ابهلل عزَّ وجلَّ، وأخذ أبسباب اإلانبة إىل هللا تعاىل؛ فإن هللا ال 
 خييبه.

محوا عليه؛ أن يستغفروا له، وأن يرت  -ولو كان امليت على معصية-فينبغي على أهل امليت 
ينفع األموات، ولو مات وهو على املخدرات وعلى املعاصي واملنكرات، فإنه أحوج  فإن هللا

 ما يكون إىل دعائك.

بل إن من كان على املعصية قد يكون أشد حاجة ألن تدعو هللا أن يغفر له ويرمحه، فهذا 
ل و شيء من رمحة هللا عزَّ وجلَّ ومما أبقاه هللا من حسنات اإلميان للمؤمن بعد موته كما يق

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: إن هللا رحم املؤمن إبميانه حىت بعد موته، ولذلك كانت 
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الصالة عليه والدعاء له بسبب إميانه، فلوال أنه مؤمن ملا صلي عليه وملا دعي له، فما دام 
أنه مات وهو يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا، ومل أيت مبا خيرجه من ملة 
اإلسالم، فهو إن شاء هللا من أهل اجلنة؛ لكن ما كان منه من زالت وهنات فإن عذبه هللا 

[ 23فبعدله، وإن عفا عنه فبمحض فضله: }ال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلوَن  ]األنبياء:
. 

ومغفرته  هنسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن حيسن ظننا فيه، وأن جيعل لنا من رمحته وعفو 
 ولطفه ما مل خيطر لنا على ابل.

 نسأل هللا العظيم أن يتلقاان برمحته أحياًء وأموااتً، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

 (1)وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد.." 
 "كيفية وضع امليت داخل القرب وحال الناس من حوله .495

 رمحه هللا: ]ويضعه يف حلده على شقه األمين مستقبل القبلة[ . قال املصنف

قبل أن ينزله يف القرب يكون هناك على األقل شخصان، وهذا أرفق ابمليت: أحدمها يكون 
 عند رجليه، والثاين عند رأسه.

والسنة أن يوسع من جهة الرأس ومن جهة الرجلني، وقد جاء يف احلديث عن النيب صلى 
م أنه أمر بتوسيعه، فال يكون اللحد ضيقاً مبقدار ما يسع جسد اإلنسان، بل هللا عليه وسل

األفضل أن يوسع احلفر يف جانب القرب من جهة الرأس ومن جهة الرجلني، ألن النيب صلى 
 هللا عليه وسلم أمر بذلك.

مث يوضع على شقه األمين مستقبل القبلة، ففي احلديث الصحيح عن الرباء: )إذا أويت إىل 
ضجعك فتوضأ وضوءك للصالة، مث اضطجع على شقك األمين وقل: ابسم هللا ... ( م

 احلديث.

قالوا: والنوم هو امليتة الصغرى، وأما استقبال القبلة؛ فألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
)قبلتكم أحياًء وأموااتً( فهذا يدل على أن السنة أن يوضع امليت مستقبل القبلة، وهذا 

 ن مات من أهل اإلسالم.ابلنسبة مل
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وأما ابلنسبة للكافر فإنه يوضع على حاله، إال إذا كانت املرأة كافرة ويف بطنها جنني، فإهنا 
توضع على شقها األيسر؛ حىت يكون جنينها إىل القبلة، على القول أبن أوالد الكفار على 

قبلة؛ ألن اجلنني ال الفطرة، وحينئٍذ يكون جنينها يف هذه الصورة على شقه األمين مستقبالً 
 يستقبل ظهر أمه.

وأما غري ذلك من أحوال الكفار فإهنم يوارون، وال يقربون على الصفة اليت شرف هللا هبا 
 أهل اإلسالم.

 وإذا فرغ من وضعه يف قربه فإنه ينصب اللنب عليه كما فعل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
 ن دفنه وإهالة الرتاب عليه.وبعد أن ينتهي من نصب اللنب ميكن الناس م

وينبغي لإلنسان يف هذه احلالة أن يكون أقرب إىل االعتبار واالتعاظ، فإن بعض العلماء 
رمحهم هللا يقول: إن ورود القرياطني على الصالة وشهود الدفن كائن ملا فيه من املصاحل 

ه إىل ، ويدعو العظيمة من التذكري ابآلخرة، وذلك ألن شهود الدفن يذكر اإلنسان حباله
 االتعاظ واالعتبار بغريه، فإذا وضع امليت يف قربه فاألفضل لإلنسان أن يكون قريباً من القرب،

 على خالف ما ألفه بعض الناس من البعد عن القرب.

األفضل االقرتاب من القرب، لقوله صلى هللا عليه وسلم: )فمن شهدها( ، و )شهد( مبعىن: 
 حضر.

ل املقبور؛ ألنه أدعى لشفقتك عليه وترمحك عليه؛ فإن اإلنسان واألفضل أن ينظر إىل حا
إذا نظر إىل أخيه املسلم وهو يدىل يف القرب، ونظر إىل قرابته كأبنائه وإخوانه وعشريته، وما 
عليهم من احلزن وأمارات التفجع والتوجع؛ دعاه ذلك إىل أن يستغفر له وأن يرتحم عليه؛ 

 يه.تذكر أوالده من بعده وقرابته إذا نزل به مثل ما نزل أبخ وأتثر أتثراً بليغاً حىت لرمبا

 فكونه يكون بعيداً عن القرب يفوت هذه املصاحل العظيمة.

وأما ما ورد من حديث الرباء من كوهنم حتلقوا على النيب صلى هللا عليه وسلم، فهذا ليس 
 دلية للقرب.الت فيه أنه دفن؛ ألهنم كانوا حيفرون القرب، وفرٌق بني حفر القرب وبني

ومن كان قريباً من القرب، انظراً إىل حال امليت متفكراً معترباً، فإنه يكون أكثر حضوراً للقلب، 
 وأكثر خشوعاً وأكثر أتثراً، وأكثر دعاًء واستغفاراً للميت وترمحاً عليه.

ول ضوالعكس ابلعكس: فإنه إذا ابتعد عن القرب رمبا جاءه إنسان من أهل الدنيا، وشغله بف
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األحاديث، ولرمبا تكلم يف شيء من الدنيا خيرجه عن املقصود من شهوده للجنازة، وعلى 
هذا فإن األفضل واألكمل أن يكون اإلنسان مطلعًا على القرب قريبًا من القرب، ولو أدى 
ذلك إىل زحام ال ضرر فيه، بل حىت ولو كان فيه ضرر على اإلنسان فإنه يصرب؛ ألنه ابب 

اخلري، وهي مشروعة، أي: كون اإلنسان يزاحم وال يؤذي غريه ولكن غريه يؤذيه،  املزامحة على
فإنك إذا مل تؤذ أحداً وتضررت ابلزحام أجرت؛ ولذلك كان ابن عمر رضي هللا عنه، يقف 
عند احلجر وال جياوزه حىت يقبله، ولرمبا يضرب من الناس ويرعف ثالث مرات كما ورد يف 

 ه.الرواايت عنه رضي هللا عن

 وكان السلف الصاحلوال شك أن اإلنسان كلما أوذي يف الطاعة كلما كان أعظم أجراً، 
 رمحهم هللا حيبون مثل هذه املقامات اليت يستوي فيها رفعاء الناس ووضعاؤهم.

أثر عن عبد هللا بن املبارك رمحه هللا أنه دان إىل بئٍر يريد أن يستقي، فقال له أصحابه: هال  
رضي هللا عنه، فلما دخل يف الزحام لكز وأوذي وضر يف جسده ويف ثيابه، كفيناك؟ فامتنع 

فلما خرج قيل له: أمل نقل لك: نكفيك هذا األمر؟ قال: هكذا طاب يل العيش، دخلت 
 وأان ابن املبارك، وخرجت وأان ابن املبارك.

ري، فإن فاإلنسان إذا دخل بني الناس وشعر أنه كواحٍد منهم، وأتذى يف الطاعة أو يف اخل
 هللا يؤجره.

فإن رؤيتك هلذه احلال صالح لك يف دينك وأجٌر لك يف آخرتك، ولقد قصر البعض، 
خاصًة من طالب العلم يف مثل هذه املواقف، ولرمبا جتد بعض العوام يف بعض املواقف أبلغ 

د، هأتثراً من طالب العلم، فإنك جتد من العوام من يبكي على القرب ويتأثر برؤية هذه املشا
ولكن رمبا جتد طالب العلم بعيداً عنها، ورمبا يقف مبنأى عن القرب، وينتظر حىت يفرغ الناس، 
مث أييت وحيثو احلثوات دون أن يتعظ ويرى هذه املشاهد املؤثرة، واإلنسان الذي يشهد هذه 

 أاملواقف وال يتأثر هبا؛ فألنه مل جيد من نفسه ما يدل على صدق رغبته يف التأثر، ولو هي
نفسه لذلك فخرج وهو يشعر أنه كواحد من املسلمني ودخل يف حطمة الناس، فإنه سيشعر 

 أنه كواحد من عوامهم ولو كان عاملاً.

وإنك لتعجب عندما يطوف الناس وتسمع عوام الناس يبكون وخيشعون يف طوافهم، حىت 
ناس من لإن اإلنسان يف بعض األحيان يبكي على نفسه يف علمه عندما جيد يف عوام ا
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اخلشوع يف العبادات ما ال جيده من خاصة طالب العلم، ولكن نسأل هللا برمحته الواسعة 
 أن يرحم قلوبنا من قسوهتا وغفلتها، وأن جيريان من هذا البالء العظيم.

فإن اإلنسان إذا حرم التأثر ابلطاعة فقد حرم خريهتا وبركتها، فإن أفضل ما يكون يف الطاعة 
أعظم الناس أجراً يف شهود اجلنائز من رجع منكسر القلب خاشعاً، وقد أثر أن تتأثر هبا، و 

فيه املشهد واملنظر كأن ذلك امليت قريبه، وجتد بعض الناس من كمال خشوعه أبلغ أتثراً 
من أهل امليت؛ وذلك ألنه ال ينظر إىل فقد هذا امليت ولكن ينظر إىل فقده وحاله الذي 

 نزل به.

 أن يهيأ نفسه إذا شهد اجلنائز أن يكون يف منظره وسلوكه ودله وحالهفينبغي لطالب العلم 
ما يدل على صدق أتثره مبا يرى؛ حىت يكون علمه مرتمجًا ابلعمل، فإذا رآه العامي أحس 
أبثر العلم يف عمله، وأثر العلم يف عبادته، وال ينبغي له أن يكون يف بعٍد عن األسباب اليت 

ل هذه املواضع اليت كلما كان اإلنسان فيها خاشعاً كلما كان هتيئ من خشوع القلب ويف مث
 أعظم أجراً، وكان أدعى لقبول سعيه يف طاعته هلل عز وجل.

فإذا قرب امليت وأهيل عليه الرتاب؛ فإن السنة أن يهيل من حضر عليه الرتاب، والسنة أن 
فنه؛ ومجيل من د حيُثو عليه ثالث حثيات إذا مل يشارك يف دفنه؛ واألفضل أن تشارك يف

طالب العلم أو من العامل إذا ساوى عوام الناس وأخذ ابآللة ودفن معهم، خاصًة إذا كان 
املدفون من أهل العلم والفضل، أو من له حٌق عليك كقريبك؛ فإن مثل هذه املواقف تدل 
على التواضع، وتدل على البساطة والبعد عن العلو، وتدل على احلرص على اخلري؛ فإن 

اس إذا رأوا طالب العلم يدعوهم إىل اخلري، ورأوه يف هذه املواقف يشارك الناس يف حصول الن
 اخلري وينافسهم وحيرص عليه؛ فإن ذلك أدعى لقبول دعوته وحبه والتأثر به.

وقد يكون داعيًا بفعله دون أن يتكلم، وهذه هي الدعوة الصادقة اليت جيمع هللا لإلنسان 
 لفعل.فيها بني دعوة الكالم وا

 ومن فعل ذلك أجر مرتني: األجر األول: على الطاعة والفعل.

والثاين: على أتثر الناس واقتدائهم به يف ذلك؛ وكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا فعل 
فعاًل، اقتتل الصحابة على ذلك الفعل من أتثرهم به صلوات هللا وسالمه عليه، وهذا يدل 

 دوة.على أنه ينبغي للداعية أن يكون ق
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أما لو كان اإلنسان عاملاً وشغل بسؤال الناس، أو رأى أنه لو جلس فإنه يتأثر ابلنظر وحبال 
الناس وهم يهيلون الرتاب عليه، وأنه أبلغ، أو كان به مرض خيشى أن يتضرر لو اقرتب من 
الغبار، فهذا شيٌء آخر، لكن انِو يف قلبك أنه لوال هذا البالء لكنت مشاركًا هلم؛ حىت 

لغك هللا منزلتهم؛ فإن اإلنسان رمبا يدخل اجلنة حبسنٍة واحدة؛ فإن هللا سبحانه وتعاىل يب
[ فلرمبا استوت حسنات اإلنسان وسيئاته 102يقول: }َفَمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه  ]املؤمنون:

بسبب مظامل الناس، فأخذ من حسناته حىت تستوي احلسنات والسيئات، فتأيت حسنة 
سلف كان الالرتاب الذي هتيله على امليت فتنجيك من النار؛ ولذلك  واحدة ورمبا هو

رمحة هللا عليهم يبحثون عن رمحة هللا يف كل عمٍل صاحل، من قول أو فعل، ظاهر  الصاحل
أو خفي، فإن فاته الفعل نواه بقلبه، فإن اإلنسان ال يدري لعل هللا أن جيعل جناته يف حسنة، 

  عليه وسلم: )أن رجاًل مر على غصن شوك فقال: وهللاففي الصحيح عن النيب صلى هللا
 ألحنني هذا عن طريق املسلمني.

 فزحزحه؛ فزحزحه هللا به عن انر جهنم( .

نقول هذا ألن مثل هذه املواقف مهمة جداً، خاصة لطالب العلم، وفيها تربية، فقد كنا 
العامي،  ل منهم حيضر جنازةنتأثر بعلمائنا ومشاخينا حينما نراهم مع عوام الناس، ونرى الرج

ولقد رأينا من مشاخينا رمحة هللا عليهم من يشهد جنازة الرجل الذي ال يؤبه به لفقره، أو 
ضعف نسبه، فتجد من احلزن والبكاء عليه كأنه واحٌد من قرابته، وهذا ال شك أنه يدل 

 على كمال اإلميان وصالح القلوب.

عاىل أعلم.." بلغوه، وأن يزيدان من فضله العظيم وهللا تفنسأل هللا بعزته وجالله أن يبلغنا ما 
(1) 
 "حكم من كان سريع النسيان فيقصر أو يرتك من العبادات .496

 

Q  من كان سريع النسيان وبه خلل عقلي، فهل أيمث على ما يرتكه أو يقصر فيه، أاثبكم
 هللا؟

A ي من يشاء، ل يبتلمن كان سريع النسيان أو به خلل يف عقله، فهذا بالء، وهللا عز وج
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وقد حيب هللا عبدًا من عباده فيختار له منزلة ودرجة يف اجلنة ال يبلغها بكثري صالة وال 
صيام، وإمنا يبلغها ابلبالء، فيبتليه، فيصبح أصمًا أو يصبح أخرس، فال يتكلم يف أعراض 

ريدها له يف ي الناس، وال يقع يف غيبة وال منيمة، ويسلمه هللا من هذه الشرور واآلفات لرمحة
 اآلخرة.

وهكذا إذا كان سريع النسيان، فإنه سبحانه وتعاىل قد يبتليه هبذا االبتالء لرمحة يريدها به، 
فما عليه إال أن حيمد هللا على بالئه، وكما يف احلديث الصحيح: )فمن رضي فله الرضا، 

 ومن سخط فعليه السخط( .

، وهذا الء، فإذا نزل هبم البالء رضوا عن هللارمحة هللا عليهم حيبون الب وكان السلف الصاحل
هو مقام الرضا؛ وهو من أشرف املقامات وأحبها؛ ألن من كمال التوحيد هلل عز وجل أن 
ترضى بقضائه وقدره، وأن تسلم األمر له سبحانه وتعاىل، فال تصيبك مصيبة يف نفسك وال 

حانه لقلب، راضياً عن هللا سبأهلك وال مالك وال ولدك إال تلقيتها منشرح الصدر مطمئن ا
أنه  -وهو هللا سبحانه وتعاىل-وتعاىل؛ لعلمك اليقيين أن الذي كتبها وقدرها وأوجدها 

قد رها جل جالله لطفًا بك، فإن رضيت فلك الرضا، ولذلك قال صلى هللا عليه وسلم: 
ىن: أهنم عيكرهون زوال البالء، مب وكان السلف الصاحل)إن هللا إذا حب قومًا ابتالهم( ، 

يتحسرون على فوات األجر إذا زال عنهم البالء، واألصل يف ذلك قوله عليه الصالة والسالم 
يف احلديث الصحيح: )إن هللا إذا أحب قوماً( ، فتأمل قوله: )إذا أحب قومًا ابتالهم( ، 

ابه صفيبتلي اإلنسان ابلضيق والنسيان، ويبتليه ابهلموم والغموم يف نفسه، فانظر إىل رجل أ
اهلم يف نفسه، أو جاءه كدر يف نفسه فقال: احلمد هلل، ورضي عن هللا عز وجل، وأحس  
أن هذا ابتالء، وكما أنه يتقرب إىل هللا عز وجل بركوعه وسجوده، فينبغي أن يتقرب إىل هللا 

يب  و سبحانه وتعاىل ابحلمد والطمأنينة، وانشراح الصدر مبا ابتاله هللا به، ويقول: احلمد هلل، ذن
كثرية، ولو عاقبين هللا مبا أان أهله ملا أبقاين على وجه األرض، مث يقول: احلمد هلل الذي 
صرف عين ما هو أشد وأعظم، مث قال: احلمد هلل الذي أعلمين أن هذا بالؤه وقدره، مث 
يقول: احلمد هلل الذي أنزل يب هذا البالء، ومل جيعلين من الغافلني، إذاً: الذي يبتلى يصرب 

يذكر ويشكر، وحيتسب عند هللا عز وجل، والذي يعطى وال يبتلى رمبا يصيبه النسيان، و 
 وتصيبه الغفلة، فيكون يف زلة قدم والعياذ ابهلل، وأمن من مكر هللا عز وجل به.
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فاملقصود: إذا تلقى اإلنسان هذه األمور ابلرضا؛ وجدته يف أحسن األحوال وأمتها، ولرمبا 
يستطيع أن يتحرك، ولرمبا جتده كفيف البصر، فتقول له كيف  وجدت الرجل مشلواًل ال

حالك؟ فيقول: احلمد هلل، وإذا بصدره أوسع من الدنيا مبا فيها؛ وذلك مما أفرغ هللا يف قلبه 
من الرضا )فمن رضي فله الرضا( ، وانظر إىل كل بالء ينزل بك، فمجرد ما تنزل املصيبة 

إقبال  منكسر حلق هللا جل جالله، وتتلقاها مبحبة و تتلقاها بنفس مطمئنة، وخاطر راٍض غري
على هللا عز وجل، فتجد كل يوم مير بك وكل ساعة، بل كل حلظة متر بك وأنت يف أنس 
ولذة، وقد كان بعض العلماء حيب مثل هذه املقامات اليت فيها قرب من هللا عز وجل، 

 ايم العافية، وجتد أايم الضرولذلك جتد يف أايم املرض من حالوة ذكر هللا ما ال جتده أ
 والنكبات من األنس ابهلل ما ال جتده يف أايم الصحة والعافية.

فلذلك إذا تلقى اإلنسان هذه البالاي بقلب مطمئن وصدر منشرح وس ع هللا عليه الضيق، 
وأُثِر عن بعض العلماء أنه كان مهموماً يف يومه، وكان الطالب عنده، فلما كان املساء جاء 

بيده ومواليه فكلمه بكالم، فسر ِي عنه وانبسط وانشرح، فقال أحد طالبه: رأيت أحد ع
منك اليوم أمرًا عجباً، رأيتك مهمومًا مغمومًا مكروابً، فما هو إال أن أاتك عبدك وأخربك 
فانشرحت نفسك، وتغري  وجهك، فقال: إين أصبحت ومل أر يف نفسي وال أهلي وال مايل 

 ألن قدري عند هللا نزل، ولو كان يل عند هللا قدر البتالين؛ ألن مصيبة، فقلت: ما ذلك إال
النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: )إذا أحب هللا قوماً ابتالهم( ، فلما أمسيت جاءين العبد 

 وزعم أن عبدي فالانً قد مات، فحمدت هللا عز وجل أنه ال يبتلي إال من حيب.

ل هم أقلهم مااًل، وهم الفقراء والضعفاء، وجتدهم ولذلك جتد أن أحب الناس إىل هللا عز وج
أكثر ذكراً هلل، وأكثر طاعة وقرابً من هللا سبحانه وتعاىل، وأكثر إقبااًل على هللا، وخوفاً منه 
سبحانه، وجتد الغين الثري أكفر الناس لنعمة هللا وأغفلهم عن هللا، وأكثرهم إعراضاً عن هللا 

وجل أن يبتلي العبد، فإذا تلقى اإلنسان االبتالء وكان عز وجل، ولذلك من نعم هللا عز 
سريع النسيان فعليه أن يقول: احلمد هلل، واعلم أن هللا ال يبتليك اببتالء إال وفيه نعمة من 
جهة أخرى، فإن الذي ينسى تذهب عنه اهلموم؛ ألنه إذا نزلت به املصائب ينساها بسرعة، 

بقى يف قلبه ذي حيفظ جتده حيفظ األذية، ولرمبا تفاهلل يبتلي يف شيء ويرحم يف شيء، وال
سنوات، ويتحسر ويتأمل هبا، ويكون من الصعب اجتثاثها واقتالعها من قلبه، نسأل هللا 
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 السالمة والعافية.

إذاً: من رمحة هللا عز وجل أن اإلنسان حيمد هللا، فإن سلبك هللا احلفظ فقد يعوضك العبادة، 
 خلشوع والذكر والدعاء.وقد يعوضك خرياً من ذلك؛ كا

فنسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن يرزقنا ما يكون عوانً على طاعته ومرضاته وحمبته، 
 ونسأله أن يلطف بنا فيما ابتالان به، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

 (1)وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.." 
 "حكم البيع يف املسجد .497

 

Q !هل االتفاق على سعر السلعة يف املسجد يدخل حتت النهي عن البيع يف املسجد؟ 

A  سبحان هللا! إذا اتفقوا على قيمة السلعة، فماذا بقي يف البيع؟! يعين: إذا اتفقوا على أن
السلعة خبمسمائة فهذا أمت ما يكون به البيع، وإذا مل يكن هذا بيعاً فأي شيء يكون البيع؟! 

يدخل يف البيع، وهذه من الغفلة عن هللا؛ ألن املساجد بنيت لذكر هللا عزَّ  فال شك أنه
 -جدأعين: كراهية حديث الدنيا يف املسا-وجلَّ، وال شك أن النهي عن البيع وحديث الدنيا 

خاصًة إذا غلب مقصود الشرع، وقد قرر اإلمام الشاطيب رمحه هللا يف املوافقات أنه ينبغي أن 
 أموره وشئونه على وفق قصد الشرع.يكون املكلف يف 

فماذا قصد الشرع من املساجد؟ قصد هللا عزَّ وجلَّ من بناء املساجد وعمارهتا ما بينه يف  
ُ َأْن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُُه  ]النور: [ ، ولذلك قال صلى هللا 36كتابه: }يف بـُُيوٍت أَِذَن اَّللَّ

! ته يف املسجد فقولوا: ال ردها هللا عليك( هللا أكربعليه وسلم: )َمن مسعتموه ينشد ضال
مكروب، مفجوع يف ماله، حلت به املصيبة، والشريعة شريعة رمحة وتيسري، يقوم يناشد 
الناس: َمن رأى ضاليت، كما يف احلديث: )َمن رأى البعري األمحر( ، )فقولوا: ال ردها هللا 

 ه: ال ردها هللا عليك، وهذا يدل علىعليك( يعين: ال يقال له فقط: اسكت، بل يقال ل
ِعَظم خطر احلديث يف أمور الدنيا يف املساجد، وإخراج املساجد عن مقصودها، بل ينبغي 
أن تعظم وجتل، وهللا إذا أحب عبداً من عباده قذف يف قلبه حب املسجد وإجالله وتعظيمه؛ 

هللا  عظم املسجد إال من يتقيألنه ال يـَُعظِ م املسجد إال من خياف هللا جلَّ جاللُه، وال ي
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َا ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوِب   سبحانه، كما قال تعاىل: }َذِلَك َوَمْن يـَُعظِ ْم َشَعائَِر اَّللَِّ فَِإهنَّ
 [ .32]احلج:

وإذا أردت أن تنظر إىل الرجل الذي حيب هللا عزَّ وجلَّ صدق احملبة، ويَعظِ مه كمال التعظيم 
ولكن منذ أن خيرج من بيته، وهو خاشع متخشع،  -سجدهليس عند دخول م-فانظر إليه 

متذلل متضرع، ذاكر لربه، مقبل على هللا عزَّ وجلَّ، ال تلهيه جتارة، وال تلهيه شئون الدنيا، 
قد أقبل على هللا ورمى ابلدنيا وراء ظهره، فإذا دخل بيت هللا عزَّ وجلَّ دخله بصدر منشرح، 

م جلَّ بكليته، وكأنه أسعد الناس يف املسجد، وهذه نعوقلب مطمئن، مقبل على هللا عزَّ و 
ينعم هللا هبا على من يشاء، واحملروم من حرم، فما جعل هللا السنن الرواتب، والتبكري إىل 

 املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة إال من أجل عمارة هذه املساجد.

ق التعلق فقد معلقًا هبا صدومن تعلق قلبه هبا، فأحبها وأكثر من غشياهنا، وأصبح قلُبه 
 أتذَّن هللا أن يظله يف ظله يوم ال ظل إال ظله، وهللا تعاىل ال يضيع أجر من أحسن عمالً.

فاملساجد ما بنيت للقيل والقال، وهذه وصية خاصة لطالب العلم: إذا أردت أن تْعظُم 
مان أو يف املكان، الز منزلتك عند هللا سبحانه وتعاىل فأعِط كل عبادة حقها وقدرها، سواءً يف 

فمثاًل: إذا كان الزمان زمان عبادة، كعشٍر من ذي احلجة، والعشر األواخر، وقيام األسحار، 
وحنو ذلك من األوقات املفضلة، فإن استطعت أن تري هللا منك اجلد واالجتهاد فافعل، 

 فإن هللا يُعلي قدرك، ويـُْعِظم أجرك، ويفتح عليك من واسع فضله.

ن تعرف منزلتك عند هللا، ومكانتك عند هللا، فانظر إىل مقدار حرصك على وإذا أردت أ
هذا اخلري، فإن كنَت كلما دخلت املسجد وجدت يف قلبك تعظيمًا لبيوت هللا، ووجدت 
أنك تطمئن، وأنك تنشرح، وأن مهوم الدنيا كلها وراء ظهرك، وأنك يف أنس وسعادة وغبطة، 

 يف عذاب وشجى.وحتس إذا خرجت من ابب املسجد أنك 

فإذا بلغت هذه املنزلة فامحد هللا، فإن هللا قد أعطاك من فضله شيئًا عظيماً، وإن هللا ال 
 يعطي الدين إال ملن أحب، وأما الدنيا فيعطيها ملن أحب وكره.

 فنسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن جيعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب.

ايخ رمحة هللا عليهم أنه إذا دخل اإلنسان املسجد فمن األمور ومما كان يوصي به بعض املش
 أن يتذكر احملروم من هذه املساجد. -اليت تعني على تعظيم هذه املساجد: 
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ت أن يتذكر املريض الذي ُحبس عن بيت هللا يف مرضه، فهو يتأوَّه ويتأملَّ ويتمىن أنه يف بي -
 هللا جلَّ جاللُه.

 الطاعة كليًة، زاغ قلبه فأزاغ هللا فؤاده. وأن يتذكر َمن ُحرِم من -

فيحمد هللا أن هللا شرح صدره لإلسالم، وأن حببه للطاعة والقيام، فيدخل هذه املساجد 
 وهو حيس أن الفضل كله هلل وحده ال شريك له.

كذلك مما يعني على تعظيمها: أن حيس اإلنسان أنه رمبا تكون هذه هي آخر صلواته 
املسجد وهو منكسر القلب هلل جلَّ جاللُه لعل هللا سبحانه وتعاىل أن  وطاعاته، فيدخل إىل

جيرب كسره، وأن يـُْعِظم أجره، فيحسن يف عبادته وذكره وشكره، وهذا يف معىن قوهلم: )صلِ  
صالة مود ِع( ، فإن اإلنسان إذا أحس كأهنا آخر صالة يصليها، ولرمبا تكون آخر صالة 

يح سوي قوي خرج من املسجد فأصابه الشلل فلم يعد يصليها يف املسجد، فكم من صح
إليه أبداً، وكم من صحيح سوي صلى عشاءه وأصبح وهو يف حلده وقربه، فاملسلم الصاحل 

 املوفق جيعل مثل هذه األمور والعرب والعظات أمام عينيه.

نشراح يف اللوجدَت ا -وهذا من األمور اليت يباَرك فيها للعبد-مث إذا َعظَّْمَت شعائر هللا 
املسجد، يف حلق الذكر، يف بيوت هللا، وألحسست أن هذه هي الدنيا، وأن هذه هي 

 السعادة، وال حتس أن غريك أفضل منك، فمن َعظَّم نعمة هللا أتذن هللا له ابلربكة فيها.

 -والعياذ ابهلل-فكم من طالب علم يف جملس علم ال يشعر بنعمة هللا عليه، حىت يتأذن هللا 
 عمته عنه.بزوال ن

 فالشعور مبكانة املساجد، وما فيها من اخلري مطلوب.

 فهنيئاً مث هنيئاً ملن عفَّر جبينه ابلسجود بني يدي هللا.

وهنيئًا ملن رزقه هللا عزَّ وجلَّ حب اآلخرة والشوق إليها، فأقبل إىل بيوت هللا يعمرها بذكره 
 وشكره، وهو حيس أنه أسعد الناس بربه جلَّ جاللُه.

الذي جيعل املصلي مبجرد انتهائه من الصالة مع اجلماعة ينطلق كالسهم وكأنه مسجون ما 
يف مسجده؟! ألنه ما عرف قيمة هذه النعمة اليت هو فيها، ولذلك يقول صلى هللا عليه 
وسلم: )َلَغْدَوةٌ أو َرْوَحةٌ يف سبيل هللا خري من الدنيا وما فيها( يف الطاعات يستشعر اإلنسان 

 ا هذه اللحظة من رضوان هللا عزَّ وجلَّ تكون سبباً يف سعادة ال يشقى بعدها أبداً.أنه لرمب
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وهللا اي أيها األحبة! ما َقَدْران هللَا حق قدره، ولو شعر اإلنسان بعظيم ما يعده هللا ألوليائه 
ال  هوأحبائه وأهل طاعته من رمحته وبركاته ومنِ ه وكرمه ألصبح العبد معلقًا ابهلل جلَّ جاللُ 

يفرت عن ذكر هللا طرفة عني، لكنا ما شعران بقيمة الطاعة، واملسلم لو أتمل حاله وهو موسد 
يف قربه، وحيد فريد، ال مال وال بنون، ال ينفعه جاه وال سلطان، وال أحد يغين عنه من هللا 

وراً ن شيئاً، وإذا هبذه الصالة يف ذلك الضيق، ويف تلك الظلمة تتفتح هبا أركان القرب فتصبح
 له يف قربه.

يف ظلمة القرب ال أمٌّ هناك وال أٌب وال صديٌق مَثَّ يؤنسين فامنن علي بفضل منك اي أملي ما 
يل سواك إهلي من خيلصين من شعر أن هذه العبادة يف هذا البيت من بيوت هللا تكون نوراً 

 الَِّذي َهَدااَن هِلََذا ْمُد َّللَِّ له يف الدنيا واآلخرة، ونوراً له يف قربه، َحسَّنها وأمتها، وقال: }احلَْ 
 [ .43َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْوال َأْن َهَدااَن اَّللَُّ  ]األعراف:

فلنقدر نعمة هللا، ولنشعر أننا أسعد الناس ابهلل جلَّ جاللُه، وليشعر كل من دخل املسجد 
العار على  اء، وإنه ملنأنه ليس حباجة إىل أن يضيع وقته يف البيع والشراء واألخذ والعط

طالب علم وفقه هللا فعلم احلالل واحلرام وشرائع اإلسالم، وأصبح قدوة أمام الناس واألانم 
أن يُنظر إليه وهو جالس يف املسجد يضحك مع هذا ويلهو مع هذا، ولرمبا وقع ذلك يف 

 املواسم املفضلة، كالعشر األواخر وحنوها.

املساجد دخلوها بقلوب مطمئنة، خاشعة متخشعة،  إذا دخلوا  كان السلف الصاحلوقد 
 كما روي عن عبد هللا بن عمر.

فقد كان ابن عمر من أخشع الناس يف طوافه، وكان رضي هللا عنه وأرضاه رمبا بقي يف 
الشوط الواحد قدر مخسمائة آية، وهذا من طول ما كان؛ ألنه كان ال جياوز احلجر حىت 

ري دخل هذا الصحايب اجلليل روى عنه أبو نعيم أن عروة بن الزبيقبِ له رضي هللا عنه وأرضاه، و 
عليه وهو يطوف فسأله عن بنته رمانة، وكانت بنت عبد هللا بن عمر، ويُثين عليها ابخلري، 
فأراد عروة أن ينكحها، والنكاح للنفس جائز؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أنكح الواهبة 

شيئاً،  ب رمانة إليه، فلم يلتفت إليه ابن عمر ومل يرد عليهنفسها من الرجل، وقال له إنه خيط
وإمنا أعرض وانصرف يف ذكره وعبادته، فظن عروة أنه ال أيبه به، وأنه ال يريد إنكاحه 
وتزوجيه، مث مضى ابن عمر وسافر إىل املدينة؛ ألن ابن عمر كان يف املدينة، وكان قد أتى 
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ابن عمر إابن قدومه من املدينة، جاء عروة يعوده، إىل مكة إما يف حج أو عمرة، فلما مرض 
فلما دخل عليه قال له ابن عمر رضي هللا عنه: لقد ذكرت يل أنك تريد رمانة أكما أنت؟ 
أي: هل أنت على رغبتك وطلبك؟ قال: نعم، فقام فزوجه إايها، وقال له يعتذر: إنك قد 

 سألتنيها يف مقاٍم يرتاءى للعبد ربُّه.

ما ثبت يف الصحيحني من حديث عمر: )أن تعبد هللا كأنك تراه( وهو مقام واملراد بذلك 
 اإلحسان.

ال حيب أن يراه هللُا وهو يلتفت إىل القيل والقال، وال حيب أن يرى هللُا منه ما ال يرضيه، 
مطمئنة  بقلوب -املساجد-وطالب العلم وأهل الفضل خاصة، يتوجب عليهم أن يدخلوهنا 

لى هللا مبا هو أهله، فإذا ابلناس ينظرون إليهم قدوًة، وكم من طالب علم شاكرة ذاكرة تثين ع
 سوي تقي نقي ذكي هدى هللا به َمن نظر إليه يف بكائه وخشوعه، فدله على ربه.

 وهذا كله من توفيق هللا.

 نسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي، أن جيعلنا وإايكم هداةً مهتدين، غري ضالني وال مضلني.

 دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.وآخر 

 (1)سبحانك اللهم وحبمدك، نشهد أن ل." 
 "أسباب ضعف اهلمة يف طلب العلم .498

 

Q  ما نصيحتك ملن يفرت عن طلب العلم وال يصرب على مكابدة مسائله، وكيف تقوى اهلمة
 يف طلب العلم؟

A  ضعف اهلمة يف طلب العلم له أسباب، أعظمها وأخطرها وأشدها: سوء النية وتغري
ُوا َما أبَِ  نُفِسِهْم  الطوية، فاهلل تعاىل يقول يف كتابه: }ِإنَّ اَّللََّ ال يـَُغريِ ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِ 

الوة العلم ح[ فالعلم فيه حجة، فلرمبا دخل طالب العلم وقلبه هلل، فإذا وجد 11]الرعد:
ولذته؛ ألن للعلم حالوة وله لذة وكرامة وأنس، ومن ذاق لذة العلم نسي كل لذة سواها، 
ومن خاض حبور العلم وخاض يف هذه العلوم املستفادة واملستقاة من نور الكتاب والسنة 

 أهلته عن كل شيء، وكان العلماء رمحهم هللا يتحدثون مبا وهبهم هللا من فضله.

                                         
 203/17شرح زاد املستقنع للشنقيطي، حممد املختار الشنقيطي  (1)
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خ اإلسالم ابن تيمية: )جنيت يف صدري( ، فالعلم جنة ال يعرف حالوهتا وال ولذلك قال شي
لذهتا وال بركتها وال خريها إال من وفقه هللا عز وجل، فأمت عليه النعمة وكملها، أسأل هللا 

 العظيم مبنه وكرمه أن جيعلنا وإايكم ذلك الرجل.

ن مستوى اجلهل رمبا اغرت، وظفإذا وجد لذة العلم وأحس أن هللا علمه وأنه قد ارتقى عن 
أن له من احلول والقوة والذكاء واحلفظ ما مكنه من ذلك، فإذا غري ما بنفسه غري هللا ما 

 به، فسلبه هللا حوله وسلبه قوته، وأصابه ابخلذالن والفتور.

النية هي اليت تؤثر يف مهة طالب العلم، والنية هي الوقود الصاحل الذي تتقد به القلوب 
تكي بنور اإلميان حىت تتعلق ابهلل سبحانه وتعاىل يف كل كلمة ويف كل حرف، فال تشوتشتعل 

 سآمة وال ملالً.

سبهم وال حن-ولذلك جند السلف الصاحل رمحهم هللا ملا كانت نيتهم خالصة هلل عز وجل 
تغربوا عن األوطان، وفارقوا األهل والولدان، وحصل هلم من  -نزكيهم على هللا عز وجل

واملتاعب ما هللا به عليم، وكان الرجل ينتظر احلديث الواحد عن رسول هللا صلى هللا املشاق 
عليه وسلم، الذي جنده اليوم من أسهل ما يكون مدوانً يف الكتب، كان الرجل جيلس على 
طعامه ومل يفطر يوماً وهو يف شدة اجلوع فإذا جلس يهيئ طعامه بنفسه، قيل له: إن الشيخ 

يف مسجد كذا يريد أن حيدث، فيرتك طعامه وينطلق إىل الشيخ، وهو جائع الفالين له جملس 
ولكن هللا يطعمه، وهو يف شدة اإلعياء ولكن هللا ميده حبوله وقوته، جنة يف الصدور تنسي 

 اإلنسان السآمة وامللل والتعب والنصب.

 ةمنهومان ال يشبعان: طالب علم وطالب دنيا، فتجد طالب العلم له اهلمة الصادق
 واإلخالص، ومن صدق مع هللا صدق هللا معه.

أما األمر الثاين الذي يؤثر يف طالب العلم: اجلهل حبقيقة هذا العلم، ومن عرف هذا العلم 
ومكانته عند هللا سبحانه وتعاىل وعاقبته احملمودة يف الدنيا واآلخرة؛ هان عليه كل شيء، 

أل هللا صباح الدرجة الشريفة املنيفة، وهو يسوبذل كل ما يستطيع لبلوغ هذه املنزلة الكرمية، و 
مساء أن يكون من أهلها، إذا عرف حق العلم وقدره لن يسأم ولن ينصب ولن يشتكي 
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن  التعب وال السآمة وال امللل؛ ولذلك قال هللا عز وجل: }يـَْرَفِع اَّللَّ

[ ما رضي هللا سبحانه بشيء يقرنه أبحب األشياء إليه 11ادلة:أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت  ]اجمل
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وأعظمها زلفى لديه وهو اإلميان به سبحانه وتوحيده الذي أنزل من أجله كتبه وأرسل من 
 أجله رسله إال العلم فقال: }يـَْرَفِع اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت 

 [ فقرنه ابإلميان.11ادلة:]اجمل

مث قرنه ابإلميان يف الثواب والعاقبة، وهذا من أفضل ما يكون وأجل ما يكون، ألنه لو قرن 
العلم ابإلميان من اجلهة العامة على سبيل اإلطالق والعموم فليس كقرنه من جهة الثواب؛ 

بد وجزاؤها؛ ألن العألن املقصود األعظم من األعمال واألقوال والطاعات: ثواهبا وعاقبتها 
ينتظر من هللا حسن اجلزاء، فإذا قرن هللا أعظم األشياء عنده وأجلها وأكرمها عليه ابلعلم 

 دل  على أن العلم يف منزلة عظيمة، ومرتبة شريفة كرمية.

ولذلك وقف اهلدهد بني يدي سليمان عليه السالم الذي ما على وجه األرض يومها أحد 
أمامه وهو طائر، ولكن بسبب العلم تشرَّف أن يقول له: }َأَحطُت  أكرم على هللا منه، فوقف
[ فللعلم مكانة ومنزلة، تبوأ هبا صاحبه املنزلة الكرمية يف الدنيا 22مبَا ملَْ حتُِْط بِِه  ]النمل:

 واآلخرة.

إذا أردت شرف العلم وعرفت ماذا يريد هللا هبذا العلم جعلك هللا عز وجل يف مهة كاملة، ال 
 وال حتس ابلسآمة وال امللل مىت ما عرفت شرف ما تطلب. تسأم

إن الذي تطلبه أحبه هللا عز وجل وشر فه وكر مه، وأحب أهله وجعلهم من خرية خلقه، فقال 
صلى هللا عليه وسلم: )خريكم من تعلم القرآن وعل مه( أحب هللا العلم وشر فه وكر مه، فاختار 

ال عنده سبحانه وتعاىل بعد التوحيد وهي الصالة، فأهله يف أشرف املواطن وأحبها وأعزها 
يتقدم إلمامة الناس إال عامل، فقال صلى هللا عليه وسلم: )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا( 
انظر كيف النيب صلى هللا عليه وسلم يشر ف أهل العلم، فجعلهم بني الناس وبني رهبم يف 

نًا على ، فيكون بني العباد وبني رهبم مؤمتاإلمامة اليت هي املقام الشريف واملنصب املنيف
أركان الصالة وشرائطها وواجباهتا، فهو شرف عظيم فيتحمل حىت سهو املأموم، كذلك 
أيضاً شرف هللا العلم ورفع قدر أهله إذا تكلموا به، ففي يوم اجلمعة من تكلم وقال ألخيه: 

 أنصت فقد لغى.

معة على أن ينصتوا، فلذلك أتيت املالئكة يوم اجل ومن شرفه: أنه إذا تكلم بعلم أمر هللا غريه
أبواب املساجد ويكتبون من بك ر وابتكر، حىت إذا قام اخلطيب خيطب طووا الصحف 
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 وأنصتوا، أنصتوا للعامل الرابين الذي يتكلم عن علم وبصرية.

 الومن شرف العلم: أن الناس تنتظر من يدهلا على هللا ويهديها إىل صراطه، الناس أموات 
ميكن أن حييوا إال ابلعلم، والناس يف ظالم ال ميكن أن يهتدوا إال ابهلل عز وجل مث ابلعلماء 
الذين هم ورثة األنبياء، والناس يف شقاء ال سعادة هلم إال إذا تعلموا وعلموا، والناس يف 

ُن َفاْسَتِمُعوا لَُه آعذاب ال ميكن أن يرمحوا إال ابلعلم، ولذلك قال هللا تعاىل: }َوِإَذا قُرَِئ اْلُقرْ 
[ هذا فقط وأنت تستمع إىل القرآن، فكيف إذا 204َوأَنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن  ]األعراف:

استمعت ووعيت؟ فالرمحة اتمة كاملة، فاألمة ال تزال يف عناء وتعب وشقاء حىت تعرف 
اس ابلعلم، الن رمحهم هللا أعرف كان السلف الصاحلقيمة هذا العلم وتعرف شرفه، ولذلك 

وأوهلم الصحابة رضوان هللا عليهم، الذين عرفوا حق هذا العلم حينما صحبوا رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم صحبوه صغاراً وكباراً، ورجااًل ونساًء، فالنساء يقفن ويقلن: )اي رسول هللا! 

 غلب الرجال على حديثك فاجعل لنا يوماً( .

 بفضله.وهذا من حمبتهن للعلم وشعورهن 

وقال سهيل ملا رجع إىل أهل مكة قال: )والذي حيلف به سهيل! ما رأيت أشد حبًا من 
أصحاب حممد حملمد صلى هللا عليه وسلم، وهللا ما كلمهم إال أطرقوا وكأن على رءوسهم 

 الطري، وما رمقوه أببصارهم( .

 رضي هللا عنهم وأرضاهم.

على  ذوا على العلماء، فتجدهم حريصنيوعرف السلف الصاحل فضل هذا العلم حينما تتلم
جمالستهم وعلى حبهم حريصني على نقل فتاويهم ونشر اخلري عنهم؛ حىت أصبحت األمة 

 يف عز جمدها وعلو شأهنا ملا عرفت حق العلم.

وهللا ال ميكن هلذه األمة أن تنال اخلري يف الدين والدنيا واآلخرة إال هبذا العلم، وال ميكن أن 
ضل هللا مث بفضل العلماء وطالب العلم، وال ميكن لطالب العلم أن ينالوا هذا تناله إال بف

 العلم هبمة صادقة ال تعب فيها وال نصب وال سآمة وال ملل إال إذا عرفوا حق هذا العلم.

فاملقصود: أن اهلمة تستقر مبعرفة منزلة العلم، وانظر إىل التاجر يف مومسه يسهر ليله ويبلي 
مراض يف بعض األحيان، فيكون مريضاً، فإذا رأى الداننري والدراهم أهلته جسمه وتصيبه األ

عن مرضه وسقمه، فكيف مبن يرى رمحة هللا عز وجل؟ فطالب العلم يف كل كلمة يسمعها 
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 ترفع له درجة ومنزلة، وحالك اليوم ليس كحالك ابألمس.

الشقي الذي  ر للعبدومن شرف جمالس العلم: أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أنه يغف
مير وجيلس اللحظة من ذكر هللا عز وجل يف جملس العلم، وجاء يف احلديث: )تقول املالئكة: 

عاىل: وله فيقول هللا ت -أي: أنه عبٌد خطاء كثري الذنوب، مر فجلس معهم-إن فيهم فالانً 
سعادة لقد غفرت، هم القوم ال يشقى هبم جليسهم( هللا أكرب! حىت جمالس العلم فيها ا

والرمحة، تقوم منها وأنت منشرح الصدر مطمئن القلب، إذا عرف طالب العلم قيمة العلم 
 تعب من أجله.

[ طالب 7كذلك مما يعني على اهلمة الصادقة الشكر: }لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم  ]إبراهيم:
من اجمللس  أن ينتهيالعلم الذي يريد أن يقوم من اجمللس يشتاق إىل الذي بعده ومبجرد ما 

وقلبه معلق ابهلل عارف حبق هللا وحق عباده، فيشكر هلل عز وجل ويقول: اللهم لك احلمد 
 علمتين ما مل أكن أعلم.

وكم من أمم تنتظر من يعلمها؟! كل سطر تقرؤه وتسمعه ترفع به الدرجات واحلسنات، وهو 
 رفعة لك يف الدنيا ومرضاة لربك.

ت رمحة وأصبت خرياً وبراً فقل: احلمد هلل، يرضى هللا عنك ويف فإذاً: إذا نظرت أنك أصب
احلديث: )إن هللا لريضى عن العبد أيكل األكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده 
عليها( ، فكيف مبن أصاب لذة العلم اليت هي أشرف من الطعام والشراب؟! فال تقم من 

لنبيه:  ى هللا مبا هو أهله، فإن هللا يقولجملس علم إال وأنت حتمد هللا وتشكره وتثين عل
 [ .113}َوَعلََّمَك َما ملَْ َتُكْن تـَْعَلُم وََكاَن َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيَك َعِظيًما  ]النساء:

طالب العلم إذا شكر نعمة هللا وهبه هللا الفتح، وزاده من اهلمة الصادقة، وكذلك عليه أن 
لصاحل، سل نفسك: كم من جملس علم جلسته يشكر نعمة العلماء، فيذكر فضل السلف ا

وملا قمت من اجمللس ترمحت على صاحب الكتاب، وسألت هللا أن يرحم سلف هذه األمة 
الذين حفظوا العلم ووعوه وتعبوا من أجلك حىت أصبح العلم اليوم سهاًل بني يديك، تنثر 

س وأنت يف أن أمامك دواوين العلم من أئمة السلف الصاحل، وتعيش الساعات واللحظات
عظيم، بني يديك األئمة وفحول العلم؟ فهل شكرت فضلهم بعد شكر هللا عز وجل؟ ومن 
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 ال يشكر الناس ال يشكر هللا.

 (1)فطالب العلم امليت القلب ا." 
 "أن يشعر طالب العلم أن العلم قريب إىل قلبه .499

هذا العلم  عر أنالنقطة األخرية اليت أحب أن أنبه عليها: ينبغي على طالب العلم أن يش
قريب إىل قلبه، حىت ولو كانت املسألة غريبة فهي ال تبتعد عن العلم، يعين: من األمور اليت 
حيرم هبا طالب العلم ضبط العلم، أن حيس أن املسألة غريبة وعجيبة وأهنا بعيدة عن حاله 

ى طالب العلم لوأهنا فال يزال يبتعد عنها فتبتعد عنه، وحينئٍذ حيرم درجتها وأجرها، فيجب ع
مناها أن جيعله شيئاً عظيماً فرض عليه أن يتقنه، وكم من مسائل تعل -خاصة املتفرغ لطلبه-

ما كنا وهللا نظن أننا نسأل عنها فضاًل عن أن نبتلى هبا، فإذا بنا يف يوم من األايم تقع لنا 
ناس وأمام األمة ام الهذه املسألة وحنتاج إىل جواهبا ألنفسنا، وإذا بنا نبتلى ابلسؤال عنها أم

 فنفع هللا هبا ما شاء.

ال تبتعد عن العلم، فالعلم هو بذاته بعيد عنك؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل جعل اجلنة حمفوفة 
ابملكاره، فكيف إذا ابتعد اإلنسان عنه؟ ولو حاول اإلنسان أن يقرتب منه تباعد العلم عنه 

د من القرآن رمبا جتلس الشهور وأنت تريحىت يعظم أجره، ولذلك إذا أردت أن حتفظ سورة 
إتقاهنا وضبطها حىت تصل إىل ما تريد، ميتحن هللا بذلك صربك وحبك، فإذا وفقت ألكمل 

 الدرجات وأفضلها أعطاك هللا حفظها على أمت الوجه وأكمله.

الشاهد من هذا: أال نشعر أن مسائل هذا العلم بعيدة عنا، وهللا إن األمة خبري ما اعتزت 
ذا الدين، واالعتزاز ابلدين أول ما يبدأ ابلعلماء وطالب العلم، ال تقل: هذه مسائل غريبة، هب

وال تقل: الفقهاء يهتمون أبشياء غريبة أبداً، تدرس املسائل وتتقنها؛ ألهنا كلها مبنية على 
الكتاب والسنة، وعلى أصول صحيحة اقتضاها علماء الشريعة واألمة، فتصحب هلذه 

قلبك احملبة واإلجالل والرغبة؛ ألنك إذا رغبت شيئًا أتقنته، وإذا أحببت شيئاً املسائل يف 
طلبته، والسبب الذي جيعل طالب العلم يسأم وميل ويعرض عن جمالس العلم أو يسأم من 

 جمالس العلم هو عدم شعوره بعظم هذا العلم.

                                         
 228/18شرح زاد املستقنع للشنقيطي، حممد املختار الشنقيطي  (1)



606 

 

لنيب  وسنة اكتاب هللا-وملا أحس الصحابة رضي هللا عنهم وأرضاهم بعظم شأن الوحي 
موا كانوا جيلسون يف العشر اآلايت ال يتجاوزوها حىت يتعلموها، ويعل  -صلى هللا عليه وسلم

حالهلا وحرامها ويعملوا هبا، فأعطوا العلم والعمل، وبورك هلم فيه، يقفون عند عشر آايت 
كالم لوهم جهابذة احلفظ والفهم، وأهل اللسان والبيان! وكان الرجل منهم يعرف مدلوالت ا

واأللفاظ عامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، وظاهره وابطنه، ومفهومه ومنطوقه، كل هذا كان 
عندهم بني أيديهم كالشيء السهل املنال، ومع ذلك كانوا ال يتجاوزن العشر اآلايت، فلما 

 أتقنوا العلم على أمت وجوهه، وصربوا على منازله وأحواله، وصابروا بورك هلم يف العلم.

و كنا أن حنب هذا العلم، وأن نعتز هبذا الدين، وهللا ل -وخباصة طالب العلم-علينا فينبغي 
يف أصعب مسألة من مسائل احليض والنفاس فهو ديننا، وهي شريعتنا اليت هبا نعتز وهبا 
نفتخر، وحينما نرى أهل الدنيا وهم يتعلمون الكيمياء والفيزايء ويصربون ويفتخرون، وجتد 

نده من ندسته، والكهرابئي يفتخر بعمله، وكالً يتباهى ويسمو ويعلو مبا عاهلندسي يفتخر هب
حطام الدنيا، فكيف وأنت تشرتي سلعة هللا الغالية؟! كيف مبن يطلب العلم؟! كيف مبن 
يطلب الوحي؟! فينبغي علينا أن نعتز بكل مسألة وبكل حكم وبكل شرع؛ ألنه }تَنزِيٌل 

يٍد  ]فصلت:  .[ 42ِمْن َحِكيٍم محَِ
رمحهم هللا والتابعون هلم إبحسان على هذا النحو من استشعارهم  كان السلف الصاحلفلما 

هلذا العلم املبارك، فأعطوه خالص حبهم وصادق ودهم سلو هبذا العلم، فللعلم سلوة وهللا! 
تنسي اإلنسان لذة النفس واألهل واملال والولد، من أعطي العلم كله بورك له يف هذا العلم، 

هللا العظيم رب العرش الكرمي أن جيعلنا ذلك الرجل، وأن يبارك لنا فيما تعلمناه  فنسأل
 (1)وعلمناه، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي، موجباً لرضوانه العظيم.." 

 "أدلة وجوب التسوية يف العطية بني األوالد .500

ه اجلملة أنه جيب ذقال املصنف رمحه هللا: )جيب التعديل يف عطية أوالده( بني رمحه هللا يف ه
 على الوالد أن يسوي ويعدل يف عطيته ألوالده.

 قوله: )وجيب( الواجب: ما يثاب فاعله ويعاقب اتركه.
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وبناًء على هذه العبارة فإنه يلزم الوالد إذا أعطى أحد أوالده أن يعطي البقية، والدليل على 
ب هذه لم، وبسبذلك عدة نصوص وردت يف كتاب هللا وسنة النيب صلى هللا عليه وس

النصوص ذهب طائفة من العلماء كما هو مذهب اإلمام أمحد يف رواية عنه، وكذلك داود 
الظاهري وإسحاق بن راهويه وطاوس بن كيسان وغريهم من أئمة السلف رمحهم هللا برمحته 
الواسعة إىل أنه على الوالد والوالدة أن يعدلوا بني أوالدهم، وال يفضلوا بعض األوالد على 

 بعض، إال يف أحواٍل مستثناة ومسائل معينة سنذكرها إن شاء هللا تعاىل.

واجلمهور يقولون: ال جيب، إمنا يستحب، واألفضل واألكمل إذا كان لك أوالد أن تسوي 
 بينهم يف العطية، لكنه ليس بالزم عليك.

وتعاىل  هواستدل من قال ابلوجوب بدليل الكتاب والسنة: أما دليل الكتاب فإن هللا سبحان
[ ، والعدل يكون يف رعية اإلنسان، 90قال يف كتابه: }ِإنَّ اَّللََّ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل  ]النحل:

واألبناء والبنات رعية كما أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح، فيجب 
على غريه  هعلى الوالد أن يعدل بينهم؛ ألن هللا أمر هبذا العدل، فلو فضل الوالد أحد أوالد

 من إخوانه وأخواته، فإن هذا ليس ابلعدل.

والدليل على ذلك: أن النيب صلى هللا عليه وسلم كما ثبت يف الصحيحني من حديث 
النعمان بن بشري قال: )إين ال أشهد على جور( ، فجعل تفضيل بعض الولد على بعض 

َ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل   [ ، فإذا كان العدل واجباً مأموراً 90]النحل:من اجلور، وهللا يقول: }ِإنَّ اَّللَّ
به فضده اجلور والظلم، وهو منهي عنه شرعاً، فإذا دلت السنة على أن تفضيل بعض الولد 
على بعض ليس من العدل؛ كان ذلك دلياًل على أنه جتب املساواة يف العطية بني األوالد،  

 كما هو مذهب من ذكران من العلماء رمحهم هللا.

يل الثاين: فحديث النعمان بن بشري رضي هللا عنها، وله قصة اثبتة يف الصحيحني؛ أما الدل
)أن أمه عمرة بنت رواحة رضي هللا عنها سألت أابه أن يعطيه عطية، فأعطاه عطية، وقالت 
له: أشهد عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فانطلق والده بشري رضي هللا عنه إىل رسول 

ليه وسلم، وسأله أن يشهد على عطيته لولده، فقال صلى هللا عليه وسلم: هللا صلى هللا ع
 أكل ولدك حنلته مثل هذا؟ قال: ال.

قال: اتقوا هللا، واعدلوا بني أوالدكم( ، ويف رواية: )أشهد على هذا غريي( ، ويف رواية: 
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اضحة ة و )سووا بني أوالدكم( ، ويف رواية: )إين ال أشهد على جور( ، فهذا كله يدل دالل
على أنه جيب على الوالد أن يسوي يف عطيته وهبته بني أوالده، وأال يفضل أحداً منهم على 

 اآلخرين.

ومن خالل هذه النصوص من كتاب هللا وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم قال هؤالء األئمة: 
جيب على الوالد أن يعدل، فهو واجب وفرض عليه، مث إن العقل يدل على ما دل عليه 
النقل، فإن الشريعة قامت على جلب املصاحل ودرء املفاسد، وقد شرعت العطية زايدة يف 
احملبة وطلبًا للقربة واملودة، فإذا كانت العطية لبعض الولد دون بعض توجب الشحناء 
والبغضاء وإغارة صدور بعضهم على بعض، كان هذا من أعظم املفاسد والشرور؛ ألن من 

طيعة الرحم، وهي بذلك تقطع أواصر احملبة بني أوىل الناس ابحملبة، أعظم ما يكون من الشر ق
 فغن أوىل الناس ابحملبة واأللفة هم اإلخوة واألخوات.

وتشهد هبذا أيضًا أصول الشريعة، كما يف قصة يوسف عليه السالم مع إخوته األسباط 
[ 8ِفي َضالٍل ُمِبنٍي  ]يوسف:ُعْصَبةٌ ِإنَّ َأاَباَن لَ  }قَاُلوا لَُيوُسُف َوَأُخوهُ َأَحبُّ ِإىَل أَبِيَنا ِمنَّا َوحَنْنُ 

رَتَى  ، ولذلك قال هللا تعاىل: }َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعرْبٌَة أِلُْويل األَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا يـُفْ 
[ ، فاهلل عز وجل جعلها عربة لكل والد مع ولده؛ نبهه هبا على مشاعر 111]يوسف:

هه على ما يكون يف نفس ولده من األمل والشجى واحلزن إذا فضل أخاه عليه، أوالده، ونب
 أو فضل أخته عليه.

ومن هنا نقول: إن النقل والعقل داالن على وجوب التعديل وعدم جواز التفضيل، إال إذا 
 وجد املربر الشرعي لذلك التفضيل.

م أن النيب احلديث، ونسل وذهب اجلمهور إىل أنه ليس بواجب، فهم يقولون: حنن نسلم هبذا
صلى هللا عليه وسلم قال: )اتقوا هللا واعدلوا( ، وهذا أمر، واألمر للوجوب، لكن ملا جاءت 
زايدة يف الرواية وهي اثبتة وصحيحة أن النيب صلى هللا عليه وسلم انقش بشريًا فقال له: 

اً، فال ك براً واحد)أيسرك أن يكونوا لك يف الرب سواء؟( أي: هل يسرك أن يكونوا ابرين ل
ميتنع بعضهم عن الرب؟ قالوا: فالسؤال مبثابة التنبيه على العلة واليت من أجلها أمر ابملساواة، 
فالعلة هي كما أنه حيب أن يكونوا له يف الرب سواء، فينبغي أن تكون عطيته هلم سواء، وأال 

 الندب إىليفضل بعضهم على بعض، قالوا: فنصرف النص من ظاهره املوجب للوجوب 
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 واالستحباب.

 هو أوىل القولني ابلصواب إن شاء هللا -كما اختاره املصنف رمحه هللا-والقول ابلوجوب 
تعاىل، فيجب على الوالد والوالدة أن يسووا بني أوالدهم يف العطية، وأال يفضلوا أحداً على 

ون بني يسو  رمحهم هللا من أشد الناس يف هذا، فقد كانوا كان السلف الصاحلأحد، حىت 
األوالد حىت يف الُقبلة، فلو قـَبَّل ولداً ِبوار أخيه قبل أخاه معه، وال يفضل ولداً على ولد، 
خشية أن يقع بينهم ما يكون موجباً لدخول الشيطان على القلوب فيفسدها ويقطع أواصر 

 (1)احملبة بني األقارب.." 
 "أمور يستحب توافرها يف املوصي .501

املوصي، وينبغي ملن يُوِصي أن ينظر إىل األكمل واألفضل؛ ومن وهناك أمور ُتستحب يف 
هذه الشروط املستحبة: أواًل: أال خيرج عن القرابة، فإذا أراد أن يوصي أليتامه فيبدأ أبقرب 
الناس إليه، ممن حُيسن النظر؛ ألن القريب يف الغالب فيه شفقة القرابة، وخياف من هللا جل 

و إىل الشفقة وإىل الرمحة، فإذا كان هناك من أقرابئه من ميكن وعال أكثر؛ ألن القرابة تدع
أن يقوم ابلنظر يف عياله وأوالده وأيتامه من بعده، فال يعدل إىل الغريب، وال ينتقل إىل 
األجنيب، وألنه رمبا احتاج الوصي أن خياطب أمهم، ولرمبا احتاج أن خيتلط ابليتامى، فعندما 

خف على أوالده وأيتامه وأجرب لقلوهبم، خبالف ما إذا كان يكون من األقربني يكون ذلك أ
أجنبيًا فإنه يكون أدعى إىل التـَُّهم، ويكون يف ذلك من التضييق والعنت ما هللا به عليم، 

 فيبدأ ابألقرابء قبل الغرابء.

مة هاثنياً: من أهم ما ينبغي أن ينتبه له بعد هذه الشروط الدينية هو مراعاة األمور الدنيوية امل
اليت من أمهها: ُحسن النظر يف األمور؛ فإن هللا عز وجل فضل الناس ابلعقول، وفض لهم 
حبسن النظر، فهذا العقل هو الذي ارتقى اإلنسان به من مستوى البهيمية إىل مستوى 
اآلدمية والتكرمي من هللا جل وعال، وهو نور من هللا سبحانه وتعاىل تنكشف به حقائق 

إلنسان هبذا العقل بني الصاحل وبني الضار، ولذلك جتد من فقد عقله بسكر األمور، فيميِ ز ا
يكون حاله يف بعض األحيان أردأ من حال الطفل، ولرمبا ذهب  -والعياذ ابهلل-أو جنون 
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ورمى بنفسه يف النار، مع أن البهيمة إذا رأت النار فرت منها، ولكنه رمبا جاء يف حال 
هلل، فالعقل فريمي بنفسه، ولرمبا قتل نفسه والعياذ اب -ابهلل والعياذ-سكره وحال ذهاب عقله 

من أمت النعم اليت أنعم هللا عز وجل هبا على العبد بعد نعمة الدين، ولذلك وصف هللا الدين 
 مع العقل أبنه نور على نور.

 نفإذا جاء اإلنسان يوِصي بقرابته وأوليائه إىل شخص فعليه أن ينتبه هلذه اجلوانب املهمة م
اكتمال العقل، فقد يكون عاقالً ولكنه غري مكتمل العقل، فينظُر إىل الشخص الذي ُعرف 
بسداد الرأي، فمثالً: إذا كان الذي يريد أن يوصي غنيًا ثرايً، فينبغي أن يتنبه إىل جانب 
حفظ املال وتنميته، فإذا ُوجد الشخص املعروف حبسن النظر يف تنمية األموال واستثمارها 

ه ابلقيام على أمواله؛ ألن مال اليتيم حيتاج إىل ذلك، وهذا أكمل وأفضل، فُيحفظ عهد إلي
روا يف أموال اليتامى ال أتكلها  املال وينمو، ولذلك قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: )اجت 

 الصدقة( .

 ةفندب إىل أن يكون الويل ممن حُيسن النظر يف استثمار األموال وحسن رعايتها، وهذه املرتب
مرتبة األحسن واألكمل، أما إذا مل جيد املوصي من حُيسن تنمية أموال أيتامه؛ فليبحث عن 
الشخص الذي ُعرف ابحليطة واحلذر واخلوف يف حفظ األشياء، وله أن خيتربه حىت يعلم 
أمانته وحفظه، حىت إذا لِقي هللا جل جالله ووقف بني يدي هللا وأبناؤه خصومه فيمن وال هم 

 : رضيت هلم ما أرضاه لنفسي.عليه يقول

فعليه أن يـَْنظُر وكأنه يتيم من هؤالء اليتامى، فينظر الذي يُرَضى يف حفظه ورعايته هلذه 
 األموال، سواء كان من القرابة أو من غريهم.

فاإلنسان عندما ال جيد من حُيسن االستثمار، أو وجد رجاًل يستثمر األموال ولكنه خياطر 
ى شخصاً غريه ال يستثمر، لكنه إذا أمسك شيئاً حفظه حىت يؤديه عليف استثماراته، ووجد 

أمت وجوه؛ فحينئٍذ جتتنب جانب املخاطرة، وتعهد أببنائك إىل من ُعرف ابحلفظ، فاحلفظ 
حسن واالستثمار أحسن، لكن حينما كان االستثمار فيه خماطرة وصاحبه ال يُعرف ابحلذر، 

ابلنظر  م ال خياطر لنفسه، فكذلك أليتامه الذين أُمرفتعدل إىل من يعرف ابحلفظ؛ ألن املسل
 يف مصاحلهم.

كذلك أيضًا عليه أن يبحث يف األمور الدنيوية من انحية أخالق الرجل يف دينه وحسن 
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معاملته؛ ألن أيتامه من بعده رمبا احتاجوا أن يدخلوا على هذا الرجل املرة بعد املرة، وقد 
يكون الرجل فظاً غليظاً، فقد جتده حيسن حفظ األموال أو استثمارها، لكن أخالقه شرسة 

ال ؛ فيعيش اليتيم حتت القهر، فال يستطيع أن يبث حاجته وأن يبث حزنه، و ومعاملته سيئة
يستطيع أن يسأل حاجته، أو أن يصل إىل ماله ومالُه بني يديه، فال ينبغي أن يويل عليهم 
من ُعرف ابلشدة واألذية والتضييق، وإمنا يُراعي فيه األخالق الطيبة، والتواضع واإللف واحللم 

ان كتقوى هللا عز وجل، وحسن النظر يف أيتامه وأوالده من بعده، وقد والرمحة، ويوصيه ب
 (1)رمحهم هللا حيتاطون يف هذا األمر كثرياً.."  السلف الصاحل

 "تعارض طاعة الوالدين مع حب الصدقة واإلنفاق .502

 

Q  أحب أن أتصدق من مايل كثرياً، ولكن والدي وإخويت يطلبون مين أن أاتجر أبموايل مما
 نصييب يف الصدقة، فأيهما أفضل؟يقلل من 

A  دين ودنيا، دنيا وآخرة، أيها أفضل؟ ال شك أنك إذا قصدت من إمساك املال بر الوالد
والسمع والطاعة للوالد، ونويت أنه لو مل أيمرك الوالد لتصدقت فإن هللا أيجرك بثالثة أجور: 

هللا  لها؛ ألن النيب صلىاألجر األول: أجر الرب، وهو أعظم عند هللا من الصدقة اليت تفع
عليه وسلم ملا سأل عن: أحب األعمال إىل هللا؟ قال: )الصالة على وقتها، قلت: مث أي؟ 
قال: بر الوالدين( والوالد إذا أمر أبمر ال يتهم فيه مبعصية وجبت طاعته، وهو قد أمرك؛ ألنه 

حينئٍذ ف قد يشفق عليك يف مصلحة لولدك أو لك، أو يراك حتمل نفسك ما ال تطيق،
 تكون هذه توسعة من هللا ساقها لك، وأرجو من هللا أن أيجرك حبسن نيتك.

 اثنياً: أيجرك هللا عز جل على الصدقة بنيتك؛ ألنه لو مل ينهك والدك لتصدقت.

واثلثاً: أن هذا األمر الذي وقع من منع والدك لك حيدث عندك نوعًا من الضيق؛ ألن 
 قة، الكرمي الذي قذف هللا يف قلبه الرمحة حىت ولو كان يربالكرمي يتأمل إذا امتنع عن الصد

 والديه جتده يتأمل، وهللا يعطيك أجر األمل، هذا أمر اثلث.

فمن نعم هللا عز وجل على من أعطاه هللا الكرم وأرسل يده ابإلحسان، أنه ال يرجع يف 
 .عطية، وأكره ما عنده أن يرد يف عطيته، أو مينع من اإلحسان إىل الناس
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ومن القصص العجيبة عن امللك عبد العزيز رمحه هللا برمحته الواسعة، وكان من أكرم الناس، 
وحدث ذات يوم أنه أعطى عطية وروجع فيها، وكانت عطية كبرية جداً، ورمبا أجحفت 
ببعض املصاحل، لكنه روجع فيها رمحه هللا، فيحدث بعض الثقات الذين عايشوا هذه القضية 

فيها ورأى املصلحة أن يرجع مل ينم ليلته تلك إىل الفجر، وهو يقول: عبد  أنه بعد أن روجع
العزيز يعطي ويرجع يف عطيته! عبد العزيز يعطي ويرجع يف عطيته! فلما طلع الفجر دعا 
املسئول وهو ابن سليمان رمحه هللا، وقال له: الذي أمرت به من العطية ينفذ، وعندها جاءه 

 النوم رمحه هللا.

إن  ال يرجع يف عطيته، وال يرضى لنفسه البخل، ولو منع من عطيته فإنه يتأمل، حىت فالكرمي
 بعضهم ميرض وال يطيب له العيش وال هتنأ له النفس.

يقال عن بعض الكرماء العرب وكرماء السلف رمحهم هللا القدماء: إنه كان إذا سافر ومعه 
لى الطريق ويقول: التمسوا خدمه وحشمه ال ميكن أن أيكل لوحده، وكان يضع طعامه ع

 يل الضيف.

 فال يراتح الكرمي إال ابإلعطاء.

فيأجرك هللا األجر الثالث مبا ذكرانه، وهو كونك تتأمل أنك مل تعط الناس، وهذا هو شأن 
 من حبب هللا إليه اآلخرة.

أخي يف هللا! بر والدك، واتجر إذا كانت جتارة مباحة، وانو يف قرارة قلبك حمبتك لربك 
بك لإلحسان إلخوانك املسلمني، وانو يف قرارة قلبك أنك تستعني هبذه التجارة جلمع وح

 مال لصدقة أعظم، فإن هللا عز وجل يبلغك حبسن النية.

وال شك أن الصدقة من أحب األعمال إىل هللا، وينبغي على كل من يريد أن يكون التزامه 
هبا قلوب  هللا صدقات خفيات جيربصادقاً وطاعته صادقة هلل عز وجل أن تكون بينه وبني 

ة املؤمنني واملؤمنات، ومن كانت له صدقة بينه وبني هللا كانت بينه وبني هللا وسيلة انفعة شافع
يف الدنيا واآلخرة، فكم من كرابت فرجت بفضل هللا مث بفضل الصدقة، وإن املؤمن يوم 

ار يكف عن وجهه الن القيامة يف ظل صدقته يوم ال ظل إال ظله جل جالله، وإن العبد
 بفضل هللا مث ابلصدقة.

لو مل يكن يف الصدقة إال قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح: )إن 
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الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ املاء النار( لكفى، قالوا: إن اإلنسان رمبا كان من 
ب هللا، ولرمبا ذهب عنه غضأعصى الناس هلل عز وجل، ورمبا ينزل هللا به بالًء فيتصدق في

غفر هللا ذنبه بتلك الصدقة، لكن يستدل على ذلك ابلتوفيق يف الصدقة، ومن أعظم البشائر 
لويل هللا املؤمن ابلدرجات العلى يف الصدقات: أوالً: أنه إذا جاءه املال، ومكنه هللا منه، 

ى به رمحة ذا املال إال إذا اشرت نظر إىل أن هذا املال ال يغين عنه من هللا شيئاً، وأنه ال قيمة هل
هللا سبحانه وتعاىل، وهذا كان هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهدي أصحابه من 
بعده، حىت إن عائشة رضي هللا عنها وأرضاها وهي الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول هللا 

اوية رضي هللا  معصلى هللا عليه وسلم، كانت تكون صائمة فيأتيها عطاؤها من أمري املؤمنني
ت  عنه وأرضاه ثالثني ألفاً فتتصدق هبا، حىت إهنا ال تبقي شيئاً تفطر به يف ذلك اليوم، وكان

كأبيها والشيء من معدنه ال يستغرب: إن األصول الطيبات هلا فروع زاكية أبوها الذي أنفق 
نب من النار جم ماله كله هلل جل وعال ورسوله، وأنزل هللا من فوق سبع مساوات تزكيته أنه

[ وأعطى ماله 18-17مربؤ منها: }َوَسُيَجنـَّبـَُها األَتْـَقى * الَِّذي يـُْؤيت َمالَُه يـَتـَزَكَّى  ]الليل:
هلل، حىت إنه ملا هاجر أخذ ماله معه نصرة لإلسالم ونصرة هلل ولدينه عز وجل، فقال له 

ماذا أبقيت  مبالك،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )فجعت أهلك بنفسك، مث فجعتهم 
ألهلك؟ قال: أبقيت هلم حب هللا ورسوله( رضي هللا عنه وأرضاه، وجعل أعايل الفردوس 

 مسكنه ومثواه.

بٍخ بٍخ! هذا وهللا العيش! الصدقة ما مسيت صدقة إال ألهنا تدل على صدق إميان صاحبها؛ 
ان مؤمناً صادقاً إال من كألنه ال يتصدق هبذه الدنيا لوجه هللا ويشرتي هبا رمحة هللا عز وجل 

يف إميانه؛ ألن املال أيسر صاحبه، واملال له سلطان على القلوب، به سفكت الدماء، 
 وانتهكت األعراض، وقطعت األرحام، وهللا يقول: }ِإْن َيْسأَْلُكُموَها فـَُيْحِفُكْم تـَْبَخُلوا َوخُيْرِجْ 

س إلنسان يريد أن يتصدق فتأتيه النف[ فاملال فتنة، ومع هذا أييت ا37َأْضَغاَنُكْم  ]حممد:
األمارة ابلسوء وتقول له: تضيع مستقبلك ومستقبل أوالدك وأهلك وذريتك! وكذا وكذا، 
فيعده الشطيان الفقر، وأتتيه رمحة هللا جل وعال، فيثبت هللا عز وجل قلبه فيقول: ال، إن 

امل هللا الذي ها نفقة( إين أعخزائن هللا ال تنفذ )ويد هللا مألى سحاء الليل والنهار ال تغيض
ال غىن إال به سبحانه وتعاىل، فيخرج هذا املال ولو كان من أعز أمواله صدقة، وهو موقن 
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 أن هللا سيخلف عليه، وأنه هو الرابح وليس خباسر.

ولذلك ملا جاء عام الرمادة واشتد األمر على املسلمني يف املدينة جاءت عري لـ عثمان رضي 
ه، فخرج التجار يتلقونه، فقالوا: اي عثمان! بعنا التجارة، نرحبك الدرهم هللا عنه وأرضا

ابلدرمهني؟ قال: أعطيت أكثر، قالوا: نعطيك ثالثة؟ قال: أعطيت أكثر، قالوا: أربعاً مخساً 
قال: أعطيت أكثر، قالوا: من ذا الذي أعطاك وما ابملدينة اتجر سواان؟ قال: إن هللا أعطاين 

 سبعمائة ضعف، إىل أضعاف كثرية، أشهدكم أهنا صدقة على فقراء ابلدرهم عشرة، إىل
املسلمني! هذا هو اإلميان والثقة الصادقة ابهلل جل وعال، أن تكون مبا يف يد هللا أغىن منك 
مبا يف يدك، وإن العبد أتتيه زينة الدنيا وزهرهتا حىت إذا أراد هللا أن يسعده يف هذه الدنيا 

 ن يقدمه آلخرته.جعل أول ما يفكر فيه أ

عمر رضي هللا عنه وأرضاه يف الصحيحني ملا جاءته أرض خبيرب ما دان منها وال أجرى ماًء 
وال هنراً وال غرس شجراً، ولكن مبجرد ما فاز ابألرض وأصبحت يف ملكيته انطلق إىل رسول 

خرة آلاألمة صلى هللا عليه وسلم لكي يشرتي اآلخرة، فكانت الدنيا حتت أقدامهم، وكانت ا
ملء قلوهبم، فجاء وقال: )اي رسول هللا! إين أصبت أرضاً خبيرب هي أنفس مايل، ما أصبت 
مااًل أحب إيل  من هذا املال، فماذا أتمرين فيها؟( وقد كانوا حيكمونه يف أمواهلم وأنفسهم 

 رضوان هللا عليهم.

: )إن شئت ه وسلمفما أخذها مع أنه لو أخذها فهي حالل له، فقال له النيب صلى هللا علي
تصدقت هبا وحب ست أصلها وتصدقت بثمرهتا( احلديث، فتصدق هبا رضي هللا عنه وأوقفها 

 على فقراء املسلمني وضعفتهم.

 فأول دالئل التوفيق للصدقة الصاحلة قوة اليقني ابهلل عز وجل.

ف سلكان الاثنياً: أن خيرج هبذه الصدقة وأحب ما يكون إليه أال يعلم به أحد، حىت 
رمحهم هللا ال يعرفهم الفقري الذي يعطونه، فيأيت الرجل منهم متنكراً يف ظالم الليل  الصاحل

 وسواده البهيم.

وكان علي زين العابدين رمحه هللا برمحته الواسعة حيمل على ظهره الصدقات إىل بيوت األرامل 
، أئمة املسلمني واأليتام، فكان إذا جن  عليه الليل محل على ظهره الطعام، وهو إمام من

وديوان من دواوين العلم والعمل، فكان ينطلق إىل بيوت الضعفاء والفقراء واأليتام واألرامل 
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وهم يف جوف الليل، فيقرع عليهم أبواهبم، مث يعطيهم هذا الطعام، مث مل يعلم أحد أنه زين 
هذه ساللة و العابدين الطيب بن الطيب رضي هللا عنه ورمحه برمحته الواسعة وأابه وجده، 

 طيبة من ذرية النيب صلى هللا عليه وسلم الطيبون الطاهرون.

فما علم أنه زين العابدين إال ملا تويف، ففقد ستون بيتًا من ضعفاء املسلمني ذلك الرجل 
الذي يطرق عليهم يف جوف الليل أبواهبم، وكان رضي هللا عنه حيمل الطعام على ظهره 

حيصى، ولو شاء أن أيمرهم حلملوا، وملا أرادوا أن يغسلوه  وعنده من العبيد واخلدم ما ال 
 كشفوا عن ظهره فوجدوه متأثراً من األكياس اليت كان حيملها رمحه هللا برمحته الواسعة.

فالذي يشرتي رمحة هللا عز وجل هو الرابح، الصدقة هي الربح والتجارة مع هللا جل وعال، 
[ من هو 245يـُْقِرُض اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا  ]البقرة:وهللا جل وعال يقول: }َمْن َذا الَِّذي 

السعيد املوفق الذي يضع يف دواوين اآلخرة صدقاته صادقات من قلبه املؤمن املوقن بربه 
جل وعال؟! وأعظم ما تكون الصدقة أن تصدق وأنت شحيح صحيح ختاف الفقر وأتمل 

ألحيان الم وسط، لكن يف بعض االغىن، أختاف أن أتتيك مهوم املستقبل؟ ال تبالغ، اإلس
يبالغ اإلنسان يف تقدير األمور، حىت إنه حيجم عن الصدقات، فإذا كان اإلنسان صحيحاً 
شحيحًا خياف الفقر وأيمل الغىن، وتزينت له الدنيا بزينتها، مث جاءه نداء هللا جل وعال، 

من أحسن  أجر وتذكر ما عند هللا فرفض الدنيا ووضعها حتت قدميه؛ فإن هللا ال يضيع
 عمالً.

 (1)ووهللا مث وهللا." 
 "حكم إعجاب املرء بنفسه عند اطالع الناس على صاحل عمله .503

 

Q :[ أن من عمل 6ذكر احلافظ ابن كثري يف قوله تعاىل: }الَِّذيَن ُهْم يـُرَاُءوَن  ]املاعون
 عمالً هلل فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك، أن هذا ال يعد رايًء، فما توضيح ذلك؟

A  هذا كالم صحيح ومعترب؛ ألن الرايء يكون يف ابتداء العمل، فيعمل من أجل أن يراه
[ ، 142}َوِإَذا قَاُموا ِإىَل الصَّالِة قَاُموا ُكَساىَل يـُرَاُءوَن النَّاَس  ]النساء: الناس، قال تعاىل:

 فهو ابتداءً قبل التلبس ابلفعل، وأثناء الفعل؛ لكن بعد الفراغ من الفعل تبقى مسألة التشوف
                                         

 308/17لشنقيطي، حممد املختار الشنقيطي شرح زاد املستقنع ل (1)
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 والطلب والتحدث، فاألكمل أال يتحدث بطاعته، وأال يطلع أحداً على طاعته.

فاء العمل، وخفاء العمل ال عالقة له ابلعمل نفسه؛ ألنه إذا صلى وقام وتبقى مسألة خ
بطاعته على أمت الوجوه وأكملها فقد أصاب املوعود عليه شرعًا لكن تبقى مسألة حبوط 

 -والعياذ ابهلل-العمل بعد ثبوته، واحلبوط قد يكون بغري الرايء، فقد حيبط عمل اإلنسان 
 بسبب ذنب.

بباً يف حبوط العمل، س -والعياذ ابهلل- صلى هللا عليه وسلم قد يكون فرفع الصوت عند النيب
ونسأل هللا السالمة والعافية، وقد حيبط عمل اإلنسان بعقوق والديه؛ ألن هللا حيكم وال 
معقب حلكمه، فيغضب على عبده فيحبط عمله، إال أن هناك أمورًا بنيَّ أهنا من أسباب 

 حبوط العمل والعياذ ابهلل.

يكون العمل صاحلاً صحيحاً، لكن إن اطلع الناس على عمله فأعجب ابطالعهم فإننا وقد 
ننظر يف ذلك، فإذا كان حيب ذلك ويقصده ومل يتيسر له أثناء العمل، وكان حيب حصول 

ته يعمل للناس، فيكون قادحاً يف إخالصه وإراد -نسأل هللا السالمة والعافية-ذلك له فهذا 
 راً يف عمله.وجه هللا عز وجل، ومؤث

رمحهم هللا يتحرون يف األعمال الصاحلة الصواب والسنة، فال  كان السلف الصاحلولذلك 
يعملون أي عمل إال إذا كان عندهم حجة ودليل، وخيافون من األعمال أن تكون على غري 
هنج الكتاب والسنة؛ ألن أهم شيء الصواب يف العمل حيث يكون موافقاً للكتاب وهدي 

 السنة.

د الصواب أتيت اآلاثر الطيبة والعواقب احلميدة؛ ألن هللا ال ينظر إىل قول قائل وال إىل وبع
 عمل عامل إال إذا كان صواابً، قال تعاىل: }َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا لَِقاءَ َرب ِِه فـَْليَـْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا 

ي ب وثبت هبد[ ، وال حيكم للعمل ابلصالح إال إذا كان على وفق الكتا110]الكهف:
 رسوله صلى هللا عليه وسلم.

حيملون هم الصواب أواًل، مث حيملون هم اإلعانة على الصواب،  كان السلف الصاحلوقد 
ولذلك قال صلى هللا عليه وسلم: )أسألك العزمية على الرشد( ، فكم من صواب تعلمته، 

هل ليل من منا جيوكم من حق ُدللت عليه وأُرشدت إليه، ولكن ما أعنت عليه، فقيام ال
فضله وعظيم أجره لكن من منا يقوم وصيام يوم وإفطار يوم، أو صيام اإلثنني واخلميس 
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وغريها من األعمال الصاحلة من منا يعمل هبا؟ ولذلك كان صلى هللا عليه وسلم يسأل هللا 
َشًدا  رَ املعونة على الرشد، ولذلك قال هللا عن أهل الكهف: }َوَهيِ ْئ لََنا ِمْن أَْمراَِن 

 [ .10]الكهف:

وبعد أن يوفق للصواب ويعان على القيام ابلعمل، حيمل هم اإلخالص فيه، فال يفعل وال 
يقول شيئاً إال ألجل هللا عز وجل، وأبغض شيء إليه أن أحداً يطلع على ما بينه وبني هللا 

بحانه وتعاىل، سعز وجل؛ ألنه يعرف لذة مناجاة هللا سبحانه وتعاىل، وفضل املعاملة مع هللا 
ويعلم علم اليقني أن أكمل العمل وأطيبه ما كان خالصًا هلل عز وجل، وال شيء أعظم يف 

 جلب اإلخالص من إخفاء األعمال وسرتها.

يضربون األمثلة الرائعة يف هذا، حىت ذكر اإلمام احلسن البصري  كان السلف الصاحلولذلك 
 عشرين سنة ال يشعر به أحد. رمحه هللا أن الرجل رمبا مجع القرآن يف قلبه

ولرمبا جتد الرجل من أصلح الناس وأكثرهم عبادة وقياماً، وال ميكن ألحد أن يطلع على 
ذلك، حىت لرمبا يسافر معه غريه وإذا به يرتك قيام الليل أمامه حىت ال يشعر أحد مبا بينه 

 وبني هللا عز وجل.

ذاقوا لذة فيائه الذين يريد هلم إرادة وجه، و وهذه مرتبة ال يعطيها هللا إال خلاصة أحبابه وأص
 املعاملة مع هللا سبحانه وتعاىل.

فإذا وفق لإلخالص محل هم القبول، ويعمل للقبول أسبابه اليت منها أال يعلم أحد عمله، 
فأبغض شيء إليه أن يطلع غريه على عمله، حىت إنه يضيق صدره وحيزن ويتأمل إذا اطلع 

 ما بينه وبني هللا عز وجل.أحد على حسنة أخفاها في

وهؤالء هم األولياء الذين ُيضرب هبم املثل، ومل يكن األولياء -ومما ذكر عن بعض الصاحلني 
يت يف أنه قال: صل -ِبر السبح، وال إبطالة األكمام والعمائم، وإمنا كانوا أولياء هلل حبق

جلالس  وإين-لنهار املسجد احلرام صالة االستسقاء، فلم يفت الناس، حىت إذا انتصف ا
فإذا برجل موىل أسود دخل املسجد، فركع وسجد، وكان يظنين انئماً،  -ابملسجد مضطجع

فسمعته يقول يف سجوده: اللهم إن بعبادك وبالدك وهبائمك من اجلهد والبالء ما ال يشكى 
 إال إليك، اللهم أغث العباد والبالد.

 اللهم أغث العباد والبالد.
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 البالد.اللهم أغث العباد و 

فلما تشهد إذا ابلسحابة تنتصف السماء وميطر الناس، قال: فعظم عندي الرجل، فتبعته، 
فدخل إىل أشبه ما يكون ابلرابط فتبعته، فلما جلس واستقر سلمت عليه وقلت له: من 

 أنت يرمحك هللا؟ قال: وما شأنك يب؟ قلت: إنه مل خيف علي  مكانك ابملسجد.

 ك؟ قال: نعم.قال: أو قد اطلعت على ذل

قال: أمهلين وأنظرين، فصلى وسجد، وقال: اللهم انكشف ما بيين وبينك، فاقبضين إليك 
 غري مفتون.

 قال: وهللا ما رفعته إال ميتاً.

فكانوا خيافون من ظهور أعماهلم حىت كان من أمرهم ما ذكر، وأويس القرين رمحه هللا ملا 
 ا بينك وبني هللا من األسرار واألعمالاكتشف أمره غاب عن الناس، وبسبب أنك ختفي م

 الصاحلة يورثك هللا بذلك حب العباد، ويضع لك بذلك القبول يف السماء ويف األرض.

ولذلك كانوا يقولون: إن العبد يستوجب من هللا حمبة خلقه على قدر ما بينه وبني هللا من 
جمللس، أحد أن يتكلم يف ا اخلوف، وكان اإلمام مالك رمحه هللا مهاابً، فإذا جلس ال يستطيع

وإذا سأله السائل ال يستطيع أن يعيد سؤاله مما ألقى هللا عليه من اهليبة، كما قيل: أييت 
اجلواب فال يراجع هيبة والسائلون نواكس األذقان يقول حممد بن احلسن: جلست بني يدي 

وهللا ما هبتهم  ف -ياثالثة خلفاء من احمليط إىل احمليط سادوا الدن-اهلادي واملهدي والرشيد 
 كهيبيت ملا جلست بني يدي مالك.

يقول سحنون رمحه هللا: وال نظن ذلك إال بشيء بني مالك وبني هللا، فإنك تعامل؟ تعامل 
ملك امللوك وجبار السماوات واألرض، فماذا تريد منه اطالع الناس على صالتك وزكاتك؟ 

ذموك غداً، وكم من عبد تقي نقي أخوف وماذا تريد عند الناس؟ لو أن الناس مدحوك اليوم 
ما عنده وأكره أن يشعر الناس به؛ ألنه يعلم أنه ال أمن له إال عند هللا، وال عز له إال من 
هللا، وال كرامة له إال من هللا، فماذا نريد عند الناس؟ قال تعاىل: }ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوال 

 [ .9ُشُكورًا  ]اإلنسان:

 ليه أن أييت أحد من الناس يثين عليه أو يظن به خرياً؛ ألنه يريد الشيء بينهفأبغض شيء إ
وبني هللا، فالذي لآلخرة لآلخرة، والذي للدنيا للدنيا، وأمور العبادة والطاعة ينبغي لإلنسان 
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دائماً أن خيفيها فيما بينه وبني هللا عز وجل، وال يطلع عليها أحداً، واحملروم من حرم، فإذا 
رف شعب صرف قلبه إىل الدنيا، وتنص -نسأل هللا السالمة والعافية-هللا أن خيذل عبده أراد 

القلب إىل الدنيا، حىت إن طالب العلم تنصرف شعب قلبه مبدح الناس له والثناء عليه 
واإلشادة به، ومبوقفه يف املأل وحمبته لالستشراف وحمبته للظهور، وهي وهللا قاصمة الظهر 

 والعياذ ابهلل.

فتؤخذ شعب القلب شعبة شعبة للدنيا ال لآلخرة، وتؤخذ لغري هللا ال هلل، فتؤخذ شعبة 
والعياذ -شعبة، وتنقض كالبيت يهدم لبنة لبنة، حىت ميسي ويصبح وليس يف قلبه مثقال ذرة 

 من اإلميان، وعندها ال يبايل هللا به يف أي أودية الدنيا هلك. -ابهلل

النفوس ميقته هللا مقتاً فتجمع القلوب على كراهيته، و  -لعافيةنسأل هللا السالمة وا-وعندها 
على النفور منه، ولو كان أعبد الناس لساانً، ولو كان أصبحهم وجهًا وأحياهم منطقًا فإن 

 هللا ميقته.

فالعبد يعامل هللا ال يعامل أحداً سواه، وكم من إنسان أحب الناس فمدحوه، واستدرجه هللا 
القلوب، واجتمع له الناس، فجاء يوم ذم فيه مبذمة واحدة فانتشرت  عز وجل، واجتمعت له

يف الناس، فسبوه كما مدحوه، ووضعوه كما رفعوه، وأذلوه كما أعزوه، وأهانوه كما أكرموه، 
 فتمىن أنه مل يعرفه أحد.

 فال يلتفت اإلنسان إىل الناس، وسالمة العبد فيما بينه وبني هللا أن يفر من هللا إىل هللا ال
إىل الناس، وأن يفر إىل اخلالق ال إىل املخلوق، فال يدعو من دون هللا ما ال يضره وما ال 

ِشرُي  ينفعه كما قال تعاىل: }يَْدُعوا َلَمْن َضرُُّه أَقـَْرُب ِمْن نـَْفِعِه لَِبْئَس اْلَمْوىَل َولَِبْئَس اْلعَ 
 [ .13]احلج:

اإِلنَس قال تعاىل: }َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ وَ فاهلل يناديك ويدعوك أن تكون معه، أن تكون له، 
[ ، فتعبده ابإلخالص وتعمل الطاعة هلل، فتتعلم وتتصدق 56ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن  ]الذارايت:

 وتركع وتسجد وتصلي هلل وحده.

فالواجب على املسلم دائمًا أن يوطن نفسه إلرادة وجه هللا، وما أطيب العيش ولن يطيب 
طيب احلياة وما أسعدها وال ميكن أن تكون سعيدة طيبة إال ابهلل، قال تعاىل: إال ابهلل، وما أ

[ فمضى: )وهو مؤمن( موحد 97}َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن  ]النحل:
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خملص يريد وجه هللا سبحانه وتعاىل، أي: وهللا لنحيينه حياة طيبة، وإذا وعد هللا ابحلياة 
يبة فإن هللا ال خيلف امليعاد، وال شك أن العبد إذا بلغ هذه املرتبة اليت يقول فيها هلل، الط

ويعمل فيها هلل، ويتمىن فيها أن عمله فيما بينه وبني هللا ال يراه أحد، وال يشعر به أحد، وال 
 ىتحيس به أحد أدرك هذا األجر، وإين ألعرف علماء كانوا قوامني ابلليل صوامني النهار، ح

إن الواحد منهم إذا أصبح جتده مع الناس لبساطته وتواضعه، وال تشعر أنه ذاك العابد 
 الصاحل، وكله من اخلفاء.

 (1)وجتد الواحد منهم جيلس يف خلوته فيبكي ويتفطر قلبه من خ." 
 "معىن القذف .504

لى خري ع بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم األمتان األكمالن
 خلق هللا أمجعني، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله وهنجه إىل يوم الدين.

أما بعد: فيقول املصنف رمحه هللا تعاىل: ]ابب حد القذف[ القذف يف لغة العرب: الرمي، 
يقال: قذف ابلشيء إذا رماه، واملراد به يف الشريعة املعىن اخلاص وهو الرمي ابلفاحشة، 

حشة، املراد هبا الزان أو اللواط، وعلى هذا إذا اهتم شخٌص شخصًا وقذفه وقولنا: ابلفا
ابلفاحشة زانً أو لواطاً؛ فإنه قاذف، والعرب جتعل هذا املعىن اخلاص من معاين الرمي، ويقال: 
رماه، إذا اهتمه، فالرمي هو التهمة: رماين أبمر كنت منه ووالدي بريئًا ومن أجل الطوي 

ظيم، وهو حد من حدود هللا عز وجل، اجتمع فيه دليل الكتاب رماين والقذف ابب ع
والسنة، تعظيماً لشأنه، وحتذيراً للعباد منه، ومن أعظم الورطات اليت هتلك اإلنسان يف دينه، 
ودنياه، وآخرته؛ أن يكون طليق اللسان يف اهتام عباد هللا عز وجل، وإذا أرادت عيناك أن 

صرية؛ فانظر إىل ذلك الذي ال يتورع عن اهتام الناس، ترى رجاًل يتقحم انر هللا على ب
والوقوع يف أعراضهم، ويسهل عليه القبائح واألمور اليت ال تليق ابملؤمنني واملؤمنات، فإذا 
وجدته كذلك، وسهل عليه أن يلفق التهم يف الدين والعرض؛ فاعلم أنه من أعداء هللا 

 حسان، فإن هللا ال يطاع من حيثورسوله، ولو تقمص يف ذلك ثوب النصيحة وثوب اإل
يُعصى، وما من مؤمن يقرأ نصوص الكتاب والسنة متجرداً إال أورثه ذلك اخلوف من اخلوض 
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يف أعراض املؤمنني واملؤمنات، وعلم أن اللسان يقوده إىل النار شاء أو أىب إذا مل يردعه 
 ابخلوف من هللا سبحانه وتعاىل.

اخلوض يف أعراض املؤمنني، وجعل املسلم احلق على لسان ولذلك حذر هللا عباده وإماءه من 
رسول اهلدى صلى هللا عليه وسلم من عرف كيف يزم لسانه، فسلم املسلمون من ذلك 

 يشددون رمحهم هللا وكان السلف الصاحلاللسان، فال يتهم مؤمناً أو مؤمنة ابلزور والباطل، 
 ى إنسااًن مؤتسيًا ابلسلف؛ فانظر إىليف هذا األمر أميا تشديد، فإذا أرادت عيناك أن تر 

ذلك الورع الذي خياف هللا يف أعراض املؤمنني واملؤمنات، وإذا أرادت عيناك أن ترى عاملاً 
حبق يلتزم منهج السلف يف اخلوف من هللا ومن أعراض املؤمنني واملؤمنات؛ فانظر إىل ذلك 

 (1)العفيف اللسان، الذي يريب طالبه وأتباعه على ذلك.." 
 "أنواع القذف .505

القذف قذفان: قذف يف األعراض، اعتىن القرآن ببيانه؛ ألنه يقع بني العوام كثرياً، وهناك 
قذف أعظم منه وأشد منه، وهو حديثنا يف هذه اللحظات، ومنهد به هلذا الباب العظيم، 
أال وهو قذف العلماء، خاصة سلف هذه األمة، وقذف الصلحاء، وقذف الدعاة إىل هللا 

جل، وأهل اخلري وأهل االستقامة، والتهكم والسخرية هبم، واحلط من أقدارهم وحرماهتم، عز و 
 -عياذ ابهللوال-وانتقاصهم، وسهولة ذلك على اللسان، حىت يصبح اإلنسان صفيق الوجه 

ال يرعوي، وأييت أمام الناس يشهر هبم، فال عقل يردعه، وال دين مينعه، وعندها فليقل عن 
يأخذ مبفاتيح اجلنة مزكياً ومثنياً على نفسه، وليجعل نفسه على أمة حممد نفسه ما شاء، ول

صلى هللا عليه وسلم كأنه حفيظ عليها ومسيطر عليها، يبدع من شاء، ويفسق من شاء، 
ويضلل من شاء، ما كنا نعرف هذا بني أهل العلم رمحهم هللا، ووهللا! لقد رأينا علماء أجالء، 

م؛ إذا ذكر عوام املسلمني فضاًل عن صاحليهم، فضاًل عن حتمر وجوههم وتصفر ألواهن
علمائهم، فضاًل عن خيارهم، فضاًل عن سلفهم الصاحل الذين زكتهم األمة، علماء أجالء 
أطبقت األمة على جاللة قدرهم، وحفظ مكانتهم كاإلمام أيب حنيفة رمحه هللا برمحته الواسعة، 

ل على أمثال هؤالء العلماء، وكأهنم سوق جتد من ال علم عنده، وال فضل لديه، يتطاو 
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لأللسنة!! نقول هذا؛ ألننا نعلم أن هللا سيسألنا وحياسبنا عن عدم التنبيه على ذلك، 
وسنلقيها من على ظهوران أمانة لكم ولغريكم أن حتذروا أمثال هؤالء، من يوم مشهود ولقاء 

نَقِلُبوَن  يَن ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَ موعود تـُْرَهن فيه األلسنة مبا قالت، }َوَسيَـْعَلُم الَّذِ 
 [ .227]الشعراء:

رمحهم هللا جيرحون، لكن مىت؟ إذا بلغت احللقوم، وما كانوا يرون  كان السلف الصاحل
التجريح إال عند احلاجة املاسة، وكان الرجل منهم يرعد قلبه من اخلوف من هللا عز وجل، 

القصة و -فمر عليه أحد العلماء الصاحلني  جلس أحد أئمة احلديث فتكلم يف الرجال،
وقال له: لعلك جترح يف أقوام قد حطوا رحاهلم يف اجلنة منذ سبعني عاماً، فخر  -مشهورة

مغشياً عليه، ما قال: هذا عدو للسنة، هذا عدو للحديث، أبداً؛ ألهنم كانوا يتهمون أنفسهم 
حلاجة بعبارات شديدة ولكن عند ا ابخلطأ، وكان الرجل إذا تكلم يف أحد مبا جيرحه؛ يتكلم

املاسة، وال يتكلم إال يف حدود ضيقة، وأبساليب حمدودة حمسوبة؛ ألنه يعلم أنه سيسأل 
 بني يدي هللا عز وجل عن قوله.

إن أعراض املسلمني ليست رخيصة، وما كانت أفكارهم وال عقائدهم مكشوفة أمام الناس 
ن السنة جتد فيها أدب يف كف األلسنة عحىت أن الشخص يشق عن قلب الرجل، انظر يف 

األعراض، جتد فيها وعيد شديد عن الدخول يف قلوب الناس واهتام عقائدهم، قال: )اي 
رسول هللا! ما قاهلا إال فرقاً من السيف( ، هذا حديث واضح، ما قال: )ال إله إال هللا( إال 

ساط التهمة واضحة، وب ملا عاله الصحايب رضي هللا عنه ابلسيف، وما قاهلا قبل ذلك،
اجمللس دال على أنه قاهلا فرقاً من السيف، فقتله، فقال له رسول اهلدى صلى هللا عليه وسلم 

: )أشققت عن قلبه؟( وهو رجل كافر أسلم، فيقول له: )أشققت -مع هذه الدالئل كلها-
ا كل من قال ذعن قلبه؟( فما زال يرددها عليه، قتله مث قال: إنه قاهلا فرقاً من السيف، وهك

هذه الكلمة يف حق إنسان دون أن يستبني أو خيربه عن مكنون قلبه؛ فنقول له: أشققت 
عن قلبه؟ ولذلك قل أن جتد إنساانً يتهم الناس إال ويقول لك: هو يقصد كذا، وهو يعين  



623 

 

كذا، وإذا أراد اإلنسان أن يعلم حقيقة اإلسالم وااللتزام فليتدبر حديث رسول هللا صلى 
 (1)عليه وسلم: )املسلم من سلم املسلمون من يده ولسانه( .."  هللا
 "ما جيب على املسلم عندما ترد الشبهات من أعداء هللا .506

من هنا تدرك عظيم ضرر السرقة حينما راعى الشرع فيها قضية اخلفية لعظيم ضررها؛ ألنه 
وء ينئٍذ تسإذا سرق املال من الشخص اهتم مجيع الناس يف األصل إال من رحم ربك، وح

ظنون املسلمني بعضهم ببعض، ويف املغتصب يعرف من أخذ ماله، ويف اخلائن يعرف من 
 خانه، ويف اجلاحد للعارية والوديعة معلوم من قام هبذا.

ومن هنا: فعل السارق ليس أذية لألموال فقط بل أذية إىل نفسية الناس، فمن الناس من 
و منهم من أتخذه احلمية والقهر حينما يؤخذ ماله وهإذا سرق ماله فقد عقله والعياذ ابهلل، و 

ال يدري من الذي أخذ، فيشك حىت يف ولده، ويشك حىت يف أقرب الناس منه، ومن هنا 
تراعى عظم شأن هذه اجلرمية، فالبعض ينظر إىل ظاهرها من كوهنا متعلقة ابألموال، ولكن 

 ال ينظر إىل ضرر املأخوذ منه.

ه ينظر إىل املقطوع يد -وهو أحقر من ذلك ودون ذلك-شريعة ومن هنا جتد من ينتقد ال
وهو اجلاين وال ينظر إىل اجملين عليه، ويقولون: كيف تقتصون من القاتل؟ هذه بشاعة، كيف 
تقتلونه؟ أيتون ويسفكون الدماء وينتهكون األعراض ويعتدون على أموال الناس مث أييت أهل 

 م أهُل حقوق، وإهنم دعاٌة إىل احلقوق: }أََفَمنْ احلقوق ويتكلمون وينتقدون ويقولون: إهن
[ ، فريون أهنم دعاة للحق، وأنه ال ميكن أن تقطع 8زُيِ َن َلُه ُسوءُ َعَمِلِه فـََرآُه َحَسًنا  ]فاطر:

اليت  وال ينظرون إىل األعراض -قاتلهم هللا-اليد، ويقولون: ما هذه البشاعة يف اإلسالم؟ 
 واألموال اليت تسرق، أبداً ما ينظرون إىل هذا، بل ينظرون إىل تنتهك، والدماء اليت تسفك،

 اجملرم ويقولون: وراءه أسرة وعائلة، وهم هبذا يعينون أهل اجلرائم على جرمهم.

فلو كانوا أهل حقوق حبق لنظروا إىل الطرفني، وأنصفوا الطرفني، حىت حينما نقول هلم: هذا 
أن  سنسلبه نفسه، وما ظلمناه، فال ميكن قاتل، هذا قتل غريه، فكما سلب غريه نفسه

ينظروا إىل املقتول! وهذا عني الظلم واجلور، وال شك أن الكافر كما قال تعاىل: }َواْلَكاِفُروَن 
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[ ؛ ألن املوازين عندهم مضطربة، ولكن أهل اإلسالم هم أهل 254ُهُم الظَّاِلُموَن  ]البقرة:
رها م هللا عز وجل فنظروا إىل اجلرمية وآاثالعدل وأهل احلق بتوفيق هللا عز وجل، بصره

وأضرارها، وحجم ما اكتسبت األيدي، وأعطوا كل جرمية حقها أبمر هللا سبحانه وتعاىل، 
فالسارق ما دام أنه سرق فإنه ال ميكن أن ينزجر إال إذا قطعت يده، فإذا قطعت يده وحدث 

لسراق ووقفوا يرتدع، ولو جئت ابنفسه ابلسرقة مرة اثنية إذا بيده تذكره ابلعقوبة وعندها 
 على سارق تقطع يده هلاهلم األمر، ولوقع ذلك يف أنفسهم موقعاً بليغاً.

ومن هنا: تطبيق حدود هللا عز وجل ليس مبنقصة وال بشاعة، وليس فيه ظلم وال ضرر وال 
افعاً دأذية، ومن هنا ينبغي أن يعتز املسلم هبذا الدين ويعتز أبحكامه، وعليه بدل أن يكون م

عن شبهات األعداء أن يكون مهامجاً على األعداء، فيهجم عليهم ابلعكس والضد، ويقول: 
حنن دعاة احلقوق للمجين عليهم، وأنتم دعاة حقوق للجاين، ونقول: حنن دعاة احلقوق 
للمجين عليه، واملفروض أن ينصر اجملين عليه؛ ألن اجلاين ال حيتاج إىل نصر إال بكفه عن 

 عن أذيته للناس، فتقطع اليد حىت تذكره ابجلرمية وتذكر غريه، وليتأمل اإلنسان ظلمه وزجره
أن  -عياذ ابهللوال-حينما يصبح اجملرم جمرماً فيسرق، فإذا قطعت يده يكون بني أمرين: إما 

يبقى سارقاً فيذهب ويعيش بني السراق، فكلما أصبح وأمسى يذكرهم بيده، ألن من ينظر 
 لسرقة، فهي من أبلغ املواعظ والعظات.إليه يتذكر عاقبة ا

وأما إذا رجع واتب إىل هللا زجر غريه، فإذا نظر إىل يده مقطوعة هاب السرقة وهاب أموال 
الناس، ويف ذلك آايت وعظات ابلغات، وكفى ابهلل عز وجل عليماً حكيماً، ولطيفاً خبرياً، 

 ل خبري.يضع الشدة يف موضعها، ويضع اللني يف موضعه، وال ينبئك مث

 فاحلمد هلل الذي هداان هلذا وما كاان لنهتدي لوال أن هداان هللا، لقد جاءت رسل ربنا ابحلق.

والكلمة األخرية: أننا نوصي يف هذا الزمان أبمر مهم جداً وخاصة يف مسائل احلدود ومسائل 
 نالشبهات اليت ترد على اإلسالم عموماً، أال وهي: مسألة التمسك ابحلق، فما عليك م

هم هللا واألئمة رمح كان السلف الصاحلإرجاف املرجفني، وسخرية الساخرين، وانظر كيف 
يف زماهنم، فرتد الشبهات حىت قالوا: كيف تقطع اليد بربع دينار وجيب ضماهنا بنصف دية؟ 
وهذا من القدمي، وللشر أهله؛ فهم ال خيرصون وال يسكتون؛ ألن هللا ابتلى هبم أهل احلق، 

َنًة أََتْصربُوَن  ]الفرقان: قال تعاىل: [ قال هللا: )أََتْصربُوَن( 20}َوَجَعْلَنا بـَْعَضُكْم لِبَـْعٍض ِفتـْ
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 وهذا يقتضي أن نصرب على احلق.

من  وحينما يتبجح أعداء اإلسالم، وأعظم -سواًء يف السرقة وغريها-فأثناء إيراد الشبهات 
على كل خفاف ابلشريعة أو استهزاء؛ فهذا أن يتبجح من هو من بين جلدتنا أبمور فيها است

مسلم أن أتخذه الغرية واحلمية هلذا الدين، غرية احلق ال غرية الباطل، ومحية الدين ال محية 
اجلاهلية، ومن غار حلق هللا أحبه ربه، فإن الغرية على احلق تزكي نور اإلميان يف القلوب، 

العذاب، فإنه إذا كان اإلنسان  ومن غار على حق هللا عز وجل وأتمل ومتعر وجهه جني من
معجبًا مبا يقوله أهل الباطل ويدافع عنهم أو يهون من أمرهم دون أن يرد عليهم ودون أن 
يقارعهم احلجة فإن هذا بالء عظيم، وشر وخيم، فيوصى اإلنسان ابلصرب على احلق الذي 

 هو مؤمن به.

 -اعنون أو شوش املشوشونإذا أرجف املرجفون أو طعن الط-ومن أحب األعمال إىل هللا 
أن تكون عندك ثقة كاملة هبذا احلق، وأن تعتز به؛ ولذلك قال تعاىل: }َوِإْذ زَاَغِت األَْبَصاُر 

زُِلوا زِْلزَااًل َشِديًدا  َوبـََلَغِت اْلُقُلوُب احْلََناِجَر َوَتظُنُّوَن اِبَّللَِّ الظُُّنواَن * ُهَناِلَك ابـْتُِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوزُلْ 
[ ، فإذا زلزل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسيزلزل من كان 11-10]األحزاب:

على هنجهم يف كل زمان حبسبه، ولكن هللا تعاىل يقول: }َوَلمَّا رََأى اْلُمْؤِمُنوَن اأَلْحزَاَب قَاُلوا 
ُ َوَرُسولُهُ َوَما زَ  ُ َوَرُسولُهُ َوَصَدَق اَّللَّ [ 22 َوَتْسِليًما  ]األحزاب:اَدُهْم ِإالَّ ِإميَاانً َهَذا َما َوَعَداَن اَّللَّ
[ ليسوا كلهم! }ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل 23مث قال هللا: }ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل  ]األحزاب:

َ َعَلْيِه  ]األحزاب: [ ؛ ألن بينك وبني هللا هذا العهد من اإلسالم 23َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللَّ
وإذا جاء حكم هللا عز وجل أمعنت وسلمت ورضيت وكنت على قوة من  واالستسالم،

احلق والثبات وال تتزلزل، قال أبو بكر رضي هللا عنه: )وهللا! لو منعوين عناقاً كانوا يؤدوهنا 
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلهم عليها( وهذا بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه 

ضيق، وحال املدينة كان من أصعب ما يكون؛ ألن العرب ارتدت، وسلم واحلال يف شدة و 
وكان أبشد احلاجة رضي هللا عنه إىل جيش أسامة الذي جهزه النيب صلى هللا عليه وسلم، 
ومع ذلك أمضى ما أمضاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وثبت على احلق رضي هللا عنه 

ااتً وجل، فكل صاحب حق يثبت على حقه ثبوأرضاه، فكان هذا من دالئل يقينه ابهلل عز 
يرضي هللا عز وجل؛ ألن هللا يف الفَت ينظر إىل القلوب، فمن الناس من يلني مع أهل 
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الباطل، ومنهم من تنكسر شوكته، والعياذ ابهلل! وقال احلكماء والعلماء والصلحاء: الفَت 
[ ، وكل 42ٍة  ]األنفال:َيا َمْن َحيَّ َعْن بـَيِ نَ حصاد املنافقني }لِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بـَيِ َنٍة َوحيَْ 

الفتنة  فتنة وراءها فتنة، فمن صرب يف الفتنة األوىل ازداد إميانه هتيئة للفتنة اليت بعدها، مث أتيت
اليت بعدها أشد من األوىل كما ثبت يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم، فكلما 

كون املرجف كاتباً واحداً مث أصبحوا كتاابً، مث أصبح انتهى مرجف جاء مرجف آخر، وقد ي
 إرجافاً على مستوى الدول واجلماعات، حىت يعظم اإلرجاف، ولكن هللا غالب على أمره.

الكون كون هللا، واألمر أمر هللا عز وجل، وكلمة هللا ماضية، ولتخرص األفواه، ولن يبقى إال 
د حصل يمضيها بعز عزيز وذل ذليل، فوهللا! لقاحلق الذي فيه كلمة هللا جل جالله، اليت س

هلذه األمة من النكبات والفجائع واألهوال ما ال يعلمه إال هللا سبحانه، وما انطفأ نور هللا 
يوماً من األايم، بل كلما وقعت فتنة رجع احلق أشد ضياًء ونصاعة وقوة ورهبة وهيبة؛ ألنه 

َ َقِويٌّ  من هللا! وأتمل قوله تعاىل: }َكَتَب اَّللَُّ  [ 21 َعزِيٌز  ]اجملادلة:أَلَْغِلنَبَّ َأاَن َوُرُسِلي ِإنَّ اَّللَّ
أواًل: التعبري ابلكتب؛ ألن التعبري به دليل على أنه ال يغري وال يبدل، مث ما قال: كتبت، 

[ فالتعبري ابالسم الظاهر، فحينما تقول: كتبت، شيء، 21ولكن }َكَتَب اَّللَُّ  ]اجملادلة:
ل: كتب حممد، وكتب فالن، فتذكر امسك ولك مكانة أو لك قوة شيء آخر، وحينما تقو 

[ ، والالم هي املوطئة للقسم، أي: 21وما قال: أن يغلب، إمنا قال: }أَلَْغِلنَبَّ  ]اجملادلة:
[ توكيد }َأاَن َوُرُسِلي 21وهللا! ألغلنب، والتعبري هنا ابلغلبة، مث قال: }أَلَْغِلنَبَّ  ]اجملادلة:

َ َقِويٌّ َعزِيٌز  ]اجملادلة: ِإنَّ  [ ما أحد أبداً يشك يف قدرة هللا على خلقه، وهذه الشنشنة 21اَّللَّ
وهذا اإلرجاف من املبطلني أايً كانوا وأبي اسم تسموا، وحتت أي ستار استرتوا؛ فليكشفن 

 هللا عوارهم وذهلم، وليلبسنهم الصغار كما ألبس من قبلهم، وهللا عز وجل له حكم.

نا جتد يف بعض الفرتات املرجفني يرجفون، والكت اب يكتبون ما فيه استهزاء ابلدين ومن ه
أو سب هلل عز وجل والعياذ ابهلل، فيتمعر قلب املؤمن، ويرفع هللا درجاته هبذا التمعر مبا ال 
يبلغها بكثرة صالة وال صيام، ولرمبا تسمع مبن يطعن يف كتاب هللا، أو يف سنة النيب صلى 

ه وسلم، أو يف حد من حدود هللا عز وجل، فتجد ذلك السفيه املغمور املتهتك الذي هللا علي
ال دين عنده وال عقل يلمز اإلسالم أو يلزم األخيار، مث جتد أن هذه الكلمة هلا أثر يف قلبك 
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فتتأمل وتتغري، ومن الناس من مينعه قول أهل الباطل النوم! وكان بعض العلماء قد ميرض! 
 (1)ر ال ينبغي أن يبلغ هذا؛ ألن هللا هنى وقال: }َوال حَتَْزْن َعَل." وإن كان األم

 "كيفية التعامل مع كل ما يزعزع وحدة املسلمني .507

 

Q  لقد حرص اإلسالم على وحدة الصف، وعدم تفرق اجلماعة، ولذلك شرع قتال أهل
ا يزعزع م البغي، فكيف يتأتى للمسلم أن حيافظ على مجاعة املسلمني، وكيف يتعامل مع كل

 ذلك أاثبكم هللا؟

A .ابسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على خري خلق هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله 

أما بعد: فالنصوص يف الكتاب والسنة واضحة يف لزوم مجاعة املسلمني، والسمع والطاعة 
 معجزاته اليتإلمامهم، وجاءت النصوص عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي من 

تضمنت اخلرب واإلنشاء، حيث أخرب صلى هللا عليه وسلم عما يكون بني يدي الساعة من 
فَت األئمة، ومن حدوث اجلور والظلم، وهضم احلقوق، ولكن أمر ابلصرب ولزوم مجاعة 

 املسلمني وعدم اخلروج عليهم، وهذا هو األصل عند أهل السنة واجلماعة.

 صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )على املرء املسلم السمع ويف الصحيحني عن رسول هللا
والطاعة( وقال الصحايب كما يف أكثر من حديث: )ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
على السمع والطاعة، وأال ننازع األمر أهله( ، وقال صلى هللا عليه وسلم: )امسعوا وأطيعوا 

 يبة( وملا ذكر صلى هللا عليه وسلم أئمة اجلوروإن أتمَّر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زب
والظلم؛ قالوا: )اي رسول هللا! أفال نناجزهم ابلسيوف؟ قال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة( 

 وهذا نص صريح واضح يف عدم اخلروج.

ومن نظر إىل حال السلف الصاحل من الصحابة رضوان هللا عليهم، والتابعني هلم إبحسان، 
اضحاً، وال أظن أن هذا خيفى على أحد من طلبة العلم، ولكن ينبغي على جيد هذا جلياً و 

طالب العلم مع هذا كله أن ينصح وأن يبني احلق، سواء كان ملن خيطئ، أو ملن خيرج عن 
 مجاعة املسلمني، فيحرص على بيان مذهب أهل السنة واجلماعة له وتوضيحه.

 أن لنيب صلى هللا عليه وسلم أمر به، وبنيوالواجب على الناس أن يلتزموا هذا األصل؛ ألن ا
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صالح األمة موقوف عليه، ومن نظر يف اتريخ األمة وجد أن كثرياً من احلوادث واملصائب 
والفَت اليت وقعت كانت عواقبها وخيمة، والناس ينبغي عليهم أن يلتزموا هذا األصل الذي 

غري خزااي   أمجعني وأحلقنا هبمأمجع عليه سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني رمحهم هللا
 وال مفتونني، وال مغريين وال مبدلني.

أما الواجب على املسلم فهو أن يثبت على احلق، وعليه أن يدرك أن إرضاء الناس غاية ال 
تدرك، فإذا عرف احلق عمل به وال عليه من أحد، وعليه أن يثبت وأال يضعف وال يصيبه 

تمد ع عليه، أو يكثر سواده، فاحلق ال يكثر سواده، احلق يساخلور، وال ينتظر أن الناس جتتم
قوته من نفسه، وعلينا أن ندرك أن هذا الكتاب املنزل على رسول اهلدى صلى هللا عليه 
وسلم كان فيه رجل واحد، كان يف كهف مظلم، وأشرقت به دايجري الظُْلِم والظَُلم من 

 مشارق األرض إىل مغارهبا.

لى هللا عليه وسلم يف غار حراء وهو وحده صلوات هللا وسالمه عليه، نزل على رسول هللا ص
فابتدأ بواحد وانتهى أبمم ال حيصيها إال هللا جل جالله، فاحلق ال ينصره كثرة الناس أو كثرة 
األتباع واألشياع؛ ألنه يستمد قوته من ذاته، وكل من قال ابحلق فقد صدق، وكل من قال 

ن لزم سبيله فقد استقام له دينه، وعليه أن يدرك أنه ما دام به وحكم به فقد عدل، وكل م
على هذا األصل الذي دل عليه نص الكتاب والسنة، وسار عليه السلف الصاحل هلذه األمة، 
فليس عليه بعد ذلك من شيء، مبعىن أن الفَت اليت تقع واإلرجاف والتشكيك والتخذيل ال 

ن حلق ال ميكن أن خيلو هلم زمان من فَت وحمن، فإيلتفت إليه، ومن املعروف دائماً أن أهل ا
 هذه األمة ممتحنة.

فعجب وهللا! خليفة راشد من العشرة املبشرين ابجلنة هو عثمان رضي هللا عنه يقتل يف 
الشهر احلرام، يف البلد احلرام، ِبوار قرب النيب صلى هللا عليه وسلم، صائماً، وهو ابن مثانني 

ممتحنة لكنها وهللا قوية، ومن ظن أهنا ضعيفة فهو الضعيف، ومن  سنة، على كتاب هللا! أمة
ظن أهنا خمذولة فهو املخذول، احلق ال يقوى ابلناس وال يقوى ابلشعبية وال يقوى ابلكثرة، 

[ ما قال أبهل 18احلق يستمد قوته من ذاته: }َبْل نـَْقِذُف اِبحلَْقِ  َعَلى اْلَباِطِل  ]األنبياء:
 [ .18ُف اِبحلَْقِ  َعَلى اْلَباِطِل فـََيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق  ]األنبياء:احلق: }َبْل نـَْقذِ 

فعلى كل طالب علم وعلى كل إنسان إذا علم مذهب أهل السنة واجلماعة يف لزوم مجاعة 
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 املسلمني أال يلتفت إىل إرجاف املرجفني، وال إىل تثبيط املثبطني، عليه أن يثبت وأال يبايل
 أيت اليوم الذي يرى فيه عاقبة ما أهلمه هللا من صواب، وما حرمه من غريه.أبحد، وسي

كذلك أيضاً على املسلم أن يبذل ما عنده، إذا رأى إنساانً حيتاج إىل النصيحة نصحه، كم 
من شباب من أبناء املسلمني ينتظرون من يبني هلم احلق والصواب والرشد، فإذا وجد أحداً 

وال يشتغل أبهل الفَت، وال يضيع وقته معهم؛ ألن مناظرة هؤالء حيتاج إىل التوجيه وجه 
ان السلف وكوكثرة مناظرهتم إذا مل يكن عند اإلنسان علم ال أيمن أن يقع يف قلبه شيء، 

رمحهم هللا حيذرون من أهل األهواء واجللوس معهم وكثرة مناظرهتم؛ ألنه ال أيمن  الصاحل
 اإلنسان أن يقذف يف قلبه شيء.

رفت احلق فتمسك به، وهذا الذي تعبدك هللا به، وال مينعك هذا أن تنصح من إذا ع
يستنصح، أو تقيم احلجة على من جيهل، أو هتدي من ضل، وأهم من ذلك كله هو أن 
تتمسك ابحلق، وأال تلتفت إىل من خيذلك أو يثبطك عنه، نسأل هللا بعزته وجالله أن يثبتنا 

 على ذلك، وأن يلهمنا الرشد.

ة املسلمني أمرها عظيم، ولذلك النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: )من فارق اجلماعة مجاع
وترك الطاعة فمات؛ فميتته ميتة جاهلية( فعلى اإلنسان أن يسأل مجاعة املسلمني وإمامهم، 
وقال صلى هللا عليه وسلم كما يف الصحيح من حديث أيب هريرة يف األئمة واحلكام: )يصلون 

ا فلكم وهلم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم( أي: هم يتحملون األخطاء ويسألون لكم، فإن أصابو 
أمام هللا عز وجل، وحياسبون عن أمة حممد صلى هللا عليه وسلم، ولكن على اإلنسان أن 

 يؤدي احلق الذي عليه.

ومن هنا فالواجب على طالب العلم أن يتمسك مبذهب أهل السنة واجلماعة، وأن يلزم هذا 
 ال يبايل مبن يشككه أو يوهنه، فاحلق يعلو وال يعلى عليه، نسأل هللا بعزته وجاللهاألصل، وأ

 (1)أن يعيذان من الفَت ما ظهر منها وما بطن، وهللا تعاىل أعلم.." 
ْلَفاُظ َذاُت الصِ َلِة: .508 َِ  "اأْل

 اْلُمْحَداَثُت: -أ 
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ُموِر: َما بـَْعَد َأْن ملَْ َيُكْن. َوحمُْ احْلَِديُث نَِقيُض اْلَقِدمِي، َواحْلُُدوُث: َكْوُن َشْيٍء  - 4 ُِ َداَثُت اأْل
ْشَياِء الَِّتي  َِ ْهَواِء ِمَن اأْل َِ ُ  ابـَْتَدَعُه أَْهل اأْل ى َغرْيَِها. َويف احْلَِديِث: َعلَ  َكاَن السََّلف  الصَّالح

ُموِر ) ُِ ُكْم َوحُمَْداَثِت اأْل ُكْن َمْعُروفًا يف  ْتِح، َوِهَي: َما ملَْ يَ ( َواْلُمْحَداَثُت مَجُْع حُمَْدثٍَة اِبْلفَ 1ِإايَّ
ْعىَن ( َوَعَلى َهَذا اْلَمْعىَن تـَْلَتِقي اْلُمْحَداَثُت َمَع اْلِبْدَعِة َعَلى اْلمَ 2ِكَتاٍب َوالَ ُسنٍَّة َوالَ ِإمْجَاٍع. )

 الثَّاين.

 

 اْلِفْطَرُة: -ب 

ُ اخْلَْلَق: َخَلَقُهْم َوَبَدأَهُ  اْلِفْطَرِة: ااِلْبِتَداءُ َوااِلْخرتَاُع. َوَفطَرَ  - 5 ْم، َويـَُقال: َأاَن َفطَْرُت الشَّْيَء اَّللَّ
 وِيَِّة.( َوَعَلى َهَذا اْلَوْجِه يـَْلَتِقي َمَع اْلِبْدَعِة يف بـَْعِض َمَعانِيَها اللُّغَ 3َأْي: َأوَّل َمِن ابـَْتَدأَُه. )

 

 السُّنَُّة: -ج 

( قَال َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم: َمْن 4رِيَقُة، َحَسَنًة َكاَنْت َأْو َسيِ َئًة. )السُّنَُّة يف اللَُّغِة: الطَّ  - 6
 َسنَّ 

__________ 

 3( حديث: " إايكم وحمداثت األمور. . . " سبق مطوال وخترجيه ورد يف ف / / 1)
 ( لسان العرب والصحاح للجوهري مادة: " حدث ".2)

 " فطر ". ( لسان العرب والصحاح مادة:3)

 (1)( لسان العرب والصحاح واملصباح واملغرب مادة: " سنن ".." 4)
 "الفصل األول: مدخل إىل عامل السرية النبوية .509

 املبحث األول: أمهية علم السرية النبوية يف حياة املسلمني

... 

 الفصل األول: املدخل إىل علم السرية النبوية

 يف حياة املسلمنياملبحث األول: أمهية علم السرية النبوية 

إن لسرية النيب صلى هللا عليه وسلم العطرة، سجال حافال ابملآثر، مليئا ابملكرمات، مفعما 
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ابلفضائل والدروس، إهنا كثرية املواعظ والعرب اليت تنبض ابلنور، وترشد إىل اخلري، وتوقظ 
ضع املعامل جل، وتاهلمم، وتشحذ العزائم، وتزيد اإلميان، وترسم الطريق إىل مرضاة هللا عز و 

 أمام الدعاة واملصلحني.

إهنا جتسد القيم العليا واملبادئ الرفيعة يف شخص النيب حممد صلى هللا عليه وسلم، واقعا 
حمسوسا حلياة كرمية فاضلة، سار على هديها الصحابة األجالء رضي هللا عنهم، ومن جاء 

كت النفوس، صلحت القلوب، وز بعدهم من التابعني واتبعيهم إبحسان، فاستنارت العقول، و 
 واستقامت األخالق، فكانوا حبق خري أمة أخرجت للناس.

يعلمون أبناءهم هذه السرية كما يعلموهنم السورة من القرآن،  كان السلف الصاحللقد 
فنشؤوا على الفضائل، وهنضوا إىل املكارم، وطمحوا إىل معايل األمور، واختذوا من الرسول 

مثال أعلى، ومنارا شاخما، وقدوة حسنة ينالون ابتباعه واقتفاء أثره صلى هللا عليه وسلم 
 ( .1والعمل بسنته خري الدنيا وسعادة اآلخرة )

يقول تعاىل يف حمكم التنزيل: }وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا واتقوا هللا 
 [ .7إن هللا شديد العقاب  ]احلشر: 

 والرسول فإن تولوا فإن هللا ال حيب الكافرين  ]آل عمران: ويقول تعاىل: }قل أطيعوا هللا
32. ] 

__________ 

 (1).." 13، وانظر كذلك مصادر السرية وتقوميها: ص:8-7( خامت النبيني: ص/1)
"التزام جانب الوسطية واالعتدال واالبتعاد عن اإلفراط والتفريط يف الدين من أهم  .510

ن واالستقرار يف بالدان، وكما هو معلوم فإن الوسطية الضماانت الالزمة الستمرار نعمة األم
واالعتدال خاصة من أبرز خصائص اإلسالم، وهي وسام شرف األمة اإلسالمية، ومن أبرز 
مميزات الوسطية، األمان ولذا، يقال الوسطية متثل منطقة األمان والبعد عن اخلطر، فاألطراف 

م مي وحمروس مبا حوله، كما أن من أهعادة تتعرض للخطر والفساد، خبالف الوسط فهو حم
مميزات الوسطية يف اإلسالم كون الوسطية دليل القوة، فالوسط مركز القوة، أال ترى أن 
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الشباب الذي ميثل مرحلة القوة واحليوية وسط بني ضعف الطفولة، وضعف الشيخوخة، 
أمة  جعلناكموالشمس وسط النهار أقوى منها يف أول النهار وآخره. قال تعاىل: }وكذلك 

 [143وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا  ]البقرة: 
هبذه اآلية الكرمية حدد احلق تبارك وتعاىل هوية هذه األمة، ومكانتها بني األمم، ال إفراط 
وال تفريط، ال إمهال وال تطرف، ال تكاسل وال غلو، بل اعتدال يف كل شأن من شؤون 

 األمة.

من هذه األمة الشهيدة على الناس أحسن الناس تصورا للوسط  ن السلف الصاحلكالقد 
وفهما للشريعة والعقيدة على هذا األساس الراسخ، كما كانوا يف حياهتم اليومية أكثر الناس 
متسكا هبذا األصل، وهو التوسط بال غلو وال احنالل، تشهد على ذلك سريهتم وحياهتم من 

 ي وآدابه وابخللق اإلسالمي الرفيع.أخذ أبصول اخلالف العلم

وإذا كان اإلسالم يدعو إىل الوسطية فإنه حيذر كل التحذير من كل ما يتعارض معها من 
 (1)إفراط وتفريط.." 

"تصدر خوفا من السلطة، وطمعا مبا عندها، وغري ذلك من األلقاب واألوصاف  .511
ملعايب اليت سلم بريئا من تلك اكما كان النيب صلى هللا عليه و   -واحلمد هلل-السيئة، ولكن 

اليت  أهل احلديث بريئني من تلك األوصاف كان السلف الصاحليعيبه هبا املشركون، وكما 
يصفهم هبا أهل األهواء والزندقة، فكذلك علماؤان اليوم بريئون من تلك األوصاف اليت 

ة حديث ، ومحلأهل القرآن واألثر -واحلمد هلل-يصفهم هبا أهل األهواء واحلزبيات، فهم 
حممد صلى هللا عليه وسلم، واملدافعون عن سنته واملبلغون هلا، وهم أهل العلم والفتاوي 
الشرعية املبنية على األدلة الصحيحة الصرحية من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، وهم 

ة عحفظة الدين وأهل التقوى والورع إن شاء هللا تعاىل، وإذا ظهر رجل برأي خمالف أو ببد
 وجهوا له سهامهم، وفضحوا أمره، وردوا عليه شبهه.

، ينفون عن كتاب هللا حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وأتويل اجلاهلني -واحلمد هلل-فهم 
فحبهم وهللا دين وإميان، وبغضهم هوى ونفاق واتباع لزخاريف الشيطان، نعوذ ابهلل من سوء 
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 املنقلب واخلذالن.

وين مبينا عالمات أهل السنة: "وإحدى عالمات أهل السنة: حبهم قال أبو عثمان الصاب
ألئمة السنة، وعلمائها وأنصارها، وأوليائها، وبغضهم ألئمة البدع والذين يدعون إىل النار، 
ويدلون أصحاهبم على دار البوار، وقد زين هللا سبحانه قلوب أهل السنة ونورها حبب علماء 

ذكر بسنده إىل أمحد بن سلمة قال: "قرأ علينا أبو رجاء السنة فضال منه جل جالله". مث 
قتيبة بن سعيد كتاب اإلميان له، فكان يف آخره: فإذا رأيت الرجل حيب سفيان الثوري 
ومالك بن أنس واألوزاعي وشعبة وابن املبارك وأاب األحوص وشريكا ووكيعا وحيىي بن سعيد 

 (1)وعبد الرمحن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة".." 
"املبحث الثاين: الدعوة اإلصالحية ومبادئها هو منهج أهل السنة واجلماعة يف  .512

 االستدالل والتلقي

... 

املبحث الثاين: منهج الدعوة اإلصالحية ومبادئها هو منهج أهل السنة واجلماعة يف 
 االستدالل والتلقي

. إذ يعتمد على   (1"منهج الدعوة املباركة هو منهج أهل السنة يف االستدالل والتلقي" )
كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم وإمجاع السلف الصاحل رضي هللا عنهم، هذه 

 املصادر املعصومة هي أساس دين اإلسالم وله أصول:

 األول: تعظيم النصوص واالنقياد هلا:

قال تعاىل: }ذلك ومن يعظم حرمات هللا فهو خري له عند ربه  وقال تعاىل: }ذلك ومن 
[ . وقال تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا 32م شعائر هللا فإهنا من تقوى القلوب  ]احلج:يعظ

[ ، فقد عظموا نصوص الشريعة يف عدة 1ال تقدموا بني يدي هللا ورسوله  ]احلجرات:
 مظاهر:

تعظيم كالم النيب صلى هللا عليه وسلم فهم كما قال الزهري: "من هللا عز وجل العلم،  -
 البالغ، وعلينا التسليم".على الرسول 
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التثبت يف فعل السنة: كان السلف أدق ما يكونون يف التثبت والتحري والتوقي يف فعل  -
السنة، فال حيكمون رأيهم، وال يستحسنون بعقوهلم عبادة مهما كانت، وكان األئمة بعد 

يأخذوا هبا، ل النيب صلى هللا عليه وسلم يستشريون األمناء من أهل العلم يف األمور املباحة
كان و فإذا وضح الكتاب أو السنة مل يتعدوه إىل غريه اقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم، "

 يشتد عليهم معارضة النصوص السلف الصاحل

__________ 

( منهج التلقي واالستدالل بني أهل السنة واملبتدعة، أمحد عبد الرمحن الصواين، سلسلة 1)
 (1)بتصرف ط. دار املسلم/ الرايض.."  31 تصدر عن املنتدى اإلسالمي ص

"واملأمون كان من طلبة العلم، وبرع يف الفقه، والعربية، وأايم الناس وملا كرب عين  .513
 غري أنه أخذ عليه أمران: 1ابلفلسفة، وعلم األوائل ومهر فيها،

 لف الصاحلكان الساألول: إدخاله علوم الفلسفة، وتشجيعه على نشرها، وتعليمها بينما 
 يف غىن عنها.

والثاين: البالء الذي نتج عن هذه العلوم الدخيلة حيث جر  إىل القول خبلق القرآن، واضطهد 
بسببه مجع من العلماء، وكان من أشدهم بالء يف ذلك إمام أهل السنة اإلمام أمحد رمحه 

 هللا كما سيأيت إن شاء هللا يف مبحث حمنته.

ن ، واملتشككني، ومن يقرأ كتاب األغاين، ودواويوكان يف اجملتمع طبقة من ضعفاء التدين
شعراء هذه احلقبة خيال أن احلياة كلها هلو وجمون وإابحة، وإذا قرأ طبقات احملدثني والكتب 

 اليت دونت سري العلماء، وحياهتم ومعيشتهم خال أن احلياة كلها دين وورع وتقوى.

، إال أن 2السمتني كانتا موجودةواإلنصاف أن احلياة كانت ذات صنوف وألوان، وأن كليت 
 الطابع العام للدولة: التدين والتمسك ابإلسالم.

__________ 
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 .306اتريخ اخللفاء ص 1
 (1).." 1/160ضحى اإلسالم  2
قد كان فعله يف بعض األحوال، إذ كانت الصالة على  -صلى هللا عليه وسلم   -" .514

اجلنائز دعاء للميت واستغفارا له، وال شيء يف ذلك من الدعاء مؤقت ال جيوز للمصلي 
أنه دعا  -صلى هللا عليه وسلم   -جتاوزه، فأي نوع من الدعاء الذي روينا عن رسول هللا 

أيضا  -يت دعا به مصل عليها فحسن مجيل، وإن خالف ذلك يف صالته على اجلنائز للم
 -من الصحابة والتابعني يدعون به عليها فحسن مجيل  كان السلف الصاحلونإىل ما  -

صلى  -وإن أحببت له االقتصار يف ذلك على بعض ما ذكرت أن الرواية به عن رسول هللا 
، واقتفي أوىل من اؤتسي به -  صلى هللا عليه وسلم -ألنه  -صحيحة  -هللا عليه وسلم  

 أثره، فيما مل خيطر على أمته االئتساء به فيه.

وبنحو الذي قلنا يف ذلك قالت األئمة الراشدون، وعمل به من بعدهم اخلالفون، يدل على 
 حقيقة ما قلنا يف ذلك: اختالفهم يف الدعاء له عند صالهتم عليه.

 مل ابلذي قلنا إهنم عملوا به فيه "()" ذكر من قال يف ذلك حنو الذي قلنا فيه وع

 

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حسن بن عطية، قال: حدثنا أبو معشر، عن حممد  - 246
تشفعوا يقول يف اجلنازة: إمنا دعيتم ل -رمحة هللا عليه  -بن كعب القرظي، قال: " كان علي 

 (2)له، فاجتهدوا يف الدعاء ".." 
ددته احنل من غري َأن حتله فَِإذا عمل الَعْبد عمال َكاَن "واألنشوطة ُهَو العقد ِإذا م .515

من النَّفس ِفيِه انقباض وكسل فَِإذا قارهنا اهْلوى والشهوة نشطت واحنلت َفأمر َصاحب َهَذا 
 َأن يتفقد َحىتَّ يكون نشاط نَفسه واحنالهلا يف هدى اَل يف َضاَللَة

فسُكم فَاْحَذُروُه  اَل }َواْعَلُموا َأن هللا يعلم َما يف أَنقَاَل هللا تـََعاىَل }وحيذركم هللا نَفسه  َوقَ 
 َأي أحذروا َأن اَل يتلظى َعَلْيُكم ُشَعاع من نور العظمة فَـَتِصري السََّمَوات َواأْلَْرض مَجَْرة َواِحَدة

فَِإذا  أفالنشاط حْيَتاج ِإىَل اهْلدى َكْيال يفوتُه احلذر مثل الصَّيب ِإذا رأى معلمه انقبض وتطأط
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 وإخواهنم ينبسطون ِإىَل أََهالِيهْم َوَأْواَلدهمْ  وََكاَن الّسلف الصَّاحلافتقده انبسط وابتش 
ويظهرون النشاط يف اأْلُُمور ويتفقدون من أنفسهم اْلُوُقوف ِعْند احْلُُدود كي اَل يرتطموا يف 

 النـَّْهي

غى ِمْنهُ وجد رجال يـَْعيِن ل يف َأهله َكالصَّيبِ  فَِإذا بَوقَاَل ِإبـْرَاِهيم النَّخِعي  يُعجبيِن َأن يكون الرج
 ِإذا طُوِلَب مبَا اَل جيوز يف احْلق وجد صلبا يف دينه

قـَْوله هنيا َعن َشْهَوة فَِإن النَّفس َذات شهوات فَِإذا أطمعتها يف َواِحَدة طمعت يف ُأْخَرى مثَّ 
 على َصاحبَها ِشرَاد اْلَبِعرياَل يزَال َكَذِلك َحىتَّ تستمر فـََتْشُرد 

 َوُرِوَي َعن َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم من السَّرف َأن أَتُْكل كل َما ِشْئت

 َمْعَناُه َأن النَّفس ِإذا اعتادت َهَذا من َصاحبَها استمرت فَِإذا منعتها مل تقدر على َذِلك

َوَعن ِعْكرَِمة َرِضي هللا َعنُه َأن النَّفس ِإذا أطمعتها طمعت َوِإن آيستها أَِيست َوِإن فوضت 
َها ضيعت."   (1)إِلَيـْ

"وال يقضي من الصلوات إال ما أفاق يف وقته وينبغي للصائم أن حيفظ لسانه  .516
وال  ءوجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم هللا سبحانه وال يقرب الصائم النساء بوط

مباشرة وال قبلة للذة يف هنار رمضان وال حيرم ذلك عليه يف ليله وال أبس أن يصبح جنبا من 
الوطء ومن التذ يف هنار رمضان مبباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء وإن تعمد ذلك 
 حىت أمىن فعليه الكفارة ومن قام رمضان إمياان واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه وإن قمت

فيه مبا تيسر فذلك مرجو فضله وتكفري الذنوب به والقيام فيه يف مساجد اجلماعات إبمام 
قومون فيه ي وكان السلف الصاحلومن شاء قام يف بيته وهو أحسن ملن قويت نيته وحده 

يف املساجد بعشرين ركعة مث يوترون بثالث ويفصلون بني الشفع والوتر بسالم مث صلوا بعد 
ركعة غري الشفع والوتر وكل ذلك واسع ويسلم من كل ركعتني قالت  ذلك ستا وثالثني

 (2)عائشة رضي هللا عنه ما زاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رمضان وال." 
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"مل تكن النية إال يف َخْطرة، والتكبري ُيسمى تكبرية العقد، وكانت حقيقة الني ة ال  .517
القصد، وذهب آخرون إىل بسط الذكر  تنبسط، ذهب ذاهبون إىل بسط العلم، إىل إنشاء

بعد اتفاق جناز النية يف وسط التكبري. وعندي أن من يشرتط مراعاة حالة العقد، فال يبعد 
( أول التكبري عن افتتاح العلوم ابملنوي، إن كان يتأتى تطبيق القصد 1أن جيو ز ]ختلية[ )
 على وقت العقد.

ك كله عندي كالم: وهو أن الشرع ما أراه فهذا منتهى النقل والتحقيق، ووراء ذل -779
( بعقد الصالة. 2مؤاخذاً هبذا التدقيق. والغرُض املكتفى به: أن تقع النية، حبيث يعد مقرتانً )

اً، السيما على عامة اخللق.  كان و مث متيز الذكر عن اإلنشاء، والعلم ابملنوي عنهما، عسر جد 
فلة بذكر فاصيل. والقدر املعترب ديناً: انتفاُء الغال يرون املؤاخذة هبذه الت السلف الصاحلون

الني ة حالة التكبري، مع بذل اجملهود يف رعاية الوقت، فأما التزام حقيقة مصادفة الوقت الذي 
 يذكره الفقيه، فمم ا ال حتويه القدرة البشرية.

 فهذا منتهى الغرض يف حقيقة الني ة ووقتها.

 ]فصل[

 (3]يف كيفية النية[ )
فأما القول يف كيفية الني ة، فنذكر كيفيتها يف الفرائض املؤدَّاة يف أوقاهتا، مث نذكر  -780

 بعدها أصناَف الصلوات.

فأول ما يُعتىَن به: التعينُي، وال بد منه يف الصالة، فليمي ز الناوي الظهر عن العصر وغريِه من 
 الصيام. ( يف كتاب4الصلوات. وقد ذكرُت معتمد التعيني يف )األساليب( )

__________ 

 ( . )ل( .2( ويف )ط( : ختيله. واملثبت من: )ت 1( يف األصل ويف )ت 1)

 ( كذا يف مجيع النسخ، ولعله على معىن )القصد( .2)

 ( زايدة من عمل احملقق.3)

 (1)( )األساليب( من كتب اإلمام يف اخلالف، اليت مل تقع لنا لآلن.." 4)

                                         
 2/117يين، أبو املعايل هناية املطلب يف دراية املذهب، اجلو  (1)
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ْيِن؛ َوأَْهُل اْلَمْرأَِة َقدْ "ِذمََّتُه، َوتـََعرََّض  .518  آَذْوا ِصْهَرُهْم لِنَـْقِص َحَسَناتِِه، َواْرهِتَانِِه اِبلدَّ
 َوَضرُّوُه.

 

 ]اْلُمْسَتَحبُّ يف الصََّداِق[

يُع َعاِجِلِه َوآِجِلِه اَل يَ  ُد َعَلى زِيَواْلُمْسَتَحبُّ يف " الصََّداِق " َمَع اْلُقْدَرِة َواْلَيَساِر: َأْن َيُكوَن مجَِ
نْيَ أَْربَِعِمائٍَة إىَل مَخِْسِماَئٍة. َواَل بـََناتِِه، وََكاَن َما بَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َمْهِر أَْزَواِج النَّيبِ  

َل َذِلَك فـََقْد اْسََتَّ عَ اِبلدَّرَاِهِم اخْلَاِلَصِة، حَنًْوا ِمْن ِتْسَعَة َعَشَر ِديَنارًا. فـََهِذِه ُسنَّةُ َرُسوِل اَّللَِّ َمْن فَـ 
 -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -و ُهَريـَْرَة يف الصََّداِق، قَاَل أَبُ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ِبُسنَِّة َرُسوِل اَّللَِّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َكاَن: َصَداقـَُنا إْذ َكاَن ِفيَنا َرُسوُل اَّللَِّ » َواٍق، َوطَبََّق بَِيَدْيِه. َعْشُر أَ  -َصلَّى اَّللَّ
َماُم َأمْحَُد يف ُمْسَنِدِه، َوَهَذا َلْفُظ َأيب َداُود يف « . َوَذِلَك أَْربـَُعِماَئِة ِدْرَهمٍ    ُسَنِنِه.َرَواُه اإْلِ

؟ قَاَلْت: َكاَن َصَداقُهُ »َوقَاَل أَبُو َسَلَمَة:  ْزَواِجِه أِلَ  قـُْلت ِلَعاِئَشَة: َكْم َكاَن َصَداُق َرُسوِل اَّللَِّ
؟ قـُْلت: اَل. قَاَلْت: ِنْصُف أُوِقيٍَّة: فَ  َذِلَك اثـَْنيَتْ َعْشَرَة أُوِقيًَّة َوَنشًّا. قَاَلْت أََتْدرِي َما النَّشُّ

َصَداَق بـََناِت َرُسوِل »َرَواُه ُمْسِلٌم يف َصِحيِحِه، َوَقْد تـََقدََّم َعْن ُعَمَر َأنَّ « . مَخُْسِمائَِة ِدْرَهمٍ 
نـَْفُسُه إىَل َأْن يَزِيَد َصَداَق  ، َفَمْن َدَعْتهُ « َكاَن حَنًْوا ِمْن َذِلكَ   -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  - اَّللَِّ 

اللََّوايت ُهنَّ َخرْيُ َخْلِق اَّللَِّ يف   -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ابـَْنِتِه َعَلى َصَداِق بـََناِت َرُسوِل اَّللَِّ 
 َصَداُق لِ  َفِضيَلٍة، َوُهنَّ أَْفَضُل ِنَساِء اْلَعاَلِمنَي يف ُكلِ  ِصَفٍة: فـَُهَو َجاِهٌل َأمْحَُق. وََكَذِلكَ كُ 

َبِغي لَُه أَ  َة ْن َيْصُدَق اْلَمْرأَ أُمََّهاِت اْلُمْؤِمِننَي. َوَهَذا َمَع اْلُقْدَرِة َواْلَيَساِر. َفَأمَّا اْلَفْقُر َوحَنُْوُه َفاَل يـَنـْ
 إالَّ َما يـَْقِدُر َعَلى َوفَائِِه ِمْن َغرْيِ َمَشقٍَّة.

 

 ]تـَْعِجيُل الصََّداِق ُكلِ ِه لِْلَمْرأَِة قـَْبَل الدُُّخوِل[

َم اْلبَـْعَض َوَأخَّ  : َر اْلبَـْعضَ َواأْلَْوىَل تـَْعِجيُل الصََّداِق ُكلِ ِه لِْلَمْرأَِة قـَْبَل الدُُّخوِل إَذا أَْمَكَن، فَِإْن َقدَّ
ُ  فـَُهَو َجائٌِز. َوَقْد  وََّج َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن الطَّيِ ُب يـَُرخِ ُصوَن الصََّداَق. فـَتَـزَ  َكاَن السََّلف  الصَّالح

َواٍة ِمْن َذَهٍب. قَاُلوا: َوْزهُنَا َعَلى َوْزِن نَـ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْوٍف يف َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ 
َته َعَلى ِدْرمَهَنْيِ، َوِهَي ِمْن أَ َثاَلثَ  ْفَضِل َأمي ٍِ ِمْن ُة َدرَاِهَم َوثـُُلٌث. َوَزوََّج َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِ ِب بِنـْ

ْعِض السََّلِف ِمْن قـَُرْيٍش، بـَْعَد َأْن َخطَبَـَها اخْلَِليَفُة اِلْبِنِه َفَأىَب َأْن يـَُزوِ َجَها بِِه. َواَلَِّذي نُِقَل َعْن بَـ 
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َا َكاَن َذِلَك أِلَنَّ اْلَماَل اتََّسَع َعَلْيِهْم، وََكانُوا جَيَْعُلوَن الَتكْ  صََّداَق ُكلَّهُ قـَْبَل ِثرِي َصَداِق النِ َساِء فَِإمنَّ
ًئا. َوَمْن َكاَن لَُه َيَساٌر َوَوَجَد َفَأَحبَّ َأْن يـُْعطِ  رَأََتُه َي امْ الدُُّخوِل، فـََلْم َيُكونُوا يـَُؤخِ ُروَن ِمْنُه َشيـْ

ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا َفال أَتُْخذُ  ًئا  َصَداقًا َكِثريًا َفاَل أَبَْس ِبَذِلَك، َكَما قَاَل تـََعاىَل: }َوآتـَيـْ وا ِمْنهُ َشيـْ
 (1)[." 20]النساء: 

َم اْلبَـْعَض َوَأخََّر دَّ "َواأْلَْوىَل تـَْعِجيُل الصََّداِق ُكلِ ِه لِْلَمْرأَِة قـَْبَل الدُُّخوِل إَذا أَْمَكَن فَِإْن قَ  .519
ُ  اْلبَـْعَض: فـَُهَو َجائٌِز. َوَقْد  صََّداَق. }فـَتَـَزوََّج َعْبُد الطَّيِ ُب يـَُرخِ ُصوَن ال َكاَن السََّلف  الصَّالح

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َوْزِن نـََواٍة ِمْن ذَ  َهٍب  . قَاُلوا: الرَّمْحَِن ْبُن َعْوٍف يف َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َته َعَلى ِدْرمَهَنْيِ َوِهَي مِ  ْن أَْفَضِل َأمي ٍِ ِمْن َوْزهُنَا َثاَلثَُة َدرَاِهَم َوثـُُلٌث. َوَزوََّج َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِ ِب بِنـْ

 َعْن بـَْعِض السََّلِف ِمْن لَ قـَُرْيٍش بـَْعَد َأْن َخطَبَـَها اخْلَِليَفُة اِلْبِنِه َفَأىَب َأْن يـَُزوِ َجَها بِِه. َواَلَِّذي نُقِ 
ُلوَن الصَّ  َا َكاَن َذِلَك أِلَنَّ اْلَماَل اتََّسَع َعَلْيِهْم وََكانُوا يـَُعجِ  َداَق ُكلَّهُ قـَْبَل َتْكِثرِي َصَداِق النِ َساِء فَِإمنَّ

ًئا. َوَمْن َكاَن َلُه َيَساٌر َوَوجَ  ُروَن ِمْنُه َشيـْ  َفَأَحبَّ َأْن يـُْعِطَي اْمرَأََتُه دَ الدُُّخوِل؛ ملَْ َيُكونُوا يـَُؤخِ 
ُتْم إْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا َفاَل أَتُْخذُ  ًئا  َصَداقًا َكِثريًا َفاَل أَبَْس ِبَذِلَك َكَما قَاَل تـََعاىَل: }َوآتـَيـْ وا ِمْنهُ َشيـْ

َوفَائِِه: فـََهَذا َمْكُروٌه. َكَما تـََقدََّم  َعنْ  . أَمَّا َمْن َيْشَغُل ِذمََّتهُ ِبَصَداِق اَل يُرِيُد َأْن يـَُؤدِ يَهُ َأْو يـَْعِجزُ 
ُ أَْعَلُم.وََكَذِلَك َمْن َجَعَل يف ِذمَِّتِه َصَداقًا َكِثريًا ِمْن َغرْيِ َوفَاٍء َلُه: فـََهَذا لَْيَس مبَْسُنوِن. وَ   َاَّللَّ

ُ  -َوُسِئَل   :-َرمِحَُه اَّللَّ
ٍ َمْكُتوٍب َويـَتَِّفَقا َعَلى ُمَقدٍَّم فـَيـُعْ َعْن الرَُّجل يـَتَـَزوَُّج َعَلى َصَداٍق  ِطيِه مُثَّ مَيُوُت: َهْل حُيَْسُب ُمَعنيَّ

 اْلُمَقدَُّم ِمْن مُجَْلِة الصََّداِق اْلَمْكُتوِب؟

 َفَأَجاَب:

ُمهُ الزَّْوُج لِْلَمْرأَِة ِمْن النـَّْقِد الَِّذي اتَـَّفُقوا َعَلْيِه َغرْيَ الصَّ  اِق الَِّذي ُيْكَتُب يف اْلِكَتاِب دَ َوأَمَّا َما يـَُقدِ 
 (2)إَذا أَْعطَاَها الزَّْوُج َذِلَك َأْو بـَْعَضُه َأْو." 

ْلَعاِر اِبأْلَْواَلِد "َكاَنْت َزَنْت ِعْنَد اْلَباِئِع فَِلْلُمْشرَتِي َأْن يـَُردََّها، َوِإْن مَلْ تـَْزِن ِعْنَدهُ لُِلُحوِق ا .520
َدَها َواْسَتَحقََّها  يُوُسَف َرُجٌل اْشرَتَى َجارِيًَة َفأَبـََقْت ِعْنَدُه مُثَّ َوجَ َويف نـََواِدِر ِبْشٍر َعْن َأيب 

                                         
 3/195الفتاوى الكربى البن تيمية، ابن تيمية  (1)
 32/195جمموع الفتاوى، ابن تيمية  (2)
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اَبَق أَْيًضا اَل يُ  اَبِق اَلزٌِم هَلَا أََبًدا َوَهَذا َنصٌّ َعَلى َأنَّ اإْلِ ْشرَتَُط ُمَعاَوَدتُُه ُمْسَتِحقٌّ بِبَـيِ َنٍة فـََعْيُب اإْلِ
، وََكَذا َمْن اْشرَتَى ِمْنهُ ْسَتِحقُّ بِنـُْقَصاِن اْلَعْيِب َعَلْيِه، َوِإْن مَلْ يـَُعاِوْدَها ِعْنَدهُ فـََعَلى َهَذا يـَْرِجُع اْلمُ 

 يـَُردَُّها َعَلْيِه ِبِه ِمْن َغرْيِ ُمَعاَوَدٍة ِعْنَدُه َواأْلَوَُّل ُهَو الظَّاِهُر َوَقْد ذََكْراَن َوْجَهُه.

ًبا َعاَدًة اْلُغاَلِم َعْيٌب َكالسَّرَِقِة قـُْلَنا اَل تـَنـُْقُص ِقيَمُتُه ابِ َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ الز اَِن يف  لز اَِن َواَل يـَُعدُّ َعيـْ
دُُّه أَْعَظُم َوُهَو إالَّ إَذا َكثـَُر ِمْنُه خِبِاَلِف السَّرَِقِة فَِإنَّ اْلَمْوىَل َيُشقُّ َعَلْيِه ِحْفُظ َمالِِه َعْنُه، وََكَذا حَ 

 َعْيٌب؛ أِلَنَّ طَْبَع ِمْن َحدِ  الز اَِن َوُهَو اجْلَْلُد قَاَل )َواْلُكْفُر( يـَْعيِن يف اْلُغاَلِم َواجْلَارِيَِة ُهوَ  َقْطُع اْلَيدِ 
يِنيَِّة َواَل جَيُوُز إْعَتاقُُه َعْن َكفَّاَرِة اْلَقتْ  ْغَبُة ِفيِه ِل فـََتْخَتلُّ الرَّ اْلُمْسِلِم يـَْنِفُر َعْن ُصْحَبِتِه لِْلَعَداَوِة الدِ 

ِعيُّ يـَُردُّهُ لَِفَواِت َوَلْو اْشرَتَاهُ َعَلى أَنَُّه َكاِفٌر فـََوَجَدهُ ُمْسِلًما اَل يـَُردُُّه؛ أِلَنَّهُ زَاَل اْلَعْيُب، َوقَاَل الشَّافِ 
احْلُجَُّة َعَلْيِه َما ذََكْراَنُه وَ  اْلَوْصِف اْلَمْرُغوِب ِفيِه؛ أِلَنَّ اْسِتْعَباَد اْلَكاِفِر َوِإْذاَلَلُه َمْطُلوُب اْلُمْسِلمِ 

اِء َوَهَذا؛ أِلَ  ِم أََماَرةُ الدَّ نَّ احْلَْيَض قَاَل )َوَعَدُم احْلَْيِض َوااِلْسِتَحاَضِة( ؛ أِلَنَّ اْرتَِفاَعهُ َواْسِتْمرَاَر الدَّ
اُء ُهَو اْلَعْيُب، وََكَذا َها َوذَ ُمرَكٌَّب يف بـََناِت آَدَم فَِإَذا ملَْ حتَِْض فَالظَّاِهُر أَنَُّه ِلَداٍء ِفي ِلَك الدَّ

ا ءُ أَْو احْلََبُل َفَما ااِلْسِتَحاَضُة ِلَداٍء ِفيَها َواَل ُيْسَمُع َدْعَواُه أِبَنَُّه اْرتـََفَع إالَّ إَذا ذََكَر َسبَـَبُه َوُهَو الدَّ
ايَِة اْلبـُُلوِغ َوُهَو َسْبَع َعْشَرَة َسَنًة ْرتَِفاِع أَْقَصى غَ ملَْ َيْذُكْر َأَحَدمُهَا اَل ُتْسَمُع َدْعَواُه َويـُْعَترَبُ يف ااِل 

اْلَباِئُع َمَع َذِلَك إْن   ِعْنَد َأيب َحِنيَفَة َويـُْعَرُف َذِلَك ِبَقْوِل اأْلََمِة؛ أِلَنَُّه اَل يـَْعرِفُُه َغرْيَُها َوُيْسَتْحَلفُ 
َلُه َفَكَذِلَك يف الصَّحِ   َكاَن بـَْعَد اْلَقْبِض َفرُتَدُّ بُِنُكولِِه، َوِإنْ   يِح.َكاَن قـَبـْ

قـَْبَل اْلَقْبِض َحىتَّ مَيِْلَك  يـَُردُّ ِباَل ميَِنِي اْلَبائِِع ِلَضْعِف اْلبَـْيعِ  -َرمِحَُه اَّللَُّ  -َوَعْن َأيب يُوُسَف 
 حِبُجٍَّة َضِعيَفٍة، قَاُلوا يف ظَاِهِر فِ اْلُمْشرَتِي الرَّدَّ ِباَل َقَضاٍء َواَل ِرًضا َوَصحَّ اْلَفْسُخ لِْلَعْقِد الضَِّعي

ٍة قَ  ِصريٍَة اَل ُتْسَمُع الر َِوايَِة اَل يـُْقَبُل قـَْوُل اأْلََمِة ِفيِه ذََكَرُه يف اْلَكايف َوَلْو ادََّعى اْنِقطَاَعُه يف ُمدَّ
  َوأَْربـََعُة َأْشُهرٍ َأيب يُوُسفَ َدْعَواُه َويف اْلَمِديَدِة ُتْسَمُع َوأَقـَلَُّها َثاَلثَُة َأْشُهٍر ِعْنَد 

ا اَل يـَتَـَفرَُّغ إَذا ُكنَّ َمْسُتورَاٍت مُيِْكنـُُهنَّ ِحْفُظ أَنـُْفِسِهنَّ َوِإَذا َشَغَلُه اْلَمْوىَل اِبْلَعَمِل ُرمبََّ Qـــــــــــــــــــــــــــــ
ًبا قَالَ    اْلَفِقيِه َأيب اللَّْيِث اهـ.ُه اأْلَتْـَقاينُّ نـَْقاًل َعنْ ِلَذِلَك اأْلَْمِر َفِلَذِلَك اْلَمْعىَن اَل َيُكوُن َعيـْ

يًعا َوَعلََّل حُمَمٌَّد يف اأْلَْصِل ِبَقْولِِه؛ أِلَ  نَّ فـَرَْج اجْلَارِيَِة )فـَرٌْع( النِ َكاُح َعْيٌب يف الرَُّجِل َواْلَمْرأَِة مجَِ
ةُ اجْلَارِيَِة ْبَد يـَْلَزُم بِنَـَفَقِة اْلَمْرأَِة قَاَل يف اَعَلْيِه َحرَاٌم إَذا َكاَن َلهُ َزْوٌج َوأِلَنَّ اْلعَ  ْلَفَتاَوى الصُّْغَرى َوِعدَّ

 اْلَباِئِع َعْن َطاَلٍق َرْجِعيٍ  َعْيٌب َوَعْن اْلَباِئِن اَل إَذا اْشرَتَى َجارِيًَة َقْد َوَلَدْت ِعْنَد اْلَباِئِع اَل ِمنْ 
ايـََتاِن َعَلى رَِوايَِة ِكَتاِب اْلُمْشرَتِي ِبَذِلَك َوْقَت اْلَعْقِد َهْل لَهُ َأْن يـَُردَّ ِفيِه رِوَ َأْو ِعْنَد آَخَر َومَلْ يـَْعَلْم 
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رُدُّ؛ أِلَنَّ َعَلى اْلبـُُيوِع اَل يـَرُدُّ إَذا ملَْ َيُكْن ِبَسَبِب اْلواَِلَدِة نـُْقَصاٌن ظَاِهٌر َوَعَلى رَِوايَِة اْلُمَضارَبَِة يَـ 
 يـَُزوُل أَبًَدا َوَعَلْيِه يَِة اْلواَِلَدُة َعْيٌب اَلزٌِم؛ أِلَنَّ التََّكسَُّر الَِّذي حَيُْصُل ِبَسَبِب اْلواَِلَدِة اَل تِْلَك الر َِوا

 اْلَفتـَْوى نـَْفُس اْلواَِلَدِة َعْيٌب يف َبيِن آَدَم َويف اْلبَـَهائِِم اَل. اهـ. أَتْـَقاينٌّ.

أْلَتْـَقاينُّ نـَْقاًل َعْن الَِّذي يـَْعَمُل ِبِشَمالِِه َواَل يـَْعَمُل بَِيِميِنِه قَالَُه ا )فـَرٌْع( َواْلُعْسُر َعْيٌب َوُهوَ 
 اأْلَْجَناِس اهـ.

يَفَة ِفيَمْن )قـَْولُُه يف اْلَمَْتِ: َواْلُكْفُر( قَاَل حُمَمٌَّد يف اجْلَاِمِع الصَِّغرِي َعْن يـَْعُقوَب َعْن َأيب َحنِ 
َذِلَك قَاَل ُكلُّ َذا ُهَو يـَُهوِديٌّ َأْو َنْصرَاينٌّ َأْو جَمُوِسيٌّ أَْو اْشرَتَى أََمًة فـََوَجَدَها كَ اْشرَتَى َعْبًدا فَإِ 

 َفَكاَن اْلُكْفُر َهَذا َعْيٌب يَرُِد ِمْنُه َوَهَذا؛ أِلَنَّ اْلُمْسِلَم قـَلََّما يـَْرَغُب يف ُصْحَبِة اْلَكاِفِر َويـَْنِفُر َعْنهُ 
ًبا َوأِلَنَُّه اَل جَيُوُز َصْرُف اْلكَ َسبَـًبا لِنـُقْ  اِفِر إىَل َكفَّاَرِة اْلَقْتِل َصاِن الثََّمِن لُِفُتوِر الرَّْغَبِة َفَكاَن َعيـْ

مْجَاِع َواَل جَيُوُز َصْرفُُه إىَل َكفَّاَرِة اْلَيِمنِي ِعْنَد بـَْعِض النَّاِس فَاْختَـَلَفْت الرَّغْ   َبُة. اهـ. أَتْـَقاينٌّ.اِبإْلِ

وََكاَن َد اْلَكاِفَر )قـَْولُُه: يـَُردُُّه لَِفَواِت اْلَوْصِف اْلَمْرُغوِب ِفيِه( َأْي أِلَنَّ اأْلَْوىَل اِبْلُمْسِلِم َأْن َيْستَـْعبِ 
  ُ اَينَِة وَ  السََّلف  الصَّالح َة ِبِه يف اَل ِعربَْ َيْستَـْعِبُدوَن اْلُعُلوَج، َواجْلََواُب َأنَّ َهَذا أَْمٌر رَاِجٌع إىَل الدِ 

 اْلُمَعاَماَلِت. اهـ. أَتْـَقاينٌّ.

َماُم اْلَعتَّايبُّ  َا يـُْعَرُف َذِلَك  - َرمِحَُه اَّللَُّ  -)قـَْولُُه: َويـُْعَرُف َذِلَك ِبَقْوِل اأْلََمِة( قَاَل اإْلِ َوَغرْيُُه إمنَّ
ِ َلَقْد َسلََّمَها َغرْيََها َوحَيِْلُف اْلمَ  ِعْنَد اْلُمَناَزَعِة ِبَقْوِل اأْلََمِة؛ أِلَنَّهُ اَل يـَْعِرُف َذِلكَ  ْوىَل َمَع َذِلَك ابََِّللَّ

َوِإْن َكاَن قـَْبَل  حِبُْكِم اْلبَـْيِع َوَما هِبَا َهَذا اْلَعْيُب َوِإْن َنَكَل تـَُردُّ بُِنُكولِِه َهَذا إَذا َكاَن بـَْعَد اْلَقْبضِ 
احْلَاِل َوَهَذا َعَلى ِقَياُس قـَْوِل  ا اْلَعْيُب الَِّذي َيدَِّعيِه اْلُمْشرَتِي يف اْلَقْبِض حُيَلِ ُفُه ابََِّللَِّ َما هِبَا َهذَ 

َا ِبْكٌر فـَقَ  اَل اْلُمْشرَتِي: َأيب َحِنيَفَة َوَأيب يُوُسَف يف َمْسأََلِة اْلَبَكاَرِة إَذا اْشرَتَى َجارِيًَة َعَلى َأهنَّ
نِ َساَء فَِإْن قـُْلَن ِهَي ِبْكٌر ِبْكٌر يف احْلَاِل فَِإنَّ اْلَقاِضَي يُرِيَها ال لَْيَسْت بِِبْكٍر، َوقَاَل اْلَباِئُع: ِهيَ 

ْصَل ُهَو اْلَبَكاَرُة، َلزَِم اْلُمْشرَتِي ِمْن َغرْيِ ميَِنِي اْلَباِئِع؛ أِلَنَّ َشَهاَدهَتُنَّ أَتَيََّدْت مبَُؤيِ ٍد َوُهَو َأنَّ اأْلَ 
هَتُنَّ َضِعيَفٌة َوَحقُّ ثـََبَت َحقُّ اْلَفْسِخ لِْلُمْشرَتِي ِبَشَهاَدهِتِنَّ؛ أِلَنَّ َشَهادَ  َوِإْن قـُْلَنا: ِهَي ثـَيِ بٌ 

ِمنِي َعَلى اْلَبائِِع اْلَفْسِخ َحقٌّ َقِويٌّ َوِبَشَهاَدهِتِنَّ يـَثْـُبُت لِْلُمْشرَتِي َحقُّ اخْلُُصوَمِة يف تـَْوِجيِه اْليَ 
َد اْلَقْبِض َوِإْن َكاَن قـَْبَل َلَقْد َسلََّمَها حِبُْكِم اْلبَـْيِع َوِهَي ِبْكٌر إْن َكاَن بـَعْ  فـََيْحِلُف اْلَباِئُع ابََِّللَِّ 

َا تـَُردُّ َعَلى اْلَبائِِع ِبَشَهاَدهِتِنَّ ِمنْ  َا ِبْكٌر َوُرِوَي َعْن حُمَمٍَّد َأهنَّ  َغرْيِ ميَِنِي اْلَبائِِع اْلَقْبِض ابََِّللَِّ َأهنَّ
َجارِيًَة فـََوَجَدَها اَل  ا تـَُردُّ ِمْن َغرْيِ ميَِنِي اْلَباِئِع، َوقَاَل يف اْلَفَتاَوى الصُّْغَرى إَذا اْشرَتَىَفَكَذِلَك ُهنَ 
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اِء َأْو احْلََبلِ   فَِإْن ادََّعى حتَِيُض اَل ُتْسَمُع ِمْنُه اخْلُُصوَمُة َما ملَْ َيدَِّع اْرتَِفاَع احْلَْيِض ِبَسَبِب الدَّ
ُكْن ِعْنَدُه َوِإْن قـُْلَن ْمِل يُرِيَها النِ َساَء فَِإْن قـُْلَن ِهَي ُحبـَْلى حَيِْلُف اْلَباِئُع َأنَّ َذِلَك مَلْ يَ ِبَسَبِب احلَْ 

اِء ملَْ َيْكُتْب لَْيَسْت حِبُبـَْلى اَل ميَِنَي َعَلى اْلَباِئِع َوِإْن ادََّعى اْلُمْشرَتِي اْرتَِفاَع احْلَْيِض ِبَسَببِ   الدَّ
ْعَرُف َذِلَك ِبَقْوِل َحشِ ي )قـَْولُُه: قَاُلوا يف ظَاِهِر الر َِوايَِة اَل يـُْقَبُل قـَْوُل اأْلََمِة ِفيِه( يف اهلَِْدايَِة َويُـ اْلمُ 

ثَُة َأْشُهٍر قَاَل اَل اأْلََمِة َفرُتَدُّ إَذا اْنَضمَّ إلَْيِه ُنُكوُل اْلَباِئِع اهـ )قـَْولُُه: َويف اْلَمِديَدِة ُتْسَمُع( َوأَقـَلَُّها ثَ 
ا ُكلُُّه َعْيٌب َوَفسََّر اأْلَتْـَقاينُّ قَاَل حُمَمٌَّد يف اأْلَْصِل َواْلُمْسَتَحاَضُة َواَلَّيِت يـَْرَتِفُع َحْيُضَها َزَمااًن فـََهذَ 

 (1)يف التُّْحَفِة أَْدىَن َذِلَك الزََّماِن ِبَشْهَرْيِن اهـ." 
وَء اِبلنَِّبيِذ؛ التـََّيمَُّم، َواخلَْرَبُ يـَْقَتِضي َأْن َيُكوَن ُحْكُمُه اْلُوضُ "َجَعَل ُحْكَم َعاِدِم اْلَماِء  .521

اَل ُمَقاِوَمٍة ِبَوْجٍه، فـََهِذِه الز اَِيَدُة هِبََذا اخلَْرَبِ الَِّذي اَل يـَثْـُبُت رَاِفَعٌة حِلُْكٍم َشْرِعيٍ  َغرْيُ ُمَقارِنٍَة َلُه وَ 
، َوُهَو اْعِتَقاُد َكْوِن الصَّ َوقَِبْلُتْم َخرَبَ اأْلَْمِر ابِ  يُع ْلوِْتِر َمَع َرْفِعِه حِلُْكٍم َشْرِعيٍ  َلَواِت اخْلَْمِس ِهَي مجَِ

تْـَياِن يف التـََّعبُِّد ِبَفرِيضَ  َها َوِإْجزَاُء اإْلِ ِة الصَّاَلِة، َواَلَِّذي قَاَل اْلَواِجِب َوَرْفُع التَّْأثِيِم اِباِلْقِتَصاِر َعَليـْ
َنا ُهَو لز اَِيَدَة ُهَو الَِّذي قَاَل َسائَِر اأْلََحاِديِث الزَّاِئَدِة َعَلى َما يف اْلُقْرآِن، َواَلَِّذي نـََقلَ َهِذِه ا َها إلَيـْ

َنا طَاَعَة َرُسولِ  لِِه يف ِه َوقـَُبوِل قـَوْ الَِّذي نـََقَل تِْلَك ِبَعْيِنِه َأْو َأْوَثَق ِمْنُه َأْو َنِظريَُه، َواَلَِّذي فـََرَض َعَليـْ
َنا طَاَعَتُه َوقـَُبوَل قـَْولِِه يف َهِذِه، َواَلَِّذي قَاَل لَنَ  ا: }َوَما آاَتُكُم تِْلَك الز اَِيَدِة ُهَو الَِّذي فـََرَض َعَليـْ

ُ ُسْبَحا7الرَُّسوُل َفُخُذوُه  ]احلشر:  ُه نَ [ ُهَو الَِّذي َشرََع لََنا َهِذِه الز اَِيَدَة َعَلى ِلَسانِِه، َوَاَّللَّ هُ َوالَّ
ُه َمْنِصَب اْلبَـَياِن ِلَما أَرَاَدُه ِبَكاَلِمِه، َبْل َكاَل  ُمُه ُكلُُّه بـََياٌن َمْنِصَب التَّْشرِيِع َعْنُه اْبِتَداًء، َكَما َوالَّ

، َوالز اَِيَدُة ِِبَِميِع ُوُجوِهَها اَل خَتْرُُج َعْن اْلبَـَياِن ِبَوْجٍه ِمْن اْلُوُجوِه، بَ  َكاَن السََّلف   لْ َعْن اَّللَِّ
  ُ ُهْم َقطُّ الطَّيِ ُب إَذا مسَُِعوا احْلَِديَث َعْنُه َوَجُدوا َتْصِديَقُه يف اْلُقْرآِن، َوملَْ يـَُقْل أَ  الصَّالح َحٌد ِمنـْ

ُل بِِه، َوَرُسوُل مَ يف َحِديٍث َواِحٍد أََبًدا: إنَّ َهَذا زاَِيَدٌة َعَلى اْلُقْرآِن َفاَل نـَْقبَـُلُه َواَل َنْسَمُعهُ َواَل نـَعْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اَّللَِّ   ُهْم ِمْن َذِلَك َوَأْكرَبُ.َأَجلُّ يف ُصُدورِِهْم َوُسنـَُّتُه أَْعَظُم ِعْندَ  -َصلَّى اَّللَّ

ِبَفْرِض الطَُّمْأنِيَنِة  اَواَل فـَْرَق َأْصاًل َبنْيَ جمَِيِء السُّنَِّة ِبَعَدِد الطََّواِف َوَعَدِد رََكَعاِت الصَّاَلِة َوجمَِيِئهَ 
اَداِت َعَلى ِعَباِدِه َعَلى َوتـَْعِينِي اْلَفاحِتَِة َوالنِ يَِّة؛ فَِإنَّ اجْلَِميَع بـََياٌن ِلُمرَاِد اَّللَِّ أَنَُّه أَْوَجَب َهِذِه اْلِعبَ 

يِع ُوُجوِهَها، َحىتَّ يف ْلُمرَاِد يف َهَذا اْلَوْجِه، فـََهَذا اْلَوْجُه ُهَو اْلُمرَاُد، َفَجاَءْت السُّنَُّة بـََيااًن لِ   مجَِ
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َا بـََياٌن ِلُمرَاِد اَّللَِّ ِمْن ُعُموِم اأْلَْمِر ِبطَاَعِتِه َوطَاَعِة َرُسولِ  َتَدِأ، فَِإهنَّ ِه، َفاَل فـَْرَق َبنْيَ التَّْشرِيِع اْلُمبـْ
َواِف َوَغرْيَِها، َبْل َهَذا بـََياُن الزََّكاِة َواحلَْجِ  َوالطَّ بـََياِن َهَذا اْلُمرَاِد َوَبنْيَ بـََياِن اْلُمرَاِد ِمْن الصَّاَلِة وَ 

ْولِِه: }أَْو اْلُمرَاِد ِمْن َشْيٍء َوَذاَك بـََياُن اْلُمرَاِد ِمْن أََعمَّ ِمْنُه؛ فَالتـَّْغرِيُب بـََياٌن حَمٌْض لِْلُمرَاِد ِمْن قَـ 
ُ هَلُنَّ َسِبيال  ]النساء:  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َصرََّح النَّيبُّ [ َوَقْد 15جَيَْعَل اَّللَّ أبَِنَّ التـَّْغرِيَب  - َصلَّى اَّللَّ

 ُمَعاِرٌض َلُه؟ َويـَُقاُل: بـََياٌن هِلََذا السَِّبيِل اْلَمْذُكوِر يف اْلُقْرآِن: َفَكْيَف جَيُوُز َردُّهُ أِبَنَّهُ خُمَاِلٌف لِْلُقْرآنِ 
ُحْكَم اْلُقْرآِن اْلَعامِ   ْكَم اْلُقْرآِن؟ َوَهْل َهَذا إالَّ قَـْلٌب لِْلَحَقاِئِق؟ فَِإنَّ َلْو قَِبْلَناُه أَلَْبطَْلَنا بِِه حُ 

َنا قـَُبولَُه فـَْرًضا اَل َيَسُعَنا خُمَاَلَفُتُه؛ فـََلْو َخاَلْفَناُه خَلَاَلفْ  َنا اْلُقْرآَن َوخَلََرْجَنا َعْن َواخْلَاصِ  يُوِجُب َعَليـْ
 َوَلَكاَن يف َذِلَك خُمَاَلَفٌة لِْلُقْرآِن َواحْلَِديِث َمًعا.ُحْكِمِه َواَل بُدَّ، 

َمْنِصَب  -لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم صَ  -يـَُوضِ ُحُه اْلَوْجُه الثَّاين: َأنَّ اَّللََّ ُسْبَحانَُه َنَصَب َرُسوَل اَّللَِّ 
ِ َعْنُه، َفُكلُّ َما َشَرَعهُ ِلأْلُمَّ   َأنَّ َهَذا َشْرُعهُ َوِدينُُه، َواَل فـَْرَق ِة فـَُهَو بـََياٌن ِمْنهُ َعْن اَّللَِّ اْلُمبَـلِ ِغ اْلُمَبنيِ 

ُلوِ  َوِمْن َوْحِيِه الَِّذي ُهَو َنِظرُي َكاَلِمِه يف ُوُجو  ِب ااِلت َِباِع، َبنْيَ َما يـُبَـلِ ُغُه َعْنُه ِمْن َكاَلِمِه اْلَمتـْ
 (1)." َوخُمَاَلَفِة َهَذا َكُمَخاَلَفِة َهَذا.

اِلْسِتْسَقاِء َما يف َمْعَناُه َرَواهُ ُمْسِلٌم َوِقيَس ابِ « "اْسَتْسَقى َوَأَشاَر ِبَظْهِر َكفَّْيِه إىَل السََّماءِ  .522
ِه إىَل السََّماِء َواحلِْْكَمُة َأنَّ اْلَقْصَد َرْفُع اْلَباَلِء خِبِاَلِف اْلَقاِصِد ُحُصوَل َشْيٍء فـََيْجَعُل َبْطَن َكفَّيْ 

َمْرتَنا ِبُدَعاِئك ْلَيُكْن ِمْن ُدَعائِِه( ِعَبارَةُ َأْصِلِه َوْلَيُكْن ِمْن ُدَعائِِهْم يف َهِذِه احْلَاَلِة )اللَُّهمَّ أَْنَت أَ )وَ 
َنا َكَما َوَعْدتَنا اللَُّهمَّ اُ  َنا مْ إىَل آِخرِِه( َأْي َوَوَعْدتَنا إَجابـََتك َوَقْد َدَعْواَنك َكَما أََمْرتَنا َفَأِجبـْ ُنْن َعَليـْ

َناُه َوِإَجابَِتك يف ُسْقَيااَن َوَسَعِة رِْزِقَنا )مُثَّ( بـَْعَد الدَُّعاِء )يـُْقِبلُ  َعَلى النَّاِس( ِبَوْجِهِه  مبَْغِفَرِة َما قَاَرفـْ
يـَْقرَُأ َما تـََيسََّر( ِعَباَرُة وَ  -َسلََّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَ  -)َوحَيُثُـُّهْم َعَلى الطَّاَعِة َوُيَصلِ ي َعَلى النَّيبِ  

َ يل َوَلُكمْ َأْصِلِه آيَةً َوآيـََتنْيِ )َوَيْدُعو لِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َوخَيِْتُم اِباِلْسِتْغَفاِر( َويـَُقوُل أَ   ْستَـْغِفُر اَّللَّ

 

َمامُ ااِلْسِتْسَقاءَ مَلْ َيرْتُْكهُ النَّاُس( حُمَاَفظَ  ِة َلِكنـَُّهْم اَل خَيُْرُجوَن إىَل الصَّْحرَاِء ةً َعَلى السُّنَّ )َوِإْن تـََرَك اإْلِ
َماُم َأْو اَنئُِبُه اِبْلبَـَلِد َحىتَّ أَيَْذَن هَلُْم َكَما اقـَْتَضاُه َكاَلُم الشَّاِفِعيِ  خِلَْوفِ  َنِة نـَبََّه إَذا َكاَن اإْلِ  اْلِفتـْ

 أَبُو َداُود َوَغرْيُُه أبََِسانِيَد قـَْبَل الصَّاَلِة َأْجزَأَُه( ِلاِلت َِباِع َرَواهُ  َعَلْيِه اأْلَْذَرِعيُّ َوَغرْيُُه )َوِإْن َخَطبَ 
َم َأْكثـَُر ُرَواًة َصِحيَحٍة َويف الصَِّحيَحنْيِ َما َيُدلُّ لَهُ َلِكنَّهُ يف َحقِ َنا ِخاَلُف اأْلَْفَضِل؛ أِلَنَّ َما تـَقَ  دَّ
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َمطَِر( بِتَـْثِليِث اْلَكاِف َبِة اْلِعيِد َواْلُكُسوِف )َوِإْن َتَضرَُّروا ِبَكثْـَرِة الْ َوُمْعَتَضٌد اِبْلِقَياِس َعَلى ُخطْ 
ُهْم َوَتَضرَُّروا ِبِه )َسأَُلوا اَّللََّ( تَـ  َعاىَل َنْداًب َأْو َداَم اْلَغْيُم َعَلْيِهْم ِباَل َمَطٍر َوانـَْقطََعْت الشَّْمُس َعنـْ

َنا َواَل َلمَّا ُشِكيَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ُه قَالَ »)َرفـَْعُه فـَيَـُقوُلوا( َما   إلَْيِه َذِلَك اللَُّهمَّ َحَوالَيـْ
َنا اللَُّهمَّ َعَلى اآْلَكاِم َوالظِ رَاِب َوبُطُوِن اأْلَْوِديَِة َوَمَناِبِت الشََّجرِ  َرَواُه الشَّْيَخاِن )َواَل ُتْشرَُع  «َعَليـْ

َا ُتَسنُّ لَِنْحوِ هِلََذا َصاَلٌة( لِعَ  َفرًِدا َدِم ُوُروِدَها لَهُ َلِكْن تـََقدََّم يف اْلَباِب السَّاِبِق َأهنَّ  الزَّْلزََلِة يف بـَْيِتِه ُمنـْ
َئُة اْلَمْخُصوَصةُ   َوظَاِهٌر َأنَّ َهَذا حَنُْوَها فـَُيْحَمُل َذِلَك َعَلى أَنَُّه اَل ُتْشرَُع اهْلَيـْ

 

( ِلُكلِ   ِة َوَيْكِشُف )َما َأَحٍد )َأْن َيرْبَُز أِلَوَِّل َمطَِر السََّنِة َكاِشًفا( اأْلَْوىَل قـَْوُل الرَّْوضَ )َوُيْسَتَحبُّ
 -حَنُْن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ أََنٍس قَاَل َأَصابـََنا َمطٌَر وَ »َعَدا َعْوَرَتُه( لُِيِصيَبُه اْلَمطَُر َرَوى ُمْسِلٌم َعْن 

ُسوَل اَّللَِّ ملَ َصنَـْعت َهَذا َفَحِسَر ثـَْوبَُه َحىتَّ َأَصابَُه اْلَمطَُر فـَُقْلَنا اَي رَ  -لََّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوسَ 
َكاَن إَذا َمطََرْت »حْلَاِكُم بَِلْفٍظ َوَرَواُه ا« قَاَل؛ أِلَنَُّه َحِديُث َعْهٍد بِرَبِ ِه َأْي بَِتْكوِيِنِه َوتـَْنزِيِلهِ 

بَّاٍس أَنَُّه ُسِئَل َعْن ِفْعِل َذِلَك َوَعْن اْبِن عَ « »َعْن َظْهرِِه َحىتَّ ُيِصيَبُه اْلَمطَرُ  السََّماُء َحِسَر ثـَْوبَهُ 
 «[ َفُأِحبُّ َأْن يـََناَليِن ِمْن بـَرََكِتهِ 9فـََقاَل َأَوَما قـَرَْأت }َونـَزَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارًَكا  ]ق: 

ُه يف اأْلَوَِّل الَِّذي فـَْرَق َبنْيَ َمطَِر َأوَِّل السََّنِة َوَغرْيِِه، َوُهَو ظَاِهٌر َلِكنَّ  َويـُْؤَخُذ ِمْن َذِلَك أَنَُّه اَل 
َد َأوَِّل ُكلِ  اقـَْتَصُروا َعَلْيِه آَكُد مُثَّ رَأَْيت الزَّرَْكِشيَّ قَاَل: َوظَاِهُر َحِديٍث َرَواُه احْلَاِكُم فـََعَلُه ِعنْ 

أُ( ِمْنُه َوَرَوى وَِّل آَكُد )َو( َأْن )يـَْغَتِسَل يف( َماِء )اْلَواِدي إَذا َساَل َأْو يـَتَـَوضَّ َمطٍَر َوَلِكنَُّه يف اأْلَ 
سَّْيُل قَاَل َأخََّر َجَوابـََنا إىَل َكاَن إَذا َساَل ال  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -الشَّاِفِعيُّ يف اأْلُمِ  أَنَُّه 

َ َعَلْيِه، َوُهَو َصاِدٌق ابِ َهَذا الَِّذي َجَعَلهُ ا ُ َطُهورًا فـَنَـَتَطهَّر ِمْنهُ َوحَنَْمُد اَّللَّ ْلُغْسِل َواْلُوُضوِء َوتـَْعِبرُي َّللَّ
َهاِج أِبَْو يُِفيُد اْسِتْحَباَب َأَحِدمِهَا اِبْلَمْنطُوِق وَِكَلْيِهَما مبَِ  ْفُهوِم اأْلَْوىَل اْلُمَصنِ ِف َكالرَّْوَضِة َواْلِمنـْ

َل فَِإْن مَلْ جَيَْمْعُهَما أَْفَضُل َكَما َجَزَم ِبِه يف اْلَمْجُموِع فـََقاَل ُيْسَتَحبُّ َأْن يـُتَـَوضَّأَ ِمْنهُ َويـُْغَتسَ  فـَُهوَ 
َل َوَهْل ى اْلُوُضوِء قَافـَْليَـتَـَوضَّأْ قَاَل يف اْلُمِهمَّاِت َواْلُمتََّجهُ اجْلَْمُع مُثَّ ااِلْقِتَصاُر َعَلى اْلُغْسِل مُثَّ َعلَ 

 َوْقَت ُوُضوٍء أَْو مُهَا ِعَباَداَتِن ُتْشرَتَُط ِفيِهَما النِ يَُّة َأْو اَل ِفيِه َنظٌَر َواْلُمتََّجُه الثَّاين إالَّ إْن َصاَدفَ 
 رََكُتهُ بَـ ُغْسٍل؛ أِلَنَّ احلِْْكَمَة ِفيِه ِهَي احلِْْكَمُة يف َكْشِف اْلَبَدِن لِيَـَناَلُه َأوَُّل َمطَِر السََّنِة وَ 

 

ُه َكاَن إَذا مسََِع )َو( َأْن )ُيَسبِ َح لِلرَّْعِد َواْلرَبِْق( َرَوى َماِلٌك يف اْلُمَوطَِّإ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ أَنَّ 
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يَفِتِه َوَعْن اْبِن خِ  الرَّْعَد تـََرَك احْلَِديَث َوقَاَل ُسْبَحاَن الَِّذي ُيَسبِ ُح الرَّْعُد حِبَْمِدِه َواْلَماَلِئَكُة ِمنْ 
نَي َيْسَمُع َعبَّاٍس ُكنَّا َمَع ُعَمَر يف َسَفٍر َفَأَصابـََنا َرْعٌد َوبـَْرٌق َوبـَْرٌد فـََقاَل لََنا َكْعٌب َمْن قَاَل حِ 

 َذِلَك فـَُقْلَناُه نْ الرَّْعَد ُسْبَحاَن َمْن ُيَسبِ ُح الرَّْعُد حِبَْمِدِه َواْلَماَلِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه َثاَلاًث ُعويفَ مِ 
َق َخْوفًا َوَطَمًعا فـَُعوِفيَنا َوِقيَس اِبلرَّْعِد اْلرَبُْق َواْلُمَناِسُب َأْن يـَُقوَل ِعْنَدُه ُسْبَحاَن َمْن يُرِيُكْم اْلربَْ 

ِنَحُتهُ َيُسوُق هِبَا السََّحاَب جْ َونـََقَل الشَّاِفِعيُّ يف اأْلُمِ  َعْن الثِ َقِة َعْن جُمَاِهٍد َأنَّ الرَّْعَد َمَلٌك َواْلرَبُْق أَ 
ْسَنِويُّ فـََيُكوُن اْلَمْسُموُع َصْوَتُه أَْو َصْوَت ُسوِقِه َعَلى اْخِتاَلٍف ِفيِه َوأُْطِلَق ا لرَّْعُد َعَلْيِه قَاَل اإْلِ

اَب فـََنَطَقْت َأْحَسَن النُّْطِق قَاَل بـََعَث اَّللَُّ السَّحَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أَنَُّه »جَمَازًا َوُرِوَي 
بَـَعُه َبَصَرُه( َرَوى )َو( َأْن )« َوَضِحَكْت َأْحَسَن الضَِّحِك فَالرَّْعُد نُْطُقَها َواْلرَبُْق َضِحُكَها اَل يـَتـْ

َق َفاَل ُيِشريُ إلَْيِه َواْلَوْدُق دْ الشَّاِفِعيُّ يف اأْلُمِ  َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ قَاَل إَذا رََأى َأَحدُُكْم اْلرَبَْق أَْو اْلوَ 
ُ  وَ اِبْلُمْهَمَلِة اْلَمطَُر َوِفيِه زاَِيَدةُ اْلَمطَِر َوزَاَد اْلَماَوْرِديُّ الرَّْعُد فـََقاَل  َيْكَرُهوَن  َكاَن السََّلف  الصَّالح

َشاَرَة إىَل الرَّْعِد َواْلرَبِْق َويـَُقوُلوَن ِعْنَد َذِلَك اَل إَلَه   -اإْلِ
ِْمِذيِ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس Qـــــــــــــــــــــــــــــ ُهَما رَ  -قـَْولُُه َعَلى اْخِتاَلٍف ِفيِه( يف الرتِ  قَاَل  -ِضَي اَّللَُّ َعنـْ

ِئَكِة َو قَاَل َمَلٌك ِمْن اْلَماَل َعْن الرَّْعِد َما هُ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َسأََلْت اْليَـُهوُد النَّيبَّ »
َنْسَمُع  بَِيِدِه خِمْرَاٌق ِمْن اَنٍر َيُسوُق هِبَا السََّحاَب َحْيُث َشاَء اَّللَُّ قَاُلوا َفَما َهَذا الصَّْوُت الَِّذي

َتِهَي إىَل َحْيُث أُِمَر قَاُلوا َصَدْقت احْلَِديَث ِبطُولِِه َوَعَلى  «قَاَل َزَجَرُه السََّحاُب إَذا َزَجَرُه َحىتَّ يـَنـْ
، -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -َذا التـَّْفِسرِي َأْكثـَُر اْلُعَلَماِء فَالرَّْعُد اْسُم الصَّْوِت اْلَمْسُموِع َوقَالَُه َعِليٌّ هَ 

ُهَما َرِضَي اَّللَُّ عَ  -َوُهَو اْلَمْعُلوُم يف لَُغِة اْلَعَرِب َوُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس  أَنَُّه قَاَل الرَّْعُد رِيٌح  -نـْ
َكاِك َأْجرَاِم ِفُق َبنْيَ السََّحاِب فـَُتَصوِ ُت َذِلَك الصَّْوَت َوقَاَلْت اْلَفاَلِسَفُة الرَّْعُد َصْوُت اْصطِ ختَْ 

 َعِليٍ  السََّحاِب َواْلرَبِْق َوَما يـَتَـَقدَُّح ِمْن اْصِطَكاِكَها، َوَهَذا َمْرُدوٌد اَل َيِصحُّ ِبِه نـَْقٌل َوُرِوَي َعنْ 
 قَاَل اْلُقْرُطيبُّ، وٍد َواْبِن َعبَّاٍس َأنَّ اْلرَبَْق خِمْرَاٌق َحِديٌد بَِيِد اْلَمَلِك َيُسوُق بِِه السََّحابَ َواْبِن َمْسعُ 

ِْمِذيِ  َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس أَْيًضا ُهَو َسْوٌط ِمْن نُوٍر بَِيِد اْلَمَلكِ   يـُْزِجي َوُهَو الظَّاِهُر ِمْن َحِديِث الرتِ 
رَاٌق إََلْ َأَشاَر إىَل َوَعْنهُ أَْيًضا اْلرَبُْق َمَلٌك َيرَتَاَءى َوقـَْولُهُ قَاَل َمَلٌك ِمْن اْلَماَلِئَكِة خِمْ  ِبِه السََّحابَ 
 (1)َتْصِحيِحِه." 

                                         
 1/293وض الطالب، زكراي األنصاري أسىن املطالب يف شرح ر  (1)
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ُهم َكانُوا مقهورين يصلوَن يف بـُُيوهتم فـََلمَّا َهاجر ِإىَل اْلَمِديَنة أَقَاَم هبَا اجْلَمَ  .523 اَعة "َعنـْ
َها َها وواظب َعَليـْ مْجَاع َعَليـْ  وانعقد اإْلِ

ْحَياء َعن أيب ُسَلْيَمان الدَّارَاين أَنه قَاَل اَل يفوت أحدا َصاَلة اجْلََماَعة ِإالَّ بذنب أذنب  هَويف اإْلِ
ُهْم التَّْكِبريَة األ وََكاَن الّسلف الصَّاحلقَاَل  م ِإذا فَاتـَتـْ َعة َأايَّ يعزون أنفسهم َثاَلثَة َأايَّ م وىل َوَسبـْ

ُهْم اجْلََماَعة  ِإذا فَاتـَتـْ

َئة اجْلُُمَعة َأن من صلى  وأقلها ِإَمام ومأموم َكَما يعلم ممَّا َسَيْأيت َوذكر يف اْلَمْجُموع يف اَبب َهيـْ
يف عشَرة آاَلف َلُه سبع َوِعْشُروَن َدَرَجة َومن صلى َمَع اثـَْننْيِ َلُه َذِلك َلِكن َدَرَجات األول 

 أكمل

ة اجْلََماَعة( يف املكتوابت غري اجْلُُمَعة )سنة ُمؤَكَدة( َوَلو للنِ َساء لألحاديث السَّاِبقَ  )َوَصاَلة
َا يف  غري اجْلُُمَعة  َوَهَذا َما قَاَله الرَّاِفِعي  َوتَبعُه امُلَصن ف َواأَلَصح اْلَمْنُصوص َكَما قَاَله النَـَّوِوي  َأهنَّ

ْيِه َوسلم َما من غري ُعرَاة يف أََداء َمْكُتوبَة لَقْوله صلى هللا َعلَ فرض ِكَفايَة لرجال َأْحرَار مقيمني 
َلْيك َثاَلثَة يف قـَْريَة أَو َبدو اَل تـَُقام فيهم اجْلََماَعة ِإالَّ استحوذ َعَلْيِهم الشَّْيطَان َأي غلب فـَعَ 

ْئب من اْلغنم القاصية َرَواُه أَبُ  َا أَيُْكل الذِ  ي  َوَصححُه اْبن حَبان و َداُود َوالنََّسائِ اِبجْلََماَعة فَِإمنَّ
َكِبريَة َواحْلَاِكم فَتجب حِبَْيُث يْظهر شعار اجْلََماَعة إبقامتها مبحل يف اْلقْريَة الصَِّغريَة َويف الْ 

 والبلد مبحال يْظهر هبَا الشعار َويْسقط الط لب بطَائَفة َوِإن قلت فـََلو أطبقوا على ِإقَاَمتَها يف 
اتلهم وت َومل يْظهر هبَا شعار مل يْسقط اْلَفْرض فَِإن اْمَتنُعوا كلهم من ِإقَاَمتَها على َما ذكر قَ اْلبيُ 

اَل اإِلَمام َأو اَنئِبه دون آَحاد النَّاس َوَهَكَذا َلو تَركَها أهل حمل ة يف اْلقْريَة اْلَكِبريَة أَو اْلبَـَلد فَ 
َواَل على  لى من ِفيِه رق الشتغاهلم خِبِْدَمة السَّادةجتب على النِ َساء ومثلهن اخلناثى َواَل ع

َا جتب عَ  َلْيِهم اْلُمَساِفرين َكَما جزم ِبِه يف التَّْحِقيق َوِإن نقل السُّْبِكي  َوَغريه َعن َنص اأْلُم َأهنَّ
 ظلَمة يف أَْيضا َواَل على العراة بل ِهَي واالنفراد يف َحقهم َسَواء ِإالَّ َأن َيُكونُوا عميا َأو 

فتستحب َواَل يف مقضية خلف مقضية من نوعها بل تسن أما مقضية خلف ُمَؤدَّاة أَو 
 اِبْلَعْكِس َأو خلف مقضية لَيست من نوعها َفاَل تسن َواَل يف منذورة بل َواَل تسن

 أما اجْلُُمَعة فاجلماعة ِفيَها فرض عني َكَما َسَيْأيت يف اَبهبَا ِإن َشاَء هللا تـََعاىَل 

َها يف غري اْلَمْسِجد كالبيت وَ  َثى أفضل ِمنـْ مَجَاَعة َواجْلََماَعة يف اْلَمْسِجد لغري اْلَمْرأَة َومثلَها اخْلُنـْ
َها يف اْلَمْسِجد خَلرب الصَِّحيَحنْيِ صلوا أَيَها النَّا َثى يف اْلبَـْيت أفضل ِمنـْ س يف بـُُيوتُكْم اْلَمْرأَة َواخْلُنـْ
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ل أِلَن اْلَمْسِجد ة َصاَلة اْلَمْرء يف بَيته ِإالَّ اْلَمْكُتوبَة َأي َفِهَي يف اْلَمْسِجد أفضفَِإن أفضل الصَّاَل 
 (1)ُمْشَتمل على الش رف َوِإْظَهار الشعائر وََكثْـَرة اجْلََماَعة َويكرُه لذوات اهليئات ُحُضور." 

ُهورًا فـَنَـَتَطهَُّر ِمْنُه ا الَِّذي َجَعَلُه اَّللَُّ طَ "َكاَن إَذا َساَل السَّْيُل قَاَل: اُْخُرُجوا بَِنا إىَل َهذَ  .524
َ تـََعاىَل َعَلْيهِ  نِ ِف ُهَنا َكالرَّْوَضِة أِبَْو يُِفيُد َوُهَو َصاِدٌق اِبْلُغْسِل َواْلُوُضوِء َوتـَْعِبرُي اْلُمصَ « َوحَنَْمُد اَّللَّ

 َكَما َجَزَم بِِه يف اْلَمْجُموِع، وِم اأْلَْوىَل فـَُهَو أَْفَضلُ اْسِتْحَباَب َأَحِدمِهَا اِبْلَمْنطُوِق وَِكَلْيِهَما مبَْفهُ 
 فـََقاَل: ُيْسَتَحبُّ َأْن يـَتَـَوضَّأَ ِمْنُه َويـَْغَتِسَل، فَِإْن ملَْ جَيَْمْعُهَما فـَْليَـتَـَوضَّْأ.

نَـُهَما مُثَّ ااِلْقِتَصاُر َعَلى ْلُغْسِل، مُثَّ َعَلى اْلُوُضوِء، َواَل ا َواْلُمتََّجُه َكَما يف اْلُمِهمَّاِت اجْلَْمُع بـَيـْ
، إالَّ إ ْن َصاَدَف َوْقَت ُيْشرَتَُط ِفيِهَما نِيٌَّة َكَما حَبَثَُه الشَّْيُخ تـَبَـًعا ِلأْلَْذَرِعيِ  َوِخاَلفًا ِلإْلِْسَنِويِ 

يَـَناَلهُ َأوَُّل َمطَِر السََّنِة َوبـَرََكُتُه لِ  ُوُضوٍء، َأْو ُغْسٍل؛ أِلَنَّ احلِْْكَمَة ِفيِه ِهَي احلِْْكَمةُ يف َكْشِف اْلَبَدنِ 
ْبِن الزَُّبرْيِ  )َو( َأْن )ُيَسبِ َح ِعْنَد الرَّْعِد َو( ِعْنَد )اْلرَبِْق( ِلَما َرَواُه َماِلٌك يف اْلُمَوطَِّأ َعْن َعْبِد اَّللَِّ 

َع الرَّْعَد تـََرَك احْلَِديَث َوقَاَل: سُ  رَّْعُد حِبَْمِدِه َواْلَماَلِئَكُة ْبَحاَن الَِّذي ُيَسبِ ُح ال" أَنَُّه َكاَن إَذا مسَِ
 اْلرَبَْق َخْوفًا ِمْن ِخيَفِتِه "، َوِقيَس اِبلرَّْعِد اْلرَبُْق، َواْلُمَناِسُب َأْن يـَُقوَل ِعْنَدُه: ُسْبَحاَن َمْن يُرِيُكمْ 

ُه َيُسوُق هِبَا السََّحاَب. الرَّْعَد َمَلٌك َواْلرَبَْق َأْجِنَحتُ َوَطَمًعا، َويف اأْلُمِ  َعْن الثِ َقِة َعْن جُمَاِهٍد َأنَّ 
ْسَنِويُّ: فـََيُكوُن اْلَمْسُموُع َصْوتَُه: َأْي َصْوَت َتْسِبيِحِه، أَْو َصْوَت َسْوِقِه َعَلى اْخِتاَلٍف  قَاَل اإْلِ

ُ َعَلْيِه وَ َصلَّ  -أَنَُّه »ِفيِه َوأُْطِلَق الرَّْعُد َعَلْيِه جَمَازًا، َوُرِوَي  قَاَل بـََعَث اَّللَُّ السََّحاَب  -َسلََّم ى اَّللَّ
)َو(  «فـََنطََقْت َأْحَسَن النُّْطِق َوَضِحَكْت َأْحَسَن الضَِّحِك، فَالرَّْعُد نُْطُقَها َواْلرَبُْق َضِحُكَها

َبَع َبَصرُُه اْلرَبَْق( ِلَما يف اأْلُمِ  َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ  أَنَُّه قَاَل: إَذا رََأى َأَحدُُكْم اْلرَبَْق أَْو  َبرْيِ َأْن )اَل يـَتـْ
يُّ الرَّْعُد، اْلَوْدَق َفاَل ُيِشرُي إلَْيِه، َواْلَوْدُق اِبْلُمْهَمَلِة: اْلَمطَُر، َوِفيِه زاَِيَدُة اْلَمطَِر، َوزَاَد اْلَماَوْردِ 

ُ  وََكاَن السََّلف  الصَّ َوِمْثُل َذِلَك اْلَمطَُر، فـََقاَل:  َشاَرَة إىَل  الح الرَّْعِد َواْلرَبِْق َويـَُقوُلوَن  َيْكَرُهوَن اإْلِ
ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك لَُه ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس، فـََيْخَتاُر ااِلْقِتَداَء هبِِ   ْم يف َذِلَك.ِعْنَد َذِلَك: اَل إَلَه إالَّ اَّللَّ

( ِبَصاٍد ُمْهَمَلٍة َوحَتْتِيٍَّة َما يف اْلُبَخارِيِ  )اللَُّهمَّ َصيِ ًبا)َو( َأْن )يـَُقوَل ِعْنَد( نـُُزوِل )اْلَمطَِر( نَْداًب كَ 
َدٍة: َأْي َعطَاًء )اَنِفًعا( َويف   ُمَشدَّ

َبِغي تـَْقِدمُي اْلُوُضوِء َعَلى اْلُغْسِل ِلَشرَ Sـــــــــــــــــــــــــــــ نَـُهَما( َويـَنـْ ْعَضائِِه  ِف أَ احلِْْكَمُة )قـَْولُُه: اجْلَْمُع بـَيـْ
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ِة. أَمَّا اِبلنِ ْسَبِة َكَما يف ُغْسِل اجْلََنابَِة )قـَْولُُه: َواَل ُيْشرَتَُط ِفيِهَما نِيٌَّة( لََعلَّ اْلُمرَاَد حِلُُصوِل السُّنَّ 
َة اْلُغْسِل ِمْن َهَذا السَّْيِل نَّ ِلَكْونِِه مُمَْتِثاًل آتًِيا مبَا أُِمَر بِِه َفاَل َيْظَهُر إالَّ بِِنيَِّتِه َكَأْن يـَُقوَل: نـََوْيت سُ 

ُعْد اهـ. َواْلِقيَ  اُس أَنَُّه اَل اهـ. مُثَّ رَأَْيت َحج  قَاَل: َوَلْو ِقيَل يـَْنِوي ُسنََّة اْلُغْسِل يف السَّْيِل ملَْ يـَبـْ
ْتِيُب؛ أِلَنَّ اْلَمْقُصوَد ِمْنهُ ُوُصوُل اْلَماِء هِلَِذِه اأْلَْعَضا ُب ِفيِه الرتَّ ْتِيِب ءِ جيَِ ، َوُهَو َحاِصٌل ِبُدوِن الرتَّ

ِم زاَِيَدِة النِ يِل يف ُكلِ  يَـ  ِم الز اَِيَدِة َوبِبَـْعِض اهْلََواِمِش َعْن بـَْعِضِهْم أَنَّهُ ُيَسنُّ اْلُغْسُل يف َأايَّ َة َأايَّ ْوٍم ُمدَّ
 اهـ َوُهَو حُمَْتَمٌل.

: اْلُمتََّجُه اجْلَْمُع مُثَّ ااِلْقِتَصاُر ُه يف َشرِْح اْلَمنـَْهِج َويف اْلُمِهمَّاتِ )قـَْولُُه: َكَما حَبََثُه الشَّْيُخ( َوِعَباَرتُ 
ٍل اهـ. َعَلى اْلُغْسِل مُثَّ َعَلى اْلُوُضوِء، َوأَنَُّه اَل نِيََّة ِفيِه إَذا ملَْ ُيَصاِدْف َوْقَت ُوُضوٍء َواَل ُغسْ 

َها ِفْعُل اَلفًا ِلإْلِْسَنِويِ ، َويف ُنْسَخٍة ُسُقوُط قـَْولِهِ فـَْليـَُتَأمَّْل َما ذََكَرُه ِمْن قـَْولِِه خِ  : تـَبَـًعا إَلَْ، َعَليـْ
َهِجِه، إالَّ َأْن يـَُقاَل قـَْولُُه حَبََثُه: َأْي حبََ  َث ااِلْشرتَاَط فـَُهَو اْلُمرَاِد َأنَّ الشَّْيَخ حَبََثُه يف َغرْيِ َشرِْح َمنـْ

، َوَعَليْ  َهِج )قـَْولُُه: َلمَّ قـَْيٌد لِْلَمْنِفيِ  ا َرَواُه َماِلٌك( قَاَل َحج : ِه َفاَل خُمَاَلَفَة َبنْيَ َما ُهَنا َوَشرِْح اْلَمنـْ
َع الرَّْعَد تـََرَك احلَْ  ِديَث( َأْي َوأِلَنَّ الذ ِْكَر ِعْنَد اأْلُُموِر اْلَمُخوَفِة تـُْؤَمُن ِبِه َغائَِلتـَُها )قـَْولُُه: إَذا مسَِ

 ُيِشرُي إلَْيِه( ، َوظَاِهرُُه َوَلْو قـُْرآاًن، َوُهَو ظَاِهٌر ِقَياًسا َعَلى إَجابَِة اْلُمَؤذِ ِن )قـَْولُُه: َفاَل َما َكاَن ِفيهِ 
َهٍج: َشاِمٌل ِلإْلَِشاَرِة ِبَغرْيِ اْلَبَصِر فَـ  ْلُيَحرَّْر )قـَْولُُه َأْي اَل بَِبَصرِِه َواَل ِبَغرْيِِه، َوِعَباَرُة سم َعَلى َمنـْ

 َتاُر ااِلْقِتَداَء هِبِْم( َأْي َوحَتُْصُل ُسنَُّة َذِلَك مبَرٍَّة َواِحَدٍة، َواَل أَبَْس اِبلز اَِيَدةِ فـََيخْ 

ُ َطُهو »قـَْولُُه: Qـــــــــــــــــــــــــــــ إََلْ( « رًاَكاَن إَذا َساَل السَّْيُل قَاَل: اُْخُرُجوا بَِنا إىَل َهَذا الَِّذي َجَعَلُه اَّللَّ
لِيِل َأنَّ َماَء النِ يِل َكَماِء السَّْيِل، فَِإحْلَاقُُه ِبِه أَْوىَل ممَّا نُِقَل عَ يُ  َبُط ِمْن َهَذا الدَّ ْن الز اَِيِديِ  ِمْن ْستَـنـْ

 إالَّ إْن َصاَدَف( إحْلَاِقِه أِبَوَِّل َمطَِر السََّنِة اْلَمارِ  َكَما ُهَو ظَاِهٌر فـَْليـَُتَأمَّْل )قَـْولُُه: َوِخاَلفًا ِلإْلِْسَنِوي ِ 
، َوَلَعلَّ َلْفَظ يف قـَْولِهِ  ْراَنُه  يـَْعيِن يف قـَْولِِه إالَّ إْن َصاَدَف إْذ َهَذا ااِلْسِتثْـَناُء ِلإْلِْسَنِويِ  الَِّذي َقدَّ

َدٌة َعَلى َما أَفَاَدُه ايَ َأْسَقطَُه اْلَكتَـَبُة ِمْن ُنَسِخ الشَّارِِح )قـَْولُُه: َوِفيِه( َأْي ِفيَما ُرِوَي َعْن ُعْرَوَة زِ 
 (1)اْلَمطَُر.."  اْلَمَْتُ اْلَمطَُر َفاَل يـُْتِبُعُه اْلَبَصَر، َوِحيَنِئٍذ َفاَل َحاَجَة إىَل قـَْولِِه بـََلٍد َوِمْثُل َذِلكَ 

َيا[ .525  "]ِكَتاُب اْلَقَضاِء َواْلُفتـْ

َلهُ  َمُه أِلَنَُّه اْلَمْقُصوُد َوَبَدأَ أبَِْحَكاِمَها قـَبـْ َيا اْسُم َمْصَدٍر ِلطُوِل اْلَكاَلِم َعَلْيِه )وَ  َقدَّ ِهَي( َأْي: اْلُفتـْ

                                         
 2/426هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، الرملي، مشس الدين  (1)



649 

 

( لِلسَّاِئِل َعْنُه  َ احْلُْكُم الشَّْرِعيُّ َتاًء )تـََبنيَّ ُ  كَ ِمْن أَْفىَت يـُْفيِت إفـْ يَا   اَن السََّلف  الصَّالح يـََهابُوَن اْلُفتـْ
ُدوَن ِفيَها َويـََتَدافـَُعوهَنَا حَ  َها ِمْن اْلُمَخاطََرِة َوأَْنَكَر َأمْحَُد ىتَّ تـَْرِجَع إىَل اأْلَوَِّل ِلَما ِفيَكِثريًا َوُيَشدِ 

يَب يف ُكل ِ  َبِغي َأْن جيُِ َما ُيْستَـْفىَت  َوَغرْيُُه ِمْن اأْلَْعَياِن َعَلى َمْن يـَْهُجُم َعَلى اجْلََواِب َوقَاَل اَل يـَنـْ
ًئا اَل  َبِغي َأْن حيَِلَّ َعَلى َأْن يـَُقوَلُه َويـَنْـ  ِفيِه َوقَاَل إَذا َهاَب الرَُّجُل َشيـْ َبِغي لِْلُمْستَـْفيِت ِحْفُظ يـَنـْ

لُُّه َويـَُعظِ ُمُه َواَل يـَْفَعُل َما َجَرْت َعاَدُة اْلَعَوام  ِبِه َكِإميَاٍء بِ  َيِدِه َعَلى َوْجِهِه اأْلََدِب َمَع اْلُمْفيِت َوجيُِ
رْيُك ِبَكَذا وََكَذا يف َكَذا َأْو َما حَتَْفُظ يف َكَذا َأْو أَفـَْتاين ُفاَلٌن غَ  َواَل يـَُقوُل َلُه َما َمْذَهُب إَماِمك

اِئٍل قـُْلت َأاَن َوِإْن َكاَن َجَواُبك ُمَواِفًقا فَاْكُتْب َوِإالَّ َفاَل َتْكُتُب َلِكْن إْن َعِلَم ُمْفٍت َغَرَض سَ 
َياٍم َوحَنْوِِه َواَل يُطَاِلُب اِبحْلُجَِّة اَل َيْسأَلَهُ ِعْنَد َهمٍ  َأْو َضَجٍر َأْو قِ يف َشْيٍء مَلْ جَيُْز َأْن َيْكُتَب ِبَغرْيِِه وَ 

ْن فَِإنَّ )َواَل يـَْلَزُم( اْلُمْفيِتَ )َجَواُب َما ملَْ يـََقْع( َرَوى َأمْحَُد َعْن اْبِن ُعَمَر )اَل َتْسأَُلوا َعمَّا ملَْ َيكُ 
لُوَن إالَّ َعمَّا أَْيًضا َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َعْن الصََّحابَِة " َما َكانُوا َيْسأَ  ُعَمَر هَنَى َعْن َذِلَك( َوَلهُ 

َفُعُهْم " َواْحَتجَّ الشَّاِفِعيُّ َعَلى َكرَاَهِة السَُّؤاِل َعْن الشَّْيِء قـَْبَل ُوُقوِعِه ِبَقْولِِه تَـ  َعاىَل: }اَل يـَنـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم " يـَنـَْهى101ُكْم َتُسؤُْكْم  ]املائدة: َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء إْن تـُْبَد لَ   [ وََكاَن َصلَّى اَّللَّ

َ كَ »َعْن ِقيَل َوقَاَل َوِإَضاَعِة اْلَماِل وََكثْـَرِة السَُّؤاِل " َويف َلْفٍظ   ُمتـََّفٌق َعَلْيِهَما« رَِه َلُكْم َذِلكَ إنَّ اَّللَّ

 

ثُوا النَّ )َواَل( يـَْلَزُم َجَواُب )َما اَل حيَْ  اَس مبَا يـَْعرُِفوَن َتِمُلُه َساِئٌل( قَاَل اْلُبَخارِيُّ قَاَل َعِليٌّ " َحدِ 
َمِة ُمْسِلٍم َعْن اْبِن َمْسُعوٍد  ُ َوَرُسولُُه " َويف ُمَقدِ  ٍث قـَْوًما »أَتُرِيُدوَن َأْن ُيَكذََّب اَّللَّ َما أَْنَت مبَُحدِ 

ُلُغُه ُعُقوهلُُ  َنًة لِبَـْعِضِهمْ َحِديثًا اَل تـَبـْ  «ْم إالَّ َكاَن ِفتـْ
 

 (1))َواَل( يـَْلَزُم َجَواُب )َما اَل." 
نَُّه قَاَل: إَذا رََأى ")َواَل يـُْتِبَع َبَصَرُه اْلرَبَْق( َرَوى الشَّاِفِعيُّ يف اأْلُمِ  َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ أَ  .526

 إلَْيِه.َأَحدُُكْم اْلرَبَْق َأْو اْلَوْدَق َفاَل ُيِشرُي 

 اْلَوْدُق اِبْلُمْهَمَلِة اْلَمطَُر.

 

ْن َعاِئَشَة )َويـَُقوَل ِعْنَد اْلَمطَِر اللَُّهمَّ َصيِ ًبا( بَِتْشِديِد اْلَياِء َأْي َمطَرًا )اَنِفًعا( َرَوى اْلُبَخارِيُّ عَ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أَنَُّه » َوَيْدُعَو مبَا َشاَء( حِلَِديِث )« . َذِلكَ َكاَن إَذا رََأى اْلَمطََر َقاَل   -َصلَّى اَّللَّ
َهِقي   َغْيِث َوِإقَاَمِة الصَّاَلِة ُيْسَتَجاُب الدَُّعاءُ يف أَْربـََعِة َمَواِطَن ِعْنَد اْلِتَقاِء الصُُّفوِف َونـُُزوِل الْ »اْلبَـيـْ

َما َعربََّ بِِه يف َشرِْح اْلُمَهذَِّب يف أَثَرِِه كَ  )َو( يـَُقوَل )بـَْعَدُه( َأْي بـَْعَد اْلَمطَِر َأيْ « . َوُرْؤيَِة اْلَكْعَبةِ 
ِن َواِبهْلَْمِز آِخرَُه َعْن اأْلَْصَحاِب: )ُمِطْراَن ِبَفْضِل اَّللَِّ َوَرمْحَِتِه َوُيْكَرُه ُمِطْراَن بِنَـْوِء َكَذا( ِبَفْتِح النُّو 

نـَْواِء فَِإْن اْعتَـَقَد َأنَّ النـَّْوَء يف إَضاَفِة اأْلَْمطَاِر إىَل اأْلَ َأْي ِبَوْقِت النَّْجِم اْلُفاَلين ِ َعَلى َعاَدِة اْلَعَرِب 
لُّ اْلَكرَاَهِة ُهَو اْلَفاِعُل لِْلَمطَِر َحِقيَقًة َكَفَر َوِإْن أَرَاَد أَنَُّه َوْقٌت أَْوَقَع اَّللَُّ ِفيِه اْلَمطََر فـَُهَو حمََ 

يَهاِمِه اأْلَوََّل. َرَوى الشَّْيَخاِن  َصلَّى  -َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ »َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اجْلَُهيِنِ  قَاَل: إِلِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َبَل َعَلى النَّاِس َصاَلَة الصُّْبِح َعَلى أَثَِر مَسَاٍء َكاَنْت ِمْن اللَّْيِل فـََلمَّا اْنصَ  -اَّللَّ َرَف أَقـْ

ْن ِعَباِدي ُمْؤِمٌن ُكْم؟ قَاُلوا: اَّللَُّ َوَرُسولُُه أَْعَلُم. قَاَل: قَاَل: َأْصَبَح مِ فـََقاَل أََتْدُروَن َماَذا قَاَل َربُّ 
َكوَْكِب، َوَمْن قَاَل: يب وََكاِفٌر، َفَأمَّا َمْن قَاَل: ُمِطْراَن ِبَفْضِل اَّللَِّ َوَرمْحَِتِه َفَذِلَك ُمْؤِمٌن يب َكاِفٌر اِبلْ 

 « .َك َكاِفٌر يب ُمْؤِمٌن اِبْلَكوَْكبِ ُمِطْراَن بِنَـْوِء َكَذا َفَذلِ 

 

ُسوَل اَّللَِّ )َو( ُيْكَرُه )َسبُّ الر ِيِح( َرَوى أَبُو َداُود َوَغرْيُُه إبِِْسَناٍد َحَسٍن َعْن َأيب ُهَريـَْرَة مسَِْعت رَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - ْي ِمْن َرمْحَِتِه أَتْيت اِبلرَّمْحَِة َوأَتْيت أَ الر ِيُح ِمْن َرْوِح اَّللَِّ تـََعاىَل. »يـَُقوُل:  -َصلَّى اَّللَّ

)َوَلْو « . َشر َِها اِبْلَعَذاِب فَِإَذا رَأَيـُْتُموَها َفاَل َتُسبُّوَها َواْسأَُلوا اَّللََّ َخرْيََها َواْسَتِعيُذوا ابََِّللَِّ ِمنْ 
 ُلوا َكَماَرفـَْعُه( أبَِْن يـَُقو  َتَضرَُّروا ِبَكثْـَرِة اْلَمطَِر فَالسُّنَُّة َأْن َيْسأَُلوا اَّللََّ 

َق َخْوفًا َوْحَدُه، َواْلُمْعَتَمُد ِخاَلفُُه َواْلُمَناِسُب ِفيِه، َأْن يـَُقوَل: ُسْبَحاَن َمْن يُرِيُكْم اْلربَْ Sـــــــــــــــــــــــــــــ
َأْحَسَن  بـََعَث اَّللَُّ السََّحاَب فـََنطََقْت َأْحَسَن النُّْطِق، َوَضِحَكتْ »َوَطَمًعا َويف احْلَِديِث 

، َواْلرَبَْق َلَمَعاُن ، َوَعْن جُمَاِهٍد َأنَّ الرَّْعَد َمَلكٌ « ْلرَبُْق َضِحُكَهاالضَِّحِك، فَالرَّْعُد نُْطُقَها َوا
ْسَنِويُّ: فـََيُكوُن اْلَمْسُموعُ َصْوتَهُ أَْو َصوْ  َت َتْسِبيِحِه، َأْجِنَحِتِه الَّيِت َيُسوُق هِبَا السََّحاَب، قَاَل اإْلِ

َحاِب، َواْلرَبَْق َما اْلَفاَلِسَفِة: إنَّ الرَّْعَد َصْوُت اْصِطَكاِك السَّ  َأْو َصْوَت َسْوِقِه، َواَل ِعرْبََة بَِقْولِ 
َمةُ اْلرُبُلُِّسيُّ يـَتَـَقدَُّم َذِلَك ااِلْصِطَكاَك، فـََقْولُهُ َوذُِكَر اِبْلِبَناِء لِْلَمْفُعوِل. قـَْولُُه: )ِلُمَقاَرنَِتِه( قَ  اَل اْلَعالَّ

َمْسُموَع( يُِفيُد َأنَّ ، ذِْكٌر ُمْسَتِقلٌّ َوَقْد َعِلْمت َما ِفيِه. قـَْولُُه: )الرَّْعَد الْ َأْي اَل ِلَكْونِِه ُيْشرَُع َلهُ 
ُمَصنِ ِف. اأْلََصمَّ اَل ُيَسبِ ُح لِلرَّْعِد، إالَّ َأْن يـُرَاَد َما َشْأنُُه السََّماُع، فـََيْشَمُلُه َوَهَذا ظَاِهُر َكاَلِم الْ 

َق إَلَْ( قَاَل بـَْعُضُهْم: اِمٌل ِلإْلَِشارَِة ِبَغرْيِ اْلَبَصِر فـَْلرُيَاَجْع. قـَْولُُه: )أَْو اْلَودْ قـَْولُُه: )َفاَل ُيِشرُي( شَ 
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  ُ َدُه اَل َشرِيَك َلُه، اَل ُيِشريُوَن إلَْيِه، َويـَُقوُلوَن ِعْنَدُه اَل إَلَه إالَّ اَّللَُّ َوحْ  وََكاَن السََّلف  الصَّالح
 ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس.

 

َل، َويف لُُه: )َويـَُقوُل( َأْي نَْداًب َوَثاَلاًث. قـَْولُُه: )َصيِ ًبا( ِمْن َصاَب َيُصوُب إَذا نـََزَل إىَل َأْسفَ قـَوْ 
ْنَسُب َمَع السِ نِي. رَِوايٍَة اِبلسِ نِي مبَْعىَن اْلَعطَاِء. قـَْولُُه: )بَِتْشِديِد اْلَياِء( َوجَيُوُز خَتِْفيُفَها، َوُهَو اأْلَ 

الصَّاَلِة أَْلَفاظَُها  ُه: )ِعْنَد اْلِتَقاِء الصُُّفوِف( اْلُمرَاُد هِبَا اْلُمَقارَنَُة َواِبلصُُّفوِف اجلَِْهاُد، َوإبِِقَاَمةِ قـَْولُ 
هْبَاِم اْلفَ  ْبِح إِلِ َا مَلْ حَيُْرْم َكَما يف الذَّ َها. قـَْولُُه: )َويُْكَرُه إَلَْ( َوِإمنَّ نَي ُهَناَك، َواْنِفرَاِد اِعلِ َأْو التـََّوجُُّه إلَيـْ

( النـَّْوِء ُهَنا. قـَْولُُه: )بِنَـْوٍء( َلْو قَاَل يف نـَْوِء َكَذا، مَلْ ُيْكَرْه َوُهَو حُمَْتَمٌل. قـَْولُُه: )ِبَوقْ  ِت النَّْجِم اْلُفاَلين ِ
، ارِنِ َأْي ِبَوْقِت ُسُقوِط َمْنزِلَةٍ ِمْن اْلَمَنازِِل يف اأْلُُفِق اْلَغْريبِ  اْلُمقَ  ، ِلطُُلوِع َنِظريهَِتَا ِمْن اأْلُُفِق الشَّْرِقيِ 

ِة َثاَلثََة َعَشَر يـَْوًما، َويف احْلَِقيَقِة َأنَّ إَضاَفَة اْلَمطَِر َواحْلَرِ  َواْلرَبِْد َوَغرْيِ ذَ  َا ِهَي يف ُمدَّ ِلَك، إمنَّ
َا ُنِسَب لِْلَغارِبَِة َنظَرًا اِلْسمِ  ْولُُه: )َكَفَر( َأْي َحِقيَقًة  النـَّْوِء الَِّذي ُهَو السُُّقوُط. قَـ  لِلطَّالَِعِة، َوِإمنَّ

. قـَْولُُه: )أَثَِر( ِبَكْسِر اهلَْ  ْمَزِة َوُسُكوِن َكَما يف احْلَِديِث، أِلَنَّ ِفيِه اْعِتَقاَد التَّْأِثرِي ِمْن َغرْيِ اَّللَِّ
يَهاِمهِ  َنظٌَر أِلَنَّ اْلَفاِعَل حَمُْذوٌف،  اأْلَوََّل( َأْي إنَُّه فَاِعٌل، َوِفيهِ  اْلُمثـَلََّثِة َوِبَفْتِحِهَما. قـَْولُُه: )إِلِ

َبِبيَِّة اْلَقرِيبَ  يَهاِم السَّ  ِة ِمْن اْلَفاِعِليَّةِ َواَنئَِبُه َضِمريُُه ُمِطْراَن َوبِنَـْوِء ظَْرُف َلْغٍو إالَّ َأْن يـَُقاَل: إِلِ

 

: َويُْطَلُب الدَُّعاءُ ِعْنَدَها لِ  . قـَْولُُه: )َوُيْكرَهُ َسبُّ الر ِيِح( َصلَّى  -َما َوَرَد، أَنَّهُ قَاَل َشْيُخَنا الرَّْمِليُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  رْيَ َما ِفيَها، َوَخرْيَ َما َكاَن يـَُقوُل: ِعْنَد ُهُبوهِبَا. اللَُّهمَّ إين ِ َأْسأَُلك َخرْيََها، َوخَ   -اَّللَّ

 يف اْلَواِقِع ِبك ِمْن َشر َِها، َوَشرِ  َما ِفيَها إَلَْ. قـَْولُُه: )َأْي ِمْن َرمْحَِتِه( َأيْ أُْرِسَلْت ِبِه، َوأَُعوُذ 
َها، يف الظَّاِهِر اَل يـَُناِفيِه، َوِقيَل اْلُمرَاُد جَمُْموُعَها. قـَْولُُه )ِبَكثْـرَ  ِة( بِتَـْثِليِث َوِنْسَبُة اْلَعَذاِب إلَيـْ

 يـَُقوُلوا( َأْي َنْداًب أِلَنَّ الدَُّعاَء ِبَرْفِع الضََّررِ اْلَكاِف. قـَْولُُه: )أِبَْن 

ْعيِن ذُِكَر التَّْخِصيِص، َبْل ظَاِهُر الثَّاين اْلُعُموُم. قـَْولُُه: )ِلُمَقاَرنَِتِه الرَّْعَد اْلَمْسُموَع( يَـ Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 ْجِلِه َتْسِبيٌح.أِلَْجِل اْلُمَقاَرنَِة اَل أِلَنَُّه ُيْشرَُع أِلَ 

 

ْسَنِويُّ: ِمْن َصاَب َيُصوُب إَذا نـََزَل ِمْن ُعُلوٍ  إىَل َأْسَفَل، َويف   رَِوايٍَة قـَْوُل اْلَمَْتِ: )َصيِ ًبا( قَاَل اإْلِ
ًبا»اِلْبِن َماَجْه   َوُهَو اْلَعطَاُء.« اللَُّهمَّ َسيـْ

ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل إْن ملَْ يـَْعَتِقْد  التَّْأِثرَي أَْو َكاِفٌر بِِنَعِم اَّللَِّ قـَْولُُه: )َكاِفٌر يب( َأْي َحِقيَقًة إْن اْعتَـَقَد 
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َكاَن إَذا   -َلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ عَ  -أَنَُّه ». قـَْوُل اْلَمَْتِ: )َوَسبُّ الر ِيِح( يف َصِحيِح ُمْسِلٍم 
َلْت بِِه، َوأَُعوُذ ِبك  َأْسأَُلك َخرْيََها َوَخرْيَ َما ِفيَها َوَخرْيَ َما أُْرسِ َعَصَفْت الر ِيُح قَاَل: اللَُّهمَّ إين ِ 

 (1)ِمْن." 
ْفِصُلوَن َبنْيَ "الصَّاِلُح يـَُقوُموَن ِفيِه يف اْلَمَساِجِد ِبِعْشرِيَن رَْكَعًة مُثَّ يُوتُِروَن بَِثاَلٍث َويَـ  .527

 ْوا بـَْعدَ الشَّْفِع َواْلوِْتِر ِبَساَلٍم مُثَّ َصلَّ 

َبِغي َأْن جَيَْعَل َعَمَلُه َداِئًما يف َحِضيِض النـُّْقَصاِن َوَغرْيَ اَبِلِغ َدرَ Qـــــــــــــــــــــــــــــ َجِة اْلَكَماِل، اْلَعاِقَل يـَنـْ
ْحَساِن.  َلَعلَّ اْلَبارَِي ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل يـَتَـَفضَُّل َعَلْيِه اِبْلَقُبوِل َواإْلِ

 

ُل َصاَلِة )اْلِقَياِم ِفيِه( َشرََع يف بـََياِن اْلَمَحلِ  الَِّذي يـُْنَدُب ِفْعُل اْلِقَياِم ِفيِه ِبَقْولِِه: )َو( جَيُوُز ِفعْ  مُثَّ 
َأْي يف َرَمَضاَن )يف( َسائِِر )َمَساِجِد اجْلََماَعاِت( َوِإْن َكاَنْت َمَساِجَد ُخَطٍب َوجَيُوُز ِفْعلُُه 

ٍل: َومَجُْع َكِثرٍي لِنَـْفٍل َو ُمْستَـْثىًن ِمْن َكَراَهِة َصاَلِة النَّاِفَلِة مَجَاَعةً اْلُمَشاُر إلَْيِه ِبَقْوِل َخِلي)إبَِِماٍم( فـَهُ 
ُ  -َأْو مبََكاٍن ُمْشَتِهٍر اِلْسِتْمرَاِر اْلَعَمِل َعَلى اجْلَْمِع ِفيَها يف َزَمِن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب  َرِضَي اَّللَّ

َماُم ممَّْن حَيَْفُظ اْلُقْرآَن اِلْسِتْحَباِب َخْتِمِه يف صَ - َعْنهُ  َاِويِح ، َوُيْسَتَحبُّ َأْن َيُكوَن اإْلِ اَلِة الرتَّ
يَعُه اْلَمْأُموُموَن، َوَلمَّا َكاَن ِفْعُلَها يف اْلبـُُيوِت أَْفَضَل قَاَل: )َوَمْن َشاَء قَاَم( َأْي َصلَّى  لَِيْسَمَع مجَِ

َا ِلَمْن َقوَِيْت نِيـَّتُهُ ِويَح )يف بـَْيِتِه َوَلْو إبَِِماٍم َوُهَو َأْحَسُن( َأْي أَْفَضُل ِمْن ِفْعِلَها يف اْلَمْسِجِد )الرتَّ
 َوْحَدُه( َوَمْعىَن َقوَِيْت نِيـَُّتُه َأْن َيُكوَن ِعْنَدُه َنَشاٌط يف ِفْعِلَها يف بـَْيِتِه.

 َعطَّْل اْلَمَساِجُد.ْنُدوِب اْلُمَتَأكَِّد: َوتـَرَاِويُح َواْنِفرَاٌد ِفيَها إْن ملَْ تُـ قَاَل َخِليٌل َعاِطًفا َعَلى اْلمَ 

يِل اْلَمْسِجِد ِمْن قَاَل ُشرَّاُحُه: َونُِدَب ااِلْنِفَراُد ُمَقيٌَّد مبَْن يـَْنَشُط ِلِفْعِلَها يف بـَْيِتِه، َوِبَعَدِم تـَْعطِ 
 َكاَن ِفْعُلَها يف اْلَمْسِجِد اَل َيُكوَن آفَاِقيًّا َوُهَو اِبْلَمِديَنِة اْلُمنَـوََّرِة، َوِإالَّ  ِفْعِلَها يف اْلبـُُيوِت، َوأِبَنْ 

َا َكاَن ِفْعُلَها يف اْلبـُُيوِت َمَع اْلُقُيوِد أَْفَضَل لِلسَّاَلَمِة ِمْن الر اَِيِء؛ أِلَنَّ   َصاَلَة اجْلَْلَوِة أَْفَضَل، َوِإمنَّ
اَلِة َصاَلُتُكْم يف بـُُيوِتُكْم أَْفَضُل الصَّ »ْن َصاَلِة اخْلَْلَوِة، َوِلَما يف الصَِّحيَحنْيِ: َعَلى النِ ْصِف مِ 

َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -يبَّ َأنَّ النَّ »قَاَل اْلَفاِكَهاينُّ: َواأْلَْصُل يف ِقَياِم َرَمَضاَن: « إالَّ اْلَمْكُتوبَةَ 
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َلَتنْيِ َوِقيَل َثاَلاًث يف اْلَمْسِجِد، مُثَّ اْمتَـَنعَ َصلَّى أبَِْصَحابِ  - َاِويَح لَيـْ  ِمْن اخْلُُروِج يف الثَّالِثَِة ِه الرتَّ
 مَيْنَـْعيِن ِمْن َوِقيَل يف الرَّاِبَعِة َلمَّا بـََلَغُه اْزِدَحاُمُهْم، فـََلمَّا َأْصَبَح قَاَل: رَأَْيت الَِّذي َصنَـْعُتْم َوملَْ 

 ِه:َكَما َأَشاَر اأْلُْجُهورِيُّ ِبَقْولِ « إالَّ َأين ِ َخِشيت َأْن تـُْفَرَض َعَلْيُكمْ  اخْلُُروجِ 

َلَتنْيِ فَاْعَلْمهُ   َوِفيِه َقْد َصلَّى َنيبُّ الرَّمْحَْه ... ِقَياَمُه بَِليـْ

 َأْو بَِثاَلٍث مُثَّ ملَْ خَيْرُْج َلُه ... َخْشَيَة َأْن يـُْفَرَض َعَلْيِهْم ِفْعُلهُ 

 مَثََّة َكاَن اجْلَْمُع ِفيِه ِمْن ُعَمْر ... َلمَّا َوَعاُه َعْن َعِليٍ  ِمْن َخرَبْ 

 ِمْن أَنَُّه يـَْنزُِل أَْماَلٌك ِكرَاْم ... ِبَرَمَضاَن ُكلَّ َعاٍم لِْلِقَيامْ 

ْقَوُة اَل تـَْعُروهُ   َفَمْن هَلُْم َقْد َمسَّ َأْو َمسُّوُه ... َيْسَعُد َوالشِ 

َاِويِح هَلَا َأْصٌل يف الشَّرِْع، َوقـَْوُل ُعَمَر ِفيَها: نِْعَمُة اْلِبْدعَ َواحْلَا ِة َهِذِه لَْيَس ِصُل: َأنَّ َصاَلَة الرتَّ
َا أَرَاَد بَِقْولِِه: نِْعَمْت اْلِبْدَعُة مَجُْعُهْم َعَلى إَماٍم َعَلى َسِبيِل اْلُموَ  اظََبِة يف رَاِجًعا أِلَْصِلَها، َوِإمنَّ

ُْم ِحنَي اْمتَـَنَع اْلُمْصطََفى اْلمَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ْسِجِد؛ أِلَهنَّ ِمْن اخْلُُروِج َصاُروا ُيَصلُّوهَنَا  -َصلَّى اَّللَّ
ْعَد ِديِد اأْلَْحَكاِم بَـ فـُرَاَدى يف بـُُيوهِتِْم، مُثَّ بـَْعَد َسنَـَتنْيِ َحَصَل اأْلَْمُن ِمْن َخْشَيِة فـَْرِضيَِّتَها لَِعَدِم جتَْ 

 -َرمِحَُه اَّللَُّ تـََعاىَل  -أََمَرُهْم ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب  -َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم  -َمْوِت اْلُمْصَطَفى 
َها َوِإْحَياَء اْلَمَساِجِد بِ  نَّ ِفْعِلَها؛ أِلَ ِبِفْعِلَها مَجَاَعًة، َوَلَعلَُّه َقَصَد ِبَذِلَك إْشَهاَرَها َواْلُمَداَوَمَة َعَليـْ

مْهَاهِلَا َوَتْضِييِعَها، فَِإْن ِقيَل: َكْيَف يـَُقوُل الرَُّسوُل  -َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم  -إْخَفاَءَها َذرِيَعٌة إِلِ
َا َمنَـَعيِن ِمْن اخْلُُروِج إلَْيُكْم َخْشَيُة فـَْرِضَها َعَلْيُكمْ : » احْلَِديِث ِحنَي فـََرَض  َمَع َما يف « إمنَّ
 َأنَّ اْلُمرَاَد َلَواِت اخْلَْمِس ِمْن قـَْوله تـََعاىَل: " ُهنَّ مَخٌْس اَل يـَُبدَُّل اْلَقْوُل َلَديَّ إََلْ " فَاجْلََوابُ الصَّ 

َلِة َعَلى َخْشَيُة فـَْرِضَها يف ُخُصوِص َرَمَضاَن، َوأَمَّا الصََّلَواُت اخْلَْمُس َفَمْفُروَضٌة يف اْليَـْوِم َواللَّ  يـْ
َوامِ   -: قـَْولُُه ، َأْو َأنَّ اْلُمرَاَد َخْشَيُة فـَْرِضَها َعَلْيُكْم يف مَجَاَعٍة، َوِقيَل َغرْيُ َذِلَك، فَِإْن ِقيلَ الدَّ

َا َمنَـَعيِن ِمْن اخْلُُروِج َخْشَيُة فـَْرِضَها: »-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  يـَْقَتِضي َأنَّ ِفْعَلَها يف  «إمنَّ
َعَلْيِه  -ْصَطَفى َضُل، َفَكْيَف تـَُقوُلوَن ِفْعُلَها يف اْلبـُُيوِت أَْفَضُل؟ فَاجْلََواُب: َأنَّ اْلمُ اْلَمْسِجِد أَفْ 

َعَلْيِه  - ِمْن اْلَواِجِب َقْد يـَْفَعُل اْلَمْفُضوَل لِلتَّْشرِيِع، َفِفْعُلُه هَلَا يف اْلَمْسِجدِ  -الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم 
 ، َوِخاَلُف اأْلَْفَضِل يف َحقِ َنا.- الصَّاَلُة َوالسَّاَلمُ 

 

َها السَّ  َلُف الصَّاِلُح مُثَّ َشرََع يف بـََياِن َعَدِد الرََّكَعاِت الَّيِت َكاَن يـَْفَعُلَها اْلُمْصطََفى َوَواَظَب َعَليـْ
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ُ  بـَْعَد قـَْولِِه: ) ُ تَـ  -( َوُهْم الصََّحابَةُ وََكاَن السََّلف  الصَّالح ُهْم َعاَرِضَي اَّللَّ )يـَُقوُموَن ِفيِه(  -ىَل َعنـْ
ُ َعْنهُ  -يف َزَمِن ِخاَلَفِة ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب  َقدََّم )يف اْلَمَساِجِد ِبِعْشرِيَن َوأِبَْمرِِه َكَما تَـ  -َرِضَي اَّللَّ

آْلَن يف َسائِِر اأْلَْمَصاِر. )مُثَّ( ا رَْكَعًة( َوُهَو اْخِتَياُر َأيب َحِنيَفَة َوالشَّاِفِعيِ  َوَأمْحََد، َواْلَعَمُل َعَلْيهِ 
ٌر؛ أِلَنَّ اْلوِتْـَر بـَْعَد َصاَلِة اْلِعْشرِيَن )يُوتُِروَن بَِثاَلٍث( ِمْن اَبِب تـَْغِليِب اأْلَْشَرِف اَل َأنَّ الثَّاَلَث ِوتْـ 

، َوَيُدلُّ َعَلى َذِلَك قـَْولُُه: )َويـَْفِصُلوَن َبنْيَ  شَّْفِع َواْلوِْتِر ِبَساَلٍم( اْسِتْحَبااًب  الرَْكَعٌة َواِحَدٌة َكَما َمرَّ
نَـُهَما، َوُخريِ َ ا لشَّاِفِعيُّ َبنْيَ َوُيْكَرُه اْلَوْصُل إالَّ اِلْقِتَداٍء ِبَواِصٍل، َوقَاَل أَبُو َحِنيَفَة: اَل يـُْفَصُل بـَيـْ

ْرقًا َوَغْراًب. )مُثَّ( بـَْعَد َوقـَْعِة احْلَرَِّة اْلِعْشرِيَن شَ اْلَفْصِل َواْلَوْصِل، َواْسَتَمرَّ َعَمُل النَّاِس َعَلى الثَّاَلثَِة وَ 
ُموا؛ أِلَنَّ اْلُمرَاَد هِبِْم ُهَنا َمْن َكاَن يف زَ  َمِن ُعَمَر اِبْلَمِديَنِة )َصلَّْوا( َأْي السََّلُف َغرْيَ الَِّذيَن تـََقدَّ

 (1)َكاَن يف َزَمِن."   ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز )بـَْعَد َذِلَك( اْلَعَدِد الَِّذي
ْت نـَْفُسُه "َشاَء قَاَم يف بـَْيِتِه َوُهَو َأْحَسُن( َأْي أَْفَضُل )َلمَّا َقوَِيْت نِيـَُّتُه( يـَْعيِن َنِشطَ  .528

 )َوْحَدُه( َومَلْ َيْكَسْل َوقـَيََّد بـَْعُضُهْم َهَذا أبَِْن اَل تـَُعطََّل اْلَمَساِجُد.

 

ُ َعَدَدُه فـََقاَل: )َوَلمَّا فـَرََغ ِمْن بـََياِن الْ  ُ  وَ َمَحلِ  الَِّذي يـَْفَعُل ِفيِه َشرََع يـَُبنيِ  ( َكاَن السََّلف  الصَّالح
 َزَمِن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب )يـَُقوُموَن ِفيِه( َأْي يف  -ِرْضَواُن اَّللَِّ َعَلْيِهْم َأمْجَِعنَي  -َوُهْم الصََّحابَُة 

ُ َعْنهُ  - ْم أَبُو َحِنيَفةَ َوالشَّاِفِعيُّ َمَساِجِد ِبِعْشرِيَن رَْكَعًة( َوُهَو اْخِتَياُر مَجَاَعةٍ ِمنـْهُ )يف الْ  -َرِضَي اَّللَّ
ْي َثاَلِث رََكَعاٍت َوَأمْحَُد َواْلَعَمُل اآْلَن َعَلْيِه )مُثَّ( بـَْعَد ِقَياِمِهْم اِبْلِعْشرِيَن رَْكَعًة )يُوتُِروَن بَِثاَلٍث( أَ 

 الشَّاِفِعيُّ َبنْيَ اْلَوْصِل  الشَّْفِع َواْلَوْتِر ِبَساَلٍم( َوقَاَل أَبُو َحِنيَفَة: اَل يـُْفَصُل َوَخريََّ )َويـَْفِصُلوَن َبنْيَ 
 )بـَْعَد َذِلَك( َواْلَفْصِل )مُثَّ َصلَّْوا( َأْي السََّلُف َغرْيُ السََّلِف اأْلَوَِّل يف َزَمِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيزِ 

  الشَّْفِع َواْلَوْتِر( .اْلِقَياِم ِبِعْشرِيَن رَْكَعًة َغرْيَ الشَّْفِع َواْلَوْتِر )ِستًّا َوَثاَلِثنَي رَْكَعًة َغرْيَ َأْي بـَْعَد 

 َوَهَذا اْخِتَياُر َماِلٍك يف اْلُمَدوَّنَِة َوَعْنهُ 

َماِم حَيَْفُظ Qـــــــــــــــــــــــــــــ َاِويِح، اْلُقْرآَن َعَلى َظْهِر قـَْلٍب َوِإْن مَلْ يـَْقرَأْ اْلَمَداَر َعَلى َكْوِن اإْلِ هُ بَِتَماِمهِ يف الرتَّ
َماِم اخْلَْتُم ِِبَِميِع اْلُقرْ  َاِويِح، َولَْيَس َكَذِلَك فَاأْلَْحَسُن ِعَباَرُة تت َوَنصَُّها َوُيْسَتَحبُّ ِلإْلِ آِن يف الرتَّ

َاِويِح إْن َرضُ َأْي فَاْلُمْسَتَحبُّ َأْن َيْسَمَع النَّ  يَع اْلُقْرآِن يف َصاَلِة الرتَّ  وا ِبَذِلَك.اُس مجَِ
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َشَفٍق ]قـَْولُُه: َوِمْن ُسنَِّة اْلِقَياِم[ َأْي ِمْن طَرِيَقِتِه َأْي َأنَّ َوْقَت اْلِقَياِم بـَْعَد ِعَشاٍء َصِحيَحٍة وَ 
ُتُه َوْقُت اْلَوْتِر.  لِْلَفْجِر فـََوقـْ

َاِويَح يف بـَْيِتِه َوَلْو َمَع أَْهِل بَـ ]قـَْولُُه: َوَمْن َشا َفرًِدا َوَلْو َء قَاَم يف بـَْيِتِه[ َأْي َصلَّى الرتَّ ْيِتِه َوِقيَل ُمنـْ
 َعْن أَْهِل بـَْيِتِه َحَكامُهَا تت.

 َمْسِجَد َمكََّة، َكَما وْ ]قـَْولُُه: َأْي أَْفَضُل[ َمْعَناُه أَنَُّه أَْفَضُل ِمْن اْلِقَياِم َمَع النَّاِس يف اْلَمْسِجِد َولَ 
 قَاَلُه اْبُن ُعَمَر.

ٍع هِلََذا ]قـَْولُُه: يـَْعيِن َنِشَطْت نـَْفُسُه[ َنِشَط ِمْن اَبِب َتِعَب َخفَّ َوَأْسرََع َنَشاطًا َواَل َيْظَهُر َدا 
 ُيَصلِ َي َوْحَدُه َوملَْ تـَْقَو النِ يَّةُ نْ التـَّْفِسرِي إالَّ َكْونُُه َأْوَضَح، َوظَاِهُر ِعَبارَِة اْلُمَصنِ ِف َأنَّ َمْن نـََوى أَ 

 َأنَّ اأْلَْوىَل َلُه الصَّاَلُة يف اْلَمْسِجِد.

ْساَلُن ]قـَْولُُه: َوملَْ َيْكَسْل إَلَْ[ قَاَل يف اْلِمْصَباِح: َكِسَل َكَساًل فـَُهَو َكِسٌل ِمْن اَبِب َتِعَب وَكَ 
 أَْيًضا.

 آفَاقًا اِبْلَمِديَنِة، َهَذا أِبَْن اَل تـَُعطََّل إَلَْ[ َويـَُقيَُّد أَْيًضا أِبَْن اَل َيُكونَ ]قـَْولُُه: َوقـَيََّد بـَْعُضُهْم 
َكَذا إَذا تـََعطََّلْت َواحْلَاِصُل أَنَُّه ُمَقيٌَّد ِبُقُيوٍد َثاَلثٍَة فَِإْن ملَْ يـَْنَشْط َوْحَدُه َفِفي اْلَمْسِجِد أَْفَضُل، َو 

اِويِح ِفيَها َوَلْو فَاِقيًّا اِبْلَمِديَنِة، َواْلُمرَاُد بِتَـْعِطيِلَها تـَْعِطيُلَها َعْن َصاَلِة الرتََّ اْلَمَساِجُد َأْو َكاَن آ
 فـُرَاَدى َكَما اْستَـَقرَّ بِِه اْبُن َعْبِد السَّاَلِم.

 اَلُه عج.قَ  َواْلُمرَاُد اِبلتـَّْعِطيِل التـَّْعِطيُل اِبْلِفْعِل َكَما ُهَو ظَاِهُر َما اِلْبِن ِعْمرَانَ 

َبِغي إَذا َكاَن ُيَصلِ يَها يف اْلَمْسِجِد قَاِئًما َويف اْلبَـْيِت َجاِلًسا َأْن ُيَصل ِ   يَـَها يف اْلَمْسِجِد.مُثَّ قَاَل: َويـَنـْ

 

ُهْم أَبُو حَ  يَفَة إََلْ[ نِ ]قـَْولُُه: يـَُقوُموَن ِفيِه َأْي يف َزَمِن ُعَمَر[ َأْي َعَلى إَماِم مَجَاَعٍة ]قـَْولُُه: ِمنـْ
 َسَيْأيت اْخِتَياُر َماِلٍك.

 رَْكَعٌة َواِحَدٌة ]قـَْولُُه: يُوتُِروَن بَِثاَلٍث[ ِمْن اَبِب تـَْغِليِب اأْلَْشَرِف؛ أِلَنَّ الثَّاَلثََة َوتْـٌر أِلَنَّ اْلَوتْـرَ 
 ُه اْلَوْصُل َأْي إالَّ اِلْقِتَداٍء ِبَواِصِلِه.رَ ]قـَْولُُه: َويـَْفِصُلوَن َبنْيَ الشَّْفِع َواْلَوْتِر[ َأْي اْسِتْحَبااًب َويُكْ 

َنا، َوَقْد تـََقدَّ  َم َأنَّ السََّلَف ]قـَْولُُه: َأْي السََّلُف َغرْيُ السََّلِف اأْلَوَِّل[ َأْي فـَُهْم َسَلٌف اِبلنِ ْسَبِة إلَيـْ
 نَي.اأْلَوََّل الصََّحابَُة فـََيُكوُن اْلُمرَاُد هِبََذا السََّلِف التَّاِبعِ 

ُعَمُر ْبُن َعْبِد  ]قـَْولُُه: يف َزَمِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز[ َأْي َواَلَِّذي أََمَرُهْم ِبَصاَلهِتَا ِستًّا َوَثاَلِثنيَ 
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ُْم َكانُوا يُِطيُلوَن يف اْلِقرَاَءِة اْلُموِجَبِة لِْلِملَ  َوالسَّآَمِة،  لِ اْلَعزِيِز ِلَما يف َذِلَك ِمْن اْلَمْصَلَحِة؛ أِلَهنَّ
َهًجا، اَل جَتُوُز خمَُ  اَلَفُتُه ]قـَْولُُه: َفَأَمَرُهْم بِتَـْقِصرِي اْلِقرَاَءِة َوزاَِيَدِة الرََّكَعاِت، َوالسُّْلطَاُن إَذا هَنََج َمنـْ

 َوَعْنُه[ َأْي َوَعْن َماِلٍك يف َغرْيِ اْلُمَدوَّنَِة ِفيَما َيْظَهُر.

ْفِظ الَِّذي أَيُْخُذ نـَْفِسي بِنَـْفِسي يف َذِلَك َأْي اْلِقَياُم اْلَمْعيِنُّ احْلَِقيِقيُّ هِلََذا اللَّ  َوقـَْولُُه: الَِّذي أَيُْخذُ 
أَرَاَد اَلزَِمهُ اْلَمْذُكوَر َويـَتَـَناَوهُلَا فَاْلَباءُ زَاِئَدةٌ لَِتْأِكيدِ َذِلَك، َوِمْن اَلزِِم َذِلَك التََّمكُِّن َفَأْطَلَق اللَّْفَظ، وَ 

 َزَمِن ُعَمَر يف َأْي الَِّذي يـََتَمكَُّن يف نـَْفِسي َوأَْنَت َخِبرٌي أِبَنَّ َهَذا يـُنَايف قـَْوَلُه قـَْبُل: يـَُقوُموَن يف 
ْحَدى َعْشَرَة َكاَنْت َمْبَدأَ  مُثَّ   اأْلَْمِر،اْلَمَساِجِد ِبِعْشرِيَن رَْكَعًة، َويـُْؤَخُذ ممَّا تـََقدََّم اجْلََواُب أبَِنَّ اإْلِ

 (1)]قـَْولُُه:."  انـْتَـَقَل إىَل اْلِعْشرِيَن َوِلَذِلَك َقاَل اْبُن َحِبيٍب: َرَجَع ُعَمُر إىَل َثاَلثٍَة َوِعْشرِيَن رَْكَعةً 
 ")اَبٌب يف َصاَلِة اجْلََماَعِة( .529

َها ِبَغرْيَِها َكَصاَلٍة َعَلى النَّيبِ  َصاَلٍة َخرََج خَتِْصيصُ َأْو ِبَغرْيَِها َفاَل ُيْكَرُه َوقـَْولُُه ِبِقَياٍم َأْي Qـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - ْولُهُ ِبِقَياٍم َأْي: ِبَصاَلٍة َفاَل ُيْكَرُه اهـ َشْيُخَنا َويف ق ل َعَلى اجلَْاَلِل قَـ  -َصلَّى اَّللَّ

ُ عَ  -نَّيبِ  فـََقْط اَل ِبَغرْيَِها َكُقْرآٍن َوذِْكٍر َوَصاَلٍة َعَلى ال َبْل َهِذِه ِفيَها أَْفَضُل  -َلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ
 ِمْن اْلُقْرآِن َغرْيَ ُسوَرِة اْلَكْهِف.

َلِة مُجَُعٍة إَلَْ( قَاَل الشَّْيُخ َعِمريَُة ِقيَل: ِحْكَمُة َذِلَك َضْعُفُه َعنْ   َوظَاِئِف )قـَْولُُه َوخَتِْصيُص لَيـْ
َلَها َأْو بَـ يـَْوِمَها فَِإْن قِ  َلٍة قـَبـْ ْعَدَها قـُْلت ااِلْعِتَياُد يَل يـَْقَدُح يف َذِلَك اْنِتَفاءُ اْلَكرَاَهِة إَذا َوَصَلَها بَِليـْ

َتِفي َمَعُه الضَّْعُف َعْن ِفْعِل َوظَائِِفَها َويف اجْلََواِب َنظٌَر؛ أِلَنَُّه يـََتَخلَُّف يف ا اِلْسِتَداَمِة فـَْليـَُتَأمَّْل يـَنـْ
َلَها اَل مبَا بـَْعَدَها؛ أِلَ اه نَُّه ملَْ حَيُْصْل ـ َشْوبَرِيٌّ َأْي: َوأِلَنَّ ااِلْعِتَياَد اَل حَيُْصُل إالَّ ِبَوْصِلَها مبَا قـَبـْ

 ااِلْعِتَياُد َوُأِجيَب أِبَنَّ َهِذِه ِحْكَمٌة اَل يـَْلَزُم اطِ رَاُدَها اهـ َشْيُخَنا ح ف.

َلَها َأْو بـَْعَدَها َوُهوَ )تـَْنِبيٌه( أَفـَْهَم َكاَلمُ   َنِظرُي َما ذََكُروُه يف هُ َعَدَم َكرَاَهِة إْحَياِئَها َمْضُموَمًة ِلَما قـَبـْ
َلَة اجْلُُمَعِة ِبَذِلَك ُمْشِعٌر ِبَعَدِم َكرَاَهِة ختَْ  ِصيِص َغرْيَِها َصْوِم يـَْوِمَها َوُهَو َكَذِلَك َوخَتِْصيُصُهْم لَيـْ

ُ  -َرمِحَُه اَّللَُّ تـََعاىَل  -ْن قَاَل اأْلَْذَرِعيُّ ِفيِه َوقـَْفٌة اهـ َشرُْح م ر اهـ َشْوبَرِيٌّ َوُهَو َكَذِلَك َوإِ  َوَاَّللَّ
َلِة مُجَُعٍة ِبِقَياٍم َأْي خِبِاَلِف بَِقيَّ  ِة اللََّيايل َواَل َكرَاَهَة أَْعَلُم َويف ق ل َعَلى اجلَْاَلِل قـَْولُهُ َوخَتِْصيُص لَيـْ

َلَها َأْو بـَْعَدَها ُمتَِّصاًل هبَِ  يف َضم ِ  ْدَماِن َغالًِبا َسَواٌء َكاَن قـَبـْ َها حِلُُصوِل اإْلِ ا قـَْبُل أَْو َغرْيَِها إلَيـْ
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فـْرَاِد يف الصَّْوِم َوِفيِه َنظٌَر َواْلَفْرُق ظَ  َها َكَما يف اخْلُُروِج ِمْن َكرَاَهِة اإْلِ َفِصاًل َعنـْ  اِهٌر اهـُمنـْ

 

 َصاَلِة اجْلََماَعِة[]اَبٌب يف 

ا )اَبٌب يف َصاَلِة اجْلََماَعِة( َأْي ِفيَما يـَتَـَعلَُّق اِبجْلََماَعِة ِمْن ُشُروِطَها َوآَداهِبَا َوُمْسِقطَاهتَِ 
ينُّ  يِن اْلَقْسَطالَّ ُ َرمِحَُه ا -َوَمْكُروَهاهِتَا، َوَغرْيِ َذِلَك اهـ. ع ش، َوَقْد أَْبَدى الشَّْيُخ ُقْطُب الدِ  َّللَّ

ا ذََكَرَها يف ِفيَما نـََقَلُه اْلربَْماِويُّ يف َشرِْح ُعْمَدِة اأْلَْحَكاِم ِلَمْشُروِعيَِّة اجْلََماَعِة ُحْكمً  -تـََعاىَل 
، َوِلَذا ُشرَِعْت اْلَمَساِجُد يف الْ  َها ِقَياُم ِنظَاِم اأْلُْلَفِة َبنْيَ اْلُمَصلَّنْيَ الِ  َمحَ َمَقاِصِد الصَّاَلِة ِمنـْ

َها َقْد يـَتَـَعلَُّم ا جْلَاِهُل ِمْن اْلَعاملِِ لَِيْحُصَل التـََّعاُهُد اِبللِ َقاِء يف َأْوقَاِت الصََّلَواِت َبنْيَ اجلِْريَاِن، َوِمنـْ
َها َأنَّ َمرَاِتَب النَّاِس ُمتَـَفاِوتٌَة يف اْلِعَباَدِة فـَتَـُعوَد بـََر  ُة اْلَكاِمِل َعَلى كَ َما جَيَْهُلُه ِمْن َأْحَكاِمَها، َوِمنـْ

، َوِهَي ِمْن َخَصاِئِص َهذِ  ينٌّ َعَلى اْلُبَخارِيِ  ِه اأْلُمَِّة، النَّاِقِص فـََتْكُمَل َصاَلُة اجْلَِميِع اهـ. َقْسَطالَّ
ْشُروِعيَِّتَها قـَْوله مَ وََكَذا اجْلُُمَعُة َواْلِعيَداِن َواْلُكُسوفَاِن َوااِلْسِتْسَقاُء َكَما أَيْيت يف أَبـَْواهِبَا، َوَأْصُل 

[ اآْليََة أََمَر هِبَا يف اخلَْْوِف َفِفي 102تـََعاىَل }َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم َفأََقْمَت هَلُُم الصَّالَة  ]النساء: 
اِل  ْتِح اْلَفاءِ َصاَلُة اجْلََماَعِة أَْفَضُل ِمْن َصاَلِة اْلَفذِ  ِبفَ »اأْلَْمِن َأْوىَل، َوَخرَبُ الصَِّحيَحنْيِ  َواِبلذَّ

َفرِِد ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َدَرَجةً   اْلَواِحُد، َومَجُْعُه ُفُذوٌذ ِمْثُل ، َويف اْلِمْصَباِح اْلَفذُّ « اْلُمْعَجَمِة َأْي اْلُمنـْ
ذٌّ، َواَل فِ فـَْلٍس َوفـُُلوٍس قَاَل أَبُو َزْيٍد أََفذَّْت الشَّاُة اِبأْلَِلِف إَذا َوَلَدْت َواِحًدا يف َبْطٍن َفِهَي مُ 
َتُج إالَّ َواِحًدا أَْو َجاَء اْلَقْوُم ُفذَّ  َا ُمِفذٌّ َعَلى ُكلِ  َحاَل اَل تـُنـْ اًذا ِبَضمِ  يـَُقاُل لِلنَّاَقِة أََفذَّْت أِلَهنَّ

َرَجِة أَ  اْلَفاِء َواِبلتـَّْثِقيِل َوالتَّْخِفيِف، َوأَْفَذاًذا َأْي فـُرَاَدى قَاَل اْبُن َدِقيِق اْلِعيِد اأْلَْظَهرُ  نَّ اْلُمرَاَد اِبلدَّ
ُهَو ُمْشِعٌر ِبَذِلَك، الصَّاَلةُ أِلَنَّهُ َوَرَد َكَذِلَك يف بـَْعِض الر َِوااَيِت، َويف بـَْعِضَها التـَّْعِبريُ اِبلضَّْعِف، وَ 

نَـُهَما أِلَنَّ اْلَقِليَل اَل يـَنْ  ي اْلَكِثرَي َأْو أَنَُّه َأْخرَبَ َأوَّاًل فِ َويف رَِوايٍَة خِبَْمٍس َوِعْشرِيَن، َواَل ُمَنافَاَة بـَيـْ
ُ تـََعاىَل ِبزاَِيَدِة اْلَفْضِل َفَأْخرَبَ هِبَا.  اِبْلَقِليِل مُثَّ أَْعَلَمُه اَّللَّ

ِجِد َأْو َأنَّ َذِلَك خَيَْتِلُف اِبْخِتاَلِف َأْحَواِل اْلُمَصلِ نَي َأْو َأنَّ ااِلْخِتاَلَف حِبََسِب قـُْرِب اْلَمسْ 
ا تـَنـُْقُص َعْن اجْلَْهرِيَِّة ْعِدِه أَْو َأنَّ اأْلَْوىَل يف الصَّاَلِة اجْلَْهرِيَُّة، َوالثَّانَِيُة يف الصَّاَلِة السَّرِيَُّة أِلَهنََّ َوبُـ 

َماِم َوالتَّْأِمنِي لَِتْأِميِنِه، َوِحْكَمةُ َكْوهِنَا ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َأنَّ اجلَْ  َماَعةَ َثاَلثٌَة، َواحلََْسَنَة ِبَسَماِع ِقرَاَءةِ اإْلِ
 َواِحٌد يـَبـَْقى ِبَعْشِر أَْمثَاهِلَا فـََقْد َحَصَل ِلُكلِ  َواِحٍد َعَشَرٌة فَاجْلُْمَلُة َثاَلثُوَن ِلُكلِ  َواِحٍد رَْأُس َمالِهِ 

 إْنَساٍن َما لِْلَجَماَعِة َفَصاَر لَّ ِتْسَعٌة ُتْضَرُب يف َثاَلثٍَة ِبَسْبِع َوِعْشرِيَن، َوَربُـَّنا َجلَّ َوَعاَل يـُْعِطي كُ 
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َعٌة َوِعْشُروَن، َويف َشرِْح اْلُمَهذَِّب َأنَّ َمْن َصلَّى يف َعَشَرِة آاَلٍف لَُه َسْبٌع َوعِ  ْشُروَن ِلُكلٍ  َسبـْ
ُر ثـََوااًب ِمْن َحْيُث ثَـ َدَرَجًة، َوَمْن َصلَّى َمَع اثـَْننْيِ َلُه َذِلَك َلِكنَّ َدَرَجاِت اأْلَوَِّل َأْكَمُل َأْي َأكْ 

َكَرِمِه َما يـُْعِطي اْلَكْيِفيَُّة، َوِحْكَمُة َكْوِن أََقلِ  اجْلََماَعِة اثـَْننْيِ َأنَّ َربَـَّنا َجلَّ َوَعاَل يـُْعِطيِهَما مبَنِ ِه َو 
وََكاَن َماَعِة إالَّ ِبَذْنٍب اْرَتَكَبُه، الثَّاَلثََة. َوَعْن َأيب ُسَلْيَماَن الدَّارَاين ِ قَاَل اَل يـَُفوُت َأَحًدا َصاَلةُ اجلَْ 

  ُ ْحرَامِ  السََّلف  الصَّالح ُهْم َتْكِبريَُة اإْلِ ٍم إَذا فَاتـَتـْ ُهْم يـَُعزُّوَن أَنـُْفَسُهْم َثاَلثََة َأايَّ َعًة إَذا فَاتـَتـْ ، َوَسبـْ
َا ملَْ ُتْطَلْب َحابَِة هِبَا، وَ َصاَلُة اجْلََماَعِة، َوُشرَِعْت اِبْلَمِديَنِة ُدوَن َمكََّة لَِقْهِر الصَّ  َمْعىَن َذِلَك َأهنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -هِبَا َبْل َكاَنْت ُمَباَحًة قـَْبَل اهلِْْجَرِة أِلَنَُّه  ُ  -فَـَعَلَها َمَع َعِليٍ   -َصلَّى اَّللَّ َرِضَي اَّللَّ
 (1)يف َداِر."  -َعْنُه 

 َلى اْلُغْسلِ اَل ُغْسٍل انـْتَـَهى َواقـَْتَصَر يف التـَّْنِبيِه عَ "إَذا ملَْ ُيَصاِدْف َوْقَت ُوُضوٍء وَ  .530

 

َكاَن إَذا مسََِع   )َو( َأْن )ُيَسبِ َح لَِرْعٍد َوبـَْرٍق( َرَوى َماِلٌك يف اْلُمَوطَِّإ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ أَنَّهُ 
َكُة ِمْن ِخيَفِتِه َوِقيَس َسبِ ُح الرَّْعُد حِبَْمِدِه َواْلَماَلئِ الرَّْعَد تـََرَك احْلَِديَث َوقَاَل ُسْبَحاَن الَِّذي يُ 

بَـَعُه( َأْي اْلرَبَْق )َبَصرُُه( قَاَل تـََعاىَل }َيَكاُد َسَنا بـَْرقِ  ِه َيْذَهُب اِبلرَّْعِد اْلرَبُْق )َو( َأْن )اَل يـَتـْ
َحدُُكْم اْلرَبَْق أَْو الزَُّبرْيِ أَنَُّه قَاَل إَذا رََأى أَ  [ َرَوى الشَّاِفِعيُّ َعْن ُعْرَوَة ْبنِ 43اِبألَْبَصاِر  ]النور: 

ْلَياِء َأْي َمطَرًا اْلَوْدَق َأْي اْلَمطََر َفاَل ُيِشرُي إلَْيِه )َو( َأْن )يـَُقوَل ِعْنَد َمطٍَر اللَُّهمَّ َصيِ ًبا( بَِتْشِديِد ا
َهِقي  )اَنِفًعا( ِلاِلت َِباِع َرَواُه اْلُبَخارِيُّ )َوَيْدعُ  ُيْسَتَجاُب الدَُّعاُء يف أَْربـََعِة »َو مبَا َشاَء( خِلَرَبِ اْلبَـيـْ

 َمَواِطَن ِعْنَد اْلِتَقاِء الصُُّفوِف َونـُُزوِل اْلَغْيثِ 

ْتِيِب َوَهَذا ُكلُُّه اِبلنِ ْسَبِة أِلَْصِل السُّنَِّة أَمَّا اِبلنِ ْسبَ Qـــــــــــــــــــــــــــــ  ِلَكَماهِلَا َفاَل بُدَّ ِمْن النِ يَِّة  ةِ ِبُدوِن الرتَّ
َباِب َكَأْن يـَْنِوَي ُسنََّة اْلُغْسِل يف السَّْيِل َكَما اْسَتْظَهرَُه َحج  اهـ. ع ش َعَلى م ر َويف َشرِْح اْلعُ 

َا يـُرَا  بِِه اْلُمْقرَتُِن اِبلنِ يَِّة َوَلْو أَرَاُدوا دُ َوظَاِهُر َكاَلِم اأْلَْذَرِعيِ  ُوُجوهُبَا ِفيِهَما أِلَنَّ إْطاَلقـَُهَما َشْرًعا إمنَّ
هُ السَّيِ ُد السَّْمُهوِديُّ اهـ. ِبِه حَمَْض التَّرَبُِّك مَلْ َيْسَتِحبُّوا اْلُوُضوءَ بـَْعَد اْلُغْسِل حِلُُصوِل التَّرَبُِّك ِبِه ذََكرَ 

 سم َعَلى َحج  

ْسِل َفظَاِهٌر َوأَمَّا  ُغْسٍل( أَمَّا َعَدُم ُمَصاَدفَِتِه َوْقَت اْلغُ )قـَْولُُه إَذا ملَْ ُيَصاِدْف َوْقَت ُوُضوٍء َواَل 
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رًا َومَلْ ُيَصلِ  ِبُوُضوئِِه َصاَلةً   َما فـََيُكوُن ُوُضوءُُه َعَدمُ ُمَصاَدفَِتِه َوْقَت اْلُوُضوِء فـَُهَو أبَِْن َيُكوَن ُمَتَطهِ 
 اْلُوُضوِء اهـ. ِبْرَماِويٌّ  ُصورايًّ َفاَل َيْطُلُب إالَّ إْمَساُس أَْعَضاءِ 

 

أْلَوََّل َومَلْ )قـَْولُُه لَِرْعٍد َوبـَْرٍق( َأْي ِعْنَدمُهَا َكَما يف َشرِْح م ر َأْي ِعْنَد اْلِعْلِم هِبَِما َوِإْن ملَْ َيْسَمْع ا
[ 19َوَرْعٌد َوبـَْرٌق  ]البقرة: }يـََر الثَّاينَ اهـ. ح ل قَاَل اْلبَـَغِوي  يف تـَْفِسريِِه ِعْنَد قـَْوله تـََعاىَل 

 َواْبُن َعبَّاٍس الرَّْعُد ُهَو الصَّْوُت الَِّذي ُيْسَمُع ِمْن السََّحاِب َواْلرَبُْق النَّاُر الَّيِت خَتْرُُج ِمْنهُ قَاَل َعِليٌّ 
ْوِطِه ِمْن نُوٍر يـَْزُجُر بِِه سَ  َوَأْكثـَُر اْلُمَفسِ رِيَن الرَّْعُد اْسُم َمَلٍك َيُسوُق السََّحاَب َواْلرَبُْق َلَمَعانُ 

 اْلَمَلِك اْلَمَلُك السََّحاَب َوِقيَل الصَّْوُت َزْجُر السََّحاِب َوِقيَل َتْسِبيُح اْلَمَلِك َوِقيَل الرَّْعُد نُْطقُ 
اْلرَبُْق َمْضُغ َمَلٍك وَ  َواْلرَبُْق َضِحُكُه َوقَاَل جُمَاِهٌد الرَّْعُد اْسٌم لِْلَمَلِك َويـَُقاُل ِلَصْوتِِه أَْيًضا َرْعدٌ 

 َيُسوُق السََّحاَب قَاَل َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب الرَّْعُد َصْوُت َمَلٍك يـَْزُجُر السََّحاَب فَِإَذا تـََبدََّدتْ 
َناُق ال َبنْيَ  ر ِيحِ َضمََّها فَِإَذا اْشَتدَّ َغَضُبُه َصاَر ِمْن ِفيِه النَّاُر َوِهَي الصََّواِعُق َوِقيَل الرَّْعُد اخنِْ

 السََّحاِب َواأْلَاَبِطِح اهـ.

ْعَجَمِة ُمَصغَّرًا َعْبُد )قـَْولُهُ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ( ُهَو أَبُو َبْكٍر َويـَُقاُل أَبُو ُخبَـْيٍب ِبَضمِ  اخْلَاِء اْلمُ 
ْن اهلِْْجَرِة َوَفرَِح ِبِه اْلُمْسِلُموَن َوُهَو َشْهًرا مِ  اَّللَِّ ْبُن الزَُّبرْيِ ْبِن اْلَعَوام  الصََّحايبُّ ُوِلَد بـَْعَد ِعْشرِينَ 

ُ َعَليْ  -َأَحُد اْلَعَباِدَلِة اأْلَْربـََعِة َوُرِوَي َلهُ َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  َثاَلثَةٌ َوَثاَلثُوَن َحِديثًا  -ِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ
ِء َساِبَع َعْشَر مُجَاَدى ىفَّ َشِهيًدا ِمْن احلَْجَّاِج يـَْوَم الثُّاَلاثَ َوَرَوى َعْنُه َأُخوُه ُعْرَوُة َوَغرْيُُه اْلُمتَـوَ 

 اأْلُوىَل َسَنَة اثـْنَـَتنْيِ َأْو َثاَلٍث َوَسْبِعنَي اهـ. ِبْرَماِويٌّ 

َجابَِة اْلُمَؤذِ ِن إ)قـَْولُُه تـََرَك احْلَِديَث( َأْي َما َكاَن ِفيِه َوظَاِهرُُه َوَلْو قـُْرآاًن َوُهَو ظَاِهٌر ِقَياًسا َعَلى 
 اهـ. ع ش َعَلى م ر

ُهَما  -)قـَْولُُه َوقَاَل ُسْبَحاَن الَِّذي ُيَسبِ ُح الرَّْعُد حِبَْمِدِه إَلَْ( ُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس  ُ َعنـْ َرِضَي اَّللَّ
 حِبَْمِدِه َواْلَماَلِئَكُة ِمْن دُ َعْن َكْعٍب َأنَّ َمْن قَاَل ِحنَي َيْسَمُع الرَّْعَد ُسْبَحاَن َمْن ُيَسبِ ُح الرَّعْ  -

 ِخيَفِتِه ُعويفَ قَاَل فـَُقْلت َذِلَك فـَُعوِفيت اهـ. ِبْرَماِويٌّ 

ُقوَل ِعْنَد )قـَْولُُه َوِقيَس اِبلرَّْعِد اْلرَبُْق( َأْي يف طََلِب التَّْسِبيِح ِعْنَدُه َوِإْن َكاَن اْلُمَناِسُب َأْن يَـ 
 رِيُكْم اْلرَبَْق َخْوفًا َوَطَمًعا اهـ. ِمْن َشرِْح م راْلرَبِْق ُسْبَحاَن َمْن يُ 

 [ السََّنا اِبْلَقْصِر الضَّْوُء َواِبْلَمدِ  الشََّرُف اهـ. َشْيُخَنا َوقـَْولُهُ 43)قـَْولُُه }َسَنا بـَْرِقِه  ]النور: 
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 َيْذَهُب اِبأْلَْبَصاِر َأْي ُيْضِعُفَها اهـ. ِبْرَماِويٌّ 

التَّاِبِعيُّ َفِقيُه اْلَمِديَنِة مسََِع  َة ْبِن الزَُّبرْيِ( ُهَو أَبُو َعْبِد اَّللَِّ ُعْرَوُة ْبُن الزَُّبرْيِ ْبُن اْلَعَوام  )قـَْولُُه َعْن ُعْروَ 
ٍع َوِتْسِعنَي  َسَنَة ِتسْ َأاَبُه َوَأَخاُه َوَغرْيمَُهَا َوَرَوى َعْن َعطَاٍء َوَغرْيِِه اْلُمتَـَوىفَّ َسَنَة أَْربٍَع َوَسْبِعنَي َوِقيلَ 

 اهـ. ِبْرَماِويٌّ 

 )قـَْولُُه َأْي اْلَمطَُر( يف اْلُمْخَتاِر اْلَوْدُق اْلَمطَُر َواَببُُه َوَعَد اهـ

 )قـَْولُُه َفاَل ُيِشرُي إلَْيِه( َأْي اَل بَِبَصرِِه َواَل ِبَغرْيِِه.

َهِج َشاِمٌل ِلإْلَِشاَرِة ِبَغرْيِ اْلبَ  وََكاَن ع ش َعَلى م ر  َصِر فـَْلُيَحرَّْر اهـ.َوِعَباَرُة سم َعَلى اْلَمنـْ
  ُ َشاَرَة إىَل الرَّْعِد َواْلرَبِْق َويـَُقوُلوَن ِعْنَد َذِلَك اَل إلَ  السََّلف  الصَّالح َه إالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه َيْكَرُهوَن اإْلِ

 رُْح م رَك اهـ. شَ اَل َشرِيَك َلُه ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس فـَُيْخَتاُر ااِلْقِتَداُء هِبِْم يف َذلِ 

ى اللَُّهمَّ َسيِ ًبا اَنِفًعا )قـَْولُُه اللَُّهمَّ َصيِ ًبا اَنِفًعا( َهِذِه رَِوايٌَة َويف ُأْخَرى اللَُّهمَّ َصيِ ًبا اَنِفًعا َويف ُأْخرَ 
جْلَْمُع َبنْيَ الر َِوااَيِت الثَّاَلِث اِبَفْتِح السِ نِي َوُسُكوِن اْلَياِء التَّْحِتيَِّة بـَْعَدَها اَبَء ُمَوحََّدٌة َوُيْسَتَحبُّ 

 لِْلَعَطِش َكَما َوُيَكر ُِر َذِلَك َمرََّتنْيِ َأْو َثاَلاًث اهـ. َشرُْح م ر َوقـَْولُُه اَنِفًعا َأْي َشاِفًيا لِْلَقِليِل َوُمزِياًل 
 يـُْؤَخُذ ِمْن خُمَْتاِر الصِ َحاِح اهـ. ع ش َعَلْيهِ 

 َمْعَناُه النَّازُِل ْوىَل َأْن يـَُقوَل َأْي َمطَرًا اَنزاًِل ِمْن ُعُلوٍ  إىَل ُسْفٍل أِلَنَّ الصَّيِ بَ )قـَْولُُه َأْي َمطَرًا( اأْلَ 
 ِمْن ُعُلوٍ  إىَل ُسْفٍل اهـ. َشْيُخَنا ح ف.

ْسَنِويُّ ِمْن َصاَب ُيَصوِ ُب إَذا نـََزَل ِمْن ُعُلوٍ  إىَل ُسْفٍل ا ـ. ع ش َعَلى م هَوِعَباَرُة َعِمريََة قَاَل اإْلِ
 ر َويف اْلُمْخَتاِر الصَّْوُب نـُُزوُل اْلَمطَِر َواَببُُه قَاَل َوالصَّيِ ُب السََّحاُب ُذو الصَّْوِت اهـ.

ا اَلِة أَْلَفاظُهَ )قـَْولُُه ِعْنَد اْلِتَقاِء الصُُّفوِف( اْلُمرَاُد بِِه اْلُمَقاَربَُة َواِبلصُُّفوِف اجلَِْهاُد َوإبِِقَاَمِة الصَّ 
َها َويف احْلَِديِث  اْسُتِجيَب الدَُّعاءُ فَِإَذا إَذا أُِقيَمْت الصَّاَلةُ فُِتَحْت أَبـَْواُب السََّماِء وَ »َوالتـََّوجُّهُ إلَيـْ

يِن ِمْن احْلُوِر جْ اْنَصَرَف اْلُمْنَصِرُف ِمْن الصَّاَلِة َومَلْ يـَُقْل اللَُّهمَّ َأِجْرين ِمْن النَّاِر َوأَْدِخْليِن اجْلَنَّةَ َوَزو ِ 
 (1)اْلِعنِي قَاَلْت اْلَماَلِئَكُة اَي َوْيَح َهَذا أََعَجَز َأْن َيْسَتِجرَي اَّللََّ ِمْن النَّاِر." 

 ْسلِ "إَذا ملَْ ُيَصاِدْف َوْقَت ُوُضوٍء َواَل ُغْسٍل انـْتَـَهى َواقـَْتَصَر يف التـَّْنِبيِه َعَلى اْلغُ  .531
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َع بـَْرٍق( َرَوى َماِلٌك يف اْلُمَوطَِّإ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزَُّبرْيِ )َو( َأْن )ُيَسبِ َح لَِرْعٍد وَ   أَنَُّه َكاَن إَذا مسَِ
ِه َوِقيَس اِبلرَّْعِد الرَّْعَد تـََرَك احْلَِديَث َوَقاَل: ُسْبَحاَن َمْن ُيَسبِ ُح الرَّْعُد حِبَْمِدهِ َواْلَماَلِئَكةُ ِمْن ِخيَفتِ 

َهُب اِبألَْبَصاِر  )اَل يـُْتِبَعُه( َأْي اْلرَبَْق )َبَصَرُه( قَاَل تـََعاىَل }َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه َيذْ  اْلرَبُْق )َو( َأنْ 
 [ .43]النور: 

َمطََر َفاَل َرَوى الشَّاِفِعيُّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ أَنَُّه قَاَل: إَذا رََأى َأَحدُُكْم اْلرَبَْق َأْو اْلَوَدَق َأْي الْ 
 ُيِشرُي إلَْيهِ 

 

اُه اْلُبَخارِيُّ )َو( َأْن )يـَُقوَل ِعْنَد َمطٍَر اللَُّهمَّ َصيِ ًبا( بَِتْشِديِد اْلَياِء َأْي َمطَرًا )اَنِفًعا( ِلاِلت َِباِع َروَ 
اْلِتَقاِء الصُُّفوِف  ِعْنَد ُيْسَتَجاُب الدَُّعاُء يف أَْربـََعِة َمَواِطنَ »)َوَيْدُعَو مبَا َشاَء( خِلَرَبِ اْلبَـيـَْهِقي  

ِه( َأْي يف إْثِر اْلَمطَِر َكَما )َو( َأْن )يـَُقوَل( يف )إْثرِ « َونـُُزوِل اْلَغْيِث َوِإقَاَمِة الصَّاَلِة َوُرْؤيَِة اْلَكْعَبةِ 
َنا ( َعَليـْ َوَرمْحَِتِه( لََنا )وَُكرَِه ) َعربََّ ِبِه يف اْلَمْجُموِع َعْن الشَّاِفِعيِ  َواأْلَْصَحاِب )ُمِطْراَن ِبَفْضِل اَّللَِّ

َعَرِب يف إَضاَفِة ُمِطْراَن بِنَـْوِء َكَذا( ِبَفْتِح نُونِِه َومَهِْز آِخرِِه َأْي ِبَوْقِت النَّْجِم اْلُفاَلين ِ َعَلى َعاَدِة الْ 
 اأْلَْمطَاِر إىَل اأْلَنـَْواءِ 

ا حَبََثُه الشَّْيُخ اَلِم اْلُمِهمَّاِت َولَْيَس حَبْثًا لِلشَّارِِح َوأَمَّا قـَْوُل م ر َكمَ فَالظَّاِهُر أَنَُّه ِمْن كَ Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 َفِفيِه َنظٌَر َكَذا قـَرََّرُه َشْيُخَنا اْلَعْشَماِويُّ.

ْن َأنَّ َصاِحَب مِ َوِفيِه أَنَُّه َعَلى َجْعِلِه ِمْن َكاَلِم اْلُمِهمَّاِت يـَُنايف َما نـََقَلُه الشَّْوبَرِيُّ َعْن م ر 
ْقِدميُ قـَْولِِه اهـ َعَلى اْلُمِهمَّاِت َيْشرَتُِط النِ يََّة يف َهَذا اْلُوُضوِء أِلَنَّهُ قَاَل َوِخاَلفًا ِلإْلِْسَنِويِ  فَاأْلَْوىَل تَـ 

لُُه: َوأَنَُّه اَل نِيََّة إَلَْ ِمْن َكاَلِم وْ قـَْولِِه َوأَنَُّه اَل نِيََّة ِفيِه؛ أِلَنَُّه ِمْن َكاَلِم الشَّارِِح َوقَاَل الرَِّشيِديُّ قَـ 
 إْن َصاَدَف، اْلُمِهمَّاِت وََكاَلُم م ر ِفيِه َحْذٌف َواأْلَْصُل َوِخاَلفًا ِلإْلِْسَنِويِ  يف قـَْولِِه اَل نِيَّةَ ِفيِه إالَّ 

لَ  ْسَنِويِ  َولَْيَس رَاِجًعا ِلَما قـَبـْ  الشَّْوبَرِيُّ. فَاحْلَاِصُل َأنَّ ُه َكَما َفِهَمهُ فَااِلْسِتثْـَناُء ِمْن َكاَلِم اإْلِ
ْسَنِويَّ يـَُقوُل اَل ُتْشرَتَُط إالَّ َأْن يُ  َصاِدَف َوْقَت اأْلَْذَرِعيَّ يـَُقوُل ِبَعَدِم اْشرتَاِط النِ يَِّة ُمْطَلًقا َواإْلِ

َدِم اْشرتَاِط النِ يَِّة ُمْطَلًقا َوَعَلْيِه ْذَرِعيِ  يف عَ ُوُضوٍء أَْو ُغْسٍل فـَُتْشرَتَُط فـََيُكوُن الشَّارُِح ُمَواِفًقا ِلأْلَ 
 ُيَصلِ  بِِه َفَكاَلُم الشَّارِِح اَل اْعرتَاَض َعَلْيِه )قـَْولُُه: إَذا ملَْ ُيَصاِدْف إَلَْ( أِبَْن َكاَن ُمتَـَوضِ ًئا َوملَْ 

ُه اَل نِيََّة إْن َكاَن اْلُمرَاُد ِعَبارَُة ح ل قـَْولُُه: َوأَنَّ َصاَلًة َوملَْ يُْطَلْب ِمْنُه ُغْسٌل َواِجٌب َواَل َمْسُنوٌن وَ 
َقاَل اَل َحاَجَة إىَل أَنَُّه أَيْيت يف اْلُوُضوِء اِبْلَكْيِفيَِّة اْلَمْخُصوَصِة َفاَل بُدَّ ِمْن نِيٍَّة ُمْعَترَبٍَة إالَّ َأْن يُـ 
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ِئ اهـ قَاَل ع ش ْلَك اأْلَْعَضاِء فـَُهَو َعَلى ُصوَرِة اْلُمتَـَوض ِ النِ يَِّة أِلَنَّ اْلَغَرَض إْمَساُس اْلَماِء لِتِ 
ْتِيُب أَْيًضا أِلَنَّ اْلَمْقُصوَد ِمْنُه ُوُصوُل اْلَماِء هِلَِذهِ  ُب ِفيِه الرتَّ اأْلَْعَضاِء َوُهَو  َواْلِقَياُس أَنَُّه اَل جيَِ

ْتِيِب َوَهَذا ُكلُُّه اِبلنِ ْسبَ  ْسَبِة ِلَكَماهِلَا َفاَل بُدَّ ِمْن النِ يَِّة ِة أِلَْصِل السُّنَِّة. أَمَّا اِبلن ِ َحاِصٌل ِبُدوِن الرتَّ
ْتِيبِ   َمَع الرتَّ

 

َو الصَّْوُت الَِّذي )قـَْولُُه: َوَأْن ُيَسبِ َح إَلَْ( َأْي ِعْنَدمُهَا َوِإْن مَلْ َيْسَمْع اأْلَوََّل َومَلْ يـََر الثَّاينَ َوالرَّْعُد هُ 
ِنَحُتُه َيُسوُق هِبَا ِمْن السََّحاِب َواْلرَبُْق النَّاُر الَّيِت خَتْرُُج ِمْنُه َوِقيَل الرَّْعُد َمَلٌك َواْلرَبُْق َأجْ  ُيْسَمعُ 

ْيِه جَمَازًا السََّحاَب فَاْلَمْسُموُع ُهَو َصْوتُُه أَْو َصْوُت َسْوِقِه َعَلى اْخِتاَلٍف ِفيِه َوأُْطِلَق الرَّْعُد َعلَ 
 س ل.

ْشُغواًل بِِه ْولُُه: أَنَُّه( َأْي اْبَن الزَُّبرْيِ َشْوبَرِيٌّ )قـَْولُُه: تـََرَك احْلَِديَث( َأْي اْلَكاَلَم الَِّذي َكاَن مَ )قَـ 
 طََلِب َسَواٌء َكاَن َحِديثًا َعْن النَّيبِ  َأْو َغرْيِِه ع ش اط ف )قـَْولُُه: َوِقيَس اِبلرَّْعِد اْلرَبُْق( َأْي يف 

َق َخْوفًا َوَطَمًعا ِبيِح ِعْنَدُه َوِإْن َكاَن اْلُمَناِسُب َأْن يـَُقوَل ِعْنَد اْلرَبِْق ُسْبَحاَن َمْن يُرِيُكْم اْلربَْ التَّسْ 
أْلَْبَصاِر َأْي َشرُْح م ر )قـَْولُُه: َسَنا بـَْرِقِه( السََّنا اِبْلَقْصِر الضَّْوُء َواِبْلَمدِ  الشََّرُف قـَْولُُه: َيْذَهُب ابِ 

 ْضِعُفَها ِبْرَماِويٌّ َمَع زاَِيَدٍة.يُ 

َلى اجلَْاَلِل )قـَْولُُه: َفاَل ُيِشرُي إلَْيِه( َأْي َفاَل يـُْتِبُعُه َبَصَرُه َكَما قـَرَّرَُه َشْيُخَنا ح ف َويف ق ل عَ 
ُ   م ر، لَ قـَْولُُه: َفاَل ُيِشرُي إلَْيِه َشاِمٌل ِلإْلَِشارَِة ِبَغرْيِ اْلَبَصِر فـَْلرُيَاَجْع اهـ قَا  وََكاَن السََّلف  الصَّالح

ُ َوْحَدُه اَل َشرِ  َشاَرَة إىَل الرَّْعِد َواْلرَبِْق َويـَُقوُلوَن ِعْنَد َذِلَك اَل إَلَه إالَّ اَّللَّ يَك َلهُ ُسبُّوٌح َيْكَرُهوَن اإْلِ
 ُقدُّوٌس فـَُيْخَتاُر ااِلْقِتَداُء هِبِْم يف َذِلكَ 

 

بً  ْوىَل َأْن يـَُقوَل ا( ِمْن َصاَب ُيَصوِ ُب إَذا نـََزَل إىَل َأْسَفَل )قـَْولُُه: َأْي َمطَرًا( اأْلَ )قـَْولُُه: اللَُّهمَّ َصيـْ
ْولُُه: َأْي َمطَرًا اَنزاًِل ِمْن ُعُلوٍ  إىَل َأْسَفَل أِلَنَّ الصَّيِ َب َمْعَناُه النَّازُِل ِمْن ُعُلوٍ  إىَل َأْسَفَل )قَـ 

 َرُة م ر تـُْفَتُح أَبـَْواُب السََّماِء َوُيْسَتَجاُب الدَُّعاُء إَلَْ.ُيْسَتَجاُب الدَُّعاُء( ِعَبا

َمِة الصَّاَلِة )قـَْولُُه: ِعْنَد اْلِتَقاِء الصُُّفوِف( اْلُمرَاُد بِِه اْلُمَقارَبَُة َواِبلصُُّفوِف َحاُل اجلَِْهاِد َوإبِِقَا
َها َكَما يف ق ل  ُه َوِإْن َتَكرََّر ُدُخولُُه َوُرْؤيـَتُهُ )قـَْولُُه َوُرْؤيَِة اْلَكْعَبِة( ظَاِهرُ أِبَْلَفاِظَها َأْي التـََّوجُِّه إلَيـْ
 هَلَا وََكاَن الزََّمُن َقرِيًبا َواَل َمانَِع ِمْنُه ع ش.
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ْلَمْجُموِع  ا)قـَْولُُه: َأْي يف إْثِر اْلَمطَِر( ملَْ يـَُقْل َأْي اْلَمطَِر إبِِْسَقاٍط يف إْثٍر أِلَْجِل ِحَكايَِة َكاَلِم 
ْتِح اهْلَْمَزِة َمَع َكَما اَل خَيَْفى أَتَمَّْل، وََكَتَب أَْيًضا قـَْوَلُه يف إْثٍر ِبَكْسِر اهْلَْمَزِة َوِإْسَكاِن الثَّاء َوِبفَ 

ِء أَنَُّه َلْو قَاَل ُمِطْراَن االثَّاِء َكَما َضَبطَُه اِبْلَقَلِم َشْوبَرِيٌّ )قـَْولُُه: بِنَـْوٍء َكَذا( أَفَاَد تـَْعِليُق احْلُْكِم اِبْلبَ 
ْوءُ يف َأْصِلِه يف نـَْوِء َكَذا ملَْ ُيْكرَْه َأْخًذا ممَّا بـَْعَدُه ق ل، َوالنُّوُن ِبَفْتِح النُّوِن قَاَل اْبُن الصَّاَلِح النـَّ 

َقَط َوَغاَب َوِقيَل َأْي طََلَع سَ لَْيَس ُهَو نـَْفَس اْلَكوَْكِب فَِإنَُّه َمْصَدُر اَنَء النَّْجُم يـَُنوُء نـَْوًءا َأْي 
َا أَْربـََعةٌ َوِعْشُروَن جَنًْما َمْعُروَفةُ اْلَمطَاِلِع يف السََّنِة ُكلِ َها َوهِ  َي َمْعُروَفةٌ مبََنازِل َوهَنََض. بـََياُن َذِلَك َأهنَّ

َلًة جنَْ اْلَقَمِر الثََّمانَِيِة َواْلِعْشرِيَن َيْسُقُط يف ُكلِ  َثاَلَث َعْشَرَة لَ  َها يف اْلَمْغِرِب َوَيْطُلُع آَخُر يـْ ٌم ِمنـْ
نَُه إىَل ُمَقابُِلُه ِمْن اْلَمْشرِِق ِمْن َساَعِتِه َفَكاَن أَْهُل اجْلَاِهِليَِّة إَذا َكاَن ِعْنَد َذِلَك َمطٌَر يـَْنُسُبو 

َها، َوقَاَل اأْلَْصَمِعيُّ إىَل الطَّاِلِع ِمنـْهَ  ْيَدَة َوملَْ َنْسَمْع َأنَّ النـَّْوَء ا قَاَل أَبُو ُعبَـ السَّاِقِط اْلَغاِرِب ِمنـْ
 (1)السُُّقوُط إالَّ يف َهَذا." 

مْجَاِع قـَْوله تـََعاىَل }َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم َفأََقْمَت هَلُُم الصَّ  .532 الَة  "َواأْلَْصُل ِفيَها قـَْبَل اإْلِ
َحنْيِ [ اآْليََة، أََمَر هِبَا يف اخْلَْوِف َفِفي اأْلَْمِن َأْوىَل، َواأْلَْخَباُر َكَخرَبِ الصَِّحي102]النساء: 

خِبَْمٍس َوِعْشرِيَن »يف رَِوايٍَة وَ « ْن َصاَلِة اْلَفذِ  ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َدَرَجةً َصاَلُة اجْلََماَعِة أَْفَضُل مِ »
 َأوَّاًل اِبْلَقِليِل مُثَّ قَاَل يف اْلَمْجُموِع: َواَل ُمَنافَاَة أِلَنَّ اْلَقِليَل اَل يـَْنِفي اْلَكِثرَي، َأْو أَنَُّه َأْخرَبَ « َدَرَجةً 

اَلِف َأْحَواِل اْلُمَصلِ نَي. اىَل ِبزاَِيَدِة اْلَفْضِل َفَأْخرَبَ هِبَا، َأْو َأنَّ َذِلَك خَيَْتِلُف اِبْختِ َأْخرَبَُه اَّللَُّ تـَعَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوَمَكَث » َة ُمَقاِمِه مبَكََّة َثاَلَث َعْشَرَة َسنَ  -َصلَّى اَّللَّ « ًة ُيَصلِ ي ِبَغرْيِ مَجَاَعةٍ ُمدَّ

ُهْم  -ابََة أِلَنَّ الصَّحَ  ُ تـََعاىَل َعنـْ  بـُُيوهِتِْم، فـََلمَّا َهاَجَر إىَل َكانُوا َمْقُهورِيَن ُيَصلُّوَن يف   -َرِضَي اَّللَّ
ْحَياِء َعْن أَ  َها. َويف اإْلِ مْجَاَع َعَليـْ َها َوانـَْعَقَد اإْلِ يب ُسَلْيَماَن اْلَمِديَنِة أَقَاَم هِبَا اجْلََماَعَة َوَواَظَب َعَليـْ

ُ  وَ ارَاين ِ أَنَّهُ قَاَل: اَل يـَُفوُت َأَحًدا َصاَلةُ اجْلََماَعِة إالَّ ِبَذْنٍب أَْذنـََبُه. قَاَل: الدَّ   َكاَن السََّلف  الصَّالح
ٍم إَذا فَاتَـ  َعَة َأايَّ ُهْم التَّْكِبريَُة اأْلُوىَل، َوَسبـْ ٍم إَذا فَاتـَتـْ ُهْم اجلَْ يـَُعزُّوَن أَنـُْفَسُهْم َثاَلثََة َأايَّ َماَعُة َوأَقـَلَُّها تـْ

َئِة اجْلُُمَعِة َأنَّ َمنْ   إَماٌم َوَمْأُموٌم َكَما يـُْعَلُم ممَّا َسَيْأيت، َوذََكَر يف اْلَمْجُموِع يف اَبِب َهيـْ

َا فـَْرُض   ىقـَْولُُه: )َواأْلَْصُل ِفيَها( مَلْ يـَُقْل يف ُوُجوهِبَا لَِيْجرَِي َكاَلُمهُ َعلَ Qـــــــــــــــــــــــــــــ ُكلِ  اأْلَقـَْواِل يف َأهنَّ
لِيُل َعَلى طََلِبَها. َواحلَْ  اِصُل أَنَّ َعنْيٍ َأْو ِكَفايٍَة َأْو ُسنٍَّة. َوقَاَل أج قـَْولُُه: َواأْلَْصُل ِفيَها َأْي َوالدَّ
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َبالِِغنَي اأْلَْحَراِر اْلُعَقاَلِء، اِل الْ َصاَلَة اجْلََماَعِة تـَْعرَتِيَها اأْلَْحَكاُم اخْلَْمَسُة: اْلُوُجوُب َعَلى الر ِجَ 
، َوِمْن اْلَكرَاَهِة تـَْنزِيًها إقَاَمتـَُها مبَْسِجٍد غَ  َتدٍِع َوخُمَاِلٍف َكَحَنِفيٍ  رْيِ َمْطُروٍق َواْلَكرَاَهُة َخْلَف ُمبـْ

 إالَّ إْن ِخيَف ُخُروُج اْلَوْقِت َومَلْ خُيَْش هُ ِبَغرْيِ إْذِن رَاتِِبِه، فـََلْو َغاَب نُِدَب اْنِتظَارُُه َواَل يـَُؤمُّ ِبِه َغريُْ 
َنٌة َوِإالَّ َصلَّْوا فـُرَاَدى.  ِفتـْ

 ظُْلَمٍة، أَمَّا اْلَمْطُروُق َفاَل َوَلْو يف ُصْلِب َصاَلِة إَماِمِه، َوااِلْسِتْحَباُب لِْلُعرَاِة إَذا َكانُوا ُعْمًيا أَْو يف 
اَبَحُة هَلُْم يف َغرْيِ مَ  َفرًِدا أَْدرََكَها  ا ذُِكَر، َواحْلُْرَمُة أبَِْن َيِضيَق اْلَوْقُت وََكاَن حِبَْيُث لَ َواإْلِ ْو َصلَّى ُمنـْ

ُد اْلرَبِ  َمَع ُكلََّها يف اْلَوْقِت، َوَلْو َصلَّى مَجَاَعًة أَْدَرَك بـَْعَضَها يف اْلَوْقِت َكَذا ذََكَرُه الشَّْيُخ َعبْ 
قـَْتَدى بِِه  َوِعَبارَُة م د: َوَقْد جتَُِب َكَما َلْو رََأى إَماًما رَاِكًعا َوَعِلَم أَنَُّه إَذا ازاَِيَدٍة ِمْن الرَّمْحَاين ِ 

ْسَنِويُّ، َويـُْؤَخُذ ِمْنُه حَتْرميُ  َفرًِدا َكَما أَفَاَدُه اإْلِ َها ِفيَما إَذا أَْدَرَك رَْكَعًة يف اْلَوْقِت اَل إْن َصلَّى ُمنـْ
َمامَ   اْلَوْقِت َوِإْن يف ُجُلوِس التََّشهُِّد اأْلَِخرِي َوَعِلَم أَنَُّه َلْو اقـَْتَدى بِِه ملَْ يُْدرِْك رَْكَعًة يف  رََأى اإْلِ

َفرِِد قَـ  اِل اْلُمْعَجَمِة اْلُمنـْ ( اِبْلَفاِء َوالذَّ َفرًِدا أَْدرََكَها اهـ قـَْولُُه: )ِمْن َصاَلِة اْلَفذِ   ْولُُه: )َدَرَجًة(َصلَّى ُمنـْ
ًعا َوِعْشرِيَن َصاَلًة ِمْن َصاَلِة اْلُمنـْفَ  رِِد قـَْولُُه: َأْي َصاَلًة َفَصاَلةُ الشَّْخِص مَجَاَعًة يـَْعِدُل ثـََواهُبَا َسبـْ

ْخَباُر بِِه، َوِإالَّ َفَذاُت اْلَقِليِل تـَُنايف َذاَت اْلَكِثرِي َوقـَْولُهُ  ُه َأْخرَبَ : أَْو أَنَّ )أِلَنَّ اْلَقِليَل إَلَْ( َأْي اإْلِ
ِلَك خَيَْتِلُف( إَلَْ َوَهَذا اجْلََواُب يـَتَـَوقَُّف َعَلى ِصحَِّة ثـُُبوِت تـََقدُِّم رَِوايَِة اْلَقِليِل قـَْولُُه: )أَْو َأنَّ ذَ 

َن، َوَمْن لَْيَسْت ْشُرو َفَمْن زَاَد ُخُشوُعُه َوَتَدبُـّرُُه َوَتذَكُّرُُه َعَظَمَة َمْن مَتَثََّل يف َحْضَرتِِه فـََلُه َسْبٌع َوعِ 
َئُة لَُه مَخٌْس َوِعْشُروَن َوَهَذا اْحِتَماٌل اَل َمانَِع ِمْنُه، َواجْلَْمُع َيْكِفي ِفيِه مِ  ْثُل َذِلَك َلُه َهِذِه اهْلَيـْ

َهاِب اْلَقْلُيويبِ  ِمْن ِنْسَبِة َهَذا اجْلََواِب لَِعَدِم ااِل  ْسِتَقاَمِة فـَْليـَُتَأمَّْل اج. َوهِبََذا التـَّْقرِيِر يـَْنَدِفُع َما لِلشِ 
َواْلِعْشرِيَن  َوِمْن اأْلَْجوِبَِة أَْيًضا َأنَّ َذِلَك خَيَْتِلُف ِبُقْرِب اْلَمْسِجِد َوبـُْعِدِه، َأْو َأنَّ رَِوايََة السَّْبعِ 

َا َتزِيُد َعَلى السِ ر ِيَِّة ِبَسَماِع قِ  َماِم َوالتَّْأِمنِي لَِتْأِميِنِه، َوالر َِوايَُة رَ خُمَْتصٌَّة اِبلصَّاَلِة اجْلَْهرِيَِّة أِلَهنَّ اَءِة اإْلِ
َها اهـ أج.  اأْلُْخَرى لِلصَّاَلِة السِ ر ِيَِّة لِنَـْقِصَها َعنـْ

ِة ٍة َأْو َوَثاَلثَ قـَْولُُه: )َثاَلَث َعْشَرَة َسَنًة إَلَْ( اْسَتْشَكَل أبَِنَّ فـَْرَض الصَّاَلِة َكاَن قـَْبَل اهلِْْجَرِة ِبَسنَ 
اَن ُيَصلِ يِه َأْشُهٍر أَْو َوِستَِّة َأْشُهٍر إىَل َغرْيِ َذِلَك َفَكْيَف أَيْيت َما قَاَلُه. َوُأِجيَب ِبُشُمولِِه ِلَما كَ 
ْرِضَها أج قـَْبَل فـَْرِض اخْلَْمِس أج قـَْولُُه: )ُيَصلِ ي( َأْي َغرْيَ اخْلَْمِس قـَْبَل اخْلَْمِس َواخْلَْمُس بـَْعَد فَـ 

ارَُها َفاَل ُه: )ِبَغرْيِ مَجَاَعٍة( َأْي ِبَغرْيِ إْظَهارَِها َوقـَْوُل اْبِن َحَجٍر: ُشرَِعْت اِبْلَمِديَنِة َأْي إْظهَ قـَْولُ 
ْسرَاِء، َوَصاَلَة النَّيب ِ  َلِة اإْلِ أج  أَْيًضا خِبَِدجَيَة اهـ يـَُنايف َصاَلَة ِجرْبِيَل اِبلنَّيبِ  َواِبلصََّحابَِة َصِبيَحَة لَيـْ
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 السََّلُف قـَْولُُه: )إالَّ ِبَذْنٍب أَْذنـََبُه( ُجِعَل َذِلَك ِمْن اْلَمَصاِئِب، َوِلَذِلَك َرتََّب َعَلْيِه قـَْوَلُه وََكانَ 
 ا اْلُمَصابُ إَلَْ قـَْولُُه: )يـَُعزُّوَن أَنـُْفَسُهْم( َوِصيَغُة التـَّْعزِيَِة: لَْيَس اْلُمَصاُب َمْن فـََقَد اأْلَْحَباَب إمنََّ 

 َمْن ُحرَِم الثَـَّواَب اهـ أج.

 (1)قـَْولُُه: )إَماٌم َوَمْأُموٌم( َأْي يف َغرْيِ اجْلُُمَعِة، أَمَّا ِفيَها َفأََقلُّ اجْلََماَعِة." 
 "صحيح. .533

 )وقوله: لسنة( هي الصدقة.

 )قوله: وحيث حرمت الصدقة بشئ( أي أبن كان يتصدق مبا حيتاجه.

 ملا مر.

 شئ الذي حرم التصدق به.)قوله: مل ميلكه( أي ال

 )وقوله: للتصديق عليه( أي الشخص الذي تصدق عليه.

)قوله: على ما أفىت به شيخنا احملقق ابن زايد( أي وما ذكر من عدم ملك املتصدق عليه 
 للصدقة، مبين على ما أفىت به شيخنا احملقق ابن زايد.

)قرة  لك مؤلفا بسيطا مساه)قوله: لكن الذي جزم به شيخنا إَل( قال الكردي: وألف يف ذ
 العني ببيان أن التربع ال يبطله الدين( قال: وألف ابن زايد اليمين يف الرد عليه أربع مصنفات.

 اه.

)وقوله: يف شرح املنهاج( عبارته: ومع حرمة التصدق ميلكه اآلخذ خالفا لكثريين اغرتوا 
 بكالم البن الرفعة وغريه، وغفلوا عن كالم الشافعي

 .واألصحاب
 اه.

والتقييد بقوله يف شرح املنهاج إلخراج غريه من بقية مؤلفاته فإنه جرى فيها على ما جرى 
 عليه ابن زايد، وحيث اختلف كالمه يف كتبه فاملعتمد ما يف شرح املنهاج.

 )وقوله: أنه ميلكه( أي أن املتصدق عليه ميلكه املتصدق به.

 ملنعم عليه.)قوله: واملن ابلصدقة( وهو تعداد النعم على ا

                                         
 2/121حاشية البجريمي على اخلطيب = حتفة احلبيب على شرح اخلطيب، البجريمي  (1)
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أقوال يظهرها أن يذكرها ويتحدث هبا أن يستخدمه ابلعطاء،  -أي املن  -وقال الكردي فيه 
أي يتكرب عليه ألجل عطائه، واختار يف اإلحياء بعد حكاية هذه األقوال: أن حقيقة املن 

 أن يرى نفسه حمسنا إليه ومنعما عليه.

وقري، أة منه ابلشكر، والدعاء، واخلدمة، والتومثرته التحدث مبا أعطاه، وإظهاره، وطلب املكاف
 والتعظيم، والقيام ابحلقوق، والتقدمي يف اجمللس، واملتابعة يف األمور.

 اه.

( وخلرب مسلم: ثالثة 1)قوله: حرام( لقوله تعاىل: * )ال تبطلوا صدقاتكم ابملن واألذى( * )
 م عذاب أليم.ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم، وهل

قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم اي رسول هللا؟ قال: املسبل إزاره، واملنان، واملنفق سلعته 
 ابحللف الكاذب.

وما أحسن قول بعضهم: وصاحب سلفت منه إيل يد * * أبطا عليه مكافأيت فعاداين ملا 
 ن ما قدمت من حسنتيقن أن الدهر حاولين * * أبدى الندامة مما كان أوالين أفسدت ابمل

* * ليس الكرمي إذا أعطى مبنان وقال سيدان احلبيب عبد هللا بن علوي احلداد يف نصائحه 
الدينية: وإايك واملن ابلصدقة على الفقراء، فقد ورد فيه وعيد شديد، وال تطلب ممن تتصدق 

لى ع عليه مكافأة على الصدقة بنفع منه لك أو خدمة أو تعظيم، فإن طلبت شيئا من ذلك
 صدقتك كان حظك ونصيبك منها.

يكافئون الفقري على دعائه هلم عند التصدق عليه مبثل دعائه  كان السلف الصاحلوقد 
 خمافة نقصان الثواب.

)ويروى( أن السيدة عائشة رضي هللا عنها كانت إذا تصدقت على أحد أرسلت على أثره 
كون دعاؤه يف مبثل دعائه لئال ي رسوال يتبعه إىل مسكنه ليتعرف، هل يدعو هلا؟ فتدعو له

 مقابلة الصدقة فينقص أجرها.

 وذلك غاية االحتياط.

وكذلك ال تطلب من الفقري شكرا وال مدح، وال تذكر للناس الذي أعطيته فينقص بذلك 
أجرك أو يذهب رأسا، وال ترتك الصدقة خمافة الفقر أو نقصان املال، فقد قال عليه السالم: 

والتصدق هو الذي جيلب الغىن والسعة، ويدفع القلة والعيلة، وترك  ما نقص مال من صدقة
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 التصدق على الضد من ذلك، جيلب الفقر ويذهب الغىن.

( وقال عليه الصالة 2قال هللا تعاىل: * )وما أنفقتم من شئ فهو خيلفه وهو خري الرازقني( * )
 عن هللا -يف فضل التصدق واإلنفاق  -والسالم 

 نفق أنفق عليك.تعاىل: ابن آدم أ

 وقال عليه السالم: ما طلعت الشمس إال وعلى جنبيها ملكان، يقول

__________ 

 .264( البقرة: 1)
 (1)." 39( سبأ: 2)
 "وال جيوز فعل هذا السجود يف الصالة .534

ويسن أن يقول بعد السجود لرؤية املبتلى أو الفاسق سرا احلمد هلل الذي عافاين مما ابتالك 
 ثري من خلقه تفضيالبه وفضلين على ك

 وقد ورد أنه إذا قال ذلك عافاه هللا من ذلك البالء طول عمره

عبد أن يفرحون ابملصائب اليت ال تضر يف الدين نظرا لثواهبا فينبغي لل وكان السلف الصاحل
يفرح ابملرض كما يفرح ابلصحة ويشكر هللا تعاىل يف أايم البالء وأايم الرخاء فما قضى هللا 

 ؤمن أمرا غري خمالف ألوامر الشرع إال وكانت له اخلرية فيهلعبده امل

وسجدة الشكر ال تدخل صالة بل حترم فيها وتبطلها وتفوت بطول الفصل عرفا بينها وبني 
 سببها

 24ص اآلية  38ومنها سجدة ص عند قوله تعاىل }وخر راكعا وأانب  

ة والسالم سجدها شكرا فإن داود عليه الصال 24ص اآلية  38وأول اآلية }وظن داود  
هلل تعاىل على قبول توبته من خالف األوىل الذي ارتكبه وهو إضماره أنه إن مات وزيره 

 تزوج بزوجته

وحنن نسجد هذه السجدة شكرا هلل تعاىل على ذلك عند تالوة هذه اآلية وال يشرتط أن 
و قال نويت ل ينوي هبا سجود الشكر على قبول توبة داود بل يكفي مطلق نية الشكر وكذا

                                         
 2/240اظ فتح املعني، البكري الدمياطي إعانة الطالبني على حل ألف (1)
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السجود لقبول توبة داود خبالف ما لو نوى الشكر والتالوة معا خارج الصالة فال يصح 
ألن سجود التالوة إن مل يكن من السجدات املشروعة كان ابطال فإذا نوامها فقد نوى مبطال 

 وغريه فيغلب املبطل

 

 فصل يف مفسدات الصالة

يء ها( وهي نية اخلروج من الصالة قبل جم)تبطل الصالة( بعشرين شيئا األول )بنية قطع
حملها وهو مقارنتها للسالم إما حاال أو بعد ركعة مثال فإهنا تبطل حاال كما لو نوى أنه 

 يكفر غدا فإنه يكفر حاال

فائدة العبادات ابلنسبة إىل قطع النية أربعة أقسام قسم يبطل مبجرد قطع نيته اتفاقا وهو 
 اإلسالم والصالة

ل بذلك اتفاقا وهو احلج والعمرة وقسم ال يبطل بذلك على األصح وهو الصوم وقسم ال يبط
 واالعتكاف

وقسم ال يبطل ما مضى منه على األصح لكن حيتاج الباقي إىل جتديد نية وهو الوضوء 
 والغسل

)و( الثاين ب )تردد فيه( أي يف قطعها أو تعليقها بشيء ولو حماال عاداي ملنافاته اجلزم 
 مه يف الصالة خبالف احملال العقلي فإنه ال ينايف اجلزم املذكوراملطلوب دوا

)و( الثالث ب )فعل كثري( عرفا إذا كان كثريا يقينا ثقيال )والء( بغري عذر وال فرق يف الفعل 
املبطل بني عمده وسهوه فيبطل مطلقا )ولو سهوا( سواء كان من جنس واحد )كثالث 

س كخطوة وضربة وخلع نعل ويفهم مما تقدم أن خطوات( أو ضرابت متوالية أو من أجنا
ضابط الكثرة العرف فما يعده الناس كثريا يضر مثل ثالث خطوات وإن كانت بقدر خطوة 
واحدة واملعتمد أن اخلطوة نقل القدم إىل أي جهة كانت فإن نقلت األخرى عدت اثنية 

وعودها يعد مرتني  سواء ساوى هبا األوىل أم قدمها عليها أم أخرها عنها وذهاب الرجل
 (1)مطلقا." 

                                         
 89هناية الزين، نووي اجلاوي ص/ (1)
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"مبا تيسر فذلك مرجو فضله وتكفري الذنوب به والقيام فيه يف مساجد اجلماعات  .535
يقومون  وكان السلف الصاحلإبمام ومن شاء قام يف بيته وهو أحسن ملن قويت نيته وحده 

 فيه يف املساجد بعشرين ركعة مث يوترون بثالث ويفصلون

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

"مبا تيسر فذلك" القيام "مرجو فضله و" مرجو "تكفري الذنوب به" ظاهره كل الذنوب أي 
الصغائر فحينئذ يستوي القليل والكثري يف تكفري كل الذنوب وال يستبعد هذا على فضل 

ويف كل ما  "هللا واهب املنن "والقيام فيه" أي يف رمضان جيوز فعله "يف مسجد اجلماعات
جيتمعون فيه ويكون "إبمام" وجواز فعل الرتاويح إبمام مستثىن من كراهة صالة النافلة مجاعة 
املشار إليه بقول الشيخ خليل عطفا على املكروه ومجع كثري بنفل أو مبكان مشتهر الستمرار 

ن إالعمل على اجلمع فيها من زمن عمر بن اخلطاب ومن سنته القيام أي من طريقته أي 
وقت القيام بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر فوقته وقت الوتر "ومن شاء قام يف بيته وهو 
أحسن" أي أفضل "ملن قويت نيته" يعين نشطت نفسه "وحده" ومل يكسل قال يف املصباح  
كسل كسال فهو كسل من ابب تعب وكسالن أيضا وقيد بعضهم هذا أبن ال تعطل املساجد 

" وهم الصاحل وكان السلفلذي يفعل فيه شرع يبني عدده فقال: "وملا فرغ من بيان احملل ا
الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني "يقومون فيه" أي يف زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 
"يف املساجد بعشرين ركعة" وهو اختيار مجاعة منهم أبو حنيفة والشافعي وأمحد والعمل اآلن 

 (1)ة "يوترون بثالث" أي ثالث ركعات "ويفصلون." عليه "مث" بعد قيامهم ابلعشرين ركع
"بنسبة كل كتاب ملؤلفه وذكر وفاة جامعه ومصنفه وهللا أسأل العون والقبول ونيل  .536

 املىن والوطر والسول مبنه آمني.

واعلم أن علم احلديث لدى من يقول: إنه أعم من السنة هو: العلم املشتمل على نقل ما 
ليه وسلم أو إىل صحايب أو إىل من دونه من األقوال واألفعال أضيف إىل النيب صلى هللا ع

والتقارير واألحوال والسري واألايم حىت احلركات والسكنات يف اليقظة واملنام وأسانيد ذلك 
 وروايته وضبطه وحترير ألفاظه وشرح معانيه
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ظا فمن الصحابة والتابعني ال يكتبون احلديث ولكنهم يؤدونه ل كان السلف الصاحلوقد 
وأيخذونه حفظا إال كتاب الصدقة وشيئا يسريا يقف عليه الباحث بعد االستقصاء حىت 

إىل عامله على  1خيف عليه الدروس وأسرع يف العلماء املوت فكتب عمر بن عبد العزيز
: انظر ما كان عندك أي: 2املدينة أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري التابعي

يث فاكتبه فإين خفت دروس العلم وذهاب العلماء وال تقبل إال يف بلدك من سنة أو حد
إن وليفشوا العلم وليجلسوا حىت يعلم من ال يعلم ف -حديث النيب صلى هللا عليه وسلم 

 العلم ال يهلك حىت يكون سرا، فتويف عمر بن عبد العزيز قبل أن يبعث إليه أبو بكر مبا

__________ 

بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي مولده ابملدينه أمري املؤمنني أبو حفص عمر  1
زمن يزيد، مات يف رجب سنة احدي ومائة وله أربعون سنة سوي ستة أشهر، رمحه هللا 

 تعايل.

 (1)هـ.." 120تويف سنة  2
"أهم ذلك عندي أن قدمتها خبطبة احلاجة اليت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  .537

 تتبعت طرقها وألفاظها من خمتلف كتب السنة املطهرة.يعلمها أصحابه بعد أن 

هنم  يقدموهنا بني يدي دروسهم وكتبهم وخمتلف شؤو  كان السلف الصاحلهذه اخلطبة اليت 
 كما سيأيت بيانه يف "اخلامتة" إن شاء هللا تعاىل.

 ىمث بدا يل أن أمجع ذلك يف هذه الرسالة تذكرة يل ولعل فيها فائدة لغريي وقد جعلتها عل
 فصلني وخامتة وهللا تعاىل حسيب ونعم الوكيل.

 (2)حممد انصر الدين األلباين." 
 "حكم تعليق اآلايت القرآنية واألحاديث يف اجملالس أو يف السيارة .538

 

Q  سيارة، أو  أو يف -مثالً -ما حكم تعليق اآلايت القرآنية واألحاديث الشريفة يف جملس
 يف غريمها؟
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A َتدَع أحدثه الناس، ومل يكن ذلك معروفاً يفتعليق اآلايت القرآنية يف عهد   اجملالس أمر ُمبـْ
السلف الصاحل، وذلك ألن القرآن الكرمي ليس َوْشياً تـَُوشَّى به اجلدران، وتـَُزيَّن به، كما رأينا 
بعض الناس يعلِ ق لوحًة ُتْكَتُب فيها آية، وجتعل هذه اآلية كأهنا قصر، حبيث هُتَْنَدس على 

[ 1الذي يف الشرفات، وبعُضهم علَّق سورة }ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد  ]اإلخالص: صفة البناء
على هذا الوجه، إذا رأيَته تقول: هذا قصر، والقرآن أشرُف ِمن أن يكون زينًة وَوْشيًا يف 

 اجلدران.

ن آوإن ُقِصَد بذلك التربك: فليس التربك أبن يكتب كتاب هللا ويعلق يف اجلدران، التربك ابلقر 
 حقيقًة هو: التربك بتالوته، فإن كل حرف منه بعشر حسنات.

كذلك إن أُرِْيَد بذلك االتعاظ والتذكر: فإننا مل جند أن اجمللس الذي يكتب فيه شيء من 
آايت هللا يزداد فيه تقوى الناس، واتعاظهم، وتذكُّرهم، بل إننا نرى بعض هذه اجملالس يـُْفَعل 

 فيها، ويـُْغتاب فيها الناس، وتـُؤَْكل حلوُمهم، وما هذا إال نوعٌ  فيها املنكر؛ وُيْشَرب الدخان
استهزاء؛ كتاب هللا فوق رأسه وهو يسهر به يف معصية هللا! وإن أُرِْيَد بذلك التحصُّن والوِْرد،  

صنون يتح كان السلف الصاحلكما تعلق اآلايت على الصدور: فهذا أيضًا بدعة، فما 
 ى جدراهنم.مبثل هذا؛ ويكتبوا اآلايت عل

يوجب أن اإلنسان يعتمد على ذلك، وال  -أعين: أن يـُْقَصَد به التحصُّن-وهذا األخري 
يـَْقرَأُه هو بنفسه، أي: اآلايت اليت فيها التحصني، مثل آية الكرسي؛ َمن قرأها يف ليلة مل 
 يزل عليه من هللا حافظ، وال يقربه شيطان حىت يصبح، ومثل اآليتني األخريتني يف سورة

البقرة؛ َمن قرأمها يف ليلة َكَفتاه، فتجد اإلنسان يعتمد على ما كتبه يف هذا اجمللس أو يف 
ُمَقدَِّم البيت وَمْدَخِله، ويقول: اآلن احتمى البيت مبا كتب فيه من اآلايت، ويـُْعِرض عن 

 التحصني احلقيقي الذي هو يف التالوة.

 .لذلك نرى أال تـَُعلَّق هذه اآلايت على اجلُُدر
أما األحاديث فإذا ُعلِ ق ما يناسب املقام، مثل أن يـَُعلَّق كفارُة اجمللس، فهذا ال أبس به؛ ألن 
هذا تذكري، وينتفع به الناس، فاإلنسان إذا رأى مكتوابً عند ابب اجمللس: كفارة اجمللس: أن 

 تقول: سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل، فإنه يتذكر هذا ويقوله.

التعليق يف السيارات، إذا كان التعليق يف السيارات أذكارًا واردًة مناسبة، مثل أن كذلك 
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يعلق اإلنسان يف السيارة دعاَء الركوب، فإن هذا حسن، وتذكري، وال أبس به، وكل إنسان 
، حبيث يقرَأُه َمن يف  يشعر أبنه يستفيد من ذلك، واي حبذا لو كانت الكتابة حبرف ُمَكربَّ

هذه الكتابة الصغرية ال يقرَأُها إال َمن كان إىل جانبها، أو الذي يقرَأُها، أما اخللف؛ ألن 
َمن كان يف اخللف فال يستطيع قراءهتا، فلو ُجِعلت خبط كبري إذا أمكن حىت يقرأها َمن يف 

 (1)اخللف لكان هذا طيباً.." 
 "فكرة ترقيع اإلسالم يف العقيدة واملنهج .539

 

Q  ما حكم فكرة ترقيع اإلسالم، ومعناها: أن يعتقد الشخص عقيدة سلفية؛ ألنه درس
ألنه  -مثالً -وخترج على منهج سلفي من كلية الدعوة، أو كلية الشريعة، أو كلية احلديث 

درس دراسة سلفية؛ ولكنه عندما أييت إىل الدعوة يقول: ال هذا املنهج ال ينفعنا، بل ننهج 
اً أو تبليغياً أو غري ذلك، فإنه ال يضران ألننا سلفيون عقيدًة، أما منهجاً هنجاً آخر: إخواني

ك يفرقون بني العقيدة، ومنهج الدعوة؟ ابر  كان السلف الصاحلودعوة؛ فال يصلح، فهل 
 هللا فيكم.

 

A  ه مبين على العقيدة، فمن كانت عقيدته سليمة؛ فسيكون منهج -ابرك هللا فيك-املنهج
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا ذكر: )افرتاق األمة على ثالث وسبعني سليماً بال شك؛ 

فرقة كلها يف النار إال واحدة، قالوا: َمن هي اي رسول هللا؟ قال: من كان على مثلما أان عليه 
وأصحايب( ، فقوله: )على مثلما أان عليه وأصحايب( يعين يف العقيدة واملنهج والعمل وكل 

خيتلف هذا وهذا، فمثالً اإلخوانيون والتبليغيون واإلصالحيون وغريهم، شيء، وال ميكن أن 
إذا كان منهجهم ال خيالف الشريعة؛ فال أبس به، وإذا كان خيالف الشريعة؛ فإنه ال بد أن 
يصدر عن عقيدة؛ ألن كل عمل له نية، فإذا اختذ إنسان منهجاً خمالفاً ملنهج الرسول عليه 

دة لراشدين؛ فمعناه: أنَّ عقيدته غري سليمة، وإالَّ مىت سلمت العقيالصالة والسالم وخلفائه ا
 سلم املنهج.

مث إنه هبذه املناسبة أود أن أقول: إن من البالء الذي حل ابألمة، وال سيما يف الوقت 
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احلاضر، التفرق والتشتت، هذا ينهج منهج فالن، وهذا ينهج منهج فالن، وليتهم يدُع 
ت  ل واحد يضلل الثاين، ورمبا يكفره يف أمور ليست ضالاًل، وليسبعُضهم بعضاً، بل جتد ك

كفراً، وهذه بلوى ُضرَِبت هبا الصحوة اإلسالمية اليت كنا نؤمل فيها خرياً قبل سنوات قليلة، 
اآلن أصبح كثري من الشباب متفرقني، رمبا يـُْبِغض هذا األخ الشاب الذي يريد احلق مثلما 

نسان الفاسق، نسأل هللا العافية، كل هذا ال شك أنه من وحي يريده، أشد مما يـُْبِغض اإل
الشيطان، وأوامره، فالواجب علينا أن أيتلف بعُضنا إىل بعض وأن جنلس ونبحث، من كان 
على حق نصرانه، ومن كان على ابطل بيَّناه له؛ لكن إذا قال: أان ال أعرف إال هذا وهذا 

اسع.." الشرع؛ فإننا ال نضلله، واحلمد هلل األمر و  اجتهادي، وله مسوغ يف اللغة العربية، ويف
(1) 
 "حكم إمتام الصالة يف مواضع القصر يف السفر .540

 

Q  ،أتينا من الطائف وقد أدينا صالة الظهر والعصر أربعاً قبل دخول املنطقة بعشرين كيلو
 وقد أفتاان بذلك رجل كان معنا فما حكم صالتنا؟

A هم هللا به، إلنسان مبا ال يعلم، فيلزم عباد هللا مبا مل يلزممصيبتنا يف هذا الوقت أن يفيت ا
واملسافر ال ينقطع سفره إال بوصوله إىل البلد حقيقة أبن يدخل البلد، وهلذا قصر علي بن 

رضي -أيب طالب رضي هللا عنه يف مرجعه من سفر وهو يرى الكوفة، والكوفة مقر سكناه 
 املؤمنني! وفة، فقصر وهو يرى الكوفة، فقيل له: اي أمريكما نعلم حنن أنه قتل يف الك  -هللا عنه

هذه الكوفة، قال: إان مل ندخلها بعد، أو كلمة حنوها، فاإلنسان لو كان بينه وبني بلده 
 مسافة عشرين مرتاً لكن مل يدخل البلد فله أن يرتخص برخص السفر.

 الفتوى، تسرع يفوالذي أفتاكم وصييت له عند طريقك أن تنصحه وتقول: اي أخي! ال ت
الفتوى خطرية؛ ألن الفتوى إخبار املرء عن هللا أبن هذا حكم هللا، وهلذا نعترب الفتوى من 
أخطر ما يكون، واإلنسان الورع يقول: لوال أين أرى أن الفتوى تلزمين ما أفتيت؛ ألن املسألة 

وه ويعظموه، ر خطرية وليست هينة، الفتوى ليست سلعة يتجر هبا اإلنسان أمام الناس حىت ي
رضي  لصاحلكان السلف االفتوى خرٌب عن هللا أبن هذا شرعه، وهذه مسئولية كبرية، وهلذا 
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هللا عنهم وأحلقنا هبم، كانوا يتدافعون الفتوى، اذهب إىل فالن، اذهب إىل فالن، حىت تصل 
 إىل األول، كل هذا من التورع، فانصحه جزاك هللا خرياً عين أبال يتسرع.

إايها أربعًا فأرجو أال يكون يف ذلك أبس؛ ألن اإلمتام يف مواضع القصر ال  أما صالتكم
 (1)يبطل الصالة.." 

 "حكم اإلجابة على األسئلة الشرعية اليت حتدث يف اجملالس .541

 

Q  يف اجملالس أحياانً يسأل اإلنسان عن مواضيع ميكن تكون بسيطة لكن خشية اإلجابة
ن  أمور الدين وممكن يتكلم فيها جهال فيخطئو عليها يدخل حديث للمجالس ومناقشات يف

 يف أشياء كثرية، فهل نسكت عن هذا؟

A  أوالً يسأل يقول: إذا كنا يف جملس وكثرت األسئلة املوجهة إىل طالب العلم هل جيب أن
 جييب عن كل سؤال؟ هذا سؤالك؟ السائل: أو أي واحد يف جملس أو اجتماع.

 يغلب على ظنك أنه أهل للفتوى؛ ألن هذا دين فانظرالشيخ: ال جيوز أن تستفيت إال من 
 عمن أتخذ دينك.

أي واحد يتصدر بني عوام مث يتكلم العامي يظن هذا حبر العلوم ال يدريه، لكن ال تتوهم 
 وال تستفت خصوصاً يف وقتنا هذا الذي أصبح كل واحد يفيت إال من تثق بعلمه ودينه.

 بسيطة.السائل: يعين ال جياوب على األسئلة ال

الشيخ: أنت تسأل عن العامل هل جياوب أم ال جياوب؟ أو تسأل عن السائل: هل يسأل 
 أو ما يسأل؟ الشيخ: أان ال أدري هل أنت عامل أو غري عامل.

السائل: الذي يسألين هل أقول: اسأل العامل الفالين أم ماذا؟ الشيخ: جيوز أن حتول على 
 إنسان آخر.

اجلواب؟ الشيخ: ولو كنت تعرف خصوصًا إذا خشيت على السائل: ولو كنت أعرف أان 
نفسك الفتنة؛ ألن الفتوى يف احلقيقة سحر، إذا أفىت اإلنسان وصار يفيت أصبح ال ينزل 

 عنها أبداً، فهي يف احلقيقة أتخذ بلب اإلنسان إذا خشيت الفتنة قل: اسأل فالانً.

[ ؟ الشيخ: نعم 37النَّاَس اِبْلُبْخِل  ]النساء: السائل: واآلية }الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َوأَيُْمُرونَ 
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[ لكن أنت ما خبلت، أنت أهديته 37}الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َوأَيُْمُروَن النَّاَس اِبْلُبْخِل  ]النساء:
 كان السلف الصاحلإىل من هو أوثق منك يف العلم وأدرى منك وهذا ليس ببخل، وهلذا 

 (1)الن اذهب إىل فالن.." يتدافعون الفتيا، يقول: اذهب إىل ف
"وإذا علم هذا علم عظمة التعبد ابلعناية ابلوحي وكذلك االعتناء مبا يرد عن النيب  .542
 - عليه وسلم صلى هللا -والتعبد مبا فيه، وإذا علم أن سنة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -

 بحانه وتعاىل.سوحي من هللا جل وعال، فإنه حينئذ يعلم شرف ذلك العلم وفضله عند هللا 

صلى هللا  -عليهم رمحة هللا كثريا ما يعتنون مبعرفة أحكام النيب  كان السلف الصاحلوقد 
وأحواله، وكذلك فإن جمالس الذكر إمنا هي جمالس احلالل واحلرام ليست هي  -عليه وسلم 

رآن قجمالس القصاص وحنوها، إمنا هي جمالس احلالل واحلرام، معرفة الفقه ومعرفة أحكام ال
وتفسريه وحنو ذلك، فقد أخرج أبو نعيم يف كتابه احللية من حديث أيب عبد امللك قال: 
حدثنا يزيد بن مسرة أبو هزان قال: مسعت عطاء اخلرساين يقول: جمالس الذكر هي جمالس 

 احلالل واحلرام.

ن آوقد أخرج أيضا أبو نعيم من حديث حيىي بن كثري قال: تعلم الفقه صالة، ودراسة القر 
 صالة.

إنه يعلم وحي من هللا سبحانه وتعاىل ف -صلى هللا عليه وسلم  -فإذن إذا علم أن سنة النيب 
صلى هللا عليه  -شرف ذلك العلم وعظمة األجر عند هللا سبحانه وتعاىل ملن تتبع سنة النيب 

وتفقه فيها، وسعى يف حفظها ويف معرفة صحيحها من سقيمها، والذب عنها،  -وسلم 
من أرفع الدرجات عند هللا ملن رزق االخالص والنية الصاحلة، وقد قال حيي بن حيي وهذا 

النيسابوري: الذب عن السنة أفضل من اجلهاد يف سبيل هللا. قيل له: الرجل ينفق ماله 
 ويتعب نفسه وجياهد، فهذا أفضل منه؟، قال: نعم بكثري..

يوم كالقابض على اجلمر، وهو عندي الوقد قال ابو عبيد القاسم بن سالم: املتبع للسنة  
 أفضل من الضرب ابلسيوف يف سبيل.
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وهذا يدل على فضل اجلهاد كما يدل على فضل السنة حيث وقع التفضيل بينهما لعلو 
 (1)شأهنما يف االسالم.." 

 "نصائح وإرشادات لطالب العلم .543

 طلب العلم، جل يفأواًل: عدم االستعجال يف طلب العلم: ينبغي على طالب العلم أال يستع
فبعض طالب العلم يقول: لو استمرينا يف قراءة مَت على طريقة ما ابلبسط والشرح فقد 
منكث سنوات، وحنن نريد يف أقرب فرصة أن ننتهي من هذا العلم، وهذا الكالم يعترب من 

لزمان رمحة هللا عليهم يعتنون بطول ا كان السلف الصاحلآفات العلم يف هذا الزمان، فقد 
يف طلب العلم، فكلما طال زمان طالب العلم كلما أحبه هللا، وهيأه ملرتبة عظيمة يف اإلسالم، 
وكلما استعجل طالب العلم فظهر للناس ظهر على قصور، وحب االنتهاء من العلم بداراً 

 يدل على وجود الفتنة يف قلب صاحبه، وأنه حيب الظهور للناس.

نوات ن يرتيث، فقد تفقه علماء اإلسالم على أئمة سفينبغي على اإلنسان أن ال يستعجل وأ
يدي اإلمام  على -وهو إمام من أئمة احلديث والفقه-عظيمة؛ فقد تفقه عبد هللا بن وهب 

مالك رمحه هللا تعاىل أكثر من عشرين سنة، وكان سواده ال يفارق سواد اإلمام مالك رمحة 
 هللا عليه.

 ، ويعملون مبا أيمر به، مث ال ميكن أن يفوهتم جملسوكانوا يالزمون العامل يسمعون ما يقول
ن األمر وهذا م-من جمالس العلم، وال ميكن أن تفوهتم فتوى، حىت إن بعض أئمة اإلسالم 

كان الرجل منهم أو الصاحب   -العجيب الذي يدل على حرص السلف وطول الصحبة
يع، فهذا  الطالق أو البللعامل يقول: حضرته عند بئر كذا، وقد سئل عن مسألة كذا وكذا يف

 يدل على أهنم كانوا يالزمون العلماء مالزمة اتمة.

وذكر عن اإلمام مالك رمحة هللا عليه أنه ملا قرئ عليه املوطأ فيما يقرب من عام قال: )كتاب 
ألفته يف أكثر من عشرين سنة، تقرؤونه يف عام! ما أقل ما تفقهون( أي: ما أقل ما يكون 

 لكم من الفقه.

ايك أن تقول يف البداية: ال أستطيع أن أداوم على ذلك اجمللس؛ ألن الزمان يطول، فاهلدف فإ
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أن تعمر األوقات يف طاعة هللا، والشرف أن تتشرف اآلذان بسماع كالم هللا وكالم رسوله 
 صلى هللا عليه وسلم.

لق يف العلم  فلذلك ال ينبغي االستعجال يف حتصيل هذا العلم، وأنبه على هذا األمر؛ ألن احل
كثرية، فيستعجل كثري من طالهبا، وقد ينقطع عنها الناس بسبب االستعجال يف وصول أو 

 بلوغ النهاية يف العلم، فال يزال اإلنسان يف طاعة ما صرب على طلبه.

 فينبغي على طالب العلم املوفق أن جيعل نصب عينيه حلده حىت ينتهي من العلم.

ء كانوا مع علمهم وجاللة قدرهم جيلسون يف جمالس وأذكر علماء أجالء ومشايخ فضال
 بعض املشايخ كأهنم أطفال ال يفقهون شيئاً.

فطالب العلم الذي يريد مرضاة هللا عز وجل يصرب، ويطول زمانه يف طلب العلم وصحبة 
 العلم.

ولذلك أقول: خرٌي لنا أن نتقن هذا العلم املبارك، وأن نقرأ مسائله بتفصيل وبيان مع ضبط 
ولو طال الزمان، وذلك خري من أن يكون على سبيل العجالة، ونسأل هللا العظيم أن يرزقنا 

 الصرب، وأن يرزقنا التحمل لذلك.

اثنياً: حتضري الدروس: ينبغي على طالب العلم أن يقرأ الدرس ولو مرة واحدة على األقل، 
شرحه اب الذي يريد أن يوأكمل ما يكون من التحضري الصورة التالية: أن يقرأ املَت أو الب

ثالث مرات، ويقرأه مع إدمان نظر، مث أيخذ أبسط الشروح وأخصرها، ومير عليه مرة واحدة، 
وحياول أن يكون عنده تصور ولو أبتداًء للذي قاله املصنف، مث بعد ذلك حيضر يف حلقة 

 علم، مث يرجع ويقرأه املرة واملرتني.

لق ًة، فبعد أن يقرأ ثالث مرات وحيضر الدرس ويعويف اخلامتة أن يدون ما علق بذهنه كتاب
يقرأ الدرس مرة أخرى أو مرتني، وكلما أكثر كلما ضبط، مث بعد ذلك يكتب شرحاً خمتصراً 
من إمالئه، مث يرفع هذا الشرح ويستذكر به دائماً، وحبذا لو أنه بعد انتهائه من هذا الشرح 

 (1)ودونه.."  املبسط يعرضه على عامل يستبني فيه صحة ما كتبه
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 "سنن الوضوء .544

 قال رمحه هللا تعاىل: ]ومن سنن الوضوء السواك[ .

يقول رمحه هللا: )ومن سنن الوضوء( السنة: أصلها الطريقة، وسن الشيء: إذا شرعه، واملراد 
هبا: من سنن النيب صلى هللا عليه وسلم يف عبادة الوضوء، واملراد ابلسنة: ما يثاب فاعله وال 

 .يعاقب اتركه
ويشمل ذلك السنن القولية والفعلية والتقريرية، أي: اليت قاهلا النيب صلى هللا عليه وسلم أو 

 فعلها أو فعلت وأقرها، فكل ذلك يوصف بكونه سنة وال يطلب من املكلف طلب إلزام.

)من سنن الوضوء( يعين: من هدي النيب صلى هللا عليه وسلم الذي ينبغي للمكلف 
 رص عليه وحيافظ عليه.ويستحب للمكلف أن حي

وهنا أنبه على أمور: أواًل: أن بعض طالب العلم يفهم من السنن أهنا أمور سهلة ويسرية؛ 
فيتساهل يف تركها، وكم مسعنا من بعض املنتسبني للعلم من يقول: هذا سنة ال حرج فيه! 

كم إذا فإذا جاءه السائل قال له: هذه سنة وخفف من أمرها، وال حرج أن يبني له عند احل
ظن السائل وجوهبا أن تقول له: سنة ال حرج، لكن احلرج أن يستخف ابلسنن ويعترب قول 
العلماء: إنه سنة طريقًا للرتك، فأخذ بعض طالب العلم أنه إذا قيل: سنة، يعين: أنه يرتك 
وال حرج يف تركه، لكن أهل الفضل والكمال وأقرب الناس للخري وأحبهم إىل هللا وأقرهبم 

 وسالمة وعلو شأن يف دينه من كان حمافظاً على هدي النيب صلى هللا عليه وسلم.جناة 

وقال أبو بكر صديق هذه األمة رضي هللا عنه وأرضاه: )وهللا ال يبلغين شيء من سنة النيب 
صلى هللا عليه وسلم وهديه إال فعلته، إين أخاف إن تركت شيئاً من هديه أن أضل( ولذلك 

ق دائمًا يف أي عبادة أن يسأل عن هدي النيب صلى هللا عليه وسلم ينبغي لإلنسان املوف
وحيرص على تطبيقه، وأخشع الناس يف العبادة، وأكثرهم توفيقًا هلا وأكثرهم شعورًا بلذهتا 
وحصوالً لثواهبا ومثرهتا وحسن عاقبتها هو أكثرهم متابعة للنيب صلى هللا عليه وسلم، ولذلك 

[ 158راف:يله سبيل الرمحة: }َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن  ]األعطريقه طريق إىل اجلنة، وسب
فمن اتبع النيب صلى هللا عليه وسلم وحرص على اقتفاء أثره والسري على هنجه فهو أقرب 

 الناس إىل اخلري.

 وكان العلماء رمحهم هللا يقولون: إن أقرب الناس لقبول العبادة من كان موفقاً يف إصابة السنة
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فيها، فأي عبادة تسمعها أو تعلمها وتريد أن تطبقها فاسأل كيف كان النيب صلى هللا عليه 
  -هممع جاللة علمهم وعلو قدر -رمحة هللا عليهم  كان السلف الصاحلوسلم يفعلها، وقد 

كانوا جيلسون مع الصحابة ويسألون عن كيفية فعل النيب صلى هللا عليه وسلم لكثري من 
سألوا عن أوضح األشياء، قال أحدهم: شهدت عمر بن احلسن سأل عبد األعمال، ورمبا 

هللا بن زيد صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: كيف كان النيب صلى هللا عليه وسلم 
يتوضأ للصالة؟ سبحان هللا! الوضوء الذي كان يعرفه صغار التابعني قبل كبارهم، فيدخل 

قول له: كيف كان يتوضأ عليه الصالة والسالم؟ هذا العامل اجلليل على هذا الصحايب وي
 فكانوا حيبون السنة وحيبون التأسي ابلنيب صلى هللا عليه وسلم.

فينبغي أن يعلم أن قوله: )ومن سنن( أنه ليس املراد به أن نتساهل ونرتك، وإمنا املراد الداللة 
هداهتا  أن جيعلنا من حىت نعلم ونعمل هبا وندعو إليها، علمًا وعمالً، ونسأل هللا العظيم

 (1)ودعاهتا.." 
 "مشروعية املسح على اخلفني .545

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، 
 وعلى آله وصحبه أمجعني.

ملسح: اأما بعد: فيقول املصنف رمحه هللا: ]ابب مسح اخلفني[ تقدم يف مباحث الوضوء: أن 
هو إمرار اليد على الشيء، تقول: مسحُت الكتاب، إذا أمررَت يدك عليه، ومسحُت برأس 

 اليتيم، إذا أمررت يدك عليه.

وقوله رمحه هللا: )ابب مسح اخلفني( اخلفان: مثىن ُخف، وهو النعل من اجللد أو األدم الذي 
 يكون للقدم.

لكعبني، ، وذلك من أطراف األصابع إىل اواألصل فيه يف الشرع أن يكون ساتراً ملوضع الفرض
 ومها داخالن.

كأنه يقول رمحه هللا: يف هذا املوضع سأذكر لك مجلة من األحكام املتعلقة برخصة املسح 
 على اخلفني.
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أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله: فقد تكلم املصنف رمحه هللا على صفة الوضوء 
ب املواضع اليت أمر هللا عز وجل بغسلها أو مسحها انس الشرعية، فلما فرغ من بياهنا وذِْكرِ 

أن يذكر ما يتعلق آبخر عضو من أعضاء الوضوء ومها الرجالن؛ حيث رخَّص هللا جل وعال 
على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم أن ميسح املكلُف على ساتٍر خمصوٍص هلما، فناسب 

من  اخلفني؛ ألنه متعلق آبخر فرض بعد الفراغ من ابب الوضوء أن يذكر ابب املسح على
 فرائض الوضوء وهو َغسل الرجلني.

واملسح على اخلفني رخصة من رخص الشرع، وهذه الرخصة ثبتت مشروعيتها ابألحاديث 
 الصحيحة الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم، حىت بلغت مبلغ التواتر.

صحاب أربعون حديثًا عن أ -فنيأي: يف املسح على اخل-قال اإلمام أمحد رمحه هللا: فيه 
 النيب صلى هللا عليه وسلم.

 وقال بعض العلماء: إهنا بلغت سبعني حديثاً.

يشري إىل أن املسح على اخلفني مما تواترت النصوص ابلداللة -ولذلك قال بعض الفضالء 
هُبم ذِ عن احلديث املشهور: مث من املشهور ما تواترا وهو ما يرويه مجع ُحِظرا كَ  -على جوازه

ُعْرفاً كمسح اخُلفِ  رفُع اليدين عادٌم للُخْلِف وقد روى حديثه َمن كتبا أكثر من ستني ممن 
َصِحبا أي: أكثر من ستني من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم رَووا هاتني احلادثتني عن 

ن ماملصطفى صلى هللا عليه وسلم: األوىل: رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام، ففيها أكثر 
 ستني حديثاً عن النيب صلى هللا عليه وسلم.

 الثانية: املسح على اخلفني.

 واألحاديث اليت وردت يف املسح على اخلفني: منها ما هو قويل.

 ومنها ما هو فعلي، أي: ما يدل على فعل النيب صلى هللا عليه وسلم إايه.

 ولذلك ال إشكال يف مشروعيته.

 عندهم خالف يف الصدر األول. -يهمرمحة هللا عل- وكان السلف الصاحل

وقال بعض العلماء ومنهم احلافظ ابن عبد الرب: ال يوجد صحايب ينكر املسح إال ُروي عنه 
 عكُسه، أي: إثبات املسح، ولذلك اتفقت الكلمة على مشروعية هذه الرخصة.

وأُثِر عن بعض السلف من العلماء أنه خصها ابلسفر؛ لكنه قال أبصلها، وهو إحدى 
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 لرواايت الثالث عن اإلمام مالك رمحة هللا عليه.ا

وسنبني أن الصحيح: أهنا رخصة ال ختتص ابلسفر؛ حلديث حذيفة يف احَلَضر، وهو حديث 
يف صحيح مسلم: )أن النيب صلى هللا عليه وسلم ابل عند ُسباطة قوم قال: فصببُت عليه 

 (1)الوضوء، فتوضأ ومسح على خفيه( وذلك يف احلضر.." 
 استقبال القبلة للعاجز واملسافر "حكم .546

 قال رمحه هللا تعاىل: ]فال تصح بدونه إال لعاجز[ .

قوله: ]فال تصح بدونه[ أي: الصالة، والفاء للتفريع، أي: إذا علمت رمحك هللا أن استقبال 
القبلة الزم على املكلَّف وواجب عليه، فال تصح الصالة مطلقاً سواءٌ أكانت انفلة أم فريضة 

 يستقبل القبلة، وذلك ألمر هللا عز وجل هبا وتعيينها على املكلَّف، إال ما استثناه إذا مل
 الشرع.

 قال رمحه هللا تعاىل: ]إال لعاجز[ .

 قوله: )إال( استثناء، والقاعدة أن االستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ.

ن مشلواًل وال وقوله: )لعاجز( العاجز يكون على أحوال، كاإلنسان املريض الذي يكو 
يستطيع أن يتحرك مييناً أو مشااًل، وكان على جهة غري القبلة، وحَضرته الصالة، وليس عنده 
أحد حيرِفه إىل جهة القبلة، فحينئٍذ يصلي على حالته، خاصة إذا خرج عليه الوقت وهو 

 َّللَُّ على تلك احلالة؛ ألن التكليف شرطه اإلمكان، وقد قال هللا عز وجل: }ال يَُكلِ ُف ا
[ ، وهذا ليس بوسعه أن يستقبل، وليس بوسعه أن ينحرف 286نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها  ]البقرة:

 إىل القبلة، فيبقى على العذر ملكان العجز املتعلق به.

ولو أن إنسااًن رُِبط يف بئر أو يف مكان حبيث ال يستطيع أن يتحول أو ينحرف، أو رُبط 
 بلة، أو ُسجن يف موضٍع فُوِضع وجهه على غري القبلة، والابجلدار وكان وجهه إىل غري الق

يستطيع أن يتحرك، فإن هذا يصلي على حالته؛ ألنه عاجز، والتكليف شرطه اإلمكان، 
 والعجز يوجب سقوط التكليف، فلذلك ال ُيكلَّف.

 قال رمحه هللا تعاىل: ]ومتنفل راكب سائر يف سفر[ .
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قبل يف رج املفرتض، فإن املفرِتض جيب عليه أن يستقوله: )ومتنفِ ٍل( أي: يف سفر، فَيخ
السفر، وبناًء على ذلك ينزل من على دابته ويستقبل، ودليل استثناء املتنفِ ل ما ثبت يف 
الصحيحني من حديث ابن عمر قال: )كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي يف السفر 

 على راحلته حيث توجهت به( .

 يب صلى هللا عليه وآله وسلم كان من هديه يف السفر أن يصليفهذا احلديث دل على أن الن
حيثما توجهت به الدابة، فدل على أنه ال يتعنيَّ عليه أثناء ركوبه على الدابة أن يستقبل 

 القبلة، وإمنا يصلي حيثما انصرفت الدابة.

رجنا خالدليل الثاين: حديث أنس يف الصحيح، وقد رواه ابن سريين رمحة هللا عليه يقول: )
ان كفلم ينتظروه حىت يدخل املدينة، ولكن -نتلقى أنس بن مالك حني قِدم من الشام، 

لُّون أصحاب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم السلف الصاحل قال: فلقيناه  -رمحهم هللا جيُِ
فقالوا: رأيناك  -يعين على غري القبلة-بعني التمر وهو على دابته، ووجهه من ذي اجلانب 

على غري قبلة! فقال: لوال أين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يفعله ما تصلِ ي 
 فعلته( .

فدل على أنه من هديه عليه الصالة والسالم الصالة على النافلة يف السفر حيثما توج هت 
 به.

فإذا ثبت أن املتنفِ ل على الراحلة يف السفر يصلي حيثما توجََّهْت به راحلته فهنا مسائل 
م، ينبغي التنبيه عليها: املسألة األوىل: أنه ينبغي عليه أن يستقبل القبلة عند تكبرية اإلحرا

وذلك حلديث أيب داود، وهو حديث حسن، وما ورد من األحاديث املطلقة عن ابن عمر 
وأنس مقيد مبا ورد هبذا احلديث، ولذلك نقول: إن حديث ابن عمر ذكر األصل، والقاعدة 

 ل يُقدَّم على الذي جُيِمل.أن الذي يُفص ِ 

فكونه جُيِمل ويقول: كان يصلي على دابته حيثما توجَّهت به، هذا يُقدَّم عليه املفصِ ل الذي 
ال يبنيِ  أنه عند تكبرية اإلحرام حَيِرف دابته ويستقبل القبلة، وبناءً على ذلك ال بد من استقب

 القبلة عند تكبرية اإلحرام.

السري،  البعري واستقبل جهة الكعبة وكربَّ مث عَطف البعري على جهة فإذا كان على بعرٍي حَرف
 وهذا ابلنسبة إذا أمكن.
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إلنسان يف السيارات، فلو كان ا -مثالً -املسألة الثانية: إذا مل ميكنه ذلك كما هو احلال اآلن 
كربِ  يُ يف السيارة والسيارة منطلقة، خاصة إذا كان راكبًا فإنه حمكوم بقيادة غريه، فحينئٍذ 

حيثما توج هت به السيارة للتعذُّر، فُيستثىَن من هذا األصل التعذُّر أو حصول املشقة 
الشديدة، قالوا: وأيضًا يف حكمها القاطرة يف القدمي، وكذلك القطار يف احلديث، فإن 
اإلنسان إذا أراد أن يتنفل يف قطار أو طيارة أو سيارة وتعذَّر عليه أن ينحرف، فحينئٍذ يكرب 

 على الوجهة اليت هو فيها.

وإن كان بعض العلماء اجتهد فقال: ينحرف ِبسمه ويكربِ  مث يرجع إىل وضعه، ولكن هذا 
 الفعل فيه إشكال، وحيتاج إىل نظر.

وبناًء على ذلك إذا ثبت أن األصل أنه يكربِ  تكبرية اإلحرام مث يعطف الدابة وميشي، فإذا 
 يف مسريها الذي هو أصل سريها، وهذا حمل الرخصة،مشت الدابة فحينئٍذ الرخصة أن متشي 

قالوا: فإن احنرفت الدابة عن مسريها املقصود إىل مسرٍي آخر كان كاحنرافه عن القبلة؛ ألنه 
إمنا جاز له ملكان احلاجة، فهو يستقبل جهته اليت ذهب إليها كسبًا لوقته، فإذا كان عنده 

 لى عباده.نزل ويستقبل قبلة هللا اليت أوجبها عمن الوقت أن ينحرف عن طريقه، فاألوىل أن ي

إذاً ال بد وأن يكون على الوجهة اليت هو ماٍض إليها، فإن احنرفت دابته فإنه يكون كما لو 
احنرف عن القبلة قصداً، وهذا إذا مل توجد حاجة، أما لو احنرفت اضطراراً، أو احنرفت كما 

د اجة فهذا ال يؤثر؛ ألنه يف حكم القصحيدث اآلن يف السيارات أن تنحرف لعارض أو حل
 الذي مشى عليه اإلنسان من حاجته، فهذا ابلنسبة لصالته على الدابة.

املسألة الثالثة: قالوا: إن هللا عز وجل لطف ابلعباد وخفَّف عليهم، وهذا من شرف العبادة 
وهو على  لأن جعلهم يف عبادة حىت وهم على الدواب، فيؤجُر املسافر على ذكر هللا عز وج

دابته وبعريه، فكان من رمحة هللا عز وجل أن أجاز للمسلمني أن يصلوا وهم على دواهبم 
 حىت ال يفوت املسافر اخلري، وبناًء على هذا تكون هذه الرخصة أصل.

املسألة الرابعة: لو أن إنساانً كان مسافرًا وراكبًا على دابته عَرفنا حكَمه، فَهب أنه ميشي 
، مث ينحرف على قدمه، فما  حكُمه؟ قالوا: إذا مشى على قدمه فإنه يستقبل القبلة ويكربِ 

وميشي يف مسريه، فإن جاء وقت الركوع وَقف وركع، وقالوا: َيُسوغ له أن يركع ماشياً؛ ألنه 
ال يُعذر ابلركوع مثل الذي على الدابة؛ ألن الذي على الدابة يومي إمياء، وال يلزمه أن يقوم 
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 ا سقط، كاحلال يف السفينة أو حنوها.ويركع؛ ألنه رمب

مث إذا كان ميشي يركع وهو على وجهه، قالوا: مث يسجد وهو على وجهه، وال يُعَذر برتك 
 (1)ركوٍع وال سجود، فُيفرَّق بني املاشي والراكب على دابته من هذا الوجه.." 

 "حكم احلائل بني أعضاء السجود واألرض .547

ئل ليس من أعضاء سجوده[ ذكران أن هذه السبعة األعضاء قال رمحه هللا تعاىل: ]ولو مع حا
ُيسجد عليها، وهذا على سبيل الوجوب؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر هبا، خالفاً ملن 

 قال بعدم وجوب السجود عليها.

وبناًء على ذلك فمن سجد فإنه يراعي يف سجوده سجود الرجلني ابلصفة اليت ذكرانها، 
تني ابلتصاقهما ابألرض، وسجود الكفني، وذلك ابلتصاقهما ابألرض، وكذلك سجود الركب

وسجود اجلبهة واألنف، وذلك بوضعهما على األرض، فلو سجد ورفع رجليه فإنه يُعترب 
آمثاً، وال يصح سجوده يف قول طائفة من أهل العلم رمحُة هللا عليهم، ألمر النيب صلى هللا 

كذلك لو رفع إحدى الركبتني متعمدًا دون حاجٍة عليه وسلم ابلسجود على هذا الوجه، و 
 فإنه أيمث وال يصح سجوده يف قول من ذكران.

فإن وضع أعضاءه على األرض، ووجد احلائل بينها وبني األرض، سواء يف مقدمة اإلنسان 
أم يف مؤخرته، فإن احلائل يف القدمني والركبتني يكاد يكون ابإلمجاع أنه ال يؤثر، وتوضيح 

صلَّى يف نعليه، فإنه سيكون اعتماده على النعلني، وهذا مع وجود حائٍل متصل، ذلك: لو 
 فقالوا: ال يؤثر.

ل وكذلك احلال ابلنسبة للركبتني، فإنه لو صل ى سيصلي بثوبه، وبناءً على ذلك فاحلائل املتص
ابإلنسان يف هذين املوضعني ابإلمجاع ال يؤثر، وقد كان عليه الصالة والسالم يصلي يف 
نعليه وخفيه، ومن املعلوم أن اخلف والنعل حيول بني اإلنسان وبني إلصاقه العضو ابألرض 

 مباشرة.

أما ابلنسبة لليدين واجلبهة فإن كان على حصرٍي أو سجاد أو مخرة فإنه ابإلمجاع ال يؤثر، 
فقد ثبت يف الصحيح من حديث أنس رضي هللا عنه وأرضاه أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
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م عند أم حرام بنت ملحان رضي هللا عنها وأرضاها قال: فقال لنا: )قوموا فألصل لكم( أاته
، قال أنس: فقمت إىل حصري لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته مباء، فقام عليه 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وصففت أان واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، وهذا احلديث 

 لوا: إنه صلى على حصري.يف صحيح مسلم، قا

ويف الصحيحني قال عليه الصالة والسالم لـ عائشة رضي هللا عنها: )انوليين اخلمرة، قالت: 
إين حائض، قال: إن حيضتك ليست يف يدك( واخلمرة: أصلها من مخ ر الشيء إذا غطاه، 
وهي قطعة توضع لكي حتول بني الوجه وبني األرض ُيسجد عليها وتكون من قماش،  

 لسجادة الصغرية، وكالقطعة اليت تسع مقدم اإلنسان، أو تسع غالب أجزائه.كا

فهذا يدل على أن احلائل ابلسجاجيد ال يؤثر، وأن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يرده ومل 
 يعتربه مؤثراً يف سجوده.

والسنة أن اإلنسان إذا كانت أعضاؤه على األرض أن تلي األرض، فإن ُوِجد هذا احلائل 
 ذي ال يؤثر فال إشكال.ال

لكن لو أن إنسااًن قصد وضع احلائل للحاجة إىل ذلك، كأن يكون يف حٍر شديد، فلو 
سجد رمبا أضر ِببهته وأنفه فيؤثر عليه، فهل له أن يبسط طرف الثوب مثل كمه أو طرف 

 الرداء، وجيعله حتته إذا سجد لكي يكون أرفق به؟

A  عليهم أهنم كانوا إذا أرادوا أن يسجدوا بسط ثبت احلديث عن الصحابة رضوان هللا
أحُدهم طرف ثوبه فسجد عليه من شدة احلر يف صالهتم مع رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم، فال حرج أن يكون ما يسجد عليه حائالً، ولو حبائل متصل، وهذا الذي دعا املصنف 

 سنة عليه.إىل أن يقول: )ولو مع حائل( إشارًة إىل هذا األصل الذي دلت ال

السجود مع احلائل إذا مل توجد إليه حاجة فهو ممنوع، وشدد بعض العلماء فقال: إنه إذا 
احتاج إىل حركة وأفعاٍل من أجل احلائل فإنه ال يبعد أن أيمث، كأن يسحب شيئاً من أجل 
أن يسجد عليه، فيتكلف دون وجود احلاجة، ومن أمثلة ذلك أن يصلي املصلي فتنقلب 

كون إبمكانه أن يسجد على األرض، فال ينبغي له أن يشتغل بقلب السجادة؛ سجادته، وي
ألهنا حركة زائدة، خاصًة يف الفريضة، ومن مشاخينا رمحة هللا عليهم من كان يشدد يف ذلك، 
خاصًة طالب العلم، ملقام اهليبة والوقوف بني يدي هللا عز وجل، وقد قال عليه الصالة 
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غال( ، فكونه ال توجد احلاجة ويشتغل بقلب السجادة وردها، والسالم: )إن يف الصالة لش
خاصًة إذا كان هناك هواء وريح، فإنه اشتغاٌل مبا ال أتثري له يف الصالة، وليس من جنس 
أفعال الصالة، فليرتكها على حاهلا، ويتفرغ لطاعته هلل عز وجل ابلسجود على األرض، بل 

 عاىل.فِ ر اإلنساُن جبينه ابلسجود هلل سبحانه وتأبلغ وأعظم قربٍة إىل هللا عز وجل أن يع

وقد ثبت عن خري خلق هللا، وحبيب هللا صلى هللا عليه وسلم أنه سجد على الطني حىت 
رئي أثر املاء والطني يف جبهته صلوات هللا وسالمه عليه، وهذا من أبلغ ما يكون من الذلة، 

}ِسيَماُهْم  ه وسلم وزك اهم قال سبحانه:ولذلك ملا أثىن هللا على أصحاب نبيه صلى هللا علي
 [ .29يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد  ]الفتح:

تكلف  -ناكما قل-فلذلك كلما سجد على األرض وتذل ل هلل عز وجل كان أبلغ، وال ينبغي 
 وجود احلائل، خاصة مع احلركات يف الصالة، أما قبل الصالة فلو وضع احلائل فال أبس.

سألة خيشى فيها على دين اإلنسان، وقد أشار إليه بعض أهل العلم وهي أن بعض وهنا م
املصلني يتتبع املواضع احلارة للصالة فيها، حىت حترتق جبهته، ليكون شعار الصالح يف 
وجهه نسأل هللا السالمة والعافية )خسر الدنيا واآلخرة ذلك هو اخلسران املبني( ألنه يريد 

الناس من التزكية والثناء، فال جيوز لإلنسان أن يبالغ يف سجوده يف الرايء ويريد ما عند 
املواضع اليت يرتتب على السجود فيها حصول األثر، وهكذا الضغط على اجلبني حىت يظهر 
 يف وجهه أثر السجود، فهذا ال ينبغي، إمنا ينبغي أن يرتك األمر على ما هو عليه دون تقصُّد.

 عليهم خيافون من ظهور اخلري من اإلنسان فضاًل عن أن رضوان هللا وكان السلف الصاحل
يطلبوا أمارات الصالح رضي هللا عنهم وأرضاهم، وكان الرجل منهم إذا اطُّلع على عبادته 

ة رمبا بكى وأشفق على نفسه من الفتنة، فنسال هللا السالمة والعافية، فاملبالغة يف وضع اجلبه
إلنسان ، أو تؤثر يف مارِن األنف كل ذلك مما ينبغي لعلى مكان السجود حىت تؤثر يف اجلبني

أن حيذره، وأن يتقي هللا يف عبادته، وأن جيعلها هلل، فإن هللا وصف أهل النفاق أبهنم: }َوِإَذا 
[ ، 142قَاُموا ِإىَل الصَّالِة قَاُموا ُكَساىَل يـُرَاُءوَن النَّاَس َوال َيْذُكُروَن اَّللََّ ِإالَّ َقِلياًل  ]النساء:
 (1)فنسأل هللا أن يعيذان من أخالقهم، وأن يرزقنا اإلخالص يف األقوال واألعمال.." 
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 "أمور ينبغي اإلملام هبا ملن ويل أمر املريض .548

من األمور اليت ينبغي على من ويل أمر املريض أن يكون على إملام هبا إذا رأى أمارات املوت: 
األجل ينبغي دائماً االستكثار من ذكر اآلايت أن يذكر سعة رمحة هللا عز وجل، فعند قرب 

واألحاديث وقصص السلف الصاحل اليت تقوي يقني اإلنسان ابهلل جل وعال، وحتسن ظنه 
ابهلل سبحانه وتعاىل، فيتلو آايت الرمحة وآايت املغفرة، وآايت اجلنة وما أعد هللا فيها لعباده 

 وتعاىل. ، فهذه حُتسن الظن ابهلل سبحانهمن رفعة الدرجات والنعيم املقيم والرضوان العظيم

ورد عن بعض السلف أنه ملا حضرته الوفاة، أمر ابنه أن يقرأ عليه األحاديث اليت فيها ذكُر 
 رمحهم هللا حيبون ذكرها عند املوت؛ ألهنا حتسن الظن، ويف فكان السلف الصاحلالتوبة، 

يال: )ال بل أن ميوت بثالث لاحلديث الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ق
 ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن ابهلل عز وجل( .

والسبب يف هذا: أن امليت إذا نزل به املوت، وكان قد هتيأ له حبسن الظن ابهلل، أحب لقاء 
هللا فأحب هللا لقاءه؛ واملرء خيتم له مبا كان عليه من خرٍي أو شر، فنسأل هللا العظيم أن خيتم 

 خبامتة احلسىن. لنا ولكم

قيل له: ما فعل ف -كما روى أبو نعيم يف احللية-ورئي سلمان الفارسي رمحه هللا بعد موته 
 هللا بك؟ قال: ما وجدت مثل حسن الظن ابهلل.

فحسن الظن ابهلل عز وجل من الفأل احلسن، وهو يقوي يقني اإلنسان ابهلل سبحانه وتعاىل، 
لك م أن اإلنسان رمبا يتفجع ويكره املوت قال: )إمنا ذوملا ُشكي للنيب صلى هللا عليه وسل

العبد الصاحل، إذا حضرته املالئكة فبشرته مبا عند هللا من املثوبة؛ أحب لقاء هللا فأحب هللا 
لقاءه، والعبد الفاجر إذا نزل به املوت فبشرته املالئكة مبا عند هللا من العقوبة؛ كره لقاء هللا 

  السالمة والعافية.فكره هللا لقاءه( نسأل هللا

 ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف جمموع الفتاوى يف-وقد ذكر العلماء رمحهم هللا 
أن السلف الصاحل تساحموا يف بعض الرؤى والقصص واملنامات، بشرط  -اجلزء الثامن عشر

ا دلت م أال تعارض األصول الشرعية، وأال تشتمل على حماذير؛ فبعض الرؤى اليت تتضمن
عليه النصوص يف الكتاب والسنة من حسن الظن ابهلل، ال حرج أن حيكيها اإلنسان وخيرب 
عنها ما مل تعارض كتاب هللا وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ألن ما عند هللا فوق ما فيها 
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من البشارة؛ فإنه مهما كان يف نفسك من حسن الظن ابهلل، فاعلم أن هللا فوقه دون أن 
 لك على ابل. خيطر

أثر عن اإلمام مالك رمحه هللا أنه مرض مرَض املوت، فأغمي عليه ثالثة أايم، وملا أفاق يف 
قالوا له: كيف أنت اي أاب عبد هللا؟ قال: أرى  -وكان آخر أايمه من الدنيا-اليوم الرابع 

لى عولكنكم ستعاينون من رمحة هللا ما مل خيطر لكم  -أي ما أظن إال أين ميت-املوت 
 ابل.

وهذه بشارٌة عظيمة من هذا اإلمام العظيم رمحة هللا عليه، ولذلك إذا رأى املؤمن دالئل 
البشائر، ورأى أمارات السرور من املالئكة اليت تتلقاه؛ لو خري  ساعتها بني الرجوع إىل الدنيا 

 وما عند هللا الختار ما عند هللا على أهله وماله وولده والناس كافة.

حسن الظن ابهلل مطلوب، فمن يلي املريض يقوي مثل هذه األمور يف نفسه،  فال شك أن
ويقص عليه من قصص السلف الصاحل وأخبارهم، وكيف كانت خوامتهم؛ فإن ذلك مما 

 (1)يقوي يقينه ابهلل سبحانه وتعاىل؛ ويعينه على ما هو فيه من شدة املوت وسكراته.." 
 "حكم الغلو يف اخلوف من القرب وعذابه .549

 

Q  هل اخلوف على امليت من عذاب القرب وما آل إليه من نعيٍم أو عذاب يـَُعد من عدم
 الصرب والرضا؟ أاثبكم هللا.

 

A  ،إذا مات امليت وهو على إحسان وطاعٍة وبٍر هلل عزَّ وجلَّ؛ فإنه يرجى له اخلري والرمحة
ِر اْلُمْؤِمِننيَ وهللا تعاىل يقول: }َواتَـُّقوا اَّللََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمالقُ  [ فهو 223  ]البقرة:وُه َوَبشِ 

يقول لك: ستلقاين وأبشر؛ فالظن به حسن سبحانه وتعاىل، ولو رأيت املؤمن وهو يف 
سكرات املوت يرى ما عند هللا من البشائر ومن اخلري، فلو ُخريِ  ساعتها بني أهله وماله 

محته، ند هللا عزَّ وجلَّ؛ ملا يرى من ر وولده والناس كافة، وبني إقباله على ربه الختار ما ع
والناس تفزع من هذا، ولكن هذا كله ضعف إميان ابهلل سبحانه وتعاىل، وإال لو علم اإلنسان 
مقدار رمحة هللا وحلمه ولطفه بعباده سبحانه وتعاىل، لكان أشد شوقاً إىل ربه من شوقه إىل 
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 أهله وولده.

ه هللا على املدينة قال: اي أاب حازم! كيف القدوم ولذلك ملا قدم سليمان بن عبد امللك رمح
على هللا؟ قال: أما احملسن فكالغائب يقدم على أهله، فلو غاب اإلنسان عن أهله وجاء 
من غربة وقدم عليهم فهو قدوم البشر والسرور والفرح واحلبور، وما عند هللا أجل وأمسى؛ 

فران هبجتهم، وما هم فيه من الرمحة والغفإن هللا وصف اجلنة ونعيمها وسرورها ولذة أهلها و 
من رٍب راٍض عنهم غري غضبان، ومع هذا كله يقول: )أعددت لعبادي ما ال عنٌي رأت، 

 وال أذٌن مسعت، وال خطر على قلب بشر( .

مع هذا كله ومع ما وصف هللا يف كتابه سبحانه وتعاىل من الصفات العظيمة واملنازل اجلليلة 
خطر على قلب بشر( ، فمعىن ذلك أن عنده من الرمحات والفضائل ما الكرمية يقول: )وال 

هللا به عليم؛ ولذلك كان شيخ اإلسالم رمحه هللا يقول: إن بعض املنامات اليت تقوي أصول 
يذكروهنا حلسن الظن ابهلل عزَّ وجلَّ، وقد ذكر هذا يف اجلزء  كان السلف الصاحلالشرع 

: كانوا يتساحمون يف بعض املنامات اليت ال تعارض الثامن عشر من جمموع الفتاوى، قال
 أصول الشرع.

وقد ذكر اإلمام أبو نعيم يف احللية عن سلمان الفارسي رضي هللا عنه أنه مات ورئي بعد 
موته، فقيل له: ما فعل هللا بك؟ قال: ما وجدت بعد اإلميان أفضل من حسن الظن ابهلل 

 عزَّ وجلَّ.

ابهلل فإن هللا ال خييبه، فإن العبد يقدم على هللا وهو ضعيف فإن اإلنسان إذا أحسن ظنه 
فقري أسري، ختلى عن أهله وماله وولده وحوله وقوته، وهللا عزَّ وجلَّ أرحم ابلعبد من نفسه 

 بنفسه.

فكيف يكون الظن إذا كان اإلنسان يقدم وهو حيس أنه فقري إىل رمحة هللا، وأنه فقري إىل 
أله انه؟! حاشاه، فهو سبحانه يرحم من مل يسأله، فكيف مبن سعفوه ولطفه، أفيخيبه سبح

ورجاه! ولذلك ينبغي على أهل امليت أن حيسنوا الظن ابهلل عزَّ وجلَّ، وأن يعلموا أن ما قدم 
عليه ميُتهم من رمحة هللا وعفوه ما دام مؤمناً مطيعاً هلل سبحانه وتعاىل أمسى وأسىن، ويصبح 

أهم وهو الدعاء له ابملغفرة، فإنه ولو مات وهو على أفجر ما انصباُب جهِدهم إىل ما هو 
حبسن الظن  -ولو بساعات ما مل يغرغر-يكون ما مل يكن كافراً؛ فقد يدركه هللا قبل موته 
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ابهلل؛ قال احلجاج ملا حضرته الوفاة: )اللهم اغفر يل؛ فإهنم يزعمون أنك ال تغفر يل( ، قال 
 طته إال على أمرين: أحدمها: عنايته بكتاب هللا.عمر بن عبد العزيز: وهللا ما غب

 أي: حبه للقرآن وعنايته به، فقد كان احلجاج حمباً للقرآن معتنياً به.

 وأما الثانية: فقوله عند موته: )اللهم اغفر يل؛ فإهنم يزعمون أنك ال تغفر يل( .

يغفر هللا له سن ظنه، ففاإلنسان إذا أحسن الظن ابهلل عزَّ وجلَّ قد يدركه هللا عزَّ وجلَّ حب
ذنوبه، وال يستطيع أحٌد أن يدخل بني العبد وربه، فقد ترى اإلنسان وهو على فسق وفجور 

 ويرمحه هللا قبل موته وقبل سكرات موته.

وأصدق شاهد على ذلك حديث أيب هريرة الذي فيه قصة الرجل الذي قتل مائة نفس 
ون من اإلجرام والعتدي حلدود هللا واألذية وآخرها الرجل العابد، فهذا أمر من أشنع ما يك

لعباده، ومع ذلك ما خاب ظنه ابهلل عزَّ وجلَّ، فغرب قدميه يف آخر عمره مقباًل على هللا، 
 فقبض روحه مع الصاحلني.

فما خاب ظنه ابهلل حينما قال له العامل: وما مينعك من التوبة؟! يعين: من حيول بينك وبني 
ه األقدام بني رمحة هللا؟! فخرج إىل ربه اتئبًا منيباً، فكان تغبريه هلذهللا؟! ومن حيول بينك و 

عزيزًا عند هللا سبحانه وتعاىل، عظمت عند هللا هذه األقدام حينما اتب بنفسه وبفعله، 
فاجتمعت له توبة الظاهر والباطن، فتوبته ظاهرة حينما خرج إىل قرية الصاحلني؛ ألنه ما 

 هو يريد الصالح، وما خرج لقرية املفلحني إال وهو يريد الفالح.خرج لقرية الصاحلني إال و 

فلما فعل هذا عظم عند هللا عزَّ وجلَّ، فكيف إذا كانت من اإلنسان احلسنات واخلريات؟! 
اَّللَِّ إبِِْذنِِه  وهللا تعاىل يقول: }اَي أَيُـَّها النَّيبُّ ِإانَّ أَْرَسْلَناَك َشاِهدًا َوُمَبشِ رًا َوَنِذيرًا * َوَداِعًيا ِإىَل 

ِ َفْضالً َكِبريًا  ]األحزاب: ِر اْلُمْؤِمِننَي أبَِنَّ هَلُْم ِمَن اَّللَّ [ و )كبرياً( 47-45َوِسرَاجاً ُمِنرياً * َوَبشِ 
ِر اْلُمْؤِمِننَي أبَِنَّ هَلُْم ِمَن اَّللَِّ َفْضالً َكِبريًا  ]األحزاب:  [ .47من هللا ليست ابهلينة! }َوَبشِ 

ُهْم َأْسَوَأ الَِّذي َعِمُلوا َوجَيْزِيـَُهْم َأْجَرُهْم أبَِْحسَ ويقول  ِن الَِّذي  عن أهل اجلنة: }لُِيَكفِ َر اَّللَُّ َعنـْ
 [ .35َكانُوا يـَْعَمُلوَن  ]الزمر:

فاإلنسان إذا أحسن الظن ابهلل عزَّ وجلَّ، وأخذ أبسباب اإلانبة إىل هللا تعاىل؛ فإن هللا ال 
 خييبه.

محوا عليه؛ أن يستغفروا له، وأن يرت  -ولو كان امليت على معصية-أهل امليت فينبغي على 
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فإن هللا ينفع األموات، ولو مات وهو على املخدرات وعلى املعاصي واملنكرات، فإنه أحوج 
 ما يكون إىل دعائك.

بل إن من كان على املعصية قد يكون أشد حاجة ألن تدعو هللا أن يغفر له ويرمحه، فهذا 
ن رمحة هللا عزَّ وجلَّ ومما أبقاه هللا من حسنات اإلميان للمؤمن بعد موته كما يقول شيء م

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: إن هللا رحم املؤمن إبميانه حىت بعد موته، ولذلك كانت 
الصالة عليه والدعاء له بسبب إميانه، فلوال أنه مؤمن ملا صلي عليه وملا دعي له، فما دام 

ات وهو يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا، ومل أيت مبا خيرجه من ملة أنه م
اإلسالم، فهو إن شاء هللا من أهل اجلنة؛ لكن ما كان منه من زالت وهنات فإن عذبه هللا 

[ 23فبعدله، وإن عفا عنه فبمحض فضله: }ال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلوَن  ]األنبياء:
. 

نسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن حيسن ظننا فيه، وأن جيعل لنا من رمحته وعفوه ومغفرته 
 ولطفه ما مل خيطر لنا على ابل.

 نسأل هللا العظيم أن يتلقاان برمحته أحياًء وأموااتً، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

 (1)لى نبينا حممد.." وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك ع
 "كيفية وضع امليت داخل القرب وحال الناس من حوله .550

 قال املصنف رمحه هللا: ]ويضعه يف حلده على شقه األمين مستقبل القبلة[ .

قبل أن ينزله يف القرب يكون هناك على األقل شخصان، وهذا أرفق ابمليت: أحدمها يكون 
 عند رجليه، والثاين عند رأسه.

وسع من جهة الرأس ومن جهة الرجلني، وقد جاء يف احلديث عن النيب صلى والسنة أن ي
هللا عليه وسلم أنه أمر بتوسيعه، فال يكون اللحد ضيقاً مبقدار ما يسع جسد اإلنسان، بل 
األفضل أن يوسع احلفر يف جانب القرب من جهة الرأس ومن جهة الرجلني، ألن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم أمر بذلك.

وضع على شقه األمين مستقبل القبلة، ففي احلديث الصحيح عن الرباء: )إذا أويت إىل مث ي
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مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة، مث اضطجع على شقك األمين وقل: ابسم هللا ... ( 
 احلديث.

قالوا: والنوم هو امليتة الصغرى، وأما استقبال القبلة؛ فألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
ًء وأموااتً( فهذا يدل على أن السنة أن يوضع امليت مستقبل القبلة، وهذا )قبلتكم أحيا

 ابلنسبة ملن مات من أهل اإلسالم.

وأما ابلنسبة للكافر فإنه يوضع على حاله، إال إذا كانت املرأة كافرة ويف بطنها جنني، فإهنا 
د الكفار على توضع على شقها األيسر؛ حىت يكون جنينها إىل القبلة، على القول أبن أوال

الفطرة، وحينئٍذ يكون جنينها يف هذه الصورة على شقه األمين مستقباًل القبلة؛ ألن اجلنني 
 يستقبل ظهر أمه.

وأما غري ذلك من أحوال الكفار فإهنم يوارون، وال يقربون على الصفة اليت شرف هللا هبا 
 أهل اإلسالم.

هللا عليه وسلم،  كما فعل برسول هللا صلىوإذا فرغ من وضعه يف قربه فإنه ينصب اللنب عليه  
 وبعد أن ينتهي من نصب اللنب ميكن الناس من دفنه وإهالة الرتاب عليه.

وينبغي لإلنسان يف هذه احلالة أن يكون أقرب إىل االعتبار واالتعاظ، فإن بعض العلماء 
ن املصاحل م رمحهم هللا يقول: إن ورود القرياطني على الصالة وشهود الدفن كائن ملا فيه

العظيمة من التذكري ابآلخرة، وذلك ألن شهود الدفن يذكر اإلنسان حباله، ويدعوه إىل 
 االتعاظ واالعتبار بغريه، فإذا وضع امليت يف قربه فاألفضل لإلنسان أن يكون قريباً من القرب،

 على خالف ما ألفه بعض الناس من البعد عن القرب.

 ه صلى هللا عليه وسلم: )فمن شهدها( ، و )شهد( مبعىن:األفضل االقرتاب من القرب، لقول
 حضر.

واألفضل أن ينظر إىل حال املقبور؛ ألنه أدعى لشفقتك عليه وترمحك عليه؛ فإن اإلنسان 
إذا نظر إىل أخيه املسلم وهو يدىل يف القرب، ونظر إىل قرابته كأبنائه وإخوانه وعشريته، وما 

 لتوجع؛ دعاه ذلك إىل أن يستغفر له وأن يرتحم عليه؛عليهم من احلزن وأمارات التفجع وا
 وأتثر أتثراً بليغاً حىت لرمبا تذكر أوالده من بعده وقرابته إذا نزل به مثل ما نزل أبخيه.

 فكونه يكون بعيداً عن القرب يفوت هذه املصاحل العظيمة.
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فهذا ليس  وسلم،وأما ما ورد من حديث الرباء من كوهنم حتلقوا على النيب صلى هللا عليه 
 فيه أنه دفن؛ ألهنم كانوا حيفرون القرب، وفرٌق بني حفر القرب وبني التدلية للقرب.

ومن كان قريباً من القرب، انظراً إىل حال امليت متفكراً معترباً، فإنه يكون أكثر حضوراً للقلب، 
 وأكثر خشوعاً وأكثر أتثراً، وأكثر دعاًء واستغفاراً للميت وترمحاً عليه.

والعكس ابلعكس: فإنه إذا ابتعد عن القرب رمبا جاءه إنسان من أهل الدنيا، وشغله بفضول 
األحاديث، ولرمبا تكلم يف شيء من الدنيا خيرجه عن املقصود من شهوده للجنازة، وعلى 
هذا فإن األفضل واألكمل أن يكون اإلنسان مطلعًا على القرب قريبًا من القرب، ولو أدى 

 ضرر فيه، بل حىت ولو كان فيه ضرر على اإلنسان فإنه يصرب؛ ألنه ابب ذلك إىل زحام ال
املزامحة على اخلري، وهي مشروعة، أي: كون اإلنسان يزاحم وال يؤذي غريه ولكن غريه يؤذيه، 
فإنك إذا مل تؤذ أحداً وتضررت ابلزحام أجرت؛ ولذلك كان ابن عمر رضي هللا عنه، يقف 

قبله، ولرمبا يضرب من الناس ويرعف ثالث مرات كما ورد يف عند احلجر وال جياوزه حىت ي
 الرواايت عنه رضي هللا عنه.

 وكان السلف الصاحلوال شك أن اإلنسان كلما أوذي يف الطاعة كلما كان أعظم أجراً، 
 رمحهم هللا حيبون مثل هذه املقامات اليت يستوي فيها رفعاء الناس ووضعاؤهم.

: هال  رمحه هللا أنه دان إىل بئٍر يريد أن يستقي، فقال له أصحابه أثر عن عبد هللا بن املبارك
كفيناك؟ فامتنع رضي هللا عنه، فلما دخل يف الزحام لكز وأوذي وضر يف جسده ويف ثيابه، 
فلما خرج قيل له: أمل نقل لك: نكفيك هذا األمر؟ قال: هكذا طاب يل العيش، دخلت 

 ارك.وأان ابن املبارك، وخرجت وأان ابن املب

فاإلنسان إذا دخل بني الناس وشعر أنه كواحٍد منهم، وأتذى يف الطاعة أو يف اخلري، فإن 
 هللا يؤجره.

فإن رؤيتك هلذه احلال صالح لك يف دينك وأجٌر لك يف آخرتك، ولقد قصر البعض، 
خاصًة من طالب العلم يف مثل هذه املواقف، ولرمبا جتد بعض العوام يف بعض املواقف أبلغ 

راً من طالب العلم، فإنك جتد من العوام من يبكي على القرب ويتأثر برؤية هذه املشاهد، أتث
ولكن رمبا جتد طالب العلم بعيداً عنها، ورمبا يقف مبنأى عن القرب، وينتظر حىت يفرغ الناس، 
مث أييت وحيثو احلثوات دون أن يتعظ ويرى هذه املشاهد املؤثرة، واإلنسان الذي يشهد هذه 
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اقف وال يتأثر هبا؛ فألنه مل جيد من نفسه ما يدل على صدق رغبته يف التأثر، ولو هيأ املو 
نفسه لذلك فخرج وهو يشعر أنه كواحد من املسلمني ودخل يف حطمة الناس، فإنه سيشعر 

 أنه كواحد من عوامهم ولو كان عاملاً.

هم، حىت وافوإنك لتعجب عندما يطوف الناس وتسمع عوام الناس يبكون وخيشعون يف ط
إن اإلنسان يف بعض األحيان يبكي على نفسه يف علمه عندما جيد يف عوام الناس من 
اخلشوع يف العبادات ما ال جيده من خاصة طالب العلم، ولكن نسأل هللا برمحته الواسعة 

 أن يرحم قلوبنا من قسوهتا وغفلتها، وأن جيريان من هذا البالء العظيم.

أثر ابلطاعة فقد حرم خريهتا وبركتها، فإن أفضل ما يكون يف الطاعة فإن اإلنسان إذا حرم الت
أن تتأثر هبا، وأعظم الناس أجراً يف شهود اجلنائز من رجع منكسر القلب خاشعاً، وقد أثر 
فيه املشهد واملنظر كأن ذلك امليت قريبه، وجتد بعض الناس من كمال خشوعه أبلغ أتثراً 

ظر إىل فقد هذا امليت ولكن ينظر إىل فقده وحاله الذي من أهل امليت؛ وذلك ألنه ال ين
 نزل به.

فينبغي لطالب العلم أن يهيأ نفسه إذا شهد اجلنائز أن يكون يف منظره وسلوكه ودله وحاله 
ما يدل على صدق أتثره مبا يرى؛ حىت يكون علمه مرتمجًا ابلعمل، فإذا رآه العامي أحس 

باب اليت عبادته، وال ينبغي له أن يكون يف بعٍد عن األسأبثر العلم يف عمله، وأثر العلم يف 
هتيئ من خشوع القلب ويف مثل هذه املواضع اليت كلما كان اإلنسان فيها خاشعاً كلما كان 

 أعظم أجراً، وكان أدعى لقبول سعيه يف طاعته هلل عز وجل.

اب، والسنة أن فإذا قرب امليت وأهيل عليه الرتاب؛ فإن السنة أن يهيل من حضر عليه الرت 
حيُثو عليه ثالث حثيات إذا مل يشارك يف دفنه؛ واألفضل أن تشارك يف دفنه؛ ومجيل من 
طالب العلم أو من العامل إذا ساوى عوام الناس وأخذ ابآللة ودفن معهم، خاصًة إذا كان 
املدفون من أهل العلم والفضل، أو من له حٌق عليك كقريبك؛ فإن مثل هذه املواقف تدل 

ى التواضع، وتدل على البساطة والبعد عن العلو، وتدل على احلرص على اخلري؛ فإن عل
الناس إذا رأوا طالب العلم يدعوهم إىل اخلري، ورأوه يف هذه املواقف يشارك الناس يف حصول 

 اخلري وينافسهم وحيرص عليه؛ فإن ذلك أدعى لقبول دعوته وحبه والتأثر به.

ن يتكلم، وهذه هي الدعوة الصادقة اليت جيمع هللا لإلنسان وقد يكون داعيًا بفعله دون أ
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 فيها بني دعوة الكالم والفعل.

 ومن فعل ذلك أجر مرتني: األجر األول: على الطاعة والفعل.

والثاين: على أتثر الناس واقتدائهم به يف ذلك؛ وكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا فعل 
دل من أتثرهم به صلوات هللا وسالمه عليه، وهذا ي فعاًل، اقتتل الصحابة على ذلك الفعل
 على أنه ينبغي للداعية أن يكون قدوة.

أما لو كان اإلنسان عاملاً وشغل بسؤال الناس، أو رأى أنه لو جلس فإنه يتأثر ابلنظر وحبال 
الناس وهم يهيلون الرتاب عليه، وأنه أبلغ، أو كان به مرض خيشى أن يتضرر لو اقرتب من 

، فهذا شيٌء آخر، لكن انِو يف قلبك أنه لوال هذا البالء لكنت مشاركًا هلم؛ حىت الغبار
يبلغك هللا منزلتهم؛ فإن اإلنسان رمبا يدخل اجلنة حبسنٍة واحدة؛ فإن هللا سبحانه وتعاىل 

[ فلرمبا استوت حسنات اإلنسان وسيئاته 102يقول: }َفَمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه  ]املؤمنون:
مل الناس، فأخذ من حسناته حىت تستوي احلسنات والسيئات، فتأيت حسنة بسبب مظا

سلف كان الواحدة ورمبا هو الرتاب الذي هتيله على امليت فتنجيك من النار؛ ولذلك 
رمحة هللا عليهم يبحثون عن رمحة هللا يف كل عمٍل صاحل، من قول أو فعل، ظاهر  الصاحل

يف حسنة،  إن اإلنسان ال يدري لعل هللا أن جيعل جناتهأو خفي، فإن فاته الفعل نواه بقلبه، ف
ففي الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم: )أن رجاًل مر على غصن شوك فقال: وهللا 

 ألحنني هذا عن طريق املسلمني.

 فزحزحه؛ فزحزحه هللا به عن انر جهنم( .

نا ها تربية، فقد كنقول هذا ألن مثل هذه املواقف مهمة جداً، خاصة لطالب العلم، وفي
نتأثر بعلمائنا ومشاخينا حينما نراهم مع عوام الناس، ونرى الرجل منهم حيضر جنازة العامي، 
ولقد رأينا من مشاخينا رمحة هللا عليهم من يشهد جنازة الرجل الذي ال يؤبه به لفقره، أو 

أنه يدل  كضعف نسبه، فتجد من احلزن والبكاء عليه كأنه واحٌد من قرابته، وهذا ال ش
 على كمال اإلميان وصالح القلوب.
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فنسأل هللا بعزته وجالله أن يبلغنا ما بلغوه، وأن يزيدان من فضله العظيم وهللا تعاىل أعلم.." 
(1) 
 "حكم من كان سريع النسيان فيقصر أو يرتك من العبادات .551

 

Q أاثبكم  ،من كان سريع النسيان وبه خلل عقلي، فهل أيمث على ما يرتكه أو يقصر فيه
 هللا؟

A  ،من كان سريع النسيان أو به خلل يف عقله، فهذا بالء، وهللا عز وجل يبتلي من يشاء
وقد حيب هللا عبدًا من عباده فيختار له منزلة ودرجة يف اجلنة ال يبلغها بكثري صالة وال 

راض عصيام، وإمنا يبلغها ابلبالء، فيبتليه، فيصبح أصمًا أو يصبح أخرس، فال يتكلم يف أ
الناس، وال يقع يف غيبة وال منيمة، ويسلمه هللا من هذه الشرور واآلفات لرمحة يريدها له يف 

 اآلخرة.

وهكذا إذا كان سريع النسيان، فإنه سبحانه وتعاىل قد يبتليه هبذا االبتالء لرمحة يريدها به، 
له الرضا، ف فما عليه إال أن حيمد هللا على بالئه، وكما يف احلديث الصحيح: )فمن رضي

 ومن سخط فعليه السخط( .

رمحة هللا عليهم حيبون البالء، فإذا نزل هبم البالء رضوا عن هللا، وهذا  وكان السلف الصاحل
هو مقام الرضا؛ وهو من أشرف املقامات وأحبها؛ ألن من كمال التوحيد هلل عز وجل أن 

بة يف نفسك وال تصيبك مصيترضى بقضائه وقدره، وأن تسلم األمر له سبحانه وتعاىل، فال 
أهلك وال مالك وال ولدك إال تلقيتها منشرح الصدر مطمئن القلب، راضياً عن هللا سبحانه 

أنه  -وهو هللا سبحانه وتعاىل-وتعاىل؛ لعلمك اليقيين أن الذي كتبها وقدرها وأوجدها 
سلم: و قد رها جل جالله لطفًا بك، فإن رضيت فلك الرضا، ولذلك قال صلى هللا عليه 

م يكرهون زوال البالء، مبعىن: أهن وكان السلف الصاحل)إن هللا إذا حب قومًا ابتالهم( ، 
يتحسرون على فوات األجر إذا زال عنهم البالء، واألصل يف ذلك قوله عليه الصالة والسالم 
يف احلديث الصحيح: )إن هللا إذا أحب قوماً( ، فتأمل قوله: )إذا أحب قومًا ابتالهم( ، 

ه بتلي اإلنسان ابلضيق والنسيان، ويبتليه ابهلموم والغموم يف نفسه، فانظر إىل رجل أصابفي
                                         

 85/12قيطي، حممد املختار الشنقيطي شرح زاد املستقنع للشن (1)
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اهلم يف نفسه، أو جاءه كدر يف نفسه فقال: احلمد هلل، ورضي عن هللا عز وجل، وأحس  
أن هذا ابتالء، وكما أنه يتقرب إىل هللا عز وجل بركوعه وسجوده، فينبغي أن يتقرب إىل هللا 

  عاىل ابحلمد والطمأنينة، وانشراح الصدر مبا ابتاله هللا به، ويقول: احلمد هلل، ذنويبسبحانه وت
كثرية، ولو عاقبين هللا مبا أان أهله ملا أبقاين على وجه األرض، مث يقول: احلمد هلل الذي 
صرف عين ما هو أشد وأعظم، مث قال: احلمد هلل الذي أعلمين أن هذا بالؤه وقدره، مث 

د هلل الذي أنزل يب هذا البالء، ومل جيعلين من الغافلني، إذاً: الذي يبتلى يصرب يقول: احلم
ويذكر ويشكر، وحيتسب عند هللا عز وجل، والذي يعطى وال يبتلى رمبا يصيبه النسيان، 

 وتصيبه الغفلة، فيكون يف زلة قدم والعياذ ابهلل، وأمن من مكر هللا عز وجل به.

هذه األمور ابلرضا؛ وجدته يف أحسن األحوال وأمتها، ولرمبا  فاملقصود: إذا تلقى اإلنسان
وجدت الرجل مشلواًل ال يستطيع أن يتحرك، ولرمبا جتده كفيف البصر، فتقول له كيف 
حالك؟ فيقول: احلمد هلل، وإذا بصدره أوسع من الدنيا مبا فيها؛ وذلك مما أفرغ هللا يف قلبه 

إىل كل بالء ينزل بك، فمجرد ما تنزل املصيبة  من الرضا )فمن رضي فله الرضا( ، وانظر
تتلقاها بنفس مطمئنة، وخاطر راٍض غري منكسر حلق هللا جل جالله، وتتلقاها مبحبة وإقبال 
على هللا عز وجل، فتجد كل يوم مير بك وكل ساعة، بل كل حلظة متر بك وأنت يف أنس 

، يها قرب من هللا عز وجلولذة، وقد كان بعض العلماء حيب مثل هذه املقامات اليت ف
ولذلك جتد يف أايم املرض من حالوة ذكر هللا ما ال جتده أايم العافية، وجتد أايم الضر 

 والنكبات من األنس ابهلل ما ال جتده يف أايم الصحة والعافية.

فلذلك إذا تلقى اإلنسان هذه البالاي بقلب مطمئن وصدر منشرح وس ع هللا عليه الضيق، 
ض العلماء أنه كان مهموماً يف يومه، وكان الطالب عنده، فلما كان املساء جاء وأُثِر عن بع

أحد عبيده ومواليه فكلمه بكالم، فسر ِي عنه وانبسط وانشرح، فقال أحد طالبه: رأيت 
منك اليوم أمرًا عجباً، رأيتك مهمومًا مغمومًا مكروابً، فما هو إال أن أاتك عبدك وأخربك 

وجهك، فقال: إين أصبحت ومل أر يف نفسي وال أهلي وال مايل  فانشرحت نفسك، وتغري  
مصيبة، فقلت: ما ذلك إال ألن قدري عند هللا نزل، ولو كان يل عند هللا قدر البتالين؛ ألن 
النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: )إذا أحب هللا قوماً ابتالهم( ، فلما أمسيت جاءين العبد 

 مدت هللا عز وجل أنه ال يبتلي إال من حيب.وزعم أن عبدي فالانً قد مات، فح
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ولذلك جتد أن أحب الناس إىل هللا عز وجل هم أقلهم مااًل، وهم الفقراء والضعفاء، وجتدهم 
أكثر ذكراً هلل، وأكثر طاعة وقرابً من هللا سبحانه وتعاىل، وأكثر إقبااًل على هللا، وخوفاً منه 

ن هللا مة هللا وأغفلهم عن هللا، وأكثرهم إعراضاً عسبحانه، وجتد الغين الثري أكفر الناس لنع
عز وجل، ولذلك من نعم هللا عز وجل أن يبتلي العبد، فإذا تلقى اإلنسان االبتالء وكان 
سريع النسيان فعليه أن يقول: احلمد هلل، واعلم أن هللا ال يبتليك اببتالء إال وفيه نعمة من 

ة، م؛ ألنه إذا نزلت به املصائب ينساها بسرعجهة أخرى، فإن الذي ينسى تذهب عنه اهلمو 
ه فاهلل يبتلي يف شيء ويرحم يف شيء، والذي حيفظ جتده حيفظ األذية، ولرمبا تبقى يف قلب

سنوات، ويتحسر ويتأمل هبا، ويكون من الصعب اجتثاثها واقتالعها من قلبه، نسأل هللا 
 السالمة والعافية.

، ن حيمد هللا، فإن سلبك هللا احلفظ فقد يعوضك العبادةإذاً: من رمحة هللا عز وجل أن اإلنسا
 وقد يعوضك خرياً من ذلك؛ كاخلشوع والذكر والدعاء.

فنسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن يرزقنا ما يكون عوانً على طاعته ومرضاته وحمبته، 
 ونسأله أن يلطف بنا فيما ابتالان به، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

 (1) أن احلمد هلل رب العاملني.." وآخر دعواان
 "حكم البيع يف املسجد .552

 

Q !هل االتفاق على سعر السلعة يف املسجد يدخل حتت النهي عن البيع يف املسجد؟ 

A  سبحان هللا! إذا اتفقوا على قيمة السلعة، فماذا بقي يف البيع؟! يعين: إذا اتفقوا على أن
بيع؟! يع، وإذا مل يكن هذا بيعاً فأي شيء يكون الالسلعة خبمسمائة فهذا أمت ما يكون به الب

فال شك أنه يدخل يف البيع، وهذه من الغفلة عن هللا؛ ألن املساجد بنيت لذكر هللا عزَّ 
 -جدأعين: كراهية حديث الدنيا يف املسا-وجلَّ، وال شك أن النهي عن البيع وحديث الدنيا 
ي أن شاطيب رمحه هللا يف املوافقات أنه ينبغخاصًة إذا غلب مقصود الشرع، وقد قرر اإلمام ال

 يكون املكلف يف أموره وشئونه على وفق قصد الشرع.

فماذا قصد الشرع من املساجد؟ قصد هللا عزَّ وجلَّ من بناء املساجد وعمارهتا ما بينه يف  
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ُ َأْن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُُه  ]النور: [ ، ولذلك قال صلى هللا 36كتابه: }يف بـُُيوٍت أَِذَن اَّللَّ
عليه وسلم: )َمن مسعتموه ينشد ضالته يف املسجد فقولوا: ال ردها هللا عليك( هللا أكرب! 
مكروب، مفجوع يف ماله، حلت به املصيبة، والشريعة شريعة رمحة وتيسري، يقوم يناشد 

دها هللا ال ر  الناس: َمن رأى ضاليت، كما يف احلديث: )َمن رأى البعري األمحر( ، )فقولوا:
عليك( يعين: ال يقال له فقط: اسكت، بل يقال له: ال ردها هللا عليك، وهذا يدل على 
ِعَظم خطر احلديث يف أمور الدنيا يف املساجد، وإخراج املساجد عن مقصودها، بل ينبغي 
أن تعظم وجتل، وهللا إذا أحب عبداً من عباده قذف يف قلبه حب املسجد وإجالله وتعظيمه؛ 

نه ال يـَُعظِ م املسجد إال من خياف هللا جلَّ جاللُه، وال يعظم املسجد إال من يتقي هللا أل
َا ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوِب   سبحانه، كما قال تعاىل: }َذِلَك َوَمْن يـَُعظِ ْم َشَعائَِر اَّللَِّ فَِإهنَّ

 [ .32]احلج:

لتعظيم احملبة، ويَعظِ مه كمال اوإذا أردت أن تنظر إىل الرجل الذي حيب هللا عزَّ وجلَّ صدق 
ولكن منذ أن خيرج من بيته، وهو خاشع متخشع،  -ليس عند دخول مسجده-فانظر إليه 

متذلل متضرع، ذاكر لربه، مقبل على هللا عزَّ وجلَّ، ال تلهيه جتارة، وال تلهيه شئون الدنيا، 
صدر منشرح، وجلَّ دخله ب قد أقبل على هللا ورمى ابلدنيا وراء ظهره، فإذا دخل بيت هللا عزَّ 

وقلب مطمئن، مقبل على هللا عزَّ وجلَّ بكليته، وكأنه أسعد الناس يف املسجد، وهذه نعم 
ينعم هللا هبا على من يشاء، واحملروم من حرم، فما جعل هللا السنن الرواتب، والتبكري إىل 

 املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة إال من أجل عمارة هذه املساجد.

ومن تعلق قلبه هبا، فأحبها وأكثر من غشياهنا، وأصبح قلُبه معلقًا هبا صدق التعلق فقد 
 أتذَّن هللا أن يظله يف ظله يوم ال ظل إال ظله، وهللا تعاىل ال يضيع أجر من أحسن عمالً.

فاملساجد ما بنيت للقيل والقال، وهذه وصية خاصة لطالب العلم: إذا أردت أن تْعظُم 
هللا سبحانه وتعاىل فأعِط كل عبادة حقها وقدرها، سواءً يف الزمان أو يف املكان،  منزلتك عند

فمثاًل: إذا كان الزمان زمان عبادة، كعشٍر من ذي احلجة، والعشر األواخر، وقيام األسحار، 
وحنو ذلك من األوقات املفضلة، فإن استطعت أن تري هللا منك اجلد واالجتهاد فافعل، 

 قدرك، ويـُْعِظم أجرك، ويفتح عليك من واسع فضله.فإن هللا يُعلي 

وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند هللا، ومكانتك عند هللا، فانظر إىل مقدار حرصك على 
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هذا اخلري، فإن كنَت كلما دخلت املسجد وجدت يف قلبك تعظيمًا لبيوت هللا، ووجدت 
ة، أنك يف أنس وسعادة وغبطأنك تطمئن، وأنك تنشرح، وأن مهوم الدنيا كلها وراء ظهرك، و 
 وحتس إذا خرجت من ابب املسجد أنك يف عذاب وشجى.

فإذا بلغت هذه املنزلة فامحد هللا، فإن هللا قد أعطاك من فضله شيئًا عظيماً، وإن هللا ال 
 يعطي الدين إال ملن أحب، وأما الدنيا فيعطيها ملن أحب وكره.

 لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب. فنسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن جيعل

ومما كان يوصي به بعض املشايخ رمحة هللا عليهم أنه إذا دخل اإلنسان املسجد فمن األمور 
 أن يتذكر احملروم من هذه املساجد. -اليت تعني على تعظيم هذه املساجد: 

ىن أنه يف بيت مأن يتذكر املريض الذي ُحبس عن بيت هللا يف مرضه، فهو يتأوَّه ويتأملَّ ويت -
 هللا جلَّ جاللُه.

 وأن يتذكر َمن ُحرِم من الطاعة كليًة، زاغ قلبه فأزاغ هللا فؤاده. -

فيحمد هللا أن هللا شرح صدره لإلسالم، وأن حببه للطاعة والقيام، فيدخل هذه املساجد 
 وهو حيس أن الفضل كله هلل وحده ال شريك له.

إلنسان أنه رمبا تكون هذه هي آخر صلواته كذلك مما يعني على تعظيمها: أن حيس ا
وطاعاته، فيدخل إىل املسجد وهو منكسر القلب هلل جلَّ جاللُه لعل هللا سبحانه وتعاىل أن 
جيرب كسره، وأن يـُْعِظم أجره، فيحسن يف عبادته وذكره وشكره، وهذا يف معىن قوهلم: )صلِ  

يصليها، ولرمبا تكون آخر صالة  صالة مود ِع( ، فإن اإلنسان إذا أحس كأهنا آخر صالة
يصليها يف املسجد، فكم من صحيح سوي قوي خرج من املسجد فأصابه الشلل فلم يعد 
إليه أبداً، وكم من صحيح سوي صلى عشاءه وأصبح وهو يف حلده وقربه، فاملسلم الصاحل 

 املوفق جيعل مثل هذه األمور والعرب والعظات أمام عينيه.

النشراح يف لوجدَت ا -وهذا من األمور اليت يباَرك فيها للعبد-ر هللا مث إذا َعظَّْمَت شعائ
املسجد، يف حلق الذكر، يف بيوت هللا، وألحسست أن هذه هي الدنيا، وأن هذه هي 

 السعادة، وال حتس أن غريك أفضل منك، فمن َعظَّم نعمة هللا أتذن هللا له ابلربكة فيها.

 -والعياذ ابهلل-ر بنعمة هللا عليه، حىت يتأذن هللا فكم من طالب علم يف جملس علم ال يشع
 بزوال نعمته عنه.
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 فالشعور مبكانة املساجد، وما فيها من اخلري مطلوب.

 فهنيئاً مث هنيئاً ملن عفَّر جبينه ابلسجود بني يدي هللا.

ذكره بوهنيئًا ملن رزقه هللا عزَّ وجلَّ حب اآلخرة والشوق إليها، فأقبل إىل بيوت هللا يعمرها 
 وشكره، وهو حيس أنه أسعد الناس بربه جلَّ جاللُه.

ما الذي جيعل املصلي مبجرد انتهائه من الصالة مع اجلماعة ينطلق كالسهم وكأنه مسجون 
يف مسجده؟! ألنه ما عرف قيمة هذه النعمة اليت هو فيها، ولذلك يقول صلى هللا عليه 

ر اإلنسان ري من الدنيا وما فيها( يف الطاعات يستشعوسلم: )َلَغْدَوةٌ أو َرْوَحةٌ يف سبيل هللا خ
 أنه لرمبا هذه اللحظة من رضوان هللا عزَّ وجلَّ تكون سبباً يف سعادة ال يشقى بعدها أبداً.

وهللا اي أيها األحبة! ما َقَدْران هللَا حق قدره، ولو شعر اإلنسان بعظيم ما يعده هللا ألوليائه 
ه ال وبركاته ومنِ ه وكرمه ألصبح العبد معلقًا ابهلل جلَّ جاللُ  وأحبائه وأهل طاعته من رمحته

يفرت عن ذكر هللا طرفة عني، لكنا ما شعران بقيمة الطاعة، واملسلم لو أتمل حاله وهو موسد 
يف قربه، وحيد فريد، ال مال وال بنون، ال ينفعه جاه وال سلطان، وال أحد يغين عنه من هللا 

ح نوراً يف ذلك الضيق، ويف تلك الظلمة تتفتح هبا أركان القرب فتصب شيئاً، وإذا هبذه الصالة
 له يف قربه.

يف ظلمة القرب ال أمٌّ هناك وال أٌب وال صديٌق مَثَّ يؤنسين فامنن علي بفضل منك اي أملي ما 
يل سواك إهلي من خيلصين من شعر أن هذه العبادة يف هذا البيت من بيوت هللا تكون نوراً 

َذا يا واآلخرة، ونوراً له يف قربه، َحسَّنها وأمتها، وقال: }احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َهَدااَن هلَِ له يف الدن
 [ .43َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْوال َأْن َهَدااَن اَّللَُّ  ]األعراف:

فلنقدر نعمة هللا، ولنشعر أننا أسعد الناس ابهلل جلَّ جاللُه، وليشعر كل من دخل املسجد 
ليس حباجة إىل أن يضيع وقته يف البيع والشراء واألخذ والعطاء، وإنه ملن العار على  أنه

طالب علم وفقه هللا فعلم احلالل واحلرام وشرائع اإلسالم، وأصبح قدوة أمام الناس واألانم 
أن يُنظر إليه وهو جالس يف املسجد يضحك مع هذا ويلهو مع هذا، ولرمبا وقع ذلك يف 

 ة، كالعشر األواخر وحنوها.املواسم املفضل

إذا دخلوا املساجد دخلوها بقلوب مطمئنة، خاشعة متخشعة،   كان السلف الصاحلوقد 
 كما روي عن عبد هللا بن عمر.
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فقد كان ابن عمر من أخشع الناس يف طوافه، وكان رضي هللا عنه وأرضاه رمبا بقي يف 
نه كان ال جياوز احلجر حىت الشوط الواحد قدر مخسمائة آية، وهذا من طول ما كان؛ أل

يقبِ له رضي هللا عنه وأرضاه، وهذا الصحايب اجلليل روى عنه أبو نعيم أن عروة بن الزبري دخل 
عليه وهو يطوف فسأله عن بنته رمانة، وكانت بنت عبد هللا بن عمر، ويُثين عليها ابخلري، 

ح الواهبة  عليه وسلم أنكفأراد عروة أن ينكحها، والنكاح للنفس جائز؛ ألن النيب صلى هللا
نفسها من الرجل، وقال له إنه خيطب رمانة إليه، فلم يلتفت إليه ابن عمر ومل يرد عليه شيئاً، 
وإمنا أعرض وانصرف يف ذكره وعبادته، فظن عروة أنه ال أيبه به، وأنه ال يريد إنكاحه 

ن قد أتى املدينة، وكاوتزوجيه، مث مضى ابن عمر وسافر إىل املدينة؛ ألن ابن عمر كان يف 
إىل مكة إما يف حج أو عمرة، فلما مرض ابن عمر إابن قدومه من املدينة، جاء عروة يعوده، 
فلما دخل عليه قال له ابن عمر رضي هللا عنه: لقد ذكرت يل أنك تريد رمانة أكما أنت؟ 

ك قد نأي: هل أنت على رغبتك وطلبك؟ قال: نعم، فقام فزوجه إايها، وقال له يعتذر: إ
 سألتنيها يف مقاٍم يرتاءى للعبد ربُّه.

واملراد بذلك ما ثبت يف الصحيحني من حديث عمر: )أن تعبد هللا كأنك تراه( وهو مقام 
 اإلحسان.

ال حيب أن يراه هللُا وهو يلتفت إىل القيل والقال، وال حيب أن يرى هللُا منه ما ال يرضيه، 
مطمئنة  بقلوب -املساجد-يهم أن يدخلوهنا وطالب العلم وأهل الفضل خاصة، يتوجب عل

شاكرة ذاكرة تثين على هللا مبا هو أهله، فإذا ابلناس ينظرون إليهم قدوًة، وكم من طالب علم 
 سوي تقي نقي ذكي هدى هللا به َمن نظر إليه يف بكائه وخشوعه، فدله على ربه.

 وهذا كله من توفيق هللا.

 .أن جيعلنا وإايكم هداةً مهتدين، غري ضالني وال مضلنينسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي، 
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 (1)سبحانك اللهم وحبمدك، نشهد أن ل." 
 "أسباب ضعف اهلمة يف طلب العلم .553
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Q  ما نصيحتك ملن يفرت عن طلب العلم وال يصرب على مكابدة مسائله، وكيف تقوى اهلمة
 يف طلب العلم؟

A  اهلمة يف طلب العلم له أسباب، أعظمها وأخطرها وأشدها: سوء النية وتغري ضعف
ُوا َما أبَِ  نُفِسِهْم  الطوية، فاهلل تعاىل يقول يف كتابه: }ِإنَّ اَّللََّ ال يـَُغريِ ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِ 

لعلم ا [ فالعلم فيه حجة، فلرمبا دخل طالب العلم وقلبه هلل، فإذا وجد حالوة11]الرعد:
ولذته؛ ألن للعلم حالوة وله لذة وكرامة وأنس، ومن ذاق لذة العلم نسي كل لذة سواها، 
ومن خاض حبور العلم وخاض يف هذه العلوم املستفادة واملستقاة من نور الكتاب والسنة 

 أهلته عن كل شيء، وكان العلماء رمحهم هللا يتحدثون مبا وهبهم هللا من فضله.

سالم ابن تيمية: )جنيت يف صدري( ، فالعلم جنة ال يعرف حالوهتا وال ولذلك قال شيخ اإل
لذهتا وال بركتها وال خريها إال من وفقه هللا عز وجل، فأمت عليه النعمة وكملها، أسأل هللا 

 العظيم مبنه وكرمه أن جيعلنا وإايكم ذلك الرجل.

ظن اجلهل رمبا اغرت، و  فإذا وجد لذة العلم وأحس أن هللا علمه وأنه قد ارتقى عن مستوى
أن له من احلول والقوة والذكاء واحلفظ ما مكنه من ذلك، فإذا غري ما بنفسه غري هللا ما 

 به، فسلبه هللا حوله وسلبه قوته، وأصابه ابخلذالن والفتور.

النية هي اليت تؤثر يف مهة طالب العلم، والنية هي الوقود الصاحل الذي تتقد به القلوب 
شتكي اإلميان حىت تتعلق ابهلل سبحانه وتعاىل يف كل كلمة ويف كل حرف، فال توتشتعل بنور 

 سآمة وال ملالً.

سبهم وال حن-ولذلك جند السلف الصاحل رمحهم هللا ملا كانت نيتهم خالصة هلل عز وجل 
تغربوا عن األوطان، وفارقوا األهل والولدان، وحصل هلم من  -نزكيهم على هللا عز وجل

واملتاعب ما هللا به عليم، وكان الرجل ينتظر احلديث الواحد عن رسول هللا صلى هللا املشاق 
عليه وسلم، الذي جنده اليوم من أسهل ما يكون مدوانً يف الكتب، كان الرجل جيلس على 
طعامه ومل يفطر يوماً وهو يف شدة اجلوع فإذا جلس يهيئ طعامه بنفسه، قيل له: إن الشيخ 

يف مسجد كذا يريد أن حيدث، فيرتك طعامه وينطلق إىل الشيخ، وهو جائع الفالين له جملس 
ولكن هللا يطعمه، وهو يف شدة اإلعياء ولكن هللا ميده حبوله وقوته، جنة يف الصدور تنسي 

 اإلنسان السآمة وامللل والتعب والنصب.
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 ةمنهومان ال يشبعان: طالب علم وطالب دنيا، فتجد طالب العلم له اهلمة الصادق
 واإلخالص، ومن صدق مع هللا صدق هللا معه.

أما األمر الثاين الذي يؤثر يف طالب العلم: اجلهل حبقيقة هذا العلم، ومن عرف هذا العلم 
ومكانته عند هللا سبحانه وتعاىل وعاقبته احملمودة يف الدنيا واآلخرة؛ هان عليه كل شيء، 

أل هللا صباح الدرجة الشريفة املنيفة، وهو يسوبذل كل ما يستطيع لبلوغ هذه املنزلة الكرمية، و 
مساء أن يكون من أهلها، إذا عرف حق العلم وقدره لن يسأم ولن ينصب ولن يشتكي 
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن  التعب وال السآمة وال امللل؛ ولذلك قال هللا عز وجل: }يـَْرَفِع اَّللَّ

[ ما رضي هللا سبحانه بشيء يقرنه أبحب األشياء إليه 11ادلة:أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت  ]اجمل
وأعظمها زلفى لديه وهو اإلميان به سبحانه وتوحيده الذي أنزل من أجله كتبه وأرسل من 
 أجله رسله إال العلم فقال: }يـَْرَفِع اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت 

 [ فقرنه ابإلميان.11ادلة:]اجمل

مث قرنه ابإلميان يف الثواب والعاقبة، وهذا من أفضل ما يكون وأجل ما يكون، ألنه لو قرن 
العلم ابإلميان من اجلهة العامة على سبيل اإلطالق والعموم فليس كقرنه من جهة الثواب؛ 

بد وجزاؤها؛ ألن العألن املقصود األعظم من األعمال واألقوال والطاعات: ثواهبا وعاقبتها 
ينتظر من هللا حسن اجلزاء، فإذا قرن هللا أعظم األشياء عنده وأجلها وأكرمها عليه ابلعلم 

 دل  على أن العلم يف منزلة عظيمة، ومرتبة شريفة كرمية.

ولذلك وقف اهلدهد بني يدي سليمان عليه السالم الذي ما على وجه األرض يومها أحد 
أمامه وهو طائر، ولكن بسبب العلم تشرَّف أن يقول له: }َأَحطُت  أكرم على هللا منه، فوقف
[ فللعلم مكانة ومنزلة، تبوأ هبا صاحبه املنزلة الكرمية يف الدنيا 22مبَا ملَْ حتُِْط بِِه  ]النمل:

 واآلخرة.

إذا أردت شرف العلم وعرفت ماذا يريد هللا هبذا العلم جعلك هللا عز وجل يف مهة كاملة، ال 
 وال حتس ابلسآمة وال امللل مىت ما عرفت شرف ما تطلب. تسأم

إن الذي تطلبه أحبه هللا عز وجل وشر فه وكر مه، وأحب أهله وجعلهم من خرية خلقه، فقال 
صلى هللا عليه وسلم: )خريكم من تعلم القرآن وعل مه( أحب هللا العلم وشر فه وكر مه، فاختار 

ال عنده سبحانه وتعاىل بعد التوحيد وهي الصالة، فأهله يف أشرف املواطن وأحبها وأعزها 
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يتقدم إلمامة الناس إال عامل، فقال صلى هللا عليه وسلم: )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا( 
انظر كيف النيب صلى هللا عليه وسلم يشر ف أهل العلم، فجعلهم بني الناس وبني رهبم يف 

نًا على ، فيكون بني العباد وبني رهبم مؤمتاإلمامة اليت هي املقام الشريف واملنصب املنيف
أركان الصالة وشرائطها وواجباهتا، فهو شرف عظيم فيتحمل حىت سهو املأموم، كذلك 
أيضاً شرف هللا العلم ورفع قدر أهله إذا تكلموا به، ففي يوم اجلمعة من تكلم وقال ألخيه: 

 أنصت فقد لغى.

معة على أن ينصتوا، فلذلك أتيت املالئكة يوم اجل ومن شرفه: أنه إذا تكلم بعلم أمر هللا غريه
أبواب املساجد ويكتبون من بك ر وابتكر، حىت إذا قام اخلطيب خيطب طووا الصحف 

 وأنصتوا، أنصتوا للعامل الرابين الذي يتكلم عن علم وبصرية.

 الومن شرف العلم: أن الناس تنتظر من يدهلا على هللا ويهديها إىل صراطه، الناس أموات 
ميكن أن حييوا إال ابلعلم، والناس يف ظالم ال ميكن أن يهتدوا إال ابهلل عز وجل مث ابلعلماء 
الذين هم ورثة األنبياء، والناس يف شقاء ال سعادة هلم إال إذا تعلموا وعلموا، والناس يف 

ُن َفاْسَتِمُعوا لَُه آعذاب ال ميكن أن يرمحوا إال ابلعلم، ولذلك قال هللا تعاىل: }َوِإَذا قُرَِئ اْلُقرْ 
[ هذا فقط وأنت تستمع إىل القرآن، فكيف إذا 204َوأَنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن  ]األعراف:

استمعت ووعيت؟ فالرمحة اتمة كاملة، فاألمة ال تزال يف عناء وتعب وشقاء حىت تعرف 
اس ابلعلم، الن رمحهم هللا أعرف كان السلف الصاحلقيمة هذا العلم وتعرف شرفه، ولذلك 

وأوهلم الصحابة رضوان هللا عليهم، الذين عرفوا حق هذا العلم حينما صحبوا رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم صحبوه صغاراً وكباراً، ورجااًل ونساًء، فالنساء يقفن ويقلن: )اي رسول هللا! 

 غلب الرجال على حديثك فاجعل لنا يوماً( .

 بفضله.وهذا من حمبتهن للعلم وشعورهن 

وقال سهيل ملا رجع إىل أهل مكة قال: )والذي حيلف به سهيل! ما رأيت أشد حبًا من 
أصحاب حممد حملمد صلى هللا عليه وسلم، وهللا ما كلمهم إال أطرقوا وكأن على رءوسهم 

 الطري، وما رمقوه أببصارهم( .

 رضي هللا عنهم وأرضاهم.

على  ذوا على العلماء، فتجدهم حريصنيوعرف السلف الصاحل فضل هذا العلم حينما تتلم
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جمالستهم وعلى حبهم حريصني على نقل فتاويهم ونشر اخلري عنهم؛ حىت أصبحت األمة 
 يف عز جمدها وعلو شأهنا ملا عرفت حق العلم.

وهللا ال ميكن هلذه األمة أن تنال اخلري يف الدين والدنيا واآلخرة إال هبذا العلم، وال ميكن أن 
ضل هللا مث بفضل العلماء وطالب العلم، وال ميكن لطالب العلم أن ينالوا هذا تناله إال بف

 العلم هبمة صادقة ال تعب فيها وال نصب وال سآمة وال ملل إال إذا عرفوا حق هذا العلم.

فاملقصود: أن اهلمة تستقر مبعرفة منزلة العلم، وانظر إىل التاجر يف مومسه يسهر ليله ويبلي 
مراض يف بعض األحيان، فيكون مريضاً، فإذا رأى الداننري والدراهم أهلته جسمه وتصيبه األ

عن مرضه وسقمه، فكيف مبن يرى رمحة هللا عز وجل؟ فطالب العلم يف كل كلمة يسمعها 
 ترفع له درجة ومنزلة، وحالك اليوم ليس كحالك ابألمس.

الشقي الذي  ر للعبدومن شرف جمالس العلم: أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أنه يغف
مير وجيلس اللحظة من ذكر هللا عز وجل يف جملس العلم، وجاء يف احلديث: )تقول املالئكة: 

عاىل: وله فيقول هللا ت -أي: أنه عبٌد خطاء كثري الذنوب، مر فجلس معهم-إن فيهم فالانً 
سعادة لقد غفرت، هم القوم ال يشقى هبم جليسهم( هللا أكرب! حىت جمالس العلم فيها ا

والرمحة، تقوم منها وأنت منشرح الصدر مطمئن القلب، إذا عرف طالب العلم قيمة العلم 
 تعب من أجله.

[ طالب 7كذلك مما يعني على اهلمة الصادقة الشكر: }لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم  ]إبراهيم:
من اجمللس  أن ينتهيالعلم الذي يريد أن يقوم من اجمللس يشتاق إىل الذي بعده ومبجرد ما 

وقلبه معلق ابهلل عارف حبق هللا وحق عباده، فيشكر هلل عز وجل ويقول: اللهم لك احلمد 
 علمتين ما مل أكن أعلم.

وكم من أمم تنتظر من يعلمها؟! كل سطر تقرؤه وتسمعه ترفع به الدرجات واحلسنات، وهو 
 رفعة لك يف الدنيا ومرضاة لربك.

ت رمحة وأصبت خرياً وبراً فقل: احلمد هلل، يرضى هللا عنك ويف فإذاً: إذا نظرت أنك أصب
احلديث: )إن هللا لريضى عن العبد أيكل األكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده 
عليها( ، فكيف مبن أصاب لذة العلم اليت هي أشرف من الطعام والشراب؟! فال تقم من 

لنبيه:  ى هللا مبا هو أهله، فإن هللا يقولجملس علم إال وأنت حتمد هللا وتشكره وتثين عل
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 [ .113}َوَعلََّمَك َما ملَْ َتُكْن تـَْعَلُم وََكاَن َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيَك َعِظيًما  ]النساء:

طالب العلم إذا شكر نعمة هللا وهبه هللا الفتح، وزاده من اهلمة الصادقة، وكذلك عليه أن 
لصاحل، سل نفسك: كم من جملس علم جلسته يشكر نعمة العلماء، فيذكر فضل السلف ا

وملا قمت من اجمللس ترمحت على صاحب الكتاب، وسألت هللا أن يرحم سلف هذه األمة 
الذين حفظوا العلم ووعوه وتعبوا من أجلك حىت أصبح العلم اليوم سهاًل بني يديك، تنثر 

س وأنت يف أن أمامك دواوين العلم من أئمة السلف الصاحل، وتعيش الساعات واللحظات
عظيم، بني يديك األئمة وفحول العلم؟ فهل شكرت فضلهم بعد شكر هللا عز وجل؟ ومن 

 ال يشكر الناس ال يشكر هللا.

 (1)فطالب العلم امليت القلب ا." 
 "أن يشعر طالب العلم أن العلم قريب إىل قلبه .554

هذا العلم  عر أنالنقطة األخرية اليت أحب أن أنبه عليها: ينبغي على طالب العلم أن يش
قريب إىل قلبه، حىت ولو كانت املسألة غريبة فهي ال تبتعد عن العلم، يعين: من األمور اليت 
حيرم هبا طالب العلم ضبط العلم، أن حيس أن املسألة غريبة وعجيبة وأهنا بعيدة عن حاله 

ى طالب العلم لوأهنا فال يزال يبتعد عنها فتبتعد عنه، وحينئٍذ حيرم درجتها وأجرها، فيجب ع
مناها أن جيعله شيئاً عظيماً فرض عليه أن يتقنه، وكم من مسائل تعل -خاصة املتفرغ لطلبه-

ما كنا وهللا نظن أننا نسأل عنها فضاًل عن أن نبتلى هبا، فإذا بنا يف يوم من األايم تقع لنا 
ناس وأمام األمة ام الهذه املسألة وحنتاج إىل جواهبا ألنفسنا، وإذا بنا نبتلى ابلسؤال عنها أم

 فنفع هللا هبا ما شاء.

ال تبتعد عن العلم، فالعلم هو بذاته بعيد عنك؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل جعل اجلنة حمفوفة 
ابملكاره، فكيف إذا ابتعد اإلنسان عنه؟ ولو حاول اإلنسان أن يقرتب منه تباعد العلم عنه 

د ن القرآن رمبا جتلس الشهور وأنت تريحىت يعظم أجره، ولذلك إذا أردت أن حتفظ سورة م
إتقاهنا وضبطها حىت تصل إىل ما تريد، ميتحن هللا بذلك صربك وحبك، فإذا وفقت ألكمل 

 الدرجات وأفضلها أعطاك هللا حفظها على أمت الوجه وأكمله.

                                         
 228/18شرح زاد املستقنع للشنقيطي، حممد املختار الشنقيطي  (1)
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الشاهد من هذا: أال نشعر أن مسائل هذا العلم بعيدة عنا، وهللا إن األمة خبري ما اعتزت 
ا الدين، واالعتزاز ابلدين أول ما يبدأ ابلعلماء وطالب العلم، ال تقل: هذه مسائل غريبة، هبذ

وال تقل: الفقهاء يهتمون أبشياء غريبة أبداً، تدرس املسائل وتتقنها؛ ألهنا كلها مبنية على 
الكتاب والسنة، وعلى أصول صحيحة اقتضاها علماء الشريعة واألمة، فتصحب هلذه 

لبك احملبة واإلجالل والرغبة؛ ألنك إذا رغبت شيئًا أتقنته، وإذا أحببت شيئاً املسائل يف ق
طلبته، والسبب الذي جيعل طالب العلم يسأم وميل ويعرض عن جمالس العلم أو يسأم من 

 جمالس العلم هو عدم شعوره بعظم هذا العلم.

لنيب وسنة ا كتاب هللا-وملا أحس الصحابة رضي هللا عنهم وأرضاهم بعظم شأن الوحي 
موا كانوا جيلسون يف العشر اآلايت ال يتجاوزوها حىت يتعلموها، ويعل  -صلى هللا عليه وسلم

حالهلا وحرامها ويعملوا هبا، فأعطوا العلم والعمل، وبورك هلم فيه، يقفون عند عشر آايت 
الم كوهم جهابذة احلفظ والفهم، وأهل اللسان والبيان! وكان الرجل منهم يعرف مدلوالت ال

واأللفاظ عامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، وظاهره وابطنه، ومفهومه ومنطوقه، كل هذا كان 
عندهم بني أيديهم كالشيء السهل املنال، ومع ذلك كانوا ال يتجاوزن العشر اآلايت، فلما 

 أتقنوا العلم على أمت وجوهه، وصربوا على منازله وأحواله، وصابروا بورك هلم يف العلم.

و كنا أن حنب هذا العلم، وأن نعتز هبذا الدين، وهللا ل -وخباصة طالب العلم-لينا فينبغي ع
يف أصعب مسألة من مسائل احليض والنفاس فهو ديننا، وهي شريعتنا اليت هبا نعتز وهبا 
نفتخر، وحينما نرى أهل الدنيا وهم يتعلمون الكيمياء والفيزايء ويصربون ويفتخرون، وجتد 

نده من دسته، والكهرابئي يفتخر بعمله، وكالً يتباهى ويسمو ويعلو مبا عاهلندسي يفتخر هبن
حطام الدنيا، فكيف وأنت تشرتي سلعة هللا الغالية؟! كيف مبن يطلب العلم؟! كيف مبن 
يطلب الوحي؟! فينبغي علينا أن نعتز بكل مسألة وبكل حكم وبكل شرع؛ ألنه }تَنزِيٌل 

يٍد  ]فصلت:  [ .42ِمْن َحِكيٍم محَِ

رمحهم هللا والتابعون هلم إبحسان على هذا النحو من استشعارهم  كان السلف الصاحلفلما 
هلذا العلم املبارك، فأعطوه خالص حبهم وصادق ودهم سلو هبذا العلم، فللعلم سلوة وهللا! 
تنسي اإلنسان لذة النفس واألهل واملال والولد، من أعطي العلم كله بورك له يف هذا العلم، 
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هللا العظيم رب العرش الكرمي أن جيعلنا ذلك الرجل، وأن يبارك لنا فيما تعلمناه فنسأل 
 (1)وعلمناه، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي، موجباً لرضوانه العظيم.." 

 "أدلة وجوب التسوية يف العطية بني األوالد .555

ذه اجلملة أنه جيب هقال املصنف رمحه هللا: )جيب التعديل يف عطية أوالده( بني رمحه هللا يف 
 على الوالد أن يسوي ويعدل يف عطيته ألوالده.

 قوله: )وجيب( الواجب: ما يثاب فاعله ويعاقب اتركه.

وبناًء على هذه العبارة فإنه يلزم الوالد إذا أعطى أحد أوالده أن يعطي البقية، والدليل على 
ب هذه سلم، وبسبذلك عدة نصوص وردت يف كتاب هللا وسنة النيب صلى هللا عليه و 

النصوص ذهب طائفة من العلماء كما هو مذهب اإلمام أمحد يف رواية عنه، وكذلك داود 
الظاهري وإسحاق بن راهويه وطاوس بن كيسان وغريهم من أئمة السلف رمحهم هللا برمحته 
 الواسعة إىل أنه على الوالد والوالدة أن يعدلوا بني أوالدهم، وال يفضلوا بعض األوالد على

 بعض، إال يف أحواٍل مستثناة ومسائل معينة سنذكرها إن شاء هللا تعاىل.

واجلمهور يقولون: ال جيب، إمنا يستحب، واألفضل واألكمل إذا كان لك أوالد أن تسوي 
 بينهم يف العطية، لكنه ليس بالزم عليك.

ه وتعاىل نواستدل من قال ابلوجوب بدليل الكتاب والسنة: أما دليل الكتاب فإن هللا سبحا
[ ، والعدل يكون يف رعية اإلنسان، 90قال يف كتابه: }ِإنَّ اَّللََّ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل  ]النحل:

واألبناء والبنات رعية كما أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح، فيجب 
ه على غريه دعلى الوالد أن يعدل بينهم؛ ألن هللا أمر هبذا العدل، فلو فضل الوالد أحد أوال

 من إخوانه وأخواته، فإن هذا ليس ابلعدل.

والدليل على ذلك: أن النيب صلى هللا عليه وسلم كما ثبت يف الصحيحني من حديث 
النعمان بن بشري قال: )إين ال أشهد على جور( ، فجعل تفضيل بعض الولد على بعض 

َ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل  [ ، فإذا كان العدل واجباً مأموراً 90]النحل: من اجلور، وهللا يقول: }ِإنَّ اَّللَّ
به فضده اجلور والظلم، وهو منهي عنه شرعاً، فإذا دلت السنة على أن تفضيل بعض الولد 
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على بعض ليس من العدل؛ كان ذلك دلياًل على أنه جتب املساواة يف العطية بني األوالد،  
 كما هو مذهب من ذكران من العلماء رمحهم هللا.

ليل الثاين: فحديث النعمان بن بشري رضي هللا عنها، وله قصة اثبتة يف الصحيحني؛ أما الد
)أن أمه عمرة بنت رواحة رضي هللا عنها سألت أابه أن يعطيه عطية، فأعطاه عطية، وقالت 
له: أشهد عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فانطلق والده بشري رضي هللا عنه إىل رسول 

عليه وسلم، وسأله أن يشهد على عطيته لولده، فقال صلى هللا عليه وسلم: هللا صلى هللا 
 أكل ولدك حنلته مثل هذا؟ قال: ال.

قال: اتقوا هللا، واعدلوا بني أوالدكم( ، ويف رواية: )أشهد على هذا غريي( ، ويف رواية: 
اضحة لة و )سووا بني أوالدكم( ، ويف رواية: )إين ال أشهد على جور( ، فهذا كله يدل دال

على أنه جيب على الوالد أن يسوي يف عطيته وهبته بني أوالده، وأال يفضل أحداً منهم على 
 اآلخرين.

ومن خالل هذه النصوص من كتاب هللا وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم قال هؤالء األئمة: 
 جيب على الوالد أن يعدل، فهو واجب وفرض عليه، مث إن العقل يدل على ما دل عليه

النقل، فإن الشريعة قامت على جلب املصاحل ودرء املفاسد، وقد شرعت العطية زايدة يف 
احملبة وطلبًا للقربة واملودة، فإذا كانت العطية لبعض الولد دون بعض توجب الشحناء 
والبغضاء وإغارة صدور بعضهم على بعض، كان هذا من أعظم املفاسد والشرور؛ ألن من 

قطيعة الرحم، وهي بذلك تقطع أواصر احملبة بني أوىل الناس ابحملبة، أعظم ما يكون من الشر 
 فغن أوىل الناس ابحملبة واأللفة هم اإلخوة واألخوات.

وتشهد هبذا أيضًا أصول الشريعة، كما يف قصة يوسف عليه السالم مع إخوته األسباط 
[ 8ِفي َضالٍل ُمِبنٍي  ]يوسف:ُن ُعْصَبةٌ ِإنَّ َأاَباَن لَ }قَاُلوا لَُيوُسُف َوَأُخوهُ َأَحبُّ ِإىَل أَبِيَنا ِمنَّا َوحنَْ 

رَتَى  ، ولذلك قال هللا تعاىل: }َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعرْبٌَة أِلُْويل األَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا يـُفْ 
[ ، فاهلل عز وجل جعلها عربة لكل والد مع ولده؛ نبهه هبا على مشاعر 111]يوسف:
بهه على ما يكون يف نفس ولده من األمل والشجى واحلزن إذا فضل أخاه عليه، أوالده، ون

 أو فضل أخته عليه.

ومن هنا نقول: إن النقل والعقل داالن على وجوب التعديل وعدم جواز التفضيل، إال إذا 



711 

 

 وجد املربر الشرعي لذلك التفضيل.

م أن النيب ا احلديث، ونسلوذهب اجلمهور إىل أنه ليس بواجب، فهم يقولون: حنن نسلم هبذ
صلى هللا عليه وسلم قال: )اتقوا هللا واعدلوا( ، وهذا أمر، واألمر للوجوب، لكن ملا جاءت 
زايدة يف الرواية وهي اثبتة وصحيحة أن النيب صلى هللا عليه وسلم انقش بشريًا فقال له: 

، فال لك براً واحداً )أيسرك أن يكونوا لك يف الرب سواء؟( أي: هل يسرك أن يكونوا ابرين 
ميتنع بعضهم عن الرب؟ قالوا: فالسؤال مبثابة التنبيه على العلة واليت من أجلها أمر ابملساواة، 
فالعلة هي كما أنه حيب أن يكونوا له يف الرب سواء، فينبغي أن تكون عطيته هلم سواء، وأال 

 الندب إىل يفضل بعضهم على بعض، قالوا: فنصرف النص من ظاهره املوجب للوجوب
 واالستحباب.

 هو أوىل القولني ابلصواب إن شاء هللا -كما اختاره املصنف رمحه هللا-والقول ابلوجوب 
تعاىل، فيجب على الوالد والوالدة أن يسووا بني أوالدهم يف العطية، وأال يفضلوا أحداً على 

ون بني ا يسو رمحهم هللا من أشد الناس يف هذا، فقد كانو  كان السلف الصاحلأحد، حىت 
األوالد حىت يف الُقبلة، فلو قـَبَّل ولداً ِبوار أخيه قبل أخاه معه، وال يفضل ولداً على ولد، 
خشية أن يقع بينهم ما يكون موجباً لدخول الشيطان على القلوب فيفسدها ويقطع أواصر 

 (1)احملبة بني األقارب.." 
 "أمور يستحب توافرها يف املوصي .556

املوصي، وينبغي ملن يُوِصي أن ينظر إىل األكمل واألفضل؛ ومن  وهناك أمور ُتستحب يف
هذه الشروط املستحبة: أواًل: أال خيرج عن القرابة، فإذا أراد أن يوصي أليتامه فيبدأ أبقرب 
الناس إليه، ممن حُيسن النظر؛ ألن القريب يف الغالب فيه شفقة القرابة، وخياف من هللا جل 

عو إىل الشفقة وإىل الرمحة، فإذا كان هناك من أقرابئه من ميكن وعال أكثر؛ ألن القرابة تد
أن يقوم ابلنظر يف عياله وأوالده وأيتامه من بعده، فال يعدل إىل الغريب، وال ينتقل إىل 
األجنيب، وألنه رمبا احتاج الوصي أن خياطب أمهم، ولرمبا احتاج أن خيتلط ابليتامى، فعندما 

أخف على أوالده وأيتامه وأجرب لقلوهبم، خبالف ما إذا كان يكون من األقربني يكون ذلك 
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أجنبيًا فإنه يكون أدعى إىل التـَُّهم، ويكون يف ذلك من التضييق والعنت ما هللا به عليم، 
 فيبدأ ابألقرابء قبل الغرابء.

همة اثنياً: من أهم ما ينبغي أن ينتبه له بعد هذه الشروط الدينية هو مراعاة األمور الدنيوية امل
اليت من أمهها: ُحسن النظر يف األمور؛ فإن هللا عز وجل فضل الناس ابلعقول، وفض لهم 
حبسن النظر، فهذا العقل هو الذي ارتقى اإلنسان به من مستوى البهيمية إىل مستوى 
اآلدمية والتكرمي من هللا جل وعال، وهو نور من هللا سبحانه وتعاىل تنكشف به حقائق 

اإلنسان هبذا العقل بني الصاحل وبني الضار، ولذلك جتد من فقد عقله بسكر األمور، فيميِ ز 
يكون حاله يف بعض األحيان أردأ من حال الطفل، ولرمبا ذهب  -والعياذ ابهلل-أو جنون 

ورمى بنفسه يف النار، مع أن البهيمة إذا رأت النار فرت منها، ولكنه رمبا جاء يف حال 
هلل، فالعقل فريمي بنفسه، ولرمبا قتل نفسه والعياذ اب -ذ ابهللوالعيا-سكره وحال ذهاب عقله 

من أمت النعم اليت أنعم هللا عز وجل هبا على العبد بعد نعمة الدين، ولذلك وصف هللا الدين 
 مع العقل أبنه نور على نور.

ن مفإذا جاء اإلنسان يوِصي بقرابته وأوليائه إىل شخص فعليه أن ينتبه هلذه اجلوانب املهمة 
اكتمال العقل، فقد يكون عاقالً ولكنه غري مكتمل العقل، فينظُر إىل الشخص الذي ُعرف 
بسداد الرأي، فمثالً: إذا كان الذي يريد أن يوصي غنيًا ثرايً، فينبغي أن يتنبه إىل جانب 
حفظ املال وتنميته، فإذا ُوجد الشخص املعروف حبسن النظر يف تنمية األموال واستثمارها 

يه ابلقيام على أمواله؛ ألن مال اليتيم حيتاج إىل ذلك، وهذا أكمل وأفضل، فُيحفظ عهد إل
روا يف أموال اليتامى ال أتكلها  املال وينمو، ولذلك قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: )اجت 

 الصدقة( .

ة بفندب إىل أن يكون الويل ممن حُيسن النظر يف استثمار األموال وحسن رعايتها، وهذه املرت
مرتبة األحسن واألكمل، أما إذا مل جيد املوصي من حُيسن تنمية أموال أيتامه؛ فليبحث عن 
الشخص الذي ُعرف ابحليطة واحلذر واخلوف يف حفظ األشياء، وله أن خيتربه حىت يعلم 
أمانته وحفظه، حىت إذا لِقي هللا جل جالله ووقف بني يدي هللا وأبناؤه خصومه فيمن وال هم 

 ل: رضيت هلم ما أرضاه لنفسي.عليه يقو 

فعليه أن يـَْنظُر وكأنه يتيم من هؤالء اليتامى، فينظر الذي يُرَضى يف حفظه ورعايته هلذه 
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 األموال، سواء كان من القرابة أو من غريهم.

فاإلنسان عندما ال جيد من حُيسن االستثمار، أو وجد رجاًل يستثمر األموال ولكنه خياطر 
ى شخصاً غريه ال يستثمر، لكنه إذا أمسك شيئاً حفظه حىت يؤديه عل يف استثماراته، ووجد

أمت وجوه؛ فحينئٍذ جتتنب جانب املخاطرة، وتعهد أببنائك إىل من ُعرف ابحلفظ، فاحلفظ 
حسن واالستثمار أحسن، لكن حينما كان االستثمار فيه خماطرة وصاحبه ال يُعرف ابحلذر، 

لنظر لم ال خياطر لنفسه، فكذلك أليتامه الذين أُمر ابفتعدل إىل من يعرف ابحلفظ؛ ألن املس
 يف مصاحلهم.

كذلك أيضًا عليه أن يبحث يف األمور الدنيوية من انحية أخالق الرجل يف دينه وحسن 
معاملته؛ ألن أيتامه من بعده رمبا احتاجوا أن يدخلوا على هذا الرجل املرة بعد املرة، وقد 

ده حيسن حفظ األموال أو استثمارها، لكن أخالقه شرسة يكون الرجل فظاً غليظاً، فقد جت
ومعاملته سيئة؛ فيعيش اليتيم حتت القهر، فال يستطيع أن يبث حاجته وأن يبث حزنه، وال 
يستطيع أن يسأل حاجته، أو أن يصل إىل ماله ومالُه بني يديه، فال ينبغي أن يويل عليهم 

ف واحللم عي فيه األخالق الطيبة، والتواضع واإللمن ُعرف ابلشدة واألذية والتضييق، وإمنا يُرا
ان كوالرمحة، ويوصيه بتقوى هللا عز وجل، وحسن النظر يف أيتامه وأوالده من بعده، وقد 

 (1)رمحهم هللا حيتاطون يف هذا األمر كثرياً.."  السلف الصاحل
 "تعارض طاعة الوالدين مع حب الصدقة واإلنفاق .557

 

Q  اً، ولكن والدي وإخويت يطلبون مين أن أاتجر أبموايل مما أحب أن أتصدق من مايل كثري
 يقلل من نصييب يف الصدقة، فأيهما أفضل؟

A  دين ودنيا، دنيا وآخرة، أيها أفضل؟ ال شك أنك إذا قصدت من إمساك املال بر الوالد
ر: و والسمع والطاعة للوالد، ونويت أنه لو مل أيمرك الوالد لتصدقت فإن هللا أيجرك بثالثة أج

األجر األول: أجر الرب، وهو أعظم عند هللا من الصدقة اليت تفعلها؛ ألن النيب صلى هللا 
عليه وسلم ملا سأل عن: أحب األعمال إىل هللا؟ قال: )الصالة على وقتها، قلت: مث أي؟ 
قال: بر الوالدين( والوالد إذا أمر أبمر ال يتهم فيه مبعصية وجبت طاعته، وهو قد أمرك؛ ألنه 
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د يشفق عليك يف مصلحة لولدك أو لك، أو يراك حتمل نفسك ما ال تطيق، فحينئٍذ ق
 تكون هذه توسعة من هللا ساقها لك، وأرجو من هللا أن أيجرك حبسن نيتك.

 اثنياً: أيجرك هللا عز جل على الصدقة بنيتك؛ ألنه لو مل ينهك والدك لتصدقت.

لك حيدث عندك نوعًا من الضيق؛ ألن واثلثاً: أن هذا األمر الذي وقع من منع والدك 
الكرمي يتأمل إذا امتنع عن الصدقة، الكرمي الذي قذف هللا يف قلبه الرمحة حىت ولو كان يرب 

 والديه جتده يتأمل، وهللا يعطيك أجر األمل، هذا أمر اثلث.

فمن نعم هللا عز وجل على من أعطاه هللا الكرم وأرسل يده ابإلحسان، أنه ال يرجع يف 
 ية، وأكره ما عنده أن يرد يف عطيته، أو مينع من اإلحسان إىل الناس.عط

ومن القصص العجيبة عن امللك عبد العزيز رمحه هللا برمحته الواسعة، وكان من أكرم الناس، 
وحدث ذات يوم أنه أعطى عطية وروجع فيها، وكانت عطية كبرية جداً، ورمبا أجحفت 

القضية  هللا، فيحدث بعض الثقات الذين عايشوا هذه ببعض املصاحل، لكنه روجع فيها رمحه
أنه بعد أن روجع فيها ورأى املصلحة أن يرجع مل ينم ليلته تلك إىل الفجر، وهو يقول: عبد 
العزيز يعطي ويرجع يف عطيته! عبد العزيز يعطي ويرجع يف عطيته! فلما طلع الفجر دعا 

اءه ذي أمرت به من العطية ينفذ، وعندها جاملسئول وهو ابن سليمان رمحه هللا، وقال له: ال
 النوم رمحه هللا.

فالكرمي ال يرجع يف عطيته، وال يرضى لنفسه البخل، ولو منع من عطيته فإنه يتأمل، حىت إن 
 بعضهم ميرض وال يطيب له العيش وال هتنأ له النفس.

معه ذا سافر و يقال عن بعض الكرماء العرب وكرماء السلف رمحهم هللا القدماء: إنه كان إ
خدمه وحشمه ال ميكن أن أيكل لوحده، وكان يضع طعامه على الطريق ويقول: التمسوا 

 يل الضيف.

 فال يراتح الكرمي إال ابإلعطاء.

فيأجرك هللا األجر الثالث مبا ذكرانه، وهو كونك تتأمل أنك مل تعط الناس، وهذا هو شأن 
 من حبب هللا إليه اآلخرة.

ك، واتجر إذا كانت جتارة مباحة، وانو يف قرارة قلبك حمبتك لربك أخي يف هللا! بر والد
وحبك لإلحسان إلخوانك املسلمني، وانو يف قرارة قلبك أنك تستعني هبذه التجارة جلمع 
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 مال لصدقة أعظم، فإن هللا عز وجل يبلغك حبسن النية.

تزامه يكون ال وال شك أن الصدقة من أحب األعمال إىل هللا، وينبغي على كل من يريد أن
صادقاً وطاعته صادقة هلل عز وجل أن تكون بينه وبني هللا صدقات خفيات جيرب هبا قلوب 

ة املؤمنني واملؤمنات، ومن كانت له صدقة بينه وبني هللا كانت بينه وبني هللا وسيلة انفعة شافع
يوم  نيف الدنيا واآلخرة، فكم من كرابت فرجت بفضل هللا مث بفضل الصدقة، وإن املؤم

القيامة يف ظل صدقته يوم ال ظل إال ظله جل جالله، وإن العبد يكف عن وجهه النار 
 بفضل هللا مث ابلصدقة.

لو مل يكن يف الصدقة إال قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح: )إن 
ن من االصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ املاء النار( لكفى، قالوا: إن اإلنسان رمبا ك

أعصى الناس هلل عز وجل، ورمبا ينزل هللا به بالًء فيتصدق فيذهب عنه غضب هللا، ولرمبا 
غفر هللا ذنبه بتلك الصدقة، لكن يستدل على ذلك ابلتوفيق يف الصدقة، ومن أعظم البشائر 
 لويل هللا املؤمن ابلدرجات العلى يف الصدقات: أوالً: أنه إذا جاءه املال، ومكنه هللا منه،

نظر إىل أن هذا املال ال يغين عنه من هللا شيئاً، وأنه ال قيمة هلذا املال إال إذا اشرتى به رمحة 
هللا سبحانه وتعاىل، وهذا كان هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهدي أصحابه من 
بعده، حىت إن عائشة رضي هللا عنها وأرضاها وهي الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول هللا 

هللا عليه وسلم، كانت تكون صائمة فيأتيها عطاؤها من أمري املؤمنني معاوية رضي هللا  صلى
ت  عنه وأرضاه ثالثني ألفاً فتتصدق هبا، حىت إهنا ال تبقي شيئاً تفطر به يف ذلك اليوم، وكان

كأبيها والشيء من معدنه ال يستغرب: إن األصول الطيبات هلا فروع زاكية أبوها الذي أنفق 
كله هلل جل وعال ورسوله، وأنزل هللا من فوق سبع مساوات تزكيته أنه جمنب من النار ماله  

[ وأعطى ماله 18-17مربؤ منها: }َوَسُيَجنـَّبـَُها األَتْـَقى * الَِّذي يـُْؤيت َمالَُه يـَتـَزَكَّى  ]الليل:
له  لهلل، حىت إنه ملا هاجر أخذ ماله معه نصرة لإلسالم ونصرة هلل ولدينه عز وجل، فقا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )فجعت أهلك بنفسك، مث فجعتهم مبالك، ماذا أبقيت 
ألهلك؟ قال: أبقيت هلم حب هللا ورسوله( رضي هللا عنه وأرضاه، وجعل أعايل الفردوس 

 مسكنه ومثواه.

بٍخ بٍخ! هذا وهللا العيش! الصدقة ما مسيت صدقة إال ألهنا تدل على صدق إميان صاحبها؛ 



716 

 

نه ال يتصدق هبذه الدنيا لوجه هللا ويشرتي هبا رمحة هللا عز وجل إال من كان مؤمناً صادقاً أل
يف إميانه؛ ألن املال أيسر صاحبه، واملال له سلطان على القلوب، به سفكت الدماء، 

خُيْرِْج وَ وانتهكت األعراض، وقطعت األرحام، وهللا يقول: }ِإْن َيْسأَْلُكُموَها فـَُيْحِفُكْم تـَْبَخُلوا 
[ فاملال فتنة، ومع هذا أييت اإلنسان يريد أن يتصدق فتأتيه النفس 37َأْضَغاَنُكْم  ]حممد:

األمارة ابلسوء وتقول له: تضيع مستقبلك ومستقبل أوالدك وأهلك وذريتك! وكذا وكذا، 
ن إفيعده الشطيان الفقر، وأتتيه رمحة هللا جل وعال، فيثبت هللا عز وجل قلبه فيقول: ال، 

خزائن هللا ال تنفذ )ويد هللا مألى سحاء الليل والنهار ال تغيضها نفقة( إين أعامل هللا الذي 
ال غىن إال به سبحانه وتعاىل، فيخرج هذا املال ولو كان من أعز أمواله صدقة، وهو موقن 

 أن هللا سيخلف عليه، وأنه هو الرابح وليس خباسر.

مر على املسلمني يف املدينة جاءت عري لـ عثمان رضي ولذلك ملا جاء عام الرمادة واشتد األ
هللا عنه وأرضاه، فخرج التجار يتلقونه، فقالوا: اي عثمان! بعنا التجارة، نرحبك الدرهم 
ابلدرمهني؟ قال: أعطيت أكثر، قالوا: نعطيك ثالثة؟ قال: أعطيت أكثر، قالوا: أربعاً مخساً 

ك وما ابملدينة اتجر سواان؟ قال: إن هللا أعطاين قال: أعطيت أكثر، قالوا: من ذا الذي أعطا
ابلدرهم عشرة، إىل سبعمائة ضعف، إىل أضعاف كثرية، أشهدكم أهنا صدقة على فقراء 
املسلمني! هذا هو اإلميان والثقة الصادقة ابهلل جل وعال، أن تكون مبا يف يد هللا أغىن منك 

ذه الدنيا حىت إذا أراد هللا أن يسعده يف ه مبا يف يدك، وإن العبد أتتيه زينة الدنيا وزهرهتا
 جعل أول ما يفكر فيه أن يقدمه آلخرته.

عمر رضي هللا عنه وأرضاه يف الصحيحني ملا جاءته أرض خبيرب ما دان منها وال أجرى ماًء 
وال هنراً وال غرس شجراً، ولكن مبجرد ما فاز ابألرض وأصبحت يف ملكيته انطلق إىل رسول 

 عليه وسلم لكي يشرتي اآلخرة، فكانت الدنيا حتت أقدامهم، وكانت اآلخرة األمة صلى هللا
ملء قلوهبم، فجاء وقال: )اي رسول هللا! إين أصبت أرضاً خبيرب هي أنفس مايل، ما أصبت 
مااًل أحب إيل  من هذا املال، فماذا أتمرين فيها؟( وقد كانوا حيكمونه يف أمواهلم وأنفسهم 

 رضوان هللا عليهم.

ا أخذها مع أنه لو أخذها فهي حالل له، فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن شئت فم
تصدقت هبا وحب ست أصلها وتصدقت بثمرهتا( احلديث، فتصدق هبا رضي هللا عنه وأوقفها 
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 على فقراء املسلمني وضعفتهم.

 فأول دالئل التوفيق للصدقة الصاحلة قوة اليقني ابهلل عز وجل.

سلف كان الرج هبذه الصدقة وأحب ما يكون إليه أال يعلم به أحد، حىت اثنياً: أن خي
رمحهم هللا ال يعرفهم الفقري الذي يعطونه، فيأيت الرجل منهم متنكراً يف ظالم الليل  الصاحل

 وسواده البهيم.

وكان علي زين العابدين رمحه هللا برمحته الواسعة حيمل على ظهره الصدقات إىل بيوت األرامل 
يتام، فكان إذا جن  عليه الليل محل على ظهره الطعام، وهو إمام من أئمة املسلمني، واأل

وديوان من دواوين العلم والعمل، فكان ينطلق إىل بيوت الضعفاء والفقراء واأليتام واألرامل 
وهم يف جوف الليل، فيقرع عليهم أبواهبم، مث يعطيهم هذا الطعام، مث مل يعلم أحد أنه زين 

ن الطيب بن الطيب رضي هللا عنه ورمحه برمحته الواسعة وأابه وجده، وهذه ساللة العابدي
 طيبة من ذرية النيب صلى هللا عليه وسلم الطيبون الطاهرون.

فما علم أنه زين العابدين إال ملا تويف، ففقد ستون بيتًا من ضعفاء املسلمني ذلك الرجل 
ره رضي هللا عنه حيمل الطعام على ظهالذي يطرق عليهم يف جوف الليل أبواهبم، وكان 

وعنده من العبيد واخلدم ما ال حيصى، ولو شاء أن أيمرهم حلملوا، وملا أرادوا أن يغسلوه  
 كشفوا عن ظهره فوجدوه متأثراً من األكياس اليت كان حيملها رمحه هللا برمحته الواسعة.

ل وعال، التجارة مع هللا جفالذي يشرتي رمحة هللا عز وجل هو الرابح، الصدقة هي الربح و 
[ من هو 245وهللا جل وعال يقول: }َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا  ]البقرة:

السعيد املوفق الذي يضع يف دواوين اآلخرة صدقاته صادقات من قلبه املؤمن املوقن بربه 
مل الفقر وأتجل وعال؟! وأعظم ما تكون الصدقة أن تصدق وأنت شحيح صحيح ختاف 

الغىن، أختاف أن أتتيك مهوم املستقبل؟ ال تبالغ، اإلسالم وسط، لكن يف بعض األحيان 
يبالغ اإلنسان يف تقدير األمور، حىت إنه حيجم عن الصدقات، فإذا كان اإلنسان صحيحاً 
شحيحًا خياف الفقر وأيمل الغىن، وتزينت له الدنيا بزينتها، مث جاءه نداء هللا جل وعال، 

تذكر ما عند هللا فرفض الدنيا ووضعها حتت قدميه؛ فإن هللا ال يضيع أجر من أحسن و 
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 عمالً.

 (1)ووهللا مث وهللا." 
 "حكم إعجاب املرء بنفسه عند اطالع الناس على صاحل عمله .558

 

Q :[ أن من عمل 6ذكر احلافظ ابن كثري يف قوله تعاىل: }الَِّذيَن ُهْم يـُرَاُءوَن  ]املاعون
 فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك، أن هذا ال يعد رايًء، فما توضيح ذلك؟عمالً هلل 

A  هذا كالم صحيح ومعترب؛ ألن الرايء يكون يف ابتداء العمل، فيعمل من أجل أن يراه
[ ، 142الناس، قال تعاىل: }َوِإَذا قَاُموا ِإىَل الصَّالِة قَاُموا ُكَساىَل يـُرَاُءوَن النَّاَس  ]النساء:

وف ءً قبل التلبس ابلفعل، وأثناء الفعل؛ لكن بعد الفراغ من الفعل تبقى مسألة التشفهو ابتدا
 والطلب والتحدث، فاألكمل أال يتحدث بطاعته، وأال يطلع أحداً على طاعته.

وتبقى مسألة خفاء العمل، وخفاء العمل ال عالقة له ابلعمل نفسه؛ ألنه إذا صلى وقام 
فقد أصاب املوعود عليه شرعًا لكن تبقى مسألة حبوط بطاعته على أمت الوجوه وأكملها 

 -والعياذ ابهلل-العمل بعد ثبوته، واحلبوط قد يكون بغري الرايء، فقد حيبط عمل اإلنسان 
 بسبب ذنب.

بباً يف حبوط العمل، س -والعياذ ابهلل-فرفع الصوت عند النيب صلى هللا عليه وسلم قد يكون 
قد حيبط عمل اإلنسان بعقوق والديه؛ ألن هللا حيكم وال ونسأل هللا السالمة والعافية، و 

معقب حلكمه، فيغضب على عبده فيحبط عمله، إال أن هناك أمورًا بنيَّ أهنا من أسباب 
 حبوط العمل والعياذ ابهلل.

وقد يكون العمل صاحلاً صحيحاً، لكن إن اطلع الناس على عمله فأعجب ابطالعهم فإننا 
حيب ذلك ويقصده ومل يتيسر له أثناء العمل، وكان حيب حصول ننظر يف ذلك، فإذا كان 

ته يعمل للناس، فيكون قادحاً يف إخالصه وإراد -نسأل هللا السالمة والعافية-ذلك له فهذا 
 وجه هللا عز وجل، ومؤثراً يف عمله.

رمحهم هللا يتحرون يف األعمال الصاحلة الصواب والسنة، فال  كان السلف الصاحلولذلك 
يعملون أي عمل إال إذا كان عندهم حجة ودليل، وخيافون من األعمال أن تكون على غري 

                                         
 308/17شرح زاد املستقنع للشنقيطي، حممد املختار الشنقيطي  (1)
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هنج الكتاب والسنة؛ ألن أهم شيء الصواب يف العمل حيث يكون موافقاً للكتاب وهدي 
 السنة.

 إىل ب احلميدة؛ ألن هللا ال ينظر إىل قول قائل والوبعد الصواب أتيت اآلاثر الطيبة والعواق
 عمل عامل إال إذا كان صواابً، قال تعاىل: }َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا لَِقاءَ َرب ِِه فـَْليَـْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا 

[ ، وال حيكم للعمل ابلصالح إال إذا كان على وفق الكتاب وثبت هبدي 110]الكهف:
 م.رسوله صلى هللا عليه وسل

حيملون هم الصواب أواًل، مث حيملون هم اإلعانة على الصواب،  كان السلف الصاحلوقد 
ولذلك قال صلى هللا عليه وسلم: )أسألك العزمية على الرشد( ، فكم من صواب تعلمته، 
وكم من حق ُدللت عليه وأُرشدت إليه، ولكن ما أعنت عليه، فقيام الليل من منا جيهل 

من منا يقوم وصيام يوم وإفطار يوم، أو صيام اإلثنني واخلميس  فضله وعظيم أجره لكن
وغريها من األعمال الصاحلة من منا يعمل هبا؟ ولذلك كان صلى هللا عليه وسلم يسأل هللا 
املعونة على الرشد، ولذلك قال هللا عن أهل الكهف: }َوَهيِ ْئ لََنا ِمْن أَْمراَِن َرَشًدا  

 [ .10]الكهف:

للصواب ويعان على القيام ابلعمل، حيمل هم اإلخالص فيه، فال يفعل وال وبعد أن يوفق 
يقول شيئاً إال ألجل هللا عز وجل، وأبغض شيء إليه أن أحداً يطلع على ما بينه وبني هللا 
عز وجل؛ ألنه يعرف لذة مناجاة هللا سبحانه وتعاىل، وفضل املعاملة مع هللا سبحانه وتعاىل، 

أكمل العمل وأطيبه ما كان خالصًا هلل عز وجل، وال شيء أعظم يف ويعلم علم اليقني أن 
 جلب اإلخالص من إخفاء األعمال وسرتها.

يضربون األمثلة الرائعة يف هذا، حىت ذكر اإلمام احلسن البصري  كان السلف الصاحلولذلك 
 رمحه هللا أن الرجل رمبا مجع القرآن يف قلبه عشرين سنة ال يشعر به أحد.

د الرجل من أصلح الناس وأكثرهم عبادة وقياماً، وال ميكن ألحد أن يطلع على ولرمبا جت
ذلك، حىت لرمبا يسافر معه غريه وإذا به يرتك قيام الليل أمامه حىت ال يشعر أحد مبا بينه 

 وبني هللا عز وجل.

وا لذة قوهذه مرتبة ال يعطيها هللا إال خلاصة أحبابه وأصفيائه الذين يريد هلم إرادة وجه، وذا
 املعاملة مع هللا سبحانه وتعاىل.



720 

 

فإذا وفق لإلخالص محل هم القبول، ويعمل للقبول أسبابه اليت منها أال يعلم أحد عمله، 
فأبغض شيء إليه أن يطلع غريه على عمله، حىت إنه يضيق صدره وحيزن ويتأمل إذا اطلع 

 أحد على حسنة أخفاها فيما بينه وبني هللا عز وجل.

وهؤالء هم األولياء الذين ُيضرب هبم املثل، ومل يكن األولياء -عن بعض الصاحلني ومما ذكر 
يت يف أنه قال: صل -ِبر السبح، وال إبطالة األكمام والعمائم، وإمنا كانوا أولياء هلل حبق

جلالس  وإين-املسجد احلرام صالة االستسقاء، فلم يفت الناس، حىت إذا انتصف النهار 
ذا برجل موىل أسود دخل املسجد، فركع وسجد، وكان يظنين انئماً، فإ -ابملسجد مضطجع

فسمعته يقول يف سجوده: اللهم إن بعبادك وبالدك وهبائمك من اجلهد والبالء ما ال يشكى 
 إال إليك، اللهم أغث العباد والبالد.

 اللهم أغث العباد والبالد.

 اللهم أغث العباد والبالد.

، ف السماء وميطر الناس، قال: فعظم عندي الرجل، فتبعتهفلما تشهد إذا ابلسحابة تنتص
فدخل إىل أشبه ما يكون ابلرابط فتبعته، فلما جلس واستقر سلمت عليه وقلت له: من 

 أنت يرمحك هللا؟ قال: وما شأنك يب؟ قلت: إنه مل خيف علي  مكانك ابملسجد.

 قال: أو قد اطلعت على ذلك؟ قال: نعم.

صلى وسجد، وقال: اللهم انكشف ما بيين وبينك، فاقبضين إليك قال: أمهلين وأنظرين، ف
 غري مفتون.

 قال: وهللا ما رفعته إال ميتاً.

فكانوا خيافون من ظهور أعماهلم حىت كان من أمرهم ما ذكر، وأويس القرين رمحه هللا ملا 
 لاكتشف أمره غاب عن الناس، وبسبب أنك ختفي ما بينك وبني هللا من األسرار واألعما
 الصاحلة يورثك هللا بذلك حب العباد، ويضع لك بذلك القبول يف السماء ويف األرض.

ولذلك كانوا يقولون: إن العبد يستوجب من هللا حمبة خلقه على قدر ما بينه وبني هللا من 
اخلوف، وكان اإلمام مالك رمحه هللا مهاابً، فإذا جلس ال يستطيع أحد أن يتكلم يف اجمللس، 

السائل ال يستطيع أن يعيد سؤاله مما ألقى هللا عليه من اهليبة، كما قيل: أييت وإذا سأله 
اجلواب فال يراجع هيبة والسائلون نواكس األذقان يقول حممد بن احلسن: جلست بني يدي 
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وهللا ما هبتهم  ف -ثالثة خلفاء من احمليط إىل احمليط سادوا الدنيا-اهلادي واملهدي والرشيد 
 بني يدي مالك. كهيبيت ملا جلست

يقول سحنون رمحه هللا: وال نظن ذلك إال بشيء بني مالك وبني هللا، فإنك تعامل؟ تعامل 
ملك امللوك وجبار السماوات واألرض، فماذا تريد منه اطالع الناس على صالتك وزكاتك؟ 
وماذا تريد عند الناس؟ لو أن الناس مدحوك اليوم ذموك غداً، وكم من عبد تقي نقي أخوف 
ما عنده وأكره أن يشعر الناس به؛ ألنه يعلم أنه ال أمن له إال عند هللا، وال عز له إال من 
هللا، وال كرامة له إال من هللا، فماذا نريد عند الناس؟ قال تعاىل: }ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوال 

 [ .9ُشُكورًا  ]اإلنسان:

لشيء بينه أو يظن به خرياً؛ ألنه يريد افأبغض شيء إليه أن أييت أحد من الناس يثين عليه 
وبني هللا، فالذي لآلخرة لآلخرة، والذي للدنيا للدنيا، وأمور العبادة والطاعة ينبغي لإلنسان 
دائماً أن خيفيها فيما بينه وبني هللا عز وجل، وال يطلع عليها أحداً، واحملروم من حرم، فإذا 

رف شعب صرف قلبه إىل الدنيا، وتنص -ة والعافيةنسأل هللا السالم-أراد هللا أن خيذل عبده 
القلب إىل الدنيا، حىت إن طالب العلم تنصرف شعب قلبه مبدح الناس له والثناء عليه 
واإلشادة به، ومبوقفه يف املأل وحمبته لالستشراف وحمبته للظهور، وهي وهللا قاصمة الظهر 

 والعياذ ابهلل.

عبة لآلخرة، وتؤخذ لغري هللا ال هلل، فتؤخذ ش فتؤخذ شعب القلب شعبة شعبة للدنيا ال
والعياذ -شعبة، وتنقض كالبيت يهدم لبنة لبنة، حىت ميسي ويصبح وليس يف قلبه مثقال ذرة 

 من اإلميان، وعندها ال يبايل هللا به يف أي أودية الدنيا هلك. -ابهلل

راهيته، والنفوس وب على كميقته هللا مقتاً فتجمع القل -نسأل هللا السالمة والعافية-وعندها 
على النفور منه، ولو كان أعبد الناس لساانً، ولو كان أصبحهم وجهًا وأحياهم منطقًا فإن 

 هللا ميقته.

فالعبد يعامل هللا ال يعامل أحداً سواه، وكم من إنسان أحب الناس فمدحوه، واستدرجه هللا 
شرت ذم فيه مبذمة واحدة فانتعز وجل، واجتمعت له القلوب، واجتمع له الناس، فجاء يوم 

يف الناس، فسبوه كما مدحوه، ووضعوه كما رفعوه، وأذلوه كما أعزوه، وأهانوه كما أكرموه، 
 فتمىن أنه مل يعرفه أحد.
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فال يلتفت اإلنسان إىل الناس، وسالمة العبد فيما بينه وبني هللا أن يفر من هللا إىل هللا ال 
إىل املخلوق، فال يدعو من دون هللا ما ال يضره وما ال إىل الناس، وأن يفر إىل اخلالق ال 

ِشرُي  ينفعه كما قال تعاىل: }يَْدُعوا َلَمْن َضرُُّه أَقـَْرُب ِمْن نـَْفِعِه لَِبْئَس اْلَمْوىَل َولَِبْئَس اْلعَ 
 [ .13]احلج:

اإِلنَس وَ  فاهلل يناديك ويدعوك أن تكون معه، أن تكون له، قال تعاىل: }َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ 
[ ، فتعبده ابإلخالص وتعمل الطاعة هلل، فتتعلم وتتصدق 56ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن  ]الذارايت:

 وتركع وتسجد وتصلي هلل وحده.

فالواجب على املسلم دائمًا أن يوطن نفسه إلرادة وجه هللا، وما أطيب العيش ولن يطيب 
عاىل: كون سعيدة طيبة إال ابهلل، قال تإال ابهلل، وما أطيب احلياة وما أسعدها وال ميكن أن ت

[ فمضى: )وهو مؤمن( موحد 97}َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن  ]النحل:
خملص يريد وجه هللا سبحانه وتعاىل، أي: وهللا لنحيينه حياة طيبة، وإذا وعد هللا ابحلياة 

يها هلل، ك أن العبد إذا بلغ هذه املرتبة اليت يقول فالطيبة فإن هللا ال خيلف امليعاد، وال ش
ويعمل فيها هلل، ويتمىن فيها أن عمله فيما بينه وبني هللا ال يراه أحد، وال يشعر به أحد، وال 
حيس به أحد أدرك هذا األجر، وإين ألعرف علماء كانوا قوامني ابلليل صوامني النهار، حىت 

الناس لبساطته وتواضعه، وال تشعر أنه ذاك العابد إن الواحد منهم إذا أصبح جتده مع 
 الصاحل، وكله من اخلفاء.

 (1)وجتد الواحد منهم جيلس يف خلوته فيبكي ويتفطر قلبه من خ." 
 "معىن القذف .559

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم األمتان األكمالن على خري 
 وصحبه ومن سار على سبيله وهنجه إىل يوم الدين.خلق هللا أمجعني، وعلى آله 

أما بعد: فيقول املصنف رمحه هللا تعاىل: ]ابب حد القذف[ القذف يف لغة العرب: الرمي، 
يقال: قذف ابلشيء إذا رماه، واملراد به يف الشريعة املعىن اخلاص وهو الرمي ابلفاحشة، 

وعلى هذا إذا اهتم شخٌص شخصًا وقذفه وقولنا: ابلفاحشة، املراد هبا الزان أو اللواط، 
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ابلفاحشة زانً أو لواطاً؛ فإنه قاذف، والعرب جتعل هذا املعىن اخلاص من معاين الرمي، ويقال: 
رماه، إذا اهتمه، فالرمي هو التهمة: رماين أبمر كنت منه ووالدي بريئًا ومن أجل الطوي 

اجتمع فيه دليل الكتاب رماين والقذف ابب عظيم، وهو حد من حدود هللا عز وجل، 
والسنة، تعظيماً لشأنه، وحتذيراً للعباد منه، ومن أعظم الورطات اليت هتلك اإلنسان يف دينه، 
ودنياه، وآخرته؛ أن يكون طليق اللسان يف اهتام عباد هللا عز وجل، وإذا أرادت عيناك أن 

ام الناس، عن اهت ترى رجاًل يتقحم انر هللا على بصرية؛ فانظر إىل ذلك الذي ال يتورع
والوقوع يف أعراضهم، ويسهل عليه القبائح واألمور اليت ال تليق ابملؤمنني واملؤمنات، فإذا 
وجدته كذلك، وسهل عليه أن يلفق التهم يف الدين والعرض؛ فاعلم أنه من أعداء هللا 
ورسوله، ولو تقمص يف ذلك ثوب النصيحة وثوب اإلحسان، فإن هللا ال يطاع من حيث 

عصى، وما من مؤمن يقرأ نصوص الكتاب والسنة متجرداً إال أورثه ذلك اخلوف من اخلوض يُ 
يف أعراض املؤمنني واملؤمنات، وعلم أن اللسان يقوده إىل النار شاء أو أىب إذا مل يردعه 

 ابخلوف من هللا سبحانه وتعاىل.

ى لسان سلم احلق علولذلك حذر هللا عباده وإماءه من اخلوض يف أعراض املؤمنني، وجعل امل
رسول اهلدى صلى هللا عليه وسلم من عرف كيف يزم لسانه، فسلم املسلمون من ذلك 

 يشددون رمحهم هللا وكان السلف الصاحلاللسان، فال يتهم مؤمناً أو مؤمنة ابلزور والباطل، 
 ىليف هذا األمر أميا تشديد، فإذا أرادت عيناك أن ترى إنسااًن مؤتسيًا ابلسلف؛ فانظر إ

ذلك الورع الذي خياف هللا يف أعراض املؤمنني واملؤمنات، وإذا أرادت عيناك أن ترى عاملاً 
حبق يلتزم منهج السلف يف اخلوف من هللا ومن أعراض املؤمنني واملؤمنات؛ فانظر إىل ذلك 

 (1)العفيف اللسان، الذي يريب طالبه وأتباعه على ذلك.." 
 "أنواع القذف .560

 األعراض، اعتىن القرآن ببيانه؛ ألنه يقع بني العوام كثرياً، وهناك القذف قذفان: قذف يف
قذف أعظم منه وأشد منه، وهو حديثنا يف هذه اللحظات، ومنهد به هلذا الباب العظيم، 
أال وهو قذف العلماء، خاصة سلف هذه األمة، وقذف الصلحاء، وقذف الدعاة إىل هللا 
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لتهكم والسخرية هبم، واحلط من أقدارهم وحرماهتم، عز وجل، وأهل اخلري وأهل االستقامة، وا
 -عياذ ابهللوال-وانتقاصهم، وسهولة ذلك على اللسان، حىت يصبح اإلنسان صفيق الوجه 

ال يرعوي، وأييت أمام الناس يشهر هبم، فال عقل يردعه، وال دين مينعه، وعندها فليقل عن 
لى أمة حممد على نفسه، وليجعل نفسه ع نفسه ما شاء، وليأخذ مبفاتيح اجلنة مزكياً ومثنياً 

صلى هللا عليه وسلم كأنه حفيظ عليها ومسيطر عليها، يبدع من شاء، ويفسق من شاء، 
ويضلل من شاء، ما كنا نعرف هذا بني أهل العلم رمحهم هللا، ووهللا! لقد رأينا علماء أجالء، 

ن صاحليهم، فضاًل ع حتمر وجوههم وتصفر ألواهنم؛ إذا ذكر عوام املسلمني فضاًل عن
علمائهم، فضاًل عن خيارهم، فضاًل عن سلفهم الصاحل الذين زكتهم األمة، علماء أجالء 
أطبقت األمة على جاللة قدرهم، وحفظ مكانتهم كاإلمام أيب حنيفة رمحه هللا برمحته الواسعة، 

وق س جتد من ال علم عنده، وال فضل لديه، يتطاول على أمثال هؤالء العلماء، وكأهنم
لأللسنة!! نقول هذا؛ ألننا نعلم أن هللا سيسألنا وحياسبنا عن عدم التنبيه على ذلك، 
وسنلقيها من على ظهوران أمانة لكم ولغريكم أن حتذروا أمثال هؤالء، من يوم مشهود ولقاء 

ِلُبوَن  قَ موعود تـُْرَهن فيه األلسنة مبا قالت، }َوَسيَـْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَن
 [ .227]الشعراء:

رمحهم هللا جيرحون، لكن مىت؟ إذا بلغت احللقوم، وما كانوا يرون  كان السلف الصاحل
التجريح إال عند احلاجة املاسة، وكان الرجل منهم يرعد قلبه من اخلوف من هللا عز وجل، 

القصة و -جلس أحد أئمة احلديث فتكلم يف الرجال، فمر عليه أحد العلماء الصاحلني 
وقال له: لعلك جترح يف أقوام قد حطوا رحاهلم يف اجلنة منذ سبعني عاماً، فخر  -مشهورة

مغشياً عليه، ما قال: هذا عدو للسنة، هذا عدو للحديث، أبداً؛ ألهنم كانوا يتهمون أنفسهم 
ابخلطأ، وكان الرجل إذا تكلم يف أحد مبا جيرحه؛ يتكلم بعبارات شديدة ولكن عند احلاجة 

اسة، وال يتكلم إال يف حدود ضيقة، وأبساليب حمدودة حمسوبة؛ ألنه يعلم أنه سيسأل امل
 بني يدي هللا عز وجل عن قوله.

إن أعراض املسلمني ليست رخيصة، وما كانت أفكارهم وال عقائدهم مكشوفة أمام الناس 
ن عحىت أن الشخص يشق عن قلب الرجل، انظر يف السنة جتد فيها أدب يف كف األلسنة 

األعراض، جتد فيها وعيد شديد عن الدخول يف قلوب الناس واهتام عقائدهم، قال: )اي 



725 

 

رسول هللا! ما قاهلا إال فرقاً من السيف( ، هذا حديث واضح، ما قال: )ال إله إال هللا( إال 
ملا عاله الصحايب رضي هللا عنه ابلسيف، وما قاهلا قبل ذلك، التهمة واضحة، وبساط 

 لى أنه قاهلا فرقاً من السيف، فقتله، فقال له رسول اهلدى صلى هللا عليه وسلماجمللس دال ع
: )أشققت عن قلبه؟( وهو رجل كافر أسلم، فيقول له: )أشققت -مع هذه الدالئل كلها-

عن قلبه؟( فما زال يرددها عليه، قتله مث قال: إنه قاهلا فرقاً من السيف، وهكذا كل من قال 
ان دون أن يستبني أو خيربه عن مكنون قلبه؛ فنقول له: أشققت هذه الكلمة يف حق إنس

عن قلبه؟ ولذلك قل أن جتد إنساانً يتهم الناس إال ويقول لك: هو يقصد كذا، وهو يعين  
كذا، وإذا أراد اإلنسان أن يعلم حقيقة اإلسالم وااللتزام فليتدبر حديث رسول هللا صلى 

 (1)ون من يده ولسانه( .." هللا عليه وسلم: )املسلم من سلم املسلم
 "ما جيب على املسلم عندما ترد الشبهات من أعداء هللا .561

من هنا تدرك عظيم ضرر السرقة حينما راعى الشرع فيها قضية اخلفية لعظيم ضررها؛ ألنه 
إذا سرق املال من الشخص اهتم مجيع الناس يف األصل إال من رحم ربك، وحينئٍذ تسوء 

عض، ويف املغتصب يعرف من أخذ ماله، ويف اخلائن يعرف من ظنون املسلمني بعضهم بب
 خانه، ويف اجلاحد للعارية والوديعة معلوم من قام هبذا.

ومن هنا: فعل السارق ليس أذية لألموال فقط بل أذية إىل نفسية الناس، فمن الناس من 
ؤخذ ماله وهو ي إذا سرق ماله فقد عقله والعياذ ابهلل، ومنهم من أتخذه احلمية والقهر حينما

ال يدري من الذي أخذ، فيشك حىت يف ولده، ويشك حىت يف أقرب الناس منه، ومن هنا 
تراعى عظم شأن هذه اجلرمية، فالبعض ينظر إىل ظاهرها من كوهنا متعلقة ابألموال، ولكن 

 ال ينظر إىل ضرر املأخوذ منه.

ه ينظر إىل املقطوع يد -وهو أحقر من ذلك ودون ذلك-ومن هنا جتد من ينتقد الشريعة 
وهو اجلاين وال ينظر إىل اجملين عليه، ويقولون: كيف تقتصون من القاتل؟ هذه بشاعة، كيف 
تقتلونه؟ أيتون ويسفكون الدماء وينتهكون األعراض ويعتدون على أموال الناس مث أييت أهل 

: }أََفَمْن قوقاحلقوق ويتكلمون وينتقدون ويقولون: إهنم أهُل حقوق، وإهنم دعاٌة إىل احل
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[ ، فريون أهنم دعاة للحق، وأنه ال ميكن أن تقطع 8زُيِ َن َلُه ُسوءُ َعَمِلِه فـََرآُه َحَسًنا  ]فاطر:
اليت  وال ينظرون إىل األعراض -قاتلهم هللا-اليد، ويقولون: ما هذه البشاعة يف اإلسالم؟ 

نظرون إىل رون إىل هذا، بل يتنتهك، والدماء اليت تسفك، واألموال اليت تسرق، أبداً ما ينظ
 اجملرم ويقولون: وراءه أسرة وعائلة، وهم هبذا يعينون أهل اجلرائم على جرمهم.

فلو كانوا أهل حقوق حبق لنظروا إىل الطرفني، وأنصفوا الطرفني، حىت حينما نقول هلم: هذا 
أن  نقاتل، هذا قتل غريه، فكما سلب غريه نفسه سنسلبه نفسه، وما ظلمناه، فال ميك

ينظروا إىل املقتول! وهذا عني الظلم واجلور، وال شك أن الكافر كما قال تعاىل: }َواْلَكاِفُروَن 
[ ؛ ألن املوازين عندهم مضطربة، ولكن أهل اإلسالم هم أهل 254ُهُم الظَّاِلُموَن  ]البقرة:

آاثرها و العدل وأهل احلق بتوفيق هللا عز وجل، بصرهم هللا عز وجل فنظروا إىل اجلرمية 
وأضرارها، وحجم ما اكتسبت األيدي، وأعطوا كل جرمية حقها أبمر هللا سبحانه وتعاىل، 
فالسارق ما دام أنه سرق فإنه ال ميكن أن ينزجر إال إذا قطعت يده، فإذا قطعت يده وحدث 
نفسه ابلسرقة مرة اثنية إذا بيده تذكره ابلعقوبة وعندها يرتدع، ولو جئت ابلسراق ووقفوا 

 سارق تقطع يده هلاهلم األمر، ولوقع ذلك يف أنفسهم موقعاً بليغاً. على

ومن هنا: تطبيق حدود هللا عز وجل ليس مبنقصة وال بشاعة، وليس فيه ظلم وال ضرر وال 
أذية، ومن هنا ينبغي أن يعتز املسلم هبذا الدين ويعتز أبحكامه، وعليه بدل أن يكون مدافعاً 

هامجاً على األعداء، فيهجم عليهم ابلعكس والضد، ويقول: عن شبهات األعداء أن يكون م
حنن دعاة احلقوق للمجين عليهم، وأنتم دعاة حقوق للجاين، ونقول: حنن دعاة احلقوق 
للمجين عليه، واملفروض أن ينصر اجملين عليه؛ ألن اجلاين ال حيتاج إىل نصر إال بكفه عن 

تأمل اإلنسان ذكره ابجلرمية وتذكر غريه، وليظلمه وزجره عن أذيته للناس، فتقطع اليد حىت ت
أن  -عياذ ابهللوال-حينما يصبح اجملرم جمرماً فيسرق، فإذا قطعت يده يكون بني أمرين: إما 

يبقى سارقاً فيذهب ويعيش بني السراق، فكلما أصبح وأمسى يذكرهم بيده، ألن من ينظر 
 ت.إليه يتذكر عاقبة السرقة، فهي من أبلغ املواعظ والعظا

وأما إذا رجع واتب إىل هللا زجر غريه، فإذا نظر إىل يده مقطوعة هاب السرقة وهاب أموال 
الناس، ويف ذلك آايت وعظات ابلغات، وكفى ابهلل عز وجل عليماً حكيماً، ولطيفاً خبرياً، 

 يضع الشدة يف موضعها، ويضع اللني يف موضعه، وال ينبئك مثل خبري.
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 ا وما كاان لنهتدي لوال أن هداان هللا، لقد جاءت رسل ربنا ابحلق.فاحلمد هلل الذي هداان هلذ

والكلمة األخرية: أننا نوصي يف هذا الزمان أبمر مهم جداً وخاصة يف مسائل احلدود ومسائل 
الشبهات اليت ترد على اإلسالم عموماً، أال وهي: مسألة التمسك ابحلق، فما عليك من 

هم هللا واألئمة رمح كان السلف الصاحل، وانظر كيف إرجاف املرجفني، وسخرية الساخرين
يف زماهنم، فرتد الشبهات حىت قالوا: كيف تقطع اليد بربع دينار وجيب ضماهنا بنصف دية؟ 
وهذا من القدمي، وللشر أهله؛ فهم ال خيرصون وال يسكتون؛ ألن هللا ابتلى هبم أهل احلق، 

َنًة أََتْصربُوَن  ]الفرقان: قال تعاىل: }َوَجَعْلَنا بـَْعَضُكْم لِبَـْعضٍ  [ قال هللا: )أََتْصربُوَن( 20ِفتـْ
 وهذا يقتضي أن نصرب على احلق.

من  وحينما يتبجح أعداء اإلسالم، وأعظم -سواًء يف السرقة وغريها-فأثناء إيراد الشبهات 
 هذا أن يتبجح من هو من بين جلدتنا أبمور فيها استخفاف ابلشريعة أو استهزاء؛ فعلى كل

مسلم أن أتخذه الغرية واحلمية هلذا الدين، غرية احلق ال غرية الباطل، ومحية الدين ال محية 
اجلاهلية، ومن غار حلق هللا أحبه ربه، فإن الغرية على احلق تزكي نور اإلميان يف القلوب، 
ومن غار على حق هللا عز وجل وأتمل ومتعر وجهه جني من العذاب، فإنه إذا كان اإلنسان 

بًا مبا يقوله أهل الباطل ويدافع عنهم أو يهون من أمرهم دون أن يرد عليهم ودون أن معج
يقارعهم احلجة فإن هذا بالء عظيم، وشر وخيم، فيوصى اإلنسان ابلصرب على احلق الذي 

 هو مؤمن به.

 -إذا أرجف املرجفون أو طعن الطاعنون أو شوش املشوشون-ومن أحب األعمال إىل هللا 
دك ثقة كاملة هبذا احلق، وأن تعتز به؛ ولذلك قال تعاىل: }َوِإْذ زَاَغِت األَْبَصاُر أن تكون عن

زُِلوا زِْلزَااًل َشِديًدا  َوبـََلَغِت اْلُقُلوُب احْلََناِجَر َوَتظُنُّوَن اِبَّللَِّ الظُُّنواَن * ُهَناِلَك ابـْتُِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوزُلْ 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسيزلزل من كان  [ ، فإذا زلزل أصحاب11-10]األحزاب:

على هنجهم يف كل زمان حبسبه، ولكن هللا تعاىل يقول: }َوَلمَّا رََأى اْلُمْؤِمُنوَن اأَلْحزَاَب قَاُلوا 
ُ َوَرُسولُهُ َوَما زَاَدُهْم ِإالَّ ِإميَااًن َوَتْسلِ  ُ َوَرُسولُهُ َوَصَدَق اَّللَّ [ 22ًما  ]األحزاب:يَهَذا َما َوَعَداَن اَّللَّ

[ ليسوا كلهم! }ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل 23مث قال هللا: }ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل  ]األحزاب:
َ َعَلْيِه  ]األحزاب: [ ؛ ألن بينك وبني هللا هذا العهد من اإلسالم 23َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللَّ

سلمت ورضيت وكنت على قوة من واالستسالم، وإذا جاء حكم هللا عز وجل أمعنت و 
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احلق والثبات وال تتزلزل، قال أبو بكر رضي هللا عنه: )وهللا! لو منعوين عناقاً كانوا يؤدوهنا 
إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلهم عليها( وهذا بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه 

يكون؛ ألن العرب ارتدت، وسلم واحلال يف شدة وضيق، وحال املدينة كان من أصعب ما 
وكان أبشد احلاجة رضي هللا عنه إىل جيش أسامة الذي جهزه النيب صلى هللا عليه وسلم، 
ومع ذلك أمضى ما أمضاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وثبت على احلق رضي هللا عنه 

 اتً وأرضاه، فكان هذا من دالئل يقينه ابهلل عز وجل، فكل صاحب حق يثبت على حقه ثبا
يرضي هللا عز وجل؛ ألن هللا يف الفَت ينظر إىل القلوب، فمن الناس من يلني مع أهل 
الباطل، ومنهم من تنكسر شوكته، والعياذ ابهلل! وقال احلكماء والعلماء والصلحاء: الفَت 

[ ، وكل 42األنفال:]حصاد املنافقني }لِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بـَيِ َنٍة َوحَيَْيا َمْن َحيَّ َعْن بـَيِ َنٍة  
الفتنة  فتنة وراءها فتنة، فمن صرب يف الفتنة األوىل ازداد إميانه هتيئة للفتنة اليت بعدها، مث أتيت

اليت بعدها أشد من األوىل كما ثبت يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم، فكلما 
 أصبح ا كتاابً، مثانتهى مرجف جاء مرجف آخر، وقد يكون املرجف كاتباً واحداً مث أصبحو 

 إرجافاً على مستوى الدول واجلماعات، حىت يعظم اإلرجاف، ولكن هللا غالب على أمره.

الكون كون هللا، واألمر أمر هللا عز وجل، وكلمة هللا ماضية، ولتخرص األفواه، ولن يبقى إال 
قد حصل ل احلق الذي فيه كلمة هللا جل جالله، اليت سيمضيها بعز عزيز وذل ذليل، فوهللا!

هلذه األمة من النكبات والفجائع واألهوال ما ال يعلمه إال هللا سبحانه، وما انطفأ نور هللا 
يوماً من األايم، بل كلما وقعت فتنة رجع احلق أشد ضياًء ونصاعة وقوة ورهبة وهيبة؛ ألنه 

ُ أَلَْغِلنَبَّ َأاَن َوُرُسِلي إِ  [ 21 َقِويٌّ َعزِيٌز  ]اجملادلة:نَّ اَّللََّ من هللا! وأتمل قوله تعاىل: }َكَتَب اَّللَّ
أواًل: التعبري ابلكتب؛ ألن التعبري به دليل على أنه ال يغري وال يبدل، مث ما قال: كتبت، 

[ فالتعبري ابالسم الظاهر، فحينما تقول: كتبت، شيء، 21ولكن }َكَتَب اَّللَُّ  ]اجملادلة:
ك ولك مكانة أو لك قوة شيء آخر، وحينما تقول: كتب حممد، وكتب فالن، فتذكر امس
[ ، والالم هي املوطئة للقسم، أي: 21وما قال: أن يغلب، إمنا قال: }أَلَْغِلنَبَّ  ]اجملادلة:

[ توكيد }َأاَن َوُرُسِلي 21وهللا! ألغلنب، والتعبري هنا ابلغلبة، مث قال: }أَلَْغِلنَبَّ  ]اجملادلة:
َ َقِويٌّ َعزِيٌز  ]اجملاد [ ما أحد أبداً يشك يف قدرة هللا على خلقه، وهذه الشنشنة 21لة:ِإنَّ اَّللَّ

وهذا اإلرجاف من املبطلني أايً كانوا وأبي اسم تسموا، وحتت أي ستار استرتوا؛ فليكشفن 
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 هللا عوارهم وذهلم، وليلبسنهم الصغار كما ألبس من قبلهم، وهللا عز وجل له حكم.

زاء ابلدين جفون، والكت اب يكتبون ما فيه استهومن هنا جتد يف بعض الفرتات املرجفني ير 
أو سب هلل عز وجل والعياذ ابهلل، فيتمعر قلب املؤمن، ويرفع هللا درجاته هبذا التمعر مبا ال 
يبلغها بكثرة صالة وال صيام، ولرمبا تسمع مبن يطعن يف كتاب هللا، أو يف سنة النيب صلى 

لذي وجل، فتجد ذلك السفيه املغمور املتهتك اهللا عليه وسلم، أو يف حد من حدود هللا عز 
ال دين عنده وال عقل يلمز اإلسالم أو يلزم األخيار، مث جتد أن هذه الكلمة هلا أثر يف قلبك 
فتتأمل وتتغري، ومن الناس من مينعه قول أهل الباطل النوم! وكان بعض العلماء قد ميرض! 

 (1)هنى وقال: }َوال حَتَْزْن َعَل." وإن كان األمر ال ينبغي أن يبلغ هذا؛ ألن هللا 
 "كيفية التعامل مع كل ما يزعزع وحدة املسلمني .562

 

Q  لقد حرص اإلسالم على وحدة الصف، وعدم تفرق اجلماعة، ولذلك شرع قتال أهل
البغي، فكيف يتأتى للمسلم أن حيافظ على مجاعة املسلمني، وكيف يتعامل مع كل ما يزعزع 

 ذلك أاثبكم هللا؟

A هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على خري خلق هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله. ابسم 

أما بعد: فالنصوص يف الكتاب والسنة واضحة يف لزوم مجاعة املسلمني، والسمع والطاعة 
إلمامهم، وجاءت النصوص عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي من معجزاته اليت 

أخرب صلى هللا عليه وسلم عما يكون بني يدي الساعة من تضمنت اخلرب واإلنشاء، حيث 
فَت األئمة، ومن حدوث اجلور والظلم، وهضم احلقوق، ولكن أمر ابلصرب ولزوم مجاعة 

 املسلمني وعدم اخلروج عليهم، وهذا هو األصل عند أهل السنة واجلماعة.

لم السمع ء املسويف الصحيحني عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )على املر 
والطاعة( وقال الصحايب كما يف أكثر من حديث: )ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
على السمع والطاعة، وأال ننازع األمر أهله( ، وقال صلى هللا عليه وسلم: )امسعوا وأطيعوا 

ور جلوإن أتمَّر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة( وملا ذكر صلى هللا عليه وسلم أئمة ا
والظلم؛ قالوا: )اي رسول هللا! أفال نناجزهم ابلسيوف؟ قال: ال، ما أقاموا فيكم الصالة( 
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 وهذا نص صريح واضح يف عدم اخلروج.

ومن نظر إىل حال السلف الصاحل من الصحابة رضوان هللا عليهم، والتابعني هلم إبحسان، 
ى طلبة العلم، ولكن ينبغي علجيد هذا جلياً واضحاً، وال أظن أن هذا خيفى على أحد من 

طالب العلم مع هذا كله أن ينصح وأن يبني احلق، سواء كان ملن خيطئ، أو ملن خيرج عن 
 مجاعة املسلمني، فيحرص على بيان مذهب أهل السنة واجلماعة له وتوضيحه.

 نوالواجب على الناس أن يلتزموا هذا األصل؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر به، وبني أ
صالح األمة موقوف عليه، ومن نظر يف اتريخ األمة وجد أن كثرياً من احلوادث واملصائب 
والفَت اليت وقعت كانت عواقبها وخيمة، والناس ينبغي عليهم أن يلتزموا هذا األصل الذي 
أمجع عليه سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني رمحهم هللا أمجعني وأحلقنا هبم غري خزااي 

 ونني، وال مغريين وال مبدلني.وال مفت

أما الواجب على املسلم فهو أن يثبت على احلق، وعليه أن يدرك أن إرضاء الناس غاية ال 
تدرك، فإذا عرف احلق عمل به وال عليه من أحد، وعليه أن يثبت وأال يضعف وال يصيبه 

اده، احلق يستمد و اخلور، وال ينتظر أن الناس جتتمع عليه، أو يكثر سواده، فاحلق ال يكثر س
قوته من نفسه، وعلينا أن ندرك أن هذا الكتاب املنزل على رسول اهلدى صلى هللا عليه 
وسلم كان فيه رجل واحد، كان يف كهف مظلم، وأشرقت به دايجري الظُْلِم والظَُلم من 

 مشارق األرض إىل مغارهبا.

المه عليه، صلوات هللا وس نزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غار حراء وهو وحده
فابتدأ بواحد وانتهى أبمم ال حيصيها إال هللا جل جالله، فاحلق ال ينصره كثرة الناس أو كثرة 
األتباع واألشياع؛ ألنه يستمد قوته من ذاته، وكل من قال ابحلق فقد صدق، وكل من قال 

درك أنه ما دام أن يبه وحكم به فقد عدل، وكل من لزم سبيله فقد استقام له دينه، وعليه 
على هذا األصل الذي دل عليه نص الكتاب والسنة، وسار عليه السلف الصاحل هلذه األمة، 
فليس عليه بعد ذلك من شيء، مبعىن أن الفَت اليت تقع واإلرجاف والتشكيك والتخذيل ال 

ن، فإن يلتفت إليه، ومن املعروف دائماً أن أهل احلق ال ميكن أن خيلو هلم زمان من فَت وحم
 هذه األمة ممتحنة.

فعجب وهللا! خليفة راشد من العشرة املبشرين ابجلنة هو عثمان رضي هللا عنه يقتل يف 
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الشهر احلرام، يف البلد احلرام، ِبوار قرب النيب صلى هللا عليه وسلم، صائماً، وهو ابن مثانني 
عيف، ومن ضعيفة فهو الضسنة، على كتاب هللا! أمة ممتحنة لكنها وهللا قوية، ومن ظن أهنا 

ظن أهنا خمذولة فهو املخذول، احلق ال يقوى ابلناس وال يقوى ابلشعبية وال يقوى ابلكثرة، 
[ ما قال أبهل 18احلق يستمد قوته من ذاته: }َبْل نـَْقِذُف اِبحلَْقِ  َعَلى اْلَباِطِل  ]األنبياء:

 [ .18ياء:َمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق  ]األنباحلق: }َبْل نـَْقِذُف اِبحلَْقِ  َعَلى اْلَباِطِل فـََيدْ 

فعلى كل طالب علم وعلى كل إنسان إذا علم مذهب أهل السنة واجلماعة يف لزوم مجاعة 
 املسلمني أال يلتفت إىل إرجاف املرجفني، وال إىل تثبيط املثبطني، عليه أن يثبت وأال يبايل

 هللا من صواب، وما حرمه من غريه.أبحد، وسيأيت اليوم الذي يرى فيه عاقبة ما أهلمه 

كذلك أيضاً على املسلم أن يبذل ما عنده، إذا رأى إنساانً حيتاج إىل النصيحة نصحه، كم 
من شباب من أبناء املسلمني ينتظرون من يبني هلم احلق والصواب والرشد، فإذا وجد أحداً 

ن مناظرة هؤالء هم؛ ألحيتاج إىل التوجيه وجه وال يشتغل أبهل الفَت، وال يضيع وقته مع
ان السلف وكوكثرة مناظرهتم إذا مل يكن عند اإلنسان علم ال أيمن أن يقع يف قلبه شيء، 

رمحهم هللا حيذرون من أهل األهواء واجللوس معهم وكثرة مناظرهتم؛ ألنه ال أيمن  الصاحل
 اإلنسان أن يقذف يف قلبه شيء.

 به، وال مينعك هذا أن تنصح من إذا عرفت احلق فتمسك به، وهذا الذي تعبدك هللا
يستنصح، أو تقيم احلجة على من جيهل، أو هتدي من ضل، وأهم من ذلك كله هو أن 
تتمسك ابحلق، وأال تلتفت إىل من خيذلك أو يثبطك عنه، نسأل هللا بعزته وجالله أن يثبتنا 

 على ذلك، وأن يلهمنا الرشد.

ة هللا عليه وسلم يقول: )من فارق اجلماع مجاعة املسلمني أمرها عظيم، ولذلك النيب صلى
وترك الطاعة فمات؛ فميتته ميتة جاهلية( فعلى اإلنسان أن يسأل مجاعة املسلمني وإمامهم، 
وقال صلى هللا عليه وسلم كما يف الصحيح من حديث أيب هريرة يف األئمة واحلكام: )يصلون 

ألون ي: هم يتحملون األخطاء ويسلكم، فإن أصابوا فلكم وهلم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم( أ
أمام هللا عز وجل، وحياسبون عن أمة حممد صلى هللا عليه وسلم، ولكن على اإلنسان أن 

 يؤدي احلق الذي عليه.

ومن هنا فالواجب على طالب العلم أن يتمسك مبذهب أهل السنة واجلماعة، وأن يلزم هذا 
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عزته وجالله و وال يعلى عليه، نسأل هللا باألصل، وأال يبايل مبن يشككه أو يوهنه، فاحلق يعل
 (1)أن يعيذان من الفَت ما ظهر منها وما بطن، وهللا تعاىل أعلم.." 

ْلَفاُظ َذاُت الصِ َلِة: .563 َِ  "اأْل

 اْلُمْحَداَثُت: -أ 

ُموِر: َما ا احْلَِديُث نَِقيُض اْلَقِدمِي، َواحْلُُدوُث: َكْوُن َشْيٍء بـَْعَد َأْن ملَْ َيُكْن. َوحُمَْداَثتُ  - 4 ُِ أْل
ْشَياِء الَِّتي  َِ ْهَواِء ِمَن اأْل َِ ُ  ابـَْتَدَعُه أَْهل اأْل ى َغرْيَِها. َويف احْلَِديِث: َعلَ  َكاَن السََّلف  الصَّالح

ُموِر ) ُِ ُكْم َوحُمَْداَثِت اأْل ا يف  ( َواْلُمْحَداَثُت مَجُْع حُمَْدثٍَة اِبْلَفْتِح، َوِهَي: َما ملَْ َيُكْن َمْعُروفً 1ِإايَّ
ْعىَن ( َوَعَلى َهَذا اْلَمْعىَن تـَْلَتِقي اْلُمْحَداَثُت َمَع اْلِبْدَعِة َعَلى اْلمَ 2ِكَتاٍب َوالَ ُسنٍَّة َوالَ ِإمْجَاٍع. )

 الثَّاين.

 

 اْلِفْطَرُة: -ب 

ُ اخْلَْلَق: َخَلَقُهْم َوَبدَ  - 5 ُهْم، َويـَُقال: َأاَن َفطَْرُت الشَّْيَء أَ اْلِفْطَرِة: ااِلْبِتَداءُ َوااِلْخرتَاُع. َوَفطََر اَّللَّ
 وِيَِّة.( َوَعَلى َهَذا اْلَوْجِه يـَْلَتِقي َمَع اْلِبْدَعِة يف بـَْعِض َمَعانِيَها اللُّغَ 3َأْي: َأوَّل َمِن ابـَْتَدأَُه. )

 

 السُّنَُّة: -ج 

( قَال َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم: َمْن 4َئًة. )السُّنَُّة يف اللَُّغِة: الطَّرِيَقُة، َحَسَنًة َكاَنْت َأْو َسي ِ  - 6
 َسنَّ 

__________ 

 3( حديث: " إايكم وحمداثت األمور. . . " سبق مطوال وخترجيه ورد يف ف / / 1)
 ( لسان العرب والصحاح للجوهري مادة: " حدث ".2)

 ( لسان العرب والصحاح مادة: " فطر ".3)

 (2)باح واملغرب مادة: " سنن ".." ( لسان العرب والصحاح واملص4)

                                         
 393/11شرح زاد املستقنع للشنقيطي، حممد املختار الشنقيطي  (1)
 8/24املوسوعة الفقهية الكويتية، جمموعة من املؤلفني  (2)
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 "الفصل األول: مدخل إىل عامل السرية النبوية .564

 املبحث األول: أمهية علم السرية النبوية يف حياة املسلمني

... 

 الفصل األول: املدخل إىل علم السرية النبوية

 املبحث األول: أمهية علم السرية النبوية يف حياة املسلمني

 هللا عليه وسلم العطرة، سجال حافال ابملآثر، مليئا ابملكرمات، مفعماإن لسرية النيب صلى 
ابلفضائل والدروس، إهنا كثرية املواعظ والعرب اليت تنبض ابلنور، وترشد إىل اخلري، وتوقظ 
اهلمم، وتشحذ العزائم، وتزيد اإلميان، وترسم الطريق إىل مرضاة هللا عز وجل، وتضع املعامل 

 ني.أمام الدعاة واملصلح

إهنا جتسد القيم العليا واملبادئ الرفيعة يف شخص النيب حممد صلى هللا عليه وسلم، واقعا 
حمسوسا حلياة كرمية فاضلة، سار على هديها الصحابة األجالء رضي هللا عنهم، ومن جاء 
بعدهم من التابعني واتبعيهم إبحسان، فاستنارت العقول، وصلحت القلوب، وزكت النفوس، 

 ألخالق، فكانوا حبق خري أمة أخرجت للناس.واستقامت ا

يعلمون أبناءهم هذه السرية كما يعلموهنم السورة من القرآن،  كان السلف الصاحللقد 
فنشؤوا على الفضائل، وهنضوا إىل املكارم، وطمحوا إىل معايل األمور، واختذوا من الرسول 

اء أثره ينالون ابتباعه واقتفصلى هللا عليه وسلم مثال أعلى، ومنارا شاخما، وقدوة حسنة 
 ( .1والعمل بسنته خري الدنيا وسعادة اآلخرة )

يقول تعاىل يف حمكم التنزيل: }وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا واتقوا هللا 
 [ .7إن هللا شديد العقاب  ]احلشر: 

  ]آل عمران: لكافرينويقول تعاىل: }قل أطيعوا هللا والرسول فإن تولوا فإن هللا ال حيب ا
32. ] 

__________ 

 (1).." 13، وانظر كذلك مصادر السرية وتقوميها: ص:8-7( خامت النبيني: ص/1)

                                         
 9مصادر تلقي السرية النبوية، حممد أنور البكري ص/ (1)



734 

 

"التزام جانب الوسطية واالعتدال واالبتعاد عن اإلفراط والتفريط يف الدين من أهم  .565
وسطية م فإن الالضماانت الالزمة الستمرار نعمة األمن واالستقرار يف بالدان، وكما هو معلو 

واالعتدال خاصة من أبرز خصائص اإلسالم، وهي وسام شرف األمة اإلسالمية، ومن أبرز 
مميزات الوسطية، األمان ولذا، يقال الوسطية متثل منطقة األمان والبعد عن اخلطر، فاألطراف 
عادة تتعرض للخطر والفساد، خبالف الوسط فهو حممي وحمروس مبا حوله، كما أن من أهم 

يزات الوسطية يف اإلسالم كون الوسطية دليل القوة، فالوسط مركز القوة، أال ترى أن مم
الشباب الذي ميثل مرحلة القوة واحليوية وسط بني ضعف الطفولة، وضعف الشيخوخة، 
والشمس وسط النهار أقوى منها يف أول النهار وآخره. قال تعاىل: }وكذلك جعلناكم أمة 

 [143لناس ويكون الرسول عليكم شهيدا  ]البقرة: وسطا لتكونوا شهداء على ا
هبذه اآلية الكرمية حدد احلق تبارك وتعاىل هوية هذه األمة، ومكانتها بني األمم، ال إفراط 
وال تفريط، ال إمهال وال تطرف، ال تكاسل وال غلو، بل اعتدال يف كل شأن من شؤون 

 األمة.

على الناس أحسن الناس تصورا للوسط من هذه األمة الشهيدة  كان السلف الصاحللقد 
وفهما للشريعة والعقيدة على هذا األساس الراسخ، كما كانوا يف حياهتم اليومية أكثر الناس 
متسكا هبذا األصل، وهو التوسط بال غلو وال احنالل، تشهد على ذلك سريهتم وحياهتم من 

 أخذ أبصول اخلالف العلمي وآدابه وابخللق اإلسالمي الرفيع.

ذا كان اإلسالم يدعو إىل الوسطية فإنه حيذر كل التحذير من كل ما يتعارض معها من وإ
 (1)إفراط وتفريط.." 

"تصدر خوفا من السلطة، وطمعا مبا عندها، وغري ذلك من األلقاب واألوصاف  .566
يت كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم بريئا من تلك املعايب ال  -واحلمد هلل-السيئة، ولكن 

اليت  أهل احلديث بريئني من تلك األوصاف كان السلف الصاحلهبا املشركون، وكما يعيبه 
يصفهم هبا أهل األهواء والزندقة، فكذلك علماؤان اليوم بريئون من تلك األوصاف اليت 

ث أهل القرآن واألثر، ومحلة حدي -واحلمد هلل-يصفهم هبا أهل األهواء واحلزبيات، فهم 

                                         
 25متطلبات احملافظة على نعمة األمن واالستقرار، سليمان احلقيل ص/ (1)



735 

 

، واملدافعون عن سنته واملبلغون هلا، وهم أهل العلم والفتاوي حممد صلى هللا عليه وسلم
الشرعية املبنية على األدلة الصحيحة الصرحية من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، وهم 
حفظة الدين وأهل التقوى والورع إن شاء هللا تعاىل، وإذا ظهر رجل برأي خمالف أو ببدعة 

 وا عليه شبهه.وجهوا له سهامهم، وفضحوا أمره، ورد

، ينفون عن كتاب هللا حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وأتويل اجلاهلني -واحلمد هلل-فهم 
فحبهم وهللا دين وإميان، وبغضهم هوى ونفاق واتباع لزخاريف الشيطان، نعوذ ابهلل من سوء 

 املنقلب واخلذالن.

المات أهل السنة: حبهم قال أبو عثمان الصابوين مبينا عالمات أهل السنة: "وإحدى ع
ألئمة السنة، وعلمائها وأنصارها، وأوليائها، وبغضهم ألئمة البدع والذين يدعون إىل النار، 
ويدلون أصحاهبم على دار البوار، وقد زين هللا سبحانه قلوب أهل السنة ونورها حبب علماء 

بو رجاء علينا أ السنة فضال منه جل جالله". مث ذكر بسنده إىل أمحد بن سلمة قال: "قرأ
قتيبة بن سعيد كتاب اإلميان له، فكان يف آخره: فإذا رأيت الرجل حيب سفيان الثوري 
ومالك بن أنس واألوزاعي وشعبة وابن املبارك وأاب األحوص وشريكا ووكيعا وحيىي بن سعيد 

 (1)وعبد الرمحن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة".." 
ومبادئها هو منهج أهل السنة واجلماعة يف "املبحث الثاين: الدعوة اإلصالحية  .567

 االستدالل والتلقي

... 

املبحث الثاين: منهج الدعوة اإلصالحية ومبادئها هو منهج أهل السنة واجلماعة يف 
 االستدالل والتلقي

( . إذ يعتمد على  1"منهج الدعوة املباركة هو منهج أهل السنة يف االستدالل والتلقي" )
صلى هللا عليه وسلم وإمجاع السلف الصاحل رضي هللا عنهم، هذه كتاب هللا وسنة نبيه 

 املصادر املعصومة هي أساس دين اإلسالم وله أصول:

 األول: تعظيم النصوص واالنقياد هلا:

                                         
 24صاحل السدالن، صاحل السدالن ص/ -دور علماء اململكة يف خدمة السنة والسرية النبوية  (1)
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قال تعاىل: }ذلك ومن يعظم حرمات هللا فهو خري له عند ربه  وقال تعاىل: }ذلك ومن 
[ . وقال تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا 32احلج:يعظم شعائر هللا فإهنا من تقوى القلوب  ]

[ ، فقد عظموا نصوص الشريعة يف عدة 1ال تقدموا بني يدي هللا ورسوله  ]احلجرات:
 مظاهر:

تعظيم كالم النيب صلى هللا عليه وسلم فهم كما قال الزهري: "من هللا عز وجل العلم،  -
 على الرسول البالغ، وعلينا التسليم".

عل عل السنة: كان السلف أدق ما يكونون يف التثبت والتحري والتوقي يف فالتثبت يف ف -
السنة، فال حيكمون رأيهم، وال يستحسنون بعقوهلم عبادة مهما كانت، وكان األئمة بعد 
النيب صلى هللا عليه وسلم يستشريون األمناء من أهل العلم يف األمور املباحة ليأخذوا هبا، 

كان و مل يتعدوه إىل غريه اقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم، " فإذا وضح الكتاب أو السنة
 يشتد عليهم معارضة النصوص السلف الصاحل

__________ 

( منهج التلقي واالستدالل بني أهل السنة واملبتدعة، أمحد عبد الرمحن الصواين، سلسلة 1)
 (1)بتصرف ط. دار املسلم/ الرايض.."  31تصدر عن املنتدى اإلسالمي ص 

 
 
 

"واألنشوطة هو العقد إذا مددته احنل من غري أن حتله فإذا عمل العبد عمال كان  .568
من النفس فيه انقباض وكسل فإذا قارهنا اهلوى والشهوة نشطت واحنلت فأمر صاحب هذا 

 أن يتفقد حىت يكون نشاط نفسه واحنالهلا يف هدى ال يف ضاللة

ذروه  }واعلموا أن هللا يعلم ما يف أنفسكم فاحقال هللا تعاىل }وحيذركم هللا نفسه  وقال 
 أي أحذروا أن ال يتلظى عليكم شعاع من نور العظمة فتصري السموات واألرض مجرة واحدة

فالنشاط حيتاج إىل اهلدى كيال يفوته احلذر مثل الصيب إذا رأى معلمه انقبض وتطأطأ فإذا 

                                         
 50صاحل السدالن، صاحل السدالن ص/ -دور علماء اململكة يف خدمة السنة والسرية النبوية  (1)
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اهنم هاليهم وأوالدهم وإخو ينبسطون إىل أ وكان السلف الصاحلافتقده انبسط وابتش 
ويظهرون النشاط يف األمور ويتفقدون من أنفسهم الوقوف عند احلدود كي ال يرتطموا يف 

 النهي

وقال إبراهيم النخعي يعجبين أن يكون الرجل يف أهله كالصيب فإذا بغى منه وجد رجال يعين 
 إذا طولب مبا ال جيوز يف احلق وجد صلبا يف دينه

فإن النفس ذات شهوات فإذا أطمعتها يف واحدة طمعت يف أخرى مث  قوله هنيا عن شهوة
 ال يزال كذلك حىت تستمر فتشرد على صاحبها شراد البعري

 وروي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من السرف أن أتكل كل ما شئت

 معناه أن النفس إذا اعتادت هذا من صاحبها استمرت فإذا منعتها مل تقدر على ذلك

رمة رضي هللا عنه أن النفس إذا أطمعتها طمعت وإن آيستها أيست وإن فوضت وعن عك
 (1)إليها ضيعت." 

أبو جعفر حممد بن عبيد هللا بن العال الكاتب، قال: حدثنا علي بن  - 103" .569
حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن أيب البخرتي، عن 

أمحد بن اثبت، قال: حدثنا أبو األحوص، وحدثنا حممد  علي، وحدثين أبو صاحل حممد بن
قاال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا  -وهذا لفظه  -بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، 

السلمي، عن  -[268]-شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أيب البخرتي، عن أيب عبد الرمحن 
ديثا هللا عليه وسلم حإذا حدثتكم عن رسول هللا صلى §»علي رضي هللا عنه، قال: 

 سلمي.ومل يذكر األعمش يف حديثه أاب عبد الرمحن ال« فظنوا برسول هللا أهناه، وأتقاه، وأهداه

 

حدثنا ابن الصواف، قال: حدثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، قال: حدثين أيب،  - 104
قال: حدثنا حممد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أيب البخرتي، عن 
أيب عبد الرمحن السلمي، عن علي، عليه السالم قوله أو حنوه. " فالذي ذكرته رمحكم هللا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحضضت عليه من اتباع سنته،  يف هذا الباب من طاعة
واقتفاء أثره موافق كله لكتاب هللا عز وجل، وسنة رسول هللا، وهو طريق اخللفاء الراشدين 

                                         
 4/17نوادر األصول يف أحاديث الرسول، الرتمذي، احلكيم  (1)
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سلمني، وهي من فقهاء امل كان السلف الصاحلاألئمة املهديني والصحابة والتابعني، وعليه 
ذا مسع واله هللا ما توىل وأصاله جهنم، وساءت مصريا. فإسبيل املؤمنني، اليت من اتبع غريها 

أحدكم حديثا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رواه العلماء، واحتج به األئمة العقالء، 
-فال يعارضه برأيه، وهوى نفسه، فيصيبه ما توعده هللا عز وجل به، فإنه قال تعاىل: 

 يبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم }فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تص -[269]
[ ، وهل تدري ما الفتنة هاهنا؟ هي وهللا الشرك ابهلل العظيم، والكفر بعد اإلميان، 63]النور: 

[ يقول: حىت ال يكون 193فإن هللا عز وجل قال: }وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة  ]البقرة: 
الفتنة حيث أخرجوكم و شرك فإنه قال تعاىل: }واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من 

[ يقول: الشرك ابهلل أشد من قتلكم هلم، مث قال عز وجل: 191أشد من القتل  ]البقرة: 
}ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله 

وإايكم  [ أعاذان هللا وإايكم من هذه األهوال ووفقنا115جهنم وساءت مصريا  ]النساء: 
 (1)لصاحل األعمال "." 

"هذا املعرب من مقوماهتا، فجاء فيه شيء من تلك األلفاظ، اليت عرهبا القوم من  .570
 لغات األمم اجملاورة.

من الصحابة والتابعني، يدركون ذلك متاما، فقد "روي عن ابن عباس  وكان السلف الصاحل
" أنه من غري لسان العرب، وجماهد وعكرمة وغريهم، يف أحرف كثرية "من القرآن الكرمي

 ".1مثل: سجيل، واملشكاة، واليم، والطور، وأابريق، وإستربق، وغري ذلك 

: ولكن قول هللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي: }ِإانَّ َجَعْلَناُه قـُْرآاًن َعَربِيًّا  وقوله تعاىل
قوع املعرب ب إىل إنكار و }بِِلَساٍن َعَريبٍ  ُمِبنٍي  ، جعل طائفة من مفكري اإلسالم، تذه

يف كتاب هللا، فهذا أبو عبيدة معمر بن املثىن، يقول: "من زعم أن يف القرآن لساان سوى 
 العربية، فقد أعظم على هللا القول".

وقد وازن أبو عبيد القاسم بن سالم، بني رأي شيخه أيب عبيدة، ورأي السلف الصاحل، 
لتأويل عد أن عربتها العرب، فقال: "فهؤالء أعلم ابوانتهى إىل القول بعربية هذه األلفاظ، ب
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من أيب عبيدة، ولكنهم ذهبوا إىل مذهب وذهب هذا إىل غريه، وكالمها مصيب إن شاء 
هللا، وذلك أن هذه احلروف بغري لسان العرب يف األصل، فقال أولئك على األصل، مث 

ربية يف هذا احلال، فهي علفظت به العرب أبلسنتها، فعربته فصار عربيا بتعريبها إايه. 
 .1أعجمية األصل"

ولكن الشيخ أمحد حممد شاكر، يواصل يف العصر احلديث، محلة أيب عبيدة يف القدمي، على 
من يقول بوقوع املعرب يف القرآن الكرمي، فقد راح يتعقب اجلواليقي يف كتابه: "املعرب من 

 اشتقاق عريب للكلمات اليتالكالم األعجمي على حروف املعجم"، وحياول أن يعثر على 
 ذكرها اجلواليقي

__________ 

.." 368-358وانظر فصل التعريب يف كتابنا: فصول يف فقه العربية  5املعرب للجواليقي  1
(1) 
"واألنشوطة هو العقد إذا مددته احنل من غري أن حتله فإذا عمل العبد عمال كان  .571

ذا لشهوة نشطت واحنلت فأمر صاحب همن النفس فيه انقباض وكسل فإذا قارهنا اهلوى وا
 أن يتفقد حىت يكون نشاط نفسه واحنالهلا يف هدى ال يف ضاللة

قال هللا تعاىل }وحيذركم هللا نفسه  وقال }واعلموا أن هللا يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه  
 أي أحذروا أن ال يتلظى عليكم شعاع من نور العظمة فتصري السموات واألرض مجرة واحدة

شاط حيتاج إىل اهلدى كيال يفوته احلذر مثل الصيب إذا رأى معلمه انقبض وتطأطأ فإذا فالن
ينبسطون إىل أهاليهم وأوالدهم وإخواهنم  وكان السلف الصاحلافتقده انبسط وابتش 

ويظهرون النشاط يف األمور ويتفقدون من أنفسهم الوقوف عند احلدود كي ال يرتطموا يف 
 النهي

 عي يعجبين أن يكون الرجل يف أهله كالصيب فإذا بغى منه وجد رجال يعينوقال إبراهيم النخ
 إذا طولب مبا ال جيوز يف احلق وجد صلبا يف دينه

قوله هنيا عن شهوة فإن النفس ذات شهوات فإذا أطمعتها يف واحدة طمعت يف أخرى مث 
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 ال يزال كذلك حىت تستمر فتشرد على صاحبها شراد البعري

  صلى هللا عليه وسلم من السرف أن أتكل كل ما شئتوروي عن رسول هللا

 معناه أن النفس إذا اعتادت هذا من صاحبها استمرت فإذا منعتها مل تقدر على ذلك

وعن عكرمة رضي هللا عنه أن النفس إذا أطمعتها طمعت وإن آيستها أيست وإن فوضت 
 (1)إليها ضيعت." 

الكاتب، قال: حدثنا علي بن  أبو جعفر حممد بن عبيد هللا بن العال - 103" .572
حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن أيب البخرتي، عن 
علي، وحدثين أبو صاحل حممد بن أمحد بن اثبت، قال: حدثنا أبو األحوص، وحدثنا حممد 

 قاال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا -وهذا لفظه  -بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، 
السلمي، عن  -[268]-شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أيب البخرتي، عن أيب عبد الرمحن 

إذا حدثتكم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثا §»علي رضي هللا عنه، قال: 
 سلمي.ومل يذكر األعمش يف حديثه أاب عبد الرمحن ال« فظنوا برسول هللا أهناه، وأتقاه، وأهداه

 

لصواف، قال: حدثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، قال: حدثين أيب، حدثنا ابن ا - 104
قال: حدثنا حممد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أيب البخرتي، عن 
أيب عبد الرمحن السلمي، عن علي، عليه السالم قوله أو حنوه. " فالذي ذكرته رمحكم هللا 

،  عليه وسلم وحضضت عليه من اتباع سنتهيف هذا الباب من طاعة رسول هللا صلى هللا
واقتفاء أثره موافق كله لكتاب هللا عز وجل، وسنة رسول هللا، وهو طريق اخللفاء الراشدين 

سلمني، وهي من فقهاء امل كان السلف الصاحلاألئمة املهديني والصحابة والتابعني، وعليه 
ا. فإذا مسع وأصاله جهنم، وساءت مصري  سبيل املؤمنني، اليت من اتبع غريها واله هللا ما توىل

أحدكم حديثا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رواه العلماء، واحتج به األئمة العقالء، 
-فال يعارضه برأيه، وهوى نفسه، فيصيبه ما توعده هللا عز وجل به، فإنه قال تعاىل: 

أليم   هم عذاب}فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيب -[269]
[ ، وهل تدري ما الفتنة هاهنا؟ هي وهللا الشرك ابهلل العظيم، والكفر بعد اإلميان، 63]النور: 
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[ يقول: حىت ال يكون 193فإن هللا عز وجل قال: }وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة  ]البقرة: 
ة نشرك فإنه قال تعاىل: }واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفت

[ يقول: الشرك ابهلل أشد من قتلكم هلم، مث قال عز وجل: 191أشد من القتل  ]البقرة: 
}ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله 

[ أعاذان هللا وإايكم من هذه األهوال ووفقنا وإايكم 115جهنم وساءت مصريا  ]النساء: 
 (1)عمال "." لصاحل األ

"هذا املعرب من مقوماهتا، فجاء فيه شيء من تلك األلفاظ، اليت عرهبا القوم من  .573
 لغات األمم اجملاورة.

من الصحابة والتابعني، يدركون ذلك متاما، فقد "روي عن ابن عباس  وكان السلف الصاحل
رب، ن العوجماهد وعكرمة وغريهم، يف أحرف كثرية "من القرآن الكرمي" أنه من غري لسا

 ".1مثل: سجيل، واملشكاة، واليم، والطور، وأابريق، وإستربق، وغري ذلك 

: ولكن قول هللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي: }ِإانَّ َجَعْلَناُه قـُْرآاًن َعَربِيًّا  وقوله تعاىل
ملعرب ا}بِِلَساٍن َعَريبٍ  ُمِبنٍي  ، جعل طائفة من مفكري اإلسالم، تذهب إىل إنكار وقوع 

يف كتاب هللا، فهذا أبو عبيدة معمر بن املثىن، يقول: "من زعم أن يف القرآن لساان سوى 
 العربية، فقد أعظم على هللا القول".

وقد وازن أبو عبيد القاسم بن سالم، بني رأي شيخه أيب عبيدة، ورأي السلف الصاحل، 
لم ابلتأويل ب، فقال: "فهؤالء أعوانتهى إىل القول بعربية هذه األلفاظ، بعد أن عربتها العر 

من أيب عبيدة، ولكنهم ذهبوا إىل مذهب وذهب هذا إىل غريه، وكالمها مصيب إن شاء 
هللا، وذلك أن هذه احلروف بغري لسان العرب يف األصل، فقال أولئك على األصل، مث 

حلال، الفظت به العرب أبلسنتها، فعربته فصار عربيا بتعريبها إايه. فهي عربية يف هذا 
 .1أعجمية األصل"

ولكن الشيخ أمحد حممد شاكر، يواصل يف العصر احلديث، محلة أيب عبيدة يف القدمي، على 
من يقول بوقوع املعرب يف القرآن الكرمي، فقد راح يتعقب اجلواليقي يف كتابه: "املعرب من 
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ت اليت للكلماالكالم األعجمي على حروف املعجم"، وحياول أن يعثر على اشتقاق عريب 
 ذكرها اجلواليقي

__________ 

.." 368-358وانظر فصل التعريب يف كتابنا: فصول يف فقه العربية  5املعرب للجواليقي  1
(1) 
 
 
 
 
 
 
 

 "الكتاب وهي َحَدْبَدىب اسم لعبة وأَنشد لسامل بن دارَة يـَْهُجو ُمر  بن راِفع الَفزارِي .574

 ِإنَّ َبين َفزارَة بِن ُذْبيانْ َحَدْبَدىب َحَدْبَدىب اي ِصْبياْن ... 

 َقد طَر َقْت انقـَُتهم إِبْنساْن ... ُمَشيٍَّإ أَْعِجْب خِبَْلق الرَّمْحنْ 

ُتم الناَس أَبْكل اجلُْرداْن ... وَسَرِق اجلاِر ونـَْيِك البـُْعرانْ   َغَلبـْ

ذا يَِبَست الَبيضُة يف إِ  التَّْطرِيُق َأن خَيرج بعُض الولد ويـَْعُسر اْنِفصاله َمن قوهلم َقطاة ُمطَر ِق
 ( 1َأْسَفِلها قال املثـَقِ ب ) 

يف ماديت نسف وطرق نسبة البيت ِإىل املمزق ( الَعْبِدي  يذكر راِحلة « املثقب » قوله  1) 
 رَِكَبها حىت َأَخذ َعِقباه يف موضِع ركاهبا َمْغَرزاً 

 وِص الَقطاِة امُلطَر ِقِ وقد ختََِذْت رِْجلي ِإىل َجْنِب َغْرزِها ... َنِسيفاً كأُْفحُ 

 واجلُْرداُن ذَكر الَفَرِس وامُلَشيَّأُ الَقِبيُح امَلْنظَرِ 

 ) حدبد ( َلنَبٌ ُحَدِبٌد خاثر كُهَدِبٍد عن ُكراع

ٌر ) حدبر ( احِلْدابُر الَعْجفاءُ الظَّْهِر ودابة ِحْدِبرٌي َبَدْت حراِقيُفه ويَِبَس من اهلزال وانقة ِحْداب
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ها َحداِبرُي ِإذا احنىن ظهرها من اهلزال وَدبَِر اجلوهري احِلْدابر من النوق الضامرة وِحْدبرٌي ومجع
اليت قد يبس حلمها من اهلزال وبدت حراقفها ويف حديث علي عليه السالم يف االستسقاء 

ناقة لاللهم ِإان خرجنا إِليك حني اْعَتَكَرْت علينا َحداِبرُي السِ ِنني احلداِبرُي مجُع ِحْدابر وهي ا
اليت بدا عظم ظهرها وَنَشَزْت حراقيفها من اهلزال فشبه هبا السنني اليت كثر فيها اجلدب 
والقحط ومنه حديث ابن اأَلشعث أَنه كتب ِإىل احلجاج سَأمحلك على َصْعٍب ِحْدابَء يَِنجُّ 

 ظهرها ضرب ذلك مثالً لألَمر الصعب واخلُطَِّة الشديدة

مي واحلُُدوث نقيُض الُقْدمِة َحَدَث الشيُء حَيُْدُث ُحُدواثً ) حدث ( احلَِديُث نقيُض القد
وَحداثةً وَأْحَدثه هو فهو حُمَْدٌث وَحديث وكذلك اْسَتحدثه وَأخذين من ذلك ما َقُدَم وَحُدث 
وال يقال َحُدث ابلضم ِإالَّ مع َقُدم كأَنه ِإتباع ومثله كثري وقال اجلوهري ال ُيَضمُّ َحُدَث يف 

الم ِإال يف هذا املوضع وذلك ملكان َقُدَم على االْزدواج ويف حديث ابن مسعود شيء من الك
أَنه َسلََّم عليه وهو يصلي فلم يـَُردَّ عليه السالَم قال فَأخذين ما َقُدَم وما َحُدث يْعين مهومه 

ُدوُث كوُن وأَفكاَره القدميَة واحلديثَة يقال َحَدَث الشيُء فِإذا قُرِن بَقُدم ُضمَّ لالْزدواج واحلُ 
شيء مل يكن وَأْحَدثَه هللُا َفَحَدَث وَحَدَث أَمٌر َأي َوَقع وحُمَْداثُت األُمور ما ابتَدعه أَهُل 

ِت على غريها ويف احلديث ِإايكم وحُمَْداث كان السََّلف الصاحل  اأَلْهواء من اأَلشياء اليت 
ع ويف حديث  كتاب وال ُسنَّة وال ِإمجا األُمور مجُع حُمَْدثٍَة ابلفتح وهي ما مل يكن َمْعُروفًا يف

 بين قـَُريظَة مل يـَْقُتْل من نسائهم ِإال اْمرأًَة واحدًة كانْت َأْحَدَثْت َحَداثً قيل َحَدثُها َأهنا مَسَّتِ 
اللةٌ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم وقال النيب صلى هللا عليه وسلم كلُّ حُمَْدثٍَة بْدَعٌة وكلُّ ِبْدعٍة ضَ 

ث املدينة من َأْحَدَث فيها َحَداثً َأو آَوى حُمِْداثً احلََدُث اأَلْمُر احلاِدُث امُلْنَكُر الذي ويف حدي
ليس مبعتاٍد وال معروف يف السُّنَّة وامُلْحِدُث يُروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل واملفعول 

َتضَّ منه وابلفتح َأن يـَقْ  فمعىن الكسر َمن َنَصَر جانياً وآواه وَأجاره من َخْصمه وحال بينه وبني
َتدَُع نـَْفُسه ويكون معىن اإِليواء فيه الرضا به والصرب عليه فِإنه ِإذا َرِضَي اب لِبْدعة هو اأَلْمُر امُلبـْ

 وأَقر  فاعَلها ومل ينكرها عليه فقد آواه واْسَتْحَدْثُت َخرَباً َأي َوَجْدُت َخرَباً جديداً قال ذو الرمة
ْداثِن ُب عن َأْشياعهم َخرَباً أَم راَجَع الَقْلَب من َأْطرابه طََرُب ؟ وكان ذلك يف حِ َأْسَتْحَدَث الرَّكْ 

أَْمِر كذا َأي يف ُحُدوثه وَأخَذ اأَلْمر حِبْداثنِه وَحَداثَته َأي أبَو له وابتدائه ويف حديث عائشة 
ْداثُن الشيء ابلكسر ُتها حِ رضي هللا عنها لوال ِحْداثُن قـَْوِمك ابلُكْفر هَلََدْمُت الكعبَة وبـَنَـيْـ 
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َأو لُه وهو مصدر َحَدَث حَيُْدُث ُحُدواثً وِحْداثانً واملراد به قـُْرُب عهدهم ابلكفر واخلروج منه 
ا والدُّخوِل يف اإِلسالم وأَنه مل يتمكن الديُن من قلوهبم فلو َهَدْمُت الكعبة وَغريَّْهُتا رمبا نـََفُرو 

حٍة ْعِطي رجااًل َحديِثي َعْهٍد بكفر َأأَتَلَُّفهم وهو مجُع صمن ذلك ويف حديث ُحَنني ِإين ألُ 
حلديٍث وهو فعيل مبعىن فاعل ومنه احلديث أانٌس َحديثٌة َأسناهُنم َحداثُة السِ نِ  كناية عن 
الشَّباب وَأو ِل العمر ومنه حديُث أُم الَفْضل َزَعَمت امرَأيت اأُلوىل َأهنا أَْرَضَعت امرَأيت احلُْدثى 

 ي أتْنيُث اأَلْحَدث يريد املرأَة اليت تـََزوََّجها بعد اأُلوىل وَحَداثُن الدَّْهره

كذا ضبط بفتحات يف الصحاح واحملكم والتهذيب « وحداثن الدهر إَل » ) * قوله 
والتكملة والنهاية وصرح به صاحب املختار فقول اجملد ومن الدهر نوبه صوابه واحلداثن 

 ليوافق أصوله ولكن نشأ له ذلك من االختصار ويؤيد ما قلناه بفتحات من الدهر نوبه إَل
أنه قال يف آخر املادة وأوس بن احلداثن حمركة صحايب فقال شارحه منقول من حداثن الدهر 
َأي صروفه ونوائبه نعوذ ابهلل منها ( وَحواِدثُه نـَُوبُه وما حَيُْدث منه واحُدها حاِدٌث وكذلك 

 (1)اأَلزهري ."  َأْحداثُه واِحُدها َحَدثٌ 
ُْم يـَُقوُلوَن َما الَ يـَْفَعُلوَن  وذلك لغلوهم يف أفانني الكالم وهلجهم يف الفصاح .575 ة "}َوَأهنَّ

واملعاين اللطيفة قد ينسبون ألنفسهم ما ال يقع منهم وقد درأ احلد يف اخلمر عمر بن اخلطاب 
واله ميسان  ية وقد كانعن النعمان بن عدي يف شعر قاله لزوجته حني احتج عليه هبذه اآل

فعزله وأراد أن حيده والفرزدق أنشد سليمان بن عبد امللك فبَت كأهنم مصرعات * وبت 
أفض أغالق اخلتام * فقال له سليمان لقد وجب عليك احلد فقال لقد درأ هللا عين احلد 

ُْم يـَُقوُلوَن َما اَل يـَْفَعُلوَن  أخرب تعاىل عن الشعراء ابأل حوال اليت ختالف أمر بقوله: }َوَأهنَّ
النبوة إذ أمرهم كما ذكر واملراد ابملستثنني حسان وعبد هللا بن رواحة وكعب بن مالك وكعب 
بن زهري ومن كان ينافح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال عليه الصالة والسالم 

ن: " الكعب بن مالك " أهجهم فوالذي نفسي بيده هلو أشد عليهم من النبل " وقال حلس
 قل وروح القدس معك " وملا ذكر:

 

}َوانَتَصُروا ِمن بـَْعِد َما ظُِلُموا  توعد الظاملني هذا التوعد العظيم اهلائل الصادع لألكياد 
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 وأهبم يف قوله:

 

يعة أن الذين يتواعظون هبا واملفهوم من الشر  وكان السلف الصاحل}َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوَن  
أ ابن عباس وابن أرقم عن احلسن أي منفلت ينفلتون بفاءين واتءين ظلموا هم الكفار وقر 

ومعناه أبن الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب هللا تعاىل وسيعلمون أن ليس هلم 
وجه من وجوه اإِلنفالت وهو النجاة وسيعلم هنا معلقة وأي ومنقلب استفهام والناصب له 

 (1)عمول لسيعلم.." ينقلبون وهو مصدر واجلملة يف موضع امل
 "  22"" صفحة رقم  .576

وحممد ، وأبو يوسف ، وزفر ، واحلسن بن صاحل ، وعبيد هللا بن احلسن : إن أجازوا ذلك 
يف حياته مل جيز ذلك حىت جييزوه بعد املوت . وروي ذلك عن عبد هللا ، وشريح ، وإبراهيم 

. 
من  ابئن فليس له أن يرجع ، و  وقال ابن القاسم عن مالك : إن استأذهنم فأذنوا فكل وارث

كان يف عياله ، أو كان من عم وابن عم ، أن يقطع نفقته عنهم إن صح ، فلهم أن يرجعوا 
. 

وقال ابن وهب عن مالك : إن أذنوا له يف الصحة فلهم أن يرجعوا ، أو يف املرض فال . 
هلم أن  وت فليسوقول الليث كقول مالك ، وال خالف بني الفقهاء أهنم إذا أجازوه بعد امل

 يرجعوا فيه .

وروي عن طاووس وعطاء ، إن أجازوه يف احلياة جاز عليهم ، وال خالف يف صحة وصية 
العاقل ، البالغ غري احملجور عليه ؛ واختلف يف الصيب ، فقال أبو حنيفة : ال جتوز وصيته . 

حاب ن عن أصقال املزين : وهو قياس قول الشافعي : وقال مالك وغريه : جيوز ، والقوال
الشافعي . وظاهر قوله تعاىل : ( ِكَتاَب ) املنع . ألنه ليس من أهل التكليف ، وأمجعوا على 

 أنه لإلنسان أن يغري وصيته وأن يرجع فيها .

واختلفوا يف املدبر ، فذهب مالك وأبو حنيفة إىل أنه ليس له أن يغري ما دبر ، قال الشافعي 
وبه قال الشعيب ، والنخعي ، وابن شربمة ، والثوري ،  ، وأمحد ، وإسحاق : هو وصيته ،
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وقد ثبت أن رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( ( ابع مدبراً ، وأن عائشة ابعت مدبرة ، 
وإذا قال لعبده : أنت حر  بعد مويت ، فله الرجوع عند مالك يف ذلك . وإن قال : فالن 

 عند أكثر اد التدبري بقوله األول مل يرجع أيضاً مدبر بعد مويت مل يكن له الرجوع فيه ، وإن أر 
أصحاب مالك . وأما الشافعي ، وأمحد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، فكل هذا عندهم وصيته 

. . 

 واختلفوا يف الرجوع يف التدبري مباذا يكون ؟ .

فقال أبو ثور : إذا قال : رجعت يف مدبري بطل التدبري ، وقال الشافعي : ال يكون إالَّ 
ع أو هبة ، وليس قوله رجعت رجوعاً . ومن قال : عبدي حر بعد مويت ، ومل يرد الوصية ببي

 وال التدبري ، فقال ابن القاسم : هو وصية وقال أشهبَّ هو مدبر .

ه يكتبوهنا : هذا ما أوصي فالن بن فالن ، أن كان السلف الصاحلوكيفية الوصية اليت 
ك له ، وأن حممدًا عبده ورسوله . ( َوَأنَّ السَّاَعَة يشهد أن ال إله إال هللا ، وحده ال شري

هللا  ءاتَِيٌة الَّ َرْيَب ِفيَها َوَأنَّ اَّللََّ يـَبـَْعُث َمن ىِف اْلُقُبوِر ) وأوصى من ترك ، من أهله بتقوى
تبارك وتعاىل حق تقاته ، وأن يصلحوا ذات بينهم ، ويطيعوا هللا ورسوله إن كانوا مؤمنني ، 

َ اْصطََفى لَ ويوصيهم مب ُكُم الد يَن َفالَ مَتُوُتنَّ ا أوصى به ( ِإْبراِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب اَيَبىِنَّ َبىِن ِإنَّ اَّللَّ
َإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن ) رواه الدارقطين ، عن أنس بن مالك . وبين كتب للمفعول وحذف 

الوصية  ، ومرفوُع : كتب الظاهر أنهالفاعل للعلم به ، ولالختصار ، إذ معلوم أن هللا تعاىل 
، ومل يلحق عالمة التأنيث للفعل للفصل ، ال سيما هنا ، إذ طال ابجملرور والشرطني ، 
ولكونه مؤنثاً غري حقيقي ، ومبعىن اإليصاء . وجواب الشرطني حمذوف لداللة املعىن عليه ، 

ن املعىن . ولكن يكو  وال جيوز أن يكون من معىن : كتب ، ملضي كتب واستقبال الشرطني
: كتب الوصية على أحدكم إذا حضر املوت إن ترك خرياً فليوص . ودل على هذا اجلواب 
سياق الكالم . واملعىن : ويكون اجلواب حمذوفاً جاء فعل الشرط بصيغة املاضي ، والتحقيق 

 طأن كل شرط يقتضي جواابً فيكون ذلك املقدر جواابً للشرط األول ، ويكون جواب الشر 
الثاين حمذوفًا يدل عليه جواب الشرط األول احملذوف ، فيكون احملذوف دل على حمذوف 
، والشرط الثاين شرط يف األول ، فلذلك يقتضي أن يكون متقد مًا يف الوجود ، وإن كان 
متأخراً لفظًا . واجتماع الشرطني غري جمعول الثاين جواابً لألول ابلفاء من أصعب املسائل 
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قد أوضحنا الكالم على ذلك واستوفيناه فيه يف ) كتاب التكميل ( من أتليفنا النحوية ، و 
 ، فيؤخذ منه .

 (1)وقيل : جواب الشرطني حمذوف ويقدر من معىن." 
 "  47"" صفحة رقم  .577

ا هم يتواعظون هبا . واملفهوم من الشريعة أن الذين ظلمو  وكان السلف الصاحليَنَقِلُبوَن ) ، 
شري : وتفسري الظلم ابلكفر تعليل ، وكان ذكر قبل أن الذين ظلموا الكفار . وقال الزخم

مطلق ، وهذا منه على طريق االعتزال . وقرأ ابن عباس ، وابن أرقم ، عن احلسن : أي 
منفلت ينفلتون ، بفاء واتءين ، معناه : إن الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب هللا 

ه االنفالت ، وهو النجاة . ( َوَسيَـْعَلْم ) هنا معلقة ، وسيعلمون أن ليس هلم وجه من وجو 
، وأي منقلب : استفهام ، والناصب له ينقلبون ، وهو مصدر . واجلملة يف موضع املفعول 
لسيعلم . وقال أبو البقاء : أي منقلب مصدر نعت ملصدر حمذوف ، والعامل ينقلبون 

تهى . ستفهام ال يعمل فيه ما قبله . انانقالابً ، أي منقلب ، وال يعمل فيه يعلم ، ألن اال
وهذا ختليط ، ألن أايً ، إذا وصف هبا ، مل تكن استفهاماً ، بل أي املوصوف هبا قسم ألي 
املستفهم هبا ، ال قسم . برأسه فأي تكون شرطية واستفهامية وموصولة ، ووصفًا على 

ء اداة وصلة لندامذهب األخفش موصوفة بنكرة حنو : مررت أبي معجب لك ، وتكون من
ما فيه األلف والالم حنو : اي أيها الرجل . واألخفش يزعم أن اليت يف النداء موصولة . 
ومذهب اجلمهور أهنا قسم برأسه ، والصفة تقع حااًل من املعرفة ، فهذه أقسام أي ؛ فإذا 

 (2)قلت : قد علمت أي ضرب تضرب ، فهي استفهامية ، ال صفة ملصدر حمذوف .." 
قال : عبدي حر بعد مويت ، ومل يرد الوصية وال التدبري ، فقال ابن القاسم : "ومن  .578

 هو وصية؟ وقال أشهب : هو مدبر .

ه يكتبوهنا : هذا ما أوصي فالن بن فالن ، أن كان السلف الصاحلوكيفية الوصية اليت 
اعة السيشهد أن ال إله إال هللا ، وحده ال شريك له ، وأن حممداً عبده ورسوله . } وأن 
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آتية ال ريب فيها وأن هللا يبعث من يف القبور   وأوصى من ترك ، من أهله بتقوى هللا تبارك 
وتعاىل حق تقاته ، وأن يصلحوا ذات بينهم ، ويطيعوا هللا ورسوله إن كانوا مؤمنني ، ويوصيهم 

ال وأنتم إ مبا أوصى به } إبراهيم بنيه ويعقوب اي بين ان هللا اصطفى لكم الدين فال متوتنَّ 
مسلمون   رواه الدارقطين ، عن أنس بن مالك . وبين كتب للمفعول وحذف الفاعل للعلم 
به ، ولالختصار ، إذ معلوم أنه هللا تعاىل ، ومرفوُع : كتب الظاهر أنه الوصية ، ومل يلحق 

ري غ عالمة التأنيث للفعل للفصل ، ال سيما هنا ، إذ طال ابجملرور والشرطني ، ولكونه مؤنثاً 
حقيقي ، ومبعىن اإليصاء . وجواب الشرطني حمذوف لداللة املعىن عليه ، وال جيوز أن يكون 
من معىن : كتب ، ملضي كتب واستقبال الشرطني . ولكن يكون املعىن : كتب الوصية على 
أحدكم إذا حضر املوت إن ترك خرياً فليوص . ودل على هذا اجلواب سياق الكالم . واملعىن 

اجلواب حمذوفاً جاء فعل الشرط بصيغة املاضي ، والتحقيق أن كل شرط يقتضي  : ويكون
جوااًب فيكون ذلك املقدر جوااًب للشرط األول ، ويكون جواب الشرط الثاين حمذوفًا يدل 
عليه جواب الشرط األول احملذوف ، فيكون احملذوف دل على حمذوف ، والشرط الثاين 

يكون متقد مًا يف الوجود ، وإن كان متأخرًا لفظًا . شرط يف األول ، فلذلك يقتضي أن 
واجتماع الشرطني غري جمعول الثاين جواابً لألول ابلفاء من أصعب املسائل النحوية ، وقد 

 أوضحنا الكالم على ذلك واستوفيناه فيه يف ) كتاب التكميل ( من أتليفنا ، فيؤخذ منه .

 كتب عليكم الوصية   ويتجوز بلفظ  وقيل : جواب الشرطني حمذوف ويقدر من معىن }
: كتب ، عن لفظ : يتوجه إجياب الوصية عليكم . حىت يكون مستقباًل فيفسر اجلواب ، 
ألن مستقبل ، وعلى هذا التقدير جيوز أن يكون إذا ظرفاً حمضاً ال شرطاً ، فيكون إذ ذاك 

اً يدل   حمذوف العامل فيها : كتب ، على هذا التقدير ، ويكون جواب : } إن ترك خرياً 
عليه : كتب ، على هذا التقدير ، وال جيوز عند مجهور النحاة أن يكون إذا معموالً للوصية 
ألهنا مصدر وموصول ، وال يتقد م معمول املوصول عليه ، وأجاز ذلك أبو احلسن ألنه جيوز 

 ، وهو عنده اً عنده أن يتقد م املعمول إذا كان ظرفاً على العامل فيه إذا مل يكن موصوالً حمض
املصدر ، واأللف والالم يف حنو : الضارب واملضروب ، وهذا الشرط موجود هنا ، وإىل هذا 

 ذهب يف قوله .

 أبعلى هذا ابلرحى املتقاعس ... فعلق : ابلرحى ، بلفظ : املتقاعس .
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وقال أبو حممد بن عطية : ويتجه يف إعراب هذه اآلية أن يكون : كتب ، هو العامل يف : 
ا ، واملعىن : توجه إجياب هللا عليكم مقتضى كتابه إذا حضر ، فعرب عن توجيه اإلجياب : إذ

بكتب ، ليتنظم إىل هذا املعىن أنه مكتوب يف األزل ، والوصية مفعول مل يسم فاعله بكتب 
، وجواب الشرطني : إذا وإن ، مقدر يدل عليه ما تقد م من قوله : } كتب عليكم   كما 

 (1)علك إن جئتين إذا كان كذا .." تقول : شكرت ف
قل  »وقال حلسان : « اهجهم فوالذي نفسي بيده هلو أشد عليهم من النبل "»  .579

، وهذا معىن قوله : } وانتصروا   : أي ابلقول فيمن ظلمهم . وقال « وروح القدس معك 
سان ح عطاء بن يسار وغريه : ملا ذم الشعراء بقوله : } والشعراء   اآلية ، شق ذلك على

، فنزلت آية االستثناء ابملدينة ،  Eوابن رواحة وكعب بن مالك ، وذكروا ذلك للرسول 
وخص ابن زيد قوله : } وذكروا هللا كثرياً   ، فقال : أي يف شعرهم . وقال ابن عباس : 
صار خلقاً هلم وعادة ، كما قال لبيد ، حني طلب منه شعرة : إن هللا أبدلين ابلشعر القرآن 

منه . وملا ذكر : } وانتصروا من بعد ما ظلموا   ، توعد الظاملني هذا التوعد العظيم  خرياً 
 اهلائل الصادع لألكباد وأهبم يف قوله : } أي منقلب ينقلبون   .

مها ، تال عليه : } وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون   Bوملا عهد أبو بكر لعمر 
واملفهوم من الشريعة أن الذين ظلموا هم الكفار .  يتواعظون هبا . وكان السلف الصاحل، 

وقال الزخمشري : وتفسري الظلم ابلكفر تعليل ، وكان ذكر قبل أن الذين ظلموا مطلق ، 
وهذا منه على طريق االعتزال . وقرأ ابن عباس ، وابن أرقم ، عن احلسن : أي منفلت 

،  ن أن ينفلتوا من عذاب هللاينفلتون ، بفاء واتءين ، معناه : إن الذين ظلموا يطمعو 
وسيعلمون أن ليس هلم وجه من وجوه االنفالت ، وهو النجاة . } وسيعلم   هنا معلقة 
، وأي منقلب : استفهام ، والناصب له ينقلبون ، وهو مصدر . واجلملة يف موضع املفعول 

ون بلسيعلم . وقال أبو البقاء : أي منقلب مصدر نعت ملصدر حمذوف ، والعامل ينقل
انقالابً ، أي منقلب ، وال يعمل فيه يعلم ، ألن االستفهام ال يعمل فيه ما قبله . انتهى . 
وهذا ختليط ، ألن أايً ، إذا وصف هبا ، مل تكن استفهاماً ، بل أي املوصوف هبا قسم ألي 
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املستفهم هبا ، ال قسم . برأسه فأي تكون شرطية واستفهامية وموصولة ، ووصفًا على 
ألخفش موصوفة بنكرة حنو : مررت أبي معجب لك ، وتكون مناداة وصلة لنداء مذهب ا

ما فيه األلف والالم حنو : اي أيها الرجل . واألخفش يزعم أن اليت يف النداء موصولة . 
ومذهب اجلمهور أهنا قسم برأسه ، والصفة تقع حااًل من املعرفة ، فهذه أقسام أي؛ فإذا 

 (1)، فهي استفهامية ، ال صفة ملصدر حمذوف .."  قلت : قد علمت أي ضرب تضرب
"أصحاب الشافعي. وظاهر قوله تعاىل: )ُكِتَب( املنع. ألنه ليس من أهل التكليف،  .580

 وأمجعوا على أنه لإلنسان أن يغري وصيته وأن يرجع فيها.

، يواختلفوا يف املدبر، فذهب مالك وأبو حنيفة إىل أنه ليس له أن يغري ما دبر، قال الشافع
وأمحد، وإسحاق: هو وصيته، وبه قال الشعيب، والنخعي، وابن شربمة، والثوري، وقد ثبت 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابع مدبرا، وأن عائشة ابعت مدبرة، وإذا قال لعبده: 
أنت حر  بعد مويت، فله الرجوع عند مالك يف ذلك. وإن قال: فالن مدبر بعد مويت مل يكن 

ه، وإن أراد التدبري بقوله األول مل يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك. وأما له الرجوع في
 الشافعي، وأمحد، وإسحاق، وأبو ثور، فكل هذا عندهم وصية.

 واختلفوا يف الرجوع يف التدبري مباذا يكون؟.

فقال أبو ثور: إذا قال: رجعت يف مدبري بطل التدبري، وقال الشافعي: ال يكون إال  ببيع 
هبة، وليس قوله رجعت رجوعا. ومن قال: عبدي حر بعد مويت، ومل يرد الوصية وال أو 

 التدبري، فقال ابن القاسم: هو وصية؟ وقال أشهب: هو مدبر.

يشهد  يكتبوهنا: هذا ما أوصى فالن بن فالن، أنه كان السلف الصاحلوكيفية الوصية اليت 
ْيَب عبده ورسوله. )َوَأنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة ال رَ أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، وأن حممدا 

َعُث َمْن يف اْلُقُبوِر( ) ( وأوصى من ترك، من أهله بتقوى هللا تبارك وتعاىل 1ِفيها َوَأنَّ هللَا يـَبـْ
حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا هللا ورسوله إن كانوا مؤمنني، ويوصوهم مبا 

يَن َفال متَُ أوصى به )ِإْبراِهيُم بَنِ  وُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم يِه َويـَْعُقوُب اي َبيِنَّ ِإنَّ هللَا اْصطَفى َلُكُم الدِ 
( رواه الدار قطين، عن أنس بن مالك. وبين كتب للمفعول وحذف الفاعل 2ُمْسِلُموَن( )
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يلحق  للعلم به، ولالختصار، إذ معلوم أنه هللا تعاىل، ومرفوع: كتب الظاهر أنه الوصية، ومل
عالمة التأنيث للفعل للفصل، ال سيما هنا، إذ طال ابجملرور والشرطني، ولكونه مؤنثا غري 
حقيقي، ومبعىن اإليصاء. وجواب الشرطني حمذوف لداللة املعىن عليه، وال جيوز أن يكون 
من معىن: كتب، ملضي كتب واستقبال الشرطني. ولكن يكون املعىن: كتب الوصية على 

ر املوت إن ترك خريا فليوص. ودل على هذا اجلواب سياق الكالم. واملعىن: أحدكم إذا حض
ويكون اجلواب حمذوفا جاء فعل الشرط بصيغة املاضي، والتحقيق أن كل شرط يقتضي 

 جوااب فيكون ذلك املقدر جوااب للشرط األول،

__________________ 

 .7/ 22( سورة احلج: 1)
 (1).." 132/ 2( سورة البقرة: 2)
"خلقا هلم وعادة، كما قال لبيد، حني طلب منه شعره: إن هللا أبدلين ابلشعر القرآن  .581

خريا منه. وملا ذكر: )َوانـَْتَصُروا ِمْن بـَْعِد ما ظُِلُموا(، توعد الظاملني هذا التوعد العظيم اهلائل 
َقِلُبوَن(. َقَلٍب يـَنـْ  الصادع لألكباد وأهبم يف قوله: )َأيَّ ُمنـْ

َقَلٍب وملا عهد أبو ب كر لعمر رضي هللا عنهما، تال عليه: )َوَسيَـْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنـْ
َقِلُبوَن(،  م يتواعظون هبا. واملفهوم من الشريعة أن الذين ظلموا ه وكان السلف الصاحليـَنـْ

الكفار. وقال الزخمشري: وتفسري الظلم ابلكفر تعليل، وكان ذكر قبل أن الذين ظلموا مطلق، 
ذا منه على طريق االعتزال. وقرأ ابن عباس، وابن أرقم، عن احلسن: أي منفلت ينفلتون، وه

بفاء واتءين، معناه: إن الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب هللا، وسيعلمون أن ليس 
هلم وجه من وجوه االنفالت، وهو النجاة. )َوَسيَـْعَلُم( هنا معلقة، وأي منقلب: استفهام، 

ه ينقلبون، وهو مصدر. واجلملة يف موضع املفعول لسيعلم. وقال أبو البقاء: أي والناصب ل
منقلب مصدر نعت ملصدر حمذوف، والعامل ينقلبون انقالاب، أي منقلب، وال يعمل فيه 
يعلم، ألن االستفهام ال يعمل فيه ما قبله. انتهى. وهذا ختليط، ألن أاي، إذا وصف هبا، مل 

وصوف هبا قسم ألي املستفهم هبا، ال قسم. فأي تكون شرطية تكن استفهاما، بل أي امل
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واستفهامية وموصولة، ووصفا على مذهب األخفش موصوفة بنكرة حنو: مررت أبي معجب 
لك، وتكون مناداة وصلة لنداء ما فيه األلف والالم حنو: اي أيها الرجل. واألخفش يزعم أن 

 سم برأسه، والصفة تقع حاال من املعرفة،اليت يف النداء موصولة. ومذهب اجلمهور أهنا ق
فهذه أقسام أي؛ فإذا قلت: قد علمت أي ضرب تضرب، فهي استفهامية، ال صفة ملصدر 

 (1)حمذوف.." 
" ابالقتصار عليها وإجزاء اإلتيان يف التعبد بفريضة الصالة والذي قال هذه الزايدة  .582

الذي نقلها إلينا هو الذي نقل هو الذي قال سائر األحاديث الزائدة على ما يف القرآن و 
تلك بعينه أو أوثق منه أو نظريه والذي فرض علينا طاعة رسوله وقبول قوله يف تلك الزايدة 
هو الذي فرض علينا طاعته وقبول قوله يف هذه والذي قال لنا وما آاتكم الرسول فخذوه 

نه ابتداء كما شريع عهو الذي شرع لنا هذه الزايدة على لسانه وهللا سبحانه واله منصب الت
واله منصب البيان ملا أراده بكالمه كله بل كالمه كله بيان عن هللا والزيلدة ِبميع وجوهها 

يث عنه الطيب إذا مسعوا احلد كان السلف الصاحلال خترج عن البيان بوجه من الوجوه بل 
ة على دوجدوا تصديه يف القرآن ومل يقل أحد منهم قط يف حديث واحد أبدا إن هذا زاي

ه أعظم أجل يف صدورهم وسنت -القرآن فال نقبله وال نسمعه وال نعمل به ورسول هللا ص 
عندهم من ذلك وأكرب وال فرق أصال بني جميء السنة بعدد الطواف وعدد ركعات الصالة 

د يان ملراوجميئها بفرض الطمأنينة وتعيني الفاحتة والنية فنينة وتعيني الفاحتة والنية فإن اجلميع ب
هللا أنه أوجب هذه العبادات على عباده على هذا الوجه فهذا الوجه هو املراد فجاءت السنة 
بياان للمراد يف مجيع وجوهها حىت يف التشريع املبتدأ فإهنا بيان ملراد هللا من عموم األمر 

حلج ابطاعته وطاعة رسوله فال فرق بني بيان هذا املراد وبني بيان املراد من الصالة والزكاة و 
والطواف وغريها بل هذا بيان املراد من شيء وذاك بيان املراد من أعم منه فالتغريب بيان 

ب بيان هلذا أبن التغري -حمض للمراد من قوله أو جيعل هللا هلن سبيال وقد صرح النيب ص 
السبيل املذكور يف القرآن فكيف جيوز رده أبنه خمالف للقرآن معارض له ويقال لو قبلناه 

لنا به حكم القرآن وهل هذا إال قلب للحقائق فإن حكم القرآن العام واخلاص يوجب ألبط
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علينا قبوله فرضا ال يسعنا خمالفته فلو خالفنا القرآن وخلرجنا عن حكمه والبد ولكان يف 
 (1)ذلك خمالفة للقرآن واحلديث معا ." 

ال هذه الزايدة ق "ابالقتصار عليها وإجزاء اإلتيان يف التعبد بفريضة الصالة والذي .583
هو الذي قال سائر األحاديث الزائدة على ما يف القرآن والذي نقلها إلينا هو الذي نقل 
تلك بعينه أو أوثق منه أو نظريه والذي فرض علينا طاعة رسوله وقبول قوله يف تلك الزايدة 

ُسوُل َفُخُذوُه  رَّ هو الذي فرض علينا طاعته وقبول قوله يف هذه والذي قال لنا }َوَما آاَتُكُم ال
هو الذي شرع لنا هذه الزايدة على لسانه وهللا سبحانه واله منصب التشريع عنه ابتداء كما 
واله منصب البيان ملا أراده بكالمه كله بل كالمه كله بيان عن هللا والزيلدة ِبميع وجوهها 

حلديث عنه وا االطيب إذا مسع كان السلف الصاحلال خترج عن البيان بوجه من الوجوه بل 
وجدوا تصديه يف القرآن ومل يقل أحد منهم قط يف حديث واحد أبدا: إن هذا زايدة على 
القرآن فال نقبله وال نسمعه وال نعمل به ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجل يف صدورهم 
وسنته أعظم عندهم من ذلك وأكرب وال فرق أصال بني جميء السنة بعدد الطواف وعدد 

ة فإن الصالة وجميئها بفرض الطمأنينة وتعيني الفاحتة والنية فنينة وتعيني الفاحتة والنيركعات 
اجلميع بيان ملراد هللا أنه أوجب هذه العبادات على عباده على هذا الوجه فهذا الوجه هو 
 املراد فجاءت السنة بياان للمراد يف مجيع وجوهها حىت يف التشريع املبتدأ فإهنا بيان ملراد هللا

من عموم األمر بطاعته وطاعة رسوله فال فرق بني بيان هذا املراد وبني بيان املراد من الصالة 
والزكاة واحلج والطواف وغريها بل هذا بيان املراد من شيء وذاك بيان املراد من أعم منه 

لنيب صلى هللا ا فالتغريب بيان حمض للمراد من قوله: }َأْو جَيَْعَل اَّللَُّ هَلُنَّ َسِبياًل  وقد صرح
عليه وسلم أبن التغريب بيان هلذا السبيل املذكور يف القرآن فكيف جيوز رده أبنه خمالف 
للقرآن معارض له ويقال لو قبلناه ألبطلنا به حكم القرآن وهل هذا إال قلب للحقائق فإن 

رآن قحكم القرآن العام واخلاص يوجب علينا قبوله فرضا ال يسعنا خمالفته فلو خالفنا ال
 (2)وخلرجنا عن حكمه والبد ولكان يف ذلك خمالفة للقرآن واحلديث معا.." 
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"يـَُؤدِ ي ِإىَل أن  َذاته حَمل للحوادث َوُهَو حَمال وإم ا َأن حيدث يف حَمل َوُهَو أَْيضا حَمال  .584
بتعني  َأن يكون علمه  لأِلَنَُّه يـَُؤدِ ي ِإىَل َأن يكون اْلمحل َمْوُصوفا ِبعلم اْلَبارِي تـََعاىَل َوُهَو حَما

َها أَنه قَاَل الثَـَّواب َواْلِعَقاب والتكليف جرٌب َكَما َأن أَفَعال اْلعباد جربٌ   َحاِداث اَل يف حَمل َوِمنـْ

َقِطع َوِمْنه َأخذ أَبُو اهْلُذْيل َوأَتْـَباعه من اْلُمعْ  َها أَنه قَاَل ِإن حركات أهل اجْلنَّة َوالنَّار تـَنـْ  َتزَلةَوِمنـْ

َها َأن النَّار واجلن ة يفنيان بعد ُدُخول أهلهما إِلَْيِهَما قَاَل أِلَنَّهُ اَل يَتَصوَّر حركات اَل تتوَ  ناهى ِمنـْ
َأوال َفَكَذِلك اَل يتصوَّر حركاٌت اَل تتناهى آخرا َومحل قـَْوله تـََعاىَل َخاِلدين ِفيَها أبدا على 

ًدا ِباَل اْنِقطَاع ملا َعاىَل ِإالَّ َما َشاَء َربك َوَلو َكاَن ُمَؤبَّ اْلُمَبالَغة واستدل  على ااِلْنِقطَاع بقوله تَـ 
 لِ اْستْثىن َوَواَفَق اْلُمْعَتزَلة يف نفي الرُّْؤيَة َوِإثـَْبات خلق اْلَكاَلم َوِإجَياب املعارف اِبْلعق

ُهم من َأشد النَّاس رد اً على جهم لبدعه  وََكاَن الّسلف الصَّاحل لقبيحة وََكاَنت اَرِضي هللا َعنـْ
قتلته يف ُحُدود الثَّاَلِثنَي واملئة وََكاَن َذا أدب َونظر وذكاٍء وفكر وجدال ومراء وََكاَن َكاتب 
 اأْلَِمري احْلَاِرث بن ُشَرْيح التَِّميِمي الَِّذي وثب على نصر بن سي ار وََكاَن جهم ُهَو َوُمَقابل بن

 ُسَلْيَمان(

ثـَْباتخبراسان طريف نقيض َهَذا يُـ  والتجسيم فـَيَـُقول  َبالغ يف النـَّْفي والتعطيل َوَهَذا يسرف يف اإْلِ
ْنَسان تـََعاىَل هللا َعن َذِلك ترك الصَّاَلة أَْربَِعنَي يـَْوًما  ِإن هللا جسم َوحلم َودم على ُصورَة اإْلِ

 ُعُنقه بَفأْنكر َعَلْيِه اْلَوايل فـََقاَل ِإذا ثَبت ِعْنِدي من أعبده صليت َلُه َفضر 

 «اْبن خلف اْلَماِزين» -
 جهم بن خلف اْلَماِزين اأْلَعرَايب من َمازِن مَتِيم َلُه اتِ َصال يف الن َسب أِبيب َعْمرو بن اْلَعاَلء

اْلَماِزين املقرىء وََكاَن جهم راوية عال مة ابلغريب َوالشعر وََكاَن يف عصر خلف اأْلَمْحَر 
واجلوارح  متقاربني يف معرَفة الش ْعر وجلهٍم شعر َمْشُهور يف احلشرات واألصمعي وََكاَن الثَّاَلثَة

 (1)من الطري َومن شعره يف احلََْماَمة من جمزوء الوافر." 
" يف وجوب البيان على العلماء والبيان يشمل البيان االبتدائي للنصوص الواردة  .585

ك انبىن عليه و عامل وإذا كان كذلوالتكاليف املتوجهة فثبت أن العامل يلزمه البيان من حيث ه
 معىن آخر وهى 
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 املسألة الثالثة  .586

فنقول إذا كان البيان يتأتى ابلقول والفعل فال بد أن حيصل ذلك ابلنسبة إىل العامل   .587
ن صار مم كان السلف الصاحلكما حصل ابلنسبة إىل النيب صلى هللا عليه و سلم وهكذا 

قدوة ىف الناس دل على ذلك املنقول عنهم حسبما يتبني ىف أثناء املسائل على أثر هذا حبول 
 هللا فال نطول به ههنا ألنه تكرار 

 املسألة الرابعة  .588

إذا حصل البيان ابلقول والفعل املطابق للقول فهو الغاية ىف البيان كما إذا بني  .589
 و غري ذلك من العبادات أو العادات الطهارة أو الصوم أو الصالة أو احلج أ

فإن حصل أبحدمها فهو بيان أيضا إال أن كل واحد منهما على انفراد قاصر عن  .590
 غاية البيان من وجه ابلغ أقصى الغاية من وجه آخر 

فالفعل ابلغ من جهة بيان الكيفيات املعينة املخصوصة الىت ال يبلغها البيان القويل  .591
ني لسالم بفعله ألمته كما فعل به جربيل حني صلى به وكما بولذلك بني عليه الصالة و ا

احلج كذلك والطهارة كذلك وإن جاء فيها بيان ابلقول فإنه إذا عرض نص الطهارة ىف 
القرآن على عني ما تلقى ابلفعل من الرسول عليه الصالة و السالم كان املدرك ابحلس من 

 (1)الفعل فوق املدرك ابلعقل من ." 
 ن والسنة وحفظ العقل يتناول ما ال يفسده وهو يف القرآن " يف القرآ .592

ومكملة شرعية احلد أو الزجر وليس يف القرآن له أصل على اخلصوص فلم يكن له  .593
يف السنة حكم على اخلصوص أيضا فبقى احلكم فيه إىل اجتهاد األمة وإن أحلق ابلضرورايت 

االعتبار  والقذف هذا وجه يفحفظ العرض فله يف الكتاب أصل شرحته السنة يف اللعان 
 يف الضرورايت ولك أن أتخذها على ما تقدم يف أول كتاب املقاصد فيحصل املراد أيضا 

 وإذا نظرت اىل احلاجيات وكذلك التحسينيات  .594

 وقد كملت قواعد الشريعة يف القرآن ويف السنة فلم يتخلف عنها شيء  .595
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لسلف كان اب والسنة وملا واالستقراء يبني ذلك ويسهل على من هو عامل ابلكتا .596
 كذلك قالوا به ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه   الصاحل

ومن تشوف إىل مزيد فإن دوران احلاجيات على التوسعة والتيسري ورفع احلرج والرفق  .597
 ".(1) 

 """" 199""""" صفحة رقم  .598

ب املصحف تفقاعدة املصاحل تعم علوم العربيه أي تكون من قبيل املشروع فهي من جنس ك
 وتدوين الشرائع وما ذكر عن القاسم بن خميمرة قد رجع عنه

قال أمحد بن حيي ثعلبا قال كان أحد االئمة يف الدين يعيب النحو ويقول اول تعلمه شغل 
وآخره يزدري العامل به الناس فقرأ يوما ( إمنا خيشى هللا من عباده العلماء ) برفع هللا ونصب 

ن حيث ال تعلم جتعل هللا خيشى العلماء فقال ال طعنت عن علم العلماء فقيل له كفرت م
 يدل إىل معرفة هذا ابدا

قال عثمان بن سعيد الداين االمام الذي ذكره أمحد بن حيي هو القاسم ابن خميمرة قال وقد 
جرى لعبد هللا بن أيب اسحاق مع حممد بن سريين كالم وكان بن سريين ينتقص النحويني 

 ة فقرأ ابن سريين ( إمنا خيشى هللا من عباده العلماء ) برفع اسم هللا فقالفاجتمعا يف جناز 
 له ابن أيب اسحاق كفرت اي أاب بكر

 تعيب على هؤالء الذين يقيمون كتاب هللا فقال ابن سريين ان كنت اخطأت فأستغفر هللا

 واما علم املقاييس فأصله يف السنه مث يف علم السلف ابلقياس

 القياس اشياء محلوها على القياس الفاسد فذلك من قبيل النظر يف االدله مث قد جاء يف ذم

 جيتمعون للنظر يف املسائل االجتهادية اليت ال نص فيها للتعاون كان السلف الصاحلوقد 
على استخراج احلق فهو من قبيل التعاون على الرب والتقوى ومن قبيل املشاورة املأمور به 

 (2)فكالمها مأمور به." 
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 """" 269"""" صفحة رقم " .599

واحد يشبه الغناء ويزعمون أن هذا من جمالس الذكر املندوب إليها وكذبوا فإنه لو كان حقا 
أوىل إبدراكه وفهمه والعمل به وإال فأين يف الكتاب اوىف السنة  لكان السلف الصاحل

خفية و  االجتماع للذكر على صوت واحد جهرا عاليا وقد قال تعاىل ( ادعوا ربكم تضرعا
 إنه ال حيب املعتدين ) واملعتدون يف التفسري هم الرافعون أصواهتم ابلدعاء

وعن أىب موسى قال كنا مع رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( يف سفر فجعل الناس جيهرون 
ابلتكبري فقال النىب ) صلى هللا عليه وسلم ( أربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصم وال 

عون مسيعا قريبا وهو معكم وهذا احلديث من متام تفسري اآلية ومل يكونوا رضى غائبا إنكم تد
 هللا عنهم يكربون على صوت واحد ولكنه هناهم عن رفع الصوت ليكونوا ممتثلني لآلية

وقد جاء عن السلف أيضا النهى عن االجتماع على الذكر والدعاء ابهليئة اليت جيتمع عليها 
عنهم النهى عن املساجد املتخذة لذلك وهي الربط اليت يسموهنا هؤالء املبتدعون وجاء 

 ابلصفة

 ذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح وغريمها ما فيه كفاية ملن وفقه هللا

فاحلاصل من هؤالء أهنم حسنوا الظن أبهنم فيما هم عليه مصيبون وأساءوا الظن ابلسلف 
 الصاحل أهل العمل الراجح الصريح وأهل الدين الصحيح

مث ملا طالبهم لسان احلال ابحلجة أخذوا كالم اجمليب وهم ال يعلمون وقولوه ما ال يرضى به 
العلماء وقد بني ذلك يف كالم آخر إذ سئل عن ذكر فقراء زماننا فأجاب أبن جمالس الذكر 

مر املذكورة يف األحاديث أهنا هي اليت يتلى فيها القرآن واليت يتعلم فيها العلم والدين والىت تع
 ابلعمل والتذكري ابآلخرة واجلنة والنار

 (1)كمجالس سفيان الثورى واحلسن وابن سريين وأضراهبم." 
 """" 337""""" صفحة رقم  .600

ما ليس من كسبك فكذلك هو وكيل على ما هو داخل حتت كسبك مما هو تكليف يف 
 الآحقك ومن مجلة ما توكل لك فيه أن ال تدخل نفسك يف عمل حترج بسببه حاال وم
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وقد فسر التبتل أبنه اإلخالص وهو قول جماهد والضحاك وقال قتادة أخلص له العبادة 
 والدعوة فعلى هذا التفسري ال تعلق فيها ملورد السؤال

وإذا تقرر هذا فالسياحة واختاذ الصوامع وسكىن اجلبال والكهوف إن كان على شرط أن ال 
بان بل على حد ما كانوا عليه يف احلواضر حيرموا ما أحل هللا من األمور اليت حرمها الره

وجمامع الناس ال يشددون على أنفسهم مبقدار ما يشق عليهم فال إشكال يف صحة هذه 
الرهبانية غري أهنا ال تسمى رهبانية إال بنوع من اجملاز أو النقل العرىف الذي مل ثجر عليه معتاد 

  املعىندعوها ) ال يف االسم وال يفاللغة فال تدخل يف مقتضى قوله تعاىل ( ورهبانية ابت

وإن كان على التزام ما التزمه الرهبان فال نسلم أنه يف هذه الشريعة مندوب إليه وال مباح بل 
هو مما ال جيوز ألنه كالشرع بغري شريعة حممد ) صلى هللا عليه وسلم ( فال ينتظمه معىن قوله 

 ) صلى هللا عليه وسلم ( من رغب عن سنىت فليس مىن

وأما ما ذكره الغزاىل وغريه من تفضيله العزلة على املخالطة وترجيح الغربة على اختاذ أهل 
 عند اعتوار العوارض فذلك يستمد من اصل آخر ال من هنا

وبيانه أن املطلوابت الشرعية ال ختلو أن يكون املكلف قادرا على االمتثال فيها مع سالمته 
ه وال فإن كان قادرا يف جمارى العادات حبيث ال يعارضعند العمل هلا من وقوعه يف منهى عنه 

ان كمكروه أو حمرم فال إشكال يف كون الطلب متوجها عليه بقدر استطاعته على حد ما 
عليه قبل وقوع الفَت وإن مل يقدر على ذلك إال بوقوعه يف مكروه أو حمرم  السلف الصاحل

إذ  - أىب حامد رمحه هللا تعاىلحبسب ما يظهر من كالم  -ففي بقاء الطلب هنا تفصيل 
 (1)يكون." 

 "تـَْقِدَمةٌ  .601

 ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحْيمِ 

ِد، الَفْرِد امُلتَـَفر ِِد، األَحِد الصََّمِد، الَِّذْي ملَْ يَِلْد َوملَْ يـُْوَلْد، َوملَْ َيُكْن لَهُ   احْلَْمُد هلل الَواِحِد امُلتَـَوحِ 
َفُته احلَْمد ُكُفًوا أَحٌد؛ َوالصَّاَلةُ   .َوالسَّاَلُم َعَلى َمْن ُيَسمَّى أِبمْحَد؛ َوَعَلى َمْن َوِظيـْ

ُذ بِِه ُهَو  ، َواْلِعْلُم تـَتَـَفاَوُت َدَرَجاتُهُ «اْلِعْلم»َوبـَْعُد فَِإنَّ أْعَظَم َما مُيَتِ ُع هللُا بِِه الَعاِقَل، َويـَتَـَلذَّ
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 ْت رُتْـَبةُ اْلِعْلِم امُلتَـَعلِ ِق ِبِه ِلُعُلوِ  ُمتَـَعلَِّقهِ ِه، فَِإْن َعَلْت رُتْـَبةُ امُلتَـَعلَِّق َعلَ َوتـََتَمايـَُز َمرَاتُِبهُ حِبََسِب ُمتَـَعلَّقِ 
، أِلنَّه يـُْبَحُث ِفْيِه َعْن «لتـَّْوِحْيدِعْلُم ا»َوَشرَُفْت ِلَشَرِفِه؛ بَِناًء َعَلى َذِلَك َفأْعَظُم اْلُعُلْوِم َوأَجلَُّها 

الِِه َكَما يَِلْيُق الُوُجْود، فَِبَهَذا اْلِعْلُم مُيِْكُن أْن نـَتَـَعرََّف ِبَذاِت هللِا َوِصَفاتِِه َوأفـْعَ  َذاِت الَواِجبِ 
 ِبَشأنِِه؛

؛ َوِلَذلِ أِلنَّ ِعْلَم التـَّْوِحْيِد َواْلَعَقاِئِد ُهَو َمْضُمْوُن اَل إِلََه ِإالَّ هللا، َواَل ُيْكتَـَفى ِفْيِه ِبَغَلبَ  َك ِة الظَّنِ 
َها اْلُكُتَب 1؛ يـَْهَتمُّْو. َن أِبْمِر اْلَعِقْيَدِة )-َرمِحَُهُم هللا  - َكاَن السََّلف الصَّاحلح ْونَ  (، َوألَُّفْوا ِفيـْ

َهِج اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة َوَما َكاَن َعَلْيِه النَّيبُّ صَ  ْيِه َوَسلََّم لَّى هللُا َعلَ اْلَكِثرْيََة َوأثـْبَـتـُْوا اْلَعَقاِئَد َعَلى َمنـْ
ا اْلِعْلُم َكَما حُيَْتاُج َوأْصَحابُُه َوالتَّاِبُعْوَن، َوَردُّْوا اْلَعَقاِئَد الَباِطَلَة َوامُلْنَحرَِفَة َوبـَيـَّنـُْوا بُْطاَلهَنَا؛ َوَهذَ 

يَِة الرَّبِ  تـَبَاَرَك َوتـََعاىَل ؤ إِلَْيِه يف احْلََياِة َوِعْنَد اْلَمَماِت َكَذِلَك حُيَْتاُج إِلَْيِه يف اْلَمْحَشِر ِعْنَد رُ 
(2.) 

__________ 

إن العقائد الصحيحة ومايقو ِيها من األدلة الصحيحة كما تؤثر يف »( قال علي القاري: 1)
قلوب أهل الدين وتثمر كمال اإلميان واليقني، كذلك العقائد الباطلة تؤثر يف القلب وتقس يه 

سوء  ف يقينه وتزلزل دينه؛ بل هي أقوى أسبابوتبعده عن حضور الرب، وتسوِ ده وتضع ِ 
؛ أال ترى: إن الشيطان إذا أراد أن يسلب إميان العبد -نسأل هللا العفو والعافية  -اخلامتة 

أن مجيع »ع آخر: ؛ وقال يف موض«بربه فإنه ال يسلبه منه إال إبلقاء العقائد الباطلة يف قلبه
ذا بالغ ويف السنة ظنيا، ولذا قال هللا تعاىل: }ه العقائد الثابتة موجودة يف الكتاب قطعيا،

 [ )مقدمة شرح كتاب الفقه األكرب(52للناس  ]إبراهيم:

( كما قال عليه السالم: )جيمع هللا الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه! 2)
ن كان يعبد مفيتَّبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع 

يف صورة  -جل عز و  -الطواغيت الطواغيت، ويبقى هذه األمة فيها منافقوها؛ فيأتيهم هللا 
غري صورته اليت يعرفون )أي أيتيهم بعُض مالئكة هللا ابلصفات اليت ال تشبه صفات اإِلله 

هذا  !؛ فيقول: أان ربكم! فيقولون: نعوذ ابهلل منك«(وهذا اخر امتحان املؤمنني»ليختربهم، 
أي: مكاننا حىت أيتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم هللا تعاىل يف صورته اليت يعرفون )

وا: أنه فيتجلَّى هللا سبحانه وتعاىل على الصفة اليت يعرفونه هبا، وإمنا عرفوه بصفته، وقد عِلم
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ن: أنت ربنا، فيتبعونه و ال يشَبه شيئا من خملوقاته؛ فيعلمون: أنه رهبم( فيقول: أان ربكم! فيقول
 (1)( مع شرح." 182ومسلم:  7437)أخرجه البخاري: «. إَل
" ابألعم األغلب والنادر ينسحب عليه حكم الغالب كما لو فرض رجل اتم العقل  .602

/ أ فإن ذلك ال يوجب إابحة اخلمر  22حبيث لو شرب اخلمر مل يؤثر فيه ومل يقع فيه فساد 
 ر املفروض يف اخلارج يف الصورتني إما اندر جدا أو ممتنع متعذ له وال لغريه على أن وجود هذا

وإمنا يظهر هذا السماع على هذا الوجه حيث جرد كثري من أهل السلوك الكالم يف  .603
سقون من حيذرون منهم ويف كان السلف الصاحلاحملبة وهلجوا هبا وأعرضوا عن اخلشية وقد 

 جاءت به الرسل وذكر يف الكتاب والسنة جرد وأعرض عن اخلشية إىل الزندقة فان أكثر ما
 هو خشية هللا وإجالله وتعظيمه وتعظيم حرماته وشعائره وطاعته 

واألغاين ال حترك شيئا من ذلك بل حتدث ضده من الرعونة واإلنبساط والشطح  .604
ودعوى الوصول والقرب أو دعوى اإلختصاص بوالية هللا اليت نسب هللا يف كتابه دعواها ." 

(2) 
 """""" 390""""""" صفحة رقم  .605

 ورسله ، وحيتمل أن يكون قوله :

) ) وأان فيهم ( ( بلسانه ؛ ألن َهَذا من اَبب الدعاء ؛ فإنه إشارة ِمْنُه إىل أَنَُّه موعود أبنه ال 
 تعذب أمته َوُهَو فيهم .

َعْمرِو ْبن العاص  ْبن يدل َعَلى َذِلَك : َما َرَوى َعطَاء ْبن السائب ، َعن أَبِيه ، َعن َعْبد هللا
عل فذكر احلَِدْيث بطوله ، وفيه : فج -، قَاَل : كسفت الشمس َعَلى عهد َرُسول هللا ) 

ينفخ يف آخر سجوده يف الركعة الثانية ، ويبكي ، ويقول : ) ) ملَْ تعدين َهَذا وأان فيهم ، مَلْ 
 وذكر بقية احلَِدْيث . -تعدين َهَذا وحنن نستغفرك ( ( 

 اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي . خرجه

 وأما سؤاله َعن املرأة فال حيتمل أن يكون بلسانه . وهللا أعلم .

                                         
 3شرح العقائد النسفية @ ط اهلند؟ التفتازاين / (1)
 91نزهة األمساع يف مسألة السماع @ ط طيبة؟ ابن رجب احلنبلي ص/ (2)
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ويف اجلملة ؛ فإن َكاَن البخاري ذكر َهَذا الباب لالستدالل هبذا احلَِدْيث َعَلى أن نظر املصلي 
يِه َعَلى النظر إىل دليل فِ  إىل َما َبنْي يديه غري قادح يف صالته ، فـََقْد ذكران أن احلَِدْيث ال

الدنيا ومتعلقاهتا ، وإن َكاَن مقصوده االستدالل ِبِه َعَلى استحباب الفكر للمصلي يف اآلخرة 
د ومتعلقاهتا ، وجعل نظر النَّيب  ) ِفيِه إىل اجلنة بقلبه َكاَن حسناً ؛ ألن املصلي مأمور أبن يعب

ولياءه ، وتوعد يف قربه من هللا ، وفيما وعد هللا أ هللا كأنه يراه ، فينبغي لَُه أن يسغرق فكره
 ِبِه أعداءه ، ويف الفكر يف معاين َما يتلوه من القرآن .

أى ينجلي الغيب لقلوهبم يف الصالة ، َحىتَّ كأهنم ينظرون إليها ر  َكاَن السلف الصاحلوقد 
اجلالل من القهر  صفات عني ، فمن َكاَن يغلب َعِليِه اخلوف واخلشية ظهر لقلبه يف الصالة

والبطش والعقاب واالنتقام وحنو َذِلَك ، فيشهد النار ومتعلقاهتا وموقف القيامة ، كما َكاَن 
يل  يـَُقول : َما دخلت يف الصالة قط إال مثلت -صاحب األوزاعي  -َسِعيد ْبن َعْبد العزيز 

 (1)جهنم .." 
 """""" 270""""""" صفحة رقم  .606

إبسناده ، عن عابٍد الطائيَّ ، قال : كانوا يكر هوَن جلوَس اإلمام يف  قال : وروى اخلاللُ 
مصالُه بعد صالٍة يصلي بعدها ، فإذا كانت صالٌة ال يصلى بعدها فإن شاَء قاَم ، وإن 

 شاَء جلَس .

 وحكي عن أصحاب الشافعيَّ : أن املستحب لإلماِم أن يقوَم وال جيلَس يف كل الصلواِت .

ُِ لإلماِم أن يقوَم عقَب سالمِه وقد نصَّ الشافع يَّ يف ) ) املختصر ( ( على أنه يستحَب
 إذا مل سكن خلفَه نساٌء .

فأما املأموم فال يكره له اجللوُس بعَد الصال ة يف مكانه ، يذكُر هللَا ، حصوصاً بعد الصبِح 
 والعصِر ، وال نعلُم يف ذلك خالفاً .

وقد  على العبِد ما داَم يف مصاله ، ما مل حيدُث ، وقد صَح احلديُث يف أن املالئكَة تصليَّ 
 صاحل  وكان السلف  السبق ذكرُه ، ووردت أحاديُث يف اجللوِس بعد الصبِح والعصِر ، 

 حيافظوَن عليه .
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ومىت أطال اإلماُم اجللوس يف مصالُه ، فإن للمأموِم ان ينصرَف ويرتكه ، وسواءٌ كان جلوسُه 
 مكروهاً أو غري مكروٍه .

ل ابُن مسعوٍد : إذا فرَغ اإلماُم ومل يقم ومل ينحرُف ، وكانت لك حاجٌة فاذهب ودعه ، قا
 فقد متتَّ صالتك .

 خرجه عبد الرزاِق .

وذكر إبسناده عن عطاء ، قال : كالمُه مبنزلِة قيامه ، فإن تكلم فليقم املأموُم إن شاَء .." 
(1) 
 """""" 332""""""" صفحة رقم  .607

ظهار دينهم ، وكانوا خائفني على أنفسهم ، ولذلك هاجروا منها إىل يتمكنون فيها من إ
 املدينة ، واجلمعة تسقط أبعذاٍر كثريٍة منها اخلوف على النفس واملال .

وقد أشار بعض املتأخرين من الشافعية إىل معىن آخر يف االمتناع من إقامتها مبكة ، وهو : 
سالم ، وهذا إمنا يتمكن منه يف دار اإلسالم أن اجلمعة إمنا يقصد إبقامتها اظهار شعار اإل

. 
وهلذا ال تقام اجلمعة يف السجن ، وإن كان فيه أربعون ، وال يعلم يف ذلك خالٌف بني 
العلماء ، وممن قاله : احلسن ، وابن سريين ، والنخعي ، والثوري ، ومالك ، وأمحد ، 

 وإسحاق وغريهم .

املشركني جمتمعني يف مكاٍن واحٍد ؛ فإهنم ال  وعلى قياس هذا : لو كان األسارى يف بلد
يصلون فيه مجعًة ، كاملسجونني يف دار اإلسالم وأوىل ؛ ال سيما وأبو حنيفة وأصحابه يرون 

حكمها حكم السفر ، فتقصر فيها الصالة أبداً  -وإن طالت  -أن اإلقامة يف دار احلرب 
 مقهوراً ؟، ولو اقام املسلم ابختياره ، فكيف إذا كان أسرياً 

وهذا على قول من يرى إشرتاط إذن اإلمام إلقامة اجلمعة ، أظهر ، فأما على قول من ال 
يشرتط إذن اإلمام ، فقد قال اإلمام أمحد يف األمراء إذا أخروا الصالة يوم اجلمعة : فيصليها 

هنا و لوقتها ويصليها مع اإلمام ، فحمله القاضي أبو يعلى يف ) ) خالفه ( ( على أهنم يصل
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 مجعة لوقتها .

 وهذا بعيٌد جداً ، وإمنا مراده : أهنم يصلون الظهر لوقتها ، مث يشهدون اجلمعة مع األمراء .

يفعلون عند أتخري بين أمية للجمعة عن وقتها ، ومنهم من   كان السلف الصاحلوكذلك 
كان يومئ ابلصالة وهو جالٌس يف املسجد قبل خروج الوقت ، ومل يكن أحد منهم يصلي 

 (1)اجلمعة لوقتها ، ويف ذلك مفاسد كثرية تسقط اجلمعة خبشية بعضها .." 
 هما موقوفا"مقال و قد روي من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس رضي هللا عن .608

بعضه و قد روي معناه مرفوعا من وجوه أخر فيها ضعف : من وىف ما عليه من العمل  
 (1كامال وىف له األجر كامال و من سلم ما عليه وفرا تسلم ماله نقدا ال مؤخرا)

 ) ما بعتكم مهجيت إال بوصلكم ... و ال أسلمها إال يدا بيد (

 أبيتم يكون الرهن حتت يدي ( ) فإن وفيتم مبا قلتم وفيت أان ... و إن

و من نقص من العمل الذي عليه نقص من األجر حبسب نقصه فال يلم إال نفسه قال 
سلمان : الصالة مكيال فمن وىف ويف له و من طفف فقد علمتم ما قيل يف املطففني 
 فالصيام و سائر األعمال على هذا املنوال من وفاها فهو من خيار عباد هللا املوفني و من

طفف فيها فويل للمطففني أما يستحي من يستويف مكيال شهواته و يطفف يف مكيال 
( [ 2صيامه و صالته إال بعد املدين يف احلديث : ] أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صالته)

إذا كان الويل ملن طفف مكيال الدنيا فكيف حال من طفف مكيال الدين : } فويل 
 (3اهون  )للمصلني * الذين هم عن صالهتم س

 ) غدا توىف النفوس ما كسبت ... و حيصد الزارعون ما زرعوا (

 ) إن أحسنوا أحسنوا ألنفسهم ... و إن أسؤا فبئس ما صنعوا (

 جيتهدون يف إمتام العمل و إكماله و إتقانه مث يهتمون بعد ذلك بقبوله كان السلف الصاحل
( روي عن علي 4و قلوهبم وجلة  )و خيافون من رده و هؤالء الذين : } يؤتون ما آتوا 
 رضي هللا عنه قال : كونوا لقبول العمل أشد اهتماما

__________ 
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 ( مل أقف عليه. ...1)

 (. ...23019( برقم )5/310( أخرجه: أمحد يف املسند )2)

 . ...4، 3( سورة املاعون: آية/3)

 (1). ...." 60( سورة املؤمنون: آية/4)
" وقد أخرب هللا تعاىل عن أهل اجلنة أهنم حيمدون هللا على ما رزقهم من فضله فقال  .609

ونزعنا ما يف صدورهم من غل جتري من حتتهم األهنار وقالوا احلمد هلل الذي هداان هلذا وما  
كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا األعراف وقال تعاىل وقالوا احلمد هلل الذي صدقنا وعده وأورثنا 

رض نتبوأ من اجلنة حيث نشاء الزمر وقال تعاىل وقالوا احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن األ
إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار املقامة من فضله ال ميسنا فيها نصب وال ميسنا فيها 
لغوب فاطر وأخرب عن أهل النار أهنم يلومون أنفسهم وميقتوهنا أشد املقت فقال تعاىل وقال 

ملا قضي األمر إن هللا وعدكم وعد احلق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان يل عليكم الشيطان 
من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم يل فال تلوموين ولوموا أنفسكم إبراهيم وقال تعاىل إن 
الذين كفروا ينادون ملقت هللا أكرب من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إىل اإلميان فتكفرون غافر 

جيتهدون يف األعمال الصاحلة حذرا من لوم النفس عند انقطاع  حلكان السلف الصاوقد 
األعمال على التقصري ويف الرتمذي عن أيب هريرة مرفوعا ما من ميت ميوت إال ندم إن كان 
حمسنا ندم على أن ال يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن ال يكون استعتب وقيل ملسروق 

ين قال وهللا لو أاتين آت فأخربين أن ال يعذبلو قصرت عن بعض ما تصنع من االجتهاد ف
الجتهدت يف العبادة قيل كيف ذاك قال حىت تعذرين نفسي إن دخلت النار أن ال ألومها 
أما بلغك يف قول هللا تعاىل وال أقسم ابلنفس اللوامة القيامة إمنا الموا أنفسهم حني صاروا 

اين ورفعت شتهون وانقطعت عنهم األمإىل جهنم فاعتنقتهم الزابنية وحيل بينهم وبني ما ي
عنهم الرمحة وأقبل كل امريء منهم يلوم نفسه وكان عامر بن عبد قيس يقول وهللا ألجتهدن 
مث وهللا ألجتهدن فإن جنوت فربمحة هللا وإال مل أمل نفسي وكان زايد بن عياش يقول البن 

ا مر على ما نرجو كان ماملنكدر ولصفوان بن سليم اجلد اجلد واحلذر احلذر فإن يكن األ
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عملتما فضال وإال مل تلوما أنفسكما وكان مطرف بن عبدهللا يقول اجتهدوا يف العمل فإن 
يكن األمر ما نرجو من رمحة هللا وعفوه كانت لنا درجات وإن يكن األمر شديدا كما خناف 

لم ينفعنا ف وحنذر مل نقل ربنا أخرجنا نعمل صاحلا غري الذي كنا نعمل فاطر نقول قد عملنا
ذلك احلديث اخلامس والعشرون عن أيب ذر رضي هللا عنه أيضا أن انسا من أصحاب رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم قالوا للنيب صلى هللا عليه و سلم اي رسول هللا ذهب أهل الدثور 
ابألجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أمواهلم قال أوليس قد 

 لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبرية صدقة وكل حتميدة صدقة جعل هللا
وكل هتليلة صدقة وأمر ابملعروف صدقة وهني عن منكر صدقة ويف بضع أحدكم صدقة قالوا 
اي رسول هللا أأييت أحدان شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان 

 (1)احلالل كان له أجر رواه مسلم ." عليه وزر فكذلك إذا وضعها يف 
")) هو يشغل عما هو أهم منه (( . ولكن عند بعد العهد بكالم السلف وطول  .610

املدة وانتشار كالم املتأخرين يف معاين احلديث والفقه انتشاراً كثرياً مبا خيالف كالم السلف 
يتميز بذلك ما ه ، لاألول ، فتعني ضبط كالم السلف من األئمة ومجعه وكتابته والرجوع إلي

هو مأثور عنهم مبا أحدث بعدهم مما هو خمالف هلم ، وكان ابن مهدي يندم على أن ال 
 يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسريه .

وكذا الكالم يف العلل والتواريخ قد دونه أئمة احلفاظ ، وقد هجر يف هذا الزمان ودس حفظه 
صنيف فيه ا عرف هذا العلم اليوم ابلكلية ، ففي التوفهمه ، فلوال التصانيف املتقدمة فيه مل

 ونقل الكالم األئمة املتقدمني مصلحة عظيمة جداً .

مع سعة حفظهم وكثرة احلفظ يف زماهنم أيمرون ابلكتابة للحفظ  كان السلف الصاحلوقد 
 ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف األمة وأئمتها ، ومل يبق منها إال ما كان

 مدوانً يف الكتب ، لتشاغل أهل الزمان مبدارسة األراء املتأخرة وحفظها .

 قال أبو قالبة : )) الكتابة أحب إىل  من النسيان (( .
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 وقال ابن املبارك : )) لوال الكتابة ملا حفظنا (( .

 (1)وقال اخلالل : )) أخربين امليموين أنه قال أليب عبد هللا يعين أمحد بن @." 
 نفوا"والذي ص .611

منهم من أفراد الصحيح كالبخاري ومسلم ومن بعدمها، كابن خزمية وابن حبان، ولكن  
 كتاهبما ال يبلغ مبلغ كتاب الشيخني.

ومنهم من مل يشرتط الصحة، ومجع الصحيح، وما قاربه وما فيه بعض لني وضعف، وأكثرهم 
 مل يثبتوا ذلك ومل يتكلموا على التصحيح والتضعيف.

بني ذلك أبو عيسى الرتمذي رمحه هللا، وقد بني يف كالمه هذا أنه مل يسبق وأول من علمناه 
إىل ذلك، واعتذر أبن هؤالء األئمة الذين مساهم صنفوا ما مل يسبقوا إليه، فإذا زيد يف 

 التصنيف بيان العلل وحنوها كان فيه أتس هبم يف تصنيف ما مل يسبق إليه.

م أحداً انيد معللة. وأما األبواب املعللة فال نعلوقد صنف ابن املديين ويعقوب بن شيبة مس
سبق الرتمذي إليها، وزاد الرتمذي أيضًا ذكر كالم الفقهاء، وهذا كان قد سبق إليه مالك 
يف املوطأ وسفيان يف اجلامع. وكان أمحد يكره ذلك وينكره رضي هللا عنه، حىت أنه أمر 

لذي يذكره مالك من عنده، وكره أمحد بتجريد أحاديث املوطأ وأاثره عما فيه من الرأي ا
 أيضاً أن يكتب مع احلديث كالم يفسره ويشرحه.

وكان ينكر على من صنف يف الفقه كأيب عبيد وأيب ثور وغريمها، ورخص يف غريب احلديث 
الذي صنفه أبو عبيد أواًل، مث ملا بسطه أبو عبيد وطوله كرهه أمحد، وقال: ))هو يشغل عما 

ن عند بعد العهد بكالم السلف وطول املدة وانتشار كالم املتأخرين يف هو أهم منه((. ولك
معاين احلديث والفقه انتشاراً كثرياً مبا خيالف كالم السلف األول، فتعني ضبط كالم السلف 
من األئمة ومجعه وكتابته والرجوع إليه، ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم مبا أحدث بعدهم 

بن مهدي يندم على أن ال يكون كتب عقب كل حديث من مما هو خمالف هلم، وكان ا
 حديثه تفسريه.

وكذا الكالم يف العلل والتواريخ قد دونه أئمة احلفاظ، وقد هجر يف هذا الزمان ودس حفظه 
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وفهمه، فلوال التصانيف املتقدمة فيه ملا عرف هذا العلم اليوم ابلكلية، ففي التصنيف فيه 
 مصلحة عظيمة جداً. ونقل الكالم األئمة املتقدمني

مع سعة حفظهم وكثرة احلفظ يف زماهنم أيمرون ابلكتابة للحفظ،  كان السلف الصاحلوقد 
فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف األمة وأئمتها، ومل يبق منها إال ما كان 

 مدوانً يف الكتب، لتشاغل أهل الزمان مبدارسة األراء املتأخرة وحفظها.

 ة: ))الكتابة أحب إىل  من النسيان((.قال أبو قالب

 وقال ابن املبارك: ))لوال الكتابة ملا حفظنا((.

وقال اخلالل: ))أخربين امليموين أنه قال أليب عبد هللا يعين أمحد بن حنبل: قد كره قوم كتاب 
احلديث ابلتأويل؟ قال: ))إذا خيطئون إذا تركوا كتاب احلديث((، وقال: حدثوان قوم من 

 وقوم من كتبهم، فكان الذي حدثوان من كتبهم أتقن((.حفظهم 

وقال إسحاق بن منصور: ))قلت ألمحد: من كره كتاب العلم؟ قال: كرهه قوم ورخص فيه 
 (1)قوم. قلت: لو مل يكتب ذهب العلم. قال أمحد: ولوال كتابته أي شئ كنا حنن؟!((.." 

حىت يراد وتلتمس بركته  "والزهد والدين أو إبظهار األعمال واألقوال والكرامات .612
 ودعاؤه وتقبل يده، وهو حمب لذلك ويقيم عليه ويفرح به ويسعى يف أسبابه.

يكرهون الشهرة غاية الكراهة، منهم أيوب والنخعي وسفيان  كان السلف الصاحلومن هنا 
،أمحد وغريهم من العلماء الرابنيني، وكذلك الفضيل وداود الطائي وغريمها من الزهاد 

 ، وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسرتون أعماهلم غاية السرت.والعارفني

دخل رجل على داود الطائي فسأله: ما جاء بك؟ فقال: جئت ألزورك .. فقال: أما أنت 
فقد أصبحت خريًا حيث زرت يف هللا، ولكن أان أنظر ماذا لقيت غًدا إذا قيل يل: من أنت 

العباد أنت؟ ال وهللا. من الصاحلني؟ ال وهللا .. حىت تزار؟ من الزهاد أنت؟ ال وهللا. من 
وعدد خصال اخلري على هذا الوجه، مث جعل يوبخ نفسه ويقول: اي داود! كنت يف الشبيبة 

 فاسًقا، فلما شبت صرت مرائًيا، واملرائي شر من الفاسق.

 «.لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن جيالسين»وكان حممد بن واسع يقول: 
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 براهيم النخعي إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ يف املصحف غطاه.وكان إ

 وكان أويس وغريه من الزهاد إذا عرفوا يف مكان ارحتلوا عنه.

وكان كثري من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء، ويقول ملن يسأله الدعاء: أي شيء أان؟." 
(1) 
ُلو اْلكِ  .613 َاَتاَب الَعَريبَّ النَّ "َقْد أَفـَْلَح الَقاِنُت يف ُجْنِح الدجى ... يـَتـْ  ريِ 

َتِهالً ُمْستَـْعرباً ُمْستَـْغِفَرا [  ] فـََقاِئماً َورَاِكعاً َوَساِجدا ... ُمبـْ

 َلُه َحِننٌي َوَشِهيٌق َوُبَكا ... يـَُبلُّ ِمْن أَْدُمِعِه تـُْرَب الثرى

َتِغي نـَْيَل اهلدى ... َفِفي السرى بـُْغيَـتـَُنا الَ يف   رَااْلكَ إانَّ َلَسْفٌر نـَبـْ
 َمْن يـَْنَصِب اللَّْيَل يـََنْل رَاَحَتُه ... ِعْند الصََّباِح حَيَْمُد الَقْوُم السرى

حانه انتهى ، والضرُب يف األرِض هو السََّفُر للتجارِة ابتغاءَ فضِل اَّللَِّ سبحانه ، فذكَر اَّللَّ سب
أَلْمَر بقراءِة ما تـََيسَّر كرَّر سبحانَه ا  أْعَذاَر بين آدَم اليت هي حائلٌة بيَنهم وبنْيَ قياِم الليل ، مث

منه أتِكيدًا ، والصالُة والزكاة هنا مها املفروَضَتاِن ، فمن قال : إن الِقَياَم من الليِل َغرْيُ 
واجٍب؛ قال : معىن اآلية ُخُذوا من هذا النـَّْفِل مبا تـََيسَّر وَحاِفظُوا على فـَرَاِئِضكم ، وَمْن قال 

ُ ابلفراِئِض؛ ألنه فـَْرٌض وإْقراُض اَّللَّ تع: إن َشْيئاً من  اىل هو القياِم واجٌب؛ قال : َقْد قـََرنَه اَّللَّ
َفْصالً ،  «هو»على أن يكوَن « هو خرياً »إْساَلُف العمِل الصاحِل عنده ، وقرأ مجهوُر الناس 

َبٌط من هذه اآليِة ، وم قوله تعاىل : }   نقال بعُض العلماِء : االسِتغفاُر بـَْعَد الصالة ُمْستَـنـْ
[  18-17َكانُواْ قَِليالً مِ ن اليل َما يـَْهَجُعوَن * وابألسحار ُهْم َيْستَـْغِفُروَن   ] الذارايت : 

َ إثـَْر كل مكُتوبٍة َثاَلاَثً ِبَعِقِب السالم ، وأيثر  قال * ع * : َوَعَهْدُت أيب رمحه اَّللَّ َيْستَـْغِفِر اَّللَّ
كان و ستغفاُر من التقصرِي وتـََقلُِّب الِفْكِر أثـَْناء الصالة ، يف ذلك حديثًا ، فكان هذا اال

ُيَصلُّوَن إىل طلوع الفجر؛ مث جيلُسون لالْسِتْغَفاِر . * ت * : وما ذكره *  السلف  الصاحل  
ع * : رمحه اَّللَّ َعْن أبيه َرَواُه مسلم وأبو داوَد والرتمذي والنسائي وابُن ماَجه عن ثوابن قال 

أَْنَت السَّاَلُم  اللَُّهمَّ ،»إذا انصرف ِمْن َصالَتِِه ، استغفر َثاَلاثً وقَاَل :  Aسول اَّللَّ : " كان ر 
َوِمْنَك السَّاَلُم تـََبارَْكَت اَي َذا اجَلاَلِل واالكرام " ، قال الوليُد : فقلُت لألوزاعيِ  : َكْيَف 
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 ، ويف روايٍة ملسلم من تَـْغِفُر اَّللََّ ، أْستَـْغِفُر اَّللََّ االْسِتْغَفاُر؟ قال : تـَُقوُل : أْستَـْغِفُر اَّللََّ ، أسْ 
 (1)« .." سالح املؤمن»حديِث عائشَة : " اَي َذا اجَلاَلِل واإلْكرَاِم " ، انتهى من 

" اان لسفر نبتغي نيل اهلدى ... ففي السرى بغيتنا ال يف الكرا ... من ينصب الليل  .614
 ينل راحته ... عند الصباح حيمد القوم السرى ... 

انتهى والضرب يف االرض هو السفر للتجارة ابتغاء فضل هللا سبحانه فذكر هللا  .615
االمر بقراءة ما  كرر سبحانه  سبحانه اعذار بين آدم اليت هي حائلة بينهم وبني قيام الليل مث

تيسر منه اتكيدا والصالة والزكاة هنا مها املفروضتان فمن قال ان القيام من الليل غري واجب 
قال معىن اآلية خذوا من هذا النفل مبا تيسر وحافظوا على فرائضكم ومن قال ان شيأ من 

ف العمل اىل هو اسالالقيام واجب قال قد قرنه هللا ابلفرائض النه فرض واقراض هللا تع
الصاحل عنده وقرأ مجهور الناس هو خريا على ان يكون هو فصال قال بعض العلماء االستغفار 
بعد الصالة مستنبط من هذه اآلية ومن قوله تعاىل كانوا قليال من الليل ما يهجعون 

 اثوابالسحار هم يستغفرون قال ع وعهدت ايب رمحه هللا يستغفر هللا اثر كل مكتوبة ثال
بعقب السالم وأيثر يف ذلك حديثا فكان هذا االستغفار من التقصري وتقلب الفكر اثناء 

يصلون اىل طلوع الفجر مث جيلسون لالستغفار ت وما ذكره  وكان السلف الصاحلالصالة 
ع رمحه هللا عن ابيه رواه مسلم وابو داود والرتمذي والنساءي وابن ماجه عن ثوابن قال كان 

اذا انصرف من صالته استغفر ثالاث وقال اللهم انت السالم ومنك السالم  -رسول هللا ص 
تباركت ذا اجلالل واالكرام قال الوليد فقلت لالوزاعي كيف االستغفار قال تقول استغفر 
هللا استغفر هللا استغفر هللا ويف رواية ملسلم من حديث عائشة اي ذا اجلالل واالكرام انتهى 

 (2)من سالح املؤمن ." 
"وروى البغوي بسنده من طريق عبد الرزاق من حديث كعب بن مالك رضي هللا  .616

إن املؤمن : »  A: إن هللا قد أنزل يف الشعر ما أنزل ، فقال النيب  Aتعاىل عنه أنه قال للنيب 
وقد كان ابن  «جياهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسي بيده! لكأمنا ترموهنم به نضح النبل 
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شعر ويستنشده يف املسجد ، وروى اإلمام أمحد حديث كعب هذا ، مها ينشد الBعباس 
جاهدوا املشركني » قال :  Aمها أن النيب Bوروى النسائي برجال احتج هبم مسلم عن أنس 

مها دعا عمر Bأي ابن عباس  -قال البغوي : وروي أنه « أبموالكم وأنفسكم وألسنتكم 
 يت قاهلا :بن أيب ربيعة املخزومي فاستنشهده القصيدة ال

 أمن آل نعمى أنت غاد فمبكر ... غداة غد أم رائح فمهجر

وهي قريب من تسعني بيتًا ، فلما فرغها أعادها ابن عباس وكان حفظها مبرة واحدة ، 
ويكفي الشاعر يف التفصي عن ذم هذه اآلية له أن ال يغلب عليه الشعر فيشغله عن الذكر 

ن ال يكون يف شعره هزل أصاًل ، فقد كان حىت يكون من الغاوين ، وليس من شرطه أ
 فيها : Aمثل قوله يف قصيدة طويلة مدحه  Aحسان رضي هللا تعاىل عنه ينشد النيب 

 كأن سيبئة من بيت رأس ... يكون مزاجها عسل وماء

 إذا ما األشرابت ذكرن يوماً ... فهن لطيب الراح الفداء

 و حلاءنوليها املالمة إن أملنا ... إذا ما كان مغث أ

 ونشرهبا فترتكنا ملوكاً ... وأسداً ما ينهنهنا اللقاء

وقد كان حترمي اخلمر سنة ثالث من اهلجرة أو سنة أربع ، وهذه القصيدة قاهلا حسان رضي 
هللا تعاىل عنه يف الفتح سنة مثان أو يف عمرة القضاء سنة سبع ، فهي مما يقول الشاعر ما 

 ال يفعل .

ملستثنني يف الذكر الذي هو أساس كل أمر ، أتبعه ما محلهم على وملا عرف سبحانه حبال ا
الشعر من الظلم الذي رجاهم النصر فقال : } وانتصروا   أي كلفوا أنفسهم أسباب النصر 

 بشعرهم فيمن آذاهم } من بعد ما ظلموا   أي وقع ظلم الظامل هلم هبجو وحنوه .

 - إذا اقتصر اجمليب على جوابه -لبادىء وملا أابح سبحانه االنتصار من الظامل ، وكان ا
جديراً أبن يعتدي فيندم ، حذر هللا االثنني مؤكداً للوعيد ابلسني  -إذا جتاوز  -أظلم ، كان 

يتواعظون به ألنك ال جتد أهيب منه ، وال أهول وال  كان السلف الصاحليف قوله الذي 
قوله : }  وسيعلم   وابلتعميم يف أوجع لقلوب املتأملني ، وال أصدع ألكباد املتدبرين : }

الذين ظلموا   أي كلهم من كانوا ، وابلتهويل ابإلهبام يف قوله : } أي منقلب   أي يف 
كما ترى بوصف الكتاب املبني مبا   -الدنيا واالخرة } ينقلبون*   وقد انعطف آخرها 
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رف خليقته ، أش وصف به اجلاللة والعظم أبنه من عند هللا متنزاًل به خري مليكته ، على
أوهلا يف تعظيم  على -مزيالً لكل لبس ، منفياً عنه كل ابطل ، وابخلتام ابلوعيد على الظلم 

ووعيد الكافرين الذين هم أظلم الظاملني ، واتصل  Aالكتاب املبني ، وتسلية النيب الكرمي ، 
أنزله على  نبعدها يف وصف القرآن املبني ، وبشرى املؤمنني ووعيد الكافرين ، فسبحان م

النيب األمي األمني ، هدى للعاملني ، وآية بينة إبعجازه للخالئق أمجعني ، ابقية إىل يوم 
 (1)الدين .." 

  403" صفحة رقم  .617
كان ابن عباس رضي هللا عنهما ينشد الشعر ويستنشده يف املسجد ، وروى اإلمام أحمد 

نس رضي هللا عنهما أن حديث كعب هذا ، وروى النسائي برجال احتج هبم ميلم عن أ
 النيب ) صلى هللا عليه وسلم ( قال : ) جاهدوا املشركني أبموالكم وأنفسكم وألسنتكم .

أي عباس رضي هللا عنهما دعا عمر بن أيب ربيعة املخزومي  -( قال البغوي : وروي أنه 
 فاستنشهده القصيدة اليت قاهلا :

 مهجرأمن آل نعميت أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح ف

وهي قريب من تسعني بيتًا ، فلما فرغها أعادها ابن عباس وكان حفظها مبرة واحدة ، 
ويكفي الشاعر يف التفصي عن ذم هذه اآلية له أن ال يغلب عليه الشعر فيشغله عن الذكر 
حىت يكون من الغاوين ، وليس ن شرطه أن ال يكون يف شعره هزل أصالً ، فقد كان حسان 

ه نه ينشد النيب ) صلى هللا عليه وسلم ( مثل قوله يف قصيدة طويلة مدحرضي هللا تعاىل ع
 ) صلى هللا عليه وسلم ( فيها :

كأن سيبئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء إذا ما األشرابت ذكرن يوماً فهن لطيب 
أسداً ما و  الراح الفداء نوليها املالمة إن أملنا إذا ما كان مغث أو حلاء ونشرهبا فترتكنا ملوكاً 

 ينهنهنا اللقاء

وقد كان حترمي اخلمر سنة ثالث من اهلجرة أو سنة أربع ، وهذه القصيدة قاهلا حسان رضي 
هللا تعاىل عنه يف الفتح سنة مثان أو يف عمرة القضاء سنة سبع ، فهي مما يقول الشاعر ما 
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 ال يفعل .

لهم على أمر ، اتبعه ما مح وملا عرف سبحانه حبال املستثنني يف الذكر الذي هو أساس كل
الشعر من الظلم الذي رجاهم النصر فقال : ) وانتصروا ( أي كلفوا أنفسهم أسباب النصر 

 بشعرهم فيمن آذاهم ( من بعد ما ظلموا ) اي وقع ظلم الظامل هلم هبجو وحنوه .

 - هإذا اقتصر اجمليب على جواب -وملا أابح سبحانه االنتصار من الظاملن وكان البادىء 
جديراً أبن يعتدي فيندم ، حذر هللا االثنني مؤكداً للوعيد ابلسني  -إذا جتاوز  -أظلم ، كان 

يتواعظون به ألنك ال جتد أهيب منه ، وال أهول وال  كان السلف الصاحليف قوله الذي 
أوجع لقلوب املتأملني ، وال أصدع ألكباد املتدبرين : ) وسيعلم ) وابلتعميم يف قوله : ) 

ذين ظلموا ( أي كلهم من كانوا ، وابلتهويل ابإلهبام يف قوله : ) أي منقلب ( أي يف ال
ف كما ترى بوصف الكتاب املبني مبا وص  -الدنيا واالخرة ( ينقلبون ) وقد انعطف آخرها 

 (1)به اجلاللة والعظم أبنه من عند هللا متنزالً به خري." 
ثـََر ه وسلم كان إذا اتَـَّبَع َجَنازًة َأكْ [ ابن املبارك أن النيب صلى هللا علي314/1" .618

الصَّْمَت وأكثر َحِديَث نفسه. قال فكانوا يرون أنه حيدث نفسه أبمر امليت وما يرد عليه 
وما هو مسؤول عنه. وذكر أن مطرفاً كان يلقى الرجل من إخوته يف اجلنازة وعسى أن يكون 

 لسلف الصاحل,كان اهو فيه، فهكذا  غائبًا فما يزيد على التسليم يعرض عنه اشتغااًل مبا
واتباعهم سنة وخمالتهم بدعة. وذكر هللا والصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمل 
صاحل مرغب فيه يف اجلملة، لكن للشرع توقيت وحتديد يف وظائف األعمال، وختصيص 

بد تدخل العخيتلف خبتالف األحوال، والصالة وإن كانت مناجاة الرب ويف ذلك قرة عني 
 يف اوقات حتت ترمجة الكراهة واملنع. أن هلل حيكم ما يريد.

 ]التقدم يف الصالة على اجلنازة[

 وسئل: هل جيوز لبعض املأمومني أن يكون أمام اجلنازة يف الصالة عليها؟

فأجاب: قد وقع يف كالم اللخمي نفُي اخلالف يف منع التقدم على اجلنازة عند الصالة 
 ى الشفاعة، فاملصلي يشفع فيها كاملشري إليها.عليها بناء عل
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 ]اجلهر ابلذكر أمام اجلنازة[

 وسئل: عن اجلهر ابلذكر أمام اجلنازة على صوت واحد كيف حكمه؟

فأجاب: إن ذكر هللا والصالة على رسوله عليه السالم من أفضل األعمال، ومجيعه حسن، 
بدعة،  ها، فوضع وظيفة موضع أخرىلكن للشرع وظائف وقتها، وأذكار عينها يف اوقات وقت

وإقرار الوظائف يف حملها سنة. وتلقي وظائف األعمال يف محل اجلنائز إمنا هو الصمت 
والتفكر واالعتبار، وتبديل هذه الوظائف بغريها تشريع، ومن البدع يف الدين، وقد قيل يف 

ية السمعة واملدح للدنيا. تزك قوله تعاىل فال تـُزَكُّوا أنـُْفَسكم هني عن أن يزكي بعض الناس بعضاً 
وكأن ويل امليت يزكي ميته بذلك الفعل من قبل نفسه ليعتقد ذلك له ومليته انتهى. وقال 
أيضاً: املنقول عن السلف الصاحل رضي هللا عنهم يف املشي مع اجلنائز هو الصمت والتفكر 

 يف فتنة القرب وسؤاله وشدائده

".[(1) 
مه االتيان إليه. وحديث ال تُعَمُل امَلِطي خمصوص [ غري الصالة فإنه يلز 334/1" .619

ابلصالة. وأما زايرة األحياء من اإلخوان واملشيخة ونذر ذلك والرابط وحنوه فال خالف يف 
ذلك، والسنة هتدي إليه من زايرة األخ يف هللا والرابط يف األماكن اليت يرابط فيها. وتوقف 

 ، وال توقف يف ذلك كأنه من العبادات غريبعض الناس يف زايرة القبور وآاثر الصاحلني
الصالة، وألنه من ابب الزايرة والتذكر لقوله ُزوُروا القبور ُتذكِ رُكم املوَت. وكان صلى هللا عليه 
وسلم أييت حراء وهو مبكة، وأييت قباء وهو ابملدينة، واخلري يف اتباعه صلى هللا عليه وسلم 

 يمن ظهرت الطاعة فيه انتهى.واقتفاء آاثره قوال وفعال، السيما ف

 ]إخراج امليت الصاحل ابلزغاريد[

 (.1وسئل بعض التونسيني عن إخراج امليت الذي يظن صالحه ابلوالول والتزغريت)

فأجاب أبنه بدعة ينبغي أن أيمر بقطعها من ميتثل أمره، ومل يثبت فيما علمت قول يقال 
 ه.يستعملون كان السلف الصاحلعند اخلروج ابجلنازة 

 ]صنع الفخار من تراب القبور[
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 وسئل بعض األفريقيني عن الذي يصنع الفخار من تراب القبور.

فأجاب ال حيل ذلك وال يستعمل الفخار، وأن ابع من ذلك شيئًا وفات وجب فسخه، 
 ويرد الثمن إن علم املشرتي، وإال تصدقق به.

 ]كيف يدعي لولد الزىن[

 ؟وسئل أبو عمران كيف يدعى لولد الزىن
فأجاب يدعو لوالدته، فيقال اجعله هلا سلفاً وذخراً وفرطاً وأجراً، ويكون كذلك ويشفع هلا 

 يف اآلخرة وليس عملها مما يزيل عنه حكم

[ 
__________ 

( التزغريت: تصحيف شعيب للفظ" زغردة" الفصيح، وحتريف ملعناه كذلك، إذ هو يف 1)
اص تردده على هدير خ -كالوالول  -لق عنداناألصل هدير يردده الفحل يف حلقه، بينما يط

 (1)النساء عند الفرح.." 
[ فأجاب أماتنا هللا وإايكم على السنة واالسالم، بربكة نبيه عليه السالم. 337/1" .620

أما النداء على جنازة الغريب بغريب فبدعة، بل النداء على اجلنازة ابملسجد بدعة منكرة. 
وال عربة ابستمرار عمل الناس عليها يف املساجد العظيمة، وجيب املنع من ذلك ملن قدر 

قطع الفقراء من الذكر أمامها على ما جرت به العادة ألنه بدعة ومباهاة عليه. وكذلك جيب 
ورمبا ذكروا اجلليل جل جالله يف موضع جنس ميزون به. ويقال لويل اجلنازة ما تعطيه للفقراء 
أتمث عليه أعطه للمساكني صدقة عن وليك امليت فذلك أنفع وأبقى لكما إىل اآلخرة. ونبه 

اجلنازة تباعة يف الذمة، ألن الناس أو أكثرهم ال حيضرون إال  الناس على أن الفرض على
حياء أو تقية، بل يعرفون ابملوت، فمن سهل عليه حضر. وكذلك صباح القرب املعهود اليوم 
بدعة حمرمة، وامليت مطالب هبذا كله إن مل ينههم عن تركه، وكذلك ما جيعلونه من األقنعة 

زة ء فهو من ابب املباهاة والفخر فهو ممنوع، واجلناوالثياب الصقلية على قبة نعش النسا
رضي  وكان السلف الصاحلعلى االعتبار والتذكري واالستبصار واالقبال على أمر اآلخرة. 
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( حماسبة 1هللا عنهم يبكون وحيزنون حىت ال يدري الغريب بينهم ويل امليت من غريه، وهللا يف)
ه وقد ضاق الكاغد فضاق اجلواب، وهللا سبحان األحباس فأنت املطالب هبا واملسؤول عنها،

 ويل التوفيق.

__________ 

 (1)( يف هامش املطبوعة احلجرية: "بياض بقدر كلمة".." 1)
[ مؤدايً على التباغض والتحاسد والتقاطع والتدابر، فينبغي أن يفعل دفعاً 348/1" .621

اطعوا وال عليه وسلمال تقهلذا احملذور، ولكون تركه صار وسيلة على ذلك. وقال صلى هللا 
تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد هللا غخواان كما أمركم هللا، فهذا ال يؤمر به لعينه بل لكونه 
صار وسيلة إىل هذه املفاسد يف هذا الوقت. ولو قيل بوجوبه مل يكن بعيدًا ألنه قد صار 

اب مل ث عند حدوث أسبتركه إهلنة واحتقار ملن جرت العادة ابلقيام له. وهلل أحكام حتد
تكن موجودة يف يف الصدر األول. ويرحم هللا عيسى بن مسكني إذ قال لصاحب له يف 
صوم تطوع أمره بفطره: ثوابك يف سرور أخيك املسلم بفطرك أفضل من صومك، ومل أيمره 

ه لبقضائه: فأين مسألتنا من هذه؟ مع ما فيها من خمالفة قوله تعاىل وال تُبطلوا أعمالُكم وقو 
 أوفوا ابلعقود. قال عياض قضاؤه واجب، ومل يذكره لوضوحه.

ومن أمثال هذه اجلزئية والشواهد الدالة عليها لفعل القناع وبذل العوض فيه ملن عجز عن 
متلكه واقتنائه كثري، واحملافظة على ايصال ما أمر هللا به أن يوصل واصالح ذات البني ال 

سيما يف شيء مل يهدم قاعدة شرعية، وال أبطل خيفي رجحانه على ذي عقل سليم، وال 
سنة مرعية. فاألمر يف هذا وأمثاله واسع واخلطب فيه سهل. وال معىن للتهويل والتشنيع، 
 والتوبيخ والتقريع وإن كان الشيخ أبو حممد عبد هللا العبدوسي رمحه هللا حنا يف بعض فتاويه

ة على علونه من األقنعة والثياب الصقليإىل هذا املنحى الذي سلكتموه، ونصه: وكذلك ما جي
قبة نعش النساء فهو من ابب املباهاة والفخر فهو ممنوع، واجلنازة على االعتبار والتذكري 

كون رضي هللا عنهم يب كان السلف الصاحلواالستبصار واإلقبال على أمر اآلخرة. وقد 
 وحيزنون حىت ال يبقى الغريب بينهم ويل امليت من غريه انتهى.
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وقوله يف الوجه اخلامس إن لباس احلرير إمنا رخص للنساء األحياء للزينة، واألصل حترميه 
 (1)مطلقاً اَل.." 

"التعظيم يف قلوهبم واهليبة عند كل من يراك، وقد كان مالك بن دينار رضى هللا عنه  .622
 ينشد ويقول:

 اي معشر العلماء اي ملح البلد ... ما يصلح امللح اذا امللح فسد

إمث أسحر لنفوس اخللق وال فج يصطاد به العلماء أو العباد أقوى من حمبة الدنيا، وأتمل فما 
النسر وهو طائر يف جو السماء ال يصل إىل مسه بيده اكرب ملك الدنيا كيف ينصب له 
 حبايل من الرمم فينزل عليها من جو السماء فيقبض عليه فالرجل من نظر واعترب والسالم.

 

أن نؤثر جناب احلق تعاىل على جنابنا ولو ادى األمر إىل قتلنا وصلبنا وال  أخذ علينا العهود
 نتعاطى قط اسباب إحقار ذمة هللا عز وجل وانتهاكها.

 رضى هللا عنهم أمجعني اذا توعدهم الواىل لعقوبة بسبب هتمة أو غريها وكان السلف الصاحل
ذمة هللا  لصبح يف مجاعة فهو يفال يصلون ذلك اليوم الصبح يف مجاعة ملا ورد ان من صلى ا

عز وجل فمن صلى ذلك اليوم الصبح يف مجاعة ووقع له عقوبة احقر ذمة هللا وعرض من 
احقرها ألن يكبه هللا يف النار على وجهه كما ورد وكانوا يقولون سد الباب الذى يتطرق منه 

ا اذا مد احد انتهاك ذمة هللا عز وجل عندان ارجح من حصول ثواب صالة اجلماعة وكانو 
منهم للضرب والعقوبة يف بيوت احلكام وال يقولوا حنن يف حسب هللا وال حسب رسول هللا 
وال حسب احد من األولياء ألنه رمبا كان سبق يف علم هللا تعاىل عقوبة العبد فيحقر بني 

احلني صالصبح وقوله ما ذكر ذمة هللا وذمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأكابر األولياء وال
 (2)فكأنه مبا ذكر سعى يف احقار." 

"تعيني فينسحب احلال على بعض ذاته الشريفة كلها، وقد أخربىن السيد الشريف  .623
بزاوية اخلطاب رمحه هللا تعاىل قال ضرب كاشف البحرية شريفا فرأى رسول هللا صلى هللا 

قال تضربىن وأان  ذنىب؟عليه وسلم تلك الليلة يف منامه وهو يعرض عنه فقال اي رسول هللا ما 
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شفيعك يوم القيامة؟ فقال اي رسول هللا ما اتذكر أىن ضربتك، فقال أما ضربت ولدى؟ 
فقال نعم، فقال ما وقعت ضربتك إال على ذراعى هذا مث أخرج صلى هللا عليه وسلم ذراعه 

ا عدم  يمتورما كخالية النحل نسأل هللا العافية، مث اعلم اي اخى انه ال يتم ملن حيب الدن
كراهة الناس أبدا ألنه ال بد له من أحد يزامحه يف امر من األمور الدنيوية أو املخلوطة 
أبعمال اآلخرة وكل من أراد ينزع ما بيدك من احملبوابت للنفوس تكره ضرورة إال أن تبلغ 

ل من قمبالغ الرجال الذين زهدوا يف املراتب اختيارا منهم ملا راوا من راحة قلوهبم وهذا األمر 
يتخلص منه من مشايخ زماننا وعلمائنا ووعاظنا فضال عن غريهم وقد شاهدت شخصني 

 احلكان السلف الصيف حارة واحدة بينهما شحنا فعجزت يف الصلح بينهما وما هكذا 
وازهد »رضى هللا عنهم أمجعني وإىل هذا الذى ذكرانه اإلشارة بقوله صلى هللا عليه وسلم 

فمن ادعى أنه زهد فيما يف أيدى الناس ووجدان له « بك الناسفيما يف أيدى الناس حي
مبغضا من املسلمني كذبناه وقلنا له اي اخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصدق منك، 

تها فعلم أن أعداء الناس تكثر بكثرة حمبته للدنيا ويقل بقلة حمبته هلا ويعدم ابلكلية بعدم حمب
 جمرم أو منافق وال عربة بكراهة هؤالء وهللا أعلم.فال يكره الزاهد يف الدنيا اال 

 

 (1)أخذ علينا العهود أن نعلم من كان وزاان أو مباشرا أن ال يركن لكونه." 
"من مسقاته والسالم فعلم مما قررانه ان من رىب املريدين وأرشدهم من حيث ال  .624

رمبا قابلوه  عليهم يشعرون خرج من الدنيا ومل ينقص له رأس مال وذلك ألنه أظهر هلم فضله
 ابخلدمة والتعظيم فتكون تلك بتلك.

ينصحون ويرشدون بعضهم بعضا من غري متييز وال جلوس على  وكان السلف الصاحلون
سجادة وال وقوف الناس بني يديه غاضني أبصارهم وال غري ذلك فإن هذه األمور ال تليق 

وإن كان  أصحابه والتابعني هلمإال ابمللوك وأحسن اهلدى هدى حممد صلى هللا عليه وسلم و 
لألشياخ مستند يف تعظيم الشيخ من حيث نسبته إىل هللا فالوجود كله منسوب إىل هللا نسب 

 حق ال نسب جمانسة فافهم فثم فاضل وأفضل وكامل وأكمل واحلمد هلل رب العاملني.

 

                                         
 293البحر املورود يف املواثيق والعهود@ ط العلمية؟ الشَّْعراين، عبد الوهاب ص/ (1)



778 

 

اهنا بتاسومة و أخذ علينا العهود أن ال منشى قط يف دهاليز املساجد وال صحوهنا فضال عن إي
وال حلفاية فإن ذلك معدود من سوء االدب عند العارفني إال لشدة حر وبرد وأما املشى 
ابلتاسومة على حصر املسجد وبسطه فذلك من فعل اخلارجني من حضرة األدب فإن 
املسجد من أخص حضرات احلق تبارك وتعاىل ألنه حمل مناجاته وموضع جباه املالئكة 

د ملؤمنني وأكثر من يقع يف حياته هذا العهد من تشبه أبهل العلم من أوالواملقربني وصاحلى ا
الفالحني وكيف يناسب من أصله فالح يرعى اجلاموس والبقر أن ميشى ينعل يفرقع به بني 
الساجدين يف مثل اجلامع األزهر وغريه وينسى دخوله ذلك املسجد حافيا حمزق الثياب على 

ا بل كنت مرة أصلى قريبا من منرب اجلامع االزهر رأسه قحف منحوت ال يساوى درمه
فوجدت إنساان يفرقع بتاسومة وهو قاصد جهة احملراب والناس يرتكعون يف سنة العصر وهو." 

(1) 
إن  هذا القرآن نزل حبزن فإذا قرأمتوه فابكوا فإن مل تبكوا »"وروى ابن ماجه مرفوعا:  .625

 «.س من افتباكوا وتغن وا به فمن مل يتغن  ابلقرآن فلي

إن  من أحسن الن اس صوات ابلقرآن ال ذي إذا مسعتموه يقرأ »ويف رواية له أيضا مرفوعا: 
 «.حسبتموه خيشى هللا

وروى أبو داود أنه قيل البن أيب مليكة، أرأيت إن مل يكن حسن الصوت قال حيسنه ما 
 ومعناه حسن القراءة ال املقروء وهللا تعاىل أعلم. استطاع ا ه

 

 القراءة كما ورد يف اآلايت والسور:[ ]مواظبة

)أخذ علينا العهد العام من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( أن نواظب على قراءة ما ورد 
من اآلايت والسور كل يوم وليلة، كالفاحتة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة 

ة ذلك واألحاديث يف ذلك كثري  آل عمران وقراءة سورة يس، والواقعة والدخان وتبارك وحنو
 مشهورة، ومن واظب على ذلك كان يف حرز وأمان من اآلفات الظاهرة والباطنة.

وأكثر من خيل هبذا العهد بعض طلبة العلم الذين حدثوا يف هذا الزمان فال تكاد جتد 
ألحدهم وردا من القرآن وال من األذكار وإن كلمهم أحد يف ذلك جادلوه، وقالوا حنن 
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غلون ابلعلم، ورمبا جلس أحدهم يلغو وميزح ويستغيب الناس أضعاف زمن تلك األوراد مشت
وال يقول لنفسه قط إن االشتغال ابلعلم أفضل أبدا بل رمبا نسي بعضهم القرآن يف حجة 

إذا  كان السلف الصاحلاشتغاله ابلعلم وهو ذنب عظيم، كل ذلك لعدم من يربيهم. وقد 
 ابلعمل مبا علم ال يعلمونه العلم. رأوا طالب العلم ال يعتين

فالزم اي أخي على قراءة ما أمرك به الشارع صلى هللا عليه وسلم وأرشدك إليه شفقة عليك 
 من اآلفات، وال تكن من الغافلني عن ذلك.

وأتمل اي أخي من ال ورد له من طلبة العلم وال أدب جتده معرى من اخلري ليس على وجهه 
هللا تعاىل، خبالف من له أوراد وأذكار. وهللاُ يـَْهِدي َمْن َيشاُء ِإىل أنس وال عليه خشية من 

 [.46ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم ]النور: 

 وروى مسلم والنسائي واحلاكم وغريهم مرفوعا:

نزل ملك من الس ماء مل ينزل قط  إال  اليوم، فسل م وقال: أبشر بنورين أعطيتهما مل يؤهتما »
 .«خواتيم سورة البقرة لن تقرأ احلرف منهما إال  أعطيتهنيب  قبلك: فاحتة الكتاب و 

 وروى مسلم والرتمذي والنسائي مرفوعا:

 .«ال جتعلوا بيوتكم مقابر، إن  الش يطان يفر  من البيت ال ذي يقرأ فيه سورة البقرة»
وروى الرتمذي مرفوعا يف قصة الغول الذي كان أيكل من متر أيب أيوب األنصاري كل ليلة 

 (1)مسكه أبو أيوب قال: إين أذكر لك شيئا اقرأ آية الكرسي يف بيتك فال." فلما أ
 «."رايء ومفاخرة فهو يف سبيل الش يطان .626

 «.من أمسى كاال  من عمل يده أمسى مغفورا له»وروى الطرباين مرفوعا: 

 وهللا تعاىل أعلم.« نعم هلو املرأة مغزهلا»وروى األصبهاين وغريه مرفوعا 

 

 بكري يف طلب الرزق:[]احلث على الت

)أخذ علينا العهد العام من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( أن نبكر يف طلب الرزق مبادرة 
لقطع خاطر االهتمام أبمر الرزق ال حبا للدنيا من حيث هي دنيا، فإن يف اآلدمي ما عدا 

اليوم.  كاألكابر جزءا يهتم أبمر املعيشة ويضطرب وال يسكن حىت حيصل العبد كفايته ذل
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رضي هللا عنهم يفتحون حوانيتهم فإذا رحبوا قدر نفقة ذلك اليوم  كان السلف الصاحلوقد 
أغلقوا احلانوت ورجعوا إىل بيوهتم، وكذلك بلغنا عن الشيخ احملقق الصاحل جالل الدين احمللي 

 أنه كان يفتح حانوته من بكرة النهار فيبيع الناس القماش ويقول:« املنهاج»شارح 

ا أبكر للسوق اغتناما لدعائه صلى هللا عليه وسلم ابلربكة ملن يبكر يف طلب رزقه ودعاؤه إمن
ال يرد فال يزال يبيع حىت يتعاىل النهار مث يغلقه ويرجع إىل اجللوس إلقراء الناس يف املدرسة 

 املؤيدية أو غريها.

قت التأهب و وكان سيدي علي اخلواص يفتح حانوته إىل أذان العصر فيغلقه ويقول دخل 
لليل، وكان إذا فتح حانوته قال: بسم هللا الرمحن الرحيم نويت نفع عبادك اي هللا فال يزال 
يقضي للناس حوائجهم من زيت وطحينة وأرز وفول وبيع قفاف وغري ذلك حىت ينصرف، 
وكان إذا عرف من إنسان أنه ال يعتقده يرجع له الوزن والكيل، وإن عرف أنه يعتقده أعطاه 

حترير الذهب، وكان إذا أخذ إنسان منه شيئا بدرهم وماطله يذهب إىل داره ويطالبه   على
كذا وكذا مرة يف اليوم الواحد ويقول نعظم حقوق الناس عندهم حىت ال يتساهلون يف 
قضائها يف دار الدنيا، وخنلصهم مبطالبتنا هلم من منتنا عليهم يوم القيامة إذا ساحمناهم بذلك 

 ح أنفسنا أيضا من رؤيتها أن هلا حقا على أحد من عباد هللا تعاىل.يف الدنيا ونري

فراجعه، «[ ودالبحر املور ]»وقد أودعنا غالب آدابه رضي هللا عنه يف طريق كسبه يف كتاب 
فعلى ما قررانه حيمل ما ورد من الرتغيب يف عدم املبادرة إىل السوق على من مل يكن له نية 

 ابلدنيا لكوهنا أكرب مهه. وهللاُ َعِليٌم َحِكيٌم. صاحلة، وإمنا يبادر اهتماما

ابرك  اللهم  «: »صحيحه»وروى أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف 
وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان البخر بن «. ألم يت يف بكورها

 نهار فأثرى وكثر ماله.وداعة الغامدي اتجرا فكان يبعث يف جتارته من أول ال

قال احلافظ: وروى هذا احلديث مجاعة كثريون من الصحابة عن رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم منهم علي وابن عباس وابن مسعود وعد  عشرة.

 (1)هللا." و« ابكروا طلب الر زق فإن  الغدو  بركة وجناح»وروى البزار والطرباين مرفوعا: 
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اس وغري ذلك، وال نستعمل شيئا تردد يف صدوران حله "الزمان من مال وطعام ولب .627
رضي هللا عنهم يفتشون كل شيء دخل يدهم إىل سابع  كان السلف الصاحلوحرمته، وقد 

يد استولت عليه يف احلل، وبعضهم إىل عاشر يد يف احلل، مث يستعملونه فإن مل يتداوله 
أحدهم  الب فقراء الزمان، ويكفيالعشرة أيد مل يستعملوه، وهذا أمر تعذر فعله اآلن على غ

 إن شاء هللا تفتيش أول يد أيخذون منها.

واعلم اي أخي أن من أعظم املساعدة على الورع القناعة، فمن مل يقنع أكل رأس الفيل ومل 
يشبع، ومن الزم الشره عدم الورع، وإن كان املتورعون مل يتورعوا إال فيما مل يقسم هلم على 

 د قبله.وزان ما تقدم يف العه

وقد جاء شخص إىل سيدي علي اخلواص فقال: اي سيدي خاطرك على ما بقيت أقدر 
آكل كثريا فقال له الشيخ: أمحد هللا تعاىل على ذلك الذي محاك من أكل الشبهات يف هذا 

 الزمان، ومل يصف له دواء، مع أنه كان يعرفه.

 تعاىل مل يتورع، فإن املنة هللقلت: ومن هنا كان الفقري الصادق ال يرى نفسه أبدا على من 
ال فعل للعبد يف ذلك، ولو أنه تعاىل قسم له شيئا من احلرام ألكله فما هناك إال محاية هللا 
للعبد أو عدم محايته كما مر يف العهد قبله مث ال خيفى أن أهل هللا تعاىل ال يعولون يف الورع 

م، فقد يلقيه احلق تعاىل يف قلوهب على العالمات الظاهرة يف األيدي وإمنا يعولون على ما
يكون الذي أيخذونه من يد صاحل حراما، وقد يكون الذي أيخذونه من يد ظامل حالال 
فمثل هؤالء يسلم هلم حاهلم الطالعهم على بواطن األمور، خبالف من مل يطلع إال على 

لك تمل أن ذظواهرها، فإن هذا رمبا رأى ظاملا أخذ حراما مث توارى عنه ِبدار، فقال: حي
احلرام خرج عن يده، وهذا غريه ولكل مقام رجال وقد عزم علي شخص أان وأخي أفضل 
الدين، وقدم إلينا خروف شواء مشواي وكانت النية فيه غري صاحلة ألنه عزم على مجاعة أوالد 
عمر أمراء الصعيد فلم حيضروا عنده، فعزم علينا لنأكله مكاهنم فلما وضعه بني أيدينا وجدته 
يغلي دودا مثل أذانب املغازل فلم أقدر أتناول منه لقمة واحدة، وصار صاحب الطعام 
يقول: كلوا هذه اللقمة فقط وال أقدر أعلمه مبا رأيت لكونه حمجواب عن ذلك، وكذلك رآه 
أخي املذكور ولكنه قال رأيته يغلي سعاىل، فقلت له، أان ما رأيت إال دودا، فقال: املقصود 

اخلاطر منه، وقد حصلت وهلل احلمد، فإن مل تصل اي أخي إىل ورع أهل هللا  احلماية ونفرة
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 تعاىل فإايك أن تنزل عن الورع يف ظاهر الشرع فتزل قدمك إىل النار وهللا يتوىل هداك.

 وروى الشيخان والرتمذي مرفوعا:

احلالل بني  واحلرام بني  وبينهما مشتبهات ال يعلمهن  كثري من الن اس، فمن ات قى الش بهات »
 (1)فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الش بهات وقع يف احلرام، كالر اعي يرعى." 

 "]غض البصر عن رؤية كل ما هناان هللا عنه:[ .628

ل يه وسلم( أن نغض بصران عن رؤية ك)أخذ علينا العهد العام من رسول هللا صلى هللا عل
ما هناان هللا تعاىل عن النظر إليه من مستحسنات الدنيا احملسوسة واملعنوية، وأن نروض 
نفوسنا قبل الغض ابجلوع وحنوه حىت يصري غض البصر مما تعطيه سجيتنا ال نتكلف له، 

 وحيتاج من يريد ذلك إىل السلوك على يد شيخ انصح.

رضي هللا عنهم مع كماهلم ومتكنهم جيعلون على رؤوسهم  احلكان السلف الصوقد 
الطيلسان، ويرخون حاشية الرداء على أعينهم، حىت يكون بصرهم مكفوفا فال يرون إال 
مواقع األقدام، وبعضهم كان يلبس الربنس صيفا وشتاء منهم أنس بن مالك رضي هللا عنه، 

روا به على ذلك سادات الصوفية وأم وكان يقول: إنه يكف البصر عن فضول النظر وتبعهم
مريديهم إذا خرجوا إىل السوق حىت يرجعوا، وللشيخ جالل الدين السيوطي يف ذلك مؤلف 

وقد خرج شخص من مريدي سيدي «[. األحاديث احلسان فيما ورد يف الطيلسان]»مساه 
 مدين مرة بغري طيلسان فرأى جرة مخر فكسرها فهجره سيدي مدين، فقيل له يف ذلك

فقال: إين مل أهجره من أجل كسره جرة اخلمر، وإمنا هجرته من جهة تعاطيه أسباب فضول 
النظر وعدم خروجه إىل السوق ابلطيلسان، فعرض نفسه ألمر قد يعجز عنه، ولو أنه خرج 

 .بطيلسان أو غض بصره ملا وقع بصره على حمرم ا ه
متثال أمر زاوية لعدم ضبطهم على اويتعني فعل ما ذكرانه اليوم من غض البصر على فقراء ال

هللا هلم بغض البصر، فإذا لبسوا الطيلسان رد بصرهم قهرا ويصري ينبههم على الكف حني 
حيتاجون لرفع الرأس، ويتكلفون لرفعه خبالف ما إذا تركوا الطيلسان، فإنه يسهل عليهم 

 االلتفات إىل طبقات البيوت وغريها.
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« نظروكانت خطيئة أخي داود عليه السالم ال» حديث: وسيأيت يف عهود املنهيات يف معىن
أن املراد ابخلطيئة كونه رفع بصره عليه السالم بغري حضور، وذلك ألن األكابر مكلفون أبن 
ال يقع منهم حركة وال سكون إال بعد حضور مع هللا ومراقبة له، فكانت اخلطيئة عني الرفع 

ء كما قيل، ألن األنبياء معصومون عن الوقوع يف مع الغفلة، ال عني النظر إىل امرأة أو راي
النظر احملرم ولو فجأة، لعكوفهم بقلوهبم يف حضرة اإلحسان فال يقع منهم خطيئة ال سهوا 
وال عمدا. وأيضا فإهنم مشرعون ألممهم يف مجيع احلركات والسكنات، فلو صح يف حقهم 

فكانت  بذلك من املسلمني، الوقوع يف معصية ما لصدق عليهم تشريع املعاصي وال قائل
ذنوهبم صورية لريوا من وقع من أممهم يف خطيئة كيف يفعل، وقد بكى داود حىت نبت 
العشب من دموعه تعظيما حلرمات هللا تعاىل على أن قومه يفعلوهنا، فكان بكاؤه صلى هللا 

 هللا عليه وسلم إمنا هو من ابب شفقته على قومه، كما كان صلى هللا عليه وسلم يستغفر
 يف اليوم والليلة أكثر من سبعني مرة وقال:

 (1)«.." إن ه ليغان على قليب»
 "يظن  الن اس يب خريا وإين  ... أشر  الن اس إن مل تعف عين   .629

بنصب الناس وأشر، فقال العامل هذا ال يعرف الفاعل من املفعول، فكيف يكون صاحلا 
زل العامل ل: يظن الناس بضم السني فنوفارقه ذاما له فلقيه الشيخ بعد شهر فكاشفه، وقا

واستغفر هللا تعاىل، فقال له الشيخ نصبة راحت بك، ورفعة جاءت بك، ما هكذا يزور 
 .الناس الفقراء، وما يضران اللحن إىل اللحن يف القرآن أو احلديث ا ه

ة أو نفحرر اي أخي النية الصاحلة لكل من طلبت زايرته مث زر، ولو مل جتد نية صاحلة إىل س
م لبعضهم حيبون إرسال السال كان السلف الصاحلأكثر فال حرج عليك يف ترك الزايرة، وقد 

بعضا، ويرون ذلك أحسن من اللقاء خوفا، إن كل واحد يرائي اآلخر بذكره أحسن ما عنده 
من الكالم واألخالق، ويزكي نفسه فيستحقان الطرد واملقت كما وقع إلبليس لعنه هللا. 

  يتشوش من قلة زايرة إخوانه له إال كل قليل العقل.وابجلملة فال

وقد دخل علي  شخص من مشايخ العصر كان عندي من أعز اإلخوان، فذكرت له عن 
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سيدي علي اخلواص رمحه هللا أنه كان يقول: من شرط من يدعي الكمال يف طريق أهل هللا 
ة وهلل احلمد وقصدت ي ابلثالثتعاىل، أن يكون فقيها حمداث صوفيا فقلت وقد من هللا تعاىل عل

بقويل فقيها أنين من أهل الفهم يف الكتاب والسنة إذ الفقه لغة الفهم، وبقويل حمداث أنين 
أعرف أقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذا وبقويل أان صويف لبس اجلبة الصوف، 

ريق الفقراء طفخرج من عندي ما ترك زاوية حىت دخل يذمين فيها، فقلت له كيف تدعي 
 وأنت ال حتمل أخاك على حممل واحد حسن.

لى الطالب جيب ع«: شرح املهذب»وقد قال اإلمام النووي يف آداب العامل واملتعلم يف مقدمة 
أن حيمل إخوانه على احملامل احلسنة يف كل كالم يفهم منه نقص إىل سبعني حممال، مث قال: 

مث إذا دخلت اي أخي لزايرة أخيك فإايك وذكر . وال يعجز عن ذلك إال قليل التوفيق ا ه
حال أركان الدولة، وما هم فيه أو تذكر أحدا من املسلمني بسوء وحنو ذلك فيصري 
اجتماعكما معصية، وهذا األمر يقع فيه أكثر الزوار اليوم فيجمع كل واحد منهما مجلة  

ريا، ومثل وال خكالم وقع يف تلك اجلمعة فيحكيه لصاحبه ليس فيه كلمة واحدة نصحا 
هؤالء ال ينبغي فتح الباب هلم. وقد كان سيدي يوسف العجمي شيخ سلسلة التصوف 
مبصر احملروسة رمحه هللا يوصي النقيب أنه ال يفتح الباب ألحد ممن ال يريد الطريق إىل هللا 

 ملتعاىل من أبناء الدنيا إال إن كان معه طعام أو فتوح للفقراء من مال وثياب، ويقول: من 
أيت بشيء معه للفقراء فزايرته مدخولة، فقيل له إنكم حبمد هللا ليس عندكم ميل إىل الدنيا، 
فقال صحيح ولكن أعز ما عند أبناء الدنيا دنياهم، وأعز ما عند الفقراء وقتهم، فال يشغلونه 
 إال يف شيء حيصل هلم به درجات يف اآلخرة، فإن بذلوا للفقراء أنفس ما عندهم من الدنيا

 بذلنا هلم أنفس ما عندان من الوقت.

 (1)وما أعرف يف أصحايب اليوم أحسن زايرة من أخي اإلمام العالمة مشس الدين." 
"الزمه غالبا سوء اخللق إال أن حتفه العناية من األزل، فمثل هذا ال حيتاج إىل شيخ  .630

سن اخللق، ورا حبيف ذلك إن شاء هللا. وقد بلغنا أن اإلمام الشافعي رضي هللا عنه كان مشه
فعمل احلسدة على إغضابه، فلم يقدروا فربطلوا اخلياط مرة أن يعمل له الكم اليمني ضيقا 

                                         
 342عبد الوهاب / لواقح األنوار القدسية يف بيان العهود احملمدية @ ط العلمية؟ الشَّْعراين، (1)



785 

 

جدا ال خيرج يده منه إال بعسر ويعمل اليسار كاخلرج، فلما رآه اإلمام قال له جزاك هللا 
محل ألخريا، الذي ضيقت كم اليمني ألجل الكتابة ومل حتوجين إىل تشمريه، ووسعت اليسار 

فيه الكتب، مع أنه كان يقول رضي هللا عنه: من استغضب فلم يغضب فهو محار، ومن 
اسرتضي فلم يرض فهو شيطان، فيحمل قوله على غضبه هلل تعاىل، وحيمل عدم غضبه على 
غضبه حلظ  نفسه، فالكمل على األخالق اإلهلية وهللا تعاىل يغضب لغريه وال يغضب لنفسه، 

نيد فسه ألهلك اخللق كلهم يف حملة فافهم. وبلغنا أهنم صبوا مرة على اجلفلو انتقم تعاىل لن
غسالة مسك وهو خارج لصالة اجلمعة فعمته من مجته إىل ذيله، فضحك وقال: من استحق 

 النار فصوحل ابملاء ال ينبغي له الغضب، مث عاد إىل البيت واستعار ثوب زوجته فصلى فيه.

هم كلهم يقولون: الدرجات هي اخللق احلسن، فمن زاد رضي هللا عن وكان السلف الصاحل
عليك يف اخللق زاد عليك يف الدرجات، وكانوا إذا آذاهم إنسان يعتذرون إليه ويقولون: حنن 
الظاملون عليك، ولو أان أطعناك فيما طلبته منا ما آذيتنا فاللوم علينا ال عليك وكانوا إذا 

أو اشرتوا العبد وصربوا على سوء خلقهما،  بلغهم عن امرأة أو عبد سوء خلق تزوجوها
وكذلك كانوا يشرتون احلمارة أو البغلة احلرون فريكبوهنا وال يضربوهنا يروضون نفوسهم يف 
الصرب عليها، وكان على هذا القدم سيدي أفضل الدين رمحه هللا، فكان ال حيرك رجله على 

 عظيمة ال سيما احلديد املرارة. وقداحلمارة أبدا إذا ركبها، وحيتاج مثل ذلك إىل طول روح 
رأيت مرة شخصا حنريرا ضرب محارته فلم متش، فنزل وصار يعضها يف أذهنا وذنبها بفمه، 
ويقول هيه اي مشومة هيه اي مشومة، كأنه خياطب من يعقل. وقد رأيت مرة شخصا انقطع 

لدين اي ااجلحش من وراء محارته، فقال له طرش طرش فلم جيئ فقال له اي سيدي قطب 
سيدي قطب الدين فلم جيئ فنزل وضربه فمات يف احلال، وقال ال جتيء بقول طرش وال 

 بقول اي سيدي قطب الدين، فأقول جزاؤك املوت.

ورأيت مرة شخصا علق بقرته يطحن عليها ملا ضعف ثوره فلم تدر يف الطاحون فضرهبا فلم 
لبنك،  ة السمن اليت حوشتها منتدر، فقال قفي يل أان أعرف أن نفسك كبرية ألجل الشوي

مث ذهب وأتى ابلقدرة السمن فكسرها يف مدار الطاحون، وقال بقييت تكربي نفسك ابيش، 
مث ضرهبا مبرزبة فماتت. واحلكاايت يف سوء اخللق كثرية، وإمنا ذكرت بعد ذلك لتعلم أن 

رج خي الواجب على كل مؤمن أن يروض نفسه ليصرب على حتمل أذى الناس والدواب وال
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إىل طبع اجملانني، فإن حكم هؤالء الذين ذكرانهم حكم اجملانني بال شك، فعلم أن من أعظم 
 (1)حسن اخللق صربك على من تقدر على تنفيذ غضبك فيه مث ترتكه كزوجتك وفتاك.." 

 "يعتمد على هللا ضرورة دون العمل وعملك غري بال شك. .631

 العهد واخلالص من كل سوء، وهللا يتوىل فاسلك اي أخي على يد شيخ إن أردت العمل هبذا
 هداك.

ىت  ائتمروا بينكم ابملعروف واهنوا عن املنكر، ح»وروى ابن ماجه والرتمذي وأبو داود مرفوعا: 
إذا رأيت شح ا مطاعا، وهوى مت بعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل  ذي رأي برأيه، فعليك 

ما ا لعامل لص رب فيهن  مثل القبض على اجلمر، لبنفسك ودع عنك العوام ، فإن  من ورائكم أاي 
 «.فيهن  مثل أجر مخسني رجال يعملون مثل عمله

قيل اي رسول هللا أجر مخسني رجال من ا أو منهم؟ قال بل أجر »زاد يف رواية أيب داود: 
 «.مخسني منكم

 «.العبادة يف اهلرج كهجرة إيل  »وروى مسلم والرتمذي وابن ماجه مرفوعا: 

واهلرج هو االختالف والفَت، وقد فسر يف بعض األحاديث ابلقتل ألن الفَت  قال احلافظ:
 واالختالف من أسبابه فأقيم املسبب مقام السبب، وهللا تعاىل أعلم.

 

 ]املداومة على العمل الصاحل:[

)أخذ علينا العهد العام من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( أن نداوم على العمل ولو قل، 
يوم يف قرب من األجل فالالئق بنا استغنام العمل ال تركه، وهذا العهد خيل به كثري فإننا كل 

ممن يتعبد بنفسه من غري شيخ، فيتعاطى أعماال شاقة فتمل نفسه فيرتك العمل آخر عمره 
مجلة واحدة، ولذلك تقول الناس: حبل العبادة طويل. وقد كان شخص من الناس اجتمع 

 بعد ابجلماعة ملا كان عليه من املواظبة على األوراد واخلريات، مث علي  فجعلته يفتتح اجمللس
مدة سلبه هللا تعاىل ذلك اخلري كله وصار كالفخارة الفارغة وزال ذلك الربيق الذي كان على 
وجهه، فإن كل من ال شيخ له إذا أكثر من العبادات فال بد أن ميل منها ويذهب ميله إليها 

ية أو يعجب هبا وهذا مكر من هللا تعاىل به بال شك، وقد مدح حىت ال يبقى له إليها داع
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ُهمْ  ُهْم َمْن َقضى حَنَْبُه وِمنـْ  َمْن هللا تعاىل رجاال بقوله: رِجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا هللَا َعَلْيِه َفِمنـْ
ُلوا تـَْبِدياًل ]األحزاب:  َتِظُر وما َبدَّ  [.23يـَنـْ

كر به من الناكثني لعهود أشياخهم، فلعلك فكن اي أخي مع هؤالء، وال تكن مع من م
ضي هللا ر  كان السلف الصاحليدور فيك ماء احلياة وخيضر  عودك فال متل  من العمل. وقد 

تعاىل عنهم إذا دخل أحدهم يف سن األربعني سنة أقبل على عبادة ربه حىت لو قيل له غدا 
  عنهم أمجعني.متوت ال جيد له زايدة على ذلك العمل الذي هو عليه رضي هللا

ويتعني العمل هبذا العهد على الدعاة إىل هللا تعاىل ألنه مىت مل يكن الشيخ أكثر عمال من 
 (1)املريد ال يتم اقتداؤه به، وإذا ترك الشيخ عبادة كان يفعلها اقتدى به املريد." 

"الطبيعة، وورعه وزهده ال حقيقة له، وهذا ورع أكثر الناس اليوم كأنه يظن بنفسه  .632
أنه كان قادرا أن أيكل ما قدر عليه من احلرام، ومنع نفسه منه، وغاب عنه أن كل شيء 
تركه تبني أنه مل يقسم له فكيف يرى بذلك نفسه؟ فالورع احلقيقي إمنا هو محاية هللا تعاىل 
للعبد فال يقسم له األكل من شيء للشرع عليه اعرتاض، فيستخرج له احلالل كما يستخرج 

ني فرث ودم. وقد درج العلماء العاملون كلهم على عدم أخذهم من الدنيا له اللنب من ب
 فوق زاد الراكب.

وقد بلغنا أن الشيخ عز الدين بن عبد السالم ملا غضب من سلطان مصر محل أمتعة بيته 
على محارته وأركب زوجته فوقها وخرج من مصر، فانظر اي أخي شيخ اإلسالم واعترب به 

اهر يتوىل هداك. مث يتعني على كل من ادعى املشيخة يف الطريق أن يتظ رضي هللا عنه، وهللا
برمي الدنيا وترك مطاعمها اللذيذة ومالبسها النفيسة وفرشها الرفيعة ومراكبها املسومة، 
وذلك لئال يتبعه املقتدون فيهلكون فإهنم ال يتعقلون مشهده بتقدير صدقه ورمبا كذبوه يف 

 لف أقواله، فيحجبهم شاهد الفعل عن شاهد القول.دعواه حني يرون أفعاله ختا

وكذلك يتعني على الشيخ أن يكون أكثر من املريدين سهرا لليل وأكثر جوعا، وأقل لغوا 
وأكثرهم صدقة، وذلك ليكون إماما يقتدون به يف األفعال، وأما إذا كان أكثرهم نوما وأكثرهم 

وسهم أقلهم صدقة وخريا، فإهنم يرون نفأكال حىت صار بطنه كبطن الدب أو أكثرهم لغوا أو 
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عليه ضرورة فال يثبت له قدم يف اإلمامة وتطرده املرتبة عنها ودعواه املشيخة زور وهبتان ال 
برهان عليه. وقد دخلت امرأة على سيدي الشيخ عبد القادر اجليلي فرأته يف مالبس ومآكل 

عت إىل ايبسة وملح، فرجوفرش ودخلت على ولدها عنده فوجدته على برش وعنده كسرة 
الشيخ وقالت اي سيدي ال يطيب خاطري إبقامة ولدي عندك إال إن أطعمته مما أتكل وكان 
بني يديه دجاجة فقال إذا صار ولدك حييي املوتى إبذن هللا أطعمته من طعامي، مث أمر 

لشيخ  أن ا. فلوالالدجاجة فانتفضت من اإلانء وصارت حية، مث ذهبت إىل حال سبيلها ا ه
 أقام الربهان على طعامه اللذيذ لفارقته تلك املرأة وهي منكرة عليه.

وكذلك يتعني على الشيخ أن يوطن نفسه على حتمل أذى من أيمره من إخوانه أبنه يرتك 
الدنيا وهو مل يشرف على الدار اآلخرة بقلبه، فإنه كالكلب العاكف على اجليفة كل من 

ويهبهب عليه، ورمبا عضه حىت يرجع عنه، فليكن أمر  منعه من األكل منها يكشر أسنانه
 لف الصاحلكان السالشيخ إخوانه برتك الدنيا بسياسة ورفق ورمحة وتقدمي مقدمات وذكر ما 

عليه مث يقول يرحم هللا من اقتدى هبم. وليحذر من التكدر منهم ابلباطن إذا عصوا أمره 
والد تهم يف الدنيا ال غري كما يظهر الوليس عليه إال أن يظهر هلم عدم الرضا بكثرة رغب

ا غضبه لولده إذا خالفه، ويعبس يف وجهه وقلبه راحم له مشفق عليه، ورمبا ضربه ابلعصا ورمب
 (1)خنست األم ولدها ابإلبرة يف يده حىت أخرجت دمه ومع ذلك فيقضي." 

أنب ئكم أال »واحلاكم والبيهقي مرفوعا: « صحيحه»"وروى اإلمام أمحد وابن حبان يف  .633
 «.خبريكم؟ قالوا نعم اي رسول هللا؟ قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعماال

 أن  رجال قال: اي رسول هللا»وروى الرتمذي وقال حديث حسن صحيح والطرباين وغريمها: 
؟ قال:  أي  الن اس خري؟ قال: من طال عمره وحسن عمله قال فأي  الن اس شر 

 «.من طال عمره وساء عمله

 األحاديث يف ذلك كثرية، وهللا تعاىل أعلم.و 

 

 ]اخلوف من سطوة ربنا عز وجل:[

)أخذ علينا العهد العام من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( أن خناف من سطوات ربنا 
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وغضبه علينا ليال وهنارا وال أنمن مكر هللا علينا يف ساعة من ليل أو هنار. واعلم اي أخي أن 
خلوف وال يسقط عنه ولو بلغ الغاية ما دام يف هذه الدار إال األنبياء أحدا ال يستغين عن ا

عليهم الصالة والسالم لعصمتهم، وأما ما عداهم فمن حقه اخلوف حىت يضع قدمه يف اجلنة 
ألنه من املقامات املستصحبة بعد املوت، خبالف حنو مقام التوبة والتقوى فإنه خاص ابحلياة 

ليا اخلواص رمحه هللا يقول: إذا خافت األمم كلها كان مدى التكليف. ومسعت سيدي ع
 .األنبياء كلهم آمنني، وإن وقع منهم خوف فإمنا ذلك على أممهم ا ه

وحيتاج من يريد العمل هبذا العهد إىل شيخ يسلك به الطريق حىت يزيل حجبه الكثيفة املانعة 
ما تعظمه وخاف منه، وكلله من اخلوف، فإن اإلنسان كلما قرب من حضرة هللا عز وجل اس

بعد وحجب فبالعكس نظري ذلك يف الدنيا أصحاب حضرة السلطان، فرتى عندهم من 
اخلوف منه ومن سطوته ما ليس عند البعداء عن حضرته ورمبا شتمه هؤالء ونقصوه خبالف 

 من كان من أهل حضرته.

ن رهبم، هبم مكلهم على قدم اخلوف حىت ماتوا لعلو مقامهم وقر   كان السلف الصاحلوقد 
 وخلفهم أقوام ليس عندهم من اخلوف إال االسم، فإن أعماهلم تكذب أقواهلم.

وقد كان احلسن البصري رضي هللا عنه يقول: وهللا لقد أدركنا أقواما لو رأوكم لقالوا هؤالء 
ال يؤمنون بيوم احلساب. ورأى شخص يف املنام مالك بن دينار يف اجلنة فأاته يبشره بذلك 

ه مالك أما وجد إبليس أحدا يسخر به غريي وغريك، وكانت السحابة إذا مرت عليه فقال ل
وهو ميلي احلديث يسكت ويرتعد ويقول اصربوا حىت متر فإين أخاف أن تكون فيها حجارة 

 ترمجنا هبا. وسألوه مرة أن خيرج معهم لالستسقاء، فقال:

 .ابهلل عليكم اتركوين فإين أخاف أن ال تسقوا بسبيب ا ه
وطلب مجاعة من سيدي عبد العزيز الدريين كرامة وقالوا: مرادان شيء يقوي يقيننا واعتقادان 
فيك حىت أنخذ عنك الطريق، فقال: اي أوالدي وهل مث كرامة من هللا لعبد العزيز أعظم من 
أن ميسك به األرض ومل خيسفها به وقد استحق اخلسف به من سنني؟ فقال له شخص إن 

 (1)إال للكفار وأنتم من املؤمنني، فقال قد خسف هللا."  اخلسف ال يكون
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 ."يف اإلخالص؟ فقال ال، كال األمرين مطلوب ا ه .634
ويتعني ذلك على كبري احلارة لكونه إذا حضر حضرت الناس، فيكون له إن شاء هللا تعاىل 

 مثل ثواب من حضر حبضوره قياسا على ما ورد يف املؤذن:

 «.ر إىل الص الة أبذانهإن ه يعطى مثل ثواب من حض»

وينبغي لعامل احلارة أو شيخ الفقراء يف احلارة أن يعلم من يريد املشي مع اجلنازة آداب املشي 
معها، من عدم اللغو فيها، وذكر من توىل وعزل من الوالة أو سافر ورجع من التجار وحنو 

 كالم واللغو متيتذلك، فإن ذكر الدنيا يف ذلك احملل ما له حمل. ومما جرب أن كثرة ال
القلب وإذا مات القلب يف طريق اجلنازة شفعوا يف امليت بقلوب ميتة فال يستجاب هلم 

 فأخطأ من لغا يف طريق اجلنازة يف حق نفسه ويف حق امليت.

ال يتكلمون يف اجلنازة إال مبا ورد وكان الغريب ال يعرف من هو  كان السلف الصاحلوقد 
 قريب امليت حىت يعزيه لغلبة احلزن على احلاضرين كلهم.

وكان سيدي علي اخلواص رضي هللا عنه يقول إذا علم من املاشني مع اجلنازة أهنم ال يرتكون 
 حممد رسول ول ال إله إال هللااللغو يف اجلنازة ويشتغلون أبحوال الدنيا فينبغي أن أنمرهم بق

هللا، فإن ذلك أفضل من تركه، وال ينبغي لفقيه أن ينكر ذلك إال بنص أو إمجاع فإن مع 
املسلمني اإلذن العام من الشارع بقول ال إله إال هللا حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

م رم عند احلكاكل وقت شاؤوا، وايهلل للعجب من عمى قلب من ينكر مثل هذا ورمبا غ
الفلوس حىت يبطل قول املؤمنني ال إله إال هللا حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف طريق 
اجلنازة، وهو يرى احلشيش يباع فال يكلف خاطره أن يقول للحشاش حرام عليك، بل رأيت 

شاُء ِإىل يَ منهم فقيها أيخذ معلوم إمامته من فلوس ابئع احلشيش والربش: وهللُا يـَْهِدي َمْن 
 [.46ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم ]النور: 

ا حق  املسلم على املسلم ست  فذكر منه»وروى مسلم والرتمذي والنسائي وغريهم مرفوعا: 
 «.وإذا مات فاتبعه

املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله، وال ذي »وروى اإلمام أمحد إبسناد حسن مرفوعا: 
للمسلم »قول: وكان ي«. بينهما إال  بذنب حيدثه أحدمهانفسي بيده ما تواد  اثنان فيفر ق 

قد ترك فمن ترك خصلة منها ف»زاد يف رواية: « على املسلم ست  فذكر منها ويتبعه إذا مات
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 «.حق ا واجبا

جلنائز عودوا املرضى واتبعوا ا»مرفوعا: « صحيحه»وروى اإلمام أمحد والبزار وابن حبان يف 
 «.تذك ركم اآلخرة

 (1)من شهد اجلنازة حىت  يصل ى عليها فله قرياط،." »خان وغريمها مرفوعا: وروى الشي
"قلت اجلعظري: املختال يف مشيته واجلواظ الغليظ اجلايف والصخاب الذي يرفع  .635

 صوته يف األسواق بسبب أمور الدنيا وهللا تعاىل أعلم.

 

 ]النهي عن املماراة ابلعلم قط:[

 صلى هللا عليه وسلم( أن ال مناري ابلعلم قط وال )أخذ علينا العهد العام من رسول هللا
نكتمه عن أحد علمنا منه اإلخالص فيه ولو كفر هو بتعليمنا له، كما أن من شرط املعلم  

 كذلك اإلخالص.

ومسعت سيدي عليا اخلواص رمحه هللا يقول: من عالمة إخالص املعلم للعلم أن ال يلتفت 
غريه  م به، وكل من تكدر ممن تركه من طلبته وقرأ علىإىل اعرتاف الناس بتعليمه أو كفراهن

 .فما شم لإلخالص رائحة وهو مراء بعلمه ا ه
 «:.شرح املهذب»ويف مقدمة « التبيان»وعبارة اإلمام النووي يف كتاب 

اعلم أن من أهم ما يؤمر به املعلم أن ال يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غريه قال: وهذه 
م ا جهلة املعلمني لغباوهتم وفساد نيتهم وهو من الدالئل الصرحية على عدمصيبة يبتلى هب

 .إرادهتم ابلتعليم وجه هللا الكرمي ا ه
ومسعت شيخنا شيخ اإلسالم زكراي رمحه هللا يقول: إايك أن تكتم العلم عن عد وك فإن الشرع 

عه هللا ما شر  حقيقة إمنا هو هلل ولرسوله، ومن شرط كل حمب هلل ولرسوله أن حيب نشر
 ورسوله يف مجيع اخللق سواء كانوا أصدقاء أو أعداء.

وقد جاء التحذير العظيم يف حق من كتم العلم عن أهله كما سيأيت يف األحاديث وكان 
 اإلمام الشافعي رضي هللا عنه ينشد:

 أأنشر علما بني راعية الغنم ... وأنثر منظوما لسارحة الن عم
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 إىل أن قال:

  الكرمي بفضله ... وأدركت أهال للعلوم وللحكمفإن يس ر هللا

 بثثت مفيدا واستفدت ودادهم ... وإال  فمخزون لدي  ومكتتم

 ومن منح اجله ال علما أضاعه ... ومن منع املستوجبني فقد ظلم

ومسعت أخي أفضل الدين رمحه هللا يقول: إمنا توعد الشارع صلى هللا عليه وسلم السلف 
  علم تشجيعا هلم حىت يتكلموا به خلوفهم من الشهرة، وأما الناس اليوم فلوالصاحل إذا كتموا ال

صهم يود  لكثرة إخال فكان السلف الصاحلكان التحذير يف الكالم لتكلموا ومل يسكتوا، 
كل واحد منهم أن لو كانت الشهرة ابلعلم ألخيه فكانوا يقوون نور إخواهنم ويضعفون نورهم 

ألة الواحدة على ثالثني نفسا وكل منهم يردها حىت جتيء إىل عند الناس، ورمبا عرضت املس
 (1).." األول خوفا من القول يف دين هللا ابلرأي ا ه

"إمنا قال بعض احملدثني أكذب الناس الصاحلون لغلبة سالمة بواطنهم فيظنون ابلناس  .636
املتعبدون  اخلري وأهنم ال يكذبون على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فمرادهم ابلصاحلني

الذين ال غوص هلم يف علم البالغة فال يفرقون بني كالم النبوة وغريه خبالف العارفني فإهنم 
ال خيفى عليهم ذلك حىت أن بعضهم كان يعرف صوت الشريف من غريه من وراء حجاب 

يز كالم . وقد من هللا تعاىل علي  بتميلكونه من رائحة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ا ه
لنبوة من غريه من حيث حالوة الرتكيب العلمي أبنه ال أحد يقدر على فصاحة رسول هللا ا

صلى هللا عليه وسلم، فرمبا مسع الصحايب شيئا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذهب 
عنه حفظ بعض اللفظ واملعىن موفور يف قلبه فيكمل لنا احلديث بلفظه هو فأعرفه بركاكة 

بعض احملدثني أن ذلك احلديث موضوع، واحلال أن الوضع إمنا هو يف مثل تركيبه، ورمبا ظن 
 لفظة وحنوها وأصل احلديث صحيح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

فتعلم اي أخي علم احلديث لتخرج من الوقوع يف الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم ولو بغري قصد، وهللا تعاىل أعلم.

قال  «من كذب علي  متعم دا فليتبو أ مقعده من الن ار»ريمها مرفوعا: وروى الشيخان وغ
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 اجلالل السيوطي إنه متواتر.

 :إبسقاط قوله« من كذب علي  فليتبو أ مقعده من الن ار»وروى الطرباين مرفوعا: 
 وهللاُ َغُفوٌر َرِحيٌم.« متعم دا»

 

 ]النهي عن االغرتار حبفظ العلم:[

من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( أن ال نغرت حبفظ العلم الذي )أخذ علينا العهد العام 
 كان السلفيطلب منا العمل به من غري عمل كما عليه غالب الناس اليوم، وما هكذا 

رضي هللا عنهم فقد بلغنا أهنم كانوا يستغفرون من كل مسألة مل يعملوا هبا ويعدون  الصاحل
 ذلك ذنبا، ومن كان هذا مشهده ذهب عنه االغرتار ابلعلم.

مث اعلم اي أخي أن من الناس من قسم هللا تعاىل له العمل مبا علم، ومنهم من قسم هللا له 
عمل بغري علم، ومنهم من مل يقسم له علم وال العلم من غري عمل، ومنهم من قسم هللا له ال

عمل فالواجب على كل من مل يعمل بعلمه كثرة االستغفار والتوبة واإلكثار من تعليم العلم 
للناس لعلهم يعملون به فيكون ذلك يف صحائف من علمهم حيث فاته العمل مبا علم مث 

ل مبا علم. خلل تركه هو العميستغفر من ذلك فرمبا ال يكون عمل الناس بعلم العامل جيرب 
وكان الشيخ حميي الدين بن العريب رمحه هللا يقول: من حقق النظر مل جيد عاقال إال وهو 
عامل بعلمه ال ميكنه أن يرتك العمل به أبدا ما دام عاقال، وذلك أنه إن عمل بعلمه على 

ه، وإن وقع علموفق الشريعة املطهرة أبن ابشر العمل على وجه اإلخالص فيه فهو عامل ب
يف معصية فاستغفر منها واتب فقد عمل أيضا بعلمه، فإنه لوال علمه ما اهتدى لكون ذلك 

 (1)معصية فما جعله يتوب منها إال العلم فمثل هذا قد ينفعه علمه." 
"من الشهوات، فاقطع عالئقك أوال مث صل وإال فال ميكنك أن تقطع عالئقك   .637

كلها حال إحرامك، ومن الزمك االلتفات لغري هللا تعاىل يف صالتك فال يصح لك حضور 
رضي هللا عنهم ال يساحمون مريدهم قط يف  كان السلف الصاحل. وقد وال خشوع ا ه

ي: ، بل كان اجلنيد رضي هللا عنه يقول للشبلحضور شيء من الدنيا على ابله وهو الصالة
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اي أاب بكر إن خطر يف ابلك من اجلمعة إىل اجلمعة غري هللا فال تعد اتئبا فإنه ال جييء منك 
 .شيء ا ه

فال تظن اي أخي أن هذا املشهد من أعلى املقامات وإمنا هو من أوائل مقامات املريدين 
ق يشهد اخلالق للذوات وحيجب عن الوقوع مع وذلك ألن أول قدم يضعه املريد يف الطري

اللذات كمن وصل إىل جمالسة السلطان ال يلتهي عنه مبشاهدة غالم خيدم خيل بعض جنده 
 حيجبه بذلك اجلمال البديع عن رؤية غريه.

ومن كالم اجلنيد رمحه هللا من شهد احلق تعاىل مل ير اخللق، وال جيمع بني رؤية احلق تعاىل 
آن واحد إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكمل ورثته، وهذا األمر ال يدرك  واخللق معا يف

 إال ذوقا.

وقد كان الشيخ معروف الكرخي رضي هللا عنه يقول يل ثالثون سنة أكلم هللا والناس يظنون 
 أين أكلمهم.

وأخربين الشيخ يوسف الكردي من أصحاب سيدي إبراهيم املتبويل وكان جيتمع ابخلضر 
السالم كثريا، قال: كنت مع سيدي إبراهيم يف مصر مث رجعنا إىل بركة احلاج فمر على  عليه

بستان النخيل الذي غرسه يف الربكة، فقال سيدي إبراهيم ما هذه النخيل؟ فقلنا هذا 
بستانكم، فقال من غرسه فقلنا له أنتم، فقال وعزة ريب أان يل منذ سبعة عشر سنة ما 

، ولكن أستحي إن خطر على ابيل وأان يف حضرة هللا أن أغرس خرجت من حضرة هللا تعاىل
بستاان أو أبين زاوية أيوي إليها الغرابء واحلجاج، فلعل هللا تعاىل أرسل ملكا على صوريت 
فغرسه، هذا لفظ علي رضي هللا عنه. فعلم أن من مل يسلك طريق القوم فهو واقف مع 

لبا لعدم إدراكه لتجليات احلق جل وعال شهود اخللق دون احلق، فال حيصل له خشوع غا
 اليت دكت اجلبال دكا وخر منها السيد موسى عليه الصالة والسالم صعقا.

وكان سيدي علي املرصفي رمحه هللا يقول: ما قطع بعض أهل اجلدال عن الوصول إىل 
ه ب مقامات األولياء وكراماهتم إال دعواهم أهنم أعلم ابهلل منهم وخوفهم على علمهم الذي

رايستهم أن ينسى حني يتبعون طريق الفقراء وهو خديعة من النفس والشيطان، فإن طريق 
 .الفقراء ال تزيدهم إال علما إىل علمهم وجالء لقلوهبم وحضورا يف عباداهتم ا ه
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قلت: وليس مرادان ابلفقراء هؤالء الذين ظهروا يف النصف الثاين من القرن العاشر يف الزوااي 
 (1)س الذكر، فإن الفقهاء بيقني أحسن من هؤالء وأعلى مقاما." وعقدوا جمال

"وقع فيه ضالل مبني، بل الذي جيب علينا التباعد عن الوقوع يف ذلك أشد من  .638
العلماء والصاحلني لنقص مقامنا عنهم، فرمبا ساحمهم احلق تعاىل دوننا حملبته هلم، وأكثر من 

ة ويشتم النفاق، تراه يقع يف الغيبة والنميم يقع يف خيانة هذا العهد من يف قلبه شيء من
الناس يف رمضان ويقول: هذا أمر ال يقدر العلماء يتحرزون عنه، فضال عن مثلي، ولعمري 

 هذا كالم ال يقع ممن خياف هللا عز وجل، وهو حجة له يف قلة الدين.

جماري  هفيحتاج من يريد العمل هبذا العهد إىل السلوك على يد شيخ انصح حىت يسد علي
الشيطان اليت يدخل منها إىل قلب العبد، فيوسوس له ابلسيئات، ومن مل يسلك على يد 
شيخ فمن الزمه غالبا عدم حفظ جوارحه الظاهرة والباطنة عن الوقوع يف كل عضو والصوم 
جنة ما مل خيرقه بغيبة أو منيمة، ومعلوم أن الشيطان ابملرصاد ملا خترق من صوم العبد ليدخل 

لبه من ذلك اخلرق، فيحتاج إىل حتفظ زائد ليسد مجيع الثغر الذي يدخل منه. وقد إىل ق
أمجع العارفون على أن من حفظ صومه من التخرق حفظ من الشيطان إىل رمضان اآليت، 
مث من أعون شيء إلبليس على وسوسة العبد كثرة األكل يف العشاء والسحور، فإن العبد 

ليس إىل كل ما دعاها إليه من املعاصي، وهذا األمر قد إذا شبع شبعت جوارحه وأجابت إب
عم غالب الناس، فرتاهم أيكلون يف رمضان أكثر مما أيكلون يف غريه، فأخطأوا طريق الصواب 

خيرجون من صيام رمضان  كان السلف الصاحلوصار صومهم كأنه عادة ال عبادة. وقد 
شهوات، ، وتوايل الطاعات وترك أكل اليكاشفون الناس مبا يف سرائرهم من كثرة نور العبادات

وهجر املباحات، وكان أحدهم إذا فاته ليلة القدر يف سنة يعاقب نفسه تلك السنة بصومها  
كلها، فإن مجيع ما يتقدم ليلة القدر من الصيام إمنا هو كاالستعداد لرؤيتها، فإهنا خري من 

 ك صالة العصر من املؤمننيعبادة ألف شهر وهو حنو ثالث ومثانني سنة. وإذا كان من تر 
حيصل له من احلزن على فواهتا مثل حزن من فقد أهله وماله، فكيف ال يتأسف أحدان على 

 فوات عبادة ثالث ومثانني سنة.
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فاسلك اي أخي على يد شيخ لتكمل لك عبادتك ويزيل عنك النقص الواقع فيها، فإن 
اداهتم على لسلف الصاحل يف إمتام عبمقصود أهل الطريق كلهم ابملريدين إمنا هو ليلحقوهم اب

 الوجه املشروع ال غري: وهللاُ َعِليٌم َحِكيٌم.

. زاد «من مل يدع قول الز ور والعمل به»وروى البخاري وأبو داود والرتمذي وغريهم مرفوعا: 
ر ابلصوم أي إن هللا مل أيم«: واجلهل فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه»يف رواية: 
 الوجه فافهم. على هذا

 .«من مل يدع اخلنا والكذب فال حاجة هلل أن يدع طعامه وشرابه»وروى الطرباين مرفوعا: 
 (1)ص يام." ال»والبيهقي مرفوعا: « صحيحه»وروى النسائي إبسناد حسن وابن خزمية يف 

"الثياب وتبييضها، ليشاكل بذلك ابطنه من ابب التحدث ابلنعمة، ال لغرض  .639
صواف الرفيعة وغريها ال يفلح يف طريق القوم، ولو كان شيخه من أكرب نفساين ، ولبس األ

 األولياء.

ووهللا لقد لبست يف بداية أمرى املرقعات، وشراميط الكيمان، وتعم مت ابحلبال وجلود 
قصاصات النعال اجلديدة، وكان الناس أيتوين ابلثياب الفاخرة واألطعمة اللذيذة، فأردها 

 هللا عز وجل، فكيف مبريد جيتهد يف حتصيلها؟ خوفا من أن تشغلين عن

وقد بلغنا عن الشبلي رمحه هللا أنه كان إذا أعجبه شيء من ثيابه، يذهب إىل الت نور فيحرقه، 
وأجاب  «ما أشغل قليب فهو كذلك يشغل قلب غريي»فيقال له: هال تصدقت به! فيقول: 

إن ف املفسدتني عند القوم. فاليافعي رمحه هللا عن مثل ذلك، أبنه من ابب ارتكاب أخ
زوال الدنيا كلها أهون عندهم من غفلتهم عن هللا تعاىل، كما لو غص بلقمة، ومل جيد ما 
يسيغها به، فله أن يسيغها خبمر صيانة للجسم عن اهلالك، فكذلك احلكم فيمن خاف 

 على هالك دينه يقدمه على هالك دنياه.

 احلسنة، فليلبس الوسط ال رقيقا يصف البشرة، قال األشياخ: وإن كان وال بد من املالبس
وال غليظا كاخليش، وكذلك ال ينبغي له أن يلبس ثياب أهل الرعوانت، كالثياب اليت فيها 
خطوط صفراء أو محراء أو خضراء عمال ابلعرف يف ذلك، وقالوا: إن مثلها ال يوجد من 
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يت فيها  عليه وسلم الربود المال حالل، واحلرام يوقف املريد عن السري؛ وإمنا لبس صلى هللا
 خطوط صفر ومحر بياان للجواز، وكانت من حالل إبمجاع.

قالوا: واحلكمة يف موافقة املريد للفقراء يف اللباس، طلب التشبه هبم، فإنه كلما تشبه هبم 
قوي يف الطريق، وقالوا من تشبه هبم يف األحوال الظاهرة، يرجى له حصول التشبه هبم يف 

 الباطنة، حىت إن املريد الصادق رمبا يسرق مجيع صفات القوم يف مدة يسرية.األحوال 

م يستحبون أن يكون قميص أحده وكان السلف الصاحل»قال الشيخ جنم الدين البكري: 
ذا جيب، ويكرهون السروال الواسع العباب، حبيث لو مشره لطلع إىل الفخذ وجاوز الركبة، 

عل علما على ثوبه من غري لونه بال حاجة شرعية، كأن وكذلك كانوا يكرهون للمريد أن جي
يتخرق ومل جيد خرقة من لونه، وما رقع السلف الصاحل ثياهبم إال اضطرارا، فكانوا ال جيدون 
من احلالل ثواب كامال، إال يف النادر، فلذلك كان أحدهم يرقع ثوبه من الشراميط احلالل، 

 وهللا أعلم.« بسهم املرقعاتفيصري ثوهبم ذا ألوان خمتلفة، فهذا سبب ل

ومن شأنه إذا دخل يف عهد طريق القوم، أن يغري هيئة لباسه املخالف هليئة لباس الفقراء 
عادة من لبسه الفالحني أو اجلند أو املباشرين فقد قالوا: ال بد للمريد من فعل ثالثة أمور:." 

(1) 
، واألنفاس، عن هللا "تغيري احلالس، يعين الثياب، واجلالس يعين الذين يشغلونه .640

: واالنعباس، ويف غري رواية -فيصري حيذر من تضييع نفس واحد من أنفاسه يف غري طاعة 
 .«وهو أن يعبس بوجهه لكل من يريد أن يشغله عن ربه، حىت ينفر الناس من جمالسته
اطنة، بوقد حث القوم املريد على التشبه ابلقوم يف مرامسهم الظاهرة، لكي ينتقل إىل مرامسهم ال

غيري اهليئة له وجعلوا ت« املروءة هي التخلق خبلق أمثاله يف زمانه ومكانه»ويف كالم العلماء: 
كل كل  ما »خمال  ابملروءة، كما لو لبس القاضي ثوب فالح وعمامته مثال، ويف املثل السائر 

 وهللا أعلم.« والبس ما يلبسه أبناء جنسك -يعين من احلالل  -تشتهي نفسك 

نه أن يكون ذا هنضة ونشاط على الدوام، فال يرمي بنفسه إىل الكسل وقتا من ومن شأ
األوقات، فليحذر أن يصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، أو يتناول حاجة وهو 
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قاعد، أو يزحف إىل احلاجة حىت يصل إليها إذا كانت قريبة منه، أو يرسله شيخه يف حاجة 
هل بقي حاجة أخرى ليكون خروجي للسوق مرة واحدة؟  إىل السوق مثال فيقول: انظر

وحنو ذلك على وجه الكسل ال على وجه اخلوف من فتنة اخلروج، وكل من فعل شيئا مما 
 ذكرانه فهو عاجز ال يصلح للطريق.

ومن الكسل أيضا طلبه دابة يركبها إذا أرسله شيخه يف حاجة، مع قدرته على املشي إليها 
ظهره أو يف يده عادة، بل يرى الشرف له إذا خدم الفقراء وتعب ومحل تلك احلاجة على 

يف حوائجهم. فينبغي للشيخ إذا رأى املريد مييل إىل الرخص والراحة، أن ال يتعب نفسه فيه، 
 وأيمره ابحلرفة والصنائع، فإن كال  ميسر ملا خلق له، وهللا أعلم.

ل مشى ويقلل من االلتفات وفضو ومن شأنه أن يكون كثري اإلطراق يف األرض إذا جلس أو 
النظر، وإن أرخى الطيلسان دائما على وجهه بقدر ما ينظر مواقع قدمه فقط، كان أعون 
له، قالوا: وهذا دأب املريد ما مل ينظر إىل األمور بعني االعتبار، فإذا صار ينظرها بتلك العني 

ق ن أنس بن مالك ال يفار فال يؤمر ابإلطراق إال على وجه احلياء من هللا ال غري، وقد كا
 الربنس صيفا وال شتاء ويقول: إنه يكف البصر عن فضول النظر.

إذا سئل أحدهم عن صفة جليسه ال يعرفها، فكيف بصفة شيخه!  وكان السلف الصاحل
وما قام أحد هبذا األدب مثل ما قام به النقشبندية ببالد اهلند والعجم، مبجرد ما أيخذ املريد 

ود ينظر إىل وجهه حىت ميوت، ويف ذلك سر خفي، وهو أن الشيخ رمبا عن الشيخ، ال يع
جتلى للمريد ابلعظمة اليت يف ابطنه هلل عز وجل، فال يطيقها املريد فيموت! كما وقع ذلك 
أليب يزيد البسطامي مع مريد كان يقول: مرادي أرى هللا عز وجل! فقال له يوما: إنك ال 

ه املريد: رؤييت يف اليقظة من حيث التجلي القليب، فقال لتطيق رؤية هللا إال بعد أن تطيق 
 (1)بلى أطيق ذلك،." 

 "لعذر شرعي، وهلم ان يشرتكوا يف اخلبز دون االدام وعكسه. .641

بز واملرقة جيتمعون يف اخل وكان السلف الصاحلقال سيدي يوسف العجمي رضي هللا عنه: 
وا الطعام لفقراء احلرص والشره قسممجيعا وأيكلون على وجه االيثار، فلما غلب على بعض ا
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الفقراء  دفعا للظلم. وليحذر فقراء الزاوية ان يتخلق احد منهم بكرب فال جيلس على مساط
ويطلب االكل وحده يف اخللوة، فان ذلك عالمة على عدم فالحه يف الطريق، وهو بداية 

خامة فهو هلم الض خروجه من يد الرتبية. ويقع ذلك كثريا ملن صاحب ابناء الدنيا واظهر
يستحي منهم ان يروه وهو جالس مع العميان واملساكني، أيكل على مساطهم، ولو ان ختلفه 
عن االكل معهم كان تورعا من اكل الصدقات مثال، ملا كان أيكل من خبز الزاوية اذا خال 

 وحده، فتأمل وهللا أعلم.

جدها حارة مثال فريدها اىل ومن آداهبم ان ال يعض احدهم اللقمة واللحمة والقلقاسة في
الوعاء، الن ذلك تعافه النفوس. وكذلك ال ينبغي له ان يتناول لقمة كبرية مث يقطعها بفمه 
ويرد ابقيها للقصعة. وكذلك من االدب ان ال ينظر اىل جليسه يف األكل، الن ذلك رمبا 

صالة الصالة. واراد اهنم أيكلون قال أبعلى صوته: ال اخجله، واذا وضع اخلادم السماط
وهلم يف ذلك حديث يستندون اليه وهو قوله صلى هللا عليه وسلم واماطتك االذى عن 
الطريق صالة واعانتك اخاك على دابته لريكبها صالة، اىل ان قال وكل معروف صالة. 

 واالكل من املعروف، النه يف االصل اما واجب او مندوب فافهم.

ان يقول الصالة النه صاحب االذن حقيقة، والنقيب قالوا: وان كان الشيخ حاضرا فينبغي 
امنا هو انئبه يف ذلك. ومن آداهبم قلة التحدث على االكل، وقلة الضحك واملزح، فاهنم 
 حقيقة على مائدة هللا عز وجل، وهو انظر اليهم واىل آداهبم وايثارهم لبعضهم وشكرهم له.

 قلة لقة آبداب األكل مما فيه ترغيب يفقالوا: وال أبس ابحلكاايت اللطاف يف االمور املتع
 األكل او النهي عن االكثار منه وحنو ذلك.

وقد مسعت الشيخ ااب بكر احلديري حيكي عن االكل للشيخ حممد املنري حممد بن عنان 
وللشيخ عبد احلليم حممد العدل وللشيخ حممد بن داود، ان طفيليا حضرته الوفاة فقال له 

ومل يفسحوا لك  اذكرك هبا، فقال اي ولدي اذا جئت اىل مساط ولده اي أبت اوصين وصية
فاجلس وراء احد منهم وخربش يف ظهره فاذا التفت اليك قل له أضيق عليكم؟ فيخجل 
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ويقول ال، ويفسح لك حياء منك، فاذا فسح لك فادخل وزامحه فانه يتأخر عنك فتملك 
 (1)، فضحك املشايخ كلهم رضي هللا عنهم.." انت السماط

"حضروا بني يديه سألوه عن ذلك، وعملوا مبا قال هلم إال أن مثل ذلك خاص  .642
 أبكابر الرجال

 

 عليه صلى هللا-فإن قيل: فهل لصاحب هذا املقام أن أيمر الناس مبا أمره به رسول هللا 
أم ال؟، فاجلواب: ال ينبغي له ذلك ألنه أمر زائد على السنة الصحيحة الثابتة من  -وسلم

ل، ومن أمر الناس بشيء رائد على ما ثبت من طريق النقل فقد كلف الناس طرق النق
شططا، اللهم إال أن خيتار أحد ذلك فال حرج كما هو شأن مقتدي املذاهب املستنبطة من 

 الكتاب والسنة، وهللا أعلم.

 

د حيثون الناس ال سيما أصحاهبم على التقي -رضي هللا عنهم  - كان السلف الصاحلوقد 
اب والسنة، واجتناب البدع، ويشددون يف ذلك حىت إن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ابلكت

 -رمبا كان يهم ابألمر، ويعزم عليه فيقول له بعض الناس: إن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -
 مل يفعل ذلك، ومل أيمر به فريجع عما كان عزم عليه. -صلى هللا عليه وسلم 

 

، اس بنزع ثياب كانوا يلبسوهنا حني بلغه أهنا تصبغ ببول العجائزقال: وهم  مرة أن أيمر الن
س يف قد لبس منها، ولبسها النا -صلى هللا عليه وسلم  -فقال له شخص: إن رسول هللا 

 -عصره، فاستغفر هللا تعاىل ورجع، وقال يف نفسه: لو كان عدم لبسها من الورع ملا لبسها 
 .-صلى هللا عليه وسلم 

 

سه عند قال: قال لولده: اختذ يل ثواب ألب -رضي هللا عنه-ن اإلمام زين العابدين وقد بلغنا أ
قضاء احلاجة، وأنزعه وقت شروعي يف الصالة، فإين رأيت الذابب جيلس على النجاسة مث 

إال ثوب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقع على ثويب، فقال له ولده: إنه مل يكن لرسول هللا 
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 رجع اإلمام عما كانواحد لصالته وخالئه، ف

 عزم على فعله.

 

  ".(1) 
أايم خالفته ال ينام ليال وهنارا، وإمنا هي خفقات برأسه  -رضي هللا عنه-"وكان  .643

وهو جالس. وكان يقول: إذا منت يف الليل ضيعت نفسي، وإن منت يف النهار ضيعت رعييت 
 وأان مسئول عنهم.

العيون، فيسمع له دوي کدوى النحل وكان عبد هللا بن مسعود يقوم للتهجد إذا هدأت 
حىت يصبح. وكان سفيان الثوري إذا غفل عن نفسه فأكل كثريا يقوم الليلة كلها ويقول: إن 

 -رمحه هللا  -احلمار إذا زيد يف علفه زيد يف تعبه يف بقية األمحال الشاقة، وكان طاوس 
ثريا ما كان يقوم ينام، وكيفرش فراشه من العشاء، ويصري يتقلب عليه، ويئن إىل الصباح ال 

يف العشاء إىل الفجر شاخصا، وكثريا ما ميكث جالسا مطرقا إىل الفجر ال يتكلم. وكان 
 يقول: إن خوف جهنم أطار نوم العابدين.

يعرفون وجه من انم عن قيام الليل، ويقولون: ما  -رضي هللا عنهم وكان السلف الصاحل
عضهم ن وفالن، وفرقوا عليهم التحف، وكان يعيب برأيناك يف احلضرة اإلهلية، وقد حضر فال

على بعض النوم على فراش وطيء له. وكان بعضهم قعد على فراش حني قدم من سفر، 
فنام عن ورده تلك الليلة، فحلف أنه ال ينام على فراش حىت ميوت. وكان عبد العزيز بن أيب 

منك مث يقوم  فراش اجلنة ألني داود يفرش له الفراش، فيضع يده عليه ويقول: ما ألينك ولكن
إىل صالته، فال يزال يصلي إىل الفجر. وكان الفضيل بن عياض يقول: إين ألقوم الليل 

 فيطلع الفجر فريجف قليب، وأقول: جاء النهار مبا فيه من اآلفات.

وكان بشر احلايف، وأبو حنيفة، ويزيد الرقاشي، ومالك بن دينار وسفيان الثوري، وإبراهيم 
هم يقومون الليل كله على الدوام إىل أن ماتوا، وقالوا مرة لبشر احلايف: أال تسرتيح لك بن أد

ت قدماه، قد قام حىت تورم -صلى هللا عليه وسلم -يف الليل ساعة؟ فقال: إن رسول هللا 
وقطر منهما الدم مع أن هللا تعاىل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر، فكيف أانم أان 
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ن هللا غفر يل ذنبا واحدا. وكان احلسن البصري يقول: ما ترك أحد قيام ليلة إال ومل أعلم أ
 بذنب أذنبه تفقدوا نفوسكم كل ليلة عند الغروب، وتوبوا إىل ربكم

 

  ".(1) 
 مبيزان شرعي وال يعرف ذلك إال من تبحر يف علوم الشريعة انتهى. 13" .644

قوله ذلك مل أيت هبا كتاب وال سنة و قلت: فكذب وهللا وافرتى من يقول إن طريق الصوفية 
من أكرب العالمات على كثرة جهله، فإن حقيقة الصويف عند القوم هو عامل عمل بعلمه على 
وجه اإلخالص ال غري وغاية ما يطلبه القوم من تالمذهتم ابجملاهدات ابلصوم والسهر والعزلة 

ما   ى الوجه الذي يشبهوالصمت والورع والزهد وغري ذلك أن يصري أحدهم ابلعبادات عل
كان عليه سلفهم الصاحل ال غري ولكن ملا اندرست طريق السلف ابندراس العاملني هبا ظن 
بعض الناس أهنا خارجة عن الشريعة لقلة من يتخلق بصفات أهلها كما بسطنا الكالم على 

 ملني.اذلك يف كتاب املنهج املبني يف بيان أخالق العارفني فاعلم ذلك واحلمد هلل رب الع

 

 امليزان

)ومن أخالقهم رضي هللا تعاىل عنهم(: توقفهم عن كل فعل أو قول حىت يعرفوا ميزانه على 
الكتاب والسنة أو العرف ألن العرف من مجلة الشريعة، قال تعاىل: ]ُخِذ اْلَعْفَو وْأُمْر اِبْلُعْرِف[ 

مال أن يكون ناس هبا الحت(، فعلم أن القوم ال يكتفون يف أقواهلم وأفعاهلم مبجرد عمل ال1)
ذلك الفعل أو القول من مجلة البدع اليت ال يشهد هلا كتاب وال سنة، ويف احلديث ]ال تقوم 
الساعة حىت تصري السنة بدعة[ فإذا تركت البدعة يقول الناس تركت السنة وذلك لتوارث 

ول هللا صلى ه رسالفروع البدع عن أصوهلم فلما طال الزمن ابلبدع ظن الناس إهنا سنة مما سن
هللا عليه وسلم، ومن القوم طائفة إذا مل جيدوا لذلك العمل دليال من سنة النيب صلى هللا 

وا عليه وسلم الثابتة يف كتب الشريعة يتوجهون بقلوهبم إليه صلى هللا عليه وسلم، فإذا حضر 
، فإذا البني يديه سألوه عن ذلك وعملوا مبا قال هلم إال أن مثل ذلك خاص أبكابر الرج

قيل فهل لصاحب هذا املقام أن أيمر الناس مبا أمره به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم 
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ال، فاجلواب ال ينبغي له ذلك ألنه أمر زائد على السنة الصحيحة الثابتة من طريق النقل 
ومن أمر الناس بشيء زائد على ما ثبت من طريق النقل فقد كلف الناس شططا اللهم إال 

تار أحد ذلك فال حرج، كما هو شان مقلدي املذاهب املستنبطة من الكتاب والسنة أن خي
 وهللا أعلم.

رضي هللا عنهم حيثون الناس ال سيما أصحاهبم على التقيد  كان السلف الصاحلوقد 
ابلكتاب والسنة واجتناب البدع ويشددون يف ذلك حىت أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

 كان يهم ابألمر ويعزم عليه فيقول له بعض الناس أن رسول هللا صلى هللا  رضي هللا عنه رمبا
 عليه وسلم مل يفعل ذلك ومل أيمر

__________ 

 (1).." 199( سورة األعراف: اآلية 1)
"وكان عبد هللا بن مسعود يقوم للتهجد إذا هدأت العيون، فيسمع له دوي كدوي  .645

كلها   ل عن نفسه فأكل كثريا يقوم الليلةالنحل حىت يصبح، وكان سفيان الثوري إذا غف
 ويقول: إن احلمار إذا زيد يف علفه زيد يف تعبه يف بقية األمحال الشاقة.

وكان طاوس رمحه هللا يفرش فراشه من العشاء ويصري يتقلب عليه ويئن إىل الصباح ال ينام، 
الفجر  مطرقا إىلوكثريا ما كان يقوم من العشاء إىل الفجر شاخصا وكثريا ما ميكث جالسا 

ضي ر  وكان السلف الصاحلال يتكلم وكان يقول: إن خوف جهنم أطار النوم نوم العابدين، 
هللا عنهم يعرفون وجه من انم عن قيام الليل ويقولون: ما رأيناك يف احلضرة اإلهلية وقد حضر 

ه لفالن وفالن وفرقوا عليهم التحف، وكان يعيب بعضهم على بعض النوم على فراش وطئ 
وكان بعضهم قعد على فراش حني قدم من سفر فنام عن ورده تلك الليلة فحلف أن ال ينام 

 على فراش حىت ميوت.

وكان عبد العزيز بن أيب داود يفرش له الفراش فيضع يده عليه ويقول ما ألينك ولكن فراش 
ياض عاجلنة ألني منك مث يقوم إىل صالته فال يزال يصلي إىل الفجر، وكان الفضيل بن 

يقول: إين ألقوم الليلة فيطلع الفجر فريجف قليب وأقول جاء النهار مبا فيه من اآلفات، وكان 
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بشر احلايف وأبو حنيفة ويزيد الرقاشي ومالك بن دينار وسفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم 
ليل ليقومون الليل كل على الدوام إىل أن ماتوا، وقالوا مرة لبشر احلايف أال تسرتيح لك يف ا

ساعة، فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قام حىت تورمت قدماه وقطر منهما 
الدم مع أن هللا تعاىل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر، فكيف أانم وأان مل أعلم أن هللا 

 غفر يل ذنبا واحدا.

سكم كل ليلة ا نفو وكان احلسن البصري يقول: ما ترك أحد قيام ليلة إال بذنب أذنبه تفقدو 
عند الغروب وتوبوا إىل ربكم لتقوموا الليل، وكان كثريا ما يقول إمنا يثقل قيام الليل على من 
أثقلته اخلطااي، وكان أبو األحوص يقول: أدركنا العلماء والعباد وهم ال ينامون الليل وكنت 

أهل زماننا  هؤالء إذا طفت بدار أو مبسجد يف الليل مسعت فيه دواي كدوي النحل، فما ابل
أيمنون مما كان أولئك خيافون منه، وكان صلة بن أشيم رضي هللا عنه يصف قدميه للصالة 
من العشاء إىل الفجر مث يقول إذا فرغ من صالته اي رب أجرين من النار فإن مثلي ال ينبغي 

 له سؤال اجلنة.

 (1)." دواء، فقال له: ال وقال رجل إلبراهيم بن أدهم إين ال أقدر على قيام الليل فصف يل
م  .646 "رحيها الذي هو بعض صفاهتا، فعلم أن عداوتنا للكفار عداوة صفات، بدليل أهن 

 إذا أسلموا وحسن حاهلم حرم علينا عداوهتم.

 

 ومن حق األخ على األخ:

إذا حصل بينه وبينه وقفه أن يزيد يف بث حماسنه أكثر مما كان قبل الوقفة مراعاة للود ، وقد 
ميدحون عدوهم كلما ذكر امسه حبضرهتم، حبيث يظن الظان أنه من  سلف الصاحلكان ال

 أعظم احملبني هلم.

فاقتد اي أخي هبم، وال تتوقف يف ذكر أخيك ابملعروف أايم غيظك عليه، واحذر من الوقوع 
ا وقع الصلح فيصري ذلك يكد ر صفاء املودة، وتذكر ما أكلت عنده من اخلبز  يف عرضه، فرمب 

 بق من املعروف، وقل  من يفعل ذلك.وما س
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 ومن حق األخ على األخ:

أن يقدم حوائجه الضرورية على عباداته املسنونة، ومعلوم أن اخلري الذي يتعدى نفعه أفضل 
 من القاصر على فاعله.

__________ 

من أكل من هذه »(. ولفظه: 816 - 815( برقم )1/ 285( والبصل والكراث )2)
ن مسرة رضي عن جابر ب« سننه»والرتمذي يف «. فال يقربن مسجدان -وم يعين الث -الشجرة 
( برقم 4/ 46ابب ما جاء يف كراهية أكل الثوم والبصل ) -كتاب األطعمة   -هللا عنه 

قال جابر: نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أيب أيوب، وكان »(. ولفظه: 1807)
 عليه ه يوما بطعام ومل أيكل منه النيب صلى هللاإذا أكل طعاما بعث إليه بفضله، فبعث إلي

وسلم، فلما أتى أبو أيوب النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النيب صلى هللا عليه 
.." «ال ولكين أكرهه من أجل رحيه»فقال: اي رسول هللا أحرام هو؟ قال: « فيه ثوم»وسلم: 

(1) 
 "ومن حق األخ على األخ: .647

ان كبدعة، وإن مل يرجع عنها تركه خوفا على نفسه أن يلحقه شؤمها، وقد  أن ال يقر ه على
حيذرون من جمالسة أهل البدع ويقولون: من كان فيه أدىن بدعة فاحذروا  السلف الصاحل

 من جمالسته، ومن تساهل يف ذلك عاد عليه شؤمها ولو بعد حني.

 

 ومن حق األخ على األخ:

 مات عنها ولو أوصاه بذلك وقالت أنت أحق من الغري.أن ال يتزوج له زوجة طلقها، أو 

فاعرض اي أخي ما يف هذا الفصل على نفسك، فإن رأيتها متخلقة به فاشكر هللا تعاىل، 
 وإال فعليك ابالستغفار من التقصري يف حقوق إخوانك ليال وهنارا ..

 (2)واحلمد هلل رب العاملني." 
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ه ني أخيه وقفه أن يزيد يف بث حماسن"ومن حق األخ علي األخ: إذا حصل بينه وب .648
 ميدحون عدوهم كلما ذكر كان السلف الصاحلأكثر مما كان قبل الوقفة مراعاة للود وقد 

 حبضرهتم حبيث يظن الظان أنه من أعظم املعجبني هلم.

فاقتد اي أخي هبم وال تتوقف يف ذكر أخيك ابملعروف أايم غيظك عليه، واحذر من الوقوع 
وقع الصلح فيصري ذلك يكدر صفاء املودة وتذكر ما أكلت عنده من اخلبز يف عرضه فرمبا 

 وما سبق من املعروف وقل من يفعل ذلك.

ومن حق األخ علي األخ: ان يقدم حوائجه الضرورية علي عباداته املسنونة ومعلوم أن اخلري 
يء ش يتعدي نفعه أفضل من القاصر علي فاعله ومن حق األخ علي األخ: إذا وقع يف حقه

وبلغه ان يبادر إىل االستغفار وإىل كشف الرأس واإلطراق إىل األرض وإظهار الندم علي ما 
وقع منه يف حق أخيه ويدمي ذلك إىل أن يرمحه أخوه مث إن مل يرمحه رجع على نفسه ابللوم 

 واعرتف أبنه ظامل وقل من يفعل ذلك.

فقد روي الرتمذي وغريه )من ومن حق األخ علي األخ: أن يقبل اعتذاره ولو كان مبطال 
أاته أخوه متنصال من ذنب فليقبل اعتذاره حمقا كان أو مبطال فإن مل يفعل مل يرد علي 

 احلوض(.

 ويف معين ذلك أنشد:

 اقبل معاذير من أيتيك معتذرا *** إن بر عندك فيما قال أو فجرا

 فقد أطاعك من يرضيك ظاهره *** وقد أجلك من يعصيك مسترتا

 ك:وأنشد كذل

 قيل يل قد أساء إليك فالن *** ومقام الفيت على الذل عار

 قلت قد أتى وأحدث عذرا *** دية الذنب عندان االعتذار

 إذا اعتذر الصديق إليك يوما *** جتاوز عن مساوية الكثرية

 فإن الشافعي روي حديثا *** إبسناد صحيح عن مغرية

 ةعن املختار أن هللا ميحو *** بعذر واحد ألفي كبري 
وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم )من اعتذر إليه أخوه مبعذرة فلم يقبلها منه كان عليه 

 من اخلطيئة مصل صاحب مكس( رواه أبو داود يف املراسيل.
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 ومن كالم سيدي )علي اخلواص( رمحه هللا

(1 /34 ".)(1) 
ذلك من اختالف مشل الدين ما ال خيفى، فطلب صرفه لذلك؛ وإن   -209-"ص  .649
ان يف نفسه شهادة، وعليه فال قنوت له خمصوص، بل يقنت فيه بقنوت الصبح لكن ك

يتعرض يف آخره لسؤال رفعه؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم دعا بصرفه من أهل املدينة ونقل 
وابئها إىل اجلحفة وقد ذكر احلكماء له أدوية كثرية من أعظمها شم العنرب واالحرتاز عن 

األدوية القليلة الكيموس اليت ال تورث ثقال وال ختليطا، وهللا  اهلواء ما أمكن واستعمال
 سبحانه وتعاىل أعلم ابلصواب.

"وسئل" رضي هللا عنه عن الركعتني اللتني يصليهما الناسكون بعد املغرب لبقاء اإلميان هل 
ينوي هبما بقاء اإلميان مثال أو مطلق فعل الصالة؟ وفيما بعد املغرب غري سنتها من صالة 
األوابني وغريها هل تضاف يف املغرب يف النية مثال أو ال وكيف ينوي به ويف سنة الظهر 
املتقدمة واملتأخرة أجيب تعيينها ابليت قبلها واليت بعدها كما اقتضاه كالم اجملموع، أو ال؟ إال 
 إذا أخر املتقدمة كما ذكره اإلسنوي، أو ال جيب مطلقا وما الراجح واحلري ابالعتماد، وإن

قلتم ابلوجوب فهل يلحق هبا سنة املغرب والعشاء املتقدمة واملتأخرة، أو ال؟ وإن قلتم ال، 
فما الفرق بني احلكمني؟ "فأجاب" بقوله: الركعتان بني املغرب والعشاء سنة؛ فقد صرح 
املاوردي والروايين بندب صالة األوابني قاال: وتسمى صالة الغفلة حلديث بذلك، وأكملها 

رب أنه صلى هللا عليه وسلم كان يصليها عشرين ويقول: هذه صالة األوابني، عشرون؛ خل
يصلوهنا قال الروايين: واألظهر عندي أهنا دون  وكان السلف الصاحلفمن صالها غفر له. 

صالة الضحى يف التأكيد ا هـ. وروي فيها أحاديث وآاثر كثرية، ذكر احلافظ عبد احلق منها 
ففي الرتمذي أنه صلى هللا عليه وسلم قال: "من صلى ست  مجلة، قال مجع: ورويت ستا

ركعات بني املغرب والعشاء كتبت له عبادة ثنيت عشرة سنة" وكذا رواه ابن ماجه لكن بزايدة: 
"ال يتكلم بينهن بسوء". ويف حديث غريب كما قاله ابن منده: "غفرت ذنوبه وإن كانت 

ني ومها األقل ا هـ. فعلم أن تينك الركعتمثل زبد البحر". ورويت أربعا ورويت ركعتني، 
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يسميان صالة الغفلة وصالة األوابني، وأما كوهنما لبقاء اإلميان فهو ال أصل له؛ إذ مل نر 
من ذكره، وال دليل له من جهة النقل وال من جهة القياس. واملعىن؛ ألنه إن كان أريد 

حتيج إىل إقامة ا -ظ يف إميانه بكوهنما لبقاء اإلميان عود بركتهما على مصليهما حىت حيف
دليل خيصصهما بذلك دون غريمها من بقية النوافل والفروض أو الدعاء فيهما خبصوصهما 
بذلك، أو الشكر هبما خبصوصهما على بقائه إىل وقت فعلهما فهو حتكم حمض، أو إىل 

ن مأعم من ذلك فذلك غيب ال يعلم فاتضح بطالن زعم أهنما لبقاء اإلميان، وحينئذ ف
صالمها انواي هبما ذلك كانت صالته ابطلة بل ينوي هبما سنة الغفلة، أو سنة صالة األوابني 
فإن أطلق وقعتا انفلة مطلقة فال يثاب عليهما إال من حيث مطلق الصالة دون خصوصها، 
وأما قول احلبيشي اليماين أن تينك الركعتني يفعالن للموت على اإلميان وذكر هلما دعاء فيه 

وغريه؛ فهو مما انفرد به، وليس الرجل حبجة يف مثل ذلك على أنه مل يسنده خلرب ذلك 
ضعيف فضال عن صحيح بل وال ألثر كذلك؛ فدل على أن هذا شيء انفرد به هو؛ إذ 

 مثله ممن ال يتقيد بكالم

 

 (1)." 1ج / 
"يصلي بغري مجاعة الن الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم كانوا مقهورين يصلون يف  .650

 بيوهتم، فلما هاجر إىل املدينة أقام هبا اجلماعة وواظب عليها وانعقد االمجاع عليها.

ويف االحياء عن أيب سليمان الداراين أنه قال: ال يفوت أحدا صالة اجلماعة إال بذنب 
 أذنبه.

م يعزون أنفسهم ثالثة أايم إذا فاتتهم التكبرية االوىل، وسبعة أاي وكان السلف الصاحلقال: 
 فاتتهم اجلماعة. إذا

وأقلها إمام ومأموم كما يعلم مما سيأيت، وذكر يف اجملموع يف ابب هيئة اجلمعة أن من صلى 
يف عشرة آالف له سبع وعشرون درجة، ومن صلى مع اثنني له ذلك لكن درجات االول 

 أكمل.

قة ب)وصالة اجلماعة( يف املكتوابت غري اجلمعة )سنة مؤكدة( ولو للنساء لالحاديث السا
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وهذا ما قاله الرافعي وتبعه املصنف، واالصح املنصوص كما قاله النووي أهنا يف غري اجلمعة 
فرض كفاية لرجال أحرار مقيمني غري عراة يف أداء مكتوبة لقوله )ص(: ما من ثالثة يف قرية 

جلماعة فعليك اب -أي غلب  -أو بدو ال تقام فيهم اجلماعة إال استحوذ عليهم الشيطان 
ا أيكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان واحلاكم، فإمن

فتجب حبيث يظهر شعار اجلماعة إبقامتها مبحل يف القرية الصغرية ويف الكبرية والبلد مبحال 
يظهر هبا الشعار ويسقط الطلب بطائفة وإن قلت، فلو أطبقوا على إقامتها يف البيوت ومل 

مل يسقط الفرض، فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر قاتلهم االمام  يظهر هبا شعار
أو انئبه دون آحاد الناس، وهكذا لو تركها أهل حملة يف القرية الكبرية أو البلد، فال جتب 
على النساء ومثلهن اخلناثى، وال على من فيه رق الشتغاهلم خبدمة السادة، وال على املسافرين  

لتحقيق وإن نقل السبكي وغريه عن نص االم أهنا جتب عليهم أيضا، وال كما جزم به يف ا
على العراة بل هي واالنفراد يف حقهم سواء إال أن يكونوا عميا أو يف ظلمة فتستحب، وال 
يف مقضية خلف مقضية من نوعها بل تسن، أما مقضية خلف مؤداة أو ابلعكس أو خلف 

 ذورة بل وال تسن.مقضية ليست من نوعها فال تسن وال يف من

 أما اجلمعة فاجلماعة فيها فرض عني كما سيأيت يف ابهبا إن شاء هللا تعاىل.

 واجلماعة يف

املسجد لغري املرأة ومثلها اخلنثى أفضل منها يف غري املسجد كالبيت، ومجاعة املرأة واخلنثى 
إن أفضل ف يف البيت أفضل منها يف املسجد خلرب الصحيحني: صلوا أيها الناس يف بيوتكم

الصالة صالة املرء يف بيته إال املكتوبة: أي فهي يف املسجد أفضل الن املسجد مشتمل 
على الشرف وإظهار الشعائر وكثرة اجلماعة، ويكره لذوات اهليئات حضور املسجد مع 

 (1)الرجال ملا يف الصحيحني عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها أهنا قالت:." 
مها : رأى شجرًة خضراَء Bالناَر اليت آنسها ، قال ابن عباس "} فـََلمَّا أاتها   أي  .651

أطافت هبا من أسفلها إىل أعالها انٌر بيضاُء تتقُد كأْضوإ ما يكون ، فوقف متعجبًا من 
شدة ضوئها وشدِة ُخضرة الشجرة فال الناُر تُغري  خضرهتا وال َكثرُة ماء الشجرة تُغري  ضوَءها 
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اٍف : صنٌف أيكل وال يشرب وهي انُر الدنيا ، وصنٌف يشرب وال . قالوا : الناُر أربعُة أصن
أيكل وهي انُر الشجِر األخضر ، وصنٌف أيكل ويشرب وهي انر جهنم ، وصنٌف ال أيكل 

، وقالوا : هي أربعُة أنواٍع : نوٌع له نوٌر وإحراٌق وهي انُر  Eوال يشرب وهي انُر موسى 
هي انُر األشجار ، ونوٌع له نوٌر بال إحراٍق وهي انُر الدنيا ، ونوع ال نوَر له وال إحراَق و 

، ونوٌع له إحراٌق بال نور وهي انُر جهنم . روي أن الشجرة كانت َعْوَسجًة ،  Eموسى 
وقيل : كانت مَسُرة } نُوِدَى ايموسى   أي نودي فقيل : اي موسى } ِإىن  َأانَْ َربَُّك   أو 

تأكيد ابً منه ، وقرىء ابلفتح أي أبين ، وتكريُر الضمري لعومل النداءُ معاملةَ القول لكونه ضر 
: من املتكلم؟  Eالدليِل وحتقيِق املعرفة وإماطِة الشبهة . روي أنه ملا نودي اي موسى ، قال 

فوسوس إليه إبليُس : لعلك تسمع كالَم شيطان ، فقال : أان « أان ربك: » Dفقال هللا 
ن عه من مجيع اجلهاِت ِبميع األعضاء . قلت : وذلك ألعرفُت أنه كالُم هللا تعاىل أبين أمس

مساَع ما ليس من شأنه ذلك من األعضاء ليس إال من آاثر اخلالق العليم تعاىل وتقدس ، 
كالَم رب العزة تلقيًا روحانيًا مث متثل ذلك الكالُم لبدنه وانتقل إىل احلس   Eوقيل : تلق ى 

بذلك ألن  Eوجهه } فاخلع نـَْعَلْيَك   أُمر املشرتك فانتقش به من غري اختصاص بعضو 
ون ابلكعبة يطوف كان السلف  الصاحلوناحلْفوَة أدخُل يف التواضع وحسِن األدب ، ولذلك 

حافني ، وقيل : ليباشر الوادَي بقدميه تربكًا به ، وقيل : ملا أن نعليه كانتا من جلد محاٍر 
بلها هل واملال ، والفاء لرتتيب األمر على ما قغرِي مدبوغ ، وقيل : معناه فر ِْغ قلَبك من األ

من موجبات األمر وداوعيه وقوله تعاىل : } ِإنََّك ابلواد املقدس    Eفإن ربوبيته تعاىل له 
تعليٌل لوجوب اخلَْلع املأمور به وبياٌن لسبب وروِد األمر بذلك من شرف الُبقعة وُقْدِسها ، 

ي } طًُوى   بضم الطاء غرُي منو ن ، وقرىء منوانً خلعهما وألقامها وراء الواد Eروي أنه 
، وقرىء ابلكسر منوانً وغرَي من ون ، فَمْن نو نه أو له ابملكان دون البقعة ، وقيل : هو كثين 

 (1)الطي مصدٌر لنودَي أو املقدس أي نودي نداءين أو ُقد س مرة بعد أخرى .." 
ر  ملا مع أجر وحده أو غنيمة وأج"يتجه اإلشكال إذ حيتمل أن التقدير أن يرجعه سا .652

كما مر والتقسيم هبذا االعتبار صحيح واإلشكال ساقط مع أنه لو سلم أن القائل أبهنا 
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للتقسيم صرح أبن املراد فله األجر إن فاتته الغنيمة وإن حصلت فال مل يرد اإلشكال أيضا 
اتته الغنيمة له إن فالحتمال أن تنكري أجر لتعظيمه ويراد به األجر الكامل فيكون معىن قو 

األجر الكامل وإن حصلت فال حيصل له هذا األجر املخصوص وهو الكامل فال يلزم انتفاء 
 مطلق األجر عنه انتهى 

وقد روى مسلم عن عبد هللا بن عمرو ابن العاصي مرفوعا ما من غازية تغزو يف  .653
م الثلث فإن مل يصيبوا هلسبيل هللا فيصيبون الغنيمة إال تعجلوا ثلثي أجرهم من اآلخرة ويبقى 

غنيمة مت هلم أجرهم قال احلافظ وهذا يؤيد التأويل األول وأن الذي يغنم يرجع أبجر لكنه 
أنقص من أجر من مل يغنم فتكون الغنيمة يف مقابلة جزء من أجزاء الغزو فإذا قوبل أجر 

لتعب واملشقة  ا الغامن مبا حصل له من الدنيا ومتتعه به أبجر من مل يغنم مع اشرتاكهما يف
كان أجر من غنم دون أجر من مل يغنم وهذا موافق لقول خباب يف احلديث الصحيح فمنا 
من مات ومل أيكل من أجره شيئا واستشكل نقص ثواب اجملاهد أبخذ الغنيمة مبخالفته ملا 
دل عليه أكثر األحاديث واشتهر من متدح النيب حبل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته فلو 

األجر ما وقع التمدح هبا وأيضا فإن ذلك يستلزم أن أجر أهل بدر أنقص من أجر  نقصت
أهل أحد مثال مع أن أهل بدر أفضل ابتفاق ذكر هذا االستشكال ابن عبد الرب وحكاه 
عياض وذكر أن بعضهم أجاب بضعف حديث ابن عمر وألنه من رواية محيد بن هاىنء 

رف مسلم ووثقه النسائي وابن يونس وغريمها وال يعوليس مبشهور وهذا مردود ألنه احتج به 
فيه جتريح ألحد ومنهم من محل نقص األجر على غنيمة أخذت على غريها وظهور فساد 
هذا الوجه يغين عن رده إذ لو كان كذلك مل يبق هلم ثلث أجر وال أقل منه ومنهم من محله 

نظر  صد اجلهاد حمضا وفيهعلى من قصد الغنيمة يف ابتداء جهاده ومحل متامه على من ق
 ألن احلديث صرح أبن هذا القسم راجع إىل من أخلص لقوله ال خيرجه إال اجلهاد اَل 

وقال عياض الوجه عندي إجراء احلديثني على ظاهرمها واستعماهلما على وجههما  .654
 ومل جيب عن اإلشكال املتعلق أبهل بدر 

قياس ألن كم فيهما جار على الوقال ابن دقيق العيد ال تعارض بني احلديثني بل احل .655
األجور تتفاوت حبسب زايدة املشقة ألن هلا دخال يف األجر وإمنا املشكل العمل املتصل 

مكن أن يثابرون عليها في كان السلف الصاحلأبخذ الغنائم يعين فلو نقصت األجر ملا 
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ا شرع  مجياب أبن أخذها من جهة تقدمي بعض املصاحل اجلزئية على بعض ألن أخذها أول 
كان عوان على الدين وقوة لضعفاء املسلمني وهي مصلحة عظيمة يغتفر هلا نقص األجر 
من حيث هو وأما اجلواب عن استشكال ذلك حبال أهل بدر فالذي ينبغي أن التقابل بني  
كمال األجر ونقصه ملن يغزو بنفسه إذا مل يغنم أو يغزو فيغنم فغايته أن حال أهل بدر مثال 

نيمة أفضل منه عند وجودها وال ينفي ذلك أن حاهلم هم أفضل من حال غريهم عند عدم الغ
من جهة أخرى ومل يرد فيهم نص أهنم لو مل يغنموا كان أجرهم حباله من غري زايدة وال يلزم 

 من كوهنم مغفورا هلم وأهنم أفضل اجملاهدين أن ال يكون

656. ____________________ 

657.  ".(1) 
انسيا فعليه القضاء فقط وكذلك من أفطر فيه لضرورة "ومن أفطر يف هنار رمضان  .658

 من مرض.

ومن سافر سفرا تقصر فيه الصالة فله أن يفطر وإن مل تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم 
 أحب إلينا.

ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فال كفارة عليه وعليه القضاء 
عليه وإمنا الكفارة على من أفطر متعمدا أبكل أو شرب أو  وكل من أفطر متأوال فال كفارة

مجاع مع القضاء والكفارة يف ذلك إطعام ستني مسكينا لكل مسكني مد مبد النيب صلى 
 هللا عليه وسلم فذلك أحب إلينا وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني.

لوع مي عليه ليال فأفاق بعد طوليس على من أفطر يف قضاء رمضان متعمدا كفارة ومن أغ
 الفجر فعليه قضاء الصوم وال يقضي من الصلوات إال ما أفاق يف وقته.

وينبغي للصائم أن حيفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم هللا سبحانه وال 
يقرب الصائم النساء بوطء وال مباشرة وال قبلة للذة يف هنار رمضان وال حيرم ذلك عليه يف 

 له.لي

وال أبس أن يصبح جنبا من الوطء ومن التذ يف هنار رمضان مبباشرة أو قبلة فأمذى لذلك 
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 فعليه القضاء وإن تعمد ذلك حىت أمىن فعليه الكفارة.

ومن قام رمضان إمياان واحتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه وإن قمت فيه مبا تيسر فذلك 
 بيته ساجد اجلماعات إبمام ومن شاء قام يفمرجو فضله وتكفري الذنوب به والقيام فيه يف م

شرين يقومون فيه يف املساجد بع وكان السلف الصاحلوهو أحسن ملن قويت نيته وحده 
ركعة مث يوترون بثالث ويفصلون بني الشفع والوتر بسالم مث صلوا بعد ذلك ستا وثالثني 

 ركعة غري الشفع والوتر وكل ذلك واسع ويسلم من كل ركعتني.

ائشة رضي هللا عنه ما زاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رمضان وال يف غريه قالت ع
 (1)على اثنيت عشرة ركعة بعدها الوتر.." 

"كما أشار األجهوري بقوله: وفيه قد صلى نيب الرمحه قيامه بليلتني فاعلمه أو  .659
ا وعاه عن ملبثالث مث مل خيرج له خشية أن يفرض عليهم فعله مثة كان اجلمع فيه من عمر 

علي من خرب من أنه ينزل أمالك كرام برمضان كل عام للقيام فمن هلم قد مس أو مسوه 
يسعد والشقوة ال تعروه واحلاصل: أن صالة الرتاويح هلا أصل يف الشرع، وقول عمر فيها: 
نعمة البدعة هذه ليس راجعا ألصلها، وإمنا أراد بقوله: نعمت البدعة مجعهم على إمام على 

ل املواظبة يف املسجد؛ ألهنم حني امتنع املصطفى صلى هللا عليه وسلم من اخلروج صاروا سبي
يصلوهنا فرادى يف بيوهتم، مث بعد سنتني حصل األمن من خشية فرضيتها لعدم جتديد 
األحكام بعد موت املصطفى عليه الصالة والسالم أمرهم عمر بن اخلطاب رمحه هللا تعاىل 

قصد بذلك إشهارها واملداومة عليها وإحياء املساجد بفعلها؛ ألن بفعلها مجاعة، ولعله 
 إخفاءها ذريعة إلمهاهلا وتضييعها،

فإن قيل: كيف يقول الرسول عليه الصالة والسالم: "إمنا منعين من اخلروج إليكم خشية 
فرضها عليكم" مع ما يف احلديث حني فرض الصلوات اخلمس من قوله تعاىل: "هن مخس 

إَل" فاجلواب أن املراد خشية فرضها يف خصوص رمضان، وأما  1قول لديال يبدل ال
الصلوات اخلمس فمفروضة يف اليوم والليلة على الدوام، أو أن املراد خشية فرضها عليكم 

 يف مجاعة، وقيل غري ذلك،
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فإن قيل: قوله صلى هللا عليه وسلم: "إمنا منعين من اخلروج خشية فرضها" يقتضي أن فعلها 
سجد أفضل، فكيف تقولون فعلها يف البيوت أفضل؟ فاجلواب: أن املصطفى عليه يف امل

الصالة والسالم قد يفعل املفضول للتشريع، ففعله هلا يف املسجد من الواجب عليه الصالة 
 والسالم، وخالف األفضل يف حقنا.

 بعد حلمث شرع يف بيان عدد الركعات اليت كان يفعلها املصطفى وواظب عليها السلف الصا
" وهم الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم "يقومون فيه" يف زمن وكان السلف الصاحلقوله: "

خالفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وأبمره كما تقدم "يف املساجد بعشرين ركعة" وهو 
اختيار أيب حنيفة والشافعي وأمحد، والعمل عليه اآلن يف سائر األمصار. "مث" بعد صالة 

رون بثالث" من ابب تغليب األشرف ال أن الثالث وتر؛ ألن الوتر ركعة واحدة  العشرين "يوت
كما مر، ويدل على ذلك قوله: "ويفصلون بني الشفع والوتر بسالم" استحبااب ويكره الوصل 

 إال القتداء

 ـــــــ

صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الصالة، ابب كيف فرضت الصالة يف اإلسراء، حديث  1
كتاب اإلميان، ابب اإلسراء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حديث   "، وسلم،349"
"163 ".."(1) 
"} فلما ااتها   اى انتهى اىل النار الىت آنسها قال ابن عباس رضى هللا عنه رأى  .660

شجرة خضراء احاطت هبا من اسفلها اىل اعالها انر بيضاء تتقد كاضوء ما يكون ومل ير 
دة ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فال النار هناك احدا فوقف متعجبا من ش

تغري خضرهتا وال كثرة ماء الشجرة تغري ضوء النار فسمع تسبيح املالئكة ورأى نورا عظيما 
تكل االبصار عنه فوضع يديه على عينيه وخاف وهبت فالقيت عليه السكينة والطمأنينة مث 

ا او شجرة العناب وهى شجرة ال انر نودى وكانت الشجرة مسرة خضراء او عوسجة او عليق
فيها خبالف غريها من االشجار . قالوا النار اربعة اصناف . صنف أيكل وال يشرب وهى 
انر الدنيا . وصنف يشرب وال أيكل وهى انر الشجر االخضر . وصنف أيكل ويشرب 
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 وهى انر جهنم . وصنف ال أيكل وال يشرب وهى انر موسى .

نواع نوع له احراق بال نور وهى انر اجلحيم . ونوع له نور بال احراق وقالوا ايضا هى اربعة ا
وهى انر موسى . ونوع له احراق ونور وهى انر الدنيا . ونوع ليس له احراق وال نور وهى 

 انر االشجار .

يقول الفقري النور للمحبة والنار للعشق وعند ما كمل وامتأل نور حمبة موسى ومت واشتغل انر 
جتلى هللا له بصورة ما ىف بطنه وذلك النه ملا ولد له ولد القلب الذى هو طفل  عشقه وشوقه

خليفة هللا ىف ارض الوجود ىف ليلة شاتية هى ليلة اجلالل ظهر له نور ذاتى ىف صورة انر 
صفاتية الن الصورة امنا هى للصفات واحرتق مجيع ااننيته وحصل له التوجه الوحداىن فعند 

} اي موسى اىن اان   للتوكيد والتحقيق يعىن ] شك مكن زميقن ذلك } نودى   فقيل 
شكوه من [ } ربك   ] بروردكار توام [ } فاخلع   ] بس بريون كن وبيكفن ازابى 
خود [ } نعليك   امر بذلك الن احلفوة ادخل ىف التواضع وحسن االدب ولذلك كان 

 نيون ابلكعبة حافيطوف وكان السلف الصاحلونبشر احلاىف وحنوه يسريون حفاة 
 كنجى كه زمني وآمسان طالب اوست ... جون درنكرى برهنه اباين دارند

 او ليتشرف مشهد الوادى بقدوم قدميه وتتتصل بركة االرض اليه .

وقيل للحبيب تقدم على بساط العرش بنعليك ليتشرف العرش بغبار نعال قدميك ويصل 
ا بغى لبس النعل بني يدى امللوك اذ دخلو نور العرش اي سيد الكونني اليك او النه ال ين

 عليهم وهذا ابلنسبة اىل املرتبة املوسية دون اجلاه احملمدى كما مر آنفا .

وذكر ىف فضائل اىب حنيفة انه كان اذا قدم على اخلليفة للزايرة استدعى منه اخلليفة ان ال 
فاخلطاب  جلد احلمارينزل عن بغلته بل يطأهبا بساطه . او الهنما كاان غري مدبوغني من 

 خطاب التأديب كما ىف حل الرموز

قال الكاشفى ] اصح آنست كه نعلني ازجلد بقربود وطاهر [ او الن النعل ىف النوم يعرب 
 (1)ابلزوجة فاراد تعاىل ان ال يلتفت خباطره اىل الزوجة والولد .." 
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بكثرة  آلخرةفاالستعداد للموت ول« اكثرهم للموت ذكرا واحسنهم له استعدادا "»  .661
االعمال املقارنة لالخالص سوآء كانت صالة او صوما او زكاة او حجا او حنوها وان كان 
لبعض االعمال تفاوت ابلنسبة اىل البعض اآلخر كالصالة فاهنا معراج الشهود وفيها كسر 

 يكثرون منها حىت امن منهم من يصلى ىف كان السلف الصاحلالنفس واتعاب البدن ولذا 
اليوم والليلة ألف ركعة وحنوها وكالصوم وتقليل الطعام فانه سبب لورود احلكمة االهلية اىل 
القلب ولذا كان بعض السلف يواصلون فمنهم من يطوى ثالثة اايم ومنهم من يطوى فوق 

حلكمة والعظمى فتح له ابب اذلك اىل سبعة اىل ثالثني اىل اربعني فمن طوى اربعني يوما ان
مع ان ىف الصوم هتذيب االخالق ايضا فان اكثر املفاسد جييئ من قبل االكل والشر يف أيها 
املؤمنون سابقون وسارعوا فالنفس مطية والدنيا مضمار والسابقون السابقون اولئك املقربون 

نفس واآلفاق د عن االهو تقطيع املوح« قد سبق املفردون والتفريد » وقد قال عليه السالم 
وشهود احلق ىف عامل االطلق فال بد من السري والسلوك مث الطريان ىف هوآء الوحدة واهلوية 
الذاتية فان به حيصل االنفصال عن منازل االكوان السفلية احلادثة ويتحقق العروج اىل عامل 

وهو   اى  رحيم }الوجوب والقدم نسأل هللا من فضله أن يرينا وجهه الكرمي انه هو الرب ال
واحلال انه وحده } العزيز   الذى ال يفوته من اساء العمل } الغفور   ملن شاء منهم 
ابلتوبة وكذا ابلفضل قال بعضهم ملا كان العزيز منا يهلك كل من خالفه اذا علم مبخالفته 

ين اقال مرغبا للمسيئ ىف التوبة حىت ال يقول مثلى ال يصلح للخدمة ملا ىل من القاطعة و 
الرتاب ورب االرابب الغفور الذى يسرت ذنوب املسئ ويتلقى من اقبل اليه احسن تلٍق كما 

 (1)قال ىف احلديث القدسى ومن ااتىن ميشى اتيته هرولة .." 
 "قدم لنفسك قبل موتك صاحلا ... واعمل فليس اىل اخللود سبيل .662

أخذه ودفعه فجاءه مسكني ف) وروى ( عن عمر رضى هللا عنه انه اختذ حيسا يعىن مترا بلنب 
اليه فقال بعضهم ما يدرى هذا املسكني ما هذا فقال عمر لكن رب املسكني يدرى ما هو 

 فكأنه قال وما تقدموا اَل .

 تونيكى كن آبب اندازاى شاه ... اكر ما هى نداند داند هللا
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والكم فان ح} واستغفروا هللا   اى سلوا هللا املغفرة لذنوبكم ىف مجيع اوقاتكم وكافة ا
لسون يصلون اىل طلوع الفجر مث جي وكان السلف الصاحلاالنسان قلما خيلوه عن تفريط 

لالستغفار اىل صالة الصبح واستحب االستغفار اىل االمساء من القرءآن مثل أن يقول 
استغفر هللا انه كان توااب استغفر هللا ان هللا غفور رحيم استغفر هللا انه كان غفار رب اغفر 

رحم وأنت خري الرامحني واغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين } ان هللا غفور   يغفر ما وا
دون أن يشرك به } رحيم   يبدل السيئات حسنات وىف عني املعاىن غفور يسرت على اهل 
اجلهل والتقصري رحيم خيفف عن اهل اجلهل والتوفري ومن عرف انه الغفور اىل ال يتعاظمه 

من االستغفار وهو طلب املغفرة مث ان كان مع االنكسار فهو صحيح وان  ذنب يغفره اكثر 
كان مع التوبة فهو كامل وان كان عراي عنهما فهو ابطل ومن كتب سيد االستغفار وجرعه 
ملن صعب عليه السموت انطلق لسانه وسهل عليه املوت وقد جرب مرارا وسيد االستغفار 

قتىن واان عبدك واان على عهدك ووعدك ما استطعت قوله اللهم أنت رىب ال اله اال أنت خل
اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بنىب فاغفر ىل انه ال يغفر الذنوب 

 (1)اال أنت .." 
" ـ  روي  ـ  أن موسى عليه السالم تزوج صفوراء وقال السهيلي صفورايء بنت  .663

ر فخرج ن لزايرة أمه وأخيه هارون يف مصشعيب عليه السالم فاستأذن منه يف اخلروج من مدي
أبهله وأخذ على غري الطريق خوفاً من ملوك الشام فلما أتى وادي طوى وهو ابجلانب الغريب 
من الطور ولد له ولد يف ليلة مظلمة ذات برد وشتاء وثلج وكانت ليلة اجلمعة فقدح زنده 

ويفارقهم  يصحب الناس ابلليل فصلد أي : صو ت ومل خيرج انراً وقيل كان موسى رجالً غيوراً 
ابلنهار غرية منه لئال يروا امرأته فلذا أخطأ الرفقة والطريق فبينما هو يف ذلك إذ رأى انراً من 
بعيد على يسار الطريق من جانب الطور فظن أهنا من نريان الرعاة }فـََقاَل الْهِلِه  المرأته 

لعبيد واإلماء وابألقارب وابألصحاب وولده وخادمه فإن األهل يفسر ابألزواج واألوالد وا
وابجملموع كما يف"شرح املشارق" البن ملك }اْمُكُثوا  أقيموا مكانكم وال تتبعوين }ِإْذ َرءَا 
اَنرًا  اإليناس األبصار البني الذي ال شبهة فيه ومنه إنسان العني ألنه يبني به الشيء واالنس 
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ليها }ِإْذ إبصاراً بيناً ال شبهة فيه فأذهب إ لظهورهم كما قيل اجلن الستتارهم أي : أبصرهتا
َرَءا اَنرًا  راجياً أن أجيئكم من النار }ِبَقَبٍس  بشعلة من النار أي : بشيء فيه هلب مقتبس 
من معظم النار وهي املرادة ابجلذوة يف سورة القصص وابلشهاب القبس يف سورة النمل يقال 

عد ما مل مها مل يقطع أبن يقول إين آتيكم لئال يقبست منه انرا يف رأس عود أو فتيلة أو غري 
يتيقن الوفاء به انظر كيف احرتز موسى عن شائبة الكذب قبل نبوته فإنه حينئٍذ مل يكن 

 مبعواثً.

قال أكثر املفسرين : إن الذي رآه موسى مل يكن انراً بل كان نور الرب تعاىل ذكر بلفظ  
 النار ألن موسى حسبه انراً.

م الصحيح أنه رأى انراً ليكون صادقاً يف خربه إذ الكذب ال جيوز على األنبياء وقال اإلما 
 انتهى.

قال بعض الكبار ملا كانت النار بغية موسى جتلى هللا له يف صورة مطلوبة اجملازي ليقبل  
عليه وال يعرض عنه فإنه لو جتلى له يف غري صورة مطلوبة أعرض عنه الجتماع ما جتلى فيه 

 : 

 368رقم الصفحة :  5جزء : 

 كنار موسى يراها عني حاجته

 وهو االله ولكن ليس يدريه

أي : ليس يعرف االله املتجلي يف صورة النور واملتكلم فيها }َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى  
هادايً يدلين على الطريق ألن النار قلما ختلو من أهل هلا وانس عندها على أنه مصدر مسي 

لغة أو حذف منه املضاف أي : ذا هداية كقوله يف سورة القصص }فـََلمَّا به الفاعل مبا
( وكلمة أو يف املوضعني ملنع 28َقَضى ُموَسى االَجَل َوَساَر أِبَْهِله َءاَنَس ِمن  )القصص : 

اخللو دون منع اجلمع ومعىن االستعالء يف على أن أهل النار يكتنفوهنا عند االصطالء قياماً 
 ون عليها.وقعوداً فيشرف

}فـََلمَّآ أَتَـاـاَها  أي : انتهى إىل النار اليت آنسها قال ابن عباس رضي هللا عنه : رأى شجرة 
خضراء أحاطت هبا من أسفلها إىل أعالها انر بيضاء تتقد كأضوء ما يكون ومل ير هناك 
أحدًا فوقف متعجبًا من شدة ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فال النار تغري 
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خضرهتا وال كثرة ماء الشجرة تغري ضوء النار فسمع تسبيح املالئكة ورأى نوراً عظيماً تكل 
األبصار عنه فوضع يديه على عينيه وخاف وهبت فألقيت عليه السكينة والطمأنينة مث نودي 
وكانت الشجرة مسرة خضراء أو عوسجة أو عليقاً أو شجرة العناب وهي شجرة ال انر فيها 

 من األشجار.خبالف غريها 

قالوا : النار أربعة أصناف : صنف أيكل وال يشرب وهي انر الدنيا ، وصنف يشرب وال  
 أيكل وهي انر الشجر األخضر ، وصنف أيكل

369 

 ويشرب وهي انر جنهم ، وصنف ال أيكل وال يشرب وهي انر موسى.

ر بال ، ونوع له نو وقالوا أيضًا هي أربعة أنواع : نوع له إحراق بال نور وهي انر احلجيم  
إحراق وهي انر موسى ، ونوع له إحراق ونور وهي انر الدنيا ، ونوع ليس له إحراق وال 

 نور وهي انر األشجار.

يقول الفقري : النور للمحبة والنار للعشق وعندما كمل وامتأل نور حمبة موسى ومت واشتعل  
لب الذي هو ملا ولد له ولد الق انر عشقه وشوقه جتلى هللا له بصورة ما يف بطنه وذلك ألنه

طفل خليفة هللا يف أرض الوجود يف ليلة شاتية هي ليلة اجلالل ظهر له نور ذايت يف صورة 
انر صفاتية ألن الصورة إمنا هي للصفات واحرتق مجيع أاننيته وحصل له التوجه الوحداين 

)شك مكن  تحقق يعينفعند ذلك }نُوِدَى  فقيل : اي ُموَسى  }ِإىنِ  َأاَن  للتوكيد وال
ومتيقن شوكه من( }َربِ َك  )بروردكار توام( }فَاْخَلْع  )س بريون كن وبيكفن ازاى خود( 
}نـَْعَلْيَك  أمر بذلك ألن احلفوة أدخل يف التواضع وحسن األدب ولذلك كان بشر احلايف 

 يطوفون ابلكعبة حافني :  وكان السلف الصاحلونوحنوه يسريون حفاة 

 368الصفحة : رقم  5جزء : 

 كنجى كه زمني وآمسان طالب اوست

 ون درنكرى برهنه ااين دارند

 ".(1) 
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"وكذا من قال أحسن األعمال ماك ان أخلص أبن يكون لوجه هللا خالصاً وأصوب  .664
أبن يكون موافقاف للسنة أي واردًا على النهج الذي ورد عن الشاعر فالعمل إذا كان 

كذا ذا قال عليه السالم لألعرايب : قم صل فإنك مل تصل و خالصاً ومل يكن صواابً مل يقبل ول
إذا كان صواابً ومل يكن خالصاً مل يقبل أيضاً ولذا جعل هللا أعمال أهل الرايء والنفاق هباء 
منثورًا وقول من قال من العارفني حسن العمل نسيان العمل ورؤية الفضل هو من مراتب 

هللا تعاىل ال ايله إال اخلواص ويف االشارد  اإلخالص فٌّ اإلخالص سر عظيم من أشسرار
ايثار صيغة التفضيل مع أن االبتالء شامل هلم ابعتبار أعماهلم املنقسمة إىل احلسن والقبيح 
أيضا ال إىل احلسن واألحسن فقط لإليذان أبن املراد ابلذات واملقصد األصلي من االبتالء 

ان والطاعة يف الباقني أيضًا لكمال هو ظهور كمال إحسان احملسنني مع حتقق أصل اإلمي
تعاضد املوجبات له وإما اإلعراض عن ذلك فلكونه مبعزل من االندراج حتت الوقوع فضالً 
عن االنتظام يف سلك الغاية لألفعال اإلهلية وإمنا هو عمل يصدر عن عامله بسوء اختياره 

 من غري مصحح له وال تقريب انتهى.

من عمل غريه وال معىن لقول السجاوندي يف عني املعاين  مث إن املراد أيكم عمله أحسن
 استفهام مبعىن اهلمزة ولذا مل يعمل فيه الفعل تقديره ءأنتم أحسن عمال أم غريكم انتهى.

فإنه يشعر أبن يكون التفاوت ابلنسبة إىل اإلنسان وغريه كاملالئكة ومؤمين اجلن مثالً ولسي 
احلسن إىل اإلنسان تدل على أن من كان عمله أحسن كان مبراد وعبارة القرآاتن يف إسناد 

 هو أحسن ولو أنه أبشع الناس منظر أو من كان عمله أسوأ كان خبالف ذلك.

 72رقم الصفحة :  10جزء : 

 رءراست ابيدند ابالي راست

 كه كافرهم ازروى صورت وماست

رع فما حسنه إمنا يدرك ابلشومل يقل أكثر عمالً ألنه ال عربة ابلكثرة مع القبح قالوا واحلسن 
الشرع فهو حسن وما قبحه فهو قبيح وقال بعضهم : ليبلوكم أيكم أحسن أخذاً من حياته 
ملوته وأحسن هبة يف دنياه آلخرته قال النيب لعبد بن عمر رضي هللا عنهما خذ من صحتك 
لسقمك ومن شبابك هلرمك ومن فراغك لشغلك ومن حياتك ملوتك فإنك ال تدري ما 

ك غدًا وسئل عليه السالم ، أي املؤمنني اكيس قال أكثرهم للموت ذكرًا وأحسنه له امس
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استعداداً فاالستعداد للموت ولآلخرة بكثرة األعمال املقارنة لإلخالص سواء كانت صالة 
 أو صوماً أو زكاة أو حجاً أو حنوها وإن كان لبعض األعمال تفاوت ابلنسبة

77 

ان كهنا معراج الشهود وفيها كسر النفس وإتعاب البدن ولذا إىل البعض اآلخر كالصالة فإ
يكثرون منا حىت إن منهم من يصلي يف اليوم والليلة ألف ركعة وحنوها  السلف الصاحل

وكالصوم وتقليل الطعام فإنه سبب لورود احلكمة اإلهلية إىل القلب ولذا كان بعض السلف 
ىل ي فوق ذلك إىل سبعة إىل ثالثني إيوصلون فمنهم من يطوي ثالثة أمي ومنهم من يطو 

أربعني فمن طوى أربعني يوماً انفتح له اباب حلكمة العظمى مع أن يف الصوم هتذيب األخالق 
أيضاً فإن أكثر املفاسد جييبء من قبل ل والشرب فيا أيها املؤمنون سابقوا واسارعوا فالنفس 

بق وقد قال عليه السالم ، قد س مطية والدنيا مضمار والسابقون السابقون أولئك املقربون
املفردون والتفريد هو تقطيع املوحد عن األنفس واآلفاق وشهود احلق يف عامل اإلطالق فال 
بد من السري والسلوك مث الطريان يف هواء الوحدة وهلوية الذاتية فإن به حيصل النفصال عن 

ن فضله والقدم نسأل هللا ممنازل ألكوان السفلية احلادثة ويتحقق العروج إىل عامل الوجوب 
أن يرينا وجهه الكرمي إنه هو الرب الرحيم وهو  أي واملال إنه وحده }اْلَعزِيُز  الذي ال يفوته 
من أساء العمل }اْلَغُفوُر  ملن شاء منهم ابلوبة وكذا ابلفضل قال بعضهم ملا كان العزيز منا 

ل مثلي ال يف التوبة حىت ال يقو يهلك كل من خالفه إذا علم مبخالفته قال مرغبًا للمسيء 
يصلح للخدمة ملايل من القاطعة وأين الرتاب ورب األرابب الغفور الذي سرت ذنوب املسيء 
ويتلقى من أقبل إليه أحسن تلقٍق كما قال يف احلديث القدسي ومن أاتين ميشي أتيته هرولة 

 }الَِّذى َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت  أبدعها من غري مثال سبق

 (1)." 72رقم الصفحة :  10: جزء 
"يقول الفقري : هذا وارد على أهل اإلرادة وإما أهل الفناء عن اإلرادة وهم أل النهاية  .665

األكملون فال غرض هلم أصاًل ورهم عجيب ال يعرفه إال أمثاهلم أو من عرفه هللا بشأهنم 
ُموا النُفِسُكم مِ ْن َخرْيٍ  أي خري كان مما جتَُِدوُه  ذكر وما مل يذكر } }َوَمآ  شرطية }تـَُقدِ 
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جواب الشرط ولذا جزم }ِعنَد اَّللَِّ ُهَو َخرْيًا َوَأْعَظَم َأْجرًا  من الذي تؤخرونه إىل الوصية 
عند املوت ويف كشف األسرار جتدوا ثوابه خريًا لكم من متاع الدنيا وأعظم أجرًا ألن هللا 

ل األول  جتدوا وهو أتكيد للمفعو يعطي املؤمن أجره بغري حساب قوله خريًا اثين مفعويل
ة لتجدوه وفصل بينه وبني املفعول الثاين وإن مل يقع بني معرفتني فإن أفعل يف حكم املعرف

ولذلك ميتنع من حرف التعريف وقوله وأعظم عطف على خرياً وأجراً متييز عن سنبة الفاعل 
ضهم املشهور إن وجد إذا  واألجر ما يعود من ثواب العمل دنيوايً كان أو أخرواًي وقال بع

كان مبعىن صادف يتعدى إىل مفعول واحد وهو ههنا مبعناه ال مبعىن علم فال بعد إن يكون 
خرياً حاالً من الضمري ويف احلديث اعلموا إن كل امرىء على ما قدم قادم وعلى ما خلف 

مر ما قدم و اندم وعنه عليه اسالم إن العبد إذا مات قال اإلنسان ما خلف وقالت املالئكة 
عمر رضي هللا عنه ببقيع الغرقداى مقربة املذدينة ألهنا كانت منبت الغرقد وهو ابلغني املعجمة 
شجر فقال السالم عليكم أهل القبور ابر ما عندان إن نساءكم قد تزوجن ودوركم قد سكنت 

 هوأموالكم قد قسمت فأجابه هاتف اي ابن اخلطاب أخبار ما عندان إن ما قدمناه وجدان
 وما أنفقناه فقد رحبناه وما خلفنا فقد خسران

222 

 قدم لنفسك قبل موتك صاحلاً 

 واعمل فليس إىل اخللود سبيل

)وروى( عن عمر رضي هللا عنه إنه اختذ حيسا يعين مترا بلنب فجاءه مسكني فأخذه ودفعه 
و ه إليه فقال بعضهم ما يدري هذا املسكني ما هذا فقال عمر لكن رب املسكني يدري ما

 فكأنه قال وما تقدموا اَل.

 تونيكى كن آبب اندازاى شاه

 اكر ما هي نداند داند هللا

}َواْستَـْغِفُروا اَّللََّ  أي سلوا هللا املغفرة لذنوبكم يف مجيع أوقاتكم وكافة أحوالكم فإن اإلنسان 
ر ستغفايصلون إىل طلوع الفجر مث جيلسون لال وكان السلف الصاحلقلما خيلوه عن تفريط 

إىل صالة الصبح واستحب االستغفار على األمساء من القرآن مثل أن يقول استغفر هللا إنه  
كان توااًب استغفر هللا إن هللا غفور رحيم استغفر هللا إنه كان غفارًا رب اغفر وارحم وأنت 
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ن يشرك أخري الرامحني واغفر لنا وأرمحنا وأنت خري الغافرين }َأنَّ اَّللََّ َغُفوٌر  يغفر ما دون 
به }رَِّحيٌم  يبدل السيئات حسنات ويف عني املعاين غفور يسرت على أهل اجلهل والتقصري 
رحيم خيفف عن أهل اجلهل والتوفري ومن عرف إنه الغفور الذي ال يعاظمه ذنب يعفره أكثر 
من االستغفار وه وطلب املغفرة مث إن كان مع االنكسار فهو صحيح وإن كان مع التوبة 

ل وإن كان عرايً عنهما فهو ابطل ومن كتب سيد االستغفار وجرعه ملن صعب عليه فهو كام
املوت انطلق لسانه وسهل عليه املوت وقد جرب مراراً وسيد االستغفار قوله اللهم أنت ريب 
ال إله إال أنت خلقتين وأان عبدك وأان على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر 

 ى وأبوء بذنيب فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت.ما صنعت أبوء لك بنعمتك عل

 203رقم الصفحة :  10جزء : 

 تفسري سورة املدثر

 مكية وآيها ست وثالثون

 222رقم الصفحة :  10جزء : 

ثِ ُر  بتشديدين أصله املتدثر وهو البس الداثر وهو ما يلبس فوق الشعاب  اي اأَيُـَّها اْلُمدَّ
عليه السالم األنصار شعار والناس داثر وفيه إشارة إىل أن  الذي يلي اجلسد ومنه قولع

الوالية كالشعار من حيث تعلقها ابلباطن والنبوة كالداثر من حيث تعلقها ابلظاهر ولذلك 
 خوطب عليه السالم يف مقام اإلنذار ابملدثر.

( 
 223رقم الصفحة :  10جزء : 

نوديت إنه قال كنتب عى جبل حراء ف روى( : عن جابر رضي هللا عنه عن النيب عليه السالم
اي حممد إنك رسول هللا فنظرت عن مييين وعن يساري ومل أر شيئاً فنظرت فوقى فإذا به قاعد 
عى عرش بني السماء واألرض يعين امللك الذي انداه فرعبت ورجعت إىل خدجية رضي هللا 

ثِ ُر  يعين إنه اي اأَيُـّهَ عنها فقلت دثروين دثروين وصبوا على ماء ابرداً فنزل جربيل وقال  ا اْلُمدَّ
إمنا تدثر بناًء على اقشعرار جلده وارتعاد فرائصه رعبا من امللك النازل من حيث إنه رأى ما 
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 مل يره قبل

223 ".(1) 
"قال يف ))الفتح((: وهذا مردود ألنه ثقة حمتج به عند مسلم وقد وثقه النسائي وابن  .666

ري بعضهم محل نقص األجر على غنيمة أخذت على غيونس وغريمها وال يعرف فيه جتريح و 
وجهها قال وظهور فساد هذا الوجه يغين عن اإلطناب يف رده إذ لو كان كذلك مل يبق هلم 
ثلث األجر وال غريه وبعضهم محل نقص األجر على من قصد الغنيمة يف ابتداء جهاده 

املقسم  حلديث مصرح أبنومحل متامه على من قصد اجلهاد خملصاً قال وفيه نظر ألن صدر ا
من أخلص لقوله يف أوله ال خيرجه إال إميان يب وتصديق برسويل وقال القاضي عياض الوجه 
إجراء احلديثني على ظاهرمها واستعماهلما على وجههما ومل جيب عن اإلشكال املتعلق أبهل 

ياس ألن قبدر وقال ابن دقيق العيد ال تعارض بني احلديثني بل احلكم فيهما جار على ال
األجور تتفاوت حبسب زايدة املشقة فيما كان أجره حبسبها إذ للمشقة دخل يف األجر وإمنا 

 ف الصاحلكان السلاملشكل العمل املتصل أبخذ الغنائم يعين فلو كانت تنقص األجر ملا 
يتأمرون عليها وميكن أن جياب أبن أخذمها من جهة تقدمي بعض املصاحل اجلزئية على بعض 
آخر ألن أخذ الغنائم أول ما شرع كان عوانً على الدين وقوة لضعفاء املسلمني وهي مصلحة 

 (2)عظمة يغتفر هلا بعض النقص يف األجر من حيث هو قال.." 
 """""" 391""""""" صفحة رقم  .667

رِ  ُن َمْسُعوٍد رضي هللا عنه : َفْضُل َصالِة اللَّْيِل َعَلى َصالِة النـََّهاِر َكَفْضِل َصَدقَ َوقَاَل ابْ  ِة السِ 
 َعَلى َصَدَقِة اْلَعالنَِيِة .

 َرَواُه ِغَذاء َعْنُه َمْرُفوًعا .

 قَاَل احْلَاِفُظ اْبُن َرَجٍب : َواْلَمْحُفوُظ َوقـُْفُه .

َهاِر َأْخَرَجهُ اْبُن ضي هللا عنه : رَْكَعةٌ اِبللَّْيِل َخرْيٌ ِمْن َعْشِر رََكَعاٍت اِبلنـَّ َوقَاَل َعْمُرو ْبُن العاص ر 
نـَْيا .  َأيب الدُّ
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َا أَبـَْلُغ يف اإِلْسرَاِر َوأَقـَْرُب إىَل ا َا ُفضِ َلْت َصالُة اللَّْيِل َعَلى َصالِة النـََّهاِر ؛ أَلهنَّ  إِلْخالِص .َوِإمنَّ

ُ  َكاَن الَوَقْد   جَيَْتِهُدوَن َعَلى إْخَفاِء َأْسرَارِِهْم . سََّلف  الصَّالح

 ِه ُزوَّارُُه .قَاَل احلََْسُن : َكاَن الرَُّجُل َتُكوُن ِعْنَدُه ُزوَّارُُه فـَيَـُقوُم ِمْن اللَّْيِل فـَُيَصلِ ي ال يـَْعَلُم بِ 

 ٌت .وََكانُوا جَيَْتِهُدوَن يف الدَُّعاِء َوال ُيْسَمُع هَلُْم َصوْ 

َصالَة اللَّْيِل  وََكاَن الرَُّجُل يـََناُم َمَع اْمرَأَتِِه َعَلى ِوَساَدٍة فـَيَـْبِكي طُوَل لَْيِلِه َوِهَي ال َتْشُعُر ؛ َوأَلنَّ 
 َأَشقُّ َعَلى النـُُّفوِس ، فَِإنَّ اللَّْيَل حَمَلُّ النـَّْوِم َوالرَّاَحِة ِمْن التـََّعِب اِبلنـََّهاِر .

 ْوِم َمَع َمْيِل النـَّْفِس إلَْيِه جُمَاَهَدٌة َعِظيَمٌة .َفرَتُْك النـَّ 

 قَاَل بـَْعُضُهْم : أَْفَضُل اأَلْعَماِل َما ُأْكرَِهْت َعَلْيِه النـُُّفوُس .

ِل فـََيْحُضُر للَّيْ . َوأَلنَّ اْلِقرَاَءَة يف َصالِة اللَّْيِل أَقـَْرُب إىَل التََّدبُِّر لَِقْطِع الشََّواِغِل َعْن اْلَقْلِب ابِ  1
 اْلَقْلُب َويـَتَـَواطَأُ ُهَو َواللِ َساُن َعَلى اْلَفْهِم َكَما قَاَل تـََعاىَل :

 ِقَياِم اللَّْيِل ( ِإنَّ اَنِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًءا َوأَقـَْوُم ِقيال ) َوهِلََذا اْلَمْعىَن أُِمَر ِبرَتْتِيِل اْلُقْرآِن يف 
 تـَْرتِيال .

ِْمِذيِ  َوَغرْيِِه .َوهِلَذَ   ا َكاَنْت َصالُة اللَّْيِل منهاة َعْن اإِلمثِْ َكَما َمرَّ يف َحِديِث الرتِ 

ُه إنَّ ُفالاًن َويف اْلُمْسَنِد َعْن َأيب ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه ) َأنَّ النَّيبَّ ) صلى هللا عليه وسلم ( ِقيَل لَ 
َهاُه َصالتُُه َوَما يـَُقوُل ( وَ ُيَصلِ ي ِمْن اللَّْيِل فَِإَذا َأْصبَ  أَلنَّ َوْقَت التـََّهجُِّد َح َسَرَق ، فـََقاَل َستَـنـْ

ْقُت فـَْتِح ِمْن اللَّْيِل أَْفَضُل َأْوَقاِت التََّطوُِّع اِبلصَّالِة َوأَقـَْرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن رَب ِِه ، َوُهَو وَ 
 اِء َواْسِتْعرَاِض َحَواِئِج السَّائِِلنَي .أَبـَْواِب السََّماِء َواْسِتَجابَِة الدُّعَ 

وقد مدح سبحانه وتعاىل املستيقظني ابلليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته بقوله : ( 
تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفًا وطمعًا ومما رزقناهم ينفقون فال تعلم نفس 

( وقال تعاىل : (  16( ( السجدة : ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون 
( . وقال تعاىل : ( والذين يبيتون لرهبم سجداً  64واملستغفرين ابألسحار ( ( آل عمران : 

( . ونفى سبحانه التسوية بني املتهجدين وبني غريهم يف قوله : (  64وقياماً ( ( الفرقان : 
ن جو رمحه ربه قل هل يستوي الذيأمن هو قانت آانء الليل ساجداً وقائماً حيذر اآلخرة وير 

 ( 9يعلمون والذين ال يعلمون إمنا يتذكر أولو األلباب ( ( الزمر : 
وقالت عائشة رضي هللا عنها لرجل : ال تدع قيام الليل فإن رسول هللا ) صلى هللا عليه 
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وسلم ( كان ال يدعه ، وكان إذا مرض أو قالت كسل صلى قاعداً . ويف رواية عنها رضي 
 عنها رضي هللا عنها قالت : بلغين عن قوم يقولون إن أدينا الفرائض مل نبال أن نزداد ، هللا

ولعمري ال يسأهلم هللا إال عما افرتض عليهم ولكنهم قوم خيطئون ابلليل والنهار ، وما أنتم 
 (1)إال من نبيكم ، وما نبيكم إال منكم ،." 

ة يف ابتداء جهاده، ومحل متامه "ومنهم من مَحَل نقَص األجر على من قصد الغنيم .668
على من قصد اجلهاد حمضاً. وفيه نظر؛ ألنَّ صدر احلديث مصر ِح أبنَّ املقسم راجع إىل من 

 أخلص لقوله يف أوَّله: ))ال خيرجه إالَّ إميان يب وتصديق برسويل((.

وقال القاضي عياض: الوجه عندي إجراء احلديثني على ظاهرمها، واستعماهلما على 
 ما، ومل جيب عن االستشكال املتعلِ ق أبهل بدر.وجهه

وقال ابن دقيق العيد: ال تعارض بني احلديثني، بل احلكم فيهما جار على القياس؛ ألنَّ 
األجور تتفاوت حبسب زايدة املشقَّة فيما كان أجره حبسب مشقَّته، إذ للمشقَّة مدخٌل يف 

ا املشكل العمل املتَّصل أبخذ الغنا ان كئم، يعين: فلو كانت تنقص األجر ملا األجر، وإمنَّ
 يثابرون عليها السَّلف الصَّاحل

 [173ص  13]ج 
فيمكن أن جياب أبنَّ أخذها من جهة تقدمي بعض املصاحل اجلزئيَّة على بعض؛ ألنَّ أخَذ 
ين وقوًَّة لضعفاء املسلمني، وهي مصلحٌة ُعظمى  الغنائم أوَّل ما شرع كان عواًن على الدِ 

 ا بعض النقص يف األجر من حيث هو.يغتفر هل

وأمَّا اجلواب عمَّن استشكل ذلك حبال أهل بدر، فالذي ينبغي أن يكون التَّقابل بني كمال 
 األجر ونقصانه ملن يغزو بنفسه إذا مل يغنم، أو يغزو فيغنم.

فغايته أنَّ أهل بدر مثاًل عند عدم الغنيمة أفضل منهم عند وجودها، وال ينفي ذلك أن 
م لو مل يغنموا كان يكو  ن حاهلم أفضُل من حال غريهم من جهة أخرى، ومل يرد فيهم نصٌّ أهنَّ

م أفضل اجملاهدين أن ال يكون  أجرهم حباله من غري زايدة، وال يلزم من كوهنم مغفوراً هلم، وأهنَّ
 وراءهم مرتبة أخرى.

                                         
 2/391غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب@ ط العلمية؟ السفاريين  (1)
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 غاز، واملباح احِللَّ ثبوت وفاء األجر لكل ِ وأمَّا االعرتاض حِبلِ  الغنائم فغريُ وارٍد؛ إذ ال يلزم من 
يف األصل ال يستلزم الثَّواب بنفسه، لكن ثبت أنَّ أخذ الغنيمة وإسالهبا من الكفَّار حيصِ ل 
الثَّواب، ومع ذلك فمع صحَّة ثبوت الفضل يف أخذ الغنيمة وصحَّة التمدُّح أبخذها ال يلزم 

 نظري من مل يغنم شيئاً البتَّة.من ذلك أن كلَّ غاز حيصل له من أجر غزائه 

وقال احلافظ العسقالين: والذي مثَّل أبهل بدر أراد التَّهويل، وإالَّ فاألمر على ما تقرَّر آخراً 
من أنَّه ال يلزم من كوهنم مع أخذ الغنيمة أنقص أجراً ممَّا لو مل حيصل هلم الغنيمة أن يكونوا 

نموا ىل من بعدهم، كمن شهد أحداً لكوهنم مل يغيف حال أخذهم الغنيمة مفضولني ابلنِ سبة إ
 (1)شيئاً، بل للبدري يف األصل أضعاف أجر من بعده.." 

"إبراهيم أيب يعقوب بن علي عوض هللا بن حممد بن البشري بن منصور بن ايب مروان  .669
عبد امللك بن سيدي عمران بن حممد بن صاحل بن أيب زيد عبد الرمحان بن عبد هللا بن 

عبد هللا بن إدريس بن إدريس بن عبد هللا الكامل بن احلسن املثىن بن احلسن حممد بن 
السبط بن علي بن أيب طالب نفعنا هللا هبم و كان له أربع بنني السيد عبد املومن و السيد 
أمحد و السيد سليمان و السيد علي و منهم أوالد السيد سليمان بن علي بن عمر بن حممد 

ران بن زيد بن صفوان بن خالد بن زيد بن عبد هللا بن إدريس بن داود بن موسى بن عم
 بن إدريس احلسين الشريف.

فهؤالء سادات تربكت هنا بذكر أمسائهم الطاهرة و اوصافهم الكاملة و نبهت بذلك على 
أن آل البيت الكرمي متناهون يف الشرف األطرف فيهم مجيعا كاحللقة املفرغة ال يدرى أي 

من مل أذكره هنا لكوين مل أعرفه أو أنسيته على أن من ذكرت فمهما  طرفها فقس على ذلك
حصل بيدك كنز منهم فانظره بعني االستبصار يلوح لك من انطوى فيه من صفات الكمال 

 حشران هللا يف زمرهتم.

كمالك و أضرابه رضي هللا عنهم يعرفون بعض أشراف زماهنم   كان السلف الصاحلو لقد 
م و أيخذون العهد عليهم أبن يتشفعوا هلم يف عرصات القيامة و أن ال و يؤكدون الربط بينه

يسلموهم يف تلك الشدائد و هذا مقصد إمياين ال ابعث إال قوة التصديق أبحوال الدار 

                                         
 10833ص/(1167جناح القاري لصحيح البخاري@ ط الكمال ) (1)
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اآلخرة و بعناية هللا أبحفاد أحب اخللق إليه و ما مثل هذا عندي إال كمن أراد أن يستوطن 
طريق و أشفق أال جيد أبحد احلرميني مسكنا و ال مرافقا مكة أو املدينة و خاف من شدة ال

فوجد ابن امري مكة بفاس مثال و علم ان له عند أبيه حرمة و وسيلة فالشك انه سيضيفه 
و ينقطع إليه ابخلدمة و املواالة و مباشرة مطالبه كلها لنفسه ليجد بركة ذلك إذا وصل إىل 

 (1)." مكة و هذا جمرب ال حيتاج إىل بسط و تقرير.
 212، ص: 3"عيون التفاسري، ج  .670

 [224(: آية 26]سورة الشعراء )
 (224َوالشَُّعراُء يـَتَِّبُعُهُم اْلغاُووَن )

، نزل فيمن كان يقول «1»[ ابلتخفيف والتشديد 224قوله )َوالشَُّعراُء يـَتَِّبُعُهُم اْلغاُووَن( ]
لى ذلك والغاوون هم املشركون ، واتبعهم غواة ع«2»الشعر ويقول حنن نقول كما يقول حممد 

أو الشياطني أو السفهاء والشطار، وهم شعراء قريش مثل عبد اَّلل  بن الزبعري وأبو عزة 
اجلمحي ومسافع بن عبد مناف، كانوا يهجعون النيب صل ى اَّلل  عليه وسل م وجيتمع األعراب 

 من قومهم عليهم الستماع أشعارهم.

 [226ىل ا 225(: اآلايت 26]سورة الشعراء )
ُْم يف ُكلِ  واٍد َيِهيُموَن ) ُْم يـَُقوُلوَن ما ال يـَْفَعُلوَن )225أملَْ تـََر َأهنَّ  (226( َوَأهنَّ

ُْم يف ُكلِ  واٍد( من أودية الكالم وفنونه )يَِهيُموَن( ] [ من هام الرجل أو البعري 225)أمََلْ تـََر َأهنَّ
عن احلد مدحوا أو هجوا، ألهنم  إذا ذهب على وجهه ال يدري أين يذهب، أي ميضون

 لقلة مباالهتم ابلغلو يف املنطق يفضلون أجنب الناس وأخبلهم ويهجون أشرف الناس وأجودهم.

ُْم( أي أن الشعراء  [ 226)يـَُقوُلوَن( يف أشعارهم فعلنا وصنعنا )ما ال يـَْفَعُلوَن( ]« 3»)َوَأهنَّ
 ونفعل ونصنع خترصا وكذاب.

 [227ة (: آي26]سورة الشعراء )
َ َكِثرياً َوانـَْتَصُروا ِمْن بـَْعِد ما ظُِلُموا َوسَ  يَـْعَلُم الَِّذيَن ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلاِت َوذََكُروا اَّللَّ

َقِلُبوَن ) َقَلٍب يـَنـْ  (227ظََلُموا َأيَّ ُمنـْ

                                         
 127ص/(818نصح ملوك اإلسالم البن السكاك @ط املخلويف ) (1)
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ستثناء املؤمنني منهم  ال« ُعُهُم اْلغاُوونَ َوالشَُّعراُء يـَتَّبِ »قوله )ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا( نزل حني نزل 
، وذكر اَّلل  فقالوا اي رسول اَّلل  قد «4»كحسان وابن رواحة وكان غالب شعرهم توحيدا 

إن املؤمن »نزلت هذه اآلية واَّلل  يعلم أان شعراء، فقال رسول اَّلل  صل ى اَّلل  عليه وسل م: 
قل »، وكان يقول حلسان: «5« »نبلجياهد بسيفه ولسانه وإن الذي ترموهنم به نضح ال

، أي انصرك إال الذين صدقوا اَّلل  ورسوله )َوَعِمُلوا الصَّاحِلاِت( «6« »وروح القدس معك
ابإلخالص )َوذََكُروا اَّللََّ َكِثرياً( يف مجيع األحوال أو يف أشعارهم من توحيده وثنائه وتنزيهه 

ْن بـَْعِد ما ُروا( أي هجوا الكفار اقتصاصا )مِ وحكمته وموعظته ومدح أنبيائه وأوليائه )َوانـَْتصَ 
ظُِلُموا( أي هجوا، ألن الكفار بدؤوهم ابهلجا، وال شك أن الشعر كالم فحسنه كحسنه 
وقبيحه كقبيحه، وال أبس الشعر مبا هو احلق مدحا كان أو ذما، مث أوعد شعراء الكفار 

َقِلبُ  وهددهم مبا هم أهيب وأهول فقال )َوَسيَـْعَلُم الَِّذينَ  َقَلٍب يـَنـْ [ أي 227وَن( ]ظََلُموا َأيَّ ُمنـْ
« َسيَـْعَلمُ »أي مرجع يرجعون مع اخلسران إىل النار، فان فيه وعيدا بليغا للمتأملني بقوله 

َقِلُبونَ »وإطالقه، وبقوله « ظُِلُموا»وبقوله  َقَلٍب يـَنـْ  كان السلف الصاحلو وابهبامه، « َأيَّ ُمنـْ
َقَلبٍ »ا، قوله يتواعظون هبا وخيافون شدهت فعل بعده صفة مصدر حمذوف منصوب ب« َأيَّ ُمنـْ

ألنه استفهام، تقديره: ينقلبون انقالاب أي منقلب، قالوا: إن من عمل سيئة « يعلم»ال ب 
فهو من الذين ظلموا، وتفسري الظلم ابلكفر ليس بتحقيق، ألنه يفضي إىل أمن الظامل وزايدة 

 ظلمه.

______________________________ 

ء قرأ انفع ابسكان التاء وفتح الباء، وغريه بتشديد التاء مفتوحة وكسر البا«: يتبعهم( »1)
 .233البدور الزاهرة،  -
 .282/ 4( اختصره املؤلف عن البغوي، 2)
 ( أي أن الشعراء، و: أي الشعراء، ح ي.3)

 .283/ 4( لعله اختصره من البغوي، 4)
 .283/ 4وانظر أيضا البغوي،  ؛387/ 6( أخرجه أمحد بن حنبل، 5)
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/ 4؛ والكشاف، 283/ 4؛ وانظر أيضا البغوي، 298/ 4( رواه أمحد بن حنبل، 6)
188 "..(1) 

"قويت نيته ( يعين نشطت نفسه ) وحده ( ومل يكسل وقيد بعضهم هذا أبن ال  .671
 تعطل املساجد 

 لسلف الصاحلاوكان وملا فرغ من بيان احملل الذي يفعل فيه شرع يبني عدده فقال )  .672
( وهم الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني ) يقومون فيه ( أي يف زمن عمر بن اخلطاب 
رضي هللا عنه ) يف املساجد بعشرين ركعة ( وهو اختيار مجاعة منهم أبو حنيفة والشافعي 
وأمحد والعمل اآلن عليه ) مث ( بعد قيامهم ابلعشرين ركعة ) يوترون بثالث ( أي ثالث 

) ويفصلون بني الشفع والوتر بسالم ( وقال أبو حنيفة ال يفصل وخري الشافعي بني  ركعات
الوصل والفصل ) مث صلوا ( أي السلف غري السلف األول يف زمن عمر بن عبد العزيز ) 
بعد ذلك ( أي بعد القيام بعشرين ركعة غري الشفع والوتر ) ستا وثالثني ركعة غري الشفع 

مالك يف املدونة وعنه الذي أيخذ بنفسي يف ذلك الذي مجع عليه والوتر ( وهذا اختيار 
 عمر الناس إحدى عشرة

 

673.  ".(2) 
")ابُب اجلدِ  واإلخَوِة(؛ أْي: من األَبـََوْيِن، أْو من األِب فقْط، سواٌء كاَن أحُد  .674

َفرِدًا عن اآلخِر، أْو َكااَن جمتمَعنْيِ. واملراُد: الواحُد فأك َفنْيِ منهما ُمنـْ ُر من الذكوِر، أْو ثالصِ نـْ
ُهما. واملراُد أيضاً: ُحْكُمُه معهم، وُحْكُمهم معُه. أمَّا ُحْكُمُه منفرداً عنهم  من اإلانِث، أْو ِمنـْ

 وُحْكُمُهم ُمنفرَدْيِن عنُه فقْد تـََقدََّم.

ا ثَـ  َت ُحْكُمُهم بَ واْعَلْم أنَّ اجلدَّ واإلخوَة مْل يَرِْد فيهم شيٌء من الكتاِب وال من السُّنَِّة، وإمنَّ
يِق وابِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ   ابجتهاِد الصحابِة َرِضَي اَّللَُّ عنهم. فَمْذَهُب اإلماِم أيب بكٍر الصِ دِ 

ُ عنهم، وَمْن تَِبَعُهم كأيب حنيفَة َرِضَي اَّللَُّ   عنُه، عنهما ومَجَاَعٍة من الصحابِة التابعنَي َرِضَي اَّللَّ
، وابِن ُسرَ  ُ، وَغرْيِِهم: أنَّ اجلدَّ كاألِب، فـََيحْ وامُلَزين ِ ُجُب اإلخوَة ْيٍج، وابِن اللَّبَّاِن َرمِحَُهم اَّللَّ
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 مطلقاً، وهذا هَو امُلْفىَت بِه عن احلََنِفيَِّة.

ُ، وزيِد بِن اثبٍت َرِضَي اَّللَُّ عنُه، وابِن مسعودٍ   ومذهُب اإلماِم َعِليِ  بِن أيب طالٍب َرِضَي اَّللَّ
ُم يَرِثُوَن معُه، على تفصيٍل وخالٍف ما، ذََكْرتُُه يف )شرِح الرتتيبِ َرِضَي اَّللَُّ  ( مَع ِذْكِر  عنُه أهنَّ

 اأَلِدلَِّة واأَلْجوِبَِة لكلٍ  من الفريَقنْيِ.

، وأمحَد بِن  ومذهُب اإلماِم زيٍد َرِضَي اَّللَُّ عنُه هَو مذهُب األِئمَِّة الثالثِة: مالٍك، والشافعيِ 
َبٍل رَ  ُ، وهَو ما ذََكرَ َحنـْ ُ عنهم. ووافـََقُهم حُمَمٌَّد وأبو يوسَف واجلمهوُر َرمِحَُهم اَّللَّ هُ امُلَصنِ ُف ِضَي اَّللَّ

ُ حيُث قاَل:  َرمِحَُه اَّللَّ

َتِدي اآلَن مبا أََرْداَن يف اجلدِ  واإلخوِة إْذ َوَعْدانَ   ونـَبـْ

َتِدي اآلَن مبا أََرْداَن( إِيرَاَدُه )يف اجلد ِ  ( يف ابِب واإلخَوِة( ال من األُمِ  فقْط؛ )إْذ َوَعْدانَ  )ونـَبـْ
 الفروِض، حيُث قاَل: )وُحْكُمُه وُحْكُمُهْم َسَيْأيت(.

 َفأَْلِق حَنَْو ما أَُقوُل السَّْمَعا وامْجَْع َحَواِشَي الكلماِت مَجَْعا

ْهِنَك )َحَواِشَي(؛ أْي: عاٍن، )وامْجَْع( يف ذِ )َفأَْلِق حْنَو ما أَُقوُل السَّْمَعا(، َوامْسَْع مَسَاَع تـََفهٍُّم وإذْ 
أطراَف، )الكلماِت( مجِع َكِلَمٍة، وهَي: القوُل امُلْفَرُد، )مجعاً( مصدٌر ُمؤَكٌَّد، واملراُد أَنََّك ُتْصِغي 

وهَتَْتمُّ  ،ِلَما يُورُِدُه من العباراِت يف اجلدِ  واإلخوِة، وجتمُع َأوََّل الكالِم وآخَرُه، وتفصيَلُه وإمجاَلهُ 
ا َقدََّم هذا الكالَم؛ ألنَّ ابَب اجلدِ   بذلَك اهتمامًا زائداً، عسى أْن َتْظَفَر ببعِض امُلرَاِد. وإمنَّ

ُ عنهم يـَتَـوَ  كاَن السلف  الصاحل  واإلخوِة َخطٌَر صعُب املراِم، فلقْد  قَـُّعوَن الكالَم فيِه َرِضَي اَّللَّ
ا.  ِجدًّ

ْقِض بنَي اجلدِ  عنُه أنَُّه قاَل: "َمْن َسرَُّه أْن يـَْقَتِحَم َجرَاثِيَم َجَهنََّم فـَْليَـ  وعْن َعِليٍ  َرِضَي اَّللَُّ 
ُ عنُه: "َسُلواَن عْن َعَضِلُكْم، واتْـرُُكواَن من اجلدِ  ال َحيَّاهُ   واإلخَوِة". وعن ابِن مسعوٍد َرِضَي اَّللَّ

ُ وال بـَيَّاُه". وَوَرَد عْن عمَر بِن اخَلطَّابِ  ُ عنهُ أنَّهُ َلمَّا طََعنَ  اَّللَّ هُ أبو ُلْؤُلَؤةَ وَحَضَرْتهُ الوفاُة َرِضَي اَّللَّ
َلْيُكْم قاَل: "اْحَفظُوا َعينِ  ثالثًة: ال أَُقوُل يف اجلدِ  شيئاً، وال أقوُل يف الَكالَلِة شيئاً، وال أَُويلِ  عَ 

 َأَحداً".

ُ، فقولُُه:إْذ تـََقرََّر ذلَك فـَْلنَـْرِجْع إىل كالِم امُلَؤل ِ   ِف َرمِحَُه اَّللَّ

 واْعَلْم أبنَّ اجلدَّ ُذو َأْحَواِل أُْنِبيَك َعنـُْهنَّ عَلى التـََّوايل 

)َواْعَلْم أبَِنَّ اجلَدَّ( أْي مَع اإلخوِة )ُذو(؛ أْي: صاحُب، )َأْحَواٍل( ابعتباراٍت: فباعتباِر أنَّ 
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مِها مخسُة ما لُه من امُلَقامَسَِة والثلِث وَغريِْ  أهَل الفرِض معهم ُوُجوداً وَعَدمًا حاالِن، وابعتبارِ 
أحواٍل، وابعتباِر ما يـَُتَصوَُّر يف تلَك األحواِل اخلمسِة َعَشَرُة أحواٍل، وابعتباِر انفراِد أحِد 

َفنْيِ معهُ واْجِتَماِعِهَما معهُ أربعةُ أحواٍل. )أُنِْبيَك(؛ أْي: ُأْخربَُك، )َعنـُْهنَّ(؛ أْي: عنْ  لَك ت الصِ نـْ
 األحواِل، ِإمَّا تصرحياً، وإمَّا ِضْمناً مْن تفاريِع الكالِم )على التـََّوايل(؛ أْي: َوالءً حَبَسِب احلاجِة.

 (1)يـَُقاِسُم اإلخوَة ِفيِهنَّ إذا ملَْ يـَُعِد الَقْسُم عليِه ابأَلَذى." 
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