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شرح األربعين في التربية والمنهج

مقدمة
السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو .الحمد هلل رب العالمين ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء

والمرسلين نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين أما بعد:

جميعا العلم النافع والعمل
أيها اإلخوة األكارـ اهلل أسأؿ بأسمائو الحسنى وصفاتو العبل أف يرزقنا ً

خالصا لوجهو الكريم وفق سنة نبيو الكريم  سيكوف الكبلـ كما
الصالح ،وأف يجعل علمنا وعملنا
ً
ىو معلوـ عن شرح أربعين حديثًا مختارة من كبلـ النبي  وقبل التعليق إف صحت العبارة أذكر بين

يدي ىذا الدرس مقدمات.

المقدمة األولى :أف طرؽ أىل العلم قد تنوعت في تصانيفهم ،فتصانيف مطولة ،وتصانيف

مختصرة ،ومن أنواع التصنيف جمع المتفرؽ أو تفريق المجتمع ،أو جمع النظائر ،والكتب ،أو كتب
أىل العلم في غالبها ال تخرج من ىذه التقاسيم وما ذكره أىل العلم فيما يتعلق بتقسيم أو بأنواع

التصنيف.

المقدمة الثانية :التصنيف في األربعينات اختيار أربعين حديثًا ،ىذا الفن قد كتب فيو كثير من
أىل العلم ،وتنوعت تصانيفهم فيو ،فهناؾ أربعوف حديثًا متعلقة بمتن الحديث كأف يكوف المتن في

موضوع معين ،ومن ذلك األربعوف في الحث على اصطناع المعروؼ للمنذري ،ومن ذلك األربعوف في

الحث على الجهاد وفضلو البن كثير ،ومن ذلك األربعوف في التوحيد للهروي ،ومن ذلك األربعوف في

السنة لئلماـ الذىبي ،وقد تكوف األربعوف في قواعد اإلسبلـ وكلياتو ،والكتاب المشهور في ىذا

األربعوف النووية.

وقد تكوف األربعوف مصنفة فيما يتعلق بعلم اإلسناد ،علم الرواية ،األوؿ علم الدراية ،علم

الرواية :كأف يتقصى المؤلف أسانيد معينة كما فعل الدارقطني في األربعين التي صنفها في أحاديث

بريدة أو بريد بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري فيما يرويو عن جده أبي موسى األشعري رضي اهلل

أيضا من أنواع األربعين
تعالى عنو ،انتقى الدارقطني أربعين حديثًا رواىا وأفردىا في مصنف ،قد يكوف ً

العشارية ،اإلسناد من عشرة رجاؿ ،أو السباعية من سبعة
في السند ما ألفو بعضهم في األربعين ُ
رجاؿ.
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المقدمة الثالثة :سبب اختيار عدد األربعين ،القوؿ في ىذا على حديث اشتُهر أف من حفظ على

شفيعا يوـ القيامة ،أو بعثو اهلل فقيها يعني يؤجر أجر الفقهاء ،ىذا الحديث
أمتي أربعين حديثًا كنت لو ً
ىو السبب الرئيس في تصنيف كثير من المحدثين لمؤلفات خاصة باألربعين ،لكن ىذا الحديث على

كثرة طرقة ومخارجو ،إال أنو ضعيف من جميع طرقو ،وقد ضعفو أو حكم عليو بالضعف مع كثرة طرقة

أئمة فحوؿ ،كاإلماـ ابن حجر ،واإلماـ النووي والدارقطني قبلهما ،ومن سواىم.

وىنا يتبين أف كبلـ أىل العلم أف الحديث إذا روي من طرؽ متكاثرة بأنو يرتقي إلى درجة

االحتجاج ليس على إطبلقو؛ فقد بين ابن الصبلح وغيره أف ذلك مشروط بما إذا لم تكن الطرؽ
ضعيفة جدا ،وىذا الحديث ومثل بو أىل العلم وأظن أف ابن الصبلح مثل بو ،أنو ال يصح على كثرة

طرقو أف يرتقي لشدة الضعف.

حججا في التصنيف في األربعين وقاؿ بأف ىذا الرقم لو تميز ،وقد جاء في
وأيضا التمس بعضهم
ً
ً
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وجاء أف نصاب الغنم أربعين ،ولكن ىذا ال يعرج عليو ،إنما العمدة في ذلك الحديث ،ولهذا اإلماـ
النووي رحمو اهلل تعالى عندما ألف األربعين قاؿ وىذا الحديث ال يصح من جميع طرقو ،وإف كاف

أىل العلم يترخص بعضهم في االحتجاج بمثل ىذه األحاديث في فضائل األعماؿ ،إال أني -يعني

النووي رحمو اهلل تعالى -إنما صنفت ىذه األربعين لحديث  :نضر اهلل امرأ سمع مقالتي فأداىا
كما سمعها . 

المقدمة الرابعة :أف مرادي ومسلكي في ىذا الدرس بالتربية والمنهج كما ىو مذكور أف التربية

متعلقة بالعبد مع جوارحو ونفسو ،وخاصة نفسو ،أما المنهج فمع تعاملو مع الناس سواء الموافقين أو
من وافق أو من خالف.

المقدمة الخامسة :طريقتي في ىذا المجلس العلمي أو في ىذا الدرس أف أذكر تعاليق وفوائد

يسيرة؛ ألف أىل العلم كما ورد أو كما جاء في الخبر في الحديث ما ترؾ لنا عاقل من رباع قد أفاضوا

رحمهم اهلل تعالى -وأجادوا في شروح ىذه األحاديث وغيرىا ،بل إف بعض أىل العلم قد أفرد - 1سورة األعراف آية .142 :
 - 2سورة األحقاف آية .15 :
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مصنفات مستقلة في شرح أحاديث كل مصنف متعلق بحديث ،وألف الوقت قصير سيكوف التعليق
يسيرا ،لكن الشاىد والقصد من التعليق ىو أف يربط دعاة أف تكوف الوقفات خاصة مع دعاة الخير
ً

ألنهم قدوة الناس ،فإذا كاف القدوة على بصيرة من أمرىم انتفعوا وانتفع الناس بهم ،وسنسمع متن كل

حديث ثم أذكر ما يسر اهلل وما فتح اهلل.
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الحديث األوؿ :إنما األعماؿ بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
بسم اهلل الرمحن الرحيم .احلمد هلل رب العادلُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
وعلى آلو وصحبو أمجعُت ،قال رمحو اهلل تعاىل:
عن عمر بن اخلطاب -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :قال رسول اهلل   إمنا
األعمال بالنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت ىجرتو إىل اهلل ورسولو فهجرتو
إىل اهلل ورسولو ،ومن كانت ىجرتو إىل دني ا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرتو إىل ما
ىاجر إليو  متفق عليو.
ػػػػػػ

ىذا الحديث من أشهر األحاديث ،وقد اتفق العلماء على صحتو وقبولو ،وأفرده بعضهم

بمصنفات مستقلة لعظيم شأنو وجليل خطره ،بل عده بعضهم ثلث اإلسبلـ ،وعده بعضهم ربع

اإلسبلـ ،بل قد قاؿ ابن مهدي -رحمو اهلل تعالى -في فضل أو في شأف ىذا الحديث" :أرى أف كل
مصنفا أف يبدأ بحديث النيات" يعني بذلك ىذا الحديث ،وأىل العلم قد سلكوا ىذا
من صنف
ً
المسلك ،فصدر كثير منهم مصنفو بهذا الحديث ،وعلى رأس أولئك اإلماـ البخاري -رحمو اهلل

تعالى -في صحيحو.

رجبل
ولهذا الحديث من باب الفائدة قصة يحسن أف تذكر ليعلم خبرىا .ذكر بعض أىل العلم أف ً
رجبل ىاجر من مكة إلى المدينة بقصد أف يتزوج امرأة تكنى بأـ قيس ،فسمي مهاجر أـ
يكنى أو ً

قيس ،وألجلو جاء ىذا الحديث ،والصحيح والتحقيق أنو ال عبلقة لهذا الرجل بهذا الحديث ،وعلى

قوؿ من ق اؿ بأف ذلك الرجل ىو سبب الحديث فالعبرة بعموـ اللفظ ال بخصوص السبب ،قولو 
إنما" ،إنما" ىنا أداة حصر ،وفي اللغة أساليب للحصر ومن أشهرىا "إنما" ،أي إنما كل عمل بنية ،ال

عمبل ببل نية ،بخبلؼ المجنوف ،وبخبلؼ النائم،
عمل إال بنية ،ولهذا ال يتصور أف يعمل إنساف ً
وبخبلؼ الصغير الذي ال يفقو ،ىؤالء يتصرفوف تصرفات ال تحكمهم نية ،وال مقصد لهم.
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إنما األعماؿ بالنيات ،اعتبار النية في جميع األعماؿ ،وإنما لكل امرئ ما نوى ،فيو كماؿ عدؿ

اهلل جل وعبل ،فيو كماؿ عدؿ اهلل ،لكل امرئ ما نوى يعطي اهلل من يشاء بفضلو ،ويمنع من يشاء

أحدا ،ولهذا من ما جاء في القرآف الكريم من الضوابط الكبيرة أف الجزاء من
بعدلو ،وال يظلم ربنا ً
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إذا فمن كماؿ عدؿ اهلل أف من أحسن فلو ومن أساء فعليو؛ ولذا كاف من تعبيرات أىل السنة،
ً

أحدا ،فمن كانت
يعطي اهلل من يشاء بفضلو ،ويعاقب ويحرـ ويمنع من يشاء بعدلو ،وال يظلم ربك ً

ىجرتو إلى اهلل ورسولو فهجرتو إلى اهلل ورسولو ،فيو الترغيب في اإلخبلص ،وفيو أف من أراد اإلخبلص
ِ
ودؿ عليو وىدي إليو ،فمن أخلص في نيتو هلل -جل وعبل -وعلم اهلل صدؽ نيتو وطيب
ين عليو ُ
أُع َ
طويتو ،أعانو على بلوغ مقصوده وآجره على عملو ،ومن كانت ىجرتو إلى دنيا يصيبها أو امرأة
ينكحها ،فهجرتو إلى ما ىاجر إليو ،فيو الترىيب من الرياء ،وأف من أراد بعملو الرياء فقد وَكلَو اهلل إلى

أيضا موافقة السنة للقرآف الكريم.
نيتو ،وقد وكلو اهلل -تعالى -إلى مراده ،وفيو ً

من المعلوـ أف للسنة مع القرآف وظائف ،تارة تكوف السنة مؤكدة ،لما جاء في القرآف كهذا

الحديث :
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ىذا الحديث إنما األعماؿ

أحدا ،وفيو أف
بالنيات من ىاجر بقصد الخير ،فلو ،ومن ىاجر بقصد غير الخير فعليو ،وال يظلم ربك ً
قبوؿ العمل ال بد لو من أمرين أو من متبلزمين الصبلح أو اإلخبلص في الباطن ،واالتباع في الظاىر،

 - 1سورة الرحمن آية .60 :
 - 2سورة اإلسراء آية .7 :
 - 3سورة اإلسراء آية .7 :
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اإلخبلص في نيتو ،واالتباع في عملو ،وإذا افترؽ أحد األمرين عن اآلخر حصل الخلل في العمل،
فكم
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من عامل على غير إخبلص ،وكم من مخلص على غير عمل؛ ولهذا ال بد من اجتماع ىذين

األمرين اإلخبلص واالتباع ،وىنا مسألتاف:

األولى :النية عند الفقهاء أو عند العلماء لها اعتباراف :االعتبار األوؿ باعتبار المقصود ،من

فرضا ،وتارة
العمل ىل ىو هلل أو لغير اهلل ،واالعتبار الثاني باعتبار تمييز العمل ،تارة يكوف العمل ً
نفبل ،وتارة تكوف عبادة مالية ،وتارة تكوف عبادة قولية وىلم جرا ،لكن يجمع ىذا األمر أف
يكوف ً

مخلصا هلل.
العمل ال بد أف يكوف العامل فيو
ً

المسألة الثانية :إذا خالط العمل شيء يشوب اإلخبلص ،قاؿ العلماء أو قاؿ أىل العلم :ذلك

على أحواؿ ،إذا كاف قصد العامل من أصل عملو الرياء فعملو حابط ال إشكاؿ في ذلك ،القصد
الثاني :إذا عمل العمل هلل ،ثم صاحبو نية أخرى ،مثاؿ ذلك ،رجل ذىب ليعلم العلم ويبصر الجهبلء

احتسابًا ،ثم داخلو الرغبة في أخذ الماؿ على ىذا العلم ،العلم هلل -جل وعبل -وإنما أخذ الماؿ أو
داخلتو ىذه النية بعد نيتو األصلية ،قالوا :ال يأثم ،ولكن يقل أجره عما كاف عليو.

األمر الثالث :إذا عمل العمل هلل ،ثم صاحبو أو جاء الرياء قيل :إف دافعو ونازع نفسو في رده

فهو مأجور وليس بمأزور ،وإذا استرسل معو ،وترؾ الزماـ لنفسو فقد أثم باختياره ،ويتحمل تبعتو.

عمبل فأثني عليو ومدح عليو وكاف ذلك بغير اختياره ىل
الحاؿ الرابع أو القسم اآلخر :لو عمل ً

يأثم؟ ال يأثم؛ ألف ذلك من عاجل بشرى المؤمن إال إذا زينت لو نفسو ذاؾ ونسي فضل اهلل عليو،

وحيدا ال يراه أحد ،ال يطلع عليو زيد ثم يشيع خبره فيتناقل
ولهذا قد يعمل العامل العمل ويكوف ً
الناس خبره فيحمد ويمدح ،ولكن ال يؤثر فيو مدح الناس وال ثناء الناس ،بل يزداد أو يزيده ذلك
إخبلصا هلل وال يؤثر فيو في أف يشوبو عجب أو حب لثناء الناس أو مدحهم.
المدح
ً

ولهذا من لطائف كبلـ أىل العلم أف إخبلص العامل كلما قوي كلما كاف عملو أفضل ،قاؿ ابن

القيم أو غيره :ربما يعمل العبد العمل في جوؼ الليل ،ال يراه أحد فيكوف حظو الوزر ،وربما يعمل

مخلصا في عملو ذاؾ،
العمل ويكوف عملو في حماليق أعين الناس يرقبونو من كل جهة ،فيكوف
ً
والضابط ىنا سبلمة الباطن ،قد يعمل اإلنساف العمل ،يقوـ الليل لكن تعجبو نفسو أنا أحسن من
وشكورا كأنو يمن على اهلل -جل وعبل -تعجبو نفسو ،ينسى بعض تقصيره
فبلف ،ينتظر من اهلل جزاء
ً
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إلعجابو بقيامو ،فهذا آثم ،لكن من عمل العمل والجموع تنظر إليو ،وكانت نيتو هلل ومقصده هلل

وجاىد نفسو في أف يقيم العمل في الباطن والظاىر على الوجو الذي يرضي اهلل ،فهو من خير وعلى

خير وإلى خير.

المسألة األخيرة :الهجرة ،الهجرة أنواع تارة تكوف الهجرة واجبة إذا كاف في أرض سوء ،في أرض

وأيضا مما
كفر ،ال يستطيع أف يقيم دينو ويستطيع أف يهاجر فما ال يتم الواجب إال بو فهو واجبً ،
تكوف الهجرة فيو واجبة إذا علم المرء من نفسو أنو قادر على نشر خير وإزالة منكر ال يزوؿ إال بو،

وأمر بالمعروؼ ال يكوف إال بحضوره ،وبالمثاؿ يتضح المقاؿ ،فبلف من الناس لو قدرة علمية ،أو

قدرة سلطانية ،يعلم أنو بذىابو إلى بلد ما فيو الشر والشرؾ أنو بذىابو سيزوؿ ذلك األمر وينقلب

خيرا ،فهنا يجب أف يذىب ألنو قادر وال يكوف ىذا إال بحضوره بعلمو أو
يسرا ،والشر ً
العسر ً
بسلطانو.
وأيضا مما ذكر أىل العلم في الهجرة من ىاجر لطلب علم ،كمن يسافر ،قالوا :ىذا يؤجر عليو،
ً

ومن ذلك الرحلة في طلب العلم أو في طلب عبلج ال يكوف في بلد المسلمين ،أو يكوف في بلد

تبعا في تلك األقساـ،
المسلمين ولكن يعجزوف عنو وسيترتب على بقائو مضرة ،وىناؾ أقساـ تدخل ً

نعم يا شيخ.
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الحديث الثاني :إف المقسطين عند اهلل على منابر من نور
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العا

-رضي اهلل تعاىل عنهما  -قال :قال رسول اهلل

  إن ادلقسطُت عند اهلل على منابر من نور عن ديُت الرمحن  وكلتا يديو ديُت،
الذين يعدلون يف حكمهم وأىليهم وما ولوا  أخرجو مسلم.
ػػػػػػ

إف المقسطين كلمتاف مترادفتاف قريبتاف في الرسم والل فظ ،المقسطوف والقاسطوف ،المقسطوف

محمودوف ،والقاسطوف غير محمودين ،المقسطوف العادلوف :
والقاسطوف الجائروف الظالموف :

    



() 1

         
3

2

. ) (        ) (   
وقولو :على منابر ،فيو أف العدؿ رفعة في الدنيا بمرضاة اهلل تعالى ،ورفعة في اآلخرة بإكراـ اهلل
ألولئك المقسطين ،برقيهم ورفعتهم على تلك المنابر ،وقولو من نور فيو أف العدؿ نور في الدنيا وقرة
عين لمن عدؿ ،وجزاء ذلك نور في اآلخرة ،كما أف الظلم ظلم في الدنيا أو ظبلـ في الدنيا وظبلـ

في اآلخرة ،الظلم ظلمات يوـ القيامة.

وفي قولو :على يمين الرحمن زيادة في إكرامهم؛ فجهة اليمين جهة تشريف وتكريم ،وكلتا يديو

سندا ،وبعضهم قاؿ على صحتها ،فهذا
يمين ،جاء في بعض الروايات :بيده الشماؿ ،بعضهم ضعفها ً
الحديث كلتا يديو يمين في البركة والخير حتى ال يتوىم أف الشماؿ أضعف من اليمين ،كما ىو في

غالب حق اآلدميين ،وفيو إثبات صفة اليدين هلل تعالى.
 - 1سورة المائدة آية .42 :
 - 2سورة الجن آية .14 :
 - 3سورة الجن آية .15 :
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والقاعدة العقدية عند أىل السنة والجماعة أف صفات اهلل تعالى لها أمور ثبلثة :إثباتها من

الكتاب والسنة ،والثاني :تنزيهها عن صفات النقص والعيب ،والثالث :اإليماف بأنها حقيقة ،وعدـ

تأويلها أو تكييفها أو تشبيهها ،والقاعدة األخرى :أف القوؿ في صفة من صفات اهلل ،كالقوؿ في سائر

الصفات ،فهذه القاعدة ،أي :اإليماف بصفات اهلل -جل وعبل -من كتاب اهلل وسنة نبيو عليو الصبلة

والسبلـ ،حقيقة قاعدة مطردة في جميع الصفات ،قد نص على ذلك أىل العلم ،كشيخ اإلسبلـ في

التدمرية في قواعده المشهورة.

الذين يعدلوف في حكمهم ،فيو شمولية العدؿ في كل شيء :في القوؿ ،في الفعل ،في النفع
القاصر على نفسو ،والنفع المتعدي لغيره :

  



()1

مأمورا بالعدؿ مع
إذا كنت ً

أىلك ومع نفسك فمع الناس من باب أولى؛ ولذا من كماؿ اإلسبلـ في مسألة العدؿ أف العدؿ في

كل شيء حتى في الجوارح ،ولهذا من لطائف ما يذكر ،ما ذكره بعض شراح الحديث عند قوؿ النبي

علبل أنها مشية الشيطاف ،وذكروا من ذلك
  نهى أف يمشي الرجل في نعل واحدة  ذكروا ً
أف ىذا فيو جور مع القدـ األخرى ،وىذا القوؿ لطيف يحكى في مسألة العدؿ.
لكن الشأف أف العدؿ في كل شيء :
 

()3

  

2

) ( 

    

عظما ،في العدؿ مع من خالفك وظلمك ،قد يخالفك مخالف فبل
ويزداد األجر ً

سبيبل إلى ظلمو؛ ولهذا قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :أد األمانة إلى من ائتمنك وال
تكوف المخالفة ً

تخن من خانك . 

 - 1سورة األنعام آية .152 :
 - 2سورة األنعام آية .152 :
 - 3سورة النحل آية .90 :
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العدؿ ثقيل على النفوس ،وبخاصة مع المخالفين ،لكن اإلنصاؼ أف يجعل المسلم نصب عينيو:

    

()1

أو كما قاؿ ابن مسعود  قل الحق ولو قاؿ بو عدو بعيد ،وقل بأف

أيضا في قولو  وما َولُو ،أي :ما تولوا من واليات ،وما قاموا
ىذا باطل ولو قاؿ بو صديق قريبً ،
عليو من مسئوليات ،نص أو خص ىذا؛ ألف عدـ العدؿ ىنا يكوف فيو الضرر متعديا ،وأنت تعلم أف

ظلم االثنين أشد من ظلم الواحد ،وأف ظلم العشرة أشد من ظلم الخمسة ،ولهذا كاف الوعيد للقاضي
شديدا إف ظلم ،كما أف الوعيد للحاكم السلطاف شديد إف ظلم لعظم الضرر المترتب على ظلمهما

سواء من القاضي أو من السلطاف .كما جاء المدح لمن قضى ولمن حكم بالعدؿ وبخاصة في حق

من يلي أمور الناس من القضاة والسبلطين.

أيضا أف العدؿ متبلزـ مع األمانة ،العدؿ ال يكوف أو ال يتصور إال مع األمانة فيما قضى؛
وفيو ً
2

ولهذا قاؿ بعض العلماء عند قولو تعالى ) (          :ىذه
اآلية جعلت العماؿ على أربعة أقساـ ،قسمة عقلية ال بد منها:

إما أف يكوف أمينًا ببل قوة ،أو أف يكوف قويا ببل أمانة ،أو أف يكوف ال أمانة وال قوة ،أو أف يكوف

أمينًا قويا ،والعدؿ أو العادؿ ال بد فيو من شرطي األمانة والقوة ،بل ال يتصور أف يكوف عدال منفذا
إال بالقوة واألمانة ،وفي ذلك أف على دعاة الخير وطلبة العلم أف يحكموا العدؿ على أنفسهم ،قد

أمرا في نفسك لخبر شاع عنو أو لمعصية تلبس بها وجهر بها،
تحمل على أحد العصاة المسلمين ً
ستصحب
َ
لكن ىذا ال يمنع من العدؿ معو ،وأف يقاؿ أصاب في إصابتو وأخطأ إذا أخطأ ،أما أف يُ
نحى عنو العدؿ فهذا من الجور؛ ولهذا
الحاؿ في بغضو ،فيُظلَم ،ويجعل األصل في كبلمو الظلم ،ويُ َ
جاء في بعض

 - 1سورة األنعام آية .152 :
 - 2سورة القصص آية .26 :
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يح عليا
الروايات أف يهوديا اشتكى عليا إلى شريح ،فدخل علي وخصمو عند شريح ،فأجلس شر ٌ

مع خصمو ،وكلكم يعلمو ،فعجب اليهودي من ىذا فقاؿ :دين يأمر بهذا ال خير فيمن تركو ،فأسلم.
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الحديث الثالث :يا أيها الناس إف اهلل قد أذىب عنكم عبية الجاىلية
وتعاظمها بآبائها

عن ابن عمر -رضي اهلل تعاىل عنهما -أن رسول اهلل  خطب الناس يوم فتح
مكة فقال  :يا أيها الناس إن اهلل قد أذىب عنكم عبية اجلاىلية وتعاظمها
بآبائها ،فالناس رجالن :بر تقي كرمي على اهلل ،وفاجر شقي ىُت على اهلل ،والناس بنو
آدم وخلق اهلل آدم من تراب قال اهلل:



       
1

) (                أخرجو
الًتمذي ،وأورده الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة.
ػػػػػػ

منقى من جميع
قولو :قد أذىب عنكم فيو أف دين اإلسبلـ دين كماؿ ،شامل لكل الخيرات ً
السلبيات ،دين شمل جميع المصالح الذي يكوف بها قواـ الدين والدنيا واآلخرة .وقولوِ :ع ِِبػية أو
ُعبػية الجاىلية يعني الكبر والتفاخر ،قاؿ بعضهم :مأخوذ من عباب الماء إذا ارتفع ،والمتكبر يرتفع

على اآلخرين.

وقولو :وتعاظمها بآبائها فيو ذـ التعاظم باألنساب على سبيل انتقاص اآلخرين وازدرائهم ،وأف من

اتصف بذلك بتعصبو بالنسب أنو متشبو بالجاىليين في تعصبهم وتفاخرىم بآبائهم ،وىنا يحسن أف
يقاؿ :إف تفاضل الناس فيما بينهم في الغالب ال يخرج عن أربعة أمور :بالنسب ،وبالحسب ،وبكثرة

الماؿ ،أو كثرة الولد ،في الغالب أف ىذه الموازين يفخر بعض الناس على بعض أو يتفاخر الناس بها،
ولكن ىذه الموازين الغية ال تنفع أصحابها إال إذا كانت في طاعة اهلل :

 - 1سورة الحجرات آية .13 :
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2

) ( 

()1

ىذا ميزاف النسب ،وميزاف الحسب والفخر بالعشيرة :

  



()3

   

فإف كاف حسبو منصبو أو سلطانو ،فقاروف وفرعوف لم

ينفعهما جاىهما وال حسبهما.
وأما ميزاف كثرة الماؿ والولد :

      

مفصبل        :
ً

()5



()4

بقي ميزاف واحد جاء

وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإف

حاؾ أو حجم ،فإذا رأيت اإلنساف يفتخر بنسبو أو بعنصره ،أو بقوميتو اإلقليمية أو القبلية ،ويزدري

اآلخرين فاعلم أنو متشبو بصفات الجاىليين؛ فالجاىليوف كانوا يتفاخروف ويتعاظموف ،وانظر إلى أبي
جهل لما صعد ابن مسعود على ظهره أو على بطنو احتقره قبحو اهلل ،ولمزه برويع الغنم من األنفة

التي كاف يعتز بها ،ولكن لم ينفعو ذاؾ:

 - 1سورة المؤمنون آية .101 :
 - 2سورة عبس آية .34 :
 - 3سورة عبس آية .35 :
 - 4سورة الشعراء آية .88 :
 - 5سورة الحجرات آية .13 :
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فقػد

رفػع

اإلسبلـ

سلماف

فارسا

وقد وضع الشرؾ النسيب أبا لهب







أيضا يفيد أف التقوى ىي الميزاف وىي الرفعة الحقيقية،
وقولو :بر تقي وفاجر شقي ىين على اهللً ،

وقولو والناس بنو آدـ ،ىذا فيو رد على النظرية اإللحادية التي تزعم أف أصل اإلنساف كاف حيوانًا،
وىي نظرية كما قيل :بطبلنها يغني عن إبطالها ،ونكارتها تغني عن إنكارىا ،وسقوطها يغني عن

قردا ،ثم مع تقادـ الزمن تكوف حتى
إسقاطها ،نظرية النشوء واالرتقاء والتطور ،بأف أصل اإلنساف كاف ً

أصبح بهذه الصورة ،فهذه نظرية كفرية إلحادية.

وقولو :والناس بنو آدـ وخلق اهلل آدـ من تراب فيو أف أولى الناس بالبعد عن ذلك ىم أىل العلم

ودعاة الخير؛ ألنهم أعلم الناس بأسباب التقوى ،وأسباب التواضع ،وأف يكونوا أبعد الناس عن

التفاخر بأنسابهم وأحسابهم ،ومن أسباب تفرؽ المسلمين التعصب للقومية ،فهناؾ قومية عربية بحكم

االنتماء للعنصر العربي ،وىناؾ قومية إقليمية ،أو قطرية أو قَػبَلية ،وكل ىذه القوميات كلها من طبائع
1

الجاىليين؛ ألف اإلسبلـ نبذىا وجعل الرابطة الشمولية. ) (      :
وفي استداللو أو في ذكره  لهذه اآلية مسألة يحسن أف تذكر ،وىي ما يسمى بتضمين الكبلـ
لآليات ،يقوؿ بعض أىل العلم :ال يجوز أف تضمن اآليات في كبلـ الناس ألبتة ،بمعنى :لو كنت

مثبل اسمو يوسف ،فتقوؿ يوسف أعرض عن ىذا،
تتكلم في كبلـ ثم دخل شخص أو تكلم شخص ً

منعا باتًا ،وبعض أىل
أو رجل اسمو موسى في يده شيء تقوؿ وما تلك بيمينك يا موسى يمنع من ىذا ً

 - 1سورة الحجرات آية .10 :
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استخفاؼ واستهزاء بالقرآف الكريم ،وقد ذكر بعض األدباء في كتبهم أمثلة أُ ِجل لساني

وأسماعكم عنها.

الجاد وليس بالهزؿ من باب التأكيد ،وىذا يجوز كما
والقسم الثاني :أف تذكر اآلية في الكبلـ
ّ

فعل النبي 

في كثير من األحاديث ومنها  :إذا أتاكم من ترضوف دينو وأمانتو فزوجوه؛ إال

تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد كبير  ومنها قولو   اهلل أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا

بساحة قوـ فساء صباح المنذرين  ومنها  :لما أتى النبي -عليو الصبلة والسبلـ -إلى بيت

علي وفاطمة -رضي اهلل تعالى عنهما -فقاؿ :قوما فصليا ،فقاؿ علي -رضي اهلل تعالى عنو  -إف شاء
الذي خلقنا بعثنا ،فخرج عليو الصبلة والسبلـ ،وىو يضرب فخذه بيده ويقوؿ :وكاف اإلنساف أكثر

جدال . 
شيء ً
وقد ذكر ابن حجر وغيره ،أف فيو جواز انتزاع الشاىد أو االستشهاد باآلية في الكبلـ ،قسم آخر

طبعا إف كاف الشعر ماجنًا فيلحق بالقسم األوؿ؛ ألف النبي -عليو
وىو تضمين القرآف في الشعرً ،
السبلـ -يقوؿ  :الشعر كالكبلـ فحسنو حسن وقبيحو قبيح  أما إذا كاف الشعر جادا ومعانيو
صحيحة ،قالوا فيترخص في ىذا ،ومثلوا بقوؿ الشاعر:
يا من عدا ثم اعتػدى ثم اقػترؼ

أبشػر


بقػوؿ

اللػو

في

ثم

انتهػى

ثم

ارعػوى

ثم

اعترؼ

آياتػػو إف ينتهػوا يغفر لهم ما قػد سلف



وقوؿ اآلخر لما أقرض صاحبو دينًا ،قاؿ :أنلني ،يعني :أعطني من النيل:
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أنلػني

فػإف

يقػػوؿ


بالػذي

استقػرضت

خطػا

إذا

تػػداينتم

بػديػػن إلػى

اللػػو

خػػبلؽ

وأشػهد
عنػت

البرايػػا

ػشرا
مع ً
لعظمػة

أجػػل

قػد

ىيبتػو

مسػػمى

شاىػػدوه
الوجػػوه

فاكتبػوه



وبكل حاؿ من منع استشهاد اآليات في الشعر قاؿ من باب قولو تعالى :

  

1

( )
عودا على الحديث فيو على دعاة الخير أف يكونوا أبعد الناس من ىذه الخصاؿ
    
ً

الجاىلية ،التعصب والتفاخر وأف ذلك يدؿ على ضعف في اإليماف ،وعلى عدـ عدؿ مع اإلخواف،

فأولى الناس بالتواضع والبعد عن التفاخر ىم دعاة الخير ،نعم يا شيخ.

 - 1سورة يس آية .69 :
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الحديث الرابع :ارجعوا إلى أىليكم فأقيموا فيهم وعلموىم ومروىم
عن مالك بن احلويرث -رضي اهلل تعاىل عنو -أنو قال  :أتيت النيب  وحنن
رفيقا ،فلما ظن
رحيما ً
شبيبة متقاربون ،فأقمنا عنده عشرين ليلة ،وكان رسول اهلل ً 

أنا قد اشتهينا أىلنا ،أو قد اشتقنا ،سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبناه ،فقال ارجعوا إىل
أىليكم فأقيموا فيهم وعلموىم ومروىم ،وذكر أشياء أحفظها أو ال أحفظها ،وصلوا
كما رأيتموين أصلي ،فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبكم 
أخرجو البخاري.
ػػػػػػ

وأخرجو الحاكم من حديث أبي سعيد وقاؿ :ىو أوؿ حديث في فضل طبلب الحديث ،قولو:

أتينا النبي 

فيو فضل الرحلة في طلب العلم ،وأنتم وبخاصة من قدـ من خارج البلد ،قد أحييتم

سنة المحدثين في رحلتهم في أقطار األرض طلبًا للعلم ،اهلل اسأؿ أف ال يحرمكم األجر والثواب،
وفيو الحرص على طلب العلو؛ ألف الصحابة -رضي اهلل تعالى عنهم -ألف مالكا وأصحابو كانوا شبيبة
فرحلوا لطلب لقي النبي -عليو الصبلة والسبلـ -والسماع منو ،ففيو فضل الرحلة للتلقي من كبار

أىل العلم ،ويستحسن بعض أىل العلم أف ال يرحل الطالب عن بلده حتى يأخذ عن أشياخ بلده ،قد

أشار الخطيب أو غيره إلى أنو ينبغي للطالب أف يأخذ عن أشياخ بلده ثم يرحل طلبًا للقي أو للتزود.

وقولو :ونحن شببة متقاربوف فيو حرص صغار الصحابة وشبابهم على طلب العلم ،ناىيك عن

كبارىم ،بل قد قاؿ بعض أىل العلم :وكثير من الصحابة طلبوا العلم وىم كبار وبخاصة من أسلم

كبيرا ،لم يمنعو السن والشيب عن طلب العلم؛ ولهذا بعض الناس يتذرع ويتعذر بعدـ طلب العلم
ً
باشتعاؿ شيب رأسو ،وىذا قد حرـ نفسو ،فقد يُحصل في أياـ يسيرة مع صدؽ النية وقوة العزيمة ،ما
عددا ،وإذا بارؾ اهلل فبل منتهى لبركتو عز وجل.
يضعف عنو من يقوـ في سنين ً
يوما وليلة فيو أف العلم يحتاج إلى مثابرة وإلى مجاىدة للنفس ،قاؿ
وقولو :فأقمنا عنده عشرين ً
يحيى بن أبي كثير :ال يستطاع العلم براحة الجسد ،ال بد من مجاىدة ومن ِ
ترؾ الترفو والتنعم الزائد،
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كاف أىل العلم يرحلوف األزمنة الطويلة في طلب إسناد حديث واحد أو في لقي رجل واحد،

كامبل لتتبع إسناد حديث كاف
شهرا ً
وكلكم يعلم رحلة شعبة بن الحجاج -رحمو اهلل -التي طوؼ فيها ً

يرجو صحتو ،وكذا رحلة أبي حاتم الرازي ،وأبي نصر المروزي وغيرىم ،ومن قرأ كتاب رحلة في طلب

وم ًثبل تحتذى في قوة العزيمة والمثابرة.
الحديث للخطيب البغدادي ،رأى نماذج عليا ُ

أيضا :فأقمنا عنده فيو أصل سكن طلبة العلم بجوار الشيخ ،يعني سكن الطبلب بجوار
وقولو ً
الشيخ سنة ماضية ،فمالك وأصحابو -رضي اهلل تعالى عنهم -أقاموا بجوار النبي  من باب تسهيل

رفيقا ،فيو عظيم خلق النبي  ومحبتو لطلبة العلم :
رحيما ً
األخذ عنو .قولو :وكاف ً
   

()1



يؤخذ من ذلك رحمة المعلم بتبلميذه ،والترفق بمن تعلمو أيا كاف ،يستفاد

أف تعليم العلم للناس وبخاصة من جاءؾ راغبًا مبتدئًا أف تترفق معو ،وأف تتحبب إليو ،كما كاف ذلك

ىدي النبي . 

وقولو :فلما رأى أنا قد اشتهينا أىلنا أو قد اشتقنا فيو عظيم فطنة النبي  وقوة فراستو ،وفيو

أيضا أف على المعلم أف يحرص على تفقد طبلبو ،وأف يبلحظ مشاعرىم ،أف يرقب مشاعرىم ،فبذا
ً
وذاؾ تعرؼ ما يدور بإذف اهلل في نفوس طبلبك ،رأى النبي -عليو الصبلة والسبلـ -عليهم بوادر أو
قرائن تدؿ على شوقهم واشتياقهم واشتهائهم للعودة إلى أىليهم ،فقاؿ ارجعوا ،حقق ما في أنفسهم،

محتاجا ،فيمنعو حياؤه وىيبتك من سؤلك الماؿ ،قد يكوف
قد يستحي الطالب منك ،قد يكوف
ً
مشتاقًا للرجوع لكن يمنعو الحياء ،وكلما كاف المعلم على حرص ،وعلى تفقد ،وعلى سؤاؿ قد يوكل

المعلم أحد الطبلب لتفقد مشاعر الطبلب لحاجياتهم ،يمنعو الحياء ،الحياء قد يمنع أحيانًا من سؤاؿ

رجبل مذاء فاستحييت من سؤاؿ النبي -عليو
المعلم ،ألم يقل علي  -رضي اهلل تعالى عنو  -كنت ً
الصبلة والسبلـ -لمكاف ابنتو مني فأمرت المقداد فسألو ،فالطالب قد يستحي من معلمو ،وعلى

المعلم أف يعنى

 - 1سورة التوبة آية .128 :
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بهذا األمر بالتفقد والسؤاؿ ،والبحث من طرؼ خفي ،قد يسد خلة محتاج أو يحقق رغبة

محتاج بأمر يسير.

وقولو :سألنا عم ن تركنا بعدنا فأخبرناه فيو أف عناية المعلم ال تكن بالطالب فحسب ،بل بأىلو

بالسؤاؿ عن والديو ،بالسؤاؿ عن حالو عن أوالده إف كاف لو أوالد ،بالسؤاؿ عن أموره ،فهذا يحبب

الطالب إلى المعلم ،ومن باب أولى الزـ ذلك أف يحب الطالب العلم ،فإذا علم الطالب أف المعلم

يعنى بو ويهتم ويسأؿ عنو كما كاف النبي عليو الصبلة والسبلـ ،زاد حب الطالب وتعلقو بمعلمو ،أما
ئيسا في نفور الطبلب أو في
إذا كاف المعلم ال يسأؿ وال يهتم وال ينظر ،فإف ذلك قد يكوف سببًا ر ً
عدـ تحصيلهم أو في عدـ أخذىم من معلمهم.

وقولو :ارجعوا إلى أىليكم فيو حرص النبي 

على إعطاء كل ذي حق حقو ،ولهذا بعض من

يطلب العلم يهمل أمر والديو ،وأمر زوجتو وأوالده ،ويظن أنو بهجرتو وبتركو لهم في أجر ،ىذا من

فصل أىل العلم في ذلك ،سأؿ أحدىم اإلماـ أحمد قاؿ :يا أبا عبد اهلل الرجل يرحل لطلب
الجهلّ ،
العلم ويمنعو والداه ما يصنع؟ قاؿ :أم ا ما ال بد لو منو فليرحل ،وما سوى ذلك فالوالداف ،فليلزـ

الوالدين ،بعض الناس يترؾ أوالده أضاع أوالده وأىلو وجاء لطلب العلم ،العلم يمنعك من ىذا ،العلم

يأبى عليك ىذا ،ولهذا رد النبي -عليو الصبلة والسبلـ -ذلك الشاب الذي أراد الجهاد ،جهاد

تحت راية شرعية في وقت النبوة ،ومع ذلك كلو رده النبي عليو الصبلة والسبلـ ،ألك والداف؟ قاؿ:
نعم ،لعلمو بحاجتهما لو ،ففيهما فجاىد.

أوال،
وقولو :فأقيموا فيهم وعلموىم ومروىم فيو أف على طالب العلم أف يزكي علمو بتعليم نفسو ً

وبتعليم من يعوؿ من زوجة أو أوالد أو خدـ أو ما شاكل ذلك؛ ألف بعض الناس كالمصباح يضيء
للناس ويحرؽ نفسو ،ال ينفع نفسو وال ينفع أىل بيتو ،وال أقاربو ،إنما علمو لغير أىل بيتو ،واألولى

بك أف تبدأ بنفسك وتعلم من تعوؿ.

وقولو :وذكر أشياء أحفظها وال أحفظها من أمانة الصحابي في النقل أنو ذكر أشياء ونسي أشياء،

أيضا تواضع الصحابي ،لو لم يقل ال أحفظها لم يعلم أحد لكن من أمانتو في النقل أنو اعترؼ
وفيو ً

بأنو
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حفظ أشياء وغابت عنو أشياء ،ومن الزـ الخصاؿ المحمودة ،بل الواجبة في طالب العلم أف

يكوف أمينًا فيقوؿ ما لو بو علم ويتورع ،بل يكف عما ليس لو بو علم.

وقولو :وصلوا كما رأيتموني أصلي فيو تعليم العلم بالقوؿ والعمل ،المعلم قدوة في قولو وعملو،

علمهم أشياء بقولو ،وأمرىم أف يتعلموا من فعلو صلوا كما رأيتموني أصلي ،وإذا كاف بعض الصحابة

يتقدـ يصلي بهم ،ويقوؿ :واهلل ما تقدمت ألني األحق ولكن ألريكم كيف صلى النبي 

والقدوة

الفعلية أبلغ ،فطالب العلم كالغيث ،مبارؾ أينما كاف ،في جميع شئونو ،بأقوالو وأفعالو ولباسو وصمتو،

وكبلمو ،ولهذا بعضهم يستفيد من الشيخ إذا كاف الشيخ يتمثل السنة في أخبلقو في صبلتو في لباسو،

رأى ابن مسعود -رضي اهلل تعالى عنو -ربيع بن الخثيم ،فقاؿ لو رأى ىذا نبي اهلل -عليو السبلـ-
ألحبو ،لسمتو وخلقو وطيب شمائلو.

وقولو :إذا حضرت الصبلة فليؤذف لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ،فيو عظيم نفع العلم مع

صاحبو ،فيو عظيم نفع العلم لصاحبو في سفره وحضره ،طالب العلم معو الزاد في كل مكاف في
السفر والحضر ،في الحل والترحاؿ ،في الليل والنهار ،العلم نور ،أما الجاىل فيتعسر ويقع ويسقط،

أما طالب العلم فعلمو نور في كل مكاف ،نعم يا شيخ فهد.
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الحديث الخامس :جاء ثبلثة رىط إلى بيوت أزواج النبي 
عن أنس بن مالك -رضي اهلل تعاىل عنو -يقول  :جاء ثالثة رىط إىل بيوت
أزواج النيب  يسألون عن عبادة النيب  فلما أخبوا كأهنم تقالوىا فقالوا :وأين حنن
من النيب  قد غفر لو ما تقدم من ذنبو وما تأخر ،قال أحدىم :أما أنا فإين أصلي
أبدا ،وقال آخر :أنا أصوم الدىر وال أفطر ،وقال آخر :أنا أعتزل النساء فال
الليل ً
أبدا ،فجاء رسول اهلل  إليهم فقال :أنتم الذين قلتم كذا وكذا ،أما واهلل إين
أتزوج ً
ألخشاكم هلل وأتقاكم لو لكٍت أصوم وأفطر ،وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء فمن رغب
عن سنيت فليس مٍت  متفق عليو.
ػػػػػػ

قولو :يسألوف عن عبادة النبي  فيو حرص شباب الصحابة على متابعة أحواؿ النبي  وطلبة
وعمبل.
علما ً
العلم أولى الناس بالبحث والتحري لسنة النبي ً 

وقولو :كأنهم تقالوىا فيو أف العبرة بالكيف ال بالكم ليست العبرة بكثرة العبادة والتبلوة ،إذا لم

تكن مأطورة بإطار المنهج الشرعي ،فالخوارج لم تنفعهم عبادتهم  :تحقروف صبلتكم مع
صبلتهم ،وصيامكم مع صيامهم ،يأخذوف من الليل كما تأخذوف  والنتيجة يمرقوف من الدين كما
1

يمرؽ السهم من الرمية ،وفي سورة الغاشية    ) (       :
()2

نارا حامية ،إذًا فالعبرة ليست بالكثرة إف لم تكن الكثرة
خشوع وعمل ونصب والنتيجة تصلى ً

منضبطة بأصل الشرع إنما العبرة بالكيف.
 - 1سورة الغاشية آية .2 :
 - 2سورة الغاشية آية .3 :
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أبدا إلى آخره ،إلى آخر أقواؿ الثبلثة ،فيو أف
وقولو :قاؿ أحدىم :أما أنا فأصلي الليل ً
مشروعا ،ال بد من
مشروعا ،االستحساف العقلي ال يصير العمل
االستحساف العقلي للعمل ال يصيره
ً
ً
العلم ،العقل قد يستحسن أشياء قد يصيب وقد يخطأ لكن الحكم ىو ماذا؟ ىو العلم ،وىنا أذكر

أبياتًا لطيفة في تحاور العلم والعمل ،دليل أف العلم ىو األكمل وأف العقل تابع والعلم متبوع ،يقوؿ
شاعرىم أو الشاعر:
علػم

فالعلم

فػأفصح
فبػاف

العليم

قػاؿ

العلم

للعقػل

وعقل
أنػا

العاقل

أحػرزت

إفصاحػا
ً

أف

اجتمعػا

من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفػا

لو

اتصفا

وقػاؿ

العلػػم

غايتػو

سػيده

والعقػل قػاؿ أنا الرحمن بي عرفػا
بأينػا





فقبػل

الرحػمن
العقػل

فػي

رأس

قرآنػو

العلػم

وانصرفا



مشروعا ،بل يكوف العامل
العلم متبوع فاستحساف الشخص بعقلو لعمل من األعماؿ ال يصيره
ً
مأزورا إذا لم يتثبت من المنهج الشرعي في ىذا العمل ،ولم تفتح أبواب البدع إال باالستحساف
ً
لياؿ ،وفضلت أياـ ٍ
العقلي وترؾ النص الشرعي؛ ولهذا فضلت ٍ
ولياؿ ،وفضلت أماكن بمجرد
االستحساف العقلي ،فأصبحت أبوابًا من أبواب البدع :

       

1

 ) (      لكنهم ردوه إلى عقولهم وشهواتهم.
أيضا
قولو :أنتم الذين قلتم كذا وكذا فيو أف المنهج التثبت من القوؿ قبل عتاب قائلو ،وفيو ً

التثبت من قبوؿ الشائعات ،وبناء األحكاـ عليها دوف النظر في حقيقتها ،بعض الناس إذا جاءه الخبر
 - 1سورة النساء آية .83 :

25

شرح األربعين في التربية والمنهج

.............................................................................
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

بنا عليو األحكاـ من اتهاـ أو تبرئة أو جرح أو تعديل ،ولو بحث في حقيقة األمر لوجد أنو ظلم

من عدؿ وعدؿ مع من ظلم ،ولهذا النبي -عليو الصبلة والسبلـ -ماذا قاؿ لهم؟ أنتم الذين قلتم

متأكدا من ىذا قد يكوف الناقل ثقة ،لكن من باب المنهجية.
كذا وكذا ،قد يكوف
ً

ولما قالت األنصار أو قاؿ بعض األنصار :أعطى المهاجرين وتركنا ،أمر بهم فقاؿ لهم :يا معشر

األنصار ما مقالة بلغتني عنكم ،استفهم مع أنو على علم ويقين أنهم قالوا ،لكن من باب التثبت في

الخبر وحتى يعلموا قولهم ،أو يعلموا خطأىم بتقريرىم عليو ،فما القوؿ في بعض دعاة الخير ،من

يبني بغضو لشخص لمجرد خبر وصل إلى سمعو ،وقد يكوف الخبر مكذوبًا ،وقد يكوف الخبر مبالغًا
فيو ،وقد يكوف الخبر من شامت أراد الشماتة بأخيو ،فكاف األولى بك ،أف تنهج ىذا النهج ما مقالة
بلغتني عنكم أنتم الذين قلتم كذا وكذا           :
.

() 1

قولو :أما واهلل إني ألخشاكم هلل ،فيو جواز تزكية المرء لنفسو للمصلحة ،والنبي -عليو الصبلة

والسبلـ -أتقى الخلق هلل ،وأكرـ الخلق على اهلل ،وقد ذكر العلماء في مباحث تزكية النفس أنها
مكروىة في حق الناس :

        

3

. ) (    

 - 1سورة الحجرات آية .6 :
 - 2سورة النجم آية .32 :
 - 3سورة النساء آية .49 :
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وفي الحديث الصحيح  :ال تزكوا أنفسكم اهلل أعلم بأىل البر منكم  إال إذا كاف في
التزكية مصلحة ،كما قاؿ يوسف عليو السبلـ           :
()1

 - 1سورة يوسف آية .55 :
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أخيرا في قولو :فمن رغب عن سنتي فليس مني ،قاؿ اإلماـ الشاطبي رحمو اهلل تعالى :وىذه
ً
طمعا في التزود من الخير،
العبارة أشد شيء في اإلنكار ،فمن رغب عن سنتي فليس مني ،ىم أتوا ً
لكن ألنهم خالفوا المنهج النبوي ،وأرادوا أف يكونوا كما أملت عليهم رغباتهم بين النبي -عليو

الصبلة والسبلـ -أف ىذا من الخطورة بمكاف ،فمن رغب عن سنتي -لو تكفلوا للتعبد إذا كاف على
خبلؼ السنة -فليس مني.
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الحديث السادس :يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
وعن عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :قال رسول اهلل   يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنو أغض للبصر وأحصن للفرج،
ومن مل يستطع فعليو بالصوم فإنو لو وجاء  متفق عليو.
ػػػػػػ

قولو :يا معشر الشباب فيو عناية اإلسبلـ بهذه المرحلة؛ ذلك ألف الشباب أو مرحلة الشباب ىي

أخصب مراحل العمر ،فيها يبني المرء شخصيتو ،ويشق طريقو؛ ولذا كثرت النصوص الشرعية المتعلقة

بهذه المرحلة العمرية ،ومن ذلك قوؿ النبي   سبعة يظلهم اهلل في ظلو  فقاؿ  :أو

شاب نشأ في طاعة اهلل  وكذا حديث  :يأتيكم شباب من أقطار األرض يتفقهوف في دين اهلل

خيرا  وكذلك حديث مالك بن الحويرث الذي قد سبق  :قدمنا
فإذا رأيتموىم فاستوصوا بهم ً
ونحن شببة متقاربوف  وكيف حرص النبي  عليهم واعتنى بهم وراعى مشاعرىم ،ومن ذلك

قولو 

 ال تزوؿ قدما عبد يوـ القيامة حتى يسأؿ عن أربع  وعد منها "وعن شبابو فيما

أببله".

وفي الحديث المبادرة بالزواج لتحصين الفروج ،ويتأكد ىذا لمن خشي على نفسو الفتنة وكاف

أيضا بياف خطأ من زعم أف ترؾ الزواج أفضل من
قادرا على الباءة ،القوة الجسدية والمالية ،وفيو ً
ً
كثيرا ما يحث على الزواج ،وكاف أكثر ىذه األمة
الزواج؛ ألف ترؾ الزواج يشغل ،فلقد كاف النبي ً 

نساء ىو 
ً

بحكم ما خصو اهلل -جل وعبل -بو ،وحث على الزواج فقاؿ  :تزوجوا الودود

الولود فإني مكاثر بكم األمم . 

وأما ما يحتج بهم بعضهم من كوف بعض العلماء لم يتزوجوا فيحمل على أمور :إما لعدـ قدرتهم،

أيضا العناية بشأف
أو لعدـ تفرغهم ،أو لرأي رأوه ،لكنو خبلؼ الرأي الصحيح ،وفي الحديث ً
الجوارح ،أغض للبصر ،وأحصن للفرج ،العناية بشأف الجوارح ،ولهذا جاءت النصوص الكريمة في
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1

القرآف الكريم بالعناية بالجوارح) (            :
2

 

3

 ) (     ) (   اللساف ،السمع       :
5

(4

) البصر. ) (           :
وقولو :ومن لم يستطع فعليو بالصوـ ،دليل أف اإلنساف قد يرغب بالزواج لكن ال يستطيعو،

مخرجا آخر ،فعليو بالصوـ فإنو لو
يعجز ،متطلبات الزواج الحياتية قد يعجز عنها ،فجعل لك الشرع
ً
وجاء :حصانة ،فإنو لو وجاء ،وكثير من الناس يستعيض بالصوـ إذا عجز عن الزواج فتكسر شهوتو،

تكسر شهوتو فيدرأ عنو شر كثير ،وبعض الناس يفتح لنفسو بابًا من الحراـ ،فقد يكوف قويا في شهوتو

عاجزا عن الزواج ،ومع ىذا يلجأ إلى طرؽ محرمة ،كاالستمناء أو كإشباع النظر في الصور،
ويكوف ً
وىذا حراـ ال يجوز؛ ولهذا استدؿ بعض العلماء بهذا الحديث ،وباآلية في المعارج وفي المؤمنوف :
    

6

) ( 

        

7

 ) (   على تحريم االستمناء.
 - 1سورة ق آية .18 :
 - 2سورة االنفطار آية .10 :
 - 3سورة االنفطار آية .11 :
 - 4سورة القصص آية .55 :
 - 5سورة النور آية .30 :
 - 6سورة المؤمنون آية .5 :
 - 7سورة المؤمنون آية .6 :
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استطعت

فإنػو





مػاء

الحياة

يصب

في

األرحػاـ



وطلبة العلم أولى الناس بالزواج ،ألف الزواج يهيئ لهم راحة نفسية وبدنية فيستطيعوف أف يتعلموا

أيضا
وأف يعلموا ،فإذا قصرت بهم النفقة فيلجئوا إلى الوسيلة الشرعية األخرى وىي الصوـ ،وفيو ً

البعد عن كل ما يثير الشهوة ،وبخاصة إذا علم اإلنساف من نفسو الضعف ،وبخاصة في ىذا الزمن
كثرت فيو إثارة الشهوات المسموعة والمقروءة والمرئية ،وعودا على بدء طلبة العلم أولى الناس بهذا

األمر يعني بالزواج ،وقد ذكر غير واحد من المختصين في الدراسات االجتماعية ،أف اإلنساف

المتزوج المستقر في حي اتو ينتج أكثر ،وىذا يؤكده ما جاء في النصوص الشرعية من الحث على
الزواج؛ ألف اهلل ركب في بني آدـ شهوات ،وجعل لهذه الشهوات أماكن ،وجبلة اإلنساف على ىذه

الشهوة ،يؤجر إف وضعها في حبلؿ ،ويؤزر إف وضعها في حراـ.
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الحديث السابع :خيركم خيركم ألىلو وأنا خيركم ألىلي
وعن أم ادلؤمنُت عائشة -رضي اهلل تعاىل عنها -قالت :قال رسول اهلل  
خَتكم خَتكم ألىلو وأنا خَتكم ألىلي  أخرجو الًتمذي.
ػػػػػػ

فيو كماؿ دين اإلسبلـ ،وأنو أعطى كل ذي حق حقو ،وفيو كماؿ خلق النبي  فيو كماؿ خلق

النبي  الذي لم تُغفلو أعباء الرسالة وأمور األمة عن رعاية أىلو ،بل كما قاؿ ىنا  :خيركم
خيركم ألىلو وأنا خيركم ألىلي  وفيو أف القياـ بحق األىل من التعبد هلل تعالى ،من التعبد هلل
أوال من الواجب الشرعي عليك.
تعالى أف تقوـ بحق األىل؛ ألف ذلك ً

وثانيًا :إذا نويت بذلك إسعاد أىلك وإكماؿ حاجياتهم قربة إلى اهلل فأنت مأجور ،كاف بعض
السلف يقوؿ ،واهلل إني ألتقرب إلى اهلل بإخراج القمائم من بيتي ،ألف النية تجعل العادة عبادة ،ولهذا

على دعاة الخير التأدب بهذا.

وفيو الرد على من زعم أف دعوة الناس وأف نشره للعلم ،أو أف طلبو للعلم يمنعو من القياـ بحق

شغبل ،كاف يدعوا
أىلو ،ىذا من الجهل ،ومن عدـ البصيرة؛ فالنبي عليو الصبلة والسبلـ أكثر الناس ً
الناس ،ويستقبل الوفود ،ويَ ِسم إبل الصدقة ،ويحضر جنائز المسلمين وقد يشيعها معهم ،ويعود
المرضى ،ويقسم الصدقات بين الناس ،وتأخذ الجارية بيده إلى أعالي المدينة ،ليقضي حاجتها ،ومع
إذا فعلى طالب العلم أف يعنى بهذا،
ىذا كلو يقوؿ  :خيركم خيركم ألىلو وأنا خيركم ألىلي ً 
وأما السبب ىو الفوضوية في الوقت ،والفوضوية في الخروج أو الدخوؿ في المنزؿ ،والفوضوية في
عدـ ترتيب المشاغل ،كم من طالب علم غير متزوج ومخدوـ ،ولكنو ال يحصل إال القليل ،وكم من

طالب علم عنده زوجتو وأوالد ومسئولية لكنو يحصل الكثير ،وىنا بوادر التوفيق من اهلل -جل وعبل -
ومستحقو.
تظهر فيمن لزـ المسلك الشرعي ،وأعطى كل ذي حقو
َ

أيضا أف العناية بشأف األىل من أسباب التوفيق اإللهي ،أف العناية بشأف األىل من
وفي الحديث ً

آنفا من الواجبات
أسباب التوفيق اإللهي ،وىذا مشاىد ومسموع في القياـ بحق األىل كما تقدـ ً

الشرعية ،وإذا قاـ بو العبد تقربًا إلى اهلل -تعالى -وفيو ىمة للتزود من العلم أعانو اهلل -جل وعبل-
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على جميع شئونو ،وعلى جميع حوائجو ،أما إىماؿ البيوت وتضييع األوالد بدعوى التفرغ،

فهذا مأزور وليس بمأجور.
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الحديث الثامن :أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخبلقا
وعن أيب سعيد اخلدري -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :قال رسول اهلل  
أكمل ادلؤمنُت إديانًا أحسنهم أخالقًا ادلوطئون أكنافًا الذين يألفون ويؤلفون ،وليس منا
من ال يألف وال يؤلف  أخرجو الطباين يف األوسط والصغَت ،والبيهقي يف شعب
اإلديان.
ػػػػػػ

قولو " أكمل المؤمنين إيمانًا" فيو أف اإليماف يزيد وينقص كما ىو مقرر عند أىل السنة
والجماعة ،يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

وقولو 
خلقا" .جاءت األحاديث الكثيرة في حسن الخلق والجميع
قولو " أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم ً

خلقا" فيو عظيم شأف حسن الخلق ،ويقابلو عظيم قبح سوء الخلق ،ولهذا
"أحسنهم ً

يحفظها ،وقد ذكر بعض أىل العلم كلمة جميلة عند قولو جل وعبل       :
(1

) فيو بياف منزلة حسن الخلق لوصف اهلل -جل وعبل -لنبيو  بتلك الصفة ،قاؿ بعض أىل العلم:

تعظيم العظماء للشيء يدؿ على توغلو في العظمة ،فكيف إذا كاف المعظم أعظم عظيم وىو اهلل جل

أيضا تفاوت الناس في حسن الخلق ،أكمل المؤمنين إيمانًا
وعبل ،وإنك لعلى خلق عظيم ،وفيو ً
خلقا ،ىناؾ من يقل ،والتفاوت درجات.
أحسنهم ً
وقولو" :الموطئوف أكنافًا" توطئة لين وتواضع ،الذين يألفوف ويؤلفوف ،قاؿ   المؤمن يألف

ويؤلف وال خير فيمن ال يألف وال يؤلف  فيو أف على دعاة الخير أف يكونوا أولى الناس بحسن
الخلق ،ليألفهم الناس ،وألف من أسباب قبوؿ دعوة الخير محبة الناس لمن دعاىم ،وحسن خلق

الداعي لهم يهيئهم لقبوؿ دعوتو ،بل لمحبة دعوتو ،كما أف سوء الخلق ينفرىم عن دعوتو.
 - 1سورة القمم آية .4 :
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ومن لطيف ما يذكر ما ساقو الذىبي عن بعضهم قاؿ :إف الرجل السيئ في خلقو إذا دخل منزلو

توارى عنو أوالده ،واختفى أىلو حتى إف قطو ينزوي في الجدار من سوء خلقو ،فهذا دليل على أف

سوء الخلق تتعدى مضرتو وأثره ،قاؿ 

 إف الرجل ليدرؾ بحسن خلقو درجة القائم بالليل

الصائم بالنهار  بعض الناس قد يكوف قليل البضاعة العلمية ،لكن بحسن خلقو ،وطيب معشره،
ولكونو يألف ويؤلف يؤثر في جلسائو ،في سامعيو ،في رائيو ،وبعض الناس قد يكوف كثير البضاعة

فصيح الكبلـ بليغ العبارة ،لكن لسوء خلقو نفر الناس عنو ،وأبغض الناس الحق بسببو ،فليكن ىذا

على داعي الخير أف يضعو نصب عينيو ،ولهذا كاف من دعاء النبي 
اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي  وكذا قولو  وىو أحسن الناس أخبلقًا  :اللهم
في الحديث الحسن :

اىدنا ألحسن األخبلؽ ال يهدي ألحسنها إال أنت ،واصرؼ عنا سيئها ال يصرؼ عنا سيئها إال أنت

.

وفي قولو" :ال خير فيمن ال يألف وال يؤلف" الحذر من تنفير الناس ،ومن الجهالة بمكاف أف

بعض الناس ال يراعي ىذا األمر ،ويقوؿ :ال بد من بياف الحق ولو سخط الساخطوف ،نعم ،ىذا ال

خبلؼ فيو ،لكن ال يشفع لكبلمك ىذا أف تسلك تنفير الناس عن قبوؿ دعوتك بخشونة في ألفاظك

يسيرا بفضل اهلل ،كما
وسوء أخبلقك ،األسلوب الحسن يجعل البعيد قريبًا بفضل اهلل ،ويجعل العسير ً
يسيرا ،وكم من
أف ضده من سوء الخلق يجعل القريب ً
بعيدا ،كم من سوء خلق بعد قريبا ،وعسر ً
عسيرا بفضل اهلل جل وعبل ،فلزوـ على من علم من نفسو ومن خلقو أف
حسن خلق قرب ً
بعيدا ويسر ً
الناس ينفروف عنو أف يجاىد نفسو ،وأف يوطن نفسو ،وأف يكثر من الدعاء.

ويستحسن ىنا ذكر النظرية الباطلة التي يزعم بعض ُمنَظريها ،أف اإلنساف ال يستطيع أف يغير
أخبلقو بل يكوف كالحمل الوديع أو كالسبع المفترس ،بعض الفبلسفة اسبينوزا وغيره مبلحدة زعموا

وعقبل ،فالكافر يسلم ،والمسلم قد يكفر،
شرعا ً
أف األخبلؽ ال تقبل التغير ،وىذه النظرية باطلة ً
تغيرت عقائد وأدياف أال تتغير أخبلؽ؟! ومن أسباب تغيير األخبلؽ قولو عليو الصبلة والسبلـ :

إنما العلم بالتعلم ،وإنما الحلم بالتحلم ،ومن يتحر الخير يُػ ْعطَو  تفعل ،بذؿ األسباب استفراغ
الجهد من يتحر الخير يعطو ،ومن يتوؽ الشر يوقو ،فشاىد القوؿ أف على طلبة العلم وعلى دعاة
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الخير أف يراعوا ىذا الجانب؛ فقد كاف نبينا -عليو الصبلة والسبلـ -أكمل الناس ً

في مجتمعنا أو نرى
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قليبل ،كما أنا نرى أف
فيمن نعاصر ونعاشر من يؤثر على الناس بسمتو ووقاره ،ولو كاف علمو ً
بعض الناس قد يكوف عنده علم يتميز بين أقرانو ،لكن سوء الخلق حرمو وحرـ غيره من خير كثير.

أقف عند ىذا الحد واهلل تعالى أعلم ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على رسوؿ اهلل ،والحمد هلل الذي

بنعمتو تتم الصالحات.
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الحديث التاسع :من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ،فإف لم يستطع فبلسانو
بسم اهلل الرمحن الرحيم .احلمد هلل رب العادلُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
وعلى آلو وصحبو أمجعُت ،قال ادلؤلف حفظو اهلل تعاىل:
عن أيب سعيد اخلدري  -رضي اهلل تعاىل عنو  -قال :قال رسول اهلل   من
منكرا فليغَته بيده ،فإن مل يستطع فبلسانو ،فإن مل يستطع فبقلبو وذلك
رأى منكم ً

أضعف اإلديان  أخرجو مسلم.
ػػػػػػ

أوال قرأ الشيخ فهد فقاؿ :قاؿ
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على رسوؿ اهلل أما بعدً :
المؤلف ،وىنا فائدة يفرقوف بين المصنف والمؤلف فيقولوف :المؤلف ىو الذي يجمع ،والمصنف ىو
الذي ينحت من ذىنو ،فإذا كاف الكتاب عبارة عن جمع ألحاديث أو لنقوالت فاألحسن أف يقاؿ كما

قاؿ الشيخ قاؿ المؤلف؛ ألف التأليف ىو الجمع :
     



()1

        

باب ،تأليف القرآف،
يعني ماذا؟ جمع ،وفي البخاري قاؿٌ ،

يعني ماذا؟ يعني جمع القرآف ،أما التصنيف فهو أف يكتب الكاتب من ذىنو ،وال مشاحة في

االصطبلح ،واألمر في ذلك سهل.

ىذا الحديث من أعظم األحاديث ،بل قاؿ :قد قاؿ بعضهم :ىذا الحديث جمع اإلسبلـ كلو؛

ألف اإلسبلـ أمر بمعروؼ ونهي عن منكر ،فكل أحكاـ اإلسبلـ تدؿ على الفضائل ،وفي المقابل
تنهى عن الرذائل.

 - 1سورة األنفال آية .63 :
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علما ،فكل
قولو" :من رأى" فيو أف ذلك يشمل من رأى سواء رأى بعينو الباصرة ،أـ بلغو الخبر ً

منكرا وعنده قدرة ،فعليو أف يسعى في تغيير ذلك المنكر ،وفيو أف المنكر يختلف
من رأى أو سمع ً

بحسب المغير لو ،فمن الن اس من يقدر على تغيير المنكر بيده ،شريطة أف يكوف في ذلك أمراف:
القدرة على ذلك ،وعدـ حصوؿ المفسدة الكبرى في ذلك ،من الناس من يستطيع أف يغير بلسانو

بحسب المنكر ،ومن الناس من يعجز فبل يستطيع التغيير ال بلسانو ،ومن باب أولى ال يستطيع بيده،

وىنا قاعدة أو ىنا ضاب ط ذكره بعض أىل العلم ،قاؿ :عند تغيير المنكر أو أحواؿ تغيير المنكر على

أربعة أقساـ:

إما أف يغير المنكر ويحل محلو منكر أكبر منو ،وىذا ال يجوز؛ ألف ىذا إزالة مفسدة ترتب على

إزالة تلك المفسدة الصغرى مفسدة ماذا؟ مفسدة كبرى ،ىذا ال يجوز ،يبقى المنكر على ىيئتو إذا

فليبق على ىيئتو؛ ولذا يذكر أف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية لما دخل جنود
ترتب على تغييره منكر أكبر َ

التتار دمشق أو الشاـ كانوا يشربوف الخمر فيتساقطوف أو ينتشوف ،ويتركوف القتاؿ ،فكأف بعض

تبلميذ شيخ اإلسبلـ أو بعض المسلمين يريد أف يكسر دناف الخمر أف يريق الخمر فكاف يقوؿ لهم
دعوىم ،إذا شربوا سكروا وغفلوا عنا ،فإذا أفاقوا قتلوا المسلمين .إذف:

الحاؿ األولى :أف يترتب على تغيير المنكر منكر أكبر وىذا ال يجوز.
الحالة الثانية :أف يترتب على تغيير المنكر منكر أصغر ،يعني ِ
ف شيء من المنكر وىذا يجب
يخ ّ

على من قدر عليو.

الحاؿ الثالثة :أف يزوؿ المنكر بالكلية ،وال يترتب في ذلك شيء ،وىذا أوجب.
الحاؿ الرابعة :أف يزوؿ المنكر ويترتب في مكانو منكر ٍ
مساو لو ،يقولوف :وىذه بحسب حاؿ

مثبل،
قوما يروف مجبلت ً
المحتسب المغير ،أحيانًا على سبيل المثاؿ مثل بعض المعاصرين بأف ترى ً
ىذه المجبلت فيها ُشبَو عقدية تشكك في الصحابة ،وتقدح في عدالة الصحابة األطهار ،وترمي
عموما وثوابتو ،وىناؾ مجبلت فيها قصص ،إما
أمهات المؤمنين وتشكك في مسلمات اإلسبلـ
ً
قصص خرافات وماجنة وغزؿ ،وال بد من بقاء إحدى المجلتين ،من أخطر على القراء األولى ّوال
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الثانية؟ األولى ال شك وال ريب؛ ألنها فتن شبهات ،أما األخرى فتن ماذا؟ شهوات ،تدرأ شر األولى
وتبقى الثانية ليس ألف
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فيها خير لكن ألنها أقل شرا ،والعرب إذا فرقت بين الشرين ،ما تقوؿ ىذا أحسن من ىذا،

تقوؿ ىذا أقل شرا من ىذا.

أيضا أف براءة الذمة ال تستلزـ إزالة المنكر ،بل ذلك مرىوف باالستطاعة ،ومن ىنا
وفي الحديث ً

يظهر خطأ بعض الناس ،يوجب على الناس أف يسعوا في تغيير المنكر ،ويلزـ نفسو بذلك مع علمو

بأنو ال يستطيع ،مع علمو بأنو سيترتب مضرات أو ضرر أكبر ومضرات كبرى ،ىذا ال يجب عليو أف
يأمر الناس بما لم يستطيعوا :
  

()2

      

1

) ( 

     

؛ ولهذا من ضعف الفقو والسياسة الشرعية أف بعض الناس يرى أنو من الزـ األمر أف

يتغير المنكر ولو ترتب ما ترتب ،وىذا من الجهل :
3

       

4

 ) (  ماذا؟ . ) (      
أيضا
أيضا كماؿ الشريعة وسماحتها حيث لم تكلف المسلم بما ال يستطيع ،وفي الحديث ً
وفيو ً

أف اإلي ماف قوؿ وعمل واعتقاد ،كما قرر ذلك أىل السنة والجماعة ،فالقوؿ من أين نأخذه ،من قولو:

أيضا أف
بلسانو ،والعمل من قولو :بيده ،واالعتقاد عمل القلب من قولو ماذا؟ فبقلبو ،وفي الحديث ً

اإليماف يزيد وينقص بحسب حاؿ الشخص.
وىنا مسائل أذكرىا باختصار:

المسألة األولى :ال يجوز إنكار الشيء أو األمر إال بأمرين:

 - 1سورة البقرة آية .286 :
 - 2سورة الطالق آية .7 :
 - 3سورة األنعام آية .108 :
 - 4سورة األنعام آية .108 :
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األمر األوؿ :أف يتحقق المغير أف ذلك األمر منكر.

منكرا في حق الفاعل.
واألمر الثاني :أف يكوف ذلك األمر ً

رجبل يأكل في رمضاف ىذا منكر،
والثالث :أال يترتب على ذلك مضرة أكبر ،مثاؿ ذلك :رأيت ً

مسافرا ،قد
منكرا في حق الفاعل كيف ذلك؟ قد يكوف اآلكل ماذا؟
ً
لكن قد يكوف ىذا المنكر ليس ً

يضا ،قد يكوف ناسيا ،فالمرض والسفر لو ذلك ،لكن النسياف ال ،ىو منكر في حقو أنو ال
يكوف مر ً

يجوز ،لكن كوف أف اآلكل مسافر أو مريض يحق لو ذلك ،لكن إذا كاف يأكل أماـ الناس في مجتمع

جميع أىلو صياـ ،فهنا يقاؿ :ينبغي احتر ًاما لمشاعر الناس عدـ األكل ،وأف ال يترتب منكر أكبر،
منكرا إما بكذب أو بسب وتعلم أنك لو نهيتو في ىذا الحاؿ سيترتب عليك أمر
ترى ً
رجبل يفعل ً

أكبر ،إما أف يسب دينك ،أو أف يسب نبيك ،أو أف يسب الصحابة ،أو أف يسب أىل السنة ،المهم
سيترتب منكر أكبر ،فمن السياسة الشرعية فقو ىذه المسائل؛ ألف الغرض تغيير المنكر ال إحداث

منكر أكبر.

أيضا من مسائل تغيير المنكر لم يستطع تغيير المنكر ال بيده وال بلسانو وال بقلبو ،ىناؾ مرتبة
ً
رابعة جاءت في القرآف والسنة ،والسنة يفسر بعضها بعضا ،في قولو جل وعبل :
  



()1

ماذا؟ 

  

         
2

 ) (      قاؿ   من كاف يؤمن باهلل واليوـ اآلخر فبل يجلس
على مائدة يدار عليها الخمر  ماذا نستفيد من ىذه النصوص؟ أف بعد تغيير المنكر بالقلب

يستلزـ ماذا؟ المفارقة ،أما قوؿ بعض الناس :أنا كاره بقلبي لكني أجلس فأسمع ىذا المنكر وأرى

ىذا المنكر ،ىذا ال يسوغ لو الجلوس ،بل ىو مشارؾ لو في ذلك.
 - 1سورة األنعام آية .68 :
 - 2سورة األنعام آية .68 :
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ثم يقاؿ :أعظم المنكرات التي يجب تغييرىا ،ما تعلق بأمور الشبهات من البدع ،وما يقدح في

جناب التوحيد ،وما يت بع ذلك ،وشعيرة األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر قاـ بها األنبياء عليهم

الصبلة والسبلـ كلهم ،وكانت تلك الشعيرة أساس دعوتهم.

ودعاة الخير أولى الناس بإحياء ىذه الشعيرة ،أعني األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ،وما

ضعفت مجتمعات المسلمين إال بتفريط كثير من دعاة اإلصبلح في ىذه الشعيرة ،نعم يعنوف

بمنكرات ،لكن ىناؾ ما ىو أولى منها.

في بعض مجتمعات المسلمين ،الشرؾ قد ضرب أطنابو ،وقد رفع راياتو ،والتوحيد قد يكوف

غريبًا ،التوحيد الصافي ،ومما أعاف على غربتو بعض من يتولى دعوة اإلصبلح ،بعضهم يغلب جانب

باال لجانب الشبهات ،بل يزعم أف تغيير المنكرات العقدية فيها تفريق لؤلمة ،وما
الشهوات ،وال يلقي ً
علم ىذا المسكين أنو بقولو ىذا يفرؽ األمة ،المسلموف فيهم خير كثير ،وفِطَرىم تحب الخير
وتبحث عن الخير ،لكن إذا بلوا بمن حجب عنهم الخير بزعم اإلصبلح ىنا تكوف المصيبة ،فيا دعاة

الخير أنتم من ببلد شتى ،وقد تحملتم أمانة العلم ،ومجتمعاتكم وأمتكم تنتظر منكم.

ذىبت إلى غير بلدؾ ورأيت في بعض الببلد أنك قد ال تصلي في الغالب في مسجد بل تصلي

في الحدائق أو في الفنادؽ لكثرة األضرحة ،وكثرة الشركيات والبدع العقدية ،وإذا جالست ىؤالء

العامة ،وجدت أف قلوب هم طيبة ،وأنهم يحبوف الخير ،ويتقبلوف ،لكن علماء السوء فرطوا أو تعمدوا
صرفهم ،إذف فأولى الناس بإصبلح الناس بعد توفيق اهلل أنتم ،يا من تتحملوف أمانة العلم ..دخلت في
بلد ،في قرية يظهر عليها آثار الفقر والمرض ،وإذا بمبنى شاىق ،مبنى رفيع بالنسبة لبيوت القرية،

وعليو أثر االعتناء ،فدخلت مع -الصاحب -أو مع صاحبي ،وإذا بضريح ،والرمل منتقى ومصفى،
والرائحة الزكية على ستار الضريح ،وإذا برجل ساجد ،سجود في الضريح ،فقلت لو :يا ىذا قم ،ىذا

الميت ال ينفع نفسو فضبل عن أف ينفع غيره ،فقاـ المسكين ونظر إلي واستغرب ورجع ،فسألت

صاحبي -وىو من أىل البلد :-لماذا الرجل خائف ورجع ىناؾ؟ قاؿ :ألنو ُربي ونُشئ على أف من
أىاف ىذا الولي أو شكك في قدرة منفعتو للناس أنو تنزؿ صاعقة عليو ،فهو يبتعد حتى ما تصيبو
الصاعقة منك.
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مسكين ،لو وجو ىذا للتوحيد الصافي لرأيتو من أحرص الناس ،ومن أحب الناس للتوحيد.

إذف ما قامت تلك البدعة العقدية إال بتفريط كثير من دعاة اإلصبلح ،ال نتشاءـ ،حاشا وكبل،

ولكن على المسلم أف يسعى إلى الخير جهده كما قاؿ:

على المرء أف يسعى إلى الخير جهده وليس



عليػػو

أف

تتػم

المقػػاصد

التغيير لمنكرات الشبهات أولى وأوجب وأجدر ،لكن بالعلم ،باإلخبلص هلل تعالى وبالعلم في

طريقة اإلنكار ،نعم.
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الحديث العاشر :إف اهلل رفيق يحب الرفق في األمر كلو
وعن عائشة -رضي اهلل تعاىل عنها -قالت  :استأذن رىط من اليهود على
النيب  فقالوا :السام عليكم ،فقلت :بل عليكم السام واللعنة ،فقال يا عائشة :إن
اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر كلو ،قلت :أومل تسمع ما قالوا ،قال :قلت :وعليكم
 أخرجو البخاري.
وعنها قالت :قال رسول اهلل  يا عائشة  :إن اهلل رفيق حيب الرفق ،ويعطي
على الرفق ما ال يعطي على العنف ،وما ال يعطي على ما سواه  أخرجو مسلم.
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قوؿ اليهود :الساـ عليكم؛ فيو أف حقد اليهود عظيم ،وفيو أف اليهود قوـ بهت ،وفيو عظيم بغض

اليهود للنبي  ولدينو ،وألمتو عموما ،وفيو أنو إذا كاف أعداء اإلسبلـ يقدحوف في النبي 

في

حياتو بل وبمحضره فليس غريبا عليهم أف يقدحوا فيو بعد مماتو؛ ولهذا ما حصل من قدح في النبي

عليو الصبلة والسبلـ -على تقادـ األزماف ليس غريبا ،فقد قدحوا فيو بمحضره  وىذا دليل علىعظم دينو ،وعظم شأف النبي  وفيو أيضا أف شانئ النبي -عليو الصبلة والسبلـ -وأف القادح فيو

والذاـ لو أنو ىو الخاسر ،وليس ىذا مقصورا على النبي عليو الصبلة والسبلـ ،بل وفي حقو آكد ،ثم
ّ
أيضا في حق من نصر سنتو واتبع ىديو :

     



()1

كل من

آمن وسلك السبيل السوي.

وفيو أيضا عظيم كيد أىل الضبلؿ ،وأنهم قد يؤذوف داعية الخير ،ولو في عقر داره ،انظر :جاءوا

إلى النبي -عليو الصبلة والسبلـ -في بيتو ،أضيافا عليو ،وكاف -عليو السبلـ -أكرـ الناس،

 - 1سورة الروم آية .47 :

45

شرح األربعين في التربية والمنهج
فأدخلهم في داره ،ومع ىذا آذوه بالقوؿ ،كما آذوه من قبل ومن بعد بالفعل ،وعلى داعي الخير أف
يوطن
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نفسو ،قد يؤذى في بيتو ،يهاف في شخصو ،في سمعتو ،فإذا كاف على خير فبل ضير ،وفيو أيضا

في قولو عليو الصبلة والسبلـ  :إف اهلل رفيق يحب الرفق في األمر كلو  فيو أف من أسماء اهلل

الرفيق  :إف اهلل رفيق يحب الرفق في األمر كلو  وفيو فضل الرفق ،والتأني في األمر قبل

القطع فيو ،وبخاصة في دعاة الخير ،تأف قبل أف تدعو ،تبصر فيما ستقوؿ وفيما ستعمل ،كم من

إشاعة بنى عليها بعض الناس أمورا فزادوا الفساد فسادا ،ولو أنهم ترفقوا وترووا وتأنوا لصلح العطب

وزاؿ الشر والفساد:
قػد

يدرؾ

المتأني

بعض

حاجتو





وقد

يكوف

مع

المستعجل

الزلػل



وخير من قوؿ الشاعر قوؿ نبي اهلل   إف اهلل رفيق يحب الرفق في األمر كلو  وكذا

قولو   إذا أراد اهلل بأىل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق  وكذا قولو 
الرفق يحرـ الخير في األمر كلو  وكذا قولو  في حديث قالو ابن القيم في إعبلـ الموقعين
إسناده جيد  :التأني من اهلل ،والعجلة من الشيطاف  وكذا قولو   التؤدة في كل شيء
 من يحرـ

خير ،إال في أمر اآلخرة  التؤدة الترفق ،وليس المراد أف تأخذ األمور جزافا ،ولكن تبادر وتسارع
إلى فعل الخير ببصيرة ،بعلم وبصيرة ،وفيو إثبات صفة الرفق هلل تعالى ،والمحبة؛ إثبات صفة المحبة

هلل تعالى ،يحب الرفق في األمر كلو ،وفيو أف في الرفق حصوؿ الخير للداعي والمدعوين ،كما أف في

العنف حصوؿ الضرر للداعي والمدعوين ،فعلى داعية الخير أف يترفق ،وليس المراد أف يتقاعس وأف

يتكاسل ،ال ،الترفق أف يأخذ األمر بروية ،وأف ال يتسرع فيندـ ويعض أصابع الندـ .نعم.
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الحديث الحادي عشر :ال تلعنوه ،فواهلل ما علمت إال أنو يحب اهلل ورسولو
وعن عمر بن اخلطاب -رضي اهلل تعاىل عنو  :-أن رجال على عهد النيب 
كان امسو عبد اهلل وكان يلقب محارا ،وكان يضحك رسول اهلل  وكان النيب  قد
جلده يف الشراب ،فأيت بو يوما فأمر بو فجلد ،فقال رجل من القوم :اللهم العنو ،ما
أكثر ما يؤتى بو ،فقال النيب  ال تلعنوه؛ فواهلل ما علمت إنو حيب اهلل ورسولو 
أخرجو البخاري.
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واهلل ما علمت أيش عندؾ؟ إنو يحب اهلل ورسولو ،أي :واهلل ما علمت إال أنو يحب اهلل ورسولو.

الشاىد في قولو :كاف يضحك رسوؿ اهلل  فيو سماحة خلق النبي 

سماحة خلق النبي عليو

الصبلة والسبلـ ،رءوؼ رحيم ومن رأفتو أنو يضحك مع أصحابو ،ويتبسم معهم ويتبسط التبسط

المحمود ،أيض ا وفيو الرد على من زعم أف الضحك والتبسم ال يليق بأىل العلم والوقار ودعاة الخير،
بعض الناس يمنع أو يتحرج من الضحك ديانة ،بل وينكر على من ضحك ،ويرى أف ذلك مما ينقص

الهيبة ،وما يخرـ المروءة ،وىذا من الجهل؛ فالنبي -عليو الصبلة والسبلـ -كاف يضحك ويتبسم

ويتبسط مع أصحابو -رضي اهلل تعالى عنهم -لكن ذكر أىل العلم أف الضحك والتبسم على قسمين:

قسم مذموـ :وىو الذي يخرج بو اإلنساف عن حد المروءة ،ال تراه إال ضاحكا متمسخرا ،كثير

الضحك في كل مجلس ،ال يفرؽ في جميع األحواؿ ،فهذا مذموـ  ،إياؾ وكثرة الضحك؛ فإف

كثرة الضحك تميت القلب  حديث أبي ىريرة رضي اهلل تعالى عنو.

أما الضحك المحمود :ىو الضحك بقدر ،فيو إدخاؿ السرور من غير تمسخر أو تنقص ،ومما

يأتي في بعض السير ،بعض التراجم ،قولهم عن بعض المترجمين :لم يُػ َر ضاحكا أو لم ير يتبسم قط،
في الغالب أف أىل العلم ينتقدوف ىذا األمر ،فيقولوف :النبي -عليو الصبلة والسبلـ -أكمل المؤمنين

أخبلقا ،وأعظمهم ىيبة ومهابة ،ومع ىذا لم يكن على ىذا الهدي ،أو على ىذا النهج من عدـ
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قرأ في شمائل الترمذي أو في غيرىا رأى تنوع أحواؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ ،ودعاة الخير

أولى الناس بهذا ،في مجلس يتبسطوف ،فيو دعابة ،مجلس فيو حزـ ،مجلس فيو نوع من الترويح،
مجلس فيو علم وجد وإنكار وأمر؛ ولهذا تقرأ في فهارس شمائل الترمذي باب في ضحكو  باب
في تبسمو  باب في بكائو  باب في غضبو  باب في فرحو  وىكذا ،والحكيم ىو الذي
يضع األمور مواضعها ،الضحك موطن الضحك ،والغضب موطن الغضب.

أما التقطيب والعبوس والنفور من األنس والترويح فهذا يأباه اإلسبلـ وىدي اإلسبلـ ،وفيو أيضا

أف غلبة الدعابة على رجل ال تنقص من شخصو ،فهنا قاؿ :كاف يُضحك رسوؿ اهلل  يتمايز الناس
يتفاوتوف ،فقد يغلب على بعضهم الدعابة ،كما يغلب على بعضهم الغضب ،يغلب على بعضهم

الصمت ،يغلب على بعضهم الوقار ،فالناس أجناس ،ونحن نعلم في مجالسنا وفي مجتمعاتنا أناس
تغلب عليهم الدعابة ،لكن شريطة أف ال تخرج تلك الدعابة إلى محظور شرعي ،فهذا الصحابي

الجليل كاف يضحك النبي عليو الصبلة والسبلـ.

من المعلوـ أف إقرار النبي عليو السبلـ لو دليل على أنو لم يكن في ضحكو يرتكب محظورا،

يعني تهكما بأحد ،أو قدحا في أحد ،لهذا بعض الناس إذا غلب عليو الدعابة فبل ينكر عليو إذا كاف

بقدر ،ولم يجرح أو لم يجرح دعابتو بمحظور شرعي ،وقولو :كاف يلقب في األوؿ حمارا ،جواز

تلقيب الرجل باسم الحيواف ،أو بأي اسم إذا كاف يؤثر فيو ،ولم يكن في االسم محظور شرعي،

فبعض الناس يحب ىذا اللقب الذي اشتهر بو ،بل بعض الناس لم يعرؼ إال بلقبو ،وغاب اسمو ،وىنا
أذكر أمرا ،نَػ َق َد بعض الناس من دعاة الشعوبية إطبلؽ أسماء الحيوانات على العرب ،أو تسمي
العرب ،ليس ىذا من دعوة القومية حاش وكبل ،لكن فائدة علمية ،ذكر ابن قتيبة وغيره ،أف العرب لما

سمت بهذه األسماء أخذت أفضل أوصافها فسمت بجحش وبحمار ،وبجمل ،وبذئب ،لقوتو،
لتحملو ،وما شاكل ذلك ،كما أف الغراب اسم مشهور في الرواة ،وحبيبنا الشيخ فهد قاؿ :وسمت
العرب بهذا االسم لشدة حذره ونباىتو ،فإذا كاف اإلنساف حذرا ونبيها ،فهذه منقبة ،وياما أتعبنا حذر

الشيخ فهد وتنبيهو سامحو اهلل.
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أيضا فيو في الحديث قولو :ال تلعنوه ،فواهلل ما علمت إال أنو يحب اهلل ورسولو ،فيو اإلنكار على

من خالف منهج اإلنكار ،قد يكوف المنكر المعروؼ ارتكب خطأ فينكر عليو ،ولهذا قد يخطئ

الناصح ،قد يخطئ المنكر ،الرجل الذي كاف ينصح أخاه في الحياء ،يعظ أخاه في الحياء ،ىل أقره

النبي عليو الصبلة والسبلـ ،أـ أنكر عليو ،أنكر عليو ،قاؿ :دعو ،ىو ينصح أخاه ،قصده سليم ،قاؿ:

 دعو ،فإف الحياء ال يأتي إال بخير  كذلك ىنا أخطئوا في اإلنكار عليو ،لعنوه ،ولو كاف
قصدىم اإلنكار فقد يقع صاحب تغيير المنكر في منكر آخر ،ال تلعنوه ،أيضا في الحديث الترفق
بالمنكر عليو ،ولو تكرر المنكر ،إذا ُعلِ َم منو أنو يحب الخير.
بعض المنكرين إذا رأى الشخص قد تكرر منو المنكر قد يتغير ،يفرؽ بين األشخاص ،بعض

الناس تغلبو نفسو ،ويُعلم أنو يحب الخير ،لكن النفس أمارة بالسوء ،بعض الناس ال ،تعلم أنو ال
يحب الخير ،ويتعمد تكرار المنكر ،مطاوعة لشيطانو وىواه ،ولم يُعرؼ بحب الخير ،فينبغي أف
نفرؽ ،ثم أيضا ينبغي على دعاة الخير ،أف ينظروا للمنْ َك ِر عليهم بنظرة النصح والشفقة ،تختلف
المنكرات حتى في المنكر العقدي ،يقوؿ شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل :ننظر إلى ىؤالء المخالفين بمنهج
أىل السنة والجماعة بمنظارين :بعين القدر نرحمهم ،بعين الشرع نبغضهم ،نبغضهم ألعمالهم ،لكن

نحمد اهلل أف عافانا مما ابتبلىم بو ،وندعو لهم بالتوفيق والهداية ،أيضا فيو النهي عن اللعن بغير حق.

وفي الحديث أيضا فيو ذكر ما في صاحب المعصية من خصاؿ الخير ،لعل ذلك يكوف دافعا لو

لترؾ الشر ،وأيضا لتذكير المنكرين بالترفق مع المنكر عليو ،يشرب الخمر مرارا ويجلد ،ثم لما لعن،

نهاىم عن اللعن -عليو الصبلة والسبلـ -وقاؿ  :واهلل ما علمت إال أنو يحب اهلل ورسولو 

كفر ،خبلفا لمن كفر كالخوارج ومن سار على نهجهم ،ال يكفر،
وفيو أيضا أف مرتكب الكبيرة ال يَ ُ
الخمر من كبائر الذنوب ،وتكرر شربو ،ومع ىذا لم يكفر ،بل يحب اهلل ورسولو ،فعلى دعاة الخير أف
يعلموا ىذه األصوؿ وتلك الفروع في مسائل اإلنكار ،كم من محب للخير جلب على نفسو شرا،
وجلب على المدعوين شرا ،لعدـ فقهو بهذه المسائل الشرعية العظيمة ،نعم.
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الحديث الثاني عشر :تبسمك في وجو أخيك لك صدقة
وعن أيب ذر -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :قال رسول اهلل   تبسمك يف وجو
أخيك لك صدقة ،وأمرك بادلعروف وهنيك عن ادلنكر صدقة ،وإرشادك الرجل يف أرض
الضالل لك صدقة ،وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة ،وإماطتك احلجر
والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة ،وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك صدقة
 أخرجو البخاري يف األدب ادلفرد والًتمذي وابن حبان.
ػػػػػػ

أخرجو البخاري في األدب المفرد ،األدب المفرد كتاب لئلماـ البخاري يختلف عن الصحيح،

فإذا أطلق البخاري رواه البخاري فينصرؼ إلى ماذا؟ إلى الصحيح ،وإذا أرادوا غيره قيدوه ،كرواه

البخاري في األدب المفرد ،رواه البخاري في التاريخ الكبير ،التاريخ الصغير ،التاريخ األوسط ،في

جزء القراءة خلف اإلماـ ،وىلم جرا.

قد ذكر ابن حجر فروقا ثبلثة ،أو خصائص ثبلث لؤلدب المفرد ،أف فيو أحاديث كثيرة ليست

في الصحيح ،وذكر أيضا قلة معلقاتو فيو ،وال أذكر األمر الثالث ،شاىد القوؿ :في الحديث كثرة

أبواب الخير ،كثرة أبواب الخير ،التبسم صدقة ،وتهدي الرجل الكفيف إلى مقصده صدقة ،وتميط

األذى عن الطريق صدقة ،وتأمر بالمعروؼ صدقة ،وتفرغ من دلوؾ في دلو أخيك صدقة ،الشاىد

كثرة أبواب الخير ،وفي الحديث أيضا أف النية تجعل العادة عبادة ،فأنت إذا أزلت ىذا األذى بقصد

التقرب والحصوؿ على األجر فأنت مأجور.

وفي الحديث أيضا عظيم عناية اإلسبلـ بتحقيق مبدأ التعاوف والتكاتف ،كل ىذه الخصاؿ فيها

ذلك ،التبسم يجمع الشمل ،التعاوف في إفراغك من دلوؾ في دلو أخيك يجمع الشمل ،إماطة

األذى تجمع الشمل ،دليل على المحبة والتكاتف ،األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر يجمع

الشمل ،ففي ذلك عظيم عن اية اإلسبلـ بمبدأ الترابط والتعاوف ،ودعاة الخير أولى الناس بإبراز ىذا

المبدأ ،وفي الحديث
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أيضا عدـ احتقار الخير ولو كاف يسيرا :

        

1

 ) (      والنبي  يقوؿ  :ال تحقرف من المعروؼ شيئا " شيئا" نكرة
تشمل أي شيء ،ال تحقر أي شيء من المعروؼ ،رب كلمة تفتح لك أبوابا من الخير ،رب عمل

يسير كما قاؿ ابن المبارؾ :رب عمل يسير تكبره النية.

ال تحقر شيئا من المعروؼ .أوصى اإلماـ أحمد -رحمو اهلل تعالى -أحد أبنائو فقاؿ :ما قدرت

عليو من الخير فاعملو ،فربما ال تدركو في الغد ،وال ترجئ عمل اليوـ إلى غد ،لعل غدا يأتي وأنت

ب كلمة من الخير تشجع بها طالب علم ،صدقة تدفعها في فم مسكين ،تبسم في وجو
فر ّ
فقيدُ .
مغموـ ،أمر بالمعروؼ لمن تلوث في معصية ،ىدايتك للرجل الكفيف ،تحصل أو تحظى بدعوة ،كل
ىذا خير ،وأضرب لكم مثاال واحدا أو مثالين :اإلماـ الذىبي -رحمو اهلل تعالى -كاف في أوؿ أمره
كما قرأت قصر ىمتو على التاريخ ،فكتب أو أطلع أحد أشياخو على ورقة ،على بحث لو أو على
كتابة لو ،فشيخ الذىبي أخذ الكتاب ينظر فيو ،وكاف بجانبو اإلماـ البرزالي ،فلما رأى خط الذىبي

إلي علم الحديث،
قاؿ لو :يا بني ،خطك ىذا يشبو خط المحدثين ،شجعو ،قاؿ الذىبي :فحبب اهلل ّ

حتى قاؿ السبكي :لو قاـ الذىبي على ثنية -على جبل صغير -وأُتي بالرواة من عهد النبي  إلى

عهده ،لقاؿ :ىذا فبلف ابن فبلف روى عن فبلف عن فبلف.

والبخاري ،مر إسحاؽ وىم في مجلس مذاكرة ،مجلس التحديث كاف مجلسا ،والمذاكرة مجلس

يتذاكر فيو عشرة من الطبلب سويا وخمسة سويا ،بعد ما يتفرقوف من الدرس يجتمع كل ثلة مع
بعضهم ،فمر إسحاؽ على ثلة فيها البخاري مع بعض الشبيبة ،فقاؿ :لو أف أحدكم صنف مصنفا
يجمع فيو ما صح عن النبي  . قاؿ البخاري ،فوقع ذلك في نفسي وحبب اهلل إلي ذلك  :فبل
تحقرف من المعروؼ شيئا  قولو  :تبسمك في وجو أخيك لك صدقة  أولى الناس دعاة

الخير؛ ألف تبسمهم دعوة فعلية:
 - 1سورة الزلزلة آية .8-7 :
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بشاشة وجو المرء خير من القرى فكيف الػذي يأتي بو وىو ضاحك



لو دعاؾ إنساف إلى طعاـ ،ووجهو باش ىاش ،لفرحت زيادة على فرحك بإكرامو لك ،أما لو كاف

معبسا مكفهرا ،لم يطب لك طعم الطعاـ.

أيضا نصح الناس بالرفق ،الترفق مع الناس ،التبسم في المواضع التي ترى فيها مصلحة ،ال تبخل

على الناس ،قاؿ جرير رضي اهلل تعالى عنو  :ما حجبني النبي -عليو السبلـ -منذ أسلمت ،وال

رآني إال تبسم في وجهي  أيضا يقاؿ على دعاة الخير أف يحفظوا مروءتهم أف تخرـ من الضحك

ببل قيد من غلبة جانب التمسخر ،بعض دعاة الخير ال تسمعو إال ضاحكا أو متمسخرا ،في مجالسو،

في كلماتو ،في جميع شأنو ،ىذا خروج عن المألوؼ بل ينشئ السامعين والرائين إلى النهج أو نهج
ىذا المسلك ،فليحذر طالب العلم ،أف يسن سنة سيئة.

وحفظ المروءة  ،كما قيل :المروءة والحياء يبعثاف على فعل الجميل وترؾ القبيح .فإياؾ أف تكوف

متمسخرا مضحاكا بزعم أف ذلك من ترغيب الناس ،ال ،األمر بقدر ،النبي -عليو السبلـ -أرحم
الناس بالناس ،وأعلم الناس بأحواؿ الناس ،وأحكم الناس وأفقو الناس ،عليو الصبلة والسبلـ ،وكاف

يتبسم أحيانا في مواضع فيها مصلحة ،ويغضب ويجد ويحزف ،بحسب الحاؿ.

أيضا في قولو  :وإماطتك الحجر والشوؾ والعظم عن الطريق لك صدقة  فيو كماؿ دين

اإلسبلـ وعنايتو بشئوف الدنيا والدين ،عنايتو بشئوف الدنيا والدين جميعا ،وفيو أف على دعاة الخير أف

يكونوف قدوة في جميع شئ ونهم ،ترى بعض دعاة الخير يقوـ بأفعاؿ يستقبحها الناس ،كرمي األذى

في الطريق ،رمي األوراؽ أماـ الناس ،أو يفعل ما يستقبح ،ىو يظن أف ىذا شيء ال قيمة لو ،أمر

يسير ،لكن الناس إذا رأوا ذلك منو انتقصوه ،وترتب عليو ذلك نقده في المجالس ،وقد يصل األمر
بو إلى
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الغيبة كما يحصل ،لكن إذا كاف داعي الخير محافظا على مروءتو وأخبلقو أثر في الناس بقولو

وفعلو .نعم يا شيخ.

55

شرح األربعين في التربية والمنهج

الحديث الثالث عشر :في كل ذات كبد رطبة أجر
عن أيب ىريرة -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :قال رسول اهلل   بينما رجل
ديشي بطريق اشتد عليو العطش ،فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ،مث خرج فإذا كلب يلهث
يأكل الثرى من العطش ،فقال الرجل :لقد بلغ ىذا الكلب من العطش مثل الذي كان
بلغ يب ،فنزل البئر فمأل خفو مث أمسكو بفيو ،فسقى الكلب ،فشكر اهلل لو فغفر لو،
قالوا :يا رسول اهلل ،وإن لنا يف البهائم أجرا ،فقال :نعم ،يف كل ذات كبد رطبة أجر
 متفق عليو.
ػػػػػػ

في الحديث أف لداعي الخير أف يسوؽ األخبار والقصص ،وال يثرب على من ذكر األخبار

والقصص ،بشرط أف تكوف قصصا حقة ،وأف يفيد الناس بسوقو لها بذكر العبر واالعتبار ،وفي

الحديث أيضا ،عند قولو  :لقد بلغ ىذا مثل الذي بلغ بي  فيو أف تذكر النعم يُعين على
شكرىا ،وبخاصة إذا رأى من ُح ِرَمها ،ودعاة الخير أولى الناس بهذا ،إذا أنعم اهلل عليك بالعلم،

ورأيت من جهل فاحمد اهلل ،وبلغ العلم.

فإذا كاف ىذا الرجل لما شرب وارتوى سقى الكلب ،وتذكر نعمة اهلل عليو ،فسقى حيوانا فأُ ِجر

عليو ،ما بالك بمن علم أو سقى الناس حياة القلوب ،الطعاـ حياة األبداف ،والعلم حياة القلوب،
وحياة القلوب أعظم من حياة األبداف ،كما أف موت القلوب أعظم من موت األبداف.

وفي الحديث أيضا  :السعي في عمل الخير مع كل أحد  التقرب إلى اهلل في عمل

الخير ،تقدـ قبل قليل أف إماطتك األذى صدقة ،ىنا مخلوؽ لو كبد رطبة ،روح ،كلب تؤجر عليو،
فمن باب أولى أف ال يسترخص اإلنساف عمبل فيو شيء من الخير ،ىنا صدقت نية الرجل ،وأعطى

الكلب لذاتو ،يعني لم يره أحد ولم ينتظر أجرا ،بل أعطاه ألنو شعر أف الكلب قد بلغ منو العطش
واأللم كما بلغ بو ،فكاف عاقبة أمره خيرا ،وعاقبة أمره أجرا عظيما.
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وفيو أف شكر اهلل تعالى يكوف بالقوؿ والفعل ،وحتى تكوف الفائدة كاملة ،قالوا :شكر اهلل -جل

وعبل -على أربعة أقساـ :بالقوؿ باللساف ،وبالقلب ،وبالجوارح ،وبالنعمة ذاتها.

فباللساف يلهج لسانك بشكر اهلل تعالى ،وبالقلب أف تعتقد أف كل ما تيسر لك من النعم فهو من

فضل اهلل ورحمتو ،وبالجوارح أف تسخر جوارحك في طاعة اهلل وأف تكفها عن معصية اهلل ،فهذا شكر

هلل بنعمة الجوارح ،وبالنعمة ذاتها آتاؾ اهلل ماال أنفق في طاعة اهلل ،آتاؾ اهلل علما علم الناس

كما علمك اهلل ،وفي قوؿ الصحابة :يا رسوؿ اهلل إف لنا في البهائم أجرا ،فيو حرص الصحابة على
جميع سبل الخير.

ومن ذلك أ ف على داعي الخير أف يحرص على كل سبيل يحصل بو خيرا ،وأف ال يسترخص شيئا

من ذلك ،وفي الحديث الرد على جمعيات الرفق بالحيواف ،وطالب العلم ينبغي أف يكوف على بينة

فيما يُرمى بو اإلسبلـ من الشبهات والتضليل ،وبخاصة أف كثيرا من ضعفاء النفوس من المسلمين
ينساؽ وراء ىذه الشبهات جهبل أو مرضا ،مرضا قلبيا.
ففي ىذا الحديث رد بليغ على جمعيات الرفق بالحيواف الزاعمة بأف اإلسبلـ ظلم الحيواف،

وىذه الجمعيات تنشط عند قدوـ عيد ماذا؟ األضحى ،وبخاصة في الببلد التي فيها أقليات إسبلمية،

واإلسبلـ العظيم قد أعطى الحيواف حقوقو ،ولو تأملت في النصوص الشرعية لوجدت أف تلك

الجمعيات قد ظلمت اإلنساف والحيواف سويا.

أنفقت األمواؿ الطائلة على الحيوانات ،وضيعت حقوؽ اإلنساف ،مساجد تهدـ ،وحيوانات

تكرـ ،أطفاؿ ييتموف ،ونساء ترمل ،ومدارس تهدـ ،وكبلب وقطط يعقد لها حفبلت ،ويعقد لها
اجتماعات ،بل أعجب ما قرأت وأستميحكم عذرا عن مصنع لعطر خاص للكبلب ،فهنيئا للكبلب
بالكبلب ،وعزاء لك أيتها العقوؿ ،كنت في دولة أوروبية ،كنت أعبر الشارع كاف ورائي امرأة تقود كلبا
بسلسلة ،ومع الكلب صبي يمشي وراءه ،المهم بعد ما عبرت الشارع سمعت صوت كوابح سيارة،

فالتفت فإذا بالمرأة تتك لم بشدة على سائق السيارة ،أنا ال أفهم تلك اللغة ،فسألت المترجم ،فقاؿ:

تقوؿ لو سأقيم عليك دعوى في المحكمة؛ ألنك عرضت حياة كلبي للموت .قلت :والطفل؟ قاؿ:

لم تذكر طفلها في الكبلـ.
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نحمد اهلل على نعمة العقل ،نعمة الفطرة؛ ولهذا أذكر لكم بعض عناية اإلسبلـ بالحيواف ،أذكر

لكم بعضا من ذلك ،قاؿ   دخلت النار امرأة في ىرة  الحظ ،رتب دخوؿ النار أو جعل
من أسباب دخوؿ النار تعذيب ماذا؟ الحيواف ،بينما ىنا غفر اهلل لو بإكرامو أو بسقيو الحيواف ،

ودخل النبي عليو الصبلة والسبلـ -فيما رواه مسلم -حائطا أي بستانا ،سمي بالحائط ألنو محوط،
فإذا بجمل يأتي إلى النبي عليو السبلـ ،ويبرؾ عند قدميو ،وتذرؼ عينا الجمل ،فقاؿ عليو الصبلة

والسبلـ :من صاحب ىذا الجمل أو البعير ،فجاء فتى لؤلنصار معو عصى غليظة ،قاؿ :أنا يا رسوؿ
اهلل ،قاؿ :اتق اهلل في بعيرؾ ىذا ،فإنو قد شكا لي أنك تجيعو وتدئبو -تضربو  -وفي المسند:

 أف النبي -عليو السبلـ -كاف في الصحراء مع بعض أصحابو جلوسا ،فجاءت حمرة من طيور
البر ،تحوـ فوؽ رأس النبي عليو الصبلة والسبلـ ،فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ :من فجع ىذه بولدىا،

قالوا أو قاؿ بعض الصحابة :يا رسوؿ اهلل ،أنا أخذت بيضها ،قاؿ :رد عليها بيضها . 

 ورأى النبي -عليو الصبلة والسبلـ -رجلين يتكلماف وىم جالساف راكباف على حمارين،

فقاؿ :ال تتخذوا ىذه الدواب كراسي  وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :إذا قتلتم فأحسنوا

القتلة ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ،وليحد أحدكم شفرتو ،وليرح ذبيحتو  وأوجب الفقهاء على
من كاف عنده بهيمة أف يطعمها ،فإف كاف عاجزا فليبعها أو ليذبحها ،بل ذكر بعضهم إذا لجأت إلى

بيتو قطة عمياء أف يطعمها ،وذكر بعض الشافعية أف على الطياف -الطياف من يطين الجدر -يجب
عليو قبل أف يطين الشقوؽ أف يتأكد ىل فيها ماذا؟ طيور من عصافير أو غيرىا.

ورفع إلى بعض أئمة المالكية ،القابسي ،أف رجبل أراد أف يذبح تيسا فجرح مكاف الذبح بالسكين

يزيل الشعر ،فقاؿ :ىذا يعزر ويذاؽ تعزيرا وجيعا حتى يتأدب ،بهيمة ،فهذه األمور شيء يسير مما

جعلو اإلسبلـ لحق الحيواف ،فينبغي لطالب العلم أف يكوف على بينة؛ ألف ىذه الشبهات تثار في كل

عاـ ،نعم يا شيخ فهد.
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الحديث الرابع عشر :كنت أمشي مع رسوؿ اهلل  وعليو برد نجراني غليظ
الحاشية

عن أنس بن مالك -رضي اهلل تعاىل عنو -قال  :كنت أمشي مع رسول اهلل
 وعليو برد جنراين غليظ احلاشية ،فأدركو أعرايب فجبذه برداءه جبذة شديدة ،حىت
نظرت إىل صفحة عاتق رسول اهلل  قد أثرت هبا حاشية البد من شدة جبذتو ،مث
قال :يا حممد مر يل من مال اهلل الذي عندك ،فالتفت إليو رسول اهلل  مث ضحك،
مث أمر لو بعطاء  متفق عليو.
ػػػػػػ

قولو :كنت أمشي مع رسوؿ اهلل  فيو تواضع النبي 

في مشيتو مع الصغار ،مع الشاب

الصغير ،مع الخادـ ،ودعاة الخير أولى الناس بهذا ،يترفع بعض الناس ،ويرى أنو إذا وقف مع صبي

فإف ذلك من قلة ىيبتو ومن إنزالو عن منزلتو ،وىذا جهل ،دعاة الخير أولى الناس بهذا الخلق ،كما

كاف نبينا 
زىد النبي  في ترؾ الترفو في اللباس  ،إف اهلل جميل يحب الجماؿ  كما سيأتي.

وقولو :برد نجراني غليظ الحاشية ،البرد نوع من اللباس ،ونجراف المعروفة ىذه ،فيو

تجمل في
لكن بعض الناس يُعنى ،يغلب جانب االىتماـ بمبلبسو على أمور أخرى ،نعم،
ْ
مبلبسك ،ولكن التجمل الذي ال يخرجك عن الحد ،المخالف للشرع من اإلسراؼ والبذخ ،وجعل

ىذا ىو القصد األكبر.

وفي الحديث أيضا عناية الصحابة في نقل أخبار النبي عليو الصبلة والسبلـ ،أنس كاف شابا

صغيرا  ،وىذا حدث وقع في حضوره ىذا األمر ،فمن باب أمانتو في النقل نقل ىذا الخبر ،لعلمو
بعظيم فائدتو ،وفي الحديث أيضا توطين دعاة الخير على تحمل أذى الناس ،وبخاصة ممن قد يكوف

في ُخلُقو غلظة أو جهالة ،ىنا يتميز طالب العلم وداعي الخير عن غيره ،تحمل دعوة الناس ،تحمل

أخبلؽ الناس؛ ألف ذلك ينعكس عليهم ،وعليك أنت ،أنت مأجور ،وىذا يهيئ نفوسهم لقبوؿ

دعوتك.
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ولهذا قد يغلط عليك بعض الناس ،فتحمل ،في البخاري نهج عمر ىذا النهج ،نهج النبي عليو

الصبلة والسبلـ ،دخل على عمر رجل في خبلفتو ،بل في مجلس خبلفتو ،فقاؿ :يا ابن الخطاب واهلل
ما تعطينا الجزؿ ،وما تحكم بيننا بالعدؿ ،قاؿ الراوي -أظنو ابن عباس -فقاـ عمر وىم أف يقع بو،
فقاؿ الحر بن قيس :يا أمير المؤمنين ،إف اهلل قاؿ لنبيو  

     

1

 ) (   وإف ىذا من الجاىلين ،قاؿ ابن عباس :فواهلل ما جاوزىا عمر حين تبلىا عليو،
وكاف وقافا عند حدود اهلل.

أنت يا داعي الخير يا طالب العلم أولى الناس بهذه األخبلؽ ،وقد رأينا من مشايخنا صبرا

وتحمبل ألمور لو حصلت لبعضنا قد يثور ويخرج من طوره ،لكن الحلم والتخلق بهذه األخبلؽ
العظيمة يزيدؾ عند اهلل رفعة ثم عند الناس ،وأيضا يهيئ الناس لقبوؿ دعوتك ..أذكر أف رجبل في

درس سماحة الشيخ ابن باز -رحمو اهلل تعالى -في عاـ اثنين وتسعين للهجرة بعد المائة الثالثة
واأللف سأؿ الشيخ سؤاال فكأف الشيخ ما سمع السؤاؿ ،أو أراد أف يستوضح عفوا من السائل،

فقاطع الشيخ السائل ليستوضحو ،فقاؿ السائل وكاف رجبل كفيفا كبير السن :اصبر يا شيخ ،ثم أعاد

السؤاؿ فكأف الشيخ رحمو اهلل لبعد السائل عن الشيخ أراد االستيضاح ،فأيضا الشيخ قاطعو ليطلب

منو االستيضاح ،فقاؿ :يا شيخ ال تعجل ،والثالثة أيضا أمر الشيخ باالستيضاح ،فقاؿ :يا شيخ ال
تعجل أنت ٍ
مفت ال تخطئ في الفهم اسمع السؤاؿ كامبل ثم أجب ،فقاؿ الشيخ :خيرا إف شاء اهلل،
لو قاؿ ىذا لبعضنا قد يكوف ما ال تحمد عقباه.

في قولو :يا محمد ،فيو ذـ من كره أف ينادى باسمو العلم ،بعض الناس قد يخطئ أو قد يناديو

بعض الناس باسم ،باسمو العلم ،فيرى أف ذلك تنقص في حقو ،يعني مثبل يقوؿ :أيها الشيخ ،أيها
كذا ،انظر َمن المخاطب أوالَ ،من المخاطب لك ،حتى ولو كاف المخاطب لك ممن يعرؼ

 - 1سورة األعراف آية .199 :
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بألقاب التفخيم ،ينبغي أف تفرؽ بين المنادي لك ،فإف كاف من عامة الناس ،أو ممن يجهل ،أو

ممن في خلقو جفاء أف تتحمل ذلك ،والنبي -عليو السبلـ -ىنا تبسم ،في ذلك أف على دعاة الخير

أف يفعلوا قبل إجابة السائل ما يُرغب السائل في قبوؿ دعوتهم.

يلحظ في بعض مسائل أئمة الدعوة -عليهم رحمة اهلل -وبخاصة الشيخ محمد بن عبد الوىاب

رحمو اهلل ،اعلم علمني اهلل وإياؾ ،اعلم رحمك اهلل ،اعلم أرشدؾ اهلل تعالى ،ىذا يهيئ النفس لقبوؿ

ما سيقاؿ ،من أساليب العرب أنها تستفهم في أوؿ الكبلـ لتشوؽ السامع للكبلـ ،كذلك أيضا من
األساليب المشوقة لقبوؿ الكبلـ الدعاء ،إذا أتاؾ رجبل يسأؿ ،أو أردت أف تنصح فتقوؿ :اسمع

ىداؾ اهلل ،اسمع بارؾ اهلل فيك ،جوابك رعاؾ اهلل كذا وكذا ،أقوؿ لك :غفر اهلل لك ولوالديك ،ىذا

الكبلـ مقدمة يعقبو نتيجة ،المقدمة ىذه يعقبها التقبل والقبوؿ من السامع لك.

أيضا فيو ،الحديث ،أف على داعي الخير أف يعطي السائل جواب سؤلو ولو أساء األدب ،يشفع

إلساءتو جهلو ،فبل تحرمو أو فبل تجعلو يصاب بأمرين :أساء األدب معك ،ولم يأخذ منك خيرا.
ولكن إساءتو األدب ىذا خطأ لكن أيضا حرمانو من الخير خطأ أكبر ،فإياؾ أف تغفل ىذا األمر،

احتسب أذيتو لك ،وفي المقابل احتسب تعليمك لو .نعم يا شيخ فهد.
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الحديث الخامس عشر :جاء رجل إلى النبي  فاستأذنو في الجهاد فقاؿ:
أحي والداؾ
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العا -رضي اهلل تعاىل عنهما -قال  :جاء رجل
إىل النيب  فاستأذنو يف اجلهاد فقال :أحي والداك ،قال نعم ،قال :ففيهما فجاىد
 متفق عليو.
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فيو حرص الصحابة -رضي اهلل تعالى عنهم -على مراجعة النبي  فهذا الصحابي أتى ليجاىد،
ولكنو أراد أف يكوف جهاده على علم وعلى بصيرة ،فسأؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ  :يا رسوؿ
اهلل ائذف لي بالجهاد ،فقاؿ النبي عليو الصبلة والسبلـ :أحي والداؾ  فيو أيضا فضيلة الجهاد،

وفيو عظيم شأف منزلة الوالدين  قاؿ :نعم ،قاؿ :ففيهما فجاىد  فيو حرص النبي 

على

شأف الوالدين  :أي الع مل أفضل؟ قاؿ :الصبلة على وقتها ،قلت :ثم أي؟ قاؿ :بر الوالدين،
قلت :ثم أي؟ قاؿ :الجهاد في سبيل اهلل  فما بالكم من يتذمر ويضيق ذرعا إذا قلت لو قَدـ

والديك على ذىابك للجهاد ،قدـ طاعة والديك على حبك للجهاد.

ىنا الجهاد مشروع ،وفي عهد النبي عليو الصبلة والسبلـ ،وأي شرؼ ،وأي فخر ،وأي منزلة في
ٍ
جهاد مع النبي عليو الصبلة والسبلـ ،ومع ىذا كلو ،ألك والداف؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :ففيهما فجاىد.
وفي الحديث أيضا أف دعاة الخير أولى الناس ببر والديهم ،وأف عليهم أف يلزموا ىذا األمر ،فقد كاف

أنبياء اهلل -عليهم الصبلة والسبلـ -أحرص الناس على بر والديهم.

يضيق بعض طلبة العلم ،وبعض المحبين للخير ،إذا ذكرت طاعة والديو ،وقلت لكم أمس :ذاؾ

الشاب الذي سأؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل ،يا إماـ ،الرجل يرحل لطلب العلم فيمنعو والداه؟ قاؿ :أما

ما ال بد لو فنعم ،وأما ما سوى ذلك فأمر الوالدين أعظم وأجل شأنا ..أنبياء اهلل -عليهم الصبلة

والسبلـ -كانوا أبر الناس بوالديهم ،بل ذكر اهلل بر الوالدين حتى ولو كانا مشركين.
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( )
الحظ جاىداؾ،
والبر أنواع             :
ْ
2

على الشرؾ ) (      :ىذا نهي ،لكن جاء األمر       :
(3

) جاىداؾ على الشرؾ ال تطعهما ،لكن األمر أف تصاحبهم.
ولهذا كاف أنبياء اهلل أبر الناس ،عليهم الصبلة والسبلـ بالوالدين ،نوح عليو السبلـ :
4

 ) (       داود ،سليماف :
5

 

     

 ) (     ذكر الوالدين بالخير ،إبراىيم كاف بارا بوالديو أتم البر :

 

 )7(          )6(    يا ِ
أبت ،للترفق ،يقوؿ
بعض المفسرين :استعمل الخليل -عليو السبلـ -أرؽ عبارات الخطاب ،األبوة ،وذكر والده بالخير

الذي فوتو ،وبالشر الذي ىو عليو.

 - 1سورة لقمان آية .15 :
 - 2سورة العنكبوت آية .8 :
 - 3سورة لقمان آية .15 :
 - 4سورة نوح آية .28 :
 - 5سورة النمل آية .19 :
 - 6سورة مريم آية .44 :
 - 7سورة مريم آية .45 :
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1

عيسى عليو السبلـ ) (     :يحيى عليو السبلـ ) (     :والنبي عليو
السبلـ كاف بارا بوالديو ،قد تقوؿ :كيف ذلك .عم الرجل صنو أبيو ،وكاف عليو الصبلة والسبلـ يبر
بعمو أبي طالب ،وحاوؿ فيو ،يا عم قل :ال إلو إال اهلل ،كلمة أحاج لك بها عند اهلل.

وقد ذكر أىل العلم عجائب في برىم بوالديهم .اإلماـ أبو حنيفة ذكر صاحب كتاب مناقب أبي

حنيفة ابن مكي ،قاؿ :رأيت اإلماـ أبا حنيفة قد أركب أمو على حمار ،وذىب بها إلى علقمة -علقمة

كاف إماما لمسجد في الحي الذي يسكن فيو أبو حنيفة -تسأؿ أـ أبي حنيفة أبا حنيفة عن أمر من
أمور النساء ،فلما أجابها ،قالت :دع عنك ىذا ،اذىب بي إلى علقمة ،وعلقمة من تبلميذ أبي حنيفة

-كما أذكر اآلف -فلما جاء أبو حنيفة وقد أركب أمو على الحمار -رحمهم اهلل تعالى -قاؿ أبو

حنيفة :يا علقمة ىذه أمي تستفتيك ،فخجل واضطرب -وىو تلميذ من أصاغر تبلميذ أبي حنيفة-
فقاؿ :يا أماه ىذا أبو حنيفة .قالت :أجبني ،ما تفعل المرأة إذا حصل كذا وكذا؟ فأتذكر أف أبا حنيفة

أشار لو بالجواب ،فقاؿ :افعلي كذا .قالت :ىذا العلم واهلل ال علم أبي حنيفة .مع أف الجواب واحد

لكن بره بأبيو.

حيوة بن شريح كاف في مجلس العلم تأتيو أمو تقوؿ :يا حيوة قم ،قم أعط الدجاج الحب ،فيقوـ

وينزؿ ويعطيها الحب ،وما منعو علمو وال ىيبتو.

اإلماـ الذىبي -رحمو اهلل -ذكر عن نفسو في كتاب معرفة القراء الكبار ،ذكر أحد القراء وقاؿ:

إنني كنت أتحسر وال أتجسر من والدي ،فأذف لي بالرحلة لشهر واحد ،فذىبت ولم أختم ،وقد
وددت أف أجلس ولكنني وعدت الوالد .ولما سئل ابن عساكر :لماذا لم يقدـ ذكروا مدينة ال أذكرىا

اآلف ،قاؿ :كانت الوالدة تمنعني من ذلك.

ولما قدـ أحد المحدثين إلى بغداد جاء أحدىم إلى أحمد ،فقاؿ :يا أحمد ،نعبر الشط ،النهر -

يروي عنو -قاؿ :إف أمي قد أخذت علي العهد أف ال أعبر إذا كاف النهر قد فاض ،فاذىب أنت.
 - 1سورة مريم آية .32 :
 - 2سورة مريم آية .14 :
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واألمثلة كثيرة:

حجر بن األدبر -رحمو اهلل -كاف يتقلب على فراشو أو على فراشو أمو ،فسئل لماذا؟ قاؿ:

أخشى أف يكوف حجر تحت فراشها .والمعتمر بن سليماف يقوؿ :بت أغمز قدمي أمي وبات أخي
يصلي وما أحب أف ليلتي بليلتو ،ألف النفع ىناؾ ٍ
متعد لبره بأمو وىذا النفع قاصر .فطالب العلم أولى

الناس ببر والديو.

بر الوالدين يفتح أبوابا من الخير ويغلق أبوابا من الشر ،فاحرص يا رعاؾ اهلل على ىذا األمر ترى

من اهلل تعالى ما يسرؾ ويشرح صدرؾ.

قبل الختاـ ىناؾ سؤاالف في الحقيقة:

األوؿ :يقوؿ لماذا طبع كتاب باسم األربعين؟

العهدة على الطابع ،والشيخ فهد الغراب ،طبع الغراب الحذر ،لكنو غُلب ىذه المرة ،فاألصل
أف يقاؿ :األربعوف ،لكن كما قاؿ الشافعي :أىل اللغة جن اإلنس ،يبصروف ما ال يبصر غيرىم.
يقولوف :ىذا مقدر ،بحذؼ مقدر ،ىذا كتاب األربعين ،أو ىذا جزء في األربعين.
األمر الثاني :فيما يتعلق بصفة اليدين هلل تعالى.

1

جاء في القرآف الكريم ،اليد باإلفراد  ) (    للجنس ،وجاء 


()2

للحقيقة ،وجاء 

  



()3

   

للتعظيم الجمع ،فللو يداف تليقاف بو ،صفتاف

حقيقيتاف ال تكيف وال تشبو ،بل تليقاف بو يقاؿ فيهما كسائر الصفات.

جاء في بعض الروايات :يقبض بيمينو ويقبض باألخرى ،في بعضها بشمالو .وىذه الرواية كما

قلت لكم أمس :فيها ضعف ،قولو :كلتا يدي ربي يمين ،إثبات اليدين الحقيقيتين هلل جل وعبل.
 - 1سورة الممك آية .1 :
 - 2سورة ص آية .75 :
 - 3سورة يس آية .71 :
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فمن أثبت الشماؿ قاؿ :يمين وشماؿ .ومن ضعف الشماؿ قاؿ :كلتاىما يمين .قاؿ بعض

الشراح :حتى ال يتوىم أف في األخرى نقصا .والشيخ عبد الرزاؽ موجود ودرسو متعلق بالصفات،

وىو أدرى بالتفصيل في ىذا ،شكر اهلل لكم جميعا ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على رسوؿ اهلل.
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الحديث السادس عشر :صل صبلة مودع ،فإنك إف كنت ال تراه فإنو يراؾ
بسم اهلل الرمحن الرحيم .احلمد هلل رب العادلُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
وعلى آلو وصحبو أمجعُت ،قال ادلؤلف حفظو اهلل تعاىل:
عن ابن عمر -رضي اهلل تعاىل عنهما -قال  :أتى رجل النيب  فقال :يا
رسول اهلل ،حدثٍت حبديث واجعلو موجزا ،فقال لو النيب  صل صالة مودع فإنك إن
كنت ال تراه فإنو يراك ،وايأس مبا يف أيدي الناس تكن غنيا ،وإياك وما يعتذر منو 
أخرجو الطباين يف الكبَت.
ػػػػػػ

الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارؾ على رسوؿ اهلل ،أما بعد..
ىذا الحديث أخرجو الطبراني في معجمو األوسط ،وأظنو في الكبير كذلك ،وإسناده فيو مقاؿ،

إال أف لو طرقا كثيرة ،يرتقي بها الحديث عند بعض أىل العلم إلى درجة الحسن ،وىذا الحديث فيو

أوال تواضع النبي 

لطلب ذلك السائل الذي اشترط في سؤالو شرطا" ،واجعلو موجزا" إما ألف

الصحابي علم من نفسو أف الكبلـ إذا كاف طويبل قد يعجز عن حفظو وفهمو ،فطلب من النبي  أف
يوجز لو في الحديث ،وىذه من السياسة الدعوية أف يراعي المسئوؿ والداعي حاؿ المدعوين وحاؿ

السائلين ،فقد يكوف الكبلـ علميا ،لكن فيو طوؿ ،فتذىب فائدتو على السائل أو السامع ،ولكن إذا
راعى المسئوؿ والداعي حاؿ السائل ،ففي ذلك خير للمسئوؿ والسائل؛ خير للمسئوؿ ألنو قد أدى

العلم وتحقق النفع واألجر ،وخير للسائل ألنو قد حصل ما يريد.

ولهذا ينبغي لطالب ال علم أف ال يجد في نفسو حرجا أو ضيقا إذا اشترط السائل في سؤالو شرطا،

السائل يرى أف ذلك من مصلحتو.
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أيضا ،قد تكوف الحاجة داعية إلى أف يزيد المسئوؿ في جواب السؤاؿ للمصلحة" ،باب من
السائل بأكثر مما سئل"  يا رسوؿ اهلل أنتوضأ من ماء البحر؟  فقط السؤاؿ عن
سئل فأجاب
َ

الوضوء،
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فقاؿ  :ىو الطهور ماؤه ،الحل ميتتو  واكتبوا عندكم ىذه الفائدة" ،حاؿ المسئوؿ في

جوابو مع السائل" أنتم طلبة علم وتُسألوف ،وقبل ذكر األحواؿ ال بد أف يكوف المسئوؿ على علم من

جواب السؤاؿ:

الحاؿ األولى :أف تجيب السائل على قدر سؤالو  يا رسوؿ اهلل ،أي العمل أفضل؟ قاؿ:

الصبلة على وقتها ،قلت :ثم أي؟ قاؿ :بر الوالدين ،قلت :ثم أي؟ قاؿ :الجهاد في سبيل اهلل ،ولو

استزدتو لزادني . 

الحاؿ الثانية :أف يجيب المسئوؿ السائل بأكثر مما سأؿ إذا كاف ىناؾ مصلحة ،ومثالو ما تقدـ

 أنتوضأ من ماء البحر ،قاؿ :ىو الطهور ماؤه الحل ميتتو  ومثاؿ آخر  :يا رسوؿ اهلل ما
يلبس المحرـ؟ قاؿ :ال يلبس السراويل وال البرانس  إلى آخر الحديث.

الحاؿ الثالثة :اإلعراض عن السائل إذا سأؿ في غير وقت سؤاؿ  كاف النبي -عليو الصبلة

والسبلـ -يتكلم فقاؿ رجل :يا رسوؿ اهلل متى الساعة؟ فأعرض عنو ،فبل ندري أسمعو ،أـ لم يسمعو،
فلما فرغ قاؿ :أين أراه السائل عن الساعة  دؿ على ماذا؟ أنو سمعو.

الحاؿ الرابعة :أف يجعل المسئوؿ السائل مسئوال ،كيف ىذا؟ أف يجعل المسئوؿ السائل

مسئوال ،تقلب السؤاؿ عليو ،بخاصة إذا كاف السؤاؿ يتعلق في رد شبهة  جاء رجل إلى النبي 

فقاؿ يا رسوؿ اهلل إف امرأتي ولدت غبلما أسود  قد الرجل األسود يأتي بطفل أبيض والعكس،
وىذه أمور معلومة ومشاىدة  قاؿ :يا رسوؿ اهلل إف امرأتي ولدت غبلما أسود  السائل في

سؤالو ىذا قد يكوف في نفسو شيء وحرج ،فأراد النبي 

أف يزيل شكو وحرجو ،وأف يجيب على

سؤالو ،كيف ذلك؟ استعمل معو طريقة يقنع نفسو بنفسو ،فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :ألك إبل؟

 من السائل اآلف؟ النبي عليو الصبلة والسبلـ ،من المجيب؟ المسئوؿ .السائل األوؿ الصحابي
 ألك إبل؟ قاؿ :نعم  السؤاؿ الثاني  :ما ألوانها؟ قاؿ :دىم  السؤاؿ الثالث :

ىل فيها من أورؽ؟ قاؿ :نعم  السؤاؿ الرابع  :أنى ذلك؟ قاؿ :يا رسوؿ اهلل لعلو نزعو عرؽ

 ىذا البعير خالف السبللة في لونو ،فقاؿ :أنى ذلك لو؟ قاؿ لعلو نزعو عرؽ ،فقاؿ عليو الصبلة
والسبلـ  :لعل غبلمك ىذا نزعو عرؽ  ىل زاؿ شك الصحابي وحرجو؟ نعم.
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مثاؿ آخر  :جاءت امرأة قالت :يا رسوؿ اهلل إف فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ال

يستطيع أف يثبت على الراحلة ،أفأحج عنو؟  تريد إما نعم أو ال ،فقاؿ لها عليو الصبلة والسبلـ:

 أرأيت لو كاف على أبيك دين أكنت قاضيتو؟ قالت :نعم يا رسوؿ اهلل ،قاؿ :فدين اهلل أحق
بالقضاء . 

مثاؿ آخر ،أو منهج آخر في الجواب عن السؤاؿ ،أف يكوف الجواب بالفعل ،ولكن ىذا ال

يكوف إال لمن لو سلطة وقوة.

جاء رجل إلى عمر ،أو بلغ عمر خبر أف صبيغا يثير تساؤالت في متشابو القرآف الكريم ،ويورد

أسئلة يبحث عن جواب أو يريد بها شكا وإشكاال وتلبيسا ،فلما بلغ عمر أمره أتى بو ،قاؿ :أنت

صبيغ ،قاؿ :نعم ،قاؿ :أنت القائل كذا وكذا وكذا؟ قاؿ :نعم ،فضربو بماذا؟ بالدرة أو الدرة أو الدرة،
ماذا يقاؿ؟ أنا اآلف أعطيتكم كيف يجيب السائل المسئوؿ ،وخالفتم منهجي ىا الحين.

الدرة بالضم ُسرة الذىب ،والدرة قيل :در الحليب الشاة .والدرة بالكسر التي يحملها عمر،
فضربو عمر بالدرة وقاؿ :ال يؤاكل وال يجالس ،وال يشارب ،وال يبتاع منو وال يباع عليو ،فمكث على
فراشو شهرا ،فلما تعافى أُتي بو إلى عمر ،فضربو مرة أخرى ،فقاؿ :ال يؤاكل وال يشارب وال يجالس،

فلما أفاؽ بعد شهر أتى بو عمر ،فضربو ،فلما أفاؽ الرابعة قاؿ :يا أمير المؤمنين إف كنت تريد قتلي

فأحسن قتلتي ،وإف كنت تريد إقناعي فقد أذىب اهلل شيطاني ،وىذه ال تكوف إال لمن لو سلطاف،
وبخاصة مع أصحاب الشبهات والبدع المضللة.

قولو  :صل صبلة مودع كأنك تراه فإف كنت ال تراه فإنو يراؾ  فيو أف استشعار حلوؿ

خاتمة العبد عند تلبسو بالعبادة يزيد العبد إخباتا ويقينا وإخبلصا "صل صبلة مودع" اجعل ىذه

الصبلة آخر صبلة تصليها ،يحدثني بعض رجاؿ األمن يقوؿ :قدمنا رجبل للقصاص ،فكاف يصلي قبل

القصاص ،يقوؿ :فدعا وتضرع وألح على اهلل وخشع في صبلتو ودعائو ،فأحسب لحسن ظني باهلل أف

يقبل اهلل دعاءه؛ ألنو في حاؿ يعلم أف ىذه الصبلة آخر صبلة سيصليها.
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فاستشعارؾ أف ىذا الحج آخر حج تقوـ بو ،أو أف ىذا الشهر أو ىذا اليوـ آخر يوـ تصومو ،أو

أف ىذه القراءة آخر قراءة تقرؤىا ،أو أف تلك الصبلة آخر صبلة تصليها؛ ال شك أف األمر يزيد

عندؾ من حيث االستشعار واستحضار معاني اآليات والخشوع في الدعاء وما يتبع ذلك.

وفيو أيضا أف استشعار واعتقاد مراقبة اإلحساف في كل أحواؿ العبد تزيد العبد طاعة وإخباتا،

"كأنك تراه فإف لم تكن تراه فإنو يراؾ".

الفائدة الثالثة :أف على دعاة الخير العناية بشأف العبادات عموما وبالصبلة خصوصا ،فمحافظة

داعية الخير على إقامة الصبلة في أوقاتها على السنة ،بحد ذاتها دعوة فعلية وقدوة فعلية ،ولذا كاف

السلف الصالح أئمة العلم يعنوف بشأف الصبلة بخاصة عناية عظيمة ،من حيث التبكير لها،

والمحافظة على أدائها في أوقاته ا ،وعلى السنة ،حتى قاؿ بعضهم :إذا رأيت الرجل يفرط في تكبيرة
اإلحراـ فاغسل يدؾ منو .ومحمد بن سماعة يقوؿ :لم تفتني جماعة منذ أسلمت ،إال مرة واحدة،

كنت مشغوال بدفن أمي في قبرىا ،قل لي بربك اآلف كم يفوت من الصلوات على طلبة العلم.

إذف قد يخف التثريب على العامة  ،إذا رأوا قدواتهم على ىذا النمط ،وقولو" :وايأس مما في

أيدي الناس تعش غنيا ،فيو أف االستغناء عما في أيدي الناس من أسباب قوة التوكل على اهلل 
1

"تعش غنيا" ) (            
2

     
3

 ) (              ) (    استغن عما
في أيدي الناس ،ال تمد يدؾ إلى الناس إال إذا بلغت الحاجة مبلغا ،وعلمت أف األمر قد أُغلق
عليك ،وأف ىذا األمر مشروع لك ،فذاؾ شيء آخر ،أما أف يتعود اإلنساف مد يده إلى الناس،

 - 1سورة فاطر آية .15 :
 - 2سورة النحل آية .96 :
 - 3سورة الحجر آية .21 :
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وبخاصة إذا كاف من دعاة الخير ،ىذا قد يقلل قبوؿ دعوتو ،والكبلـ ىنا عن من يستطيع أف يتكسب
أو يتعفف.
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وقولو" :وإياؾ وما يعتذر منو" فيو حرص دعاة الخير على حفظ مروءتهم ،إياؾ أف تعرض نفسك

لعمل أو لقوؿ قوؿ تنتقد بعده.

ورد عن علي ،ذكر النووي في كتاب بستاف العارفين ،قوال عن علي رضي اهلل تعالى عنو :إياؾ وما

يسبق إلى القلوب إنكاره ،وإف كاف عندؾ اعتذاره .ال تفعل فعبل تكن محط النقد واللوـ ،والمراد
بالفعل ىنا ما ال يضر تركو ،أما الحق فبل تنظر إلى أحد .وفيو أيضا حرص دعاة الخير على فهم

فعل األمور ،متى تُ َترؾ ،متى تقدـ ىذه المصلحة على تلك ،مراعاة ترتيب
مقاصد الشريعة متى تُ َ
المصالح ،وتقديم األكبر ،مراعاة درء المفاسد ،دفع األكبر ،مراعاة دعاة الخير ،وحرصهم على فهم
مقاصد الشريعة ،ففي ذلك مصالح ثبلث:

سلوؾ منهج النبي  في دعوتو للناس ،وتحبيب الخير إلى الناس ،وتأليف الناس.
إذا كاف اإلنساف قدوة في تصرفاتو ،على بينة وبصيرة من أمره ،أما إذا كاف في كل ساقطة القطة،

أقواؿ نشاذ ،أفعاؿ تخرـ المروءة ،دخوؿ في كل شيء؛ فهذا يقلل دعوتو ومن ثم ينفر الناس عنو ،نعم
يا شيخ.
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الحديث السابع عشر :عليكم بقياـ الليل فإنو دأب الصالحين قبلكم
وعن أيب أمامة -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :قال رسول اهلل   عليكم بقيام
الليل ،فإنو دأب الصاحلُت قبلكم ،وإن قيام الليل ،قربة إىل اهلل ،ومنهاة عن اإلمث،
وتكفَت للسيئات ،ومطردة للداء عن اجلسد  أخرجو الًتمذي واحلاكم والبيهقي يف
الشعب.
ػػػػػػ

أوال اكتبوا عندكم زيادة "ومطردة للداء عن الجسد" ىذه الزيادة وردت من حديث سلماف وببلؿ،

ولكنها ال تصح ،في اإلسنادين مجهوؿ وكذاب ،فالحديث بدوف ىذه الزيادة.

قولو  :عليكم بقياـ الليل فإنو دأب الصالحين قبلكم  للنوافل فضل عاـ ،وفضل خاص،

أما الفضل العاـ .أوال :من أسباب محبة اهلل تعالى ،لما جاء في الخبر القدسي :ما تقرب إلي عبدي
بشيء أحب إلي مما افترضتو عليو .تقربو إلي بماذا؟ بالنوافل ،إذف من أسباب محبة اهلل .الفضل

الثاني من الفضل العاـ أنها ترقع ما نقص من ماذا؟ من الفرائض.

 أوؿ ما يحاسب العبد عليو الصبلة ،فإف كملت صبلتو  ،وإال قيل انظروا ىل لعبدي من

تطوع  وكذلك في الصياـ والزكاة والحج ،والفضل الثالث العاـ ،أنها ترفع درجة العبد ألف العباد
يتفاوتوا في منازلهم ،ترفع درجة العبد إلى السباقين بالخيرات 
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()1

قيل :من فرط في الواجبات ،

 



()2

من أدى

3

الواجبات دوف غيرىا  ) (     من أدى الفرائض وحافظ على ماذا؟ النوافل.
أما الفضل الخاص ،فعلى حسب ما جاء في األحاديث ،فهنا خص قياـ الليل ،وقياـ الليل من

أفضل القربات .الفضل الخاص ما جاء في كل نافلة بعينها ،جاء فضل لصياـ ست من شواؿ ،وجاء
فضل للسنن الرواتب ،وجاء فضل لصياـ عاشوراء ،لكن فضل الليل ُح ِظي بفضل عظيم  عليكم
بقياـ الليل ،فإنو دأب الصالحين قبلكم  من الصالحوف؟ على رأسهم من؟ األنبياء عليهم الصبلة
والسبلـ ،وأتباع األنبياء ،ومن سار على منهجهم ،كل نبي وأتباعو.

فيو أف دعاة الخير أولى الناس بالمحافظة على قياـ الليل ،زار شاب اإلماـ أحمد بن حنبل -

رحمة اهلل عليو ،أو رحمة اهلل عليهم جميعا :على أحمد وعلى أبيو ،وعلى الشاب -فبات عند اإلماـ

أح مد ،فوضع اإلماـ أحمد عنده ماء فلما أصبح اإلماـ أحمد ،وإذا بالماء لم يتغير ،لما أيقظو للفجر
لم ينقص الماء ،فتعجب اإلماـ أحمد ،وقاؿ :ال ينبغي لطالب علم وحديث أف يكوف ممن ال يقوـ

الليل ،كأنو كاف المعهود عندىم ،ىذا ىو األصل؛ أف أىل العلم وطلبة العلم أولى الناس بقياـ الليل؛

ألنهم إذا حافظوا عليو فمن باب أولى أف يحافظوا على ماذا؟ على الفرائض.

ولهذا ذكر أف بعض المتقدمين في الرعيل األوؿ كانوا إذا أرادوا الخروج في الليل ،لسرية أو

لسفر ،قالوا :موعدكم وقت قياـ القراء في البيوت في صبلة الليل ،وقاؿ :أبو الزناد كنت أخرج من

السحر قبل الفجر ،أو في وسط الليل ،أذىب إلى مسجد النبي 

فبل أمر على بيت من بيوت

المدينة إال وفيو قارئ يقرأ ،لكن قياـ الليل يشترط أف ال يؤثر على ماذا؟ على صبلة الفجر ،روى

 - 1سورة فاطر آية .32 :
 - 2سورة فاطر آية .32 :
 - 3سورة فاطر آية .32 :
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مالك بن الموطأ أف سلماف بن أبي حثمة غاب عن صبلة الفجر ففقده عمر ،فسأؿ أمو :أين سلماف؟
قالت :قاـ
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الليل حتى غلبتو عيناه ،فناـ عن الفجر ،فقاؿ عمر ،واهلل لئن أشهد الفجر مع الجماعة أحب إلي من

قياـ الليل كلو.

وقولو  :منهاة عن اإلثم  دليل أف المحافظة على النوافل والتكثر منها يرد العبد عن

اإلثم ،والفرائض من باب أولى ،منهاة عن اإلثم ،وفيو أيضا أف قياـ الليل يزيد العبد قوة حسية

ومعنوية .لو ضعفت الرواية السابقة ففي الحديث وفي غيره ما يفيد أف قياـ الليل يزيد العبد إيمانا

وقوة حسية ومعنوية ،إذا كاف قربة ومنهاة عن اإلثم وتكفيرا للسيئات ،فبل شك وال ريب أف ىذا مما

يقوي حاؿ العبد ،يؤكد ىذا قولو 

 أوال أدلكما على خير لكما من خادـ -لما زار عليا

وفاطمة -تكبراف اهلل أربعا وثبلثين ،وتحمداف ثبلثا وثبلثين ،وتسبحاف ثبلثا وثبلثين ،فذلكما خير

لكما من خادـ  قاؿ شيخ اإلسبلـ في كبلـ لو :فيو دليل أف ىذا الذكر يقوي البدف .ما بالك إذا
كاف الذكر ،جمع العبد بين الذكر القولي والذكر البدني صبلة الليل ،تجمع الذكرين ،بل تجمع كثيرا

من األذكار ،القرآف الكريم ،واألدعية ،وتعظيم اهلل ،وفعل الصبلة؛ كل ىذه األمور تزيد العبد قوة

بدنية ،وقوة معنوية .وأوصيكم بقراءة كتاب "مختصر قياـ الليل" لمحمد بن نصر المروزي ،اختصار
المقريزي ،نعم يا شيخ.
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الحديث الثامن عشر :يا معاذ أفتاف أنت ثبلثا اقرأ والشمس وضحاىا
عن جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل تعاىل عنهما  -أن معاذ بن جبل -رضي اهلل
تعاىل عنو -كان يصلي مع النيب  مث يأيت قومو فيصلي هبم الصالة ،فقرأ هبم البقرة،
قال :فتجوز رجل فصلى صالة خفيفة ،فبلغ ذلك معاذا ،فقال :إنو منافق ،فبلغ ذلك
الرجل ،فأتى النيب  فقال :يا رسول اهلل ،إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا ،وإن
معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة ،فتجوزت ،فزعم أين منافق ،فقال النيب  يا معاذ
أفتان أنت ،ثالثا ،اقرأ والشمس وضحاىا ،وسبح اسم ربك األعلى ،وحنوىا 
أخرجو الشيخان.
ػػػػػػ

قولو" :كاف يصلي مع النبي صلى اهلل عليو وسلم" فيو أف لئلماـ أف يستكثر من الخير ما لم يشق

على جماعتو بتأخر؛ ألف بع ض دعاة الخير قد يكوف إماما فيضيع مسئولية اإلمامة ،أو يكوف مؤذنا،

فيضيع مسئولية المئذنة أو اإلمامة بزعم تحصيل العلم والخير ،ىذا ليس على إطبلقو ،أنت مؤتمن

وتأخذ رزقا من بيت الماؿ ،حتى ولو كنت متطوعا ،إذا كاف سيترتب على ذلك إىماؿ لجماعة

المسجد ،فإما أف تتنحى أو أف توكل من يقوـ بالمقاـ بدلك.

فهنا معاذ -رضي اهلل تعالى عنو -يعلم من جماعتو عدـ الضجر من التأخير وإال لو كاف ،لرفعوا

ذلك إلى النبي عليو السبلـ ،كما رفع الغبلـ الشاب األنصاري.

وفي قولو  :فقرأ بهم البقرة  فيو أف لئلماـ أف يراعي حاؿ المأمومين في أثناء الصبلة،

السابقة قبل الصبلة ،في التأخر ،وىذه في أثناء الصبلة ،ما لم يشق يطيل القراءة ،لكن إذا كاف فيو

مشقة فبل ،ومعاذ يصلي مع النبي -عليو الصبلة والسبلـ -في الحرـ ،ثم يأتي إلى قباء على الراحلة
يحتاج إلى وقت قرابة نصف أو أكثر أو ساعة ،ثم يقرأ بهم البقرة ،انظر إلى ىمة معاذ -رضي اهلل

تعالى عنو -ونشاطو،
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ولكن مع ىذا نهاه النبي عليو الصبلة والسبلـ ،وغضب أشد الغضب؛ ألف ذلك التأخر وتلك

اإلطالة أثرت ونفرت.

وقولو  :فتجوز رجل  فيو مسألة فقهية :جواز انفصاؿ المأموـ عن اإلماـ إذا دعت

الحاجة ،وقولو  :فأتى النبي   فيو جواز طلب دفع المظلمة ألف الصحابي الغبلـ أصبح
اآلف في موقف خصومة ،ومن إنصافو -رضي اهلل تعالى عنو -أنو ذىب إلى الحكم المرتضى ،إلى
النبي . 

وقولو  :يا رسوؿ اهلل إنا قوـ نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا ،وإف معاذا صلى بنا البارحة فقرأ،

فتجوزت ،فزعم أني منافق  فيو األمانة في النقل ،نَػ َق َل ما لو وما عليو ،ذكر أنو تجوز في الصبلة،
وذكر عذره ،وذكر ما قاؿ معاذ ،فنقل الخبر كلو .ونستفيد أف على دعاة الخير سواء كاف حكما أو

خصم ا أف يكوف أمينا فيما ينقل وفيما يقوؿ ،إف كنت خصما فانقل بأمانة وصدؽ ،وإف كنت حكما
فقل بصدؽ وأمانة.

بعض الناس إذا أخطأ عليو أحد العامة ،أو أخطأ عليو قريب لو أو أكبر أو أصغر أتى إليك

يتشكى ويتباكى ،وىذا من الخيانة في النقل ،ومن ضعف اإليماف ،واألولى واألوجب بل األوجب أف
تنقل ما لك وما عليك ،قولو  :يا معاذ أفتاف أنت  فيو تغليظ المعلم العتب على تلميذه،

وبخاصة إذا كاف الضرر متعديا .ىنا نستفيد أف خطأ طالب العلم ،وأف إصراره على الخطأ -داعية

الخير -أنو يترتب على إصراره أو على تنفيره ضرر متعدي ،فليحذر طالب العلم من أف يكوف منفرا،
ولهذا تقدـ "أحسنهم أخبلقا" ال خير فيمن ال يألف وال يؤلف.

وأيضا أعيد فأقوؿ :على من يتولى إمامة المسجد أو المئذنة في المسجد أف يتقي اهلل في ىذه

األمانة ،وأف تركها بدعوى التفرغ للعلم إف ترتب على ذلك إقامة من يقوـ مقامك فالحمد هلل ،أما

تضيي ع األمانة وترؾ الناس يتضايقوف ويتبلوموف بسبب إضاعتك لما حملك اهلل فهذا من اإلثم
العظيم ،نعم يا شيخ.
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الحديث التاسع عشر :ثبلثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه قاؿ ما
نقص ماؿ عبد من صدقة

عن أيب كبشة األمناري -رضي اهلل تعاىل عنو -أنو مسع رسول اهلل  يقول :
ثالثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ،قال :ما نقص مال عبد من صدقة ،وال
ظلم عبد مظلمة فصب عليها إال زاده اهلل عزا ،وال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهلل
عليو باب فقر ،وأحدثكم حديثا فاحفظوه ،إمنا الدنيا ألربعة نفر :عبد رزقو اهلل ماال
وعلما فهو يتقي فيو ربو ويصل فيو رمحو ،ويعلم هلل فيو حقا ،فهذا بأفضل ادلنازل ،وعبد
رزقو اهلل علما ومل يرزقو ماال فهو صادق النية يقول لو أن يل ماال لعملت بعمل فالن
فهو بنيتو ،فأجرمها سواء ،وعبد رزقو اهلل ماال ومل يرزقو علما فهو خيبط يف مالو بغَت
علم ،ال يتقي فيو ربو ،وال يصل فيو رمحو ،وال يعلم هلل فيو حقا فهذا بأخبث ادلنازل،
وعبد مل يرزقو اهلل ماال وال علما ،فهو يقول :لو أن يل ماال لعملت فيو بعمل فالن،
فهو بنيتو فوزرمها سواء  أخرجو أمحد والًتمذي.
ػػػػػػ

ىذا حديث عظيم جمع خصاال من الخير كثيرة ،قولو  :ثبلث أقسم عليهن  وكذا قولو:

 وأحدثكم حديثا فاحفظوه  فيو أف على دعاة الخير في أثناء تبليغ العلم والنصح أف يشوقوا
السامعين ،وأف يجعلوا السامعين يشتاقوف ويتنبهوف إلى ما سيقاؿ ،فقولو عليو الصبلة والسبلـ :

ثبلث أقسم عليهن  ألىميتهن  وأحدثكم حديثا فاحفظوه  كل ىذه األساليب تجعل
السامعين يعوف بقلوبهم قبل آذانهم.
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ولذا تقدـ أف من أساليب العرب وضع مقدمات في الكبلـ لتشويق السامعين ،قالوا :وفي القرآف

الكريم االستفهاـ في أوؿ السور 

    



()1

فهذا كأنو يقوؿ ماذا

فعل؟ ما فعلو؟ من ىو؟ ما صنيعتو؟ ما جزاؤه؟ ما وزره؟ ففي قولو عليو الصبلة والسبلـ  :ثبلث

أقسم عليهن ،وأحدثكم حديثا فاحفظوه  فيو أف على دعاة الخير في المواضع أو في الكبلـ

المهم في المسائل الهامة أف يعنوا بإيضاح األسلوب حتى ال يكوف غامضا على الناس ،وكلما قُسم
الكبلـ كلما كاف أىوف وأوضح؛ ولذا قاؿ ابن القيم :وىل العلم إال السبر والتقسيم.

وقولو  :ما نقص ماؿ عبد من صدقة  فيو بركة الزكاة والصدقة ،الصدقة ال تنقص الماؿ

بل تزيده حسا ومعنى ،في قولو -عليو الصبلة والسبلـ -في الخبر اآلخر  ما نقصت صدقة من

ماؿ  والزكاة تزكي الماؿ تطهره وتنميو.

أما ما ورد من الزيادة في الحديث :ما نقصت صدقة من ماؿ بل ،بل ماذا؟ بل تزده ،فهذه الزيادة

ال تصح ال سندا وال متنا ،فلم تثبت سندا ،بل لم أقف على راو لها بعد البحث ،ومتنا ال تصح لغة،

ألنو لو كانت ثابتة لقاؿ بل تزيده ،وإف كاف ىناؾ تقدير.

وقولو :عبد ما نقص ماؿ عبد ،فيو استشعار معنى التعبد في أثناء عمل الطاعات ،وىذا كالذي

قبلو ،الذي قبلو :اجعلها آخر صبلة تصليها .الحديث الذي قبلو ،أوؿ حديث ،وىنا استشعار معنى

التعبد هلل في أداء العبادة يزيد العبد خضوعا وإخباتا هلل عز وجل.

وقولو  :وال ظلم عبد مظلمة صبر عليها إال زاده اهلل عزا  فيو فضل الصبر ،وطالب

العلم ،أولى الناس ،وداعي الخير أولى الناس بهذه المعالم العظيمة ،قاؿ  فيما رواه مسلم  :ما
نقصت صدقة من ماؿ ،وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا  إذف الصبر وبخاصة إذا علمت أف ترؾ،
ليس لك وسيلة إلى طلب الحق ،أو علمت أف بحثك عن حقك سيؤدي بك إلى مصاعب أخرى،

فهنا الصبر ،واالحتساب بل في ترؾ االنتصار للنفس منقبة عظيمة ،فقد  كاف عليو الصبلة

 - 1سورة الماعون آية .1 :
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المشروع في االنتقاـ لنفسو ،نعم لك أف تنتصر لنفسك 
    

()1

لكن 

     

        



()2

فكلما

ترؾ العبد األمر هلل ،زاده اهلل بصبره واحتسابو عزا.

وفيو أف العاقبة للمتقين ،أنت لما تركت االنتقاـ وصبرت ،ىذا من تقوى اهلل 
3





4

 ) (     ) (   ومن لم يجرب كما يقوؿ بعض أىل العلم:
ومن لم يجرب ليس يعرؼ قدره





فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه



وقولو  :وال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهلل عليو باب فقر  فيو أف سؤاؿ الناس والتذلل

من أسباب الضعف الحسي والمعنوي ،ومن سقوط قدر السائل عند الناس ،وبخاصة إذا كاف داعية
للخير أو طالب علم ،وعنده قدرة على التعفف ،والنتيجة أف يفتح عليك باب فقر ،لكن من تعفف 
5

. ) (         
 - 1سورة الشورى آية .41 :
 - 2سورة الشورى آية .43 :
 - 3سورة طه آية .132 :
 - 4سورة األعراف آية .128 :
 - 5سورة النور آية .32 :
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وقولو  :إنما الدنيا ألربعة نفر  ىذا كالذي تقدـ في أوؿ الحديث ،كلما قُسم الكبلـ إذا

كاف طويبل أو إذا كاف فيو أنواع وتقاسيم ،أو أنواع وجمل متعددة ،كلما جمعت النظائر كلما كاف
أسهل ،وقد كاف كذلك نبينا  أبلغ أسلوب وأسهل معاني ،وقولو  :عبد رزقو اهلل ماال وعلما فهو

يتقي فيو ربو ،ويصل فيو رحمو ،ويعمل هلل فيو حقا فهذا بأفضل المنازؿ  فيو تفاوت العباد في

منازلهم ،والناس يتفاوتوف ،كما في الجنة  إف أىل الجنة يتراءوف منازلهم كما تتراءوف الكوكب

الدري الغابر في أفق السماء  فالناس يتفاضلوف في الدنيا واآلخرة ،وفيو أف بركة الماؿ فيو أف

الماؿ ال تكوف لو بركة إال إذا أنفق بشرطين :بالعلم بما ينفق من أبواب الخير ،وباإلخبلص ،وىذاف

شرطا العبادة :اإلخبلص هلل ،وأف يكوف العمل على بصيرة وعلى علم.

وفيو أف صلة الرحم من أعظم القربات ،وأف من أسباب تقوية صلة الرحم العوف المادي ،من

أقوى األسباب ،قد يكوف قريبك فقيرا فإعطاؤه مما أعطاؾ اهلل مما يزيد األواصر ،وطلبة العلم الفقراء
ىم أولى الناس بالعوف ،إذا كانوا غير قادرين ألف نفعهم يتعدى ،وفيو أف على دعاة الخير أف يكونوا

أسبق الناس في ىذا األمر ،أعني في صلة الرحم ،ورحم العلم ،أبلغ من رحم القرابة ،وفيو في قولو:

 وعبد رزقو اهلل تعالى علما ولم يرزقو ماال فهو صادؽ النية  فضل العلم على صاحبو ،قد
ينفع اهلل بصاحب العلم أكثر مما ينفع بصاحب الماؿ ،ألف العلم غذاء للقلوب واألرواح ،والماؿ
غذاء لؤلبداف ،وغذاء القلوب أعظم من غذاء البطوف ،وفيو أيضا في الحديث في آخره لما قاؿ :فهو

بنيتو فأجرىما سواء في أصحاب الخير ،ووزرىما سواء في أصحاب الشر فيو دليل ،أف تمني فعل

الخير يؤجر عليو صاحبو ،كما أف تمني فعل الشر يؤزر عليو صاحبو ،لو أف عندي ماال لطبعت كتابا

في السنة ،مأجور ،لو أف عنده ماال لطبع كتابا في البدعة ،مأزور ،وفيو في الجملة كماؿ عدؿ اهلل

وحكمتو ،وأنو يعطي من يشاء بفضلو ويمنع من يشاء بعدلو ،وال يظلم ربنا أحدا؟

وفي الحديث أيضا أكرر أف طالب العلم على خير ولو كاف فقيرا ،وأف من أنفق على طالب العلم

فهو على خير ولو كاف ليس عنده علم ،أحيانا يكوف العامي أكثر أجرا من طالب العلم إذا دعم طالب

العلم ،وكفو عما في أيدي الناس ،وأغناه بعد اهلل -جل وعبل -عن السؤاؿ ،روى الترمذي
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 أف رجبل قاؿ يا رسوؿ اهلل إف لي أخا يطلب العلم وأنا أنفق عليو ،فقاؿ عليو الصبلة

والسبلـ :لعلك ترزؽ بو  نعم يا شيخ.
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الحديث العشروف :ىل تنصروف وترزقوف إال بضعفائكم
وعن مصعب بن سعد ،قال رأى سعد  أن لو فضال على من دونو ،فقال النيب
  ىل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم  أخرجو البخاري ،ويف رواية :
إمنا ينصر اهلل ىذه األمة بضعيفها بدعوهتم وصالهتم وإخالصهم  أخرجو النسائي.
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فيو عناية اإلسبلـ بمبدأ الترابط بين عموـ المسلمين ،وفيو عناية اإلسبلـ خصوصا بشأف الفقراء،

وب رعايتهم والترفق بحالهم ،وفيو أيضا ،فضل دعاء المضطر ،سواء كاف فقيرا أو مظلوما؛ ألف الضعيف
ال ناصر لو من الناس ،وكذلك الفقير ،وكذا المظلوـ ،يقوؿ بعض أىل العلم :لماذا كاف دعاء الفقير

أرجى بالقبوؿ ،ودعاء الضعيف والمظلوـ أرجى بالقبوؿ من دعاء غيرىم؟ قالوا :ألف الفقير والمريض

كذلك ،والمظلوـ والضعيف يشعروف بتخلي جميع األسباب المعينة لهم ،فيزدادوف افتقارا واضطرارا

ولجوءا وتضرعا إلى اهلل جل وعبل.

فيو أيضا أف الصبر على األقدار واالحتساب ،من أسباب قبوؿ الدعاء وحصوؿ الرزؽ ،وفيو أف

على دعاة الخير أف يكونوا أرفق الناس بالضعفاء ،وأف يكونوا أرحم الناس بالضعفاء ،و أف يعنوا بشأف
الفقراء والضعفاء ،وبخاصة إذا كانوا طلبة علم ،اجتمع فضبلف فضل إغناء الفقير ،وفضل أف ىذا

الفقير طالب علم ،فأنت تمده بالماؿ وىو يمدؾ باألجر من اهلل -جل وعبل -لما ينفع بدعوتو.
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الحديث الحادي والعشروف :من تطبب وال يعلم منو طب فهو ضامن
عن عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :قال رسول اهلل   من
تطبب وال يعلم منو طب ،فهو ضامن  أخرجو أبو داود والنسائي وابن ماجو
واحلاكم .
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فيو ذـ من ادعى ما ليس فيو ،ذـ من لبس ثوب غيره ،ذـ من ادعى علما ليس من أىلو ،وإذا كاف

ىذا في شأف طب األبداف ،فما بالك بشأف طب ماذا؟ طب القلوب ،وفيو أيضا شرؼ مهنة الطب،

لما لها من النفع العظيم ،ولما يجريو اهلل -جل وعبل -على أيدي األطباء من أسباب الشفاء والعافية،

بإذف اهلل وقدره.

قاؿ الشافعي -رحمو اهلل تعالى -العلم علماف ،علم للدين ،وعلم للدنيا ،فعلم الدنيا الطب،

والعلم الذي للدين الفقو ،وقاؿ أيضا :ما أعلم علما أنبل بعد الفقو من الطب ،ولكن أىل الكتاب

غلبونا عليو ،وكاف الشافعي يتحسر على ما ضيع المسلموف من علوـ الطب ،وفيو أيضا وجوب

الضماف لما أُتلف بدعوى التعالم ،من أتلف شيئا فهو غارـ لو طبعا بضوابط ،وىنا -نعوذ باهلل -قد
يؤدي الشخص بقتل مريض إذا كاف جاىبل ،وأعظم من ذلك من يدعي تقريب القلوب وإصبلح

أحواؿ الناس ،وليس لو من العلم حظ ،بل لو من الجهل حظوظ كثيرة.

وفي ذلك من الفوائد أف على طالب العلم أف عليو أف يحذر أف يتكلم فيما ال يحسن فهذا حراـ

عليو؛ ولهذا قاؿ بعض أىل العلم :من تكلم في غير فنو أتى بالعجائب .وذكر الذىبي أف أىل المغرب
ي جاىل،
كانوا ال يأخذوف عمن ال يحسن فنو؛ ولذا ترى بعض الناس يتعالم في كل شيء ،مع أنو َع ِر ّ
فهذا أجرـ في حق نفسو ،وأجرـ في حق أمتو؛ ولهذا كاف من منهج أىل العلم أف بعضهم يقصر ،أو

يكوف جهده مركزا على علم أكثر فيتميز فيو ،فإذا ُسئل عن علم آخر ال يتقنو يتورع ،بل يعترؼ
بتقصيره ،ذكر الذىبي في كتابو "تذكرة الحفاظ" في ترجمة الحليمي.
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المروزي يسمى نوح الجامع ،قاؿ :جمع كل شيء إال الصدؽ فهو كذاب ،ثم قاؿ :فكم من إماـ في

فن
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مقصر في غيره ،فسيبويو إماـ في النحو ما يدري ما الحديث ،وأبو نواس رأس في الشعر عري من

غيره ،ومحمد بن الحسن إماـ في الفقو وليس بذاؾ في الحديث ،وعاصم إماـ في القراءات تالف في
الحديث ،الشاىد :أف من الخطورة بمكاف أف يتعالم اإلنساف وبخاصة طلبة العلم إذا وثق الناس

فيهم ،فينبغي أف يقوؿ ال أدري لما ال يعلم.

ولهذا مما وقع فيو بعض الناس أنو يتصدر على كل منبر في كل قضية ،ولساف حالو سلوني

سلوني ،دخل علي بن أبي طالب -رضي اهلل تعالى عنو -السوؽ وإذا برجل يفتي الناس وىو جاىل
ويقص على الناس وىو جاىل ،فقاؿ علي :من أنت ،قاؿ علي :أتعرؼ الناسخ من المنسوخ؟ قاؿ :ال.

قاؿ :من أنت؟ قاؿ أنا أبو يحيى .قاؿ :أنت أبو اعرفوني .ثم طرده من السوؽ.

ولهذا مما جر على مجتمعات المسلمين من أسباب الخلل في المنهج الشرعي ،ودعوة الناس

عدـ التفريق بين العالم وغير العالم ،واهلل إف ىذا األمر من أعظم المصائب ،يقوؿ ابن الجوزي :وعند

العامة أف كل من ارتقى المنبر فهو عالم ،عند العامة ،واألغرار ،عدـ التفريق بين العالم وغير العالم،
ىذا شاعر قريحتو تنقدح غيرة على اإلسبلـ ،يشكر ،ىذا خطب مفوه ،يشكر ،ىذا صاحب قلم

سياؿ ،يشكر ،لكن ال بشعره وال بقلمو وال بفصاحتو يترقى إلى منابر أىل العلم.

فمن الخلل العظيم عدـ التفريق بين العالم وغير العالم ،ولو أف كل إنساف لزـ حده وقاؿ ال علم

لي سلوا أىل العلم لزاؿ كثير من الشر ،لكن الخلل أف يتكلم بعضهم في كل فن ،وىذا من الجهالة
                   

() 1

لما دخل الشافعي إلى بغداد قابلو اإلماـ أحمد واستفاد منو ،فجاء رجل إلى اإلماـ أحمد فقاؿ :يا

إماـ أو يا أبا عبد اهلل إنو يقوؿ كذا وكذا؟ فقاؿ أحمد رحمو اهلل تعالى :إف ىذا ليس من بابتك ،إف
ىذا للفقو وإف الرجل فقيو فكن في الحديث.

 - 1سورة اإلسراء آية .36 :

91

شرح األربعين في التربية والمنهج

.............................................................................
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

فمن الجهالة بمكاف أف ال نفرؽ بين العالم وغير العالم ،إذا قاؿ إنساف قصيدة شعرية مؤثرة

جعلهم يحبونو الناس ىو المفتي وىو المنظر وىو المؤصل ،أو ارتقى الخطيب لفصحاتو وخطب

خطبة كما يقاؿ قوية جعلو الناس أو جعلو بعض من يجهل التأصيل الشرعي لصفات العالم ،جعلوه
القدوة ،والمنظر ،والمقرر ،وطلبة العلم أولى الناس بالتباعد عن ىذه األمور وبتبيينها للناس .نعم يا

شيخ فهد.
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الحديث الثاني والعشروف :ما أدري تبع أنبيا كاف أـ ال

وعن أيب ىريرة  قال :قال رسول اهلل 

 ما أدري تبع أنبيا كان أم ال،

وما أدري ذا القرنُت أنبيا كان أم ال ،وما أدري احلدود كفارات ألىلها أم ال 
أخرجو احلاكم والبيهقي.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

في ىذا الحديث فوائد عظيمة ،أعظمها ورع النبي  وخشيتو من اهلل 

وىو من في مقاـ

التقى وال خشية ،ومع ىذا يقوؿ :ما أدري تبع أنبيا كاف أـ ال ،وما أدري ذو القرنين أنبيا كاف أـ ال ،وما

أدري الحدود كفارات ألىلها أـ ال ،قبل أف يعلمو اهلل ،ما أدري ،يقوؿ اإلماـ مالك ،وكاف النبي -

عليو الصبلة والسبلـ -سيد المسلمين إذا سئل عما ال يعلم قاؿ ال أدري ،ولما سألوه عن الروح
1

توقف فسكت حتى أنزؿ اهلل عليو  ) (           وأدبو ربو
2

. ) (          
وكاف عليو الصبلة والسبلـ ،أمثل الناس ،أسرع الناس امتثاال لربو  
             
لما قاؿ لو ربو :

()3

    

ونوح -عليو السبلـ-

                



 - 1سورة اإلسراء آية .85 :
 - 2سورة اإلسراء آية .36 :
 - 3سورة اإلسراء آية .36 :
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 ثم اعترؼ وسأؿ واسترحم

   

)1(



         

 وذـ اهلل أىل الكتابين

)2(



    

3

. ) (                  
 قاؿ، أكبر األمور والفواحش القوؿ على اهلل بغير علم-رحمو اهلل تعالى- وقد جعل ابن القيم
يذكر ابن القيم في إعبلـ الموقعين أف اهلل ذكر
         

)4(



   



 كما قالو اهلل

 الفواحش بدأ بأسهلها لما بعدىا وختم بأعظمها

             

5

  ( ) أعلى منو 
6

. ) (      
 الشرؾ متفرع من القوؿ على اهلل بغير علم؛ ألف من، أليس الشرؾ أعظم؟ بلى:قد يقوؿ قائل
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ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

القوؿ بغير علم ،وأف يقولوا ال ندري ال نعلم ،اهلل أعلم ،فهذا ىو الواجب ،وال يستخفن بعضنا
الشيطاف فيقوؿ لبعضهم ،إذا قلت ال أدري نقص قدرؾ عند من يجلك.

إذا قلت ال أعلم سلوا غيري انتقصوؾ ،وليكن ،الحقيقة أنهم يرفعونك إف كانوا عقبلء؛ ألف

قولك ىذا ديانة ،يجب أف تقوؿ ال أدري ال أعلم ،جاء رجل من األندلس إلى اإلماـ مالك في

المدينة ،فسألو عن مسائل كثيرة ،فقاؿ ال أدري ،أجاب عن ثبلث وأمسك عن بضع وستين ،فقاؿ

أنت اإلماـ مالك وتقوؿ ال أدري ،قاؿ وأخبر من وراءؾ أف مالكا ال يدري ،ىنا العلم ،ىنا الديانة ،ىنا

التواضع.

وبعض الناس ،لساف حالو ومقالو ،ما قاؿ ال قط إال في تشهده ،سلوني سلوني ،فيجب على

داعي الخير طالب العلم أف يكف أف يسكت أف يتقرب إلى اهلل بقوؿ ال أدري ،أيضا فيو الحذر من

األخبار المكذوبة في التفسير ،من نقلها ،ال أدري أكاف تبع نبيا أـ ال ،الرسوؿ -عليو الصبلة

والسبلـ -توقف في ذلك ،فيأتي بعض الناس عموما في األخبار في التفسير أو في غير التفسير،
فينقل أخبارا في تفسير اآليات ،ولو سألتو عن صحتها ،قاؿ ال علم لي ،أال يسعك ما دلك وأرشدؾ

إليو النبي عليو الصبلة والسبلـ.

ولهذا ينبغي على طالب العلم أال يقوؿ في كبلمو أخبارا مكذوبة أو موضوعة ،رفع إلى بعض أئمة

الشافعية أف بعض الخطباء في القرف العاشر -فتوى -أف بعض الخطباء يذكر أحاديث ال تصح
ومكذوبة ،قاؿ :ىذا ينبغي أف ينهى فإف انتهى وإال رفع إلى من كاف لو سلطة ليكف يده ولسانو ،فعلى

داعي الخير وطالب العلم أف يتثبت ،وأيضا عليو أف يعلم الناس أخبار القرآف األخبار الصحيحة،
والتفاسير الصحيحة التي جاءت تفسر ما جاء في القرآف الكريم .نعم يا شيخ فهد.
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الحديث الثالث والعشروف :والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية
عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل تعاىل عنو  :أن عمر بن اخلطاب -رضي اهلل

تعاىل عنو -أتى النيب  بكتاب أصابو من بعض أىل الكتب ،فقرأه النيب 
فغضب فقال :أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب ،والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا
بيضاء نقية ال تسألوىم عن شيء فيخبوكم حبق فتكذبوا بو ،أو بباطل فتصدقوا بو،
والذي نفسي بيده ،لو أن موسى  كان حيا ما وسعو إال أن يتبعٍت  أخرجو
اإلمام أمحد يف ادلسند.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

في الحديث الحذر من النظر في كتب الضبلؿ ،والكتب التي فيها ضبلؿ وبدع إذا لم يكن

عالما بها عارفا بالمخرج منها والرد عليها ،فضرر الكتب البدعية والمتضمنة للبدع العقدية وغيرىا من

أعظم اآلثار ضررا ومن أعظم األمور ىدما للدين ،وبخاصة إذا كاف القارئ يجهل ،والنبي -عليو

الصبلة والسبلـ -في ىذا الحديث زجر عمر ونهاه لحكمة عظيمة ،ذكروا أف ىذا من خوؼ النبي
 على أمتو ،فإذا كاف عمر وىو َم ْن في قوة إيمانو قد نهي عن ىذا ،فما بالك بمن ىو أقل من
عمر.
وقد يقاؿ إف ذلك كاف في أوؿ األمر ،وقد يقاؿ أيضا إف ىذا إذا لم يحتج إلى الرد عليهم ،ولم
تدع الحاجة إلى مناظرتهم للمصلحة ،فبل يعرج عليها ،قد تُ ِ
لقي في النفس شبها ،وقد تؤثر في اإليماف
بزعزعة وتشكيك ،وقد حصل؛ ولهذا شدد السلف الصالح -عليهم رحمة اهلل -في أمر كتب البدع

والضبلؿ ،حتى سأؿ أحدىم اإلماـ أحمد :إذا وجدت كتابا من كتب أىل البدع أحرقو أـ أخرقو؟

فقاؿ :افعل بو أي شيء.

لكن ىذا يستثنى إذا كانت الكتب مملوكة ويخشى من إتبلفها المضرة والضرر ،قد سألت

سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمو اهلل تعالى -عمن وجد كتبا بدعية ويعلم أنها مملوكة

فهل يحرقها؟ قاؿ بل إف كاف لو سلطة وإال فليرفعها إلى من لو سلطة ،وأيضا من شدة السلف على
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تلك الكتب أنهم جعلوىا أعظم شأنا من آالت المعازؼ واللهو والطرب ،وىذا ىو الصحيح؛ ألف
تلك شهوات وىذه شبهات ،والشبهات تهدـ العقائد.
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ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

وأيضا فيو أف الفبلح والنجاة بالقرآف والسنة ،وأف من ألف ولم يرد من النصوص الشرعية ،ويدعو

الناس وفق ما جاء في النصوص على ىدي السلف فإنو إف خالف ذلك ضر ولم ينفع ويؤزر وال يؤجر،

وفيو أيضا عظيم فتنة الشبهات ،وعظيم ضرر كتاب وكتابات أىل البدع ،واالنحراؼ العقدي ،وفيو

أيضا كماؿ الشريعة وتمامها.

وفيو أيضا :فضل -موسى عليو السبلـ -لتخصيص النبي -عليو الصبلة والسبلـ -لو ،كما أف

فيو أف األنبياء يتفاضلوف عليهم الصبلة والسبلـ          :
نعم يا شيخ فهد.

 - 1سورة البقرة آية .253 :
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الحديث الرابع والعشروف :ال يقص على الناس إال أمير أو مأمور أو مراء

وعن عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل 

 ال

يقص على الناس إال أمَت أو مأمور أو مراء  أخرجو أمحد وابن ماجو.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

"ال يقص على الناس" قيل بأف ىذا نهي ،وفيو أصل لنهي بعض الوعاظ عن الوعظ ،وأف ىذا لو

أصل في الشريعة ،وقد حصل ىذا في عصور اإلسبلـ المتقدمة ،فبعض الناس قد يقوؿ يقاؿ لماذا

يمنع فبلف من القص والوعظ والتذكير ،ىذا ليس جديدا بل لو أصوؿ ضاربة في تاريخ اإلسبلـ

السابق ،وىذا الحديث أصل في ذلك.

قيل "ال يقص " أنو نهي ،وقيل نفي وإخبار ،أف ىذا ال ينبغي أف يكوف القص إال من فبلف أو من

كذا أو كذا أو كذا ،وفي عهد الخطيب البغدادي رحمو اهلل أمر الخليفة العباسي بعدـ القص في

صاص على الخطيب البغدادي رحمو اهلل تعالى ،وابن الجوزي في كتاب
المسجد إال بعد أف يعرض ُ
الق ّ

القصاص والمذكرين ذكر كثيرا من ىذا أف بعض القصاص يسيء وال يحسن ويضر وال ينفع.

وما أفرد العلماء أحاديث القصاص وأكاذيب القصاص إال لجهالة كثير منهم ،وفي الحديث أيضا

أنو  ال يقص أو ال يعظ إال من كاف مأمورا  أو من علم من نفسو وعلم الناس وأىل العلم أف
لو قدرة على ال قص ،وذكر األخبار ،شريطة أف يكوف القاص على بصيرة مما يقوؿ ،وأف ال يغلب

جانب القصص في كل أموره ،يقوؿ أبو قبلبة :تجالس القاص سنة كاملة فبل تخرج بفائدة ،بل قد

تخرج بمضرة إذا لم يكن على بصيرة من قصو ورواياتو.

ال يقص إال أمير ،من لو السلطة ،قد كانوا في الزمن األوؿ يتكلم األمراء ،وقيل يراد بهم أيضا

العلماء فلهم إمرة فهم والة أمر ،أو مأمور أو مرخص لو مأذوف لو من أىل العلم إما لفظا أو إقرارا ،أو
مراء من خرج في الغالب أف يكوف خروجو لحظ نفسو ،وقد سئل أىل العلم عن ىؤالء القصاص،

الناس يألفوف القص وذكر األخبار وبخاصة الغريبة ،فيجتمع الناس عند القاص باآلالؼ ،يقوؿ اإلماـ
أحمد :ال بأس بالقاص إذا كاف صدوقا أف يجالس .لكن المصيبة أف يكوف جاىبل ويتعمد إيراد

الغرائب ،وقد عني أىل العلم في شأف القاص والواعظ بأمور ،اكتبوىا عندكم :لعموـ البلوى لدعوى

الحاجة العلم بها:
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ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

األمر األوؿ :أف يراجع القاص أىل العلم ،وبخاصة فيما يذكره من األحاديث واألحكاـ.
وأيضا :عدـ إطالة المجلس بالقص والوعظ.

وثالثا :أف على القاص أف يتمثل ما يأمر الناس بو.

ورابعا :إذا كاف يقص على من لهم سلطة كالسبلطين ومن دونهم ممن لهم سلطة أف يترفق بهم،

وأف يسلك معهم ما يحببهم إلى الخير

فقد نص أىل العلم وقالوا :إذا كاف الموعوظ والمقصوص عليو سلطانا فعلى القاص أف يتلطف

بو؛ ألف القصد النفع وليس التشفي واالنتقاـ وتنفيس الغيظ ،وأيضا يقاؿ ىنا :إف من أدمن على شيء

حرـ من غيره ،يقوؿ شيخ اإلسبلـ -رحمو اهلل -ومن أدمن بمعنى كبلمو على سماع األشعار وأخبار
القصص وتتبع روايات القصص كعنتر وما شاكلو ،فإف ذلك يصده عن سماع الحديث والخير.

وىذا مبلحظ ،إذا أدمن اإلنساف وغلّب وقتو في قراءة األشعار واألخبار والقصص يتثاقل أف
يسمع اآليات واألحاديث ،ولقد ذكرني بعض الشبيبة أف بعضهم أدمن على سماع األناشيد ،وأخذت

وقتو ،حتى قاؿ بعضهم بعبرات تسبق عباراتو ،نسيت ما حفظت من القرآف الكريم ،وأتثاقل أف أقرأ

في كتب العلم ،والسبب ملء القلب بشيء مشروط بتفريغو من ضده نسبيا ،فاألمر يؤخذ برفق

وببصيرة.

وعلى من كاف يقص على الناس أيضا أف يجتنب الهزؿ واإلغراؽ في الضحك؛ حتى ال تفرؽ بين

الموعظة أىي مجلس للهزؿ أـ للوعظ ،نعم ،ال يفهم من ىذا االنقباض عن إضحاؾ الناس ،وعن

إدخاؿ البسمة ،حاش وكبل وال لعل ،لكن الشأف في اإلغراؽ واإليغاؿ والغلو في ىذا الشأف حتى
يتربى من يسمعو على الضحك ،بل لو جاءىم جاد ليتكلم في مسألة إيمانية علمية ،عقدية ،في

المعامبلت في العبادات ،نفروا وتثاقلوا منو.

وانظر إلى من أوغل ينطبع ذلك عليو وعلى من يجالسو ،وطالب العلم أو القاص إذا أراد اهلل بو

الخير فليسأؿ أىل العلم وليتبصر في قصو ووعظو على الناس.
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الحديث الخامس والعشروف :كفى بالمرء كذبا أف يحدث بكل ما سمع

عن أيب ىريرة -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :قال رسول اهلل 

 كفى بادلرء

كذبا أن حيدث بكل ما مسع  أخرجو مسلم.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

فيو الحذر من كثرة الكبلـ ،وأنها قد تؤدي بصاحبها إلى التزيّد في القوؿ ،من جميل كبلـ النووي

رحمو اهلل في رياض الصالحين فيما معناه ،أف الكبلـ إما أف يكوف خيرا يؤجر العبد عليو ،أو أف يكوف

شرا يأثم العبد عليو ،أو أف يكوف مباحا وعليو أف ال يوغل في المباحات ألنها قد تجر إلى الخطيئات،
وفي الحديث أيض ا الحذر من عدـ التثبت فيما يقوؿ 
 

()1

      

وفي قراءة{ :فتثبتوا} ألف عدـ التثبت ينبني عليو أشياء :اتهاـ بريء ،تبرئة متهم ،الغلو

في القوؿ ،أو الغلو في الذـ.
والعاقل المسلم البصير في أمر دينو المحتاط لنفسو وجوارحو عليو أف يتثبت فيما يقوؿ،

وبخاصة في نقلو للكبلـ:

أخػا العلم ال تعجل لعيب مصنف
فكم

أفسد

الػراوي

كبلما

بنقلػو

وكػم

ناسخ

أضحى

لمعنى

مغيرا

ولػم

وكم





وجػاء

تتيقػن

ذلػة

بشػيء

لم

حرؼ

المنقوؿ

منػو

قوـ
يرده

تعلػم

صحفػوا
المصنف



الحذر من نقل األخبار عن عواىنها بل ال يعلم عنك ىذا ،فأنت مذموـ كفى بالمرء كذبا ،وفي

الحديث اآلخر  :بئس مطية الرجل زعموا  بئس كلمة تقبيح وذـ وتشنيع ،وأولى الناس بالبعد
 - 1سورة الحجرات آية .6 :
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عنها ،دعاة الخير ،ومن قد َمهم الناس في مساجدىم وعلى منابرىم  ،وفي مجالسهم ىم أولى الناس
بها فهم قدوة الناس ،وىنا يقاؿ اإلشاعات ،تلك اإلشاعات التي يتناقلها الناس أو كثير من الناس.

فيو مثل صيني ،يقوؿ اإلشاعة كالكرة الثلجية ،تكوف في أولها كالبيضة ثم تكوف في آخرىا

كماذا ،كالجبل ،ىذا يزيد ،ىذا يدبج ،ىذا يحليها ،وىلم جرا ،اإلشاعات ،اإلشاعات تفرؽ القلوب

قبل األبداف ،والواجب عليك شرعا أف تقتل ىذه اإلشاعة في مهدىا إذا لم يكن صاحبها متأكدا

منها ،وأف تذكره باهلل ،وأف تحذره من مغبة الضرر المتعدي الذي يقع فيو الناقل وما يقع فيو السامعوف
وزره عليهم ال ينقص من أوزارىم شيئا ،إشاعات فيها اتهامات وقدح في أدياف وقدح في أعراض،

تشويو سمعة بمجرد التشفي في نقل ىذه اإلشاعة.

فالحذر كل الحذر من أف يكوف طالب العلم مطية بلسانو لنقل األخبار؛ ولهذا يدخل الكذب

والغي بة والنميمة في جعبة اإلشاعة ،فالحذر أيها األكارـ ،والواجب علينا جميعا إذا سمعنا خبرا يتناقلو

الناس أف ال نعين في نقلو ،تذكروف تأتي أرقاـ في الجواالت ادفعوا لحساب كذا ،ثم يأتي بعد يومين

أخطأنا في الرقم ،الرقم الصواب كذا ،وتأتي إشاعات عن أناس بأنهم قد ماتوا وىم أحياء ،وعن أناس

بأنهم متهموف وىم أبرأ -كما يقاؿ -من ماء السحاب.

أختم لكم بخبر حصل لي شخصيا ،درست طالبا في المرحلة الثانوية ،فجاءني خبر من زميل لو

سألني عنو قاؿ :تعرؼ أين فبلف؟ قلت :ال أعلم .قاؿ مات ،أمتأكد أنت؟ قاؿ :نعم ،وقد اجتهد

بعض اإلخوة وصلوا علي و صبلة الغائب ،ىذه أوؿ تبيعة ،وقد عزينا أىلو إف أحببت أف تعزيهم .ىذا
الكبلـ قبل غروب الشمس بنصف الساعة ،وفي طريقو إلى بيتو قابلت شابا أيضا يدرس معو ،فتلطفت
معو قلت أين صاحبكم فبلف؟ قصدي الذي مات ،فقاؿ :بخير وموجود ،فلم أحب أف أفجعو ذىبت

إلى البيت ،وكأف ذلك الشاب من ذكائو علم أف سؤالي ورائو مغزى ،فلما دخلت ألتوضأ لصبلة
المغرب وإذا بالباب يطرؽ علي ،من؟ أنا طالبك الميت بعثني اهلل ،أصابني نوع من الشعور الغريب،

فنزلت مباشرة ،فبلف؟ قاؿ :نعم ،فجعوا والدتي في وأدخلوا الرعب على أىلي ،بمجرد إشاعة.
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اهلل عنا خيرا ،ذُكِر أنو لما كاف قاضيا في جنوب المملكة ،كاف في لجنة ومعو رجل اسمو ابن عقيل،

أظنو
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كاف عسكريا ،فمات ذلك العسكري المسمى بابن عقيل ،فأشيع أف الشيخ ابن عقيل الذي أتى

قاضيا قد مات ،يقوؿ :فصلي عليو صبلة الغائب ،يقوؿ الشيخ من دعابتو :فكاف الذي صلى عليو

يقوؿ يا شيخ نحن قدمنا صبلة الغائب عليك ،فإذا مت فلن نصلي عليك.

فأخيرا أختم لكم أيها األكارـ بالحذر من التسرع في اإلشاعات وبخاصة فيما يتعلق بأىل العلم

الراسخين ،وبخاصة إذا كانت تلك الشائعة مستمرة أف تكوف سببا في دفنها ،وفي زجر من قاؿ

وتذكيره باهلل عز وجل.
ىنا أسئلة:

يقوؿ :عندنا في فرنسا إذا أنكرت بعض المنكرات التي تستطيع تغييرىا باليد يطردونك أو

يعاقبونك؟

ال تنكر إذا كاف عليك مضرة ،وكاف في سفرؾ مضرة ،اصبر وادع الناس بالتي ىي أحسن إذا لم

يترتب على ذلك مضرة في دينك وعقيدتك ،أما إذا ترتب على تغيير المنكر مضرة عليك أكبر فدع
ذلك واسلك سبيبل آخر لئلنكار.

ما حكم قتل الحشرات المؤذية؟

أي شيء يؤذي ،ق اعدة :خمس يقتلن في الحل والحرـ ،وىذا العدد ليس للحصر كما يقولوف

يقاس عليو ما كاف على شاكلتو ،إذا آذاؾ الشيء من حشرة نمل ،نحل أي شيء فتخلص منو.

أما األجهزة التي تصدر موجات حرارية للفائدة ىذا السؤاؿ يقوؿ لي أحد اإلخوة ىذا السؤاؿ ىو

آخر سؤاؿ سئل عليو الشيخ ابن باز -رحمو اهلل تعالى -سألو أحد اإلخوة قبل دخولو إلى منزلو في
الليلة األخيرة ،ىذا الذي يوضع للحشرات المؤذية ،الشيخ يرى أف ىذا من قتل الحشرات بالنار ،وال
يعذب بالنار إال رب النار ،ويرى بعض مشايخنا التفريق بين ما كاف لو لهب وبين ما كاف بالكهرباء

صعقا ،فيجيز ما كاف يقتل بسرعة كما يوضع في البيوت والمطاعم ،ويمنع ما كاف لو لهب.
يقوؿ مادة الجيبلتين تستخرج من عظاـ الحيوانات وقد يكوف من بينها لحم خنزير؟
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عظاـ الحيوانات وقد يكوف قد ىنا للظن للتوقع ،إف كاف فيها خنزير فدعها ،إف كانت عظاـ

حيوانات ذبحت على غير الشريعة اإلسبلمية فبل ،ثم يقوؿ التي توضع في المواد الغذائية ،سواء

وضعت في الغذاء أو في غيره.

تقوؿ السائلة إذا أتى ضيف إلى زوجها ،ثم خرج زوجها ليشتري بعض األشياء وتركو في البيت

في غرفة وأنا في غرفة أخرى ،ىل يعتبر ىذا خلوة؟

األصل ،ال ،إف شاء اهلل ،بخاصة أف األمور ىذه تعم بها البلوى ،إال إذا كاف الضيف مريبا فبل.
من يطلق المشيخة على كل شخص فما توجيهكم ،ومن يطلق عليو المشيخة وىو يعلم أنو ليس

أىبل لذلك؟

أوال حب ثناء الناس ال تحرص عليو ،ال تتشوؼ لثناء الناس عليك ،إذا أثنوا عليك من أنفسهم،

فهذا من عاجل بشرى المؤمن ،أما حب ثناء الناس والتصدر والتشوؼ فبل ،والمشيخة كلمة واسعة،
الشيخ في السن ،الشيخ في العلم ،الشيخ ،اآلف حتى الشيخ شيخ الذىب شيخ المعارض ،وىلم

جرا ،فإذا أطلق الشيخ ،فالمراد طبعا في الغالب من كاف لو وقار العلم وىيبة العلم وتحصيل العلم.

وألف سلفنا الصالح كانوا يروحوف في المجالس ببعض الطرؼ أختم ذكر السمعاني حتى يعرؼ

ىذا األمر ،أف السلف الصالح كانوا في مجالسهم يروحوف الجالسين من باب التأليف ،وكاف عمر كما

يقوؿ -رضي اهلل عنو وأرضاه -يحدث الناس ،فإذا رآىم ملوا وسأموا أخذ في أخبار الزرع والنخل
إلدخاؿ التنفيس عليهم.

كاف ىناؾ شاباف صديقاف ،قاؿ أحدىما لصاحبو :حيا اهلل الشيخ ،فقاؿ اآلخر صاحبو :حيا اهلل

الحافظ ،أو قاؿ األوؿ :حيا اهلل الحافظ ،فقاؿ صاحبو :حيا اهلل الشيخ ،فقاؿ :أنا قصدي بقولي حيا

شاخ في السن وشاب رأسو ،فأنت لست شيخا في العلم ،إنما
اهلل الشيخ كما قاؿ ابن منظورَ :م ْن َ

كما قاؿ ابن منظور شيخ في الشيب ،فاآلف أنت وصفتني بالحفظ حفظ العلم ،وأنا وصفتك

بالمشيخة أي مشيخة الشيب وكبر السن ،قاؿ :اصبر علي ،أنت أخذت بقوؿ ابن منظور في الشيخ،
وأنا أخذت بالحافظ بقوؿ ابن األثير في اللباب سمي الحافظ بالحافظ -طبعا شخص معين -ألنو

يحفظ سراويل
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الناس عند دخوؿ الحمامات ،وأستميح الشيخ عبد الرزاؽ وفهد ،لكن كما كاف سلفنا ،وفق اهلل

الجميع والسبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارؾ على رسوؿ اهلل،

بلغ الكبلـ عند نهاية الحديث الخامس والعشرين ،فنسمع اآلف -إف شاء اهلل تعالى -من الشيخ فهد

الحديث السادس والعشرين.
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الحديث السادس والعشروف :ال يدخل الجنة من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من
كبر
بسم اهلل الرمحن الرحيم .احلمد هلل رب العادلُت ،وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا
حممد وعلى آلو وصحبو أمجعُت.
قال ادلؤلف -حفظو اهلل تعاىل:-
عن عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :قال رسول اهلل   ال
يدخل اجلنة من كان يف قلبو مثقال ذرة من كب ،قال رجل :إن الرجل حيب أن يكون
ثوبو حسنا ونعلو حسنة ،قال :إن اهلل مجيل حيب اجلمال ،الكب بطر احلق وغمط
الناس  أخرجو مسلم.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على رسوؿ اهلل ،نلحظ في كثير من األحاديث

أف الصحابة -رضي اهلل تعالى عنهم -يستفهموف من النبي  فيجيبهم النبي  بما يزيل اإلشكاؿ
الذي علق في أذىانهم ،ونستفيد أمرين :حرص الصحابة -رضي اهلل تعالى عنهم -على الخير ،وعدـ

لبس غيره بو ،وقبلو حرص النبي  على إيصاؿ الخير وإيضاحو في األذىاف.
وىنا ينبغي لطالب العلم أف يكوف حريصا على السؤاؿ فيما قد يشكل عليو ،والعلم ال يطلبو

مستحي وال متكبر ،قاؿ ابن عباس -رضي اهلل تعالى عنهما -لما سئل :أنى لك ىذا العلم؟ قاؿ:

بلساف سئوؿ وقلب عقوؿ ،ويقوؿ ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما :لوال السؤاؿ لذىب العلم.

فشاىد القوؿ أف على طالب العلم ،أف يسأؿ عما أشكل عليو ،كما كاف الصحابة -رضي اهلل

تعالى عنهم -يسألوف.

قولو :الكبر بطر الحق ،بطر الحق رده ،أو جعل أف يجعل الحق باطبل والباطل حقا ،فيو منافاة

الكبر والمتكبر لقبوؿ دعوة الحق ،صفة الكبر تأبى على صاحبها أف يقبل الحق إال ما وافق ىواه،

وفي ىذا
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تحريم لهذه الخصلة ،وقبح من اتصف بها ،وقولو :غمط الناس ،التجبر على الخلق ،وجحد حقوقهم،

والمماطلة ،واستحقارىم وازدرائهم ،فيو عظيم ضرر الكبر ،وأنو ليس مقصورا على صاحبو.

فرؽ بين اإلثمين :اإلثم الذي ينتهي شره على صاحبو ،واإلثم الذي يتعدى إثمو إلى غيره؛ لهذا

لما ذكر ابن القيم -رحمو اهلل تعالى -مراتب الشيطاف الست وعقبات الشيطاف الست التي يتعقب

فيها ابن آدـ ،ذكر أف أوؿ مرتبة الشرؾ ،ثم قاؿ :المرتبة الثانية البدعة ،ثم قاؿ :الثالثة الكبيرة ،قدـ
البدعة على الكبيرة وىذا ىو الصحيح ،ألمور كثيرة منها :أف البدعة ضررىا عاـ ،وأما الكبيرة فضررىا

خاص على من؟ على صاحبها.

وقولو :إف الرجل يحب أف يكوف ثوبو حسنا ونعلو حسنا ،فيو ورع الصحابة -رضي اهلل تعالى

عنهم -وحرصهم على مباعدة ومجانبة كل ما يدخل بهم حوؿ دائرة اإلثم ،وفيو أيضا أف على طالب
العلم ،على دعاة الخير أف يكونوا أحرص الناس على تجنيب أخبلقهم وخلقهم ما يسيء إلى سمعتهم

شرعا ،وفيو أيضا حرص الصحابة -رضي اهلل تعالى عنهم -على حسن مظاىرىم ،طابت بواطنهم
وطابت ظواىرىم.

وأما من قدح فيهم ،فقبحت ظواىرىم وقبحت بواطنهم ،رضي اهلل تعالى عن الصحابة وأرضاىم،

حرصهم على التجمل في الظاىر؛ ألف اهلل -جل وعبل -جميل يحب الجماؿ ،كما في ىذا الحديث.

ويستفاد :أف على طالب العلم أف يكوف نظيفا في باطنو وخارجو ،أف يكوف نظيفا في مظهره أماـ

الناس ،يعنى بنظافة الباطن ىي األصل ،ويتبعها نظافة الظاىر ،كاف عليو الصبلة والسبلـ أنظف الناس
ثوبا وأحسن الناس رائحة ،وكاف يحب الطيب ،وكاف يكره  أف توجد منو الريح.
فحري بطالب العلم أف يعنى بهذه األمور ،يظن بعض الناس أنها من التنعم والترفو ،ال ،الترفو

المذموـ والتنعم المذموـ ،الوارد في قولو عليو الصبلة والسبلـ  إياؾ والتنعم فإف عباد اهلل ليسوا

بالمتنعمين  اإلغراؽ ،وجعل التنعم ىو المقصد األسمى ،أما أف يحرص اإلنساف على نظافة ثوبو
والطيب ،فهذا مما أمر بو اإلسبلـ وحث عليو ؛ ولهذا تجد أف طالب العلم إذا اعتنى بنظافة ثيابو
وطيب رائحتو كاف ذلك أدعى لقبوؿ قولو وأنضر في أعين الناظرين.
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وأيضا فيو عظيم إثم من اتهم آحاد الصحابة ناىيك عن جماعتهم ،قوـ طهرت بواطنهم ،وطابت

ظواىرىم ،وكانوا أحرص الناس على كل فضيلة وأبعد الناس عن كل رذيلة ،فيا ويل ويا عظيم إثم من

لمزىم أو قدح فيهم ،قاؿ اإلماـ الطحاوي -رحمو اهلل تعالى -في معتقده :ونحب أصحاب رسوؿ اهلل



دين وإسبلـ وإحساف ،وبغضهم
وال نتبرأ منهم ،ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرىم ،وحبهم ٌ

كفر ونفاؽ وطغياف.

قاؿ   ال تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أف أحدكم أنفق مثل أحد ذىبا ما بلغ مد

أحدىم وال نصيفو  قوـ رضي اهلل عنهم ،أوجبت العقوؿ عدالتهم ،واطمأنت القلوب والفطر إلى
حقيق صدقهم وأمانتهم ،فعياذا باهلل من لمزىم أو لمز أحدىم.

قولو  :إف اهلل جميل يحب الجماؿ  فيو وصف اهلل تعالى بالجماؿ ،فكل صفة مدح

وجماؿ للمخلوؽ الخالق أولى بها ،قاعدة ،وفيو الحرص على فعل ما يحبو اهلل ،يحب الجماؿ ،إف
اهلل يحب التوابين ،يحب التواب ،يحب المتطهرين ،يحب المحسنين ،يحب العافين عن الناس

والعفو ،فحري بالعبد أف يستشعر ىذا ،وفيو أيضا التعبد هلل بمقتضى أسمائو وصفاتو فأنت تتجمل

وتعلم أف اهلل يحب التجمل وأف اهلل جميل يحب الجماؿ ،وأف تسأؿ اهلل وتفتقر إليو ألنك تعلم أف
اهلل ىو الغني وأنت الفقير ،وعليك أيضا إذا دعتك النفس إلى معصية أف تتذكر ،تعتقد أف اهلل

يسمعك ويراؾ ،وال تخفى عليو خافية .نعم يا شيخ فهد.
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الحديث السابع والعشروف :إذا قاؿ الرجل ىلك الناس فهو أىلكهم

وعن أيب ىريرة -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :قال رسول اهلل 

 إذا قال

الرجل ىلك الناس فهو أىلكهم  أخرجو مسلم.
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أىلكهم
أىلكهم
أىلكهم أشدىم ىبلكاَ ،
وأىلكهمُ ،
َ
أىلكهم ،يعني ُ
جاء في رواية بلفظ آخر فهو َ

تسبب في إىبلكهم ،في الحديث ذـ التشاؤـ وتقنيط النفس ،واليأس ،ال تقنطوا من روح اهلل 
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ذـ التشاؤـ ،القنوط ،اليأس ،كلها تورث العجز والخموؿ ،والقعود

والضعف والتخلف عن الخير ،وفيو أف المتشاءـ يحرـ نفسو وغيره من الخير ،ليت أف األمر وقف

على المتشائم ،ىو سوء ،فيو سوء ،لكن المصيبة أف يتعدى األمر إلى غيره ،والضرر إلى غيره؛ ألف
من قنت الناس أدخل الضيم عليهم.

ودعاة الخير أولى الناس باالجتناب عن ىذا األمر والحذر والبعد عنو ،قاؿ رجل لئلماـ أحمد

كما ذكر ابن الجوزي في المناقب :يا إماـ ظهر الباطل على الحق ،لما قامت المعتزلة بالفتنة ،قاؿ:

كبل بما أف قلوبنا على الحق فالحق ظاىر .فبعض الناس ينظر إلى الخير الكبير بمنظار صغير ،وينظر

إلى الشر الصغير بمنظار كبير ،كلما أخبر بخير زىد فيو وىوف من شأنو ،ولو كاف الخير عظيما ،وكلما
بلغتو شائعة عن شيء عن أمر سوء ضخمو وأشاعو وأذاعو ،وزاد نفسو وغيره تقنيطا وتيئيسا ،إف دخل
بيتو فأخطأ أحد أوالده أو أىلو في أمر ،رماىم بأسوأ األلفاظ بالبعد عن الخير ،بالفسق ،بالفجور ،ولو

أحسنوا ما أحسنوا واجتهدوا لم يباؿ بهم ،ينظر إلى الناس بمنظار مظلم ،منظار شؤـ ،ىذا ال يعيش

عيشة ىنيئة،

 - 1سورة يوسف آية .87 :
 - 2سورة الزمر آية .53 :
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ىذا ال يرتاح في عبادتو ،وال يطمئن في تبلوتو وال في دعائو؛ ألف الشيطاف قد غلبو وقيده وأسره

فأصبح مأسورا مقادا تابعا ال متبوعا ،تابعا للشر للشيطاف ال متبوعا في الخير.

وفيو الحذر أيضا من تزكية النفس ألنو إذا ذـ الناس فهو يزكي نفسو ،كأنو ىو الذي على الحق

وما سواه على الباطل ،ىو الذي ينقد الناس ،وىو الذي يقيم المجتمع ،فهذا من الجهل ومن
الضعف ،وضعف الهمة بل ودناءة النفس           
يكوف في ىؤالء الذين يأستهم أو قنطتهم قد يكوف أضعفهم خيرا منك 
2

()1

قد

    

3

. ) (         ) (     

قاؿ 

 ال تزكوا أنفسكم اهلل أعلم بأىل البر منكم  كأف من زكى نفسو يبعد من

خصاؿ أىل البر والصبلح ،وللعلماء في ىذه المقولة تخريجاف :من قالها تقنيطا وتيئيسا ،وقعد مع

الخالفين فهذا المذموـ ،أما من قالها بحق تحزنا على ما أصاب مجتمعو أو بلده وقصد بذلك إعبلء

ىمة نفسو وىمة غيره بتوفيق اهلل ثم بكبلمو فنعم ،لكن المحذور التقنيط والتيئيس ،إف سمع شرا
أذاعو ونشره ،وإف سمع خيرا قبره ودفنو ،فإذا المحذور ىذا األمر.

أما من قالو من باب حث الناس ،يا إخواف كثر الشر ،يا إخواف أىل البدع ظهرت رءوسهم،

اجتهدوا ،ظهر التقصير في بر الوالدين ،ظهر الفحش في الغيبة والمجبلت والقنوات ،اجتهدوا ،بقصد
بعث الهمة ،ال تقنيط الناس أو التشاؤـ بقصد إضعاؼ الهمة ،ثم أيضا أيها األكارـ ينبغي أيضا أف

نعلم أف المسلمين فيهم خير وأف أىل المعاصي تبقى عندىم الفطر فينبغي أف يترفق بهم ،فأنت يا
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حياة رجل ،كم من أسلوب طيب على علم وبصيرة أدخل رجبل في اإلسبلـ بعد أف كاف كافرا ،وكم من

أسلوب سيئ بغض كثيرا من الناس في اإلسبلـ وغير المسلمين .نعم يا شيخ.
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الحديث الثامن والعشروف :ال تزاؿ طائفة من أمتي قائمة بأمر اهلل ،ال يضرىم
من خذلهم

وعن معاوية -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :قال رسول اهلل   ال تزال طائفة
من أميت قائمة بأمر اهلل ال يضرىم من خذذلم أو خالفهم ،حىت يأيت أمر اهلل وىم
ظاىرون على الناس  أخرجو أمحد والشيخان.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

قولو ال تزاؿ :البلـ نافية ،نفي الزواؿ يدؿ على دواـ البقاء ،وآخر الحديث يؤكد أولو ،حتى يأتي

أمر اهلل ،وقولو :طائفة تشمل الواحد فأكثر ،يقوؿ ابن عبد البر -رحمو اهلل تعالى -في كتاب جامع
بياف العلم وفضلو  ،وقبلو أىل اللغة وبعض أىل اللغة ،الطائفة في لساف العرب تطلق على الواحد
فأكثر 

 



()1

من المؤمنين لو تقاتل رجبلف من المؤمنين ولو تقاتل رجبلف من

المؤمنين يصدؽ عليهم أف كل واحد منهم طائفة ،فيصلح بينهم.

وفيو أيضا في قولو طائفة أف دعاة الحق ليس لهم عدد معين وال مكاف معين وال زماف معين ،بل

ىم على الدواـ موجودوف ،يقلوف تارة في بلد ويكثروف ،جاء رجل إلى عبد اهلل بن المبارؾ -رحمو اهلل

تعالى -فقاؿ يا أبا عبد الرحمن اإلماـ ابن المبارؾ من أشهر علماء السنة في القرف المتقدـ الثاني،
وكاف إماما في الديانة والسنة والعلم والورع ،ولقب بشيخ اإلسبلـ من مرو ،يقوؿ فيو الشاعر:
إذا سػار عبد اهلل من مرو ليلة
إذا

ذكػر

األحبػار

في كل

بلدة

فقػد





فهػم
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والبن حجر في التقريب يقوؿ عنو :ابن المبارؾ إماـ مجاىد جواد جمعت فيو خصاؿ الخير،

والذىبي يقوؿ :واهلل إني ألحبو وأتقرب إلى اهلل بحبو ،ىذا اإلماـ العلم ،كاف من آيات اهلل في الديانة

والعلم ،جاءه رجل فقاؿ :يا أبا عبد الرحمن إف الناس اختلفوا عندنا فمع من أكوف ،قاؿ :كن مع

الجماعة ،قاؿ ليس ىناؾ ثم جماعة ،فرؽ ،اختبلفات ،قاؿ :عندكم أبو حمزة السكري؟ قاؿ نعم،

قاؿ :الزمو فإنو جماعة وحده ،على السنة والديانة.

وقولو قائمة فيو أف دعوة الحق ظاىرة ،قاؿ قائمة ،وقاؿ ظاىروف ،فيو أف دعوة الحق ظاىرة

دائما ،وفيو أف دعوة الحق بظهورىا ووضوحها تخالف تلك الدعوات السرية في السراديب والخنادؽ
وغيرىا ،فدعوة السنة واضحة كالشمس في النهار ليس دونها سحاب ،أما الدعوات السرية الخفية

فهذه ال تأتي بالخير وخبلؼ منهج أىل السنة والجماعة ،ورد فيو أثر عن عمر بن عبد العزيز وإف كاف

فيو ضعف لكن المعنى صحيح :إذا رأيت القوـ يجتمعوف في أمر دينهم دوف العامة فاعلم أنهم على

سوء.

دعوة السنة ظاىرة في كل مكاف ،صاحبها يظهر ما عنده ما يخفي؛ ألف الخير الذي معو ليس لو،

مأمور بإشاعتو ونشره على كل أحد ،مع كل أحد في كل مجتمع ،وقولو  :ال يضرىم من خذلهم

وال من خالفهم حتى يأتي أمر اهلل وىم ظاىروف على الناس  فيو أف لدعاة الحق مخذلين،

ومضارين ومخالفين ،وفيو تثبيت اهلل تعالى لدعاة الحق ،ودفع ضرر المخذلين والمخالفين ،والمضارين
ّ

لهم ،وفيو أيضا :دواـ المخالفة لهذه الدعوة ،داعي الحق والسنة دائما مخالف؛ ألنو يخالف الهوى

وشهوة النفس ،والدعوات األخرى توافق الهوى وشهوة النفس.

وفيو أيضا دواـ حفظ اهلل لهذه الدعوة وأىلها ،فليفرح صاحب الحق ،فليفرح صاحب السنة،

بحفظ اهلل لدعوتو وحفظ اهلل لو ،وفيو دواـ نفع ىذه الطائفة ألنفسهم وللناس بتوفيق اهلل ،وفيو أف

أصحاب ىذه الدعوة ،دعوة الحق أدرى الناس بالبدع ،وىم أشد الناس ابتعادا عنها ،وأشد الناس

تحذيرا من البدع ومن أىلها ،والفائدة األخيرة في علمي القاصر البشارة ألىل دعوة الحق ،بأنهم ىم

المنصوروف في الدنيا والمنصوروف في اآلخرة ،وأف ىذه الطائفة ىي الطائفة المنصورة الخيرة الثابتة
على الحق ،اهلل نسأؿ أف يجعلنا وإياكم منها .نعم يا شيخ.
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الحديث التاسع والعشروف :خيركم من تعلم القرآف وعلمو
عن عثمان -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :قال رسول اهلل   خَتكم من تعلم
القرآن وعلمو  أخرجو البخاري.
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فيو تفاضل قولو خيركم  ،فيو تفاضل العلوـ وتفاضل المعلمين ،خيركم من تعلم القرآف وعلمو،

تفاضل العلوـ ،وتفاضل المعلمين ،وفيو أف خيرية معلم القرآف وخيرية متعلمو خيرية مطلقة ،ىي خيرية
في الدنيا وخيرية في البرزخ ،وخيرية في اآلخرة ،أما خيرية الدنيا فهذا الحديث ،فقولو عليو الصبلة

والسبلـ  :يؤـ القوـ  من أيها األكارـ  أقرؤىم لكتاب اهلل  قُدـ ليس لنسبو وال
حسبو وال مالو ،لكن لخيرية ما يعلم ،ىذا في الدنيا ،وأما الخيرية في البرزخ ،فما أخرجو الشيخاف

 لما كثر القتلى في غزوة أحد ،وشق على الصحابة -رضي اهلل تعالى عنهم -أف يدفنوا كل ميت
في قبر دفنوا كل ميتين أو ثبلثة في قبر واحد فاستأذنوا النبي -عليو الصبلة والسبلـ -فأذف لهم

فكاف عليو الصبلة والسبلـ يشرؼ أو يأتي عند الدفن فإذا أتي بالموتى إلدخالهم في القبر قاؿ :أي

ىؤالء الموتى أكثر أخذا للقرآف؟ فإذا أشير على أحدىما قدمو على أصحابو . 

وأما الخيرية في اآلخرة ،فللحديث قاؿ 

 يقاؿ لقارئ القرآف اقرأ وارؽ ورتل كما كنت

ترتل في الدنيا فإف منزلتك عند آخر آية تقرؤىا  وفيو أيضا الحرص على تعلم القرآف ،حفظ
القرآف ،العمل بو ،التأدب بما فيو من اآلداب ،ولقد جاء عن السلف درر في ىذا األمر ،في الترغيب

والت رىيب ،يقوؿ أحدىم يوصي تلميذا لو ،قاؿ :يا بني أنت تطلب العلم فعليك بقراءة حزب من
القرآف الكريم ،فإني إذا قرأت حزبا وداومت عليو فُتِح لي من أبواب العلم ،قاؿ التلميذ :فجربت
ذلك ففتح اهلل لي ،فاجعل لنفسك حظا من التبلوة ،أيضا احرص على تجنب المعاصي ،فإنها تمنع

فهم القرآف وحفظ القرآف.

ذكر السهمي في تاريخ جرجاف أف كرز أو ُكرز بن وبرة ،دخلوا عليو فكاف يبكي ،قالوا :ما لك؟

قاؿ :إف الباب موصد ،والستر مجافى ولم يدخل علي أحد ،وىاأنا عجزت أف أراجع حفظي ،فواهلل ال

فحري بطالب العلم أف يعنى بحفظ القرآف وعلم القرآف ،في
يكوف ذلك إال بذنب جنيتو،
ّ
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ترجمة أحد الرواة في تقريب التهذيب ،قاؿ ابن حجر :وقيل بأنو كاف ال يحفظ القرآف ،كاف مفسر

الحظ -كاف ال يحفظ القرآف.
يحب التفسير ،وقيل ْ -

وبلغت ىمم المتقدمين أمرا عجبا يقوؿ ابن الجوزي أو غيره يوصي طالبا من طبلب العلم ،قاؿ:

واجعل لنفسك حظا من القرآف ويكفي أف تحفظو بسبع قراءات ،يكفي أف تحفظ القرآف بسبع
قراءات ،كيف لو رأى زمننا ىذا ،ال نقوؿ يأسا حاش وكبل ،ولكن شحذا يقاؿ ىذا من باب شحذ

الهمم وقوة الع زيمة ،ثم يقاؿ أيضا في الحديث :إف على معلم القرآف أف يتمثل ىذه الخيرية ،على
معلم القرآف تمثل ىذه الخيرية بأخبلقو ،وحسن ألفاظو ونظافة ثيابو ،ذكر الذىبي في معرفة القراء

الكبار ،ذكر أئمة من القراء ،وكانوا قدوة في أخبلقهم وفي اتباعهم للسنة ،وفي محافظتهم على

السمت والوقار.
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الحديث الثبلثوف :نضر اهلل عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاىا وبلغها

عن جبَت بن مطعم -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :مسعت رسول اهلل 

يقول

باخليف ،خيف مٌت  :نضر اهلل عبدا مسع مقاليت فحفظها ووعاىا وبلغها من مل
يسمعها فرب حامل فقو ال فقو لو ،ورب حامل فقو إىل من ىو أفقو منو ،ثالث ال
يغل عليهن قلب مؤمن :إخال العمل هلل ،والنصيحة ألئمة ادلسلمُت ،ولزوم
مجاعتهم؛ فإن دعوهتم حتيط من وراءىم  أخرجو أمحد وابن ماجو والطباين .
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

نضر ويقاؿ نضر ،والروايتاف صحيحتاف من النضارة ،نعمو ،حسنو؛ ولهذا ترى نضارة في وجوه
ّ

أىل السنة ،أذكر عبارة نذكرىا للفائدة لشيخ اإلسبلـ في كتاب االستقامة ،يقوؿ :ووجوه أىل السنة

كلما تقدمت بهم العمر تزداد نضارة ووضاءة ،ووجوه أىل البدعة ،كلما تقدمت بهم السن تزداد قبحا

وظلمة ،حتى بلغنا بالتواتر أف بعضهم يمسخ كوجو خنزير أو قرد أو كلب عياذا باهلل ،نضر اهلل امرأ

سمع مقالتي ،فيو التثبت من النقل عن أخبار النبي 

التثبت فيما ينقلو اإلنساف وينسبو إلى النبي

عليو الصبلة والسبلـ.

وقولو  فوعاىا وحفظها  فيو أف االنتفاع بالعلم ال يكمل إال بالعمل بو ،وبفهمو ،إما

بالسؤاؿ أو بالبحث في كبلـ أىل العلم ،وقولو :ثم أداىا إلى من لم يسمعها فيو فضل تبليغ العلم،

وأف من مهاـ طالب العلم أف يعلم ويعمل ،ويدعو ويصبر ،ولهذا جاء في المسائل ،الشيخ محمد بن
عبد الوىاب رحمو اهلل ،اعلم أنو يجب لتعلم المسائل العلم والعمل والدعوة والصبر ،بهذا يكمل

لطالب العلم المبتغى والمراد.

وقولو  فرب حامل فقو غير فقيو  فيو أف مجرد حفظ النصوص ال يكفي ،بعض الناس

وعاء ،حافظ ،يسرد األحاديث سردا لكن ال يفقو المعاني ،وىو مشكور إذا لم يتجاوز إلى ما ليس لو

حث على التزود من فهم ىذه األحاديث ،وقولو  :ورب حامل فقو إلى من ىو أفقو
بو علم ،لكن يُ ّ
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المبلغ مفيدا
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للمبلغ ،قد تحفظ حديثا من سنين عددا ،ثم إذا قرأتو أو سمعتو عند أحد ربما يذكر لك فيو فوائد
أنت ال تعلمها من قبل ىذا.

وقولو  :ثبلث ال يُػغَ ّل  وقيل ِيغل وقيل ِيغ ُل ،وكبل األلفاظ صحيح ،ومعناىا تدور حوؿ ال
يكوف فيو حقد وال شر ،وال خيانة في ىذه الخصاؿ الثبلثة ،إخبلص العمل هلل الشر أف يكوف في

اإلخبلص رياء وحب ظهور ،أو أف يكوف العمل لغير اهلل بالكلية عياذا باهلل ،والنصح ألئمة المسلمين،
الناس في الوالة على أقساـ ثبلثة :قوـ ال ىم لهم إال القدح صباح مساء ،لو أحسن الوالة ذمهم
ىؤالء وجعلوا إحسانهم بقصد الشر ،ولو أساء الوالة زادوا النقد والذـ ،وقسم ال ىم لهم إال المدح

إف أساء الوالة وأخطئوا التمس ألف عذر وبرأىم ،وإف أحسنوا بالغ في مدحهم ،واألمراف نقيضاف

على طرفي نقيد.

أما المنهج الحق ،ىو منهج أىل السنة والجماعة ،عدـ الحقد عياذا باهلل ،وعدـ تمني الشر لهم،

بل الفرح بخيرىم ،والبغض لشرىم مع السعي في األساليب الشرعية إلصبلح الخلل ،أما التهييج
والتحريش وإشاعة الفوضى فهذا يأتي بالشر وال يأتي بالخير؛ ولهذا تجد أىل العلم وأىل السنة

يركزوف على ىذا األمر لعظم التفريط فيو ،قاؿ شيخ اإلسبلـ :الحق حقاف :حق هلل ،وحق للعباد ،حق

اهلل إفراده بالعبادة.

وحق العباد ينقسم إلى قسمين :حق خاص وحق عاـ ،الحق الخاص :لك أنت مع أوالدؾ وأىل

بيتك وجيرانك ،والحق العاـ :حق للوالة الرعاة ،حقوؽ الرعية لعموـ المسلمين ،حقوؽ الوالة أف تلزـ
فيهم النص الشرعي ،المناصحة الشرعية بالمكاتبة ،بالمهاتفة بالمشافهة ،بالزيارة ،بإببلغ أىل العلم،
بالدعاء لهم ،قاؿ البربهاري :إذا رأيت الرجل يدعو للسلطاف فاعلم أنو صاحب سنة ،وإذا رأيت
الرجل يدعو على السلطاف فاعلم أنو صاحب بدعة ،ومع األسف الشديد تأتي أحاديث تجمع

اإلخبلص هلل والنصح ولزوـ الجماعة ،فتجد أف لحظ خصلة الوالة تبخس من حقهم ،ىذا من

الجهل ،أنت تتقرب إلى اهلل بأف ىذه النص وص شرعية ،ال تقدح وال تمدح ،ولكن الشرع ميزاف األمور

كلها وشاىد لفرعها وأصلها.

120

شرح األربعين في التربية والمنهج

.............................................................................
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

فطالب العلم يرى أىل السنة ،اإلماـ أحمد يجلد ،وترفع المبتدعة راية االعتزاؿ ،وتجبر األمة

على القوؿ بالخلق ،خلق القرآف ،ورفع اإلماـ أحمد رأسو لهذه الفتنة وأخمدىا اهلل على يديو ويدي
إخوانو ،ومع ىذا لو أشار بيده لقاـ أىل بغداد ،ولكن اإلماـ ينطلق من نصوص ،جاءه الواثق أو

المتوكل ،فتنة تعاقب عليها ثبلثة :المأموف ثم المعتصم ،ثم الواثق وأطفأىا اهلل بالمتوكل ،فطلب أف

يحلل فكاف يدعو للسلطاف وىو في تعذيب منو ،ويعلم أنو ملبس عليو.
ثم أيضا العداء للوالة ،فيو مضار ثبلث:

األولى :خبلؼ المنهج الشرعي في النصح.

الثانية :تفرح أىل الباطل وبطانة السوء على أىل الخير ،بتسليط السلطاف عليهم.

الثالث :عدـ قبوؿ السلطاف للنصيحة ،أو ألكثر النصح.

لكن األسلوب الشرعي إف استجاب فلك ولو ،وإف أبى فلك وعليو ،ولزوـ جماعة المسلمين فإف
دعوتهم تحيط ِم ْن ورائِهم ،في لفظ آخر َم ْن وراءىم َم ْن موصولة الذي وراءىم ،بمعنى أف دعوة
المسلمين جماعة المسلمين كالسور من لزمو فهو محفوظ بحفظ اهلل لو ،ولزوـ جماعتهم فيو حث

اإلسبلـ على االجتماع والتحذير من أسباب الفرقة واالختبلؼ.

وقولو ثبلث ،في أوؿ وسط الحديث فيو التبلزـ بين ىذه الثبلث وأف فيها صبلح الدين والدنيا،

أبو طالب المكي ،يقوؿ :من اجتمعت فيو تلك الثبلث في زماننا فهو من أولياء اهلل ،ألف النفوس تريد

منهج أىل السنة
الترويض على ىذه األمور ،فيا طلبة العلم ،يا دعاة الخير لنلزـ جميعا المنهج السليم َ
والجماعة في التعامل ،ولنقرأ كتب العقيدة ،السلفية التي صنفها العلماء ،أىل السنة ،اإلماـ أحمد،

البللكائي ،البربهاري ،ابن بطة ،ونرى كيف أنهم تواطئوا على أصوؿ متفق عليها من نص القرآف

والسنة.
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الحديث الحادي والثبلثوف :عليك السمع والطاعة في عسرؾ ويسرؾ
ومنشطك ومكرىك وأثرة عليك

عن أيب ىريرة -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :قال رسول اهلل   عليك السمع
والطاعة يف عسرك ويسرك ومنشطك ومكرىك وأثرة عليك  أخرجو مسلم.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

"عليك" فيو خطاب األمر ،واألمر للوجوب إال ما جاء في المعصية ،إذا أمر بمعصية فبل سمع

وال طاعة ،بنص الخبر اآلخر ،وقولو بالسمع والطاعة ،فيو قبح من أظهر السمع والطاعة للوالة في

الظاىر ،ثم إذا خبل أظهر المخالفة والتحريش ،وىذا من صفات النفاؽ عياذا باهلل ،وفيو تبلزـ السمع

والطاعة لوالة األمور وليس المراد التسليم لكل ما يقاؿ ،والسكوت عن كل خطأ ،ال ،كما تقدـ،

الدعاء والنصح ،وبياف الحق باألساليب الشرعية.

وفيو أف من عبلمات صاحب منهج الحق الثبات على المبدأ في جميع أحوالو ،في العسر

واليسر ،في المنشط والمكره  ،وفي ظهور األثرة؛ ولهذا تجد أف صاحب المبدأ ما يتغير ،لكن الذي
في قاربو أو في سفينتو خروؽ ،كلما سد خرقا انفتح خرؽ ،يتأرجح تارة تراه مادحا ثم ينقلب قادحا،

تارة تراه مبغضا ثم محبا ،مجرد لما في نفسو ،أما إذا أحب للخير وأبغض للشر فنعم ،فصاحب

المنهج الحق على مبدئو وعلى أصولو في جميع الشئوف واألحواؿ.

وقولو :وأثرة ،ىنا ظهور خبلؼ طاعة النبي -عليو الصبلة والسبلـ -فيمن حرش على الوالة

بسبب األثرة ،أنت مأمور بالسمع والطاعة ،األثرة الدنيوية تذىب ،ىنا تميز طالب العلم أنا وأنت نعلم

ىذا الحديث ،وأمرنا بالسمع والطاعة في طاعة اهلل ،واألثرة ،قاؿ النبي 

فاصبروا ،إذا منافاة الصبر خبلؼ منهج النبوة.

ستروف من بعدي أثرة

بعض الناس يقولوف إذا نذعن وننكس رءوسنا ،ال ،انصح وبلغ النصيحة شريطة أف يكوف النصح

باألساليب الشرعية ،أما التهييج والخروج ،فهذا ليس من منهج أىل السنة والجماعة ،من منهج الفرؽ

الضالة التي شوىت مجرى التاريخ؛ ولهذا قاؿ العلماء :من الذي أراؽ دـ عثماف ودـ
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علي رضي اهلل تعالى عنهما ،إال الخروج ،وفيو الصبر واالحتساب عند رؤية األثرة والسعي بالنصح،

وفيو أف تأليب الناس عند األثرة مخالف لمنهج النبي عليو الصبلة والسبلـ.

وفيو حث اإلسبلـ على أسباب االجتماع ،والتحذير من أسباب االفتراؽ ،وفيو فوائد كثيرة

وأعظمها لزوـ منهج أىل السنة والجماعة .نعم يا شيخ فهد.
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الحديث الثاني والثبلثوف :أيما رجل قاؿ ألخيو يا كافر فقد باء بها أحدىما
عن عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل تعاىل عنهما -قال :قال رسول اهلل   أديا
رجل قال ألخيو يا كافر فقد باء هبا أحدمها  متفق عليو.
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في الحديث تهذيب الشرع لجارحة اللساف خصوصا ولجميع الجوارح ،وفيو تعظيم جانب

األخوة اإلسبلمية ،األخوة سياج عظيم قوي إياؾ أف تخرقو بغير حق ،إياؾ أف تسعى في نقده بغير حق
فإف الدائرة تكوف عليك ،وفيو خطورة القوؿ ببل علم ،عموما وخصوصا خطورة القدح في عقائد الناس

ببل علم ،وفيو أيضا أف الجزاء من جنس العمل.

وكما تقدـ أف ىذه القاعدة جاءت في آيات كثيرة في القرآف ،بل اإلسبلـ كلو كما يقاؿ :الجزاء

من جنس العمل ،ويعفو عن كثير ،وفيو كماؿ عدؿ اهلل 

فقد باء بها أحدىما ،كاللعن ،إذا لعن

أحد صاحبو ترتفع اللعنة إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء فترجع ،فإف كاف الملعوف مستحقا

لها ،وإال ردت على صاحبها.

وفيو أف العناية بفهم منهج أىل السنة فيو نجاة للعبد من الخلل والشطط والزلل ،فهنا يقاؿ :إف

ىذه األلفاظ تكفير ،الناس فيو أيضا على أطراؼ ثبلثة :قسم يكفر بمجرد أي شيء دوف التحقق،

وقسم يمنع التكفير بل ال يسمي الكافر كافرا والعياذ باهلل ،اآلخر أو الناس أو الطرؼ اآلخر ،والقسم
حب التناىي غلط خير األمور الوسط ،من قامت عليو الحجة والمحجة ،وعلى قواعد أىل العلم أف

من يَ ْك ُفر يكفر ،أما أف يطلق اإلنساف لسانو ،كما نسمع اآلف ىذا كاتب علماني ،ىذا كذا ،ولو قلت
لمتكلم أما تتقي اهلل اآلف كفرتو ،بأي ذنب قتلت ،بأي ذنب كفرتو ،قاؿ :قاؿ كذا ،ىبل سألتو ،ىبل

تأكدت أف قولو ىذا صريح الكفر؟

ولهذا كاف أىل العلم يشددوف في ىذه المسألة ،التكفير إخراج الناس من دينهم ،يذكروف قد

ينسى اإلنساف قد يغفل قد يكوف للتأوؿ لو مخرج ،اللهم أنت عبدي وأنا ربك ،أخطأ من شدة

الفرح ،فالقصد من ىذا أف أمور التكفير وضوابط التكفير من األىمية بمكاف ،فالحذر كل الحذر أف

تولج نفسك بابا ال تدري ما وراءه.
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نهى بعض المتسرعين عن إطبلؽ ىذه األلقاب فبلف كذا فبلف علماني ،فبلف يعني كافر،
لهذا يُ َ

فبلف كذا ،ولو سألتَو لماذا؟ وجدت أنو لم يسأؿ في ىذا إطبلؽ ىذا الحكم ،أو سأؿ من ال علم
عنده ،فالحذر أيها األكارـ ،سأؿ الشوكاني شيخا لو عن تكفير أحدىم فيما أذكر أنو الشوكاني يقوؿ،
فيما أذكر اآلف والعهد بها بعيد ،يقوؿ :ألححت على شيخ لي عن كفر أحد ،فلما أضجرتو قاؿ :يا

بني ،إف إخراج رجل من الملة ليس بالشيء الهين ،فالحذر أيها األكارـ .نعم يا شيخ فهد.
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الحديث الثالث والثبلثوف :لن يزاؿ المؤمن في فسحة من دينو ما لم يصب
دما حراما
وعن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل تعاىل عنهما -قال :قال رسول اهلل   لن
يزال ادلؤمن يف فسحة من دينو ما مل يصب دما حراما  أخرجو البخاري.
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فيو شمولية اإلسبلـ وسماحتو ،وأف دين اإلسبلـ فيو فسحة ،كلو سماحة ويسر ،لكن يضيق األمر

على صاحبو ،إذا تلوث بأمور منها الدـ الحراـ ،وفيو الوعيد لمن أضر بغيره بغير حق ،ويختلف اإلثم

والوعيد بحسب الضرر ،وفيو أف المعصية تضيق الفسيح على صاحبها؛ ولهذا ذكر اهلل عن بعض
الصحابة رضي اهلل عنهم 

    



()1

وىذا من قوة إيمانهم

وكماؿ طهارتهم رضي اهلل عنهم وأرضاىم ،من حرصهم ضاقت األرض عليهم ،لشعورىم بما أصابهم،

ولهذا تجد أف الذي يضعف إيمانو ال يبالي بالذنب يمشي وكأف شيئا ما كاف.

أما صاحب الذنب الذي تلبس بالمعصية وشعر بالندـ تضيق األرض عليو ،تضيق الفسيحة عليو،

وفيو أيضا خطورة أمور الدماء ،أمور الدماء ،جاء الحديث أو جاءت قواعد اإلسبلـ بل القواعد الكلية

الخمس  ،تسمى الضروريات الخمس التي اتفقت عليها جميع األدياف السماوية :حفظ الدين ،وحفظ
العقل ،وحفظ النفس ،وحفظ الماؿ ،وحفظ العرض ،جميع األدياف السماوية تقرر ىذه األمور.

وقد ذكر أىل العلم في أمور الدماء أف قتل البهيمة وىي بهيمة بغير حق يأثم صاحبو ،القاتل ،كما

أنو إذا رحم البهيمة يؤجر ،والشاة إف رحمتها يرحمك اهلل ،ما بالك بقتلها بغير حق ،ما بالك بقتل
الكافر المعاىد بغير حق ،من قتل معاىدا لم يرح رائحة الجنة.

يقوؿ ابن القيم :وىذا في الكافر ألف لو عهدا وذمة ،فكيف بقتل مسلم عياذا باهلل ،فنعوذ باهلل أف

لم؟ ألف من قواعد
تتلوث دـ مسلم بدـ حراـ ،يشاركو في ىذا من أيده وأعانو ودفع لو وستر عليوَ ،

 - 1سورة التوبة آية .25 :
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في
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الخمر عشرا :شاربها وعاصرىا ومشتريها وبائعها وحاملها والمحمولة إليو  ...إلى آخر العشرة ،كلهم

مشتركوف.

كذلك في القتل -نعوذ باهلل -من أيَ َده ،من ستر عليو ،من حسن فعلو ،ولهذا لما قتل رجل في

صنعاء قتلتو جاريتو ،وخدف لها في خبلفة عمر ،تمالئوا عليو ثبلثة أو أربعة فقتلوه ،فأرسل الوالي إلى
عمر ،قاؿ :اشترؾ فيو أربعة ،قاؿ لو تماأل عليو أىل صنعاء لقتلتهم اقتلهم بو كلهم ،اقتلهم جميعا.

نعم يا شيخ فهد.
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الحديث الرابع والثبلثوف :من يطع اهلل ورسولو فقد رشد

وعن عدي بن حامت رضي اهلل تعاىل عنو  أن رجال خطب عند النيب 
فقال :من يطع اهلل ورسولو فقد رشد ،ومن يعصهما فقد غوى ،فقال النيب  " بئس
اخلطيب أنت قل :ومن يعص اهلل ورسولو  أخرجو مسلم.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

قولو :أف رجبل خطب عند النبي عليو السبلـ ،فيو جواز تكلم المفضوؿ بحضرة الفاضل ،إف أذف

لو أو إف أذف فالسكوت ماذا ،إقرار ،وقولو :بئس الخطيب فيو المبادرة إلى تنبيو المتكلم أماـ الناس
إذا أخطأ ،ينظر إذا أمكن االنتظار حتى ينتهي ثم يبين أو خشي المتنبو الخطأ أف يتفرؽ الناس ينبهو

في الوقت نفسو ،حتى ال يتفرؽ الناس على ىذا الخطأ.

وفيو أيضا أف على من أراد الكبلـ في مجامع الناس أف يتجنب غوامض األلفاظ ،وأف يكوف

واضحا في كبلمو ،بعض الناس يحب أف يظهر نفسو بالعبارات البليغة ،لكن ىذا ال يفيد الناس ،أو

أكثر الناس ،ال يفيد أكثر الناس ،كاف النبي -عليو الصبلة والسبلـ -كبلمو سهبل ،والببلغة كما

يقولوف الببلغة أف يفهم كبلمك كل أحد.

وفيو أيضا أف على الخطيب قبوؿ ما يرشد إليو من أىل العلم ،بعض الناس قد يأنف ،فعليك يا

طالب العلم إذا كنت خطيبا أو إماما أو المهم أيا كنت عليك أف تتقبل ما يقاؿ من التنبيو وأف تفرح

ألف من نبهك أحسن إليك ،وفيو أف على من يرتقي المنابر أف يعنى أمامك الناس تحتك الناس،

جاءوا متطهرين متطيبين يجب عليهم االستماع لك شرعا يأثم من تكلم وأنت تتكلم ،فحاوؿ واجتهد

أف تفيد نفسك والناس.

فالمنبر وسيلة إعبلمية عظيمة ،يقوؿ أحد المنصرين :لو اجتمع علي الناس كاجتماعهم المسلمين

في الجمعة لنصرت الدنيا كلها ،كذب وىو الكذوب ،عظم شأف الجمعة ،أو شأف إنصات الناس
للخطيب ،ولهذا بعض الخطباء ال يحترـ عقوؿ الناس وال يؤدي الذي اؤتمن أمانتو ىو يصعد المنبر

وال يلقي باال لخطبة الجمعة ،بل ال يعنى بالخطبة إال على المنبر ،حتى أف بعضهم يقلب األوراؽ على

المنبر ،لتوه يتفرغ للناس ،ىذا من الجهل.
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وقولو قل ومن يعص اهلل ورسولو ،يقوؿ بعض العلماء :جمع الضمير أو جمع لفظ الجبللة

والرسوؿ  في ضمير واحد يوىم االشتراؾ ،فأراد الرسوؿ  الفصل بين الضميرين ،لكن جاء في

حديث حتى يكوف اهلل ورسولو أحب إليو مما سواىما ،قاؿ الشراح ،إذا كاف الذي جمع الرسوؿ 
فهو أدرى بشأنو مع ربو  لكن من باب عدـ الجمع حتى ال يلتبس األمر على الناس .نعم يا شيخ

فهد.
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الحديث الخامس والثبلثوف :يوشك األمم أف تداعى عليكم كما تداعى
األكلة إلى قصعتها
عن ثوبان -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :قال رسول اهلل   يوشك األمم أن
تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها ،فقال قائل :ومن قلة حنن يومئذ ،قال:
بل أنتم يومئذ كثَت ولكنكم غثاء كغثاء السيل ،ولينزعن اهلل من صدور عدوكم ادلهابة
منكم ،وليقذفن اهلل يف قلوبكم الوىن ،فقال قائل :يا رسول اهلل وما الوىن ،قال :حب
الدنيا وكراىية ادلوت  أخرجو أبو داود.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

يوشك مثل كاد ،عند اللغويين من أفعاؿ المقاربة ،دنت وقربت ،يوشك أف تداعى ،أو يوشك

األمم أف تداعى عليكم ،فيو كماؿ شفقة النبي 
 م ن إخباره بالمغيبات التي وقعت ،وفيو أف أعداء اإلسبلـ وإف اختلفوا بينهم فهم متفقوف على
على أمتو ،وفيو أف ذلك من عبلمات نبوة النبي

ماذا؟ على العداء لئلسبلـ ،يرمونو بقوس واحدة اسمها العداء لئلسبلـ.

وقولو من كل أفق ،فيو أف غاية أعداء اإلسبلـ واحدة ،وإف تباعدت أقطارىم ،واختلفت ألوانهم،

وقولو عليو الصبلة والسبلـ  :كما تداعى األكلة إلى قصعتها  فيو ببلغة النبي 

وفيو

ضرب األمثاؿ للتقريب ،كما يقاؿ :بالمثاؿ يتضح المقاؿ ،فعلى داعي الخير وطالب العلم إذا تكلم

أف يضرب األمثلة للناس حتى تتضح الصورة ،فبالمثاؿ يتضح المقاؿ وتقرب الصورة في األذىاف.

وقولو "األكلة" ف يو عظيم حرص أعداء المسلمين على عدائهم لئلسبلـ وبغضهم لئلسبلـ ،األكلة

الجائع بشراىة ،أكلة مبالغة يأكل بشراىة ،لجوع شديد ،كما أف أعداء اإلسبلـ يتمنوف البطش

لعدائهم لئلسبلـ ،قاؿ قائل منهم :ومن قلة نحن يومئذ أيضا فيو حرص الصحابة -رضي اهلل تعالى

عنهم -على كل ما يشكل عليهم.

وقولو عليو السبلـ  ،بل أنتم يومئذ كثير  فيو أف الكثرة ال تغني عن أصحابها شيئا ،وفيو

أف على طالب العلم أف ال يغتر بالكثرة ،وأف ال يمدح الناس بالكثرة بل بصفاء ىذه الكثرة ،ولهذا ذـ

اهلل
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     ) (        لكن القلة مدحت

 أيضا فيو الببلغة  كغثاء السيل، ولكنكم غثاء  وقولو،تمدح إال بصفات الصدؽ واالتباع

.النبوية وضرب األمثاؿ من باب شحذ الهمم والتحذير

 فيو كماؿ  ولينزعن اهلل من صدور عدوكم المهابة منكم :وقولو عليو الصبلة والسبلـ

 وليقذفن اهلل في : وقولو، وأف اهلل ال يظلم الناس شيئا وأف الناس أنفسهم يظلموف،عدؿ اهلل

.116 :  سورة األنعام آية- 1
.44 :  سورة الفرقان آية- 2
.24 :  سورة ص آية- 3
.187 :  سورة األعراف آية- 4
.170 :  سورة البقرة آية- 5
.249 :  سورة البقرة آية- 6
.25 :  سورة التوبة آية- 7
.13 :  سورة سبأ آية- 8
.24 :  سورة ص آية- 9
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مذمومة إذا ألهت عن الدين أما إذا لم ِ
تلو فالماؿ والبنوف زينة الحياة الدنيا لكن في الوقت نفسو 
1

. ) (      
وفيو أيضا أف كراىية الموت ليست مذمومة ،إال إذا كاف الكراىية من أجل البقاء أو حب الدنيا

وحب الماؿ ،أما إذا اإلنساف كره الموت كراىة طبيعية يكره الموت ،إذا اإلنساف تمنى التكثر من

الخير البقاء للخير فهو مأجور ،وفيو أيضا أف على دعاة الخير الحذر من التكالب على الدنيا ،ىم

أولى النا س بالبعد إذا كاف ىم أولى الناس بالعلم بهذه األمور فهم أولى الناس بالعمل بها والبعد عنها،
أي البعد عن التكالب على الدنيا ،وليس معنى ىذا أف ينسى نصيبو ،ال ،لكن أف يكوف شغوفا جموعا

في ليلو ونهاره ال ىم لو إال الماؿ فهذا ال شك حرماف من الخير.

حذرت من الغراب ،فأوقعني الغراب في شراكو ،كنت أريد أف أختم اليوـ لكن لم ينفعني حرصي

لشدة حذر صاحبي وقبل الجواب في جملة مرت في الثالث والعشرين عندكم ،أحد اإلخوة أشكلت
عليو في الحديث الثالث والعشرين في السطر الثاني فقرأه النبي  فقاؿ :كيف ىذه العبارة ،قصده
طبعا بأف النبي -عليو الصبلة والسبلـ -ال يقرأ وال يكتب ،فكيف يقوؿ ىنا :قرأ.

في أساليب العرب يصدؽ أف يقرأ لو فيقاؿ قرأ ،ألنو ىو اآلمر ،ولهذا لما جاءت مسألة ،ىل

باشر النبي -عليو الصبلة والسبلـ -األذاف بنفسو ،جاء في حديث عند الترمذي قاؿ الصحابي :
كنا في يوـ وحل فأذف النبي   فقالوا وفي ىذا أنو باشر األذاف بنفسو الشريفة.

ابن حجر -رحمو اهلل -يقوؿ جاء عند اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -في المسند أنو أمر ببلال أو أمر

فبلنا أف يؤذف فأذف ،وىذا سائغ في لساف العرب أف يقاؿ أذف بمعنى ىو الذي أمر وباشر ،مثل ما

جاء في

 - 1سورة التغابن آية .15 :
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سورة أيضا ما ذكروا في سورة النمل 

         

1

 ) (   فلما جاء رسوؿ بلقيس سليماف ،واحد يتكلم بلسانها.
كما يقاؿ فتح القائد ببلد كذا ،قد يكوف القائد في عاصمتو لكن فتحو الجند ،الجيش بأمره

وواليتو عليهم شرعا ،قولو :فقرأه النبي عليو الصبلة والسبلـ من ىذا القبيل ،قد ذكر بعض أىل العلم،

أف من قرأ كلمة واحدة ال يسمى قارئا ،كما أف من قاؿ بيتا من الشعر ال يسمى شاعرا ،فقد يقرأ
اإلنساف ،يعرؼ رسم كلمة مثبل ،أو يعرؼ  ..لهذا ترى بعض العامة اآلف يكتب اسمو عند التوقيع

مثبل ،وال يعرؼ سوى ىذا االسم.

قد جاء في البخاري  أف النبي -عليو السبلـ -لما كتب علي 
قالوا :ال نقبل ،فأمره بمسحها فأبى علي أف يمسحها  وأرضاه ،فقاؿ رسوؿ اهلل  أرني إياىا
من محمد رسوؿ اهلل،

فمسحها  في بعضها فكتب قيل :إنو أمر ،وقيل :إف كتابة الشخص لكلمة واحدة ال تسمى

كتابة ،ولهذا يرى بعض المالكية كالباجي ،قاؿ :إف المعجزة اإللهية كانت قبل اكتماؿ الوحي ،كانت

قريش ستقوؿ لو كاف يقرأ ويكتب ىذه كتابات وديانات ،كما يقوؿ بعض المستشرقين إف محمدا أخذ

ىذه األحكاـ من قوانين الروـ ،والرد عليهم أنو ما كاف يقرأ وال يكتب ،فالشاىد فقرأه يعني إما فأمر

فقرأه.
بقراءتو أو قراءة كلمة ال تجعل اإلنساف قارئاّ ،
فقرأه ،الذي عندي في اللفظ ىنا َ
"فقرأه" لكن بالتشديد ما أسمعها.
ال تجعل اإلنساف قارئا "فقرأه" الذي عندي في اللفظ ىنا َ

يقوؿ :تكررت في سياؽ الحديث عبارة "األدياف السماوية" فهل ىناؾ دين سماوي سوى

اإلسبلـ؟

اإلسبلـ ىو الدين الناسخ لجميع ما قبلو  :ال يسمع بي يهودي وال نصراني ثم ال يؤمن بي

إال أدخلو اهلل النار  لكنها أدياف سماوية حقة ،مات عليها أناس ،وبعث اهلل بها رسبل ،ومن

 - 1سورة النمل آية .36-35 :
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ىل الذي يقرأ القرآف يدخل في حديث "اقرأ ورتل"؟

القراءة أنواع :تارة تكوف القراءة ىذا ،وتارة تكوف بتدبر ،فيقوؿ شيخ اإلسبلـ أو سئل شيخ

اإلسبلـ :أيهما أفضل القراءة بتدبر بشيء يسير؛ يعني آيات قليلة ،أو القراءة بكثرة بغير تدبر.

فقاؿ :ىذاف كرجلين حصبل جواىر ،أحدىما حصل جواىر كثيرة لكن أجرىا يسير ،واآلخر حصل

جوىرة واحدة لكن أجرىا عظيم.

يقوؿ ىل صحيح أف الشيخ ابن باز -رحمو اهلل -أمي ال يقرأ وال يكتب؟

الشيخ كف رحمو اهلل ،بعد سبع أو ثماني عشر سنة ،وما أعلم اآلف أنو كاف يقرأ ويكتب ،ولكن
اهلل ذىب ببصره وعوضو ببصيرةٍ.
ما الحكم في العمل في عيادة بيطرية تقوـ بعبلج الكبلب والقطط؟

ذكر غير واحد من المؤرخين بأنو كاف لئلسبلـ أوقاؼ -في بعض دوؿ اإلسبلـ أوقاؼ -خاصة

للنفقة على البهائم التي أضاعها أىلها ،أو مرضت تحتاج إلى عبلج وعجز أىلها عن عبلجها ،وىو ما
يسمى اآلف بالطب البيطري.

أما عبلج الكبلب والقطط فبل يحضرني اآلف حكمو ،أو ال يحضرني اآلف فتوى من أحد

مشائخي فأرجئ السؤاؿ ،لكني أتذكر أف شابا سألني عن أنو دىس قطة ،وجاء ندماف وخائف يدؿ

على خيرية في نفسو ،وكاف يقوؿ بأنو لما دىسها ورآىا في الخلف بالمرآة أصابو ذعر وخوؼ ،وىو

اآلف يشعر بحرقة وذنب عظيم ،فقلت لو :ىل عزيت أىلها ،قاؿ ال واهلل ،قلت :لماذا؟ ارجع وابحث.

قاؿ :إف شاء اهلل .وإذا عزيتهم ماذا أفعل؟ قلت :ىل دفنتها؟ قبرتها؟ قاؿ :أبدا أعوذ باهلل ،أذىب

اآلف؟ قلت :نعم ،ال تتأخر.

فلما قاـ قلت لو :تعالى يا بني تعالى ،أنت تفهم ما أقوؿ؟ إنو من الدعابة.

تعمدت قتلها؟ قاؿ :ال .فقلت :أنت على خير إف شاء اهلل .وقتلها عمدا حراـ ال يجوز ،لكن إذا

قدر لئلنساف لسهو في قيادة السيارة ،أو يعني كما يقاؿ :أغلق عليها بابا بدوف عمد فبل يضر إف شاء

اهلل.
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وأنا أقوؿ إلخواني :البهائم نؤجر فيها ونؤزر؛ دخلت النار امرأة في ىرة ،وقد يكوف تعذيبها سببا

في العذاب في الدنيا واآلخرة ،أذكر أف امرأة سألتني ثاني عيد الفطر قبل بضع سنين ،قالت:

استيقظنا من النوـ وكاف لي أخت صغيرة -نحن أربع أخوات -وجدنا شعرىا مقطع في غرفة ،وكانت
فزعة ،فقلت :أعطنيها أكلمها ،فلم تستطع أف تتكلم؛ البنت.

فقلت ألختها الكبيرة :ىل في الدار شيء ...خادمة أو كذا؟ قالت :أبدا ما عندنا خادمة.

البنت مريضة؟ قالت :أبدا .شعرىا فيو ببلء؟ قالت :أبدا.

قالت :لكننا وجد نا البارحة قطة أغلق عليها في بيت الدرج ،فماتت جوعا وعطشا ،وىي قطة كنا
نطعمها ونسقيها .فقلت :احمدي اهلل أف القتل لم يكن عمدا؛ ِ
ألنك تعلمي أف الجن قد يتلبسوف

بهذه األمور.

يقوؿ :نرجو إعادة الدليل على خيرية أىل القرآف في البرزخ؟

حديث تقديم الموتى في غزوة أحد  كاف النبي عليو الصبلة والسبلـ ،يؤتى بالموتى لو ،لما
شق عليهم دفن الرجل في قبر ،فإذا أتي بالموتى قاؿ :أي ىؤالء أكثر أخذا للقرآف؟ فإذا أشير على

أحدىم قدمو على صاحبو . 

إذا قلت لبعض الناس :إنو من عبلمات أىل السنة الدعاء للوالة ،فإنو يرد عليك بأف ىؤالء كفرة؟

المشكلة أف يأتي بعض الناس وقد جعل في نفسو وقناعتو الذاتية المسبقة أف من دعا للوالة فهو

مداىن ،ففي دينو خلل ،فهو ضعف ،وخور ،فإذا قلت :يا عبد اهلل يا ىداؾ اهلل اقرأ ما كتب أىل

السنة ،بل انظر إلى ما ذكروا في فتنة اإلماـ أحمد -ويا حبذا أف بعضكم يجتهد فيجمع كبلـ أىل
العلم -ولعل الشيخ عبد الرزاؽ يفرد لنا مصنفا في المواقف العقدية ،والسلوكية ،والتربوية ،والتعبدية
في فتنة اإلماـ أحمد ،وابن الجوزي في المناقب ذكر أشياء عجيبة.

اإلماـ أحمد من أعلم الناس بالسنة في وقتو ،تعاقب عليو ثبلثة من الوالة ،حتى رفع اهلل الفتنة

بالمتوكل ،ومع ىذا أىل بغداد أىل العراؽ كلهم يعظموف ىذا الرجل ،وما حرؾ ساكنا على الوالة ،بل

جعلهم في حل؛ لعلمو أف الخروج عليهم أو التحريش أشد ضررا.
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والسخاوي في "اإلعبلف بالتوبيخ لمن ذـ التاريخ" قاؿ في الكتاب؛ في المقدمة وفي ثنايا

الكتاب :وقد تركت ما يتعلق بالسبلطين ،ألنو إف كاف كذبا فهو بهتاف وغيبة ،وإف كاف حقا فهو

للتحريش عليهم.

فبل تظن ىذا الظن السوء ،صبلح السلطاف صبلح للدين والدنيا ،لكن بعض الناس عنده

حماسة ،أذكر من الطرائف أف ابن الملقن ذكروا في ترجمتو ما أذكر اآلف :كانت الحلقة مزدحمة

فجاء السلطاف فقاؿ :أفسحوا لو -سلطاف البلد؛ أنزلوا الناس منازلهم -فأفسح لو ،فكأف بعض -

لكل زماف رجاؿ -الطبلب وجد في نفسو ،فخاطبو ،فقاؿ :يا بني إنما ىي إفساحة والقوـ سلطاف

البلد ،يقوؿ :فأتى ىذا التلميذ بعد أياـ يشتكي إلى شيخو ابن الملقن ألف أحد الجند سرؽ متاعو،
فذىب ابن الملقن إلى السلطاف فأمر بإحضار رئيس الجند ،وقاؿ :الساعة ائتني بمن كاف في السوؽ

الفبلني -الشاىد -فأتى واعترؼ فجلده السلطاف ،ثم قاؿ :احمل متاع التلميذ على ظهرؾ وسر

خل ف الشيخ ،فأنزؿ المتاع في المسجد أو في الدار ،فنادى ابن الملقن التلميذ قاؿ :يا بني خذ
متاعك ،فتشكر ،قاؿ :من أين لك بهذه؟ قاؿ :تلك اإلفساحة ،أي إكراـ السلطاف إكراـ لنا.

وانظر في العالم اإلسبلمي ،كيف تكوف الدعوات التي تهيج على الحكاـ ،جنينا عواقبها ،ما

النتي جة؟ بكينا ،فقدنا خيرات كثيرة ،ترملت نساء ،تيتم أطفاؿ ،ومع ذلك ال نرى الشر إال يزداد؛ ألف

من خالف منهج النبوة لن يفلح ،أبدا ،ولو حسنو المحسنوف ،والمشكلة أف بعض الناس عنده قناعة

أف من قرر غير العداء لهم فهو مداىن منافق إلى آخره.

مشائخنا األجبلء أئمة الديانة المقدموف ،الشيخ ابن باز ،ابن عثيمين من ذىب إلى ربو األموات،

دع عنك األحياء ،ما عودونا ىذا األمر وال التحريش ،بل كانوا يدعوف لهم وىم أدرى الناس بأحوالهم

وما عندىم ،وأشد منا غيرة وحبا لئلسبلـ ،وحبا للنصيحة ،ومع ىذا ما ثاروا وال ماجوا وال ىاجوا ،بل

كانوا يحذروف ،وحتى من المعاصرين مشائخ :الشيخ ابن فوزاف ،الشيخ ابن جبرين ،وجميع مشائخنا.

وانظر في كبلـ أىل السنة ،والعجيب أف تجد بعض الناس ال يقع إال على أثر أو على رأي أو

على مسألة أو على قوؿ فيو من الضعف -وإف كاف السند صحيحا -لكن يتشبث بهذا يعني األثر
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وينسف جميع األصوؿ ،واإلنصاؼ عزيز على النفس ،ولهذا قلت لك في أوؿ الكبلـ :الناس في

الحكاـ ثبلثة :قادح ،ومادح .ال ىم لو إال القدح ،واآلخر المدح واالعتذار وجعل الخطأ صوابا.

وحػػب


التنػػاىي

غلػػط خػػير

األم ػػور

الوسػػط



لكن المنهج الشرعي ،يعني ال يلزـ من الدعاء لهم اإلقرار على الخطأ ،بالعكس الدعاء لهم

إنكار الخطأ والسعي في النصيحة ،لكن التحريش والتهييج ،ىذا ال يأتي بخير.
إذا ورد فيو دعاء وكاف الحديث ضعيفا ،ىل الدعاء يكوف صحيحا؟

يقوؿ أىل العلم ،في مسألة األذكار والدعاء واألذكار عموما" :لفظو وعدده وىيئتو ووقتو وزمانو

ال بد من دليل ".

أختم بهذا السؤاؿ ،مثبل بعض القراء -ىداىم اهلل -يقوؿ لمرضاه :عليك أف تقرأ سورة النساء

فجر يوـ الثبلثاء مرتين ،ما شاء اهلل.

تحديد يوـ الثبلثاء ىذا زماف ،تحديد الفجر ،أو تحديد السورة ،تحديد العدد ،أين الدليل؟ ال بد

من دليل ،قل لو اقرأ القرآف الكريم عموما ،لكن الحظ لو لم نؤمر بقراءة آية الكرسي دبر كل صبلة

ونحث بها ما قرأناىا ،لو لم نحث على قراءة المعوذتين واإلخبلص عند النوـ وفي أذكار الصباح

والصبل ة لقرأنا أي سورة؛ جاءت بعض السور ثبلث مرات ،بعض األدعية ضع جنبك األيمن يمينك
تحت خدؾ األيمن ،بعضها إذا دخلت المسجد دعاء معين ،إذا خرجت دعاء معين وىلم جرا ،اهلل

ربي وربكم أسألو التوفيق والسداد وصلى اهلل وسلم على رسوؿ اهلل.
اهلل.

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارؾ على رسوؿ
أما بعد :فقد انتهينا جميعا من الكبلـ عن الحديث الخامس والثبلثين ،ونسمع قراءة -اآلف إف

شاء اهلل -للحديث السادس والثبلثين.
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الحديث السادس والثبلثوف :من سمع بالدجاؿ فلينأ عنو
بسم اهلل الرمحن الرحيم .احلمد هلل رب العادلُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
وعلى آلو وصحبو أمجعُت ،قال ادلؤلف -حفظو اهلل تعاىل:-
عن عمران بن حصُت ،قال :قال رسول اهلل   من مسع بالدجال فلينأ عنو،
فواهلل إن الرجل ليأتيو وىو حيسب أنو مؤمن فيتبعو مما يبعث بو من الشبهات ،أو دلا
يبعث بو من الشبهات  أخرجو أبو داود وأمحد واحلاكم يف ادلستدرك والطباين يف
الكبَت.
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الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على رسوؿ اهلل.

الدجاؿ من عبلمات الساعة العظيمة ،وقد بين النبي 

خطره وصفتو ،وأموره جميعا أتم بياف

وأبلغو ،بل من شدة خطره أنو  ما من نبي إال وأنذر أمتو المسيح الدجاؿ . 
والدجاؿ حق ال مرية فيو ،وىو خارج قطعا نؤمن بذلك ونصدقو ،كما أخبرنا نبينا  وقد ذكر
أىل العلم مسائل كثيرة في أمر الدجاؿ ،فمن ناحية ثبوت خبره ،تواترت األخبار بخروج الدجاؿ ،بل

أفرد بعض أىل العلم مصنفات مستقلة في فتنة الدجاؿ وعظيم أمره.
وقد أثار بعضهم مسألة ،قاؿ :لِ َم لَ ْم يذكر الدجاؿ في القرآف مع شدة خطره؟ وقد أجاب أىل
العلم عن ىذه المسألة بإجابات منها:
أف المسلم المؤمن يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ،فالكتاب والسنة المصدراف للتشريع 
 )1(            ىذا أمر.

 - 1سورة آل عمران آية .7 :
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األمر الثاني :أف الدجاؿ قد ذكر في القرآف الكريم تضمنا ال نصا ،ففي قولو تعالى في سورة

األنعاـ 

    



()1

جاء في حديث عند الترمذي أف النبي عليو الصبلة

والسبلـ ذكر بعض اآليات ثم قاؿ  :والدجاؿ شر غائب ينتظر . 
وأثر عن بعض الصحابة عند قولو تعالى         :
(2

) قاؿ بعضهم :إف المراد بالناس الدجاؿ لعظيم شأنو وأمره.
وبكل حاؿ ذكر في القرآف الكريم أو لم يذكر؛ جاءت بو السنة ،وما جاء في القرآف جاء في

السنة أو لم تأت بو السنة ،فهما المصدراف ،ومنهما نستقي ونتقرب إلى اهلل بذلك.

والمسيح مسيحاف :مسيح ىدى ىو عيسى عليو الصبلة والسبلـ ،ومسيح ضبللة وىو الدجاؿ.

ومن أسباب التسمية بالمسيح؛ ألنو يمسح األرض مشيا ودعوة ،والدجاؿ أو الدجاجلة كثر ،ولهذا
قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :يخرج في أمتي ثبلثوف دجالوف كذابوف كلهم يزعم أنو رسوؿ اهلل،
منهم أربع نسوة  والدجالوف من الجن واإلنس ،إال أف الدجاؿ األكبر ىو ما ينصرؼ الذىن إليو

عند ذكر أشراط الساعة.

في ىذا الحديث قولو   من سمع بالدجاؿ فلينأ عنو " ينأ" يبتعد وال يقترب من ذلك
المكاف.

فيو :البعد عن دعاة الشبهات ،فبل يقرأ لهم ،وال يسمع لهم ،وال يحضر مجالسهم ،ألنهم من

أتباع الدجاؿ في شبههم وتلونهم وتحريف النصوص ،حتى إف شيخ اإلسبلـ كاف إذا رأى أىل االتحاد
والحلوؿ ،قاؿ :ما أرى ىؤالء إال من أصحاب الدجاؿ لو بعث.

 - 1سورة األنعام آية .158 :
 - 2سورة غافر آية .57 :
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إذا عليك عبد اهلل بالبعد عن دعاة الشبهات ،فإياؾ والجلوس معهم ،وإياؾ والقراءة في كتبهم،
ً

وإياؾ وسماع كبلمهم ،لم؟ ألف ذلك قد يوقع اللبس في نفسك.
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ِ
يحسب -أنو مؤمن  فيو التحذير من العجب بالنفس،
قولو   وىو يحسب -أو َ
وخطورة من زكى نفسو وىو يعلم من نفسو أنو أقل من ذلك ،أو من زكى نفسو وغامر مع كل أحد،
فالدجاؿ يأتيو العبد وىو واثق من نفسو في زعمو ،ولكن يبتلى بفتنتو ،وقد يكوف تابعا لو مدافعا عنو؛

ألف عند الدجاؿ من اآليات ما أقدره اهلل عليها ابتبلء وامتحانا وتمحيصا.

قس على ىذا دعاة الضبلؿ من دجالي البشر ،من دجالي البشر ،عندىم من لحن القوؿ ،ومن

زخرؼ القوؿ ،كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ ما قد يفتن اآلخرين.

وقولو  :فيتبعو مما يبعث بو من الشبهات  فيو :أف  القلوب بين أصبعين من أصابع

الرحمن يقلبها كيف يشاء   يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ،ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا

 فإياؾ عبد اهلل والتبلعب بأمر دينك ،تحرز على دينك ،احفظ دينك من أف تدخل في متاىات
من الشبهات.
وقولو  أيضا  :فيتبعو مما يبعث بو من الشبهات  فيو أيضا :خطر مرض الشبهات،

وسرعة تأثر المرء بو ،فيتبعو ،الحظ قولو" :فيتبعو" الفاء ىنا يباشر الترتيب والتعقيب
للترتيػب

بانفصػاؿ والفػاء

للترتيػب

باتصػاؿ

والػواو


فالحذر من التساىل بهذه الفتن ،والدخوؿ مع أىلها .ومن الخلل في المفاىيم :أف تعظم فتن

الشهوات ،وأف تهمش فتن الشبهات ،ىذا ناتج من قلة العلم والبصيرة .رأى بعض السلف ولدا من

أوالده يماشي زاىدا من أىل البدعة ،فقاؿ :أي بني واهلل لو صاحبت فاسقا من أىل السنة لكاف أىوف

علي ،مع أف ىذا زاىد ،لم؟ ألف مرض الشبهات أعظم وأنكى للجراح من مرض الشهوات.

وفيو :تجنب األسباب المفضية إلى المحاذير الشرعية ،من فتن الشبهات أوال ،ومن فتن

الشهوات ثانيا .نعم يا شيخ.
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الحديث السابع والثبلثوف :خط لنا رسوؿ اهلل  خطا ثم قاؿ ىذا سبيل اهلل
وعن عبد اهلل بن مسعود  -رضي اهلل تعاىل عنو  -قال  :خط لنا رسول اهلل



خطا ،مث قال " :ىذا سبيل اهلل ،مث خط خطوطا عن ديينو وعن مشالو ،مث قال:

ىذه سبل ،قال يزيد :متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليو ،مث قرأ :



            
1

 ) ( أخرجو أمحد.
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قولو  :خط لنا رسوؿ اهلل 

خطا ثم قاؿ :ىذا سبيل اهلل ،ثم خط خطوطا  فيو :تنوع

وسائل إيضاح العلم للمتعلمين؛ ولهذا كاف النبي  مرة يشير بأصابعو  :أنا وكافل اليتيم كهاتين،
وأشار بالسبابة والتي تليها  ومرة خط خطوطا ،ومرة أشار إلى سمعو وبصره ،عند قولو تعالى :
   



()2

ال من باب التشبيو ،لكن من باب تحقيق أف الصفة حقيقية ،وىكذا

المتعلم يسلك مع المتعلمين أسهل األساليب التي تعينهم على فهم العلم وعلى احتواء ما يقاؿ لهم.

وقولو 

 ثم قاؿ ىذا سبيل اهلل  فيو :أف سبيل الحق واحد ال يتعدد ،سبيل الحق

واحد ،ولهذا الحظ التعبير أو الحظ اللفظ :

          

 

 - 1سورة األنعام آية .153 :
 - 2سورة النساء آية .58 :
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()1

أيضا 

  



()2

جمع ،سبل الضبلؿ 

  



()3

واحد ال

يتعدد.

وأيضا فيو :أف أحكاـ الشريعة ثابتة على اختبلؼ األعصار وتباعد األمصار ،تبلحظوف القوانين

الوضعية البشرية ،في كل فترة نسمع تغيير مادة ،حذؼ مادة ،تقديم مادة ،تأخير مادة ،تعديل ،تعليق

مادة؛ أحكاـ بشر ،يأتي فبلف -ىذا الرئيس -فيستحسن بحكومتو أف يسن كذا ،ثم تأتي حكومة
أخرى فتغير القانوف ،وىكذا .أما أحكاـ الشريعة فمنذ أف بعث اهلل محمدا  إلى أف تقوـ الساعة:
4

. ) (             
وفيو :أف معرفة الحق مردىا إلى الكتاب والسنة ،إلى الدليل ،ال تنظر إلى كبلـ الناس ،وانظر إلى

كبلـ رب الناس وكبلـ رسوؿ الناس؛ ولهذا كاف الرعيل األوؿ على حذر وعلى بصيرة من رد كل ما

خالف ،ومن عرض كل ما يأتي على الكتاب والسنة.

تذكر أف رجبل أتى إلى سفياف فيما أذكر أو غيره ،وقاؿ :يا إماـ لقد رأينا رجبل يسير على الماء

ويمشي في الهواء ،وىو من أولياء اهلل .قاؿ :دعك عن ىذا ،أعرضت عملو على الكتاب والسنة

لتعلم؟ الحظ مع أف ظاىر ذلك أنو من الكرامات ،ولكن المرد إلى الكتاب والسنة ،عرض الخبر على
الشافعي ،فأيد قوؿ ذلك المتكلم الذي قاؿ :اعرضوا عليو اعرضوا على منهج الكتاب والسنة ،وقاؿ

الشافعي نظما:

 - 1سورة يوسف آية .108 :
 - 2سورة األنعام آية .153 :
 - 3سورة األنعام آية .153 :
 - 4سورة النساء آية .82 :
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إذا

ولم

رأيػػت

يقػف

عند

إنسػػانا

نصوص

يطػػير

الشرع

أو

فػاعلم





فػوؽ

مػاء

أنػو

البحر

مستدرج

قد

يسػير

وبدعػي


إذا عرض كل شيء ،ورد كل شيء إلى كتاب اهلل وسنة نبيو عليو السبلـ ،على منهج السلف

الصالح الصحابة ،على م نهج التابعين ومن بعدىم ،فهم أدرى الناس بوقائع التنزيل وبمراد النبي عليو

الصبلة والسبلـ.

وقولو  :ثم خط خطوطا عن يمينو وعن شمالو ،ثم قاؿ :ىذه سبل  فيو :كثرة سبل

الضبلؿ كما تقدـ ،وفيو اتفاؽ سبل الضبلؿ على معاداة ومصادمة سبيل الحق.
وقولو   على كل سبيل منها شيطاف يدعو إليو  فيو :كثرة دعاة الباطل ،في كل مكاف،

في كل بلد ،في كل زماف ،في كل مجتمع ،كثرتهم؛ ألف الباطل يوافق الهوى ،يوافق شهوات النفوس،

والحق مر وثقيل ،إال من وفق لقبولو بقلب صادؽ.

وفيو أيضا :أف دعاة الباطل ىم دجاجلة الناس ،وىم أتباع الدجاؿ األكبر ،وفيو أيضا :الحث

على دعاة الخير أف يتبصروا في أمرىم فبل يحسنوا وال يقبحوا ،وال يوالوا وال يعادوا ،وال يخالفوا وال

يوافقوا ،إال ما كاف من منطلق الدليل الشرعي على منهج السلف الصالح ،أحبب صاحب الحق ولو

كاف بعيدا ،وأنكر على صاحب الباطل ولو كاف قريبا.

فمػا


قربت

أشباه

قوـ

أباعػدا وال



العبرة بالحق .نعم يا شيخ.
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الحديث الثامن والثبلثوف :إف اهلل ال ينزع العلم بعد أف أعطاكموه انتزاعا
وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :مسعت النيب  يقول  :إن اهلل
ال ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ،ولكن ينتزعو منهم مع قبض العلماء بعلمهم،
فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون  أخرجو البخاري.
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قولو 

 إف اهلل ال ينزع العلم بعد أف أعطاكموه انتزاعا  فيو :عظيم نعمة العلم،

فصاحب العلم غني بعلمو ،بضاعة العلم ال تقوـ بثمن ،الماؿ يذىب والعلم يبقى ،الماؿ يتلذذ بو
صاحبو في حياتو ،والعلم يبقى أثره في حياة العبد يتنعم بو في حياتو وفي قبره ،وفي آخرتو.

وقولو  :ولكن ينتزعو منهم مع قبض العلماء بعلمهم  فيو :عظيم منزلة العلماء بين
موت
الناس ،وأف ذىابهم نذير شر وفتنة ،وفيو :أف قبض العلماء من أعظم المصائب ،موت العالِ ِم ٌ

للعاَلَم؛ ألف العالم حياة ،جعلو اهلل حياة كالقمر يضيء للناس ،ولهذا ذكر بعض المفسرين عند قولو
تعالى :

        



()1

قاؿ بعضهم :بقبض علمائها ،ولما

ترج م الذىبي في السير ألحد العلماء قاؿ :وفي ىذا العاـ مات فبلف وفبلف وفبلف في بلد واحد،
وموت علماء ثبلثة في بلد يظهر في تلك البلد أثر النقص ،ىذا واضح ،موت العالم ليس بالشيء

الهين؛ ألف العالم يحتاجو كل أحد حتى الحيوانات ينفعها ،ولهذا أتى في الحديث الصحيح :

وإف العالم ليستغفر لو من في السماوات ومن في األرض -حتى ماذا -حتى الحيتاف  قاؿ بعض
الشراح :ألف العالم يعلم الناس أحكاـ الحيواف أحكاـ الذبح ،أحكاـ الصيد.

وقولو   فيبقى ناس جهاؿ يستفتوف فيفتوف  فيو :حرص أىل الجهل ،وأىل الضبلؿ
على التصدر ،يحرص أولئك على التصدر والبروز للناس في مجامعهم.

 - 1سورة الرعد آية .41 :
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وقولو" :يستفتوف" فيو :حاجة الناس إلى الفتيا ،فيو حاجة الناس إلى العلم ،حاجة الناس إلى أىل

العلم ،وفيو أيضا :حرص أىل الضبلؿ على الظ هور بمظهر العلماء .الناس يحبوف الخير في الغالب
في كل مجتمع ،يحبوف الخير ،مجتمعات المسلمين تحب الخير ،وتحسن الظن ،بمن عليو سيما أىل
العلم ،فتسأؿ من سماه الناس عالما ،وتسأؿ من كاف عليو سمات أىل العلم ،ودعاة الضبلؿ

والشبهات ،بعضهم يعلم ال سبيل إلى رواج مذىبو وضبللتو ،إال بأف يلبس ثياب العلماء ،ويتصدر في
مجالس العلماء؛ ولهذا من عظيم خطرىم ،قولو   في ِ
ضلوف ويُضلوف  أضلوا أنفسهم
َ
وأضلوا غيرىم ،فيو :عظيم ضرر القوؿ على اهلل تعالى ببل علم ،عظيم من أفتى الناس بالجهالة ،لِم؟
أوال :لما يحصل من الفساد واإلفساد.

وثانيا :ألنو يتحمل آثاـ من تبعو ال ينقص من آثامهم شيئا.
ومن فوائد عموـ الحديث :أف من راـ إصبلح أحواؿ الناس بغير العلم الشرعي على منهج

السلف ،فهو يفسد وال يصلح ،ويهدـ وال يبني ،ويفرؽ وال يجمع ،وىو يحسب أنو يحسن صنعا،

وفيو :أف على دعاة الخير الحرص على نشر العلم  ،حتى ال يزاحم الجهاؿ مجالس الناس ،وال يتولى
الجهاؿ أمر الناس ،وفيو :أف على دعاة الخير الحذر من التعالم ،والتصدر وىو لم يصل إلى ذلك.

وفيو :عظيم إثم أيضا من زىد الناس في العلماء ،انظر كيف أثر العلماء إذا ماتوا ،إذا من زىد

الناس في العلماء فكأنو أمات العلماء وىم أحياء؛ بهجراف الناس لذواتهم ،لفتاواىم ،لسماع كبلمهم،

لقراءة كتبهم ،فالحذر كل الحذر ،وفيو :أف من أعظم أسباب انتشار الضبلالت والبدع في

المجتمعات اإلسبلمية خلوىا من العلماء؛ أف من أعظم أسباب البدع خلو تلك المجتمعات من

العلماء ،وىذا واضح.

ولذا حري بكم يا طلبة العلم أف تعوا ىذه األمانة ،وأف يجتهد كل منا في التحصيل ،ينفع بيتو،

ومسجده ،وأىلو ،ومجتمعو ،واألمة كلها ،وبخاصة يتأكد ىذا في حق من خليت ببلدىم من أىل
العلم ،أىل العقيدة السليمة عقيدة السلف الصالح .نعم يا شيخ.
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الحديث التاسع والثبلثوف :سابق رسوؿ اهلل  بين الخيل التي قد أضمرت

عن ابن عمر  -رضي اهلل تعاىل عنهما  -قال  :سابق رسول اهلل 

بُت

اخليل اليت قد أضمرت ،فأرسلها من احلفياء ،وكان أمدىا ثنية الوداع ،فقلت دلوسى:
فكم كان بُت ذلك ،قال :ستة أميال أو سبعة ،وسابق بُت اخليل اليت مل تضمر،
فأرسلها من ثنية الوداع ،وكان أمدىا مسجد بٍت زريق  متفق عليو ،وزاد الًتمذي
قول ابن عمر :وكنت فيمن أجرى ،فوثب يب فرسي جدارا .أخرجو الًتمذي.
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في ىذا الحديث أوال :الخيل التي ضمرت والخيل التي لم تضمر .الخيالة وسائسو الخيوؿ

يقللوف تعليف الخيل ،ثم تدخل في مكاف تجلل فيو بأقمشة أو بخرؽ معلومة ليجف عرقها ،ويقوى

لحمها ،فيكوف عند تلك الخيل تحمل لقطع المسافة الطويلة؛ ولهذا كاف من كماؿ شفقة النبي 

أنو جعل الخيل التي ضمرت جعل مسافتها أطوؿ من مسافة الخيل التي لم تضمر.

وفي قولو  :سابق رسوؿ اهلل   فيو مباشرة النبي 

لنفسو أمر السباؽ ،وإدخاؿ

السرور على المسلمين ،نستفيد أف طالب العلم ال يمنع أف يشارؾ المسلمين في الترفيو المشروع،

فقد كاف عليو الصبلة والسبلـ يشارؾ المسلمين في النظر ،وفي يعني إدخاؿ السرور عليهم والجلوس
معهم بتحديد المسافة البدء والنهاية ،كما في ىذا الحديث ،وفيو :أف مشاركة أىل العلم ودعاة الخير

في مجامع الترويح عن الناس ال تخرـ مروءتهم شريطة أف يكونوا على منهج النبي عليو الصبلة

والسبلـ ،ال يكوف في ذلك كذب ،وال خروج عن األخبلؽ ،وال إسفاؼ بهيئة أىل العلم.

وفيو أيضا :أف مشاركة دعاة الخير للمسلمين فيما يروح عنهم ،يزيد المسلمين حبا ألولئك

الدعاة لطلبة العلم؛ ألف المسلمين إذا رأوؾ تضاحكهم في حدود ال تخل بمروءتك وال تقدح في
عدالتك ،فبل شك أف ىذا من تحبيب الخير لهم ،وبخاصة أف ذلك من ىدي اإلسبلـ ،فقد كاف نبينا

عليو الصبلة والسبلـ ،من أعظم الناس في ذلك.
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وفي قولو" :بين الخيل التي ضمرت ،ولم تضمر" يعني في التفريق بين المسافتين ،فيو :مراعاة

بعض عظم عناية اإلسبلـ
اإلسبلـ لحق الحيواف ،وقد تقدـ لكم في ىذا المجلس أو في ىذا الدرس ُ

بشأف الحيواف ،والرد على جمعيات الرفق بالحيواف الجائعة.

وفيو -في الحديث :-قبح ما يقوـ بو بعض الناس ،من المسابقة بين الحيوانات من أجل تعذيب

الحيواف ،كما يفعل بمناقرة الديوؾ ،أو مصارعة الثيراف ،أو مصارعة -أجلكم اهلل -الكبلب من باب

الضحك والسخرية ،مع ما يحصل للحيواف من أذى وتعب.

وفيو أيضا :التنافس على عمل الخير ،والحرص أف يكوف اإلنساف صاحب ىمة ،ليفوز ،ال رياء

وال سمعة ،ولكن ألف النفوس تهوى ىذا ،ومما يلحظ بل وينتقد على بعضهم في مجاؿ الترويح :أف

يكوف الترويح أف تشتد المنافسة حتى تصل العداوة ،والضرب والسب والشتم ،وىذا من الجهالة
بمكاف .البن القيم كبلـ قيم في كتابو القيم "الفروسية" يقوؿ فيما معناه :على رامي السهاـ إذا أراد

الذىاب للمرمى -مكاف الرمي -أف يكوف عليو إخبات وخشوع ،ويذكر اهلل؛ قصده -رحمو اهلل -أنو

ذاىب ليتقوى بهذا الرمي على الطاعة ،فإذا أصاب الرمية حمد اهلل ،وإذا لم يصب حمد اهلل ،وال يعير

أخاه ،وال ينظر لو شزرا ،وال يتفرح بخطأ أخيو ،ىذه أخبلؽ رياضية كاملة حث عليها اإلسبلـ ،لكن

لما خرجت الرياضة عن ىذا الحد دخلت المحاذير الشرعية.

فدعاة الخير أولى الناس ببياف أمور الترويح للناس لتسلية الناس ،وإلدخاؿ السرور عليهم ،بل

ذكر بعض أىل العلم أف التنافس ليس فقط في مجاؿ الترويح ،حتى في العلم قاؿ :لو تنافس

متنافساف وبينهما جعل على أف من وصل إلى بحث ىذه المسألة يأخذ تلك الجائزة ،ىذا جائز ألنو
يعين على طاعة اهلل ،فإذا كاف يجوز السباؽ على الخيل والجماؿ واألقداـ والرمي ،فمن باب أولى ما

تحيى بو القلوب ،ولعلي أسألكم بعد الفراغ أسئلة يكوف عليها جائزة أو جائزتاف ،نعم يا شيخ.
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الحديث األربعوف :العبادة في الهرج كهجرة إلي
عن معقل بن يسار -رضي اهلل تعاىل عنو -قال :قال رسول اهلل   العبادة
يف اذلرج كهجرة إيل  أخرجو مسلم.
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المراد بالهرج :القتل واختبلط األمور ،وكثرة الفتن ،وفي قولو  في ىذا الحديث  العبادة

في الهرج كهجرة إلي  فضل العبادة عموما ،وفضلها خصوصا في المواطن التي يغفل الناس
عنها ،يقوؿ بعض أىل العلم من الشراح :العبادة التي تفعل في وقت غفلة الناس أعظم أجرا ،مثلوا

بحديث السوؽ عند من صححو  :من دخل السوؽ فقاؿ :ال إلو إال اهلل ،وحده ال شريك لو -

الحديث -كتب اهلل لو ألف ألف حسنة ،وحط عنو ألف ألف خطيئة  يقوؿ بعض الشراح :وإنما

عظم األجر في ىذا الدعاء؛ ألف الناس في السوؽ يغلب عليهم الغفلة ،بل أيضا مع ىذا بل أعظم من

ى ذا أف في السوؽ أيمانا كاذبة ،فيو األيماف الكاذبة واللغو والكذب ،فكاف الذاكر هلل -جل وعبل -
في ىذا الموطن يستحضر بقلبو فضل الذكر ومراقبة اهلل -جل وعبل -فعظم أجره؛ وارتفعت درجتو.

وفيو أيضا :ذىوؿ الناس عن العبادة في أوقات الفتن .وفيو :مضاعفة أجر من لزـ أمرا قد أىملو

الناس .وفيو :عظيم شأف الهجرة ،فضل المهاجرين ،بما حظوا بو من األجر العظيم .وفيو :أف لزوـ
التعبد والتعلق باهلل  في أوقات الفتن وفي غيرىا؛ لزوـ التعبد والتعلق باهلل من أعظم األسباب في
ثبات العبد وزيادة إيمانو وفي النجاة من الفتن عند نزولها وحلولها.

وفيو :أف على دعاة الخير العناية بأمر التعبد ،وأال تشغلهم األمور -أمور الحياة -عن التعبد هلل

جل وعبل -والجمع؛ بعضهم يتعذر فيقوؿ :أنا أطلب العلم فكيف أتعبد؟! يقاؿ :كاف نبينا عليوالصبلة والسبلـ أكثر الناس مشاغل األمة ،في نصحو دعوتو جهاده ،زيارتو ،عيادتو ،تشييعو؛ عيادتو

للمرضى تشييعو للجنائز ،ومع ذلك كاف أعبد الناس.

والعلماء إذا قرأت في سيرىم ،تقرأ" :فصل" في تعبدىم في عبادتهم؛ فطالب العلم حري بو أف

يعنى بهذا األمر ،وأف يحرص على جانب التعبد؛ فالتعبد ىو من ثمرة العلم ،يفتح لطالب العلم خيرا،

ويزيده حبا للخير.
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ىذا بعض ما يسر اهلل ،واهلل أسأؿ التوفيق للجميع والسداد ،إنو تعالى سميع مجيب كريم ،وصلى

اهلل وسلم وبارؾ على رسوؿ اهلل.

يقوؿ :ىل ىناؾ نية لوضع شرح مفصل على كتاب األربعين؟

إف شاء اهلل أحد أىل الخير تبرع بقيمة طباعة الشرح لحساب مكتبة شيخ اإلسبلـ ابن القيم

رحمو اهلل تعالى ،وإف شاء اهلل العلم يصل للشيخ فهد إف شاء اهلل.

يقوؿ :نرجو التكرـ بحث الطبلب الذين أمامكم على االستمرار في الطلب؟
كاف شيخنا الشيخ عبد اهلل بن حميد رحمو اهلل تعالى ،قبل يسافر للطائف؛ +البدو يسافروف

للطائف في الصيفية كما في كل عاـ ،فكاف في آخر درس ،يقوؿ :أيها الطبلب العلم ال ينتهي بانتهاء

الحلقة أو بانتهاء الدرس ،قس على ىذا بانتهاء الدورة العلمية ،أو بانتهاء المنشط العلمي ،العلم ال

ينتهي؛ قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :منهوماف ال يشبعاف :طالب علم ،وطالب دنيا  طالب

الدنيا ما يشبع  لو كاف البن آدـ واد من ذىب لتمنى ثانيا  وىلم جرا ،كذا طالب العلم ال
يشبع من العلم يتلذذ بكل فائدة.

قيل للشافعي رحمو اهلل تعالى" :كيف شهوتك للعلم؟ قاؿ :كشهوة المرأة التي أضلت ولدىا ليس

لها إال ىو ،ثم لقيتو ،وكشهوة الرجل العطشاف في ظمأ الهواجر للماء الزالؿ ،وواهلل لوددت أف كل

جوارحي تسمع حتى تتلذذ بالعلم كما تتلذذ أذناي ".فطالب العلم ال ينتهي أمده ،وال تنتهي ىمتو ،بل

يزداد مضاعفة في الطلب.

يقوؿ :بعض الشباب -يقولوف :-زمن الجرح والتعديل قد ذىب في زمن القروف الماضية وليس

ىذا اليوـ؟

نعم صحيح .الجرح والتعديل جرح الرواة انتهى ،كتب الجرح والتعديل موجودة ومطبوعة،

وطالب العلم ينظر فيها والحمد هلل ،مطوالت :الكماؿ ،تهذيب الكماؿ ،تهذيب التهذيب ،تعجيل

المنفعة ،ميزاف االعتداؿ ،لساف الميزاف ،تق ريب التهذيب ،الكامل البن عدي ،الضعفاء للعقيلي،
وىلم جرا ،كلها موجودة ىذه ،وطالب العلم ينظر فيها ويوازف بين أقواؿ أىل العلم ،فهذا ال إشكاؿ

فيو.
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أما مسألة الجرح والتعديل في المعاصرين ال بد من ذلك ،قد يسألك شخص عن إنساف فتخبره

بما فيو من العيب ،أمانة؛ ولذا قاؿ الشوكاني وغيره :الذـ ليس بغيبة في ستة :المتظلم ،والمستفتي،

والسائل عن من تقدـ لخطبة ابنتو وىلم جرا؛ ولهذا من الجهالة أف يتورع بعض الناس عن اإلخبار عن

شخص تعلم أف في السؤاؿ مصلحة ،لعلي أذكر لكم جهالة بعض الناس ،ذكر الخطيب البغدادي أف

رجبل دخل على يحيى بن معين -رحمو اهلل تعالى -وكاف عند يحيى شاعر ،فقاؿ الرجل :يا يحيى اتق
اهلل في أبي ،قاؿ :ما ألبيك؟ قاؿ :ترؾ العراقيوف حديثو ،قاؿ :ولم؟ قاؿ :ألنك جرحتو -إف صحت

القصة طبعا .-فتأثر يحيى ،ومن كبلمو عن أبيو .كاف عند يحيى شاعر فقاؿ بجهل ببل علم قاؿ:

والبن


معين

في

الرجػاؿ

مقالػة.................................... 



الشاعر يزعم اآلف أنو اآلف ينصح يبين الحق:

والبػن

معين

في

الرجاؿ

سيسأؿ

مقالػة

فإف تك حقا فهي في الحكم غيبة وإف



قاؿ:

تػك

عنهػا

زورا

والمليػك

فالقصػاص

شػهػيد

شػديد

طبعا تأثر يحيى ،نقل القصة الشوكاني رحمو اهلل وغيره ،فقاؿ -بعدما خطأ الشاعر الجاىل -

والبن

وأجػر


معين في الذي قاؿ أسػوة
بػو

يعلػي

اإللػو

ورأي

محلو وينزلػو
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الجرح والتعديل ،جاءؾ رجل فقاؿ :تقدـ فبلف البنتي ،ما قولك فيو؟ وأنت تعلم أف بو خلل،

وأنت تعلم أنو  :ال يؤمن أحدكم ألخيو ما يحب لنفسو  جاءت فاطمة بنت قيس قالت :يا

رسوؿ اهلل تقدـ لي أبو الجهم عامر بن حذيفة ،ومعاوية ،قاؿ  :أما أبو الجهم فضراب للنساء -
يعني كثير الضرب والعقاب وفي لفظ آخر" :أما أبو الجهم فبل يضع العصى عن عاتقو" كثير السفر-

وأما معاوية فصعلوؽ -فقير رضي اهلل عنو وأرضاه ما عنده ماؿ -انكحي أسامة . 

فبين لها ما في ىذا وذاؾ ،ودلها على من يصلح لها ،فأنت إذا علمت شخصا فيو خير قدح فيو

تدفع عنو ،وإذا لبس على الناس رجل فيو شر وخبث وضبلؿ ،تبين للناس خطأه وضبللتو وأنت تتقرب

إلى اهلل ،كاف يقوؿ بعض المحدثين لآلخر" :قم نغتاب الناس" الغيبة لغة لكنها قربة.
يقوؿ :عند قراءتي للقرآف أتحرؾ ذات اليمين وذات الشماؿ دوف شعور؟

كأف القرطبي ذكر في مقدمة التفسير أف ىذا مما ال ينبغي؛ التمايل ىذا ،بل البعض يتكلف،

وىناؾ الخشوع واإلخبات ،ذكر الشاطبي في االعتصاـ البن سيرين أف بعضهم إذا قرئ عليو سقط
على ظهره ،فقاؿ ابن سيرين -يعني يبين للناس أنهم ليسوا على ىدي؛ فقاؿ لو قائل :لكنهم يسقطوف
على ظهورىم من الخشوع ،فقاؿ ابن سيرين :ليرؽ على حائط ثم اقرءوا عليو ،إف سقط فهو صادؽ"

اجعلوه على حائط رفيع واقرءوا القرآف عليو فإف سقط من الحائط فهو صادؽ .لن يسقط.
إذا أنكرنا على أىل البدع بالقياـ بالمولد يردوف علينا بأننا نقيم مسابقة القرآف؟

ليس ىناؾ وجو تطابق كلي ،ىم يروف ىذا المولد قربة في ليلة معينة ،والمسابقة قد تتقدـ وتتأخر،

ىم يوالوف على المولد أنو سنة وقربة ،ولكن المسابقة قد تختلف.
ما حدود الكذب بين الزوجين؟

طبعا في حديث معروؼ  لم يرخص في الكذب إال في ثبلث ......وكذب الرجل على امرأتو

 لكن في رواية  وكذب المرأة على زوجها . 

نرجو منكم ذكر أفضل أسماء اإلناث ،إف كاف ورد نص شرعي بذلك.

ىذا من فرنسا ،ما أعرؼ فضل في أسماء اإلناث ،لكن ورد في أسماء الرجاؿ عبد اهلل وعبد

الرحمن ،لكن اإلناث ما أدري.
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ىل جميع األحاديث في "األربعوف في التربية" صحيحة؟

فيو حديثاف في الحقيقة -يعني -يستأنس بتحسين بعض أىل العلم لهم أو ثبلثة ،وأما البقية

فالحمد هلل صحيحة.

ما حكم النكت في حدود؟

النكت ال تكوف كذبا أو سخرية.
حدود المزاح الشرعي؟

ما لم يخرج إلى العداء أدخلنا المحاذير القولية والفعلية.

أنا تذكرت طرفة في الحقيقة لما سأؿ عن أسماء اإلناث ،فإف أذف لي الشيخ فهد ذكرتها ،يقوؿ

لي أحد المشايخ :كنا في مجلس  ،فقاؿ أحدىم :لماذا أنتم ال تخرجوف أسماء نساءكم ،فقاؿ :ليس

من باب الحراـ ،لكن العرؼ درج وجرى على أف اسم المرأة ال يخرج ،يقاؿ ابن فبلف ،وال يندر

عندنا في المجتمع أف يسمي اإلنساف اسم أمو أو زوجتو أو اسم أختو أو اسم ابنتو.

يقوؿ الشيخ :وكاف معي رجل كبير السن ،فصاحبي اللي حدثني يقوؿ -ىم ثبلثة نسميهم ألف

وباء وجيم -ألف يقوؿ لباء :لماذا ال تخرجوف أسماء أمهاتكم ،فقاؿ باء :نحن ال نخرج أسماء
أمهاتنا ،فقاؿ ألف :أنا اسم أمي فبلنة ال حرج فاطمة بنت محمد ،زينب ،فقاؿ باء :أنت بالخيار،

فألف توجو إلى -كاف من قطر آخر طبعا ألف -قاؿ أنت يا جيم يا ولدي اسم أمك ماذا؟ قاؿ:
اقطع واخسأ ،قاؿ :اسم طيب بس طويل ،فليس حراما لكن درج العرؼ على عدـ تسمية األمهات،

أجلكم اهلل.

فيو أسئلة عن التكفير وعن كذا ...أنا أنصحكم هلل وأنصح نفسي ،ال تلوث لسانك بتكفير

المسلمين ،أو بتأييد الخروج على الحكاـ ،عندؾ مشايخ تثق في ديانتهم ارتضاىم الناس لدينهم،
فتاواىم مكتوبة ،فأشوؼ بعض اإلخواف عنده نوع من الحرص ،قد ذكرت لك أمس أف الناس على

أقساـ :قسم يغلو في رمي الناس بالكفر ،وقسم يدافع؛ قسم يرمي الناس بالضبلؿ وقسم يدافع،

وأىل السنة وسط ،وسط في الصحابة بين الشيعة الرافضة والناصبة ،وسط في أسماء اهلل -جل
وعبل -وصفاتو بين المعطلة والمشبهة ،وسط في أحكاـ الدين في إطبلؽ األلفاظ ،بين المرجئة

156

شرح األربعين في التربية والمنهج
والخوارج ،وانظر كبلـ شيخ اإلسبلـ في الواسطية ترى العجب ،من مذىب أىل السنة ،وكماؿ ىذا
المذىب العظيم.

157

شرح األربعين في التربية والمنهج

.............................................................................
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

إذا انتسب طالب علم السنة منهج السلف يقوؿ :إنو سلفي أو فبلف سلفي فهل في ىذا

محظور؟

أبدا ،ىذا شرؼ؛ شريطة أف تتأدب بأدب السلف الصالح ،تتأدب بآدابهم ،تلزـ منهجهم ،في

االعتقاد ،في التعامل مع النا س ،أما أف تقوؿ بأنك سلفي مثبل أو متبع للسنة وتخالف ىذا ال؛ أنت
تسيء إلى السلف ،نسأؿ اهلل أف يجعلنا من أىل السلف الصالح.
ىل الدجاؿ من البشر؟

نعم .من البشر ،وقد ورد في الحديث  أنو يخرج من أرض أصبهاف ،يتبعو سبعوف ألفا ويسيح

في األرض  وعليك بقراءة كتاب النهاية البن األثير رحمو اهلل ترى فيو العجب العجاب ،وللفائدة:

للشيخ المحدث األلباني رحمو اهلل تعالى رسالة خرجت بعد موتو عن أحاديث الدجاؿ ،جمع الروايات

وتكلم عنها.

ما معنى شزرا؟

النظر بتغيظ أو بغضب.

يقوؿ :بعض البرامج في القنوات تكوف للضحك فقط؟

الضحك مباح والترويح لكن كما قلت لك :ال يخرج إلى اإلسفاؼ ،والتجريح والسخرية أو قتل

األوقات في ذلك.

نحن مجموعة ممن يقوموف ببعض األعماؿ الخيرية ونجتمع كل ليلة في مقر خاص بهذا العمل

ونؤدي الصبلة في ىذا المقر ،ونحن أكثر من خمسة ،علما بأننا نسمع األذاف؟

لو كنتم أكثر من خمسة مبليين؛  من سمع النداء ولم يجب  ...قدوة للناس ،إذا

صليت أنت وأنت قدوة ،ومعك أربعة في مكاف ىذا العمل ،بجانبك مسجد ،تسمع النداء ،إف كاف

في العمل مسجد كالوزارات فنعم .أما كما بعض الناس يكوف في مؤسسة تجارية أو في مكاف حكومي

فيو عشرة أو عشروف موظفوف ،والمسجد مجاور لهم ،بس من باب العجز والضعف يصلوف في
مكتبهم ،مع أف المسجد كلو جدار واحد ،فخاصة بخاصة طالب العلم قدوة الخير للناس عليو أف

يلزـ عدـ أو أف يحذر من التفريط في الصبلة في المسجد.
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اإلثم عاـ ،عموما لكن يتفاوت اإلثم من نوع إلى آخر قد يكوف كبيرة قد يكوف صغيرة.

لماذا ختم المصنف كتابو بهذا الحديث ىل فيو مقصد؟

نعم .ىو من باب أف كل ما يتقادـ الزمن كلما كثر الشر ال نيأس ،وأيضا يغفل في أوقات الفتن

عن العبادة.

ما حكم لبس اللباس التي فيها صليب؟

أوال :ما الصليب ىل يعتبر كل خطين متقاطعين من الصليب؟ ينبغي التثبت في ىذا األمر؛ يعني

عبلمة الزائد بعضهم يتحرج منها ،عبلمة حرؼ الػ"تي" ليس الكابتل بل المشبوؾ ،بعضهم يسميو

الصليب ،ينظر في ىذا األمر ،الصليب يقولوف :ما كاف رأسو نصف جانبيو ،وما كاف أسفلو ضعف

جانبيو.

األناشيد اإلسبلمية سماعها؟

األناشيد حقيقة توسع الشباب فيها ىداىم اهلل ،وبالذات ما يرخم األصوات ويجملها ،وأكثروا

سماعها ،وأكثروا إصدارىا ،حتى أصبح بعض الناس صباح مساء األناشيد ،الشيء بقدر ،شيخنا

الشيخ ابن جبرين ،كاف يشدد وال يزاؿ في اإليغاؿ في ىذا األمر ،وحد علمي ال يرى جوازىا؛ قد نهى
وكتب ،فبل ينبغي أيها الشباب اإلكثار ،حتى أف بعض الناس يتذمر يضيق ذرعا إذا لم يكن في سيارتو

شريط فيو أناشيد ،بل يحفظ القصيدة ،أو النشيد من قائلو؟ من لحنو؟ متى ألقي؟ من عارضو؟ ىذا ال

شك أنو لو أنفق في غير ىذا لكاف أفضل لو.
ما تكملة البيت الذي يقوؿ فيو الشاعر:

فحسبك


خمسػة

يبكى

عليهػم وبػػاقي

النػاس

تخفيف

ورحمػة



واهلل ما أذكر البيت ،لكن مفاد البيت إنما الشعراء أربعة ،شاعر يجري وال يجرى معو ،إلى أف

قاؿ :ورابع يستحق أف تصفعو ،لكني ما أذكر واهلل البيت اآلف.
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طيب أنا قبل آتي امرأة صالحة أعطتني مائتي لاير قالت أعطها طالب علم يشتري بها كتبا ،بما

أنكم جماعة سألقي عليكم سؤاال من باب الجعل ،يقوؿ أىل العلم :ال مانع أف يجعل اإلنساف جعبل
ماال أو رزقا أو كذا ،ويجعل صاحبو فيتنافساف وبينهما الجعبلف ،فمن فاز أخذ ،واآلف الجعل من ىذه

المرأة الصالحة.

لمحت من بعض الشبيبة حدة في التصرؼ مع إخوانو وفي حجز المكاف وفي الدفع؛ الغضب،

طيب يقوؿ الشيخ فهد لو قسمت المبلغ على أربعة ،نقسمو على اثنين أحسن ،أنا سأذكر لكم
خطوات الغضب ،ست خطوات فيما أعلم لن أعيدىا إطبلقا سأقولها مرة واحدة ،ال يكتب أحد ،ال

يكتب أحد يا إخواف ،سأعيدىا للفائدة ،ال يكتب أحد ليس قصد العلم ،العلم والعمل ،وأنا أخذت

على نفسي عهدا في كل درس نروح على أنفسنا من باب الترويح الشرعي إف شاء اهلل.

خطوات الغضب ست على حد علمي ،ولكل دليل ،أولها :االستعاذة باهلل من الشيطاف الرجيم،

ثانيها :الصمت ،الثالث :اجلس إذا كنت قائما ،الرابع :اضطجع إذا كنت جالسا ،الخامس :الوضوء،
السادس صبلة ركعتين.
من يعيدىا؟

طيب .ما في مانع ،أنا سأعطي الشيخ فهد الجائزة مائتين لاير ،لكن إذا أصاب يأخذ مائة لاير،

الجائزة من سؤالين ،يأخذ مائة لاير ،أما إذا أخطأ فلي أنا شرط أحرمو من العشاء الليلة  ،وأحرـ اثنين

معو ،من يعيدىا ،أنت عرفت الشرط إذا فزت لك مائة لاير ،إذا أخطأت أنت ما تتعشى والشيخ فهد

الحميد المؤذف وفهد غراب ،استعن باهلل ،أحسن حتى يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

بسم اهلل ،والحمد هلل ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل .أوؿ المراتب ىو االستعاذة باهلل من

الشيطاف الرجيم .نعم ،والثاني :الصمت ،والثالث :الجلوس إف كاف قائما ،والرابع :االضطجاع إف كاف
جالسا ،والخامس الوضوء ،والسادس :صبلة ركعتين.

ال .أنا نيتي صراحة تعيدىا بالعكس .نعم .صبلة ركعتين ،وقبلها الوضوء ،وقبلها االضطجاع إف

كاف جالسا ،وقبلو الجلوس إف كاف قائما ،وقبلو الصمت ،وقبلو االستعاذة باهلل من الشيطاف الرجيم.
ماشي .الحمد هلل رب العالمين .لكن أنا أقوؿ إنا هلل وإنا إليو راجعوف.
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المنكر باعتبار ِ
المنكر،
السؤاؿ الثاني :ذكرت أمس وصار لبس عندكم في تغيير المنكر ،أحواؿ َ
المنكر بيده ،ثم بلسانو ،ثم بقلبو ،باعتبار ماذا؟ ِ
لمنكر؛ باعتبار ِ
المنكر.
وباعتبار ا َ
المنكر :إما أف يزوؿ المنكر بالكلية وال يخلفو شيء ،أو أف يزوؿ المنكر ويخلفو أقل
باعتبار
َ

منو ،ىذا يجوز األوؿ يجب ،وىذا أو يجب -عفوا -الثالث أف يزوؿ المنكر ويخلفو أعظم وىذا -
ماذا -يحرـ ،الرابع أف يزوؿ المنكر ويخلفو مثلو ،وىذه موضع اجتهاد ِ
المنكر إذا كاف عنده علم ،من

يعيدىا؟

ترى الشرط نفس الشرط أنت والشيخ فهد ،وفهد ،أنا مرة واحدة يا شيخ ،ال ال مرتين وثبلثة إف

شاء اهلل نعم.

ِ
المنكر ثبلثة :التغيير باليد ،والتغيير باللساف ،والتغيير
ذكرت حفظكم اهلل أنواع المنكر في اتباع

بالقلب .يعني إنكاره.

المنكر ،إذا كاف يزوؿ المنكر بالكلية فهذا إنكاره واجب ،الثاني إف كاف
المنكر ،باعتبار َ
باعتبار َ

يزوؿ بعضو فمثل ىذا يجوز- ،ممنوع الوحي يا إخوة نعم -الثالث :إف كاف يزوؿ ويخلفو أفسد منو،

فمثل ىذا محرـ ،الرابع -أعصابك شوية نعم  -الرابع :إف كاف ال يزوؿ -ال ال دعوه رفقا باألقداح-
إذا خلفو مثلو ،نعم ىذا طبعا محرـ  ...ما تعشى لن تدرؾ ال مبيت وال عشاء ،لكن قد أدركت بعض

العشا ،طيب يكفي ىذا.

طيب نقوؿ سؤاؿ ثالث ويعاد؟ تأذف يا شيخ فهد؟

طيب يا إخواف نسأؿ اهلل التوفيق للجميع ،واهلل ربي وربكم أسأؿ أف يجعلنا وإياكم ممن يستمع
القوؿ فيتبع أحسنو ،ونوصي اإلخواف جميعا بما أوصانا بو مشائخنا األكارـ باالستمرار في طلب

العلم ،والعمل بالعلم ،ونشر العلم ،وتحمل دعوة الناس ،وأيضا الحذر من المزالق ،والحذر من دعاة

الشبهات ،ولزوـ منهج السلف الصالح ففيو النجاة في الدين والدنيا والبرزخ واآلخرة ،وأيضا أيها
األكارـ الدعاء والتضرع ،وكثرة التعبد هلل -جل وعبل -عدـ التحاسد بيننا ،عدـ التنافس غير
المحمود؛ األقراف بينهم من العداء ،ىذا يزوؿ بالدعاء والزيارة والتبسم والهدية ،عدـ الرضا بأف يغتاب
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ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ

أشكر اهلل -جل وعبل -ثم أشكركم ،وأشكر الشيخ فهد على ىذا المنشط العلمي ،سائبل المولى

 أف يجمعنا في الدنيا على أحسن حاؿ ،وفي اآلخرة على أحسن مآؿ ،والسبلـ عليكم ورحمة اهلل

وبركاتو.
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