شرح جوامع األخبار (الجزء الثالث)

شرح جوامع األخبار

انتقاء األصحاب

بسم اهلل الرضبن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
قاؿ رضبو اهلل تعاىل  :عن أيب موسى األشعري  -رضي اهلل تعاىل عنو  -قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  مثل
اعبليس الصاحل واعبليس السوء كحامل اؼبسك ونافخ الكَت  ،فحامل اؼبسك إما أف وبزيك وإما أف تبتاع
منو وإما أف ذبد منو روبا طيبة  ،ونافخ الكَت إما أف وبرؽ ثيابك وإما أف ذبد روبا خبيثة متفق عليو.
ىذا اغبديث أصل ُب اختيار اعبليس  ،وىو مشتمل على ضرب اؼبثل للجليس الصاحل وجليس السوء ،
وضرب األمثاؿ ىي من طرؽ البياف وتقريب اؼبعاين  ،وُب القرآف من ذلك كثَت  ،واهلل تعاىل قد قاؿ :
         

(ٔ)

ىذه اآلية جاءت بعد

قولو             :
        

(ٕ)

 

            

(ٖ)

وُب السنة

كذلك أمثاؿ ىذا منها  ،فاؼبثل يتضمن تشبيو  ،مشبو ومشبو بو  ،التشبيو لو أركاف  :مشبو  ،ومشبو بو ،
وأداة تشبيو  ،ووجو شبو .
فهنا يقوؿ الرسوؿ  مثل اعبليس الصاحل وجليس السوء كحامل اؼبسك ونافخ الكَت ُب اغبقيقة أهنما
مثبلف ولكن قد تداخبل فذكر اؼبشبو أوال ٍب أتبعو بذكر اؼبشبو بو ُب اؼبثلُت  ،وإال فهما مثبلف  :مثل اعبليس
الصاحل كحامل اؼبسك  ،مثل اعبليس الصاحل يعٍت  :صفة اعبليس الصاحل كأنو قاؿ اعبليس الصاحل كحامل
اؼبسك  ،ما اؼبشبو ؟ اعبليس الصاحل  ،واؼبشبو بو حامل اؼبسك  ،وأداة التشبيو ىي الكاؼ كحامل اؼبسك
 ،ووجو التشبيو ذكره ُب اؼبشبو بو  ،ويعلم وجو الشبو ُب اؼبشبو  ،اعبليس الصاحل كحامل اؼبسك الذي معو
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مسك وبملو معو  ،حامل اؼبسك إذا جالستو ال تعدـ اػبَت إما أف يهديك ؾبانا  ،وإما أف تبتاع منو  ،وإما
أف ذبد منو أقل األحواؿ أف ذبد منو رائحة طيبة  ،الواحد لو دخل ؿبل بيع الطيب وخرج كيف هبد من
لقيو ؟ يقوؿ لو  :ما شاء اهلل ما إيش الطيب الذي عندؾ ؟ ىذا نتيجة إيش ؟ أنك دخلت مكانا يباع فيو
الطيب بس استفدت فائدة ريح الطيب  ،ىذا أمر ؿبسوس حامل اؼبسك ىذا يعٍت  :شيء حسي  ،اؼبسك
نوع من الطيب أكثر ما يذكر ُب النصوص ىو اؼبسك فهو من أطيب الطيب .
اعبليس الصاحل كحامل اؼبسك  ،الصاحل  ،من الصاحل ؟ اعبليس الصاحل  :الصاحل ُب دينو  ،وصبلح
الدين يكوف بالعلم والعمل واػبلق  ،بالعلم  :اعبليس الصاحل ىو من يكوف على علم بدين اهلل وعلى تقوى
وعلى جانب من حسن اػبلق  ،ىذا اعبليس الصاحل  ،ىذا ىو الذي ينبغي أف ىبتار اؼبسلم ؾبالستو
ويتخذه جليسا وقرينا وصاحبا  .اهلل  ،اعبليس الصاحل ال تعدـ ىذا اعبليس  ،شبو اعبليس الصاحل ىو طيب
اؼبؤمن التقي طيب     

(ٔ)

الرسوؿ شبو الصاحل حبامل اؼبسك فشبو

الطيب بالطيب كل الطيب ؛ لكن ىذا طيب وبس باؼبشاـ طيب ؿبسوس ترد ُب إدراكو وُب معرفتو سائر
الناس  ،وىذا اعبليس الصاحل أيضا ىو طيب ووبمل أطيب الطيب يعٍت ىو ذو علم وذو تقى وذو خلق
فإما أف تستفيد منو علوما يتحفك هبا فهذا من نوع اإلىداء ُب اؼبشبو بو أو االبتياع  ،تستفيد منو علما
وفقها ُب الدين بنصائح بوصايا دبسائل  ،أو تكوف لك فيو قدوة تقتدي بو  ،إف مل تنل منو علما مباشرا
يعٍت بطريق التعليم انتفعت بو اقتداء تقتدي بو ُب ىديو ُب سَتتو  ،قدوة إماـ صاحل تتأسى بو  ،اهلل ،
فعلمت منو ُب ربح ؾبالستك لو ربح تربح دائما ُب ربح ُب ؾبالستو ُب أقوالو ُب أفعالو  ،أقوالو فيها خَت ،
فيها يعٍت حكم  ،فيو وصايا  ،فيو تذكَت  -تذكَت باهلل  -تذكَت بنعم اهلل  -تذكَت بآيات اهلل  -تدبر تفكر
 ،لو قدر أف ال ربصل على شيء من ىذا وال ذاؾ فإنك سًتبح السبلمة فبا لو جالست غَته  ،السبلمة ،
السبلمة ربح أيضا ومكس ب تسلم من اؼبآٍب  ،سوؼ ال يقرؾ على ؿبرـ ستسلم فبا قد تبتلى بو لو جالست
غَت ىذا العبد الصاحل  ،اؼبسلم من سلم اؼبسلموف من لسانو ويده سبلمة  ،ال يؤذيك ال هباريك ُب أمور
مكروىة أو ؿبرمة فأنت تربح السبلمة  ،ىذا يبكن أف نقوؿ  :إف من جنس يعٍت ُب اؼبشبو بو أو ذبد منو
رائحة طيبة ىذا مغنم وُب ىذا أبلغ حث على اختيار اعبليس  ،اعبليس لو شأف لو أثر واإلنساف ينسب
ٔ  -سورة النحل آية .ٖٕ :
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لصاحبو إذا رئي اإلنساف مع من يكوف يعٍت من الصاغبُت ومن احملمودين ُب سَتهتم وأخبلقهم من يشاىد
معو يكتسب من ىذا الثناء ويستدؿ بو  ،ىذا مغنم وُب ىذا أبلغ حث على اختيار اعبليس  ،اعبليس لو
شأف لو أثر واإلنساف ينسب لصاحبو إذا رئي اإلنساف مع من يكوف يعٍت من الصاغبُت ومن احملمودين ُب
سَتهتم وأخبلقهم من يشاىد معو يكتسب من ىذا الثناء ويستدؿ بو ،
فك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرين باؼبقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارف يقتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي
ال تسػ ػ ػ ػػأؿ عػ ػ ػ ػػن اؼبػ ػ ػ ػػرء وسػ ػ ػ ػػل عػ ػ ػ ػػن قرينػ ػ ػ ػػو
يشرؼ اإلنسا ف دبصاحبة األخيار  ،إذا رأيت إنسانا مع أىل العلم ومع طلبة العلم ومع األجواد مع
الصاغبُت مع العباد ىذا عنواف خَت واغبمد هلل .
ىذا مثل واحد مثل اعبليس الصاحل كحامل اؼبسك إما أف وبزيك يهديك إليك وإما أف تبتاع منو ،
وإما أف ذبد منو رائحة طيبة اغبمد هلل  ،وما أروعو من مثل  ،مثل عظيم مصور .
وُب اؼبقابل مثل جليس السوء كنافخ الكَت أعوذ باهلل  ،الكَت آلة يعٍت من نوع اؼبنفاخ  ،اؼبنفاخ اآلف
أصبح يعٍت أثري عند الناس راح ؛ لكنو منفاخ من نوع خاص  ،يعٍت الكَت منفاخ من نوع ثاف  -يعٍت
عبارة  -كأنو جلد كأنو قربة يسحبها ىذا صاحب اغبداد اللي يوقد النار على اغبديد لصهر اغبديد وتليُت
اغبديد  ،يعٍت أدركناه ..يسحب ىذا ويضغطو إذا ضغطو ىذا النفخ ىذا الكَت إذا نفخ طار الشرار إذا
ضغط الكَت طار الشرارات من ىنا وىناؾ مثل اؼبنفاخ اللي تعرفونو يبكن اآلف  ،اغبديد إذا وضع على النار
تفوح من و روائح عفنة ألف اؼبقصود صهر ىذه اؼبواد لتخليص اغبديد من الصدأ فبا علق بو فتفوح منو روائح
 ،كنافخ الكَت اللي يدخل على صاحب الكَت أو هبلس مع صاحب الكَت خبلص يا ويلو إما أف يتطاير
الشرار فيحرؽ ثيابو  ،وإما أكل شيئا إذا خرج فإذا ىو مننت الرائحة من دخاف اغبديد واؼبواد اؼبنصهرة  ،ىذا
شوؼ اؼبثل مثل تعبَت مصور  ،ىذا اؼبثل الثاين .
ومثل اعبليس السوء ىو ضد اعبليس الصاحل سباما  ،أعوذ باهلل  ،جهل  ،اعبليس السوء يعٍت صفو
بنقيض ما تقدـ  :جهل ،سوء خلق  ،يعٍت  :أضبق  ،غضوب  ،مغتاب  ،مباـ  ،خائن  ،مفرط ُب جنب
اهلل  ،ال ع لم  ،وال تقوى  ،وال خلق  ،ىذا جليس سوء  ،ىذا جليس سوء  ،وكماف الصاغبوف يتفاضلوف ،
كذلك اآلخروف من ذوي اعبهل والفجور يتفاوتوف ومثل جليس السوء كنافخ الكَت الرسوؿ ذكر وجو الشبو
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ُب اؼبشبو بو كما قلنا ُب األوؿ يدرؾ منو وجو الشبو ُب اؼبشبو بو  ،جليس السوء ماذا تستفيد منو ؟ أعوذ
باهلل  ،تستفيد منو الغفلة  ،الوقوع ُب ما حرـ اهلل  ،تكسب منو  -يعٍت  -تزيُت الباطل تشويو اغبق ،
التنفَت عن اػبَت  ،ىذه نتائج ؾبالسة جليس السوء  ،أيضا يوقعك بسوء خلقو يوقعك ُب مشاكل  ،تدخل
معو ُب مشاكل ُب خصومات مثل نافخ الكَت  ،نافخ الكَت إما أف وبرؽ ثيابك وزبسر الثوب وتروح بدونو
 ،وإما أف ذبد منو رائحة خبيثة  ،جليس السوء لو قدر أنك سلمت منو تكوف ما رحبت  ،لو قدر أنك ما
يوقعك ُب حراـ تكوف ما رحبت شيئا إال السمعة السيئة  ،من تراه مع األراذؿ والسفهاء واعبهبلء والفسقة
والفجرة قرينهم خبلص منسوب القرين إىل القرين منسوب  ،فبلف هبالس فبلنا  ،فبلف هبلس مع اؼبدخنُت
 ...وىذا أقل األمور مع اؼبدخنُت  ،مع الشراب  ،مع فسقة  ،مع تاركي الصلوات  ،مع يعٍت  :أصحاب
الفجور والباطل ىذا عنواف .
فهذا اغبديث اشتمل على مثلُت لكن الرسوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -صاغهما بأسلوب يعٍت :
ذكر اؼبشبو أوال ٍ ،ب ذكر اؼبشبو بو بطريقة ما يسمى ُب علم البديع إيش ؟ اللف والنشر اؼبرتب  ،قاؿ :
مثل اعبليس الصاحل وجليس السوء كحامل اؼبسك ونافخ الكَت ىذا لف ونشر مرتب ٍ ،ب جاء التفسَت :
فحامل اؼبسك كذا  :ونافخ الكَت كذا وهبذا يعرؼ وجو الشبو ُب اؼبشبو  ،فاؼبشبو ُب األوؿ واؼبشبو بو ووجو
الشبو كلو طيب ُب طيب ؛ لكن اؼبقصود الطيب اؼبعنوي ُب األوؿ وذاؾ الطيب اغبسي حامل اؼبسك يعٍت
طيبو دبا وبملو  ،ىذا أصل ىذا اغبديث أصل ُب اختيار األصحاب ُب الصحبة  ،اخًت لنفسك  ،وىذه
الصحبة تنشأ عن اؼبودة وعن الوالء ؛ ألف اإليباف يوجب ؿببة  ،اإليباف والعلم يوجب ؿببة الصاغبُت وؿببة
اػبَت واألخيار  ،واعبهل وضعف الدين وضعف اإليباف يثمر  -يعٍت  -الركوف واؼبيل إىل أشرار الناس .
ىذا حديث عظيم ينبغي للمسلم أف يتخذه منهجا ُب من يصاحبو ومن هبانبو  ،فصاحب األخيار
وجانب األشرار  ،فهذا يقاؿ فيو  :نعم اعبليس  ،وىذا يقاؿ  :بئس اعبليس  .واهلل أعلم .

نباهة المؤمن
وعن أيب ىريرة  -رضي اهلل تعاىل عنو  -قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  ال يلدغ اؼبؤمن من جحر مرتُت متفق
عليو .
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يلدغ
يلدغ خرب بالرفع  ،وروي  :ال ِ
اهلل أكرب  ،قاؿ رسوؿ اهلل  ال يلدغ اؼبؤمن من جحر مرتُت ال ُ
اؼبؤمن هني مثل  )ٔ(     :وال منافاة بُت الروايتُت  ،فإف النهي يأٌب متضمنا
للنفي فيأٌب أحيانا النهي بصيغة النفي  ،ال يلدغ اؼبؤمن من جحر مرتُت اؼبؤمن الذي من شبرات إيبانو اغبزـ
والفطنة ال يلدغ من جحر مرتُت بل يكوف فطنا يأخذ من ذباربو دروسا  ،وقد ترجم البخاري ؽبذا اغبديث
بلفظو  ،وقاؿ باب ال يلدغ اؼبؤمن من جحر مرتُت وذكر أثرا عن معاوية  " اغبكيم أو اغبليم ذو التجربة
 ،أو ال يكوف اغبكيم إال ذو ذبربة " فأشار البخاري إىل أف ىذا اغبديث يتضمن أف اؼبؤمن ينتفع بالتجربة
وال يكوف غافبل ال يتعظ بالتجارب وال يستفيد من التجارب  ،فالتجارب مصدر من مصادر  -يعٍت :
العلم ومن مصادر اغبكمة  ،والعقل  -يعٍت  :ينمو العقل بالتجارب  ،يقولوف ُب اؼبثل الدارج " اسأؿ ؾبرب
وال تسأؿ طبيب " يصَت عنده خربة .
ىذا اغبديث جاء ُب السَتة  -سَتة ابن ىشاـ  -أنو ورد من الرسوؿ  ،وأف الرسوؿ قالو على سبب أف
أحد اؼبشركُت واظبو  :أبو عزة اعبمحي  ،أسر ُب بدر  ،فتلطف وتعطف الرسوؿ  وذكر أنو يعٍت لو عياؿ
وأنو  ،يعٍت  :تضعف وتعطف الرسوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -فأطلقو  ،يعٍت أنو أطلقو ومن عليو ؾبانا
خببلؼ بقية األسرى  ،فإنو قد  -يعٍت  :مل يطلقهم إال بفداء  ،وعاىد النيب أف ال يقاتلو  ،ىذا ىو الشاىد
ٍب أسر ُب أحد فأراد أف  -يعٍت  -أيضا أف يعاود الرسوؿ مرة ثانية فقاؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -ال
يلدغ اؼبؤمن من جحر مرتُت
جاء ُب القصة أنت  ...ىناؾ ُب مكة  ..وتقوؿ  -يعٍت  -خدعت ؿبمد  ،يعٍت مرتُت  ،فأمر النيب
 بقتلو  ،فقاؿ ىذه اؼبقولة اليت صارت مثبل ال يلدغ اؼبؤمن من جحر مرتُت وىذا يبكن أف ينتفع بو
اإلنساف ُب نفسو  ،فإذا وقع اإلنساف ُب ـبالفة تركا لواجب أو فعبل حملذور بسبب من األسباب فإف اغبزـ
يقتضي أف ي توب وال يعود ويشوؼ من أين أوٌب فيأخذ حذره فبل يعاود الذلة ؛ ألف الذلة دبثابة لدغة اغبية
 ،ىذا تطبيق ؽبذا اغبديث مع اإلنساف نفسو يطبقو مع نفسو فبل يقع ُب الذلة مرة أخرى بل وبذر من
الطريق أو السبب الذي ورطو أوال أو وقع بسببو ُب اؼبخالفة فيقوؿ لنفسو  :ال يلدغ اؼبؤمن من جحر مرتُت
لن أعود يعٍت إىل ىذا األمر الذي أفضى يب إىل كذا وىذا طبقو ُب أمورؾ كبَتة وصغَتة  ،يعٍت إذا أردنا أف
ٔ
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نطبقو على  -يعٍت  -جزئية جزئية  ،يعٍت اإلنساف من عادتو أنو دائما  -وهلل اغبمد  -يقوـ يصلي الفجر ،
وُب مرة استدرجو بعض اجملالس مع بعض الناس فسهر طويبل فثقل عن صبلة الفجر  ،ىنا يبكن أف يقوؿ
لنفسو خبلص لن يتكرر ىذا اؼبوقف ال يلدغ اؼبؤمن من جحر مرتُت وىكذا  ،وقس على ىذا  ،وىكذا
أيضا ُب معاملة الناس  ،يعٍت  :إنساف صاحبتو فكاف سببا ُب تورطك  ،خدعك إما ُب أمر ديٍت  ،يعٍت :
غرؾ وأوقعك ُب معصية ـبالفة  ،أو ُب أمر دنيوي  ،يعٍت كاف سببا ألنو ورطك ُب معاملة جرت عليك -
يعٍت  -ذىاب مالك أو ذىاب شيء من مالك بسبب خيانتو أو بسبب  -يعٍت  -سوء تصرفو فتقوؿ  :ال
يلدغ اؼبؤمن خبلص يأٌب إليك مرة أخرى  ،تعاؿ  ،تقل  :ال يلدغ اؼبؤمن من جحر مرتُت خبلص  ،فهذا -
يعٍت ى ذا اغبديث من جوامع الكلم  ،ومن األمثاؿ أصبح مثبل سائرا ال يلدغ اؼبؤمن من جحر مرتُت
والرسوؿ ربط باؼبؤمن إشارة إىل أف اؼبؤمن كيس فطن  ،ما ىو بغيب كما يقاؿ يلعب عليو  ،ال  ،وقاؿ عمر
 " لست باػبب وما ىبدعٍت اػبب " اؼبؤمن يكوف حذرا يكوف فطنا يكوف حازما .
واإل يباف ىو من اإليباف باهلل ورسولو  ،ىو من أعظم مصادر اغبزـ ؛ ألف اإليباف اغبق يقوـ على العلم ،
على البصَتة  ،على  -يعٍت  :الفرقاف بُت األشياء  ،يقوـ على االعتبار    
(ٔ)

ىذا حث على  -اعتربوا يا أويل األبصار  -اإليباف  ،يوجب االعتبار   



(ٕ)

االعتبار ىو من أدلة القياسيُت  ،من أدلة القياس  ،يعٍت  :فيستفيد من السنن الكونية والوقائع ،

يستفيد من التجارب  ،يعٍت كثَت من األمور  -يعٍت  -تعرؼ ويوصل إليها من التجارب ؛ ألف اهلل جعل ُب
ىذا الوجود سننا  ،وجعل ىناؾ أسبابا ومسببات .
ال يلدغ اؼبؤمن من جحر مرتُت يبلحظ  :من جحر  ،وُب رواية  :واحد  ،يعٍت  :نوع  ،من ضرب
اؼبثل  ،ىذا فيو مثل من جحر اغبجر اؼبعروؼ الذي تسكنو بعض اغبشرات أو اغبيات أو العقارب  ،اهلل
أكرب  ،ال يلدغ اؼبؤمن من جحر مرتُت يعٍت الواحد أدخل يده ُب جحر غباجة يريد ىبرج شيئا أو يعبث لدغ
 ،لدغتو حية أو حشرة  ،اغبازـ الفطن يروح مرة ثانية يدخل يده ؟ ! ال  ،خبلص ال يلدغ اؼبؤمن من جحر
ٔ  -سورة اغبشر آية .ٕ :
ٕ -سورة اغبشر آية . ٕ :
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مرتُت عرؼ أف ىذا مسكن للمؤذيات  ،فاؼبؤمن ال  -يعٍت  -يكرر الغلطة  ،ال يكرر الغلطة سواء ُب أمر
دينو أو أم ر دنياه ؛ بل يكوف حازما حذرا وبذر من مداخل الشيطاف  ،وبذر من الشيطاف فإف الشيطاف
يزين لئلنساف األمور ويورطو مرة بعد مرة ؛ لكن اؼبؤمن ال  ،وؽبذا بعض اؼبوفقُت  -يعٍت  -إذا وقع ُب
معصية أوجبت لو اإلنابة وتوبة وندـ فتكوف ىذه اؼبعصية أعطتو درسا فعرؼ هبا نفسو  ،فعرؼ أنو ال يأمن
على نفسو الزلل فيأخذ نفسو باغبزـ واغبيطة واغبذر .
ىذا ُب باب الدين كما قلنا ُب البداية  ،ىذا  -يعٍت  -يبكن أف يطبقو اإلنساف أو أف يعامل بو نفسو
 ،فبل زبدعو نفسو األمارة بالسوء وال الشيطاف  ،وال ىبدعو أيضا أحد من شياطُت اإلنس ؛ بل إذا وقع منو
غلطة أخذ منها درسا حبيث ال يتكرر وال يعاود ىذا الطريق وال يعاود ىذا السبب الذي أوقعو فيما أوقعو
فيو  ،فجعل الرسوؿ اللدغ ىذا عنوانا عن الغلط  ،كما قلنا  :إف فيو تشبيها  ،فصارت كل غلطة دبثابة
اللدغة  ،واعبحر ىذا ىو اؼبصدر  ،فاغبازـ ال يكرر الغلط وال يعاود السبب واؼبصدر .
فهذا اغبديث من جوامع الكلم ومن األمثاؿ السيارة ومن  -يعٍت  -الكبلـ اغبكيم  ،والذي  -من
راعاه واستعملو ُب نفسو واستعملو مع غَته سلم من شر كثَت  ،وعندكم الشيخ السعدي  -رضبو اهلل  -قد
 يعٍت  -أبدع وأجاد ُب شرحو ؽبذه األحاديث بطريقتو اؼببسطة السهلة اؼبعربة عن معٌت اغبديث وتطبيقوعلى الواقع .
خصال الخير
وعن أيب ذر الغفاري  قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  يا أبا ذر ال عقلك التدبَت  ،وال ورعك الكف  ،وال
حسبك حسن اػبلق رواه البيهقي ُب شعب اإليباف .
ىذا اغبديث رواه البيهقي ُب شعب اإليباف  ،ورواه ابن حباف واغباكم وابن ماجة ؛ ولكن اغبديث من
صبيع طرقو ىو ضعيف  ،الصواب أنو ضعيف ؛ ولكن جرت عادة أىل العلم أهنم يذكروف األحاديث
ويستشهدوف هبا ما دامت  -يعٍت  -معانيها صحيحة وؽبا شواىد  ،فهذا اغبديث معناه صحيح تشهد لو
النصوص من الكتاب والسنة ؛ ولكنو من حيث الرواية  -يعٍت  -مل يثبت ،مل يصح سنده  ،سنده غَت
صحيح ُ ،ب بعض أسانيده مًتوؾ  ،وُب بعض أسانيده من ىو ضعيف  ،وحسنو بعضهم كالسيوطي ُب
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اعبامع الصغَت ؛ ولكن ربسينو لو فيو تساىل ؛ ولكن اغبديث  -ىذا اغبديث  -اشتمل على ثبلث صبل
كل واحدة منها دبثابة حديث .
عن أيب ذر  أف رسوؿ اهلل  قاؿ :يا أبا ذر  :ال عقلك التدبَت  ،وال ورعك الكف  ،وال حسبك
حسن اػبلق
ال عقلك التدبَت العقل يطلق ويراد بو القوة اؼبدركة ُب اإلنساف وىي القلب   
    

(ٔ)

ويطلق على شبرة العقل وىي التصرؼ اغبسن  ،التصرؼ اغبسن ،

يقاؿ  :ىذا عقل ؛ ألف العقل السليم الصحيح  -يعٍت  -يقود إىل حسن التصرؼ  ،فاؼبسلم عنده العقل
النَت دبا جاء بو الرسوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -قاؿ  )2(      :ففي ىذا
اغبديث  :ال عقلك التدبَت يعٍت  :التدبَت ىذا أحسن العقوؿ  ،ال عقل يبلغ مبلغ التدبَت  ،التصرفات
األخرى  ،والتدبَت فسر حبسن التصرؼ ُب أمر الدين والدنيا  ،كل منها وبتاج إىل التدبَت  ،صبلح الدين
وبتاج إىل التدبَت وصبلح الدنيا وبتاج إىل التدبَت  ،والتدبَت يعٍت إىل التصرؼ اغبسن  ،فأحسن التدبَت -
يعٍت  -أ خذ اإلنساف بأسباب السعادة  :فعل الواجبات  ،ترؾ للحرمات  ،ىذا أحسن  ،ىذا أفضل التدبَت
 ،أسوأ الناس تصرفا من يفرط فيما بو قباة نفسو  ،وؽبذا الكفار ىم أسفو السفهاء  ،واؼبنافقوف ظباىم اهلل
السفهاء  ،والكفار سفهاء ولو كاف عنده عقل وذكاء  -يعٍت  -وحسن تدبَت ُب دنياه ؛ لكنو على غَت
ىدى  ،ومن حسن التدبَت ُب أمر الدين  -يعٍت  -اغبزـ واعبد ُب ىذا األمر ُ ،ب القياـ بدين اهلل جبدية
وبقوة  )ٖ(    خببلؼ من يأخذ األمور بفتور كما ىو الغالب  ،ومن حسن التدبَت ُب
أمر الدين  -يعٍت  -أف تنزؿ األشياء منازؽبا فتهتم بالواجبات على مراتبها ؛ ألف الواجبات بعضها  -يعٍت
 آكد من بعض وأرفع من بعض  ،وتنزؿ ـبالفات كذلك الذنوب فيها الكبائر والصغائر فتحًتس مناعبميع ؛ ولكن تكوف من الكبائر أشد حذرا  ،ىذا من حسن التدبَت  ،بعض الناس من سوء تدبَته ذبده
ٔ  -سورة ؽ آية .ٖٚ :
ٕ -سورة سبأ آية . ٘ٓ :
ٖ  -سورة مرًن آية .ٕٔ :
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وبرص على بعض النواف ل ويفرط ُب الفرائض  ،ويبكن يًتؾ بعض الصغائر ويرتكب بعض الكبائر  ،ىذا
خبلؼ التدبَت  ،التدبَت اغبكيم ىذا ُب أمر الدين وُب أمر الدنيا يكوف أيضا  ،أمر الدنيا مرتبط بالدين ،
حسن التدبَت ُب أمور الدنيا  -يعٍت  -بسلوؾ الطرؽ اغبكيمة اؼبناسبة  -يعٍت ُ -ب كسب اؼباؿ  -يعٍت -
تسلك ُب كسب اؼباؿ وربصيل اؼبعيشة الطرؽ اؼبيسرة القريبة لك  ،ما تقحم نفسك أمورا أنت ال تطيقها ،
اسلك الطرؽ اؼبيسرة لك اؼبتيسرة  ،ال تروح عندؾ الطموحات اليت تريدؾ أف تسلك طرقات  -يعٍت -
الناس الكبار أصحاب القدرات وأصحاب  -يعٍت  -اؼبهارات وأصحاب الثروات  ،لكن عش على قد
حالك  ،ىذا من حسن التدبَت .
ٍب الشيخ السعدي أشار إىل شيء  -رضبو اهلل  - ، -يعٍت  -إذا انفتح لك باب رزؽ الزمو  ،ال تصَت
 يعٍت  -تتقلب ما يقر لك قرار  ،يعٍت أخذت هبذا السبب بعدين تًتكو وتذىب إىل طريق آخر  ،يعٍتكأنك تستعجل الرزؽ  ،وىذا يسمى عند العواـ  -يعٍت  -فيو تعبَت عن العواـ اآلف يسمى  - :تعرفو يا
 - ...يسمى  " :طواري " يقولوف  ...طواري النساء .....يروح يتوظف هبا اؼبكاف  ،واهلل ما كبسب ىذه
وظيفة ما ىي  -يعٍت  -مروبة يريد وظيفة مروبة فيًتؾ فيفصل  ،يروح يطرؽ باب  ،يفتح  -يعٍت  -ؿببل
ص غَتا  ...يريد ؿببل كبَتا  ،ىذا من سوء التدبَت فاغبكمة ُب التدبَت  ،فالتدبَت أنو يكوف يأخذ باألسباب
اؼبتيسرة ال وبمل نفسو صعوبات  ،يكوف عنده استقرار نفسي  ،يقنع دبا آتاه اهلل  ،فالقناعة ىذه من وسائل
التدبَت اغبسن .
ىذه والشيخ أفاض عندكم  ،الشيخ بسط القوؿ ُب تصوير وشرح ىذه اعبملة ال عقلك التدبَت  -يعٍت
 العقل الراجح يورث التدبَت  ،وقلت لكم  :إف العقل تارة يطلق على القوة اؼبدركة وتارة يطلق على نفسالعمل  ،ىذا العقل  ،فحسن التصرؼ يعرب عنو بالعقل من التعبَت عن الشيء بسببو .
وال ورعك الكف الورع  ،قاؿ فيو العل ماء  :إنو ترؾ ما ىبشى ضرره  ،أو ترؾ ما يضر ُب اآلخرة ،
والزىد ترؾ ما ال ينفع ُب اآلخرة  ،ترؾ ما ال ينفع  ،أيهما أفضل بناء على ىذا  ،الزىد وال الورع ؟ أيهما
أفضل وأكمل ؟ الزىد ؛ ألنو ترؾ ما ال ينفع ُب اآلخرة  ،وأما الورع فهو ترؾ ما يضر أو ما ىبشى ضرره ُب
اآلخرة .
يقوؿ :وال ورعك الكف الورع كف  ،كف نفسك عن اغبراـ البُت وعن اؼبشتبهات فمن اتقى الشبهات
فقد استربأ لدينو وعرضو  ،ومن وقع ُب الشبهات وقع ُب اغبراـ وىذا يشمل  -يعٍت  -مدلوؿ الكف واسع
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ترؾ ما حرـ اهلل ُب صبيع األبواب ُ ،ب الكبلـ احملرـ  ،تعرفوف إف اغبراـ احملرـ يتعلق بالكبلـ وبالعُت  -يعٍت
 باللساف وبالعُت وباألذف وباليد وبالرجل وبالبطن بكل شيء  ،كل اعبوارح يتعلق هبا اغبراـ  ،إذف الورعكف  ،كف اللساف عما حرـ اهلل عن الكبلـ عن اغبراـ البُت من الكبلـ أو اؼبشتبو  ،غض البصر عن اغبراـ
 ،كل اعبوارح دي يتعلق هب ا  ،كف كف كف لسانك  ،كف عليك لسانك  ،غض بصرؾ  ،أعرض عن
السماع واستماع اغبراـ وعن الفضوؿ أيضا حىت الفضوؿ  ،الفضوؿ اللي ما فيو فائدة  ،كف نفسك  ،اليد
 ،البطن  -يعٍت  -كف نفسك عن أف تأكل اغبراـ تأكل اؼبشتبهات تدخل بطنك  ،كف  ،اهلل أكرب ،
كلمة موجزة وال ورعك الكف قل لو كف  ،قل لو امنع  -امنع  -نفسك  ،كف نفسك  ،كف كف
عليك ىذا اللساف  ،ىذا مثاؿ الرسوؿ ذكره ؛ ألف اللساف ىو أقوى اعبوارح أثرا وىل يكب الناس ُب النار
على وجههم  -أو قاؿ  -على منخارىم إال حصائد ألسنتهم اهلل  ،كف  ،والنصوص األخرى تقتضي أف
تكف أيضا عينك وتكف أذنك من استمع إىل حديث قوـ وىم لو كارىوف صب ُب أذنيو اآلنك وكذلك
ظباع اؼبنكر              
  

(ٔ)

ال تستمع للباطل  ،الباطل ؼباذا تستمع لو ؟ ؼباذا تنظر إىل الباطل ؟

 )ٕ(          كف  ،كف ظبعك
وأذنك  ،ؼباذا تستمع ؟  -يعٍت  -اآلف الناس عندىم مبدأ التفرج  ،يتفرجوف على القنوات  ،يسمعوف
ويروف اؼبنكرات  ،يروف اؼبنكرات باسم التفرج  ،ال ال تتفرج على اؼبنكر  ،ال تتفرج على برامج السحرة ال
تتفرج ،ال تتفرج تستمع إىل الرافضة  - ،يعٍت  -الشيء العرضي قد يقاؿ  ...ال تتفرج على اؼبنكر ،
الرافضة اآلف ينوحوف ويصيحوف ُب دعواىم وُب إعبلمهم وأنت تستمع ويستمع كثَت من الناس ويستمع
ألف يسمع ىا التغٍت وىا الًتنيمات وىذا منكر  ،ال  ،يقوؿ     

ٔ -سورة النساء آية . ٔٗٓ :
ٕ  -سورة الفرقاف آية .ٕٚ :
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 )ٔ(     لغو ىذا  ،اإلعبلـ اآلف براؾبو إما أف تكوف من النوع اغبراـ أو من
نوع الفضوؿ واؽبزيل والرذيل ىذا أكثر برامج اإلعبلـ ماشي على ذلك  ،إما حراـ  -يعٍت  -ودعوات
للشهوات احملرمة أو طرح للشبهات اليت تفسد وتغَت اإليباف  ،كف ظبعك  ،كف بصرؾ ىذا ببلء عظيم
اآلف  ،وسائل اإلعبلـ ببلء عظيم سواء من القنوات أو اإلنًتنت أيضا مع ما فيو من إهبابيات يستثمرىا -
يعٍت  -اؼبوفقوف .
ال ورعك الكف  ،وال حسبك حسن اػبلق اغبسب ىو ما يتفاخر بو الناس ويتمادحوف بو  ،والفخر
جاء ُب اغبديث أربع ُب أميت من أمر اعباىلية  :ال يًتكوف الطعن ُب األنساب والفخر باألحساب الفخر
والتعاظم باألحساب  -يعٍت  -يتفاخروف بأهنم  -يعٍت  -أصحاب كرـ وأصحاب شجاعة وأصحاب كيت
كذا وكذا  ،يتفاخروف  ،ىذه صحيح أهنا مظاىر شرؼ  -يعٍت  :األخبلقيات ؛ لكن أىل اعباىلية
يتمادحوف هبا فخرا  ،يتعاظموف هبا على الناس  ،الرسوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -يقوؿ  :وال حسب
كحسن اػبلق حسن اػبلق ىذا ىو الفضل  ،وىذا ىو اؼبفخرة  - ،يعٍت  -وال فخر ُب اإلسبلـ  ،ففي
اغبديث الصحيح إف اهلل أوحى إيل أف تواضعوا فبل يفخر أحد على أحد
وال حسب كحسن اػبلق حسن اػبلق جامع للخَت كلو  ،حسن اػبلق يبكن بعض أىل العلم يوسع
فيو  ،حسن اػبلق مع الرب بطاعتو واالنقياد ألوامره واالجتهاد ُب تقواه وُب اإلحساف  -إحساف العبادة -
 ....وحسن اػبلق مع الناس يكوف ببذؿ الندى وكف األذى  ،بذؿ الندى فباؼبعروؼ سواء كاف ماال
وجاىا معروفا  ،إغاثة اؼبلهوؼ  ،إرشاد الضاؿ  ،مواساة الفقَت  ،رضبة الصغَت  ،أخبلؽ  ،بذؿ الندى وكف
األذى  ،اؼبسلم من سلم اؼبسلموف من لسانو ويده فبل يعتدي على أحد بيد وال لساف  " ،بذؿ الندى
وكف األذى "  -يعٍت  -إحسانا  ،وكف العدواف يقولوف  :ما شاء اهلل يبكن أف نقوؿ إنو اعبليس الصاحل
ذبد أنو  -يعٍت  -يبادر باإلحساف إىل جليسو  ،وجليسو مستفيد منو وسامل من أذاه ال يؤذيو ال بقوؿ وال
بفعل ىذا ىو  ،واألخبلؽ الكريبة  ،اهلل تعاىل فصلها      

ٔ

-سورة الفرقاف آية . ٕٚ :
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(ٔ)

األخبلؽ  :الصدؽ  ،الصرب  ،اغبلم  ،األناة  ،أخبلقيات العفو

 )ٕ(     العدؿ  )ٖ(       اإلنفاؽ  -يعٍت
 اإلحساف باؼباؿ  ،اإلحساف باعباه  ،اإلحساف  -يعٍت  -باؼبعاونة كما ُب اغبديث كل سبلمى من الناسعليها صدقة كل يوـ تطلع فيو الشمس تعدؿ بُت اثنُت صدقة  ،وتعُت الرجل ُب دابتو فتحملو عليها أو
ترفع لو متاعو عليها صدقة  ،وأمر باؼبعروؼ صدقة  ،وهني عن اؼبنكر صدقة  ،كل ىذا من األخبلقيات
الفاضلة كل ىذا من حسن اػبلق  ،اهلل أكرب  ،ذلك فضل اهلل  ،وُب اغبديث حديث األربعُت قاؿ رسوؿ
اهلل  اتق اهلل  ،وأتبع السيئة اغبسنة سبحها وخالق الناس خبلق حسن وُب اغبديث اآلخر ما من شيء أثقل
ُب اؼبيزاف من حسن اػبلق وُب الدعاء اؼبأثور عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ ُ -ب االستفتاح اللهم اىدين
إىل أحسن األخبلؽ ال يهدين ألحسنها إال أنت  ،واصرؼ عٍت سيء األخبلؽ ال يصرؼ عٍت سيئها إال
أنت فاؼبقصود أف ىذا اغبديث وإف كاف ضعيفا فهو  -يعٍت  -معناه حق وتشهد لو  -يعٍت  -أصوؿ
الشريعة وتشهد لو الدالئل من الكتاب والسنة .
ىذا  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو .
أحسن اهلل إليكم  ،ىذا سائل يقوؿ  :كيف نفرؽ بُت الصغَتة والكبَتة ؟
ىذا حبث موجود  ،ذكره العلماء  ،اقرأ ُب اعبواب الكاُب البن القيم واقرأ ُب شرح الطحاوية الكاملة ،
 يعٍت  -أحس ن ما يقاؿ إف الكبَتة  :كل ما رتب عليو حد ُب الدنيا أو وعيد ُب اآلخرة بلعن أو غضبأو نار أو نفي اإليباف عن صاحبو  - ،يعٍت  -كل ما هني عنو هنيا مقرونا بتغليظ  -شيء من التغليظ -
فهو كبَتة  ،وما سواه فهو صغَتة .
نعم

ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٖٔٗ :
ٕ -سورة الشورى آية . ٗٓ :
ٖ  -سورة الشورى آية .ٗٓ :
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أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ ُ :ب قولو تعاىل  )ٔ(    قبد أف ُب القرآف ألفاظا غَت
عربية .
ىذه مسألة مذكورة ُب أصوؿ الفقو  ،أبدا ىذه الكلمات اللي يقولوف إهنا ما ىي بعربية ما ىي مسلمة
من الناس  ،من يقوؿ إهنا عربية فبا اتفقت فيو اللغات  ،اللغات بينها توافق ذبد ىذه الكلمة موجودة ُب
العربية واإلقبليزية وُب األردية ما ُب مانع  ،أو يقاؿ  :إف أصلها من لغة كذا يعٍت حبشية أو فارسية أو رومية
ولكنها  -يعٍت  -جرت على ألسنة العرب وىذهبا العرب للحنهم وألسلوهبم فصارت بذلك عربية .
نعم
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم .
وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وسلم .

النهي عن الغضب
عن أيب ىريرة  قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  جاء رجل فقاؿ  :يا رسوؿ اهلل أوصٍت  ،فقاؿ  :ال تغضب
ٍ ،ب ردد مرارا  ،فقاؿ  :ال تغضب رواه البخاري .
اغبمد هلل وصلى اهلل وسلم على عبده ورسولو وآلو وصحبو .
ىذا اغبديث متفق عليو وىو من أحاديث األربعُت النووية ذكرىا النووي  -رضبو اهلل  -وىو من جوامع
الكلم اليت أوتيها النيب وخص هبا  ،فمن خصائصو أنو أوٌب جوامع الكلم وىي الكبلـ القليل اؼبتضمن ؼبعاف
كثَتة  ،عن أيب ىريرة  قاؿ  :جاء رجل إىل النيب  فقاؿ  :أوصٍت  -يعٍت  -اعهد إيل دبا ينبغي فعلو
أو تركو  ،اعهد إيل  ،أوصٍت  ،ىذا مثل علمٍت  ،أوصٍت دبا أزبذه  -يعٍت  -منهجا وأزبذه خلقا وأزبذه
سببا فيما يقرب إىل اهلل ويوصل إىل رضاه  ،فقاؿ  :ال تغضب سبحاف اهلل  ،ىذه وصية " ال تغضب "
ىذه ىي الوصية  ،فالرجل تقاؿ ىذه الوصية  ،تقاؽبا كأنو يريد أمرا عظيما وأمرا كثَتا  ،فقاؿ  :يا رسوؿ اهلل
أوصٍت قاؿ  :ال تغضب قاؿ  :أوصٍت  ،قاؿ  :ال تغضب خبلص  -يعٍت  -الرجل عرؼ أف ىذه وصية
ٔ

-سورة الشعراء آية . ٜٔ٘ :
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كبَتة ووصية جامعة  ،قد يقاؿ إف الرسوؿ  يعرؼ من حاؿ الرجل أنو  -يعٍت  -سريع الغضب فقاؿ :
" ال تغضب " ؿبتمل أنو راع حالو  ،فإف الرسوؿ  وكذا ينبغي للمعلم أف يراعي حاؿ السائل  ،اؼبعلم
واؼبفيت يراعي حاؿ السائل واؼبستفيت  ،ال تغضب وىذا الًتديد وىذا التأكيد يدؿ على خطر الغضب ؛
وؽبذا صح عن النيب  -عليو الصبلة والسلم  -أنو قاؿ  :ليس الشديد بالصرعة الصرعة  :الذي يصرع الناس
بقوة عضبلتو وقوة بدنو وقدرتو على اؼبصارعة إمبا الشديد الذي يبلك نفسو عند الغضب قولو  -عليو
الصبلة والسبلـ  -ال تغضب ليس هنيا عن وجود الغضب ؛ ألف الغضب انفعاؿ وبدث بأسباب إما -
يعٍت  -لرد ودفع عدواف قويل أو فعلي أو طلبا لبلنتقاـ  ،اإلنساف إذا اعتدي عليو يثور عنده الغضب  ،إذا
ظلم يثور غضبو لينتقم  ،فالغضب إما لوقوع عدواف فيغضب لدفعو أو لوقوع ظلم يريد االنتقاـ من الظامل ،
وؽبذا يعرفو بعض الناس يقولوف  :الغضب  -يعٍت  -غضب اإلنساف  :غلياف دـ القلب طلبا لبلنتقاـ ،
ىذا تعبَت تقرييب ألف الغاضب يثور وؽبذا وبمر وجهو  - ،يعٍت  -الغضب  -يعٍت  -من آثاره أف القلب
يزيد ُب ضخ الدـ فيظهر على الوجو  ،سبحاف اهلل  ،وبمر الوجو  ،اغبمرة عبلمة اػبجل أحيانا  :فاصفر ذا
فرؾ واضبر ذا وجل
إذف الغضب ليس فعبل اختياريا  - ،يعٍت  -أنت اآلف جالس معي ىيا اغضب  ،تقدر ؟ ما تقدر ،
فالغضب لو  -يعٍت  -أثر  - ،يعٍت  -يعتدي عليك إنساف  ،تظلم  ،هبئ الغضب تلقائي عندؾ فتتحرؾ
 ،لكن الناس ىبتلفوف ُب طبائعهم ُب الغضب  ،من الناس من يكوف ىادئا أعصابو ىادئة ونفسو ىادئة ما
يتحرؾ غضبو إال جبهد  ،إال بشيء  -يعٍت  -كبَت  ،وبعض الناس يسكت  ..ولذا كاف الناس ُب الغضب
أقساـ ُ ،ب الغضب والرضا  -ال إلو إال اهلل  ، -من الناس من يكوف سريع الغضب سريع الرضا وىذا حالو
متوسطة  -يعٍت ُ -ب تعادؿ  ،والثاين بطيء الغضب سريع الرضا وىذا أفضل األقساـ  ،والثالث بطيء
الغضب بطيء الرضا وىذا مثل األوؿ متناسب  -يعٍت  -ىذه مثل ىذه  ،والرابع سريع الغضب بطيء
الرضا وىذا عكس الثاين  -يعٍت  -ىذا شر األقساـ .
إذف قوؿ الرسوؿ ال تغضب النهي ال بد أف يكوف متعلقا بأمر اختياري للعبد يبكن يفعل ويبكن يًتؾ ،
وقلنا  :إف الغضب ليس فعبل اختياريا بل ىو انفعاؿ ؼبؤثرات ؛ إذف قولو ال تغضب يتضمن النهي عن
التعرض ألسباب الغضب  ،اإلنساف يبعد بنفسو عن أسباب الغضب  ،ال يدخل ُب مشاكل مع الناس وُب
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خصومات  ،والنهي عن الشيء هني عن سببو  ،فما ال يبكن تركو  -يعٍت  -إال بًتؾ شيء آخر أو سببو
ينبغي ترؾ ذلك السبب اؼبفضي  - ،يعٍت  -قولو تعاىل  )ٔ(    مثبل ىو هنى عن أف
يقتل اإلنساف نفسو وىذا يتضمن النهي عن كل األسباب اليت تفضي إىل اإلضرار بالنفس باؽببلؾ وال دبا
دونو  ،إذف قولو  :ال تغضب يتضمن النهي عن األسباب اؼبهيجة للغضب  ،واألسباب اؼبهيجة للغضب
كثَتة  ،فأنت ال تغضب ال تعرض نفسك للغضب ال تدخل  -يعٍت  -فيما يثَت غضبك  ،وإذا كنت
تعرؼ من نفسك أنك غضوب فاحذر أيضا أكثر وأكثر  ،فإذا كنت تعرؼ من نفسك أنك سريع الغضب
فهذا يؤكد عليك التجنب ألسباب الغضب  ،كما تتضمن ىذه الوصية  -يعٍت  -اعبانب األوؿ ىو ترؾ
األمور اؼبهيجة للغضب وىذه أمور تكوف قبل الغضب  ،كذلك النهي عن الغضب يتضمن األخذ
باألسباب اليت تطفئ الغضب عند وجوده  ،وقد جاء مثل ما جاء ُب حديث الرجلُت الذين كانا  -يعٍت -
يتساباف ويتخاصماف فغضب أحدنبا فقاؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  : -إين ألعلم كلمة لو قاؽبا لذىب
عنو ما هبد  :أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم وجاء إرشاد  -يعٍت  -الغضباف ُب أنو إذا كاف قائما فليجلس
 ،هبلس يضجع  ،فيضجع على األرض ليطفئ اغبريق  ،ىذا اغبريق من داخلو  ،وجاء من وسائل إطفاء
الغضب الوضوء فتوضأ  ،الوضوء طهور  ،ىذا أيضا من وسائل إطفاء الغضب  ،فبا يدخل ضمن ىذه
الوصية ال تغضب فعل األسباب اليت تطفئ الغضب وهتدئ  ،كذلك ضبط النفس عند الغضب  -يعٍت -
البعد عن كل ما يقبح من قوؿ أو فعل يبسك لسانو ألف الغضباف الذي ال يكوف عنده عقل أو دين يضبط
بو نفسو وبصل منو شر على نفسو وعلى غَته  ،يغضب يبكن يقتل  ،يغضب يدمر يتلف ىببط  ،يبكن
يبلغ بو األمر إىل اعبزع الشديد يقتل نفسو  -يبكن  -يتكلم بكفر وىكذا  ،إذا " ال تغضب " ىذه الوصية
تتضمن ضبط النفس عند ىيجاف الغضب  ،ليس الشديد بالصرعة  ،إمبا الشديد الذي يبلك نفسو عند
الغضب  )ٕ(  كظم الغيظ حبس ما تنفذ  -يعٍت  -تفرغ جامة غضبك  ،على كل
تقدير  ،لكن ما تفرغ غضبك والثوراف اللي عندؾ بكل دبا اتفقت  ،ذبٍت على نفسك وذبٍت على غَتؾ
ٔ  -سورة النساء آية .ٕٜ :
ٕ -سورة آؿ عمراف آية . ٖٔٗ :
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وتضر نفسك ُب أمر دينك وُب أمر دنياؾ  ،مثل من الواقع  -يعٍت الواقع كثَت  -اؼبتأمل ُب حياة الناس هبد
الكثَت من حاالت الطبلؽ نتيجة غضب  ،خبلص  ،ألتفو سبب ىبتلف مع زوجتو ويتحرشاف ويتخاصماف
على أمر سهل فاؼبرأة تعاند وىو يريد أف يثبت رجولتو فيغضب  -خبلص  -ويعطيها الطبلؽ بالثبلث ،
ألنو يعرؼ أف الثبلث خبلص تفصل  ،فنجد أف الكثَت من حاالت الطبلؽ اليت يعاين منها الناس ويعاين
منها اؼبفتوف ىي بسبب الغضب  ،يقوؿ ربرشت أنا بزوجيت واختصمت أنا وزوجيت وقلت ؽبا كذا وكذا ،
وبعضهن هتيجو :طلق طلق إف كنت رجاؿ  ،فهو يريد أف يثبت رجولتو اللي ىي بعقليتو وإال إذا كاف عاقبل
ما تستخفو اؼبرأة  ،ناقصات عقل ودين  ،فَتوح يهدـ بيتو وتتشتت األسرة  .وؽبذا وبكوف قصصا أنو ُب
ذروة اػبصومة والغضب تقع الكارثة ٍب يشعراف باؼبصيبة فيعوداف يبكياف  ،كل منهما يبكي ألنو اآلف شعر
باؼبصيبة .
ال تغضب ىذا ما تتضمنو ىذه الوصية اعبامعة  ،ال تغضب فتضمنت الوصية بتجنب أسباب الغضب
 ،والوصية باألخذ بأسباب إطفاء الغضب  ،والوصية بضبط النفس عند الغضب حببس  -يعٍت  -اللساف
واعبوارح  ،وصية جامعة  ،حىت الغضب هلل وبتاج إىل ضبط  ،الغضب هلل ىذا ىو الغضب اغبق  ،اهلل أكرب
 - ،يعٍت  -قولو ال تغضب ال يدخل فيو الغضب هلل  ،اؼبراد الغضب العادي أما الغضب هلل  -حىت
الغضب هلل  -ما ىو باختياري لو أسباب  ،أسبابو ما ُب القلب من تعظيم هلل وتعظيم غبرمات اهلل .
الغضب هلل  ،الرسوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -كما أخربت أـ اؼبؤمنُت عائشة تقوؿ  :إنو ما ضرب امرأة
قط وال ضرب خادما قط إال أف هباىد ُب سبيل اهلل  ،وما كاف ينتقم لنفسو فإذا انتهكت حرمات اهلل مل
يقم لغضبو قائم وؽبذا كاف من صفتو أنو الضحوؾ القتاؿ  ،يعٍت  :مع أنو رحيم جدا فهو ُب إقامة أمر اهلل
وإقامة حدود اهلل ال يقوـ لغضبو فهو يغضب لربو  ،الغضب هلل أيضا وبتاج إىل  -يعٍت  -لو أسباب ،
الغضب هلل لو أسباب ىي منح من اهلل  ،الغضب هلل أسبابو  :العلم واإليباف  ،ووبتاج إىل ضوابط  ،ىذه
الضوابط بأف تقدر األمور بقدرىا فما ذبعل الصغَتة كبَتة والكبَتة كفر وتنتقم من صاحب الكبَتة بعقوبة
الكافر وترتكب  ،ىذا ورط كثَتا فبن يكوف عنده ضباس وغضب هلل لكنو ليس عنده من البصَتة ما يضبط
بو ىذا الغضب ال يروح باسم إنكار اؼبنكر اؼبعتزلة عندىم أصل األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر  ،ما شاء
اهلل  ،ىذا طيب واهلل  ،لكنهم هبعلوف منو اػبروج على الوالة ىذا من األمر باؼبعروؼ ومن الغضب هلل
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اػبروج على الوالة الظلمة الفسقة باسم إنكار اؼبنكر  ،ال  ،اؼبسلم أو البصَت بدينو ال بد أف يكوف بصَتا
ُب أمره وهنيو وؽبذا كاف من قواعد األمر باؼبعروؼ تقدير اؼبصاحل واؼبفاسد  ،فالغضب هلل حق وعنواف خَت
ودليل على  -يعٍت  -إيباف وخَت وصبلح ؛ لكن ال بد أف يكوف مضبوطا بالعلم  -العلم الشرعي -
والنصوص جاءت  ،الصحابة ؼبا أنو جاء األعرايب دخل وباؿ  -يعٍت  -ىذا مثاؿ يذكره أىل العلم
ويستدلوف بو ويأخذوف منو فائدة ثار عليو الصحابة  ،الرسوؿ قاؿ  :ال تذرموا عليو بولتو  ،اتركوه ىم فعلوه
غضبا هلل وتعظيما لبيت اهلل ومسجد رسوؿ اهلل ؛ لكن ال ،مل يكن ما فعلوه من اغبكمة  ،الرسوؿ علمهم
قاؿ  :اتركوه  ،حىت باؿ  ،اغبل سهل يؤتى  -األمر  -بدلو من اؼباء  ،صب على البوؿ  ،انتهت مشكلة
اؼبسجد  ،جاء األعرايب وعلمو الرسوؿ  -يعٍت  -ما هبب من احًتاـ لبيوت اهلل وما هبب من تنزيهها عن
األقذار  ،اؼبقصود من ىذا اغبديث وصية جامعة على اختصارىا ال تغضب اللهم صل وسلم ...

النهي عن الكبر
وعن عبد اهلل بن مسعود  -رضي اهلل تعاىل عنو  -قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  ال يدخل اعبنة من كاف
ُب قلبو مثقاؿ ذرة من ك رب  ،فقاؿ رجل  :إف الرجل وبب أف يكوف ثوبو حسنة ونعلو حسنة  ،قاؿ  :إف اهلل
صبيل وبب اعبماؿ  ،الكرب بطر اغبق وغمط الناس رواه مسلم .
ىذا اغبديث واضح الداللة على خطر الكرب وأنو من موانع دخوؿ اعبنة  ،كما أنو من أسباب دخوؿ
النار      

(ٔ)

     

        

(ٕ)

قاؿ رسوؿ اهلل

 ال يدخل اعبنة من كاف ُب قلبو مثقاؿ ذرة من كرب ذلك الرجل فهم أف لبس الثياب اغبسنة والنعل
اغبسن إنو من الكرب  ،فبُت لو الرسوؿ أنو ليس من الكرب بل إف ىذا مطلوب ومشروع  ،يعٍت  :عناية
اإلنساف بنفسو وملبسو أمر مشروع خصوصا إذا فعلو تدينا من غَت إفراط  ،كل شيء ال بد فيو االعتداؿ
والتوسط " قاؿ الرجل  :يا رسوؿ اهلل إف الرجل وبب أف يكوف ثوبو حسن ونعلو حسن " ىذا رغبة جبلية ،
فقاؿ رسوؿ اهلل  :إف اهلل صبيل وبب اعبماؿ ىذا فيو إثبات أف اهلل صبيل  ،نعم  ،وىو اؼبوصوؼ بأكمل
ٔ  -سورة الزمر آية .ٙٓ :
ٕ -سورة غافر آية . ٙٓ :
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الصفات  ،ىذا يؤخذ منو أف اعبميل من أظباء اهلل مثل الرفيق إف اهلل رفيق    

ٍ )ٔ( ب الرسوؿ فسر الكرب بعد ذلك  - ،يعٍت  -بُت لو أف ؿببة حسن اؼبظهر ليس من الكرب لكن قد
يقًتف بو الكرب ما من البلزـ  ،مثل من يسبل ثيابو ويتبخًت وهبر ثيابو خيبلء  ،ىذا نعم وقع ُب جانب من
الكرب  - ،يعٍت  -كأصل لبس الثوب اغبسن والنعل اغبسن أصلو جائز وقد تقًتف بو نية فيصَت هبا مستحبا
وقد تقًتف بو نية يصَت حراما  ،فهو أمر عادي يتغَت حكمو  -يعٍت  -حبسب اؼبقاصد كغَته من العادات
واألمور الطبيعية .
الكرب بطر اغبق يعٍت  :رد اغبق وغمط الناس غمط الناس  :احتقارىم  ،بطر اغبق  :رده  ،وغمط
الناس  :احتقارىم              ،
         

(ٕ)

حبسب امرئ من الشر أف وبقر أخاه اؼبسلم -

يعٍت  -يكوف غمط الناس  :احتقارىم واستصغارىم  ،واستصغار اإلنساف واحتقار الغَت يتضمن التعاظم
واإلعجاب بالنفس  ،يتضمن اإلعجاب بالنفس والتعاظم على اػبلق والتطاوؿ عليهم  ،إذف الكرب كما نبو
الشيخ عندكم  -الشيخ السعدي  -رضبو اهلل  -إىل أف الكرب  -أنو  -نوعاف  ( :رد اغبق ) ىذا واحد ،
والثاين  ( :احتقار اػبلق )  ،وأعظمهما رد اغبق  ،فقولو  ال يدخل اعبنة من كاف ُب قلبو مثقاؿ ذرة من
كرب إف كاف من مطلق الكرب  ... ،أحاديث الوعيد مثل ال يدخل اعبنة مباـ ال يدخل اعبنة قتات من
أحاديث الوعيد اليت تقيد إذا كاف اؼبراد مثقاؿ ذرة من مطلق كرب فإف الكرب كما علمنا أنو يتنوع  ،فالكرب
الذي يتضمن رد اغبق  -يعٍت  -رد شيء من اغبق كرد صبيع اغبق  ،يعٍت مثبل ؼبا يقوؿ  :التكذيب حبرؼ
من القرآف كالتكذيب جبميعو  ،التكذيب خبرب من أخبار الرسوؿ واحد  -يعٍت  -ثابت عنو كالتكذيب
جبميع ما جاء بو  ،كما أف التكذيب بواحد من الرسل تكذيب عبميعهم  ،رد اغبق على ىذا الوجو  -يعٍت
 يكوف بعدـ القبوؿ  ،ال يقبلو  ،ال يقبل ىذا اغبق إذا كاف ىناؾ تعويل شبهات إف ىذا ما ثبت إف ىذامعناه كذا نواحي أخرى  ،لكن الرد الذي ىو فيو معاندة ومواجهة رد صادر عن عناد فهذا يؤوؿ إىل
ٔ  -سورة اغبج آية .ٚ٘ :
ٕ -سورة اغبجرات آية . ٔٔ :
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الكفر ،لكن إذا كاف رد اغبق غَت ترؾ العمل  -يعٍت  -اتباعا للهوى  ،اؼبسلم يشرب طبرا  ،وُب اؼبسلمُت
من يشرب اػبمر كثَتا وىو يؤمن باهلل ورسولو ووبب اهلل ورسولو ويصلي ويعرؼ أنو بفعلو ىذا عاص ولكن
شهوتو تغلبو فهو عاص ومرتكب لذنب كبَت " كبَتة " ؛ لكن واحد ال يشتهي اػبمر  ،اػبمر شراب ىذا
ىو شراب روحي شراب يفرح النفس  ،كيف ؟ فيجعل ربرًن اػبمر طعن ُب شريعة اهلل  ،فهذا عنده كرب
مستكرب عن قبوؿ ىذا اغبق  ،تكرب عن قبوؿ ىذا اغبكم  ،ولو أقر صبيع األحكاـ ما داـ إنو  -يعٍت -
طعن ُب حكم ربرًن اػبمر واستحلو فإنو يكوف كافرا  ،فيكوف قولو " ال يدخل اعبنة " على ظاىره  ،من
كاف ىكذا ويبوت  ،من كاف ىكذا ومات على ىذا فاعبنة عليو حراـ وىو من اؼبتكربين الذين مثواىم
جهنم  )ٔ(    أما الكرب على الناس فهو حراـ ؛ ولكنو ال يوجب اػبلود
ُب النار وإف أوجب أو اقتضى  -يعٍت  -العذاب كغَته من اؼبعاصي  ،ال بد من الفرقاف .
وعلى اإلنساف أف يسأؿ ربو أف يطهر قلبو من الكرب ويستعيذ باهلل من الكرب  ،خلق ذميم وُب مقابل
ىذا أنو هبب على العبد أف يتواضع هلل  ،ويقبل ما جاء عن اهلل  ،ويقبل شرائع اهلل  ،ويقبل أحكاـ اهلل فبل
يكوف ُب نفسو             ،
       

(ٕ)

وعليو أيضا أف يتواضع لعباد اهلل وال

وبتقر من دونو ويستصغرىم وينظر إليهم  ،ال  ،فرب عبد مدفوع باألبواب لو أقسم على اهلل ألبره  ،اهلل ،
اللهم من علينا بصبلح قلوبنا  ،نسألو أف يطهر قلوبنا من الكرب وكل خلق ذميم .

فالح المؤمن
وعن عبد اهلل بن عمرو  -رضي اهلل عنهما  -قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  قد أفلح من أسلم  ،ورزؽ
كفافا  ،وقنعو اهلل دبا آتاه رواه مسلم .

ٔ  -سورة غافر آية .ٚٙ :
ٕ -سورة النساء آية . ٙ٘ :
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عن عبد اهلل بن عمرو  -رضي اهلل عنهما  -أف النيب  قاؿ :قد أفلح من أسلم ُب بعض الروايات
من ىدي لئلسبلـ واؼبعٌت  :من أسلم وكاف رزقو أو كاف عيشو كفافا  ،وقنعو اهلل دبا آتاه  ،الفبلح ىو :
الظفر باؼبطلوب والنجاة والسبلمة من اؼبرىوب  ،ومن ىم أصحاب ىذا ؟ ىم الذين قاؿ اهلل فيهم  :
            
      

(ٔ)

إىل قولو     :

(ٕ)
وف إِ َىل
       ىذا غاية الفبلح َولْتَ ُكن م ُ
نك ْم أُمةٌ يَ ْد ُع َ

ِ
وف بِالْمعر ِ
وف (ٖ) امل ذَلِك الْ ِكتاب الَ ري ِ ِ
ِ
ِْ
ُت
وؼ َويَػْنػ َه ْو َف َع ِن الْ ُم َ
ك ُى ُم الْ ُم ْفلِ ُح َ
نك ِر َوأُْولَػئ َ
ب فيو ُى ًدى ل ْل ُمتق َ
َ َ ُ َْ َ
اػبََْت َويَأْ ُم ُر َ َ ْ ُ
بلة وِفبا رزقْػناىم ي ِنف ُق َ ِ
ال ِذين يػؤِمن َ ِ ِ ِ
وف ِدبَا أُ ِنزَؿ إِلَيك وما أُ ِنزَؿ ِمن قَػبلِك وبِ ِ
اآلخَرةِ ُى ْم
ين يػُ ْؤِمنُ َ
يم َ
َ ُْ ُ
ْ َ ََ
وف الص َ َ َ َ َ ُ ْ ُ
ْ َ َ
وف والذ َ
وف بالْغَْيب َويُق ُ
(ٗ)
ِ
ِ
يوقِنُ َ ِ
وف واآليات ُب ىذا كثَتة .
ك ُى ُم ْال ُم ْفلِ ُح َ
ك َعلَى ُى ًدى من رهب ْم َوأُْولَػئ َ
وف أُْولَػئ َ
ُ

الفبلح  :الفوز والظفر باؼبطلوب  ،يعٍت  :الفبلح ىو السعادة  ،من فاز باؼبطلوب وقبى من اؼبرىوب

أليس ىو السعيد ؟ وسبيل ىذا الفبلح ىو اإليباف باهلل ورسولو واالستقامة على دينو  ،ىذا ىو سبيل
الفبلح  ،اإليباف باهلل ورسولو ٍب االستقامة على أمر اهلل ظاىرا وباطنا وىذا يتضمن أداء اغبقوؽ  -حقوؽ
اهلل وحقوؽ العباد  -هبذا يناؿ الفبلح وتناؿ السعادة .
قد أفلح من أسلم أسلم  :ليس اؼبراد مطلق إسبلـ  - ،يعٍت  -ال الفبلح ىو الفوز والظفر بكل
مطلوب والسبلمة من كل مرىوب وبتاج إىل ربقيق اإلسبلـ والتحقق باإلسبلـ فإنو  -يعٍت  -التحقق
باإلسبلـ  ،واالنتماء إىل اإلسبلـ يتفاضل وىبتلف " قد أفلح من ىدي لئلسبلـ "  ،قد أفلح من أسلم
أسلم هلل وانقاد ألمره  ،أسلم           

ٔ  -سورة اؼبؤمنوف آية .ٗ- ٔ :
ٕ -سورة اؼبؤمنوف آية . ٔٔ-ٔٓ :
ٖ  -سورة آؿ عمراف آية .ٔٓٗ :
ٗ -سورة البقرة آية . ٘-ٔ :
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(ٔ)

      

          

(ٕ)

ُب إبراىيم   

 )ٖ(        إسبلـ قُولُواْ َآمنا بِالل ِو َوَمآ أُ ِنزَؿ إِلَْيػنَا َوَما أُ ِنزَؿ إِ َىل
إِبػر ِاى ِ ِ
يل
َْ َ
يم َوإ ْظبَاع َ
من أوؽبم إىل آخرىم  ،ىو حبل النجاة  ،ىو حبل اهلل اؼبتُت من سبسك بو قبا ومن أفلتو وانقطع منو ىلك ،
" من أسلم " ىو سبب سعادة الدنيا واآلخرة  :اإلسبلـ  ،قاؿ ىذا األصل ىذا أساس الفبلح ىو اإلسبلـ
.
ولكن من متممات الفبلح أف يكوف رزؽ اإلنساف كفافا  :وسطا ال فقر يلجئو ووبوجو للناس ويلجئو
 يعٍت  -إىل ؼبسألة والنظر إىل ما ُب أيدي الناس  ،وال غٌت وثراء يوجب لو االغًتار وإيثار الدنياواالنشغاؿ هبا وحبظوظها ومتعها عن أمر دينو  ،وكاف رزقو كفافا الكفاؼ  :ىو الذي يصبح وسطا ال غٌت
يطغيو وال فقرا ينسيو  ،ىذا من كماؿ  -يعٍت  -السعادة ؛ ألف  -يعٍت  -باعتبار أكثر الناس  ،الغٌت
(ٗ)

إىل قولو    

(٘)

اإلسبلـ ىو دين اهلل الذي بعث بو رسلو

يشغل صاحبو يفوت عليو فضائل ؛ لكن قد يكوف الغٌت سببا ؼبزيد من السعادة أحيانا مثل الذين قاؿ فيهم
الفقراء  :يا رسوؿ اهلل ذىب أىل الدثور باألجور يصلوف كما نصلي ويصوموف كما نصوـ  ...إىل آخره ،
ويتصدقوف بفضوؿ أمواؽبم  -يعٍت  -يشاركوف إخواهنم الفقراء ُب األعماؿ القاصرة صبلة ذكر وتسبيح
وتبلوة قرآف  ،ولكنهم يتفوقوف عليهم بالبذؿ وعتق الرقاب ومواساة الفقراء والصدقات واؼبواساة ىذا نوع
آخر  ،لكن الغالب أف الغٌت يشغل  ،وليس كل من أوٌب اؼباؿ يبذلو  -يبذؿ الفضل  -وكاف رزقو كفافا
ىذا من متممات  -يعٍت  -فبا يعُت على التحقق بالقياـ  -يعٍت  -بالعبودية هلل واالستسبلـ هلل والعمل
ٔ  -سورة النساء آية .ٕٔ٘ :
ٕ -سورة البقرة آية . ٕٔٔ :
ٖ  -سورة البقرة آية .ٖٔٔ :
ٗ -سورة البقرة آية . ٖٖٔ :
٘  -سورة البقرة آية .ٖٖٔ :
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بشرائع اإلسبلـ أف يكوف الرزؽ ىكذا كفافا  ،وجاء عن النيب  -عليو الصبلة والسبلـ  -أنو قاؿ  :اللهم
اجعل رزؽ آؿ ؿبمد قوتا
والخصلة الثالثة وقنعو اهلل دبا آتاه كاف الرزؽ كفافا لكن ما تتم الفائدة من قوؿ الرزؽ كفافا إال إذا

اقًتف بالقناعة  ،القناعة :ىي غٌت النفس  ،باختصار  :ىي غٌت النفس  ،يكوف راضيا عن ربو  ،ال ينظر إىل
ما لدى اآلخرين  ،يرى ما ىو فيو  ،يعٍت يرى نفسو أنو ُب حببوحة السعادة واػبَت ُ ،ب بيت متوسط ىادئ
ما ينظر ؽبذه القصور واؼبفاخر  ،عنده سيارة على قد حالو ما ينظر إىل أصحاب اؼبراكب الفارىة  -ما
عنده أبدا  -مطمئن النفس وقنعو اهلل ىذه منحة  ،ما من شيء أنت تفعلو ُب نفسك ىذا أمر موىبة ربانية
من اهلل سبحانو وتعاىل وقنعو اهلل دبا آتاه فمن توفرت لو ىذه الثبلثة فقد أفلح  ،ىذه النتيجة إسبلـ ورزؽ
كاؼ وقناعة  ،ليس الغٌت عن كثرة العرض إمبا الغٌت غٌت النفس
اهلل أكرب  ،ىذه األحاديث ينبغي للمسلم أف وبفظها ويتذكرىا حىت يقاوـ ما هبد ُب نفسو من
التطلعات واؼبنافسات  ،الرسوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -يقوؿ لؤلنصار ؼبا جاءوا يتعرضوف لو يطلبوف -
يعٍت  -شيئا من العطاء فب ا جاء بو أبو عبيدة قاؿ  :والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم وإمبا أخشى
أف تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كانوا قبلكم فتنافسوىا كما تنافسوىا فتهلككم كما أىلكتهم
فكم إنساف فقَت أو إنساف رزقو كفافا ولكنو ُب حببوحة من السرور ومنبسط وفيو سعادة ومرتاح الباؿ وما
عنده نبوـ  ،وكم من إنساف عنده من الدنيا ما يفوؽ بو أكثر الناس ثروات عنده من اؼبراكب واؼبساكن
وأنواع اؼبتاع والذىب والفضة وغَت الذىب والفضة واألرصدة ومع ذلك ىو ُب قلق دائم  ،ربسر على -
يعٍت  -ما يفوت من الصدقات  ،ربسر على ما يقع من الضربات واػبسارات  ،وىذا ما لو حل لو كاف
البن آدـ واد من ذىب لطلب ثانيا ولو كاف لو وادياف لطلب ثالثا طلب طلب  ،وقنعو اهلل دبا آتاه غٌت
النفس ليس الغٌت عن كثرة العرض وإمبا الغٌت غٌت النفس .

23

شرح جوامع األخبار

وصية موجزة
وعن أيب أيوب األنصاري  قاؿ  :جاء رجل إىل النيب  فقاؿ  :يا رسوؿ اهلل عظٍت وأوجز  ،فقاؿ

 :إذا كنت ُب صبلتك فصل صبلة مودع  ،وال تكلم بكبلـ تعتذر منو غدا  ،وأصبع اليأس فبا ُب أيدي
الناس رواه أضبد .

ىذا اغبديث رواه أضبد وغَت أضبد وابن ماجو وغَتنبا  ،واغبديث سنده ضعيف مثل اغبديث اؼبتقدـ
باألمس ال عقلك التدبَت ولكن معناه تشهد لو األدلة وىو متضمن لثبلث وصايا .
" جاء رجل إىل النيب  فقاؿ  :عظٍت وأوجز " اؼبوعظة ىي  :األمر والنهي  - ،يعٍت  -األمر دبا ينفع
والنهي عما يضر والًتغيب كذلك فيما ينفع والوعيد والتحذير فبا يضر  ،ترغيب وترىيب  ،أمر وهني
وترغيب وترىيب         

(ٔ)

  

 - )ٕ(  يعٍت  -وبذركم أف تعودوا ؼبثلو " عظٍت وأوجز "  -يعٍت  -عظٍت موعظة ـبتصرة ،
اإلهباز ىو االختصار ُب الكبلـ  ،كأنو عكس ذلك الرجل الذي قاؿ أوصٍت فتقاؿ قولو ال تغضب ىذا
يريد وصية موجزة .
جاء ُب اغبديث قاؿ  :إذا قمت إىل الصبلة فصل صبلة مودع ىذه واحدة  ،الوصية الثانية  :وال تتكلم
بكبلـ تعتذر منو غدا الوصية الثالثة  :وأصبع اليأس فبا ُب أيدي الناس
إذا قمت إىل الصبلة فصل صبلة مودع  -يعٍت  -مودع ؽبذه الدنيا  ،خبلص  - ،يعٍت  -صل
كصبلة من يعرؼ أنو ال يصلي بعدىا  -انتهى  -ىذا آخر صبلة لو ُب ىذه الدنيا إذا قمت إىل الصبلة
فصل صبلة مودع وما ظنكم دبن يعتقد أنو لن يصلي بعد ىذه الصبلة  ،ال بد أف يقبل على صبلتو
ويؤديها على أكمل الوجوه يؤديها حبضور قلب وإقباؿ وبكل ما يشرع فيها من األركاف والواجبات والسنن
يؤديها كاملة  ،إذا قولو صبلة مودع يساوي إذا قمت إىل الصبلة فأقبل على صبلتك وأديها كما أمر اهلل ،
أديها كما صلى رسوؿ اهلل صلوا كما رأيتموين أصلي ففي ىذه الوصية هبذه الصبلة وأنو ينبغي للمسلم أف
هبتهد ُب أف يقبل على صبلتو  ،هبتهد ُب أداء ما يشرع فيها من أركاف من واجبات من سنن  ،ىذا من
ٔ -سورة اجملادلة آية . ٖ :
ٕ  -سورة النور آية .ٔٚ :
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الناحية الظاىرة ىذا العمل الظاىر وىو سهل أسهل من غَته ولكن بشأف القلب  ،ىذا القلب على
اإلنساف أنو يبتعد عن الشواغل وعن ما يشوش عليو  ،والشرائع اليت جاءت كلها  -يعٍت  -تؤيد ىذا اؼبعٌت
ال صبلة حبضرة الطعاـ  -يعٍت  -أرشد النيب إىل أنو إذا حضرت صبلة اؼبغرب وقدـ العشاء قاؿ فابدءوا بو
قبل أف تصلوا اؼبغرب  ،قدر صادؼ أنو قدـ طعامك وأقيمت الصبلة ىناؾ شك يشتهيو سيكوف فكرؾ
متعلقا بطعامك ويبكن طعامك اآلف بعد ما قدـ أنو يصَت عليو فوات يربد يتغَت  ،سبحاف اهلل .
شرع ىذا رعاية للحضور ُب الصبلة وال وىو يدافعو األخبثاف اإلنساف إذا كاف حاقنا أو حاقبا يصلي
وىو يضطرب وىو يدافع ىذا يطلب اػبروج وىو يبنعو ؛ إذا فبل يقبل على صبلتو ال صبلة ُب حضرة طعاـ
وال وىو يدافعو األخبثاف وىكذا أيضا إذا كاف اإلنساف عنده أمر يشغل بالو فعليو أف يستعد للصبلة  :فإذا
كاف ىبشى على مالو  -يعٍت  -نص العلماء على أنو إذا كاف ىبشى على مالو أنو يعذر بًتؾ اعبماعة
وأسباب ذلك كثَتة كلو دعاية  -يعٍت  -من أجل أداء الصبلة على الوجو اؼبشروع ؛ ألنو ليس اؼبقصود من
الصبلة ؾبرد اغبركات الظاىرة وعلى أي كيفية ًب ذلك  ،ال  ،اهلل أكرب  ،بل وبتاج اإلنساف أف ىبشع وُب
نفس ىذا الوقت  -يعٍت  -الوصية بالصبلة على ىذا الوجو يقتضي األمر باألسباب اؼبعينة مثل ما قلنا ُب
الوصية بًتؾ الغضب  ،األسباب اؼبعينة على ذلك ودفع األسباب اؼبعارضة  ،أليس العلماء  -يعٍت  -نبهوا
؛ بل الرسوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ -ؼبا لبس طبيصة فيها خطوط ألواف  ،ؼبا صلى الرسوؿ -عليو الصبلة
والسبلـ -قاؿ :خذوىا وائتوين بأنبِجانِي ِة أيب جهم  ،فإف ىذه أؽبتٍت عن صبلٌب ما الذي حصل ؟ الرسوؿ
نظر بس إىل األعبلـ إىل اػبطوط بس  ،وؽبذا نص العلماء على أنو هبب إبعاد  -يعٍت  -كل ما يشوش
على اؼبصلُت ُب مساجدىم من الزخارؼ والكتابات واأللواف واألشياء واألضواء اليت ذبعلهم ينبهروف وتنطلق
أبصارىم ىنا وىنا كلو من أجل ربقيق اإلقباؿ على الصبلة  ،فاألمر بأداء الصبلة على ىذا الوجو يقتضي
األخذ باألسباب اؼبعينة وذبنب األسباب اؼبعارضة اليت سبنع من إقامة الصبلة على الوجو األكمل .
األمر الثاني أو الوصية الثانية وال تتكلم بكبلـ تعتذر منو غدا طيب اإلنساف إذا ذكر ربو يعتذر منو ؟

ال  ،ىذا يفرح بو  ،إذا تكلم بأي كبلـ خَت          
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 )ٔ(        من تكلم هبذا الكبلـ من ىذا النوع وغَته ىل
يعتذر ؟ ما يعتذر  ،لكن إذا تكلم حبراـ دبكروه بل لعلو بفضوؿ فإنو ال بد أف يعتذر أو قد يعاقب وقد ال
يعاقب يبكن  ،ال تكلم بكبلـ تعتذر منو غدا لعل اؼبراد بػ "غدا"  -يعٍت  -يوـ القيامة  ،اإلنساف يوـ
القيامة يسأؿ عن أقوالو ألف األقواؿ ؿبفوظة  ،اهلل أكرب         ،

 )ٕ( كبلمنا ؿبفوظ علينا فبل تتكلم بكبلـ تعتذر منو  ،ىذا يشمل اغبراـ واؼبكروه بل والفضوؿ  ،أما
الكبلـ اؼبشروع ىذا ما فيو شيء    

(ٖ)

 -يعٍت  -اؼبسلم يكوف ُب ذلك اليوـ

من يؤت كتابو بيمينو يكوف مسرورا ويقوؿ    
 

(٘)

(ٗ)

   

اهلل أكرب  ،يدخل ُب ىذا أنواع الكبلـ اغبراـ  ،والكبلـ اغبراـ كثَت كثَت كثَت  ،الغيبة

والنميمة  ،أعوذ باهلل  ،الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والسخرية بالناس  ،فضبل عن األمور العظاـ .

والخصلة الثالثة  :وأصبع اليأس فبا ُب أيدي الناس ىذا يشبو حديث سامل بن سعد وىو من أحاديث

األربعُت قاؿ رجل يا رسوؿ اهلل  :أخربين بعمل إذا فعلتو أحبٍت اهلل وأحبٍت الناس قاؿ  :ازىد ُب الدنيا وببك
اهلل  ،وازىد فيما عند الناس وببك الناس ىنا يقوؿ  :وأصبع اليأس اليأس ىو  :قطع الطمع  ،وضد الرجاء
اليأس ضد الرجاء  ،ال يتعلق قلبك دبا عند الناس فليتعلق قلبك فيما عند اهلل ال ترجو إال اهلل وال تدعو إال
اهلل وال تسأؿ إال اهلل إذا سألت فاسأؿ اهلل أصبع اليأس أصبع  -يعٍت  -اعزـ  ،أصبع رأيو يعٍت  :عزـ على
رأيو  ،مثل الصياـ ؼبن مل هبمع النية من الليل  ،إصباع  ،أصبع األمر اصبع اليأس  -يعٍت  -اعزـ عزما صادقا
على اليأس فبا ُب أيدي الناس  ،استغن عن الناس باهلل  ،استغن باهلل عن خلقو  ،فاغباجة إىل الناس مذلة ،
والنظر ُب ما عند الناس ذلة  ،حكمة يذكرىا شيخ اإلسبلـ بُت حُت وآخر يقوؿ  " :أحسن إىل من شئت
ٔ -سورة النساء آية . ٔٔٗ :
ٕ  -سورة ؽ آية .ٔٛ :
ٖ -سورة اغباقة آية . ٜٔ :
ٗ  -سورة اغباقة آية .ٜٔ :
٘ -سورة اغباقة آية . ٕٓ :
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تكن أمَته  ،واستغن عمن شئت تكن نظَته " خبلص ما تشعر هبذا الفضل عليك أنت وىو سواء ما لو
فضل  " ،واحتج ؼبن شئت تكن أسَته " استغن " أحسن ؼبن شئت تكن أمَته " يقوؿ الشاعر شو يقوؿ :
أحسن إىل الناس تستعبد قلوهبم
ىذه ثبلث وصايا األوىل تتعلق حبق اهلل الذي ىو أعظمو الصبلة بعد التوحيد  ،وىي من نوع الفعل
وتتضمن الوصية هبا فعل ترؾ  ،والثانية فيها هني " ال تتكلم " األوىل أمر  ،والوصية الثانية هني والوصية
الثالثة تتعلق  -يعٍت  -حبقوؽ اهلل وحقوؽ العباد  ،والثالثة فيها الوصية باالستغناء عما ُب أيدي الناس
وأصبع اليأس عما ُب أيدي الناس ال تنظر إىل ما ُب أيدي الناس  ،أنزؿ حوائجك بربك ال تسأؿ إذا سألت
فاسأؿ اهلل ال تسأؿ  ،حىت أوصى الرسوؿ صباعة من أصحابو بوصايا ومنها أف ال يسألوا الناس شيئا فكاف
أحدىم إذا سقط سوطو من على راحلتو ما يقوؿ ناولٍت السوط اهلل يعافيك  ،ال  ،ينزؿ من راحلتو ليأخذ
السوط وال يسأؿ أحدا  ،ما عندىم كلمة من فضلك مهما أنت ال تطلب من أحد ال تقل من فضلك ،
ما دمت تقدر  ،ىذه الضرورات ؽبا حكم آخر  ،ىذا واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا ؿبمد .
أحسن اهلل إليكم شيخنا  ،نبدأ باألسئلة اليت جاءت عرب الشبكة .
ىذا السائل يقوؿ  :ابٍت مل تظهر عليو أي عبلمة من عبلمات البلوغ غَت أنو ُب سبعة رجب سوؼ
يبلغ طبسة عشر سنة وىو يريد أف وبج ُب ىذه السنة فهل تعترب ىذه حجة فريضة ؟
نعم ؛ ألف من أسباب البلوغ على الصحيح بلوغ طبسة عشر فمن بلغ طبسة عشر حكم ببلوغو وجرى
عليو قلم التكليف وصح منو اغبج  ،فابنك ىذا يصح حجو إف شاء اهلل ُ ،ب اغبج القادـ .
نعم
أحسن اهلل إليكم  ،ىذا سائل من مصر يقوؿ  :أنا شيخنا أعاين من السحر منذ طبس سنوات  ،فقد
سحرين أحد القساوسة وىو رجل يسكن ُب اؼبسكن الذي جبواري  ،وأنا من طلبة العلم لديكم عن طريق
اإلنًتنت وأجد اؽبمة والنشاط ُب األوقات اليت أكوف فيها طالبا للعلم ومقيما للواجبات  ،وأحيانا أجد
حايل عكس ذلك من أفكار غريبة وأفعاؿ شيطانية مريبة وبعد عن االلتزاـ وغَت ذلك كثَت حاؿ تلبسي
بالسحر  ،فما ىو العمل الشرعي والتحصينة الشرعية القولية والعملية لدفع ذلك السحر  ،وجزاكم اهلل خَتا
.
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السحر ببلء من مصائب الدنيا من يبتلى بالسحر فهو كمن ابتلي بأي مرض نفسي ألف األمراض أنواع
فيها أ مراض عضوية بالرأس  ،باليد  ،بالرجل  ،بالبطن  ،وأمراض نفسية  ،والسحر يشبو األمراض النفسية
ويولد أمراضا نفسية وقد يولد أمراضا بدنية فهو عمل خبيث من أعماؿ شياطُت اإلنس واعبن  ،ومن ابتلي
بشيء من ذلك فعليو أف يفعل األسباب لشفائو  -األسباب اؼبشروعة  -وعليو أنو يصرب وهبتهد ُب طاعة
اهلل حبسب حالو             

(ٔ)



 )ٕ(        وعليو أف يتضرع إىل اهلل بأف ىبلصو اهلل من ىذا الببلء ٍب
أيضا ليس كل ما ظن أو ظن أف ما فيو سحر يكوف كذلك  ،ما ىو ببلزـ  ،كثَت من الناس يتونبوف يقولوف
فبلف ىذا مسحور فبلف بو سحر  ،ما ىو الزـ  ،ليس ببلزـ فالعلل واألمراض والببليا أنواع  ،فهذا أيوب -
عليو السبلـ  -ابتلي بضر عظيم وصرب  ،صرب  ،صرب وعبأ إىل ربو      
             

(ٖ)

واهلل على كل شيء قدير          

 )ٗ(          فأنت أيها األخ نسأؿ اهلل
أف يشفيك وأف يلعن من سحرؾ الظامل وأف يعينك وأف يصربؾ  ،وُب حاالت االعتداؿ عندؾ قم دبا
تستطيع من العبودية هلل من فرض ونفل  ،وإذا غلبت عليك اغباؿ وصرت ال تستطيع أف تؤدي  -يعٍت -
واجباتك الشرعية فأنت معذور إف كانت اؼبدة  -مدة  -يعٍت  -التغَت طويلة فاغبمد هلل  ،وإف كانت
قصَتة يبكن تقضي ما فاتك ُب ىذه اغباؿ  ،فنسأؿ اهلل أف يصربؾ وأف يعينك وأف يشفيك وأف يعينك
على طاعتو .
ٔ  -سورة الطبلؽ آية .ٖ-ٕ :
ٕ -سورة الطبلؽ آية . ٗ :
ٖ  -سورة األنبياء آية .ٛٗ- ٖٛ :
ٗ -سورة ص آية . ٕٗ-ٗٔ :
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نعم
أحسن اهلل إليكم  ،ىذا يقوؿ  :ىل هبوز تغسيل الغريق والشهيد والصبلة عليهم ؟
أي نعم  ،الغريق يغسل  ،وأما شهيد اؼبعركة الذي يقتل وىو ُب اؼبعركة مع الكفار مقببل غَت مدبر فهذا
 يعٍت  -دلت السنة على أنو ال يغسل وال يصلى عليو  ،وُب ذلك خبلؼ ولكنو يكفن .أحسن اهلل إليكم  ،ىذا يقوؿ  :ما حكم إدخاؿ لعب األطفاؿ اؼبسجد أو قصص األطفاؿ اؼبصورة ؟
وجزاكم اهلل خَتا .
وؼباذا تدخل لعب األطفاؿ ُب اؼبسجد  ،إيش السؤاؿ ىذا ؟
واهلل أما اؼبصورات فعندي أنو ال هبوز إدخاؽبا اؼبسجد  ،الصور ال تدخل اؼببلئكة بيتا فيو صورة تيجي
تؤذي اؼببلئكة بالصور من الكتب الدراسية أو قصص األطفاؿ كما تقوؿ  ،أما اللعب فبكن  -يعٍت  -لو
جاءت نساء معهن أطفاؿ وتعطيو لعبة األمر سهل  ،لعبة  -يعٍت  -وبركها وكذا بدوف أف يزعج أحدا يعٍت
ما ؽبا صوت  ،يبكن لعبة ما ؽبا صوت لعبة وبركها وينظر إليها  ،ال بأس .
نعم
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :كيف يبكن اعبمع ب ُت حديث  :إف الرجل وبب أف يكوف ثوبو حسنا ونعلو
حسنة  ،واغبديث الوارد ُب الزىد  ،واغبديث الذي ورد ُب أف عمر بن اػبطاب كاف ُب ثوبو ثبلث عشرة
رقعة .
أما أف عمر ُب ثوبو ثبلث عشرة رقعة ىذا وبتاج إىل نقل ما وبتمل ُب الًتاجم ُب زىد الصحابة أف
يكوف صحيحا ما ىو ببل زـ فهذا ال يعارض بو وال ننظر إليو وال كبتاج إليو " عمر ُب ثوبو ثبلث عشرة رقعة
" ولو قدر أف إنسانا ُب ثوبو رقاع فهذا راجع إىل اغباجة يبكن بسبب اغباجة  ،وأما لبس الرث من الثياب
لكسر النفس فهذا يبكن أف يكوف حسنا ُب بعض األحواؿ  -يعٍت  -بعض الناس يشعر ُب نفسو زىو
وكذا فيلبس ثيابا رثة وىذا وبمد ما مل يكن شهرة  -يعٍت  -لو أنت وأنت من سائر الناس وتيجي "
خبلقانك " ىذا يصَت شهرة الكل ينظر إليك  -يعٍت  -ينظر إليك إيش اللي عنده ليش على ىا اغباؿ
ويبكن يساء بك الظنوف أنك تبخل على نفسك وُب اغبديث  :إف اهلل إذا أنعم على عبده نعمة وبب أف
يرى أثر نعمتو عليو
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نعم
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :انتشر ُب بعض اؼبساجد لوحات كبَتة كتب فيها األذكار اليت بعد الصبلة
وىي معلقة ُب قبلة اؼبصلُت لتذكَتىم .
ال أرى تعليق ىذه الصور الناس يعلموف  ،غاية األمر أهنا تكتب  -يعٍت ُ -ب مطوية وتكوف موثقة
منسوبة ؼبن يعتمد عليو أي  -يعٍت  -مطوية أو أي لوحة من ىذا النوع ال تكوف موقعة فبن يوثق بو ينبغي
أف ال يلتفت إليها ؛ يعٍت كثر الناس كثر الكاتبوف واجملتهدوف ُ ،ب صوفية يكتبوف وُب جهاؿ يكتبوف حبسن
نية إىل آخره  ،فهذه  -يعٍت  -ىذه اللوحة مضموهنا إذا كاف صحيحا أذكارا صحيحة ثابتة توضع ُب
مطوية وتوضع  ،الشاىد يأخذ منها ووبفظها ىناؾ  -يعٍت  -ىل يريد من علق ىذه أف اللي باؼبسجد -
يعٍت  -يعتمد على القراءة كل يوـ يقف عند ىذه اللوحة يقرأىا تصَت ىذه أذكار الصباح  ،ال  ،وبفظها
توضع ُب مطوية وتعطى إياه  ،ويقاؿ يا إخواف ىذه مطوية فيها أذكار الصباح واؼبساء من أحب يأخذىا
ووبفظها  ،أما ىذه اللوحة ىذه اجتهادات من ناس طيبُت نيتهم طيبة لكن أرى أف تعليقها غلط  ،نعم
انتهى .
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :أنا إماـ مسجد وإذا خرجت إىل صبلة الفجر يوجد شباب ُب جلسات وال
يصلوف وقد يعلو عند ىم صوت األغاين  ،وقد قمت بنصحهم مرارا وبلغت اؽبيئة وأمَت اؼبنطقة إال أهنم على
وضعهم مل يتغَت حاؽبم  ،فما رأيكم ُب ذلك ؟
فعلت ما تستطيع حاوؿ التكرير  -يعٍت  -أنت إذا مررت عليهم يا شباب يا إخواف صلوا جزاكم اهلل
خَتا  ،سبر هبم إذا كاف بعد الصبلة قل ؽبم صلوا ٍب ارجعوا إىل ؾبلسكم واتركوا اللهو  -يعٍت  -وواصل ىذا
الشيء  ،اللي ما فيو حرج عليو إف شاء اهلل .
نعم
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :ىل هبوز للمصلي أف يغمض عينيو ُب الصبلة ؟
قاؿ العلماء إنو يكره تغميض العينُت إال إذا كاف أماـ اإلنساف شيء يشوش عليو .
نعم
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم  ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وآلو أصبعُت .
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احترام الضعفاء
بسم اهلل الرضبن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
قاؿ  -رضبو اهلل تعاىل  : -عن مصعب بن سعد أف النيب  قاؿ  :ىل تنصروف وترزقوف إال
بضعفائكم رواه البخاري .
اغبمد هلل  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو  ،عن مصعب بن سعد بن
أيب وقاص  ،سعد بن أيب وقاص أحد العشرة اؼببشرين باعبنة  ،أحد عظماء قادة اعبهاد ُب سبيل اهلل فهو
الذي قاد جيوش اؼبسلمُت ُب غزوات العراؽ كالقادسية  ،عن سعد  أف النيب  قاؿ  :ىل ترزقوف
وتنصروف إال بضعفائكم للحديث سبب  ،عن سعد  قاؿ  :رأى سعد  ،أو رأى أف لسعد فضبل على
من دونو  ،كأنو ُب بعض الغزوات  -يعٍت  -ظهر من سعد أف لو فضبل على من دونو  ،فقاؿ النيب  -عليو
الصبلة والسبلـ  -ىل ترزقوف وتنصروف إال بضعفائكم " ىل تنصروف وترزقوف إال" ىذا أسلوب حصر ،
ومعٌت ىل استفهاـ إنكاري دبعٌت النفي  -يعٍت  -يصَت اؼبعٌت " ما ترزقوف وتنصروف إال بضعفائكم " .
ىل ترزقوف وتنصروف إال بضعفائكم ُب ىذا اغبديث بياف أف الرزؽ والنصر ليس دبجرد األسباب اؼبادية
كشجاع ة الشجعاف واؼبهارة ُب اكتساب الرزؽ  ،ىذه نعم أسباب مادية حسية وىذه أكثر ما ذبري على
يد  -يعٍت  -بعض الناس  -يعٍت  -من أىل القدرة والقوة  ،فيظن بعض الناس أف ما وبصل من نصر على
األعداء وما وبصل من اجتبلب الرزؽ أنو هبذه األسباب  ،وأف ما وبصل من نصر إمبا كاف بسبب ىؤالء
األبطاؿ والشجعاف واألقوياء  ،وما هبتلب من رزؽ إمبا ىو بأصحاب اػبربات واؼبهارات والتجارب واغبذؽ
ُب كسب اؼباؿ  ،فبُت النيب  -عليو الصبلة والسبلـ  -أف ىناؾ أسباب خفية معنوية وىي ما يكوف بقلوب
اؼبؤمنُت اؼبستضعفُت من الرغبة إىل اهلل ُب حصوؿ اؼبنافع ودفع اؼبضار ُ ،ب حصوؿ احملاب والسبلمة من
األضرار وما وبذره الناس  ،سبحاف اهلل  ،ما يكوف بقلوهبم من التوجو إىل اهلل طلبا للخَت والرزؽ والنصر
والتوكل على اهلل وما ينشأ عن ذلك من الدعاء  ،يدعوف اهلل بصدؽ  ،ىؤالء قد يكونوف مع القاعدين كما
قاؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  : -إف ُب اؼبدينة لرجاال ما سرًب مسَتا وال قطعتم واديا إال كانوا معكم
حبسهم العذر فهؤالء  -يعٍت  -ناصحوف للمسلمُت       
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(ٔ)

فهؤالء

الضعفاء أو اؼبرضى كم وبصل منهم من ضراعة وتوجو ينفع اهلل هبا عموـ اؼبسلمُت وجيوش اؼبسلمُت ،
ويصلح اهلل هبا أمور اؼبسلمُت من جلب األرزاؽ ورفع الشدائد والقحط ودفع الضر والنصر على األعداء
رب عبد مدفوع باألبواب ذي طمرين لو أقسم على اهلل ألبره طوىب لعبد آخذ بعناف فرسو ىذا من
الضعفاء آخذ بعناف فرسو ُب سبيل اهلل أشعث رأسو مغربة قدامو  ،إف كاف ُب اغبراسة كاف ُب اغبراسة ،
وإف كاف ُب الساقة كاف ُب الساقة  ،إف استأذف مل يؤذف لو  ،وإف شفع مل يشفع ىذا من أصحاب اعباه ؟
! ال  ،لكن ىذا يرجى أف اهلل ينصر بو جيش اؼبسلمُت دبا ُب قلبو من صدؽ وإخبلص وتواضع  ،سبحاف
اهلل  ،ىذا ما عنده وعود ...إف استأذف مل يؤذف لو خببلؼ ذوي اعباه واؼبنزلة  ،واإلنساف اؼبعروؼ ىذا
يستقبل وإذا رغب ُب شيء وبقق وإف استأذف أذف لو وإف شفع تقبل شفاعتو  ،أما ىذا  ،ىذا يرجى أف اهلل
ينصر اؼبسلمُت وجيوش اؼبسلمُت ويفتح اهلل على اؼبسلمُت من أبواب الرزؽ بسبب ىذا الضعيف .
ىل ترزقوف وتنصروف إال بضعفائكم وىذا اغبصر قد ال يكوف  -يعٍت  ، -ىذا أسلوب حصر " ما
تنصروف وال ترزقوف إال بضعفائكم " ليس اؼبقصود اغبصر اغبقيقي حبيث إنو إلغاء لؤلسباب األخرى وأنو
ليس ى ناؾ سبب سوى ما يكوف من أولئك الضعفاء  ،ال  ،ىذا فيو تأكيد أف كثَتا أو أف  -يعٍت  -معظم
ما وبصل من رزؽ وما وبصل من نصر ىو بسبب أولئك الضعفاء  ،أو أف ما وبصل من نصر أو رزؽ ىو
بسبب  -يعٍت  -صدؽ ىؤالء الضعفاء من اؼبؤمنُت صدقهم وإخبلصهم ودعائهم وعبئهم إمبا وبصل من
نصر ورزؽ أعظم من النصر والرزؽ الذي وبصل  -يعٍت  -جبهود األقوياء  ،وإف كانت ىذه أسباب -
وىذه أسباب  ،وال شك أف األسباب اؼبعنوية أعظم أثرا ُب حصوؿ اؼبطالب من األسباب اغبسية  -أعظم
أثرا  - ،يعٍت  -يبكن واحد يكدح ُب طلب الرزؽ بأسباب ضعيفة ولكن عنده من التوكل على اهلل والتوجو
إليو ما ىو أعظم أثرا ُب حصوؿ مطلوبو من السبب الذي يأتيو ووبسنو وىو أحرى حبصوؿ مطلوبو من
شخص  -يعٍت  -عنده  -يعٍت  -قدرات ومهارات فهو يعوؿ على تلك األسباب   

ٔ  -سورة التوبة آية .ٜٔ :
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 )ٔ(    ىذا بسبب العلم الذي أنا أحسنو وأنا ذو خربة بوجوه اؼبكاسب  ،اؼبقصود أف
ىذا يوجب أال يغًت أصحاب اعباه والقوة واػبربات على تلك اغبظوظ  ،وأال وبقروا اؼبستضعفُت من اؼبؤمنُت
 ،بل يكونوف ؿبًتمُت ؽبم متفائلُت بدعائهم ورجائهم ومعًتفُت بفضلهم  ،ىذا سعد وىو سعد أحد
اؼببشرين باعبنة كأنو رأى لو فضبل على من دونو  ،فالرسوؿ قاؿ لو  :ىل ترزقوف وتنصروف إال بضعفائكم
اهلل أكرب  ،اهلل أكرب  ،اهلل أكرب  ،قد ىبرج اعبمع من الناس لبلستسقاء فيدعوف وينزؿ الغيث  ،قد يكوف
ىذا نزوؿ الغيث كاف بسبب دعوة واحد منهم أو دعوة صباعة منهم  ،ما يدرى من الذي استجيب دعاؤه
وال ريب أف من كاف  -يعٍت  -ال ينظر لو ُب مظاىر الدنيا وىو صادؽ مع ربو ـبلص ُب عبوديتو هلل
صادؽ مستقيم  ،صادؽ التوجو والرغبة إىل اهلل ال ريب أف ىذا حري أف هبيب اهلل دعاءه وأف ينفع بو سائر
اؼبسلمُت  " ،ال يدرى من ىو الذي استجيبت دعوتو " .
ُب ىذا اغبديث  -يعٍت  -تنبيو لذوي اعباه واغبظوظ أال يغًتوا ولو كانوا من الصاغبُت أال يغًتوا وال
وبتقروا  -يعٍت  -إخواهنم الضعفاء ؛ بل عليهم أف يعرفوا ؽبم منزلتهم وفضلهم ويعرفوا أيضا  -يعٍت  -ما
يرجى من أثر دعائهم وإخبلصهم وصدقهم مع رهبم سبحانو وتعاىل .

قاتل ومقتول في الجنة
وعن أيب ىريرة  -رضي اهلل تعاىل عنو  -قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  يضحك اهلل إىل رجلُت يقتل أحدنبا
اآلخر يدخبلف اعبنة  ،يقاتل ىذا ُب سبيل اهلل فيقتل ٍب يتوب اهلل على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليو
.
اهلل أكرب " يضحك اهلل إىل رجلُت " يضحك اهلل إليهما  ،ىا  ،مىت يكوف ؟ يكوف يوـ القيامة عندما
هبتمعاف ُب اعبنة يضحك إليهما  ،أخواف ُب اعبنة يدخبلف ُب عموـ     

ٔ
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(ٔ) أخواف يضحك اهلل إليهما  ،وتعدية الفعل بػ "إىل" ردبا يدؿ على أف اهلل يضحك ناظر إليهما نظر الرضا
والرضبة واإلكراـ .
وُب ىذا اغبديث إثبات الضحك هلل  ،من أدلة أىل السنة ُب إثبات الضحك  -والضحك  -ومذىب
أىل السنة ىو إثبات كل ما أخرب اهلل بو عن نفسو  ،وكل ما أخرب اهلل بو رسولو على الوجو البلئق باهلل ،
إثبات  ،ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية  ،فنقوؿ  :نؤمن بأف اهلل يضحك  ،ىذا إثبات ؛ ولكن ال نعلم
كيف يضحك  ،وليس ضحكو كضحك أحد من اػبلق  ،ثبلثة ال بد من اعتبارىم ُب كل صفة نؤمن بأف
اهلل يضحك خبلفا للجهمية واؼبعتزلة الذين ينفوف الصفات  ،وال نعلم كيفية ضحكو  ،وليس ضحكو
كضحك أحد من اػبلق خبلفا للمشبهة الذي يقوؿ أحدىم لو ظبع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي
وأيضا يقوؿ ضحكو كضحكي  ،تعاىل اهلل عن قوؿ اؼبعطلُت اعباحدين واؼبمثلُت اؼبشبهُت رب العاؼبُت
باؼبخلوقُت  ،تعاىل اهلل عن قوؿ ىؤالء وىؤالء  ،فمذىب أىل السنة ُب صفات اهلل وسط بُت أىل التعطيل
اعبهمية وأىل التمثيل اؼبشبهة .
يضحك اهلل إىل رجلُت يقتل أحدنبا اآلخر كبلنبا يدخل اعبنة وجاء تفسَت ىذا  -يعٍت  -كأنو سائل
يسأؿ يقوؿ  :كيف ذلك ؟ ! كيف رجبلف يقتل أحدنبا اآلخر ويدخبلف اعبنة ؟ ! قاؿ  :هباىد أحدنبا ُب
سبيل اهلل فيقتل ىذا مضى لسبيلو شهيدا ُب سبيل اهلل  -خبلص  -إىل اعبنة  ،شهيدا ُب سبيل اهلل  ،من
الذي قتلو ؟ كافر ٍ ،ب يتوب اهلل على القاتل يتوب عليو فيتوب الكافر  ،يتوب اهلل عليو  -يعٍت  -يوفقو
للتوبة يوفقو لئلسبلـ للتوبة من الكفر فيسلم ٍ ،ب يتوب اهلل على القاتل فيسلم فيسلم  ،يعٍت  :يتوب من
كفره  ،فيجاىد ُب سبيل اهلل فيقتل  ،فيدخل اعبنة يدخبلف اعبنة  ،ىذا شرح وتفسَت لقولو  :يضحك اهلل
إىل رجلُت يقتل أحدنبا اآلخر كبلنبا يدخل اعبنة فاهلل تعاىل يبن على من يشاء  ،قد ُيبضي اإلنساف عمرا
ُب الكفر واؼبعاصي ٍ ،ب يبن اهلل عليو ويتوب عليو فيتوب فيستقيم  ،إف كاف كافرا يسلم وإف كاف فاجرا
وعاصيا يرجع إىل طريق االستقامة .
ىذاف الرجبلف ىذا أخوؾ  ،ىذا الذي قتلك  ،ىو معو ُب اعبنة  ،سبحاف اهلل  ،واهلل تعاىل يبن على
من يشاء  ،ويؤٌب فضلو من يشاء  ،ويهدي من يشاء  ،فضل اؽبداية والتوفيق لئلسبلـ فضل اهلل يؤتيو من
ٔ  -سورة اغبجر آية .ٗٚ :
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يشاء               ،

 )ٔ(    ال إلو إال اهلل  ،يضحك اهلل إىل رجلُت يقتل أحدنبا اآلخر كبلنبا يدخل اعبنة ،
هباىد ىذا ُب سبيل اهلل فيقتل ٍ ،ب يتوب اهلل على القاتل فيسلم فيسلم  -يعٍت  -فيتوب من كفره  ،فيقبل
اهلل توبتو  ،فتوبة الكافر وتوبة العاصي عندكم  ،الشيخ نبو  -الشيخ السعدي  -نبو على ىذا  -ؿبفوؼ
بتوبتُت  - ،يعٍت  -ىذا اإلنساف عاص  ،من اهلل عليو  ،وفقو للتوبة والرجوع والندـ واإلقبلع  ،التوبة
النصوح بشروطها ٍ ،ب قبل اهلل توبتو  ،فتوبة العاصي ؿبفوفة بتوبتُت من اهلل  ،توبة قبل الذنب  ،توبة قبل
توبة العبد  ،وىي توفيقو  ،وتوبة بعد توبة العبد  ،وأكثر ما ُب القرآف فيما يظهر ىو التوبة الثانية إِمبَا التػ ْوبَةُ
ِِِ
وف ِمن قَ ِر ٍ
وب اللوُ َعلَْي ِه ْم (ٕ)  -يعٍت  -يتوب
وف الس َوءَ ِجبَ َهالٍَة ٍُب يَػتُوبُ َ
ين يَػ ْع َملُ َ
يب فَأُْولَػئِ َ
ك يَػتُ ُ
َعلَى اللو للذ َ
عليهم بعدما تابوا  ،وكذلك قولو تعاىل        :

(ٖ)

إىل قولو

 - )ٗ(       يعٍت  -بعد الشرؾ والقتل والزنا  ،ىي التوبة
 يعٍت  -أكثر ما تطلق على التوبة اليت معناىا القبوؿ  ،قبوؿ التوبة  ،وأما التوبة اليت تسبق توبة العبد وىياؼبوجبة لتوبة العبد فهي مذكورة ُب بعض اؼبواضع  -ولكن  -منها قولو تعاىل   
            

ٍ )٘(           ب تاب عليهم ليتوبوا  ،الحظ تاب عليهم
ليتوبوا  ،إذف التوبة ىذه قبل توبة العاصي وال بعدىا ؟ قبلها ٍ ،ب تاب عليهم ليتوبوا    

ٔ -سورة إبراىيم آية . ٗ :
ٕ  -سورة النساء آية .ٔٚ :
ٖ -سورة الفرقاف آية . ٙٛ :
ٗ  -سورة الفرقاف آية .ٚٓ :
٘ -سورة التوبة آية . ٔٔٛ :
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(ٔ)

ولعل منها قولو تعاىل      :

      

(ٕ)

التوبة على اؼبنافقُت بتوفيقهم للرجوع إىل اإليباف

الصحيح  - )ٖ(         ،يعٍت -
أو يتوب عليهم إف شاء  ،وكذلك قولو         :

 )ٗ(          ىذه اآليات الثبلث كلها ُب التوبة
السابقة لتوبة العاصي           
           

(٘)

الشيخ

السعدي نبو إىل ىذا التقسيم  ،إذف التوبة من اهلل نوعاف  ،اقرءوا معناىا ُب كبلـ ابن القيم ُب الشافية
الكافية :
والتوب ُب أوصافو نوعاف
أما التوبة السابقة لتوبة العبد فهي مقيدة باؼبشيئة  - ،يعٍت  -مقيدة باؼبشيئة ٍ ،ب يتوب اهلل على من
يشاء  ،وأما التوبة اليت بعد توبة العبد فهي وعد ؿبقق  ،وعد ؿبقق  ،من تاب تاب اهلل عليو  - ،يعٍت  -ما
نقوؿ  :من تاب تاب اهلل عليو إف شاء  ،الحظ  - ،يعٍت  -ما ُب واحد يتوب إىل اهلل توبة نصوحة ٍب
نقوؿ  :يبكن إف اهلل يقبل توبتو أو ال يقبل توبتو  ،ال  ،ىذا وعد من اهلل واهلل ال ىبلف اؼبيعاد  ،

ٔ  -سورة التوبة آية .ٔٔٛ :
ٕ -سورة األحزاب آية . ٕٗ :
ٖ  -سورة األحزاب آية .ٕٗ :
ٗ -سورة آؿ عمراف آية . ٕٔٛ-ٕٔٚ :
٘  -سورة آؿ عمراف آية .ٕٔٛ-ٕٔٚ :
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(ٔ)

اهلل تعاىل أوجب على نفسو قبوؿ توبة التائبُت  ،من تاب    ،

          

(ٕ)

وُب ىذا اغبديث داللة على أف اإلسبلـ واإليباف نبا السبب لدخوؿ اعبنة  ،فبل يدخل اعبنة إال من
يكوف مؤمنا مسلما إسبلما صادقا  ،أي مؤمنا كما جاء فيما أمر بو النيب  أف ينادى بو ُب السنة التاسعة
من اؽبجرة ؼبا أمر أبا بكر على اغبج وأردفو بعلي  ،أمر أف ينادى ُب موسم اغبج بكلمات منها وأنو ال
يدخل اعبنة إال نفس مؤمنة فهذا الذي كاف كافرا ٍب قتل من قتل من اؼبسلمُت ٍ ،ب من اهلل عليو وتاب اهلل
عليو فأسلم ٍ ،ب بعد ذلك مات أو قتل وىو على إيبانو وإسبلمو فإنو يلحق أخاه  ،يلحق أخاه الذي قتلو
بيده  ،ويصَت معو ُب اعبنة  ،كبلنبا يدخل اعبنة  ،اهلل أكرب  ،سبحاف الذي يؤٌب فضلو من يشاء .

النهي عن تمني الموت
وعن أنس  -رضي اهلل تعاىل عنو  -قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  ال يتمنُت أحدكم اؼبوت لضر أصابو ،

فإف كاف ال بد فاعبل فليقل  :اللهم أحيٍت ما كانت اغبياة خَتا يل  ،وتوفٍت إذا كانت الوفاة خَتا يل متفق
عليو .
ال إلو إال اهلل  ،قولو  : - ال يتمنُت أحدكم اؼبوت لضر أصابو هني عن سبٍت اؼبوت بسبب ما وقع
من الضرر  ،الضرر الشديد  ،الواجب على اؼبسلم إذا أصابو ضر أف يصرب  ،اصرب  ،عليو بالصرب
          

(ٖ)

ُب

مصائب أحيانا تكوف فادحة  ،مصائب  ،قد يبتلى اإلنساف خبوؼ شديد من عدو يطارده  ،عدو يًتبص
بو  ،عدو يطلبو  ،قد يبتلى بذىاب مالو بعد أف كاف غنيا وذا ماؿ وكثَت يبتلى فيذىب ما ُب يديو ،
ويصبح صفرا  ،وقد وقد +أو شبر  ،قد يكوف لئلنساف مثبل بستاف وفيو شبار عظيمة فتصيبو آفة  ،فيصبح
ٔ -سورة النساء آية . ٔٚ :
ٕ  -سورة النساء آية .ٔٚ :
ٖ -سورة البقرة آية . ٔ٘٘ :
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يقلب كفيو على ما أنفق  - ،ما ُب  -وقد يبتلى بفقد األحبة  ،نسأؿ اهلل لنا ولكم العافية  ،قد يكوف
اإلنساف لو أىل وعياؿ وكذا  ،فيبتلى بذىاب أىلو كلهم  ،ىذا جار  ،وأنتم تسمعوف ُب األخبار وأمور
يكوف الرجل يصاب أىلو حبادث فيذىب  -يعٍت  -أىلو وأوالده كلهم يذىبوف حبادث  ،ىذا ضر  ،ضر
عظيم  ،أو يبتلى دبرض مضن  ،مرض يعاين من آالـ ويطوؿ ىذا اؼبرض  ،ما الواجب ُب كل ذلك ؟ الصرب
 ،ما ىو الصرب ؟ الصرب  :أف ترضى عن اهلل عن ربك  ،ترضى حبكمو  ،رببس نفسك عن التسخط  ،ال
يكن بقلبك تسخط على حكم اهلل وقضائو  ،ماذا سويت أنا يا رب  ،ما ذنيب  ،ىذا تسخط  ،ىذا اهتاـ
هلل  ،لكن يتكلم  :يبكن يقوؿ  :ىذا كذا  ،يتهم ربو أو يسب  ،أو يطلق لسانو بسب  ،ىا السب ىذا
اغبقيقة ىا الوجود ىا كذا ،يضرب نفسو جزعا  ،ليس منا من ضرب اػبدود وشق اعبيوب ودعا بدعوى
اعباىلية من صور اعبزع أف يقوؿ  :اهلل يعجل يل اؼبوت  ،عساي أموت  ،ىذا سبٍت  ،ىذه الصورة اؼبذكورة
هبذا اغبديث  ،ىذه صورة من صور اعبزع اؼبناُب للصرب  :ال يتمنُت أحدكم اؼبوت بضر نزؿ بو  -يعٍت -
معناىا  :عليو أنو يصرب ويقابل الضر  ،يقابل ما نزؿ بو من الضر بالصرب والرضا عن ربو  ،ويدعو ربو ،
يسأؿ ربو أف يعافيو كما دعا أيوب         :

 )ٔ(       أما سبٍت  ،وما يدريك  ،سبٍت اؼبوت ىو سبٍت لقطع اغبياة  ،واغبياة -
يعٍت  -فيها خَت للمؤمن إما أف يكوف ؿبسنا فيزداد إحسانا  ،يزداد  ،وإما أف يكوف مسيئا فيستعتب
ويتوب  ،اغبياة فيها خَت للمؤمن إف كاف ؿبسنا ومستقيما ازداد إحسانا وعمل صاغبا وقربا  ،وإف كاف
مسيئا فإنو يستعتب  ،يتوب  ،يسأؿ ربو العفو واؼبغفرة  ،ينيب إىل ربو ىذا ليس ُب طلب اؼبوت ؛ وؽبذا
جاء ُب الدعاء  :واجعل اؼبوت راحة يل ما قاؿ  -يعٍت  -وأمتٍت  ،ال  ،قاؿ  :واجعل اؼبوت  ،أي إذا أمتٍت
اجعل اؼبوت راحة يل من كل شر  ،ىذا من األدعية النبوية النافعة اللهم اجعل اغبياة زيادة يل ُب كل خَت ،
واجعل اؼبوت راحة يل من كل شر سبحاف اهلل .

ٔ  -سورة األنبياء آية .ٛٗ- ٖٛ :
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وليس من سبٍت اؼبوت دعاء نيب اهلل يوسف  )ٔ(     بل ىذا
من باب سؤاؿ حسن اػباسبة  -يعٍت  -توفٍت على اإلسبلـ  - ،يعٍت  -إذا توفيتٍت توفٍت على اإلسبلـ
 

(ٕ)

وىكذا السحرة ؼبا دعوا قالوا       

(ٖ) ابتلوا  ،ولكن قوؽبم  )ٗ(   ليس سبٍت للموت ؛ بل سؤاؿ حسن اػباسبة  - ،يعٍت
 ثبتنا على اإلسبلـ حىت مبوت عليو  )٘(       اللهم صلوسلم على سيدنا ؿبمد وتوفنا مسلمُت .
قاؿ  -عليو الصبلة والسبلـ ُ -ب حديث أنس ىذا  " :فإف كاف ال بد " ؟ يعٍت  :إذا صار ىناؾ
ضعف الصرب  ،وإف كاف ال بد من سبٍت فليفوض العبد األمر إىل اهلل " فإف كاف ال بد متمنيا " ما ىو بصابر
فل يقل  :اللهم أحيٍت إذا كانت اغبياة خَتا يل  ،وتوفٍت إذا كانت الوفاة خَتا يل اللهم أحيٍت ما دامت
اغبياة خَتا يل تفويض  ،ما يدري إيش اػبَتة فيفوض األمر  ،يقوؿ  :يا رب أحيٍت ما علمت اغبياة خَتا يل
 ،وتوفٍت إذا كانت الوفاة خَتا يل  ،خبلص اآلف ىل سبٌت اؼبوت ؟ ال  ،فوض األمر وسأؿ ربو اػبَتة  -يعٍت
 يبكن باللغة العامية يقوؿ " اهلل ىبتار لنا اػبَتة " ...اآلف يقوؽبا الناس يقوؽبا بعض الناس اهلل ىبتار يلاػبَتة  -يعٍت  -اغبياة ؽبم اهلل ىبتار يل اػبَتة ىذا  -يعٍت  -يتضمن " أحيٍت ما علمت اغبياة خَتا يل ،
وتوفٍت إذا كانت الوفاة خَتا يل " .
جاء ُب حديث أف سؤاؿ  -يعٍت  -اؼبوت إذا خشي اإلنساف على نفسو  -يعٍت  -وخشي على دينو
كما ُب الدعاء اؼبأثور وإذا أردت بعبادؾ فتنة فاقبضٍت إليك غَت مفتوف  -يعٍت  -ىذا فيو  -يعٍت  -سؤاؿ
وسبٍت اؼبوت عندما يكوف على دينو خطر يقوؿ  " :إذا أردت بعبادؾ فتنة فاقبضٍت إليك غَت مفتوف " ىذا
ٔ -سورة يوسف آية . ٔٓٔ :
ٕ  -سورة يوسف آية .ٔٓٔ :
ٖ -سورة األعراؼ آية . ٕٔٙ :
ٗ  -سورة األعراؼ آية .ٕٔٙ :
٘ -سورة األعراؼ آية . ٕٔٙ :
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فيو تفويض وسؤاؿ للعافية  -يعٍت  -من الفنت اليت تضل هبا العقوؿ ويضل هبا الناس فتنة ُب الدين وامتحانا
ُب الدين  ،لكن لعل أوىل من ذلك سؤاؿ الثبات يسأؿ اإلنساف ربو الثبات دائما " يا مقلب القلوب ثبت
قليب على دينك " كما كاف النيب يدعو هبذا كثَتا اللهم مقلب القلوب ثبت قليب على دينك ىذا دعاء
عظيم  ،اؽبج هبذا الدعاء دائما وُب دعاء الراسخُت ُب العلم       

 )ٔ(          اهلل أكرب  ،نعم يا شيخ .

فتنة الدنيا والنساء
وعن أيب سعيد اػبدري  -رضي اهلل تعاىل عنو  -قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  إف الدنيا حلوة خضرة ،
وإف اهلل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملوف  ،فاتقوا الدنيا  ،واتقوا النساء فإف أوؿ فتنة بٍت إسرائيل كانت
ُب النساء رواه مسلم .
اهلل أكرب ُ ،ب ىذا اغبديث ىبرب النيب  عن أمر ىو معروؼ لكن يريد أف يبهد لو أف يبهد هبذا ؼبا
بعده إف الدنيا حلوة خضرة  -يعٍت  -دبا فيها من متع ولذات وشهوات من مطاعم ومشارب ومبلبس
ومناكح ومساكن ومراكب وترؼ وفرج أنواع وأمواؿ " الدنيا حلوة "  -يعٍت  -مذاقها حلو  ،ىذا تعبَت عن
اؼبذاؽ  ،وىو من اؼبذاؽ  ،منها ما ىو  -يعٍت  -الذوؽ حباسة الفم من اؼبآكل واؼبشارب اغبلوة اللذيذة ،
وُب ذوؽ عقلي  -يعٍت  -كل ما  -يعٍت  -وببو اإلنساف من ملذات الدنيا ىو هبد لو طعما ُب نفسو ،
ألف الذوؽ ُ ،ب ذوؽ حسي وىو ما يدرؾ بالفم  ،وذوؽ معنوي عقلي وىو يدرؾ  -يعٍت  -بالعقل  ،كما
ُب ذوؽ اإليباف ذاؽ طعم اإليباف من رضي باهلل ربا وباإلسبلـ دينا ُب اغبديث ثبلثة من كن فيو وجد هبن
حبلوة اإليباف وحىت األمور اؼبكروىة ؽبا ذوؽ مر      

 " )ٖ(       )2(   الدنيا حلوة "
ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٛ :
ٕ -سورة النحل آية . ٕٔٔ :
ٖ  -سورة الدخاف آية .ٜٗ :
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ىذا تعبَت عن لذة الدنيا  - ،يعٍت  -الدنيا لذيذة مذاقها حلو ربلو لسائر الناس   
        

(ٔ)

وقولو " خضرة " ىذا تصوير لرونقها وهبرجها ومظهرىا  ،مظاىر جذابة     

 )ٕ(       زىرة مثل اآلف الفتنة الكربى وىي اغبضارة العصرية
 ،ىذا االزدىار  ،ازدىار اغبضارة  ،ازدىرت ببلد أوربا وأمريكا  ،والببلد الغربية فيها ازدىار وأعقبهم اهلل
االهنيار والدمار  " ،خضرة " وؽبذا كاف فيها فتنة ؽبم أوجبت ؽبم غرورا واستكبارا ونسيانا لرب العاؼبُت ،
وأوجبت لكثَت من اؼبسلمُت انبهارا وإعجابا وتشبها واتباعا واقتفاء آلثارىم إعجابا  ،اآلف  -دوؿ إيش -
دوؿ الكفار  ،شو اظبها ؟ اغبضارة والتقدـ والرقي  ،كلمات تبجيل  ،وىم شعوب االكبطاط والسقوط
والبهيمية ىم السفلى أحط من اغبيواف ُب أخبلقياهتم  ،يتمثل ىذا ُب منهجهم ُب اعبنس حيوانية  ،أشد ،
أخس من اغبيواف  ،أخس من اغبمر والكبلب والقردة واػبنازير  ،كبلب  ،اهلل تعاىل يقوؿ    :


(ٖ)

ظباىم دواب ،شر الدواب  ،وقاؿ  )ٗ(   :كاألنعاـ   

 )٘(  وقاؿ  )ٙ(  بس اؼبسألة فيها أكل ومتع  - ،يعٍت  -يسافروف ويتناكحوف
ويتمتعوف ويأكلوف بس ىذه حياهتم  )ٚ(       ما

ٔ -سورة آؿ عمراف آية . ٔٗ :
ٕ  -سورة طو آية .ٖٔٔ :
ٖ -سورة األنفاؿ آية . ٕٕ :
ٗ  -سورة األعراؼ آية .ٜٔٚ :
٘ -سورة األعراؼ آية . ٜٔٚ :
 - ٙسورة ؿبمد آية .ٕٔ :
- ٚسورة ؿبمد آية . ٕٔ :
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قاؿ سبحانو يأكلوف بس ؛ كبل فاؼبؤمن والكافر كلهم يأكلوف  ،لكن ىؤالء يأكلوف كما تأكل األنعاـ
   

(ٔ)

اؼبهم الدنيا حلوة خضرة جذابة  ،قاؿ  وإف اهلل مستخلفكم فيها مستخلفكم يعٍت  :هبعلكم
خبلئف الناس  ،ىبلف بعضهم بعضا  ،كل جيل ىبلف الذي قبلو " خبلئف "   

 )ٕ(       ال إلو إال اهلل  ،وإف اهلل مستخلفكم فيها
ىذه الدنيا اآلف دبا فيها من قصور وثروات وأمواؿ وغَتىا ؼبن كانت ؟ كانت عبيل سابق  ،انتقلت إىل من
بعدىم ؟ وىكذا جيل بعد جيل تنتقل فناظر كيف تعملوف إذف ىذا االستخبلؼ لبلبتبلء ليظهر من يتقي
اهلل فيها ومن يشكر اهلل على ما آتاه  ،ومن يقًت ويكفر  ،وإف اهلل مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملوف
فاآليات ُب ىذا اؼبعٌت كثَتة ُب أمر االبتبلء         
            
 

(ٖ)

سنة االبتبلء سنة كونية ُب ىذا العامل  ،االبتبلء     

      

(ٗ)

يظن ما أوٌب أنو كرامة   

        

ٔ  -سورة ؿبمد آية .ٕٔ :
ٕ -سورة األنعاـ آية . ٔٙ٘ :
ٖ  -سورة العنكبوت آية .ٖ-ٕ :
ٗ -سورة الفجر آية . ٔ٘ :
٘  -سورة الفجر آية .ٔ٘ :
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(ٔ)

ال  ،الغٌت والفقر والشدة والرخاء كل ذلك ابتبلء  ،نبلوكم

هبذا وىذا        

(ٕ)

وإف اهلل مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملوف  ،فاتقوا الدنيا ليس اؼبراد اتقوىا يعٍت اتركوا الدنيا
وانفضوا أيديكم منها  ،ىذا غَت وارد ال شراعا وال عقبل ؛ لكن احذروا من االغًتار هبا  ،احذروا من اإليثار
ؽبا         

(ٖ)

ال تطمئنوا هبا كما

اطمئن هبا الكفار          
     

(ٗ)

احذروا  ،اتقوا الدنيا واالغًتار هبا  ،ال تغرنكم فتغفلوا

عما خلقتم لو وتضيعوا أمر اهلل وتنسوا أنفسكم  ،اتقوا الدنيا  :احذروىا  ،وىذا فبكن مع أنك تسعى فيها
وتكتسب الرزؽ وتطلب الرزؽ اغببلؿ  ،طلب الرزؽ اغببلؿ والسعي منو ما ىو واجب  ،ومنو ما ىو
مستحب  ،ومنو ما ىو مباح  ،ومنو ما ىو حراـ  :طلبو بالطرؽ احملرمة واؼبكاسب احملرمة فاتقوا الدنيا اتقوا
شهواهتا احذروا أف ذبركم شهواهتا إىل ما حرـ اهلل فتكسبوا اؼباؿ اغبراـ وسبنعوا الواجب ىذا كلو من فتنة
الدنيا  ،منع الواجب وطلب اغبراـ كلو من فتنة الدنيا ومن إيثار الدنيا .
ٍب قاؿ واتقوا النساء سبحاف اهلل  - ،يعٍت  -كل شهوات الدنيا ؾبملة ُب قولو فاتقوا الدنيا وفتنة النساء
داخلة ُب شهواهتا كما قاؿ اهلل سبحانو       
    

(٘)

األرصدة  ،قناطَت الذىب والفضة اليت يتنافس

فيها الناس        
ٔ -سورة الفجر آية . ٔٙ :
ٕ  -سورة األنبياء آية .ٖ٘ :
ٖ -سورة لقماف آية . ٖٖ :
ٗ  -سورة يونس آية .ٚ :
٘ -سورة آؿ عمراف آية . ٔٗ :
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 )ٔ(  واآلف حل ؿبل اػب يل واإلبل السيارات واؼبراكب الفخمة والباىرة الفارىة كلها  ،اتقوا الدنيا
 ،اتقوىا يعٍت  :احذروا االلبداع واالغًتار هبا .
ٍب قاؿ  :واتقوا النساء ىذا زبصيص بعد تعميم ؛ ألف فتنة النساء أعظم فتنة  ،أعظم فنت الدنيا ىي
فتنة النساء  ،ىذا باعتبار العموـ  ،باعتبار الغالب فتنة النساء أعظم فتنة  ،شهوة النساء وحب النساء ىو
 -يعٍت  -أشد ما تكوف      

(ٕ)

صدر ما ذكر من حب

الشهوات صدرىا بالنساء  )ٖ(       إىل آخره وىذا
أمر  -يعٍت  -يدركو اؼبتدبر للواقع  ،والرسوؿ علل قاؿ  :فإف أوؿ فتنة بٍت إسرائيل كانت ُب النساء بنو
إسرائيل ابتلوا وأوؿ فتنة  -يعٍت  -أوجبت ؽبم االكبراؼ ىي فتنة النساء  ،أوؿ فتنتهم بالنساء  ،وفتنة
النساء  -يعٍت  -من ناحية الرغبة اعببلية ُب االستمتاع هبن عرب عنها  -يعٍت  -باؼبيوؿ اعبنسي  ،ويتعلق
بظلمهن فالبشر يضلوف بفتنة النساء إما بظلمهن بظلم النساء أو باالستمتاع هبن وطلبهن بالطرؽ اغبراـ ،
اهلل خلق النساء للرجاؿ          
وخلق آدـ وخلق لو زوجة       

(٘)

(ٗ)

لكنو تعاىل جعل

النساء فتنة للرجاؿ  ،وأىل اعباىلية كانوا  -يعٍت  -واقعُت بفتنة النساء من الوجهُت بظلم النساء وبالفجور
هبن وبالزنا هبن ىذا وىذا  ،وىكذا ُب ىذا العصر فتنة النساء ُب ىذا العصر أشد من ذي قبل  - ،يعٍت -
ما ذكره الرسوؿ قاعدة عامة ولكنها ُب بعض األعصار وُب بعض الببلد تكوف الفتنة  -تكوف  -أعىت ،
واآلف ُب ىذا العصر فتنة النساء أعىت من ذي قبل  ،وجاء ُب اآلثار أف النساء حبائل الشيطاف يصطاد هبن
الرجاؿ  ،وىذا معروؼ ُب التاريخ وُب كبلـ اغبكماء وُب اآلثار أف النساء حبائل  -يعٍت  -حبائل الشيطاف
ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٔٗ :
ٕ -سورة آؿ عمراف آية . ٔٗ :
ٖ  -سورة آؿ عمراف آية .ٔٗ :
ٗ -سورة الروـ آية . ٕٔ :
٘  -سورة النساء آية .ٔ :
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يصطاد هبن الرجاؿ ويوقعهم ُب الشباؾ ُب اغبراـ  ،وىذا ىو جار  ،وؽبذا استغل شياطُت اإلنس بوحي من
شياطُت اعبن استغلوا اؼبرأة ُب ىذا العصر ُب إفساد اؼبسلمُت فأرادوا نقل حياهتم البهيمية  -نفس الكفار -
أرادوا نقل حياهتم البهيمية ُب أمر اؼبرأة وفيما يتعلق باعبنس  -أرادوا نقل ىذا الوباء  -إىل ؾبتمعات
اؼبسلمُت  ،وفعبل بسبب ضعف اؼبسلمُت ُب إيباهنم وُب علمهم  ،وبسبب  -يعٍت  -فساد األحواؿ  -يعٍت
 صار  -يعٍت  -بسبب أيضا ما جرى على أيدي الكفار من ىذه اغبضارة افتنت هبم اؼبسلموف وصارواينقلوف من عندىم فبا يضرىم من ىذه الدعوات  :االختبلط وعمل اؼبرأة وتربج اؼبرأة  ،اآلف ُب أكثر العامل
اإلسبلمي قد  -يعٍت  -قبح الكفار وبلغوا قدرا كبَتا وال يزالوف ما يريدوف أف يبقى شيء من معامل  -يعٍت
 الطهر والكرامة ُب ؾبتمعات اؼبسلمُت  ،وىذه الببلد بالذات اآلف ىي اؼبستهدفة بالدرجة األوىل ألهناأفضل العامل اإلسبلمي على اإلطبلؽ فهي اآلف مستهدفة  -يعٍت  -لتستشري ُب ىذه الببلد فتنة اؼبرأة ،
وفعبل اآلف الفتنة تستشري كالنار اؼبشتعلة ُب اؽبشيم  - ،يعٍت  -فتنة النساء ُب ىذه الببلد تتزايد اآلف تزيد
 ،فاالختبلط موجود  -يعٍت ُ -ب ميادين وُب قطاعات معروفة ُ :ب اػبطوط ُ ،ب اإلعبلـ ُ ،ب الصحة ،
ىذا خبلص  -يعٍت  -مضى عندىم مضى  ،وىكذا أيضا يراد أنو ما يبقى ثقب إال وتكوف اؼبرأة مع الرجل
جنبا إىل جنب ىذا ىو اؼبطلب.
نسأؿ اهلل أف يرد كيد ا لكافرين واؼبنافقُت والفاسقُت واعباىلُت  ،وأف يعصمنا وإياكم من مضبلت الفنت
ما ظهر منها وما بطن  ،شوفها ُب كل شيء صورهتا ُب الصحف ُ ،ب اجملبلت ُ ،ب اإلعبلـ كلها من أجل
إيثارة فتنة اؼبرأة  ،اإلعبلـ  ،القنوات احمللية والقنوات األجنبية البعيدة كلها تشتغل  -يعٍت  -العنصر النسائي
ىذا ىو الوسيلة لًتويج ىذا اإلعبلـ  ،عنصر اؼبرأة  ،ما ُب إعبلـ اآلف مطهر إال قناة اجملد ىي الوحيدة اآلف
اليت  -يعٍت  -سلمها اهلل من وباء ىذه الفتنة  ،كل الباقي خبلص عنصر اؼبرأة ال بد منو  ،ما يبكن أف
يستغٍت اإلعبلـ عن عنصر اؼبرأة ؛ ألنو إعبلـ غريب ؾبتلب بشروره وقوانينو ومساوئو وخبائثو كلها  ،ال إلو إال
اهلل  ،نسأؿ اهلل السبلمة والعافية  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على رسولو وآلو وصحبو وسلم .
أحسن اهلل إليكم  ،فضيلة الشيخ ىذا يقوؿ  :أنا أعمل ُب بلدي عند رجل نصف مالو من الربا  ،وأنا
أشارؾ معو ُب التجارة  ،ولكٍت ال أشهد وال أكتب وال أشارؾ ُب أخذ الربا  ،فهل هبوز يل ذلك ؟
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كيف كيف تكوف تشارؾ ؟ يعٍت  :ما فهمنا سؤالك  ،كيف تكوف شريكو وال تشاركو ُب تعاملو بالربا
؟ إذا كاف األمر كما تصور فغاية األمر أف نقوؿ  :أوىل لك أف تشارؾ  -يعٍت  -رجبل  -يعٍت  -يعينك
على االحًتاس من اؼبكاسب احملرمة ومن الربا  ،فإذا كنت أنت ال تشهد ربا وال تكتسب ربا وال يكوف لك
نصيب من األرباح الربوية اليت يدخل فيها فأرجو أنو ال  -يعٍت  -غاية األمر  ،أوىل لك أف زبتار شريكا
ىو خَت منو .
نعم
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :يا شيخ والدي مصاب بشلل نصفي ويطلب مٍت أف أحلق غبيتو  ،فهل
أعمل ذلك ؟
ال حوؿ وال قوة إال باهلل  ،إنا هلل وإنا إليو راجعوف  ،نسأؿ اهلل أف يهديو ويشفيو  ،ال  ،عظو ويتوالىا
غَتؾ  ،عظو وذكره  ،قل لو أنا ال أتوىل ىذا  - ،يعٍت  -يبدو من سؤالك أنو كاف قبل أف يصاب كاف من
عادتو أف وب لق غبيتو وبعد ما أصيب أصبح ال يقدر على أف يتوىل ىذا بنفسو  ،ىذا فبا يظهر من السؤاؿ ،
واعبواب ىو كما ظبعت .
نعم
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :الرجل الذي يطلب من صاحب القرب أف يبعد عنو اؼبصائب وىو جاىل ُب
ذلك  ،فما حكم ىذا الرجل؟
اهلل أعلم  ،ىذا شرؾ ظاىر  ،وربك أعلم .
نعم
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :ما الراجح ُب الشماغ والبشت  ،ىل تكفي ُب الصبلة أـ ال ؟
ما تكفي اترؾ نفسك على ما ىي عليو ال تروح تنسف البشت الشماغ احًتازا  ،ال  ،اسجد أمرت أف
أسجد على سبعة أعظم وال أكف شعرا وال ثوبا ؛ لكن إذا كاف البشت مثبل أنو يبكن يصَت لو تركتو صار
ربت اللي على يبينك  -يعٍت  -تكفو ربتك بس  ،وما معٌت تكفو حىت يقع على األرض وال شيء من
ىذا القبيل  ،ال تكفو  -يعٍت  -أنو يصَت يتأذي بو غَتؾ أو تتأذى أنت تكن مثبل البشت من شأنو أنو
ينتشر فلو تركتو وقعت أطرافو ربت من عن يبينك ومشالك ؛ لكن لو كنت تصلي وحدؾ خبلص اسجد
وخلي جبهتك على ما بعدىا .
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نعم
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :أرتكب معصية ٍب أتوب إىل اهلل ٍب أرتكب أخرى ٍب أتوب  ،ما نصيحتكم
يل ؟ وجزاكم اهلل خَتا .
نصيحيت جاىد نفسك  ،استمر ُب اعبهاد وسل ربك الثبات .
نعم
يقوؿ  :ىل هبوز التسمية بالعبد هلل والعبد الكرًن ؟
ما فيها ما يصَت العبد الكرًن العبد هلل  ،ال  ،ىذا اآلف يتونبو بعض الناس إذا صار اسم العائلة فبلف
ابن عبد الرزاؽ يقولوف العبد الرزاؽ  ،ىم يريدوف العبد الرزاؽ ىم يريدوف ؿبمد العبد الرزاؽ  -يعٍت  -دبعٌت
آؿ عبد الرزاؽ  -يعٍت ُ -ب لفظو يوىم أنو الرزاؽ  ،ال  ،فاألمر ُب ىذا واسع  -يعٍت  -اللجوء إىل العائلة
ىؤالء اعبماعة تقوؿ آؿ عبد الرزاؽ وىؤالء تقوؿ العبد اهلل  -يعٍت  -آؿ عبد اهلل نعم مثل ما نقوؿ احملمد
آؿ ؿبمد .
نعم
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :ما حكم قوؿ ىذه العبارات  :شاءت األقدار أو تدخلت قدرة اهلل ؟
غلط تدخلت  ،قل  :ىذا بقدرة اهلل ودبشيئة اهلل وبقدر اهلل .
نعم
يقوؿ  :أحسن اهلل إليكم  ،انتشرت الدعوة إىل تقارب األدياف .
من يعتقد أنو ينبغي التسامح والتقارب بُت األدياف ومداىنة  -يعٍت  -اؼبسلم للكفار وأف كبل منهم
على دينو  ،ىذه دعوة كاف رة  ،كفر من يقوؿ إف دين اإلسبلـ ودين اليهودية ينبغي أننا ما يكوف فيما بيننا
خبلؼ ألهنم ىم ينتسبوف ؼبوسى وىذا لعيسى وكبن حملمد فهذه الدعوى كافرة  ،ىذه دبعٌت التقارب  -يعٍت
 ىي تقارب تؤدي أو يراد هبا إما زبفيفا للفظ أو يراد أهنا تكوف إىل وحدة األدياف وحدة .نعم
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ ىل صوت اؼبرأة عورة ؟

47

شرح جوامع األخبار
صوت اؼبرأة فيو فتنة ؛ لكن ما ىو دبعٌت عورة أنو ما هبوز ؽبا أف تكلم أحدا  ،النساء كن يسألن الرسوؿ
ويسألن غَته وكن يشًتين ويبعن  ،لكن اهلل أدب نساء النيب بقولو    

(ٔ)

يك وف كبلـ اؼبرأة إذا تكلمت مع الرجل ُب حدود اغباجة وبأسلوب ليس فيو خضوع ورخاوة ورخامة
وخضوع ؛ بل ىو قوؿ وسط ليس فيو خشونة وبشاعة وشيء كذا وليس فيو خضوع  

 )ٕ(          ىذا أدب .
نعم
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ ىناؾ بعض القنوات تعلم النساء قراءة القرآف فتتلو اؼبرأة القرآف  ،فتخرج ُب
القنوات الفضائية  ،ويصحح الشيخ القراءة .
ىذا من خداع أصحاب القنوات  ،ليس ىذا طريق تعليم وال ينبغي  ،ينبغي تعلم القرآف من أصوات
الرجاؿ  ،صوت اؼبرأة لو مزية ؟  -يعٍت  -ما يعلم اؼبرأة إال اؼبرأة  ،ىذا وُب أشرطة وُب إذاعات قرآف فبكن
أف تتعلم  ...فليأتوا برجل يعلمونو  ،لوال أف األمر فيو مكر  ،ىذا مكر أو جهل  ،سبحاف اهلل  ،وما ىي
ىذه القنوات يا صاحب السؤاؿ ؟ ما ىي القناة اليت تعلم القرآف بصوت امرأة ؟ السائل ما ىو موجود  ،يا
شيخ يقوؿ  - :يعٍت  -تتصل اؼبرأة ويصحح الشيخ القراءة  - ،يعٍت  -امرأة تتصل والشيخ ىو الذي
يصحح القراءة  ،يعٍت ما ُب امرأة تقرأ  ،امرأة تقرأ  ،ولكن ىي اؼبتصلة يا شيخ  ،الشيخ ىو اللي يصحح ،
إي ىذا ما ىو طريق  ،ىذا أسلوب ساذج  ،يصحح  ،ىي أصبحت ما تقرأ على الشيخ أصبحت تقرأ
عاؼبيا  ،صوهتا زين وال ما ىو زين  ،ضحكتكم ما شاء اهلل اآلف ال تستبعد أهنم  -يعٍت ُ -ب بعض
القنوات هبيبوا النساء يرتلن  - ،يعٍت  -بدال أف هبيبوا عبد الباسط هبيبوا سارة .
نعم
شيخ يقوؿ  :ما حكم تسمية اؼبولودة بود ومبلؾ ؟

ٔ -سورة األحزاب آية . ٖٕ :
ٕ  -سورة األحزاب آية .ٖٕ :
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ال أدري  ،ترؾ ىذه األظباء ود خوفا أف تصَت ودا وسواعا  ،واهلل ما أدري عنها  ،أو يعٍت تكلفات ،
ومبلؾ يا ىذا الظاىر أنو اسم دبعٌت ملك  ،عند النصارى يسموف اؼبلك اؼببلؾ  ،رأى اؼببلؾ  ،واهلل أعلم ،
وصلى اهلل على ؿبمد .
أحسن اهلل إليكم  ،وأثابكم ونفعنا بكم وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو .
اغبمد هلل  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو .
باألمس قرأنا حديث أيب سعيد اػبدري  أف النيب  قاؿ  :الدنيا حلوة خضرة وتصورنا  -يعٍت -
داللة ىاتُت الكلمتُت "حلوة خضرة"  ،وُب اغبقيقة فاتٍت التذكَت بأف ىذه اغببلوة فبزوجة أو مطبوعة بغاية
اؼبرارة مهما يستلذ من ىذه الشهوات فإف عواقبها بالنسبة ألكثر الناس حسرات   
  

(ٔ)

ىذه الدنيا اؼباؿ واألوالد        

(ٕ)

عذاهبا معجل            

 )ٖ( فهي ُب مظهرىا خداعة وفاتنة  ،الدنيا ؽبا  -يعٍت  -تشبو بالربؽ اػبلب  -يعٍت  -الربؽ الذي ال
يعقبو غيث وال مطر .
واهلل تعاىل صور لنا أيضا منتهى ىذه الدنيا وأهنا مثل الغيث  ،اؼباء النازؿ  ،ىبرج اهلل بو ما شاء من
أنواع النبات وأنواع الزىور وأنواع اؼبناظر البهية ٍب ينتهي إىل أف يصَت يستحيل  ،تتغَت األلواف وتذىب ىذه
البهجة            

 )ٗ(      انتهى  ،وضربت ؽبا األمثاؿ كثَتا ُب القرآف  ،كثَتا ما
يشبهها اهلل بالغيث هبا اؼبطر هبا النبات        
ٔ -سورة التوبة آية . ٘٘ :
ٕ  -سورة التوبة آية .٘٘ :
ٖ -سورة التوبة آية . ٘٘ :
ٗ  -سورة الكهف آية .ٗ٘ :
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(ٔ)

انظر إىل صورة الربيع إذا جاءت سنة ربيع

وازدىرت الفلوات والصحاري بالنباتات كيف تنتهي ؟  -يعٍت  -صورهتا األوىل صورة هبيجة جذابة خضرة
 ،وبعد ذلك تستحيل إىل غربة إىل ىشيم يابس يقوؿ اهلل      
     

(ٕ)

ومن صور ازدىار الدنيا ىذه اغبضارة اليت أنا أشرت إليها

باألمس  ،اآلف الدنيا هبذه اغبضارة فيها ازدىار  ،ازدىار ىائل  -يعٍت  -الكفار الذين جرت على أيديهم
ىم اآلف ُب قمة من االغًتار  ،واؼبسلموف اعبهبلء ُب غاية من االنبهار  ،ولكن وهلل اغبمد ىذا ال يغًت بو
أولو األبصار أبدا  - ،يعٍت  -يدركوف حقيقة ىذه الدنيا وحقيقة ىذه اغبضارة وأهنا هبرج مآؽبا إىل الدمار
ولعل بعضها يدمر بعضا  ،ىي اآلف ىي من وسائلها أسلحة الدمار  ،فردبا كانت سبلحهم يكوف ىو
األداة اليت وبلها اهلل هبم  ،ىي األداة اليت يدمرى م اهلل هبا  ،بسبلحهم  ،وىو قادر على أف يدمرىم دبا شاء
من خسف وكسف تنزؿ عليهم من السماء  ،فاحذروا وحذروا من اإلعجاب هبؤالء الكفرة ومن االغًتار دبا
أجرى اهلل على أيديهم من ىذه اؼبخًتعات والكشوفات والوسائل  ،ىذا كلو بقدر اهلل وحكمة اهلل ُب ذلك
اغبكمة العامة ى ي االبتبلء والفتنة  ،فتنة للجميع فتنة للكفار وفتنة للمسلمُت  ،اؼبهم أف اغببلوة واػبضرة
تعود إىل مرارة وحسرة أبدا  ،واػبضرة تذىب إىل كدرة وغربة وتستحيل وتنقلب األمور  ،حىت أنو يضرب
اؼبثل  - ،يعٍت  -جاء ُب السنة  ،اقرءوا ُب كتاب ابن القيم ُب آخره استعراض لبعض ما ورد  -يعٍت  -ما
ضرب للدنيا من األمثاؿ ُب عدة الصابرين  ،جاء ضرب اؼبثل ؽبا دبا يأكلو اإلنساف  ،ما الذي يأكل
اإلنساف  ،اإلنساف يأكل األطعمة اعبديدة  ،انظر كيف تكوف اؼبائدة  ،األلواف واغبلويات والفواكو واػبضر

ٔ -سورة يونس آية . ٕٗ :
ٕ  -سورة يونس آية .ٕٗ :
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ىذا مثل للدنيا  ،ماشي  ،ماذا ينتهي إليو ىذا  ،خبلص  ،ىذا وين يروح  ،وين يصَت  ،وإيش ينتهي إليو ،
إىل ما تعلموف .
عرفتم إيش ينتهي إليو بس أخشى أف بعضكم  ،إيش ينتهي إليو  :للبوؿ والغائط  ،كلكم تكونوا
فانبُت  ،نعم .

شعب اإليمان

بسم اهلل الرضبن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت  ،قاؿ -
رضبو اهلل تعاىل -
عن أيب ىريرة  -رضي اهلل تعاىل عنو  -قاؿ رسوؿ اهلل  اإليباف بضع وسبعوف أو بضع وستوف شعبة
 ،أعبلىا قوؿ ال إلو إال اهلل  ،وأدناىا إماطة األذى عن الطريق  ،واغبياء شعبة من اإليباف متفق عليو .
اغبمد هلل  ،ىذا اغبديث ىو من أدلة أىل السنة على أف األعماؿ من اإليباف خبلفا للمرجئة الذين
يقولوف  :اإليباف ىو التصديق وأف األعماؿ ليست من اإليباف  ،نص صريح  ،اسم اإليباف عند اإلطبلؽ ،
إذا أطلق اسم اإليباف فإنو يشمل صبيع أمور الدين  ،ولكن اإليباف يأٌب ُب النصوص تارة مطلقا  ،يعٍت :
يذكر مفردا كما ُب ىذا اغبديث  ،وتارة يذكر مقرونا باإلسبلـ  ،فإذا جاء مقرونا باإلسبلـ فإف اإلسبلـ
يفسر باألعماؿ الظاىرة واإليباف باالعتقادات الباطنة  ،كما ُب حديث جربيل ُ ،ب حديث جربيل الرسوؿ
فسر اإلسبلـ بدعائمو اػبمس ومبانيو اػبمس  ،وفسر اإليباف بأصوؿ اإليباف الستة  ،أما ُب ىذا اغبديث
فقد جعل اسم اإليباف للكل  " :اإليباف بضع " والبضع  :ىو ما بُت الثبلثة إىل العشرة  ،أو ما بُت الثبلثة
والعشرة  -يعٍت  -من الثبلثة إىل التسعة بضع  ،بضع وسبعوف أو بضع وستوف ىذا شك  ،وُب بعض
الروايات بدوف شك "بضع وستوف شعبة" شعبة يعٍت  :قطعة  ،شعب شعب  -يعٍت  -مثل شعب الشجرة
وأغصاف الشجرة  ،واإلسبلـ جاء واإليباف أو كلمة التوحيد جاء تشبيها بالشجرة  ،الشجرة ذات الفروع
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 )ٔ(      شعب اإليباف شامل لكل شرائع اإليباف الظاىرة والباطنة  ،على ما
بينها من تفاضل  ،واغبديث فيو التنصيص على أف بعضها أفضل من بعض  ،أعلى ىذه الشعب  :ال إلو
إال اهلل  ،وأدناىا  :إماطة األذى عن الطريق  ،ونفس إماطة األذى عن الطريق ىو بعضها أفضل من بعض
 - ،يعٍت  -اللي يزيل شوكة أو حجر ما ىو مثل من يزيل أشواؾ كثَتة ويزيل  -يعٍت  -القذارة عن طريق
اؼبسلمُت كثَتا  ،لكن ىذا اعبنس  ،جنس إماطة األذى عن الطريق بالقياس إىل غَتىا من شعب اإليباف
أدناىا ىي أقل  ،أدناىا ىي إماطة األذى عن الطريق .
فأعلى ىذه الشعب ال إلو إال اهلل  ،أما ال إلو إال اهلل فهذه أصل للدين  ،دين اإلسبلـ  ،أصل دين
الرسل كلهم من أوؽبم إىل آخرىم أصل دينهم  :ال إلو إال اهلل  ،ىذه الكلمة اؼبتضمنة للكفر بالطاغوت
واإليباف باهلل  )ٕ(         ىذه
الكلمة ىي تفسَتىا  )ٖ(       :ىذه الكلمة تفسَتىا  :
     

(ٗ)

 )٘(        ىذا تفسَت ال إلو إال

اهلل  ،ألهنا مركبة من نفي وإثبات  ،ال إلو  - ،يعٍت  -ال معبود  ،اإللو ُب اللغة  :ىو اؼبعبود  ،مثل كتاب
دبعٌت مكتوب  ،إلو دبعٌت مألوه  ،ال معبود ال معبود إال اهلل  ،ىل ُب الدنيا معبودات  ،إي ُب معبودات
كثَتة  ،اؼبشركوف  ،كل طائفة من اؼبشركُت ؽبم معبود  ،والنصارى معبودىم الصليب  ،يعبدوف اؼبسيح وأمو
 ،األمة اؼبثلثة الطائفة اؼبثلثة  ،لكن  ،وؽبذا احتاج العلماء عند تفسَت أو ترصبة ىذه الكلمة أف يقولوا  :ال
إلو أي ال معبود حبق  ،ال معبود حبق إال اهلل  ،أما اؼبعبودات بالباطلة فهي كثَتة وكثَتة ما ربصى  ،ما ربصى
 ...اؼبعبودات  ،من اؼبعبودات الكبَتة الظاىرة الشمس والقمر ؽبا عباد  ،واؼببلئكة واألنبياء والصاغبوف ،
وفيو األشجار واألحجار  ،البلت والعزى ومناة  ،معبودات  ،ال معبود حبق إال اهلل  ،اهلل ىو اإللو أي
ٔ -سورة إبراىيم آية . ٕ٘-ٕٗ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٕ٘ٙ :
ٖ -سورة النحل آية . ٖٙ :
ٗ  -سورة األعراؼ آية .ٜ٘ :
٘ -سورة النساء آية . ٖٙ :
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اؼبعبود حبق وحده ال شريك لو  - ،يعٍت  -جاء ُب األحاديث  -أحاديث الًتغيب ُ -ب ىذا النوع من
الذكر  :ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو  ،وحده  ،قاؿ العلماء  :إهنا حاؿ مؤكدة لئلثبات  ،ال شريك لو
 :صبلة ُب موضع نصب على اغباؿ مؤكد للنفي  ،ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو  ،ىذه أعلى شعب
اإليباف عليها مدار دين اإلسبلـ كلو  ،ىذه أصل دين الرسل الذي بعث اهلل بو نوحا فمن بعده إىل إبراىيم

إىل نبينا ؿبمد 

ما داـ  ،فاهلل خلق اػبلق وأرسل الرسل وأنزؿ الكتب لتحقيق ىذه الشهادة  

               
 

(ٔ)

وكم قبد ُب كتاب اهلل  ،كم قبد ىذه الكلمة  -يعٍت  -بألفاظ ـبتلفة كما قلنا 

      


(ٗ)

   

(٘)

(ٕ)

      

   

()ٙ

(ٖ)

  

     

()ٚ

( )ٚكل ىذه الًتصبة ؽبذه الكلمة  ،نفي وإثبات  ،كفر بالطاغوت  ،كفر بكل ما يعبد من دوف اهلل  ،وإيباف
باهلل  ،إيباف بإؽبيتو وربوبيتو  ،وأظبائو وصفاتو  ،ىذه أعلى  ،وُب اإلسبلـ الذي بعث اهلل بو ؿبمدا  -عليو
الصبلة والسبلـ  -يعٍت يقوـ على أساس ىذه الكلمة ؛ ولكن ؽبا رديفة  :أشهد أف ؿبمدا رسوؿ اهلل  ،إذا
نبا شهادتاف جعلهما الرسوؿ شيئا واحدا ُب حديث  :بٍت اإلسبلـ على طبس الشهادتاف واحدة  ،يعٍت
جعلهما أصبل بٍت اإلسبلـ على طبس ىو عد الشهادتُت شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف ؿبمدا رسوؿ اهلل ىذا
واحد ؛ لكن نبا يعٍت عند التفصيل شهادتاف  -الشهادتاف  ، -وؽبذا قاؿ  -عليو الصبلة والسبلـ : -
أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال اهلل وأف ؿبمدا رسوؿ اهلل فهاتاف الشهادتاف عليهما مدار
ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٔٛ :
ٕ -سورة النساء آية . ٖٙ :
ٖ  -سورة األعراؼ آية .ٜ٘ :
ٗ -سورة البقرة آية . ٖٔٙ :
٘  -سورة النحل آية .ٕ :
- ٙسورة الصافات آية . ٖ٘ :
 - ٚسورة النحل آية .ٖٙ :
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شرائع اإلسبلـ كلها  ،عليهما مدار شعب اإليباف كلها  ،عليهما مدار شعب اإليباف كلها  ،البقية  ،بقية
الشعب فروع ؽبذه الكلمة أو ؽباتُت الشهادتُت فروع تتفرع  ،الصبلة الصلوات اػبمس من اإليباف  ،أجل :
     

(ٔ)

أي صبلتكم إىل بيت اؼبقدس  ،الصلوات اػبمس ىي أعلى

وأعظم شعب اإليباف بعد الشهادتُت الصلوات اػبمس  ،الزكاة من اإليباف  ،الصياـ  :صياـ رمضاف من
اإليباف  ،اغبج من اإليباف  ،اعبهاد ُب سبيل اهلل من اإليباف  ،األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر من اإليباف ؛
وؽبذا صنع البخاري ُب كتاب اإليباف ترصبة  ( :باب الصبلة من اإليباف )  ( ،باب إطعاـ الطعاـ من اإليباف
)  ( ،باب الصياـ من اإليباف )  ،وىكذا وىكذا كأنو يشرح ىذا اغبديث هبذه الًتاجم .
شعب  ،شعب  -سبحاف اهلل  -باب إماطة األذى من اإليباف  ،اغبيا من اإليباف  ،اغبياء  ،اغبياء
خلق يبنع من فعل القبيح ووبمل على الفعل اعبميل  ،ما ىو من اغبيا اػبجل الذي وبمل على ترؾ اعبميل
ىذا خور وخجل  ،ال  ،اغبياء شعبة من شعب اإليباف  ،واغبياء من اإليباف  ،والصرب على األقدار اؼبؤؼبة من
اإليباف  ،والعفو عن اؼبسيء من اإليباف  ،واغبلم واألناة من اإليباف  ،وىكذا وىكذا  ،وعدد ما شئت ،
الذكر  :ذكر اهلل من اإليباف  ،تبلوة القرآف من اإليباف  ،وألف الناس مؤلفات صغَتة وكبَتة ُب تعداد شعب
اإليباف  ،وال قبزـ يعٍت  :وعند التعداد يبكن أف شعب اإليباف تزيد ولكنها صبيع شعب اإليباف إذا فرعناه
ترجع إىل ما ذكره الرسوؿ  ولكن ال بد ُب ىذه الشعب من أف يتحقق فيها ألف ىذه الشعب كلها فروع
لشهادة أف ال إلو إال اهلل وشهادة أف ؿبمدا رسوؿ اهلل  ،فبل بد أف يتحقق ُب كل عمل  ،ال بد أف يتحقق
ُب كل عمل مقتضى الشهادتُت  ،ماذا تقتضي الشهادتاف ؟ ال بد أف يتحقق ُب كل عمل يتقرب بو العبد
إىل ربو من اإلخبلص وىذا مقتضى شهادة أف ال إلو إال اهلل  ،وربقيق اؼبتابعة وموافقة األمر وىو مقتضى
شهادة أف ؿبمدا رسوؿ اهلل  ،صار  -يعٍت  -مقتضى الشهادتُت  -يعٍت  -شامبل وداخبل ُب كل الشرائع
 يعٍت  -لو أي أي شعبة من شعب اإليباف ال تتضمن ىذين األصلُت فإهنا ال تكوف حينئذ من اإليباف التكوف من اإليباف  ،فهذه الشعب ال تكوف من اإليباف إال هبذه اغبجة إال بأف يتحقق فيها مقتضى
الشهادتُت  :شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف ؿبمدا رسوؿ اهلل  ،ؼبا ؟ ؼبا ؟ ودبا فعلت ىذا ؟ دبوجب األمر كما
يقوؿ ابن القيم:
ٔ

-سورة البقرة آية . ٖٔٗ :
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وعب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرضبن غاي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة حب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
وعليهمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك العبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة دائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ذؿ عابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػده نبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا القطبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا دار ...................

حىت قاؿ :
وعب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة الرحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمن غايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة حب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
وعلػيهم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك العبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة دائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
وم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداره ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاألمر أمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر رسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػولو

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ذؿ ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابده نبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا القطبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا دار حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىت قام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت القطب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
ال بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽبوى والػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنفس والشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيطاف

فهذا اغبديث كما قلنا أصل ُب الداللة على أف األعماؿ من اإليباف  ،فاإليباف اسم شامل  ،اإليباف ،
يقوؿ أىل السنة  :اإليباف قوؿ وعمل  ،قوؿ القلب ُب اعتقاده وعمل القلب وقوؿ اللساف وعمل اعبوارح ،
يشمل أربعة  :قوؿ القلب واللساف  -وعمل وقوؿ اللساف  ،وعمل اعبوارح  ،وبعضهم يقوؿ  :قوؿ القلب
واللساف وعمل القلب واللساف واعبوارح  ،قوؿ القلب واللساف  ،قوؿ القلب  :االعتقاد والتصديقات ،
وقوؿ اللساف  :اإلقرار  ،وعمل القلب مثل اغبب واػبوؼ والرجا والتوكل من شعب اإليباف  ،اػبوؼ من
اهلل الرجا التوكل من أعماؿ القلوب  ،اغبب ُب اهلل البغض ُب اهلل من شعب اإليباف  ،وىكذا عدد فاسم
اإليباف شامل لكل ىذه الشعب ُب كل ما تضمنو الدين شامل من اعتقادات ولئليرادات وألعماؿ القلوب
وألعماؿ اعبوارح من صبلة وصياـ وركوع وسجود وتبلوة قرآف ومن األحواؿ النفسية من صرب وحياء وما
وبدث من أخبلقيات كالعفو واغبلم  ،وكلها تندرج ُب اسم اإليباف  ،اسم اإليباف شامل ولكن إذا ذكر
اإليباف واإلسبلـ يفسر اإلسبلـ باألعماؿ واألقواؿ الظاىرة واإليباف بأحواؿ القلوب وأعماؿ القلوب وال
سيما التصديقات وىي االعتقادات  .نعم تفضل .

طرق اتقاء النار
وعن عدي بن حاًب  -رضي اهلل تعاىل عنو  -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  ما منكم من أحد إال سيكلمو
ربو ليس بينو وبينو ترصباف ؛ فينظر أيبن منو فبل يرى إال ما قدـ ،وينظر بُت يديو فبل يرى إال النار تلقاء
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وجهو  ،فاتقوا النار ولو بشق سبرة فينظر  ،فينظر أيبن منو ،فبل يرى إال ما قدـ ،وينظر بُت يديو فبل يرى إال
النار تلقاء وجهو ،فاتقوا النار ولو بشق سبرة ،آآ أظن سقط فينظر  ،فينظر أيبن منو فبل يرى إال ما قدـ،
وينظر أشأـ منو فبل يرى إال ما قدـ ،وينظر بُت يديو فبل يرى إال النار تلقاء وجهو ،فاتقوا النار ولو بشق
سبرة ،فمن مل هبد فبكلمة طيبة متفق عليو.
اهلل اهلل ال إلو إال اهلل  ،عن عدي بن حاًب  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  ما منكم من أحد ما منكم من
أحد  ،ما  :نافية  ،ما منكم من أحد  ،من ىذه يسموهنا  -يسميها النحاة  -زائدة لتأكيد العموـ  -يعٍت
 ما منكم أحد فهذا يساوي كل أحد منكم سيكلمو  ،كل أحد  ،ىذه الصيغة من أعم الصيغ  ،مامنكم من أحد إال سيكلمو ربو  ،سيكلمو ربو  ،يكلمو يعٍت  :خبصوصو  ،ىذا يقتضي منو أنو يكلم الناس
صباعات وفرادى  ،يكلم الرسل         
        

(ٕ)

(ٔ)

يكلم اؼبشركُت

يكلم بعض من شاء

يكلم اؼبسيح           

(ٖ)

يكلم

ويكلم كل واحد وباسبو  -وباسبو  -على ما  -على نعمو على نعمو  -يعٍت  -ما أعطاه من نعم من
السمع والبصر والعقل وما أمده بو من من فبا وبتاج إليو ُب ىذه اغبياة من مطعم ومشرب وملبس ومسكن
يكلمو وُب ىذا داللة على إثبات الكبلـ هلل اهلل يتكلم سبحاف اهلل الصحابة ما كانوا  -يعٍت  -يبكن ما
كانوا يطلقوف هبذا الكبلـ يقولوف إف ىذا اغبديث يدؿ على أف اهلل يتكلم  -يعٍت  -أمر مستقر ُب الفطر
والعقوؿ الكبلـ كماؿ فهل ىبطر ُب قلب عاقل إف اهلل ال يتكلم أعوذ باهلل وؽبذا وؽبذا  -يعٍت  -ذكر اهلل
من وجوه بطبلف عبادة العجل وإؽبية العجل أنو ال يتكلم وازبذ قوـ موسى من بعده من حليهم عجبل
جسدا لو خوار أمل يروا أنو ال يكلمهم وال يهديهم سبيبل ازبذوه وكانوا ظاؼبُت أفبل يروف أال يرجع إليهم قوال
وال يبلك ؽبم ضرا وال نفعا فكونو ال يتكلم ىذا دليل على بطبلف اإلؽبية ما الشيء الذي ال يتكلم ؟ األبكم
ٔ  -سورة اؼبائدة آية .ٜٔٓ :
ٕ -سورة القصص آية . ٕٙ :
ٖ  -سورة اؼبائدة آية .ٔٔٙ :
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اعبماد الصحابة ؼباذا  -يعٍت  -ال قبد ُب كبلمهم اهلل يتكلم اهلل ال يتكلم  -يعٍت  -ما وجدت عندىم
البدعة النكراء بدعة التعطيل بدعة جهم واعبعد ومن سلك سبيلهما يقولوف اهلل ال تكوف فيو الصفات ومن
ذلك أنو ما يتكلم  -سبحانك ىذا هبتاف عظيم  -ىذه عقوؿ ىذه عقوؿ ما يتكلم إذا كيف ما الفرؽ بينو
وبُت اعبماد ؟ ما الفرؽ بينو وبُت صنم اؼبشركُت ؟ ال يتكلم فهم يعمموف  -يعٍت  -كما تعلموف كما
درستم فهم ينفوف صبيع الصفات يقولوف اهلل واحد ال تقوـ بو أي صفة ؛ ألف قياـ الصفات فيو يستلزـ كذا
ويستلزـ كذا شبهات سذجة ظبجة ُب العقوؿ  -ىي  -يزعموف أهنا عقليات وىي جهليات وسفاىات
وضباقات ال يتكلم رب العاؼبُت فاهلل يتكلم والقرآف فبلوء من تقرير وإثبات ىذا اؼبعٌت قاؿ ويقوؿ وكلم
ويتكلم     
  
(ٗ)

(ٖ)

(ٔ)

    

(ٕ)

  

         

واآليات فيو لفظ القوؿ اهلل كلم موسى ناداه ناداه وناجاه فهو تعاىل موصوؼ بأنو كلم ويكلم وأنو

نادى ينادي ويناجي ينادي من شاء بصوت عاؿ ويناجي من شاء بصوت  -يعٍت  -خفي 
      

(٘)

ىذا مذىب اؼبعتزلة واعبهمية أما األشاعرة

األشاعرة ىذا اللي ينخدع دبذىبهم كثَت من الناس ما مذىبهم ُب كبلـ اهلل ؟ يقولوف اهلل يتكلم أنتم ما
درستم إهنم يثبتوف سبع صفات أو ما درستم ؟ أو بعضكم ؟ ىا يا شباب ىل أحد منكم ؟ اؼبقصود سبع
صفات وينفوف الباقي يتأولوف أو يفوضوف فيها ؛ لكن شف واحدة من الصفات السبع اليت يثبتوهنا العلم
والسمع والبصر والكبلـ يثبتوف الكبلـ طيب ما شاء اهلل يثبتوف الكبلـ لكن كيف ؟ ما معٌت إثبات الكبلـ
؟ يق ولوف إف كبلـ اهلل معٌت نفسي معٌت نفسي إيش معٌت نفسي ؟ يعٍت ُب نفسو ما ىو حبروؼ وال بصوت
ما يسمع منو كبلـ نفسي باهلل تستطيعوف تفهموف ىذا أكثر فبا  -إننا  -نقوؿ إنو كحاؿ األخرس  -تعاىل
ٔ -سورة النساء آية . ٔٙٗ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٕٖ٘ :
ٖ -سورة األعراؼ آية . ٖٔٗ :
ٗ  -سورة األعراؼ آية .ٖٔٚ :
٘ -سورة مرًن آية . ٕ٘ :
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اهلل  -ما ىو األخرس ؟ ىو الذي يكوف ُب نفسو معاف  -سبحاف اهلل اللهم لك اغبمد اللهم لك اغبمد -
عجب ىذا يقوؿ بو ناس ناس  -يعٍت  -أذكيا وعلماء ؛ لكن سبحاف اهلل سبحاف مصرؼ القلوب معٌت
نفسي ليس حبرؼ وال بصوت وترتب على قوؽبم ىذا أف القرآف ىذا الذي بُت أيدي اؼبسلمُت ُب اؼبصاحف
وُب صدورىم إف ىذا عبارة عن كبلـ اهلل ما ىو كبلـ اهلل ىذا عبارة وهبذا يقًتبوف جدا من اؼبعتزلة ما يزيد
بينهم كبَت فرؽ يقًتبوف ىم أقرب إىل اؼبعتزلة منهم إىل أىل السنة ُب ىذه اؼبسألة يتكلم معٌت نفسي ال
حبرؼ وال صوت ما يسمع وين وين موسى ما ظبع ؟ سبحاف اهلل سبحاف اهلل موسى ماذا ظبع ؟ ظبع صوتا
ظبع من اهلل ظبع كبلـ اهلل        

(ٔ)

ناداه

اعبُ ْدِين َوأَقِ ِم الص َبل َة لِ ِذ ْك ِري  )ٕ(   يعٍت آيات ُب ىذا
وخاطبو إِن ٍِت أَنَا اللوُ َال إِلَوَ إِال أَنَا فَ ْ
طويلة وكثَتة ُب سورة طو     

(ٖ)

     

            
  

(٘)

ك بِالْ َو ِاد الْ ُم َقد ِس طًُوى
ك إِن َ
اخلَ ْع نَػ ْعلَْي َ
إِين أَنَا َرب َ
ك فَ ْ

   

()ٚ

()ٙ

(ٗ)

 

 

         

 )ٛ(  إىل قولو  )ٜ(     ما ىذا الشيء الذي بيدؾ وىو

ٔ  -سورة مرًن آية .ٕ٘ :
ٕ -سورة طو آية . ٔ٘ :
ٖ  -سورة طو آية .ٜ :
ٗ -سورة طو آية . ٔٓ :
٘  -سورة طو آية .ٔٔ :
- ٙسورة طو آية . ٕٔ :
 - ٚسورة طو آية .ٖٔ :
- ٛسورة طو آية . ٔٗ :
 - ٜسورة طو آية .ٔٚ :
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وىو أعلم            
 

(ٔ)

   

(ٕ)

     

(ٖ)



 )ٗ(         يعٍت موسى ظبع كبلـ اهلل من اهلل وال
وال ظبع كبلـ ـبلوؽ ؟ آمنا باهلل إي واهلل إنو ظبع ظبع كبلـ اهلل من اهلل ببل واسطة كلمو يوـ القيامة يكلم
كل أحد يكلمو يكلم من شاء موخبا يكلم من شاء مقررا كما جاء ُب اغبديث إنو تعاىل يدين عبده اؼبؤمن
فيجعل عليو كنفو فيقرره بذنوبو أتذكر  -يعٍت  -ما فعلت يوـ كذا ما فعلت  -يعٍت  -يذكره بذنوبو ويقرره
هبا ٍب يقوؿ سًتهتا عليك ُب الدنيا وأنا أغفرىا لك اليوـ يكلمو واهلل تعاىل قادر على أف يكلم العباد  -يعٍت
 شأف اهلل عظيم  -يعٍت  -ما ىو يكلم واحدا يكوف مشغوال يكوف مشغوال بتكليم ىذا ووبتاج أنو يصَتتكليمو للثاين ويصَت بالدور سبحاف اهلل شأف اهلل ال ندرؾ عظمة اهلل وال كيفية تكليم اهلل ػبلقو والشيخ
السعدي عندكم أشار إىل شيء من ىذا وقاؿ لو كما كاف يرزؽ كما أنو كمن كاف يرزؽ العباد يسوؽ إليهم
أرزاقهم وىو يسمع كبلمهم ال تغلطو كثرة اؼبسائل مع كثرة اللغات وتفنن اغباجات عباده يعبدونو أىل
السماوات واألرض يعبدونو وىو يسمع ىذا يسمع صبيعهم ما تلتبس عليو األصوات وال تلتبس عليو لغات
السائلُت والعابدين والداعُت ما منكم من أحد إال س يكلمو ربو ليس بينو وبينو ترصباف يعٍت  :ببل واسطة ما
بينو واسطة يبلغو يبلغ العبد عن ربو أو ربك يقوؿ لك كذا وكذا  ،ال  ،منو إليو منو إليو ببل واسطة ليس بينو
وبينو ترصباف  ،اهلل أعلم  -يعٍت  -يبكن ذبي تساؤالت  ،ال تسأؿ  ،يكلمهم بلساف واحد  ،يكلم كل
واحد باللس اف الذي وبسنو  ،ما ندري  ،اهلل أعلم  ،ال تسأؿ ال تطلق لنفسك العناف ُب اػبياؿ واالحتماؿ
 ،اهلل على كل شيء قدير  ،قادر على أف يكلمهم صبيعهم بلساف واحد  -يعٍت  -بلغة واحدة ويفهمهم
ما شاء  ،سبحانو .

ٔ -سورة طو آية . ٔٛ :
ٕ  -سورة طو آية .ٜٔ :
ٖ -سورة طو آية . ٕٓ :
ٗ  -سورة طو آية .ٕٔ :
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يقوؿ ُب اغبديث  ،ففي ىذا اؼبوقف العصيب  -اهلل أكرب  -وقوؼ  -موقف بُت يدي اهلل ينظر أيبن
منو فبل يرى إال ما قدـ ،وينظر أشأـ منو يعٍت  :مشاال عنو  -يعٍت  -عن مشالو  ،فبل يرى إال ما قدـ
حسنات وسيئات  ،وينظر أمامو بُت يديو أو ينظر تلقاء وجهو ،فبل يرى إال النار  ،موقف رىيب ما يدري
أين يذىب بو  ،قاؿ الرسوؿ  فاتقوا النار ولو بشق سبرة يعٍت  :ىذا فيو داللة على أف العمل يبكن أف
يكوف حجابا وال سيما الصدقة تكوف حجابا لصاحبها من النار  ،أو اتق النار دبعٌت أنك تتقي الدخوؿ
فيها  -يعٍت  :ىذه الصدقة إما أف تكوف لك حجابا حبيث إنك ُب ىذا اؼبوقف تكوف صدقتك حجابا من
النار أو أهنا تقيك دخوؿ النار  ،اتقوا النار  ،واهلل تعاىل قد أمر عباده باتقاء النار    
       

(ٔ)

اتقوا النار اتقوا النار وُب الدعاء 

 )ٕ(           فاتقوا النار بػ ولو ولو
كلمة ولو تدؿ على التقليل ولو بشق سبرة بنصف سبرة  ،ففيو الًتغيب ُب الصدقة وإف قلت  

 )ٖ(     ولكن من تيسر لو أف يتق النار بتمرة بل بتمر بل بأمواؿ فليفعل يعٍت
ال ربقر من العمل الصاحل شيئا فإف مل ذبد ما تتصدؽ بو من اؼباؿ والطعاـ وكبو ذلك فبكلمة طيبة كلمة
طيبة الكلمة الطيبة أنواع الكبلـ الطيب كثَت          

 )ٗ(        سبحاف اهلل واغبمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكرب
 ،ىذه الباقيات الصاغبات كلمات طيبات  ،سبحاف اهلل كلمة طيبة  ،اغبمد هلل  ،ال إلو إال اهلل  ،اهلل أكرب
 ،وىكذا أي كلمة  ،كلمة معروؼ تقوؽبا لضعيف كلمة تودد تتألف هبا أخاؾ  ،السبلـ عليكم كلمة طيبة
 ،وعليكم السبلـ كلمة طيبة  ،فهذه كلمات طيبات  ،الكبلـ  ،ما فيو واحد يقوؿ ما عندي  ،إف مل ذبد
ٔ -سورة البقرة آية . ٕٗ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٕٓٔ :
ٖ -سورة الزلزلة آية . ٚ :
ٗ  -سورة النساء آية .ٔٔٗ :
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ما تتصدؽ بو من األمواؿ فعندؾ فرص كما ُب اغبديث  :أوال أدلكم على ما تتصدقوف بو وأرشدىم -
عليو الصبلة والسبلـ  -إف ُب كل تسبيحة صدقة وكل ربميدة صدقة وكل هتليلة صدقة وكل تكبَتة صدقة
وأمر باؼبعروؼ صدقة إف مل هبد ماال يتصدؽ بو يتصدؽ بالكلمات الطيبات وباغبسنات اؼبتنوعات القولية
والفعلية  ،فهذه كلها من األسباب الواقية  -اهلل  -األسباب الواقية من نوافل الطاعات فكيف الفرائض ؟
ال بد من البداية بالفرائض .
فاتقوا النار ولو بشق سبرة فمن مل هبد فبكلمة طيبة  ،قَػوٌؿ معر ٌ ِ
ِ
ص َدقٍَة يَػْتبَػ ُع َها أَ ًذى
وؼ َوَم ْغفَرةٌ َخْيػٌر م ْن َ
ْ َ ُْ

وىا فَػ ُق ْل َؽبُ ْم قَػ ْوًال َمْي ُس ًورا
ضن َعْنػ ُه ُم ابْتِغَاءَ َر ْضبٍَة ِم ْن َرب َ
َوإِما تُػ ْع ِر َ
ك تَػ ْر ُج َ
إذا سألك فقَت ومل ذبد ما تعطيو فأعطو كلمة  :اهلل ييسر أمرؾ اهلل يسًتؾ اهلل يغنيك اهلل ييسر أمرؾ اهلل
يعطيك من فضلو  ،نعم  ،تفضل.

60

شرح جوامع األخبار

النهي عن االختالف
وعن أيب ىريرة  -رضي اهلل تعاىل عنو  -عن النيب  أنو قاؿ :دعوين ما تركتكم ؛ فإمبا أىلك من كاف

قبلكم كثرة سؤاؽبم ،واختبلفهم على أنبيائهم ،فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه ،وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منو
ما استطعتم متفق عليو.
ىذا اغبديث أيضا من جوامع الكلم اليت ىي من فبا خص بو نبينا  فمن خصائصو أنو أوٌب جوامع
الكلم  ،قاؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  : -وأوتيت جوامع الكلم  ،واختصر يل الكبلـ اختصارا ىذا اغبديث
لو سبب وىو أنو  -عليو الصبلة والسبلـ  -خطب الناس وقاؿ  :إف اهلل فرض عليكم اغبج فحجوا  ،فقاؿ
رجل  :يا رسوؿ اهلل أكل عاـ؟  -مل يتكلم  -فسكت النيب  ،رددىا  ،أكل عاـ ؟ قاؿ :لو قلت نعم
لوجبت وؼبا استطعتم ٍ ،ب قاؿ  :ذروين ذروين ىو معٌت دعوين  ،اتركوين ال تسألوا عما ما مل تؤمروا بو ومل
تنهوا عنو  ،دعوا السؤاؿ  -يعٍت  -امتثلوا ما أمرًب بو واجتنبوا ما هنيتم عنو وال تبحثوا  ،اهلل فرض كذا
أوجب علينا كذا ؟ ىل هنى عن كذا ؟ ال تسأؿ  ،وىذا بالنسبة للرسوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -أما اآلف
فيحتاج اإلنساف ليسأؿ يقوؿ  -يعٍت  -يسأؿ عما عما جاء عن الرسوؿ عما أمر اهلل بو ورسولو وما هنى
اهلل عنو ورسولو  ،التشريع  -يعٍت  -الوحي انقطع أما ُب وقت التشريع ال تسأؿ  ،استجب اظبع ما تؤمر
وما تنهى عنو دعوين ما تركتكم ما تركتكم وال أمرتكم فدعو وال تسأؿ عنو قاؿ اهلل :

 

              
                
  

(ٔ) وجاء ُب اغبديث الصحيح  :إف أعظم اؼبسلمُت ُب اؼبسلمُت جرما من سأؿ

عن شيء مل وبرـ عليهم فحرـ من أجل مسألتو قد يكوف السؤاؿ سببا للتشريع دعوين ما تركتكم

ٔ  -سورة اؼبائدة آية .ٕٔٓ-ٔٓٔ :
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إذا ما الواجب ؟ قاؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -فما هنيتكم عنو فاجتنبوه ىذا الواجب كليا ما هنيتكم
عنو اتركوه ذبنبوه احذروه بدوف استثناء وال تقييد  ،ما هنيتكم عنو فاجتنبوه أعظم ما هبب اجتنابو الشرؾ ٍب
ما دونو من الذنوب الكبائر الصغائر إىل آخره إىل الصغائر  ،هبب اجتناب الذنوب كبَتىا وصغَتىا هبب
اجتناهبا ما هنيتكم عنو فاجتنبوه اتركوه  ،وما أمرتكم بو فائتوا منو ما استطعتم يبكن إف إين قدمت وأخرت
ُب اغبديث قاؿ :دعوين ما تركتكم ؛ فإمبا أىلك من كاف قبلكم كثرة سؤاؽبم ،واختبلفهم على أنبيائهم كثرة
سؤاؽبم يعٍت  :كثرة سؤاؽبم عن ما ال وبتاجوف إليو  ،أسئلة تعنت أسئلة تكلف كما قص اهلل علينا من
تساؤالت بٍت إسرائيل عن العجل اليت أم رىم موسى بذحبها  ،ادع لنا ربك  ،ما لوهنا  ،ما ىي  ،ما لوهنا ،
تساؤالت  ،فكلما سألوا  -يعٍت  -زيد ُب ُب تقييدىا وربديدىا  ،القصة إىل آخرىا  ،شددوا فشدد عليهم
 ،الرسوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -ؼبا سألو ذلك الرجل عن فرض اغبج  -يعٍت  -كره منو ذلك  ،أكل
عاـ ؛ أل ف األمر باغبج األمر ال وبتاج ال يقتضي التكرار إذا أمر الرسوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -بشيء
فإنو وبصل االمتثاؿ بفعلو مرة إال أف يدؿ دليل على التكرار ىذه مسألة أصولية  ،ىل األمر يقتضي التكرار
؟ األمر اؼبطلق الصحيح أنو ال يقتضي التكرار بل وبصل االمتثاؿ بفعلو مرة  ،قاؿ  -عليو الصبلة والسبلـ
 إمبا أىلك ُب بعض الروايات  :إمبا ىلك من كاف قبلكم بكثرة سؤاؽبم بكثرة األسئلة اليت فيها تنطعوتكلف ومعارضات  ،الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -إذا أخربىم الرسوؿ  خبرب تلقوه بالقبوؿ وال
يوريدوف عليو أسئلة ما يوريدوف عليو إشكاالت  ،خبلص  ،اهلل  ،يؤمنوف بو على مراد اهلل ورسولو  -يعٍت
 ما ىو دبعٌت إنو كبلـ ؾبهوؿ وغَت مفهوـ  ،اؼبعٌت يتقبلونو لفظا ببل معٌت كما يذىب إليو أىل التفويضمن اؼبعطلة وأشباىهم  ،ال  ،ال يوردوف عليو اعًتاضات  ،واالختبلؼ كذلك على الرسوؿ ىو من أسباب
اؽببلؾ  ،إذا أمرىم بأمر صار منهم اختبلؼ  ،ىل ىذا  -يعٍت  -معقوؿ ؟ ! ما ىو معقوؿ  ،وؼباذا ؟ ؼباذا
؟ جاء ُب األثر  :يا بٍت إسرائيل ال تقولوا ؼبا أمر ربنا ؟ ؼبا ؟ ليو ؟  -يعٍت  -ليش أمر اهلل بكذا ؟ ؼباذا أمرنا
اهلل ؟ كذلك ال تقل ؼباذا ؟ يعٍت فيو حىت ُب األمور الكونية ليش خلق اهلل ىذا الشيء ؟ يعٍت كأنك تقوؿ
ىذا ما فيو فائدة  ،ولكن قولوا  :دبا أمر ؟ بس  ،اسألوا عن األمر  ،دبا أمر اهلل ؟ فالذي يهم العبد أف
يعرؼ ما أمر اهلل بو ليمتثلو وليس عليو أف يفهم اغبكمة  ،إف فتح اهلل عليك حبكمة أو بُت اهلل لو حكمتو
ُب تشريعو أو ُب خلقو فذا ؾ آمن هبا واغبمد هلل  ،يقوؿ عليو الصبلة والسبلـ  :ذروين أو دعوين ما تركتكم
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فإمبا أىلك من كاف قبلكم كثرة سؤاؽبم واختبلفهم على أنبيائهم فما هنيتكم عنو فاجتنبوه ىذا ذبتنبو ،
أصل  -يعٍت  -كلمة جامعة وىذا يدؿ على إف النهي على األصل ُب النهي  -إيش  -األصل ُب النهي
التحرًن  ،فكل ما هنى اهلل ورسولو عنو هبب اجتنابو  ،وأما قولو :وما أمرتكم بو فأتوا منو ما استطعتم اغبمد
هلل  ،اؼبأمورات ىذه مقيدة باالستطاعة كقولو تعاىل :
     
 

(ٕ)

   

(ٔ)



       

(ٖ) وُب اغبديث  :صل قائما فإف مل تستطع فقاعدا فإف مل تستطع فعلى جنب ىكذا فإف مل

تستطع فعلى جنب  ،فاؼبأمورات شرطها االستطاعة  ،فبل واجب مع العجز  ،ىذه قاعدة أصولية مستمدة
من ىذا اغبديث واآليات ( ال واجب مع العجز ) واالستطاعة  -يعٍت  -حبيث إف العبد يقدر على أداء
ىذا اؼبأمور بدوف حرج ومش قة غَت عادية  ،وال اؼبأمورات فيها مشاؽ  ،فاإلنساف إذا قاـ  -إذا قاـ -
يصلي أصيب بدوار صار يدور راسو أو صار  -يعٍت  -وبصل عنده  -يعٍت  -أمل ُب بعض بدنو  ،نقوؿ :
صل قاعدا  ،إذا جلس ركد  -يعٍت  -حالو استقرت وىدأ األمل صل قاعدا فإف مل تستطع فعلى جنب ،
اغبج منوط باالستطاعة واالستطاعة إمبا ىي بالزاد والراحلة ىذا من ناحية القدرة اؼبالية  ،والقدرة البدنية ال
بد من قدرة بدنية حبيث اإلنساف يستطيع يركب الراحلة يستطيع يقوـ بنفسو أو برفيقو فإذا كاف ال يبلك
ماال فبل هبب عليو اغبج  -يعٍت  -ال يبلك زاد وراحلة ال هبب عليو اغبج  ،أما إذا كاف مثل الكبَت الذي
ال يستطيع أف يثبت على الراحلة أو اؼبريض الذي ال يرجى برؤه فهذا ما هبب عليو أداء اغبج بنفسو لكن
بنائبو  ،وىكذا سائر الواجبات كلها منوطة ومعلقة ومرتبة على االستطاعة  ،أما اؼبنهيات فبل  ،ليس ألحد
أف يقوؿ  :أنا واهلل ما أستطيع أترؾ اػبمر  ،أعوذ باهلل  ،ما يبكن ما فيو ىذا ما ىو عذر  ،ما يستطيع أف
يقوؿ  :ما أستطيع أترؾ الدخاف  ،ال  ،اؼبنهيات ليس ألحد أف يعتذر بعدـ االستطاعة  ،ال أبدا  ،كف
نفسك غاية األمر أف وبصل عندؾ تطلع ورغبة شديدة إمبا يؤتى اإلنساف من قلة صربه  ،ما يصَت عنده
ص رب ُب اؼبنهيات  ،من يقوؿ أنا ال أستطيع ىذا بسبب قلة صربه  ،فيصرب عن األمر الذي سبرف عليو وتعوده
ٔ  -سورة التغابن آية .ٔٙ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٕٛٙ :
ٖ  -سورة آؿ عمراف آية .ٜٚ :
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 ،فليس ألحد أف يعتذر عن ترؾ اؼبنهيات بعدـ االستطاعة  ،ىذا مبلحظ ُب ىذا اغبديث ما هنيتكم عنو
فاجتنبوه ومل يعلق على االستطاعة  ،يقوؿ إف استطعتم أو ما استطعتم  ،ال  ،فاجتنبوه حتما بإطبلؽ  ،نعم
خص من ىذا الضرورة  -يعٍت  -الضرورة ُب حدود أيضا  ،ضرورة والضرورة مفصلة ومبينة  ،الضرورة يعٍت
 :إنساف اضطر إىل ما يسد رمقو أذف اهلل لو بأف يأكل من اؼبيتة أو الدـ أو اػبنزير أو ما ذبح لغَت اهلل
         

(ٔ) اغبمد هلل  ،ىذه رخصة  ،ىذه لرفع ضرورة ،

وليس من الضرورة التداوي باغبراـ  ،التداوي ما ىو ضرورة التداوي ليس بضرورة ؛ وؽبذا جاءت الشريعة
بتحرًن التداوي باغبراـ كما قاؿ  إف اهلل مل هبعل شفاء أميت فيما حرـ عليها وقاؿ تعاىل :

(ٕ) فيو ما يكره عليو اإلنساف  ،لو تقدـ

         

إكراه ىذا شيء آخر  ،اؼبكره  ،اإلكراه درجات  ،اؼبكره رخص لو بأف يتكلم بكلمة الكفر
       



(ٖ)

        

اؼبرأة إذا أكرىت على الزنا




(ٗ) وىكذا لو واحد يقف على رأس

جبلد يقوؿ اشرب ىذا الكأس من اػبمر وإال قتلناؾ أو هبلد ويعذب ليشرب اػبمر أصبح ىذا من نوع
اؼبكره  ،واؼبكره كأف فعلو ليس بفعل لو  ،ملجأ إليو  ،أما أنو يقوؿ ما أستطيع ىذا ال  ،ما يبكن ؛ ألنو
غاية األمر يبكن كأنو يقوؿ أنا ما أصرب ما أصرب عن شرب اػبمر أو الدخاف أو ما يصرب عن الزنا  -أعوذ
باهلل . -
فهذا اغبديث من األصوؿ  -من أصوؿ الدين  -من األصوؿ اليت ترجع إليها  -يعٍت  -سائر األحكاـ
 أحكاـ الشريعة  -وفيها أدب  -يعٍت  -سؤاؿ  -السؤاؿ السؤاؿ  -عن العلم مشروعٔ  -سورة البقرة آية .ٖٔٚ :
ٕ  -سورة األنعاـ آية .ٜٔٔ :
ٖ  -سورة النحل آية .ٔٓٙ :
ٗ  -سورة النور آية .ٖٖ :
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(ٔ) ولكن ال بد أف يكوف  -إف  -اؼبقصود من السؤاؿ أف

يكوف السؤاؿ عن أمر وبسن السؤاؿ عنو  ،وأيضا أف يكوف القصد من السؤاؿ ىو الفائدة واإلفادة  ،أما
أسئلة فيها التكلف عما ال سبيل إىل معرفتو كسؤاؿ ذلك الرجل يقوؿ  :كيف استوى  ،ؼبا سئل مالك عن
ىذا  -يعٍت  -أعبله الرحباء وتغَت ٍب أجاب  :االستواء معلوـ والكيف ؾبهوؿ واإليباف بو واجب والسؤاؿ
عنو بدعة وال أراؾ إال رجل سوء  ،فأمر بو فأخرج  ،ما ىذا تنطع أو أسئلة ؟  -يعٍت  -من األسئلة
اؼبذمومة أسئلة التعجيز  -يعٍت  -يقصد السائل  -يعٍت  -يعجز اؼبسؤوؿ أو يظهر فضلو عليو  ،صارت
النية مشبوىة معلولة فهذا اغبديث فيو آداب وأصوؿ وأحكاـ  ،أصوؿ  :ما هنيتكم عنو فاجتنبوه وما أمرتكم
بو فأتوا منو ما استطعتم لعلنا نكتفي هبذه األحاديث الثبلثة  ،واغبمد هلل رب العاؼبُت.
ىذا سائل يقوؿ  :قد قاـ بعض طبلب العلم بتصوير اؼبوجودين ُب اؼبسجد باعبواؿ  ،فقاؿ بعضهم :
ال تصورين ال أجيز لك ذلك  ،يقوؿ  :فهل هبوز تصوير من ال يسمح  ،وما حكم ذلك؟
ما هبوز تصوير من يسمح ومن ال يسمح  ،سبحاف اهلل أال تستحي  ،التصوير حراـ وعلى  -وعلى -
مذىبك ُب استباحة ىذا التصوير ما هبوز أف تصور من ال يسمح  ،وأنا فبن ال يسمح  ،اؼبساجد امتهنت ،
جوالك خلو  -يعٍت  -إذا كاف وال بد إذا طلعت للرب صور اؼبناظر  -يعٍت  -أشجار  ،الزـ السنة  ،كل
التصوير  -يعٍت  -إف مل يكن من اغبراـ البُت فأقل أحوالو أف يكوف من اؼبشتبهات أتراه حبلال  -يعٍت -
كاؼباء الذالؿ حىت إنك  -يعٍت  -سبارسو بكل سهولة وبكل برود ؟ ! عجبا لك  ،لعن اهلل الكافرين الذين
اخًتعوا ىذه اؼبخًتعات وأدخلوىا على اؼبسلمُت  ،لعن اهلل الكافرين  ،ما نسمح ألحد يصور ؾبلسنا ىذا
أبدا  ،نعم .
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :ما صحة قوؿ القائل ُب استحباب قوؿ ال إلو إال اهلل عند إماطة األذى كي
هبمع ؟
ال أصل لو  ،ال أصل ؽبذا  ،نعم .
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :ؼباذا نص على اغبياء ُب شعب اإليباف؟

ٔ  -سورة النحل آية .ٖٗ :
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اهلل أعلم  -يعٍت  -لعل اغبياء ألنو معٌت جامع كما قلت  :إنو فسره العلما بأنو خلق وبمل على فعل
اعبميل وترؾ القبيح  ،نعم .
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :الكبليب إىل أي اؼبذاىب يرجع ؟
آش ال كبليب ؟ أما اؼبقصود إف فيو مذىب من مذاىب اؼبتكلمُت مذىب الكبلبية ينتسبوف إىل أيب
ؿبمد عبد اهلل بن سعيد بن كبلب أحد اؼبتكلمُت اؼبنتسبُت للسنة  ،ويقوؿ عنو ابن تيمية  :الذي سلك
األشعري خطتو  -يعٍت  -األشعري كأنو اقتفى أثر ابن كبلب  ،نعم .
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :ما حكم الدعاء بقوؿ رب يسر وال تعسر ؟
فبكن ؛ ألف اهلل قادر لكن قد يقاؿ إف  -يعٍت  -الظاىر كما يقوؿ  :اللهم أعطٍت وال ربرمٍت  ،اىدين
وال تضلٍت  ،ال بأس أمره سهل  ،نعم .
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :ىل ما يعطى للمتسولُت عند اإلشارات اؼبرورية يعترب من الصدقات
اؼبستحبة ؟
واهلل صدقة لكن ىؤالء  -يعٍت  -لو أهنم  -يعٍت  -وجهوا أو منعوا ألف ىذه  -فيها  -ؽبا سلبيات
وؽبا أخطاء على الناس  -يعٍت  -كما يذكر يل بعض يذكر يل إف فيو إشكاليات من جهة إحراج أىل
السيارات  ،يبكن إنو يتعرضوف للخطر يبكن يتعرض ىذا السائل إىل الدىس فيتضرر ىو ويتضرر من دىسو
وفيو تعويق يبكن يوقف سيارة والناس وراه يريدوف االستمرار ُب السَت  ،ويبكن يدخل ُب ىذه التساؤالت -
يعٍت  -أيضا نساء أو بنات فردبا يتعرضن  -يعٍت  -لبعض الفساؽ واألشرار ؛ لكن من أعطاىم فهو على
نيتو  ،نعم .
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :ما حكم الدؼ للرجاؿ؟ وما حكم االستماع إىل األناشيد اؼبصاحبة للدؼ
مع توضيح  -مع توضيح  -ذلك ؟
اهلل أعلم اؼبستعاف  ،ما كاف من ىدي الصحابة وأىل اإلسبلـ ضرب الدفوؼ  ،ضرب الدؼ للنساء
ُب العرس ىذا الذي ورد ونص عليو الفقهاء أما يتحوؿ اؼبسلمُت إىل  :رجاؽبم يلهوف ويطبلوف  ،ىذا ىذا
العاقل ما يرضاىا لنفسو  ،يضرب الدؼ ىذا نقوؿ  :إهنم صاروا مثل  -يعٍت  -األخوات يضربوف الدفوؼ
 ،إيش ؟ وكذلك األناشيد اؼبصاحبة ىذا يصبح لو مركب ضرب الدفوؼ صار ما فيو ىذا ؽبو ؽبو اظبو ؽبو
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 ...حراـ ما يرى إال حراـ  ،يقوؿ ال خبلص وين وين الًتفع وين ترؾ اؼبشتبهات وين علو اؽبمة  ،يقوؿ :
حراـ ! يقوؿ  :واهلل فبلف يقوؿ ما ىو حبراـ  ،فيو خبلؼ  ،طيب خبلص  -يعٍت  -اؼبسألة مسألة  -يعٍت
 نريد منك زيادة إذف وتصريح  ،ما عبينا عندؾ نروح للشيخ الثاين  ،ىذا اعباري اآلف اعباري اعباريللناس كذا إذا قالوا ىذا فبن وع ىذا ما ينبغي ال ينبغي ال ىو حراـ  ،واهلل إيو نعم حراـ  ،طيب الشيخ
الفبلين يقوؿ  :ال ما ىو حراـ  ،يا هلل ما ىذا االستفتاء ؟ ىذا حبث عن اؽبوى حبث عن األىواء عن
شهوات النفوس ما ىو حبث عن اغبق  ،عجبا أناشيد أناشيد إسبلمية  -يعٍت  -اإلسبلـ وين فيو حديث
نشيد إسبلمي فيو غناء إسبلمي  ،ىذا بدعة  ،نشيد نشيد إسبلمية فيو نشيد إسبلمي ىذا غنا اآلف النشيد
الذي يروج لو ويستحسنو بعض الشباب الطيبُت ىذا غنا ألنو ملحن  ،والشعر ال بأس  ،الشعر الذي وبمل
معاين طيبة وحكم إف من الشعر حكما بصوت عادي أما بنغمات بأنغاـ أنغاـ  -يعٍت  -على نغم اؼبغنيُت
ىذا غنا وبأصوات رخيمة حىت روجوا ُب التسجيبلت اإلسبلمية أصوات بنات  ،اتقوا اهلل يا شباب  ،نعم .
أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ  :ىل الدراسات اػباصة باإلعجاز العلمي واالنشغاؿ هبا يدخل ُب التكلف
اؼبنهي عنو ؟
واهلل يبكن ؽبم حظ فيو منو بعض الشيء  ،أما اإلغراؽ فيو فهذا كثَت من نظرياتو دعاوى مل يقم عليها
دليل واهلل ظبعت ىذه األياـ يقوؿ  :إف القرآف فيو داللة على أف اؼبرأة  -يعٍت  -ما شاء اهلل تشتغل  ،على
 يعٍت  -الرجل إذا صار يتكلم فهو يتكلم وال يفكر واؼبرأة تتكلم وتفكر  -يعٍت  -جهاز التفكَت وجهازالكبلـ يشتغبلف سواء  ،ووباوؿ هبيب اآلية قولو تعاىل :

    

            
   

(ٔ)  -يعٍت  -واحدة تفكر وجاب ؽبا فلسفة  ،إعجاز علمي ! ما

نشك إف ُب القرآف إشارات إىل بعض ما حدث من النظريات ؛ لكن فيو أشياء  -يعٍت  -األظهر فيها
البطبلف  ،وفيو أشياء مشكوؾ فيها ؿبتملة إف استدؿ لنا مستدؿ ُب القرآف إف األرض كروية نقوؿ نعم ؛
ألف ىذا ثبت إف األرض كروية الشكل  ،أما يستدؿ لنا إف األرض تدور ال واهلل  -يعٍت  -الذين زعموا أف
ٔ  -سورة البقرة آية .ٕٕٛ :
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األرض تدور  -يعٍت  -أنا ال أعرؼ  -يعٍت  -ؽبم دليل  ،دليلهم  :يقوؿ العامل الفبلين األؼباين والعامل
الفبلين الفرنسي ىذه األدلة  ،القرآف فيو ثبلثة أمور  :معارؼ أساسية أف تعرؼ ربك بأظبائو وصفاتو وُب
أفعالو ٍ ،ب من ناحية اآليات يا أخي بدوف بدوف ىذه التخصصات نعم الذي عنده زبصص يدرؾ أشياء
دقيقة من آيات اهلل ما يبكن يدركها سائر الناس ؛ لكن اآليات اؼبفتوحة  ،سيد قطب يسمي ىذا الكوف
الكتاب اؼبفتوح  ،مفتوح كلو حىت اإلنساف األمي يشوؼ الشمس والقمر والليل والنهار  ،ما شاء اهلل آيات
 ،ما ربتاج إىل دراسة بدوف دراسة  ،باهلل الشمس ما فيها عربة وال فيها آية إال للي درس كم حجم الشمس
وإيش بعد الشمس  ،اللي ما درى عن بعد الشمس وال عن قدر الشمس وال قطر الشمس وال ؿبيط
الشمس ىذا ما يعرؼ ربو هبذه اآلية ؛ لكن الشيء الذي فيو غرابة ىذا ىو اللي يبهر الناس  ،نعم .
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم  ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت  ،نعم

الرحمة بالخلق
بسم اهلل الرضبن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .

قاؿ  -رضبو اهلل تعاىل  : -عن جرير بن عبد اهلل  -رضي اهلل تعاىل عنو  -قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل 
من ال يرحم الناس  :ال يرضبو اهلل متفق عليو .
اغبمد هلل  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
عن جرير بن عبد اهلل  إف رسوؿ اهلل  قاؿ  :من ال يرحم الناس  :ال يرضبو اهلل وُب مقابل ذلك
صح عن النيب  أنو قاؿ  :الراضبوف يرضبهم الرضبن وقاؿ  ارضبوا من ُب األرض يرضبكم من ُب السماء
فهذه األحاديث فيها وعد ووعيد  ،وعد للرضباء الذين يرضبوف الناس  ،ووعيد ؼبن ال يرحم الناس كما ىنا
ُب ىذا اغبديث  ،ففي ىذا اغبديث وعيد ؼبن ال يرحم الناس من ال يرحم الناس ال يرضبو اهلل الرضبة تتضمن
اإلحساف  ،رضبة اإلنساف لئلنساف تتضمن اإلحساف وتتضمن ؿببة اإلحساف وتتضمن كف  -من باب
أوىل  -كف العدواف  ،فهي خلق كرًن  ،فيقاؿ  :ىذا رجل رحيم  ،كما يقاؿ  :كرًن  ،وضد الرضبة القسوة
واليبس  ،فرضبتو للناس تكوف باإلحساف إليهم وأعظم إحساف يقدـ للناس ىو إرشادىم إىل الصراط
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اؼبستقيم  ،فالرسل إذف ىم أرحم الناس بالناس  ،الرسل وأتباعهم وعلى إثرىم الدعاة إىل اهلل ىم أرحم
الناس بالناس


        

(ٔ) ىذا وعد رضبة للناس بإرشادىم إىل ما فيو سعادهتم ُب الدنيا واآلخرة  ،داللتهم على

الصراط  ،النصح ؽبم دبا فيو خَتىم ودبا فيو سبلمتهم وقباهتم

 

(ٕ) وقاؿ :



          

(ٖ)

ويأٌب ُب رضبة الناس إيصاؿ النفع ؽبم ُب أمور دنياىم بإطعاـ جائعهم ومواساة فقَتىم وتأمُت خائفهم
وإعانة ضعيفهم  ،كل ىذا من آثار الرضبة  ،كل من آثار الرضبة  ،كل ىذا من ضروب الرضبة  ،وعدـ الرضبة
تتضمن كف  -يعٍت  -منع اإلحساف  ،وىذه منع اإلحساف وكذلك مباشرة العدواف واألذى والظلم من
أبشع صور الصور اؼبنافية للرضب ة  ،ظلم الناس ُب أنفسهم ُب أمواؽبم ُب حقوقهم  ،ظلمة قطاع الطريق
السراؽ الغششة كلها أعماؿ عدوانية قبيحة ىي ضد الرضبة ؛ وؽبذا ذكر اهلل سبحانو وتعاىل ُب سورة البقرة
ذكر اؼبنفقُت احملسنُت الرضباء ُب آيات كثَتة ٍب أتبعهم بذكر اؼبرابُت  -يعٍت  -اقرأ آية :



           
    

باإلنفاؽ بعدىا :

(ٗ)

ىذا صورة من صور اإلحساف ومظاىر الرضبة رضبة العباد

         

   

(٘)  -إىل قولو -

     

ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٔٔٓ :
ٕ  -سورة الصافات آية .ٔٚٗ :
ٖ  -سورة األعراؼ آية .ٜٚ :
ٗ  -سورة البقرة آية .ٕٚٗ :
٘  -سورة البقرة آية .ٕٚ٘ :
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إىل قولو -

            

             
     

(ٕ) فاؼبتصدقوف ؿبسنوف رضباء واؼبرابوف ظلمة

معتدوف  ،وقد جعل اهلل اعبزاء من جنس العمل فمن يرحم الناس يرضبو  ،الراضبوف يرضبهم اهلل اعبزاء من
جنس العمل  ،الراضبوف للعباد بأنواع اإلحساف إليهم  ،كما علمنا إف الرضبة أنواع ومراتب يرضبهم اهلل فاعبزاء
من جنس العمل  ،ي رضبهم اهلل دبا يثيبو على عملو من األجر اعبزيل دبا يضاعف لو من األجور  ،يرضبو
حبفظو ُب نفسو وأىلو ومالو  ،يرضبو بأنواع الرضبة يصرؼ عنو اؼبكاره يصرؼ عنو اؼبكاره رضبة منو بو يكشف
نبومو وغمومو من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنو كربة من كرب القيامة من يسر على
معسر يسر اهلل عليو ُب الدنيا واآلخرة من سًت مسلما سًته اهلل ُب الدنيا واآلخرة واهلل ُب عوف العبد ما
كاف العبد ُب عوف أخيو التنفيس والتيسَت والسًت كلها من صور الرضبة واهلل هبازي  -يعٍت  -بنظَت بالنظَت
فمن عفا عفا اهلل عنو ومن أنفق وتصدؽ أخلف اهلل عليو وضاعف لو اؼبثوبة واألجر
    

 

(ٖ)

من ال يرحم الناس ال يرضبو اهلل الذي ال يرحم الناس ال يعطف على فقَت وال يواسي ؿبتاجا وال يهتم
حباؿ اؼبستضعفُت ال يهمو أمر اؼبستضعفُت ال يرحم صغَتا وال يوقر كبَتا ال يرضبو اهلل ؛ بل إما أف يعاقبو
على ترؾ ما هبب ؛ ألف رضبة اػبلق إما أف تكوف بأداء واجبات أو بفعل مستحبات فاهلل تعاىل ال يرضبو إما
بأف يعاقبو على ترؾ ما هبب من اغبقوؽ  ،وإما أف وبرمو فضلو والعبد ُب أعظم حاجة إىل رضبة ربو  ،واهلل
تعاىل رحيم اهلل رحيم وىو أرحم ىو أرحم الراضبُت والرضبة صفتو تعاىل من صفات اهلل الرضبة  ،وأىل السنة
واعبماعة يثبتوف الرضبة هلل ويقولوف  :إف اهلل تعاىل رحيم وىو ذو رضبة وىو ذو رضبة
ٔ  -سورة البقرة آية .ٕٚٙ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٕٜٚ-ٕٚٛ :
ٖ  -سورة األنعاـ آية .ٔٙٓ :
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(ٔ)

 

الرضبة صفة هلل فتثبت هلل حقيقة ىو رحيم حقيقة ؛ ولكنها رضبة ال سباثل رضبة اؼبخلوؽ

للمخلوؽ  ،رضبة اؼبخلوؽ يبكن تسميها انفعاؿ رقة توجب  -يعٍت  -اإلحساف إىل اؼبرحوـ  ،أما رضبة الرب
فبل نعرب عنها  ،الرضبة معقولة ومفهومة لكن نقوؿ اهلل تعاىل لو رضبة تليق بو ال سباثلو رضبة اؼبخلوؽ لكنها
حقيقة  ،واؼبعطلة ينفوف قياـ الصفات كلها للرب  ،واألشاعرة الذين ال يثبتوف من الصفات إال سبع
يفسروف مثل الرضبة يقولوف إهنا إرادة هلل  ،إرادة ! ما فيو رضبة ! إرادة هلل ! وىكذا يفسروف الرضا يفسرونو
باإلرادة ؛ بل قد يفسروف رضبة اهلل باألشياء اؼبخلوقة دبا ىبلقو سبحانو وتعاىل من النعم يقولوف ىذه ىي
الرضبة  ،والرضبة اليت تضاؼ إىل اهلل نوعاف  :صفة وغَت صفة فتقوؿ مثبل  :اؼبطر رضبة اهلل  ،فإضافتو إليو من
إضافة اؼبخلوؽ إىل خالقو ،

    

(ٕ) والنوع الثاين  :ىو صفة لو سبحانو

وتعاىل  ،والرضبة اليت ىي صفتو منها صفة ذاتية  :كونو تعاىل مل يزؿ رحيما  ،مل يزؿ موصوفا بالرضبة فهذه
صفة ذاتية  ،وأما رضبتو هبذا ورضبتو ؽبذا دبا يوصل إليو من اإلحساف والثواب فذلك من أفعالو ومن صفاتو
الفعلية  ،وىو مثل اؼبذكور ُب قولو تعاىل :
الرضبة باؼبشيئة

   

(ٖ)

وربك  ،اؼبهم إنو فيو تعليق

           

(ٗ)

إذا الرضبة

اؼبقيدة باؼبشيئة ىي فعل من أفعالو تابع ؼبشيئ تو فأىل السنة يثبتوف هلل الرضبة على حقيقتها البلئقة بو ومع
نفي التمثيل ونفي العلم بالكيف .
وُب ىذه األحاديث داللة على أف اعبزاء من جنس العمل  -يعٍت  -اػبَت والشر  ،اعبزاء من جنس
العمل

         

(٘)

فالراضبوف يرضبهم الرضبن  ،ويدخل فيو أيضا  -يعٍت ُ -ب اغبديث اآلخر ارضبوا من ُب األرض وإف كانت
ٔ  -سورة الكهف آية .٘ٛ :
ٕ  -سورة الروـ آية .٘ٓ :
ٖ  -سورة العنكبوت آية .ٕٔ :
ٗ  -سورة اإلسراء آية .٘ٗ :
٘  -سورة النجم آية .ٖٔ :
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من زبتص بالعاقل ؛ لكن أيضا تدؿ النصوص على مشروعية الرضبة حىت ُب غَت الناس  -يعٍت  -كاغبيواف
 ،رضبة اغبيواف  -يعٍت  -رضبة اغبيواف تكوف دبا يناسب حالو  ،الرسوؿ  ؼبا جاءت ىرة لتشرب أصغى
ؽبا اإلناء  ،ىذه صورة من صور اإلحساف والرضبة ُب كل كبد رطبة أجر كما ُب قصة البغي اليت رضبت ذلك
الكلب الذي رأتو يأكل الثرى من العطش فنزلت ُب البئر ومؤلت موقها من اؼباء فسقتو فشكر اهلل ؽبا وغفر
ؽبا فمن ال يرحم ال يرحم  ،ومن يرحم العباد يرضبو اهلل  ،واعبزاء من جنس العمل  -يعٍت  -نوعا وكما ،
وكما قلنا  :إف أرحم اػبلق الرسل ىم أرحم الناس بالناس وأنفع الناس للناس ٍب من بعدىم على مراتبهم
حبسب ما يقدـ من أنواع اإلحساف ٍب  -يعٍت  -من الناس من يكوف  ،تكوف الرضبة جبلة ُب نفسو رحيم ،
فهذه رضبة جب لية  ،وفيو الرضبة اؼبكتسبة اليت تكوف دبجاىدة  ،دبجاىدة النفس  ،ذبد من تكوف الرضبة جبلة
ذبده ما يبذلو يبذلو بسخاوة وبطمأنينة وبأروبية ما يقدمو من اإلحساف  -يعٍت  -أنواع اإلحساف اؼبايل
وغَت اؼبايل اغبسي واؼبعنوي  ،ولكن أيضا ىناؾ الرضبة اليت تكوف دبجاىدة  ،اإلنساف هباىد نفسو أف يكوف
رحيما هباىد نفسو على أف وبسن إىل عباد اهلل ؛ ولكن كل ذلك إمبا تًتتب آثاره العظيمة إذا كاف هلل  ،إذا
كاف هلل فبل بد من ربري وتوخي اإلخبلص فيما يقوـ بو اإلنساف من اإلحساف إىل اػبلق ُب أمر دينهم
ودنياىم  ،يتحرى أف يفعل ما يفعل لوجو اهلل رجاء رضبة اهلل رجاء فضل اهلل  ،يرجو رضبتو يرجو رضبتو
وىباؼ عذابو  ،واهلل اؼبستعاف  ،نعم .

صلة الرحم

س ب ِن مالِ ٍ
ط لَوُ ُِب ِرْزقِ ِو
ك  -رضي اهلل تعاىل عنو  -قَ َاؿ :قَ َاؿ َر ُس ُ
وؿ الل ِو َ م ْن أَ َحب أَ ْف يػُْب َس َ
َ
وع ْن أَنَ ِ ْ َ
ويػْنسأَ لَو ُِب أَثَِرهِ ،فَػْلي ِ
ص ْل َرِضبَوُ ُمتػ َف ٌق َعلَْي ِو.
َُ َ ُ
َ
س ب ِن مالِ ٍ
ط لَوُ ُِب ِرْزقِ ِو
ك  -رضي اهلل تعاىل عنو  -أف النيب  قاؿَ :م ْن أَ َحب أَ ْف يػُْب َس َ
اهلل َ ،ع ْن أَنَ ِ ْ َ
ويػْنسأَ لَو ُِب أَثَِرهِ ،فَػْلي ِ
ص ْل َرِضبَوُ ومن ال وبب ذلك ؟ من الذي ال وبب أف يبسط لو ُب رزقو ويوسع عليو
َُ َ ُ
َ
رزقو وينسأ لو ُب أثره  -يعٍت ُ -ب أف يبد ُب عمره من الذي ال وبب ىذا ؟ كل واحد وبب ذلك كل واحد
 ،إذف من كاف وبب أف يتحقق لو ما وبب فليفعل  -ىذا سببو  -فليصل رضبو ُ ،ب ىذا اغبديث ترغيب
عظيم ُب صلة الرحم صلة الرحم الرحم ىي القرابة من اعبهتُت جهة األبوين  ،وأوؿ الرحم األبواف الوالداف
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واألوالد واإلخواف واألخوات واألعماـ والعمات وأوالدىم كل ىؤالء رحم وقرابة كلهم قرابة  ،وصلة الرحم
تكوف بأنواع زبتلف باختبلؼ أحواؿ الواصل واؼبوصوؿ وزبتلف باختبلؼ درجة القرابة درجة القرابة  ،حق
الوالدين أعظم اغبقوؽ حق األوالد اإلخوة واألخوات كل  -يعٍت  -ىؤالء ليسوا على مرتبة واحدة كلهم
رحم كلهم قرابة ،

(ٔ)

 

يعٍت  -القرابات

      

(ٖ)

  

(ٕ)

الرحم وصلة بُت اإلنساف وأقاربو كالناس

يتساءلوف يقولوف أسألك باهلل والرحم اليت بيٍت وبينك  ،يسألو بالرحم ألهنا تقتضي صلة  ،وصلة الرحم
مشروعة حىت للكافر كما إف بر الوالدين واإلحساف إىل الوالدين مشروع وإف كانا كافرين
    

(ٗ)

 

       

          

(٘) والرسوؿ  ؼبا أنذر قريشا

وقاؿ  :أنقذوا أنفسكم من النار ال أغٍت عنكم من اهلل شيئا قاؿ  :إال أف لكم رضبا عندي سأبلها بببلؽبا
رحم  ،فليصل رضبو بدأ بالوالدين برب ا لوالدين باإلحساف إىل األوالد ىذه الصلة منها الواجب ومنها
اؼبستحب والصلة تكوف باؼباؿ تكوف  -يعٍت  -دبا ذبري بو العادات من  -يعٍت يعٍت  -اغبفاوة واإلكراـ
والبشر والزيارة حبسب الظروؼ حبسب األحواؿ  ،الفقَت لو حاؿ والغٍت لو حاؿ  ،الفقَت إما أف تكوف نفقتو
واجبة فتنفق عليو وإما أف تكوف نفقتو  -يعٍت  -ليست واجبة فتحسن إليو وتتصدؽ عليو  ،والغٍت هتدي
إليو وتسلم عليو وتزوره وتسأؿ عن حالو وتدعو لو  ،صلة الرحم أيضا تكوف بالدعاء صلة صلة الرحم معٌت
واسع وتفصيلو يعلم باألدلة  ،تفصيل ما هبب وما يستحب وأنواع الصلة ىذا يعرؼ باألدلة وكذلك كما
قلنا إنو ىبتلف باختبلؼ درجات القرابة وىبتلف باختبلؼ األحواؿ والزماف واؼبكاف .
ٔ  -سورة األنفاؿ آية .ٚ٘ :
ٕ  -سورة األنفاؿ آية .ٚ٘ :
ٖ  -سورة النساء آية .ٔ :
ٗ  -سورة لقماف آية .ٔٗ :
٘  -سورة لقماف آية .ٔ٘ :
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فليصل رضبو حىت ولو قطعتو الرحم كما ُب قصة ذاؾ الرجل الذي قاؿ  :يا رسوؿ اهلل إف يل رضبا
أصلهم ويقطعوين وأحسن إليهم ويسيئوف إيل وأحلم عليهم وهبهلوف علي  ،فقاؿ  -عليو الصبلة والسبلـ
 لئن كنت كما تقوؿ فكأمبا تسفهم اؼبل  ،وال يزاؿ معك من اهلل ظهَت عليهم أو كما قاؿ  صلة الرحمما ىي مسألة مكافأة  ،ما ىي مسألة مكافأة  -يعٍت  -أعطٍت وأعطيك ىذه ما فيو ىذا ليس الواصل
باؼبكافئ ولكن الواصل ىو الذي إذا قطعت رضبو وصلها اهلل أكرب  ،ىكذا تكوف األخبلؽ العظيمة العالية
 ،أما إذا صارت اؼبسألة تبادؿ منافع  -يعٍت  -كل واحد ما لو فضل على الثاين وال سوى شيء  -يعٍت -
اؼبكافأة خبلص واحد أىدى عليك ٍب أىديت عليو انتهى كل واحد على حالو  ،اهلل سبحاف اهلل .
ومن صور الصلة ُب عادات الناس الزيارة  ،عمك تسلم عليو  ،أخوؾ تزوره وتسلم عليو  ،قريبك تزوره
وتسلم عليو  ،زيارة ؛ لكن ىذه يبلحظ فيها مشاعر الطرؼ الثاين إذا كاف يسره ذلك ويشرح عليك إذا
كنت ما جئت تكوف زيارتك لو صلة  ،إذا كاف ىو ما يبايل وال هبد ُب نفسو شيء إذا مل تزره يكوف األمر
فيو سعة  ،وإذ ا كاف إنو ما وببك من الناس ما وبب زيارات الناس ىذا جاي ىذا رايح ىذا فيو يتصل
بالنساء والرجاؿ بعض الناس هبتهد يروح باسم الزيارة والطرؼ اآلخر ما ىو حبريص ما ىناؾ  -يعٍت -
صلة أو عبلقة شخصية ذبعلو  -يعٍت  -يرغب وينبسط لك ال  ،يبكن بعض الناس بعض القرابة يبكن إذا
زرتو تبلحظ عليو عدـ االرتياح خبلص ىذا صلو بأف ال تزوره صلو بأف ال تزوره ادع لو اسأؿ عن حالو
أرسل لو السبلـ خبلص خفف عنو ال تضايقو بزيارتك وتكوف ثقيبل عليو  ،ىذا  -يعٍت  -أنا أقوؿ ىذا ؼبا
أعلمو من واقع بعض الناس وال سيما النساء يقع منهن شيء من ذلك باسم االجتهاد ُب الزيارة وصلة
الرحم صلة رضبهم ىي ما نزوره عندؾ ىدية أو صلة مالية أرسل هبا إليو ينتفع هبا وال تكلفو شيئا فليصل
رضبو ما شاء اهلل  ،كلمة موجزة صلة الرحم .
قطيعة الرحم اليت ورد فيها الوعيد ال يدخل اعبنة قاطع رحم أو

    

           
 

(ٔ) ىذه تتضح  ،القطيعة أنواع تكوف بفعل حراـ أو بًتؾ واجب  ،القطيعة  -يعٍت -

ٔ  -سورة ؿبمد آية .ٕٖ-ٕٕ :
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اليت يتوعد عليها إما بًتؾ واجب أو بفعل ؿبرـ قطيعة قطيعة رحم أرأيت من يقتل قريبو يقتل أباه أمو ابنو
أخاه عمو قريبو ابن عم يقتلو يؤذيو ىذه قطيعة رحم  ،وىي أنواع على مراتب يكيد لو يلحق بو الضرر
قطيعة منع واجب ال ينفق إنساف  -والعياذ باهلل  -عنده قدرة وعنده ووالداه يتكففاف الناس أي قطيعة
عنده أمواؿ وأوالده فقراء يعطيهم الناس من الزكاة أليست ىذه قطيعة قطيعة ىذه القطيعة قطيعة الرحم ؛
لكن مثل ترؾ زيارة ترؾ زيارة ىذه أمور  -يعٍت  -غاية األمر أف تكوف مستحبة يبكن ما تستوجب ىذا
الوعيد الشديد والتهديد  -يعٍت  -كما قلنا  -يعٍت  -قلت صلة الرحم من الواجب ومن اؼبستحب  ،ترؾ
اؼبستحب ال يًتتب عليو وعيد كما ال ىبفى  ،والواجب ىبتلف  ،درجات الوجوب زبتلف ٍ ،ب القطيعة
بفعل احملرـ زبتلف  -يعٍت  -ضربت ؽبذا مثاال من أحب أف يبسط لو يبسط لو ُب رزقو  ،اهلل تعاىل يبسط
الرزؽ ؼبن يشاء ويقدر  :أي يضيق اهلل  ،يبسط الرزؽ ؼبن يشاء ىذه أحواؿ اػبلق من اػبلق من يبسط لو
رزقو ويوسع عليو كثَتا كثَتا ومنهم من دوف ذلك ومنهم من يضيق عليو رزقو ويبتلى وىكذا  ،وكل من
البسط والتقدير كل منهما ابتبلء كل ابتبلء للخلق .
وينسأ لو ُب أجلو النسأ التأخَت  ،ينسأ لو ينسأ لو ُب أثره يعٍت  :يؤخر ويبد لو ُب األثر إذا أخر األثر
معناه أنو يطوؿ عمره ففي ىذا اغبديث داللة على أف صلة الرحم سبب لبسط الرزؽ لبسط الرزؽ وطوؿ
العمر  ،وكل من الرزؽ والعمر كبلنبا مقدر فبل يفهم من ىذا إف اهلل قدر شيئا  -يعٍت  -قدر رزؽ ىذا
وعمره ُب القدر السابق ٍب وصل رضبو ٍب يأٌب تعديل  ،ال  ،اهلل رتب اؼبسببات على األسباب شرعية وكونية
وقد قدر ُب القدر السابق  -يعٍت  -اهلل قدر من الذي يصل رضبو  ،اهلل قد علم وكتب من الذي يصل
رضبو ومن الذي يقطع رضبو قدر وعلم بذلك وعلم وقدر من الذي يصل رضبو فيطوؿ عمره فيكوف ىذا
الذي بسط لو ُب رزقو وطاؿ عمره بسبب صلة الرحم  ،هبب أف يعلم أف كبل من السبب واؼبسبب قد سبق
بو قدر اهلل  ،فلبسط الرزؽ أسباب شرعية مثل صلة الرحم وأسباب كونية مثل السعي ُب األرض وطلب
الرزؽ طلب الرزؽ سبب كوين سبب كوين شرعي أيضا

      

(ٔ) فإذا قضيت الصبلة فانتشروا ُب األرض وابتغوا من فضل اهلل  ،أسباب كونية وشرعية ولكن ىناؾ أسباب
شرعية مع بعض كصلة الرحم من جهة إهنا ما ال تعل  -يعٍت  -مع أمر معنوي فكما تطلب  -يعٍت -
ٔ  -سورة اؼبلك آية .ٔ٘ :

76

شرح جوامع األخبار
ال سعادة بأسباهبا وربذر أسباب الشقوة وتطلب الرزؽ بأسباب كونية معروفة كذلك طلب سعة الرزؽ بصلة
الرحم ؛ ولكن ينبغي أف من وصل رضبو أف يطلب ثواب اهلل أف يريد بصلتو للرحم أف يريد بو وجو اهلل وأف
يرجو ثواب اهلل عاجبل وآجبل فبل يكوف نبو فقط الدنيا فبل يريد

    

               
        

(ٔ) بعض أىل العلم يقوؿ  :إف

العمر ال يطوؿ حقيقة  ،يعٍت  :بدؿ إنو يكوف عمره سبعُت سنة يطوؿ عمره فيصل تسعُت بسبب صلة
الرحم بل اؼبراد أف يبارؾ لو ُب عمره وىذا ليس ببلزـ حىت الربكة الربكة ُب العمر من بارؾ اهلل لو ُب عمره
بالتوفيق لؤلعماؿ الصاغبة أيضا ىذا قد سبق بو القدر القدر  ،القدر سابق ماضي ُب كل شيء ما فيو
شيء وبدث أنف أنف شيء مستجد  -يعٍت  -اهلل ما علم ىذا وبعد ذلك بدا هلل أف يزيد ُب عمره بدا هلل
ىذا ال ال هبوز على اهلل البدا أف يبدو لو ما مل يكن علم بو قبل فعلم بذلك أال حاجة إىل ىذا التأويل
اؼبخالف لظاىر اغب ديث ال أبدا ؛ بل اغبديث يدؿ على أف صلة الرحم سبب لبسط الرزؽ وطوؿ العمر
اب (ٕ) فهو مكتوب من يعمر ومن ال يعمر  ،وقد
وما يػعمر ِمن معم ٍر وَال يػْنػ َقص ِمن ُعم ِرهِ إِال ُِب كِتَ ٍ
َ َ َُ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ
جعل اهلل للتعمَت أو طوؿ العمر أسبابا كونية وشرعية  ،والشيخ عبد الرضبن السعدي عندكم ُب هبجة قلوب
ا ألبرار شرح ىذا شرحا حسنا وصبيبل وبُت أف ىذا على حقيقتو أف اغبديث على ظاىره وعلى حقيقتو
فللصحة أسباب وللمرض أسباب ولطوؿ العمر أسباب ؛ ولكن الدعا بطوؿ العمر ماذا ال داعي إليو ولعل
الدعاء ال دخل لو ُب ىذا ُب طوؿ العمر يقوؿ  :طاؿ عمرؾ  ،طوؿ اهلل عمرؾ ؛ لكن إذا دعا اإلنساف
فليقل فليقيده بالطاعة  :أطاؿ اهلل عمرؾ على طاعتو  -يعٍت  -هبذا القيد أما طوؿ العمر بإطبلؽ ما ىو
بإطبلؽ قد يكوف طوؿ العمر مضرة على بعض الناس الذين ال يزدادوف إحسانا بل يزدادوف سوءا وإساءة ،
طوؿ عمر الكافر ضرر عليو ؛ ولكن فاؼبقصود إف اغبديث  -يعٍت  -فيو الًتغيب العظيم ُب صلة الرحم
وذلك بذكر شيء من ثوابو وىو الثواب اؼبعجل ثواب معجل  ،فإف اغبسنات ؽبا آثار وؽبا توابع  ،آجل
ٔ  -سورة البقرة آية .ٕٓٔ-ٕٓٓ :
ٕ  -سورة فاطر آية .ٔ :

77

شرح جوامع األخبار
وعاجل  ،ؽبا ثواب آجل وعاجل
 

(ٔ)

        

وُب دعاء أىل العلم واإليباف

     

     

(ٕ) نعم اغبديث .

الحث على حب الرسل والصالحين
وعن أيب موسى األشعري  -رضي اهلل تعاىل عنو  -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  اؼبرء مع من أحب متفق
عليو.
اهلل أكرب  ،عن أيب موسى  أف رسوؿ اهلل  اؼبرء مع من أحب ىذا يتناوؿ أف من وبب الصاغبُت
يكوف معهم ومن وبب األشرار يكوف معهم  ،اهلل تعاىل يقوؿ :

   

(ٖ)

كل يكوف مع شكلو كل يقرف بشكلو يوـ القيامة زوجت يعٍت  :قرنت  ،وإذا النفوس قرنت قرف األشكاؿ
بعضهم ببعض

    

(ٗ) قاؿ سبحانو وتعاىل ُب التائبُت :



         
        

ٔ  -سورة العنكبوت آية .ٕٚ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٕٓٔ :
ٖ  -سورة التكوير آية .ٚ :
ٗ  -سورة الشعراء آية .ٜٗ :
٘  -سورة النساء آية .ٔٗٙ :
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اؼبرء مع من أحب كلمة جامعة ُب ىذا أبلغ  -يعٍت  -ترغيب وترىيب أبلغ  -يعٍت  -حث على ؿببة
األخيار ؿببة األنبياء والصاغبُت واؼبؤمنُت وفيو التحذير من ؿببة األشرار ؿببة الكفار ؿببة الفجار ؿببة
الفساؽ اؼبرء مع من أحب انظر لنفسك  -يعٍت  -تأمل ُب ىواؾ وميوالتك  ،من ربب ؟ فإذا كنت ربب
الصاغبُت وتألفهم وتصحبهم فاضبد اهلل على ىذه النعمة واستبشر خبَت  ،وإذا كنت ربب األشرار والفساؽ
وأصحاب األخبلؽ السيئة فاهتم نفسك وسل ربك العافية سل ربك أف ىبلصك  ،وىذا ال بد مثل ىذا
اغبديث وغَته وغَته ال بد أف يرد إىل النصوص  ،النصوص يبُت يفسر بعضها بعضا  -يعٍت  -دبجرد ؿببة
الصاغبُت بدوف أي أسباب أخرى ىذا ال يكفي ىل يكفي من الدين أنك ربب واهلل الصاغبُت وبس ؛ بل
ؿببة الصاغبُت تقتضي فعل أفعاؽبم  -يعٍت  -القدوة هبم اقتفاء آثارىم التخلق بأخبلقهم  ،أما ؿببة
الصاغبُت وىم ُب طريق وأنت ُب طريق أنت تدعي  ،ادعى قوـ ؿببة اهلل فامتحنوا باآلية
    

(ٔ)

  

إذا مصداؽ ؿببة الصاغبُت ىو العمل بأعماؽبم والتخلق

بأخبلقهم واالقتداء هبم والسَت على آثارىم وىذا أمر معلوـ فمن أحب قوما فهو معهم ُب الدنيا واآلخرة ال
بد  ،وال هبتمع دعوى حب الصاغبُت مع السَت ُب غَت طريقهم  ،ىذا ال يصَت  ،ىل يكوف لكن قد تكوف
احملبة  -يعٍت  -ناقصة وبب الصاغبُت لكن احملبة ناقصة ذبده  -يعٍت  -وبب الصاغبُت وفيو خَت ولكن
لنقصاف ىذه احملبة ذبده  -يعٍت  -لو  -يعٍت  -جوانب أعماؿ عنده جوانب تناُب ما يدعيو  -أو ما ، -
ت ناُب ما عنده من حب للصاغبُت  ،وقد يكوف اإلنساف يبغض الفجار لكن ما ىو البغض الكاُب ذبده وين
كاف يبغضهم لكنو يوافقهم ُب أشياء يوافقهم ُب أشياء ىذا  -يعٍت  -يقتضي أف بغضو ؽبم ليس بدرجة .
اؼبرء مع من أحب فيو ترغيب ُب حب الصاغبُت من عباد اهلل والتحذير من حب الفاسقُت والكافرين
فيو ربذير  ،وىذا اغبديث الظاىر إنو جاء على سبب إنو إف رجبل قاؿ  :يا رسوؿ اهلل مىت الساعة ؟ قاؿ :
ما أعددت ؽبا ال تسأؿ عن الساعة  ،ما ما الذي أعددت  ،قاؿ  :حب اهلل ورسولو  ،قاؿ  :اؼبرء مع من
أحب اؼبرء مع من أحب ففي ىذا بشارة ؼبن وبب اهلل ورسولو ووبب األنبياء أنو يكوف معهم ُب اعبنة ؛
ولكن ال بد  -يعٍت  -فبكن نقوؿ إف ىذا من أحاديث الوعد اليت ال بد من ردىا للنصوص األخرى
ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٖٔ :
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فمحبة اهلل ورسولو وؿببة الصاغبُت ال شك أهنا عنواف خَت عنواف خَت وبشارة فليهنأ العبد الذي هبد ُب قلبو
ذلك فليحمد اهلل وينبغي أ ف يسأؿ اإلنساف ربو أف وببب إليو أف يسأؿ ربو أف وبببو إليو يقوؿ اللهم إين
أسألك حبك وحب من وببك وحب كل عمل يقرب إىل حبك  ،يسأؿ اإلنساف ربو ألف ما ُب القلب من
األحواؿ ىو ىبة من اهلل األحواؿ الطيبة فيسأؿ اإلنساف ربو أف هبعلو كذلك  ،اللهم حبب واهلل تعاىل يقوؿ
:

           

(ٔ) فمن الدعاء اغبسن أف تقوؿ  :اللهم حبب إيل

     

اإليباف وزينو ُب قليب إىل آخره  ،اللهم حبب إيل من ربب من عبادؾ  ،اللهم إين أسألك حبك وحب من
وببك وحب كل عمل يقرب إىل حبك  ،اللهم اسًتنا .
أحسن اهلل إليكم  ،فضيلة الشيخ ىذا يقوؿ  :ىل االتصاؿ باؽباتف يعترب من صلة الرحم؟
إي أجل  ،تسلم تتصل على عمك على ابن عمك  ،كيف حالك ؟ عسى أف تكوف خبَت  ،عساكم
أف تكونوا طيبُت  ،صلة يعد من ىذا.
شيخ  ،ىذا سؤاؿ من النساء تقوؿ  :كبن نرغب ُب حضور ىذه الدورة لبلستفادة منها ؛ ولكن ما
حكم حضور اؼبرأة اليت ؽبا عذر شرعي ؟ وإذا حضرت أين ذبلس ُب اؼبسجد؟
ال ذبلس ُب اؼبسجد وال ربضر  ،واغبمد هلل فيو طرؽ  -يعٍت  -فيو طرؽ ووسائل واػبَت كثَت وهلل اغبمد
 ،ويبكن أف تسجل وتسمعها يبكن  ،اغبمد هلل نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ  :ما صحة حديث  :من جلس ُب مصبله يذكر اهلل حىت تشرؽ الشمس
اغبديث .
واهلل ىذا اغبديث يقوؿ أىل العلم باغبديث إنو  -يعٍت  -لو طرؽ جاء من طرؽ كثَتة كأنو  -يعٍت -
بناء على ىذا إنو حسن وبسنونو  ،واهلل أعلم بالصواب .
الثابت أف الرسوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -كاف هبلس ُب مصبله حىت تطلع الشمس حسناء وبعد
ذلك إذا صلى اإلنساف يبكن أف ينويها صبلة الضحى عند الناس كده بيسموهنا بعض الناس صبلة اإلشراؽ
ٔ  -سورة اغبجرات آية .ٚ :
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ما ُب صبلة اإلشراؽ ،لكن إذا جلس اإلنساف ُب مصبله حىت ارتفعت الشمس وصلى تكوف ىذه صبلة
ضحى ،اغبمد هلل ،نعم.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :فضيلة الشيخ ؼباذا قبد أىل السنة يذموف الصوفية وىم ينهلوف من كتبهم؟
ما أعرؼ أيش معٌت ينهلوف من كتبهم؟
ىو يا شيخ ظبى يعٍت أشخاص كثر من علماء الصوفية يقولوف إف أىل السنة يرجعوف إىل كتب ىؤالء.
ىو يقوؿ يا شيخ ،من كتبهم فهذا ابن حجر والعراقي سيد الصوفية.
من قاؿ إنو سيد الصوفية؟
قاؿ إنو سيد الصوفية؟ ما ىو صوُب.
ويقوؿ الشيخ أبو إظباعيل اؽبروي.
ال ال يبكن ىو غلطاف ،نعم ،أبو إظباعيل اؽبروي نعم.
وكلمة ينهلوف يعٍت كأهنم ،ما شاء اهلل ،ال ال  ،اقرأ كبلـ ابن القيم ُب شرحو يا أخانا الكرًن ،ابن القيم
عنده خرب خبَت بالقوـ يقوؿ:
ومؤثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرا عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم اليقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُت
ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا طال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب اغب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق اؼبب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُت
وصحة اإليباف وسعة اإليباف ،ال إلو إال اهلل،
ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا طال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب اغب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق اؼبب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُت

ومؤثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرا عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم اليقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُت

وصحة اإليباف ،ال إلو إال اهلل
ُب الشافية الكافية األبيات ُب ىذا يقوؿ :معناه اسأؿ من لو خرب دبا عند الورى من كثرة اؽبذياف ،ضاع
مٍت أوؿ البيت.
من لو خرب دبا عند الورى من كثرة اؽبذياف ،ويقوؿ بعدما ذكر أحواال وأقواال:
تل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػباؾ وكن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ذا طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَتاف
ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػربت ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا كلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ووقع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ُب
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نعم وقد طار ،ويقوؿ:
ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىت أت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اإلل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو بفضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلو
ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب أت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن أرض

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيس هبزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي ولس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاين
في ػ ػ ػ ػػا أى ػ ػ ػ ػػبل دب ػ ػ ػ ػػن ق ػ ػ ػ ػػد ج ػ ػ ػ ػػاء م ػ ػ ػ ػػن ح ػ ػ ػ ػراف

يريد شيخ اإلسبلـ ،يعٍت كاف ابن القيم عنده بعض األمور اليت اقتضتها بيئتو ونشأتو يعٍت واليت ليست
يعٍت فيها ـبالفات للسنة ولكنو يقوؿ:
من ليس هبزيو يدي ولساين
حىت أتاح يل اإللو بفضلو
وذكر يعٍت فضل شيخ اإلسبلـ فضلو عليو حىت لزمو ،لزمو ست عشرة سنة ،نعم شرح منازؿ السائرين
أليب إظباعيل اؽبروي ،شرح دبدارج السالكُت الكتاب العظيم وأتى بالعجب العجاب من ربليل كبلمهم،
ومع ذلك يعٍت ُب بعض األمور يلتمس العذر ويعتذر عن أيب إظباعيل ،وُب بعض اغباالت ال يستطيع
االعتذار ،يقوؿ :اغبق أحب إلينا من أيب إظباعيل ،يقوؿ :اغبق أحب إلينا يعٍت اعًتض عليو ُب مواضع،
فما معٌت كبلـ السائل وأنتم تنهلوف؟ ال مانع من أف يستفاد ،واالستفادة من كتاب العامل والباحث ما تعٍت
موافقتو على كل شيء ،ومن يتبع كل مؤلف يستفيد من مؤلفو ويقع ُب ورطات ،كبن نستفيد حىت من
كتاب ،وأنا ال أرغب ُب ىذا لكن أىل العلم ،ىذا الزـبشري من رءوس اؼبعتزلة يرجع الناس إىل تفسَته ُب
جوانب ،ابن كثَت ينقل عنو يقوؿ :قاؿ الزـبشري ،وىو يعرؼ أنو معتزيل ،وال يلزمو من ذلك أف يقوؿ ليس
لقائل أف يقوؿ ؼباذا أنتم تنتقدوف اؼبعتزلة وتنكروف على اؼبعتزلة وأنتم تأخذوف من كبلمهم؟ فهذا السائل
عليو أف يتدبر األمر ،نعم الغزايل  -رضبو اهلل  -عنده أطروحات وعنده ىفوات وزالت ورد عليو شيخ
اإلسبلـ ُب عدد من الكتب ،وىذا ال يبنع أف يكوف عنده جوانب ،عنده كتاب "اؼبستصفى ُب أصوؿ
الفقو" أصل ؼبن جاء بعده ونسج على منوالو وىكذا ،وُب كتبو أيضا جوانب يستفاد منها يبكن ،لكن وبتاج
اإلنساف أف يكوف عنده بصَتة يكوف عنده فرقاف يبيز ،يكوف عنده علم باؼبنهج األصيل ،يعٍت اعرؼ منهج
السلف الصاحل الصحابة والتا بعُت ٍب ما جاءؾ بعد ذلك اعرضو عليو؛ ألف الناس بعدىم تفرقوا الناس تفرقوا
بعدىم فاعتصم بكتاب اهلل وسنة رسولو على فهم الصحابة ،ما ىو على فهم فبلف وفبلف من اؼبتأخرين،
من اؼبتأخرين الذين وقعوا ُب اؼبخالفات ،وُب البدع الكبلمية أو البدع التعبدية ،البدع الكبلمية عند
82

شرح جوامع األخبار
اؼبتكلمُت من اعبهمية واؼبعتزلة ،وكذلك من وافقهم من األشاعرة ،وأىل العلم عندىم إنصاؼ ،يعٍت معناىا
ال يبنعهم زبطئة اؼبخطئ من أف يأخذوا وأف يستفيدوا فبا عنده من العلم خصوصا الذي يغلب عليو إرادة
اغبق وطلبو ،فهناؾ علماء فضبلء يقوؿ عنهم شيخ اإلسبلـ فبلف وفبلف فبن وقع ُب بعض األمور الكبلمية
يصفهم يقوؿ إف علماء فضبلء حكماء نببلء ،اهلل أكرب.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :اإلنساف الذي يريد اكتساب األخبلؽ اغبسنة كالصلة والرب والرضبة ،فكيف
يكوف ذلك؟
يكوف ذلك :أوال بالعلم :أنك تتعلم ما ينبغي وتعرؼ يعٍت كل لو يعٍت ظروؼ يعٍت األمور اليت تتصف
بالعادات زبتلف باختبلؼ الناس ،وعليك أنت إذا كنت تريد أف تسأؿ ربك وذباىد نفسك ،تسأؿ ربك
وذباىد نفسك ،إذا علمت أف ىذه األمور من صلة الرحم وتريد أف تتخلق هبا فعليك أنك ذباىد نفسك
وتسأؿ ربك التوفيق واإلعانة ،نعم.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل هبوز أف أقوؿ :يا فبلف أسألك باهلل والرحم؟
ىذا سؤاؿ طيب ،أسألك باهلل واهلل أحسن أف تقوؿ ٍب بالرحم اليت بيٍت وبينك ،نعم.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.

دعاء السفر

بسم اهلل الرضبن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت ،قاؿ رضبو اهلل تعاىل:
عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل  كاف إذا استوى على بعَته خارجا إىل سفر كرب
ثبلثا ٍب قاؿ:
 

            
(ٔ)

اللهم إنا نسألك ُب سفرنا ىذا الرب والتقوى ،ومن العمل ما ترضى ،اللهم ىوف

علينا سفرنا ىذا ،واطو عنا بعده ،اللهم أنت الصاحب ُب السفر واػبليفة ُب األىل ،اللهم إين أعوذ بك
ٔ  -سورة الزخرؼ آية .ٔٗ-ٖٔ :

83

شرح جوامع األخبار
من وعثاء السفر وكآبة اؼبنظر وسوء اؼبنقلب ُب اؼباؿ واألىل والولد ،وإذا رجع قاؽبن وزاد فيهن آيبوف تائبوف
عابدوف لربنا حامدوف رواه مسلم.
اغبمد هلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو ،وعلى آلو وصحبو ،ومن اىتدى هبداه ،ىذا
اغبديث الذي يرويو عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما -قد تضمن أدبا من آداب السفر ،ونوعا من الذكر
والدعاء ،وقد اشتمل على معاف عظيمة وكثَتة ،اشتمل على مسائل ،يبكن شرح ىذا اغبديث ،يعٍت مؤلف
كبَت ،يقوؿ  كاف رسوؿ اهلل  إذا استوى على راحلتو يعٍت إذا ركب راحلتو واستقلت بو ،يعٍت قائم
واستوى عليها يعٍت استقر ،استقر عليها خارجا إىل سفر  كرب ثبلثا اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ىذه
اعب ملة ىي إحدى أنواع الذكر الذي شرعو اهلل ُب مناسبات كثَتة "سبحاف اهلل ،واغبمد هلل ،وال إلو إال اهلل،
واهلل أكرب" ذبد لكل صبلة مواضع ،مواضع من العبادات ،وأنواع من األذكار( ،اهلل أكرب) ىذه اعبملة تدؿ
على أف اهلل أكرب من كل شيء ،تدؿ على الكربياء هلل والعظمة ،فهو الكبَت اؼبتعاؿ ،العظيم العلي ،والتكلم
هبذه اعبملة يقاؿ لو التكبَت ،كرب اهلل أكرب ،وأكثر ما يشرع التكبَت ،أكثر نقوؿ أكثر ،يشرع التكبَت ُب
حاالت االرتفاع ،كما كاف الصحابة رضواف اهلل عليهم وكاف الرسوؿ إذا عبل شرفا كربوا وإذا ىبطوا سبحوا
اهلل أكرب ،ونبلحظ ىذا ىنا ؼبا إذا استوت بو راحلتو (يكرب إذا عبل على راحلتو وقامت بو واستقر عليها كرب
ثبلثا) اهلل أكرب فيفتتح ىذا الدعاء وىذا الذكر بالتكبَت ،ومن مواضع التكبَت؛ األذاف ،واإلقامة ،والصبلة
ربريبها التكبَت ،إذا قمت إىل الصبلة فكرب ،وُب التنقبلت تكبَتات االنتقاؿ اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وُب أياـ
معينة كالعشر ،كعشر ذي اغبجة ،وأياـ التشريق وليلة العيدين
      

(كرب ثبلثا ٍب قاؿ:

  
(ٔ)

          

   

(ٕ)

) ىذا اللفظ جاء ُب القرآف

ٔ  -سورة البقرة آية .ٔٛ٘ :
ٕ  -سورة الزخرؼ آية .ٔٗ-ٖٔ :
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(ٔ)

لتستووا على ظهوره يعٍت تعلوا على ظهوره وتستقروا على ظهوره

  

(ٕ)

    

            

(ٖ)

يعٍت وما كنا لو دبطيقُت ،فاهلل ىو الذي أوجد ىذه اؼبراكب ،ما كنا لو دبطيقُت لوال أف اهلل خلق وسخر
ويسر ،سخر لنا ىذا سخر اؼبراكب من هبيمة األنعاـ من اإلبل ،وسخر البحر وسخر الفلك ،والفلك
ذبري ،ذبري بأمره سبحانو وتعاىل
 

        

(ٗ) يعٍت من أجل أف تستووا على ظهوره لتنتقلوا من مكاف إىل مكاف ،واآليات اؼبذكرة

هبذه النعمة كثَتة ،والتسبيح معناه التنزيو ،الكلمات األربع "سبحاف اهلل واغبمد هلل" سبحاف تتضمن تنزيهو
تعاىل عن كل نقص وعيب ،واغبمد هلل تتضمن وصفو بكل كماؿ ،و"ال إلو إال اهلل" تتضمن توحيده ُب
إؽبيتو سبحانو ،وأنو اإللو اغبق الذي ال يستحق العبادة إال ىو ،و"اهلل أكرب" فتضمنت التسبيح والتوحيد
والتحميد والتمجيد والتكبَت.
(وإنا إىل ربنا ؼبنقلبوف) ُب تذكر فيو تذكر اؼبعاد والعودة فاهلل تعاىل خلق العباد وخلق ؽبم ما وبتاجوف
إليو من اؼبراكب واؼبطاعم واؼبشارب واؼبساكن كما ُب سورة النعم ،سورة النعم تعرفوف سورة النعم؟ نعم ىي
سورة النحل ،تعرؼ بسورة النعم؛ ألف اهلل ذكر عباده بالنعم ُب أوؽبا وُب وسطها وُب آخرىا حىت قاؿ ُب
آخرىا:

            

ٔ  -سورة الزخرؼ آية .ٕٔ :
ٕ  -سورة الزخرؼ آية .ٖٔ :
ٖ  -سورة الزخرؼ آية .ٖٔ :
ٗ  -سورة الزخرؼ آية .ٖٔ-ٕٔ :

85

شرح جوامع األخبار

       

(ٔ)

فيو التذكر لآلخرة وأف ما يتمتع بو

اإلنساف ُب ىذه اغبياة ما ىو إال يعٍت مؤقت مرحلة.
(وإنا إىل ربنا ؼبنقلبوف) وتذكر اؼبعاد وتذكر القيامة فبا يوجب االستعداد ،يوجب للعاقل واغبازـ والفطن
االستعداد لذلك اللقاء( ،وإنا إىل ربنا ؼبنقلبوف) تضمن اإليباف باؼبعاد ،اإليباف بالرجوع إىل اهلل ،وىذا اإليباف
يثمر العمل لذلك اليوـ لذلك اللقاء واؼبرجع واؼبآب ،إليو اؼبآب سبحانو وتعاىل( ،وإنا إىل ربنا ؼبنقلبوف) ٍب
قاؿ ( اللهم إنا نسألك ُب سفرنا ىذا) قوؿ ابن عمر( :إذا خرج إىل سفر) وقولو( :اللهم إنا نسألك ُب
سفرنا ىذا) يدؿ على أ ف ىذا الذكر إمبا يشرع عند الشروع ُب السفر ،عندما يركب اإلنساف راحلتو مسافرا،
ال كلما ركب؛ ألف اغبديث ىكذا جاء ،اغبديث جاء هبذا الدعاء اؼبناسب للسفر ،جاء مناسبا للسفر،
(إذا خرج إىل سفر ..اللهم إنا نسألك ُب سفرنا  ...إىل آخره) كلو فيما يتعلق بالسفر ،فهل يقاؿ من السنة
أنك كلما ركبت سيارتك أو دابتك تدعو ىذا الدعاء؟ نقوؿ :ال ،لكن ال مانع ،لكن نستفيد من األدلة
العامة أف اإلنساف أف عليو أف يتذكر نعم اهلل دائما ،إذا أكلت إذا شربت إذا لبست فاذكر اهلل ،اغبمد هلل،
تذكر ،لكن يعٍت سنة ألف ىذا الذكر جاء متصبل ،متصبل هبذه الدعوات اؼبناسبة للسفر ،أما ذكر يعٍت...
ال ىو ُب كل وقت ذكر يعٍت ذكر الذي يبكن نسميو مطلق ذكر مطلق ،اإلنساف إذا لبس ثوبو إذا أكل
طعامو يذكر ربو يتذكر فضل اهلل عليو ،اغبمد هلل ،اغبمد هلل ،إذا اإلنساف ركب سيارتو يذكر فضل اهلل أنو
سخر لو ،لكن ال نقوؿ إنو يعٍت سنة كلما ركبت راحلتك يسن لك أف تأٌب هبذا الدعاء؛ ألنو جاء مقيدا،
فهو ذكر مقيد ،والذكر تعلموف أنو نوعاف؛ ذكر مقيد ،وذكر مطلق.
(اللهم إنا نسألك ُب سفرنا ىذا) ربديدا ُب سفرنا ىذا يعٍت ىو اآلف موضع اؽبم واالىتماـ ،واإلنساف
إمبا أكثر ما يعٌت بالشيء اغباضر سا عتو اغباضرة (ُب سفرنا ىذا الرب والتقوى) الرب والتقوى يأتياف ُب
النصوص تارة يعٍت مقًتنُت وتارة منفردين ،فإذا اجتمعا فإنو يفسر الرب بالعمل الصاحل ،والتقوى بًتؾ
اؼبخالفات واؼبعاصي ،كما قاؿ تعاىل:

    

(ٕ) أما إذا أفرد الرب فإنو

يشمل ىذا وذاؾ ،وإذا أفردت التقوى فإهنا تشمل ىذا وذاؾ ،فيفسر ،وؽبذا تفسر التقوى بأهنا فعل
ٔ  -سورة النحل آية .ٕٔٔ-ٕٔٓ :
ٕ  -سورة اؼبائدة آية .ٕ :
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اؼبأمورات وترؾ احملذورات ،لكن إذا اجتمعا فإهنما يفًتقاف ُب اؼبدلوؿ يصبح كل منهما يعٍت الرب أخص
باألعماؿ الصاغبة والتقوى أخص بًتؾ السيئات ،بالتقوى.
(نسألك ُب سفرنا ىذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضى) استفادنا من ىذا الرب والتقوى ومن العمل ما
ترضى كل ىذا من عطف يعٍت من اإلصباؿ بعد التفصيل أو أنو زبصيص من وجو ،يعٍت ما ىو أرضى لك
سقنا ؼبا ىو أرضى؛ ألف األعماؿ فيها فاضل وأفضل (ومن العمل ما ترضى) أو يكوف من نوع التنويع؛ ألف
العمل الصاحل مرضي هلل،

(ٔ)

    

   

(ٕ)

(ومن العمل ما ترضى) وفيو إثبات صفة الرضا هلل ،والقوؿ

فيو كالقوؿ ُب الرضبة ،أىل السنة واعبماعة يثبتوف صفة الرضا هلل
(ٖ)

   

     

ويؤمنوف بأف اهلل يسخط ويرضى ،يغضب ويرضى ،وأكثر ما يأٌب الرضا مقاببل بالسخط

      
   

(٘)

(ٗ)



    

وأما األشاعرة فإهنم يؤولوف الرضا باإلرادة كما قلنا باألمس ،يؤولوف الرضا

باإلرادة؛ ألهنم ما يثبتوف إال الصفات السبع على ما ُب إثباهتم إرادة.
(ومن العمل ما ترضى ،اللهم أنت الصاحب ُب السفر واػبليفة ُب األىل) ىذا فيو استشعار اؼبعية معية
اهلل ،فاهلل مع عباده مع اؼبقيم واؼبسافر

     

(( )ٙأنت الصاحب ُب السفر

واػبليفة ُب األىل) وُب استحضار ىذه اؼبعية ،يعٍت معٌت التوكل عليو ُب حصوؿ يعٍت ما يطلبو العبد من
ٔ  -سورة الزمر آية .ٚ :
ٕ  -سورة ؿبمد آية .ٕٛ :
ٖ  -سورة اؼبائدة آية .ٜٔٔ :
ٗ  -سورة ؿبمد آية .ٕٛ :
٘  -سورة آؿ عمراف آية .ٕٔٙ :
 - ٙسورة اغبديد آية .ٗ :
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اغباجات واؼبنافع ،وُب السبلمة فبا يكره( ،أنت الصاحب ُب السفر وأنت اػبليفة ُب األىل) فهو مع عباده
أينما كانوا مع اؼبقيم ومع اؼبسافر

     

(ٔ)

وىناؾ اؼبعية اػباصة :وىي معيتو وتعاىل ألوليائو وعباده اؼبؤمنُت وعباده اؼبتقُت
    

(ٕ)

   

    

(ٖ)

فهما معيتاف؛ اؼبعية العامة ىذه مع كل أحد ،لكن العبد إذا قاؿ ُب النهاية فأنو يقوؿ ذلك يعٍت متذكرا
معيتو تعاىل اليت توجب التوكل عليو واالعتماد عليو سبحانو وتعاىل( ،اللهم أنت الصاحب ُب السفر
واػبليفة ُب األىل) خليفة ُب األىل الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -يقوؿ ُب حديث الدجاؿ ؼبا ذكر ؽبم
صفتو فقاؿ :إف ىبرج وأنا فيكم فأنا حجيجو وإف خرج ولست فيكم  -أو كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ-
أو وإف خرج بعدي فاهلل خليفيت على كل مسلم فاهلل ىو الذي ىبلف اؼبسافر ُب أىلو ،وىبلف اؼبيت ُب
أىلو ،ويقوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -ؼبا دعا أليب سلمة اللهم اغفر أليب سلمة وارفع درجتو ُب اؼبهديُت
وافسح لو ُب قربه ونور لو فيو واخلفو ُب عقبو هبذا يعلم أف اهلل ىو الذي ىبلف ،بأف ىبلف يعٍت ىبلف
غَته؛ ألنو اغبي الذي ال يبوت ،وأما العبد فإنو يغيب ويسافر ويبوت ،وال يقاؿ :إف أحدا ىو خليفة اهلل،
وىذا موضع نبو عليو شيخ اإلسبلـ وابن القيم ما يقاؿ إف أحدا ىبلف اهلل ،وإذا قيل فبلف يعٍت إذا قدر لو

قيل ،قيل أليب بكر :يا خليفة اهلل ،قاؿ :بل أنا خليفة رسوؿ اهلل ،خليفة ألنو خلف الرسوؿ بعد موتو 
وقولو سبحانو وتعاىل:

         

بعض الناس يقوؿ :خليفة عن هلل ،ال ،خليفة ىبلف جنس البشر ىبلف بعضهم بعضا،
  

(٘)

    

ٔ  -سورة اغبديد آية .ٗ :
ٕ  -سورة النحل آية .ٕٔٛ :
ٖ  -سورة طو آية .ٗٙ :
ٗ  -سورة البقرة آية .ٖٓ :
٘  -سورة األنعاـ آية .ٔٙ٘ :
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(ٔ)

وإف
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اهلل مستخلفكم فيها مستخلفكم يعٍت جاعلكم خلفا ؼبن قبلكم ،ال أنو مستخلفكم عنو ،يعٍت اهلل هبعلكم
خلفاء عنو كما يغلط بعض الكتاب ويقوؿ اإلنساف خليفة اهلل ُب األرض ،خليفة اهلل الذي وبتاج إىل من
ىبلفو ىو الذي يبوت ويغيب واهلل اغبي الذي ال يبوت( ،أنت الصاحب ُب السفر واػبليفة ُب األىل) ىذا
معناه أين أتوكل عليك ُب حفظ أىلي ،معناه سافرت وغبت ولكنك ال تغيب ،أنت مع اؼبقيم واؼبسافر
(أنت الصاحب ُب السفر واػبليفة ُب األىل) سبحاف اهلل.
فيو (اللهم إف أعوذ بك من وعثاء السفر) يعٍت من مشاؽ السفر ،السفر جاء ُب اغبديث الصحيح أنو
قطعة من العذاب عذاب فيو مشاؽ فيو يًتؾ اإلنساف يعٍت طعامو وشرابو ىذا ُب اعبملة ،وُب الغالب أنو فيو
مشاؽ ،وؽبذا جاءت الشريعة بالتيسَت والًتخيص بقصر الصبلة وإباحة الفطر وترخيص ُب حكم اؼبسح
على اػبفُت ،وترخيص ،رخص السفر يعٍت ىناؾ شيء ،يعٍت أحكاـ اظبها رخص السفر.
(اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة اؼبنظر) الكآبة ضد النضارة والبهاء واغبسن ،يعٍت كآبة يعٍت
تغَت اإلنساف ،تغَت اؼببلمح كآبة اؼبنظر( ،اللهم إف أعوذ بك من وعثاء السفر) وال يلزـ من ذلك طلب نفي
كل اؼبشاؽ ،لكن طلب زبفيفها طلب دفع اؼبشاؽ الشاقة الشديدة (أعوذ بك) عبأ إىل اهلل ،أعبأ إليك بأف
تقيٍت وعثاء السفر وتعافيٍت وتعيذين من كآبة اؼبنظر ،والكآبة كأهنا تشعر بالتغَت الذي يكوف أثر الغم
واغبزف ،وىذا يتضمن أيضا العياذ من األسباب اؼبفضية إىل ذلك ،األسباب اليت تفضي إىل اؼبشاؽ إىل
الوعثاء إىل الكآبة.
(وسوء اؼبنقلب ُب اؼباؿ واألىل) سوء اؼبنقلب :اؼبنقلب يعٍت الرجوع ،سوء الرجوع ،سوء اؼبنقلب بأف
يرجع إىل أىلو ُب حاؿ سيئة ،أو هبد أىلو حباؿ سيئة ،يعٍت (سوء اؼبنقلب) إما ُب نفسو أو ُب أىلو،
فاستعاذ باهلل من ثبلثة؛ وعثاء السفر ،وكآبة اؼبنظر ،وسوء اؼبنقلب ،واؼبنقلب تارة يكوف منقلبا حسنا
ومرجعا حسنا ُب رجوع سعادة ،يعٍت اؼبسافر إذا رجع وىو سليم واهلل قد حفظو ورجع يعٍت يبكن دبكاسب
ودبنافع ،رجع هبا إىل أىلو ،ووجد أىلو خبَت حاؿ ُب أمر دينهم ودنياىم ،فهذا اؼبنقلب اغبسن ،إذا رجع وىو
مبتلى وىو دبصائب وقد تسلط عليو شرور أو أشرار ،ورجع ووجد أىلو قد يعٍت ابتلوا أيضا دبصائب ،صار
اؼبنقلب يعٍت يكوف اإلنساف ُب ىذه اغبالة أيش ُب حاؿ تعيسة ُب أسى وحزف وأمل وقلق ،اؼبسافر يهمو
ٔ  -سورة األنعاـ آية .ٔٙ٘ :
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شوؼ يعٍت ما يتعلق بو وما يتعلق بأىلو ،ألنو خ لف أىلو (اللهم أنت الصاحب ُب السفر واػبليفة ُب
األىل ،اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة اؼبنظر وسوء اؼبنقلب) أيش (ُب األىل واؼباؿ والولد)
يبكن يرجع فيجد أىلو قد يعٍت حدث ؽبم أمر ،هبد مالو قد حدث لو أمر يبكن أنو أتلف سرؽ احًتؽ
فيسقط ُب يده (ُب اؼباؿ وسوء اؼبنقلب ُب األىل واؼباؿ والولد) فهذا دعاء عظيم اشتمل على يعٍت خَت
الدنيا واآلخرة وطلب منافع الدنيا واآلخرة ،صدره بعد التكبَت والتسبيح والتحميد (أسألك ُب سفرنا ىذا
الرب والتقوى) أىم ما على اإلنساف أمر دينو( ،أسألك ُب سفرنا ىذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضى)
ىذا ىو اؼبطلب األظبى ،ىذا اؼبطلب األوؿ ،هبب أف يكوف اىتماـ اإلنساف بسبلمة دينو وبصبلح دينو
قبل صبلح دنياه ،وىكذا جاء الدعاء اللهم أصلح يل ديٍت الذي ىو عصمة أمري وأصلح يل دنياي اليت
فيها معاشي فهذا الدعاء تضمن طلب صبلح الدنيا واآلخرة( ،أسألك ُب سفرنا الرب والتقوى ومن العمل ما
ترضى) ٍب بعد ذلك يعٍت ما يوجب التوكل (الصاحب ُب السفر واػبليفة ُب األىل ،اللهم إين أعوذ بك من
وعثاء السفر) يعٍت االستعاذة باهلل من الشرور وأسباهبا ُب السفر يعٍت ُب حق اؼبسافر وُب من خلفو من أىل
وماؿ وولد ،ىذا الدعاء من األدعية اعبامعة اؼبشتملة على خَت كثَت ُب الدين وُب الدنيا صبيعا فيدعو
اإلنساف لنفسو وألىلو ،يدعو اإلنساف لنفسو وألىلو ،إيو نعم.
ويقوؿ إذا رجع (إذا رجع قاؽبن) مىت إذا رجع؟ إذا ابتدأ الرجوع يعٍت أنت سافرت ؼبكة وقلتو عند ابتداء
السفر فلما يعٍت أنشأت الرجوع أنشأت تقوؿ ذل ك ،يعٍت ما ىو إذا رجعت إذا وصلت ،ال ،إذا قفلت،
قفل (وإذا قفل أو إذا رجع قاؽبن) قاؿ ىذا إذا رجع يقوؿ ىذا الذكر وىذا التمجيد وىذا اغبمد وىذا
الدعاء.
(وزاد آيبوف) آب يئوب أوبا يعٍت رجع ،آيبوف يعٍت آيبوف إىل اهلل وراجعوف إىل اهلل ،فيو استشعار
الرجوع إىل اهلل -عند مناسبة -دبناسبة الرجوع من السفر ،آيبوف راجعوف إىل اهلل ،تائبوف إىل اهلل ،يعٍت
اإلياب فيو يظهر أنو أخص ُب فعل الطاعات ،وتائبوف بالرجوع عن الذنوب.
(آيبوف تائبوف) أو تكوف واحدة تؤكد الثانية( ،عابدوف) هلل سبحانو وتعاىل ،والتوبة عبادة وسائر
الطاعات عبادة( ،عابدوف لربنا حامدوف) حامدوف مثنوف عليو بآالئو ونعمو (آيبوف تائبوف عابدوف لربنا
حامدوف) تقدًن اعبار واجملرور فيو فائدتاف؛ اغبصر (لربنا حامدوف) يعٍت حامدوف هلل وحده ،وفيو تناسب
الكلمات ،يعٍت لو قاؿ( :آيبوف تائبوف عابدوف حامدوف لربنا) مل تتناسب اعبمل لكن (لربنا حامدوف)
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فتناسبت حامدوف تناسب مع اعبمل آيبوف تائبوف عابدوف لربنا حامدوف واؼبعٌت الكل آيبوف إىل ربنا تائبوف
إىل ربنا عابدوف لربنا ،لربنا حامدوف ،أو تكوف لربنا آيبوف لربنا يعٍت اؼبعٌت ىكذا (آيبوف تائبوف عابدوف لربنا
حامدوف) يعٍت وبتمل أف يكوف اعبر واجملرور متعلقا بػ (حامدوف) وكأف ىذا ىو اؼبتبادر ،ووبتمل أف يكوف
متعلقا دبا قبلو كلو راجح كلو

   

(ٔ) فصل لربك واكبر لربك( ،آيبوف تائبوف

عابدوف لربنا حامدوف) أي لربنا أيضا واهلل أعلم ،نعم.
أحسن اهلل إليك ،بقي صبلتاف يا شيخ.
نعم ما نبا؟ (اللهم ىوف علينا سفرنا ىذا واطو عنا بعده) .
(اللهم ىوف علينا سفرنا ىذا واطو عنا بعده) ال إلو إال اهلل ،ىذا فبا يهم اؼبسافر يعٍت هتوين اؼبشاؽ،
اؼبشاؽ من طبيعة السفر ،فهوف علينا سفرنا ىذا يعٍت بتخفيف يعٍت متاعبو ومشاقو ....تسهيل األمور
وهتوينها على النفس ،بعض الناس إذا حدث لو بعض اؼبشاؽ يصَت يكوف عنده تضايق وتربـ وشكوى،
يعٍت افرض أنك سافرت وحصل عطل بالسيارة ،بعض الناس يضيق صدره ،ال ،ىوف ،وبعض الناس اهلل
يعطيو السعة ُب صدره ولذلك األمر يسهل السيارة إف شاء اهلل تتصلح وبدؿ اليوـ باكر إف شاء اهلل،
واغبمد هلل ،فتهوين أمر السفر إما بصرؼ يعٍت العوارض ،بصرؼ العوارض أو بتخفيف ما يقع على النفس،
زبفيفها على النفس (ىوف علينا سفرنا ىذا) يعٍت اجعلو ىينا واجعلو سهبل (واطو عنا بعده) يعٍت اإلنساف
يعٍت أحيانا يعٍت يعاف ُب سَته حىت يقطع اؼبسافات بدوف كرب ،ما شاء اهلل يقوؿ يعٍت قطعنا ىذه اؼبسافة
هبذه ال سرعة؟ وليس ببلزـ أف تطوى لو األرض دبعٌت تزوى لو ،ولكن تطوى لو حبيث يقطع اؼبسافات بدوف
أي ضيق وال حرج هبد ،يستشعر أنو قد تيسر لو األمر وقطع ىذا السفر بسرعة ما يظن ،يظن أنو ما
يقطعها ُب ىذه اؼبدة (واطو عنا بعده) وىذا ال بد لو أسباب اهلل سبحانو وتعاىل يهيئها للعبد بفعلو وبغَت
فعلو "اللهم ىوف علينا سفرنا ىذا واطو عنا بعده" فهذا طلب دعاء بصرؼ اؼبشاؽ وتيسَت األمورٍ ،ب جاء
بعد ذلك الدعاء من الضد يعٍت طلب يعٍت تضمن طلب احملبوب ودفع اؼبكروه ،كما تقوؿ" :اللهم إين
أسألك اعبنة وأعوذ بك من النار"" ،اللهم اىد قليب واعصمٍت من الضبلؿ" ذبد أنو تضمن الدعاء اعبمع
بُت سؤاؿ احملبوب اؼبطلوب وطلب السبلمة واالستعاذة باهلل من اؼبكروه ،واهلل أعلم .نعم
ٔ  -سورة الكوثر آية .ٕ :
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االتباع في المناسك
وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما :أف النيب  قاؿ :خذوا عٍت مناسككم روا أضبد ومسلم

والنسائي.

ىذه اعبملة ،ىذا اغبديث طرؼ من حديث جابر الطويل اؼبعروؼ ُب صفة حج النيب  ذكر جابر
أف الرسوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -كاف يقوؿ ُب يعٍت أكثر من مناسبة خذوا عٍت مناسككم أو لتأخذوا
مناسككم واؼبناسك صبع منسك وىو العبادة فكل ..العبادة مناسك لكن أكثر ما تطلق اؼبناسك ُب لغة
يعٍت ُب النصوص على يعٍت الذبائح وأفعاؿ اغبج والعمرة ،وإال فاؼبعٌت العاـ يشمل حىت الصبلة ،فالصبلة
ؽبا مناسك؛ ألف النسك ىو العبادة والتنسك ىو التعبد
        

يعٍت أعماؿ اغبج

    
(ٔ)

  

       

(ٖ)

(ٕ)

فرض اغبج

على الصحيح ُب السنة التاسعة من اؽبجرة ،وحج بالناس أبو بكر ،أمر النيب  -عليو الصبلة والسبلـ -
على اغبج أبا بكر وأردفو بعلي وذلك ُب السنة التاسعة ،وأمر عليا أف يقرأ على الناس أوؿ "براءة" وينذر
اؼبشركُت أال وبجوا
 

        

(ٗ) ٍب حج النيب -عليو الصبلة والسبلـُ -ب السنة العاشرة حجة الوداع ،وداع ما بعده لقاء ،ما

بعده حج وال لقاء بأكثر الناس ،مل يعش النيب -عليو الصبلة والسبلـ -بعدىا إال قرابة ثبلثة أشهر ،اللهم
صل وسلم عليو "لتأخذوا" حج وبُت للناس اؼبناسك ابتداء من اؼبيقات ،من ميقات ذي اغبليفة ىذا ابتداء
اهلل أكرب ،علمهم اؼبناسك ابتداء من ذي اغبليفة ،وبعد وعند دخوؿ مكة ،وما فعل ،وما أمرىم بو ،وإىل
ٔ  -سورة اغبج آية .ٖٗ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٕٓٓ :
ٖ  -سورة البقرة آية .ٕٓٓ :
ٗ  -سورة التوبة آية .ٕٛ :
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آخره ،وما فعلو يوـ الًتوية وما أمر بو وبعد ذلك ،وُب يوـ عرفو ،وُب يوـ وليلة اعبمع ،وكل األياـ علمهم
اؼبناسك" ،خذوا" يعٍت تعلموا واعملوا دبا ظبعتم ورأيتم من اؼبناسك القولية والفعلية ،وجابر روى لنا أكثر
تلك اؼبناسك ،جابر  روى لنا ُب حديثو الطويل أكثر اؼبناسك ،ففي حديثو الطويل بدأ بذكر إحراـ
النيب وإىبللو ،فلما استوت بو على البيداء أىل بالتوحيد  وؼبا وصل إىل مكة أمر كل من مل يسق اؽبدي
أف وبل وهبعلها عمرة ،وؼبا أنو شق عليهم ذلك فقاؿ ؽبم :لو استقبلت من أمري ما استدبرت ؼبا سقت
اؽبدي وعبعلتها عمرة وأحداث مثلو وأمر كل من ساؽ اؽبدي أف يبقى على إحرامو ،وقاؿ ىو  -عليو
الصبلة والسبلـ  :-إين لبدت رأسي وقلدت ىديي فبل أحل حىت أكبر ومضى ،وصفة اغبج ،والشيخ
السعدي عندكم نقل ما قاؿ ،ما ذكره شيخ اإلسبلـ ُب القواعد الفقهية أو النورانية من تلخيص ىذه
اؼبناسك ،ػبص فيها يعٍت شبو ما جاء ُب حديث جابر ،ويقوؿ الشيخ عبد الرضبن عكرمة عندكم :إف ىذا
اغبديث نظَت قولو  صلوا كما رأيتموين أصلي فالرسوؿ علم الناس الصبلة بفعلو وقولو وقاؿ ىذا لوفد
وفد إليو وصلوا معو أياما وظبعوا منو ،فلما أرادوا السفر قاؿ ؽبم صلوا كما رأيتموين أصلي وقاؿ :إذا حضرت
الصبلة فليؤذف أحدكم وليؤمكم أكربكم إذا مناسك اغبج إمبا تتلقى من بيانو -عليو الصبلة والسبلـ-
القويل والفعلي ،وىذه اؼبناسك منها أىل العلم أخذوا من األدلة تفصيل مناسك ىي أركاف ،ومناسك ىي
واجبات ،ومناسك ىي سنن ،يعٍت اؼبناسك ليست على مرتبة واحدة ،لكن على العموـ هبب تلقيها كلها،
فما مل يكن من ىديو فهو بدعة ،ما مل يكن من ىديو من اؼبناسك فهو بدعة ،فمن أحدث نسكا أو
عبادة ُب اغبج مل تكن فبا أرشد إليو  بقولو أو فعلو فهي بدعة ،من زعم أف الصعود عببل الرضبة أنو
فضيلة فهو مبتدع فهذا بدعة ال يشرع الصعود على جبل الرضبة ىذا بدعة ،لو قاؿ قائل :إف احملرـ ال
يستظل ما يصَت ما هبلس ربت خيمة وال شيء الزـ يطلع بره يعٍت ىذا بدعة ،الرسوؿ ضربت لو القبة
بنمرة يقوؿ جابر :فوجد القبة قد ضربت لو بنمرة وأىل العلم أخذوا من حديث جابر ومن غَته من ؾبموع
األدلة ،يعٍت دونوا صفة اغبج وكتبوا صفة حج النيب  وصنفوا ُب أحكاـ اغبج مصنفات مستقلة،
ومؤلفات ضمن كتب الفقو وضمن كتب اغبديث.
(خذوا عٍت) تلقوا تعلموا مٍت ،يعٍت تعلموا مٍت مناسككم  ىذا فيو اإلرشاد إىل توخي وربري ىديو
ُ ب اغبج ،فهذا الذي ينبغي أف يهتم بو اؼبسلم أف يعرؼ ىدي النيب ُب اغبج ،وأف يعمل هبديو ،ىذا
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الذي ينبغي ،وينبغي يعٍت توجيو الناس ؽبذا األمر ،أما واهلل ىذا ما ىو بصحيح ىذا سنة ىذا سنة ويسأؿ
ىذا واجب وال سنة؟ ال سنة ،خبلص  -يعٍت إذا سنة وتصَت  ...يا السنن كطلع الشجرة ىذه حتيت منها
صباؽبا الورؽ كل الورؽ نزلتو منها وقلت ىذا ما ينبغي الضروري العمود ىذا واألعواد واألغصاف وىذه
األغصاف الدقيقة ما ؽبا يعٍت كذلك ،اؼبهم يعٍت األغصاف الرئيسة ،وأيش تبقى؟ تبقى باىتة ما ؽبا ،يعٍت
يبكن تصَت يبقى ؽبا اسم شجرة ،ال يليق يعٍت التخفف وتعمد ترؾ السنن حبجة أهنا سنن ،السنن ما فيها
أجر؟! أنت ما تريد تزيد األجر؟! ما تريد تكميل العبادة؟! فقولو( :خذوا عٍت مناسككم) شامل لكل
اؼب ناسك من واجب سواء كاف على مستوى الركن أو ما دونو ،وشامل ؼبا يقوؿ أىل العلم إنو سنة .نعم
بعده

ثواب سورة اإلخالص
وعن أيب ىريرة رضي اهلل تعاىل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  قل ىو اهلل أحد تعدؿ ثلث القرآف رواه
مسلم.
ىذا اغبديث فيو دليل على فضل سورة اإلخبلص ،وقد جاءت أحاديث عديدة تدؿ على فضل ىذه
السورة ،وتدؿ على استحباب قراءهتا ُب مواضع ،كما قاؿ ُب ركعيت الطواؼ ،وركعيت الفجر ،وُب الوتر (قل
يا أيها الكافروف) و (قل ىو اهلل أحد) وُب ىذا اغبديث أف سورة (قل ىو اهلل أحد) تعدؿ ثلث القرآف،
قيل :تعدؿ ثلث القرآف ُب الثواب ،فمن قرأىا كأمبا قرأ ثلث القرآف ،وجاء ُب اغبديث الصحيح :أيعجز
أحدكم أف يقرأ القرآف كلو ُب ليلة قيل :من يطيق ذلك؟ قاؿ :يقوؿ :يقرأ ىذه السورة ثبلث مرات (قل ىو
اهلل أحد) فإف (قل ىو اهلل أحد) تعدؿ ثلث القرآف وقاؿ بعض أىل العلم وىو الذي اختاره شيخ اإلسبلـ
وذكره عندكم الشيخ عبد الرضبن السعدي :إهنا تعدؿ ثلث القرآف من حيث اؼبعٌت واؼبضموف ،فالقرآف ثبلثة
يعٍت يتضمن ثبلثة علوـ ،أنواع العلوـ ثبلثة؛ علم الشريعة ،الشرائع األمر والنهي واغببلؿ واغبراـ ،وعلم
األخبار عن اػبلق اؼببدأ واؼبعاد بدء اػبلق ،خلق السماوات واألرض ،خلق آدـ واؼببلئكة ،واؼبعاد البعث
والنشور واعبنة والنار ،ىذا نوع ،والنوع الثالث وىو أشرفها وأفضلها وىو العلم باهلل بأظبائو وصفاتو وأفعالو،
وىذه السورة تتضمن ىذا النوع الثالث يعٍت ـبلصة لعلم التوحيد ،والتوحيد نوعاف؛ التوحيد العملي توحيد
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الطلب والقصد ،والتوحيد العلمي اػبربي ،فهذه السورة (قل ىو اهلل أحد) تتضمن ىذا التوحيد أعٍت
التوحيد العلمي اػبربي يعٍت التوحيد االعتقادي؛ ألف ىذه السورة مشتملة على اػبرب عن اهلل
  

(ٔ)

  

    

(ٗ)

(ٕ)

    

 
(ٖ)



فتضمنت اإلثبات والنفي ،واهلل تعاىل يوصف باإلثبات وبالنفي

قاعدة كما يقوؿ ابن تيمية ُب العقيدة الواسطية" :وقد صبع تعاىل فيما وصف وظبى بو نفسو بُت النفي
واإلثبات فبل عدوؿ ألىل السنة واعبماعة عما جاء بو اؼبرسلوف فإنو الصراط اؼبستقيم" وقاؿ ُب الرسالة
النورانية" :القاعدة األوىل أف اهلل موصوؼ باإلثبات والنفي" أي بإثبات صفات الكماؿ ونفي النقائص
والعيوب ،وكل نفي ُب صفات اهلل فإنو متضمن إلثبات كماؿ ضده ،ومن شواىد ىذه القاعدة سورة
اإلخبلص
إثبات،

    

(٘)

اهلل أحد ىذا إثبات،

  

          

()ٚ

()ٙ

ىذا نفي ،وقد

تضمنت ثبلثة أظباء؛ اهلل وىذا االسم ىو أخص األظباء باهلل إذ ال يطلق إال عليو ،وىو اعبامع عبميع
األ ظباء ؼبعاين صبيع األظباء اغبسٌت ،وصبيع صفات الرب تعاىل "اهلل" وأصل ىذا االسم أنو اإللو فحذفت
اؽبمزة وأدغمت البلـ ُب البلـ مع التفخيم ،اهلل ذو األلوىية ،اهلل ذبد ىذا االسم ُب كل شيء ،سبحاف اهلل،
اغبمد هلل ،ال إلو إال اهلل ،اهلل أكرب ،ذبد ىذا االسم ُب كل الكلمات األربع ،كم مرة تنطق هبذه الكلمة ُب
الصبلة؟ كم مرة؟ اهلل ،الصبلة تبتدئها هبذا االسم وتنتهي هبذا االسم -سبحاف اهلل -تبدأ هبذا االسم اهلل
أكرب ،وتنتهي هبذا االسم السبلـ عليكم ورضبة اهلل انتهى" ،أحد" ىذا اسم ىذا االسم مل يذكر إال ُب ىذه
ٔ  -سورة اإلخبلص آية .ٔ :
ٕ  -سورة اإلخبلص آية .ٕ :
ٖ  -سورة اإلخبلص آية .ٖ :
ٗ  -سورة اإلخبلص آية .ٗ :
٘  -سورة اإلخبلص آية .ٔ :
 - ٙسورة اإلخبلص آية .ٕ :
 - ٚسورة اإلخبلص آية .ٗ-ٖ :
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السورة "األحد" وقريب ُب معناه "الواحد" وجاء ُب مواضع مقرونا بالقهار "الواحد القهار" ىو واحد لكنو
قهار غبلب ال يغلبو شيء ،كل اؼبوجودات ربت قهره وسلطانو ،ال إلو إال اهلل ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل،
األحد :ىذا االسم يتضمن تنزيهو عن الشريك وعن الشبيو ،عن الولد ،عن الصاحبة ،يتضمن تنزيهو عن
كل نقص وكل نفي فإنو متضمن إلثبات ،فهو األحد الذي ال شريك لو ُب أي شأف وُب أي صفة ،ال
شريك لو وال شبيو لو ُب حياتو ،وال ُب ظبعو وال ُب بصره ،وال ُب قدرتو وال ُب عزتو ورضبتو ،وال ُب سائر
أفعالو ،وال ُب اػبلق والتدبَت ،والرزؽ واإلحياء واإلماتة ،ال شريك لو ،ال شبيو لو
  

 

(ٔ)

و"الصمد" ىذا االسم أيضا مل يرد إال ُب ىذه السورة ،ىذاف االظباف مل يذكرا ُب القرآف إال ُب ىذا
اؼبوضع ،األحد الصمد ،والصمد فسر بأنو السيد جاء عن ابن عباس أنو السيد الكامل ُب سؤدده ،الغٍت
الكامل ُب غناه ،اغبكيم الكامل ُب حكمتو ،اغبليم الكامل ُب حلمو ...إىل آخره يعٍت ىو يدؿ على
الكماؿ ُب صبيع صفات الكماؿ "الصمد" وفسر بأنو الذي تصمد إليو اػببلئق وتتوجو إليو وتقصده
          
   

(ٖ)

     

(ٗ)

(ٕ)

 

-سبحاف اهلل" -الصمد"

وفس ر بأنو الذي ال يأكل وال يشرب ،ومن منهج السلف أهنم قد يفسروف اللفظ يعٍت قد يفسروف اآلية
والكلمة ببعض ما تدؿ عليو ،وفسر بأنو الذي ال جوؼ لو ،وكل ىذه اؼبعاين حق ،ويدؿ عليها اظبو
الصمد ،واقرءوا تفسَت سورة اإلخبلص لئلماـ ابن تيمية رضبو اهلل.

ٔ  -سورة يونس آية .ٔٛ :
ٕ  -سورة مرًن آية .ٜٖ :
ٖ  -سورة الرضبن آية .ٕٜ :
ٗ  -سورة الرضبن آية .ٕٜ :
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(ٔ)

  

(ٕ) ىذا إثبات

 

(ٖ)

ىذا فيو نفي الولد عن اهلل ففي و الرد على اليهود والنصارى واؼبشركُت وكل من نسب إليو الولد والتولد
والوالدة فهو

(ٗ)

    

ألنو ال بداية لو وال نظَت لو ،والولد نظَت لوالده ،وجزء

من والده ،واهلل صمد ال تتجزأ ذاتو ،إذا ُب ىذا النفي تأكيد مثل
       
   

     

(٘) نفي السنة والنوـ تأكيد لكماؿ حياتو وقيامو ،فهنا



( )ٙتأكيد لكماؿ أحديتو وصمديتو.

     

()ٚ

والكفء اؼبثل فليس لو كفء ال أحد من اػببلئق

كفئا لو أي مثبل لو يكافئو ويناظره ويباثلو تعاىل وتقدس ،ففي ىذا النفي تأكيد لكماؿ أحديتو ،لكماؿ أنو
األحد الصمد ،ومن ىذا شأنو فإنو اؼبستحق ألف يعبد ،وهبذا يعلم أف اإليباف بربوبيتو وكمالو وأظبائو وصفاتو
يستلزـ أنو اإللو اغبق ،ويستلزـ أنو اؼبستحق للعبادة ،وىذا معٌت قوؿ أىل العلم :إف توحيد الربوبية يستلزـ
توحيد اإلؽبية ،وتوحيد اإلؽبية يتضمن توحيد الربوبية .نعم
أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ دعاء السفر ىل يقولو إذا خرج من اؼبدينة أو عند
ركوب السيارة؟
إذا ركب السيارة استوت بوُ ،ب اغبديث إذا استوى على راحلتو نعم.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل يشرع دعاء الركوب عند استعماؿ اؼبصاعد الكهربائية؟
ٔ  -سورة اإلخبلص آية .ٔ :
ٕ  -سورة اإلخبلص آية .ٕ :
ٖ  -سورة اإلخبلص آية .ٖ :
ٗ  -سورة اإلخبلص آية .ٖ :
٘  -سورة البقرة آية .ٕ٘٘ :
 - ٙسورة اإلخبلص آية .ٖ :
 - ٚسورة اإلخبلص آية .ٗ :
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قلت :إف ىذا الدعاء خاص بالسفر ،واذكر فضل اهلل عند كل نعمة ،ثبلثة ،اغبمد هلل ،اغبمد هلل ،ما
شاء اهلل ،على ىذه التيسَتات وىذه النعم ...قل اغبمد هلل نعم.
فضيلة الشيخ يقوؿ :إذا سافرت دبفردي ىل ألتزـ بلفظ اغبديث فأقوؿ "اللهم إنا نسألك" أو أقوؿ
"اللهم إين أسألك" ؟
كما تشاء األمر واسع .نعم
يقوؿ :الذي ليس ؽبو أوالد ىل يذكر الولد؟
من ليس لو أوالد يقوؽبا تعبدا .نعم
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :إذا كاف صباعة ُب سفر فهل هبزئ أف يقوؿ رجل الدعاء ويؤمن الباقوف؟
ما وبتاج يقوؿ لكل واحد يتكلم عن نفسو ما ىي دبسألة قنوت ُب الصبلة.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
اغبمد هلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو.
حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ُب ذكر اػبروج إىل السفر والرجوع ظهر لنا أف قولو "وإذا رجع قاؽبن
وزاد" أنو يقوؿ ذلك عند ابتداء الرجوع ،وعندنا ىذا صحيح لكن جاء ُب حديث آخر عن ابن عمر
وحديث ثالث عن أنس رضي اهلل عنهم يفيداف أف الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -يقوؿ مثل ىذا الذكر
"ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،لو اغبمد وىو على كل شيء قدير ،ال إلو إال اهلل وحده أقبز وعده
ونصر عبده وىزـ األحزاب وحده ،آيبوف تائبوف عابدوف لربنا حامدوف" كاف يقوؿ ذلك إذا أشرؼ على
اؼبدينة وأقبل يعٍت بظهر اؼبدينة قاؿ ذلك ،وىكذا أيضا ُب الطريق ُب حديث ابن عمر ُب صحيح البخاري
أنو كاف إذا رجع من حج أو عمرة كاف إذا صعد ثنية أو فدفدا قاؿ ذلك أيضا ،فلعل ؾبموع األحاديث
يعٍت ال تعارض بينها ،وأف حديث ابن عمر الذي عند مسلم يقولو عند قفولو وعند شروعو ُب الرجوع،
ويذكر مثل ىذه الزيادات التكبَت والتهليل وقولو آيبوف تائبوف يقوؿ ذلك حىت ُب أثناء طريقو إذا صعد ثنية
أو فدفدا يعٍت مرتفعا من األرض ،وىكذا إذا أشرؼ على اؼبدينة يقوؿ "آيبوف تائبوف عابدوف" ُب بعض
الروايات "ساجدوف لربنا حامدوف" وىذه األحاديث وغَتىا وغَتىا يدؿ على يعٍت فضل الذكر وأف الذكر
ىو روح الدين وروح العبادة ،وؽبذا جاءت السنة أمر اهلل بالذكر ُب قولو
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(ٔ)

   

(ٕ) فالذكر مشروع مطلقا ومقيدا،

مطلقا ُب أي وقت ليل هنارُ ،ب سفر ُب حضرُ ،ب األمن واػبوؼُ ،ب الصحة واؼبرض ،مطلق ،وىناؾ
أذكار مقيدة كما تعلموف ،من األذكار اؼبقيدة مثل ىذه األذكار اؼبشروعة عند اػبروج إىل السفر وعند العود
وعند االقًتاب من البلد أو عند الدخوؿ دخوؿ للبلد ،اغبمد هلل ،واألذكار اؼبوقتة اليت ؽبا أوقات الصباح
واؼبساء ،عند النوـ وعند القياـ من النوـ االستيقاظ ،فالذكر غذاء للمؤمن ،غذاء لروحو ،سبحاف اهلل واغبمد
هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكرب ،ىذه اعبمل الثبلث ىي غالب الذكر ،وىناؾ أذكار تتضمن أدعية ،وكذلك
األذكار اليت بعد الصلوات أذكار وأدعية ،أحببت بو يعٍت تكميل ؼبا سبق دبا يتعلق بذكر الرجوع من السفر
والعودة ،أما قولو يعٍت "قاؽبن" ىذه ال شك إمبا يقوؽبا عند ابتداء رجوعو ال يقوؿ ىذا الذكر "اللهم إنا
نسألك ُب سفرنا ىذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضى" بعد وصولو أو عند اقًتابو من بلده ،ال ،ىذا يقولو
عند شروعو ُب القفوؿ .نعم يا شيخ
أحسن اهلل إليكم

حسن التصرف في المال والعلم
بسم اهلل الرضبن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
قاؿ رضبو اهلل تعاىل :عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل تعاىل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  ال حسد إال
ُب اثنتُت؛ رجل آتاه اهلل ماال فسلطو على ىلكتو ُب اغبق ،ورجل آتاه اهلل اغبكمة فهو يقضي هبا ويعلمها
متفق عليو.
اغبمد هلل ،ىذا اغبديث رواه ابن مسعود ورواه غَته بألفاظ ىذا أحدىا ،وىو قولو  ال حسد إال ُب
اثنتُت رجل آتاه اهلل ماال ،فسلطو على ىلكتو ُب اغبق ،ورجل آتاه اهلل اغبكمة فهو يقضي هبا ويعلمها ُب
بعض األلفاظ آتاه اهلل ماال فهو ينفق منو آناء الليل وآناء النهار ،ورجل آتاه اهلل القرآف فهو يقوـ بو آناء
ٔ  -سورة األحزاب آية .ٗٔ :
ٕ  -سورة األحزاب آية .ٕٗ :
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الليل وآناء النهار وال منافاة بُت ىذه الروايات ،فالذي ينفق اؼباؿ آناء الليل وآناء النهار فإنو يعٍت يؤدي ىذا
إىل ذىابو ُب اغبق ،وليس ىذا الذىاب بذىاب ،كما يقوؿ اؼبتنيب:
ذىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب ال يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ذى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب
ذى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب اؼب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ُب أج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر وضب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
ليس بذىاب ىذا ،ىذا باؽ ؿبفوظ ،وىكذا اغبكمة والقرآف ،اغبكمة ،القرآف ىو أصل اغبكمة ،كل ما
فيو حكمة من العلوـ والشرائع ،والقياـ بو آناء الليل وآناء النهار قياـ بالقرآف ىو العمل باغبكمة ،فإف
اغبكمة قوؿ صائب وعمل صاحل
   

        

(ٔ) وفسرت اغبكمة بأهنا الفقو ُب كتاب اهلل وسنة رسولو . 

قاؿ ( ال حسد إال ُب اثنتُت) اغبسد لو معنياف أشهرنبا أنو سبٍت زواؿ النعمة عن الغَت ،سبٍت زواؿ
النعمة عمن أنعم اهلل عليو ،نعمة دينية أو نعمة دنيوية ىذا ىو اغبسد ،وىذا اغبسد ىو اػبلق الذميم القبيح
الذي وصف اهلل بو اليهود

         
(ٕ)

           
 

(ٖ)

  

           

       

(ٗ)

إذا اغبس د ىو مرض قليب ،وىو يتضمن بغض احملسود وبغض النعمة اليت أنعم اهلل هبا عليو ،يتضمن
السرور دبا يسوءه ،دبا يسوء احملسود بزواؿ نعمة اهلل عنو ،والكراىية ؼبا أنعم اهلل بو عليو -أعوذ باهلل -وىذا
اػبلق يعرض لكثَت من النفوس لكثَت ،لكن إذا اإلنساف قاومو ببغضو -أعٍت ببغض نفس ىذا الشعور -أف
ٔ  -سورة البقرة آية .ٕٜٙ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٜٔٓ :
ٖ  -سورة النساء آية .ٜٛ :
ٗ  -سورة النساء آية .٘ٗ :
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يكرىو من نفسو ،وال يعمل دبوجبو ،فبل يسعى -إذا قدر -ال يسعى دبا يسيء إىل احملسود ،يقاوـ ذلك،
يبكن أف يدعو للمحسود ،يدعو لو ،يقاوـ ىذا اؼبرض السيئ يقاومو ُب نفسو ،إذا قاومو يعٍت مثبل بالدعاء
للمحسود ،بكراىة ىذا اػبلق وبغضو ،باالستعاذة باهلل من الشيطاف ،فَتجى أنو ال يضره؛ ألف ىذا أمر يعٍت
قد ىبرج عن قدرتو ،قد يقاؿ إف ىذا خارج عن قدرتو ،أما إذا كاف ال يتمٌت ويسعى ويبكن أف يتفرع عن
ىذا ذمو للمحسود ،غمطو ،جحد فضائلو ،التماس اؼبطاعم ،فهنا وبقق اغبسد ،يعٍت حقق اغبسد الذي
بنفسو وطفح ذلك اغبسد ،وطلع يعٍت من الباطن إىل الظاىر ،ظهر وصار كبلما وفعاال ،نعوذ باهلل من
اغبسد.
وشيخ اإلسبلـ رضبو اهلل ُب "اقتضاء الصراط اؼبستقيم" ذكر أنو من وجوه اؼبشاهبة ،يعٍت مشاهبة الكفار،
وذكر أف ىذا يكوف أيضا يعٍت يوجد ُب  -يعٍت بُت  -فئة من أىل العلم وطبلب العلم؛ ألف العلم شرؼ،
وأكثر ما هبري فيو اغبسد األمور احملببة للنفوس ،كالشرؼ واؼباؿ كما جاء ُب اغبديث ما ذئباف جائعاف
أرسبل ُب زريبة غنم بأفسد ؽبا من حرص الرجل على اؼباؿ والشرؼ لدينو اغبرص على الشرؼ واغبرص على
اؼباؿ يعٍت من أخطر ما يكوف على الدين.
فيقتل اغبسد أكثر ما يتحاسد الناس على اؼباؿ وكذلك الشرؼ ،وؽبذا يعٍت يكثر اغبسد بُت العلماء،
وكذلك طبلب العلم يبكن من ىذا مثبل اغبسد ُب التفوؽ ُب الشهاداتُ ،ب التنافس اآلف ُب الشهادات
والدرجات والتقدـ ؾباؿ للحسد؛ ألف الشهادة فيها شرؼ ،ىذا إذا طلع الواحد فبتازا صار ىذا وبرؾ ،على
اإلنساف أف يضبط مشاعره ويتقي اهلل ال وبسد أخاه اؼبسلم ،ويسأؿ ربو من فضلو ،اغبمد هلل.
النوع الثاين من اغبسد :ىو ما يسمى بالغبطة ،وىو أف تتمٌت مثل النعمة اليت عند الغَت ،مثلها ما تتمٌت
زواؿ نعمتو ،اغبمد هلل ،فضل اهلل واسع واهلل عنده خزائنو مؤلى الذي أعطاه يعطيك سل ،الفقراء الذين
جاءوا يشتكوف قالوا :يا رسوؿ اهلل ما نافسوا ُب اؼباؿ للماؿ ،قالوا يا رسوؿ اهلل" :ذىب أىل الدثور باألجور
يصلوف كما نصلي ويصوموف كما نصوـ ،لكن يتصدقوف بفضوؿ أمواؽبم" يتصدقوف ،فالرسوؿ عليو الصبلة
والسبلـ أرشدىم قاؿ :أوال أدلكم على شيء ،يعٍت إىل ما تتصدقوف بو ،فأرشدىم إىل التسبيح والتحميد
والتكبَت دبر كل صبلة ،ىذا تعويض ُب كل تسبيحة صدقة ،وكل ربميدة صدقة ،وكل تكبَتة صدقة ،وبُت
ُب غَت ىذا كما تقدـ أف كل معروؼ صدقة ،أمر باؼبعروؼ صدقة وهني عن اؼبنكر صدقة ،فمجاؿ الصدقة

010

شرح جوامع األخبار
دبعناىا العاـ كثَت ،فلما ظبع األغنياء دبا أرشد الرسوؿ  إليو الفقراء شاركوىم ،فجاءوا مرة ثانية يشتكوف
قالوا :إف إخواننا ظبعوا ،يعٍت ما ذكرت لنا فصاروا -فقالوا مثلو -فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ :ذلك فضل
اهلل يؤتيو من يشاء ،أنتم ؾبتهدوف وىم ؾبتهدوف ،واهلل يبن على من يشاء ،أليس اهلل يفضل اػبلق بعضهم
على بعض

      

(ٔ) ىذه الغبطة ،الفقراء يعٍت سبنوا أف يكوف ؽبم

ماؿ ينافسوف ويتصدقوف منو غبطوىم ،يعٍت دبعٌت الكلمة حسدوىم ،ما ىو باغبسد األوؿ اؼبذموـ ،اغبسد
الذي ىو الغبطة منو ما ىو -يعٍت -ؿبمود ،ومنو ما ىو مذموـ أيضا ،ومنو ما يبكن أف نقوؿ ما ليس
دبحمود وال مذموـ -يعٍت -أمر جائز ،أما احملمود فهو اؼبذكور ُب ىذا اغبديث ،يعٍت يبكن أنو أوسع ،لكن
أفضل -يعٍت -اغبسد الذي ىو الغبطة أفضلو اؼبذكور ُب اغبديث (ال حسد) ال غبطة (إال ُب اثنتُت) يعٍت
أفضل ما تكوف الغبطة ُب ىاتُت اػبصلتُت؛ خصلة اإلنفاؽ ُب سبيل اهلل (رجل آتاه اهلل ماال فسلطو على
ىلكتو ُب اغبق) ىذا حقيق بأف -يعٍت -نغبطو ونقوؿ :ليت لنا ماال ننفقو ونفعل فيو كما فعل ،وآخر آتاه
اهلل القرآف وآتاه اهلل السنة وآتاه اهلل العلم فصار يعمل ويعلم ووبكم ويبُت ويدعو ،ىذا أيضا فضل عظيم
ىذا ىو أفضل ما يغبط بو اإلنساف ،يغبط :يعٍت يتمٌت مثل حالو.
(ال حسد إال ُب اثنتُت) اغبسد ُب ىذا اغبديث فسره العلماء بالغبطة هبذا اؼبعٌت ،وىو سبٍت مثل النعمة
اليت أنعم اهلل هبا على عبده ،ىذا ما فيو ضرر ىل يضره ،فيو ضرر عليو؟ كما قلت اهلل الذي أعطاه يعطينا
"اللهم أعطنا كما أعطيتو""،اللهم ارزقنا من فضلك"" ،اللهم ارزقٍت علما مثل ىذا مثل عبدؾ ىذا الذي
علمتو وأعطيتو وأكرمتو"" ،اللهم ارزقٍت ماال أنفقو ُب سبيلك كما أعطيت ىذا" ال ضَت عليك ،بل ىذا
فبدوح؛ ألنك -يعٍت -أحببت ما وببو اهلل.
النوع الثاين من الغبطة اؼبذمومة :ىو سبٍت مثل م ا متع بو وابتلي بو بعض األشرار من الكفرة والفجرة
الذين أوتوا يعٍت حظوظا ،يعٍت إنساف أوٌب ماؿ صار يتخبط بو ويتصرؼ فيو تصرفا بغَت بصَتة وال علم وال
ىدى ،يتوصل بو إىل اغبراـ ،إىل شهواتو احملرمة ،إىل إعانة من ىو على شاكلتو ،يتطاوؿ بو على الناس،
غبطة ىذا قبيحة مذمومة؛ ألف غبطة ىذا تتضمن الرغبة ُب ىذه األفعاؿ أو عدـ اؼبباالة ،يعٍت فيقوؿ الضاؿ
اعباىل ليت يل ماال مثل ىذا -يعٍت -وأفعل بو مثلو ،وقد جاء ُب اغبديث ذكر أقساـ الناس ُب ىذا ،رجل
ٔ  -سورة اؼبائدة آية .٘ٗ :
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 ورجل آتاه اهلل علما ومل، ىذا الذي سلطو على ىلكتو ُب اغبق،آتاه اهلل ماال وعلما فهو يتصرؼ فيو بعلمو
 وآخر آتاه اهلل ماال ومل يؤتو، فهما ُب األجر سواء،يؤتو ماال فهو يقوؿ لو كاف يل مثل ىذا لفعلت بو مثلو
 وآخر يقوؿ لو كاف يل ماؿ آتاه اهلل يعٍت مل يؤتو ماال وال علما،علما فهو ىببط فيو بغَت بصَتة وال ىدى
 ىذا حسده على ما؟ حسده، ىذا يغبطو، فهما ُب الوزر سواء،فهو يقوؿ لو كاف يل مثل ىذا لفعلت مثلو
 قاروف الطاغوت الطاغية الكافر من، واؼبثل ؽبذا قصة قاروف والذين يريدوف اغبياة الدنيا،على حالو السيئ
             

(ٔ) خزائن مفاتيحها يعٍت يثقل على العصبة اعبماعة من
)ٕ(

بٍت إسرائيل

     

            

الناس وبملوف اؼبفاتيح

             
               
             

)ٖ(



              
أهبة من اؼببلبس والتيجاف

يعٍت ىؤالء ىم اؼبثاؿ

)٘(

)ٙ(

     

)ٗ(

    

 
واؼبراكب واػبدـ ُب زينتو

.ٚٙ :  سورة القصص آية- ٔ
.ٚٙ :  سورة القصص آية- ٕ
.ٚٚ :  سورة القصص آية- ٖ
.ٚٛ :  سورة القصص آية- ٗ
.ٜٚ :  سورة القصص آية- ٘
.ٜٚ :  سورة القصص آية- ٙ
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للذي مل يؤت علما وال ماال ،يعٍت مل يكن ؽبم ماؿ وليس عندىم علم
       

وىؤالء الرجاؿ يقولوف

يعٍت طاغية فاجر مغرور متكرب مفسد

      

    

والتصور السيئ

(ٔ)

(ٖ)

  

(ٕ) ما سكتوا ىذا تعليل لتمنيهم

فهذا ينبئ عن جهل فظيع فاجتمع ؽبم الفقر واعبهل الفاضح

         

      

(ٗ)

صنفاف ،يعٍت انقسم بنو إسرائيل ُب

قاروف قسماف ؼبا خرج إليهم؛ فريق أعجبوا وسبنوا أف يكوف ؽبم مثل ما لو

  

(٘) وقاؿ

وقاؿ الذين أوتوا العلم -الفريق الثاين -ال ،ما غرىم اؼبظهر واألهبة واؼباؿ والكنوز ما غرىم؛ ألهنم عندىم
علم

()ٙ

    

حاؿ قاروف ىذا الطاغوت الكافر اؼبغرور اؼبتكرب

يعٍت زجر وهتديد "ويلكم" خافوا اهلل تتمنوف

   

()ٚ

وثواب اآلخرة وحظ اآلخرة ،حظ اآلخرة دبا يكوف؟ يكوف باإليباف والعمل الصاحل
  

( )ٛثواب اهلل خَت ؼبن آمن وعمل صاغبا

ٔ  -سورة القصص آية .ٜٚ :
ٕ  -سورة القصص آية .ٜٚ :
ٖ  -سورة القصص آية .ٜٚ :
ٗ  -سورة القصص آية .ٛٓ :
٘  -سورة القصص آية .ٜٚ :
 - ٙسورة القصص آية .ٛٓ :
 - ٚسورة القصص آية .ٛٓ :
 - ٛسورة القصص آية .ٛٓ :

014

 

أجر اآلخرة
 

(ٔ) يعٍت

شرح جوامع األخبار
ىذه اػبصلة وىذا العلم وىذا اإليباف

  

(ٕ) ىذا ىو التمٍت اؼبذموـ ،الغبطة

اؼبذمومة ضد األوؿ ،وُب قولو ( ال حسد إال ُب اثنتُت) كأنو فيو يعٍت ترغيب فيو ،الغبطة ُب ىاتُت
اػبصلتُت مشروعة ،وينبئ عن علم وإيباف؛ ألف ىذه الغبطة تتضمن ؿببة ما وببو اهلل ،تتضمن الرغبة ُب فعل
اػبَت ،والثالث ال ىذا وال ذاؾ ،يعٍت إنساف -يعٍت -من سائر الناس وعنده يعٍت فيبل زينة عنده سيارةٍ ،ب
تتمٌت أف يرزقك اهلل بيتا وقصرا أو بيتا وسيارة يعٍت صبيلة ،ىذا أمر سهل ىذا؛ ألف ىذه اغبالة ليست من
األمور احملمودة وال من األمور اؼبذمومة ،ب ل ىي من األمور اعبائزة ،يعٍت ال ضَت عليك ال يعاب اإلنساف
بكونو عنده قصر أو عنده بيت أو عنده سيارة زينة وىو يعٍت وهلل اغبمد يعٍت من سائر الناس من سائر
اؼبسلمُت ،فهذا يعٍت يبتلك مثل ىذه السيارة جائز ،اغبمد هلل ،لكن ىذا ليس دبحمود ،أقوؿ وال مذموـ؛
ألنو ليس في ها ما يوجب مدحا وال ذما ،بل ىي من األمور العادية ،وقس على ىذا ،ونعود أيضا ؼبسألة
العلم واؼباؿ ،يعٍت أفضل ما يقدـ للخلق وأىم ما يهمهم تقدًن العلم يعٍت الشرعي ،ىذا أنفع ما يكوف
للناس العلم بذؿ العلم الشرعي ،تعليم القرآف تعليم السنة ،الدعوة إىل اهلل ىذا أفضل وىذه خصوصية
الرسل ،والثانية يعٍت نفع الناس باؼباؿ ،ولكنو دوف األوؿ ،وقد يعُت الثاين على األوؿ ،اؼباؿ قد يعُت على -
يعٍت -العلم وعلى التعليم ،فيشارؾ صاحب اؼباؿ صاحب العلم دبالو بإحسانو ببذلو ٍب بعد ذلك اؼبنافع
األخرى ،يعٍت نفع الناس يعٍت واحد يعٍت إنساف فاضل يسعى ُب نفع اآلخرين جباىو ببدنو أيضا ىذا فبا
يغبط ،فبا ربمد الغبطة فيو ،يعٍت أنك ترى إنسانا موفقا ،يعٍت مثبل إنساف عابد كثَت العبادة وكثَت الذكر أو
إنساف كثَت النفع للناس جباىو وببدنو ،يسعى على األرامل وعلى األيتاـ ،أيضا ىذا فبا وبمد فيو ذلك
اغبسد ،وبمد ف يو اغبسد الذي ىو دبعٌت الغبطة ،انظر إىل ىذا الذي أنت تتمناه :ىو ؿببوب هلل قل يا ليت
يل ،وال ينبغي أف يكوف سبنيا بس ال اعمل أنك تفعل مثلو ،أما تقوؿ يعٍت تتمٌت يا ليتٍت أكوف مثل ىذا،
وأنت قاعد مل تفعل األسباب ،فهذا سبن فقط ما ىو بسعي ،ما سعيت ،إذا كاف اؼبطلب مشروعا وؿبمودا
فبل تقف عند األماين

           

ٔ  -سورة القصص آية .ٛٓ :
ٕ  -سورة القصص آية .ٛٓ :
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(ٔ)

           

(ٕ) واهلل أعلم .نعم

جامع الدعاء
وعن عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل تعاىل عنو -أف النيب  كاف يدعو فيقوؿ :اللهم إين أسألك
اؽبدى والتقى والعفاؼ والغٌت رواه مسلم.
عن ابن مسعود  أف النيب  كاف يدعو هبذا الدعاء :اللهم إين أسألك اؽبدى والتقى والعفاؼ
والغٌت ىذا من جوامع الدعاء ،وكاف الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -يعجبو من الدعاء اعبوامع ،وقد أوٌب
 جوامع الكلم ُب دعائو وُب تعليمو أوٌب جوامع الكلم ،فهذا من جوامع الدعاء ،دعاء قصَت ولكنو
مشتمل على خَت الدنيا واآلخرة ،كما أوضح ذلك الشيخ عبد الرضبن ُب شرحو عندكم ،شرح قريب جدا
ويسَت وفيو تصوير ؼبضموف ىذا الدعاء (اللهم إين أسألك اؽبدى والتقى والعفاؼ والغٌت) يعٍت اآلف األمور
اؼبطلوبة كم أربعة؛ اثناف فيهما صبلح الدنيا واآلخرة وسعادة الدنيا واآلخرة اؽبدى والتقى ،واثناف فيهما
صبلح أيضا أمر الدنيا ،وبينهما ارتباط بينهما ارتباط ،العفاؼ والغٌت ،اؽبدى :فسر بالعلم النافع ،اؽبدى:
العلم النافع العلوـ الصحيحة والعقائد الصحيحة ،والتقى :ىي طاعة اهلل وامتثاؿ أمره واالستقامة على دينو
فعبل للمأمورات وتركا للمحذورات ،وىذا قواـ الدين العلم والعمل ،فمن اجتمع لو العلم والعمل فقد سعد
وأفلح وقبا وقبح ،اللهم إين أسلك اؽبدى.
كقولو تعاىل:

      

(ٖ) فسر اؽبدى دباذا؟

بالعلم النافع ،ودين اغبق؟ بالعمل الصاحل ،والتقوى ،التقوى قد أمر اهلل هبا صبيع الناس ،وأمر هبا اؼبؤمنُت،

ٔ  -سورة البقرة آية .ٔٔٔ :
ٕ  -سورة النساء آية .ٕٖٔ :
ٖ  -سورة التوبة آية .ٖٖ :
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)ٕ(

َاتػ ُقوا اللو

)ٔ(

 

      

)ٖ(

   

        


: التقوى،وأمر هبا النبيُت

)ٗ(

 وأثٌت اهلل على اؼبتقُت ُب آيات وذكر أعماؽبم وذكر جزاءىم.اتقوا

 
)٘(

 

        
     

)ٙ(

   

          
             
 والثناء على اؼبتقُت وذكر،اآليات ُب األمر بالتقوى

)ٚ(

   

، والقرآف ظباه اهلل ىدى؛ ألنو مشتمل على العلم الصحيح ىدى،صفاهتم وذكر جزائهم كثَتة ُب القرآف

.ٔ :  سورة النساء آية- ٔ
.ٜٔٛ :  سورة البقرة آية- ٕ
.ٕٔٓ :  سورة آؿ عمراف آية- ٖ
.ٚٓ :  سورة األحزاب آية- ٗ
.ٔٛ :  سورة اغبشر آية- ٘
.ٖٔٗ-ٖٖٔ :  سورة آؿ عمراف آية- ٙ
.٘-ٕ :  سورة البقرة آية- ٚ
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القرآف ىدى
 

          
(ٔ)

      

(ٕ)

(اللهم إين أسألك اؽبدى والتقى) وقد يطلق اؽبدى يعٍت ويشمل األمرين؛ يشمل العلم والعمل
   

(ٖ) يتضمن طلب اؽبدايتُت؛ ىداية العلم والبياف واإلرشاد ،وىداية

التوفيق اليت تتحقق هبا التقوى ،التقوى إمبا تتحقق هبداية اهلل ،بتوفيق اهلل سبحانو وتعاىل ،واؼبهتدوف:
            
           

(ٗ)

ٍ
مهتد،

اؼبهتدي ىو الذي صبع اهلل لو بُت العلم والعمل مهتد ،وىو كل على مرتبتو يعٍت ٍ
مهتد ،فجماع االىتداء
يكوف بالعلم والعملٍ ،
مهتد.
قاؿ( :والعفاؼ والغٌت) ىذا اؼبطلب الثالث والرابع.
العفاؼ :ىو الزىد فيما عند الناس ،الزىد ُب اغبراـ ،يعٍت العفاؼ عن اغبراـ ،ىذا واجب ،هبب أف
يتعفف اإلنساف عما حرمو اهلل عليو ،يعف عن اغبراـ ،يكف نفسو عن اغبراـ ،ويعف عما ُب أيدي الناس؛
فبل ينظر إىل ما ُب أيديهم ازىد فيما عند الناس وببك الناس العفاؼ.
(العفاؼ والغٌت) الغٌت غٌت النفس ،ومن ربقق لو غٌت النفس فهو ُب نعمة ،وغٌت النفس يتضمن
القناعة دبا يسر اهلل من الرزؽ ،القناعة والطمأنينة والرضا بقسم اهلل ،وىاتاف اػبصلتاف ،وقد يتضمن الغٌت
أيضا الغٌت -يعٍت -حبصوؿ ما يستغٍت بو اإلنساف عن الناس ،فيشمل غٌت النفس وما وبصل بو االستغناء
عن الناس.

ٔ  -سورة البقرة آية .ٔٛ٘ :
ٕ  -سورة اإلسراء آية .ٜ :
ٖ  -سورة الفاربة آية .ٙ :
ٗ  -سورة التوبة آية .ٔٛ :
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(العفاؼ والغٌت) وىذا من أعظم مقومات السعادة ،علم وتقوى ،واستغناء عن الناس ،وعفة وتعفف،
وغٌت نفس ىذا صباع السعادة سعادة ال دنيا واآلخرة ،فمن ربققت لو ىذه اؼبطالب اؼبذكورة ُب ىذا اغبديث
فهو من اؼبفلحُت الفائزين بكل ؿببوب ،الناجُت من كل مرىوب ،ىذه مقومات السعادة ومقومات الفبلح
"اؽبدى والتقى والعفاؼ والغٌت" ،

      

        
             
 

(ٔ)

فهذا الدعاء إذا اإلنساف استشعر مضمونو واستشعر يعٍت أنبيتو فيدعو بو ويكرره:

"اللهم إين أسألك اؽبدى والتقى والعفاؼ والغٌت" يسأؿ بقلبو وبلسانو ال بلسانو فقط" ،اللهم ارزقٍت اؽبدى
والتقى والعفاؼ والغٌت" أكثر من ىذا ُب سجودؾ فيما بعد التشهد؛ ألنو بعد التشهد قاؿ -عليو الصبلة
والسبلـُ -ب حديث ابن مسعود ٍب ليتخَت من الدعاء أعجبو إليو وىذا من الدعاء العجيب ،دعاء ـبتصر
وجيز ،ومن جنس:


          

(ٕ)

طريق البعد عن النار
وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  من أحب أف يزحزح عن النار ويدخل

اعبنة فلتأتو منيتو وىو يؤمن باهلل واليوـ اآلخر ،وليأت إىل الناس الذي وبب أف يؤتى إليو رواه مسلم.
ىذا طرؼ من حديث عبد اهلل بن عمرو عند مسلم ،وىذا النص اشتمل على -يعٍت -أصلُت
عظيمُت ،يشبو -يعٍت -ىذا اغبديث يشبو الذي قبلو من وجو( ،من أحب أف يزحزح عن النار ويدخل
ٔ  -سورة البقرة آية .ٕٖٚ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٕٓٔ :
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اعبنة فلتأتو منيتو وىو يؤمن باهلل واليوـ اآلخر ،وليأت إىل الناس الذي وبب أف يؤتى إليو)  ،كل أحد وبب
أف يزحزح عن النار ىذا اؼبطلب األظبى:
(ٔ)

ىذا الفوز العظيم الذي قاؿ اهلل:

 

(ٗ)

        
ِ
ِ
يم
َذل َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ

(ٕ)

ِ
ُت
َذل َ
ك الْ َف ْوُز الْ ُمبِ ُ

(ٖ)



ُب مواضع فوز  ،الفوز ىذا ىو الفوز اغبق ،ىذا ىو الفوز ،ليس الفوز -يعٍت -الظفر

حبظوظ الدنيا فإهنا ال تغٍت ،ال تغٍت عما بو سعادة اآلخرة.
(من أحب أف يزحزح) يزحزح يعٍت يدفع عن النار ،يتخلص من النار ،الناس إذا مروا على الصراط
منهم من يبر كالربؽ ،ومنهم من يبر كالريح ،ومنهم من يبر كأجاود اػبيل ،ومنهم من يبر كركاب اإلبل،
ومنهم من يبشي مشيا ،ومنهم من يزحف -اهلل أكرب -كسَتىم ُب الدنيا ،مثل سَتىم ُب الدنيا على صراط
اهلل الذي ىو دينو؛ مثبل دبثل ،سواء بسواء؛ جزاء وفاقا ،فالذي زحزح عن النار حىت ولو كاف يزحف خَت،
الذي يتجاوز الذي يعرب الصراط يزحزح عن النار من؟ َم ْن عرب الصراط وذباوز فاز ،زحزح عن النار وأدخل،
فأوؿ الفوز ذباوز النار ،وكماؿ الفوز بدخوؿ اعبنة -اهلل أكرب ال إلو إال اهلل -ىذا فقد فاز( ،من أحب أف
يزحزح عن النار ويدخل اعبنة فهذا ىو الطريق فلتأتو منيتو) ليأتو اؼبوت وىو يؤمن باهلل واليوـ اآلخر ،وىذا
بو كيف يكوف؟ ىذا يكوف بلزوـ اإليباف باهلل واليوـ اآلخر ،واإليباف باهلل واليوـ اآلخر يتضمن القياـ
بالعبودية هلل ،اإليباف بكل ما أخرب بو ُب كتابو أو أخرب بو رسولو  القياـ بطاعتو ،اإليباف باليوـ اآلخر
يتضمن القياـ بأسباب النجاة فيو ،ما شبرة اإليباف باليوـ اآلخر؟ يعٍت اإليباف باهلل واليوـ اآلخر ليس اؼبقصود
ؾبرد التصديق بالقلب ،ال اؼبقصود التصديق الذي لو شبرة ،اإليباف باهلل يتضمن -يعٍت -خوفو وؿببتو ورجاءه
والتوكل عليو ،والنصيحة لو ولكتابو ولرسولو ،اإليباف باليوـ اآلخر يتضمن كذلك االستعداد لو باإليباف
بالعمل الصاحل ،بتقوى اهلل ،بًتؾ احملرمات ،فلتأتو منيتو وىو على ىذه اغباؿ ،وىو يؤمن باهلل واليوـ اآلخر،

ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٔٛ٘ :
ٕ  -سورة النساء آية .ٖٔ :
ٖ  -سورة األنعاـ آية .ٔٙ :
ٗ  -سورة الربوج آية .ٔٔ :
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كما قاؿ اهلل تعاىل:
 

          
(ٔ)

قاؿ أىل العلم ،قاؿ اؼبفسروف :ما معٌت ال سبوت إال وأنت مسلم؟ كيف ال سبوت

إال وأنت مسلم يكوف ىذا؟ يعٍت عند اؼبوت يعٍت أسلم؟ ال اؼبقصود استقم على اإلسبلـ ،واثبت على
اإلسبلـ ،اثبت حىت يأتيك اؼبوت وأنت على ىذه اغباؿ؛ ألف اؼبوت ال تدري مىت ينزؿ بك.
(فلتأتو منيتو وىو يؤمن باهلل واليوـ اآلخر) يعٍت فليستقم على اإليباف باهلل واليوـ اآلخر حىت إذا جاءت
منيتو كاف على ىذه اغباؿ ،فليستقم على اإليباف باهلل واليوـ اآلخر ،فإذا جاءت منيتو صادفتو كذلك "فلتأتو
منيتو وىو يؤمن باهلل واليوـ اآلخر".
األصل الثانيُ :ب معاملة اػبلق (وليأت إىل الناس الذي وبب أف يؤتى إليو) ىذا منهج  -يعٍت -غاية

ُب يعٍت  -يقوـ على العدؿ ىذا ىو العدؿ.

الناس في مثل هذا ثالثة أصناف :من الناس من يكوف -يعٍت -يبكن نقوؿ قبيب مثاال للذي يبيع

ويشًتي :واحد يوُب الكيل إذا كاؿ للناس ،ويستوُب من الناس حقو ىذا العدؿ ،كما وبب أف يستوُب حقو
ىو يوُب حقوؽ الناس ،إذا كاف لو دين طالبو -يعٍت -وطالبو باليت ىي أحسن ،وإذا كاف عليو دين وفاه
بيسر ال مطل ،فهو يريد أف يعامل الناس دبا وبب أف يعاملوه بو ،فيعطيهم كما وبب أف يعطوه ُب بيعو
وشرائو وُب قضائو واقتضائو" ،ظبحا إذا باع ظبحا إذا اشًتى ظبحا إذا قضى ظبحا إذا اقتضى" فهذا عدؿ.
الصنف الثاني :ما ذكره اهلل ُب قولو:
 

(ٕ) يأخذوف حقهم وافيا

       
     

(ٖ) إذا

ىذا قَػلَب األمر فهو ال يعامل الناس دبا وبب أف يعاملوه بو ،بل يريد منهم أف يعاملوه بالعدؿ واغبسٌت وىو

يعاملهم بالظلم واإلساءة والعدواف

        

ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٕٔٓ :
ٕ  -سورة اؼبطففُت آية .ٕ-ٔ :
ٖ  -سورة اؼبطففُت آية .ٖ :
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(ٔ) فهو عندما يريد يتقاضى -يعٍت -حقو ىات ،يأخذ حقو كامبل ،وعندما

يريد يقضي اغبق الذي عليو أو الدين الذي عليو أو يعطي السلعة اليت  -يعٍت -مثبل بدؽبا يعطيها
مبخوسة ،يبخس يباطل ُب أداء الدين هبحد بعضو فهذا ظامل ،واألوؿ عادؿ ،ىذا عدؿ ،األوؿ اللي يعطي
ويفعل كما وبب أف يفعل فيو.
والثالث :ىو الذي يزيد ،ما يكتفي دبا وبب أو دبا يعامل بو الناس ،ال بل ىو إذا اكتاؿ يعٍت يبكن

يتسامح ،إذا اكتاؿ وأخذ حقو يتسامح ،ويبكن أف يسقط شيئا ويبكن ما يتقصى يًتؾ بعض الشيء ،وإذا
أدى وَب وزاد ،ىذا إحساف مقاـ إحساف مقاـ جود ،وىكذا الناس يعٍت ُب األخذ والعطاء والتعامل مع
اآلخرين هبري األمر بُت الفضل والعدؿ والظلم ،وجزاء سيئة سيئة واحدة بواحدة ،مثل
  

(ٕ) ىذا ما اظبو؟ ىذا عدؿ

 

      

(ٖ) ىذه

صورة فضل يعٍت ىل عام ل اؼبسيء دبثلو؟ ال ،قابل اإلساءة باإلحساف ،قابل اإلساءة بإحساف بعفو ،ويبكن
زيادة على العفو تفضل وإحساف ،واحد أساء إليك بكبلـ فقلت لو :ىداؾ اهلل ،جزاؾ اهلل خَتا يعٍت أنت
اآلف ال قابلتو يعٍت ما قابلتو دبثل سيئتو ،بل عفوت عنو وأحسنت إليو بالدعاء لو.
والثالث :الظامل الذي يبتدئ الناس باإلساءة ،وإذا أراد أف ينتقم ويثأر غبقو أخذ أكثر فبا لو ،وجزاء
سيئة سيئتُت ما ىي سيئة واحدة ،إذا واحد اعتدى عليو وضربو ضربة أعطاه ضربتُت ،ترى ىذا ظلما ،إما
أف يبتدئ بالظلم وال أنو ينتقم بأف يأخذ أكثر ويستوُب أكثر من حقو؟
(وليأت إىل الناس الذي وبب أف يؤتى إليو) لعل ىذا ىو مقاـ العدؿ "يؤٌب" يعٍت يفعل مع اآلخرين ما
وبب أف يفعل بو الناس ،أف يفعلو الناس معو ،ىذا وبتمل مقاـ العدؿ أو مقاـ الفضل ،وبتمل يبكن أف
يشمل األمرين "وليأت إىل الناس الذي وبب أف يؤتى إليو" فإذا أردت أف ،ىذا ضابط الشيخ عبد الرضبن
نبو إىل ىذا" :انظر إىل ما ربب أف يعاملك بو الناس" ومن الكبلـ الدارج "عامل الناس دبا ربب أف يعاملوؾ
ٔ  -سورة اؼبطففُت آية .ٖ-ٕ :
ٕ  -سورة الشورى آية .ٗٓ :
ٖ  -سورة الشورى آية .ٗٓ :
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بو" ىذا الكبلـ الدارج مأخوذ من مثل ىذا اغبديث ،عامل الناس دبا ربب يعاملوؾ بو ،لكن ىذا ُب حدود
اؼبشروع وُب حدود اؼبباح ،عامل الناس دبا ربب أف يعاملوؾ بو ،يعٍت من العفو والصفح واإلحساف والتعاوف
عامل الناس ،يدخل ُب ىذا ال يؤمن أحدكم حىت وبب ألخيو ما وبب لنفسو فهذا أصل ،فهذا بو -يعٍت-
صبلح -يعٍت -يتضمن القياـ حبقوؽ العباد ،ويتضمن حسن معاملة اػبلق ،فتضمن اغبديث -يعٍت -القياـ
حبقوؽ اهلل وحقوؽ اػبلق.
(م ن أحب أف يزحزح عن النار ويدخل اعبنة فلتأتو منيتو وىو يؤمن باهلل واليوـ اآلخر ،وليأت إىل الناس
الذي وبب أف يؤتى إليو) ىاتاف الوصيتاف تتضمن الوصية بالقياـ حبقوؽ اهلل ،وىو ما يتضمن اإليباف باهلل
واليوـ اآلخر ،وحبقوؽ اػبلق :وليأت إىل الناس الذي وبب أف يؤتى إليو.
ىذا واهلل أعلم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل يشرع التكبَت عند صعود الطائرة والتسبيح عند نزوؽبا؟
واهلل زين طيب الصعود عندما تريد يعٍت اإلقبلع نعم اهلل أكرب ،اهلل أكرب نعم صعود ىذا وعند اؽببوط
واضح نعم.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿُ :ب بعض الدوؿ يدرس غَت عقيدة أىل السنة واعبماعة ،وكما تعلموف أنو إذا
أجاب الطالب خبلؼ ما درس فإنو يرسب -أيش أيش وإذا -وإذا أجاب خبلؼ ما درس فإنو يرسب
فهل.
خلوه يرسب.
نعم بعده
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :إذا رأى أحدىم ما يعجبو ُب أخيو وذكره قاؿ بعضهم قل :ما شاء اهلل- ،
أيش فيو؟ -يقوؿ :يعٍت ىل ىذا وارد يا شيخ؟
عند الناس كلمة ما شاء اهلل ىذه يقصد هبا دفع العُت ،ال إلو إال اهلل ،ألف ذكر اهلل فيو طرد للشيطاف
وعملو ،ومن عمل الشيطاف اغبسد؛ فلعل ىذا الذي رأى ما يعجبو إذا قاؿ :ال إلو إال اهلل ،ما شاء اهلل،
لعل ىذا يطرد م ا يقع ُب نفسو من اغبسد الذي يثمر أو ينشأ عن يعٍت أثر العُت ،فبل بأس األمر واسع ،أما
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ما ُب اآلية

       

(ٔ)

طلع منها معٌت آخر وىو أنك

يعٍت ؼبا دخلت جنتك قلت ما شاء اهلل أي ىذا ما شاء اهلل ،ىذا من عطاء اهلل
  

    

(ٕ) فيو استشعار أف ىذه اعبنة وىذا الرزؽ وىذه الثمار ،وأف ىذا دبشيئة اهلل ومن عطاء اهلل

وبقوة اهلل.
نعم.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ:كيف قبمع بُت قوؿ النيب  فهما ُب الوزر سواء مع أف الثاين مل يعمل
باؼبعصية ،وقولو :من ىم بسيئة ومل يعملها كتبت عليو ...؟
ىم وىوف ،ىذا ما ىوف ما تراجع ىذا
ىم يعٍت ؾبرد ّ
ال ىذا َىم ،ما ىو بػ َى ّم وبس ىذا عنده عزـ ،أما ّ
عنده تصميم ،وىذا أشبو بذاؾ يشبهو وإف كاف دونو ،يشبو :إذا التقى اؼبسلماف بسيفيهما فالقاتل واؼبقتوؿ
ُب النار قالوا :ىذا القاتل أمره واضح  ،فما باؿ اؼبقتوؿ؟ قاؿ :إنو كاف حريصا على قتل صاحبو
نعم.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما صحة حديث :الراكب شيطاف والراكباف شيطاناف والثبلثة ركب وما
اؼبقصود هبذا اغبديث ؟
الذي يظهر أنو حديث صحيح فيما أحسب ،واؼبقصود بو النهي عن سفر اإلنساف دبفرده؛ ألنو قد
يتعرض ػبطر ،وقد يتعرض لبعض األمور إما عدو أو تعرض لو آفة وىو وحده وقد يكوف ،والثبلثة صباعة
لو عرض لبعضهم عارض يكوف ىناؾ من ،وحينئذ كبن نقوؿ :يعٍت حىت وإف كاف األمر اآلف أيسر ُب
اعبملة ،مع السيارات واػبطوط العامة والطرؽ مسلوكة ،لكن مع ىذا ما ينبغي لئلنساف أف يسافر وحده ،ال
لو عرض لك يعٍت عارض إغماء أو شيء من ىذا القبيل وأنت ُب السيارة لوحدؾ ىل يبكن أف يعرض لك
عارض ما تقدر تتكلم ُب اعبواؿ ،أه فوجود مرافق طيب وأحفظ ،واهلل أعلم.
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
ٔ  -سورة الكهف آية .ٖٜ :
ٕ  -سورة الكهف آية .ٖٜ :
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ما يحبه اهلل لنا ويكرهه
بسم اهلل الرضبن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
قاؿ رضبو اهلل تعاىل :عن أيب ىريرة رضي اهلل تعاىل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  إف اهلل يرضى لكم ثبلثا
ويكره لكم ثبلثا؛ يرضى لكم أف تعبدوه وال تشركوا بو شيئا ،وأف تعتصموا حببل اهلل صبيعا وال تفرقوا ،ويكره
لكم قيل وقاؿ ،وكثرة السؤاؿ ،وإضاعة اؼباؿ رواه مسلم.
اغبمد هلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو.
ُب ىذا اغبديث عن أيب ىريرة  أف النيب  قاؿ( :إف اهلل يرضى لكم ثبلثا ويكره لكم ثبلثا) يرضى
لكم ويكره ،فيو إثبات الرضا والك راىة هلل ،واآليات الدالة على وصفو تعاىل بالرضا كثَتة ،ومن األدلة على
وصفو بأنو يكره قولو تعاىل:
   

   
(ٕ)

(ٔ)

   

والقوؿ ُب الرضا والكراىة أو الرضا والسخط كالقوؿ ُب سائر

الصفات؛ فهو تعاىل يرضى حقيقة يرضى ما شاء ويرضى عمن شاء ويكره ما شاء ،ولكن رضاه وسخطو
وغضبو وكراىتو ليست مثل صفات اؼبخلوقُت ،كما نقوؿ مثل ذلك ُب علمو وظبعو وبصره وكبلمو ،وسائر
الصفات ،اؼبنهج واحد ،منهج أىل السنة ما فيو تناقض وال تعارض وال اضطراب ،منهج واحد ثابت
مستقيم وهلل اغبمد ،وأما الذين يتخبطوف فإهنم ينفوف أشياء بعقوؽبم ويًتكوف ويثبتوف أشياء ،والذين ينفوف
حقيقة الغضب والكراىية يئولوف الرضا باإلرادة أو يئولوهنا بالشيء احملبوب يعٍت بالنعم والكراىة بإرادة يعٍت
بإرادة االنتقاؿ باإلرادة وىكذا.
(إف اهلل يرضى لكم ثبلثا ويكره لكم ثبلثا) يرضى لكم ىذا فيو إصباؿ وتفصيل ،قاؿ يرضى لكم ثبلثا
ويكره لكم ثبلثاٍ ،ب فصل يرضى لكم فقولو :يرضى لكم كأهنا بدؿ من صبلة "يرضى لكم ثبلثا ويكره لكم
ٔ  -سورة التوبة آية .ٗٙ :
ٕ  -سورة اإلسراء آية .ٖٛ :
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ثبلثا" يعٍت ثبلث خصاؿ ثبلث صفات يرضى لكم ثبلثا ،واهلل تعاىل يقوؿ:
 

(ٔ)

  

فاهلل يرضى لعباده األخبلؽ الطيبة األخبلؽ اؼبرضية واألعماؿ الصاغبة ،يرضى ؽبم التوحيد

ويكره ؽبم الشرؾ ،يرضى ؽبم الصدؽ ويكره ؽبم الكذب ،يرضى ؽبم اإلحساف ويكره ؽبم العدواف وىكذا،
وليس ُب ذكر العدد ىنا -العدد -ذكر العدد ليس لو مفهوـ ما لو مفهوـ يعٍت ما تقوؿ إف اهلل يرضى ثبلث
بس ويكره ثبلث بس ال العدد ما لو مفهوـ ،اهلل يرضى لعباده أشياء كثَتة فبا وببو من األعماؿ واألقواؿ
الظاىرة والباطنة ،ويكره ؽبم أمورا كثَتة فبا يسخطو ويبغضو من األعماؿ الظاىرة والباطنة ،فأرضى ما يرضاه
ؽبم التوحيد ،وأسخط وأبغض ما يبغضو منهم الشرؾ.
(يرضى لكم ثبلثا؛ يرضى لكم أف تعبدوه وال تشركوا بو شيئا) وىذا أصل الدين ،ىذا ىو معٌت ال إلو
إال اهلل ،ىذا ىو التوحيد ،فهو تعاىل يرضى لعباده التوحيد ،أف يوحدوه ،أف يعبدوه وحده ال شريك لو
       

(ٕ)

        

(ٗ) واآليات ُب ىذا كثَتة

        
(ٖ)

     

     

     

()ٙ

(٘) إىل قولو:

    


()ٚ

             

ٔ  -سورة الزمر آية .ٚ :
ٕ  -سورة النساء آية .ٖٙ :
ٖ  -سورة يونس آية .ٔٓٙ :
ٗ  -سورة الشعراء آية .ٕٖٔ :
٘  -سورة البقرة آية .ٕٔ :
 - ٙسورة البقرة آية .ٕٕ :
 - ٚسورة النحل آية .ٖٙ :
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(ٔ)

"يرضى لكم أف

تعبدوه وال تشركوا بو شيئا" أف تعبدوه وحده ال شريك لو ،وال تشركوا ُب عبادتو شيئا من الشرؾ ،وال تشركوا
معو غَته من سائر اؼبعبودات وسائر اؼبخلوقات ،ىذا ىو مدار دين اإلسبلـ عبادة اهلل وحده ال شريك لو،
وؼبا ذكر أي ذكر اغبقوؽ العشرة بدأىا حبقو العظيم ،فحق اهلل على عباده أف يعبدوه وال يشركوا بو شيئا،
ىذا حقو على عباده أف يعبدوه وال يشركوا بو شيئا ،كما ُب حديث معاذ حق اهلل على العباد أف يعبدوه وال
يشركوا بو شيئا نعم.
ويدخل ُب ىذا كل الدين يعٍت عبادتو بالصبلة با لزكاة بالصياـ باغبج باعبهاد باألمر باؼبعروؼ بكل كل
العبادات داخلة فيو

 

(ٕ) أي ال نعبد غَتؾ ماذا يدخل ُب قولو:

 

(ٖ) كل ما تعبد اهلل بو عباده من أفعاؿ أو تروؾ ،بل إذا يعٍت إذا جاء مثل ىذا مفردا دخل ُب كل شيء
شيء

 

(ٗ)

 

(٘)

يدخل فيو كل ما أمر اهلل بو ،اعبدوا ربكم

يدخل فيو األمر بالصبلة والزكاة والصياـ واغبج ،اعبدوا ربكم كل ما أمر اهلل بو فإنو يندرج ُب ىذا األمر
لكنو يكوف ؾبمبل ،فيو إصباؿ ،الكبلـ يكوف فيو إصباؿ وفيو تفصيل ،فكهذا ذبد ىذا النص ؾبمبل
والنصوص األخرى فيها تفصيل لو اعبدوا اهلل.
(أف تعبدوا اهلل وال تشركوا بو شيئا) والشرؾ الشرؾ األكرب وىي عبادة غَته معو ودعاء غَته معو ،ىذا
أكرب الذنوب وأعظم الذنوب على اإلطبلؽ ،والتوحيد ىو أوجب الواجبات وأعظم اغبسنات.
والشرؾ مراتب :الشرؾ األصغر ،ىذا أيضا ىو يناُب كماؿ التوحيد ولكن ال يناُب أصل التوحيد ،كما ال
ىبفى كيسَت الرياء أخوؼ ما أخاؼ عليكم الشرؾ األصغر ،فسئل عنو فقاؿ :الرياء

ٔ  -سورة الزمر آية .ٙ٘-ٙٗ :
ٕ  -سورة الفاربة آية .٘ :
ٖ  -سورة الفاربة آية .٘ :
ٗ  -سورة الفاربة آية .٘ :
٘  -سورة البقرة آية .ٕٔ :
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(وأف تعتصموا حببل اهلل صبيعا وال تفرقوا) ىذا قد أمر اهلل بو ُب كتابو

   

             
(ٔ)

 

ىذا نص القرآف ،فاغبديث مطابق للفظ القرآف "وأف تعتصموا حببل اهلل صبيعا وال تفرقوا"

تعتصموا :يعٍت تتمسكوا وسبتنعوا ،اعتصم هبذا األمر :يعٍت سبسك بو فإنو يبنعك من الوقوع ُب اؼبهاوي ُب
مهاوي اؽببلؾ اعتصم

         

(ٕ)

اعتصم حببل اهلل،

وحبلو دينو وكتابو ،فيمكن أف يفسر اغببل بالدين يفسر بالكتاب يفسر بالعهد ،فهي معاف متقاربة ،كل
منها يتضمن اآلخر ،سبسك حببل اهلل
   


(ٗ)

      

(ٖ) يبسكوف بالكتاب :يتمسكوف يعتصموف

 

"وأف تعتصموا حببل اهلل صبيعا" أي ؾبتمعُت ،ؾبتمعُت على دين اهلل ؾبتمعُت على اغبق "وال

تفرقوا" أي وال تتفرقوا ،النهي عن التفرؽ يؤكد األمر باالجتماع ،كما أف النهي عن الشرؾ يؤكد األمر بعبادة
اهلل سبحانو وتعاىل،

      

       

()ٙ

(٘) كقولو تعاىل:

اتبعوه وحده

 

           

ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٖٔٓ-ٕٔٓ :
ٕ  -سورة ىود آية .ٖٗ :
ٖ  -سورة األعراؼ آية .ٔٚٓ :
ٗ  -سورة آؿ عمراف آية .ٖٔٓ :
٘  -سورة آؿ عمراف آية .ٖٔٓ :
 - ٙسورة األنعاـ آية .ٖٔ٘ :
 - ٚسورة األنعاـ آية .ٖٔ٘ :
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شرح جوامع األخبار
االجتماع ،ىذا يكوف االجتماع على اغبق ،ىذا هبعل اؼبسلمُت أقوياء ،يسود بينهم التحاب والتآلف
والتعاوف ،االجتماع على اغبق ىذا من أقوى ،ىذا ىو القوة اليت يرىبها العدو؛ وؽبذا األعداء عندىم ذكاء
ُب الكيد كذكاء الشيطاف؛ ألهنم تبلميذ الشيطاف عندىم ذكاء فمن أىم ما يهتموف بو التفريق ،ىذا
الشيطاف والسحرة يهمهم التفريق بُت الزوجُت نعمٍ ،ب التفريق بُت الصديقُت واغببيبُت واألخوين الفرقة،
الفرقة شر ،وىكذا شياطُت اإلنس يسعوف ُب الفرقة ،النماـ يسعى ُب الفرقة بُت األحبة ،وىكذا إىل يعٍت
األعداء من الكفرة ىذه الدوؿ اآلف -عليهم لعائن اهلل -قد بلغوا ُب اؼبسلمُت مبلغا ،يعٍت ُب اؼبسلمُت اللي
ينتسبوف إىل اإلسبلـ وإال كثَت من اؼبنتسبُت لئلسبلـ ليسوا من اإلسبلـ ُب شيء كثَت ،اؼبقصود أهنم سعوا
ب ُت اؼبسلمُت بالتفريق ،ويعملوف ُب ىذا السبيل يعملوف اػبطط للتفريق والتمزيق سبزيق اؼبسلمُت ،مزؽ اهلل
ىؤالء األعداء كل فبزؽ ،وأخص الواليات اؼبتحدة فاقنتوا عليها وادعوا عليها ُب سجودكم وُب صبلتكم وُب
ختاـ صبلتكم ،ادعوا على ىذه الدولة اؼبلعونة اؼبسلطة عقوبة ،ىي عقوبة على البشرية ،ىي عقوبة نسأؿ
اهلل العافية ،ولكن اهلل يبكر هبا فما تتمتع بو من قوة أو سلطاف ما ىو إال مكر اهلل هبم ،ىم يبكروف كما
يقوؿ سبحانو:

   

(ٔ) مكر ،ىم يعيشوف حياة اؼبكر ،يعٍت حياة اؼبكر من

اهلل واالستدراج ،فإف اهلل -يعٍت -قد ينتقم من الظامل بظاملٍ ،ب يأخذ الظامل أخذ عزيز مقتدر ،ىذه الدوؿ
الكافرة اؼبتسلطة الغربية والشرقية ىذه مسلطة عقوبة تسليط  ،ومن العقوبات تسليط األعداء فمن سياساهتم
اؼبلعونة :التفريق بُت األمة ،بُت اؼبسلمُت ،التفريق واإلفساد ،إفساد اجملتمعاتٍ ،ب كثَت من ىذا اإلفساد
يكوف على أيدي أىل الببلد ،يعٍت من فسقة اؼبسلمُت ومن اؼبنافقُت،

  

(ٕ)

قوة

االجتماع واالعتصاـ حببل اهلل على اغبق ،االجتماع على اغبق ىذا قوة ،إذا ربقق للمسلمُت ىاهبم األعداء،
ىذا أوؿ ما يرىب األعداء االتفاؽ واالجتماع ،واهلل لو كاف اؼبسلموف على مستوى يؤىلهم لبلجتماع وأف
تكوف كلمتهم واحدة ؽباهبم ىؤالء األعداء ،فهم أخشى ما ىبشونو أف يكوف ىناؾ اجتماع على اغبق ،أما
االجتماع على الباطل فهذا ما يضرىم من وجو ،فتدبروا الواقع ،تدبروا واقع اؼبسلمُت ماذا فيو من التفرؽ
والتشرذـ بُت دوؽبم وبُت شعوهبم ُب طوائف ومذاىب وكبل.
ٔ  -سورة األنفاؿ آية .ٖٓ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف آية .ٖٔٓ :
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(وأف تعتصموا حببل اهلل صبيعا وال تفرقوا) وُب بعد كماؿ اآلية:

   

(ٔ) التفرؽ ُب الدين ُب تفرؽ ُب الدين بانتحاؿ كبل ـبالفة كػ -مثبل  -الرافضة والصوفية والطوائف،
الطوائف سبزؽ ،وستفًتؽ ىذه األمة على ثبلث وسبعُت فرقة وفعبل اآلف ماذا ُب اؼبسلمُت من الفرؽ اظبها
الفرؽ اإلسبلمية؟ منها فرؽ إسبلمية يعٍت معها أصل اإلسبلـ ،ولكنها منحرفة قدرا من االكبراؼ ،وىناؾ
فرؽ إسبلمية ليس معها من اإلسبلـ شيء وىي تنتمي إىل اإلسبلـ ،ولكن الفرقة الناجية ىي أىل السنة
واعبماعة ،الذين اعتصموا حببل اهلل وسبسكوا دبنهج وبآثار وبسنة رسوؿ اهلل ،واقتفوا آثار السلف الصاحل من
الصحابة والتابعُت -اهلل أكرب -نسأؿ اهلل أف هبمع كلمة أىل السنة ،نسأؿ اهلل أف هبمع كلمتهم ويغيظ هبم
عدوىم ،نسأؿ اهلل أف يغيظ هبم عدوىم كما غاظ بأصحاب رسوؿ اهلل أعداءىم

 

          
   

(ٕ)

واستدؿ بعض أىل العلم هبذه اآلية على كفر الرافضة؛ ألهنم يغيظهم

الصحابة ،الصحابة يغيظوف الرافضة يغيظوهنم وىم يبغضوهنم.
(وكره لكم ثبلثا) وكره لكم ُب التفصيل (وكره لكم قيل وقاؿ وكثرة السؤاؿ وإضاعة اؼباؿ) خصاؿ كريهة
قبيحة كرىها اهلل وما كرىو اهلل هبب أف نكرىو ،وما رضيو اهلل هبب أف نرضى بو ،ما رضيو اهلل هبب أف
نرضى بو وما كرىو اهلل هبب أف نكرىو( ،كره لكم) ولكم اهلل كره لكم ىذا فيو يعٍت ُب كراىتنا لو وؾبانبتنا
لو فيو سعادتنا وصبلح أمرنا" ،كره لكم" مل يقل وكره قيل وقاؿ وكره كذا ،ال "كره لكم" وُب ىذه الكراىة
يعٍت فيها مصلحتنا وسعادتنا وصبلح أمرنا( ،قيل وقاؿ) اؼبراد :الكبلـ الذي ال مستند لو ،ما ىو إال قيل
من ىو القائل؟ ؾبهوؿ ،وقاؿ فبلف يعٍت الكبلـ واػبوض الذي ال يقوـ على مستند ،وال يقوـ على أساس
من الصدؽ فيو خوض ،كفى باؼبرء كذبا ُب اغبديث الصحيح كفى باؼبرء كذبا أف وبدث بكل ما ظبع فبا
ظبعت ال ربدثو ،تسمع واإلنساف يسمع أشياء كثَتة ،وفبا يبثل ىذا اعبانب الصحف فإهنا تقوـ هبذا العبء
السيئ ،الصحف واجملبلت تقوـ على قيل وقاؿ ،إذا أردت سبثل لقيل وقاؿ فمثل دبنهج الصحف ،ال تتورع
ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٔٓ٘ :
ٕ  -سورة الفتح آية .ٕٜ :
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عن كذب ،ال تتورع عن هتريج ،ال تتورع عن تزييف اغبقائق ،تصوغ يعٍت تزيف اغبق  ،تزين الباطل( ،قيل
وقاؿ) وىكذا وسائل اإلعبلـ بشكل عاـ ،ىذا طابعها وقد ذبد ُب اؼبزابل يعٍت أشياء يبكن يستفاد منها ِسر
فيها تلقى يعٍت ُب اؼبزبلة يعٍت شيئا ينفع يعٍت خشبة وال حديدة وال شيء يبكن يستفاد منو ،ىكذا يوجد
ُب الصحف مع ىذا الزخم العفن ذبد ألهنم ىبلطوف يعٍت اإلعبلـ يقوـ على اؼبزج؛ مزج اغبق بالباطل
واػبلط ،يعٍت ألهنم بزعمهم أهنم يريدوف أف يكتبوا لكل أحد يعٍت الفاسق هبد اللي صاحب يعٍت بعض
األمور العادية هبد كل شيء مذكورا ،ىذه الصحف والصحافة اليت تبجل وسبجد ،أمل سبجد وتبجل يعٍت
تعطى زخم من اإلضافة فيها ميزة ،لكن زهنا دبيزاف الشرع تسقط خالص ،ميزاف وال بد أف تزف األمور
باؼبيزاف العادؿ الشرعي ،أما وزهنا بآراء الناس وأىواء الناس ال ذبد ،كل وبكم على األشياء باؼبنظار الذي
ىو عليو.
(قيل وقاؿ) ومن ىذا اعبنس :اللغو الكثَت الذي يكوف ُب اجملالس كبلـ قيل وقاؿ ،ىذا مذلة ،يعٍت
إطبلؽ اإلنساف لسانو بكل ما يعن لو وما يسمع مذلة ،يبكن أف يوقع ُب الغيبة يوقع ُب الكذب يوقع ُب
السخرية باؼبسلمُت.
(وكثرة السؤاؿ) كثرة السؤاؿ :فسر بالسؤاؿ عن األمور اؼبعنوية الشرعية من جنس ما تقدـ من قولو -
عليو الصبلة والسبلـ  -فإمبا أىلك من كاف قبلكم كثرة سؤاؽبم أسئلة التعنت والتعجيز ،وأسئلة إغراب،
وأسئلة تكلف وتنطع ،الصحابة رضي اهلل عنهم عن الرسوؿ يسمعوف كتاب اهلل وسنة رسولو ،وال يردوف
عليها إشكاالت واعًتاضات وكذا  ،فيستقبلوهنا بالقبوؿ واإليباف والتسليم وتفويض ما ال وبيطوف بو إىل
عاؼبو.
(كثرة السؤاؿ) ويدخل فيو أيضا سؤاؿ اؼباؿ من غَت ضرورة ،ال تزاؿ اؼبسألة ُب الرجل حىت يأٌب يوـ
القيامة وليس ُب وجهو مزعة غبم ال ربل اؼبسألة إال ألحد ثبلثة :رجل أصابتو جائحة ،ورجل أصابتو فاقة،
ورجل ربمل ضبالة ،فحلت لو اؼبسألة حىت يصيبها ٍب يبسك ،رجل أصابتو فاقة حىت يقوـ ثبلثة من ذوي
اغبجى من قوـ يقولوف لقد أصابت فبلنا فاقة حىت يصيب قواما من عيش ،السؤاؿ! فأىل العلم فسروا كثرة
السؤاؿ هبذا وىذا ،بكل سؤاؿ مذموـ ،والكثرة مظنة يعٍت ليس جاءت كثرة السؤاؿ؛ ألف السؤاؿ القليل قد
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يعٍت والشيء القبيح يعٍت إذا كثر صار أقبح ،أما من سأؿ غباجة ضرورة أو سأؿ ُب العلم ،والسؤاؿ ُب
العلم سؤاؿ اسًتشاد وسؤاؿ فائدة وإفادة ،ىذا مشروع ومطلوب ومأمور بو.
واػبصلة األخَتة (إضاعة اؼباؿ) اؼباؿ قواـ اغبياة ،وكما يسمونو عصب اغبياة ،قواـ! ىذا مثل
       



(ٔ) قياما :يعٍت قواما ؼبصاحل الدين والدنيا،

كثَت من مصاحل الدين والدنيا قد تقوـ على اؼباؿ ،اؼباؿ! ال إلو إال اهلل ،ال حوؿ وال قوة إال باهلل( ،إضاعة
اؼباؿ) مالك أنت ناسي أف اإلنساف ليس حرا ُب مالو ،يقوؿ أنا أسوي من مايل ما أشاء ،يقوؿ الكفرة
لشعيب:
 

            
(ٕ)

أىو ،...ليس لئلنساف أف يتصرؼ ُب مالو كيف شاء ،هبب أف يكتسبو بطرقو الشرعية،

وأف يضعو ُب مواضعو ،اؼباؿ اػباص وكذلك اؼباؿ العاـ األمر فيو أشد ،اؼباؿ العاـ! والناس ُب يعٍت ُب تدبَت
اؼباؿ منهم من ينفقو ُب الوجوه النافعة ُب الدين وُب اؼبصاحل العظيمة واؼبهمة ،ومنهم من ينفقو يعٍت ُب
أشياء مباحة يعٍت وقد يتجاوز اغبدود ويتوسع ،ومنهم من ينفقو ُب أمور رديئة ،وُب أمور ىزيلة ،وُب أمور ال
فائدة فيها ،ومنهم من ينفقو ُب اغبراـُ ،ب اؼبنكراتُ ،ب الفواحشُ ،ب الظلم ،اؼباؿ وسيلة يوظفها كل واحد
على التوجو اللي عنده.
(إضاعة اؼباؿ) الكلمة اعبامعة ُب إضاعة اؼباؿ يعٍت إضاعة اؼباؿ ىو اإلسراؼ والتبذير:
    

(ٖ)



       

(ٗ) نعم ،وىو إنفاقو إما ُب حراـ أو ُب غَت فائدةُ ،ب حراـ ولو قرش حراـ ،يعٍت اللي يشًتي بقرش
دخاف يشربو ىذا قد يعٍت وقع ُب شيء من إضاعة اؼباؿ ،أضاع اؼباؿ ،فكيف دبا فوقو وبأمواؿ طائلة ينفقها
ٔ  -سورة النساء آية .٘ :
ٕ  -سورة ىود آية .ٛٚ :
ٖ  -سورة اإلسراء آية .ٕٚ :
ٗ  -سورة األنعاـ آية .ٔٗٔ :
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ُب اغبراـ -ال إلو إال اهلل -كم ينفق من األمواؿ ُب اغبراـ من اؼباؿ العاـ واػباص! ينفق الناس أمواال ُب اغبراـ
وُب األمور اؽبزيلة ُب األمور التافهة وُب أمور ال فائدة فيها -ال إلو إال اهلل( -إضاعة اؼباؿ) دين اإلسبلـ
يعٍت دين كامل:

   

(ٔ) فهذا من كماؿ ىذا الدين،

         

 

(ٕ) بُت ذلك توسط ال

تقتَت ،التقتَت والبخل دبنع الواجب أو منع اؼبستحب؛ ألف اإلنفاؽ إما واجب وإما مستحب ،والتبذير إما
بإنفاؽ ُب اغبراـ أو فيما ال فائدة فيو ،وبُت ذلك الوسط.
(وإضاعة اؼباؿ) إذا قيل وقاؿ حراـ ،وكثرة السؤاؿ حراـ ،وإضاعة اؼباؿ حراـ؛ ألف ما كرىو اهلل لعباده،
ما ىو اؼبكروه اللي ُب اصطبلح الفقهاء ىذا تقوؿ مكروه؟ ال  ،اؼبكروه ُب لغة الشرع ىو اغبراـ ،كل ذلك
ؼبا هنى عن الشرؾ والقتل والزنا وظلم اليتيم ،وإىل آخره قاؿ
 

     

(ٖ)

نفقة األوالد على األب
وعن عائشة -رضي اهلل تعاىل عنها -قالت :دخلت ىند بنت عتبة امرأة أيب سفياف على رسوؿ اهلل 

فقالت :يا رسوؿ اهلل إف أبا سفياف رجل شحيح ال يعطيٍت من النفقة ما يكفيٍت ويكفي بٍت إال ما أخذتو
من مالو بغَت علمو ،فهل علي من ذلك من جناح ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل " خذي من مالو باؼبعروؼ ما
يكفيك ويكفي بنيك متفق عليو.
ىذا اغبديث كما نبو الشيخ عندكم الشيخ عبد الرضبن اعبامع ؽبذه اجملموعة من األحاديث والشارح ؽبا،
نبو على أف ىذا اغبديث يعٍت اعتمد عليو أىل العلم ُب مسائل كثَتة من مسائل الفقو ،فمنها وجوب النفقة

ٔ  -سورة اؼبائدة آية .ٖ :
ٕ  -سورة الفرقاف آية .ٙٚ :
ٖ  -سورة اإلسراء آية .ٖٛ :
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على الزوج المرأتو وأوالده

    

   

(ٕ)

(ٔ)
(ٖ)

    

           

  

(ٗ)

  

النفقة على الزوجة وعلى

العياؿ واجب ،هبب على الرجل أف ينفق على امرأتو ،وهبب عل ى الرجل أف ينفق على أوالده القصر
والفقراء.
ىذه ىند اؼبرأة العاقلة جاءت تسأؿ النيب -عليو الصبلة والسبلـ -امرأة أيب سفياف صخر بن حرب
من اهلل عليو باإلسبلـ فأسلم وحسن إسبلمو  رضي اهلل
الذي قاد جيوش اؼبشركُت ُب قتاؿ اؼبسلمُتٍ ،ب ّ
عنهما -اهلل -تأٌب وتقوؿ :يا رسوؿ اهلل ،إف أبا سفياف زوجها رجل شحيح ،األصل ما هبوز لئلنساف يأٌب
يتحدث :فبلف خبيل ،واؼبرأة تصرؼ على أخواهتا ..والزوج فبلف مرة خبيل ،مرة فلس هبمع ىا الدراىم عنده،
ال ما ُب ما يصلح ..وكثَت من النساء يقعن ُب ىذا ،كل واحدة تقص على الثانية أخبار زوجها وسَتتو
والذكية تأخذ وال تعطي ولكنها تشاركها ُب اإلٍب ُب الغيبة ،لكن ىنا ؽبا غرض؛ ما جاءت جملرد التحدث،
ىي عندما تقوؿ الرجل شحيح تريد أف تذكر اؼبسوغ لسؤاؽبا ،اؼبسوغ أخذ العلماء جواز الغيبة للمستفيت،
اللي يريد يستفيت ويذكر فبلف يذكر من خلقو ما تتعلق بو الفتوى أو يتعلق بو االستفتاء.
(تقوؿ :يا رسوؿ اهلل إف زوجي أبا سفياف رجل شحيح) ىذا سبهيد إف ىذا الكبلـ سبهيد تقولو سبهيدا
وتكمل ىذه كلمة إصبالية( ،ال يعطيٍت من النفقة ما يكفيٍت ويكفي بٍت) يعٍت ىذه النتيجة -رضي اهلل
عنها -نتيجة( :ال يعطيٍت من النفقة ما يكفيٍت) ال بد من الكفاية (ويكفي بٍت أفآخذ من مالو ما يكفيٍت
ويكفي بٍت؟) ىذا ىو السؤاؿ يعٍت آخذ بغَت علمو ما يكفيٍت ويكفي بٍت ،ما ذىبت تتصرؼ ،جاءت
تستفيت ألف األصل أنو ال وبل للمرأة أف تأخذ من ماؿ زوجها شيئا ،األصل ما وبل ؽبا أف تأحذ إال ما

ٔ  -سورة البقرة آية .ٕٖٖ :
ٕ  -سورة البقرة آية .ٕٖٖ :
ٖ  -سورة البقرة آية .ٕٖٖ :
ٗ  -سورة الطبلؽ آية .ٚ :
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تعلم أنو تطيب بو نفسو ،كما أنو ىو ليس لو أف يأخذ من ماؿ امرأتو إال ما طابت بو نفسها
         



(ٔ) ألف كل واحد لو حق اؼبلكية ،لو

السلطة على مالو ليس لواحد منهما أف يتصرؼ ُب ماؿ اآلخر بغَت إذنو.
(فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ :خذي من مالو ما يكفيك ويكفي بنيك باؼبعروؼ) ىذا ىو القيد ما ىو
فوضى تأخذ ،مل يقل الرسوؿ :خذي من مالو ما يكفيك ويكفي بنيك يعٍت حسب يعٍت ما يعجبك
وحسب ما ترين أنو كفاية ،ال ،قاؿ :باؼبعروؼ ،وىذا أصل من أصوؿ األحكاـ باؼبعروؼ ،خصوصا ُب
اؼبعامبلت اليت بُت الناس ،كثَتا ما تقيد باؼبعروؼ ،باؼبعروؼ ،باؼبعروؼ ،يعٍت بالعرؼ ،يعٍت دبا ىو عرؼ
يعًتؼ بو الناسُ ،ب النفقة باؼبعروؼ يعٍت ىي النفقة اؼبعتادة اليت ليس فيها ذباوز وال توسعن ما ُب توسع
كماليات ما ُب كماليات ،باؼبعروؼ( ،خذي من مالو ما يكفيك ويكفي بنيك) لكن باؼبعروؼ ال ،يعٍت
بالرأي دبجرد رأي واستحساف وىوى ورغبة ،ىذا هبعلها ربًتس وتقف ،وربطات لنفسها وتأخذ بقدر.
ويذكر الشيخ وأىل العلم يذكروف مسألة الظفر ،يعٍت إنساف لو ماؿ ،يعٍت إنساف يعٍت لو عليو حق،
يعٍت قد يكوف غصبا قد يكوف دينا مطلو فهل إذا ظفرت بشيء من مالو تأخذ حقك؟ تقوؿ :عنده يل
ألف لاير وقد ظفرت بشيء من مالو تقوؿ :آخذ ىذه األلف أختلسو آخذ من مالو ما يدري؟ يعٍت آخذ
حقي؟ ىذه اؼبسألة تسمى مسألة الظفرأ يعٍت أف يظفر صاحب اغبق اؼبستحق بشيء من ماؿ َمن عليو
اغبق ،ىل لو أف يأخذ حقو من مالو بغَت علم؟ ىذه مسألة للناس فيها ثبلثة مذاىب؛ والشيخ ذكر عندكم
ا لرأي الوسط ،قيل :نعم هبوز ،خبلص إذا كاف لك حق على واحد مىت ما ظفرت وىو ما يسمح يعٍت ما
يعطيك إما أنو جحدؾ أو مطلك ،إما جحدؾ أو مطلك فاذىب يعٍت ٍب ظفرت بشيء من مالو فلك أف
تأخذ حقك واغبمد هلل بعدؿ وال تأخذ أزيد مطلقا ،والقوؿ الثاين :ال هبوز مطلقا ،خبلص ما داـ لك حق
طالب ،طالب قدامك احملكمة اشتك ،اشتكو ،ىذاف قوالف متقاببلف ،والثالث يقوؿ :إف كاف اغبق الذي
لك ثابتا يعٍت بسبب ظاىر ،فنعم لك أف تأخذ من مالو؛ ألنك حينئذ ال تتهم ،لكن إذا كاف اغبق الذي

ٔ  -سورة النساء آية .ٗ :
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لك ليس لك عليو بينة وليس سببو ظاىرا ،إذا أخذت من مالو فبكن زبونو وجاء ُب اغبديث وال زبن من
خانك
ىنا ىند -رضي اهلل عنها -يعٍت حقها على زوجها وحق أوالدىا على زوجها ثبت باؼبعروؼ ،يعٍت لو
انكشف أهنا أخذت من مالو بغَت علمو ،قالت :ىذا حقي ،ىذه نفقيت ىذا شيء اهلل فرضو يل وألوالدي
وال أحد يلومها ،والسبب ظاىر كل يعرؼ أف ىذه زوجتو وىؤالء أوالده.
شيخنا ذكر لكم ىذه اؼبسألة ونبو عليها وبُت أف ىذا ىو دليل القوؿ الوسط ،يعٍت فهذا اغبديث من
أحاديث الفقو ،وحديث يعٍت األحاديث اليت يعتمد عليها القاضي واؼبفيت.

القضاء وقت الغضب
عن أيب بكر رضي اهلل تعاىل عنو قاؿ :ظبعت رسوؿ اهلل  يقوؿ :ال وبكم أحد بُت اثنُت وىو

غضباف متفق عليو.
ىذا اغبديث أصل من أصوؿ القضاء ،ىذا أصل يعتمد يعٍت من أصوؿ أحكاـ القضاء ال وبكم أحد
بُت اثنُت وىو غضباف غضباف  ،الغضب ثبلثة؛ غضب خفيف يعٍت ما يؤثر على عقلية اإلنساف ورأيو
وتدبَته ،وىذا ليس مرادا ىنا ،وغضب هبعل اإلنساف ال يدري عن نفسو كالسكراف وىذا ال يتوجو إليو،
ىذا مثل السكراف ،ىل يتوجو إىل السكراف افعل وال تفعل؟ ال يتوجو ،لكن بقي الغضب الوسط ،الغضب
الذي يغلق على اإلنساف باب النظر والتدبر لؤلمور.
القاضي ُب حاجة إىل معرفة الدالئل الشرعية الدالة على األحكاـ ُب القضايا اغبقوقية وغَت اغبقوقيةٍ ،ب
ُب حاجة إىل أف يعرؼ الواقع على ما ىو عليو يتصور القضية ،وؽبذا وبتاج إىل أف يسمع من الطرفُت
اػبصمُت ،ؼباذا يقوؿ ماذا عندؾ يا فبلف؟ أنت يا مدعي تكلم ،ماذا ذبيب يا فبلف ؟ يريد يتصور الواقع،
فالقاضي ُب حاجة إىل أف يعرؼ ىذا وىذا وىذا ،ويعرؼ كيف يطبق األحكاـ الشرعية على القضايا
اعبزئية ،القضايا الواقعية ،يطبق القاعدة على اعبزئيات ،ىذا وبتاج إىل عقل يعٍت إىل فقو سابق وإىل فقو ُب
الواقع حاضر ،وإىل عقل حاضر لتطبيق األحكاـ ،ينظر يفكر ىذه القضية تدخل ُب أي قياس ُب أي
قاعدة ُب أي دليل ،إذا غضب غضبا شديدا ،وتعصب ىذا ينغلق عليو ،ينسى اؼبعلومات ينسى األدلة
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ينسى وجو اغبكم ،يغيب ما يتصور الواقع على ما ىو عليو بسبب اغبالة النفسية بسبب الغضب ،واضح،
اآلف ىكذا الغضب كما تقدـ ،تقدـ الكبلـ ُب الغضب قاؿ :ال تغضب ،قاؿ :ال تغضب وؽبذا الغضب
إذا استوىل على اإلنساف أوقعو ُب أغبلط وُب ورطات عامة وخاصة فهكذا.
(قاؿ عليو الصبلة والسبلـ :ال يقضي) ال وبكمن أحد بُت اثنُت :يعٍت اثنُت أو أكثر ،ىذا أقل يعٍت ما
يقع فيو ..تقع اػبصومة إمبا تكوف بُت اثنُت أو صباعتُت ،ال وبكم ال يقضي القاضي وىو غضباف ،ال
وبكمن أحد بُت اثنُت وىو غضباف.
قاؿ العلماء :ويقاس على ىذا كل ما يشوش عقل اإلنساف ويشوش عليو ذىنو ويغلق عليو دينو؛ حىت
يبنعو من التفكَت والتدبر والتصور من شدة جوع أو عطش أو حزف ،أو كونو حاقنا مثل َمن يدافع
األخبثُت ،ال روح الدورة حىت تريح ،إذا كاف عنده جوع شديد يروح يأكل ،أما وبكم وىو يتململ يتململ
تضيع اغبقوؽ يعٍت مستعجل يرجع وبكم بينهم ويبشي ال أجل القضية للغد ،وىذا القياس مبٍت على فهم
العلة ،ؼبا؟ ىل النهي عن الغضب يعٍت ػبصوص الغضب؟ لكن خص الغضب؛ ألنو يكثر يعٍت يتعرض
اغبكاـ يتعرضوف للغضب ،يعٍت حىت لو أنو يعٍت ُب أثناء نظر القضية أحفظو بعض اػبصوـ فانفعل وغضب
خبلص ترفع اعبلسة ىذا ما يبكن ،فأىل العلم بس يعٍت نظروا للمعٌت فقالوا :إف ىذا اغبكم ال ىبتص
بالغضب؛ بل بكل يعم ،لو عموـ يعٍت ىذا اغبديث لفظو خاص ولكن معناه عاـ ُب كل ما يشبو الغضب
ُب تشويش الذىن وإغبلؽ الفهم -واهلل اؼبستعاف -ىذه األحكاـ من حكم الشريعة ومن كماؿ ىذه
الشريعة ،ال إلو إال اهلل

    

(ٔ) فبل غرابة.

واهلل اؼبستعاف نعم رابعا.

النهي عن اإلسراف والكبر
عن عمرو بن شعيب ،عن أبيو عن جده قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  كل واشرب والبس وتصدؽ ُب غَت
سرؼ وال ـبيلة رواه أضبد ،وأبو داود ،وعلقو البخاري.
ٔ  -سورة فصلت آية .ٕٗ :
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(عن عمرو بن شعيب ،عن أبيو ،عن جده) ىذا السند ـبتلف فيو بُت أىل العلم ،لكن أئمة اغبديث
يصححوف -يعٍت -رواية عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده (قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  كل) يعٍت فبا أعطاؾ
(كل واشرب) قاؿ اهلل تعاىل:
اهلل من الطعاـ ُ
 

(ٔ)

       

     

(ٕ) " كل" ىذا لئلباحة ىذا

األمر لئلباحة ،واألكل منو ما ىو واجب وىو ما يقيم ووبفظ اغبياة ىذا واجب ،كل واشرب فبا أباح اهلل
من أنواع الشراب؛ من اؼباء وأنوع األشربة اليت أباحها اهلل للعباد ،من اؼباء ،واللنب ،والعسل كما ُب سورة
النحل( ،كل واشرب والبس فبا أباح اهلل) من القطن ،من الكتاف ،من مواد أخرى ،من الصوؼ" ،والبس"
يعٍت من أي نوع من أنواع اؼببلبس "وتصدؽ" ىنا "وتصدؽ" ىذا فيو األمر ال شك أنو لبلستحباب ،وأما
األكل والشرب فيختلف حكمو من اإلباحة إىل الوجوب إىل االستحباب،

   

          

(ٖ) إىل قولو:



              
               
        

(ٗ) ما خلق اهلل من اؼبطاعم واؼبشارب

واؼببلبس واؼبنافع واألمواؿ ىي للمسلمُت ،للمؤمنُت بو الذين يستعينوف هبا على طاعتو فهي حبلؿ ؽبم ،وإف
شاركهم الكفار فيها وىي ال ربل ؽبم ،وؽبذا ما ظفر بو اؼبسلموف من أمواؿ الكفار بغَت قتاؿ اظبو ُبء :يعٍت
ماؿ راجع إىل أىلو ،فاء أي رجع ،نبو على ىذا اؼبعٌت وعلى ىذه النقطة شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب غَت
موضع ومن ذ لك كتابو السياسة الشرعية (من غَت سرؼ) ُب اغبديث (وتصدؽ من غَت سرؼ وال ـبيلة)
ٔ  -سورة األعراؼ آية .ٖٔ :
ٕ  -سورة النحل آية .ٔٔٗ :
ٖ  -سورة األعراؼ آية .ٕٙ :
ٗ  -سورة األعراؼ آية .ٖٕ-ٖٔ :
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تصدؽ ،كل واشرب والبس وتصدؽ من غَت سرؼ ،من غَت سرؼ ُب األكل ،وال ُب الشرب وال ُب
اللباس ،وال ُب الصدقة ،وال ُب الصدقة أيضا ،السرؼ ُب األكل بأكل ما يضرؾ ،بأكل ما يضر؛ بأكل
اغبراـ ،والشرب واللباس ،اللباس لو حدود ولو أحكاـ ،اللباس لو حدود؛ وبرـ لبس اغبرير ،وبرـ لبس ما فيو
التشبو بالكفار ،ما فيو تشبو النساء بالرجاؿ والرجاؿ بالنساء ،لو حدود ،والشريعة جاءت بتنظيم وأحكاـ
لكل تصرفات اإلنساف ،ليس لك أف تأكل ما شئت كيف شئت ،وال أف تشرب ما شئت كيف شئت ،وال
أف تلبس ما شئت كيف شئتُ ،ب حدود ،أنت عبد ال بد أف تكوف متقيدا يعٍت بشريعة سيدؾ( ،تصدؽ)
والصدقة أيضا نعم الصدقة فيها إسراؼ ،تتصدؽ وتعطي يعٍت مثبل تعطي الفقَت فوؽ ما يستحق ،فوؽ
حاجتو ىذا يؤدي إىل أنك تضيع فقَتا آخر ،أو تعطي مثبل ُب الزكاة هبوز تعطي الفقَت من الزكاة فوؽ ما
يستحق؟ ما هبوز ،ىذا أصلو ما وبل لو إال قدر الكفاية ،تتصدؽ وتضيع اغبقوؽ الواجبة يعٍت أنت عليك
ديوف اللي عليو ديوف ومالو ال يفي هبا يقوؿ أىل العلم :إنو الصحيح أنو ؿبجور عليو شرعا ،يعٍت ال هبوز لو
أف يتصرؼ ُب مالو وال بالصدقة دبا يعٍت دبا يضر بغرمائو ،يعٍت بعض الناس -والعياذ باهلل -عليو ديوف ناس
يروح يسوي والئم ويتزين عند الناس ،وفخر ،أو يتصدؽ ُب اؼبناسبات ،وقد يكوف بنية صاغبة وقد يكوف
بغَت نية صاغبة ،ال ال من غَت سرؼ ىذا سرؼ ،إذا تصدقت وأضعت اغبقوؽ الواجبة أضعت الديوف ،أداء
الديوف وأداء النفقات الواجبة على األىل ،على الزوجة واألوالد ىذا سرؼ وذباوز.
(من غَت سرؼ وال ـبيلة) اؼبخيلة :يعٍت اػبيبلء ،وىذه يبكن يكوف اػبيبلء ُب اللباس ،يبكن يكوف يعٍت
ُب اؼبآكل واؼبشارب ،يصَت عند بعض الناس يعٍت نوع من االغًتار والتعاظم على الناس ،لكن أكثر ما
يكوف اػبيبلء يبكن يكوف اػبيبلء ُب اللباس ،يبكن يكوف ُب اؼبركوب؛ ألف اػبيبلء ُب القلب ،اػبيبلء:
تعاظم وإعجاب.
(قاؿ عليو الصبلة والسبلـ :كل واشرب والبس) كل ىذا وهلل اغبمد ،اهلل خلق ىذه النعم للعباد؛
لينتفعوا هبا

       

ٔ  -سورة البقرة آية .ٕٜ :
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(وتصدؽ من غَت سرؼ وال ـبيلة) احًتس من اػبيبلء ،واحًتس من السرؼ وافهم اغبقيقة ،وبعد ذلك
ال ضَت عليك ،وال إٍب وال تبعة عليك إذا أكلت وشربت ولبست وتصدقت ما أخطأتك خصلتاف؛ سرؼ،
أو ـبيلة .واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على سيدنا ؿبمد.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ذكر ُب اغبديث (إف اهلل يرضى لكم ثبلثا) ومل يذكر إال اثنتُت؟
واهلل ىذا سؤاؿ طيب أنا واهلل ما تيسر ىذا وارد ىذا السؤاؿ لكن لو يراجع الصحيحُت أنا أخشى أف
فيو خصلة ثالثة جاءت إما ُب اغبديث وأف تناصحوا من واله اهلل أمركم فاغبقيقة أنا كاف ُب ذىٍت أف أراجع
صحيح مسلم ،فراجعوه ،وىذه اػبصلة ال شك أهنا قد ذكرت إما ُب ىذا اغبديث أو ُب حديث آخر وأف
تناصحوا من واله اهلل أمركم وىي خصلة عظيمة مناصحة والة األمر بتذكَتىم دبا هبب عليهم ودبا ينبغي
ؽبم ،ودبا ينفع الرعية ،ىذه من اػبصاؿ اؼبطلوبة شرعا ،وىي من النصح ،الدين النصيحة هلل ولكتابو ولرسولو
وألئمة اؼبسلمُت نصح نصح :يعٍت ما ىو باؼبقصود ؾبرد التشنيع والفضيحة والتشهَت يعٍت واؼبناىضة
والتحريش والتهييج ال ال اؼبراد النصح ،والنصح يكوف بالطرؽ الكفيلة اليت ربقق اؼبصلحة .نعم
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ورد ُب ذىٍت أف النيب  مل يسمع إال من طرؼ واحد ومل يسمع من أيب
سفياف.
ال إلو إال اهلل ،سبحاف اهلل ،سبحاف اهلل ،مل يسمع ىذا سؤاؿ فيو شيء من يعٍت النشاز مل يسمع إال
يعٍت كاف فيو إثارة اهتاـ للرسوؿ مل يسمع ليو؟ يعٍت كاف يقوؿ ليش ما ظبع من أيب سفياف ،ىذا اظبو عند
أىل العلم فتوى ما ىو حكم ،اظبو فتوى واؼبفيت ما لو شغل يروح يقوؿ ىات الطرؼ الثاين ،أما اغباكم ال،
اللي يريد أف وبكم ،اؼبفيت ما يلزـ يعلم باغبكم بس ،ويًتؾ األمر لذمة السائل اؼبستفيت ،وأما اغباكم فهو
ُم ِلزـُ ،ب لغة السؤاؿ غَت سديدة وال دقيقة ،يعٍت عندي أف الرسوؿ ما ظبع من الطرؼ الثاين يعٍت ليو كأنو
يق وؿ ليش ما ظبع من الطرؼ الثاين؟! ىذا اظبو فتوى ما قلنا إنو حكم ،جاءت تستفيت ،ىل هبوز
للمستفيت ما يلزـ ويروح يقوؿ حضره نشوؼ ،ىذا واحد يستفيت يقوؿ أنا ،اؼبرأة تستفيت وتقوؿ :طلقٍت كذا
وكذا يبكن تدعو اغباجة إىل حضوره إذا كاف وبتاج لبلستفسار واالستفصاؿ وكذا ،لكن ما دامت تستفيت
نقوؿ :إذا كاف األمر اآلف ذبدىم ُب الفتاوى "إذا كاف األمر على ما ذكر فاغبكم كذا" إذا كاف األمر على
ما ذكر.
نعم يا أخي.
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أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما رأيكم فيمن يرى أف إعفاء اللحية سنة ويرى كذلك...
أنا أشهد بأف إعفاء اللحية سنة.
أكمل السؤاؿ يا شيخ؟
ال
أنتم ما تعلموف أف إعفاء اللحية سنة؟ ما ىي بسنة يا إخواف؟! إي واهلل سنة.
سنة رسوؿ اهلل  القولية والفعلية ،ولكن إعفاءىا واجب ،إعفاء اللحية واجب ألمره عليو الصبلة
والسبلـ :أرخوا ،وفروا ،أقلموا ،خالفوا اجملوس ،خالفوا اؼبشركُت ىذا ىو اعبواب على سؤالك.
نعم بعده ُب شيء؟
نعم نفس السؤاؿ يا شيخ ،ويقوؿ :وكذلك يرى أف اإلسباؿ احملرـ ما صحبو اػبيبلء.
ما أسفل من الكعبُت ُب النار وأما يرى وما يرى ما لنا فيما يرى -سبحاف اهلل -ما أسفل من الكعبُت
فهو ُب النار ،بس ،أعوذ باهلل من الشهوات واتباع األىواء ،جاء ُب اغبديث الصحيح حديث آخر :ثبلثة
ال يكلمهم اهلل وال ينظر إليهم وال يزكيهم وؽبم عذاب أليم ثبلثة قاؿ :اؼبسبل اللي أرخى ثوبو وصار وبف
األرض يسعى وبف األرض ،مسبل وال ما ىو مسبل؟ مسبل ٍب إنو مسبل؟ مسبل.
مُت شافو قاؿ مسبل مسبل نعم .
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل الدعوة إىل توحيد اهلل تعاىل ونبذ الشرؾ إذا كانت تسبب خصومة بُت
اؼبتأثرين دبظاىر الشرؾ ىل نقوؿ :إف ىذا من باب التفريق بُت اؼبسلمُت؟
ال واهلل ،ىذا واجب ،هبب التفريق بُت اؼبسلمُت ُب ىذا ،هبب التفريق ،الرسوؿ جاء وقريش أسرة
واحدة والناس كلهم قبيلة واحدة وجاء وفرؽ بينهم ،الرسوؿ فرؽ ،وؽبذا سبوه بالتفريق ،سبوا الرسوؿ بالتفريق
قالوا إنو يفرؽ بُت الرجل وامرأتو وبُت العشائر ،فرؽ بينهم بالفرقاف بُت اغبق والباطل ،ال بد من الفرقاف ومن
شبهة االجتماع على الباطل الدعوة إىل وحدة األدياف والتسامح بُت اليهود والنصارى واؼبسلمُت ،االرباد
ىذا مطلوب ،واهلل إذا اجتمعوا فهذا اجتماع على الباطل ،أما التفرؽ اؼببٍت على الفرقاف بُت اغبق والباطل
اقرءوا "الفرقاف بُت أولياء الرضبن وأولياء الشيطاف" ال بد ،يعٍت نريد يعٍت نسكت عن بياف اغبق من أجل
الناس يصَتوف كلهم؛ اؼبشرؾ واؼبوحد والرافضي والسٍت ،الرافضي والسٍت يقوؿ بعض الناس :ال تثَتوف
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النعرات الطائفية بلى بلى الشرؾ باطل الرافضة مشركوف ،الرافضة منافقوف ،الرافضة يضمروف أشد العداء
ألىل السنة ،بل يضمروف العداء ػبَت ىذه األمة ،وكفى هبذا عارا وخزيا ؽبم ،الرافضة أبطل اهلل كيدىم وكيد
أعداء الدين من اؼبنافقُت واليهود والنصارى واؼبشركُت.
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.

بشرى المؤمن
بسم اهلل الرضبن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
قاؿ رضبو اهلل تعاىل  :عن أيب ذر رضي اهلل تعاىل عنو قاؿ :قيل يا رسوؿ اهلل :أرأيت الرجل يعمل العمل
من اػبَت ووبمده أو وببو الناس عليو ،قاؿ :تلك عاجل بشرى اؼبؤمن رواه مسلم.
اغبمد هلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو وعلى آلو وصحبو( ،عن أيب ذر  قاؿ :قيل يا
رسوؿ اهلل :أرأي ت الرجل يعمل العمل من اػبَت فيحمده الناس أو وببو الناس عليو ،قاؿ عليو الصبلة
والسبلـ :تلك عاجل بشرى اؼبؤمن) معلوـ أنو هبب على العبد أف ىبلص العمل هلل ،أي عمل يعملو فبا
شرع اهلل هبب فيو أف يكوف ابتغاء وجو اهلل:

         

             

(ٔ) ابتغاء مرضاة اهلل

          

       


(ٗ)

      

ٔ  -سورة النساء آية .ٔٔٗ :
ٕ  -سورة اإلنساف آية .ٜ :
ٖ  -سورة البينة آية .٘ :
ٗ  -سورة الزمر آية .ٕ :
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(ٔ) ىذا أصل وشرط ُب كل عبادة ،العبادة
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والعمل ال يكوف صاغبا إال إذا ربقق فيو أمراف شرطاف؛ أف يكوف هلل يعٍت خالصا لوجو اهلل ،وأف يكوف على
سنة رسوؿ اهلل ،أو أف يكوف يعٍت موافقا لؤلمر؛ أمر اهلل ورسولو ،وىنا جاء إشكاؿ يعٍت اإلنساف عمل
عمبل هلل عمل عمبل صاغبا من صبلة وص ياـ وصدقة وبر ومعروؼ عمل ذلك هلل ،ومعلوـ أف كثَتا من ىذا
يظهر للناس؛ فيتولد من ىذا ؿببة الناس لو ،ال شك أف من يفعل اػبَت فإف اهلل وبببو إىل الناس فاهلل وببو
فإذا أحب اهلل عبدا نادى جربيل ،إين أحب فبلنا فأحبو ،فيحبو جربيلٍ ،ب ينادي جربيل أىل السماوات إف
اهلل وبب فبلف فأحبوه فيحبو أىل السماوات ويوضع لو القبوؿ ُب األرض
      

  

(ٕ) وىذا اغبب يثمر أيضا الثناء واغبمد

فبلف فبلف يعٍت باؼبناسبات يثٍت عليو من ال يعرفو ،يثٍت عليو من مل يصل إليو من معروفو شيء ،لكن وببو
ُب اهلل ،ىذه حقيقة ،يقوؿ أىل العلم :إف عبلمة اغبب الصادؽ ُب اهلل ىو الذي ال يزيد بالرب وال ينقص
باعبفاء ،يعٍت رببو ُب اهلل سواء يعٍت عمل لك معروفا وال إنو جفاؾ ،ما داـ أنو يعٍت على الصراط اؼبستقيم
فأنت رببو هلل وُب اهلل ،يعٍت كونو جفاؾ أو كونو ما يعرفك أو كونك ما تعرفو ىذا ال أثر لو أنت رببو ُب
اهلل ،وأف وبب اؼبرء ال وببو إال هلل فإذا وجدت ىذه احملبة نطق اللساف دبا ُب القلب ثناء وضبدا ودعاء -اهلل
أكرب -فهذا قد يشكل ،وقد أشكل ىذا الذي سأؿ النيب -عليو الصبلة والسبلـ -أشكل عليو يعٍت خشي
أف يكوف ؽبذا الثناء وىذا اغبب تأثَت على عملو ،وأف ىذا يبكن أف يقدح ُب عملو ،وأف ينقص عملو وما
إىل ذلك.
خاؼ أنو يكوف أنو لو تأثَت كما فيما إذا قصد العامل ذلك ،إذا قصد العامل احملمدة -نسأؿ اهلل
العافية -احملمدة واؼبنزلة ُب نفوس الناس فهذا ىو الببلء ىذا ىو الشر ،ىذا ىو الشرؾ ،لكن ىذا ال يعمل
العمل من اػبَت يريد بو وجو اهللٍ ،ب وبصل ُب ىذا اغبمد وىذا اغبب تسميو أيش مقصود للعامل مقصود؟
ال  ،حاصل غَت مقصود ،وؽبذا قاؿ  -عليو الصبلة والسبلـ " -ذلك عاجل بشرى اؼبؤمن"  ،ىذه بشرى
ؿببة اؼبؤمنُت للعبد وثناؤىم عليو ىذه بشرى عاجلة" ،عاجل بشرى اؼبؤمن" اؼبؤمن لو البشرى ُب الدنيا
ٔ  -سورة الزمر آية .ٔٗ :
ٕ  -سورة مرًن آية .ٜٙ :
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واآلخرة ،وىذه من بشرى الدنيا

         

           
 

(ٔ)

ثناء اؼبؤمنُت وؿببة اؼبؤمنُت يعٍت بشرى يستبشر هبا ،لكن على اإلنساف أال يغًت بذلك،

وبمد ربو ويسأؿ ربو الثبات ووبذر من االغًتار؛ ألف ىذا يكوف فيو فتنة أيضا ،ثناء الناس على الشخص
لفعلو اػبَت ىذا فيو فتنة لو ،ىي بشرى وىي ُب نفس الوقت فتنة ،فهي بشرى وخَت ويستأنس بو ،ويستدؿ
بو على حسن عاقبة ذلك احملبوب احملمود ،لكن على العبد أف وبذر ،ال يغًت فإذا عرؼ ذلك وبمد اهلل،
اغبمد هلل ،اغبمد هلل ،أسأؿ اهلل الثبات ،أساؿ اهلل الثبات ،وأولياء اهلل ؽبم البشرى على ألسن اؼبؤمنُت وعلى
ألسن اؼببلئكة ،اؼببلئكة مبلئكة اهلل العباد اؼبكرموف يبشروف أولياء اهلل.
     

(ٕ)

يبشروهنم دبا يلقونو ُب قلوهبم من حسن

الرجاء وحسن الظن باهلل مع العمل واعبد ،ويبشروهنم عند اؼبوت ،ويبشروهنم ُب القرب ،ويبشروهنم عند
البعث

          

             
     

(ٖ)

    

        
     

(٘)

(ٗ)

 

فهذا اغبب وىذا الثناء على ألسن اؼبؤمنُت ىو من عاجل

ٔ  -سورة يونس آية .ٙٗ-ٕٙ :
ٕ  -سورة فصلت آية .ٖٓ :
ٖ  -سورة فصلت آية .ٖٔ-ٖٓ :
ٗ  -سورة النحل آية .ٖٕ :
٘  -سورة يونس آية .ٙٗ :
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 وليحذر من االغًتار، فمن رزؽ ذلك فليحمد اهلل وليسأؿ ربو الثبات،بشرى اؼبؤمن

            
             

 وهبذا، فيو بشرى ألىل اإليباف والصبلح واالستقامة،(ٔ) ما ُب القرآف من الوعد ىو بشرى للمؤمنُت
 ىذا ىو،يعلم أف ما وبصل للعبد الصادؽ ُب إيبانو اؼبخلص ُب عملو أف ىذا اغبب وىذا الثناء ال يضره
 وأنو ليس فبا، أف ىذا خَت وأف ذلك عاجل بشرى اؼبؤمن-يعٍت-  يعٍت جواب الرسوؿ تضمن،اؼبقصود
.ينقص العمل ويقدح ُب العمل

الحث على رضا الوالدين
 وسخط، رضا اهلل ُب رضا الوالدين  قاؿ رسوؿ اهلل:وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قاؿ

. واغباكم، وصححو ابن حباف،اهلل ُب سخط الوالدين أخرجو الًتمذي

     

:حق الوالدين أعظم اغبقوؽ بعد حق اهلل بنص كتاب اهلل

         
      

)ٖ(

)ٕ(

   

      

        

)ٗ(

  

.ٕٔ-ٕٓ :  سورة التوبة آية- ٔ
.ٖٙ :  سورة النساء آية- ٕ
.ٔ٘ٔ :  سورة األنعاـ آية- ٖ
.ٕٖ :  سورة اإلسراء آية- ٗ
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(ٔ) يعٍت ىذا ُب شرعنا وُب شرع من قبلنا ،يعٍت تعظيم حق الوالدين وأنو قرين

حق اهلل ،واآليات ُب ىذا كثَتة ،ولقد وصى اهلل حبق الوالدين بلفظ الوصية ،ما ىو فقط أحسنوا بالوالدين
إحسانا ،ال
 

    
(ٖ)

(ٕ)

  

       

(ٗ) -اهلل أكرب-

حق الوالدين يعٍت بر الوالدين.
ما حق الوالدين؟ برنبا واإلحساف إليهما ،ىذا ىو حقهما على الولد أف يربنبا أف وبسن إليهما بأنواع
اإلحساف اؼبناسبة ؽبما ،اؼبناسبة غباؿ كل منهما ،ومن تفصيل ىذا اإلحساف :ما يػبػلُغن ِعْند َؾ الْ ِكبػر أَحد ُنبا
(٘)

َْ َ

َ

و ِ
اح الذؿ ِم َن
َْ
اخف ْ
ض َؽبَُما َجنَ َ

ََ َ ُ َ
الر ْضبَِة َوقُ ْل َرب

أَْو كِ َبل ُنبَا فَ َبل تَػ ُق ْل َؽبَُما أُؼ َوَال تَػْنػ َه ْرُنبَا َوقُ ْل َؽبَُما قَػ ْوًال َك ِريبًا
ارضبهما َكما ربػي ِاين صغَِتا ( )ٙىذه من أنواع الرب واإلحساف ،التواضع ،لباقة ُب الكبلـ ،لطف ُب الكبلـ،
ْ َْ ُ َ َ َ َ َ ً

احًتاـ ،دعاء ،أدب ،وما أكثر من يسيء األدب مع والديو ،يسيء األدب برفع الصوت ،هنر



()ٚ



تأفف ،تربـ ،تضجر ،ما أكثر ىذا من الناس ،الرب اػبالص ،الرب اغبقيقي عزيز وىو

موجودُ ،ب الناس خَت ،بر ،إحساف ،لكن من الناس من يفعل ىذا يعٍت خلقا وجبلة وعادة وىذا خلق كرًن
وشريف ،لكن ينبغي أف يكوف ىذا هلل حىت يثمر الثمرة العظيمة ،يكوف هلل يعٍت بر الوالدين يبكن أف يكوف
يعٍت حبكم العقل والفطرة والعادة واػبلق ،يعٍت فيو ناس وإف مل يكونوا من اؼبتدينُت والصاغبُت والعاؼبُت لكن
خلق كرًن -سبحاف اهلل -لكن ىذا وبمد ؽبم ويعترب خلقا فاضبل وشريفا ،ولكن إمبا يكوف عمبل صاغبا
ٔ  -سورة البقرة آية .ٖٛ :
ٕ  -سورة العنكبوت آية .ٛ :
ٖ  -سورة األحقاؼ آية .ٔ٘ :
ٗ  -سورة لقماف آية .ٔٗ :
٘  -سورة اإلسراء آية .ٕٖ :
 - ٙسورة اإلسراء آية .ٕٗ :
 - ٚسورة اإلسراء آية .ٕٖ :
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بشرط أف يكوف هلل ،يعٍت ينبغي ؼبن يرب والدي و أف يستحضر االحتساب ،يستحضر أمر اهلل وهنيو ،يبسك
عما يظهر من اإلساءة والعقوؽ ويفعل ما يقتضيو الرب واإلحساف ،ويكوف ذلك هلل طاعة هلل ،عبودية هلل،
كما ُب قصة أحد الثبلثة الذي ضرب مثبل عظيما ُب بره لوالديو وعنايتو هبما ،يأٌب بعد ما ناما "ومن بره
أال يغبق أحدا قبلهما" أال يسقي اللنب ال يسقي ألحد ال ألىل وال ولد وال شيء ،فجاء فوجدنبا نائمُت
يقوؿ " :فكرىت أف أوقظهما" وجلس واإلناء كأنو بيده ينتظر والصبية يتضاغوف ما سقوا اللنب ،يعٍت قاؿ
اعباري خلوىم يناموف لو قاموا إف شاء اهلل يلقوف حقهم ،ال ىذا وجلس عند رأسهما ينتظر ،حفاوة وعناية
يقوؿ حىت برؽ الفجر -سبحاف اهلل -حىت إذا برؽ الفجر ،يعٍت ىذا فيو داللة على أنو إذا برؽ الفجر
سيقوماف ُب عبودية وعبادة وقياـ ،فربؽ الفجر فقاما فسقانبا اللنب ،يقوؿ" :اللهم إف كنت تعلم أين ما
فعلت ىذا إال لك" ىذا ىو الشاىد "إال لك" يعٍت فعل ما فعل من التقدًن لوالديو ومن الصرب واالنتظار
واحملافظة على ىذه العادة إمبا فعل ذلك هلل ليتقرب إىل اهلل عبادة "إف كنت تعلم أين ما فعلت ذلك إال لك
ففرج لنا من ىذه الصخرة ففرجت" ىذا الرب يعٍت يعرض كل واحد نفسو على ىذه اؼبقاييس على ىذه اؼبثل
على ىذه النصوص ،زف نفسك ما حظك من ىذا الرب؟ وأيش عندؾ من نسبة الرب اػبالص الصادؽ؟ بعض
الناس قد يرب لكن يعٍت يفعل األمور لكن بشيء من التضايق والتربـ ،قد يظهر شيء من ذلك وقد يكوف
ُب النفس ،يعٍت اؼبسألة فيها يعٍت ؾباملة فيها شيء ليس عن طيب نفس وعن أروبية وعن احتساب
وعن ...ال  ،يعٍت حىت ولو يعٍت عن نتيجة ضغوط يرب بوالديو يفعل ،...فتطلب أمو أو يطلب أبوه حاجة
ىو ما مرتاح ،ىو يريد يعٍت بعض الشباب يقوؿ يريد يروح للزمبلء للشباب يروح معهم يروح بأروبية
وبانشراح ،لكن تنفيذ طلبات حاجة لؤلب لؤلـ ال ،ىذا إف فعل فبتكره وبتذمر وبضيق صدر ،ما يكوف الرب
اؼبطلوب ،ىذا كره ،وال وبصل بو إذا ظهرت ىذه السمات واألمارات ما وبصل بو الرضا للوالدين ،وىنا
حديثنا رضا اهلل ُب رضا الوالدين وسخط اهلل ُب سخط الوالدين وىذا يعٍت معناه أف رضا الوالدين سبب
لرضا اهلل وسخط الوالدين سبب لسخط اهلل ،وُب ىذا اغبديث إثبات الرضا والسخط هلل كما دؿ على
ذلك القرآف ،ومذىب أىل السنة ُب ذلك معروؼ أف اهلل تعاىل يرضى ويسخط كيف شاء وليس رضاه
كرضا اؼبخلوؽ وال سخطو كسخطهم ،كما يقاؿ ُب الكراىة واغبب والبغض وما إىل ذلك كما تقدـ غَت
مرة ،رضا الوالدين عن ولدنبا من أسباب رضا اهلل ،إذا اطلب رضا اهلل بأف ترضي والديك ،اطلب رضا اهلل
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بأف ترب والديك وربسن إىل والديك وربًتـ والديك؛ لتناؿ رضانبا أو لَتضيا عنك فتناؿ رضا اهلل ،واحذر أف
تسخطهما بنوع من اؼبعاملة بالعصياف باإلىانة بالسب ،يعٍت كما أف بر الوالدين يعٍت من أعظم اغبقوؽ
ومن أفضل اغبسنات ،فعقوقهما قرين الشرؾ ،يعٍت اإلحساف إليهما قرين التوحيد ،وعقوقهما قرين الشرؾ،
ذبدوف ىذا ُب اغبديث اؼبتفق على صحتو ،قاؿ رسوؿ اهلل  أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟ قلنا :بلى ،يا
رسوؿ اهلل قاؿ :اإلشراؾ باهلل وعقوؽ الوالدين تقابل وتناسب ظاىر ،العقوؽ قرين الشرؾ ،والرب واإلحساف
قرين التوحيد ،وسخط اهلل ُب سخط الوالدين سخط الوالدين بسبب من أسباب السخط يبكن أف يكوف
بعصياهنما بانتهارنبا بالسب ،يعٍت العقوؽ أنواع ومراتب ولكن من ذلك السب والشتم حىت ولو على سبيل
التسبب ،من الكبائر أف يسب الرجل والديو أو أف يشتم الرجل والديو ،قالوا :كيف يسب الرجل والديو؟
يعٍت ىذا ما ىو معقوؿ ،كيف يتصور أف الرجل يواجو والديو ،قاؿ :ال ،يسب أب الرجل فيسب أباه
ويسب أمو فيسب أمو فهذا البادي بالسب الذي سب والدي الناس فسبوا والديو ىو مستوجب للعنة اهلل؛
ألنو من كبائر الذنوب ،يعٍت إذا لعن الوالدين إما أف يكوف باؼبواجهة وىذا أقبح ما يكوف يواجههما بالسب
واللعن ،وىذا يقع كثَتا إذا عصب بعض الناس -نسأؿ اهلل العافية -يقع ُب ىذا ويبكن وبًتـ صديقو أو
وبًتـ زوجتو أعظم فبا وبًتـ أباه وأمو ،فالبعض يسب ويلعن أباه وأمو ،ووبصل ذلك بالتسبب كل ىذا من
كبائر الذنوب ،وذلك موجب لسخ ط اهلل ،من أسباب سخط اهلل ،ففي ىذا اغبديث يعٍت ترغيب ُب بر
الوالدين ،واإلحساف إىل الوالدين ،وإرضاء الوالدين ،وربذير من عقوؽ الوالدين بإسخاطهما بأي سبب من
األسباب ،ترغيب وترىيب" ،رضا اهلل ُب رضا الوالدين" يعٍت إذا يا عبد اهلل ،عليك برضا والديك برب
والديك با إلحساف إىل والديك ،يا عبد اهلل ،احذر أف تسخط والديك فيسخط اهلل عليك احذر ،ترغيب
وترىيب ،فعقوؽ الوالدين من كبائر الذنوب ،وبر الوالدين من أعظم اغبسنات ،ومع ذلك اهلل أمر بطاعة
الوالدين ،يعٍت من برنبا طاعتهما لكن باؼبعروؼ
   

(ٔ)

      

بل بر الوالدين مشروع وواجب وإف كانا كافرين ،يعٍت واحد مسلم ووالداه يعٍت

كافراف مشركاف ،نصرانياف ،يهودياف ىل يسقط حقهما من الرب؟ ال ،ما يسقط هبب برنبا مع بغضهما
ٔ  -سورة لقماف آية .ٔ٘ :
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على دينهما

      

         

(ٕ)

(ٔ)

 

ال تطعهما إذا دعياؾ للشرؾ والكفر

وكذلك ال تطعهما إذا دعياؾ إىل اؼبعصية فإنو ال طاعة ؼبخلوؽ ُب معصية اػبالق برنبا يكوف بالقدر
اؼبناسب ،لكن الوالداف اؼبسلماف ؽبما حق يعٍت ما ليس للوالدين الكافرين من احملبة الفطرية الطبيعية واحملبة
اإليب انية ،وال شك أف ىذا كما قاؿ أىل العلم :إف اعبار ثبلثة أصناؼ؛ جار لو ثبلثة حقوؽ :حق القرابة
إذا كاف قريبا ،وحق اعبوار وحق اإلسبلـ ،وجار لو حقاف :حق اإلسبلـ وحق اعبوار ،وثالث اعبار الكافر لو
حق اعبوار.

سبل تنقية القلب
وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل تعاىل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  ثبلث ال يغل عليهن قلب
مسلم؛ إخبلص العمل هلل ،ومناصحة والة األمور ،ولزوـ صباعة اؼبسلمُت فإف دعوهتم ربيط من ورائهم رواه
الًتمذي ،والشافعي ،وغَتنبا.
ىذا يشبو ما تقدـ إف اهلل يرضى لكم ثبلثا ويكره لكم ثبلثا ُب ىذا اغبديث (ثبلث ال يغل عليهن
قلب مسلم) يعٍت ال يكوف فيو غل منهم ،بل ينشرح صدر اؼبسلم ؽبذه اػبصاؿ الثبلث ،فإف ىذه اػبصاؿ
إحدانبا راجع إىل أصل الدين وىو التوحيد (إخبلص العمل هلل) فقلب اؼبسلم ينعم بذلك ،ينعم أف يكوف
العمل هلل ،ينعم باإلخبلص هلل ،ال هبد ضيقا وال هبد حرجا ،اإلخبلص ىو شرط العمل الصاحل كما تقدـ،
"إخبلص العمل هلل" أف يكوف العمل خالصا هلل ال يكوف لغَته ،وال يكوف مشًتكا بينو وبُت غَته" ،إخبلص
العمل هلل" ىذا فبا تطيب بو نفس اؼبؤمن وينشرح لو صدره

     

          
ٔ  -سورة لقماف آية .ٔٗ :
ٕ  -سورة العنكبوت آية .ٛ :
ٖ  -سورة األنعاـ آية .ٕٔ٘ :
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هلل ومناصحةُ "..ب ىذا اغبديث (ومناصحة والة األمور) كما تقدـ مناصحة ،ذبب النصيحة لوالة األمور،
والنصيحة أعم من اؼبناصحة ،اؼبناصحة من شبرات النصيحة ،النصيحة :ؿببة اػبَت ،ؿببة اػبَت ؽبم ،ؿببة
صبلحهم ،ؿببة استقامة حاؽبم ،ؿببة عافيتهم ،وؽبذا أىل السنة واعبماعة يروف السمع والطاعة لوالة األمور،
ويدعوف ؽبم بالصبلح واؼبعافاة ،ويدينوف ؽبم بالنصيحة على حد قولو  الدين النصيحة إىل قولو وأئمة
اؼبسلمُت وضد النصيحة الغش وؿببة الشر ؽبم ،ىذا حق واجب لكل مسلم ،لكل مسلم ذبب النصيحة،
أف ربب اػبَت إلخوانك اؼبسلمُت ،وال سيما اػبواص من الوالة ومن أىل العلم ،وؽبذا الرسوؿ خصهم
وقاؿ :وألئمة اؼبسلمُت وعامتهم خصهم من بُت عامة الناس ،واؼبناصحة تتضمن أمرىم باؼبعروؼ وهنيهم
عن اؼبنكر ،واؼبشورة الصاغبة ىذا بالنسبة ؼبن يتيسر لو ذلك ،ووالة األمر يبكن أف نفهمهم بأوسع فبا يظن،
يعٍت كل من ويل على شيء من أمور اؼبسلمُت فهو ويل أمر بقدره وُب حدود واليتو ،يدخل ُب ذلك يعٍت
اؼبلك والرئيس واإلماـ األعظم ومن دونو من الوزراء ،كل واحد ُب حدوده ،مدير اؼبدرسة ويل أمر على ما
ويل ،أليس ُب اغبديث كلكم راع وكلكم مسئوؿ عن رعيتو حىت قاؿ :والرجل راع ُب أىل بيتو واؼبرأة راعية
مسئوليات ،فالنصيحة فبا ينشرح لو وبو صدر اؼبسلم ،فهو وبب ذلك ويقوـ بو حسب االستطاعة ،وال هبد
ُب ذلك حرجا وال ضيقا ،ال هبد ُب ذلك غبل "ومناصحة والة األمر" اػبصلة األوىل هلل ،والثانية ُب معاملة
اػبلقُ ،ب معاملة والة األمور ،يعٍت ىم والة األمر يعٍت كما قلنا هبب ؽبم من النصيحة واؼبناصحة فوؽ ما
هبب وما يستحب لسائر الناس؛ ألف ُب صبلح حاؽبم وبصل خَت كثَت ويندفع شر كثَت ،واػبصلة الثالثة:
(لزوـ صباعة اؼبسلمُت) لزوـ اعبماعة ،ولزوـ اعبماعة يتضمن أمرين؛ لزوـ صباعة اؼبسلمُت ُب االعتقاد
واؼبنهج ،وىو مثبل لزوـ ما عليو أىل السنة واعبماعة ،ما كاف عليو السلف الصاحل من الصحابة والتابعُت،
لزوـ طريقهم ُب الدين ،لزوـ ىذا الطريق ،وضد ذلك التفرؽ

  

(ٔ) كما

تقدـ وأف تعتصموا حببل اهلل صبيعا وال تفرقوا "لزوـ صباعة اؼبسلمُت" الزـ صباعة اؼبسلمُت ،ال ربد عن
الصراط اؼبستقيم ،طريق صباعة اؼبسلمُت ىو الصراط اؼبستقيم ،طريق السلف الصاحل من الصحابة والتابعُت
ومن تبعهم بإحساف ىو الصراط اؼبستقيم ،فالزـ ىذا الطريق استقم على ىذا الطريق ،اعتصم حببل اهلل وال
ربد عن ذلك الطريق" ،لزوـ صباعة اؼبسلمُت" ويتضمن معٌت لزوـ اعبماعة ىو لزوـ اعبماعة اجملتمعة على
ٔ  -سورة آؿ عمراف آية .ٖٔٓ :
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إماـ ،وذلك بعدـ اػبروج وعدـ الفرقة وعدـ التفريق ،يكوف لزوـ اعبماعة بالسمع والطاعة باؼبعروؼ ،ويكوف
بًتؾ اػبروج ودبجانبة ما يسبب الفرقة؛ ألف هبذا االجتماع وهبذه اؼببلزمة وبصل خَت كثَت ،ويندفع شر كثَت.
ماذا وبدث يعٍت إذا حصل االنقساـ واالفًتاؽ والنزاع على السلطة والنزاع على الوالية؟ وبدث الشر
اؼبستطَت وؽبذا جاءت الشريعة بالنهي عن اػبروج على األئمة ،وجاءت باألمر بالسمع والطاعة باؼبعروؼ؛
ألف ُب ـبالفة ذلك الشر اؼبستطَت على األمة ُب دمائهم وأمواؽبم وأعراضهم وُب دينهم ،الشر ىو االفًتاؽ،
فلزوـ صباعة اؼبسلمُت ُب مثل ىذا اغبديث يشمل النوعُت؛ لزوـ اعبماعة الطريق القوًن يعٍت ُب الدين صباعة
اؼبسلمُت ُب الدين ،ولزوـ اعبماعة اليت ربت إماـ وقيادة واحدة لتحقيق اؼبصاحل ،وال يكوف اإلنساف نظرتو
من أجل الدنيا مثل ما جاء ُب اغبديث ثبلثة ال يكلمهم اهلل وال ينظر إليهم وال يزكيهم قاؿ ُب اغبديث:
ورجل بايع إماما ال يبايعو إال للدنيا فإف أعطاه منها وَب ألنو ما ىو بدين ،السمع والطاعة ما ىو بدين ،ما
يتدين هبذا إمبا ىو من أجل اؼبصلحة ،وإف مل يعطو مل يف لو بالبيعة بل ىبرج عليو ،ويكوف مع من ىبرج
عليو ،وال يطيعو باؼبعروؼ ،فينبغي للمسلم أف يكوف ظبعو وطاعتو لويل األمر دينا يتدين بو باؼبعروؼ ،ال
تطعو ُب اؼبعصية ،وإذا كاف ىو نفسو ظاؼبا أو عاصيا فمعصيتو وظلمو عليو ،لكن ىذا ما يسقط اغبق
عنك ،ما يسقط اغبق الذي عليك ،فتؤدي الواجب الذي عليك كما ُب اغبديث الصحيح أعطوىم اغبق
الذي ؽبم وسلوا اهلل الذي لكم اؼبسلم ما يكوف يعٍت تعاملو دائرا على مصاغبو فقط ،ما ينظر إال ُب
مصلحتو ،إف ربققت مصاغبو كانت األمور سباما وإف فاتو شيء من مصاغبو انسلخ يعٍت من مقتضيات
الشرع وفبا هبب عليو ُب شرع اهلل ،يعٍت تعاملو مع اآلخرين مع والة األمر أو غَتىم مادي حبت ما فيو
دين ،ال ،الدين شامل دين اإلسبلـ فيو مشولية يتضمن أداء اغبقوؽ اليت هلل من الفرائض وأداء حقوؽ اػبلق،
شريعة شاملة فيها مشولية وكماؿ.
(ولزوـ صباعة اؼبسلمُت فإف دعوهتم ربيط من ورائهم) دعوة اؼبسلمُت دعوهتم واحدة ىذا األصل،
ود عاؤىم أيضا فبا يسعد بو صبيعهم ،دعوة اؼبسلمُت يعٍت دعاؤىم هلل وبيط من ورائهم -ىذا واهلل أعلم -
وبيط من ورائهم دعاؤىم ،دعوة اؼبسلمُت دعاؤىم هلل فبا وبفظهم اهلل بو صبيعا ،ويصرؼ بو بدعوهتم الشرور
دعوة اؼبسلمُت "فإف دعوة اؼبسلمُت ربيط من ورائهم" وبفظهم اهلل هبا وينفعهم اهلل هبا ،كما تقدـ أف دعوة
اؼبستضعفُت ىل تنصروف وترزقوف إال بضعفائكم فاؼبسلموف شيء واحد ىذا األصل ،وعلى اؼبسلم أف تكوف
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يعٍت عبلقتو يعٍت مع عموـ اؼبسلمُت مع إخوانو اؼبسلمُت ،يعٍت اؼبسلموف كانوا قديبا أمة واحدة ودولة
واحدة ،وبعد ذلك حصل التشرذـ والتف رؽ والتمزؽ وكذا ،لكن على اإلنساف أف يتقي اهلل ،ىذا التفرؽ يعٍت
ُب الواليات واألنظمة ال يبيح التفرؽ ُب الدين ،بل ينبغي أف يكوف الوالء باقيا ،أف يكوف والؤؾ للمسلمُت
ُب أي مكاف ومن أي جنس كانوا ومن أي بلد كانوا يعٍت ما زبص مبادئ الوطنية ،يعٍت اؼببادئ الوطنية
يعٍت يكوف والؤؾ ؼبنسويب بلدؾ الصغَت أو الكبَت؟ ال،

   

(ٔ) اؼبؤمنوف واؼبؤمنات هبب أف يكونوا متحابُت ،وبب بعضهم بعضا ،ووبب كل لآلخر كما وبب
لنفسو ،وكل ينصح لسائر اؼبسلمُت ُب سائر الببلد وُب سائر األقطار ،يعٍت هبب على اؼبسلمُت أف وبذروا
من التعصب لؤلرض واللوف واللغة،
اآلية

   

     

   
  

(ٗ)

(ٖ)

و

متشاهبوف ُب أخبلقهم وُب أعماؽبم
(٘)

(ٕ)

إىل آخر

 
 

هبب الشعور بالرابطة رابطة الدين رابطة اإلسبلـ مثل اؼبؤمنُت ُب

توادىم وتراضبهم وتعاطفهم كاعبسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اعبسد باغبمى والسهر
هبب على اؼبسلم أف وبكم كتاب اهلل وسنة رسولو على كل شئونو على مشاعره على عبلقاتو على تصرفاتو،
"ولزوـ صباعة اؼبسلمُت" لزوـ اعبماعة صباعة اؼبسلمُت.

ٔ  -سورة التوبة آية .ٚٔ :
ٕ  -سورة التوبة آية .ٚٔ :
ٖ  -سورة األنفاؿ آية .ٖٚ :
ٗ  -سورة التوبة آية .ٙٚ :
٘  -سورة التوبة آية .ٙٚ :

042

شرح جوامع األخبار

قلة الكمال في البشر
عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  إمبا الناس كاإلبل اؼبائة ال تكاد ذبد فيها

راحلة متفق عليو.

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل  قاؿ :إمبا الناس كاإلبل اؼبائة ال تكاد ذبد فيها راحلة
نبو الشيخ عندكم أف اغبدي ث فيو خرب ويتضمن إرشاد وأمر (الناس كاإلبل اؼبائة ال تكاد ذبد فيها راحلة)
الراحلة :ىي الذلوؿ اليت تصلح للركوب وتنقاد ،وتكوف طوعا مذللة ذبد اإلبل اؼبائة تبحث عن واحدة يعٍت
راحلة ال تكاد ذبد فيها واحدة ،يبكن ذبد فيها واحدة ويبكن ما ذبد ،ال تكاد كاإلبل اؼبائة اليت ال تكاد
يعٍت ال يقرب؛ ألف "كاد" من أفعاؿ اؼبقاربة "ال تكاد ذبد فيها راحلة" يعٍت بعَتا ذلوال يصلح للركوب
والعمل ،ىذا يتضمن أف الغالب على اػبلق على الناس ىو التقصَت والنقص وسوء اغباؿ ،ىذا ىو الغالب،
لكن يعٍت الرجل الصاحل الذي يعٍت يسرؾ ُب مظهره وـبربه ُب عبادتو وُب معاملتو ،يعٍت مستوؼ ؽبذه
اعبوانب يعٍت ذبد ىذا عابدا لكن ُب معاملة الناس سيء ،ذبد ىذا حسن اؼبعاملة لكن ُب عبادتو هلل وُب
أداء الفرائض مقصر ،وىذا ليس ىو اؼبطلب ،اؼبطلب أنك تطلب إنسانا مثاليا كما يقاؿ مثايل مبوذج من
الناس ،ىذا نادر يعٍت قليل ُب اػبلق ،ال بد أف ذبد ىذا طويبل ،ىذا قصَتا ،يقوؿ ابن القيم ُب شرحو لكبلـ
لئلماـ أضبد يقوؿ :إف شئت ترى صابرا ال بصَتة لو ،صابرا يعٍت عنده جانب الصرب والفعل والعمل ال
بصَتة لو رأيتو ،ذبد ىذا موجود ،وإف شئت ترى بصَتا ال صرب لو رأيتو موجودا ُب الناس ،وإف شئت ترى
من ال صرب لو وال بصَتة رأيتو ،ىذه األقساـ كلها متوفرة ،وإف شئت ترى بصَتا صابرا مل تكد ،بصَت البصر
يتضمن العلم يعٍت ذا علم وذا صرب وعمل صاحل ،وإف شئت ترى بصَتا صابرا مل تكد ،فإف وجدتو وجدت
إماـ ىدى فاستمسك بغرزه ،يعٍت الكماؿ عزيز نادر" ،إمبا الناس كاإلبل اؼبائة ال تكاد ذبد فيها راحلة"
الشيخ السعدي رضبو اهلل يقوؿ :إف ىذا أيضا يتضمن أنو هبب على األمة أف يعملوا على وجود ذوي
الكفاءة وىكذا أيضا يعٍت من وجو آخر أنك ُب بعض الشئوف يعٍت ُب باب الواليات والكفاءات ال تكاد
ذبد ذا الكفاءة اؼبرضية اليت ربقق الغايات اؼبطلوبة لكن سددوا وقاربوا يعٍت تريد اؼبثالية فيمن يتوىل كذا
القاضي اؼبثايل ،الوزير اؼبثايل ،اؼبفيت الذي يكوف على مستوى من العلم والتحقيق والفقو ،يعٍت أيضا ىذا
يبلحظ "كاإلبل اؼبائة ال تكاد ذبد فيها راحلة" والشيخ السعدي يقوؿ :إف ىذا أيضا فيو اإلرشاد إىل أف
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على األ مة أف تعمل على وجود ذوي الكفاءات وتأىيل الرجاالت؛ ليوجد فيها من يصلح للواليات ويصلح
للقياـ باؼبهمات؛ ألف األمة ربتاج يعٍت إىل قيادات ربتاج إىل دعاة ربتاج إىل علماء ربتاج إىل قضاة ربتاج
إىل كفاءات" ،إمبا الناس كاإلبل اؼبائة ال تكاد ذبد فيها راحلة" ىذا خرب عن الواقع ،وُب ضمن ذلك إرشاد
إىل العمل إلهباد من يصلح ومن وبصل بو ربقيق الغايات من اؼبهمات والواليات.

فضل المؤمن آخر الزمان
وعن أنس بن مالك رضي اهلل تعاىل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  يأٌب على الناس زماف القابض على
دينو كالقابض على اعبمر رواه الًتمذي.
اهلل أكرب! (يأٌب على الناس زماف) ىذا خرب من الرسوؿ بأنو يأٌب على الناس زماف (القابض على دينو)
يعٍت اؼبتمسك بدينو الثابت على دينو (كالقابض على اعبمر) والقابض على اعبمر هبد معاناة ،قابض على
صبر ،القابض على دينو اؼبتمسك بدينو هبد صعوبة؛ ألف الناس وكل من حولو ضده ،وىذا مثاؿ الغريب
ىذا يتصل بأحاديث الغربة بدأ اإلسبلـ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء قيل :من ىم يا رسوؿ
اهلل؟ قاؿ :الذين يصلحوف إذا فسد الناس أو يصلحوف ما أفسد الناس غرباء يعٍت صاغبوف ُب ؾبتمعات وُب
أناس كثَت على غَت الصراط اؼبستقيم ،وىؤالء الغرباء ىم الذين جاء فيهم اغبديث قاؿ عنهم -عليو الصبلة
والسبلـ -للعامل منهم أجر طبسُت قيل :منهم يا رسوؿ اهلل أو منا ؟ قاؿ :بل منكم وىذا أشكل على
بعض الناس ،كيف يكوف ىؤالء أفضل من الصحابة؟ قيل :ال ،إهنم ؽبم أجر طبسُت من الصحابة ُب باب
من أبواب الدين ،أال وىو الص رب مع قلة اؼبعُت ،والبن القيم لو قرأسبوه ُب "الشافية الكافية" نظم يعٍت صبيل
ُب الغربة يعٍت منها يقوؿ:
والس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابقوف أق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اغبس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػباف
أى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل اليمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن فثل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع مثله ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ليسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت غرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األوط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ذاؾ إال أنػه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم الغرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء
بالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدين بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن عس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكر الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيطاف
لكنه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا واللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو غربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائم
قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاصدين ؼبطلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع اإليبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
طػ ػ ػ ػ ػػوىب ؽب ػ ػ ػ ػػم ركبػ ػ ػ ػ ػوا عل ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػػنت العػ ػ ػ ػ ػزائم
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء باإليب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف والقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرآف
طػ ػ ػ ػ ػ ػػوىب ؽب ػ ػ ػ ػ ػ ػػم وإم ػ ػ ػ ػ ػ ػػامهم خ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَت ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػورى
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أبيات طويلة ،فصل ُب الغربة ،ومن ذلك يعٍت قولو:
اؼبتح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػملوف ألجلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأف
وال ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب ل ػ ػ ػ ػ ػ ػػيس يض ػ ػ ػ ػ ػ ػػيع م ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يتحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ومن ذلك قولو:
فس ػ ػ ػ ػػل الغري ػ ػ ػ ػػب اؼبستض ػ ػ ػ ػػاـ ع ػ ػ ػ ػػن ال ػ ػ ػ ػػذي
ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ فرق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزوه إف
فلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاؾ كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف كقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابض ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمرا

يلق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاه بي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدى بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبل حسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػباف
ترج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع يوافي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو الفري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق الثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاين
فس ػ ػ ػػل أحش ػ ػ ػػاه عػ ػ ػ ػػن ح ػ ػ ػػر ل ػ ػ ػػذي الن ػ ػ ػ ػَتاف

اؼبتمسك بدين اهلل ُب وسط اجملتمعات الفاسدة يبلقي عنتا وصعوبة ،يهزأ بو الناس ،ويسخر بو الناس،
ويؤذيو الناس يؤذونو؛ ألف لو شأنا وؽبم شأف للناس شأف ولو شأف غريب بينهم ،غريب ُب وطنو ،ىو ُب
وطنو ُب بلده اليت ولد فيها ولكنو غريب؛ ألنو متفرد ُب أخبلقوُ ،ب سلوكوُ ،ب عقيدتو -سبحاف اهلل-
"يأٌب على الناس" ىذا اغبديث خرب صادؽ يأٌب على الناس زماف اؼبتمسك بدينو كالقابض على اعبمر ،وُب
ىذا إرشاد إىل الصرب ،الصرب على دين اهلل وـبالفة الناس ُب مألوفات الناس ،أنتم عندكم تلفزيوف؟ ال واهلل،
يا سبلـ ما عندكم؟! كيف ما عندكم تلفزيوف؟ ما عندكم تلفزيوف؟ خبلص فاتتكم اغبياة ،ما ركبتم دش؟
ى ذا فيو شيء ،اآلف يهزأ الناس ُب ىذا البلد يهزءوف وينتقصوف اللي ما عنده دش وال عنده تلفزيوف ،يعٍت
يعتربوه إنسانا إما متشدد أو إنساف ما عنده وعي ،ىذا مثاؿ قريب ُب ىذا البلد اؼبباركة الطيبة ،تعالوا ال
تصوروين يا شباب شفت! التصوير اآلف يهزأ الناس باللي ينهى عن التصوير ،افرضو جائزا افرضو من
اؼبتشابو ،ؼباذا السخرية بالذي ينهى عن التصوير أو ال يرضى بالتصوير ،ىذا من صور الواقع ىذا متشدد،
يريد ىبالف إف تكلم عن اللحى "حراـ" وإعفاء اللحى!! ال ،اآلف اؼبرموؽ الذي يصَت مرنا مع النفس يساير
ُب سَتتو ُب لباسو ،اآلف اؼبرأة احملافظة اللي تريد ربافظ ذبد صعوبة بُت النساء ،اآلف من عادة النساء ُب
ىذا الوقت أف اؼبرأة ُب ؾبتمع النساء أنتم ُب ؾبتمعاتكم مطبقُت الثياب من الرأس إىل القدـ ،النساء إذا
اجتمعن متهتكات عري السيقاف واألذرع واألعضاد والصدور والنحور والشعور فلو أف امرأة جاءت ؿبتشمة
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والبسة ثوب واسع ونازؿ ومغطية رأسها بالشاؿ ،ما تريد وال سيما مع وجود التصوير تريد أهنا ربفظ
عرضها ونفسها ،أيش ىذا أال تكوف غريبة أال تكوف موضع تندر ،شوفوا يعٍت البنات والشابات والعجائز
بعد اؼبتقدمات فيو عجائز متقدمات متطورات فيو عجائز ىكذا شوفوا إذا رأوىا ىذه !! ىذه صور صغَتة
ىذه أمثلة يعٍت اللي تريد ربافظ تلزـ بيتها إذا راحت للناس تكوف موضع تندر وسخرية ،أنا أدعو األخوات،
يعٍت قد قلتها ُب بعض دروس لبعض مدارس التحفيظ قلت أنا أدعو إىل أف النساء ُب اؼبدارس واجملامع
يغطُت رءوسهن ؼباذا يكوف ىذا الشعار ؽبن ،حىت قالت إحداىن يل عندنا صوفية ،ما عبلمة ىذا التصوؼ
عندؾ يا فبلنة؟ قالت إهنا تيجي عندنا ُب اؼبدرسة وىي مغطية رأسها ىذا شعار الصوفية صح؛ ألف الباقية
كلها من اؼبديرة إىل الطالبات كلهن حاسرات الرءوس ،أنا لست ُب مقاـ اجملادلة يعٍت ىذا حراـ أـ ال أنا
أرى أف ىذا ف يو للشيطاف مكاسب؛ ألف اؼبرأة ناتج ىذا عن استثقاؿ اغبجاب ،إذا جاءت اؼبدرسة فإذا
الشيلة اػبفيفة ،شوفوا علينا العمة ثقيلة لكن ما كبس هبا واغبمد هلل ،لكن ىي عليها حجاب رقيق خفيف
فإذا جاءت دخلت اؼبدرسة ودخلت ذبد استثقاال للعباءة واغبجاب فكلو يرمى ،يعٍت ُب فئة منهن ترميو
تريد تتمٌت أف ترميو سبشي ُب الشارع ىكذا كما يفعلنو اآلف ،ىذه من مظاىر الغربة ُب جزئيات ،اللي يعفي
غبيتو ُب بعض األوساط يكوف موضع غمز وؼبز ،حىت اللي يقصروف ثياهبم يتحروف السنة يعٍت وإف كنا نقوؿ
إنو ما ىو ضروري خبلص تتوجو إليو األصابع واإلشارات ،بل واآلف بسبب ما كاف وما صار اآلف تتوجو
إليو التهم كبَتة اللي يعفي غبيتو أو يقصر ثوبو توجو إليو التهم ىذا خبلص وبكم عليو بأنو ؾبرـ" ،يأٌب على
الناس زماف القابض فيو على دينو كالقابض على اعبمر" تصوير وتشبيو للمعاناة ،ماذا هبد من يقبض ؟
فس ػ ػ ػػل أحش ػ ػ ػػاه عػ ػ ػ ػػن ح ػ ػ ػػر ل ػ ػ ػػذي الن ػ ػ ػ ػَتاف
فلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاؾ ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف كقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابض ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمرا
ابن القيم ؼبا يقوؿ ىذا ما يريد القابض على اعبمر يريد ىذا الغريب
 ...........................فسل أحشاه عن حر لذي النَتاف
نار! السخرية واللمز واؽبمز واألذى واؼبضايقات ىذا أذى يضيق بو صدر اإلنساف طبيعي ،فاغبمد هلل
على ن عمة اإلسبلـ ونعمة السنة ونسأؿ اهلل العفو والعافية ،نسأؿ اهلل لنا ولكم العفو ،فأنتم اآلف ُب ىذا
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اؼبكاف مبوذج من شباب اإلسبلـ فكونوا قدوة ،واعملوا على أف تكونوا غرباء ،اعملوا على أف تكونوا غرباء،
ابن القيم يقوؿ :اؼبسلموف غرباء ُب العامل ،وأىل السنة غرباء ُب اؼبسلمُت ،واؼبستقيم الثابت منهم على اغبق
غرباء ُب أىل السنة ،غربة ُب غربة ُب غربة ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ونبيو ورسولو وهبذا تكوف
األحاديث ،والشيخ رضبو اهلل جعل األحاديث تسعة وتسعُت ،ولعلو تفاءؿ بعدد أظباء اهلل اغبسٌت اليت من
أحصاىا دخل اعبنة ،فرضبو اهلل ورضبنا وإياكم ،ونفعنا وإياكم دبا علمنا ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده
ورسولو.
أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ :األسئلة فقط من الشبكة ثبلث صفحات يا شيخ.
ىات كل اللي عندؾ ىاتو.
أحسن اهلل إليكم ،طيب نبدأ باألسئلة من خارج اؼبملكة ،ىذه أخت اظبها أـ رضبة من القاىرة تقوؿ:
أنا زوجة لشخص مستقيم أحسبو كذلك وال أزكي على اهلل أحدا ،وأنا طالبة للعلم منذ صغري ،اؼبهم أف
زوجي يبحث عن عمل ليس فيو أدىن شبهة ،وعرض عليو العمل ُب صيانة أجهزة اعبواؿ ،وال ىبفى على
فضيلتكم ما ُب ذلك من التعاوف على اإلٍب ،حيث إف األصل ُب مستخدميو ظباع النغمات بل األغاين
احملرمة ،فضبل عن الكامَتا والتصوير فما حكم عملو ُب ذلك؟
عليو أف يتقي اهلل ما استطاع وهبتهد ،يعٍت األمور مراتب فيها اغبراـ البُت ،واؼبشتبهات ،واؼبشتبهات
أيضا درجات ،فعليو أف يعمل ويتقي اهلل ،واهلل أعطانا قاعدة

   

(ٔ) هبتهد

ا إلنساف والشيء اؼبشتبو يقوؿ أىل العلم :إنو إذا اإلنساف مثبل أعبئ إليو أو أنو يكوف ليس كمن يقصد إليو
ويتجرأ عليو ،فأرجو أف اعبواالت ىذه وسيلة يستعملها الناس على اختبلؼ أحواؽبم كغَتىا حىت اؼبأكوالت
اليت تباع ُب األسواؽ من الناس من يشًتيها ويسيء ،لكن أنا ال أىوف من السلبيات اليت ُب اعبواالت،
لكٍت أقوؿ أرجو أف األمر واسع إف وجد ما ىو أفضل وأطيب ،وقلنا الطيب ىذا عزيز كما جاء ُب اغبديث

ٔ  -سورة التغابن آية .ٔٙ :
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"كاإلبل اؼبائة ال تكاد ذبد فيها راحلة" لكن على اإلنساف أنو يسعى
 

(ٔ)

        

    
(ٕ)

نعم
أحسن اهلل إليكم ،األخت خدهبة من فرنسا تقوؿ :ما حكم الطعاـ الذي يعده الناس ؼبناسبة اغبج ؟
ما أدري أيش يعده الناس ؼبناسبة اغبج ،كبتاج إىل شرح ،يعده الناس أيش؟ دبناسبة اغبج ال أدري إذا
كاف يعده الناس دبناسبة قدوـ اغباج فهذا احتفاء وال شيء فيو ،أو يعده الناس كأهنا ما أدري للحج وال
للحاج يبكن؟
ىكذا يا شيخ دبناسبة اغبج.
واهلل السؤاؿ ما ىو واضح لكن عندي ما ىو بواضح السؤاؿ ،ما ىو اعبانب الذي تأخذه إف أمكن أف
توضح لنا السؤاؿ طيب.
أحسن اهلل إليكم ،ؾبموعة من اؼبسلمُت واؼبسلمات من فرنسا بعثوا بعدة أسئلة:
سؤاؿ يقوؿ :بعض ا لشباب يريدوف الذىاب ؼبوريتانيا لطلب العلم فهل ينصح فضيلتكم بالذىاب ىناؾ
وىل تعرفوف بعض مشايخ موريتانيا؟
واهلل أنا ال أعرؼ موريتانيا فيها خَت كثَت وىي كغَتىا من العامل اإلسبلمي ،فيو علماء لكن نوصيهم
بأف يأخذوا إف راحوا يأخذوا من علمهم يعٍت ُب األمور اللغوية ُب اللغات ،يأخذوف منهم يبكن يعٍت مثل
اغبديث ،وأما العقيدة ففيهم وفيهم يعٍت وبتاج اإلنساف إىل ،وأعتقد أف اإلخوة الذين يسألوف ىذا السؤاؿ
ال بد أف عندىم إف شاء اهلل من البصَتة ما يبيزوف بو بُت اعبيد والرديء .نعم
أحسن اهلل إليكم ،سؤاؽبم الثاين يقوؿ :مسلم ووالديو كافرين عليهم قرض ربوي وعندىم مشاكل
بسبب ذلك فهل هبوز لو مساعدهتم ُب سداد ىذا الدين؟
نعم هبوز ،ألهنم مطالبوف بو وال بد ،مطالبوف نعم فيساعدىم.
ٔ  -سورة الطبلؽ آية .ٕ :
ٕ  -سورة الطبلؽ آية .ٗ :
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سؤاؽبم الثالث :ؾبموعة من اؼبسلمُت يقولوف :إنو يبٌت مسجد كبَت ُب مدينتهم ،وىذا اؼبسجد سوؼ
تقوـ عليو اغبكومة الفرنسية وأحد اعبماعات اؼبنتسبة لئلسبلـ وىي منحرفة عن اؼبنهاج النبوي ونبها الوحيد
السياسة واالنتخابات واؼبناصب وصبع األمواؿ باسم الدين ،فهل هبوز ؽبم اؼبسانبة ُب بناء ىذا اؼبسجد؟
ال  ،هبدوف غَته إف شاء اهلل يبكن مسجد أىلو أحوج والقائموف عليو يعٍت أفضل ،واهلل أعلم.
أحسن اهلل إليكم سؤاؽبم األخَت يقولوف :أخت تقوؿ إهنا مطلقة وؽبا ثبلثة أبناء تريد اؽبجرة من فرنسا
لببلد اإلسبلـ ،ولكن زوجها السابق وىو مسلم يرفض أف تأخذ أوالدىا معها فتقوؿ ىل هبوز يل أف أىرب
هبم دوف علمو؟
ال إلو إال اهلل ،ال إلو إال اهلل ،واهلل يبكن أف تعمل طرؽ دبلوماسية يكوف أسلم؛ ألهنا إذا ىربت هبم مل
تأمن وإف كانت يقولوف ُب القوانُت الغربية إف األوالد تبع ألمهم ،وكذلك ىم ُب اإلسبلـ اغبضانة لؤلـ ،فإذا
أمكن أهنا تعمل على أف يوافق بطرؽ بشفاعات بواسطات بوعود يكوف أفضل من كوهنا هترب هبم؛ ألهنا ما
ندري إذا ىربت هبم إنو يبكن يعمل ضدىا يعٍت أمورا تؤذيها وربوؿ بينها وبُت مرادىا ،بعده أجد أهنا أحق
بأوالدىا إذا كانت تريد تنتقل هبم إىل ديار اؼبسلمُت ،على العموـ ىي خَت من ببلد فرنسا .نعم
أحسن اهلل إليكم ،األخ ىاين من سوريا يقوؿ :نبيع األلبسة اعباىزة وىي األلبسة اغبديثة اؼبشقوقة
والقصَت -والعياذ باهلل -يقوؿ فهل علينا ذنب يا شيخ ُب ذلك؟
واهلل لو تغَت ىذه التجارة يكوف طيبا وإما ربويلها إىل مبلبس رجاؿ أو مبلبس نساء تكوف عادية ،مثل
األقمشة غَت اعباىزة ،يعٍت حاوؿ -جزاؾ اهلل خَتا -واهلل يعينك ما داـ عندؾ ىذا اغبس اإلسبلمي
والتوجو ،فأبشر باػبَت وتدرج ُب أمرؾ تدرج ،واهلل سبحانو وتعاىل ييسر أمرؾ
  

  

(ٔ) فمن اتقى اهلل واجتهد ُب اػبَت اهلل ييسره لو ويعينو فاهلل يعينك.

األخت أـ الرباء من اعبزائر تقوؿ :أريد أف أسأؿ ظباحتكم عن سفر اؼبرأة لطلب الدراسة اعبامعية بدوف
ؿبرـ من مدينة إىل مدينة ،واإلقامة ُب اإلقامة اعبامعة للبنات أو اإلقامة اعبامعة اؼبختلطة فبا يتسبب ُب
مفاسد عظيمة.
ٔ  -سورة العنكبوت آية .ٜٙ :
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خبلص جزاؾ اهلل خَتا فبا يتسبب ُب مفاسد عظيمة ىذا ىو اعبواب ،جزاؾ اهلل خَتا أقوؿ ال هبوز،
الزمي بيتك الزمي بيتك ،واصربي على حظك من الغربة ،الزمي بيتك أباؾ وأمك أو بيت زوجك الزميو
واصربي عما فاتك من حظوظ العصر .نعم
األخت أـ عبد الرضبن من بريطانيا تقوؿ :تصدقت حبلي ذىب فبا ألبس لفلسطُت ولكن بعد فًتة ردت
علي وقيل يل تبقى معك إىل حُت ،ومل أستطع التصرؼ هبا فبقيت معي ،وعندىا بعتها وتصدقت بثمنها
إىل الشباب الذين.
جزاؾ اهلل خَتا ،قد بلغت ،أرجو أف صدقتك بلغت غايتها حقق اهلل لك ما تؤملُت.
أحسن اهلل إليكم ،ىذا األخ عيد من العراؽ يقوؿ :أسأؿ اهلل لنا ولكم الثبات على ىذا الدين ،يقوؿ يا
شيخ :أنا من العراؽ وأعاين كثَتا بعد ظهور ىذه الفنت عندنا ،يقوؿ :ما حكم اؼبضطر ُب حلق اللحية
وإطالة اإلزار؟
ال إلو إال اهلل ،نسأؿ اهلل العافية ،لضرورة هبوز ضرورة ،أما جملرد التخوؼ والوسوسة والشكوؾ ال ،أما
ضرورة دبعٌت أنك متيقن أنك تتعرض ػبطر هبوز ،فاهلل أباح لئلنساف أف يتكلم بكلمة الكفر إذا كاف مكرىا
فأنت أعلم بنفسك ،لكن بعض الناس يصَت بس جملرد التخوؼ والوسوسة وكذا ،أبدا اإلنساف إذا كاف
عاديا ما ىو ببلزـ تسبل وال ىو ببلزـ تقصر ثوبك إىل نصف الساؽ ،ثوب عادي واللحية ما أعتقد أهنا
تصل إىل أنك تصَت وإف كانت مساءلة ستكشف اؼبساءلة سؤالك أو شيء من ىذا القبيل تبُت إف كاف
عندؾ ما دمت إنك ما تدخل ُب قضية األعماؿ اعبهادية سوؼ ال يتعرض لك ،ففي العراؽ خلق كثَت ما
يتعرض ؽبم أحد .نعم
أحسن اهلل إليكم ،األخت أحبلـ من القاىرة تقوؿ :ىل هبوز يل أف أكشف وجهي أماـ أخي زوجي
وأنا اآلف البسة النقاب وزوجي يريد أف أكشف وجهي رغم أف أخا زوجي عمره تسعة عشر سنة؟
اهلل يعينك ،اهلل يعينك ،الذي نفهمو من الشريعة أنو هبب على اؼبسلمة أف ربتجب عن الرجاؿ
األجانب دبا ُب ذلك أخو الزوج وعم الزوج ،فتفانبي مع زوجك ،ومن العجب العجاب أف الرجل يقوؿ
المرأتو اكشفي وجهك ،الوجو ؾبمع احملاسن ،فمن العجيب أنو يرضى الرجل أف يستمتع خبدي زوجتو
وعينيها وثغرىا أخوه أو كل من ىب ودب ُب الشوارع -سبحاف اهلل -عجيب أمره ،يعٍت الرجل الغيور ال
ما يريد أف يستمتع بدرتو إال ىو ،فهداه اهلل ىدى اهلل زوجك ،وأعانك على اجملاىدة .نعم
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األخ عمار من العراؽ يقوؿ :سؤايل فضيلة الشيخ أحسن اهلل إليكم ،ما حكم ىجرة أىل السنة
واعبماعة من العراؽ؟
زبتلف أحواؽبم ،اإلنساف إذا كاف يعٍت أنو يفنت عن دينو وأنو ال يتمكن من إظهار دينو وعليو خطر
زبتلف ،واؽبجرة أصبحت اآلف ُب غاية من العسر والصعوبة ،وأعتقد أف العراؽ مواقعو زبتلفُ ،ب مواضع
خوؼ وأخطار وفيو أعتقد فيو نواح أعتقد أهنا يعٍت يبكن تكوف آمنة.
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ونفعنا بعلمكم.
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