بسم اهلل الرحمن الرحيم
سمات العمم النافع

الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحم ددد هلل رب الم ددالمين والصد د ة والسد د م عم ددا نش ددر ا بي ددا والمرس ددمين بي ددا محم ددد وعم ددا لد د وص ددحب
نجممين نما بمد:

ف سأل اهلل –عز وجل -نن يجمل اجتماع ا واياكم اجتماعاً مرحوماً ونن يجمل تفرق ا بمده تفرقاً ممصوماً ونن ال
يجمل في ا وال مم ا شقيًّا وال محروماً.

الممم صفة شريفة يدلك عما شرفها نن نحداً من ال اس ال يرضا بحال من ا حدوال نن يوصد

بأضدداد ا فمدو

قمدت حدد مدن ال داس مهمدا كدان جهمد متجدذ اًر لدو قمدت لد  :يدا جا دل لغضدب ولدن يرضدا بهدذا الوصد
سبت إلي

فدل ذلك عما نن الجهل ال يرضاه نحد ل فس

ولو لم يكن متحققاً بالممم.

ويكفيك من م ٍ
طموب شري

الدذ
نن

فهذا يدل عما مكا ة الممم وم زلت و و ند ا ا دلة التي ُيستدل بها عما شرف
يكون بهذه المثابة نن يكون ند ا ا دلة التي ُيستدل بها عما م زلت وشرف بهذه المثابة من القوة في الحجة.

يشر ب فض ً عن اإل سان.
ومن ند ا ا دلة التي يمكن نن يستدل بها عما شرف نن الحيوان ُ
ِ
ِ
نلم يقل اهلل -عز وجلَ { :-و َما َعمَّ ْمتُ ْم ِم َن ا ْل َج َو ِ
س ْك َن َعمَ ْي ُك ْم}؟
ار ِح ُم َكمِّ ِب َ
ين تُ َعمِّ ُموَن ُه َّن م َّما َعمَّ َم ُك ُم المَّ ُه فَ ُكمُوا م َّما أ َْم َ
[المائدة ]ٗ :فهذه الجدوارح مدن الحيوا دات والطيدور إذا اصدطادت لن سدان وكا دت ممممدة فه د يحدل مدا صدادت
وان كا ت غير ممممة فه يحرم ول حكم الميتة

ذا الحيوان الكمب وما في مم اه يكون بهدذه المرتبدة إذا تممدم

يحل صيده فهن بقا من غير تمميم لم يحل ما اصطاده.

ونمددا ا دلددة الواضددحة المشددهورة التددي تدددل عمددا م زلددة الممددم فهددي كثي درة جد ًّددا ذكر ددا اهلل –عددز وجددل -فددي كتاب د
وذكر ا ال بي-صما اهلل عمي وسمم -في س ت

و ي مممومة ل ا جميماً.

ين
آم ُنوا ِم ْن ُك ْم َوالَِّذ َ
نلم يقل اهلل -عز وجل -مبي اً تفاضل ن ل اإليمان وتفاوت رتبتهم نلم يقلَ { :ي ْرفَ ِع المَّ ُه الَِّذ َ
ين َ
أُوتُووووا ا ْل ِع ْموووم َارجو ٍ
ووات}؟ [المجادلددة ]ٔٔ:فد ددل ذل ددك عمددا نن م ارت ددب الم ددالِمين م ددن ن ددل اإليم ددان ف ددوق م ارت ددب س ددائر
َ ََ
يحصل المراتب المالية ع د اهلل -عز وجل.
المؤم ين فهم فوقهم وكم ا يريد نن
ّ
اإل سان إذا تممم تهذبت فس وارتفع عن غمدظ الجهدل وعدن دركاتد وسدما وارتفدع تممدو م زلتد ع دد اهلل -عدز

يحصدل الم ددازل الماليددة مددن الج ددة ولدديس حددديث ا عددن شددر الممددم وا مددا حددديث ا عددن ذلددك الممددم
وجددل -وترتفددع و ّ
ال افع الذ ريد نن حدد ممالم ؛ كي تحما ب .
وذلددك نن الممددم تددارة يكددون ش دريفاً حميددداً ل د

ددذه الفضددائل والشددمائل وتددارة يكددون مددذموماً ال يزيددد صدداحب إال

ا حطاطاً وبمداً عن اهلل –عز وجل -وا حرافاً عن الصراط المستقيم.

و حن إذا تتبم ا ال صوص الواردة في الكتاب والس ة التي يذكر اهلل –عز وجل -فيها الممدم جدد ن هدا تدارة تدذكر

الممم عما سبيل المدح وتارة تذكره عما سبيل الذم.

ِ
ون} [الزمر ]ٜ:و ذا
ين ََل َي ْعمَ ُم َ
ون َوالَِّذ َ
ين َي ْعمَ ُم َ
ستَ ِوي الَِّذ َ
فمن ذكره عما سبيل المدح قول اهلل -عز وجلَ { :-ه ْل َي ْ
استفهام و ذا ال وع من االستفهام في مثل ذا المقام يكون مضم اً مم ا ال في.

ومم ددا اةيددة" :ال يسددتو الددذين يمممددون والددذين ال يمممددون" والقاعدددة فددي ددذا البدداب :نن فددي االسددتوا فددي مثددل
وون} ن  :ال
ين ََل َي ْعمَ ُم َ
ون َوالَِّذ َ
ين َي ْعمَ ُم َ
ستَ ِوي الَِّذ َ
ذه المقامات ُيحمل عما نعم مما ي ونحوال فهذا قدالَ { :ه ْل َي ْ
يستوون.
ووار وأََوووااَّ ا ْلج َّنووو ِ
اَّ َّ
النو ِ َ ْ َ ُ َ
ووا ُ
ََو َ
سوووتَ ِوي أ ْ
كمددا قددال اهلل –عددز وجددل -فددي مواض دع نخددري فددي فددي االسددتوا ََ{ :ل َي ْ
أََااَّ ا ْلج َّن ِ ُهوم ا ْلََ ِ
ون} [الحشدر ]ٕٓ:فيقدال فدي ذلدك :ال يسدتوون فدي محيدا م وال يسدتوون فدي عممهدم وال
واز ُز َ
َْ ُ َ
ُ
يستوون في مماتهم وال يستوون في حال بمثهم و شور م وال يستوون في سير م عما الصراط وال يسدتوون فدي
وون
ين َي ْعمَ ُمو َ
سووتَ ِوي الَّو ِوذ َ
حددال الحسدداب وال يسددتوون فددي الم ددازل ع ددد اهلل -عددز وجددل -فددي دار كرامتد { ُقو ْول َهو ْول َي ْ
ون} [الزمر.]ٜ:
ين ََل َي ْعمَ ُم َ
َوالَِّذ َ
ال يستوون من كل وج

وشتان بين المالم والجا ل.

والمقصدود بهددذا الممدم الددذ ال يسدتو نصددحاب مدع غيددر م دو الممددم ال دافع الددذ يقدرب إلددا اهلل –عدز وجددل -كمددا
سيأتي ومما يدل عما ذلك نن اهلل -تبارك وتمالا -جمل شهادة ن م بم زلة وذلك شر كبير ال يدا ي شر
ش ِه َا المَّ ُه أ ََّن ُه ََل إِلَ َه إََِّل ُه َو َوا ْل َم ََل ِز َك ُ َوأُولُوو
نلم يقل اهلل –عز وجل -في شهادة عظيمة عما نعظم مشهود بد َ { :
ِ
ِِ ِ
س ِط}؟ [ ل عمران ]ٔٛ:فذكر شهادت وشهادة الم ئكة وذكر شهادة الدذين نوتدوا الممدم عمدا نعظدم
ا ْلع ْمم قَاز ًما ِبا ْلق ْ
مشهود ب و و قضية التوحيد نن اهلل واحد ال شريك ل .
و ددذا االقتدران يدددل عمددا م زلددة المددالِمين وعظددم مكددا تهم كمددا نن اهلل –عددز وجددل -جمددل ن مد ددم ن ددل الخشددية:
وه ِم ْون ِعب ِ
وه} كأ د يقدول :ال
واا ِا ا ْل ُعمَ َموا ُ} [فداطر ]ٕٛ:فجدا بد بأسدموب الحصدر {إِ َّن َموا َي ْخ َ
{إِ َّن َما َي ْخ َ
شوى المَّ َ
شى المَّ َ
َ
وه ِم ْون ِعب ِ
واا ِا ا ْل ُعمَ َموا ُ} كمدا جممد سدببا لتفضديل دم -صدما اهلل عميد
يخشا اهلل سوي الممما {إِ َّن َما َي ْخ َ
شوى المَّ َ
َ
وسمم -عما الم ئكة.

ومممددوم نن الشددر الددذ يمحددق اةبددا يمحددق ا ب ددا إن كددا وا عمددا ط دريقتهم وقددد اتصددفوا بصددفتهم فدداهلل -عددز
وال أَ ْن ِب ُزووِنأ ِبمَسوما ِ
وه ْم َعمَوى ا ْل َم ََل ِز َكو ِ فَقَ َ
{و َعمَّ َم َ
َس َما َ ُكمَّ َها ثُ َّم َع َر َ
آا َم ْاْل ْ
ضُ
وجل -عمم دم ا سما حيث قدالَ :
َْ
ِ
وك أَ ْن َ ِ
ِ
آا ُم أَ ْن ِبو ْز ُه ْم
ويم * قَ َ
س ْب َاا َن َك ََل ِع ْم َم لَ َنوا إََِّل َموا َعمَّ ْمتََنوا إِ َّن َ
وال َيوا َ
َ ِاا ِق َ
ين* قَالُوا ُ
َه ُؤََل إِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
ويم ا ْل َاك ُ
وت ا ْل َعم ُ
السومو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ون َو َموا ُك ْنوتُ ْم
َس َم ِاز ِه ْم قَ َ
َس َم ِاز ِه ْم َفمَ َّما أَ ْن َبم ُ
َعمَ ُوم َموا تُْب ُوا َ
أ َوأ ْ
ال أَلَ ْم أَ ُق ْل لَ ُك ْوم إِ ِّنوأ أ ْ
َعمَ ُوم َْ ْي َ
َه ْم ِبم ْ
ِبم ْ
وَّ َّ َ َ
ون} [البقدرة ]ٖٖ-ٖٔ:فدل ذلك عما شر دم -صما اهلل عميد وسدمم -ورفمدة مرتبتد و دو يددل عمدا شدر
تَ ْكتُ ُم َ

اةدميددين نيضداً وم دزلتهم مددن بددين سددائر الخ ئددق وال نقصددد بددذلك نن جد س ب ددي دم نفضددل مددن الم ئكددة فهددذا
نمر ال طائل تحت

وبحث ال حاجة لم اقشت

إلي المبد في د ياه نو في خرت .

ذا الممم ال افع الذ اجتمم ا ل رسم صورت

ومذاكرت

إذ إ ال يترتب عمي عمل وال ي ب دي عميد فدع يحتداج

ذا الممم و الذ طمب موسا-صما اهلل عمي وسمم -و و الكميم

دادر قددره ثدم مدع ذلدك
الذ اصطفاه اهلل –عز وجل -عمدا ال داس برسداالت وبك مد وعمّمد مدن الممدوم مدا ال ُيق َ
ِ
ِ
اقُ ًبوا} [الكهد ]ٙٓ:
وأ ُ
يخرج مع غ م إلا شداط البحدر ويقدولََ{ :ل أ َْب َور ُح َاتَّوى أ َْبمُومَ َم ْج َم َ
وع ا ْل َب ْا َورْين أ َْو أ َْمض َ

شو ًواا}
وت ُر ْ
فممددا لقددي الخضددر ق دال ل د بأسددموب تمط د في د غايددة التمط د َ { :هو ْول أَتَِّب ُعو َ
وك َعمَووى أ ْ
َن تُ َعمِّ َمو ِون ِم َّمووا ُعمِّ ْمو َ
[الكه  ]ٙٙ:فخرج موسا-صما اهلل عمي وسمم -طالباً لهذا الممم.
و ذا الممم ال افع و الذ سأل بي ا -صما اهلل عمي وسمم -كما في حديث جابر بهس اد حسن نن ال بي-صما

اهلل عمي وسمم -قال(( :المهم إ ي نسألك عمماً افماً))

(ٔ)

و ذا تمميم لألمة نن يسألوا ربهم نن يمممهم ما ي فمهم.

وصد ع د -صددما اهلل عميد وسددمم -كمددا فدي حددديث نبدي ريدرة -رضددي اهلل تمددالا ع د  -ن د -صددما اهلل عميد

عمما))(ٕ).
وسمم -كان يدعو رب (( :المهم ا فم ي بما عممت ي وعمم ي ما ي فم ي وزد ي ً
و ددو -صددما اهلل عمي د وسددمم -نرشددد نمت د إلددا س دؤال

((سموا اهلل عمماً افمداً))

جل ج ل .

(ٖ)

كمددا فددي حددديث جددابر -الددذ سددبق -فددي بمددض روايات د :

ف سدأل اهلل –عدز وجدل -نن يرزق دا وايداكم عممداً افمداً يقود دا إلدا مرضدات

وتارة يذكر الممم في الكتاب والس ة عما سبيل الذم وذلك ا مور متمددة:

نولهددا :نن يكددون الممددم فددي فسد افمداً ولكددن صدداحب لددم ي تفددع بد
كا م

ويكون شهادة عمي ع د اهلل –عز وجل.

واذا ظرتم في القرن وا مثدال التدي ذكر دا اهلل –عدز وجدل -فيد

فصددار ذلددك وز اًر عميد

ومحابد -

وحمد ً ير قد

ويثقددل

تجددون ن د ال يوجدد نمثدال فدي الشددة كا مثدال

التي ذكرت في ن ل الممم الذين ال يمممون بمممهم نسون مثل يصور حالة اإل سان ي تمدك ا مثدال التدي ضدربها
اهلل -عز وجل-

ل الممم الذين ال يمممون بما عمموا.

فدداهلل -عددز وجددل -وصد

بددذلك نمددة مددن ا مددم ووصد

بد رجد ً مددن ال دداس نمددا ا مددة فهددم ب ددو إسدرائيل اليهددود

حممهم اهلل –عز وجل -إيا ا وكتموا ما ع د م من الممم الذ كان يجب عميهم نن
حي ما تخموا عن ا ما ة التي َّ
ٍ
بشهادة يشهدون بها عما صدق مدا جدا بد ال بدي-صدما اهلل عميد وسدمم -فكتمدوا ذلدك حسدداً مدن
ُي ْدلوا بمقتضاه
وهووا َكمثَو ِول ا ْل ِامو ِ ِ
ِ
ار}
َس وََ ًا
ع ددد ن فسددهم فقددال اهلل –عددز وجددلَ { :-مثَ و ُل الَّو ِوذ َ
وار َي ْام و ُل أ ْ
َ
ين ُا ِّممُ ووا التَّو ْوو َارلَ ثُو َّوم لَو ْوم َي ْاممُ َ َ
[الجممدة ]٘:مدثّمهم بهدذا المثدل الحمدار -واذا تأممدت دذا المثدل تجدد فيد مدن صدور الشددة والبشداعة التدي يمحقهددم
ونذلد

در مدن وجدوه متمدددة الحمدار دو نبمدد ن دواع الحيدوان ونسدمج
شيئا كثي ًا
ش آ ها ً
وجل -بالحمار في حال حي ما يحمل كتباً عظيمة فوق ظهره و و ال يدر ع ها شيئاً وال يفهدم م هدا شديئاً وال
ي تفع بها وليس ل من ذا الممم نو من ذه ا سفار إال التمب فهي تر ق

 - 1نخرج ال سائي في الكبري ( )ٕٓ٘/ٚبرقم ( )ٚٛٔٛوابن حبان في صحيح

ونحطد

وتثقل كا م

فشدبههم اهلل –عدز

من غير طائل.

برقم (ٕ )ٛوقال محقق ا ر اؤوط" :إس اده
باب ما تموذ م رسول اهلل

افما وتموذوا باهلل من عمم ال ي فع)) كتاب الدعا
عمما ً
حسن" ونخرج ابن ماج بمفظ(( :سموا اهلل ً
صما اهلل عمي وسمم -برقم (ٖٗ )ٖٛوحس ا لبا ي في السمسمة الصحيحة برقم (ٔٔ٘ٔ) وفي صحي(ٖ٘.(ٖٙ

ٕ  -نخرج الترمذ

كتاب الدعوات باب في المفو والمافية برقم ( )ٖٜٜ٘وابن ماج

(ٖٖ )ٖٛوصحح ا لبا ي في صحي ابن ماج
ٖ  -نخرج ابن ماج

كتاب الدعا

كتاب الدعا

الجامع برقم

باب فضل الدعا

برقم

برقم (.)ٕٗٚ

باب ما تموذ م رسول اهلل -صما اهلل عمي وسمم -برقم (ٖٗ )ٖٛوالبيهقي في الدعوات

الكبير (ٔ )ٕٛٙ/وحس ا لبا ي في السمسمة الصحيحة برقم (ٔٔ٘ٔ) وفي صحي الجامع برقم (ٖ٘.(ٖٙ

ِ
كالم ِ
يس في البيدا يقتمها الظَّما *** والما ُ فوق ظهور ا محمو ُل(ٗ).
فهكذا صور م اهلل –عز وجل.

ونمددا المثددل اةخددر فهددو ذلددك اإلس درائيمي نيضداً وكددان مددن عممددا ب ددي إس درائيل حيددث ضددرب اهلل -عددز وجددل -ب د
المثل بالكمب في نسون حاالت

حي ما يخرج لسا

يمهث وذلك ال شك ن د مشدهد فدي غايدة القدب ويوجدب لمد فس
ِ
آي ِات َنوا
يقول اهلل -عز وجلَ { :-وا ْتو ُل َعمَ ْوي ِه ْم َن َبومَ الَّوذي آتَ ْي َنوااُ َ
َخمَ َوا إِلَوى ْاْل َْر ِ
وه أ ْ
* َولَ ْوو ِشو ْز َنا لَ َرفَ ْع َنوااُ ِب َهوا َولَ ِك َّن ُ
وع َه َووااُ
أ َواتََّب َ

كر ية ال تخفا عما كل ذ ذوق صحي
فرة و ا
ون ا ْل َا ِ
سمَ َخ ِم ْن َها فَمَتْ َب َع ُه ال َّ
ين
واو َ
وان ِم َ
ان فَ َك َ
ش ْيطَ ُ
فَا ْن َ
فَ َمثَمُ ُه َك َمثَ ِل ا ْل َك ْم َِّ إِ ْن تَ ْا ِم ْل َعمَ ْي ِه َي ْم َه ْث} [ا ع ار .]ٔٚٙ-ٔٚ٘:

يم ددي :إن تابمت د

وطاردت د

وطردت د يمهددث وقددد يك دون ممددذو اًر فددي ددذه الحالددة

وطردت وزجرت {أ َْو تَتُْرْك ُه َي ْم َه ْث} فهو يمهث في كل نحوال
َضمَّ ُه المَّ ُه َعمَوى ِع ْم ٍوم َو َخوتَ َم
وقال اهلل –عز وجل -في ذكر ذا الممم الذ ال ي فع{ :أَفَ َأر َْي َ
ت َم ِن اتَّ َخ َذ إِلَ َه ُه َه َوااُ َوأ َ
شواولً فَم ْون يه ِا ِ
ِ
ِ
عمَى ِ ِ
ون} [الجاثيدة ]ٕٖ:والشدا د دو
يوه ِم ْون َب ْع ِوا المَّ ِوه أَفَ َوَل تَو َذ َّك ُر َ
َ
َ ِورِا ْ َ َ َ َ ْ
س ْمعه َوَق ْم ِبه َو َج َع َل َعمَوى َب َ
َ
وه َعمَوى
َضومَّ ُه المَّ ُ
َضومَّ ُه المَّ ُ
وه َعمَوى ِع ْم ٍوم} فممدا نحدد التفسديرين المشدهورين فدي اةيدة{ :أ َ
قول -تبدارك وتمدالاَ { :-وأ َ
ِع ْمٍم} م بالض ل كان عارفاً بالهدي وعالماً ب ومع ذلك ضل عن عمم فمم يكن ض ل بسبب جهم وعدم
وضوح الحق ل

(٘)

ذا مثم .

ددك حممددت عمي د

ن تابمت د

ف شك نن ذا الممم وان كان افماً لكن صاحب لم ي تفع ب فهو مذموم ب ريب.

والثا ي :من ا حوال التي ُيذم بهدا الممدم فدي كتداب اهلل –عدز وجدل :-دو نن يكدون الممدم فدي فسد مدذموماً لكو د
مددن الممددوم الضددارة نو الممددوم التددي يغمددب عميهددا الضددرر كمددا قددال اهلل –عددز وجددل -عددن اليهددود حي مددا اشددتغموا

بالسحر وبتممم ونعرضوا عن كتاب اهلل –عدز وجدل -وعدن الممدل بدالتوراة فقدال اهلل –تبدارك وتمدالا -عد هم:
الشوي ِ
ِ
الشي ِ
وون َّ
وا َر
ان َولَ ِك َّ
واس ِّ
ين َكََ ُوروا ُي َعمِّ ُم َ
اط َ
سومَ ْي َم ُ
سمَ ْي َم َ
اط ُ
الس ْ
ون َّ َ
{ َواتََّب ُعوا َما تَ ْتمُو َّ َ
الن َ
ان َو َموا َكََ َور ُ
ين َعمَى ُم ْمك ُ
وون َمووا
وار َ
وار َ
وت} [البق درة ]ٕٔٓ:إلددا نن قددال اهلل -عددز وج دلَ { :-وَيتَ َعمَّ ُمو َ
وت َو َمو ُ
َو َمووا أُْنو ِوز َل َعمَووى ا ْل َممَ َكو ْوي ِن ِب َبا ِبو َول َهو ُ
ِ
شتََرااُ َما لَ ُه ِفأ ْاْل ِخ َرِل ِم ْن َخ ََل ٍ
وه ْم} [البقدرة]ٕٔٓ:
ض ُّرُه ْم َوََل َي ْنََ ُع ُه ْم َولَقَ ْا َعمِ ُموا لَ َم ِن ا ْ
س َما َ
َي ُ
سُ
ش َر ْوا ِبه أَ ْنَُ َ
ق َولَ ِب ْز َ
اةية.

فهؤال كا وا يتمممون مدا يضدر م وال يد فمهم فددل ذلدك عمدا نن بمدض الممدوم مذمومدة ون هدا ضدارة ونن تمممهدا
وه ِفوأ ْاْل ِخ َورِل ِم ْون
يحطّ من نمدر صداحبها ويهدو بد فدي الددركات { َولَقَ ْوا َعمِ ُمووا لَ َم ِون ا ْ
شوتََرااُ} ن  :السدحر { َموا لَ ُ
َخ ََل ٍ
ق} ن  :لديس لد فدي اةخدرة مدن صديب ويددخل فدي دذه الممدوم الضدارة سدائر الممدوم التدي ال خيدر فيهدا وال
فدع نو نن الضددرر غالددب عميهددا كممددم ال جددوم الددذ ُيدراد بد التددأثير ال التسديير؛ ن عمددم ال جددوم م د مددا يتممددق
بالتددأثير و ددو مددن الممددوم الباطمددة التددي يتمممهددا الم جمددون والسددحرة ويمتقدددون فيهددا اعتقددادات :نن ال جددوم فددي

نحوالهددا ونش دكالها وت ق تهددا لهددا تددأثيرات فددي ا ح دوال ا رض دية ومجريددات ا مددور مددن صددر و زيمددة ورزق
وحبس لممطر وما إلا ذلك ممدا يقدع لمخمدق! فد شدك نن دذا عمدم باطدل ونن دذه ال جدوم ال ع قدة لهدا بدذلك

ٗ  -ديوان عبد الغ ي ال ابمسي (ٔ  )ٕٔٙٛ/وا ظر :حياة الحيوان الكبري (ٕ )ٕٖٕ /وجوا ر ا دب في ندبيات وا شا لغة
المرب (ٔ.)ٖٔٔ /
٘ -تفسير ابن كثير (.)ٕٙٛ/ ٚ

وا ما يستفاد م ها ث ث فوائد :فهي زي ة لمسما

ويهتدد بهدا ال داس فدي نسدفار م ويمرفدون بهدا الشدهور و ِ
المددد

ويمرفون بها نوقات الصوم والحج وما إلا ذلك كما ن ها رجوم لمشياطين فهذه ث ثة نمور تستفاد من ال جدوم
وي تفع بها وما عدا ذلك ال يجوز التوسع في .

دهن تمممهددا اإل سددان لممم ددا الددذ ذكرت د نوالً و ددو نن يتمددر بهددا عمددا مجريددات ا مددور التددي يقدددر ا اهلل –عددز
فد ْ
وجددل -ف د شددك نن ددذا عمددم باطددل وال حقيقددة ل د و ددو مب ددي عمددا نسدداس د ٍ
دار و ددو مددن الممددوم الكفريددة؛ عمددم
التددأثير و كددذا سددائر الممددوم الضددارة كممددوم الموسدديقا وا لحددان وعمددوم ال درقص وعمددوم الخدددع التخييميددة التددي
يخيل صاحبها لم اس ن من السحرة مث ً لممرفت بخواص المواد نو خفة الحركة نو غير ذلك ممدا يسدتهو بد

اةخرين.

عموم دا كثي درة تفددوق
واذا ظدرتم إلددا بمددض الكتددب التددي تددذكر الممددوم ككتدداب :مفتدداح السددمادة لطدداش زادة وجدددتم
ً
الحصر ال يخطر ببالك عمم مدن الممدوم إال وتجدد مؤلفدات قدد نُلفدت فيد وال شدك نن لكدل سداقطة القطدة واهلل -
عز وجل -يهد من يشا إلا صراط مستقيم فالحاصل نن ذا من المموم الضارة.

وكذلك نيضاً ما حدث في ا مة مدن الممدوم الك ميدة والم دا ج الفمسدفية التدي كا دت تيجدة لترجمدة كتدب اليو دان

وغيددر م مددن ا مددم الم حرفددة ذات الحضددارات الم حمددة فترجمددت تمددك الكتابددات فا كفددأ كثيددر مددن ال دداس عميهددا
يدرسو ها ويتمممو ها حتا قال الغزالي مستف اًز لمممما الذين عاصروه والذين جا وا بمده.
يقول" :كل من ال يتحقق بالمموم الك مية فه ال يوثق بممم
ذه المموم حتا إن الواحد م هم صار إذا نلد

واجتهاده"

()ٙ

فكان ذلك سبي ً ال هماك الممما فدي

كتابداً صدار يخمدط دذه الممدوم بهدذا الفدن وان كدان ال يمدت إليهدا

بصدمة؛ ليثبدت تحصديم لتمدك الم ارتددب الماليدة م ارتدب المجتهددين كمدا زعددم الغ ازلدي وليطدرد عدن فسد الجهددل وال

ُيتهم ن لم يبمغ تمك المراتب فصارت تمك المموم تُخمط في المقائد -و ذه دي الخطدورة -فصدارت كتدب المقيددة
ع د كثير من دؤال الم حدرفين صدارت كتدب كد م وجددل وشدكوك وشدبهات وحجدج متهافتدة يضدرب بمضدها

بمضا وال تورث عمماً وال تدورث خيد اًر ال تدورث يقي داً وا مدا تدورث شدكوكاً وطمو داً فدي
بمضا وي قض بمضها
ً
ً
نصول االعتقاد كما قال بمضهم مصو اًر الحدال التدي وصدل إليهدا بمددما خداض ذلدك البحدر الخضدم وتدرك عمدوم

ن ل اإلس م يقول:

هايةُ ِ
سمي المالمين ض ُل
إقدام المقول ِعقا ُل *** وغايةُ ِ
طول عمر ا *** سوي نن جمم ا في قيل وقالوا
ولم ستفد من بحث ا َ
وكم ِمن جبال قد ع ُشرفاتِها *** رجا ٌل فزالوا والجبا ُل جبا ُل(.)ٚ

فهو ال يصور حال المطمئ ين باإليمان والراسخين بالممم ممن عرفوا حقيقة ما جا ب الرسول -صما اهلل عمي

المتهددوكين الددذين نعرضدوا عددن الكتدداب والسد ة واشددتغموا بهددذه الممددوم الضددارة
وسددمم -وا مددا يصددور حددال نولئددك ُ
ويشددتغمون بد

درن يبدددو لهددم بصددوره تسددتهويهم فيتكددالبون عمي د
وفددي كددل عصددر يخددرج لم دداس قد ٌ
المم دوم ال افمددة ويظ ددون نن ذلددك يزي دد م قرب داً ع ددد اهلل –عددز وجددل -ورفمددة وال يسددتبي ون مددا في د إال بمددد ف دوات
 - ٙالمستصفا في عمم ا صول (ٕ.)ٖٛٙ/
 - ٚدر تمارض المقل وال قل

(ٔ.)ٔٙٓ/

ويمرضددون عددن

عما يجمي لهم الطريدق التدي نمدر م اهلل –
عما م بصدده و ّ
ا وان وا صرام القرون و ك نمم ممن تشاغموا ب ّ
عز وجل -بسموكها فهذه المموم الك مية والم ا ج الفمسدفية والقواعدد المقميدة تُدرد بهدا ال صدوص؛ هدا بدزعمهم
تمارض ذه القواعد! ونن ذه القواعد موازين يوزن بها الوحي وال ص ونن كل ص عارضها نو اقضها فهو

ونن ا بيددا -عمدديهم الصد ة

مددردود مددع ن ددا ممددم عممداً جازمداً نن الددوحي ال يمكددن نن يمددارض المقددل الصددحي

بمحاالت المقول.
بمحارات المقول ولم يأتوا ُ
والس م -جا وا َ
مم يأتون بأشيا ال تدركها المقول وال تصل إليها وتتوق فيها لكن ال يمكن نن يأتي ا بيا -عميهم الص ة
والس م -بأمر ت كره المقول.

وقددد قيددل ع اربددي عمددا فطرت د وسددجيت مددن بالرسددول-صددما اهلل عمي د وسددمم -فقي دل ل د  :بددأ شددي عرفددت ن د

رسول اهلل -صما اهلل عمي وسمم-؟ فقال عما البديهة" :ما نمر بشي فقال المقل :ليت ها ع

شددي

فقددال المقددل :ليت د نمددر ب د "

بهداية اهلل -عز وجل -ل

()ٛ

فهددل بمددغ نولئددك مددن المشددتغمين بتمددك الممددوم

وما ها عن

ددل بمغ دوا مبمددغ ددذا ا ع اربددي

وما وصل إلي من ذه ال تيجة التي تمبوا في الوصول إليها.

طويددل فدي د ارسددة تمددك الم ددا ج

ولدذلك كددان الواحددد مدن دؤال ممددن مد ّدن اهلل –عدز وجددل -عميد بالتوبدة بمددد طدوا
كان يقول :نموت عما عقيدة المجائز نموت عما عقيدة نمي وعما عقيدة عجائز يسابور(.)ٜ

شيئا عن تمك المموم.
المقصود :نن المجائز عما الفطرة فهي ال تمر
ً
نرتد يمدر وممد كوكبدة عظيمدة ج ًّددا مددن
وال زلدت نذكدر قدول تمدك المدرنة التدي رنت الدراز و دو الفخددر الممدرو
ت مذت

اهلل نل

فتمجبت من ذا المشهد وقالت :من ذا؟ فالتفت إليها واحد م هم وقدال :دذا الدذ يمدر عمدا وجدود

دليل! وجود اهلل –عز وجل -يحتاج إلا نل

دليل؟!

ذا الذ يمر عما وجود اهلل نل

فس في نمر مقرر في الفطر فقالت ذه المرنة عما البديهة :لو لم يكن في قمب نل

اهلل نل

دليل نتمدب

شك لما عر عما وجود

دليل وصدقت.

الجاريددة ا عجميددة التددي كا ددت ترعددا تمددك الغ د م ع ددد نُحددد لمددا ض دربها سدديد ا وجددا إلددا ال بددي-صددما اهلل عمي د
وسددمم -مت دددماً عمددا تمددك المطمددة التددي ص دكها بهددا ونراد نن يمتقهددا ونوقفهددا بددين يددد الرسددول-صددما اهلل عمي د

وسمم -فقال لها الرسول -صما اهلل عمي وسمم(( :-نيدن اهلل))؟ فأشدارت بيدد ا وقدال لهدا :مدن ن دا؟ قالدت :رسدول

اهلل جاريددة نعجميددة ترعددا الغ د م فقددال ال بددي-صددما اهلل عمي د وسددمم(( :-نعتقهددا فه هددا مؤم ددة))
ؤال ن فسهم و ار سراب ال طائل تحت !.

(ٓٔ)

فكددم يتمددب

نحدا ظر في الك م إال تجهّم"(ٔٔ).
ولهذا يقول اإلمام نحمد -رحم اهلل" :-ال تكاد تري ً
والممددوم السدديئة الفاسدددة والضددارة كثي درة جد ًّددا ومددن ذلددك الممددوم التددي دو هددا الصددوفية مددن التفسدديرات اإلشددارية فددهن
عامتها ض ل وا ح ار

وكثير م ها كفر محض.

 - ٛتفسير القرن الكريم (ٔ.)ٕٛٛ/
 - ٜطبقات الشافمية الكبري (٘.)ٜٔٔ/
ٓٔ  -نخرج مسمم كتاب المساجد باب تحريم الك م في الص ة و سخ ما كان من إباحت
ٔٔ  -جامع بيان الممم وفضم (ٕ.)ٜٔٗ/

برقم (.)ٕٕٔٚ

الباط يدة فدهن التشداغل بهدا صدد عدن سدبيل اهلل –عدز

وكذلك نيضاً تمك الممدوم والمصد فات التدي صد فها طوائد

عما في البصائر وازاغة لمقموب.
وجل -و ً
دفت مددا يقددع لددبمض طد ب الممددم الددذين لددم يهتدددوا إلددا لبدداب الممددوم ومددا ي فددع
ومددن الممددوم الضددارة نيضداً التددي وصد ُ

م ها فيشتغموا بتحصيم

فيكون الواحدد كالدذباب يقدع عمدا المواضدع القدذرة فتجدد دذا اإل سدان ال يقدع فدي الكتدب

نو في ك م ن ل الممم إال عما مواطن الزلل وا خطا

والمورات فيتصيد ذلك.

ثددم نيضداً لربمددا كددان ددذا اإل سددان يحفددظ كد م ن ددل الممددم فددي بمضددهم فددهن ن ددل الممددم لربمددا وقددع بيد هم شددي مددن

المغايرة ولربما وقمت بي هم م افرات عبر القرون فيجد مثاالً ا ا ومثاالً ا ا ومثاالً ا ا.

فهذا المالم يقول في نخي كذا وكذا من المبارات التي ال تميق واةخر يرد عمي بالمثدل ولربمدا كدان ذلدك ع وا داً

لكتاب فيبحث عن ذا الكتاب ويتشاغل بجمع ذه ا شيا

ويحفظها ويورد ا في المجالس فهذا لم يوفق ال

يمر من الممم إال ذا وقد جا ذم ذلك عن جماعة من السم

كاإلمام مالك وابن عبد البر وطائفة فمدن لدم

يحفددظ مددن نخبددار م إال مددا بدددر مددن بمضددهم فددي بمددض المواقد

بسددبب حسددد نو غضددب نو شددهوة دون الم ايددة

بفضائمهم وم اقبهم وعمومهم ال افمة فه ُيحرم التوفيق ويحيد بهذا عن الطريق كما قال الحافظ ابن عبد البر
-رحم اهلل.

وم ددن ددذه المم ددوم الت ددي تض ددر ف ددي الغال ددب :تم ددك اإلسد درائيميات الجدي دددة الت ددي وردت عم ددا ددذه ا م ددة ف ددي الق ددرون

المتددأخرة فددي وقددت اال بهددار بالحضددارة الغربيددة فصددار ال اش د فددي بمددض ا حيددان يتتممددذ عمددا كتددب مترجمددة
تتحدث عن التربية وا خ ق وتوص ال فس اإل سا ية بمممها وندوائها وع جها ونّا لهؤال نن يمرفوا حقيقة
ال فس واهلل –عز وجل -و الذ خمقها ويممم خفايا ا.

ولربمددا كددان الواحددد م ددا ال يحفددظ عددن رسددول اهلل -صددما اهلل عميد وسددمم -حددديثاً واحددداً ولددم يقد نر كتابداً واحددداً فددي
الممم ولدم ي ِ
دثن ركبتد فدي مجمدس واحدد واذا سدممت لربمدا يتفمسد  :يقدول فد ن ويقدول فد ن مدن ا عداجم ممدن
نعطا م اهلل عجمة القمب وعجمة المسان ف قل ك مهم و ستشهد ب

ال في مقام اإللزام لقومهم ن ا ددي هم مدن

نلس د تهم ومددن نق دوال مفك دريهم وا مددا فددي بدداب االحتجدداج وتقريددر قضددايا اةداب وا خ د ق ومددا إلددا ذلددك مددن
ا مددور المتممقددة بهص د ح المجتمددع نو إص د ح ال د فس واص د ح الممددل تحدددث و قددل نق دوالهم وعبدداراتهم مددن

غيددر رويددة وال تفكيددر اإلسدرائيميات القديمددة بد ّدين المممددا حكمهددا وضددبط ال بددي-صددما اهلل عميد وسددمم -مددا ُيقبددل
م ها وما ال يقبل م ها فهي عما ث ثدة نقسدام :مدا وافدق مدا ع دد ا قبم داه ومدا خالفد كدذب اه ومدالم ي ِ
دأت ممد مدا
ُ
يصدق

نو يكذب توق

ونما ذه اإلسرائيميات الجديدة فكثير م ها يمتبس عما ال اس ويتمممها ن داس لديس لهدم

قدددم ارسددخة فددي الممددوم الشددرعية تددؤ مهم ن يميددزوا الدددخيل مددن ا صدديل فيمتددبس ا مددر وتقددع الموثددات فددي ددذه

الدراسات التي تُدرس وتُتمقا عن نولئك الم حرفين الضالين المضمين مع نن الحكمة ضدالة المدؤمن نَّدا وجدد ا
فهو نحق بها.
لكن إذا كان تخبطهم في عماية ويرجمون بالغيب من مكان بميد فما حاجت ا إلا ك مهدم واالستشدهاد بمبدارات

فددي قضددايا ج

ددا اهلل –عددز وجددل -وج

وواضحة وكثيرة؟.

ددا رسددول اهلل -صددما اهلل عمي د وسددمم -وعبددارات السددم

فيهددا قويددة

الثالددث مددن ددذه الممددوم التددي ذمهددا اهلل –عددز وجددل -فددي القددرن :ددي الممددوم الد يويددة التددي تددورث صدداحبها شددوة
عموا وتكب اًر عما ما جا ب الرسول -عمي الص ة والس م -المموم الد يوية مطموبة وتقدوم بهدا عمدارة
ورفمة و ًّ

الحياة مع التزام شرع اهلل –عز وجل -وال يمكن لألمدة نن تقدوم وتقدوي إال با خدذ بأسدباب القدوة الماديدة فتسدتطيع
نن تمارك ا مم ونن تزاحمها با كتا

ونن تتفوق عميها نما اإلخ د إلا الجهل -وان كدان ال داس يتددي ون فدي

مدر اهلل –عدز وجدل-؛ ن اهلل نمدر با خدذ بأسدباب القدوة ب وعيهدا كمدا قدال اهلل –
ظا ر م -ف شك ن مخال
الَ ََللَ َف ْمتَقُم طَ ِازََ ٌ ِم ْنهم مع َك وْليمْ ُخ ُذوا أ ِ
س َج ُاوا َف ْم َي ُكوُنووا
ت لَ ُه ُم َّ
ت ِفي ِه ْم فَمَقَ ْم َ
عز وجدلَ { :-وِا َذا ُك ْن َ
ُْ َ َ َ َ
ْ
َسم َاتَ ُه ْم فَِإ َذا َ
ْ
ِم ْن َو َرِاز ُك ْم} [ال سا  ]ٕٔٓ:فيمممهم الصد ة فدي الجماعدة فدي حدال التحدام الصدفو والمواجهدة المسدكرية يمممهدم

الص ة في جماعة واالرتباط بداهلل –تبدارك وتمدالا -مدع ا خدذ بالسد ح والحدذر ال يتكدل عمدا ن هدم مدن نوليدا
اهلل –عز وجل -ون هم ن ل طاعت

طائفة نخري تحرس ؤال الساجدين.

ون هدم فدي تقدرب إليد فدي نعمدا حداالت التقدرب وصدوره و دو السدجود تقد

َع ُّواوا لَهوم موا اسوتَطَعتُم ِم ْون قُ َّووٍل و ِم ْون ِرب ِ
وكذلك فدي قولد –تبدارك وتمدالا{ :-وأ ِ
وون ِب ِوه َع ُوا َّو المَّ ِوه
واط ا ْل َخ ْي ِول تُْرِه ُب َ
َ
َ
َ
ُْ َ ْ ْ ْ
َو َع ُا َّو ُك ْم} [ا فال.]ٙٓ :
فا خذ بأسباب القوة المادية مطموب وال ي كره من يمر ما يخرج من رنس .

لكددن الددذ ذمد اهلل –عددز وجددل -ددو تمددك الممددوم الد يويددة التددي لددم تدددل نصددحابها عمددا اهلل –عددز وجددل -واتبدداع

بمددا ع دد م مدن ددذه الممدوم كمددا
واق ِب ِهو ْوم َمووا َكووا ُنوا ِبو ِوه
ا ْل ِع ْمو ِوم َو َاو َ

الرسدل -عمديهم الصد ة والسد م -بدل نورثددتهم ا تفاشدةً وغددرو اًر و ُعجبداً واكتفدا ً
قددال اهلل –عددز وجددلَ { :-فمَ َّمووا جووا تْهم رس ومُهم ِبا ْلب ِّي َنو ِ
ون
وات فَ ِر ُا ووا ِب َمووا ِع ْنو َوا ُه ْم ِمو َ
َ َ ُْ ُ ُ ُْ َ
ون} [غافر.]ٖٛ:
ستَ ْه ِزُز َ
َي ْ
الوا ْنيا و ُهوم ع ِون ْاْل ِخورِل ُهوم َْ ِ
ِ
وكذلك في قول –تبارك وتمالا -ع هم{ :يعمَم َ ِ ِ
وافمُون} [الدروم:
ون ظَاه ًار م َن ا ْل َا َيوال ُّ َ َ ْ َ
َ ْ
َْ ُ
 ]ٚفهذا ذكره في موضع الذم لهؤال ال اس الذين عرفوا ظا اًر من الحياة الد يا.
و ذا الممم الضار السي

و الذ استماذ م ال بدي-صدما اهلل عميد وسدمم -كمدا فدي حدديث زيدد بدن ا رقدم كمدا

نخرج مسمم في صحيح (( :المهم إ ي نعوذ بك من عمم ال ي فع))(ٕٔ).
وفي حديث جابر الذ مضا شطره(( :ونعوذ بك من عمم ال ي فع))

((وتموذوا من عمم ال ي فع))(ٗٔ).

(ٖٔ)

وفي ٍ
لفظ عما سبيل ا مر لهذه ا مدة:

والرابع مما يذم ب الممم في كتاب اهلل –عز وجل :-نن ذلك يكون في حال التممق الزائد فيد
الذ ي بغي نن يوق

والخدروج عدن الحدد

ع ده فهذا نفضا بال اس إلا نمور من المبالغدة والتممدق فدي نمدور ال حاجدة لهدم بهدا فدهن

درت نوالً عمدم التسديير ممرفدة
ذلك يكون مذموماً ومن ذلك دراسة عمم ال جوم نع ي :الشدق اةخدر غيدر الدذ ذك ُ
 - 12نخرج مسمم كتاب الذكر والدعا والتوبة باب التموذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يممل برقم (ٔ.)ٚٓٛ
ٖٔ  -نخرج ال سائي في الكبري ( )ٕٓ٘/ٚبرقم ( )ٚٛٔٛوابن حبان كتاب الممم باب الزجر عن كتبة المر الس ن مخافة نن
يتكل عميها دون الحفظ لها برقم (ٕ )ٛوقال محقق ا ر اؤوط" :إس اده حسن".
ٗٔ  -نخرج ابن ماج
صحي ابن ماج

كتاب الدعا

برقم (ٖٓٓٔ).

باب ما تموذ م رسول اهلل -صما اهلل عمي وسمم -برقم (ٖٗ )ٖٛوحس ا لبا ي في

الجهدات ومدا إلدا ذلدك

ددذا عمدم صدحي

ولكدن التممددق فدي د ارسدة عمدم ال جدوم نمددر مدذموم وقدد ذمد السددم

رضددي اهلل ع د هم -و كددذا التوسددع فددي بمددض الممددوم زيددادة عمددا القدددر المحتدداج إلي د
فيشددتغل بد عمددا ددو نولددا م د

د ارسددة عمددوم ال سددب عمددا القدددر الددذ ُيحتدداج إليد
ا شيا فهذه نمور إ ما يحتاج إلا ٍ
قدر م ها نما التممق الزائد بذلك ف حاجة إلي .

-

كددأن يتممددق اإل سددان فددي

في قطددع فددي د ارسددة مثددل ددذه

وقدد كدره اإلمدام نحمددد نيضداً التممددق ال ازئدد فددي ممرفددة دقدائق المربيددة وغريدب كد م المدرب نقددول :القددر ال ازئددد فددي

وكان ي ها نبا عبيد القاسم بن س م -رحم اهلل -عدن ذلدك والسدبب فيد ن د يشدغم عمدا دو

ذلك والتممق في

ن م من المطموبات التي و بحاجة إلا تحصيمها.

واذا عرف ا نن من المموم ما و ضار وما و افع ف قول :نفضل المموم ال افمة ي تمك المموم التي جا ت في
الكتاب والس ة الممم باهلل –عز وجل -بأسدمائ
وخشية وتقا كما سيأتي.

وصدفات

الدذ يدورث المبدد تمظيمداً لمممبدود واجد الً

ونفمالد

والممددم بممددا ي كتدداب اهلل –عددز وجددل -وسد ة رسددول -صددما اهلل عميد وسددمم؛ ن ذلددك ُيستشددرح بد الطريددق التددي

تُسددمك إلددا اهلل –عددز وجددل -و ددي طريددق مب ا ددا عمددا الممددم وال يمكددن لمجا ددل نن يسددمك فيهددا؛ ن اهلل –عددز
وواا ِل رِّب ِ
ِ
ِ
ِ
وواا}
َووالِ ًاا َوََل ُي ْ
وجددل -ال يمبددد إال بمددا شددرع {فَ َم ْ
ووه أَ َا ً
وون َك َ
ووان َي ْر ُجووو لقَووا َ َرِّبووه َف ْم َي ْع َمو ْول َع َم ًووَل َ
شو ِور ْك ِبع َب َ َ
[الكه  ]ٔٔٓ:فالجا ل يتخبط خبط عشوا ويف ا عمره ويتمب ويشقا في بدع وضد الت ال تزيدده مدن اهلل -
عز وجل -إال ُبمداً ف بد من دراسة عموم الكتاب والس ة وبها تمر الدار التي يصل إليها المبد ومدا فيهدا مدن
ال مدديم المقدديم نو المددذاب ا لدديم فيكددون ذلددك حثًّدا لد عمددا سددموك ددذا الطريددق وترغيبداً فيد وت شدديطاً لمسددالكين

الصدال -

و كذا عموم الح ل والحرام وا مر وال هي والفق الذ ُيب ا عمي الممل وكذا ما جا عن السم
رضي اهلل تمالا ع هم-؛ ا إ مدا فهدم الكتداب والسد ة بضدابط واضد جمدي و دو نن فهمهدا عمدا فهدم السدم

الصددال -رضددي اهلل تمددالا عد هم -ونن م در م دواطن اإلجمدداع ومدواطن الخ د
كخددرق اإلجمدداع ومخالفت د
ومواطن الخ

؛ لددئ

قددع فددي نمددور قبيحددة؛

ولددذلك ال يمكددن حددد نن يكددون متحقق داً بددالممم إال بمددد نن يمددر م دواطن اإلجمدداع

؛ لئ يأتي بالمجائب ولئ يقول قوالً لم يسبق إلي

فال ظر في ك م السدم

-رضدي اهلل تمدالا

ع هم -مطموب ولهذا يقدول ا و ازعدي-رحمد اهلل" :-الممدم مدا جدا بد نصدحاب محمدد -صدما اهلل عميد وسدمم-

فما كان غير ذلك فميس بممم"

(٘ٔ)

وكذا قال اإلمام نحمد -رحم اهلل.

إذن ذه ي المموم التي ت فع المبد و ي رنس المموم و ي التي تورث الخشية كما قال اهلل –عز وجل{ :-إِ َّن َموا
شى المَّ َه ِم ْن ِع َب ِاا ِا ا ْل ُعمَ َما ُ} [فاطر ]ٕٛ:وليس الم ارد بذلك الممما بالمموم الطبيمية فهن ذه المموم ال تورث
َي ْخ َ
خشددية وا مددا المقصددود بد  :المممددا بدداهلل -عددز وجددل -المممددا بددأمره و هيد وشدرائم ح لد وح ارمد وحدددوده
والممما بالدار التي يصير إليها الخمق وما فيها من ال ميم المقيم والمذاب ا لديم فدهن ذلدك ال شدك ن د يحددو م

حدواً إلا اإليمان باهلل –تبارك وتمالا -والخو
٘ٔ  -سير نع م ال ب

(.)ٕٔٓ/ٚ

م

وتمظيم

واج ل

ومراقبة حدوده فمن جمع دذه الممدوم

فهددو مددن المممددا الربددا يين المممددا بدداهلل المممددا بددأمره و ددم نكمددل ممددن قصددر عممد عمددا الممدم بدداهلل دون الممددم
بأمره وبالمكس؛ ن اإل سدان قدد يكدون عالمداً بداهلل يمدر مدن صدفات الكمدال والجد ل مدا يورثد
ومميك -جل ج ل  -ولكن إذا سألت عن الح ل والحرام فهو بم أي ع .

وتمظيماً لرب

يبدة وخشدية

وطائفة نخري تحفظ ا دلة وتمر ا حكام وتجيد الفتيا وتدرك الح ل من الحرام ولك ها ال تمدر اهلل -عدز

وجل -الممرفة الصحيحة إما

هم نعرضوا عن ذا نص ً اشدتغموا بممدوم الحد ل والحدرام فحسدب وامدا

هدم

لم يسمكوا الطريق التي توصمهم إلا تمظيم اهلل –عز وجل -فاشدتغموا بد ارسدة دذه ا مدور التدي يمكدن نن توصدل
والصددفات فقددط لي دداقش فيهددا نقدوال الفددرق

دا خددر كالددذ يدددرس ا سددما
إلددا تمظدديم اهلل اشددتغموا بهددا مددن م حد ً
والدرد عمددا ددذه الفرقدة وم اقشددتها وحججهددا وندلتهدا فمثددل ددذا الشدك ن د ُيحتدداج إليد لبيددان الحددق واقد ارره ورد
الباطدل ولكدن ال يجددوز بحدال مددن ا حدوال نن قد ع دده ددذا ُيحتداج إليد لطائفدة مددن ا مدة تقددوم بهدذا الفدرض
و و الذب عن المقيدة و صرتها وكسر خصومها ولكن نن يبقا ذا و م هج الد ارسدة فدهذا جدا بداب ا سدما
والصددفات بدددن ا شددتغل بد ارسددة الفددرق ونق دوال الطوائ د

مددن ن ددل التأوي دل والتمثيددل والتكيي د

والتمطيددل ثددم ال

تحدث عن سمات ذه ا سما والصفات وعن مدلوالتها وعن ثار دا فدهن ذلدك الشدك ن د ج ايدة عظمدا عمدا
ذه ال صوص وتفريط عظديم حيدث إن اهلل –عدز وجدل -إ مدا نخبر دا عدن نسدمائ

إلي

وصدفات مدن نجدل نن تقدرب

ونن تمبده بها.

عالمدا بددا مرين والكمددال نن يكددون المبددد
عالمدا بددأمر اهلل نو ً
فالمممدا إمددا نن يكددون الواحددد مد هم عالم داً بدداهلل نو ً
عالما بأمر اهلل –عدز وجدل -دذا مدع م ارعداة بمدض ا مدور التدي يجدب نن ت ارعدي؛ كاالقتصدار عمدا
عالما باهلل و ً
ً

القدر الذ ُيحتاج إلي دون التممق.
ومددن ددذه الممددوم قم ددا مدث ً :الممددم بددأمر اهلل -عددز وجددل -والممددم بددالح ل والحدرام حددن ددتممم ممددا َي الصددفات
وا سما و ثار ذه ا سما والصفات.
لكددن

دداك نمددور يجددب نن ق د

ع ددد ا؛ ن المقددول ال تدددرك ذلددك ولددم يتمبددد ا اهلل –عددز وجددل -ب د

ددل يخمددو

المرش من اهلل –عز وجل -إذا زل إلا السما الد يا نو ال يخمو؟ من كمف ا بذلك؟ ومن طالب ا ب ؟ ومن سأل ا
ع ؟ ومن نذن ل ا نن بحث ذا البحث؟ ف قدول :دؤمن نن اهلل –عدز وجدل -ي دزل كمدا يميدق بج لد

ولكدن قد

ع دد ددذا الحدد ف تحددري فددي ثمدث الميددل اةخدر تمددك السدداعة بالددعا

والتضددرع إليد

وعظمتد

واالبتهددال إلدا اهلل -عددز وجدل-

ددذا ددو المطمددوب نمددا نن تددرك ددذه القضددية التددي نخبر ددا ع هددا الشددارع و شددتغل ددل يخمددو م د

المرش نو ال يخمو؟ فالشارع لم يخبر ا عن ذا ال زول؛ من نجل نن شتغل بهذه القضدية التدي ال تم ي دا و((مدن
حسن إس م المر ترك ماال يم ي ))(.)ٔٙ

التمحدل بالمبددارات المسدديرة
التممدق والتكمد و ّ
ددذا باإلضددافة إلددا االقتصددار عمددا بيددان الحددق بددأقرب طريددق دون ّ
الصددمبة والمصددطمحات الغامضددة وا سدداليب الم طقيددة التددي يقددرر بهددا كثيددرون عمددومهم التددي دو و ددا سدوا فددي
مصددطم الحددديث نو فددي عمددوم المغددة المربيددة نو فددي نصددول الفق د
 - ٔٙنخرج الترمذ

كتاب الز د برقم ( )ٕٖٔٚوابن ماج

ا لبا ي في صحي ابن ماج

نو حتددا فددي شددروح الحددديث نو حتددا فددي

كتاب الفتن باب ك

برقم (ٕٖٔٔ) وفي صحي الجامع برقم (ٔٔ.)ٜ٘

المسان في الفت ة برقم ( )ٖٜٚٙوصحح

فيرتقي وال
تفسير القرن ويقررون ذه ا مور بطرق عسيرة غثة كمحم جمل غث عما جبل وعر ليس سه ً ُ
ممهداً في تقل ع ".
فالمقصود نن ذه نمور ال حاجة إليها وا ما يقرب الممم لم اس كما كان السم

-رضي اهلل ع هم -بمبارة قريبة

سددهمة واضددحة تجمددي الحددق مددن غيددر تمقيددد نمددا مددا يمجددأ إلي د كثيددرون فددهن ددذا ال شددك ن د نورث الممددم كددد اًر

وصار في ظر كثير من ال اس بميد الم ال صمباً مدع نن الممدم لديس كدذلك يحتداج إلدا ّمدة وصدبر وصدفا
ذ ن ومع الميالي وا يام يحصم اإل سان ومن بذل وقت في مطموب حصم ولو بمد حين بهذن اهلل –عز وجل.

يصمبون المموم نعطيكم مث ً عمدا ذلدك الشداطبي-رحمد اهلل -يدذكر صدو اًر مسدتهج ة مدن
فالمقصود نن ؤال
ّ
صد يمهم فددي الممددم إذا سددئل الواحددد مد هم عددن القمددر القمددر ممددرو وال يخفددا عمددا نحددد فيكفددي نن يقددال :إن
القمر و ذا الذ

شا ده لي ً فيقولون :و ذلك ال ِجرم المحو

في ِ
الجرم الحاو

()ٔٚ

ثدم يدذكرون مدن صدفات

شا ده فدي الميدل كفدا وحصدل المقصدود واذا قمدت :الهدوا

ست شدق

ن صقيل عاكس لمضو ومستدير وما إلا ذلك من نوصاف التي يذكرون.

إذا قمت :إن القمر ذا الذ

ددو ددذا الددذ

كفددا واذا قمددت :المددا

دو دذا الدذ

شدرب كفددا وال حاجددة لتمريفهددا بددأمور ال تزيددد ا إال تمقيددداً وغموضداً وال

شك نن ذا قص وقصور وان ظن نصحاب ن من الكماالت.

وليس الممم بكثرة الك م وكثرة الرواية وكثرة المحفوظات إ ما الممم و مدا وقدر فدي قمدب اإل سدان مدن الممدار

الصدحيحة التددي تورثد يقي داً وعمد ً وخشدية مددن اهلل –عددز وجدل -وتمظيمداً لد

قددد يكددون اإل سدان كثيددر الكد م

لك ددن ك مد د ل دديس تحتد د طائ ددل نحيا د داً لربم ددا تس ددمع الخطب ددة نو المحاضد درة كامم ددة طويم ددة ج د ًّددا وتس ددتطيع نن
تختصر ا بأسطر ليس تحتها كثير من الممم فمثل ذا الشك ن مذموم.
جممة واحدة م

فهو لبن خالص سائغ لمشاربين.

باب يصمب عميك نن تحذ
ونما الممم الصحي فه لُ ٌ
وقد نُعطي ال بي-صما اهلل عمي وسمم -جوامع الكمم واختُصر ل الكد م اختصدا اًر وكا دت خطبد قصدداً وكدان
يحدث حديثاً لو عده الماد حصاه.
()ٔٛ
وقد ص عن ال بي -صما اهلل عمي وسمم -ن قال(( :الحيا وال ِمي شمبتان من اإليمان))
ِ
الم د ّي يم ددي :ضددم اإلبا ددة فددي الك د م شددمبتان مددن اإليمددان "والبددذا والبيددان شددمبتان مددن ال فدداق" الددذ يمددوك
بمسا ويتخمل كما تتخمل البقرة ذا ال شك ن مذموم واهلل –عز وجل -ال يحب ذه الصفة.
فيتكمم اإل سان بكد م جدزل واضد يحصدل بد المطمدوب ويبدين بد الحدق مدن غيدر تمقيدد وال لجدو إلدا المبدارات

التددي تحتدداج إلددا فددك بمراجم دة كتددب المصددطمحات الفمسددفية وغير ددا ودون نن يحتدداج اإل سددان إلددا الرجددوع إلددا
القواميس؛ ن ذا اإل سان يمبر بالمبارات ال ادرة وا لفاظ الشاذة المهجورة التي ال يمرفها السامع.

نمدا نن تحدوج القدارئ نو السدامع
المقصود :و إيصال المم ا فالمفترض نن تمبر بالمبارات التي يفهمهدا ال داس ّ
إلددا نن يصددطحب مم د قاموس داً؛ مددن نجددل نن يفسددر ددذه الكممددات المحشددودة بددين قوسددين فمثددل ذلددك ال شددك ن د
 - ٔٚالموافقات (ٔ.)ٙٛ/
 - ٔٛنخرج الترمذ

كتاب البر والصمة باب المي برقم ( )ٕٕٓٚوالبيهقي في الشمب (ٓٔ )ٔٗٛ/برقم ( )ٖٚٓٚوصحح

ا لبا ي في صحي الترغيب والر يب برقم (.)ٕٕٜٙ

المقصود ولهذا يقول عون بن عبد اهلل -رحم اهلل" :-ث ث من اإليمان الحيا والمفدا و ِ
المد ّي ِ -عد ّي
خ
عي القمب وال عي الممل -و ن مما يزدن في اةخرة وي قصن من الد يا" )ٜٔ(.وكان بمض السم
المسان ال ّ
إن كددان الرجددل لدديجمس إلدا القددوم فيددرون نن بد ِعًّيدا ومددا بد ِعدي إ د لفقيد مسددمم"(ٕٓ) يم ددي :نن ك مد
يقدولْ " :
قميددل إذا جمددس فددي المجمددس فهددو نقددل ال دداس تكمفداً ونقمهددم ك مداً واةخددر يسددتهويهم بمسددا ا ّخداذ وفصدداحت
وب غت

لكن من غير طائل وا ما المبرة بالمما ي.

ولددذلك ال يمكددن نن ُيحكددم عمددا عمددم المددالم بددالكثرة نو القمددة؛ ظ د اًر لكث درة ك م د وا مددا ُيحكددم عمي د بمددا ع ددده مددن
ممرفة حقائق ا مور والممم الثابت الراسخ المب ي عما ا دلة الصحيحة ذا و الممم.

فهو ور يقذف اهلل -عز وجل -بالقمب يورث بصيرة نعظم من بصر المين فهن البصيرة ي عدين القمدب فيميدز
بين ا مور واذا وقمت الفتن كان عما محجة واضحة وطريق يسمك ال يختمط عمي الحق بالباطل.

والشدداطبي-رحمد د اهلل تم ددالا -يقس ددم المم ددم مددن ددذه الحيثي ددة إل ددا ث ث ددة نقسددام ح ددن تح دددث ع ددن المم ددم ال ددافع
الشدداطبي يقددول" :الممددم ث ثددة نقسددام :قسددم ددو مددن صددمب الممددم و ددذا ال شددك ن د مددن نج د ّل الممددم كددالممم بدداهلل
ونسمائ وصفات وم ئكت وكتب ورسم واليدوم اةخدر والقددر خيدره وشدره وكدذلك الحد ل والحدرام وكدذلك
ما يتممق بتهذيب ا خ ق وتزكية ال فوس وما إلا ذلك فهذا من صمب الممم.

عميد

(ٕٔ)

وذلددك ككثيددر مددن

وقسددم خددر ددو مددن ُممد الممددم ولدديس مددن صددمب ُيسددتفاد م د ولكددن الممددم ال يتوقد
ا شمار الرائقة المطيفة ذات المما ي الجميمة وا لفاظ المستمذبة التي يورد ا المحاضدر والمدتكمم نث دا ك مد

فهذه ال ُيب ا عميها حكم وا ما تذكر من باب اإلفادة وزيادة ال فع وتكثيره فقط.
وكذلك نيضاً إيراد نقوال السم -رضي اهلل تمالا ع هم -في ا مور التي ال ُيب ا عميها حكم من مجرد ك مهم
فيها ندلة من الكتاب والس ة ولكن يورد في تمك نقوال السم

لت شيط ال فدوس وحثهدا عمدا الممدل بطاعدة اهلل –

عز وجل -مث ً فهذا كم من ُمم الممم.
كذا نيضاً تكثير ا سا يد والطرق لمحديث الواحد إذا كان ذا الحديث قدد جداوز الق طدرة حدديث ال مطمدن فيد

و و ثابت في الصحيحين فما الحاجة لجمع طرق والتكثر بذلك؟ فهذا من ُمم الممم.
وكذلك ما يت اقم المممدا نو الدرواة فدي كثيدر مدن ا حيدان حي مدا يدروي الحدديث يقدول :وقدبض عمدا لحيتد
اةخر يروي ع الحديث ويقبض عما لحيت

ثدم

فتجد الحديث مسمس ً بممل يممم الرواة فتتبع مثدل دذه ا مدور

ال حاجة إلي وال ي ب ي عمي عمل وا ما و من ُمم الممم.
وكذلك نيضاً ِ
الحكم التي لم يصرح اهلل –عز وجل -بها والتي مب ا ا عما الظن والتخمين ما الحكمة من رمي

الجمددار؟ مددا الحكمددة مددن الوقددو

بمرفددة؟ مددا الحكمددة مددن ذب د الهددد ؟ فه دداك نمددور دل عميهددا الشددارع فهددذا ال

إشكال لكن تتبع ذه ا مور لماذا الص ة بهذه الهيئة؟ ا مور التي لم يدل عميها دليل -نع ي :حكمتها-

 - ٜٔمص

عبد الرزاق (ٔٔ.)ٕٔٗ/

ٕٓ  -الز د حمد بن ح بل (ٔ.)ٕٙٔ/
ٕٔ  -الموافقات (ٔ.)ٖٔٔ -ٔٓٚ/

لماذا الركوع بهذه الهيئة؟ ما الحكمدة؟ لمداذا صدمي المصدر نربدع ركمدات؟ و صدمي الفجدر ركمتدين؟ فتجدد المممدا
يتممسون ِحكماً و ذه ِ
الحكم مب ية عما الظن فهذا من ُمم الممدم إذا كدان دذا الظدن لد وجد ونمدا إن كدان ذلدك
من قبيل التكمفات فهو من الممم المذموم.
(ٕٕ)

ونما ما كان من القسم الثالدث و دو مدا كدان خارجداً عدن صدمب الممدم وعدن ُممد الممدم
عمل من سائر المموم نحيا اً تق نر في بمض كتب ا صول فتتمب في دراسة مسألة وقد ار ة الكد م فيهدا بأسدموب

فددي غايددة المسددر نحيا داً ثددم إذا نصددابك الصددداع فددي جمددع نط د ار

فهدذا مدا ال ي ب دي عميد

ددذه المسددألة وجدددت نن المؤل د

يصددرح فددي

ال هاية نن ذه المسألة ال ي ب ي عميها عمل وا ما المقصود -كما يقولون -شحذ ا ذ دان فقدط بمدد دذا الطريدق

الطويل ثم يقول :المقصود شحذ الذ ن! و ذا في كثير من المموم التي تدذكر فيهدا بمدض المسدائل التدي ال ي ب دي
عميها عمل ومن ذلك تكمي

الكفار بفروع الشريمة

ل م مخاطبون بفروع الشريمة نو ال؟ ع د من يقول :إ

ال يترتب عمي نثر في الد يا فم د ذا القائل يكون ذلك ليس مدن صدمب الممدم وال مدن ُممحد

نصل المغات

وكدذلك الكد م فدي

ل المغات في نصمها توقيفية نو غير توقيفيدة؟ مدا الحاجدة إلدا دذا؟ ومدا الدذ يترتدب عميد ؟ مدا

الذ ي ب ي عمي ؟ ال شي .

المفاض ت من ا فضل الصالحون من البشر نم الم ئكة -عميهم الص ة والس م-؟ فتجد ك ماً وخ فاً ال
ي ب ي عما دليل واض واهلل لم يكمف ا بذلك وال يترتب عمي عمل فهذا ليس من ُمم الممم وليس من صمب .
وبهذا االعتبار يمكن القول بأن كل مسألة ال ي ب ي عميها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل عما استحسا

دلي ٌل شرعي كما يقول الشاطبي في الموافقات وبذلك مدر نن الممدم ال دافع مدا رجدع إلدا القسدمين السدابقين :مدا
بممد
كان من صمب الممم وما كان من ممُ الممم ونع ه مكا ة مدا كدان مدن صدمب الممدم فد ي بغدي االشدتغال ُ

الممم إذا كان ذلك يقطع الممر عن تحصيل لُب الممم وصمب

والممر ممموم ن قصير(ٖٕ).

بمدد ذلددك ندخددل فددي الكد م عمددا سدمات ددذا الممددم الددذ حدددد ا زاويتد

و ّبي دا نط ارفد

عمل نو يورث خشية وتمظيماً هلل –عز وجل.
فأقول :سمات ذا الممم كثيرة ًّ
جدا نكتفي بأشهر ا ونوضحها ون مها:

ون د الممددم الددذ ي ب ددي عميد

فمول ذلك :أنه يورث الخشي  :إذا نردت نن تمر نن ذا الممم افع نو غير افع فا ظر إلا ذه القضية؛ ن
شى المَّ َه ِم ْن ِعب ِ
اا ِا ا ْل ُعمَ َما ُ} [فاطر.]ٕٛ:
يورث خشية اهلل –عز وجل -واهلل يقول قوالً فص ً{ :إِ َّن َما َي ْخ َ
َ
وابن مسمود -رضي اهلل تمالا ع  -يقول " :كفا بخشية اهلل عمماً وكفا باالغترار ب جه ً"(ٕٗ).

ويقول مسروق بن ا جدع " :كفا بالمر عمماً نن يخشا اهلل وكفا بالمر جه ً نن ُيمجب بممم "(ٕ٘).
وكان بمض السم يقول " :ليس الممم بكثرة الرواية ولكن الممم الخشية"(.)ٕٙ
 - 22المصدر فس .
ٖٕ  -المصدر فس .
ٕٗ  -الممجم الكبير لمطب ار ي (.)ٜٔٛ/ٜ
ٕ٘  -نخرج البيهقي في شمب اإليمان (ٕ )ٕٓ٘/برقم (ٖٖ.)ٚ
 - ٕٙجامع بيان الممم وفضم من قول عبداهلل بن مسمود (ٕ )٘ٛ/وحمية ا وليا (ٔ.)ٖٔٔ/

و خر يقول" :من خشي اهلل فهو عالم ومن عصاه فهو جا ل"(.)ٕٚ
وون ع ِم َ ِ
سووو ًا ِب َج َهالَوو ٍ } [ا مددام ]٘ٗ :فالددذ يممددل السدديئات
كي د ال واهلل –تبددارك وتمددالا -يقددولَ { :م ْ َ
وول موو ْن ُك ْم ُ
ويمصا اهلل –عز وجل -يوص بالجهل ولو كان نعظم ال اس تحصدي ً ومدن نكثدر م حفظداً وروايدة؛ والسدبب
في ذلك و نن الممم ال افع يدل عما نمرين اث ين:

ا ول :ن يدل صاحب عما الممبود فيمر رب

وما يستحق

المما وا فمال البا رة وذلك يستمزم إج ل
والصفات ُ
نمر خر يدل عمي و دو الممرفدة بمدا يحبد
عمي والرضا بقضائ والصبر عما ب ئ كما ن يورث
اً
-جدل ج لد  -ومددا يكر د

واعظامد

ذا الرب –تبارك وتمالا -من ا سما الحس ا
وخشديت

ومهابتد

ومحبتد

ورجدا ه والتوكدل
دذا الدرب

ويسددخط مددن االعتقددادات وا عمدال الظددا رة والباط ددة وا قدوال فيوجددب ذلددك لمددن
والتقددرب إليد

فيسددهر

داب الددرب -جددل ج ل د -والسددمي فددي مرضددات
عممد المسددارعة والمبددادرة إلددا تحصدديل محد ّ
ليم ويض ي هاره في تحصيل ذه المطموبات التي جهمها كثير من الخمدق ونعرضدوا ع هدا واال مدا قيمدة الممدم
إذا كان المامة نعظدم خشدية هلل –عدز وجدل -مدن دذا المدالم نو مدن طالدب الممدم دذا؟ مدا الفائددة مدن دذا الممدم

وما الخير في ؟.

فأقول :إذن يجب نن يكون ذا الممم مورثًدا ذال وا كسدا اًر لمد فس وتواضدماً هلل –عدز وجدل -و يبدة لد
وتمظيماً وقد نحسن من قال:

وخشدية

الم ُمم ما نكسب خشيةَ المميم *** ومن خ م ها فجا ل ُمميم
ميراث ا بيا *** ولم ي م غير ا تقيا

قر واال ارتح َل
لذاك قيل الممم يدعو
َ
الممل *** ْ
إن ُيمف ّ
فهو كما قال الحسن البصر -رحمد اهلل" :-الممدم عممدان عمدم المسدان فدذلك حجدة اهلل عمدا ابدن دم وعمدم فدي

القمب فذاك الممم ال افع
واج ل

وتمظيم

"()ٕٛ

ومحبت

ثم قال" :فالممم ال افع و ما باشر القمب فأوقر في ممرفة اهلل وعظمتد

وخشديت

ومتا سك ت ذه ا شيا في القمب خشع فخشمت الجوارح تبماً ل .

المبداد الصدالحين " :-مدا الدذ ّيجدك إلدا اال قطداع والمبدادة -وُذكدر لد المدوت
قيل لممدرو الكرخدي -و دو مدن ّ
والبرزخ والجَّة وال ار-؟ ما الذ استفزك إلا ذا التشمير في طاعة اهلل –عز وجل-؟
فقال ممرو ِ َّ " :
إن كا ت بي ك وبي ممرفةٌ كفاك جميع ذا"(.)ٕٜ
إن ممكاً ذا كم بيده ْ
فددالممم ددو الددذ يمرفددك بهددذا الممبددود -سددبحا وتمددالا -فتدأ س بد وتسددتحي م د وتمتددذ بم اجاتد واذا خمددوت
الد ر يوماً ف تجترئ عما ممصيت –تبارك وتمالا -وال يكون ذا الرب –تبارك وتمالا -دو ن دون ال داظرين

 - ٕٚنخرج الدارمي في س

برقم (ٖ٘ٗ) وابن عبد البر في جامع بيان الممم وفضم (ٕ )ٕٖٛ /برقم (ٗٗ٘ٔ).

 - ٕٛنخرج ابن عبد البر في جامع بيان الممم وفضم (ٔ )ٙٙٔ /برقم (ٓ٘ٔٔ) والبيهقي في شمب اإليمان برقم ()ٔٙٛٙ
وابن نبي شيبة في المص

برقم (ٔ )ٖٖٗٙوضمف ا لبا ي في تحقيق مشكاة المصابي

في السمسمة الضميفة برقم (٘ٗ.)ٖٜ
 - ٕٜجامع المموم والحكم البن رجب (ٕ )ٖ٘ٙ /تحقيق :ما ر الفحل.

برقم (ٓ )ٕٚوقال ب كارت مرفوعا

إليدك اإل سددان قدد يسددتحي مددن ال داس نو يهدداب ال دداس فد يفمددل مددا يشدين نمددام دداظريهم ولك د إذا اختمددا فمددل
نمو اًر قبيحة ال تميق بأحد عر نن اهلل يراه ون يراقب .

ولهذا قالت طائفة من الصحابة -رضي اهلل ع هم" :-إن نول عمم ُيرفع من ال اس الخشوع"(ٖٓ).
(ٖٔ).
ويقول ابن مسمود ":إن نقواماً يقر ون القرن ال يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القمب فرسخ في فع"
فالشأن كم في نن المبد يستدل بالممم عما رب فيمرف

في

فهن لم يورث ذلك فد حاجدة لهدذا الممدم وال لقطدع الزمدان

ولهذا يقول سفيان الثور -رحم اهلل" :-كان يقال الممما ث ثة :عالم باهلل يخشدا اهلل لديس بمدالم بدأمر اهلل

وعالم باهلل عالم بدأمر اهلل يخشدا اهلل فدذاك المدالم الكامدل وعدالم بدأمر اهلل لديس بالمدالم بداهلل ال يخشدا اهلل فدذاك

المالم الفاجر"

(ٕٖ)

وكان ممرو

وقد سبق ما يشير إلا ذا المم ا.

الكرخي فيما قل ع اإلمام نحمد -رحم اهلل -يقول" :نصل الممم خشية اهلل –عز وجل".

ددذا نصددل الممددم ومددن فات د

(ٖٖ)

ددذا الممددم ال ددافع وقددع فددي ا ربددع الت دي اسددتماذ م هددا ال بددي-صددما اهلل عمي د وسددمم-

وصدار عممد وبدداال وحجدة عميد

فمدم ي تفدع بد ؛

حرصاً ولها طمباً ولم ُيسمع دعاؤه لمدم امتثالد
جل ج ل .

د لددم يخشدع قمبد

ولدم تشدبع فسد مدن الددد يا بدل ازداد عميهددا

وامدر اهلل –تبدارك وتمدالا-؛ و د لدم يجت دب مسداخط الدرب -

ويكفي نن اهلل –عز وجل -ذم ن ل الكتاب بسبب قسوة قموبهم و ها ا نن تشدب بهدم فدي ذلدك فقدالَ { :وََل َي ُكوُنووا
ال عمَ ْي ِهم ْاْلَم ُا فَقَس ْت ُقمُوبهم و َك ِثير ِم ْنهم فَ ِ
ين أُوتُوا ا ْل ِكتَ ِ
ون} [الحديد]ٔٙ :
اسقُ َ
َكالَِّذ َ
َ
َ
ُ ُْ َ ٌ ُْ
اَّ م ْن قَ ْب ُل فَطَ َ َ ُ َ
واهم وجع ْم َنووا ُقمُوووبهم قَ ِ
ِ
ِ
اسو َوي ً
وبددين سددبب ددذه القسددوة التددي وقمددت لهدؤال وذلددك بقولد { :فَ ِب َمووا َن ْقضو ِه ْم ميثَوواقَ ُه ْم لَ َع َّنو ُ ْ َ َ َ
َ ُْ
ون ا ْل َكمِم ع ْن مو ِ
اض ِوع ِه} [المائددة ]ٖٔ :فدأخبر نن سدبب قسدوة القمدوب كدان عقوبدة لهدم جد از وفاقداً عمدا قدض
ُي َاِّرفُ َ
َ َ ََ

الميثاق وتحري

الكمم عن مواضم

سوا كان ذا التحري

بتحري

ا لفاظ نو كان بتحري

الممدا ي فالدذ

يغيدر ويبددل ويضدمل ال داس بالفُتيدا ويصددور لهدم الباطدل حقًّدا ويصدور لهددم الحدق بداط ً ويددلّس عمديهم ويكددتم
الحق الذ نوجب اهلل –عز وجل -عمي نن يشهد ب ويكون نصم نبكم في حال تكون ا مة نحوج ما تكدون إليد
فيها

ذا عمم لم ي فم

وعمم حجة عمي

إال نن يتدارك اهلل –عز وجل -برحمة م

وتوبة ومثل ؤال كما

يقول الحافظ ابن رجب -رحم اهلل" :-يدذمون مدن رزقد اهلل –عدز وجدل -عممداً يخشدع بد قمبد

وتددمع بد عي د "
والممددوم ال ارسددخة

الوعداظ و ددم ن ددل الحقددائق والممددار
صداص و ّ
ولربمددا عددابوه وا تقصددوه ولمددزوه بأ د مددن الق ّ
فالذ يرق ويز د في الد يا ويخشع وي كسدر ع دد م دذا واعدظ ولديس بمدالم ومدا عممدوا نن قسدوة القمدب صدفة
من صفات ب ي إسرائيل التي نوجبت لهدم الممدن والطدرد مدن رحمدة اهلل –تبدارك وتمدالا -وقدد صددق عبدد ا عمدا

ٖٓ  -نخرج الترمذ من قول عبادة بن الصامت -رضي اهلل ع  -نبواب الممم عن رسول اهلل -صما اهلل عمي وسمم -باب ما
جا في ذ اب الممم برقم (ٖ٘ )ٕٙوالطب ار ي في الممجم الكبير من قول شداد بن نوس -رضي اهلل ع  -برقم (٘ )ٚوصحح
ا لبا ي في صحي الجامع برقم (.)ٕ٘ٚٙ
ٖٔ  -نخرج مسمم كتاب المساجد باب ترتيل الق ار ة واجت اب اله ّذ و و اإلفراط في السرعة برقم (٘ٗ.)ٜٔ
ٕٖ  -نخرج الدارمي في مس ده (ٔ )ٖٖٚ/برقم (٘.)ٖٚ
ٖٖ  -جامع المموم والحكم (ٔ.)ٕٙٙ /

التميمي-رحم اهلل -بقول  ":من نوتي من الممم مدا ال يبكيد فخميدق نن ال يكدون نوتدي عممداً ي فمد ؛ ن اهلل –عدز
ون لِ ْاَ ْذقَ ِ
وون
سوج ً
َّاا * َوَيقُولُ َ
ين أُوتُووا ا ْل ِع ْم َوم ِم ْون قَ ْبمِ ِوه إِ َذا ُي ْتمَوى َعمَ ْوي ِه ْم َي ِخ ُّور َ
وجل -مت الممما وق نر{ :إِ َّن الَِّذ َ
وان ُ
ون لِ ْاَ ْذقَ ِ
وعا}(ٖٗ) [اإلس ار ]ٜٔٓ - ٔٓٚ :
يا ُه ْم ُخ ُ
ون َوَي ِز ُ
ان َي ْب ُك َ
ان َو ْع ُا َرِّب َنا لَ َم َْ ُعوًَل * َوَي ِخ ُّر َ
س ْب َاا َن َرِّب َنا إِ ْن َك َ
ش ً
ُ
ِ
ِ
ير} [البقرة" :]ٕٜٙ :بمغ ا نن الحكمة
ت ا ْلا ْك َم َ فَقَ ْا أُوِت َأ َخ ْي ًار َكث ًا
الوراق يقول في قول تمالاَ { :و َم ْن ُي ْؤ َ
وكان مطر ّ
خشية اهلل والممم ب " (ٖ٘) وكذا قال يحيا بن كثير-رحم اهلل :-المالم من خشي اهلل وخشية اهلل الورع"(.)ٖٙ
فهذن نول سمة من سمات ن د يدورث الخشدية والتمظديم لمممبدود -جدل ج لد  -بخد

صدداحب ز دواً وفخد اًر وخددي
ومماراة لمسفها

غيدر ال دافع فه د يكسدب

وطمبداً لمممددو والرفمدة فددي الددد يا والت ددافس عمددا حطامهددا ويزيددده مبا دداة لممممددا

ويطمب وجوه ال اس ونن ت صر إلي

صفة المالمين المموم ال افمة.

ما وص

فهذا ال شك ن بخ

اهلل –عز وجل -من

يقددول ابددن مسددمود -رض ددي اهلل ع د " :-مددن طم ددب الممددم رب دع دخ ددل ال ددار؛ ليبددا ي بدد المممددا

السفها

نو ليصر وجوه ال اس إلي

وكان يقدال :تمممدوا الممدم وا تفمدوا بد

()ٖٛ

نو ليأخذ ب من ا م ار "(.)ٖٚ

ال تمممدوه لتتجممدوا بد

نو ليمددار بد د

فه د يوشدك إن طدال بكدم عمدر نن يتجمدل ذو الممدم

ن  :ال يممل و بالممم وال يدرس ال ي فدع ال داس ولكدن اتخدذ دذا الممدم

الب ّزة ببزت "
بممم كما يتجمل ذو َ
يبج دل وُيجددل ويمظد ّدم فيحصددل ل د بددذلك مددن
فيقد ّددم و ّ
حميددة يت دزين بهددا فددي صدددور المجددالس وفددي الم اسددبات ُ
تحصيل رغبات شي كثير لو ُبذلت بد ا مدوال لكدان غيدر مكداف لهدا صدار الممدم َبد ّزة وزي دة وحميدة ع دد كثيدر
من ؤال ال اس وال اس ال ي تفمون من عمم بشي .
الثا ي من سمات ذا الممم ال افع :ن يورث الممل

ع  " :-تممموا فهذا عممتم فاعمموا"(.)ٖٜ

ل يراد الممدم إال لمممدل؟ كمدا قدال ابدن مسدمود -رضدي اهلل

وكددان الشددمبي يقددول" :إ مددا كددان ُيطمددب ددذا الممددم ِم دن ِقبددل مددن اجتممددت في د خصددمتان :المقددل وال سددك -يم ددي:
فمدم يطمبد وان
المبادة -عاقل وع ده تمبد فهن كان اس ًكا ولم يكن عاق قال :دذا نمدر ال ي الد إال المقد
دت نن يكددون
كدان عداق ً ولدم يكدن اسددكاً قدال :دذا نمدر ال ي الد إال ال ّسداك فمدم يطمبد يقددول الشدمبي" :ولقدد ر ب ُ
يطمب اليوم من ليست في واحدة م هما ال عقل وال سك"(ٓٗ) سأل اهلل المافية.
ٖٗ  -مس د الدارمي (ٔ )ٖٖ٘/برقم (.)ٕٜٜ
ٖ٘  -تفسير ابن نبا حاتم (ٕ.)ٖٖ٘/

 - ٖٙالدر الم ثور في التفسير بالمأثور (ٕٔ.)ٕٛٓ/
 - ٖٚنخرج الدارمي في مس ده (ٔ )ٖٚ٘/برقم (.)ٖٜٚ
 - ٖٛالمصدر السابق (ٔ )ٖٚٙ/برقم (ٔ.)ٖٛ
 - ٖٜنخرج الدارمي في س
نبي شيبة في المص
الممم وفضم

برقم ( )ٖٚٛوقال محقق حسين سميم" :إس اده ضمي

لضم

يزيد بن نبي زياد" ونخرج ابن

برقم ( )ٖٗ٘ٗٚونبو ميم في حمية ا وليا وطبقات ا صفيا (ٔ )ٖٔٔ /وابن عبد البر في جامع بيان

برقم (.)ٕٔٙٙ

ٓٗ  -نخرج نبو ميم في حمية ا وليا وطبقات ا صفيا (ٗ )ٖٕٖ /والدارمي في س
سميم" :إس اده صحي ".

برقم (ٖ )ٖٛوقال محقق حسين

والحسددن يقددول :كددان الرجددل إذا طمددب الممددم لددم يمبددث نن ُيدري ذلددك فددي بصدره وتخشددم
وز ده يظهر نثر ذا الممم عمي .
ولهذا كا وا إذا جا الراو

نو المالم ي ظرون إلا ص ت نوالً فهن وجدو ا ص ة يتبع فيها الس ة ويقيم نركا ها

وشروطها وواجباتها قبموا م

إلا ك م

ولسددا

ويددده وصد ت

واستمموا إلي

وان وجدوه يصمي ص ة كيفما اتفق لم يأخذوا ع

فالممم إن كان من غير عمل ال خير في

الممدم يهتد

ولم يستمموا

بالممدل فدهن نجابد واال ارتحدل يقدول الز در :

"إن لمممم غوائل فمن غوائم نن ُيترك الممل ب حتا يذ ب ويكون ذلك سبباً ل سيا ".
و ذا نبو ق بة يقول لتمميذه نيوب السختيا ي ":إذا نحدث اهلل لدك عممداً فأحددث لد عبدادة " يربدون ت ميدذ م عمدا

ذا ال االستكثار من المسائل وحفظ ا دلة وا مدا الممدل بهدذا الممدم يقدول" :وال يكدون مدك نن تح ّددث بد "(ٔٗ).
والثور ُيسأل ذا السؤال الذ لطالما سمم اه :كي جمع بين الممم والممل؟ نيهمدا نحدب إليدك الممدم نو الممدل؟

فقال" :إ ما يراد الممم لمممل ف تدع طمب الممم لمممل وال تدع الممل لطمب الممم"(ٕٗ).

نما نن يكون طالب الممدم جافًّدا قميدل الممدل ممرضداً غداف ً فهدذا نمدر ال يميدق
اعمل وتممم واعمل بما عممت ّ
فكا وا يتمممون ويمممون بما عمموا.

دت بد
ت حديثاً عن ال بي-صما اهلل عمي وسمم -إال وقدد عمم ُ
ولهذا كان اإلمام نحمد -رحم اهلل -يقول" :ما كتب ُ
وكددم يحفددظ اإلمددام نحمددد مددن ا حاديددث! حددن حفددظ نحاديددث قميم دة لكددن سددل فسددك ددل عممددت بهددا جميمددا؟

الجواب :ال إال من رحم اهلل –عدز وجدل -فهدؤال يحفظدون نعدداداً كبيدرة مدن ا حاديدث مئدات ا لدو

ويمممدون

دار
بهددا يقددول" :حتددا مددر بددي الحددديث نن ال بددي-صددما اهلل عمي د وسددمم -احددتجم ونعطددا نبددا طيبددة الحجددام دي د اً
(ٖٗ)

إلا ذا الحد! بمغ نن ال بي -صما اهلل عمي وسمم -اختفا في الغدار

فاحتجمت ونعطيت الحجام دي ا ار"ً.
ُ
فاختفا االمام نحمدد ث ثدة نيدام وبمغد نن ال بدي تس ّدري فتس ّدري االمدام نحمدد وطمدب مدن المدروذ نن يشدتر لد
جارية؛ ليقتد بال بي-صما اهلل عمي وسمم وما ب حب ال سا .

و ددذا الثددور يقددول" :المممددا إذا عمم دوا عمم دوا فددهذا عمم دوا ُش دغموا فددهذا ُش دغموا فُقدددوا فددهذا فقدددوا طمب دوا فددهذا طُمب دوا
ربوا"(ٗٗ).
ويقددول حبيددب القيسددي" :كددان يقددال :مددا نحسددن اإليمددان ويزي د الممددم ومددا نحسددن الممددم ويزي د الممددل ومددا نحسددن

الممل ويزي الرفق وما نضي

شي إلا شي مثل حمم إلا عمم"(٘ٗ).

وجا رجل إلدا اإلمدام نحمدد ليمدة فبدات ع دده فاإلمدام نحمدد لمدا رني دذا مدن طد ب الممدم وضدع ع دده إ دا فيد

ما ؛ من نجل ن إذا قام من الميل يتوضأ ثم يصمي ما شا اهلل ل نن يصمي من الميل فمما جدا ه اإلمدام نحمدد
ٔٗ  -نخرج ابن عبد البر في جامع بيان الممم وفضم (ٔ )ٙ٘ٗ /برقم (ٖٗٔٔ).
ٕٗ  -حمية ا وليا (.)ٕٔ/ٚ
ٖٗ  -سير نع م ال ب

(ٔٔ.)ٕٖٔ/

ٗٗ  -نخرج نبو ميم في حمية ا وليا وطبقات ا صفيا (٘ )ٕٖ٘ /وابن عبد البر في جامع بيان الممم وفضم (ٔ)ٚٓٓ /
برقم (.)ٕٜٔٗ
٘ٗ  -نخرج ابن المقرئ في ممجم (ص )ٖٗٔ :برقم (.)ٔٔٔٚ

في وقت ص ة الفجر وجد نن الرجل ائم ونن المدا لدم يتغيدر! فتمجدب اإلمدام نحمدد وقدال" :سدبحان اهلل! رجدل
يطمب الممم وال يكون ل ورد بالميل!"(.)ٗٙ

ويقول ابن عيي ة " :إذا كان هار هار سفي

وليمي ليل جا ل فما نص ع بالممم الذ كتبت؟"(.)ٗٚ

قد تجد اإل سان ممن يشتغل بالممم نو يدرس في كميدة شدرعية وان ظدرت إلدا واقمد فدي ال هدار وفدي الميدل فهدو

فددي غايددة الس دف

الت زه والذ اب

إمددا الشددتغال بددا مور المحرمددة نو الشددتغال بددا مور المباحددة وعمددا وج د مبددالغ في د كهدمددان
ا و اك من ا مور التي ال تمود عمي ب فع في الد يا وال ب فع في اةخرة.

وما نحسن قول القائل:

حس ِن المم ُل
الممم إن لم َي ُ
اعمل بمممك تغ ْم نيها الرج ُل *** ال ي فع ُ
ين وتقوي اهلل زي تُ **** والمتقون لهم في عممهم شغ ُل
الممم ز ٌ
و ُ

المكر ي فع فيها ال وال الحي ُل
وحجة اهلل يا ذا الممم بالغةٌ *** ال
ُ
المهو والجد ُل
تممم الممم واعمل ما استطمت ب *** ال يمهيّك ع
ُ
وعمّم ال اس واقصد فمهم نبداً *** إياك إياك نن يمتادك المم ُل

لل
وعظ نخاك برفق ع د زلت *** فالرفق َيمط من يمتاده الز ُ
وان تكن بين قوم ال خ ق لهم *** ف ْأ ُمر عميهم بممرو إذا جهموا
فهن عصوك فراجمهم ب ضجر *** واصبر وصابر وال يحز ك ما فمموا
فكل شاة برجميها مممقةٌ

*** عميك فسك إن جاروا وان عدلوا

وكددذلك نيض داً الددذ لددم ي تفددع بممم د مددن ددذه الحيثيددة تجددد ن د قددد نعددرض عددن الممددل الددذ

الشارع بد

وكمفد

()ٗٛ

ددو بصدددده وطالب د

واشدتغل بدأمر خدر ال يمدود عميد ب فدع اشدتغل بالجددل وبالقيدل والقدال والخصدومات يجمدس

الواحد ليمدة كاممدة يدردد فيهدا ك مداً مممدوالً ولدو جممتد لربمدا كفدا بد دقدائق نن ُيفهدم ولكد هم يتجدادلون مدن غيدر
خمفية عممية ومن غير ممرفة بطرق االستدالل.
وقد سممت نن بمض الشباب لربما جمسوا إلا نذان الفجر ليمة كاممة ي اقشون ل االستياك باليد اليسري نو اليد

ثقدل عمديهم الممدل فا شدغموا بالجددل بالقيدل والقدال كدان ا حدري نن يصدموا لديمهم ونن يتقربدوا إلدا
اليم ا؟ فهؤال ُ

اهلل –عز وجل -ولك لما ثقل عميهم ذلك اشتغموا بمثل ذه ا مور تُري كم تحتاج ذه المسألة من مثل ؤال
الشددباب و ددم ط د ب فددي كميددة كددم تحتدداج ددذه المسددألة فددي عددرض ندلتهددا وم اقشددة ك د م المممددا فيهددا؟ عشددر
دقائق؟ ربع ساعة؟.

وقددد ذكددرت لكددم نن الممددم يبددين بطريقددة قريبددة سددهمة قريبددة المأخ دذ دون الحاجددة إلددا تكثيددر لمقددول وتمطدديط

وتطويل لمك م وقد جا من حديث نبي نمامة مرفوعاً إلا ال بي-صما اهلل عمي وسمم -ن قال(( :ما ضد ّل قدوم
ضربوا لَ َك إََِّل ج َاًَل ب ْل ُهم قَوم َخ ِ
ون} [الزخر .)ٜٗ(]٘ٛ :
َ ُم َ
بمد دي إال نوتوا الجدل)) ثم ق نرَ { :ما َ َ ُ ُ
َ َ ْ ٌْ
 - ٗٙسير نع م ال ب

(ٔٔ.)ٕٜٛ/

 - ٗٚحمية ا وليا (.)ٕٚٔ/ٚ
 - ٗٛرسالة ذم من ال يممل بممم البن عساكر (ٔ.)ٕٓٙ/

ولهذا يقول بمض السم

كممرو

الكرخي" :إذا نراد اهلل بمبد خي اًر فت ل باب الممل ونغمق ع د بداب الجددل

شر نغمق ع باب الممل وفت ل باب الجدل" (ٓ٘).
واذا نراد اهلل بمبد ًّا

وقيل لمالك :الرجدل يكدون عالمداً بالسد ن يجدادل ع هدا؟ قدال" :ال ولكدن يخبدر بالسد ة فدهن قُبدل م د
وك ددان يق ددول" :المد د ار والج دددال ف ددي المم ددم ي ددذ ب ب ددور المم ددم" ويق ددول" :المد د ار ف ددي المم ددم يقسد دي القم ددب وي ددورث

الضغن"

(ٔ٘)

واال سدكت"

و ذا اب ار يم ال خمي -من عمما التابمين -يقول" :ما خاصمت قط" (ٕ٘).

ويقول عبد الكريم الجزر " :ما خاصم وِرعٌ قط"(ٖ٘).
سممت الم ار فأقصر" (ٗ٘) إذا سدممت المد ار
ويقول عمر بن عبد المزيز" :إذا
َ

دادلين يريددد نن يقددرر قولد
الددذ ال يددورث تيجددة فكددل واحددد مدن المتجد َ
لتضييع الزمان في .

يم دي :إذا سدممت الجددل المقديم

ويحقددق نريد

فهددذا ال حاجددة لم اقشددت
فتركد

وال

فدهن اهلل

ومثل ذا :اإل سان الذ نعدرض عدن الممدل جد از ً وفاقداً؛ ن مدن كمفد اهلل –عدز وجدل -بشدي
در يشددتغل بد ممدا يضدره كمددا قددال اهلل –عددز وجدل -لب ددي إسدرائيل حي مددا ن دزل عمدديهم المددن والسددموي قددالوا
يورثد نمد ًا
وام و ِ
ٍ
أ ِم ْون
وااعُ لَ َنوا َرب َ
اا ٍوا فَ ْ
وت ْاْل َْر ُ
َّوك ُي ْخ ِور ْج لَ َنوا ِم َّموا تُْن ِب ُ
لموسا -صما اهلل عميد وسدمم{ :-لَ ْون َن ْ
َو ِب َر َعمَوى طَ َع َ
ِ
َّ ِ
ِ
ون الَِّذي ُه َو أ َْا َنى ِبالَِّذي ُه َو َخ ْيٌر} [البقرة ]ٙٔ :استبدلوا المن
َمِ َها قَ َ
ستَ ْب ِالُ َ
ال أَتَ ْ
َب ْقم َها َوِقثاز َها َوفُو ِم َها َو َع َاس َها َوَب َ
والسددموي الددذ يخرج د اهلل –عددز وجددل -لهددم ويت ددزل عمدديهم مددن غيددر كددد وال تمددب و ددو مددن نجددود المطمومددات
اسددتبدلوه بددالثوم والبصددل والبقددول و كددذا حي مددا ُيكمَّ د اإل سددان بالممددل فيتشدداغل ع د وي صددر عددن المم دل
ب ددأمور تضد دره م ددن الج دددل و ِ
المد د ار وتض ددييع الزم ددان ب ددأمور ال تم ددود عميد د إال بالض ددرر وم ددن ذل ددك ن د د ي ش ددغل
با غاليط والمسائل المتكمفة ويتتبع ذلك.

قددد كددان السددم

يكر ددون ددذا نشددد الك ار يددة اإلمددام مالددك -رحم د اهلل -جددا ه رجددل فسددأل عددن رجددل وطددأ عمددا

دجاجة ميتة فخرجت م ها بيضة ففقست فما حكم ذا الفدرخ؟! فمدم يكممد اإلمدام مالدك ومدا نجابد

لم تجب ي؟ فقال" :سل عما ت تفع ب
 - ٜٗنخرج الترمذ
ماج

نبواب تفسير القرن عن رسول اهلل -صما اهلل عمي وسمم -باب ومن سورة الزخر

برقم (ٖٕٖ٘) وابن

كتاب الس ة باب اتباع س ة رسول اهلل -صما اهلل عمي وسمم -برقم ( )ٗٛوحس ا لبا ي في صحي ابن ماج

(٘ٗ).
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ماج

وال تسأل تكمفًا"(٘٘).

فقدال :لمداذا

نبواب تفسير القرن عن رسول اهلل -صما اهلل عمي وسمم -باب ومن سورة الزخر

كتاب الس ة باب اتباع س ة رسول اهلل -صما اهلل عمي وسمم -برقم ( )ٗٛوحس

برقم

برقم (ٖٕٖ٘) وابن

ا لبا ي في صحي الترمذ

برقم

(ٖ.)ٕٜ٘
ٔ٘  -جامع المموم والحكم (ٔ.)ٕٕٙ /

ٕ٘  -نخرج ابن بطة في اإلبا ة الكبري (ٕ )ٕ٘ٗ /برقم (ٖٔ.)ٙ
ٖ٘  -نخرج ابن بطة في اإلبا ة الكبري (ٕ )ٕ٘٘ /برقم (ٖٗ )ٙواةجر في الشريمة (ٔ )ٖٗٗ /برقم (ٖٕٔ) والبيهقي في
شمب اإليمان برقم (.)ٕٜٛٔ
ٗ٘  -ذم الك م ون م لمهرو (ٗ.)ٛ٘/
٘٘  -جامع بيان الممم وفضم (ٔ.)ٕٕ٘/

()٘ٙ

و ذا الحسن البصر -رحم اهلل -يقول" :إن شرار عباد اهلل قوم يحبون شرار المسائل ُيممون بها عباد اهلل"
يم ددي :يبحددث عددن المسدائل الغامضددة والشدب والمسددائل الصددمبة جد ًّددا التددي تكددون م غمقددة عمددا الفهددم ويمرضددها

عما ذا والثا ي والثالث والرابع ويختبر نذ ا هم ونفهامهم فيها.
ٍٍخرج عمدي -رضدي اهلل ع د  -يومداً إلدا نصدحاب فقدال" :سدمو ي مدا شدئتم" فقدال لد ابدن ال َكد َّوي :مدا دذا السدواد
الددذ فددي القمددر؟ فقددال" :نعمددا سددأل عددن عميددا "( )٘ٚكددان المفددروض نن يسددأل عددن نشدديا تم ي د مددن الح د ل
والحرام وما إلا ذلك و ُسئل عن مسألة مشابهة فقال لمسائل" :ويمك سل تفقهاً وال تسل تم تاً"(.)٘ٛ
وجا رجل يم عما اإلمام نحمد ويسأل عن بمض المسائل الممقددة الغامضدة فقدال لد اإلمدام نحمدد" :سدل عدن
ما تقول في صائم احتمم؟ فقال الرجل :ال ندر !(.)ٜ٘

الص ة والزكاة شيئاً ت تفع ب
مسائل بسيطة ًّ
جدا مما كم ب ال يمرف
ويمبس عما ال اس

ذا من شرار ال اس.

لكن يمر المسائل الصمبة والشب

الثالث مدن سدمات دذا الممدم ال دافع :ن د يحمدل صداحب عمدا الدورع فدي كدل شدي

ويمرضها عما ذا و ذا و ذا
يورثد خشدية اهلل –عدز وجدل-

كما سبق ومن ثَ ّم فه يتحرز من الوقوع في محارم اهلل –تبارك وتمالا -وارتكاب المحظورات نو ترك ما نمدره
اهلل –تبارك وتمالا -ب فيحتاط ل فس فيترك مدا اشدتب عميد ن د حدرام ويتج بد ويفمدل مدا يشدك فدي ن د يجدب

عميد و كددذا فددي مسددائل الممددم إذا ُسددئل ال يددتكمم مددن غيددر عمددم كددالكثير مددن المامددة وممددن لددم يوفددق مددن طمبددة
الممم بل لربما ُعمّم في المدارس ن إذا سأل التمميذ عن مسألة ال يمرفها ن إذا كان حاذقداً يحسدن الدتخمص فدي

الجواب ال يقول :ال ندر

ولكن يقدول :دذه مسدألة مهمدة ي بغدي عميدك نن تبحثهدا ونن تدأتي ل دا بهدا فدي الددرس

القادم فيشتغل ذا الطالب المسكين ب فس

ويبدن يضرب نخماساً بأسداس كي

يجمع دذه المسدألة ؟ ومدن نيدن
بهدذه

يحصل مصادر ا ومراجمهدا؟ ومدن يسدأل؟ ومدن يرجدع إليد ؟ وذلدك ا سدتاذ البميدد قدد فدر مدن قدول :ال ندر
ّ
الحيمة نو ن يقول :ذه مسألة مهمدة فدذكر ي بهدا فدي خدر المحاضدرة يريدد نن ي سدا دذا الطالدب ونن يخدرج
ِ ٍِ ِ
ويم} [يوسد  ]ٚٙ:واهلل –عدز
ذا المممم من ذا المأزق لماذا ال يقول بمل في  :ال نعر { َوفَ ْو َ
ق ُك ِّل ذي ع ْمم َعم ٌ
س ُوزوًَل} [اإلسد ار :
وك ِب ِوه ِع ْم ٌوم إِ َّن َّ
اا ُك ُّول أُولَ ِز َ
س لَ َ
وجل -يقولَ { :وََل تَ ْق ُ
وان َع ْن ُ
َ َور َوا ْلَُ َوؤ َ
وك َك َ
وه َم ْ
الس ْوم َع َوا ْل َب َ
ف َموا لَ ْوي َ
دت عش درين ومائددة مددن نصددحاب رسددول اهلل -صددما اهلل عمي د
 ]ٖٙددذا عبددد الددرحمن بددن نبددي ليمددا يقددول " :ندركد ُ
وسددمم -مددن ا صددار مددا فدديهم مددن نحددد ُيسددأل عدن شددي إال ود نن نخدداه كفدداه وال يحدددث حددديثاً إال وّد نن نخدداه

كفاه"(ٓ.)ٙ

وكان ابن سيرين إذا ُسئل عن شي من الح ل والحرام تغير لو

 - ٘ٙذم الك م ون م لمهرو (ٖ.)ٕٗ/

 - ٘ٚجامع بيان الممم وفضم (ٔ.)ٕٕٗ/
 - ٘ٛالمصدر السابق.
 - ٜ٘نخ ق الممما لآلجر (ٔ.)ٔٔٓ/
ٓ -ٙشرح الس ة لمبغو (ٔ.)ٖٓ٘/
ٔ - ٙحمية ا وليا (ٕ.)ٕٙٗ/

تبدل حتا كأ ليس بالذ كان"(ٔ.)ٙ
و ّ

إن كدان نحدد م ُليسدأل عدن الشدي
ويقول عطا بن السائب:
ُ
"ندركت نقواماً ْ
يتكمم في فُتيا في الح ل والحرام.

فيدتكمم وا د ليرعدد"

(ٕ)ٙ

ي دتفض و دو

ندركت ال اس ممن ندركدت مدن
"ندركت الفقها و م يكر ون نن يجيبوا في المسائل والفُتيا" ويقول" :
ويقول سفيان:
ُ
ُ
الممما والفقها و م يترادون المسائل -ن  :كل واحد يقول :اسأل غير  -يكر دون نن يجيبدوا فيهدا فدهذا نُعفدوا

نحب إليهم"(ٖ.)ٙ
م ها كان ذلك ّ
دألت عمقمددة عددن مسددألة فقددال :ائددت َعبيدددة -يم ددي :السددمما ي -فاسددأل فأتيددت عبيدددة
ويقددول عميددر بددن سددميد" :سد ُ
فقال :ائت عمقمة فقمت :عمقمة نرسم ي إليك فقدال :ائدت مسدروقاً –يم دي :ابدن ا جددع -فاسدأل فأتيدت مسدروقاً

فسألت

فقال :ائت عمقمة فاسأل

فقمت :عمقمة نرسم ي إلا عبيدة وعبيدة نرسم ي إليك فقال :ائدت عبدد الدرحمن

بددن نبددي ليمددا فأتيددت عبددد الددرحمن بددن نبددي ليمددا فسددألت فكر د
(ٗ)ٙ

ثددم رجمدت إلددا عمقمددة فأخبرتد

قددال :كددان يقددال:

ؤال نكابر جبال في الممم وكل واحد يقول :اذ ب إلدا فد ن واسدأل

"نج نر القوم عما الفُتيا ند ا م عمماً"
فمماذا يتحمل اإل سان ذا في رقبت والقضية ليست جمية واضحة بال سبة إلي ؟ ل فكر ا في ذا؟.
ما شا ده من الج ار ة في الحج في كل خيمة ٍ
مفت! ل ذا نمر يوافق ما كان عمي السدم -رضدي اهلل تمدالا

ع هم -الج ار ة عما اهلل -عز وجل -والت افس عما الفُتيا في الحم ت نحيا اً ذا يريد نن يكون دو المتصددر
لمفُتيددا واةخددر يريددد نن يكددون ددو المتصدددر لمفُتيددا ولمدداذا تتحمددل ثددام دؤال جميم داً؟ وكثيددر مددن مسددائل الحددج

فماذا تقول لم اس؟ ل ت قل لهم

الفرعية الجزئية قد ال يوجد فيها ندلة خاصة واضحة صريحة يرتفع بها الخ

ك م ن ل الممم الذين يقمدو هم وان ك ت تمتقد في بمض المسائل خ ف ؟ نم ماذا تص ع؟
(٘)ٙ

نحب نن ُيسأل فميس بأ ل نن ُيسأل"
يقول سفيان الثور -رحم اهلل" :-من ّ
ويقول اب ار يم ال خمي و دو عدالم فقيد فدي زمدان التدابمين يقدول ":واهلل لقدد تكممدت ولدو نجدد ب ًّددا مدا تكممدت وا ّن
زما اً نكون في فقي ن ل الكوفة لزمان سو "( )ٙٙذا يقول اب ار يم ال خمي فماذا يقول غيره؟.
وخرج عمي -رضي اهلل ع  -يوماً عما نصحاب

ال نعمم فقمت :ال نعمم"(.)ٙٚ

و دو يمسد بط د

ويقول ابن مسمود" :نيها ال اس من عمم م كم عمماً فميقل بد
ِعمم المر نن يقول لما ال يممم :اهلل نعمم"(.)ٙٛ

ذه قاعدة.

ويقدول " :يدا برد دا عمدا الكبدد ُسدئمت عمدا

ومدن لدم يممدم فيقدول :ال نعمدم واهلل نعمدم فدهن ِمدن

َج ٍر َو َما أََنا ِم َن ا ْل ُمتَ َكمِّ َِي َن} [ص.]ٛٙ :
َسمَلُ ُك ْم َعمَ ْي ِه ِم ْن أ ْ
وقد قال اهلل تمالاُ { :ق ْل َما أ ْ
ٕ - ٙالفقي والمتفق لمخطيب البغداد (ٕ.)ٗٛ/
ٖ - ٙالمصدر السابق (ٔ.)ٖٗٛ/

ٗ - ٙنخ ق الممما لآلجر (ٔ.)ٔٓٗ/
٘ - ٙجامع بيان الممم وفضم (ٕ.)ٕٛٓ/
 - ٙٙنخرج الدارمي في مس ده (ٔ )ٕٕٛ/برقم (ٕٕٓ).
 - ٙٚالمصدر فس (ٔ )ٕٚٗ/برقم (ٕ.)ٔٛ
 - ٙٛجامع بيان الممم وفضم (ٕ.)ٔٔٔ/

فقددام الرجددل فقددال بمدض نصددحاب ابددن عمددر :نال

وجددا رجددل إلددا ابددن عمددر يسددأل عددن فريضددة فقددال :ال ندر

عن ن شي نخبره؟!(.)ٜٙ

نخبرت الرجل؟ فقال" :ال واهلل ما ندر

وكددان بمضددهم إذا ُسددئل عددن المسددألة التددي لدديس فيهددا ددص فاصددل ال يقددول :ح د ل وح درام وا مددا يقددول :نك دره
يستحبون كذا كا وا يكر ون كذا كما قال إب ار يم بن ند م" :كا وا يكر ون نشيا وال يقولون :حرام"(ٓ.)ٚ

وجدا رجددل إلددا اإلمدام مالددك -رحمد اهلل -يسدأل عددن شددي
ِ
احك ع ي ن ي ال ندر "(ٔ.)ٚ
ن ك ال تدر ؟ قال " :مم

فقدال لد مالددك" :ال ندر

فقدال الرجددل :فددأذكر ع ددك

و قل الشاطبي وكدذلك ابدن عبدد البدر فدي "جدامع بيدان الممدم" ذكدر روايدات كثيدرة ج ًّددا عدن اإلمدام مالدك ن د لربمدا
سئل عن نربمين مسألة وال يجيدب إال عدن مسدألتين نو ثد ث مسدائل ولربمدا جدا ه رجدل مدن مسدافة سدتة نشدهر

ليمرض عمي بمض المسائل وال يجيب
ونما الذ لم يتحقق بالممم ال افع ف

(ٕ)ٚ

جا ذلك في كثير من الروايات و و إمام دار الهجرة.

جده كذلك فهو يتكم

ما ال يممم ويتكمم من غير بر ان ع ده مدن اهلل -

عددز وجددل -يقددول اإلمددام مالددك -رحم د اهلل " :-ندركددت ن ددل ددذه البمدددة -يم ددي :المدي ددة -وا هددم ليكر ددون ددذا
اإلكثار الذ في ال اس اليوم"

(ٖ)ٚ

يريد المسائل.

وكددان يميددب كث درة الك د م والفُتيددا ويقددول" :يددتكمم نحددد م كأ د جم د ٌل ُمغددتمِم يقددول :ددو كددذا
ك م " يم ي :يفتي عن كل مسألة ُيسأل ع ها من المسائل الواضحة والغامضة.

ددو كددذا يه ددر فددي

وح ِم ْون أ َْم ِور
الور ِ
وح ُق ِول ُّ
سومَلُوَن َك َع ِون ُّ
الور ُ
وكان يكره الجواب فدي كثدرة المسدائل ويقدول :قدال اهلل –عدز وجدلَ { :-وَي ْ
َرِّبأ} [اإلس ار  ]ٛ٘ :فمم يأت من ذلك جواب.
الرابع من سمات ذا الممم ال افع :ن يدل صاحب عما الهرب من الد يا وطمب الرئاسة والشهرة فيتج دب ذلدك

جميمداً ويخددا

مددن عواقب د

ويخشددا نن يكددون تددوقير ال دداس لد

وتمظدديمهم لد

نن يكددون ذلددك اسددتدراجاً وكددان

اإلمام نحمد -رحمد اهلل -يخدا عمدا فسد مدن ُبمدد الصديت والشدهرة وممرفدة ال داس بد
يدعو رب نن ال يكون ل ذكر كان ابن محيريز يقول" :المهم إ ي نسألك ذك اًر خام ً"(ٗ.)ٚ

بدل كدان الواحدد مد هم

دي وال ت قصد ا ذاك ع ددك شديًئا"
ويقول سفيان ":كان رجل من ا صار يقول" :المهم ذك اً
در خدام ً لدي ولب ّ
يسأل رب نن تسمط عمي ا ضوا ونن يكون شهي اًر يمرف القريب والبميد.
ونما الخميل بن نحمد اإلمام الممرو

في المغة فكان من دعائ " :المهم اجمم ي ع دك مدن نرفدع خمقدك واجمم دي

في فسي من نوضع خمقك واجمم ي ع د ال اس من نوسط خمقك"(.)ٚٙ
 - ٜٙنخ ق الممما لآلجر (ٔ.)ٔٔٗ/
ٓ - ٚجامع المموم والحكم

(٘)ٚ

ال

(ٔ.)ٕٛٓ/

 - 71نخ ق الممما لآلجر (ٔ.)ٔٔ٘/
ٕ - ٚالموافقات (٘.)ٖٕٙ/
ٖ - ٚجامع بيان الممم وفضم (ٕ.)ٕٛٓ/
ٗ - ٚصفة الصفوة (ٗ.)ٕٓٚ/
٘ - ٚالتواضع والخمول البن نبي الد يا (ٔ.)ٗٙ/

و و في حال من الغم والحزن وكان ذا و الغالب عما اإلمام نحمد -رحمد اهلل-

دخل عم اإلمام نحمد عمي

فقال ل " :ما ذا الحزن؟ ما ذا الغم؟ فرفع رنس

وقال" :يا عم طوبا لمن نخمل اهلل ذكره"(.)ٚٚ

وكا وا يوصون بذلك كما نوصا ابن محيريز رج سأل في السفر نن يوصي بوصية قبل نن يفارق قال" :إن

استطمت نن تَمر وال تُمر وتَمشي وال ُيمشا إليك وتَسأل وال تُسأل فافمل"(.)ٚٛ
وكا وا يكر ون الشهرة غاية الك ار ة حتا قال إب ار يم بن ند م" :ما صدق اهلل عبد نحب الشهرة"(.)ٜٚ
ويقول بشر بن الحارث" :ال نعمم رج نحب نن ُيمر إال ذ ب دي
ويقول" :ال يجد ح وة اةخرة رجل يحب نن يمرف ال اس"(ٔ.)ٛ

(ٓ)ٛ

وافتض "

سأل اهلل المافية.

والمجيب نن الثور -رحم اهلل -و دو مدن دو فدي الممدم والحفدظ واإلمامدة والدورع؟ كدان يقدول" :وجددت قمبدي
(ٕ)ٛ

يم ي :عميهم نكسدية غميظدة مدا يمرفدون سدفيان

يصم بمكة والمدي ة مع قوم غربا نصحاب ُبتوت وع ا "
الثددور فددهذا جددا ممهددم يظ و د رج د مددن ا ع دراب نو مددن الباديددة نو مددن ع دوام ال دداس فيقددول" :قمبددي يصددم

اك" نن نجمس ممهم ال تقدير وال توقير وال تقدديم فدي المجدالس وال توسديع فدي الطريدق وال خدمدة وال غيدر

ذلك نعيش كما يميشون كل كسرة ونجمس عما التراب دون نن يمرف ي نحد.
يقددول :قمبددي يصددم
ونكرموه وعظموه

دداك ال يصددم فددي ا مدداكن التددي إذا شددا دوه فيهددا قددالوا :جددا سددفيان وسددموا ل د الطريددق

ذه ٍ
ممان تحتاج نن تأممها.

حتا إن اإلمام نحمد -رحم اهلل -كان يقول" :نريد نن نكون ِ
بشمب بمكة؛ حتا ال نُعر

نتم ا الموت صباحاً ومسا ً"(ٖ.)ٛ

قدد ُبميدت بالشدهرة إ دي

غيره"(ٗ.)ٛ
نما ُمورق المجمي فكان يقول" :ما نحب نن يمرف ي بطاعت
وّ
ُ
المبداد
ولما قدم ابن المبارك إلا المصيصة سأل عن رجل يقال لد  :محمدد بدن يوسد ا صدبها ي ال از دد مدن ّ
والز اد فما عرف نحد فما توصل إلي إال بصموبة فمما لقي قالِ " :من فضمك ن ال يمرفك نحد"(٘.)ٛ

ذه م قبدة ع دد ابدن المبدارك ونمدا نيدوب السدختيا ي اإلمدام المدالم الكبيدر المابدد فكدان يقدول" :مدا صددق عبدد إال

سره نال ُيشمر بمكا "
ّ

()ٛٙ

و كان خالد بن ممدان الك عي إذا كثرت حمقت قام مخافة الشهرة.

 - ٚٙالمصدر السابق.
 - ٚٚطبقات الح ابمة (ٔ.)ٔٓ/
 - ٚٛسير نع م ال ب

(ٖ.)ٔٔٙ/

 - ٜٚحمية ا وليا (.)ٖٔ/ٛ
ٓ - ٛالمصدر السابق (.)ٖٖٗ /ٛ
ٔ - ٛالمصدر فس .

ٕ - ٛالتواضع والخمول البن نبي الد يا (ص.)ٗٚ :
ٖ - ٛسير نع م ال ب

(ٔٔ .)ٕٔٙ/

ٗ - ٛالتواضع والخمول (ص.)ٗٚ:
٘ - ٛحمية ا وليا (.)ٕٕٙ/ٛ
 - ٛٙصفة الصفوة (ٖ.)ٕٜٗ/

وكان نبو المالية إذا جمس إلي جماعة كثيرة نكثر من ث ثة قام.

وسأل نبو بكر بن عياش ا عمش :كم رنيت نكثر ما رنيت ع د إب ار يم ال خمي؟ قال" :نربمة خمسة"(.)ٛٚ

وكان نبو بكر بن عياش يقول" :ما رنيت ع د حبيب بن نبي ثابت ث ثة قط في دروسهم"(.)ٛٛ

فهل طالب الممم يستحضر ذا المم ا ويمطي درساً ولدو لدم يحضدر لد إال واحدد؟ لمداذا يغضدب اإل سدان نحيا داً

إذا لددم يحضددر لد مئددات فددي درس عممددي لمدداذا؟ ددذا اإل سددان الواحددد ي تفددع بددك وي قددل عممددك وتددذاكر ن ددت ددذا

الممددم وال ت تشددر نخطدداؤك وال يصدديبك م دن الممددل وا دوا
تجمهددر ال دداس عمددا حضددور دروس د

وا م دراض والز ددو والكبددر والريددا مددا يمتددر َم دن

فهددذا ندعددا إلددا سد مة القمددب وتددؤجر ن ددت عمددا ددذا الممددل وتكددون مددن

جممة من يبذلون الممم ويبمغون عن اهلل -عز وجل -فالمقصود يحصل مع قمة التبمات وا ضرار فأ غ يمة
نعظم من ذا؟.

نيوب السختيا ي كان يقول لسميد بن نبي إياس" :إ ي نخا

نال تكون الممرفة نبقت ع د اهلل حس ة"(.)ٜٛ

يقول :ن ا صرت إ ساًا ممروفاً نخشا نن تكون ذه الممرفة لدم تُبد ِ
ديئا "إ دي مدر
ق لدي ع دد اهلل –عدز وجدل -ش ً
بالمجمس فأسمم عميهم وما نري نن فديهم نح ًددا يمرف دي فيدردون عمدي ويسدألو ي مسدألة كدأ هم قدد عرفدو ي جميمداً

(ٓ)ٜ
لمدا يمدر ويددردون عميد السد م ويسددألو عددن مسددألة و ددذا يم ددي ن هددم قددد
فددأ خيددر مددع ددذا؟"
ددو يتضددايق ّ
عرفدوا ن د نيددوب السدختيا ي وكدان إذا مددر بمجمدس فسددمم ردوا ًّ
دديدا فكدان يقددول" :كدأن ذلدك قمددة كدأن ذلددك
ردا ش ً

قمة".

وخرج في سفر فتبم اس كثير فقال" :لوال ن ي نعمدم نن اهلل –عدز وجدل -يممدم مدن قمبدي ن دي لهدذا كداره لخشديت

المقت من اهلل –عز وجل."-

ونمدا بشددر بددن الحدارث فكددان يقددول" :إ مددا ُيدراد مددن الممددم الممددل اسدمع وتممّدم واعمددم وعمدم وا درب نلددم تد َدر إلددا
سفيان الثور كي طمب الممم فممِم وعمّم و رب؟" (ٔ.)ٜ

و كذا الممم إ ما يدل عما الهرب عن الد يا ليس عما طمبها ال تدري طالدب الممدم ع دد التجدار والكبد ار

يغشدا

مجالسهم و و دائم الحضور ع د م.

قال رجل لبشر بن الحارث" :نوص ي قال :نخمل ذكرك ونطب مطممك" (ٕ.)ٜ

وقال عطا بن مسمم" :ك ت ونبو إسحاق ذات ليمة ع د سفيان و و مضطجع فرفع رنس إلا نبدي إسدحاق فقدال:

"إياك والشهرة"(ٖ.)ٜ

 - ٛٚالتواضع والخمول (ص.)ٖٚ:
 - ٛٛالمصدر السابق.

 - ٜٛالمصدر السابق (ص )ٛٔ :برقم (.)٘ٙ
ٓ - ٜالمصدر السابق (ص.)ٛٓ :
ٔ - ٜجامع بيان الممم وفضم (ٕ.)ٜٔ/
ٕ - ٜالورع البن نبي الد يا (ٔ.)ٛٛ/
ٖ - ٜالتواضع والخمول (ص.)ٜٗ:

فسدهم حداالً وال مقامداً ويكر دون بقمدوبهم المددح والتزكيدة واإلطد ار كمدا

و ؤال نصحاب ذه السمة ال يدرون

قال الحسن" :إ ما الفقي  :ال از د في الد يا الراغب في اةخرة البصير بدي
وفي بمض الروايات ع " :الذ ال يحسد من فوق

وال يسخر ممن دو

ويقددول الددذ بي" :كددم مددن رجددل طددق بددالحق ونمددر بددالممرو

لمرئاسة الدي ية" (.)ٜٙ

المواظب عما عبادة رب "(ٗ.)ٜ

وال يأخذ عما عمم عمّم اهلل نج اًر"(٘.)ٜ

فيسددمط اهلل عمي د مددن يؤذي د لسددو قصددده وحب د

فهذا دا خفي فمن طمب الممم لمممل كسره الممم وبكا عما فس .
وكان بمض السم

يقول" :ي بغي لممالم نن يضع التراب عما رنس تواضماً لرب "

()ٜٚ

وممرفة ب ازداد م خشية ومحبة وازداد ل ذال وا كسا اًر.

خرج ابن مسمود ذات يوم من م زل

عمي بابي ما تبم ي م كم رج ن"(.)ٜٛ

فه كمما ازداد عممداً بربد

فاتبم ال اس فالتفت إليهم فقال :ع َم تتبمو ي؟ واهلل لو تمممون ما نغمدق

إن خفق ال مل خم الرجل ق ّل ما ُيمبث قموب الحمقا"(.)ٜٜ
وكان الحسن يقولّ " :
وخددرج ذات يددوم فاتبم د قددوم فالتفددت إلدديهم فقددال " :ددل لكددم مددن حاجددة؟ واال فمددا عسددا نن ُيبق دي ددذا مددن قمددب
المؤمن؟" (ٓٓٔ).
وا مر كما قيل :يكفي من الق دة ما نحاط بدالم ق ف سدأل اهلل –عدز وجدل -نن يبدارك ل دا ولكدم بمدا سدمم اه ونن

يجمم ا واياكم داة مهتدين وصما اهلل عما سيد ا محمد وعما ل وصحب نجممين.

ٗ - ٜحمية ا وليا (ٕ.)ٔٗٚ/
٘ - ٜبيان فضل عمم السم
 - ٜٙسير نع م ال ب

عما عمم الخم

(ص ٛ :بترقيم الشاممة ليا).

(.)ٜٕٔ/ٔٛ

 - 97طبقات الح ابمة (ٕ.)ٔ٘ٔ/

 - ٜٛنخرج الدارمي في مس ده (ٔ )ٗ٘ٔ/رقم ( )ٜ٘ٗوابن و ب في الجامع (ص )ٚٓ :برقم ( )ٕٜوابن نبي الد يا في
التواضع والخمول (ص )ٚٛ :برقم (ٕ٘).
 - ٜٜالتواضع والخمول (ص.)ٚٛ :
ٓٓٔ  -المصدر السابق.

