
  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 سمات العمم النافع

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

صددددحب  و  عمدددا  لدددد و   ي دددا محمددددد ب المرسددددمين و  السدددد م عمدددا نشددددر  ا  بيدددا و  الصددد ةو  الحمدددد هلل رب المددددالمين 
 نما بمد:  نجممين

ياكم و  نن يجمل اجتماع ا -جلو  عز–ف سأل اهلل  نن ال و   ا بمده تفرقًا ممصومًا يجمل تفرقنن و  مرحومًا اجتماعًا ا 
 ال محرومًا.و   شقيًّا ال مم او   ي ايجمل ف

فمدو حال من ا حدوال نن يوصد  بأضدداد ا  يدلك عما شرفها نن نحدًا من ال اس ال يرضا ب  الممم صفة شريفة
لدذ  يرضدا بهدذا الوصد  الدن و   لغضدب: يدا جا دل  لدو قمدت لد   قمدت  حدد مدن ال داس مهمدا كدان جهمد  متجدذراً 

 لو لم يكن متحققًا بالممم.و   ل فس دل ذلك عما نن الجهل ال يرضاه نحد ف   سبت  إلي 
نن  شري  طموبٍ يكفيك من مو   ستدل بها عما شرف  و ند ا ا دلة التي يُ و  م زلت  و   هذا يدل عما مكا ة المممف

 بهذه المثابة من القوة في الحجة.  فشر و   ستدل بها عما م زلت التي يُ نن يكون ند ا ا دلة يكون بهذه المثابة  
   فضً  عن اإل سان.بها عما شرف  نن الحيوان يشُر  ب ا ا دلة التي يمكن نن يستدل  من ندو 

 ؟{َأْمَسْكَن َعَمْيُكمْ َوَما َعمَّْمُتْم ِمَن اْلَجَواِرِح ُمَكمِِّبيَن ُتَعمُِّموَنُهنَّ ِممَّا َعمََّمُكُم المَُّه َفُكُموا ِممَّا } :-جلو  عز-نلم يقل اهلل 
 كا دت ممممدة فه د  يحدل مدا صدادت  و   نإذا اصدطادت لن سدا  الطيدورو   اتفهذه الجدوارح مدن الحيوا د  [ٗ: ]المائدة

ن كا ت غيرو    ة إذا تممدمما في مم اه يكون بهدذه المرتبدو  مب ذا الحيوان الكل  حكم الميتة  و   ممممة فه   يحرم ا 
 مميم لم يحل ما اصطاده.ا من غير تفهن بقيحل صيده  

  فددي كتابدد  -جددلو  عددز–ذكر ددا اهلل   فهددي كثيددرة جدددًّا التددي تدددل عمددا م زلددة الممددم نمددا ا دلددة الواضددحة المشددهورةو 
   و ي مممومة ل ا جميمًا.في س ت  -سممو  صما اهلل عمي -ذكر ا ال بيو 

َيْرَفِع المَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن } :يقلتفاوت رتبتهم  نلم و   مبي ًا تفاضل ن ل اإليمان -جلو  عز-نلم يقل اهلل 
ق مراتدددب سدددائر مين مدددن ن دددل اإليمدددان فدددو دل ذلدددك عمدددا نن مراتدددب المدددالِ فددد  [ٔٔ]المجادلدددة: ؟{ُأوتُووووا اْلِعْموووَم َاَرَجووواتٍ 

 .جلو  عز-ل المراتب المالية ع د اهلل كم ا يريد نن يحصّ و   فهم فوقهم  المؤم ين
 عدز-م زلتد  ع دد اهلل  تممدوارتفدع  و   سدماو   عدن دركاتد و   رتفع عن غمدظ الجهدلاو   ممم تهذبت  فس اإل سان إذا ت

ا  مددا حددديث ا عددن ذلددك الممددم و   عددن شددر  الممددملدديس حددديث ا و   ل الم ددازل الماليددة مددن الج ددةيحّصددو   ترتفددعو  -جددلو 
 كي  تحما ب . ؛الذ   ريد نن  حدد ممالم   ال افع

ال يزيددد صدداحب  إال   تددارة يكددون مددذموماً و   الشددمائلو   لدد   ددذه الفضددائل  حميددداً   شددريفاً  ذلددك نن الممددم تددارة يكددونو 
   وا حرافًا عن الصراط المستقيم.-جلو  عز–بمدًا عن اهلل و   ا حطاطاً 

 جدد ن هدا تدارة تدذكر   فيها الممدم -جلو  عز–الس ة التي يذكر اهلل و   الكتاب و حن إذا تتبم ا ال صوص الواردة في
 تارة تذكره عما سبيل الذم.و   المدح لعما سبيالممم 



  

 ذا و   [ٜ]الزمر: {َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَمُموَن َوالَِّذيَن ََل َيْعَمُمونَ }: -جلو  عز-ن ذكره عما سبيل المدح قول اهلل فمِ 
 .ا المقام يكون مضم ًا مم ا ال في ذا ال وع من االستفهام في مثل  ذو   استفهام

نن  فددي االسددتوا  فددي مثددل  :القاعدددة فددي  ددذا البددابو   الددذين ال يمممددون"و   الددذين يمممددون  ال يسددتو ": ومم ددا اةيددة
ال  :ن  {َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَمُموَن َوالَِّذيَن ََل َيْعَمُموونَ } :فهذا قدال نحوال  و   حمل عما نعم مما ي  ذه المقامات يُ 

 يستوون.
وووَااَُّ اْلَجنَّوووِ  } :ع نخدددري فددي  فدددي االسدددتوا فدددي مواضدد -جدددلو  عددز–كمددا قدددال اهلل  َْ وووَااَُّ النَّووواِر َوَأ َْ ََل َيْسوووَتِوي َأ

ََواِزُزونَ  َااَُّ اْلَجنَِّ  ُهوُم اْل َْ ال و  ال يسدتوون فدي عممهدم و   ن فدي محيدا مال يسدتوو  :فيقدال فدي ذلدك  [ٕٓ]الحشدر: {َأ
ال يسدتوون فدي و   في سير م عما الصراط ال يستوونو    شور مو   ال يستوون في حال بمثهمو   يستوون في مماتهم

ُقووْل َهووْل َيْسووَتِوي الَّووِذيَن َيْعَمُموووَن }  فددي دار كرامتدد  -جددلو  عددز-ال يسددتوون فددي الم ددازل ع ددد اهلل و   حددال الحسدداب
  .[ٜ]الزمر: {َوالَِّذيَن ََل َيْعَمُمونَ 
 الجا ل.و   شتان بين المالمو   ج و  كلال يستوون من 

كمددا  -جددلو  عدز–يقدرب إلددا اهلل  لددذ  ال يسدتو  نصددحاب  مدع غيددر م  دو الممددم ال دافع الددذ والمقصدود بهددذا الممدم ا
كبير ال يدا ي  شر    لك شر ذو   جمل شهادة ن م  بم زلة -تمالاو  تبارك-مما يدل عما ذلك نن اهلل و  سيأتي 

ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو َواْلَمََلِزَكُ  َوُأولُوو َشِهَا المَُّه َأنَُّه }في شهادة عظيمة عما نعظم مشهود بد :  -جلو  عز–نلم يقل اهلل 
نعظدم ذكر شهادة الدذين نوتدوا الممدم عمدا و   شهادة الم ئكةو   فذكر شهادت   [ٛٔ] ل عمران: ؟{اْلِعْمِم َقاِزًما ِباْلِقْسطِ 

 .احد ال شريك ل و  ن اهلل و قضية التوحيد  نو   مشهود ب 
 :جمددل ن مدد   ددم ن ددل الخشددية -جددلو  عددز–اهلل  نكمددا ن  عظددم مكددا تهمو   مين ددذا االقتددران يدددل عمددا م زلددة المددالِ و 
: ال كأ د  يقدول {ِإنََّموا َيْخَشوى المَّوهَ }أسدموب الحصدر ا  بد  بفجد  [ٕٛ]فداطر: {ِإنََّما َيْخَشى المَّوَه ِموْن ِعَبواِاِا اْلُعَمَموا ُ }

 صدما اهلل عميد -كمدا جممد  سدببا لتفضديل  دم   {َمَموا ُ ِإنََّما َيْخَشوى المَّوَه ِموْن ِعَبواِاِا اْلعُ }  الممما يخشا اهلل سوي 
 عما الم ئكة. -سممو 

 عددز-فدداهلل   قددد اتصددفوا بصددفتهمو   حددق ا ب ددا  إن كددا وا عمددا طددريقتهمومممددوم نن الشددر  الددذ  يمحددق اةبددا  يم
َموى اْلَمََلِزَكوِ  َفَقواَل َأْنِبُزووِنأ ِبَمْسوَماِ  }َوَعمََّم آَاَم اْْلَْسَماَ  ُكمََّها ُثمَّ َعَرَضوُهْم عَ عمم  دم ا سما   حيث قدال:  -جلو 

اِاِقينَ  ََ َقواَل َيوا آَاُم َأْنِبوْزُهْم  *َقاُلوا ُسْبَااَنَك ََل ِعْمَم َلَنوا ِإَلَّ َموا َعمَّْمَتَنوا ِإنَّوَك َأْنوَت اْلَعِمويُم اْلَاِكويُم  *َهُؤََلِ  ِإْن ُكْنُتْم 
ْيوََّ السَّوَمَواِت َواْْلَْرِأ َوَأْعَموُم َموا ُتْبوُاوَن َوَموا ُكْنوِبَمْسَماِزِهْم َفَممَّا َأْنَبَمُهْم  َْ ُتْم ِبَمْسَماِزِهْم َقاَل أََلْم َأُقْل َلُكوْم ِإنِّوأ َأْعَموُم 

 دو يددل عمدا شدر  و   رفمدة مرتبتد و  -سدممو  صما اهلل عميد -فدل ذلك عما شر   دم   [ٖٖ-ٖٔ]البقدرة: {َتْكُتُمونَ 
فهددذا   ضددل مددن الم ئكددةال نقصددد بددذلك نن جدد س ب ددي  دم نفو   مددن بددين سددائر الخ ئددقم ددزلتهم و   اةدميددين نيضدداً 

حتداج ال ي ب دي عميد   فدع يو      ال يترتب عمي  عملإ إذ  مذاكرت و   ال حاجة لم اقشت  بحثو  نمر ال طائل تحت  
 نو في  خرت .  إلي  المبد في د ياه
 و الكميم و   -سممو  عمي  صما اهلل-الممم  و الذ  طمب  موسا ذا   اجتمم ا ل رسم صورت    ذا الممم ال افع الذ
م مدع ذلدك ثد ر قددره قدادَ ال يُ مد  مدن الممدوم مدا عمّ و   بك مد و   ت عمدا ال داس برسداال -جلو  عز–الذ  اصطفاه اهلل 

  [ٓٙ]الكهد : {ِضوَأ ُاُقًبواََل َأْبوَرُح َاتَّوى َأْبمُوَم َمْجَموَع اْلَبْاوَرْيِن َأْو َأمْ } :يقدولو   البحدر يخرج مع غ م  إلا شداط 



  

ووا ُعمِّْمووَت ُرْشووًاا} :طدد غايددة التم  فيدد ال لدد  بأسددموب تمطدد فممددا لقددي الخضددر قدد  {َهووْل َأتَِّبُعووَك َعَمووى َأْن ُتَعمَِّمووِن ِممَّ
 .طالبًا لهذا الممم -سممو  هلل عمي صما ا-فخرج موسا  [ٙٙ]الكه :

صما -ن ال بين  كما في حديث جابر بهس اد حسن -سممو   صما اهلل عمي- بي ا  مم ال افع  و الذ  سأل  ذا المو 
 نن يسألوا ربهم نن يمممهم ما ي فمهم.  ذا تمميم لألمة و   (ٔ)((المهم إ ي نسألك عممًا  افماً )): قال -سممو  اهلل عمي 

 عميدد صددما اهلل -  ن دد  -رضددي اهلل تمددالا ع د - ريدرة  يكمددا فدي حددديث نبدد -سددممو  صددما اهلل عميد -وصد  ع دد  
 . (ٕ)(ا(زد ي عممً و   عمم ي ما ي فم يو   المهم ا فم ي بما عممت ي)): كان يدعو رب  -ممسو 

 :فددي بمددض رواياتدد  -الددذ  سددبق-كمددا فددي حددديث جددابر   نمتدد  إلددا سددؤال نرشددد  -سددممو  صددما اهلل عميدد -و ددو 
يداكم عممدًا  افمدًا يقو و  نن يرزق دا -جدلو  عدز–ف سدأل اهلل   (ٖ)))سموا اهلل عممًا  افمدًا(( -بد  امحو   د دا إلدا مرضدات ا 

 .جل ج ل 
 :ذلك ا مور متمددة  و الس ة عما سبيل الذمو   وتارة يذكر الممم في الكتاب

يثقددل و   ير قدد  حمدد ً و   زرًا عميدد و  فصددار ذلددك  لكددن صدداحب  لددم ي تفددع بدد و   نن يكددون الممددم فددي  فسدد   افمدداً  :نولهددا
 جل.و  عز–يكون شهادة عمي  ع د اهلل و   كا م 

ذا  ظر  مثدال فدي الشددة كا مثدال نتجددون ن د  ال يوجدد   فيد  -جدلو  عدز–ا مثدال التدي ذكر دا اهلل و   تم في القر نوا 
نسون مثل يصور حالة اإل سان  ي تمدك ا مثدال التدي ضدربها   ل الممم الذين ال يمممون بمممهم التي ذكرت في ن

 ما عمموا.  ل الممم الذين ال يمممون ب -جلو  عز-اهلل 
إسددرائيل اليهددود  نمددا ا مددة فهددم ب ددومددن ال دداس   وصدد  بدد  رجدد ً و   صدد  بددذلك نمددة مددن ا مددمو  -جددلو  عددز- فدداهلل

كتموا ما ع د م من الممم الذ  كان يجب عميهم نن و   إيا ا -جلو  عز–حي ما تخموا عن ا ما ة التي حمَّمهم اهلل 
  فكتمدوا ذلدك حسددًا مدن -سدممو   عميد صدما اهلل-يشهدون بها عما صدق مدا جدا  بد  ال بدي لوا بمقتضاه بشهادةٍ دْ يُ 

ََارًا} :-جددلو  عددز–فقددال اهلل ع ددد ن فسددهم   مُوووا التَّووْورَاَل ثُوومَّ َلووْم َيْاِمُموَهووا َكَمثَووِل اْلِاَموواِر َيْاِمووُل َأْسوو  {َمثَووُل الَّووِذيَن ُامِّ
ذا تأممدت  دذا المثدل تجدد فيد  مدن صدور الشددةو   -مهم بهدذا المثدل الحمدارمدثّ   [٘]الجممدة: ي يمحقهددم لبشداعة التداو   ا 

 عدز–فشدبههم اهلل نحطد   و   نذلد و   نسدمج و   الحيدوانن دواع   الحمدار  دو نبمدد جدوه متمدددةو  مدن اكثيدرً  ها شيًئا ش آ
ال و   ال يفهدم م هدا شديئاً و    و ال يدر  ع ها شيئاً و   حي ما يحمل كتبًا عظيمة فوق ظهره  حالفي   بالحمار -جلو 

 من غير طائل.  تثقل كا م و   فهي تر ق   نو من  ذه ا سفار إال التمب  ممليس ل  من  ذا المو   ي تفع بها

                                                 

وقال محقق  ا ر اؤوط: "إس اده (  ٕٛ) رقمب  في صحيح  وابن حبان(  ٛٔٛٚ) برقم ( ٕ٘ٓ/ٚ) نخرج  ال سائي في الكبري  - 1
سول اهلل الدعا   باب ما تموذ م   ر كتاب   ا  وتموذوا باهلل من عمم ال ي فع((ا  افمً ))سموا اهلل عممً ونخرج  ابن ماج  بمفظ:   "حسن

(  وفي صحي  الجامع  برقم ٔٔ٘ٔالسمسمة الصحيحة  برقم ) (  وحس   ا لبا ي فيٖٖٗٛ) برقم  -صما اهلل عمي  وسمم-
(ٖٖٙ٘(. 
 برقم  كتاب الدعا   باب فضل الدعا    (  وابن ماجٜٜٖ٘) برقمباب في المفو والمافية   نخرج  الترمذ   كتاب الدعوات  - ٕ
 (.ٕٚٗ) برقم   (  وصحح  ا لبا ي في صحي  ابن ماجٖٖٖٛ)
(  والبيهقي في الدعوات ٖٖٗٛ) برقم  -سممصما اهلل عمي  و -ما تموذ م   رسول اهلل عا   باب   كتاب الد نخرج  ابن ماج - ٖ

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



  

 .(ٗ)فوق ظهور ا محمولُ  الما ُ و  *** في البيدا  يقتمها الظَّما يسِ كالمِ 
 .جلو  عز–فهكذا صور م اهلل 

بدد   -جددلو  عددز-كددان مددن عممددا  ب ددي إسددرائيل حيددث ضددرب اهلل و   نمددا المثددل اةخددر فهددو ذلددك اإلسددرائيمي نيضدداً و 
مد فس لويوجدب لك ال شك ن د  مشدهد فدي غايدة القدب   ذو     حي ما يخرج لسا   يمهثالمثل بالكمب في نسون حاالت 

َواْتوُل َعَموْيِهْم َنَبوَم الَّوِذي آَتْيَنواُا آَياِتَنوا }: -جلو  عز-يقول اهلل   ال تخفا عما كل ذ  ذوق صحي   ا يةكر و    فرة
َوَلوْو ِشوْزَنا َلَرَفْعَنواُا ِبَهوا َوَلِكنَّوُه َأْخَموَا ِإَلوى اْْلَْرِأ َواتََّبوَع َهوَواُا  *شَّْيَطاُن َفَكواَن ِموَن اْلَاواِويَن َفاْنَسَمَخ ِمْنَها َفَمْتَبَعُه ال

 .[ٙٚٔ-٘ٚٔ]ا عرا : {َفَمَثُمُه َكَمَثِل اْلَكْمَِّ ِإْن َتْاِمْل َعَمْيِه َيْمَهثْ 
  ن  تابمتدد   ون ممددذورًا فددي  ددذه الحالددة   ددك حممددت عميدد قددد يكددو   طردتدد  يمهددثو   طاردتدد و   إن تابمتدد  :يم ددي

 . ذا مثم   فهو يمهث في كل نحوال  {َأْو َتْتُرْكُه َيْمَهثْ }  زجرت و   طردت و 
َوَخوَتَم َأَفرََأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُا َوَأَضمَُّه المَُّه َعَموى ِعْموٍم } :في ذكر  ذا الممم الذ  ال ي فع -جلو  عز–قال اهلل و 

َشواَوًل َفَموْن َيْهِايوِه ِموْن َبْعوِا المَّوِه َأَفوََل تَوَذكَُّرونَ  ِْ ورِِا  ََ والشدا د  دو   [ٖٕ]الجاثيدة: {َعَمى َسْمِعِه َوَقْمِبِه َوَجَعَل َعَموى َب
ُه المَّوُه َعَموى َأَضومَّ } :لتفسديرين المشدهورين فدي اةيدةا فممدا نحدد  {َوَأَضومَُّه المَّوُه َعَموى ِعْمومٍ } :-تمدالاو  تبدارك-قول  
 عدمو   ل  بسبب جهم فمم يكن ض   مع ذلك ضل عن عممو   ب  اً عالمو  بالهدي  اً كان عارف  م   بالض ل {ِعْممٍ 
ن كان  افمًا لكن صاحب  لم ي تفع ب  فهو مذموم ب  ريب.و  ف  شك نن  ذا الممم  (٘)ضوح الحق ل و   ا 

لكو د  و نن يكدون الممدم فدي  فسد  مدذمومًا  د :-جدلو  عدز–تداب اهلل ذم بهدا الممدم فدي كمن ا حوال التي يُ  :والثا ي
اشددتغموا حي مددا عددن اليهددود   -جددلو  عددز–كمددا قددال اهلل نو الممددوم التددي يغمددب عميهددا الضددرر    مددن الممددوم الضددارة

 :عد هم -تمدالاو  تبدارك–فقدال اهلل   عدن الممدل بدالتوراةو   -جدلو  عدز–عرضوا عن كتاب اهلل نو   بتممم و   بالسحر
ََوُروا ُيعَ } ََوَر ُسوَمْيَماُن َوَلِكونَّ الشَّوَياِطيَن َك مُِّمووَن النَّواَس السِّوْاَر َواتََّبُعوا َما َتْتُمو الشََّياِطيُن َعَمى ُمْمِك ُسَمْيَماَن َوَموا َك

َوَيَتَعمَُّموووَن َمووا } :-لجددو  عددز-إلددا نن قددال اهلل   [ٕٓٔ]البقددرة: {َوَمووا ُأْنووِزَل َعَمووى اْلَمَمَكووْيِن ِبَباِبووَل َهوواُروَت َوَموواُروتَ 
ََُعُهْم َوَلَقْا َعِمُموا َلَمِن اْشَترَاُا َما َلُه ِفأ اْْلِخَرِل ِمْن َخََلٍق َوَلِبْزَس  ََُسوُهمْ  َيُضرُُّهْم َوََل َيْن  [ٕٓٔ]البقدرة: {َما َشَرْوا ِبِه َأْن

 اةية.
نن تمممهدا و   ن هدا ضدارةو   ممدوم مذمومدةفددل ذلدك عمدا نن بمدض الال يد فمهم  و    وا يتمممون مدا يضدر مفهؤال  كا

َموا َلوُه ِفوأ اْْلِخوَرِل ِموْن }السدحر  :ن  {َوَلَقوْا َعِمُمووا َلَموِن اْشوَترَااُ }يهدو  بد  فدي الددركات و   من نمدر صداحبها يحطّ 
ال و   يددخل فدي  دذه الممدوم الضدارة سدائر الممدوم التدي ال خيدر فيهداو   لديس لد  فدي اةخدرة مدن  صديب :ن  {َخََلقٍ 

 ن عمددم ال جددوم م دد  مددا يتممددق  ؛يريكممددم ال جددوم الددذ  ُيددراد بدد  التددأثير ال التسدد  نو نن الضددرر غالددب عميهددا  ع فدد
نن ال جدددوم فدددي  :يمتقددددون فيهددا اعتقددداداتو   السدددحرةو    دددو مدددن الممددوم الباطمدددة التدددي يتمممهدددا الم جمددونو   بالتددأثير
  رزقو    زيمددةو   مجريددات ا مددور مددن  صددرو   يةرضددت ق تهددا لهددا تددأثيرات فددي ا حددوال ا و   كالهانشددو   نحوالهددا

  ال ع قدة لهدا بدذلكنن  دذه ال جدوم و   فد  شدك نن  دذا عمدم باطدل  !ما إلا ذلك ممدا يقدع لمخمدقو   طرحبس لممو 
                                                 

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

 . (ٕٛٙ/ ٚتفسير ابن كثير ) -٘



  

  ددالِمدو   يمرفدون بهدا الشدهورو   يهتدد  بهدا ال داس فدي نسدفار مو   فهي زي ة لمسما  :م ها ث ث فوائد ا  ما يستفادو 
  فهذه ث ثة نمور تستفاد من ال جدوم كما ن ها رجوم لمشياطين  إلا ذلك ما و   الحجو   ها نوقات الصوميمرفون بو 
 .ما عدا ذلك ال يجوز التوسع في و   ي تفع بهاو 

 عددز–يتمددر  بهددا عمددا مجريددات ا مددور التددي يقدددر ا اهلل نن  ددو و اإل سددان لممم ددا الددذ  ذكرتدد  نواًل  تمممهددا  فددهنْ 
عمددم  ددو مددن الممددوم الكفريددة؛ و   نسدداس  ددارٍ   ددو مب ددي عمدداو   ال حقيقددة لدد و   ا عمددم باطددلشددك نن  ددذفدد   -جددلو 

التددي   ميددةيعمددوم الخدددع التخيو   عمددوم الددرقصو   ا لحددانو   كممددوم الموسدديقا   كددذا سددائر الممددوم الضددارةو  ثير التددأ
غير ذلك ممدا يسدتهو  بد   نو  نو خفة الحركة  ممرفت  بخواص الموادلمثً   ةم اس ن   من السحر يخيل صاحبها ل

 اةخرين.
ذا  ظددرتم إلددا بمددض الكتددب التددي تددذكر الممددوم كثيددرة تفددوق  اجدددتم عموًمددو   ادةلطدداش ز  مفتدداح السددمادة :ككتدداب  وا 

-اهلل و  ال شدك نن لكدل سداقطة القطدة و  فيد  تجدد مؤلفدات قدد ُنلفدت و  ال يخطر ببالك عمم مدن الممدوم إال  الحصر
 راط مستقيم  فالحاصل نن  ذا من المموم الضارة.يهد  من يشا  إلا ص -جلو  عز

  الم دا ج الفمسدفية التدي كا دت  تيجدة لترجمدة كتدب اليو دانو   حدث في ا مة مدن الممدوم الك ميدةوكذلك نيضًا ما 
فا كفدددأ كثيدددر مدددن ال ددداس عميهدددا   فترجمدددت تمدددك الكتابدددات  ذات الحضدددارات الم حمدددة  غيدددر م مدددن ا مدددم الم حرفدددةو 

 .الذين جا وا بمدهو   حتا قال الغزالي مستفزًا لمممما  الذين عاصروه  مممو هايتو   يدرسو ها
فكان ذلك سبيً  ال هماك الممما  فدي   (ٙ)"اجتهادهو   مية فه   ال يوثق بممم كل من ال يتحقق بالمموم الك " :يقول

ن كدان ال يمدت إليهدا و   الفدن ذه الممدوم بهدذاصدار يخمدط  د اً ن الواحد م هم صار إذا نلد  كتابدحتا إ   ذه المموم ا 
ال و   جهددلليطدرد عدن  فسد  الو   مراتدب المجتهددين كمدا زعددم الغزالدي  ليثبدت تحصديم  لتمدك المراتددب الماليدةبصدمة؛ 

فصدارت كتدب المقيددة   -الخطدورة دي  ذه و - خمط في المقائدفصارت تمك المموم تُ   تهم ن   لم يبمغ تمك المراتبيُ 
حجدج متهافتدة يضدرب بمضدها و   شدبهاتو   شدكوك  و جددلو   صدارت كتدب كد م  نع د كثير من  دؤال  الم حدرفي

طمو دًا فدي و   ا  مدا تدورث شدكوكاً و   ال تدورث يقي داً ال تدورث خيدرًا  و   ال تورث عمماً و   ابمضً ي قض بمضها و   ابمضً 
عمدوم تدرك و   خداض ذلدك البحدر الخضدمصدل إليهدا بمددما و  كما قال بمضهم مصورًا الحدال التدي  نصول االعتقاد

  :يقولس م  ل اإلن 
 سمِي المالمين ض لُ  غايةُ و  *** لُ ِعقا مقولال إقدامِ  يةُ  ها

 قالواو  سوي نن جمم ا في  قيل ***عمر ا  لم  ستفد من بحث ا طولَ و 
 .(ٚ)الجباُل جبالُ و  رجاٌل فزالوا ***ها رفاتِ شُ  قد ع ن جبال كم مِ و 

 صما اهلل عمي -عرفوا حقيقة ما جا  ب  الرسول  ممن  ن بالمممالراسخيو   فهو ال يصور حال المطمئ ين باإليمان
  اشددتغموا بهددذه الممددوم الضددارةو   السدد ةو   كين الددذين نعرضددوا عددن الكتددابتهددو  ا  مددا يصددور حددال نولئددك المُ و   -سددممو 
يمرضددون عددن و   يشددتغمون بدد   و فيتكددالبون عميدد   ره تسددتهويهملهددم بصددو  عصددر يخددرج لم دداس قددرٌن يبدددوفددي كددل و 

ال يسددتبي ون مددا فيدد  إال بمددد فددوات و   رفمددةو   -جددلو  عددز–د م قربددًا ع ددد اهلل يظ ددون نن ذلددك يزيددو   وم ال افمددةالممدد
                                                 

 (.ٖٙٛ/ٕ) ا صول عمم في المستصفا - ٙ

 .  (ٓٙٔ/ٔ) در  تمارض المقل وال قل - ٚ



  

–التدي نمدر م اهلل  ا يجمي لهم الطريدقعمّ و   ا  م بصددهعمّ   ك نمم ممن تشاغموا ب  و   القرونا صرام و   ا وان
  هدا بدزعمهم  ؛رد بهدا ال صدوصالقواعدد المقميدة تُدو   ةالم ا ج الفمسدفيو   فهذه المموم الك مية  بسموكها -جلو  عز

نو  اقضها فهو   ن كل  ص عارضهانو  ال ص و   اعد موازين يوزن بها الوحينن  ذه القو و   !تمارض  ذه القواعد
 عمدديهم الصدد ة-نن ا  بيددا  و   مددع ن  ددا  ممددم عممددًا جازمددًا نن الددوحي ال يمكددن نن يمددارض المقددل الصددحي   مددردود

 حاالت المقول.لم يأتوا بمُ و   حارات المقولجا وا بمَ  -الس مو 
 عميهم الص ة-لكن ال يمكن نن يأتي ا  بيا    تتوق  فيهاو   ال تصل إليهاو   يأتون بأشيا  ال تدركها المقول  مم
  بأمر ت كره المقول.  -الس مو 

ن دد  بددأ  شددي  عرفددت  :ل لدد فقيدد  -سددممو  عميدد صددما اهلل - مددن بالرسددول سددجيت و  وقددد قيددل  عرابددي عمددا فطرتدد 
عن  ما  هاو   ليت   ها ع   :قال المقلفما نمر بشي  " :فقال عما البديهة  ؟-سممو  صما اهلل عمي -رسول اهلل 

عرابددي  ددل بمغددوا مبمددغ  ددذا ا  الممددوم بتمددك فهددل بمددغ نولئددك مددن المشددتغمين   (ٛ)"ليتدد  نمددر بدد  :فقددال المقددل  شددي 
  ل إلي  من  ذه ال تيجة التي تمبوا في الوصول إليها.صو  ومال    -جلو  عز-اهلل بهداية 

بالتوبدة بمددد طددوا  طويددل فدي دراسددة تمددك الم ددا ج عميدد   -جددلو  عدز– ولدذلك كددان الواحددد مدن  ددؤال  ممددن مددّن اهلل
 .(ٜ)يسابورجائز  عما عقيدة عو   نموت عما عقيدة نمي نموت عما عقيدة المجائز  :كان يقول
  ا عن تمك المموم.فهي ال تمر  شيئً   فطرةنن المجائز عما ال :المقصود

مددن  ممد  كوكبدة عظيمدة جددًّاو   رنتد  يمدر  دو الفخددر الممدرو  و   وال زلدت نذكدر قدول تمدك المدرنة التدي رنت الدراز 
جدود و  مدا دذا الدذ  يمدر  ع :قدالو   احد م همو  من  ذا؟ فالتفت إليها :قالتو   فتمجبت من  ذا المشهد  ت مذت 

نتمدب   نل  دليل جود اهللو     ذا الذ  يمر  عما!؟إلا نل  دليل يحتاج -جلو  عز–اهلل  جودو   !اهلل نل  دليل
 جودو  لو لم يكن في قمب  نل  شك لما عر  عما ر  فقالت  ذه المرنة عما البديهة: فس  في نمر مقرر في الفط

 .صدقتو   نل  دليلاهلل 
 صددما اهلل عميدد -إلددا ال بددي جددا و   مددا ضددربها سدديد ال حدددلتددي كا ددت ترعددا تمددك الغدد م ع ددد نُ الجاريددة ا عجميددة ا

 صددما اهلل عميدد -الرسددول نوقفهددا بددين يددد و   نراد نن يمتقهدداو   كها بهدداعمددا تمددك المطمددة التددي صدد اً مت دددم -سددممو 
ول رسد :قدال لهدا: مدن ن دا؟ قالدتو   ؟ فأشدارت بيدد ا((نيدن اهلل)): -سممو  ي صما اهلل عم-فقال لها الرسول  -سممو 

فكددم يتمددب   (ٓٔ)((عتقهددا فه هددا مؤم ددةن)) :-سددممو   عميدد صددما اهلل-قددال ال بدديف  نعجميددة ترعددا الغدد مجاريددة   اهلل
 .!تحت  را  سراب ال طائلو  ن فسهم  ؤال 

 .(ٔٔ)"م ظر في الك م إال تجهّ  تكاد تري نحًدا ال" :-رحم  اهلل-لهذا يقول اإلمام نحمد و 
ذلددك الممددوم التددي دو هددا الصددوفية مددن التفسدديرات اإلشددارية فددهن  مددنو   كثيددرة جدددًّا الضددارةو  الفاسدددة والممددوم السدديئة
 كثير م ها كفر محض. و   ا حرا و   عامتها ض ل

                                                 

 . (ٕٛٛ/ٔ) تفسير القر ن الكريم - ٛ
 .(ٜٔٔ/٘) طبقات الشافمية الكبري - ٜ

 (.ٕٕٚٔ) برقمالص ة و سخ ما كان من إباحت    يب تحريم الك م فنخرج  مسمم  كتاب المساجد  با - ٓٔ

 .(ٜٗٔ/ٕ) جامع بيان الممم وفضم  - ٔٔ



  

 عدز–فدهن التشداغل بهدا صدد عدن سدبيل اهلل   المصد فات التدي صد فها طوائد  الباط يدةو   وكذلك نيضًا تمك الممدوم
زاغة لمقموبو   عمًا في البصائرو   -جلو   .ا 
مددا ي فددع و   مددا يقددع لددبمض طدد ب الممددم الددذين لددم يهتدددوا إلددا لبدداب الممددوم صددفتُ و  ضددًا التدديمددن الممددوم الضددارة نيو 

فتجدد  دذا اإل سدان ال يقدع فدي الكتدب   فيكون الواحدد كالدذباب يقدع عمدا المواضدع القدذرة  بتحصيم  وافيشتغم  م ها
 .فيتصيد ذلك  الموراتو   ا خطا و   مواطن الزلل عمام ن ل الممم إال نو في ك 

قددع بيدد هم شددي  مددن و  فددهن ن ددل الممددم لربمددا  ثددم نيضددًا لربمددا كددان  ددذا اإل سددان يحفددظ كدد م ن ددل الممددم فددي بمضددهم
 مثااًل  ا  ا.و   مثااًل  ا  او   فيجد مثااًل  ا  ا  قمت بي هم م افرات عبر القرونو  لربماو   المغايرة

ًا لربمدا كدان ذلدك ع وا دو   اةخر يرد عمي  بالمثدلو   كذا من المبارات التي ال تميقو   فهذا المالم يقول في نخي  كذا
  ال قلم يوففهذا  ا في المجالس  ورديو   يحفظهاو   يتشاغل بجمع  ذه ا شيا و   فيبحث عن  ذا الكتابلكتاب  

فمدن لدم  طائفة و   ابن عبد البرو   قد جا  ذم ذلك عن جماعة من السم  كاإلمام مالكو   يمر  من الممم إال  ذا
دون الم ايددة   نو شددهوة  نو غضددب  المواقدد  بسددبب حسددد خبددار م إال مددا بدددر مددن بمضددهم فددي بمددضيحفددظ مددن ن
لحافظ ابن عبد البر   كما قال اعن الطريقيحيد بهذا و   حرم التوفيقفه   يُ   مومهم ال افمةعو   م اقبهمو   بفضائمهم

 .رحم  اهلل-
ردت عمدددا  دددذه ا مدددة فدددي القدددرون و  يددددة التددديتمدددك اإلسدددرائيميات الجد :مدددن  دددذه الممدددوم التدددي تضدددر فدددي الغالدددبو 

ترجمدددة معمدددا كتدددب فدددي بمدددض ا حيدددان يتتممدددذ  قدددت اال بهدددار بالحضدددارة الغربيدددة  فصدددار ال اشددد و  فدددي  المتدددأخرة
يمرفوا حقيقة  هؤال  ننل ان ّ و   ع جهاو   ندوائهاو     ال فس اإل سا ية بمممهاتوص  و   ا خ قو   تتحدث عن التربية

 .يممم خفايا او    و الذ  خمقها -جلو  عز–اهلل و   ال فس
احدددًا فددي و  لددم يقددرن كتابدداً و   احددداً و  حددديثاً  -سددممو  صددما اهلل عميدد -لربمددا كددان الواحددد م ددا ال يحفددظ عددن رسددول اهلل و 

ذا سدممت  لربمدا يتفمسد احدد  و  ركبتد  فدي مجمدس لدم يدثنِ و   الممم ممدن   يقدول فد ن مدن ا عداجمو   يقدول فد ن :وا 
هم مدن   ا  ددي  ستشهد ب   ال في مقام اإللزام لقومهم نو   مف  قل ك مه  عجمة المسانو   القمباهلل عجمة نعطا م 
مددن مددا إلددا ذلددك و   ا خدد قو   تقريددر قضددايا اةدابو   ا  مددا فددي بدداب االحتجدداجو   مددن نقددوال مفكددريهمو   نلسدد تهم

صدد ح الممددلو   إصدد ح الدد فس نو  ا مددور المتممقددة بهصدد ح المجتمددع عبدداراتهم مددن و    قددل نقددوالهم و    تحدددث  ا 
قبددل مددا يُ  -سددممو  صددما اهلل عميدد -ضددبط ال بدديو   ن المممددا  حكمهددااإلسددرائيميات القديمددة بدديّ   ال تفكيددرو   غيددر رويددة

ممد  مدا  مدالم يدأتِ و   مدا خالفد  كدذب اهو   افدق مدا ع دد ا قبم داهو  نقسدام: مدا عما ث ثدةفهي   قبل م هاما ال يُ و   م ها
لهدم يتمممها ن داس لديس و   نما  ذه اإلسرائيميات الجديدة فكثير م ها يمتبس عما ال اسو   نو يكذب   توق   يصدق 

فددي  ددذه  تقددع الموثدداتو   فيمتددبس ا مددر   صدديلالدددخيل مددن ا وايميددز تددؤ مهم  ن   قدددم راسددخة فددي الممددوم الشددرعية
جدد ا و  مة ضدالة المدؤمن ن َّدامع نن الحك  المضمينتمقا عن نولئك الم حرفين الضالين تُ و   درسالدراسات التي تُ 
 فهو نحق بها.

االستشدهاد بمبدارات و   فما حاجت ا إلا ك مهدم  يرجمون بالغيب من مكان بميدو   لكن إذا كان تخبطهم في عماية
  عبددارات السددم  فيهددا قويددةو   -سددممو  صددما اهلل عميدد - ددا رسددول اهلل ج و   -جددلو  عددز–فددي قضددايا ج  ددا اهلل 

  . ؟كثيرةو   واضحةو 



  

   ددي الممددوم الد يويددة التددي تددورث صدداحبها  شددوة فددي القددر ن: -جددلو  عددز–الددث مددن  ددذه الممددوم التددي ذمهددا اهلل الث
تقدوم بهدا عمدارة و   موبةالمموم الد يوية مط  -الس مو  عمي  الص ة-  ب  الرسول تكبرًا عما ما جاو   عموًّاو   رفمةو 

فتسدتطيع  إال با خدذ بأسدباب القدوة الماديدةتقدوي و  تقدوم ال يمكن لألمدة ننو   -جلو  عز–لتزام شرع اهلل الحياة مع ا
ن كدان ال داس يتددي ون فدي و - نما اإلخ د إلا الجهل  نن تتفوق عميهاو   مها با كتا نن تزاحو   نن تمارك ا مم ا 

–القدوة ب وعيهدا كمدا قدال اهلل ن اهلل نمدر با خدذ بأسدباب  ؛ -جدلو  عدز– شك ن   مخال   مدر اهلل ف  -ظا ر م
ٌََ  ِمْنُهْم َمَعَك َوْلَيْمُخُذوا َأْسِمَاَتُهْم َفِإذَ }: -جدلو  زع ََلَل َفْمَتُقْم َطاِز ََّ َذا ُكْنَت ِفيِهْم َفَمَقْمَت َلُهُم ال ا َسَجُاوا َفْمَيُكوُنووا َواِ 

يمممهدم   ةالمواجهدة المسدكريو الجماعدة فدي حدال التحدام الصدفو    فيمممهم الصد ة فدي  [ٕٓٔ]ال سا : {ِمْن َورَاِزُكمْ 
ال يتكدل عمدا ن هدم مدن نوليدا  الحدذر  و   مدع ا خدذ بالسد ح -تمدالاو  تبدارك–االرتباط بداهلل و   الص ة في جماعة

تقد    دو السدجود و   صدورهو  ن هدم فدي تقدرب إليد  فدي نعمدا حداالت التقدربو   ن هم ن ل طاعت و   -جلو  عز–اهلل 
 .طائفة نخري تحرس  ؤال  الساجدين

َوَأِعواُّوا َلُهوْم َموا اْسوَتَطْعُتْم ِموْن قُووٍَّل َوِموْن ِرَبواِط اْلَخْيوِل ُتْرِهُبووَن ِبوِه َعوُاوَّ المَّوِه } :-تمدالاو  ركتبدا–كذلك فدي قولد  و 
ُكمْ   .[ٓٙ]ا  فال:  {َوَعُاوَّ

 ال ي كره من يمر  ما يخرج من رنس .و   فا خذ بأسباب القوة المادية مطموب
تبدداع او   -جددلو  عددز–بها عمددا اهلل الممددوم الد يويددة التددي لددم تدددل نصددحا ددو تمددك  -جددلو  عددز–لكددن الددذ  ذمدد  اهلل  

 ددذه الممدوم كمددا  اكتفداً  بمددا ع دد م مدنو   جبداً عُ و   غددروراً و   بدل نورثددتهم ا تفاشدةً   -السد مو  الصدد ة معمديه-الرسدل 
ووا َجوواَ ْتُهْم ُرُسووُمُهْم ِباْلَبيَِّنوواِت َفِرُاوووا ِبَمووا ِعْنوواَ }: -جددلو  عددز–قددال اهلل  ُهْم ِمووَن اْلِعْمووِم َوَاوواَق ِبِهووْم َمووا َكوواُنوا ِبووِه َفَممَّ

 .[ٖٛ:]غافر {ِزُزونَ َيْسَتهْ 
واِفُمون}: ع هم -تمالاو  تبارك–وكذلك في قول   َْ ]الدروم:  {َيْعَمُموَن َظاِهرًا ِمَن اْلَاَيواِل الواُّْنَيا َوُهوْم َعوِن اْْلِخوَرِل ُهوْم 

 عرفوا ظا رًا من الحياة الد يا. نفهذا ذكره في موضع الذم لهؤال  ال اس الذي  [ٚ
كمدا   كمدا فدي حدديث زيدد بدن ا رقدم -سدممو  صدما اهلل عميد -م   ال بدي ذا الممم الضار السي   و الذ  استماذ و 

 .(ٕٔ)((لمهم إ ي نعوذ بك من عمم ال ي فعا)): نخرج مسمم في صحيح 
 :عما سبيل ا مر لهذه ا مدة ي لفظٍ فو   (ٖٔ)((مم ال ي فعنعوذ بك من عو )) :في حديث جابر الذ  مضا شطرهو 
 . (ٗٔ)((وتموذوا من عمم ال ي فع))

عدن الحدد الخدروج و   الزائد فيد  يكون في حال التممقنن ذلك  :-جلو  زع–يذم ب  الممم في كتاب اهلل  والرابع مما
لهدم بهدا فدهن  ةالتممدق فدي نمدور ال حاجدو   ال اس إلا نمور من المبالغدةبفهذا نفضا  الذ  ي بغي نن يوق  ع ده 

ير ممرفدة يعمدم التسد نواًل  الشدق اةخدر غيدر الدذ  ذكدرتُ  :نع ي  من ذلك دراسة عمم ال جومو   ذلك يكون مذموماً 
                                                 

 (.ٔٛٓٚ) برقم  باب التموذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يمملنخرج  مسمم  كتاب الذكر والدعا  والتوبة   - 12

  كتاب الممم  باب الزجر عن كتبة المر  الس ن مخافة نن (  وابن حبانٛٔٛٚ) برقم(  ٕ٘ٓ/ٚنخرج  ال سائي في الكبري  ) - ٖٔ
 .ل محقق  ا ر اؤوط: "إس اده حسن"(  وقإٛ) برقميتكل عميها دون الحفظ لها  

وحس   ا لبا ي في  ( ٖٖٗٛ) برقم  -سممصما اهلل عمي  و -باب ما تموذ م   رسول اهلل    كتاب الدعا   نخرج  ابن ماج - ٗٔ
 (.ٖٓٓٔ) مبرق   صحي  ابن ماج



  

-قدد ذمد  السددم  و   نمددر مدذموم لكدن التممددق فدي دراسدة عمدم ال جدومو   ددذا عمدم صدحي    مدا إلدا ذلدكو   الجهدات
ممددق اإل سددان فددي كددأن يت  عمددا القدددر المحتدداج إليدد زيددادة    كددذا التوسددع فددي بمددض الممددوم  و -رضددي اهلل عدد هم

في قطددع فددي دراسددة مثددل  ددذه   فيشددتغل بدد  عمددا  ددو نولددا م دد   حتدداج إليدد عمددا القدددر الددذ  يُ  دراسددة عمددوم ال سددب
 .نما التممق الزائد بذلك ف  حاجة إلي يحتاج إلا قدٍر م ها  إ ما فهذه نمور   ا شيا 

القددر الزائددد فددي  :نقددول  غريدب كدد م المدربو   الزائدد فددي ممرفددة دقدائق المربيددة نحمددد نيضدًا التممددقوقدد كددره اإلمدام 
 عمدا  دوالسدبب فيد  ن د  يشدغم  و   عدن ذلدك -رحم  اهلل- بن س معبيد القاسم  ي ها نباكان و   التممق في و   ذلك

 .ن م من المطموبات التي  و بحاجة إلا تحصيمها
ذا عرف ا نن من المموم ما  و ضارو  نفضل المموم ال افمة  ي تمك المموم التي جا ت في  :ف قول  و  افعما  و   ا 

جد الً و   الدذ  يدورث المبدد تمظيمدًا لمممبدود  نفمالد و   صدفات و   بأسدمائ  -جلو  عز– الممم باهلل الس ة و   الكتاب   ا 
   كما سيأتي.تقاو   خشيةو 
ستشددرح بدد  الطريددق التددي  ن ذلددك يُ  ؛سددممو  صددما اهلل عميدد -سدد ة رسددول  و  -جددلو  عددز–الممددم بممددا ي كتدداب اهلل و 
 عدددز– ن اهلل  ؛ال يمكدددن لمجا دددل نن يسدددمك فيهددداو    دددي طريدددق مب ا دددا عمدددا الممدددمو   -جدددلو  عدددز–سدددمك إلدددا اهلل تُ 
وواِلًاا َوََل ُيْشووِرْك ِبِعَبوواَاِل َربِّووِه أَ }ال يمبددد إال بمددا شددرع  -جددلو  ََ  {َاووًااَفَمووْن َكوواَن َيْرُجووو ِلَقوواَ  َربِّووِه َفْمَيْعَمووْل َعَمووًَل 

- الت ال تزيدده مدن اهلل ضدو  يشقا في بدعو   يتمبو   عمره ايف و   فالجا ل يتخبط خبط عشوا   [ٓٔٔ]الكه :
مدا فيهدا مدن و   تمر  الدار التي يصل إليها المبدبها و   الس ةو  بد من دراسة عموم الكتابف   مداً بُ إال  -جلو  عز

ت شدديطًا لمسددالكين  و   ترغيبددًا فيدد و   لدد  عمددا سددموك  ددذا الطريددق افيكددون ذلددك حثًّدد  نو المددذاب ا لدديم  ال مدديم المقدديم
-كذا ما جا  عن السم  الصدال  و   ب ا عمي  المملالفق  الذ  يُ و   ال هيو   ا مرو   الحرامو    كذا عموم الح لو 

م   دو نن  فهمهدا عمدا فهدم السدو   اضد  جمديو  السد ة بضدابطو      ا إ مدا  فهدم الكتداب ؛-رضي اهلل تمالا ع هم
 ؛لددئ   قددع فددي نمددور قبيحددة ؛مددواطن الخدد  و   ر  مددواطن اإلجمدداعنن  مددو   -رضددي اهلل تمددالا عدد هم-الصددال  

  مددواطن اإلجمدداع لددذلك ال يمكددن  حددد نن يكددون متحققددًا بددالممم إال بمددد نن يمددر و   مخالفتدد و   خددرق اإلجمدداعك
رضدي اهلل تمدالا -فال ظر في ك م السدم     يقول قواًل لم يسبق إلي لئ و   لئ  يأتي بالمجائب مواطن الخ  ؛و 

  -سدممو  صدما اهلل عميد -مدا جدا  بد  نصدحاب محمدد  الممدم: "-رحمد  اهلل-لهذا يقدول ا وزاعديو   مطموب -ع هم
  (٘ٔ)"فما كان غير ذلك فميس بممم

 .رحم  اهلل-كذا قال اإلمام نحمد و 
ِإنََّموا }  :-جلو  عز–تي تورث  الخشية كما قال اهلل  ي الو    ي رنس الممومو    ذه  ي المموم التي ت فع المبد إذن

فهن  ذه المموم ال تورث   د بذلك الممما  بالمموم الطبيميةليس المراو    [ٕٛ]فاطر: {َيْخَشى المََّه ِمْن ِعَباِاِا اْلُعَمَما ُ 
  حدددودهو   حرامدد و   ح لدد شددرائم  و    هيدد و   المممددا  بددأمره  -جددلو  عددز-: المممددا  بدداهلل ا  مددا المقصددود بدد و   خشددية

فدهن ذلدك ال شدك ن د  يحددو م   المذاب ا لديمو   ما فيها من ال ميم المقيمو   الممما  بالدار التي يصير إليها الخمقو 
ج ل و   تمظيم و   الخو  م  و   -تمالاو  تبارك–حدوًا إلا اإليمان باهلل  فمن جمع  دذه الممدوم   مراقبة حدودهو   ا 

                                                 

 . (ٕٓٔ/ٚ) سير نع م ال ب   - ٘ٔ



  

م بدداهلل دون الممددم  ددم نكمددل ممددن قصددر عممدد  عمددا الممددو   لمممددا  بدداهلل  المممددا  بددأمرها  فهددو مددن المممددا  الربددا يين
  خشديةو    ل مدا يورثد   يبدةالجدو  الكمدال   يمدر  مدن صدفاتبداهلل  ن اإل سدان قدد يكدون عالمداً  ؛بالمكسو   بأمره

   .ع الحرام فهو بم أيو   ن الح للكن إذا سألت  عو   -جل ج ل -مميك  و   تمظيمًا لرب و 
 عدز- مدر  اهلل لك ها ال تو   تدرك الح ل من الحرامو   تجيد الفتياو   تمر  ا حكامو   وطائفة نخري تحفظ ا دلة

مدا   هدم ا  و   الحدرام فحسدبو   تغموا بممدوم الحد لاشد  عرضوا عن  ذا نص ً ما   هم نإ  الممرفة الصحيحة -جلو 
غموا بدراسدة  دذه ا مدور التدي يمكدن نن توصدل تفاشد  -جلو  عز–لم يسمكوا الطريق التي توصمهم إلا تمظيم اهلل 

  الصددفات فقددط لي دداقش فيهددا نقددوال الفددرقو   كالددذ  يدددرس ا سددما   اشددتغموا بهددا مددن م حددًا  خددر  اهلل إلددا تمظدديم
قددرارهو   حتدداج إليد  لبيددان الحددقفمثددل  ددذا الشدك ن دد  يُ   ندلتهداو   حججهدداو   م اقشددتهاو   الدرد عمددا  ددذه الفرقدةو  رد و   ا 
  رضمددن ا مدة تقددوم بهدذا الفددحتداج إليدد  لطائفدة  ددذا يُ جددوز بحدال مددن ا حدوال نن  قدد  ع دده  لكدن ال يو   باطدلال
 لكن نن يبقا  ذا  و م هج الدراسدة فدهذا جدا  بداب ا سدما و   كسر خصومهاو    صرتهاو    و الذب عن المقيدةو 
ثددم ال  التمطيددل و   التكييدد و   التمثيددلو   لأويددنقددوال الطوائدد  مددن ن ددل التو   الصددفات بدددن ا  شددتغل بدراسددة الفددرقو 

ك ن د  ج ايدة عظمدا عمدا فدهن ذلدك الشد عن  ثار دا و   لوالتهاعن مدو   الصفاتو   تحدث عن سمات  ذه ا سما 
ن نجدل نن  تقدرب صدفات  مدو   إ مدا نخبر دا عدن نسدمائ  -جدلو  عدز–ن اهلل حيدث إ  تفريط عظديمو   ذه ال صوص 

 .نن  تمبده بهاو   إلي 
الكمددال نن يكددون المبددد و   بددا مرين انو عالًمدد  بددأمر اهلل انو عالًمدد  إمددا نن يكددون الواحددد مدد هم عالمددًا بدداهللا  فالمممدد
عمدا ؛ كاالقتصدار  دذا مدع مراعداة بمدض ا مدور التدي يجدب نن تراعدي -جدلو  عدز–بأمر اهلل  اعالمً و   باهلل اعالمً 

 .حتاج إلي  دون التممقلقدر الذ  يُ ا
  الصددفات  حددن  ددتممم ممددا يَ  الحددرام و   الممددم بددالح لو   -جددلو  عددز-الممددم بددأمر اهلل  :ث ً مددن  ددذه الممددوم قم ددا مددو 
 .الصفاتو   ثار  ذه ا سما و   ا سما و 

 ددل يخمددو   بدد  -جددلو  عددز–لددم يتمبددد ا اهلل و   ذلددك  ن المقددول ال تدددرك ؛لكددن   دداك نمددور يجددب نن  قدد  ع ددد ا
من سأل ا و   من طالب ا ب ؟و   ؟ من كمف ا بذلك؟نو ال يخمو  لد ياإذا  زل إلا السما  ا -جلو  عز–المرش من اهلل 

  عظمتد و   ي دزل كمدا يميدق بج لد  -جدلو  عدز– دؤمن نن اهلل  :ف قدول  من نذن ل ا نن  بحث  ذا البحث؟و   ع  ؟
  -لجددو  عددز-االبتهددال إلدا اهلل و   ثمدث الميددل اةخدر تمددك السدداعة بالددعا   ف تحددري فددي لكدن  قدد  ع دد  ددذا الحددو 
  م دد يخمددو شددتغل  ددل و   نمددا نن  تددرك  ددذه القضددية التددي نخبر ددا ع هددا الشددارع   ددذا  ددو المطمددوب  التضددرع إليدد و 

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

ل بالمبددارات المسدديرة التمّحددو   التكمدد و   قرب طريددق دون التمّمددقتصددار عمددا بيددان الحددق بددأقلددا اال ددذا باإلضددافة إ
سددوا  فددي   دداو دو التددي يقددرر بهددا كثيددرون عمددومهم التددي   ا سدداليب الم طقيددةو   المصددطمحات الغامضددةو   الصددمبة

نو حتددا فددي   نو حتددا فددي شددروح الحددديث  نو فددي نصددول الفقدد   نو فددي عمددوم المغددة المربيددة  الحددديثمصددطم  
                                                 

وصحح  (  ٜٖٙٚ) برقم   كتاب الفتن  باب ك  المسان في الفت ة  ابن ماجو  ( ٖٕٚٔ) برقم  الترمذ   كتاب الز د نخرج  - ٙٔ
 .(ٜٔٔ٘  وفي صحي  الجامع  برقم )(ٕٖٔٔ) برقم   ا لبا ي في صحي  ابن ماج



  

ال و   رتقيليس سهً  فيُ   عرو  كمحم جمل غث عما جبل  غثة  يقررون  ذه ا مور بطرق عسيرةو   تفسير القر ن
 .ممهدًا في تقل ع  "

  بمبارة قريبة -رضي اهلل ع هم-يقرب الممم لم اس كما كان السم  وا  ما   فالمقصود نن  ذه نمور ال حاجة إليها
  نمددا مددا يمجددأ إليدد  كثيددرون فددهن  ددذا ال شددك ن دد  نورث الممددم كدددراً   مددن غيددر تمقيدددالحددق  تجمددي  اضددحةو   مةسدده
صدفا  و   صدبرو   ةيحتداج إلدا  ّمد  لديس كدذلكمدع نن الممدم  كثير من ال اس بميد الم ال صمبًا صار في  ظر و 

  .جلو  عز– لو بمد حين بهذن اهللو  قت  في مطموب حصم و  من بذلو   ا يام يحصم  اإل سانو  ع المياليمو   ذ ن
سدتهج ة مدن يدذكر صدورًا م -رحمد  اهلل-الشداطبي  نعطيكم مثً  عمدا ذلدك  بون الممومنن  ؤال  يصمّ فالمقصود  

 ن: إقددالفيكفددي نن ي ال يخفددا عمددا نحددد و   القمددر ممددرو  ل الواحددد مدد هم عددن القمددر إذا سددئ فددي الممددم  هم يمصدد
ثدم يدذكرون مدن صدفات    (ٚٔ)رم الحاو في الجِ  رم المحو  جِ :  و ذلك الفيقولون  القمر  و  ذا الذ   شا ده لي ً 

  ا إلا ذلك من نوصاف  التي يذكرون.مو   مستديرو   ن   صقيل عاكس لمضو 
ذا قمدتو   حصدل المقصدودو   ان القمر  ذا الذ   شا ده فدي الميدل كفدإ :إذا قمت  الهدوا   دو  دذا الدذ   ست شدق  :ا 

ذا قمددتو   كفددا ال و  غموضددًا و   ال تزيددد ا إال تمقيددداً  ال حاجددة لتمريفهددا بددأمورو   كفددا : المددا   ددو  ددذا الددذ   شددرب ا 
ن ظن نصحاب  ن   من الكماالت.و   رقصو و   شك نن  ذا  قص  ا 

قمدب اإل سدان مدن الممدار   قدر فديو  إ ما الممم  و مدا كثرة المحفوظات و   كثرة الروايةو   الممم بكثرة الك موليس 
  الكدد م قددد يكددون اإل سدان كثيددر  تمظيمددًا لد و   -جدلو  عددز–خشدية مددن اهلل و   عمدد ً و   التددي تورثد  يقي دداً  الصدحيحة

تسددددتطيع نن و   طويمدددة جددددًّا  نو المحاضدددرة كاممددددة  نحيا دددًا لربمددددا تسدددمع الخطبدددة  لكدددن ك مددد  لددديس تحتدددد  طائدددل
 .فمثل  ذا الشك ن   مذموم الممم  ليس تحتها كثير من  تختصر ا بأسطر

 .احدة م    فهو لبن خالص سائغ لمشاربينو  صمب عميك نن تحذ  جممةي بابٌ نما الممم الصحي  فه   لُ و 
كدان و   قصدداً  كا دت خطبد و   صر ل  الكد م اختصداراً اختُ و   جوامع الكمم -سممو  صما اهلل عمي -عطي ال بيقد نُ و 

 .يحدث حديثًا لو عده الماد  حصاه
  (ٛٔ)(شمبتان من اإليمان( يمِ الو   الحيا ))ن   قال:  -سممو  صما اهلل عمي -ال بي  قد ص  عنو 

الددذ  يمددوك  "البيددان شددمبتان مددن ال فدداقو   البددذا و "  شددمبتان مددن اإليمددان ضددم  اإلبا ددة فددي الكدد م  :يم ددي يّ الِمدد
 .ال يحب  ذه الصفة -جلو  عز–اهلل و   يتخمل كما تتخمل البقرة   ذا ال شك ن   مذمومو   بمسا  

إلدا المبدارات  ال لجدو و   يبدين بد  الحدق مدن غيدر تمقيددو   مطمدوباضد  يحصدل بد  الو  فيتكمم اإل سان بكد م جدزل
دون نن يحتدداج اإل سددان إلددا الرجددوع إلددا و  غير ددا و   ة كتددب المصددطمحات الفمسددفيةبمراجمدد التددي تحتدداج إلددا فددك

 .المهجورة التي ال يمرفها السامع ا لفاظ الشاذةو    ن  ذا اإل سان يمبر بالمبارات ال ادرة ؛القواميس
نو السدامع  ا نن تحدوج القدارئنّمد  مبر بالمبارات التي يفهمهدا ال داسفالمفترض نن ت :  و إيصال المم ا دالمقصو 
ن دد  فمثددل ذلددك ال شددك  ددذه الكممددات المحشددودة بددين قوسددين  مددن نجددل نن يفسددر ؛نن يصددطحب ممدد  قاموسدداً إلددا 

                                                 

 .(ٛٙ/ٔ) الموافقات - ٚٔ

(  وصحح  ٖٚٓٚ) برقم(  ٛٗٔ/ٓٔ) (  والبيهقي في الشمبٕٕٚٓ) برقملترمذ   كتاب البر والصمة  باب المي  نخرج  ا - ٛٔ
 (.ٜٕٕٙ) برقما لبا ي في صحي  الترغيب والر يب  



  

 يّ ِعد- يّ الِمدو   المفدا و  الحيا    نث ث من اإليما" :-رحم  اهلل-يقول عون بن عبد اهلل  لهذاو   خ   المقصود
وكان بمض السم    (ٜٔ)".ي قصن من الد ياو    ن مما يزدن في اةخرةو   -ال عي المملو   القمب ال عيّ   المسان
نن ك مدد   :يم ددي  (ٕٓ)"لفقيدد  مسددمم  د إ  يمددا بدد  ِعددو   ايًّدالقددوم فيددرون نن بدد  عِ كددان الرجددل لدديجمس إلدا  إنْ " :يقدول
  فصدداحت و   اذاةخددر يسددتهويهم بمسددا   ا ّخددو   نقمهددم ك مدداً و   فهددو نقددل ال دداس تكمفدداً   جمددسفددي الم إذا جمددسقميددل 

 .ا  ما المبرة بالمما يو   لكن من غير طائل  ب غت و 
حكددم عميدد  بمددا ع ددده مددن ا  مددا يُ و    ظددرًا لكثددرة ك مدد  ؛نو القمددة  عمددا عمددم المددالم بددالكثرةحكددم لددذلك ال يمكددن نن يُ و 

 . ذا  و الممم  دلة الصحيحةالممم الثابت الراسخ المب ي عما ا و   ممرفة حقائق ا مور
 فيميدزفهن البصيرة  ي عدين القمدب   المين بالقمب يورث  بصيرة نعظم من بصر  -جلو  عز-فهو  ور يقذف  اهلل 

ذاو   بين ا مور  .طريق يسمك  ال يختمط عمي  الحق بالباطلو   اضحةو  محجة عما قمت الفتن كانو  ا 
  تحددددث عدددن الممدددم ال دددافع  قسدددام   حدددنالحيثيدددة إلدددا ث ثدددة نيقسدددم الممدددم مدددن  دددذه  -رحمددد  اهلل تمدددالا-يالشددداطبو 

 كدددالممم بددداهلل  الممددم  ددذا ال شدددك ن دد  مدددن نجدددلّ و   قسددم  دددو مددن صدددمب الممدددم "الممددم ث ثدددة نقسدددام: :الشدداطبي يقدددول
كدذلك و   الحدرامو   كدذلك الحد لو   شدرهو   القددر خيدرهو   اليدوم اةخدرو   رسم و   كتب و   م ئكت و   صفات و   نسمائ و 

 فهذا من صمب الممم.  ما إلا ذلك و   ل فوستزكية او   ما يتممق بتهذيب ا خ ق
ذلددك ككثيددر مددن و   (ٕٔ)لكددن الممددم ال يتوقدد  عميدد و  ُيسددتفاد م دد   لدديس مددن صددمب و   مدد  الممددموقسددم  خددر  ددو مددن مُ 

  المدتكمم نث دا  ك مد و  التي يورد ا المحاضدر  ظ المستمذبةا لفاو   ذات المما ي الجميمة  ة المطيفةا شمار الرائق
 تكثيره فقط. و   زيادة ال فعو   ا  ما تذكر من باب اإلفادةو   ب ا عميها حكمفهذه ال يُ 

  ُيب ا عميها حكم من مجرد ك مهم في ا مور التي ال -رضي اهلل تمالا ع هم-وكذلك نيضًا إيراد نقوال السم  
–حثهدا عمدا الممدل بطاعدة اهلل و   ي تمك نقوال السم  لت شيط ال فدوسلكن يورد فو   الس ةو   فيها ندلة من الكتاب

  م  الممم.فهذا كم  من مُ   مث ً  -جلو  عز
  حدديث ال مطمدن فيد   الطرق لمحديث الواحد إذا كان  ذا الحديث قدد جداوز الق طدرةو    كذا نيضًا تكثير ا سا يد

 .م  المممفهذا من مُ   ؟التكثر بذلكو   لجمع طرق  فما الحاجة  ثابت في الصحيحين  وو 
ثدم   قدبض عمدا لحيتد و : يقدول  روي الحدديثحي مدا يد  ي كثيدر مدن ا حيداننو الدرواة فد  وكذلك ما يت اقم  المممدا 
تبع مثدل  دذه ا مدور فت  فتجد الحديث مسمسً  بممل يممم  الرواة  يقبض عما لحيت و   اةخر يروي ع   الحديث

 م  الممم. ا  ما  و من مُ و   ال ي ب ي عمي  عملو   لي ال حاجة إ
لحكمة من رمي   ما االتخمينو   التي مب ا ا عما الظنو   بها -جلو  عز–كم التي لم يصرح اهلل كذلك نيضًا الحِ و 

فهدددذا ال  هددد ؟ فه ددداك نمددور دل عميهدددا الشددارع لحكمدددة مددن الوقدددو  بمرفددة؟ مدددا الحكمددة مددن ذبددد  الا الجمددار؟ مددا
  -حكمتها :نع ي-تتبع  ذه ا مور  لماذا الص ة بهذه الهيئة؟ ا مور التي لم يدل عميها دليل  لكن إشكال 

                                                 

 (.ٕٗٔ/ٔٔ) مص   عبد الرزاق - ٜٔ

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



  

 صدمي الفجدر ركمتدين؟ فتجدد المممدا  و  لماذا الركوع بهذه الهيئة؟ ما الحكمدة؟ لمداذا  صدمي المصدر نربدع ركمدات؟ 
نمدا إن كدان ذلدك و   جد و  كدان  دذا الظدن لد  إذا م  الممدم ية عما الظن  فهذا من مُ كم مب ذه الحِ و   كماً يتممسون حِ 

  من قبيل التكمفات فهو من الممم المذموم. 
 ي ب دي عميد  فهدذا مدا ال  (ٕٕ)مد  الممدمعدن مُ و    دو مدا كدان خارجدًا عدن صدمب الممدمو  ونما ما كان من القسم الثالدث

را ة الكد م فيهدا بأسدموب قدو   دراسة مسألة فتتمب في  قرن في بمض كتب ا صولعمل من سائر المموم  نحيا ًا ت
جدددت نن المؤلدد  يصددرح فددي و  ثددم إذا نصددابك الصددداع فددي جمددع نطددرا   ددذه المسددألة  نحيا دداً  فددي غايددة المسددر

 طريدقبمدد  دذا ال  شحذ ا ذ دان فقدط -كما يقولون-المقصود  ا  ماو   ال ي ب ي عميها عمللة أال هاية نن  ذه المس
المسدائل التدي ال ي ب دي هدا بمدض فيالتي تدذكر  ا في كثير من المموم ذو   !المقصود شحذ الذ ن :الطويل ثم يقول

إ    :ن يقولنو ال؟ ع د م   ل  م مخاطبون بفروع الشريمة  ذلك تكمي  الكفار بفروع الشريمة منو   عميها عمل
 م فدي وكدذلك الكدمحد   ال مدن مُ و   فم د  ذا القائل يكون ذلك ليس مدن صدمب الممدم  ال يترتب عمي  نثر في الد يا

 عميد ؟ مدا مدا الدذ  يترتدبو   ؟نو غير توقيفيدة؟ مدا الحاجدة إلدا  دذا   ل المغات في نصمها توقيفية  نصل المغات
 .لذ  ي ب ي عمي ؟ ال شي ا

خ فًا ال و   فتجد ك ماً   ؟-الس مو  عميهم الص ة- نم الم ئكة  الصالحون من البشر  من ا فضل  المفاض ت
 ليس من صمب . و   م  المممفهذا ليس من مُ   ال يترتب عمي  عملو   اهلل لم يكمف ا بذلكو   اض و  ي ب ي عما دليل

استحسا   وبهذا االعتبار يمكن القول بأن كل مسألة ال ي ب ي عميها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل عما 
مدا  السدابقين: إلدا القسدمينبذلك  مدر  نن الممدم ال دافع مدا رجدع و   كما يقول الشاطبي في الموافقات  يشرع دليلٌ 

مد  فد  ي بغدي االشدتغال بمُ  نع ه مكا ة مدا كدان مدن صدمب الممدم و     المممكان من ممُ  ماو   كان من صمب الممم
 .(ٖٕ)الممر ممموم ن   قصيرو   صمب و   ب المممالممم إذا كان ذلك يقطع الممر عن تحصيل لُ 

ن دد  الممددم الددذ  ي ب ددي عميدد  و   نطرافدد  ا دبيّ و   د ا زاويتدد دخددل فددي الكدد م عمددا سدمات  ددذا الممددم الددذ  حدددبمدد ذلددك ن
 .جلو  عز–تمظيمًا هلل و   نو يورث خشية  عمل
 ن مها:و   نوضحهاو   نكتفي بأشهر ا  اسمات  ذا الممم كثيرة جدًّ  :فأقول

ن    ؛يةفا ظر إلا  ذه القض  نو غير  افع  إذا نردت نن تمر  نن  ذا الممم  افع :أنه يورث الخشي  :فمول ذلك
 .[ٕٛ]فاطر: {ِإنََّما َيْخَشى المََّه ِمْن ِعَباِاِا اْلُعَمَما ُ } :اهلل يقول قواًل فص ً و   -جلو  عز–يورث خشية اهلل 

 .(ٕٗ)"غترار ب  جه ً الكفا باو  : " كفا بخشية اهلل عممًا يقول -رضي اهلل تمالا ع  -ابن مسمود و  
 .(ٕ٘)"كفا بالمر  جهً  نن ُيمجب بممم و   نن يخشا اهلل " كفا بالمر  عمماً  :يقول مسروق بن ا جدعو 
 .(ٕٙ)لكن الممم الخشية"و   " ليس الممم بكثرة الرواية :كان بمض السم  يقولو 

                                                 

 .المصدر  فس  - 22
 لمصدر  فس .ا - ٖٕ

 (.ٜٛٔ/ٜالممجم الكبير لمطبرا ي ) - ٕٗ

 .(ٖٖٚ) برقم(  ٕ٘ٓ/ٕ) في شمب اإليمان ينخرج  البيهق - ٕ٘
 .(ٖٔٔ/ٔ) حمية ا وليا   و (ٛ٘/ٕ) من قول عبداهلل بن مسمود جامع بيان الممم وفضم  - ٕٙ



  

 .(ٕٚ)"من عصاه فهو جا لو   الممن خشي اهلل فهو ع" : خر يقولو 
  فالددذ  يممددل السدديئات  [ٗ٘]ا  مددام:  {َمووْن َعِمووَل ِمووْنُكْم ُسوووً ا ِبَجَهاَلوو ٍ }يقددول:  -تمددالاو  تبددارك–اهلل و   كيدد  ال

والسدبب ؛ روايدةو   مدن نكثدر م حفظداً و    ً يلو كان نعظم ال اس تحصدو   يوص  بالجهل -جلو  عز–يمصا اهلل و 
 يدل عما نمرين اث ين:في ذلك  و نن الممم ال افع 

  من ا سما  الحس ا -تمالاو  تبارك–ما يستحق   ذا الرب و   فيمر  رب   ن   يدل صاحب  عما الممبود :ا ول
عظامد و   ذلك يستمزم إج ل و   ا فمال البا رةو   الصفات الُمماو  التوكدل و   رجدا هو   محبتد و   مهابتد و   خشديت و   ا 

 دو الممرفدة بمدا يحبد   دذا الدرب و  خر يدل عمي   اً يورث  نمر   كما ن    الصبر عما ب ئو   الرضا بقضائ و   عمي 
فيوجددب ذلددك لمددن   ا قددوالو   الباط ددةو   ا عمدال الظددا رةو   مددن االعتقددادات يسددخط و   مددا يكر دد و   -جدل ج لدد -

فيسددهر   التقددرب إليدد و   السددمي فددي مرضددات و -جددل ج لدد -الددرب  المبددادرة إلددا تحصدديل محددابّ و   عممدد  المسددارعة
ال مدا قيمدة و   نعرضدوا ع هداو   طموبات التي جهمها كثير من الخمدق هاره في تحصيل  ذه الم يض يو   ليم  الممدم ا 

  ئددة مدن  دذا الممدمنو مدن طالدب الممدم  دذا؟ مدا الفا  مدن  دذا المدالم -جدلو  عدز–إذا كان المامة نعظدم خشدية هلل 
  .؟الخير في  ماو 

  خشديةو   لد   يبدةو   -جدلو  عدز–هلل  اً تواضدمو   ا كسدارًا لمد فسو   ا ذاليجب نن يكون  ذا الممم مورثًد : إذن فأقول
 قد نحسن من قال:و   تمظيماً و 

 ميمجا ل مُ م ها ف خ من و ***  المميم كسب خشيةَ ما ن ممُ الم
 ولم ي م  غير ا تقيا ***  ا  بيا     ميراث 

ال ارتحلَ و  مف  قرّ يُ  إنْ  *** الممم يدعو المملَ  قيل كلذا  ا 
عمدم فدي و  فدذلك حجدة اهلل عمدا ابدن  دم   الممدم عممدان  عمدم المسدان": -رحمد  اهلل-فهو كما قال الحسن البصر  

  خشديت و   عظمتد و   فأوقر في  ممرفة اهلل  فالممم ال افع  و ما باشر القمب" :ثم قال  (ٕٛ)"فذاك الممم ال افع  القمب
ج ل و   متا سك ت  ذه ا شيا  في القمب خشع  فخشمت الجوارح تبمًا ل .و   محبت و   تمظيم و   ا 

كدر لد  المدوت وذُ -إلدا اال قطداع والمبدادة جدك مدا الدذ   يّ  " :- دو مدن المّبداد الصدالحينو - قيل لممدرو  الكرخدي
  ؟-جلو  عز–ما الذ  استفزك إلا  ذا التشمير في طاعة اهلل  ؟-والبرزخ والج َّة وال ار

 .(ٜٕ)"كًا  ذا كم  بيده إْن كا ت بي ك وبي   ممرفٌة كفاك جميع  ذاإنَّ ممِ ": ممرو  فقال
ذا خمددوت و   تمتددذ بم اجاتدد و   تسددتحي م دد و   أ س بدد فتدد  -تمددالاو  سددبحا  -فددالممم  ددو الددذ  يمرفددك بهددذا الممبددود  ا 

 دو ن دون ال داظرين  -تمالاو  ركتبا–ال يكون  ذا الرب و   -تمالاو  تبارك–صيت  عما مم الد ر يومًا ف  تجترئ

                                                 

 (.ٗٗ٘ٔ(  برقم )ٖٕٛ/ ٕوفضم  )(  وابن عبد البر في جامع بيان الممم ٖ٘ٗنخرج  الدارمي في س     برقم ) - ٕٚ

(  ٙٛٙٔ(  والبيهقي في شمب اإليمان  برقم )ٓ٘ٔٔ(  برقم )ٔٙٙ/ ٔنخرج  ابن عبد البر في جامع بيان الممم وفضم  ) - ٕٛ
(  وقال ب كارت  مرفوعا ٕٓٚيق مشكاة المصابي   برقم )(  وضمف  ا لبا ي في تحقٖٖٔٙٗ) وابن نبي شيبة في المص    برقم

 (.ٜٖ٘ٗسمة الضميفة  برقم )في السم

 ما ر الفحل. حقيق:ت  (ٖٙ٘/ ٕ)البن رجب   جامع المموم والحكم - ٜٕ



  

لك د  إذا اختمددا فمددل و   فد  يفمددل مددا يشدين نمددام  دداظريهم  نو يهدداب ال دداس  اإل سددان قدد يسددتحي مددن ال داسإليدك  
 ن   يراقب .و   ال تميق بأحد عر  نن اهلل يراه نمورًا قبيحة

  .(ٖٓ)رفع من ال اس الخشوع"ن نول عمم يُ إ": -همرضي اهلل ع -لهذا قالت طائفة من الصحابة و 
 .(ٖٔ)"عقع في القمب فرسخ في   فو  لكن إذاو   ون القر ن ال يجاوز تراقيهم ًا يقر ن نقواميقول ابن مسمود:" إو 

طدع الزمدان ال لقو   م يورث  ذلك فد  حاجدة لهدذا الممدمفهن ل  تدل بالممم عما رب  فيمرف فالشأن كم  في نن المبد يس
  أمر اهللبدلديس بمدالم  عالم باهلل يخشدا اهلل :قال الممما  ث ثةكان ي" :-رحم  اهلل-ولهذا يقول سفيان الثور  في   

فدذاك   مر اهلل لديس بالمدالم بداهلل ال يخشدا اهللعدالم بدأو   فدذاك المدالم الكامدل   يخشدا اهللعالم باهلل عالم بدأمر اهللو 
 قد سبق ما يشير إلا  ذا المم ا. و   (ٕٖ)"المالم الفاجر

 (ٖٖ)".جلو  عز–اهلل  خشيةنصل الممم : "يقول -رحم  اهلل-فيما  قل ع   اإلمام نحمد  وكان ممرو  الكرخي
  -سددممو  صددما اهلل عميدد -م هددا ال بددي اذي اسددتمقددع فددي ا ربددع التددو  مددن فاتدد   ددذا الممددم ال ددافعو    ددذا نصددل الممددم

بدل ازداد عميهددا   لدم تشدبع  فسدد  مدن الددد ياو     د  لددم يخشدع قمبدد  ؛فمدم ي تفدع بدد   حجدة عميدد و   بدداالو  صدار عممد و 
-  د  لدم يجت دب مسداخط الدرب و ؛ -تمدالاو  تبدارك–متثالد   وامدر اهلل ه لمدم اسمع دعاؤ لم يُ و   لها طمباً و   حرصاً 

 .جل ج ل 
َوََل َيُكوُنووا }: فقدال   ها ا نن  تشدب  بهدم فدي ذلدكو   ذم ن ل الكتاب بسبب قسوة قموبهم -جلو  عز–ن اهلل ويكفي ن

   [ٙٔ]الحديد:  {َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاََّ ِمْن َقْبُل َفَطاَل َعَمْيِهُم اْْلََمُا َفَقَسْت ُقُموُبُهْم َوَكِثيٌر ِمْنُهْم َفاِسُقونَ 
َفِبَمووا َنْقِضووِهْم ِميثَوواَقُهْم َلَعنَّوواُهْم َوَجَعْمَنووا ُقمُوووَبُهْم َقاِسووَيً  }: ذلددك بقولدد و   قمددت لهددؤال و  ة التدديسددو وبددين سددبب  ددذه الق

فاقدًا عمدا  قدض و  قسدوة القمدوب كدان عقوبدة لهدم جدزا فدأخبر نن سدبب   [ٖٔ]المائددة:  {ُيَارُِّفوَن اْلَكِمَم َعْن َمَواِضوِعهِ 
فالدذ    نو كان بتحري  الممدا ي  سوا  كان  ذا التحري  بتحري  ا لفاظ  م تحري  الكمم عن مواضو   الميثاق
يكددتم و   س عمديهميددلّ و   يصدور لهددم الحدق بداط ً و   يصددور لهدم الباطدل حقًّداو   تيدايضدمل ال داس بالفُ و   يبددلو   يغيدر

 ما تكدون إليد يكون نصم نبكم في حال تكون ا مة نحوج و   عمي  نن يشهد ب  -جلو  عز–الحق الذ  نوجب اهلل 
ومثل  ؤال  كما   توبةو   رحمة م  ب -جلو  عز–إال نن يتدارك  اهلل   عمم  حجة عمي و  فيها   ذا عمم  لم ي فم  

  "تددمع بد  عي د و   عممدًا يخشدع بد  قمبد  -جدلو  عدز–يدذمون مدن رزقد  اهلل " :-رحم  اهلل-ابن رجب  ظيقول الحاف
  الممددوم الراسددخةو   الممددار و    ددم ن ددل الحقددائقو   اظالوّعددو   اصّصددلمددزوه بأ دد  مددن القو   ا تقصددوهو   لربمددا عددابوهو 

مدا عممدوا نن قسدوة القمدب صدفة و   لديس بمدالمو   اعدظو  ي كسدر ع دد م  دذاو   يخشعو   يز د في الد ياو   فالذ  يرق
قدد صددق عبدد ا عمدا و   -تمدالاو  تبدارك–الطدرد مدن رحمدة اهلل و  من صفات ب ي إسرائيل التي نوجبت لهدم الممدن

                                                 

  باب ما -صما اهلل عمي  وسمم-  نبواب الممم عن رسول اهلل -رضي اهلل ع  -نخرج  الترمذ  من قول عبادة بن الصامت  - ٖٓ
(  وصحح  ٘ٚ  برقم )-رضي اهلل ع  -ر من قول شداد بن نوس (  والطبرا ي في الممجم الكبيٖٕ٘ٙجا  في ذ اب الممم  برقم )

 (.ٕٙٚ٘ا لبا ي في صحي  الجامع  برقم )
 (.ٜ٘ٗٔ) برقمالسرعة   يو و اإلفراط ف  را ة واجت اب الهذّ نخرج  مسمم  كتاب المساجد  باب ترتيل الق - ٖٔ
 (.ٖ٘ٚ) برقم ( ٖٖٚ/ٔ) نخرج  الدارمي في مس ده - ٕٖ

 (.ٕٙٙ/ ٔالحكم )جامع المموم و  - ٖٖ



  

 عدز–ن اهلل   ؛:" من نوتي من الممم مدا ال يبكيد  فخميدق نن ال يكدون نوتدي عممدًا ي فمد بقول  -رحم  اهلل-تميميال
ًاا }: قرنو    مت الممما  -جلو  وَن ِلْاَْذَقواِن ُسوجَّ َوَيُقولُووَن  *ِإنَّ الَِّذيَن ُأوتُووا اْلِعْموَم ِموْن َقْبِموِه ِإَذا ُيْتَموى َعَموْيِهْم َيِخورُّ

َُْعوًَل ُسْبَاا وَن ِلْاَْذَقاِن َيْبُكوَن َوَيِزيُاُهْم ُخُشوًعا *َن َربَِّنا ِإْن َكاَن َوْعُا َربَِّنا َلَم  [ٜٓٔ - ٚٓٔ :]اإلسرا  (ٖٗ){َوَيِخرُّ
ا نن الحكمة بمغ : "[ٜٕٙ]البقرة:  {َوَمْن ُيْؤَت اْلِاْكَمَ  َفَقْا ُأوِتَأ َخْيرًا َكِثيرًا} :ل  تمالااق يقول في قو وكان مطر الورّ 

 .(ٖٙ)"خشية اهلل الورعو   من خشي اهلل المالم :-رحم  اهلل-كذا قال يحيا بن كثيرو   (ٖ٘) "الممم ب و   خشية اهلل
فه د  يكسدب   بخد   غيدر ال دافع -جدل ج لد -التمظديم لمممبدود و   نول سمة من سمات  ن د  يدورث الخشدية  فهذن
  يزيددده مبا دداة لممممددا و   الت ددافس عمددا حطامهدداو   ة فددي الددد يالرفمدداو   لمممددو اً طمبددو  خددي   و   فخددراً و   حب  ز ددواً صددا
من  -جلو  عز–ص  اهلل و  فهذا ال شك ن   بخ   ما  نن ت صر  إلي و   جوه ال اسو  يطمبو   مماراة لمسفها و 

 صفة المالمين المموم ال افمة. 
بددد  المممدددا   نو ليمدددار  بددد  ليبدددا ي  ؛ع دخدددل ال دددارربدددمدددن طمدددب الممدددم  " :-رضدددي اهلل ع ددد -يقدددول ابدددن مسدددمود 

 .(ٖٚ)"نو ليأخذ ب  من ا مرا    اس إلي جوه الو  نو ليصر   السفها 
ن طدال بكدم عمدر نن يتجمدل ذو الممدم فه د  يوشدك إ  ال تمممدوه لتتجممدوا بد   ا تفمدوا بد و   : تمممدوا الممدمقدالكان يو 

لكدن اتخدذ  دذا الممدم و   ال ي فدع ال داس س ال يدر  و   ال يممل  و بالممم :ن   (ٖٛ) "ة ببزت زّ كما يتجمل ذو البَ   بممم 
فيحصددل لدد  بددذلك مددن   يمظددمّ و   جددليُ و   ليبّجددو   مقدددّ   فيُ فددي الم اسددباتو   تددزين بهددا فددي صدددور المجددالسيحميددة 

حميدة ع دد كثيدر و   زي دةو   ةزّ صدار الممدم َبد  الهد ذلت بد  ا مدوال لكدان غيدر مكداف تحصيل رغبات  شي  كثير لو بُ 
  .بشي من عمم  ال اس ال ي تفمون و   سمن  ؤال  ال ا

رضدي اهلل -كمدا قدال ابدن مسدمود   ؟راد الممدم إال لمممدل ل ي ن   يورث الممل  :الثا ي من سمات  ذا الممم ال افع
  .(ٜٖ)"فهذا عممتم فاعمموا  تممموا: " -ع  

 :يم ددي-ال سددك و   لمقددلا :بددل مددن اجتممددت فيدد  خصددمتانن قِ طمددب  ددذا الممددم ِمددإ مددا كددان يُ ": يقددول يوكددان الشددمب
ن و   فمدم يطمبد   ال ي الد  إال المقد    دذا نمدر :قال لم يكن عاق و   افهن كان  اسكً  ع ده تمبد و   عاقل  -المبادة ا 

نن يكددون  لقدد ر بدتُ و " :يقددول الشدمبي   فمدم يطمبد  اكر ال ي الدد  إال ال ّسد دذا نمد :قدال اً لدم يكدن  اسددكو   كدان عداق ً 
   سأل اهلل المافية.  (ٓٗ)"ال  سكو   ال عقل  احدة م هماو   فييطمب  اليوم من ليست 

                                                 

 (.ٜٜٕ) برقم  (ٖٖ٘/ٔ) مس د الدارمي - ٖٗ
 (.ٖٖ٘/ٕ) تفسير ابن نبا حاتم - ٖ٘
 (.ٕٓٛ/ٕٔ) الدر الم ثور في التفسير بالمأثور - ٖٙ

 (.ٜٖٚ) برقم(  ٖ٘ٚ/ٔ)في مس ده  الدارمي نخرج   ٖٚ -

 (.ٖٔٛ) برقم(  ٖٙٚ/ٔ) المصدر السابق - ٖٛ

(  وقال محقق  حسين سميم: "إس اده ضمي  لضم  يزيد بن نبي زياد"  ونخرج  ابن ٖٛٚنخرج  الدارمي في س     برقم ) - ٜٖ
(  وابن عبد البر في جامع بيان ٖٔٔ/ ٔ(  ونبو  ميم في حمية ا وليا  وطبقات ا صفيا  )ٖٚٗ٘ٗنبي شيبة في المص    برقم )

 (.ٕٙٙٔالممم وفضم   برقم )

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



  

  صدد ت و   يدددهو   لسددا  و   تخشددم و   ري ذلددك فددي بصددرهكددان الرجددل إذا طمددب الممددم لددم يمبددث نن ُيدد :والحسددن يقددول
 .يظهر نثر  ذا الممم عمي   ز دهو 
  يقيم نركا هاو   ص ة يتبع فيها الس ة جدو او  فهن  نو المالم ي ظرون إلا ص ت  نوالً   لهذا كا وا إذا جا  الراو و 
نو   استمموا إلي و   قبموا م    اجباتهاو و   شروطهاو  لم يستمموا و   لم يأخذوا ع    جدوه يصمي ص ة كيفما اتفقو  ا 

ال ارتحدل و  الممدم يهتد  بالممدل فدهن نجابد   مم إن كان من غير عمل ال خير في فالمإلا ك م     :يقدول الز در  ا 
 ".يكون ذلك سببًا ل سيا  و   ب  حتا يذ ب لمترك الموائم  نن يُ فمن غ  ائلإن لمممم غو "
مدا يربدون ت ميدذ م ع  " إذا نحدث اهلل لدك عممدًا فأحددث لد  عبدادة "ختيا ي:سيقول لتمميذه نيوب ال  ذا نبو ق بةو 

 .(ٔٗ)"ث بد ن  مدك نن تحددّ ال يكدو و " :ا  مدا الممدل بهدذا الممدم  يقدولو   حفظ ا دلةو   ال االستكثار من المسائل   ذا
نو الممدل؟   ا نحدب إليدك الممدمالممل؟ نيهمدو  : كي   جمع بين الممملطالما سمم اهسأل  ذا السؤال الذ  الثور  يُ و 

 . (ٕٗ)"ال تدع الممل لطمب المممو   ف  تدع طمب الممم لمممل  إ ما يراد الممم لمممل": فقال
  فهدذا نمدر ال يميدق  غداف ً  اً ممرضد  قميدل الممدل  الب الممدم جافًّدا نن يكون طانمّ اعمل بما عممت  و   تمممو  عملا

 .يمممون بما عممواو   فكا وا يتمممون
 بد   قدد عممدتُ و  إال -سممو  اهلل عمي  صما-حديثًا عن ال بي تُ ما كتب" :يقول -رحم  اهلل-لهذا كان اإلمام نحمد و 
ة  لكدددن سدددل  فسدددك  دددل عممدددت بهدددا جميمدددا؟  حدددن  حفدددظ نحاديدددث قميمددد ! كدددم يحفدددظ اإلمدددام نحمدددد مدددن ا حاديدددثو 

يمممدون و    حاديدث مئدات ا لدو فهدؤال  يحفظدون نعددادًا كبيدرة مدن ا  -جدلو  عدز–إال من رحم اهلل   ال :الجواب
  اً نعطددا نبددا طيبددة الحجددام دي ددار و   احددتجم -سددممو  صددما اهلل عميدد -حتددا مددر بددي الحددديث نن ال بددي" :يقددول بهددا 

  اختفا في الغدار -سممو  صما اهلل عمي -بمغ  نن ال بي   !إلا  ذا الحد  (ٖٗ)".ً راطيت الحجام دي انعو  فاحتجمتُ 
طمدب مدن المدروذ  نن يشدتر  لد  و   حمددي االمدام نفتسدرّ   ي  نن ال بدي تسدرّ بمغدو  يدام فاختفا االمام نحمدد ث ثدة ن

 ما ب  حب ال سا .و   سممو  صما اهلل عمي -ليقتد  بال بي ؛جارية
مبددوا طُ    فددهذاطمبددوا   فددهذا فقدددواقدددواغموا فُ غموا  فددهذا ُشددعممددوا ُشدد   فددهذالمممددا  إذا عممددوا عممددواا" : ددذا الثددور  يقددولو 

 .(ٗٗ)" ربوا
مددا نحسددن و   مددليزي دد  المو  مددا نحسددن الممددمو   يزي دد  الممددمو  مددا نحسددن اإليمددان :قددالكددان ي" :حبيددب القيسددي ويقددول
 .(٘ٗ)"ممما نضي  شي  إلا شي  مثل حمم إلا عو  يزي   الرفق و  الممل

 ضدع ع دده إ دا  فيد و  فاإلمدام نحمدد لمدا رني  دذا مدن طد ب الممدم  فبدات ع دده  جا  رجل إلدا اإلمدام نحمدد ليمدةو 
فمما جدا ه اإلمدام نحمدد  ا شا  اهلل ل  نن يصمي من الميل ثم يصمي م  من نجل ن   إذا قام من الميل يتوضأ ؛ما 

                                                 

 (.ٖٗٔٔ(  برقم )ٗ٘ٙ/ ٔنخرج  ابن عبد البر في جامع بيان الممم وفضم  ) - ٔٗ

 (.ٕٔ/ٚ) حمية ا وليا  - ٕٗ
 (.ٖٕٔ/ٔٔ) سير نع م ال ب   - ٖٗ
(  ٓٓٚ/ ٔ(  وابن عبد البر في جامع بيان الممم وفضم  )ٖٕ٘/ ٘ات ا صفيا  )نخرج  نبو  ميم في حمية ا وليا  وطبق - ٗٗ

 (.ٜٕٗٔبرقم )
 (.ٚٔٔٔ(  برقم )ٖٔٗنخرج  ابن المقرئ في ممجم  )ص:  - ٘ٗ



  

رجدل   !سدبحان اهلل" :قدالو   فتمجدب اإلمدام نحمدد !لدم يتغيدر نن المدا و   جد نن الرجل  ائمو  قت ص ة الفجرو  في
  .(ٙٗ)!"رد بالميلو  ال يكون ل و   يطمب الممم

  .(ٚٗ)"؟ص ع بالممم الذ  كتبتفما ن  ليمي ليل جا لو      هار سفي إذا كان  هار  : "يقول ابن عيي ةو 
ن  ظدرت إلدو   نو يدرس في كميدة شدرعية  من يشتغل بالممممقد تجد اإل سان  فدي الميدل فهدو و  اقمد  فدي ال هدارو  اا 
جدد  مبددالغ فيدد  كهدمددان و  عمدداو   شددتغال  بددا مور المباحددة  نو الإمددا الشددتغال  بددا مور المحرمددة  ف فددي غايددة السدد

 ال ب فع في اةخرة. و   مي  ب فع في الد ياع  اك من ا مور التي ال تمود و  الذ اب   او   الت زه
 وما نحسن قول القائل: 

 المملُ  نِ حسُ إن لم يَ  المممُ  ال ي فع***  نيها الرجلُ  تغ مْ اعمل بمممك 
 هم شغلُ مملهم في ع ونالمتقو  ****  تقوي اهلل زي تُ و  زينٌ  والمممُ   

 ال الحيلُ و  ي فع فيها ال ال المكرُ ***  وحجة اهلل يا ذا الممم بالغةٌ 
 الجدلُ و  ك ع   المهوُ ال يمهي ّ  *** اعمل ما استطمت ب و  تممم الممم

 إياك إياك نن يمتادك المملُ     ***   اقصد  فمهم نبداً و  م ال اسوعمّ                    
 مط  من يمتاده الزللُ فالرفق يَ *** وعظ نخاك برفق ع د زلت  

ن تكن بين قوم ال خ ق لهم   ر عميهم بممرو  إذا جهموامُ فأْ *** وا 
 فممواال يحز ك ما و  صابرو واصبر ***  فهن عصوك فراجمهم ب  ضجر

ن عدلواو  عميك  فسك إن جاروا ***     فكل شاة برجميها مممقةٌ                  (ٛٗ)ا 

طالبدد  و   بصدددده قددد نعددرض عددن الممددل الددذ   ددو تجددد ن دد    لددم ي تفددع بمممدد  مددن  ددذه الحيثيددةوكددذلك نيضددًا الددذ
يجمدس   الخصدوماتو   قدالالو  بالقيدلو   شدتغل بالجددلع  اشدتغل بدأمر  خدر ال يمدود عميد  ب فداو   كمفد و   الشارع بد 

 هم يتجدادلون مدن غيدر لكدو   لدو جممتد  لربمدا كفدا بد  دقدائق نن ُيفهدمو   يدردد فيهدا ك مدًا مممدوالً  الواحد ليمدة كاممدة
 .من غير ممرفة بطرق االستداللو   خمفية عممية

نو اليد   اليسري ستياك باليدن  ل االإلا نذان الفجر ليمة كاممة ي اقشو  واقد سممت نن بمض الشباب لربما جمسو 
ن يتقربدوا إلدا نو   كدان ا حدري نن يصدموا لديمهم القدال و  فا شدغموا بالجددل بالقيدل  لل عمديهم الممداليم ا؟ فهؤال  ثُقد

ري كم تحتاج  ذه المسألة من مثل  ؤال  تُ   لك   لما ثقل عميهم ذلك اشتغموا بمثل  ذه ا مورو   -جلو  عز–اهلل 
م اقشدددة كددد م المممدددا  فيهدددا؟ عشدددر و  تحتددداج  دددذه المسدددألة فدددي عدددرض ندلتهدداكددم    دددم طددد ب فدددي كميدددةو   الشددباب
 . ؟  ربع ساعة؟دقائق

  تمطددديطو   دون الحاجدددة إلدددا تكثيدددر لمقدددول  ذقريبدددة المأخددد  سدددهمة  وقدددد ذكدددرت لكدددم نن الممدددم يبدددين بطريقدددة قريبدددة
 قدوم لّ ما ضد)): ن   قال -مسمو  صما اهلل عمي -مامة مرفوعًا إلا ال بيديث نبي نقد جا  من حو   تطويل لمك مو 

ُمونَ }: ثم قرن  ((بمد  دي إال نوتوا الجدل َِ  .(ٜٗ)[ٛ٘]الزخر :  {َما َضَرُبوُا َلَك ِإَلَّ َجَاًَل َبْل ُهْم َقْوٌم َخ
                                                 

 .(ٜٕٛ/ٔٔ) سير نع م ال ب   - ٙٗ

 (.ٕٔٚ/ٚ) حمية ا وليا  - ٚٗ

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



  

 نغمق ع د  بداب الجددل و  نراد اهلل بمبد خيرًا فت  ل  باب الممل  ا"إذ :  كممرو  الكرخيولهذا يقول بمض السم 
ذا نراد اهللو   .(ٓ٘) "فت  ل  باب الجدلو   نغمق ع   باب الممل بمبد شرًّا ا 

ال سدكتو   بدل م د فدهن قُ   خبدر بالسد ةلكدن يو   ال": قدال  ؟ون عالمدًا بالسد ن يجدادل ع هداوقيل لمالك: الرجدل يكد " ا 
ددد"يقددددول: و   "الجدددددال فددددي الممدددم يددددذ ب ب ددددور الممدددمو  المدددرا "كدددان يقددددول: و  يددددورث و   ي القمددددبالمدددرا  فددددي الممددددم يقس 

 .(ٕ٘) "ما خاصمت قط": يقول -من عمما  التابمين- ذا ابرا يم ال خمي و   (ٔ٘)"الضغن
 .(ٖ٘)"قط عٌ رِ و  ما خاصم"يقول عبد الكريم الجزر : و  
  إذا سدممت الجددل المقديم :يم دي    إذا سدممت المدرا (ٗ٘) "المرا  فأقصر إذا سممتَ " :يقول عمر بن عبد المزيزو 

ال و   لم اقشددت  فهددذا ال حاجددة  يحقددق رنيدد و   ن يريددد نن يقددرر قولدد ن المتجددادليَ احددد مددو  فكددل  الددذ  ال يددورث  تيجددة
 لتضييع الزمان في .

هلل فدهن ا  فتركد   بشدي  -جدلو  عدز– ن مدن كمفد  اهلل  ؛فاقداً و  الذ  نعدرض عدن الممدل جدزا ً اإل سان  :ومثل  ذا
السددموي قددالوا و  حي مددا ن دزل عمدديهم المددن  لب ددي إسددرائيل -جدلو  عددز–كمددا قددال اهلل  يشددتغل بدد  ممدا يضددره ايورثد  نمددرً 
وا ُتْنِبوُت اْْلَْرُأ ِموْن } :-سدممو  صما اهلل عميد -لموسا  وِبَر َعَموى َطَعواٍم َواِاوٍا َفواْاُع َلَنوا َربَّوَك ُيْخوِرْج َلَنوا ِممَّ َْ َلوْن َن

ِمَها َقاَل َأَتْسَتْبِاُلوَن الَّ  ََ  استبدلوا المن [ٔٙ]البقرة:  {ِذي ُهَو َأْاَنى ِبالَِّذي ُهَو َخْيرٌ َبْقِمَها َوِقثَّاِزَها َوُفوِمَها َوَعَاِسَها َوَب
  ددو مددن نجددود المطمومدداتو   ال تمددبو  يت ددزل عمدديهم مددن غيددر كدددو   لهددم -جددلو  عددز–السددموي الددذ  يخرجدد  اهلل و 

 لي صددر  عددن الممددو     فيتشدداغل ع دد   اإل سددان بالممددلكمَّدد كددذا حي مددا يُ و   البقددولو   البصددلو   اسددتبدلوه بددالثوم
مدددن ذلدددك ن ددد  ي شدددغل و  بدددأمور ال تمدددود عميددد  إال بالضدددرر  تضدددييع الزمدددانو   الِمدددرا و   بدددأمور تضدددره مدددن الجددددل

 يتتبع ذلك.و   المسائل المتكمفةو   يطبا غال
طددأ عمددا و  فسددأل  عددن رجددل  جددا ه رجددل -رحمدد  اهلل-اإلمددام مالددك   ن السددم  يكر ددون  ددذا نشددد الكرا يددةقددد كددا

فقدال: لمداذا   مدا نجابد و   فمدم يكممد  اإلمدام مالدك !ضة ففقست  فما حكم  ذا الفدرخ؟م ها بي تفخرج  دجاجة ميتة
 .(٘٘)"اال تسأل تكمفً و   سل عما ت تفع ب "؟ فقال: لم تجب ي

                                                                                                                                                                  

(  وابن ٖٕٖ٘) برقم  سورة الزخر ومن باب   -صما اهلل عمي  وسمم-نبواب تفسير القر ن عن رسول اهلل الترمذ   نخرج   - ٜٗ
 برقم   (  وحس   ا لبا ي في صحي  ابن ماجٛٗ) برقم  -صما اهلل عمي  وسمم-اتباع س ة رسول اهلل  الس ة  باب كتاب   ماج
(ٗ٘.) 

(  وابن ٖٕٖ٘) برقمسورة الزخر   ومن   باب -صما اهلل عمي  وسمم- ن عن رسول اهلل نبواب تفسير القر نخرج  الترمذ    - 50
 برقم(  وحس   ا لبا ي في صحي  الترمذ   ٛٗ) برقم  -صما اهلل عمي  وسمم-اتباع س ة رسول اهلل  كتاب الس ة  باب   ماج
(ٕٜٖ٘.) 

 (.ٕٕٙ/ ٔجامع المموم والحكم ) - ٔ٘

 (.ٖٔٙ(  برقم )ٕٗ٘/ ٕ ة الكبري )نخرج  ابن بطة في اإلبا - ٕ٘

(  والبيهقي في ٖٕٔ(  برقم )ٖٗٗ/ ٔ(  واةجر  في الشريمة )ٖٗٙ(  برقم )ٕ٘٘/ ٕنخرج  ابن بطة في اإلبا ة الكبري ) - ٖ٘
 (.ٜٕٔٛشمب اإليمان  برقم )

 (.٘ٛ/ٗ) ذم الك م ون م  لمهرو  - ٗ٘

 (.ٕٕ٘/ٔ) جامع بيان الممم وفضم  - ٘٘



  

  (ٙ٘)"ون بها عباد اهللمم  يُ   اهلل قوم يحبون شرار المسائل عبادإن شرار "يقول:  -رحم  اهلل-و ذا الحسن البصر  
يمرضددها و   م غمقددة عمددا الفهددم نتكددو التددي  المسددائل الصددمبة جدددًّاو   ب الش ددو   ائل الغامضددةيبحددث عددن المسدد :يم ددي
 نفهامهم فيها. و   يختبر نذ ا همو   الرابعو   الثالثو   الثا يو    ذا عما
ا السدواد : مدا  دذيوَّ فقدال لد  ابدن الَكد مو ي مدا شدئتم" سد": فقدال  يومدًا إلدا نصدحاب  -اهلل ع د  رضدي- خرج عمدي  ٍٍ 

  يسددأل عددن نشدديا  تم يدد  مددن الحدد لنن كددان المفددروض   (ٚ٘)"ل عددن عميددا نعمددا سددأ": فددي القمددر؟ فقددال الددذ 
 . (ٛ٘)"ال تسل تم تاً و   سل تفقهاً   يمكو " :فقال لمسائل  ئل عن مسألة مشابهةسُ و   ما إلا ذلكو   الحرامو 

سدل عدن "م نحمدد: ل لد  اإلمدافقدا  عن بمض المسائل الممقددة الغامضدة يسأل و   وجا  رجل يم  عما اإلمام نحمد
 .(ٜ٘)ال ندر !لرجل: ما تقول في صائم احتمم؟ فقال ا الزكاة شيئًا ت تفع ب  و   الص ة
   ذاو    ذاو   ا  ذايمرضها عمو   ب الش  و   لكن يمر  المسائل الصمبة  مما كم  ب  ال يمرف  ل بسيطة جدًّامسائ

  ذا من شرار ال اس.  يمبس عما ال اسو 
 -جدلو  عدز–يورثد  خشدية اهلل يحمدل صداحب  عمدا الدورع فدي كدل شدي    ن د  :ات  دذا الممدم ال دافعالثالث مدن سدم

نو ترك ما نمدره   ارتكاب المحظوراتو   -تمالاو  تبارك–فه   يتحرز من الوقوع في محارم اهلل  مّ من ثَ و   كما سبق
 يجدبيفمدل مدا يشدك فدي ن د  و   ج بد يتو   فيترك مدا اشدتب  عميد  ن د  حدرام  فيحتاط ل فس   ب  -تمالاو  تبارك–اهلل 
ممددن لددم يوفددق مددن طمبددة و   كددالكثير مددن المامددة  إذا ُسددئل ال يددتكمم مددن غيددر عمددم   كددذا فددي مسددائل الممددمو   عميدد 
حاذقدًا يحسدن الدتخمص فدي كان المدارس ن   إذا سأل  التمميذ عن مسألة ال يمرفها ن   إذا  م فيمّ بل لربما عُ  الممم 

بهدا فدي الددرس ل دا نن تدأتي و    دذه مسدألة مهمدة ي بغدي عميدك نن تبحثهدا :لكن يقدولو   در ال ن :ال يقول  الجواب
مدن نيدن و  ؟ كي  يجمع  دذه المسدألة  بأسداس اً ضرب نخماسيبدن يو   فيشتغل  ذا الطالب المسكين ب فس  القادم 
بهدذه   ال ندر  :قدول د فدر مدنذلدك ا سدتاذ البميدد قدو  مدن يرجدع إليد ؟و  مدن يسدأل؟و   ؟مراجمهداو ل مصادر ا يحصّ 
نن يخدرج و   يريدد نن ي سدا  دذا الطالدب  فدذكر ي بهدا فدي  خدر المحاضدرة  مهمدة ذه مسألة  :نو ن   يقول  الحيمة

 عدز–اهلل و  [ٙٚ]يوسد : {َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْمٍم َعِمويمٌ }: ال نعر  في  المأزق  لماذا ال يقول بمل   ذا المممم من  ذا
وَر َواْلَُوَؤاَا ُكولُّ ُأوَلِزوَك َكواَن َعْنوُه َمْسوُزوًَل  َوََل َتْقفُ }: يقول -جلو  ََ ]اإلسدرا :  {َموا َلوْيَس َلوَك ِبوِه ِعْموٌم ِإنَّ السَّوْمَع َواْلَب

 صددما اهلل عميدد -ئددة مددن نصددحاب رسددول اهلل امو  عشددرين : " ندركددتُ   يقددول ددذا عبددد الددرحمن بددن نبددي ليمددا  [ٖٙ
نن نخدداه  دّ و  ال يحدددث حددديثًا إالو   د نن نخدداه كفدداهو  ن شددي  إالسددأل عددمددا فدديهم مددن نحددد يُ   مددن ا  صددار -سددممو 

 .(ٓٙ)كفاه"
 . (ٔٙ)"حتا كأ   ليس بالذ  كان  لتبدّ و   الحرام تغير لو  و  إذا ُسئل عن شي  من الح لوكان ابن سيرين 

                                                 

 (.ٕٗ/ٖ) م  لمهرو ذم الك م ون  - ٙ٘

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



  

 دو و ي دتفض   (ٕٙ)"ا  د  ليرعددو فيدتكمم   عدن الشدي  سدألكدان نحدد م ليُ  نقوامًا إنْ  "ندركتُ ويقول عطا  بن السائب: 
 .الحرامو   في الح ل يتكمم في ُفتيا

ال اس ممن ندركدت مدن  ندركتُ "يقول: و  "الُفتياو   م يكر ون نن يجيبوا في المسائلو  الفقها  : "ندركتُ يقول سفيانو 
وا عفدنُ فدهذا   يكر دون نن يجيبدوا فيهدا  -اسأل غير  :احد يقولو  كل :ن - ون المسائل م يتراد  و   الفقها و   الممما 

 .(ٖٙ)"إليهم نحبّ لك كان ذ  هام
فاسددأل   فأتيددت عبيدددة  -السددمما ي :يم ددي-بيدددة عَ  ائددت: فقددال  عمقمددة عددن مسددألة : "سددألتُ يقددول عميددر بددن سددميدو 

فاسدأل   فأتيدت مسدروقًا  -ابدن ا جددع :يم دي–مسدروقًا ائدت  :عمقمة نرسم ي إليك  فقدال :فقمت  عمقمةائت فقال: 
عبدد الدرحمن ائدت عبيدة نرسم ي إليك  فقال: و   عمقمة نرسم ي إلا عبيدة :فقمت  سأل عمقمة فاائت فقال:   فسألت 

 :قددالقددال: كددان ي  ت إلددا عمقمددة فأخبرتدد بددن نبددي ليمددا  فأتيددت عبددد الددرحمن بددن نبددي ليمددا فسددألت  فكر دد   ثددم رجمدد
  اسدأل و   ول: اذ ب إلدا فد ناحد يقو  كلو   ر  جبال في الممم ؤال  نكاب  (ٗٙ)نجرن القوم عما الُفتيا ند ا م عممًا""

  ؟. ل فكر ا في  ذا  ؟اضحة بال سبة إلي و  القضية ليست جميةو   فمماذا يتحمل اإل سان  ذا في رقبت 
رضدي اهلل تمدالا - ل  ذا نمر يوافق ما كان عمي  السدم   !في كل خيمة مفتٍ    ة في الحجما  شا ده من الجرا

 افس عما الُفتيا في الحم ت نحيا ًا  ذا يريد نن يكون  دو المتصددر التو   -جلو  عز-الجرا ة عما اهلل   -ع هم
كثيددر مددن مسددائل الحددج  و   ؟لمدداذا تتحمددل  ثددام  ددؤال  جميمدداً و   اةخددر يريددد نن يكددون  ددو المتصدددر لمُفتيدداو   لمُفتيددا

م  ل ت قل له فماذا تقول لم اس؟  اضحة صريحة يرتفع بها الخ  و  صةالفرعية الجزئية قد ال يوجد فيها ندلة خا
ن ك ت تمتقد فيو   ك م ن ل الممم الذين يقمدو هم  نم ماذا تص ع؟  ؟بمض المسائل خ ف  ا 

  ذه قاعدة.  (٘ٙ)ميس بأ ل نن ُيسأل"نن ُيسأل ف : "من نحبّ -رحم  اهلل-يقول سفيان الثور  
نّ و   مدا تكممدت لدو نجدد بددًّاو   اهلل لقدد تكممدتو  يقدول:"  دو عدالم فقيد  فدي زمدان التدابمين و   برا يم ال خمييقول او   ا 

 .فماذا يقول غيره؟    ذا يقول  ابرا يم ال خمي (ٙٙ)ن في  فقي  ن ل الكوفة لزمان سو "زما ًا نكو 
مدا ئمت عُسد  عمدا الكبدد ا: " يدا برد ديقدولو    دو يمسد  بط د و   يومًا عما نصحاب  -رضي اهلل ع  -وخرج عمي 
  .(ٚٙ)ال نعمم" :ال نعمم فقمت

ن فدهن ِمد اهلل نعمدم و   ال نعمدم :مدن لدم يممدم فيقدولو   من عمم م كم عممًا فميقل بد   "نيها ال اس :سموديقول ابن مو 
 .(ٛٙ): اهلل نعمم"نن يقول لما ال يممم مم المر عِ 
َِي}قد قال اهلل تمالا: و   .[ٙٛ]ص:  َن{ُقْل َما َأْسمَُلُكْم َعَمْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأَنا ِمَن اْلُمَتَكمِّ

                                                 

 .(ٛٗ/ٕ) لمتفق  لمخطيب البغداد الفقي  وا - ٕٙ

 (.ٖٛٗ/ٔ) المصدر السابق - ٖٙ
 (.ٗٓٔ/ٔ) ر نخ ق الممما  لآلج - ٗٙ
 (.ٕٓٛ/ٕ) جامع بيان الممم وفضم  - ٘ٙ

 (.ٕٕٓ) برقم(  ٕٕٛ/ٔ) نخرج  الدارمي في مس ده - ٙٙ

 (.ٕٛٔ) برقم(  ٕٗٚ/ٔ) المصدر  فس  - ٚٙ

 (.ٔٔٔ/ٕ) جامع بيان الممم وفضم  - ٛٙ



  

نال  :ض نصددحاب ابددن عمددرفقددال بمدد فقددام الرجددل    فقددال: ال ندر  ريضددةفعددن رجددل إلددا ابددن عمددر يسددأل  جددا  و 
  .(ٜٙ)عن ن  شي  نخبره؟!  اهلل ما ندر و  ال" :فقال نخبرت الرجل؟

نكددره   :ا  مددا يقددولو   حددرامو   حدد ل :ال يقددول  وكددان بمضددهم إذا ُسددئل عددن المسددألة التددي لدديس فيهددا  ددص فاصددل
 . (ٓٚ)": حرامال يقولونو   كا وا يكر ون نشيا ": ن كذا  كما قال إبرا يم بن ند ما وا يكر و يستحبون كذا  ك

فددأذكر ع ددك  :لرجددلفقدال ا ال ندر  "فقدال لدد  مالددك:   يسدأل  عددن شددي  -اهلل رحمدد -وجدا  رجددل إلددا اإلمدام مالددك 
 . (ٔٚ)"ع ي ن ي ال ندر   مم  احكِ ": ؟ قالن ك ال تدر 

عدن اإلمدام مالدك ن د  لربمدا  ذكدر روايدات كثيدرة جددًّا  "جدامع بيدان الممدم"ن عبدد البدر فدي كدذلك ابدو   الشاطبي  قلو 
مسدافة سدتة نشدهر لربمدا جدا ه رجدل مدن و     نو ثد ث مسدائلال يجيدب إال عدن مسدألتينو   سئل عن نربمين مسألة

 لهجرة. و إمام دار او   جا  ذلك في كثير من الروايات  (ٕٚ)ال يجيبو   ليمرض عمي  بمض المسائل
-يتكمم من غير بر ان ع ده مدن اهلل و   فهو يتكم  ما ال يممم  حقق بالممم ال افع ف   جده كذلكنما الذ  لم يتو  

ا  هددم ليكر ددون  ددذا و   -المدي ددة :يم ددي-: " ندركددت ن ددل  ددذه البمدددة -رحمدد  اهلل-يقددول اإلمددام مالددك   -جددلو  عددز
 سائل.يريد الم  (ٖٚ)س اليوم"اإلكثار الذ  في  ال ا

ر فددي ديهدد   ددو كددذا   ددو كددذا :يقددول  مغددتمِ مُ  يددتكمم نحددد م كأ دد  جمددلٌ "يقددول: و   تيدداالفُ و  كددان يميددب كثددرة الكدد مو 
  الغامضة.و  عن كل مسألة ُيسأل ع ها من المسائل الواضحةيفتي  : ييم  "ك م 

وُح ِموْن َأْموِر َوَيْسومَُلوَنَك َعوِن } :-جدلو  عدز–يقدول: قدال اهلل و   وكان يكره الجواب فدي كثدرة المسدائل وِح ُقوِل الورُّ الورُّ
   من ذلك جواب.فمم يأت [٘ٛ: ]اإلسرا  {َربِّأ

فيتج دب ذلدك   الشهرةو   طمب الرئاسةو   ن   يدل صاحب  عما الهرب من الد يا :الرابع من سمات  ذا الممم ال افع
كددان و   ذلددك اسددتدراجاً  نن يكددون  تمظدديمهم لدد و   يخشددا نن يكددون تددوقير ال دداس لدد و   يخددا  مددن عواقبدد و   جميمدداً 

ديخدا  عمدا  فسد  مدن بُ  -رحمد  اهلل-اإلمام نحمد   هم بدل كدان الواحدد مد فدة ال داس بد  ممر و   الشدهرةو   يتمدد الص 
 . (ٗٚ)"المهم إ ي نسألك ذكرًا خام ً "يقول:   كان ابن محيريز رب  نن ال يكون ل  ذكر  ويدع

 ال  (٘ٚ)"ًئاال ت قصد ا ذاك ع ددك شديو   لب ديّ و   يًا خدامً  لدالمهم ذكدر " :كان رجل من ا  صار يقول "ويقول سفيان:
 البميد. و  نن يكون شهيرًا يمرف  القريبو  ن تسمط عمي  ا ضوا  ن ب ر يسأل 

اجمم دي و   المهم اجمم ي ع دك مدن نرفدع خمقدك": كان من دعائ فم الممرو  في المغة اإلما  حمدبن نونما الخميل 
 .(ٙٚ)"ع د ال اس من نوسط خمقك اجمم يو  في  فسي من نوضع خمقك 

                                                 

 (.ٗٔٔ/ٔ) نخ ق الممما  لآلجر  - ٜٙ

 .(ٕٓٛ/ٔ) جامع المموم والحكم - ٓٚ

 (.٘ٔٔ/ٔ)  نخ ق الممما  لآلجر  - 71
 (.ٕٖٙ/٘) الموافقات - ٕٚ

 (.ٕٓٛ/ٕ) جامع بيان الممم وفضم  - ٖٚ

 (.ٕٚٓ/ٗ) صفة الصفوة - ٗٚ

 (.ٙٗ/ٔالتواضع والخمول البن نبي الد يا ) - ٘ٚ



  

-رحمد  اهلل-كان  ذا  و الغالب عما اإلمام نحمد و   الحزنو   و في حال من الغمو   عمي  دخل عم اإلمام نحمد
 .(ٚٚ)"يا عم  طوبا لمن نخمل اهلل ذكره"قال: و    ذا الغم؟ فرفع رنس  ما ذا الحزن؟ ما ":   فقال ل 

إن "قال:  سأل  في السفر نن يوصي  بوصية قبل نن يفارق  ج يز ر كما نوصا ابن محير   وكا وا يوصون بذلك
 .(ٛٚ)"سأل فافملال تُ و   َتسألو  ال ُيمشا إليك و   َتمشيو   ال ُتمر و   استطمت نن َتمر 

 . (ٜٚ)"ما صدق اهلل عبد نحب الشهرة"حتا قال إبرا يم بن ند م:   وكا وا يكر ون الشهرة غاية الكرا ة

  سأل اهلل المافية.  (ٓٛ)"افتض و   ب دي  ال ذ مر  إنحب نن يُ  "ال نعمم رج  :ويقول بشر بن الحارث
 .(ٔٛ)"ال يجد ح وة اةخرة رجل يحب نن يمرف  ال اس" :يقولو 

جددت قمبدي و " كدان يقدول:  ؟الدورعو   اإلمامدةو   الحفدظو   الممدم مدن  دو فدي دو و   -رحم  اهلل-والمجيب نن الثور  
مدا يمرفدون سدفيان   ية غميظدةعميهم نكسد :  يم ي(ٕٛ)"ع ا و  توتنصحاب بُ   با المدي ة مع قوم غر و   يصم  بمكة

قمبددي يصددم  " :فيقددول  نو مددن عددوام ال دداس  نو مددن الباديددة  مددن ا عددراب فددهذا جددا  ممهددم يظ و دد  رجدد   الثددور 
غيدر ال و   مدةال خدو   فدي الطريدق ال توسديعو   ال تقدديم فدي المجدالسو   ال توقيرو   ال تقدير  جمس ممهمنن ن "  اك
 مس عما التراب دون نن يمرف ي نحد.نجو   نعيش كما يميشون   كل كسرة  ذلك
  سددموا لدد  الطريددقو   جددا  سددفيان :ال يصددم  فددي ا مدداكن التددي إذا شددا دوه فيهددا قددالوا : قمبددي يصددم    دداك يقددول

  .تحتاج نن  تأممها  ذه ممانٍ ظموه  عو   نكرموهو 
ة إ دي ميدت بالشدهر قدد بُ   حتا ال ُنعر  ؛مب بمكةنن نكون بشِ  نريد" :ن يقولكا -رحم  اهلل-ن اإلمام نحمد حتا إ

 .(ٖٛ)"مسا ً و  نتم ا الموت صباحاً 
 .(ٗٛ)"هما نحب نن يمرف ي بطاعت  غيرُ " :ولفكان يق  ق المجميور  ا مُ نمّ و 
  ادمدن المّبد  بها ي  الزا ددمحمدد بدن يوسد  ا صد :قال لد سأل عن رجل ي  يصةلما قدم ابن المبارك إلا المص  و 
 . (٘ٛ)"ك ن   ال يمرفك نحدن فضممِ "فمما لقي  قال:   فما توصل إلي  إال بصموبة الز اد  فما عرف  نحد و 

مدا صددق عبدد إال " :فكدان يقدول  المابدداإلمدام المدالم الكبيدر   نمدا نيدوب السدختيا يو    ذه م قبدة ع دد ابدن المبدارك
 مدان الك عي إذا كثرت حمقت  قام مخافة الشهرة. بن مكان خالد  و  (ٙٛ)"شمر بمكا  ال يُ نه سرّ 

                                                                                                                                                                  

  المصدر السابق. - ٙٚ

 (.ٓٔ/ٔ) طبقات الح ابمة - ٚٚ

 (.ٙٔٔ/ٖ) سير نع م ال ب   ٛٚ -
 (.ٖٔ/ٛ) حمية ا وليا  - ٜٚ
 .(ٖٖٗ/ ٛ) بقالمصدر السا - ٓٛ
 . فس  المصدر - ٔٛ

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

 (.ٚٗص:) التواضع والخمول - ٗٛ

 (.ٕٕٙ/ٛ) حمية ا وليا  - ٘ٛ
 (.ٜٕٗ/ٖ) صفة الصفوة - ٙٛ



  

   جماعة كثيرة نكثر من ث ثة قام.و المالية إذا جمس إليبوكان ن
 .(ٚٛ)"ربمة  خمسةن" :قال ؟ا رنيت ع د إبرا يم ال خميبن عياش ا عمش: كم رنيت نكثر موسأل نبو بكر 

 .(ٛٛ)"في دروسهم ت ث ثة قطبن نبي ثابع د حبيب  ما رنيت"بن عياش يقول: كان نبو بكر و 
لمداذا يغضدب اإل سدان نحيا دًا  ؟احددو  لدو لدم يحضدر لد  إالو  درساً  مطييو   فهل طالب الممم يستحضر  ذا المم ا

تددذاكر ن ددت  ددذا و   ي قددل عممددكو   ذا؟  ددذا اإل سددان الواحددد ي تفددع بددكلمددا إذا لددم يحضددر لدد  مئددات فددي درس عممددي 
ن   َمددالريددا  مددا يمتددر و   الكبددرو   الز ددوو   ا مددراضو   ا دوا و   الممددل نال يصدديبك مددو   كت تشددر نخطدداؤ ال و   الممددم

تكددون مددن و   تددؤجر ن ددت عمددا  ددذا الممددلو   فهددذا ندعددا إلددا سدد مة القمددب  تجمهددر ال دداس عمددا حضددور دروسدد 
فأ  غ يمة   ا ضرارو   فالمقصود يحصل مع قمة التبمات  -جلو  عز-يبمغون عن اهلل و   ون المممجممة من يبذل

   .؟م من  ذانعظ
 .(ٜٛ)"تكون الممرفة نبقت ع د اهلل حس ةنخا  نال إ ي " :نيوب السختيا ي كان يقول لسميد بن نبي إياس

إ دي  مدر "  شديًئا -جدلو  عدز–لدي ع دد اهلل  بدقِ لدم تُ  ذه الممرفة  نخشا نن تكون  اً ممروف ان ا صرت إ سا ً  :يقول
  د عرفدو ي جميمداً ي مسدألة كدأ هم قد يسدألو و    دي فيدردون عمدييمرف اما نري نن فديهم نحددً و  بالمجمس فأسمم عميهم

 هددم قددد  ددذا يم ددي نو   يسددألو   عددن مسددألةو   يددردون عميدد  السدد مو  رمددا ي ددو يتضددايق لّمدد  (ٜٓ)"؟فددأ  خيددر مددع  ددذا
كدأن ذلددك   كدأن ذلدك  قمددة" :فكدان يقددول  مددر بمجمدس فسددمم ردوا ردًّا شدديًدا كدان إذاو   عرفدوا ن د  نيددوب السدختيا ي

 ".مة ق
يممدم مدن قمبدي ن دي لهدذا كداره لخشديت  -جدلو  عدز–لوال ن ي نعمدم نن اهلل ":   فقالخرج في سفر فتبم   اس كثيرو 

 ".-جلو  عز–المقت من اهلل 
إلددا  تددرَ نلددم ا درب  و   معم ددو   اعمددمو   متممّددو     اسدمعإ مددا ُيدراد مددن الممددم الممددل": ونمدا بشددر بددن الحدارث فكددان يقددول

 .(ٜٔ) "؟ ربو   معمّ و   مفممِ   المممر  كي  طمب سفيان الثو 
يغشدا   الكبدرا و   طالدب الممدم ع دد التجدار ال تدري ليس عما طمبها   ا الهرب عن الد يا كذا الممم إ ما يدل عمو 

  و دائم الحضور ع د م. و   مجالسهم
 .(ٕٜ) "نطب مطممكو   نخمل ذكرك :نوص ي  قال" :بن الحارثرجل لبشر قال 
 :فرفع رنس  إلا نبدي إسدحاق فقدال   و مضطجعو  ذات ليمة ع د سفيان نبو إسحاقو  ك ت" :بن مسممعطا  وقال 

  .(ٖٜ)"الشهرةو  إياك"

                                                 

 (.ٖٚص:) التواضع والخمول - ٚٛ

 .السابق المصدر - ٛٛ

 (.ٙ٘(  برقم )ٔٛ)ص: المصدر السابق  - ٜٛ

 (.ٓٛص: ) المصدر السابق - ٜٓ

 (.ٜٔ/ٕ) جامع بيان الممم وفضم  - ٜٔ
 (.ٛٛ/ٔ) البن نبي الد ياالورع  - ٕٜ
 (.ٜٗص:) التواضع والخمول - ٖٜ



  

كمدا   اإلطدرا و   التزكيدةو   يكر دون بقمدوبهم المددحو   ال مقامداً و   مة ال يدرون   فسدهم حداالً  ؤال  نصحاب  ذه الس  و 
  .(ٜٗ)"المواظب عما عبادة رب   رة  البصير بدي  الراغب في اةخ  االزا د في الد ي :إ ما الفقي " :قال الحسن

. (ٜ٘)"م  اهلل نجراً ال يأخذ عما عمم عمّ و   ال يسخر ممن دو  و   فوق  الذ  ال يحسد من" :في بمض الروايات ع  و 
بددد  حو   فيسدددمط اهلل عميدد  مدددن يؤذيددد  لسددو  قصدددده  نمدددر بددالممرو و   كددم مدددن رجدددل  طددق بدددالحق" :يقددول الدددذ بيو 

 .(ٜٙ) "لمرئاسة الدي ية
  .بكا عما  فس و   فمن طمب الممم لمممل كسره الممم  فهذا دا  خفي

  فه   كمما ازداد عممدًا بربد   (ٜٚ)"التراب عما رنس  تواضمًا لرب ي بغي لممالم نن يضع ": كان بمض السم  يقولو 
 ا كسارًا. و  ازداد ل  ذالو   محبةو   ممرفة ب  ازداد م   خشيةو 
مدق اهلل لو تمممون ما نغو  فقال: ع َم تتبمو ي؟  لتفت إليهمفا  فاتبم  ال اس  م زل  رج ابن مسمود ذات يوم منخ

 .(ٜٛ)"عمي  بابي ما تبم ي م كم رج ن
 .(ٜٜ)ث قموب الحمقا"مب  ما يُ  رجل قلّ خفق ال مل خم  ال إنّ ": كان الحسن يقولو 
الو   ددل لكدددم مددن حاجددة؟": فقددال  لتفددت إلددديهما  فتبمددد  قددومخددرج ذات يددوم فاو   دددذا مددن قمدددب  يبقددفمدددا عسددا نن يُ  ا 

  .(ٓٓٔ) "؟المؤمن
نن و   لكدم بمدا سدمم اهو  نن يبدارك ل دا -جدلو  عدز– سدأل اهلل ف  ا مر كما قيل: يكفي من الق دة ما نحاط بدالم قو 

ياكم  داة مهتدينو  يجمم ا  صحب  نجممين.و  عما  ل و   صما اهلل عما سيد ا محمدو   ا 

 

                                                 

 .(ٚٗٔ/ٕ) حمية ا وليا  ٜٗ -
   بترقيم الشاممة  ليا(.ٛبيان فضل عمم السم  عما عمم الخم  )ص:  - ٜ٘

 (.ٕٜٔ/ٛٔ) سير نع م ال ب   - ٜٙ

 (.ٔ٘ٔ/ٕ) طبقات الح ابمة - 97
ابن نبي الد يا في (  و ٜٕ(  برقم )ٓٚالجامع )ص: ابن و ب في و   (ٜٗ٘) (  رقمٔ٘ٗ/ٔ)في مس ده  الدارمي نخرج  - ٜٛ

 .(ٕ٘(  برقم )ٛٚ)ص: التواضع والخمول 

 (.ٛٚ ص:) التواضع والخمول - ٜٜ

  .السابق المصدر - ٓٓٔ


