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  والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده، أما بعد: ،الحمد هلل

 الميم اغفر لشيخنا ولنا ولمحاضرين.ف
تشتد  أو ،جيب السائل عن غير ما سألو إذا كان يتعمق بسؤالو: وينبغي لممفتي أن ي-رحمو اهلل-قال المؤلف 

 ما ُيظن فيو احتماالت.إليو حاجتو، وأن يستفصل ع
 والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل

، فيذا في آداب المفتي، "إعبلـ الموقعيف"يستخرج ىذه الضوابط والفوائد مف كتاب  -رحمو اهلل-فبل زاؿ المؤلؼ 
 ،مؿ مف ذلؾيأتي بج -أعني الشيخ عبد الرحمف بف سعدي -رحمو اهلل-والمؤلؼ  ،ممة مف اآلدابذكر ج
  يضـ بعض الكبلـ مع بعضو فيأتي عمى ىذا النسؽ أحيانًا. ،يختصر
يعني إلى  ،حاجتوإليو ئل عن غير ما سألو إذا كان يتعمق بسؤالو أو تشتد جيب الساينبغي لممفتي أن ييقوؿ: 

في صحيحو:  -رحمو اهلل-خاري لسائؿ إلييا، وقد قاؿ اإلماـ البحاجة ا فيكوف مضيفًا لمسائؿ فائدة تدعومعرفتو، 
النبي ؿ ئلما س": -رضي اهلل تعالى عنو-، وذكر حديث ابف عمر (ٔ)"أجاب السائؿ بأكثر مما سألو عنو باب مف"
يسأؿ عنيا عف أمور لـ  -صمى اهلل عميو وسمـ-، فأجاب النبي "حـرعما يمبسو الم -صمى اهلل عميو وسمـ-

 ،،والسراويبلت ،وال العمائـ ،ال يمبس الُقمص)): -صمى اهلل عميو وسمـ-، فقاؿ لو اإليي السائؿ لكف حاجتو تدعو
  .، إلى آخره(ٕ)((وليقطعيما ،فيفؼ إال أف ال يجد نعميف فميبس الخوال الخفا

، فينا ىذا مما ر لو األشياء التي ال يمبسيا المفذك ،مبسما ي  ، ىو سأؿ عافينا ذكر لو أشياء ما سأؿ عني حـر
الِحؿ  ،ىو الطيور ماؤه))ؿ عف البحر يعني مف حيث الوضوء بو ونحو ذلؾ قاؿ: ئلما سو تشتد حاجتو إليو، 

مف  اأو طف ،ما ألقاه البحر ،كـ ميتة البحربوف البحر فيـ بحاجة إلى معرفة ح، فيؤالء لما كانوا يرك(ٖ)((ميتة
أو  ؤو سأؿ عف ماء البحر، يعني: التوضىذا مع أن -صمى اهلل عميو وسمـ-الحيتاف ونحو ذلؾ، فذكر لو النبي 

 .، فزاد ىذا لمسائؿ((ىو الطيور ماؤه الِحؿ ميتة))التطير أو الغسؿ بماء البحر، فقاؿ: 
وىكذا أيضًا قد يعدؿ عف السؤاؿ إلى ما ىو أنفع، يعني: السائؿ قد يسأؿ عف أمر فيأتيو الجواب عف أمر يكوف 

َيْسأَُلوَنَك َعِن }، واهلل قاؿ: -رحمو اهلل-وحاجتو إليو أشد، فيذا مف اآلداب، وقد ذكره الحافظ ابف القيـ  ،أنفع لو
                                                           

 (.ٜٖ/ ٔ) البخاري صحيح: انظر - ٔ
 (.ٖٗ٘ٔ) برقـ الثياب، مف المحـر يمبس ال ما باب الحج، كتاب البخاري، أخرجو - ٕ
 اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف الطيارة أبواب والترمذي، ،(ٖٛ) برقـ البحر، بماء الوضوء باب الطيارة، كتاب دواد، أبو أخرجو - ٖ

 وصححو ،(ٜ٘) برقـ البحر، ماء باب الطيارة، كتاب والنسائي، ،(ٜٙ) برقـ طيور، أنو البحر ماء في جاء ما باب ،-وسمـ عميو
 (.ٕٚٚٛ) برقـ الجامع، صحيح وفي ،(ٙٚ) برقـ داود، أبي صحيح في األلباني



اليبلؿ دقيقًا ثـ ال يزاؿ يكُبر ويكتمؿ حتى يصير  ؤاؿ كاف: لماذا يبدولقوؿ بأف الس، عمى ا[ٜٛٔالبقرة:] {اأَلِىمَّةِ 
ِىَي َمَواِقيُت ِلمنَّاِس }بدرًا، ىذا أحد األقواؿ في اآلية أنيـ سألوا عف ىذا فأجابيـ عف شيء يحتاجوف إليو، قاؿ: 

تبارؾ -وىكذا لما قاؿ اهلل  ،وليس التحقيؽ في المسألة فيما سألوا عنو ىنا ، والمقصود المثاؿ[ٜٛٔالبقرة:] {َواْلَحجّْ 
  .[ٜٕٔالبقرة:] {َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ }: -وتعالى

داب أنو يذكر الداللة عمى ، أيضًا مف الفوائد التي ذكرىا ومف اآلنبو السائل عمى موضع االحترازوأن يفينا قاؿ: 
رشده فتي أف يمف آداب المىذا ال يجوز، يقوؿ:  :إذا منعو مف المحظور، يعني: سأؿ عف شيء فقاؿباح أمر م

وليس مف  ،-كما ىو معمـو-فتي وليس بواجب ىذا ليس ببلـز لمم ،ليتعوض بو عف الحراـ ؛باحإلى البديؿ الم
ـ ألحكاـ الشرع، لكف أعطنا البديؿ، الواجب عمى الناس التسمي :ىذا حراـ يقولوف :الضرورة أف الناس إذا قيؿ ليـ

لما سألو ": -رضي اهلل عنيما-باح إف وجد، فابف عباس أف يذكر لمناس ما يعوضيـ مف الم فتيمف آداب الم
، فمما (ٗ)((أشد الناس عذابًا يوـ القيامة المصوروف))فذكر لو الحديث:  ،الرجؿ عف التصوير وأخبره أنيا صنعتو

قاؿ: ويحؾ إف كنت فاعبًل ال محالة فعميؾ  -يعني جزع مف ىذا الجواب وظير عميو التأثر-وانتفخ  ا الرجؿب  ر  
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا }لما قاؿ:  -عز وجؿ-واهلل  ،باح، فأرشده إلى الم"بيذا الشجر والحجر، يعني: ما ال روح لو

، نياىـ عف عبارة وأرشدىـ إلى عبارة أخرى ال محظور فييا [ٗٓٔالبقرة:] {انُظْرَناَوُقوُلوا }قاؿ:  ،{ال َتُقوُلوا رَاِعَنا
  ، لكف ىذا كما سبؽ ليس ببلـز كما يظف بعض الناس.اوال تحتمؿ معنى فاسدً 

 وأن يصور لو الجواب.قال: 
السائؿ، يعني: لما جاء والد النعماف بف  ، يستفصؿ مفظن فيو احتماالتما يُ ن يستفصل عوأقبؿ ىذا قاؿ: 

صمى اهلل -عماف، سألو النبي عمى عطية وىبة وىبيا لولده الن -صمى اهلل عميو وسمـ-ريد أف ُيشيد النبي بشير ي
أرشده إلى أف ذلؾ ال  -صمى اهلل عميو وسمـ-، فالنبي ((نعـ))فقاؿ:  ،((ألؾ مف الولد غير ىذا؟)): -عميو وسمـ

قد يكوف وىبو  ،، فاستفصمو؛ ألنو يحتمؿ(٘)((ال أشيد عمى جور يعمى ىذا غيري، قاؿ: فإن دْ أشيِ ))قاؿ:  ،يجوز
، فيستفصؿ في مثؿ ىذا المقاـ كوف ىذه العطية واليبة ال إشكاؿ فييات يوجد عنده مف الولد غير ىذا، فوال
 حتمؿ، ما ُيظف فيو احتماالت.الم

   .نبو السائل عمى موضع االحترازي قال: وأن
ـ ىذا الكبلـ عمى غير يمكف أف ُيفي   ،إذا كاف فيو إيياـ، يعني: عف الموىـ نبو السائل عمى موضع االحترازي أن

لئبل  ؛ممة احترازيةيضع النقاط عمى الحروؼ، يضع ج ،نبو عمى المرادفي ،راد الشارععمى غير م ،كمـمراد المت
ال ُيقتؿ مسمـ ))لما قاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-ُيفيـ الكبلـ بطريقة غير صحيحة، وىذا أمثمتو كثيرة، النبي 

ستأمنيف أو مف الم واسواء كان ،رمة ليا عمى اختبلؼ أنواعيـدماء الكفار ال ح ، قد يفيـ السامع أف(ٙ)((بكافر
                                                           

 تدخؿ ال باب والزينة، المباس كتاب ومسمـ، ،(ٜٓ٘٘) برقـ القيامة، يـو المصوريف عذاب باب المباس، كتاب البخاري، أخرجو - ٗ
 (.ٜٕٓٔ) برقـ صورة، وال كمب فيو ابيتً  المبلئكة

 كراىة باب اليبات، كتاب ومسمـ، ،(ٕٓ٘ٙ) برقـ شيد،أُ  إذا جور شيادة عمى يشيد ال باب الشيادات، كتاب البخاري، أخرجو - ٘
 (.ٖٕٙٔ) برقـ اليبة، في األوالد بعض تفضيؿ

 (.ٖٚٗٓ) برقـ األسير، فكاؾ باب والسير، الجياد كتاب البخاري، أخرجو - ٙ



وال ذو )): -صمى اهلل عميو وسمـ-أو أىؿ الذمة فضبًل عف أىؿ الحرب، فقد يفيـ ىذا، فقاؿ النبي  ،عاىديفالم
ال يقتؿ مؤمف بكافر فميس معنى ذلؾ إىدار دماء الكفار ولو كانوا  ،، ىذه الجممة األخيرة احتراز(ٚ)((عيد بعيده

 .، فيذا يكوف مف قبيؿ االحتراز((وال ذو عيد بعيده))معاىديف، قاؿ: 
قد ُيفيـ منو تعظيـ و رمتيا، ، لماذا؟ لح(ٛ)((ال تجمسوا عمى القبور)): -صمى اهلل عميو وسمـ-ولما قاؿ النبي 

ر ال يعني حرمة القبر أو صاحب القب ، فحفظُ ((وال تصموا إلييا))، فقاؿ: -عز وجؿ-القبور فُتعبد مف دوف اهلل 
، فُيصم  أنو يعظـ التعظيـ الم  .((وال تصموا إلييا))ى إلى القبر مثبًل، قاؿ: حـر

َيا ِنَساَء النَِّبيّْ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النَّْساِء ِإِن اتََّقْيُتنَّ َفال }: -تبارؾ وتعالى-وتجد أمثمة ليذا في القرآف في قولو 
ضوع بالقوؿ فقد ُيفيـ منو أنيا تغمظ فنياىف عف الخ، [ٕٖاألحزاب:] {َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض 

 {َوُقْمَن َقْواًل َمْعُروًفا}خاطب الرجاؿ بشدة وخشونة، وىذا غير مطموب، قاؿ: القوؿ في مخاطبتيا لمرجاؿ، يعني: ت
نؼ وزجر عيا إذا تكممت مع الرجاؿ تتكمـ بأن {َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْولِ }، فبل تفيـ المرأة مف ىذا [ٕٖاألحزاب:]

غبلظ، ال،   .سممةمـ بأدب وبكبلـ الئؽ بالمرأة الم، ببل خضوع لكف تتك[ٕٖاألحزاب:] {َوُقْمَن َقْواًل َمْعُروًفا}وا 
عطيو ألىؿ اإليماف مف الكرامة واإلنعاـ في الدار اآلخرة مف أىؿ الجنة قاؿ: ما ي -عز وجؿ-وىكذا لما ذكر اهلل 

يََّتُيمْ } َوَما أََلْتَناُىْم ِمْن َعَمِمِيْم ِمْن }رية، قاؿ: و أنيـ ينزلوف إلى مراتب الذ، فقد ُيفيـ من[ٕٔالطور:] {أَْلَحْقَنا ِبِيْم ُذرّْ
أف يرفعنا  -عز وجؿ-رية ىي التي ُترفع وتمحؽ بيـ، فنسأؿ اهلل ، فيـ عمى منازليـ العالية والذ[ٕٔالطور:] {َشْيءٍ 

ياكـ في الجنة.  وا 
عطي الجواب يذكر موضع االحتراز، ال ي، ىذه كميا آداب، يعني: إذا تكمـ في لو الجواب وأن يصوريقوؿ: 
فيأخذوف عبارة  اأو إعبلمي   ،اصحفي  راد، خاصة حينما يكوف المقاء ات موىمة، قد ُيفيـ منيا غير المعبار 

ظمو أف يصدر مف ويضعونيا عنوانًا يبترونيا مف سياقيا، فإذا قرأ اإلنساف مثؿ ىذه العبارات استكثر ذلؾ واستع
غؿ ىذا الكبلـ ستُ اوما جرى يجد الكبلـ في سياقو ال إشكاؿ فيو، ولكف  ،ىذا العالـ، فإذا نظر إلى حقيقة ما قيؿ

حترزات البد أف تكوف أوضح وأقوى وأصرح، واألحسف مع ىؤالء إذا كانوا وال يقصدىا، فينا الم ريدىابطريقة ال ي
قمبيا بأي اتجاه ال تدؿ إال عمى معنى واحد، يقوؿ: حراـ، وال يزيد، فإذا مف أىؿ األىواء أف يقاؿ لو كممة إذا 

ذا قمبيا مف ىنا فيي حراـ، ال يستطيع أف يتبلعب بيا، ال يقوؿ األصؿ في ذلؾ  :قمبيا مف ىنا فيي حراـ، وا 
األصؿ في  :القضية الفبلنيةفي  يقوؿ فبلف :ىذه ُتحذؼ وُيعطى العنواف الكبير "لكف"ولكف،  الجواز واإلباحة

 .ذلؾ اإلباحة، ىكذا يفعؿ كثير منيـ، فيذه مف آداب المفتي
حده ال يكفي بؿ لمُفتيا، فالعمـ و ليست مجرد عمـ، أحيانًا يكوف اإلنساف مف أوعية العمـ ولكنو ال يصمح  االُفتيو 

ا، ولذلؾ إذا كاف وكذلؾ أيضًا أف يكوف لو ُدربة في الُفتي ،البد مف معرفة أمور أخرى مف معرفة أحواؿ الناس
ىو  ،اهيتوجد في كبلمو وفُ تي تىو الذي ُيرقع الفتوؽ والرتوؽ الـ قد  قد يكوف المُ فده ُدربة في الُفتيا اإلنساف ليس عن

                                                           

 صمى- اهلل رسوؿ عف الديات أبواب والترمذي، ،(ٙٓ٘ٗ) برقـ بالدية، يرضى العمد ولي باب الديات، كتاب داود، أبو أخرجو - ٚ
 في والمماليؾ األحرار بيف القود باب القسامة، كتاب والنسائي، ،(ٕٔٗٔ) برقـ بكافر، مسمـ يقتؿ ال جاء ما باب ،-وسمـ عميو اهلل

 (.ٕٔٚٙ) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وحسنو ،(ٖٗٚٗ) برقـ النفس،
 (.ٕٜٚ) برقـ عميو، والصبلة القبر عمى الجموس عف النيي باب الجنائز، كتاب مسمـ، أخرجو - ٛ



ربة ميمة شيئًا فشيئًا، فالدفتي يستدرؾ فتجد الم ،وعمى بعض الثغرات ،نبيو عمى بعض المداخؿلو فيالذي ُيرقع 
في ىذا الباب، فمو جئت بإنساف مف أىؿ العمـ ولكف ال ُدربة لو في الُفتيا فقد ُيسأؿ فيجيب بإجابات فييا  اجد  

أو لدى بعض مف في قمبو  ،ويوجد فييا مف الثغرات ما يمكف أف يتسمؿ إليو الخمؿ في أفياـ الناس ،اقتضاب
 ىوى.

  .ويذكر دليمو ومأخذه ،ويوضحو ،قال: وأن يصور لو الجواب
صمى اهلل عميو -ألف اهلل نيى عنو، ألف النبي  ؛االناس يعرفوف لماذا كاف ىذا حرامً ىذا أمر ميـ مف أجؿ أف 

ليس ىذا بواجب بطبيعة الحاؿ ولكنو أكمؿ، فعندنا مراتب في الُفتيا،  ،نيى عنو ونحو ذلؾ، فيذه مراتب -وسمـ
يجوز ىذا الشيء لقولو  :أف يقوؿ ليـ :مرتبة أخرىجائز، وعندنا  :ال يجوز، أو يقوؿ :يقوؿ لمناس :عندنا مرتبة
 ،والدليؿ والمأخذ ،أف يذكر الحكـ :كذا مثبًل، ومرتبة أخرى -صمى اهلل عميو وسمـ-أو لقوؿ النبي  ،تعالى كذا

ؿ يوسؼ ئوجو السائؿ، يعني: انظروا لما سي ،أف يذكر معو بعض التوجيو لمسائؿ :مأخذ المسألة، ومرتبة أخرى
 صمب فتأكؿ ويقوؿ: أنت ت ،جيب مباشرةسجف عف الرؤيا كاف باإلمكاف أف يوىو في ال -عميو وسمـصمى اهلل -

جيب بيذا الجواب، ، كاف باإلمكاف أف ي-ؾيعني الممِ -ا تسقي ربؾ خمرً  تالطير مف رأسؾ، والثاني يقوؿ لو: أن
 كؿ ىذا في ثنايا الجواب،  ،الشرؾبح أرشدىـ إلى ىذا وقو دعاىـ إلى التوحيد و  ،لكف انظروا ما قاؿ وما وجو

شكر عمى حرصؾ عمى معرفة أحكاـ توبة وغير المكتوبة مثبًل: أنت تقاؿ لمسائؿ خاصة الفتاوى المكفيمكف أف ي
وتجد بدائؿ عف ىذه  ،ومأخذ المسألة كذا ،والدليؿ كذا ،ومثؿ ىذا األمر الذي سألت عنو حكمو كذا ،دينؾ مثبلً 

أو شركات التأميف ىذه تجد بدائؿ عنيا كذا وكذا، ولماذا ُحرمت تمؾ، فيذكر لو جوابًا  ،االمعاممة مثبًل بكذا أو كذ
ال تستطيع أف فيو شيء مف التوجيو فيستفيد السائؿ، فيكوف لو معو دعوة وتعميـ، لكف ىذا مع كثرة الفتاوى 

سئمة التي تحتاج إلى تفصيؿ قي األجيب إال بنعـ أو ال، وبااألسئمة أحيانًا ال تستطيع أف ت كثرةمع ؾ، يعني: درِ تُ 
ؿ عمى االجواؿ مثبًل، لكف إذا أردنا الكماالت فالكمعمى رسائؿ  تجيب عنيا، أو أف تتوقؼ، ىذا إذا كانما ت

طالبوف بحسب وي وفرضقد يعتولذلؾ تجد الناس  ،مراتب، فيناؾ حد أدنى وىناؾ مراتب ودرجات في الكماؿ
حُرمت ىذه  لماذا لـ تُبيف مأخذ المسألة لـ :وبعضيـ يقوؿ ؟تذكر الدليؿأحواليـ، فبعضيـ يقوؿ: لماذا لـ 

 .؟ما الفرؽ بينيا وبيف كذا ؟ما وجو التحريـ ؟المعاممة
إنما ىي كماالت، مف  ،طالب بأشياء أخرى بدائؿ مثبًل، اذكر لنا البديؿ، لكف ىذا ليس بواجبوبعضيـ قد ي

الدليؿ -ى بيذه الجوانب كميا في طريقة الجواب مستوفية لما ذكرت مف ىذه األمور المواقع المفيدة التي ُتعن  
نظرت في كثير مما كتبوا مف  ،"موقع اإلسبلـ سؤاؿ وجواب" -والمأخذ والحكـ والبديؿ والتوجيو واإلرشاد لمسائؿ

أو مجرد يجوز  ،يجوز أو ال ،وف بيذا الجانب، ال يكتفوف بيجوزعن  اإلجابات والفتاوى وسمعت منيـ مباشرة يُ 
واىتمامو بأمور دينو، مع أف بعض األسئمة أحيانًا تدؿ  ،والدليؿ كذا، إنما يوجيوف السائؿ ويشكرونو عمى حرصو

تي إلى عمى جيؿ كبير، يعني: مثبًل تسمع أسئمة كثيرة خاصة مف األقميات اإلسبلمية، يقوؿ: خرجت مع صديق
إنو ال يجوز أكؿ عيف السمكة، فيؿ ىذا  :لتافصديقتي اشمأزت وق ،حب عيف السمكةمطعـ فأكمنا سمكًا فأنا أ

لى آ ،صحيح؟ خره، يسأؿ عف ىو ال يسأؿ اآلف عف حكـ خروجو مع صديقتو أو جموسو معيا في المطعـ وا 
   .حكـ أكؿ عيف السمكة



رشادً  اوتوجييً  ،وسعة صدر ،افتجد في الجواب صبرً  بينوف لو وي ،السمكةبينوف لو حكـ أكؿ عيف ي ،اوتعميمً  ،اوا 
، وما -ألنيا ليست بمحـر-يبينوف لو لماذا ال يجوز و والخموة بيا، وأف ىذا ال يجوز،  ،حكـ الخروج مع صديقتو

 {َوَما ُيَمقَّاَىا ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَمقَّاَىا ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ }الذي يحصؿ بسبب ذلؾ مف المفاسد، فيذه 
 جيب بيذه الطريقة، واألوقات أضيؽ مف ىذا.ما كؿ الناس يستطيع أف ي، [ٖ٘فصمت:]

ؿ عف بيع التمر ئمثبًل لما س -صمى اهلل عميو وسمـ-يعني: النبي  يذكر لو دليؿ الحكـ والمأخذ، :ىنا يقوؿ
نما قاؿ:  ،ما يجوز مباشرة :طب، ما قاؿبالر  فقالوا: نعـ، فبيف ليـ بعد ذلؾ أنو  ،((طب إذا يبس؟أينقص الر ))وا 
والتمر مف األمواؿ الربوية، البد  ،تفاضبلً ماذا ال يجوز؟ فيموا؛ ألنو صار م، أرشدىـ إلى المأخذ، ل(ٜ)يجوزال 
أو النوع فبلبد مف التقابض والتساوي، التماثؿ والتقابض في  ،إذا اتحد الجنس ،األمواؿ الربوية مف التقابضفي 
ذا اختمؼ النوع واتحد الجنسالتمر بال :مثؿ لكف البد فيو  ،تمر، عمى تفاصيؿ في اتحاد النوع واتحاد الجنس وا 

 .-عميو الصبلة والسبلـ-، فزجر عنو قالوا: نعـ ((طب إذا يبس؟أينقص الر ))مف التقابض والتساوي، فقاؿ ليـ: 
الُقبمة  :كاف باإلمكاف أف يقوؿ ،(ٓٔ)((؟أرأيت المضمضة))ؿ عف الُقبمة لمصائـ ماذا قاؿ؟ قاؿ: ئوىكذا لما س

أرأيت ))درؾ الحكـ ويستخرج ذلؾ مف نفسو، لسائؿ إلى أمر ليفيـ المسألة وليجائزة، فأرشد إلى المأخذ نبو ا
أرأيت ))رب جعميا بمنزلتو، ، فمما كانت الُقبمة مقدمة لمجماع والمضمضة مقدمة لمش((؟المضمضة
: -صمى اهلل عميو وسمـ-يعني في توجيو قوؿ النبي  ،مسألة الُقبمة، وبعضيـ يقوؿ غير ىذا في ((؟المضمضة

  .((؟أرأيت المضمضة))
، قاؿ لو في بعض -و ِنحمةم  نح  -عماف الذي أشرت إليو آنفًا في اليبة لما وىبو أبوه وكذلؾ في حديث الن

فضيؿ بعض األوالد عمى منع ت ،، فينا بيف لو مأخذ المنع(ٔٔ)((سواء؟ البر في إليؾ يكونوا أف أيسرؾ))الروايات: 
  .((؟حب أف يكونوا لؾ في البر سواءأت))بة، عمى بعض في الي

مثؿ الُحمص يضعو  اصغيرً  ايضع حجرً أف  :ؼذْ ؼ، الخ  ذْ عف الخ   -صمى اهلل عميو وسمـ-وىكذا لما نيى النبي 
، ايقتؿ صيدًا وال ينكأ عدو   نو الأل))فنيى عنو، لماذا نيى عنو؟ قاؿ:  ،ؼخذِ بيف أصابعو اإلبياـ والُمسبحة ثـ ي  

نما يفقأ العيف ؼ بإطبلؽ دوف أف ذْ ف ينيى عف الخ  ، فبيف المأخذ لماذا نيى عف ذلؾ، كاف باإلمكاف أ(ٕٔ)((وا 
 بيف العمة، واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة، يذكر الدليؿ والمأخذ.ي

ذا كان مُ   .ودلياًل عميو ،بو مؤذناً ما يكون  وم أمامبًا فمُيقدّْ ستغرَ قال: وا 
                                                           

 عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف البيوع أبواب والترمذي، ،(ٜٖٖ٘) برقـ بالتمر، التمر في باب البيوع، كتاب داود، أبو أخرجو - ٜ
 برقـ بالرطب، التمر اشتراء البيوع، كتاب والنسائي، ،(ٕٕ٘ٔ) برقـ والمزابنة، المحاقمة، عف النيي في جاء ما باب ،-وسمـ

 برقـ الغميؿ، إرواء في األلباني وصححو ،(ٕٕٗٙ) برقـ بالتمر، الرطب بيع باب التجارات، أبواب ماجو، وابف ،(٘ٗ٘ٗ)
(ٖٕٔ٘.) 

، كتاب داود، أبو أخرجو - ٓٔ  برقـ داود، أبي صحيح في األلباني إسناده دوجو   ،(ٖٕ٘ٛ) برقـ لمصائـ، القبمة باب الصـو
(ٕٓٙٗ.) 

 (.ٖٕٙٔ) برقـ اليبة، في األوالد بعض تفضيؿ كراىة باب اليبات، كتاب مسمـ، أخرجو - ٔٔ
 مف يؤكؿ وما والذبائح الصيد كتاب ومسمـ، ،(ٜٚٗ٘) برقـ ندقة،والبُ  ؼذْ الخ   باب والصيد، الذبائح كتاب البخاري، أخرجو - ٕٔ

 (.ٜٗ٘ٔ) برقـ الخذؼ، وكراىة ،والعدوّ  االصطياد عمى بو يستعاف ما إباحة باب الحيواف،



 ث الناس  ُيصدـ، حد  أو حتى ال ُيبيت  اإذا كاف الحكـ ُمستغربً  ودلياًل عميو،رًا بو، مًا ُمشعِ مِ يعني: ُمعْ  مؤذنًا بو،
قصة  -عز وجؿ-قدـ لو بمقدمة، انظروا مثبًل في القرآف لما ذكر اهلل في ،عمى قدر عقوليـ، ال ُيصدـ السامع

أنو كاف  ذكر ،؟وكذلؾ في سورة آؿ عمراف ،مريـ في أوؿ سورة مريـ ماذا ذكر قبؿ والدة المسيح مف غير أب
في غير مظنتو، يعني: تأتييا فاكية الشتاء في الصيؼ، أو فاكية الصيؼ  -تبارؾ وتعالى-يأتييا رزؽ مف اهلل 

 {اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَىا ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َىَذا َقاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد المَّوِ ُكمََّما َدَخَل َعَمْيَيا َزَكِريَّا }في الشتاء، 
مف  -عميو الصبلة والسبلـ-خمؽ المسيح  مفيدة لما يكوف بعدىا مما ىو أعظـ ، فيذه مقدمة مم[ٖٚآؿ عمراف:]

جد وقد وُ الولد  -عز وجؿ-وقصتو حينما سأؿ اهلل  ،خبرهغير أب، فزكريا رأى ىذا فعندئذ كاف ذلؾ مقدمة لذكر 
 مانعاف يمنعاف مف الولد: 

 .األوؿ: ِكبر السف
، فيذا الذي يأتي بالرزؽ في غير -امتناع الولد-أف امرأتو عاقر ال تمد، فتكفي كؿ واحدة في االمتناع  :والثاني
جد فييما مانعاف يمنعاف مف اإلنجاب، ويأتي بالولد مف غير أب قادر عمى إيجاد الولد مف أبويف قد وُ  تومظن

 واهلل تعالى أعمـ. ،قدمة لذلؾوالم ،فكاف ىذا كالتمييد
 .ذا كان فيو مصمحةولو أن يحمف عمى ثبوت الحكم إقال: 

 {َوَيْسَتْنِبُئوَنَك َأَحقّّ ُىَو ُقْل ِإي َوَربّْي ِإنَُّو َلَحقّّ }اآلف الحمؼ عمى الحكـ إذا كاف فيو مصمحة، نجد في القرآف 
َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال }، [ٚالتغابف:] {َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن ُيْبَعُثوا ُقْل َبَمى َوَربّْي َلُتْبَعُثنَّ }، وكذلؾ [ٖ٘يونس:]

-أمر اهلل نبيو  -تبارؾ وتعالى-، فيذه ثبلثة مواضع في كتاب اهلل [ٖسبأ:] {تَْأِتَينَُّكمْ تَْأِتيَنا السَّاَعُة ُقْل َبَمى َوَربّْي لَ 
في مواضع كثيرة  -صمى اهلل عميو وسمـ-أف يحمؼ، وىكذا أقسـ النبي  ،قسـ عميياأف ي -صمى اهلل عميو وسمـ

  .أقسـ عمى نحو ثمانيف موضعاً  -صمى اهلل عميو وسمـ-أف النبي  -رحمو اهلل-ذكر ابف القيـ  ،عمى أشياء
فواهلل ))تعة وتحريـ المتعة قاؿ: في مسألة الم -رضي اهلل عنو- وىكذا جاء عف جماعة مف الصحابة، عمي  

رضي اهلل تعالى -، وىذا كثير في كبلـ الصحابة (ٖٔ)((حرميا -صمى اهلل عميو وسمـ-وأشيد باهلل أف النبي 
رسالة عمى المسائؿ التي حمؼ  ت، بؿ ُألف-حمؼ الصحابة-سرد أمثمة ليذا  -رحمو اهلل-، ابف القيـ -عنيـ

 .رسالة مطبوعة وموجودة ،عمييا اإلماـ أحمد
 ،عترضًا عميوأو م ،فتيياف ثقتو حتى لو لـ يكف السامع متشككًا في قوؿ المفالمفتي قد يحمؼ تأكيدًا لمجواب لب

 إشكاؿ فيو.بيف ثقتو بيذا الجواب فيحمؼ، ىذا ال لكف لي
فتي أنو يحمؼ عمى كؿ فتوى؟ ال، إنما يقع منو ذلؾ في مواضع قد يرى نو ُيطمب مف المإ :قاؿلكف ىؿ ىذا ي

ف لـ يكف السائؿ منيـ ،نازعوف فيوي ،د كثيريف مثبًل يشغبوف عمى ىذالوجو  ؛الحاجة داعية إلييا أو يعمـ أف  ،وا 
أو نحو ىذا فيذكر لو  ،أو يمومونو ،شككونو فيوأو ي ،يردونوأو  ،ىناؾ مف وراء السائؿ مف قد يستغربوف الجواب

  تثبيتًا وتوثيقًا ليذا الجواب. ؾذل
  .فتي بمفظ النص ما وجد إليو سبيالقال: وأن يُ 

                                                           

 كتاب ،-عنو اهلل رضي- سبرة عف ومسمـ ،-عنو اهلل رضي- عمي عف ،(٘ٗٔٗ) برقـ صحيحو، في حباف ابف أخرجو - ٖٔ
 (.ٙٓٗٔ) برقـ القيامة، يـو إلى تحريمو واستقر نسخ، ثـ أبيح، ثـ نسخ، ثـ أبيح، أنو وبياف المتعة، نكاح باب النكاح،



الحكـ والدليؿ،  ،واحد في آف كـ ودليؿ الحكـر لفظ النص فإنو يكوف قد ذكر الحألنو أواًل إذا ذك ؛اىذا ميـ جد  
فييا مف  -عميو الصبلة والسبلـ-فألفاظو  ،أوتي جوامع الكمـ -صمى اهلل عميو وسمـ-األمر الثاني أف النبي 

ستعمؿ ىذا في الجواب فإف ىذا يكوف غاية افإذا  ،البياف والفصاحة والببلغة واإليضاح ما ال يوجد في كبلـ غيره
وقارف بينو وبيف نصوص  ،عؿ ىذا النوع مف اإلجابات بنصوص الشارع تكمـ -رحمو اهلل-وابف القيـ  ،في البياف

الفقياء التي يعتمد كثير مف الناس عمييا ويعولوف عمييا ويفتوف بيا، يقوؿ: استعاضوا عف ألفاظ النصوص 
جد في نصوص الشارع، ولذلؾ لو أف و وفييا مف القصور والنقص والضعؼ ما ال ي ،بألفاظ وضعوىا وركبوىا

وضع كتابًا في بياف األحكاـ  ،ف الناس عِمد إلى وضع كتاب مثبًل ممف لو قدرة في الكتابة والتأليؼأحدًا م
فيكوف  ،ركبيا مف نفسو ىو بناء عمى فيموما أمكف بداًل مف األلفاظ التي يمختصرًا يعتمد فيو عمى ألفاظ األدلة 

ذا ُشرح ُتشرح عبارات الشارع  ،مثؿ ىذا أولى وأقرب وأبعد عف الخمؿ  ،، وىذا أبمغ وأفصح-ارعألفاظ الش-وا 
 والخطأ، واهلل أعمـ.

ذا سُ  وال ُيفتي  ،سددهوي ،صوابميمو الالتام إلى ربو أن ي ل فمينبعث من قمبو باعث اإلخالص واالفتقارِ ئقال: وا 
   .إال بعمم
 -"الموافقات"كما يقوؿ اإلماـ مالؾ وذكر الشاطبي أشياء مف ىذا في -فتي المأحيانًا  ،ريد بيذا الكبلـ؟ماذا ي

ي نفس اإلنساف النظر وأحيانًا ينبعث ف ،وال ترو   كأنو جمؿ ىائج، كؿ مسألة يأتي مباشرة بالجواب دوف تأف   ردِ يي
فيأتي باإلجابات ِتباعًا وبطريقة سريعة يمتفت فييا  ،وحضور الجواب في ذىنو ،درتو وسرعة بدييتوإلى نفسو وق

مكاناتيا وما ُأعطي مف الحفظ والعمـ واالستحضار وما إلى ذلؾ، فيذا قد يوكؿ إلى نفسو،  ،إلى النفس وا 
 ،وسمعو في درس لربما قدمو ،واإلنساف ال يشعر بأخطائو وعيوبو، وليذا لو نظر اإلنساف في كبلمو بعد سنيف

وال  ،وال سمعيا الناس ،وال ُنشرت ،لربما يتمنى أنيا ما خرجت وال ُطبعت وأو كتابة كتبيا فإن ،اىاطبة ألقأو خ
فبل يستعجؿ، فينبغي أف يقوـ في قمبو باعث  ،مف نشرىا، وىذه طبيعة اإلنساف اخيرً كاف طييا  وأف ،وقفوا عمييا

سدد وليذا اإلنساف يسأؿ ربو أف ي ،فبل يركف إلى نفسو -عز وجؿ-اإلخبلص يريد ما عند اهلل، واالفتقار إلى اهلل 
ذا كاف مو ويوكؿ إلى نفسو،  ،قيـ لسانو، أما إذا التفت اإلنساف إلى النفس فإنو يضيعوأف ي ،قمبو عز -خمصًا هلل ا 
جيب عمى شيء لـ يتثبت منو، ي ىذه الحاؿ ال يمكف أف يجترئ ويوقاـ في قمبو داعي اإلخبلص فإنو ف -وجؿ
ال يعرؼ،  :قاؿلئبل ي ؛جيبا ضُعؼ ىذا الجانب صار اإلنساف ي، لكف إذكف أف يقوؿ عمى اهلل ببل عمـوال يم

رحمو -وما نقمو عف اإلماـ مالؾ  ،ال أدري :مف كثرة قوؿ العمماء -رحمو اهلل-وارجعوا إلى ما قالو الشاطبي 
 ،أو ثبلث ،ُيسأؿ عف مسائؿ كثيرة عمى اختبلؼ الروايات فمربما أجاب عف مسألتيف ،مف الروايات في ىذا -اهلل

ال أدري، وقد يكوف السائؿ جاء إليو مف أقصى المغرب عمى جمؿ، وىو  :يقوؿ -عشراتوىي -وفي الباقي 
ثـ يولي  ،ريال أد :مالؾ ال يدري، وتجد مثؿ ابف عمر ُيسأؿ ويقوؿ :يـل رجع ماذا أقوؿ لمناس؟ قاؿ: قؿأيقوؿ: 
ال أدري، ابف عباس في  :يا بردىا عمى كبدي، فيذا إذا قاـ باعث اإلخبلص ال يضره أف يقوؿ :يقوؿفالسائؿ 

نما سيمة وواضحة،  :في التفسير وىي سيمة وواضحة، لست أنا الذي أقوؿمسائؿ مسائؿ يقوؿ: ال أدري،  وا 
ؿ عنيا أحدكـ ألجاب، وقاؿ: اهلل أعمـ، وىو حبر ئسؿ عف مسألة مف القرآف لو ئذكروىا قالوا: س ماعندالعمماء 
   األمة.



قال: وال ُيفتي إال بعمم، وال يجوز لو أن يشيد عمى اهلل ورسولو أنو أحل كذا أو حرم كذا أو أوجبو أو كرىو إال 
 لما يعمم أن األمر فيو كذلك مما نص اهلل ورسولو عمى حكمو.

عجبني، أكره كذا، ومذىبو كثير في كبلـ اإلماـ أحمد، ال ي ىو، وىذاوليذا تجد العمماء كثيرًا ما يقولوف: أكر 
وىو يقوؿ ذلؾ تورعًا فيما ليس عنده فيو نص  ،أكرىو، وبعض الناس يظف أنيا كراىة تنزيو :التحريـ وىو يقوؿ

ولكنو يقوؿ: أكرىو، ال  ،طمؽ لفظة حراـخشى أف يقوؿ: اهلل حـر ىذا، أو يواضح صريح عمى التحريـ، في
  .عجبني، ال ينبغيي

ؿ عف ىذا ماذا تقصد ببل ئجيب بمثؿ ىذا: ال ينبغي، وسد العزيز بف باز كاف كثيرًا ما يسماحة الشيخ عب
ما قؿ عمـ اإلنساف كمما ازدادت ولكف كم ،، لكنيـ يتحرزوف مف كممة حراـ"ىذا أشد في التحريـ"قاؿ:  ،ينبغي؟

االختبلؼ تضيؽ ياؿ والذيف حينما يروف فيبادر ويجيب مثؿ الج ،فقطرأتو فيو ال يرى لممسألة إال وجيًا واحدًا ج
لماذا يختمفوف، لكف العالـ  طويبل ا! يحتاج شرحً ؟نة واحدةالقرآف واحد والسو اذا يختمفوف صدورىـ فيو، يقوؿ: لم

القواعد في أو يرى لمدليؿ أو يرى في اآلية وجوىًا في المعنى واحتماالت فيكوف عنده تردد و  ،يرى لمنص وجوىاً 
 ،، لكف ىذا الذي قُصر عممو ىو ال يعرؼ إال قاعدة واحدة أصبلً ةعنده قواعد كثير  ،ذىنو تتجاذب ىذه المسألة

اذب ىذه المسألة في ذىنو فيبقى المسألة واضحة القاعدة كذا، فيأتيو ىذا بخمس أو أكثر مف القواعد تتج :ويقوؿ
تأمؿ، فكمما كُثر عمـ اإلنساف كاف أراجعني بعد ذلؾ أنظر فييا  :ويقوؿ ،ميؿ السائؿولربما ي ،ترددًا ويتوقؼم

ذا قؿ العمـ بادر، ولذلؾ تجدوف بعض العامة في المجمس  ذلؾ أدعى إلى التأني والتثبت والنظر والتحري، وا 
نيـ ال أل ؛يجوز، أو ىذا حراـ أو نحو ذلؾ، يقولوف ىذا :بادروف ويقولوفعمـ فقبؿ أف يتكمـ ي ُيسأؿ أحيانًا طالبُ 

 قب اإلبرة.يروف إال مف ث
 .: ذكر ابن بطة عن اإلمام أحمد-رحمو اهلل-قال 

 في كتاب الُخمع. :يقوؿ ىنا
فإن لم  ،أنو قال: ال ينبغي لمرجل أن ينصب نفسو لمُفتيا حتى يكون فيو خمس خصال: أوليا: أن تكون لو نية

  .يكن عميو نور وال عمى كالمو نور كن لو نية لمي
فتي الرجؿ إذا حفظ مائة ألؼ ؿ متى يئبد مف خمس خصاؿ، اإلماـ أحمد ساإلماـ أحمد يقوؿ: الصحيح، 

ال أذكر قاؿ في  ،حديث؟ قاؿ: ال، حفظ مائتي ألؼ حديث؟ قاؿ: ال، ثبلثمائة؟ قاؿ: ال، أربعمائة ألؼ حديث؟
 ،كـ يحفظ اإلماـ أحمد؟ :فقيؿحرؾ يده،  :-بمئات األلوؼ اآلفنعد نحف -األربعمائة أو الخمسمائة أو الستمائة 

حرؾ يده قاؿ  ،أو بعد ستمائة ألؼ حديث ،سبعمائة ألؼ حديث، فيو حرؾ يده ال أذكر بعد أربعمائة ألؼ حديث
    .يعني ممكف، ونحف نحفظ ستة أحاديث ونجترئ عمى الُفتيا

الذي ، يعني: فإن لم يكن لو نية لم يكن عميو نور وال عمى كالمو نور ،البد أن يكون لو نية :فالحاصؿ يقوؿ
ر وُيسأؿ، وىذا قد يستغربو بعضنا، لكف إذا نظرت إلى بعض األحواؿ تجد ـ وُيصد  ريد أنو ُيقد  ىو ي ليس لو نية

يكوف ىو الذي س عمى أف نافس بعض الناثبًل قد يكوف في حمبلت الحج قد يأحيانًا، انظر م ،ذلؾ ظاىرًا، متى؟
عد الصبلة أوؿ صبلة كبر الصوت بيفتي، ويزاحـ، ولربما قصد ىو أف يتقدـ ويصمي بالناس مف أجؿ أنو يأخذ م

فتي، وقد سمعت فيفيـ الناس مباشرة أف ىذا ىو الذي ي ،ثـ يستقبؿ األسئمة ،مقي بيـ كممةوي ،خيـيصمونيا بالم



ثير العجب كيؼ يجترئ اإلنساف وىو وىو أمر ي ،و عندهمف بعضيـ ىذا، يذكره عمى أنو إنجاز ال غضاضة في
ف ىو الذي ووجد مف يمكف أف يقـو عنو بيذا، ثـ يأتي ما يقدمو أحد لمصبلة فيتقدـ ىو مف أجؿ أف يكو  ،قد ُكفي

فتي في ىذه الحممة مثبًل، مف يطمب لنفسو ىذا؟! وما ىي النتيجة؟ وما ىي الفائدة؟ وما ىي المكاسب؟ وما ىي ي
ؾ، والناس ات؟ وما ىي اآلثاـ واألوزار التي لربما تطالو حينما يقؼ في ىذا المقاـ إذا لـ يكف أىبًل لذلالتبع

فحمقت شاربي،  :ريد أف يتحمؿ رأسو ليس فيو شعرة واحدة فيقوؿيثير العجب، في الحج عندىـ مف المسائؿ ما ي
جائب والغرائب تجد مف يفعؿ ويسأؿ أو كؿ شيء يخطر عمى بالؾ مف الع ،بعضيـ يسأؿ بيذه الطريقة في الحج

   يكوف لو نية حتى يكوف لكبلمو نور.ينبغي أف ال يسأؿ، فالحاصؿ ىنا 
خمص مف أف ُيمبس الم نتو التي ال تحوؿالتي ال تبدؿ، وسوقد جرت عادة اهلل "يقوؿ:  -رحمو اهلل-ابف القيـ 

قباؿ قموبيـ و الميابة والنور والمحبة في قموب الخمؽ  ما ىو بحسب إخبلصو ونيتو ومعاممتو لربو، وُيمبس إليو ا 
 ،والمحبةخمص لو الميابة والبغضة ما ىو البلئؽ بو، فالم ،والميانة ،رائي البلبس ثوبي الزور مف المقتالم

 .رحمو اهلل-، فيذه مف األشياء التي البد منيا، ىذه ذكرىا اإلماـ أحمد (ٗٔ)"ولآلخر المقت والبغضاء
  .ن يكون لو عمم وحمم ووقار وسكينةالثانية: أ: -رحمو اهلل-قال 

ما ُقرف شيء "بادرة غير محمودة، وقد قاؿ بعض السمؼ: ال يكوف فيو ِخفة وطيش وعجمة وسرعة في الفتيا وم
ًا نفيسًا في ىذا المقاـ يحسف ذكر كبلم -رحمو اهلل-، والحافظ ابف القيـ (٘ٔ)"إلى شيء أحسف مف عمـ إلى ِحمـ

، العمـ إلى الِحمـ، فقد "مـشيء إلى شيء أحسف مف عمـ إلى حِ  ما ُقرف"وتكمـ عمى أنواع السكينة،  ،راجعتوم
لى عممو ويجعؿ ما ييكوف الرجؿ عالمًا ولكف فيو مف الطيش والحماقة والِخفة  ال الناس ينفروف منو و سيء إليو وا 

  ينتفعوف بو.
 عمى ما ىو عميو وعمى معرفتو. االثالثة: أن يكون قويِّ 

صؿ الُفتيا، تمكنًا في العمـ، ال يكوف قميؿ العمـ؛ ألف العمـ ىو أو فيو وعمى معرفتو، يعني: يكوف معمى ما ى اقوي  
 نفؽ منو، ىو العمـ.ىذا ىو الكنز الذي ي

ال مضغو الناسا  .لرابعة: الكفاية وا 
لى األخذ مما في أيدييـ، فيو كما يقوؿ ابف القيـ  ،الناسيعني إف لـ يكف لو كفاية مف الماؿ احتاج إلى  -وا 

، إذا كاف (ٙٔ)"فبل يأكؿ منيـ شيئًا إال أكموا مف لحمو وعرضو أضعافو"يقوؿ: وعبارتو دقيقة وميمة،  -رحمو اهلل
وقد  فيذا ال يصمح أف يكوف مفتيًا، ،واحتقروه ،ووقعوا في عرضو ،وامتينوه ،يحتاج إلييـ ويفتقر إلييـ مضغوه

وقد تعجب لماذا ال ينتفع الناس بعمميـ السيما في بعض الببلد،  ،ناسًا عندىـ عمـ كثيرترى في بعض أيامؾ أ
ذا  ،ويتحرى مف ىذا وىذا ،ثـ إذا نظرت إلى حالو تجد أنو يعيش عمى الصدقات فيكوف ىذا اإلنساف كالعدـ، وا 

ىذه  اشيبة جاوز السبعيف وحافظً  اوقد رأيت ىذا بعيني، وقد يكوف ذ ،حضر في المجمس يجمس في آخر المجمس
حمرار عمى األلفية" ، ويحفظ شروحًا عمييا، يحفظ "اال-ألفية ابف مالؾ-يحفظ األلفية كما يحفظ الفاتحة  ،المتوف

                                                           

 (.ٖ٘ٔ/ ٗ) العالميف رب عف الموقعيف إعبلـ - ٗٔ
 المصدر السابؽ. - ٘ٔ
 (.ٙ٘ٔ/ ٗ) المصدر السابؽ - ٙٔ



ذا حضر فكأنو ،مف العموـ والمتوف ا، وأشياء كثيرة جد  األؼ بيت عمى األلفية، وشرح ابف ُبون أصغر مف في  وا 
ا أنو يحفظ ىذه وف عميو مف ىؤالء الشباب أو كذا الذيف عرفو ءي آخر المجمس، والذيف يأتوف ويقر ف ،المجمس

ارة لمعمـ وال ضىيبة وال ن وف ويعطونو شيئًا مف الماؿ، فيو ال قدر لو في قموبيـ، ليست ىناؾءاألشياء وكذا يقر 
   يستغني اإلنساف عف الناس. ،فبلبد مف الكفاية ،نور، فيكذا ُيبتذؿ العمـ

  .الخامسة: معرفة الناس :قال
وأوضاع  ،وحيؿ الناس ،فتي وىو ال يعرؼ الناسيحتاج اإلنساف أنو يعرؼ الناس، يىذا كما سبؽ، يعني: 

وما ىو مف باب الترؼ، وما ىي األشياء  ،وما يحتاجوف إليو ،وما ينقصيـ ،واألمور التي يضطروف إلييا ،الناس
دخؿ عمييـ الفساد أو تي المجتمع، وما ىي القضايا التي وما ىي المفاسد التي تنتشر ف ،التي تستحوذ اىتماميـ
أو نحو ىذا في ذلؾ الواقع، أما أف يكوف عارفًا بأحواؿ القرف األوؿ أو الثاني فقط  ،المكاسب المحرمة مثبلً 

ال يصمح  ،عامبلتيـ فيذا غير صحيحوال يعرؼ مف عصره شيئًا وال مف موالمعامبلت الموجودة في ذلؾ العصر 
إلى  ،جتمع الماليةعامبلت الموم ،جتمعوحاجات الم ،جتمعيكوف عمى اطبلع ومعرفة بواقع المالبد أف  ،فتيالم

  ؾ.وما إلى ذل ،والتجارات ،بادلونو مف المنافعتوما يتداولونو وي ،آخره
فإن ىذه الخمسة ىي  ،ومحمو من العمم والمعرفة ،: وىذا مما يدل عمى جاللة اإلمام أحمد-رحمو اهلل-قال 

 .فتي بحسبومنيا ظير الخمل من المدعائم الفتوى، وأي شيء نقص 
في صفة مف  -رحمو اهلل-وذكر بعدىا عبارات لئلماـ أحمد  ،شرح ىذه األمور الخمسة -اهللرحمو -ابف القيـ 

 ،فجمعيا جميعًا في موضع واحد ،فتيُيسأؿ فييا أو تكمـ فييا عمف يفتي، جمع روايات كثيرة عف اإلماـ أحمد ي
   فتي.ا، كممات لئلماـ أحمد في صفة مف يوىي مفيدة جد  

قميمة مف ىذا البحر الذي قد زخر مف  مؿجاء منو إال بأشياء يسيرة وج والواقع أنو ما انتيينا مف ىذا الكتاب،
 غني ذلؾ عف مراجعة الكتاب ودراستو والعناية بو.المسائؿ الكمية والفروعية، فبل يالقواعد والضوابط و 

ص، المقصود أف يكوف راد بيا اإلخبلولـ يعبر باإلخبلص؟، فالنية تقاؿ وي -أف يكوف لو نية-عبر بالنية لماذا 
فيذا  ثناءىـو الناس ال حمد  -عز وجؿ-ريد وجو اهلل خبلص، فالنية أف يفالنية أعـ مف اإل ،لو نية صحيحة

مقي التبعة عف نفسو لئبل يكوف جع إليو مف ذلؾ بشيء، النية أف يريد نفع السائؿ دوف أف ير اإلخبلص، النية أف ي
فيكوف لو  -عز وجؿ-ويتعبدوف اهلل  ،ينتفع الناسفعممًا لمخير اإلنساف مًا، النية أف يكوف ىذا ممف كتـ عمم

فإذا ُعدـ ذلؾ عـ  ،ـ الناس الحبلؿ والحراـعم  ىـ، النية أف يكوف ىذا اإلنساف مصمحًا في المجتمع؛ ألنو يكأجر 
 العمـ إلى الناس" :-رحمو اهلل-ر الفساد والشر واالنحراؼ، فبلبد مف العمـ، وليذا قاؿ اإلماـ أحمد الجيؿ وكث

، لكنيـ يحتاجوف مرة أو ألنيـ يحتاجوف إلى الطعاـ والشراب  ؛والشراب الطعاـ إلى منيـ أحوج مرتيف في اليـو
في جموسو، و األوقات يحتاجوف إلى العمـ، في صبلتو يحتاج إلى العمـ، كؿ في  ،(ٚٔ)"إلى العمـ في كؿ لحظة

ذا دخؿ المسجد، و  ذا خرج، و ا  ذا ذىب إلى و ا  ذا دخؿ بيتو، و ؽ، السو ا  ذا دخؿ الخبلءو ا  ذا أراد أف يناـو ، ا  ذا و  ،ا  ا 

                                                           

ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج: انظر - ٚٔ  (.ٓٗٗ/ ٕ) نستعيف وا 



رب فيو يحتاجو في أوقات قميمة ومحددة، ىذا فضبًل عما استيقظ، كؿ وقت يحتاج إلى العمـ، أما األكؿ والش
  قارنة مع فوات الطعاـ والشراب.يحصؿ مف فوات العمـ بالم

  .إلى بالد األفراح""حادي األرواح  :ومن كتاب: -رحمو اهلل-قال 
فيدة الجميمة المطيفة، يعني: اآلف دخمنا في الكتب التي تسيؿ األرواح" ىو مف الكتب المىذا الكتاب "حادي 

األشياء التي لربما تكوف صعبة مف كتب ابف  ت، ذىب-إف شاء اهلل تعالى-عبارتيا والشباب سيستروحوف اآلف 
 القيـ.

مطايا الميؿ  ،عمى حاؿ الناس بأف المطايا يشتد سيرىا بيـ ود األفراح" تكمـ فيفيذا الكتاب "حادي األرواح إلى ببل
يدروف في أي المحميف ينزلوف دار النعيـ أو دار الجحيـ، فيـ ال وىـ غافموف عف ذلؾ، و  ،والنيار إلى دار القرار

  .في غفمة
 فشمروا ليـ فعرُ  قد الجنة ـُ م  ع   فإذا وسيـرء رفعوا بإيجادىـ أريد وما لو، خمقوا ما الموفقوف عمـ ولما"يقوؿ: 

، فبدأ يصؼ ليـ ىذه الدار التي يصيروف إلييا التي ىي الجنة، فوصؼ الجنة وأورد النصوص في (ٛٔ)"إليو
غني عف الرجوع إليو بحاؿ مف األحواؿ، فيو يذه عبارات يسيرة مف الكتاب ال تصفتيا في كؿ ما يتعمؽ بيا، ف
ُمطي الميؿ والنيار تنقميـ إلى دار  :كما يقوؿ فالناس لما كانوا عمى الُمطيّ  ،في صفة الجنة "حادي األرواح"

محف " الحادي تعرفوف ما يقاؿ مف الشعر الكبلـ المنظوـ بصوت ُمزيف مالقرار، فيذا الكتاب "حادي األرواح
 ،كاف يحدو -وسمـصمى اهلل عميو -أنجشة حادي النبي  :تنساؽ معو اإلبؿ ويشتد سيرىا وينتظـ في األسفار مثؿ

أو  ،والعرب تعرؼ الِحداء مثؿ اآلف األناشيد أو بعض األناشيد، فيكوف رجؿ حسف الصوت يقوؿ ىذه األبيات
ت في السير، فيقطعوف وأسرعت وجدّ  ،ىذا الشعر فاإلبؿ تطرب، فإذا حصؿ ليا مثؿ ىذا استقاـ سيرىا وانتظـ

   .المسافات الشاسعة الطويمة في أوقات قميمة
نما ىو  ،، يعني: ليس ىناؾ ركوب حقيقي عمى إبؿ وكذا يذىبوف بيا إلى الجنة"حادي األرواح"يقوؿ: فينا  وا 

سرع إلى ببلد ىذه األرواح لُتشمر وت صور الحاؿ كأنيـ عمى مطايا الميؿ والنيار كما يقوؿ، فيذا الحادي يحدوي
ىي ليست  ،خطئالدنيا ىي ببلد األفراح فيو مأف األفراح، أيف ببلد األفراح؟ الجنة وليست الدنيا، ومف يظف 

وأف ُتعطى ىذا القدر ال يتجاوز بيا القدر الذي  ،ببلد األفراح، ىذه ليست ببلد األفراح، وينبغي أف ُيعرؼ قدرىا
ال سيتعب اإلنساف في فيميا، ىي كْبد  ،تستحؽ ت ِرفعة وليست ذا، ُدنيا [ٗالبمد:] {َلَقْد َخَمْقَنا اإِلنَساَن ِفي َكَبدٍ }وا 

  .ومنزلة ونحو ذلؾ
 .أن مفتاح الجنة ال إلو إال اهلل ذكر األثرو : -رحمو اهلل-قال 

 بعده مف التعميؽ. -رحمو اهلل-ما ذكر ابف القيـ الحديث فيو ضعؼ، لكف الفائدة في األثر فيو ضعؼ،
 .ُيفتح بو ال اهلل لكل مطموب مفتاحً وأن أسنانو شرائع اإلسالم الظاىرة والباطنة، وقد جعقال: 

، (ٜٔ)((ال إلو إال اهلل دخؿ الجنة :مف قاؿ)): -صمى اهلل عميو وسمـ-يتكمموف عمى قوؿ النبي حينما العمماء 
فقوؿ: ال إلو إال اهلل وحده ال  ،يوردوف بعض اآلثار عف السمؼ الحسف البصري وغيره أف كؿ مفتاح لو أسناف

                                                           

 (.ٙ: ص) األفراح ببلد إلى األرواح حادي - ٛٔ
 يشرؾ ال مات مف باب اإليماف، كتاب ومسمـ، ،(ٗٗ) برقـ ونقصانو، اإليماف زيادة باب اإليماف، كتاب البخاري، أخرجو - ٜٔ



قرار القمب الذي ىو التصديؽ االنقيادي ،يكفي مواطأة القمب لمساف، ليس فقط  ،بؿ البد مف تصديؽ القمب وا 
الَة َوآَتُوا الزََّكاَة َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدّْينِ }القوؿ، والبد مف قدر مف العمؿ  َفِإْن }، [ٔٔالتوبة:] {َفِإْن تَاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

الَة َوآَتُوا الزََّكاَة َفَخمُّوا َسِبيَمُيمْ تَاُبوا َوَأَقاُموا  ، لكف ىنا يريد أف يتكمـ ابف القيـ بيذه المناسبة عمى [٘التوبة:] {الصَّ
  بارة عف ِحكـ تصمح في رسائؿ جواؿ.ح الخير ومفاتيح الشر، ىو كبلـ عمفاتي

لحج اإلحرام، ومفتاح ومفتاح ا قال: وقد جعل اهلل لكل مطموب مفتاحًا ُيفتح بو، فجعل مفتاح الصالة الطيور،
  .ر الصدقالب

 ىذا الطريؽ إلى البر. ،ايعني أف الصدؽ ييدي إلى البر، يكوف اإلنساف صادقً 
ظفر الصبر، قال: ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العمم ُحسن السؤال وُحسن اإلصغاء، ومفتاح النصر وال

 .كرومفتاح المزيد الش
 ، مف صبر ظفر.[ٚإبراىيـ:] {أَلَِزيَدنَُّكمْ َلِئْن َشَكْرُتْم }يعني: 

 .: ومفتاح الوالية المحبة والذكرقال
 .-عز وجؿ-كثرة الذكر هلل 

ىد في الدنيا، ومفتاح الفالح التقوى، ومفتاح التوفيق الرغبة والرىبة، ومفتاح ومفتاح الرغبة في اآلخرة الز 
لقمب عباده لمتفكر فيو، ومفتاح الدخول عمى اهلل إسالم ااإلجابة الدعاء، ومفتاح اإليمان التفكر فيما دعا اهلل 

والتضرع باألسحار،  ،غض والفعل والترك، ومفتاح حياة القمب تدبر القرآنوسالمتو واإلخالص لو في الحب والب
وترك الذنوب، ومفتاح حصول الرحمة اإلحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، ومفتاح الرزق 
السعي مع االستغفار والتقوى، ومفتاح الِعز طاعة اهلل ورسولو، ومفتاح االستعداد لآلخرة ِقصر األمل، ومفتاح 

 .ل شر حب الدنيا وطول األملفتاح ككل خير الرغبة في اهلل والدار اآلخرة، وم
 اطوؿ األمؿ، ىذه عبارات واضحة جد  الرغبة في اهلل والدار اآلخرة، مفتاح كؿ شر حب الدنيا و  مفتاح كؿ خير

لينتفع بذلؾ وُيطبؽ ذلؾ مف  ؛ويتأمميا ،ال تحتاج إلى تعميؽ أو شرح، لكف يحتاج اإلنساف أف يقؼ بنفسو معيا
ال فإف العمـ إن ،الناحية العممية  .؟ما ىي الفائدةفما ُيقصد بو التطبيؽ واالمتثاؿ والعمؿ، وا 

راعاتو ال يوفق لمعرفتو وم ،الخير والشر قال: وىذا باب عظيم من أنفع أبواب العمم وىو معرفة مفاتيح أبواب
كما جعل الشرك  ،عُظم حظو وتوفيقو، فإن اهلل سبحانو جعل لكل خير وشر مفتاحًا وبابًا ُيدخل منو إليوَمن إال 

 ...والِكبر واإلعراض
 انظر اآلف ىذه ىي مفاتيح الشر.

بحقو مفتاحًا لمنار، وكما  عن ذكره والقيامِ  والغفمةَ  ،ما بعث اهلل بو رسولوع ما جعل الشرك والِكبر واإلعراَض ك
  .الطمب والِعشقظر في الصور مفتاح جعل الخمر مفتاح كل إثم، وجعل الغناء مفتاح الزنا، وجعل إطالق الن
يتطمبيا، النظر في الصور،  ،ويطمبيا ،الطمب يعني طمب الحراـ، يبدأ ىذا اإلنساف يتعمؽ قمبو بيذه الصور

ىذا نوع مف الصور،  ،أو الصورة ،النظر في الصور العمماء ال يقصدوف الصور الفوتوغرافية :حينما يقولوفو 

                                                                                                                                                                                                 

 (.ٜٗ) برقـ النار، دخؿ امشركً  مات ومف الجنة، دخؿ اشيئً  باهلل



صور الناس  ،النساء وغيرىف ممف يتعمؽ قمبو بالصور الجميمةلكف ىـ يقصدوف النظر إلى الوجوه الِحساف مف 
أو كاف  ،شاىدىـ في األسواؽ أو الشوارع أو المساجد أو غير ذلؾي -عمى الطبيعة-عمى الحقيقة سواء كانت 

فإذا عِمقت بالقمب  ،ختمفة فيتعمؽ القمب تبعًا ليذا النظر ليذه الصورعبر صور يشاىدىا بوسائط ووسائؿ م
خراجيا منو، فيبدأ اإلنساف يتطمب ما وراء ذلؾ مف الحراـ والوصوؿ إلى ىذه األمور التي صارت ب استيصع

   ويتشوش قمبو. ،ب بيذانفسو تتوؽ إلييا فُيعذ  
   .والراحة مفتاح الخيبة والِحرمان قال: وجعل الكسل

إال بالخيبة،  كما يقولوف: مف رافؽ الراحة فارؽ الراحة في وقت الراحة، فالنـو والكسؿ والتسويؼ ال يأتيو ،ىو ىذا
وعند ذلؾ تستقيـ لصاحبيا، أنتـ اآلف في ىذه األياـ بدأتـ في ىذا  ،جاىدة وِجد وصبرالنفس تحتاج إلى م

جازة مف السادسة ف يخرج مف بيتو في أياـ األاإلنسالو كاف جازة، أالعمؿ والدراسة وما إلى ذلؾ بعد األسبوع ب
السادسة بالكاد يستيقظ لصبلة الظير، بينما اآلف ىو يخرج في و والنصؼ كؿ يوـ لربما ُيستغرب، ىو يناـ 

لى النوـ لكف سوىي لربما تد ،جاىد نفسووالنصؼ ويستعيف باهلل وي  ،رعاف ما يتبلشى ىذا النـوعوه إلى الراحة وا 
ال لو استرخى اإلنساف وأعطى  ،وتنتظـ ،وتسير الحياة بيذه الطريقة ،ؿ مطالبووُيحص   ،وينتفع اإلنساف ،والكسؿ وا 

نفسو مطالبيا فإنو ال يمكف أف يرجع بشيء مف خير الدنيا وال اآلخرة، مف رافؽ الراحة فارؽ الراحة وقت الراحة، 
 وصاد فيو يتفرج، وىكذا حضور مجالس العمـ فيىذا اإلنساف الذي ال يزرع والناس يزرعوف إذا جاء وقت الح

 مر أياـ ويتبلشى.والع ،جاىدة لكف ىي أياـ وتتبلشىويحتاج اإلنساف إلى م ،مشقة
خل الحرص مفتاح البو  حلشاقال: وجعل المعاصي كميا مفتاح الكفر، وجعل الكذب مفتاح النفاق، وجعل 

ما جاء بو الرسول مفتاح كل بدعة وضاللة، وىذه اإلعراض عال من غير ِحمو، وجعل الم ذِ وأخْ  وقطيعة الرحم
وما في الوجود من الخير  ،ق بيا إال كل من لو بصيرة صحيحة وعقل يعرف بو ما في نفسواألمور ال ُيصدّْ 

والشر، فينبغي لمعبد أن يعتني كل االعتناء بمعرفة المفاتيح، وما ُجعمت مفاتيح لو، واهلل من وراء توفيقو 
 سألون.ما يفعل وىم يُ ولو الِنعمة والفضل، ال ُيسأل ع و الممك ولو الحمد،وعدلو، ل

ىذا الكالم العظيم الجامع  الجنة وتنوعو قال : لما ذكر النصوص العديدة في عظمة نعيم-رحمو اهلل-قال و 
ألحبابو ومؤلىا  اار غرسيا اهلل بيده، وجعميا مقرِّ ر قدر دألصناف نعيم الجنة بغاية البيان والوضوح، وكيف ُيقدَّ 

وأودعيا جميع الخير  ،من رحمتو وكرامتو ورضوانو، ووصف نعيميا بالفوز العظيم، وُممكيا بالُممك الكبير
ن سألت  بحذافيره، وطيرىا من كل عيب وآفة ونقص، فإن سألت عن أرضيا وتربتيا فيي المسك والزعفران، وا 

ن سفعن سقفيا   .المسك األذفرألت عن ِمالطيا فيو يو عرش الرحمن، وا 
فرة الذ  و ىو المسؾ األذفر، أجود المسؾ، فطينتيا  ،ِبفبلط ىو الطيف الذيف ُيطمى بو الجدار أو يكوف بيف الم  المِ 

 -صمى اهلل عميو وسمـ-أصميا الرائحة القوية سيئة أو جيدة، فالمسؾ األذفر ىو مسؾ جيد قوي الرائحة، والنبي 
 .(ٕٓ)أخبر أف أطيب الطيب المسؾ

                                                           

 برقـ والطيب، الريحاف رد وكراىة الطيب أطيب وأنو المسؾ استعماؿ باب وغيرىا، األدب مف األلفاظ كتاب مسمـ، أخرجو - ٕٓ
(ٕٕٕ٘.) 



ن سأل قال: ن سألت عن ِمالطيا فيو المسك األذفر، وا  ن سألت عن سقفيا فيو عرش الرحمن، وا  ت عن وا 
 .يا فيو المؤلؤ والجوىرئحصبا

الحصباء ىي الحجارة الصغيرة، كانت البيوت وأفنية البيوت والمساجد إلى عيد قريب حتى في الحـر المكي 
حجارة -ىناؾ ممرات فقط ومكاف صغير لمطواؼ أدركناه، وباقي الناس يصموف في الصحف في حصباء  تكان

صمي الناس وُحصر ي ،الناس إلى المطاؼ فقط، وىذه الحصباء عمييا ُبسط ييمش ،وبينيا ممرات -صغيرة
 عمييا، حصباء، فحصباء الجنة المؤلؤ والجوىر.

ن سألت عن بنا ن سألت عن أشجارىا فما فييا شجرة إال وساقياولبنة من ذىبمن فضة فمبنة يا ئقال: وا   ، وا 
 .من فضة وذىب ال من الحطب والخشب

، وىذا صححو (ٕٔ)((نو ما مف شجرة في الجنة إال وساقيا مف ذىب))إ: -صمى اهلل عميو وسمـ-صح عف النبي و 
الشجرة فتصور النعيـ الذي فييا عمى حقيقتو، ، والجنة ال يمكف أف يُ -رحمو اهلل-الشيخ ناصر الديف األلباني 

ىذا كـ يحتاج في أقؿ  ،(ٕٕ)ر السريع تحت ظميا مائة عاـ ال يقطعياالتي في الجنة يسير الراكب الجواد الُمضم  
نحو ثماف وعشريف سنة أو أكثر عمى يحتاج  ؟،ر وىو ال يقطعياالتقديرات عمى سرعة الجواد السريع الُمضم  

وعشريف سنة تقريبًا ببل توقؼ تحت شجرة واحدة في الجنة،  تسع ،كيمو ثمانمائةطائرة تيسر ببل توقؼ بسرعة 
ومقاييس الكرة األرضية وأحجاـ الكرة األرضية وطوليا وعرضيا وُقطرىا إلى آخره لو ُقرنت بيذا الظؿ فإنيا ال 

، اأصفارً  تظير أكبيرة  اأرقامً  خرجتُ أف ف النتيجة في اآلالت التي عندىا إمكانيات تأتي ربما وال حبة رمؿ؛ أل
 .وىي شجرة ،نسبة الكرة األرضية إلى ىذا الظؿ مع أنو ال يقطعيا

، اإلنساف يستكثر صدقة عشرة !ونريدىا مف غير ثمف ؟وما حجـ األنيار ؟وما حجـ القصور ؟ما حجـ الجنة فإذ
صمي أو أف يمشي إلى المسجد في ،-تبارؾ وتعالى-ا هلل مصمييأو زكاة يجادؿ فييا، أو ركعتيف ي ،ترياال

ذا أراد أف يتزوج امرأة مف الدنيا أو أف يشتري سيارة أو  ،الفرض، يناـ عف الفرائض ويكسؿ عنيا ويريد الجنة، وا 
وينقضي العمر وىو لـ يستطع أف  ،مغفكر ألؼ مرة كيؼ يجمع ىذا المبأو يبني دارًا يحتاج أف ي يشتري أرضاً 

وأف يكوف عند اإلنساف رغبة فيما عند  ،يشتري أرضًا واحدة ستمائة متر، ويريد الجنة! الجنة تحتاج إلى عمؿ
  فيذا ىو الربح الحقيقي. ،جاىد ىذه النفسوي ،اهلل

ن سألت عن ثمارىا فأمثال  ن سألت عن ورقيا فأحسن ما  ،بدألين من الز  لالِقال قال: وا  وأحمى من العسل، وا 
ن سألت عن أنيارىا فأنيار من لبن لم يتغ ، ير طعمو، وأنيار من ماء غير آسنيكون من رقائق الُحمل، وا 

ن سألت عن طعاميم  من روأنيار من خمر لذة لمشاربين، وأنيا فاكية مما يتخيرون ولحم فعسل ُمصفى، وا 
ن سألت ع  ن شرابيم فالتسنيم والزنجبيل والكافور.طير مما يشتيون، وا 

                                                           

 برقـ الجنة، شجر صفة في جاء ما باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف الجنة صفة أبواب الترمذي، أخرجو - ٕٔ
 (.ٚٗٙ٘) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٕٕ٘٘)

 وصفة الجنة كتاب ومسمـ، ،(ٕٖٔ٘) برقـ مخموقة، وأنيا الجنة صفة في جاء ما باب الخمؽ، بدء كتاب البخاري، أخرجو - ٕٕ
 (.ٕٕٚٛ) برقـ يقطعيا، ال عاـ مائة ظميا في الراكب يسير شجرة الجنة في إف باب وأىميا، نعيميا



لتسنيـ ىذه عيف تأتييـ مف مكاف ـ يعني عميو ارتفاع، فالمزاج مف ا، والقبر الُمسن  السناـ ىو أرفع شيء في البعير
، [ٕٛالمطففيف:] {َعْيًنا َيْشَرُب ِبَيا اْلُمَقرَُّبونَ }قربيف مف العيوف، فيذه تكوف ِصرفًا لمموىذا أفضؿ ما يكوف  ،رتفعم

ليس عمى مرتبة واحدة، كما أف  ،ج ليؤالء األبرار، يعني: أف شراب أىؿ الجنة يتفاوتز ممف غير مزج، فتُ 
  منازليـ تتفاوت.

ن سألت عن ِسعة أبوابيا فبين  ن سألت عن آنيتيم فآنية من الذىب والفضة في صفاء القوارير، وا  قال: وا 
 .أربعين من األعوام ةِمصراعين مسير ال
أقؿ وحسبناىا عمى ، ما بيف ِمصراعي الباب فقط مسيرة أربعيف، (ٖٕ)((حاـمف الز  ظيظتيف عميو يوـ وىو كأيول))

أشياء ال يمكف لمعقؿ أف يتصورىا، يعني: ىذا الباب وكانت النتيجة مذىمة،  ،-سير اإلبؿ القاصد-التقديرات 
 يعني: أف الكرة األرضية تدخؿ مع ىذا الباب بكامميا. -عاماً أربعيف مسيرة -بيذا المقدار وبيذا الحجـ 

ن سألت عن ظميا ففييا  ن سألت عن تصفيق الرياح ألشجارىا فإنيا تستفز بالطرب لمن يسمعيا، وا  قال: وا 
ن سألت عن سعتيا فأدنى أىميا  دُّ شجرة واحدة يسير الراكب الُمجِ  السريع في ظميا مائة عام ال يقطعيا، وا 

ن سألت عن ِخياميا وِقبابيا فالخيمة الواحدة من يسير في ُممكو  وُسرره وقصوره وبساتينو مسيرة ألفي عام، وا 
ن سألت عن عال   رف من فوقيالييا وجواسقيا فيي غُدرة مجوفة طوليا ستون مياًل من تمك الخيام، وا 

 ...ُغرف
 سؽ.وْ ج   :قصر يقاؿ لوال ،قاؿ لمقصوربللي الغرؼ العموية، والجواسؽ تالع عاللييا،
ن ن سألت رف من فوقيا غغسألت عن عاللييا وجواسقيا فيي  قال: وا  رف مبنية تجري من تحتيا األنيار، وا 

ن سألت عن لباس الكوكب الطالع أو الغابر في األ عن ارتفاعيا فانظر إلى فق الذي ال تكاد تنالو األبصار، وا 
ن سألت عن ُفرشيم فبطائنيا من أىميا فيو الحرير والذىب،  ن سألت رق مفروشة في أعمى الر تبسإوا  تب، وا 

  .وىي الِحجال خاناتشْ ة عمييا البَ ئكيا فيي األسرّ عن أرا
غطى ي ،غطى بالستور وعميو أزرارمكاف تجمس فيو العروس م :ة عمييا البشخانات وىي الِحجاؿ، الِحجاؿاألسرّ 

أو مثؿ البيت  ،أو مثؿ الخيمة ،بةة لمناس، العروس تكوف في مثؿ القالستار وُتزر األزرار فبل تكوف مكشوفب
 بة.نظار، ىذه الِحجاؿ، سرير وعميو قالذي عميو ستور تسترىا عف األ

ن سألت عن أرائكيا فيي األسرة عمييا البشخانات وىي الِحجال مزرورة بأزرار الذىب فما ليا من  قال: وا 
ن سألت عن أسنانيم فأبناء ثالٍث  ن سألت عن وجوه أىميا وُحسنيم فعمى صورة القمر، وا  فروج وال ِخالل، وا 

ن سألت عن وثالثين عمى صورة  وأعمى منو  ،من الحور العين يم فغناء أزواجيمعسماآدم أبي البشر، وا 
ن سألت عن مطاياىم التي يتزاورون سماع أصوات المالئكة والنبيين، وأعمى منيما خ طاب رب العالمين، وا 

ن سألت عن ُحمييم وشاراتيمعمييا فنجائب أنشأىا اهلل مما شاء بيم حيث شاءوا من الِجن  ...ان، وا 
 الشارة ىي الييئة والمباس الظاىر لئلنساف، ىيئة حسنة وشارة حسنة.

                                                           

 (.ٜٕٚٙ) برقـ والرقائؽ، الزىد كتاب أوائؿ في مسمـ، أخرجو - ٖٕ



ن سألت عن ُحمييم وشاراتيم وأسورتيم فأساور  ن ءوعمى الر  ،الذىب والمؤلؤقال: وا  وس مالبس التيجان، وا 
 .خمدون كأنيم لؤلؤ مكنونفولدان مممانيم سألت عن غ

 :، ما قاؿ[ٜٔاإلنساف:] {َوَيُطوُف َعَمْيِيْم ِوْلَداٌن ُمَخمَُّدوَن ِإَذا َرَأْيَتُيْم َحِسْبَتُيْم ُلْؤُلًؤا َمنُثورًا}يعني ىؤالء الخدـ اآلف 
، يقولوف: في ىذا المقاـ المؤلؤ المنثور يتؤلأل في كؿ المكاف، فيكوف أجمؿ وأبيى مف المؤلؤ  المؤلؤ المنظـو

ذا كاف ىذا حاؿ الغُلْؤُلًؤا َمنُثورًا{} :فقاؿ ،المنظوـ ارة ضالمخدوـ مف الجماؿ والُحسف والن مماف الخدـ فما حاؿ، وا 
 شيء ال يمكف أف يوصؼ، ىذا الخدـ اآلف كأنيـ لؤلؤ، فالمخدـو أعظـ وأجمؿ مف ىؤالء الخدـ. ،؟والبياء

 .الباطن والظاىر بكل وجو واعتبار قال: ثم ذكر أزواجيم وأن اهلل قد جمع فيين كمال الُحسن
ال  -رحمو اهلل-الشيخ عبد الرحمف  تفصيبًل ابف القيـ فصؿ في صفات أزواج أىؿ الجنة فأجمؿ واختصر، وا 

  أجممو.الشيخ عبد الرحمف  لكف ،دقيقاً 
 .انو الذي ىو أكبر من الجنات كمياقال: ثم ذكر نعيميم األكبر برؤية اهلل وخطابو وحمول رضو 

حسف قراءة مثؿ ىذا لجنة التي أعدىا اهلل لعباده المتقيف، في  ىذه ىي ا ،قربيفدار الم ،دار النعيـ ،ىذه دار األبرار
، -تبارؾ وتعالى-ويكوف ذلؾ سببًا لطمب ما عند اهلل  ،شمر لمعمؿ لآلخرةلت ؛وليكوف ذلؾ حاديًا لؤلرواح ،الكتاب

لى صبر عمى طاعة اهلل ،تضحيةو  ،الجنة تحتاج إلى عمؿف وصبر عمى أقداره  ،وصبر عف معصيتو ،وا 
ويتحقؽ لو ما يرجوه  ،االتوألواف الكم ،سف العاقبةويحصؿ لئلنساف مف ح ،فبالصبر ُيناؿ المطموب ،المؤلمة
ند فع ،بو -تبارؾ وتعالى-ويترؾ ما أمره اهلل  ،كثير مف الناس يقؿ صبره وينفرط فيقع في الحراـ مو، لكفْ ويؤم  

ياكـ عمى أنفسنا.أف ي -عز وجؿ-رماف، نسأؿ اهلل ذلؾ يمحقو كثير مف النقص والح   عيننا وا 
اهلل ورسولو فيمن يستحق الجنة، قال: وىذا في القرآن كثير : لما ذكر األوصاف التي ذكر -رحمو اهلل-قال 

 .نةوعمل خالص هلل عمى موافقة الس ،وتقوى ،مداره عمى ثالث قواعد: إيمان
 فيعني الذي ،فييا صفة أىؿ الجنة -عز وجؿ-جمع النصوص التي ذكر اهلل  -رحمو اهلل-يعني ابف القيـ 
ىؤالء  :، قاؿةستكوف العاقبة ليـ بالجنة، فاستخمص منيا ىذه األوصاؼ الثبلث ،دخميـ الجنةسي ،سيورثيـ الجنة

 والعمؿ الخالص الصواب الموافؽ لمشرع. ،والتقوى ،اإليماف ةالذيف حققوا ىذه األوصاؼ الثبلث
اِلَحاتِ  :ىي التي يذكرىا اهللو  ، فبل يكوف العمؿ صالحًا حتى يكوف خالصًا صوابًا، بيذا {}الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

اِلَحاِت ُطوَبى َلُيمْ }االختصار،    .[ٜٕالرعد:] {الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
وعمييا دارت بشارات القرآن والسنة  ،شرى دون من عداىم من سائر الخمقىم أىل الب قال: فأىل ىذه األصول

حسان إ ،إخالص في طاعة اهلل :وىي تجتمع في أصمين ،جميعيا وضدىا يجتمع في الذين -لى خمقو، وا 
وال طريق إلى ذلك إال  ،، وترجع إلى خصمة واحدة وىي موافقة الرب في محابو-راءون ويمنعون الماعوني

   .صمى اهلل عميو وسمم-بتحقيق القدوة ظاىرًا وباطنًا برسول اهلل 
، وىذه التفاصيؿ -تبارؾ وتعالى-يجمعو التقوى هلل واإلخبلص كؿ ذلؾ  ،واإليماف ،الصالحىي التقوى، العمؿ 

واإلحساف إلى  ،وتجزيئ ىذه األوصاؼ كؿ ذلؾ يرجع إلى ىذا المعنى، يعني مثبًل: اإلخبلص في طاعة اهلل
في كبلـ  اواإلحساف إلى الخمؽ، وتجد ىذا كثيرً  ،-تبارؾ وتعالى-سف الصمة باهلل ىذا عنواف السعادة، ح ،خمقو

تجد كثيرًا ما يقوؿ  ،-صمى اهلل عميو وسمـ-وكبلـ النبي  -تبارؾ وتعالى-أىؿ العمـ، وذلؾ أيضًا في كبلـ اهلل 



اَلةَ  َوَأِقيُموا}مثبًل:  -عز وجؿ-اهلل  يتاء الزكاة مة بيف العبد وربو، ، فالصبلة ص[ٖٗ:البقرة] {الزََّكاةَ  َوآُتوا الصَّ وا 
حسانو إلى المخموقيف يكوف م ،إحساف إلى خمقو، وسعادة العبد دائرة بيف األمريف، صمتو باهلل تكوف قوية  ،تحققاً وا 

وليذا قالوا: مف أراد السعادة األبدية فيمـز عتبة  ؛ومرجع ىذا إلى تحقيؽ العبودية ،فمف أراد السعادة فميمـز ىذا
أو  ،ضيؽ، اإلنساف الذي يشعر باكتئاب، اإلنساف الذي يشعر بشيء مف الممؿالعبودية، اإلنساف الذي يشعر ب

-الصدر نشراح الوُيحسف إلى الخمؽ، وأسرع شيء  ،ىذا عميو أف تكوف صمتو باهلل متينة ،أو نحو ذلؾ، القمؽ
 ،قميبلً  عطييـ ولو شيئاً شر إلى الناس، يذىب إلى الناس ويبااإلحساف الم -باشرةالدواء العاجؿ الذي يراه م

فإذا كانت العطية أكبر  ،، فسيجد الصدر يتسع الفقراء، العماؿ في الظير يوزع عمييـ ماء بنفسو ،محتاجيفال
         .كاف االتساع أكثر

ذىب  ،فقير ،ليس عنده مكاف يذىب إليو ،خرجو المؤجرإنساف معسر، إنساف سي ،ذا ذىب إلى إنساف في كربفإ
ذاؾ رفع  ،ىذا إيجار سنة وانتيى ،قد كفيناؾ :وذىب بالورقة وجاء إلى الفقير وقاؿ ،إلى المكتب العقاري وأعطاه

ىذا  الدنيا كميا ال يضيؽ عنيا صدره، صدره أكبر مف الدنيا، وجربْ و وفرح وكذا، ىذا يرجع  يديو ويدعو
لعمؿ الصالح، باشرة، وىناؾ أشياء تحتاج إلى وقت، يعني: التقوى، ام ،حساف إلى الناس، ىذا أثره عاجؿباإل

فيتسع الصدر إذا  ،متشربة ليا اإليماف، قراءة القرآف، الدعاء، إلى آخره، تكوف النفس ُمرتاضة عمى ىذه األمور
المخموقيف، باشرة اإلحساف إلى مالحالة الطارئة  يحؿالدواء الذي أو باشر د اإلنساف اليقيف، لكف األثر الموجد عن

قد ر إلى أثر ذلؾ، وىذا حتى في األشياء البسيطة اليسيرة، ىذا الذي وانظ ،حتاج وأحسف إليوابحث عف أحد م
تفضؿ،  :وفي مكاف ضيؽ تقؼ لو تقوؿ لو ،بل أحد يقؼ لو مف أجؿ أف يعبر الطريؽ بسيارتوفالناس و ترك

ف الذي ال يترؾ ط  ؽ الع  تفضؿ، ستجد أف الصدر يتسع، لكف ضي   :إنساف يمشي عمى قدميو تقؼ لو تقوؿ لو
ذا سألو أحد أف يشيئًا ىألحد  الصدر ال يزاؿ يضيؽ حتى ففي ىذه الحاؿ ساعده بماؿ وامتنع ذا صدره يضيؽ وا 
 ال يمج فيو وال خيط اإلبرة. -نسأؿ اهلل العافية-يصير 

 ،ال إلو إال اهلل :أعالىا قول ،عبةالتي ىي تفاصيل ىذا األصل فيي بضع وسبعون ش قال: وأما األعمال
عب التي مرجعيا تصديق الرسول في كل ما وبين ىاتين الشعبتين سائر الش ،وأدناىا إماطة األذى عن الطريق

  .ميع ما أمر بو إيجابًا واستحباباوطاعتو في ج ،أخبر بو
بضع وسبعوف شعبة أو  مرجع ذلؾ إلى التقوى، ىذا اإليماف ،يماف والعمؿ الصالحاإليعني الجنة البد ليا مف 

، كتاب كبير ذكر -رحمو اهلل-"الجامع في ُشعب اإليماف" لمبييقي  :عبة، انظر مثبًل في كتاببضع وستوف ش
ماف يحُسف قراءتو، اختصر ىذه الشعب في عب اإلييو ُشعب اإليماف وشرحيا، وىناؾ مختصر صغير في شف

وأدناىا إماطة األذى عف  ،ف ال إلو إال اهللأأعبلىا شيادة ))عب اإليماف كتيب، فيعرؼ اإلنساف ما ىي ش
ر مف اإليماف، وىكذا، ىذه ، فالحياء مف اإليماف، الصدقة مف اإليماف، الصبلة مف اإليماف، الذك(ٕٗ)((الطريؽ
 عب اإليماف.كميا ش
 ومن مدارج السالكين.: -رحمو اهلل-قال 

                                                           

 (.ٖ٘) برقـ اإليماف، شعب باب اإليماف، كتاب مسمـ، أخرجو - ٕٗ



-ه الحافظ ابف القيـ أمجمدات، وىذا الكتاب ابتد ةيقع في ثبلث ،ىذا الكتاب "مدارج السالكيف" ُطبع طبعات كثيرة
-ولما بمغ قولو  ،وىداياتيا ،وأبدع في الكبلـ عمى معانييا ،في الكبلـ عمى الفاتحة سورة الفاتحة -رحمو اهلل

يَّاَك َنْسَتِعينُ }: -تبارؾ وتعالى ، وذكر في ثنايا كبلمو عمى {َنْعُبدُ ِإيَّاَك }، تكمـ عف منازؿ [٘الفاتحة:] {ِإيَّاَك َنْعُبُد َواِ 
ماعيؿ اليروي ، فأبو إس"منازؿ السائريف" :صاحب كتاب ،-رحمو اهلل-ىذه المنازؿ كبلمًا ألبي إسماعيؿ اليروي 

ىذا الكتاب جعمو عمى مائة  ،"منازؿ السائريف" :ىػ، لو كتاب اسمؤٛٗ :متوفى سنة ةىذا حنبمي مف أىؿ ىرا
فيو  -كتاب اليروي-أو مقامات، ىذا الكتاب  ،ـ كؿ قسـ فيو عشر منازؿاسعمى عشرة أقجعمو و  ،أو مقاـ ،لةمنز 

أنو شرح لمنازؿ  "مدارج السالكيف" اصرح في أوؿ كتابو ىذلـ ي -رحمو اهلل-عبارات لمصوفية، الحافظ ابف القيـ 
نطمؽ، لكف حينما يتكمـ عف ، ىذا الم"إياؾ نعبد"، ىو تكمـ عف الفاتحة ثـ انطمؽ في منازؿ السائريف لميروي

ثـ يبدأ  ،"منازؿ السائريف" :أو عبارة ألبي إسماعيؿ اليروي مف كتاب ،المنازؿ يذكر في كثير مف المواضع كبلماً 
 ،سيب في ىذاوي ،وما إلى ذلؾ ،ىادوكبلـ الُعباد والز  ،وكبلـ أىؿ العمـ ،ويذكر األدلة ،ويعمؽ ،ينطمؽ ويشرح

ليروي ولـ يورد كبلـ ا ،لـ يشرح كؿ كبلـ اليرويىو فصؿ في ىذه المنازؿ، طبعًا وي ،جمؿوي ،ويختار ،رجحوي
نما قدـ وأخر :عمى ترتيب اليروي أيضًا في كتابو مف أولو إلى آخره، ولـ يجرِ  جاء لكف  ،"منازؿ السائريف" وا 
 .هلل أعمـوا ،ولو أنو ما فعؿ لكاف أفضؿ ،أو في كثير مف المنازؿ ،بعبارات كثيرة لو في كؿ منزلة

 الحؽ أحب إلينا مف اليروي. :خالفو فييا ويقوؿوأحيانًا ي ،أو أف يوجييا ،حاوؿ أف يعتذر لبعض عباراتووقد 
الكتاب ىذا ىو كتاب مف أجؿ الكتب وأنفعيا في باب السموؾ واألعماؿ القمبية، وتجد آخر منزلة في ىذا و 

 .السادسة والستوفورقميا  ،الكتاب أو مف أواخر المنازؿ منزلة الشيادة
د، يتكمـ عف الورع، يتكمـ عف ىيتكمـ عف المراقبة، يتكمـ عف الز ىذه المنازؿ يتكمـ عف منزلة اإلخبلص، ي ف

وكؿ ىذه األعماؿ  ،والتوبة، والخشوع ،راغمة، يتحدث عف الخوؼ، يتحدث عف الرجاء، يتحدث عف اإلنابةالم
نفع في باب السموؾ، وينقؿ فيو كثيرًا عف شيخ اإلسبلـ ابف فيو كتاب عظيـ ال ،القمبية تجدىا في ىذا الكتاب

وليس ذلؾ بيذه الدقة،  ،وبعض الناس يظنوف أف الكتاب ىو شرح لمنازؿ السائميف لميروي ،-رحمو اهلل-تيمية 
أو نحو ذلؾ أنو ألؼ  ،ويظف كثير مف الناس عندما يروف بعض العبارات التي فييا شيء مف عبارات الصوفية

   .ويأخذ عنو ،الكتاب قبؿ أف يتصؿ بشيخ اإلسبلـ
يو فوالنقؿ عنو في مواضع كثيرة،  ،والواقع أف األمر ليس كذلؾ، الكتاب مميء باإلحالة إلى كبلـ شيخ اإلسبلـ

 وما يوجد مف عبارات أو نحو ذلؾ فالماء إذا بمغ الُقمتيف لـ يحمؿ الخبث. ،كتاب نافع
 .عتالل القموب وأسقاميا عمى أصمين: مدار ا-اهلل رحمو-قال 

وشفاء  ،شفاء القموب ،ذكره في سياؽ بياف اشتماؿ الفاتحة عمى الشفاءيف في أوؿ الكتاب ااعتبلؿ القموب، ىذ
 :واعتبلؿ القموب، فذكر أف اعتبلؿ القموب يدور عمى أصميف ،وشفاء القموب ،األبداف، فبدأ يتكمـ عف ىذه القموب

 .فساد العمـ :األوؿ
لـ  ،توا بسبب الجيؿ فيـ ُضبلؿفساد القصد، ففساد العمـ يورثو فساد التصورات، فالنصارى مثبًل إنما أُ  :والثاني

 .توا مف ِقبؿ فساد القصديعرفوا الحؽ أصبًل، والييود أُ 



أو لفساد قصده، ولذلؾ اآلف تجد بعض أىؿ  ،كونو جاىبللفاإلنساف إنما يقع في االنحراؼ إما بسبب فساد عممو 
وبعضيـ قد ال  ،نحو ذلؾ مف الرافضة وغيرىـ قد يسمعوف ويدرسوف في المدارس ونحو ىذاو الضبلؿ والبدع 

ؿ الجيؿ، وبعض ىؤالء عرؼ تي مف ِقبلـ يسمع إال ما قالو أئمتو، فأُ  ،فبعض ىؤالء عمى جيؿ ُمطبؽ ،يدرس
  .تي مف قبؿ فساد القصدولكنو أُ 

ما  ،نحرؼ في أرجاء المعمورةوىكذا كؿ م جيؿ  ،سبب القصد، وأحيانًا يجتمع فيو ىذا وىذابإما بسبب الجيؿ وا 
  و مف الجيؿ بقي فساد القصد.ممات بعضيا فوؽ بعض، إذا خمصت  تكوف ظ ،-نسأؿ اهلل العافية- ،وفساد قصد

وفساد القصد، ويترتب عمييما  ،العمم : مدار اعتالل القموب وأسقاميا عمى أصمين: فساد-رحمو اهلل-قال 
لمرضان داءان قاتالن: الغضب والضالل، فالضالل ُينتجو فساد العمم، والغضب ُينتجو فساد القصد، وىذان ا

 .مالك أمراض القموب جميعيا
رَاَط اْلُمْسَتِقيمَ }وذكر أيضًا أف ىداية الصراط المستقيـ  مف مرض ، تتضمف الشفاء [ٙالفاتحة:] {اْىِدَنا الصّْ

وبتفاضؿ  بيذا الصراط المستقيـ ابتداء وبتفاصيؿ -تبارؾ وتعالى-و فو رب  يحتاج إلى ىداية، أف ُيعر   ،الضبلؿ
ى بو مف مرض الضبلؿ، وأف مف قبيؿ ىداية العمـ واإلرشاد، فيذا ُييد   والمنازؿ فيو واألعماؿ، فكؿ ىذا ى

يَّاَك }التحقؽ بقولو:  ، ىذا إذا تحقؽ بو عممًا ومعرفة وعمبًل وحااًل فإنو يتضمف [٘الفاتحة:] {َنْسَتِعينُ ِإيَّاَك َنْعُبُد َواِ 
تبارؾ -حققًا لمعبودية هلل م "إياؾ نعبد"اإلنساف حينما يكوف متعبدًا ف ،الشفاء مف مرض فساد القمب والقصد

ياؾ نستعيف"فإنو يكوف عمى الصراط،  -وتعالى فيكوف  ،يكوف قد خرج عف حولو وطولو وااللتفات إلى نفسو "وا 
 ، فينا يتخمص مف أمراض القموب وأسقاميا وفساد القصد.-تبارؾ وتعالى-افتقاره إلى ربو 

 .العممية واليداية العممية بمعرفة الحق واتباعواية ثم ذكر أن شفاء ذلك باليد
 العممية اتباع الحؽ.يعني اليداية العممية معرفة الحؽ، واليداية 

  .وفيو اليداية التامة ،اضين ولغيرىمقال: والقرآن كمو شفاء ليذين المر 
، [ٜاإلسراء:] {ِإنَّ َىَذا اْلُقْرآَن َيْيِدي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَومُ }كؿ ما يحتاج إليو الناس في شأف اليداية موجود في القرآف، 

ودورات ىجيف مأخوذة مف ىنا وىناؾ مف كبلـ الييود  ،السموؾلتعديؿ  ؛ترجمةفبل يحتاج اإلنساف إلى كتب م
ىذا القرآف ييدي لمتي ىي أقوـ في كؿ ما نحتاج  ،وال قدروه حؽ قدره ،وال عبدوه ،والنصارى الذيف لـ يعرفوا اهلل

، مف أراد أف إليو في أمر اليداية إلى الصراط المستقيـ، فمف أراد اليدى ففي ىذا القرآف الكريـ ُيقبؿ عميو ليتدبره
 -صمى اهلل عميو وسمـ-ُيصمح قمبو فعميو أف يتدبر ىذا القرآف، إذا أراد أف يعرؼ الحؽ الذي جاء بو الرسوؿ 

ًا كما فيـ ميويفيـ ذلؾ فيمًا سم ،-عميو الصبلة والسبلـ-ويتدبر ويستشرح ذلؾ مف سنتو  ،فمُيقبؿ عمى ىذا القرآف
 ذي ال ينضب، ال يبحث اإلنساف ىنا، وىكذا، ىذا المعيف ال-وأرضاىـرضي اهلل تعالى عنيـ -السمؼ الصالح 

  والمعيف الذي ال ينضب. ،وأشياء ضحمة وعنده البحر الزاخر ،ات الطريؽيبحث عف ُبنيّ  ،وىناؾ
 ،حبو اهلل ويرضاه من قول المسان والقمبعمى أربع قواعد: التحقق بما ي "إياك نعبد": وبنى -رحمو اهلل-قال 

  .ية اسم جامع ليذه المراتب األربعوعمل القمب والجوارح، فالعبود
حققًا م -عز وجؿ-، ويكوف اإلنساف عابدًا هلل [٘الفاتحة:] {ِإيَّاَك َنْعُبدُ } ،العبودية تكوف بالقمب والمساف والجوارح

لمعبودية بقمبو ولسانو وجوارحو، فالقمب لو قوؿ وعمؿ، قوؿ القمب ىو التصديؽ االنقيادي الذي ال يكوف اإليماف 



قرار القمب ،إال بو ذعاف القمب ،تصديؽ القمب، وا  ىذا الذي البد منو في اإليماف، حينما نقوؿ:  ،وانقياد القمب ،وا 
 .ثةبلوالعمؿ باألركاف، ىذه األشياء الث ،جنافوتصديؽ ال ،اإليماف البد فيو مف قوؿ المساف

فالقمب لو قوؿ وعمؿ، قوؿ القمب ىو التصديؽ االنقيادي، وعمؿ القمب كالخوؼ والرجاء والتوكؿ والمحبة واإلنابة 
ومع إلى ذلؾ مف أعماؿ القموب التي جنسيا أعظـ مف جنس أعماؿ الجوارح وأشرؼ، وعندنا قوؿ المساف وعمؿ 

طؽ بالشيادتيف، فيذا قوؿ المساف، عمؿ اهلل الذي يدخؿ بو اإلسبلـ، الن ال إلو إال :المساف ىو قوؿالمساف، قوؿ 
 .سمى عمؿ المسافوقراءة القرآف، العبادات المتعمقة بالمساف ىذا ي ،والذكر ،المساف التسبيح

لجياد في سبيؿ اهلل، ىذا األعماؿ األخرى التي يزاوليا اإلنساف بجوارحو، او  ،الحج ،وعمؿ الجوارح مثؿ الصبلة
ويأتي عمؿ الجوارح  ،لمقمب اثناف، ولمساف اثناف ىذه أربعة :عمؿ الجوارح، فأصبح مجموع ىذه األشياء إذا قمت

وعمؿ  ،وعمؿ القمب، وقوؿ المساف ،قاؿ: قوؿ القمبأحيانًا ي ،جموع خمسة، فيذا ُتجمؿأصبح المفمع ذلؾ 
   .قوؿ وعمؿ ،قوؿ وعمؿ، بيذا اإلجماؿ قاؿ: اإليمافوالجوارح، وتارة ي ،المساف

حينما نقوؿ: اإليماف قوؿ وعمؿ، وبعضيـ يقوؿ: اإليماف قوؿ وعمؿ ونية، وبعضيـ يزيد عمى ىذا وال إشكاؿ ف
في ذلؾ، تارة ُتجمؿ في اثنيف فيقاؿ: قوؿ وعمؿ، اإليماف عند أىؿ السنة قوؿ وعمؿ، وتارة ُتذكر عمى سبيؿ 

 التفصيؿ.
 .بو عن نفسو وعن خمقو وعن الغيوب : فقول القمب اعتقاد ما أخبر اهلل-رحمو اهلل-قال 

 إذعاف القمب، التصديؽ القمبي، التصديؽ االنقيادي، ىذا قوؿ القمب. ،يعني: تصديؽ القمب، انقياد القمب
وتبميغ أوامره، وعمل القمب  ،والقيام بذكره ،قال: وقول المسان اإلخبار عنو بذلك والدعوة إليو والذب عنو

خالص الدين لو ،والرجاء لو ،والخوف منو ،واإلنابة إليو ،كالمحبة لو والتوكل عميو والصبر لو عمى أوامره  ،وا 
والرضا بو وعنو، والمواالة فيو والمعاداة فيو، والذل لو والخضوع واإلخبات  ،وعمى أقداره ،وعن نواىيو
يا أحب إلى اهلل يا أفرض من أعمال الجوارح، ومستحبُّ وغير ذلك من أعمال القموب التي فرضُ  ،والطمأنينة بو

  .ما عديم المنفعة أو قميل المنفعةستحبيا، وعمل الجوارح بدونيا إممن 
يماف ،ىو ىذا صمي صبلة جوفاء ال ُيحضر ال فائدة في عممو ىذا، ي ،اإلنساف يعمؿ وال يقوـ في قمبو تصديؽ وا 
ينتيي مف الصفحة والوجو  ،ولكف القمب في مكاف ثاف   اعرض، يقرأ قرآنً معيا، الجوارح تعمؿ ولكف القمب مقمبو 

  ورة بكامميا وال يشعر ماذا قرأ.سالوجييف والثبلثة والجزء يقرأ الو 
 .ونقل األقدام إلى مواضع العبادة ،قال: وأعمال الجوارح كالصالة والجياد

 إلى الُجمع والجماعات.
ىذه األربعة، ألحكام ، التزام [5الفاتحة:] {ِإيَّاَك َنْعُبدُ }ساعدة العاجز واإلحسان إلى الخمق ونحو ذلك، فـ وم
يَّاَك َنْسَتِعينُ } َرا}، طمب اإلعانة عمييا والتوفيق ليا، و[5الفاتحة:] {َواِ  ، [8الفاتحة:] {َط اْلُمْسَتِقيمَ اْىِدَنا الصّْ

ليام القيام بيما ،التفصيلمتضمن لمتعريف باألمرين عمى   .وك طريق السالكين إلى اهلل بيماوسم ،وا 
، الصراط المستقيـ بكؿ تفاصيمو بما يتعمؽ بأعماؿ القموب قيـ يتضمف ىذه األشياء جميعاً ستألف الصراط الم

دعا و بيا  -عز وجؿ-فيذا الصراط المستقيـ ينتظـ جميع األعماؿ التي أمر اهلل  ،وما يتصؿ بالمساف ،والجوارح
  إلييا، ىذه تفاصيؿ الصراط المستقيـ.



فاألول يعصم من  ،: مدار السعادة الدنيوية واألخروية عمى االعتصام باهلل، واالعتصام بحبمو-رحمو اهلل-قال 
حتاج إلى السائر عمى طريق نحو مقصده فيو موالثاني يعصم من الضاللة، فإن السائر إلى اهلل ك ،اليمكة

والُعدة والسالح  ،وأن ييديو إلى الطريق ،لةوالسالمة فييا، فالدليل كفيل بعصمتو من الضال ىداية الطريق 
  .تحصل لو بيما السالمة من ُقطاع الطريق وآفاتيا

التجأ فيكوف قد  -عز وجؿ-وأف يعتصـ بحبمو، فإذا اعتصـ باهلل  ،بمعنى أف اإلنساف بحاجة إلى أف يعتصـ باهلل
، كافيو يعني، تحصؿ لو [ٖالطبلؽ:] {َوَمْن َيَتَوكَّْل َعَمى المَِّو َفُيَو َحْسُبوُ }وتوكؿ عميو  ،وفوض أمره إليو ،إليو

 .حماية افيذ ،والعصمة والحفظ، فبل يصؿ إليو شيء مف المخاوؼ ،الكفاية
 ،-الذىاب عف الطريؽ- اع، والذىوؿ عف الحؽ والذىاب عنوواالعتصاـ بحبمو ىو أماف لو مف الزلؿ والضي

إلى ذلؾ فيكوف مثؿ السبلح الذي يحممو،  اماية مف ُقطاع الطرؽ واألعداء ومسافر ىو بحاجة إلى حكالم :يقوؿ
في سفر اليجرة صحبو  -صمى اهلل عميو وسمـ-وىو بحاجة إلى ىاد  ييديو في الطريؽ، يعني: يدلو عميو، النبي 

اآلف والموحات صارت رؽ التي حتاجوف قبؿ الطسفار يرؽ، فالناس في األيتًا يعرؼ الطر   بف ُأريقط كاف خِ عبد اهلل
ذا وجدوا شيئًا مف داة يذىبوف بيـ ويدلونيـ عمى الطىإلى القوافؿ في سفمت وما إلى ذلؾ يحتاجوف واإل رؽ، وا 

ال تاه الناس في الفيافي والصحراء وضموا عف طريؽ آخر؛ ألنيـ يعرفوف ىذه الط المخاوؼ ذىبوا إلى رؽ وا 
وفر لو الكبلءة ياجة إلى ىداية، فاالعتصاـ باهلل بحاجة إلى حماية وبح ،بحاجة إلى األمريفالطريؽ، فيو 

وفر لو اليداية، أماف مف االنحراؼ، واألوؿ أماف مف المخاوؼ، فمف حصؿ لو ىذا يواالعتصاـ بحبمو  ،والحماية
ويكوف  ،هلل، تكوف صمتو باهلل قويةوىذا يعني العبد بحاجة إلى أف يجمع بيف األمريف يعتصـ باهلل ويعتصـ بحبؿ ا

ذا كاف م فمثؿ ،اتوكمو عمى اهلل قوي   َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكْم ِمنّْي } :-عز وجؿ-عتصمًا بحبؿ اهلل ىذا تخافو الشياطيف، وا 
*  ُىَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقىَفَمِن اتََّبَع }، [ٖٛالبقرة:] {ُىًدى َفَمْن َتِبَع ُىَداَي َفال َخْوٌف َعَمْيِيْم َوال ُىْم َيْحَزُنونَ 

، ىذا الذي تنتابو [ٕٗٔ-ٖٕٔطو:] {َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُو َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشرُُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى
والـز الصراط المستقيـ الكتاب  ،صمتؾ باهلل قويةاجعؿ بد منو، اعتصـ باهلل و المخاوؼ مف كؿ مكاف، فيذا ال

 عمى صراط مستقيـ، ىذا ىو اليدى. -عز وجؿ-ؿ محفوظًا بكبلءة اهلل صا توالسنة بيذ
ييتو، وأن ال إل وأن ال ينازع ربو صفات ،عطي العبودية حقيا: اإلنصاف في معاممة اهلل أن ي-رحمو اهلل-قال 

 .يشكر عمى نعمو سواه
تبارؾ -وليذا قاؿ اهلل  ؛يشكر سواه لكنو قد ينساه، يكوف معرضًا عف طاعتو وذكرهوال ينساه أيضًا، يعني: قد ال 

، نسوا اهلل يعني تركوا [ٜٔالحشر:] {َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا المََّو َفَأْنَساُىْم َأْنُفَسُيْم ُأْوَلِئَك ُىُم اْلَفاِسُقونَ }: -وتعالى
، : وال ينساهىنا وال ينساه، ابف القيـ يقوؿ ،فينا ال يشكر عمى نعمو سواها، عبادتو، تركوا طاعتو وراءىـ ِظيري  

 عمى طريقة نقاط: ذلؾ  ، ىو ذكر-عز وجؿ-ىذا اإلنصاؼ في معاممة اهلل 
 .عطي العبودية حقيااألوؿ: أف ي

 .نازع ربو صفات اإللييةالثاني: أف ال ي
 .عمو سواه وال ينساهالثالث: أف ال يشكر عمى ن



الرابع: ال يستعيف بيا عمى معاصيو، وال يحمد غيره وال يعبد سواه، ال يستعمميا في معصية، أعطاه اهلل النظر ال 
و الحراـ، أعطاه الماؿ ال يتعامؿ بو بالحراـ أو يتطمب بو الحراـ، بينظر إلى حراـ، أعطاه اهلل السمع ال يسمع 

 وىكذا، ىذا اإلنصاؼ في معاممة اهلل.
 .عامموه بومثل ما يحب أن يميم بعامنصاف في حق العبيد فأن يوأما اإل قال: 

نؾ القوؿ والعمؿ ىذا ىو ميزاف ومعيار اإلنصاؼ، أف تجعؿ نفسؾ مكاف ىذا اإلنساف الذي أمامؾ، فيجري م
ؿ بو، ىذا الذي يجمس أمامؾ ب بو، أف ُتعام  حب أف ُتخاط  تجاىو بحسب ما تحب أف تؤتى، بحسب ما ت

عندؾ  ضطرًا إلى المجيء إليؾ ألفكوف مفتقرًا اآلف إليؾ، قد يقد يكوف م ،يكوف لو حاجةتتخاطب معو قد 
عامؿ معيـ في سوقيـ وفي عاممة تخصو أو نحو ذلؾ، فينا ضع نفسؾ مكاف ىذا حتى فيما يتعمؽ بالناس والتم

ولوف ويفعموف، سف الظف وسوء الظف فيما يقوفي ح ،عاتباتؾ ليؤالء الناسكبلمؾ ومخاطباتؾ ومخاصماتؾ وم
ذا أراد اإلنساف أف يغتاب الناس ويتكمـ في أعراضيـ ضع نفسؾ مكانو، لو كنت أنت ُيتكمـ  ،ضع نفسؾ مكانو، وا 

عقؿ، أو فبلف كذا، الفبلف خفيؼ  :فيؾ بيذا المجمس ُذكرت في المجمس فقاؿ أحد الناس كبلمًا ال يميؽ في حقؾ
  .ىؿ ترضى؟!

ؾ مف القوؿ والفعؿ فيصدر من ،في معاممة الناس أف تضع نفسؾ مكانيـ ، اإلنصاؼ؟!فمماذا تتكمـ في حقو
حب أف يوجو إليؾ لو كنت أنت في ىذا المقاـ، ىذا ىو اإلنصاؼ، وىذا يجعمو اإلنساف شعارًا لو والتعامؿ ما ت

 وال ،يتعامؿ فيو مع الناس بيذه الطريقة، فيكوف عمى حاؿ جميمة في تعاممو وكبلمو وقضاء حاجات الناس
شمئزاز عند مف كانت ىذه أنا أتيتؾ مف طرؼ فبلف، ىذه عبارة تورث اال :يحتاج أحد قط أف يأتيو ويقوؿ لو

ا لؾ حؽ ستأخذه، وتأخذ الفضؿ إذا كاف ذلؾ مم ،مف طرؼ فبلف، أنا أضعؾ موضع الناس :سيرتو، ال يحتاج
نيا غيري، لؾ حؽ ستأخذه وافيًا وال دخرتي لدنيا غيري، لف أضر آخرتي بآفمف أضيع  ،يسوغ وال يمحقني فيو حرج

بل ف ،تيتؾ مف طرؼ فبلف، ىذه عبارة ثقيمة لكف ما أخفيا عمى ألسف بعض الناسآمف طرؼ فبلف،  :يحتاج
فضؿ ىات حاجتؾ، ت ،قابؿ إال أنا مف طرؼ فبلف، أىبًل وسيبًل بؾ أنت وفبلفيمشي وال يذىب وال يطمب وال ي

أنا أتيت مف طرؼ فبلف،  :نصفني إال إذا قمت لؾكأنو لف تأي  ،ؼ الناسنصيعني: ىي عبارة مستفزة عند مف ي
وأف الناس ال يروج عندىـ إال مثؿ ىذا  ،مـ فاسدةويتصور أف الذ   ،ىذا معناىا، لكف ىو ال يشعر بيذه العبارة

 مف طرؼ فبلف أو تضيع، الذي ليس لو أحد يضيع حقو، ىذا الكبلـ غير صحيح، لؾ حؽ ستأخذه ،السموؾ
، أما أف يضر اإلنساف في ذلؾ، القضية ال يكوف فييا شيءعطيؾ الفضؿ عميو لكف بشرط أف ال يمحؽ الحرج ون

الذي ال و نفعمو  وجاممة في ىذه القضايا، الذي نستطيعفيذا غير صحيح، وال مآخرتو مف أجؿ دنيا غيره 
 ما نبيو لساف عمى اهلل وليقضِ  فمتؤجروا، اشفعوا))يقوؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-ال نفعمو، والنبي  ونستطيع

   .(ٕ٘)((شاء

                                                           

 (.ٕٙٓٙ) برقـ ا،بعضً  بعضيـ المؤمنيف تعاوف باب األدب، كتاب البخاري، أخرجو - ٕ٘


