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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلىى للىه وصىح ه
أجمعين ،أما بعد،

ىىدأنا بب ىىرحه بى ى

ف ىىت ك ىىاب الن ىىامر م ىىن المح ىىرر ىىن عب ىىد ال ىىا –رحم ىىه هللا تع ىىالى -ال ىىب
َع َماا ِالِِّ َّاا ِ » ،وبىدأنا ببىرح الحىديث
أسبوعين ،وان ينا من شرح الحديث األول حىديث «ِإَّن َما أاْل أ
ِ
س ِمأ اُ َفُا َ ر »،
الثانت وهو حديث عائبة –رضت هللا عن ا« :-من أحدث في أمرَنا َه َذا َما َلأَّ َ
و لنىىا :ه هىىبا الحىىديث أص ى مىىن أصىىول الب ىردعة فىىت هىىدم البىىدي والمحىىد ا  ،وك ى مىىا ي عبىىد بىىه
السىنة ،ضىاف لة لىى
ود قرب لىى هللا بىه –جى وعىال -ممىا لىم بسىبه لىه شىرنية مىن ال ىاب و مىن ن
وله –عليه الصالة والسالم« :-ك ُّل ِب أد َع ٍة َضالَ َلة».

فعرفنا أه من أه العلم من سىم البىدي لىى ىدي محمىو ة ،وبىدي مبمومىة ،ومىن م مىن سىم ا لىى
خمسى ىىة أ سى ىىام ،فقى ىىال :هنى ىىاك البى ىىدي الواج ى ىىة ،وهنى ىىاك البى ىىدي المس ى ى ح ة ،والم احى ىىة ،والمكروهى ىىة،

ىدعا واج ىة أو مسى ح ة أو محمىو ة ،والرسىول –صىلى هللا عليىه
والمحرمة ،ف يف بقىال بىنه هنىاك ل
ِ
س ِمأ اُ َفُا َ ر » أ مىر و
وسلم -بقىول« :ك ُّل ِب أد َع ٍة َضالَ َلة»« ،من أحدث في أمرَنا َه َذا َماا َل أاَّ َ
ِ
لَّس علَُّ أمرنا هذا فُ َر »؟
عليه « َم أن َعم َل َع َمالً َ

اإلس َال ِم سَّ ًة َحسا ًة
ذكرنا أه من اس روح لى مث هبا ال قسيم اس دل بمث حديث « َمن َس َّن في أ
ِ
اإلس َالمِ سَّ ًة َسِِّيَئةً ،فعلَُّ ِو أزرَهاا
َجرَهاَ ،وأ أ
َفَلُ أ أ
َجر َمن َعم َل َ
بُا إلى ي م القَّامةَ ،و َمن َس َّن في أ
ِ
بُا إلى ي م القَّامة» ،شك أه من سن فت اإلسالم لسن لة سيئة هىبا أحىدف فىت
َو ِو أزر َمن َعم َل َ
اإلسالم ما ليس منه؛ ألنه ليس فت اإلسالم شتء سيئ ،وأما من سن فت اإلسالم سن لة حسنة فىال
ىيئا لىه شىرنية فىت
بعنت أنه أحدف وأوجد ما لم بسىبه لىه شىرنية فىت ال ىاب و ن
السىنة ،وحنمىا أحيىا ش ل

داء به.
ال اب و ن
السنة ،وش ره ين الناس وعم الناس به ا ل
ذكرنا أه الحديث ور على سبب ،وهو أه النبت –عليه الصالة والسالم -لما حث علىى الصىد ة،
فناء رج بصد ه ،وسبه الناس لىى ال صىدب بم ف
ىال وفيىر ،ىال النبىت –عليىه الصىالة والسىالم:-
ِ
بُاا إلاى يا م القَّاماة» ،فالحىث
َجرَهااَ ،وأ أ
اإلس َاالمِ ساَّ ًة َحسا ًة َفَلاُ أ أ
ال َ
« َمن َس َّن في أ
َجار َمان َعم َ
السىنة فىال بقىال :ن ىا دعىة ،ل ىن
على الصىد ة موجىو  ،وف ى الصىد ة ا ىو نصىوا ال ىاب و ن
م عض ،ود ابر

هبا البخص الب أحياها ح ى ا دى به الناس ،ومعلوم أه الناس بق د بع
بع م بع ل ىا ،ود ِّقلدىد بع ى م بع ل ىا ،وحه كىاه األصى فىت هىبا األمىر أنىه مبىروي ،ل ىن بع ى م
د
ىنر بع ل ىا ،مثى هىىبا الرجى الىىب جىىاء بصىىد ه ،وسىىبه النىىاس لىىى ال صىىدب ىىبا المىىال ،لىىده
ببى ِّ

الناس وتابعوه وتصد وا ،فله مث أجورهم ،و

عت لىه أصى
مث هبا فت عم العالم فت ح فم شر ف
ِّ
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السنة بظ ره ودب ره ين لناس؛ ليق دى بىه ،و ىد بكىوه المل ىول ىبه النيىة الصىالحة
فت ال اب و ن

فاضال.
ل

عالما من العلماء اع مد هبا ،وهىو األصى
صالة الرج فت ي ه أف
المك وبة ،ل ن لو أه ل
المك وبة ،م رأى عامة الناس من بنتت
فت أه العلم أن م بصلوه فت يوت م؛ ألن ا أف
لى الصالة

أه العىىالم

مر اإل امة ،وحذا سلم خرج ،و يدر ماذا بصىنر ودلعلىه العىالم فىت ي ىه ،ودظنىوه

ىيئا فيىىر اللرد ىىة ،فىىن ار العىىالم أه ينىىب م لىىى أه هنىىاك نوافى
بلعى شى ل

بى الصىىلوا

ىار ،وأه هنىىاك ربا ل ىا ،مالزمىىة للمسىىند ،ان ظىىار الصىىالة بع ىد الصالة ىى،
وبعىىدها ،وأه هنىىاك أذكى لا
مانر أه بظ د ر مث هبا؛ ليق دى بىه ييكىوه لىه أجىره وأجىر مىن عمى بىه ،ف ى هللا واسىر ،ل ىن
بعنت أه هبا بنتت بصالة ذا

صلة خاصىة لىم يىر

ىا شىري ،ودردىد أه بق ىد النىاس بىه ،نقىول:

ىروعا لىه أصى
هبا مب دي عليه وزرها ووزر من عم ا لى يوم القيامة ،ل ن ذا عم ش ل
ىيئا مب ل
السنة وني ه أه بق د به الناس ف با له أجرها ،وأجر من عم ا لى يوم القيامة.
فت ال اب و ن
بع م بس دل بقول عمر –رضت هللا عنه -وهو فت صحيح ال خار  :د"نعمو البدعة هبه" بعنىت
شىك أنىه أشىك عنىد كثيىر د"نعمىو البدعىة" ،دنعىم :حىر مىدح أو فعى

ىا صىالة ال ىراودح ،وهىبا
مدح على خال ف ين أه العلىم هى حىر أو فعى  ،ل نىه يى ار بىه المىدح ،بخىال

ىئس ال ىت يى ار
ىىا ال ىىبم" ،البدع ىىة" كنن ىىه بق ىىول :أن ىىا أم ىىدح ه ىىب البدع ىىة ،بع ىىر بنن ىىا دع ىىة  ،ودق ىىول :د"نعم ىىو"،

ييمدح ا.

أول  :صالة ال راودح ع دملو على ف
مثال سا ه ،وسبه ل ا شرنية من فعله –عليه الصالة والسىالم-

فقىىد صىىلى النبىىت –عليىىه الصىىالة والسىىالم -بنصىىحابه جماعىىة ليىىالت رم ىىاه ليل ىىين أو ىىالف ،ىىم
ترك ا وعدل عن ا معل لىال ال ىرك بخبىية أه تلىري علىي م ،شىرعي ا ا ىة مىن فعلىه –عليىه الصىالة

والسالم -فت المسند جماعىة ،ترك ىا النبىت –عليىه الصىالة والسىالم -أرفى لة بنم ىه ،نس لىخا ل ىا و
عدول عن ا ،نما رحم لة بنم ه بحيث لو ش درعو لو ف درضو علىى النىاس لبىه علىي م فعل ىا ،ف رك ىا

النبت –عليه الصالة والسالم -رأف لة بنم ه.
اان َتعا ِاد ح ااة َم ِعااي» ،ه ى اع مىىر فىىت
رم ََا َ
النبىىت –عليىىه الصىىالة والسىىالم -ىىال« :عما َارة فااي َ
رم اه –عليه الصالة والسالم -ما اع مر ،لماذا؟

لىىو ت ىىافر هىىبا القىىول مىىر فعلىىه –عليىىه الصىىالة والسىىالم -ل قاتى النىىاس علىىى العمىرة فىىت رم ىىاه،
أن م تروه وضىر النىاس ا ه فىت رم ىاه ،والنبىت –عليىه الصىالة والسىالم -مىا اع مىر ،ف يىف لىو
اع مر فت رم اه؟!

فىىالنبت –عليىىه الصىىالة والسىىالم -ي ىىرك األمىىر؛ خبىىية أه بلىىري علىىى أم ىىه ،ف ىىرك صىىالة اللي ى
جماعى لة فىت المسىىند ،مىر أنىىه بصىلت الليى فىت ي ىه ،مىىا خىرج لىىي م فىت الليلىىة الثالثىة أو الرابعىىة -
على الخال فىت الروابىا -؛ خبىية أه تلىري علىي م وهىو بصىلت فىت ي ىه .معلىوم النبىت –عليىه



شرح كتاب احملرر يف احلديث  -كتاب اجلامع -
2

4

4

الصالة والسالم -قيام اللي بالنس ة له شتء عظيم شتء ،م ىم جىدا ،جىءء مىن حياتىه ،ىام –عليىه

الصالة والسالم -ح ى تلطر

دماه ،كاه بحيت اللي

سيما فت ليالت العبر من رم اه.

فم ىىى األمىىر فىىت بقيىىة ع ىىده –عليىىه الصىىالة والسىىالم -وفىىت ع ىىد أ ىىت بكىىر؛ أله مدتىىه لىىم تط ى

سن ين ،وصدر من خالفة عمر ،فنل م هللا –ج وعال -عمر –رضت هللا عنه -بعد أه عر أه

السىىبب الىىب مىىن أجلىىه ت دركىىو صىىالة ال ىراودح سىىنل مىىا بمكىىن أه تلىىري علىىي م بعىىد وفاتىىه –عليىىه
الصى ىىالة والسى ىىالم -فان لى ىىو الملسى ىىدة ال ى ىىت خبى ىىي ا النبى ىىت –عليى ىىه الصى ىىالة والسى ىىالم -وتمح ى ىىو

المصلحة ،فنمع م علىى أ ىت ،وصىار بصىلت ىم صىالة قيىام الليى فىت رم ىاه جماعىة ،فصىالة
ال راودح ل ا شرنية من فعله –عليه الصالة والسالم -وع دملو على ف
مثال سبه ،وعلى هىبا فليسىو
بدعة

لغودة و شرنية.

عمر ن الخطاب –رضت هللا عنه -بقول :د"نعمىو البدعىة هىبه ،وال ىت ينىاموه عن ىا أف ى من ىا"

بعنت صالة لخر اللي ؛ أله ال راودح صالة أول اللي .
د"نعمو البدعة" هبا مدح ل ا ،وتسمي ا دعة مر أن ا ليسو بدعة لغودة؛ ألن ا ع دملو على ف
مثال
سىا ه ،وليسىىو بدعى فىة شىىرنية مىىن بىاب أولىىى؛ أله الىىب فعل ىىا علىىى مث ف
ىال سىىبه هىىو النبىىت –عليىىه

الصالة والسالم -األسوة والقدوة.

بعض العلماء من البراح أسىاء األ ب مىر عمىر –رضىت هللا تعىالى عنىه -فقىال :والبدعىة مبمومىة
ولو كانو مىن عمىر ،عمىر الخليلىة ال ارشىد النبىت –عليىه الصىالة والسىالم -بقىول« :ا أق َتادوا ِ َّ
اللا َذأي ِن
ِ
الر ِ ِ
ِما أان ِعا ِادَ :أَباي ِ أكا ٍار ،وعماار» «عَلااَّك ِساَّ ِتي وساَّ ِة األاَل َاا ِ
ين ماان ِعاادَ»
ااش َّ
ين األ َم أُاادِِّي َ
ااااد َ
َأ
َ
َ
َ أ أ
َ َ
ييقول :البدعة مبمومة ولو كانو من عمر؟ شك أه هبا سوء أ ب.
يب ذا لم ت ن دعة لغودة و شرنية وهو بقول :د"نعمو البدعة" ماذا ت وه أج ؟ نعم مىن أهى
العلم من ال :ن ا دعة لغودة ،وحلى هبا مال شيخ اإلسالم –رحمه هللا -شيخ اإلسالم ا ن تيميىة
بقول :هت دعة لغودة ،ل ىن عرفنىا أن ىا ليسىو دعىة لغودىة؛ أله ال عردىف تعردىف البدعىة اللغودىة
مثال سا ه هت ع دملو على ف
ينطبه علي ا ،وهى ما ع دم على فير ف
مثال سا ه.

البا بت بقول :مناز ،ما معنى مناز؟
د
د
اء كاه فت لغة العىرب
بعنت أنه للظ اس عم فت فير ما وضر له ،والب بقول وجو المناز سو ل
يرى المنىاز كيىف ي صىر ؟
أو فت النصوا هبا ما عنده شكال أه بقول :مناز ،ل ن الب
كيف ي صر الب

يىرى المنىاز؟ هنىاك أسىلوب فىت البىدبر مسى عم فىت اللغىة وفىت النصىوا

أب ل ا اسمه المباكلة والمنانسة فت ال عبير ،وأه يىتتى للىظ هىو فيىر مى ار فىت األصى  ،ل ىن مىن
اء كىاه
اء كىاه المنىانس حقيقيىا أو تقردردىا ،سىو ل
باب المباكلة والمسايرة والمنانسة فىت ال عبيىر سىو ل
ىائال لعمىر :ا ىدعو بىا عمىر ،أنىو جمعىو النىاس ،مىا فعلىه أ ىو بكىر
حقيق لة أو تقر لدرا ،بعنت كىنه ل
و النبىىت –عليىىه الصىىالة والسىىالم -فىىت لخىىر و ىىه ،ىىال :د"نعمىىو البدعىىة" ،كننىىه ىىال :ا ىىدعو بىىا
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ظا ،وكنه عمىر خبىت أه بقىال لىه :ا ىدعو،
عمر ،وهبا ا و ولو لا
تقدير ما يلءم أه بكوه ا لا لل ل
ي ىىا ر ،فقىىال :د"نعمىىو البدعىىة" ،والمبىىاكلة والمنانسىىة فىىت ال عبيىىر معروفىىة فىىت لغىىة العىىرب ،وفىىت
النصوا.

قااااااااال ا ا أق َتا ِ
اااااااد لاااااااا
ااااااار أل ااااااااايئاً ن ِ ا أ

الن ة والقميص تط خ؟!

َااااااااأ َخ

قلاااااااا  :ا أ اااااااااا ا لااااااااي جَّ ااااااااا ًة وقمَّ ً اااااااااا

{و َج َاَاش َس ِِّايَئ ٍة َس ِِّايَئة ِم أُل َُاا [الشا ر ]40::السىيئة
ل ن من باب المباكلة فت ال عبير والمنانسة َ
الننابة جءاؤها سيئة مثل ا ،معاق ة النانت سيئة؟ ل ن ا مباكلة ومنانسة ،والمباكلة وار ة فت لغة

العرب وفت النصوا.

فال مس دل و مس مسك لمن بقول بالبدي بقول عمر –رضت هللا عنىه وأرضىاه -توسىر النىاس فىت
المبىروعة الثا ىة ،وانبىغ

توس لعا ضاهوا ا البرنية ،وزاحموا ىا الب ىا ا
البدي ن
كثير مما أوجب هللا علي م بسبب ا ،والنلىوس تبىرئب لىى مثى هىبه المحىد ا ،
المسلمين ،وضيعوا لا
ووراءها النلس والبيطاه ،فلت ف
كثير من لداه المسىلمين تنىدهم ينبىغلوه بىنمور

ىا كثيىر مىن

أصى ل ىا فىت

البري ،وتق ت على أو ات م وج و هم ،ود عبوه وراءها وهت خفيلة علىى نلوسى م ومحب ىة لىي م،
السنة ،وييما بىو فىت ك ىاب هللا وصىح عىن نبيىه –عليىه الصىالة والسىالم-
ينما ما بو بال اب و ن

فنية عن ك ما ي عبد به مما

أص له ،نحن ما علينا اصر ،بعنت لو أ ار اإلنساه أه ببىغ

عم ىره بطاعىىة هللا –ج ى وعىىال -واش ى غ بمىىا صىىح ممىىا بقى ِّدىرب لىىى هللا –ج ى وعىىال ،-و بىىو عىىن
رسىىوله –علي ىىه الصىىالة والس ىىالم -لوج ىىد مىىا بغني ىىه ع ىىن ه ىبه األم ىىور ،ل ىىن النلىىوس منبول ىىة عل ىىى
أه

اإلف ىراب ،وتنىىد الىىنلس تنسىىاب لمث ى هىىبه األمىىور؛ أله البىىيطاه خلىىى يىىن م وبين ىىا ،معىىرو
الننىىة حلىىو بالمكىىاره ،ومىىا ي قىىرب بىىه لىىى هللا –ج ى وعىىال -د
موص ى لىىى جناتىىه ،فحلىىو بالمكىىاره،
ف ند البيطاه بحول ينك وبين اِّ ،د
ودثقل ا على نلسىك تثقى عليىك ،ل ىن تخلىى البىيطاه؛ أله هىبا
لىىن تىىتجر عليىىه ،ى

عليك.

ىىد تىىن م ب ىه ،فيىىدفعك البىىيطاه ،ودءدنىىه لىىك؛ ح ىىى تنبىىغ بىىه عمىىا أوجىىب هللا

السىنة ،ودنبىغلوه بىنمور
د بقول ائ  :لماذا ي رك الناس ما بو بال ىاب و ن

أصى ل ىا ىد ت ىوه

في ىىا أحا يىىث وأخ ىىار موضىىوعة ،ود ب ىبثوه ىىا ،ودبىىغلوه أو ىىات م ىىا ،ود ركىىوه مىىا صىىح عىىن
النبىىت -عليىىه الصىىالة والسىىالم-؟ ألنىه مىىا صىىح عنىىه شىىك أه ييىىه د قى لىال علىىى الىىنلس؛ أله الننىىة
ال ىىت ت دعىىد عىىن

حلىو بالمكىىاره ،ومىىا لىىم يثبىىو عنىه –عليىىه الصىىالة والسىىالم -مىىن البىدي والمحىىد ا
د
حسن ا البيطاه.
هللا– ج وعال -وعن م ار ه وما يرضيه هبه ب ِّ
بعد هبا الحديث الثالث حديث النعماه ن ببير ال :سى دمعو رسىول هللا -صىلى ه عل هي دىه وسىلم-
بقول« :األ َح َال ِِّبين َواأل َحَرام ِِّبين».
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النعمىىاه ىىن ببىىير مىىن صىىغار الصىىحابة ،عمىره لمىىا تىىوفت النبىىت– عليىىه الصىىالة والسىىالم -مىىانت

سنوا  ،اح مال أه بقال :هبا من مراسي الصحابة ،أكثر مرودا

ا ن ن اس رواها عن النبت –
صىىغار الصىىحابة هىىت مرودىىة

عليىىه الصىىالة والسىىالم -واسىىطة صىىحا فت لخىىر ،كثيىىر مىىن مرودىىا
ِّ
وسائط ،ا ن ن اس سمر من النبت –عليه الصالة والسالم -مما جمعه ا ن حنر مما ص ِّدىرح ييىه
بال حديث أكثر من أربعين حديثلا ،ل ن أكثرهىا مثى مرودىا عبىد هللا ىن الءبيىر ،ومرودىا صىغار

الصحابة ،عائبة –رضت هللا عن ا -واسطة.

الصغار واسطة بسمون ا مراسي الصحابة ،وهت حنة بإجماي أه العلم ،ول ا حكم الوص .
ِ
َفحكمااااااااااااُ ال َ أ اااااااااااال َعلااااااااااااى ال َّ اااااااااااا َ ِ
اب
ااااااااااااااحا ِبي
ااااااااااااااذَ أأر َساااااااااااااااَلُ ال َّ ا
أماااااااااااااااا َّالا
َّ
َ أ
هىىبا الحىىديث النعمىىاه ىىن ببىىير لمىىا تىىوفت النبىىت –عليىىه الصىىالة والس ىالم -عم ىره مىىانت سىىنوا ،

اح مال أه بكىوه النعمىاه سىمعه مىن النبىت –عليىه الصىالة والسىالم -فىت لخىر األمىر ،اح مىال أه
َّللا َعَلأَّ ِاُ َو َس َّال َ -
بكوه سمعه ب وفاته بسنة أو سن ين ،ل نه بقىولَ " :س ِمع َرسا
 َ اَّلى ََّيق " فالمنءوم به أنه أخىبه منىه –عليىه الصىالة والسىالم -م اشىرة ،وب ىبا بقىرر أهى العلىم صىحة
سماي الصغير.

ودس دلوه أب ل ا على صحة سماعه بما رواه ال خار من حديث محمو ن الربير أنه عق المنة
ال ت من ا النبت –عليه الصالة والسالم -فت وج ىه مىن ل فىو وهىو ا ىن خمىس سىنين ،فىال شىك أه

ىء بعقى  ،بل ىم السىتال ،ودىر النىواب ،ودحلىظ مىا بحصى لىه أو مىا
ا ن خمىس سىنين ىد بكىوه ممي لا

بسمر كالنعماه ن ببير ومحمو ن الربير.
ِ
َّ
ِ
ِ
ُمااا
ىىالَ " :سا ِامع َرسا
 َ اَّالى ََّّللا َعَلأَّااُ َو َساال َ َ -يقا « :األ َحا َاال با ِّاين واأل َحاَارام با ِّاينَ ،وَبي َ
اااان َّاتَقاااااى ُّ
اااات َُا »" أو م ب ى ىىا ا أو مب ى ىىب ا َ « ،فما ِ
الشااااا ُا » أو المب ى ىىب ا أو
أمااااا ر م أشا َ
َ
الر ِ
اس َتأ َأَر لِ ِدي ِ ُِ ِ
وعأر ِض َُِ ،ومن َوقع ِفي ُّ
اعي أير َعى ح
الش َُا َوقع ِفي األ َحَرامَ ،ك َّ
الم بىا ا « أ
لح األ َ َسد كلاَُ ،وإِذا
َم َحارمُ ،أَال َوإِن ِفي األ َ َسد م أَ َغة ِإذا لح
األحمى ،أَال َوإِن حمى
َفسد أ فسد األ َ َسد كلُ ،أَال َو ِهي األقلب».
الحىىالل ىدِّىين واضىىح ىىاهر اشى اه ييىىه ،والحىرام كىىبلك ىدِّىين ،الىىب عليىىه ليى ىىاهر فىىت بوتىىه
عنىد العامىة وعنىد الخاصىة ،عنىد العلمىاء وعنىد عامىة

وفت

ل ه من األمور الظاهرة هىبا معىرو

هبا

بب ه ييه أحد ،ودقرب من هبا ما وضىحو

الناس ،وكبلك الحرام.
المنمر على دحله هىبا بعرفىه كى أحىد مىن المسىلمين ،والمنمىر علىى تحردمىه هىبا بعرفىه كى أحىد،
تىه بحيىث

تل ى س و تخلىى مىا مىن بيى

الح ىرام أو مىىن بي ى الحىىالل ،ىىم يىىدنو بع ى ما مىىن بعىىض ح ىىى بحص ى ا ش ى اه ،فيل ى س علىىى
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بعىىض النىىاس ح ىىى مىىن الخاصىىة مىىن أه ى العلىىم ،ه ى بكىىوه هىىبا مىىن بي ى الحىىالل أو مىىن بي ى

الحرام؟

ا ه أنىىو عنىىدك لىىوه أ ىىيض خىىالص ،ولىىوه أسىىو خىىالص ،ىىم بعىىد ذلىىك هىىبا البيىىاي وهىىبا السىوا

فبيئا لىى أه يل قيىا فىت لىو فه واحىد ،الىب هىو البىرزب ين مىا ،وهىو الحىالل ،ل ىن مىا
شيئا ل
ي اءل ل
ىيئا بحصى ييىه ال ىاس ،هى يلحىه ىبا أو
رب من السوا  ،وما ىرب مىن البيىاي بعنىت شى ليئا فب ل

يلحه با؟ هبا هو مح ا ش اه.

وسىىبب ا ش ى اه تعىىاري األ لىىة عنىىد أه ى العلىىم ووجىىو الخىىال

عنىىد العامىىة ،العىىالم بحص ى لىىه

د
ىرجح ،والعىامت
ا ش اه ،و بحص لىه تمييىء هىبا مىن هىبا ،ذا تعارضىو عنىده األ لىة مىن فيىر م ِّ
ذا رأى العلماء ،أحدهم بل ت بكبا ،وأحدهم بل ت بكبا حص عنده ا ش اه ،ل ن ما المطلوب فىت
اء كىىاه مىىن عىىالم اشى ب و عليىه األ لىىة ولىىم بسى طر ال ىىرجيح أو مىىن عىىامت اخ للىىو
هىبه الحالىىة سىو ل
عنده األ وال؟
معلوم أه فري العامت تقليد أه العلم ،ل ن ذا اخ للوا من ب ِّدقلىد شىك أه عليىه أه ب ِّدقلىد األو ىه

فت ينه وعلمه وورعه حسب اس طاع ه ب لف أه ينظر لى أهى العلىم ودميىء يىن م بالمقىاييس
العلمية ما بس طير على هبا ،لو اس طاي أه بميء ين أه العلم به المقىاييس ل ِّلدىف النظىر فىت
النص ىىوا ،والمسى ىىنلة مل رض ىىة فى ىىت عى ىىامت

بحس ىىن ال عام ى ى مى ىىر النص ىىوا ،ل ىىىن ذا اش ى ى ر

واسى لاي عنىىد النىىاس أه هىىبا مىىن أهى العلىىم ،وأف ىىاه ببىىتء لءمىىه بىىول ولىىه ،ذا اشى ه عنىىده بىىنه
يوجد أكثر من عالم بل وه بن و ف
ال م اربة ،وكل م قا عنده ،وما اسى طاي أه بميىء يىن م عليىه

اء كىىاه بالنس ى ة للعىىامت الىىب لىىم بظ ىىر لىىه
أه بقىىف ،واللىىري فىىت مث ى هىىبه الحالىىة ال و ىىف س ىو ل
رجحاه أحد القولين د
أمن الحالل أم من الحرام ،فإنه حينئ فىب يلءمىه أه ي و ىف ،و بقىول أربىه؛ ألنىه
د
د
مرجح.
مرجح و
ِّ
بح اج لى ِّ
وحذا كاه الم و ف ييه المب ه ييه ائر ين د
الح والحرمة ،فمىن اتقىى البىب ا

اتقىى الحىرام ،هى

أنو م طر ل با األمر؟ تنظر فت هبا البتء هبا اللحم ه هو حالل أم حرام؟

ذا اضطرر  ،فننو ي اح لك أه تنك المنمر على تحردمىه وهىو المي ىة،
الوري أه ت رك الل م
اس َاتأ َأَر لِ ِدي ِ ِاُ ِ
وعأر ِض ِاَُ ،ومان َوقاع ِفاي ُّ
ل ن ما مو فت سعة «م ِن َّاتَقى ُّ
الشا َُا
الشا ُا فقاد أ
َ
د
د
َوقااع ِفااي األ َحاَارام» محالىىة؛ أله مىىن ب ثىىر مىىن الم احىىا الىىب ب ثىىر مىىن الم احىىا تىىدعوه نلسىىه
وتنازعىىه لىىى مءاولىىة وم اش ىرة مىىا ييىىه شىىب ة ،وتنىىاول المكىىروه؛ أله الىىنلس ذا ر دِّبيىىو علىىى شىىتء
وجىىر عليىىه بصىىعب علي ىىا أه تلار ىىه ،فىىإذا مىىا وجىىد الم ىىاح اس ب ىرفو نلسىىه ،واش ى أر و لىىى مىىا

األولى أو ييه شب ة ،ود نول لنلسه بقول :هبا ما

بنانسه مما بقرب منه مما هو مكروه أو خال
هو بحرام ،ما و عنا فت الحرام؛ ولبا أد ر عن بعض السلف أن م بكرهىوه أو ي ركىوه تسىعة أعبىار

الحالل؛ خبية أه بقعىوا فىت الحىرام ،والمسىنلة مسىنلة لغىة« ،ك أان فاي ُّ
الادأنَّا كَََّّنا َ رياب» ،بعنىت
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خب من ا ما بكفيك ،و تحرج نلسك بنك شتء ما تدر ما أصىله ،فىإذا اشى ه عليىك األمىر وأنىو
ليه حاجة ماسة ت رر ركه فالحمد هلل اتركه.
اس ب أر لدينىه معلىوم ،بعنىت د
عمى بالعءدمىة ،وحىرا علىى ىراءة ينىه؛

اجا
لسو م لا
طر له و مح ل
اس َتأ َأَر لِ ِدي ِ ُِ ِ
وعأر ِض ُِ»
«فقد أ
لئال بقر فت المحظور ،ييحص هناك خدش فت ينه ،بحص ييه خدش ذا و ر فت المحظور.
اس َتأ َأَر لِ ِدي ِ ُِ ِ
وعأر ِض ُِ» دعرضه لماذا؟
« أ
أله الناس يرونه ي ناول هبه البب ا .
الب.............. :

فت شتء؟

الب.............. :

الصو ؟

شىك أن ىم بقعىوه ييىه ،ود لمىوه ييىه ،ودقعىوه فىت دعرضىه،
الناس ذا رأوه ي ناول هبه البب ا
ل ن ذا ترك هبه كل ا ترك البب ا فسلدم له ينه ،وسلدم له دعرضه.
سالمة الدين مطلوبة ال شىك ،ل ىن سىالمة د
العىري هى يل لىو اإلنسىاه ل ىالم النىاس ودىت ر عليىه
هبا ،أو أنه

يل لو لى كالم أحد ي ناول الم اح و عليه من أحد؟

نعىم عليىىه أه ينظىر لىىى كىالم النىىاس ،سىالم لة لىىه وصىيان لة ل ىىم؛ ألن ىم ذا و عىوا فىت عرضىىه أد مىوا،
رحم هللا ام ألر كف د
وجاء فت الخبر " :د
الغي ة عن نلسه" ،ولىبا بقىرر أهى العلىم فىت العدالىة أن ىا مل ىة

عامىا محرلمىا أو شىرلابا محرلمىا ا لحىا فىت
تحم علىى مالزمىة ال قىوى والمىروءة ،بعنىت كونىك تنكى
ل
احا فت ف
مكاه يليه بك ،يليه بىك أه
ال قوى ،ل ن كونك تنك
احا ،وتبرب شرلابا م ل
عاما م ل
ل
تنك فت هبا المكاه ،هبا مما بقدح فت العدالة ،وسب ه ومر ه كالم الناس،

بعنت هبا أه بكىوه

ال اعىىث والحام ى فىىت تىىرك هىىبا األمىىر وهىىو كىىالم النىىاس وتىىن ير كىىالم النىىاس ، ،ل ىىن

شىىك أه

ىر ،والنىاس شى داء هللا فىت أرضىه ،لمىا مىر بالننىازة فىن نوا علي ىا خي لىرا ،ىال النبىت –
ل الم الناس أ لا
عليه الصالة والسالم« :-وج » ،ومر بننازفة أخرى فن نوا علي ا شىرا ،ىال النبىت –عليىه الصىالة

ىر
والسالم« :-وج  ،وج  ،وج » الف م ار  ،فقي له :مىر بالننىازة األولىى فىن نت علي ىا خي لا
اار ف ج ا لاُ ال اار،
فقلو« :وج » ما وجبو؟ ىال« :وج لُ ال ة ،والُانَّة أث يت عليُا اا
أنت اُداش

في أرضُ».

بكىىوه النىىاهء علىىى فع ى الخيىىر أو ال اعىىث علىىى تىىرك المحىىرم هىىو مالحظىىة النىىاس ،خبىىية هللا

وتقىىوى هللا هىىو األص ى  ،ل ىىن م ىىر ذلىىك م ارعىىاة النىىاس وكىىف ألس ىىنة النىىاس ،واف يىىاب النىىاس ل ىىك،
د
اعى شرلعا.
وتناول م عرضك ،وتن يم م بلك شك أنه مر ل
اس َتأ َأَر لِ ِدي ِ ُِ ِ
وعأر ِض ُِ».
«فقد أ
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د بقول ائ  :ه ا س براء للدين مطلوب شرلعا ،لب البراءة للدين مطلوب شرلعا ،و لب البراءة
د
للعري من باب أنه بقر بمنىر هىب ا سى براء ،بعنىت بمنىر خ ىار مىن بىاب الطلىب ،ىال ىبا
بعىض أهى العلىم ،ل ىىن

شىك أه مالحظىة النىىاس ذا لىم ت ىن هىت ال اعىىث علىى العمى  ،بعنىىت

أ ر ل ا فت أص العم  ،و أ ر له فت أص ال رك،

مانر من مالحظ ا بعد ذلك.

بعنىىت شىىخص أنعىىم هللا عليىىه ،ودخىىرج ثيىىاب يى لم النىىاس ييىىه بسىىبب ا؟ هىىبا ئىىه بمسىىلم أه بكىىوه

مسخرة للناس؟ الثوب اهر ما ييىه نناسىة و ييىه شىتء ،وسىاتر العىورة ،و ييىه شىتء ،ل ىن مىر
َّللا َثا أ َب َم َذَّلا ٍة َيا أ َم
س َثا أ َب ا أاَُرٍة أَألَ َساُ َّ
ذلك عليه أه يالحىظ ود ارعىت أعى ار النىاسَ « .و َم أان َلا ِ َ
ِ
ام ِة» ىوب شى رة ،بعنىت ينلىر بىه عىن النىاس ،بعنىت النىاس مىا اع ىا وا أه يل سىوا هىبا الل ىاس،
األقََّ َ
هو ساتر وف لاي و اهر ونظيف ،ما ييه شتء ،ل ىن مىا تعىو النىاس صىار ىوب شى رة ،وهىبا

من هبا ال اب.
« َومن َوقع ِفي ُّ
الش َُا َوقع ِفي األ َحَارم»؛ ألن ا بنر بع ا بع ل ا ،أنو ذا لبو ما تردده من
أ واب الحالل ما وجد تعو وعو نلسك وجر عليه ،م وجدته واسطة ف
عقد ييه شتء من

ا ل واء ،وأجازه فاله وفاله وفاله من العلماء ،ومنعه لخروه معروفوه بىال حر وال ثبىو ،وأجىازه
أكثر األئمة و ييه حرام ،والمسنلة خاليية ين مكروه وبين حالل ،األمر س

المسنلة خال

األولى؟ نرت ب خال

بعنت ،تنىاوز هى

األولى ،م بعد ذلك ت نىاوز هىبا لىى المكىروه ،ىم بعىد ذلىك

بمينا ،شما ل تردد لو مكروه ما تنده ،ونلسك تلح عليك فت مث هبا ألمر؛ ألنك عو ت ا.
تل لو ل
اااااااااااااااليل َتقَ اااااااااااااااع
ااااااااااااااارُّ ِإلااااااااااااااااى َقا
وإِذا تا
َوالااااااااااااااااااااَ اس ار ِ اااااااااااااااااااا ِة ِإذا َر َّ اااااااااااااااااااا َتُا
ٍ
َ
والاااااا اس كالناا ِ
اااااب علااااااى
ااااال إن تُملااااااُ َاا َّ

إن َت أا ِن أمااااااااااُ َيااااااااااأ َا ِن
الرضا ِ
اااااااااب َّ
ااااااااااَ و أ
حا ِِّ
.

نعم النلس شك أن ا تدعوك لى ما عو ت ا عليه ،واألجسام على ما اع ا
اس َتأ َأَر لدي ِ ُِ َوعرضَُ ،ومن َوقع ِفي ُّ
المقصىو أه «من َّاتَقى ُّ
الش َُا َوقع ِفي األ َح َارام،
الش َُا أ
اعي يرعى ح األحماى ي اا أَن يقاع ِف ِ
الر ِ
َّاُ ،أَال وإِن لكال ملا ٍ حماى» الملىوك مىن د
القىدم ل ىم
َك َّ
أَ
َ

مو ف
اش ،ل م  ،وبقر ،وفنم ،ومعلوم أه يمة األنعام وت ا ونيب ا مما ينبو من األري ،فىإذا
نىءل المطىىر ،وأنبىىو العبىىب رعىىو يمىىة األنعىىم ،فىىالملوك باع ىىارهم م ِّدنلىىبوه ينظىىروه لىىى أف ى
سياجا ،ودمنعىوه مواشىت فيىرهم مىن الىدخول في ىا ،و ىد ي عىري
مكاه فت األري ود عوه عليه
ل
من ي ناوز وددخ العقوبة ،هبا موجو فت القدبم والحىديث ،ل ىن أنىو ترعىى علىى الحىد ،حىد هىبا

ىير لىىى ج ىىة البىىمال و أر
الحمىىى ،ترعىىى علىىى الحىىد ،واحىىدة مىىن لىىك أو مىىن أفنامىىك ال ل ىىو بسى لا
شيلئا خصلا و خلو وأكلو هت تنازع ا نلسى ا ،وأنىو تنازعىك نلسىك بعىد أه تنكى فنمىك مىن هىبا
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عبب ،وتل لو بمينا وشما ل ما حولك أحد تىدخ « ،ي ا أَن يرتع ِف ِ
ال الم الم د
َُّ» « ،أير َعى حا
ل
األحمى ي ا أَن يرتع ِف ِ
َُّ» ،د أه يوضر سياج بحول ين اإلنساه وبين ما بحرم عليه.

انظروا لى من تساهلوا فت ف
ىيئا لىى أه وصى الحىد
ىيئا فب ل
كثير من األمور أو فت بعض األمور ش ل
ف
شتء بقبله عق ممن ين سب لى العلم من القدبم تنده كلما ا عد عن النصىوا عىن
م لى

ىيئا لىى أه ينسىلخ وهىو
ىيئا فب ل
الوحيين ا لت بنمور بع مد في ىا علىى عقلىه ،ييقىر فىت ال ىالل ش ل
ببعر؛ أله العلم ال هللا و ال رسوله.
بعنىىت فىىت كىىالم رؤوس المب دعىىة رؤوس المب دعىىة تنىىد أول األمىىر الخىىال

فىىت مسىىنلة بسىىيرة ،ىىم

ي عصىىب ل ىىا ،ودنىىا ر في ىىا ،وتى د
ىور عليىىه النصىىوا ،ود ىىنول هىىبه النصىىوا ،تىىور عليىىه ل اءمىىا

فيل ىىءم ىىبه اإلل اءمىىا  ،كلىىه مىىن بىىاب ا ن صىىار لل ى أر  ،وهىىت عقوبىىة مىىن هللا –ج ى وعىىال -لحيىىده
السنة ،ييعا ب بما هو أشد من ذلىك ،ح ىى بنىد نلسىه فىت مو ىف
وميله عن الصراط عن ال اب و ن
ي صور فت يوم من األبام أنه بص

لىىه

لى هىبا المو ىف ،مىن ي صىور أه شىخص مسىلم بقىول:

هللا ،بقىىول فىىت سىىنو ه فىىت يىىوم مىىن األبىىام :س ى حاه ربىىت األسىىل ؟! ه ى أحىىد ي صىىور هىىبا؟

ىياجا
ل ن ا عقوبا رِّ ه بع ى ا بع ل ىا لىى أه وصى هىبا الحىد ،فننىو مىن البدابىة ضىر لنلسىك س ل
بمنعك من ا نحدار وأنو تبعر ،د للمسلم أه بح اط لنلسه ،و ينساب وراء ك شتء.
ا ه كثير من ل ىة العلىم –مىر األسىف -بعنىت مصىا ر ال لقىت عنىدهم ىد ل مىن أه ت ىوه ال ىاب

السىىنة ،نىوا ووسىىائ عىىالم وتحلىىيال  ،ومىىا أشى ه ذلىىك ،وتنىىده بق نىىر بمىىا بقىىال وعنىىده نصىىوا
و ن
الوحيين ،ل نه ا عد عن ا؛ فا لت بما ال ،وما ن دق عنه ،وحذا ي  :فاله ىال فىاله ،تعنىب كيىف
ال فاله كبا؟! كيف ال فاله مث هبا القول؟!

نو سرائي ما الب حص ل م؟ ض دربو علي م البلة والمسكنة ،لماذا؟
الب............. :

البدابة { ِ َما َع َ أ ا َوَكان ا َي أع َتدو َن [ال قرة ،]61:ل ن بعد ذلك؟ كلىروا ،و لىوا األنبيىاءَ { ،وض ِارَب أ
الذَّلة َواأل َم أس َكَ ة [ال قرة ،]61:والبدابة معصية ،فالمعصية جر لى ما هو أشد من ا.
َعَلأي ُِ ِِّ
سياجا بحيث يدنو من هىبا الحمىى الىب هىو حمىى
فعلى اإلنساه أه ي م لنلسه ،ود ر لنلسه
ل
هللا –ج وعال -وهت محارمه.
اعي يرعى ح األحمى ي ا أَن يرتع ِف ِ
الر ِ
َُّ ،أَال َوإِن لكل مل حمى» ،وهبا من القدبم مثلما
« َك َّ
أَ
ذكرنىىا الملىىوك بحمىىوه إل ل ىىم ومواشىىي م ج ىىا ت ىىوه أكثىىر خصى ة مىىن فيرهىىا ،ودعىىا بوه مىىن يىىر
لي ىىا ،النبىىت –عليىىه الصىىالة والسىىالم -حمىىى ،وأ ىىو بكىىر حمىىى ،وعمىىر حمىىى ،ل ىىن م حم ىوا إل ى

الصد ة ما حموا إل ل م الخاصة ،وليس فت الحديث مىا يىدل علىى جىواز تخصىيص اإلنسىاه نلسىه
ببتء بحيث بمنر عنه فيره مما أباحه هللا لنمير الناس ،هبا

وهبا

بعنت النواز ،بعنت حكابة وا ر،

بعنت النواز ،كوه الملوك بحموه ودطر وه الناس ودتذون م ،و د بعب ون م ،و ىد بحصى
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بعنىت أه هىبا بنىوز ،األصى أه مىن سىبه لىى م ىاح ف ىو أحىه بىه،

بعنت النواز ،نما هو حكابة وا ر.

وكوه النبت –عليه الصالة والسالم -حمى النقيىر وحمىى ...بعنىت إل ى الصىد ة مىا حمىى إل لىه-
عليه الصالة والسالم.-

َم َحارماُ» حمىى هللا محارمىه ،ا ه المحرمىا

ح ِّدرمىو

«أَال َوإِن لكل مل حماى ،أَال َوإِن حماى
أصىىال لة ،وح ِّدرمىىو وسىىائل ا ت لعىىا ل ىىا ،فىىالنظر لىىى المحىىرم حىىالل أم ح ىرام؟ النظىىر لىىى ام ىرأة أجنبيىىة
ينظر لى محاسن ا أو لى صبت حرام ،لماذا؟ ألنه بسوب لى ما هو أعظم منه ،ف و سياج بمنىر
من الو وي فت اللاحبة ،وكبلك شرب القليى مىن المس دىكر أو مىا ييىه اشى اه ،وشىرب النبيىب؛ حمابى لة
مث هبا فت كثير من األمور.

لئال بقر اإلنساه فت شرب المحرم المنمر على تحردمه ،و
د
الموصلة للبرك كل ىا مىن هىبا ال ىاب ،حمابىة جنىاب ال وحيىد مىن هىبا ال ىاب ،و ى مثى
سد البرائر
هبا فت ك شتء.

يىىب الصىىالة الملىىروي خمىىس صىىلوا  ،يىىب لمىىاذا نصىىلت ب ى الصىىالة الملروضىىة وبعىىدها؟
ن ُّ ٍَ».
حماب لة ل به اللرد ة؛ ألنه ذا و دجد في ا خل وفي ا تقصير «اأنظروا َه أل لِ َعأ ِدَ ِم أن َت َ
واإلنسىاه ذا حىرا علىى النوافى ف ىو علىى اللىرائض أحىرا ،وحذا فىرط فىت النوافى كىا أه بلى ِّدىرط

فت اللرائض؛ ألنه

بند ما بعينه على هبه اللرائض ،وليس عنده سياج بمنر مىن الخلى في ىا

بل ا و بعدها ،ل ن ذا و دجد فت النوافى القبليىة ت يىن القلىب سى ق ال هىبه اللرد ىة العظيمىة ،وحذا

و دجد

النافلة ال عدبة ر عو ما و دجد من خل فت هبه اللرد ة ،فعنىدك سىياج بل ىا وبعىدها ،ف نىد

األصى الىىب هىو الملروضىىة محلىىو  ،بعنىت ىىد بقىىر ييىه خلى  ،ىد بغلى اإلنسىىاه ،ىد بسى و ،ل ىىن
ن ُّ ٍَ».
ير ر من هبه النواف «اأنظروا َه أل لِ َعأ ِدَ ِم أن َت َ
َم َحارمُ» المحرما هت حمى هللا.
«أَال َوإِن حمى
«فال تقرب ها» بعنت الن ت عن ربان ىا بعنىت القىرب حول ىا،

تقىرب مىن هىبا الحمىى ا عىد عنىه؛

لئال تقر ييه.

شخص بقول أو ج ة تقول :يدرس الولد المكلف ال بير مر البنو المكللة بكامى الءدنىة ،بقىول:

أ ى لىدا ،هىىبا شىىتء وهىىبا شىىتء ،هىىبا بعق ى ؟
بب ع  ،د أه بب ع .

بعق ى هىىبا أه يوجىىد النىىار مىىر الو ىىو  ،ومىىا بمكىىن أه

فالمقصىىو أه مث ى هىىبه األمىىور علىىى المسىىلم أه بح ىىاط ل ىىا ،ود ى م ىىا ،ورأينىىا ت ىىابر كثيىىر مىىن
الب العلم على ف
أمور ما كنا ن و ر أه تصدر من م ،لماذا؟

خصوصىا الىب العلىم الىب
عمومىا
ألن م تساهلوا فت هبا األمر ،فعلى الب العلم وعلى المسىلم
ل
ل
د
المىا ،وتبى أر ذم ىه قليىده،
ينظر فت النصوا ،ولدبه أهلية ،هبا بخ لىف وضىعه عىن عىامت ب ِّقلىد ع ل
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لى الن ائج نلسه ،وعليه أه بح اط لنلسىه

بنىد

 ،الب العلم عليه أه ينظر ،عليه أه بص
نلسه فت يوم من األبام فت مو ف
ف محرج بندوه عنه جو لابا.
َم َحارمااُ» أ وهىىت فىىت هىىبه المواضىىر لل نبيىىه «أَال َوإِن ِفااي األ َ َسااد م أَ ا َغة»،
«أَال َوإِن حمااى
بعنت طعة من دنه بقدر ما بم غه بقدر اللقمة ال ت بم غ ا اإلنساه طعة صغيرة.
«أَال َوإِن ِفااي األ َ َسااد م أَ ا َغة» بعنىىت بقىىدر الم ىىغة «ِإذا االح » هىىبه الم ىىغة « االح األ َ َسااد
كلاَُ ،وإِذا َفساد أ فساد األ َ َساد كلاُ ،أَال َو ِهاي األقلاب» ،هىبه الم ىغة الموجىو ة فىت جسىد اإلنسىىاه
هت القلب ذا صلحو صىلح النسىد كلىه؛ ألن ىا بمنءلىة الملىك لسىائر األع ىاء ،ف ىت ال ىت تصىدر

األوامر ،وهت ال ت تصدر ال وجي ا

الصىالحة ذا صىلحو ،واللاسىدة ذا فسىد  ،والنىوارح تىنتمر

اء كانو صالحة أو فاسدة ،والقلب اتن و ليه جمير النصوا نصىوا ال ىاب
به األوامر سو ل
الس ىىنة ،والعقى ى ه ىىو من ىىاط ال لي ىىف ،بعن ىىت ل ىىو يى ى  :اذك ىىر ش ىىروط الص ىىالة :اإلس ىىالم ،والعقى ى ،
و ن
ىثال ،وشىىروط الحىىج أول البىىروط :اإلسىىالم
وال مييىىء ،هىىبه ب ى ك ى شىىتء ،وهىىت شىىروط الصىىيام مى ل
القل عن ثالث ٍةَ ،والم ِن َّ
حتى يايق» ،فالعقى منىاط ال ليىف ،و
والعق وال مييء ،العق «رِفع َ
ب لىىف فيىىر عا ى باألحكىىام ال ليفيىىة ،أمىىا باألحكىىام الوضىىبية ال ىىت هىىت مىىن بىىاب ربىىط األس ى اب
بمسب ات ا يي لف مث فيره ،مث الءكاة تنب فت مىال الصىبت والمننىوه؛ ألن ىا مىن بىاب األحكىام

الوضبية،

من باب األحكام ال ليفية.

ذا كىاه منىاط ال ليىىف هىو العقى  ،ونصىىوا البىري كل ىا ت نىىه أو م ن ىة لىى القلىىب ،فمىا عال ىىة

العق ى بالقلىىب؟ {َلُاا أ قلاا ب ال َي أاَقُاا َن ِب َُااا [اْلعاا ار  ]179:لذا يي ىه ارت ىىاط و يىىه ىىين القلىىب
والعقى  ،فنهى العلىىم بقولىىوه :ه العقى محلىىه القلىىب؛ لمىىا ذكرنىىا مىىن النصىىوا تىوار النصىىوا
كل ىىا تخا ىىب القلىىب ،والعقى هىىو منىىاط ال ليىىف لذا ين مىىا ارت ىىاط ،وا بىىة صىردحة فىىت هىىبا {َلُ ا أ
قل ب ال َي أاَقُ َن ِب َُا [اْلع ار  ،]179:وهبا اهر بالنس ة للنصوا ،ما ييه شكال و خلىاء،

ل ن األ اء يوافقوه أم ما يوافقوه؟

وحه كىىاه بع ى م ىىدأ يوافىىه ا ه ،وبىىدأ بقىىرب ممىىا تىىدل عليىىه النصىىوا ،ل ىىن األ ىىاء مىىن د
القىىدم

بقول ، :العق محله الدماغ ،وليس القلب ،دلي أنه ذا تن ر الدماغ اخ

العق  ،وت بىف علىى

القلب مائة بالمائة سليم ما ييه شتء ،مائة بالمائة القلب سليم ،والرج مخ  ،العق مننوه ،و د
ي ىىن ر القلىىب ،ودمىىري القلىىب ،وتغيىىر شىرايين وأور ة ،ودعمى لىىه أكثىىر مىىن عمليىىة ،وهىىو مىىن أعقى

الناس وأذكاهم ،و د ينق القلب من هبا لى هبا كمىا يىدعوه -مىا و لنىا علىى هىبا ،ل ىن بقولونىه-
وما ي ن ر شتء ،لذا أيىن العقى علىى كالم ىم؟ فىت الىدماغ ،وهىبه القطعىة الموجىو ة مىن اللحىم هىبه

كغيرها مث الرئة ومث ال بد منر أن ىا ت ىخ الىدم ،مىا ل ىا عال ىة بالبىعور ،و ل ىا عال ىة بكىبا،

بقولوه هبا.
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الح األ َ َساد كلااَُ ،وإِذا َفساد أ فساد األ َ َسااد كلاُ ،أَال َو ِهااي
مىاذا نلعى بالنصىوا؟ «ِإذا االح
األقلب» ،ه بمكن أه بقال هبا فت طعة جما
قيمة ل ا؟ بمكن أه بقال مث هبا ال الم {َلُا أ
قل ب ال َي أاَقُ َن ِب َُا [اْلع ار ]179:؟
سلدم
ما بمكن ،فم ما ي ييما ذا تعاري شتء من البري مر النق الصحيح فال بمكن أه ن ِّ

بمكن م ما الوا.

بعنت حينما بنتت فت الحديث الصحيح أه البمس فت ك ليلة تسند تحو العرش ،وتس نذه ه

تخرج من المغرب أم من المبرب؟ تس نذه كى ليلىة ،والنىاس وسىائل م ينظىروه البىمس فىت فل ىا
تدور ما راحو و جاء  ،ما تعد فل ا ،ه نقول :ال الم ليس بصحيح؟
مىىا علينىىا مىىن م ،مىىا يلىىءم أه تصى عقولنىىا لىىى حى فِّىد نل ىىم ييىىه محىىا ار البىىري ييىه أشىىياء محيىرة فىىت
البىىري ،ل ىىن مىىا يي ىه مسى حيال  ،ىىد بص ى لي ىىا بعىىض النىىاس وه بعىىض ،بعرف ىىا بعىىض النىىاس
وبعىىض أ ىىاء القلىىب صىىاروا بقربىىوه مىىن النصىىوا ،ودع رفىىوه بب ى ف
تء مىىن اإلعنىىاز ال ىوار فىىت
البىىري ،يىىبكروه أشىىياء مبهلىىة ،ل ىىن السىىطحيين بقولىىوه هىىبا ال ىىالم ،بقولىىوه :ذا أخىىبنا هىىبا القلىىب

ركبناه فت لخر ماذا بصير؟ ذا أخبنا لب كافر أو لىب أفسىه النىاس ،ووضىعناه فىت صىدر رجى
صالح ت غير ن ا ته؟ ي غير صالحه؟

ِ
َى َاااى [ ااُ،]7:
السا َّار َوأ أ
هللا –جى وعىىال -الحكىىيم ،الخبيىىر ،العلىىيم ،القىىدير ،عىىالم الغيىىوب َ
{ي أعَل ا ِّ
ودعلم أشياء ما بمكن نطلر علي ا ف
بحال من األحوال.
و دم اإلسالم تثبو على نطرة ال سليم ،ما معنى اإلسالم؟ ا س سالم ،أه تس سىلم هلل –جى
وعىىال ،-بىىو عىىن هللا وعىىن رسىىوله مىىا ألحى فىد كىىالم ،لىىيس ألحى فىد كىىالم مىىا ام بىىو عىىن هللا وعىىن

رسوله.

هناك ول م وسط وهو مرو عن اإلمام أحمد :أه العق فت القلب ،وله اتصىال بالىدماغ ،كيىف؟

ا ه ال ربىىاء بمكىىن أه بب ى غ بسىىلك واحىىد أو ا نىىين سىىالب وموجىىب؟ بكونىىوه مث ى هىىبا ،ودكىىوه

ىر مىىن حيىىث
النانىىب األ ىىوى للقلىىب ،ل ىىن للىىدماغ أ ىىر ،ومىىن حيىىث المحسىىوس شىىك أه للىىدماغ أ ى لا
الحس ،ل ن من حيث النق الصحيح ،النصوا كل ا موج ة لى القلب ،أ ركنا ما أ ركنىا هىبا

بعنين ىىا أه علين ىىا أه نس س ىىلم ،و بمك ىىن أه ي ىىر ش ىىتء ص ىىحيح م ىىن ج ىىة الب ىىري مع ىىاري للعقى ى
الص ىردح ،لىىيس بىىن عق ى  ،هنىىاك عقىىول اج ال ىىا البىىيا ين ،وهنىىاك دفطىىر انحرفىىو عىىن مسىىارها
فصىىار تخىىالف النصىىوا ،هىىبه مىىا في ىىا شىىكال ،لىىيس ال ىىالم مع ىىا ،عقىىول ص ىردحة باقيىىة علىىى
فطرت ىىا

بمكىىن أه يىىر فىىت البىىري شىىتء ا ىىو بعىىاري العق ى الص ىردح ،ولبىىيخ اإلسىىالم ك ىىاب

مطىىول جىىدا فىىت ال ىىاب اسىىمه لموافقىىة العق ى للنق ى  ،واسىىمه ل رء تعىىاري العق ى والنق ى
صردح المعقول لصحيح المنقول ،وهو ك اب واحد.

موافقىىة
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واقاااااااااا أر كتاااااااااااب العقاااااااااال وال قاااااااااال الااااااااااذَ

مااااااااا فااااااااي ال جاااااااا

لااااااااُ نظياااااااار ثاااااااااني

ك ىىاب عظىىيم ،عظىىيم جىىدا لبىىيخ اإلسىىالم ا ىىن تيميىىة بح اجىىه كى عىىالم ،ىىد بقىىول الىىب علىىم :ل ىىن
ىر مىىن ل ىىة العلىىم
كثيى لا
ل ن العلماء بح اجونه.

ىر ممىىا ييىىه؛ أله ييىىه صىىعوبة ،ييىىه وعىىورة علىىى ىىالب العلىىم،
يىىدركوه كثيى لا

واقاااااااااا أر كتاااااااااااب العقاااااااااال وال قاااااااااال الااااااااااذَ

مااااااااا فااااااااي ال جاااااااا

وكااااااااااااذل التَّسااااااااااااَّس أ اااااااااااا ح نقَااااااااااااُ

الربااااااااااااااااااااااني
أع بااااااااااااااااااااا ًة للعاااااااااااااااااااااال َّ

ومااااااااااااااااااان الع ياااااااااااااااااااب أن ِساااااااااااااااااااالحُ

لااااااااُ نظياااااااار ثاااااااااني

5
الحَاااااااااااَّ
َأر اهااااااااااا نحااااااااااا َ

ااااااااااداني
الا َ

رِّ علىىي م بسىىالح م –رحمىىة هللا عليىه ،-فىىال بمكىىن أه يىىر نىىص صىىحيح مخىىالف للعقى الصىردح،
ل ن ذا ور تبك بالنق أم تبك بالعق ؟ تبك بالعق ؛ ألنه مح مءلة القىدم وال ىياي ،وو دجىد مىن
عقىىالء العىىالم ،مىىن أذكيىىاء العىىالم مىىن رؤوس المب دعىىة مىىن نىىدم فىىت الن ابىىة ،نىىدم وتمنىىى أه بمىىو
على مث عقائد عنائء نيسا و،ر أين عقول م هت ء؟

أذكيىىاء ،ن ىىا رة ،ىىم بعىىد ذلىىك لمىىا مىىالوا عىىن النصىىوا ،نعىىم ذا كىىاه القائىىد لىىك الىىنص مىىن ك ى ف
ىاب
د
بمينى ىا
وسىىنة فنببىىر ،سىىو تص ى فىىت أ ىىرب ردىىه الىىب هىىو الص ىراط المس ى قيم ،ل ىىن ذا ملىىو ل
وشما ل وضللو فت الصحار والملاوز ،د تص بعد ج فد ج يد ،و د تص .
كم بقت من الو و؟

الب............. :

خمس؟

الب........ :

ييه ستال أو شتء؟
الب........ :

االح األ َ َسااد كلااَُ ،وإِذا َفسااد أ فسااد األ َ َسااد كلااُ» ،فعلىىى المسىىلم أه بسىىعى فىىت
«ِإذا االح
صىىالح هىىبه الم ىىغة .ا ه القلىىوب تغيىىر فىىت كثيىىر مىىن األحىوال ،وشىىر  ،وتنىىد المسىىلم يىىدخ
لى المسند ،ودخرج كما خ ،

بس ليد من صالته ،لماذا؟

أله القلىىب فيىىر حاضىىر ،الصىىالة تن ىىى عىىن اللحبىىاء والمن ىىر ،وحذا خىىرج مىىن المسىىند زاول مىىا

ان َعَلى قل ب ِ
ُِ أ َما
يءاول من المن ار ب صالته ،لماذا؟ أله القلب فطى عليه الراه؛ َ
{ك َّال َب أل َر َ
َكان ا َي أك ِس َن [المنااين.]14:
هىىبا ال ىراه الىىب فطىىى عليىىه ىىد م ىن معالن ىىه وحزال ىىه ،ال ىراه ىىد بص ى لىىى الخ ى م ،ودص ى لىىى
الط ىىر ،ىىم بعىىد ذلىىك بكىىوه كىىال وز منخيىىا بعىىر معرولفىىا ،و ين ىىر من ى لىرا ،فعلىىى اإلنسىىاه أه
بسعى فت صالح ل ه ،تند اإلنساه بنتت لى المسند ،أو بلى ح المصىحف ودقىرأ ،بلى ح ك ىاب هللا
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ودق أر من ك ابه ،و د بقرأه رتي وبصو ف يب ،ل ن القلب ما هو موجو  ،ف لىال عىن كونىه بقىرأه
بسرعة على رده ال ب ،هبا فت الغالب أنه ما بلقه ،هىبا فىت الغالىب وحه و دجىد مىن النىاس وع دىر
من بعض السلف أنه كاه ي ب وحنره ملتء من موعه ،فنين لوبنا؟

نحن ندخ المسىند ونخىرج كنننىا اخلىوه ،مىا تقىدر أه تبىب ه ببىتء ،نخىرج كمىا خلنىا،

فىرب،

أسقطنا الواجب و أحد بقول لنا :أعيدوا الصالة ،ل ن مىا اللائىدة ال ىت ان لعناهىا مىن هىبه الصىالة؟
{تأ ُى ع ِن األ َاح َش ِ
اش َواألمأ َك ِر [الع ك  ]45:ماذا اس لدنا واإلنساه يومه مث أمسه ،و ىد بكىوه
أ
َ َ َ
أسوء من أمسه؟

فعلى اإلنساه أه بسعى فت صالح هبه الم غة وصالح ا ،بن شتء؟

بمنىىر الل ىىول ،الل ىىول هىىت الوسىىائ أو المىوار ال ىىت تىىر لىىى هىىبا القلىىب ،ييمنىىر هىىبه الل ىىول،

ىر فىىت سىىوة القلىىب ،ولىىو كىىاه م ا لح ىا،
ودحلىىظ ل ىىه ،ف ىىول ال ىىالم القي ى والقىىال ،شىىك أه ل ىىا أ ى لا
ف ى لىال عىىن أه بكىىوه محرلمىا ،ف ىىول األكى  ،ف ىىول النظىىر ،ف ىىول السىىمر ،ف ىىول النىىوم الءدىىا ة
ىر
فت النوم ،اإلنساه ما خدله للنوم ،ف ول الخلطة ،مخالطة الناس ييما ينلر شىك أه ل ىا أ لا
علىىى القلىىب ،فىىإذا حلىىظ اإلنسىىاه هىىبه الل ىىول ،والءوائىىد عىىن ىىدر الحاجىىة فىال شىىك أنىىه بسىعى فىىت
صالح ل ه.

و ن القيم كالم نفيس جدا جدا،

يوجد لغيره فت ك ابه النافر الماتر لالنواب ال افت لمىن سىنل

عن الدواء البافت .
الل م ص دِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد.

