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بسم هللا الرحمن الرحيم

شرح جوامع األخبار ()1
الشيخ /عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين ،أما بعد:

فمن المناسبات الطيبة التي نرجو أن تكون مبارك ًة ومفيدة مثل هذه االجتماعات في ٍ
بيت من بيوت هللا،
ٍ
مناسبات كثيرة،
نتدارس كتاباً من سنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-التدوين في السنة تحدثنا عنه م ار اًر في
ٍ
مناسبات كثيرة ،وألفت فيه المؤلفات،
وأنواع المصنفات ،ومقاصد المؤلفين ،ومناهج المصنفين ،تحدث عنه في

فلسنا بحاجة إلى اإلطالة بذكره ،بعد عصر التدوين التي ألفت فيه الكتب األصلية التي تروي األحاديث
باألسانيد ،رأى أهل العلم تيسير العلم على المتعلمين ،فألفت المختصرات المجردة ليحفظها طالب العلم في

جميع أبواب الدين ،فألف في العقائد ،وفي العبادات والمعامالت ،وفي بقية أبواب الدين كالجهاد والسير والفتن
والمالحم والرقاق واالعتصام وغيرها من أبواب الدين التي تدخل في قوله -عليه الصالة والسالم(( :-من يرد هللا

به خي اًر يفقهه في الدين)) بعد أن دونت األحاديث في الكتب المطولة المسندة وتقاصرت الهمم عن درسها فضالً
عن حفظها لجأ أهل العلم إلى تقريبه وتيسيره على المتعلمين ،فألفت هذه المختصرات التي لوحظ نفعها ،وهلل

الحمد.

ٍ
وصارت جادة يسلكها المتعلمون
بتوجيه من شيوخهم ،يبدؤون فيها باألخصر ،ثم الذي يليه مما هو

أطول منه ثم الذي يليه إلى أن يتأهل الطالب لدراسة الكتب األصلية ،ولذا ألفوا في األحكام في أحاديث األحكام

كتب كثيرة مجردة عن األسانيد ،وألفوا في أبواب خاصة أجزاء اشتملت على أحاديث مما تهم طالب العلم ،ومما
ألف األحاديث الجوامع التي هي من جوامع كلمه -عليه الصالة والسالم ،-ألف فيها جمع من أهل العلم من

أبرزهم النووي -رحمه هللا تعالى -في كتاب األربعين ،جوامع وقواعد ال يستغني أنا طالب العلم كل حديث قاعدة
ٍ
لحديث ورد في ذلك ،من حفظ على أمتي أربعين حديثاً بعث يوم القيامة
من قواعد الشريعة ،والنووي قصد العدد
في زمرة الفقهاء .اعتمد على هذا الحديث وقد اتفق الحفاظ على تضعيفه ،إال أنه كما نقل في مقدمة األربعين

في فضائل األعمال والجمهور يعملون بالضعيف في فضائل األعمال .بل نقل االتفاق على ذلك ،واتفاقه
ٍ
بشروط اشترطوها ،وهو ممن يرى هذا الرأي العمل
منقوض لوجود المخالف ،لكن يبقى أنه قول الجمهور
بالحديث الضعيف في فضائل األعمال فألف هذا الكتاب رجاء أن يندرج في موعود الحديث ،الشيخ عبد الرحمن

بن ناصر السعدي -رحمة هللا عليه ،-ولسنا بحاجة إلى بيان سيرته ،وذكر مناقبه ومؤلفاته وتالميذه ،وشيء من

أخباره؛ ألن الموضوع يطول بهذه الطريقة ،الشيخ لما لم يصح عنده الحديث ويرى أن الضعيف ال يعمل به لم
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يعتمد العدة التي اعتمدها النووي ،إنما جمع أحاديث يرى أن طالب العلم بأمس الحاجة إليها ،فجمع ما يقرب
من مائة حديث هي في الحقيقة جوامع ،ولذا سمى كتابه المتن :جوامع األخبار.

وتداول بعض الناس في رسائل الجوال اسماً محرفاً لهذا الكتاب سموه (عيون األخبار) فخشيت أن يظن

بعض الطالب أنه كتاب من كتب األدب ،وما أشبه ذلك؛ لكن اإلعالنات -وهلل الحمد -على الصواب.

جوامع األخبار :يعني األخبار الجامعة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها ،والجوامع جمع جامع،

واألخبار جمع خبر ،والمراد به الكالم المختصر ،الذي يحمل من المعاني أكثر من واقعه من حيث اللفظ ،هذا
الكالم المختصر أو الموجز فهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها ،فالموصوف األخبار ،والصفة الجوامع،

واألخبار جمع خبر ،والخبر أعم من أن يكون حديثاً أو أث اًر؛ لكنه هنا يراد به الحديث ،فالكتاب مؤلف من جوامع

كلمه -عليه الصالة والسالم -فإنه أوتي جوامع الكلم ،واختصر له الكالم اختصا اًر ،فيأتي بالمعنى المطلوب
بأوجز عبارة ،بما ال يستطيع أن يعبر عنه بعض الناس إال بكال ٍم طويل حتى يفهم غيره عن مراده ،هذه طريقته

عليه الصالة والسالم -االختصار في الكالم مع الوضوح بحيث ال يدخل في حيز المعاياة واإللغاز ،ال ،كالمواضح إال أنه مختصر ،بحيث يسهل فهمه وحفظه ،وعلى هذا جرى صحابته الكرام ،ال يشققون الكالم ،وال

يتفننون في العبارات ،إنما يأتون بالمقصود بأوجز عبارة ،جرى على هذا سلف هذه األمة ،وأما إعجاز القرآن
ٍ
بحاجة إلى بيانه.
الذي أعيا الفصحاء ،وأفحم البلغاء ،فلسنا

المقصود أن عندنا أخبار جوامع ،سلك مسلكه -عليه الصالة والسالم -صحابته الكرام ،فصاروا يبينون

للناس ما ينبغي بيانه ،وما أخذ عليهم العهد في بيانه بأوجز عبارة ،وسلف األمة كلهم على هذا ،يعني من قارن
بين فتاوى الصحابة بفتاوى من جاء بعدهم ،وكذلك األئمة المتقدمون وجد البون الشاسع ،تجد اإلمام من أئمة

السلف يجيب بكلمة أو بجملة ويبسطها المتأخر في رسالة أو في جزء ،وقد أوضح الحافظ ابن رجب -رحمه هللا

تعالى -في كتابه (فضل علم السلف على الخلف) هذا الباب أتم إيضاح ،وبين أن سلف هذه األمة ال يعنون
بتشقيق الكالم ،وال توسيعه ،وال االستطراد ،إنما يعنون ببيان ما يحتاج إلى بيانه مع عدم التكلف في الكالم ،ولذا

يقول -رحمة هللا عليه" :-من فضل عالماً على آخر بكثرة كالمه فقد فضل الخلف على السلف" نعم ،قد تدعو

الحاجة إلى مزيد البسط والبيان؛ ألن المستفتي قد ال يفهم المراد بالعبارة الموجزة ،وكذلك الموجه والمنصوح قد ال

يتبين من خالل الكالم الوجيز ،وقد يكون الكالم مرتب بمقدمات ونتائج بحيث ال تفهم النتائج إال إذا بسطت

المقدمات ،كما يفعل شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه هللا تعالى ،-يبسط الكالم ،وال نقول :أن هذا استطراد ال

حاجة له ،بل الحاجة داعية إليه؛ ألن الناس في عصره يحتاجون إلى مثل هذا ،بينما عندنا في عصرنا تجد

اإلنسان يتمحل ويستطرد ويشقق ويذهب يميناً وشماالً بما ال حاجة إليه ،وترهيل الكتب ونفخها سمة هذا
العصر ،بحيث أخرجت بعض كتب السلف بطر ٍ
يقة تصد عن تحصيلها واإلفادة منها ،فعلينا بالقصد ،القصد
القصد ،وعلى هذا يوجه طالب العلم بالعناية بكتاب هللا -جل وعال-؛ ألنه يربيه على هذه الطريقة وبسنته -عليه

الصالة والسالم-؛ ألنها هي المبينة للقرآن والموضحه له ،وأيضاً كالم األئمة الموثوقين المعتمدين الراسخين في
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العلم المعروفين بسالمة القصد وصحة العمل ممن يقرن العلم بالعمل ،ومن المتأخرين فيما نحسب -وهللا يتولى

الجميع -مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه هللا تعالى.-

ونبدأ بالمقصود بعد هذه المقدمة التي نرجو أن تكون نافعة ،الحال يستدعي أكثر من ذلك؛ لكن
األحاديث تسعة وتسعين حديث في مدة ستة أيام ،ما أدري على أي ٍ
وجه تشرح هذه األحاديث ،نحن بحاجة في

كل يوم إلى أن نأخذ ستة عشر حديث سبعة عشر حديث ،ما أدري كيف نشرح ،وهللا المستعان؛ ألن هذه

األحاديث جوامع ،كل حديث على األقل األحوال يحتاج إلى يوم ،أقل األحوال يكفيه يوم ،كل حديث؛ لكن ما ال
ٍ
بشيء منه ،مما نرى أن طالب العلم بحاجة إليه ،نسأل هللا اإلعانة والتوفيق
يدرك كله ال يترك جله ،نأتي
والتسديد والعصمة من الزلل في القول والعمل.
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ،وصدق

اتباع إلى يوم الدين ،أما بعد :فيقول العالم الملل
تعالى -وغفر له ولنا ولشيخنا أجمعين:

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه -رحمه هللا

"الحمد هلل ،المحمود على ما له من األسماء الحسنى ،والصفات الكاملة العييمة العليةا ،وعلةى آاار ةا

الشامل لألولى واألخرى ،وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وص

حميد ،وخلق رشةيد ،ووةول سةديد،

وعلى آله وأصةحابه وأتباعةه مةن جميةع العبيةد ،أمةا بعةد :فلةيع بعةد هللاةالم هللا أصةدق و أنفةع و أجمةع لخيةر

الةدنيا واخخةرم مةن هللاةالم رسةةول وخليلةه محمةد -صةلى هللا عليةه وسةةلم -إذ ةو أعلةم الخلةق ،وأعيمهةم نصةةحا
وارشادا و داي  ،وأبلغهم بيانا وتأصيال وتفصيال ،وأحسنهم تعليما.

وود أوتي -صلى هللا عليه وسلم -جوامع الكلم ،واختصر له الكالم اختصا ار ،بحيث هللاةان يةتكلم بةالكالم

القليل لفيه ،الكايرم معانيه ،مع هللامال الوضوح والبيان الذي و أعلى رتب البيان ،وود بةدا لةي أن أذهللاةر جملة

صالح من أحادياه الجوامع في المواضةيع الكلية  ،والجوامةع فةي جةنع أو نةوع أو بةاب مةن أبةواب العلةم ،مةع

الةةتكلم علةةى مقاصةةد ا ،ومةةا تةةدل عليةةه ،علةةى وجةةه يحصةةل بةةه اميضةةاح والبيةةان مةةع ا ختصةةار ،إذ المقةةام
يقتضي البسط ،فأوول :مستعينا باهلل ،سائال منه التيسير والتسهيل.
الحديث األول:

عن عمر بن الخطاب -رضي هللا عنه -وال :سمعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول(( :إنما

األعمال بالنيات ،وانما لكل امرئ ما نوى ،فمن هللاانت جرتةه إلةى هللا ورسةوله فهجرتةه إلةى هللا ورسةوله ،ومةن
هللاانت جرته لدنيا يصيبها أو امرأم ينهللاحها ،فهجرته إلى ما اجر إليه)) [متفق عليه].

الحم ددد هلل رب الع ددالمين ،وص ددلى هللا وس ددلم وب ددارك عل ددى عب ددده ورس ددوله نبين ددا محم ددد وعل ددى آل دده وص ددحبه

أجمعين.

المقدمة التي قرأها الشيخ هي مقدمة للمتن والشرح معاً ،ولدذا لمدا ذكدر أنده بددا لده أن يدذكر جملد ًة صدالحة
من األحاديث الجوامع بدا له أيضاً أن يعلق عليها ،ويدتكلم علدى مقاصددها ،ومدا تددل عليده علدى وج ٍده يحصدل بده
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اإليضاح والبيان مع االختصار ،إذ المقام ال يقتضي البسدط ،وتعرفدون أن الددروس هدذه فدي المدتن ال فدي الشدرح،
بعددض المحققددين يجتهددد ويددذكر عندداوين يدددخلها فددي أصددل الكتدداب ،وال شددك أن هددذا تصددرف فددي كتددب أهددل العلددم،

فينبغي أن تترك كمدا هدي ،إذا رأى المحقدق أو الناشدر أو المعلدق الحاجدة داعيدة إلدى شديء يجعلده فدي حاشدية ،وال
يدخل في صلب الكتاب ما ليس منه.

الحديث األول :حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي هللا تعالى عنه وأرضاه -في النية يقول:

سمعت رسدول هللا -صدلى هللا عليده وسدلم -يقدول(( :إنمدا األعمدال بالنيدات ،وانمدا لكدل امدرٍم مدا ندوى ،فمدن كاندت
هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله ،ومن كانت هجرته لدينا يصديبها أو امدرٍأة ينكحهدا فهجرتده إلدى مدا
هاجر إليه)) [متفق عليه].

الحديث مخرج في الصحيحين في البخاري ،وهو أول حديث في الصحيح ،يرويه اإلمام البخاري -رحمدة

هللا عليدده -مددن طريددق الحميددي شدديخه ،شدديخه الحميدددي عبددد هللا بددن الزبيددر عددن سددفيان بددن عيينددة عددن يحيددى بددن

سعيد األنصداري عدن محمدد بدن إبدراهيم التيمدي عدن علقمدة بدن وقدا

الليثدي ،قدال :سدمعت عمدر بدن الخطداب -

رضي هللا تعالى عنه -على المنبر يقول :سمعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-

وال يروى وال يصح إال بهذا الطريدق عدن يحيدى بدن سدعيد عدن محمدد بدن إبدراهيم عدن علقمدة عدن عمدر -
رضددي هللا عندده ،-وهددذا مددن أف دراد الصددحيح ،كمددا هددو معلددوم ،مددن غ ارئددب الصددحيح ،ومثلدده :آخددر حد ٍ
دديث فيدده:
((كلمت ددان خفيفت ددان عل ددى اللس ددان ،ثقيلت ددان ف ددي الميد دزان ،حبيبت ددان إل ددى ال ددرحمن :س ددبحان هللا وبحم ددده س ددبحان هللا

العظيم)) هذا الحديث أيضاً من غرائب الصحيح ،وهو نظير مدا عنددنا ،فدرد مطلدق غريدب فدي أربدع طبقدات ،هدذا
الحددديث ال يرويدده ،يددروى بسد ٍ
دند صددحيح عددن النبددي -عليدده الصددالة والسددالم -إال مددن طريددق عمددر ،وال يددروى عددن
عمدر قدد خطدب بده علدى المنبددر إال مدن طريدق علقمدة بدن وقدا

الليثددي ،وال يدروى عنده إال مدن طريدق محمدد بددن

إبراهيم التيمي وال يدروى عنده إال مدن طريدق يحيدى بدن سدعيد األنصداري وعنده انتشدر ،حتدى قدال بعضدهم :أنده بلد

عددد مددن يرويدده عددن يحيددى بددن سدعيد سددبعمائة راوي ،وان كددان الحددافظ ابددن حجددر يشدكك فددي هددذا العدددد ،وأندده مددن

بدايددة الطلددب إلددى أن ألددف الفددتح لددم يتيسددر لدده أكثددر مددن مائددة طريددق ،علددى كددل حددال هددذا الحددديث مددن الغ ارئددب،
وافتتح بده اإلمدام البخداري صدحيحه وكأنده -رحمدة هللا عليده -يريدد أن يدرد علدى مدن يدرى العددد فدي قبدول الروايدة،

وأن خبددر الواحددد غيددر مقبددول ،وهددو المعددروف عددن المعتزلددة ،وتبندداه بعددض أهددل العلددم؛ لكندده قددول مددرذول ،ضددعيف

جداً ،وان تظاهر قائله باالستظالل برد عمر -رضي هللا عنه -رد خبر أبي موسى في االستئذان ،حتى يشهد له
من يروي الحديث معه ،فعمر يحتاط للسنة -رضي هللا عنه وأرضاه -واال ثبت في مناس ٍ
دبات كثيدرة أنده قبدل خبدر

الواحد؛ لكن يحتاط ونرد على من أراد أن يستغل هذا االحتياط في رد السنة ،على كل حال هذا القول مشى على
بعددض أهددل العلددم كالحدداكم فيمددا يددوم إليدده كالمدده ،والبيهقددي فيمددا يشددعر بدده بعددض تص درفاته ،وابددن العربددي فددي

عارضة األحوذي ،لما خرج الترمذي حديث البحر(( :هو الطهور مداؤه)) قدال ابدن العربدي فدي شدرحه" :لدم يخرجده

البخدداري" البخدداري صددححه فيمددا نقلدده عندده الترمدذي ،قددال" :لددم يخرجدده البخدداري؛ ألندده لدديس علددى شددرطه؛ ألندده مددن
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رواي ٍدة واحددد عددن واحددد" نقددول :خددرج أحاديددث بهددذه الصددفة ،ولديس مددن شددرطه عدددم التخدريج براويددة واحددد عددن واحددد

أبداً ،بل أول حديث وآخر حديث يشهدان برد هذه الدعوة.

هذا الحديث تلقته األمة بالقبول ،فهو مقطوع بصدحته ،مقطدوع بده ،وبندوا عليده حكمداً مدن أعظدم األحكدام،

وان كان له ما يشهد له من نصو

الكتاب والسنة.

((إنما األعمال بالنيدات)) فالنيدة شدرط لكدل أو لصدحة كدل عم ٍدل شدرعي ،وعليهدا مددار القبدول مدع االتبداع
للنبي -عليه الصدالة والسدالم ،-والموافقدة لسدنته -صدلى هللا عليده وسدلم ،-فدال يصدح أي عم ٍدل شدرعي إال بتدوافر
ُ ُي ُ
هددذين الشددرطين ،الشددرط الثداني يدددل عليدده الحددديث الثدداني؛ لكددن النيددة لهددا شددأن عظدديم َ
{و َمةةا أِمةِةروا إ لَي ُعِبة ِةدوا ي َ
ُ
ُُ
ين}[( )5سورة البيندة] وفي هذا الحديث يقول(( :إنما األعمال بالنيات)) حصدر ،فدال تصدح األعمدال
ين َل ِه الد َ
ِم ُخلص َ

ابتغاء لوجهه ،هدذه هدي
إال بالنيات الصالحة الخالصة لوجه هللا تعالى ،فالنية :القصد للعمل تقرباً إلى هللا تعالى،
ً
النيدة ،وجميدع أمددور اةخدرة ال تصددح إال بهدذا ،فليحددذر طالدب العلددم ،يحدذر المصددلي المسدلم مددثالً أن يصدلي ألمد ٍدر
من أمور الدنيا ،أو لما يرى من نظر غيره إليه ،أو يصوم كذلك ،أو يحج كذلك؛ لكن من أعظم األمور التي هي
من مزلة األقدام طلب العلم؛ ألن العلم الشرعي المورث للخشية من أمور اةخرة المحظدة التدي ال يجدوز التشدريف

فيها ،ولذا جاء في حديث الثالثة الذين هم أول من تسعر بهم النار ،رجل طلب العلدم وعلدم النداس عقدود خمسدين

ستين سنة يطلب العلم ،ويعلدم النداس الخيدر ،ومدع ذلدك هدو مدن الثالثدة الدذين هدم أول مدن تسدعر بهدم الندار ،مداذا
صنعت يا فالن؟ تعلمدت العلدم وعلمتده النداس ،فيقدال لده :كدذبت ،تعلمدت وعلمدت ليقدال :عدالم وقدد قيدل ،نسدأل هللا

السالمة والعافية ،فاألمر خطير ،علدى طالدب العلدم أن يسدعى فدي تصدحيح النيدة مدن بدايدة الطلدب ،واال مدن تعلدم
لغير هللا كما يقول أهل العلم مكر به ،وهذا أكثر وأعظم ما يخشى على أهل العلم وطالبه من هذا ،تعلمت ليقال:

عالم وقد قيل ،فأنت اةن ترجو شيئاً وقد حصل ،انتهدى .فلديكن طالدب العلدم علدى حدر ٍ شدديد فدي تصدحيح هدذا
األمر ،وأكثر ما يسأل الطالب ،طالب التعليم النظدامي الدذين دخلدوا فدي الكليدات الشدرعية بني ٍ
دات مدخولدة ،إنسدان

أمامه مستقبل وظروف حياة ،وأمور ضداغطة تندازع اإلنسدان فدي نيتده الصدالحة ،فيحداول جاهدد ثدم بعدد ذلدك يبدوء
بالفشل ،النية شدرود ،قدد تحصدل فدي وق ٍ
دت مدن األوقدات ثدم يطدرؤ عليهدا مدا يضدعفها أو يفقددها نسدأل هللا السدالمة
والعافية ،فهل من العالج أن يترك الطالب الذي دخل بهذه النية أو يستمر على ما حف به الطريق من مخاوف؟
نقول :عليه أن يستمر ،وليس العالج في الترك ،إنما عليه مع هذا االستمراء المجاهدة ،يجاهدد نفسده فدي

تصددحيح النيددة ،ويكثددر مددن ق دراءة النصددو

التددي تحددث علددى تحصدديل العلددم وث دواب المتعلمددين والمعلمددين ،ورفعددة

الدرجات في الدنيا واةخرة ،وليستحضر أن هدذه الددنيا بجميدع مدا فيهدا ال تعددل شديئاً بالنسدبة ل خدرة ،طيدب ،تعلدم

ليقال عالم ليمدح ،ليصدر في المجالس ،ثم ماذا؟ ليذكره فدالن وفدالن ،أال يعلدم هدذا المسدكين الدذي يطدرب ويفدرح
بذكر فالن وعدالن مدن المدأ أنده إذا ذكدر هللا وحدده ،ذكدر هللا فدي نفسده ،ذكدره هللا فدي نفسده ،أيدن هدذا مدن هدذا لدو
كانت لنا عقدول؟ وهللا أثندى عليدك الشديخ فدالن ،أو أثندى األميدر فدالن ،أو الحداكم فدالن ،وبعددين؟ ثدم مداذا؟ يعندي

هل مثل هذا يقارن بمثل ((من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ،ومن ذكرني في مأ ذكرته في مأ خير منه))؟

لكددن نظرتنددا التددي هددي نظدرة الدددون بسددبب مددا اقترفنددا ،وبسددبب التخلدديط فددي الملكددل والمشددارب والمقاصددد ،التخلدديط
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والتفريط في األوامر والنواهي أصدبنا بمثدل هدذا ،صدرنا ننظدر إلدى الددنيا ،وأنهدا غايدة ،وهدي ال تدزن عندد هللا جنداح

بعوضة ،الدنيا ال تزن عند هللا جناح بعوضة ،طيدب جنداح البعوضدة مداذا يقد
من الشرف والمال واألبهة والجاه ماذا يق

لدك مدن هدذا الجنداح مهمدا بلغدت

لك من هدذا الجنداح التدي ال تزنده الددنيا كلهدا؟ ركعتدا الفجدر خيدر مدن

الدنيا وما فيها ،بدقيقتين فقط ،في دقيقتين ركعتا الصبح خير من الدنيا ومدا فيهدا ،بملياراتهدا بمتعهدا كلهدا ،ال تدزن
عند هللا -جل وعال -ركعتي الفجر ،فعلى اإلنسان أن يحتاط لنفسه ،ونخشى أننا فدي يدو ٍم مدن األيدام نعدض علدى
{وَب َدا َل ِهم ُم َن ي ُ َما َل ُم
األكف بل نقطع األكف عضاً حينما تبلى السرائر ،وينطبق علينا قول هللا -جل وعدالَ :-
َي ِهللاوِن ةوا َي ُح َت ُسة ِةبو َن}[( )74سددورة الزمددر] أنددت تظددن أن تعلمددك وتعليمددك فددي مي دزان حسددناتك ثددم يكددون العكددس ،فددالعلم
ُ
آمِنةوا ُمةن ِهللا ُم
{يُرَفة ُةع ي ِ ايلةةذ َ
الشددرعي مددا فيدده حددل وسددط ،تقددول :أخددرج كفدداف ال لددي وال علددي ،إمددا أن تدددخل فددي َ
ين َ
ُ
ِوتةوا اُل ُعُلة َةم َدَر َجةةات}[( )11سددورة المجادلددة] أو تكددون ممددن تسددعر بدده النددار ،فعلينددا أن نجتهددد فددي هددذا البدداب،
ين أ ِ
َوايلةةذ َ
والحددديث يقددول -عليدده الصددالة والسددالم(( :-إنمددا األعمددال بالنيددات)) يعنددي صددحة األعمددال الشددرعية إنمددا تكددون

بالنيددات ،يعنددي مددا الفددرق بددين طالددب علددم ،طالددب مددن طددالب الكتدداب والسددنة والعقيدددة والش دريعة وبددين طبيددب أو

مهندس؟ هذا إما أن يكون فدي أعلدى الددرجات أو فدي الندار حسدب مقصدده وهدفده ،وذاك قدد يخدرج كفافداً ال لده وال
عليه ،وقد يسيء في مهنته ،وفي صنعته فيعاقدب عقوبدة العصداة ،وقدد يحسدن إلدى النداس ،ويحسدن القصدد فيثداب

علددى عملدده ،فهددذه العلددوم الدنيويددة مددن طددب وهندسددة وز ارعددة ونجددارة وصددناعة كلهددا ممددا ال يبتغددى بدده وجدده هللا فددي

األصدل أمرهددا سدهل ،اطلبهددا للددنيا ألنهددا مدن أجلهددا أوجدددت؛ لكدن العلددم؟ ينتبده اإلنسددان لمدا خلددق لده وهددو العبددادة،
الهدف من وجوده في هذه الدنيا العبادة ،فليحر

على أن يجعل جميع تصرفاته عبادة ،نومه عبادة ،إذا نوى به

أن يتقرب أو يتقوى به على ما يرضي هللا -جل وعال ،-أكله عبادة ،شربه عبادة ،مزاحه عبدادة ،معاشدرة أهلده لده
فيها أجر ،وكل هذا بالنية الصدالحة ،فالنيدة شدأنها عظديم لكنهدا أمرهدا خطيدر ،تحتداج إلدى تعاهدد ،فعليندا أن نعندى

بها.

((إنما األعمال بالنيات ،وانما لكل امرٍم ما نوى)) لديس لدك إال مدا نويدت ،فالنيدة يحتداج إليهدا فدي العبدادة

بقصد وجده هللا -جدل وعدال -بهدا ،ويقصدد بالنيدة أيضداً مدا يميدز العبدادة مدن عبدادة ،ومدا يميدز العدادة مدن العبدادة،
وهكددذا ((فمددن كانددت هجرتدده إلددى هللا ورسددوله فهجرتدده إلددى هللا ورسددوله)) هددذه الجملددة حددذفها البخدداري -رحمددة هللا
عليده -فدي الموضددع األول مدن صدحيحه؛ ألندده إنمدا أورد الحددديث فدي الموضدع األول كالخطبددة للكتداب ،فددإذا أورد
هذه الجملة في الموضع األول قد يظن به أنه ألف هذا الكتاب مخلصاً فيه هلل -جل وعال-؛ ألن الجملة األولى:
 ،واقتصددر علددى قولدده(( :ومددن

((فمددن كانددت هجرتدده إلددى هللا ورسدوله فهجرتدده إلددى هللا ورسددوله)) هددذا هددو المخلد
كانت هجرته لدنياً يصيبها أو امرٍأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) اتهاماً لنفسه -رحمة هللا عليه.-

((من هللاانت جرته)) الهجرة في األصل :الترك ،ترك ما نهى هللا عنه ،ويراد بها االنتقدال مدن بلدد الشدرك

إلددى بلددد اإلسددالم ،الهج درة واجبددة ،حكمهددا بد ٍ
داق إلددى قيددام السدداعة ،وال يجددوز البقدداء بددين أظهددر الكفددار إال لعدداجز،
ُ
ةةال و ُ
والعدداجز مسددتثنى بددالن ُ{ ،إ ي اُلمس َت ُضةةع ُف ُ
يعو َن ُحيَلةة َو َ َي ُه َت ِةةدو َن
الن َسةةاء َواُل ُوُل َةةد ُ
ةةن ُ
ين م َ
َ َ
ان َ َي ُس َةةتط ِ
الر َج ُ َ
ُِ
َسة ُبيال}[( )89سدورة النسداء] هدؤالء مسدتثنون ،أمدا مدن قددر علدى الهجدرة فإنهدا تلزمده يهداجر إلدى بدالد اإلسدالم ،ومثدل
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هدذا قددل :لددو كدان فددي بددالد بدعددة ويوجدد بددالد سددنة ،أيضداً الهجدرة مطلوبددة ،بددالد معصددية ويوجدد بددالد أهددل صددالح
وتقددوى الهجدرة مطلوبددة ،إذا كثددرت الفددتن وخشددي اإلنسددان علددى ديندده يهدداجر ويعتددزل(( ،يوشددك أن يكددون خيددر مددال
المسلم غنماً يتبع بها شدعف الجبدال ،يفدر بدينده مدن الفدتن)) هدذا مدن خشدي علدى نفسده أن يتدأثر ،وال يسدتطيع أن
يؤثر بغيره مثل هذا ينتقل.

((فمن هللاانت جرته إلى هللا ورسوله فهجرتةه إلةى هللا ورسةوله)) اتحداد الشدرط والجدزاء معدروف أنده فدي

العربية ال يجوز ،ال يجدوز أن تقدول( :مدن قدام قدام) و(مدن قعدد قعدد) ،ال بدد مدن اخدتالف الشدرط مدع الجدزاء؛ ألنده
ٍ
حينئذ من التأويل ،من التقددير هندا ،كاندت هجرتده إلدى هللا ورسدوله نيد ًة
كيف يكون جواب الشرط هو فعله؟ فال بد
وقصداً فهجرته إلى هللا ورسوله ثواباً وأج اًر مثالً.

هذا الذي هجرتده إلدى هللا ورسدوله ال شدك أنده هدو الدذي حقدق الهددف الشدرعي مدن الهجدرة ،أمدا مدن كاندت

هجرتدده لغيددر ذلددك ،هجرتدده إلددى محددرم الهجدرة ح درام ،إلددى مكددروه الهجدرة مكددروه ،هجدرة إلددى مبدداح هدداجر مددن أجددل

مباح ،انتقل من مكة إلى المدينة ،ومن المدينة إلى مكة أو إلى الرياض ليزاول التجارة طدرق األبدواب فدي المديندة
ما استطاع ،ما رزق في التجارة ،أو بحث عن زوجة ما وجدد ،فقيدل لده :تجدد فدي مكدة أو فدي الريداض أو فدي بل ٍدد

آخر فانتقل ،هدذه هجدرة ،هداجر مدن هدذا البلدد مدن أجدل هدذه المدرأة التدي يغلدب علدى ظنده حصدولها ،أو هدذه الددنيا
التي يقال له :أن الفر أكثر في مكة أو في الرياض فيهاجر من أجلها هل يذم أو ال يذم؟ الحديث ساقه سدياق
الذم(( ،ومن كانت هجرتده لددنياً يصديبها أو امدرٍأة ينكحهدا فهجرتده إلدى مدا هداجر إليده)) السدياق سدياق ذم ألنده فدي
مقابددل سددياق المدددح فددي الجملددة األولددى ،فهددل يددذم مددن انتقددل مددن بلددد إلددى بلددد طلبداً للددرزق أو طلبداً لزوجددة ألندده لددم

يجددد؟ يددذم واال مددا يددذم؟ ال يددذم ،بددل قددد يمدددح إذا ترتددب علددى طلددب هددذه الم درأة إعفدداف نفسدده ،والنكدداح مددن سددنن
المرسلين ،النكاح من سنتي(( ،ومن رغب عن سنتي فليس مني)) فما وجد امرأة انتقل ،هاجر إلدى بل ٍدد آخدر ليجدد

ام درأة يددذم واال مددا يددذم؟ إنمددا سددياق الخبددر سددياق الددذم ،لمدداذا؟ ألندده فددي حددق مددن يظهددر للندداس أندده هدداجر إلددى هللا
ورسددوله ،وهددو فددي الحقيقددة إنمددا هدداجر للدددنيا أو هدداجر المدرأة ،وفددي هددذا القصددة المعروفددة مهدداجر أم قدديس ،هدداجر
يظهر أنه مهاجر إلى النبي -عليه الصالة والسالم -المدينة ،وقصده وهدفه من الهجرة أن يتزوج هذه المرأة ،يذم

في هذه الحالة.

وذكرنددا مثددال فددي مناسد ٍ
دبات كثيددرة لددو أن شخصداً فددي يددوم االثنددين إذا بقددي علددى أذان المغددرب سدداعة حمددل
التمر والقهوة والماء وما أدري إيش في كيس وذهب ليفطر في المسجد ،وفل الصماط قبدل أذان المغدرب ،والنداس
يتدواردون مددع األذان وبعددده ولمددا أذن قددال :بسددم هللا الددرحمن الددرحيم ،وأكددل وشددرب ،وحمددد هللا علددى ذلددك ،وهددو مددا

صام ،يعني لو هو صائم ما في إشكال؛ لكن هذا ما صام ،األكل في المسجد ما فيده شديء جدائز ،األكدل مدا فيده

إشكال؛ لكن كونه أوهم الناس بفعله أنه صائم يذم من هذه الحيثية ،يذم من هذه الحيثية ،يعني فات فدل الصدماط
قبيل أذان المغرب يوم االثنين مثالً أو الخميس ،ووضع التمر على هيئة الصوام ،وكل من دخل مع باب المسجد
تفضل يا أبو فالن ،تفضل يا أبو فالن ،بسم هللا ،وينتظر حتى يؤذن ،ويأكل على طريقة الصوام هذا ال شك أنده
يددذم ،وان كددان القصددد فددي األكددل أندده مبدداح ،وأيضداً األكددل فددي المسددجد مبدداح مددا فددي إشددكال؛ لكددن إذا أوهددم الندداس
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بعمله أنه يتقرب هندا يدأتي الدذم ،واال فاألصدل أن الهجدرة مدن أجدل الددنيا أو مدن أجدل المدرأة التدي يتزوجهدا مدا فيده
إشكال ،بل قد يؤجر عليه ،فننتبه لمثل هذا ،وهللا المستعان.

وعرفنا أن الحديث ،حديث عمر دليل للشرط األول مما يشترط لصحة العبادات ،وهو اإلخال

أن اإلخدال

 ،وعرفندا

شددأنه عظدديم ،ويحتداج إلددى جهدداد ،الدنفس تحتدداج إلددى جهداد فددي هددذا البداب ،وتتفلددت علددى صدداحبها؛

لكن إذا حدر

اإلنسدان وصددق فدي جهداده لنفسده يعينده هللا -جدل وعدال ،-مدن صددق مدع هللا أعانده ووفقده ،تدردد

فددي كددالم بعددض العلمدداء أنهددم طلبدوا العلددم لغيددر هللا فددأبى إال أن يكددون هلل ،فهددل ندددخل فددي هددذه النيددة نطلددب العلددم
لغيددر هللا ،ونقددول :تددأتي النيددة فيمددا بعددد؟ ومددا يدددريك لعددل المنيددة تختددرم قبددل أن تصدح نيتددك ،فأنددت جاهددد مددن أول

لحظددة ،جاهددد مددن أول لحظددة ،تدددخل بنيددة مدخولددة تطلددب العلددم الشددرعي قددال هللا وقددال رسددوله ألمد ٍدر مددن األمددور
تقدول :ال النيدة تدأتي ،طيددب جميدع العصداة علددى هدذا األمدر ،يزاولدون المعاصددي علدى نيدة أنهددم يتوبدون منهدا ،ومددا
يدريكم لعل المنية تخترم الواحد قبل تصحيح نيته فيهلك.
طيب الحديث الثاني.

الحديث الااني :عن عائش -رضي هللا عنها -والت :وال رسةول هللا -صةلى هللا عليةه وسةلم(( :-مةن

أحدث في أمرنا ذا ما ليع منه -وفي رواي (( :-من عمل عمال ليع عليه أمرنا فهو رد)) [متفق عليه].

هددذا حددديث عائشددة -رضددي هللا عنهددا -فددي الصددحيحين تقددول" :قددال رسددول هللا -صددلى هللا عليدده وسددلم:-

((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه)) في رواية(( :من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد)) [متفق عليه].
((من أحدث)) هدذا يلدي الشدرط الثداني لصدحة العبدادات ،وهدو أن تكدون علدى هددي النبدي -عليده الصدالة
والسالم -وعلى طريقته ،على هديه وعلى طريقته ،فال بد من اإلخال
الشرط الثاني عن الشرط األول ،ما نحتاج أن نقول إخال

والمتابعة ،وبعض أهل العلم يقول :يكفي

 ،يكفي أن نقول :متابعة ،إذا فعل المسلم العمل على

ضوء ما جاء عن النبي -عليه الصدالة والسدالم ،-تدابع النبدي -عليده الصدالة والسدالم -فدي عملده ،يكفدي لقبولده،

لماذا؟ ألن من لوازم االتباع اإلخال

؛ ألن العمل الذي لم يخلد

متابعتدده للنبددي -عليدده الصددالة والسددالم -إال بدداإلخال

فيده ولدم يدرد بده وجده هللا -عدز وجدل -ال تدتم

؛ ألن عملدده -عليدده الصددالة والسددالم -وقددع كددذلك ،يعنددي
عمل ،صلى كما نقل عن النبي -عليه

مخلصاً فيه هلل -جل وعال ،-كالم مقبول واال غير مقبول؟ يعني شخ
الصالة والسالم-؛ لكن ٍ
بنية غير خالصة هل تم االتباع؟ ما تم االتباع ،إذاً فقدد شدرط االتبداع ،ومدن الزم االتبداع

اإلخددال

 ،يقددول :يكفددي اشددتراط االتبدداع عددن اشددتراط اإلخددال

 ،نعددم قددد تدددخل النيددة واإلخددال

اإلجمال في االتباع؛ ألن النبي -عليه الصالة والسالم -لم يقع منه عمل شرعي لم يخل
إذاً مددن الزم االتبدداع اإلخددال

؛ لكددن اشددتراط النيددة أمددر ال بددد مندده ،والتنصددي

علددى سددبيل

فيه هلل -جل وعال.-

علددى النيددة أمددر ال محيددد

عنه ،وال مفر منه ،اهتمام بشأنها وتعظيماً ألمرهدا؛ ألنده لدو اقتصدر علدى االتبداع فهدم بعدض النداس(( ،صدلوا كمدا

رأيتم ددوني)) رأين دداه يص ددلي خ ددال ص ددلينا كم ددا ص ددلى ،ويغفد دل ع ددن الني ددة؛ ألن الني ددة أم ددر قلبد دي ،إذاً ال ب ددد م ددن
التنصي عليها ،وان دخلت في عموم أو في إجمال االتباع ،اهتماماً بشدأنها؛ ألن النداس يغفلدون عنهدا مدع كثدرة
ما جاء فيها من نصو

 ،فكيف لو لدم تدذكر مدن الشدروط؟ لدو لدم تدذكر شدرط فدي كدل عبدادة ،لدو لدم تدذكر تركهدا
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الندداس ،هددم اةن يغفلددون عنهددا مددع أن أهددل العلددم يؤكدددون عليهددا دعمداً أو تدددعيماً لمددا قددالوه بالنصددو
الثابتة ويغفلون عنها ،إذاً ال بد من ذكرها والتنصي عليهدا ،ولدذا يدرى بعدض العلمداء أن حدديث عمدر ينبغدي أن
الصددحيحة

يجعل في مقدمة كل باب من أبواب الدين ،وهو يدخل في جميع أبدواب الددين ،كمدا قدال أهدل العلدم أنده يددخل فدي
سبعين باب من أبواب الدين ،والبخاري يقول :دخل في ذلك اإليمان والوضوء والصالة والزكاة وغيرها.

ال شك أن هذا الحدديث افتدتح بده كثيدر مدن األئمدة مؤلفداتهم اهتمامداً بشدأنه ،وقدال بعضدهم :أنده ينبغدي أن

يدخل في كل باب من أبواب الدين ،الباب األول حديث األعمال بالنيات ،ثدم األحاديدث التدي تليهدا ،البداب الثداني

حديث :األعمال بالنيات؛ ألن الباب الثاني محتاج إلى النية ،الباب الثالث محتداج إلدى النيدة ال اربدع ،إذاً يدذكر فدي

كل باب؛ ألنه من متطلبات هذا الباب ،فكيف نقتصر على االتبداع ونغفدل النيدة التدي هدي عبدارة عدن اإلخدال
بعضهم يرى أن حديث عمر ربع الدين ،والدين كله يدور على أربعة أحاديث:
عم د د د د د د دددة ال د د د د د د دددين عن د د د د د د دددنا كلم د د د د د د ددات أرب د د د د د د ددع

ات د د د د د د د د د ددرك الش د د د د د د د د د ددبهات وازه د د د د د د د د د ددد ودع م د د د د د د د د د ددا

،

م د د د د د د د د د د د د د د د د ددن ق د د د د د د د د د د د د د د د د ددول خي د د د د د د د د د د د د د د د د ددر البري د د د د د د د د د د د د د د د د ددة
ل د د د د د د د د د د د د د د دديس يعني د د د د د د د د د د د د د د ددك واعمل د د د د د د د د د د د د د د ددن بني د د د د د د د د د د د د د د ددة

إشادة أهل العلم بالحديثين وكالمهم في هذا كثير ،فنقتصر على هذا.
فددي قولدده -عليدده الصددالة والسددالم(( :-مددن أحدددث فددي أمرنددا)) فددي أمرنددا يعنددي فددي ديننددا ،فددي شددرعنا،
وني ددة

فاإلح ددداث ال يقب ددل ف ددي ال دددين م ددا ل دديس من دده البت ددة ،مهم ددا ك ددان ال دددافع ل دده ،ول ددو ك ددان ال دددافع ل دده اإلخ ددال
اإلخدال  ،فاإلحددداث فدي الدددين ابتدداع ،فكددل عم ٍدل لددم يسدبق لدده شدرعية مددن كت ٍ
داب أو سددنة والمقصدود بددذلك أمددور
الدددين فإندده بدعددة ،والبدعددة فددي اللغددة :مددا عمددل علددى غيددر مثد ٍ
دال سددبق ،وفددي اصددطالح أهددل العلددم :مددا أحدددث فددي
الدددين ممددا لددم يسددبق لدده شددرعية مددن كتد ٍ
داب وال سددنة ،والبدددع كلهددا ضدداللة بدددون اسددتثناء ،البدددع فددي الدددين التددي لددم
يسددبق لهددا شددرعية كلهددا ضددالل ،وكددل بدعد ٍدة ضدداللة ،هندداك وسددائل ،أمددا المقاصددد فددال إشددكال فددي أنهددا غيددر قابلددة

إلدخال أي ش ٍ
ديء فيهدا؛ لكدن وسدائل مثدل هدذه المكبدرات مدثالً؟ محدثدة ،وتسدتعمل فدي عبدادة ،جمدع مدن أهدل العلدم
توقفوا فيها فلم يستعملوا هذه المكبرات يقولون :نتقرب إلى هللا -جل وعال -بمحدث؟ ما يمكن ،ومداتوا علدى ذلدك،
مددع إنهددم أئمددة وخطبدداء وعلمدداء كبددار مددا اسددتعملوا هددذه المحدددثات؛ لكددن مددع الجمددوع الغفيدرة ال شددك أن مصددلحتها
راجحة ،ولذا أهل العلم تواطئدوا علدى اسدتعمالها؛ لكدن ينبغدي أن ننظدر إلدى القدول اةخدر أيضداً نظدر اعتبدار ،لديس
عارياً عن الصواب من كل وجه؛ لكن الحاجة داعية ،فيبقى أنه ينبغي أن يكون استعمالها بقدر الحاجة ،والحاجة
تقدر بقدرها ،ونجد بعض األئمة يستعمل هذه المكبرات ،ويرفع عليهدا رفعداً يقلدق المصدلين ،ويشدوش علدى النداس،

ويستعمل المؤثرات كأنه ملحن ،تردد الصوت من أجل إيش؟ األصل في هذه األمور المنع ،هذه األمور المحدثة؛

لكن احتيج إليها ،إمام ما خلفده إال اثندين أو ثالثدة يرفدع علدى المكبدر المدؤثرات ومدا أدري إيدش؟ علدى شدان إيدش؟

مثل هذا ال يحتاج إلى مكبر ،شيخ عنده خمسة طالب عشرة طدالب مدا يحتداج إلدى مكبدر؛ لكدن كثدر الجمدع بددالً

مددن المسددتملين عنددد أهددل العلددم فددي السددابق يحضددر جمددوع غفيددرة؛ لكددن يبلد الصددوت باالسددتمالء ،المسددتملي يقددف
واحددد هنددا وواحددد هنددا وواحددد بعيددد وثالددث و اربددع وعاشددر بقدددر الجمددع الددذي عنددده فيبل د  ،يقددول الشدديخ كددذا ثددم ينقلدده
األقرب ثم األبعد ثم األبعد وهكذا ،فهذه بقدر الحاجة تستعمل.
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البدددع كلهددا مذمومددة ((مددن أحدددث فددي أمرنددا مددا لدديس مندده فهددو مددردود)) يعنددي مددردود ،ولددو بعددث عليدده
اإلخال

 ،ال يكفي اإلخال

 ،ال يكفي حسن القصد ،بل ال بد من الشرط الثاني وهو االتباع ،إذاً هل يمكن أن

يقال في البدع ما يمددح ويحمدد؟ بددع محمدودة وبددع مذمومدة؟ أو نقدول بدالقول اةخدر بددع واجبدة ،بددع مسدتحبة،

بدع مباحة ،بدع مكروهة ،بددع محرمدة؟ األحكدام الخمسدة كمدا قدال بعضدهم؟ هدل هدذا التقسديم لده وجده؟ والنبدي -
عليدده الصددالة والسددالم -يقددول(( :كددل بدعد ٍدة ضدداللة)) كددل بدعددة ضدداللة ونق دول :بدعددة واجبددة؟ هددل نقددول :بدعددة
ٍ
بدعة ضاللة)) من صي العموم؟ من أهل العلم من قال ذلك،
واجبة والنبي -عليه الصالة والسالم -يقول(( :كل
وعمدددتهم فددي التقسدديم قددول عمددر -رضددي هللا عندده -فددي صددالة التدراويح" :نعم دت البدعددة" فددنعم مددن صددي المدددح،

والبدعة بدعة ،فهذه بدعة ممدوحة؛ ألن ن معم من صي المدح؟ فهل هذا الكالم صحيح؟ الكالم صحيح عدن عمدر
ثابت في البخاري ليس ٍ
ألحد كالم ،والبدعة في اللغة :ما عمل على غير ٍ
مثال سابق ،وفي الشرع :مدا أحددث فدي
الدين مما لم يسبق له شرعية من الكتاب والسنة ،هل نقول :إن قولندا :بدعدة ممدوحدة أو محمدودة أو بدعدة واجبدة

اختالف في االصطالح العرفي عن االصطالح الشرعي؟ يعني نظير ما قال أهل العلم فدي غسدل الجمعدة واجدب
علددى كددل محددتلم ،وهددم يقول دون :غسددل الجمعددة مسددتحب ولدديس بواجددب ،هددل نقددول :أن هددذا محددادة للرسددول يقددول:

واجب وأن تقول :ليس بواجب؟ أو نقول :أن هذا مما يختلف فيه العرف الشرعي ،يعني االصطالح الشدرعي عدن

االصددطالح العرفددي؟ يعنددي لددو جدداء لددك شددخ

وقددال :وهللا أنددا عمددري اةن خمسددين سددتين سددنة مددا أريددت جمددل

ةت ِص ُةفصر}[( )33سدورة المرسدالت] يقدول :يدا أخدي أندت ناقضدت القدرآن،
ةه ُج َماَل ص
أصفر ،وهللا -جل وعدال -يقدولَ { :هللاأَين ِ
القرآن يقول :إما أندا مدا شدفت ،يقدول :أندا شدفت جميدع أندواع الجمدال مدا أريدت أصدفر األصدفر عندده غيدر األصدفر

الم دراد بددالن

 ،األصددفر عنددده ....إذاً مددا فددي محددادة ،ومثلدده :غس دل الجمعددة واجددب ،الواجددب فددي هددذا اللفددظ غيددر

الواجب الذي اصطلح عليه أهل العلم ،وهذا تخريج الكالم من أهل العلم ،بقي عندنا قول عمر -رضي هللا عنه-

" :نعمت البدعة" وهو أمر مشكل ،الشاطبي في االعتصدام -رحمده هللا تعدالى -رد علدى مدن قسدم البددع إلدى بددع

مذمومة وبدع ممدوحة وبدع محمودة ،رد هذا التقسيم وقوض دعائمه بقوة؛ لكنه حمل البدعة في قول عمدر علدى

إيش؟ على المجاز ،قدال :بدعدة مجداز وليسدت بحقيقدة ،شديخ اإلسدالم -رحمده هللا -فدي االقتضداء يدرى أنهدا بدعدة

لغوية وليست بدعة شرعية؛ لكن يرد على كالم الشاطبي أنه ال يوجد مجاز ،ال في النصو

وال في لغدة العدرب

عند أهدل التحقيدق ،شديخ اإلسدالم وابدن القديم وجمدع مدن المحققدين أنده ال يوجدد مجداز يشدكل عليده ،فدي كدالم شديخ

اإلسالم أنها بدعة لغوية ،ت ارويح ،كما في الصحيح ،صلى النبي -عليه الصالة والسالم -قيام الليل فدي رمضدان

جماعة ليلتين أو ثالث جماعة في قيام رمضان وترك هذا القيام ال رغبة عنه ،إنما خشية أن يفرض ،فهل نقول:

أن هذا العمل لم يسبق لده مثدال سدبق؛ لتقدول بدعدة لغويدة؟ سدبق لده مثدال ،وسدبق لده شدرعية مدن السدنة ،إذاً لديس
ببدعة ال لغوية وال شرعية ،كيف نحمل كالم عمر -رضدي هللا عنده-؟ مجداز لديس بمجداز ،بدعدة لغويدة كمدا قدال

شيخ اإلسالم ليست بدعة لغوية ألنه سبق لها مثال ،وليس ببدعدة شدرعية اتفاقداً ،ألن عمدر -رضدي هللا عنده -ال

يمكن أن يمدح بدعة شرعية ،وأيضاً سبق له شرعية من السنة فليس ببدعة ،يحمل كالم عمر -رضدي هللا عنده-

على إيش؟
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طالب.....:
علددى افت دراض؟ افت دراض إيددش؟ عنددد أهددل العلددم تعبيددر بغيددر هددذا قريددب مندده ،المشدداكلة ،أسددلوب المشدداكلة

والمجانسة في التعبير أسلوب معروف في لغة العرب وفي النصو

الشرعية:

قلد د د د د د د د د دت :اطبخد د د د د د د د د دوا ل د د د د د د د د ددي جبد د د د د د د د د د ًة وقميص د د د د د د د د ددا
ق د د ددالوا :اقت د د ددرح ش د د دديئاً نج د د ددد ل د د ددك طبخ د د دده
{و َج َزاء َسُيَئ َسُيَئ ص ُم ُاِل َها}[( )74سورة الشورى] الجناية سيئة؛ لكن معاقبدة
اطبخوا ،مشاكلة ،ما طبخ اطبخ َ
الجاني سيئة؟ هذه ليست سيئة ،إنما هي من باب المشاكلة والمجانسة في القرآن ،وعلى هذا حمدل بعدض العلمداء
مدا ورد مدن النصدو (( ،فدإن هللا ال يمدل حتدى تملدوا)) قددال مجانسدة {َن ِسةوُا َ َفَن ُس َةي ِه ُم}[( )74سدورة التوبدة] وكثيددر
من النصو التي جاءت بهذا األسلوب.
مشاكلة في التعبير كأن قائالً :ابتدعت يا عمر ،هذا ما وجد في عهد أبدي بكدر ،وال فدي آخدر عهدد النبدي

-عليه الصالة والسالم -قال" :نعمت البدعة" فهذا من باب المجانسة والمشاكلة في التعبير.

((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منده)) يعندي لديس مدن الددين ،يتعبدد بعبدادة لدم يدرد لهدا فيهدا شدرع ،هدذا

مبتدددع ،والبدددع معددروف أنهددا تتفدداوت بحسددب قربهددا وبعدددها عددن مقاصددد الشددرع ،ونصددو

الشددارع وعلددى حسددب

اةثددار المترتبددة عليهددا ،وهندداك البدددع الكبددرى المكف درة المخرجددة عددن الملددة ،وهندداك البدددع المفسددقة ،وهندداك البدددع
الصددغرى ،المقصددود أن موضددوع البدددع واالبتددداع أمددر خطيددر فددي غايددة األهميددة ،ويحتدداج إلددى بحددوث ولقدداء ٍ
ات
عديددة ،بعددض المبتدعدة الكبددار ،كبدار المبتدعددة الفدارابي مددثالً جداور فددي آخدر عمدره بمكدة ،وهددو معدروف وضددعه،
جاور بمكة ،إيش هذه المجداورة؟ جداور يصدوم الددهر؛ لكدن علدى مدا يفطدر؟ قدالوا :أنده يفطدر علدى الخمدر المعتدق

وأفئدددة الحمددالن ،هددذه مجدداورة؟ هددذا زي د  ،هددذا ضددالل ،شددخ

وصددف بأندده مددن أهددل الصدديام والقيددام مددن العبدداد

والزهاد ،يقول أحمد أمين في مذكراته :أنه فقده يقول :درسنا في مدرسة القضاء الشرعي فقدته مددة سدنوات طويلدة
فسددافرت إلددى تركيددا فوجدتدده قددد اعتددزل الدددنيا ،يقددوم الليددل ،ويصددوم الدددهر؛ لكددن متددى يصددوم؟ يبدددأ الصدديام مددن

الضدحى ،مددن السداعة تسددع ،لمداذا؟ يقددول فدي الشددقة التدي تحددت السدكن الددذي يسدكنه عائلددة مددري قددال :يهوديددة أو
نص درانية ويخشددى أن يددزعجهم إذا قددام يعددد السددحور؟ هددل هددذا اتبدداع؟ يددا إخددوة الضددالل ال نهايددة لدده ،والبدددع يجددر
بعضها بعضاً حتى ينسلخ اإلنسان من دينه وهو ال يشعر ،فعلينا أن نتبع ،فقد كفيندا وهلل الحمدد ،كدل مدا أثدر عدن

النبددي -عليدده الصددالة والسددالم -ممددا تحتاجدده األمددة نقددل إلينددا نقدالً صددحيحاً ال شددك فيدده وال مريددة ،فعلينددا أن نعنددى

بكتاب هللا -جل وعدال -الدذي فيده العصدمة والمخدرج مدن الفدتن ،وعليندا أيضداً أن نعندى بسدنة نبيده -عليده الصدالة
والسددالم -ممددا ثبددت عندده -صددلى هللا عليدده وسددلم -لنعبددد هللا علددى بصدديرة { ِوة ُةل َة ُةذ َُ َس ة ُبيلُي أ َُد ِعةةو ُإَلةةى ُ َعَلةةى
َب ُص َيرم أََن ُا َو َم ُن ا يتَب َعُني}[( )149سورة يوسف] أما الذي ال يتبع هذا شأنه ،وهللا المستعان.
فددال شددك أن هددذا الحددديث مددع الحددديث السددابق مي دزان لأعمددال الظدداهرة والباطنددة ،فالحددديث األول مي دزان

لأعمددال الباطنددة ،والحددديث الثدداني ميدزان لأعمددال الظدداهرة ،وعلينددا أن نعنددى بدداألمرين معداً ظدداه اًر وباطنداً ،يوجددد
وهذا مع األسف الشديد يحسه اإلنسان في نفسه العناية ببعض األمور الظاهرة ،أما أمدور البداطن وأعمدال القلدوب
فنحن في ٍ
غفلة تامة عنها ،إذا نظرنا إلى الخوف من هللا -جل وعال ،-إلدى الخشدية منده ،إلدى التوكدل عليده ،إلدى
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الصددبر إلددى المص ددائب ،إذا اختبددرت بع ددض األخيددار ص ددفر فددي هددذه األم ددور ،فعلينددا أن نعن ددى بالبدداطن كعنايتن ددا
ُي
{ي ُةوَم َ َين َف ِ
بالظاهر ،إن لم تكن أشد ،فدالمعول علدى القلدوب وأعمدال القلدوب َ
ةع َم ص
ةال َوَ َبِنةو َن * إ َم ُةن أ ََتةى ي َ
ُبَقُلب َسلُيم}[( )98سورة الشعراء] نحتاج إلى عالج هذه القلوب ،نحتاج إلى أن نزلدي هدذه الشدحناء ،وهدذه البغضداء،
وهذا التندافس والتددابر والتقداطع ،نحتداج إلدى ذلدك ،نحتداج إلدى تصدفية القلدوب علدى مدراد هللا -جدل وعدال ،-ومدراد

رسوله -عليه الصالة والسالم ،-وهللا المستعان.

الحديث الاالةث :وعةن تمةيم الةداري -رضةي هللا عنةه -وةال :وةال رسةول هللا -صةلى هللا عليةه وسةلم:-

((الدين النصةيح  ،الةدين النصةيح  ،الةدين النصةيح  ،وةالوا :لمةن يةا رسةول هللال وةال :هلل ،ولكتابةه ،ولرسةوله،
وألئم المسلمين وعامتهم)) [رواَ مسلم].

هذا الحديث ،حديث تميم الداري وليس له في البخاري شيء من األحاديدث ،ولديس لده مدن األحاديدث فدي

مسددلم إال هددذا الحددديث ،لدديس لدده فددي مسددلم إال هددذا الحددديث يرويدده عددن النبددي -عليدده الصددالة والسددالم ،-حددديث

الجساسة النبي -عليده الصدالة والسدالم -يرويده عدن تمديم ،فممدا يدروى عدن النبدي -عليده الصدالة والسدالم -لتمديم

الداري هذا الحديث فقط في صحيح مسلم ،وهذا الحديث كسابقيه يحتاج في شرحه إلى دروس ،قدال رسدول هللا -

صلى هللا عليه وسلم(( :-الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة)) ثالثاً ،هذا التكرار يوجدد فدي الصدحيح
أو ال يوجددد؟ ويددن الحفدداظ؟ مكددرر ثالث داً؟ التك درار هددذا ال يوجددد فددي مسددلم ،والمؤلددف -رحمدده هللا -قلددد النددووي فددي
التكرار وفي العزو ،إنما يوجد هذا التكرار في المسدتخرج ،مسدتخرج أبدي عواندة علدى صدحيح مسدلم ،بعدض النداس

يعتمد على المستخرجات ،نبي نطلع قليالً عما يحتاجه الحديث ،بعض المؤلفين يعتمد علدى المسدتخرجات ويعدزو
للكتددب األصددلية ،فهنددا اعتمددد علددى المسددتخرج وعددزي إلددى الكتدداب األصددلي ،وهددذا الددذين ينشدددون الدقددة فددي العددزو
والتأليف هنا مختل ،فالمؤلف -رحمده هللا تعدالى -قلدد الندووي فدي األربعدين ،واال فاألصدل أن التكدرار ال يوجدد فدي

مسلم ،فكيف نقول :رواه مسدلم؟ يوجدد فدي المسدتخرج علدى صدحيح مسدلم ،والمسدتخرج معدروف تعريفده ،الدذين لهدم

عنايددة بالسددنة ،يعرفددون معنددى االسددتخراج ،وهددو أن يعمددد اإلمددام أو الحددافظ إل دى كتد ٍ
داب مددن كتدداب السددنة األصددلية

فيخرج األحاديث من طريقه هو بأسانيده هو ،من غيدر طريدق صداحب الكتداب ،وبعدض المدؤلفين كدالبيهقي مدثالً،
الحميدددي فددي الجمددع بددين الصددحيحين ،ابددن األثيددر فددي جددامع األصددول ،ينقلددون عددن المسددتخرجات ويعددزون إلددى
األصول؛ لكدن هدذا ينبغدي أن يجتندب ،إذا أردت أن تعدزو لمسدلم ارجدع إلدى مسدلم ،وانقدل مدن مسدلم بدالحرف؛ ألن

الدذين يجددوزون الروايددة بددالمعنى وهددم الجمهدور ،قددالوا :تجددوز الراويددة مددن الحفدظ بددالمعنى ،أمددا مددن الكتددب المدونددة،
الحددديث المكتددوب ال تجددوز روايتهددا بددالمعنى؛ ألن الوصددول إلددى اللفددظ متيسددر ،يقددول الحددافظ الع ارقددي -رحمدده هللا

تعالى:-

واس د د د د د د د د د ددتخرجوا عل د د د د د د د د د ددى الص د د د د د د د د د ددحيح ك د د د د د د د د د ددأبي

عواند د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ٍدة ونحد د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددوه فاجتند د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددب

إذ خالف د د د د د د د د د د ددت لفظد د د د د د د د د د د داً ومعن د د د د د د د د د د ددى ربم د د د د د د د د د د ددا
عد د د د د د د د د د د د د ددزوك ألفد د د د د د د د د د د د د دداظ المتد د د د د د د د د د د د د ددون لهمد د د د د د د د د د د د د ددا
ً
خالف المستخرج الصحيح هنا ،فكيف أعزوه للصحيح؟ فدال بدد مدن الرجدوع إلدى المصددر الدذي يدراد النقدل

منه ،فالدقة والتحري أمر ال بد منه ،وال شك أن تكرار النصيحة ،وأنها هي الدين ألهميتها.
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((الدددين النصدديحة)) الدددين النصدديحة هددذا األسددلوب تعريددف جزئددي الجملددة يدددل علددى الحصددر ،يدددل علددى

الحصر ،فكأن النبي -عليه الصالة والسالم -حصر الدين بالنصيحة ،كما حصل نظيره في قوله -عليه الصدالة
والس ددالم(( :-الح ددج عرف ددة)) الح ددج عرف ددة فق ددط واال هن دداك أعم ددال غي ددر عرف ددة؟ ف ددي أعم ددال غي ددر عرفد دة(( ،ال دددين

النصدديحة)) فددي أعمددال غيددر النصدديحة واال مددا فددي أعمددال؟ فددي أعمددال غيددر النصدديحة؛ لكددن يمكددن حملدده علددى
 ،أقددول:

الحصددر الحقيقددي بدددالً مددن الحصددر اإلضددافي ،إذا قلنددا :أوالً :النصدديحة :فعيلددة مددن النصددح وهددو التخلددي
نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب ،وتقول :نصح زيد الثوب بالمنصحة ،يعني خاط الخرق الذي فدي الثدوب
باإلبرة ،اإلبرة هي المنصحة؛ فكأن الناصح يرقع هذه الخروق وهذه الفتوق فدي نفسده وفدي غيدره ،فدال شدك أن مدن

تدين بالدين فقد نصح نفسه.

(ال دددين النص دديحة) إذا قلن ددا :أن ال دددين ه ددو النص دديحة ،إذا جعلن ددا ال دددين بخص دداله م ددن اإلس ددالم واإليم ددان

واإلحسان هو النصيحة فيكون الدين على أسلوب الحصر في أسلوب المعاصرين نقول :الدين يسداوي النصديحة،

قصرت في بعض األعمال؟ إذاً اختلت النصيحة وتبعاً لذلك اختدل الددين ،واذا اختدل الددين فقدد اختلدت النصديحة،
إذاً الدين هو النصيحة ،نعم قد يفهم اإلنسان من النصيحة أندك تدرى علدى فدالن مخالفدة ،أثدر مخالفدة مدثالً تدذهب
تكلمه أنت في تصورك أن هذا شديء مدن الددين ،شديء مدن متطلبدات الددين صدحيح؛ لكدن أندت إذا تصدورت مدن
ٍ
جهة أخرى أن النصيحة إذا أخذتها بعمومها وشدمولها و(أن) هدذه جنسدية يددخل فيهدا جميدع الددين ،يعندي إذا فعدل

محظ ددور ،إذا فع ددل الش ددخ محظ ددور ه ددل حق ددق النص دديحة لنفس دده قب ددل غيد دره؟ م ددا حق ددق النص دديحة ،إذاً م ددا حق ددق
النصيحة ما حقق كمال الدين ،إذا ترك مأمور كذلك ،فإذا أردنا أن نقول :أن النصديحة بعمومهدا وشدمولها تسداوي
ددح فددي النصدديحة قدددح فددي الدددين ،مددن هددذه الحيثيددة يكددون الحصددر حقيقدي؛ لكددن إذا حملنددا النصدديحة
الدددين ،وأي قد ٍ
على معناها العرفي ،وهي بذل النصح للمنصدوح ،وحيدازة الحدظ لده ،قلندا :أن القصدر إضدافي ولديس بحقيقدي ،كمدا

في قوله -عليه الصالة والسالم(( :-الحج عرفدة)) إذا قلدت :الشداعر زيدد أو الشداعر حسدان ،هدذا حصدر إضدافي
ألن في شعراء آخرون كثر ،حصر إضافي ،وهنا إن حملت على معناها العرفدي وهدو إضدافي ،وان حملتهدا علدى

عمومها فهو حصر حقيقي.

(النصدديحة) ال يوجددد كلمددة واحدددة يعبددر بهددا عددن المقصددود ،عددن مقصددود الحددديث غيددر هددذه الكلمددة فهددي

جامعددة لجميددع خصددال الدددين ،وجميددع أندواع النصددح ،وجميددع المنصددوحين ،كمددا قددالوا :فددي الفددالح ،ال يوجددد شدديء

يجمع خيري الدنيا واةخرة مثل كلمة الفالح.

((الدين النصيحة ،الدين النصديحة ،الددين النصديحة)) قدالوا :يعندي الصدحابة ،كعدادتهم ،يبدادرون بالسدؤال

عمددا يشددكل علدديهم ،كثيددر مددن الندداس تجددد يمددر عليدده األمددر فددي غايدة األهميددة ،ويخفددى عليدده حقيقتدده مددا يفهددم ،وال

يستوضح؛ لكن لو كان هذا من أمور الدنيا ،مساهمة واال اشتراك في شيء ذهب يبحدث عدن حقيقدة األمدر ،وعدن
مددردوده ،وعددن نسددبة النجدداح ونسددبة ال دربح؛ لكددن يأتيدده األمددر مددن ديددن هللا فددي غايددة األهميددة يخصدده ومددع ذلددك ال
يبحث عن كيفية تطبيقه ،وهنا ليطبقوا مفاد الحديث قالوا :لمن يا رسول هللا؟ ألن التعميم قد ال يستوعبه كثير من

الناس ،فال بد من التحديد والتعيدين ،قدالوا :لمدن يدا رسدول هللا؟ وهدذا مدن حرصدهم علدى الخيدر ،قدال(( :هلل ولكتابده
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ولرسددوله وألئمددة المسددلمين وعددامتهم)) لخمسددة :هلل ،كيددف تنصددح هلل؟ اةن النصدديحة مردودهددا وفائدددتها للناصددح أو
للمنصدوح؟ العرفيدة فائدددتها للمنصدوح ،سدمعت أن زيدداً يريدد أن يبيددع داره بكدذا؟ تددذهب تنصدحه تقدول لدده :الددار مددا

تنباع وأنت ما أنت القي مثلده ،هدذا حيداز الحدظ لده للمنصدوح ،سدمعت أن زيدداً يريدد أن يدزوج بنتده مدن فاسدق مدن
فدداجر شددخ لدديس بكد ٍ
دفء لهددا ،ذهبددت تسدددي إليدده النصدديحة ،جدداءك يستشدديرك فأسددديت لدده النصدديحة ،الفائدددة

للمنصوح ،والعائد بالدرجة األولى للمنصوح؛ لكن إذا كانت النصيحة هلل؟ هللا -جل وعال -ليس بحاجة لمثل هذا،
عددالم نحمددل النصدديحة هلل -جددل وعددال-؟ وهددذه النصدديحة وان جدداءت فددي الددن

أنهددا هلل -جددل وعددال ،-إال أن

عائدددها للناصددح ،وهللا -جددل وعددال -غنددي الغنددى المطلددق عددن أفعددال عبدداده ،النص ديحة هلل :اعتقدداد أندده هددو الددرب

الخالق الرازق المدبر المحيدي المميدت ،واعتقداد أنده المسدتحق للعبدادة بجميدع أضدربها وصدنوفها ،وأنده ال يجدوز أن
يصرف شيء من أنواعها لغيره ،واعتقاد واثبات ما أثبته هللا -جل وعال -لنفسه من أسماء الجالل ونعوت الجمال

والكمدال مدن األسددماء الحسدنى والصددفات العليدا ،هدذه النصدديحة هلل -جدل وعددال ،-هدو أن يعبدد -جددل وعدال -علددى
ُ
ُ
ةةه ُم
م دراده ،إذاً هددذا النصدديحة حيددازة الحددظ للمنصددوح أو للناصددح؟ للناصددح {ُإ ين َ ُ
ةةن اُل ِمة ُةةل ُمن َ
اشة َةةتَرى مة َ
ين أَن ِف َسة ِ
َم َواَل ِهم}[( )111سورة التوبة] اشترى هل هذا مثل ما يشتري زيد العبد الفالني ليخدمه؟ ال ال ،اشتراه لنفسه ،فاهلل -
َوأ ُ
جل وعال -غني عن خلقده ،فهدذه حيدازة الحدظ للناصدح علدى أن يعبدد هللا -جدل وعدال -علدى ضدوء مدا شدرع ،وأن
يعتقددد فيدده االعتقدداد الصددحيح الموافددق للكتدداب والسددنة علددى ضددوء مددا جدداء عندده ،وأن يثبددت لدده مددا يليددق بجاللدده

وعظمته مما أثبته لنفسه.

النصيحة لكتاب هللا -جل وعال -وهدو القدرآن المحفدوظ بدين الددفتين مدن الزيدادة والنقصدان ،والنصديحة لده

ٍ
بأمر يعود للناصح ،بأن يعظم ،ويقد أر ،وال يهجدر ،وأن يعمدل بده وال يخدالف ،يقد أر علدى الوجده المدأمور بده ،يحفدظ،
ات ُفي صد ُ ُ
ِوتوا اُل ُعُل َم}[( )78سورة العنكبوت] وهو أيضداً نعتقدد أنده كدالم هللا ،وأن فضدله
ين أ ِ
ات َبُيَن ص
آي ص
ِِ
ور ايلذ َ
{ب ُل ِ َو َ
َ
على سائر الكدالم كفضدل هللا علدى خلقده ،وأن مدن قدام يقدرؤه كأنده يخاطدب هللا -جدل وعدال ،-فنقد أر القدرآن ،نحفدظ
القرآن ،نق أر القرآن على الوجه المأمور به بالتددبر والترتيدل بنيدة اإلفدادة واالسدتفادة ،بالعمدل بمدا جداء بده مدن أوامدر

وترك ما نهى عنه ،وهذا الكتاب شأنه عظيم ،وثواب قراءته جزيل مدن هللا -جدل وعدال ،-الحدرف بعشدر حسدنات،

يعنددي هددذا أقددل تقدددير ،هددذا أقددل تقدددير الحددرف بعشددر حسددنات إلددى سددبعمائة ضددعف ،إلددى أضددعاف كثي درة ،وهللا
يضاعف لمن يشاء ،بحسب ما يقر في القلب من تعظيم لحرمات هللا -جل وعال -وحددوده واإلخدال

والمتابعدة

بقدددر هددذا يددؤجر اإلنسددان ،ولسددنا بحاجددة إلددى بيددان فضددل القدرآن ،وفضددل تددالوة القدرآن ،وحفددظ القدرآن وتعلددم القدرآن
وتعليم القرآن هذه نصوصها مستفيضة ال تخفى على طالب علم.

(ولكتاب دده ولرس ددوله -علي دده الص ددالة والس ددالم )-الرس ددول النب ددي المص ددطفى اإلم ددام الق دددوة المجتب ددى -علي دده

الصالة والسالم ،-تكون النصيحة له بتعظيمه وتوقيره وتعزيره واالقتداء به واالئتساء به واالئتمار بأوامره واجتناب
ما نهى عنه مبلغاً عن ربه -جل وعال ،-المقصود أن النصيحة له اتخداذه قددوة فدي كدل مدا أمدر بده ،اجتنداب كدل

ما نهى عنه وفعل جميع ما فعله على مراده وعلى هيئته وكيفيتده ،كمدا سديأتي فدي حدديث(( :صدلوا كمدا رأيتمدوني
ُ ُ
ُ
ِس َةوصم َح َسةَن ص}[( )11سدورة األحدزاب] نعدم هدو األسدوة
أصلي)) ((خذوا عني مناسدككم)) {َلَق ُد َهللا َ
ان َل ِك ُةم فةي َر ِسةول ي أ ُ
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وهددو القدددوة ،ومددن تعظيمدده تعظدديم سددنته -عليدده الصددالة والس دالم ،-واالنتصددار لسددنته وتعلدديم سددنته ،وتعلددم السددنة

وتعليم السنة والعمدل بهدا والدذب عنهدا والدرد علدى كدل مدن يتطداول عليهدا ،وقدد كثدروا فدي هدذه األزمدان المتدأخرة ال
كثرهم هللا( ،ولرسوله) وال يتم االقتداء به واالئتساء به إال بإدامة النظر في سنته ،وفي سيرته ،وفي شمائله -عليه

الصالة والسالم ،-وفي خصائصه ،وفي معجزاته ودالئل نبوته -عليه الصالة والسالم ،-كثير من الناس ال يجد
في قلبه من التعظيم للنبي -عليه الصدالة والسدالم -مدا ينبغدي أن يوجدد ،وسدبب هدذا البعدد عدن السدنة ،البعدد عدن
السنة ،البعد عن دراسة السيرة والمواقف منه -عليه الصالة والسالم ،-المواقف المشرفة في حياته -عليه الصالة

والسالم ،-ومع هذا ،ومع ما جاء في تعظيمه وتوقيره إال أنه ال يجوز بحال أن يصرف له حق مدن حقدوق هللا -
جددل وعددال ،-فددال إفدراط وال تفدريط ،ال يجددوز أن نغلددو بدده -عليدده الصددالة والسددالم ،-أو نبددال فددي رفددع مقامدده عددن

المكانة التي أنزله هللا -جل وعال -إياها ،وهو سيد البشر ،وأفضل الخلدق ،وامدام المتقدين ،وقائدد الغدر المحجلدين،

مناقبه -عليه الصالة والسالم -وشمائله ومعجزاته ودالئل نبوته كثيرة جداً ،علينا أن نعنى بها؛ لكدن ال يجدوز أن
نصددرف لدده شدديئاً مددن حقددوق هللا -جددل وعددال((-وألئمددة المسددلمين)) أكثددر العلمدداء علددى أن الم دراد باألئمددة ال دوالة،
الحكددام ،ومددنهم مددن يددرى أن المدراد بأئمددة المسددلمين العلمدداء ،وال يمنددع أن يدراد الحكددام والعلمدداء؛ ألنهددم كلهددم أئمددة،
وكلهددم أهددل أمد ٍدر ونهددي ،فنصددح األئمددة الددذين هددم الحكددام يكددون بطدداعتهم واالنط دواء تحددت ل دواءهم ،والجهدداد تحددت

رايتهم ،والصالة خلفهم ،والدعاء لهم ،وبذل النصح لهدم ،بدذل النصدح لهدم ،يددخل دخدول أولدي مدن بداب النصديحة
لهددم؛ لكددن باألسددلوب الددذي يحقدق الهدددف وال يترتددب عليدده أثددر سددلبي؛ ألن األئمددة ليسدوا بمعصددومين يحصددل مددنهم
مخالفات كما يحصل مدن غيدرهم ،يقدع مدنهم المنكدرات كمدا يقدع مدن غيدرهم ،والمطالبدة باإلنكدار عامدة(( ،مدن رأى

منكم منك اًر فليغيره بيدده ،فدإن لدم يسدتطيع فبلسدانه)) ينكدر علدى كدل أحدد يرتكدب منكدر لكدن باألسدلوب الدذي يحقدق
الغرض ،يزيل المنكر ،وال يترتدب عليده منكدر أعظدم منده ،يعندي إذا أردت أن تنكدر منكدر ترتدب عليده منكدر أعظدم
منه أفسدت أكثر مما أصلحت ،فعليك أن تسلك األساليب المجدية النافعة ،تقول :وهللا ما لي قدرة أنصح الكبدار،
أنددا ليسددت لددي وسدديلة إلددى الوصددول إلدديهم ،بل د مددن فوقددك ،ومددن فوقددك يبل د مددن فوقدده ،ومددن فوقدده يصددل إلدديهم

وينصحهم ،يبذل لهم النصيحة ،قد يقول قائل :بعض المنكرات ميئوس منها إيش أنصح وبعدين ثم ماذا؟ نصحنا

نصددحنا ،نقددول :يددا أخددي ال تسددتعجل النتددائج ،النتددائج ليسددت بيدددك ،أنددت مددأمور باإلنكددار ،تسددتطيع تنكددر بيدددك ال
بأس هذا األصل ،إن لم تستطع بلسانك ،لم تستطع بقلبك ،هللا -جل وعال -ال يكلف نفساً إال وسعها ،تقول :هذا
المنكر من سنين والناس يطالبون بتغييره ما تغير ،النتائج ليست بيدك ،عليك بذل السبب أنت أمدرت بدأمر ائتمدر
به ،ليس لك ما وراء هذا األمر ،والغيرة مطلوبة من المسلم ،ودليل على صدق إيمانه ،والذي ال يغار علدى حددود

هللا ومحارم هللا هذا يخشى عليه ،الذي ال ينكر المنكدر وال بقلبده هدذا لديس وراء ذلدك مدن اإليمدان شديء ،فالدذي ال

يغار هذا يخشى عليه ،طيب الدذي يغدار بقددر المطلدوب مدن الغيدرة ،يعندي هدل الددين يدأتي بمثدل أن تدرى شدخ

سكران فتضرب رأسه بخشبة حتى يموت؟ تقول :باعثه الغيرة ،قد يكون باعثه الغيرة؛ لكن وش اإلنكار هذا؟ غيرة
مذمومة؛ ألن الخالئق والصفات والشمائل التي طلبها الشرع ال تخلو من طرفين ووسط ،إفدراط وتفدريط ،وديدن هللا
-جددل وعددال -فددي الوسددط ،فددال إف دراط وال تفدريط ،وعلينددا أن ننكددر ،وعلينددا أن ننصددح؛ لكددن باألسددلوب الددذي يحقددق
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الهدف ،وال يترتب عليده مفسددة أعظدم ،بدالرفق ،بداللين ،هللا رفيدق يحدب الرفدق ،يحتداج إلدى مثدل هدذا ،بلدين ولطدف
ورفددق ،وهددذا علددى كافددة المسددتويات ،اللددين والرفددق هددو المددؤثر ،أمددا المنازعددة والمشدداحنة والمحددادة والكددالم القبدديح
والبذيء والخصومات ورفع األصوات هذه ال تجدي شيئاً.

نعدم ولدي األمدر الدذي بيدده التغييدر باليدد ،نعدم يددأطر النداس أطد اًر علدى الحدق إذا لدم يمتثلدوا بكالمده ،يددأطر

الناس على الحق ،ويمنعهم من ارتكاب المحرمات ،يأطرهم علدى فعدل الواجبدات ،لكدن آحداد النداس لديس لده ذلدك،

إنما غايته أن يبذل النصيحة ،وال يقصر في هذا الباب ،وال ييأس وال يقنط ،بل عليه أن يمتثل ما أمر به والنتائج
بيد هللا -جل وعال ،-يبذل السبب والمسببات بيد المسبب -جل وعال.-

اء كان األئمة الحكدام
((وألئمة المسلمين)) هذا بالنسبة للحكام ،أيضاً ين أهل العلم في هذه المسألة سو ً
أو العلماء ،أيضاً العلماء قد أدرجوا في هذا من تمام نصحهم أخدذ العلدم عدنهم ،وتعظديمهم وتقدديرهم وتدوقيرهم فدي
حدود ما أمر هللا به ورسوله ،واستفتاءهم وعدم تنقصهم والحط من شأنهم وقدرهم ،ولو أخطأ ،يعني في معصدوم،

الخطددأ مددن تمددام النصدديحة أن تبددين لدده باألسددلوب المناسددب ،مددا تقددول يددا شدديخ :أخطددأت ،فض دالً عددن كونددك فددي

المجددالس تقددول :أخطددأ فددالن ،وأنددت مددا قدددمت لدده كلمددة ،مددا تواجدده تقددول لدده :يددا شدديخ أخطددأت ،هددذا األسددلوب ال
يناسب ،تسأله على سبيل االستفهام ،يا شيخ ما حكم كذا؟ إذا أجابك بما نقدل إليدك عنده مدن خطدأ تقدول :لدو كدان

يعن ددي المس ددألة ك ددذا ،أال يفه ددم م ددن قول دده -ج ددل وع ددال -ك ددذا؟ أال يفه ددم م ددن الح ددديث ك ددذا؟ باألس ددلوب ال ددذي يحق ددق
المصددلحة ،ومددع األسددف الشددديد أندده يوجددد فددي المجددالس ومددن بددين طددالب العلددم الكددالم ال يصددل إلددى المنتقددد مددع

األسددف الشددديد ،ينتشددر بددين النداس والمنتقددد مددا دري ،ال سدديما إذا كددان الكددالم فددي األئمددة المقتدددى بهددم أهددل العلددم
والعمل الذي يسعى أعداء اإلسالم إلسقاطهم ،وتنزيل قدرهم ،فنفقد القدوات ،يعندي إذا خسدرنا الكبدار مداذا نكسدب؟

فيمن نقتدي ،إذا خسرنا العلماء أهل العلم والعمل ،والعدو يفرح بمثل هذا ،في تضييع الناس ،فدإذا كدان أهدل العلدم
يفتون بأنه يحرم البقاء في ٍ
بلد ليس فيه عالم يوجه الناس ويفتي الناس وينصح الناس ،فكيف إذا وجد علماء لكن

وجودهم مثل عدمهم أسقطوا على اصطالح بعض الناس؟ هذه كارثة ،وما أوتي المسلمون في أقطار األرض إال

بهددذه الطريقددة ،نعددم علينددا أن نعتقددد جددازمين أنهددم ليس دوا بمعصددومين ،يحصددل مددنهم الخطددأ ،يحصددل مددنهم الزلددل،
تحصل الهفوات ،ليسوا بمعصومين؛ لكن إيش المانع أنه يناقش ،يناقش من أخطأ ،من تمام النصيحة أن يناقش،

وأيضاً يؤكد أهل العلم شراح الحديث في هذه المسدألة أن ال يغدروا بالثنداء الكداذب ،اإلمدام الفاعدل الددارس العالمدة
شدديخ اإلسددالم مفتددي األنددام مفتددي الفددرق وبعدددين؟ تجددده مددا يصددل وال إلددى مرتبددة عددالم ،هددو طالددب علددم مددا زال ،ثددم
تضفى عليه هذه األلقاب وهذه األوصاف ثم يغتدر بنفسده يصديبه شديء فيهلدك ،يغتدر بده النداس فيضدلوا ،وقدد أمدر

النبي -عليده الصدالة والسدالم -أن نندزل النداس مندازلهم ،فدال إفدراط وال تفدريط ،نعدم مدن أهدل العلدم مدن أهدل الخيدر
من أهل الفضل ،من أهل الصالح ،فال نذمهم ونبين مثالبهم أمام العامة ،وال نغلو بهم ونمدحهم أكثدر مدن واقعهدم

فنغرر بهم.

((وعددامتهم)) وعامددة المسددلمين المدراد مددن سددوى مددن ذكددر هدؤالء تبددذل لهددم النصدديحة ،يوجهددون ،يسددددون،

يبين لهم ما يحتاجون من أحكام في العبادات ،في المعامالت ،في األمور التي يحتاجونهدا ،وهدذا مدن نصديحتهم،
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بينددت لدده باألسددلوب المناسددب ،إذا استشددارك فددي أمد ٍدر مددن أمددوره الخاصددة تمحضدده

النصيحة ،وتحب له ما تحب لنفسك(( ،ال يؤمن أحدكم حتدى يحدب ألخيده مدا يحدب لنفسده)) هنداك مسدائل جزئيدة

قد تحب لفالن ما ال تحبه لنفسك ،وقد تنصح فالناً نظ اًر لمصلحة العامدة ،وان كدان لديس فدي مصدلحته الخاصدة،

مثال ذلك شخ

جداءك شدخ

مدن زمالئدك أو مدن طالبدك ،يقدول :أندا وهللا رشدحت للوظيفدة الفالنيدة ،ورشدحت

للقضاء ،الفرار من القضاء التحذير من القضاء ،القضاء مزلة قدم هذا ثابت ومعروف مسألة هذه األمة؛ لكدن إذا

دعداك شددخ

أنددت ال ترضددى القضدداء بنفسددك ،فهددل تقددول :أنددا مددا أرضددى القضدداء لنفسددي ال أرضدداه لددك ،واألمددة

مضطرة إلى وجود قضاة؟ هنا نرجح المصلحة العامة فنقول :ال يا أخي هذا يتعدين هدذا ال بدد منده ،إن لدم يقدم بده

دفء لدذلك فدال
أنت وأمثالك من يقوم به؟ إذا كان
كفء لدذلك تقددم المصدلحة العامدة علدى مصدلحته ،إذا لدم يكدن ك ً
ً
تقدم مصلحته على مصلحة العامدة ،لدو جداء شدخ فدرح وعينتده بالقضداء ،ديدن ودنيدا ،وتدرى مصدلحة األمدة ال
يتدولى مثدل هددذا تمحضده النصديحة ،يددا أخدي السددلف ضدربوا علدى القضدداء مدا قبلدوا ،أئمدة اإلسدالم كلهددم هربدوا مددن

القضاء وتركوا القضاء ،فالنصيحة قد تختلف من شخ ٍ إلى آخر ،فهذا ينصح بالقضاء وهذا يحذر من القضداء
نظ اًر للمصلحة العامة ،فهذا أيضاً وان كان فيه من جهة عدم نصح له إال أن في نصدح للعامدة ،لعامدة المسدلمين

كفء لذلك.
ولأئمة بكاملها ،وهو أيضاً نصح له إذا لم يكن
ً
والحديث الكالم فيه يطول جدداً؛ ألنده يمكدن أن يندتظم جميدع األبدواب أيضداً ،يمكدن إدخدال جميدع األبدواب

تحت حديث (الدين النصيحة) ألن الدين يشمل خصال الدين كلها ،اإلسدالم واإليمدان واإلحسدان ،يشدمل األعمدال

الظاهرة والباطنة ،يشمل ما يتعلق بالخالق وما يتعلق بالمخلوق ،المقصود أن فيه مدن العمدوم والشدمول مدا يجعلندا
نقتصر على هذا القدر ،وهللا أعلم.

وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

