
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (6مقدمة سنن ابن ماجه )شرح: 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ذكرردا يدأ دحدد الددرو  دن الءلمدا  يقولدون: يخيدر  ،حول ابتددا  السدالم بدالتركير -رحمه هللا-هذا كالم البن القيم 

 الحأ، وعريرا دره بالرسبة للميت يقال لهم: السالم عليكم دار قوم مؤمرين. يأ تءريفه وتركيره يأ سالم على
 سددالم :يتقددول ؟المءريددة بلفدد  وجوابدده الركددر  بلفدد  السددالم ابتدددا  يددأ الحكمددة مددا: -رحمدده هللا-هرددا يقددول ابددن القدديم 

 الركدر  اختصدا  لثاريدةوا ،هدذه إحدداهما ،لمسدللتين تضمنم سؤال يهذايقول:  ؟السالم وعليك :الراد ييقول ،عليكم
 يدددأ والتركيدددر التءريددد  مواقددد  إليددده ترجددد  رمهدددده دصددد  بدددذكر امدددعره والجدددوا  ،بآخرهدددا والمءريدددة المكاتبدددة بابتددددا 
 بتددا اال علدى مريوعدة إمدا بدالركر  يدلتون  إرمدا والطلد  الددعا  دلفاظ يأ وهم ،وطل  دعا  السالم دن وهو ،السالم

 الددعا  ويدأ ،عليده الددعا  يدأ هدذا ،له خيبة :الثارأ ومن ،له وي ولهم: ق األول يمن ،المصدر على مرصوبة دو
 .الدعا  دلفاظ سائرت جا  كما الركر  بلف  ،عليكم سالم :يجا  ،ومسر  وكرامة ،ورعيا   سقيا   :له

 هللا سددقاك :مجددر   جددر   وخيبددة ورعيددا   سددقيا   دن تددر   دال بالفءدد  الرطدد  مجددر   جددرت األلفدداظ هددذه دن ذلددك وسددر
 جددار   هددو الددذ  اللفدد  يجءلددوا دن يدلحبوا ركددر  والفءدد  ،هللا سددلمك مجددر   جدار   عليددك سددالم وكددذلك ، وخيبددك،ورعداك
 وهدو ،وحكمتده سدره به يءرف دصال   ديضا   يرذكر الراد جار  يأ السالم تءري  ودما ،مثله ركر  مره وكالبدل مجراه
 :يوائد درب  تضمرت السالم اسم على دخلت إذا والالم األل  دن

 .تقريره تقدم كما دسمائه من المءرف السالم ألن ؛تءالى هللا بذكر اإلشءار :حدهاد
 تءرضدت يقدد دسدمائه مدن اسدما   ذكدرت متدى ألردك ؛عليده للمسدلم مرده السدالمة مءرى بطل  إشءارها :الثارية الفائد 
 .سماال ذلك مره اشت  الذ  المءرى تحصي  إلى به وتوسلت ،به

 .المواض  بءض يأ والشمولمضمورها  يأ الءموم مءرى يلحقها والالم  األل إن :الثالثة الفائد 

 هددو نلمدد الثددو  ودعطرددأ ،المددا  واسددقرأ ،الكتددا  ردداولرأ :تقددول كمددا المءددين إلددى اإلشددار  مقددام تقددوم درهددا :الرابءددة
 .اإلشار  مءرى مؤدية يهأ ،هذا قولك عن بها تستغرأ يإرك ،يديك بين حاضر

ذا  مثد  الدرد مدن مقصوده دن على للداللة متضمن بالتءري  السالم وعليك :الراد يقول ألرب ا الفوائد هذه عريت وا 
 مركدرا   بدالرد دتدى يلدو ،عليدك وواق  عليك مردود لأ طلبته الذ  السالم ذلك :قال يكلره ،بءيره وهو بهالذ  ابتدئ 

ن المءرف ألن ؛بذلك إشءار ييه يكن لم  .المركر بخالف واحد شأ  يهو لفظه واتحد ذكره تءدد وا 
ت ركر  صارت يءرأ دن الركر  إذا دعيدت مءرية صارت هأ عين المذكور سابقا ، ودما بالرسبة إلى الركر  إذا دعيد

 غير المذكور  سابقا ... 
 يإردده ((يسددرين عسددر يغلدد  لددن)) -صددلى هللا عليدده وسددلم- الربددأ قددول مءرددى يهددم هددذا يهددم ومددنبخددالف المركددر، 

ن يالءسدر [( سدور  الشدر 6-5)] ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًرا *  َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا} تءدالى قوله إلى دشار  مدرتين تكدرر وا 



 ويسدر ،قبلده يسدر ،بيسدرين محفدوف يالءسدر ،يسدران يهو الركر  بلف  تكرر واليسر ،واحد يهو المءرية بلف  يتكرر
 .يسرين عسر يغل  يلن ،بءده

دخرجه ابن مردويه من حديث جابر مريوعا  بسرد ضءي ، ودخرجه عسر يسرين((  ))لن يغل الحديث الذ  ذكره 
وسدرده ضدءي  ديضدا ، دخرجده عبدد  ،سءيد بن مرصور وعبد الرزاق يأ تفسيره وابن جرير من حدديث ابدن مسدءود

وهدو صدحيإ إلدى الحسدن، وقدد رو  مدن  ،عدن الحسدن مرسدال   كوالطبدر  والحداكم يدأ المسدتدر الرزاق يدأ التفسدير 
ن لدم يكدن دصد   طرق دخر  موقويا  ومرسال ، ولءله بهدذه الطدرق دو جميد  هدذه الطدرق تددل علدى دن لده دصدال ، وا 

 لكن له دص  ما دام له طرق متءدد . ،يص  إلى درجة الصحة
ْا }َقراُل   ؟دو سالم المالئكدة -عليه السالم-رءم قد يقول قائ : ديهما دبلغ سالم إبراهيم  ،يأ كالم كثير حول السالم

هدو ريد  السدالم وهدم رصدبوه، والمريدوف محدض يدأ االسدمية، واالسدم يددل علدى  [( سدور  هدود66)] َساَلًما َقاَل َساَلٌم 
الثبدددوت والددددوام، والمرصدددو  قدددائم مقدددام يءلددده، مصددددر مؤكدددد لفءلددده يهدددو قدددائم مقامددده، والفءددد  يددددل علدددى التجددددد 

 .ةسالم المالئكوالحدوث، ولذا قال ده  الءلم: إن سالم إبراهيم دبلغ من 
 درك :يالجوا ، سالمه وري  -المالئكة– إبراهيم ضي  سالم رص  يأ السر وهو الءاشر السؤال ودما"هرا يقول: 

 ،سدالما   عليك سلمرا على يدل السالم رص  ألن ؛يءلية جملة تضمن المالئكة سالم دن ييه الرحا  قول عريت قد
 علددى تدددل سددميةاال والجملددة ،علدديكم سددالم المءرددى دن علددى يدددل ريءدده ألن ؛اسددمية جملددة تضددمن إبددراهيم وسددالم
 مدن لده وكدان ،عليده سدالمهم مدن دكمد  علديهم سدالمه يكدان ،والتجددد الحددوث علدى تددل والفءليدة ،والتقرر الثبوت
 مدددن بلحسدددن حيددداهم إذ الفضددد  مقدددام وهدددو -عليددده الصدددال  والسدددالم وعلدددى ربيردددا- بمرصدددبه يليددد  مدددا الدددرد مقامدددات
 ا.قالو  ما ريرتق هذا ،تحيتهم
 مفءددوليصدار  سدالما   :قولده يرصد  المالئكدة سدالم حكايدة يقصدد لدم درده وهدو ،هدذا مدن دحسدن جدوا  ييده وعردد 
 ،الجمدد  بده تحكددأ إرمدا القددول يدإن ،ذلددك ورحدو وصددوابا   سددادا   :وقددالوا ،سدالما   قددوال   :قدالوا :قيدد  كلرده ،المفددرد القدول
 .به المفءول ارتصا  به مرصو  ب  ،به محكيا   يكون  يال المفرد ودما
ُُ َن َقراُل ا َسراَلًما  :تءدالى قوله هذا ومن ِِ َذا َخاَطَبُهُم اْلَجرا  اللفد  هدذا قدالوا درهدم المدراد لدي  [( سدور  الفرقدان66)] }َ اِ 
رما ،المرصو  المفرد  السالم مءرى يؤد  ألره سالما   القول وسمأ ،وصوابا   سدادا   مث  ،سالما   قوال   :قالوا مءراه وا 

 .ستئرا اال وحصول الوحشة ري  من ويتضمره

 :لقددال الحكايددة قصددد ولددوال ،بددالقول محكيددا   ،بتدددا باال مريوعددا   لفظدده علددى بدده يددلتى ،سددالمه لفدد  إبددراهيم عددن وحكددى
 يدأ الكالمدين بدين الفدرق  مدن يحصد  ،إال لدي  الحكايدة يءلدى مريوعدا   كدان إذا القدول بءد ما ألن ؛بالرص  سالما  
 اإلسدالم دين من عليكم سالم :قوله دن وهو ،جدا   لطي  مءرى إلى إشار  ذلك هورصب ،وريءه هيمإبرا  سالم حكاية
 ليحصدد  قولدده لرددا يحكددى ،باتباعهددا هللارددا دمر  التددأ إبددراهيم ملددة مددن ودردده ،األربيددا  ودبددأ ،الحرفددا  إمددام عددن المتلقددى
رمدا دضديايه قدول يحدك   ولدم ،له واإلتباف به اإلقتدا   ،-دعلدم وهللا-والكيفيدة  التفصدي  دون  لجملدةا علدى بده دخبدر وا 
 ".دقواهما لك يظهرعائ   غير بميزان قبله والذ  الجوا  هذا يزن 

 ِذا يسأل عن حكم صالة النافُة عُى السيارة في الحضر؟



يفءدد  ذلددك يددأ  ديرمددا توجهددت بدده يددأ السددفر، وال ،كددان يصددلأ الرايلددة علددى دابتدده -عليدده الصددال  والسددالم-الربددأ 
ويترف  الرف  المطل  على الراحلدة، وال يفءد  ذلدك يدأ الفريضدة، ودمدا بالرسدبة للحضدر  الرايلة، يوتر على الفريضة

اإلرسان قد يخرج من بيته ليقضأ غرضا  لده  ،السياراتيأ يأ األوقات الضائءة يأ مث  هذه األيام التأ رءيشها 
يقدرد، يقدرد مدن محفوظده، دو  لة دن يستم  دوييمكث رص  ساعة دو دكثر دو دق ، يلقول األولى يأ مث  هذه الحا

ذا احتاج إلدى الركدوف دو السدجود ال سديما إذا كدان هدو القائدد  يستم  من المسج  وال يصلأ ألن الصال  تشغله، وا 
الدابة تسير برفسها، واصدطدامها بغيرهدا مدلمون بخدالف السديارات التدأ  ،يقد يشغله ذلك عن القياد  بخالف الدابة

-رة دو يسر  دضرت بصاحبها، هذا من حيث المءرى، دما من حيث الثبوت وعدمه يلم يثبت عرده إذا ارحريت يم
ن كان در  يمي  إلى جوازه، وجوازه إذا كان الضرر  ،دره صلى على الدابة يأ الحضر -عليه الصال  والسالم وا 

ؤثر يأ مث  هذا؛ ألره ال من دن يضي  الوقت سد  يال در  مارءا  مره؛ ألن السفر لي  بوص  ميبدال   ،ملمون 
إن شددا  هللا -ال جمدد  وال قصددر، رخصددة مددن رخدد  السددفر لددم يددربي بدده، يددال در  مددا يمردد  يترتدد  عليدده رخصددة، 

 لكن م  دمن الضرر عليه دو على غيره. ،من الصال  على السيار  يأ الحضر -تءالى
 طالب:.......

 .د شديال ما يلزم، ما يلزم استقبال القبلة؛ ألن هذا ييه مشقة 
 سم.

  صُى هللا  سُم عُى نبينا محمد  عُى آله  صحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين
  زدنا عُمًا يا رب العالمين. ، انفعنا بما عُمتنا ،الُهم اغفر لنا  لشيخنا  لُسامعين، الُهم عُمنا ما ينفعنا

 :-تعالى رحمه هللا-ن ماجه قال اإلمام الحافظ أب  عبد هللا محمد بن يزيد القز يني المعر ف باب
 المهديين الراشدين الخُفاء سنة اتباع :باب
 برن هللا عبرد حردثناقرال:  مسرُم برن ال ليرد حردثناقرال:  الدمشرقي ذكر ان برن بشرير برن أحمرد برن هللا عبد حدثنا
 افينر قرام :يقر ل سرارية برن العربرا  سرمع  :قرال المطراع أبي بن يحيى حدثنيقال:  -يعني ابن زبر- العالء
 ،العير ن  منهرا  ذرفر  ،القُ ب منها  جُ  ،بُيغة م عظة ف عظنا ي م ذا  -صُى هللا عُيه  سُم- هللا رس ل
ن ، الطاعرة  السمع ،هللا بتق ى  عُيكم)) :فقال ،بعهد إلينا فاعهد ،م دع م عظة  عظتنا هللا رس ل يا :فقيل   ا 
 عضرر ا ،المهررديين الراشرردين الخُفرراء  سررنة تيبسررن فعُرريكم ،شررديداً  اختالفرراً  بعررد  مررن  سررتر ن  ،حبشررياً  عبررداً 
ياكم ،بالن اجذ عُيها  .((ضاللة بدعة كل فإن ،المحدثا   األم ر  ا 
سررح منصر ر بررن بشررر بررن عيلاإسررم حردثنا  عررن مهررد  بررن الرررحمن عبررد حردثنا :قرراا السرر اق إبررراِيم بررن قا ا 
 سرارية برن العربرا  معسر أنره السرُمي عمرر  برن الررحمن عبرد عرن حبيرب برن ضرمرة عرن صالح بن معا ية
 يرا :فقُنرا ،القُر ب منهرا   جُر  ،العير ن  منها ذرف  م عظة -صُى هللا عُيه  سُم- هللا رس ل  عظنا :يق ل
را ليُهرا البيضراء عُرى ترركتكم قرد)) :قرال ؟إلينرا تعهرد فمراذا ،مر دع لم عظة ِذه إن هللا رس ل  يزير  ا ،كنهاِر
 الخُفرراء  سررنة سررنتي مررن عرررفتم بمررا فعُرريكم ،كثيررراً  تالفرراً اخ فسرريرى  مررنكم يعرر  مررن ،ِالرر  إا بعررد  عنهررا

ن بالطاعرة  عُريكم ،بالن اجرذ عُيهرا عضر ا ،المهرديين الراشدين  األنر  كالجمرل المرممن فإنمرا ،حبشرياً  عبرداً   ا 
 .((انقاد قيد حيثما



 برن الردخ عرن يزيرد برن ثر ر حردثناقرال:  المسرمعي الصرباح برن المُر  عبرد حردثناقرال:  حكريم برن يحيرى حدثنا
 -صُى هللا عُيه  سرُم- هللا رس ل بنا صُى" :قال سارية بن العربا  عن عمر  بن الرحمن عبد عن معدان
 ".نح ه فذكر ..بُيغة م عظة ف عظنا ب جهه عُينا أقبل ثم ،الصبح صالة

دمدا  ،ينربيردا محمدد وعلدى  لده وصدحبه دجمءد ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسدوله ،الحمد هلل ر  الءالمين
 بءد:

 : -رحمه هللا تءالى-ييقول المؤل  
 المهديين الراشدين الخُفاء سنة اتباع :باب

ودمددر باتبدداف  ،علددى الجدداد  -عليدده الصددال  والسددالم-والخلفددا  الراشدددون هددم األربءددة المهددديون الددذين تددركهم الربددأ 
حكمهددم مددن مشددى علددى طددريقتهم وهددم دبددو بكددر وعمددر وعثمددان وعلددأ، وهدد  يكددون يددأ  ،واالقتدددا  بهددديهم ،سددرتهم

وجادتهم ولم يحد عن الصوا  كءمر بن عبدد الءزيدز؟ ييقدول جمد  مدن دهد  الءلدم: هدو خدام  الخلفدا  الراشددين، 
دو يقتصدر الددر  علدديهم كمددا هددو قددول عامددة دهدد  الءلددم درهددم ال يقددا  علدديهم غيددرهم، يلددي  يءدد  دحددد سددرة متبءددة 

ودحدراهم بده دبدو بكدر وعمدر، يقدد جدا   ،اشددين المهدديين، ودوالهدم بدذلكيءم  بها إال مدا كدان مدن هدؤال  الخلفدا  الر 
-يءملهم سدرة، واتبداف سدرة األربءدة مؤيدد بدالر  الصدحيإ عدن الربدأ  ))اقتدوا بالذين من بءد (( :مما يخصهما

 .-عليه الصال  والسالم
ييهددا قددول ألبددأ بكددر دو ووجددد  ،-عليدده الصددال  والسددالم-لددو لددم يوجددد يددأ المسددللة ردد  عددن الربددأ  ..،لددو اختلدد 

عمر دو عثمان دو علأ مما لم يخال  ييه، هذا ال إشكال ييه، ال إشكال يأ كوره سدرة متبءدة بدالر  حتدى عردد 
ذا خولد  الواحدد مدن الخلفدا  إن قول الصحابأ  :من يقول لي  بحجة، إرما يقصد بذلك غير الخلفا  الراشددين، وا 

قددول غيددره، قددد يرقدد  عددن الخلفددا  الراشدددين دو عددن بءضددهم قددول يددأ الراشدددين مددن قبدد  غيددره يددإن قولدده مقدددم علددى 
يمدثال  القدول بوجدو  إخدراج الرسدا  لصدال  الءيدد ييده الدر  المريدوف قدول دم  ،ويكون الجمهور على خاليه ،مسللة

 ،ودعدددو  المسدددلمين ،عطيدددة: "دمرردددا دن رخدددرج الءواتددد  والحددديض وذوات الخددددور إلدددى صدددال  الءيدددد، يشدددهدن الخيدددر
وهددو  ،ل الحدديض المصددلى" هددذا ييدده ردد  مريددوف، والقددول بددالوجو  تبءددا  لهددذا الددر  قددال بدده بءددض الءلمددا ويءتددز 

علدى دن هدذا الخدروج لصدال  الءيدد بالرسدبة لهدؤال  الرسدو  علدى  والجمهدور ،وعليه عملهم ،اختيار الخلفا  الراشدين
وال الصدال   رج مدن بيتهدا ألجد  الصدال سبي  االستحبا  ال على سبي  الوجو ؛ ألن المرد  ال يج  عليها دن تخد

المفروضة يضال  عن الصلوات المختل  ييها كصال  الءيد، يلماذا قال جمهور دهد  الءلدم بدلن األمدر لالسدتحبا  
يرقددول: لءدد  الثابددت عددن  ؟وعليدده يدددل األمددر الددذ  جددا  يددأ الخبددر ،وقددد قددال بددالوجو  جمدد  مددرهم الخلفددا  األربءددة

كمدا صدرف األمدر الثابدت عدن  ،روج لصال  الءيد، ييصرف عن الوجو  إلى االستحبا هؤال  الخلفا  األمر بالخ
 ،دن يخال  األئمدة قدول الخلفدا  الراشددين الدذين دمرردا باتبداف سدرتهمذا ال يمكن ول ،-عليه الصال  والسالم-الربأ 

مدن  -الصدال  والسدالم عليده-يمدا دام صدريوا دمدر الربدأ  ،-عليده الصدال  والسدالم-ومن ورا  ذلك كله دمر الربأ 
 ،الوجددو  إلددى االسددتحبا  يددان يصددريوا قددول الخلفددا  الراشدددين ال سدديما ودرهددم الثابددت عددرهم هددو األمددر بدداإلخراج

 ،زوجداتهم وبرداتهمويدلمرون دزواجهدن دن يخرجدوا  ،يدلمرون الرسدا  ،ودرهم يلمرون الرا  بالخروج إلى صدال  الءيدد
الخلفدا  الراشددين يءردأ مدن بدا  دولدى؛ ألن الدر  ثابدت عدن الربدأ يإذا صرف الر  المريوف يان يصرف قول 



دم الحددديث كلهددم ويددأ المسددللة حددديث مريددوف ق دددقددو ، ولددذا لددو ورد قددول للخلفددا  األربءددة  -عليدده الصددال  والسددالم-
ا ظدن مخالفدة لمددوي   ،المريدوف، يءلدى هدذا ال يسدتدرك علدى األئمددة يدأ عددم دخدذهم بمدا يرسد  إلددى الخلفدا  الراشددين

 غاية ما هرالك درهم دولوا قول الخلفا  الراشدين كما دولوا الحديث المريوف. ،هرا
دبلدغ مدن الراشدد، يدلبو بكدر خليفدة راشدد، وعمدر خليفدة راشدد بدالر ،  ،هارون سموه الرشيد، والرشيد صيغة مبالغدة

درده سدمأ بهدذه التسدمية  وعثمان خليفة راشد، وعلأ خليفدة راشدد، وهدارون رشديد دبلدغ مدن راشدد، لكدن هدذا ال يءردأ
الخلفدا   ،يتكون شرعية، ال يلزم دن تكون مطابقة للواق ، ال سيما ودن محتواها دبلغ مما وصد  بده األئمدة األربءدة

 األربءة، ويقا  عليها ما يأ مءراها من صيغ المبالغة.
قرال:  ،مسرُم برن  ليردال حردثناقرال:  الدمشرقي ذكر ان برن بشرير برن أحمرد بن هللا عبد حدثنا": -رحمه هللا-قال 
 بررن العربررا  سررمع  :قررال المطرراع أبرري بررن يحيررى حرردثنيقررال:  -يعنرري ابررن زبررر- العررالء بررن هللا عبررد حرردثنا
الءربدداض بددن سددارية، وعلددى هددذا  يهددو يصددر  بالسددماف، والددذ  يددأ كتدد  الرجددال يددأ ترجمتدده دردده لددم يلدد    "سررارية

يإ وهددو لددم يلقدده؟ دو رحكددم بلردده لقيدده مددن خددالل يددالخبر مرقطدد ، وهدد  يضددء  يحيددى بددن دبددأ المطدداف بهددذا التصددر 
ورحكددم علددى مددا يددأ كتدد  الرجددال بلردده لددم يلقدده بددلن تصددريحه دولددى بددالقبول مددن الحكددم بءدددم لقيدده إيدداه،  ؟تصددريحه

يهد  المقددم  وهو يقول: سمءت الءرباض بن ساريةالءرباض بن سارية،  يقول: إره لم يل   يءردرا يأ كت  الرجال 
ن لم يطلءوا على هذه الطري  التأ يي ولءلهم ،ويحكم على قولهم بالوهم ،فقوله ييحكم بالسما كان ها التصريإ، وا 

دو يكدون ييده سدقي يدأ  ،إمدا تصدحي  مدن بءدض الدروا  "سدمءت الءربداض"ويكون قوله: هذا بءيد؟ دو يقدم قولهم 
علدى كد  حدال الحدديث سمءت الءربداض غيدر يحيدى بدن دبدأ المطداف ممدن هدو بيرده وبيرده، و  :السرد، والذ  يقول

ية، وعلددى كد  حددال الحدديث لدده الءربداض بددن سدار  مضدء  بسدب  ذلددك، بسدب  دن يحيددى بدن دبددأ المطداف لددم يلد   
 مرها ما سيلتأ. ،تشهد أللفاظه، حديث الءرباض مرو  من طرق  شواهد
 م عظة ناف عظ ،ي م ذا  -صُى هللا عُيه  سُم- هللا رس ل فينا قامسمع  العربا  بن سارية يق ل: "قدال: 
ج  -ومبلغ عن هللا  يصإ دن يقال: واع ، كما دره مبشر ومرذر -عليه الصال  والسالم-وعظرا يالرسول  "بُيغة
ْر ِبراْلُقْرآِن ، يصإ دن يقدال: واعد ، ويصدإ دن يقدال: مدذكر، -وعال وبءدض مدن يرتسد  إلدى  [( سدور  ق55)] }َفرَذكِِّ

أ القددر ن يددأ مواضدد ، واألرفددة مددن هددذا الوصدد  ألن مددن واعدد ، وجددا  الددوع  يدد :طلدد  الءلددم يددلر  دن يقددال لدده
مدن الوعداظ  ،يءرأ ال سيما يأ الوضد  الءريدأ ،ييلر  ،ب  هم إلى الءامة دقر  ،الوعاظ من ال يرتس  إلى الءلم

وقدد دشدررا علدى بءدض طدال  الءلدم الدذين لدديهم من هو إلى الءامية دقر ، يطال  الءلم يلر  دن يصر  واع ، 
ى التلثير دن يشرحوا كت  الرقداق، يقدال بءضدهم: دردا ال دريدد دن دصدر  واعد ، ال يريدد دن يصدر  خبر  وقدر  عل

ن كددان مردهددا وسددببها  واعدد ، ويددأ الحددديث: "وعظرددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم" يهددو واعدد ، وهددذه األرفددة وا 
كدن ال يضديرك دن يقدال: واعد ، خشية التشبه بالوعاظ والقصا  الذين هم إلدى الءدوام دقدر  مدرهم إلدى الءلمدا ، ل

ن تشددبث بدده بءددض مددن ال يرتسدد  إلددى الءلددم،  ،الددذ  ثبددت وصددفه بهددذا -عليدده الصددال  والسددالم-يتشددبه بددالربأ  وا 
ْر ِبرراْلُقْرآِن يددالوع  ال سدديما بالرصددو   وبالرصددو  الربويددة مددن دولويددات الوظددائ  بالرسددبة  [( سددور  ق55)] }َفررَذكِِّ
عليدده -اختيدار المداد  الصدحيحة مدن كتدا  هللا وسدرة ربيده بالدوع  وبهدذا التدذكير و  للءدالم وطالد  الءلدم؛ ألرده بهدذا

بهددذا يسددوق الرددا  إلددى اجترددا  القصدد  التددأ ال دصدد  لهددا، و  مدد  اجترددا  مددا لددم يثبددت، ومدد  ،-الصددال  والسددالم



عدن الءمد ، وال يالءالم وطال  الءلم الذ  يقتصدر علدى متدين الءلدم مدن األحكدام يقدي يإرده قدد يغفد   ،الءم  بالءلم
يسوقه ويقوده إلى الءم  إال هذه األحاديث وهذه اآليات واألحاديث الصحيحة يأ الرقاق التأ ترغ  اإلرسدان يدأ 
األعمددال الصددالحة، يددإذا تددرك دهدد  الءلددم هددذا المجددال قددام بدده مددن ال تبددرد الذمددة بوعظدده، قددام بدده مددن يءدد  الرددا  

القصددا  مددن قددديم، ومددا ذلكددم إال ألن دهدد  ة كمددا هددو شددلن باألحاديددث الضددءيفة والموضددوعو  ،بالقصدد  الواهيددة
  وع  دصحابه موعظة بليغة. -عليه الصال  والسالم-الءلم تركوه، والربأ 

موعظة بليغة، وهد  المدراد بالبالغدة هردا ارتكدا  المحسدرات وضدرو  دردواف البددي  ومراعدا  قواعدد البيدان والمءدارأ 
بالزجر واألمر  -عليه الصال  والسالم-دو دره بالغ ييها  ؟هو المقصودالمءروف مجموعها بءلم البالغة، ه  هذا 

 ،ألن الكددالم إذا وصدد  بالبالغددة واسددتءملت ييدده قواعددد علددم البيددان والمءددارأ ؟حتددى وجلددت القلددو  وذريددت الءيددون 
الفرددون هدد  البالغددة هددذه المشددتملة علددى ثالثددة الءلددوم دو ثالثددة  :واسددتءملت ييدده المحسددرات البديءيددة يقددي، إذا قلرددا

ما يلزم، قد يتص  ويطب  قواعد الفرون الثالثة وم   ،وتذرف مرها الءيون؟ ال ،يقتضأ ذلك دن تج  مرها القلو 
المدددراد بالبالغدددة هردددا المبالغدددة يدددأ ارتقدددا   ،قواعدددد الفردددون الثالثدددةذلدددك يكدددون مسدددلأ يءردددأ ركتدددة، وتسدددتءم  ييهدددا 

 يون.وتذرف الء ،الرصو  المؤثر  التأ مرها تج  القلو 
ن اقتصدروا علدى يدوم "ذا  ير م -صرُى هللا عُيره  سرُم-قام فينرا رسر ل هللا "  ،وذات هدذه مقحمدة يسدتءملورها وا 

، خايددت، لكددن قلددو  مددن؟ رءددم قلددو  القلددو  مرهددا وجلددتيوعظرددا موعظددة بليغددة،  ،والمقصددود يددأ يددوم مددن األيددام
ومدن  [( سدور  الحدد 65)] َذا ُذِكرَر هَُّ َ ِجَُرْ  ُقُُر ُبُهْم }الَِّذيَن إِ الصحابة، ومن يضاهيهم ويحاكيهم ممن رور هللا قلبه 

لدى هللا المشددتكى ال يدرق بددين دن يدوع  ويدذكر بددالقر ن دو بصدحيإ السددرة  الردا  مد  قسدداو  القلدو  التددأ رءيشدها وا 
يده عل-دو يسدم  خبدر مدن األخبدار مدن وسديلة ال يدرق، والربدأ  ،وبين دن يقرد عليه من جريد  قصاصة من جريد 

 ))شددديبترأ هدددود ودخواتهدددا((: -عليددده الصدددال  والسدددالم-كمدددا يدددأ الحدددديث المختلددد  ييددده يقدددول  -الصدددال  والسدددالم
يمددا األثددر الددذ  تركتدده هددود يددأ رفسددأ؟  ،ودتحدددث عددن رفسددأ دررددأ بددددت بسددور  يددور  يلددم دشددءر إال ودرددا بيوسدد 

تترتد  عليهدا  ثارهدا؟ علدى اإلرسدان دن هد  هدذه هدأ القدرا   التدأ يودجزم دن مثلأ موجود يءرأ يأ طدال  الءلدم، 
 يءيد حساباته، يحاس  رفسه.

قددالوا: خددر مغشدديا  عليدده يمددات،  [( سددور  المدددثر8)] }َفررِإَذا ُنِقررَر ِفرري النَّرراُق ِر زرار  بددن دويددى سددم  اإلمددام وهددو يقددول: 
ن يغمددى علدددى يقددول: ال يمكدددن د ،مثددد  هددذا القدددول، وممددن يركدددره مددن المتقددددمين ابددن سددديرينوبءددض الردددا  يركددر 

وصدحابته الكدرام  -عليده الصدال  والسدالم-والرسدول  ،اإلرسان دو يغشدى عليده يصدا  بالغشدأ؛ ألرده يسدم  القدر ن
وا القدر ن إن سدقي يهدو يددعأ ذلدك يداجءلوه علدى جددار واقدرؤ  سمءوا وما حصد  لهدم شدأ  مدن هدذا، واختبدروا مدن

مرهم شيخ اإلسالم ير  دره ال مار  مدن وقدوف صادق، إن سقي من الجدار يهو صادق، وجم  من ده  التحقي  و 
  ودثره يأ القلو  بالغ، لكن القلو  تتفاوت مرها ،هذا من بءض الرا ، ال شك دن القر ن ثقي 

، هدذا الكدالم هدؤال  يتقبلدون هدذا الكدالم القدو   ،وقلو  صحابته الكرام ،-عليه الصال  والسالم-القل  القو  كقلبه 
يتحملون، من جا  بءدهم استشءروا هذه الءظمة وهذا الثق  لكالم هللا تلثر بالغ لكرهم  ون الثقي  بقلو  قوية، يتلثر 

، لكدن القلدو  بءدد الصدحابة ضدءفت، يصداروا ال يتحملدون مثد  هدذا الكدالم الثقيد ، وهدم يستشدءرون -جد  وعدال-
قويدت القلدو ،  :ما رقول ،ييحص  لهم ما يحص ، ثم طال بالرا  الزمان م  ضء  القلو  ،عظمة ما يسمءون 



استشءار الءظمة خفت، يلدذا ال يتدلثرون،  ،القلو  ضءيفة، لكن استشءار عظمة القر ن خفت يأ قلو  المسلمين
لكددن مددا الدددلي  علددى دن قلددوبهم ضددءيفة؟ لددو حصدد  لمرسددان مددرهم ددرددى مشددكلة تغيددرت حسدداباته وكدداد دن يجددن 

كددوارث التجاريددة دو المصددائ  التددأ تحصدد  بسددببها، وقددد يصددا  باإلغمددا  دو بالغشددأ كمددا حصدد  يددأ بءددض ال
لبءض الرا ، ه  هدذا القلد  قدو  الدذ  تدلثر بدلمور دريداه؟ هدذا لدي  بقلد  قدو ، لكدن كورده ال يتدلثر بدالقر ن مد  

يالصحابة يتلثرون، ومن يستشءر عظمة هذا  ،عظمته وقوته وثقله ألره ال يستشءر هذا، ال يستشءر هذه الءظمة
 القر ن يتلثرون.

لكدن  ،ا ضدءي  لالرقطدافوالحدديث كمدا قرررد "العير ن  منهرا  ذرفر م عظة بُيغة،  جُ  منها القُر ب،  ف عظنا"
ردك تقدرر الحدديث دردده : إجدا ت مدن طدرق صدحيحة؛ لدئال يقدول قائد  مثد  مدا قدال واحدد بداألم  ،دلفاظده صدحيحة

وله دص  يددل  ،يشهد لهضءي  وتشرحه، والضءي  ما دام ما يحت  به لماذا يشر ؟ رقول: يشر  إذا كان له ما 
 .-عليه الصال  والسالم-على دره ثابت عن الربأ 

يءردأ كلرردا لدن ردراك  "مر دع م عظرة  عظتنا هللا رس ل يا :فقيل"ذريت الدموف من الءيون  " ذرف  منها العي ن "
 بده مدن بءددك؟ ورءمد  ردلثره بءددك "فاعهد إلينا بعهرد" "يلوصدرا" :، ويأ بءض األلفاظبءهد إليرا ياعهد بءد اليوم،

جدد  -وهددأ وصددية هللا لاولددين واآلخددرين، ومددا مددن ربددأ إال ويددلمر قومدده بتقددو  هللا  "هللا(( بتقرر ى  عُرريكم)) :فقررال"
ُِريُكْم َنرراًرا : -جد  وعدال-، وقدد دمدر الردا  قاطبدة بهدا، وحثدوا عليهدا، وجدا  قدول هللا -وعدال ِْ ( 6)] }ُقر ا َأنُفَسرُكْم َ َأ

 .[سور  التحريم
ن)) والسددم  والطاعددة لمددن واله هللا األمددر ،لمددن واله هللا دمددركم (( الطاعررة  السررمع ى هللا، ))عُرريكم بتقرر  عبررداً   ا 

ن كان عبدا  يءرأ ((حبشياً  ن كان هذا الولأ عبدا  حبشيا . : وا   حبشيا ، وا 
 ،علددى السددم  والطاعددة يددأ الءسددر واليسددر -صددلى هللا عليدده وسددلم-يقددول عبدداد  بددن الصددامت: بايءرددا رسددول هللا 

السدددم  والطاعدددة ال يختلددد  مددد  و ، بدددالح  ال رخددداف يدددأ هللا لومدددة الئدددمعلدددى دن رقدددول دو رقدددوم  ،والمرشدددي والمكدددره
الرصيحة، وددا  الواج ، والسدءأ لتغييدر المركدر دو تقليلده، ال مرايدا  بيرهمدا، ويخطدع مدن يدزعم دن إركدار المركدر 

 ،ص  مره شأ  كائرا  من كدان ولدو كدان ولدأ األمدربالطرق الشرعية التأ تترت  عليها  ثارها، دو رصيحة من يح
 .السم  والطاعة، يالدين الرصيحة إن هذا يءارض السم  والطاعة، ب  هو من تمام :يخطع من يقول

ن عبرردًا حبشرريًا((يقددول:  ن كددان المددولى دو الددذ  تددولى عبددد حبشددأ :يءرددأ )) ا  ألن  ، وهددذا يكددون يددأ صددورتينوا 
بت بذلك الخبر مدن طدرق كثيدر  جددا  حتدى جمءهدا الحداي  ابدن حجدر يدأ جدز  األص  دن األئمة من قريش، كما ث

 مخرج يأ الصحيإ وغيره. ،"لذ  الءيش يأ جم  طرق األئمة من قريش" حديث صحيإ بال شك :دسماه
ن عبدددا  حبشدديا ((وقولدده:  إذا كددان الخليفددة عبددد حبشددأ ال يمكددن ))ردسدده كلردده زبيبددة((  :ويددأ بءددض الروايددات ))وا 
يأ حال االختيار وهو عبد حبشأ، ال بد يدأ حدال االختيدار دن يكدون مدن قدريش، لكدن يدأ حدال اإلجبدار ارتخابه 

ودرغمهم على الخضوف له ال بد من السم  والطاعة، وال يجوز رزف يد الطاعة بءدد  ،لو استولى على الرا  بسيفه
ما لم تروا كفرا  )) عتهام يصلأ تج  طاما د ((ال، ما صلوا))استتبا  األمن له، إال بالضوابي الشرعية المءروية 

يددإذا لدم يوجددد الكفدر البددوا  يدال يجددوز الخددروج بحدال، ولددو وجدد الظلددم، ولدو وجدددت المءاصدأ، ولددو كثددرت  ((بواحدا  



ال،  ،دو شهر السدي  يدأ وجده الدوال  ،ورزف اليد من الطاعة ،المركرات، المقصود دن مث  هذا لي  بمبرر للخروج
ذا تركوا الصال  هذه غايةدبدا ، رءم إذا رئأ ا  كما جا ت به الرصو . ،لكفر المبا  رءم هذه غاية، وا 

واسددتولى علددديهم، واسدددتت  األمدددن لددده ال يجدددوز الخدددروج عليددده،  ،وقهدددر الردددا  ،الءبددد الحبشدددأ هدددذا إذا تدددولى بقوتددده
رما يرشدإ مدن قدريش، دو مدولى يكدون  واألئمة من قريش يأ حال االختيار، حال الترشيإ ال يرشإ عبد حبشأ، وا 

لددأ األمددر، ولددأ األمددر قرشددأ رءددم ولددى عبدددا  حبشدديا  علددى جهددة مددن الجهددات حيرئددذ  تجدد  طاعتدده؛ ألن مددن قبدد  و 
عليه -وطاعة الربأ  ،-عليه الصال  والسالم-طاعته من طاعة ولأ األمر، وطاعة ولأ األمر من طاعة الربأ 

دطداف هللا، ومدن عصدارأ يقدد عصدى هللا، ومدن ))من دطاعرأ يقدد  ،-عز وج -من طاعة هللا  -الصال  والسالم
 .دطاف دمير  يقد دطاعرأ((

ن عبردًا حبشريًا، : -عُيره الصرالة  السرالم-فقرال "  بعررد  مرن  سرتر ن ))عُريكم بتقر ى هللا  السررمع  الطاعرة  ا 
وبءدد الفتردة التدأ  ،وجدد االخدتالف والفرقدة بدين المسدلمين ،وحددث مصدداقه بءدد وياتده بدزمن يسدير "كثيرًا(( اختالفاً 

بددت بقت  الخليفة الراشد عمر، ثم قت  عثمان، ثم الخالف بين علأ ومءاوية، وما زال األمدر يزيدد حتدى طمسدت 
 كثير من مءالم الدين.

 يءرأ إلى دن وجد من الخلفا  من يحم  الرا  على االبتداف يأ الدين. ((شديداً  )) ستر ن بعد  اختالفاً 
 ((المهرديين الراشردين الخُفراء  سرنة ))فعُريكم بسرنتيإغدرا   ((بسرنتي فعُريكمشديدًا،  )) ستر ن بعد  اختالفاً 

ومدا يءدض  ،األريا  دو األضدرا  :والرواجذ هأ ((بالن اجذ عُيها عض ا)) الذين هداهم هللا إلى الصراط المستقيم
 عليه باألضرا  يصء  رزعه مرها، ال سيما إذا كان الءاض جاد وصادق يأ ذلك.

يرراكم ،عُيهررا بالن اجررذ ))عضرر ا يءرددأ اإلحددداث يددأ  ))إيدداكم واألمددور المحدددثات((تحددذير  ((المحرردثا   األمرر ر  ا 
 كدد  يددإن))وابتددداف عبددادات لددم يددلذن هللا بهددا، ولددم يسددب  لهددا شددرعية مددن الكتددا  والسددرة، وهددذه هددأ البدددف،  ،الدددين
 ((.ضاللة  بدعة

ثددم  ،ثددم بدعدة الدروايض ،يددأ بدعدة الخدوارج ،الصدحابةهدذه البددف وهدذه المحدددثات حددثت دول مدا حدددثت يدأ زمدن 
مدن درهدا سدتفترق  -عليده الصدال  والسدالم-وايترقدت األمدة علدى مدا دخبدر عرده الربدأ  ،ثم تروعت البددف ،الرواص 

وحصد  هدذا كلده، لكدن علدى المسدلم دن يسدءى لخدال  رفسده، يدال يءمد  شديئا  إال ولده  ،على ثالث وسدبءين يرقدة
))يددإن كدد   يددأ ديددن هللا مددا لددم يسددب  لدده شددرعيةف يددأ الدددين مددا لددم يددلذن بدده هللا، وال يحدددث دصدد  شددرعأ، وال يبتددد

ودن جميد  مدا يحددث يدأ الددين  ، ودن جميد  البددف-عليده الصدال  والسدالم-هدذا تءمديم مدن الربدأ  بدعة ضداللة((
وبدددف مسددتحبة،  ،ةبدددف واجبدد ود ،وبدددف مذمومددة ،يإردده ضدداللة، وبهددذا يددرد علددى مددن قسددم البدددف إلددى بدددف محمددود 

وبدف محرمدة، هدذا التقسديم مختدرف، لدم يسدب  لده دليد  مدن كتدا  وال سدرة، كمدا قدرر  ،وبدف مباحة، وبدف مكروهة
عليده -وحجدة راصدءة، الرسدول  ،ذلك الشاطبأ يأ االعتصام، رد على هذا التقسيم وقدوض دعائمده بلسدلو  قدو  

يقدرر بدلن  -عليه الصال  والسدالم-ة محمود ؟ الرسول ورقول: بدع ))ك  بدعة ضاللة((يقول:  -الصال  والسالم
ن قدال بده مدن قدال  !ك  بدعة ضاللة ورقول: بدعة واجبة؟ هذه مءارضة ومضاد  ومحداد  لهدذا التءمديم الربدو ، وا 

بده مدن دهد  الءلدم، يهدم مجتهدددون، هدذا غايدة مدا يقدال يديهم، وال يظددن بهدم، وال يتهمدون، لكدن دشدك  علديهم بءددض 
  .ما قرروا الرصو  يقرروا



وجم  من ده  الءلم، يرون هذا التقسيم، دن البدف مرها  التقسيم الءز بن عبد السالم والروو  وابن حجر ممن ير  
))مددن سددن يددأ اإلسددالم سددرة حسددرة يلدده دجرهددا ودجددر مددن عمدد  بهددا إلددى يددوم القيامددة(( مددا يمددد ، ومرهددا مددا يددذم، 

ووصفها بلرها حسدرة، إذا  مدن سدن  ،-عليه الصال  والسالم-أ ييقولون: هذا سن سرة، يءرأ ابتددها، وسماها الرب
وما يسن وما يختدرف مرده مدا هدو يءرأ ابتدف واخترف سرة حسرة، وهراك ديضا  سرة سيئة، يدل على دن من البدف 

البدعدة هدذه"  يدأ صدال  التدراويإ: "رءمدت -رضأ هللا عرده-ومره ما هو سأ ، وديضا  يتشبثون بقول عمر  حسن
ألن )رءم( مد  بخالف )بئ ( وسماها بدعة، دما من سن يأ اإلسالم سرة يسب  الورود يدل علدى درده يمدحها؛ 

رمدا هدو دو يتركورده، تمدوت هدذه السدرة  ابتددا  يدأ مشدروف يغفد  عرده الردا  لي  بشأ  جديد يخترعده مدن سدن، وا 
ها له هذا األجر، ولدي  المدراد ييهجرها الرا  يمن يحيي ،بدلي  صحيإ -عليه الصال  والسالم-الثابتة عن الربأ 

عليده الصدال  -ب  هذه بدعة وليسدت بسدرة، وسدب  الدورود دن الربدأ  ،بذلك سرة ال دلي  عليها من الكتا  والسرة
دن يبدين  -عليده الصدال  والسدالم-دمر بالصدقة يجا  دول شخ  بمدال وييدر وتصددق بده، يدلراد الربدأ  -والسالم

يءردأ لدي   ،ويقتدون به يدأ هدذا البدذل الدذ  جدا  الحدث عليده مدن الشدارف ،دن هذا الذ  سب  يستن الرا  بسرته
ودجر مدن عمد  بده إلدى يدوم القيامدة، وقد   ،بمبتدف، كوره سب  الرا  ليقتدوا به هذا له األجر، له دجر هذا الءم 

رة ماتددت يددأ مقابدد  السدد -دقصددد–مددن بددادر بإحيددا  سددرة سدديئة  ،مثدد  هددذا مددن بددادر يددأ إحيددا  سددرة ماتددت مددثال  
 واقتدوا به ييها هذا عليه وزرها ووزر من عم  بها إلى يوم القيامة. ،دو ابتكر بدعة وعم  الرا  بها ،الحسرة

 طالب:.......
يءرددأ شددخ  يريددد دن يصددلأ بءددد  ،إذا  كيدد  يءمدد  بدددون ريددة تءبددد؟ يءرددأ درددت تريددد دن مثدد  هددذا الددذ  تصدددق

هدذا لدم يسدب  لده شدرعية، يهد  تريدد دن هدذا ال  ال  واحدد مدثصال  المغر  درب  ركءات مثال  دو ست ركءات بسدالم 
 ؟لتءبد، رءمليدخ  يأ حيز البدعة حتى يرو  التءبد؟ هو ما صالها إال 

 طالب:.......
 مث  إيش؟

 طالب:.......
 مث ؟

 طالب:.......
 يءرأ كوره يتخذ يوما  لءباد  مءيرة؟

 طالب:.......
تخدذ يدوم السدبت دو يدوم الثالثدا  لخدتم القدر ن مدن كد  دسدبوف مثد  هدذا؟ يدوم مءدين ال مزيدة لده علدى األيدام، يءردأ ي

 تءرأ مث  هذا؟
 طالب:.......

المقصود دن مث  هذا لم يسب  له شرعية، وال التزم من قب  السل  الصالإ، يلدي  مدن يءلهدم دن يخصصدوا يومدا  
  من الزم الفء ؟ السل  امتثاال  لقدول لختم القر ن، لكره من الزم الفء ، لي  من يءلهم لكره من الزم الفء ، كي

قددرا    قسددموا القددر ن إلددى دسددباف، يطددريقتهم يددأ))اقددرد القددر ن يددأ سددب  وال تددزد((  :-عليدده الصددال  والسددالم-الربددأ 



ون يدأ اليددوم األول ثددالث، ويددأ الثددارأ خمدد ، اال  لهددذا األمددر الربددو  درهددم يقددرؤ امتثد القدر ن يددأ تقسدديمه علددى سددب 
ويأ الراب  تس ، ويأ الخام  إحد  عشر ، ويأ الساد  ثالث عشدر ، ويدأ السداب  المفصد ، ويأ الثالث سب ، 

ومن الزم هذا الفء  دن يكون الختم يأ يوم واحد؛ ألن األسدبوف سدبءة ديدام، يدإذا كدان يءلده الخدتم يدأ يدوم السدبت 
ف سدبءة ديدام، يلدي  مدن يءلهدم واألسدبو  ر عليه؛ ألره يقدرد القدر ن يدأ سدب دو يأ يوم الثالثا  من دج  هذا يال ضي

وق  من با  دولى إذا اتخذ يوم الجمءة دو عصر الجمءدة لخدتم  ،لكره من الزم يءلهم، يال يوص  بالبدعة حيرئذ  
ردده وقددت وقتددا  للءبدداد  لددم يوقتدده الشددارف، رقددول: الشددارف دمددر بقددرا   القددر ن يددأ : إالقددر ن ال يددالم علددى ذلددك، وال يقددال

مددن الزم ذلددك دن يخددتم يددأ يددوم مءددين، لكددن لددو ايترضددرا دن القددر ن يقددرد يددأ غيددر هددذه  مديدداسددب ، واألسددبوف سددبءة 
دو د  يدوم مدن األيدام مدا لدم  ،دو الخمدي  ،األربءدا  ،ثم إن اإلرسان يتءمد دن يكون ختمده يدأ يدوم الثالثدا  ،الءد 

جا  يأ الخبر، الصدحابة  كلن يكون وقت إجابة دعو ، ولمن ختم القر ن دعو  مستجابة كما ،يكن الوقت له مزية
يجمءددورهم لخددتم القددر ن، ولددذا يحددر  مرددذ دزمددان متطاولددة دن يكددون خددتم   وغيددره يجمءددون دوالدهددم ودهلدديهم كددلر

القر ن يأ رمضان ليلة سب  وعشرين؛ ألرها ترجدى ييهدا ليلدة القددر، ودكثدر مدا يخدتم األئمدة يدأ ليدالأ الدوتر، وهدذا 
ممدا تددل لده األدلدة كمدا هردا، دو يكدون مدن الزم يءد  السدل  المبردأ علدى  االختيار له وجه شرعأ، يإما دن يكون 

مثال  يدخ  المسجد ويجل  من بءد صال  الظهر إلى  ييه، لكن لو كان يأ ك  يوم ثالثا الدلي ، وهذا ال إشكال 
 ويخصه من بين األيام رقول: ابتدعت. ،الءصر يأ هذا اليوم خاصة يءتقد ييه مزية

  ...لة(())فإن كل بدعة ضال 
 -رضدأ هللا عرده-البدعدة" هدذا دليد  لدي  يدأ محلده؛ ألن عمدر  : "رءمدت-رضأ هللا عره-استداللهم بقول عمر 

هدذا الءمدد   ،-عليده الصدال  والسددالم-؛ ألن هدذا الءمدد  سدب  لده شددرعية مدن يءد  الربددأ لدم يقصدد البدعددة الشدرعية
وال رغبة  ليلتين دو ثالث ثم تركه ال رسخا  له -معليه الصال  والسال-وهو صال  قيام رمضان جماعة يءله الربأ 

رما خشية دن يفرض،  ألره لو يرضت ما دطاقها الرا  ولءجزوا عرها،  يلما دمن يرضية هذه الءباد  دمرتعره، وا 
ألره سب   ى بدعةال يسم دعادها عمر، يهو يءم  بشرف ساب ، وحيرئذ   -عليه الصال  والسالم-يلما دمرت بوياته 

ور مدن عمدر درده يبتددف يدأ ديدن هللا وقدد دمرردا ة من السرة، يال يريد البدعة الشدرعية قطءدا ؛ ألرده ال يتصدله شرعي
 .-رضأ هللا عره ودرضاه- بالءم  بسرته

، وهدذه الفءلدة دعردأ جمد  لغة: ما عم  على غيدر مثدال سداب  تءري  البدعة شيخ اإلسالم ير  درها بدعة لغوية،
يلي  ببدعة لغوية، والشاطبأ يقول:  -عليه الصال  والسالم-ل سب  يأ عهد الربأ الرا  على إمام واحد له مثا

رضدأ هللا تءدالى -مجاز، وديضا  عرد من يرفأ المجاز ال يقول بهذا، يمداذا يقدول مدن يرفدأ المجداز؟ يقدول: عمدر 
على  بدعة هذه: رءمت ال-رضأ هللا عره ودرضاه-تصور دن قائال  سوف يقول له: ابتدعت يا عمر، يقال  -عره

ال إراد  حقيقددة البدعددة، المشدداكلة رددوف مددن  ،مشدداكلة ومجارسددة يددأ التءبيددر ،سددبي  المشدداكلة والمجارسددة يددأ التءبيددر
 ؟درواف البدي ، بخالف المجاز الذ  هو من علم البيان، رءم

 طالب:.......
))يددإن كدد  امرددا ردد  يقددول: هددذا مقددرر عرددد دهدد  الءلددم، لكددن الكددالم إجمددالأ، ال رريددد دن ردددخ  يددأ تفصدديالت، دم

لكدن إذا كددان الوقدت دو الوصدد  مدن الزم عمدد  السدل  الصددالإ رحكددم  ))كدد  بدعدة ضدداللة((رءدم  بدعدة ضدداللة((



لكن هم يقررون مسائ  دصول الءلم دو دصول  ما رحكم بلره بدعة، ولو قال ده  الءلم مث  هذا، ؟عليه بلره بدعة
دو ال دص  له؟ يإن كان من عملهم، من عمد  السدل  دو مدن الزم ، ثم تفاصيلها ارظر ه  له دص  ةلهذه المسل

))اقدرد القدر ن يدأ يقدول:  -عليده الصدال  والسدالم-مدا دام الرسدول  ،عملهم كما قرررا يأ ختم القر ن يأ يدوم مءدين
 يبأ يختلد  يدوم الخدتم؟ لدن يختلد  يدوم الخدتم؛ ألن األسدباف التدأ حزبدت وقسدم عليهدا وديام األسبوف سبءة سب ((

 ألره من الزم عملهم. ن، يال يلزم من ذلك دن يكون بدعةك  يوم يأ حزبه المءي ،القر ن تدور م  األيام
ودهد   ،البدعة" إرمدا هدو مدن بدا  المشداكلة والمجارسدة يدأ التءبيدر : "رءمت-رضأ هللا تءالى عره-إذا  قول عمر 

رما يقولون: حقيقة  ،اللف  مذكورا  البالغة وده  البدي  يقررون دن المجارسة ال يلزم ييها دن يكون  يءرأ مذكور -وا 
ل: رءددم يءلدت، ابتدددعت يدا عمددر؟ دو تقدديرا ، يددإذا خشدأ اإلرسدان دن يقددال لده: يءلددت كدذا؟ قدا -لفد  مجدار  حقيقددة

البدعة، ويش المار ؟ يءرأ على سبي  الترزل، واألمثلة على ذلك كثير ، وبسطرا هذه المسللة يأ مراسدبات  رءمت
 عادتها.يال داعأ إل

سح منص ر بن بشر بن عيلاإسم حدثنا"بءد ذلك:  -رحمه هللا-قال   عبرد حردثنا :قراا السر اق إبرراِيم بن قا ا 
 عبدد عدن "السرُمي عمرر  برن الررحمن عبرد عرن حبيب بن ضمرة عن صالح بن معا ية عن مهد  بن الرحمن
 "يقرر ل سررارية بررن العربررا  معسرر أنرره" : إردده صدددوق، يحديثدده حسددنهددذا قددالوا عردده السددلمأ عمددرو بددن الددرحمن

 يءرأ كما تقدم يأ الخبدر "م عظة -صُى هللا عُيه  سُم- هللا رس ل  عظنايق ل: " الحديث بهذا اإلسراد حسن
 تعهررد فمراذا ،مر دع لم عظرة ِررذه إن هللا رسر ل يرا :فقُنرا ،القُر ب منهررا   جُر  ،العير ن  منهرا ذرفر " السداب 
 ليلهدا))وهدذا تقددم علدى الملدة البيضدا ، الطريد  والمحجدة البيضدا  التدأ  "((البيضاء عُى تركتكم قد)) :قال ؟إلينا

-وهلل الحمدد-دو قصر، يالدين واضدإ  شبهة ال ح  لها إال عرد من خال  يءرأ ال يمكن دن يرد مءها ((كرهارها
دو يسدلك  إما دن يقصر يأ تءلم الدين، ،وال غبش وال لب ، لكن بءض الرا  يؤتى من قب  رفسه ، وال خفا  ييه

 ولو كان هذا السلوك جزئيا  يإره يدخ  عليه الخل  بقدره. ،غير سبي  المؤمرين
ررا((  إا بعررد  عنهررا يزيرر  ا)) واضددحة جليددة ال يختلدد  ييهددا األمددر، يهددأ ))تررركتكم عُررى البيضرراء ليُكهررا كنهاِر

 بمرا فعُريكم)) -  والسدالمعليده الصدال-وقد حص  كما دخبر الربأ  ((كثيراً  اختالفاً  فسيرى  منكم يع  من ،ِال 
قفدوا ييده، يدإن كردتم مدن دهد  الءلدم والرظدر والتلهد  للوصدول إلدى الصدحيإ و دمدا مدا دركرتمدوه يت ((سنتي من عرفتم

ن لم يثبدت يداجتربوه، واطرحدوه ودلقد ،يإن ثبت ياعملوا به ،من الضءي  بلرفسكم يهذا يرضكم، يابحثوا وتلكدوا  وهوا 
ن كر ))بما عرفتم من سنتي(( ياسدللوا دهد  الءلدم، هدذه  ،وال تدلهلتم لدذلك ،تم لستم من ده  الرظر يدأ هدذا البدا وا 

 يريضة الءامأ ومن يأ حكمه يسللوا ده  الءلم.
 ((بالطاعرة  عُريكم ،بالن اجرذ عُيهرا عضر ا المهرديين الراشردين الخُفراء  سرنة ،))فعُيكم بما عرفتم مرن سرنتي

ن)) يءرأ بالسم  والطاعة  ((.ارقاد قيد حيثما األر  كالجم  المؤمن يإرما)) وهذا تقدم ((حبشياً  عبداً   ا 
ويءارددد ويصددر، ال، يتبدد  الحدد  حيثمددا ارقيددد حيثمددا قيددد بددالح  ارقدداد،  ، ال يرتصددر لحظددوظ رفسددهيءرددأ سدده  القيدداد

د وقيد -الزمدام–، ووض  ييه القياد كالجم  األر  الذ  يجء  الزمام يأ درفه ويجر به، هذا الجم  الذ  خرم درفه
ال درده مغفد  يجدر حيثمدا دراد مدن  ،به ال يستطي  دن يخال  قائده، يءلى هدذا المدؤمن يرقداد حيثمدا قيدد بالرصدو 

ومد  ذلدك سده  القيداد، وقدد  به إلى هواه، ال، المؤمن كي  يطدندراد دن يجره، ويستهويه من حيث من دراد دن يجل



ن ارتسدد  إلددى اإلسددالم مددن هددو عسددر الطبدد  ومددن الرددا  مددن هددو ))ليرددوا بليددد  إخددواركم((جددا  يددأ الحددديث:   ،وا 
كما قال بءضهم: السه  يوطل، وال شدك دن اإلرسدان إذا دعدأ إلدى الحد   ،بحيث يكون مءاردا  يأ ك  ما يؤمر به

 ومن يلمر بهما. ،ولي  له خير ، ييرقاد ألمر هللا ودمر رسوله ،عليه دن يستجي 
 يزيرد برن ث ر حدثناقال:  المسمعي الصباح بن المُ  عبد ثناحدقال:  حكيم بن يحيى حدثنا": -رحمه هللا-قال 
 بنرا صرُى" :قرال سرارية برن العربرا  عن" السداب  هو السلمأ "عمر  بن الرحمن عبد عن معدان بن خالد عن

وهدذا  "نحر ه فرذكر ...بُيغرة م عظرة ف عظنا ،ب جهه أقبل ثم ،الصبح صالة -صُى هللا عُيه  سُم- هللا رس ل
ومسددرد دحمددد، لكررددا  إ، ومدد  ذلددك هددو مخددرج يددأ صددحيإ مسددلمالثالثددة يصدد  إلددى درجددة الصددحيالحددديث بطرقدده 

دام الحديث مخرج يأ مسلم ال  رتءام  م  السرن، ولو كرا رشر  صحيإ مسلم لما ساغ لرا دن رقول: صحيإ، ما
ذا كان  صحيإ، إرما ركتفأ بقولرا: خرجه البخار  دو خرجه مسلم؛ ألن هذا عالمة :يسوغ لرا دن رقول الصحة، وا 

ذا در  ر  اإلسددراد وصددارت الرتيجددة الخبددر يددأ غيرهمددا يدداألمر ييدده سددءة، إذا د   صددحة الخبددر يقددال: صددحيإ، وا 
 هللا المستءان، رءم. ،صارت الرتيجة الضء  يقال: ضءي و 

  الجدل البدع اجتناب :باب
اب عبد حدثنا :قاا الجحدر   ثاب  بن  أحمد سعيد بن س يد حدثنا  أبيره عرن محمرد برن جعفرر عن فيالثق الِ 
 ،صر ته  عرال ،عينراه احمرر  خطرب إذا -صرُى هللا عُيره  سرُم- هللا رسر ل كران: "قرال هللا عبد بن جابر عن

 برين  يقررن  ((كهراتين  السراعة أنرا بعثر )) : يقر ل ،مسراكم صربحكم :يقر ل جري  منرذر كأنه ،غضبه  اشتد
  شرر ،محمرد ِرد  الهرد   خيرر ،هللا كتراب األمر ر خيرر نفإ :بعد أما)) :يق لثم  ، ال سطى السبابة إصبعيه
 فعُري ضرياعاً  أ  دينراً  ترر   مرن ،فألُِره مرااً  ترر  مرن)) :يقر ل  كران ((ضراللة بدعرة  كرل ،محدثاتها األم ر
لي  .(( ا 
 عرن كثيرر أبري برن جعفرر برن محمرد عرن أبري حردثناقرال:  عبيرد أبر  المردني ميمر ن  برن عبيد بن محمد حدثنا
صرُى هللا عُيره - هللا رسر ل أن مسرع د برن هللا عبرد عرن األحر   أبري عن قاإسح أبي عن عقبة بن م سى
يراكم أا ،محمرد ِرد  الهرد   أحسرن ،هللا كالم الكالم فأحسن ، الهد  الكالم اثنتان ِما إنما)) :قال - سُم   ا 

 األمرد عُريكم يطر لن ا أا ،ضاللة بدعة  كل ،بدعة محدثة  كل ،محدثاتها األم ر شر فإن ،األم ر  محدثا 
نما ،قريب آ    ِ  ما إن أا ،قُ بكم فتقس   ،أمره بطرن فري شرقي مرن الشرقي نمراإ أا ،برت    لري  مرا البعيرد  ا 
 ،ثرال  فر ق  أخراه يهجرر أن لمسرُم يحل  ا ،فس ق   سبابه ،كفر المممن قتال إن أا ،بغيره  عظ من  السعيد

ياكم أا  يهرد  الكرذب فرإن ،لره يفي ا ثم صبيه الرجل يعد  ا ،بالهزل  ا بالجد يصُح ا الكذب فإن  الكذب  ا 
ن ،الفج ر إلى ن ،النار إلى يهد  الفج ر  ا  ن ،البر إلى يهد  الصدق  ا  نره ،الجنرة إلرى يهرد  البرر  ا   يقرال  ا 

ن أا ، فجر كذب :لُكاذب  يقال ، بر صدق :لُصادق  ((.كذاباً  هللا عند يكتب حتى يكذب العبد  ا 
 ثابر  برن أحمرد  حردثنا ح أير ب حردثناقرال:  عُيرة برن عيلاإسرم حردثناقرال:  خردا  برن خالد بن محمد حدثنا

اب عبد حدثنا :قاا حكيم بن  يحيى الجحدر    عائشرة عرن مُيكرة أبري برن هللا عبرد عرن أير ب حردثناقال:  الِ 
َُِ  الَِّذَ  َأنَزَل َعَُ  :اآلية ِذه -صُى هللا عُيه  سُم- هللا رس ل تال: "قال  ُِنَّ } ْيَ  اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌ  مُّْحَكَماٌ  



ُر ِإاَّ ُأْ ُلر ْا األْلَبراِب  :ق لره إلرى [( س رة آل عمرران7)] ُأمُّ اْلِكَتاِب َ ُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌ    [( سر رة آل عمرران7)] }َ َمرا َيرذَّكَّ
مفا هللا عناِم الذين فهم فيه يجادل ن  الذين رأيتم إذا عائشة يا)) :فقال  ((.حذرِ 
 :قراا بشرر برن محمد حدثناقال:  محمد بن ح ثرة  حدثنا ح فضيل بن محمد حدثناقال:  المنذر بن عُي حدثنا
 قر م ضرل ما)) : سُم عُيه هللا صُى هللا رس ل قال: قال أمامة أبي عن غالب أبي عن دينار بن حجاج حدثنا
ُِْم َقْ ٌم َخِصُم َن  :اآلية ِذه تال ثم ((الجدل أ ت ا إا عُيه كان ا ِدى بعد  .[( س رة الزخرف85)] }َبْل 

 حردثنا :قرال الم صرُي خردا  أبري برن ِاشرم أبر  عُري برن محمرد حدثناقال:  العسكر   سُيمان بن دا د حدثنا
 صرُى- هللا رسر ل قرال: قرال حذيفرة عرن الرديُمي برن هللا عبد عن عبُة أبي بن إبراِيم عن محصن بن محمد
 صرفاً   ا جهاداً   ا عمرة  ا حجاً   ا صدقة  ا صالة  ا ص ماً  بدعة لصاحب هللا يقبل ا)) :- سُم عُيه هللا
 .((العجين من الشعرة تخرج كما اإلسالم من يخرج ،عداً   ا

 برن هللا عبرد عرن المغيررة أبري عرن زيرد أبري عرن اطخيرال منصر ر برن بشر حدثناقال:  سعيد بن هللا عبد حدثنا
 يرردع حتررى بدعررة صرراحب عمررل يقبررل أن هللا أبررى)) :- سررُم عُيرره هللا صررُى- هللا رسرر ل قررال: قررال عبررا 
 .((بدعته
ار ن  الدمشقي إبراِيم بن الرحمن عبد حدثنا   ردان برن سرُمة عرن فردي  أبري ابرن حردثنا :قراا قاإسرح بن ِ 
 في قصر له بني باطل ِ   الكذب تر  من)) :- سُم عُيه هللا صُى- هللا رس ل قال: قال مال  بن أن  عن
 .((أعالِا في له بني هخُق حسن  من ، سطها في له بني محق ِ   المراء تر   من ،الجنة رب 

 :-رحمه هللا تءالى-يقول المؤل  
  الجدل البدع اجتناب :باب

ذكدر مدا يخدال   ،وعدن صدحابته مدن الخلفدا  الراشددين -عليده الصدال  والسدالم-لما بين السرة المدلثور  عدن الربدأ 
 ، والمقصدود بده الجددل بالباطد والجددل الدذ  هدو مءدارض لالرقيداد والتسدليم كر البددف والمحددثات، يدذذلك ويضاده

ررَي  ومددلمور بدده ،يهددذا مطلددو  دعو  إليددهولرصددر الباطدد ، ودمددا الجدددل للوصددول إلددى الحدد  وللدد ِِ }َ َجرراِدْلُهم ِبررالَِّتي 
يددإن هددذا محددرم ال  والددرد ، دو لرصددر الباطدد  دمددا إذا كددان الجدددال لالرتصددار للددرف  [( سددور  الرحدد 525)] َأْحَسررُن 

 يجوز، وهو المرهأ عره.
اب عبد حدثنا :قاا الجحدر   ثاب  بن  أحمد سعيد بن س يد حدثنا"قال:   عرن محمرد بن جعفر عن الثقفي الِ 
 -رضري هللا عنهمرا- هللا عبرد برن جرابر عرن"محمدد بدن علدأ البداقر  "عرن أبيره"جءفدر بدن محمدد الصدادق  "أبيه
 "عينراه احمرر " يدأ د  مراسدبة، كخطبدة الجمءدة مدثال ، "خطب إذا -صُى هللا عُيه  سُم- هللا رس ل كان: قال

ويشتد غضدبه، لمدا دمدر بده  ،ويءلو صوته يتحم  يأ الخط ، وتحمر عيراه، -عليه الصال  والسالم-ألره كان 
ف هدددذه الخطبدددة بهدددذه علدددى سدددمامدددن تبليدددغ الددددين، يهدددو يريدددد دن يؤخدددذ عرددده، وليلفدددت درظدددار السدددامءين، ويحملهدددم 

 اشرتد " غير  هلل ولديره ولمحارمه، وحرصا  علدى رفد  األمدة "غضبه  اشتد ،ص ته عال   ،احمر  عيناه" المؤثرات
، ومساكم جدا كم الءددو يدأ صبحكم يءرأ جا كم الءدو صباحا   "مساكم صبحكم :يق ل ،جي  منذر كأنه غضبه
و هدذه للمءيدة، بءثدت دردا والسداعة  يدالوا "((كهراتين  الساعة أنا بعث )): -عُيه الصالة  السالم- يق ل " المسا 



ال غير ممكن؟ ه  يمكن دن دقول: بءثت درا والساعة   ))كهاتين(( والساعة مفءول مءه عط  الرس  هرا ممكن وا 
 كهاتين، الفء  يمكن تسليطه على األمرين؟ رءم؟ 

 طالب:.......
كدددون مريوعددا ، وهددد  السدداعة تبءدددث؟ الفءدد  يصدددإ تسددليطه علدددى يءرددأ يكددون مءطدددوف علددى الضدددمير المتصدد  يي

ال ال؟ يءردأ لددو قلرددا ال علددى واحددد مرهمدا؟ السدداعة تبءددث وا  بءثدت درددا والسدداعة  لصدارت السدداعة مبءوثددة  :االثردين وا 
 يهذا يضء  الرس  ،-عليه الصال  والسالم-كبءثته 

................................... 
 

 ء  الرسددد والرصدد  مختدددار  لددد  ضددد 
 

 يءرأ لد  ضء  الءط .
ييكدون البداقأ مدن عمدر الددريا بءدد بءثتده إلدى قيدام  كهداتين، " ال سرطى السربابة إصبعيه بين  يقرن  ))كهاتين(("

 الساعة هو الفرق بيرهما، الفرق بيرهما كم؟ كم رسبته؟ هاه؟
 طالب:.......

كمدا اسدترو  ومدال إليده بءدض - وسدطى، دو يقداليدأ ال رصد  السدارتأ هدذا اللدأ هدو الزيداد إيه لكدن الفدرق بقددر 
عليدده الصددال  -يجءلهمددا ملتصددقتين، يءرددأ دن السدداعة تددلتأ مباشددر  بءددد بءثتدده  ،دردده قددال بإصددبءيه هكددذا -الشددرا 
يدديمكن دن يكددون الفددرق بيرهمددا مثدد  القدددر الزائددد مددن  ،، دمددا مددن يقددول بددلن عمددر الدددريا سددبءة  الف سددرة-والسددالم

ن إن عمددر الدددريا دلددوف مؤلفددة مددن السددرين بدد  ماليددين  :والددذ  يقددول الوسددطى علددى السددبابة، يقددول: إن بءثتدده وا 
ن تلخرت إال درها يأ حكم المالصقة لطول المد  تلخرت الساعة   .يإن الساعة حيرئذ  وا 

بءددد يددأ الخطدد   (دماد)وعريرددا دن اإلتيددان بدد "((بعررد أمررا)) :يقرر ل يقرررن بررين إصرربعيه السرربابة  ال سررطى ثررم "
، وتكدون بهدذه الصديغة -عليده الصدال  والسدالم-ائ  والمكاتبات سرة ربوية ثبتت عن دكثر من صحابيا  عرده والرس

))يدإن خيدر ألن المضاف إليه محذوف م  ريته، ودما شرط، وبءد قدائم مقدام الشدرط، و ( وضم بءددماد)ب (دما بءد)
ه االمتثدال، وال تتدلد  بده السدرية، بد  ال بدد دن بدالواو يهدذا ال يدتم بد (دمدا)هذا جوا  الشرط، ودما إبددال  الحديث((

ن كثر استءمال  يدأ  (ثمد)وذكرردا يدأ مراسدبات كثيدر  درردا لسدرا بحاجدة إلدى اإلتيدان بد (وبءد)يؤتى باللف  الربو ، وا 
ن احتجرا  -عليه الصال  والسالم-كما كان يفءله  (دما بءد)دول موض ، ب  رقتصر على قولرا:  مدر   (دما بءدد)وا 

 ثم إلى ثالث وهكذا. ،قلرا: ثم، للءط  على األولى إذا ارتقلرا من دسلو  إلى  خر ثارية
وسيلتأ يأ الحديث  ((-صُى هللا عُيه  سُم- محمد ِد  الهد   خير ،هللا كتاب األم ر خير فإن ))أما بعد:
ر خير األمور يءرأ المدراد بده يالمراد باألمو  ))إرما هما اثران الكالم والهد ، يلحسن الكالم كالم هللا(( :الذ  يليه

ويءتصددم بدده كتددا  هللا، وخيددر الهددد  والطريقددة  ،الكدالم، خيددر الكددالم وخيددر األمددور كتددا  هللا، خيددر مددا يتمسدك بدده
صدلى هللا عليده -))خير الهدد  هدد  محمدد  :وضبطت يأ بءض الروايات ،-صلى هللا عليه وسلم-هد  محمد 

رشاده إليه.ايته للخل  ودخير الهد  يءرأ هد ((-وسلم   اللته وا 
يءردأ مدا يحددث يدأ الددين هدو شدر دشدر مدن  ((محردثاتها األمر ر  شرر ،-صُى هللا عُيه  سرُم-))ِد  محمد 

وهدذا  ((ضراللة بدعرة  كرل)) ر جميد  األمدور المحددثات يدأ الددينجمي  الشرور؛ ألن شر هدذه ديءد  تفضدي ، شد
 سب  الحديث ييه.



لري فعُري ضرياعاً  أ  دينراً  ترر   مرن ،فألُِره مرااً  ترر  مرن)) :-عُيه الصرالة  السرالم- يق ل  كان" وهدذا  "(( ا 
 الحديث صحيإ، وهو يأ مسلم.

لددأ يءلددأ ضددياعا   دو ديرددا   تددرك ومددن ،ياهلدده مدداال   تددرك مددن)) الددذ  يتركدده مددن المددال يكددون ألهلدده، يقسددم بددين  ((وا 
لدأ ، يالددين يسددد مدن قبد  بيدت المدال، ورثته، ومن ترك ضيءا  ماال  دو ضياعا  ما يخشى عليه دن يضدي  يءلدأ وا 

يددأ  خددر األمددر لمددا  -عليدده الصددال  والسددالم-وكددذلك مددا يخشددى ضددياعه يرعددى مددن بيددت المددال، وهددذا قالدده الربددأ 
عليدده الصددال  -وسدد  هللا عليدده، وكددان قبدد  ذلددك الدددين يثبددت يددأ ذمددة الميددت إلددى دن يضددمن عردده، ويتددرك الربددأ 

 الصال  على المدين حتى ضمن. -والسالم
يءرددأ عبيددد بددن ميمددون  "أبرري حرردثناقررال: " عبيددد دبددو المدددرأ "ميمرر ن  بررن عبيررد بررن محمررد حرردثنا"قددال بءددد ذلددك: 

المدرأ، وهذا قال عره دبو حاتم: مجهول، والمجاهي  عرد دبأ حاتم يأ كتا  الجر  والتءدي  البرده يزيددون علدى 
يقدول: ال دعريده، ومدرهم مدن يقدول ييده: ويسدكت، ومدرهم مدن  ، يمدرهم مدن يقدول دبدو حداتم: مجهدولدل  وخمسمائة

ال دعريه، يالجهالة عرد دبأ حاتم تساو  عدم المءرية، وكون دبأ حاتم ال يءريه ال يلزم من حالده دال  د  مجهول
دو هدأ عددم علدم بحدال  يأ الراو ، دو هدأ عددم علدم بحالده يءريه غيره، وعلى هذا ه  الجهالة جر  مالزم وقد 

رهددا جددر  مطلقددا  قلرددا: إن الحددديث يضددء  بددالراو  : إويربرددأ علددى ذلددك إذا قلرددا ،ذ  جددر يددال تكددون حيرئدد ؟الددراو  
ذا قلرا  .له يتوق  يأ حكمه حتى تءلم حالهرها عدم علم بحا: إالمجهول، وا 

الءلما  يأ مرات  الجر  والتءدي  يجءلون المجهول يأ مراتد  الجدر ، يمقتضدى ذلدك دن يضدء  الخبدر إذا وجدد 
رمددا هددأ عدددم علددم بحددال الددراو  مجهددول، والددذ  يقددول: إن الجهالددة ليسددت بجددر  :ييدده مددن قيدد  ييدده ال يجددزم  ، وا 

 بضءفه، حتى يجد كالما  يأ هذا الراو  الذ  جهلت حاله.
ول دهد  الءلدم يدأ طبقدات المجدروحين ويدأ مراتد  ومما يؤيد كون الجهالة جدر  يدأ الدراو  مدن غيدر رظدر  خدر قد

مجهدول الحدال ظداهرا  وباطردا ، دو ظداهرا  يقدي  ودو مستور، دو مجهول الءدين، دو مستور الحال، د الجر : مجهول
الدروا  مدن هدو مجهدول يضدء   دو باطرا  يقي، على تفاصي  عردهم يأ كت  المصطلإ، يءلى هذا إذا وجددرا يدأ

ءدددض ألن الجهالدددة جدددر  يدددأ الدددراو ، والدددذ  يقدددول: إن الجهالدددة عددددم علدددم بحدددال الدددراو  يقدددول: ال يحكدددم ب مباشدددر 
ومرهم هذا الذ  لم يطل  على حاله، وكلن عبار  الحاي  ابن حجر  ،الحديث مباشر  حتى يوجد ما يقد  يأ رواته

 يأ الرخبة تؤيد هذا.
يجءد  الجهالدة قسديم للجدر  والتءددي ، ولدم يجءلهدا  جرحدا  دو تءدديال  دو جهالدة" من المهم مءرية دحوال الروا "قال: 

  أ مرات  الجر .، كما يءلوا يقسما  من الجر 
  ، والزكام بدايته ظهرت.لءلكم تءذرورأ عن المتابءة، الصوت ال يساعد

 جزاكم هللا خير.
 


