
 ١

 
 
 
 

 

 ريض اهللا عنهم

 

 

 
 

 

                    



 ٢

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣

 
َن احلمدِإ         ُن رشِ م باهللاُِه، ونعوذُه ونستغفره ونستعينُُ نحمد هللاَِّ ا ومن سيئات أعاملنـا مـن هيـده فسنَنَ أِورُ
ً فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشـهد أن حممـدا ،اهللا َّ ْ ََّّ ُ

 :َّعبده ورسوله، أما بعد
ِ        فإ  كـلف ية،  العباد الدينية والدنيوامها شاملة جلميع شؤونَّن الرشيعة اإلسالمية رشيعة كاملة، وأحكَ

ُّمـا حيـل هبـا مـن فـة كاية عىل اختالف أجناسها وألواهنا و تباعد أقطارهـا، وُما يصيب املجتمعات البرش
 ْ أن  يكـون النـاظر يف تلـك الوقـائعخمـرج منهـا رشيطـةملصائب، ففي الرشيعة عالج هلـا، والنكبات وا
 ً، عارفا وأهدافها النبيلة، الساميةلرشيعةاً، مدركا مقاصد َّيف األدلة الرشعية ني البصريةً ناظرا بعواحلوادث

 بـام فيـه نـص ا ال نص فيـهاق محلالنص الرشعي، وإاظها، ومعانيها، حتى يستطيع فهم مراد دلول ألفمب
 . يف عهدهم ن األخيارحكم رشعي، كام فعل الصحابة

فـضل ، ثـم بًىل أوالومصائب مجة، ومع ذلك استطاعوا بفضل اهللا تعـا   نوازل كثرية نَّقد حلت هبمف        
ً وجعله قائدا وهاديا ومرشدا،ً ثانيامتسكهم بالنَّص الرشعي ُذاك اسـتطاعوا أن يعـاجلوا كـل ب ،هلم ًً  قـضيةْ

 . وأن يأخذوا منافعها، وأن يدفعوا مضارها، وأن يسلموا من اإلثمهم،رص عِطرأت يف
 ِيف النوازلو ،ً عامة ومنهجهم ن  األخيارالصحابة من سري موضوع دروس يكان اختيار  السببهلذاو      

 : دون غريهم خلمسة أمور وهي  منها ومواقفهم،ًخاصة
منـازع هلـم ، فهم أسبق النَّاس، وهذا اصطفاء من اهللا ال  ن لسابقتهم يف الفضل والديانة واإليامن:ًأوال      

 . ، واهللا يؤيت فضله من يشاءفيه، حكمة من اهللا
 مـن ِية هلم يف كتابه العزيز، وهذا دليل عىل طهارة بواطنهم وسالمة رسائـرهم نلتزكيات اإلهل ل:اًثانيو      

   .الغل واحلقد واحلسد
ِّله وترحاله، يرون أفعالـه ِ حِ يفrعارصهتم التنزيل، فهم قد عارصوا التنزيل وكانوا مع النبي مل :اًثالثو      

 .rلنَّاس بمراد النبي ويسمعون أقواله، فهم أبرص النَّاس بتفسري الوحي، وأدرى ا
        . ةيعاعتقد، و سالمة منهج الدُْ حمبتهم والسري عىل منهجهم لسالمة امل:اًرابعو      



 ٤

 ًوكـانوا أهـال, قابلتهـامل ً، فكانوا أهال نع األليمة يف زمنهم حلدوث النوازل الكبرية والفواج:اًخامسو      
  ــ بعد  وذاك،وا بذا، فكان منهالداللة النَّاس عىل املخرج السليم

َّ ــ  عليهم السالماملرسلنياألنبياء و ؛ َّ وفهمهم الـسوي،ندرس منهجهم القويمْ من نعرف سريهم، وأحق
 .لنقتفي آثارهم

َّفإن          ًكان منهجه خمالفـا ملـوسبيل اإلصالح من رام َِ  مـن الـصحابة ن، ومـن سـار عـىل منـواهلم نهجُ
َّفإن دعوته يف ضالل وإىل ضـالل،  إىل يوم الدينًمجيعا رمحهم اهللا  وتابعيهم،التابعني  وكيـف ال يكـون ؟!َِ

لوا  وتعامr وعرفوا مراد النبي ، وعرفوا مواقعهقد خالف سبيل قوم عارصوا التنزيلوهو !! ذلك كذلك
 . وخرجوا منها باملخرج الصحيح، وقادوا األمة إىل بر األمانمع قضايا عظيمة ونوازل جسيمة

ٍ النَّاظر اليوم يف كثري من احلركات اإلصالَّوإن        ِ َ الفرق الكبـري جها وطرقها يدرك اهاختالف منحية مع َ
ِأن  سـبل النَّجـاة :  اجلامع لذلك الفرق واملبـني لـهَّ، ولعلy وبني منهج الصحابة ، بينهمشاسعوالبون ال ُ ُ َّ

ْوالنَّجاح تبنَى عىل أمرين مها ُ  . السليم يف الفهم واالستداللاملصدر الصحيح للتلقي، واملنهج: ِ
ر  املـصدو وهـ، املتمثل يف الكتاب والـسنَّةَّ هو الوحي الرباينً مجيعاعند املسلمني:  املتفق عليهصدرفامل       

َّ الفرق الداعية إىل  األخذ منهِتشرتك يفالذي  ْ عل تطبيقـهِ لكنها ختتلـف يفاإلسالم؛ِ َعمَا و يـِمِ  يـا، وسـيأيت ِلَ
يف هـذه املقدمـة هبـذه اآلن  ونكتفـي  اهللا، بـإذن موضعهِ يفٍ  بيشء من البسط والتفصيللكاحلديث عن ذ

 . العاجلةاإلشارة
ا  يسبقهاتفوق عدة ِ يف y  األطهارجيل الصحابةبعض مواقف   إن شاء اهللا هذا الكتابِيفوسنتناول     

ِ ثم توطئة ف،ِخاصة يف مرحلة الشباب  واحلث عىل طلب العلم، فضل العلامءِمتهيد يف  التعريف هايَّ
ِأدلة مكانتهم، ثم الرشوع يفذكر ، وبيان y بالصحابة  بعض مواقفهم والدروس الرتبوية ذكر املوضوع بَّ

لرسم  طرق اإلصالح ًربطها بواقعنا املعارص إسهاما بيان منهجهم مع النصوص، واملستفادة منها، و
؟   اهللاَِولُسَا رَ يِْنَا ملَنْلُ قُةَيحِصَّ النُينِّالد((  :r ه بقولًمالًصحا هللا ولرسوله وللمؤمنني عنا نحوالالسليمة أل

ِولكتابه، ولرسوله  هللاِ:َالَق ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َِ ْ وألئمة املسلمني وعامتهم َ َّ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُْ َ ِ(( )١(. 

                                                
t   
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 ÷β :  يف قوله عليه السالمشعيبًاقتداء بنبي اهللا و          Î) ß‰ƒ Í‘é& �ωÎ) yx≈ n=ô¹ M}$# $tΒ àM÷èsÜtG ó™$# 4 $tΒuρ þ’Å+ŠÏùöθ s? 
�ωÎ) «!$$Î/ 4 Ïµø‹ n=tã àMù=©. uθ s? Ïµø‹ s9Î) uρ Ü=ŠÏΡé& 〈 ]العون والسداد إنه ويل ذلك والقادر أستمد فمن اهللا  ]٨٨ :هو
  .عليه

 y  من سري الصحابة األخيار دروسهو أصل هذا الكتاب  أن ُّ ختام هذه املقدمة أود أن أبنييف         و
ها يف الدورة العلمية   املقامة يف مسجد شيخ اإلسالم ابن تيمية ــ رمحه اهللا ــ وذلك يف عام ألقيت

تفريغ فيصل سلطان اجلودي ب: وةهـ، وتم تسجيلها يف أرشطة تسجيل صويت يف حينه، ثم قام األخ١٤٢٤
ألخ عبد املحسن بن قام ا ثم قام األخ نور الدين حامد بصفها عىل احلاسوب،و األرشطة وكتابتها يدويا، 

 زايد وقام األخ عبده حممود اليدوي، عبد اهللا اهلويشل بمطابقة املصفوف بأصله املسموع واملخطوط
ثم صاغها الشيخ  وعزو أقوال العلامء ملصادرها، ، وختريج األحاديثبتنزيل اآليات برسم املصحف

ًفلهم مني مجيعا الشكر بعد قروء، األديب حممد الزاحم من أسلوب اخلطاب امللقى إىل أسلوب احلطاب امل
 . من باب رد املعروف إىل أهلهذلك أذكر شكر اهللا تعاىل، ملا بذلوه من جهد إلخراج هذا الكتاب، و

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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 ذلك ُ وكيف ال يكونالدرجات  رفع ومن أ ،تاَربُالق أعظم طلب العلم والسعي يف حتصيله من َِّنإ       

� Æìsùö: قال تعاىل بعض،  ويرتفع بعضهم عىلاس،النَّوهو الذي به يتفاضل !! كذلك  tƒ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 

öΝ ä3ΖÏΒ t Ï% ©!$#uρ (#θ è?ρé& zΟ ù=Ïèø9$# ;M≈ y_u‘yŠ 〈 ]قال تعاىل ،هنم شأوأعىل ًل اهللا أقواما،َّوبه فض ]١١:املجادلة : 
$yϑ ¯ΡÎ) ý øƒs† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã (#àσ ¯≈ yϑ n=ãèø9$# 〈 ] حممد   ُه  نبيتعاىل اهللا يأمرمل و] ٢٨ :فطرr يطلب الزيادة من ْأن 
< ≅è%uρ Éb :قال تعاىلكام  ،العلممن  َّإال ٍيشء §‘ ’ÎΤ÷ŠÎ— $Vϑ ù=Ïã 〈 ]١١٤: طه.[ 

م َّحـرَّأحل اهللا له مما ما به يعرف   و، هنيهبنت و جي ويمتثل أمره،،ُهَّرب كيف يعبد العبدبه  لعلم يعرفاو       
لـذا  وعند اهللا وعند خلقـه،اس احلالل واحلرام مكانة عالية ومنزلة رفيعة،نون للنَِّّبيُعلامء الذين يلل و،هعلي

ِوإ (( :r النبـي  رشحهم لقولداح احلديث عنَّقال رش َاملَ العـَّنَ  ِ يفْنَمـَ و،ِاتَوَمَّ الـسِ يفْنَ مـُهَ لـُرِفْغَتْسِيـَ لِ
 أحكـامحتـى اس علم النَّـُ العامل يََّنأل؛ ذكر احليتان :قالوا  )١(  ))] أو البحر[ ..ِاءَْ املِ يفانَيتِاحل ىَّتَ حِضَْراأل

، وإحـسان القتلـة وغـري ريم تعـذيب احليـوانحتـا ًأيضاس علم النَُّ وي يؤكل، وما ال،كل منه يؤاحليوان ما
من فعلم العامل يتعدى نفعه حتى لدواب البحر، وًمن حسن التعامل مع احليوان فضال عن اإلنسان، ذلك،

 )٢(.ثم كانت تستغفر له
 ِِرائَ سـَىلَ عـ]ِرْدَبـْال َةَلـْيَل[  ِرَمـَقْ الِلْضَفـَ كِدِابـَعْ الَىلَ عـِاملَِعْ الَلْضَ فَِّنإَو((  :r يف قوله : وكذلك قالوا     
   )٣( .)) ِِباكَوَكْال

 الـشاسع والفـرق فيـه البـون rمن النبي  هذا التشبيه َّأن(( :  مفتاح دار السعادةم يفِّالقي ذكر ابن فقد      
الكوكب  نور َّأن  ذلك  بالكوكب،، وبني منزلة العابد املشبهبالقمر ليلة البدرالعامل املشبه  منزلة العظيم بني
، ًعلام املجتمعات ًمأل الدنيا نورا، كذلك العامل يمأل القمر فياَّأم منه، ما يقرب  عىل نفسه وعىلَّإال ءال ييض
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 ورشحـه، وغـريه النبـوي  ِصومن هذا الـنَّ )١(،معارفه بعض  وعىل،هعلي ٌمقصور وعبادته  العابد فعلمهاَّأم
 ال سـيام يف عليـهاس  وحث النَّ واالهتامم به،العلم ِةَّيمه ندرك مكانة العامل، وأنصوص الكتاب والسنَّةمن 

 .عمر الشباب
 وفـق مـنهج ،ِة علم رشعي مستمد مـن الكتـاب والـسنَّ عىلنشأهتم كانت إذا املجتمعات شباب َّنإَف        

 هـاِّلُ كملجتمعـاهتم بل ،هلم فحسب ال النرص   أسباب أعظم ومن ، الظفرأعظم من لكذ َّن فإ،األمةسلف 
 :ةَّيم غري تربية عل عىلاوشئنو طلب العلم أمهلواا ًم شبابُذَ ما قال الشاعر يأمجل وما ,ً عامةوللبرشية

 اـورقــــال رب وـ احلاللــ قينقلون ال *وائـد نشـ ق احليابـشب رأيت إذا
 اتسقا ما األخبار يعون من صالح  *  يف حلقاألشياخ ىتراهم لد الو  

 )٢(قاـمـحـة الـو اهلمــوا بعلـدلــد بــ ق* ٌجـ مهمهنلم أـواععنك ـهم عفد  
 منه قول وأمجل ، متضمن ما ينبغي أن يكون عليه الشباب من احلرص عىل طلب العلمٌمجيل شعر وهذا     
، وذلـك أكثـر مـن أن  الـدينِالتفقـه يف والعلم، طلب عىل أمته  حثه لشبابمن r  فيام ثبت عنه rنبي ال

 .حيىص
 فإذا فرط فيها صاحبها وضيعها كان ملـا ، يف احلياة مراحل العمرأخصب  منمرحلة الشباب هيَّ ألن      و

ر ُمـُالعيف  ملرحلةاكر هذه ذ لاألحاديث املتضمنة كثرة ة النبوية يرىالسنَّ واملتصفح لدواوين ،أضيعسواها 
 :قالْاملثال يتضح ْ وبامل،ا استغالهلعىلة َّواحلاث

 َالَقـ: َالَ قـt ََةَرْيـَرُ هِيب ََأ ْنَ عـهامي صحيحِ يفتعاىل اهللا ام رمحه ومسلم البخاريأخرجه فمن ذلك ما        
ٌإمام،ُهُِّلظ َِّالإ َِّلظَ  الَمْوَ يِهِِّل ظِ يف اهللاُُمُهُِّلظُ يٌةَعْبَس((  :r  اهللاُِولُسَر َ َبـادِع ِ يفَأَشَ نـٌّابَشـَو ،ٌلِداَ عِ   )٣(..))  اهللاِِةَ

 .نشأ يف طاعة اهللا تعاىل ا  منهم شابَّفعد

                                                
 


 


 



 ٨

 ُمُكْنِ مـَاعَطَتْ اسـْنَ مـ!ِابَبَّشْالـ ََرشْعَا مَي (( :r  اهللاُِولُسَ رَالَ ق:َالَق t ٍودُعْسَ بن م اهللاِِدْبَ عْنَ عهامفيو       
ُّ، فإنه أغضْجَّوَزَتَيْلَف َةَاءَبْال َ ََّ ُ ِ ، ومن مل يستطع َ ِ ْ للبرص، وأحصن للفرج ْ َ ُ َ ْ َ َِ َِ ْ َ َ ْْ َ َ ِ َ ِفعليه بالصومْ ْ َّ َِ ِ ْ ٌ فإنه له وجـاء،َ َ ُ ُِ َ َّ ِ  يففـ )١( ))َ
  .أمته حتصني فروج شباب عىل r النبي  منٌّحثذا احلديث ه

َابـن آدم ] ٍدْبـَع[ ا  َمَدَ قُولُزَ تَال( (: َالَ قr النبي َّنَأ السنن أصحاب بعض أخرجه ما اًأيضومن ذلك          َ
ِيوم القيامة من عند اهللاِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ يسـأىَّتَح َْ ْ ٍ مخسْنَ عَلُ ْ ِ عن عمرهَ ِ ُ ُ ْ َ فيمَ ُفناه،َأ ِ َ ْوعن  ْ َ     .)٢( )) ..ُهَالْبَ أَيمِ فِِهابَبَشَ

 ٍدْبَا عَمَدَ قَدِقَْعنَ يْنَل((  r قال رسول اهللا : قاالويف لفظ عن أيب الدرداء، ومعاذ بن جبل ريض اهللا عنهام     
 )٣( .)) ...ُهَالْبَ أَيامِ فِِهابَبَ شْنَع: ٍعَبْرَ أْنَ عَلَأْسُى يَّتَ  حِةَامَّيِقْ الَمْوَي

يتفقهـون يف ديـن [  األرضاب من أقطـار َبَ شْمُيكِتِْأيَس((: rقال رسول اهللا :  قالtوعن أيب سعيد        
 )٤( .)) r وصية رسول اهللا مَّهنفإ ،اًفاستوصوا هبم خريجاؤوكم  فإذا ،طلبون احلديثي] اهللا 

ِّ عـىل النبـي اَنْمِدَقـ((: َالَ قـt عن مالك بـن احلـويرث نيصحيحاليف ما جاء كذا و       ِ َّ َ َrٌةَبَبَ شـُنْحـَنَ و 
 بأمر هؤالء مع عظـيم مـسؤولياته r  النبيَِينُ انظر كيف ع))ًةَلْيَ لَنيِْرشِ عْنِا مًوْحَ نُهَْدنِا عَنْمَقَأَ فَونُبِارَقَتُم

 ومـن ، ومن إجابة السائلني، مستحقيهاعىلم الصدقات  ومن تقسي، وتسيري اجليوش،ل الوفودمن استقبا
ًفأقمنا عنده نحوا من عـرشين ليلـة((:  ــه يقول الصحايبِّلُبني، ومع هذا كتبليغ الوحي امل َ َ ْ َْ َْ ْ ً ْ ُِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ  ]اَنـِب[ َانَكـَ و،َ

َيام رِحَر  َِىلإوا ُعـِجْار(( : هلـم َالَ قـ، وأحـواهلمقـرائن  ذلـك بrفهـم  ))اَينـِلْهَ أَِىلإا َنَقْوَى  شـَأَ رَّامَلَف، اًيقِفً
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 ْمُكَّمُؤَيـِ لَّمُ، ثـْمُكُدَحـَأ ْمُكـَ لْنِّذَؤُيـْلَف ُالةَّ الـصْتََرضَا حـَِذإَ فـ،ْمُوهُرُمَو،ْمُوهُمِّلَعَ وْمِيهِوا فُيمِقَأَف،ْمُيكِلْهَأ
 . )١( ) )ِّيلَصُ أِوينُمُتْيَأَر َامَوا كُّلَصَو (( زاد : عند البخاريآخر: يف لفظ )) ْمُكَُربْكَأ

 ِ املـصلحة يف رأىْ بعد أنَّ إال باالنرصافيأمرهم ومل r وقته إىل عنده هذه املدة الطويلة بالنسبة أقاموا        
ًِّذلك قيام  .  ً وفعالًه أوصاهم بالعلم قوالِّلُ ك هذا ومع، أهليهما بحق

َّ إن اهللا َ عـز وجـل(( :rاهللا  قال رسول : قالtة بن عامر  عن عقبويف املسند        َ َ َّ  ِّابَّشالـ َنِ مـُبَجـْعَيَل َّ
 هـذه املرحلـة َّألن؛ صـحيحلكـن معنـاه و؛  )٣(،عةي ابن هلإسناد ِيفضعيف احلديث .  )٢( )) ٌةَوْبَ صُهَ لْتَسْيَل

سه واستمسك ن الشاب نفَّ فإذا حص،ِهواتَّوالش ِبهاتُّ الشِ فتن فيها الدوافع إىل تقوىالغريزة، فيها تقوى
مـن الـشباب مـن ٌكثـري  قع فيـهَيمما سلم يًثانيا به نفسه ن َّ ثم بام حصً، أوالتعاىله بفضل اهللا َّن، فإبالفضيلة

 . الكبوات والصبوات
َّ  ثم           بل هي من القربات،األسباب النافعة من ً خاصةسري أهل العلميف وًعامة، يف الرتاجم القراءة  َّنإُ

 حـسب  املرتبـةالـرتاجم سـواءتـب ف من كال بل اآل؛مئاتالـ ولذا نرى, كثري لطالب العلم ٍ خلرياجلامعة
 أو طبقـات ،حسب التخصص العلمي كطبقات املفـرسين و أ،أو حسب املذهب الفقهي ،التاريخ الزمني

  يف الـرتاجم وبالتحديـد يف تـراجم أئمـةة، والقـراءً كثـرية جـدا أو طبقات القراء وما يتبع ذلك،الفقهاء
 جانب الطلـب،  وتقوى، اهلممُذَح العزيمة يف النفوس وتشث تبعن رأسهم جيل الصحابة عىل و،السلف

ِ باملشاهدة ٌحمسوسوهذا   .ِعَامَّسال وَ
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 اإلمـامعـن وهذا القول يؤثر  ))الفقهمن  من كثري َّإيل ُّسري الرجال أحبالقراءة يف  (( :السلفقال بعض 
 الفحـول مـن أولئـك وهـم ، الفقه يؤخذ من النقلة الثقاتَّأن هللا أعلم ــ ــ واومراده /  النعامن حنيفةأيب
  . حذوهما منواهلم وحذومن سار عىل y العلم من الصحابة أئمة

ِّعـد  ِ العلـم يفأهـل  بعـض ولـذا قـال،والرسـل األنبياء جيل بعد أفضلم َّأهنم َّ كام تقدنوالصحابة        
ِملحمدية ااألمةخصائص هذه   أفـضل كتاهبـا َّن وأ،م الصالة والـسالمعليه األنبياء أفضل r نبيها َّأن( ( :َّ

أفـضل  ن وr  صـحابة نبيهـاَّن وأ((  لـذلكاً تبع:قالوا ، كان ذلك كذلكوإذا ،األنبياء املنزلة عىلالكتب 
م علـيه والرسـل بيـاءاألنيف املرتبة الثانية يف الفضيلة البرشية بعـد  y فيكون الصحابة أصحاب األنبياء 

 .والسالمالصالة 
أحببنا أن نقتـبس مـن سـريهم العطـرة  والدرجـة الرفيعـة، بتلك املنزلـة العاليـة،ا كان هذا اجليلََّومل       

 حياتنـا ِيف ،م هبـقتـديوأرضـاهم لن yَّكية بعض املواقف املرشقة لبعض كبـار الـصحابة اّوأخبارهم الز
هم، ثم لة عدالتهم، وموقف أهل السنَّة من؟، وأد فة الصحابة من هم، وسنبدأ اآلن بمعرمنهجنا الدعويو

نتعرف عىل منهجهم يف التلقي واالستدالل، وذكر بعـض مـواقفهم اخلالـدة التـي حفظتهـا لنـا دواويـن 
 .التاريخ، وباهللا التوفيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١

 
ٌت مش:الصحايب يف اللغة        َّرافقة، فإن كل من صحب غريه ينطبـق عليـه املمطلق حبة،التي هي ُّ من الصق

  )١( .و حلظةأ، ولو ساعة ت املدةَّ وإن قل،حبةُّ، والصاحبَّاسم الص
 : ؟من هو عىل أقوالً اصطالحا ِّاختلف العلامء يف حد الصحايبو     

   يف حال إسالمه rمن رأى النبي : (( َّاحلديث أنهاألصول وواملشهور املعروف عند أهل  
 كـأن يـصاحبه rمنها طول املالزمة واملصاحبة لـه : الصحبة لثبوت ً رشوطاوذكر بعضهم  )٢())  به امؤمنً

 إىل حني رؤيتـه رشط البلوغ  غزوة أو غزوتني، ومنهم منr همنهم من رشط أن يغزو معو ،سنة أو سنتني
 تسلم من اعرتاض الِّيف حده : غري ذلك من الرشوط والضوابط التي ذكروها،ومجيع التعاريف التي قيلت

َّ إن : يف النخبـة حيـث قـالــ/ ـ رــــقاله احلافظ ابـن حجاجح من األقوال ما َّ ولعل الر،و مدخل للنقد
 

 . )٣( ولو ختلل ذلك ردة عىل األصح ، ومات عىل اإلسالم،ا به مؤمنrً النبي َّ من لقي   ((
ُفهذا التعريف أشمل يف حد الصحايب ؛ألنه َّ أو قرصت، ومن روى عنه قيه وطالت جمالسته له، يدخل من لِّ

ِأو مل يرو ْ   )٤(.ه ولو مل جيالسه، ومن مل يره لعارض كاألعمى واألكم، عنه، ومن غزا أو مل يغز، ومن رآه رؤيةَ

                                                








 


 


 


 



 ١٢

  لفـظَّألن ))  مـن رأى((:  يف التعريـف لفـظ الـشائع ظفلأدق يف التعبري بخالف ال))  من لقي : (( فقوله
من (( لكن األدق   وإن كان يف التعريف األغلبي يشمله اللفظ،، من ال يرى كاألعمىرج خي )) من رأى((

  .كاألعمىيه لأ عر، كاألكمه، أو طًفيشمل من يبرص بجارحة، ومن ال يبرص خلقة)) لقي 
  خيرج به مـنٌ وهو قيد  :ن آمن به، ولقيه من اإلنس واجلنم كل يدخل يف ذلك)) مؤمنًا به : ((        وقوله
 .ً، ولو أسلم بعد ذلك إذا مل يره ثانية بعد إسالمهاًلقيه كافر
 .هتفاواستمر عىل اإليامن به حتى : ،أيr مات مؤمنًا به)) ومات عىل ذلك : ((     وقوله
بط حت بعضهم فمجرد الردة عند،ٌا قيد فيه خالف لبعض أهل العلمهذ)) ولو ختلل ذلك ردة: ((      وقوله

 ، إن رجع إىل إلسالم لهالصحبةُاء وصفُ ق واألصح ب،قط عن املرتد صفة الصحبة فتس، يف احلالعملال
   :حتى املوت، لقوله تعاىلصاحبها التي يستمر عليها هي بط العمل ُ الردة التي حتَّ؛ ألنثانية tΒuρ 

÷ŠÏ‰s? ö� tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tã  ÏµÏΖƒ ÏŠ ôMßϑuŠsù uθ èδuρ Ö� Ïù%Ÿ2 y7Í× ¯≈ s9'ρé' sù ôMsÜ Î7 ym óΟßγè=≈ yϑôãr& ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# 

Íοt� ÅzFψ$# uρ ( y7Í× ¯≈ s9'ρé&uρ Ü=≈ ysô¹ r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $yγŠÏù šχρà$Î#≈yz 〈] واهللا أعلم  ] ٢١٧: البقرة. 
 :منها جاءت يف املنقول واملعقول اً جد فضل الصحابة كثريةاألدلة عىل

 :قوله تعاىل: منها ٌالتزكية اإلهلية هلذا الرعيل، واآليات يف هذا الباب كثريةأ ــ     
 šχθà) Î6≈¡¡9$# uρ tβθ ä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ� Éf≈ yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$# uρ tÏ%©!$# uρ Ν èδθãèt7 ¨?$# 9≈|¡ ômÎ*Î/ š†ÅÌ §‘ 

ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζ tã £‰tãr&uρ öΝ çλm; ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� ôfs? $yγ tFøtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ� Ïù #Y‰t/ r& 〈 
 بالسبق إىل اخلريات، وأخرب ففي هذه اآلية أثنى اهللا عىل املهاجرين واألنصار، ووصفهم   ]١٠٠:التوبة[

َّبأنه قد ريض عنهم، وأعد هلم جنات النعيم َّ. 
( ô‰s:        وقوله تعاىل    ©9 š_ÅÌu‘ ª! $# Çtã šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# øŒÎ) š�tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |MøtrB Íοt� yf¤±9$# 〈 
 ,لتهم رضا اهللا عنهم، ووصفه هلم باإليامنِويكفي يف عدا ]١٨: الفتح[



 ١٣

 Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθ : وقوله تعاىل        ß™§‘ «! $# 4 tÏ%©!$# uρ ÿ… çµyètΒ â!# £‰Ï©r& ’n?tã Í‘$¤ÿ ä3ø9$# â!$uΗ xqâ‘ öΝæηuΖ ÷� t/ ( öΝßγ1 t�s? 

$Yè©. â‘ #Y‰£∨ß™ tβθ äótGö6 tƒ Wξ ôÒsù zÏiΒ «! $# $ZΡ≡uθ ôÊÍ‘uρ ( öΝèδ$yϑ‹ Å™ ’ Îû ΟÎγÏδθ ã_ãρ ô ÏiΒ Ì� rOr& ÏŠθàf�¡9$# 4 
y7Ï9≡ sŒ öΝßγ è= sVtΒ ’ Îû Ïπ1 u‘öθ −G9$# 4 ö/àSè= sVtΒuρ ’ Îû È≅ŠÅgΥM}$# 〈 ]بالرتاحم اهللا   ويف هذه اآلية وصفهم ]٢٩:الفتح

ُ وصالح القلب، وأهن ووصفهم بكثرة الركوع والسجود،ارَّفُ عىل الكِةَّوالشد فيام بينهم، ُم يعرفون بسيام َّ
     .ظ هبم الكفاريليغ r اهللا اختارهم لصحبة نبيه َّن، وأنالطاعة واإليام

#! Ï :وقوله تعاىل         t� s)àÿ ù= Ï9 tÌ� Éf≈ yγßϑø9$# tÏ%©!$# (#θã_Ì� ÷zé& ÏΒ öΝ ÏδÌ�≈tƒ ÏŠ óΟÎγÏ9≡ uθ øΒr&uρ tβθ äótGö6 tƒ 

Wξ ôÒsù zÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘uρ tβρç� ÝÇΖtƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θß™u‘uρ 4 š�Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ èδ tβθè% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∇∪ tÏ%©!$# uρ 

ρâ§θ t7 s? u‘#¤$!$# z≈yϑƒ M}$#uρ ÏΒ ö/Å‰Ï= ö7 s% tβθ ™7Ïtä† ô tΒ t� y_$yδ öΝ Íκö� s9Î) Ÿωuρ tβρß‰Ågs† ’Îû öΝÏδÍ‘ρß‰ß¹ Zπy_%tn 

!$£ϑÏiΒ (#θ è?ρé& šχρã� ÏO÷σ ãƒuρ #’ n?tã öΝ ÍκÅ¦àÿΡr& öθs9uρ tβ%x. öΝÍκÍ5 ×π|¹$|Á yz 4  tΒuρ s−θãƒ £xä© ÏµÅ¡ øÿ tΡ 

š�Í×̄≈ s9'ρé' sù ãΝ èδ šχθßsÎ=øÿ ßϑø9$# 〈 ]ويف هذه اآلية وصف املهاجرين برتك أوطاهنم  ] ٩، ٨: احلرش
ُوأمواهلم من أجل اهللا ونرصة دينه وابتغاء فضله ورضوانه، وأهن ووصف األنصار  م صادقون يف ذلك،َّ

 وإيثارهم عىل ، ووصفهم بمحبة إخواهنم املهاجرين اهلجرة والنرصة واإليامن الصادقم أهل دارَّبأهن
     .  وسالمتهم من الشح وبذلك حازوا الفالح،مأنفسهم ومواساهتم هل

 . يف هذا البابكثريةال غريها من اآلياتو هذه اآليات ِقد أثنى اهللا عليهم يفف         
 :النبوية التزكيات : ب

ِخري الناس قرين،(( :r كام يف قوله آحادهم،لبعض أو  ، لبعض مجاعتهمأو ،جلميعهمكانت سواء           ْ َْ ِ َّ َُ(( 
ِّخري القرون(( : بلفظالناس اشتهر عند ُ ُْ ْ ُ ِ قرينَ ْ  َينِذَّ الـَّمُ ثـ،ِينْرَ قـِاسَّ النـُْريَخ( (:  الصواب روايةكنلو؛  ))َ

ُوهنُلَي ْ، ثم الذين يلوهنمْمَ ُ َ ََّ َُ َّ   .احلديث )١( .. )). ُِ
                                                

t
rن

 



 ١٤

ِ، ال تسبوا أ َصحايب، ِايبَحْص ََأوا ُّبُسَ تَال( ( :rوكذا قوله         َ ْ َُّ ُ َ ِفو الذي نفيس بيدهَ ِ ِ َِ ِ ْ ََ َّ َلو أن أحدكم أنفـق مثـل ! َ ْ َِ َ ََّ ْ َ َ َْ ُ َ َ ْ
ُأحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم، وال نصيفه  َ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ٍَ َ ْ ُ َ ََ َ َُّ َ   )١( . مسلمرواه  )) ًَ

 اَِذإَ، فـِيتَُّمأل ٌَةنَمَأ ِايبَحْصَأَو َونُدَعو ُايَم ِايبَحْصَأ ىَتَأ ُتْبَهَ ذاَِذإَف ،ِايبَحَْصأل ٌَةنَمَأ اَنَأَو.. (( :rا قوله ًوأيض
 .عمومهم للصحابة بr فهذا تفضيل وثناء من النبي )٢( )) َونُدَعوُي اَم ِيتَّمُأ ىَتَأ ِايبَحْصَأ َبَهَذ

ِِّ يفr تزكية بعض مجاعتهم قوله ِومما جاء يف        َاألنـصار ال حيـبهم إال مـؤمن وال ((  :  ن األنـصار حـق َّ ََ ٌ ُّ َِ ِْ ُ ْ ُِ ُ ُ ْ َ
ٌيبغضهم إال منافق  ِ َِ ُ ْ َُّ ِ ُ ُ ْ. (()٣(  

  رضـوان اهللا علـيهما سيأيت ذكرهم كالصديق والفاروق وغريمهما ن  تزكية بعض األفراد ومن أمثلة        
 .أمجعني

  :الدليل الثالث من املنقول :ج
م سـابق الديانـة وهلـ،  فلهم فضل الـصحبة،دون استثناءن ا ً عدالة الصحابة مجيععىل اإلمجاعانعقاد          

 .  )٤( واإلسالم
   :، والفطرةالدليل الرابع من املعقول: د

ُيقالَف: َّأما املعقول        َ  قـوم مَّ؛ ألهنـصحيحة الـ النقولها كام أوجبتَّإن العقول السليمة توجب عدالتهم،: ُ
ه ِّ ونـرصة نبيـ ،تعـاىل  ابتغاء مرضاة اهللاأوطاهنم وهجروا وأمواهلم أنفسهم قوم قدموا ،يستأثرواآثروا ومل 

 . القومهؤالء فالعقول توجب عدالة مثل ، الصالة والسالمعليه
 .منهم بأحد عدم املساس إىل و،فضلهم و،سالمتهم إىل  تطمئنالسليمة  الفطر كذلك      
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 ١٥

 نعلـم مكانـة ، والفطـرة املـستقيمة،وموافقة العقـل الـسليم ة،وبام نقلناه من نصوص الكتاب والسنَّ        
 هذا ما سـنعرفه و،النيل منهمحاول وبالباطل هم ِي هناك من خاض فهِّلُك اذهالصحابة ن وعدالتهم، ومع 

  :يف املبحث اآليت
 

 : y الصحابة ِيفمن أهل امللة اس اختلف النَّ        
  )١(. أهل اجلمل وصفني، كبعض أهل االعتزالواستثنى ًةَّعاممنهم من زكاهم   

وا يف آل البيت  قدحنقيض هؤالء مجعيهم كأكثر رشاذم الرفض، وقوم ِيفوبل  ؛ومنهم من قدح يف أكابرهم
 . ضاللعىلاخلائضة كلها  رقفؤالء ال وه،واصب النَّ:همو

 ِنـصاف فتوسـطوا بـني الغـالة واجلفـاة يف واإلإىل االعتدال واجلامعة، ة أهل السنَّتعاىلوفق اهللا قد و         
وكوسطية األمـة ،بني األديان كوسطية دين اإلسالم  فهم وسط، مجيع األمورِيفنهجهم مو  هكام و،شأهنم

/  الطحاوي اإلمام نصقد ، و واإليامنَّأن حبهم من الدين مجيع الصحابة عدول، وَّنبأ: فقالوا بني األمم،
ٍنفرط يف حب أحد منهم،وال  ,r رسول اهللا أصحاب ُّبِحُون( (:  الصحابة بقولهِة يفعىل معتقد أهل السنَّ ِّ 

ِّو ،منهم ٍ من أحدُربأتنوال   ،ري، وحبهم دين بخَّال نذكرهم إال يذكرهم، ونبغض من يبغضهم، و بغري احلق
  )٢(.)) طغيان      و ٌنفاق وٌسان، و بغضهم كفرإحوإيامن و

مـن سـالمة َّأن  :ونريفريط، و  دون إفراط أو تyة واجلامعة عقيدهتم حمبة مجيع الصحابة فأهل السنَّ        
 جـاء قد، والقادح قدح يف معتقد ذلك الصحابة د أح القدح يفَّنَأ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ و،y اًمجيعمعتقد الرجل حمبة الصحابة 

ِ حيَ الُارَصَْناأل (( : احلديثيف  )٣(. )) ٌِقافَنُ مَِّالإ ْمُهُضِغْبُ يَالَ وٌنِمْؤُ مَِّالإ ْمُهُّبُ

                                                


 



 

 



 ١٦

 ، منـافقَّالإ وال يبغـضهم ، مـؤمنَّالإ بعد املهاجرين ال حيـبهم ثانيةال وهم يف املرتبة نصاراأل كان إذاَف       
توبـة  بـوأ :قـال وهلـذا ،الـصحابةيع مجعن  تعاىل ريض اهللا أو أكابرهم ،بةاح الصأكثربغض  أكيف بمنف

  :قال مجيلة، كلمة )١(احللبي
 ـ اجرتأ ـ تح البابـف :ـ أيـ رـف الستـكشـان إذاـف ،r النبي ابـألصحرت ــاوية سـمع((        

ه بـاب القـدح يف يفتح ب أن الزم هذا القدح َّن، فإد الصحابةاحآح يف د من قَّنأ : بمعنى)٢( )) عىل ما وراءه
 واحد ِ  يف: ــ كام قالواــ، من قدحَّن؛أل إلثما : من الزم قولهَّن، فإمل يقدح فيهم  ولوحتىن الصحابة مجيع 

ن كانوا  وإ،كاملة للجميع تكون ْجيب أن حمبتهم َّأن : يعنيمجعيهم ِفقد قدح يف ،عليهم السالم ءاألنبيامن 
 .مجيعهم كالقدح يف دهمأح القدح يف َّأن َّإالواملنزلة يتفاوتون يف الفضل 

ً النيل منهم ترصحيا أو تلميحا،ِيفمن الوقوع فاحلذر احلذر           واملـسلك،لسالمة املعتقد، وسالمة املنهج ً
 ومـنهج ،ًينبغـي أن نعـرف أوال مـصدر التلقـيديث عـن بعـض مواقـف الـصحابة الكـرام  وقبل احلـ

   . y الصحابة األخيار فقموابعض   مننهجيةواملالرتبوية الدروس االستدالل، ثم نتحدث عن 
**** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 



 ١٧

 
دعوة النَّاس راد ٍ وبخاصة لكل من أٌمِهُ مٌ وكيفية االستدالل هبا أمرَّإن معرفة مآخذ األدلة ومصادرها،       

 : يف أمرين مها ذلكمن معرفة هذه األمور، ولعلنا نلخصله  َّفال بد ،عىل بصرية
 .منهج االستدالل وطرقه: األمر الثاينو .  التلقيمصدر: األمر األول

 إىل نا ممـن يـدعوً كثريأن رى نوص،ُصالنُّ منه قىستت واألدلةاملصدر الذي تؤخذ منه هو  :منهج التلقي     
 تزيـد  والفرقالطوائف بعض َّأن َّإال ة،والسنَّ الكتاب :األساسني من املصدرين األخذ يتفقون يف اإلسالم

 علـيهام يف ًبـل ومقـدما ؛ةوالسنَّيف مقام الكتاب  ,اًأساسيا ً مصدره ونعلجيو ،العقل ك مصادر أخرىامعليه
بعـضها ـــ أو  ،اآلحـاد أخبـاررد الثوب وت تلبس هذا التي :االعتزالمدرسة هذه سمة و بعض املواطن،

 عيتهم أْفإن بتأويله،ص نق النَُّ عَّ حاولوا يلبه اإلسناد وثبت ص  جاء النَّْوإن ـ ـ الف العقلخت اَّبزعمهم أهن
 . والكذبباخلطأ الراوي وومهوه عىلارتدوا  تأويله، ِيفاحليلة 

وهذه سـمة  ،، فيام زعمواتواملناما املصدرين الذوق والكشف واخلواطر عىل تزيد :أخرىسة ومدر        
 واهلواتـف جعلـوا املنامـات فقد ، األخصِهم املعنيون هبذا األمر يف: مدرسة التصوف، وزعامء الصوفية

 كـذا مبـارشة ه،حدثني قلبي عـن ريب :أحدهم يقول ة،ة يف مقام الدليل من الكتاب والسنََّّجُ حواخلواطر
 من األذكار والعبـادات مـا خطـر  فيرشع ...ورأيت يف املنام  ،:.. وقال يل،وهتف يب هاتف ،دون واسطة

 . ممن اغرت هبماًفضلوا وأضلوا كثري قلبه، عىل
 : وهو منهج االستدالل:  َّأما األمر الثاين

 جيعلون العقل  يف املقدمةبق التنبيه لكن كام س؛صوص النبويةوالنُّالقرآنية اآليات بأخذ فبعض الفرق ت      
ـ جعلـوا ــزعمواالـذي  ـًإذا جاءت اآلية أو اخلرب النبوي خمالفا ملا يقتضيه العقل ـا، فًص مقود والنَّ،اًقائد

االستدالل  أن يأخذ ،عني الضالل وطمس البصرية  هذاَّريب أنًص تابعا، والشك وال ًالعقل متبوعا والنَّ
 ومـا ، يأخذون مـا هلـم السنَّةأهل(( : أئمة السلفبعض قال  ،. منهج أهل البدعماله دون ما عليه، وهذا

ّ ِّ الـذي يزيـلِ فحيهال بـ، كان القول عليهمْ وإن، هلم فرحوا بهعليهم إن كان احلق  ويكـشف ،ً بـاطالُاحلق
  .))فيأخذون ما هلم دون ما عليهم  :َّ أما أهل البدع،ًخلال



 ١٨

 وبـني ،ص اخلـاص والعـام واملطلـق واملقيـدعدم التفريق بني الـنَّ : من اخللل يف منهج االستداللكذلك
هذه األمـور التـي ال  من مل يعرف َّنأل ؛ يف االستداللس واخللل فهذا حيصل به اللبف،الصحيح والضعي

هيدم ه َّن فال شك أ،اس توجيه النَّ وتوىل،لفتيار ولبس ثوب اَّصدَ ثم ت)١(, هبا رواية ودرايةَّالصوص إفهم النُُّت
 .يبني، ويفسد وال يصلح وال

 tا  عليـ َّأن ((:  سـالم عبيد القاسم بـن بوه أ ومن طرائف ما يذكر يف هذا املقام يف هذه املناسبة ما ذكر    
مـن : القـ. ال: أتعرف الناسخ من املنسوخ ؟ قال: t ٌّعيلله  فقال ،اس وإذا برجل يفتي النَّ،دخل السوق

 .)٢(  )) ثم طرده من السوق،نت أبو اعرفوينأ :قال أنا أبو حييى،:  قالأنت ؟،
 أن يتـوىل : واالسـتدالل مـنهج التلقـيِ من اخللـل يفن إذه يف خلل كبري،قعوهله هبذا األمر سيجَّألن        

 . احلديث رواية وال درايةًاس وهو ال يعرف مثالتيا النَُّ وف،اساإلنسان توجيه النَّ
 إصـالح جمتمعـات إىلاعيـة َّ واحلركـات الد,اإلصالحيةالدعوات ً كثريا من  اب ما أصَّأن جتد وهلذا          

 :هو امَِّنوالنكبات، إاملسلمني من اخللل والشطط 
هـا ا، أدركنحلكمـة إال تكون ال َّ جل وعال اهللاأفعال مجيع َّ فإن, القديريلالعكمة وتقدير من اهللا حل :ًأوال      

  . نؤمن هباأو مل ندركها
 وكـذا يف ، ذلـك املـنهج املوفـق يف التلقـيإىل رقـت تفاَّأهنـيس وجـدنا ئ بحثنا عن السبب الرإذا :ًيانثاو      

    .صوص الرشعية والفهم للنُّاالستدالل
م علـيهوالرسـل   بعد األنبيـاء  جيل وطئ الثرىأفضل هم  ن  الصحابةَّأن علمنا إذا بدء، عىلا ًعودو        

بحـسب واملنزلـة  الفـضلتتفـاوت يف  واإليامن الديانة ِالثلة املباركة املقدمة يف تلك َّن، فإالصالة والسالم
 بيعة الرضـوان عـىل  و،وأهل بدر، ن عىل األنصاراملهاجرو  لِضْفَيَف جرةسبقهم إىل اإلسالم واجلهاد واهل

  وعـد اهللاًوكـال  وهكـذا، وقاتـلقبل الفتح وقاتل عىل من أسـلم بعـد الفـتح ويفضل من أسلم غريهم،
   .احلسنى

                                                



 

 



 ١٩

 خليفـة )١(الصديق  بكر  أبووهو  r ِِّيب النَّبعد موتد الصحابة ِّ عن سيًأوال المــ الككونـسيبعد هذا      
 .r رسول اهللا
y 

يف كـون ي و،َّوعـال َّجـلاهللا  يف كتـاب  بني السور واآلياتالتفاضل يكونو يتفاضلون، y الصحابة        
 .ص الرشعي بالنَّ يكونأن ولكن الضابط يف التفاضل ؛ وبني بني اإلنسانوالشأن ،املكان و،الزمان

ا، ً قراءة هذه اآلية أفضل من قراءة هذه اآليـة وأكثـر أجـرَّ بأن:قائل:  يف كتاب اهللا تعاىل لو قالًفمثال        
 كام قرره شيخ اإلسالم يف رسـالته ،ةومذهب أهل السنَّ ، بدليلَّ هذا القول األصل عدم قبوله إال :ُهَال لَقُي

يامن فيام أخرب به رسول رب الرمحن من أن قل هو اهللا أحـد تعـدل ثلـث  جواب أهل العلم واإل: ((القيمة
 كالم اهللا تعاىل يتفاضل، فآية الكريس أفضل مـن َّ بعد بحث مستفيض أن الرسالةلك ت قرر يف)٢( ))القران 
 . منهَِلبُ، ق.. وهكذا، من السور وسورة الفاحتة أفضل من غريها، من اآلياتغريها

 كـان التفـضيل بالنـسبة إذا من ذلك املكان أفضل املكان  هذا الصالة يفَّنبأمثال قائل  :لو قال كذلك       
فال يقبـل  ،األجربالزيادة يف ان التفضيل  كإذا اَّأم فيه،  إشكالفهذا ال ،عليه صىل لنوع املأو ،لرائحة البقعة

  . من الرشعبدليل َّإالالتفضيل 
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 ٢٠

 ، مـن الـدليلَّ فـال بـد، كان التفضيل من حيث الرشيعةإذا من تلك البقعة أفضلفهذه البقعة  :فقوله        
 وكذا فيام قيل ،ذلكبص الصحيح الرصيح  النَّالثاين لثبوت من الصف أفضل األول الصف َِّنإ :قيلوهلذا 

  .امليرسة عىل من ميرسته لورود احلديث بتفضيل امليمنة أفضل ميمنة الصف َّأنيف 
 وكذا لقول ،منيالي ميرسته لعموم فضل رشف جهة عىل  تفضيل يمني الصف :استطراديةهنا فائدة و         
  . )١( )) r ِِّيب النَِّنيِمَ يْنَ عِّىلَصُ نْنَى أَرَحَتَنا نَُّك (( : tب  بن عازالرباء

 ُهَتـَِكئَالَمَ و اهللاََِّنإ( ( :ريض اهللا عنهـاد عـن عائـشة  داوأيبحديث من تهر يف كتب الفضائل  ما اشاَّأم        
 ،حمدث الـشام املتأخرين من رأسهم عىل و،  العلمأهل بعض َّفقد بني )٢ (.) ) ِوفُفُّ الصِنِامَيَ مَىلَع َونُلَّصُي

 َينِذَّ الَىلَع َونُّلَصُ يُهَتَِكئَالَمَ و اهللاََّإن ( (:الصواب َّن وأمعلولة، هذه الرواية َّنأ  /األلباين اإلسالمبل حمدث 
  .)) َوفُفُّ الصَونُصلَي

 القصار خـالف مهشامعاوية بن  إسناده يف أن فقد ذكر الشيخ وغريه ، ميامن الصفوفعىل لفظ اَّوأم        
ُعىل الذين يصل(( : الذين رووه بلفظةالروا َّ َِ َِ َ َون الصفوف َ ُ ُّ َ((.)٣(                 

 
 مـن أفضل وم اخلميسالي هذا َّنبأ: قائل: لو قال كذلك، فةنزمتفاضل األة تنمكاس واألوكتفاضل النَّ      

تفـضيل لا فهـذا ً مثال اجلو من حيث مجال:ل قاْإن؟ ف هذا التفضيل من حيث ماذا : له املايض قيلاخلميس
قبـل هـذا ُ ال ي: لـهقـالُ يًالشهر مـثال، من األخري يف الثلث هَّنأل؛ اًأجروأكثر  أفضل هذا : قالذاإ اَّمأ ,جائز

صـيام  َّن إ:قـاللو  لكن ؛ به دليليأت مل ًص زمانا بفضل رشعيألنك خت فأنت آثم َّالوإ ، بدليلإالالكالم 
َبل منهُ بذلك قالدليل  من غريه لورودأفضل  اخلميس مـن  أفضل األيام البيضو ثنني  يوم اإل وكذا صيام،ِ

تفضيل  الهذا بذلك، ف الدليل يء ملج من أيام األسبوع من غريهاأفضل وكذا اجلمعة ، الدليلريها ملجيءغ
                                . الدليلته يقبل منه ملوافقلزمانل
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كلهم بة الصحبة مرت ِ يفyالصحابة : فأقول ،ضلاالتف عن احلديثوهو الشاهد من  آدم،بني تفاضل         

 والعرشة ،ملةيف اجل األنصار من أفضلون ملهاجر فا، يتفاوتون يف الفضللكنهم؛الفضيلة تشملهم سواء 
 ,ريض اهللا عنهام عيل من عثامن وأفضل والشيخان ،العرشة أفضل واألربعة هاجرين،املمن  أفضلن املبرشو

 .ونحو ذلك  t عمر أفضل من tبكر  بووأ
ً؛ بل أفضل البرشية مطلقا بعد  y  أفضل الصحابةt الصديق َّر أنَّم وتقرَّتقدا كام ً مجيعُعلمَنهبذا و        

“ :  يف قوله تعاىلt وصفه بالصدق  جاء فقداألنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، Ï%©!$# uρ u !%ỳ 

É−ô‰Å_Á9$$Î/ s−£‰|¹ uρ ÿ ÏµÎ/   y7Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝèδ šχθà) −Gßϑø9$# 〈 ]وصف ب صلنَّا كام جاء )١(،]٣٣:الزمر 

 øŒ : قوله تعاىل يفينرسفاملبعض كام ذكر ذلك  ،يف القرآن الكريمبالصحبة  t الصديق Î) ãΑθ à) tƒ 
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ُأنتم  ْ َتاركونَ ُ ِ ِ يل صاحبيَ ِ َ ْ، هل ِ ْأنتم َ ُ ْ ُتاركَ ِ ِون يل صاحبي َ ِ َ ِ  ا من عمرًمغضب tالصديق   وذلك ملا جاءه))َ

 . )٢( tالفاروق 
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óΟä3s9 3 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî îΛÏm§‘ 〈 ]٢٢:لنورا[  
َّأهن         وهو من  t ته خالابن tثاثة أ  بن مسطحعنقطع النفقة ي حلف عىل أنا ََّمل t الصديق ا نزلت يفَ

 اخلائـضني يف عض مـاخـ  وذلـك لــام  وعىل غريه،،ليه ينفق عtكان الصديق الذين  الفقراء املهاجرين،
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 ٢٢

   مسطح وتابأنزل اهللا براءهتا يف كتابه العزيز،و ، أم املؤمنني عائشة كالطاهرة املطهرة فك يف شأن قصة اإل
 Ÿω:   لـرد النفقـةt  يف اسـتعطاف الـصديقاآليةهذه نزلت  ف القذف،ُّوأقيم عليه حدفتاب اهللا عليه،  r& 

tβθ ™7 ÏtéB βr& t� Ïÿ øótƒ ª! $# óΟä3s9 〈  قال الصديقف t :واهللا إنا نحب أن يغفر اهللا لنا بىل ُ  . عليه نفقتهَّ فرد،َّ

: $pκâ:  قوله تعاىليف: يلكذلك ق     ¨Ζ yfã‹ y™ uρ ’ s+ ø? F{$# 〈  ]الصديق  أيب بكر ِنزلت يف اَّأهن] ١٧:ليلالt. )١(  
َّيلَ عِاسَّ النَّنَمَ أَِّنإ(( :  فيه يقولr ُِّيبوالنَّ           ،ًيالِلَا خًذِخَّتُ مُتْنُ كْوَلَ و،ٍرْكَب وُبَ أِِهتَبْحُصَ وِِهالَ مِ يفَ

َالخت ْ، ولكن ًيالِلَ خٍرْكَب اَبَ أُتْذَّ َِ ِخوة اإلسالمُأَ ْ ُ َّ ُ ..(( )٢ (. 
ي ِتَّمُ أُمَحْرَأ ((: rو قال  )٣( ))ٍرْكَب وُبَ أُنَيامِ إَحَجَرَ لٍرْكَ بِ أيبِنَيامِِإ بِةَُّماأل ُنَيامِ إَنِزُ وْوَ ل((: rويقول         
ِ، وأشدهم يف أمر اهللاٍِرْكَب وُبَي أِتَّمُِأب ْ َْ َِ ُ ُّ َ ...(( )٤(  

َّفهم أن نة من الكتاب والسنَّ ل وغريهاونُّق الهذ  وهب)٥( )) ٍرْكَب وُبَي أِتَّمُِأي بِتَّمُ أُفَأْرَأ(( : خرويف لفظ آ        
م الصالة والسالم لكثرة النصوص عليه والرسل األنبياءا بعد ً البرشية مطلقأفضل tالصديق  بكر باأ
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 ٢٣

 وأمته ،مةئألا أفضلبكر  بو أ( (:املنهاجيف ــ /ابن متيمة ــ  اإلسالمولذا قال شيخ  ،tالواردة يف فضله 
 .) )r بعد النبي أمة أفضل

 ،اإلسالم ِخذ بقصب السبق يف منازل الفضيلة وأإىل رتفع وا,أعالهاكارم امل قد حاز من tفالصديق        
 ،وترحاله ِهِّلِ حِ مالزمته له يفِ ويفr فضل الصحبة للنبي ِ ويف،العلم ِ ويف،لبدينا واجلهاد ايل اجلهاد املِويف

  : ما يأيت ومنها،َّ ما تقدممنها ٌ وجاء ت فضائله كثريةمماته حياته وبعد ِ منه يفأقرهبم tوكان 
َ سأ:t ِاصَ العُنْو بُرْمَ عَالَ ق،r ِّبي النَّإىل ِاس النَُّّأحب t ُهَّنأ          َحب إليك؟َأ ِاسَّ النُّيَ أr َِّيبَّ النُتْلَ ْ َ ِ ُّ َ 
َقلت ثم من؟ قال. )) اَوهُبَأ (( َالَقَف ؟ِالَجِّ الرَنِ م:ُتْلُقَف ))ُةَِشائَع(( :َالَق َ ُ ْ ُْ َ َّ ُعمر: ((ُ َ ًفعد رجاال)) ُ َ َِ ّ َ ....(( 

  )١(  .متفق عليه
يف [ ٍةَخْوَ خَّلُوا كُّدُ س(( :r  كقولهمن الصحابة ن ٌحد مل يرشكه فيها أ بفضائلrبي  النَُّهَّ وخصبل         

 )٣(.t خالفته إىل إشارة ويف هذا  قال بعض العلامء. )٢( ))ٍرْكَب ِيبَأة َخْوَخ َِّالإ] املسجد
ْ إن مل((: rوكذلك يف قوله           َ ْ َ جتديني فِ ِ ِ ِ ٍيت أبا بكرأَ ْ َ َ َ   فأمرها أن ترجع إليه،تسأله ةمرأاا جاءته ََّملذلك و ))ِ

َإن مل جتديني ف((  :r قال كأهنا تعني املوت، ــ قال الراوي ــ؟أجدكمل و ُ جئتنإ أرأيت: ْقالت ِ ِ ِ َ ْ َ ْ َيت أبا أِ َ ِ
ٍبكر ْ َ((  )٤(  
 والـسالم، الـصالة عليـهاس يف حالة مرضه  بالنَّصيل يأنبكر  يبوالسالم أل الصالة عليه ُه أمروكذا          

 َاىلَعـَت  اهللاُىَبْأَيـ( ( :والـسالم الـصالة عليـهقولـه  وكـذا )٥())ِاسَّالنـِ بِّلَصُيْلَ فٍرْكَا بَبَوا أُرُم(( : حيث قال
 .tء عىل صحة خالفته العلامبه  فهذه األخبار وغريها مما استشهد  )١(  ))ٍرْكَب اَبَ أَِّالإ َونُنِمْْؤُاملَو
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 ٢٤

 : الصالة والسالم ناهيك عن تـرصيح قولـهعليها بمراد النبي ًعلم الصحابة مطلقأهو  tالصديق و        
 ملحفـة عليهحياته و خرآ يف r النبي َطبنَاَ خ:َالَ قt ٍيدِعَ سِيبَأ ْنَ ع ومسلم البخاريأخرجهيشهد هلذا ما 

ُبني ما عنده َوا َيْنُّ الدَْنيَ باًدْبَع ََّريَخ  اهللاََِّنإ (( :َالَقَفصفراء  ََ ْ ِ َ و ُبـَ أىَكـَبَ ف :يدِعَس وُبَأ َالَ ق )) اهللاَِْدنِا عَم َارَتْاخَ فَْ
ُِّدِّ الصٍرْكَب  ـــ يف ذلـك الوقـت ا  سعيد كـان شـاباَأب َّنألــ؛  ؟َخْيَّالش اَذَي هِكْبُا يَ مِيسْفَ نِ يف:ُتْلُقَ ف،t يق
ْيكن اهللاُ  ِْنإ((:لقولهي ِكْبَي ُ َبني ما عندَوا َنيُّ الدَْنيَا بًدْبَع ََّريَخَ ْ ِ َ َْ َفاختار ما عند اهللاِ  ،ُهَ ْ َ ِْ َ َ َ((. 

ُالعبد  َوُ ه r اهللا ُولُسَ رَانَكَف((  األمر بعدما تبني :سعيد بوثم قال أ           ْ َ  t ٍرْكـَب وُبـَ أَانَكـَ و،]َُّريَخـُْامل[ْ
 .)٢(   )) به اَنَمَلْعَأ

 وتعرفنا عىل أدلـة ، ومات عىل ذلك، مؤمنًا بهrه من لقي النبي َّوأن: ِّوبعد أن وقفنا عىل حد الصحايب        
  الـصديق أفـضل األمـةَّأن  وعلمنـا ،بعـض التفـصيلهم يف اجلملة، و الصحابة ريض اهللا عنثناء اهللا عىل

 ومعرفـة سـتقاء الـدروس منهـاحان األوان للرشوع يف ذكر مـواقفهم وا  )٣( .، ثم عمر بن اخلطابقاطبة
 : يتأ وذلك فيام يوص ، ومع النوازلصنالمع  منهجهم
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 ٢٥

 
  الوفاةتبع خربما و r موت النبي هي قضية t حياة الصديق ها دروس وعرب يف فيأعظم القضايا التي      

، فـيام r املسلم بعـد مـوت النبـي  عنها املجتمعت أم املؤمنني عائشة ريض اهللاصفوقد و ،يف ذلك الوقت
 األرضاملطرية يف الليلة  املظلمة الـشاتية بـاملسلمون كالغنم  بقي ( (:تفقال ب الزبري عروة بن رواه عنها

 شـك  فال،rفقدوا قائدهم ومعلمهم وموجههم اهنم قد  ْإذ؛ هذا تشبيه بليغ)١( ).)راع املسبعة ليس معها 
 .شديدة الصدمة عنيفة واملصيبة َّأن
حدثت هذه الفاجعة ا ََّ ملدعوية، ثم نقف وقفات تربوية منهجية ، الوفاة  النبويةحداثأذكر بعض  وسأ      

  :ثالثة  أقسام إىل ن انقسم الصحابة ،الكربى
  .الطاهرةعندما فاضت روحه  r ِِّيب وهم من كان عند النَّ:باخلربقسم مصدق    

 أمـري س هـؤالء رأعـىل اخلـرب برمتـه وٌبِّكذُ م: ثالثسمقو ،ن وهم سواد الصحابة ،ٌ مرتددٌشاك: وقسم
    .t الفاروق عمر املؤمنني

 . ؟tكان موقف الصديق   ما ذاِ يف هذا املقام الذي يطرح نفسه:الوالسؤ      
 ايلح وهو موضع من عونُّْ ما كان من خرب الوفاة كان بالس، عندما كانt  الصديقَّ أن:الروايات تذكر        
  بيـتإىلدخـل و ،اًحدومل يكلم أ ،ووصل املسجد املدينة إىل جاء t مسامعه إىل نباءترامت األ فلام ,دينةامل

 عـن وجهـه ، فكـشفها حـربةردة بـعليـه و مـسجىr النبـي  ثـم رأى  حجرهتاإىلودلف ك   عائشةابنته
  )٢( .))ا ًتِّيَمَا و يَ حَتِْب ط(( : وقال  ثم قبله،الرشيف
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 ٢٦

اآلن سـيبني و ، ليس دوهنـا سـحاب يف نحر الظهرية،ة كالشمس للصديق أن خرب وفاة النبوَّإذن تبني       
 بموت :ًمتوعدا بقتل من يقولً مهددا اسم النَِّّكلُي مازال  tوعمر  ،اًامَ وأحكًامَكِ ذلك حعىل t الصديق

 .  ،وقفة وقفة،tموقف الصديق  و،ريكب هذا احلدث ال بعض دروس ولنتناول ،:r بيالن
 . قبل إصدار األحكامرالتثبت من األخبا :األوىلقفة وال
؛ ألنـه كـان هنـاك وقـت الوفـاة  املدينـةيلاجاء من أعو اًحدأ خرب الوفاة مل يكلم tالصديق حني بلغ       

وقف اس ومل يتدخل يف القضية حتى  النَّ خيطبt وعمر ،اس يموجونوالنَّك دخل بيت عائشة و، النبوية
ِّو  قنيالي نيعو  ،قنياليلم  ععىل  يف معاجلـة  مل يفارقـهالرفـقولـه،  هـذه األمـور حتققـت ُّلُقني، كالي حق

 .  لإلنساننفع الوسائل من أ وهو،املوقف
  روية أو تثبـت دون والبت فيها، األمورِاس من العجلة يف ما حيصل من بعض النَّسكفبن ْظِوهلذا الح       
 ِ يفًخاصـة: ا فيها قبـل اجلـزم هبـ العظام ينبغي التأينذه األموره مثل  َّنأل ؛عجلة مذمومةالوهذه تأكد  وأ

 عـىل ويكـون اإلنـسان ، ويكـف اللـسان،يكرس القلم: كام قالوا  ويكون، الفاجعةأوقات الفتن والنوازل
 .  تؤدةعىلتثبت و

َّ إن( (:r قال       ِال يكون يف  َقْفِّ الرِ ُ ُ َ  الـصالة عليـهوقـال   )١( ))ُهَانَ شـَِّال إٍءَْيش ْنِ مـُعَْزنُيَ ال، وُهَانَ زَّال إٍءَْيشَ
 )٢( ) )َقْفِّ الرْمِهْيَلَع َلَخْدَا أًْريَ خٍتْيَ بِلْهَِأ اهللا بَادَرَا أَِذ إ((: والسالم

ْ يشِّلُ كِ يف  ــِّينَأَّالترفق وال:  أيالتؤدة ــ((: rوقال         ا عـن ًوفـصح موق     ))ِ ةَرِ اآلخِرْمَ أِ يفَّ إالٌْريَ خٍءَ
 مـن )٤(،عـالم املـوقعنيم يف إِّ ابن القـيه ما ذكرومثله.  )٣( r النبي إىلا ً لكنه قبل ذلك ثبت مرفوع،tعمر
 )١( .)) ِانَطْيَّ الشَنِ مُةَلَجَعْالَ و، اهللاَِنِ مِينَأَّ الت((: rقوله 
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 ٢٧

ا يـسمع، حتـى ال يكـون  بكـل مـدث أن يتثبت من أي خرب يأتيه، وال حيًاعية خاصةَّالدًاملرء عامة وفعىل 
َ حيْنَأًام ِْث إِءْْرَاملِى بَفَك((  : عليه الصالة والسالمِّ النَّبيل حتت قوًداخال  )٢(   ))َعِمَا سَ مِّلُِك بَثِّدُ

أمـر اهللا ثبت وقد ت وهذا عقاب ملن مل ي)٣(.))وا ُمَعَ زِلُجَّ الرِةَِّيطَ مَسِْئ ب((:  الصالة والسالمعليهل وقو        
ـــالَّجـــل ـــه   وع ـــتيف كتاب ـــالف ،بالتثب ـــاىل ق ‰ $pκš:تع r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u β Î) óΟ ä. u !% ỳ 7, Å™$sù :*t6 t⊥Î/ (#þθ ãΨ ¨� t6 tG sù 

 .)واُتَّبَثَتَف: ( ويف قراءة متواترة ]٦:احلجرات[〉
لتفتون  وال ي، بمجرد سامعهم هلاال يقبلون اإلشاعات الذين منهج الصحابةومنهج طالب العلم         
 .حكامها حكمه وأعليه ي فيبن، صحتهاهم منها حتى يتأكد الواحد منإلي
 وكـم مـن ،اً حقـخفـضتو ً رفعت باطالإشاعة فكم من ،ق بمجرد سامعهاَّصدُ ال ت اإلشاعاتَّنأل        

اس، ُكم قـدح يف عقائـد أنـ؟، اًميت أحيتو ا   حي أماتت إشاعة وكم من ،اً واهتمت بريئً متهامتإشاعة برأ
.. وكـم  ُوكم طعن يف أعراض أناس من حكام وعلامء، وطلبة علم، وجريان وأقارب  بـسبب اإلشـاعة،

َّ ، ثم ملا تكشفت األمـور أصـبحت  تلـك األخبـار ؟؟. املجتمعِ يف من إشاعة فعلت فعلتها..وكم.. وكم  َ َ ََّ
 !!كرساب بقيعة

 عليها قبل حكام واحلذر من بناء األً عامة،خباراألها ومن التثبت منهو  :  من اإلشاعة إذن أول موقف      
 .ثبوهتا
مـن بمجرد وصول اخلـرب دون أن تتثبـت عمل  تَّقدوة فينبغي إذا جاءتك إشاعة أالعلم الطالب يا  وأنت

 ..وأ... أو مـا شـاكله؟ ... ٌ حسنٌ هل هناك حممل؟.. ومن الذي نفاه ؟ .. هثبت من الذي أ؟...: الذي قال
  ..وأ
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 ٢٨

مـن  تحقـقال وهي ،لديه قدرة تألنه كان ؛ ؟ملاذا اًأحدكلم ُا بلغ الصديق اخلرب مل يََّمل أنه :اهد املقالش         
، العيان  مستوىإىل  تعلم أن اخلرب ال يرقىتأنواألمر باملشاهدة بعد ما جاءه أمر القصة عن طريق السامع 

 : الشاعروهلذا قال 
  ا كمن سمعٍحدثوك فام راءقد *  فتبرص ما  الكرام أال تدنوبن ايا                  

    :يقولواألخر 
 ل املعاينة الكليمسأ له  *ولكن للعيان لطيف معنى

 $£ϑ :كام قال تعاىل ،َّ العليةهىل ذاتر إنظ يأن تعاىله َّ السالم ربعليه ل موسىأس s9uρ u !% ỳ 4y›θ ãΒ $uΖÏF≈ s)ŠÏϑ Ï9 

… çµyϑ ¯=x. uρ …çµ š/ u‘ tΑ$s% Éb> u‘ þ’ÎΤÍ‘r& ö� ÝàΡr& š� ø‹ s9Î) 〈 ]١٤٣:األعراف[. 
ه فس، فتاقت نبحرف وصوتا ًا حقيقيًه كالمّ كالم ربوالسالم سمع الصالة عليه موسى اهللا ُِّيبنََف       

 r اخلرب عن النبي ِرب، كام جاء يفالصوت أو اخل النفس من جمرد سامع يفَّألن املعاينة أو قع ؛ هِّ ربلرؤية
ُليس اخلرب (( َ ََْ ْ ِاملعاينةَ كَ َ َ َ ُْ (( .)١(  

 السالم عليه  حتمل موسىعدم ولعلها ،وه يعلمها بالغة حلكمة  الدنياِ يف الرؤيةتعاىللكن حجب اهللا       
 .ذلك

ٌ حامل ألواح  وموسى عبدوا العجلالسالم فيام قصه علينا القرآن،الصالة وعليه  قوم موسى َّإن      
+ ’s :قال تعاىل َّألن من رأى ليس كمن سمع، ألقاها؛رآهمفلام ، اهمل يلقو ، بيدهالتوراة ø9r&uρ yy#uθ ø9F{ $# 

x‹s{r& uρ Ä¨ ù&t� Î/ Ïµ‹Åz r& ÿ… çν ”� ègs† Ïµ ø‹ s9Î) 〈 ]١٥٠:األعراف[. 
  منتعاىلن يتقي اهللا  وأاإلشاعات،عند سامع   يرتيث الشخصأن املنهجية األمور أعظم إذن من      

  . قبل ثبوهتااعليهم  بناء األحكا وتصديقها، ِالعجلة يف
 تتلقفهـا أن جمرد َّ أمافنعم  تقطع بوقوعها بوسائل معروفة القرائنوجاءت  ،األخبار ثبتت هبا نإ لكن       
  .السليم الدعوي فهذا ليس من املنهج ، ويغضب ويرىض وينهى،فيأمر ،ًكامُا حعليه يبني أذناه
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كان و، حوله كانوا ن   لصحابها َّناإلشاعة مع أك  يف قبول تلتأنى وتروى كيف t فقه الصديق إىلوانظر 
 َّال تكـون إال املـصلحة َّأن رأى بنفـسه عـىل احلقيقـة يقف أن عىلا ًا كان قادرََّ ولكن مل؛هلم يسأْأنيستطيع 
َُّ، فلام بنفسهَكدَتأي، فبادر لبذلك  ً علم أن تلـك اإلشـاعة أصـبحت حقـا ال قد ماتr َ النبي رأى الصديق
  .، بيان ذلك يف الوقفة الثانية فإليها؟tتلك الساعة ما الذي فعله الصديق  فيه، ية مر
 . وقدرهتعاىلرضا بقضاء اهللا ال: وقفة الثانيةال
ُْ املصيبة الكـربى قـد حـصلت َّبيت ابنته عائشة ك ورأى الفاجعة قد وقعت، وأن tََّملا دخل الصديق        

َريض ِ   . بقضاء اهللا وقدرهَ
، ذلكلرضا بـاَّ واجب كام أن  بحكمةَّكون إال ال تتعاىل أفعال اهللا َّنأ و، وقدرهتعاىلقضاء اهللا الرضا بف       

ش رباطـة جـأ فـانظر ، واهلـدىهللا لقلب العبد عىل اإليـامنايم حلكم اهللا من أعظم أسباب  تثبيت والتسل
ٌَّّربهم أنخـه ذكرهم بالتوحيد وأَّن أَّالفاجعة إال، مع هول نومن ثم الصحابة t  الصديق ، ال  األمـر حـق

 عنـد حـصول َّ وجلَّ عزقهم باهللاِعلي وتِاس تذكري النََّّ فإن وهلذا،ال دافع لهواب قد وقع َْصُ املَّن فيه، وأمرية
قـوة ه بالتوحيـد و يـربط أصـحابً دائـامrهلذا كان النبي و ،ا لتثبيت قلوهبمً من أعظم األمور نفعِِبائَْصَامل
ق بـاهللا ُعلَّ الت َِّن الكريم أن القرآِ هو مدلول اآليات يف: علامء ال، فهذا كام قالَّ وعالَّ جل األمر هللاَّن وأ،قنيالي

 ِعْسِ شِ يفْوَلَ وْمُكُدَحَ أْعِجَْرتْسَِيل (: ( الصالة والسالمعليه قال ، صاحبهعىلاب َْصُ يف كل أمر خيفف املتعاىل
َإذ لكن ،ٌ النعل إذا انقطعت مصيبة)١() )ِِهلْعَن ََّعلا ِ  $̄Ρ : وقـال،تعاىل األمر باهللا ق Î) ¬! !$̄Ρ Î)uρ Ïµø‹ s9Î) tβθ ãèÅ_≡ u‘ 

 ]١٥٦:البقرة [〉
ون الكالم  فيهمل، من دعاة اإلصالح، تقع النازلةٍ ويغيب عن كثريخيفىما وهذا  ْهتون عليه املصيبة،          
 .، الذي جيب التسليم ألمره  وقدرهقضاء اهللا هذا من َّنَأ و، هللاُِهَّلُ األمر كَّأن و،اس برهبمق النَّعليعن ت

قـدر لا القـضاء وعـىل فيحصل الغلـط واللـبس مـن االعـرتاض  عند الفاجعة،املَعَْتغيب هذه املقد و       
 هلـان األمـر  مـن قبـلِ النَّـاس قلـوبِالداعية رسخ هذا اجلانب يف َّ لكن لو أنالضجر؛إظهار وتسخط بال
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ــيهم ــلعل ــول اهللا ج ــذكروا ق ــالَّ، ولت #! #$!©% tÏ  :َّ وع sŒ Î) Ν ßγ ÷Fu;≈ |¹ r& ×πt7ŠÅÁ •Β (# þθ ä9$s% $̄Ρ Î) ¬! !$̄Ρ Î)uρ Ïµø‹ s9Î) 

tβθ ãèÅ_≡ u‘ 〈]  ١٥٦:البقرة[. 
ا عظـيم  مبينrًقال  قدو ،الكربىصيبة ُْ املاَِّهن؛ بل إقد وقعت من أعظم الفواجع التي rلنبي اموت ف         

َأهيا الناس أيام أ َيا (( :ريهوغ  ابن ماجهأخرجهفيام  rفاجعة موته  َ ََ َ ُُّّ ُ ٍحد َّ َالنـاس أو مـن املـؤمنني  َنِمَ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ ِ  َيبِصـُأَّ
ُ يب عن املصيبة التي تِِهتَيبِصُِمب َّزَعَتَيْلَ ف،ٍةَيبِصُِمب ِ ِ َِّ ُْ ِ ِصيبه بغرييَِ ْ َ ِ ُ ُ  .rقال كام  املصائب أعظم اَّهنفإ ،)١( ))ِ

فمـن  اجلـاهليني،ن  هـو شـأ كـام،فعلـه وأ ،عارض القدر بقولهُة قد ياس من هول الفاجعوبعض النَّ        
ِّ:الفعل  وعـدم ،تعـاىلاهللا  قـضاء عـىلا ًاعرتاضباللفظ  لتسخطا :القولمن و الشعور، ونتف الثياب،  شق

تامسـك ثابت اجلنـان م  كان ــ بتوفيق اهللا ــ مع عظم الفاجعة كيفt بكر أيب ثبات إىل وانظر به، لرضاا
  .البنيان

 َّأن :ل مـن يقـو بقتـلاس وهيـددخيطب النَّـ t وعمر املسجد، إىل rمن بيت النبي  tبكر  بوخرج أ      
ه، ِّ ربـإىل  عليـه الـسالم، كـام ذهـب موسـىهِّ ربـإىل قـد ذهـب r اهللا َّيِبـَ نَِّنإ: ويقول ،مات قد rالنبي 

 .منافقنيولريجعن فليرضبن أعناق قوم 
 بعمـر  ملاذا بدأ الـصديق اخلطـاب ب:السؤال t اجلس يا عمر: د فقال املسجإىل t  الصديق دخل      

 : يةالتفه يف الوقفة الر؟ هذا ما سنعاس خياطب النَّأنقبل 
 . والسعي يف إزالة اللبس،ىل تبليغ العلماملبادرة إ: الوقفة الثالثة

ه من واجب الديانـة َّن فإ  دعوتهأمور من أمر يف أو رأيه خطأ يف  كان عىلإذااس  النَِّؤثر يفُْ املَلُجَّ الرَّإن        
 ،رك مع خطأ قولهُ تفإذا ، قوله يؤثر ويتعدى أثره َّنأل؛قبل غريه به  يبدأ ْن وأنصحه، إىلسارع الناصح ُ يْنأ

 .والغلطيعظم اللبس ويزيد اللغط  تتسع، فاخلطأ دائرة َّأنفالشك 
يـا  :ونـداء اجلـس، :أمـر فعـل اخلطـاب، صيغة إىل وانظر ،tعمر اجلس يا :tبكر بو فلهذا قال أ      
 فهـل يرتكـه ،قولـه ومل يرجـع عـن رأيـه عىل  عمرَّفأرص ،t  عمرَمَّ يتكلْنأ الوضع ال يتحمل َّنألعمر؛
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ِّ التي حلت باألمة،أو يبني له خطأ قولهل من هول الفاجعةوُهُذِيف وهو : ا يقول وم tالصديق  ْ رأى  َّامَلَ، فَّ
املبادرة إىل تبليغ العلم والـسعي  َّألن؛اس  وخاطب النَّ،t الصديق أعرض عنهقفه  موِيف tعمر ار رصإ
 .، بل واجبأمر مهم إزالة اللبس ِيف

  يف املوقـف يزيد اللـبس يف ذلك مما التأخرَّألن عن بيانه؛ من خرب الوفاة ما تأخرَتَّبَثَا تََّ ملtفالصديق        
 والعلم الـذي معـه ، صاحب علمُهَّنأل؛ري البيان عن وقت احلاجة  وهنا ال جيوز تأخ،وتتسع دائرة اخلالف

اس حقيقـة األمـر  النَّـَغَّلـَب لـذا تركـه و، اخللـل ويزيـل من اللـبساًيقطع كثري ووه ،حتقق من صحتهقد 
  . احلاصل

  .له ًحمبةللدليل املبادرة إىل ختطئة املخالف : الوقفة الرابعة
 مـن َّن وأ،ا له عن خطئـهًا له ودفعً له ونصحًحمبة اس،قرب النَّ ولو كان أ،خالف ختطئة املإىل املبادرة َّإن      

ِ ختطئة من حيَّ اإلنسان أنَّنُظَ يْاجلهالة بمكان أن  عـىل و، الفقهِةَّلِ قعىلهذا دليل وخوة،  من عدم كامل األُبُ
ّ  !.خوة األعدم معرفة حق

ومـن  (( : يف كالم لـهابن تيمية ــ رمحه اهللا تعاىل ــ ْ   وأعظم منه أن يصحح خطأه، يقول شيخ اإلسالم    
ًالنَّاس من إذا أحب شخصا تغاىض عن مجيع سيئاته، ومنهم مـن إذا أبغـض شخـصا تغـاىض عـن مجيـع  ً َّ

 )) حسناته، وهذا من أعامل أهل البدع من اخلوارج واجلهمية واملعتزلة 
  لكـنَّألن كالمه خمالف للحقيقـة؛ ؛يف ذلكدد ، ومل يرتt فخطأ عمر t   إذن انظر كيف بادر الصديق    

 وأقبـل ،َّ بنفسه، فلـام رأى إرصاره  تركـهt فخاطب عمر ، بفقههtبدأ الصديق فقد  انظر إىل األسلوب
 .عىل النَّاس فكان ما كان من اخلرب

ِ يف مـسلمْهناك التامس العذر يف حسن املقصد هذا ينبغي أن يكون منهج كـل :  التخطئةِوهنا فرق يف        
 .  الناسحياته وتعامله مع

 النية حسن باب املحبة له، نعم ال تشفع  بل من باب الطعن؛هذا ليس من  املخالف،     والترصيح بخطأ   
شفع صالح النية ال تولكن : ُأبيض من ماء السحاب، كام يقال و،، قد تكون نية الرجل طيبةصحة العملل
 .  ، حتى يوافق الدليلاب وبصرية عىل صوً صحيحاْأن يكون  عملهلشخص ل



 ٣٢

حلسن النية وطيب   فمرفوع إن شاء اهللا تعاىل،،َّأما اإلثم فيام يظهر:  ملن يف مثل هذه احلال:فيقال       
  . فخطأ ينبغي اإلقالع والكف عنه،َّما القول أو الفعلَ وأ،الطوية

 بحكم القرابة t يجاري عمر عاطفته فt  هل حتكم الصديق؟ هناالذي يطرح نفسه: السؤالو       
ِّأو هل يغل وصحبة ونرصة ؟ ،اللصيقة الوثيقة بينهام حمبة يف اهللا َّب احلُ  ويقرر ما ثبت عنده ،عاطفةعىل ال ق

 . ؟ن خطأ من حيبم
 . .اس النَّعىلقبل  ثم أ،t لصديق اه ترك، وعىل موقفه اجللوس عدمعىل t  عمرَّعندما أرصف        

 فام العمل  ، يف منهج دعوتهأو يف قوله طأ خعىله َّن أَلمتَب وعُ حت خالفك منن إذاإذ   
َّ وتصدع بهُأو ت ؟ اا هلً تبعكونفت ، عاطفة املحبةأحتكمك ؟ .. الشأنوما  مل ف من حتب ؟ ل فتخا،ؤثر احلق

ُْفاملحاباة واملجاملة  ؟..ثرَؤُ الذي ي اخلطأىل عواسكت في،املحبة  عاطفةحتكمهم يكن الصحابة ن والسكوت  ُْ
 . منهج الصحابة ؟ هو مااًذإ، الصحابة منهج مل يكن منعىل اخلطأ 

 tَّألن كالم عمر  ؛ ذلكِ ومل يرتدد يفt بادر إىل ختطئة عمر t الصديق َّنَأ((  :التاريخ عنا يفالد طقل       
 ، ومنهجههئمبد ىلع اِ رصُه مرآا ََّملو  فخاطب عمر بنفسه ، لكن الصديق بدأ بفقه؛ًكان خمالفا للحقيقة

ِّ ثم خاطب النَّ، وتركهعنهعرض  أ:وقوله  ،تأخري إىللة ال حتتاج  املسأَّنأل؛ tا قال عمرَِا ملً خمالفاس باحلق
 .عظيم جلل واخلطب فاألمر

 العلم أهل كام قال ، التوحيدَّنأل؛  نفوسهمِلتوحيد فقرر التوحيد يفاس وبدأ بدعوة ا النَّإىلفالتفت          
  فقال،وشبهاهتا دفعه لشهوات نفسه  وبقوة توحيد العبد يقوى، وللشهواتنور الدافع للشبهاتهو ال

  اهللاََّنإَ، ف اهللاَُعبدَ يَانَن كَاس مَّ الناَُّهيَأ: (( ، قال وسجلها بني طيات صفحاتهبحفظها،كلمة ترشف التاريخ 
َ حمُعبدَ يَانَن كَمَ و،ُموتَال ي ٌّيَح َ حمَّنإَف ،اًدَّمُ   .)١( )) َاتَ مْدَ قاًدَّمُ

تستيقظ فطرهم ل الساعة يف تلك به  وذكرهم به،رهمَّ وقرً: أوالاس قلوب النَِّغرس التوحيد يفف        
 وهلذا ،صالنَّظم املصيبة يذهل النفس عن ِ عَّأن تعلم ــ رعاك اهللا ــيا عبد اهللا  وأنت نفوسهم،وتتفطن 
  . ))ذهل النفوس عن النصوصعند النوازل ت((  :العلم أهل  بعضقال

                                                
 ك 



 ٣٣

َّ t وكان الصديق األمان، بر إىل األمة من قائد يقود َّوالبد         ذكر هذه الكلمة حيث،وأهلها هبا أحق
َّثم  ،التي تدل عىل عميق إيامنه وثاقب علمه  ( $tΒuρ î‰£ϑptèΧ �ωÎ : قوله تعاىل وهوُ بالدليل الرشعيثنىُ

×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôMn= yz  ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ ß™”�9$# 4  'Î*sù r& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λäö6 n= s)Ρ$# #’n?tã öΝ ä3Î6≈ s)ôãr& 〈  ]آل 
  ]١٤٤:عمران

 إىل فتـواه نـور يـصل بـه عىل يكون الرشعي  إذا كان يفتي بالدليل املفتيَِّنإ ( (: العلمأهلأحد كام قال      
   .))أعامق قلوب املخاطبني 

 يق بالـدليلِّدِّق الـصنطـفقـد بعلـم،  َّ يـتكلم إالَّأالوه َّربينبغي أن يتقي العبد عند النوازل العظيمة ف         
 . الدليل الرشعيَّإال زل ال حيسمها والنوا  والفتن،الرشعي

 اب بقيعة،  فهذه كرس، الرشعيةالعقلية املجردة من النظرةواالستحسانات والتوقعات خرصات ا التَّأم       
 تلـك بت األيـامَّ سـيكون فكـذهَّنـ وأ طـع بحـصول أشـياءُزم وقُرت ؟ كم جخ ثم تب:كم قيل من أقوال

 .ألقوال راسية كرسو اجلبال الضخمة تلك اَّ لكن إذا رأيت أقوال العلامء الراسخني جتد أن،األخبار
 َّن أل: وأعـرض عنـه وخـالف قولـه tم وتـرك عمـرَّكلَت t الصديق َّأن كيف ـ ـرعاك اهللا ــانظر         

  .t عمر  يسكتْأن من أعظمة املصلح
َ الصحابةعىلال لوم لكن          َ بن الزبري يصف   عظيمة، وهلذا قال عروة، املصيبة عظميةَّنأل؛الكرام ن  َّ

 أصبح املسلمون يوم ( (: فيام رواه عن عائشة ريض اهللا عنها الصالة والسالمعليهحال املجتمع بعد النبي 
يل هذا  خت.)١() )راع    ليس معها عةبليلة املطرية، املظلمة يف األرض املسموت نبيهم كالغنم الشاتية يف ال

 .املوضع
 .اً ثالثثباتهبوًثانيا،  ثم بعلمه ً، أوالتعاىل هذه الصفحة بفضل اهللا  طوىt  الصديقَّشاهد القول أن         

 لتوها اَّكأهن الطرقات يتلوهنا  يف انرصفوااس الصديق يتلو اآلية سمع النََّّلامَف: كوقد قالت عائشة       
 . ))صوصتذهل النفوس عن النَّعند النوازل (( : العلامء بعضلوقت علم ْ وأن،سبقكام  و)٢(نزلت،
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 َِلبَة ق الواقععىل واألحاديث النبوية املنطبقة ، يف وقت النازلة باآليات القرآنيةَاس النََّترَّفإذا ذك          
  : ذلكُاسالنَّ yϑÏ9 tβ%x. … çµs9 ë=ù= s% ÷ρr& ’ s+ ø9r& yì ôϑ¡¡9$# uθ èδuρ Ó‰‹Îγ x© 〈 ]٣٧:ق[. 
َترى  ولكن يا ؛مات قد r َّبي النََّّن وأ،صلح قد األمر َّأناس وعلموا  انرصف النًَّذاإ  ماذا حدث :آخر أمرُ

    :يةالت الوقفة الِ هذا ما سنتحدث عنه يف؟،بعد ذلك tلعمر 
  . سامع احلق رجوع املخالف عند:الوقفة اخلامسة

 َّنأل ؛ القلب السليم صاحبَّإال  لهال يوفق وهذا ، لهالدليل الرشعيبلوغ  رسعة رجوع املخالف عند       
 ، بنفـسهفعلـه هـذا حيفـر قـربه وهـو ب   الرجـوععليهب ُ قد يصعلكن لعنادهو، اإلنسان قد يسمع الدليل

  .ا سمع الدليلوالعاقل يفرح إذ
َِدِّ الصُتْعِمَ سَّامَلَف  (( :ُّالبارادق  وهو الصtقال عمر          ُهََّنأ ُتْمِلَعَ فُتْسَلَجَف َا يَمَدَي قِنْتَرَقَا عَوهُلْتَ ييق

َاحل ُّْ  بـل ، اإلنـسانبغي عىلن أوقات الفتن والنوازل يِيفَّأن ؟  نستفيد .. من هذه القصة  ماذا نستفيد )١()  )ق
ِّقبل أذنه لو قلبه  ،صدره أن يفتح  عليهجيب ك تقـصد َّنـأ تعـاىل فـإذا علـم اهللا ،سامع الدليل بقـصد احلـق

ِّإىلالوصول  ََّبَّبَ، ح احلق   .  ، ووفقك إليهكيإل  اهللا احلق
 ىن يـرأ واملخـالف، قـول ِ يفتعاىل يتقي اهللا أنه جيب َّن فإ، خالفه غريهإذا اإلنسان َّكذلك نستفيد أن         

  . عليه واحلكم فيه،،قبل القولله يف الدليل ويف قول املخالف ينظر ْنأ والبرص،بعني البصرية قبل وينظر 
ن يعـرتف  وأ، يرجع عن قولـهْأن من الديانة َّنإ ف، كان املخالف له قد جاء بالدليل املوافق للنازلةْنإف       

ّيقينهقوة ورعه وقوة  إىل وt ديانة عمر إىلوانظر  بخطئه، يق يتلو  سمع الصدْأن ُ فمنذ، واستسالمه للحق
ََّنأ بـوأذعـن ،َّ وجلَّ اهللا عزإىل ذلك من التقرب َّعدَ واعرتف بخطئه و، تراجع من فورهاآلية   t  الـصديق

  .ب رأيه أخطا يف ُهَّنأ و،قوله يف أصابقد 
       ِّ ِّإىلع رجفقد , هلاٌوهو أهل t الفاروق وهذه منقبة يف حق  ُّ ومل يقـل يعـز، ومل يتلكـأه منذ أن سمع احلق
ُّرصُأَس عرتف بخطئي أن أَّعيل ُّ يعز،اسمام النَّ أن أتراجع هذه الساعة أَّعيل تمس لنفـيس ْلـ، وأييـرأ عـىل ِ
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وهذا من كامل إيامنه ومن قوة صدقه  يف اللحظة نفسها،  منهم مشهدعىلاس ومام النَّأ tا، بل رجع ًأعذار
 .tويقينه 

لـتمس  بل أ؛فالنولمزين فالن ي فيطئعرتف بخ أ: ويقول، يرجعْ أنعليه ُّعزَخطأ ياس إذا أبعض النَّو       
، وتعـود ُتخطأأ :هِّ يف حقَ ملن أخطأت  تقولْأنصواب  وال، وهذا واهللا من تلبيس الشيطان،العذر لنفيس

 كـان يـويص بـه عاملـهكام  ، نفسهِ يفtالفاروق أمري املؤمنني عمر ، وهذا كان ديدن إىل الرشد والصواب
 .ووالته

 قـضيت بـه ٌقـضاءك نَّ وال يمنع( ( يف كتابه املشهور يف القضاء،t شعريأيب موسى األ ىلإ t فقد كتب
،هرشدك أن تراجع فيـ ل وهديت فيه،ه رأيكيراجعت فم فاليو َّ َّ قـديم َّنفـإ  احلـق ،  وال يبطلـه يشء،احلـق

ِّومراجعة  )١())  من التامدي يف الباطلٌ خري احلق
ُّانرصف النَّ         ، حمكمـةآيـة  الصديق الذي مجع بني صحة الدليل من استداللtمر  لعاس ووضح احلق

      .مات قد r النبي َّناس بأ النَّخبارإ وهو ، يف موضعهاإيرادهاوبني 
ف الـنفس أن د تـستنكأصحابه يف وقت قـ وكبار  يف أوج خالفته وبني وزرائهt كيف كان عمرثم          

 .  والنفس حمكومة رأيت العجب، إذا كانت التقوى حاكمة ولكن،اعليه بالغلبة  أو أن ترىض،نتقدُت
ْ جمَانَ كــ/ــي صحيح البخاري فف         ُم احلِِهنْمِ ضْنِ مَانَكَ و،ُانَّبُّالشَ وُولُهُكْ الِيهِ فtر َمُ عُِسلَ  ِنْ بُّرْ
ُاحل خياطب : يا ابن أخي:وقال حذيفة،بن   حصنُنْ بُةنَْيَيُ عَاءَجَ ف، الفزاريٍسْيَق َر بن قيسْ ْ َ َْ  ٌهـْجَ وَكَ لْلَ ه َّ
َا األَذَ هَدنِْع ُسأستأذن  : قال؟عليه فتستأذن يل ، هل لك وجه عند عمر:يعنيـــ  ؟ِهْيَلَع ِ يلْنِذْأَتْساَ ف؟ِريِمْ ِ ْ ََ ْ َ

ِلك عليه ْ َ ََ َ. 
 :قال فt  عمرعىلفدخل ,  لعمه عيينة بن قيس فاستأذن احلرب وهو راوي القصة،قال ابن عباس        
ا َينِطْعَا تَ ماهللاَِو ((ــ  ام تعظيم ملثل عمر أمري املؤمننيالحظ اخلطاب املجرد من مقــ  :))ِابَّطَْ اخلَنْا ابَي(( 
ْا حتَمَل وَزَْاجل  احلر  فقال، أن يقع بهَّوهمفقام  tعمر غضب  فب قال الراوي ابن عباس ))ِلْدَعْالِا بَنَنْيَ بُمُكَ

r :  É‹è{ uθل لنبيه  قاتعاىل اهللا َّنني إيا أمري املؤمن: بن قيس øÿyèø9$# ó�ß∆ù&uρ Å∃ó� ãèø9$$Î/ óÚÌ� ôãr&uρ Ç tã 
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šÎ= Îγ≈pgø:$# 〈  ]اجلَنِا مَذَ هَِّنإَو ]. ١٩٩: األعراف َ  t ُرَمُا عَهَزَاوَا جَ ماهللاِ َوَف(( : يِاوَّ الرَالَ، قَنيِلِاهْ
ِكتاب  َْدنِعا ًافَّقَ وَانَكَ و،ِهْيَلَعا َهَالَ تَنيِح َ   )١())اهللاِِ
 للكذب يهفض ِّ قد تعرُهَّن وأ ساعتها، الدنيا كلهاِ كان الرجل األول يفt  عمرَّيزيد العجب إذا علمنا أنو

 .، وأهني يف جملس خالفتهعليه
  . النفوس من اجلبالعىلاس أثقل مام النَّكانت أ اإلهانة إذا و

 فأين  أراد أن يفعل،َّ الكف عامإىل t فعله وقوله كيف سارع ِقدوة يفا سمع الدليل وهو الََّوانظر مل          
 . ا يف نقدهًيكون الناقد مصيبو ، خطأعىلقد يكون و ؟ إذا انتقداًحدهم ذرعهذا من أناس يضيق أ

 حلـف t عمـر َّاس ما صـح أندعوتنا للنَّيف وا من هذه األمثلة الذهبية التي نحتاجها يف حياتنا ًأيض        
َهن: ((r النبي َّنخرب أُ، فأ اهللابغري ْ حيْنَ أْنَ عىَ ا ًرِاكـَا ذَهُتْلُا قَ ماهللاِ َوَف  ((:t مرُ قال ع)) اهللاِِريَِغل بُجَّ الرَِفلَ
ه َّنـاعتها عن أحـد أننقل هذه الصيغة لشمل أ: أيمرة أخرى، ومل أنقلها عن أحد قلها مل أ: أي. )٢()) اًِرث آَالَو

 .حلف هبا
 : وقالt عمرعىل طرق الباب t األشعري ا موسىَ أبَّأخرجه مسلم يف الصحيح أنا فيام وكذ        

 كم هذا أبوعلي السالم : فقالهذا عبد اهللا بن قيس، فام أجابه أحد، ثم طرقه أخرى، !كمعليالسالم 
فجاء  ،هإلي، فذهبوا َّعيله ورد:  وقال،من شغله   ففرغ عمرموسى، فام أجابه أحد، فانرصف أبو موسى

حديث سمعته من النبي  يا عمر: قالــ ـ ت كيف انرصف: يعنيـــ ما صنعت عىلما محلك : t فقال عمر
r: )) عىل هذايِّنَِيتْأَتَ لاهللاَِو(( : ، قال)) ْعِجَْريْلَ ف،ُهَ لُنَذْؤُ يْمَلَ ف،اًثَالَ ثْمُكُدَحَ أَنَذْأَتْا اسَذ ِإ َ َ  ُتْلَعَف؟ َِّالإَ وٍَةنِّيَ ببََ
 )٣( .))َِكبُت ْلَعَفَو
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َُّح             وهو يريد ثبوت اخلرب، r النبي  هذا إىلا عزtا موسى َ أبَّألن؛ هذا الكالم : يقولْ أنt  لعمرق
ٌّيبُ فقال أ، بعض جممع األنصار إىلt فذهب أبو موسى َ t :أنــويف بعض الروايات ــ   سعيد يا أبا:قم َّ 
ٌّيبُالذي ذهب معه أ ٌّيبُ سعيد تبعه أ، فلام ذهب أبوا أمر أبا سعيد يَُب أَّبني الروايتني أنجمع العلامء ف، َ أن أو  ،َ

ٌّيبُ ومعه أ، أتىأبا موسى ٌّيبُوقال أ ،ب بن كعب َ ثم ،r أصحاب النبي ا عىلًيا أمري املؤمنني ال تكن غليظ: َ
ارع سكيف  :لكن انظر  ))شغلني الصفق باألسواق عن احلديث ((: t  قال عمر،خربه باحلديثأ

= (#θßϑÏk: َّ وعالَّ لقول اهللا جلُمثلَّ وهذا هو الت،بالرجوع ومل يرتدد طرفة عني |¡ ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@ 〈 
 .  فيه، بل املبادرة لذلك مرية، والتردد فيه وال  الشك فيهً تسليام]٦٥:النساء[

ِّ رجوعال املبادرة يف من األمثلة عىلو        يب َحاطـب بـن أقصة  t  عمرلفاروق ا أمري املؤمننيمن  إىل احلق
 tخـر القـصة رجـوع عمـر  ويف آ،ا للمـرشكنيً عندما بعـث كتابـشهورة يف البخاري وغريهامل tبلتعة 

رضب  اهللا دعني أيا رسول: tام قال عمر حين ،م بني يدي اهللا تعاىلُّقدَّ وعدم الت،وامتثاله للدليل الرشعي
 ) )ْمُكَ لُتْرَفَ غْدَقَف ْمُتْئِا شَوا مُلَمْ اع:َالَقَ ف،ٍرْدَ بِلْهَ أَىلَع َعَلَّ اط اهللاََّلَعَ لَيكِرْدُا يَمَ وُرَمُا عَ ي( (:r عنقه قال

 )١(.اهللا ورسوله أعلم:  فقال،t ينا عمردمعت عَف
ِ هيقبل حلظاتكان          يف حكمه أو يف r النبي ه، لكن ملا جاء الدليل وخطأبعنق حاطب  أن يرضب ُّمَ

ي  ال خرية وال رأ لكن،ِّوهي إفشاء رس القائد األعىل األمر جلل،َّرجوع مع أن الإىل tع عمر مراده، سار
' $pκš‰r :قال تعاىل r  وحكم رسوله تعاىل،للمؤمن عن حكم اهللا ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ# u Ÿω (#θãΒÏd‰s) è? t ÷t/ 

Ä“y‰tƒ «! $#  Ï& Î!θß™ u‘uρ 〈 ]١:احلجرات[     
 وليس ، هبذه األمثلةىمألة  وإال فدواوين السنَّ،يض من فيض وغ،ف هي قطرة من بحرهذه املواق        
  :ربة والفائدةع منها الام املرادَّإنو ،اه واستقصاءهاحرص املراد
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 ، وكان الدليل بخالفه، خريإىل، فال خري فيمن دعا  يف أرض الواقعحدكل أ  املنهجكذاأن يتمثل وهو         
َّأرصو  هبذه  هوالذي املنهج  ال خري يف:أي   اخلاطئيه رأعىل املخطئ ذلك َّقر وال خري فيمن أ، رأيهعىل َ

 . من ذلك احلذرَّلُ فاحلذر كالصورة 
ن يف  عطش ؛ألعىل ب جوع أو برشاعىل من فرحه بطعام َّشد مواطنه أِيفرح اإلنسان بالدليل يف ول       
سن أن تذكر  وهنا يستح، فقطألبدانفغذاء ام والرشاب  الطعاءيا يف جمَّ أم، الدليل غذاء للقلوبءجمي

 الطعام إىل الوحيني أعظم من حاجتهم إىلاس بحاجة  والنَّ(: (قالابن تيمية  شيخ اإلسالمعبارة ل
 ،القلوب، وذهاب الوحينين الوحيني فيهام حياة والرشاب فيه حياة األبدان، وإ  عام الطَّنفإ،والرشاب

 :، ثم قالدانــه موت لألبـ الطعام والرشاب في وذهابــيه موت للقلوب فــ ام هب عدم العمل :أي
 فحياة القلوب

 . )١( ))  أعظم من حياة األبدان ـ وموت القلوب أعظم من موت األبدان
 . حيتاجها طالب العلم وبخاصة عند مواطن اخلالف وأمثاهلاهذه األمثلة      

 .rوهي موضع دفن النبي   :الوقف السادسة
 يدفن يف مكة موطن :فقال بعض املهاجرة،rموضع دفن النبي يف  ن  الصحابة بنيوقع خالفٌكذلك        
 كـام جـاء ت بـه r  ونـرصة دينـهقامتـهإ يـدفن يف املدينـة موضـع :األنـصار وقال بعض ،وأجداده بائهآ

 .الروايات
 ومـا الـشأن كثرية فـام أمور عليهتب  دفن اجلثامن النبوي يرتتأخر َِّنإ ْإذ هذه قضية شائكة َّأن والشك        

واستحـضار  الفقـه يف االسـتدالل إىل وانظـر ، بالعلم الرشعي وليس بالعاطفةtالعمل ؟ جاء الصديق 
 .للبسًمزيال و ِ للغمةً كاشفاتعاىلصوص يف مواضع النوازل يكون بعد فضل اهللا النُّ

 ،r فراشه فأزاحوا لقوله فأذعنوا  )٢( )) َِضبُ قُثْيَ حُِّيبَّ النُنَفْدُي (( :يقول r سمعته: t قال الصديق       
 . r،فدفن عليهثم حفروا له حتت فراشه الذي مات 
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   :استطراديةفائدة 
خـصائص دون م الـصالة والـسالم علـيه لألنبيـاء أنحث النبـوات مب ذكر العلامء يف من باب العلم       

ُهنأ و ، الوحي:منهااس وعدوا النَّ م الصالة والـسالم ـــ عليهيدفنون حيث ماتوا  و،د املوتون عن خيريمَّ
ُهنَأ خصائصهم  ومن،أجسادهم تأكل ال األرض َّنوأ  . ــذلك غري إىل ... يف قبورهم أحياء ْمَّ

 ه صـاحب الـشفاعةَّا، وأنـً أكثر األنبياء تبعـُهَّأن:  الصالة والسالم فله مزيد خواص منهاعليها نبينا َّأم       
 . تعاىلن شاء اهللا إ   املسلمنيمجيع  معلوم لدى مما هو، غري ذلكإىل قيام الساعة إىل ٍ كتابه باقَّن، وأالكربى

، ومن حيث ايةا ملنهج التلقي من حيث الدرًا عارف كان املستدل هبذاالرشعية إ األدلة َّأن :شاهد القول       
ُّت وي اخلريتلك الساعة حيصل  ِ منهج االستدالل يف: وهي،الرواية  . ويرتفع اللبس والباطل،ضح احلق
دون  ، وبخاصة عند النوازل الكبرية،صوص الرشعية النَِّوض اإلنسان يفَ خيُْ من اجلريمة والشناعة أنَّوإن

 . ، واهللا املستعانعلم وبصرية
 . حكمه التوقف عن حكم ما مل يعلموا:الوقفة السابعة

ون عـن التـصدر للفتـوى وإصـدار األحكـام ُافَّم وقَّة أهناملشهورومواقفهم  نالصحابة  منهج َّ      إن من
 اهللا : بقـوهلم، العلـم إىل اهللا ورسـولهَّ، وكان شعارهم رد خاصةمل يبلغهم فيه يشء من الوحي فيام و،عامة

 مَّام تكلـفـ ،علامئهمو هملكباراألمر  تركوا ؛ بل منهمحدم أ ما تكل r خرب وفاة النبي ِورسوله أعلم، ويف
 .؟هم ؤ وعلام كبارهم: بل كانوا ينتظرون ماذا يقولٌخاض أحد منهم؛ٌأحد وال 

  علـيهماوخرجـ قـد وهـم  وهم أصحاب اإلرشاد والفتيـا، وال يتعـدون كالمهـم ؟،قوهلم:  فالقول     
ٌّوفاة النبي َّأن:  وهي،النتيجةب  ،هلموأنصتوا معهم  بل تأدبوا ،؟وهمفلاخحدث هل  ماذا ! ال ريب فيه  حق
ُم تعلمواَّ ألهن؛ذا ؟ ملا  ، وهـم أهـل الـشأن، والعقدِّ وهم أهل احلل،قدوهتم  فهم،هم وعلامئهم كبارتوقري َّ

   .؟ فلامذا الكالم والتقدم قبلهم
 ،َّا ما يستطيعه إال كبار أهل العلمًق اإلنسان سورَّ يتسلْاملذمومة أنجد من اجلناية والعجلة وهلذا ن       

 عاطفته اجلياشة، لكانت ؟  يف ذلك، ولو سألته من قدوتكُّنُسَسق،  ويبدع ويويف ويكفر ،فيحلل وحيرم
 صاحب َّنأل ؛اميني اإلوازع ومن ضعف ال، هذا من ضعف الديانةَّ والشك أن ،غري املنضبط ترسعهو

 ... كذا وهذا .. وهذا كذا  .. ٌ وهذا حرام،ٌ هذا حالل: يقولْأنالوازع الرشعي حيذر من 



 ٤٠

  .أليس الرشك أعظم ذنب ؟  بىل: اً؟ قد يقول بعضكم عجب القول عىل اهللا بغري علم أعظم من الرشكف       
 قال ، بال علم عىل اهللااحلذر والتحذير من القولف ،م اهللا بغري علعىلولكن الرشك متفرع من القول        
. βr&uρ (#θä: تعاىل Î� ô³è@ «! $$Î/ $tΒ óΟs9 öΑÍi” t∴ãƒ  ÏµÎ/ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ βr&uρ (#θä9θ à)s? ’ n?tã «! $# $tΒ Ÿω tβθ çΗ s>÷ès? 〈 

  .]٣٣:األعراف[
 
 
 

 .أصحاب العلم واخلربةعند الكبار من  أدب اإليثار : الثامنةةفالوق
 عليـه فانظر عندما جاء اخلـرب بوفـاة النبـي ،كبار علامئهم بني يدي نقدم من الصحابة َّعدم التفظهر          

 ،ن فضله وإيامنه وعلمـهله مقامه ويعرفوَّألن  t عمر غري، نالصالة والسالم مل يتكلم أحد من الصحابة
 .تكلم ًال وفض،ً وعلامادينًرفع منه  وهو أt حد، ولكن ملا جاء الصديقفلم يتكلم أ

 ، العلم ويف الديانةِا يفً قدرعىل هناك من هو أَّألن ؛ ألسنتهم ومل يتكلموانمسك الصحابة فانظر كيف أ       
#)  : قال تعاىل،اآلية بتحقيق هذهاس  النَّدرىن من أ وهلذا كانوا كالمه، مع وال كالم þθ è= t↔ó¡ sù Ÿ≅ ÷δr& Ì� ø. Ïe%!$# 

βÎ) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s>÷ès? 〈 ]٤٣:لنحلا[. 
 ِ العلـم يتفـاوتون يفأهـل َّأن َّإالدائرة العلـم واسـعة  َّ رشيف علمك إن شاء اهللا تعاىل أنِال خيفى يفو        

فمعرفـة الـصحابة  الـرشيعة،م يف علـوم ُّ العلم املشهود هلم بالتقـدأهل كبار األوىلة  ويف املرتب،التحصيل
حابة يف مواقف كثـرية أن الـصحايب يعـرف قـدره يف لقدرهم عند أهل القدر منهم  هذه تكررت من الص

قـف، ، أو من هو أفضل باألدلـة الـرشعية توإذا حرض من هو أعلم منهف ،الفضل، ويعرف قدره يف العلم
 . ويف هذا الزمن فيام يظهر للناس

 :نـه، فـانظرَّ من هذا أن اإلنسان ينبغي أن يتأدب يف الكالم إذا كان يتكلم مع من هـو أعلـم م:        فاملراد
ً  ومل يرفـع يـدا عـن طاعـة tِ مع هيبته ومع سابقته يف اإلسالم كيف تأدب مع أيب بكرtكيف كان عمر

َّ وأمسك لسانه ؛ألن من هو أعلم منه كان يريد الكالم قبله، فقدمـه وآثـره ومل ،الصديق يف طاعة اهللا تعاىل َّ



 ٤١

 َّتزم بزمام العلم الـرشعي، فـإن عاطفة: ىل دليل رشعي، وأن أي وبذلك تكون العواطف مبنية ع  يستأثر
َّأن  له َّصاحبها متى ما تبني ِّاحلق  . خالف ما هو عليه نسف تلك العاطفة، ورجع إىل عني احلق

 )). َّ فإهنا تنقلب عواصف،العواطف إن مل تكن مبنية عىل دليل: ((  وهلذا ما أمجل ما قيل      
تـزم بزمـام العلـم الـرشعي الشـك وال ريـب أن ندفعـة مل وغرية موكم من عواطف جياشة متدفقة        

 لكن كـل هـذا ال اهتم سليمة؛ نيَّوأن،  مقاصدهم طيبةَّم يريدون اخلري، وأنَّأصحاهبا كانوا عىل خري، وأهن
 ، والـرتوي، كـل هـذه األمـور التثبـت،ًيشفع لصالح العمل، العواطف بال علم تنقلب عواصف أيـضا

 ِّ كـان  (( : القرطبـي أو غـريهعلامءالبعض من أسباب ثبات القلب وشجاعته، يقول واملبادرة يف بيان احلق
ًالصديق أقوى الصحابة قلبا يف مواطن الفتن، والشك أن قوة اإليامن، وخصاله يف سبقه وعلمه وقربه من 

ن  له هذا التميز بني الصحابة ن، لكن يف األخذ باألسباب الرشعية، واألخذ باألدلـة الـرشعية مـrالنبي 
 .  ))أسباب ثبات القلب وبخاصة يف مواطن الفتن

 بحزم وعلم، وكان هلذا املوقف أثره العظيم يف تغيري جمـرى t بعد هذا يأيت خرب آخر عاجله الصديق        
، موضـوع خـرب سـقيفة بـن سـاعدة tالتاريخ، ومن األحداث العظيمة التي مرت يف خالفـة الـصديق 

 :حديث الوقفة اآلتية
           . ومجع الكلمة وحدة الصفعىل نحرص الصحابة  :ةسعاالتالوقفة 

 بعلم وبصرية ؟ وقـد  تلك الواقعةtوكيف عالج الصديق , فلننظر ولنسمع ما الذي حدث يف السقيفة     
     .)١(ًورد اخلرب مطوال أخرجه البخاري يف الصحيح

َّ أن الصحابة ن لـَام:وخالصته       ِ اجتمع بعض األنصار يف سقيفة بني سـاعدة، r حتققوا من موت النبي َّ
 ألنـصار اجتمعـوا يف الـسقيفة؛ فعلم بخربهم بعض املهاجرين ريض اهللا تعاىل عن اجلميـع، وعلمـوا أن ا

ض  فذهب أبـو بكـر وعمـر ب ومعهـم بعـr الكالم يف شأن اخلالفة، ومن خيلف األمة بعد نبيها ألجل
 فة فيـهل أو املخاالف، و جيمعوا الكلمة، والتأخري يف هذا األمروا هذا اخلاملهاجرين إىل السقيفة حتى يرفع

لنيل مـن اإلسـالم  املنـافقني واملرتـدين،هم مـن ارشأبت أعناقشامتة األعداء، الذينً شقة وتناحرا ويزيده

                                                
 



 ٤٢

،  بـصورة مـثىلنظر كيف كـان حـرص الـصحابة ن عـىل مجـع الكلمـة ورأب الـصدع لكن اواملسلمني؛
 .ة اإلسالم، وقادوا سفينة اإلسالمومحوا بيضمن اخلالف عوا فاستعادوا هيبتهم ورج

 وهو مـن rعظم قرار تارخيي بعد وفاة النبي ها أ سقفالتي سيصدر من حتتإىل السقيفة ذهبوا ن  ًإذا         
 .r، ويكون خليفة رسول اهللا يتوىل أمر أمة اإلسالم

 فخطب فذكر بعض ما لألنصار مـن املناقـب ،رفلام دخلنا السقيفة قام خطيب األنصا: t قال عمر        
 . واملآثر

ددت وجهزت هيئت وأع:  التهيئة، يعني)١(ًزورت يف نفيس مقاال ــ التزوير يف لسان العرب قد وكنت        
 .tطرحها بني يدي أيب بكر أريد أن أ: مقالة، يقول

 فجلـست ِّاحلـد،بعـض   منـه وكنت أداري،بعينه t  فلحظني الصديق،أردت أن أقوم فلام فرغ اخلطيب
، أن مواطن الفتن هلـا الكبـار، وكلـام حـرض الكبـري  ن املتأصل عند الصحابة األدبهيبة له، انظر إىل هذا

 .َّسكت من دونه، وال يتكلم يف مواطن الفتن والنوازل إال كبار أهل العلم، وكل زمان بحسبه
 مثلها أو أحسن :ترك كلمة كنت قد زورهتا إال قالفقام الصديق فو اهللا ما : t قال عمر :شاهد القول       

    ...يا معرش األنصار: منها يف بدهييته، ثم قال
إذا كان الطرف اآلخر املخالف لك هذا األسلوب؟ نستفيد منه  ومن ،  هذا التعبريمنلذي نستفيده ا ما      

ن الظلـم واجلهـل أن تنـسى ًمعروفا بصدق الديانة وسالمة الصدر، فخالفك فله مكانته وله فـضله، ومـ
 .فضله ومكانته بمجرد أن خالفك يف أمر أو مسألة

ِّ  ألن املظنون به أنه مـن  له      بل الواجب الرشعي والوازع الفطري والعقيل حيثك عىل أن تبادر ببيان احلق
ِّ  .ً، ورجوعا إليهأرسع الناس أوبة إىل احلق

ه،  يذكر      ثم ثنى بذكر ما ملهممآثرو  ما ذكر من مناقبهم فأقر خطيب األنصار عىل tقام الصديق ف         
ٌّ هلم وال ينازع فيه أحدوالنبويةهلم من السبق والفضل والتزكية اإلهلية  امم  tلـصديق اَّوكـأن  ، وهذا حق

  ن، وترك األنـصار،ً قريشاr ، فقد أعطى الغنائمقسمةيوم حنني يف  ِ يفr فيام يبدو، فعل النبي استحرض

                                                
 



 ٤٣

َ مفـاده مل :ً فقال كالما،ام يقع يف نفس كل أحد، كً يف نفسه شيئا وجدن بعض األنصار فكأًيعطهم شيئا،ومل  ِ
ْمل يكن لنا حظ من الغنيمة؟  َ األََرشْعـَما َي: ((  فجمعهم وقالr فبلغ اخلرب النبي َ ي ِنـْتَغَلَة بَالـَقَا مَ مـِارَصْنـْ

  )١(.))  ْمُكْنَع
َّمع أنـه ))  ْمُكْنَي عِنْتَغَلَة بَالَقَا مَ م(( التسليم  أتم الصالة، وأزكى صاحبهي عىلوهذا من األدب النبو        

 به عليهم بـسببه  اهللا َّمنبعض ما ، فذكر هلم  منهمبلغه اخلرب لكن من باب إظهار منزلتهم، فلم يتكلم أحد
ممـا هلـم  فذكر أشياء عـددها. .كذاو..  كذا : لو شئتم لقلتم:من اهلداية، والغنى، وتأليف القلوب، ثم قال

 . والفضائلاملناقب من 
َال تَأ ((: َّثم بني هلم ملاذا أعطى غريهم؟ لتأليف قلوهبم لإليامن، وقال         ِ اةَّالـشِ بُاسَّ النَبَهْذَ يْنَ أَنْوَضْرَّ
ِ اهلَ الْوَ لـr   اهللاِِولُسَِر بْمُِكالَحِ رَِىل إَونُبَهْذَتَ و،ِريِعَبْالَو َ األَنِ مـًأَرْمـ اُتْنـُكَ لُةَرْجـْ ُ النـاس ،ِارَصْنـْ َدثـاَّ  )٢(ٌر ِ

ُواألنصار َ َْ َ شع ََ َيا وِادَ وُاسَّ النَكَلَ سْوَلَ و)٣(ٌارِ َبا، لْعِشً َ األَِّيادَ وُتْكَلَسً ي ِدْعـَ بَنْوَقْلَتَ سـْمُكَِّن، إْمُهَبْعِشَ وِارَصْنْ
َعىل ِينْوَقْلَى تَّتَوا حُِربْاصَ، فًةَرَثَأ   )٤(.))ِضْوَْ احلَ

،اتبع t فالصديق، فذكر فضائلهم حتى بكوا  والناس عامةأنتم أهيل وخاصة أمري: كأنه يقول هلم       
وهذا الشك من فقه أيب  ،  فضلهم لألنصارفقرر هذا املوقف،تعامله مع األنصار ن يف  ِ يفr النبي هنج

 ٍ داعيةُّلُ، كد هلم بالصدق والديانة مع املخالفني املشهوَ، وينبغي أن يستحرض هذا األسلوبtبكر 
 .مصلح

َّما ذكرتم فيكم من خري، فأنتم أهل له، ولن يعـرف هـذا األمـر إال هلـذا احلـي مـن : ((  هلمفقد قال          
ًقريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني،فبايعوا أهيام شئتم مـا أقر ف))  ً

 .كم الرشعي ذكر هلم احلثم ،ذكروه

                                                
t 
 


 
t

 



 ٤٤

 .r النبي  ولقد سمع ذلك من،قريش ِ يف ــَّن اخلالفةَوهو أ ِ
ْملَو ((: قالهو جالس بيننا فأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة ب، و: tقال عمر        َِّيل إُضَغْبَ أِِهتَِملَ كِ يفْنُكَ يَ  ْنِ مَ
َِّيل إُّبََحي أِِقنُ عُبَْرضُتَ ف،مَّدَقُ أْنَأ اهللاَِ و ((:، ثم قال)) اَذَه و ُ أبْمِيهِ فٍمْوَ قَىلَ عَّرَمَأَتَ أْوَ أ،َم ََّّدَقَتَأ ْنَأ ْنِم َ
  )١(.))ٍرْكَب

ُأنه قال هلم: ويف بعض الروايات         ' $pκš‰r :واهللا تعاىل يقول: َّ ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ çΡθ ä. uρ 

yì tΒ š Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# 〈 ]ًهللا الصادقني، فكونوا معنا فأذعن الصحابة له مجيعا بام قالفسامنا ا ]١١٩:التوبة  . 
 وخرب اخلالفة بالعلم ه،، وخرب موضع دفنrوفاة النبي  عالج خرب tَّ أن الصديق :َْشاهد املقال          

 .الرشعي، وسار بسفينة األمة إىل بر األمان
 

 :أن ما يقع من اخلالف عىل قسمني:  فائدة
ً، ولعل كثريا من اخلالف من قسم خـالف التنـوع، لكـن الـشيطان يف )٢(  وخالف تضاد خالف تنوع،     

 . أوقات الفتن يوسع دائرة اخلالف، يعمي األبصار ويصم األذان عن سامع القول اآلخر
  قـالوأن خـالف قولـه، َّمـصم اإلنسان أذنيه ويعمـي عينيـه ع منهج الصحابة أن يةالفخمَّن من ِإبل         

وطعن يف املقاصد، ومل يكن هذا الطاعن الرامي عـىل شخاص، ً ويزيد الرش رشا إذا اهتم األ،ولهبخالف ق
 .    ة زيد أو عمروابصرية من األمر، وال عىل دراية باخلرب، ولكن ملجرد عاطفة جياشة أو ملحاك

 وهـذا  الكبرية،وبخاصة يف أوقات النوازل ،َّإن حرص الصحابة ن عىل وحدة املجتمع ومجع الكلمة         
  . كام رأيناسم األمرحي  نصوص الرشيعة حسب ما تقتضيهعىلاجلمع وتلك الوحدة 

 األقـوال ِ هذا القول دون النظـر والبحـث والـسؤال يفين، وتبالنتصار لها جمرد التعصب لقول وًإذا        
 األسـلوب يفـرق ذا هبـ، هـذاغـريه هـو املخطـئوه هو املصيب ن جيعل نفس وأ، املخالفنيِ أو يفىخراأل

نـصاف فـيمن خـالف واهتـم مـن بإ وقـال ، وهذا واضح معلوم ملن نظر يف احلالالبنيان، وهيدم ،الكلمة
                                                


 

  



 ٤٥

 سبعني ممن عىلما لو قسم والصالح  من التقىعنده نيته ك املطعون  يف  وقد يكون ذل، نيتهِخالفه وطعن يف
  .ه لكفاهم ولفضل عن حاجته فيطعن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .)١(ةياحلديبصلح  قصة :ةارش العالوقفة
كـان الذي  هذا احلدث أوهذا املوقف ،  إىل احلقt  عمر بن اخلطاب       من مواقف رجوع أمري املؤمنني 

، وترده تأباه العقول ًكثريا من َّنأل، ذلك حداثاأل أعظم هذا احلدث من َّنإ ويف احلقيقة ،rيف عهد النبي 
  .هرةيف بداية األمر وعند النظرة األوىل الظا

لكنـه ؛  يكون هـذا ْأن تكابر وأوله يف ألمرا استبشع هذا t عمر َّأن يف الروايات من  جاءَّامع وناهيك       
ِّإىل ما رجع رسعان tكعادته  هـم  رشوطبعـض rولون للنبـي قي ف،ار قريشَّفُ كيأيت له َّ عندما تبني احلق
َا حمَي(( :امنهللصلح    .)) َكَ لُهُّدُرَ نَالا ًِرافَ كْمُكْنِا مَنَاءَ جْنَمَ واَنْيَِلإ ُهُّدُرَ تًِاملْسُا مَّنِ مَكَاءَ جْنَ مدَّمُ

 اجلميـع، ة ألنكـرهياحلديب ومل يكن عند بعضهم خرب ، ماليني من املسلمنيعىل َرئُ هذا الرشط قَّأنلو        
 .؟ًمستنكرا هذا الرشط: r الرسول إىلفجاء عمر  ،ذلك عىل r ُِّيبافق النَّقد وو

                                                


 



 ٤٦

َّنبي اهللاَيا : وقال          ِ َّألست نبي َ! َ ِْ َ َ َ َ اهللاِ حقا؟ قالَ َ َ بىل:َ  َقال.  َ َ :ٍّ َألسنَا عىل احلق ْْ ََ َ َ، وعدونا عىلَ َ ََ ُُّ َ الباطل ؟، قـالَ َ ِْ ِ َ :
َبىل َقال. َ ًفلم نعطي الدنية يف ديننَا إذا؟ : َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َّ َّْ ُ َ َقال. ِ ُإين رسول اهللاِ ولست : َ ْ ُ ََ َُ ِّ َأعصيه وهو نارصي، قالِ َ ِ ِ َِ ُ َ ِ ْ ُيا رسـول : َ ُ َ َ
َأمل حتدثنَا أنا سنَأيت البيت! اهللاِ َّْ َ ْ ْ َِ ْ َ َ َِ َ ُ ُ به ؟َ فنَ،ْ ِطوف ِ َقال. ُ َفأخربتك أ ِ. َىلَب: َ َ ُ ْ َ ْ َ َنـا نأتيـه العـام ؟ قـالَ َ ْ ِ ِ ْ َ ِفإنـك آتيـه .  ال:َّ ِ َ َّ ِ َ

ِّومطو ََّ ِفٌ به َ ِ .(( 
َّ، كام سأل النَّبيt لعل األمر يتغري، وسأل الصديق  t  إىل الصديقtفذهب عمر           ِ rقال َ َيـا أبـا : َ ََ
ٍبكر ْ ٍّ وهم! َ ْألسنَا عىل حق ُْ َ َ َ َ َ َ باطل ؟، قال عىلَ َ ٍ ِ َبىل، قال: َ َ َ َأليس قتالن: َ َْ َ ََ ْ َا يف اجلنََّ ْ َة وقتالهم يف النَّار ؟ قـالِ َ َِ ِ ْ ُ َ ْ َ َبـىل: ِ َ .
َقال َّفعالم نعطي الدني: َ ْ َِ َِّ ُ َ َ ِة يف ديننَا؟ َ ِ ِ َفقال.... َ َ ْيا ابن اخلطاب إنه رسول اهللاِ، ولن يضيعه اهللاُ أبدا، فنزلت  : ((َ ً ََّ ََ َ ُ َ َْ ُ َ ِّ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ََ ُ َ ِ ِ

ِسورة الفتح  ْ َُ ْ َ ُ(()١(.  
َويف رواية قال         ربنا بأنا نأيت البيت ؟،  قال ((: َ َأمل خيْ َ ْ ََ َ َّ َْ َ ِّ ُْ َ ِ ْ ِ ْ َنعم، لكن أوعد: َ ََ َ ََ ِ َك العام، قالَ َ َْ َ : 
 .نعـم: بقولـه :rالنبـي أجابـه كام فقد أجابه ،t بكر أيب و، r النبي من ًفكان اجلواب متطابقا، )٢(. )) ال

 . العبارات توافقىلإ :وانظر
 .  )٣( )) تطابق القلوب عىل يدل ،وتطابق العبارات: ((  /قال ابن القيم        
ِّ اًيد كان شدهَّألن ؛t فام صرب عمر         :َالَقـ r َّيِبـ النََّّأنمحـد يف املـسند  أاإلمـام كام روى ،t عىل احلق
  .)٤( )) ُرَمُ ع اهللاِِينِ دِ يفْمُهُّدَشَأَو ،رْكَ بوُبَي أِتَّمُِأ بِيتَّمُ أُمَحْرَأ ((
 قبـلأي، اً؛ ولكـن كـان اجلـواب واحـدً ثانيـا tثم أليب بكر  :ً أوالrرسول اهللا  إىل t عمرفذهب         

ٌأن األمر ظاهر ِ بل ويف؛كفرةاللح مع الص ؟ !العقلال يقبل  ... ؟ هذا الرشطالعقل   ، الـرشط فيـه حيـف
 . لكن العاقبة للمتقنيٌجور و،ٌظلمو

                                                
 t    
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 ، فيـه وال جمادلـةال مناقـشة ٌّ رشعيأمر هذا َّنأل؛ ومل يرتدد tم عمر َّ انظر كيف سلالقصة          تأمل سري
 $tΒuρ tβ%x. 9 :ولـه تعـاىللقل تثـام االيـأيتوهنا  ÏΒ÷σ ßϑÏ9 Ÿω uρ >πuΖ ÏΒ÷σ ãΒ # sŒ Î)  |Ós% ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘uρ # ·� øΒr& βr& 

tβθ ä3tƒ ãΝ ßγ s9 äοu� z�Ïƒø:$# ô ÏΒ öΝ ÏδÌ� øΒr& 〈 ]٣٦:األحزاب[.  

 Ÿξ:خــرى األاآليــةيف و         sù y7În/ u‘uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ®Lym x8θ ßϑÅj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟßγ oΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω 
(#ρß‰Ågs† þ’ Îû öΝ ÎηÅ¡ àÿΡ r& %[` t� ym $£ϑÏiΒ |MøŠŸÒ s% (#θ ßϑÏk= |¡ ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡ n@ 〈 ]الرشعية األدلة تأيتفقد    ]٦٥:النساء 

َ العلم ختأهلمن خالل كالم   ،عـاتالقنا العقـول مـن ِيف فوس من الـشهوات وختـالف مـا النُِّيف  ماالفُُ
ِّإىل يقودها ْنأ و،اًطرها أطريأ أن صاحبها عىلفينبغي    .ًمجيال اًيسوقها سوقن  وأ، حظرية احلق

 النفـوس، العلـم ال تقبلهـا أهـل من كبار الفتاوى بعض تأيت قد   مواطن الفتن الكبرية والنوازلِويف       
 ِ يفاألدب يبقـىو ،علـامءال  الـرشعي مـعاألدب  يبقـى ولكـن،اسالنَّـ بعض عىل قد يصعب ُهَّأنصحيح 
 وتزيـد اجلنايـة ا،ًَملـأمة التي تزيـد اجلـرح  لكن املصيبة والطاكنظرة هبدي وج تأن َّن والبد كاْنإ املخالفة
 يبني مع وال تاكم هيدم يف املجَّيإ وهذا كام تعلمون محانا اهللا و،هم املقاصدَّتُ تْأنو ،ِ النياتِطعن يفُ يأن ًرساية

سـالم صـالح اإلكان ذلك الرشط مـن  ة،ياحلديبلنا يعلم ما الذي حصل يف صلح ُ وكيصلح،ويفسد وال 
َمل.. . الرشط هذا إلغاء r تطلب من النبي ً ذليلةً راغمة جاءت قريش بنفسها تسعىحتى واملسلمني   .؟ ...ِ

 :قـالوا ،؟  يكونأن ما الذي ينبغي إذن هم،إليسريده  r َِّيب النََّّأن َمِلَار عَّفُ من الكاإلسالم أراد من َّنأل      
 ،آخـر موقع ِ ولكن نكون يف،ارَّ الكفإىل اعيدنُيَس هَّألن؛ الصالة والسالم عليه ِِّيب النَّإىلنذهب   الأسلمنا إذا

 :جبهتني قريش تقابل فأصبحت الكفرة،ونقاتل معه 
م علـيه األمـر فثقـل  مـنهمسلم فيها من أ: والثانية،وأصحابه والسالم  الصالةعليه ُِّيبفيها النَّ :ألوىلا      

َّ  عـن ذلـك َ يتنـازلأن الـسالم والـصالة عليـه ِّيِبـ النَّإىلا صاغرين راغمني راغبـني  فجاءو،معليه وشق
 مقاصـد ِ و يف،وصُصالنُّ ِ يفلكن من تأمل؛ r وقد قبله النبي ،األمرالعقل يف بادي الذي ال يقبله  ،الرشط
َهن وأ،الرشيعة  .ً جلية ال غبار فيها الصور منٌودرء املفاسد وضحت له كثرياملصالح جلب  عىل ٌةَّينبَا مَّ



 ٤٨

 ركـب هـذه الـصحوة َّأناهللا لـو  ن ننظر فيها فـو، وأ األحاديثهذهم القراءة يف رشوح دي نأنينبغي ف      
 وكـالم والفـتن،نـوازل النـصوص  .. النـصوص النظـر يف هـذه وادامأ  شاء اهللاإن وهم كذلك املباركة،

 .أمورهمن  مٌ كثري لصلحتها يهم فمنهجمصنفاهتم والسلف يف 
 عندما ـ/ـ ـ  عن ابن عقيل احلنبيل)) الرشعيةاآلداب(( ِيف ـ/ـ ح احلنبيل ل ابن مفما نقل أمجل وهلذا ما        
مـن   كثـريدهم لـصلحاليـوتق كـام يتمـسكون بعـاداهتم ،صوص الـرشعيةاس بالنَّـلو متسك النَّ (( :َالَق
 )١(.))مورهمأ
ُْلكن املصيبة أن يكون بعض امل ؛صوصالنَّعليهم ب يتغاس قد  النَُّعامة     ف   يغفلون عن هـذه عول عليهمُْ

َّ ورزقنا وإياكم التوفيق والسداد للقول والعمل، ورشح اهللا للتمسك بالنصوص،األمور، وفق اهللا اجلميع 
ُصدورنا وأقر أعيننا بعز اإلسالم واملسلمني إنه سميع جميب َّ َّ. 

 
 
 . اإلصالحيةاتودعأصحاب اليف ل لاخل بعض خصال:  عرشة ةديااحلة فوقال

ً مما أصاب كثريا من أصحاب الدعوات اإلصالحية باخللل املنهجي يف دعوهتا قلة العلـم الـرشعي َّ      إن
، والذي ينظر بعني البـصرية  فقط؟ أو كثرة األتباع الذين حتكمهم العواطف،ِعندها، سواء يف املنظرين هلا

ً علامء هلم رسوخ يف علم الرشيعة، مما جلب عليهم رشا كثريا، ، خلو تلك الدعوات منيرى مصداق ذلك ً
ًوحرمهم خريا كثريا ً. 

القناعات التي تقود أصحاهبا بغري نظر رشعي رسعان ما تنعكس علـيهم وتكـون الـدائرة علـيهم،         و
امل وبـني حركات اإلصالح اإلسالمية عدم التفريـق بـني العـإن من أسباب اخللل يف ًيف هذا أيضا : ويقال
 .غريه

.  )١ ())وام من صعد املنـربعند العالعامل  ((  )) واملذكرين  القصاص: ((يف كتابهـ /  يقول ابن اجلوزي        
جرير زمانـه، وقـد يفـتح عـىل ( وهذا من الـمقاييس اجلائرة، قد يفتح اهللا عىل العبد يف الشعر فيكون كــ

                                                


 



 ٤٩

 فيكـون قلمـه ،وائل، قد يفتح اهللا عـىل العبـد يف الكتابـة فيكون أخطب من سحبان بن ،العبد يف اخلطابة
فعامة الناس قد ختفى عليهم بعض األمور، لكـن املـصيبة أن ....  يتدفق، وقد يفتح اهللا عىل العبد يفًسياال

َّ وأقـر أعيننـا بعـز اإلسـالم ، األمر، رشح اهللا صدورنا لإليامنن هذايكون بعض املعول عليهم يغفلون ع
    .يع جميبوأهله إنه سم

، وبـني مـن ايةوالدراية وربالتلقى امل  صاحب العلم الرشعيالتفريق بنيومن اخللل يف الصحوة عدم        
 والـذي ينظـر يف احلركـات ،اتنـشاء مـن اإلقلمـه بتعـابري غالبهـا  جرى أو،خطابة أوفتق لسانه بشعر 

 وليس هذا مـن م،َّقدُي ْأن ال يستحقم من ِّدَقُ تاَّخللها أهن أسباب من َّأن  السابقة واملعارصة يرىاإلسالمية
 .اس املعتربي املقالرشعيزان ي بامل للواقعمن باب التقييم والتقويم بل هذا ،الطعنباب 

اس ممن ليس له حـظ  بعض النََّّأن وترى ، بدرأهلهلا   جلمعt  عمرعىلحدها  لو عرض أٌة كبريٌأمور       
 َسِّبُ مما لـَّ ولعلارى،ُجي وال ،قارنُوال ي ردُال ي وجيعل كالمه هو الذي ، فيهاَارَرَ القُّتُبَمن العلم الرشعي ي

 الصدارة له أصبحكيد عدوهم عرفة م و، واقع املسلمنيء استقراعىل ة قدرعندهمن  َّأناس  من النٍَّ كثريعىل
 . زلقَْامل هذا ِ يقعون يفاإلسالمينياب َّتُ من الكٌ وكثري،الرشعيةيف احللول 

ظـرف الزمـان ب اهـ يائإىل األفهـ م مـنأحواهل ويعرف ، استقراء واقع املسلمنيعىل قدرة اإلنسان يؤتىقد 
  هـذا تكـررة،وقراءاتـه امل الـشمويل هباسـتقرائ عرف كل ما حياك وكل مـا حيـكَي قد  واإلنسان ،واملكان
ك ُّدَ ينتهي ح: ملثل هذا يقالاإلسالم،مة ُ أل؛ رشعية كبريةً يضع حلوالأن التتبع ال يشفع له اذهو االستقراء

 .علمال أهلعىل ك هبا علي َِحتُ تعرض هذه البضاعة التي فأن
ومقاصـد الـرشيعة  ، وحسب املصالح واملفاسـدالرشعية، والقواعد ،صوص العلم بحسب النُّوأهل        

 ،األوراقلطـت  اختإذا لكـن  النقلـة؛من ثقات ، األخبارصادقي  منام وصلهم  نازلتهم باس يفيفتون النَّ
مـن اخلطبـاء أو  ،اإلسالميني من الشعراء َّعدُه يَّن الرشعية ملجرد أالفتاوى أمر يتكلم يف إنسان كل وأصبح
  .سّ فهنا حيصل اللب،الةَّيَّ الساألقالم أصحاب من أو ،الفصحاء

                                                                                                                                                          
 



 ٥٠

 فـيام ون ال خيوضـ او ومن بعدهم كان،من الصحابةـ  م رمحة اهللاعليهــ  السلف الصالح َّأن وهلذا ترى       
  .؟عليهشكل ُ يَّالعلم عام أهلأحدهم ل  بل يسأ؛ونال حيسن

 ِلَالَْاحلِ بـيِّتـَمُأ ُمَلـْعَأ(  (:يقـول r ُّبي فـالنَّ،الفـضل كام يتفاوتون يف العلم،يتفاوتون يف ن فالصحابة      
ٌّيبُأ ْمُهُأَرْقَأَ و،ٍلَبَج ُ بنُذاَعُم ِامَرَْاحلَو   .)١())   نٌدْيَز ْمُهُضَرْفَأَ و،َ

 وأوىل منـه أمكن فالن  يكون لكن، ال. .ةَّبالكلي خراآلا جيهل العلم ًن ً فالأن التفضيل  هذا:ال يعنيو        
 . هذا العلمبالكالم يف

 وبخاصة مـن أتباعها من ٍ كثريٍ التفريق عند سوادعدماإلصالحية تالحظ يف سلبيات احلركات  لهذاف       
 :العلـم أهـل كلـامت مـأثور وهلذا كان من العامل، وبني غري ، يف النوازلستفتىُلعامل الذي يبني ا.. .الناشئة

أهنم يرتكـون : (( نقله الذهبي املغرب ما أهلد قواعد يومن سد) ) بالعجائب أتى غري فنه ِ من تكلم يف((
  .)٢( ))األخذ عن من ال حيكم الفن 

   
 
 
 
 
 :الشهرةر وُّصدَّ التِّبُ عن حُعدُالب: ية عرشةناثقفة الوال

  ذكرنـا أنأنوقد سـبق  ر والشهرةُّصدَّعد عن حب التُ الب r من منهج الصحابة، ومن أثر تربية النبي        
 عليهم الصالة والسالم، ومع ذلـك كـانواطهر جيل وطئ احلىص بعد األنبياء والرسل أن جيل الصحابة 

 كان من t  الصديق rدهم بعد نبيهم ِّن سيهور، ويكفيك أظ الِّبُ وعن ح،صدرَّ التِّبُاس عن حعد النَّبأ
تمـع  جتأنلـسقيفة ا يف  ى العظمـتـهغاي واألسمى هقصد بل كان ؛والظهورصدر َّ التِّاس عن حببعد النَّأ

                                                
 
 



 ٥١

اعتـذر عـن يف الـسقيفة  االجـتامع عـىل الكلمة قد قاربـت َّأن رأىََّملا و ،همصفوحد وأن ياملسلمني كلمة 
 .ب عبيدة أبا أو خيتاروا عمر أن  أهل احلل والعقدإىل ألمرا ووكل اإلمارة،

 t فهـذا الـصديق ،اس عـن ذلـكبعد النَّأمن ن  كانوا الظهور، من قواصم :وحب الظهور كام يقال        
ُّ ُهَّن وهو يعرف أ،نفسهعىل يؤثر   t وهـذا عمـر األمة، يصلح أمر ْأنن مراده وغايته ؛ألاس بذلك  النَّأحق

 ،حياته بكر يف أيب  عىلٌحدم أَّ ال يتقدْأن t  بكر لعلم عمرأيب  أن يتوىل غري  يبأوي ، املعارضةَّشدارض أَعُي
ِاإل ُتْلَأَا سَ ماهللاَِو( (:  t الصديقوهلذا قال  ٍّ رسءاَعُ دِ يفَارةَمْ  ْنِ مـِْنكَلَ و؛ِّيسْفَا نََ هلْتَاقَ تَالَ، وٍةَِّينَالَع َالَ و،ِ

َ هبِةَْمحَّ الرِابَب ُ األِهِذِ   .)١( ))  ِةَّمْ
 وجاء فالن، وقال فالن، هذا : يقالحتى ةرشهوال التصدر أراداخللل الواضح فيمن عىل  نادليهذا         

 َّإاليتم   الاألمر هذا أن علم إذاظهر نفسه فيها ُي ْ أنعم هناك أحوال تستدعي من اإلنسانن ... فالن
يكون قد  ً وتارة،اً يكون مذمومً مدح الشخص لنفسه تارة:العلامءبعض  هلذا قال يتقدمف ،بوجوده
  )٢( . اًحممود

 Ÿξsù (#þθ: قال تعاىل ،يف ذم تزكية النفس اآلياتت قد جاءو         ’. t“è? öΝä3|¡ àÿΡr& ( uθ èδ ÞΟn= ÷ær& ÇyϑÎ/ #’s+ ¨?$# 

 ا،ًعفُوض ًالل ختقواهيف  َّن غالب من يزكي نفسه فإَّنإ ، التزكيةمر بأ التقوىربطال حظ ] ٣٢:النجم[ 〉

� öΝs9r& t:قال تعاىل s? ’ n<Î) tÏ%©!$# tβθ ’. t“ãƒ Νåκ|¦ àÿΡr& 4 È≅t/ ª!$# ’ Éj1t“ãƒ  tΒ â!$t± o„ 〈 ]٤٩:النساء.[ 
ِّربْ الِلْهَِأب ُمَلْعَ أ اهللاُْمُكَسُفْنَأوا ُّكَزُ تَ ال( (:rويف صحيح مسلم قال   .)٣() )ْمُكنِْم ِ

 َاكَِّيإ( ( :فيقولتالميذه بعض  يويص ـ/ـمحد  أاإلمام فقد كان املنهج، هذا لح عىلكان السلف الصاو       
َ هبُيتِلُ بْدَ قِِّينإَ، فةَرْهُّالشَو   .)٤( ))ا ِ
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 ٥٢

 فكان أماشيهكنت و ، ــ/ــ  السختياين أيوببغض للشهرة من  أبعد وأاًأحد أر مل :يقولوشعبة         
 عبادة ِنايفُفس ي تزكية النَُّّبُح, قواصم الظهور الظهور من ُّبُحَ ف)١(أحد، ه ال يعرفحتىالف الطريق ُخي

نبي اهللا  كام قال ،أنتك  بوجودإال يقوم اخلري ال هذا َّأن علمت ذا، إًحممودة التزكية تكون  نعم املتقني،
_ tΑ$s% Í :السالم عليهيوسف  ù= yèô_$# 4’n?tã È É!# t“yz ÇÚö‘F{$# ( ’ÎoΤÎ) îáŠÏÿ ym ÒΟŠÎ= tæ 〈 ]علم ]٥٥:يوسف 
 ،والقدرة  غريه فسيضيع وعلم من نفسه الكفاءةأخذه إذا اخلزائن أمر أن الصالة والسالم عليه يوسفُ
  .حال  أحسنعىل األمور فأدار

الف مـنهج ُ الظهـور خيـُّ وحـبتزكيـة الـنفس ُّ حب أنَيعلم نأ ينبغي طالب العلم َّأن :فشاهد القول       
  .r النبي عليهالصحابة الذين رباهم 

  .وزمنه مسابقة وقته عىل واحلرص التصدر، عىل احلرص جمتمع الصحوة  يفاآلفات من َّنوإ       
 فيهـا ٍأمـوريف  وربام تقحمه نفسه ، ربام تغلبه نفسهعليه ثنواوأاس ره النََّّ صدإذااس  بعض النََّّأن فرتى       
مـن  وهـذا الشـك دري،أ ال : يقـولأن عليـه ُاس يـصعب النَّـهرَّصـد إذا هَّألن علم؛ن يقول بال  بأهكهال

وجـدت مـن  مـا ُّشد أ( (:يقول كان بعض السلف صدر بحديثَّالت ِّبُر من حَّ قد حذr والنبي ،اجلهالة
 )) هذا احلديث ِةنَُّّالس

ِ هبـُرَّعَسُ تـْنَ مُلَّوَأ (: (َالَ قr َِّيب النََّّأن :صحيحه مسلم يف أخرجهوهو احلديث الذي          :ٌةَثـَالَ ثُارَّ النـْمِ
 ،َآنْرُقـْ الُتْأَرَ قـِّبَ راَيـ :َالَقـ ،اَيهِ فَتْلِمَ عَامَف :َلاَق، اَهَفَرَعَ ف،ُهَمَِع نُهَفَّرَعَف ،ِِه بَِيتُأَف ،ُ هَأَرْاقَ وَآنْرُقْ الَأَرَ قٌلُجَر
 : قـالامَّوإن ، يقابل الصواباخلطأ َّنأل؛ تأخطأ : اخلطاب ما قالإىل وانظر .))َتْبَذَك :َالَ ق؟َيكِف ُهُتْأَرْقَأَو

َهو  :َالَقُِي لَتْأَرَ قَامَِّنإَو ((الف الصدق ُخي َ الكذبَّنألكذبت  ِعىل وجهه،َبِحُسَ فِِهب َرِمُأ َّمُ ث:َيلِ قْدَقَ ف،ٌئِارَقُ ِ ْ َ ََ 
َّ حتى    .األمر حيرص ويتفطن هلذا  ال بد أنفاإلنسان ) ٢( )) ِارَّ النِ يفَيِقْلُأَ
 . األمر باملعروف والنهي عن املنكر:ة عرشةلثالثا الوقفة
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 ٥٣

 التي هي ، هذه الشعرية الواجبةاألمر باملعروف والنهي عن املنكر من منهج الصحابة ريض اهللا عنهمو       
   : قـال تعـاىل،َّ، والتي فضل اهللا هبا هذه األمة عىل سائر األمموظيفة األنبياء واملرسلني وعباد الصاحلني

öΝ çGΖ ä. u� ö�yz >π̈Βé& ôMy_Ì� ÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ� ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑø9$$Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑø9$#  〈: ] آل
 منـه َّال بـدالقيـد هـذا  و  وحلم،بعلمواألمر باملعروف والنهي عن املنكر البد أن يكون  ] ]١١٠: عمران

 .باملنكر اًأمر أصبحيكن بعلم  مل إذااملعروف ب األمر ن أللتؤيت دعوة الداعي ثامرها 
ً آمرا باملعروف وناهيا عـن املنكـروختمها حياته بدأ  rالنبي و         قائمـة عـىل األمـر بـل كـل دعوتـه. .ً

 عليـه فكان .التوحيد عىل احلث أخرها ويف البدء بالتوحيد، ،  ففي أول دعوتهباملعروف والنهي عن املنكر
ل عـ جييتخذ أو ال أن وحذر ودعا ربه ما صنعوا، املساجد حيذر عىلر الصالة والسالم حيذر من اختاذ القبو

 هنجـه عىل وسار أيامنكم، وما ملكت الصالة  ،الصالة:  كلامتهأخر وكان من وأوىص قربه،هناك عيد عند 
 يـأمر ه، عنـه وقبلـه الـصديق يف سـاعة احتـضار تعـاىل فهذا عمر بن اخلطاب ريض اهللا  الكرام،أصحابه

 عليـه ويثنـي ،األخـرية وعمر يف سـاعاته أنصاري شاب يأيت ، .العلمينرش و املنكر، عن هىباملعروف وين
 ،اًأفواجـ ومن دخول الناس يف الدين ،صاراألم من النعم بفتح عليه اهللا أفاء وما عليهويذكر له ما فتح اهللا 

  :وقفة وهنا األنصاريثم يذهب ذلك الشاب 
 فهذا قد يـصعب ،دكَّأي من  وأن ختطئ، تنصح من مدحكأنفس  النعىل األمور أصعب من أن وهي       
 ويـذكر بعـض فـضائله ومناقبـه  عمـرعىل موقف ذلك الشاب يثني إىل فانظر ،من رحم اهللاإال  كثري عىل

وا ُّدُر (( : فقـال، يمـس األرض  يـسرتخيإسبال ثوب الشاب فيه t  عمررأىا ً ويل مدبرثم ملا ،وشامئله
َّيلَع ْيا اب(( :  لهَقالو،))مَالُغْ الَ َثوب ْعَفْرا يِخَأ  َنَ ْ  .)١ ())َِكبْوَِثل ىَقْنَأَ و،َكِّبَِر لىَقْتَ أُهَِّنإَ ف،َكَ
 :هذا اخلرب فيه فوائد منهجية كثرية منهاف
 .أحواله باملعروف يف كل األمروداعي اخلري يف   صاحب العلمأعظمها استمرارمن / ١ 
 الـشخص عـىل ثناء الناس نإ ،مثنني ثناءوال  ،لمه مدح مادحني عن نرش عهينـال يث صاحب العلم نإ/ ٢

  .هلم النصح إيصال قد يضعف عن أو ، عنهم خريهقد حيجب
                                                

t 



 ٥٤

 صـاحب أن جتـد العافية، اهللا فاسأل ًن كنت مبتىل وإاهللا، فامحد معاىفن كنت  فإ، نفسكهذا يفنظر او        
  .لكاملادح  وكذلك ،ك تنبيههعلي يصعب  عىصأو أخطأ، إذااملعروف 

 اإلسالمه يكذلك من فق  هذا الشأنِا يفًعجب والدنا الشيخ عبد العزيز باز  من شيخنا ورأيناوهلذا       
  .اًمجيع تعاىلبن عثميني رمحهام اهللا   صالحالشيخ

وال هنتـه اداس بال م النمامأ الشيخ يقاطعه أن فتجد يمدح الشيخني الشاعر يصدح بقصيدته أن ترى       
 ، جمامع الناسأمام املدح أنصوف مع ت وهذا منكر من ال، وهذا غلو يف القولالعقيدة، يف ملة هذا خطأجما

ِّإيصال  عن ردعه يوالديانة الولكن صاحب العلم والصدق   نعـم، .ثنـنيُْامل ثنـاءوال  مدح املادحني  احلق
   .اخلطأله  ِّنيتب أن َّ لكن البدأخطأ؛ن بمن ظالحسن أ وأخطأ وتروىهناك تلطف ملن 

 . طلب العلمعىلحرص الصحابة : ة عرشةبعاالوقفة الر
 وقـصة :كثـرية يف هذا واألمثلة بطلب العلم فاجتهدوا يف ذلك وحرصوا عليه،  نلقد عني الصحابة         

 : تربية شباب املـسلمنييتوىل ملن :قالي  عىل ذلك لذااألدلة أوضح الذكر من نفةاآل tبن احلويرث مالك 
 ،أفعاهلمو  يف أقواهلم العلم الرشعي عىلشباهبم ناشئتهم و يربون هنمأ يف الرتبية ن منهج الصحابة نأاعلم 

هـذا قـد ف العلـم، أهـله عنـد تيركبعىل و  جيثأنحد ه يلزم كل أَّ من هذا أنتفهم وال  ويف مجيع ترصفاهتم،
 .حدأ لكن ال يستطيعه كل املحدود؛يكون من الكامل البرشي 

ن  الـرشعية، وأاألدلة حسب عىل يصحح منهجهم أن  تربيتهم ينبغي من تتوىلأن :ملراد والقصد لكن ا      
  .هبا نعلمها ونعمل حتى آيات  كنا ال نتجاوز عرش:يقول tابن مسعود كان  ذلكل ؛ً نشأة صاحلةنشئهمي

م الصحابة العلم علي بتىعنُ كان يr النبي أن يف مقدمة التفسريــ / ــ   ابن تيمية اإلسالموذكر شيخ         
  .وألفاظها اآليات كام يلقنهم حروف ،اآلياتبمعاين 

 كان ابـن عبـاس :ــ/ ــ عكرمة ومواله   تلميذه عنهقولام ييف ب انظر كيف كان ابن عباس :اًوأيض        
  كـانب وابـن عبـاس العلـم، عىل وينشئني ما جهلت، ثم يعلمني ،نرصف ال أحتىيضع القيد يف رجيل 

هيبـة  لكـن ؛ عن نفـسهًشكاالإ عمر  عنه يزيلأن  فقد مكث سنة كاملة يتمنى الطلب والتلقيعىلا ًيصحر



 ٥٥

 .ب عائشة و حفصة:فقال ، اللتني تظاهرتارأتنيملا املراد ب عنسأله ،سنة بعد إالأن يسأله عمر ما استطاع ل
)١(  

 األدلـة وفـق عىل يربون ناشئتهم أهنمابة  منهج الصحَّأنيعلم  تربية شباب املسلمني أن يتوىلمن زم لفي      
 شـئوهنم،يف كل و والرقائق ويف السلوكاملعامالت يف يف العبادات وو يف العقيدة أمورهمالرشعية يف مجيع 

 الرشعية خمالفة ملنهج لألدلة مذاهب خمالفة عىل  ينشئواأن وآبائهم وألمهاهتمالشبيبة ن من الظلم هلؤالء وأ
 .األمةسلف 

َّأن  ُمَلْعَ يٍرْمَِأب ِيهِخَأ َىلَع َارَشَأ ْنَمَ و(( :يقول.rالنبي  و          خيانـة :وأي )٢( ) )ُهَانـَ خْدَقـَ ف،ِه ِِْريَ غِ يفَدْشُّالرَ
 .األمة غري الطريقة الرشعية املوافقة ملنهج سلف عىل الشبيبة  تربىأن من أعظم

 عليـه فأسـاء إنو ، فله وهلـمأحسن إن ,ل عنهموسيسأ من توىل تربيتهم أعناق يف أمانة فهؤالء الشبيبة        
 ،ج القـادةَّرَخـو.. . العلـامءج َّرَ هلؤالء الشبيبة الذين تولوا تربيتهم خـن فعل الصحابة فعل كامفإن  وهلم،
 فـضل اهللا َّ وانظر كيف عـم، هم من طالب الصحابة رمحهم اهللا والتابعون،ج الفقهاءَّرَ وخ،اءَّرُج القَّرَوخ
 .الدين يوم إىل حسانتبعهم بإ ومن ،يل التابعني جتعاىل
 !يؤتيه مـن يـشاء تعاىل وذلك فضل اهللا ، معلميهمعىل و، معليه األجور يل بربك كم جيري من  فقل         
بـاء الـذين وضـعوا  واآلاألمهـات ألولئـكوعزاء  ،هبمباء  واآلاألمهات تربية من وثق أحسنا ملن ًفهنيئ
 العيـب إنام ،ُنك ختطئ، وليس العيب أ حيسن تربية غريهأن عن ً تربية نفسه فضالال حيسن عند من همأبناء
 عـىل شـبيبة تربـوا  تـرىأنيرسك  ال أالتوابون،ني َّ وخري اخلطائ،دم خطاء فكل بني آ، خطئكعىل ترص أن

 البدعـة، حيـاربوة يقيم السنَّو ، راسخ ينرش العلمعامل التاريخ  هذا يغري جمرى،تعاىليديك بعد فضل اهللا 
 ...اَّجر وهلم ، وبصريةعلم عىلوذاك خطيب 
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 ٥٦

ا ًا واحـد  شـابنإاهللا  فـو      وليس املراد منهج التجمع وكثرة السواد  من تضييع األمانة،فاحلذر كل احلذر
 ممـن مل من مثله اآلالف خري للمسلمني واملجتمع من مئات األمة وفق منهج سلف رشعي، علم عىل ُينشأ

ََي  .جياشة عواطف عىل  بل تربى؛م رشعي علعىل َّبرت
 هذا العـامل الفحـل إال ـــ/ ـ ـ إبراهيمخ حممد بن يشلو مل يكن للـ ـ/ ـ ـ بن باز ا فهذا سامحة الشيخ        

 ـــ /  ـــ عثيمنيالفحل ابنه ي ذلك الفقإال ـــ /عبد الرمحن السعدي ــ  ولو مل يكن للشيخ ا،ًفخرلكفاه 
 بـني ا يـزال حيـ وممـن ال ،و بعـدهمأ ، ممن مات قبلهمإخواهنمكان معهم ثلة من  إذا فكيف ،اً فخرلكفاه
   عىل الوجه األكمل. ويؤدي رسالتهه، يقوم بدورأظهرنا

 َّ فليبرش باخلري مـن اهللا جـلأحسن نإ هذه مسؤولية عظيمة َّأن الشباب وليعلم يتوىل تربيةفلينظر من         
  .نفسه عىلإال  ٍ فال جيني جانكانت األخرى، وإن ، بالدعاءالناس ثم من ،وعال

 .املنهج التطبيقي العميل للعلم: الوقفة اخلامسة عرشة
ًكـون أحيانـا أبلـغ مـن ة قـد ي التعليم بالقدوة الفعليأنَّ      وهذا األمر قد فصل فيه كثري من دعاة اخلري، ب

 .  يكون أبلغ من وسيلة القولالقدوة القولية، أو بمعنى آخر التمثيل أو التعليم بطريقة الفعل 
 مرة، مـرة أمـام أصـحابه r، فقد توضأ النبي r اقتداء بنبيهم r        وقد هنج هذا املنهج أصحاب النبي 

و ساق )) الوضوء مرة، مرة : باب(( غسل كل عضو مرة، مرة، قال البخاري يف كتاب الوضوء،: ن، يعني
وساق حديث عبد اهللا بـن زيـد ))  وضوء مرتني، مرتني باب ال: (( ثم قال. حديث عبد اهللا بن عباس ب

t.)١(  
ًباب الوضوء ثالثا، ثالثا : ((       ثم قال )) ً ثالثـاrتوضأ النبـي (( :t   بن عفانساق حديث عثامنو)) ً
ُهذا وضوء: (( َّويف بعض الروايات يف غري الصحيحني أنه قال .   )٢(متفق عليه  ُ ُ ْ األنبياء من قبيلََ ِ ِ َ ِ ْ َ ، فمـن زاد ْ

                                                
 
 



 ٥٧

 كام يف الصحيح دعا tتوضأ ورآه الناس بأعينهم، وعثامن بن عفان  .  )١( ))َى وظلمَّ وتعدعليه، فقد أساء
  .rه النبي يتوضؤ فتوضأ أمام الناس وأخربهم أن هذا هو الوضوء النبوي الذي كان ،بطست

ا صليت ألين أعلمكم، ولكن أل م: ((يطلب من بعض الناس أن يصيل هبم فيقولَّن أحد الصحابة  أكام      
 .. ))rريكم كيف صىل بنا النبي 

))  ارجعـوا إىل أهلـيكم فعلمـوهم : (( يقول ملالك بن احلويرث، ومن معه مـن أصـحابه نr     والنبي 
   ))ِّيلَصـُ أِوينُمُتْيَأَ رَامَوا كُّلَصَ و((،  وجاء  يف بعض الروايات ))ومروهم (( والعلم يكون بالقول والفعل 

)٢(.  
 للعلم لكثـري مـن النـاس، ً وإيصاالًإقناعا لبعض األحكام الرشعية قد يكون أكثر ميل      هذا التطبيق الع

 .وبخاصة فيام يتعلق بعمل اليوم والليلة
 . حسب مقدرهتم الطالبطاقةتوظيف : الوقفة السادسة عرشة

مــداركهم العقليــة، ذهنيــة، و الطاقــاهتم تالميــذهم بحــسب يــفظ تون الــصحابة  مــن مــنهجنإ         
ثالث و  والتالوة، يف القراءة آخر و،ةاخلطاب ِ شاب يفعىل قد يفتح اهللا تعاىلف إمكاناهتم الفكرية والعلمية،و

 هـذه الطاقـات يف لتـ تقأن لكـن مـن اخللـل ؛ والطاقات كثـرية،يةالشعر تتفتق قرحيتهف ،الشعرإنشاد يف 
يحـصل ف،ملنهج السليماخالف يف ، أو أن تستغل لت عليهفطرت وجب  ماخالفيف  توظف نأ أو ،مهدها
 . هذه الطاقاتتوظيفيف  خلل

  كـام سـبق بعضهمف ،ومن بعدهم من التابعني كانوا يتفاوتون يف التحصيل  ن الصحابة أنلم ع تفأنت       
 ملظلـةا لكـن يـه؛ ف هـوه يلحق ال  آخر  يف فنأخوه عليه وقد يتفوق ،هأخو  فيهه قد يربز يف فن ال يلحقاًِفنآ

 أنن مـن اخللـل يف الرتبيـة  وأ،الـرشعية وفق األدلة إالجميع هذه الطاقات ال يكون ب العمل أنالرشعية 
 . شاب دون القيود الرشعيةستغل طاقةُت

                                                



 

 



 ٥٨

 مـن الديانـة َّنإ:  تربيتهيتوىل ملن :يقالف ,العلم وقد ضعف عن طلب ،الشعر يف عليهتح ُ شاب فً فمثال       
 األدلـة ضـوء يف املجهـر الـرشعي عىل متر حتى الناس أسامع عىل ال يلقي قصيدة أن واملسئولية ،واألمانة
 .الرشعية

 : لهيقال ، لتلقي العلم العلامءالركب عندب  ضعف عن اجلثوإذا يرتقي املنرب أنذا اخلطيب الذي يريد كوه
 وصالح ،املوثوق بمناهجهم العلم الرشعي أهل عىلتقول س تعرض ما تكتب وما حتى بالكالم ال تتقدم
 أعداءيساعد  أن  لكن من املصيبة؛األخرىيف سائر الطاقات كذا  و،تكلاق يصححوا لك محتى عقائدهم
  . ثيابناري غاًن نلبس ثياب وأالسفينة، خرق عىل يف الداخل واخلارج اإلسالم

 ينـازع أن عن ً فضالالعلم،ف بطلب عرُ ومل ي، الكبريةاألمور الفتيا يف يتوىل بشعر عليه من فتح ىفرت         
 ْبَصُتـ مل و ،اخللـلهـذا مـن فَّيتـصدر للفتـوى  ..أو .. أو  ...كتابـةب أو ة بخطابـعليـهمن فتح أو  ،أهله

 ال فـرق بـني فاهيم،املط يف هذه ل باخلإال السابقة من النكبات والويالت اإلصالحية اإلسالميةاحلركات 
 رأيـه فكل لـه اجتهـاده وكـل لـه ،اإلسالم عىل كان كل منهم يغار إذاالشاعر والعامل واخلطيب والكاتب 

  .!؟ال وألف . الونظره،وحكمه 
 ما قاله الـذهبي يف كتابـه القـيم أمجل وهلذا ما االثنني،تان بني  شآخر        العامل يشء والشاعر الغيور يشء

 .الشافعية أئمة  من)١(حلليميا ترمجة ذكر اََّتذكرة احلفاظ مل
، وبعـض تالميـذهو خهيوشـبعض و  اسمه ونسبه، ومولده،ذكرنه يرتجم للراوي ب أ:منهج الذهبي و       

  r النبي إىل ويمر هبذا الرجل املرتجم من روايته، اًإسناد  لهثم يسوق. ووفاته،مناقبه
 آن دعـوةالقـراتم َِخل((  rقال رسول اهللا :  قال:t عن أنس بن مالك حلليمياا يف ترمجة ً فذكر حديث       

 اجلامع مع جاللته يف العلم  تـرك حديثـه، وكـذا  احلديث نوحإسناد ويف : ثم قال، )) عند ختمهمستجابة
 سيبويهكـ ، يف فن مقرص يف غريهإماممن  فكم ،هو يزيد الرقايش يف سند هذا اخلرب ــو ــ شيخه مع عبادته

 هذا احلديث ذكره سيبويه يف كتابـه وهـو :جاء رجل وقال  لو ــحلديث، ااوال يدري م يف النحو  إمامًمثال
 علمك، قلة عىل هذا يدل :يقال! ... ال يف احلديث ن سيبويه عامل يف النحو؟  أل.. َ ملال يقبل قوله  صحيح،

                                                


  



 ٥٩

 نعم قد يفـتح اهللا بابه،فليس من  يف احلديث اَّأم ، بلغة العربيتعلق والعني فيام الرأس عىلفسيبويه مقامه 
  . ــــ واقعه يتكلم مع اإلنسانلكن  ؛ من فنأكثرب العامل عىل تعاىل
إمام يف احلديث ال يـدري مـا الطـب لرمحن بن مهدي ابد  وع،غريه  منٌيعرس يف الشعر رأ: نواس بووأ

 تـالف يف ،ة يف القـراءإمـام  ص وكحفـ،ءات وال يدري ما القـرا،مد بن احلسن رأس يف الفقهمحقط، وك
 .)١( ))احلديث

،  هـو نـوح بـن أيب مـريم: وقـال،افظ املزي يف هتذيب الكامل تضعيف أئمة احلديث لـهوقد نقل احل        
         )٢()) الصدقَّمجع كل يشء إال(( قال فيه ابن حبان ، املروزيويكنى بأيب عصمة

 يف  رجـل لـه خـربة يف القـراءات فيـستفتىيأيت أنا عليه يف املحسوبني أو ، فاملصيبة يف هذه الصحوة        
نـه بـرع يف مجرد أ باَّأم ،ال بأس ف عنده علم رشعي يف املعتقد والسياسة الرشعية إن كان ،وازل الكبريةالن

 يف عظـائم  يـستفتى,اللـسان  كان فـصيحأوبرع يف الشعر َّلـام نه  أأو ، يف النوازل الكبريةالقراءات يستفتى
 املباركـة أن تـؤيت الـصحوة هـذه ركـبري سيعيق الذي  اخللل الكبري واهللا من هذا واهللا، .ال؟ ... األمور 
  .ثامرها

 .من القول بال علمالتحذير : الوقفة السابعة عرشة
 يف ن منهج الصحابة ِ والركائز يفاألساسيات من األمر فهذا ،علماحلذر والتحذير من القول بال          

 .أعدائهممع  أو ،أوليائهم عامة مع أو ، الفتيا خاصةيف،كان القولأهنم سواء ؤومجيع ش
ليس أ: قائلن قال  فإبه،  ذنب عيص اهللا تعاىلأعظم بل هو ؛الذنوبكرب أ اهللا بال علم من عىل والقول       

 . علم اهللا بال عىل لكن الرشك متفرع عن القول ؛بىل :قيل ؟ ٍب ذنأعظمالرشك 
حانه القول عليه بغري علم يف الفتيا َّ وقد حرم اهللا سب(() ٣( : املوقعنيأعالم ابن القيم يف وهلذا قال         

 بأخفهابدأ و ، رتب املوبقات فقد،والقضاء، وجعله من أعظم املحرمات، بل جعله يف املرتبة العليا منها
≅ ö :بأعظمها فقال وختم بعدها،بالنسبة ملا  è% $yϑ̄Ρ Î) tΠ§� ym }‘În/ u‘ |·Ïm≡ uθ xÿø9$# $tΒ t� yγ sß $pκ÷]ÏΒ $tΒuρ zsÜ t/ 

                                                
 
  

  
 



 ٦٠

 zΝ : منهأعظمو  〉 øOM}$#uρ z øöt7 ø9$#uρ Î� ö�tóÎ/ Èd,y⇔ø9$# 〈  منهأعظمو  : βr&uρ (#θä. Î� ô³è@ «! $$Î/ $tΒ óΟs9 öΑÍi” t∴ãƒ ÏµÎ/ 

$YΖ≈ sÜù= ß™ 〈 وأعظم منه : βr&uρ (#θ ä9θà) s? ’n?tã «!$# $tΒ Ÿω tβθ çΗs>÷ès? 〈  ]٣٣:األعراف[. 
 عىل فقال ،ن املرشك وضع العبادة يف غري موضعهاأل ؛ك بال علم منه نشأ الرشتعاىل اهللا عىلفالقول           

 .علم بال تعاىلاهللا 
 Ÿξ : فقال، عليه السالماً وعال قد عاتب نبيه نوحَّ واهللا جل       sù Çù= t↔ó¡n@ $tΒ }§øŠs9 y7s9  ÏµÎ/ íΝù= Ïæ 〈 

 ÷ΛäΡ :الكتابني فقال أهل عىلنكر أو،   ]٣٣:هو[ r'̄≈ yδ Ï Iωàσ ¯≈ yδ óΟçFôfyf≈ ym $yϑŠÏù Ν ä3s9  ÏµÎ/ ÖΝ ù=Ïæ zΝ Î=sù 

šχθ• !̀$ysè? $yϑŠÏù }§øŠs9 Νä3s9  ÏµÎ/ ÖΝù= Ïæ 4 ª!$# uρ ãΝ n=÷ètƒ óΟçFΡ r&uρ Ÿω tβθ ßϑn= ÷ès? 〈   ]٦٦:آل عمران[ .

 Ÿω:  فقالr اًوأدب نبيه وخليله حممد uρ ß#ø) s? $tΒ }§øŠs9 y7s9 ÏµÎ/ íΟù= Ïæ 〈 ]٣٦:رساءاإل.[ 
 الصالة عليه فقد كان ،r النبياقتدوا بو الكثرية، اآليات عليه نصت  ما نحوهذا  يفوحذا الصحابة          
الصالة  عليه سألوهيهود الا من ً نفرَّن أ:مسألة الروح فيسكت كام يف ، ليس له به علمل عن اليشءسأُي

= š�tΡθè :اآلية أنزلت حتىيتكلم مسك ومل  فأ، عن الروحوالسالم t↔ó¡o„uρ Ç tã Çyρ”�9$# ( È≅ è% ßyρ”�9$# 

ôÏΒ Ì�øΒr& ’ În1u‘ !$tΒuρ 〈   ]١(] ٨٥: اإلرساء(  كانو r يقول: ) )به يأت ومل ،ليس له به علم فيام مل ))دري ال أ 
 م ألعينًا عَّبُتَأي ِرْدَا أَم ((:ع، وذي القرنني قالَّبُ عندما سئل عن ت: الصالة والسالمعليه فقال ،ٌّوحيإليه 
 )٢(    r. كام قال أو  وما أدري احلدود كفارات ألهلها أم ال؟ ال ؟أم  كانا نبي ذو القرنني دريا أوم؟ ال

 ، يف كتاب اهللااَّأم : عن مرياثها فيقولفتسأله الصديق إىل ُةََّد اجلتأيتف نالصحابة  املنهج هنج هذا عىل       
 r فيقول فرض هلا النبي ،t بةشع بن فيقوم املغرية ،اًعلم شيئ فال أ،ة يف السنَّاَّوأم ،اً شيئِ لكأجدفال 

                                                
t!$tΒuρΟçF� Ï?ρé&zÏiΒÉΟù=Ïèø9$#�ωÎ)WξŠÎ=s%
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 ٦١

 كد مقولة املغرية، فيؤسلمةم فيقوم حممد بن  من يشهد معك ؟:فيقول ؟ السدساعطاه أو أ،السدس
  )١(.ب
 . )٢(دريأ ال :لاقٍيشء ف عن سألهف ابن عمر رجل ويأيت      

 كام  يتأكدوا من صحته،ن يفتوا بام ملَّ أشد التورع من أ كانوا يتورعونل ب، عند هذا احلداألمرومل يقف 
 سبق أمثلة رجوع عمر ، وقدالرشعيه خمالف للدليل َّن علموا أإذاعن قوهلم  يرتاجعوا أنال يرتددون كانوا 

 .اوسعد وغريمه
  دخل الرجل يف غامر الناس واختفى فلام، يف السوقً يفتي رجالt  هريرةأبو فهذا الصحايب اجلليل       
 فلام يئس من العثور ، فدخل يف السوق فالتفت يمنة ويرسة يبحث عنه،هئخط إىل t تفطن الصحايب أثره
 ذا راجعا نأخطأ وها أ فقد ، بكذاأفتىه َّن هريرة أأيب لكم عن السوق من نقل أهل يف السوق يا  نادىعليه
 .أو عىل مسامعكم،أسامعكم عىل

بن ا اإلسالم شيخ اإلمامف ،اإلسالم أئمة  درج هذا املنوال وعىلالورع، وهذا هو الدين، هذا هو          
بن كثري اكعبه ورفعة منزلته يف العلوم العقلية والنقلية يذكر تلميذه   علوعىل جالله قدره وعىل. ./تيمية 

 ãΝà6ç6 :تعاىل وبالتحديد عند قوله  املحرمات من النساء،يةآ عند هتفسرييف  Í× ¯≈ t/u‘uρ ÉL≈ ©9$# ’ Îû 

Ν à2Í‘θàfãm 〈  ]احلدثانبن وس أ مالك بن عن اًثرذكر أي ]٢٣:النساء tٌّعيل إىل أتى  أنه t فسأله 
. بالطائف :  قال ،؟أين أخواهلا:  قال .نعم :قال.  ربيبة ؟ أعندك :فقال، أهيل مات :قال.  ؟ أنت أين عيل

 ãΝ :تعاىلمل يقل اهللا أ :قال،قال تزوجها à6ç6Í× ¯≈ t/ u‘uρ ÉL≈ ©9$# ’ Îû Ν à2Í‘θ àfãm  ÏiΒ ãΝ ä3Í← !$|¡ÎpΣ  ÉL≈ ©9$# 

ΟçFù= yzyŠ £ ÎγÎ/ 〈   ٌّعيلقال t: وحكى يل شيخنا :كثري قال ابن ،أخواهلا عند هناإ هل هي يف حجرك 
  )٣(.فيهفتوقف شيخ اإلسالم،  عىل األثر عرضت هذا : أنه قالاحلافظ أبو عبد اهللا الذهبي
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 ٦٢

 أين :يف موضعني اثننيال  املناسك إمرأ يف األمر قد تبني يل : يقول: حجة الوداع كتابه يفــ/  ــ وابن حزم 
 ثم ،منى يف أو) احلرميف  (مكة، يف صىل هل  األضحى ــيوم العيد الظهر يوم النحر ــ r  رسول اهللا صىل
 .)١(. تعاىل بذلك األجر من اهللاينتقما ما فليثبت إىل ما مجعنا ولييو  استبان له ما أشكل علينا منهمنف :قال

 ثم ، كذا: ومرة قال، كذا: قال، مرةهعمروتردد يف  t الفاريس عمر سلامن ِيفتوقف ي  الذهبواإلمام        
لـيعلم و   )٢(. ً قائال فمن كان عنده علـم فليفـدناذلك الصواب يف عىل يدله أن فيطلب من القارئ ،حيجم
 إذا بخطئـه وخالف الدليل رجع واعـرتف اإلنسان أخطأ بل لو ؛ هو املراد فحسب ليسوقفت ال أنبذلك

ن  بـأأفتـاهم من أو قومه، بإخبار ربه إىلتقرب ي بل  يف الرجوع؛مل يرتددو خيالف قوله ه ن وأ،تبني له الدليل
 .الدليل خالف إذاقوله ال قيمة له 

 النـاظم يف نظمـه أحـسن وقـد ، املذاهب املتبوعـةأئمة  رأسهمعىلو  الدينأئمة هذا عىل سار اًوأيض        
حد أ يف األقوالعضهم تلك بنظم وقد  دليل، قويل بغري يأخذ من عىلحرام : لهم يقو من الُن كأل؛مقولتهم 
 :بقوله خالف الدليل إذا وترك القول للفتيا، املصاحبة األدلة

 المــــــــــــــــــــإس له منــــــِ ليـــال ينبغ**  امـــاإلمة ــنيفـ حوــأبال ــــــق
 يث والكتاب املرتىض احلدعىل**  تعرضاحتى ايلبأقو أخذا

 رةـــــ احلجوــــــار نحـــــقال وقد أش** رةــــــجـام دار اهلــالك إمــوم
 r الرسول وىـــــ سومنه مردود ** كل الكالم منه ذو قبول

 ــمـــا رويتا لًالفـــــــــويل خمــــــــــــــق ** مــــــرأيت إن :الشافعي قالو
 ارــــــاألخبف ــالــــــــمخـــي الــولــــــــقب **دارــــ اجلارضبواـــفمن احلديث 

 واـــــــــــــــ ذلك اطلبلـــــــــصل أــب ما قلته **محد قال هلم ال تكتبواوأ
 )٣( االـــــــــــم مقـــــأواله ىرــــــــــــــــ تحتى ** الـــــــــــلد الرجــك ال تقــدين

  أن ينبغي لطالب العلم  واآلثار السلفيةالنبويةألحاديث او القرآنية ياتاآلفمن   
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 ن ال يرتدد  وأعلم، اهللا بال عىلن يعرف خطورة القول  هبا، وأدبخذ منها العلم واألأي
 .الدليل يقول خالفت أن ، خالف الدليلوإذا ،أخطأت : يقولأن أخطا إذا يتحرج أو

ن مـن بحسب مـن سـمع اجلـواب وإ العلم دائرة تتسع ن القربات ؛ألأعظم بل من ؛فهذا من الديانة       
أنـاس  مساواة من ذلك أعظمو  الكبرية، يف النوازل الفتاوى إصدار عىل اجلراءة :الدعوىاخللل يف املنهج 

 مـن واهللا، وهـذا ,الـسنةبعلـامء و يساووا بعلـامء الـرشيعة أن ، ــفيه عن التضلع ً فضال ــ يعرفوا بالعلممل
 مـن ً من طلبة العلم فضالا ليسوأناس يوضع يف مصاف علامء السنة أن وشباهبا لألمةة  ومن اخلياناجلهل،

 .الراسخنيأن يكونوا من العلامء الربانيني 
 أنرته عـشريته َّصـد  أو ،ره قومـهَّ صـدإذا وليحذر طالب العلـم اخللط،فاحلذر كل احلذر من هذا            

قدره دري ينقص  ال أ:قولهأن  فيظن أدري ال :م قولعليه ثقل الناس يبعضف  ،دريأ ال :يتحرج من قول
تقـرب البل  ، ووقانا رشه ـــ؛ ــ أعاذنا اهللا منهإبليس وهذا من تلبيس  ،هم تقل منزلته عندأو ، الناسعند
 .دريأ ال : يورثون طالهبم قولتعاىلالسلف رمحهم اهللا  وهلذا كان  .دريأ ال :قول،أن ي اهللاإىل

لة حتتاج  املسأ،علم ال أ:يقول الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل سمعنا سامحة  واهللا وكم        
                            .الدينوهذا هو اخللق وهذا هو ... .نظروناأ أمهلونا، تأمل إىلحتتاج ....بحث إىل

 .السمع والطاعة لوالة األمور: الوقفة الثامنة عرشة
 احدث هل  وما،اإلصالحية الكبرية يف املنهج مما حصل منه خالف ولبس يف احلركات األمورن  وهو م       

 .األمور السمع والطاعة لوالة  وهو،املنهج هذا بأمور منها خالهلاإلال من النكبات إ
 املعتقـد أهـل هـذا املـنهج ونـص بتأكيـد النبوية الصحيحة الكثرية واألخبار الكريمة اآلياتجاءت        

 مما يؤسف َّن وإ، مستقلةمصنفاتفردت فيه أ بل ؛املبدأ ترسيخ هذا عىل العقدية السلفية كتبهم،ي يف فالسل
 أمـرينتلحظ يف كتابـاهتم بحث ْ كتبوا يف هذا املإذا تباعهاأ ومن اإلصالحية ا من قادة احلركات ً كثريَّأنله 
  :نيناث

بالنـسبة ا ً ال متثـل شـيئرا أخب وهي،ا يتشبثون هب))املنكر(( كارإنا يف باب ً أخبارَونُدِروُي :األول األمر       
 أو ، عن العز بن عبد السالماآلثارببعض ًأيضا ون يتمسكواألمر،  النصوص الواردة يف ترسيخ هذا لكثرة

  .سواهاا ما عليهاس قيقاعدة  ون تلك القضيةعلوجي ،قضيتني وأ العلم يف قضية أهلعن بعض 



 ٦٤

 جتاهلوا أو ،علمواي استحياء ومل عىل و،ث تكلموا من طرف خفيبح تكلموا يف هذا املنإ :الثاين األمر       
 املنكـرة مـن اآلثارعن كثرة  ناهيك ،عليه بالنص الاملعتقد إ كتاب يف  وال خيلو، الرشيعةأصول هذا من أن

 :  ثالثة أقسام عىل األمر والناس يف هذا األمر،خل هبذا أالسلف الصالح فيمن 
 وجيعل ذلك من االفتتـان ، نصحهمحتىنكر ُ ي ال يصدر منهم منكر، معصومنياألمر جعل والة  قسم      

  .هلمصيحة  عدم النَّشك من وهذا ال  وأفعاهلم،،أقواهلم كل ر ويربم،عليه
 وبغنيمة ال ثمني، ظفر بصيد وكأنه ، بني املأل ويشهرهاهمأخطاءر ويتتبع َّ يتشوف ويتصد:خرآ وقسم       
 .غلطان واملنهجان بأخطائهما التشهري ً مرئيأوا ً مسموعأو اًكان مكتوبأ وجيعل ديدنه سواء ، بثمندرتق

 نـصحهم لـيسَّ، فإن خـالفوا فـإن  هلم الطاعة يف طاعة اهللاأن األمة سلف ما قرره :واملنهج الصحيح        
 إىل وانظـر احلكمـة،ذا مـن  بـل هـ؛ وليس هذا من املداهنة،تلفختن منزلتهم أل؛ اآلخرينكنصح الناس 

ُأطيعواَو واُعَمْاس (( ن صحابه ألrوصية الرسول  ِ َإن استعملَ وَ ِ ْ ُ ْ ٌيكم عبد َلَع ْ ْ َ ْ ٌّيشَبَحُْ  .)١( ))ٌةَيبـِبَز ُهَسْأَر َّنَأَ كِ
  .األمر  توىلإذا ألمره تطيع أنا ً ولكن جيب وجوب؛يأنفبعض الناس قد 

 عـىل البيعـة :بـاب( ( النـسائيبـل يف سـنن  .  )٢( ))وا ُِربْاصَ فًةَرَثَأي ِدْعَ بَنْوَقْلَتَس( ( : rوقول النبي        
 يـتكلم يف األموال ، بأمرهم بأمر الدنيا وقتاإلصالح أهل كثري منشغل هلذا أو باألموالاستئثار  )٣( ))األثر

ُفاصـربوا( (:يف قولـه.r  دي النبيهبهيتد  ومل ، واملالالثروات ِ ْ اك طـرق للنـصح نـه فَّبـد  كـان والإن ))َ
 .بالقول

 يسكت عن هـذا : ال يقالالثروة،قيادات السابقة واملعارصة كل الكالم عن ال وهلذا تالحظ يف بعض        
 يف احلديث عنه، ال نفرطن  وأحقه، األمر نعطي هذا أن فينبغي املرشوعة، لكن تسلك الطرق ؛َّالَحاشا وك

 .العقيدة أصول عقدي من األمر أننعرف وأن 
 : بل يقـال؛ فال تكون قاعدة،القاعدة خرجت عن إذا ثارآ هذه :فيقال ،اآلثار االحتجاج ببعض اَّوأم         

 صح هو النُّ ،الصالحسلف صل سلوك املنهج الذي سلكه الأ
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  .فال التشهري اَّمأبسرت
رك بعـض مـا يتعلـق  تـ: )) مـن ذم التـاريخعـىل بالتوبيخ عالماإل((  : يف كتابهوهلذا قال السخاوي       

 تكـون أن اَّمـوإ ،اً تكون حقأن اَّإم هذه : قال، التي عندهمذكر املنكرات ما : فقالوا،بالسالطني فعابه قوم
  .والنميمة فهي من الغيبة ،ًن كانت باطال وإالفاحشة، إشاعة من  فذكرهااًن كانت حق، فإًباطال

  ،يتمثـلم علـيه قـد تـسلطواحلجـاج  tبة اصحفضل الأوهو من  t نس بن مالك  أأن         وهلذا نرى
ًستلقون بعدي أثرة(( : الصالة والسالمعليه قولهب َ ََ َ َْ ِ ْ َ َْ َ((.  

 عتـزال كـرش واالُــ يف وقته جيلد ويعذب/  يف اإلمام أمحد بن حنبل إمام أهل السنة ــ         وقل مثل هذا
 كـان يـدعو((: قال شيخ اإلسـالمع هذا كام ، ومى اخلليفة وأقام القول بخلق القرآنعن أنيابه، وقد أغو

 ))خلفه صيل ويللمأمون
كـن عنـده نـصوص حكمتـه وأدبتـه، لو  معه؛ملشى الناسر بيده هكذا اش أأراد البلبلة والفتنة و ولو       
 .كان بل كان مع النص حيث ، بال علماألمر يتخوض يف أن وورعه هديانتمنعته و

 وهلـذا ، هـو القاعـدة األمـر ممن كتب يف هذه ٌن عبد السالم الذي جعله كثري االحتجاج بالعز باَّوأم         
 عـىل نكـاردوا اإلرأو اإلنكـار أوردوا إذا يف كثري من كتب احلسبة واالحتساب األسفتالحظ مع شديد 

  ؛ حجةة واجلامعة ملا كان فعلهسنَّ الأهل أئمة لو كان العز من : يقالحمكمة، يةآ وكأنه األثر،السالطني هبذا 
 مـن ُّعـدُ يواجلامعـة،ة  الـسنَّأهـل أئمـة مـن ُّعدُ بن عبد السالم ال يفكيف والعز ،خالفه عىل األصلن أل

َّة الكالاألشاعر  صوفيةالـ أئمةبعض ه وتبجيلة  السنَّأهل ه وذم،شاعرةاأل هحد ملاإلسالم شيخ ة؛ بل ذمهِيبُ
ة  السنَّأئمة من بأنهل ِّنزُ هذا لو تكثرية، شياءأ تسقط عاممته، وذكروا حتىنه كان يرقص معهم  ذكروا أحتى

 من اًإمام يعد وإنام ة،السنَّ أهل أئمة من ُّعدُ فكيف ي، العملعليه  جرىمااملتبوعني لقيل هذا القول خالف 
 ، العلـمأهـل ولكن له شطحات عقدية كبرية بينها ؛ نافعة وكتبهأسلوبهقوة   وله،الفروع الشافعية يف أئمة
 .وغريه اإلسالم شيخ عليهنكر وأ

 أوا ً سـمعوا خطيبـإذا مرض يف بعض شـباب الـصحوة ، وهذااألمر هذا عىلفمن املالحظ يف الكالم       
 ،الديانـة جاءتـه الـسهام بالتهمـة والطعـن يف األمور احرتام حق والة عىلا حيث ً مفتيأو ً متكلامأوا ًواعظ
             .، نسأل اهللا السالمةالنيات واهتام



 ٦٦

 .وثالث ٍولكنه سهم وثان    ***تقيته     ا الاً واحدًسهامكان لو و 
دعى هلـم ُناصـحون ويـُ بـل ي؛ ليـسوا معـصومني احلكـامهؤالء: فشاهد القول :ول عام يقول وكل مسؤ

 .باهلداية والتوفيق 
نه صـاحب لم أ فاع بالصالحنرجل يدعو للسلطاال رأيت إذا ( (:ــ /  ــ هباريه الربقال ما أمجلما  و       
 بل قد ؛اقض والعجب والتن)١( ) )ًهوى ، وإذا رأيته يدعو عىل السلطان فاعلم أنه صاحب  إن شاء اهللاسنة

 احتـاج ومل فـإذا دعا وأثنـى،و  يدهاحلاجة مد جاءته وإذا ، ويشتم،يسب الرجل  ترىأنيكون من النفاق 
 ،نهشـأ فكيف بمـن كـان قـدوة يف ،دي وهذا الشك مما ال يليق باملسلم العا.وسبح وجدع د ذم وقيعط
  .نسأل اهللا السالمة من ذلك صالحيةإليف احلركات ا األقالم مما تلوثت به كثري من األمرهذا و
 دحـ ألحماكاة أو ومل حتكم بعضهم عواطف ، منهج السلف بتجردرأوا أهنموقد غلط فيه الكثري ولو          

 .الشأن يف هذا أمرهم لصلح
 مـن غـريهم أعظـمغيبـة العلـامء  أن كام ،غريهم من ًإثام أعظم األمور غيبة والة أنر العلامء  وهلذا ذك       
 األمـراءن  وشـدد يف شـأ،األمراء أو من اغتاهبم سواء العلامء بعضهم تعزير  بل حكى؛يتعدى ثمهاإن أل؛
َّ حقا ويرزقنا اتباعه ا، نسأل اهللا أن يريناملسلمني عىل وأنفسهم عىل فرشهم ، تسلطواأن ألهنم؛  . احلق

 والتشاؤمأس اليالوقاية من : الوقفة التاسعة عرشة
 ¢ : قال تعاىل،يةآ ربنا يف غري ه ذمأسالي         Í_ t7≈tƒ (#θç7 yδøŒ$# (#θ Ý¡¡¡ ystFsù  ÏΒ y# ß™θãƒ ÏµŠÅzr&uρ Ÿω uρ 

(#θÝ¡ t↔÷ƒ ($s? ÏΒ Çy÷ρ§‘ «! $# ( … çµ̄ΡÎ) Ÿω ß§t↔÷ƒ($tƒ ÏΒ Çy÷ρ§‘ «!$# �ωÎ) ãΠ öθs) ø9$# tβρã� Ïÿ≈s3ø9$# 〈  ]٨٧:يوسف[ 

 Ÿω (#θäÜ :عاىلوقوله ت uΖ ø) s?  ÏΒ ÏπuΗ ÷q َإذا  (( :يقول الصالة والسالم عليهالنبي  و]٥٣:الزمر[ 〉 #$!» ‘§  َالَقِ
ُالرجل ُ  قنطهمنه  أ:أي: ْمُهَكَلْهَأ َوُهَ ف، الكاففتحوردت الرواية ب )٢( )) ْمُهُكَلْهَأ َوُهَ ف،ُاسَّالن َكَلَ هَّ

 .ه زكى نفسه وقدح يف غريألنه؛ًأشدهم هالكا: أي ) مُهُأهلك(  بالضم ىخراألوجاءت الرواية 
 /  بن يوسف الثقفي جاجة يف الفتن كوقت احلعصبي الاألوقاتيف  نوالصحابة       

                                                
 
t.  
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  ،اًظاهركان الرفض والظلم وة  والرفض كانوا ينرشون السنَّ،اخلوارج وقات ظهورأو
 .اخلري إىل الناس ذلك عن دعوة مله مل يثنهمع هذا ك

 :فيقولوالقدح   بالتثبيطاملجتمع فيبدأ من وأقرانه خونهإ من اآلخرينقنط ُ بعض الناس يترى         
 إىل من املحربة  جيتهد يف طلب العلم عمره كلهداعي اخلري و، وكذا، املجتمع فيه كذامنكرات،املجتمع فيه 

 . ؛ بل حياول أن يكون من حسن إىل أحسنيثال يرت وال يقفو املقربة،
 :ً أيضا عىل ثالثة أقساماألمر الناس يف هذا َّأن هلذا ترى      و 

ِ  قسم متشائم قانط    َ َ الناس قد جاهروا : يقول .. والقنوط ذيال اخليبةأ جلست معه تراه جير إذا :ُ
ا ً فيكون رش،يثبط غريه فيتقاعس واكثرو قد وهم الرش  أهل سوقها رايات رفعو ،الفواحشو باملنكرات

  .غريه عىل نفسه وعىل
 جالس يف  وهو،يقوم وهناك من ،، هناك من يعملغريه إىل يسوف العمل ويكله ُِلاكَوَتُ م:آخر وقسم       

  .الظل
َّمه ُ من يشحذاألقسام  خري:الثالثوالقسم        َّمهَ و،تهِ مناقب  يف: ــ/  ــ  ابن اجلوزياإلمام ذكر ،ة غريهِ

 قلوبنا أن بام ال، :قال نا،علي عبد اهللا ظهر الباطل أبا يا :محدأ لإلمام قال ً رجالَّأن ((ــ  /محد ــ  أاإلمام
  )١( .))ظاهر فاحلق ، احلقعىل
 يف رمق آخر  حتىًعامالن يكون  وأالصحابة والسلف،منهج  يستحرض أنفينبغي لطالب العلم        
 .حياته
ًليست الكثرة دليال عىل إصابة احلق  واحلارضين، قلة أو ،األتباع قلة : القنوط والتقنيطابأسب ومن         

� !$tΒuρ ç :وموافقته، قال تعاىل sYò2 r& Ä¨$̈Ψ9$# öθ s9uρ |Mô¹ t� ym tÏΨ ÏΒ÷σ ßϑÎ/ 〈 ]وأهل النار ]١٠٣:يوسف ،
ٌأكثر من أهل اجلنة أضعافا مضاعفة، والتابع لألنبياء قليل،  ُعرضت عيل األمم (( :rال ـق .ً َ ُ ْ َّ َ َ ُْ َ ْرأيَ فِ  َِّيبَّ النُتََ

ُوالنبي ومعه  ،ُطْهَّ الرُهَعَمَو َ َ ََ َّ ِ َّ 

                                                
 



 ٦٨

ً ودعام له ًتصديقا  بالوحي الساموييأيت النبي املؤيد.)١( )) ٌدَحَ أُهَعَ مَسْيَل َِّيبَّالنَو ،ِنَالُجَّالرَو ُلُجَّالر
 .، وليس معه أحدلدعوته

َّرض ما (( :لويساألوهلذا قال   ألن نعنى ؛ اهللافو. )) أساليو فإياك تالميذه، وال العامل قلة ،أتباعه النبي قلة َ
 أو ، بذلك الشاب صحوةتعاىل واملنهج السليم فيحدث اهللا ، العلم الرشعيعىل  وتربيته،بشاب واحد

 أشياخهم  اعتنىشباب و أ،بهعتني ُ من شاب أ وكم،املجتمع وينفع به ،علمهُينفع اهللا به ما   علمياًتوجيه
 .  إىل قيام الساعةهم يف قبورهم مشاخيعىل جتري أجور وال تزال بتالميذهم، تعاىل فنفع اهللا ،هبم

 . من األمراضة القلبسالم :الوقفة العرشون
ُإن مما أثر عن الصحابة           َّ  أن ))الـصمت(( الدنيا يف كتـاب أيب ذكر ابن ، بعضهمعىلسالمة القلب ن  َّ
 فقـال ، سـعد وقـدح يف خالـدإىل رجـل فجاء ب وخالد بن الوليد ، وقاصأيب بني سعد بن ا جرىًكالم
 )٢(.ديننامل يبلغ بيننا   ماَّن وكف عن هذا، فإ، اصمت:أي! ؟مه : سعد

 ٌّلِ ليس يف قلبي غـ:قال نك،شأما   فقال، يتهلل، ووجهه ، رجل يف مرض موتهعليهدخل جانة ُ دبو وأ      
 )٣(.املسلمنيحد من  أعىل
 اخلـري أهـلحد أى  تراملصيبة أن لكن ؛نهشأ له تعاىلالبغض يف اهللا ف ا،ًأبدبغض يف اهللا  أن نينفي هذا ال      
مـن بـاب اخلـالف فيهـا قـد يكـون ْإذ كان له مسوغ فيها و ،لة خالف يف مسأإذا أخيه عىلا ًقد قلبه حقدَّيت

ه مت سـمع مـن يـشإذافـرح تلاو ،بالقـدح فيـه والفرح ،ظة والغلاجلفاء، هناك أن جتد ؛ لكنخالف التنوع
  هلياإلبوادر التوفيق و الفهم، الربكة يف العلم والربكة يف نزعًالغالب  يكون سببا يف  ومثل هذا يف ،وينتقده

حد خيتلفان قني من رحم وا الشقياألخوين  ترىأن الصحوة، وهذا واهللا مما عطل مسرية ،لهقد تقل عقوبة 
 .و وهذا لعمرلزيد ويتعصب هذا ،عىل رأيهكل منهم  رص في،خالف التنوعلة من مسأيف 

                                                



 

 

  



 ٦٩

 لكـن ؛ له باهلدايـةى يدع،َّ وإنامله يؤبه سخط ال فلو سخط من  تضاداختالفاالختالف كان إذا نعم        
اج تهـبم وعدم الرتحـاب واالالسالإلقاء  وعدم ،جتد اجلفاء بالنظر ومع ذلك تنوع خالف  إذا كاناملصيبة

 . البصرية ؟أينو  الفقه ؟ أينف ؟له رأي عىل مل توافقه أو ،نك خطأت من حيبمجرد أب
 بل بلغت سالمة القلب  ن؛ خيالف منهج الصحابة هوهذا ال شك من اجلهل و       

ِّ  يتـأدبن  وأ،ن يستفيد الكبري مـن الـصغريوأ ، يسال الكبري الصغريأن بني الصحابة خوةاأل ومعرفة حق
َّ ويعرف،الصغري  . الكبري حق

ا ريض اهللا  عليـل عمر  ما سأأكثر وما ؟ عليه أشكلا عن بعض ما  عليل  خالفته يسأأوجفهذا عمر يف         
أين وددت  ثالثـة أسـئلة احلـسن أبـايـا (( :  قـالt عمر َّأنبن القيم ا  ذكر)) الروح((ي كتاب ف فعنهام،
 جاللـة قـدره يف جملـس عـىل  t عمربل كان.  )١()) بفأجا .فسأله ، هاهتا: فقال :r عنها نبي اهللا لتسأ

 .ذلك وال ترفع عن استنكف  وما،أبنائه صغر أسن وهو يف ب ابن عباس ِينْدُخالفته ي
 وكذلك اللغة، العلم يف أهل من رؤوس ــ/  ــً مثالالفراءف األمة، هذا سلف عىل درج اًوأيض       

 مامأ ويظهر تبجيله يم الكسائِّظَعُي ومع هذا كان ،ً علاموأكثر ،اكرب سنً الفراء أأن ال إــ/  ــ يئالكسا
 )٢(. ، ويذكر فضائله وشامئلهالناس

� šχρã         :  تعاىل كقولها مع النصوصًا الصحابة متشيعليهسالمة القلب درج ف            ÏO÷σãƒ uρ #’n?tã 

öΝ ÍκÅ¦àÿΡr& öθs9uρ tβ%x. öΝ ÍκÍ5 ×π|¹$|Á yz 〈 ]وقوله تعاىليثارإلا قمة ]٩:احلرش ،:  $uΖ −/ u‘ ö�Ïÿ øî$# $oΨ s9 

$oΨ ÏΡ≡uθ÷z \}uρ šÏ%©!$# $tΡθà)t7 y™ Ç≈yϑƒ M}$$Î/ Ÿω uρ ö≅ yèøgrB ’Îû $uΖ Î/θè= è% yξÏî tÏ%©#Ïj9 (#θãΖ tΒ# u 〈 
 .]١٠:احلرش[ 

ل اهللا نسأخوانه،إ عىلغينة  الشحناء والضرمض وهو ي،األمورد طالب العلم التوفيق يف كيف ينشف          
 . واحلسدرته من الغل واحلقداه، وطسالمة الصدر

                                                
   

 



 ٧٠

 سليمة قد خيتلفون يف مسائل  لكن قلوهبم؛ واسعةالتنوع دائرتهخالف يرون  ة،السنَّ أهل وهكذا كان         
اس الذي لو ختالفه يف جزئية واحدة جعل العمل معك  فكيف يقال يف بعض النَّصافية، القلوب وتبقى
 .ًاءروب ،ًء والًفيصال

 مبسوطة كثريةام رمحة اهللا كان بينهام ردود يف مسائل عليه محود التو جيريوالشيخ  األلباين الشيخ َّأنذكر أ
  الشيخواستضافه اًالشيخ محود  زار] هـ١٤١٠[الرياض إىل الشيخ األلباين عند ما قدم و ،منثورة يف كتبهام

مل أمتكن من  ولكن ؛ا حلضور املجلسًت مدعون وك، دعاهمقد الشيخ محود كانو ،الناسبعض مع 
 منهج عىلهنام أل؛ ؟ .. ملالشيخني التبجيل والتقدير واملحبة بني رأى هأنخربين من حرض وأ ،احلضور
 هذا أن ، وقد يكون هذا يرى باب التنوع منقد يكونبينهام ة واخلالف  من علامء السنَّنملااعفهام  واحد،
 .)١(والتوقري املحبة والتقدير العلم فتبقى قدر كبري من عىل عامل وألنهلكن ؛ تتسع املسألة ال نوأ ،خطأ عىل
 فينبغي ،قرانهبأ إذن فكيف  ؟رأيه خالف إذات بكبار العلامء َّر وشمَّ فيمن نقم وشه:فكيف يقال       

                       . واهللا اهلادي واملوفق لكل خريإخواننا ويف ،أنفسنا يف األمرمالحظة هذا 
 .العلم طالب صفاتمن : الوقفة احلادية والعرشون

 : ألمهيتهام بالذكرأخصهاموأذكر هنا صفتني من خصوصيات طالب العلم          
 يف هذا كثرية  واآلياتبائهمآبأمهاهتم وبر الناس  أ نيتعلق برب الوالدين كان الصحابة ما :األوىل الصفة      

� #C : عىل لسان نبيه عيسى عليه السالم  تعاىل منها قولههنج الصحابة مسلكها t/ uρ ’ ÎA t$Î!≡uθ Î/ öΝ s9uρ  Í_ ù= yèøgs† 

# Y‘$¬7y_ $|‹ É) x© 〈 ]لسان نبيه نوح عليه السالمىل عىلاوقال تع  ]٣٦: مريم :  Éb>§‘ ö� Ïÿ øî$# ’Í< £“t$Î!≡ uθÏ9uρ 

yϑÏ9uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ÉLøŠt/ $YΖ ÏΒ÷σãΒ 〈 ] ٢٨:نوح[. 
َّإن  (( :يقول r والنبي إسالمها، والقصة مشهورة يف ،بأمه يف الرب ًثاال مtهريرة  بوكان أو          َْريَخِ
ٌوله والدة  ،ٌسْيَوُ أ:ُهَل ُالَقُ ي،ٌلُجَ رَنيِِعابَّالت َ ِ َ ُ َ هبَ َوُه[ََ ٌّا برِ ُ وكان به بياض فمروه]َ َ َُ ُ ََ ٌ    .)٢()  )ْمُكَ لْرِفْغَتْسَيْلَ ف،َ
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 ٧١

 ومن تبعهم ، والتابعون،r تالميذ النبي  نالصحابةأن  وتالحظ ، هذا درج السلف الصالحعىلو       
  .حياهتم يوم الدين يتمثلون هذا يف مجيع إىل بإحسان

ان مفتوحان باب كان يل (( :قال  ،ملاذا تبكي ؟ :له فقيل  بكىأمه ماتت املشهور ملا بن معاوية إياسفهذا       
  .)١( ))حدمهاأ غلق إىل اجلنة و

ًنوا من أبر الناس بوالدهيم، فمثال ااك الكبار أئمة العلم أنوالعجب        ل اق / النعامن حنيفة بوإلمام أِّ
ال :  بيمني فحنثت،فاستفتت أبا حنيفة فأفتاها فلم ترض، وقالت حنيفةأيب َّأم حلفت(( :احلسن بن زياد

فة ــ فجاء هبا أبو حنيفة إىل أرىض إال بام يقول أبا زرعة القاص ــ هو إمام املسجد الذي يصيل فيه أبو حني
 اهاتفأف ، أفتيها بكذا وكذا:فقال أبو حنيفة!!  ومعك فقيه الكوفةفقال ألم أيب حنيفة أفتيك. زرعة

ال تعلم ثم طلبت منه الذهاب هبا إىل عمر بن ذر،  تنأ: قالت ف أبو حنيفة هافتافأ ،ًةته مرلسأو. فرضيت
 محار إىل جملس عمر بن ذر كراهية أن يرد عىل األم أمرها، ويف رأيت أبا حنيفة حيمل أمه عىل: قال الراوي

أن عمر بن ذر سأل أبا حنيفة عن جواب مسألة أمه فلام أخربه، قام عمر بن ذر فأجاهبا : بعض الروايات
  .  )٢())  بجواب أيب حنيفة دون أن ينسبه له فرضيت 

 بحضورها ويسألك أمهحد كبار العلامء مع  أأتيكي أنختيل  والتقدير، الرب وبكل حال فهذا من أعظم        
   .!؟  ..كيف يكون الشأن 

 العجوز أمه يتواجلامعة تأة  السنَّأهل أئمة .. املسلمني أئمةوهذا حيوة بن رشيح يف جملس العلم من          
 الدجاج أعط قم ياحيوة :فتقول ، تقيض مرادهاأن كبرية تريد امرأة الناس، عىل تدخل البيت،من داخل 

 ويتقرب درسه، ثم يعود ليكمل ،الدجاج احلب الدار ويعطي إىل ويدخل ، الطالبفيستأذن من ،احلب
  )٣(. ربهإىلهبذا 

مل تأذن : ًد سئل عن ذلك كثريا، فقالقو ، أصبهانإىلأخر يف املجيء تكر هبي ذال ــ /ــ ابن عساكر        و 
   )٤(.يل أمي  

                                                
 
 
 

 



 ٧٢

 َّرسأجت وال ، عدم الرواية عنهعىل َّأحترس ويقول كنت ، يف القراءاتئمةاألبعض  كان يذكر /الذهبي         و
ين ال  بـأأيب وعـدت ألين؛ إجازيت أكمل ومل ،شهر ورجعت أأربعةكثت م الرحلة أردت ثم ملا ،أليبا ًتقدير
  )١(.والدي أعق أن فخشيت ،شهر أأربعة من أكثر يف الرحلة أقيم
 فمـنهج الـصحابة نـصح الوالـدين يف ،اس هبا النَّأوىل وطالب العلم ،حن بحاجة هلاا نليُعثل الُْهذه امل      

ن الـصحابة سـلكوا هـذا  ما قال بعض املفرسين بـأأمجل وما  عليهم السالم،األنبياء وهو منهج ،التقصري
 .بائهمأ  مع األنبياء مسلك : أي،املسلك

 أنـواعرق أبـ.. . مرات أربع هإلي يتلطف ))ِتَبَا أَي( (:  يقول الصالة والسالم عليهاخلليل إبراهيم هذا       
 ام يستدرك  فم،ةياحلنيف امللة إىل يف دعوة والده لألبوةالنداء 

 .الوالدين ُّ العظيم براألمر هذا إمهالالعلم عىل بعض طالب م قنتوي
 وهـي ،لوقفـة التاليـة يف اايأيت احلـديث عنهـس التي .ن من منهج الصحابة اًأيض  وهي:الصفة الثانية        
   . لاالهتامم باألهب

 .ً الداعية أوالبيت أهلم عليالعناية بت: الوقفة الثانية والعرشون
 لكن ؛املأخذ أو بعض النقد عليهاملثل هذا ن كان ، وإ نفسه للناس حيرقبعض الناس كالرساج ييضء         

 وبـني ،هنـبينه يشعر بحاجز ل بعضهم إيقوو، أهله وحيرم ،اآلخرين بعض الناس يفيد أنتجد ، فيستشهد
عىل بـذل  نفسه اإلنسان بتعويد لكن هذا احلاجز يزول بعد توفيق اهللا تعاىل؛قد يكون هذا  صحيح إخوانه

 .النصيحة
 :والـسالم يقـول الـصالة عليـه فـالنبي ،هل بيتـه بأr لعناية النبي األمرهبذا ن ني الصحابة ُ وهلذا ع       

ُخري ،ْمُكُْريَ خ(( ْ ْكمَ َ ألُ ْخريكما َنَأَ و،ِِهلْهِ ُْ ُ َ ألَ  امَّن وإ،هذه تبعفالطعام والرشاب توفري بالعناية  ليس         )٢( .)) ِيلْهِ
 .ةَّ بالرتبية العلميالعناية

                                                
 
rr

 



 ٧٣

  يـدهr فيدخل النبـي ،فيمضغهامن متر الصدقات، رة خذ متفيأ  بعيلبن  احلسن  يأيتr فهذا النبي         
ِّيف يف ٍَك(( :يقولوفيخرجها  ،t  احلسنِ ٍَ ك،خ َارم هبا  خ ِْ َليطرحها [ ِ َ َ َْ َا ال نأكل الصدقةّنَأ َتِْملَ عاَّمَأ] ِ َْ َّ ُ ْ َ َ( ()١(  

قـوم  فيك  أم املـؤمننيميمونةخالته يف بيت ليبيت  والسالم  الصالةعليهي ب النإىل يأيت ببن عباس او       
صف عـن شـامل ـــ فيل،ــــ صالة الليr مع النبي يلص  بالليل ليتهجد، فيقوم ابن عباس  ب ليrالنبي 

 )٢(.يمينهعن من خلفه  هيبأذنه فيدن  النبي عليه الصالة والسالمأخذفي ،والسالم  الصالة هـعليبي ـالن
  ريض اهللا عـنهاما علي فاطمة وr النبي يتيأف ،اً خادم الصالة والسالمعليهل النبي وهذه فاطمة ك تسأ       
َّمم ٍْريَ خَىلَع َامُكُّلُدَا أ ََلأ (( :هلاميقول  و،ام بيتهِيف َ سألتاماِ ُ ْ َ َ؟ إذا أخذمتاَ ُ ْ ََ َ َ مضجعكامِ ُ ْ َ ْ ْ أن َ َكب ِرُتَ ِّ َأربعا وثالثني، اهللاَ اَ ِ َ َ َ ً َ ْ َ 
َثالثا وثالثني،  ُاهَدِمَْحتَ و،َِنيثَالَثَوا ًثَالَ ثُهاَحِّبَسُتَو ِ َ ََ ً َهوفََ   )٣( . ))ٍِمادَ خْنِ مَامُكَ لٌْريَ خُ

 ،ِةَفــْحَّ يـده يف الـصوالـسالم فتطـيش  الـصالةعليـه النبي إىل يأيتسلمة شاب صغري  أيب  بن وعمر       
َّ ممْلُكَ و،َِكينِمَِيب ْلُكَ و،اهللاَ ِّمَ س!ُمَالُا غَي((  :فيقول  )٤())  َيكِلَا يِ

 ،لـصغار وبخاصـة مـن ذريتـها الـصالة والـسالم بعليه ولكن عناية النبي ؛ البيتآلليس من عمر و       
  .متها فيهم من نصحه ألًويدخل تبع

 أوقـوم خـادمهم  وي، خـراآل الثلـث امرأتـه، وتقـوم ثلث،ا يقوم هو ًثالثأ يقسم الليل tهريرة  بووأ      
 .)٥( م يف بيوهتن هذا درج الصحابة عىل و،رياألخموالهتم الثلث 
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≈̄' $pκš‰r :تعاىلعند قوله حلاكم ا      هلذا ذكر  tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ# u (# þθè% ö/ä3|¡ àÿΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δr&uρ # Y‘$tΡ 〈  ]التحريم :
 )١()).م اخلريليكهأو  أنفسكم اعلمو(( :نه قال أtعيل عن  ]٦

 الطهارة أمر األبناءم علي تألمهات مناو باءاآل عىل ما :باب ( (اً بابالسنن الكربى له يف بوب البيهقي        و
ِارضَ وٍعْبَِسل ِةَالَّالصِ بْمُوهُرُم( ( :حديثاق والصالة، وس  ))ع ِاجَْضَ املِ يفْمَُهنْيَوا بُقِرَفَ و،ٍْرشَِعا لَهْيَلَع ْمُوهُبْ

)٢(.  
 من واألمهات الرجال عىل باب ما( () ) يه واملتفقهالفق( (يذكر يف كتابه   ــ/ــواخلطيب البغدادي       
 .))الرشيعة أحكام األبناءم عليت

 عىل كانوا يرضبوننا : يقول، يف كتاب التوحيد بن عبد الوهاب كام ذكر الشيخ حممد/ لنخعياو       
  )٣(. والسالم الصالة عليه بنبيهم قتداءام الصغار عني به الصحابة علي فت.ار ونحن صغوالعهد ،الشهادة

 من وضع هذا ( : (والسالم  الصالةعليه فيقول ، الصالة والسالمعليه للنبي اً وضوء يضعبابن عباس و
ِّوعل(( :  ويف رواية زاد )٤( ))ِينِدَّ الِ يفُهْهِقَ فَّمُهَّالل((  :قال ب،ابن عباس :  قالوا))؟ َ َمه التأويلَ ِ ْ َّ ُ وهذا من  )) ْ

 تلك إىل ب فوفق ابن عباس والتوفيق، للصغري بالعلم والصالح واهلداية ى يدعأنمتام العناية بالرتبية 
  .ئها وعلاماألمة رأحبا فكان من ،ويةالدعوة النب

ته  علمت ولدي وحججإذا( ( : t بن العاص سعيد الدنيا يقول أيبالبن ) ) العيال ((ويف كتاب        
 )٥( .عليه وبقي حقي َّعيل، فقد قضيت حقه ،زوجتهو

 اإلمامبيت عبد اهللا عىل أيب  تدخل:  قال  أبو بكر املروزيَّأنمحد البن اجلوزي  أاإلمامويف مناقب        
 :شطةللام ت فقال.؟ةدبشالصغرية متانع وتعارض البنت  و، أمحدلإلمامشطة متشط شعر ابنة  بامفإذا :محدأ
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 متشط شعرك أن ،طةاش ملاذا تعارضني هذه امل: يعني؟نكما شأ، يا بنية: سلها؟، فقال هلا:  ؟ قالتما شأهنا
  )١( .r  يقول هني عنها رسول اهللا،أيب مشطة سمعت ين متشطأن تريد إهنا يا عم :وتكمل عملها ؟ قالت

 . من عناية العامل بأهل بيته ومن حتت يدهقليلةفهذه نامذج 
 ،مـامهمأة مـن صـالة النافلـة عليفال وةالقولي مامهمأ ةإحياء السنَّ صالح الصغار أسبابمن  :فائدة         

 . عىل ذلكهمديوتعووتطبيق السنن 
ا عليهـ ويغلـب    باجلانـب الرتفيهـي تعنـىطفـالاملتعلقة باألبعض املجالت يف حظ  يال:أقول وهنا       

 يغلب هذا أن لكن ؛ذلكال نزاع يف .  نعم ترفيه، إىل الصغار بحاجة : قد يقول قائلنعم، الرتفيهي اجلانب
 .ينبغيال ما  هذا ، ويطغى عىل غريهاجلانب

غـرس بعـض ل أو  عمـتاملج عـىلثورة الا كا معينًًلتخدم توجهُتنْتقى  بعض القصص أنويف بعضها تلحظ 
نـا أبناء نعطـي أن فينبغي قبل ، مصحوبة بجهل نية الفاسدة يف نفوس الصغار حيمل الكاتب حسناألمور
  .هانعرفن  نقرأها وأأن املجالت هذه
 وتـستقر م،وهنا هلخييل ،ا هب ومهية خييفوهنم أشياء عىل أبنائهم تربية يف  واألمهات باءاآل بعض ُوخيطئ        

خيوفونه  مهبعض و،اننسكطبيب األطبيب باله نو خيوفوبعضهم ، خيوفونه هباالطفل أخطأ إذاو ،هنمايف أذه
 .، وهكذابالرضب

يض اهللا ، وأن هـذا ال يـرَّ وعـالَّ خمافـة اهللا جـلهم الوازع الرشعي القلبي من فيوا زرعم غرسوا وهنلو أف
  .اإلهلين هذا من عدم التوفيق ، وأتعاىلاهللا ن مما يوجب سخط ، وأتعاىل

ة لكـان ذلـك  هذا مـن طريـق اجلنَّـنوأخربه أ ، ورغبه وبرشهودعا له، شجعه أحسن إذا ويف املقابل        
هـم  و،شخـصيتهم ىنـ تبألهنـارنا صـغا نعطيها التي  األرشطةالقصص أو بتلك عنىُ نأن عليناو ،أصلح

 قرأتـه بحـث أعجبنـي ، وقد وما يرون ويشاهدون،معون وما يس،يقرأ ون حسب ما عىلعجينة يكيفون 
 :يقول الباحث ))عامل الكتب ( (منذ بضع سنني يف جملة
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ه فوجدهتا أخبار ولقد تتبعت : ويقول، بجحا هذاسمىُ روايات ملن يباءاآل مما اشتهر عند كثري من ( (        
 .وأمثاله مثل هذا عىل أبنائنا  فكيف تريب   واالحتيال بالباطل، اخلداععىل و، الكذبعىلمبنية 
، وفق بيوهتمإصالح  و،أبنائهم تربية عىلحرص الناس ن كانوا أ الصحابة َّأن : وختامهالقول فشاهد         
  .ِ، وفق اهللا اجلميع ملا فيه صالح الذرية يف دينهم ودنياهم إنه سميع قريب جميبالرشعيةدلة األ

 .الناسأصناف مع التعامل : الوقفة الثالثة والعرشون
 الواردة فيهـا واضـحة واألحاديث اآليات أن وبخاصة ، بالكالم فيهاعنىُ يأن ينبغي أصنافوهذه           

يف التعامل مع احلكام بالـسمع  ن  من منهج الصحابة م يشءَّ تقدوقد :ارَّفُالكال وهي التعامل مع  أ،ةَّوجلي
 .مهيتهااملسألة أل فتذكر هذه ،والطاعة

 كانت إذا الا إعليه ال يعتمد أن أي قناعة راسخة يف الذهن ينبغي لصاحبها نإ :يقال ،قبل البدء فيها  و      
 .العلم أهل كالم موثق من عىل و، دليل رشعيعىلمبنية 

 يـسلم مـن أن اه دليـل رشعـي فعـسعىل ومل تكن ، وانترص هلاألجلها فلو غضب : جمرد القناعةاَّوأم        
 .بدليل اليكون إن التقرب ال جر؛ ألؤي أن ناهيك ،اإلثم
 ال :يقال ،يف الوقت نفسهو كفر، من عىل وال سالم ، ملن كفرَّ وال ود، ال حمبة ملن كفر: بدء بادئ ذييقال

 وافقفهو م؛  تقريرهما سبقمع  ناقضتال ي وهذا كفر، ميثاق ملن قض وال ن عهد،، وال نكثظلم ملن كفر
، وهو أصل الدين  الرشيعة جاءت بمعتقد الوالء والرباءنإ :يقال أن وبيان ذلك لوازمه، بل هو من ؛هل

#  :َّ وعالَّن ذلك الوالء والرباء يتفق مع قول اهللا جلإال أ: وقاعدته sŒÎ)uρ óΟçFù= è% (#θ ä9Ï‰ôã$$sù 〈 
 Ÿω]   ١٥٢:األنعام[  uρ öΝ à6̈Ζ tΒÌ� ôftƒ ãβ$t↔oΨx© BΘ öθs% #’n?tã �ω r& (#θ ä9Ï‰÷ès? 4 (#θä9Ï‰ôã$# uθ èδ Ü> t� ø%r& 

3“uθ ø) −G= Ï9 〈 ]إىل أربعة أقسامارَّفُالكقسم العلامء و ]  ٨:املائدة :  
  .احلرب وضع عىل ٌ عهداإلسالموهو من بني دولته ودولة : ُاهدَعُْامل:      القسم األول 

 .اإلسالم وهو من استوطن بالد :ُّيِّمِّالذ: القسم الثاين
 أو اإلمـام ذنبـإوهو مـن دخـل  ، مفعولاسمهو  وقال بعضهم ،اسم فاعل :ُنَمْأَتْسُْامل: القسم الثالث      
  . املذكوروضعهم هؤالء هلم وماله، دمه وعرضه عىلمن أ واملسلمني،حد من  نائبه  أو بإذن أذنبإ
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 النـصوص عـىل وهـذه التقـسيامت جـاءت بنـاء ومالـه، ،باح دمـهُ وهو الذي ي:احلريب:       القسم الرابع
ْ ملاًدَاهَعُم َلَتَ قْنَم(( :rذا قال النبي  وهل،واآلثار َّإنَ، وِةَّنَْاجل َةَِحائَ رْحِرَ يَ َ رحيها ِ َ ِتوجـد مـن مـسريةِ ِ َِ َ ْ َُ َ أربعـنيُ ِ َ ْ َ 
ًعاما َ((. )١( 
َأال (( :rود قال  داأيبويف سنن         َفوق  ُهَفَّلَك ْوَأ ُهَصَقَتْان ْوَأ ا،ًدِاهَعُ مَمَلَ ظْنَمَ ْ ِتـه،َقَ اِطَ ًنـه شـيئِ مَذَخـَ أْوَأ ِ ْْ َ  اُ
ار َّفـُ الكأنـواع التعـاون مـع أن هذا فليعلم العبـد َمِلُ عإذا )٢(  ) )ِةَامَّيِقْ الَمْوَ يُهُيجِجَا حَنَأَ، فٍسْفَ نِيبِ طِْريَِغب

لينا ُ بأننا وبام ،العلم أهل وبحسب ما قرره ، الرشعية والقواعدا بحسب النصوصً يكون منضبطأنينبغي 
 rفعـل النبـي نظر ماذا  فلن،ني دخلوا معاهدين ومستأمنهؤالء،  بمجيءاإلسالم ويف مجيع بالد ،ايف بلدن

 .؟أولئكمع 
املجتمـع ال جمتمـع  ِ يفً يمثـل شـيئا الاليهودي وذلك ، r   وقتهمع رشف ، مرضاًهيودي r زار النبي       

 rه النبـي نـام زارإ ومنـصب، ذا  ولـيس،ذا جـاه وليس ، فليس ذا حسب،جمتمع املسلمنياليهود، وال يف 
 .اإلسالم إىلبقصد دعوته 

ِأسل((  :له قالقعد عند رأسه، فه ملا زار ْ  ،))r ِمِاسـَلقْ ااَبـَأ ْعِطـَأ(( : لـهفقال، َأبيه وهو عندهنظر إىل ف  ))ْمَ
َفأسلم َْ هكذا نطق الغالم بالشهادتني  )٣( .)) ِارَّ النَنِ مُهَذَقْنَأي ِذَّ ال هللاُِدْمَْ احل(( : وهو يقولr فخرج النبي  ،َ

 .ففاز برضا الرمحن
ل أ يـسكبري الـسنا ً رضيرً رجالرأى t عمر بن اخلطاب َّأنالذمة وغريها أهل  حكامأتب ُ كْت       وذكر
الفقـر :  قـال، ؟مـا صـنعت عـىل مـا محلـك :قـال .هيودي :قال ؟ أنت من : وقال،بعضدهخذ ، فأالناس

 مـن  له بيشءأمر ثم ، يف شيبتهعالة فال يكون ، ماله يف شبابهأخذنا :عمر فقال ، والسن واملرض،واحلاجة
 .املالبيت 
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رسل لـه مـن ُ كان يحتىن يتعاهد جاره  بأًغالمه دائام  كان يويصبعبد اهللا بن عمرو بن العاص و          
ي ِينِوصُ يُيلِْربِ جَلاَازَم( ( :r النبي  سمعت:عمر ابن قال:  فقال،ٌكافرن جاره  ه غالمه بأخرب فأ،أضحيته

  :ثالثة أقسام إىلون مس اجلريان ينقأن العلم أهلذكر بعض وقد . )١( )) ُهُثِّورُيَ سُهَّنَ أُتْنَنَ ظىَّتَح ِارَْاجلِب
  .اجلوارله حق  وهو اجلار الكافر، واحد، حق جار له :األولالقسم       
 .  اإلسالم وحق ،له حق اجلار ، وهو اجلار املسلمحقان، جار له :الثاينالقسم      
 ، الرضاعةأو املصاهر ة أو النسب وهو من كان بينك وبينه قرابة يف ،ثالثة حقوقجار له  :الثالثالقسم     

   .القرابة  وحق،اإلسالموحق  ،اجلوارحق له 
 أو ،إلمـاما ذنبـإ اإلسـالم  بلدوادخل فإذا ، هؤالء الكفرة خيتلفون باختالف وضعهمأن :   شاهد املقال   

 أم وحيتجـون بحـديث ،امـستأمنً فيعتـرب ،حاد املسلمنيآ واحد من أمنه لو حتىقال بعض العلامء ، ونائبه
 ْدَقـ((  :قـال ،أجرتهين قد ، وإاً قد توعد فالنt ًعلياعني ت ــ. أخيك ابن نإ اهللا يا رسول : قالت،ك هانئ

 )٢()) ِئانَ هَّمُأا َ يِتْرَجَأ ْنَ ماَنْرَجَأ

أن   ويؤدبنا،حيكمنا الرشعي  فالنص،بالد املسلمنيظلم من دخل يف ُ يأنم حكوماهتم ْلُوال يلزم من ظ       
بـام و وال نقـوده ،ه عليـحكمنال ف ، وال عكسياد،ق مع التسليم واالنهإلي بل نحتكم ،النصعىل نحكم ال 
باسـتغالل  r وكـام فعـل نبـيهم  ن،  ال نفعل كام الصحابة، فلم هبؤالءوبالد املسلمني ،لينا يف بالدناُ بأننا

 .دعوهتم
ووصية رسول اهللا أن خيرجوا ،ً رشعامنها وهم ممنوعون ،ً أصال وملاذا يدخلون اجلزيرة:قائلقد يقول          
 نإفـ ، يف دعـوهتمفلنبذل جهـدنا ، يهليناُ بأننا لكن بام رده؛ طاقة يف وليس لنا ، قد قدرأمر هذا : يقالمنها،
  .واإلرهاب دين الوحشية والقتل اإلسالم أن أذهاهنمخ يف َّ قد رسييهودال عالماإل
 أذهـان غريت هـذه املفـاهيم يف إذاوهؤالء   به،انمهتا عكس ما فلنثبت بتمسكنا بديننا وتعاملنا معهم      

 رهبانال وحباراأل من أن وكم نقرأ وكم نسمع حكوماهتم، عىل يف االعرتاض ة راية مرفوعأصبحبعضهم 
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 بقـضية اً ويسل قلمـه يف بيـان ظلـم حكومـاهتم للمـسلمني بـدء،ته من يرفع عقريوالنصارىيهود من ال
 .ن اآلالعراق وحتىفلسطني 

ن حكوماهتم  وأ،ون مظلوممبأهن :ني، وقالواماملسلاإلسالم و ال يستغل مثل هؤالء الذين نرصوا َ فلم      
هم ،أن يراسـل هـذا هـو املفـروضيراسلون ؟ل  وهيشكرون، هل يف هؤالء املشايخ الكبار يستفتى ظاملة،

 .دعوهم إىل اإلسالمون
سـلم أحيـث ،دعـوة هؤالءمن ات اليمكاتب اجلاملون يف ع به الما يقومشكر  الذكر من باب كذلك ي       

 .اهب وعال َّ نفع اهللا جلاملحتسبني قدلبعض  بعض اجلهود الفردية  إنبل منهم؛كثري عدد 
 قـد ، قال كنـا يف الـرشقية،نه يف حرب اخلليج الثانيةايخ ممن يتعاون يف دعوة هؤالء أشحد املين أ خيرب       

 َّريَغـُتإذن  فقلنـا ، هذه اللوحةعىل بعض ضباط الكفرة  فاعرتض،اإلسالميةا بالدعوة  صا خاًوضعنا مكتب
 إصـالحغايـة  السألـي يا هـذا فقلنا ، اللوحةقىبت ال بد أن  :وقال ،الغيورين سخطن بعض  فكأ،اللوحة

 : يقولثم،ِالثقايف فوضعنا املكتب اللوحة،هتم  العقائد هؤالء ؟ 
 وأرشطـة، صـوتيات وإهـداء ،اإلسـالم وبيـان لـدين ، مناظرةتىش سلكنا معهم مسالك واحلمد هللا       
 مـن بدايـة : قـال عـددهم؟ كم تقدر: قلتاحلرب، مدة أثناءهم واعتمر يف ، وذهب بعضسلم مجع كبريفأ

 .ومائتني ألف هناية احلرب قرابة إىلوجودهم 
عنده   وكان،بطالقة وتعلم لغة القوم فيتكلم هبا ا،رامكويف رشكة أ وهناك رجل يف الرشقية كان يعمل        

 فكـان جتـول بيـنهم ، الباطـلديـنهم عـىليرجعون وهم ثم  هؤالء يأيت أن عىل سالم وحرقة اإلعىلغرية 
 اثنـني نإ النقلـة الثقـات  أحـديقولو ، وكتيبات وكان يكلمهمطةأرش فيعطيهم ، يف معسكراهتمبسيارته

 .الرجل ثم بفضل هذا ،تعاىلسلموا بفضل اهللا  أًومخسني رجال
 يـسلم قـد الضه بعلـم ف مل تنضبط غريته وبغإذا اإلنسان نإ ،؟األجر من عليه فقل يل بربك كم جيري       

نـه ال  فإالـرشعي، مل يضبطها طالب العلـم بـامليزان ذاإُبادئ  امل وهذهاألجر، حتصيل عن ًفضالمن الوزر،
             .بتخصصه تأثر أو كتابه قرأ أو سمع كالمه نممغريه  بل يرض ؛يرض نفسه فحسب

 .بأنواعهااخلريات فعل املسابقة إىل : الوقفة الرابعة والعرشون
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 البـد نيـة، والعبادة القلبية والعبادة ة،الياملالعبادة  :منها العبادات أنواع  َّفأنت عزيزي القارئ تعلم أن       
 .، بحسب نوع العبادةتفرتق العبادات يف طاعة واحدة وقد أنواع وقد جتتمع بعض ،والعبادة اللسانية

 العبادات التـي كـان أعظم ومن ،فعل الطاعات إىلسبقهم  ومن أ، الناسأرسع من ن الصحابة كانو        
  خرب مالك بن احلويرث أن ذكرنابققد سو ،يتعدى هنفعن  ألالعلم؛ نرش  فعلهاعىلحريصني  ن الصحابة 
t النبي إىل قدموا ا عندمأصحابه و rٍنحـوب  حددت  ويف بعض الروايات، ومكثوا عنده مدة من الزمن 

 مـرأل ا هوا  وهذ،)) ْمُوهُمِّلَعَ وْمُيكِلْهَ أَِىلإوا ُعِجْار (( :قال أهلهم إىل رأى اشتياقهم فلام ليلة،من عرشين 
  .ُّمِهُْامل

يف  r النبي ذنبإهاجر من املدينة و شاب يف مقتبل عمره  وهومنالي إىل ذهب tمعاذ بن جبل ن أ كام       
  .اخلري إىل ودعوة الناس ،سبيل تبليغ العلم

ذا صىل  الغداة يف إكان  t الدر داء أبا أن ))معرفة القراء الكبار ( ( يف كتابه القيم ذكر الذهبيوقد              
ً كل عرشة عريقا، ويقف هـو عىلو  فكان جيعلهم عرشة، عرشة ،جتمع الناس  للقراءة عليهاق شجامع دم

 غلط أحدهم رجع إىل عريفه، فإذا غلـط عـريفهم رجـع إىل أيب الـدرداء اهم  ببرصه، فإذمقيف املحراب ير
 .)١()). يسأله عن لك

 خـارج وحتـى بـل ،ومـساجدهم وجمتمعـاهتمعلـم يف بيـوهتم  الوننـرش ينوهكذا كـان الـصحابة        
 كـالم سـمعته مـن أعجبنـيممـا و واجلامعة، اجلمعة ىلع نحرص الصحابة لك ذ بمما يتعلقو ،جمتمعاهتم

 اجلمعة واجلامعة إىل الصحابة يف حضورهم أحوالة واستقراء  السنَّويندوا بتصفح  قام، العلمأهلبعض 
 :فاألصـل الوإ اجلامعة، بعض الصحابة عن تأخرا يف ً حصلت قرساألصابع ىلع ُّدَعُ تال حاالتإمل يوجد 

كنا  :ه غريأو وهلذا قال الرباء ، واجلامعةحضور اجلمعة إىلسبقها ، ومن أ املجتمعاتأكمل جمتمعهم منن أ
 .األول الصف إىلسابقون ت يكام كانواوالسالم، الصالة عليه عن يمني النبي َ الصالةَّنتحني

ال و مكتوبـة، قـضوا صـالة أهنـممل يعرف عـنهم  ن  وابن عباس وجابر وغريهمبن عمر  اأنوا وذكر       
 ، عن ذلكr النبي ام الدهر فنهاهيص اهللا ائذن يل بيا رسول :قال عندما  ببن عمرو عبد اهللا  حديثتنسى
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َ ثالٍرْهَ شِّلُ كْنِ مْمُص(( :فقال ٍيامَ أَةَثَ  ْرِطـْفَأَ، واًمـْوَ يْمُصـ (( : قـال،ذلكمن  أكثر أطيق ينإ : قلت: قال)) َّ
 َكِلـَذ: (( قـال  من ذلـكفضل  إين أطيق أ يا رسول اهللا: قلت: قال  إين أطيق أكثر من ذلك،:قال  ))اًمْوَي

ُ عليه السالمَدُاوَ دُامَيِص َّ َْ ِ َ  )١(.)) ِامَيِّالص ُلَضْفَأ َوُهَ و،َ
وحـديث النفـر   اخلري،إىل األمةسبق  أحرص الناس وأ،ن مأهن عىل كثرية أدلةفهذا احلرص دليل من         
َال َ و،ُومُصـَأَف اَنـَأ اَّمـَأ(( :حـدهم ملا قـال أ عىل اخلريصهم حرعىل فعلهم يدل r  النبيأنكر الذين ةالثالث

  )٢(.)) ُاءَسِّ النُجَّوَزَتَأ َالَ فاَنَأ اَّأم :الثالث وقال ،ُامَنَأ َالَ و،ُومُقَأ اَنَأ اَّمَأ :خراآل وقال ،ُِرطْفُأ
ً وكان مـذموما فـوجههم سنة ا للً ولكن هذا احلرص ملا كان خمالفن ؛ حرصهم عىل دليل وقوهلم هذا         

  .فعل الصحيحل اىل إrرسول اهللا 
 كـانوا يف ، بعـض علـامء الـشافعية قال .بعدهم ومن ، من بعدهم من التابعنيعىل ثر الصحابةأوهلذا         
 األوىل الساعة وإدراك ،األول الصف إدراكا يف ًج بعد الفجر طمعُّ اجلمعة بالرسإىل يذهبون : األولالزمن
 .الفجر انتهاء وقت تبدأ بعد اهنأبقول ال عىل

 :امعة يقول حممد بن سأن فذكروا  ،) ٣(  عن الصحابة ن،  ومن بعدهم، أهنم مشوا عىل هذا النهجونقل       
 عـىلوقـس ) ) أمـي بدفن جنازة ًمرة واحدة كنت مشغوال العقلت الصالة إ مجاعة يف صالة منذ مل تفتني

 فيـك :نفـسه كـل طالـب يف تمثلـهي هـل هـذا املـنهج ،ا نفسهل كل منَّيسأالكثرية، وال بد أن  األمثلةهذا 
  .واحلكم اخلصم وأنت ،اخلصام

 
 .تأصيل مبدأ التناصح: الوقفة اخلامسة والعرشون
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م  متـي رقيةأيبشهرها حديث أ ، كثريةا الباب يف هذواألدلة  :وإخالصالنصح بصدق حتقيق مبدأ               
 . )١( )) ُةَيحِصَّ النُينِّ الد(( :r قال النبي ،يف صحيح مسلم tالداري 

 كقولـه ،اجلزء ذلك أمهيةان يب ل)) اجلزءعىل ِّلُ الكإطالق ( (: العلمأهلما يسميه األسلوب هو وهذا         
 اإلفاضـةطواف لمكة  ونى،م و، ومزدلفة،عرفة يشمل  احلج و   )٢( .))ُةَفَرَ عُّجَْ احل((ة والسالم  الصالعليه

 .ألمهيته بالذكر َصح النَُّّصَ وخ،ألمهيتها عرفة بالذكر َّصَ لكنه خ؛ احلج ل ذلك من أعاموالسعي ونحوه
 ،))ٍِملْسُ مِّلُِك لُحْصُّالن(( عىل r تهم يبايعونه بيعأثناء كانوا يف ن    الصحابة أنصح  النُّأمهية من اًوأيض       

 اَِذإَو( ( والـسالم  الـصالةعليـه قـال منـك، أخـوك طلبهـا إذا النـصيحة وتتأكـد )٣(. tكام قـال جريـر 
 .)٤(  )) ُهَ لْحَصْانَ فَكَحَْصنَتْسا

 عليـه قـال اه،أخـ وغـش ،غش نفـسهكذب   ن؛ألنه إ يصدق أن َنصحَ يْأنلب ُ من طعىلوهنا جيب         
  )٥( .))ُهَانَخ ْدَقَ فِهِْريَ غِ يفَدْشُّ الرُمَلْعَ يٍرْمَِأ بِيهِخَأ َىلَع َارَشَأ ْنَمَو( ( :والسالمالصالة 

 : ما ييل    نالصحابةاصح نت أمثلةمن و )٦(.))ًةَاعَس ُنِمْؤُا نَِنس بِلْ اج( (نوكان مبد أ الصحابة      
فبـني .. .جاء ذنأ إذا حتى أهله عند  يمكثأحدكم عمر ما بال : فقال، دخل عثامنtملا كان عمر خيطب 

 )١( .تأخره عذر ه يف tعثامن 
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 صـالة  يفامن،يسل فقد    عمرَّأن ، حثمة أيبامن بن يرواه مالك يف املوطأ من نصح عمر لسل  مااًوأيض         
نبـوي ـــ فمـر عـىل الـشفاء أم عمر إىل السوق  ــ ومسكن سليامن بني السوق واملـسجد ال غدافالصبح، 
 غلبتـه حتى قام الليل كله البارحة املؤمنني أمري يا :قالتف ،! يف الصبحوماليامن يسل أر مل :قال هلا ف،سليامن

م الليل أن أقو من َّإيل ُّأحباجلامعة  يفصبح الصالة شهد واهللا ألن أ((   :عمر فقال الفجر، صالة عيناه عن
 أمـهاصـح نَُ وي،هِّمـُأ بيت إىل خالفته يتفقد هذا الصحايب الصغري ويذهب أوج ِفانظر و عمر يف. .)٢( ))كله
 .ولدها إىلقل النصيحة نت حتى

 إىل فجـاء سـلامن ،t الدر داء أيب ما جتده من t سلامن الفاريس إىل ب الدر داء أم وكذا ملا اشتكت         
 بقـول النبـي ،خـربه حتى تأكل، ثم أكلآ واهللا ال :ل فقاأكلومل ي، لهطعامال الدر داء أبا فقدم الدر داء، أيب
r: )) ًربك ِ لَِّنإَ و،ا قَح َكْيَلَع َكِسَْفِن لَِّنإ ِّ َ، ولضيفكا قَ حَكْيَلَعَ ِ ِْ َ ََ عليك حقا َ ََ َ، وإن ألهلك عليك حقا،فأْ َ  ََ َ ْ ََ َْ ِ َ ِ َّ ِعط ِ ْ

ُكل ذي حق حقه َ ََّ ٍَّّ ِ َّ، فتيا النبي ُ َِ َّ َ َrَذكراَ ف َ ِ ذلَ َك،فقالَ َ َ َصدق سلامن: َ ْ ََ َ ّ (( )٣(. 
 بـاب عمـر t األشـعري أبو موسـى ذكر ه عندما طرق ما سبق ن  ومن مبدأ التناصح بني الصحابة        

 : فقـال، بأنه انرصفخربوهأ t عمر  فلام فرغاألشعري ىموس بوأانرصف  ف،عليه فلم يرد ،ثالث مرات
 إذا rقـال حـديث سـمعته مـن النبـي . صنعت ؟ عىل ما محلك ما  :قال له فلام جاء ، موسىأبا َّعيل ردوا

 بـك وافعـل فـذهب ألفعلال  ببينة وإلتأتيني : عمر فقال،فلريجعال  وإ، لهذنن أفإ ،اً ثالثأحدكم استأذن
ٌّيبُأ فقام ،األنصار جملس إىل t موسى بوأ ٌّيبُأ فقال ، ثم حلق، سعيدأبامعه  فأرسل َ ا ظـتكـن ف  اليا عمر، :َ

 .احلديث عذره يف عدم علمه هبذا  t  فذكر عمر،r النبي ابأصح عىل
 مـا هـذا :فقال ،قد جلل حوائط بيته بالفرش t حذيفة َّأن  السالمسبلذكره الصنعاين يف   مااًوأيض         

 )٤( . كام قال أونا غلبنا نساؤ: كام قال ، فقال أو  الكعبة يف بيتكم ؟ أحتولت
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 إيصالا يف ً فكانت النصيحة سببشؤوهنم، يف مجيع ًاصح بني الصحابة كان مفعال مبدأ التنأن : الشاهد       
ِّ  . وعالَّ اهللا جلإىل وجيمع ذلك التقرب بالنصح األخ،عن حن والبغضاء اتش الإزالة و،احلق
نقـل  بمجرد كـالم أو ،مسامعه تبلغ إشاعة له بمجرد اًناخوإ  أو،له اًأخبغض فيمن أ: قالُ فام ذا يًإذا        
لعل اخلالف بينك وبينـه و  .تلومه وأنت قد يكون له عذر،و، اًله عذر يلتمس ملو ، مل يتثبت منهعنهم، هإلي

 . هلذا القولاألدلةمن خالف التنوع الذي تتسع مظلة 
 دائـرة ِا يفً فيمن جعل فالنـ: وماذا يقال،اًرْمَ خالف عألنه ؛ا من الناسًبغض زيدفيمن أ: ماذا يقالو        
 ، الفهـمِ ويف، احلفـظِ ويف، الوقتِومتحق الربكة يفتفرق القلوب،  هذه واهللا ، مل يقل هبذا القولإذاهتام اال
 .العبادة ِ ويف، التالوةِويف
  هـذاَّأنلـيعلم  اهللا يف إخوانـه وييتق و، اهللا يف نفسهييتق ،هبذه اخلصلة الذميمةبتيل فليتق اهللا كل من ا      
ِّ،يف التناصحن ابة  خيالف منهج الصحكلاملس  .الشحناء إزالة ِ ويف، ويف بيان احلق
 فـال ينظـر ، ثم ما بني عشية وضـحاها ينقلـب،ًمساءو اً صباحكإلي يودك ويتقرب  كانك لاًأخ جتد        

 . من بيتهأخيه أوسع صدر َّأنم نصيحة مع ِّ ومل يقد،يسوءك ما َّالإنقل لك عنه ُ وال يا،ًشزر الإإليك 
ُّك صاحب معصية، صاحب منكر، وفجور أخاعترب     ا  الربكـة،ممـا يمحـق ، فهـذا ؟صح النُّ أليس له حق
ن اخلـالف أل ؛ اخلـالفاألمـر وال حيتمل هذا ، كان اخلالف له مسوغنإ نعم .اجلهوديشتت وع ضيمما يو

 .تضاد وخالف ،خالف تنوع: ا ننوع
 اإلخـوة ثم يـستمر ،التعامل مع املخالفه فقعدم و اخلالف،ب العلم عدم ، ال عدم فقه اخلالف:املشكلةو

 يدل  وهذا، حبائلهبشيطان قد نصال أن  طرف ثالث وجدت بينهمأصلح إذا ألمور ؛اًهيجر بعضهم بعض
  :أمرين عىل

 عـىل يـضع جنبـه أن ال يريض املـسلم ألنه والتقى؛ قلة الورع : األمر الثاينو ، قلة العلم:األمر األول        
 أو ،تصورات وظنون عىل أو أوهام عىل احلقد مبني ، وذلك املسلمأخيه عىلحقد  و أغل، ويف قلبه ،فراشه
  .جمال ويف كل جمتمع،يف كل وهذا حيصل يف كل جملس ف .اسمعهات إشاع عىل



 ٨٥

 ، اجلهـود تكاتفـتإذا اَّأمـ ،هأهل تبعثرت كان من نتاجها قوة الرش و ذااجلهود إ : القراءاألحبة أهيافيا        
 هـذا ممـا يـسبب َّنريب أ فال شك وال ، الكلمةخيالف لخالف الذي ال يفرق الصف والالصدر لاتسع و
 .املسرية مواصلة عىل ُوة، ويعنيالق

 : قال الشاعر      
 .اداآح تكرست افرتقن وإذا * اجتمعن تكرساإذاح الرما تأبى

 (#θßϑÅÁ:  قوله تعاىلوخري من ذلك            tGôã$# uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑy_ Ÿω uρ (#θ è%§� xÿ s? 〈  ]آل عمران :
 يكتب أن وال يكتفي بالنصيحة، يبادره أن أخيه عىلا ًئي محل يف نفسه شأخ وكل ،نصح نفيس أوأنا] ١٠٣

ُّلذمته،مربئ  هذا ويعتقد أن ه ويلومأخيه عىلفيها ورقة يثرب   كام قال ، املجالسأخيه مع  وقد يكون احلق
 .))ن ساعة  اجلس بنا نؤم((: الصحابة

خـوين  أ يبلغـه خـربأن ليعجـب اإلنـسانن  وأ، الشحناء والبغضاء بني النفـوسإزالة اإليامن أعظمومن 
 كـرساب األمـر أن سمع كل منهام وجـد أو فإذا مجعهام،.الشاخص كانا كالظل مع أنتشاحنا وتنافرا بعد 

  .احلذر، من اهلجران وعدم التناصح فاحلذر كل ، يذكرأنبقيعة ال يستحق 
 أكثـر األخـوين وقـد جتعـل   من ذي قبلقوىحبة أُْناصحة ترجع املُْ تكون تلك امل هلذا قداًتأكيد اًأيض       
  :هولفظ  t عيل عن مأثور وقد ورد حديث ا، حتاب وأكثرا ًتقارب
 َونُكـَ يْنَأ ىَسَا عـَّا مًنْوَ هَكَيضِغَ بْضِغْبَأَ، واَّا مًمْوَ يَكَضيِغَ بَونُكَ يْنَأ ىَسَا عَّا مًنْوَ هَكَيبِبَ حِْببْحَأ( (       
 )١( )) اَّما ًمْوَ يَكَيبِبَح

 ملجـرد خيهأل ه تشنيعأو ،ألخيه ه نقدأو ،ألخيه بغضه يكون أن فليتق اهللا ،بغض أإذا اإلنسان أن :فالقصد
يتجاوز يف ذلـك ًفعليه أن يتثبت منه أوال، ثم يكون بغضه له باعتدال ال ، عنههإلي نقل أو، عنهكالم سمعه 

هج الـصحابة ريض اهللا نمن مو ه إذا أحب حيب باعتدال،َّكام أن العلم، طلبة أخالق ينايف لكذإن  فالقصد،
                                   .للناسالتواضع  من  عنهم تعاىل

                                                
t

r
tt  



 ٨٦

 .التواضع: الوقفة السادسة والعرشون
َِّيلإ ىَحْوَ أ اهللاََِّنإ (( :rيقول         ٍحتى ال يفخر أحد عىل أحد،،واُعَاضَوَ تْنَأ َ َ َ َ ََ ََ ٌ َ ََّ َْ ٌ أحدَيِغْبَ يَالَ وَ َ ٍ أحـد َىلَع َ َ َ( ()١( 

 َعَاضـَوَ تاَمـَ وا، زِ عـَِّالإ ٍوْفـَِعبا ًدْبَ ع اهللاَُادَز اَمَ و،ٍالَم ْنِ مٌةَقَدَص ْتَصَقَا نَم (( :والسالم الصالة عليه ويقول
ٌأحد  َ َّإال  هللاَِ   .)٢( )) ُهَعَفَرِ

 :  يقول الشاعر
  املاء وهو رفيعطبقات عىل *ر ـــاظــجم الح لنـــكن كالنــتواضع ت
  طبقات اجلو وهو وضيعإىل* تكن كالدخان يرفع نفسه  الو

 قـدره عنـد اإلنـسانن يعـرف ا، وأكرب منه سـن  قدره عند من هو أعلم منه وأاإلنسان يعرف أن :التواضع
انظـر و ،تعاىل اهللا إىل ٌه فقريَّنإ ف،يانة مهام بلغ من العلم والد أنهاإلنسانعرف ن ي وأ،عليهصاحب املعروف 

 .أاملبد هذان كيف فهم الصحابة 
عند الـصديق  سامةومن أ، t بن زيد أسامةزمام ناقة ب أو بخطام يأخذوج خالفته الصديق يف أ هذا         

 يبأمـن    نة  الصحاببلا طََّمل ،ًمطلقا هملمعأو الصحابة أفضل فالصديق ،يف سنه وعلمه وفضله ومنصبه
واهللا مـا :  فقـالن التوجه إىل الروم، وقد ارتدت العرب حول املدينةويثنيه عرد جيش أسامة  يأن t بكر

 ، وأمر أسامة أن يميض حيـث أمـره rً وال حللت لواء عقده رسول اهللا rًرددت جيشا جهزه رسول اهللا 
، فقاتلوا الروم رتدادالٌرغبة يف ا ل من مروا هبم ممن كان يف نفسهم ريبة أوفأرعبوا وأرهبوا ك rرسول اهللا 

 األمـر حتقيق هذا وأراد  t أسامةري قيادة اجليش بغري يغت  رفض  كام )٣( فهزموهم ورجعوا ساملني غانمني
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 بوأ فقال ، النزولوأراد وحق له ذلك يف مثل هذا املوقف t  أسامة  فاستحياالناس، أمامفقام يقود الناقة 
 )١(.))براكب أنا بنازل وال أنتواهللا ما ((  : r خليفة رسول اهللا الصديق بكر

ي صـحيح ف عنهم فتعاىلمع ابن عباس ريض اهللا  tبن عوف واضع عبد الرمحن  ت من النامذجاًوأيض        
ً رجاالُئِرْقُ يَانَ كٍاسَّبَع َنْ ابَّنَأ((  :)٢( ى إذا أحصنتالزن  منحلبيلام  باب رج، كتاب احلدوديف البخاري  َ ِ 

َمن َاجرين َْهُ املِ ِ ْهم ْنِ مَانَكَ، ونآْرُقْالِ  .)) عنهامتعاىل ريض اهللا ٍفْوَ عُنْ بِنَْمحَّ الرُدْبَ عُ
 وبـني اخلالفـة قـاب ه وممـن كـان بينـ،ةحد العرشة املبرشين باجلنَّأعوف  ابن التواضع، قمة إىل انظر       

 تعاىل بن عباس ريض اهللا عبد اهللامن  ،نآ القرَ ومع هذا كان جيلس ليستقرئ،t رعم بعد  أدنىأوقوسني 
  .عنهام

 التي بلغت الرقـي جذالنام هذه فأين له،لته مسأ يف تقريبه البن عباس وt عمرمثل هذا ما كان من و        
 مـن وأين ،؟قراهنمأ بل من ؛صغر منهم أليس من  يصحح خطأهم أن يتضايقون أناسا وعزة من ًشموخ
 .من طرف خفي ؟أو  ٍّ جيلٍطرف من اَّمإ ،نسبه وحيتقرون غريهم يف بأنساهبمون يرتفع
 مإخـواهن عىلبه ون ها سلام يرتقو جعلمألخالقه مهذبة ن تكونمن أ ًالد باتشهادال ميلاحأخالق  وأين

  .نفسهف قدر  غري صاحبه والعاقل من عروال يرض صاحبه، يرض  هذا املنهج منهجأن الشك ،موأقراهن
 طوائف  ثالثة فيه والناسعنها،  والرتويح سعن النفالرتفيه : الوقفة السابعة والعرشون

  .عمله من عىل هتنكر حظرت الرتفيه وشددت فيه وأ: األوىلطائفةال ـــ  ١     
 م واخلريالعلنرش حظ  فجعلت منه، أوىل حساب ما هو عىل الرتفيه أمر وسعتأ : الثانيةطائفةالو ـــ  ٢    

طـائفتني  المـذموم وكلتـا، إفراط وتفريطبني   ماخطأ، عىل الطرفني َّأن والشك ، الرتفيه إىلا بالنسبة ًيسري
 .جمانبة للصواب

 عـنهم فقـد كـانوا يعطـون تعاىل منهج الصحابة ريض اهللا ،خري املناهج سلكت :الطائفة الثالثةو  ـــ ٣    
 . r وبعد نبيهم  rمن ذلك يف حياهتم مع نبيهم  ءقد ثبت يش و،وساعة ،النفس حظها ساعة
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َ بني اخليل الالسالم الصالة وعليهبي النَّف           َّ سابق ِْ ْ َ َ ََ ْ ِّي ضمرتِتَ ِ احلفياءَنِم ،ُ َ ْ ِ، وكان أمـدها ثنيـة الـوداعَْ ََ َ َّ َْ َ َ َِ َ ُ َ َ ،
َ َوسابق ِبني اخليل التي   ََ َّ ِْ ْ َ ََ ْمل ُْ َضمُت  َ َر،من ْ ِ ِنية َّثالَ   .)١(. ومسلم البخاري كام يف صحيح ،ٍقْيَرُ زِنَ بْدِجْسَ مَِىلإَِّ

 إىل املـسارعة ((ها فـرد الـسيوطي رسـالة سـام، وأt  صـارع ركانـةrالنبي  َّأن شامئل الرتمذي يف  و     
  .t ةلركان  r كثرية من روايات كثرية يف مصارعة النبي أحاديث مجع فيها ))املصارعة 

فه يف غـدير ن شيبة يف مصأيب ابن أخرجه فيام  عنهاهللا تعاىل عمر ريضكان  ، بالسباحة لقما يتع اًوأيض        
  )٢(. ا وهم حمرمون ً نفسأطولينا  أ يف املاء باقيك أتعال :الصحابة  لبعض يقول،املاء من

 ، عبـادة وكان منهم سعد بـنوالقراءة بالكامليد السباحة  يف اجلاهلية يسمون الرجل الذي جيوكانوا       
 .عنهام تعاىلري ريض اهللا ضسيد بن حوأ

 األمـور هذه )٣(. املفرداألدب يف ذلك البخاري  كام روى، بقرش البطيخ دعابة بينهموندحيتبا كانوا اًوأيض
 .مة واملللذهاب للسآإ وتسلية،فيها ترفيه عن النفس وفيها 

 داخلهـم امللـل أو قـد ملـوا رآهم فإذا ،بةكان حيدث الصحا  اهللا عنه عمر ريضأن بل ذكر السمعاين         
 )٤(.والنخل الزرع خبارأ يف أخذهم

 النـوادر والطرائـف  ببعضاًأحيانملح املجلس ُ بعض املحدثني يأن يف جمالس التحدث اًأيض وذكروا       
يف هـذه املراد من هـذا املـنهج و ،ةَّ ومن فقه الرتبية العلميالناس، وهذا من فقه دعوة ،همليحي النشاط في

  .الرتفيهقت و ويف الرتفيه،نظر يف وسائل ُ يأنالقضية 
عـدم  شـاء اهللا اخلـري يف إنغلـب هـذا اجلانـب وقـصده ُ تربيـة الـشباب يفبعض الشبيبة وبعض من توىل

  بـل لـويفـارقوه؛ أنم علـيه فيصعب األمر هذا عىلشئون  فقد ينتربوي، فيه حمذور : لكن يقالفريهم؛نت
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 املبالغـة يف تلـك عـىل صـنعوا ألهنـم؛ من العلم قد ال تقبـل نفوسـهم اًطهم حظيعي أنيريد  خرآجاءهم 
 .فيها ال حمذور مرشوعة الرتفيهيةالوسائل إذا كانت وهذا كله  ،األمور

 دور القدوة يف األمةالصحابة و: الوقفة الثامنة والعرشون
 َّهم لشعائر اهللا جـلم تعظي همذكر عند فق ة والقولية يف مجيع شئوهنم،علي القدوة الفونمثلي  الصحابة       

 عـىلتبـسمهم وسـالمهم  وrهم بنبـي ًقتـداء، اتعـاىلرمات اهللا ُ انتهكت حإذا  وجوههمرهمُّع و مت،وعال
  .والكبار التعامل مع الصغار سياستهم يف و، البعضبعضهم

بعـضهم يف أن  اخلري، فرتى أهل هذا املنهج يف كثري من  ترىوأنت والقولية،ة عليجيمع هذا القدوة الف       
 أدلـة ومـن ،القوليةبلغ من القدوة ة قد تكون أعلي الف والقدوة،أقواله بأخالقه قبلاملجلس يؤثر يف الناس 

حلوا  أ، عنهمتعاىل احلديبية كان الصحابة ريض اهللا  يعتمر عامأنومنعته  rملا حرصت قريش النبي  :ذلك
 ؛سـهموؤ وحلـق رإحـرامهم، بفـسخ, rخربهم النبـي احلرم، فأ يدخلوا أنهم َّ علإحرامهم عىل يبقوا أن

 ،ً مغـضبا سـلمةأم عـىل والـسالم، الـصالة عليـه فـدخل اخلري، رغبة يف  عدم تنفيذ ذلكفكأهنم حاولوا
دع ، ثم ا منهماًأحدتكلم   اخرج وال:فقالت ،خربها بام صنع الصحابة فأأغضبك،غضب اهللا من أ: فقالت

  . حيلق بعضهم بعضايتقاتلونقبلوا  أرأسه حلق  فلامسك،رأ باحلالق وليحلق
ن حيفـظ  وأ، يكون قدوةأن الناس، يف جمالسه العامة بني األمر هذا اإلنسان يستشعر أن :فشاهد القول      

 أن فيعـاب ، من املحاذير الـرشعيةوأجدر حرى وأأوىل ومن باب ،شخصه وشخصيته من خوارم املروءة
يسء بـ  يـتكلم أن ويعـاب ،األذان وقـت ً يكـون مـتكلامأن ويعـاب ،لـصالة اإىلا ً الناس قيامآخريكون 
 .الرشعي احلد عناس يف املزاح الذي خيرج  جياري عامة النَّأن ويعاب ،األلفاظ

؛ألنه كـان  ووعظه لعدم وجود القدوة يف شخصهرد نصحهُ ي ــ؛ بل للتحقيقع للتوق ليســ وهلذا قد       
 هـذا أن الناس يعقلون ويـدركون ا،ًناصح ثم ينقلب ،السخرية ريقه من جف ا ماًخراسا ًهرجُم قبل قليل

 لكـن مـن ذلـك؛م تقريـر َّ بـل تقـد، هذا عدم الـرتويحوال يعني ، وتناقض وتضارب،املنهج منهج لعب
 .الناسط مع لتبس وبني املجالس يف ا، بني جلسائهاإلنسان يفرق أنالسياسة يف الدعوة 

ُّمن منهجهم حب: الوقفة التاسعة والعرشون  اجلهاد  ُ
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ُّحب اجلهاد           يف تعـاىل منهم واستشعار ملا ذكره اهللا ٌمتثل الشهادة فيه، وهذا ُ وطلب،واالستامتة يف طلبهُ
 ونيل ، فضل اجلهادعىلصوص وعظيم اجلزاء املرتتب  من كثرة النrُّ وملا سمعوا من النبي ،ن الكريمآالقر

 .الشهادة
 .)).. اَيْحَ أَّمُ ث،ُلَتْقُأ َّمُث ،اَيْحَأ َّمُ ث،ُلَتْقُ أَّمُ ثا،َيْحَأ َّمُ ث، اهللاِِلِيبَ سِ يفُِلتْقُأِّين َ أُتِْددَوَل((  :قولي r والنبي         

عنه مـع مـا لـه مـن  تعاىل والفاروق عمر ريض اهللا ،جر املوت يف سبيل اهللا عظم أعىلويه تن r هذا منه )١(
َ سـبيلكِ يفًةَادَهَي شـِنـْقُزْ ارَّمُهـَّ الل(( :ة كان يقولادة له باجلنَّاملنزلة يف اإلسالم والشه ِ ِ ِجعـل مـويت يفاَ، وَ ِ ْ َ َْ ْ 

نك مشغول بقيادة إ : تقولكأهنا : لك هذا ؟ يعنينىأ :، فقالت ابنته حفصة ريض اهللا عنهاr َِكولُرس َِدَلَب
 مكانـه يوجـه النـاس ويـستقبل ِ يفبقـىسلمني هو الذي يسري اجليـوش وي خليفة املأنالناس ومن املعلوم 

 شهادة يف بلد تعاىل فرزقه اهللا ،)٢( ))اهللا شاء إن هبا اهللا يأيت : قال عمر،!هذا لك أنى :قالت لهلام  ف،أخبارهم
  .r صاله يف م؛ بلرسوله

  فعمريأعامرهمهم مسبقت مهــ ناهيك عن كبارهم ــ  صغار الصحابة نأ : حتدثناالتاريخصفحات و       
ا فيـه مـن ًيقود جيش t بن زيد وأسامة ،عليه ال تنعقدا كانت محائل السيف ً كان صغريt  وقاصأيببن 

 . واملهاجريناألنصاروفيها ثلة من موم، اجل يقود رسية t  وعكاشة بن حمصن ،ً وفضالًا وعلاميكربه سنً
 اجلهاد له أنيف اجلهاد جيد  rلنبي لتاريخ الصحابة مع اتتبع أن املال  فضل هذه الشعرية إعىلفدل هذا        

( ô‰s :، قال تعاىل قد حصل له ابتالء حيس ومعنويلألمة يف سياسته rكان النبي و أوقات، s9uρ ÞΟn= ÷ètΡ 

y7̄Ρ r& ß,ŠÅÒtƒ x8â‘ô‰|¹ $yϑÎ/ tβθä9θ à) tƒ 〈 ]وقال تعاىل ]٩٧:احلجر :  y7̄= yèn= sù 88Í‘$s? uÙ÷èt/ $tΒ 

#†yrθãƒ š�ø‹s9Î) 7, Í←!$|Êuρ  ÏµÎ/ x8â‘ô‰|¹ 〈 ]ولكنه عنهم؛ تعاىل ريض اهللا أصحابه وأوذي ]١٢:هود 
 لقتال مهيأن الوضع غري ألألنه مل يؤذن له بالقتال؛ األذى؛  بل صرب وحتمل ؛تل  من آذوه وأصحابهاقمل ي

 tβÏŒ:  وأذن له بالقتال قال تعاىل، متكن وكثر سواد املسلمنيحتى بل صرب واحتسب ؛ٍ حينئذالكفرة é& 
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tÏ%©#Ï9 šχθè=tG≈ s) ãƒ öΝßγ ¯Ρr' Î/ (#θ ßϑÎ=àß 4 ¨βÎ)uρ ©!$# 4’n?tã óΟÏδÎ� óÇtΡ í�ƒ Ï‰s) s9 〈 ]علم ف] ٣٩: احلجr أن 
 . بخالف عندما كان يف مكة،ولئكأال تق لمهيأالوقت 

فح  الـصبآيـات بالعمل اًمأمور r وكان  ))الفتاوى (( :ه يف كتاب/ ابن تيمية اإلسالم شيخ قال وهلذا        
≈ z  ١،املسلمنيضعف يف حال  t↔ø9$# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î= tæuρ �χ r& öΝ ä3ŠÏù $Zÿ ÷è|Ê 〈 ]٦٦:األنفال[. 

ُْأمـا جمـرد املجازفـة  والبد هلـا مـن قـرائن ضوابط،ه رشوط و لعليه األجرفرشعية اجلهاد وحصول           َّ
، وكالم  وقوهتم، فهذا خالف األدلة الرشعية واستعدادهممني دون النظر يف حال املسلاده إىل اجلبالدعوة

  .ذلكيف اضح وأهل العلم 
 طاعـة اهللا عـىل وأطرها جهاد النفس  عنهمتعاىل اجلهاد الذي عمل به الصحابة ريض اهللا أنواعمن و         
ــاىل  zƒ:  يقــول ، وعــالَّ واهللا جــل،تع Ï%©!$# uρ (#ρß‰yγ≈ y_ $uΖŠÏù öΝ åκ̈]tƒ Ï‰öκs]s9 $uΖ n= ç7 ß™ 4  〈  ]ــوت  ] ٦٩:العنكب
 : . اجلهادأنواع مجيع اآليةتشمل 

 .اإلسالمنرص  لقتال الكفار هو األوىليف الذروة  :األول النوع      
  يف احلديث وقد ورد ، والنفس وكفها عن معصية اهللا،هاد اجلوارح ج: الثاين والنوع

ِ اجلُلَضْفَأ (( َ جيْنَأِ ادَهْ   .)٢( ))ُاهَوَهَو ُهَسْفَ نْدِاهُ
 فهذا احلديث ))األكرب اجلهاد إىل األصغررجعنا من اجلهاد ((:لسنة بعض الناس أعىل اشتهر ما اَّموأ          

ــ : َّأما احلديث الذي يرويه بعضهم أنه قال: (( ، قال شيخ اإلسالم ابن تيميةr النبي إىلا ً مرفوعال يصح
 r يروه أحد مـن أهـل املعرفـة بـأقوال النبـي  فال أصل له ومل ــ: قال، فذكره عندما قدم من غزوة تبوك

 ثم سـاق أدلـة ذلـك مـن )٣(وأفعاله، وجهاد الكفار من أعظم األعامل؛ بل هو أفضل ما تطوع به اإلنسان 
 .الكتاب والسنة
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 ٩٢

حب ا صـلعجلوين كـالـسنةاأل عىل األحاديث بعض من صنف فيام اشتهر من احلديث ذاه ذكرقد و        
  .))الناس السنة عىل األحاديث فيام اشتهر من اإللباس مزيلخلفا وا كشف ((: كتاب

 إبـراهيم من كـالم وهوهو مشهور عىل األلسنة، و:  تسديد القوسيف : :  ابن حجرقال احلافظ: وقال      
 هـذا مـن .أنواعـه سويداء القلـب بجميـع  ويف،العياننصب   لكون اجلهاد يكون؛ )١(] عيلة [لة عبأيببن 

    .مواضعها يف األدلة توضع أن  رشطهعنهم، تعاىليض اهللا منهج الصحابة ر
 . و إنكارهاالبدعجهاد  ًأيضا من أنواع اجلهاد: الوقفة الثالثون

 تعـاىلريض اهللا ، ويف وقت الـصحابة r الدين ونبذ كل ما خالف ما جاء به النبي عىلاحلفاظ ذلك بو      
  .واحدصغر هي عند أتين و،س القوم اخلليفةدأ من رأ يباملبتدعة عىل واإلنكار ، البدعإنكارعنه كان 

 أسلوب بدعي يف تفسري القرآن ..القرآن،متشابه  يتكلم يف ا  صبيأنملا بلغه  t فهذا عمر بن اخلطاب         
 بدعتـه وشـبهته عليـهثبـت ، فلـام أ عنه فجاء الرجل فاستثبت منه عمرتعاىلدعاه عمر ريض اهللا الكريم، 

  . وهي بكرس الدال، الصغرية بالعصا:أي)  ٢( .ِةَّرِّبالدرضبه 
 وال ، ال تكلمـوه وال جتالـسوه:عمـر فقـال ،عليـهغيش  حتى عنه بالدرة تعاىل ريض اهللا فرضبه عمر        
 : فرضبه مر ة ثانيةعمر، إىل به جيء  فلام شفي الزمن، فراشه برهة من عىل فمكث ، منهوال تشرتوايعوه اتب

 .الثالثةفلام شفي رضبه ... جتالسوه  وال ، ال تكلموه:السابقة يف املرة  عمر كام قال:فقال
 كنـت نإ :قـال .نعـم :قـال .املؤمننيمري  يا أ:قال : به يف املرة الرابعةفلام جيءوهذا من سياسة عمر          

 فـام ،اتركـوه :قـاليس أذهـب اهللا الـشيطان عـن ر أد فق،إقناعي كنت تريد ن، وإقتلتي فأحسنتريد قتيل 
 .واملبتدعة لكف البدع  t  درة عمرإىل أحوجنا

 صـغار َّفإن ، من األمورحدثاتُْواحذر صغار امل( ( : /الرب هباري قال ،والبدع خطرها عظيم وأثرها كبري
   )٣()) ، وكذلك كل بدعة أحدثت يف هذه األمةاًكبارصرية  تحتى تعود البدع
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 ٩٣

ــشاطبي         ــاب االعتــصاميقــول يفوال ــت يف األإذا والبدعــة (( : كت ســهلت مــداخلتها يف صــل  دخل
 .اإلسالميالعامل كثري من  يف اآلنوهذا الذي يقع   .)١()) الفروع

ضـمنوا يل ا اهعنـم فـيام : فقـال،باحلـىص ون سبحيـ وأ  حـسناهتما يعدونً وجد  قوم tابن مسعود و      
  )٢( .تضيعحسناتكم فلن  اَّم أ،سيئاتكم

 العلـم، أهـلواشـتهر جهـاد ( ( :/ ابن القيم قـال أن حتىالبدع أهل  عىل يف النكري  العلمأهلد َّوشد     
 :)٣ ( نوعانضامراأل و.  )) الفواحش واملنكرات أهل عىل من الرد أعظم البدع أهل عىلوالرد 

 .والزناع والربا النظر والسامك أنواعهااختالف عىل باملعايص  :شهوة مرض/ ١  
 نإ :يـل قحتـى ، املنهج الـسليمعىل و، الباعث عىل الشك فيه املعتقدعىل رملؤثا وهو :ةهبُش ومرض/ ٢   

حـدهم لكـن أ؛ رجـالن كالمهـا مـن املبتدعـة يأيت قد : يعني، من الساكت عنهاأعظم البدعة إىلالداعي 
 لكـن  ضـالل؛عـىل وكالمهـا ،الناطق رش من الساكت:  قالوا هبا، ناطقخرواآل،  ته ببدعما يتكلمساكت 
 : للبدعة فيأثم لسببني الداعي اَّأم ، بدعته التي يعتقدها يف نفسهعىل يأثم عن البدعة الساكت

 ىَوآ ْنَم (( وهذا كحديث ها،يلإدعوة الناس سبب  لويأثم نفسه،بدعته التي ينترص هلا يف سبب  ليأثم        
طباعـة ل باملـال دعـم بدعتـه : أي.عنه آواه ودافع البدعة، صاحب : أي)) اًثَدُحم(( :آخر ويف لفظ ) )اًثِدُْحم

سلمون مظلومون امل ووالعادات، يف العبادات العقدية، يزخر بالبدع اإلسالمين العامل إ وها،نرشالكتب و
 .اإلصالح كثري من حركات عىل يد

شـابت  (: (قالً إنكارا للبدع املنترشة بينهم   اإلسالمي العامل أرجاء بعض املسلمني يف بعض َمِّلُكوملا         
 الـسياسية بـاألمورم هتعـاُ دُ اشـتغل بعـض))ا لنـا عنهـا   كفـأو ، عـن بدعـةاًرؤوسنا ومل نـسمع حتـذير

 ال يفقهـون مـن أناس ولوياتأهناك  و،عن تعليم أمور الدين وأصولهوغريها،االقتصادية واالجتامعية و
تـب عـن االكيكتـب ظ وواعيعظ الوطيب  البدع ومع هذا كله خيطب اخليفقعون وي ،هاال عمومإالعقيدة 
 . هؤالء العامة املساكني ؟ما ذنب ،شاكلها السياسية وما األمور

                                                
 
 
 



 ٩٤

 ويكاد ، رضيبة ويغضب ويبكيسلع أورفع كقتصادي ا أمر بعضهم خيطب عن َّنإ : قال بعضهمحتى       
 أهليرى  ويراه، والرضيح يف املسجد الرشك، أهل هذا كله حتته  ومع،عباءته تسقط  أو،املنرب يسقط من أن

هـذا مـن ؟ ..صنف من  الدعاة ُ يهذاأ؟ .. دعوة هذه، أاساكنًك ِّرُ حيو أاًمتحركن ِّسكُ ومل ي،والنذورالتامئم 
 .اجلهل

 األمـر يركز الكالم يف :يقالذا  لهبم؛ اهللا أصلح األمة منهج سلف عىل العلم هلمن أهناك دعاة       لكن   
، ويسلك االعتـدال يف شـتى طافراإلو التفريط من حيذر حتىشه بأمور معااإلنسان  يعرف، ثم ًاملهم أوال
 .األمور

ا ممـن التقـي هبـم مـن مجيـع ً وهذا مـشاهد فكثـرياخلري،حيبون و عامتهم فيهم خري سالمياإل العامل          
 ؛يـأةمههم  وفطراخلري،حيبون و ل،ُّتقبهم عند غريهم،واملهندسني و ،واألطباءطبقات املجتمع من التجار 

  .كثري من خري فطرهم وحرموهموا ث لوٍبأناسكن ابتلوا ل
 مثـل تقـصريه يف دعـوةو ،هتفريطـو ،اخلـري إىل  يف دعـوة النـاسمسئوليته ، منا الُ هذا الكالم كُرِّكَذُي        

 فإنـك سـرتى، ؛ بل يف أطرافها هـذه الـبالد املباركـةقرى بالد العامل اإلسالميبعض إىل ذهب ، فاهؤالء
صدق النية وطيب إذا رزق اهللا املتكلم   مع املتكلمتتيقظ وتنساق  ة الفطرأنوا جتد ُمِّلُ كإذا ،رشكالاجلهل و
 .علم نعن يكون كالمه  وأ،الطوية

 بعـضها رضيح، من أكثر عىل قد وقفت هناك ً قائال يف السوداناإلخوةحد اس فيهم خري خيربين أوالنَّ        
 !طلبة العلممن  األخوةلت بعض ا فسأعليهن  نبذها السدنة القائمو، وبعضهاكان يفتح يف كل يومو أغلق
 . نعم:قالا، ًتعصباس  النَِّّشد من أاألرضحة عىل القائمني أن من املعلوم :قلت
 ً تـارةفتألفنـا قلـوهبم، الـدين، يف َّكنا معهم مسلك التحبب إليهم مـن غـري إعطـاء الدنيـةولكنا سل         

 حرصنا ورأوا ،وا صدقناملس فلام ، حذرعىل فكانوا :يقول ا،ًمعنويدعمهم  بً  وتارةال،بامل ً وتارةباالحرتام،
 الفـضالء ممـن استـشعروا ألولئـك ثـم ، مغلقـة والفـضل هللاأرضحـة بعينـي رأيـت وقد دعوتنا،تقبلوا 

  .دعوهتم اهللا وبارك يف أثاهبم منهج سلفهم عىل منهجهم وساروا وصح مسئوليتهم،



 ٩٥

 ِاس يف حيـاة النَّـِا يفً قلة فقـه بعـض املـصلحني أن يعظـم أمـور ومن،ةمكاحل  هذهىلإفاملسلمون بحاجة 
  تعلم ــ رعـاك اهللا ـــالقارئ الكريمأهيا  ، وأنتعقائدهم ما يصلح ِا يفً سلعهم بينام تراه مفرطِ يفجتارهتم

  .ههلكفتهك اجلسم  حتى تن يرسيأملها ،ةيرت كاجلنا البدع صاأن
بـد اهللا بـن أمحـد يف ذكـر عفقد  العلم يف البدع والتحذير منها أهلب من كثرة مصنفات وهلذا ال تعج       

َ أل...((  :كتابه السنة عن أيب إدريس اخلوالين قوله  أن  مـنَّإيل ُّأحـبتضطرم ا ًاملسجد نارناحية  يف أرى ْنَ
: عـنهام حيـث قـال ومثل ذلك روي من قبـل عـن عبـد اهللا بـن عمـر ريض اهللا  )١( .)) غريت بدعة ال أرى
َّوألن أرى يف ناحية املسجد نارا تشتعل فيه احرتاقا أحب إيل من أن أرى بدعة ليس فيه هلا مغري((. ًُّ ً ْ َ َ(( )٢( 

بعـض و ، هـذاإىل ال بـد أن ينتبـهَ فـ، والفطـرالقلوب والعقولفسد ُ ت البدعلكن؛ األبدانار تفسد النَّ       
 بعض النـاس أنتجد ف ،هإطالق عىلهذا ليس و.  لفن باب التأ بدعهم معىل ترك الناس  أنالناس يزعم،

  متـىإذن نفـرهم،ن نخشى أن : نبهته قالأو كلمته فإذا ،اً جيلس معهم سنني عددأناسيعيش يف جمتمع فيه 
 َّ وقـلعلمهـم، ممـن ضـعف أولئـك ؟  مات بعضهم بتفـريط .. متىإىل ؟ ... هلمني يب؟ متى. .ينصحون

هـذا كلـه مـن تلبـيس و. هتمنفـرتقتـيض  عقبات قلتخي بعض الناس نأاملشكلة  والناس،فقههم يف دعوة 
  .إبليس

 ، بالناس واجلهاد يف هذا الوقـتأردت الرب وإذا ,اخلري إىل من يدعوهم إىلالناس فيهم خري وحيتاجون         
 . خراآلاجلهاد أتى دور  وقوي املجتمع األمةت  احتدفإذا ،واملبتدعةفجاهد البدع 

 .الصرب عىل البالء :وقفة احلادية والثالثونال
   : واالبتالء عىل قسمنيمن البالء  ، الصرب عىل ما يصيبهممنهج الصحابة ريض اهللا عنهممن ًأيضا        

 .مرشوع طريق لإلنسان عنابتالء حيصل /١   
  .مرشوع عن طريق غري لإلنسان وابتالء حيصل /٢   

 رزق أو قطـعكبحرمان  وبسجن أو برضب أ اَّمإ من ابتاله عليه فتسلط ،ة نور وبصريعىلفرجل يميش       
   . عظيمخري عىل خوف عليه بل هو فال األمة منهج سلف ًافقةوم، بصريةعىلدعوته  فام دامت شاكله ما

                                                
 

 



 ٩٦

  وهلـذا اخلـوارجبـتيل،ُأ اإلثم إذا يسلم من أن يترصف ترصفات ليس هلا زمام وال خطام فعساه أن اَّأم       
ْ حت((: r النبي عنهم قال عبادة، الناس َّشدكانوا أ ِهتَالَ صَعَ مْمُكَتَالَ صَونُرِقَ  ،ْمِهِامَيِصـ َعَ مـْمُكَامَيِصَ و ،ْمِ
َيقر ْون الُؤَْ َ جيَ الَآنْرُقَ  عليـهقال منهم ومن منهجهم،  وحذروا ، ومع هذا قاتلهم الصحابة)..).ْمُهَيِاقًرً تُزٍاوُ

َ ألْمُهُتْكَرْدَأ ِْنإ( ( :والسالمالصالة   مع ذلك ؛ ولكنلدين  اىلع غريهتم َّأن مع )١( )) َودُمَثَ وٍادَ عَلْتَ قْمُهَّنَلُتْقَ
  .األمر يف هذا األجربعد الناس عن  أفهم من

أو  .اجلهاد بصرية سواء كان يف عىل كان عمله إذا الاملكلف إيناله  الثوابه االبتالء وأجر  أنذا تعلم وهب      
 ×νθ  :الغاشـية يف سـورة تعـاىل واقـرأ قولـه ،عبادة أي ِيف ã_ãρ >‹Í× tΒöθ tƒ îπyèÏ±≈ yz ∩⊄∪ ×' s# ÏΒ%tæ ×πt6 Ï¹$̄Ρ 〈  
’  4  النتيجـةو ونـصب،عمل خشوع و ] ٣ ــ ٢ :الغاشية[  n?óÁ s? # ·‘$tΡ Zπu‹ ÏΒ%tn 〈 ]؛؟..مل ] ٤: الغاشـية 
 . بصريةعىل وهذا النصب ليس ، وهذا العمل، اخلشوع هذاَّنأل

سهم فـوقد حرموا عـىل أن عنهم من شباب الصحابة تعاىل النفر الثالثة ريض اهللا  جاءملا اًأيضوانظر           
 االنـزالق يف  منrم النبي عليه خيش طيبات أحلت هلم، وأرهقوا أنفسهم بتكاليف مل يرشعها اهللا تعاىل 

م علـيه سـرت سـامهم؛ بـل مـا ) )ِةَثَالَّ الثِرَفَّ النُلاَا بَ م((:ًقائال عالنية  عليهم نكرأ ورهم،َّحذف الفةُخم أمور
صـدق  أrسول لراف  ال إ و،للتأكيد والقسم )) اهللاَِ واَمَأ (( وبالغ أنكر لكنه عنهم؛ تعاىلجلهلهم ريض اهللا 

َأما واهللاِ(( املصدوق الصادقفهو  ًقوالالبرش  َّ َأل َّينَأ ( (:اتاملؤكدنظر ُ أ) )َ ِّكنـي َلَو ،ُهَ لـْمُاكَقْتَأَ و هللاْمُاكَشْخَ ِ
ِّ وأصيل،ُِرطْفُأَ و،ُومُصَأ َ وا أراد ع أهنـممـ )٢() ) يِّنـِ مَسْيَلـَي فِتَّنُ سـْنَ عَبِغَ رْنَمَ ف،َاءَسِّ النُجَّوَزَتَأَو ،ُدُقْر َأَ وَُ

  .r خيالف سنة النبي ألنه؛ عليهم التعب ال يؤجرون عليهلكن هذا العمل الذي سيجلب ؛ العمل
 . صصقالذكر  من فوائد تربوية : انية والثالثونالث ةقفالو
 بل ذكر علامء علوم ؛عىل وجوه متنوعةا ًجاء كثري:     القصص يف القرآن الكريم ويف السنة النبوية     

 عليه السالم مع فرعون جاء قصة موسىَّالقرآن الكريم أن القصة يف القرآن قد تتكرر عىل أكثر من وجه  ف
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 ٩٧

 مع بني إرسائيل، وجاء ذكرها يف سورة األعراف، ويف يونس، ويف هود، ويف ًرة إمجاالذكرها يف سورة البق
الشعراء، ويف الصافات، ويف الزخرف، بل جاء ذكرها يف قصار السور، كسورة النازعات، ويف سورة 

ٌإن ذكر القصص يف القرآن له حكم كثرية، من أعظمها ما ذ :األعىل، يقول علامء القرآن الكريم ٌ َ ِ كره اهللا َّ
.r  yξäَّجل وعال من التثبيت والتأييد لنبيه  uρ �Èà) ¯Ρ y7ø‹ n=tã ôÏΒ Ï !$t6/Ρ r& È≅ ß™”�9$# $tΒ àMÎm7 sVçΡ  ÏµÎ/ 

x8yŠ#xσ èù 〈 ]١٢٠:هود[. 

 ß : َّ جل وعال ويقول         øtwΥ �Èà) tΡ y7ø‹ n= tã z|¡ ômr& ÄÈ|Á s) ø9$# 〈 ]أحسن : يعني] ٣:يوسف
ظن أن أحسن قصة هي قصة يوسف، هلذا إذا قرأ ا ملن ًقرآن الكريم، خالفالقصص هي ما جاء يف ال

 ß  :يوسفبعضهم يف مطلع سورة  øtwΥ �Èà) tΡ y7ø‹ n=tã z |¡ômr& ÄÈ |Ás) ø9$# 〈 ]قصة : قال] ٣:يوسف
، وقد بني شيخ اإلسالم أهنا من أحسن القصص ملا فيها من املعاين والفوائد التي يوسف هي أحسن قصة

ٌ القول بأهنا وحدها هي أحسن القصص فذلك ظن خاطئ ؛ بل هي مما قصه اهللا َّن والدنيا، أماتصلح للدي
  )١( .ومما يدخل يف أحسن القصص

َّإذا علمنا هذه املقدمة، فإن نتائجها أن الفائدة من القصة إذا ذكرت إنام تعود بحسب أفرادها، وهلـذا            َّ َّ
 الناس ويذكر قصصا قد يكون بعضها ال زمام له وال خطـام، ولـو أنـه ُخيطأ كثري من الوعاظ إذا قام يعظ

 اكتفى بام جاء يف القرآن الكريم وذكر
 لكان يف ذلك  وذكر الناس به،،الناس به أو بام صح يف السنة وذكر الناس به، أو بام ثبت عنده باخلرب اليقني

ر قصص نافع والعمل الصالح جنح إىل ذك إال أن بعض أولئك الوعاظ وفقهم اهللا تعاىل للعلم الخري كثري
اخللـل يف املـنهج َّية منزلة والشـك وال ريـب أن هـذا مـن الـشطط أو مـن وجعلها يف كل موعظة كأهنا آ

 علـيهم الـصالة خبـار األنبيـاءأعظـم القـصص بعـد أ: قالُأصحابه، يعليه  rالنبي الوعظي الذي ربى 
 أفضل جيل:  صحابةالو ، وطئ األرضهم أفضل برشنبياء َّن األأل؛ أخبار الصحابة ن ِ ما جاء يفوالسالم 

 . األنبياءبعد

                                                
 



 ٩٨

 . بعض املعامل يف أوقات الفتن:الوقفة الثالثة والثالثون
       وهذه بعض املعامل يف أوقات الفتن والنوازل ينبغي التمسك هبا لنجاة الفرد واألمة كلها فهي معامل 

 : ٌمستقاة من مشكاة الكتاب والسنَّة وهي
ِّ َّ اهللا جل وعال إىللزوم الدعاء والرضاعة: املعلم األول         ، أن هيديك إىل ما اختلف النَّاس فيه من احلق

  كالمك ويقرءون إىلصغونُ وينظرون إىل شخصك، وي،بإذنه، وبخاصة إذا كنت قدوة يأتم النَّاس بقولك
َك، فسل اهللا جل وعال أن هيديك ملاتكتاب  من أعظم نعم اهللا يه،فأنت تعلم أن نعمة اهلداية اختلف النَّاس فِاَّ

َّمتن اهللا عىل، وهلذا ا عبدهتعاىل عىل  “y‰yγ :  األمة، فقال تعاىل هذهَ sù ª! $# šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u $yϑÏ9 

(#θàÿ n= tF÷z$# ÏµŠÏù zÏΒ Èd,ysø9$#  ÏµÏΡ øŒÎ*Î/ 3 ª!$# uρ “ Ï‰ôγtƒ tΒ â !$t± o„ 4’ n<Î) :Þ≡ u� ÅÀ ?ΛÉ) tGó¡ •Β 〈] ٢١٣:البقرة [ 
ِ اهدين: ((    وكان عليه الصالة والسالم يتحرى أوقات اإلجابة فيدعو يف استفتاح صالة الليل بقوله ِ َِ ملا ْ

ِّ بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم ٍاختلفَ فيه من احلق ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ُْ ُ ُ َ ْ ََ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ِ ِ ٌ فاإلكثار من هذا الدعاء حممود، )١()) .ْ
 .  يف أوقات الفتن والنوازلوبخاصة

ِ كل ما حيدث من أمر يف هذه الدنيا، فهو بقضاء اهللا تعاىل وقدره، َّأن: ُ كل أمر بقدر أي :املعلم الثاين      

≅¨ ( $̄ΡÎ: قال تعاىل ä. >ó x« çµ≈ oΨ ø) n= yz 9‘y‰s) Î/ 〈 ]٤٩:القمر[. 
َّ مؤمن إال باإلتيان هبا ٍ إيامن امرئلقدر أربع ال يسلم مراتب ا:هم اهللا تعاىلرمحِنَّة ُسْ وهلذا قال أهل ال      

فكل أمر بقدر اهللا، و علمه السابق،  . ــ واملشيئة٤.  ــ واخللق٣.  ــ والكتابة٢. ــ العلم١:  ًمجيعا وهي
 . فيجب اإليامن باملراتب األربع مجيعهاوقد سبق ذكر أدلة ذلك،  إياه بمشيئته النافذة وكتابته له، وخلقه

َّأن مقادير اهللا تعاىل ال تكون إال حلكمة بالغة،أما أفعال اخللق ف: علم الثالثامل َّ َّ العبث والنسيان ال ختلوا من َ
ٌالظلم واحليف، أما أفعال اهللا تعاىل فكلها حلكمة وكلها عدل، ومن أدلة ذو ُّ ُُّ ُ  óΟçFö7: قوله تعاىللك َّ Å¡ yssùr& 

$yϑ̄Ρ r& öΝ ä3≈oΨø) n=yz $ZWt7 tã öΝ ä3̄Ρr&uρ $uΖ øŠs9Î) Ÿω tβθãèy_ö� è? 〈] ال واهللا يا ربنا؟] ١١٥:املؤمنون : Ü=|¡ øts†r& 
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 ٩٩

ß≈|¡ΡM}$# βr& x8u� øIãƒ “́‰ß™ 〈 ]ًال واهللا مل خيلق النَّاس عبثا، ومل يرتك اإلنسان سدى، إذن ] ٣٦:القيامة ُ ً
 . كل أمر يفعله اهللا تعاىل فهو حلكمة

ِ أن يف تقدي:املعلم الرابع         َّ ًر اهللا تعاىل لألشياء حكامَ َ ِ ولو كان األمر مكروها يف نظر النَّاس، ً بالغةِ ً ُ قد فَ
ِلكن مع ذلك كله،ٌة عظمى يكرهها الناس بطبعهم؛ لنازأو كارثة،  أوتقع مصيبة ً هللاِ تعاىل فيها حكام، يكونِّ َ ِ

� t: ومن أدلة هذا آية سورة الروم yγsß ßŠ$|¡ xÿø9$# ’Îû Îh� y9ø9$# Ì�óst7 ø9$# uρ 〈  ؟ ..  ما السبب يا ربنا $yϑÎ/ 

ôMt6 |¡ x. “ Ï‰÷ƒr& Ä¨$ ¨Ζ9$# 〈   ملاذا يا ربنا؟ ِ Ν ßγ s)ƒÉ‹ã‹ Ï9 uÙ÷èt/ “ Ï%©!$# (#θ è=ÏΗ xå 〈  وهل من حكمة يا ربنا 

 öΝ  ؟ ßγ̄= yès9 tβθ ãèÅ_ö� tƒ 〈] من غيهم إىل رشدهم، ومن معصيتهم إىل طاعتهم] ٤١:الروم. 
ُأن ي وهنا مبحث يستحق            الذيُاألمر الذي تعقل حكمته أو:  اختلف أهل العلم أهيام أفضلذكرْ

َّختفى حكمته ؟ مع التسليم املطلق بأن اهللاَ تعاىل ال يفعل إال حلكمة  حلكمة؟ لكن هناك َّ وال يرشع إال،َّ
َأمورا وعبادات حكمتها قد تظهر ُ ِ ٍ ً وهناك عبادات حكمتها قد ختفى، فمثال ً عاىل قطيعة الرحم َّحرم اهللاُ ت: ٌ

َّملا فيها من وجود الشحناء والبغضاء، وحرم اهللاُ تعاىل الزنا ملا فيه من اختالط املياه وملا فيه من ضياع 
 .األنساب وانتهاك لألعراض

َ     وأوجب اهللا تعاىل الصدق ملا فيه من صالح الدين والدنيا واآلخرة، فحكمة مثل هذه األشياء ظاهرة  َِ ِّ
َِاألمور قد ختفى احلكمة من ترشيعها كأعداد الصالة مثال ملاذا كانت صالة الظهر والعرص ؛لكن يف بعض  ً

 ثالث ركعات األوىل والثانية َّأربع كعات والقراءة فيهام رسية والفجر ركعتان جهريتان، واملغرب
 .تانرسي: ابعةجهريتان، والثالثة والر: والعشاء أربع ركعات األوىل والثانية،  والثالثة رسيةجهريتان،

ًوقد التمس بعض الرشاح حكام َ علينا مل جيب علينا علمها، َّ أن احلكمة خفيت ول  لكن ملثل هذه املسائل؛ِ
≅ Ÿω ã: ألن اهللا تعاىل ؛بحث عنهالال او t↔ó¡ç„ $¬Η xå ã≅ yèøÿ tƒ öΝ èδuρ šχθè= t↔ó¡ç„ 〈 ]وهلذا ]٢٣:األنبياء ،

: ومن اخلطأ يف اجلواب. ما احلكمة يف كذا؟: قول السائليقول بعض األصوليني، من اخلطأ يف العلم أن ي
 ...من احلكمة، أو لعل من احلكمة كذا: أن تقول: أن تقول احلكمة كذا، والصواب

 



 ١٠٠

 عموم :الوصية األوىل : قائلها وسامعها هباالتي أسأل اهللا أن ينفع ببعض الوصاياكتاب  الوأختم هذا         
 :املسئولية

 وإصالح ، نفسهبإصالح ًئاداطيعه بتحد يس كل أإىل يبلغ العلم واخلري نمنا أ كل واحد عىل جيب/ ١         
 ، النـاسإىل اخلـري إيصالا يف ً وسعال يدخرن أًجمتمعه عامة، و ووإخوانه، وأوالده، ، زوجهوإصالح ،بيته
  .رسهما ي تعاىل من اهللا ى وسري، يصدق يف ذلكأنو ،تعاىلن حيتسب ذلك عند اهللا وأ

  :املحاسبة: الوصية الثانية
 ومـاذا قـدمت ، مـاذا قـدمت لنفـسك،؟اخلـري طريـق عىل وأنتك يلمىض ع حماسبة النفس كم /٢        
 نقل عن الفـضل ،ها لنفسه وضحت له أخطاؤً حماسباإلنسانام كان وكل. ، وماذا قدمت ملجتمعك ؟كلبيت

   )١(.)) ...إذا اضطجع عىل فراشه: ضعينبئ عام يف نفسه يف ثالث موا: (( بن حيى أنه قال
 عـن األسـباب إنـه ملـا تكلـمالم سديد  عن حماسبة النفس، ف ك ــ رمحه اهللا  تعاىل ــبن القيمولإلمام ا       

 ومن أنفعها أن جيلس الرجل عندما يريد النـوم هللا سـاعة حياسـب نفـسه  ((: قال،املنجية من عذاب القرب
 ويعزم عىل ،ًيومه، ثم جيدد له توبة نصوحا بينه وبني اهللا فينام عىل تلك التوبة وربحه يف فيها عىل ما خرسه

أن ال يعاود الذنب إذا استيقظ، ويفعل هذا كل ليلة، فإن مات من ليلتـه مـات عـىل توبـة، وإن اسـتيقظ، 
ًاستيقظ  مستقبال للعمل مرسورا   أنفع من ه،  ويستدرك ما فاته، وليس للعبدبرأخري أجله حتى يستقبل تب ً

  عنـد النـوم r هذه النومة، وال سيام إذا عقب ذلك بذكر اهللا واستعامل السنن التي وردت عن رسول اهللا 
  )٢(. )) ًحتى يغلبه النوم فمن أراد اهللا به خريا وفقه لذلك وال حول وال قوة إال باهللا

؟  هذا الـسنني مـن العلـم  خري كم حصل يفعىل واإلنسانن و من السنفليتفقد كل منا نفسه كم مىض      
بعض الناس  و .سنني يف عرشبعض الناس حيصل يف سنة واحدة ما ال حيصل غريه فوكم مجع من العلم ؟ 

 أخطائه عىل بل ؛ه خطئعىل يموت يبقى  وحتى،رأسه يشيب حتى يلزم طريق اخلري أنه منذ  خطئعىل يبقى
، وعـدم التنـازل عنهـا اعليه األفكار وبناء ،يةنهاقتناعه بتصوراته الذمع  ه، سامعالعلم وعن عن ًياستغنم

                                                
 

 



 ١٠١

 نفـسه إىل لـو نظـر ويـستفتونه ولكـن بـه،الناس حيسنون الظن و ال يزالو الناس وهأعامر من فكم مىض
  .منهج علمي عىل مل يؤسس نفسه ألنه؛ا ًنه بالنسبة لظن الناس ال يزال عاميبصدق وجترد علم أ

 : التأمل يف املنهجالوصية الثالثة
  قـال تعـاىلشـئوهنم يف مجيع قد وات  r  رسول اهللاصحابةف الناس،يف سريته بني  اإلنسان ينظر /٣        

  :ًحاكيــا عــن عبــده ورســوله عيــسى عليــه الــصالة والــسالم Í_ n= yèy_uρ %º. u‘$t7 ãΒ t ør& $tΒ àMΖ à2 〈 
 أصـحابه، ويف مجيـع  ومـع،هنمكا و،ه زمانوالسالم مبارك يف الصالة عليه ًنا حممدانبيأن   كام ]٣١:مريم[

  .مكانكليته يف كل و    ومسجده ومكتبهبيته  يف أثره  اإلنسان فلينظر شئونه،
 : الوصية من األمهية بمكان وهذهاختيار الرفقة، :الرابعةالوصية 

 كان مـن ولو ،لزعافام ُ كالس أواجللساء كالداء بعض العاطفة، جلسائك وال حتكمك إىلانظر / ٤          
 النـاس، أعـراض القـدح يفو النميمة،و الغيبة،  ويغريك إىل املعصية منالرش عىليعينك نه أل؛  اخلري هلأ

ال  ولكن نصح؛ُيو له باهلداية دعىُي وفيه، خريال هذا ف املجالس، بذلك يف هفكوأقران يت ،من علامء وحكام
 .)) أنت لك من أقول من جتالس  يل قل( (:ا لكًسيجليكون 

 لرديا مع ى فرتدألردىا  تصحبوال*   خيارهم  القوم فاصحب صحبت ما إذا
  :ويقول اآلخر 

 ل   له فضل عقل وهو يف الناس خام*ن ـــكـــممل ـــ كوانــخاإلاحب من ـوص
ِِفاَنـَ و،ِكْْسِ املِلِامَحَ كِوءُّ السِيسِلَْاجلَو ُِحالَّ الصِيسِلَْ اجلُلَثَ م((  :rرين قول النبي عوخري من قويل الشا  خ

عينـك ُ من اجللـساء مـن ي، جلسائكمإىل اإلسالم وانظروا شباب ، ــاهللارعاك  انظر الفرق ــ) ١( .) )ِِريكْال
 إن مل بـل وهـن؛ إىل ازيـدك وهنًـي ومن اجللساء من التقصري، إىل كه وينب،بأخطائك الطاعة ويبرصك عىل
ض رعـأن  وإ،فهذا املطلوب استجاب نإف فهذا اجلليس ينصح ، اخلريإىللك ا ًكان دافع ا لك ماًن مثبطيك

 هـذا قـدن  أل؛ دينـهعـىل حيـرص اإلنـسانف حتكمك العاطفة، وال غريه، وابحث عن فال يرض إال نفسه،
 .معنوية أوجيرفك معه يف مصائب حسية 

                                                


 



 ١٠٢

 ظـاهرة أمور إىل ني فنبهشهرين شهرا أو قصرية ة ا عرفته من مدً جالست شاب:ئمة املساجديقول يل أ         
،  من سـننيأجالسمن كنت إمهال  أو من ورع هذا الشاب أعجبهيام  فال أدري من أ: يقولَّعيل،حظها ال

 ًفيـدك علـامُ كـان يك إنيـسجل ىلعـ فاحرص .هييبنصحي وتنبحد منهم أتفضل ومل يخطئي ون  يروهم
إذا  اَّأمـ نواجذ،بال عليه اخلريات فعض إىلواملسابقة .،الوالدين وبر ،نرش اخلريو  طلب العلم عىلويعينك 

 ينفع يف الـدنيا، وال ال ام الوقت بشغالوإ ، الناسأعراضالتفكه يف النميمة، و جملسه القدح والغيبة وكان
   .رشده إىل رجع إذاال ً طالقه طالقا بائنًا إعىل اهللافاحرص رعاك  ،يفيد يف اآلخرة
 : طلب النصح من اآلخرين:الوصية اخلامسة

 من شـفاعة ء بعض الناس قد جيالس طلبة علم فيطلب منهم كل يش:اآلخرين طلب النصح من /٥        
فاطلـب ا، ًكثـريا ً يتحرج من سامع النصح، وهذا مسكني قد حرم نفسه خـريألنهالنصح ؛  الشاكلها إوما 

 .ودينهالنصح ممن تثق يف عقله 
ومـن سـديد املقـال يف هـذا  وحوكلام كانت النصيحة ممن يوثق بعقله ودينه كلام كانت أنفع للمنـص          

فإن كان عند امللك من يثق بعقلـه  :كتبه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رسالته إىل ملوك النصارى املوضوع ما
 طلـبَّخـص شـيخ اإلسـالم نظر كيـف ا ف)١()).  ..ودينه فليبحث معه عن أصول العلم وحقائق األديان

  . ودينههبعقل البحث والنصح ممن يوثق
 . تقويم السلوك واألعامل وتصحيح األخطاءففيها  وتقبلها تطلب النصيحة أن  اهللاحرص رعاكو

 . بالتناصح والتواددإزالة اجلفاء: الوصية السادسة
كـم يـشتكي  ف،أقاربك جريانك ومن أقرانك ومنانظر من تعادي من املسلمني من كذلك  اًوأيض/ ٦      

يـسافرون و اًيـضحكون سـوي واحد أمر عىل باألمسكانوا   الذينهنماخوإ  بعضجفوة من اإلخوةبعض 
يف  قلة عىليدل بص وهذا جهل ْرتُ املالعدو نظرة خراآل إىلحدهم  بل ينظر أ؛ متفرقنيأصبحواثم .. .اًسوي

 إىليتقـرب ن هـذا  فإ،هفانحرأو ا ،هتفريط علمت إذاال  إخاك أهتجر حق ال فبأيوإ.،الدينضعف العلم و
  ثـم جتـدتنـوع، يكون اخلالف خـالف أنلكن املصيبة .؛منه رَّر وحيذَذحي ال وإرصأ ن فإ،بنصحه تعاىلاهللا 
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 عىل وهذا يدل ، حلت بمن خالفهإذا والتشفي والفرح باملصيبة ،ا باهللاً عياذواحلقد الدفني ات احلادة،النظر
 .اإلهلي ومثل هذا يف الغالب حيرم من بوادر التوفيق ، من ذلكباهللامرض يف القلب نعوذ 

  .ءاحلرص عىل الدعا: ة السابعةالوصي
 يـدعلف واخللـل  الـرش مفتوحـة مـناًويغلـق أبوابـ  من اخلري، مغلقةاًأبواب يفتح :الدعاءف/ ٧                     

العبـد املـؤمن ، فعـىل يـرسه مـا تعاىل من اهللا  وسريى،من يدعوه عظمة اًستشعر م،بقلب صادق اإلنسان
   .خالص وثقة فيه سبحانهإ بوء إليهلتسلح بدعاء اهللا واللجا

  . واألخرية يف الوقت:الوصية الثامنة
 كثـرية،سـنوات صاحلني حلال شباب   ترثيواهللا بل ؛تعجبو  السنني تذهبو األوقات، يض قنت/ ٨       

 هم،أخطـاء العلـم مـا صـحح هذه الـساعة إىل  كيف:تقول وأقواهلم، أفعاهلم ورأيت أمورهم رأيت فإذا
  مـنهجغـريكـان عـىل ههم يوجتو  أمرهم من توىل، ف نشأهم بغري علم و ،وا بمن رباهم ابتلأهنموالسبب 

ْعلم،ي سليمعلم ِ  يفهم من هذا  كـام يقـول بعـض ال؛ لكن مما حيسن التنبيه عليه هاهنا أنه  مساكني هؤالء َ
بـرشي  الكـامل الأنالشـك لكن  ال يكون، هذا . ال  علم ؟ يكون طالب أنحد  هل تريد من كل أ:الناس

 تعـاىل وقد يفـتح اهللا ,شعرية زيد بقرحية عىل تعاىل يفتح اهللا لكن قد .بالركب عند العلامء ثواجلاملحدود يف 
 وقـد يفـتح اهللا ً يتدفق كتابـةالَّ خالد بقلم سيعىل تعاىلنرب، وقد يفتح اهللا ْامل عىل بفصاحة لسان عىل عمرو

 نظمـت إذا الـشاعر أهيـالكـن  .خـري عىل تمنأيف هؤالء  يقال القلوب، يف اهللا بمواعظ تؤثر عبد  عىلتعاىل
ِ، فال تلققصيدة ْ  أن إذا أردت : الـواعظأهيا أنت و لك، هانقحي حتى طالب علم عىل تعرضها أن بعد الإا َهُ

ن مل  فـإ،ر العلـامءبكبا اً، بدءعلمالل طلبة  تسأأنال بعد  عقدية ورشعية إأحكام تتكلم يف  فال،اسالنَّتعظ 
 اخلطيـب، أهيـا  وأنت علم، ليس لك به ض فيامخت اكتب لكن بعلم وال :الكاتب أهياو  .دوهنم  فمنتيرسي
 منهج علمي لـيس جمـرد محـاس وهتيـيج عىل اخلطب مبنية تكون أن ةطي مشاعر الناس رشوأهلبخطب ا

يعـرج  ال تراه يستحق، أمر ال لكن بعض الناس هييج الناس يف مقال، لكل مقام هذا نعم ال يكفي الناس،
  ، من وقتهاألسد جيعل هلا نصيب أن يستحق أمور عىل

 : رية ابن هبقال      
 )١( ك يضيععلي أسهل ما راهوأ*** بحفظه ت ي ما عنأنفسالوقت 
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: نهـام  وذكر ))ٍعَبْرَأ ْنَ عَلَأْسُ يىَّتَح ِةَامَيِقْ الَمْوَ يٍدْبَا عَمَدَق َوالُزَ تَال (( :يقول الصالة والسالم عليهالنبي و 
  )١(.))ُاهَنْفَأ َيامِ فِهِرْمُ عْنَعَ و،ُهَالْبَأ َيامِ فِِهابَبَ شْنَعَو ((
 الـشباب ربـىُ يأن ،هللاوا فمن الظلـم واستغالهلا يف اخلري، ،األوقات استثامر و، طلب العلمعىلحرص فا
 اإلخوة حلال بعض ترثى .عنها منهي أمور ِ فيدخلوا يف،ال يوغلوامباحة وعساهم أ روأم يف أوقاهتمدر ُوهت

 مـن أ الذمـة بـهمـا تـرب عمـل ال حيسن قد لويا ته،أو جيهل مسكني، لكن ؛واحلب واخلري ،جتد فيه الصفاء
 ،أنفـسهما عليهـل القائمون  يسأأن وهذه العينة ظلمهم، هذا من أن والشك شاكلها، وما أحكام الصالة

 . الفـارق ى هم ؟ سرتأم نتاستفاد أ من ن،اآلخري إخوانك إىل  وانظر،ترتيبك إىل الشاب انظر أهيا وأنت
َْأن َّ وعالَّل اهللا جلنسأ  ،بـصريةعلـم و عىلة  السنَّإىلن جيعلهم دعاة ، وأ كل خريإىل املسلمني َبابَ ش يوفق

بـارك يف اجلهـود، ُ يْ أنتعاىلل اهللا  كام نسأ،الداخل واخلارج  مناإلسالم أعداء ورش احلساد،ويكفيهم رش 
 ان يـدفع عنَّـ وأكنـا، يـناماكم مبـاركني أَّجيعلنا وإيـن  وأوأهله، ل الرشكيذ نوأهله، وأ ماإلسال يعز ْنوأ

 ،ليةاعة مرتفعة  والسنَّاإلسالمن جيعل كلمة  وأ،الفجار وكيد األرشار  رش عامةاملسلمني وعن بالد خاصة
 مـا فيـه صـالح إىل نياملـسلم يوفـق شـعوب أن َّ وعـالَّ جل اهللاَسألنكام . والبدعةلكفر ا خيذل كلمة نوأ

 ، ما فيه صالح العباد والـبالدإىلن يوفق حكام املسلمني  وأ،األعامل وصالح ، وصالح اجلوارحالعقائد،
 .الصاحلاته تتم تمنع واحلمد هللا الذي ب،ٌجميبٌقريب  ٌ سميعتعاىله َّنإ

 .نيعمجأله وصحبه  آعىل نبينا حممد وعىل اهللا وسلم وبارك صىلو          
 

، فبتوفيـق اهللا والصالة والسالم عىل خاتم األنبيـاء واملرسـلني م الصاحلات،تاحلمد هللا الذي بحمده ت       
منهجـه مـن سـري الـصحابة الكـرام  ريض اهللا ض كتاب دروس ومواقف دعويـة يمن تبي ومنه تم الفراغ

 .عنهم
ًات واجتنابا للمعايص والسيئات،  للطاعً حياهتم امتثاالِيفr   فإهنم خري من طبق أمر اهللا وأمر رسوله      

 ضمن ألهله الظفر والفوز يف العظيم الذي اإلسالمفهم قد متسكوا ب ،ومنهجهم عرف سريهم وأحق من ت
ً، فكان لزاما عىل كل مسلماآلخرةالدنيا و  العلم، أن حيكموا العلم الرشعي يف أقواهلم  وبخاصة عىل طلبة،ِ
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َّ، خصوصا يف أوقات الفـتن والنـوازل، وذلكـم ألن شـباب اإلسـالم هـم  مجيع ترصفاهتمِ ويف،وأفعاهلم ً
القدوة يف بيوهتم ومساجدهم، ويف أماكن عملهم؛ بل ويف كل مكان حلوا فيه أو ارحتلـوا عنـه، وأوقـات 

ًالفتن والنوازل من أعظم األوقات يف بيان أثر شباب اإلسالم سلبا أو إجيابا عىل جمتمعاهتم ً . 
 .ق اهللا اجلميع وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلموف            
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