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يخ صالح بن ِ
َّ
عبد اهلل ال ُعصيمي
الش ُ
ُ

السَّلم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف..
الحؿد هلل ربـا ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف.
أما بعد ،ففذا هق الدرس الثالث مـ بركامج الدرس الواحد التاسع ،والؽتاب الؿؼروء فقف هوق كتواب
«فرض صؾب العؾم» لؾحافظ أبل بؽر أ ُج ِّري  $تعالك.
وقبؾ الشروع يف إقرائفٓ ،بد مـ ذكر مؼدِّ متقـ اثـتقـ:
ُ
التعريف بالؿصـف؛ وتـتظؿ يف ثَّلثة مؼاصد.
الؿؼدمة األولى:
ُ
الحسقـ بـ طبد اهلل أ ُج ِّري البغداديُ ،يؽـوك
الحافظ
جر كسبه؛ هق
الؽبقر محؿد بـ ُ
ُ
الؿؼصد األولُّ :
بلبل بؽر.
ِ
الؿرتج ُؿقن لف يف تعقوقـ السوـة وٓدتوف طؾوك أقوقال متػاوتوة،
الؿؼصد الثاين :تاريخ مولده؛ اختؾػ
أقدمفا أكف ُولِد يف سـة أرب ٍع وستقـ بعد الؿائتقـ ( ،)462وأحدثفا أكف ُولِد سـة ثؿاكقـ بعد الؿائتقـ (.)483
الؿحرم سـة ستقـ وثَّلثؿائة ( ،)063ولف مـ ال ُع ُؿر ثؿواكقن
الؿؼصد الثالث :تاريخ وفاته؛ ُتق ِّفل  $ب
ا
سـة أو يزيد ،طؾك آختَّلف الؿتؼدم يف مقَّلده ،فرحؿف اهلل رحؿة واسعة.
أيضا.
الؿؼدمة الثاكقة :التعريف
بالؿصـف؛ وتـتظؿ يف ثَّلثة مؼاصد ً
َ
ِ
الؿب َبوت طؾوك الـسوخة
فرض
الؿؼصد األول :تحؼقق عـواكه؛ اسؿ ٰهذا الؽتاب « ُ
صؾب العؾوؿ» ،ففوق ُ
خقر ِ
الخطقة ،وذكر ابـ ٍ
اإل ْشبِقؾل يف فِ ْفرسف كتا ًبا كسبف لم ُج ِّري اسؿف «فضوؾ صؾوب العؾوؿ» ،وأخشوك أن
حر ًفا ،وأن الؿذكقر طـد ابـ ٍ
خقر يف «ففرسف» هق ٰهذا الؽتاب بعقـف.
يؽقن ُم ا
الؿؼصد الثاين :بقان موضوعه؛ مقضقع ٰهذا الؽتاب هق بقان العؾؿ الؿػروض الذي يـبغل أن يجتفود
العبد يف تحصقؾف.
ػ  $تعالك طؾك صريؼة أهوؾ الحوديثُ ،مسوـِدً ا موا
الؿؼصد الثالث :توضقح مـفجه؛ جرى الؿصـِّ ُ
متـقطة تدل طؾك مؼاصده يف الؽتاب ،ومع َجَّللة ٰهوذا الؽتواب إٓ
يذكره فقف مـ الؿرو ايات ،طاقدً ا
تراجؿ ِّ
َ
أكف وقع س ٌ
ؼط يف مقاضع متعددة مـف ،تب ًعا لسقء الـسخة الخطقة التل ك ُِشر طـفا ،وطجوز كاشوره طوـ قوراءة
جؿوَّل
ً
بعض الؽؾؿات ،لؿا اطرتى الـسخة الخطقة مـ رصقبة وتغقر؛ أحالت بعض الحوروف ،وصؿسوت
مـ الؼقل والؽَّلم.
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ِّػ  $تعالك:
الؿ َصـ ُ
قال ُ
تػضؾ طؾقـا بالـِّ َعؿ الؼديؿة وإيادي الجؿقؾة ،حؿد مـ يعؾؿ أن موقٓه الؽوريؿ يحوب
الؿ ِّ
الحؿد هلل ُ
الحؿد ،فؾف الحؿد طؾك الـِّ َعؿ التل ٓ ُتحصك ،وكقػ ُتحصك ،وقد قال ا
جوؾ ذكوره ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ﴾ [إبراهقؿ  ،]02وأسللف الزيادة بػضؾف والؿعقكة طؾك شؽره ،إكوف ذو فضوؾ طظوقؿ ،وصو اؾك اهلل
ُ
رب العالؿقـ ﷺ ،وطؾك آلوف الطقبوقـ
إولقـ ذاك محؿدٌ ،
ورسقل ِّ
طؾك البشقر الـذير السراج الؿـقر س ِّقد ا
وأمفات الؿممـقـ ،رحؿة اهلل طؾقفؿ أجؿعقـ.
وأصحابف الؿـتخبقـ وأزواجفؿ ا
ٍ
بخطبة جعؾ ُمؼدا مفا حؿدَ اهلل گ ،وذكر يف كعت الحؿد ققلوف:
افتتح الؿصـػ  $تعالى كتابف ٰهذا
(الؿتػض ِؾ طؾقـا بالـعؿ الؼديؿة) أي الؿتؼدمة السابؼة ،فنن العبد ٓ يزال ُمؼ اؾبا بقـ أكعوؿ اهلل گ ُموذ كوان
ِّ
كطػة حتك خرج إلك ٰهذه الدكقا ،وققلف( :وإيادي الجؿقؾة) إيادي جؿوع ٍ
أيود ،والؿوراد اوا الػقاضوؾ
والؿحاسـ والـعؿاء التل ُيقلِقفا اهلل گ لؾعبد.

***
أما بعد..
سائَّل سل َل طـ ِ
الع ْؾ ِؿ الذي يجب طؾك الؿسؾؿ طؾؿف والعؿؾ بف ،وٓ يسوعف جفؾوف وٓ يؽوقن بوف
فنن ً
يعؾؿ مـ ذلؽ ما ير ِّغ ُبف يف صؾب العؾؿ الوذي ٓبود لوف مـوف ،خشوقة أن
معذور إذا جفؾف ،فلحب السائؾ أن َ
يطؾب مـ العؾقم ما غقره َأولك بف ،واهلل ولل التقفقؼ.
الجقاب :وباهلل التقفقؼ لؾصقاب مـ الؼقل والعؿؾ:
شوريػ وغقور
فؼقورا،
اطؾؿ -رحؿـا اهلل وإ ِّياك -أكف واجب طؾك كؾ مسؾؿ طاقؾ بوالغ ،غـقوا كوان أو
ٌ
ً
ذكر أو أكبك ،صحقح ،أول ٍ
ٌ
وطؾوؿ موا تع ابودهؿ اهلل
طؾؿ معرفة اهلل سبحاكُف بصػاتف،
شريػ ،حر أو
ُ
مؿؾقكٌ ،
 ۵مـ طبادتف ،وأداء فرائضف ،واجتـاب محارمِف ،وطؾؿ اإلخَّلص هلل  ،۵وطؾؿ ما تع ابودهؿ بوف حتوك
َ
وطؾؿ معرفة  ...يتخذه طدوا ،وطؾؿ معرفة أكػسوفؿ إ اموارة بالسوقء طؾوك  ...اهلل ،...
يؽقن هلل ،... ۵
ُ
بطؾب طؾؿ ما َذ َك ْرت ،فؼد أراد اهلل بف خقرا. ...
ذكر الؿصـِّػ  $تعالك أن تصـقػ ٰهذا الؽتاب وقع جقا ًبا لسمال سوائؾ سولل طوـ (العؾوؿ الوذي
ُ
معوذورا إذا جفؾوف) ،وهوذا دال طؾوك
يؽقن بف
يجب طؾك الؿسؾؿ طؾؿف والعؿؾ بف ،وٓ يسعف جفؾف ،وٓ
ً
حؿد بؼدر مـػعتوف ،فونن آسوتػفام
ُوفقر طؼؾ السائؾ؛ لعـايتف بالسمال طؿا يـػ ُعف ،والسمال إكؿا ُيؿدَ ح و ُي َ
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الش ُ
ُ

طظقؿا ،وهذا السومال
طظقؿا كان السمال
طـ شلء ٓ ُيراد إٓ لؾقصقل إلقف ،فنذا كان الؿراد القصقل إلقف
ً
ً
ٌ
طؾؿف ،والعؿ ِؾ بف ،وٓ يس ُعف جف ُؾوف)؛ أيٓ :
سمال طـ أمر طظقؿ يتع اؾؼ بالعؾؿ (الذي يجب طؾك الؿسؾؿ ُ
ٍ
معذورا إذا جفؾف ،فوالؿرء لوف فسوحة إذا
فسحة وسعة مـ الجفؾ بف ،وتِ ْؾ ُؽؿ الػسحة أكف ٓ يؽقن
يؽقن يف
ً
ذر ،أما إذا لؿ يؽـ لف طذر يف أمره فنكف ٓ فسحة لف ،و َأ ْولك ذلؽ موا ذكوره السوائؾ يف سومالف موـ
كان لف ُط ٌ
العؾؿ الذي يتلكاد طؾك كؾ أحد ،وأحب السائؾ مـ ذلؽ (ما ُير ِّغبف يف صؾب العؾؿ الذي ٓبد لف مـف خشوقة
الس ِقي فقؿا يـبغول أن يجتفود اإلكسوان يف صؾبوف،
أن يطؾب مـ العؾقم ما غقره أولك بف) ،وهذا هق الؼاكقن ا
ا
الؿفؿوات؛ دال
فحؿ ُؾؽ طؾك كػسؽ يف تحصقؾ
ا
تتؼرب إلك اهلل گ بفْ ،
فنن الذي َيؾزمؽ مـ العؾؿ هق ما ا
حصوؾف؛ فنكوف
طؾك حسـ أخذك لؾعؾؿ ،أما الذي يضرب يف العؾؿ خب َط طشوقاء ،وٓ يعورف الغايوة مؿوا ُي ِّ
غقره أولك بآشتغال مـف ،وس ُق ِّـقه الؿصـػ  $تعالك اوذا الؿعـوك
ُيض ِّقع ُط ُؿ َره ،ويـػؼ زمـف فقؿا يؽقن ُ
فقؿا ُيستؼ َبؾ.
وقد أجاب الؿصـػ  $تعالك طـ ٰهذا السمال مق ِّص ًئا طؾك وجوف اإليجواز ،وسو ُقعقد ٰهوذا الؿعـوك
ٍ
شوريػ أو غقور شوريػ،
فؼقرا،
ؼر ًرا فقؿا ُيستؼ َبؾ ،فب اقـ أكف (يجب طؾك كؾ مسؾؿ طاقؾ بالغ غـقا كان أو ً
ُم ا
إهؾِ اقوة
حر أو مؿؾقك ،ذكر أو أكبك ،صوحقح) أي :قوادر ،فونن العؾوؿ والعؿوؾ يتع اؾؼوان بالؼودرة؛ وهول ْ
الؿذكقرة طـد إصقلققـ باسؿ ال اتؽؾقػ.
وقد ذكر  $تعالك ما يجب مـ العؾؿ ،فؼال ( :اأول طؾؿ معرفة اهلل سبحاكف بصػاتف )...إلك آخور موا
يرجع إلىى
الواجب
العؾم
ذكر ،ومجؿقع ما ذكره الؿصـِّػ هـا ،و ُيعقده يف مقضع ُمستؼ َب ٍؾ –بنذن اهلل -أن
ُ
َ
َ
أربعة أصول:
طؾؿؽ باهلل گ.
أو ُلفاُ :
ِ
طؾؿؽ بؿا تع ابدك بف مـ إمر والـفل.
وثاكقفاُ :
طؾؿؽ بؿا ُأمِرت أن تتخذه طدوا ،وهق إبؾقس ويتبعف َمـ دوكف مِـ إطداء.
وثال ُثفاُ :
بـػسؽ إم ِ
ورابعفا :طؾؿؽ ِ
ارة بالسقء.
ُ
ا
ُ
فإذا جؿع اإلكسان يف عؾؿه ٰهذه الؿؼاصد األربعة فؼد حصل الواجب من العؾم عؾقه.
ٌ
أصقل لؿا يجب مـ العؾؿ باطتبار متع اؾ ِؼفا ،وسقليت بقان ٰهذا الؿعـك بؽَّل ٍم أجؾك فقؿوا
وهذه إقسام
يليت مـ كَّلم الؿصـػ ،وهذه الؿعارف العظقؿة هل مـ أشرف ما تع اؾؼ بف طؾؿؽ ،فنن مـ ِ
آكد موا يـبغول
ُ
وقرث الؼؾوب كؿوال التللوف لوف  ۵حبوا
أن تتعؾؿف معرفتؽ باهلل گ ،فنن معرفة اهلل بلسوؿائف وصوػاتف ُي
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الـػوقس ٓ
دائرا يف فؾؽ اإلقبال طؾقفُ ،متخ ِّؾ ًصا موـ التطؾوع إلوك سوقاه ،فونن
َ
وخضق ًطا ،ويجعؾ الؼؾب ً
تتشقف إلك غقر اهلل يف أطؿالِفا إٓ لجفؾفا بخالؼفا ،فنذا تؿ اؽـت يف الؼؾب معرفة اهلل طؾك القجف إتؿ؛ لؿ
ا
يؽـ يف الؼؾب كظر وٓ تقجف إلك غقره گ.
ووراء ٰهذه الؿعرفة معرفة أخرى ،وهل معرفتؽ بـػسؽ إمارة بالسقء ،فنن اإلكسان ُصبِع طؾك كػس
طرف
أ امارة بالسقء ضؾقمة جفقلة ،كؿا قال اهلل  ۵يف كعتف ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [إحزاب  ،]24فؿـ َ
سفؾ طؾقوف ققا ُدهوا ،وموـ جفوؾ حوال
أحقال الـػس ،وما يعرتيفا مـ التؼؾ َبات ،وما تركُـ إلقف وتستبد بف ُ
كػسف وما يعرض لفا فنكف أجدر أٓ يؼدر طؾك إصَّلح كػسوف ،وٕجوؾ ٰهوذا ُط ِّظوؿ بواب إصوَّلح الـػوقس
ِ
ومَّلحظة أحقال الؼؾقب؛ ٕن اإلكسان ٓ سبقؾ لف إلك تؼقيؿ ِ
وإصَّلحفا إٓ بؿعرفة حؼقؼتفوا ،فونن
كػسف
جاهَّل بحؼقؼتفا لؿ يؼدر طؾك سقاستفا.
ً
كان
ِ
ٍ
دستف يف الؿعاصول
فنن الـػس مط ُبقطة طؾك خصال َمـ فؼففا ،قدر طؾك إصَّلحفا ،ومـ جفؾفا ربؿا ا
والذكقب ،ولذلؽ قال اهلل  ۵مبقـًا ِط َظؿ ٰهذه الؿعرفوة ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾[الشؿس].
ووراء هاتقـ الؿعرفتقـ معرفة ثالبة تتعؾؼ بؿعرفة ما تع ابدك اهلل بف مـ إمر والـفول ،فنكـوا لوؿ كُخ َؾوؼ
فؿوَّل ٓ يوم َمر
هؿَّل ،كؿا قوال اهلل گ ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [الؼقاموة  ،]06أيُ :م ً
ُسدى ،ولؿ كُرتك ً
وغقورهؿ ،فَّلبود أن يعورف
الزجاج وأبق العباس ابـ تقؿقة الحػقود
وٓ ُي َـفك كؿا جاء طـ طؾل ،واختاره ا
ُ
العبد ما ُأمِر بف ،وما كُفل طـف مـ طبادة اهلل ،فنكف ٕجؾفا ُخؾِؼ كؿا قال تعوالك ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﴾ [الذاريات .]66
وبؼقت مـ ٰهذه الؿعارف معرفة رابعة وهل معرفة مـ أ َم َرك اهلل گ أن تتخذه طدُ وا ،وهوق الشوقطان،
صح طـ حذيػة ﭬ يف الصحقح أكف كان يسلل الـبل ﷺ طـ ا
الشور
فنن معرفة الشر ُتعقـ طؾك تق ِّققف ،كؿا ا
مخافة أن يؼع فقف ،فؿـ كاكت لف معرفة بلكقاع الشرور ومؽائد إطداء وحبائؾفؿ تق اقاهؿ ،وأطظوؿ هومٓء
يصدا هؿ طـ الفدى.
إطداء هق إبؾقس الذي تق اطد آدم وذريتف بلن يجؾس لفؿ بطرق الخقر ،وأن ُ
ؾحوؼ بوالؽبقر ،والؿتبوقع ُيح َؽوؿ لوف
ويتبع معرفة إبؾقس معرفة مـ دوكف مـ إطوداء؛ ٕن الصوغقر ُي َ
بالتابع إصؾل ،فؽؿا أن اإلكسان يستعقذ يف صَّلتف مـ الدجال ،والؿراد بذلؽ الودجال إكوا إطوقر،
فنكف يـطقي يف استعادتف مـ الدجال إكا آستعاذة مـ كوؾ دجوال دوكوف ،كؿوا ذكور ٰهوذا الؿعـوك أبوق
العباس بـ تقؿقة الحػقد يف «مـفاج السوـة الـبقيوة» ،وابوـ ِسو ْع ِدي يف «مجؿوقع الػقائود» ،فونن اإلكسوان
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يستعقذ مـ الدجال مذ ُب ِعث الـبل ﷺ ،وهذه ُسـقن متطا ِو َلة لؿ يخرج فقفوا الودجال ،ومـػعوة آسوتعاذة
مـف اكدراج آستعاذة مـ كؾ دجال دوهنؿ فقفا ،فنذا قال اإلكسان« :وأطقذ بؽ مـ الدجال» ،فنكوف يودخؾ
يف ذلؽ كؾ دجال دوكف ،وكذلؽ معرفة طداوة إبؾقس لإلكسان يـدرج فقفا معرفة موـ دوكوف موـ إطوداء،
مـ الؽػرة والؿـافؼقـ وأهؾ البدع وأهؾ الػجقر والؿـؽرات.
ومعرفة ٰهذه العداوة ٓ ُيراد اا الؿعرفة ال ّتػصقؾقة ،وإكؿا الؿوراد اوا معرفو ٌة إجؿالقوة ،فونن الؿعرفوة
تػصقَّل ،وهذه قاطدة الشوريعة
ً
التػصقؾقة إ اكؿا ُيحتاج إلقفا يف الخقر ،وأما معرفة الشر فنكف ُيؽتػك بؿعرفتفا
فنن الشريعة ُتػصؾ يف الؿدائح ،و ُت ِ
الؽ ِّؾقة ،ا
جؿؾ يف الؼبائح.
ِّ
السؾبقة.
وتل امؾ ٰهذا يف التػصقؾ يف الصػات الببقتقة هلل واإلجؿال يف الصػات ا
ػصوؾة يف الؼورآن والسوـة ،وإجؿوال
وتلمؾف ً
أيضا يف ذكر إحقال مـ إققال وإفعال الؿحؿوقدة ُم ا
إققال وإفعال الؿذمقمة فقفؿا.
ً
إجؿوآ ،وٓ يحتواج اإلكسوان إلوك معرفوة تػصوقؾقة يف
وكذلؽ الخقر والشر ،فنن معرفة الشر تؽقن
ِ
بولبقاب الشور ،وإكؿوا إمور
الشر؛ ٕن التػصقؾ متققػ طؾك صؾب التؽؾقػ اا ،وٓ تؽؾقوػ بحؿود اهلل
ِ
بلبقاب الخقر.
والـفل متعؾؼ
مبَّل يف ققلف تعالك ﴿ﮛ ﮜ ﴾ [الؿزمؾ  ،]43كان الَّلئؼ بؿريد الـجواة
فنذا ُأمِ ْركا بنقامة الصَّلة ً
أن يتعؾؿ تػاصقؾ اإلقامة الؿطؾقبة ،وأكقاع الصَّلة الؿولمقر اوا شور ًطا موـ القاجوب والـػوؾ ،والعؾؿواء
رحؿفؿ اهلل تعالك قد ب اقـقا ذلؽ ،فذكروا أن الؿؽتقب يف الققم والؾقؾة هق خؿس صؾقات ،ثؿ طؼودوا با ًبوا
هق باب صَّلة التطقع ،وطدا دوا فقف أكقا ًطا كبقرة أوصؾفا ابـ طبد الفادي الصوغقر يف كتواب «الغايوة» إلوك
طشريـ كق ًطا ،ففذا هق الذي ُيط َؾب مـ اإلكسان معرفة تػصقؾف.
وأما معرفة الشر بلن يعرف اإلكسان حبائؾ الؿشركقـ وصرائؼ الؽافريـ يف الصد طـ الديـ؛ ففذا أمر
غقر مطؾقب ،وآشتغال بف مؿا ُيض ِّقع ال ُع ُؿر وققة الـػس ،ولؿا ِ
جفؾ الـاس ٰهوذا إصوؾ َولِ ُعوقا باطتبوار
يتعرفقن فقؿوا يزطؿوقن إخبوار
صبقعتفؿ بؿا ُيسؿك بإخبار ،فرتاهؿ ت اباطقـ ٕكقاع الؼـقات واإلذاطات ا
وطا ّمتفا مـ الشرور ،ومـفؿ مـ يتؿادى بف إمر حتك ُي ِ
ػرغ مـ ققتف ووقتف يف قراءة مؽائد الؽوافريـ ،وموا
يؽقدوكف لؾؿسؾؿقـ ،وهذه الؿعرفة التػصقؾقة لقست ٓزمة ،وإ ّكؿا يشتغؾ اا بؼدر الحاجة َموـ بقوده ِأز اموة
طؾؿا مطؾق ًبا يشوتغؾ بوف الـواس جؿق ًعوا حتوك آحواد
شرهؿ ،وأما جعؾ ذلؽ ً
الحؽؿ لقدرأ طـ الؿسؾؿقـ ا
الؿتع ِّؾؿقـ وصغار الؿسؾؿقـ؛ ففذا أمر ضار يصد الـاس طـ معرفة الخقر.
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ترتسوؿف الؿودارس الػؽريوة
وهذا هق الذي آل إلقف إمر ،فتجد أحدهؿ يعرف مؿا يسؿك بالبؼافة ما ا
جاهَّل فقفا.
ً
الؽافرة مـ الشققطقة والرأسؿال اقة والعؾؿاكقة والؾقاالقة ،وإذا سللتف يف ديـ اهلل گ وجدتف
الؿؼتدى بف هوق الَّلهوج اوذه
الؿصدا رون ،فقؽقن ُ
وط ُظؿ إمر حتك صار همٓء يف بعض البَّلد هؿ ُ
إحقال تحت دطقة أكف لف ِخ ْب َر ًة بؿا طؾقف الـاس ،ومعرفة بؿؽايد إطوداء ،وهوذا طؾوؿ ٕكبور الخؾوؼ ٓ
أيضا فؼط.
يـػع ،وإكؿا يـػع لؿـ بقده ِأز امة الحؽؿ باطتبار الحاجة ً
أما طؿقم الخؾؼ فَّل يـبغل لفؿ أن ُيػرغقا وسعفؿ يف مبؾ هذا ،فنكف يصدهؿ طوـ معرفوة التػصوقؾ يف
ِ
الؿ ْر ُذو َلوة موـ موذاهب
الخقر ،فقجفؾ اإلكسان ما ُأمر بف مـ الخقر مع إصَّلع واسع طؾك ٰهوذه الؿوذاهب َ
الؽافريـ ومؽائد الؿـافؼقـ ،و ُدطاة أهؾ البدطة والضَّلل.
ومـ اقتصرت معرفتف اؿ طؾك الققائع الؽقكقة ،وقع يف حبائؾفؿ ،أما مـ ِ
جفؾ أحقالفؿ الشقطاكقة مع
معرفتف بحؽؿ اهلل فقفؿ فنكف يؽقن يف مـ ًلى مـفؿ ،وهذا هق القاقوع موـ قِ َبوؾ جؿاطوة مـسوقبقـ إلوك ٰهوذه
الطريؼة ،فنكف آل أمرهؿ إلك آلتؼاء يف مـتصػ الطريؼ مع الؽػورة والؿـوافؼقـ و ُدطواة البدطوة والضوَّلل
دطاوى فارغة ،لؼاء الحاضرات ،وتعايش الـاس ،وأشباه ٰهذه الؽؾؿوات التول تحتؿوؾ
والؿـؽرات تحت ً
وباصَّل ،لؽـ الغالب طؾك الـاس إجراؤها طؾك الباصؾ ،فنذا طرف اإلكسان حؽؿ اهلل گ كان ِحصوـًا
ً
حؼا
لف مـ القققع يف حبائِ ِؾ أولئؽ ،أما الذي يعرف صرائؼ أولئؽ ثؿ يجري معفؿ طؾك السقاسوة ،ويظوـ أكوف
ُيػؾِح معفؿ بذلؽ فنكف ٓ ُيػؾِح أبدً ا ،فنن الحؼ ٓ يؼبؾ الباصؾ ،وٓ يؾتؼل الحوؼ والباصوؾ أبودً ا ،وكؿوا أن
الؿاء الصايف إذا ج ِعؾ فقف تراب كدا ره وغقره فؽذلؽ الصراط الؿستؼقؿ إذا ُأ ِ
دخؾت طؾقوف شولء موـ ٰهوذه
ا
ٌ
ُ
دطقى ،فنهنا ُتؽدِّ ر طؾك صاحبفا و ُت ِ
خرجف مـ حؼقؼة أهؾف طؾك الحؼقؼوة ،وهوذا يبو ِّقـ
الطرائؼ تحت أيً :
لؽ ِطظؿ الخطب يف جفؾ الـاس بؿا يـبغل طؾقفؿ مـ العؾؿ وتضققع ٍ
كبقر موـفؿ أوقوا ؿ فقؿوا ٓ يوـػعفؿ
أبدً ا.

***
باب من فؼفه اهلل يف الدين
أكبلكا أبق مسؾؿ إبراهقؿ بـ طبد اهلل الؽِ ِّشل ،قال :أكبلكوا سوؾقؿان بوـ داود ا
الشوا َذكُقكِل ،قوال :أخاكوا
الؿس اق ِ
ب طـ أبول هريورة ﭬ قوال :قوال
طبدالقاحد بـ زياد ،قال حدا ثـا معؿر طـ الزهري طـ سعقد بـ ُ
خقرا ُيػؼه يف الدين».
رسقل اهلل ﷺ« :من يرد اهلل به ً
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ِ
الػريابل ،قال :حدا ثـا محؿد بـ مسعقد الؿص ِ
حدا ثـا أبق ٍ
قصل ،قال :حدا ثـا طؾول
بؽر
َ ِّ
جعػر بـ محؿد َ
ُ
الزهري طـ ُحؿقد بوـ طبود
يقكس طـ ُ
بـ ُحسقـ بـ َشؼقؼ ،قال :أخاكا طبد اهلل بـ الؿبارك ،قال :أخاكا ٌ
خقرا ُيػؼه يف الدين».
حؿـ ،قال :سؿعت معاوية بـ أبل سػقان يخطب يؼقل« :من ُيرد اهلل به ً
الر ٰ
ا
حدا ثـا أبق محؿد يحقك بـ محؿد بـ صاطد ،قال :حودا ثـا محؿود بوـ ُزكبوقر الؿؽول ،قوال :حودثـل
إسؿاطقؾ بـ جعػر ،قال :أخاين طبد اهلل بـ سعقد بـ أبل هـد طـ أبقف طوـ ابوـ طبواس ﭭ قوال :قوال
خقرا ُيػ ِّؼف يف الدِّ يـ».
رسقل اهلل ﷺ« :مـ ُيرد اهلل بف ً
طؼد الؿصـِّػ  $تعالك ترجؿة أولك يف ٰهذا الؽتاب هول (بواب موـ ف اؼفوف اهلل يف الودِّ يـ) ،أي :موا
ِ
الباب ،ففق ُيريودُ أن يبوقـ فضوؾ الػ ْؼو َف يف الوديـ ،وقود أورد
جزاؤه؟ كؿا تدل طؾقف إحاديث القاردة يف
ٍ
َ
ثَّلثة مـ الصحابة:
خقرا ُيػ ِّؼف يف الدِّ يـ» ،مرويا طـ
الؿصـػ  $تعالك
حديث« :مـ ُيرد اهلل بف ً
ِ
أخرجف أبق يعؾك الؿقصوؾل يف « ُمسوـَده»
فالحديث إول مـ رواية أبل هريرة ﭬ ،وهذا الحديث َ
حؿـ طوـ
الور ٰ
وغقره ،وإسـاده ضعقػ ،والؿعروف مـ حديث الزهري إكؿا هق روايتف طـ ُحؿقد بـ طبود ا
ُ
ُمعاوية ،وأما ٰهذه الرواية فنهنا غ َؾط ،وقد أخطل يف ذلؽ جؿاطة موـ البصوريقـ ،كؿوا ذكوره الودارقطـل يف

كتاب «العؾؾ» ،فحديث أبل هريرة شبف ٓ شلءَ ،و ِهؿ فقف بعض الرواة ،فغؾطوقا طؾوك الزهوري وجعؾوقه
حؿـ طـ معاوية.
الر ٰ
يرويف طـ سعقد بـ الؿس اقب طـ أبل هريرة ،وإكؿا يرويف الزهري طـ ُحؿقد بـ طبد ا
الزهري
وهق الحديث الباين الذي أسـده الؿصـػ ،وهق يف «الصحقحقـ» مـ ٰهذا القجف مـ حديث ُ
حؿـ طـ معاوية.
الر ٰ
طـ ُحؿقد بـ طبد ا
وأما الحديث البالث ففق مـ رواية ابـ طباس ﭭ ،وقد أخرجوف الرتموذي  $تعوالك وغقوره موـ
حديث إسؿاطقؾ بـ جعػر ،قال :أخاين طبد اهلل بـ سعقد بـ أبل هـد طـ أبقوف طوـ طبود اهلل بوـ طبواس،
وصححف الرتمذي ،وهق إسـا ٌد صحقح غريب ،وطبد اهلل بـ سعقد ثؼة يروي اذا اإلسـاد أحاديوث قؾقؾوة،
ا
الرقائؼ» ،قال حدا ثـا الؿؽل بـ إبراهقؿ ،قوال
مـ أشفرها ما أخرجف البخاري  $تعالك يف صدر كتاب « ّ
أخاكا طبد اهلل بـ سعقد بـ أبل هـد طـ أبقف طـ ابـ طباس ﭭ أن الـبل ﷺ قال« :كعؿتان مغبون فقفؿىا
كثقر من الـاس الصحة والػراغ».
والحاصؾ أن ٰهذا الحديث طـ الـبل ﷺ ُروي هاهـا طـ ثَّلثة صحابة:
خرج يف «الصحقحقـ».
فلما حديث معاوية ففق صحقح ُم ا
خرجف الشقخان ،وإكؿا رواه الرتمذي وغقره.
وأما حديث ابـ طباس ففق كذلؽ صحقح ولؿ ُي ِّ
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وأما حديث أبق هريرة ففق غ َؾ ٌط وٓ يصح ،و ُيروى ٰهذا الحديث مـ روايوة طبود اهلل بوـ مسوعقد وٓ
أيضا.
يصح ً
خقرا ُيػ ِّؼف يف الديـ» ،فقف بقان أن مـ طَّلمات إرادة اهلل العبد بوالخقر أن
وققلف ﷺ فقف« :مـ ُيرد اهلل بف ً
الػفؿ ،والدين هو ما ُأوحي إلى الـبي ﷺ ،والذي ُأوحول إلقوف ﷺ هوق الؼورآن
ُيػ ِّؼفف يف الديـ ،والػؼه هق
ُ
خقرا ُيػ ِّؼف يف الديـ» ،أي ُيػ ِّؼفف يف الؽتواب والسوـة ،ولفوذا فونن
والسـة ،فقؽقن ققلف ﷺ« :مـ ُيرد اهلل بف ً
أصؾ العؾؿ هق الؽتاب والسـة ،وما طدا ذلؽ مـ العؾقم ،ففل إما آٓت لػفؿفا ،وهل الضوالة الؿطؾقبوة،
أو أجـبقة طـفؿا ،وهل الضارة الؿغؾقبة ،كؿا قالف ابـ حجر  $تعالك يف «فتح الباري».
والػؼف ها هـا ٓ ُيراد بف مجرد الػفؿ الذي هق اإلدراك ،وإكؿا ُيراد بف الػفؿ الذي يصحبف طؿؾ.
ولفذا قؾـا :إن الػؼه شر ًعا هو إدراك خطاب الشرع مع العؿل به ،وقد كؼؾ ابوـ الؼوقؿ  $تعوالك يف
«مػتاح دار السعادة» إجؿاع السؾػ طؾك أن اسؿ الػؼف ٓ يؼع إٓ باجتؿاع العؾوؿ والعؿوؾ ،فقؽوقن ققلوف
خقرا ُيػ ِّؼف يف الديـ» ،أي يقف ِّؼف لؾعؾؿ والعؿؾ بؿا جاء بف الـبل ﷺ.
ﷺ« :مـ ُيرد اهلل بف ً

***
أخاكا أبق طبد اهلل أحؿد بـ الحسـ بـ طبد الج ابار الصقيف ،قال :حدا ثـا محؿد بـ ب اؽار ،قال :حودا ثـا
ٍ
حؿـ بـ َح ْر َم َؾ َة ،قال :حدا ثـل سعقد بـ الؿسو اقب ،أكوف قوال« :إن موـ أفضوؾ
الر ٰ
ط اطاف بـ خالد طـ طبد ا
العبادة التػؼف يف ديـ اهلل ،والتػؽر يف خؾؼ اهلل».
ٍ
حسـ طـ سعقد بـ الؿس اقب التابعل الؽبقور ،أكوف قوال« :إن موـ
أسـد الؿصـِّػ  $تعالك هـا بسـد
تضؿـف الدِّ يـ ،فؿـ أفضؾ العبادات الػؼوف يف ديوـ
أفضؾ العبادة التػؼف يف ديـ اهلل» ،أي العؾؿ والعؿؾ بؿا ا
وجؿفقر أهؾ العؾؿ طؾك أن أفضؾ الـاقافؾ بعد الػورائض هوق صؾوب العؾوؿ ،وموـ
ً
اهلل گ طؾ ًؿا
وطؿَّلُ ،

ِ
كظورا
بؿوره ،فؾوقس هوق ً
جؿؾة العبادة الػاضؾة التػؽر يف خؾؼ اهلل ،والؿرا ُد بال اتػؽر ما يقصؾ إلك القؼقـ و ُي ُ
ٌ
استدٓل اا طؾك طظقؿ تدبقر اهلل گ وخ ْؾ ِؼف.
إلك الصقرة الظاهرة مـ الؿخؾققات ،وإ اكؿا

***
الؿور َو ِزي،
حدا ثـا أبق بؽر طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد الحؿقد القاسطل ،قال :حدا ثـا ُزهقور بوـ محؿود
ْ
قال :أخاكا هارون الؿعروف ،قال :حدا ثـا وكقع طـ مقسك بـ طُبقدَ ة ،طـ محؿد بـ كعب ال ُؼ َرضِل ،قال:
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وزهده يف الدكقا ،وبصره طققبفِ ،
أوتقف ّـ؛ فؼد أويت خقورا الودكقا
فؿـف
خقرا ف اؼفف يف الديـ ،ا
ُ
ا
«إذا أراد اهلل بعبد ً
وأخرة».
أثرا آخر يف ٰهذا الؿعـك ،رواه بنسـاد ضعقػ طـ محؿد بـ كعب ال ُؼرضِول،
ذكر الؿصـػ  $تعالك ً
وزهوده يف
خقرا ف اؼفف يف الديـ» ،وهذه الجؿؾة تؼدا مت يف الحوديث الؿرفوقع « ،ا
أكف قال« :إذا أراد اهلل بعبد ً
متضؿ ٌـ لوبعض
وبصره طقق َبف» أي طققب كػسف« ،فؿـ أوتقفـ فؼد أويت خقر الدكقا وأخرة» ،وهذا
الدكقا ا
ِّ
معاين الؿعارف الؿتؼدمة التل ذكرها الؿصـػ مؿا يـبغل أن يشتغؾ بف صالب العؾؿ.

***
الحسقـ :فنن قال قائؾ :كقػ صػة مـ ُيػ ِّؼف اهلل  ۵يف ديـف ،حتك يؽقن مؿـ أراد اهلل
قال محؿد بـ ُ
خقرا؟
تعالك بف ً

ِ
يتؼورب اوا إلوك اهلل ،۵
ققؾ :هق الؿسؾؿ الذي قد طؾؿ أن اهلل  ۵قد تع ابده بعبادات أوجب طؾقف ا

ب العؾؿ لق ْػؼف ما تع ابده اهلل  ۵بوف،...
كؿا أمره اا ٓ كؿا يريده هق؛ ولؽ ْـ ما أوجب اهلل طؾؿف طؾقف ،ف َط َؾ َ
وطؾؿ ٓ يسعف جفؾ وٓ ُي َ
الزكواة وموا يجوب
عذر بف ،وذلؽ
العؾؿ  ...يجب  ...طؾقفا  ...طؾقف فقفا ،ومبؾ ا
ُ
ٌ
الحج متك يجب وموا أوجوب اهلل ۵
يجب هلل  ۵طؾقف فقف ،ومبؾ
هلل  ۵طؾقف فقفا ،ومبؾ الصقام ما
ِّ
ُ
يحورم،
طؾقف فقف ،وطؾؿ الجفاد متك
ُ
يجب ،وإذا وجب ما هلل طؾقف فقف ،وطؾؿ الؿؽاسب وما يحؾ مـفا وموا ُ
لقلخذ الحَّلل بػؼف وطؾؿ ،ويرتك الحرام ٍ
َ
بػؼف وطؾؿ ،وطؾؿ الـػؼوات القاجبوات طؾقوف وغقور القاجبوات،
وطؾؿ ّبر القالديـ ،وطؾؿ صؾة إرحام ،والـفل طـ قطعفا ،وطؾؿ إمر بالؿعروف والـفل طوـ الؿـؽور،
وطؾؿ الـؽاح إذا أراده حتك ُي ِ
جر َي كؽاحف ِبػؼف ،وطؾؿ معاشرة الزوجة وما أوجب اهلل  ۵لفا طؾقوف موـ
الحؼ ومؿا وجب لف طؾقفا مـ الحؼ ،حتك ُيجري ذلؽ كؾف بػؼف وطؾؿ قد تؼدا م.
حورم اهلل
ثؿ طؾؿ أداب ومحادثة اإلخقان ومجاورة الجقران ،ثؿ طؾوؿ حػوظ جوقاره طوـ كوؾ موا ا
الؽريؿ ،ثؿ طؾؿ الؾباس ومؿا هق مباح لؾرجال ومحظقر طؾك الـساء ،وموا هوق مبواح لؾـسواء ،ومحظوقر
والحؾِل ،ثؿ طؾؿ الؿلكقل والؿشروب ،إذ يف الؿلكقل مباح وغقور مبواح ،ويف
طؾك الرجال ،ومبؾف ال ِّطقب ُ
الؿشروب مباح وغقر مباح ،ثؿ طؾؿ كقػ الشؽر هلل  ۵بؿا ْأو َلك مـ كعؿف ،ثوؿ صؾوب الػؼوف ،ثوؿ طؾوؿ
كقػ التقبة مؿـ أذكب ذك ًبا ،فؿا هق القاجب طؾقف هلل  ،۵وكقوػ التقبوة موـ الوذكقب التول بقـوف وبوقـ
الؿخؾقققـ.

تطريز فرضِ طلب العلم

00

ُ
يطقل شرحف فؿـ و افؼف اهلل  ۵لطؾوب طؾوؿ موا ذكورت ،لقعبود اهلل يف
الحسقـٰ :هذا
قال محؿد بـ ُ
ِ
مؿا يطقل بف الؽتاب ،ف َع َبد اهلل  ۵فقف بػؼف وطؾوؿ ففوق مؿوـ أراد
ومؿا لؿ أذكر ّ
كركا لف ،ا
جؿقع ما تؼدا م ذ ُ
ِ
َ
ا
ول اهلل ،۵
اهلل الؽريؿ بف ً
خقرا ،إذ لؿ يرتكف يف ال َجفؾ ،واطؾؿ أن َم ْـ ط َبدَ اهلل  ۵بػؼف وطؾوؿ كوال مراض َ
ويـػع كػسف يف الدكقا وأخرة ... ،وإ ّكفؿا  ...وذلؽ الذي ذكرتوف لوؽ هوق العبوادة هلل ،۵
و ُيؿقط الش َبف
ُ
ٰهذا ً
طؾؿ قود تؼودا م ،وقود
أوٓ ،ثؿ صقام  ...وققام الؾقؾ والجفاد والحج ا
والصدقة الؽبقرة  ،...وف اؼفف ٌ ...
فصؾتف لؽ ،وأكا أذكره ل ُقر َغوب يف صؾوب العؾوؿ  ،...اهلل  ۵طبواده  ...مـوؽ،
ُيدركف  ...فؾقدلؽ طؾك ما ا
واهلل الؿق ِّفؼ لذلؽ.
ً
سومآ هوق يف ققلوف( :فونن
بعد أن ب اقـ الؿصـِّػ  $تعالك ما تؼدا م مـ فضقؾة الػؼف يف الدِّ يـ ،أورد
ِ
خقرا؟) ،ثوؿ قوال( :ققوؾ
قال قائؾ :كقػ ص َػة مـ ُيػ ِّؼف اهلل  ۵يف ديـف حتك يؽقن مؿـ أراد اهلل تعالك بف ً
ٍ
ِ
يتؼرب اا إلك اهلل ،كؿا أموره اوا،
هق الؿسؾؿ الذي قد طؾ َؿ أن اهلل  ۵قد تع ابده بعبادات أوجب طؾقف أن ا
اهلل طؾؿف طؾقف).
ٓ كؿا يريد هق ،ولؽـ ما أوجب ُ
والؿؼصقد ا
ؼر َب إلك اهلل گ ،كؿا أمره اهلل  ۵بوفٓ ،
أن
َ
الحؼقؼ اذا الـعت هق مـ َص َؾ َ
الؿ ِّ
ب العؾؿ ُ
كؿا ُيريده العبد ،ا
فنن إرادة العبد تجري مع هقى كػسف ،وأ اما جرياكف مع أمر اهلل  ۵ففول حؼقؼو ُة تؼربِوف،
ولذلؽ ا
فنن الؿرء يحضر مـ الدروس ويؼرأ مـ الؽتب ما يؼربف إلك اهلل گ ،وما يـبغل أن يتع ابد اهلل ۵
بف مـ العؾؿ الذي ٓ يس ُعف جفؾف ،وٓ ُي َ
عذر برتكِف.
وحصو ُر ٰهوذه إفوراد
ػ  $تعالك أكقا ًطا مـ ٰهذا العؾؿ ،فذكر أفورا ًدا كبقورة مـوف،
وقد طدا د الؿصـِّ ُ
ْ
ِّ
متعذر ،كؿا ذكره ابـ الؼقؿ  $تعالك يف كتاب «مػتاح دار السعادة» ٓختَّلف الـاس يف الحامؾ طؾك موا
يجب مـ العؾؿ ،وٕبل طبد اهلل ابـ الؼقؿ  $تعالك يف ٰهذه الؿسللة الؿ ِ
ِ
مػتواح دار
عضؾة كَّل ٌم حس ٌـ يف «
ُ
السعادة» ،فنكف َر ّد العؾؿ القاجب إلك ثَّلثة أصقل:
ا
ِ
تػرع مـفا.
الس ّتة ،وما يرجع إلقفا وما ا
أحدُ ها :ما يتع اؾؼ بآطتؼاد ،وج َؿا ُطف أصقل اإليؿان ِّ
وثاكقفا :ما يتعؾؼ بالػعؾ ،وجؿاطف شرائع اإلسَّلم الظواهرة؛ كالطفوارة والصوَّلة والصوقم والحوج
والزكاة.
وثالثفا :ما يتعؾؼ بال اتركِ ،
ات َ
س الؿوذكقرة يف ققلوف تعوالك ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
وج َؿا ُطف
الؿحر َم ُ
الخ ْؿ ُ
ا
ْ
الؿحر َمات.
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ [إطراف  ،]00أية ،وما اتصؾ اذه
ا
وسبؼ بقان مـ اكطقى طؾقف ققلف يف مقاضع طدة مـ شرح «ثَّلثة إصقل» وإمالل طؾك شوروحفا،
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يخ صالح بن ِ
َّ
عبد اهلل ال ُعصيمي
الش ُ
ُ

فؿـ أراد أن يستقيفَ الؽَّلم فنكف يرجع إلك ذلؽ الؿقضع ،والؿؼصقد ا
أن اإلكسان يـبغل أن يشتغؾ بوالعؾؿ
ِ
سؿك بالعؾؿ القاجب ،وهذا القاجب ُيشار إلقف بلص ِؾ الدِّ يـ؛ ٕن أصؾ الدِّ يـ هق الوذي
مؿا ُي ا
الؿتل ِّكد طؾقف ا
ٓ ُي َ
حؿـ بوـ حسوـ يف جوقاب لوف ،كؼؾوف
الر ٰ
عذ ُر العبد بالجف ِؾ فقف ،كؿا ذكره الشقخ طبد الؾطقػ بـ طبد ا
تؾؿقذه سؾقؿان بـ سحؿان ،فلصؾ الدِّ يـ -كؿا ذكر -هق ما ٓ يسع العبد جفؾف ،فَّل يسع العبد أن يجفوؾ
ما يتل ّكد طؾقف مـ العؾؿ مؿا يرجع إلك إصقل البَّلثة ،وسقذكر الؿصوـِّػ فقؿوا ُيسوتؼبؾ ضواب ًطا حسوـًا،
ُيؿ اقز بف ما يجب مـ العؾؿ طؾك العبد.

أن مـ حصؾ ٰهذه العؾقم فعبد اهلل گ ٍ
ثؿ ذكر الؿصـِّػ يف خاتؿة كَّلمف ا
بػؼف وطؾؿ كوال مراضول اهلل
ا
َ

 ۵،وأماط الشبف وكػك طـ كػسف يف الدكقا وأخرة ،فؿـ فضقؾة الػؼف يف الودِّ يـ كقوؾ رضوا اهلل گ؛ ٕن
اهلل ُ ۵يريد بؿـ وف اؼف إلك ذلؽ الخقر ،ومـ حاز الخقر فؼد كال رضا اهلل گ.
الشبف ،ا
أيضا إماصة ُ
ؿفود
ويحصؾ لف بف ً
يدفع الش َبف الوقاردة طؾوك العبود ،كؿوا أن الجفوؾ ُي ِّ
فنن العؾؿ ُ
الشرك ،وهل ما ا
وأو ُل فتـة وقعت مـ قِ َبؾ ِّ
حؾ بؼق ِم كوقح؛ إكؿوا كوان
الطريؼ إلك الؼؾب حتك تتؿ اؽـ مـف ،ا
سببفا ذهاب العؾؿ ،فن اكفؿ ا ّتخذوا الصالحقـ (لؿا ك ُِسل العؾؿ) ،ويف ٍ
لػظ (لؿا ك ُِسخ العؾؿ) ،كؿا جاء ذلوؽ
يف حديث ابـ طباس يف كتاب التػسقر مـ «صحقح البخاري» ،فؾؿوا ذهوب العؾوؿ تؿ اؽـوت ُشوبفة الػتـوة
امٓء يف ُص َقرهؿ؛ حتك طبدهؿ الـاس مـ دون اهلل گ.
ويف خا الرجؾ الذي ِ
يعر ُض لؾدا ّجال ف ُقخا أكف الدجال الوذي أخوا طـوف الـبول ﷺ ،والحوديث يف
فنن ذلؽ الرجؾ مع ما رأى موـ أ َموارات الودا ّجال العظقؿوة ،ا
الصحقح دلقؾ طؾك اكتػاع العبد بالعؾؿ ،ا
وأن
ا
ا
قل مـ تؾؽ الػتـة ،والقاقل لف هوق العؾوؿ ،فنكوف
ال ّ
دجال يؼتؾف ويشؼف كصػقـ ،ثؿ ُيحققف بعد ذلؽ ،إٓ أكف ُو َ
قال :أكت الدجال الذي أخا طـؽ رسقل اهلل ﷺ ،فبعؾؿوف بـعو ِ
ت الودجال وصوػتف اقول لوف أن يؽوقن يف
ْ
ّ
حصـ مـ ُ
الش َبف.
ُ
قديؿا وحدي ًبا إكؿا يؿ ِّق ُزها أهؾ العؾوؿ ،ولوقس الؿبؼػوقن ،فوالػؽر ٓ ُيود َفع بوالػؽر،
والشبف العظقؿة ً

وإكؿا ُيد َفع الػؽر بالعؾؿ؛ ٕن مدافعة الػؽر بالػؽر تجر إلك القققع يف حبائؾِف ،ولؿ يتؿؽـ مـ صد ما ا
حؾ

بإمة مـ ُشبفة يف العصقر الؼديؿة والحديبة إٓ العؾؿاء ،واطتا ٰهذا يف الزمـ الؿاضل قري ًبا ،فنن طؾؿواء
ٰهذه البَّلد صـاػقا يف كؼد الشققطقة ،وكؼد الؼقمقوة كت ًبوا متعوددة ،وأموا الؿبؼػوقن فونهنؿ أ الػوقا «اشورتاكقة
اإلسَّلم» و«اشرتاكقة أبل ذر الغػاري»؛ ٕهنؿ اس َت ْح َؾقا تؾؽ إفؽوار ،وأرادوا أن ُيمسوؾؿقها كؿوا ُيؼوال،
ـسب إلك العؾؿ والديـ ،وهق يـتظؿ يف صػقف الودطقة الشوققطقة
فـسبقها إلك اإلسَّلم ،وصار هـاك مـ ُي َ
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أو صػقف الدطقة الؼقمقة ،فَّل يتؿ اؽـ مـ دفع ُ
الش َب ِف إٓ العالؿ ،كؿا ذكر ابـ الؼقؿ  $تعوالك يف كعتوف يف
كتاب «مػتاح دار السعادة» إذ قال« :وأما العالؿ فنكف إذا وفد طؾقف طسؽر الش ُبفات ر ادها خائب ًة خاسرة».
الشبف فنن تؾؽ ُ
فالعالؿ الؿتؿؽـ مفؿا تؽاثرت ُ
سبقَّل إلوك قؾبوف ،وأموا موـ لوؿ ترسوخ
الشبف ٓ تجد ً
طؾؿف فتجده الققم طؾك ٍ
ديـ ،وغدً ا طؾك ديـ آخر ،وهق يز ُطؿ أن حالوف القوقم ٓ ُتـواقض
يؽؿؾ ُ
قدمف ،ولؿ ُ
حالف أمس؛ ٕن ٰهذا تغق ٌر باطتبار أحقال الـاس ،وما استجدا مـ وضع الؼقم ،فؾؽؾ حال لبقسفا ،وصودق
باطتبار مَّلحظة أهؾ الدكقا ،وأما باطتبار مَّلحظة حؽؿ الشريعة فنن حؽؿ الشريعة ٓ يتغقر أبودً ا ،والودِّ يـ
يشرف العؾؿ ويع ُظؿ فضو ُؾف يف أزمـوة الػوتـ؛ ٕن العبود
الذي مات طؾقف أبق الؼاسؿ ﷺ دي ٌـ واحد ،وإ ّكؿا ُ
يحتاج إلقف لئَّل يـتظؿ يف صػقفِفا ،كؿا سقذكره الؿصـػ  $تعالك يف كَّلموف ،وأكوت لوـ تـودفع طـوؽ
ٍ
ٍ
بعؾؿ ٍ
تؾؽ الشبف أبدً ا اإٓ ٍ
طظقؿوا؛
صحقحا وتعؾؼؽ باهلل
صراط مستؼقؿ ،فنذا كان طؾؿؽ
وقؾب طؾك
ققيؿ
ً
ً
الصؾة باهلل گ؛ فنن الؿرء ُطرض ٌة لؾػوتـ ،وقاكوا
مشقشا ،وقؾبؽ ضعقػ ِّ
فنكؽ تـجق ،وأما إذا كان طؾؿؽ ا
اهلل وإياكؿ شرورها.

***
الحؿال ،ويؼوال:
حدا ثـا أبق جعػر محؿد بـ أحؿد بـ بديـا( )1الدا اقاق ،قال :حدا ثـا هارون بـ طبد اهلل
ا
البزاز ،قال :حدا ثـا يزيد بـ هارون ،قال :أخاكا يزيد بـ طقاض ،طـ صػقان بـ ُسوؾقؿ طوـ سوؾقؿان بوـ
ا
أفضل من ٍ
فؼه يف ٍ
َ
ديىن ،ولػؼقى ٌه أشىد
يسار طـ أبل هريرة ﭬ طـ الـبل ﷺ قال« :ما ُعبِد اهلل  ۵بشيء
عؾى الشقطان من ألف عابد ،ولؽل شيء عؿاد ،وعؿاد الدين الػؼه».
ذكر الؿصـػ  $تعالك يف ٰهذا الباب حدي ًبا آخر ،وهق حديث أبق هريرة مرفق ًطا« :ما ُطبِد اهلل ۵
بشلء أفضؾ مـ فؼف يف ٍ
ديـ» ،الحديث أخرجف الدار قطـل يف «الســ» ،وإسـاده ضوعقػ ،ومعـوك ققلوف:
«ما ُطبِد اهلل  ۵بشلء أفضؾ مـ ٍ
فؼف يف ديـ» ،يحتؿؾ معـققـ اثـقـ ،كؿا ذكره ابوـ الؼوقؿ يف «مػتواح دار
السعادة»:
أحدهؿا :أن أطظؿ العبادة هل الػؼف يف الدِّ يـ ،أي :صؾب العؾؿ.
وثاكقفؿا :أن أطظؿ العبادة ما يؽقن مـفا واق ًعا طـ ٍ
طؾؿ.
ٌ
محتؿؾ لؾؿعـققـ م ًعا ،وققلف بعده «ولػؼقف أشد طؾك الشوقطان موـ ألوػ طابود» ،وإن لوؿ
والحديث
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1قال الشقخ :أضـفا ( :بـ ديـار) ،راجعقها.
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طالؿ بحؽوؿ اهلل ،وطوالؿ بؿوا
يصح فنن معـاه صحقح ،فنن الػؼقف أشد طؾك الشقطان مـ ال ُع اباد؛ ٕن الػؼقف ٌ
تـدفع بف الشقاصقـ بخَّلف ال ُع اباد ،ا
فنن الشقاصقـ تتَّلطب اؿ كؿا ُرويت يف ذلؽ أحاديث وآثوار ،وققلوف:
«ولؽؾ شلء طؿاد» ،العؿاد :هو ما يؼوم به األمر« ،وطؿاد الديـ الػؼف» أي أن إمر الذي يؼقم بوف الوديـ
رؤوسوا ُج افوآ،
هق الػؼف ،وهذا حؼ ،فنن الديـ يبؼك ما بؼل العؾؿ بف ،فنذا ذهب العؾؿ بوف ا اتخوذ الـواس
ً
فسئِؾقا فلف َت ْقا فضؾقا وأضؾقا كؿا سقليت يف حديث طبد اهلل بـ طؿرو يف الصحقح.
ُ

***
أخاكا أبق محؿد جعػر بـ أحؿد بـ طاصؿ الدِّ مشؼل ،قوال حودا ثـا هشوام بوـ خوادم إزرق ،قوال:
حدا ثـا القلقد بـ مسؾؿ طـ أبل سعد روح بـ جـاح ،طـ مجاهد ،طـ ابوـ طبواس ،طوـ الـبول ﷺ ،قوال:
ألف ع ٍ
«فؼقه واحد أشد عؾى الشقطان من ِ
ابد».
أخاكا أبق الؼاسؿ إبراهقؿ بـ الفقبؿل الـاقد ،قال :حودا ثـا داود بوـ ُرشوقد ،قوال :حودا ثـا القلقود بوـ
مسؾؿ ،طـ أبل س َعد َروح بـ َجـَاح طـ مجاهد ،قال :بقـا كحـ وأصحاب ابـ طباس جؾقس يف الؿسجد،
صاووس وسعقد بـ جبقر وطؽرمة ،وابـ طباس قائؿ يصؾل ،إذ وقػ طؾقـا رجوؾ فؼوال :هوؾ موـ مػتول،
فؼؾـا :سؾ ،قال :إين كؾؿا ُبؾت َتبِ َع ُف ماء دافؼ ،قال :قؾـا :الذي يؽقن مـف القلود؟ قوال :كعوؿ ،قؾـوا طؾقوؽ
طؾل بالرجوؾ،
رجع ،قال :ا
الغسؾ ،قال :فق الك الرجؾ وهق ُي ِّ
وطجؾ ابـ طباس يف صَّلتف ،ثؿ قال لعؽرمة :ا
وأقبؾ طؾقـا فؼال :أرأيتؿ ما أفتقتؿ بف ٰهذا الرجؾ طـ كتاب اهلل ۵؟ ،قؾـا ،ٓ :فؼال :فعـ سـة رسوقل اهلل
فعؿف؟! ،قؾـا طوـ رأيـوا! ،قوال لوذلؽ
ڠ؟ ،قؾـا ،ٓ :قال :فعـ أصحاب رسقل اهلل ﷺ؟ ،قؾـا ،ٓ :قال ا
يؼقل رسقل اهلل ﷺ« :فؼق ٌه واحد أشد عؾى الشقطان من ألف عابد» ،قال :وجاء الرجوؾ فلقبوؾ طؾقوف ابوـ
طباس فؼال :أرأيت إذ كان ذاك مـؽ أتجدُ شفقة يف ُق ُبؾؽ؟ ،قال ،ٓ :قال ففؾ تجد َخودَ ًرا يف جسوؿؽ؟،
قال ،ٓ :قال :فنكؿا ٰهذه إِ َبرا َد ٌة ُيجزيؽ مـفا القضقء ،قال محؿد بـ ال ُحسقـ... :طؿؾ لقس فقف شرك. ...
ذكر الؿصـػ  $تعالك حدي ًبا آخر يف ٰهذا الباب ،هق حديث ابوـ طبواس «فؼقوف واحود أشود طؾوك
الشقطان مـ ألػ طابد» ،وساقف بروايتقـ يف إخرى مـفؿا قصة ،وهذا الحديث قود رواه الرتموذي وابوـ
الر َواية الباكقوة ُمـ َؽورة ،فنهنوا مخالػوة لؿوا ُط ِ
ورف موـ
ماجف ،وإسـاده ضعقػ جدا ،والؼصة الؿذكقرة يف ِّ
السؾػ يف كراهقة الػتقى ،وطدم التؼدم بقـ إكابر ،ومبؾ ٰهذا ٓ يؼوع قط ًعوا موـ هومٓء الؽبوار،
أحقال ا
صاووس وسعقد بـ جبقر ِ
ٍ
وطؽرمة رحؿفؿ اهلل تعالك بحضرة شقخفؿ؛ ابـ طباس ﭭ.
ُ
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***
قال محؿد بـ الحسقـ ... :مـ إبقاب مـ أمقر الدكقا وأخرة إٓ ٍ
ٍ
وطؾؿ ،ثوؿ اطؾوؿ –رحؿوؽ
بػؼف
ُ
اهلل -ا
أن ٰهذا الذي تؼدا م ذكري لف ،هق فرض طؾك مـ ذكركا؛ ٕن «صؾب العؾؿ فريضة طؾوك كوؾ مسوؾؿ»،
فقـبغل لؽؾ مسؾؿ طؼؾ طـ اهلل  ۵أٓ يشغؾف شلء طـ صؾوب الػؼوف يف جؿقوع سوعقف ٕمور دكقواه وأمور
ٍ
معذور بجفؾ طبادتف هلل .۵
غقر
آخرتف ،وإٓ فسد طؾقف جؿقع أمقره ،وكان ُ
الح ْضرمل ،قوال :حودا ثـا هشوام بوـ
أخاكا أبق سعقد أحؿد بـ زياد إطرابل ،قال :حدا ثـا أبق جعػر َ
يقكس ،قال :حدا ثـا الؿحاربل ،طـ بؽر بـ ُخ ٍ
أقوامىا
ـقس ،طـ ِضرار بـ طؿرو ،طـ ابـ سقريـ قوال« :إن
ً
محاريب ،فص ُّؾوا وصاموا حتى يق َب َس جؾد أحىدهم عؾىى عظىم،
تركوا العؾم ومجالسة العؾؿاء ،واتخذوا
َ
وخالػوا السـة ففؾؽوا ،أال واهلل الذي ال إله غقره ،ما عؿل عامل قط عؾى جفل إال كان ما ُيػسد أكثىر مؿىا
يصؾح».
تضوؿـف
ضعقػ ،وموا
ختؿ الؿصـػ  $تعالك ٰهذا الباب اذا إثر طـ محؿد بـ سقريـ ،وإسـاده
ٌ
ا
دوف طـ مجالسة العؾؿاء مع آشتغال بالعبادة طوـ جفوؾ؛ يققوع
مـ الؿعـك حؼ ،فنن ترك العؾؿ ،والص َ
يف مخالػة السـة ،ومخالػة السـة هل أم الف َؾؽة ورأسفا ،فؿا ي ِ
ػسده أحدهؿا أكبر مؿا ُيصؾحف.
ُ َ
َ
ُ

***
صؾب العؾ ِم عؾى الؿ ِ
فرض ِ
باب ُ
سؾم
ُ
ُ
ٍ
غسوان بوـ
أخاكا أبق
جعػر أحؿد بـ يحقك ُ
الح ْؾ َقاين ،قال :حدا ثـا الحؽؿ بوـ مقسوك ،قوال :حودا ثـا ا
ُطبقد ،طـ أبل طاتِ َؽ َة ،طـ أكس بـ مالؽ ﭬ ،قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :صؾب العؾىم فريضىة عؾىى كىل
مسؾم».
أخاكا أبق يعؼقب إسحاق بـ أبل حسان إ ْك َؿاصِل ،قال :حودا ثـا هشوام بوـ طؿوار الدمشوؼل ،قوال:
حدا ثـا جعػر بـ سؾقؿان طـ كبقر بـ شـظقر ،طـ أكس بـ سقريـ ،طـ أكس بـ مالؽ قال :قوال رسوقل اهلل
ﷺ« :صؾب العؾم فريضة عؾى كل مسؾم».
حػوص بوـ سوؾقؿان،
أخاكا أبق العباس بـ سفؿ إشـَاكِل ،قال :حدا ثـا محؿد بـ بؽار ،قال :حدا ثـا
ُ
وذكر اإلسـاد م ْب َؾ ُف سقاء.
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حدا ثـا أبق بؽر بـ أبل داود السجستاين ،قال :حدا ثـا جعػر بـ مسافر ،قال :حودا ثـا يحقوك بوـ حسوان
طـ سؾقؿان بـ قرم ،طـ ثابت طـ أكس بـ مالؽ ،قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :صؾب العؾم فريضة عؾى كىل
مسؾم».
قال أبق بؽر بـ أبل داود :سؿعت أبل يؼقل هذا :أصح حديث روي يف «صؾب العؾم فريضة عؾى كل
مسؾم».
حدا ثـا أبق سعقد أحؿد بـ زياد إطرابل ،كا  .. .. ..الحسـ بـ طؾل بـ طػان ،و.. .. ..جؿق ًعا قوالقا:
حدا ثـا الحسـ بـ طط اقة طـ أبل طاتؽة ،طـ أكس بـ مالؽ ﭬ ،قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :اصؾبىوا العؾىم
ولو بالصقن».
ويف حديث جعػر بـ طامر «فإن صؾب العؾم فريضة عؾى كل مسؾم».
أخاكا أبق العباس أحؿد بـ مقسك بـ زك َْجق َيف الؼ اطان ،قال حدا ثـا طبؿان بـ طبد اهلل ال ُعبؿواين( ،)1قوال
حؿـ طـ أبل سوعقد ُ
الخودري ،قوال:
حدا ثـا طبد اهلل بـ َ
الر ٰ
لفق َعة طـ محؿد بـ زيد طـ أبل سؾؿة بـ طبد ا
قال رسقل اهلل ﷺ « :صؾب العؾم فريضة عؾى كل مؤمن ،يؤمن باهلل والقوم اآلخر».
طؼد الؿصـػ  $تعالك ترجؿة هل ُلب قصده يف ٰهذا الؽتاب ،فؼوال( :بواب فورض صؾوب العؾوؿ
طؾك الؿسؾؿ) ،وأورد ً
أوٓ حديث أكس بـ مالؽ« :صؾىب العؾىم فريضىة عؾىى كىل مسىؾم» ،ويف روايوة
«اصؾبوا العؾم ولو بالصقن» ،زاد جعػر بـ طامر «فنن صؾب العؾؿ فريضة طؾك كؾ مسؾؿ» ،وهذا الحوديث
ٍ
ُيروى مـ حديث ٍ
وروي مـ حديث غقره مـ الصوحابة ،وٓ يصوح يف ٰهوذا البواب
أكس مـ وجقه كبقرةُ ،
حديث طـد الؿحؼؼقـ ،وذهب بعض الؿتلخريـ إلك تؼقية الحديث بؿجؿقع صرقوف ،ومبوؾ ذلوؽ بعقود؛
ا
والقضواطقـ والؿجاهقوؾ ،فوالخا الؿوروي يف ذلوؽ ٓ
الؽوذابقـ
خؾقها مـ
ا
لشدة ضعػ صرقف ،وطدم ِّ
يصح ،كؿا ذكره إسحاق بـ راهقيف وغقره مـ أهؾ العؾؿ.
ثؿ أورد حدي ًبا آخر طـ أبل سعقد الخدري« :صؾب العؾؿ فريضة طؾك كؾ موممـ يوممـ بواهلل والقوقم
أيضا.
أخر» ،وهذا الحديث أخرجف الطااين يف إوسط ،وٓ يب ُبت ٰهذا الحديث ً
خرجوف أحود موـ أصوحاب
والحديث إول «صؾب العؾؿ فريضة طؾك كؾ مسؾؿ» ،مع شوفرتف لوؿ ُي ِّ
الؽتب الؿشفقرة إٓ ابـ ماجف ،وهق مؿا طقب طؾك ابـ ماجف إخراجف؛ ٕكف أخرجف بسـد ساقط ٓ يصح،
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مـسقب إلك طبؿان ،مـ ذرية طبؿان.
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والؿؼصقد أن الرواية الؿتضوؿـة أن صؾوب العؾوؿ فريضوة طؾوك كوؾ مسوؾؿ ،أهنوا ٓ تصوح ،وزاد بعوض
السخ ِ
ا
اوي  $تعالك ،وققلف فقفا «طؾوك
الؿتلخريـ «ومسؾؿة» ،وهذه الزيادة ٓ تقجد ُمسـَد ًة ،كؿا ذكره
كؾ مسؾؿ» ُيغـل طـ ٰهذه الزيادة؛ ٕن الخطاب لؾذكقر يتبعف خطاب لإلكاث ،إٓ ما ا
دل الدلقؾ طؾك طودم
دخقلف اـ فقف طؾك الصحقح طـد الؿحؼؼقـ مـ إصقلققـ.

***
الحسقـ :فنن قال قائؾ :ا
ػورض طؾوك كوؾ
قال محؿد بـ ُ
فنن العؾؿ كبقر ٓ يدر ُكف كؾ أحود ،فؽقوػ ُي َ
مسؾؿ صؾبف؟!
صحقحا أو زمِـًوا،
فؼقرا،
ً
ققؾ لف :العؾؿ طؾك وجقه كبقرة ،فؿـفؿ طؾؿ ٓ يسع الؿسؾؿ جف َؾف ،وإن كان ً
الحضور
طاقَّل بال ًغا يف كؾ وقت ويف كؾ زموان ،مؿوا يـبغول أن يؽوقن مصوحق َبف يف
ُحرا أو طبدا ،إذا كان ً
َ
بصحة تقحقوده وإخَّلصوف فقوف ،ومعرفوة طود ِّوه
والسػر ،وطـد كؾ حال ،وذلؽ معرفة اهلل  ۵بصػاتف،
ا
إبؾقس ،ومعرف ُة كػسف إ امارة بالسقء ،ومعرفة صفارتف وصَّلتف ،كقػ يوم ِّدي خؿوس صوؾقات هلل  ۵يف
كؾ يقم ولقؾة ،وكؿال الطفارة والغسؾ مـ الجـابة؛ ٰهذا ما ٓ يسع كؾ مسؾؿ جفؾف؛ بؾ َف ْور ٌض طؾوك كوؾ
مـ ذكركا طؾؿف والعؿؾ بف ،وطؾؿ معرفة ما ُبـول طؾقوف اإلسوَّلم؛ إذ قوال الـبول ﷺُ « :بـىي اإلسى م عؾىى
خؿس؛ شفادة أن ال إله إال اهلل ،وأن محؿدً ا رسول اهلل ،وإقام الص ة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم شفر رمضان،
وحج البقت عؾى من استطاع إلقه سبق ً » ،لقس يسع الؿسؾؿ أن يجفؾ ذلؽ ،ففذا فرض طؾقف طؾؿوف حتوك
ِ
قر َب شوفر رمضوان طؾِوؿ كقوػ
يؽقن مصحق َبف يف كؾ وقت ،حتك إذا رزقف اهلل الؽريؿ ما ًٓ طؾؿ ،...وإذا ُ
ِ
قرب وقت الحج وطؾِؿ أكوف مؿوـ ...طؾقوف الحوج ،صؾوب العؾوؿ ٕداء موا
يصقمف وما َيحؾ  ،...هؽذا إذا ُ
فرضا ،وهؽوذا إذا أراد الجفواد صؾوب طؾوؿ موا
حج بجف ٍؾ؛ فصار ً
فرض اهلل طؾقف مـ الحج ٓ ،يسعف أن ُي ا
فرضا ،وهؽذا إذا ا اتجر بوإمقال ،وهوق
يجب طؾقف مـ أحؽام الجفاد ،وٓ يسعف أن يجاهد بجف ٍؾ؛ فصار ً
فرضا صؾب طؾؿ ذلؽ ،قال طؿور بوـ
ٓ يعؾؿ الحَّلل مـ الؿؽاسب وٓ ما الؿحرمات مـفا؛ وجب طؾقف ً
جر يف سوقـا إال من ِ
فؼه ،وإال أكل الربا» ،وصدق طؿر ﭬ ،إذا كوان اإلكسوان لوؿ
الخطاب ﭬ« :ال يت ِ ُ
ويحورم مـوف ،وٓ الصوحقح مـوف وٓ الػاسود؛ أكوؾ الربوا ،وأكوؾ
يتؼدا م يف صؾب العؾؿ لؿا يحؾ مـ البقع
ُ
واجب طؾقف أو مباح لفِ ،
الباصؾ ،وهؽذا إذا أراد الدخقل يف ٍ
ٍ
أجدُ ه لؿ يسعف الدخقل فقوف حتوك يطؾوب
أمر
الصػة وما يشبففا مـ أموقر الودكقا وأخورة،
طؾؿ ذلؽ ،فصار واج ًبا طؾقف صؾب العؾؿ اذا الـاعت ،واذه ِّ
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طؾؿ ف ُػ ِر َض طؾقف صؾب العؾؿ لذلؽ العؿؾ القارد طؾقوف ،وهوذا
وٓ َيؼدُ م طؾقفا إٓ بعؾؿ ،وإذا لؿ يؽـ معف ٌ
أحب.
يطقل
شرحف ،واهلل الؿق ِّفؼ لؿـ ّ
ُ
الحسقـ :فؿـ تد ابر ما رسؿ ُتف لؽ مـ أول الؽتاب إلك ها هـا؛ طؾوؿ أكوف ٓ ُيـػوؽ أبودً ا
قال محؿد بـ ُ
مـ صؾبف العؾؿ؛ لقـتػل طـف ال ُ
جفؾ بؿا أوجب اهلل  ۵طؾقف مـ فرض طبادتف يف كػسف ويف أهؾف ويف ولوده،
فرضا ٓز ًما سعك إلك العؾؿاء بنتعاب كػسف ،وإكػاق مالف ،وتغريبف طـ وصـوف ،ولوق إلوك
ويف جؿقع سعقفً ،
العؾؿ إٓ بالصقـ.
الصقـ ،إذا كان ٓ يقجد
ُ
الحسقـ :وكحـ كعؾؿ -والحؿد هلل -أن العؾؿ مقجق ٌد يف كبقور موـ مودائـ الؿسوؾؿقـ
قال محؿد بـ ُ
مؿـ صؾبف وجده ،واستغـك طـ الخروج إلك الصقـ ،فنن قال قائؾ :إِيش معـك قوقل الـبول ﷺ« :اصؾبوقا
العؾؿ ولق بالصقـ»؟ ،...إن العؾؿ فضؾ طؾك الـاس بالحجاز وبالعراق وبالشوام وبوالقؿـ ،حتوك يحتواج
الـاس الخروج إلك الصقـ؟
ققؾ لف ،ٓ :ولؽـ  ...مـف لؾؿسؾؿ ،ولؿا َطؾِؿ الـبل ﷺ ،...طؾوقؽؿ السوػر إلقوف ،ولوق بالصوقـ حتوك
ٓ ،...طـ الخروج يف صؾبف مسقرة الؿق ِؾ والؿقؾقـ ،والػرسخ والػرسخقـ ،والقوقم والقوقمقـ؛ ٓ إولوك
وإكا مـ ذلؽ؛ ٕكف أولك اذا وأوجب طؾقفؿ مـ كؾ سػر لؿـ ِ
طؼؾ.
ُ
الحسقـ :وقد رحؾ جؿاطة مـ الصحابة بعضفؿ إلك بعض يف صؾب العؾوؿ إذا أشوؽؾ
قال محؿد بـ ُ
مصر إلك ُطؼب َة بـ طامر ،يسللف طـ حوديث سوؿعف موـ
طؾقفؿ ،رحؾ أبق أيقب إكصاري مـ الؿديـة إلك َ
رسقل اهلل ﷺ ،فسللف طـف يف يق ِم َد َخؾ ،فخ ابره بف ،فركب أبق أيقب مـ وقتف ،ثؿ رجع إلوك الؿديـوة ،وقود
رحؾ جؿاطة مـ التابعقـ إلك الشام مـ العراق ،ومـ الحجاز ،وسللقا طـ الحديث والحديبقـ وإكبور،
ولـا فقف باب( :الر ْحؾ ُة يف صؾب العؾؿ) ،وهق قد ذكركاه يف غقر ٰهذا الؽتاب –إن شاء اهلل.-
فورض صؾوب العؾوؿ؛ أورد سوم ًآ يورد طؾوك
لؿا أورد الؿصـػ  $تعالك إحاديوث الؿتضوؿـة َ
ػرض طؾك كؾ مسؾؿ صؾبوف؟)،
الـػقس ،فؼال( :فنن قال قائؾ :فنن العؾؿ كبقر ٓ يدركف كؾ أحد ،فؽقػ ُي َ
الؿتبادر مـ ققلف« :صؾب العؾؿ فريضة طؾك ِّ
كؾ مسؾؿ» ،أن (أل) يف ققلف« :العؾؿ» ،استغراققة تشوؿؾ
ٕن
َ
جؿقع أكقاع العؾؿ ،فب اقـ الؿصـػ  $تعالك مـ الؽَّلم ما يؼتضل أن تؽقن «أل» يف ققلف« :صؾب العؾوؿ
فريضة طؾك ِّ
صؾوب العؾوؿ فريضوة
كؾ مسؾؿ» ،لقست لَّلستغراق ،وإكؿا هل لؾعفد ،فقؽقن معـك ققلوف« :
ُ
طؾك ِّ
كؾ مسؾؿ»ُ ،يراد بف طؾؿ مخصقص ،وهق العؾؿ الذي ٓ يسع العبدُ جف َؾف مؿا يؾزمف يف ديـوف ،فقؽوقن
الؿراد بف ُ
أصؾ الدِّ يـ مـ العؾؿ ،ولقس كؾ العؾؿ إذ ذلؽ مؿا ٓ َس َع َة لؽؾ أحود يف صؾبوف ،ثوؿ رجوع $
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تعالك إلك َت ِ
عداد أكقا ٍع مـ العؾؿ القاجب ،مردها كؿا سؾػ إلك إصقل البَّلثة التل تؼدا م كؼ ُؾفا طوـ ابوـ
ِ
جؿؾة ذلؽ ما يتعؾؼ بال ِّتجارة ،وذكر فقف طـ طؿر أكف قال ٓ« :يت ِ
اجور يف سوققـا
الؼقؿ  $تعالك ،وأورد يف
إٓ مـ َف ُؼف ،ا
وإٓ أكؾ الربا» ،وذكر كاشره أكف لؿ يجده ُمسـدً ا ،وهوذا إثور رواه الرتموذي بسوـد حسوـ يف
«الجامع» طـ طؿر ﭬ أكف قال« :ال يبع يف سوقـا إال من تػؼه يف الدين» ،وهق بؿعـك الرواية التول ط اؾؼفوا
الؿصـِّػ  $تعالك.
ثؿ ذكر الؿصـِّػ  $تعالك الضابط الؿقطقد بف فقؿا سؾػ ،فؼال( :وهؽذا إذا أراد الدخقل يف أمور
طؾؿ ذلؽ ،فصار واج ًبا طؾقف صؾب العؾؿ
واجب طؾقف أو مباح لف ،أجده لؿ يسعف الدخقل فقف ،حتك يطؾب َ
ِ
الضابط الذي ذكره الؿصـِّػ  $تعالك؛ أن كؾ شلء أراد اإلكسان أن يعؿوؾ
اذا الـاعت) ،وحاصؾ ٰهذا
طؾؿ بف ،وقد ذكر ٰهذا الضابط مـ بعود الؿصوـػ  $تعوالك ابوـ الؼوقؿ يف
بف ،فنكف يجب طؾقف أن يتؼدا مف ٌ
ومحؿود طؾول بوـ ُحسوقـ الؿوالؽل يف « وذيبفا»،
والؼرايف يف «الػوروق»،
كتاب «مػتاح دار السعادة»،
ّ
َ
فالضابط الحسـ فقؿا يجب مـ العؾؿ؛ ا
طؾؿف
ا
أن كؾ شلء أراد العبد أن يعؿؾ بف ،فنكف يجب طؾقف أن يتؼدا م ُ
بف ،فنذا أراد أن يت ِ
اجر وجب طؾقف معرف ُة أحؽام التجارة ،وإذا أراد أن يـؽح وجوب طؾقوف أن يعؾوؿ أحؽوام
الـِّؽاح ،وإذا أراد أن ُيط ِّؾؼ وجب طؾقف أن يتعؾؿ أحؽام ال اطَّلق ،وإذا دخؾ يف شلء مـ ٰهذه إطؿال دون
طؾؿ ،فن اكف آثؿ ولق أصاب؛ ٕكف يؽقن قد أقدم بجفؾ ،وأدى العؿؾ طؾك ٍ
الحؽوؿ الشورطل
يتحؼؼ
وجف ٓ
ا
ا
َ
ٌ
فقف ،ومـػعة تؼدُّ م العؾم عؾى العؿل رفع اإلثم عن اإلكسان ،فقرتػع اإلثؿ طوـ العبود إذا أخطول ،فؿوـ أراد
مبَّل فتع اؾؿ أحؽامف ،ثؿ أخطل فقف فنكف يؽقن غقر ٍ
آثؿ يف فعؾف ،وأما مـ دخوؾ يف الحوج ،ثوؿ ارتؽوب
الحج ً
محظقرات فنكف آثؿ وإن كان لفا ك اػارات ر ِّتبت طؾقفا ،فنن الؽػوارة ٓ يؿ ِ
حول اوا اإلثوؿ يف إقداموف طؾوك
ُ َ
ا
العؿؾ بعؿ ٍؾ ٓ يعؾؿ حؽؿ اهلل گ فقف.
ثؿ ذكر الؿصـِّػ  $تعالك أن مـ أدرك ٰهذا الؿعـك؛ أجفد كػسف يف صؾب ما يؾزمف مـ العؾوؿ ،ولوق
أ ادى بف ذلؽ إلك الر ْح َؾة إلك الصقـ ،ثؿ ب اقـ أن العؾوؿ مقجوقد يف مودائـ الؿسوؾؿقـ ،وأن ٰهوذا الحوديث
الؿروي« :اصؾبقا العؾؿ ولق يف الصقـ»ُ ،أريد بف حث الخؾؼ طؾك أكف لق ب ُعد العؾؿ فؽان يف أقصك الشورق
يف الصقـ فقـبغل لإلكسان أن يخرج إلقف ،وإن كان ٰهذا الحديث ٓ يصح الب اتة.
ثؿ ذكر الؿصـِّػ  $تعالك خا ُر ْح َؾ ِة جؿاطة مـ الصحابة فؿـ بعدهؿ يف صؾب العؾوؿ ،والتؿاسوف
لفؿ يف الحديث والحديبقـ ،وهذا يدل طؾك ا
ملمقر بوندراك العؾوؿ ،ولوق لوؿ تؽوـ لوف سوبقؾ إٓ
أن العبدَ
ٌ
ِ
حصؾ العؾؿ الذي يؾزمف ويتع ابد هلل بف.
بالر ْح َؾة إلقف حتك ُي ِّ

21

***

يخ صالح بن ِ
َّ
عبد اهلل ال ُعصيمي
الش ُ
ُ

الحسقـ فنن قال قائؾ :فؿا العؾؿ الذي ُي َ
عذر اإلكسان بجفؾف؟
قال محؿد بـ ُ
ققؾ لفٰ :هذا الؽَّلم فقف ج َػاء ،ولؽـ ُيؼال لف :جقابؽ أن ُيؼال لوؽ آشوتغال بطؾوب طؾوؿ موا تؼودا م

ِذ ْك َركا لف ،وهق واجب طؾقؽ.

وسفؾ طؾقؽ الطؾب لعؾؿ غقره ،مبوؾ طؾوؿ أخبوار بـول إسورائقؾ
فنذا ث ُؼؾ طؾقؽ صؾب العؾؿ واجب ُ
ضرك
وقصص إكبقاء ،وأخبار الخؾػاء وما شجر بقـفؿ ،وأشباه هذا؛ ققؾ لف :يا غافؾ! لق جفؾت ٰهذا لؿا ا
جف ُؾف ،وإذا جفؾت ما يجب طؾقؽ طؾؿف والعؿؾ بف لؿ ُت َ
عذر بجفؾؽ ،وكـت طاص ًقا هلل  ۵بجفؾوؽ موا
يجب طؾقؽ.
ُ

ثؿ يؼال لف :إذا أكت ألزمت كػسؽ صؾب ٰهذا العؾؿ القاجب الَّلزم لؽ يف حقـ ِ
الغـَك والػؼر ،وحوقـ
ُ

والس َؼ ِؿ ،ويف حقـ الحضر والسػر ،لؿ كلمـ بعد ذلؽ أن َت ِرد طؾقوؽ أموقر لوؿ يتؼودا م العؾوؿ اوا،
الصحة ا
يؾزمؽ أن تطؾب العؾؿ لفا مع ورودها طؾقؽ ،ولق كـت صؾبت طؾؿفا قبؾ أن ُتبتَؾوك اوا ،فونن أفضوؾ ...
واجب طؾقؽ ،فنن قال مبؾ ماذا؟ ققؾ لف ... :كؿا يتخ اؾػ ،... ،والحج بعد ،فعؾقؽ واجب أن تسعك إلك
يحورم تزويجفوا،
وأيضا مبؾ الطَّلق والـؽاح ،ومـ يحؾ تزويجفوا مؿوـ
تحجً ،
العؾؿاء حتك تعؾؿ كقػ ُ
ُ
طؾؿفا ،وأشباه ذلؽ مؿا ُتبتَؾك بف؛ وجوب
ومبؾ الخصقمات التل تجري بقـ الـاس يف الحؼقق إذا جفؾت َ
طؾقؽ السعل إلك العؾؿاء؛ حتك تتخؾص مؿا ُبؾقت بف ،بعؾؿ ٰهذا وموا أشوبفُ ،ي َ
عوذر اإلكسوان بجفؾوف قبوؾ
وروده ،فنذا ورد طؾقف لؿ ُي َ
عذر بجفؾف ،إذا كان إكؿا ش َغ َؾف طـ صؾب العؾوؿ هوذا ،حتوك ورد طؾقوف اشوتغالف
بطؾب طؾؿ تؼدا م ذكركا لف ،فؾقس َيـ َػؽ الؿممـ العاقؾ أبدً ا مـ صؾب العؾؿ ما كان يف الدكقا.
وحسـت فقف كقتف؛ لؿ يؾبوث
رحؿؽ اهلل أكف مـ كان مراده صؾب العؾؿ الذي ٓ يسعف جف ُؾف
ُ
ثؿ لؿ اطؾؿ َ
وروي طـ الحسوـ أكوف قوال:
أن يقفؼف اهلل  ۵لطؾب طؾؿ ما ذكركاه ،قبؾ وروده طؾقف خق ًفا أن ُيبتؾك بفُ ،
«مـ طؿؾ بؿا ي ْعؾؿ و افؼف اهلل  ۵لعؾؿ ما لؿ يعؾؿ».
الحسقـ :فالعاقؾ ٓ يستحسـ لـػسف ْ
جواهَّل بعؾوؿ يزيوده شور ًفا بوف طـود اهلل
ً
أن يؽقن
قال محؿد بـ ُ
 ۵وطـد مـ َط ِؼؾ ،ولؽـف مشغقل بالقاجب كقػ يعقد اهلل  ۵فقؿا ألزمف وتزايود يف صؾوب كوؾ طؾوؿ
يـػع وٓ ْ
يش َبع.
ً
سومآ يؼوع يف بعوض الؼؾوقب،
لؿا ب اقـ الؿصـِّػ  $تعالك ما تؼدا م مـ كعت العؾؿ القاجوب أورد
فؼال( :ف ُقؼال قائؾ :فؿا العؾؿ الذي ُي َ
عذر اإلكسان بجفؾف؟) ،وب اقـ أن ٰهوذا الؽوَّلم فقوف َج َػواء؛ ٕن سوائؾف
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جعؾ ك ََص َبف واهتؿا َمف ما ٓ يتعؾؼ بف طؿ ُؾف ،ففق يسلل طـ طؾؿ ُي َ
عذر اإلكسان بجفؾف ،وكان يـبغل أن يسولل
طـ العؾؿ الذي يجب طؾك اإلكسان ،أي :ما ٓ ُيع َذر اإلكسان فقف ،فالسمال طؿوا ٓ ُي َ
عوذر اإلكسوان بجفؾوف
أطظؿ مـ السمال طؿا ُي َ
ملمقر يف إخراج كػسؽ مـ ُط ْفدَ ة التؽؾقوػ بامتبوال موا
عذر اإلكسان بجفؾِف ،فلكت
ٌ
أوجبف اهلل گ طؾقؽ.
ثؿ ب اقـ ا
وسفؾ طؾقف ما وراء ذلوؽ؛ كلخبوار بـول إسورائقؾ ،وقصوص
أن مـ ث ُؼؾ طؾقف العؾؿ القاجبُ ،
الخطقوب
إكبقاء ،وأخبار الخؾػاء وإمؿ ،وطابف طؾك ذلؽ؛ ٕن الجفؾ بؿبو ِؾ ٰهوذا ٓ يضور ،وقود روى
ُ
رجَّل قال لإلمام أحؿود :إين أريود أن أجؿوع مسوـد إكبقواء،
البغدادي  $تعالك يف كتاب «الجامع» أن ً
فؼال :اشتغؾ بجؿع مسـد كبقؽ ﷺ ،فآشتغال بجؿع إخبوار الؿرويوة طوـ إكبقواء السوابؼقـ؛ كـوقح
وإبراهقؿ ومقسك وطقسك طؾقفؿ الصَّلة والسَّلم ،أولك مـف أن يشتغؾ اإلكسان بجؿع الؿلثقر طوـ الـبول
ﷺ لتعؾؼ العؾؿ والعؿؾ بف.
كؾ ٍ
ثؿ ب اقـ  $تعالك أن مـ ألزم كػسف صؾب العؾؿ القاجب طؾقف يف ِّ
حقـ ُأطق َـ طؾوك موا وراء ذلوؽ
ُ
اإلكسان الذي يشتغؾ بؿوا ُيعقـوف طؾوك امتبوال أمور اهلل يق افوؼ لؿوا وراءه ،وأموا موـ يشوتغؾ
إذا ابتُؾل بف ،ف
بال َب َطآت فنكف ٓ ُيػتَح لف أبقاب الػفؿ واإلدراك ،فنذا اشوتغؾ اإلكسوان بوالعؾؿ القاجوب الـاوافع؛ ه اقول اهلل
يعورض لوف ٰهوذا آبوتَّلء بشولء موـ مسوائؾ ال ّطوَّلق أو الـؽواح أو
 ۵لف
مؿوا ُ
العؾؿ لؿوا وراء ذلوؽ ا
َ
الخصقمات ،وهذا ّ
بالؿفؿوات ،وأهنوا تقصوؾ إلوك موا يـػوع ،وأ ّموا آشوتغال
يدل طؾك شرف آشتغال
ّ
يـػع اإلكسان.
بالػضقل فنكف ٓ ُ
ب مؿـ يشتغؾ بالػضقل ويرتك إصقل.
اسؿ بـ ا
يعج ُ
سَّلم  $تعالك َ
وكان أبق ُطبقد ال َؼ ُ
ِ
العجب أن اإلكسان يـبغل لف أن يـػؼ قق َتف ووق َتف فقؿا يرجع طؾقف بالـػع ،وهل إصوقل ،وأموا
ووجف
الػضقل الزائدة فَّل كػع فقفا ،كؿا أن مـ بركة إصوقل أهنوا ُتع ِّبودُ الطريوؼ إلوك موا وراءهوا ،فؿوـ تع اؾوؿ
ِ
وغقره مـ السؾػ أهنؿ كاكقا يؼقلقن:
أبقاب الػفؿ ،كؿا ُروي طـ الحسـ
الؿفؿات وطؿؾ اا؛ فتح اهلل لف
َ
الؿفؿات ،ثؿ يعؿؾ اا؛ يػتح اهلل ۵
يطؾب
«مـ طؿؾ بؿا يعؾؿ وف اؼف اهلل  ۵لعؾؿ ما لؿ يعؾؿ» ،فالذي
ُ
ا
لف أبقاب الػفؿ ،ولؿا َط َؼؾ أهؾ العؾؿ ٰهذا الؿعـوك صوـا ُػقا الؿصوـّػات الؿعروفوة بوالؿتقن ،مختصورات
طقٓت لجؿعفا أصقل العؾؿّ ،
وإن مـ بركة ٰهذه إصقل أ ّكفا تعقـ اإلكسوان طؾوك كؿوال
ومتقس َطات و ُم ا
ِّ
سائر ُك ُت ِ
عتؿد ُفتِح لف باب الػفؿ باكتف.
بالؿ َ
ب الػـ؛ ٕن مـ اشتغؾ ُ
طؾؿف ،وإن لؿ ُيطالع َ
ِ
ثؿ ذكر ّ
شورف لوف مؿوا
الؿ ِّ
أن العاقؾ ٓ يـبغل لف أن يؽقن جاه ًَّل بعؾؿ يزيده شر ًفا؛ بؾ يشتغؾ بوالعؾؿ ُ
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اكؼطع دوكف.
أمره اهلل  ۵بف ،فنن اإلكسان ٓ يزال يطؾب العؾؿ الـافع ،وٓ يشبع مـف ،ومـ اشتغؾ بغقره
َ

***

باب فضل صؾب العؾم هلل ۵
الج ْر َجاكِل ،قال :حدا ثـا جرير بـ
الؿ َط ِّرز ،قال :حدا ثـا محؿد بـ ص اباح ُ
حدا ثـا أبق بؽر قاسؿ بـ زكريا ُ
إطؿ ِ
ش ،طـ أبل صالح ،طـ أبل هريرة ﭬ قوال :قوال رسوقل اهلل ﷺ« :مىن سىؾك
طبد الحؿقد ،طـ
َ
عؾؿا ،سفل اهلل گ له صري ًؼا إلى الجـة».
صري ًؼا يطؾب فقه ً

الر ْمؾِول ،طوـ
حدا ثـا أبق جعػر أحؿد بـ خالد ال َب ْر َدطل يف مسجد الحرام ،قال :حدا ثـا طؾل بـ سوفؿ ا

ِ
إطؿش ،طـ أبل صالح ،طـ أبل هريورة ﭬ قوال :قوال الـبول ﷺ« :مىن
الر ْمؾِل ،طـ
يحقك بـ طقسك ا
عؾؿا سفل اهلل گ له صري ًؼا إلى الجـة».
سؾك صري ًؼا يبتغي فقه ً
الؿو ْر َو ِزي،
حدا ثـا أبق بؽر طبدُ اهلل بـ محؿد بـ طبد الحؿقد القاسطل ،قال :حدا ثـا ُزهقور بوـ محؿود َ
الرزاق ،قال :حدا ثـا معؿر ،طـ طاصؿ بـ أبل الـاج ِ
وقد ،طوـ ِزر بوـ ُحبوقش ،قوال :أتقوت
قال :حدا ثـا طبد ا
ُ
َ َ
سوؿعت رسوقل اهلل ﷺ
الؿرادي ،فؼال :ما جاء بؽ؟ فؼؾت :جئت ابتغاء العؾؿ ،فؼوال:
ُ
طسال ُ
صػقان بـ ا
رضا لؿا يصـع».
يؼقل« :ما مـ رجؾ يخرج مـ بقتف لقطؾب العؾؿ إٓ وضعت لف الؿَّلئؽة أجـحتفا ً
أيضا ،قال :حدا ثـا ُزهقر بـ محؿد ،قال :حدا ثـا طبد اهلل بـ يحقوك ،طوـ َشو ِريؽ ،طوـ
وحدا ثـا أبق بؽر ً
طسال الؿرادي ٕسللف ،فؼال لف :أٓ ُأخاك
طاصؿ بـ أبل الـاجقد ،طـ ِزر ،قال :خرجت أريد صػقان بـ ا
بؿا سؿعت مـ رسقل اهلل ﷺ يف صؾب العؾؿ قبؾ أن أ َحدِّ ثؽ؟ ،قؾت :بؾك ،قال :سوؿعت رسوقل اهلل ﷺ
يؼقل« :إن الؿَّلئؽة ِ
لتخػ ُض أو لتضع أجـحتفا لطالب العؾؿ ُسرو ًرا بؿا يػعؾ».
حدا ثـا طبد اهلل بـ طباس ال اط َقالِ ِسل ،قال :حدا ثـا كصر بـ طؾل ،قال :حدا ثـا خالد بـ يزيد ،قال :حودا ثـا
الربق ِع ،طـ أكس بـ مالؽ ﭬ ،قال :قوال رسوقل اهلل ﷺ« :موـ خورج يف صؾوب
الرازي ،طـ ا
أبق جعػر ا
العؾؿ ففق يف سبقؾ اهلل حتك ي ِ
رجع».
َ
حدا ثـا أبق العباس أحؿد بـ مقسك بـ زكجقيف ،قال :حدا ثـا هشام بـ طؿوار الدمشوؼل ،قوال :حودا ثـا
حػص بـ طؿر ،طـ طبؿان بـ ططاء ،طـ أبقف ،طـ أبل الدرداء ﭬ ،قال :سؿعت رسقل اهلل ﷺ يؼوقل:
لتضع أجـحتفىا لطالىب
عؾؿا إال سؾك به صري ًؼا إلى الجـة ،وإن الؿ ئؽة
ُ
«ما سؾك عبد صري ًؼا يؼتبس فقه ً
ِ
العؾم ً
الحقتان يف البحر ،وفضىل العىالم
رضا عـه ،وإكه يستغػر لؾعالِم من يف السؿاء ومن يف األرض ،حتى
عؾى العابد كػضل الؼؿر لقؾة البدر عؾى سائر الؽواكب ،وإن العؾؿاء هىم ورثىة األكبقىاء ،إن األكبقىاء لىم
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درهؿا ،ولؽـفم ورثوا العؾم ،فؿن أخذ به ،فؼد أخذ بحظ وافر».
ديـارا وال
ُ
يورثوا ً
جس َتاين ،قال :حدا ثـا أبق الطاهر أحؿد بوـ طؿورو بوـ ال اسو ْرح
الس ْ
حدا ثـا أبق بؽر طبد اهلل بـ أبل داود ِّ
شر بـ بؽر ،طـ إوزاطل ،طـ ِ
الؿصري ،قال :حدا ثـا بِ ٍ
طبد السَّل ِم بـ ُسؾقؿ ،طوـ يزيود بوـ َسو ُؿرة ،طوـ
لقستغػر لؾعؾؿاء ُّ
كل شيء حتىى الحقتىان يف
كبقر بـ ققس ،طـ أبل الدرداء ،قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :إكه
ُ
جوف البحر ،فإن فضل العالم عؾى العابد كػضل الؼؿر عؾى سائر الؽواكب ،إن العؾؿىاء ورثىة األكبقىاء،
ِ
هؿا ،إكؿا ورثوا العؾم ،فؿن أخذه أخذ بحظ وافر».
ديـارا وال در ً
وإن األكبقاء لم يورثوا ً
باب فضؾ صؾب العؾوؿ هلل  ،)۵فنكوف لؿوا بو اقـ فورض
طؼد الؿصـػ  $تعالك ترجؿ ًة ثالبة هل ( ُ
بؽوق ِن صؾبوف هلل
العؾؿ؛ استحس َـ أن ُيتبِعف بؿا يدل طؾك فضؾ صؾب العؾؿ ،ثؿ ق اقد حصوقل ٰهوذه الػضوقؾة ْ
 ٓ ۵لغقره ،كؿا س ُقـ ِّبف طؾقف الؿصـِّػ  $تعوالك يف كوَّلم لوف يوليت فقوف مح ِّؾوف ،واسوتػتح إحاديوث
سفؾ اهلل لف گ صري ًؼوا إلوك
طؾؿا ا
الؿذكقرة يف ٰهذا الباب بحديث أبل هريرة« :مـ سؾؽ صري ًؼا يطؾب فقف ً
الجـة» ،ورواه مـ صريؼقـ طـ إطؿش طـ أبل صالح طـ أبول هريورة ،والحوديث يف «صوحقح مسوؾؿ»
اذا اإلسـاد.
وقد ذكر الدار ُقطـل وغقره أن إطؿش د الس ٰهذا الحديث فؾؿ يسؿعف مـ أبل صالح ،وإكؿا رواه طـ
رجؾ طـ أبل صالح طـ أبل هريرة ،وإمر كذلؽ ،وهق مـ إحاديث الؼؾقؾة التل د السوفا إطؿوش ،إٓ
مقصَّل إلك الجـة ،كؿا ذكور
ً
صحت طـ الـبل ﷺ ،وكػك مـ فضؾ العؾؿ أن يؽقن صري ًؼا
أن ٰهذه الجؿؾة ا
ابـ الؼقؿ يف «مػتاح دار السعادة».
طسال ،ورواه مـ صريؼقـ طـ طاصؿ طـ ِزر طـ صػقان ﭬ« :مىا مىن
ثؿ أتبعف بحديث صػقان بـ ا
رجل يخرج من بقته لقطؾب العؾم إال وضعت له الؿ ئؽة أجـحتفا ً
رضا لؿا يصـع» ،وهوق طـود الرتموذي
وغقره ،وإسـاده حسـ ،وفقف مـ فضقؾة العؾؿ ا
رضوا بؿوا
أن الؿَّلئؽة تضع أجـحتفا حؼقؼ ًة لطالوب العؾوؿ ً
يصـعف لؿح ّبتفا لذلؽ ،ا
فنن الؿَّلئؽة تحب إطؿال الصالحة وأهؾفا.
ثؿ ذكر حديث أكس بـ مالؽ« :من خرج يف صؾب العؾم ففو يف سىبقل اهلل حتىى يرجىع» ،وهوق طـود
ال ِّترمذي ،وإسـاده ضعقػ ،وفقف بقان ا
خوارج ٕجوؾ أمور
أن الخارج يف صؾب العؾؿ ففق يف سبقؾ اهلل ،أي:
ٌ
طظقؿ يحبف اهلل گ ،ففق يف صريؼ اهلل الذي َر ِضقف اهلل گ.
ثؿ ختؿ ٰهذه إحاديث بحديث أبل الدا رداء ﭬ الذي أخرجف أبق داود وابـ ماجف وغقرهؿوا ،وهوق
ِ
والسوخاوي  $تعوالك
حديث حسـ ُيروى مـ صريؼقـ ُي ِّ
حسـف حؿزة الؽـَاين ا
ؼقي أحدُ هؿا أخر ،وقد ا
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يف «الؿؼاصد الحسـة» ،وهق حديث مشتؿؾ طؾك فضائؾ متعددة لطؾب العؾؿ:
مـفا ا
سفؾ اهلل لف بف صري ًؼا إلك الجـة.
طؾؿا ا
أن مـ سؾؽ صري ًؼا يؼتبس فقف ً
رضا طـف.
ومـفا أن الؿَّلئؽة تضع أجـحتفا لطالب العؾؿ ً
ومـفا أن العالؿ يستغػر لف مـ يف السؿاء ومـ يف إرض حتك الحقتان يف البحر.
ِ
وإكؿا ط ُظؿ استغػار الخؾؼ لف؛ ا
مقققف طؾك تعؾوقؿ العوالؿ لؾـواس،
اإلحسان إلقفؿ
ٕن ما يصؾ مـ
ٌ
كؿا ذكره ابـ الؼقؿ  $تعالك يف «مػتاح دار السعادة» ،فالبفوائؿ ال َع ْج َؿواء والحققاكوات التول ٓ تعؼوؾ؛
تستغػر لؾعالؿٕ ،ن ما يجري لفا مـ اإلحسان إكؿا وصؾ إلقفا مـ الـاس بتعؾقؿ العؾؿاء.
يػضؾ طؾك العابد كػضؾ الؼؿور لقؾوة البودر طؾوك سوائر الؽقاكوب،
وذكر مـ فضؾ العؾؿ أن العالؿ ُ
ومـفا أن العؾؿا َء هؿ ورثة إكبقاء ،فؿقراث الـبقة هق العؾؿ ،والؼائؿقن طؾك ٰهوذا الؿقوراث هوؿ العؾؿواء،
ورثقا العؾؿ ،فؿـ أخذه أخذ بحظ وافور ،أي أخوذ بـصوقب
ديـارا وٓ
درهؿا ،ولؽـافؿ ا
ً
يقرثقا ً
فإكبقاء لؿ ِّ
طظقؿ.
ِ
الـاس يطؾبقن مقاريوث الخؾوؼ فونن
وأطظؿ اذا الشرف أن يؽقن العؾؿ هق مقراث الـبقة ،فنذا خرج ُ
أطظؿ الغاكؿقـ مـ يشتغؾ بالؿقراث إطظؿ ،وهق مقراث إكبقاء ،وحؼقؼتوف العؾوؿ كؿوا يف حوديث أبول
ماتع لفذا الحديث يف رسالة ُمػردة ،وتؼدا م الؽَّلم طؾقوف غقور
الدرداء هذا ،وٓبـ رجب  $تعالك شرح ٌ
ٍ
مرة.

***
الحسقـ :فنن قال قائؾٰ :هذا الػضؾ كؾف ِّ
لؽؾ َمـ ص َؾب العؾؿ؟
قال محؿد بـ ُ
ِ
حسـت ك اقتف يف صؾب طؾؿ.
ققؾ :ما ُذكر مـ فضؾف إكؿا هق لؿـ ُ
فنن قال :وما حسـ الـ اقة فقف؟
حؼ طبادتوف ،حتوك يعبود
ققؾ :مـ خرج لقتع اؾؿ مـ العؾؿ ما يـتػل بف طـف الجفؾ بؿا هلل  ۵طؾقف مـ ِّ
اهلل الؽريؿ بعؾؿ ،فطؾب مـ العؾؿ ما يـػعف بف يف ديـف طؾك حسب ما تؼدا م ِذكركا لف ،وكؾفوا ورد طؾقفوا أمور
مـ أمر الدكقا وأخرة مؿا قد أشؽؾ طؾقف ،يريد السَّلمة مـف ،فؾؿ يؽـ طـدَ ه فقف طؾؿ سعك إلك العؾؿاء فقف
لقتع اؾؿف هلل  ،۵يطؾب ذلؽ سَّلمة ديـف ،فلي صريؼ َ
داخوَّل يف
ً
سؾؽ ٰهذا الطالب قصقر أو صقيوؾ ،كوان
معـك ما ذكركاه مـ الػضؾ لطؾبة العؾؿ ،و ُأطقـ طؾقف إن شاء اهلل ،واطؾؿ أ اكف مـ كوان صؾوب موـ العؾوؿ موا
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يـتػع بف فلقؾ قؾقؾ مـ العؾؿ ما يـػعف إن شاء اهلل.
محؿد بـ طبد العزيز البغقي قال :حدا ثـا طؾل بـ الجعود ،قوال :حودا ثـا
حدا ثـا أبق الؼاسؿ طبد اهلل بـ ّ
شعبة ،طـ طؿرو بـ ُمرة ،قال :سؿعت أبا البخرتي ُيحدِّ ث طـ رجؾ مـ بـل طبس ،قال :صحبت سؾؿان
 $فلتك طؾك ِد ْج َؾ ٍة ،فؼال :يا أخا بـل ط ْب ٍ
فـزلت فشربت ،ثؿ قال لل :يا أخوا بـول
س اكزل فاشرب ،قالَ :
ط ْب ٍ
س اكزل فاشرب ،قال :فـزلت فشربت ،فؼال :ما كؼص شر ُبؽ موـ مواء دجؾوة؟ ،فؼؾوت :موا طسوك أن
يـؼص ،قال :كذلؽ العؾؿ ،فعؾقؽ بؿا يـػعؽ.
الؿور َو ِزي ،قوال:
الحسوقـ بوـ حسوـ
حدا ثـا أبق محؿد بـ يحقك بـ محؿد الصاطدي ،قال :حدا ثـل ُ
ْ
حدا ثـا طبد اهلل بـ الؿبارك ،قال :أخاكا مِ ْس َعر ،قال :سؿعت َطؿرو بـ ُمرة ُيحدِّ ث طـ أبل ال َب ْخ َتري ،قال:
صحب سؾؿان رجؾ مـ بـل طبس ،قال :فشرب شربة مـ ِد ْج َؾة ،فؼال َل ُف سؾؿانُ :طد فاشرب ،قوال :قود
َرويت قال :أ َترى شرب ُتؽ ٰهذه كؼصت مـفا شق ًئا؟ ،قال :وما تـؼص مـفوا شوربة شوربتفا؟! ،قوال :كوذلؽ
العؾؿ ٓ ،يػـك فاتبع ،أو قال فابتغل مـ العؾؿ ما يـػعؽ.
الح ْؾو َقاين ،قوال :حودا ثـا
الحسوقـ ... :حودا ثـا أبوق جعػور أحؿود بوـ يحقوك ُ
قال أبق بؽر محؿد بوـ ُ
ٍ
الحؽؿ بـ مقسك ،قال :حدا ثـا َض ْؿ َرة ،طـ طبد اهلل بـ شق َذ ٍ
قراق يف ققلوف  ﴿ :۵ﮞ
ب ،طوـ
مطور الو ا
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [الؼؿر ،]12 :قال :هؾ مـ صالب طؾؿ ُيعان طؾقف؟.
الحسقـ :وقال بعض العؾؿاء َأولك العؾؿ بؽ ،موا ٓ يصوؾح العؿوؾ إٓ بوف ،وأوجوب
قال محؿد بـ ُ
ِ
ِ
العؾؿ طؾقؽ؛ العؿؾ بف ،وأكػع العؾؿ لؽ ما ا
تعجوؾ
دل طؾك صَّلح قؾبؽ وفساده ،وأحؿدُ
العؾؿ طاقب ًة؛ ما ا
ٍ
طؾوؿ
فؾر اب
كػعف يف العاجؾة ،فَّل تشتغؾـ بعؾؿ ٓ يضرك جفؾف ،وٓ تغػؾ اـ طـ طؾؿ يزيد يف جفؾؽ برتكفُ ،
ِ
ويؽبر مـف العؼاب.
ب البدن،
ور اب طؾؿ ُيتع ُ
ُ
ُيريح البدن ،ويغزر مـف البقابُ ،
ٌ
ثؿ اطؾؿ -رحؿؽ اهلل -ا
طؼوقل مم ايودَ ة وآداب جؿقؾوة وففوق ٌم حسوـة،
أكاس لفؿ
أن مـ صَّلب العؾؿ ٌ
وسوــ أصوحابف ،و ُيؿقتوقا البودع ،و ُيحبوقن جؿوع العؾوؿ وكبرتِوف
يحبقن أن ُيحققا ُسوــ رسوقل اهلل ﷺ ُ
ً
شوقخا موـ الشوققخ يف بواب
لقحػظقا بف طؾك الؿسؾؿقـ شري َعتفؿ ،كراهقة أن يضقع العؾؿ ،فنذا بؾغفؿ أ ان
ٍ
ٍ
ؾسؿاع مـ مبؾ ذلوؽ الشوقخ ،إذا
طؾؿ ،وحػظ لؾســ ،ومعرف ًة اا؛ رحؾقا إلقف رغب ًة مـفؿ ل ا
بؾد شاس ٍع معف ٌ
يرغب فقف أهؾ الحديث لقلخذوا طـ مبؾوف العؾوؿ بـ ِّقوة
كان ثؼة ملمقكًا صاد ًقا طار ًفا بؿا ُيحدِّ ث ،ومبؾ ٰهذا
ُ
جؿقؾة وطؼؾ ومعرفة بالعؾؿ ،وبؿـ يمخذ طـف ،وبؿـ ٓ ُي ُ
مخذ طـف؛ َفرحؾقا إلقف ،ففذه صػة مـ تضوع لوف
رضا بؿا يصـع ،وهق مؿـ هق يف سبقؾ اهلل حتوك يرجوع ،ومؿوـ تسوتغػر لوف الؿَّلئؽوة
الؿَّلئؽة أجـحتفا ً
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والحقتان يف البحر ،ومؿـ قد سؾؽ صري ًؼا إلك الجـة ،وسقـػع اهلل تعالك بف جؿقع خؾؼف.
الحسقـ :اطؾؿ -رحؿؽ اهلل -أن ٰهذا الضرب يف الـواس ٌ
قؾقوؾ جودا ،ولوقس يضورهؿ
قال محؿد بـ ُ
لؾؿؽواثرة يف
ذلؽ ،وهؿ طـد اهلل كبقر؛ ٰهذا إجر  ...كؾف لؽؾ مـ صؾب العؾؿ ،فلما مـ صؾب العؾوؿ ٰهوذا ُ
الدكقا ٓ لمخرة ،والرياء والسؿعة  ...مؿـ صؾب العؾؿ.
الػريابل ،قال :حدا ثـا محؿود بوـ حسوـ الب ْؾ ِ
ِ
خول ،قوال :حودا ثـا ابوـ
َ
حدا ثـا أبق بؽر جعػر بـ محؿد ْ َ
فتـة العالؿ الجاهوؾ ،وموـ ِ
الؿبارك ،قال :سػقان ،قال :يؼال« :تعقذوا باهلل مـ ِ
فتـوة العوالؿ الػواجر ،فونن
ا
ُ
فتـتفؿا فتـة لؽؾ مػتقن».
الح ْؾقاين ،قال :حدا ثـا سعقد بـ أبول
الحسقـ بـ طؾل ُ
أخاكا طبد اهلل بـ صالح البخاري ،قال :حدا ثـا ُ
مريؿ ،قال :حدا ثـا يحقك بـ أيقب ،طـ ابـ جريجٍ  ،طـ أبل الزبقر ،طـ جوابر ،قوال :قوال رسوقل اهلل ﷺ:
«ال تتعؾؿوا العؾم لتُباهوا به العؾؿاء ،وال لتُؿاروا به السػفاء ،وال لتخقروا به الؿجىالس ،فؿىن فعىل ذلىك
فالـار الـار».
الحسقـ :فؿـ كان مراده يف صؾب العؾؿ يف ٰهذه إحقال وأشباهفؿا موـ أموقر الودكقا
قال محؿد بـ ُ
وما أراد مـفا لقس هلل  ۵فقفا شلء ،كقػ بحؼف ثقاب ما تؼدا م ذكركا لف ،مـ فض ٍؾ موـ صؾوب العؾوؿ؟!،
أطز مـ صؾبف هلل  ،۵وما مـفؿا أحد إٓ وأخَّلقوف تودل
اهلل الؿستعان! ،ما أشدا فتـة َمـ صؾب العؾؿ ،وما ا
الحؼ ،طؾك أهؾ العؼؾ والعؾؿ ِص اح ًة ذا مـ فسواد ذا ،أطاذكوا
طؾك صحة صؾبف هلل  ،۵أو طؾك فساد صؾبِف ا
اهلل وإياكؿ مـ طؾؿ ٓ يـػع.
لؿا ب اقـ الؿصـػ  $تعالك ما تؼدا م مـ أحاديث يف فضؾ العؾؿ ،أبان ا
أن ٰهذا الػضؾ ٓ يؽوقن لؽوؾ
حسـت كقتف يف صؾب العؾؿ ،ثؿ ب اقـ ا
أن ُحسـ الـقة مرده إلوك أن يخورج لقوتعؾؿ موـ
أحد ،وإكؿا يؽقن لؿـ ُ
العؾؿ ما يـتػل بف طـف الجفؾ بؿا هلل  ۵طؾقف مـ حؼ طبادتف.
حسوـت كقتوف يف العؾوؿ
وسؾػ أن
ُ
ذكرت لؽؿ أن ك اقة العؾؿ التل ترجع إلقفوا أصوق ُلفا ،فؿوـ ح اؼؼفوا ُ
طؿا ُدها أربعة أمقر:
يـقي رفع الجفؾ طـ كػسف.
أو ُلفا :أن َ
وثاكقفا :أن يـقي رفع الجفؾ طـ غقره مـ الخؾؼ.
ِ
َ
بالعؾؿ.
العؿؾ
وثال ُبفا :أن يـقي
الضقاع.
وراب ُعفا :أن يـقي حػظ العؾؿ وصقاك َتف مـ ا
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فؿـ جؿع همٓء إربع جؿع حسـ الـقة فقف ،وأشرت إلك ٰهذا الؿعـك بؼقلل:
وووؿ
ك اقووو ٌة لؾعؾوووؿ رفوووع الجفوووؾ َط ّ
وبعوووده التحصوووقـ لؾعؾوووقم مِوووـ

طوووـ كػسوووف ،فغقوووره موووـ الـسوووؿ
ِ
ٌ
وطؿووووؾ بووووف ُزكِووووـ
ضووووقاطفا

ِ
حسـت
فنذا جؿع صالب العؾؿ ذلؽ ُجؿع لف حسـ الـقة ،فلصاب الػضؾ القارد يف صؾب العؾؿ ،ومـ ُ
كقتف يف صؾب العؾؿ فلقؾ الؼؾقؾ مـ العؾؿ يـػ ُعف.
وأورد الؿصـػ يف تصديؼ ذلؽ إثر القار َد طـ الرجؾ مـ بـل َط ْبس مع سؾؿان ﭬ ،وأسـده موـ
يتبوع مـوف موا
تضؿـف صحقح ،فنن اإلكسان يـبغل لف أن
صريؼقـ ٓ
يبتغل موـ العؾوؿ وأن َ
ا
يصحان ،لؽـ ما ا
َ
يـػ ُعف.
صح طـ ٍ
القراق طـد الدا ارمل وغقوره ،أكوف قوال يف تػسوقر ققلوف تعوالك﴿ :ﮞ ﮟ
ثؿ أسـد ما ا
مطر ا
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ [الؼؿر  ،]12قال( :هؾ مـ صالب طؾؿ ُيعان طؾقف)؛ ٕن أصؾ العؾقم كؾفا هوق
قسور اهلل
قسر ً
حسوـت كقتوف ،ف ُق ِّ
أيضا ،لؽـ الػائز اذا موـ ُ
قس ًرا فنن ما وراءه ُي ا
الؼرآن ،فنذا كان أصؾ العؾؿ ُم ا
ِ
وققة حػظفؿ ،ولقسوت
 ۵لف العؾؿ ،والـاس يظـقن أهنؿ ُيدركقن العؾؿ بجقدة أذهاكِفؿ وحسـ
ففؿفؿ ا
العؾوؿ
حصوؾ اإلكسوان
الؿست ِّؽـة فقفا ،وإكؿا ُي ِّ
َ
ٰهذه إٓ آٓت إن شاء اهلل أمضاها ،وإن شاء اهلل سؾبفا ال ُؼدَ َر ُ
طؾك قدر ك اقتف ،كؿا روى ابـ طساكر وغقره بسـد فقف ضعػ أن ابـ طباس كان يؼقل« :إكؿا يحػوظ الرجوؾ
مولمقر بتعاهود كقتوف لؾعؾوؿ
طؾك قدر كقتف» ،فنذا كاكت كقة الؿرء صحقحة ققي حػظف وجاد طؾؿف ،والعبود
ٌ
أكبر مـ إمر بتعاهدها يف الحػظ والػفؿ وحضقر الدروس؛ ٕكف إذا استؼامت لؽ الـقوة ُفوتِح لوؽ بواب
الػفؿ والعؾؿ ،وإذا فسدت كقتؽ فَّل تظـ اـ أكؽ بػفؿؽ وحػظؽ ُتدرك العؾوؿ؛ بوؾ تتؿوادى فقوف مودة ثوؿ
ُيحال بقـؽ وبقـف.

ِ
العؾؿاء ا
يصوؾح العؿوؾ إٓ بوف ،وأوجوب العؾوؿ
أن (أولك العؾؿ بؽ ،موا ٓ
ثؿ ذكر ما جاء طـ بعض
ُ

طؾقؽ العؿؾ بف) ،فلولك ما يـبغل أن يعتـل بف اإلكسان مـ العؾؿ ما قا َده إلك العؿؾ ،فنذا طؾِؿف فؾقبادر إلوك
العؿ ِؾ بف.
َ
ثؿ ذكر ا
مؿـ طؼؾ ٰهذه الـقة الحسـة صائػة مـ صوَّلب العؾوؿ ،لفوؿ طؼوقل مم ايودة وآداب جؿقؾوة،
أن ا
و ُف ُفق ٌم حسـة يحبقن أن ُيح ُققا ُســ رسقل اهلل ﷺ وســ أصحابف و ُيؿقتقا البِدَ ع ،وهوؿ الؿشوتغؾقن بـؼوؾ
ِ
حػظ الدِّ ِ
يـ طؾك الـااس ،وهذا مـ أكوقاع
الحديث وحؿؾف ،فنهنؿ يخرجقن يف صؾب العؾؿ ويبتغقكف ،رجاء
الـقة يف العؾؿ كؿا تؼدا م ،وهمٓء كؿا ذكر الؿصـِّػ  $تعالك قؾقؾ ،ومـ صؾوب العؾوؿ لغقور ٰهوذا كؿوـ
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يطؾبف لؾؿؽا َث َرة يف الدكقا أو لؾرياء والسؿعة ،أو لؾؿـصب أو لؾرياسة ،أو لؾؿؼام أو لؾجاه ،ا
فونن ذلوؽ كؾوف
مؽر سقئ يحقؼ بصاحبف.
مـ الـقات السقئة ،وهق ٌ
تعوقذوا بواهلل موـ
وذكر الؿصـػ  $تعالك ما ث َب َت طـ سػقان البقري  $تعالك أكف كان يؼوقل « :ا
فتـة العابد الجاهؾ ،ومـ فتـة العالؿ الػاجر ،فنن فتـتفؿا ِّ
لؽؾ مػتقن» ،والعالؿ الػواجر هوق الوذي يخورج
بـقتف أو بعؿؾف طؿا يل ُم ُره بف العؾؿ ،فنذا كان مـسق ًبا إلك العؾؿ ولف كقة فاسدة أو طؿؾ فاسد فنكف طالؿ فواجر،
كبقر يف زماكـا.
وهق فتـة لؽؾ مػتقن ،وهذا ٌ
الؿروي طـ ٍ
جابر ﭬ أن الرسقل ﷺ قال« :ال تتعؾؿوا العؾم لتُباهوا به العؾؿاء»؛
ثؿ أسـد الحديث
ا
أي تػاخروا بوف العؾؿواء« ،وال لتؿىاروا بىه السىػفاء»؛ أي لتـاقودوهؿ وتوردوا طؾوقفؿ« ،وال لتخقىروا بىه
الؿجالس»؛ أي تتؼدم ما تختارون مـ مقاقع الجؾقس ،فؿـ فعؾ ذلؽ ،فالـوار الـوار ،وهوذا وطقود طؾقوف
يصح ،لؽ اـ مـ كان مرا ُده يف صؾب العؾؿ ٰهذه إحقال مـ أمقر
بالـار إذا وقع مـف ذلؽ ،وهذا الحديث ٓ ّ
طؿا أمر اهلل  ۵وقعت الؿحذور ،واستقجب العؼاب.
الدكقا فنكف آثؿ؛ ٕن العؾؿ طبادة ،وإذا خرج اا ا

***
ِ
ِ
ؾؿاء
باب
ُ
فضل مجالسة ال ُع َ
الحؾقاين ،قال :حدا ثـا أحؿد بـ طبد اهلل بـ ُيقكس ،قوال :حودا ثـا أبوق
حدا ثـا أبق جعػر أحؿد بـ يحقك ُ
ٍ
زحر ،طـ طؾل بـ يزيد ،طـ الؼاسوؿ ،طوـ أبول ُأماموة،
بؽر بـ َط اقاش ،طـ أبل ال ُؿ َف اؾب ،طـ ُطبقد اهلل بـ ْ
قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :إن لؼؿان الحؽقم قال البـه :يا بـىي عؾقىك بؿجالسىة العؾؿىاء ،واسىتؿع كى م
الحؽؿاء ،إن اهلل تعالى ُيحقي الؼؾب الؿقت ِ
بـور الحؽؿة ،كؿا ُيحقي األرض الؿقتة بوابل الؿطر».
ُ
الؿو ْر َو ِزي ،قوال :أخاكوا
حدا ثـا أبق محؿد بـ يحقك بـ صاطد ،قوال :حودا ثـا ُ
الحسوقـ بوـ الحسوـ َ
ٍ
بخوت الؿؽول ،قوال :قوال لؼؿوان
طبد اهلل بـ الؿبارك ،قال حدا ثـا ُطبقد اهلل بـ طؿر ،طـ طبد القهاب بـ
ٓبـف« :يا بـل جالس العؾؿاء ،وزاح ْؿ ُفؿ بِ ُر َكبِ َؽ ،فنن اهلل ُ ۵يحقل الؼؾقب بـوقر الحؽؿوة ،كؿوا ُيحقول
إرض بقابؾ السؿاء».
حؿـ بوـ
الور ٰ
...ابـ أبل ُط َؿر العدين ،يعـل محؿدً ا ،قال :أخاكا أبق طبد اهلل الو ،...قال :حودا ثـا طبود ا
حؿـ بـ رافع ،طـ طبد اهلل بـ طؿورو بوـ العاصول ﭭ ،ا
أن
الر ٰ
زياد طـ أكعؿ اإلفريؼل ،قال :حدا ثـا طبد ا
مور بؿجؾسوقـ يف مسوجده ،أحود الؿجؾسوقـ يودطقن اهلل  ۵ويرغبوقن إلقوف ،وأخور
رسقل اهلل ﷺ :ا
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يتعؾؿقن الػؼف ويع ِّؾؿقكف ،فؼال« :كؾ الؿجؾسقـ طؾك خقور ،وأحودهؿا أفضوؾ موـ صواحبف ،أ اموا هومٓء
فقدطقن اهلل  ۵أو يرغبقن إلقف ،فنن شاء مـعفؿ ،وأما همٓء فقتعؾؿقن و ُيع ِّؾؿقن الجاهؾ ،ففوؿ أفضوؾ،
معؾؿا ،ثؿ جؾس إلقفؿ».
وإكؿا ُب ِعبت
ً
الؿ ْر َو ِزي ،قال :حودا ثـا ابوـ الؿبوارك ،قوال :حودا ثـا
حدا ثـا ابـ صاطد ،قال :حدثـل ُحسقـ بـ حسـ َ
حؿـ بـ الغافؾ ،طـ طبد اهلل بـ طؿرو ،قال :دخوؾ رسوقل اهلل
الر ٰ
حؿـ بـ زياد بـ أ ْك ُعؿ ،طـ طبد ا
الر ٰ
طبد ا
ﷺ الؿسجد فرأى مجؾسقـ؛ أحد الؿجؾسقـ يدطقن اهلل  ۵ويرغبوقن إلقوف ،وأخور يتعؾؿوقن الػؼوف،
فؼال رسقل اهلل ﷺ« :كل الؿجؾسقن عؾىى خقىر ،وأحىدهؿا أفضىل مىن صىاحبه ،أمىا هىؤالء يتعؾؿىون
ِ
معؾؿا؛ هؤالء أفضل ،فجؾس معفم».
ويعؾؿون الجاهل ،وإكؿا ُبعثت ً
ُ
الصـْدَ لِل ،قال :حدا ثـا أحؿد بـ مـصقر الرمادي ،وطـ طبد اهلل بـ
حدا ثـا أبق الػضؾ جعػر بـ محؿد ا
صالح ،قال :حدا ثـل معاوية بـ صالح ،طـ أبل ُط ٍ
بقود ،طوـ ابوـ سوقريـ ،قوال :دخؾوت مسوجد البصورة
جؾوقس يف كاحقوة
وإسقد بـ َس ِريع ي ُؼص طؾك الـاس ،وقد اجتؿع أهؾ الؿسجد ،وح ْؾ َؼ ٌة مـ أهؾ الػؼوف
ٌ
والح ْؾؼة ،فؾؿا فرغت مـ السجدة قؾوت :لوق
الؿ َذكِّر َ
أخرى يتحدثقن بالػؼف ويتذاكروه ،قال :فركعت بقـ ُ
أتقت إسقد فجؾست إلقف ،طسك أن تصقبفؿ إجابة ورحؿة ،فتُصقبـل معفؿ ،ثؿ قؾت :لوق أتقوت الحؾؼوة
وأشواورها حتوك
فتػ اؼفت معفؿ لعؾل أسؿع معفوؿ كؾؿوة لوؿ أسوؿعفا ،...فؾوؿ أزل أخ ِّقور كػسول ذلوؽ
ُ
ٍ
الؿوذكِّر
جاوز ؿ ،فؾؿ أقعد إلك واحد مـفؿ فاكصرفت ،فلتاين آت يف الؿـام ،فؼال :أكت الذي ركعت بقـ ُ
والحؾؼة التل ُي ْذكَر فقفا الػؼف؟ فؼؾت ،كعؿ ،قال :أما إكؽ لق أتقت الحؾؼة التل ُيذكَر فقفا الػؼوف؛ لقجودت
جايؾ معفؿ يف ح ْؾؼة الػؼف.
أيضا ،قال :حدا ثـا أبق بؽر بـ زكجقيف ،قوال :حودا ثـا معاويوة بوـ صوالح،
الصـدلل ً
حدا ثـا أبق الػضؾ ا
حؿـ بـ يزيد ،طـ ابـ شفاب ،طوـ أبول
الر ٰ
قال :حدا ثـا ابـ وهب ،قال :أخاين مس َؾ َؿة بـ طؾل ،طـ طبد ا
ومخرجف مع أهؾ الػؼف».
إدريس أكف سؿع أبل الدرداء يؼقل« :مـ فؼف الرجؾ مجؾِ ُسف ومدخ ُؾف
ُ

أخاكا الػريابل ،قال :حدا ثـل القلقد بوـ ُطتبوة الدمشوؼل ،قوال :حودا ثـا طؿور بوـ طبود القاحود طوـ
إوزاطل ،طـ الحسـ بـ الحسـ ،طـ طؿرو بـ طبد اهلل ،قال :جؾسـا إلك أم الودرداء فؼؾوت لفوا :لعؾـوا
أم َؾقـَاكِل ،فؼالت :أمؾقتؿقين؟! ،لؼد صؾبت ِ
العبوادة يف كوؾ شولء ،فؿوا أصوبت لـػسول شوق ًئا أشوػك موـ
ْ ْ
ذاكرتِ ِفؿ.
مجالسة العؾؿاء و ُم َ
كبقرا قود
قال محؿد بـ ُ
الحسقـ :فنن قال قائؾ :فنذا كح ُـ دخؾـا مسجد الجامع ،فنكاا كشاهد فقف خؾ ًؼا ً

31

يخ صالح بن ِ
َّ
عبد اهلل ال ُعصيمي
الش ُ
ُ

شار إلقفؿ أ اكفؿ طؾؿاء ،فنلك أي الـاس تلمركا أن كجؾس إلقف موـفؿ؟ ،ققوؾ لوف :إن كوان
اجتؿعقا ،وكؾفؿ ُي ُ
طؾؿوا يجوب طؾوقفؿ طؾؿوف والعؿوؾ بوف،
كػاهؿ ومعرفة وحزم ،فاكظر كؾ مـ طؾؿت أكف ُيعؾؿ الؿسؾؿقـ ً
و ُيػ ِّؼففؿ بف ،ويحبفؿ فقف طؾك الطفارة والصَّلة والزكاة والصقام والحج والجفاد وطؾؿ الحَّلل والحورام
مـ الؿؽاسب ،وأداء الػرائض ،واجتـاب الؿحارم ،وطؾؿ بور القالوديـ وصوؾة إرحوام ،وطؾوؿ سقاسوة
ِ
والؿشورب ،والؾبواس ،وطؾوؿ
الرجؾ ٕهؾوف وولوده،
وطؾوؿ حػوظ الجوقارح ،وطؾوؿ أداب يف إكوؾ َ
الؿماخاة ،وطؾؿ الشؽر هلل  ۵طؾك كعؿف ،والتحذير مـ الذكقب ،والرتغقب يف إخَّلق الشوريػة ،وموا
أن ٰهذا هق العؾؿ الذي ُأ ِ
طؿا سقا ُه ،واطؾؿ ا
مرت بتعؾقؿف ،فات َبع مجوالس العؾؿواء،
أشبف ذلؽ؛ فالزمفَ ،وا ْل ُف ا
مـ ُيجري يف مجؾسف ُ
طؾؿا أكت إلقف فؼقور ،فواطؾؿ أكوؽ
مبؾ هذا ،مؿا إذا كان فقف طؾؿت أكؽ قد استػدت ً
مِـ اهلل  ،۵و ُيؼال لفَ :أو َف ُؼ لؽ  ...اهلل  ۵طؾقؽ مـ طؾؿ كـت طـف  ،...طؾقؽ مـػعة ُم َجالسوتؽ مبوؾ
ٰهذا العالؿ  ،....أكره طؾك استعؿال ما قد طؾؿت  ،...طـ إخوَّلق الديـقوة واسوتعـ بواهلل الؽوريؿ طؾوك
أمرك.
الحؾقاين ،قال :حدا ثـا طبد اهلل بـ طؿر بـ أبان الؽقيف ،قوال :حودا ثـا
أخاكا أبق جعػر أحؿد بـ يحقك ُ
َ
حسان ،طـ ططاء طـ ابـ طباس ﭭ قال :ققوؾ :يوا رسوقل اهلل؛
طؾل بـ هاشؿ بـ ال َبريد ،طـ
مبارك بـ ا
ؾساء خقر؟ قال« :مـ ذكاركؿ باهلل ورؤيتف ،وزاد يف طؾؿؽؿ مـطؼف ،وذكاركؿ بأخرة طؿ ُؾف».
أي ُ
الج َ
الؿو ْر َو ِزي ،قوال:
حدا ثـا أبق بؽر محؿد بـ ُ
الحسقـ الب َؾخل بـ شفرياز ،قال :حدا ثـا ُزهقر بوـ محؿود َ
حسان ،طـ ططاء ،طوـ ابوـ طبواس؛ ققوؾ :يوا رسوقل اهلل؛ أي
حدا ثـا ُطبقد اهلل بـ مقسك ،طـ الؿبارك بـ ا
ُجؾسائـا أفضؾ؟ قال« :من ذكركم باهلل رؤيته ،وزاد يف عؾؿؽم مـط ُؼه ،ورغبؽم يف اآلخرة عؿؾه».
ِ
الحسقـٰ :هذا َي ُ
َ
جوالس َموـ ٰهوذه
الؿ
يؽوقن
حتؿؾ يف مجالسة العؾؿواء أن
ُ
محؿد بـ ُ
يطؾوب موـ َ
قال ّ
حتؿؾ أٓ يجالس مـ إصحاب واإلخقان إٓ مـ يستػقد فقف خقر يف ديـف ،فنذا لؿ يؽوـ كوذلؽ
صػتف ،و ُي َ
أخبار تدل طؾك العاقؾ الحازمُ ٓ ،يجالس موـ
فنياك وإياه؛ بؾ يـبغل لؽ أن تحذره ،وقد ُروي فقؿا قؾ ُتف
ُ
مؿـ ُير ِّغبف يف العؾؿ وأداب ،وإخَّلق الشريػة ،ويـفاه طوـ إخوَّلق
الـاس إٓ مـ تعقد طؾقف مـػعتف ،ا
الدكقة.
حدا ثـا أبق بؽر طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد الحؿقد الق ِ
الحؿوال،
اسطل ،قال :حدا ثـا هارون بـ طبود اهلل
َ
ا
قال :حدا ثـا س اقار بـ حاتؿ ،قال :حدا ثـا جعػر بـ سؾقؿان ،قال :سوؿعت مالوؽ بوـ ديـوار يؼوقلَ :
لختَـوف
ِ
خقرا ،فاك ُبذ طـؽ صحبتف».
الؿغقرة :اكظر يا ُمغقرة كؾ أخ وجؾقس ومـ ُتحب ٓ ،تستػقد مـف ً
ُ
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حدا ثـا أبق ُخبقب العباس بـ أحؿد ال َب ْرتِل ،قال :حدا ثـا محؿد بـ مقؿقكة الخ اقاط ،قال :حدا ثـا سوػقان
ابـ ُطققـة ،قال :حدا ثـا ُبريد بـ ُطبقد اهلل بـ أبل ُبردة ،طـ أبقف ،طـ أبول مقسوك يبؾوغ بوف الـبول ﷺ ،قوال:
«مبؾ الجؾقس الصالح مبؾ الع اطار إن لؿ ُي ْح َذ َك مـ ططره طؾ َؼ َؽ مـ ريحف ،ومبوؾ الجؾوقس السوقء مبوؾ
الؽقر إن لؿ ُي ِ
حر ْق َؽ كالؽ مـ شرره».
خقورا
وروي طـ شعقب بـ حرب أكف قال ٓ« :تجؾس إٓ مع أحد رجؾقـ؛ رجؾ جؾست معف ُيع ِّؾؿؽ ً
ُ
خقرا فقؼبؾ مـؽ ،والبالث أهرب مـف».
فتؼبؾ مـف ،أو رجؾ ُتع ِّؾؿف ً
حدا ثـا أبق محؿد هارون بـ ُيقسػ ،قال :حدا ثـا محؿد بـ أبل طؿر العدين ،قال :حدا ثـا سوػقان ،طوـ
بـول إذا رأيوت قق ًموا يوذكرون اهلل
داود بـ شابقر ،أكف سؿع شفر بـ حقشب يؼقل :قال لؼؿان ٓبـف« :يوا ا
طالؿا يـػ ُعؽ طؾؿؽ ،وإن تؽوـ جاهوؾ ُيعؾؿوقك ،ولعوؾ اهلل ْ ۵
أن
 ۵فاجؾس معفؿ ،فنكؽ إن تؽـ ً
ي ِّطؾع طؾقفؿ برحؿة ف ُقصقبؽ معفؿ ،وإذا رأيت قق ًما ٓ يذكرون اهلل  ۵فَّل تجؾس معفؿ ،فنكؽ إن تؽوـ

طؾؿؽ ،وإن تؽـ جاهؾ يزيدوك غقا ،ولعوؾ اهلل  ۵ي اطؾِوع طؾقوؽ بسوخطف ،فقصوقبؽ
طالؿا لؿ يـػعؽ ُ
ً
معفؿ».
الحسقـ :جؿقع ما ذكرتف يف ٰهذا الؽتاب يدل طؾك أكف ٓ يـبغل أن ُتجالس إٓ مـ يعقد
قال محؿد بـ ُ
كػعف طؾقؽ مؿـ إذا فارقتقه َ
وطؾؿا وأد ًبا ،وإٓ فاك ُبذ طـؽ مجالستف واحذره طؾك ديـؽ.
ففؿا
ً
أراك ً
مجالسة العؾؿ ِ
ِ
طؼد الؿصـػ  $تعالك ترجؿة ب اقـ فقفا ( ُ
اء) ،بعد بقان فضؾ العؾؿ ،فنن لؾعؾؿ
فضل
ُ َ
أهَّل؛ هؿ العؾؿاء ولؿجالسفؿ فضؾ ُروي فقف أحاديث وأخبار ،مـفا حوديث أبول ُأماموة الوذي صودا ر بوف
ً
الؿصـِّػ« :إن لؼؿان الحؽقؿ قال ٓبـف يا بـل طؾقؽ بؿجالسوة العؾؿواء» ،الحوديث أخرجوف الطوااين يف
الؽبقر وإسـاده ضعقػ جدا ،وإكؿا ُيروى مققق ًفا مـ كَّلم لؼؿان ٓ ذكر فقف لؾـبل ﷺ ،وهق الوذي أسوـده
ُ
لؼؿان ذلوؽ بؼقلوف« :فونن اهلل ۵
الؿصـػ بعده مـ ِح َؽؿ لؼؿان يف أمره ٓبـف بؿجالسة العؾؿاء ،وط اؾؾ
الؼؾقب بـقر الحؽؿة ،كؿا ُيحقل إرض بقابؾ السؿاء» ،فؽؿا أن إرض الؿقتة إذا ُمطِورت بقابوؾ
ُيحقك
َ
أكقار الحؽؿة والعؾؿ فنهنوا
السؿاء اهتزت وربت وأكبتت مـ كؾ زوج اقج ،فؽذلؽ الؼؾقب إذا ٓمستفا ُ
تحقك.
ثؿ أتبعف بحديث طبد اهلل بـ طؿرو يف خا الؿجؾسقـ وفقفؿا مقؾف ﷺ إلك الؿجؾس الوذي يتعؾؿوقن
معؾؿا ،ثؿ جؾس إلقفؿ» ،وهذا الحوديث طـود ابوـ ماجوف
فقف الػؼف و ُيع ِّؾؿقكف وتعؾقؾف بؼقلف« :وإكؿا ُبعبت
ً
وإسـاده ضعقػ.
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ثؿ أتبعف ٍ
قصة دخقلف مسجد البصرة وإسد بـ َسريع ﭬ يؼص طؾوك
بلثر أسـده طـ ابـ سقريـ يف ا
جؾقسا يف كاحقوة
اسم لؾؼاص الذي يعظ الـاس ،ويف الؿسجد حؾؼة مـ أهؾ الػؼف
ً
الؿذكر ٌ
الـاس ُمذك ًِّرا ،و ُ
أخرى ،ولؿ يزل محؿد بـ سقريـ مرت ِّد ًدا يف الجؾقس إلك أي الحؾؼتقـ حتك خرج مـ الؿسجد ،ثوؿ رأى
استئـاسا.
عػ ،لؽ اـ مبؾف مؿا ُيروى
ما رأى يف الؿـام ،ويف ٰهذا الخا َض ٌ
ً
ثؿ أسـد الؿصـػ بعده ققل أبل الدا رداء« :مـ فؼوف الرجوؾ؛ مجؾسوف ومدخؾوف ومخرجوف موع أهوؾ
الػؼف» ،وهذا الخا ُيروى طـ أبل الدا رداء مـ غقر وجف ،وهق خا صحقح طـف ،أخرجوف ابوـ طبود الوا يف
ِ
َ
«جامع بقان العؾؿ» وغقره ،وأقؾ أحقالِف أكف حسـ ،وفقف ٌ
العاقوؾ
الرجؾ ،وهوق أن
أصؾ طظقؿ يف تؿققز فؼف ا
ِ
الػؼقف مـ ي ِ
ِ
حصوؾ
مجؾسف ومدخؾِف
َّلح ُظ ُصحبتف يف
ومخرجف ،بلن يؽقن مع أهؾ الػؼف؛ ٕكوف إذا را َم أن ُي ِّ
ُ
الػؼف والعؾؿ والدِّ يـ؛ فؾقصحب أهؾف ،فنذا كان خروجف ودخقلف وجؾقسف هوق معفوؿ ،فنكوف يـوال العؾوؿ،
وأما مـ يصحب الب اطالقـ فنهنؿ ُيردوكَفؿ يف بطالتفؿ ،والجؿع بقـ الصوحبتقـ صوعب ،فقـبغول أن يتخ اقور
ً
والفودى ،فونن التؾوذ َذ
ودخقٓ
مجؾسا
اإلكسان يف صحبتف
وخروجا مـ يؽقن ُمعقـًا لف طؾك الخقر والعؾؿ ُ
ً
ً
ِ
الرحَّلت والخؾقات التل ٓ ترجع طؾك اإلكسان
بالؿشاركة يف صؾب العؾؿ أطظؿ مـ التؾذذ بالؿشاركة يف ا
ِّ
الؿؾذذات التل أباحفوا اهلل
يفت ََبؾ مع أهؾ الػؼف أوقا ًتا يـتػع فقفا برتويح كػسف بلكقاع
بؽبقر كػع ،ويؿؽـف أن ْ
ً
شققخا وتَّلمقذا.
حصؾ العؾؿ؛ فؾقصحب أهؾف
گ لؾخؾؼ ،ومـ أراد أن ُي ِّ
ِ
تعجبوة مسوتـؽرة -أمؾؾتؿوقين،
ثؿ أتبع ذلؽ بؿا جاء طـ أم الدرداء لؿا ققؾ لفا« :أمؾؾـاك ،فؼالت ُ -م ِّ
لؼد صؾبت العبادة يف كؾ شلء كؿا أصابت لـػسل شوق ًئا أشوػك موـ مجالسوة العؾؿواء وموذاكرا ؿ» ،وأم
الصغ ْق َرة؛ ٕهنا هل التل ا
تلخرت وأدركفا طقن بوـ طبود اهلل ،وأموا أم الودرداء
الدرداء ٰهذه هل أم الدرداء ا
قديؿا ،وكَّلهؿا زوج ٕبل الودا ْر َداء ﭬ ،ويف خاهوا ا
أن موـ أطظوؿ الؿجوالس التول
الؽبقرة فؼد ماتت ً
يـتػع اا اإلكسان مجالس ُمذاكرة العؾؿ التل تؽقن طـد العؾؿاء.
ً
كبقورا
سمآ يستػفؿ فقف سائؾف طؿـ يدخؾ مسجد الجامع فقشاهد خؾ ًؼا
ثؿ ذكر أجري  $تعالك
ً
قد اجتؿعقا كؾفؿ ُيشار إلقف أهنؿ طؾؿاء ،فنلك أي الـواس تلمركوا أن كجؾوس إلقوف موـفؿ؟ ومبوؾ ٰهوذا مبوؾ
طؾؿا يجب طؾقوف،
العؾؿاء الجالسقـ يف البؾد ،فلمر الؿصـػ  $تعالك الؿرء أن يتخ اقر ،فقـظر مـ ُيع ِّؾ ُؿف ً
لقحصؾ لف آكتػاع بف.
و ُيػ ِّؼفف فقف ،فنكف يؾزمف
ُ
أخبارا يف ذلؽ ،استػتحفا بحديث ابـ طباس« :يا رسقل اهلل؛ أي الجؾساء خقور؟
ثؿ أورد  $تعالك
ً
قال مـ ذكاوركؿ بواهلل رؤيتُوف ،وزاد يف طؾؿؽوؿ مـط ُؼوف »...إلوك آخوره ،وهوق حوديث أخرجوف أبوق يعؾوك
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الؿقصؾل ،وإسـاده ضعقػ.
ثؿ أتبعف الؿصـػ  $تعالك بالبقان بلن ٰهذه الصػة هل لؿجالس العؾؿاء ،فنن مجالس العؾؿاء هول
التل ُتر ِّغب يف أخرة ،وتدل طؾك العؾؿ ،وكذلؽ ٓ يـبغل أن ي اتخذ اإلكسوان موـ إصوحاب وإخودان
ِ
خقرا يف ديـف ،فنن لؿ يؽـ كوذلؽ فونن إمور كؿوا قوال« :فنيواك
واإلخقان والخ اَّلن إٓ مـ يستػقد مـفؿ ً
وإياه ،بؾ يـبغل لؽ أن تحذره».
ثؿ ذكر ما جاء طـ مالؽ بـ ديـار أكف كان يؼقل« :اكظور يوا ُمغقورة ،كوؾ أخ وجؾوقس وموـ تحوب ٓ
خقرا؛ فاك ُبذ طـؽ صحبتف» ،ويف إسـاده ضعػ.
تستػقد مـف ً
ثؿ أتبعف بحديث ُبريد بـ طبد اهلل طـ أبقف طـ أبل مقسك ،وهق يف «صحقح مسؾؿ» يف تؿبقؾ الجؾوقس
الصالح والجؾقس السقء «وأن الجؾقس الصالح مبؾ الع اطار الذي يبقع الطقب ،ففق إن لؿ ي ِ
حذ َك -أي لوؿ
ُ
يعطؽ مـ ططره -ط َؾ َؼؽ مـ ريح يف بدكؽ وثقبؽ ،ومبؾ الجؾقس السقء مبؾ الؽقر»؛ وهق كوافخ الؽقور،
الؿ َعد لذلؽ ،فنن مـ كان كذلؽ «إن لوؿ
والؿراد بف الحدا اد الذي يصـع الحديد ،و ُي ِّ
طقطف بالـار يف الؿحؾ ُ
شر ِره ،وكذلؽ الجؾقس السقء».
ُيحرقؽ كالؽ مـ َ
ثؿ ذكر ما جاء طـ شعقب بـ حرب أكف قال ٓ« :تجؾس إٓ موع أحود رجؾوقـ؛ رجوؾ جؾسوت معوف
فاهرب مـف» ،وهوذا معـوك موا رواه
خقرا فقؼبؾ مـؽ ،وأما البالث
خقرا فتؼبؾ مـف ،أو ً
ْ
رجَّل ُتعؾؿف ً
ُيعؾؿؽ ً
أبق كُعقؿ إصبفاين يف كتاب «الحؾقة» يف وصقة طؾل بـ أبل صالب ل ُؽؿقـ بوـ زيواد ،وفقوف أكوف قوال« :يوا
كُؿقـ؛ الـاس ثَّلثة؛ طالؿ رباين ،ومتعؾؿ طؾك سبقؾ كجاة ،وهؿج رطاع أتباع كؾ ِ
كواطؼ» ،فالعوالؿ الربواين
ٌ
ا
خقرا فقؼبؾ مـؽ ،وأموا الفؿوج الرطواة ففوؿ الوذيـ
هق الذي ُيعؾؿؽ فتؼبؾ مـف ،والؿتعؾؿ هق الذي تعؾؿف ً
يـبغل أن ُرب مـفؿ.
يجؾس مع ِّ
كؾ أحد ،بؾ يجؾس فقؿـ
ثؿ ذكر مـ مقاطظ لؼؿان وص اقتف ٓبـف فقؿـ يجؾس إلقفؿ ،وأٓ
َ
ؼربف إلك اهلل گ ،وهذا كؾف يدل طؾك أكف ٓ يـبغل أن ُيجالس اإلكسان أحدً ا إٓ إذا اكتػع بوف ،وأموا
يـػعف و ُي ِّ
ما طدا ذلؽ مـ الجؾساء ،فنهنؿ ُيعر ُض طـفؿ.

***
باب ذكر ُ
تواض ِع العال ِم والؿتعؾ ِم
الحسقـ :واطؾؿ –رحؿؽ اهلل -أن الذي يحتاجف العالؿ والؿتعؾؿ مؿوا يـبغول لفؿوا أن
قال محؿد بـ ُ
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يتؿسؽا بف لإلكتػاع بؿا تؼدا م ذكركا لف ،هق التقاضع ،فؿـ صػة تقاضع الؿتعؾؿ لؾعالؿ؛ أٓ يل َكػ أن يوتعؾؿ
ا
العؾؿ مـ صغقر أو كبقر ،ومؿـ هق دوكف يف مـزلة الدكقا ،وأن يؼب َؾف مـف ً
قبقٓ حسـًا ،ويشؽر اهلل  ۵طؾوك
َ
ما ط اؾؿف ،ثؿ لقشؽر مـ طؾؿف مـ سائر الـاس.
كـت تعؾؿف ،فقزهدُ فقوؽ موـ
طؾؿا لؿ يؽـ طـدك ،فَّل تدا طل أكؽ َ
ومـ التقاضع أن تؽقن إذا سؿعت ً
ُيعؾؿؽ ،ولؽـ تقاضع لف وأخاه أكؽ لؿ تعؾؿوف حتوك ط اؾؿتـول أكوت السواطة ،واطؾوؿ أن موـ التقاضوع
سمالؽ طؿا يغقب طـؽ ،كـت بف جاهَّل ،...،و ُيؼال مبؾؽ  ...إلك الساطة ،...وإكؿا هوق غواش لوؽ ،فوَّل
 ...يزيدك اهلل الؽريؿ رفعة طـده وطـد مـ ط اؾ َؿؽ طـ اهلل .۵
طؿا قود جفؾوقه
كبقرا مـ الـاس طـ التقاضع يف الؿسللة لؾعؾؿاء ا
واطؾؿ –رحؿؽ اهلل -أن الذي يؿـع ً
كبقرا مـ الـواس طوـ
مؿا هق واجب طؾقفؿ طؾؿف والعؿؾ بف خصؾتان؛ الحقاء والؽا ،هؿا التل قد مـعتؽ ً
صؾب العؾؿ ،وما ٰهذا لفؿ بؿحؿقد ،وذلؽ أكف مـعفؿ ما ذكركا طـ السمال لؿا يجب طؾوقفؿ ،فؼود رضوقا
التقاض َع يف صؾب العؾؿ القاجبُ ،أ ِ
وروي طـ
ٕكػسفؿ باإلقامة طؾك الجفؾ ،فؾؿا ُح ِرمقا
ُ
حرمقا التقفقؼُ ،
مجاهد أكف قال ٓ« :يتعؾؿ مستحل وٓ مستؽا» ،وكذا ُروي طـ سػقان بـ ُطققـة.
واطؾؿ أكؽ إذا تقاضعت لؾعؾؿاء أحبقك وأفا ُدوك ،وإذا تعا َضؿوت طؾوقفؿ ،وتؽ ابورت وأريوتفؿ أكوؽ
ٍ
مستغـ طـفؿ؛ مؼتقك وكرهقا أن ُيػقدوك.
الحسقـ :أما خطابل لؿـ ُيع ِّؾوؿ الـواس فقـبغول لوف :أن يشوؽر اهلل ،ويتقاضوع لؿوقٓه
قال محؿد بـ ُ
طؾؿا حرمف غقره ،وجعؾف وار ًثوا موـ ورثوة إكبقواء ولوؿ
الؽريؿ ،ويعؾؿ أكف قد ا
خصف بخاصة خقر ،وط اؾؿف ً
جاهَّل بؿا اهلل  ۵طؾقف ،ا
احتاجقا إلك طؾؿف ،فعؾقف أن يتقاضع لؿـ يوتعؾؿ
كبقرا مـ الـاس قد
ً
يجعؾف
ُ
وإن ً
جواهَّل ،حتوك ط اؾؿـول اهلل ،۵
ً
مـف العؾؿ وير ُفؼ بف ،وٓ يحتؼر مـ يتعؾؿ مـف ،و ُيع ِّؾؿف :إين مبؾوؽ كـوت
وكوقه
ؼرب طؾك الؿتع ِّؾؿ ما يخاف ُبعدَ ه ،فؿـ فعؾ ذلؽ أح ابف اهلل  ۵وح اببف إلك طبواده ورفوع قودره ،ا
و ُي ِّ
رفقع طـد اهلل  ۵وطـد مـ ط َؼؾ ،وأكا أذكر مـ إخبار موا يودور طؾوك موا
باسؿف ،وكان بحسـ تقاضعف ٌ
ح َب ْب ُت طؾقف.
حدا ثـا أبق بؽر بـ أبل داود الس ِ
جستاين ،قال :حودا ثـا محؿود بوـ يحقوك ،...قوال :حودا ثـا أحؿود بوـ
ِّ
طبد اهلل ،...وأخاكا أبق طبد اهلل أحؿدُ بـ الحسـ بـ طبد الجبار الصقيف ،قال :حودا ثـا محؿود بوـ ب اؽوار،
البجؾل ،قال :قال طؿر بـ الخطاب ﭬ« :تع اؾؿقا
قال :حدا ثـا َطـْ َب َس ُة بـ طبد القاحد ،طـ طؿرو بـ طامر َ
ِ
والحؾؿ ،وتقاضعقا لؿـ تتعؾؿقن مـوف ،ويتقاضوع لؽوؿ موـ ُتع ِّؾؿوقن ،وٓ
العؾؿ وتع اؾؿقا العؾؿ بالسؽقـة
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تؽقكقا جبابرة العؾؿاء ،فَّل يؼق ُم طؾؿؽؿ بجفؾؽؿ».
أخاكا أبق بؽر طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد الحؿقد القاسطل ،قال :حودا ثـا محؿود بوـ يحقوك إزدي،
حؿـ وطبد اهلل ابـا ُبديؾ ال ُع َؼقؾول ،طوـ
الر ٰ
قال :حدا ثـا أبق بؽر محؿد بـ الجعد ال ُؼرشل ،قال :حدا ثـا طبد ا
أبل س َؾ َؿة صاحب الؾملم ،طـ الحسـ أن ُط َؿ َر بـ الخطاب  $كتب إلوك أبول مقسوك إشوعري« :إن
طالؿوا ،وقود أخطول
أحؼ الـاس بالتقاضع هلل  ۵أحسـُفؿ تعبدً ا،
ا
طؾؿا» ،وكقوػ يؽوقن طبودً ا ً
وأكبرهؿ ً
ُ
إن التقاضع أفضؾ العبادة والعؾؿ ،فنذا العالؿ لؿ يتقاضع هلل  ۵يف ِ
أفضؾ العبادة ،ا
طؾؿف؛ طاد بعد طؾؿوف
الـواس :فوَّلن طوالؿ ،وهوق مؽتوقب طـود اهلل  ۵موـ
طؾؿف طؾقف وٓ لف ،وطسك أن يؼقل
ً
ُ
جاهَّل ،وكان ُ
ِ
العؾؿ ،فاحذر ذلؽ الباب ،فنن اهلل طزيز».
الجاهؾقـ ،وهـاك أدرك الشقطان ُبغقتُف التل يريد مـ أه ِؾ
الصـْدَ لِل ،قال :حدا ثـا الػضؾ بـ زياد ،قال :حدا ثـا طبد الصؿد بـ يزيد ،قال:
حدا ثـا جعػر بـ محؿد ا
سؿعت الػضقؾ بـ طقاض يؼقل« :إن اهلل  ۵يحب العالؿ الؿتقاضوع ،و ُيوبغض العوالؿ الج ابوار ،وموـ
ورثف اهلل  ۵الحؽؿة».
تقاضع هلل  ۵ا

حدا ثـا أبق الحسـ طؾل بـ إسحاق زاصِ َقا ،قال :حودا ثـا ُطبقود اهلل بوـ طؿور الؼوقاريري ،قوال :حودا ثـا

أيقب يؼقل« :يـبغل لؾعالؿ أن يضوع الرمواد طؾوك رأسوف تقاضو ًعا هلل ،»۵
حؿاد بـ زيد ،قال :سؿعت
َ
فؽؾؿا تقاضع لؾؿتعؾؿ مـ يع ِّؾؿف مـ العؾؿاء؛ ازدا َد تعؾؼف بالعؾؿ ،واهلل الؿق ِّفؼ. ...
خامسا ترجؿ لف بؼقلف( :باب ذكر تقاضع العالؿ والؿتعؾؿ)؛ ٕن العؾؿ
طؼد الؿصـِّػ  $تعالك با ًبا
ً
يؼقم طؾك ُط َؿ ٍد متقـة وأخَّلق جؾقؾة ،مـ آك َِدها التقاضع ،وحؼقؼة التواضع قبول الحىق وإعظىام الخَ ؾىق،
ِ
ِ
ا
فػسوره بؼقلوف« :ب َط ُىر الحىق
فنن الـبل ﷺ أرشد إلك حؼقؼة ضده ،وهق الؽب ُر كؿوا يف «صوحقح مسوؾؿ» ،ا
التقاضع مؼاب َؾف ،وهق َقبقل الحؼ ،وإطظا ُم الخؾوؼ،
وغؿ ُط الـاس» ،أي :رد الحؼ واحتؼار الـاس ،فقؽقن
ُ
يلكػ أن يتعؾؿ العؾؿ موـ
وهق مـ آكد إخَّلق التل يـبغل أن يتصػ اا العالؿ والؿتع ِّؾؿ ،ومـ ذلؽ (أٓ َ
صغقر أو كبقر ومؿـ هق دوكف ،وأن يؼبؾ مـف ً
قبقٓ حسـًا ،وأن يشؽر اهلل طؾوك موا ط اؾؿوف ،وأن يشوؽر موـ
تعؾؿوف،
طؾؿا لؿ يؽـ طـدك ،فوَّل تودا طل أكّوؽ قود كـوت ُ
ط اؾؿف مـ الـاس ،ومـ التقاضع أكؽ إذا سؿعت ً
زهد فقؽ مـ ُيع ِّؾؿؽ ،ولؽـ تقاضع لف ،وأخاه أكؽ لؿ تعؾؿف حتك ط اؾؿتـول أكوت السواطة) ،فنكوف موـ
فق َ
جقاهره.
أضفروا لف جقاهر العؾؿ ،ومـ تؽ ابر بعؾؿف صرفقا طـف
أضفر لألشقاخ استػادتف مـفؿ َ
َ
َ
كبقورا موـ الـواس طوـ التقاضوع يف الؿسوللة لؾعؾؿواء طؿوا جفؾوقه
ثؿ ذكر الؿصـِّػ أن الذي يؿـع
ً
َخ ْصؾ َتان الحقاء والؽا ،ويف ذلؽ أثار الصحقحة الذي ط اؾؼف البخاري يف «صحقحف» ووصوؾف ابوـ طبود
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الا وغقره طـ مجاهد بـ جا أكف قال ٓ« :يتعؾؿ العؾؿ مستحقل وٓ مستؽا» ،فالحقواء والتؽبور يؿـعوان
الـاس طـ مسللة العؾؿاء.
َ
وٓ ُ
يـال العؾؿ إٓ مـ لؿ يؿـعف الحقاء والؽا طـ سمالف والتؿاسف ،فعؾوك اإلكسوان أن يتقاضوع لؿوـ
أفاده ،وأن يح ابف وأٓ يتؽ ابر طؾقف ،ومـ و افؼف اهلل لتعؾقؿ الـااس فقـبغل لف أن يشؽر اهلل ،وأن يتقاضع لف ،وأن
فضؾ اهلل گ الذي مـحف إياه وحرمف غقره ،وجعؾف وار ًثا مـ ورثة
محض ْ
يعؾؿ أن ما وصؾف مـ الخقر فنكف ُ
جاهَّل ،فتِ ْؾؽ كعؿة طظقؿة أن أخرجؽ اهلل گ مـ ُضؾؿة الجفؾ إلك كقر العؾؿ ،ولوؿ
ً
إكبقاء ،ولؿ يجعؾف
ِ
َواءات الؿعاصول
تسؼط مـ مَّلحظة ر ِّبؽ گ لوؽ بالعـايوة ،فؾوق شواء اهلل  ۵لجعؾوؽ متؾ ِّط ًخوا يف َدك
جافَّل مع أهؾفا ،ولؽـ اهلل اجتباك وهداك ،وط اؾؿؽ ما لؿ تؽـ تعؾؿ ،وجعؾؽ ِح ْؾ َس بقوقت اهلل
ً
والخطايا
ؼربؽ إلقف ،وهذه كعؿة طظقؿة موـ ِ
شوفدها زاده اهلل  ۵مـفوا ،وموـ غػوؾ طوـ ٰهوذه
لتتع اؾؿ ديـف الذي ُي ِّ
الـعؿة ،فؼد َ
غػؾ طـ كعؿة طظقؿة؛ كؿا قال ابـ الؼقؿ  $تعالك يف أبقات لف يف الـقكقة:
أيضووا مووب َؾ ُفؿ
لووق شوواء رب وؽ كـووت ً

حؿـ
فالؼؾوووب بوووقـ أصوووابع
الووور ٰ
ا

عػ ،لؽـاوف ُيوروى
طؿر ،ويف إسـاده َض ٌ
ثؿ أورد الؿصـِّػ  $تعالك يف ذلؽ مـ أثار ما جاء طـ َ
مـ غقر وجف أكف كان يؼقل« :تعؾؿقا العؾؿ وتعؾؿقا لؾعؾؿ السؽقـة والحؾؿ وتقاضعقا لؿـ تتعؾؿوقن مـوف،
ولقتقاضع لؽؿ مـ تعؾؿقن وٓ تؽقكقا جبابرة العؾؿاء ،فَّل يؼقم طؾؿؽؿ بجفؾؽؿ» ،ثؿ أسـد رسوالتف إلوك
أبل مقسك إشعري وفقفا ٰهذا الؿعـك وإسـادها ضعقػ.
ثؿ أتبعفا بآثار ِصحاح طـ فضقؾ بـ طقاض ،وطـ أيقب السختقاين؛ أن الػضقؾ قوال« :إن اهلل يحوب
ورثف اهلل الحؽؿة» ،وطوـ أيوقب السوختقاين أكوف
العالؿ الؿتقاضع و ُيبغض العالؿ الجبار ،ومـ تقاضع هلل ا
ِ
الجوـس الوذي تؼودا م
قال« :يـبغل لؾعالؿ أن يضع الرماد طؾك رأسف تقاض ًعا هلل  ،»۵وهذا الؽوَّل ُم موـ
الؼقل فقف ا
أن السؾػ ٓ يريدون حؼقؼتف ،وإ اكؿا يريدون اإلكباه إلك إصؾ إطظؿ ،فن ان أيوقب لوؿ ُيورد أن
يؽقن مـ أحقال العالؿ أن يلخذ رما ًدا ويض َعف طؾك رأسوف ،ولؽوـ مؼصوقده أن يوزداد يف ال اتقاضوع حتوك
وكؾؿا تقاضع الؿع ِّؾؿ والؿتعؾؿ زاد
يؽقن بؿـزلة مـ يضع الرماد طؾك رأسف؛ إذٓ ًٓ لـػسف ٓ حؼقؼة ذلؽ،
ا
َ
ً
وفصقٓ ،فؿـ أخذ بوإدب
مسائؾ
تعؾؼفؿ بالعؾؿ وط ُظؿ اكتػاطفؿ بف ،والعؾؿ ُخ ُؾؼ وأ َدب ،قبؾ أن يؽقن
أدب الـػس ،كؿا جاء طوـ بعوض موـ
حصؾ العؾؿ،
وأطظؿ أدبِف ُ
حصؾ العؾؿ ،ومـ ضاع مـف إدب لؿ ُي ِّ
ا
ُ
أدب الـػس ،ثؿ أدب الدا رس» ،فالؿرء ملمقر بلدب الـػس يف العؾؿ ،ثؿ يممر بولدب
مضك أكف كان يؼقلُ « :
حصؾف.
الدرس ،حتك ُي ا
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***
باب
ِ
طؿار الدمشؼل ،قال :حودا ثـا صودقة بوـ خالود ،قوال :حودا ثـا
أخاكا الػر َيابل ،قال :حدا ثـا هشام بـ ا

طبؿان بـ أبل طاتؽة ،طـ طؾل بـ يزيد ،طـ الؼاسوؿ ،طوـ أبول ُأماموة البواهؾِل؛ أن رسوقل اهلل ﷺ قوال:
«طؾقؽؿ بالعؾؿ قبؾ أن ُيؼ َبض وقبؾ أن ُير َفع» ،ثؿ جؿع بوقـ ُأصوبعقف القسوطك والتول اإلاوام ،ثوؿ قوال:
«العالؿ والؿتع ِّؾؿ شريؽان يف إجر ،وٓ خقر يف سائر الـاس بعد».
حدا ثـل أبق جعػر أحؿد بـ يحقك الحؾقاين ،قال :حدا ثـا أحؿد بـ طبد اهلل بـ يقكس ،قال :حدا ثـا ابوـ
أبل ذئب ،طـ سعقد بـ سؿعان ،طـ أبل هريرة ﭬ قال :قوال رسوقل اهلل ﷺ ٓ« :تؼوق ُم السواطة حتوك
الؽذب وتظفر ِ
يؼبض العؾؿ ،ويؽ ُبر الفرج ،ويؽ ُبر ِ
ويتؼوارب الزموان» ،قوالقا :يوا رسوقل اهلل؛ وموا
الػتـ،
ُ
ُ
ُ
الفرج؟ قال« :الؼتؾ».
ِ
حؿـ بـ إبراهقؿ الدمشؼل ،قال :حودا ثـا محؿود بوـ سوعقد بوـ
الر ٰ
وحدا ثـا الػر َيابل ،قال :حدثـا طبد ا
حؿـ بـ يزيد بوـ جوابر ،-قوال:
الر ٰ
طؿر بـ طبد القاحد وبشر بـ بؽر ،قالقا :حدثـا ابـ جابر -وهق طبد ا
حؿـُ ،يحدِّ ث طـ أبل هريرة ﭬ ،قال :سؿعت رسقل
حدا ثـا ُ
الر ٰ
الزهري ،قال :سؿعت ُطبقد اهلل بـ طبد ا
الفرج» ،قوال :قؾـوا :وموا
الزمان و ُي ُ
اهلل ﷺ يؼقل« :يتؼارب ّ
ؼبض العؾؿ و ُيؾؼك الشح وتظفر الػتـ ،ويؽ ُبر ْ
الفرج يا رسقل اهلل؟ قال« :الؼتؾ والؼتؾ».
حدا ثـا أبق العباس حامد بـ شعقب البؾخل ،قال :حدا ثـا ُسريج بـ يقكس ،قال :حودا ثـا ُهشوقؿ ،قوال:
وع العؾوؿ ،ويظفور
حدا ثـا سعقد ،طـ قتادة ،طـ أكس أن رسوقل اهلل ﷺ قوال ٓ« :تؼوقم السواطة حتوك ُير َف ُ
الجفؾ».
حدا ثـا أبق بؽر بـ أبل داود ،قال :حدا ثـا محؿد بـ بشار العبودي ،ويحقوك بوـ حؽوقؿ ،قوآ :حودا ثـا
يحقك بـ سعقد ،قال :حدا ثـا هشام بـ ُطروة ،قال :حدا ثـا َأبِل ،قال :سؿعت طبد اهلل بـ طؿورو ،يؼوقل موـ
فِ ِ
قف إلك ُأ ُذكِل :قال رسقل اهلل ﷺ« :إن اهلل  ٓ ۵يؼبِ ُض العؾؿ اكتزا ًطا يـتزطف موـ الـواس ،ولؽوـ يؼوبض
رؤوسوا ُج اف ً
فسوئِؾقا فولفتقا بغقور طؾوؿ ،فضوؾقا
طالؿا ،ا اتخوذ الـواس
وآُ ،
ً
العالؿ بعؾؿف ،حتك إذا لؿ يرتك ً
وأضؾقا».
أخاكا أبق أحؿد هارون بـ يقسػ التاجر ،قال :أخاكا ابـ أبل طؿر -يعـل محؿود العودين ،-قوال:
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أخاكا سػقان بـ ُطققـة ،طـ هشام طروة ،طـ أبقف ،طـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاصل ،قال :سؿعت رسوقل
اهلل ﷺ يؼقل« :إن اهلل ٓ يؼبض العؾؿ اكتزا ًطا يـتزطف مـ الـاس ،ولؽـ يؼبض العؾؿ بؼبض العؾؿواء ،حتوك
فسئِؾقا ،فلف َتقا بغقر ٍ
طؾؿ فضؾقا وأض اؾقا».
طالؿا اتخذ الـاس
رؤوسا ُج افآُ ،
ً
إذا لؿ ُي ِبؼ ً
الحسقـ بـ حسـ الؿوروزي ،قوال :حودا ثـا
حدا ثـا أبق محؿد يحقك بـ محؿد بـ صاطد ،قال :حدا ثـا ُ
طبد اهلل بـ الؿبارك ،قال :أخاكا هشام بـ ُطروة طـ أبقف ،قال :سؿعت طبود اهلل بوـ طؿورو بوـ العاصول،
يؼقل :قال رسقل اهلل ﷺ« :إن اهلل -تبارك وتعالك ٓ -يؼبض العؾوؿ اكتزا ًطوا يـتزطوف موـ الـواس ،ولؽوـ
رؤوسوا ُج اف ً
فسوئِؾقا ،فولفتقا بغقور طؾوؿ،
طالؿا ،اتخذ الـواس
وآُ ،
ً
قبضف بؼبض العؾؿاء ،حتك إذا لؿ يرتك ً
فض اؾقا وأضؾقا».
حدا ثـا أبق أحؿد هارون بـ يقكس بـ يقسػ ،قال :حدا ثـا ابـ أبل طؿر العودين ،قوال :حودا ثـا سوػقان
طـ إطؿش طـ أبل وائؾ ،قال :سؿعت طبد اهلل بـ مسعقد؛ يؼقل« :هؾ تدرون كقػ يـؼص اإلسوَّلم؟،
قالقا كقػ؟ قال :كؿا َيـؼص الدابة ِس َؿـُفا ،أو كؿا يـؼص البقب طـ صقل الؾبس ،وكؿوا يوـؼص الودرهؿ
ِ
طؾؿفؿ ،ويؿقت أخور فقوذهب
كصػ
فقؿقت أحدهؿ فقذهب
الجـِل ،وقد يؽقن يف الؼبقؾة طالؿان
ُ
ُ
طـ َ
طؾؿفؿ كؾف».
ُ

حدا ثـا أبق العباس أحؿد بـ سفؾ إشـاين ،قال :حدا ثـا الحسقـ بوـ إسوقد ِ
الع ْجؾول ،قوال :حودا ثـا
ُ

حؿـ الؿسعقدي ،طـ الؼاسؿ ،قال :قال طبد اهلل بـ مسوعقد:
الر ٰ
يحقك بـ آدم ،قال :حدا ثـا وكقع ،طـ طبد ا
«تعؾؿقا الؼرآن والػرائض ،فنكف يقشؽ أن يػتؼر الرجؾ إلك طؾؿ كان يعؾؿفْ ،أو يبؼك يف قق ٍم ٓ يعؾؿقن».
أيضا أحؿد بـ سفؾ إشـاين  ،...وأبق بؽر بـ طقاش ،وطبد اهلل ،...طـ شؼقؼ بـ س َؾؿة ،قال:
حدا ثـا ً
قال طبد اهلل« :تعؾؿقا ا
ػ إلقف».
فنن أحدكؿ ٓ يدري متك ُيخ َت َؾ ُ
الحسقـ ... :طؾك صؾب العؾوؿ ،ففوق موـ اهلل موـ جفوات ،حقوث وصؾوب العؾوؿ،...
قال محؿد بـ ُ
ويحبقن ما الـاس طؾقف ،فؾقؼبض طؿا يجب طؾؿف أن يؼبض طـف ،...وما يـبغل أن ِ
يـبس َط إلقف بعؾؿ ،فؽوان
ُ َ
ا
السراج معف أمؽـف أن يتققع مؽاره ما يخشك موـ
العؾؿ كالؿصباح الذي ُيستضاء بف يف الظؾؿة ،متك ما كان ِّ
ٰهذا الطريؼ ،فنذا ما ص َػ َل السراج تح اقر يف الظؾؿة وتل اذى بؽبقر مـ الؿؽاره.
الؿور َو ِزي،
حدا ثـا أبق بؽر طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد الحؿقد القاسطل ،قال :حدا ثـا زهقور بوـ محؿود
ْ
طؿف مقسك بـ يسار ،قال« :بؾغـوا سوؾؿان
قال :أخاكا يعؾك بـ ُطبقد ،قال :حدا ثـا محؿد بـ إسحاق ،طـ ِّ
فقختؾجوف ٰهوذا وهوذا ،فقـػوع اهلل فقوف غقور واحود ،وإن
كتب إلك أبل ذر «إن العؾؿ كالقـابقع يغشك الـاس
ُ
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ٍ
حؽؿة ٓ ُيتؽؾؿ اا :جسدٌ ٓ روح فقف ،ا
كؽـز ٓ ُيـ َػؼ ،وإكؿا مبوؾ العوالؿ كؿبوؾ رجوؾ
طؾؿا ٓ يخرج
وإن ً
ِ
مر بف ،وكؾ يدطق إلك خقر».
حؿؾ س ً
راجا يف صريؼ ،فقستضلء بف مـ ا
َ
ِ
الحسقـ :وقد ُروي طـ الـبل ﷺ أكف قال « :ا
إرض كؿبوؾ الـجوقم
إن مبؾ العؾؿواء يف
قال محؿد بـ ُ
يف السؿاء ُيفتدى اا يف ضؾؿات الا والبحر ،فنذا ُص ِؿست الـجقم ُيقشؽ أن ا
يضؾ الفدى».
الحسقـ :مـ اطتا ٰهذه إمبال لؿ ُي ْمثِر طؾك صؾب العؾؿ شق ًئا إٓ ما ٓبود مـوف ،وصوا
قال محؿد بـ ُ
شػؼ طؾك ديـف ،يخاف طؾقف أشد مـ خقفف طؾك
طؾك ما يؾحؼف فقف مـ الؿشؼة ،وإن ما يػعؾف ذلؽ مـ هق ُم ٌ
كػسف ،ومالف ،إن كان ذا بصقرة وطؼؾ.
الحسقـ :رأس مال الؿممـ ديـف ،حقث ما زال؛ زال معفُ ٓ ،يخ ِّؾػف يف الرجال ،وٓ م اـ
قال محؿد بـ ُ
طؾقف الرجال.
ضوؿـ إحاديوث فقوف دال طؾوك ا
أن
طؼد الؿصـػ  $تعالك با ًبا
سادسا سوؼطت مـوف ترجؿتوف ،و ُم ا
ً
الؿراد بف اإلشارة إلى قبض العؾم.
ِ
بوالعؾؿ قبوؾ أن
وأسـد الؿصـػ  $تعالك فقف أحاديث طدة ،أولفوا حوديث أبول ُأماموة« :طؾوقؽؿ
ُيؼ َبض» ،وهق حديث رواه بـ ماجف مـ الستة وإسـاده ضعقػ جدا.
ثؿ أتبعف بحديث أبل هريرة ٓ« :تؼقم الساطة حتك ُيؼ َبض العؾؿ» ،وهق يف «الصحقحقـ» ،وفقوف بقوان
أن العؾؿ ُيؼ َبض ،والؿراد بؼبضف رف ُعف ،وقد جاء التصريح بذلؽ يف حديث أكس بعده.
وهق «ٓ تؼق ُم الساطة حتك ُير َفع العؾؿ ويظفر الجفؾ» ،وهق يف «الصحقحقـ» ،فؼوبض العؾوؿ رف ُعوف،
وذلؽ كائـ بؼبض العؾؿاء الذيـ هؿ أهؾ العؾؿ ،ف ُقؼ َبض العؾؿاء ،ويذهب العؾؿ بؿق ؿ ،كؿوا يف حوديث
خرج يف «الصحقحقـ» ،وفقف التصريح بلن اهلل ٓ يـتوزع
طبد اهلل بـ طؿرو بعد حديث أكس ،وهق حديث ُم ا
طوالؿ اتخوذ
العؾؿ مـ الـاس اكتزا ًطا ،ولؽـف يؼبض العؾؿ بؼبض العؾؿاء ،ف ُقرفع العؾؿ بؿق ؿ ،فنذا لؿ يبؼ
ٌ
فسئِؾقا ،فلفتقا بغقر طؾؿ ،فض اؾقا وأضؾقا.
الـاس
رؤوسا ُج اف ًآُ ،
ً
ثؿ أتبع ذلؽ بلثر طبد اهلل بـ مسعقد وإسـاده صحقح ،وفقف أن ذهاب العؾؿ بؿقت العؾؿاء ،كؿا قوال:
فقؿقت أحدهؿا فقذهب كصػ طؾؿفؿ ،ويؿقت أخور ،فقوذهب طؾؿفوؿ
«وقد يؽقن يف الؼبقؾة طالؿان،
ُ
ُكؾف».
ثؿ أسـد طـ طبد اهلل بـ مسعقد أكف قال« :تع اؾؿقا الؼرآن والػرائض ،فنكف يقشؽ أن يػتؼر الرجؾ إلوك
طؾؿ كان يعؾؿف ،أو يبؼك يف ققم ٓ يعؾؿقن» ،ويف إسـاده ضعػ ،والػرائض ُيراد اا تارة إحؽام القاجبة
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التل افرتضفا اهلل  ،۵و ُيراد اا الؿقاريث الؿؼسقمة ،فنن ٰهذا وهذا يقجد يف كَّلم السوؾػ رحؿفوؿ اهلل
تعالك.
أحدَ كؿ ٓ يودري متوك ُيخ َت َؾوػ إلقوف» ،فونن
صح طـف أكف قال« :تع اؾؿقا فنن َ
ثؿ ذكر طـ ابـ مسعقد ما ا
الرجقع إلقف وإخذ طـف.
متك يحتاج إلقف الـاس فقرجعقن إلقف مرة بعد مرة ،فنن آختَّلف إلك الرج ِؾ
ُ
ِ
السراج ،وإذا َص ِػ َل السراج تح اقر الـواس يف
ثؿ ذكر الؿصـِّػ  $تعالك ما يدل طؾك أن العؾؿ بؿـزلة ِّ
الظؾؿة ،وأورد فقف كتاب سؾؿان إلك أبل ذر ،وهق أثر إسـاده مـؼطع.
ثؿ أورد مع اؾ ًؼا حديث «إن مبؾ العؾؿاء يف الجر كؿبؾ الـجوقم» ،وهوق طـود أحؿود بنسوـاد ضوعقػ،
الؿخاة طـ قوبض العؾوؿ تحؿوؾ
وتؼدا م يف فضؾ العؾؿاء مـ كعت صػتفؿ ما ُيغـل طـف ،وهذه إحاديث ُ
متعؾؿوا؛
طالؿوا
ً
اإلكسان طؾك الشػؼة طؾك كػسف أن يػق َتف ديـف ،فنذا ُقبض العؾؿ ووقع الجفؾ ،مـ لؿ يؽـ ً
فنكف يؼع يف الضَّلل ،ويتحقر يف أمر ديـف ،ورأس مال الؿممـ ديـُف ،فقـبغل لف أن يجتفد يف صؾب العؾؿ قبوؾ
أن ُيؼ َبض أه ُؾف.

***
ثؿ اطؾؿ -رحؿؽ اهلل -أكا وإياك يف زمان كبقر الػتـ مـ جفات كبقرة ،إن لؿ يؽـ موع اإلكسوان طؾوؿ
بالخَّلص مـ ِّ
كؾ فتـة ترد طؾقف ،وإٓ فؼد هؾؽ ،وهؽذا أخاكا كبقـا ﷺ.
حدا ثـا أبق العباس طبد اهلل بـ الصؼر الس اؽري ،قال :حدا ثـا محؿد بـ مصػك ،فؼال :حدا ثـا القلقدُ بوـ
مسؾؿ ،قال :حدا ثـا القلقد بـ سؾؿان بـ أبل السائب ،طـ طؾل بـ يزيد ،طـ الؼاسؿ ،طوـ أبول ُأماموة طوـ
الـبل ﷺ قال« :ستؽقن فت ٌـ ُيصب ُح الرجؾ فقفا مممـ ويؿسل كافرا ،إٓ مـ أحقاه اهلل بالعؾؿ».

حدا ثـا ُ )1(...قتقبة بـ سعقد ،قال :حدا ثـا الؾقث بـ سعد طـ يزيد بـ أبل حبقب ،طـ سوعد بوـ ِسوـان،

طـ أكس بـ مالؽ ﭬ ،طـ الـبل ﷺ ،قال« :يؽقن بقـ يدي الساطة فت ٌـ كؼطوع الؾقوؾ الؿظؾوؿ ،يصوبح
كافرا ،يبقع أققام مـ ديـفؿ ب َع َر ٍ
ض مـ الدكقا».
الرجؾ فقفا مممـًا و ُيؿسل ً
الحسقـ :فؿـ لؿ يؽـ معف طؾؿ طـد حؾقل الػتـ هؾؽ ،فنن قال قائؾ :فؿا معـوك قوقل
قال محؿد بـ ُ
الـبل ﷺ« :إن اهلل  ٓ ۵يؼبض العؾؿ اكتزا ًطا يـتزطف مـ الـاس ،ولؽـ بؼ ْب ِ
ض العؾؿاء حتك إذا لوؿ يورتك
فسئِؾقا فلفتقا بغقر طؾؿ ،فضؾقا وأضؾقا»؟.
طالؿا ،فاتخذ الـاس
رؤوسا ُج اف ًآُ ،
ً
ً
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1قال شقخـا :هق لؿ ُيدرك قتقبة ،ففـالؽ سؼط هـا.
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ققؾ لف- :واهلل أطؾؿ -كؾ ما فسد الزمان -وفساده فساد أهؾف-؛ رغبقا أه ُؾوف طوـ صؾوب العؾوؿ ،ا
فؼوؾ
ور َطقا حؼوف وقوامقا هلل  ۵بشوطر
العؾؿ فقفؿ ،فقؼبِ ُض اهلل مـ كؾ زمان طؾؿا َءه الذيـ قد حػظقا العؾؿَ ،
كبقرا ،فؾؿا قبض اهلل  ۵موـ هوق مفود الؼوبض
كبقر مـ العؾؿ ،فـػعفؿ اهلل  ۵بالعؾؿ وكػع اؿا خؾ ًؼا ً
طؾك العؾؿ يف الؽتب طـد ققم ٓ يعؿؾقن بف ،وٓ يحػظقكف وٓ يعرفقن إحؽام ،إٓ أكف ُيشار إلوقفؿ طؾوك
وهؿ إلك الجفؾ أقرب ،ف ُقسلل أحدهؿ طـ الشلء ٓ يعؾؿف ،فقؽره أن يؼوقل:
الظاهر أهنؿ مـ أهؾ العؾؿُ ،
ِ
حورم موا أحوؾ اهلل ف ُقضوؾ
حرم اهلل  ،۵و ُي ِّ
ٓ أطؾؿف ،فتسؼط رتبتف طـد الـاس؛ ف ُقػتل بغقر طؾؿ ،ف ُقحؾ ما ا
طـ صريؼ الحؼ ،ويفؾؽ مـ يتبعف طؾك ذلؽ ،وهذا كبقر يف زماكـا ،يصػحفٕ ،...كؽ تجود يف الـواس موـ
قد قرأ الؼرآن ،وقد أيسر اهلل بحػظ الؼرآن ،وصار لف بف ُرتبة ،ولؿ يوتعؾؿ أحؽاموف ،وٓ سوـة الرسوقل ﷺ
وٓ أحقال الصحابة ِرضقان اهلل طؾقفؿ ،وٓ يؿ ِّق ُز طؾقفؿ ما لف مؿا هوق واجوب طؾقوف طؾؿوف والعؿوؾ بوف،
فنذا ...فريض ٌة أو ،...إكف ُيشار إلك أكف مـ العؾوؿ ،...ف ُقسولل طوـ الشولء ،...يف الخصوقمة موـ جقراكوف،
فقستحقل أن يؼقل ٓ أطؾؿ ،وامضقا فاسللقا غقري ،فنكف إن قال هذا؛ كؼصت رتبتف طـد جقراكوف ،فقتؽؾوػ
لفؿ ما ٓ يحؾ لف ،ف ُق ِضؾ كػسف طـ صريؼ الحؼ ،و ُيفؾؽ غقره ،وربؿا فعؾ بعوض موـ قود ط اؾؿوف اهلل ۵
ويعقوب طؾوك
أمرا مـ إمقر ،وذلؽ الػعؾ حؼ فَّل يقافؼ ٰهذا الذي لف رتبة ،ف ُقـؽر الحؼ
ُ
صر ًفا مـ العؾؿً ،
فاطؾ كؾ ذلؽ ،لؿا قد استحؽؿ فقف مـ حب الرياسة واإلشارة إلقف ،وهذا كبقر يف الـاس ،يعرفوف موـ م اقوز
قوبض
بقـ العؾؿ والجفؾ ،وبقـ الحؼ والباصؾ ،واهلل الؿستعان ،ما أطظوؿ زموان كحوـ فقوف ،ففوذا معـوك ُ
العؾؿ ،واهلل أطؾؿ.
ا
وحث الؿرء طؾك حػظ رأس مالف مـ ديـف ،بو اقـ أن ٰهوذا يتلكود يف
بعد أن حؼؼ الؿصـِّػ قصد العؾؿ
أزمـة الػتـ ،فنن اإلكسان إن لؿ يؽـ فقفا معف طؾؿ َ
بالخ ََّلص يف كؾ فتـة ترد طؾقف ،وإٓ هؾؽ ،كؿا جواءت
إخبار طـ كبقـا ﷺ اذه الػتـ.
وأورد الؿصـػ يف ذلؽ أحاديث مـفا حديث أبل ُأمامة «ستؽقن فتـ يصبح الرجوؾ فقفوا مممـًوا»...
إلك آخر الحديث ،وهق طـد ابـ ماجف وإسـاده ضعقػ ،و ُيغـل طـفؿوا موا ثبوت يف «صوحقح مسوؾؿ» موـ
كوافرا،
حديث أبل هريرة« :بادروا بإطؿال فتـًا كؼطوع الؾقوؾ الؿظؾوؿ ،يصوبح الرجوؾ مممـًوا و ُيؿسول
ً
كافرا ،يبقع ديـَف ب َع َرض مـ الودكقا» ،ثوؿ أتبعوف بحوديث أكوس بوـ مالوؽ يف ٰهوذا
و ُيؿسل مممـًا ،ويصبح ً
الؿعـك ،وهق طـد الرتمذي وإسـاده حسـ.
رؤوسوا
طالؿوا اتخوذ الـواس
ً
ثؿ ذكر الؿصـػ  $تعالك أن معـوك ققلوف ﷺ« :حتوك إذا لوؿ َيتْو ُرك ً
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الج افال معفؿ طؾؿ يف الظاهر ،وهؿ إلك الجفؾ أقرب ،فقغورت الـواس بوذلؽ،
ُج اف ًآ» ،أن همٓء الرؤوس ُ
يـؽسر الجاه ،أو تذهب الرتبة أو يسوؼط موـ طقوقن الـواس،
و ُيبادروهنؿ بالؿسائؾ؛ ف ُقبادرون بجقااا لئَّل
َ

ف َق ِضؾ و ُي ِضؾ الخؾؼ.

***
باب أي العؾم أولى لإلكسان أن يتعؾؿه
الحسقـ :فنن قال قائؾ قد ر اغبتـا يف العؾؿ ا
وحذرتـا الجفؾ ،فلي العؾؿ أولك بلن كُشغؾ
قال محؿد بـ ُ
أكػسـا بف حتك كخرج مـ باب الجفؾ؟
ِ
سفؾ اهلل الؽريؿ لؽ ختؿف ،باختقار حرف
أحب َؽ طؾك تعؾقؿ الؼرآن وضبطف ،فنذا ا
فنين أققل لؽ :فنين ُ
مـ حروف أحد إئؿة السبعة ،فا ِ
حؿد اهلل الؽريؿ واشؽره ،وداوم طؾك كبرة الدرس لف.
ثؿ اشتغؾ بعؾؿ معرفة الحَّلل والحرام وإحؽام التل أكزل اهلل  ۵اا يف كتابف وهناك طـ أشوقاء ٓ
يسعؽ جف ُؾفا.
ثؿ اصؾب طؾؿ الػرائض وهل الؿقاريث التل يـبغل ٕهؾ الؼرآن أٓ يجفؾقها.
ثؿ طؾؿ الســ التل تب ِّقـ لؾعباد معـك الؽتاب ،أما سؿعت اهلل  ۵قال يف كتابف طـ كبقوف ﷺ ﴿ :ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [الـحؾ ،]22:وذلؽ ،...وهؽذا الزكاة والصوقام والحوج والجفواد،
وأمر اهلل  ۵يف كتابف ...طؾقفؿ ،وب اقـفا الرسقل ﷺ كقػ يم ادى كوؾ فورض مـفوا ،وفورض طؾوك العبواد
صاطووة الرسووقل ﷺ ،وحو ا
وذرهؿ أن يخووالػقه ،فؼووال  ﴿ :۵ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [الحشور ،]2:وقوال ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﴾ [الـقر ،]60:وقال  ﴿ :۵ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [الـساء ،]66:وقال  ﴿ :۵ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [الؿائودة،]24:
قرن اهلل  ۵صاطتف بطاطة رسقلف اهلل ﷺ ،ولقس ُيع َؾوؿ ٰهوذا إٓ بؿعرفوة السوــ
يف غقر مقضع مـ كتابفَ ،
يطؾب مـ الســ ما يـػعف اا ،و يؽقن الؿراد مـ الطؾب يتػ اؼف اوا يف ديوـ اهلل
وأثار ،فآ ُمر مـ قرأ الؼرآن
ُ
 ،۵لقعرف اا أداء الػرائض واجتـاب الؿحارم ،ويعرف اا طؾؿ ما تؼدم ذكركوا لوف يف كتابـوا ،ويطؾوب
طؾؿ ســ صحابتف رضل اهلل طـفؿ ،ويـظر يف الػؼف الذي يعرف معاين السوــ ،و ُيجوالس الػؼفواء ويوتعؾؿ
مـفؿ ما يجب طؾقف طؾؿف حسب ما تؼدا م ذكركا لف ،ويؽقن مراده مـ صؾب العؾؿ أكف يريوده لـػسوف؛ لقـتػول
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طـف الجفؾ ،ويعبد اهلل  ۵فقؿا افرتض طؾقف بعؾؿ ،فؿـ كان ٰهوذا موراده يف صؾوب العؾوؿ كػعوف اهلل ۵
قؾقؾ ِ
وكػع بف وو افؼف ،وك ابر لف َ
طؾؿف ،وبارك لف فقف.
فنن قال قائؾ :فنين قرأت الؼرآن ولست أصقؼ أكا أكتب العؾؿ ،ولؿ آخذ كػسل بؽتابة الحوديث ،فبؿوا
تلمرين؟
ِ
ضرب أمبالوف ،صؾوب
فنين أققل لف :طؾقؽ بؿجالسة العؾؿاء الذيـ يـػعقكؽ يف ديـؽ ،...طؾؿ معرفة
مؿـ ُيتعب كػسوف بحػوظ حروفوف ،وٓ ُيبوالل تضوققع
العؾؿ بؿعرفة طؾؿ حَّللف وحرامف ،واحذر أن تؽقن ّ
حدوده ،وإذا قرأت الؼرآن اقرأه بحرف ،ويؽقن مرادك مـ اهلل ،ما ثؿ ترجوق أن يؼوع لوؽ ففوؿ ٓ ،يؽوقن
مرادك متك أختؿ السقرة ،واجتفد أن تتخ اؾؼ بلخَّلق أهؾ الؼرآن الذيـ يوـػعفؿ اهلل  ۵بوتَّلوة الؼورآن،
وباكقا بلخَّلقفؿ الشريػة طـ أخَّلق غقرهؿ ،واستعـ باهلل الؽريؿ طؾك ذلؽ.
حدا ثـا أبق الػضؾ العباس بـ يقسػ ا
الشو ِّؽل ،قوال :حودا ثـل طبود إطؾوك بوـ سوالؿ ،قوال :حودا ثـا
الؿس ِّقب بـ راف ٍع ،قال :قال طبد اهلل بوـ مسوعقد ﭬ:
شعقب بـ حرب ،قال :حدا ثـا مالؽ بـ مغ اقل طـ ُ
عرف بؾقؾف إذا الـاس كائؿقن ،وبـفاره إذا الـواس ُيػطورون ،وبقرطوف إذا الـواس
«يـبغل لحامؾ الؼرآن أن ُي َ
ُيخ ِّؾطقن ،وبتقاضعف إذا الـاس يختالقن».
حدا ثـا أبق بؽر بـ داود السجستاين ،قال :حدا ثـا أبق صاهر أحؿد بوـ طؿورو الؿصوري ،قوال :أخاكوا
طبد اهلل بـ وهب ،قال :أخاين حققة بـ ُشريح ،طوـ طؼقوؾ بوـ خالود ،طوـ سو َؾؿة بوـ أبول سوؾؿة بوـ
حؿـ ،طـ أبقف طـ ابـ مسعقد ﭬ ،طـ رسقل اهلل ﷺ قال« :كان الؽتاب إول كوزل موـ بواب
الر ٰ
طبد ا
ومحؽوؿ ومتشوابف
واحد وكزل الؼرآن مـ سبعة أبقاب طؾك سبعة أحورف ،زاجور وآمور وحوَّلل وحورام
ٌ
فحؾقا حَّللف وحرمقا حرامف وافعؾقا ما ُأمورتؿ بوف ،واكتفوقا طؿوا كُفقوتؿ طـوف ،واطتواوا بلمبالوف،
وأمبالُ ،
واطؿؾقا بؿح َؽؿف وآمـقا بؿتشاا ِف وققلقا :آمـ بف كؾ مـ ِ
طـدي ربـا».
ُ
الحسقـ :واطؾؿ–رحؿؽ اهلل -أن كتبـا كتا ًبوا رسوؿـاه بؽتواب «فضوائؾ الؼورآن» ،ويف
قال محؿد بـ ُ
أحؽامف معرفة حَّللف وحرامف وواجبِف ومحسـف واإليؿان بؿتشابف وأمبالِف ،وفقف ما َيحتاج إلقف أهؾ الؼورآن
وتعؾؿفؿ لف.
ثؿ اطؾؿ –رحؿؽ اهلل -أن أخَّلق أهؾ الؼرآن يف ٰهذا الؽتاب ُمع اؾؼة ...طؾك صالب كؾ طؾوؿ۵ ...
رفعف ،ولفذا فقؿا  ...ورهبة فقؿا  ...ور اغبف يف إخَّلق الشريػة والتـوزه طوـ أخَّلقوف الدكقئوة؛ ٕن العؾوؿ
حقاة قؾقب ،بف ُيعرف الحؼ مـ الباصؾ بف ُيعرف الحؼ مـ الباصوؾ ،والحسوـ موـ الؼبوقح ،والضوار موـ
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الـافع ،و َيعرف ما لف وما طؾقف.

ِ
الؿؼرئ ،قال :حدا ثـا أبق حػص طؿور بوـ محؿود بوـ
حدا ثـل أبق الؼاسؿ؛ طبد اهلل بـ محؿد ال َع ْطشل ُ

الـسائل ،قال :حدا ثـل يحقك بـ خال بـ يحقك الؿصري ،قال :سؿعت إسؿاطقؾ بـ يحقك يؼقل:
حؽؿ ا
ػ كُووؾ َر ٍ
بـووقر العؾووؿ ُي َ
يووب
ؽشوو ُ

ِ
الؿريوووودُ
و ُي ْبصوووو ُر وجوووو َف مطؾبووووف ُ

ب و ُأ ْد ٍ
وووؾ العؾووووؿ يف َر ْحوووو ٍ
وأهو ُ
ب

لفوووؿ مؿوووا اشوووتفقا أبووودً ا َمز ْيووودُ

تعووووالقا يف ُط ُؾوووو ِّق العؾووووؿ حتووووك
فووونن سووو َؽتُقا َف ِ
ْ
وووذك ُْر ُهؿ ال َخ َػوووا ُء
وإن َك َط ُؼوووووقا ف َؼوووووق ُل ُفؿ َسووووود ْيدُ
َ
وحدا ثـل أبق الؼاسؿ الع ْط ِش ِّل ،قال سؿعت أبا حؿزة الزاهدي يؼقل« :ومـ كَّلم إبرار مـ طؿؾ بؿا
تجورع مورارة
يعؾؿُ ،و ِّف َؼ لعؾؿ ما لؿ يعؾؿ ،ومـ وجد مـػعة طؾؿ ُطـل بالتزو ِد مـف ،ومـ ذاق حَّلوة العؾؿ
ا
ا
حسـت موـ
ُص ُرقِ ِف ،ومـ صػت فؽرتف؛
استؾذ حَّلوتف ،واستقحش مؿـ شغ َؾف ،ومـ تقكاؾ طؾك اهلل تعالك ُ
َأراد ِاوووووؿ تقافو ُ
ووووؼ موووووا ُيريووووودُ

اهلل تعالك معقكتف وقضك لف مقٓه حاجتف».
حدا ثـل أبق جعػر أحؿد بـ محؿد بـ خالد الادطل يف الؿسجد الحرام ،قال :حدا ثـا بحور بوـ ياسور
ٍ
الؿ َعوافِري ،طوـ طبود
الخقٓين ،طـ طبد اهلل بـ
حؿـ بوـ زيواد بوـ أكعوؿ َ
الور ٰ
وهب ،قوال :أخاكوا طبود ا
حؿـ بـ كافع التاريخل ،طـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاصل ،أن رسقل اهلل ﷺ قوال« :العؾوؿ ثَّلثوة لؿوا
الر ٰ
ا
سقى ذلؽ ،ففق فضؾ ،آية ُمحؽؿة وسـة قائؿة وفريضة طادلة».
الحسقـ ... :العامِؾ ...مـ إذا ...طؾؿ ما لف وما طؾقف ،ولوـ يمخوذ إٓ موـ كتواب،...
قال محؿد بـ ُ
ﭫ ومـ اتبعفؿ بنحسان ،وققل أئؿة مسؾؿ ومـ شوغؾ كػسوف بطؾوب هوذا ،ثوؿ اسوتعان اهلل الؽوريؿ أن
يجعؾف لقجفف خالصا ،وأن يـتػل طـف الجفؾ كان إن شاء اهلل مؿـ قال الـبل ﷺ« :إذا أراد اهلل  ۵بعبوده
خقرا ف اؼفف يف الديـ».
ً
ختؿ الؿصـِّػ  $تعالك كتابف اذه الرتجؿة التل فقفا فقفا َتؽرار ما تؼدا م مـ صؾب العؾؿ القاجوب،
فذكر فقفا أولك العؾؿ الذي يـبغل أن يتع اؾ َؿف اإلكسوان موـ كتواب اهلل وسوـة الـبول ﷺ ،ومعرفوة الحوَّلل
عورف بؾقؾوف »...إلوك آخوره،
ثارا مـفا أثر ابـ مسعقد« :يـبغل لحامؾ الؼرآن أن ُي َ
والحرام ،وذكر يف ذلؽ آ ً
ٍ
بحديث طـ ابـ مسعقد مرفق ًطا« :كان الؽتواب إول »...إلوك آخوره ،وإسوـاده
وإسـاده حسـ ،ثؿ أتبعف
ضعقػ.
الؿفؿوات ،وأورد يف ذلوؽ حوديث طبود اهلل بوـ
ثؿ أطاد الؿصـِّػ ما أراد بقاكف مـ رجقع العؾؿ إلوك
ّ

تطريز فرضِ طلب العلم

45

طؿرو« :العؾؿ ثَّلثة ،فؿا سقى ذلؽ ففق فضؾ» أي زائد طؿا يـبغل أخوذه ،وهوذا الحوديث قود رواه أبوق
حؿن
حؿـ بـ زياد بـ أ ْك ُعؿ اذا اإلسـاد ،وإسـاده ضعقػ ،وعبىد الىر ٰ
الر ٰ
داود وابـ ماجف مـ حديث طبد ا
هو ابن رافع التـ ِ
ُوخي ولقس ابن كافع ،كؿا وقع يف ٰهذه الـسخة ،فقـبغل أن يشتغؾ اإلكسان بؿفؿات العؾوؿ
التل ترجع إلك ٰهذه إصقل العظقؿة ،فنذا َش َغؾ اإلكسان كػسف اذا ،ثؿ استعان باهلل أن يجعؾ صؾبف لؾعؾوؿ
ِِ
خقرا ُيػ ِّؼفف يف الديـ».
لقجفف ،كان لف حظ مؿـ قال فقف الـبل ﷺ« :مـ ُيرد اهلل بف ً
وهذا آخر التؼرير طؾك ٰهذا الؽتاب.
ٍ
محؿد ،وآلوف وصوحبف
وباهلل التقفقؼ ،والحؿد هلل رب العالؿقـ ،وص اؾك اهلل وس اؾؿ طؾك طبده ورسقلف
أجؿعقـ.

