المجالس المئة ()011
من الدروس الصالحة لشهر الصوم
رمضان
وغيره من الشهور

المناسبة للقراءة
في
المساجد والبيوت ومجالس األهل واألصحاب
بقلم
عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد
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المقدمة:
سالم على النَّبي
صالة وال َّ
الرحمن ،وال َّ
الحمد هلل ال ُمن ِعم المنَّان ،العزيز َّ
سادة
بالحكمة والبيان ،وعلى آله ال َّ
ال ُمصطفى ِمن بَني عدنان ،ال ُمتَحدِث ِ
كل
األعيان ،وأصحابه الممدوحين في القرآن ،والتابعين لهم بإحسان ِمن ِ
عصر ومكان ،يا عظيم ال َعفو والغُفران.
أهل
ٍ
وبعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سددكم هللا وسلَّمكم ــ:
ص ِلين في شهر
فهذه دروس متعدِدة
ومتنوعة تَصلح للقراءة على ال ُم َ
ِ
رمضان ،وعلى األهل واألصحاب في مجالس البيوت واللقاءات ،وأكثرها
حول رمضان وفضائله ،وأحكام صيامه وقِيامه ،واالعتكاف فيه ،وزكاة
الفطر في نِهايته ،وقد رتَّبتها بترتيب قد يَرى القارئ أو إمام المسجد تقديم
ضير ،فهو أدرى ب َمن يقرأ عليهم ،وأدرى
بعض دروسه على بعض فال َ
ستغرق قراءتها إال
بأهل مسجده ،وجعلتها مختصرة ق ْدر اإلمكان بحيث ال ت َ ِ
دقائق معدودة ،تر ًكا إلمالل بعض َمن يَستمع ،وحتى ال يُؤخَذ ِمن وقت
ً
طويال
قراءته وذِكره واستغفاره ودعائه وعمله إال القليل ،وما رآه القارئ
سمت بعض موضوعاتها إلى ِعدَّة مجالس،
فليجعل قراءته في مجلسين ،وق َ
لئال يطول المجلس ،فيطول وقت قراءته على الناس أو األهل ،واجتهدت
في تسهيل كلماته حسب استطاعتيِ ،لت ُ ْف َهم سريعًا،
ولكل أحد ،وحتى ال
ِ
َيحتاج القارئ إلى َمزيد توضيح وتعليق ،ولم أ ْذ ُكر فيه فيما أظن أو غالبًا
إال ما ص َّح أو ظهر لي ثبوته ِمن أحاديث النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وآثار أصحابه ــ
رضي هللا عنهم ــ ،وما هو ُمتفَّق عليه ِمن األحكام بين الفقهاء ،أو ر َج َح
على غيره بالدليل أو التعليل ،وجلَّلتُه بنُقو ٍل عن الفقهاء ِمن المذاهب
األربعة المشهورة وغيرها عند الحاجة.
والمنَّة،
فمن توفيق هللا تعالى ،وله وح َده الفضل ِ
وما كان ِمن إصاب ٍة فيهاِ ،
فمن تقصير نفسي والشيطان ،وهللا ورسوله ِمنه بريئان،
وما كان ِمن خطأ ِ
وأستغفر هللا ِم ْنه ،وهو أرحم الراحمين.
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وهللا المسئول ْ
صا ،وينفع بِه كاتبه ،وقارئه ،و ُمستمعه،
أن يجعلَه لوجهه خال ً
والناشر له بين عباده ،إنَّه سميع الدعاء ،وأهل الرجاء ،وهو حسبُنا ونِعم
الوكيل.

وكتبه:
عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد.
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بداية المجالس

األول  /عن التَّرغيب في التوبة من الذنوب في شهر رمضان.
المجلس َّ
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
أجل نِعم هللا سبحانه علينا ،وأعظمها
فإن ْ
فرض صيام شهر رمضان ِلمن ِ
في ديننا ،وأعونها لَنا على التوبة ِمن الذنوب ،واإلقالع عن الخطايا
واآلثام ،واإلقبال على الطاعات ،والمحافظة على الفرائض والتطوعات،
واإلكثار ِمن األعمال الصالحة ،إذ تُوث َ ُق الشياطين في شهر رمضان
باألغالل ،فال ت َ ْخلُص إلى إغواء الناس فيه وإضاللهم كما في غيره ِمن
الشهور ،إذ ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إذا دخل رمضان :فتحتْ أبْواب
الجنَّة ،وغلقتْ أبْواب جهنَّم ،وس ْلسلت الشَّياطين )).
فبادروا ــ سدَّدكم هللا ــ في هذا الشهر إلى التوبة النَّصوح ،واإلقالع عن
ربكم قبل ْ
أن
جميع السيئات ،وحاسبوا أنفسكم فيه على تقصيركم في طاعة ِ
س ِهل
الرحمة والمغفرة ،و ُ
سبوا ،فقد يُ ِسرت لكم أسباب َّ
يأتيكم الموت وتُحا َ
طريق التوبة واإلنابة ،ففُتِ َحت أبواب الجنة ،و ُ
سل ِسلت
غ ِلقت أبواب النار ،و ُ
ص ِفدت.
الشياطين و ُ
و َمن لم يتب في شهر رمضان فمتى يتوب؟ و َمن لم يُق ِلع عن الذنوب
والخطايا في رمضان فمتى يُق ِلع؟ و َمن لم يَر َحم نفسه التي بين َجنبيه وقت
الصيام بترك المعاصي والقيام بما أوجب هللا عليه فمتى يرحمها؟.
ص ِعد المنبر فقال (( :آمين ،آمين ،آمين ،فقيل:
وقد ثبَت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه َ
َّللا إنَّك حين صعدْت ا ْلم ْنبر ق ْلت :آمين ،آمين ،آمين ،قال :إ َّن
يا رسول َّ
جبْريل أتاني فقال :م ْن أدْرك شهْر رمضان فل ْم ي ْغف ْر له فدخل النَّار ،فأبْعده
َّللا ،ق ْل :آمين ،فق ْلت :آمين )).
َّ
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ؤس ويا شَقاوة َ َمن دخل في دعوة جبريل ــ عليه السالم ــ،
فيا َحسرة َ ويا بُ َ
وتأمين سيِد ولَ ِد آ َدم ملسو هيلع هللا ىلص عليها ،فأبعَده هللا وأخزاه وأهانه.
ب
فَيَا َذا الذي ما كفَاهُ الذَّ ُ
نب في َر َج ٍ
شعبان
شهر
حتَّى َع َ
صى هللاَ في ِ
ِ
صوم بع َد ُه َمــا
لقد أظلَّك
ُ
شهر ال ِ
عصيـان
شهر
ضا
ص ِي ْرهُ أي ً
فال ت ُ َ
َ
ِ
ويا باغي الخير أقبِل على الصالحات في رمضان وأكثِر ،ويا باغي ال َّ
شر
أقصر عن الذنوب واآلثام في رمضان واه ُجرَّ ،
فإن صيام شهر رمضان
ِ
ب السيئات ،فقد ص َّح عن النَّبي
ِمن أعظم أسباب مغفرة الخطايا ،وإذها ِ
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن صام رمضان إيمانًا واحْ تسابًا غفر له ما تقدَّم م ْن ذ ْنبه
)).
صلوات ا ْلخ ْمس ،وا ْلج ْمعة إلى ا ْلج ْمعة،
ضا أنَّه قال (( :ال َّ
وص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أي ً
ورمضان إلى رمضان ،مكفراتٌ ما بيْنه َّن إذا اجْ تنب ا ْلكبائر )).
الحنبلي ــ رحمه هللا ــَ :من ُر ِحم في رمضان فهو
ب
وقال الحافظ ابن رج ٍ
ُّ
يتزود ِلمعاده فيه فهو
خيره فهو ال َم ْح ُروم ،و َمن لم
َّ
ال َمر ُحوم ،و َمن ُح ِرم َ
َملُوم ،و َمن لم َيربح في هذا الشهر ففي أي ِ وقت َيربح؟ و َمن لم َي ْق ُرب فيه
برح.اهـ
ِمن مواله فهو على بُع ٍد ال َي َ
بل َّ
إن الصوم ِمن أعظم أسباب إبعاد العبد عن الوقوع فيما ال يَ ِحل له ،فقد
ستطاع م ْنكم ا ْلباءة
ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :يا م ْعشر الشَّباب :من ا ْ
ستط ْع فعليْه
ف ْليتز َّوجْ  ،فإنَّه أغ ُّ
ض ل ْلبصر ،وأحْ صن ل ْلف ْرج ،وم ْن ل ْم ي ْ
ص ْوم ،فإنَّه له وجا ٌء )).
بال َّ
سكن لشهوة الجماع ،وقاطع لها.
أيُ :م ِ
ومعنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :وجاء )) ْ
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،و َم َّن علينا بالتوبة النَّصوح ،واإلقبال على
طاعته ،إنَّه سمي ٌع مجيب.
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المجلس الثاني  /عن بيان شيء من فضائل شهر رمضان وصيامه،
ووجوب تبييت نيَّة الصوم من الليل لكل يوم من أيَّامه.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
وصيامه فضائل كثيرة ،ومزايا جليلة ،دلَّ ْ
ت عليها
شهر رمضان
ِ
فإن ِل ِ
النُّصوص ال َّ
شرعيَّة ،وتكاثَرت في تبيينها.
فمن هذه الفضائلَّ :
أن هللا ــ ج َّل وعال ــ جعل صيام شهر رمضان أحد
أركان دِينه اإلسالم ،وأصوله ال ِكبار ،ودعا ِئمه ال ِعظام ،فص َّح عن النَّبي
َّللا وأ َّن
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :بني اإل ْ
سالم على خ ْم ٍس :شهادة أ ْن ال إله إ َّال َّ
صالة ،وإيتاء ال َّزكاة ،والحج ،وص ْوم رمضان
َّللا ،وإقام ال َّ
مح َّمدًا رسول َّ
)).
ومن هذه الفضائلَّ :
أن صيام شهر رمضان ِمن أعظم أسباب دخول ال َجنَّة،
حيث ثبَت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه خطب الناس في ح َّجة الوداع ،فقال (( :صلُّوا
خ ْمسك ْم ،وصوموا شهْرك ْم ،وأدُّوا زكاة أ ْموالك ْم ،وأطيعوا ذا أ ْمرك ْم،
تدْخلوا جنَّة ربك ْم )).
ومن هذه الفضائل :مغفرة الذنوب ِل َمن صام شهر رمضان إيمانًا بفرضيته
لألجر ،حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن صام
عليه ،واحتسابًا
ْ
رمضان إيمانًا واحْ تسابًا غفر له ما تقدَّم م ْن ذ ْنبه )).
ومن هذه الفضائلَّ :
أن صيام شهر رمضان ِمن أعظم أسباب نَيل المنازل
ً
الرفيعة ،فقد ثبَت َّ
َّللا :أرأيْت إ ْن شهدْت
أن
العالية َّ
رجال قال (( :يا رسول َّ
صلوات ا ْلخ ْمس ،وأ َّديْت
َّللا ،وصلَّيْت ال َّ
َّللا ،وأنَّك رسول َّ
أ ْن ال إله إ َّال َّ
َّ
الزكاة ،وص ْمت رمضان وق ْمته ،فم َّم ْن أنا؟ ،قال :من الصديقين والشُّهداء
)).
ذكورا وإناثًا ِمن النَّار في
كثيرا ِمن عباده
ومن هذه الفضائل :اعتاق هللا
ً
ً
كل ليلة ِمن ليالي شهر رمضان ،حيث ث َبت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ِمن ِعدَّة طرق،
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ببعض أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :إ َّن َّّلِل عتقاء في كل ي ْو ٍم وليْل ٍة عبيدًا وإما ًء
تتقوى
ٍ
َّ
ي ْعتقه ْم من النَّار )) ،يعني :في شهر رمضان.
ومن هذه الفضائلَّ :
شهر نُزول القرآن جميعه إلى سماء الدُّنيا
أن رمضان
ُ
ُجملةً واحدة ،حيث قال هللا ــ َّ
عز وج َّل ــ في سورة البقرة { :شهْر رمضان
ت من ا ْلهدى وا ْلف ْرقان }.
الَّذي أ ْنزل فيه ا ْلق ْرآن هدًى للنَّاس وبينا ٍ
وث َبت عن ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال (( :نزل ا ْلق ْرآن ج ْملةً
سالم ــ ي ْنزل به ب ْعد ذلك
واحدةً إلى سماء ال ُّد ْنيا ،ث َّم كان جبْريل ــ عليْه ال َّ
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم )).
ْاأل َّول ف ْاأل َّول إلى رسول َّ
أن شهر رمضان إذا دخل فُتِحت أبواب ال َجنة ،و ُ
ومن هذه الفضائلَّ :
غ ِلقت
س ْل ِسلت الشياطين باألغالل ،حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه
أبواب النار ،و ُ
قال (( :إذا دخل رمضان فتحتْ أبْواب الجنَّة ،وغلقتْ أبْواب جهنَّم،
وس ْلسلت الشَّياطين )).
ومن هذه الفضائلَّ :
سنَة ،وأعظمها
أن ليلة القدر التي هي أجل ليالي ال َّ
بركة ،تكون في شهر رمضان ،حيث قال هللا سبحانه { :إنَّا
ً
أجرا ،وأكثرها َ
أ ْنز ْلناه في ليْلة ا ْلقدْر ( )0وما أدْراك ما ليْلة ا ْلقدْر ( )2ليْلة ا ْلقدْر خ ْي ٌر م ْن
الروح فيها بإ ْذن ربه ْم م ْن كل أ ْم ٍر ()4
أ ْلف شه ٍْر ( )3تن َّزل ا ْلمالئكة و ُّ
سال ٌم هي حتَّى م ْطلع ا ْلفجْ ر (.} )5
وص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن قام ليْلة القدْر إيمانًا واحْ تسابًا غفر له
ما تقدَّم م ْن ذ ْنبه )).
ومن هذه الفضائلَّ :
أن العُمرة في شهر رمضان تَعدِل َح َّجة ،حيث ص َّح
عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ع ْمرةٌ في رمضان ت ْعدل ح َّجةً )).
ويجب عند أكثر أهل العلم ْ
ت العبد نِيَّة الصوم لكل يوم ِمن أيَّام شهر
أن يُبَ ِي َ
رمضان ِمن الليلِ ،ل َما ص َّح عن ِأم المؤمنين حفصة ــ رضي هللا عنها ــ
أنَّها قالت (( :م ْن ل ْم يجْ مع الصيام من اللَّيْل فال يصوم )).
وص َّح نحوه عن أخيها عبد هللا بن عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنهما ــ.
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ومعني (( :يجْ مع )) أي :ينوي بقلبه.
يوم َ
غ ٍد في أي ِ لحظة ِمن بعد غروب
وتحصل النِيَّةُ ب َع ْزم ِالقلب على صوم ِ
الشمس إلى طلوع الفجر.
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ" :و َمن خ َ
طر بقلبه أنَّه صائم غدًا فقد
نَوى".اهـ
جهرا أو ِس ًّرا بِنِيَّة الصوم ليوم َ
غ ٍد في
وما يَفعله بعض الناس ِمن التَّلفُّظ
ً
حرم ال
المساجد أو بعد الصلوات كالمغرب والتراويح أو في البيوت ُم َّ
يجوزِ ،ل َما ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إنَّما األعْمال بالنيَّات )).
ْ
وعز ُمه على فِعل ْأم ٍر ِمن األمور.
ص ُد القلب
والنية عند أهل اللغة :هي ق ْ
َّ
هرا.
وألن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابَه لم يكونوا يتلفظون بالنِيَّة ال ِس ًّرا وال َج ً
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعلنا ِم َّمن يصوم رمضان ويقومه إيمانًا
واحتسابًا فيغفر له ما تقدَّم ِمن ذ ْنبه ،إنَّه سمي ٌع مجيب.
المجلس الثالث  /عن الحكمة من فرضية صيام شهر رمضان.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
الغرض ِمن فرضية صوم شهر رمضان على ال ِعباد هو تحقيق تقوى
فإن َ
هللا سبحانهْ ،
بأن يَز ُج َرهم الصيام ويَمن َعهم ويُبع َدهم عن معصية ربِهم،
سنَن،
قويَهم على عبادة هللا ،بالقيام بالفرائض ،والتتميم بال ُّ
ويدف َعهم ويُ ِ
ويَجعلَهم كل يوم ِمنها في ازدياد ،حيث قال هللا ــ َّ
خبرا لنا
عز وج َّل ــ ُم ً
الحكمة في َّأول آيات الصيام ِمن سورة البقرة { :يا أيُّها الَّذين
عن هذه ِ
آمنوا كتب عليْكم الصيام كما كتب على الَّذين م ْن قبْلك ْم لعلَّك ْم تتَّقون }.
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َّ
والجماع وسائر المفطرات لَ ُكث ُ ٌر جدًّا،
صوام ْ
وإن ال ُّ
بترك الطعام والشراب ِ
سه ٌل عليهم ،وقد ثبَت عن ميمون بن ِمهران التابعي ــ رحمه هللا ــ
وهو َ
ص ْوم ت ْرك ال َّ
طعام والشَّراب )).
أنَّه قال (( :إ َّن أ ْهون ال َّ
وص َّح عن عطاء بن السائب ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :كان أصحابنا
يقولون :أ ْهون الصيام ت ْرك ال َّ
طعام والشَّراب )).
إال َّ
الصائم ال ُموفَّقَ ال ُمسدَّد هو َمن صامت جوار ُحه عن اآلثام ،و ِلسانه
أن
َ
وفر ُجه عن
عن الكذب والفُحش وقو ِل الزور ،وبطنُه عن الطعام والشرابْ ،
وبصره عن المنكراتْ ،
فإن تكلَّم لم يتكلَّم بما َيجر ُح
الرفث ،وسمعُه
َّ
ُ
وإن فعل لم يَفعل ما يُف ِسد صو َمهْ ،
صو َمهْ ،
وإن استمع لم َيسمع ما يُض ِعف
صو َمهْ ،
وإن نَظر فال َينظر إلى ما يُؤثِر في صومه ،فيخرج كال ُمه كلُّه
مرضيَّة ،فكما َّ
أن الطعام
طيبةً زكيَّة
ِ
نافعًا صال ًحا ،وتكون أعمالُه جميعُها ِ
والشراب َيقطعان الصيام ويُف ِسدانه ،فكذلك اآلثام تَقطع ثوا َبه ،وتُف ِسد
صم ،فقد ص َّح عن النَّبي صلى
ص ِي َر صاح َبه بمنزلة َمن لم َي ُ
ثم َرته ،حتى ت ُ َ
هللا عليه وسلم أنَّه قال (( :م ْن ل ْم يد ْع ق ْول ُّ
الزور والعمل به ،فليْس َّّلِل
حاجةٌ في أ ْن يدع طعامه وشرابه )).
والمراد بـ (( ُّ
حرم.
الزور)) :ك ُّل قو ٍل ُم َّ
فيدخل فيه :الكذب ،وشهادة ُّ
ور ،وال ِغيبة ،والنَّميمة ،والق ْذف ،واإلفك،
الز ِ
سخرية ،وسائر ألوان الباطل ِمن الكالم.
والبُهتان ،وال ِغناء ،واالستهزاء ،وال ُّ
وث َبت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ليْس الصيام من ْاأل ْكل والش ُّْرب ،إنَّما
الرفث ،فإ ْن سابَّك أح ٌد أ ْو جهل عليْك ف ْلتق ْل :إني صائ ٌم،
الصيام من اللَّ ْغو و َّ
إني صائ ٌم )).
وقال جابر بن عبد هللا ــ رضي هللا عنهما ــ (( :إذا ص ْمت ف ْليص ْم س ْمعك
وبصرك ولسانك عن ا ْلكذب ،ود ْع ع ْنك أذى ا ْلخادم ،و ْليك ْن عليْك سكينةٌ
ار ،وال تجْ ع ْل ي ْوم ص ْومك وي ْوم ف ْطرك سوا ًء )).
و وق ٌ
قارفة
واحذروا ــ سدَّدكم هللا ــ غاية ال َح َذر في هذا الشهر العظيم ِمن ُم َ
الذُّنوب ،وفِعل القبائح ،واهجروها في نهار الصوم وليله ،حتى ال تكونوا
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وم َّمن ُّ
حظه ِمن صيامه
ِم َّمن ليس هلل حاجة في تر ِكه
الطعام والشرابِ ،
َ
ب صائ ٍم ح ُّ
ظه م ْن
الجوع والعطش ،فقد ثبَت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ر َّ
ب قائ ٍم ح ُّ
سهر )).
ظه م ْن قيامه ال َّ
صيامه ا ْلجوع وا ْلعطش ،ور َّ
واعلموا َّ
إكثار الجلوس في المساجد نهار الصوم وليله ِمن أعظم أسباب
أن
َ
حفظ الصيام وسالمته عن اآلثام ،وزيادة ِاألجور عليه ،وإعانتِكم على ذلك،
توكل النَّاجي ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :كان أبو
وقد ص َّح عن أبي ال ُم ِ
سجد،
هريْرة ــ رضي هللا عنه ــ وأصْحابه إذا صاموا قعدوا في ا ْلم ْ
وقالوا :نطهر صيامنا )).
ب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ عند قول النَّبي صلى هللا
وقال الحافظ ابن رج ٍ
عليه وسلم (( :الصيام وا ْلق ْرآن يشْفعان ل ْلعبْد ي ْوم ا ْلقيامة ))" :فالصيا ُم
كلها ،سواء كان تحري ُمها
الطعام والشهوات
َيشفع ِل َمن منَ َعه
المحرمة ِ
َّ
َ
ختص
ختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدِماتها أو ال َي
َي
ُّ
ُّ
المحرم ،والك ْسب
سماع
ظر
ضول الكالم
المحرم ،وال َّ
كشهوة فُ ُ
َّ
َّ
َّ
المحرم ،والنَّ ِ
كلها فإنَّه يَشفع له عند هللا
المحرم ،فإذا منَ َعه الصيام ِمن هذه
المحرمات ِ
َّ
َّ
يوم القيامة ،ويقول (( :رب من ْعته ال َّ
طعام والشَّهوات بالنَّهار فشف ْعني فيه
)) ،فهذا ِل َمن حف َ
ظ صيا َمه ،ومنَ َعه ِمن شهواته ،فأ َّما َمن ضيَّع صيا َمه ولم
دير ْ
وجه صاحبه ،ويقول
ب بِه ْ
يمنَ ْعه َم َّما َّ
حرمه هللا عليه ،فإنَّه َج ٌ
ضر َ
أن يُ َ
َّعك هللا كما ضيَّعتَني ،كما َو َر َد مث ُل ذلك في الصالة".اهـ
له :ضي َ
الركن العظيم ،وفي صيامكم ،ال
فاهلل هللا! في شهر رمضان ،وفي هذا ُّ
سودُوه بالمعصية وال ِوزر ،وال تُن ِقصوه
تُكد ُِروه بال َّ
سيئات والذنوب ،وال ت ُ ِ
بسماع ومشاهدة و ُمقارفة اآلثام والخطايا ،وال تَخدِشوه بالوقوع في
ص َور
أجره
وثمرتَه بإرسال المقاطع وال ُّ
َ
أعراض الناس ،وال تُض ِعفُوا َ
المحرمة أو النَّظر إليها في الفضائيات ،ومواقع اإلنترنيت ،وبرامج
َّ
التواصل المعاصرة.
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وبارك لنا فيه ،وصلَّى هللا وسلَّم على عبده
ورسوله دمحم األمين المأمون.
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المجلس الرابع  /عن التَّرغيب في اإلقبال على القرآن في نهار رمضان
وليله.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
ً
كبيرا،
إقباال
سلفُنا الصالح يُقبِلون على القرآن في شهر رمضان
ً
فلقد كان َ
كثيرا ،فكان بعضهم
تزودون ِمن قراءته
ً
ويَهت ُّمون بِه اهتما ًما عظي ًما ،ويَ َّ
ومن ُهم َمن كان يَختِ ُم
يَختِ ُم ك َّل ُجمعة ،وبعضهم كان يَختِ ُم ك َّل خمسة أيَّامِ ،
كل ثالثة أيَّام ،وكان اإلمام البخاري ــ رحمه هللا ــ يَقرأ في كل يوم
في ِ
وليلة ِمن رمضان خَتمةً واحدة ،وكان اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ يَختِ ُم
يوم وليلة ِمن شهر رمضان خَتمتين.
في كل ٍ
شهر نُزول القرآن،
وكيف ال يكون هذا حالهم مع القرآن؟ ،ورمضان هو
ُ
حيث قال هللا ــ َّ
عز وج َّل ــ في آيات الصيام ِمن سورة البقرة { :شهْر
ت من ا ْلهدى وا ْلف ْرقان }.
رمضان الَّذي أ ْنزل فيه ا ْلق ْرآن هدًى للنَّاس وبينا ٍ
دارسة جبريل
كيف ال يكون هذا حالهم مع القرآن؟ ،ورمضان هو شهر ُم َ
ــ عليه السالم ــ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص القرآن ،حيث ص َّح عن ابن عباس ــ رضي هللا
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم أجْ ود النَّاس،
عنهما ــ أنَّه قال (( :كان رسول َّ
وكان أجْ ود ما يكون في رمضان حين ي ْلقاه جبْريل ،وكان ي ْلقاه في كل
ليْل ٍة م ْن رمضان فيدارسه الق ْرآن )).
كيف ال يكون هذا حالهم مع القرآن؟ ،وز َم ُن رمضان أفضل األزمان،
والحسناتُ فيه ُمتزايدة و ُمضا َعفة ،وقد ص َّح عن ابن مسعود ــ رضي هللا
ف م ْنه عشْر حسناتٍ،
عنه ــ أنَّه قال (( :تعلَّموا ا ْلق ْرآن ،فإنَّه ي ْكتب بكل ح ْر ٍ
ف عش ٌْر،
ويكفَّر به عشْر سيئاتٍ ،أما إني ال أقول { :الم } ولك ْن أقول :أل ٌ
وال ٌم عش ٌْر ،ومي ٌم عش ٌْر )).
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فأقبِلوا ــ سدَّدكم هللا ــ على القرآن في هذا الشهر المبارك العظيم ،و ُحثوا
ً
وكبارا ،على تالوته ،واإلكثار ِمنها ،واجعلوا
صغارا
رجاال ونساء،
أهليكم
ً
ً
بيوتَكم ومراكبَكم وأوقاتَكم عامرة بِه.
واعلموا َّ
ار النَّظر على آيات القرآن في ال ُمصحف وت َ َدب َُّرها بالقلب ال
أن ْإم َر َ
اللسان بها ،وقد نَقل الحافظ
يُعتبَر قراءة ،بل ال بُ َّد للقراءة ِمن تحريك ِ
البيهقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ إجماع العلماء على ذلك.
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعلَنا ِمن أهل القرآن الماهرين فيه الذين ُهم
رام ال َب َر َرة ،والذين يتلونه ويقومون ِبه آناء الليل والنهار ،إنَّه
مع ال َّ
سفَ َرة ال ِك ِ
سمي ٌع مجيب.
المجلس الخامس  /عن الجود بالخير بالمال والطعام في شهر رمضان.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
فقد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" ،عن ابن عباس ــ رضي هللا
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم أجْ ود النَّاس،
عنهما ــ أنَّه قال (( :كان رسول َّ
وكان أجْ ود ما يكون في رمضان حين ي ْلقاه جبْريل ،وكان ي ْلقاه في كل
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم أجْ ود
ليْل ٍة م ْن رمضان فيدارسه الق ْرآن ،فلرسول َّ
بالخيْر من الريح الم ْرسلة )).
فاقتدوا ــ سدَّدكم هللا ــ بهذا الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص ،و ُجودوا في هذا الشهر
َّ
الط ِيب ال ُمطيَّب ،وازدادوا جودًا ،وكونوا ِمن الكرماء ،وأ ْذ ِهبوا عن أنفسكم
وتخوفَها ِمن الفقرَّ ،
فإن
ف الدِرهم والدينار ،وتعلُّقَها باللاير والدُّوالر،
ُّ
ل َه َ
ضر إال نفسه ،وقد قال هللا تعالى ُمعاتبًا و ُمحذ ًِرا { :ها أ ْنت ْم
الشحيح ال َي ُ
َّللا فم ْنك ْم م ْن يبْخل وم ْن يبْخ ْل فإنَّما يبْخل
هؤالء تدْع ْون لت ْنفقوا في سبيل َّ
ستبْد ْل ق ْو ًما غيْرك ْم ث َّم ال
ي وأ ْنتم ا ْلفقراء وإ ْن تتولَّ ْوا ي ْ
ع ْن ن ْفسه و َّ
َّللا ا ْلغن ُّ
يكونوا أ ْمثالك ْم }.
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فأن ِفقوا وال تُم ِسكوا ،و ُجودوا وال تَبخلوا ،وال ت َ ْح ِقروا القليل ِمن البَذل النَّبي
صدقة ،وال تجعلوها ت َ ُردَّكم عن اإلنفاق في
والعطاء ،ال تَحت ِقروا قليل ال َّ
و ُجوه البِر واإلحسان ،وعلى الفقراء والمساكين ،فقد ص َّح عن النَّبي صلى
َّللا ليْس بيْنه وبيْنه
هللا عليه وسلم أنَّه قال (( :ليقف َّن أحدك ْم بيْن يدي َّ
ان يت ْرجم له ،ث َّم ليقول َّن له :أل ْم أوتك م ً
اب وال ت ْرجم ٌ
اال؟ فليقول َّن :بلى،
حج ٌ
ث َّم ليقول َّن أل ْم أ ْرس ْل إليْك رس ً
وال؟ فليقول َّن :بلى ،في ْنظر ع ْن يمينه فال يرى
إ َّال النَّار ،ث َّم ي ْنظر ع ْن شماله فال يرى إ َّال النَّار ،ف ْليتَّقي َّن أحدكم النَّار ول ْو
بشق ت ْمر ٍة ،فإ ْن ل ْم يج ْد فبكلم ٍة طيب ٍة )).
وص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ما م ْن ي ْو ٍم يصْبح العباد فيه إ َّال ملكان
ي ْنزالن ،فيقول أحدهما :اللَّه َّم أعْط م ْنفقًا خلفًا ،ويقول اآلخر :اللَّه َّم أعْط
م ْمسكًا تلفًا )).
للر ُجل الزيادة َ بال ُجود في شهر
وقال اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ :وأ ُ ِحبُّ َّ
رمضان اقتدا ًء ِبه ملسو هيلع هللا ىلص ،و ِلحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ،و ِلتشا ُ
غل كثير
ِمنهم بالصوم والصالة عن مكا ِسبهم.اهـ
أال َّ
تفطير الصائمين ِمن ال َقرابة
وإن ِمن ال ُجود بالخير في شهر رمضان
َ
والجيران واألصحاب والفقراء والخ َدم والعُ َّمال ،فقد ث َبت عن النَّبي صلى
ِ
رغبًا في تفطير الصائمين ،وحاثًّا عليه ،و ُمبيِنًا
هللا عليه وسلم أنَّه قال ُم ِ
وكبير فضله ،و ُحسْنَ عا ِئده على فا ِعله (( :م ْن ف َّ
طر صائ ًما
أجره،
عظيم ْ
َ
َ
كتب له مثْل أجْ ره )).
ومن الذي
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعلنا ِمن األجواد الكرماءِ ،
يُؤثِرون على أنفسهم ولو كان بِهم خَصاصة ،و ِم َّمن يُ ْوقَ ُ
ش َّح نفسه ،ويكون
ِمن ال ُمفلحين ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
المجلس السادس ( / )0عن التَّرغيب في قيام ليل رمضان بالصالة،
وشيء من فضله.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
يام لي ِل شهر رمضان بالصالة فيه بعد االنتهاء ِمن صالة العشاء
فإن قِ َ
تكفيرا
أج ًرا ،وأكثرها
سنَّتِها الراتِبة لَ ِمن أفضل الطاعات ،وأعظمها ْ
و ُ
ً
للسيئات ،إذ ص َّح عن أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :كان
ِ
رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم يرغب في قيام رمضان م ْن غيْر أ ْن
يأْمره ْم فيه بعزيم ٍة ،فيقول« :م ْن قام رمضان إيمانًا واحْ تسابًا غفر له ما
تقدَّم م ْن ذ ْنبه» )).
وقال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ :والمراد بقيام رمضان :صالة
التراويح ،واتَّفق العلماء على استحبابها.اهـ
س ِميَت بالتراويح ،ألنَّهم كانوا يَستريحون بعد السالم ِمن كل أربع
و ُ
ركعات ،فيجلسون بسبب طول القيام في الصالة لطول قراءة القرآن فيها.
سن جدًّاْ ،
ْ
الرجل في بيته بإحدى عشرة ركعة ف َح ٌ
وإن
وإن صلَّى اإلمام أو َّ
ضاْ ،
ث وعشرين ركعة ف َح ٌ
صلَّى بثال ٍ
وإن صلَّى بأقَل أو أكثر ِمن ذلك
سن أي ً
سن .
فجائز ،و َح َ
وقد أجمع العلماء ال اختالف بينهم على أنَّه ال َح َّد لعدد ركعات قيام الليل
وأن للعبد ْ
في رمضان ،وغيره ِمن األشهرَّ ،
صلي ما شاء ِمن عدد،
أن يُ ِ
وقد نَقل اإلجماع عنهم :ابن عبد ال َب ِر المالكي ،والقاضي عياض ،وأبو
ُز ْرعة العراقي الشافعي ــ رحمهم هللا ــ.
ً
ضا ما ص َّح عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ َّ
رجال
أن
وي ُد ُّل على ذلك أي ً
جاء إلى النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يَخ ُ
طب فقال :كيف صالة الليل؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص (( :مثْنى
صبْح فأ ْوت ْر بواحد ٍة ،توتر لك ما ق ْد صلَّيْت )).
مثْنى ،فإذا خشيت ال ُّ
فلم يُحدِد النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص لهذا السائل عددًا ُمح َّددًا ِمن الركعات يقوم ِبه الليل ،فد َّل
أن له ْ
على َّ
ي ما شاء ِمن عدد.
أن يُصل َّ
وص َّح عن أسامة بن زي ٍد وابن عباس ــ رضي هللا عنهم ــ أنَّهما قاال(( :
إذا أ ْوت ْرت م ْن أ َّول اللَّيْل ث َّم ق ْمت تصلي فصل ما بدا لك ،واشْف ْع بر ْكع ٍة ،ث َّم
أ ْوت ْر )).
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سأل أ َّم المؤمنين عائشة ــ رضي
سلَ َمة بن عبد الرحمن أنَّه َ
وص َّح عن أبي َ
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم في
هللا عنها ــ (( :كيْف كانتْ صالة رسول َّ
رمضان؟ فقالتْ « :ما كان يزيد في رمضان وال في غيْره على إحْ دى
سنه َّن وطوله َّن ،ث َّم يصلي
عشْرة ر ْكعةً ،يصلي أ ْربعًا ،فال تس ْل ع ْن ح ْ
سنه َّن وطوله َّن ،ث َّم يصلي ثالثًا» )).
أ ْربعًا ،فال تس ْل ع ْن ح ْ
سائب بن يزيد ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :كانوا يقومون
وص َّح عن ال َّ
على عهْد عمر بْن ا ْلخ َّ
طاب في رمضان عشْرين ر ْكعةً ،ولك ْن كانوا
ي ْقرءون با ْلمائتيْن في ر ْكع ٍة حتَّى كانوا يتوكَّئون على عصيه ْم م ْن شدَّة
ا ْلقيام )).
كثير ِمن العلماء.
وقد ص َّحح هذا األثر جم ٌع
ٌ
سن ،واألفضل ْ
ْ
نصرف
أن ال َي
وإن صلَّى العبد مع اإلمام في المسجد ف َح َ
َ
قيام ليل ٍة كاملةِ ،ل َما ص َّح عن
ب له ْ
نتهي إما ُمه ِمن صالته ليُكت َ َ
أج ُر ِ
حتى يَ َ
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إنَّه م ْن قام مع ْاإلمام حتَّى ي ْنصرف كتب له قيام ليْل ٍة
)).
س َّن له ْ
أن يقول" :سبحان الملك القدوس"
وإذا سلَّم ِمن ِ
آخر ركعات ِوتْ ْره ُ
ثالث مراتِ ،ل َما ص َّح َّ
سم
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص (( :كان ي ْقرأ في ا ْلوتْر بـ { سبح ا ْ
َّللا أح ٌد } ،فإذا
ربك ْاألعْلى } ،و { ق ْل يا أيُّها ا ْلكافرون } ،و { ق ْل هو َّ
ت ي ْرفع ص ْوته في الثَّالثة
سلَّم قال« :سبْحان ا ْلملك ا ْلقدُّوس» ثالث م َّرا ٍ
)).
مشتم ٌل على الثناء على هللا تعالى ،وعلى
صلي بالناس
ِ
وقنوتُ اإلمام الذي يُ ِ
الدعاء ،فإذا دعا اإلمام أ َّمن الناس على دعائه عند سائر العلماء.
وقال الفقيه موفَّق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ :إذا أخذ اإلمام
في القنوت أ َّمن َمن ْ
خلفه ،ال نَعلم فيه خالفًا.اهـ
وإذا أثنى اإلمام على هللا في دعائه َّ
كأن يقول (( :إنَّك ت ْقضي وال ي ْقضى
عليْك ،وإنَّه ال يذ ُّل م ْن واليْت ،وال يع ُّز م ْن عاديْت ،تبار ْكت ربَّنا وتعاليْت
)).
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َّللا ال إله إ َّال أ ْنت األحد
أو يقول (( :اللَّه َّم إني أ ْ
سألك بأني أشْهد أنَّك أ ْنت َّ
صمد ،الَّذي ل ْم يل ْد ول ْم يول ْد ول ْم يك ْن له كف ًوا أح ٌد.))...
ال َّ
س َكتْ ،
فاألمر في هذا وا ِسع عند أهل العلمْ ،
وإن شاء أثنى
إن شاء المأموم َ
على هللا فسبَّحه َّ
ونزهه ِس ًّرا في نفسه.
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعلنا ِم َّمن يقوم رمضان إيمانًا واحتسابًا
فيغفر له ما تقدَّم ِمن ذ ْنبه ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
المجلس السابع ( / )2عن قيام رمضان بصالة التراويح في المسجد أو
أوله.
البيت ،ونقض الوتر آخر الليل لمن أوتر َّ
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
فقد ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه صلَّى التراويح بالناس إما ًما في المسجد ِعدَّة
أيَّام ،ثم ت َ َرك ،خشية ْ
فرض عليهم ،وصلَّى في بيته ،فأخرج اإلمامان
أن ت ُ َ
البخاري ومسلم في "صحيحيهما" ،عن ِأم المؤمنين عائشة ــ رضي هللا
سجد ذات
عنها ــ (( :أ َّن رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم صلَّى في ا ْلم ْ
اس ،ث َّم صلَّى من ا ْلقابلة ،فكثر النَّاس ،ث َّم اجْ تمعوا
ليْل ٍة ،فصلَّى بصالته ن ٌ
الرابعة فل ْم ي ْخرجْ إليْه ْم رسول هللا صلَّى هللا عليْه
من اللَّيْلة الثَّالثة أو َّ
وسلَّم ،فل َّما أصْبح ،قال« :ق ْد رأيْت الَّذي صن ْعت ْم ،فل ْم ي ْمن ْعني من ا ْلخروج
إليْك ْم إ َّال أني خشيت أ ْن ت ْفرض عليْك ْم» ،وذلك في رمضان )).
وص َّح عن جماعة عديدة ِمن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ أنَّهم كانوا
آخرين أنَّهم كانوا يُصلُّونها في
يُصلُّون التراويح في بيوتهم ،وص َّح عن ِ
سن ،عند
حرج على َمن ف َعل هذا أو هذا ،وقد ْ
أح َ
المسجد مع اإلمام ،فال َ
جميع العلماء ال اختالف بينهم في ذلك.
حقه ْ
إال َّ
نصرف
أن َمن صلَّى مع اإلمام في المسجد فاألفضل في ِ
أن ال يَ ِ
أج ُر قيام ليل ٍة كاملةِ ،ل َما ص َّح عن
ب له ْ
نتهي اإلما ُم ِمن صالته ليُكت َ َ
حتى يَ َ
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النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إنَّه م ْن قام مع ْاإلمام حتَّى ي ْنصرف كتب له قيام ليْل ٍة
)).
ْ
وإن أحبَّ َمن صلَّى التراويح وأوتَر مع اإلمام ْ
آخر الليل إذا
صلي في ِ
أن يُ ِ
ر َجع إلى بيته فله ْ
ي باتفاق أهل العلم ،ال خالف بينهم في ذلك.
أن يُ ِ
صل َّ
ويجوز له طريقتان في ذلك:
الطريقة األولىْ :
ي شفعًا ما شاء ِمن ركعات ،دون ِوتْر.
أن يُ ِ
صل َّ
صلي ركعتين ركعتين ما شاء ِمن عدد ،ويُس ِلم ِمن كل ركعتين،
يعني أنَّه :يُ ِ
وال يُو ِتر ،ألنَّه قد ْأوتَر مع اإلمام.
وص َّحت الفتوى بهذا عن جمعٍ ِمن أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،منهم :عمار بن
ياسر ،وعبد هللا بن العباس ،ــ رضي هللا عنهم ــ.
فث َبت عن عمار بن ياسر ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :أ َّما أنا فأوتر ،فإذا
ق ْمت صلَّيْت مثْنى مثْنى ،وتر ْكت وتْري ْاأل َّول كما هو )).
الطريقة الثانيةْ :
ض ِوتْ َره الذي أوت َ َره مع اإلمام.
أن يَنقُ َ
ش ْفعه بركع ٍة ت ُ ْل ِغ ِي ِهِ ،ليَتَنَفَّ َل العبد بع َدها بما شاء ِمن
والمراد بنقض الوترَ :
ركعات ،ث ُ َّم يُوتِر.
وك ُّل ركعتين تُس َّمى شفعًا ،والواحدة ِوتْ ًرا.
ض َّمها إلى ركعة الوتر األخيرة التي
في ُ ِ
صلي َّأو ًال ركعة واحدة يَنوي بقلبه َ
َّ
ضه ،وأصبَحت
صالها مع إمامه ،فيكون بهذا قد ْألغَى ِوتْ َره ال َّ
سابق ونقَ َ
صلي ركعتين ركعتين ما
صالتُه ال َّ
سابقة مع اإلمام شفعًا ال ِوتْ َر فيها ،ث َّم يُ ِ
سلم ِمن كل ركعتين ،ويُوتِر.
شاء ِمن عدد ،ويُ ِ
وص َّحت هذه الطريقة عن جمعٍ ِمن أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،منهم :عثمان بن
عفان ،وأسامة بن زيد ،وعبد هللا بن العباس ،وعبد هللا بن عمر بن
الخطاب ،ــ رضي هللا عنهم ــ.
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فص َّح عن عبد هللا بن عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنهما ــ (( :أنَّه كان
إذا نام على وتْ ٍر ،ث َّم قام يصلي من اللَّيْل ،صلَّى ر ْكعةً إلى وتْره فيشْفع له،
ث َّم أ ْوتر ب ْعد في آخر صالته )).
بل قال الفقيه َّ
ي الحنبلي ــ رحمه هللا ــ :وص َّح عن اثني عشر ِمن
الزركش ُّ
ض ال ِوتر بركعة.اهـ
الصحابة نَ ْق ُ
وث َبتت الطريقتان جميعًا عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ــ رضي هللا
عنه ــ ،إذ أفتى فقال (( :إ ْن شئْت إذا أ ْوت ْرت ق ْمت فشف ْعت بر ْكع ٍة ث َّم أ ْوت ْرت
ب ْعد ذلك ،وإ ْن شئْت صلَّيْت ب ْعد ا ْلوتْر ر ْكعتيْن )).
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وفقَّ َهنا في دينه ،وزادنا عل ًما ،وتقبَّل صالتنا
وقيامنا وصيامنا ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
المجلس الثامن  /عن التَّرغيب في تعجيل الفطر ،وعلى ماذا يكون الفطر،
وما يقال عنده.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
سنَّة إذا َرأَى الصائم بعينه ِغياب قُرص الشمس وتَحقَّق ِمن ذلك أو
فإن ال ُّ
سمع المؤذن يُؤذن للمغرب:
ِ
ؤخ َره ولو ِلبضْع دقائق ،اقتداء بالنَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،و ُمخالَفةً
ْ
عج َل اإلفطار وال يُ ِ
أن يُ ِ
لليهود والنَّصارى ،فقد ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ال يزال النَّاس بخي ٍْر
ما ع َّجلوا الف ْطر )).
وث َبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ال يزال الدين ظاه ًرا ما ع َّجل النَّاس ا ْلف ْطر ،ال َّن
ا ْليهود والنَّصارى يؤخرون )).
سنَّة أيضًا:
وال ُّ
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فط َر الصائم على ُر َ
فإن لم تو َجد فتمراتْ ،
طبَاتٍْ ،
ْ
فإن لم تكن فعلَى ماء
أن يُ ِ
َّللا
أو غيرهِ ،ل َما ثبَت عن أنس ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :كان رسول َّ
ت قبْل أ ْن يصلي ،فإ ْن ل ْم تك ْن رطباتٌ
َّللا عليْه وسلَّم ي ْفطر على رطبا ٍ
صلَّى َّ
اء )).
فعلى تمراتٍ ،فإ ْن ل ْم تك ْن حسا حسوا ٍ
ت م ْن م ٍ
الذ ْكر ،فقد جاء عن ابن
ور َد عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِمن ِ
طره ما َ
ويقول عند فِ ِ
َّللا عليْه
َّللا صلَّى َّ
عمر ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال (( :كان رسول َّ
وسلَّم إذا أ ْفطر قال :ذهب ال َّ
َّللا
ظمأ ،وابْتلَّتْ ا ْلعروق ،وثبت ْاألجْ ر إ ْن شاء َّ
)).
سن هذا الحديث جميع عديد ِمن العلماء.
وقد ح َّ
ى ملسو هيلع هللا ىلص إذا أ ْفطر قال« :اللَّه َّم لك ص ْمنا وعلى ر ْزقك
وأ َّما حديث (( :كان النَّب ُّ
أ ْفط ْرنا» )) فهو حديث ضعيف جدًّا ،ال يص ُّح عن النَّبي صلى هللا عليه
وسلم ،وقد ضعَّفه عد ٌد كثير ِمن أهل العلم بالحديث.
س ٍن ،وجعلنا ِم َّمن صام
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وتقبَّل صيامنا بقبُول َح َ
رمضان إيمانًا واحتسابًا فغفر له ما تقدَّم ِمن َذ ْنبه ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
سحور ،واستحباب تأخير
المجلس التاسع  /عن التَّرغيب في أ ْكلة ال ُّ
سحور إلى ق ْرب الفجر.
ال َّ
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
س ُحور ــ ولو ْ
الصوم ْ
َّ
أن يأكل شيئًا
سنَّة ِل َمن أرا َد
ع أكلَة ال ُّ
فإن ال ُّ
أن ال ي َد َ
َ
ً
بركة ،و ُمخالفة ألهل الكتاب ،واألفضل ْ
قليال ــ َّ
وره
أن يَجعل ُ
س ُح َ
فإن فيها َ
آخر الليل ،قٌبَيِل الفجر ،وال يُبَ ِكر به.
متأخ ًرا ،في ِ
ِ
سحور بركةً )).
حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :تس َّحروا فإ َّن في ال ُّ
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وص َّح عن رج ٍل ِمن أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :دخ ْلت على النَّبي صلَّى
َّللا إيَّاها فال تدعوه
َّللا عليْه وسلَّم وهو يتس َّحر ،فقال :إنَّها بركةٌ أعْطاك ْم َّ
َّ
)).
وص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :فصْل ما بيْن صيامنا وصيام أ ْهل ا ْلكتاب
سحر )).
أ ْكلة ال َّ
أنس ،عن زيد بن ثابت ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال(( :
وص َّح عن ٍ
صالة ،ق ْلت :ك ْم كان
تس َّح ْرنا مع النَّبي صلَّى هللا عليْه وسلَّم ث َّم قام إلى ال َّ
سحور؟ قال :قدْر خ ْمسين آيةً )) ،أي :قدر وقت قراءتها.
بيْن األذان وال َّ
س َّحر عليه هو :التمرِ ،ل َّما ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ن ْعم
وأفضل ما يُت َ َ
سحور ا ْلم ْؤمن الت َّ ْمر )).
جم ٌع عديد من أهل العلم ــ رحمهم هللا ــ من مختلف المذاهب:
وقال ْ
بكثير المأكول والمشروب وقليله ،حتى ولو كان
س ُحور
صل فضيلة ال ُّ
تح ُ
ِ
ماء.
ْ
وإن قدِر على األكل فهو األفضل ،ألنَّه فِعل النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وأقوى على إتمام
الصوم.
سحور ،وتأخيره:
ومن بركات ال َّ
ً
وإتمامه براح ٍة ونشاط ،ويزيد ِمن
يقوي البَدنَ على الصيام،
ِ
أوال ــ أنَّه ِ
س ِحر.
َّ
الرغبة في اإلكثار ِمنه ِل ِخفَّ ِة المشقَّة فيه على ال ُمت َ
الرب سبحانه
وثانيًا ــ أنَّه يُ ِعين على االستيقاظ في وقت اإلجابة ونُزو ِل َّ
نزل ــ ج َّل وعال ــ ك َّل ليلة ،في الثُّلث األخير ِمن
إلى السماء الدنيا ،حيث يَ ِ
سلف الصالح
سنَّة النَّبوية ،وتواترت ،وأج َمع عليه ال َّ
الليل كما ص َّحت به ال ُّ
فربَّما صلَّى العبد في هذا الوقت ،أو دعا ربَّه،
ِمن أهل القرون ال ُمفضَّلةُ ،
أو قرأ شيئًا ِمن القرآن ،أو َذ َكر هللا واستغفره.
وثالثًا ــ َّ
تسحرين ،حيث جاء في حدي ٍ
ث
أن هللا ومالئكته يُصلُّون على ال ُم
ِ
عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إ َّن هللا ومالئكته يصلُّون على ا ْلمتسحرين )).
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إن شاء هللا ــ ب ُ
وهو حديث حسن ــ ْ
نص على ثبوته جم ٌع ِمن
طرقِه ،وقد َّ
أهل العلم.
ورابعًا ــ أنَّه يُ ِعين على ُ
شهود صالة الفجر في جماعة ،في المسجد ،ألنَّه
تأخر ِمن الليل ،قُبَ ِيل الفجر.
يكون في وقت ُم ِ
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وبارك لَنا في صيامنا ،وتجاوز عن تقصيرنا،
إنَّه سمي ُع الدعاء.
المجلس العاشر  /عن التَّرهيب من الفطر في أثناء نهار شهر رمضان
من غير عذر.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
وأجلُّوهُ َّ
فاتقوا هللا ربَّكم َّ
أوام َره ،وأ ْك ِبروا
حق إجالله،
وعظموا ِ
ِ
حق تقواهِ ،
حرم
سكم بعصيانه ،وتُذِلوا رقا َبكم بالوقوع في ما َّ
ِ
زواج َره ،وال تُهينوا أنف َ
عليكم ،وتنقادوا للشيطان ،وتخضعوا ِلشهواتكم ،فتُفطروا في نهار شهر
رمضان بطعام أو شراب ِمن غير ُ
عذر ،أو تُفطرون باستمناء ،أو ِجماعٍ
لزوجاتكمَّ ،
ب خطير ،و ُجر ٌم
عذر ذ ْن ٌ
فإن اإلفطار قبْل ُحلول وقته ِمن غير ُ
ٌ
وجنايةٌ ظاهرة،
صني ٌع َم ِعيب،
َ
وتجاوز لحدود هللاِ ،
شنيع ،وفِع ٌل قبيح ،و َ
و َم ْهلَ َكةٌ للواقع فيه ،فقد ثبَت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال في بيان عقوبة َمن
وإتمامه (( :بيْنا أنا نائ ٌم إ ْذ أتاني رجالن فأخذا
صومهم
يُفطرون قبل ت َ ِحلَّة
ِ
ِ
ي فأتيا بي جب ًال وع ًْرا ،فقاال :اصْعدْ ،فق ْلت :إني ال أطيقه ،فقاال :إنَّا
بضبْع َّ
ت شديد ٍة،
سنسهله لك ،فصعدْت حتَّى إذا ك ْنت في سواء ا ْلجبل إذا بأصْوا ٍ
ق ْلت :ما هذه ْاألصْوات؟ قالوا :هذا عواء أ ْهل النَّار ،ث َّم ا ْنطلق بي ،فإذا أنا
بق ْو ٍم معلَّقين بعراقيبه ْم ،مشقَّق ٍة أشْداقه ْم ،تسيل أشْداقه ْم د ًما قال :ق ْلت:
م ْن هؤالء؟ قال :هؤالء الَّذين ي ْفطرون قبْل تحلَّة ص ْومه ْم )).
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وقال العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ معلقًا على هذا الحديث :هذه عقوبة
َمن صام ث ُ َّم أفطر عمدًا قبْل ُحلول وقت اإلفطار ،فكيف يكون حال َمن ال
ً
أصال؟ نسأل هللا السالمة والعافية في الدنيا واآلخرة.اهـ
يَصوم
للمتزوجين في وقت الجماع في رمضان ،فجع َل الليل
سع هللا تعالى
وقد و َّ
ِ
كلَّه ً
ترك وقت ال َح َرج والم ْنع،
محال لذلك ،فعلَى المتزوجين السيَّما الشباب ْ
سد ُ
طرق الوقوع فيها ،و َمن
وتجنُّب أسباب الوقوع في هذه المعصية ،و َ
تجاوز فجامع َّ
فإن عليه كفارة مغلَّظة عن كل يوم جامع فيه ،وعلى امرأته
ْ
إن كانت ُمطاوعة له مثل ذلكِ ،ل َما ص َّح عن أبي هريرة ــ رضي هللا عنه
ست ْفتى رسول هللا صلَّى هللا
امرأته في رمضان ،فا ْ
ــ (( :أ َّن رج ًال وقع ب ْ
عليْه وسلَّم ع ْن ذلك ،فقال« :ه ْل تجد رقبةً؟» قال :ال ،قال« :وه ْل
سكينًا» )).
ستطيع صيام شهْريْن؟» قال :ال ،قال« :فأ ْطع ْم ستين م ْ
ت ْ
ص ْ
ت لهم الشريعة في اإلفطار في رمضان فال حرج عليهم إذا
وأ َّما َمن ر َّخ َ
أفطروا ،كالمريض ،وال ُمسافر ،وال َّ
والحامل،
شيخ ال ُم ِس ِن ،والمرأة ال َعجوز،
ِ
أن يَعيبَهم على فِ ْ
وال ُمرضع ،والحائِض ،والنُّفساء ،وال يجوز ألح ٍد ْ
ط ِرهم
الصيام على بعضهم ،كالحائض
لترخيص الشريعة لهم في ذلك ،وتحريمها
َ
والنُّفساء.
سخطه ،وبا َعد بيننا وبين ما يُف ِسد
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجنَّبنا ما يُ ِ
أج َره ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
صيامنا أو يُن ِقص ْ
المجلس الحادي عشر ( / )0عن شيء من أحكام صيام المريض
والمريضة.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
بنص القرآن العزيز ،حيث قال
فإنَّه يُباح للمريض الفطر في شهر رمضان ِ
هللا سبحانه في آيات الصيام ِمن أوساط سورة البقرة { :فم ْن شهد م ْنكم
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َّللا
ال َّ
شهْر ف ْليص ْمه وم ْن كان مريضًا أ ْو على سف ٍر فع َّدةٌ م ْن أيَّ ٍام أخر يريد َّ
سر }.
سر وال يريد بكم ا ْلع ْ
بكم ا ْلي ْ
سعة فضله عليه ،ما ص َّح عن رسول
ِ
ومن عظيم رحمة هللا بالمريض ،و َ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إذا مرض العبْد أ ْو سافر كتب له مثْل ما كان ي ْعمل
مقي ًما صحي ًحا )).
وث َبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إ َّن ا ْلعبْد إذا كان على طريق ٍة حسن ٍة من ا ْلعبادة،
ث َّم مرض ،قيل ل ْلملك ا ْلموكَّل به :ا ْكت ْب له مثْل عمله إ ْذ كان طليقًا ،حتَّى
ي )).
أ ْطلقه ،أ ْو أ ْكفته إل َّ
ض يُبيح الفطر ِلصاحبه ،وإنَّما يُبي ُحه المرض الذي يُج ِهد
مر ٍ
وليس كل َ
الصائم ويُت ِعبه ،أو يزيد بسبب الصيام ،أو يُخشَى ِمن تأ ُّخ ِر الشفاء ِمنه
بسبب الصيام ،أو تأث ُّ ِر شيء ِمن أعضاء المريض بسببه ،أو زيادة أمراض
أ ُ ُخرى ،وإلى هذا ذهب أئمة المذاهب األربعة ،وغيرهم.
ض َّرر
فطر
وقال الفقيه ابن
ٌ
قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ :وال يُ ِ
مريض ال يَت َ
ٍ
بالصوم ِوفَاقًا ،فيُشتَرط ْ
أن يَخاف زيادة المرض ،أو بُطء البُرء.اهـ
ويعني بقولهِ " :وفَاقًا" ،أي :باتفاق المذاهب األربعة.
َّ
سليم الذي
الصحيح ال َّ
ألن َمن كان الصوم ال يُج ِهده وال يَ ُّ
ضر بِه فهو بمعنى ِ
ضه.
يُطيِق الصوم ،فيلزمه أدا ُء ْ
فر ِ
صاص الحنفي ــ رحمه هللا ــ :اتفق أهل العلم على َّ
أن
وقال الفقيه الج َّ
ض ُّر معه الصوم ال يُبِيح اإلفطار.اهـ
المرض الذي ال َي ُ
َ
تضرر بِه على نفسه فصام مع
وإذا تحامل المريض الذي يُج ِهدُه الصوم ويَ َّ
الناس ،فصيامه صحي ٌح و ُمجزئ ،باتفاق أهل العلم ،وقد نقله عنهم :ابن
حزم الظاهري ،وابن ُهبيرة
جرير الطبري ،وابن عبد البَ ِر المالكي ،وابن ٍ
ٍ
الحنبلي ،ــ رحمهم هللا ــ ،وغيرهم.
كره له ْ
إال َّ
أن يَ ُ
ش َّق على
أن األفضل له الفطر ،أخذًا بترخيص هللا له ،ويُ َ
نفسه ،عند جميع أهل العلم.
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داوي الحنبلي ــ رحمه هللا ــ :أ َّما المريض إذا خاف
حيث قال الفقيه الم ْر
ُّ
مرض في يومه ،أو خاف
زيادة مرضه ،أو طولَه ،أو كان صحي ًحا ثم ِ
كره صو ُمه
مر ً
ضا ألجل العطش أو غيره ،فإنَّه يُستحبُّ له ال ِفطر ،ويُ َ
عا.اهـ
وإتما ُمه إجما ً
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،ورزقنا ص َّحة تُعيننا على طاعته ،وطهر
صبر على أقداره ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
بالمرض ذنوبنا ،ورزقنا ال َّ
َ
المجلس الثاني عشر ( / )2عن شيء من أحكام صيام المريض
والمريضة.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
مجلس آخَر عن بعض أحكام صيام المريض والمريضة ،فأقول
فهذا
ٌ
مستعينًا باهلل:
ً
أحواال ثالثة:
للمريض مع صيام شهر رمضان
األولْ :
زمنة التي ال يُرجى شفاؤه
أن يكون مرضه ِمن األمراض ال ُم ِ
الحال َّ
ضر ِبه الصوم ،أو تلحقه ِبه مشقَّة وت َعب ،وهذا ال صوم عليه،
ِمنها ،و َي ُّ
ويُباح له الفطر ،باتفاق أهل العلم ،نقله عنهم الفقيهان :ابن ال ُمنذر ،وأبو
عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمهما هللا ــ ،وغيرهما.
سا إ َّال
وقد قال هللا تعالى ُم ِ
َّللا ن ْف ً
يس ًرا على عباده ،ورحمةً بِهم { :ال يكلف َّ
سعها }.
و ْ
صم ْ
أن يُط ِعم عن كل يوم
إال أنَّه يجب عليه عند أكثر أهل العلم إذا لم َي ُ
أفطره مسكينًا ،و َي ُد ُّل على ذلك ما ص َّح عن ابن عباس ــ رضي هللا عنهما
ين } قال:
ــ ،عند قول هللا تعالى { :وعلى الَّذين يطيقونه فدْيةٌ طعام م ْ
سك ٍ
ص ْوم ،أ ْو
((«ليْستْ بم ْنسوخ ٍة» ،وال ير َّخص إ َّال ل ْلكبير الَّذي ال يطيق ال َّ
يض ي ْعلم أنَّه ال يشْفى )).
مر ٍ
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الحال الثانيْ :
أن يكون مرضه ِمن األمراض التي يُرجى شفاؤه ِمنها ،فهذا
يَنتظر حتى يُشفَىْ ،
فإن ُ
ضى بعدد ما ت َ َرك صيا َمه ِمن أيَّام ،لقول هللا
ش ِفي قَ َ
تعالى في آيات الصيام ِمن أوساط سورة البقرة { :وم ْن كان مريضًا أ ْو
على سف ٍر فع َّدةٌ م ْن أيَّ ٍام أخر }.
الحال الثالثْ :
فيفطر فيه ،ثم يموت قبل
أن يَمرض في شهر رمضان،
َ
القضاء.
وهذا ال يخلو عن أمرين:
األولْ :
الشفاء له بعد رمضان إال أنَّه
أن يَتم َّكن ِمن القضاء بحصول ِ
ْ
األمر َّ
قضي.
فرط فال يَ ِ
يُ ِ
ومن أمثلته:
أفطر في شهر رمضان ثالثة أيَّام ،ث ُ َّم عاش بعد رمضان شهرين
رج ٌل
َ
وهو صحي ٌح ُمعافَى ،يستطيع القضاء ،إال أنَّه لم يَقض إلى ْ
أن مات.
فهذا يُ ْ
تبرع ،وهذا
ط َعم عنه عن كل يوم أفطره مسكينًا ِمن تَركته أو ِمن ٌم ِ
مذهب األئمة األربعة ،وغيرهم ،و َح َكى غير واحد ِمن الفقهاء إجماع
الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ على ذلك.
ضا ما ص َّح عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال:
و َي ُد ُّل على ذلك أي ً
يض ،ث َّم مات قبْل أ ْن ي ْقضي،
(( م ْن أ ْفطر م ْن رمضان أيَّا ًما وهو مر ٌ
سكينًا )).
ف ْلي ْطع ْم ع ْنه مكان كل ي ْو ٍم أ ْفطر م ْن ت ْلك ْاأليَّام م ْ
األمر الثانيْ :
ستم َّر معه المرض ِمن رمضان إلى ما بعده حتى يموت
أن يَ ِ
ْ
وهو لم يتم َّكن ِمن القضاء.
ومن أمثلته:
مرض ُمبيحٍ للفطر،
آخر عشرة أيَّام ِمن شهر رمضان بسبب
رج ٌل
أفطر ِ
ٍ
َ
واستمر في مرضه هذا إلى ْ
أن مات في شهر صفر ولم يَقض.
َّ
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وهذا ال شيء عليه ،وال على وليِه ،ال إطعام عنه ،وال صيام ،باتفاق أهل
العلم ،نقله عنهم :الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ ،وغيره.
ضا ما ص َّح عن ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال:
ويَ ُد ُّل على ذلك أي ً
الرجل ا ْلمريض في رمضان فال يزال مريضًا حتَّى يموت« :ليْس
(( في َّ
عليْه ش ْي ٌء» )).
يوم ِمن شهر رمضان ِمن الليل ،وفي أثناء النهار
و َمن نَوى صيام أي ٍ
أن َيق َ
مرض يُ ِبيح الفطر ،فإنَّه يجوز له ْ
صوم هذا اليوم ويُفطر،
طع
أصا َبه
ٌ
َ
وطي المالكي ،والفقيه عالء
باتفاق العلماء ،نقله عنهم :القاضي ُمنذِر ال َبلُّ ِ
الدين ال َم ْرداوي الحنبلي ــ رحمهما هللا ــ.
سفر.
المجلس الثالث عشر  /عن شيء من أحكام الصيام في ال َّ
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
سفر هوُ :مفارقة اإلنسان م َح َّل إقامتة مسافة ُمعيَّنة.
فإن ال َّ
وهو راج ُع في تحديده إلى المسافة ال العُ ْرف ،وهذا القول هو المعروف
ومنهم أئمة المذاهب
عن ال َّ
سلف الصالح ،وأئم ِة الفقه والحديث األوائلِ ،
األربعة ،وهو المنقول الثابت عن أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص.
فرا ،فالذي عليه
س ً
ثم اختلَف الفقهاء بعد ذلك في تحديد المسافة التي تُعتبر َ
أكثر أهل العلم ،وهو الصواب :أنَّها مسافة أربعة بُ ُرد ،واألربعة بُ ُرد
سنة ،وهي تُعادل نحو ( 98كلم) بالمسافات
مسيرة يوم ٍ
تام بالدَّابة الح َ
المعاصرة ،في أكثر ما قيل.
وقال اإلمام البخاري ــ رحمه هللا ــ في "صحيحه" (( :وكان ابْن عمر
َّللا ع ْنه ْم ــ ي ْقصران وي ْفطران في أ ْربعة بر ٍد ))،
وابْن عبَّ ٍ
اس ــ رضي َّ
صالة في
َّللا بْن عمر ــ رضي هللا عنه ــ كان ي ْقصر ال َّ
وص َّح (( :أ َّن عبْد َّ
مسيره ا ْلي ْوم التَّا َّم )).
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األمر الذي اجتمع
وقال إمام أهل مصر الليث بن سعد ــ رحمه هللا ــْ :
الناس عليه ْ
أن ال يقصروا الصالة وال يفطروا إال في مسيرة أربعة بُ ُرد.اهـ
والجمع بين
الرباعية،
سفر :ال ِفطر للصائم ،وق ْ
صر الصالة ُّ
ومن رخص ال َّ
ْ
الظهر والعصر ،والمغرب والعشاء ،في وقت إحداهما ،والم ْسح على
ال ُخفَّين ثالثة أيَّام بلياليها.
و َمن قدِم على بل ٍد وهو ٌم ْج ِم ٌع في ِنيَّته على ْ
أن يُقيم فيها أربعة أيَّام فأكثر،
سافر عند أكثر فقهاء أمصار المسلمينِ ،من حين
فإنَّه يكون مقي ًما وليس ب ُم ً
سفر ،وهو مذهب مالك،
ص ِب ُرخَص ال َّ
وصوله ،وال يجوز له الت َّ َر ُّخ ُ
والشافعي ،وأحمد بن حنبل ،وغيرهم ،و َي ُد ُّل على ذلك ما ص َّح عن النَّبي
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :يقيم المهاجر بمكة ب ْعد قضاء نسكه ثالثًا )).
وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي ــ رحمه هللا ــ في تبين وجْ ه االستدالل
هاجري ٍ ْ
من هذا الحديث :معلو ٌم َّ
أن يتَخذها دار إقامة،
أن مكة ال يجوز ِل ُم ِ
أن ثالثة أيَّام ِل َمن نَوى إقامتها لحاج ٍة ليست بإقامةَّ ،
فأبانَ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َّ
وأن
سفر ال ُحكم اإلقامة ،فو َجب بهذا ْ
أن يكون َمن نَوى ال ُمقام
ُحكمها ُحكم ال َّ
ث فهو ُمقيم ،و َمن كان مقي ًما ِلز َمه اإلتمام ،ومعلو ٌم َّ
أكثر ِمن ثال ٍ
أن َّأول
منزل ٍة بعد الثالث :األربع.اهـ
ث ُ َّم اعلموا ــ سدَّدكم هللا ــ َّ
مسافرا
أن ال ِفطر في شهر رمضان ِل َمن كان
ً
سنَّة النَّبوية ،حيث قال هللا تعالى في آيات الصيام ِمن
جائز بالقرآن وال ُّ
شهْر ف ْليص ْمه وم ْن كان مريضًا أ ْو على
سورة البقرة { :فم ْن شهد م ْنكم ال َّ
سر } .
سر وال يريد بكم ا ْلع ْ
َّللا بكم ا ْلي ْ
سف ٍر فع َّدةٌ م ْن أيَّ ٍام أخر يريد َّ
صالة،
َّللا وضع ع ْن ا ْلمسافر نصْف ال َّ
وث َبت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إ َّن َّ
ص ْوم ،وع ْن ا ْلحبْلى وا ْلم ْرضع )).
وال َّ
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ :ال ِفطر للمسافر جائز باتفاق
سفر حجٍ ،أو جهاد ،أو تجارة ،أو نحو ذلك ِمن
المسلمين ،سوا ٌء كان َ
األسفار التي ال يَكرهُها هللا ورسوله ،ويجوز الفطر للمسافر باتفاق األ ُ َّمة،
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ً
عاجزا ،وسوا ٌء ش ََّق عليه الصوم ،أو لم
قادرا على الصيام ،أو
سوا ٌء كان ً
يَ ُ
ش َّق.اهـ
شق عليه ،وال ْ
وال يجوز ألح ٍد ْ
طره ،ولو لم يَ ُ
أن
يب على
أن يَ ِع َ
ٍ
مسافر فِ َ
مسافر صو َمهِ ،ل َما ص َّح عن أبي سعيد ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه
يَ ِعيب على
ٍ
قال (( :غز ْونا مع رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم لستَّ عشْرة مضتْ م ْن
صائم على ا ْلم ْفطر ،وال
رمضان ،فمنَّا م ْن صام ،ومنَّا م ْن أ ْفطر ،فل ْم يعب ال َّ
صائم )).
ا ْلم ْفطر على ال َّ
واألفضل عند أكثر العلماء للمسافر ْ
أن يصوم رمضان إذا لم يُج ِهده ،و َي ُ
ش ُّق
عليه ،ألمور عدَّة ،منها:
ً
أوال ــ َّ
أن الصيام في رمضان في السفر هو فِع ُل النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،إذ ص َّح عن أبي
الدرداء ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :خرجْ نا مع رسول هللا صلَّى هللا
عليْه وسلَّم في شهْر رمضان ،في ح ٍر شديدٍ ،حتَّى إ ْن كان أحدنا ليضع
يده على رأْسه م ْن شدَّة ا ْلحر ،وما فينا صائ ٌم إ َّال رسول هللا صلَّى هللا عليْه
وسلَّم وعبْد هللا بْن رواحة )).
سل والتسويف في
وأمنَ ُع ِمن التكا ُ
ثانيًا ــ أنَّه أسرعُ في إبراء الذِمةْ ،
ضا{ :
حر ً
القضاء ،وهو ِمن ال ُمسابقة إلى الخيرات ،وقد قال تعالى ُم ِ
ستبقوا ا ْلخيْرات }.
فا ْ
إدراك للصوم في َّ
ثالثًا ــ َّ
ٌ
الزمن
سفر
أن في المبادرة إلى الصوم في ال َّ
الفاضل وهو شهر رمضان ،بخالف القضاء ،فإنَّه ال يقع في رمضان.
أن يَحرص على ْ
وأُنَبِهُ المسافر في شهر رمضان إلى ْ
ترك قيام الليل
أن ال يَ ُ
سر له
صل ولو في مركبته ،وهو جالس ،ما تي َّ
أثناء َ
سيره في الطريق ،فليُ ِ
ً
كامال ،ألنَّه ص َّح عن النَّبي
أج ُر قيام رمضان
ِمن ركعات ،حتى ال يفوته ْ
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن قام رمضان إيمانًا واحْ تسابًا غفر له ما تقدَّم م ْن ذ ْنبه
)).
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعلنا ِم َّمن صام رمضان وقامه إيمانًا
واحتسابًا فغُ ِفر له ما تقدَّم ِمن ذنبه ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
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المجلس الرابع عشر  /عن شيء من أحكام صيام الشيخ المسن ،والمرأة
العجوز ،والم ْغمى عليه.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
الرج َل ال ُم ِس َّن والمرأة َ العجوز إذا كانا ال يُطيقان صيام شهر رمضان
فإن َّ
جاز لهما الفطر ،وال إثم عليهما ،باتفاق أهل العلم ،نقله عنهم :ابن ال ُمنذر،
جعفر النَّ َّحاس ــ رحمهم
زم الظاهري ،وابن عبد البَ ِر المالكي ،وأبو
وابن َح ٍ
ٍ
هللا ــ.
َّللا
وقد قال هللا تعالى ُم ِ
يس ًرا على عباده العاجزين ،وراح ًما لهم { :ال يكلف َّ
سعها }.
سا إ َّال و ْ
ن ْف ً
إال أنَّه يَجب عليهما عند أكثر الفقهاء ْ
أن يُط ِعما عن كل يوم أفطراه مسكينًا،
بعدد أيَّام الشهرِ ،ل َما ص َّح عن ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال(( :
ستطيعان أ ْن يصوما في ْطعمان مكان كل
ال َّ
شيْخ الكبير والم ْرأة الكبيرة ال ي ْ
سكينًا )).
ي ْو ٍم م ْ
وثبَت عن أنس بن مالك ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه (( :ضعف قبْل م ْوته
سكينًا )).
فأ ْفطر ،وأمر أ ْهله أ ْن ي ْطعموا مكان كل ي ْو ٍم م ْ
الرج ُل ال ُم ِس ُّن أو المرأة ُ العجوز إلى َح ِد الخ ََرف َّ
فإن الصوم
صل َّ
وأ َّما إذا و َ
َيسقط عنهما ،لفقد أه ِلية التكليف ،وهي :العقل.
تبرعٍ كاألبناء
وعلى هذا ،فال إطعام عنهما ،ال ِمن مالهما ،وال ِمن ُم ِ
والبنات واألحفاد ،وغيرهم.
ْ
ميزان أيَّا ًما ،و َيهذيان أيَّا ًما أ ُ ْخ َرى ،و َجب عليهما الصوم حال
فإن كانا يُ ِ
تمييزهما إذا كانا َيقدِران ،وإال أ ُ ْ
ط ِع َم عنهما ،وال َيجب حال هذيانهما.
وأ َّما ال ُم ْغ َمى عليه في شهر رمضان َّ
فإن أهلَه ال يصنعون جهتَه شيئًا حتى
ضح .
يَتبيَّن لهم حالُه ويت َّ ِ
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ْ
استمر معه اإلغماء حتى مات فال شيء عليه ،ال صيام عنه ،وال
فإن
َّ
إطعام مساكين ،ألنَّه مات قبل الت َّ َم ُّكن ِمن القضاء ،فسقط عنه ،وإلى هذا
ذهب عامة فقهاء المسلمين ،ألنَّه مريض ،وقد ص َّح عن ابن عباس ــ
الرجل ا ْلمريض في رمضان فال يزال
رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال (( :في َّ
مريضًا حتَّى يموت :ليْس عليْه ش ْي ٌء )).
واإلغماء :نوع ِمن األمراض.
ْ
بالشفاء وزَ َوا ِل اإلغماء ،فيجب عليه قضاء جميع أيَّام
وإن َم َّن هللا عليه ِ
إغمائه بال خالف بين أهل العلم.
وقد قال الفقيه موفَّق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ :فعلَى
ال ُم ْغ َمى عليه القضاء بغير خالف علمناه.اهـ
ُ
ي عليه قبل طلوع الفجر فلم َي ِفق ِمنه إال
و َمن نَوى الصيام ِمن الليل ث ُ َّم أ ْغ ِم َ
سد صو ُم يومه هذا ،وعليه القضاء عند أكثر
بعد غروب الشمس ،فقد ف َ
العلماء.
ْ
وإن نوى الصيام ِمن الليل ث ُ َّم ُو ِج َد ْ
ت ِمنه إفاقة في النهار ولو يسيرة ،ث ُ َّم
ُ
سد باتفاق المذاهب األربعة.
ي عليه في باقيه ،فصيام ِ
يومه هذا لم يَ ْف ُ
أ ْغ ِم َ
ً
قليال ،ث ُ َّم يُ ِفيق ،وهذا صومه
وبعض الناس قد يُ ْغ َمى عليه في نهار الصوم
صومه ما ثبَت
ؤكد عدم فساد
ِ
سد باتفاق المذاهب األربعة ،ويُ ِ
صحيح لم يَ ْف ُ
عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه (( :كان يصوم تط ُّوعًا في ْغشى عليْه
فال ي ْفطر )).
ي هو :قليل اإلغماء.
والغشْي أو الغش ُّ
وخالصة ما تقدَّم:
َّ
أن ال ُم ْغ َمى عليه ِطيلة النَّهار ــ ِمن طلوع الفجر وحتى غروب الشمس ــ
يجب عليه قضاء الصوم إال إذا حصلت ِمنه إفاقه بالنَّهار ولو قلية ،أو
ُ
يسيرا فصومه صحيح و ُمجزأ.
ي عليه
ً
أ ْغ ِم َ
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وأ َّما ال ُمبنَّج وال ُمخدَّر و َمن زال عقله بدواءٍ  ،ونحوه ،فإنَّهم يُل َحقُون بال ُم ْغ َمى
عليه في وجوب قضاء الصوم عليهما،بل هُم أولى ِمن ال ُمغمى عليه،
ألمرين:
األولَّ :
أن زوا َل عقولهم إنَّما حصل بإرادتهم أو إذنهم.
َّ
والثانيَّ :
أن زوا َل عقولهم ال تطول ُمدَّته.
ُ
ي عليه ب ِفعله كالبَنج،
وقال العالمة ابن عثيمين ــ رحمه هللا ــَ :من أ ْغ ِم َ
فهذا عليه قضاء الصالة ،وعليه قضاء الصوم ،ألنَّه ب ِفعله.اهـ
المجلس الخامس عشر  /عن وجوب اإلمساك عن الطعام والشَّراب
بمج َّرد سماع المؤذن للفجر ،ولفظ ما بقي في الفم ،وإال فسد الصوم.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
فإن َح َّد انتهاء األكل وال ُّ
َّ
شرب ِل ُمريد الصيام هو :شروع المؤذِن في األذان
إذا كان يُؤذِن ِلطلوع الفجرِ ،لما ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :فكلوا
وم )).
واشْربوا حتَّى ت ْ
سمعوا أذان ابْن أم م ْكت ٍ
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ في بيان وجْ ه االستدالل من هذا
الحديث :فقد أجاز ملسو هيلع هللا ىلص األكل إلى حين يُؤذِن ابن ِأم َمكتوم ،مع قوله (( :إنَّه
ال يؤذن حتَّى ي ْطلع الفجْ ر )) ،ومعلو ٌم َّ
أن َمن أكل حين تأذينه ،فقد أكل بعد
طلوع الفجر ،ألنَّه البُ َّد ْ
أن يتأ َّخر تأذينه عن طلوع الفجر ،ولو لَحظة.اهــ
صحيح (( :ال ي ْمنع َّن أحدًا م ْنك ْم أذان بال ٍل م ْن
ويؤكد هذا أي ً
ِ
ضا قوله ملسو هيلع هللا ىلص ال َّ
سحوره فإنَّه يؤذن بل ْي ٍل لي ْرجع قائمك ْم ،ويوقظ نائمك ْم )).
حيث َد َّل على اعتبار األذان في اإلمساك عن الطعام وال َّ
شراب ،إال إنَّه
ليس أذان بالل ،وإنَّما األذان الذي يَ ْعقُبه.
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ضا قول هللا تعالى { :وكلوا واشْربوا حتَّى يتبيَّن لكم ا ْلخيْط
و َد َّل عليه أي ً
سود من ا ْلفجْ ر ث َّم أت ُّموا الصيام إلى اللَّيْل }.
ْاألبْيض من ا ْلخيْط ْاأل ْ
ف يَ ُد ُّل على انتهاء الغاية َّ
الز ِم ِنية ،فدلَّت اآلية على َّ
أن َح َّد
و { حتَّى } َح ْر ٌ
التوقُّف عن األكل وال ُّ
شرب يكون بطلوع الفجر.
وصري ُح هذه األدلَّة يَشمل َمن كان في يَده أو بحضرته طعام وشراب حال
األذان ،و َمن ليس كذلك.
وهو قول عا َّمة الفقهاء ،بل َذ َكر الفقيهان ابن بَ َّ
طال المالكي ،والنَّووي
الشافعي ــ رحمها هللا ــ وغيرهما :أنَّه ال خالف بين العلماء في َّ
أن َمن
ق ما في فَ ِمه.
طلع عليه الفجر وهو يأكل ،أنَّه يُ ْل ِ
وأ َّما حديث (( :إذا سمع أحدكم النداء واإلناء على يده فال يض ْعه حتَّى
ي ْقضى حاجته م ْنه )).
صح ،ومعلو ٌل ِمن جهتين:
فهو حديث ضعيف ال يَ ِ
الجهة األولى :من جهة اإلسناد.
حيث اخت ُ ِلف في وقفه ،ورفعه ،وإرساله.
وقد ضعَّفه اإلمام وال ُمحدِث الكبير أبو حاتم الرازي ــ رحمه هللا ــ ،وهو
ِمن أئ َّمة الحديث األوائل ،و ِكبار أئ َّمة الجرح والتعديل وال ِعلل.
وضعَّفه أيضًا :العالمة ال ُمحدِث مقبل بن هادي الوادعي.
الجهة الثانية :من جهة المتن.
ف لصريح آية سورة البقرة ،وصريحِ ما هو أص ُّح منه ِمن
ألنَّه ُمخا ِل ٌ
وخرجها البخاري ومسلم ،حيث تُفيد َّ
أن َح َّد االنتهاء ِل َمن
األحاديث وأشهر،
َّ
بيده طعام أو شراب هو طلوع الفجر.
صحة اإلسناد ،فكيف إذا كان اإلسناد
وهذا المعنى يُؤثِر عند أهل العلم مع ِ
ً
معلوال.
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َص عن أح ٍد ِمن أئمة الحديث األوائل في تصحيح
ولم أقف حتى اآلن على ن ٍ
عامتهم على خالفه ،وأنَّه يجب التوقُّف عن األكل
هذا الحديث ،بل فِقه ِ
وال ُّ
شرب.
ضا إلى عدم اعتبار هذا الحديث
وهذا ال ِفقه ِمنهم ــ رحمهم هللا ــ يُشير أي ً
عندهم ،وأنَّه معلو ٌل ال يَثبَت ،أو محمو ٌل على ما َذ َكره الحافظ البيهقي
الشافعي ــ رحمه هللا ــ ،حيث قال بعد هذا الحديث:
وهذا ْ
إن ص َّح فهو محمو ٌل عند عوام أهل العلم على أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص ع ِلم َّ
أن ال ُمنادي
كان يُنادي قبْل طلوع الفجر ،بحيث َيقع ُ
شربُه قُ َبيل طلوع الفجر.اهـ
سلف
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وزادنا فق ًها في دينه،
وأكرمنا بمتابعة ال َّ
َ
ير على طريقهم ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
الصالح ،وال َّ
س ِ
المجلس السادس عشر ( / )0عن شيء من مفسدات الصيام.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
ضا :بمبطالت الصوم،
بطله ،وتُس َّمى أي ً
فإن مفسدات الصوم هي :ما يُ ِ
وبالمفطرات.
ِ
صوم
صوم الواجب ،وال َّ
شترك في اإلفطار بهذه األشياء المذكورة ال َّ
ويَ ِ
ال ُمستَحب.
فمن مفسدات الصوم :األكل ،والشُّرب ،والجماع.
فطرات :القرآن،
فطرات ،وقد َد َّل على كونها ُم ِ
وهذه الثالثة هي أصول ال ُم ِ
سنَّة النَّبوية ،وإجماع أهل العلم.
وال ُّ
يء عمدًا.
ومن مفسدات الصوم أيضًا :التَّق ُّ
والمراد بالتقيء :إخراج الصائم ما في معدته ِمن طعام وشراب.
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أخر َجه الصائم بإدخال إصبعه إلى ْ
حلقه ،أو بِش َِم أو ُ
عو
شرب ما يَ ْد ُ
وسواء َ
إلى خروجه ،أو غير ذلك.
وهو ُمف ِس ٌد للصوم بإجماع أهل العلم ،ال اختالف بينهم في ذلك ،نقله عنهم:
َّ
والطحاوي الحنفي ،وابن َحزم الظاهري ــ رحمهم
رمذي ،وابن ال ُمنذر،
التِ ِ
هللا ــ ،وغيرهم.
ستقاء وهو
و ِل َما ص َّح عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال (( :من ا ْ
صائ ٌم ،فعليْه ا ْلقضاء ،وم ْن ذرعه ا ْلق ْيء ،فليْس عليْه ا ْلقضاء )).
ومن مفسدات الصوم أيضًا :إخراج المني عن طريق االستمناء أو ما
يعرف بالعادة السرية.
وإلى َّ
مفطرات الصيام ذهب عا َّمة فقهاء أمصار
أن االستمناء ِمن ِ
المسلمينِ ،منهم :أئمة المذاهب األربعة.
وي ُد ُّل على إفساد االستمناء للصوم ما ص َّح في الحديث القُدسي المشهور َّ
أن
ص ْوم لي وأنا أجْ زي به ،يدع
َّللا ــ ع َّز وج َّل ــ :ال َّ
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :يقول َّ
شهْوته وأ ْكله وش ْربه م ْن أجْ لي )).
شهوة واألكل وال ُّ
أن هللا تعالى ج َعل ال َّ
حيث د َّل على َّ
شرب ِمن األشياء التي
ص َّح.
يَ َد ُ
عها الصائم ُّ
تقربًا إليه ،ويُم ِسك عنها في نهار صيامه حتى يَ ِ
واالستمناء داخ ٌل في الشهوة ،بل هو ِمن أعظم الشهوة ،و ِق َّمة الشهوة
إخراج ال َم ِني ِ.
ومن مفسدات الصوم أيضًا :إنزال المني بسبب تقبيل ،أو م ٍس ،أو
الفرج.
مباشرة للمرأة فيما دون ْ
وهو ُمفسد للصوم بإجماع أهل العلم ،ال اختالف بينهم في ذلك ،وقد نَقله
ي الشافعي ،وابن ُرشد ال َحفيد المالكي،
ي الشافعي ،وال َبغَو ُّ
عنهم :ال َماور ِد ُّ
و ُموفَّق الدين ابن قُدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ ،وغيرهم.
سعُوط إذا وصل ط ْعمه إلى ْ
الحلق.
ومن مفسدات الصوم أيضًا :ال َّ
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ضع في األنف ثم يُج َذب إلى داخله بالنَّفَس ،أو الد ْفع ،أو
وال َّ
سعوط :دوا ٌء يُو َ
غير ذلك.
وقد نَقل الفقيه ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الفروع" اتفاق
المفطرات.
المذاهب األربعة على أنَّه ِمن
ِ
ست ْنشاق
وي ُد ُّل على التفطير ِبه قول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص الثابت عنه (( :وبال ْغ في اال ْ
إ َّال أ ْن تكون صائ ًما )).
أن األنف َمنفذٌ إلى الجوفَّ ،
حيث د َّل على َّ
وأن الصوم يتأثر بوصول شيء
إلى الجوف عن طريق األنف ،ولهذا دُعي الصائم إلى االحتراز وعدم
المبالغة في االستنشاق وقت الصوم.
خرج ْ
قطرة األنف الطبية ،فإذا َّ
قط َرها المريض في أنفه ،وو َجد
وعلى هذا ت ُ َّ
لَها طع ًما في ْ
حلقه ،فقد أفطر ،وفسد صومه.
وبهذا يفتي األئمة :األلباني ،وابن باز ،والعثيمين ،والفوزان.
سخطه ،وباعد بيننا وبين ما يُف ِسد
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجنَّبنا ما يُ ِ
أجره ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
صيامنا أو يُنقص ْ
المجلس السابع عشر ( / )2عن شيء من مفسدات الصيام.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
مجلس آخَر عن بعض ُمف ِسدات الصيام و ُمبطالته أو ما يُعرف
فهذا
ٌ
بالمفطرات ،فأقول مستعينًا باهلل تعالى:
ِ
ومن مفسدات الصوم أيضًا :خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة في
أثناء نهار الصيام.
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وهو ُمف ِسد للصوم بإجماع أهل العلم ال اختالف بينهم في ذلك ،وقد نقله
عنهم :النَّووي الشافعي ،و ُموفَّق الدين ابن قدامة الحنبلي ،وابن رجب
البغدادي ــ رحمهم هللا ــ ،وغيرهم.
وقد ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال في شأن المرأة (( :أليْس إذا حاضتْ ل ْم
تصل ول ْم تص ْم )).
ومن مفسدات الصوم أيضًا :ق ْطع نية الصوم بقصد اإلفطار في جزء من
الفرض ولو لم يأكل.
نهار صوم ْ
وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء ،أل َّن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قد ص َّح عنه أنَّه قال (( :إنَّما
امر ٍئ ما نوى )).
األعْمال بالنيَّات ،وإنَّما لكل ْ
ف َد َّل هذا الحديث على َّ
أن َمن نَوى إبطال ما هو فيه ِمن الصوم فلَه ما نَوى،
َّ
وألن الصوم عبادة ِمن شرطها نِ َية القُربة في جميع وقتها ،فإذا ُحلَّ ْ
ت
سد الصوم.
ضت ولو في ُجزء
ونُ ِق َ
يسير ِمن اليوم ف َ
ٍ
ومن مفسدات الصوم أيضًا :ابتالع ما ال يتغذَّى به.
والورق ،والدراهم،
صى ،والنَّوى،
ومن أمثلته :الخ ََرز ،والتُّراب ،والح َ
َ
وغيرها.
وإلى فساد الصوم بذلك ذهب األئمة األربعة ،وغيرهم.
بل قال الفقيه موفَّق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ :فأ َّما ما ال
يُتغذَّى بِه ،فعا َّمة أهل العلم على َّ
صل بِه.اهـ
أن ال ِفطر يَح ُ
ص ْوم م َّما دخل
وقد ث َبت عن عدد ِمن أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّهم قالوا (( :ال َّ
وليْس م َّما خرج )).
فَ َد َّل هذا األثر على تأثُّر الصائم بما يَدخل إلى جوفه ،سواء كان الداخل ِم َّما
يُتغذَّى بِه أو ال يُتغذَّى بِه.
الرجل في الدُّبر ،سواء أ ْنزل
ومن مفسدات الصوم أيضًا :إتيان المرأة أو َّ
منيًّا أو لم ينزل.
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ونَقل الفقيه ابن هُبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ اتفاق األئمة األربعة على
ذلك ،فقال :واتفقوا على أنَّه إذا أَتَى ال ُمكلَّف الفاحشة ِمن ْ
ي امرأة أو
أن يَأتِ َ
ً
سد صومه ،وعليه القضاء.اهـ
رجال في ال ُّدبُر فقد ف َ
وقد ذهب أبو حنيفة ــ في المنصوص عنه ــ ،ومالك ،والشافعي ،وأحمد،
وغيرهم :إلى َّ
أن َمن ف َعل ذلك فعليه مع القضاء الكفارة.
وإتيان األدبار ِمن أع َ
وأخطرها على دين فاعلهِ ،ل َما ث َبت
المحرمات،
ظم
َّ
ِ
امرأةً في دبرها فق ْد كفر بما أ ْنزل على
عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن أتى ْ
مح َّم ٍد )).
وثبَت عن أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :م ْن أتى أدْبار الرجال
والنساء فق ْد كفر )).
وط ف ْ
اقتلوا
وثبت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن وجدْتموه ي ْعمل عمل ق ْوم ل ٍ
ا ْلفاعل وا ْلم ْفعول به )).
لحم ونحوه
ومن مفسدات الصوم أيضًا :ابتالع ما يتبقَّى في األسنان من ٍ
مع القدرة على إخراجه وطرحه.
صل إلى الجوف عن
وإلى فساد الصوم بهذا ذهب عا َّمة الفقهاء ،ألنَّه قد و َ
فرق في فساد الصوم بين الطعام الكثير والقليل ،وال بين ما هو
عمد ،وال ْ
ْ
صل إلى الجوف.
طعام أو غير طعام ،ما دام أنَّه و َ
وقال الحافظ ابن المنذر ــ رحمه هللا ــ :وفي قول سائر أهل العلم إ َّما عليه
القضاء ،وإ َّما القضاء والكفارة.اهـ
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعلنا ِم َّمن يصوم رمضان ويقو ُمه إيمانًا
واحتسابًا فيغفر له ما تقدَّم ِمن ذ ْنبه ،إنَّه سمي ٌع مجيب.
المجلس الثامن عشر ( / )3عن شيء من مفسدات الصيام.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
مجلس ثالث عن بعض ُمف ِسدات الصيام ومبطالته أو ما يُعرف
فهذا
ٌ
بالمفطرات ،فأقول مستعينًا باهلل تعالى:
ِ
ومن مفسدات الصوم أيضًا :الردة عن اإلسالم.
حيث قال الفقيه موفَّق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ :ال نعلم بين
أهل العلم خالفًا في َّ
سد
ارت َ َّد عن اإلسالم في أثناء الصوم أنَّه يَف ُ
أن َمن ْ
صومه ،وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى اإلسالم.اهـ
ومن مفسدات الصوم أيضًا :الح ْقنة.
والمراد بالح ْقنة :ما يُحقَن ِمن الدواء عن طريق فت َحة ال ُّدبُر أو ال َّ
شرج.
وإلى كونها ِمن ال ُمفطرات ذهب عا َّمة العلماءِ ،منهم أئمة المذاهب األربعة.
أن فت َحة ال َّ
ضع في ال ُّدبُرَّ :
شرج أو ال ُّدبُر
وسبب الت َّ ِ
فطير بال ُح ْقنة التي ت ُو َ
وتمتص األمعاء ما دخل عن
تصل باألمعاء،
ُّ
صلة بالمستقيم ،والمستقيم ُم ِ
ُمت َّ ِ
طريقه.
الطبية التي تُدخَل عن طريق فت َحة
وعلى هذا
تتخرج التحاميل واألدوية ِ
َّ
ال َّ
سد الصوم.
شرج أو ال ُّدبُر ،فتكون ُم ِ
فطرة ،ويَف ُ
ومن مفسدات الصوم أيضًا :غسيل الكلى.
ولهذا الغسيل طريقتان:
الطريقة األولى :وتكون بإخراج َدم المريض عبْر أنابيب إلى آل ٍة يُط َلق
الصناعية" ،فتقوم هذه اآللة بتنقية الدَّم ِمن المواد الضَّارة ،ث ُ َّم
عليها "ال ُكل َية ِ
ى إلى الجسم عبْر الوريد ،ويُضاف في هذه العملية بعض
إعادته ُم َ
صف ًّ
س َّك ِريات واألمالح ،وغيرهما.
المواد الكيميائية والغذائية ،كال ُّ
كمية ِمن السوائل تحتوي على نِسب ٍة عالية
الطريقة الثانية :وتكون بإدخال ِ
س َّكر ال ُجلوكوز إلى البَطن عبْر أ ْنبوب يتِ ُّم إدخاله ِمن فت َح ٍة في ِجدار
ِمن ُ
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كرر هذه العملية عدَّة
البَطن فوق ال ُّ
فترة ث ُ َّم تُس َحب ِمنه ،وت ُ َّ
سرة ،ت َبقى فيه َ
مرات في اليوم الواحد.
َّ
سد بها الصوم،
وهذا الغسيل بهاتين الطريقتين يُعتبَر ِمن
ِ
المفطرات التي يَ ْف ُ
ألمرين:
أحدهماَّ :
أن في هذا الغسيل تزويدًا للجسم بالدَّم النَّقي الذي يقوم بتقويته
التفطير.
وتنشيطه أكثر ِمن ال ِغذاء ،فأش َبه الطعام ،فيأخذ ُحك َمه في
ِ
س َّك ِريات
والثاني :اشتمالهما على تزويد َدم الجسم ببعض المواد ال ُمغذية كال ُّ
واألمالح ،وهي بمعنى الطعام وال َّ
التفطير.
شراب ،فتأخذ ُحك َمهما في
ِ
وممن أفتى من العلماء بتفطير غسيل الكلى للصائم :ابن باز ،وعبد
الرزاق َعفيفي ،والفوزان ،وعبد هللا الغُديَّان ،وعبد العزيز آل الشيخ.
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعلنا ِم َّمن يصوم رمضان ويقو ُمه إيمانًا
واحتسابًا فيُغفر له ما تقدَّم ِمن ذ ْنبه ،إنَّه سمي ٌع مجيب.
المجلس التاسع عشر ( / )0عن األشياء التي لو حصلت من الصائم في
نهار رمضان لم ت ْفسد صومه.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
الرجل
فإن من األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :خروج المني من َّ
احتالم في نهار الصوم حال النوم.
أو المرأة بسبب
ٍ
وهذا بإجماع العلماء ،ال خالف بينهم في ذلك ،ألنَّه يَخرج بغير إرادةٍ ِمن
صد ،وقد نقله عنهم :ابن ال ُمنذر ،وابن عبد البَ ِر المالكي،
اإلنسان وق ْ
َّ
والخطابي الشافعي ،وابن هُبيرة الحنبلي ــ رحمهم هللا ــ ،وغيرهم.
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :خروج القيء ــ وهو
عصارة الطعام والشراب ــ من المعدة بغير تسبُّب من الصائم.
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األمر ،وقد نقله عنهم :ابن عبد
وهذا بإجماع العلماء ال خالف بينهم في هذا ْ
حزم الظاهري ،وابن هُبيرة الحنبلي ،والنَّووي الشافعي
البَ ِر المالكي ،وابن
ٍ
ــ رحمهم هللا ــ ،وغيرهم.
ستقاء وهو
و ِل َما ص َّح عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال (( :من ا ْ
صائ ٌم فعليْه ا ْلقضاء ،وم ْن ذرعه ا ْلق ْيء فليْس عليْه ا ْلقضاء )).
ومعنى (( :ذرعه ا ْلق ْيء )) أي :غلَ َبه على الخروج فخرج بغير إراد ٍة
ِمنه.
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :إنزال ال َمنِي ِ بسبب التف ِكير
في الذِهن بالجماع وأمور الشهوة ،وسواء غلَبَه التف ِكير أو استدعاه بنفسه.
وقد نَقل الفقيه أبو عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ اتفاق المذاهب
األربعة ،على عدم فساد الصوم بذلك.
الماوردي الشافعي ــ رحمه هللا ــ :أ َّما إذا ف َّكر بقلبِه ِمن غير
بل قال الفقيه
ُّ
نظر ،فتلذَّذ فأنزَ ل ،فال قضاء عليه ،وال كفارة ،باإلجماع.اهـ
ٍ
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :خروج الم ْذي بسبب م ٍس
تفكير بشهوة.
للمرأة ،أو تقبي ٍل ،أو
ٍ
وإلى أنَّه ال يُ ْف ِسد الصيام ذهب عا َّمة الفقهاء.
ٌ
رقيق لونه كلون الماء يَخرج بقطرات قليلة عند ُمداعبَة
والم ْذي هو :سائل
ق ،أو إحساس ،أو فتور.
الرجل امرأتَه ،أو
َّ
التفكير بالجماع بدون د ْف ٍ
ِ
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجنَّبنا ما يُسخطه ،وبا َعد بيننا وبين ما يُ ْف ِسد
أجره ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
صيامنا أو يُنقص ْ
المجلس العشرون ( / )2عن األشياء التي لو حصلت من الصائم في نهار
رمضان لم ت ْفسد صومه.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
مجلس آخَر عن األشياء التي لو حصلت ِمن الصائم في نهار
فهذا
ٌ
رمضان لم ت ُ ْف ِسد صومه ،فأقول مستعينًا باهلل تعالى:
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :التقطير في اإلحْ ليل.
الرجل.
والمراد باإلحليلَ :ذ َك ُر َّ
رح ُم المرأة.
ومثلهِ :
ضع فيهما شي ٌء ِمن الدواء في أثناء نهار الصوم َّ
سد،
فإن الصوم ال يَ ْف ُ
فإذا ُو ِ
وإلى هذا ذهب أكثر العلماء.
الرحم وبين جوف
وسبب عدم فساد الصوم بذلك :أنَّه ال َمنفذ بين الذَّ َكر أو َّ
ص ُل ما قُ ِطر إلى داخلها.
المعدة ،بحيث َي ِ
الطب اليوم.
وهذا أي ً
ضا ما يُقَ ِر ُره أهل ِ
سد بسببها
وعلى هذه المسألة
تتخرج جملة ِمن األشياء ال ُمعاصرة ،فال َي ْف ُ
َّ
الصوم.
ومن أمثلتها:
الطبي
إدخال أنبوب القسطرة عن طريق فت َحة الذَّ َكر ،أو إدخال المنظار ِ
عن طريق فتحة الذَّ َكر أو ال َّر ِحم ،أو إدخال محلو ٍل لغسل ال َمثانة ،أو مادة
المهبَل.
الر ِحم ،أو تنظيف ِ
ب في َّ
تُسا ِعد على وضوح األشعة ،أو عم ِل لول ٍ
وقد ذهب إلى أنَّها ال تفطر الصائم :العالمة ابن باز ،و َم ْج َمع الفقه
اإلسالمي في دورته العاشرة.
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :األكل والشُّرب نسيانًا أو
فعل أي مفط ٍر نسيانًا.
ِل َما ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن نسي وهو صائ ٌم فأكل أ ْو شرب،
ف ْليت َّم ص ْومه ،فإنَّما أ ْطعمه هللا وسقاه )).
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فأ َمر ملسو هيلع هللا ىلص َمن أكل أو شَرب ناسيًا بإتمام الصوم ،وس َّماه صو ًما ،ف َد َّل على
َّ
سد.
أن صومه صحي ٌح لم يَ ْف ُ
سلف الصالح ف َمن بع َدهم.
وإلى هذا ذهب أكثر العلماء ِمن ال َّ
حزم الظاهري ،والنَّووي الشافعي ،وابن تيمية ،وابن
وقد نسبه إليهم :ابن ٍ
َح َج ٍر العسقالني الشافعي ــ رحمهم هللا ــ.
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :ما طار إلى ح ْلق اإلنسان أو
دخل إلى جوفه بغير إراد ٍة منه واختيار.
ومن أمثلته:
الذُّباب ،والبَ ُّق ،والغُبار ،والدَّقيق ،وال ُّدخَان.
وهذا بإجماع العلماء ،ال خالف بينهم في عدم فساد الصوم ِبه.
وقد نقله عنهم الفقيهان :ابن ال ُمنذر ،و ُموفَّق الدين ابن قُدامة الحنبلي ــ
رحمهما هللا ــ ،وغيرهما.
وقال الفقيه ابن هبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ :وأجمعوا على َّ
أن الغُبار
وال ُّدخَان أو الذُّباب أو البَ ُّق إذا دخل ْ
حلق الصائم فإنَّه ال يُف ِسد صو َمه.اهـ
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :وصول شيء إلى ح ْلق
إسراف وال مبالغة.
الصائم من ماء المضمضة واالستنشاق بغير قص ٍد وال
ٍ
صل إلى ْ
الحلق بغير إرادةٍ ِمن
وإلى هذا ذهب
ٌ
كثير ِمن الفقهاء ،ألنَّه و َ
صد ،وال تجاوز.
الصائم ،وال تَقَ ُّ
صد له في اإلفطار وال
وقد ص َّحح النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص صيام َمن أكل ناسيًا ،ألنَّه ال ق ْ
تَع ُّمد ،فكذلك َمن غلبه وس َبقه ماء المضمضة واالستنشاق المشروعين
فدخل جوفَه ،وهو أولَى بعدم فساد الصوم ،حيث ص َّح عن النَّبي صلى هللا
عليه وسلم أنَّه قال (( :م ْن نسي وهو صائ ٌم فأكل أ ْو شرب ،ف ْليت َّم ص ْومه،
فإنَّما أ ْطعمه هللا وسقاه )).
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وأ َّما ْ
سد
سبَقَه الماء إلى حلقه فيَ ْف ُ
إن بالغ في ال َمضمضة واالستنشاق حتى َ
صومه عند األئمة األربعة ،كما َذكر الفقيه ابن هُبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا
ي عن المبالغة في االستنشاق حال الصوم ،حيث ثبَت عن النَّبي
ــ ،ألنَّه منه ٌّ
ست ْنشاق إ َّال أ ْن تكون صائ ًما )).
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :وبال ْغ في اال ْ
فد َّل هذا الحديث :على َّ
أن األنف َمنفذٌ إلى الجوف ،وأنَّه يتأثر بوصول
ي الصائم إلى االحتراز وعدم المبالغة
شيء إليه في حال الصيام ،ولهذا ُد ِع َ
في االستنشاق وقت الصوم.
سخطه ،وباعد بيننا وبين ما يُف ِسد
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجنَّبنا ما يُ ِ
أج َره ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
صيامنا أو يُن ِقص ْ
المجلس الحادي والعشرون ( / )3عن األشياء التي لو حصلت من
الصائم في نهار رمضان لم ت ْفسد صومه.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
ٌ
ثالث عن األشياء التي لو حصلت ِمن الصائم في نهار
مجلس
فهذا
ٌ
رمضان لم ت ُ ْف ِسد صو َمه ،فأقول مستعينًا باهلل تعالى:
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :فعل شيء من المفطرات
على وجْ ه اإلكراه من قبل الغير ،سواء فعله الم ْكره بنفسه ،أو فعل به من
قبل غيره.
سا على اإلكراه على ال ُكفر في
وإلى هذا ذهب
كثير ِمن الفقهاء ،وذلك قيا ً
ٌ
اّلِل م ْن ب ْعد إيمانه إ َّال م ْن أ ْكره
قوله تعالى في سورة النَّحل { :م ْن كفر ب َّ
َّللا
وق ْلبه م ْطمئ ٌّن ب ْاإليمان ولك ْن م ْن شرح با ْلك ْفر صد ًْرا فعليْه ْم غض ٌ
ب من َّ
اب عظي ٌم }.
وله ْم عذ ٌ
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حيث دلَّت اآلية :على َّ
ضا ِمن الفاعل يُف ِسد
أن قو َل أو فِع َل ال ُكفر عن ر ً
ضه ،واإلكراه على
ضه ،وفِعلَه له عن إكراه ال يُف ِسده وال يَنق ُ
إسال َمه ويَنق ُ
اإلفطار أولى بعدم الفساد.
سد صو ُمه بنص
سا أي ً
ضا على َمن أكل أو شرب ناسيًا حيث لم يَ ْف ُ
وقيا ً
صد له وال إرادة ،وال ُم ْك َره على
صحيح ،ألنَّه ال قَ ْ
حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال َّ
سد صو ُمه.
اإلفطار مثله ،ال ق ْ
صد له وال إرادة ،فال يَ ْف ُ
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :ذوق الطعام على طرف
سره باألسنان
اللسان لمعرفة حالوته أو ملوحته ،أو تليين شيء أو ك ْ
عم في الح ْلق.
بلع لذلك وال وجود ط ٍ
للصغير دون ٍ
كره عند عدم
وهو مذهب األئمة األربعة ،والظاهرية ،وغيرهم ،إال أنَّه يُ َ
الحاجة باتفاق المذاهب األربعة.
وقد قال اإلمام البخاري ــ رحمه هللا ــ في "صحيحه" :وقال ابن عباس ــ
ش ْيء )).
رضي هللا عنهما ــ (( :ال بأْس أ ْن يتطعَّم القدْر أو ال َّ
س والنَّظر للمرأة
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :القبْلة والم ُّ
إذا لم يصاحب بإنزال مني ٍ أو م ْذي ٍ.
وهذا باتفاق العلماء ،و ِل َما ص َّح عن عائشة ــ رضي هللا عنها ــ (( :أ َّن
رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم كان يقبل وهو صائ ٌم ،وكان أ ْملكك ْم إل ْربه
)).
وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي ــ رحمه هللا ــ :وقد أجمع العلماء على
َّ
تحمل إليه ِمن
أن َمن َك ِره القُبْلة لم يَكرهها لنفسها ،وإنَّما كرهها خشية ما ِ
ي ،ولم َيختلفوا في َّ
أن َمن قبَّل وس ِلم ِمن قلي ِل ذلك
إنزا ٍل ،وأق ُّل ذلك ال َم ْذ ُ
وكثيره ،فال شيء عليه.اهـ
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :بقاء الجنب من جماعٍ أو
احتالم من غير اغتسال حتى يطلع عليه الفجر ،ويؤذَّن له ،وتصلَّى
ٍ
صالته ،إذا كان قد نوى الصوم بالليل.
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صحيح:
وإلى هذا ذهب سائر الفقهاء ،لحديث عائشة ــ رضي هللا عنها ــ ال َّ
(( كان رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم يدْركه ا ْلفجْ ر في رمضان وهو
ب م ْن غيْر حل ٍم في ْغتسل ويصوم )).
جن ٌ
َّللا لك ْم وكلوا
ولقول هللا تعالى { :ف ْاآلن باشروه َّن وابْتغوا ما كتب َّ
سود من ا ْلفجْ ر ث َّم
واشْربوا حتَّى يتبيَّن لكم ا ْلخيْط ْاألبْيض من ا ْلخيْط ْاأل ْ
أت ُّموا الصيام إلى اللَّيْل }.
الجماع إلى تبيُّن الفجر ،ف َد َّل على َّ
أن َمن جامع إلى حين
حيث أ َباح سبحانه ِ
التبيُّن ْ
فلن يقع ِمنه الغُسل إال بعد دخول وقت الصيام.
ي الشافعي ،وغيره ــ رحمهم هللا ــ :وأجمعت األ َّمة
وقال الفقيه الماورد ُّ
على أنَّه ْ
إن احتلَم في الليل وأم َكنَه االغتسال قبل الفجر فلم يَغتسل ،وأصبح
ُجنبًا باالحتالم فصومه صحيح.اهـ
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :بقاء الحائض والنُّفساء من
غير اغتسال إذا طهرتا ليلة الصيام حتى يطلع عليهما الفجر إذا نوتا
الصوم من الليل.
وقد قال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ :و ِبه قال أكثر العلماء ِمن
الصحابة ،والتابعين ،و َمن بعدهم.اهـ
ص َّحة صوم ال ُجنب إذا لم يَغتسل إال بعد طلوع الفجر،
وذلك قيا ً
سا على ِ
حيث ص َّح فِعله عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص كما تقدَّم.
سخطه ،وباعد بيننا وبين ما يُف ِسد
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجنَّبنا ما يُ ِ
أجره ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
صيامنا أو يُنقص ْ
المجلس الثاني والعشرون ( / )4عن األشياء التي لو حصلت من الصائم
في نهار رمضان لم ت ْفسد صومه.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
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مجلس رابع عن األشياء التي لو حصلت ِمن الصائم في نهار
فهذا
ٌ
رمضان لم ت ُ ْف ِسد صو َمه ،فأقول مستعينًا باهلل تعالى:
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :بلع اإلنسان ريق ولعاب
نفسه ولو كثر ما دام في محله وهو الفم ،ولم يتجاوزه فيخرج منه.
وهذا بإجماع العلماء ،ال خالف بينهم في ذلك ،وقد نقله عنهم الفقيهان:
زم الظاهري ،والنَّووي الشافعي ــ رحمهما هللا ــ.
ابن َح ٍ
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :ابتالع ما بين األسنان من
ف ْ
طعام وغيره بدون قصْد وال قدْرة على دفعه.
ضل
ٍ
وهذا بإجماع العلماء ،ال خالف بينهم في ذلك ،وقد نقله عنهم الفقيهان:
زم الظاهري ــ رحمهما هللا ــ.
ابن ال ُمنذر ،وابن َح ٍ
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :فصْد الع ْرق أو ش ْرطه حتى
يخرج الدَّم منه.
وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء ،منهم :أبو حنيفة ،ومالك ،والشافعي ،وأحمد
في األصحِ عنه.
سب والشَّتم والغيبة
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :ال َّ
والنَّميمة في أثناء نهار الصوم.
وهو قول المذاهب األربعة ،كما َذكر الفقيه ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ
في كتابه "الفروع".
بل نَقل اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ اتفاق العلماء على عدم فساد الصوم
بذلك.
وك ُّل ما ورد ِمن أحاديث في فساد الصوم بال ِغيبة والنَّميمة ،وغيرهما ِمن
المعاصي ،فال تص ُّح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
إال َّ
أجر الصوم ،بل
أن المعاصي شديدة الخطورة على الصائم ،فهي تُن ِقص ْ
كله إذا كثُرت أو كبُرت ،فقد ص َّح عن النَّبي صلى
قد تُذ ِهب بثواب صومه ِ
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هللا عليه وسلم أنَّه قال (( :م ْن ل ْم يد ْع ق ْول ُّ
الزور والعمل به والجهْل،
فليْس َّّلِل حاجةٌ أ ْن يدع طعامه وشرابه )).
حرمة.
والمراد بقول الزور :جميع األقوال ال ُم َّ
ب صائ ٍم ح ُّ
ظه م ْن صيامه ا ْلجوع وا ْلعطش )).
وثبَت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ر َّ
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :الدَّم والقلس يخرجان من
األسنان واللثَّة إذا لم يرجعا إلى الح ْلق.
زم الظاهري ــ رحمه هللا ــ اتفاق العلماء على عدم
وقد نَقل الفقيه ابن َح ٍ
فساد الصوم بذلك.
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :االكتحال إذ فعله الصائم في
نهار صومه ،حتى ولو وجد ط ْعمه في ح ْلقه.
وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء ،كما َذكر الفقيه العظيم آبادي ــ رحمه هللا ــ
في كتابه "عون المعبود"َّ ،
ألن العين ليست ب َمنف ٍذ إلى الجوف.
الرجل المني بتقبيل
ومن األشياء التي ال ي ْفسد بحصولها الصوم :إنزال َّ
غيره له من غير اختياره ورضاه.
قبلُه
حيث قال الفقيه موفَّق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ :أو ت ُ ِ
سد صومه ،ال نَعلم فيه
امرأة ٌ بغير اختياره فيُ ْن ْزل ،أو ما أشبَه هذا ،فال يَ ْف ُ
خالفًا ،ألنَّه ال فِع َل له ،فال يُ ْف ِطر ،كاالحتالم.اهـ
سخطه ،وباعد بيننا وبين ما يُف ِسد
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجنَّبنا ما يُ ِ
أجره ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
صيامنا أو يُن ِقص ْ
المجلس الثالث والعشرون  /عن تزيين وتزويق الشوارع ،والبيوت،
وغرفها ،بمناسبة حلول شهر رمضان.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
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تاجر والبيوت ِمن المسلمين على:
فقد َجرى بعض أهل البلدان وال َم ِ
"استقبا ِل شهر رمضان واالستعدا ِد له بتزيين وتجمي ِل شوار ِعهم أو أسواقِهم
والملونة ،والمصابيحِ أو الفوانيس ُمتعدِدة
أو بيوتِهم باأل ِهلَّة المضيئة
َّ
والرقاع ذات النُقوش َّ
والز ْخ َرفة
األلوان واألشكال واألحجام ،وال ُّ
ور ِ
ست ُ ِ
ال ُمختلفةَّ ،
الملونة،
ت ال ُمنت ِفخة
ف البالستيكية ال ُمزَ ْك َرشَة ،وال َبلُّونا ِ
َار ِ
َّ
والزخ ِ
ت للمنا ِئر والمحاريب والقُ َبب".
والرسوما ِ
ُّ
مكان في البيت كغرفة أو صالة أو
أمر بعضهم إلى" :تخصيص
ث َّم تطور ْ
ِ
سقفه
ص ْب ِغه ِطيلة شهر رمضان بهذه ِ
والزينة في َ
زاوية أو َم ٍ
مر ِل َ
الصبْغة ِ
ستْره وكراسيِه".
و ُجدرانِه وفُرشه وبُ ْسطه و ُ
سحور ِهم ،أو س َمر ِهم ،أو
صص ِ
مح ًّال إلفطار ِهم و ُ
ويكون هذا المكان ال ُمخ َّ
لربهم ،أو لجميعها ،أو بعضها.
ضيوفهم ،أو تعبُّد ِهم ِ
ويَرون بهذا أو يُظ ِهرون ِلغيرهم أنَّهم قد َكسوا منزلَهم وحلَّوه بطابع شهر
رمضان.
سفرة
الص ْبغَة وهذا الطابع ال ُم ْح َدث في ُ
ثم تو َّ
سع األمر حتى :رأيت هذه ِ
سحور ،حيث تراها في الطاوالت والكراسي ،وفي القُدور
الفطور وال َّ
صحون والكؤوس والمالعق ،بل حتى في أشكال بعض األطعمة،
وال ُّ
فيصنعون عجينتها كهال ٍل أو قُبِة أو ِمحراب.
ق بعضهم لبعض
ناهيك عن تنافس أهل البيوتات والمتاجر في ذلك ،و َ
س ْب ِ
الزبائن أو ُّ
مظهر َيل ِفت نظر َّ
الزوار
ش ْك ٍل نَزل ،أو
ث َ
الزينة ،وأح َد ِ
ٍ
في جديد ِ
أو الضيوف أكثر.
ومقداره ،وال
وال يزا ُل في الدنيا فُ ْسحة وبَقيَّة ِمن ز َمن ،هللا أعلم بق ْدره ِ
نَدري ما يتجدَّد أو يُجدِدون فيه ِمن مظاهر وأشكال تحت هذا الطابع الذي
زعموا وأحدثوا.
وأقف مع هؤالء عدَّة وقفات:
الوقفة األولىَّ :
وصيامه لت ُ ْع َم َر بواطنَكم
أكر َمكم بشهر رمضان
ِ
إن هللا َ
وظواهركم وت َ ْج ُم َل باإلكثار ِمن طاعته ،وتُرفَ َع درجتها ،ويزدا َد ثوابها،
َ
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ومتاجركم ،فأشغلوا
وليس لتزيين دنياكم وبيوتكم ومجا ِلسكم وشوار ِعكم
ِ
أنفسكم و َمن حولكم بما ُ
شرع ألجله صوم رمضان.
وأفرح ِبه ،وأحرص عليه ِمن رسولنا
الوقفة الثانية :ل ْسنَا بأحبَّ لرمضان،
َ
ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ،ولم يكن هذا ال ِفعل ،وال هذه المظاهر ِمن أفعا ِلهم في شهر
رمضان ،بل كان ُ
شغلهم واجتهادهم وتنافسهم في تحقيق ما يزيدهم قُربًا ِمن
ربِهم ،ويَرفع درجاتهم ،ويُضاعف حسناتهم.
والمتاجر وإظهارها بمثل هذا
ت والشوارع
الوقفة الثالثة :تَزيين البيو ِ
ِ
عرف عن
المظهر في المناسبات الدينية ،ليس له أصل في اإلسالم ،وال يُ َ
أهل القرون األولى ،بل هو عادة َجرى عليها أهل األديان األ ُ ْخرى
كالنَّصارى ،والهنادكة ،والبوذيين ،وغيرهم ،في مناسباتهم الدينية،
وتُشاهدون ذلك ِمنهم اليوم علنًا في أجهزة اإلعالم المرئية ،وقد ز َج َركم
شبُّه ِبهم في أفعالهم وأقوالهم وعاداتهم وأحوالهم ،فث َبت عنه
نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص عن الت َّ َ
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن تشبَّه بق ْو ٍم فهو م ْنه ْم )).
الوقفة الرابعةَ :ذ َكر بعض َمن لهم ِعناية بالتاريخ وكتابت ِه َّ
الشيعة
أن ِ
الرافضة والة َ الدولة الباطنية العُبيدية الخارجية ُهم َّأول َمن أح َدث هذا
َّ
األمر في بالد المسلمين ،ونش ََره بينهم.
ْ
الوقفة الخامسة :احفظوا أموالكم التي َم َّن هللا بها عليكم ،وال تُنفقوها فيما
ال نَ ْفع أ ُ ْخ َروي أو دنيوي فيه ،فإنَّكم وهللا مساءلون عنها ،فقد ثبَت عن نبيِكم
سأل :ع ْن ماله م ْن أيْن
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ال تزول قدما ع ْب ٍد ي ْوم القيامة حتَّى ي ْ
سأل َّن ي ْومئ ٍذ عن النَّعيم }.
ا ْكتسبه ،وفيم أ ْنفقه )) ،وقال سبحانه { :ث َّم لت ْ
بارك هللا ِلي ولكم فيما سمعتم ،ونفعنا ِبه ،وأبعدنا عن اإلسراف والتبذير،
أج ًرا لنا ،إنَّه جواد كريم.
وج َعل أموالنا ْ
المجلس الرابع والعشرون ( / )0عن االجتهاد بالطاعات في أيَّام وليالي
عشر رمضان األخيرة.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
فإنَّكم قد دخلتم ــ أو أوشكتم على الدخول ــ في العشر األخيرة ِمن هذا
المبارك الفضي ِل رمضان ،فاغتنموها بطاعة هللا
ب
الشهر
ِ
ب ال ُمطيَّ ِ
الطي ِ
ِ
ونوروا لياليها بالقيام،
المولى العظيم ،وأح ِسنوا في أيَّامها الصيامِ ،
وا ْع ُمروا ليلها ونهارها بتالوة القرآن واالستغفار والدعاء والذِكر ،ف َكم ِمن
ناس تمنَّوا إدراك العَشر ،فأدركهم ال َمنون ،وهو الموت ،فأصبحوا في
أُ ٍ
قبورهم مرت َهنِين ال يستطيعون زيادة ً في صالح األعمال ،وال توبةً ِمن
التفريط واإلهمال والذُّنوب ،وأنتم قد أدركتموها بفض ٍل ِمن هللا تعالى ،وأنتم
ِ
وقوة وقُ ْدرة.
في ص َّحة وعافيةَّ ،
األواخر ِمن شهر رمضان ،فيهت َّم
عظم العشر
ِ
وقد كان نبيكم وقدوتكم ملسو هيلع هللا ىلص يُ ِ
لَها اهتما ًما بالغًا إذا دخلت ،و َيجتهد في األعمال الصالحة فيها اجتهادًا
شديدًا ،ويُح ِيي ليلها بالصالة ،ويُوقِظ أهله ليقوموا الليل ،إذ ص َّح عن ِأم
المؤمنين عائشة ــ رضي هللا عنها ــ أنَّها قالت (( :كان رسول هللا صلَّى
هللا عليْه وسلَّم يجْ تهد في ا ْلعشْر ْاألواخر ما ال يجْ تهد في غيْره )).
ضا أنَّها قالت (( :كان رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم إذا
وص َّح عنها أي ً
دخل ا ْلعشْر ،أحْ يا اللَّيْل ،وأيْقظ أ ْهله ،وجدَّ ،وش َّد ا ْلمئْزر )).
ومعنى قو ِلها ــ رضي هللا عنها ــ (( :وش َّد ا ْلمئْزر )) أي :اعتزل النساء
فلم يَ ْق َر ْب ُه َّن ،الشتغاله بالعبادات.
صها كلَّها
ِ
ومن شدَّة اجتهاده ملسو هيلع هللا ىلص بالعبادة في هذه العشر أنَّه كان َي ُخ ُّ
باالعتكاف في مسجده الشريف ،إذ ص َّح عن ِأم المؤمنين عائشة ــ رضي
هللا عنها ــ (( :أ َّن النَّبي صلَّى هللا عليْه وسلَّم كان ي ْعتكف ا ْلعشْر ْاألواخر
م ْن رمضان حتَّى توفَّاه هللا ــ ع َّز وج َّل ــ )).
تفر ً
وتحريًا إلدراك فضيلة
غا لعبادة ربِه سبحانه ،ومناجاته،
َّ
يَفعل ذلك ملسو هيلع هللا ىلص ُّ
ليلة القدر ،وثوابها الكبير.
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ْ
ناجيه وهو
وإن اغتسل العبد وتطيَّب في ليالي العشر حتى يُ ِ
صلي ِلربِه ويُ ِ
سلف الصالح ــ رحمهم
سن ،وقد نُ ِقل فِعله عن ال َّ
سن هيئة ،فجمي ٌل وح َ
في أح َ
هللا ــ.
ب الحنبلي البغدادي ــ رحمه هللا ــ :قال ابن
حيث قال الحافظ ابن رج ٍ
ستحبُّون ْ
األواخر ،وكان
أن يَغتسلوا كل ليلة ِمن ليالي العشر
ِ
رير :كانوا يَ ِ
َج ٍ
ومنهم َمن كان يَغتسل ويَتطيَّب في
النَّخَعي يَغتسل في العشر كل ليلةِ ،
أر َجى لليلة القدر.اهـ
الليالي التي تكون ْ
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وأعاننا على ذِكره ،و ُ
شكره ،و ُحسن عبادته،
إنَّه سمي ُع الدعاء.
المجلس الخامس والعشرون ( / )2عن تحري ليلة القدْر باالجتهاد
بالطاعات في ليالي عشر رمضان األخيرة.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
عظ ًما شأن ليلة الق ْدر في كتابه العزيز { :ليْلة ا ْلقدْر
فقد قال هللا سبحانه ُم ِ
الروح فيها بإ ْذن ربه ْم م ْن كل أ ْم ٍر
خي ٌْر م ْن أ ْلف شه ٍْر تن َّزل ا ْلمالئكة و ُّ
سال ٌم هي حتَّى م ْطلع ا ْلفجْ ر }.
خير ِمنها في
خير ِمن ثالثين ِ
ألف ليل ٍة أو قريبًا ِمنهاٌ ،
ومعنى ذلك :أنَّها ٌ
الرحمة
بركتها
وأجورها ،وما يُف ِيض فيها المولى الكريم على عباده ِمن َّ
َ
ِ
جورها.
والغُفران ،وإجاب ِة الدعاء ،وقبو ِل األعمال ،ومضاعف ِة أ ُ ِ
صا
فاجتهدوا ــ سدَّدكم هللا ــ في طلبها،
َّ
وتحروها في جميع العشر ،وخصو ً
في أفرادها ،وا ْع ُمروا لياليها بالصالة والذِكر والدعاء واالستغفار وتالوة
القرآن ،لعلكم تُفلحون ،فقد ص َّح عن نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن قام ليْلة القدْر
إيمانًا واحْ تسابا ً غفر له ما تقدَّم م ْن ذ ْنبه )).
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واجتهدوا في طلب تلك الليلة ال َّ
وبركتها
شريفة ال ُمبَاركة،
َّ
وتحروا خيرها َ
وأداء الزكاة ،وب ْذ ِل
بالمحافظة على الصلوات المفروضة ،وكثْرةِ القيام،
ِ
وحفظ الصيام عن كل ما يُن ِقصه ويُ ْف ِسده ،وبكثْرة الطاعات،
الصدقات،
ِ
ب السيئات ،والبُع ِد عن العداوة بينكم والبغضاء والمشاحناتَّ ،
فإن
واجتنا ِ
ال َّ
خرج النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ليُخ ِبر
شحناء ِمن أسباب ِحرمان الخير في ليلة القدر ،فقد َ
صم وتنازع رجالن ِمن
أصحابه ــ رضي هللا عنهم ــ بليلة الق ْدر ،فتخا َ
فر ِفعت بسبب ذلك ،إذ ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :خرجْ ت
المسلمين ُ
أل ْخبرك ْم بليْلة القدْر ،فتالحى فال ٌن وفال ٌن ،فرفعتْ  ،وعسى أ ْن يكون خي ًْرا
لك ْم )).
واحرصوا على أهليكم ف ُحثُّوهم على اغتنام هذه العشر األخيرة ِمن
رمضان ،فقد كان النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص يَهتم بأهله ْ
أن يُحيُوا ليلها بالقيام والذِكر
والمناجاة زيادة على العادة ،فثبَت عن علي بن أبي طالب ــ رضي هللا عنه
َّللا عليْه وسلَّم كان يوقظ أ ْهله في العشْر األواخر
ــ (( :أ َّن النَّبي صلَّى َّ
م ْن رمضان )).
عظمون هذه العشر ،ويجتهدون فيها بالعبادة
وكذلك كان ال َّ
سلف الصالح يُ ِ
أكثر ِمن غيرها ،فثبَت عن إبراهيم النَّخعي التابعي ــ رحمه هللا ــ (( :أنَّه
كان ي ْختم ا ْلق ْرآن في شهْر رمضان في كل ثالثٍ ،فإذا دخلت ا ْلعشْر ختم
في ليْلتيْن )).
وكان قتادة بن دعامة التابعي ــ رحمه هللا ــ (( :إذا دخل رمضان ختم في
كل ثالث ليا ٍل م َّرةً ،فإذا دخل ا ْلعشْر ختم ك َّل ليْل ٍة م َّرةً )).
وأكثروا في هذه العَشر ِمن دعاء ربِكم سبحانه وطلب مغفرته ورضوانه
بإخالص و ُخضوع وان ِكسار.
ي
وقد ث َبت عن ِأم المؤمنين عائشة ــ رضي هللا عنها ــ أنَّها قالت (( :يا نب َّ
هللا :أرأيْت إ ْن واف ْقت ليْلة ا ْلقدْر ،ما أقول؟ قال :تقولين :الله َّم إنَّك عف ٌّو
ب ا ْلع ْفو فاعْف عني )).
تح ُّ
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فأكثروا ِمن هذا الدعاء في ليالي العشر ،فإنَّه دعا ٌء ر َّ
ب فيه رسول هللا
غ َ
ملسو هيلع هللا ىلص ،وأرش َد إليه فيها.
فاللهم إنك عفُّو تُحبُّ العفو فاعف عنَّا ،ووفِقنا لدعائك بالليل والنهار ،و ُم َّن
علينا باإلجابة ،إنَّك سمي ُع الدعاء.
المجلس السادس والعشرون ( / )0عن التَّرغيب في اعتكاف العشر
األواخر من رمضان ،وشيء من فوائده.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
األواخر ِمن شهر رمضان ِمن أفضل العبادات
فإن االعتكاف في العشر
ِ
وأج ًرا ،وقد كان النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وأزوا ُجه وأصحابه ــ رضي
وأكثرها نفعًا للعبد ْ
هللا عنهم ــ يعت ِكفون فيها.
واالعتكاف هو :لزوم مسج ٍد لعبادة هللا تعالى.
وال يكون االعتكاف إال في مسجد ،باتفاق أهل العلم ،نقله عنهم :ابن عبد
ي الشافعي ــ رحمهم
ال َب ِر المالكي ،و ُموفَّق الدين ابن قُدامة الحنبليَّ ،
والرمل ُّ
هللا ــ.
وله ِح َك ٌم عظيمة ،وفوائد جليلة ،منها:
تفر ً
ً
ربه سبحانه،
أوال ــ انقطاع العبد عن الدنيا ولذَّا ِتها ومشا ِغلهاُّ ،
غا لعبادة ِ
ِكره ،ودعا ِئه ،واستغفاره.
ومناجا ِته ،وذ ِ
آلخرتِها ،وما وقعَت
سه ومراجعتها على ما قدَّمته ِ
وثانيًا ــ ُمحاسبة العبد نف َ
سل وتفريطٍ في ما فُ ِرض
فيه ِمن ذنوب ،وما حصل لَها ِمن
تقصير وتكا ُ
ٍ
عليها ،وما ُر ِغبَت في عمله.
ساره بسبب مناجاة
وثالثًا ــ زوال ق ْسوة القلب ،وحصول ِلينِه و ُخشو ِعه وان ِك ِ
هللا سبحانه ،واإلكثار ِمن عبادته ،و ُمحاسبة النَّ ْفس.
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سنَّة النَّبوية ،حيث قال هللا سبحانه في ِختام
واالعتكاف مشروع بالقرآن وال ُّ
آيات الصيام ِمن سورة البقرة { :وال تباشروه َّن وأ ْنت ْم عاكفون في
َّللا فال ت ْقربوها }.
ا ْلمساجد ت ْلك حدود َّ
وص َّح عن عائشة ــ رضي هللا عنها ــ (( :أ َّن النَّبي صلَّى هللا عليْه وسلَّم
كان ي ْعتكف ا ْلعشْر ْاألواخر م ْن رمضان حتَّى توفَّاه هللا ــ ع َّز وج َّل ــ ،ث َّم
اعْتكف أ ْزواجه م ْن ب ْعده )).
وكان االعتكاف معروفًا قبل مبْعث النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،فقد قال هللا تعالى في سورة
البقرة ِآم ًرا خليلَه إبراهيم وابنَه إسماعيل ــ عليهما السالم ــ { :وعهدْنا إلى
سماعيل أ ْن طهرا بيْتي لل َّ
سجود }.
إبْراهيم وإ ْ
الركَّع ال ُّ
طائفين وا ْلعاكفين و ُّ
وكان أهل الجاهلية يعتكفون ،فص َّح عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ َّ
أن
َّللا إني نذ ْرت في الجاهليَّة أ ْن أعْتكف
عمر بن الخطاب قال (( :يا رسول َّ
سجد الحرام ،قال :أ ْوف بن ْذرك )).
ليْلةً في الم ْ
سنَن ال الواجبات عند جميع أهل العلم ،ال خالف بينهم في ذلك،
وهو ِمن ال ُّ
نَقله عنهمُ :موفَّق الدين ابن قُدامة الحنبلي ،وأبو عبد هللا القُرطبي المالكي،
وزَ ين الدين العراقي الشافعي ــ رحمهم هللا ــ.
ويص ُّح االعتكاف عند أكثر العلماء في أي ِ مسجد ،سواء كان مسجد ُجمعة
ِ
أو جماعة ،لعموم قول هللا تعالى { :وأ ْنت ْم عاكفون في ا ْلمساجد }.
وثبَت ذلك عن علي ِ بن أبي طالب ،وعمرو بن ُحريث ،وابن عباس ــ
رضي هللا عنهم ــِ ،من أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص.
وأفضل المساجد التي يُعتَكف فيها :المساجد الثالثة ،المسجد الحرام ،ث ُ َّم
المسجد النَّبوي ،ث َّم المسجد األقصى.
ومن أراد ْ
األواخر كلَّهاَّ ،
فإن َّأول وقت دخوله المسجد
أن يَعت ِكف العشر
ِ
ِ
لالعتكاف عند أئمة المذاهب األربعة ،وغيرهم ،هو:
شمس ليلة الحادي والعشرين.
ب
ِ
قبل غرو ِ
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ألنه ص َّح َّ
وأول ليلة ِمن ليالي
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص اعتكف العشر
ِ
األوخر كلَّهاَّ ،
العشر هي ليلة إحدى وعشرين ،والليلة تبدأ ِمن مغيب الشمس.
وقد قال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ :وإذا أراد ْ
أن يَعت ِكف العشر
األواخر فإنَّه يَدخل ُمعت َكفه قبل غروب الشمس ِمن َّأول ليلة ،ألنَّه ال يكون
ِ
معت ِكفًا جميع العشر أو جميع الشهر إال باعتكاف َّأول ليلة ِمنه ،السيَّما
وهي إحدى الليالي التي يُلت َمس فيها ليلة الق ْدر.اهـ
وأ َّما ما ص َّح عن عائشة ــ رضي هللا عنها ــ أنَّها قالت (( :كان رسول هللا
صلَّى هللا عليْه وسلَّم إذا أراد أ ْن ي ْعتكف صلَّى ا ْلفجْ ر ،ث َّم دخل م ْعتكفه )).
فالمراد بالم ْعتكف الذي دخله النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد ْ
أن صلَّى الفجر :مكان اعتكافه
ض ِرب لَه ،وأ َّما المسجد فقد دخله ِمن قَبْل ،بل
الخباء الذي ُ
ِمن المسجد ،في ِ
وصلَّى فيه بالناس إما ًما.
وز َمن خروج ُمعت ِكف العشر ِمن المسجد يكون:
يوم ِمنها ،عند عامة الفقهاء،
بانتهاء العشر ،وتنتهي بغروب شمس ِ
آخر ٍ
وغيرهم..
األئم ِة األربعة،
ِ
ْ
صبح ،وخرج ِمن المسجد بعد صالة
ف خرو َجه حتى ال ُّ
وإن أ َّخ َر ال ُمعت ِك ُ
الفجر إلى ُمصلَّى العيد فهو أفضل ،لوروده عن بعض أصحاب االنَّبي
ملسو هيلع هللا ىلص ،وثبَت عن عديد ِمن التابعين ،وص َّح عن إبراهيم النَّخَعي التابعي ــ
ستحبُّون ل ْلم ْعتكف أ ْن يبيت ليْلة ا ْلف ْطر في
رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :كانوا ي ْ
سجده ،حتَّى يكون غد ُّوه م ْنه )).
م ْ
عطي شَكر ،وإذا أ ْذنَب
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعلنا ِم َّمن إذا أ ُ ِ
استغفر ،وإذا ابتُلي ص َبر ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
المجلس السابع والعشرون ( / )2عن شيء من أحكام االعتكاف.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
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فهذا مجلس آخَر عن االعتكاف ،وشيء ِمن أحكامه ،فأقول ُمستعينًا باهلل ــ
َّ
وعز ــ:
ج َّل
ً
يجوز للمسلم ْ
األخيرة ِمنه ،أو
كامال ،أو
شهر رمضان
أن يَعت ِكف
العشر ِ
َ
َ
يو ًما ِمنه فأكثر ،باتفاق أهل العلم.
وقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي ــ رحمه هللا ــ :وأجمعوا َّ
سنَّة
أن ُ
ضه.اهـ
االعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كلَّه ،أو بع َ
ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض األمور التي يحتاج المعتكف إلى معرفة
حكمها:
األول ــ إذا جامع ال ُمعت ِكف عمدًا فقد بَطل اعتكافه باتفاق أهل العلم،
ْ
األمر َّ
َّ
والخطابي الشافعي ،وابن
زم الظاهري،
نقله عنهم :ابن ال ُمنذر ،وابن َح ٍ
ُهبيرة الحنبلي ،وأبو العباس القُرطبي المالكي ،ــ رحمهم هللا ــ ،وغيرهم.
و ِل َما ص َّح عن ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال (( :إذا جامع
ستأْنف )).
ا ْلم ْعتكف أبْطل اعْتكافه وا ْ
وقد نهى هللا المعت ِكفين عن الجماع ،فقال سبحانه { :وال تباشروه َّن وأ ْنت ْم
َّللا فال ت ْقربوها }.
عاكفون في ا ْلمساجد ت ْلك حدود َّ
األمر الثاني ــ يجوز لل ُمعت ِكف الخروج من المسجد للحا َجة التي ال بُ َّد ِمنها
ْ
عا أو طبعًا باتفاق أهل العلم ،نقله عنهم :ابن المنذر ،والقاضي عياض
شر ً
المالكي ،وابن ُهبيرة الحنبلي ،والنَّووي الشافعي ،ــ رحمهم هللا ــ،
وغيرهم.
ومن أمثلة هذه الحاجة:
البول ،والغائط ،و ُ
غسل الجنابة إذا احتلم ،وقضاء ِعدَّة الوفاة إذا كانت
المعت ِكفة امرأة ،والحيض ،والنِفاس.
وص َّح عن ِأم المؤمنين عائشة ــ رضي هللا عنها ــ أنَّها قالت (( :كان النَّبي
ي رأْسه فأرجله ،وكان ال يدْخل
صلَّى هللا عليْه وسلَّم إذا اعْتكف يدْني إل َّ
ا ْلبيْت إ َّال لحاجة ْاإل ْنسان )).
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والمراد بحاجة اإلنسان :البول والغائط.
وقال الحافظ ابن المنذر ــ رحمه هللا ــ :أج َمع أهل العلم على َّ
أن للمعت ِكف
ْ
أن يَخرج ِمن ُمعت َك ِفه للغائط والبول.اهـ
األمر الثالث ــ يجب الخروج لشهود صالة الجمعة ِل َمن اعتكف في مسجد
ْ
جماعة ،باتفاق أهل العلم ،نقله عنهم الفقيه :ابن هُبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا
ــ.
و ِل َما ثبَت عن علي بن أبي طالب ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :إذا
الرجل ف ْليشْهد ا ْلجمعة )).
اعْتكف َّ
وص َّح عن عمرو بن ُحريث ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :إ َّن ا ْلم ْعتكف
يشْهد ا ْلجمعة )).
سلف الصالح ِمن الصحابة والتابعين ف َّمن
األمر الرابع ــ ذهب أكثر ال َّ
ْ
بعدهم إلى أنَّه يُشترط ِل َمن أراد االعتكاف ْ
أن يكون صائ ًما.
الجوزيَّة ــ رحمه هللا ــ ،وغيره.
وقد نَس َبه إليهم :اإلمام ابن قيِ ِم
ِ
وص َّح عن عائشة ،وابن عمر ،وابن عباسِ ،من الصحابة ــ رضي هللا
عنهم ــ أنَّه (( :ال اعْتكاف إ َّال بص ْو ٍم )).
األمر الخامس ــ ال ح َّد ألكثر ال ُمدَّة التي يعتكفها العبد الصائم باتفاق
ْ
العلماء.
حيث قال الحافظ ابن حجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ :واتفقوا
على أنَّه ال ح َّد ألكثره.اهـ
نهار ِل َمن كان صائ ًما ،حيث ص َّح عن يَ ْعلَى بن
ويجوز االعتكاف ساعة ِمن ٍ
ساعة ،وما
أ ُ ِميَّة ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :إني أل ْمكث في ا ْلم ْ
سجد ال َّ
أ ْمكث إ َّال ألعْتكف )).
األمر السادس ــ يجوز لل ُمعت ِكف الخروج ِمن المسجد لألكل وال ًّ
شرب إذا
ْ
احتاج لَهما.
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فاريني الحنبلي ــ رحمه هللا ــ اتفاق العلماء على ذلك.
وقد نَقل الفقيه ال َّ
س ِ
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وأعاننا على ذِكره ،و ُ
شكره ،و ُح ْسن عبادته،
وج َّملنا بالفقه في دينه ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
وشيء من أحكامها.
المجلس الثامن والعشرون ( / )0عن زكاة الفطر
ٍ
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
صغيرا
ذكرا أو أنثى،
ً
فإن زكاة الفطر تَجب على المسلم الحيِ ،سواء كان ً
كبيراُ ،ح ًّرا أو عبدًاِ ،ل َما ص َّح عن عبد هللا بن عمر ــ رضي هللا عنهما
أو
ً
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم زكاة الف ْطر صاعًا م ْن
ــ أنَّه قال (( :فرض رسول َّ
صغير
ير ،على العبْد والحر ،والذَّكر واأل ْنثى ،وال َّ
ت ْم ٍر ،أ ْو صاعًا م ْن شع ٍ
صالة
سلمين ،وأمر بها أ ْن تؤدَّى قبْل خروج النَّاس إلى ال َّ
والكبير من الم ْ
)).
وأ َّما ال َجنين الذي ال زال في بطن أ ُ ِمه ،فال يَجب إخراجها عنه ،وإنَّما
يُستحب باتفاق المذاهب األربعة ،وقد نقله عنهم :الفقيه أبو عبد هللا ابن
سلف الصالح يُخرجونها عنه،
ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ ،وغيره ،وكان ال َّ
حيث ص َّح عن التَّابعي أبي قِالبة ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :كان ي ْعجبه ْم
صغير وا ْلكبير ،حتَّى على ا ْلحبل في ب ْطن أمه
أ ْن ي ْعطوا زكاة ا ْلف ْطر عن ال َّ
)).
وكذلك َيجب إخراجها عن المجنونِ ،لعموم قول ابن عمر ــ رضي هللا
صحيح (( :فرض زكاة ا ْلف ْطر م ْن رمضان على كل ن ْف ٍس من
عنهما ــ ال َّ
ير )).
ا ْلم ْ
سلمين ح ٍر ،أ ْو ع ْبدٍ ،أ ْو رج ٍل ،أو ْ
ير ،أ ْو كب ٍ
امرأ ٍة ،صغ ٍ
وهو مذهب األئمة األربعة ،والظاهرية ،وغيرهم.
والفقير إذا كان ُمع َد ًما ال شيء عنده ،فال تَجب عليه زكاة الفطر ،باتفاق
أهل العلم ،نقله عنهم :الحافظ ابن ال ُمنذر ــ رحمه هللا ــ.
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ْ
وإن كان يَملك طعا ًما يزيد على ما يَكفيه ويَكفي َمن تلز ُمه نفقته ِمن األهل
والعيال ليلة العيد ويو َمه ،أو ما يقوم َمقام الطعام ِمن نُقود ،فتجب عليه
زكاة الفطر عند أكثر أهل العلم.
خرج ِمن غالب قُوت البلد ،الذي يُع َمل فيه
وزكاة الفطر عند أكثر الفقهاء ت ُ َ
شعيرا ،أو زبيبًا ،أو بُ ًّرا ،أو ذُرة ،أو
تمرا ،أو
بال َكيل بال َّ
ً
صاع ،سواء كان ً
سا ،أو ً
سا ،أو أ ُ ْر ًزا ،أو غير ذلك.
صا ،أو ُكسك ً
دُخنًا ،أو ع َد ً
فوال ،أو ُح ُّم ً
ومقدار ما يخرج في زكاة الفطر :صاع.
والصاع َكي ٌل معروف في عهد النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وق ْبلَه وبع َده ،وهو بالوزن
ال ُمعاصر ما بين الكيلوين وأربع مئة جرام إلى الثالثة ،وإخراج الثالثة
أحوط.
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وفقَّ َهنا في دينه وشرعه ،وزادنا عل ًما ،ورزقنا
ال ُجود والكرم ،وأبع َدنا عن ال ُّ
شح والبُخل ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
وشيء من أحكامها.
المجلس التاسع والعشرون ( / )2عن زكاة الفطر
ٍ
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
تعلقة بزكاة الفطر ،فأقول مستعينًا
فهذا
مجلس آخَر عن بعض األحكام ال ُم ِ
ٌ
باهلل تعالى:
يجوز ْ
خرج زكاة الفطر قبْل العيد بيوم أو يومينِ ،ل َما ص َّح عن التَّابعي
أن ت ُ َ
عمر ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :وكانوا ي ْعطون قبْل الف ْطر
نافعٍ مولى ابن
َ
بي ْو ٍم أ ْو ي ْوميْن )).
واألفضل باتفاق أهل العلم ْ
فجره وقبْل
خرج يوم عيد الفطر بعد صالة ْ
أن ت ُ َ
صالة العيدِ ،ل َما ص َّح عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال(( :
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم زكاة الف ْطر ،وأمر بها أ ْن تؤدَّى
فرض رسول َّ
صالة )).
قبْل خروج النَّاس إلى ال َّ
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ستحبُّون
وذكر اإلمام مالك بن أنس ــ رحمه هللا ــ (( :أنَّه رأى أ ْهل ا ْلع ْلم ي ْ
أ ْن ي ْخرجوا زكاة ا ْلف ْطر إذا طلع ا ْلفجْ ر م ْن ي ْوم ا ْلف ْطر قبْل أ ْن ي ْغدوا إلى
ا ْلمصلَّى )).
عذر حتى انتهت صالة العيد فأخرجها وق َعت صدقة ال
و َمن أ َّخ َرها لغير ُ
َّللا صلَّى
زكاةِ ،ل َما قال ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ (( :فرض رسول َّ
الرفث ،وط ْعمةً
هللا عليْه وسلَّم زكاة ا ْلف ْطر طهْرةً لل َّ
صائم من اللَّ ْغو و َّ
صالة
صالة فهي زكاةٌ م ْقبولةٌ ،وم ْن أدَّاها ب ْعد ال َّ
ل ْلمساكين ،م ْن أدَّاها قبْل ال َّ
صدقات )).
فهي صدقةٌ من ال َّ
نص على ثبوت هذا الحديث :الحاكم ،و ُموفَّق الدين ابن قدامة،
وقد َّ
والنَّووي ،والذَّهبي ،وابن ال ُم ِلقن ،واأللباني ،وابن باز ،وغيرهم.
حرم
ضى يوم العيد فقد أثِم ،وكان ُمرت ِكبًا ِل ُم َّ
و َمن أ َّخ َرها عمدًا حتى انق َ
باتفاق أهل العلم ،وقد نَسبه إليهم الفقيهان :ابن ُرشد ال َحفيد المالكي ،وابن
َرسالن الشافعي ــ رحمهما هللا ــ.
و َمن أ َّخ َّرها نسيانًا أو ً
عذر حتى انتهت صالة العيد ويو ُمه،
جهال أو بسبب ُ
خرج إليه ِمن
ك َمن يكون في َ
خرجه ،أو لم يَجد َمن ت ُ َ
سفر وليس عنده ما يُ ِ
الفقراء ،أو اعتمد على أهله ْ
أن يُخرجوها عنه ،واعتمدوا ُهم عليه ،فإنَّه
خرجها بعد صالة العيد ،وال شيء عليه.
يُ ِ
خر َج زكاة الفطر نقودًا ،بل يجب ْ
وال يجوز ْ
خر َج ِمن الطعامَّ ،
ألن
أن ت ُ َ
أن ت ُ َ
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص فرضها طعا ًما ،فال يجوز العُدول ع َّما فَ َرض إلى غيره ،والدراهم
والدنانير قد كانت موجودة في عهده ملسو هيلع هللا ىلص ،وعهد أصحابه ِمن بعده ،ومع ذلك
وخير ال َهدي هَدي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
لم يُخرجوها إال ِمن الطعام،
ُ
و َمن أخرجها نقودًا ب َد َل الطعام لم تُجزئه زكاته عند أكثر الفقهاء ــ رحمهم
ٌ
مالك ،والشافعي ،وأحمد بن حنبل ،و َمن أخرجها طعا ًما
هللا ــ ،منهم:
أجزأته عند جميع العلماء ،وبرئت ِذ َّمته ،والحريص يَفعل ما ات ُ ِفقَ على َّ
أن
ِذ َّمتَه تَبرأ بِه.
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ف لزكاة الفطر عند جميع العلماء ،نقله عنهم :الفقيه
وفقرا ُء المسلمين َم ْ
ص ِر ٌ
ابن ُرشد ال َحفيد المالكي ــ رحمه هللا ــ.
وال يجوز ْ
أن تُعطى لغير المسلمين حتى ولو كانوا فقراء ،وإلى هذا ذهب
ٌ
مالك ،والليث بن سعد ،والشافعي،
أكثر الفقهاء ــ رحمهم هللا ــ ،منهم:
وأحمد بن حنبل ،وأبو ثور.
خرج الرجل زكاة الفطر عن نف ِسه ،وع َّمن َيمون ِمن أهله ،ويُ ْن ِفق عليهم
وي ُ ِ
ِمن زوجة وأبناء وبنات ،وغيرهم ،تبعًا للنفقة ،وقد ص َّح عن أسماء بنت
أبي بكر الصديق ــ رضي هللا عنهما ــ (( :أنَّها كانتْ ت ْخرج صدقة ا ْلف ْطر
ير )).
ير أ ْو كب ٍ
ع ْن كل م ْن تمون م ْن صغ ٍ
وص َّح عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ (( :أنَّه كان ي ْعطي صدقة ا ْلف ْطر
ع ْن جميع أ ْهله صغيره ْم وكبيره ْم ،ع َّم ْن يعول )).
خرج العبد زكاة الفطر في نفس المدينة أو القرية أو البادية التي هو
وي ُ ِ
فيها ،وبهذا عمل النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وأصحابه ــ رضي هللا عنهم ــ.
وقد قال العالمة صالح الفوزان ــ سلَّمه هللا ــ :وقد اتَّفق األئمة األربعة
على وجوب إخراج صدقة الفطر في البلد الذي فيه الصائم مادام فيه
ُمستحقون لها.اهـ
والمراد بالبلد :المدينة أو القرية أو البادية التي يسكن فيها العبد.
ف َمن كان َيسكن في مدينة الرياض فإنَّه يُخرج زكاته على فقرائها ،وليس
خرج زكاته فيها
على فقراء مكة ،و َمن كان َيسكن في مدينة القاهرة فيُ ِ
خرج زكاته
وليس في مدينة اإلسكندرية ،و َمن َيسكن في مدينة واشنطن فيُ ِ
فيها وليس في مدينة نيويورك ،وهكذا.
هذا وأسأل هللا تعالى ْ
وأج ًرا متزايدًا ،وقلوبًا تخشع
أن يرزقنا توبة نصو ًحاْ ،
ً
وإقباال على طاعتة ،وبُعدًا عن المعاصي وأماكنها وقنواتها
ِل ِذ ْكره،
ودعاتها ،إنَّه سميع مجيب.
المجلس الثالثون ( / )0عن عيد الفطر وشيء من أحكامه.
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رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
األول ،وهو عيد ال ِفطر ،بارك هلل لكم
فإنَّكم على
مشارف عيد المسلمين َّ
ِ
ف بين قلوبكم.
فيه ،وأسعدكم ،وألَّ َ
وإنَّه يشْرع لكم فيه عدَّة أمور:
األول ــ أداء صالة العيد مع المسلمين في ُمصلَّ َياتهم أو مساجدهم،
ْ
األمر َّ
وهي ِمن أعظم شعائر اإلسالم في هذا اليوم ،وقد صالها النَّبي صلى هللا
عليه وسلم ،وداوم على ِفعلها هو وأصحابه والمسلمون في زمنه وبعد
وبأمره ،إال َّ
أن المرأة إذا
زمنه ،بل حتى النساء ُك َّن يشهدنها في عهده ملسو هيلع هللا ىلص ْ
سافرة بغير ِحجاب ،وقد
تزينة وال َ
خرجت ألدائها لم تَخرج ُم ِ
تطيبة وال ُم ِ
ص َّح عن ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال (( :شهدْت العيد مع
َّللا
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم ،وأبي ب ْك ٍر ،وعمر ،وعثْمان ــ رضي َّ
رسول َّ
ع ْنه ْم ــ ،فكلُّه ْم كانوا يصلُّون قبْل الخ ْطبة )).
وص َّح عن ِأم عطية ــ رضي هللا عنها ــ أنَّها قالت (( :كنَّا ن ْؤمر أ ْن ن ْخرج
ي ْوم ا ْلعيد ،حتَّى ن ْخرج ا ْلب ْكر م ْن خدْرها ،حتَّى ن ْخرج ا ْلحيَّض ،فيك َّن خ ْلف
النَّاس ،فيكب ْرن بت ْكبيره ْم ،ويدْعون بدعائه ْم ،ي ْرجون بركة ذلك ا ْلي ْوم
وطهْرته )).
و َمن فاتته صالة العيد أو أ ْد َرك اإلمام في التشهد قضاها على نفس صفتها،
عند أكثر العلماء.
سن الثياب ،والتطيُّب
ْ
األمر الثاني ــ االغتسال للعيد ،والتج ُّمل فيه بأح َ
بأطيب ما َيجد ِمن الطيب.
حيث ثبَت عن دمحم بن إسحاق أنَّه قال :قلت لنافع :كيف كان ابن عمر ــ
صلي يوم العيد؟ فقال (( :كان يشْهد صالة ا ْلفجْ ر مع
رضي هللا عنهما ــ يُ ِ
سله من ا ْلجنابة ،وي ْلبس أحْ سن ثيابه،
ْاإلمام ،ث َّم ي ْرجع إلى بيْته في ْغتسل غ ْ
ويتطيَّب بأ ْطيب ما ع ْنده ،ث َّم ي ْخرج حتَّى يأْتي ا ْلمصلَّى فيجْ لس فيه )).
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الزينة
وقال اإلمام مالك ــ رحمه هللا ــ :سمعت أهل العلم يَ ِ
ستحبون ِ
والتَّطيُّب في كل عيد.اهـ
وأ َّما المرأة ،فال تتطيَّب إذا خرجت إلى صالة العيد ،وال في ُّ
الطرقات،
سن عن النَّبي صلى
الرجال األجانب ريحهاِ ،ل َما جاء بسند ح َ
حتى ال يَجد ِ
ست ْعطرتْ  ،فم َّرتْ على ق ْو ٍم ليجدوا
امرأ ٍة ا ْ
هللا عليه وسلم أنَّه قال (( :أيُّما ْ
ريحها فهي زانيةٌ )).
و َذ َكر الفقيه ابن ح َج ٍر ال َهيتمي الشافعي ــ رحمه هللا ــَّ :
أن خروج المرأة
تزينة أمام األجانب ِمن الكبائر ،حتى ولو أذِن لَها
ِمن بيتها ُمتعطرة ُم ِ
زوجها أو غيره ِمن أوليائها.
ولَ َها ْ
حارمها ،وفي مجالس
أن تتطيَّب للعيد في بيتها ،وبيوت أهلها و َم ِ
صة ب ِهن.
النساء الخا َّ
أن تأكلوا تمراتْ ،
األمر الثالث ــ ْ
ي شيء ولو ماء ،قبل
ْ
فإن لم تتيسر فأ ُّ
الخروج إلى ُمصلَّى العيدِ ،ل َما ص َّح عن أنس ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال:
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم ال ي ْغدو ي ْوم الف ْطر حتَّى يأْكل
(( كان رسول َّ
ت )).
تمرا ٍ
األمر الرابع ــ إظهار التَّك ِبير مع ال َجهر ِبه "هللا أكبر هللا أكبر ،ال إله إال
ْ
هللا ،وهللا أكبر هللا أكبر ،وهلل الحمد" ِمن حين الخروج إلى صالة العيد حتى
صلي بالناس صالة العيد.
يأتي اإلمام ِليُ ِ
صل أصواتهن
وأ َّما النِساء ،فال يَج َهرن إذا ُك َّن بحضرة رجال أجانب ،أو ت َ ِ
إليهم.
جهرا ،وأ َّما التَّك ِبير الجماعي مع الناس بصوت
لوحدِه
كب ُر ك ُّل
إنسان ْ
ً
وي ُ ِ
ٍ
ُمتوافِق في ألفاظ التَّك ِبير وما بعده ،بحيث َيبتدئون وينتهون سويًّا ،فال
سلف
عرف عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وال عن أصحابه ــ رضي هللا عنهم ــ ،وال عن َ
يُ َ
األ َّمة الصالح ،وال عن أئمة المذاهب األربعة.
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعلنا ِممن صام وقام رمضان ووفِق لقيام
ليلة القدر فغُ ِفر له ما تقدَّم ِمن ذ ْنبه ،إنَّه سمي ٌع مجيب.
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المجلس الحادي والثالثون ( / )2عن عيد الفطر وشيء من أحكامه.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
مجلس آخَر عن عيد الفطر وشيءٍ ِمن أحكامه ،فأقول مستعينًا باهلل:
فهذا
ٌ
وم َّما يشْرع لكم في العيد أيضًا:
أن تذهبوا إلى صالة العيد مشيًا ،وال شيء على َمن ر ِكبْ ،
أو ًال ــ ْ
وأن
َّ
عكم ِمن طريق آخَر ،فقد
يكون ذهابُكم إلى ُمصلَّى العيد ِمن طريق ،ورجو ُ
سيِب ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :سنَّة ا ْلف ْطر ثال ٌ
ث:
ثبَت عن سعيد بن ال ُم َ
ا ْلمشْي إلى ا ْلمصلَّى ،و ْاأل ْكل قبْل ا ْلخروج ،واال ْغتسال )).
وص َّح عن جابر ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :كان النَّبي صلَّى هللا عليْه
وسلَّم إذا كان ي ْوم عي ٍد خالف ال َّ
طريق )).
ق ور َجع إلى بيته أو مكانه ِمن
يعني :ذهب إلى ُمصلَّى العيد ِمن طري ٍ
ق آخَر.
طري ٍ
ثانيًا ــ رفع اليدين عند التَّكبِيرات الزوائد ِمن صالة العيد ،في َّأول الركعة
الرفع إلى حذو المنكبين
وأول الركعة الثانية ،قبْل القراءة ،ويكون َّ
األولىَّ ،
أو إلى فروع األذنين ،ودون ُمال َمسة لألذنين برؤؤس األصابع ،ويكون
الكفَّان إلى جهة القبلة ،وليس إلى جهة الخ َِد واألُذنين.
صحابة رفع
وقد قال اإلمام ابن قيم الجوزيَّة ــ رحمه هللا ــ :ث َبت عن ال َّ
اليدين في تك ِبيرات العيدين.اهـ
وقال اإلمام البغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ :ورفع اليدين في تكبِيرات
سنَّة عند أكثر أهل العلم.اهـ
العيد ُ
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ي اإلمام أو المأموم التَّكبِيرات َّ
تركها
الزوائد أو شيءٍ ِمنها ،أو َ
وإذا نَ ِس َ
عمدًا ،فصالته صحيحة ،وال شيء عليه عند جميع أهل العلم ،نقله عنهم:
اإلمام ُموفُّق الدين ابن قُدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ ،وغيره.
سماع ُخطبة العيد حتى تنتهي ،وهو ال ُمستَحبُّ وال َمعمول
ثالثًا ــ الجلوس ِل َ
ِبه على عهد النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،فقد ص َّح عن أبي سعيد ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال:
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم ي ْخرج ي ْوم الف ْطر واأل ْ
ضحى إلى
(( كان رسول َّ
صالة ،ث َّم ي ْنصرف ،فيقوم مقابل النَّاس،
المصلَّى ،فأ َّول ش ْي ٍء يبْدأ به ال َّ
وس على صفوفه ْم ،فيعظه ْم ،ويوصيه ْم ،ويأْمره ْم )).
والنَّاس جل ٌ
ضر ُخطبة العيد ْ
أن يتكلَّم في أثنائها مع
كره عند جميع العلماء ِل َمن ح َ
وي ُ َ
الجوالِ ،لـ َما في كالمه ِمن االنشغال
غيره ِمن المصلَّين ،أو عبْر الهاتف َّ
عن االنتفاع بال ُخطبة ،والت َّ
ستمعين ،واإلخال ِل بأدب حضور
شويش على ال ُم ِ
ِ
الذكر والعلم.
مجالس ِ
وقال الفقيه ابن ب َّ
طال المالكي ــ رحمه هللا ــ :و َك ِره العلماء كالم النَّاس
واإلمام يخطب.اهـ
بطيب
رابعًا ــ تَهنئة األهل والقَرابة واألصحاب ِ
والجيران بهذا العيدِ ،
الكالم وأع َذبِه ،وأفض ُل ما يُقال ِمن صيغ التهنئة (( :تقبَّل هللا منَّا وم ْنك ))
لثبوتها عن أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص.
وقال اإلمام اآلجري ــ رحمه هللا ــ عن التهنئة :إنَّه ِفع ُل الصحابة ،وقو ُل
العلماء.اهـ
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعلنا ِممن صام وقام رمضان ووفِق لليلة
القدر فغُ ِفر له ما تقدَّم ِمن ذ ْنبه ،إنَّه سمي ٌع مجيب.
المجلس الثاني والثالثون ( / )3عن عيد الفطر وشيء من أحكامه.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
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مجلس ثالث عن عيد الفطر وشيءٍ ِمن أحكامه ،فأقول مستعينًا باهلل:
فهذا
ٌ
أو ًال ــ ال يجوز ألح ٍد باتفاق أهل العلم ْ
أن يصوم يوم عيد األضحى ويوم
َّ
ضا ،لثبوت
ناذر ،وال
فر ً
لقاض ْ
ٍ
عيد الفطر ،ال ِلمتطوعٍ بالصيام ،وال ِل ٍ
سنَّة النَّبوية ،حيث ص َّح عن أبي سعيد ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه
التحريم بال ُّ
قال (( :نهى النَّبي صلَّى هللا عليْه وسلَّم ع ْن ص ْوم ي ْوم الف ْطر والنَّحْ ر )).
ونقل اتفاق العلماء على التحريم :ابن عبد ال َب ِر المالكي ،و ُموفَّق الدين ابن
قدامة الحنبلي ،والنَّووي الشافعي ــ رحمهم هللا ـ ،وغيرهم.
وثانيًا ــ ال عيد للمسلمين إال عيدان ،عيد الفطر ،وعيد األضحى ،وال
ب،
يجوز ْ
لألم ،وال للوطن ،وال لل ُح ِ
إح َداث أعيا ٍد أ ُ ْخ َرى ،ال للميالد ،وال ِ
وال لغيرذلكِ ،ل َما ثبَت عن أنس بن مالك ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال(( :
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم ا ْلمدينة وله ْم ي ْومان ي ْلعبون فيهما،
قدم رسول َّ
فقال :ما هذان ا ْلي ْومان؟ قالوا :كنَّا ن ْلعب فيهما في ا ْلجاهليَّة ،فقال رسول
َّللا ق ْد أبْدلك ْم بهما خي ًْرا م ْنهما :ي ْوم
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم :إ َّن َّ
َّ
ْاأل ْ
ضحى ،وي ْوم ا ْلف ْطر )).
وقال العالمة العثيمين ــ رحمه هللا ــ بعد هذا الحديث :وهذا يَد ُّل على َّ
أن
ِث أ َّمتَه أعيادًا ِسوى األعياد ال َّ
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال يُ ِحبُّ ْ
أن ت ُ ْحد َ
شرعية التي
شرعها هللا ــ َّ
عز وجل ــ.اهـ
وثالثًا ــ َيبدأ الت َّكبِير في عيد ال ِفطر" :هللا أكبر هللا أكبر ،ال إله إال هللا ،وهللا
سلف الصالح ف َمن
أكبر هللا أكبر ،وهلل الحمد" عند أكثر أهل العلم ِمن ال َّ
بعدهمِ :من حين الغُد ُِو ــ أي :الذَّهاب ــ إلى ُمصلَّى العيد.
وقد ص َّح عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ (( :أنَّه كان يكبر إذا غدا إلى
ا ْلمصلَّى ي ْوم ا ْلعيد ،ويكبر حتَّى يأْتي ْاإلمام )).
وص َّح عن اإلمام الزهري التابعي ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :كان النَّاس
يكبرون م ْن حين ي ْخرجون م ْن بيوته ْم حتَّى يأْتوا ا ْلمصلَّى ،حتَّى ي ْخرج
ْاإلمام ،فإذا خرج ْاإلمام سكتوا ،فإذا كبَّر كبَّروا )).
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وقال الحافظ ابن المنذر ــ رحمه هللا ــ :سائر األخبار عن األوائل دالةٌ
على أنَّهم كانوا يُكبِرون يوم الفطر إذا غَدوا إلى الصالة.اهـ
وقال فقيه الشافعية النَّووي ــ رحمه هللا ــ :قال جمهور العلماء :ال يُ َكب َُّر
ليلة العيد ،إنَّما يُ َكب َُّر عند الغُد ُِو إلى صالة العيد.اهـ
شهر الصيام َّ
نقضي إال بالموت،
ضى
ُ
ورابعًا ــ لَئِ ْن انق َ
فإن ز َمن العمل ال يَ ِ
عا في كل
ضت أيَّا ُم صيام رمضان فإن الصيام ال يَزال مشرو ً
ولَئِ ْن انق َ
س َّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صيام ِس ٍ
ت ِمن شوال بعد االنتهاء ِمن صوم
وقت ،وقد َ
سنة كاملة ،فص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال:
صل العبد على ْ
رمضان ،ليَح ُ
أجر صيام َ
(( م ْن صام رمضان ث َّم أتْبعه ستًّا م ْن ش َّوا ٍل ،كان كصيام ال َّد ْهر )).
وتفسير ذلكَّ :
أن صيام رمضان يُقابِل عشَرة أشهر ،وصيام ِس ٍ
ت ِمن شوال
ً
كامال.
يُقا ِبل شهرين ،فذلك تمام صيام الدَّهر ،الذي هو العام
وال يَجب صيامها ِمن َّأول الشهر ،وال ُمتتابعة ،ف َمن با َدر إلى صيامها
حرج عليه ،ويجوز صومها
وتابعها فهو أفضل ،و َمن أ َّخ َرها أو َّ
فرقها فال َ
يوم في شهر شوال.
ِمن ثاني ٍ
و َمن صامها قبْل قضاء ما فاته ِمن رمضان ،لم يَد ُخل في الثواب الوارد في
هذا الحديثَّ ،
ألن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :م ْن صام رمضان ث َّم أتْبعه ستًّا م ْن
صدُق عليه أنَّه صام رمضان.
ش َّوا ٍل )) ،و َمن كان عليه قضاء ،فإنَّه ال يَ ْ
ق ِمن
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وختَم لنا رمضان برضوانه ،وال ِعت ِ
نِيرانه ،وغَفر لنا ما تقدَّم ِمن ذنوبنا ،إنَّه سمي ٌع مجيب
المجلس الثالث والثالثون ( / )0عن توحيد هللا ،ومعناه ،ووجوبه،
والشرك في العبادة ،ومعناه ،وتحريمه ،وبعض صوره.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
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َّ
ضها هللا تعالى على عباده ِمن
ب ،وأو َج ُ
فإن التَّوحيد َّأو ُل واج ٍ
فر َ
ب عبادةٍ َ
سنةٍ ،وأفضل قُربة ،يَفعلها العبد،
اإلنس
والجن ،وأعظ ُم طاعةٍ ،وأج ُّل ح َ
ِ
ف َمن حقَّقه في دنياه ،ومات عليه ،فهو ِمن أهل الجنَّة.
والتَّوحيد هو :إفراد هللا وح َده بجميع العبادات.
صلَّي وال نَصو ُم وال نَحج وال نَذ َبح وال نَنذر َّإال له ،وال نَطوف َّإال
فال نُ َ
له ،وأين يكون طوافنا هذا؟ إنَّه حول الكعبة ال ُم َّ
قبر أح ٍد ِمن
عظمة ،ال حول ِ
زاره ،وقُبَّته ،و َم ْش َهده ،وال نَتو َّجه بعبادة الدُّعاء
ضريحهِ ،
الخ َْلق ،و َ
وم ِ
َصرفُها َّإال إليه وح َده ،فنستغيث ِبه وح َده ،ونستعيذ ِبه وح َده ،ونَطلب
ون ِ
صرة ِمنه وح َده ،ونسألُه وح َده تَفري َج ال ُك َرب وإزالتَها،
ال َم َد َد وال َعون والنُّ َ
وال نطلب شفاعة أح ٍد لَنا يوم القيامة َّإال ِمنه سبحانه ،وال نَ ْدع ب َجلب أي ِ
ض ٍر َّإال إيَّاه.
نفعٍ أو دفعِ أي ِ ُ
والشفاء
فطلب اإلعان ِة واإلغاثة واإلعاذة وال َم َد ِد والتَّفريج والنُّصرة
ُ
ِ
وال َّ
وقضاء الحوائِج ودفعِ الض ُِّر دعا ٌء ،والدُّعاء عبادة،
شفاعة وإزال ِة ال ُهموم
ِ
حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :الدُّعاء هو ا ْلعبادة )).
والعبادة ٌّ
ضى بذلك،
حق هلل وح َده ،ال ت ُ ْ
ص َرف َّإال إليه سبحانه ،وهو الذي قَ َ
وح َكم بِه على جميع عباده ،فقال سبحانه في سورة اإلسراء { :وقضى ربُّك
أ َّال ت ْعبدوا إ َّال إيَّاه } ،وقال في سورة يوسف { :إن ا ْلح ْكم إ َّال َّّلِل أمر أ َّال
ت ْعبدوا إ َّال إيَّاه ذلك الدين ا ْلقيم }.
ومن أهل التَّوحيد،
ربهِ ،
ص َرف جميع عباداته هلل وح َده فهو ِ
موح ٌد ِل ِ
ف َمن َ
الذين ُهم أهل الجنَّة ،خالدين فيها أبدًا.
َّ
حر َمه هللا على عباده ،وأعظ ُم سيَّئة ،وأكبَر ذ ْنب،
وإن ِ
حر ٍم َّ
الشرك أش ُّد ُم َّ
وأشنَع معصية ،وأقبَح خطيئة ،و َمن وقع فيه ،ومات ولم يَتب ِمنه ،فقد مات
صلَّى،
ً
كافرا ُمشر ًكا ،وكان ِمن أهل النَّار ،الخالدين فيها أبدًا ،حتى ولو َ
وصام ،وز َّكى ،وح َّج ،وسبَّح ،وهلَّ َّل ،وقرأ القرآن.
َ
ف العبادة أو شيءٍ ِمنها لغير هللا.
ص ْر ُ
والشرك هوَ :
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ص َرف عبادتَه أو شيئًا ِمنها ــ حتى ولو كانت عبادة واحدة ــ لغير هللا
ف َمن َ
ٌ
الشرك ،الذين هم أهل النَّار ،خالدين فيها أبدًا.
فهو ُم
ومن أهل ِ
شركِ ،
َّ
وإن من أكثر صور الشرك المنتشرة بين النَّاس في الماضي والحاضر:
صالحين.
والرسل أو األولياء وال َّ
ف عبادة الدُّعاء للمالئكة أو األنبياء ُّ
َ
ص ْر َ
فهذا َيصرفُها لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيدعوه قائًال" :فَ ِرج عنَّي يا رسول هللا! يا
رسول هللا اشفع ِلي يوم القيامة" ،وذاك َيصرفُها للبدوي ،فيدعوه ً
قائال:
" َم َدد يا بدوي" ــ يعنيِ :أمدَّنا بال َعون والنُّصرة وما نحتاج إليه ــ ،وآخَر
َيصرفُها لل َجيْالني ،فيقول في دعائه له" :أغثني يا َجيْالني" ،وهذه تَصرفُها
أجرنا من النَّار يا حسين"،
للحسين ،فتدعوه قائلة" :اشفني يا حسين! ِ
وأ ُ ْخرى تَصرفُها لزينب ،فتدعوها قائلة" :ادفَعي عنِي يا زينب" ،وذاك
يدروس ،فيدعوه ً
يدروس" ،وذاك يصرفُها
قائال" :احمنا يا َع ُ
َيصرفُها لل َع ُ
ِل ِلميرغَني ،فيدعوه ً
قائال" :اك ِشف ما ِبنا يا ِميرغَني ،وذاك يصرفها
ِل ِلرفاعي فيقول" :شيئًا هلل يا ِرفاعي" ،وأولئِ َك َيصرفونها آلخ َِرين ِمن
المخلوقين.
وقد ن َهى هللا ــ َّ
صرف عبادة الدعاء
عز وج َّل ــ وز َج َر جميع ال ِعباد عن ْ
َّللا أحدًا وأنَّه ل َّما قام
الجن { :فال تدْعوا مع َّ
لغيره؛ فقال سبحانه في سورة ِ
َّللا يدْعوه كادوا يكونون عليْه لبدًا ق ْل إنَّما أدْعو ربي وال أشْرك به
عبْد َّ
أحدًا }.
ندعو م َعه أي أح ٍد حتى ولو َع ُ
فنهانا سبحانه ْ
ظ َم و َج َّل بين الخلق ،فكان
أن
َ
قربًا ،أو نبيًّا ُم ً
رسال ،أو وليًّا صال ًحا ،ثم َح َكم َّ
بأن دعاءه مع هللا ِشرك
َملَ ًكا ُم َّ
وكفر.
وص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص َّ
أن مآ َل َمن دعا مع هللا غيره و َمقَ َّره هو النار ،وبئس
َّللا ندًّا دخل النَّار )).
المصير ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص (( :م ْن مات و ْهو يدْعو م ْن دون َّ
وأبانَ سبحانه ْ
أن ِمن يُد َعون مع هللا إنَّما ُهم ِعبا ٌد كحا ِل َمن يَدعونهم،
ووظيفة ال ِعباد جميعًا ْ
أن يكونوا عابدين هلل ال معبودين معه ،فقال سبحانه
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َّللا
ُم ِ
سف ًها عقو َل َمن يَدعون مع هللا غيره { :إ َّن الَّذين تدْعون م ْن دون َّ
عبا ٌد أ ْمثالك ْم }.
الشرك صغيره وكبيره ،خفيَّه وجليَّه،
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجنَّبنا ِ
سنَّة ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
وأحيانا وأماتنا وجميع أهلينا على التوحيد وال ُّ
المجلس الرابع والثالثون ( / )2عن فضائل توحيد هللا بصرف العبادة له
وحْ ده ،واجتناب الشرك به في عبادته.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
سابق:
فقد تقدَّم في المجلس ال َّ
َّ
أن التَّوحيد هو :إفراد هللا وحده بجميع العبادات.
صلَّي وال نَصو ُم وال نَح ُّج وال نَذبَح وال نَنذر َّإال له ،وال نَطوف َّإال
فال نُ َ
له ،وأين يكون طوافنا هذا؟ إنَّه حول الكعبة ال ُم َّ
قبر أح ٍد ِمن
عظمة ،ال حول ِ
َصرفُها َّإال إليه وح َده ،فنستغيث بِه
الخ َْلق ،وال نَتو َّجه بعبادة الدُّعاء ون ِ
صرة ِمنه وح َده،
وح َده ،ونستعيذ ِبه وح َده ،ونَطلب ال َم َد َد والعَون والنُّ َ
ونسألُه وح َده تَفري َج ال ُك َرب وإزالتَها ،وال نطلب شفاعة أح ٍد لَنا يوم القيامة
ض ٍر َّإال إيَّاه.
َّإال ِمنه سبحانه ،وال نَ ْدع ب َجلب أي ِ نفعٍ أو دفعِ أي ِ ُ
ومن أهل التوحيد ،الذين ُهم أهل الجنَّة.
وحدٌِ ،
وأنَّه يُقال ِل َمن هذه حاله ُم ِ
َّ
ف العبادة أو شيءٍ ِمنها لغير هللا ،حتى ولو كانت
ص ْر ُ
وأن الشرك هوَ :
فرج عنَّا يا رسول هللا"،
عبادة واحدة كالدعاء ،كقول بعضهم داعيًاِ " :
"أغثنا يا َجيالني"َ " ،م َدد يا بَدوي" ،شيئًا هلل يا ِرفاعي"" ،اشفنا يا حسين".
الشرك ،الذين ُهم أهل النَّار.
ومن أهل ِ
شر ٌكِ ،
وأنَّه يُقال ل َمن هذه حاله ُم ِ
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ث ُ َّم اعلموا ــ سدَّدكم هللا ــ َّ
ب
أن فضائ َل وبركا ِ
ت وخيرات توحي ِد هللا واجتنا ِ
الشرك بِه في عبادته كثيرة ٌ وعظيمة جدًّاَّ ،
فشكر
عرفَها،
وإن ال َّ
ِ
َ
سعيد ل َمن َ
سعَى في ْ
أن يكون ِمن أهلها ال ُم ْك َر ِمين بِها حتى يموت.
ربَّه عليها ،و َ
فمن هذه الفضائلَّ :
شرك مع هللا أحدًا في عبادته ،فهو
أن َمن مات وهو ال يُ ِ
ذنوب ِكبار ،و ِكثار،
ِمن أهل الجنَّة الخالدين فيها أبدًا ،حتَّى ولو وق َعت ِمنه
ٌ
سالم ــ ،عرض لي
ِل َما ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ذلك جبْريل ــ عليْه ال َّ
اّلِل ش ْيئ ًا دخل
في جانب الح َّرة ،قال :بش ْر أ َّمتك أنَّه م ْن مات ال يشْرك ب َّ
الجنَّة ،ق ْلت :يا جبْريل وإ ْن سرق ،وإ ْن زنى؟ قال :نع ْم ،وإ ْن شرب الخ ْمر
)).
َّللا ال يشْرك به ش ْيئ ًا دخل
وص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أي ً
ضا أنَّه قال (( :م ْن لقي َّ
الجنَّة )).
ومن هذه الفضائل أيضًاَّ :
شرك مع هللا أحدًا في
أن َمن مات وهو ال يُ ِ
عبادته ،فإنَّه ت ُ ْر َجى له ال َمغفرة العظيمةْ ،
وإن كثُرت خطاياهِ ،ل َما ثبَت عن
َّللا تبارك وتعالى :يا ابْن آدم إنَّك ل ْو أتيْتني
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :قال َّ
بقراب األ ْرض خطايا ،ث َّم لقيتني ال تشْرك بي ش ْيئ ًا ،ألتيْتك بقرابها م ْغفرةً
)).
ومن هذه الفضائل أيضًاَّ :
شرك مع هللا أحدًا في
أن َمن مات وهو ال يُ ِ
شر َ
عبادته ،فقد حقَّق ال َّ
ط الذي تُنال بِه شفاعة النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم القيامة ،إذ ال
ينالها إال َمن مات وهو ال يُشرك مع هللا أحدًا في عبادتهِ ،ل َما ص َّح عن
ستجابةٌ ،فتع َّجل ك ُّل نبي ٍ دعْوته،
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :لكل نبي ٍ دعْوةٌ م ْ
وإني ْ
اختبأْت دعْوتي شفاعةً أل َّمتي ي ْوم ا ْلقيامة ،فهي نائلةٌ إ ْن شاء هللا
م ْن مات م ْن أ َّمتي ال يشْرك باهلل ش ْيئ ًا )).
ومن هذه الفضائل أيضًاَّ :
صلين األربعين
أن هللا َيق َبل شفاعةَ ودعا َء ال ُم ِ
شرك مع هللا أحدًا في عبادتهِ ،ل َما
على الميت المسلم إذا كانوا ِم َّمن ال يُ ِ
سل ٍم يموت ،فيقوم على
ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ما م ْن رج ٍل م ْ
اّلِل ش ْيئ ًا إ َّال شفَّعهم هللا فيه )).
جنازته أ ْربعون رج ًال ال يشْركون ب َّ
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ومن هذه الفضائل أيضًاَ :ج ْلب الخيرات العظيمة ود ْفع ال ُّ
شرور الكثيرة
والكبيرة عن العبد وأهل بيته بسبب عدم الشرك باهلل في عبادته ،حيث ص َّح
عن ابن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :والَّذي ال إله غيْره :ما
َّللا به خي ًْرا أ ْو يدْفع
َّللا ش ْي ٌء ي ْرجون أ ْن ي ْعطيهم َّ
أصْبح ع ْند آل عبْد َّ
َّللا ال يشْرك به ش ْيئ ًا )).
َّللا ق ْد علم أ َّن عبْد َّ
ع ْنه ْم به سو ًءا إ َّال أ َّن َّ
األمن في الدنيا ألهل التوحيد الذين
ومن هذه الفضائل أيضًا :حصول ْ
حافظوا على توحيدهم إلى الممات فلم يَ ْلبِسوه ويَخ ِلطوه ويُ َدنِسوه بظلم
الشرك ،فيأمنون ِمن نُزول العقوبات التي نَزلت ب َمن كان قبلهم ِمن األ ُ َمم
ِ
الشرك في عبادة هللا ،ويأمنون في بلدانهم على أنفسهم وعلى
ِلعدم اجتنابهم ِ
األعداء و ُ
رورهم
أهليهم وعلى أموالهم ،وفي أسفارهم وإقامتهم ِمن تسلُّط
ِ
ش ِ
متعلقةٌ
ومكائِدهم ،وتأ َمن قلوبُهم ِمن ال َمخا ِوف واألفزاع والتَّقلُبات ،ألنَّها ِ
توكلةٌ عليه ،ال تَرجو وال تَخشى أحدًا سواه ،حيث قال هللا
باهلل ربِهاُ ،م ِ
سبحانه في سورة األنعام وفي ختام آيات ال ُمحا َّجة بين نبيِه إبراهيم ــ عليه
الشرك { :الَّذين آمنوا ول ْم ي ْلبسوا إيمانه ْم بظ ْل ٍم
السالم ــ
وقومه في شأن ِ
ِ
أولئك لهم ْاأل ْمن وه ْم مهْتدون } ،وص َّح عن ابن مسعود ــ رضي هللا عنه
ق
ــ أنَّه قال (( :ل َّما نزلتْ  { :الَّذين آمنوا ول ْم ي ْلبسوا إيمانه ْم بظ ْل ٍم } ش َّ
َّللا ،أيُّنا ال ي ْظلم ن ْفسه؟ قال :ليْس
ذلك على الم ْ
سلمين ،فقالوا :يا رسول َّ
ي
ذلك إنَّما هو الش ْرك أل ْم ت ْ
سمعوا ما قال ل ْقمان البْنه وهو يعظه { :يا بن َّ
اّلِل إ َّن الش ْرك لظ ْل ٌم عظي ٌم } )).
ال تشْر ْك ب َّ
وقال اإلمام ابن قيم الجوزية ــ رحمه هللا ــ عند هذا الحديث :فالتوحي ُد ِمن
والشركُ ِمن أعظم أَسباب حصول
أقوى أَسباب األ َ ْمن ِمن ال َمخا ِوف،
ِ
المخا ِوف.اهـ
ِ
وكبيره ،خفيَّه وجليَّه،
صغيره
رك
الش َ
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجنَّبنا ِ
َ
َ
سنَّة ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
وأحيانا وأماتنا وجميع أهلينا على التوحيد وال ُّ
المجلس الخامس والثالثون ( / )3عن شيء من عقوبات الشرك باهلل
بصرف شيء من العبادة لغير هللا سبحانه.
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رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
سابق:
فقد تقدَّم في المجلس ال َّ
َّ
ف العبادة أو شيءٍ ِمنها لغير هللا ،حتى ولو كانت
ص ْر ُ
أن الشرك هوَ :
فرج عنَّا يا رسول هللا"،
عبادة واحدة كالدعاء ،كقول بعضهم داعيًاِ " :
"أغثنا يا َجيالني"َ " ،م َدد يا بَدوي" ،شيئًا هلل يا ِرفا ِعي"" ،اشفنا يا حسين".
الشرك.
ومن أهل ِ
شر ٌكِ ،
وأنَّه يُقال ل َمن هذه حاله ُم ِ
فاحذروا ــ سدَّدكم هللا ــ أش َّد ال َح َذر ْ
صرفوا شيئًا ِمن عباداتكم ِلغير
أن ت َ ِ
ربكم ــ َّ
عز وج َّل ــ ،حتى ولو كانت عبادة واحدة ،كدعاء أي ِ مخلوق مع
هللا كائنًا َمن كان ،أو الذَّبح له ،أو النَّذر ،أو َّ
الطواف بقبرةَّ ،
فإن ذلك ِمن
خرج لفاعله عن دين هللا اإلسالم.
ِ
الشرك والكفر األكبر ال ُم ِ
ث َّم اعلموا َّ
الشرك باهلل في عبادته غليظة وشنيعة ،وال أش َّد ِمنها
أن عقوبات ِ
وأ ْشنَع وأبْأَس وأف َ
ظع وأقبَح.
فمن عقوبات الشرك الشديدة األليمةَّ :
حر َم
أن صاح َبه ِمن الظالمين الذين َّ
هللا عليهم دخول الجنَّة ،وج َع َل مأواهم النَّار ،وبئس المصير ،حيث قال هللا
أشر َك ِبه في عبادته:
سبحانه في سورة األنعام في تقرير هذه العقوبة ِل َمن َ
َّللا عليْه ا ْلجنَّة ومأْواه النَّار وما لل َّ
ظالمين
اّلِل فق ْد ح َّرم َّ
{ إنَّه م ْن يشْر ْك ب َّ
م ْن أ ْنص ٍار }.
وص َّح عن ابن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :م ْن مات
َّللا ندًّا دخل النَّار )).
و ْهو يدْعو م ْن دون َّ
وص َّح عن جابر ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :م ْن مات يشْرك باهلل ش ْيئ ًا
دخل النَّار )).
ومن عقوبات الشرك الشديدة األليمة أيضًا :أنَّه ال يُ ْغفَر ِلصاحبه إذا مات
وهو ُمستمر على فِعله ،ولم يُق ِلع عنه ،ويَتُب ِمنه ،وكان عند هللا ِم َّمن ض َّل
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ً
ضالال بعيدًا ،إذ قال هللا ــ ج َّل وعال ــ في سورة النساء في تقرير هذه
َّللا ال ي ْغفر أ ْن يشْرك به وي ْغفر ما
أشر َك بِه في عبادته { :إ َّن َّ
العقوبة ِل َمن َ
اّلِل فق ْد ض َّل ضال ًال بعيدًا }.
دون ذلك لم ْن يشاء وم ْن يشْر ْك ب َّ
َّللا أ ْن ي ْغفره إال َّ رج ٌل يموت
ب عسى َّ
وثبَت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ك ُّل ذ ْن ٍ
مشْركًا )).
ومن عقوبات الشرك الشديدة األليمة أيضًا :أنَّه يُ ْح ِب ُ
ت
ط ويُف ِس ُد جميع عبادا ِ
وطاعات صاحبه ،فهو َيم ُحو و َيهدِم جميع الحسنات ِمن صال ٍة ،وزكاة،
وقيام بالليل،
ِكر هلل،
مرة ،وقراء ِة
وصدقة ،وصيام ،وحجٍ ،و ُ
ٍ
قرآن ،وذ ٍ
ع َ
ٍ
وإحسان إلى القرابة والفقراء ،وفي تقرير
وصيام بالنهار ،و ِب ٍر بالوالدين،
ٍ
ٍ
هذه العقوبة يقول هللا سبحانه في سورة األنعام بعد ْ
أن َذكر عددًا ِمن
َّللا يهْدي به م ْن يشاء م ْن عباده
األنبياء ــ عليهم ال َّ
سالم ــ { :ذلك هدى َّ
ول ْو أشْركوا لحبط ع ْنه ْم ما كانوا ي ْعملون }.
وقال سبحانه في سورة ُّ
الز َمر ِآم ًرا عبده ورسله محمدًا ملسو هيلع هللا ىلص ْ
أن يقول ِل َمن
َّللا تأْمروني أعْبد أيُّها ا ْلجاهلون
يُشركون باهلل في عبادته { :ق ْل أفغيْر َّ
( )44ولق ْد أوحي إليْك وإلى الَّذين م ْن قبْلك لئ ْن أشْر ْكت ليحْ بط َّن عملك
َّللا فاعْب ْد وك ْن من الشَّاكرين }.
ولتكون َّن من ا ْلخاسرين ( )45بل َّ
ومن عقوبات الشرك الشديدة األليمة أيضًاَّ :
أن صاحبَه واق ٌع في الضَّالل
ً
حد الضاللة ،وهو عند هللا
البعيد ،وال أح َد أش ُّد
صى ِ
ضالال ِمنه ،وهو في أق َ
الشرك أعظم أنواع ُّ
الظلم ،حيث قال هللا ــ َّ
عز شأنه ــ
ِمن الظالمين ،إذ ِ
َّللا م ْن
قررا ذلك في سورة األحقاف { :وم ْن أض ُّل م َّم ْن يدْعو م ْن دون َّ
ُم ِ
ستجيب له إلى ي ْوم ا ْلقيامة وه ْم ع ْن دعائه ْم غافلون }.
ال ي ْ
َّللا ما ال يض ُّره وما ال ي ْنفعه
وقال تعالى في سورة الحج { :يدْعو م ْن دون َّ
ذلك هو ال َّ
ضالل ا ْلبعيد يدْعو لم ْن ض ُّره أ ْقرب م ْن ن ْفعه لبئْس ا ْلم ْولى
ولبئْس ا ْلعشير }.
وقال سبحانه في سورة يُونُس { :وأ ْن أق ْم وجْ هك للدين حنيفًا وال تكون َّن
َّللا ما ال ي ْنفعك وال يض ُّرك فإ ْن
من ا ْلمشْركين ( )015وال تدْع م ْن دون َّ
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فع ْلت فإنَّك إذًا من ال َّ
َّللا بض ٍر فال كاشف له
ظالمين ( )014وإ ْن ي ْمس ْ
سك َّ
إ َّال هو وإ ْن يردْك بخي ٍْر فال را َّد لف ْ
ضله يصيب به م ْن يشاء م ْن عباده وهو
الرحيم }.
ا ْلغفور َّ
ي ال
وقال تعالى في سورة لُقمان { :وإ ْذ قال ل ْقمان البْنه وهو يعظه يا بن َّ
اّلِل إ َّن الش ْرك لظ ْل ٌم عظي ٌم }.
تشْر ْك ب َّ
وكبيره ،خفيَّه وجليَّه،
صغيره
رك
الش َ
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجنَّبنا ِ
َ
َ
سنَّة ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
وأحيانا وأماتنا وجميع أهلينا على التوحيد وال ُّ
حر ٌم،
المجلس السادس والثالثون  /عن خطر الحلف بغير هللا ،وأنَّه م َّ
وشرك.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
ع في ال َح ِلف بغير هللا تعالى ،كال َح ِلف بالنَّبي
فاحذروا ــ سدَّدكم هللا ــ الوقو َ
اآلباء واألمهات ،أو ال َّ
شرف ،أو
األولياء والصالحين ،أو
ملسو هيلع هللا ىلص ،أو الكعبة ،أو
ِ
ِ
يش ِ
األمانة ،أو الذِمة ،أو ال َع ِ
ق َ
والملح ،أو حياةِ أ َحد ،أو َجا ِه مخلو ٍ
ورفيعِ
غير ذلكَّ ،
فإن ال َح ِلف بغير هللا تعالى ِمن الذُّنوب العظيمة،
منزلتِه ،أو ِ
ُ
األحاديث النَّبوية في
واألوزار الثقيلة ،وقد تعدَّدت
ت الخطيرة،
والسيئا ِ
ِ
نص رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على
بحه ،بل َّ
وتنوعت في بيان تَحريمه وقُ ِ
النَّهي ِ عنهَّ ،
أنه ِشرك ،فص َّح َّ
أن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ (( :سمع رجالً يحْ لف:
َّللا
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول :م ْن حلف بغيْر َّ
ال وا ْلك ْعبة ،فقال له :إني سم ْعت رسول َّ
فق ْد أشْرك )).
وص َّح َّ
َّللا ي ْنهاك ْم أ ْن تحْ لفوا بآبائك ْم ،م ْن كان
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :أال إ َّن َّ
اّلِل أ ْو ليصْمتْ )).
حالفًا ف ْليحْ ل ْ
ف ب َّ
وثبَت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ال تحْ لفوا بآبائك ْم ،وال بأ َّمهاتك ْم ،وال باأل ْنداد ،وال
اّلِل ،وال تحْ لفوا إال َّ وأ ْنت ْم صادقون )).
تحْ لفوا إالَّ ب َّ
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وص َّح َّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص تبرأ ِم َّمن حلَف بغير هللا كال َحا ِلف باألمانة ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص(( :
ليْس منَّا م ْن حلف باألمانة )).
و َع َّ
ف بغير هللا ،وش َّد َد فيه ،وأ َم َر فاعلَه بقول كلمة
ظ َم النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ْأم َر ال َح ِل ِ
التوحيد ،فص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن حلف م ْنك ْم فقال في حلفه :ب َّ
الالت
َّللا )).
وا ْلع َّزى ،ف ْليق ْل :ال إله إ َّال َّ
ً
وه َّم عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ ْ
س َبقه ِلسانه
عاقب
أن يُ َ
رجال َ
ف بشيء ُم َّ
عظم وهو الكعبة ،فص َّح عنه أنَّه قال ِلهذا الحا ِلف بالكعبة(( :
فحلَ َ
َّللا ل ْو أعْلم أنَّك فك َّْرت فيها قبْل أ ْن تحْ لف لعاقبْتك،
أرأيْت حلفك با ْلك ْعبة ،و َّ
اّلِل فأْث ْم أو ابْر ْر )).
احْ ل ْ
ف ب َّ
ُ
أهون عند الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ ِمن ال َح ِلف بغير
بل ال َح ِلف كذبًا
هللاَّ ،
عتبر معصية ،وهو ِمن كبائر الذنوب ،وال َح ِلف بغير
ف كذبًا يُ ُ
ألن ال َح ِل َ
هللا أش ُّد منها ،ألنَّه ِشرك ،فص َّح عن ابن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه
ي م ْن ْ
ق )).
أن أحْ لف بغيْره وأنا صاد ٌ
اّلِل كاذبًا أح ُّ
قال (( :أل ْن أحْ لف ب َّ
ب إل َّ
وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي ــ رحمه هللا ــ :أجم َع العلماء على َّ
أن
ف بها ألحد.اهـ
ي عنها ،ال يجوز الح ِل ُ
اليمين بغير هللا مكروهةٌ منه ٌّ
وكبيره ،خفيَّه وجليَّه،
صغيره
رك
الش َ
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجنَّبنا ِ
َ
َ
حرمه علينا ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
وط َّهر ألسنتنا وجوارحنا عن كل ما َّ
المجلس السابع والثالثون  /عن إكرام هللا لعباده بالهداية لإلسالم ،وذ ْكر
شيء من نواقض اإلسالم.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
وأكبر ِمنَّ ٍة ُوفِقتم لَها،
فإن
أعظم نِعم ٍة حصلَت لكم ،وأفض َل ش ََرف ِ ُحزتموه،
َ
َ
ب فُزتُم ِبه وربحتموهْ ،
أن هداكم ربُّكم العتناق دِينه اإلسالم،
وأج َّل مكس ٍ
وأكر َمكم ف ُكنتم ِمن أهل اإليمان ،وج َّملَكم فعملتم بشريعته إلى انقضاء
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اآلجال ،وقد قال ــ َّ
عز وج َّل ــ ُممتنًّا بهذه النِعمة عليكم { :يمنُّون عليْك أ ْن
َّللا يم ُّن عليْك ْم أ ْن هداك ْم ل ْإليمان }.
يإ ْ
أ ْ
سالمك ْم بل َّ
سلموا ق ْل ال تمنُّوا عل َّ
وص َّح َّ
ت من ا ْلعرب
بش ًرا (( :أيُّما أ ْهل ب ْي ٍ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لبُيوتا ِ
ت الناس ُم ِ
سالم )).
َّللا به ْم خي ًْرا أدْخل عليْهم ْاإل ْ
أو ا ْلعجم أراد َّ
وث َبت َّ
سالم )).
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :طوبى لم ْن هدي ل ْإل ْ
ب في
فاستمروا على االعتصام واالستمساك باإلسالم
ِ
وأحكامه ،والت َّ ُّ
قر ِ
تفض ِل بِه عليكم حتى يتوفَّاكم،
جميع األوقات بأنواع العبادات إلى ربِكم ال ُم ِ
ق
َّللا ح َّ
فقد أ َمركم بذلك ،فقال ــ ج َّل وعال ــ { :يا أيُّها الَّذين آمنوا اتَّقوا َّ
سلمون }.
تقاته وال تموت َّن إ َّال وأ ْنت ْم م ْ
واحذروا أش َّد الح َذر ْ
الشرك ،وتبطلوا
أن تَنقضوا إسال َمكم بشيء ِمن ِ
ربه ولَ ْعنَة ،وت َ ْح ِبط
سيناله
ٌ
غضب شديد ِمن ِ
إيمانَكم بالكفر ،و َمن يَفعل ذلك ف َ
سد ،وال يُغفَر لهْ ،
حرمة عليه الجنَّة ،وهو
جميع أعما ِله وت َ ْف ُ
ولن يُر َحم ،و ُم َّ
ِمن أهل النار الخالدين في عذابها أبدًا.
أال َّ
بطالت اإليمان ،بداللة نصوص الشريعة،
وإن من نواقض اإلسالم ،وم ٍ
خالف بينهم:
واتفاق العلماء ،بال
ٍ
ف العبادة أو شيءٍ ِمنها لغير هللا ،كصرفها
َ
صر ِ
الشرك باهلل في عبادته بِ ْ
قرب ،أو نبـي ٍ ُمرسل ،أو و ِلي ٍ صالح ،أو غيرهم ِمن الخلق.
ل َملك ُم َّ
ومن نواقض اإلسالم ،ومبطالت اإليمان أيضًا :اعتقاد َّ
والرسل
أن األنبيا َء ُّ
يتصرفونَ في الكون بتد ِبير
أو األولياء والصالحين َيعلمون الغيب أو
َّ
والقيام على مصالح أهله.
أموره،
ِ
سب هللا ــ ج َّل وعال ــ ،أو
ومن نواقض اإلسالم ،ومبطالت اإليمان أيضًاَ :
سب دِين هللا اإلسالم.
سب أحد ِمن األنبياء ُّ
والرسل ،أو َ
سب رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ،أو َ
َ
ومن نواقض اإلسالم ،ومبطالت اإليمان أيضًا :االستهزاء بشيء ِمن دِين
سنَّة النَّبوية.
هللا تعالى ،أو ثوابه ،أو عقابه ،الوار ِد في نُصوص القرآن وال ُّ
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الكفار األصليين
ير
ِ
ومن نواقض اإلسالم ،ومبطالت اإليمان أيضًا :عدم تكف ِ
كاليهود والنَّصارى والبُوذيين وال ُهندوس والهنَادِكة وأضرابِهم ،أو ال َّ
ش ِك في
وص ُل إلى هللا تعالى،
ُكفرهم ،أو تصحيحِ ما ُهم عليه ِمن دِين ِ
وملَّة ،وأنَّه يُ ِ
ب ِمنه.
قر ُ
وي ُ ِ
ومن نواقض اإلسالم ،ومبطالت اإليمان أيضًا :اعتقاد َّ
أن الصحابةَ ــ
نفرا ً
قليال ِمنهم.
سقوا جميعًا إال ً
رضي هللا عنهم ــ ارتدُّوا أو فَ َ
ومن نواقض اإلسالم ،ومبطالت اإليمان أيضًا :اعتقاد َّ
غير هللا
كم ِ
أن ُح َ
ت واألعراف القَ َب ِل َية ،أفض ُل ِمن ُحكم
كم بالقوانين الوضعية ،أو العادا ِ
كال ُح ِ
هللا ورسوله ،أو مثلُه ومسا ٍو له ،أو أنَّه يجوز ال ُحكم بغير شريعة اإلسالم،
كم بشريعة اإلسالم ال يُنا ِسب وال َيصلُح لهذا العصر ،أو َّ
أو َّ
أن
أن ال ُح َ
ضمت حقوقَ المرأة أو ظلمتها ،أو َّ
كم بالشريعة سبَّب
الشريعةَ ه َ
أن ال ُح َ
ف للمسلمين.
التخلُّ َ
ومن نواقض اإلسالم ،ومبطالت اإليمان أيضًا :القول بأنَّه يجوز للمسلم ْ
أن
يَنتقل إلى اليهودية ،أو النَّصرانية ،أو ما شاء ِمن ِملَلَّ ،
وأن له ال ُح ِرية في
تغيير دِينه اإلسالم.
حرم هللا،
ومن نواقض اإلسالم ،ومبطالت اإليمان أيضًا :استحالل ما َّ
كاستحال ِل ُ
الرشوة،
شر ِ
بالربا ،أو استحال ِل ِ
ب الخمر ،أو استحال ِل التعام ِل ِ
كالمصلينَ والمعاهَدينَ والمستأمنين،
أو استحال ِل قتْ ِل النُّفوس المعصومة،
ِ
حرمات.
أو غير ذلك ِمن ال ُم َّ
رج ِم َّ
الزاني
ومن نواقض اإلسالم ،ومبطالت اإليمان أيضًا :إنكار َح ِد ْ
صن ،أو إنكار قطعِ َي ِد السارق ،أو إنكار َّ
إر َ
نصف
ث المرأةِ يكون
أن ْ
ال ُمح َ
َ
الرجل.
ِإ ْرث َّ
ستج ْب } وإنَّك ال تُخ ِلف الميعاد ،وإنَّا نسألك كما
اللهم إنَّك قُ َ
لت { :ادْعوني أ ْ
هديتنا لإلسالم ْ
تنز َعه ِمنَّا حتى تتوفانا ونحن مسلمين ،ربَّنا ال ت ُ ِزغ
أن ال ِ
قلوبنا بعد إذ هديتنا ،وهَب لَنا ِمن ل ُد ْنك رحمةً إنَّك أنت الوهاب.
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ترك الصالة ،وتأخيرها عن
المجلس الثامن والثالثون  /عن التَّرهيب من ْ
أوقاتها ،والتَّخلُّف عن جماعتها في المساجد.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
خمس صلوات في اليوم والليلة ،فاحذروا ْ
َّ
أن
ض عليكم
فر َ
فإن هللا قد َ
َ
تؤخروها عن وقتها ،أو تتخلَّفوا عن
تتركوها ،أو ت َ َد ُ
عوا فريضةً ِمنها ،أو ِ
ُ
وأو ُل أعما ِلكم
اإلسالم
ركن
أدائها في جماعة ،فإنَّها
األعظم بعد الشهادتينَّ ،
ِ
ِ
ُمحاسبةً يوم القيامة ،إذ ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إ َّن أ َّول ما يحاسب
به العبْد ي ْوم القيامة م ْن عمله صالته ،فإ ْن صلحتْ فق ْد أ ْفلح وأ ْنجح ،وإ ْن
فسدتْ فق ْد خاب وخسر )).
واعلموا ــ سدَّدكم هللا ــ أنَّه ال دِينَ وال َّ
تركها ،حيث
حظ في اإلسالم ِل َمن َ
ص َّح عن عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :أما إنَّه ال ح َّ
ظ
صالة )).
سالم ألح ٍد ترك ال َّ
في ْاإل ْ
وث َبت عن ابن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :م ْن ل ْم يصل فال دين
له )).
عرف أه ُل اإلسالم ِمن أهل الكفر،
الفارقةُ بين
الكفر واإليمان ،وبِها يُ ُ
ِ
وهي ِ
صالة فم ْن
إذ ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :العهْد الَّذي بيْننا وبيْنهم ال َّ
تركها فق ْد كفر )).
ق ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :كان أصْحاب مح َّم ٍد
وص َّح عن عبد هللا بن شَقي ٍ
صالة )).
َّللا عليْه وسلَّم ال ير ْون ش ْيئ ًا من األعْمال ت ْركه ك ْف ٌر غيْر ال َّ
صلَّى َّ
ف العلماء َّ
تر َك
أن ْ
وقال اإلمام ابن قيم الجوزية ــ رحمه هللا ــ :وال يَخت ِل ُ
وأكبر الكبائرَّ ،
وأن إث َمه عند
الصالةِ المفروضة عمدًا ِمن أعظم الذُّنوب،
ِ
سرقة،
الزنا ،وال َّ
هللا أعظ ُم ِمن إثْ ِم قتْ ِل النفس ،وأخ ِذ األموالِ ،
ومن إثْ ِم ِ
و ُ
وخزيِه في الدنيا
خطه ِ
س ِ
تعر ٌ
شر ِ
ض لعقوبة هللاِ و َ
ب الخمر ،وأنَّه ُم ِ
واآلخرة.اهـ
ِ
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وإيَّاكم ْ
ؤخروا فِعل شيءٍ ِمن الصلوات المفروضة عمدًا وتهاونًا
أن ت ُ ِ
ً
ع َد ربُّكم
وتكاسال حتى يَخر َج وقتها ،حتى ولو كانت صالة واحدة ،فقد تَو َّ
فوت الصالة فأخر َجها عن وقتها بوعي ٍد شديد ،فقال سبحانه { :فو ْي ٌل
َمن َّ
ل ْلمصلين الَّذين ه ْم ع ْن صالته ْم ساهون }.
تأخيرها
سهو عن الصالة في هذه اآلية بأنَّه:
سر أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ال َّ
وقد ف َّ
ُ
عن وقتها.
ب ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال ألبيه سعد بن أبي وقاص ــ
حيث ث َبت عن مصع ٍ
رضي هللا عنه ــ (( :يا أبتاه :أرأيْت ق ْول هللا { :الَّذين ه ْم ع ْن صالته ْم
سهو؟ أيُّنا ال يحدث ن ْفسه؟ قال« :ليْس ذاك ،إنَّما هو
ساهون } أيُّنا ال ي ْ
إضاعة ا ْلو ْقت ،ي ْلهو حتَّى يضيع ا ْلو ْقت» )).
ع
وقال تعالى ُم ِ
توعدًا بالعذاب في غَي ٍ وهو وا ٍد ِمن أودية جهنَّم ِل َمن أضا َ
صالة واتَّبعوا الشَّهوات
ف أضاعوا ال َّ
الصالة { :فخلف م ْن ب ْعده ْم خ ْل ٌ
فس ْوف ي ْلق ْون غيًّا إ َّال م ْن تاب وآمن وعمل صال ًحا }.
وقد نقل عن ج ْم ٍع من الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ فمن بعدهمَّ :
أن
بتأخيرهم إيَّاها عن مواقيتها.
إضاعتَهم الصالة َ إنَّما كانت
ِ
وث َبت عن ابن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ (( :في ق ْوله تعالى { :فس ْوف
ي ْلقون غيًّا } ،قال« :وا ٍد في جهنَّم ،خبيث ال َّ
ط ْعم ،بعيد ا ْلق ْعر» )).
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعلنا ِمن الذين هُم على صالتهم يحافظون،
ويوم القيامة عند ربِهم في جنَّات ُمكرمون ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
المجلس التاسع والثالثون  /عن خطر إحداث البدع في الدين أو فعلها ،أو
نشرها ،أو دعوة الناس إليها ،وأنَّه من أغلظ الذُّنوب ،وأكبر الخطايا.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
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َ
إحداث البِدعِ في الدِين ،أو فِعلَها ،أو دعوة َ
الناس
فاحذروا ــ سدَّدكم هللا ــ
ِ
إلى فِعلها ،أو َ
نشرها في مجتمعاتهم ،أو إرسالَها للناس عب َْر برامجِ
التواصل ال ُمعاصرةَّ ،
ت
حرمات الشديدة ،وال ُمنكرا ِ
فإن البِدعةَ ِمن ال ُم َّ
ت الخطيرة.
سيئا ِ
الشنيعة ،وال َّ
ث التي جاءت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص في شأنها ،فقد كان
وي ُد ُّل على ذلك َكثْرة ُ األحادي ِ
شر ،وضاللة،
ملسو هيلع هللا ىلص يُحذ ُِر ِمنها في مجامع الناس حين يَخطبهم ،ويَصفُها بأنَّها ٌّ
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا خ َ
فص َّح عن جابر ــ رضي هللا عنه ــ َّ
طب كان يقول:
(( أ َّما ب ْعد ،فإ َّن خيْر ا ْلحديث كتاب هللا ،وخيْر ا ْلهدْي هدي مح َّمدٍ ،وش َّر
ْاألمور محْ دثاتها ،وك َّل بدْع ٍة ضاللةٌ )).
الو َدا ِعيَّة المشهورة عن ال ِبدع ،حيث
وز َج َر ملسو هيلع هللا ىلص أ َّمتَه وحذَّ َرها في وصيَّته َ
ص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال لَهم فيها (( :وإيَّاك ْم ومحْ دثات ْاألمور ،فإ َّن ك َّل محْ دث ٍة
بدْعةٌ ،وك َّل بدْع ٍة ضاللةٌ )).
وص َّح عن عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه كان يقول (( :أصْدق
َّللا عليْه وسلَّم ،وإ َّن
َّللا ،وإ َّن أحْ سن ا ْلهدْي هدْي مح َّم ٍد صلَّى َّ
ا ْلقيل قيل َّ
ش َّر ْاألمور محْ دثاتها ،أال وإ َّن ك َّل محْ دث ٍة بدْعةٌ ،وك َّل بدْع ٍة ضاللةٌ ،وك َّل
ضالل ٍة في النَّار )).
ي ملسو هيلع هللا ىلص أل َّمتِه َّ
ع ال ُم ْح َدثةَ في الدِين ت ُ َر ُّد على صاحبها ،وال
أن البِد َ
وبيَّنَ النَّب ُّ
يَقبلها هللا ِمنه ،فص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن أحْ دث في أ ْمرنا هذا ما ليْس
فيه فهو ر ٌّد )).
والبدعة هي :كل ما أ ُ ْحد َ
ِث في الدِين بعد النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص واكتما ِل الشرعِ بوفاته
األجر
تقرب إلى هللا بها ويُبتَغى ْ
ِمن االعتقادات أو األقوال أو األفعال التي يُ َّ
والثواب ِمن فِع ِلها.
قبور الصالحين ،أو
ومن أمثلة البدع في الدين :الت َّ َم ُّ
سح واالستالم باأليدي ِل ِ
للبركة.
دارن و ُ
أبدانِهم ،أو َم ِ
ور الكعبة ،طلبًا َ
ست ُ ِ
قام إبراهيم ،أو ُج ِ
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ومن أمثلتها أيضًا :قراءة سورة الفاتحة بعد الفريضة ،أوبعد دفن الميت،
أو عند ِخطبة المرأة وعقد النكاح عليها ،أو عند افتتاحِ أو
ِ
اختتام مشروعٍ
ؤتمر ،أو عند أي ِ ْأم ٍر ُم ِهم.
تجاري ،أو ُم ٍ
الذ ْكر الجماعي بصوت واحد ُمرت ِفع ،يُوافِق فيه الناس
ومن أمثلتها أيضًاِ :
سعي
ضا في كلماته ،سواء كان في المساجد ،أو في الطواف وال َّ
بعضهم بع ً
والمشا ِعر ،أو في ُمصلَّى العيد ،أو بعد السالم ِمن صالة الفريضة ،أو
غيرها.
والمعراج ،أو المول ِد
ومن أمثلتها أيضًا :االحتفال ِب ِذ ْك َرى ليل ِة
ِ
اإلسراء ِ
النَّبوي ،أو الهجر ِة النَّبوية ،أو موال ِد األولياء ،أو الموال ِد اإلسبوعية.
قرءوا القرآن
ومن أمثلتها أيضًا :المآتم التي يُؤتَى فيها بِ ُم ْق ِر ٍ
ئ أو ُمقرئِين ِليَ َ
صنَع األطعمة لَ َها،
على ُروح الميت ،أو يَقرأ الحضور في مصاحف ،وت ُ ْ
َّ
فتؤكل،
وتوزع ،ويُتصدَّق ِمنها ،وكلُّما جاء قوم ج َّددُوا قراءة َ الفاتحة ِل ُروحِ
الميت.
ش عنها العبد في القرآن ْ
فلن
وجميع هذه ال ِبدعِ ال ُمح َدث ِة في الدِين لو فت َّ َ
سنَّة النَّبوية ْ
قمها وال فَ َعلَها رسول
نظر إلى ال ُّ
فلن يراها ،إذ لم يُ ْ
يج َدها ،ولو َ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وال أصحابه ،وال أح ٌد ِمن أهل القرون الثالثة األولى.
ْ
ضا ِذ ْك ٌر في كتب األئمة األربعة :أبي حنيفة ،ومالك،
ولن يُوج َد لَها أي ً
والشافعي ،وأحمد ،وال تالمذتهم ،وال فعلوها ،وال دعوا الناس إليها.
ْ
س ،فقد ر َّد عليها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيث ص َّح عنه أنَّه قال:
سنَتْها ن ْف ٌ
وإن ا ْستح َ
(( ك َّل بدْع ٍة ضاللةٌ )).
وص َّح عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال (( :ك ُّل بدْع ٍة ضاللةٌ،
وإ ْن رآها النَّاس حسنةً )).
صيغ العُموم عند أهل اللغة ،وغيرهم ،وت َ ُد ُّل على أنَّه ال توجد
و"كل" ِمن ِ
بدعة في الدين إال وكان ُحكمها في شرع هللا :ضاللة.
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والضَّالالت إث ُمها عظيم جدًّا ،حيث ص َّح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن دعا
إلى ضالل ٍة كان عليْه من ْاإلثْم مثْل آثام م ْن تبعه ،ال ي ْنقص ذلك م ْن آثامه ْم
ش ْيئ ًا )).
ع في
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وأحيانا وأماتنا على ال ُّ
سنَّة ،وجنَّبنا ال ِبد َ
الدِين ،وحمانا وأهلينا ِمن دعاتها ،وأبعدنا عن مجالسها ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
حرمات ف ً
سا،
عال ،ومشاهدةً ،ومجال ً
المجلس األربعون  /عن اجتناب الم َّ
ومعاملة ،ومتاجرة.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
فاتقوا هللا ــ ج َّل وعال ــ واعلموا َّ
أن ِمن تقواه:
ْ
أن تَجتنِبوا ُمشاهدة َ
ت والفواحش والقبائِح والرذائِل عب َْر الفضائيات
المحرما ِ
َّ
واليُوتيوب ،وفي مواقع اإلنترنت ،وبرامج التواصل ال ُمعاصرة ،وفي
ُّ
المسارح،
والطرقات ،والمالعب ،وفي األسواق
والسينما ،وال َمالهي،
ِ
ِ
وال ُموالت.
ير في البيع
شِ ،
والخدا َ
وتجنَّبوا ــ سدَّدكم هللا ــ ال ِغ َّ
غر َ
ع ،والتد ِليس ،والت َّ ِ
والشراء ،وال تتشبَّهوا بأهل الكفر في أقوالهم ،وأفعا ِلهم ،وعاداتهم،
وقص ُ
عورهم ،وابتعدوا عن الكذب ،وال ِغيبة،
وألبس ِتهم ،وأحوا ِلهم،
ِ
ش ِ
ُّ
والظلم ،والعُدوان ،وال َب ْغي ،والفجور في
سخرية ،واالستهزاء،
والنَّميمة ،وال ُّ
الخصومة ،واتركوا أذيَّةَ
الناس في أبدانهم ،وأموالهم ،وأعراضهم،
ِ
وبيوتهم ،و ُ
س ِلمو ُهم ِمن ُ
شرور ِغ ِل القلب،
طرقاتهم ،ومراكبهم ،وبُلدانهم ،و َ
كره.
ِ
وحقده ،وح َ
سده ،وبُغضه وكراهيته ،وكيدِه و َم ِ
الرشوة في المعامالت الحكوميَّة ،وال ُمناقصات والعطاءات
وإيَّاكم وقبول ِ
التجارية ،أو تقديم أح ٍد على أح ٍد في منافسة وظيفية أو عالج أو ِمن َح ٍة
صحبَة ،أو هديَّة ،أو
غير ذلك ،ألجل ِرشوةٍ ،أو قرابة ،أو ُ
حكومية ،أو ِ
سب.
ِج ٍ
لون ،أو لُغة ،أو ق َب ِليَّ ٍة ونَ َ
نس وجنسيَّة ،أو ٍ
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وزاج ًرا { :ق ْل ل ْلم ْؤمنين يغ ُّ
ضوا م ْن أبْصاره ْم
حيث قال هللا سبحانه ِآم ًرا
ِ
ير بما يصْنعون }.
ويحْ فظوا فروجه ْم ذلك أ ْزكى له ْم إ َّن َّ
َّللا خب ٌ
ظ َّن فإ َّن ال َّ
وزاج ًرا (( :إيَّاك ْم وال َّ
ظ َّن
وص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال ُم َحذ ًِرا
ِ
سسوا ،وال تحاسدوا ،وال تدابروا،
سسوا ،وال تج َّ
أ ْكذب ا ْلحديث ،وال تح َّ
َّللا إ ْخوانًا )).
وال تباغضوا ،وكونوا عباد َّ
الراشي وا ْلم ْرتشي )).
وص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ل ْعنة َّ
َّللا على َّ
صا ،وم ْن كانتْ
وص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :أ ْرب ٌع م ْن ك َّن فيه كان منافقًا خال ً
فيه خصْلةٌ م ْنه َّن كانتْ فيه خصْلةٌ م ْن النفاق حتَّى يدعها :إذا ْ
اؤتمن خان،
وإذا حدَّث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر )).
واعلموا ــ سدَّدكم هللا ــ َّ
نوب ِمن شركيا ٍ
ومعاص ش ٌّر
ٍ
أن الذُّ َ
ت وب َدعٍ
رر ُمحقَّ ٌق عليكم في الدنيا ،وفي قبوركم ،وفي الدار اآلخرة ،وإنَّها
ض ٌ
و َ
لتؤثِر في ْأمن البالد ،وتُؤثِر في رخائها واقتصادها ،وتُؤثِر في قلوب أهلها،
وتُؤثِر في ِو ْح َدتِهم وأتِالفِ ِهمْ ،
ب الناس ِمن المصائب العا َّمة أو
وإن ما يُص ِي ُ
سببُه ،و ُهم أهلُه،
الخا َّ
سبت أيديهمُ ،هم َ
صة ،الفردية أو الجماعيَّة ،فإنَّه بما ك َ
وجبُهِ ،من الشركيات وال ِبدع والمعاصي ،و ُهم أهلُه
سببُه حيث فعلوا ما يُ ِ
ُهم َ
حيث كانوا ُم
ستحقين له ،وقد قال سبحانه في تقرير ذلك { :ظهر ا ْلفساد
ِ
في ا ْلبر وا ْلبحْ ر بما كسبتْ أيْدي النَّاس ليذيقه ْم ب ْعض الَّذي عملوا لعلَّه ْم
ضا { :وما أصابك ْم م ْن مصيب ٍة فبما
ي ْرجعون } ،وقال هللا ــ ج َّل وعال ــ أي ً
ير }.
كسبتْ أيْديك ْم وي ْعفو ع ْن كث ٍ
وثبَت (( :أ َّن ع ْمران بْن حصي ٍْن ــ رضي هللا عنه ــ ابْتلي في جسده،
َّللا أ ْكثر ،وتال { :وما أصابك ْم م ْن
ب ،وما ي ْعفو َّ
فقال :ما أراه إ َّال بذ ْن ٍ
مصيب ٍة فبما كسبتْ أيْديك ْم } )).
وكبيره ،خفيَّه وجليَّه،
صغيره
الشرك
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجنَّبنا ِ
َ
َ
حرمه علينا ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
وط َّهر ألسنتَنا وجوار َحنا عن كل ما َّ
المجلس الحادي واألربعون  /عن حفظ اللسان عن غيبة الناس ،والوقوع
في أعراضهم.
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رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
وعز ــْ ،
َّ
ولنَ ْعلَم َّ
أن ِمن تقواه سبحانه:
فأوصيكم ونفسي بتقوى هللا ــ ج َّل
ْ
أن ننت ِبه ِل َما يَخرج ِمن ألسنتِناَّ ،
فإن أقوالَنَا ُمحصاة ٌ علينا ،وإنَّا ل ُمجازَ ونَ
َّ
رهبًا لنَا و ُمنبِ ًها { :ما ي ْلفظ م ْن ق ْو ٍل إ َّال
عليها ،وقد قال ربُّنا ــ ج َّل
وعز ــ ُم ِ
يب عتي ٌد }.
لديْه رق ٌ
وث َبت َّ
سأل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (( :ما
أن سفيانَ الثَّقَفي ــ رضي هللا عنه ــ َ
َّللا عليْه وسلَّم بلسان ن ْفسه ،ث َّم قال
ي؟ فأخذ صلَّى َّ
أ ْخوف ما تخاف عل َّ
«هذا» )).
وثبَت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :أ ْكثر خطايا ابن آدم في لسانه )).
َّللا الَّذي ال
وث َبت عن ابن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه كان يقول (( :و َّ
ان )).
إله غيْره ما على ظهْر األ ْرض ش ْي ٌء أحْ وج إلى طول سجْ ٍن م ْن لس ٍ
ب النَّاس في النَّار على وجوهه ْم
وثبَت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :وه ْل يك ُّ
إ َّال حصائد أ ْلسنته ْم )).
أن ِغيبةَ
أن العلما َء قد اتَّفَقوا على َّ
واعلموا ــ سدَّدكم هللا ــ َّ
المسلم ألخيه
ِ
صغارها.
المسلم ِمن كبائر الذُّنوب ال ِمن ِ
ِ
وقد نقل ذلك عنهم الفقيهان :أبو عبد هللا القُرطبي المالكي ،وصديق حسن
خان ال ِهندي ــ رحمهما هللا ــ ،وغيرهما.
ويَ ُد ُّل على كونها ِمن كبائر الذُّنوب قو ُل هللا ــ ج َّل وعال ــ ناهيًا لنَا عنها،
ب أحدك ْم أ ْن يأْكل لحْ م أخيه
خوفًا ِمنها { :وال ي ْغت ْب ب ْعضك ْم ب ْعضًا أيح ُّ
و ُم ِ
م ْيتًا فكر ْهتموه }.
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يب َّ
أن أك َل
ت
لحم
اآلدمي ِ الميِ ِ
ِ
المسلم ،وال َر َ
ِ
حيث شبَّه سبحانه ال ِغيبةَ بأكل ِ
ي ،ومسل ٌم ،وميِ ٌ
وأشد الخطايا
تِ ،من أشنع
ِ
لحم َمن هذا و ْ
ِ
صفُه ،وأنَّه أ َد ِم ٌّ
واآلثام،
وأخس وأبشع ال ِفعال.
ِ
العاص ــ رضي هللا عنه ــ (( :أنَّه م َّر على ب ْغ ٍل
وقد ثبَت عن عمرو بن
ِ
ميتٍ ،فقال ألصْحابه :أل ْن يأْكل أحدك ْم م ْن هذا ا ْلب ْغل حتَّى ي ْمَل ب ْطنه خي ٌْر
خير له ِمن ْ
أن يَغتابَه ،ويَق َع
له م ْن أ ْن يأْكل م ْن لحْ م أخيه ا ْلم ْ
سلم )) ،أيٌ :
في ِع ْرضه.
والغيبة هيْ :
المسلم في حال غَي َب ِته بما هو فيه ِم َّما
ذكر المسل ُم أخاهُ
أن يَ َ
َ
كره ،سواء عا َبه في ِخلقته ،أو ُخلقه ،أو ِفعاله ،أو أحواله ،أو عقله ،أو
َي َ
غير ذلك.
ذكائه ،أو أهله ،أو نَ َ
سبه ،أو لونه ،أو َم ْن ِط ِقه ،أو بلدته ،أو ِ
َّللا
ِل َما ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال ألصحابه (( :أتدْرون ما ا ْلغيبة؟ قالواَّ :
ورسوله أعْلم ،قال :ذ ْكرك أخاك بما ي ْكره ،قيل :أفرأيْت إ ْن كان في أخي
ما أقول؟ قال :إ ْن كان فيه ما تقول فقد ا ْغتبْته ،وإ ْن ل ْم يك ْن فيه فق ْد بهتَّه
)).
واعرفوا ــ سدَّدكم هللا ــ َّ
كفرها الصالة ،وال الصيام ،وال
أن الغيبةَ ال ت ُ ِ
ِ
غيرها ِمن الطاعات ،بل ت َ ْبقَى على الموازنة يوم القيامة بين
الصدقة ،وال ُ
ت والسيئاتِ ،ل َما ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن كانتْ له م ْظلمةٌ
الحسنا ِ
ار وال
ألخيه م ْن ع ْرضه أ ْو ش ْي ٍء ف ْليتحلَّ ْله م ْنه ا ْلي ْوم قبْل أ ْن ال يكون دين ٌ
د ْره ٌم ،إ ْن كان له عم ٌل صال ٌح أخذ م ْنه بقدْر م ْظلمته ،وإ ْن ل ْم تك ْن له
حسناتٌ أخذ م ْن سيئات صاحبه فحمل عليْه )).
ومن عقوبات المغتابين الشَّنيعة أيضًا:
ما ثبَت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ل َّما عرج بي ربي ــ ع َّز وج َّل ــ مر ْرت
اس ي ْخمشون وجوهه ْم وصدوره ْم ،فق ْلت :م ْن
ار م ْن نح ٍ
بق ْو ٍم له ْم أ ْظف ٌ
هؤالء يا جبْريل؟ فقال :هؤالء الَّذين يأْكلون لحوم النَّاس ،ويقعون في
أعْراضه ْم )).
ومن عقوباتهم التي قد تحصل لهم في الدنيا:
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ي ــ رحمه هللا ــ ،وغيره ،عن النَّبي
ما جاء بسن ٍد ص َّححه العالمة األلبان ُّ
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :يا م ْعشر م ْن آمن بلسانه ،ول ْم يدْخل اإليمان في ق ْلبه ،ال
سلم،
سلمين ،وال تتَّبعوا ع ْوراته ْم ،فإ َّن م ْن تبع ع ْورة أخيه ا ْلم ْ
ت ْغتابوا ا ْلم ْ
َّللا ع ْورته ،وفضحه وهو في بيْته )).
اتَّبع َّ
هذا وأسأل هللا الكريم ْ
سب،
طهر ألسنتنا عن ال ِغيبة ،والنَّميمة ،وال َّ
أن يُ ِ
واللعن ،والكذب ،والفجور في الخصومة ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
ذكرا
المجلس الثاني واألربعون  /في التَّرهيب من ل ْعن المسلم للمسلمً ،
صغيرا.
كبيرا أو
كان أو أنثى،
ً
ً
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
فلقد َد َرج الَّ ُ
ص ْرنا نَسمعُه
كثير ِمن المسلمين و ِلألسف ،حتى ِ
لعن على أل ِسنَة ٍ
والعم والع َّمة ،والخا ِل
ِمن ال َج ِد وال َجدَّة ،والوال ِد والوالدة ،واألخِ واألخت،
ِ
والزوجِ َّ
والخالةَّ ،
احب ال ُمجا ِلس،
ص ِ
ب والقريبة ،وال َّ
والزوجة ،والقري ِ
اب وال َّ
وضعيف العقل ،وال ُم ِس ِن والعجوز ،وال َّ
الرزين،
شابَّة،
ِ
ش ِ
والعاقِل ِ
مي ِز
وأماكن العمل ،وفي
ميز ،ونَسمعُه في البيوت
ِ
غير ال ُم ِ
وغير ال ُم ِ
والص ِ
ِ
ِ
المدارس والمراكز ،وفي المجالس وال ُملتقيات ،وفي ُّ
الطرقات وال ُمنتزهات،
وفي المالعب والمحا ِفل ،وفي الفضائيات واإلذاعات ،ونَراه َيخرج على
أمور َيسيرهَّ ،
وزال ٍ
ت خفيفة ،بل قد َيخرج ِمن بعضهم حا َل اللَّعب وال َمزح،
ٍ
هو و َمن لُ ِعن.
أو َيخر ُج وصاحبُه َيبتس ُم و َيضحك َ
حتى إنَّ َك لت َ ْس َم ُع ِمن بعضهم شدي َد اللَّعن وأن َك َره ،وأغل َ
شعَه ،وأقبَ َحه
ظه وأب َ
حق
وأسوأَه ،وقد يكون
ً
حق وال َد ْي ِهم ،أو ِ
حق أنفسهم ،أو ِ
صادرا ع ْنهم في ِ
وأزواجهم ،أو
حق زوجاتِهم
ِ
حق إخوانِهم وأخواتِهم ،أو ِ
أبنائِهم وبناتِهم ،أو ِ
حق
حق ُح ِ
كامهم وأمرائِهم ووزرائِهم ،أو ِ
حق أصحابِهم و ُجلسائِهم ،أو ِ
ِ
خ َد ِمهم ،أو َمن يعملونَ عنده أو معه.
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أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص نفى ْ
وقد ثبَت َّ
أن يكون اللَّ ُ
المؤمن وصفاتِه ،فقال
عن من ِخالل
ِ
ان ،وال ا ْلفاحش ا ْلبذيء )).
ان ،وال بلعَّ ٍ
ملسو هيلع هللا ىلص (( :ليْس ا ْلم ْؤمن بطعَّ ٍ
شفعاء وال ُّ
أن يكونَ ِمن ال ُّ
رمان العبد ْ
وبيَّن ملسو هيلع هللا ىلص َّ
شهداء
أن اللَّعنَ ِمن أسباب ِح
ِ
عند هللا يوم القيامة ،فص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ال يكون اللَّعَّانون شفعاء وال
شهداء ،ي ْوم ا ْلقيامة )).
السماء واألرضْ ،
وأخ َبر ملسو هيلع هللا ىلص َّ
أن اللعنَ ت ُ ُ
ُ
الملعون
فإن لم َيكن
أبواب
غلق دونَه
ِ
ُ
َيستحقه َرجع على قائله ،فث َبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إ َّن ا ْلعبْد إذا لعن ش ْيئ ًا
سماء دونها ،ث َّم تهْبط إلى
سماء ،فت ْغلق أبْواب ال َّ
صعدت اللَّ ْعنة إلى ال َّ
اال ،فإذا ل ْم تج ْد مسا ً
ْاأل ْرض ،فت ْغلق أبْوابها دونها ،ث َّم تأْخذ يمينًا وشم ً
غا
رجعتْ إلى الَّذي لعن ،فإ ْن كان لذلك أ ْه ًال وإ َّال رجعتْ إلى قائلها )).
المسلم ألخيه المسلم ِمن
وكان الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ يعُ ُّدونَ لَ ْعنَ
ِ
سلَمة بن األ ْك َوع ــ رضي هللا عنه
ِعظام الذنوب و ِغالظها ،حيث ثبَت عن َ
الرجل ي ْلعن أخاه رأيْنا أنَّه ق ْد أتى بابًا من
ــ أنَّه قال (( :كنَّا إذا رأيْنا َّ
ا ْلكبائر )) ،بل ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ل ْعن الم ْؤمن كقتْله )).
الناس النَّارِ ،ل َما ص َّح َّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:
ضا ِمن أسباب كثرةِ دخو ِل
واللَّعن أي ً
ِ
(( «يا م ْعشر النساء تصد َّْقن فإني أريتك َّن أ ْكثر أ ْهل النَّار» فق ْلن :وبم يا
َّللا؟ قال« :ت ْكث ْرن اللَّ ْعن ،وت ْكف ْرن العشير )).
رسول َّ
وأغلظه ،ل ْع ُن الول ِد لوال َديه ،فقد
ق
ومن ِ
ِ
ِ
عن وأق َب ِحه ،وأبشَعِ العقو ِ
أشد اللَّ ِ
ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :لعن هللا م ْن لعن والديْه )).
َّب في لَعنِ ِهما ،فيكون
وقد ال يقوم الول ُد بل ْع ِن وال َديه ب ِلسان نفسه ،ولكنَّه يَتسب ُ
الرجل
ك َمن لعنَ ُهما ،إذ ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :من ا ْلكبائر شتْم َّ
ب أبا
الرجل والديْه؟ قال :نع ْم ،يس ُّ
والديْه ،قالوا :يا رسول هللا ،وه ْل يشْتم َّ
ب أ َّمه )).
ب أ َّمه فيس ُّ
ب أباه ،ويس ُّ
الرجل فيس ُّ
َّ
غضبه ،وجنَّبَنا
ق يُ ِ
بارك هللا ِلي ولكم فيما سمعتم ،وط َّهر ألسنتنا عن كل نُط ٍ
والسباب ،وسلَّ َمنا ِمن كل ش ٍَر ،إنَّه سمي ٌع مجيب.
اللعنَ
ِ
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المجلس الثالث واألربعون ( / )0عن الفتنَّ ،
سعيد من اجتنبها،
وأن ال َّ
وسلَّم يده ولسانه منها.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
سعيد لم ْن جنب ا ْلفتن ،ولمن ابْتلى
فقد ثبَت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إ َّن ال َّ
فصبر ،فوا ًها )).
َّ
كثير ِمن بلدانه أموا ٌج عاتيةٌ ِمن الفتن،
ي اليو َّم تجتا ُح ٍ
وإن العالَ َم اإلسالم َّ
وتحرق ال َبدنٌ ،
ِف ٌ
األنفس
فتن اجتالت
وتحرق العقل،
حر ُق الدِين،
ِ
ِ
تن ت َ ِ
َ
وأحرقت ال ُمدُنَ واألريافٌ ،
فتن
والثمرات ،وأذه َبت األموا َل وال ُممتلَكات،
َ
غار وال ِكبار ،والعجائزَ وال ُم ِسنِين
أ َ ْفزَ َعت الرجا َل والنساء،
ِ
والص َ
قوم ال ت ُ
بنارها
صيب
ُ
الظالم وح َده ،بل يَ ْ
وال ِفتن إذا حلَّت بأرض ٍ
صلَى ِ
َ
الجميع ،ويَ ُ
كر واألنثى ،وقد قال هللا ــ
ررها
ض ُ
لحق َ
الكبير والصغير ،والذَّ َ
َ
َّ
وعز ــ ُمل ِفتًا لنَا إلى ذلك و ُمحذ ًِرا { :واتَّقوا فتْنةً ال تصيب َّن الَّذين
ج َّل
صةً }.
ظلموا م ْنك ْم خا َّ
وص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال ألصحابه (( :تع َّوذوا باهلل من ا ْلفتن ما ظهر
م ْنها وما بطن ،فقالوا :نعوذ باهلل من ا ْلفتن ما ظهر م ْنها وما بطن )).
َّ
وأشراط الساع ِة األكيدةَ ،كثْرة َ
ب القيامة الظاهرة،
ِ
وإن ِمن عالمات قُر ِ
الفتن بين المسلمين ،ونُ
شوب القت ِل واالقتتال بينَهم ،حيث ص َّح عن النَّبي
َ
ِ
ساعة حتَّى ت ْظهر ا ْلفتن ،وي ْكثر ا ْله ْرج ،قالوا:
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ال تقوم ال َّ
َّللا؟ قال :ا ْلقتْل ا ْلقتْل )).
وما ا ْله ْرج يا رسول َّ
َّ
وإن ِمن األمور ال ُمخا ِلف ِة للدِين والشريعة أزمنَة الفتن ،ما يَقع ِمن بعض َمن
ف السياسةَ واالقتصاد ،أو َمن يُ ِل ُّم
يَنت ِس ُ
ب إلى العلم والدَّعوة ،أو َمن يَ ْع ِر ُ
ب ،أو النَّدوات ،أو اإلذاعات ،أو
بالتأريخ والوقائع ،وذلك عب َْر ال ُخط ِ
َّ
المجالت ،أو مواقعِ اإلنترنت ،وال ِوتس آب،
صحف ،أو
الفضائيات ،أو ال ُّ
وتُويتر ،وال ِفيس بُوك ،وغيرها ِمن برامج التواصل مع الناس:
89

الخوف واالضطرابات،
ِمن الكالم الذي يَزي ُد في استمرار الفتن ،ويُب ِقي
َ
ير واإلفساد.
ويُعَ ِز ُز الت َّ ِ
دم َ
أفال يَعلم فا ِع ُل هذا أنَّه ْ
ٌ
كل َد ٍم
شارك بسالحٍ فهو ُم
شارك في ِوزر ِ
وإن لم يُ ِ
كالمه ،أو مقا ِله،
سع ،أو ما ٍل أُتْ ْلف بسبب
فقر زاد ،أو خوفٍ تو َّ
ِ
أ ُ ِريق ،أو ٍ
أو تحلي ِله ،أو فتواه ،أو رسالتِه أو تغريدتِه ،أو ُخطبتِه ،أو محاضرتِه.
أزمنَةَ
أال َيعلم َّ
ي في إخمادِها وإطفائها،
أن
الفتن هو ال َّ
الواجب عليه ِ
َ
ِ
سع ُّ
َّمار والت َّ َف ُّرق،
َزيف الدِماء واألموال،
والعم ُل على وقف ن ِ
ُ
وإضعاف الد ِ
سنَّة فيما َيجري بينهم وبين
والدعوة ُ إلى رجوع الناس إلى تحكيم القرآن وال ُّ
حا ِكمهم.
سنَّةَ الواجبةَ
أن العلما َء ُمت ِفقون ال اختالف بينهم علىَّ :
أال يَعلم هذا َّ
أن ال ُّ
أزمنةَ
واللسان إال ِمن خَير.
الفتن
َ
ف اليد ِ
ِ
وأوقات القت ِل واالقتتال هي َك ُّ
ِ
مذاهب أه ِل العلم،
رماني ــ رحمه هللا ــ" :هذه
ب الك
ُ
حر ٌ
حيث قال اإلمام ْ
ُّ
تمسكينَ بِعروقِها ،المعروفينَ بها ،ال ُمقت َدى
ب األثَر ،وأه ِل ال ُّ
سنَّة ،ال ُم ِ
وأصحا ِ
ب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى يومنا هذا ،وأدركتُ َمن أدركتُ ِمن
ِبهم فيها ِمن لَدُن أصحا ِ
والحجاز وال َّ
وغيرهم عليها ،ف َمن خالف شيئًا ِمن
شام
علماء أهل العراق ِ
ِ
هذه المذاهب أو َ
ع خار ٌج ِمن
مخالف ُمبت ِد ٌ
عاب قائلَها فهو
طعنَ فيها أو
ٌ
َ
الحق ،فكانَ قولُهم:
سبي ِل
الجماعة ،زائ ٌل عن َمنهج ال ُّ
سنَّة ،و َ
ِ
سنَّةٌ ماضيةٌ
واجب لُ ُزومها ،وال ت ُ ِعن على ال ِفتن ِبيَدٍ ،وال
ٌ
اإلمساك في ال ِفتنة ُ
سانَك ،وهَواك ،وهللا ال ُمعين".اهـ
سان ،ولكن ا ْكفُ ْ
ف ي َدك ،و ِل َ
ِل ٍ
ترك
تقر ْأم ُر أه ِل ال ُّ
سنَّ ِة على ْ
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ :ا ْس َّ
صحيح ِة الثابت ِة عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وصاروا
القتا ِل في ال ِفتنة ،لألحادي ِ
ث ال َّ
وتر ِك
صبر على َجور األئ َّمةْ ،
يَذ ُكرونَ هذا في عقائدهم ،ويأمرونَ بال َّ
قتالهم.اهـ
هذا وأسأل هللا ْ
سعداء الذين ُجنِبوا الفتن ،اللهم أعذنا ِمن
أن يجعلنا ِمن ال ُّ
الفتن ما ظهر ِمنها وما بطن ،إنَّك سمي ُع الدعاء.
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أمور يجب مراعاتها شديدًا عند
المجلس الرابع واألربعون ( / )2عن
ٍ
حلول الفتن وتزايدها.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
ب الكعب ِة
فقد أخرج اإلمام مسلم في "صحيحه" ،عن عبد الرحمن بن عب ِد َر ِ
َّللا بْن ع ْمرو بْن
ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :دخ ْلت ا ْلم ْ
سجد فإذا عبْد َّ
ست
س فى ظل ا ْلك ْعبة ،والنَّاس مجْ تمعون عليْه ،فأتيْته ْم فجل ْ
ا ْلعاص جال ٌ
إليْه ،فقال:
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص فى سف ٍر ،فنز ْلنا م ْنز ًال ،فمنَّا م ْن يصْلح خباءه ،ومنَّا
كنَّا مع رسول َّ
َّللا صلى هللا
م ْن ي ْنتضل ،ومنَّا م ْن هو فى جشره ،إ ْذ نادى منادى رسول َّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال« :إنَّه ل ْم
عليه وسلم :ال َّ
صالة جامعةً ،فاجْ تم ْعنا إلى رسول َّ
ى قبْلى إال َّ كان حقًّا عليْه أ ْن يد َّل أ َّمته على خيْر ما ي ْعلمه له ْم،
يك ْن نب ٌّ
وي ْنذره ْم ش َّر ما ي ْعلمه له ْم ،وإ َّن أ َّمتك ْم هذه جعل عافيتها فى أ َّولها،
ور ت ْنكرونها ،وتجىء فتْنةٌ فيرقق ب ْعضها
وسيصيب آخرها بال ٌء ،وأم ٌ
ب ْعضًا ،وتجىء ا ْلفتْنة فيقول ا ْلم ْؤمن :هذه مهْلكتى ،ث َّم ت ْنكشف ،وتجىء
ب أ ْن يزحْ زح عن النَّار ،ويدْخل
ا ْلفتْنة فيقول ا ْلم ْؤمن :هذه هذه ،فم ْن أح َّ
اّلِل وا ْلي ْوم اآلخر ،و ْليأْت إلى النَّاس الَّذى
ا ْلجنَّة ،ف ْلتأْته منيَّته وهو ي ْؤمن ب َّ
ب أ ْن ي ْؤتى إليْه ،وم ْن بايع إما ًما فأعْطاه ص ْفقة يده وثمرة ق ْلبه ف ْليط ْعه
يح ُّ
ستطاع ،فإ ْن جاء آخر ينازعه فا ْ
ضربوا عنق اآلخر» ،فدن ْوت م ْنه
إن ا ْ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص فأ ْهوى إلى أذنيْه
َّللا آ ْنت سم ْعت هذا م ْن رسول َّ
فق ْلت له :أ ْنشدك َّ
وق ْلبه بيديْه وقال :سمعتْه أذناى ،ووعاه ق ْلبى )).
وفي هذا الحديث العظيم ثالثةُ
الفتن وآال َمها
آثار
أمور ُمه َّمة جدًّا ،ت ُ ِ
خف ُ
ٍ
ف َ
ِ
رورها ،وتَحف ُ
و ُ
فره،
ظ العب َد في دِينه ،وأه ِله ،وما ِله ،و ُمجتم ِعه ،وبلدِه ،و َ
ش َ
س ِ
وإقامتِه.
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األول :الثبات على اإلسالم والمحافظة على العمل بأحكامه حتى
ْ
األمر َّ
نتهي األج ُل بالموت ،وقد قال هللا تعالى ِآم ًرا لنَا بذلك { :ياأيُّها الَّذين آمنوا
يَ َ
سلمون }.
َّللا ح َّ
ق تقاته وال تموت َّن إ َّال وأ ْنت ْم م ْ
اتَّقوا َّ
ف اإلنسان إلى كبائِ ِر الذُّنوب ،أو ما هو أع َ
ُ
ظم ،وهي:
إ ِذ
تجر ُ
الفتن قد ِ
ال ِبدع ،أو إلى أكبر ِمن ذلك ،وهو الكفر ،حيث ص َّح عن النَّبي صلى هللا
عليه وسلم أنَّه قال (( :بادروا ب ْاألعْمال فتنًا كقطع اللَّيْل ا ْلم ْظلم ،يصْبح
الرجل م ْؤمنًا وي ْمسي كاف ًرا ،أ ْو ي ْمسي م ْؤمنًا ويصْبح كاف ًرا ،يبيع دينه
َّ
ض م ْن ال ُّد ْنيا )).
بعر ٍ
ب أ ْن يزحْ زح
وشاه ُد هذا ْ
األمر ِمن الحديث السابق ،قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :فم ْن أح َّ
اّلِل وا ْلي ْوم اآلخر )).
عن النَّار ،ويدْخل ا ْلجنَّة ،ف ْلتأْته منيَّته وهو ي ْؤمن ب َّ
األمر الثاني :معاملة العبد الناس بِما يُ ِحبُّ ْ
الخير لَهم
عاملوه بِه ،بمحبَّ ِة
أن يُ ِ
ِ
سرق ،وال يَخون ،وال يَف ُجر في
كما يُحبُّه ِلنفسه ،فال يَظ ِلم ،وال يُؤذي ،وال يَ ِ
الخصومة ،وال يأكل ما َل أح ٍد بالباطل ،وال يَعتدي على ِعرض ،وال يتسلَّط
ب
على ضعيف ،وقد ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ال ي ْؤمن أحدك ْم حتَّى يح َّ
ب لن ْفسه )).
ألخيه ما يح ُّ
األمر،
ٌ
وكثير ِمن الناس يَضعُف دينُه شديدًا وقت الفتن ،فال يَلت ِفت إلى هذا ْ
ت غليظة ،ويَع ُ
ناهيك عن ْ
حرما ٍ
شره
َ
ظم ُّ
جترأ على ُم َّ
أن يهت َّم بِه ،بل قد يَ ِ
و ُ
ظلمه وإجرا ُمه وخيانته وأكله أموال الناس بالباطل.
األمر ِمن الحديث السابق ،قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :و ْليأْت إلى النَّاس الَّذى
وشاهد هذا ْ
ب أ ْن ي ْؤتى إليْه )).
يح ُّ
وحاكم الناس في غير معصي ِة
األم ِره
األمر الثالث :ال َّ
س ْمع والطاعة ِل َو ِلي ِ ْ
ِ
هللاْ ،
كرا كان أو أُنثى يَ َدهُ ِمن طاعته ،وال يَخر َج عليه،
نز َ
ع العب ُد َذ ً
وأن ال يَ ِ
أو يُعيِنَ الخارجين عليه بسالحٍ أو ما ٍل أو َمقال أو فِعل ،وقد ص َّح عن
حذيفة ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :يكون ب ْعدي أئ َّمةٌ ال
ستنُّون بسنَّتي ،وسيقوم فيه ْم رجا ٌل قلوبه ْم قلوب
يهْتدون بهداي ،وال ي ْ
َّللا إ ْن أدْر ْكت
الشَّياطين في جثْمان إ ْن ٍس ،قال :ق ْلت كيْف أصْنع يا رسول َّ
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سم ْع
سمع وتطيع ل َْلمير ،وإ ْن ضرب ظهْرك ،وأخذ مالك فا ْ
ذلك؟ قال :ت ْ
وأط ْع )).
امهم ،والثورةِ والخروجِ عليهم
ولم يَ ْجن
الناس ِمن نَزعِ اليَ ِد ِمن طاعة ُح َّك ِ
ُ
ُ
ودمار البالد ،وقت ُل النُّفوس
الفتن وزيادتُها،
ت واالعتصامات إال
والمظاهرا ِ
ُ
ف االقتصاد ،وتسلُّ ُ
ضلَّ ِة
الشر والفسا ِد
ط أهل ِ
ض ْع ُ
الكثيرة ،و َ
واألفكار ال ُم ِ
ِ
الكفر والتكفير ،وتش َُّردُهم في األرض ،وانقسا ُم الدول ِة الواحدةِ إلى
وأه ِل
ِ
خير شاه ٍد ودليل.
د َُويالت ،والتاري ُخ والواقع ُ
األم ِر ِمن الحديث السابق ،قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :وم ْن بايع إما ًما فأعْطاه
وشاهد هذا ْ
ستطاع ،فإ ْن جاء آخر ينازعه فا ْ
ضربوا
ص ْفقة يده وثمرة ق ْلبه ف ْليط ْعه إن ا ْ
عنق اآلخر )).
أن يجعلَنا ِم َّمن يُ ِحبُّون إلخوانهم ما يُحبُّونه ألنفسهمْ ،
هذا وأسأل هللا ْ
وأن
يُعيذنا ِمن الفتن ما ظهر ِمنها ،وما بطنْ ،
وأن يجعلَنا ِمن الطائعين لوالتِهم
بالمعروف ،إنَّه سمي ُع الدعاء.
المجلس الخامس واألربعون  /عن بعض الوقفات مع حديث (( :اتق هللا
حيْثما ك ْنت )).
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
سيئة
َّللا حيْثما ك ْنت ،وأتْبع ال َّ
فقد ث َبت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :اتَّق َّ
ق حس ٍن )).
الحسنة ت ْمحها ،وخالق النَّاس بخل ٍ
بوي ثالثة أشياء:
وقد انتظم هذا الحديث النَّ ُّ
ربه سبحانه ،وكيف تكون ،وقد جاءت في قوله
َّ
األولُ :معا َملة العب ِد مع ِ
َّللا حيْثما ك ْنت )).
ملسو هيلع هللا ىلص (( :اتَّق َّ
صرت في ج ْنب هللا تعالى ،وقد جاءت في
والثانيُ :معا َملة العب ِد ِلنفسه إذا ق َّ
سيئة الحسنة ت ْمحها )).
قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :وأتْبع ال َّ
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والثالثُ :معا َملة العب ِد مع الناس ،وكيف تكون ،وقد جاءت في قوله صلى
ق حس ٍن )).
هللا عليه وسلم (( :وخالق النَّاس بخل ٍ
َّللا حيْثما ك ْنت )) معناه باختصار:
فقوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :اتَّق َّ
ْ
وحر َمه
نهاك عنه،
أمر َك هللاُ بِه ،وأوجبَه عليك ،واجتنب ك َّل ما
َ
َّ
افعل ما َ
كنت
راك الناس ،وحيث ال َيرونَك ،سواء َ
السر والعالنية ،حيث َي َ
عليك ،في ِ
غيرك،
سكن أو العمل أو المركبة أو الطريق ،أو َ
لوحدِك في ال َّ
كنت مع ِ
أهلك
راك
َ
نت في بلدك بحيث َي َ
ف َيرونَ ِفعالَك ،و َيسمعونَ كال َمك ،وسواء ُك َ
وقبيلتك وعشيرتك وأصحابك فتَخشى الفضيحةَ والذَّ َم ْ
إن فعلت
وعيالك
َ
َ
راك إال َمن ال
سفر ال َي َ
بينهم ما َي ْح ُر ُم و َي ْقبُح ،أو ُك ْنت في بالد الغُربةَ وال َّ
خاف ِمن
َي
َ
وم أ َحدٍ ،وال ِعتا َبه ،وال ت َ ُ
عرفك ِمن الغُرباء واألبا ِعد ،فال تَخشى لَ َ
سيئ ٍة ع ْنك.
انتشار ُ
سم َع ٍة ِ
َ
سيئة الحسنة ت ْمحها )) فجمي ٌل جدًا إتيانُه بعد
وأ َّما قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :وأتْبع ال َّ
َّللا حيْثما ك ْنت )).
قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :اتَّق َّ
ألن المؤمنَ الذي يَت َّ ِقي ربَّه ال بُ َّد ْ
َّ
حق
أن يَق َع ِمنه
ٌ
حق ِ
ربه ،أو ِ
تقصير في ِ
ابن آدم خ َّ
ق المخلوقينَّ ،
َطاء ،فأ َم َره صلى هللا عليه
ألن ك َّل ِ
نفسه ،أو ُحقو ِ
التقصير َّ
والزل َل ويَمحوه ،وذلك ْ
سنة
وسلم بما يَدفع هذا
بأن يُتبِ َع ال َّ
سيئةَ بالح َ
َ
لتمحوها.
َ
ب إلى هللا تعالى.
قر ُ
والحسنة هي :ك ُّل عم ٍل صالحٍ يُ ِ
امرأ ٍة قبْلةً ،فأتى النَّبي صلى هللا عليه
وقد ص َّح (( :أ َّن رج ًال أصاب من ْ
صالة طرفي النَّهار وزلفًا
َّللا ــ ع َّز وج َّل ــ { :أقم ال َّ
وسلم فأ ْخبره ،فأ ْنزل َّ
َّللا ألي
من اللَّيْل إ َّن الحسنات ي ْذهبْن ال َّ
الرجل :يا رسول َّ
سيئات } ،فقال َّ
هذا؟ قال« :لجميع أ َّمتي كله ْم» )).
وثبَت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :تابعوا بيْن ا ْلحج وا ْلع ْمرة ،فإنَّهما :ي ْنفيان
ا ْلف ْقر والذُّنوب ،كما ي ْنفي ا ْلكير خبث ا ْلحديد )).
َّللا وبح ْمده ،في ي ْو ٍم مائة
وص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن قال :سبْحان َّ
م َّر ٍة ،ح َّ
طتْ خطاياه ،وإ ْن كانتْ مثْل زبد البحْ ر )).
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ق حس ٍن )).
وأ َّما قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :وخالق النَّاس بخل ٍ
فأول الخلق الحسنْ :
وتعفو عن
وجه،
ف عن الناس
كل ْ
َ
أن ت َ ُك َّ
َّ
أذاك ِمن ِ
َ
مساوئِهم وأذيَّتِهم لك ،ثم تُعاملَهم باإلحسان القولي ِ واإلحسان ال ِفعلي.
بر عليهم،
وأخ ُّ
سعةُ ِ
الح ِلم على الناس ،وال َّ
ص ُ
ص ما يكون بالخلق الحسنَ :
ض َج ِر ِمنهم ،وبشاشةُ
طف الكالم ،والقو ُل الجميل
وعد ُم ال َّ
ْ
الوج ِه معهم ،ولُ ُ
سرور ،ال ُمزيل لوحش ِته و َمشقَّ ِة ِحشمته،
دخل عليه ال ُّ
ال ُمؤ ِنس للجليس ،ال ُم ِ
اإلكثار ِمنه،
المزا ُح أحيانًا إذا كان فيه مصلحة ،لكن ال َينبغي
س ُن ِ
وقد َيح ُ
ُ
المزاح في الكالم كالملح في الطعامْ ،
الحد فهو
عد َِم أو زا َد على ِ
إن ُ
وإنَّما ِ
مذموم.
ومن الخلق الحسنْ :
عام َل ك َّل أح ٍد بما ُ
ب حالَه ِمن
يليق بِه ،ويُنا ِس ُ
أن ت ُ ِ
وحاكم ومحكوم.
وعالم وجاهل،
َاب و ُم ِس ٍن ،وعاق ٍل وأح َمق،
صغير وش ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
اس الجنَّة ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص(( :
سئ َل عن أكثر ما يُ ِ
وقد ث َبت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه ُ
دخ ُل النَّ َ
سن الخلق )).
َّللا ،وح ْ
ت ْقوى َّ
سن خلقه
وثبَت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :أنا زعي ٌم بب ْي ٍ
ت في أعْلى ا ْلجنَّة لم ْن ح َّ
)).
وص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ال تحْ قر َّن من ا ْلم ْعروف ش ْيئ ًا ول ْو أ ْن ت ْلقى أخاك
ق )).
بوجْ ٍه ط ْل ٍ
سلين ،والحمد هلل
ربك ِ
رب ال ِع َّزة عما َي ِ
صفون ،وسال ٌم على المر َ
وسبحان ِ
رب العالمين.
ِ
المجلس السادس واألربعون  /عن خطر المجاهرة بالمعاصي ،وعظيم
إثمه وعقابه.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
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ْ
ب
سنا قد تق ُع في شيءٍ ِمن الذًّنوب ،ويَحص ُل ِمنها
ٌ
تقصير فيما أو َج َ
فإن أنفُ َ
ولكن ْ
ْ
ضعُفَ ْ
ت فَفَعَ َل صاحبُها معصيةً أو شاهدها أو است َمع
هللا عليها،
إن َ
إليها ،فإيَّاهُ ،ث ُ َّم إيَّاهُ ْ
الناس ،قَلُّوا أو كثُروا ،أو يُجا ِه َر
أمام
ِ
أن يُجا ِه َر بِها َ
ألن إث َمها ِحينَها يَع ُ
بإخبار أح ٍد بأنَّه قد فعلَهاَّ ،
عف.
ظ ُم ويَكبُ ُر ويَتضا َ
ِ
ب آخَر ،وأذيَّةُ َمن رآها أو
ب ،والمجاهَرة ُ ب ِها ذ ْن ٌ
إذ فِع ُل العب ِد للمعصي ِة ذ ْن ٌ
ق على فِعلها أو إظهارها
كارهٌ لَها ذ ْن ٌ
ب ثالث ،وتَجري ُء الفُ َّ
سمعها وهو ِ
سا ِ
ب خامس.
ب رابع ،واقتدا ُء أح ٍد بِه في فِعلها ذ ْن ٌ
ذ ْن ٌ
وال ُمجاهَرة ُ بالمعاصي قوليةً كانت أو فعلية ،يُعت َبر ِمن نَشر الفساد في
ومن إعانة الشيطان
ومن دعوتهم إلى الفسادِ ،
ومن إفساد الناسِ ،
األرضِ ،
ع َد
على الفساد ،وهللا ال يُ ِحبُّ الفساد ،وال يُص ِلح عمل المفسدين ،وتَو َّ
بأبأس العذاب وأشدِه وأن َك ِله.
المفسدين
ِ
فليَ ْح َذر المسل ُم ْ
ومن دعاتهَّ ،
فإن الشيطان
أن يكون عونًا و ُمعينًا للشيطانِ ،
كثيرا
ونعيمها ،وجنَّ َد
سه داعيةً إلفساد الناس وإبعادِهم عن الجنَّة
ِ
ً
قد جعل نف َ
ِمن الناس ِلخدمته في ذلك ،إ َّما بالدَّعوة إلى المعصية بالكتابة ،أو ال َمقا ِل ،أو
اإلعالم وبرامجِ التواص ِل ال ُمختلفة ،وإ َّما
شر لَها عب َْر
ِ
ال ِفعل ،وإ َّما بالنَّ ِ
بالمجاهَرة بفع ِلها بين الناس ،وقد ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه غلَّظ ذلك ،وأع َ
ظم
ْأم َره ،وأ َبانَ عن شيءٍ ِمن فظيع وشدي ٍد عقوبته ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص (( :ك ُّل أ َّمتي
الرجل باللَّيْل عم ًال ث َّم
معافًى إ َّال ا ْلمجاهرين ،وإ َّن م ْن ا ْلمجاهرة :أ ْن ي ْعمل َّ
َّللا عليْه ،فيقول :يا فالن عم ْلت ا ْلبارحة كذا وكذا ،وق ْد
يصْبح وق ْد ستره َّ
َّللا ع ْنه )).
بات ي ْ
ستره ربُّه ،ويصْبح ي ْكشف ستْر َّ
بعض ال ُّ
ومن أمثلة المجاهرة الشَّنيعة التي يجب ْ
شبَّان
أن تحْ ذر :ما يَفعلُه
ُ
أو ال َّ
غيرهم ،ث َّم نشرها بين
شابَّات ِمن تسجيل مقاط َع
َّ
محرم ٍة لَهم أو ِل ِ
كلها عب َْر اليُوتيوب ،أو ِسناب شَات ،أو ال ِفيس بُوك ،أو تُويتر ،أو
البشرية ِ
غيرها ِمن برامج التواصل مع الناس.
ولألسف َّ
محرم،
صو َره أو س َّجلَه لنفسه ِم َّما هو
أن
ِ
َّ
ً
كثيرا ِمنهم ال يُرا ِعي ما َّ
ي أ ًّما،
ي أنَّه سيكون غدًا أبًا ،أو تكون ِه َ
لكونه ال يزال ُمراهقًا أو شابًّا ،ونَ ِس َ
ث َّم بعد ذلك جدًّا أو جدَّة ألحفا ٍد وحفيدات ،ث َّم الموت ،فالب ْعث ،والحساب
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ٌ
والجزاءَّ ،
سيُس َم ُع ويُشا َه ُد
مر
وأن فِعلَه هذا
عصور عديدة ،و َ
ٍ
محفوظ على ِ
رون ال ُمقبِلَ ِة بسبب األجهزةِ والبرامج التي حفظته لَهم ،ونقَلَتْهُ إليهم،
في القُ ِ
ستم ًرا بعد موته أزمنة عديدة.
فيكون قد شيَّنَ تاريخه ،وأ ْبقَى إث َمه ُم ِ
ومن أمثلة المجاهرة أيضًا :تشغيل األغاني بأصوات عالية في السيَّارات،
وفي ُّ
الطرقات ،وعند إشارات ال ُمرور ،وعند مدارس البنات ،وفي
السنما ،وفي
األسواق ،وفي ال ُمنتزهات ،وفي مطاعم الفنادق ،وفي ِ
المالعب ،وفي المسارح ،وفي المقا ِهي ،وغيرها ،فتحصل معصية
حرم هللا ِمن الغناء والموسيقى ،ومعصية
ال َّ
سماع ،ومعصية ال ُمجاهَرة بِما َّ
أذيَّة المؤمنين بسماعها َر ْغم أنُوفِهم ،ومعصية تَجريء الغير على نفس
ال ِفعل.
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وباع َد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين
المشرق والمغرب ،وتاب علينا إنَّه هو التَّواب الرحيم.
المجلس السابع واألربعون  /عن تحريم البناء على القبور ،وتزيينها،
سح بها ،واتخاذها مساجد.
والكتابة عليها ،والتَّم ُّ
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
كثير ِمن الناس اليوم ِجهة قبور الموتى ،والمقبورين
فإن َمن نظر إلى حال ٍ
فيها ،والمقابر ،فسيجد االختالف الكبير ،ويَلحظ ال ُمفارقة الشديدة بينها وبين
صحيحة ،وما كان عليه
سنَّة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص القولية والفعلية ال َّ
ما جاء في ُ
سلف الصالح ،وأئمة المذاهب األربعة المشهورة،
أصحابه ،وباقي ال َّ
وتالمذتهم.
فرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ينهاهم عن البناء على القبور ،ويُر ِسل أصحابه ِليهدموا ما
ني على القبور قبْل اإلسالم ،وأذِنَ لهم في رفعها بالتراب عن األرض
بُ َ
بر حتى يُعلَم أنَّها قبور ،ويُدعى ألهلها ،وال تُهان فتداس باألقدام ،أو
نحو ِش ٍ
يُجلَس عليها ،أو ت ُ ْلقَى فيها القاذورات ،ونَهى عن الزيادة على ذلك.
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صون أبناءهم بالبناء على قبورهم بعد وفاتهم،
وهم يبنون عليها ،بل ويُو ُ
ويتركون لهذا البناء ً
ماال ،فهذا قد بَنَوا على قبره قُبَّة ،وذاك بَنَوا على قبره
متر أو أقل وجعلوا في وسطه قُبَّة ،وآخَر قدد
باالسمنت ُّ
والرخام نحو ٍ
غرفة ُمج َّملة َّ
َع َّمروا على قبره ُ
خارف ،وقد ص َّح عن جابر ــ رضي
بالز ِ
صص ا ْلقبْر ،وأ ْن ي ْقعد
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أ ْن يج َّ
هللا عنه ــ أنَّه قال (( :نهى رسول َّ
عليْه ،وأ ْن يبْنى عليْه )).
ي ــ رضي هللا عنه ــ (( :أالَّ
وص َّح عن أبي ْال َهيَّاجِ أنَّه قال :قال لي عل ٌّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :أ ْن ال تدع قب ًْرا مشْرفًا إالَّ س َّويْته
أبْعثك على ما بعثني عليْه رسول َّ
)).
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ينهاهم عن اتخاذ القبور مساجد ،ببناء المساجد على القبور،
أو جع ِل قبور الموتى في المساجد ،أو جع ِل القبور أماكن للعبادة كالمساجد،
وبيَّن لهم أنَّه ِمن فِعل وهَدي اليهود والنصارى ،ولعن َمن فَعل ذلك.
فخالفوه وبنوا المساجد على القبور ،وقبَروا موتاهم في المساجد ،إ َّما في
مؤخرتها ،أو على جنباتها ،أو في بدرومها،
قِبلتها ،أو في وسطها ،أو في ِ
إن ُهم ماتوا ،وتركوا لهم ً
أو في فنائها ،وأوصوا أبناءهم ِبفعل ذلك لهم ْ
ماال
ل ِفعل ذلك ِبهم ،وجعلوا القبور كالمساجد أماكن للعبادات ِمن صال ٍة ،ودعاءٍ
واستغفار ،وقراء ِة قرآن ،وصدقات،
ِكر هلل،
ٍ
لألنفس واألهل والذُّرية ،وذ ٍ
وغير ذلك ،وقد ص َّح َّ
زاجرا أ َّمتَه عن ذلك:
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال قبْل موته بليا ٍل
ً
(( أال وإ َّن م ْن كان قبْلك ْم كانوا يتَّخذون قبور أ ْنبيائه ْم وصالحيه ْم مساجد
أال فال تتَّخذوا ا ْلقبور مساجد إني أ ْنهاك ْم ع ْن ذلك )).
صالح فمات بن ْوا
الرجل ال َّ
وص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إ َّن أولئك إذا كان فيهم َّ
َّللا
سجدًا ،وص َّوروا فيه ت ْلك ال ُّ
على قبْره م ْ
صور ،أولئك شرار ا ْلخ ْلق ع ْند َّ
ي ْوم ا ْلقيامة )).
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ينهاهم عن الكتابة على قبور الموتى ،سواء كانت قبور
أنبياء ،أو صالحين ،أو آباء ،أو ُزعماء ،أو جنود ،أو غيرهم.

98

وهم قد خالفوه فوضعوا على قبور الموتى ُرخا ًما أو ِحجارة أو ألوا ًحا
سورة ً كالفاتحة ،أو آيا ٍ
ت قرآنية،
كتبوا عليها اسم الميت ،وز َمن وفاته ،أو ُ
أو أدعية ،أو شيئًا ِمن أفعال الميت وصفاته ،أو أنَّه شهي ٌد في معركة كذا،
وقد جاء بسند ص َّححه عديد ِمن العلماء عن جابر ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم أ ْن يبْنى على ا ْلقبْر ،أ ْو ي ْكتب
قال (( :نهى رسول َّ
عليْه )).
وتجميلها ،وصبغها
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ينهى عن تزيين القبور،
بالجص ،وغيره
ِ
ِ
ِمن ال ُم َج ِمالت ،وال ُّمزَ يِنات.
والرقاع ال ُمذ َّهبة ،أو زخرفوها
وهم قد خالفوه فزيَّنوها بال ُّ
ستور واألقمشة ِ
بالرخام متأللئ األلوان ،أو زيَّنوها بالنُّقوش ُمتعدِدة األشكال واأللوان ،أو
ُّ
تنوعة ،أو بالورود ُّ
والزهور ذوات األلوان والروائح
بالخطوط العريضة ال ُم ِ
الطيبة وكأنَّها أماكن أفراحٍ وأعراس ،ال أماكن خوفٍ وره َبةٍ ،وت َذ ُّك ٍر
ِ
لآلخرة ،وما فيها ِمن حساب وجزاء ،وقد ص َّح عن جابر ــ رضي هللا عنه
صص ا ْلقبْر )).
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أ ْن يج َّ
ــ أنَّه قال (( :نهى رسول َّ
سفرا ألجل العبادة إلى غير المساجد
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ينهاهم عن ِ
شد َّ
الر ْحل ً
صى.
الثالثة ،الحرام ،والنَّبوي ،واألق َ
سفرا إلى قبور األولياء ،حتى إنَّه ليجتمع
وهم قد خالفوه فشدُّوا ِرحالهم ً
عند بعض القبور في بعض األوقات والبلدان المئات أو األلوف ،يَتعبَّدون
عندها ،فيدعون ،ويَنذرون ،ويَذبحون ،ويُصلُّون ،ويَعتكفون ،ويتصدقون،
ويستغفرون ،ويُكثِرون الذِكر ،ويَقرؤون القرآن ،وقد ص َّح عن النَّبي صلى
سجد
هللا عليه وسلم أنَّه قال (( :ال تش ُّد الرحال إ َّال إلى ثالثة مساجد :الم ْ
سجد األ ْقصى )).
الرسول صلَّى هللا عليْه وسلَّم ،وم ْ
الحرام ،وم ْ
سجد َّ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ــ رضي هللا عنهم ــ وأئمة اإلسالم بعدهم ِمن أهل
ومنهم :أئمة المذاهب األربعة المشهورة ،وتالمذتهم ،لم
القُرون األولىِ ،
ْ
والخ َرق وتقبيلها باألفواه
يكن ِمن هديهم التَّم ُّ
سح بالقبور باستالمها باأليدي ِ
ْ
إن زاروها ،حتى ولو كانت قبور أفضل الناس وأكثرهم ِعل ًما وصال ًحا.
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سحوا بِها بأيديهم وأبدانهم وثيابهم ،وقبَّلوها
وهم إذا زاروا قبور األولياء تم َّ
بأفواههم ،طلبًا للبركة ،واستشفاء بها ِمن األمراض.
وقد قال الحافظ أبو موسى األصفهاني ــ رحمه هللا ــ :قال الفقهاء
سهَّ ،
فإن ذلك عادة
قبلُه ،وال يَم ُّ
ِ
المتبحرون :وال يَمس ُح القبر ،وال يُ ِ
النصارى.اهـ
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ :وأ َّما التَّمس ُح بالقبر ــ أي قبر كان ــ
ي عنه باتفاق المسلمين ،ولو كان ذلك ِمن
وتقبيلُه ،وتمري ُغ ِ
الخد عليه ،فمن ِه ٌّ
سلف األ َّمة ،وأئمتها.اهـ
قبور األنبياء ،ولم َيفعل هذا أح ٌد ِمن َ
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،والحمد هلل رب العالمين.
المجلس الثامن واألربعون ( / )0عن التَّرغيب في ذكر هللا تعالى ،وشيء
من فضائله.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
س ِرها ً
َّ
أج ًرا،
عمال،
وأكثرها ْ
أجل العبادات ،وأي َ
فإن ذكر هللا تعالى ِمن ِ
ِ
كثيرا ،فقد أ َمركم بذلك فقال سبحانه { :يا أيُّها
فكونوا ِمن الذَّاكرين هللا
ً
الَّذين آمنوا ْ
يرا وسبحوه ب ْكرةً وأص ً
يال }.
اذكروا َّ
َّللا ذ ْك ًرا كث ً
واح َذروا أش َّد ال َح َذر ِمن الغفلَة عن ِذ ْكر هللا سبحانه ،فقد ص َّح عن النَّبي
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :مثل الَّذي ي ْذكر ربَّه والَّذي ال ي ْذكر ربَّه مثل الحي والميت
)).
بل َّ
إن قِلَّةَ ِذ ْك ِر هللا سبحانه ِمن صفات المنافقين ،حيث قال سبحانه عنهم{ :
صالة قاموا
َّللا وهو خادعه ْم وإذا قاموا إلى ال َّ
إ َّن ا ْلمنافقين يخادعون َّ
َّللا إ َّال قل ً
يال }.
كسالى يراءون النَّاس وال ي ْذكرون َّ
سكم ومراكبَكم ب ِذ ْكر ربِكم سبحانه ،فقد
وا ْع ُمروا أوقاتَكم وبيوتَكم ومجال َ
سا وتف َّرقوا م ْنه ل ْم
ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ما م ْن ق ْو ٍم جلسوا مجْ ل ً
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سرةً ي ْوم
َّللا فيه إ َّال كأنَّما تف َّرقوا ع ْن جيفة حم ٍار ،وكان عليْه ْم ح ْ
ي ْذكروا َّ
ا ْلقيامة )).
واعلموا ــ سدَّدكم هللا ــ َّ
أن فضائ َل ِذ ْكر هللا تعالى ومناف َعه للعبد كثيرة جدًا،
صحيحة.
وتكاثرت فيها نُصوص القرآن وال ُّ
سنَّة النَّبوية ال َّ
ُّ
والطمأنينة
والراحة
الفر َح وال ُّ
فمن فضائله :أنَّه َيج ِل ُ
رور َّ
ب ِلقل ِ
س َ
اكر َ
ب الذَّ ِ
مقر ًرا ذلك { :الَّذين آمنوا وت ْطمئ ُّن قلوبه ْم بذ ْكر
واأل ُ ْنس ،حيث قال تعالى ِ
َّللا ت ْطمئ ُّن ا ْلقلوب }.
َّللا أال بذ ْكر َّ
َّ
ور ُ
ث ِذ ْك َر هللا تعالى ِلعبده الذَّاكر له ،إذ قال هللا ــ
ومن فضائله أيضًا :أنَّه يُ ِ
عز شأنه ــ { :ف ْ
َّ
اذكروني أ ْذك ْرك ْم }.
َس ِبه الشيطان ،إذ ص َّح عن ابن عباس ــ
ومن فضائله أيضًا :أنه َي ْخن ُ
سواس
رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال عند قول هللا تعالى { :م ْن شر ا ْلو ْ
س وس،
ا ْلخنَّاس } (( :ال َّ
شيْطان جاث ٌم على ق ْلب ابْن آدم ،فإذا سها وغفل و ْ
َّللا خنس )).
وإذا ذكر َّ
ومن فضائله أيضًا :أنَّه يَثْقُ ُل بِه ِميزان حسنات العبد يوم القيامة ،ويُ َك ِث ُر
أجور الذَّا ِكر ،حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :كلمتان خفيفتان على
َ
َّللا العظيم،
الرحْ من :سبْحان َّ
اللسان ،ثقيلتان في الميزان ،حبيبتان إلى َّ
َّللا وبح ْمده )).
سبْحان َّ
وص َّح عن سع ٍد ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :كنَّا ع ْند رسول هللا صلَّى
هللا عليْه وسلَّم ،فقال« :أي ْعجز أحدك ْم أ ْن ي ْكسب ك َّل ي ْو ٍم أ ْلف حسن ٍة؟
فسأله سائ ٌل م ْن جلسائه :كيْف ي ْكسب أحدنا أ ْلف حسن ٍة؟ قال :يسبح مائة
سبيح ٍة ،في ْكتب له أ ْلف حسن ٍة ،أ ْو يح ُّ
ط ع ْنه أ ْلف خطيئ ٍة )).
ت ْ
ومن فضائله أيضًا :أنَّه َي ُح ُّ
ط الخطايا والذُّنوب ويُ ْذ ِهبُها ولو كثُرت ،حيث
َّللا وبح ْمده في ي ْو ٍم مائة
ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن قال :سبْحان َّ
م َّر ٍة ،ح َّ
طتْ خطاياه وإ ْن كانتْ مثْل زبد البحْ ر )).
ومن فضائله أيضًا :أنَّه َيرف ُع درجةَ العبد يوم القيامة ،فقد ث َبت عن النَّبي
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :أال أنبئك ْم بخيْر أعْمالك ْم وأ ْرضاها ع ْند مليكك ْم ،وأ ْرفعها في
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درجاتك ْم ،وخي ٍْر لك ْم م ْن إعْطاء الذَّهب وا ْلورق ،وم ْن أ ْن ت ْلق ْوا عد َّوك ْم
ضربوا أعْناقه ْم ،وي ْ
فت ْ
َّللا؟ قال:
ضربوا أعْناقك ْم؟ قالوا :وما ذاك يا رسول َّ
ذ ْكر هللا ــ ع َّز وج َّل ــ )).
ومن فضائله أيضًا :أنَّه يَحف ُ
ظ العب َد ِمن ال ُّ
شرور ،ويَدفعُها عنه ،فقد ثبَت
عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن قال صباح كل ي ْو ٍم ومساء كل ليْل ٍة ،ثالثًا
سماء
َّللا الَّذي ال يض ُّر مع ا ْ
ثالثًا :ب ْ
سمه ش ْي ٌء في ا ْأل ْرض وال في ال َّ
سم َّ
سميع ا ْلعليم ،ل ْم يض َّره ش ْي ٌء )).
وهو ال َّ
وص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إذا نزل أحدك ْم م ْنز ًال ف ْليق ْل :أعوذ بكلمات
هللا التَّا َّمات م ْن شر ما خلق ،فإنَّه ال يض ُّره ش ْي ٌء حتَّى ي ْرتحل م ْنه )).
ِكره ،و ُ
كره ،و ُح ْس ِن عبادته ،وجعلنا ِمن الذَّا ِكرين
ش ِ
أعانني هللا وإيَّاكم على ذ ِ
كثيراَّ ،
إن ربِي سمي ٌع مجيب.
له
ً
أمور ينبغي التَّنبه لها ،ومراعاتها،
المجلس التاسع واألربعون ( / )2عن
ٍ
عند إعمال العبد لسانه بذكر هللا سبحانه.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
أمور ثالث ٍة يَنبغي ْ
وتعرفوا ُحكمها ،وتعملوا بِها،
أن تتنبَّهوا لَها،
فث َ َّمة
ٍ
ِ
لربكم سبحانه:
ِكر ُكم ِ
وتُراعوها عند ذ ِ
أن األصل في ذكر العبد لربه ــ ج َّل وعال ــ ْ
األولَّ :
أن ال يرفع صوته
ْ
األمر َّ
به.
و َي ُد ُّل عليه قول هللا سبحانه { :و ْ
اذك ْر ربَّك في ن ْفسك تض ُّرعًا وخيفةً ودون
ا ْلجهْر من ا ْلق ْول با ْلغدو و ْاآلصال وال تك ْن من ا ْلغافلين }.
وما ص َّح عن أبي موسى األشعري ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :كنَّا مع
رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم في غزا ٍة ،فجع ْلنا ال نصْعد شرفًا ،وال ن ْعلو
شرفًا ،وال نهْبط في وا ٍد إ َّال رف ْعنا أصْواتنا بالت َّ ْكبير ،قال :فدنا منَّا رسول
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اربعوا على أ ْنفسك ْم ،فإنَّك ْم
هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم فقال :يا أيُّها النَّاسْ ،
يرا )).
ال تدْعون أص َّم وال غائبًا ،إنَّما تدْعون سميعًا بص ً
العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ عن هذا
وقال الحافظ ابن حج ٍر
ُّ
الحديث :قال َّ
ي :فيه كراهية رفعِ الصوت بالدعاء والذِكر ،و ِبه قال
الطبَر ُّ
سلف ِمن الصحابة ،والتابعين.اهـ
عا َّمة ال َّ
عدم رفعِ العب ِد صوتَه بالذِكر ذهب األئمة األربعة :أبو حنيفة ،ومالك،
وإلى ِ
والشافعي ،وأحمد بن حنبل.
عبَاد ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :كان أصْحاب رسول هللا
وص َّح عن قيس بن ُ
ص ْوت ع ْند الذ ْكر )).
صلَّى هللا عليْه وسلَّم ي ْكرهون ر ْفع ال َّ
سنَّة النَّبوية الثابتة ْ
بأن
ويُستَثنَى ِمن هذا األصل المواضع التي ور َدت ال ُّ
يُج َهر فيها ببعض األذكار ،فال ُمستَحبُّ حينها ْ
أن َيج َهر الذَّا ِكر ،وهي
مواضع قليلة ومعروفة.
األمر الثاني :قول األذكار جماعيًّا بصو ٍ
ت واح ٍد مرتفعٍ مسموعٍ يُوافق
ْ
الشرع ِمن البِدع ال ُمح َدثة في الدين،
الناس فيه بعضهم بع ً
ضا يُعتبَر في ِ
سلف الصالح.
والبِدع
سنَّة النبوية المشتهرة ،واتفاق ال َّ
بنص ال ُّ
َّ
محرمة ِ
ومن أمثلة ذلك عند الناس اليوم:
ً
أوال ــ النُّطق باألذكار التي تُقال بعد السالم من صالة الفريضة جماعيًّا.
وثانيًا ــ ْ
أن يَجلس الناس في مسج ٍد أو بيت أو زاوية فيذكرون هللا ذِك ًرا
جماعيًّا.
صفا
وثالثًا ــ ِذ ْكر هللا في الطواف حول الكعبة أو حين ال َّ
سعي ِ بين ال َّ
والمروة أو في صعيد عرفة أو موقف ُمزدلفة أو عند الج َمرات جماعيًّا.
ورابعًا ــ تكبير الناس في يو َمي ِ عيد الفطر وعيد األضحى وأيَّام التشريق
تكبيرا جماعيًّا.
ً
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سماع ذِكره في ُخطبة الجمعة
وخام ً
سا ــ الصالة على النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص جماعيَّا عند َ
والعيد واالستسقاء أو عند ذِكره في موعظةٍ ،وما شابه ذلك.
و َمن بَحث عن ِذ ْكر هللا تعالى جماعيًّا بصوت ُمتوافق و ُمرت ِفع في مثل هذه
المواضع واألحوال المذكورة ،وغيرهاْ ،
فلن يَجد َّ
أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم كان يَ ْذكر هللا مع أصحابه بهذه الطريقةْ ،
ولن يج َدها عن
سلف
الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ مع بعض ،وال عن التابعين ،وباقي َ
األ َّمة الصالح ،وال عن األئمة األربعة :أبي حنيفة ،ومالك ،والشافعي،
وأحمد ،وتالمذتهم.
يج ُد هذا ال ِفعل ،وهذه الطريقة عن أقبَح الناس عقيدة ومذهبًا ،أال و ُه ُم
س ِ
بل َ
الرافضة ،و ُ
غالة الصوفية ،فهم َمن بدأها ،وجاء بها إلى المسلمين،
ِ
الشيعة َّ
ونشرها في بلدانهم ،ومساجدهم ،ومجالسهم.
َ
صوفية وأتبا ِعهم في الذِكر الجماعي ْ
أن زادوا معه
صل الحال بغُالة ال ُّ
بل و َ
َّ
والطبل ،ويَفعلونه حتى
َّرب ببعض آالت المعازف كالدُّف
َّ
الرقص ،والض َ
عوا
في بيوت هللا المساجد ،وفي يوم عرفة ،بصعيد عرفة في الحج ،فلم يُرا ُ
الرب سبحانه وعبادته،
ُحر َمة المساجد والمشا ِعر ،وال ُحر َمة ِذ ْكر َّ
حر َمة بإجماع أهل العلم ،ال ِخالف
واستعملوا آالت المعازف ،التي هي ُم َّ
حر َمة.
بينهم في ذلك ،وتعبَّدوا هللا بطريقة ُم ْح َدث َ ٍة ُم ْبت َ َد َعة ُم َّ
صحيحة الواردة عن النَّبي
األمر الثالث :الحرص الشديد على األذكار ال َّ
ملسو هيلع هللا ىلص ،فتُحفظ ،ويُ ْذكر هللا تعالى بها ،وما قُيِد ِمنها بزمان أو مكان أو َعدد
ورد ،وما أ ُ ْ
كل حال ،وفي أي ِ وقت ،إال
ط ِلق فيُذكر هللا بِه على ِ
فيُقال كما َ
الرجل المرأته ،فأذكار
حا َل قضاء الحاجة ِمن بول وغائط ،وحا َل ُمواقَعة َّ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألفاظها جامعة ،ومعانيها شاملة ،وهي معصومة عن الخطأ،
سهلة الحفظ والنُّطق ،ومعلو ٌم فضلها في
ألنَّها جاءت ِمن عند هللا تعالى ،و َ
كبير
ومعروف
نفسها ،وعلى غيرها ،وأنَّها أفض ُل الذِكر وأعظ ُمه وأجملُه،
ُ
ٌ
أج ِرها وثوابها.
ِ
أن تَج َد بعض الناس قد أهملوا حف َ
كثيرا ْ
َّ
ظ أذكار النَّبي
سف له ً
وإن ِم َّما يُؤ َ
وأذكار كتبها بعض
ف ِذ ْكرهم لربِهم بها ،واعتاضوا عنها بأورا ٍد
ملسو هيلع هللا ىلص ،و َ
ٍ
ضعُ َ
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ستبْدلون الَّذي هو أدْنى بالَّذي هو
الناس ،وقد قال هللا سبحانه ُمن ِك ًرا { :أت ْ
خي ٌْر }.
وهؤالء قد ا ْستَب َدلوا الذِكر وال ِورد النَّبوي الذي جاء ِمن عند هللا تعالى
ب مخلوقين ،بل َّ
إن بعضهم يَعتاض عن األذكار واألوراد
بأورا ِد وأحزا ِ
شيوخِ ُ
ب ُ
المتصوفة ،و ُ
لكل واح ٍد ِمنهم
غالة
النَّبوية بأورا ِد وأحزا ِ
طرقِها ،إذ ِ
ِ
حزب و ِور ٌد قد كتَبه ،وهو يَعُ ُّج باأللفاظ
أو ِمن أتباعه المشهورين
ٌ
المحرمة ،واألمور ال ُمخالفة للعقيدة ،والبِدع ال ُمنكرة ،بل قد يكون فيها ما
َّ
هو ِشرك باهلل.
هذا وأسأل هللا تعالى ْ
واتباعه ،ومعرفة الباطل
وفقنا لمعرفة
الحق ِ
أن يُ ِ
ِ
واجتنابهْ ،
وأن يُكرمنا باإلعانة على ذِكره ،و ُ
شكره ،و ُح ْسن عبادته ،إنَّه
سمي ُع الدعاء.
وشيء من فضائلها،
المجلس الخمسون  /عن الصالة على النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص،
ٍ
وأحكامها ،واألخطاء فيها.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
وأج ُرها عند
فإن الصالة َ على النَّبي الكريم دمحم بن عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص عبادة ٌ جليلةْ ،
ي
هللا كبير ،وفضلُها عظيمِ ،ل َما ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن صلَّى عل َّ
واحدةً صلَّى هللا عليْه عش ًْرا )).
السيما عند ذِكره ملسو هيلع هللا ىلص ،فقد ث َبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال:
فال تبخلوا ِبها على أنفسكم
ِ
(( َّ
ي )).
إن ا ْلبخيل م ْن ذك ْرت ع ْنده ول ْم يصل عل َّ
ي )).
وثبَت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :رغم أ ْنف رج ٍل ذك ْرت ع ْنده فل ْم يصل عل َّ
َّ
وإن الصالة على النَّبي دمحم بن عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص تشْرع وتتأكَّد في مواطن
ت عدَّة ،منها:
وأوقا ٍ
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أو ًال ــ في يوم الجمعةِ ،ل َما ثبَت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن أ ْفضل أيَّامك ْم
َّ
صالة فيه )).
ي من ال َّ
ي ْوم ا ْلجمعة ،فأ ْكثروا عل َّ
أذكارهِ ،ل َما ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إذا
وثانيًا ــ بعد األذان مع
ِ
ي
ي ،فإنَّه م ْن صلَّى عل َّ
سم ْعتم ا ْلمؤذن ،فقولوا مثْل ما يقول ث َّم صلُّوا عل َّ
صالةً صلَّى هللا عليْه بها عش ًْرا ،ث َّم سلوا هللا لي ا ْلوسيلة ،فإنَّها م ْنزلةٌ في
ا ْلجنَّة ،ال ت ْنبغي إ َّال لع ْب ٍد م ْن عباد هللا ،وأ ْرجو أ ْن أكون أنا هو ،فم ْن سأل
لي ا ْلوسيلة حلَّتْ له الشَّفاعة )).
وثالثًا ــ في قُنوت رمضان ،في ركعة الوتر األخيرة ،لثبوت ذلك عن
الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ في صالة التراويح ز َمن عمر بن الخطاب ــ
رضي هللا عنه ــ.
عبي ٍد ــ رضي هللا عنه
ضالةَ بنَ ُ
ورابعًا ــ في عموم األدعيةِ ،ل َما ثبَت عن فَ َ
َّللا عليْه وسلَّم رج ًال يدْعو في
َّللا صلَّى َّ
ــ أنَّه قال (( :سمع رسول َّ
َّللا عليْه وسلَّم ،فقال
َّللا ،ول ْم يصل على النَّبي صلَّى َّ
صالته ،ل ْم يحْ مد َّ
َّللا عليْه وسلَّم« :عجل هذا» ث َّم دعاه فقال له« :إذا صلَّى
النَّبي صلَّى َّ
َّللا عليْه
َّللا والثَّناء عليْه ،ث َّم ليصل على النَّبي صلَّى َّ
أحدك ْم ف ْليبْدأْ بتحْ ميد َّ
وسلَّم ،ث َّم ليدع ب ْعد بما شاء» )).
وقال الفقيه الشافعي النَّووي ــ رحمه هللا ــ :أجمع العلماء على استحباب
ابتداء الدعاء بالحمد هلل تعالى ،والثناء عليه ،ث َّم الصالة على رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص.اهـ
ومن األخطاء التي تحصل من بعض النَّاس مع الصالة على النَّبي دمحم بن
عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
أو ًال :زيادة لفظ سيدنا في الصالة اإلبراهيمية التي تقال في التشهد األخير
َّ
من الصالة.
وزيادتُها لم ت َ ِرد عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وال عن أصحابه ،وال َمن بع َدهم ،وال عن
ي الشافعي ــ
األئمة األربعة ،وتالمذتهم ،بل َذكر الحافظ ابن َح َج ٍر العسقالن ُّ
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رحمه هللا ــَّ :
أن فقهاء المسلمين األوائل قاطبة لم يَقع في كالم أحدهم زيادة
لفظ سيِدنا مع الصالة اإلبراهيمية عند التشهد األخير ِمن الصالة.
ض إذا نسي شيئ ًا" :صل على النَّبي صلى هللا
وثانيًا :قول بعض الناس لبع ٍ
عليه وسلم" ،أو قوله هو لنفسه إذا نسي ليتذكَّر" :اللهم صل على دمحم".
النسيان ال يُنا ِسبه إال
وهذا القول غير ُمناسب في هذا الموضع ،ألنَ َمقام ِ
االستعانة باهلل على التذ ِكير ،و ِذ ْك ُره سبحانه وح َده ال ِذ ْكر مخلوق ولو َع ُ
ظم
وجل ،فاهلل هو ال ُم َذ ِكر ،وهو ال ُم ِعين ،وهو َمن نَحتا ُجه ْ
ذك َرنا إذا نسينا ،
أن يُ ِ
النسيان فقال تعالى في سورة
ولهذا أ َمر هللا سبحانه ِبذ ْكره وح َده عند ِ
الكهف ِآم ًرا لَنَا ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص { :و ْ
اذك ْر ربَّك إذا نسيت }.
وثالثًا :الجهْر بالصالة على النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص في أثناء الخطبة إذا ذكر الخطيب
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
والعلماء لهم في صالة ال ُمستمع للخطبة على النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قوالن :فمنهم من
صلي عليه ولكن ِس ًّرا في نفسه ،ومنهم من قال :إنَّه يَسكت.
قال :إنَّه يُ ِ
سلف الماضين وال أئمة المذاهب األربعة:
ولم يَقُل أح ٌد ِمن أهل العلم ِمن ال َّ
إنَّه يُج َهر بالصالة على النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص.
رتفع.
ورابعًا :الصالة على النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص جماعيَّا بصوت م
ٍ
توافق م ٍ
عرف هذه الطريقة ال عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وال عن أصحابة ،وال عن
وال ت ُ َ
سلف األ َّمة الصالح ،وال عن األئ َّمة األربعة ،وتالمذتهم،
التابعين ،وباقي َ
الرافضة ،و ُ
صوفية ،ف ُهم َمن َبدأها ،وجاء بها
وهي ِمن صنيع ِ
غالة ال ُّ
الشيعة َّ
إلى الناس ،ونشرها في بلدانهم ،ومساجدهم ،ومجالسهم.
جرير ال َّ
طبري ــ رحمه هللا ــ :كراهية رفع الصوت
بل قال اإلمام ابن
ٍ
سلف الصالح ِمن الصحابة والتابعين.اهـ
بالدعاء والذِكر ،بِه قال عا َّمة ال َّ
سا :زيادة المؤذن الصالة على النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص مع جمل األذان واإلقامة،
وخام ً
أوعند صعود الخطيب المنبر يوم االجمعة.
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صيَغ األذان
وقد تكاثرت األحاديث واآلثار عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وأصحابه في ِ
واإلقامة ،وفي ال ُخطب ،وليس فيها الصالة على النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص في هذه
سلف الصالح ،وال أئ َّمة المذاهب األربعة،
المواضع ،وال قال بها أح ٌد ِمن ال َّ
ور َدت
وال أئ َّمة الفقه والحديث في أزمنتهم ،وال في زمن َمن بعدهم ،وال َ
صوفية في
في كتبهم ،وإنَّما أحدثها وابتدعها ِ
الشيعة الروافض وغالة ال ُّ
وخير ال َهدي هَديه
سيدنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،
القُرون
ِ
المتأخرة ،وخالفوا بها ُ
ُ
سنَّة ِ
صحيح ،حيث كان يقول إذا
بنص حديثه ملسو هيلع هللا ىلص ال َّ
ملسو هيلع هللا ىلص ،وك ُّل بدعة ضاللةِ ،
خطب بالناس (( :أ َّما ب ْعد :فإ َّن خيْر ا ْلحديث كتاب هللا ،وخيْر ا ْلهدي هدي
مح َّمدٍ ،وش َّر ْاألمور محْ دثاتها ،وك َّل بدْع ٍة ضاللةٌ )).
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ :واتَّفق المسلمون على َّ
أن الصالة
سرا أفضل ،بل ال َج ْهر ورفع الصوت بالصالة
على النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص والدَّعاء كلَّه ً
رضي قُدَّام الخطيب في ال ُجمعة مكروه أو
بِدعة ،ورفع الصوت بذلك أو بالت َّ ِ
محرم باالتفاق.اهـ
َّ
بارك هللا لي ولكم فيما سمعتم ِمن النُّصح والتذكير ،وصلَّى هللا وسلَّم
وبارك على عبده ورسوله دمحم.
َ
المجلس الحادي والخمسون  /عن االعتناء بصالح القلب ،وتطهيره من
أمراض الغل ،والحقد ،والحسد.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
وأشرف األعمال :االعتنا َء بما يُص ِلح القلوب ،ويُ ِنقي
فإن ِمن أعظم القُ َرب،
ِ
طهر القلب عن كل ُخلق
صحح المقاصد ،ويُ ِ
البواطن ،ويُ ِ
جمل السرائر ،ويُ ِ
صدر مع المؤمنين.
رديء ،ويُ ِ
حليه بسالمة ال َّ
فبصالح القلب تستقيم طاعات الجوارح القولية والفعلية على ِو ْفق القرآن
سدِ ،ل َما ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :أال وإ َّن في
وال ُّ
سنَّة وتُقبَل ،وبفساده تَف ُ
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الجسد م ْ
ضغةً إذا صلحتْ صلح الجسد كلُّه ،وإذا فسدتْ فسد الجسد كلُّه،
أال وهي الق ْلب )).
نظر هللا ِمن عبده ،إذ صح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال(( :
والقلب مع العمل َم َح ُّل ِ
إ َّن هللا ال ي ْنظر إلى صورك ْم وأ ْموالك ْم ولك ْن ي ْنظر إلى قلوبك ْم وأعْمالك ْم )).
صل ما في الصدور،
ويوم ال َبعث والجزاء ،يوم يُبعثَر ما في القبور ،ويُح َّ
فالقلب الذي ز َّكاه صاحبه حتى أصبح سلي ًما ،هو النافع حينها ،لقول هللا
ب سل ٍيم }.
سبحانه { :ي ْوم ال ي ْنفع ما ٌل وال بنون إ َّال م ْن أتى َّ
َّللا بق ْل ٍ
ف قلوبنا
صحيح (( :الله َّم مصرف ا ْلقلوب صر ْ
وكان ِمن دعاء النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ال َّ
ب ال ي ْخشع )) (( وا ْهد ق ْلبي،
على طاعتك )) (( اللَّه َّم إني أعوذ بك م ْن ق ْل ٍ
سل ْل سخيمة ق ْلبي )).
وسد ْد لساني ،وا ْ
الحقد وال ِغل،
فاحرصوا ــ سدَّدكم هللا ــ شديدًا على تَنقية قلو ِبكم ِمن ِ
وجاهدوا أنفسكم على إزالة الضَّغائِن وال َّ
سد
شحناء ،وأبعدوا عن أنفسكم الح َ
األوزار
ورث
وأخرجوه ،فهي
ٌ
أمراض تُض ِعف إيمانَ القلب ِ
َ
وص َّحتَه ،وت ُ ِ
الضيق
ف األعصاب ،وتَج ِل ُ
وال ُهموم ،وت َ ُج ُّر إلى ذُنو ٍ
ب ِمن الكبائِر ،وتُت ِل ُ
ب ِ
ضب ،وقد صح أنَّه قِيل لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص(( :
وال َك َدر واأل َ َرق ،وتزي ُد في الغ َ
ي النَّاس أ ْفضل؟ فقال« :ك ُّل م ْخموم ا ْلق ْلب ،صدوق اللسان» ،قالوا:
أ ُّ
ي ،ال إثْم
ي النَّق ُّ
صدوق اللسان ،ن ْعرفه ،فما م ْخموم ا ْلق ْلب؟ قال« :هو التَّق ُّ
فيه ،وال ب ْغي ،وال غ َّل ،وال حسد» )).
أر َوح للمرء ،وال ْ
أقر ِلعينهِ ،من ْ
سليم
وإنَّه ال ْ
أط َر َد ِلهمومه ،وال َّ
أن يعيش َ
القلب ،قد فارقته أثقا ُل الضَّغينة ،وزالت عنه نِ ُ
س ُّم
يران األحقاد ،وابتعد عنه ُ
س ِد و ُ
ف لألعصاب ،وال أشغَ َل
الح َ
بأمر َ
ش ُر ِره ،وليس َ
ض للقلب ،وال أتلَ َ
ئ القلب ِحقدًا ،و َيكت َ َّ
للذهن ،وال أوج َع للنفس ِمن ْ
صدر ُكر ًها،
ظ ال َّ
أن َيمتل َ
فرة ً وشَحناء.
و َينت ِف َخ صاحبه نُ َ
وقد ثبَت إلى زيد بن أسلَم ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :دخل على ابن أبي
يض ،وكان وجْ هه يتهلَّل ،فقيل له :ما لوجْ هك يتهلَّل؟ فقال:
دجانة وهو مر ٌ

119

ما م ْن عملي ش ْي ٌء أ ْوثق ع ْندي من اثْنتيْن :أ َّما إحْ داهما فك ْنت ال أتكلَّم
سلمين سلي ًما )).
فيما ال ي ْعنيني ،وأ َّما ْاأل ْخرى فكان ق ْلبي ل ْلم ْ
َّ
وأبر ِكه عليهم
وإن ِمن صالح أعمال أهل اإليمان ِمن المتأخرين وأفض ِله
َ
سالمةَ قلوبهم ِل َمن سبَقهم ِمن المؤمنين ،مع دعائهم ربهم ْ
أن ال يَجعل في
قلوبهم ِغ ًّال لَهم ،حيث قال سبحانه { :والَّذين جاءوا م ْن ب ْعده ْم يقولون
ربَّنا ا ْغف ْر لنا وإل ْخواننا الَّذين سبقونا ب ْاإليمان وال تجْ ع ْل في قلوبنا غ ًّال
وف رحي ٌم }.
للَّذين آمنوا ربَّنا إنَّك رء ٌ
ومن أطيب نَعيم أهل الجنَّة ْ
والحقد ،فقال
صدور أهلها ال ِغ َّل ِ
ِ
أن نَزع هللا ِمن ُ
سبحانه ُممتنًا { :ونزعْنا ما في صدوره ْم م ْن غ ٍل إ ْخوانًا على سر ٍر
متقابلين }.
هذا وأسأل هللا ْ
سد ،ويُ ِزيل عنها
طهر قلوبنا ِمن ال ِغل ِ
والحقد والح َ
أن يُ ِ
ضة والشحناء مع المؤمنين ،إنَّه سميع مجيب.
البُغ َ
ف
المجلس الثاني والخمسون  /عن االغترار بالدنيا وما فيها من ز ْخر ٍ
ت وتنعُّم.
وملذا ٍ
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،فيا أهل اإلسالم ــ سدَّدكم هللا ــ:
َّ
ستخلُدونَ فيها ،وتتنعَّمونَ بطيباتها أبدًا ،ليست في هذه
فإن جنَّت َ ُكم التي َ
ضا عليها شديدًا،
فعالم تتنافسون فيها
الدنيا،
ضكم بع ً
سد بع ُ
كثيرا ،و َيح ُ
ً
َ
موم بسببها ً
ليال
و َيكي ُد بع ُ
رارا ،وت َ ِ
ضكم لآلخ َِر ِمنكم ألجلها ِم ً
حملون ال ُه َ
ونهارا ،وتَخافونَ على األهل والعيال بفق ِد َب ْسطتِها وت َنَعُّ ِمها دو ًما ،بل هي
ً
قوم آخ َِرين ،إنَّها جنَّةُ الكافر التي فيها سعادته
غيركم ،ومتاعُ ولذَّة ُ ٍ
َجنَّةُ ِ
اآلخرة ِمن عذاب ،و ِسجنُكم بالنِسبة ِل َما
س ْيلقاه في ِ
ولذًّتُه و ُمتعتُه بالنِسبة ِل َما َ
والرضوان ،إذ
ستكونونَ فيه ِمن ن ٍ
َعيم عند هللا ِ
دار الكرامة ِ
ربكم في الجنَّة ِ
ص َّح عن نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ال ُّد ْنيا سجْ ن ا ْلم ْؤمن ،وجنَّة ا ْلكافر )).
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ؤس شدي ٍد في هذه الدار ،و َح َّل بأه ِل الكفر ِمن نَعيم
وما َح َّل بِ ُكم ِمن بُ ٍ
س ٍة واحدة في الجنَّة أو النار ،حيث
َع ٍ
سونَه ب ُم َّ
جرد غَم َ
ريض فست َ ْنسونَه ويَن َ
ص َّح عن نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ي ْؤتى بأ ْنعم أ ْهل ال ُّد ْنيا م ْن أ ْهل النَّار ي ْوم
ا ْلقيامة فيصْبغ في النَّار صبْغةً ،ث َّم يقال :يا ابْن آدم ه ْل رأيْت خي ًْرا ق ُّ
ط؟
ه ْل م َّر بك نعي ٌم ق ُّ
سا في
ط؟ فيقول :ال ،وهللا يا رب ،وي ْؤتى بأشد النَّاس ب ْؤ ً
ال ُّد ْنيا م ْن أ ْهل ا ْلجنَّة فيصْبغ صبْغةً في ا ْلجنَّة ،فيقال له :يا ابْن آدم ه ْل
ط؟ ه ْل م َّر بك ش َّدةٌ ق ُّ
سا ق ُّ
ط؟ فيقول :ال ،وهللا يا رب ما م َّر بي
رأيْت ب ْؤ ً
ط ،وال رأيْت ش َّدةً ق ُّ
س ق ُّ
ط )).
ب ْؤ ٌ
وزاج ًرا و ُم َذ ِك ًرا { :يا أيُّها النَّاس اتَّقوا ربَّك ْم
ولهذا قال ربُّكم ِآم ًرا لكم
ِ
و ْ
اخش ْوا ي ْو ًما ال يجْ زي وال ٌد ع ْن ولده وال م ْولو ٌد هو ج ٍاز ع ْن والده ش ْيئ ًا
اّلِل ا ْلغرور }.
َّللا ح ٌّ
ق فال تغ َّرنَّكم ا ْلحياة ال ُّد ْنيا وال يغ َّرنَّك ْم ب َّ
إ َّن وعْد َّ
آخ َرتِكم
األكبر
فاتقوا هللا ربَّكم واجعلوا َه َّمكم
والمستم َّر والوحي َد َه َّم ِ
ِ
َ
ُ
بحيث ال يأخذ قلو َبكم ،وال يُض ِعف عملَكم
ومعادِكم ،و ُخذوا نصيبًا ِمن الدنيا
آلخ َرتِكم ،وتكونون بسببه عبيدًا ِللدرهم والدينار والدنيا ،بل اجعلوه عونًا
ِ
َّ
وعز ــ ِآم ًرا { :وابْتغ فيما
اآلخرة ،فقد قال بارئُكم ــ ج َّل
ِلعمران الدَّار ِ
َّللا
َّللا الدَّار ْاآلخرة وال ت ْنس نصيبك من ال ُّد ْنيا وأحْ س ْن كما أحْ سن َّ
آتاك َّ
إليْك }.
َّللا ما
وث َبت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن جعل ا ْلهموم ه ًّما واحدًا كفاه َّ
َّللا في أي
ه َّمه م ْن أ ْمر ال ُّد ْنيا و ْاآلخرة ،وم ْن تشاعبتْ به ا ْلهموم ل ْم يبال َّ
أ ْودية ال ُّد ْنيا هلك )).
وأه ُل الدنيا ِمن أظهر صفاتِهم أنَّهم إذا أ ُ ْع ُ
ضواْ ،
وإن لم يُعطوا
طوا ِمنها َر ُ
َّ
وتقطعت قلوبُهم ،حيث ص َّح َّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :تعس
س ِخطوا وت َ ِعسوا
َ
عبْد الدينار ،وعبْد الد ْرهم ،وعبْد ا ْلخميصة ،إ ْن أعْطي رضي ،وإ ْن ل ْم ي ْعط
سخط ،تعس وا ْنتكس ،وإذا شيك فال ا ْنتقش )).
وإن كان ِب ُكم ِمن خوفٍ فال تخافوا الفقرْ ،
ْ
وإن كنتم في قلَق فال تقلقوا ِمن
س َ
الفقر ،بل خافُوا واخشوا ِمن الدنيا ْ
سعُوا فيها،
ط عليكم ،وتتو َّ
أن تُب َ
وتتنافسوا عليها ،فتلتَهوا بِها وتَهلَكوا بسببها ،فقد ص َّح عن نبيِكم صلى هللا
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الرحيم بِ ُكم أنَّه قال خائفًا عليكم (( :فأبْشروا وأملوا ما يس ُّرك ْم،
عليه وسلم
ٍ
َّللا ال ا ْلف ْقر أ ْخشى عليْك ْم ،ولك ْن أخشى عليْك ْم أ ْن تبْسط عليْك ْم ال ُّد ْنيا كما
فو َّ
بسطتْ على م ْن كان قبْلك ْم ،فتنافسوها كما تنافسوها ،وتهْلكك ْم كما
أ ْهلكتْه ْم )).
هذا وأسأل هللا تعالى ْ
همنا ،وال َمبلَغ علمنا،
أن يرح َمنا فال تكون الدنيا أكبر ِ
ْ
آخرتنا ،إنَّه سميع الدعاء.
وأن ال ننشغل بِها عن ِ
َّللا ال يغير ما بق ْو ٍم
المجلس الثالث والخمسون  /عن قول هللا تعالى { :إ َّن َّ
حتَّى يغيروا ما بأ ْنفسه ْم }.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
س ُن وتَعلو كما كانت ِمن قبْل في ز َمن
فإن دنيا أه ِل اإلسالم ال تستقي ُم وتتح َّ
كبير ِمن
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ،ب ُم َّ
جرد تَغَي ُِّر حاكم أو حكومة ،أو اكتشاف َك ٍم ٍ
غاز أو َم ْعد ٍِن ،أو ُخطط ٍاقتصادي ٍة عالي ِة الدِراس ِة والتنفيذ ،بل
بترو ٍل أو ٍ
الصغير والكبير ،والذَّكر واألنثى،
تتغي َُّر فتستقيم وتصلُح حتى يَسعَد بها
ُ
وتر ِك
باستقامة الناس على دين هللا وشرعه،
ولزوم التوحيد وال ُّ
سنةْ ،
ِ
الفرائض
ت والبدع ،واإلقالعِ عن الذنوب والخطايا ،وإقام ِة
الشركيا ِ
ِ
حر ْ
مات والمنكرات ،والتوب ِة النَّصوحِ إلى هللا تعالى.
والواجباتْ ،
وتر ِك ال ُم َّ
ونصوص كتابه القرآن ،وو ْع ٌد
مقر ٌر في دين هللا تعالى،
وهذا أص ٌل عظي ٌم َّ
ِ
ب سبحانه ،وو ْعدُه ٌّ
ف البَتَّه ،حيث قال
الر ُ
و َع َد بِه َّ
وصدق ،ال يَتخلَّ ُ
حق ِ
َّللا ال يغير ما بق ْو ٍم حتَّى يغيروا ما بأ ْنفسه ْم }.
سبحانه { :إ َّن َّ
وقال ــ َّ
صالحات
َّللا الَّذين آمنوا م ْنك ْم وعملوا ال َّ
عز وج َّل ــ { :وعد َّ
ست ْخلف الَّذين م ْن قبْله ْم وليمكن َّن له ْم دينهم
ست ْخلفنَّه ْم في ْاأل ْرض كما ا ْ
لي ْ
ارتضى له ْم وليبدلنَّه ْم م ْن ب ْعد خ ْوفه ْم أ ْمنًا ي ْعبدونني ال يشْركون بي
الَّذي ْ
ش ْيئ ًا }.
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ستقاموا على ال َّ
سقيْناه ْم ما ًء
وقال ــ تبارك اسمه ــ { :وأ ْن لو ا ْ
طريقة أل ْ
غدقًا }.
سنة ،والمعصيةَ
فغيروا ــ سدَّدكم هللا ــ
َ
الشرك بالتوحيد ،والبدعةَ بال ُّ
ِ
والتسويف بالتوبة ،والفُرقةَ والت َّ ُّ
ب
ت بالخيرات،
بالطاعة ،وال ُمنكرا ِ
حز َ
َ
والتآخي،
س َد وال ِغ َل والحق َد بالمحبَّة
باألُلفَة واالجتماع،
ِ
والظلم بالعدل ،والح َ
َ
ق والمظالم إلى أهلها ،والمعصيةَ للوالةِ
غي والعُدوانَ َ
بر ِد الحقو ِ
والبَ َ
بالطاعة في غير معصي ِة هللا ،يُغيِ ُر هللا أحوالَكم إلى ما يُرضيه ،وتَسعدونَ
في دنياكمْ ،
ي ،ولجأتُم إلى غيره ِمن ُحلول،
فإن أبَيتُم هذا العال َج َّ
الربان َّ
و َج َرفتْ ُكم أقوا ٌم عنه إلى ُ
سيطول ما تتألمونَ ِمنه ،وستنتقلون
ق أ ُ ْخرى ف َ
طر ٍ
يء إلى أسوأ ،وسيكون والتُكم ِمن ِجنسكم ،حيث قال هللا سبحانه{ :
س ٍ
ِمن َ
وكذلك نولي ب ْعض ال َّ
ظالمين ب ْعضًا بما كانوا ي ْكسبون }.
ومن ذلك َّ
أن العباد
عدي ــ رحمه هللا ــ عند هذه اآليةِ :
وقد قال اإلمام الس ُّ
ى هللاُ عليهم ظلمة،
إذا كث ُ َر ظل ُمهم ،وفسادُهم ،وم ْنعُهم الحقوقَ الواجبة ،ولَّ َ
أضعاف ما منَعوا
والجور
يَسومونَهم سو َء العذاب ،ويأخذونَ ِمنهم بالظلم
ِ
َ
ق ِعباده ،كما َّ
صلحوا واستقاموا ،أصل َح
أن ال ِعباد إذا َ
ِمن حقوق هللا ،وحقو ِ
ظلم واعتساف.اهـ
هللا ُرعاتَهم ،وجعلَهم أئمةَ عد ٍل وإنصاف ،ال ُوالة َ ٍ
واعلموا َّ
والفواحش والمنكرات ،والقبائ َح والرذائل،
الذنوب واآلثام،
أن
َ
َ
لتؤثر في
والجرائم وال َمخازي،
ي وال ِفسقَ والفُجورِ ،
َ
َ
والظلم والعُدوان ،والبَ ْغ َ
وتؤثر في قلوب أهلها.
وتؤثر في رخائها واقتصادها،
ْأمن البالد،
ِ
ِ
صة ،الفردي ِة أو
صيب
وإ َّن ما يُ
ُ
الناس ِمن المصائب العا َّم ِة أو الخا َّ
َ
سببُه حيث فعلوا
سببُه ،و ُهم أهلُه ،هُم َ
سبت أيديهمُ ،هم َ
الجماعية ،فإنَّه بما ك َ
ستحقين له ،وقد أبَان
وجبُه ،ــ وهي المعاصي ــ و ُهم أهلُه حيث كانوا ُم
ِ
ما يُ ِ
ذلك وكشَفه لنا ربُّنا سبحانه فقال { :ظهر ا ْلفساد في ا ْلبر وا ْلبحْ ر بما كسبتْ
أيْدي النَّاس ليذيقه ْم ب ْعض الَّذي عملوا لعلَّه ْم ي ْرجعون }.
وقال ــ ج َّل وعال ــ { :وما أصابك ْم م ْن مصيب ٍة فبما كسبتْ أيْديك ْم وي ْعفو
ير }.
ع ْن كث ٍ
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ومن عقوبات الذنوب :أنًّها
وقال اإلمام ابن قيم الجوزية ــ رحمه هللا ــِ :
زالت عن العبد نِعمةٌ إال بذ ْنب ،وال َحلَّ ْ
ْ
ت بِه
قم ،فما
عم ،وت ُ ِح ُّل النِ َ
تُزي ُل النِ َ
ي ُ
ب ــ رضي هللا عنه ــ (( :ما نز ْل
بن أبي طال ٍ
نِقمةٌ إال بذ ْنب ،كما قال عل ُّ
ب ،وال رفع إ َّال بت ْوب ٍة )) ،وقد قال تعالى { :وما أصابك ْم م ْن
بال ٌء إ َّال بذ ْن ٍ
َّللا
ير } ،وقال تعالى { :ذلك بأ َّن َّ
مصيب ٍة فبما كسبتْ أيْديك ْم وي ْعفو ع ْن كث ٍ
ل ْم يك مغي ًرا ن ْعمةً أ ْنعمها على ق ْو ٍم حت َّى يغيروا ما بأ ْنفسه ْم } ،فأخ َبر هللاُ
غي ُر
غي ُر ِنعمتَهُ التي أن َع َم بها على أح ٍد حتى يكونَ هو الذي يُ ِ
تعالى أنَّه ال يُ ِ
غي ُر طاعةَ هللا بمعصي ِته ،و ُ
بكفره،
وأسباب رضاهُ
َ
ما بنف ِسه ،فيُ ِ
ش َ
كرهُ ِ
غ ِي َر عليه ،جزا ًء ِوفَاقَا ،وما ربُّك َّ
س ْخ ِطه ،فإذا َغي ََّر ُ
بظالم للعبيد،
بأسباب ُ
ْ
فإن غي ََّر المعصيةَ بالطاعة غي ََّر هللاُ عليه العقوبةَ بالعافية ،والذُّ َل بال ِع ِز ،وق ْد
أحسنَ القائ ُل:
وب ت ُ ِزي ُل النِعَ ْم
إِ َذا ُك ْن َ
ت فِي نِ ْع َم ٍة فَ ْ
ار َع َها  ...فَإ ِ َّن الذُّنُ َ
َو ُح ْ
ط َها ِب َ
س ِري ُع النِقَ ْم.اهـ
طا َع ِة َر ِ
ب ْال ِع َبا ِد ...فَ َربُّ ْال ِع َبا ِد َ
أكرمنِي هللاُ تعالى وإيَّاكم بتوب ٍة نَصوح صادقة ،ومو ٍ
ت على كلمة التوحيد
ال إله إال هللا ،وخا ِت َم ٍة طيبة ،إنَّه جواد كريم.
المجلس الرابع والخمسون ( / )0عن شيء من فضائل سورة { :ق ْل هو
َّللا أح ٌد }.
َّ
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّللا
َّللا أحدٌَّ ،
فقد قال هللا ــ ج َّل وعال ــ :بسم ميحرلا نمحرلا هللا { ق ْل هو َّ
صمد ،ل ْم يل ْد ول ْم يولدْ ،ول ْم يك ْن له كف ًوا أح ٌد }.
ال َّ
اإلخالصَّ ،
صها لنفسه،
س ِميت هذه السورة ُ بسورة
و ُ
ِ
ألن هللا سبحانه أخل َ
فليس فيها إال الكالم عن هللا تعالى وح َده وأسمائِه وصفاتِه وكما ِله.
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ً
وعامال بما َدلَّت عليه ،ويكون
الشرك َمن قرأها ُمعتقدًا
ص ِمن ِ
وألنَّها ت ُ ِ
خل ُ
صين.
في ِعداد عباد هللا ال ُمخ ِل ِ
صر كلماتها ،إال أنَّها تُع ُّد ِمن أفاضل سور
وهذه السورة على قِ ِلة آياتها ،وقِ َ
ور َد في فضلها ِمن أحاديث نبويَّة ثابتة صحيحة.
القرآن العزيزِ ،لكثرةِ ما َ
صفةُ الرحمن ــ َّ
صفه بالكمال
عز وجل ــ ،أ ُ ْف ِر َدت في و ْ
فمن فضائلها :أنَّها ِ
َّللا
َّللا صلَّى َّ
ال ُمطلَق ،وتنزيه ِه عن النقائص ،حيث ص َّح (( :أ َّن رسول َّ
عليْه وسلَّم بعث رجالً على سريَّ ٍة وكان ي ْقرأ ألصْحابه فى صالته ْم في ْختم
َّللا عليْه وسلَّم
َّللا صلَّى َّ
بـ{ ق ْل هو َّ
َّللا أح ٌد } فل َّما رجعوا ذكر ذلك لرسول َّ
الرحْ من
فقال« :سلوه ألى ش ْى ٍء يصْنع ذلك» ،فسألوه فقال :ألنَّها صفة َّ
َّللا عليْه وسلَّم« :أ ْخبروه أ َّن
فأنا أح ُّ
َّللا صلَّى َّ
ب أ ْن أ ْقرأ بها ،فقال رسول َّ
َّللا يحبُّه» )).
َّ
ومن فضائلها أيضًاَّ :
وجب دخو َل الجنَّةِ ،ل َما ص َّح عن أنس ــ
أن حبَّها يُ ِ
رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :جاء رج ٌل إلى رسول هللا صلَّى هللا عليْه
سورة { :ق ْل هو هللا أح ٌد } ،فقال رسول هللا
ب هذه ال ُّ
وسلَّم فقال :إني أح ُّ
صلَّى هللا عليْه وسلَّم« :حبُّك إيَّاها أدْخلك الجنَّة» )).
ومن فضائلها أيضًاَّ :
األجر
أن قرا َءتها ت َ ْع ِد ُل قراءة َ ثُل ِ
ث القرآن في ْ
والثوابِ ،لما ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال ألصحابه« (( :أي ْعجز أحدك ْم أ ْن
ي ْقرأ في ليْل ٍة ثلث ا ْلق ْرآن؟» قالوا :وكيْف ي ْقرأْ ثلث ا ْلق ْرآن؟ قال {« :ق ْل
هو هللا أح ٌد } ت ْعدل ثلث ا ْلق ْرآن» )).
َّللا أح ٌد } يرددها ،فل َّما
وص َّح (( :أ َّن رج ًال سمع رج ًال ي ْقرأ { :ق ْل هو َّ
الرجل
أصْبح جاء إلى رسول َّ
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم فذكر ذلك له ،وكأ َّن َّ
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم« :والَّذي ن ْفسي بيده إنَّها
يتقالُّها ،فقال رسول َّ
لت ْعدل ثلث الق ْرآن» )).
ومن فضائلها أيضًاَّ :
أن الدعا َء بِها ُمستجاب ،وفيها اس ُم هللا األعظمِ ،ل َما
سألك
ص َّح (( :أ َّن النَّبي صلَّى هللا عليْه وسلَّم سمع رج ًال يقول :اللَّه َّم إني أ ْ
صمد ،الَّذي ل ْم يل ْد ول ْم يولدْ ،ول ْم يك ْن له كف ًوا أحدٌ،
َّللا ْاألحد ال َّ
بأنَّك أ ْنت َّ
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سمه ْاألعْظم ،الَّذي
َّللا با ْ
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم« :لق ْد سأل َّ
فقال رسول َّ
إذا سئل به أعْطى ،وإذا دعي به أجاب» )).
سجد فإذا هو برج ٍل
وثبَت (( :أ َّن رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم دخل ا ْلم ْ
سألك باهلل ا ْلواحد
ق ْد قضى صالته وهو يتش َّهد وهو يقول" :الله َّم إني أ ْ
صمد ،الَّذي ل ْم يل ْد ول ْم يولدْ ،ول ْم يك ْن له كف ًوا أح ٌد :أ ْن ت ْغفر لي
ْاألحد ال َّ
ي هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم« :ق ْد
ذنوبي ،إنَّك أ ْنت ا ْلغفور َّ
الرحيم" ،فقال نب ُّ
غفر له ،ق ْد غفر له ،ق ْد غفر له» ثالث مر ٍار )).
ومن فضائلها أيضًا :أنَّها أح ُد أجزاء القرآن الثالثة ،حيث ص َّح عن النَّبي
اء ،فجعل { ق ْل هو هللا أح ٌد }
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إ َّن هللا ج َّزأ ا ْلق ْرآن ثالثة أجْ ز ٍ
ج ْز ًءا م ْن أجْ زاء ا ْلق ْرآن )).
ُ
صص ،وسورة اإلخالص كلها توحيد
إذ
القرآن ،إ َّما توحيد ،أو أحكام ،أو قَ َ
هلل ،فقد تض َّمنت أنواع التوحيد الثالثة ،توحيد الربوبية ،وتوحيد األلوهية،
وتوحيد األسماء والصفات.
وجالء
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناِ ،
أحزاننا ،وذهاب ُهمومنا و ُ
غمومنا ،إنَّه سميع مجيب.
المجلس الخامس والخمسون ( / )2عن شيء من فضائل وأحكام سورة:
َّللا أح ٌد }.
{ ق ْل هو َّ
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
لس آخَر عن فضائل وأحكام سورة اإلخالص ،فأقول مستعينًا باهلل:
فهذا مج ٌ
صمد،
َّللا ال َّ
َّللا أحدٌَّ ،
قال هللا ــ ج َّل وعال ــ :بسم ميحرلا نمحرلا هللا { ق ْل هو َّ
ل ْم يل ْد ول ْم يولدْ ،ول ْم يك ْن له كف ًوا أح ٌد }.
س ِميت هذه السورة بسورة اإلخالصَّ ،
صها لنفسه ،فليس
و ُ
ألن هللا تعالى أخلَ َ
فيها إال الكالم عن هللا تعالى وح َده وأسمائِه وصفاتِه وكما ِله.
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ً
وعامال بما َدلَّت عليه ،ويكون
الشرك َمن قرأها ُمعتقدًا
ص ِمن ِ
وألنَّها ت ُ ِ
خل ُ
صين.
في ِعداد عباد هللا ال ُمخ ِل ِ
صر كلماتها ،إال أنَّها تُع ُّد ِمن أفاضل سور
وهذه السورة على قِ ِلة آياتها ،وقِ َ
ور ِد في فضلها ِمن أحاديث نبويَّة ثابتة صحيحة.
القرآن الكريمِ ،لكثرةِ ما َ
فمن فضائلها وأحكامها أيضًا :أنَّها ِمن األذكار التي يُستحبُّ ْ
أن يقو َلها
مرات فتكف َيه ال َّ
شرِ ،ل َما ثبَت عن عبد
المسلم حين يُصبح وحين يُم ِسى ثالث َّ
هللا بن ُخبيب ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال له (( :قلْ ،فق ْلت :يا
َّللا أح ٌد } ،وا ْلمعوذتيْن حين ت ْمسى
َّللا ما أقول؟ قال { :ق ْل هو َّ
رسول َّ
يء )).
وحين تصْبح ثالث م َّرا ٍ
ت ت ْكفيك م ْن كل ش ٍ
والمعوذتان هما :الفلَق ،والناس.
ومن فضائلها وأحكامها أيضًا :أنَّها ِمن األذكار التي يُستحبُّ ْ
أن يقو َلها
مرات حين َيأوي بالليل إلى فراشه ِلينامِ ،ل َما ص َّح (( :أ َّن
المسلم ثالث َّ
َّللا عليْه وسلَّم كان إذا أوى إلى فراشه ك َّل ليْل ٍة جمع كفَّيْه ث َّم
النَّبي صلَّى َّ
َّللا أح ٌد } و { ق ْل أعوذ برب ا ْلفلق } و {
نفث فيهما فقرأ فيهما { :ق ْل هو َّ
ستطاع م ْن جسده ،يبْدأ بهما
ق ْل أعوذ برب النَّاس } ث َّم ي ْمسح بهما ما ا ْ
ت )).
على رأْسه ووجْ هه وما أ ْقبل م ْن جسده ،ي ْفعل ذلك ثالث م َّرا ٍ
ومن فضائلها وأحكامها أيضًا :أنَّها ِمن األذكار التي يُستحبُّ ْ
أن يقو َلها
مرة واحدة فقطِ ،ل َما ث َبت عن
ال ُم ِ
صلي بعد السالم ِمن كل صالة فريضة َّ
َّللا صلى هللا
عقبة بن عامر ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :أمرني رسول َّ
عليه وسلم أ ْن أ ْقرأ با ْلمعوذات دبر كل صال ٍة )).
والمعوذات هي :سورة الفلَق ،وسورة الناس ،وزاد بعض أهل العلم معهما:
سورة اإلخالص.
ومن فضائلها وأحكامها أيضًا :أنَّها ُرقيةٌ للمريض ،تُقرأ ُ عليه حين تُصيبه
صرع،
السحر وال َعين
األمراض ،أمراض األبدان ،وأمراض ِ
والمس وال َّ
ِ
سه
ى نف َ
مرض أو ِ
وغيرها ،فقد كان النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا ِ
مرض أح ٌد ِمن أهله َرقَ َ
سهم بالمعوذات ،إذ ص َّح عن عائشة ــ رضي هللا عنها ــ (( :أ َّن النَّبي
ونفو َ
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ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا اشْتكى ي ْقرأ على ن ْفسه با ْلمعوذات وي ْنفث ،فل َّما اشْت َّد وجعه
ك ْنت أ ْقرأ عليْه وأ ْمسح ع ْنه بيده رجاء بركتها )).
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا مرض أح ٌد م ْن أ ْهله
وص َّح عنها أي ً
ضا أنَّها قالت (( :كان رسول َّ
نفث عليْه با ْلمعوذات )).
ومن فضائلها وأحكامها أيضًا :أنَّها تُقرأ ُ مع سورة الكافرين بعد الفاتحة في
الراتب ِة القَبلي ِة لصالة الفجرِ ،ل َما ص َّح (( :أ َّن النَّبي صلَّى هللا عليْه
ال ُّ
سنة َّ
الر ْكعتيْن قبْل ا ْلفجْ ر { :ق ْل يا أيُّها ا ْلكافرون } ،و { ق ْل هو
وسلَّم قرأ في َّ
َّللا أح ٌد } )).
َّ
ومن فضائلها وأحكامها أيضًا :أنَّها تُقرأ ُ مع سورة الكافرين بعد الفاتحة في
الركعتين ْ
مقام إبراهيم ــ عليه السالم ــ بعد الطواف حول الكعبةِ ،لما
ف ِ
خل َ
ص َّح عن جابر ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال في شأن ح َّجة رسول هللا صلى
سالم ــ فقرأ{ :
هللا عليه وسلم (( :ث َّم نفذ إلى مقام إبْراهيم ــ عليْه ال َّ
واتَّخذوا م ْن مقام إبْراهيم مصلًّى } فجعل ا ْلمقام بيْنه وبيْن ا ْلبيْت ،فكان
الر ْكعتيْن { :ق ْل هو هللا أح ٌد } و { ق ْل يا أيُّها ا ْلكافرون } )).
ي ْقرأ في َّ
آخر ركعة
ومن فضائلها وأحكامها أيضًا :أنَّها تُقرأ ُ بعد سورة الفاتحة في ِ
ب ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال(( :
ِمن صالة الوترِ ،لما ص َّح عن أُبَي ِ بن َكع ٍ
سم ربك
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم ي ْقرأ في ا ْلوتْر بـ { سبح ا ْ
كان رسول َّ
الر ْكعة الثَّانية بـ { ق ْل يا أيُّها ا ْلكافرون } ،وفي الثَّالثة بـ {
ْاألعْلى } ،وفي َّ
َّللا أح ٌد } ،فإذا سلَّم قال« :سبْحان ا ْلملك ا ْلقدُّوس» ثالثًا )).
ق ْل هو َّ
ومن فضائلها وأحكامها أيضًا :أنَّها تُقرأ ُ مع سورة الكافرين بعد الفاتحة في
الراتبة ال َبعدية لصالة المغرب ،حيث جاء (( :أ َّن النَّبي صلَّى هللا
ال ُّ
سنة َّ
الر ْكعتيْن ب ْعد صالة ا ْلم ْغرب { :ق ْل يا أيُّها
عليْه وسلَّم كان ي ْقرأ في َّ
َّللا أح ٌد } )) ،وص َّححه العالمة األلباني ،وغيره.
ا ْلكافرون } و { ق ْل هو َّ
وجالء
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناِ ،
أحزاننا ،وذهاب همومنا وغمومنا ،إنَّه سميع مجيب.
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المجلس السادس والخمسون ( / )3عن شيء من تفسير سورة { :ق ْل
َّللا أح ٌد }.
هو َّ
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
األولَ ِين
فهذا
ٌ
مجلس ثالث عن سورة اإلخالص ،وقد َم َ
سين َّ
ضى في المج ِل َ
ي الكالم حول تفسير آياتها ،فأقول
شيء ِمن فضائلها وأحكامها ،وبَ ِق َ
مستعينًا باهلل:
صمد،
َّللا ال َّ
َّللا أحدٌَّ ،
قال هللا ــ ج َّل وعال ــ :بسم ميحرلا نمحرلا هللا { ق ْل هو َّ
ل ْم يل ْد ول ْم يولدْ ،ول ْم يك ْن له كف ًوا أح ٌد }.
س ِميت هذه السورة بسورة اإلخالصَّ ،
صها لنفسه ،فليس
و ُ
ألن هللا تعالى أخل َ
فيها إال الكالم عن هللا وح َده وأسمائِه وصفاتِه وكما ِله.
ً
وعامال بما َدلَّت عليه ،ويكون
الشرك َمن قرأها ُمعتقدًا
ص ِمن ِ
وألنَّها ت ُ ِ
خل ُ
صين.
في ِعداد عباد هللا ال ُمخ ِل ِ
سبُ ِل مرضاته ،ت َ َدبُّر معاني آيات القرآن
ِ
ومن تقوى هللا تعالى ،وأ َج ِل ُ
العزيز وسورهَّ ،
ب قسوتها،
ين القلوب ،وذها ِ
ألن تدب َُّرها ِمن أعظم أسباب ِل ِ
األج ِر عند تالوتها.
العلم واإليمان،
وزياد ِة
وكبير ْ
ِ
ِ
سنة والحديث األثبات في تفسير
ويَ ْق َوى تَدبُّر القرآن بقراءة كتب أئمة أهل ال ُّ
القرآن.
َّ
وإن م َّما ذكروه ــ رحمهم هللا ــ في تفسير سورة اإلخالص:
أو ًالَّ :
أن األ َح َد اس ٌم ِمن أسماء هللا ال ُحسنى ،ال يُس َّمى بِه غيره ِمن األعيان،
َّ
س َّمى بِه أح ٌد غير هللا.
وال ت َ َ
ومجدٍ،
وتفر َد بكل كمال،
ومعنى األحد :الذي تو َّح َّد بجميع الكماالت،
ْ
َّ
وحلم ،و ِع َّزة ،وعظمة ،وغيرها
وجال ٍل ،وجمال،
وحكمة ،ورحمةِ ،
وحمدٍِ ،
ْ
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َظير وال ش ٌ
َريك وال شَبيه ،فيجب على
ِمن صفاته ،فليس له فيها َمثي ٌل وال ن ٌ
ً
ً
وعمالْ ،
وتفردِه
بأن يَعترفوا بكماله ال ُمطلَق،
وقوال،
العبيد توحيده ،اعتقادًا،
ُّ
بالوحدانية ،ويُفردُوه بأنواع العبادة.
وثانيًاَّ :
صم َد اس ٌم ِمن أسماء هللا ال ُحسنى.
أن ال َّ
ص ُم ُد إليه الخلق،
ومعنى ال َّ
صمد :الكامل في جميع صفاته وأفعاله الذي َي ْ
قصدونَه في جميع حوائجهم ،ومطالبهم ،وأحوالهم ،وضروراتهم،
أيَ :ي ِ
الفتقارهم إليه في حياتهم ،ومعاشهم ،وم َعادهم ،وجميع أمورهم ،إذ هو
ال ُمستغ ِني عن كل أحد ،وال ُمحتا ُج إليه كل أحد.
وثالثًاَّ :
أن هذه السورة ت َ ُر ُّد على اليهود والنصارى والمشركين ،الذين آذوا
َّ
عزير ابن
الربَّ ــ ج َّل
وعز ــ وشَتموه ،فزعموا له الولد ،إذ قالت اليهود ُ
َّ
هللا ،وقالت النصارى عيسى ابن هللا ،وقال المشركون :المالئكة بنات هللا.
َّللا« :كذَّبني ابْن آدم ول ْم يك ْن له
وقد ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :قال َّ
ذلك ،وشتمني ول ْم يك ْن له ذلك ،فأ َّما ت ْكذيبه إيَّاي :فزعم أني ال أ ْقدر أ ْن
أعيده كما كان ،وأ َّما شتْمه إيَّاي ،فق ْوله :لي ولدٌ ،فسبْحاني أ ْن أتَّخذ
صاحبةً أ ْو ولدًا» )).
سمعه من هللا
وص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ما أح ٌد أصْبر على أذًى ي ْ
تعالى ،إنَّه ْم يجْ علون له ندًّا ويجْ علون له ولدًا وهو مع ذلك ي ْرزقه ْم
ويعافيه ْم وي ْعطيه ْم )).
وقال هللا ــ تبارك وتقدَّس ــ عن هذا األ َذى وال َّ
واإلفك الغليظ
ش ِتم ال ُكبَّار،
ِ
الرحْ من ولدًا ،لق ْد
الشنيع ،وعن القائلين بِه في سورة مريم { :وقالوا اتَّخذ َّ
سماوات يتف َّ
ق ْاأل ْرض وتخ ُّر ا ْلجبال
ط ْرن م ْنه وت ْنش ُّ
جئْت ْم ش ْيئ ًا ،إدًّا تكاد ال َّ
لرحْ من أ ْن يتَّخذ ولدًا ،إ ْن ك ُّل م ْن
لرحْ من ولدًا ،وما ي ْنبغي ل َّ
هدًّا ،أ ْن دع ْوا ل َّ
الرحْ من ع ْبدًا ،لق ْد أحْ صاه ْم وعدَّه ْم عدًّا،
في ال َّ
سماوات و ْاأل ْرض إ َّال آتي َّ
وكلُّه ْم آتيه ي ْوم ا ْلقيامة ف ْردًا }.
ورابعًاَّ :
أن هللا ــ ج َّل وعال ــ ال ُكفؤ له.
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َظير وال َمثي َل وال شَبيه ،ال في أسمائه ،وال في
ي له وال ن َ
أي :ال ُمسا ِو َ
تبارك وتقدَّس ،كما قال سبحانه في سورة أ ُ ْخرى
أوصافه ،وال في أفعالهَ ،
َّ
سميع ا ْلبصير }.
صف نفسه
في و ْ
المعظمة { :ليْس كمثْله ش ْي ٌء وهو ال َّ
وصفة البصر ،ونَفَى ْ
أن
صفة السمع ِ
فأثبَت سبحانه لنفسه في هذه اآليةِ :
الصفات.
يُماثلَه أح ٌد فيهما ،وال في غيرهما ِمن ِ
هذا وأسأل هللا ْ
أن يُعينني وإيَّاكم على حفظ القرآن ،وتالوته ،وتدبُّره ،وتعلُّم
أحكامه ،والعمل ِبهَّ ،
إن ربي سميع الدعاء.
المجلس السابع والخمسون ( / )0عن شيء من فضائل وأحكام سورة{ :
ق ْل أعوذ برب ا ْلفلق }.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
فقد قال هللا ــ ج َّل وعال ــ :بسم ميحرلا نمحرلا هللا { ق ْل أعوذ برب ا ْلفلق،
ق إذا وقب ،وم ْن شر النَّفَّاثات في ا ْلعقد،
م ْن شر ما خلق ،وم ْن شر غاس ٍ
وم ْن شر حاس ٍد إذا حسد }.
وهذه السورة تُس َّمى بسورة الفلَق.
فأذهب هللا بنوره وضيائه ُ
ظلمةَ اللي ِل وسوا َده.
صبح إذا طلع
والفلق هو :ال ُّ
َ
صر كلماتها ،إال أنَّها تُع ُّد ِمن أفاضل سور القرآن
وهي على ِق ِلة آياتها ،و ِق َ
ورد في فضلها ِمن أحاديث نبويَّة.
الكريم ،لكثر ِة ما َ
السور إلى هللا تعالى وأبل ِغها عندهِ ،ل َما ثبَت
أحب
فمن فضائلها :أنَّها ِمن
ِ
ِ
عن عقبة بن عامر ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال له (( :إنَّك ل ْم
َّللا ــ ع َّز وج َّل ــ وال أبْلغ ع ْنده م ْن { :ق ْل أعوذ برب
ت ْقرأْ سورةً أح َّ
ب إلى َّ
ا ْلفلق } )).

121

ومن فضائلها أيضًا :أنَّه لم يُ َر مثلُها قط مع سورة الناسِ ،لما ص َّح عن
عقبة بن عامر ــ رضي هللا عنه ــ َّ
ت أ ْنزلت
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :أل ْم تر آيا ٍ
اللَّيْلة ل ْم ير مثْله َّن ق ُّ
ط { :ق ْل أعوذ برب ا ْلفلق } و { ق ْل أعوذ برب النَّاس
} )).
ومن فضائلها وأحكامها :أنَّها ِمن األذكار التي يُستحبُّ ْ
صلي
أن يقولَها ال ُم ِ
مرة واحدة فقطِ ،ل َما ثبَت عن عقبة بن
بعد السالم ِمن كل صالة فريضة َّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أ ْن أ ْقرأ
عامر ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :أمرني رسول َّ
با ْلمعوذات دبر كل صال ٍة )).
والمعوذات هي :سورة الفلَق مع سورة الناس ،وزاد بعض أهل العلم
معهما :سورة اإلخالص.
ومن فضائلها وأحكامها أيضًا :أنَّها ِمن األذكار التي يُستحبُّ ْ
أن يقولَها
مرات فتكفيَه ِمن كل شيءِ ،ل َما ثبَت
المسلم حين يُصبح وحين يُم ِسى ثالث َّ
عن عبد هللا بن ُخبيب ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال له (( :قلْ،
َّللا أح ٌد } وا ْلمعوذتيْن حين
َّللا ما أقول؟ قال { :ق ْل هو َّ
فق ْلت :يا رسول َّ
يء )).
ت ْمسى وحين تصْبح ثالث م َّرا ٍ
ت ت ْكفيك م ْن كل ش ٍ
ومن فضائلها وأحكامها أيضًا :أنَّها ِمن األذكار التي يُستحبُّ ْ
أن يقولَها
مرات حين يَأوي بالليل إلى فراشه ِلينامِ ،ل َما ص َّح (( :أ َّن
المسلم ثالث َّ
َّللا عليْه وسلَّم كان إذا أوى إلى فراشه ك َّل ليْل ٍة جمع كفَّيْه ث َّم
النَّبي صلَّى َّ
َّللا أح ٌد } و { ق ْل أعوذ برب ا ْلفلق } و {
نفث فيهما فقرأ فيهما { :ق ْل هو َّ
ستطاع م ْن جسده ،يبْدأ بهما
ق ْل أعوذ برب النَّاس } ث َّم ي ْمسح بهما ما ا ْ
ت )).
على رأْسه ووجْ هه وما أ ْقبل م ْن جسده ،ي ْفعل ذلك ثالث م َّرا ٍ
ومن فضائلها وأحكامها أيضًا :أنَّها ُرقيةٌ للمريض ،تُقرأ ُ عليه حين تُصيبه
صرع،
السحر وال َعين
األمراض ،أمراض األبدان ،وأمراض ِ
والمس وال َّ
ِ
سه
ى نف َ
مرض أو ِ
وغيرها ،فقد كان النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا ِ
مرض أح ٌد ِمن أهله َرقَ َ
بالمعوذات ،إذ ص َّح عن عائشة ــ رضي هللا عنها ــ (( :أ َّن النَّبي
سهم
ونفو َ
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا اشْتكى ي ْقرأ على ن ْفسه با ْلمعوذات وي ْنفث ،فل َّما اشْت َّد وجعه
ك ْنت أ ْقرأ عليْه وأ ْمسح ع ْنه بيده رجاء بركتها )).
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َّللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا مرض أح ٌد م ْن أ ْهله نفث
وص َّح أي ً
ضا أنَّها قالت (( :كان رسول َّ
عليْه با ْلمعوذات )).
وجالء
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناِ ،
أحزاننا ،وذهاب همومنا وغمومنا ،إنَّه سميع مجيب.
المجلس الثامن والخمسون ( / )2عن شيء من تفسير سورة { :ق ْل
أعوذ برب ا ْلفلق }.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
األول شيء ِمن
فهذا
ٌ
مجلس آخَر عن سورة الفلق ،وقد َم َ
ضى في المجلس َّ
ي الكالم عن تفسير آياتها ،فأقول مستعينًا باهلل:
فضائلها وأحكامها ،وبَ ِق َ
قال هللا ــ ج َّل وعال ــ :بسم ميحرلا نمحرلا هللا { ق ْل أعوذ برب ا ْلفلق ،م ْن
ق إذا وقب ،وم ْن شر النَّفَّاثات في ا ْلعقد،
شر ما خلق ،وم ْن شر غاس ٍ
وم ْن شر حاس ٍد إذا حسد }.
َّ
وعز ــ ِمن
وموضوع هذه السورة العظيمة هو :االستعاذة باهلل ــ ج َّل
ال ُّ
ض ُّر العب َد في دِينه ودُنياه.
شرور التي ت َ ُ
ُ
وااللتصاق بجنَابِه ِمن
واالستعاذة هي :االلتجا ُء إلى هللا تعالى واالحتما ُء بِه
شرْ ،
ض َّر العبد في دينه أو دنياه ،وفي بَدنه وعقله وماله
أن يَ ُ
كل ذِي ٍ
شر ِ
ِ
وأهله ،وفي سفره وإقامته ،وفي صغره وشبابه و ِكبَره.
أج ًرا ،ولهذا كثُر ُو ُرودُها في القرآن،
أجل العبادات،
وأعظمها ْ
ِ
وهي ِمن ِ
تأمر بها،
وتكاثرت األحاديث عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص في شأنها ،ف ُهناك
ٌ
نصوص ُ
آثارها،
ونصوص تَذ ُكر فضلَها،
ترغب فيها،
ٌ
ونصوص ِ
ٌ
ُ
ونصوص تُبيِ ُن َ
ع مواض َعها وأوقاتَها ،حتى َّ
إن
عد ُد أسبا َبها،
نو ُ
ونصوص ت ُ ِ
ٌ
ٌ
ونصوص ت ُ ِ
سنن" كتابًا س َّماه "كتاب
أفر َد في كتابه "ال ُّ
اإلمام النَّسائي ــ رحمه هللا ــ قد َ
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أورد فيه ما يَزيد على مئة حدي ٍ
ث عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص في باب
االستعاذة" َ
االستعاذة.
عرف "بأصول
وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على ثالثة أصول ،ت ُ َ
االستعاذة" ،كما َذكر اإلمام ُ
وزي ِة ــ رحمه هللا ــ ،وغيره.
ابن قيِ ِم ال َج ِ
األول :المستعيذ.
األصل َّ
وقد جاء في َّأو ِل آي ٍة ِمن آيات هذه السورة ،حيث جاء في قوله تعالى { :ق ْل
أعوذ برب ا ْلفلق }.
أن َيستعي َذ ِبه ِمن جميع ال ُّ
أمر ِمن هللا سبحانه لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ْ
شرور ،وقد
وهذا ٌ
كثير االستعاذة باهلل،
أمر ربِه لَه باالستعاذة ِبه سبحانه ،فكان
َ
ي ملسو هيلع هللا ىلص َ
امتث َل النَّب ُّ
َّ
قرؤهن إذا َأوى إلى فراشه لينام ،وكان َيرقِي
بالمعوذات ،فكان َي
السيما
ِ
ِ
مرض ،و َيرقِي َّ
َّ
ض ِمن أهله ،و َيستعيذُ باهلل في
بهن نف َ
مر َ
بهن َمن ِ
سه إذا ِ
مواضع عديدة ،وأحوال مختلفة.
وأم ُر هللا تعالى في هذه السورة لنبيِه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص باالستعاذة بِه سبحانه ليس
ْ
صا بِه ملسو هيلع هللا ىلص ،بل كل َمن آ َمن بِه واتَّبَعَه إلى يوم القيامة يَدخل في هذا
خا َّ
األمر.
ْ
علماء األ ُ َّمة
مهور
وقد قال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ :و ِلهذا كان ُج
ِ
ُ
على َّ
بأم ٍر أو نَهاهُ عن شيءٍ كانت أ ُ َّمتُه أ ُ ْس َوة ً له في ذلك
أن َّ
َّللا إذا أ َم َره ملسو هيلع هللا ىلص ْ
ما لم يَقُ ْم دلي ٌل على ْ
صاصه بذلك.اهـ
اختِ
ِ
وقد ث َبت َّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال البن َعا ِبس ــ رضي هللا عنه ــ (( :أال أ ْخبرك
َّللا
َّللا صلَّى َّ
بأ ْفضل ما تع َّوذ ا ْلمتعوذون؟ قال :ق ْلت :بلى ،فقال رسول َّ
عليْه وسلَّم { :ق ْل أعوذ برب ا ْلفلق } و { ق ْل أعوذ برب النَّاس } هاتيْن
سورتيْن )).
ال ُّ
األصل الثاني :المستعاذ به.
ُ
ُ
وفالق
المكون ال ُم َر ِبي ،ربُّ الفلق،
الخالق
وهو هللا وح َده ال شريك له،
ِ
كو ُر الليل على النهار ،وجاع ُل الظلمات والنور ،بدي ُع السموات
اإلصباحُ ،م ِ
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سفلي والعُلوي ،ربُّ الناس ،وملكُ
واألرضين،
ف في العالم ال ُّ
المتصر ُ
ِ
الناس ،وإلهُ الناس ،الذي يَملك ْأم َر موتِهم وحياتهم ومعادِهم ومعاشهم،
والذي ال يَنبغي االستعاذة إال بِه ،وال يُستعاذ بأح ٍد ِمن خلقه ،بل هو الذي
شره،
شر ما استعاذوا ِمن ِ
يُعيذُ ال ُمستعيذين ،ويَعصمهم ،ويَمنعهم ِمن ِ
فالمستعيذ ِبهُ ،مستعيذ بالخالق ِمن المخلوق ،وبالقوي القدير ِمن الضعيف،
ُ
تصرف
سهم وجنُّهم
فالخلق كلُّهم ُمحتاجون إليه ،إن ُ
وشجرهم ودوابُّهم ،ال يَ َّ
ُ
تحرك ،وال َيس ُكن ساكن إال بمشيئته ،وليس
تصرف ،وال يتحرك ُم ِ
ِمنهم ُم ِ
للملوك وال ِلغيرهم الخروج عن ُمل ِكه وسلطانه ،بل ُهم ُمدبَّرون مقهورون.
كالجن أو الغائبين أو الموتى فهي عقيدة ٌ جاهلية
وأ َّما االستعاذة بغيره
ِ
باألمر باالستعاذة بِه وح َده ال شريك له.
أبطلها هللا سبحانه
ْ
وقد قال اإلمام عبد الرحمن بن حسن ــ رحمه هللا ــ :أج َمع العلماء على
أنَّه ال يجوز االستعاذة بغير هللا.اهـ
خالص هلل وح َده ،ال يجوز ْ
ألن االستعاذة عبادة ،والعبادة ُ ُّ
وذلك َّ
أن
حق
ٌ
سف { :إن
تُصرف لغيره ،إذ قال هللا سبحانه حا ِك ًما بذلك في سورة يُو ُ
ا ْلح ْكم إ َّال َّّلِل أمر أ َّال ت ْعبدوا إ َّال إيَّاه }.
األصل الثالث :المستعاذ منه.
وهو ال َّ
شر.
وال َّ
صيب العبد ال يَخلو ِمن قسمين:
شر الذي يُ
ُ
ب ما يقع ِمنه ِمن شِركٍ
األول :ش ٌَّر واق ٌع بالعبد بس ٍ
ب ِمن نفسه ،بسب ِ
القسم َّ
أو بدعٍ أو معاص ،حيث يُعاقِب هللا على الذُّنوب بأنواعٍ ِمن العقوبات
والرياحِ الشديدة
كاألمراض واألوبئة ال ُمعدية ،والمجاعا ِ
ت ال ُمميتةِ ،
دمرة للمساكن
ضرة ،والسيو ِل الجارفة للزروع والثِمار،
والعواصف ال ُم ِ
ِ
ال ُم َّ
وتسليط
وفتن الحروب ال ُمه ِلكة لألنفس واألبنية واألموال،
وال ُممتلكات،
ِ
ِ
َّ
وغالء
سلطان،
الكفار والف َّجار والمنافقين والبُغاة
ور ال ُّ
ِ
والظلمة ،و َج ِ
ف االقتصاد ،وقد قال هللا تعالى في تقرير ذلك { :وما
ض ْع ِ
ال َمعيشة ،و َ
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ير } ،وقال سبحانه{ :
أصابك ْم م ْن مصيب ٍة فبما كسبتْ أيْديك ْم وي ْعفو ع ْن كث ٍ
وكذلك نولي ب ْعض ال َّ
ظالمين ب ْعضًا بما كانوا ي ْكسبون }.
وقد ص َّح َّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يَستعيذ في ُخطبه ِمن ُ
شرور األنفُس ،فيقول(( :
ست ْغفره ،ونعوذ به م ْن شرور أ ْنفسنا )).
ستعينه ،ون ْ
إ َّن ا ْلح ْمد َّّلِل ن ْ
كالشر الذي َيقع عليه ِمن اإلنس
شر واق ٌع بالعبد ِمن غيره،
القسم الثانيُّ :
ِ
والجن والدَّواب وال َهوام والبُغاة وال َ
سحرة واألعداء
ظلَمة وال ُمجرمين وال َّ
ِ
وغيرهم.
داخالن في هذه السورة.
وال ِقسمان جميعًا ِ
ْ
فنعوذ باهلل ِمن جميع ال ُّ
شرورُ ،
والخلق والشيطان ،والحمد هلل
شرور النَّفس
الرحمن الرحيم.
المجلس التاسع والخمسون ( / )3عن شيء من تفسير سورة { :ق ْل
أعوذ برب ا ْلفلق }.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
األول شيء ِمن
فهذا
ٌ
مجلس ثالث عن سورة الفلق ،وقد م َ
ضى في المجلس َّ
فضائلها وأحكامها ،وفي الثاني شيء ِمن تفسيرها ،وفي هذا المجلس أ ُ ْك ِم ُل
ما بقي ِمن التفسير ،فأقول مستعينًا باهلل:
قال هللا ــ ج َّل وعال ــ :بسم ميحرلا نمحرلا هللا { ق ْل أعوذ برب ا ْلفلق ،م ْن
ق إذا وقب ،وم ْن شر النَّفَّاثات في ا ْلعقد،
شر ما خلق ،وم ْن شر غاس ٍ
وم ْن شر حاس ٍد إذا حسد }.
َّ
وعز ــ
وموضوع هذه السورة العظيمة كما تقدَّم هو :االستعاذة باهلل ــ ج َّل
ض ُّر العب َد في دِينه ودُنياه.
ِمن الشرور التي ت َ ُ
والشُّرور المستعاذ منها في هذه السورة العظيمة أربعة:
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شر عمو ًما.
الش َُّّر َّ
األول :ش ُّر المخلوقات التي لها ٌّ
وقد جاء في قوله تعالى { :م ْن شر ما خلق }.
واآلخرة ،و ُ
وهذا يَعُ ُّم االستعاذة َ باهلل ِمن ُ
رور الدنيا والدِين،
شرور األُولَى
ِ
ش ِ
الشرِ ،من الرجال والنساء ،والصغار والكبار،
قام بِه
ُّ
وش َِر أي ِ مخلو ٍ
ق َ
والسباع وال َهوام ،والزالزل
والجن والشياطين ،والحيوانات والدَّواب،
ِ
ِ
والبراكين ،والصواعق واألمطار ،والسيول والفيضانات ،والرياح
والعواصف ،واألتربة والغبار ،وال َح ِر وال َب ْرد ،واألسلحة والذخائر ،والنَّار
وعذابها ،وغير ذلك.
الش َُّّر الثاني :ش ُّر الغاسق إذا وقب.
ق إذا وقب }.
وقد جاء في قوله تعالى { :وم ْن شر غاس ٍ
وجهة ،فأذهب هللا
والغاسق هو :الليل إذا أقبَ َل بظالمه فدخ َل في كل شيء ِ
ب ُ
ظلمته ضو َء النهار وأزالَه.
شر الليل إذا دخل ،هو َّ
أن اللي َل
وال َّ
سبب الذي ألجله أ َمر هللا باالستعاذة ِمن ِ
الشياطين في األرض وانتشرت ،حيث ص َّح َّ
ُ
أن النَّبي صلى
إذا أقبَل ا ْنبَعثت
هللا عليه وسلم نهانا ْ
لرعْي عند غروب
أن نُر ِس َل صبياننا ومواشينا ِل َّ
الشمس ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص (( :ال ت ْرسلوا فواشيك ْم وصبْيانك ْم إذا غابت الش َّْمس حتَّى
ت ْذهب فحْ مة ا ْلعشاء ،فإ َّن الشَّياطين ت ْنبعث إذا غابت الش َّْمس حتَّى ت ْذهب
فحْ مة ا ْلعشاء )).
وص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إذا كان ج ْنح اللَّيْل أ ْو أ ْمسيْت ْم فكفُّوا صبْيانك ْم
فإ َّن الشَّياطين ت ْنتشر حينئ ٍذ فإذا ذهبتْ ساعةٌ م ْن اللَّيْل فخلُّوه ْم )).
وفي رواية أ ُ ْخرى صحيحة (( :وا ْكفتوا صبْيانك ْم ع ْند ا ْلعشاء فإ َّن ل ْلجن
ارا وخ ْطفةً )).
ا ْنتش ً
وهتك
سرقة ،واالختطاف ،واالغتيال،
نظر إلى جرائم القتل ،وال َّ
ِ
و َمن َ
السباع ،ومكائ ِد العداء ،و َج َد أنَّها
َهش الحيات،
وافتراس ِ
ِ
األعراض ،ون ِ
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وغيرها ِمن ال ُّ
شرور تقوى وتكثُر في الليلَّ ،
ألن ظالم الليل يَستُرها ،ويُ ِعين
عليها ،ويَ ُ
عوق عن النظر واالستصراخِ واالستنجاد.
والسينما والمسارح والمراقص إنَّما يَشت ُّد
جون والخَالعة والخمور
ِ
وأه ُل ال ُم ِ
سلطانهم بالليل ،بل وهذه القنوات الفضائية التي تبُ ُّ
ف الدِين،
ث ما يُض ِع ُ
دم ُر األخالق ،ويَس َح ُق الفضيلة ،ويَن ُ
الرذيلة ،إنَّما
ش ُر العُهر ،ويَج ِل ُ
وي ُ ِ
ب َّ
الراحة عن ال َك ِد وطلب
شرها ،ويَزداد نَتنها بالليل ،إذ هو وقت َّ
يَكثُر ُّ
الرزق ،وساعة االلتفاف إليها ،وإلى أهلها ،فالليل ْ
شرا في نفسه،
إذن ليس ًّ
ِ
ف تَكث ُ ُر فيه ال ُّ
وال ال َّ
ب جدًّا ْ
أن
شرور ،ف ُمنا ِس ٌ
ش ُّر ِمن عمله ،وإنَّما هو ْ
ظر ٌ
يُستعاذ باهلل ِمنه.
الش َُّّر الثالث :ش ُّر النفَّاثات في العقد.
وقد جاء في قوله تعالى { :وم ْن شر النَّفَّاثات في ا ْلعقد }.
سحرة،
وهذا
حر ِمن كبائر الذنوب ،وعظائم
حر وال َّ
ِ
شر ِ
الشر ،هو ُّ
ُّ
والس ُ
الس ِ
اآلثام ،والجرائم ال ُموبقة المهلكة ،بل َّ
وتعاط َيه
إن هللا تعالى قد َجعل تعلُّ َمه
ِ
كفرا ،فقال سبحانه في سورة البقرة { :واتَّبعوا ما تتْلو الشَّياطين على م ْلك
ً
سليْمان وما كفر سليْمان ولك َّن الشَّياطين كفروا يعلمون النَّاس السحْ ر
وما أ ْنزل على ا ْلملكيْن ببابل هاروت وماروت وما يعلمان م ْن أح ٍد حتَّى
يقوال إنَّما نحْ ن فتْنةٌ فال ت ْكف ْر }.
وث َبت َّ
السحر ،وم َّمن ذهب إلى َمن يَصنع له
تبرأ م َّمن َيصنع ِ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص َّ
حرا ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص (( :ليْس منَّا سحر أ ْو سحر له )).
ِس ً
وثبَت عن ابن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :م ْن أتى كاهنًا أ ْو
ساح ًرا فصدَّقه بما يقول فق ْد كفر بما أ ْنزل على مح َّم ٍد ملسو هيلع هللا ىلص )).
احر ِمن النساء الالتي َيع ِقدنَ الخيو َ
ط و َينفُثنَ
والمراد بالنفَّاثات :ال َّ
س َو ِ
ِب ِري ِق َّ
هن على كل ُ
عقدةٍ عقدنَها مع تَمتم ٍة ِب ُرقًى شيطانية وأسماءٍ وأرواحٍ
صنعنَ ِمن ِسحر.
خبيثة حتى يَنعق َد ما َ
ش ُّر الرابع :ش ُّر الحاسد إذا حسد.
ال َّ
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وقد جاء في قوله تعالى { :وم ْن شر حاس ٍد إذا حسد }.
ي والفقير ،والعا ِل ُم
والحس ُد دا ٌء خطير ِمن أدواء القلوب ،يُ
ُ
صاب ِبه الغن ُّ
والرئيس والمرؤوس ،وقد نَهى النَّبي صلى
والجاهل ،والوجيهُ وال ُمطيع،
ُ
هللا عليه وسلم عنه وز َجر ،فص َّح أنَّه قال للمؤمنين (( :ال تحاسدوا )).
وج َدت ْ
والحاسد هو :الذي َيكره ِنعمة هللا على غيره ،ويُ ِحبُّ ْ
أن تُسلَب،
إن ِ
وإن لم تُوجد ْ
ْ
صل .
أن ال تَح ُ
القلب فخ َ
ط ُره شدي ٌد جدًّا ،إذ قد يَ ُج ُّر صاحبَه إلى كبائر
والحس ُد إذا دخ َل
َ
حرمات و ِغالظها ،فبسببه قَتل قابي ُل هابيل ،وهو أخوه ألبيه وأ ُ ِمه،
ال ُم َّ
وبسبب ِه َّ
عق إخوة يوسف أبا ُهم ،وأضاعوا أخا ُهم الصغير.
حتى قال عدد ِمن أهل العلمَّ :
ي هللاُ ِبه في
ب ُ
إن الحس َد هو ُّأو ُل ذ ْن ٍ
ع ِ
ص َ
ربه له بالسجود
س َد
ُ
آدم ــ عليه السالم ــ فامتن َع عن ْأمر ِ
السماء ،إذ ح َ
إبليس َ
وآخ َرته.
آلدم ،وقال { :أأ ْ
ربه ِ
سجد لم ْن خل ْقت طينًا } ،فخ ِس َر قُر َبه ِمن ِ
آدم أخاه { :إ ْذ
وهو َّأو ُل ذ ْنب ُ
ع ِ
ي هللاُ بِه في األرض ،حيث قَت َل أح ُد ابني َ
ص َ
ق َّربا ق ْربانا ً فتقبل م ْن أحدهما ول ْم يتقبَّ ْل من ْاآلخر قال أل ْقتلنَّك قال إنَّما
َّللا من ا ْلمتَّقين }.
يتقبَّل َّ
والعين ٌّ
ُ
ومن أسبابها
سد :العين،
حقِ ،
ويَدخل في االستعاذة باهلل ِمن الح َ
سد ،ودون دعاءٍ بالبركة ،حيث ص َّح (( :أ َّن جبْريل أتى
ُرؤية الشيء عن ح َ
َّللا أ ْرقيك ،م ْن كل
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال :يا مح َّمد اشْتكيْت؟ فقال :نع ْم ،قال :با ْ
سم َّ
َّللا
َّللا يشْفيك ،با ْ
سم َّ
ش ْي ٍء ي ْؤذيك ،م ْن شر كل ن ْف ٍس ،أ ْو عيْن حاس ٍد َّ
أ ْرقيك )).
ق
اّلِل من ا ْلعيْن ،فإ َّن ا ْلعيْن ح ٌّ
وث َبت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ا ْ
ستعيذوا ب َّ
)).
ضا أنَّه قال (( :إذا رأى أحدك ْم م ْن ن ْفسه أ ْو ماله أ ْو أخيه
وثبَت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أي ً
ق )).
ما ي ْعجبه ف ْليدْع با ْلبركة ،فإ َّن ا ْلعيْن ح ٌّ
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هذا وأسأل هللا ْ
أن يَهديَنا ألحسن األخالق واألعمال ،ال يَهدي ألحسنها إال
هوْ ،
سي َء األخالق واألعمال ،ال يَصرف عنَّا سيئها إال
وأن يَصرف عنا َ َ
هوَّ ،
إن ربِي سميع ُمجيب.
المجلس الستون  /عن بعض ال ُّ
طرق المخلصة للعبد من شرور اإلنس
والجن والسحر والحسد والعين.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
ص ِمن ُ
والعين وال َّم ِس
وج ِنهم ،بالحسد
فإن للتخلُّ ِ
ق إ ْن ِسهم ِ
ِ
شرور الخل ِ
حر ُ
طرقًا ِعدَّة ،ومن هذه الطرق:
ِ
والس ِ
أو ًال ــ تعليق اإلنسان قلبه باهلل ــ ج َّل وعال ــ ،وتفويض أموره إليه،
َّ
وإقباله عليه ،وثقته به سبحانه في دفعه ودفاعه عنه ،وبهذا يتحقق
توكُّله على هللا ربه سبحانه.
َّ
َّللا
وقد قال هللا ــ ج َّل
وعز ــ ُم ِ
بش ًرا عبا َده المؤمنين { :وم ْن يتو َّك ْل على َّ
سبه }.
فهو ح ْ
األمر الذي تو َّكل عليه ِبه ،و َمن كان هللا كافيه وواقيه فليطمأِن
أي :كافيه ْ
صه ،ول َيقوى جأ ُ
شه ،وال َيخشى و َيخاف
قلبُه ،ولي ْس ُكن
ِ
خاط ُره ،ولتَهدأ فرا ِئ ُ
ِمن أذى اإلنس والجن ،و ُ
كرهم وكيدِهم ،و َبغ ِيهم
ظ ِلمهم و ُ
عدوا ِنهم ،و َم ِ
وتسلُّ ِطهم.
ؤمن
وهللا سبحانه ح ْسب َمن توك َل عليه ،وكافي َمن لَ َجأ إليه ،وهو الذي يُ ِ
عم النَّصير ،ف َّمن
خوف الخائف ،ويُ ُ
َ
عم ال َمولَى ،ونِ َ
جير ال ُمستجير ،وهو نِ َ
ص َر بِه ،وتو َّك َل عليه ،وانقط َع ب ُك ِليَته إليهَّ ،
ُّ
تواله وحف َ
ظه
توالهُ واستن َ
وجلب إليه كل
سه وصانَه ،و َمن خافَه واتقاهُ أ َّمنَه ِم َّما يَخاف ويَح َذر،
َ
وحر َ
ورزقَه وعافيتَهَّ ،
فإن هللا بالغ
ما يحتاج إليه ِمن المنافع ،فال تَستبطئ
َ
نصره ِ
لكل شيءٍ ق ْد ًرا ،ال يَتقدَّم عنه ،وال يتأ َّخر.
ْأم ِره ،وقد جعل ِ
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ثانيًا ــ استعمال األذكار واألوراد الشرعية التي جاءت في القرآن وص َّحت
صن بها ،ويقولها في أوقاتها
سنة النَّبوية ،فيحفظها العبد ويتح َّ
بها ال ُّ
ومحالها.
ومن هذه األوراد:
أذكار الصباح والمساء ،وأذكار النوم ،وأذكار دخو ِل الخالء ،والخروج
زن وال َه ِم،
ِمنه ،وأذكار ال َّ
سفر ،ونُزو ِل المكان ،وأذكار ْ
الكر ِ
ب والغ َِم وال ُح ِ
وذِكر هللا عند دخو ِل البيت ،والتسمية عند األكل ،وعند ك ْشف العورة.
ثالثًا ــ إعمار البيوت بقراءة القرآن.
شيْطان
حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ال تجْ علوا بيوتك ْم مقابر ،إ َّن ال َّ
ي ْنفر من ا ْلبيْت الَّذي ت ْقرأ فيه سورة ا ْلبقرة )).
وص َّح عن أبي أ ُ َما َمةَ البَا ِه ِلي ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال :سمعت رسول
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يقولْ (( :اقرءوا ا ْلق ْرآن فإنَّه يأْتي ي ْوم ا ْلقيامة شفيعا ً ألصْحابه،
َّ
ْاقرءوا َّ
الز ْهراويْن :ا ْلبقرة وسورة آل ع ْمران ،فإنَّهما تأْتيان ي ْوم ا ْلقيامة
اف
كأنَّهما غمامتان أ ْو كأنَّهما غيايتان أ ْو كأنَّهما ف ْرقان م ْن طي ٍْر صو َّ
تحا َّجان ع ْن أصْحابهماْ ،اقرءوا سورة ا ْلبقرة فإ َّن أ ْخذها بركةٌ ،وت ْركها
ستطيعها ا ْلبطلة )).
سرةٌ وال ت ْ
ح ْ
س َح َرة ُ.
والبطلة هم :ال َّ
ق
وبعض الناس ــ أصلحهم هللا ــ ِل
ِ
ضعف إيما ِنهم تَج ْدهُم يعيشون في ق َل ٍ
ورعب ،تُزلزلُهم نَظرة ُ أح ٍد
واضطراب ،ويمشون بين الناس في خوفٍ ُ
إليهم ،و َيهلعون ِمن كلم ٍة يقولُها ُمجا ِلسهم ،و َيخشون ِمن هذه المرأ ِة ْ
إن
أ َمروهَا بالحق ودعوهَا إليه ،وحذَّروهَا ُّ
الظلم والعُدوان ْ
سحر ُهم،
أن ت َ َ
الرجل ْ
إن أظهروا أ َما َمه ما َم َّن هللا ِبه عليهم ِمن نِعمة ،أو
ويخشون ِمن هذا َّ
ضره ْ
أن يُصي َبهم بعينه ،و َيهابون ِمن دخول أمكنة عديدة ،أو
حدَّثوا ِبها ِبمح َ
ُمباش ََرةِ بعض اإلعمال يخشَون ْ
ي وأن يَصر َعهم.
أن يَتلبَّس بِهم ِجنِ ٌّ
وإلى هؤالء أقول:
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ال تخافوا وال تَفزعوا ،وامشوا في ُ
طمأنين ٍة وثقة باهلل ربِكم ،وكونوا على
بأن ما َكتب هللا ْ
تام َّ
أن ت ُصابوا بِه ،وقد ََّره عليكم ،آ ٍ
ت ال َمحالة ،وال
يَقين ٍ
داف َع لهْ ،
وإن فعلتُم ِمن األسباب ما فعلتُمَّ ،
وأن ما لم يَكتبْه سبحانه ويُقد ُِره
الشر ِمن
ضد على فِعله جميع أهل ِ
عليكم فلن تُصابوا بِه ،ولو اجتمع وتعا َ
سحرة في سورة البقرة،
السحر وال َّ
كر هللا سبحانه ِ
اإلنس والجن ،ولَ َّما ذَ َ
قلوب
فقال { :فيتعلَّمون م ْنهما ما يفرقون به بيْن ا ْلم ْرء وز ْوجه } ،طمأَنَ
َ
َّ
وعز ــ { :وما ه ْم بضارين به
عباده ور َبط جأشها على الفَور فقال ــ ج َّل
َّللا }.
م ْن أح ٍد إ َّال بإ ْذن َّ
عمه عبد هللا بن
وثبَت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال في وصيِته المشهورة البن ِ
عباس ــ رضي هللا عنهما ــ (( :واعْل ْم أ َّن ْاأل َّمة ل ْو اجْ تمعتْ على أ ْن
َّللا لك ،ول ْو اجْ تمعوا على أ ْن
ي ْنفعوك بش ْي ٍء ل ْم ي ْنفعوك إ َّال بش ْي ٍء ق ْد كتبه َّ
َّللا عليْك ،رفعتْ ْاأل ْقالم،
يض ُّروك بش ْي ٍء ل ْم يض ُّروك إ َّال بش ْي ٍء ق ْد كتبه َّ
صحف )).
وجفَّتْ ال ُّ
سة ،وال
سا ،وال نُكدِر
خاطرا ،وال نُ ِ
أال ْفلن َِطب نف ً
ً
دخل إلى قلوبنا و ْسو َ
أهال وولدًاْ ،
نُر ِعب ً
ولنَنَم سعداء ،ونَخرج ِمن بيوتنا وقلوبنا ُمطمئنَّة.
هذا وأسأل هللا تعالى ْ
ي إيمانَنا ،و َيزي َد في تو ُّك ِلنا عليه ،ويَدف َع عنَّا
قو َّ
أن يُ ِ
السوء ،ويكف َينا ال َّ
شر وأهلَه ،إنَّه جواد كريم.
المجلس الحادي والستون  /عن خوف النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص على أ َّمته األئمة
المضلن.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
خاف عليكم ْ
أن تأخذوا
خطيرا ِمن الناس،
صنفًا
فلقد
ً
خاف عليكم نبيُّكم ملسو هيلع هللا ىلص ِ
َ
َ
وأن تَحضروا لهْ ،
وأن تَستفتوهْ ،
وأن تسمعوا لهْ ،
ي عنهْ ،
وأن
العل َم الشرع َّ
تجلسوا إليهْ ،
وأن تَقتدوا به ،فص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إني ال أخاف على
أ َّمتي إ َّال ْاألئ َّمة ا ْلمضلين )).
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ق والفُجور عن
واألئمة المضلُّون ،هم :الدُّعاة ُ إلى البدعِ والضالال ِ
ت وال ِفس ِ
ب على العلم
نصوص
تحريف
طريق
القرآن وال ُّ
ِ
ِ
سنة النَّبوية ،والكذ ِ
ِ
والعلماء ،والقو ِل في دين هللا بال َهوى وليس بأدلة ال َّ
صحيحة
شرعِ ال َّ
والتدليس في أحكام شريع ِة هللا.
والتلبيس
صريحة،
ال َّ
ِ
ِ
العلم والعلماء ،وال ِفق ِه والفقهاء ،والفتوى
س
ولقد لَ ِب ُ
ِ
سوا إلضال ِل الناس لبا َ
ب والخطباء ،والدعوةِ والدُّعاة ،فيا وي َل
واإلفتاء،
ِ
والوعَّاظ ،وال ُخط ِ
والوعظ ُ
اآلخذ عنهم ،ويا ِلهلَك ِة ال ُمقتدِي بِهم.
سارة َ ِ
ُمتاب َعهم ،ويا خ َ
إذ ص َّح َّ
أن حذيفة ــ رضي هللا عنه ــ سأ َل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنهم ،فقال(( :
ق ْلت :فه ْل ب ْعد ذلك الخيْر م ْن ش ٍر؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص« :نع ْم ،دعاةٌ على أبْواب
َّللا ص ْفه ْم لنا ،قال:
جهنَّم ،م ْن أجابه ْم إليْها قذفوه فيها» ق ْلت :يا رسول َّ
«ه ْم م ْن ج ْلدتنا ،ويتكلَّمون بأ ْلسنتنا» )).
وجعلَ ُهم النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص دعاة ً على أبواب جهنَّمَّ ،
ت والفسقَ
ع والضالال ِ
ألن البد َ
ب فيها.
والفجور ال تقو ُد إال إلى النَّار ،والعذا ِ
َ
قيام
عون
سن ِة والحدي ِ
الناس إلى التوحيد وال ُّ
ق وال ُّ
ث يَد ُ
سنة ،وال ِ
َ
فأه ُل الح ِ
الوالةِ والجماعة ،ويُحذِرونَهم
وتر ِك الخطيئات،
بالطاعاتْ ،
ِ
ولزوم طاع ِة ُ
ت والبدعِ وال ُمنكرات ،ويُقيمونَ دالئ َل ذلك ِمن القرآن،
الشركيا ِ
ِمن ِ
ت العلماء.
صحيحة ،وأقوا ِل الصحابة ،وإجماعا ِ
واألحادي ِ
ث النَّبوي ِة ال َّ
سو ُ
ع،
و ُهؤالء َيدعونَ
الناس إلى ِ
غونَ البد َ
َ
الشركيات وال ِبدعِ وال ُمنكرات ،فيُ ِ
جرؤونَ على اقتراف المعاصي ،و ُمباشر ِة
جوزونَ الشركيات ،ويُ ِ
وي ُ ِ
ال ُمنكرات ،و َي ُ
نصوص
حرفُوه ِمن
صا الطاع ِة والجماعة ،بما َّ
ِ
شقُّونَ ع َ
سوهُ ِمن
وافتروهُ على الشريعة
سن ِة النَّبوية،
القرآن وال ُّ
ِ
والعلماء والفقهاء ،ولبَّ ُ
َ
ِ
سوه ،حتى إنَّه بسب ِبهم افترقَت أ َّمةُ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص في دِينها
العقائد
واألحكام ودلَّ ُ
ِ
ق كثيرةٍ جدًّا ،وكانت في النار.
إلى فِ َر ٍ
حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال في شأنهم (( :والَّذي ن ْفسي بيده لت ْفترق َّن
ث وسبْعين ف ْرقةً ،فواحدةٌ في ا ْلجنَّة واثْنتان وسبْعون في
أ َّمتي على ثال ٍ
النَّار» )).
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ُ
البلدان وال ِعبا ُد ِمن ضالالتِهم ،وتسوي ِغهم للضَّال ِل والضَّالالت،
ت
ولقد عان ِ
غيره ،فذاك يَدعو
ُّشركُ مع هللا في عبادته ،ويَدعو َ
حتى كث ُ َر بسببِهم َمن ي ِ
فرج عنَّا يا رسول هللا" ،وذاك يدعو البدوي ،فيقول:
رسو َل هللا ،فيقولِ " :
" َمدد يا ب َدوي" ،وذاك يدعو ال َجيالني ،فيقول" :أغثنا يا َجيالني" ،وذاك
الرفاعي
يدعو العَيدروس ،فيقول" :ادفع عنَّا يا عيدروس" ،وتلك تدعو ِ
يارفاعي" ،وهكذا.
فتقول" :شيئًا هلل ِ
والناس حو َل
القبور في المساجد ،وكث ُ َر البِنا ُء على القبور،
وزادت بسببِهم
ُ
ُ
هذه
الشركيا ِ
ت والبدع ،ما بينَ داعٍ أصحابَها ،وطائفٍ
مارسون ِ
القبور يُ ِ
ِ
حولَها ،وساج ٍد على عتَباتِها ،وناذ ٍِر وذابِحٍ أله ِلها ،وحالفٍ ب َمن فيها،
تمسحٍ ب ُجدرانِها وأعمدتِها وقُببِها يَرجو نفعَها وبركتَها ،وهو في ذُ ٍل
و ُم ِ
عمرة ،وال
وانكسار وخضوعٍ وخوفٍ ال تراه ِمنه في صالةٍ وال حجٍ وال ُ
ٍ
دُعاء.
ع في المناسبات والمساج ِد والمعاه ِد الدِينية واألربط ِة
وانتشرت بسب ِبهم البد ُ
َّ
قابر
والزوايا والخلوات والبيو ِ
ت والحجِ والعُمرةِ واألعياد والموال ِد والم ِ
والجنائز والمآتِم واالحتفاالت َّ
والزواجات.
حرمات ،وارتيا ُد أماك ِنها ،واالستجابةُ
وتو َّ
س َع بسب ِبهم اإلقبا ُل على ال ُم َّ
ِلدُعا ِتها ،ومشاهدة ُ قنوا ِتها.
ْ
وتشردوا في األرض،
فذهب ْأم ُن الناس،
وحصلت بسببِهم الثورات،
َّ
َ
ت المستشفياتُ بالقتلَى وال َجر َحى
س َع الفقر ،وامتأل ِ
وانكسر االقتصاد ،وتو َّ
َ
سمت البل ُد الواح ُد إلى دويالت.
والمر َ
ضى ،وانق َ
َّ
ب وجماعات،
وحلَّت بسب ِبهم الحزبياتُ والع َداواتُ ،
ب الناس إلى أحزا ٍ
فتحز َ
الناس أوطانَهم
اإلرهاب والتفجير ،وعا َدى
وانتشر التكفير ،وحص َل
ُ
ُ
َ
ووالت َ ُهم وقبائلَهم ومجتمعاتهم.
جرأ العلمانيونَ واللبراليون
ب أقوا ِلهم وأفعا ِلهم وتناقضاتِهم ت َ َّ
وبسب ِ
والتشكيك في أصوله وفُرو ِعه ،وتشوي ِه
ص دِين هللا،
ِ
والالدينيون على تنقُّ ِ
صور ِة اإلسالم ،وتبغيض ِه إلى الخلق.
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ضلُّون ،فقد قال ربُّهم
فيا ويلَهم ث َّم يا ويلَهم من خطاياهم وخطايا ِمن يُ ِ
رهبًا ل ُهم { :ليحْ ملوا أ ْوزاره ْم كاملةً ي ْوم ا ْلقيامة وم ْن أ ْوزار الَّذين
ُم ِ
يضلُّونه ْم }.
وص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن دعا إلى ضالل ٍة كان عليْه من ْاإلثْم
مثْل آثام م ْن تبعه ،ال ي ْنقص ذلك م ْن آثامه ْم ش ْيئ ًا )).
سنة إلى
ضلين ،وأكرمنَا باالستمساك بالكتاب وال ُّ
فاللهم أعذنا ِمن األئمة ال ُم ِ
الممات ،إنَّك سميع الدعاء.
المجلس الثاني والستون  /عن وضوح دين هللا ــ َّ
عز وج َّل ــ للناس،
ب ،ومن
واحتجاج من ض َّل وابتدع وفجر وفسق بفقي ٍه أو داعي ٍة أو خطي ٍ
تشبَّه بهم ،وليس منهم.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
أحكام شريعته،
نصوص
ضو َح
فإن ِمن رحمة هللا بعباده ــ
ذكورا وإناثًا ــ و ُ
ِ
ً
ِ
الحق على الباطل ،وت َ َميُّزَ التوحي ِد ِمن
وظهور
ضا َح الحال ِل ِمن الحرام،
واتِ َ
َ
ِ
سن ِة ِمن البدعة ،والطاع ِة ِمن المعصية ،والجماع ِة ِمن الفُرقَة،
الشرك ،وال ُّ
ِ
سفور ،وبُروزَ أدلَّ ِة ذلك وتَبَيُّنَها.
ب ِمن ال ُّ
والفضيل ِة ِمن َّ
الرذيلة ،والحجا ِ
ٌ
غيره على ِشركياته وبد ِعه
أال فال َيحت َّج
أمام ِ
إنسان أو َيتعذَّ َر ِلنف ِسه أو َ
بعالم ،أو ُمفتٍ ،أو
وتفريطه في دي ِنه
جوره
ِ
ٍ
ومعاصيه وقبا ِئ ِحه و ِفس ِقه وفُ ِ
إمام مسجدٍ ،أو ُم َع َّم ٍم ،أو شيخِ طريق ٍة
ب علم ،أو داعيةٍ ،أو خطي ٍ
طال ِ
ب ،أو ِ
صوفية.
ُ
تر َك أ ُ َّمتَه على
حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه أخبَ َر بأنَّه قد َ
ِ
الحق الواضحِ
البيِن الظاهر ،فقال (( :ق ْد تر ْكتك ْم على ا ْلبيْضاء ليْلها كنهارها ،ال يزيغ
ع ْنها ب ْعدي إ َّال هالكٌ )).
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ضوح الحال ِل والحرام (( :إ َّن ا ْلحالل بي ٌن ،وإ َّن
وص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال في و ُ
ير من النَّاس ،فمن اتَّقى
ا ْلحرام بي ٌن ،وبيْنهما مشْتبهاتٌ ال ي ْعلمه َّن كث ٌ
ستبْرأ لدينه ،وع ْرضه ،وم ْن وقع في الشُّبهات وقع في ا ْلحرام
الشُّبهات ا ْ
)).
سم َعان ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :سأ ْلت رسول
وص َّح عن النَّ َّواس بن َ
سن ا ْلخلق ،و ْاإلثْم
هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم عن ا ْلبر و ْاإلثْم؟ فقال« :ا ْلب ُّر ح ْ
ما حاك في صدْرك ،وكر ْهت أ ْن ي َّ
طلع عليْه النَّاس» )).
وص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ما بقي ش ْي ٌء يقرب من ا ْلجنَّة ،ويباعد من النَّار
إ َّال وق ْد بين لك ْم )).
َّ
ق م ْن ربك ْم فمن
وقال هللا ــ ج َّل
وعز ــ { :ق ْل يا أيُّها النَّاس ق ْد جاءكم ا ْلح ُّ
ا ْهتدى فإنَّما يهْتدي لن ْفسه وم ْن ض َّل فإنَّما يض ُّل عليْها }.
وكما َّ
مأموران بعبادة هللاِ وح َده ،فكذلك باقي الناس،
العلم
وطالب
أن العا ِل َم
َ
ِ
ِ
مأموران بتعلُّم ما يجب عليهما ،و َيستقي ُم َبه دينُهما ،فكذلك باقي
وكما أنَّهما
ِ
سل ٍم )).
الناس ،وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص (( :طلب ا ْلع ْلم فريضةٌ على كل م ْ
ي ــ رحمهما هللا ــ وغيرهما :هذا
وقال الحافظ ِ
الم ِز ُّ
ي والعالمة األلبان ُّ
حديث حسن.اهـ
ض َح لكمْ ،
واحذروا ــ سدَّدكم هللا ــ ْ
وأن
ضلُّوا بعد إذ جاءكم الحق ،وات َّ َ
أن ت َ ِ
تَنحرفوا بعدما تبيَّنت لكم نُ
صوص الشريعة ،وف ِهمتموها ،فتكونوا بذلك
ُ
كالذين قال هللا في َذ ِم ِهم وفض ِْحهم ِمن اليهود والنَّصارى { :إ َّن الدين ع ْند
سالم وما ْ
اختلف الَّذين أوتوا ا ْلكتاب إ َّال م ْن ب ْعد ما جاءهم ا ْلع ْلم ب ْغيًا
َّللا ْاإل ْ
َّ
بيْنه ْم }.
الحق حقًّا ،و َي ُ
َّ
هذا وأسأل هللا ْ
رزقَنا اتِباعه ،وأن يُر َينا الباط َل
أن يُر َينا
ً
باطال ،و َيرزقَنا اجتنابه ،إنَّه سميع الدعاء.
ترك الحق الذي دلَّت عليه نصوص
المجلس الثالث والستون  /عن ْ
صبًا للفقهاء والمفتين.
الشريعة تقليدًا وتع ُّ
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رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
فإن العلما َء والفقها َء ال ُمعتبرينَ المعروفينَ األثبات بش ٌَر ،ويَحصل ِمنهم
واألحكام الشريعة َ
بدالل ِة نُ
صوص الشريعة ال ُمتضا ِفرة،
الخطأ ُ في المسائل
ِ
ِ
ق العلماء.
واتفا ِ
تقرر هذا ،وفهم جيدًا ،فال ب َّد ْ
أن ننتبه لهذه األمور:
وإذا َّ
األول :ال يجوز ألح ٍد ِمنَّا ْ
أن يُتابِ َع ويُ ِقل َد العلما َء والفقها َء وال ُمف ِتين
ْ
األمر َّ
و ُ
كالمهم
وخالف ِمن
الب العلم والدُّعاة َ وال ُخطبا َء فيما أخطئوا فيه،
ِ
ط َ
َ
نُ
صوص الشريعة ،باتفاق العلماء ،ال ِخالف بينَهم في ذلك.
َ
أنس ــ رحمه هللا ــ (( :إنَّما أنا بش ٌر أ ْخطىء
وقد قال اإلمام مالك بن ٍ
سنَّة فخذوا به ،وكل
وأصيب ،فا ْنظروا في رأْيي ،فكل ما وافق الكتاب وال ُّ
سنَّة فاتْركوه )).
ما ل ْم يوافق الكتاب وال ُّ
ضا عن األئمة :أبي حنيفة ،والشافعي ،وأحمد بن
نحوه وبمعناه أي ً
وجاء ُ
وغيرهم.
حنبل ــ رحمهم هللا ــ،
ِ
صنعاني ــ رحمه هللا ــ" :وأ َّما األئمة األربعةَّ ،
فإن ُك ًّال ِمنهم
وقال العالمة ال َّ
صر ٌح بأنَّه ال يُق َّد ُم قولُه على قول رسول هللا صلى هللا عليه وسل"م.اهـ
ُم ِ
الحق والصواب ،ووضوحِ أدلَّتِه ،فال
و َمن تاب َعهم على الخطأ بعد تبي ُِّن
ِ
ونقص إيمانه.
ب دِينِه،
ِ
س َعى في خَرا ِ
ُح َّجةَ له عند هللا ،وقد َ
َّ
وإن من المعيب جدًّا ،بل ومن اإلثم الكبَّار ،والمعصية الغليظة هلل ــ ج َّل
َّ
وعز ــ:
ْ
ِين والشريعة بقال هللا ،وقال
أن تَحت َّج على
ٍ
مسلم في مسأل ٍة ِمن مسائل الد ِ
نص شر ِعيٍ،
كترث
الحتجاجك ،وال يَهتم بما ذً َ
كرت ِمن ٍ
ِ
رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ،فال يَ ِ
إمام
ب على ما َّ
بل ويَ ُرد إلسكاتِك ،والتَّشغي ِ
قررت ،فيقول" :نحن على قو ِل ِ
مذهبِنا ،أو ُمفتِي بلدِنا ،أو شيخِ طريقتِنا ،أو ُمر ِش ِد حزبِنا".
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توعدًا { :ف ْليحْ ذر الَّذين يخالفون ع ْن أ ْمره أ ْن
وقد قال هللا سبحانه ُم ِ
هددًا و ُم ِ
اب ألي ٌم }.
تصيبه ْم فتْنةٌ أ ْو يصيبه ْم عذ ٌ
وثبَت َّ
الناس بمشروعية التَّمتُّع
أن ابن عباس ــ رضي هللا عنه ــ كان يُفتِي
َ
بكر وعمر ــ رضي هللا عنهما ــ
في الحجِ ،فاحت َّج عليه بع ُ
ضهم بقول أبي ٍ
َّللا عليْه وسلَّم
فقال لهم (( :بهذا ضل ْلت ْم ،أحدثك ْم ع ْن رسول هللا صلَّى َّ
وتحدثوني ع ْن أبي ب ْك ٍر وعمر )).
َّللا ،أحدثك ْم
َّللا ما أراك ْم م ْنتهين حتَّى يعذبكم َّ
وفي لفظ آخَر أنَّه قال (( :و َّ
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم وتحدثوننا ع ْن أبي ب ْك ٍر ،وعمر )).
ع ْن رسول َّ
األمر الثاني :إذا ُو ِج َد ْ
ي صحي ٌح وصري ٌح فال
ت مسألةٌ شرعيةٌ ن ُّ
ْ
صها الشرع ُّ
يجوز ألح ٍد ْ
إمام مذهبِه ،أو عا ِلم بلدِه ،أو ُمفتِي دولَتِه ،أو
أن يُخالفَها لقو ِل ِ
علمه ،باتفاق العلماء.،
شيخِ طريقته ،أو أُستاذِه و ُم ِ
حيث قال اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ (( :أجمع المسلمون على َّ
أن من
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص لم يكن له ْ
أن يدعها لقول أح ٍد من الناس
استبانت له سنَّة رسول َّ
)).
ق
بتحري
المعروف
الراسخ
األمر الثالث :إذا اجته َد العا ِل ُم َّ
ْ
ُ
ِ
الحق المواف ِ
ِ
للنُّصوص الشرعية في مسأل ٍة دِينية فأخطأ ،فال يجوز ألح ٍد ْ
أن يَطعنَ فيه
مأجور على
بسبب ذلك ،ألنَّه قد َبذَل ُو ْس َعة في معرفة الصواب ،وهو
ٌ
بنص حديث رسول هللا صلى هللا عليه
اجتهاده هذا ،مع ُحصو ِل الخط ِأ ِمنه ِ
صحيح ،حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص (( :إذا حكم الحاكم فاجْ تهد ث َّم أصاب فله
وسلم ال َّ
أجْ ران ،وإذا حكم فاجْ تهد ث َّم أ ْخطأ فله أجْ ٌر )).
ويُ َر ُّد خطؤه ويُبي َُّن بطريقة العلم ،ونُ
ورف ِقه،
صوصه ،وأدبِه،
ِ
ِ
وألفاظهِ ،
وتوقيره ،وجمي ِل خطابِه.
ِ
األمر الرابع :متابعةُ
العلماء في َّ
زالتِهم ،وتقليدُهم فيما أخطئوا فيه ،ليس
ِ
ْ
ضعف الدِين والضَّال ِل والهلَكة،
سهل ،بل هو ِمن أسباب
الهي ِن ال َّ
ِ
ْ
باألمر ِ
بن ُح َدي ٍْر،
وهدم اإلسالم ،والبُع ِد عن دين هللا ال َّ
ِ
صحيح ،حيث ص َّح عن ِزيَا ِد ِ
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سالم؟» قال :ق ْلت :ال،
أنَّه قال (( :قال لي عمر« :ه ْل ت ْعرف ما يهْدم ْاإل ْ
ق با ْلق ْرآن ،وأئ َّمةٌ مضلُّون» )).
قال« :يهْدمه زلَّة ا ْلعالم ،وجدال مناف ٍ
ً
َّ
باطال ،وارزقنا
وأرنَا الباط َل
فاللهم ِأرنَا
الحق حقًّا ،وارزقنا اتِباعهِ ،
واآلخرة ،إنَّك سميع ُمجيب.
ت في الحياة الدنيا
اجتنابة ،وثبَتنا بالقول الثاب ِ
ِ
المجلس الرابع والستون  /عن اختالف العلماء في بعض مسائل
الشريعة ،وأنَّه ال يعني ْ
أن نتخيَّر من أقوالهم ما نشاء ،أو نحت َّج بها على
ج بها لمخالفاتنا ،ونوجد ألنفسنا بسببها
من نصحنا بأدلة الشَّرع ،أو نخر َّ
المعاذير والمخارج.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
ب ْ
ختلف العلما ُء في بعض مسائ ِل
أن يَ
فلقد قَ َ
ضى هللاُ سبحانه وقد ََّر وكت َ َ
َ
لنصوص الشريعة
واختبارا ِلعبادهِ ،ليتميَّزَ ال ُمتاب ُع
الدِين والشريعة ،ابتال ًء
ِ
ً
عظ ُم للحق وأدلَّتِه ِمن
تعصب لألئم ِة والعلماء وال ُمفتين ،وال ُم ِ
ِمن ال ُم ِقلد وال ُم ِ
ُ
ب في
عظ ِم للرجا ِل وأقوا ِلهم وأه ِل مذهب ِه وبلدتِه،
الرا ِغ ُ
ال ُم ِ
والباحث َّ
الح ْكمةُ
سه ،وهلل ِ
ب فيما تهواه وتمي ُل إليه نف ُ
الراغ ِ
الصواب ِمن الباحث ِ
ضى ،ال داف َع ِل َما أراد ،وال راد.
البالغةُ فيما قد ََّر وقَ َ
وقد قال سبحانه في أوائل سورة العنكبوت { :أحسب النَّاس أ ْن يتْركوا أ ْن
َّللا الَّذين
يقولوا آمنَّا وه ْم ال ي ْفتنون ولق ْد فتنَّا الَّذين م ْن قبْله ْم فلي ْعلم َّن َّ
صدقوا ولي ْعلم َّن ا ْلكاذبين }.
وقال ــ ج َّل وعال ــ { :ونبْلوك ْم بالشَّر وا ْلخيْر فتْنةً وإليْنا ت ْرجعون }.
َّ
وعز ــ هذا االختالف ألجل ْ
ُ
اإلنسان ِمن
أن يتخي ََّر
ولم يَكتب ويُقدِر ــ ج َّل
سه ،ويُوافِق عملَه ،وما يَ َرى َّ
أن
أقوال
ِ
العلماء واختالفاتِهم ما يُريد وتهواه نف ُ
سيل َحق بِه.
سدَّا لعي ٍ
ب قد َ أو َ
لَه مصلحةً فيه ،أو تخفيفًا ِلتشنيعٍ عليه ،أو َ
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بل يجب عليه ْ
الوحيِ ،وما دلَّت عليه نُ
صوص
أن يَتَّبِ َع ما أنزَ َل هللا ِمن
ْ
ُ
صحيحة ،حيث قال هللا سبحانه ِآم ًرا لَنَا بذلك{ :
القرآن وال ُّ
سنة النَّبوية ال َّ
ِ
اتَّبعوا ما أ ْنزل إليْك ْم م ْن ربك ْم وال تتَّبعوا م ْن دونه أ ْولياء قل ً
يال ما تذكَّرون
}.
ضعاف الدِين يَسألون عن ال ُحكم الشر ِعي ،هل اتفق
بعض
اليوم
وإنَّنا ن ََرى
ِ
َ
َ
فيه العلما ُء أ ْم اختلفواْ ،
ف ،أو س َكت ولم
فإن كانوا قد اتفقوا انز َج َر و َك َّ
حاجج ُمخا ِلفَه ،ولم يَتعذَّر لنف ِسه إذا أ ُ ْن ِكر عليه.
يُ ِ
ْ
حرم ،واستطا َل على
وإن كانوا قد اختلفوا لم َينك ِفف ع َّما َيفعل ِمن قبيحٍ و ُم َّ
خر ًجا.
ال ُمن ِكر عليه ،وجع َل
الخالف ُ
ع ً
ذرا لنفسه ،و َم َ
َ
َص العلماء ،بل َمن هو دونَهم ،وليس
كثير ِمن المسائل ُرخ َ
وتَراه يَتتبَّ ُع في ٍ
ما ي ُد ُّل عليه دلي ُل ال َّ
شرع ،ويكون هو القول الصواب والحق ِمن بين
االختالفات.
الظاهري ــ رحمه هللا ــ" :وطبقةُ أ ُ ْخ َرى ،و ُهم قو ٌم
حزم
وقد قال الفقيه ابن ٍ
ُّ
كل
بلَغَت ِبهم ِرقَّةُ الدين ،وقِلَّةُ التقوى إلى طلب ما وافقَ أهوا َءهم في قول ِ
غير طالبين
قائِل ،ف ُهم يأخذونَ ما كان ُرخصةً ِمن قول ِ
كل عالمُ ،م ِقلدين لَه َ
ص عن هللا تعالى وعن رسوله ملسو هيلع هللا ىلص".اهـ
ما أوجبَه النَّ ُ
ي ــ رحمه هللا ــ (( :لو ْ
عالم
أخذت برخصة كل
وقال اإلمام سليمان الت َّ ِ
ٍ
يم ُّ
اجتمع فيك الشَّر كلُّه )).
ومن أمثلة ذلك:
بنص الشريعة ،وإجماع
ِغنا ُء ال ُمغنِينَ اليوم والموسيقى ،فإنَّهما ُم َّ
مان ِ
حر ِ
خالف بينَهم في ذلك ،وقد نَق َل إجما َعهم على التحريم عد ٌد كثير
العلماء ،ال
َ
وغيرهم.
ِمن أهل العلمِ ،من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة،
ِ
ف على آالت الموسيقى ،أو
الناس
بعض
ومع ذلك تَج ُد
ِ
عز ُ
َ
اليوم يُغنِي أو يَ ِ
َ
يَستمع إليهما ،وال يَقتصر على هذا الذَّنب فحسب ،بل يَفعل ما هو أعظم
ِمنه وأشنَع ،فيج َهر بين الناس بالتهوين ِمن ُحرمتِهما ،فيقولَّ " :
إن العلما َء قد
عم إباحتهماْ ،
وأبط َل
وإن ُك ِس َر كال ُمه
اختلفوا فيهما" ،أو َيتجاوز أكثر فيز ُ
ِ
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بقال هللا ،وقال رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ،وقال الصحابة ،وأج َم َع العلماء ،تح َّج َج لك
وبعض مشيَخ ِة
ببعض دُعاةِ الفضائيات ِمن جماعة اإلخوان المسلمين،
ِ
الصوفية ،وأشبا ِههم الذين كذَبوا على العلم والعلماء ،فزعموا الخالف ،ولَ َّما
راجع أصدقَ هؤالء الدُّعاة أ ْم
كانت المسألةُ تابعةً ِلهواه ،ال يُ ِ
سه ،فيُ ِ
كلف نف َ
كذبوا؟
هذا وأسأل الكريم ْ
واإلكثار من طاعته إلى ساعة
أن يُعينَنا على االستمرار
ِ
الوفاةْ ،
وشر الشيطان ،إنَّه سميع
وشر أعدائِنا،
شر أنف ِسنا،
َّ
َّ
وأن يقيَنا َّ
الدعاء.
المجلس الخامس والستون ( / )0عن شيء من أخالق النَّبي صلى هللا
الرفيعة ،وآدابه الجميلة الكريمة.
عليه وسلم َّ
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّللا
فقد قال هللا ــ ج َّل وعال ــ داعيًا لكم و ُم ِ
رغبًا { :لق ْد كان لك ْم في رسول َّ
َّللا وا ْلي ْوم ْاآلخر }.
أ ْ
سوةٌ حسنةٌ لم ْن كان ي ْرجو َّ
بنبيكم محم ٍد ملسو هيلع هللا ىلص في جميع أموره
فاقتدُوا ــ سدَّدكم هللا ــ وتأ َّ
سوا واهتدُوا ِ
الرفيعِ النَّبيل ،فلقد كان
وأحواله ،ال ِسيَّما في أخالقه الشريف ِة الجميلة ،وأدبِه َّ
ق
نظير له فيه
ب جليل ،ال
ب طيِ ٍ
عظيم عا ٍل كريم ،وأ َد ٍ
ٍ
َ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذا ُخل ٍ
ِمن ْ
الخلق ،وال مثيل.
وقد شَه َد له بذلك ربُّه سبحانه في َّأول سورة القلم ،فقال ــ تبارك وتقدَّس
ق عظ ٍيم }.
ــ { :وإنَّك لعلى خل ٍ
وشَهد له بذلك َمن عاش ََره وخال َ
سه ،و ُهم أصحابُه ــ رضي هللا
طه وجال َ
عنهم ــ.
وأنس بن مالكٍ ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّهما
ب
فص َّح عن
ِ
البراء بن عاز ٍ
ِ
قاال (( :كان رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم أحْ سن النَّاس خلقًا )).
141

وص َّح عن سعد بن هشام ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :سأ ْلت عائشة ــ رضي
هللا عنها ــ فق ْلت :أ ْخبريني ع ْن خلق رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم؟
فقالتْ  :كان خلقه ا ْلق ْرآن )).
وتعني ــ رضي هللا عنها ــ بذلك :أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص كان يتأدَّب بما جاء في القرآن ِمن
ق عالية ،ويَعمل بما جاء فيه ِمن
آدا ٍ
ب ِ
طيبة ،ويَتخلَّق بِما ذُ ِكر فيه ِمن أخال ٍ
مكارم ومحاسن وصفا ٍ
ت طيِبة جليلة.
بل وشَهد لَه الناس بذلك قبل ْ
أن يُب َعث ،فص َّح َّ
الروم ِهرقل قال ألبي
أن م ِلك ُّ
سفيان ــ رضي هللا عنه ــ قبل إسالمه (( :وسأ ْلتك :ه ْل ك ْنت ْم تتَّهمونه
ُ
بالكذب قبْل أ ْن يقول ما قال ،فزع ْمت :أ ْن ال ،فعر ْفت أنَّه ل ْم يك ْن ليدع
َّللا )).
الكذب على النَّاس وي ْكذب على َّ
وص َّح أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص حين كان يَتعبَّد في غار ِحراءٍ قبْل ْ
أن يُبعَث ،نزَ َل عليه ال َملَكُ
جبري ُل ــ عليه السالم ــ ،ف َجرى بينهما ما َجرى ،ور َجع صلى هللا عليه
وسلم إلى بيته في خوفٍ شديد يَرتَعد ،ث ُ َّم أخبَر زو َجتَه أ َّم المؤمنين خديجة ــ
سليه (( :ك َّال:
رضي هللا عنها ــ بأنَّه قد َخ ِشي على نفسه ،فقالت تُثبَته وت ُ ِ
الرحم ،وتصْدق ا ْلحديث،
أبْش ْر ،فوهللا ،ال ي ْخزيك هللا أبدًا ،وهللا ،إنَّك لتصل َّ
وتحْ مل ا ْلك َّل ،وت ْكسب ا ْلم ْعدوم ،وت ْقري ال َّ
ضيْف ،وتعين على نوائب ا ْلحق
)).
بل َّ
مقاصد بِعثَتِه العظيمة ،وإرسا ِله
ومكار َمها ِمن
ق
إن
ِ
ِ
تتميم صالحِ األخال ِ
َ
ى ورحمة.
للناس ُهد ً
حيث ص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إنَّما بعثْت ألتمم صالح ْاأل ْخالق )).
آدم ملسو هيلع هللا ىلصْ ،
هذا وأسأل هللا ْ
حشرنا
وأن يَ َ
أن يُكر َمنا فنكونَ ِمن ال ُمقتدين بسيِد ول ِد َ
ضه لل ُّ
شرب ِمنهَّ ،
سميع
ور َدنا حو َ
إن ربِي لَ َ
معه ،ويُدخلَنا في شفاعته ،ويُ ِ
الدعاء.
شيء من أخالق النَّبي صلى هللا
المجلس السادس والستون ( / )2عن
ٍ
الرفيعة ،وآدابه الجميلة الكريمة.
عليه وسلم َّ
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رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
الرفيع ِة ،وآداب ِه الجميل ِة الكريمة،
ق النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص َّ
فهذا مجلس آخَر عن أخال ِ
َّ
وعز ــ:
فأقول ُمستعينًا باهلل ــ ج َّل
َّ
إن من أخالق النَّبي محم ٍد ملسو هيلع هللا ىلص الطيبة الجميلة:
اللين مع المؤمنين ،فال يُعاملُهم بال ُخشونة وال ِغلظة،
ِلينَ الجا ِنب ،واستعما َل ِ
بالسباب وال َّ
شتائم ،وال
وال يُقابلُهم بالعُنف
والشدة والفَظاظة ،وال يُهينُهم ِ
ِ
حق ُرهم بقول أو ِفعل ،وال َيعتدي عليهم باألذية والضَّرب ،بل تَراه صلى
يُ ِ
لطيف القو ِل ْ
إن حادثَهم ،رفيقًا ِبهم،
سنَ ال ُمعاشر ِة م َعهم،
هللا عليه وسلم ح َ
َ
ً
سهال ال يُث ِقل عليهم ،سم ًحا ال يُ ِغ ُمهم.
ف هللا ــ َّ
عز وج َّل ــ ُخلقَه هذا في سورة آل عمران ُممتنًّا عليه بِه
وقد و َ
ص َ
َّللا ل ْنت له ْم ول ْو ك ْنت ف ًّ
ظا
وعلى الناس ،فقال سبحانه { :فبما رحْ م ٍة من َّ
غليظ ا ْلق ْلب ال ْنف ُّ
ضوا م ْن ح ْولك }.
أنس بن مالك ــ رضي هللا عنه ــ قد خ َد َمه ِسنينَ عديدة ،ث َّم
وهذا خاد ُمه ُ
يقول في شأنه م َعه كما ص َّح عنه (( :خد ْمت رسول هللا صلَّى هللا عليْه
وسلَّم عشْر سنين ،وهللا ما قال لي :أفًّا ق ُّ
ط ،وال قال لي لش ْي ٍء :لم فع ْلت
ي ش ْيئ ًا ق ُّ
ط )).
كذا؟ وه َّال فع ْلت كذا؟ وال عاب عل َّ
وفي لفظٍ آخَر بإسناد صحيح عنه ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :خد ْمت
َّللا ما سبَّني سبَّةً ق ُّ
ط )).
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم عشْر سنين ،ال و َّ
رسول َّ
ضا أنَّه قال (( :كان رسول هللا صلَّى هللا
وصح عنه ــ رضي هللا عنه ــ أي ً
عليْه وسلَّم م ْن أحْ سن النَّاس خلقًا ،فأ ْرسلني ي ْو ًما لحاج ٍة ،فق ْلت :وهللا ال
ي هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم،
أ ْذهب ،وفي ن ْفسي أ ْن أ ْذهب لما أمرني به نب ُّ
سوق ،فإذا رسول هللا
ان وه ْم ي ْلعبون في ال ُّ
فخرجْ ت حتَّى أم َّر على صبْي ٍ
صلَّى هللا عليْه وسلَّم ق ْد قبض بقفاي م ْن ورائي ،قال :فنظ ْرت إليْه وهو
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ي ْ
ضحك ،فقال :يا أنيْس أذهبْت حيْث أم ْرتك؟ قال ق ْلت :نع ْم ،أنا أ ْذهب يا
رسول هللا )).
وص َّح عن أبي عبد هللا ال َج َد ِلي ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :سأ ْلت عائشة ــ
َّللا عليْه وسلَّم فقالتْ  :ل ْم يك ْن
َّللا صلَّى َّ
رضي هللا عنها ــ ع ْن خلق رسول َّ
سيئة،
فاحشًا وال متفحشًا وال ص َّخابًا في األ ْ
سواق ،وال يجْ زي بال َّ
سيئة ال َّ
ولك ْن ي ْعفو ويصْفح )).
وجاء في حدي ٍ
ي ،وال ُمنذري ،وال ُمناوي،
ث ن َبوي ٍ ح َّ
سنه ِ
الترمذ ُّ
ي ،والبغَو ُ
واأللباني ــ رحمهم هللا ــ  ،عن عبد هللا بن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :أال أ ْخبرك ْم بم ْن يحْ رم على النَّار ،أ ْو م ْن تح َّرم عليْه
ب س ْه ٍل )).
النَّار؟ على كل هي ٍن لي ٍن قري ٍ
هذا وأسأل الكريم ْ
ب كريمْ ،
وأن يُزيِنَنا بزينة
أن يُ ِ
ق فاض ٍل طيِ ٍ
جملَنا بكل ُخل ٍ
اإليمانْ ،
وبواطنَنا ،إنَّه سمي ٌع ُمجيب.
وأن يُص ِل َح ظوا ِه َرنا
ِ
شيء من أخالق النَّبي صلى هللا
المجلس السابع والستون ( / )3عن
ٍ
الرفيعة ،وآدابه الجميلة الكريمة.
عليه وسلم َّ
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
الرفيع ِة ،وآداب ِه الجميل ِة الكريمة،
ق النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص َّ
فهذا مجلس ثالث عن أخال ِ
َّ
وعز ــ:
فأقول ُمستعينًا باهلل ــ ج َّل
َّ
إن من أخالق النَّبي محم ٍد ملسو هيلع هللا ىلص الطيبة الجميلة:
فهاء إذا خاطبوه بما ال َيليق ِمن القول ،أو
اإلعراض عن الجاهلينَ وال ُّ
س ِ
َ
حتمل ملسو هيلع هللا ىلص أذاهُم ،وال َيلت ِفت إلى ما قالوا
سن ِمن ال ُمعاملة ،ف َي ِ
عاملوه بما ال َيح ُ
بالمثل ،وال َيمتنِع عن ُمقابلتِهم بعدها باإلحسان
أو فعلوا ،وال يُعاملُهم ِ
ً
ربه ــ َّ
عز وتقدَّس ــ لَه في سورة األعراف ،حيث
والعدل،
امتثاال ْ
ألمر ِ
ض عن ا ْلجاهلين }.
قال سبحانه { :خذ ا ْلع ْفو وأْم ْر با ْلع ْرف وأعْر ْ
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فأمر َّللا تعالى في هذه اآلية الجليلةْ :
أن يُقابَ َل الجاه ُل باإلعراض عنه،
آذاك بقوله أو فِعل ِه فال تُؤذِه ،و َمن
وعدم مقابلَ ِة جه ِله بجه ٍل ِمث ِله ،ف َمن
َ
ِ
ْف
ص ْلهُ ،و َمن
َ
ظلمك فاعدِل فيه أو اع ُ
َح َر َم َك فال ت َ ِح ِر ْمه ،و َمن قطعَ َك فَ ِ
ْ
رك
حاضرا
فيك غائبًا أو
اللين ،و َمن ه َج َ
عنه ،و َمن تكلَّ َم َ
فعامله بالقول ِ
ً
فطيب لَه الكالم ،وابذُل لَه السالم.
وتر َك
َ
خطابك ِ
َ
صين { :وإذا خاطبهم
وقد قال سبحانه في و ْ
صف عبادِه ال ُمتقين المخلَ ِ
ا ْلجاهلون قالوا سال ًما }.
أي :خا َ
ب جمي ٍل يَسْلمونَ فيه ِمن اإلثم ،ويَ ْس َلمونَ ِمن
طي ٍ
طبو ُهم بخطا ٍ
ب ِ
يء
بالح ِلم الكثير ،و ُمقابل ِة ال ُم ِس ِ
ُمقابل ِة الجاه ِل بجه ِله ،وهذا مد ٌح لَهمِ ،
ورزان ِة العقل الذي أوصلَهم إلى هذه الحال.
باإلحسان ،والعف ِو عن الجاهلَ ،
وقد ص َّح عن ِأم المؤمنين عائشة ــ رضي هللا عنها ــ أنَّها قالت (( :ما
ضرب رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم ش ْيئ ًا ق ُّ
ط بيده ،وال ا ْمرأةً ،وال
خاد ًما ،إ َّال أ ْن يجاهد في سبيل هللا ،وما نيل م ْنه ش ْي ٌء ق ُّ
ط ،في ْنتقم م ْن
صاحبه ،إ َّال أ ْن ي ْنتهك ش ْي ٌء م ْن محارم هللا ،في ْنتقم َّّلِل ــ ع َّز وج َّل ــ )).
وص َّح عن أنس بن مالك ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :ك ْنت أ ْمشي مع
ي غليظ الحاشية،
رسول َّ
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم وعليْه ب ْر ٌد نجْ ران ٌّ
ي فجبذه بردائه جبْذةً شديدةً ،حتَّى نظ ْرت إلى ص ْفحة عاتق
فأدْركه أعْراب ٌّ
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم ق ْد أثَّرتْ بها حاشية الب ْرد م ْن شدَّة جبْذته،
رسول َّ
َّللا
َّللا الَّذي ع ْندك ،فا ْلتفت إليْه رسول َّ
ث َّم قال :يا مح َّمد م ْر لي م ْن مال َّ
اء )).
صلَّى هللا عليْه وسلَّم ث َّم ضحك ،ث َّم أمر له بعط ٍ
وص َّح عن ِأم المؤمنين عائشة ــ رضي هللا عنها ــ أنَّها قالت (( :ما رأيْت
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم م ْنتص ًرا م ْن م ْظلم ٍة ظلمها ق ُّ
ط )).
رسول َّ
والحلم،
صبر ِ
صفح والعَفو ،ومقابلتُها بال َّ
واحتما ُل أذي ِة الناس ،ودفعُها بال َّ
أج ٍر كبير،
وردُّها بال ِفعال الطيِبة ــ مع ما فيه ِمن ْ
ورأبُها بالقول ِ
اللينَ ،
سنا ٍ
ضا:
ت ُمضاعفة ــ ،فهو أي ً
وثوا ٍ
ب عظيم ،وح َ
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العدو إلى صديق،
النفوس ،ويُزيِل أحقا َدها وأضغانَها ،فينقَ ِلب
يُص ِل ُح
ُّ
َ
ض إلى ُم ِحب ،و ُمتتبِ ُع َّ
س ٍاد لَها ،وساتِر.
الزال ِ
وال ُمب ِغ ُ
ت إلى َ
َّ
ب الجميل
ق
حيث قال هللا ــ ج َّل
حر ً
الطي ِ
ِ
وعز ــ ُم ِ
شوقًا إلى هذا ال ُخل ِ
ضا و ُم ِ
سيئة ادْف ْع بالَّتي هي أحْ سن
صلت { :وال ت ْ
ستوي ا ْلحسنة وال ال َّ
في سورة فُ ِ
ي حمي ٌم وما يلقَّاها إ َّال الَّذين صبروا
فإذا الَّذي بيْنك وبيْنه عداوةٌ كأنَّه ول ٌّ
وما يلقَّاها إ َّال ذو ح ٍظ عظ ٍيم }.
وهذه الخَصلَةُ الحميدة ُ التي هي ِمن ِخصال
ومن أكبر
خواص الخَلقِ ،
ِ
سن ،ومقابلةُ اإلساء ِة باإلحسان،
مكارم األخالق،
ِ
وهي الدَّف ُع بالتي هي أح َ
َ
كره ،وأجبَروها على
صبروا أنف َ
ما يُلَقَّاهَا ويُوفَّ ُق لَها إال الذين َ
سهم على ما ت َ َ
ما يُ َحبُّه هللاَّ ،
سيء بإساءتِه ،وعدم ِالعف ِو
فإن
النفوس مجبُولةٌ على ُمقابلة ال ُم ِ
َ
ُ
سه ،وامتث َل
ص َب َر
اإلنسان نف َ
عنه ،فكيف بمقا َبل ِة إساءتِه باإلحسان إليه ،فإذا َ
ف جزي َل الثواب ،وع ِل َم َّ
بجنس عم ِله ،ال
ربه،
أن مقابلتَه لل ُم ِ
سيء ِ
ْأم َر ِ
َ
وعر َ
يُفيدُه شيئًا ،وال َيزيد العداوة َ إال ِشدَّةَّ ،
وأن إحسانَه إليه ليس بواضعٍ ِمن
تلذذًا
األمر ،وف َع َل ذلكُ ،م ِ
ق ْد ِره ،بل َمن تواض َع هلل رف َعه ،هانَ عليه ْ
ُمستح ِليًا لَه.
والحق َد
وجنبها ال ِغ َّل ِ
فاللهم سدِدنا في أقوالنا وأفعالنا ،وأص ِلح قلوبَناِ ،
سد ،واغفر لَنا ،وتجاوز عن سيئاتنا ،إنَّك أنت الغفور الرحيم.
والح َ
شيء من فضائل إحسان العبد خلقه ،وما
المجلس الثامن والستون  /عن
ٍ
أكرم هللا به أهل األخالق الطيبة ،واآلداب الجميلة.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
س ِن الرفيعِ ،من
فإنَّكم ــ سدَّدكم هللا ــ لتَعلمونَ ما لألد ِ
ق الح َ
ب الجميل ،وال ُخل ِ
عاطر ظاهر ،وتشريفٍ وتكريم،
ِكر
ٍ
طيب ٍة جليلة ،وقَبو ٍل واحتفاء ،وذ ٍ
آثار ِ
ٍ
وكبيرهم،
صغيرهم
ومنزل ٍة عالية رفيعة عند هللا سبحانه ،وعند عبادِه،
ِ
ِ
واآلخرة.
َذكر ِهم وأُنثا ُهم ،وفي الدِين والدنيا
ِ
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ضا :كثرة َ النُّ
رغب ِة في ُح ْسن األخالق
وتعلمون أي ً
صوص النَّبوي ِة ال ُم ِ
ِ
سوء
ض ِة على التَّخلُّق بِها وتطييبِها ،وال ُم ِ
ِ
رهب ِة ِمن ُ
حر َ
وتتميمها ،وال ُم ِ
ث بِها ،والوقوعِ في أوحالها.
األخالق،
والتلو ِ
ُّ
وقد ثبَت َّ
طلب ِمن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص الوصيةَ،
أن أح َد الصحاب ِة ــ رضي هللا عنهم ــ
َ
سيئة الحسنة ت ْمحها ،وخالق
َّللا حيْثما ك ْنت ،وأتْبع ال َّ
فقال له ملسو هيلع هللا ىلص (( :اتَّق َّ
ق حس ٍن )).
النَّاس بخل ٍ
وص َّح أن رجالً آخ ََر ِمن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ سأ َل رسو َل هللا
سن ا ْلخلق ،و ْاإلثْم ما حاك
ملسو هيلع هللا ىلص عن ال ِب ِر واإلثم ،فأجا َبه ملسو هيلع هللا ىلص بقوله (( :ا ْلب ُّر ح ْ
في صدْرك ،وكر ْهت أ ْن ي َّ
طلع عليْه النَّاس )).
َّللا،
دخ ُل
أكثر ما يُ ِ
وثبَت أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص ُ
الناس الجنَّة ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص (( :ت ْقوى َّ
سئِ َل عن ِ
َ
سن الخلق )).
وح ْ
وث َبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص َّ
الناس أخالقًا ِمن ِخيار أ ُ َّمتِه ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص (( :إ َّن م ْن
سنَ
ِ
أن أح َ
خيارك ْم أحْ سنك ْم أ ْخالقا ً )).
سن ال ُخلق وما لَه ِمن ثِقَ ٍل في ميزان العبد يوم
وثبَت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه أعلَ َم عن ُح ِ
ق
القيامة ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص (( :ما ش ْي ٌء أثْقل في ميزان الم ْؤمن ي ْوم القيامة م ْن خل ٍ
َّللا ليبْغض الفاحش البذيء )).
حس ٍن ،وإ َّن َّ
وثبَت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه أبَان عن المؤمن وما يُدر ُكه ِمن الدَّرجة العالية بسبب
صائم
سن خلقه درجة ال َّ
سن ُخلقه ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص (( :إ َّن ا ْلم ْؤمن ليدْرك بح ْ
ُح ِ
ا ْلقائم )).
وث َبت َّ
سا ِمنه يوم القيامة
أن أحبَّ األ َّم ِة إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وأقر َبهم مج ِل ً
سا
ي وأ ْقربك ْم مني مجْ ل ً
أحسنُهم ُخلقًا ،حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص (( :أال أ ْخبرك ْم بأحبك ْم إل َّ
ي ْوم ا ْلقيامة؟ فسكت ا ْلق ْوم ،فأعادها م َّرتيْن أ ْو ثالثًا ،قال ا ْلق ْوم :نع ْم يا
رسول هللا ،قال :أحْ سنك ْم خلقا ً )).
سن ال ُخلق ِمن اإليمان ،فثبَت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :أ ْكمل
وبيَّن ملسو هيلع هللا ىلص منزلةَ ُح ِ
ا ْلم ْؤمنين إيمانًا أحْ سنه ْم خلقا ً )).
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سنَ ُخلقُه موعو ٌد ببي ٍ
ت في أعلَى الجنَّة ،حيث ثبَت عن النَّبي
إن َمن َح ُ
بل ِ
ت في ربض ا ْلجنَّة لم ْن ترك ا ْلمراء وإ ْن كان
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :أنا زعي ٌم بب ْي ٍ
ت في
ت في وسط ا ْلجنَّة لم ْن ترك ا ْلكذب وإ ْن كان مازحاً ،وبب ْي ٍ
محقًّاً ،وبب ْي ٍ
سن خلقه )).
أعْلى ا ْلجنَّة لم ْن ح َّ
وثبَت َّ
دعاء رسو ِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذي كان يَدعو بِه ربَّه (( :الله َّم أحْ س ْنت
أن ِمن
ِ
خ ْلقي ،فأحْ س ْن خلقي )) ((.اللَّه َّم ا ْهدني ألحْ سن ْاأل ْخالق ،ال يهْدي
ألحْ سنها إ َّال أ ْنت ،وقني سيئ ْاأل ْخالق ،ال يقي سيئها إ َّال أ ْنت )).
فاتقوا هللا ــ عباد هللا ــ ،واعلموا َّ
أعظم ِخصا ِل تقواه:
أن ِمن
ِ
ْ
ق َرذيلَّ ،
فإن العب َد
نزهُوا أنف َ
سكم عن ِ
أن تَتخلَّقوا بكل ُخل ٍ
كل ُخل ٍ
ق جميل ،وت ُ ِ
سامية ،ويَثْقُل ميزانُه
ال يَزا ُل يَترقَّى بأخالقه العالية ،ويرتف ُع بآدابه ال َّ
نز ُل في آدابه ،ويَن َح ُّ
ط في مكارمه،
ِ
بمكارمه ،وال يَزا ُل يَ ْسفُل في أخالقه ،ويَ ِ
حتى يَهبِ َ
ط إلى أ ْسفل الدَّركات ،وتَثْقُ َل صحيفتُه باآلثام والخطيئات.
واصرف عنَّا سيئَها
ألحسن األخالق ال َيهدي ألحسنِها إال أنت،
فاللهم اهدنا
ِ
ِ
وسوء
الشقاق والنفاق
صرف عنَّا سيئَها إال أنت ،اللهم إنَّا نعوذ َ
ِ
بك ِمن ِ
ال يَ
ُ
األخالق ،إنَّك رءوف رحيم.
األمر بالمعروف والنَّهي عن
المجلس التاسع والستون ( / )0عن ْ
وشيء من فضله.
كورا وإناثًا،
ٍ
المنكر ،ووجوبه على المكلَّفين ذ ً
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
ي عن ال ُمن َكر.
األمر
فإن
ِ
َ
بالمعروف والنَّه َّ
التفريط
وتر ِك
الناس ونُصحهم بفع ِل ما
أيْ :أمر
ِ
أوجب هللا عليهمْ ،
ِ
َ
وعدم اإلخال ِل ِبه ،ونَهيهم عن الشركيات ،والبدعِ،
والتقصير فيما فُ ِرض،
ِ
ِ
والمعاصي ،ونُصحهم باجتنا ِبها ،والبُع ِد عن أهلها ،ودعاتها ،وقنواتها،
ومسارحها ،وفضائياتِها:
وأماكنِها ،ومواق ِعها ،وكت ِبها ،ومجالتِها،
ِ
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وأكبر ال ُمنجيات ِمن
أهم ال ُمه َّمات ،وأفض ِل القُ ُربات ،وأرفعِ الحسنات،
لَ ِمن ِ
ِ
ألمر هللا
العذاب والعقوبات ،بل هو
ٌ
واجب عظيم ،وأص ٌل في اإلسالم كبيرِ ،
وعز ــ ِآم ًرا { :و ْلتك ْن م ْنك ْم أ َّمةٌ
َّ
عواقب ت َ ْر ِكه ،حيث قال ــ ج َّل
بِه ،وتبيينِه
َ
يدْعون إلى ا ْلخيْر ويأْمرون با ْلم ْعروف وي ْنه ْون عن ا ْلم ْنكر }.
وقال تعالى ذا ًّما ِلبَنِي إسرائيل { :كانوا ال يتناه ْون ع ْن م ْنك ٍر فعلوه لبئْس
ما كانوا ي ْفعلون }
وظفُهم على ال ُح ْسبة ،بل هو
ووجوبُه ليس على الحاكم فح ْسب ،أو َمن يُ ِ
ذكورا وإناثًا بق ْدر استطاعتهمِ ،لما ص َّح عن
واجب على عموم ال ُمكلَّ ِفين
ٌ
ً
ستط ْع
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن رأى م ْنك ْم م ْنك ًرا ف ْليغي ْره بيده ،فإ ْن ل ْم ي ْ
ستط ْع فبق ْلبه ،وذلك أ ْ
ضعف ْاإليمان )).
فبلسانه ،فإ ْن ل ْم ي ْ
فقوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :م ْن رأى م ْنك ْم م ْنك ًرا ف ْليغي ْره )) " َمن" ُهنا هي ال َّ
شرطية،
فيجب عليه ْ
صيغِ العُموم ،فتعُم ك َّل َمن َرأى ال ُمن َكر،
أن يُغيِ َره
ُ
وهي ِمن ِ
بح ْسب استطاعته.
و ِل ِع َ
ب عليه ِمن
ب
األمر بالمعروف والنَّهي ِ عن ال ُمن َكر ،وما يَترت َّ ُ
ظ ِم واج ِ
ِ
صة ،ويَندف ُع ِبه ِمن ال ُّ
شرور والفسا ِد عن
المصالح العظيمة العا َّم ِة والخا َّ
ال ِعباد والبالد ،ق َّد َمه هللا في بعض آيات القرآن على اإليمان ،فقال تعالى{ :
ك ْنت ْم خيْر أ َّم ٍة أ ْخرجتْ للنَّاس تأْمرون با ْلم ْعروف وت ْنه ْون عن ا ْلم ْنكر
اّلِل }.
وت ْؤمنون ب َّ
إقام الصالة،
واجب
وقد ََّم سبحانَه
َ
األمر بالمعروف والنَّهي ِ عن ال ُمن َكر على ِ
ِ
األركان بعد الشهادتينِ ،ل ِع َ
مع َّ
ظ ِم
أن الصالة َ عمو ُد اإلسالم ،وهي أعظ ُم
ِ
َّ
وألن بتحقي ِق ِه تَصلُ ُح األ ُّمة،
الحاج ِة إليه ،و ِش َّدةِ الضَّرورةِ إلى القيام ِبه،
الرذائل ،وتُقا ُم فيها
ظهر فيها الفضائل ،وتَخت ِفي ِمنها َّ
كثر فيها الخير ،وت َ ُ
و َي ُ
الصلوات ،ويُحافَ ُ
تبارك وتقدَّس ــ { :وا ْلم ْؤمنون
ظ عليها ،فقال ــ
َ
ض يأْمرون با ْلم ْعروف وي ْنه ْون عن ا ْلم ْنكر
وا ْلم ْؤمنات ب ْعضه ْم أ ْولياء ب ْع ٍ
صالة وي ْؤتون َّ
الزكاة }.
ويقيمون ال َّ
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ق بين أه ِل
واألمر
ي عن ال ُمن َكر أي ً
ِ
ُ
ضا ِمن أعظم الفوار ِ
بالمعروف والنَّه ُّ
اإليمان وأه ِل النفاق ،حيث قال هللا ــ ج َّل وعال ــ عن المؤمنين{ :
ض يأْمرون با ْلم ْعروف وي ْنه ْون
وا ْلم ْؤمنون وا ْلم ْؤمنات ب ْعضه ْم أ ْولياء ب ْع ٍ
عن ا ْلم ْنكر }.
ض
وقال سبحانه المنافقين { :ا ْلمنافقون وا ْلمنافقات ب ْعضه ْم م ْن ب ْع ٍ
يأْمرون با ْلم ْنكر وي ْنه ْون عن ا ْلم ْعروف }.
بل َّ
بالمعروف والنَّهي ِ عن ال ُمن َكر
باألمر
موصوف بالقيام
إن رسو َل هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ٌ
ِ
َّ
وعز ــ في تقرير ذلك { :الَّذين
حتى في التوراة واإلنجيل ،حيث قال ــ ج َّل
ي الَّذي يجدونه م ْكتوبًا ع ْنده ْم في الت َّ ْوراة
يتَّبعون َّ
الرسول النَّبي ْاألم َّ
و ْاإل ْنجيل يأْمره ْم با ْلم ْعروف وي ْنهاه ْم عن ا ْلم ْنكر }.
األمر
ضا ِمن وصايا الصالحينَ
بالمعروف والنَّهي ِ عن ال ُمن َكر أي ً
ِ
والقيا ٌم بِ ِ
ألبنائِهم ،حيث قال لُ ُ
صالة وأْم ْر
ي أقم ال َّ
قمان الحكيم البنِه { :يا بن َّ
با ْلم ْعروف وا ْنه عن ا ْلم ْنكر واصْب ْر على ما أصابك }.
اآلمرين بالمعروف والناهين عن
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعلَنا ِمن ِ
ال ُمن َكر ،والصابرين على أذيَّة الناس لَنا فيهما ،إنَّه سميع الدعاء.
األمر بالمعروف والنَّهي
ترك ْ
المجلس السبعون ( / )2عن الترهيب من ْ
تركه التي تح ُّل بالعباد والبالد ،ومنزلة
عن المنكر ،وبعض عقوبات ْ
اآلمرين بالمعروف والنَّاهين عن المنكر عند ربهم.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
األمر بالمعروف والنَّهي ِ عن ال ُمن َكر ،فأقول ُمستعينًا
فهذا
مجلس آخَر عن ْ
ٌ
َّ
وعز ــ:
باهلل ــ ج َّل
إيَّاكم ث ُ َّم إيَّاكم ْ
ي عن ال ُمن َكر ،أو تتهاونوا
أن تَتركوا
َ
األمر بالمعروف والنَّه َّ
فيه ،أو تتغافلوا عنه ،أو ت ُ ِثبطوا َمن يقو ُم ِبه ،فإنَّكم ْ
إن فعلتُم ذلك فقد فتحتُم
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الش ِر على أنفسكم ،وعلى أهليكم ،وعلى ْأمنِكم ،وعلى اقتصادكم،
باب ِ
َ
راركم،
س ِ
تح ُّل بِ ُكم العقوبات ،ويُ َولَّى عليكم ِش ُ
وعلى ُمجتم ِعكم وبالدكم ،و َ
ولن تُست َجب دعواتُ
خياركم.
ِ
حيث قال حذيفةُ بن اليَمان ــ رضي هللا عنه ــ (( :لتأْمر َّن با ْلم ْعروف،
ولت ْنهو َّن عن ا ْلم ْنكر ،ولتحا ُّ
سحتنَّكم هللا جميعًا
ض َّن على ا ْلخيْر ،أ ْو لي ْ
ستجاب لك ْم )).
ب ،أ ْو ليؤمر َّن عليْك ْم شرارك ْم ،ث َّم يدْعو خيارك ْم فال ي ْ
بعذا ٍ
الصديق ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه خ َ
ب الناس فقال(( :
ط َ
بكر ِ
وص َّح عن أبي ٍ
أيُّها النَّاس :إنَّك ْم ت ْقرءون هذه ْاآلية وتضعونها على غيْر مواضعها { :يا
أيُّها الَّذين آمنوا عليْك ْم أ ْنفسك ْم ال يض ُّرك ْم م ْن ض َّل إذا ا ْهتديْت ْم } وإ َّن
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول« :إ َّن النَّاس إذا رأوا ا ْلم ْنكر فل ْم يغيروه يوشك أ ْن
رسول َّ
ب» )).
يع َّمهم َّ
َّللا ع َّز وج َّل بعقا ٍ
ولَ َّما تر َكهُ بَنوا إسرائي َل حلَّت بِهم اللعنة ،حيث قال هللا تعالى { :لعن الَّذين
سرائيل على لسان داوود وعيسى ابْن م ْريم ذلك بما
كفروا م ْن بني إ ْ
عص ْوا وكانوا ي ْعتدون كانوا ال يتناه ْون ع ْن م ْنك ٍر فعلوه لبئْس ما كانوا
ي ْفعلون }.
بعض عن فِعل ال ُمن َكرات ِمن أكبر
بعضهم ِل ٍ
عدم نَهي ِ ِ
فجع َل سبحانَه َ
تر ِكه.
ِعصيانهم واعتدائِهم ،ولُ ِعنُوا على ْ
ْ
ولنَ ْعلَم َّ
الناس بالمعروف و َينهونَهم عن ال ُمن َكر عند
أن منزلةَ َمن يأمرونَ
َ
َّ
وعز ــ عظيمةٌ وعالية.
ربهم ــ ج َّل
ِ
ف ُهم ال ُمفلحونَ عند هللاِ ربِهم ،حيث قال سبحانه { :و ْلتك ْن م ْنك ْم أ َّمةٌ يدْعون
إلى ا ْلخيْر ويأْمرون با ْلم ْعروف وي ْنه ْون عن ا ْلم ْنكر وأولئك هم ا ْلم ْفلحون
}.
َّ
اّلِل
و ُهم ِمن صا ِل ِحي ِعباد هللا ،حيث قال ربُّهم ــ ج َّل
وعز ــ { :ي ْؤمنون ب َّ
وا ْلي ْوم ْاآلخر ويأْمرون با ْلم ْعروف وي ْنه ْون عن ا ْلم ْنكر ويسارعون في
صالحين }.
ا ْلخيْرات وأولئك من ال َّ
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خير الناس ،حيث قال هللا ــ ج َّل وعال ــ { :ك ْنت ْم خيْر أ َّم ٍة أ ْخرجتْ
و ُهم ُ
اّلِل }.
للنَّاس تأْمرون با ْلم ْعروف وت ْنه ْون عن ا ْلم ْنكر وت ْؤمنون ب َّ
سير َح ُمهم ،فقال ــ تبارك وتقدَّس ــ{ :
ووع َدهُم ربُّهم سبحانه بأنَّه َ
ض يأْمرون با ْلم ْعروف وي ْنه ْون
وا ْلم ْؤمنون وا ْلم ْؤمنات ب ْعضه ْم أ ْولياء ب ْع ٍ
صالة وي ْؤتون َّ
َّللا ورسوله أولئك
عن ا ْلم ْنكر ويقيمون ال َّ
الزكاة ويطيعون َّ
َّللا }.
سي ْرحمهم َّ
أن يُص ِل َح ال ِعباد والبالدْ ،
هذا وأسأل هللا تعالى ْ
األمر
وأن يُك ِث َر فيها
َ
ي عن ال ُمن َكرْ ،
وأن يُ ِع َّز الوالة َ ونُ َّوا َبهم بالقيام ِبه دو ًما ،إنَّه
بالمعروف والنَّه َّ
جوا ٌد كريم.
األمر بالمعروف والنَّهي
المجلس الحادي والسبعون ( / )3عن طريقة ْ
حرمات والمنكرات
عن المنكر ،وشرور اإلخالل بها ،وتفاوت الم َّ
والواجبات في الدَّرجة.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
األمر بالمعروف والنَّهي ِ عن ال ُمن َكر ،فأقول ُمستعينًا
فهذا
مجلس ثالث عن ْ
ٌ
َّ
وعز ــ:
باهلل ــ ج َّل
ضها أقب ُح وأغل ُ
َّ
ظ وأشنع
حرما ِ
ت وال ُمن َكرات تتفاوتُ في ال َمرتبة ،فبع ُ
إن ال ُم َّ
َّرر بِها أكبر.
ِمن بعض ،والعقوبةُ عليها أشَد ،والض ُ
سنة النَّبويَّة وإجماع أهل العلم:
وقد د َّل القرآن وال ُّ
على َّ
والطواف
األولياء والصالحين م َعه،
األنبياء أو
ُعاء
ِ
ِ
الشرك باهلل ،كد ِ
ِ
أن ِ
أخطرها على ال ِعباد والبالد ،وأعظ ُمها
والنذر لَهم ،هو
ُ
ِ
ِ
بقبورهم ،والذبحِ
ب
آثارا ،وأ َ
إث ًما ،وأقب ُحها ً
شدُّها عقوبة ،ث َّم ال ِبدع في باب االعتقاد ،وبا ِ
ككبائر الذُّنوب ،وبعدها الصغائر.
األقوال واألفعال ،ث َّم المعاصي
ِ
والموفَّق المسدَّد في باب األمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر هو:
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فأنكرها
سار على طريق النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وأصحابِه ــ رضي هللا عنهم ــ
َ
ـــ الذي َ
أعظمها أكثر وق َّد َمه.
جميعًا ،واهت َّم بإنكار
ِ
ُ
نص
ـــ
ويكون ْأم ُرهُ بالمعروف ونهيُه عن ال ُمن َكر ب ِع ٍلم وفِقه ،فيُن ِكر ما َد َّل ُّ
حرم ،وال
الشريعة ال َّ
صحيح على أنَّه ُمن َكر ،وال يجع ُل ال َمكروهَ بمنزلة ال ُم َّ
ب
ب المعصية كذ ْن ِ
ال ُمستحبَّ بمنزلة الواجب ،وال الكبائر كالصغائر ،وال ذ ْن َ
الشرك.
ِ
ـــ و َير ِف ُق ِب َمن َيأ ُم ُر ُهم بالخير ،و َينها ُهم عن ال ُمن َكر ،ف َير ِفق م َعهم في أقواله
وأفعا ِله ،فال يكون ًّ
فظا م َعهم ،وال غلي ً
ظاَّ ،
الرفقَ ما كان في شيء إال
ألن ِ
حرم الخير ،وهللا
زانَه ،وال انت ُ ِز َ
الرفق يُ َ
ع ِمن شيء إال شانه ،و َمن يُ َ
حر ِم ِ
عطي على العُنف ،وك ُّل ذلك م َّما ص َّحت ِبه
الرفق ما ال يُ ِ
يُ ِ
عطي على ِ
األحاديث عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص.
ُ
بورا على أ َذى َمن يأ ُمره ُم بالمعروف ويَنهاهُم عن
ـــ
ص ً
ويكون حلي ًما َ
فأج ُره على هللا.
وج ِه هللا ،و َمن كان كذلك ْ
ال ُمن َكر ،ألنَّه يَفعل ذلك ابتغا َء ْ
سيُف ِسد أكثر م َّما يُ ْ
صلح.
وأ َّما إذا لم يَحلَم ويَصبِر ف َ
لف الصالح ــ رحمهم هللا ــ« :ي ْنبغي لمن أمر با ْلم ْعروف
وقد قال
بعض ال َّ
س ِ
ُ
ونهى عن ا ْلمنكر أ ْن يكون :فقهيًا فيما يأْمر به ،فقي ًها فيما ي ْنهى عنه،
رفيقًا فيما يأْمر به ،رفيقًا فيما ي ْنهى عنه ،حلي ًما فيما يأْمر به ،حلي ًما فيما
ي ْنهى عنه».
كر اإلما ُم ابن تيميةَ ــ رحمه هللا ــ أنَّه يَغلَ ُ
األم ِر بالمعروف
ط في باب ْ
وقد َذ َ
والنَّهي ِ عن ال ُمن َكرَ " :من يُريد ْ
يأمر ويَن َهى إ َّما بلسانه ،وإ َّما بيدِه مطلقًا،
أن َ
ونظر فيما يَصلُح ِمن ذلك وما ال يَصلُح ،وما
بر
ِمن غير فِق ٍه ِ
ٍ
ص ٍ
وح ٍلم و َ
يَقد ُِر عليه وما ال يَقدِر".اهـ
غير هللاْ ،
كأن يقولَ " :م َدد يا
وإذا سمعتُم َمن َيقع في ِ
الشرك وال ُكفر ،فيدعو َ
بَدوي ،أغثنا يا رسول هللا ،شيئًا هلل يا ِرفا ِعي ،ف ِرجْ عنَّا يا َعيدروس".
فبيِنوا لَه َّ
أن هذا ِش ٌ
يموت
خر ٌج عن اإلسالم ،وال تَسكتوا عنه ،حتى ال
َ
رك ُم ِ
على ذلك ف َيهلَك.
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كأن يقول في َح ِل ِفه ً
ف بغير هللاْ ،
مثال" :والنَّبي ،أو
وإذا سمعتُم َمن يَح ِل ُ
والملح ،"،وأشباه ذلك ِمن ال َح ِلف.
بِذ َّمتي ،أو بِشرفِي ،أو بالعيش ِ
فبينوا له َّ
الشرك ،وال تَسكتوا عنه.
حرم ،وأنَّه ِمن ِ
أن هذا ُم َّ
ِ
سب ،أو يَفتري ،أو يَف ُجر في خصومة،
وإذا سمعتُم َمن يَغتاب أو يَنُم أو يَ ُ
ف َذ ِك ُروهُ و ِع ُ
تر َك ذلك ،وال تَسكتوا عنه.
ظوه ِل َي ُ
وإذا رأيتُم َمن يَسمع أو يُشا ِهد أو يَن ُ
حرمات أو
شر أو يَفعل شيئًا ِمن ال ُم َّ
ضر لَ َها في أماكنها أو يُجا ِهر بها ،فنبِهوه و َذ ِك ُروه و ِعظوه ،وال تَسكتوا
يَح ُ
عنه.
عمر ِته ،فأر ِشدوه
حجه أو ُ
وإذا رأيتُم َمن يُ ِ
خطأ في صالته أو وضو ِئه أو ِ
ص ِححوا لَه ،وال تَسكتوا عنه.
و َ
وإذا رأيتُم َمن يَتكلَّم في ُحكام المسلمينَ في المجالس أو عبْر برامجِ
بترك ذلك ،وال تَسكتوا عنه.
التواصل ،فانصحوا له ْ
وإذا رأيتُم َمن َيكذِب أو َيغُش في بيعه وشرائِه أو ِمهنتِه ،أو َيرت ِشي ،ف ِعظوه
ونب ُهوه ،وال تَسكتوا عنه.
ِ
فخوفُوه باهلل ،وال تَسكتوا
وإذا رأيتُم َمن َيظلم ،و َيب ِغي ،و َيعتدي ،ويُؤذيِ ،
عنه.
نكرا ،وبق ْد ِر استطاعتِكم ،وبهذا تكونون ِمن
وهكذا تفعلون ُكلَّما رأيتُم ُم ً
اآلمرينَ بالمعروف والناهِينَ عن ال ُمنكر ال ُمف ِلحين ال َمر ُحومين الصالحين
ِ
ال ُمص ِلحين.
هذا وأسأل هللا ْ
اآلمرينَ بالمعروف والناهينَ عن
أن َيجعلَ ِني وإيَّاكم ِمن ِ
ال ُمن َكر ابتغا َء وجههْ ،
أمرنا ونه ِينا ،إنَّه
وأن نكونَ موافقين لشريعته في ِ
سمي ُع الدعاء.
أمر المسلمين
المجلس الثاني والسبعون ( / )4عن كيفية النَّصيحة لوالة ْ
وحكَّامهم ،بأمرهم بالخير ،وإرشادهم إليه ،وتحذيرهم من الشَّر ،وإبعادهم
عنه.
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رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
األمر بالمعروف والنَّهي ِ عن ال ُمن َكر ،فأقول ُمستعينًا
فهذا
مجلس رابع عن ْ
ٌ
َّ
وعز ــ:
باهلل ــ ج َّل
َّ
وأمرهُ بالمعروف ونهيَه عن ال ُمن َكر
الناس،
وحاكم
األم ِر
إن نصيحةَ و ِلي ِ ْ
ِ
ِ
َ
محر ٌم ليست كباقِي الناس ،إذ تكون في
تقصير أو
إذا حص َل ِمنه خطأ أو
َّ
ٌ
السرية
السر ،وليس ال َعالنِيَة ،وفيما بينَ
الحاكم والنَّاصح ،وبالمكاتبات ِ
ِ
ِ
ت واإلذاعات ،وال الجرائ ِد والمجالت ،وال
م َعه ،وليس عب َْر الفضائيا ِ
صل ،وال
ب والمحاضرات ،وال مواقعِ اإلنترنت ،وال برامجِ التوا ُ
ال ُخط ِ
عموم الناس أو األكاديميينَ أو
البيانا ِ
ت والخطابات المنشورةِ ال ُموقَّعَ ِة ِمن ُ
الدُّعاة.
ْ
خيرا،
فإن ق ِب َل الحاك ُم ِمث َل هذه النَّصيحة،
ِ
وعم َل بها ،فالحمد هلل ،وجزاهُ هللا ً
وأحسنَ إلى نف ِسه ورعيَّتِهْ ،
تجاوب فإث ُمه على نف ِسه ،وهو
وإن لم يَقبَل أو يَ َ
وبرأت ِذ َّمتُه.
ُمضا َعف،
ِ
والناصح قد أدَّى الذي عليهِ ،
ضى و َح َكم بهذه الطريقة وأوج َبها ــ رحمةً باأل ُ َّمة ــ رسو ُل هللا صلى
وقد قَ َ
هللا عليه وسلم ،حيث ث َبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن أراد أ ْن ي ْنصح لذي
ان فال يبْده عالنيةً ،ولك ْن يأْخذ بيده في ْخلوا به ،فإ ْن قبل م ْنه فذاك،
س ْلط ٍ
وإال كان ق ْد أدَّى الَّذي عليْه )).
سار
ب سبحانه في نصيحة
رضي َّ
للر ِ
ق ال ُم ِ
السلطان َ
ِ
وعلَى هذا الطري ِ
زمان
كل
سن ِة والحدي ِ
لف األ َّمة الصالح ،وأه ِل ال ُّ
س ِ
الصحابة ُوباقي َ
ث في ِ
ٍ
ومكان.
فص َّح أنَّه قي َل ألسامةَ بن زي ٍد ــ رضي هللا عنه ــ (( :أال تدْخل على عثْمان
َّللا لق ْد كلَّ ْمته فيما بيْنى
فتكلمه فقال :أتر ْون أنى ال أكلمه إال َّ أ ْ
سمعك ْم ،و َّ
وبيْنه)).
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َّللا بْن
مهان ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :لقيت عبْد َّ
وثبَت عن سعيد بن ُج ٍ
س ْلطان ي ْظلم النَّاس ،وي ْفعل
أبي أ ْوفى ــ رضي هللا عنه ــ فق ْلت له :إ َّن ال ُّ
به ْم ،قال :فتناول يدي فغمزها بيده غ ْمزةً شديدةً ث َّم قال :ويْحك يا ابْن
س ْلطان
ج ْمهان عليْك بال َّ
سواد ْاألعْظم ،عليْك بال َّ
سواد ْاألعْظم ،إ ْن كان ال ُّ
سمع م ْنك فأْته في بيْته فأ ْخب ْره بما ت ْعلم ،فإ ْن قبل م ْنك وإ َّال فدعْه )).
ي ْ
وثبَت َّ
عباس ــ رضي هللا عنه
بير ــ رحمه هللا ــ قال البن
ٍ
أن سعيد بن ُج ٍ
ــ (( :آمر إمامي با ْلم ْعروف؟ فقال :إ ْن خشيت أ ْن ي ْقتلك فال ،وإ ْن ك ْنت وال
ب َّد فاع ًال ففيما بيْنك وبيْنه ،وال ت ْغت ْب إمامك )).
عباس ــ رضي هللا عنه ــ ْ
فأمره ُ
سلطان في
ابن
أن يكونَ ْأم ُره بالمعروف لل ُّ
ٍ
َ
السر ،وأبانَ لَه َّ
أن إعالنَه لَه يُعت َب ُر ِغيبةً ِلحا ِكمه.
ِ
بل َّ
إن العلما َء ِمن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ و َمن بع َدهم ،قد َعدوا:
ٌ
غليظ
حر ٌم
إعالنَ
النكير على السلطان في ال َمأل ِمن إذال ِله وإهانتِه ،وذلك ٌم َّ
ِ
و ُمن َكر.
ب ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :ك ْنت مع أبي
س ْي ٍ
حيث ثبَت عن زياد بن ُك َ
اب
ب ْكرة ــ رضي هللا عنه ــ تحْ ت م ْنبر ابْن عام ٍر وهو ي ْخطب وعليْه ثي ٌ
ساق ،فقال أبو
رقا ٌ
ق ،فقال أبو بال ٍل :ا ْنظروا إلى أميرنا ي ْلبس ثياب الف َّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول« :م ْن أهان
ب ْكرة ــ رضي هللا عنه ــ :ا ْ
سكتْ  ،سم ْعت رسول َّ
َّللا» )).
َّللا في األ ْرض أهانه َّ
س ْلطان َّ
ق ع ْند
ي ا ْلجهاد أ ْفضل؟ فقال« :كلمة ح ٍ
وث َبت (( :أ َّن رج ًال سأل النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أ ُّ
ان جائ ٍر» )).
س ْلط ٍ
ض ِره ،وبينَ
فجع َل النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص نصيحةَ ال ُّ
لطان عن َده ،وأما َمه ،وفي َمح َ
س ِ
ان )).
الناصحِ وبينَه ،أفضل الجهاد ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص (( :ع ْند س ْلط ٍ
ص حول
ضهم أصلَ َحهم هللا ــ ِمن أحاديث
وعا َّمةُ ما َيذ ُكره بع ُ
ص ٍ
ٍ
وآثار وقَ َ
تصح ،وما ثبَت ِمنها ــ وهو قليل جدًّا ــ فقد كان
الوالة علنًا ال ِ
اإلنكار على ُ
ِ
صحيح ،إلى ما
حرفُوه عن مساقِه ومعناه ال َّ
أمام السلطان ال في غَيبتِه ،أو َ
َ
يَشتهون.
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ْ
تجعلها
الحاكم بهذه الطريق ِة ،لم
والشريعةُ اإلسالميةُ حينَ جعَلَت نُص َح
ِ
ً
تقليال لل َّ
وتكثيرا
ش ِر عن األ َّمة،
شخصه أو ما ِله أو عشيرتِه ،بل
ألجل
ً
ِ
وحف ً
ظا للبالد ووح َدتِها
للمصالح ،وإبعادًا للفتن ،وتخفيفًا ِلمفا ِسدهاِ ،
وائتالفِهاَّ ،
ضه إلى نفو ِسهم ،ويَفت ُح
ألن إعالنَ َ
بغ ُ
ذلك يُهيِ ُج رعيَّتَه عليه ،ويُ ِ
ب الناس ،ال ِسيَّما أتباعهم ،و َمن يُح ِس ُن
ب والجماعات ِل ِ
الباب لألحزا ِ
تؤل َ
َ
َّ
وضعاف العقول ،و ُحدثاء األسنان ،حتى تشتع َل المظاهرات ،ثم
الظن ِبهمِ ،
حمل السالحِ والثورات ،وبعد ذلك َيتد َّخل األعداء في البالد،
تتوسع إلى ْ
سم البالد وتُد َّمر ،و َيضعُف االقتصاد ،و َيزيد
صل القتل واالقتتال ،وتتق َّ
ف َيح ُ
ويتشرد الناس في األرض.
الفقر والبطالة،
َّ
هذا وأسأل هللا تعالى ْ
أن يُوفِقَ والة َ
الشرك
أمور المسلمين للقضاء على ِ
ِ
والبِدع والمعاصيْ ،
وأن يُص ِل َح بِهم ال ِعباد والبالد ،ويُص ِل َح لَهم البطانةَ،
الخير وأهلَه ،إنَّه سمي ٌع ُمجيب.
قوي بِ ِه ُم
َ
وي ُ ِ
المجلس الثالث والسبعون ( / )5عن االنتباه إلى باب األمر بالمعروف
والنَّهي عن المنكر ،وأنَّه يجب أن يكون و ْفق الشَّرع ،حتى ال يستغ َّل في
الخروج على والة األمر ،والقتل واالقتتال ،وتدمير البلدان ،وانتشار
التكفير.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
األمر بالمعروف والنَّهي ِ عن ال ُمن َكر ،فأقول
فهذا
مجلس خامس عن ْ
ٌ
َّ
وعز ــ:
ُمستعينًا باهلل ــ ج َّل
َّ
فليس ك َّل َمن
خطير جدًّا،
األمر بالمعروف والنَّهي ِ عن ال ُمن َكر
باب
ٌ
إن َ
ِ
َ
لوج ِه هللا
أعلنَه وتكلَّ َم حولَه يُعتبَر صادقًا ،ويُريد بِه
الخير للناس ،ويَبذلُه ْ
َ
تعالى.
الباب الخوار ُج على َمدار التاريخ ،وجمي ُع ُ
كم
إذ قد استغ َّل هذا
ط َّال ِ
َ
ب ال ُح ِ
أعداء دِين هللا
ب كانوا ،وفي أي ِ وقت ُو ِجدُوا ،و ِب َدع ٍْم ِمن
ِ
ِمن أي ِ ِحز ٍ
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وخروجهم عليه
بغضيه ،إلثارةِ المسلمين على حاكمهم،
ِ
اإلسالم ،و ُم ِ
بالسالح ،وإثارةِ الحروب والفتن في بالد اإلسالم.
سبأ اليهودي،
ب ِ
ِ
مؤس ِس ال َمذه ِ
وقد كان ِمن وصايا عب ِد هللا بن َ
الشي ِعي ِ
ورا ،والتي حف َ
ظها لَنَا كتَبَةُ التاريخ ،أنَّه قال
ضي ،ال ُم
َّ
تظاهر باإلسالم ُز ً
الرافِ ِ
ِ
وكتب ألتباعه:
َ
«ابْدؤوا بال َّ
هي عن
طعن علي أمرائكم ،وأظهروا األمر بالمعروف والنَّ َّ
المنكر تستميلوا الناس».اهـ
ليؤلبَهم على خليفة
فكان هذا األفَّاكُ األثِي ُم يَنتق ُل في بُلدان المسلمين ِ
وإمامهم عثمانَ بن عفان ــ رضي هللا عنه ــ بالطعن فيه بالباطل،
المسلمين
ِ
يتفرقَ المسلمون ،وتحص َل بينهم
ورمي ِه بالتقصير
زورا وبُهتانًا ،حتى َّ
ً
َ
الفتن ،ويَتقاتلوا فيما بينَهم ،ويَنت ِق َم ألجدادِه.
جر ُم الحجازَ
والشام والعراقَ ف َذ َّمه العلماء ،وعابوا طريقتَه،
فطاف هذا ال ُم ِ
َ
َ
وأخر َجه أهلُها ،وكلَّما دخ َل بلدًا نَفَوهُ ِمنها.
صر بعد ْ
أن استفا َد ِم َّما َج َرى عليه في البُلدان األ ُ ْخ َرى،
ث َّم دخ َل
أرض ِم ْ
َ
س َك وا ُّ
ي عن ال ُمن َكر،
لزه َد
فأظهر في ِمصر التَّن ُّ
َ
َ
واألمر بالمعروف والنَّه َّ
مراء على ال َمأل ،تقيَّةً ُ
قلوب
ف
يوب األ ُ ِ
و َذ َك َر ُ
ِ
وراِ ،ل َي ِ
وز ً
ستمي َل ويَ
َ
ع َ
ستعط َ
الناس إليهَّ ،
ومنطقَه كذلك،
ظاهره
غترون ب َمن َرأوا
ِ
أكثر الناس َي ُّ
َ
ألن َ
وجهَ هللا ،و َيتكلَّ ُم بالحق ،وال َيفطنونَ ِلطريق ِته،
و َيظنونَ أنَّه شجاعٌ ،ويُري ُد ْ
ومقاصده ،وما تؤو ُل إليه
وهل هي ُموافقةٌ للشرع أ ْم ُمخا ِلفة ،وإلى أهدا ِفه
ِ
طريقتُه ِمن ُ
شرور.
وعملوا بوصيتِه ،وتابعَهم على ذلك أقوا ٌم آخ َِرين،
حتى تأث َّ َّر بِه أقوا ٌم،
ِ
لدان األ ُ ْخرى بذلك ،حتى تج َّمعت ِمنهم طائفةٌ حاقدة ،ومعَهم
وكاتبوا أه َل البُ ِ
غَوغَاء و َد ْه َماء ِمن الناس ،أتْبَاع كل نا ِعق ،وتو َّجهوا إلى مدينة رسو ِل هللا
الراشد ال َمهديِ ،الذي هو ِمن أهل
صروا خليفةَ المسلمينَ الخليفة َّ
ملسو هيلع هللا ىلص ،وحا َ
ص ْهر رسول
الجنَّة الخا ِلدينَ فيها أبدًاـ عثمان بن عفان ــ رضي هللا عنه ــِ ،
صحيح ،فقتلوه
بنص حدي ِ
ث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال َّ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وال َمحكوم لَه بالشهادة ِ
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تحادر د ُمه على ال ًمصحف ال ُم َ
ط َّهر
شهيدًا ،وهو صائ ٌم ،يَقرأ القرآن ،حتى
َ
الشريف.
بل َّ
ص ًال
برى عن َد طوائف ِمن ال ُمبتدعة ،أ ْ
إن ِمن األصو ِل العقائدي ِة ال ُك َ
باألمر بالمعروف والنَّهي ِ عن ال ُمن َكر".
س َّموهْ " :
َ
غير واح ٍد ِمن أئمة أه ِل
وف َّ
الوالة و ِقتا ِلهم ،كما َذ َكر ُ
سروه :بالخروج على ُ
سنَّ ِة والحديث.
ال ُّ
األمر بالمعروف
فانتبِهوا ــ سلَّ َمكم هللا وس َّد َدكم ــ وال تَغتروا ب َمن يُظ ِهر
َ
شرع ،وهل ِهي موافقةٌ
عرضوا طريقتَه على ال َّ
ي عن ال ُمن َكر حتى ت َ ِ
والنَّه َّ
لف الصال ُح
نصوص
ِل
صحيحة ،وما كان عليه ال َّ
القرآن وال ُّ
سن ِة النَّبوية ال َّ
ِ
س ُ
ِ
ِمن الصحابة ف َمن بع َدهم أ ْم ال.
وقوموا أنتُم
ربكم ،و ِوفقَ
باألمر بالمعروف والنَّهي ِ عن ال ُمن َكر طاعةً هلل ِ
ِ
أمر ُكم ونه ِي ُكم المصال َح والمفا ِسد ،تَس َعدوا ،وتُف ِلحوا،
شريعته ،و ُمرا ِعين في ِ
واآلخرة.
وتستقيم بالدُكم ،وتُر َحموا في الدُّنيا
ِ
هذا وأسأل هللا ْ
ظهر ِمنها وما بطن ،وأن يَغفر لَنا
أن يُعيذَنا ِمن الفتن ما
َ
وآلبائِنا وأ َّمهاتِنا ،وموتانا وموتَى المسلمين ،إنَّه سمي ٌع ُمجيب.
سن
المجلس الرابع والسبعون ( / )0عن تعظيم حق الجار ،وفضل ح ْ
الجوار في شريعة اإلسالم.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
فإن شريعةَ
َّ
الرفيع ِة الجليلة قد جعلَت للجيران على بعضهم حقوقًا،
اإلسالم َّ
ِ
ر َّ
غ َبت في أدائها وأ َم َرت ،ور َّه َبت ِمن تضييعها وز َج َرت.
يام فقد َّ
َّللا
عظ َم
شعائر هللا تعالى { :ومن يعظ ْم شعائر َّ
قام بها َح َّق ال ِق ِ
َ
ف َمن َ
فرط فيها فقد أسا َء وتَعَدَّى وظلَم { :ومن
فإنَّها من ت ْقوى ا ْلقلوب } ،و َمن َّ
َّللا فق ْد ظلم ن ْفسه }.
يتع َّد حدود َّ
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وإن ربَّكم ــ َّ
َّ
أمركم باإلحسان إلى جميع الجيران ،فامتثلوا ما
عز وج َّل ــ قد َ
غير مسلمين ،وال تُسيئوا
أ َم َر بِه ،وأح ِسنوا إلى جيرانكم مسلمينَ كانوا أو َ
َّللا وال تشْركوا به ش ْيئ ًا وبا ْلوالديْن
إليهم ،فقد قال سبحانه ِآم ًرا { :واعْبدوا َّ
إحْ سانًا وبذي ا ْلق ْربى وا ْليتامى وا ْلمساكين وا ْلجار ذي ا ْلق ْربى وا ْلجار
سبيل وما ملكتْ أيْمانك ْم }.
ا ْلجنب وال َّ
صاحب با ْلجنب وابْن ال َّ
اّلِل وا ْلي ْوم اآلخر ف ْليحْ س ْن
وص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن كان ي ْؤمن ب َّ
إلى جاره )).
واعلموا َّ
أن اإلحسان إلى الجيران يشمل ك َّل أ ْوجه اإلحسان:
وقضاء
ب الجميل ،والكلم ِة الطيِب ِة النافعة،
ِ
ق َّ
الرفيع ،واألد ِ
ِمن ال ُخلُ ِ
بالرفق
الحوائج،
والوقوف معَه في الشدائد وال َمكروهات ،ونُ ِ
ِ
صحه ِ
سمحِ َّ
والحفظ له في أهله وعيا ِله
الط ْلق،
ْ
بالوجه ال َّ
ِ
ب اللَّيِن ،ولُقيَاهُ
والخطا ِ
ق عليه ْ
تر عيوبِه
وبيتِه وما ِله،
ِ
إن كان ً
واإلهداء إليه ،والت َّ َ
فقيرا ،و ِس ِ
ص ُد ِ
َّ
والتيسير عليه ،وتفريجِ ُكربِه ،وعيادتِه ْ
مرض،
زائره،
وإكرام
وزالتِه،
ِ
إن ِ
ِ
ِ
مات لَه قريب ،وإطعام ِه ْ
وتهنئتِه إذا حص َل ما يُهنَّأ بِه ،وتعزيتِه َّ
إن
إن َ
ق
صفحِ عنه إذا أخطأ أو تجا ِوز ،واحتما ِل أذي ِتهْ ،
جاع ،وال َّ
وتر ِك التضيي ِ
عليه ،ونح ِو ذلك.
إذ منزلةُ
إن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ظن َّ
الجار عظيمةٌ في شريعة اإلسالم ،حتى َّ
الجار
أن
ٍ
َ
جاره ْ
إيصاء جبريل ــ عليه السالم ــ لَه بالجار،
ِ
إن ماتِ ،من كثرةِ
َ
يرث َ
س ِ
حيث ص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ما زال جبْريل يوصيني با ْلجار حتَّى ظن ْنت
أنَّه سيورثه )).
ربه سبحانهِ ،لما ث َبت
وبكثرةِ
اإلحسان إلى الجار َيرفع العب ُد منزلتَه عند ِ
ِ
َّللا خيْره ْم لجاره )).
عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :خيْر ا ْلجيران ع ْند َّ
و ُح ُ
ان الدِيار ،وزيادةِ األعمارِ ،ل َما ثبَت عن
سن ِ
الج ِ
وار ِمن أسباب ِعمر ِ
سن ا ْلجوار :يزدْن
الرحم ،وح ْ
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ح ْ
سن ا ْلخلق ،وصلة َّ
في ْاألعْمار ،ويعم ْرن الديار )).
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ع
الجيران ِمن
نز ُ
واإلهدا ُء إلى ِ
ورث ال َمحبَّة ،وأسرعِ ما يَ ِ
أحسن ما يُ ِ
ِ
الضغائِن ،ويُزي ُل األحقاد،
الصلة ،ويزيد األُلفة والترا ُحم ،وقد ثبَت
ويقوي ِ
ِ
عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال في بيان أث َ ِر الهدية (( :تهاد ْوا تحابُّوا )).
ذر ــ
المعروف
و ِببذ ِل
ِ
صى النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابَه ،حيث ص َّح عن أبي ٍ
للجار أو َ
ِ
َّللا عليْه وسلَّم أ ْوصاني إذا
رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :إ َّن خليلي صلَّى َّ
ت م ْن جيرانك فأصبْه ْم م ْنها
طب ْخت مرقًا فأ ْكث ْر ماءه ث َّم ا ْنظ ْر أ ْهل ب ْي ٍ
وف )).
بم ْعر ٍ
وص َّح عن أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :ال تحْ قر َّن
سلمةٌ م ْعروفًا لجارتها ول ْو كان ف ْرسن شا ٍة )).
امرأةٌ م ْ
ْ
وف ْرسن الشاة هو :عظ ُمها الذي فيه لَح ٌم قليل.
وص َّح عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ــ رضي هللا عنهما ــ (( :أنَّه ذبح
َّللا
َّللا صلَّى َّ
شاةً ،فقال :أ ْهديْت ْم لجاري ا ْليهودي ،فإني سم ْعت رسول َّ
عليْه وسلَّم يقول :ما زال جبْريل يوصيني با ْلجار حتَّى ظن ْنت أنَّه سيورثه
)).
وص َّح عن ِأم المؤمنين عائشة ــ رضي هللا عنها ــ أنَّها قالت (( :ق ْلت يا
َّللا :إ َّن لي جاريْن فإلى أيهما أ ْهدي؟ قال« :إلى أ ْقربهما م ْنك بابًا»
رسول َّ
)).
فاألمر أشد ،حيث جاء في حدي ٍ
نص على ثُبوته
الجار
ع
ث َّ
وأ َّما إذا جا َ
ُ
ُ
وغيرهَّ ،
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :ليْس ا ْلم ْؤمن
اإلما ُم األلباني ــ رحمه هللا ــ
ُ
الَّذي يشْبع وجاره جائع )).
ومن أهل
نفعني هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجعلنا ِمن ال ُمحسنين إلى جيرانهمِ ،
رب العالمين.
الجوار ،والحمد هلل ِ
اإلحسان في ِ
المجلس الخامس والسبعون ( / )2عن تعظيم حق الجار ،وتحريم أذيَّته،
سن الجوار في شريعة اإلسالم.
وفضل ح ْ
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رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
وتحريم أذيَّتِه،
اإلحسان إليه،
مجلس آخَر عن الجار ،وحقوق ِه ،وفض ِل
فهذا
ٌ
ِ
ِ
َّ
وعز ــ:
فأقول ُمستعينًا باهلل ــ ج َّل
بارا،
ِإيا ُكم ــ معا ِش َر أه ِل اإلسالم ــ وأذيةَ جيرانِكم،
صغارا كانوا أو ِك ً
ً
كورا أو إناثًاَّ ،
حرمةٌ شديدًا ،ومعصيةٌ غليظةٌ ،وإث ُمها عظي ٌم
ألن أذيَّتَهم ُم َّ
ذُ ً
و ُمضا َعف ،حتى َّ
أعظم
الجار
رض
إن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قد جع َل االعتدا َء على ِع ِ
ِ
َ
أعظم ِمن
س ِرقةَ ِمن الجار
غيره ،وجعل ال َّ
وأقب َح ِمن االعتداء على ِع ِ
رض ِ
َ
غيره ،حيث ص َّح عن ابن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال:
ال َّ
س ِرقة ِمن ِ
َّللا؟ قال:
َّللا صلَّى َّ
(( سأ ْلت رسول َّ
ي الذَّ ْنب أعْظم ع ْند َّ
َّللا عليْه وسلَّم أ ُّ
ي؟ قال :أ ْن ت ْقتل ولدك مخافة أ ْن
أ ْن تجْ عل َّّلِل ندًّا وهو خلقك ،ق ْلت :ث َّم أ ٌّ
ي؟ قال :أ ْن تزاني حليلة جارك )).
ي ْطعم معك؟ ق ْلت :ث َّم أ ٌّ
المقدا ِد بن األسود ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن رسول هللا صلى هللا
وثبَت عن ِ
عليه وسلم قال ألصحابه ــ رضي هللا عنهم ــ (( :ما تقولون في الزنا؟
َّللا
َّللا ورسوله ،فهو حرا ٌم إلى ي ْوم ا ْلقيامة ،فقال صلَّى َّ
قالوا :ح َّرمه َّ
سو ٍة أيْسر عليْه م ْن أ ْن ي ْزني
الرجل بعشْرة ن ْ
عليْه وسلَّم :أل ْن ي ْزني َّ
َّللا ورسوله،
امرأة جاره ،فقال ما تقولون في ال َّ
ب ْ
سرقة؟ قالوا ح َّرمها َّ
ت
الرجل م ْن عشْرة أبْيا ٍ
َّللا عليْه وسلَّم :أل ْن ي ْ
فهي حرا ٌم ،فقال صلَّى َّ
سرق َّ
سرق م ْن جاره )).
أيْسر عليْه م ْن أ ْن ي ْ
الجوار ،وأدُّوا إلى الجيران حقو َقهم،
فاتقوا هللا في جيرانِكمْ ،
وار َعوا ُحر َمةَ ِ
واجتنبوا أذيتَهم ،وال تكونوا ِمن ال ُمسيئِينَ إليهم ،وأبعدو ُهم عن ُ
روركم،
ش ِ
والشر
ق األذَى
وال
ِ
َّ
تتعرضوا لَهم بأذي ٍة قولي ٍة أو فِعلية ،وال تتسبَّبوا في لُ ُحو ِ
واحجزوا نسا َءكم وأبنا َءكم وبناتكم عن أذيَّتِهم ،فقد ص َّح عن النَّبي
ِبهم،
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال ي ْؤذي جاره )).
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وثبَت عن أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :قيل للنَّبي صلَّى هللا
صدَّق ،وت ْؤذي
عليْه وسلَّم :إ َّن فالنة تصوم النَّهار ،وتقوم اللَّيْل ،وت َّ
جيرانها بلسانها ،فقال صلَّى هللا عليْه وسلَّم« :ال خيْر فيها هي في
النَّار» ،قيل :فإ َّن فالنة تصلي ا ْلم ْكتوبة ،وتصوم رمضان ،وتتصدَّق
بأثْو ٍار م ْن أق ٍط ،وال ت ْؤذي أحدًا بلسانها ،فقال صلَّى هللا عليْه وسلَّم« :هي
في ا ْلجنَّة» )).
وص َّح َّ
جاره ِمن أذيَّتِه وش َِره ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص:
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص تو َّ
ع َد شديدًا َمن ال يأ َم ُن ُ
َّللا ال ي ْؤمن» ،قيل :من يا رسول هللا؟
َّللا ال ي ْؤمن ،و َّ
َّللا ال ي ْؤمن ،و َّ
((«و َّ
قال« :م ْن ال يأْمن جاره بوائقه» )).
ضا أنَّه قال (( :ال يدْخل ا ْلجنَّة م ْن ال يأْمن جاره بوائقه
وص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أي ً
)).
والبوائق هي :ال ُّ
رور واألَذى.
ش ُ
أن يجعلَنا ِمن خير الجيرانْ ،
هذا وأسأل هللا ْ
وأن يُكر َمنا فنكونَ ِمن أهل
اإلسالم واإليمان واإلحسانَّ ،
إن ربَّنا لرحي ٌم كريم.
المجلس السادس والسبعون ( / )3عن تعظيم حق الجار قبل اإلسالم
سوء.
وبعده ،والجار الصالح ،وجار ال ُّ
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
ٌ
ثالث عن الجار ،وحقوق ِه في اإلسالم ،فأقول ُمستعينًا باهلل ــ
مجلس
فهذا
ٌ
َّ
وعز ــ:
ج َّل
اإلسالم يُ َع ِظ ُمون َّ
الناس قب َل
لقد كان
الج َوار ،ويقومونَ ِبه ،ويتنافسونَ
حق ِ
ُ
ِ
فيه ،و َيحترمون
الجوار ،ويقولونَ
الجار احترا ًما شديدًا ،و َيتفاخرونَ ب ُح ْس ِن ِ
َ
األشعار في م ْدح ذلك ،ويَتناقلونَها ويَتوارثونَها فيما بينَهم ،حتى قال قائلُهم:
َ
ض َ
وأ َ ُ
ط ْرفِي ما ب َد ْ
واري جارتِي مأْواها
غ ُّ
ت ِلي َ
جارتِي  ...حتى يُ ِ
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ً
كمالت اإليمان،
مقرا لَهم على ذلك،
وجاعال ذلك ِمن ُم ِ
فجاء اإلسال ُم ًّ
وخصا ِله الحميدةِ العالية ،وأع َ
اإلثم
وأكثر
الجوار،
األج َر في القيام
ظ َم ْ
ِ
بحق ِ
َ
ِ
َ
في أذيَّة الجار ،ونَفَّ َر ِمن اإلساءة إلى الجيران.
فكونوا ــ س َّد َدكم هللا – ِمن الجيران الصالحينَّ ،
فإن ذلك سعادة ٌ لكم
ومن عالمات قوةِ إيمانِكم ،فقد ثبَت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال(( :
و ِلجيرانِكمِ ،
صالح )).
م ْن سعادة ا ْلم ْرء :ا ْلجار ال َّ
ومن ش َِرهم ،وش َِر
وال تكونوا ِمن جيران ال ُّ
س ِ
تعوذُ جيرانُهم ِمنهمِ ،
وء الذين َي َّ
اّلِل م ْن جار
أهليهم وذُ ِر ِتهم ،فقد ثبَت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :تع َّوذوا ب َّ
س ْوء في دار ا ْلمقام ،فإ َّن جار ا ْلبادية يتح َّول ع ْنك )).
ال َّ
الجار الذي يَ ُ
بخالف
ضر،
سكن
وجار دار المقام هو:
ِ
ُ
بجوار َك في ال َح َ
ِ
ب ،وال يَست ِقر بمكان ،فأ ِذيَّتُه أقل.
البَ َدوي فهو يَتنقَّل بماشيتِه طلبًا للعُش ِ
واحذروا ــ سلَّمكم هللا ــ ْ
تر َك جيرانُكم بيوتَهم ودكاكينَهم ووظائ َفهم
أن َي ُ
شر نسائِكم وأبنائِكم وبناتِكم فتهلكوا ،فقد ث َبت
بسبب أذيتِكم لَهم ،أو بسب ِ
ب ِ
عن ثوبان ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال(( :ما م ْن ج ٍار ي ْظلم جاره وي ْقهره
حت َّى يحْ مله ذلك على أ ْن ي ْخرج م ْن م ْنزله إالَّ هلك )).
وث َبت عن أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :قال رج ٌل :يا رسول
ارا ي ْؤذيني ،فقال« :ا ْنطلقْ فأ ْخرجْ متاعك إلى ال َّ
طريق»،
َّ
َّللا إ َّن لي ج ً
فا ْنطلق فأ ْخرج متاعه ،فاجْ تمع النَّاس عليْه ،فقالوا :ما شأْنك؟ قال :لي
ار ي ْؤذيني ،فذك ْرت للنَّبي صلَّى هللا عليْه وسلَّم ،فقال« :ا ْنطلقْ فأ ْخر ْج
ج ٌ
متاعك إلى ال َّ
طريق» ،فجعلوا يقولون :اللَّه َّم ا ْلع ْنه ،اللَّه َّم أ ْخزه ،فبلغه،
َّللا ال أ ْؤذيك أبدًا )).
فأتاه ،فقالْ :
ارج ْع إلى م ْنزلك ،فو َّ
وء في دار ال ُمقا َمةْ ،
هذا وأسأل هللا ْ
وأن يرزقَنا جيرانًا
أن يُعيذنا ِمن جار ال ُّ
س ِ
صالحين ناصحين ُمص ِلحين ،نصبِر عليهم ،ويَصبِرون عليناَّ ،
إن ربِي
سمي ُع الدعاء.
ل َ
المجلس السابع والسبعون ( / )0عن آداب المجالسة ،وحقوق
المجالسين.
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رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
فتعلمونَ أنَّه ال بُ َّد لإلنسان ِمن ُم َجالَسة أصحابِه ،وال ِغنَى لَه عن ِلقاء
كلمونه ،ويَستأ ِنس ِبهم ويَستأ ِنسون ِبه ،ويُمازحهم
كلمهم ويُ ِ
أحبَّا ِئه ،فيُ ِ
تقوون ِبه ،و َيستر ِشد ِبهم ويَستر ِشدون ِبه،
تقوى بِهم و َي َّ
ويُمازحونه ،و َي َّ
ويُزيل ُحزنَه ِبهم ويُزيلون ُحزنَهم ِبه ،و َيتسلَّى م َعهم و ِبهم و َيتسلَّون ِبه
وم َعه.
ومجالستُهم هذه قد تكون في بي ٍ
حر
ت أو حاشي ِة با ٍ
ب أو استراح ٍة أو بَ ٍر أو َب ٍ
أو مزرع ِة أو غيرها ِمن األماكن ،وقد كان للصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ
ث والمؤانسة ،فص َّح َّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لهم(( :
مجالس يجلسون فيها للحدي ِ
َ
إيَّاك ْم والجلوس على ال ُّ
طرقات ،فقالوا :ما لنا بدٌّ ،إنَّما هي مجالسنا نتحدَّث
فيها ،قال :فإذا أبيْت ْم إ َّال المجالس ،فأعْطوا ال َّ
ق
طريق حقَّها ،قالوا :وما ح ُّ
ال َّ
سالم ،وأ ْم ٌر با ْلم ْعروف،
طريق؟ قال :غ ُّ
ف األذى ،ور ُّد ال َّ
ض البصر ،وك ُّ
ْي عن الم ْنكر )).
ونه ٌ
وص َّح عن اإلمام ُ
َّللا
شعبةَ بن ال َح َّجاج ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :خرج عبْد َّ
سعو ٍد ــ رضي هللا عنه ــ على أصْحابه فقال :أ ْنت ْم جالء ح ْزني )).
بْن م ْ
وقيل ِللتابعي دمحم بن ال ُمنكدِر ــ رحمه هللا ــ (( :ما بقي م ْن لذَّتك؟ قال:
سرور عليْه ْم )).
لقاء ْاإل ْخوان ،وإدْخال ال ُّ
سالةٌ ل ْلهم )).
صي ِفي (( :لقاء ْاألحبَّة م ْ
وقال حكي ُم العر ِ
ب أ ْكث َ ُم بن َ
ور ي ْعدل صحْ بة ْاإل ْخوان،
وقال اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ (( :ليْس سر ٌ
وال غ ٌّم ي ْعدل فراقه ْم )).
َّاش بن ُم َ
ط ِرفٍ ــ رحمه هللا ــ (( :ال حياة لم ْن ال إ ْخوان له )).
وقال َعي ُ
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فاحرصوا ــ سدَّدكم هللا ــ على ْ
سكم عامرة ً بالخير والفضيلة،
أن تكونَ مجال ُ
والمكارم والفضائل ،وال َّ
شهام ِة وال ُمرؤة،
والعلم والنُّور،
والمنفع ِة والفائدة،
ِ
ِ
ُّ
وال ِعفَّ ِة والفضيلة،
والرجولة.
والطهر،
والحياء
ق والنُّصح،
ِ
ِ
والوفاء ُّ
ِ
والصد ِ
وإن تَحدَّث فيها ُمتحد ٌ
ْ
ِث بالخير أعنتموه باالستماع واإلنصات ،وشكرتموه،
غيركم.
و َ
صبرتُم عليه ،وصبَّرتُم َ
ْ
واللين،
وإن
بالرفق ِ
َ
اغتاب فيه أح ٌد أو نَ َّم أو َ
سبَّ أو لَعنَ أرشدتموه ِ
وصرفتموه إلى حدي ٍ
غيره.
ث ِ
ْ
ضا على فِعلها في جماعة.
ض َر وقتُ الصالةِ أع ْنتُم بع ً
وإن ح َ
ْ
حر ٌّم في شاشة
وإن
تلفاز أغلقتموها وأزحتموه ،حتى تكونَ
ظهر ُم ْن َك ٌر و ٌم َّ
ٍ
َ
يوم القيامة لَكم ال عليكم ،وتَنتفعون بها وال تَندمون ،إذ ث َبت
هذه المجالس َ
سا ،فتف َّرقوا ع ْن غيْر ذ ْك ٍر إ َّال
عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ما جلس ق ْو ٌم مجْ ل ً
سرةً ي ْوم ا ْلقيامة
تف َّرقوا ع ْن مثْل جيفة حم ٍار ،وكان ذلك ا ْلمجْ لس عليْه ْم ح ْ
)).
واعلموا َّ
غض إال
والو َّد يَنقلب يوم القيامة إلى عداوةٍ وبُ ٍ
أن ال ُّ
ق ُ
صحبةَ وال ِوفا ِ
ض عد ٌّو إ َّال
صحبة ال ُمتقين ،لقو ِل هللا تعالىْ { :األخ َّالء ي ْومئ ٍذ ب ْعضه ْم لب ْع ٍ
ُ
ا ْلمتَّقين }.
فكونوا ِمنهم ،و ِسيروا في ِركابِهم ،وتج َّملوا بأخالقهم ،والزَ موا آدابَهم.
َّ
اليوم َيشوبُها شي ٌء ِمن اللَّغَط في القول ،و َيكتنفُها
الناس
أكثر َم َجا ِل ِس
ِ
وإن َ
َ
بعض َّ
الزلَ ِل في ال ِفعال ،و َيخد ُ
شها َكثْرة ُ ال ِقي ِل والقال ،فاحرصوا وال تَنسوا
ُ
أو تتغافلوا إذا قُمتُم ِمنها ،وانصرفتُم عنها ْ
أن تَختموا خرو َجكم بكفارة
عفو عن التقصير َّ
هللا ْ
والزلَ ِل
أن يتجاوزَ ع َّما ح َدث فيها ،و َي َ
المجلس ،لع َّل َ
ان
الذي حص َل مع أهلهاِ ،ل َما ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ما م ْن إ ْنس ٍ
يكون في مجْ ل ٍس فيقول حين يريد أ ْن يقوم :سبْحانك الله َّم وبح ْمدك ،ال إله
ست ْغفرك وأتوب إليْك ،إ َّال غفر له ما كان في ذلك ا ْلمجْ لس )).
إ َّال أ ْنت ،أ ْ
رب
و ُ
سلين ،والحمد هلل ِ
سبحان ربك ِر ال ِع َّزة ع َّما يصفون ،وسال ٌم على المر َ
العالمين.
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المجلس الثامن والسبعون ( / )2عن آداب المجالسة ،وحقوق
المجالسين.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
ق ال ُمجالَ ِسين ،فأقول ُمستعينًا
فهذا
ٌ
مجلس آخَر عن آداب ال ُمجالَ َ
س ِة ،و ُحقو ِ
َّ
وعز ــ:
باهلل ــ ج َّل
المعلوم لَ َدى الجميعِ َّ
َّ
أن لل َمجا ِل ِس آدابًا ،وللمجالَ ِسينَ وعلي ِهم حقوقًا،
إن ِمن
ِ
أن يُهتَّم لَ َها وال تُشانْ ،
أن تُرا َعى وتُصان ،و َيجدُر ْ
َينبغي ْ
وأن تُالقَى بالقبول
واستمرارها ،ويَطلبونَ ْ
سرورْ ،
أن
خيرها
إن كانَ أهلُها يُريدونَ
والعم ِل وال ُّ
َ
َ
سرور،
ي محبَّتَهم وألفتَهم ،و َيحص َل بها
األنس وال ُّ
ُ
تزي َدهم قُوة ً ِ
وصلَة ،وتُقو َّ
الراحةُ وال ُ
طمأنِينة.
وتَح َّل ِبها َّ
أن يَحف َ
وإن من آداب المجالسة وحقوقهاْ :
َّ
دور بينَه وبين
س ما يَ ُ
ظ الم ُجا ِل ُ
ُمجا ِلسيِ ِه ِمن حديث ،وما يُبدونَه لَه ِمن أسرار ،وما يَقع ِمنهم ِمن هفوا ٍ
ت
المجلس وال يُف ِشهاَّ ،
فإن
و ِهنات ،فال يُ ْخ ِرجها عن هذا
الناس إنَّما يُجا ِلسونَ
ِ
َ
ضهم باألمانة ،ولو علموا َّ
سين ُ
شر ما يقع ِمنهم لَ َما جالسوه،
بع َ
سهم َ
أن جلي َ
ض ُ
ْ
طروا ِلمجالَس ِته تحفَّظوا م َعه في الحديث شديدًا ،و َحذِروا ِمنه.
وإن ا ْ
سه أو يَ َّ
ومن آداب المجالسة وحقوقهاْ :
ستفزهُ
أن ال يَست َ ْد ِر َج الم ُجا ِل ُ
س ُمجا ِل َ
ليق ْ
ص ِة التي ال يَ ُ
أن تَظه َر للناس ،وأحوا ِل أه ِله
ِليُبي َح لَه عن
أموره الخا َّ
ِ
أسرار ومعلوما ٍ
وأسرار
ت عن غيره،
وقرابتِه وما يَقع بينَهم ،وما عن َده ِمن
ٍ
ٍ
عمل ِه ووظيفتِه ،ال ِسيَّما ْ
سجية ،قلي َل االنتبا ِه
َّب ال َّ
در ُج طي َ
إن كان هذا ال ُمست َ َ
صهم عليهَّ ،
ألن هذه األمور
وال ِفطنَة ،يأخذُ أصحابَه بالظاهر ،ويَعتقد حر َ
التي يَستخر ُجونَها ِمنه ال تَعنيِهم في دينهم ودُنياهم ،وطلبُهم ِلمعرفتِها
ٍ
عف في مرو َءتِهم،
فضو ٌل ِمنهم،
حق
ٌ
ض ٌ
ونقص في أدبِهم ،و َ
وتعد على ِ
صحبة.
ال ُّ
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سالم ا ْلم ْرء ت ْركه ما ال
سن إ ْ
وقد ص َّح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن ح ْ
ي ْعنيه )).
وص َّح عن زيد بن أسلَم ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :دخل على ابْن أبي
يض ،وكان وجْ هه يتهلَّل ،فقيل له :ما لوجْ هك يتهلَّل؟ فقال:
دجانة وهو مر ٌ
ما م ْن عملي ش ْي ٌء أ ْوثق ع ْندي من اثْنتيْن :أ َّما إحْ داهما :فك ْنت ال أتكلَّم
سلمين سلي ًما )).
فيما ال ي ْعنيني ،وأ َّما ْاأل ْخرى :فكان ق ْلبي ل ْلم ْ
ُ
َّللا ع ْن ا ْلعبْد
وقال
ي ــ رحمه هللا ــ (( :م ْن عالمة إعْراض َّ
صر ُّ
الحسن ال َب ِ
أ ْن يجْ عل ش ْغله فيما ال ي ْعنيه )).
قيس ــ رحمه هللا ــ (( :بم سدْت ق ْومك ــ وأراد
وقال رج ٌل
ِ
لألحنف بن ٍ
عيْبه ــ؟ فقال األحْ نف :بت ْركي م ْن أ ْمرك ما ال ي ْعنيني ،كما عناك م ْن أ ْمري
ما ال يعنيك )).
ومن آداب المجالسة وحقوقها :التغافل عن ُ
اوئ ال ُم َجالَ ِسين ،وما
هور م َ
س ِ
ظ ِ
َيبدو ِمنهم ِمن خطأ وزَ ل ٍل على َمن في المج ِلس ،أو ما َيحصل لَهم ِمن
ٌ
تقصير في
صوت أو رائح ٍة كريهة ،أو
انكشاف عورة ،أو خروجِ ريحٍ لَ َها
ِ
ٍ
فأظهر الغفلةَ،
وطباع ،و َمن و َج َد شيئًا ِمن ذلك
ب ،أو اختالفٍ في عادات ِ
أد ٍ
َ
عاس ،أو االنشغا َل بهاتفٍ ونح ِوه،
سماعِ والرؤية ،أو
عدم ال َّ
َ
أظهر النُّ َ
أو َ
نظرهم ،كان
وم
ِليزي َل خ َج َل
ِ
صاحبَه وجلي َ
الناس أو َ
سه ،ويَ ِ
َ
صر َ
ف عنه لَ َ
صحبتِه ،و ُح ِف َ
ظت له
سن ِعشرتِه ،وجمي ِل ُّ
ذلك ِمن مكارم أخالقِه ،و ُح ِ
وم َل بالمثل ْ
إن ص َدر عنه ِمثل ذلك.
منقبَة ،و ُ
ع ِ
ومن آداب المجالسة وحقوقهاْ :
سه في ِس ِر
أن ال يُ ِ
دخ َل الم ُجا ِل ُ
س نف َ
ُم َجا ِلس ِيه أو حدي ٍ
ث لم يُدخلوه فيه ،وال َيحشرها بسؤالهم ع َّما يقولون ،وال
باإلصغاء عند تح ُّدثِهم ،وال بتوجي ِه سم ِعه وذِهنِه إليهم ،فيجع َل وج َهه
ونظره إلى غيرهم ،وذهنَه وبالَه ودقيقَ سم ِعه م َعهمِ ،ل َما ص َّح عن النَّبي
َ
َّللا إ ْخوانًا )).
سسوا ،وال تج َّ
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ال تح َّ
سسوا ،وكونوا عباد َّ
القوم الذي ال يُريدون ألح ٍد سما َعه.
ث
سس هو :االستما ُ
ع ِلحدي ِ
والتَّح ُّ
ِ
أمورهم.
وبواط ِن
اس
سس هو:
التفتيش عن ُ
ِ
والتَّج ُّ
عيوب الن ِ
ُ
ِ
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أن يهديَنا ألحسن األخالق ال يَهدي ألحسنها إال هوْ ،
هذا وأسأل هللا ْ
وأن
يَصرف عنَّا سيئها ال يَصرف عنَّا سيئها إال هو ،وأن يُعيذنا ِمن ُمنكرات
األخالق واألعمال ،إنَّه سمي ُع ُمجيب.
المجلس التاسع والسبعون ( / )3عن آداب المجالسة ،وحقوق
المجالسين.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
ق ال ُمجالَ ِسين ،فأقول ُمستعينًا
فهذا
ٌ
مجلس ثالث عن آداب ال ُمجالَ َ
س ِة ،و ُحقو ِ
َّ
وعز ــ:
باهلل ــ ج َّل
إن من آداب المجالسة وحقوقهاْ :
َّ
س على أهل المج ِل ِس عند
أن يُ ِ
سل َم الم ُجا ِل ُ
الدخو ِل إليه ،والخروجِ ِمنهْ ،
وإن زا َد بالسؤال عن حالهم ،وحا ِل الوا ِلدِين
رور بلُقيا ُهم ،و َ
الوج ِه معَهم ،كان
طالق ِة
ْ
واأله ِل والعيال ،وك َّم َل بإظهار ال ُّ
س ِ
ت للعشرة،
الصلة،
أفض َل
صحبة ،وأثبَ َ
وأكثر في ْ
وأدوم لل ُّ
األجر ،وأقوى في ِ
َ
َ
ِلما ث َبت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إذا ا ْنتهى أحدك ْم إلى ا ْلمجْ لس ف ْليسل ْم،
ق من ْاآلخرة )).
فإذا أراد أ ْن يقوم ف ْليسل ْم ،فليْست ْاألولى بأح َّ
ومن آداب المجالسة وحقوقهاْ :
س صوتَه على ُجلسا ِئه،
أن ال يَرف َع ال ُم َجا ِل ُ
بل يَنبغي ْ
أن يُخاطبَهم ويُكل َمهم بصو ٍ
ت ُمعتدِل ،يَظ َه ُر ِمنه ُح ْس ُن أدبِه م َعهم،
احترامه لَهم ،وأشنَ ُع ِمن ذلك ْ
نهرهم بعُنفٍ و ِش َّدةِ إذا حصل
وجمي ُل
ِ
أن يَ َ
التحقير والتعيير ،أو يتعا َم َل معهم
ِمنهم خطأ ٌ أو تقصير ،أو يُظ ِه َر لَهم
َ
َّ
الفظ ِة الغليظة ،والقاسي ِة القبي َحة.
بالعبارات
س ٍد دخ َل
جار أو ُخصوم ٍة أو قطيع ٍة حلَّت أو ِحق ٍد و ُك ْر ٍه وح َ
ويا هلل َكم ِمن ِش ٍ
في النُّفوس بأسباب ذلكْ ،
شهورا
مرة أو مرتين أو
وإن
صبر عليك جلي ُ
س َك َّ
ً
َ
خرج
أو ِسنينَ عديدةٍ فقد يأتي عليه يو ٌم
ِ
فينفج َر في وج ِه َك كالبُركان ،ويُ ِ
أما َمك في ساعة ما جم َعه عليك في سنين.
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ض الصوت وغضُّه في الحديث مع اآلخ َِرين ِمن َدوا ِعي المودَّة،
و َخ ْف ُ
األدب ِمن ُجملة وصايا لُقمان الحكيم
دوام ال ِعشرة ،ولهذا كان هذا
ُ
وأسبا ِ
ب ِ
ض م ْن ص ْوتك إ َّن
البنِه ،إذ قال موصيًا لَه { :و ْاقص ْد في مشْيك وا ْغض ْ
أ ْنكر ْاألصْوات لص ْوت ا ْلحمير }.
ومن آداب المجالسة وحقوقهاْ :
ُ
اإلنسان على األمور ال ُمتعلق ِة
تكلم
أن ال يَ َ
األدب إذا كان
أمام ُمجا ِلسيِه ،ويتأك ُد هذا
ُ
بالنساء ِمن جماعٍ وشَهوة وج َما ٍل َ
سهم ِمن أهل زوجتِه وقرابتها ،وكذلك يتجنَّب ذِكر التَّع ُّد ِد حينَ
َمن يُجا ِل ُ
وجودِهم.
وللخروج عن هذا األدب مفاسد عدَّة ،منها:
أو ًال ــ َّ
وأموره َخلَ َجت امرأتُك في
حديثك عن الجماع
أن الناس إذا سمعوا
َ
َّ
ِ
وتصوروا أنَّك تفعل ذلك معَها.
أذهانهم،
َّ
وثانيًا ــ َّ
زوجتك وقرابتِها ،ويُكد ُِر
حر ُج أه َل
َ
أن َمث َل هذا الحديث قد يُ ِ
صفوهم ،وقد ص َّح عن علي بن أبي طالب ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال(( :
َ
سأل النَّبي صلَّى هللا عليْه وسلَّم لمكان
ستحْ يي أ ْن أ ْ
ك ْنت رج ًال مذَّا ًء وك ْنت أ ْ
سود فسأله ،فقال :ي ْغسل ذكره ويتو َّ
ضأ )).
ابْنته ،فأم ْرت ا ْلم ْقداد بْن ْاأل ْ
كم
فمن َعه ــ رضي هللا عنه ــ الحيا ُء ِمن سؤال النَّبي ِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمباشرة َ عن ُح ٍ
غيره ،ألجل ْ
أن
شر ِعي ٍ َيحتا ُج إليه يتعلَّ ُق ْ
بأمر الشهوة ،وو َّك َل في السؤال َ
ي َيتعلق بالشهوة.
زوجتَه هي ابنة النَّبي ِ ملسو هيلع هللا ىلص ،وال َم ْذ ُ
ومن آداب المجالسة وحقوقهاْ :
ان بحدي ٍ
ث دونَ
أن ال يَتنا َجا اثنان ويَ َّ
تسار ِ
الثالث ،إذا لم يكن في المجلس إال ثالثةُ ،مراعاة ً لنف ِسه ،حتى ال يَدخلَ َها
صحبتِه ومو َّدتِه حتى ال يُفسدها
نكسر ُ
قلب صاحبِها ،وإبقا ًء ِل ُ
ال ُح ْزن ،وال يَ
َ
ُ
صدره عليهما ،وقد ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه ز َجر عن
الشيطان بتوحيش
ِ
ذلك ،فقال (( :إذا ك ْنت ْم ثالثةً فال يتناجى اثْنان دون ْاآلخر ،حتَّى ت ْختلطوا
بالنَّاس م ْن أجْ ل أ ْن يحْ زنه )).
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وأن يُص ِل َح لَنا ال ُجلساءْ ،
ذكرهْ ،
هذا وأسأل هللا تعالى ْ
وأن
أن يَع ُم َر مجال َ
سنا بِ ِ
سنا شاهدة ً لَنا بالخير والفضيلة ال شاهدة ً عليناَّ ،
إن ربِي واس ُع
تكون مجال ُ
الفضل ،عظي ُم الرحمة.
المجلس الثمانون ( / )4عن آداب المجالسة ،وحقوق المجالسين.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
ق ال ُمجالَ ِسين ،فأقول ُمستعينًا
فهذا
ٌ
مجلس رابع عن آداب ال ُمجالَ َ
س ِة ،و ُحقو ِ
َّ
وعز ــ:
باهلل ــ ج َّل
إن من آداب المجالسة وحقوقهاْ :
َّ
واللوم
تاب
أن ال يُكثِ َر ال ُمجا ِل ُ
س ال ِع َ
َ
حقه ،أو ص َد َرت عنهم هفوة ٌ جهتَه،
والتثريب على ُمجا ِلسيِه إذا أخطئوا في ِ
َ
وقت حاجتِهَّ ،
ألن كثرة َ
تقصير معَه ،أو ألنَّهم لم يُعينوه
أو حص َل ِمنهم
َ
ٌ
الجفوة
صحبَّة ،ويُؤدي إلى
ب تخجي ٌل يزيد في الوحشَة ،وقد يُ ِ
خلخ ُل ال ُّ
ال ِعتا ِ
َ
كل
أو القطيعة ،أو يجعلُهم يَتر َّ
صدونَ أقوالَه وأفعالَه معَهم ،ويحاسبونَه على ِ
عاملوه بالمثل.
خط ٍأ حص َل ِمنه جهتَهمِ ،ليُ ِ
و َمن ِمنَّا ال تَصدُر عنه زَ لَّة أو يَقع في خط ٍأ مع أصحابه ،ال ِسيَّما مع كثر ِة
والتجاوز في مث ِل هذه
صفح
سنَ ِمن ال َّ
سة ،وازديا ِد ال َمجا ِلس ،وال أح َ
ال ُمجال َ
ِ
وعدم اإللتفات إليها.
األمور ،مع تنا ِسيها وتغافُ ِلها
ِ
ومن آداب المجالسة وحقوقهاْ :
كل كلم ٍة يقولُها
ف مع ُمجا ِل َ
سك في ِ
أن ال ت ِق َ
ق يُبد ِيه أما َمك ،فتظل
كل عبْسة أو ِ
كل موقفٍ يَتخذُه معك ،أو ِ
لك ،أو ِ
ضي ٍ
رمي إلى
قصدُني بهذا الكالم ،هو يُريد إهانتِي ،هو َي ِ
تقو ُل في نفسك :هو َي ِ
رمي
يقصد ِمن كالمه؟ وإلى ما َي ِ
إبعادي ،هو َيكرهُنِي ،هو َيح ِسدُني ،ماذا ِ
و َيهدف؟
ْ
ب عاقل ،وال تصل ُح
نت ِمن أهله،
فإن
َ
فعلت ذلك ،و ُك َ
َ
فلست بصاح ٍ
س ُن ْ
أن تكونَ رفيقًا ألحد ،ألنَّه ما ِمن ُمجالَ ٍس إال ويَقع في
سة ،وال يَح ُ
لل ُمجالَ َ
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الخطأ َّ
غير والتقلُّب ،وتَنتابُه ال ُهمو ُم والغُمو ُم ال ُمغيِ َرة ُ
والزلل ،ويَبدو عليه الت َّ ُ
ِلطبا ِعه ،وال ُم ِقلبَةُ ِلمزا ِجه.
ومسلك ال ُّ
ظنون والوساوس هذا يفتح على النَّفس باب الشيطان من
جهتين:
ضغينةً و َحنَقًا ،بل قد
ب بُغ ً
ضا ِ
األولى :أنَّه َيملؤُها على الصاح ِ
وحقدًا ،و َ
كر ِبه.
يقود ذلك ويتو َّ
َّرر ِبالصاحب ،والكي ِد لَه ،وال َم ِ
س ُع إلى إلحاق الض ِ
وتشويش الذِهن،
والضيقَ وال َك َدر،
ب لَ َها ال َه َّم وال ُح ْزنَ ،
والثانية :أنَّه يَج ِل ُ
ِ
َ
وإشغا َل البال ،وزيادة َ الوساوس.
تجاوزْ ،
غيره ْ
وأن ال
أن َيتغاف َل عن ِمثل هذه
ِ
واألليق بال ُمجا ِل ِس ِل ِ
األمور و َي َ
كتر َ
كثر
ساها،
سها أو يتنا َ
ث ِبها ،ول َين َ
يُ َ
الوقوف معها ،وال يُدقِقَ فيها ،وال َي ِ
َ
ورفاقِه ،فقد ال يكونوا
وسع
وي ُ ِ
صدره ،ويُ ِ
َ
كبر عقلَه ،رحمةً بنف ِسه وبإخوانِه ِ
سوه ،وهو ال َيزال يأكل في
قصدونَ ما
ألم ٍر ث َّم ن ُ
خطر ببا ِله ،أو قصدُوه ْ
َي ِ
َ
سبب في هذا وليس
س هو ال َّ
صدره ،و َيكبُ ُر مع األيَّام ،وقد يكون ال ُمجا ِل ُ
ِ
ضعيف التح ُمل.
سه ُل التأثر،
ُ
ال ُمجالَ ِسين ،ألنَّه شدي ُد الحسا ِسيةَ ،
بعض ال ُحكماء (( :وجدْت أ ْكثر أمور ال ُّد ْنيا ال تجوز َّإال بالتَّغافل
وقد قال
ُ
)).
صيفي (( :م ْن شدَّد نفَّر ،وم ْن تراخى تألَّف،
وقال َحكي ُم العر ِ
ب أ ْكث َ ُم بن َ
والشَّرف في التَّغافل )).
وقال اإلمام أحمد بن حنبل ــ رحمه هللا ــ (( :ا ْلعافية كلُّها في التَّغافل )).
وقال ال َّ
ائي:
ط ُّ
سيِ َد قَ ْو ِم ِه ْال ُمتَغَا ِبي
س ِي ٍد فِي قَ ْو ِم ِه  ...لَ ِك َّن َ
ي ِب َ
لَي َ
ْس ْالغَ ِب ُّ
ومن آداب المجالسة وحقوقهاْ :
الجليس على ُمجا ِل ِسه ،فيطي َل
أن ال يُث ِق َل
ُ
يطلب ِمنه البقا َء إذا أرا َد االنصراف ،ويُشدِد عليه في
الجلوس معَه ،أو
َ
َ
َّ
أن لَه ً
الطلب ،ال ِسيَّما إذا َع ِل َم أنَّه مشغول ،أو َّ
أهال وأوالدًا يَنتظرونَه ،أو أ ًّما
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غيره
أو أختًا أو زوجةً وحيدة ً أو مريضةً تَنتظر مؤانستَه ،أو والدًا ال يقوم ُ
عليه.
تفرقَت ِمن أ ُ ْسرةٍ ،وكم ح َدثَت ِمن مشاكل
ق ،وكم َّ
ويا هلل َكم حص َل ِمن طال ٍ
س ِة
الرج ِل
وزوجه ،وكم تكد ََّر ِمن وال ٍد ووالدةٍ و ُ
بين َّ
ِ
عقَّا ،بسبب كثرةِ ال ُمجالَ َ
مع األصحاب ،وإطال ٍة وقتِها؟
الفار ِسي ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال ألبي الدَّرداء ــ
وقد ص َّح عن سلمانَ
ِ
رضي هللا عنه ــ (( :إ َّن لربك عليْك حقًّا ،ولن ْفسك عليْك حقًّا ،وأل ْهلك
َّللا عليْه
ق حقَّه ،فأتى أبو الد َّْرداء النَّبي صلَّى َّ
عليْك حقًّا ،فأعْط ك َّل ذي ح ٍ
َّللا عليْه وسلَّم :صدق س ْلمان )).
وسلَّم فذكر ذلك له ،فقال النَّبي صلَّى َّ
وص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :خيْرك ْم خيْرك ْم أل ْهله )).
هذا وأسأل هللا ْ
ب ال َيخشع،
أن يُعي َذنا ِمن دعاءٍ ال يُس َمع،
وعلم ال َينفع ،وقل ٍ
ٍ
ونفس ال تَشبعْ ،
غير
وأن يرزقَنا ِعيشةً سويَّةِ ،
ٍ
وميتةً نقيَّة ،و َمردًّا إليه َ
خز ،وال فاضح ،إنَّه سمي ٌع ُمجيب.
ُم ٍ
المجلس الحادي والثمانون ( / )0عن أحكام الغناء ،وآالت المعازف
َّ
والزامل واألناشيد.
صوفية ،وإيقاعات الشَّيالت
الموسيقية ،وغناء ال ُّ
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
فلقد كثُرت في هذه األزمن ِة ال َمفاهي ُم ال َمغلو َ
طة ،وتتابعت المعلوماتُ
س َع القو ُل على هللا وفي دِينه وش َْر ِعه بغير علم ،وانتشرت
سة ،وتو َّ
ال َمنكو َ
هر َجت األقوا ُل ال َّ
شاذة،
الفتاوى الباطلة ،وأُب ِْرزَ ت اآلرا ُء الكا ِسدة ،وبُ ِ
َّ
وار َدت ال ُّ
ٌ
ٌ
شبَهُ
إذاعات مسموعة،
قنوات فضائية ،وتُذ ِكيها
الخطافَة ،تَبُثُّها
وت َ َ
َّ
ومجالت،
قويها جرائد
وت ُ ِ
نميها مواق ُع إنترنيت ،وت ُ ِشيعُها ت َغريداتُ تويتر ،وت ُ ِ
عو ُل
رح ُ
َذير ش ٍَر ال فالحِ ،
وت ُ ِ
جوالتُ فُالن ٍة وفُالن ،وهذا وهللا ن ُ
ب بها َّ
وم َ
شيطان ال قُرآن ،وال يَسلَم ِمن
وباب فتن ٍة ال خَير ،وسبي ُل
فسا ٍد ال إصالح،
ُ
ٍ
ْراره وت َ ِب َعا ِته إال القليل.
أض ِ
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َّ
وإن من هذه المفاهيم المنحرفة المكذوبة المفسدة:
" َّ
الز ْع َّم َّ
ف فيه بين الفُقهاء،
ت ال َم
ع آال ِ
ِ
بأن استما َ
عازف وال ُمو ِسيقى ُمختلَ ٌ
ضهم يُبِي ُحه".
حر ُمه ،وبع ُ
فبع ُ
ضهم يُ ِ
ضوح ،وافترا ٌء صري ٌح على
وهذا زَ ْع ٌم باطل،
وتدليس ظاهر ،وكذ ٌ
ِب َمف ُ
ٌ
ال ِعلم والعلماء.
َّ
فإن العلما َء ــ رحمهم هللا ــ ُمت ِفقونَ على ُح ْر َمة استماعِ ال ُموسيقى ،ال
شتَّى
ب ِمن ثالثينَ فقي ًها ِمن َ
ِخالف بينَهم في ذلك ،وقد وقَ ْفتُ على قري ٍ
ع
ب والبُلدان واللُّغات قد نقلوا جميعًا اتفاقَ
ِ
العلماء وإجما َ
العصور والمذاه ِ
ِ
الفُقهاء على التحريم.
بكر اآل ُج ِري ،وشي ُخ
وم َّمن نقله :شي ُخ ال َح َر ِم ال َمكي ِ في زمانه اإلما ُم أبو ٍ
الشافعي ِة القاضي أبو َّ
ب َّ
الط َبري ،وعا ِل ُم أه ِل ال َّ
شام وقاضيها ُ
ابن أبي
الط ِي ِ
بكر َّ
الط ْر ُ
ي
َع ْ
ص ُرون الت َّ ِميمي ،وفقيهُ أه ِل المغر ِ
ب أبو ٍ
ي األ َ ْن َدلُ ِس ُّ
طو ِش ُّ
َّ
ابن قُدا َمةَ ال َمق ِد ِسي ،والفقيهُ ُ
المالكي ،وإما ُم الحنابل ِة ُم َوفَّ ُق الدِين ُ
بدران
ابن
ي ال َحنفي ،وإما ُم ال َّ
ش ِام ُ
ابن تيميَّةَ ال َّح َّراني ،و ُمفتِي البال ِد
ي ال ُكر ِد ُّ
ال َّد ْشتِ ُّ
باز ،و ُم َحد ُ
سعودي ِة العالمةُ ُ
ي ــ رحمهم
ِث هذا
ال ُّ
ابن ٍ
ِ
العصر العالمةُ األلبان ُّ
هللا تعالى ــ.
ع
ي الب
غدادي ــ رحمه هللا ــ" :وأ َّما استما ُ
بل قال الحافظ ابن رج ٍ
ب الحنبل ُّ
ُّ
ْ
حر ٌم ُمج َم ٌع على
آال ِ
األعاجم ،ف ُم َّ
ِ
ت ال َمال ِهي ال ُمط ِر َبة ال ُمتلقَّاة ُ ِمن وضْعِ
صةُ في شيءٍ ِمن ذلك ،و َمن نَقل
تحريمه ،وال يُعلَم عن أح ٍد ِمنهم ُّ
الرخ َ
ب وافت َ َرى".اهـ
الرخ َّ
ُّ
صةَ فيه عن ٍ
إمام يُعت َ ُّد ِب ِه فقد ك َذ َ
ب على آال ِتها
ف الفقها ُء في
تحريم استماع ال ُموسيقى والضَّر ِ
وكيف يَخت ِل ُ
ِ
َ
ي في "صحيحه" ،عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ليكون َّن
وقد أخرج اإلمام البخار ُّ
ستحلُّون الحر والحرير والخ ْمر والمعازف )).
م ْن أ َّمتي أ ْقوا ٌم ي ْ
ٌ
حديث صحي ٌح ،ص َّح َحهُ عشراتُ األئ َّم ِة وال ُمحدِثين.
وهو
وقد د َّل هذا الحديث النَّبوي على تحريم الموسيقى من ثالثة أوجه:
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ستحلُّون ))َّ ،
ألن االستحال َل ال يكون
األولِ :من قو ِل النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص (( :ي ْ
الوجْ ه َّ
إال ِلشيءٍ قد ُح ِرم.
َمر
والوجْ ه الثانيِ :من قَ ْر ِن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص استحال َل
ِ
المعازف باستحالل الخ ِ
ٌ
َص
مشهور ُمستفيض،
ور تحري ُمها
ٌ
والفُروجِ وال َحرير ،وهذ ِه أ ُ ُم ٌ
وثابت بن ِ
ق العلماء.
القرآن ،وال ُّ
سنة النَّبوية ،واتفا ِ
ِ
والوجْ ه الثالثَّ :
ب
أن هذا الحديث قد جاء في ِسياق الذَّ ِم والقَ ْدحِ والعَي ِ
األقوام على هذا االستحالل.
هؤالء
ِل
ِ
ِ
وأخر َج اإلمام أحمد ،وأبو داود ،بإسناده صحيح عن النَّبي صلى هللا عليه
َ
َّللا ح َّرم ا ْلخ ْمر ،وا ْلميْسر ،وا ْلكوبة )).
وسلم أنَّه قال (( :إ َّن َّ
والكوبة هيَّ :
الطبْل.
ف ْ
فإذا ُح ِر َم َّ
فغيره تحري ُمه
إط َرابًا،
أقل آال ِ
عاز ِ
ُ
الط ْب ُل مع كونِه ِمن ِ
ت ال َم ِ
أولى وأو َكد.
نفعنِي هللا وإيَّاكم بما سمعتم ،وجنَّ َبنا القو َل عليه وفي دينه وشرعه بغير
علم ،وأكر َمنا بالبُعد عن الحرام وأهله ودعاته وقنواته وأماكنه ،إنَّه سميع
الدعاء.
المجلس الثاني والثمانون ( / )2عن أحكام الغناء ،وآالت المعازف
َّ
والزامل واألناشيد.
صوفية ،وإيقاعات الشَّيالت
الموسيقية ،وغناء ال ُّ
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
مجلس آخَر عن أحكام الغناء وآالت المعازف ،فأقول ُمستعينًا باهلل ــ
فهذا
ٌ
َّ
وعز ــ:
ج َّل
َّ
وإن من المفاهيم المنحرفة المكذوبة المفسدة أيضًا:
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" َّ
الز ْع َّم َّ
امنا هذه ،واأليِ ِام
المشهور
بأن الغنا َء
المعروف بين الناس في أيِ ِ
َ
َ
ثير ال َهوى ،ويَدعو إلى الفُسوق
التي قبلَها ،والذي يُهيِ ُج ِ
الطبَا َ
ع ،ويُ ُ
والرذيلة ،بِ ِذ ْك ِر
النساء ،والقُبَ ِل
اف
ِ
ِ
ص ِ
َّ
النساء وال ُح ِ
ق والغ ِ
َرام ،وأو َ
ب وال ِعش ِ
حر ُمه،
ف في ُحكمه بين العلماء ــ رحمهم هللا ــ ،فبع ُ
قُ ،مختلَ ٌ
ضهم يُ ِ
وال ِعنا ِ
ضهم يُ ِبي ُحه".
وبع ُ
ِب على ال ِع ِلم
وخدا ٌ
دليس وكذ ٌ
ش ِ
ع وت َ ٌ
وهذا زَ ْع ٌم باطل ،و ِغ ُّ
غرير بالناس ،وت َ ٌ
والفقهاء.
فإنهم ــ رحمهم هللا ــ ُمت ِفقونَ على تحريم هذا النَّوعِ ِمن الغناء ،ال ِخالف
ِ
كثير ِمن الفقهاء ،وإذا
يمه
تحر ِ
ٌ
بينَهم في تحريمه ،وقد نَق َل اتفاقَهم على ِ
ٌ
ص ِح َبتْهُ
ش َّد وأغلَظ.
آالت موسيقيةٌ كان التحري ُم أ َ
َ
بي المالكي ــ رحمه
وقد قال فقيه بالد األندلس ومحدثها أبو العباس القرط ُّ
حركُ
شتهرين بِه ،الذي يُ ِ
هللا ــ ،وغيره من العلماء" :الغنا ُء ال ُمعتا ُد عند ال ُم ِ
حركُ السا ِكنَ ،
فوس ،ويَبعثُها على ال َهوى والغَزَ ِل وال ُم ُجون ،الذي يُ ِ
النُّ َ
ويَ ُ
ذكر النساء،
بعث
ع إذا كان في ِش ْع ٍر يُ َ
الكامن ،وهذا النو ُ
شب ُ
ِ
َّب فيه بِ ِ
ف محا ِس ِن َّ
هو
ص ِ
وو ْ
هن ،و ِذ ِكر ال ُم َّ
حرمات ،ال يُختلَ ُ
ف في تحريمه ،ألنَّه اللَّ ُ
عب ال َمذمو ُم باالتفاق".اهـ
واللَّ ُ
كمه ،وهللا تعالى قد قال في َذ ِم أه ِل هذا الغناء:
ف العلما ُء في ُح ِ
وكيف يَخت ِل ُ
َّللا بغيْر ع ْل ٍم
{ ومن النَّاس م ْن يشْتري لهْو ا ْلحديث ليض َّل ع ْن سبيل َّ
اب مه ٌ
ين }.
ويتَّخذها هز ًوا أولئك له ْم عذ ٌ
أن ابنَ مسعو ٍد ــ رضي هللا عنه ــ كان يُ ْق ِس ُم ِباهلل على َّ
وص َّح َّ
أن الغنا َء هو
سبيل هللا في هذه اآلية ،فيقول (( :هو
ال ُم َرا ُد َبلَ ْه ِو الحدي ِ
ث الذي يُ ِ
ض ُّل عن َ
وهللا الغناء )).
ووجْ ه االستدالل من هذه اآلية على تحريم الغناء:
َّ
سبيله ،وال يكو ُن
س َّمى ال ِغنا َء لَ ْه ًوا ،وج َعلَه ِمن اللَّه ِو ال ُم ِ
ض ِل عن َ
هللا قد َ
أن َ
حر ٍم شدي ِد التحريم.
هذا الو ْ
حق شيءٍ ُم َّ
ص ُ
ف إال في ِ
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عه ِمنها أش ُّد تحري ًما ،وأعظ ُم
وأ َّما إذا كان الغنا ُء بصو ِ
ت المرأةِ فسما ُ
وأكثر ِو ْز ًرا ،باتفاق أهل العلم.
خطيئةً،
ُ
بكر ال َّ
ي المالكي ــ رحمه هللا ــ:
وقد قال فقيه بالد المغرب أبو ٍ
ط ْرطوش ُّ
عه ِمن المرأة ف ُكله ُم ْج َم ٌع على تحريمه".اهـ
"وأ َّما سما ُ
وكيف ال َيت ِف ُق العلما ُء على تحريمه ،وقد نَ َهى هللاُ النسا َء وزَ َج َرهُ َّن ،فقال
ض وق ْلن ق ْوالً
سبحانه { :فال ت ْخض ْعن با ْلق ْول في ْطمع الَّذي في ق ْلبه مر ٌ
م ْعروفا ً }.
ووجْ ه االستدالل من هذه اآلية على تحريم غناء المرأة:
هن إذا خا َ
وحر َم على النساء ْ
كالم َّ
َّ
ض ْعنَ و َي ِل َّن في
أن هللا نَ َهى
طبْنَ
ِ
َّ
أن َيخ َ
ب حتى ال َيط َم َع ف ِي َّ
ضعيف اإليمان ،وأ َم َر
مريض القلب،
هن
ُ
ُ
الرجا َل األجانِ َ
ِ
سبحانه ْ
اف وال لَ ِي ٍن
أن يكونَ كال ُم ُه َّن م َعهم معروفًا ،أي :ليس بغليظٍ وال َج ٍ
قَ ،يدف ُع ال َّ
واألنظار
ت
ب والشهوا ِ
ش َّر عنها ،ويُ ْب ِع ُد َم َيالنَ القلو ِ
ِ
ِ
خاضعٍ َرقي ٍ
ليم َّ
ق اللسانَّ ،
إليها ،وال
أن غنا َء المرأةِ
َ
س ِ
كل عاق ٍل َ
ريب عن َد ِ
الطبْعِ ،صاد ِ
أشد قو ِلها
غر ِيهم بها،
طم ُع
ِمن ِ
الرقيق الذي يُ ِ
الخاضع الل ِي ِن َّ
ِ
الناس فيها ،ويُ ِ
َ
حركُ شهواتِهم ،وليس ِمن القو ِل بالمعروف ،فيكون ال َم ْن ُع ِمن
ويَ ْفتِنُهم ويُ ِ
غنائِها ،وتحري ُمه أش ُّد ْ
وأظ َه ُر وأبيَن.
فكيف لو أ ْد َر َك علماؤنا الماضونَ غنا َء هذه األي َِّام ،غنا َء الفيديو كليب ،وما
َ
والمكياجِ الفا ِت ِن
الفاح ِش
اج ِن الها ِبط ،والت َّ َع ِري
فيه ِمن
الفاجرِ ،
ِ
ِ
الكالم ال َم ِ
ِ
دور واألجساد بين
الشفا ِة واألعناق ،وتَحا ُ
ال ُم ِثير ،والقُ َب ِل في ِ
ض ِن ال ُّ
ص ِ
س ُد المرأ ِة هو
الرجا ِل والنساءَّ ،
والر ِ
قص والتمايُ ِل والتَّغَنُّج ،حتى أصب َح ج َ
أكثر ِمن صوتِها.
بضاعةُ ودِعايةُ ترويجِ األغني ِة وال َح ْفل َ
شر ك َّل ذي شَرْ ،
هذا وأسأل هللا ْ
لتر ِك
وأن يَهديَنا وجمي َع عبادِه ْ
أن يكفيَنا َّ
ب الضَّاللْ ،
سنة والقرآن ،إنَّه جوا ٌد
وأن يُكر َمنا بالعم ِل بال ُّ
الحرام ،واجتنا ِ
كريم.
المجلس الثالث والثمانون ( / )3عن أحكام الغناء ،وآالت المعازف
َّ
والزامل واألناشيد.
صوفية ،وإيقاعات الشَّيالت
الموسيقية ،وغناء ال ُّ
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رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
ت المعازف ،فأقول ُمستعينًا باهلل ــ
فهذا
مجلس ثالث عن أحكام الغناء ،وآال ِ
ٌ
َّ
وعز ــ:
ج َّل
العلماء
بعض
والكذب على الناس في ْأم ِر الغناء ،وإباح ِة
التلبيس
لقد كث ُ َر
ِ
ُ
ِ
ُ
ت والمجالت ،ودعاةِ جماع ِة
لَهِ ،من قِبَل
ت واإلذاعا ِ
بعض مشيخ ِة الفضائيا ِ
ِ
اإلخوان المسلمين ،وإخوانِهم ِمن دعاة ُّ
ق الصوفية.
الطر ِ
ُ
شككون
حتى احتَفَى ِبهم وبأقوالهم
رموز العلمانية ،وذُيول الليبرالية ،وال ُم ِ
ت والمسارحِ والنَّوادي الليلية
ار الفضائيا ِ
في أحكام شريع ِة اإلسالم ،وت ُ َّج ُ
والمقاهي ،وأظ َهرو ُهم وأشهرو ُهم وفتحوا لَهم األبواب.
ستمعينَ للغناء وال ُموسيقى
وو َج َد بسببِهم
كثير ِمن ال ُمغنِينَ
والعازفينَ وال ُم ِ
ٌ
ِ
خر ًجا دُنيويًا لَهم في عدم التوب ِة إلى هللا ،والتساه ِل في هذه المعصية،
َم َ
حتى َّ
والعازفِينَ قد تابوا ،وأظهروا توبتَهم في العلن ،ث ُ َّم
إن بعض ال ُمغنِينَ
ِ
عادوا إليهما بعد ز َم ٍن ،فقيل لَهم في ذلك ،فقالوا" :أفتانا الدَّعيةُ
ٌ
فالن بجواز
الرجوع".
ُّ
ضلَّة للناس إلى ْ
أن تَجهر في قنوا ٍ
ت
ص َل الحال ببعض هذه المشيَخة ال ُم ِ
وو َ
ص على َّ
أن
عجبُها غناء فالنَة ،وتَنُ ُّ
إعالمي ٍة بأنَّها تَستمع لل ُمغنِيَة الفُالنية ،ويُ ِ
شجع
ِمن أجمل األغاني أغنية كذا ،بل وص َل الضَّالل
ببعضهم إلى أنَّه يُ ِ
ِ
بزعمه
أه َل
وتر ِك التوبة ،ألنَّهم يقومونَ
ِ
ِ
الغناء والموسيقى على االستمرارْ ،
ف أعبا َء الحياةِ عن ُهم.
س على الناس ،وت ُ ِ
برسال ٍة عظيم ٍة ت ُ ِ
خف ُ
دخ ُل األ ُ ْن َ
وتجليةً للحق ،وك ْ
شفًا للكذب ،وهدايةً للناس ،ورحمةً بالمبتلين بهذا الذَّ ْنب
واإلثم ،أقول:
َّ
خر ُج
إن ما يُ ْذ َك ُر عن بعض العلما ِء على قِلَّتِ ِه ِمن
ِ
يص في ال ِغناء ،ال يَ ُ
الترخ ِ
عن هذه األحوال:
178

األولْ :
ِب عليهم وافتراء ،وهذا
أن يكونَ
غير صحيحٍ عنهم ،بل كذ ٌ
الحال َّ
َ
هو األكثر.
والحال الثانيْ :
والر َجز.
والح ِ
عر ِ
أن يكونَ المرا ُد ِبه غنا َء ِ
داء َّ
الش ِ
ُ
سافر أح ُد ُهم ،أو جماعةٌ ِمنهم ،أو كانوا في َعم ٍل
العرب إذا
حيث كانت
ُ
َ
ب بشيء ِمن
َوم أو ت َ َع ٍ
ذهب ما ِبهم ِمن َملَ ٍل أو ن ٍ
سهم ِل َي َ
سلَّوا أنف َ
َاق ُم ْج ِهدَ ،
ش ٍ
الشعر َّ
سن ،يُردِدونَه بصو ٍ
س ٍن على الطبيعة،
ت عا ٍل ُم َج َّم ٍل ُم َح َّ
ِ
الط ِي ِ
ب الح َ
ومدار ِسهم ،وهذا
وال يَسيرونَ في تَحسي ِنه على قوانين
الغناء وال ُمغ َِنينَ
ِ
ِ
ٌ
عا.
العرب غناء ،وهو
س ِمي ِه
النو ُ
جائز شر ً
ُ
ع تُ َ
وقد قال إمام أهل الغرب ابن عبد البر األندلسي المالكي ــ رحمه هللا ــ:
سلف
وور َدت
"وهذا
اآلثار عن ال َّ
ُ
ُ
الباب ِمن الغناء قد أجازَ هُ العلما ُءَ ،
األو ُجه
صبِ ،
بإجازتِه ،وهو يُس َّمى غنا َء ُّ
والحداء ،هذ ْه ْ
الر ْكبَان ،وغنا َّء النَّ َ
ِمن الغناء ال ِخالف في جوازها بين العلماء".اهـ
س ِمي ِه
ري ــ رحمه هللا ــ" :وإنَّما ت ُ َ
وقال إمام أهل التفسير ابن ج ٍ
رير الطب ُّ
ب ال ُمتَغَنِي ِب ِه بصوته ،وهو اإلنشا ُد لَه بصو ٍ
ت
ُ
ص ِ
صب"ِ ،لنَ َ
العرب "النَّ َ
َرفيع".اهـ
والحال الثالثْ :
حتمل عدَّة أمور،
غير صريحٍ ،بل َي ِ
أن يكونَ النَّق ُل عنهم َ
وال يجوز ْ
بكالم على هذا الوصف.
عالم
ٍ
ب قو ٌل إلى ٍ
س َ
أن يُ ْن َ
والحال الرابعْ :
ليس ِمن العلماء ،وال في
أن يكونَ َمن نُ ِسبَت إلي ِه اإلباحةُ َ
المؤرخين ،وأشبا ِههم.
ص أو
صا ٌ
ِعدا ِد الفقهاء ،كالق َّ
ِ
هؤالء الدُّعاة،
ضعف ِع ِلمه وجو َد ِمثل
بعض الناس ِل
ستغرب
وقد َي
ِ
ُ
ِ
ُ
ب ِمنهم في أمور الشريعة ،وال غرابةَ عند َمن
وحصو َل
ِ
التلبيس والكذ ِ
لف الصالح
سنة والبدعة ،ودرس العلم وتفقَّه ،وسلَ َك سبي َل ال َّ
عرف ال ُّ
س ِ
َ
خر َج في العصور الماضي ِة أمثالُهم
وميَّزَ أهلَه عن أهل البدعِ واألهواء ،فقد َ
يستم ُّرون في ال ُخروج إلى ما شاء هللا ،وسيظ ٌّل
س ِ
ي هللا ِبهم ِعبا َده ،و َ
ِليبت ِل َ
سنة والحديث يردُّن عليهم ،ويكشفونَ باطلهم ،كما فع َل أسالفهم
أهل ال ُّ
الصالحونَ ِمن قبْل على َم ِر األزمان.
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وهللا سبحانه يَبت َلَى عبا َده بأمثال هؤالء على َم ِر العصورِ ،ليَبِنَ َمن يَهت ُّم
طلب موافقةَ
نصوص الشريعة ِم َّمن
كترث ،و َمن يَ ُ
ِ
بإصالح دِين ِه ِم َّمن ال يَ ِ
َ
ع
الرجال حتى ولو
خالف كال ُمهم القرآنَ
والحديث النَّبوي وإجما َ
دِينُه تقليد ِ
َ
وخاف علينا ِمنهم
هؤالء ال ُمفتين،
العلماء ،وقد حذَّ َرنا نبيُّنا ملسو هيلع هللا ىلص ِمن أمثا ِل
ِ
َ
العلم ال َّ
وأن نَستم َع لهمْ ،
ي عنهمْ ،
شديدًا ،خاف ْ
وأن نَستفت َيهم،
أن نأخ َذ
شر ِع َّ
َ
صفَهم بأنَّهم أئمةٌ
نجلس إليهمْ ،
َحضر لهمْ ،
ْ
وأن
وأن
وأن ن
نقتدي ِبهم ،وو َ
َ
َ
َ
ضلُّون ،فص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إني ال أخاف على أ َّمتي إ َّال ْاألئ َّمة
ُم ِ
ا ْلمضلين )).
ق والفُجور عن
واألئمة المضلون ،هم :الدُّعاة ُ إلى البدع والضالالت وال ِفس ِ
العلم والعلماء ،والقو ِل
ب على
تحريف
طريق
ِ
ِ
نصوص شريع ِة هللا ،والكذ ِ
ِ
والتدليس في أحكام شريعة هللا.
والتلبيس
في دين هللاِ بال َهوى ال األدلة،
ِ
ِ
سئلوا عن الغناء ،أجابوا
ِ
ض ِلين ،أنَّهم إذا ُ
ومن عجي ِ
ب فِع ِل بعض هؤالء ال ُم ِ
بقولهم:
"الغناء حسنه حس ٌن ،وقبيحه قبي ٌح" ،أو يقولون" :إذا كان الغناء ال ي ْلهي
وال يشغل فال بأس" ،أو يقولون" :إذا لم تكن الموسيقى صاخبة فال
حرج".
و ُهم مع ِمن يَسألُهم ِمن الناس يَعلمونَ يقينًا َّ
أن الغنا َء المسؤو َل عنه،
المعروف بين الناس اآلن ،هو الغنا ُء
والمشهور
كمه،
وال ُم ْست َ ْفتَى عن ُح ِ
َ
َ
صاحبُه
والرذيلة ،وت ُ ِ
حر ِم الذي يَدعو إلى ال ِف ْسق َّ
الذي كال ُمه ِمن النوعِ ال ُم َّ
باللباس
الرجا ُل ومعَهم النسا ُء
ِ
آالتُ ال ُموسيقى ،وتُغنِيه النساء ،أو يُغنِيه ِ
ُّ
حق الفضيلةَ
والرقص ،ويَ ْس ُ
هر وال ِعفَّةَ والحياء،
ق َّ
والط َ
العَاري والقُبَ ِل وال ِعنا ِ
ناهيك ع َّما يُه َد ُر في تجهيز ِه ِمن أموا ٍل طائلة ،وما يَحص ُل فيه ِمن اختالطٍ
َ
ين ،في ال ُحضور ،ومع ال ُملَ ِحنينَ وال ُّ
شعرا َء ،وال ُموسيقيينَ
شَنيعٍ َم ِش ٍ
والرقص،
وال ُم ْخ ِر ِجين ،وال ُم
ق العَ ْز ِ
ف َّ
وصورين وال ُم ِعدِين ،،ومع فِ َر ِ
ِ
دربات.
دربين وال ُم ِ
وال ُم ِ
صدقَ ِمن هؤالء حديثًا ،حيث قال ِبما معناهُ عندما
ولقد كان
بعض ال ُمغنِينَ أ ْ
ُ
الغناءَّ ،
ضهم أبَا َحه:
أ ُ ْخبِ َر عن
ِ
وأن بع َ
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نموت عليهْ ،
ش ُّك أنَّه َحرام ،ونَتمنَّى ْ
ْك ِمنهم ،فال نَ ُ
يتوب هللا
وأن
أن ال
َ
" َدع َ
َ
علينا ِمنه".
سبحانَ هللاِ عد َد ْ
ومدِا َد كلماتِه.
عر ِشهِ ،
وزنَةَ ْ
و ُ
ور َ
ضا ن ْف ِسهِ ،
خل ِقهِ ،
المجلس الرابع والثمانون ( / )4عن أحكام الغناء ،وآالت المعازف
َّ
والزامل واألناشيد.
صوفية ،وإيقاعات الشَّيالت
الموسيقية ،وغناء ال ُّ
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
الغناء والموسيقى ،وسيكون الكالم فيه عن
مجلس رابع عن أحكام
فهذا
ِ
ٌ
ت ال َّ
ت والزام ِل واألناشيد ،فأقول ُمستعينًا باهلل ــ
شيال ِ
صوفي ِة وإيقاعا ِ
ِ
غناء ال ُّ
َّ
وعز ــ:
ج َّل
َّ
إن من المفاهيم المنحرفة المضلَّة الم ْفسدة:
َّ
الغناء الذي يَفعلُه الصوفيةُ في المساج ِد أو
ب
ِ
الز ْع َّم بإباح ِة أو استحبا ِ
ت أو َّ
صوا معَه ،وأ َخذُوا
ضرا ِ
وربَّما َرقَ ُ
َلواتُ ،
الموال ِد أو ال َح َ
الزوايَا والخ َ
بالدفوف
ضربونَ معَه
َيدورونَ بأبدانهم كالمجانين ،و َيتمايلون كال ُّ
ِ
سفهاء ،و َي ِ
أو َّ
صة
عبر
بعض القنوا ِ
ت الفضائي ِة الخا َّ
ِ
الطبول ،وقد يُنقَ ُل ِفعلُهم هذا للناس َ
سماع،
ِبهم أو العا َّمة ،و َيعُ ُّج بِ ِه اليُوتيوب ،ويُس ُّمونَه بالتَوا ِشيحِ الدِيني ِة ،أو ال َّ
األج َر في قو ِله
تقربُونَ ِب ِه إال هللا ،و َيرجونَ
ْ
أو النَّشيد الدِيني ،أو التَّغ ِبير ،و َي َّ
حر ٌم
َشره وسما ِعه ،و َيدعونَ إلى اإلسالم ِبزَ ِ
عمهم عن طريقه ،مع أنَّه ُم َّ
ون ِ
أح َدثَه ُه ُم َّ
الزنادِقة.
وأو ُل َمن ْ
باتفاق الفقهاءَّ ،
ي ــ رحمه هللا ــ" :وأ َّما
حيث قال فقيه ومحدث المالكية أبو العباس القرطب ُّ
فمن قَبي ِل ما ال يُختلَف في تحريمهَّ ،
لكن
َما ابتد َعهُ الصوفيةُ في ذلكِ ،
ظهرت
ب إلى الخير ،حتى لقد
س ُ
كثير ِم َّمن يُ ْن َ
النفوس الشهوانيةَ غلَبَت على ٍ
َ
َ
كثير ِمنهم فِعالتُ
والصبيان ،حتى َرقَصوا بحركا ٍ
ت ُمتطابقةٍ،
المجانين
ِ
ِمن ٍ
ِ
بقوم ِمنهم إلى ْ
ْ
ب
وتقطيعات ُم ِ
تالحقة ،وا ْنت َ َهى التَّواقُ ُح ٍ
أن جعلوها ِمن با ِ
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ب وصالحِ األعمالَّ ،
ي األحوال ،وهذا على التحقيق
وأن َ
ذلك يُ ِ
القُ َر ِ
ثم ُر َ
سنِ َّ
آثار َّ
الزندقة ،وقو ِل أه ِل ال ُمخ َِرفَة ،وهللا المستعان".اهـ.
ِمن ِ
صوفي
وكان العلما ُء ــ رحمهم هللا ــ قدي ًما يُس ُّمونَ هذا النوع ِمن الغناء ال ُّ
بالتَّغ ِبير.
فص َّح عن اإلمام الشافعي القرشي ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال" :ت َركتُ بالعراق
شيئًا يُقال له :الت َّ ْغ ِبير ،أح َدثَهُ َّ
الناس عن القرآن".اهـ
الزنادقةَ ،يصدُّون ِب ِه
َ
سئِل عن التَّغبير:
وقال اإلمام أحمد بن حنبل ــ رحمه هللا ــ حين ُ
"بِ ْد َعة".اهـ
ُّفوف أو
ض ْر ٌ
ب بالد ِ
و َيزدا ُد هذا النوعُ ُحر َمةً وقُ ْب ًحا وإثْ ًما إذا صاح َبه َ
ُّ
عازفَّ ،
حر َمة باتفاق
ألن آالت
يرهما ِمن آال ِ
المعاز ِ
ف ُم ُّ
ِ
ت ال َم ِ
الطبُول أو غ ِ
ت هللاِ المساجدَّ ،
ألن المساج َد إنَّما بُنِ َي ْ
ت ِلعبادةِ هللاِ
العلماء ،أو كان في بيو ِ
سنَّة ن َِبيه ملسو هيلع هللا ىلص.
بما جاء في كتابه القرآن ،و ُ
ع أو التَّغبير أو التواشي ُح أش َّد أنواعِ الغناء تحري ًما،
سما ُ
فكان هذا الغنا ُء أو ال َّ
حيث اجتمع فيه اعتقا ُد أنَّه قُربَةٌَّ ،
ستمعَه مأجوران ،ويُعزَ ف
وأن فا ِعلَه و ُم ِ
ص معه
حرمة بإجماع العلماء ،ويُرقَ ُ
فيه ببعض آالت الموسيقى ،وهي ُم َّ
الرقص ،ويكون في بيوت عباد ِة هللا المساجد.
بأنواع ِمن َّ
الملَ ِل القديمة الكافرة ،عند ِعبادة آلهتِهم ،ث ُ َّم
وأصلُه كان مأخوذًا عن بعض ِ
الشيعةُ الرافضة ،وتَلَقَّفَه ِمنهم غالة الصوفية.
استلَّتْهُ عنهم ِ
فوا َع َجبًا للصوفي ِة حيثُما كانوا.
رون األولى وأئمةُ المذاهب األربعة
ي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابُه وأه ُل القُ ِ
أكانَ النَّب ُّ
الناس إلى هللا وإلى طاعته بمث ِل هذا الغناء؟
يَ ْدعونَ
َ
توبُونَ العُصاة َ وال ُمذنِبينَ بهذه الطريقة؟
أكانوا يُ ِ
أنَشَروا اإلسالم وفتَحوا األقاليم ،وهَدوا أهلَ َها إلى ربِهم بهذا الغناء؟

182

ُّ
والطبو ِل
ب بالدُّفوف
أكانت مساجدُهم مكانًا لهذا
ِ
الغناء َّ
والر ِ
قص والضَّر ِ
واألبواق؟
ومن
رك إلى اإلسالمِ ،
الش ِ
عرفُوه ،وإنَّما أخر ُجو ُهم ِمن ِ
ال وهللاِ ما ف َعلُوه وال َ
ت بقا َل هللاُ في كتابه ،وقا َل
ب إلى الطاعا ِ
الضَّال ِل إلى ال ُهدىِ ،
ومن الذُّنو ِ
وبالعلم والفق ِه في الدِين.
سنَّتِه،
رسولُه ملسو هيلع هللا ىلص في ُ
ِ
وأيضًا:
فال يَزال ش َُّر أه ِل الباط ِل يَتتاب ُع على أس َما ِعنا وبُيوتِنا وأبنائِنا وبناتِنا.،
فأح َدثوا لَنَا في هذا العصر ُمو ِسيقى جديدة ،تَكث ُ ُر مع اإلنشا ِد َّ
والزام ِل
وال َّ
صوتية عن
ؤثرا ِ
شيالت ،وهي ال ُموسيقى الحادثةُ باإليقاعا ِ
ت أو ال ُم ِ
ت ال َّ
ؤد ِيه آالتُ ال ُموسيقى ِمن
نفس ما ت ُ ِ
ق األجهز ِة اإللكترونية ،التي تُؤدِي َ
طري ِ
تو َ
صو ٍ
ط َرب.
ضا ،وأنَّها تُل َح ُق
حرمةٌ أي ً
وهذه اإليقاعاتُ والمؤثِراتُ ال إشكا َل في أنَّها ُم َّ
سن ِة في التحريم بال ُموسيقىَّ ،
ألن الشريعةَ لم
عن َد أه ِل
ب وال ُّ
العلم باُلكتا ِ
ِ
جرد آل ٍة ُمعيَّنة ،أو ْ
حرم آالت الموسيقى والعَ ْز ِ
ألج ِل مادةِ
ف لكونها ُم َّ
تُ ِ
ُث عنها ِمن َ
حر َمتها ِل َما يَ ْحد ُ
ط َرب.
تصنيعها الخَشبي ِة أو البالستيكيَّة ،بل َّ
نفس َّ
ب ال ُموسيقيْ ،
إن
صل بِها ِ
وهذه اإليقاعاتُ والمؤثِراتُ يَح ُ
الط َر ِ
ومنها ُ
دور عند الفقهاء
نفس ُح ْك ِم ال ُموسيقى وآالتِها ،وال ُح ْك ُم يَ ُ
لم يكن أشد ،فتأ ُخذ َ
مع ِعلَّتِه وجودًا وعد ًما.
حر َمه عليناْ ،
هللا تعالى ْ
جنبَنا القو َل
وأن يُ ِ
أن يُبا ِع َد بينَنا وبينَ ما َّ
هذا وأسأ ُل َ
عليه وفي دِينه وشرعِ ه بغير علم ،إنَّه سميع الدُّعاء.
المجلس الخامس والثمانون ( / )0عن مراقبة العبد ربَّه في نفسه
وجميع أموره وأحواله.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
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َّ
صون ،ويَنص ُح
فإن ِمن
وصي بِه ال ُمو ُ
أعظم وأنفعِ ما يَعظ ُبِه الواعظون ،ويُ ِ
ِ
المتكلمون:
بِه الناصحون ،ويُر ِش ُد إليه
ِ
"مراقبة العبد ربَّه ــ ج َّل وعال ــ في نفسه ،وفي جميع أموره وأحواله،
ومع جميع خلقه ،وفي السر والعلن ،والحضر والسفر".
َّ
وسائر أوقاتكم ،وفي كل ما
وعز ــ في جميع أحوالكم،
فراقبوا هللا ــ ج َّل
ِ
َّ
تفعلون وت َ َذرون ،فإنَّه سبحانه َّ
ومط ِل ٌع على أقوالكم،
مط ِل ٌع على قلوبكم،
َّ
ومط ِل ٌع على أفعالكم ،ال تَخفَى عليه خافية في األرض وال في السماء ،وال
ذرةٍ ِمن
َيخر ُج عن علمه شي ٌء في جميع األزمان ،وال َي ُ
غيب عنه مثقا ُل َّ
طاع ٍة أو عصيان.
َّللا على كل ش ْي ٍء رقيبًا }.
وقد قال سبحانه ُم ِ
رهبًّا لنا { :وكان َّ
أيُ :مراقبًا لَنا
ولكل شيء ،وعال ًما ِبنا
كل
ِ
ِ
وبكل شيء ،وقائ ًما علينا وعلى ِ
ْ
شيء،
واألمر ْأم ُره ،وإليه
فالخلق خلقُه،
كل شيء،
ْ
ً
وقادرا علينا وعلى ِ
األمر كلُّه ،له ما بين أيدينا ،وما خلفَنا ،وما بينَ ذلك ،وما كان ربُّك
يُرج ٌع
ُ
نسيًّا.
سئِل إسماعيل بن نُجي ٍد ــ رحمه هللا ــ (( :ما الَّذي ال ب َّد ل ْلعبْد م ْنه؟
وقد ُ
سنَّة ،ودوام ا ْلمراقبة )).
قال :مالزمة ا ْلعبوديَّة على ال ُّ
واعلموا َّ
أن مراقبة هللا العزيز القادر تتأكَّد علينا في أحوا ٍل ثالثة:
األولْ :
أن نراقبه سبحانه حين فعل الطاعات والعبادات القولية
الحال َّ
والفعليه.
ضاه عنَّا
ص ِد قلوبِنا ِمن فِعلها ،وهل ُمرادُنا ْ
فنراقبه في ق ْ
ور َ
وج َهه سبحانه ِ
سمع ِة وال ُّ
حركُ لَنا إليها هو
ِكر والمدحِ وال ُّ
شهرة ،وهل ال ُم ِ
أو حصو َل الذ ِ
صةَّ ،
ألن هذه المراقبة تُص ِلح قلوبَنا.
ال َهوى والنَّفس أو هو هللاُ تعالى خا َّ
ست
وقد قال أبو
حفص ألبي عثمانَ النيسابوري ــ رحمهما هللا ــ (( :إذا جل ْ
ٍ
للنَّاس فك ْن واع ً
ظا لق ْلبك ون ْفسك ،وال يغ َّرنَّك اجْ تماعه ْم عليْك ،فإنَّه ْم
َّللا يراقب باطنك )).
يراقبون ظاهرك ،و َّ
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علم أ ْم على
ي على ٍ
ونراقبه في ِ
صفة فِعلها حين أدائِها ،وهل فِ ْعلُنا لَها َمبن ٌّ
ٌ
سنَّة أ ْم ُمخا ِلف ،ألن هذه المراقبة تُص ِلح طاعاتِنا
أهو
موافق لل ُّ
جهلَ ،
سنة ،إذ ال ِعبرة ُ في
وعباداتِنا وأعما ِلنا ،وتجعلُها مقبولةً عند هللا ربِنا وح َ
شريعة هللا إنَّما هي ب ُح ْس ِن العم ِل ال بكثرتِه.
حيث قال هللا سبحانه في َّأول سورةِ ال ُملك { :الَّذي خلق ا ْلم ْوت وا ْلحياة
ليبْلوك ْم أيُّك ْم أحْ سن عم ًال }.
ً
الرب تعالى وتقدَّس إال بشرطين يجب
والعم ُل ال يكون حسنًا
ومقبوال عند َّ
ْ
حققَهما العامل:
أن يُ ِ
أولهماْ :
وجه هللا تعالى ،وابتغاء
أن يكونَ قصدُه ِمن عمله حين فِع ِله له هو ْ
َّ
مرضاته.
والثاني منهماْ :
أن يكون ما عملَه ِمن عم ٍل قد َد َّل عليه دلي ٌل ِمن الشريعة.
وقد ثبَت عن ابن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :اال ْقتصاد في
سنَّة خي ٌْر من االجْ تهاد في بدْع ٍة )).
ال ُّ
خير وأعظم ِمن فِعل عم ٍل
أي :فِع ُل عم ٍل قلي ٍل عليه دلي ٌل ِمن ال ُّ
سنَّة النَّبوية ٌ
ْ
كثير ليس عليه دليل.
ٍ
وما ال دلي َل عليه في الشرع يُس َّمى عند العلماءِ " :بدعة".
والبِدعةُ
وأشد
بنص حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،بل هي ِمن أغلظ
ِ
ٌّ
محرمةٌ ِ
المحرمات.
َّ
الحال الثانيْ :
أن نراقبه سبحانه عند الهم بفعل السيئات والخطيئات.
وحقدِه و َحسدِه
غضه على خالف شريعة هللا ،و ِغ ِله ِ
فسيِئاتُ القل ِ
ب ك ُحبِه وبُ ِ
وضغينتِه و ُك ْر ِهه.
سخري ِة
ب
واللعن وال َّ
ب وال ُ
س ِ
وسيئاتُ اللسان كال ِغيب ِة والنَّميم ِة والكذ ِ
ِ
ِ
بغير ِعلم.
ِ
واالستهزاء والقو ِل في دين هللا ِ
وسيِ ٌ
صر واليدين والقدمين والفَ ْرجِ.
ئات الجوارح ،كسيِئا ِ
ت ال َّ
س ْمعِ والبَ ِ
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صل لَنا بِها ُ
َّ
خيرها
ألن هذه المراقبة تنفعُنا أش َّد نفع ،ويَح ُ
غن ٌم كبير ،ون َِجد َ
كثير ِمن
وبركتَها
وثمرتَها في الدنيا قبل ِ
اآلخرة ،حيث تَمنعُنا عن ُمقارفة ٍ
َ
ف ِمن فِعلنا لَها وت ُ ِقلل.
اآلثام
والفواحش والقبائح ،أو على األقَل ت ُ ِ
ِ
خف ُ
المجلس السادس والثمانون ( / )2عن مراقبة العبد ربَّه في نفسه
وجميع أموره وأحواله.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
أموره
فهذا
ٌ
ِ
مجلس آخَر عن مراقب ِة العب ِد ربًّه في نف ِسه ،وفي جميعِ
ق َّ
أن مراقبةَ هللا تتأ َّكد علينا في
وأحوا ِله ،وقد َم َ
ضى في المجلس الساب ِ
َّ
وعز
ي الثالث ،فأقول ُمستعينًا باهلل ــ ج َّل
أحوا ٍل ثالثة ،و َذكرتُ حالين ،و َب ِق َ
ــ:
الحال الثالثْ :
أن نراقب هللا سبحانه في الخلوة والسر كما نراقبه في
العلن.
فنراقبه في الخَلوة حينَ ال يَرانا أح ٌد ِمن الناس ،وال يعل ُم بِنا أح ٌد ِمن الخلق،
نتجرأ على فِعل المعاصي،
حين نَخلو بأنف ِسنا ،أو نَبتعد ع َّمن يَعرفُنا ،فال
َّ
وتر ِك الفرائض ،وتعطي ِل الواجبات،
و ُمقارف ِة الفواحش،
وإتيان القبائحْ ،
ِ
وتضييعِ الحقوق.
َّ
وانفرد عن أهله أو
ف عن َده مراقبةُ هللا إذا خ ََال بنف ِسه
ألن
بعض الناس تَضعُ ُ
َ
َ
حرمات
جترأ على
مارس ال ُم َّ
محارم هللا ،فيُ ِ
ِ
ِرفاقه أو غيرهم ،فتراه َي ِ
والقبائح ،أو يَنظر إليها عبْر الفضائيات ،أو في مواقع اإلنترنت ،أو يتكلَّم
بها عبْر الهواتف وبرامج التواصل مع َمن ال َي ِح ُّل له ِمن اإلناث أو
الذكور.
وتر َك مدينتَه وقريتَه
أكثر إذا
وبع ُ
ضهم تَضعُ ُ
سافر َ
َ
ف عن َده مراقبةُ هللا تعالى َ
والفواحش ما يَشيِب له
ورفاقَه ،فيفعل ِمن َّ
ِ
وأهلَه وأقاربَه ِ
الرذائل والقبائحِ
ترك ِمن الفرائض الكثير ،حيث أصب َح في بالد ُ
غرب ٍة ال يعرفُه
الرأس ،و َي ُ
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أهلُها ،وال يَدرونَ َمن هو ،فال يَستحيي ِمنهم ،وال يَخشى الفضيحةَ بينَهم،
انتهاك
جر ُم
َ
وال يَ ُ
خاف عقوبة ،إذ قد يكون في بل ٍد تَسمح بالفُجور ،وال ت ُ ِ
وتجاوزَ حدودِه.
محارم هللا،
ِ
ُ
ْ
ذهب عن بلده وأه ِله و َمن
صاحب هذا الحا ِل عن الناس ،أو
ولئن خَال
ُ
َ
ربه ــ َّ
عز وج َّل ــ القائ ِل في تنزيله ووح ِيه
يعرفونَه ،فأين
ُ
يذهب ِمن ِ
ير }.
ُمحذ ًِرا { :وهو معك ْم أيْن ما ك ْنت ْم و َّ
َّللا بما ت ْعملون بص ٌ
بعلمه وقُدر ِته في جميع أما ِكن وجودِكم ِمن األرض ،فهو سبحانه
أي :م َعكم ِ
الجو ،و َيرانا ونحن في البحر،
َيرانا ونحن في ال َب ِر ،و َيرانا ونحن في
ِ
و َيرانا ونحن في بيوتنا وبلدا ِننا مع أهلينا وقراب ِتنا وأصدقا ِئنا ،و َيرانا ونحن
في غير بلدانِنا مع الغرباء واألباعد ،و َيرانا ونحن في األسواق ،وفي
ُّ
الطرقات ،وفي الفنادق ،وفي المراكب ،وفي المالعب ،وفي البحار ،وفي
المسارح.
المسابح ،وفي المالهي ،وفي
ِ
مفر ِمن هللا إال إليه،
أينَ ن ِف ُّر ِمن هللا ،وكيف نَتخفَّى ،وب َمن نَلوذ ون ِ
َحتمي ،ال َّ
وبصره ،ومعنا بقُ ْدرتِه علينا أينما
بعلمه وإحاطتِه ،ومعنا بسم ِعه
فهو معنا ِ
ِ
ُ
صرنا ،ومع أي ِ الناس ِشئنا.
كنَّا وقُ َّو ِته،
وحيث تواجدنا ،وعلى أي ِ حال ٍة ِ
الصارف للعبد عن اقتراف اآلثام،
وأغلظ الوعي ِد
وهذا ِمن
أشد
أعظم و ِ
ِ
ِ
ِ
والتفريط في الواجبات ِل َمن كان
والتقصير في العبادات ،وإضاع ِة الحقوق،
ِ
ِ
ي س ِليم.
لَه ٌ
قلب ليِ ٌن ُمنِ ٌ
يب َح ٌّ
هددًا { :إ َّن ربَّك
أين
توعدًا و ُم ِ
ُ
ربه سبحانه ُم ِ
يذهب َمن هذه حالُه ِمن قو ِل ِ
لبل ا ْلم ْرصاد }.
وإن َد َّق ،وال يَ ُ
ص ُد أعما َل العبا ِد في الدنيا فال يفوتُه ِمنها شي ٌء ْ
ب
عز ُ
أي :يَر ُ
عنه ما فعلوه في شبابِهم وال ما فعلوه في ُكهولتِهم ،وال ما فعلوه في
والتفريط فيما أو َجب،
بار ُزه بالعصيان،
ِ
شيخوختِهم ،وهو بالمرصاد ِل َمن يُ ِ
أخذًا ألي ًما ،أخذًا ً
عزيز ُمقتدِرْ ،
حيث يُمهلُه قليالً ،ثم يَأخذُه ْ
وبيال،
أخ َذ
ٍ
َّللا }{،
تأل ًما { :يا ح ْ
تحس ًرا ُم ِ
وحينها يقول ُم ِ
سرتا على ما ف َّر ْطت في ج ْنب َّ
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يا ليْتني قد َّْمت لحياتي } {،يا ويْلتى ليْتني ل ْم أتَّخ ْذ فالنًا خل ً
يال لق ْد أضلَّني
عن الذ ْكر ب ْعد إ ْذ جاءني }.
السر والعلنْ ،
هذا وأسأل هللا ْ
وأن يُكر َمنا فنكون ِمن
أن يرزقنَا ُمراقبتَه في ِ
خوف عليهم ،وال هُم يَحزنون ،إنَّه جوا ٌد كريم.
وم َّمن ال
ال ُمحسنينِ ،
ٌ
المجلس السابع والثمانون ( / )3عن مراقبة العبد ربَّه في نفسه
وجميع أموره وأحواله.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
أموره
فهذا
ٌ
ِ
مجلس ثالث عن مراقب ِة العب ِد ربًّه في نف ِسه ،وفي جميعِ
َّ
وعز ــ:
وأحوا ِله ،فأقول ُمستعينًا باهلل ــ ج َّل
لقد ث َبت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ِمن ُ
ببعض ،أنَّه قال (( :الكيس
ق عديدةٍ تتقوى
ٍ
طر ٍ
موت ،وا ْلعاجز م ْن أتْبع ن ْفسه هواها،
م ْن دان ن ْفسه ،وعمل لما ب ْعد ا ْل ْ
َّللا )).
وتمنَّى على َّ
وفي هذا الحديث الشريف ٌ
بيان لحال صنفين من الناس:
األول :قوي المراقبة هلل تعالى.
الصنف َّ
ترك،
بيب
س اللَّ ُ
الحاز ُم العاق ُل الذي َينظر في عواقب ما َيفعل و َي ُ
وهو ال َك ِي ُ
ِ
قهرها ،ويستعملُها فيما َيعلم أنَّه ينفعُها
سه ،بل َي ُ
ويقول ويَسمع ،فهو يُجا ِهد نف َ
وآخر ِتها ،حتى ولو كانت كارهةً لذلك.
قبرها ِ
في دنياها ،وبعد موتها في ِ
هر
فس أ َّمارة ٌ بال ُّ
فالنَّ ُ
سوء إال ما َر ِح َم ربِي ،فتحتاج إلى ُمجاهدةٍ شديدة ،وقَ ٍ
وصبر على ذلك ،و ُمصابرة.
لَها وقَ ْسر،
ٍ
وقد ث َبت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ا ْلمجاهد م ْن جاهد ن ْفسه في طاعة هللا
)).
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وقال رج ُل ِلعبد هللا بن َعمر ٍو ــ رضي هللا عنه ــ (( :ما تقول في ا ْلجهاد
وا ْلغ ْزو؟ فقال له :ابْدأْ بن ْفسك فجاهدْها ،وابْدأْ بن ْفسك فا ْغزها )).
الصنف الثاني :ضعيف المراقبة هلل ،بل عاجزها.
عج ِزه َّ
سه وأرادت فِعلَه ِمن
ف ُمراقبتِه و ِش َّدةِ ْ
ض ْع ِ
ِ
أن كلَّما هَوتْهُ نف ُ
ومن َ
ُ
األحمق
العاج ُز
وبادر إليه ،وهذا هو
شهو ٍة أو معصي ٍة
أجاب طل َبها ولباهُ
ِ
َ
َ
ترك ،ويقول و َيسمع ،بل يُتابِ ُع
الجاهل الذي ال يُ ِ
فك ُر في عواقب ما َيفعل ويَ ُ
سه على ما تهواه وتشتهيه ،وهي ال تَهوى إال ما تَظن َّ
أن فيه لذَّتَها
نف َ
وشهوتَها في العاجلْ ،
بضر ٍر لَ َها فيما بعد الموت ،وقد يعود
وإن عا َد ذلك
َ
العار والفضيحةُ
ص َل له
ذلك عليها ِبالضَّرر في الدنيا ق َبل ِ
اآلخرة ،فيح ُ
ُ
سقُو ُ
ط المنزل ِة وال َه ُ
حرم بسبب ذلك ِمن العلم النافع،
وان ِ
و ُ
والخزي ،ويُ َ
وغير ذلك ِمن الخيرات.
الرزق،
ِ
وال َبرك ِة في ِ
وغمرنِي وإيَّاكم بعف ِوه و ُ
غفرانِه،
وفقنِي هللا وإيَّاكم التباعِ رضوانِه،
َ
ورزقنِي وإيَّاكم خيرات بِ ِره وإحسانِه ،وأدخلَنا في ُزمرةِ أحبابِه
المخصوصين بِ َمنِه وأمانِه ،إنَّه سمي ٌع ُمجيب.
المجلس الثامن والثمانون ( / )4عن مراقبة العبد ربَّه في نفسه
وجميع أموره وأحواله.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
أموره
فهذا
ٌ
ِ
مجلس رابع عن مراقب ِة العب ِد ربًّه في نف ِسه ،وفي جميعِ
َّ
وعز ــ:
وأحوا ِله ،فأقول ُمستعينًا باهلل ــ ج َّل
إن من صور مراقبة هللا ــ َّ
َّ
عز وج َّل ــ العظيمة الطيبة:
ما حص َل ِمن نَ ِبي ِ هللا يوسف ــ عليه السالم ــ حين راو َدتهُ امرأة ُ
عزيز
ِ
ِمصر عن نفسه ،حين خلَت ِبه ،وغلَّقَت األبواب.
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حيث قال هللا سبحانه عن ذلك { :وراودتْه الَّتي هو في بيْتها ع ْن ن ْفسه
َّللا إنَّه ربي أحْ سن مثْواي إنَّه ال
وغلَّقت ْاألبْواب وقالتْ هيْت لك قال معاذ َّ
ي ْفلح ال َّ
ظالمون }.
سخ ُ
َّللا} ،أي :أعوذُ باهلل ْ
ط
أن أفع َل هذا الفع َل القبيح ،ألنَّه ِم َّما يُ ِ
{ قال معاذ َّ
أكرم مثواي.
س ِيدي الذي
حق َ
هللا ،ويُب ِعد ِمنه ،وألنَّه خيانةٌ في ِ
َ
َ
ومن صور مراقبة هللا ــ َّ
عز وج َّل ــ العظيمة الطيبة:
غار ،فانح َد َرت
ما جاء في قِ َّ
ص ِة الثالث ِة الذين أصابَهم المطر ،فأووا إلى ٍ
لبعض :انظروا ما
باب الغار ،فقالوا
ٍ
صخرة ٌ فانطبَقت عليهم ،وأغلقت َ
كر ك َّل
ِ
عملتم ِمن األعمال الصالح ِة فاسألوا هللا تعالى بِها فإنَّه يُ ِ
نجي ُكم ،فذَ َ
سبقَت له مع ربَّه سبحانه ،فانح َد َرت عن ُهم الصخرةُ،
خير َ
واح ٍد ِمنهم سابقةَ ٍ
فخرجوا يمشون.
وغيره ،وقد كان ِمن قول أح ِد ِهم
صتُهم مشهورة ٌ في "صحيح البخاري"،
وقِ َّ
ِ
لربهْ ،
أن قال (( :اللَّه َّم إ ْن ك ْنت ت ْعلم أنَّه كان لي ابْنة ع ٍم ،م ْن
ومراقبتِه ِ
ي ،وأني راودْتها ع ْن ن ْفسها فأبتْ  ،إ َّال أ ْن آتيها بمائة دين ٍار،
أحب النَّاس إل َّ
فطلبْتها حتَّى قد ْرت ،فأتيْتها بها فدف ْعتها إليْها ،فأ ْمكنتْني م ْن ن ْفسها ،فل َّما
ض الخاتم إ َّال بحقه ،فق ْمت
َّللا وال تف َّ
قعدْت بيْن رجْ ليْها ،فقالتْ  :اتَّق َّ
وتر ْكت المائة دين ٍار ،فإ ْن ك ْنت ت ْعلم أني فع ْلت ذلك م ْن خشْيتك ففرجْ عنَّا،
َّللا ع ْنه ْم فخرجوا )).
فف َّرج َّ
ومن صور مراقبة هللا ــ َّ
عز وج َّل ــ العظيمة الطيبة:
َّللا بْن عمر ــ
ما ص َّح عن نافعٍ مولى ابن عمر ــ رحمه هللا ــ (( :أ َّن عبْد َّ
رضي هللا عنهما ــ لقي راعيًا بطريق مكَّة ،قال له :ب ْعني شاةً؟ قال:
سم ْع،
َّللا ،قال :ا ْ
ليْستْ لي ،قال له :فتقول أل ْهلك أكلها الذئْب؟ قال :فأيْن َّ
وافني هاهنا إذا رج ْعت م ْن مكَّة ،وم ْر م ْوالك يوافيني هاهنا ،فل َّما رجع
ب ا ْلغنم واشْترى م ْنه ا ْلغنم ،واشْترى م ْنه ا ْلغالم ،فأعْتقه وو ْهب له
لقي ر َّ
ا ْلغنم )).
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ش َكر،
عطي َ
جعلنِي هللا وإيَّاكم ِم َّمن إذا ذُ ِكر ا َّد َكر ،وإذا و ِعظ اعتبَر ،وإذا أ ُ ِ
رب اغفر وارحم ،وأنت خير
وإذا ابتُلي صبر ،وإذا أذنَب استغفَرِ ،
الراحمين.
المجلس التاسع والثمانون ( / )0عن التساهل في إيقاع الطالق بالثالث،
حر ٌم ومنكر.
وأنَّه م َّ
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
الواجب على األزواج ْ
َّ
أن يكونَ طالقُهم موافقًا لشريعة هللا الرحيمة ِفي
فإن
َ
ضب ،وحا ِل ال ُكر ِه والبُغض ،وحا ِل
الرضا والغ َ
جميع األحوال ،في حا ِل ِ
سى.
ِ
الشدةِ والضَّيم ،وحا ِل ال ُح ْز ِن واأل َ
َّ
حرم على األزواج:
وإن من الطالق الم َّ
ق على َّ
أكثر في ُجمل ٍة واحد ،ولفظٍ واحدْ ،
كأن
إيقا َ
الزوجة ثالثًا أو َ
ع الطال ِ
ٌ
ٌ
طالق ِمئة".
طالق بالثالث" ،أو "أنت
يقو َل لَها" :أنت
وإلى تحريم هذا الطالق ذهب أكثر العلماء.
وغيرهَّ :
أن
كر اإلما ُم ُم َوفَّ ُق الدِين ابن قُدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ،
ُ
بل َذ َ
ع ِمن أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص.
تحري َمه إجما ٌ
ويد ُّل على تحريمه هذه األمور الثالثة:
األول :غضب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الشديد على من أوقع الطالق ثالثًا،
ْ
األمر َّ
وج ْعله ملسو هيلع هللا ىلص ذلك تالعبًا بكتاب هللا ــ َّ
عز وج َّل ــ.
حيث ص َّح عن محمو ِد بن لَ ِبي ٍد ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :أ ْخبر رسول
ت جميعًا ،فقام
امرأته ثالث ت ْطليقا ٍ
هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم ع ْن رج ٍل طلَّق ْ
غ ْ
ضبانًا ،ث َّم قال :أي ْلعب بكتاب هللا ،وأنا بيْن أ ْظهرك ْم ،حتَّى قام رج ٌل فقال:
يا رسول هللا أال أ ْقتله؟ )).
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وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ عند هذا الحديث" :ففي هذا الحديث
ب على َمن طلَّقَ ثالثًا بكلم ٍة واحدة ،وجعَ َل هذا ل ِعبًا بكتاب هللا،
َض َ
أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص غ ِ
وأن َك َر ْ
أن يُفعَ َل هذا وهو بينَهم ،حتى استأذنَه رج ٌل في قتله".اهـ
وقال الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي ــ رحمه هللا ــ عقب هذا
الحديث" :وهذا يَ ُد ُّل على أنَّه مح َّر ٌم و ُمن َكر".اهـ
أن الطالق بالثالث معصيةٌ
األمر الثاني :نص أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على َّ
ْ
هلل تعالى وإثْ ٌم.
ومن النُّصوص الواردة عنهم ــ رضي هللا عنهم ــ:
ً
َّللا
أوال ــ ما ص َّح عن َعلقَمة ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :جاء رج ٌل إلى عبْد َّ
امرأتي مائةً فقال :بانتْ م ْنك بثالثٍ،
بن م ْ
سعو ٍد فقال :إني طلَّ ْقت ْ
وسائره َّن م ْعصيةٌ )).
وثانيًا ــ ما أخرجه اإلمام مسلم في " صحيحه" ،عن ابن عمر ــ رضي هللا
ً
عنه ــ َّ
رجال استفتاه بأنَّه أوقع الطالق على امرأتِه ثالثًا ،فأجابَه بقوله:
أن
(( وأ َّما أ ْنت طلَّ ْقتها ثالثًا ،فق ْد عصيْت ربَّك فيما أمرك به م ْن طالق
امرأتك ،وبانتْ م ْنك )).
ْ
وثالثًا ــ ما ص َّح عن مالك بن الحارث ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :جاء رج ٌل
امرأته ثالثًا فأ ْكثر،
إلى ابْن عبَّ ٍ
اس ــ رضي هللا عنه ــ فقال :إ َّن ع َّمه طلَّق ْ
َّللا ــ ع َّز
َّللا ــ ع َّز وج َّل ــ ،وبانتْ م ْنك ْ
امرأتك ،ول ْم تتَّق َّ
فقال :عصيْت َّ
وج َّل ــ فيجْ عل لك م ْخر ًجا )).
ان ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :سئل
ورابعًا ــ ما ث َبت عن واقِع بن َ
س ْح َب ٍ
امرأته ثالثًا في
ع ْمران بْن حصي ٍْن ــ رضي هللا عنه ــ ع ْن رج ٍل طلَّق ْ
امرأته )).
مجْ ل ٍس ،قال :أثم بربه ،وحرمتْ عليْه ْ
األمر الثالث :ضرب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ
لمن يوقع الطالق ثالثًا حتى يوجعه.
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حيث ص َّح عن أنس ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :كان عمر ــ رضي هللا
امرأته ثالثًا في مجْ ل ٍس أ ْوجعه ض ْربًا ،وف َّرق
عنه ــ إذا أتي برج ٍل ق ْد طلَّق ْ
بيْنهما )).
ي حميد.
كل حال ،والحمد له
ً
إن ِ
والحمد هلل على ِ
ظاهرا وباطنًاِ ،
ربي غنِ ٌّ
حرم
المجلس التسعون ( / )2عن حكم الطالق ،وأحوال الطالق الم َّ
والطالق الجائز.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
وعز ــ:
مجلس آخَر عن الطالق وأحكامه ،فأقول ُمستعينًا باهلل ــ ج َّل
فهذا
ٌ
ٌ
َّ
فإن الطالقَ إذا ُو ِج َد ْ
سن ِة النَّبوية،
ت أسبابُه ودواعيه
بنص القرآن ،وال ُّ
جائز ِ
وإجماعِ أه ِل العلم.
ي ملسو هيلع هللا ىلص طلَّق ،وص َّح َّ
وقد ص َّح َّ
أن أصحابَه طلَّقوا في زمنِه ،وبعد
أن النَّب َّ
َّ
وعز ــ { :يا أيُّها النَّبي إذا طلَّ ْقتم النساء
وفاته ،وقد قال هللا ــ ج َّل
فطلقوه َّن لعدَّته َّن }.
وأ َّما إذا لم ت َ ْدعُ إليه حاجة ،وكانت الحياة ُ ال ُّزوجيةُ مستقيمةً ُمست ِق َّرة.
ي عنه باتفاق العلماء ،إ َّما
فقد قال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ إنَّهَ " :من ِه ٌّ
َهي تنزيه".اهـ
َهي
ٍ
تحريم أو ن َ
ن َ
وقال الفقيه ابن هبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ" :وأجمعوا على َّ
أن الطالقَ
في حالة استقام ِة الزوجين َمكروه ،إال َّ
أن أبا حنيفة قال :هو حرا ٌم مع
استقام ِة الزوجين".اهـ
واعلموا َّ
ت ثالثة ،ويس َّمى
أن الطالق يحرم على الزوج في أحوا ٍل وأوقا ٍ
حرم ،وطالق البدعة:
الطالق فيها بالطالق الم َّ
األولْ :
أن يطلقها وهي حائض.
الحال َّ
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بنص ال َّ
شرع ،واتفاق أهل العلم ،ال ِخالف بينهم في ذلك.
وهذا ُم َّ
حرم ِ
حرم
حيث قال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ":الطالق في الحيض ُم َّ
سنة ،واإلجماع ،فإنَّه ال يُعلَم في تحريمه نِزاع ،وهو طالق
بالكتاب ،وال ُّ
البدعة".اهـ
الحال الثانيْ :
هر قد جامعها فيه.
أن يطلقها في ط ٍ
الشرع ،واتفاق أهل العلم ،ال ِخالف بينهم في ذلك.
بنص ِ
وهذا ُم َّ
حرم ِ
حيث قال الفقيه ابن َحزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ" :ال ِخالف بين أح ٍد ِمن
هر جام َعها فيه ِبدعةٌ
الحيض أو في ُ
العلم قاطبة :في َّ
أن الطالقَ في
أهل
ِ
ِ
ط ٍ
ألم ِره ــ عليه الصالة والسالم ــ".اهـ
نَ َهى عنها رسو ُل هللا ملسو هيلع هللا ىلصُ ،مخالفةً ْ
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــْ " :
وطئَها
فإن طلَّقها وهي حائض ،أو ِ
الوطء قبْل ْ
ٌ
سن ِة،
أن يَتبيَّن حملُها ،فهذا
وطلَّقها بعد
حر ٌم بالكتاب ،وال ُّ
ِ
طالق ُم َّ
وإجماع المسلمين".اهـ
الحال الثالثْ :
أن يطلقها وهي نفساء.
حرم باتفاق أهل العلم ،ال ِخالف بينهم في ذلك.
وهذا ُم َّ
والرملي
وقد نقل إجماعهم على تحريمه الفقيهان :ابن العربي المالكيَّ ،
الشافعي ــ رحمهما هللا ــ ،وغيرهما.
وإذا أراد الزوج ْ
أن يطلق امرأته فإنَّه يطلقها في هذين الوقتين فقط دون
سنة:
غيرهما ،ويس َّمى الطالق فيهما بالطالق المباح ،وطالق ال ُّ
األولْ :
حيض لم يجام ْعها فيه.
هر بعد
ٍ
الوقت َّ
أن يطلقها في ط ٍ
الوقت الثانيْ :
أن يطلقها وقد بان حملها وظهر.
ٌ
ق في هذين الوقتين
ثابت بال ُّ
سنة النَّبوي ِة ال َّ
وإباحةُ الطال ِ
صحيحة ،وإجماعِ
الف بينَهم في ذلك.
أه ِل العلم ،ال ِخ َ
حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْره ف ْليراج ْعها ،ث َّم ليطل ْقها طاه ًرا ،أ ْو
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حام ًال )).
سها،
وص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ف ْليطل ْقها طاه ًرا م ْن حيْضتها قبْل أ ْن يم َّ
فذلك ال َّ
طالق ل ْلعدَّة كما أمر هللا )).
الحام ُل فال ِخالف
وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي ــ رحمه هللا ــ" :وأ َّما
ِ
العلماء َّ
آخره".اهـ
سنة ِمن َّأول
بين
أن طالقَها لل ُّ
ِ
الحم ِل إلى ِ
ْ
طاهر ُ
وقال أيضًا" :أجم َع العلما ُء على َّ
هرا لم
أن َمن طلَّق امرأتَه وهي
ٌ
ط ً
أن َ
سها فيه بعد ْ
سنة ،وأنَّه
طلق لل ُّ
يَم َّ
ط ُهرت ِمن حيضتها طلقةً واحدة ،أنَّه ُم ِ
أمر هللا بِها".اهـ
قد طلَّقَ ِللعدَّة التي َ
الرجل على المرأة ،وأصبحت زوجةً له ،ولكنَّه لم يدخ ْل
وأ َّما إذا إذا عقد َّ
بها ،ويجام ْعها.
فيجوز لَه ْ
طلقَها في أي ِ وق ٍ
ضا،
ت شا َء ،سواء كانت
طاهرا أو حائ ً
أن يُ ِ
ً
باتفاق أه ِل العلم ،ال ِخالف بينَهم في ذلك ،إال أنَّه ال يجوز له ْ
أن يُوقِع
أكثر ِمن طلق ٍة واحدة.
عليها َ
حيث قال الحافظ ابن عبد البر المالكي ــ رحمه هللا ــ" :أج َمع العلما ُء َّ
أن
غير ال َمدخو ِل ِبها فليس في
طالقَ ال ُّ
سن ِة إنَّما هو في ال َمدخو ِل ِبها ،وأ َّما َ
سنَّة وال بدعة".اهـ
طالقها ُ
حزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ" :واتفقوا أ َ َّن َّ
الزو َجةَ ْ
إن لم
وقال الفقيه ابن ٍ
َي َ
النكاح :أ َ َّن ك َّل وق ٍ
ق لَ َها".اهـ
طأها زو ُجها في ذلك ِ
ت فهو وقتُ طال ٍ
أن يُصل َح لَنا الزوجات والعيالْ ،
هذا وأسأل هللا ْ
وأن يزي َدنا وإيَّا ُهم إيمانًا
ورشدًاْ ،
وأن يجع َل طالقَ ِمن طلَّقَ ِمنَّا موافقًا لشريعته ،إنَّه جوا ُد
ى ُ
و ُهد ً
كريم.
المجلس الحادي والتسعون ( / )3عن أحكام رجعة المرأة المطلَّقة.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
أحكام رجع ِة
وأحكامه ،وسوف يكون عن
مجلس ثالث عن الطالق
فهذا
ِ
ٌ
ِ
َّ
وعز ــ:
المرأةِ ال ُمطلَّقة ،فأقول ُمستعينًا باهلل ــ ج َّل
لرجعية ،هي :المرأة ُ التي طلَّقَها زو ُجها أق َّل ِمن ثالث تطليقات،
المطلَّقة ا َّ
ك َمن ُ
ق ،ولم
ط ِلقَت طلقةً واحدة أو طلقتين وال زالت في ِعدَّة هذا الطال ِ
خرج ِمنها بعد.
تَ ُ
رج َع َّ
ق ْ
ُ
الزوجةَ التي
ي هذا
بالرج ِعيِ ،ألنَّه يجوز لل ُم ِ
و ُ
الطالق َّ
أن يُ ِ
طل ِ
س ِم َ
طلَّقَها إلى عق ِد َّ
الزوجية ِخال َل ُم َّدةِ ِع َّدةِ طالقها هذا ِمن غير َعق ٍد جديدٍ ،وال
ضا ً ِمنها ،أو ِمن و ِليِ َها ،باتفاق العلماء.
هر جديدٍ ،وال ِر َ
َم ٍ
الرجعي ،والمطلَّقة
ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض األحكام المتعلقة بالطالق َّ
الرجعية.
َّ
الرجعية إلى عق ِد َّ
الرج ُل ْ
الزوجية،
رج َع ُمطلَّ َقتهُ َّ
األول :إذا أرا َد َّ
الحكم َّ
أن يُ ِ
فإنَّه يَتلفظ في أي ِ وقت شاء فيقول" :را َجعتُ أو أرجعتُ أو َر َددتُ زوجتي
فالنةٌ بنت فالن" ،أو ما َد َّل على هذا ال َمعنَى ِمن األلفاظ.
فترج ُع إليه بهذا القول ،باتفاق العلماء ،ال ِخالف بينَهم في ذلك.
ِ
حزم
وقد نقل إجماعهم على ذلك :القاضي عبد الوهاب المالكي ،وابن ٍ
األمير الصنعاني ــ
الظاهري ،وموفَّق الدِين ابن قُدامة الحنبلي ،وابن
ِ
رحمهم هللا ــ ،وغيرهم.
الرجعةُ ال
وقال اإلمام موفَّق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــَّ " :
ق ،وال ِرضا المرأة ،وال ِع ِلمها ،بإجماع أهل
تَفت ِق ُر إلى و ِليٍ ،وال َ
صدا ٍ
العلم".اهـ
الحكم الثانيَ :من أراد ْ
الرجعية في أثناء ِع َّدتِها َّ
سنة
فإن ال ُّ
رج َع ُمطلَّقَته َّ
أن يُ ِ
حقه ْ
بالرجعة ،أو بعد ذلك.
في ِ
أن يُش ِهد على على ذلك شاهدين عند التلفظ َّ
وف
وف أ ْو فارقوه َّن بم ْعر ٍ
حيث قال هللا تعالى { :فأ ْمسكوه َّن بم ْعر ٍ
وأشْهدوا ذو ْي ع ْد ٍل م ْنك ْم وأقيموا الشَّهادة َّّلِل }.
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العلم على َّ
أن
وقال الحافظ ابن المنذر ــ رحمه هللا ــ" :ولم يَخت ِلف أه ُل
ِ
الرجعة ْ
أن تكونَ باإلشهاد".اهـ
ال ُّ
سنة في َّ
ومن فوائد هذا اإلشهاد:
والسنين ،فتُضبَط
النسيان ال ِسيَّما مع ُمرور األي َِّام
باب
ِ
أو ًال :أنَّه يَ ُ
َّ
س ُّد َ
ِ
بالشهادة أعدا ُد الطلقات.
وثانيًا :حماية َعق ِد َّ
اإلنكار في ال ُمستقبل ،ال ِسيَّما إذا
الزوجي ِة ِمن حصول
ِ
ٌ
صومات وتنازع.
وق َعت بين الزوجين أو أه ِلهما ٌخ
الحكم الثالثَ :من طلَّقَ زوجتَه طالقًا رجعيًا فال يجوز له ْ
خر َجها ِمن
أن يُ ِ
ي ِعدة ُّ طال ِقها ،إال ْ
تأتي بفاحشة ُم ِبينَة ،وكذلك ال يجوز
أن
بي ِته حتى ت َ ِ
َ
نقض َ
الزوج في أثناء ال ِعدَّة ،وال يجوز ألهلها وال ألهل َّ
تر َك بيت َّ
لَ َها ْ
الزوج
أن ت َ ُ
ْ
أن يُخرجوها ِمنه.
وذلك لقول هللا تعالى { :يا أيُّها النَّبي إذا طلَّ ْقتم النساء فطلقوه َّن لعدَّته َّن
َّللا ربَّك ْم ال ت ْخرجوه َّن م ْن بيوته َّن وال ي ْخرجْ ن إ َّال
وأحْ صوا ا ْلعدَّة واتَّقوا َّ
َّللا فق ْد ظلم ن ْفسه
َّللا وم ْن يتع َّد حدود َّ
أ ْن يأْتين بفاحش ٍة مبين ٍة وت ْلك حدود َّ
َّللا يحْ دث ب ْعد ذلك أ ْم ًرا }.
ال تدْري لع َّل َّ
ومن فوائد بقاء المطلَّقة رجعيًّا في بيت زوجها حتى تنقضي عدتُّها:
تجد
خر َجت فقد ِ
أنَّه أرفَ ُق برجع ِتها إلى عق ِد ال َّزوجية ،ألنَّها لو َ
خر َجت أو أ ُ ِ
ضهما
بغ ُ
ِمن أهلها أو َي ِجد الزوج ِمن أهله أو ِمن أصحابهما وأقرا ِنهما َمن يُ ِ
ُ
بعضهما في بعض،
الف بينهما ،و َيكثُر
طعن و َع ُ
قوى ِ
يب ِ
الخ َ
إلى بعض ،ف َي َ
ض األُلفَةَ التي كانت تَجم ُع
ف ال ُّ
قو ُ
ِم َّما يُض ِع ُ
صل َح واإلصال َح بينهما ،ويُ ِ
راجع أو يُوافِق
قلبيهما ،ويُف ِسد ال ِعشرة َ الجمليةَ التي كانت بينهما ،فال يُ ِ
َّ
الرجعة.
الزو ُج على َّ
هذا ،وأستغفر هللا العظيم ِلي ولكم ،فاللهم اغفر لَنا ،وارحمنا ،واعف عنَّا،
وتجاوز عن سيئاتنا ،إنَّك أنت الغفور الرحيم.
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المجلس الثاني والتسعون ( / )0الخوف على النَّفس واألهل والعيال
والمستقبل من الفقر.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
فإن ِمن دالئ ِل ُح ْس ِن تقوى هللاِ ــ َّ
َّ
وعظيم التوك ِل عليه سبحانه،
عز وج َّل ــ،
ِ
األمور الثالثة:
اإليمان بالقضاء والق َدر ،حصو َل هذه
وشدي ِد
ِ
ِ
أن الرزق بيد هللا وحدهَّ ،
األول :طمأنينة القلب إلى َّ
وأن ما كتب
ْ
األمر َّ
ت ال محالةْ ،
دينار وال درهم ،وال أقل منهما،
لن يضيع منه
للعبد م ْنه آ ٍ
ٌ
ْ
ولن يتأ َّخر عن وقته يو ًما ،وال ساعة ،وال أقل.
َّللا
وقد قال هللا سبحانه ُمطمئِنًا ِلعبادِه { :وما م ْن دابَّ ٍة في األ ْرض إ َّال على َّ
ر ْزقها }.
آدمي ٍ أو
وجه
ق يَ ُدبُّ على ْ
األرض ِمن ِ
ِ
حيوان بَ ْري ٍ
ٍ
أي :ما ِمن مخلو ٍ
ف إال على هللا ِرزقُه ،ال على
وبحري ،يَمشي أو يَ ُ
طير أو يَسب ُح أو يَز َح ُ
وتاجر ،وال على جوا ٍد أو قبيل ٍة أو شرك ٍة أو
حاكم
وغرب ،وال على
ق
ْ
ٍ
ِ
شَر ٍ
وا ِل ٍد ووالَ َده.
ق ِمن عنده { :فابْتغوا ع ْند
وقال هللا تعالى ِآم ًرا لَنَا و ُم ِ
رغبًا في طل ِ
ب ِ
الرز ِ
َّللا الر ْزق واعْبدوه واشْكروا له إليْه ت ْرجعون }.
َّ
وقال ــ َّ
َّللا الَّذي خلقك ْم ث َّم رزقك ْم ث َّم يميتك ْم
عز شأنه ــ ُم ِ
ذك ًرا و ُمنبِ ًهاَّ { :
ث َّم يحْ ييك ْم }.
ُ
األذهان وال
نتظم
ب الخواطر ،ولت َ ِ
أال فلتَهدأِ النُّفوس ،ولت َ ُ
بر ِد األكباد ،ولت َ ِط ِ
تَتع َّكر ،فإنَّه ما ِمن داب ٍة في األرض إال وهللاُ ُمتك ِف ٌل برزقِها وقُوتِها وغذائِها
وما ِبه عي ُ
شها ،وعليه هدايتُها إلى أسبا ِبه ،وإعانتُها في تحصي ِله.
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األم ِر العظيم ،فقد قط َع على نف ِسه تعلُّقها بالمخلوقين،
و َمن َع َم َر قلبَه بهذا ْ
س َر
وأزا َل طمعَها ع َّما في أيديهم ،و َك َّ
ف جشعَها ،وأخ َم َد حس َدها ،وك َ
ضراوتَها على الدنيا.
باس،
زق ،وقوتٍ ،ول ٍ
األمر الثاني :قناعة القلب بما ي َّ
ْ
سر هللا تعالى من ر ٍ
ب ،ومسك ٍن ،ووظيف ٍة ،ومهن ٍة ،وعمل.
مرك ٍ
وقد ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه ب َّ
صاحب هذه القناعةٍ ،فقال (( :ق ْد أ ْفلح م ْن
ش َر
َ
َّللا بما آتاه )).
أ ْ
سلم ،ورزق كفافًا ،وقنَّعه َّ
س ُّد الحاجة ،فال يَ ُ
لحق صاحبَه ال َجه ُد
والكفاف من الرزق هو :ما يَ ُ
خر ُجه
عر ُ
ضه ِللذُّل ِ
والخزي بمسألة الناس أو سرقتِهم ،وال يُ ِ
والضَّنك ،وال يُ ِ
ب عليها.
إلى التَّرف والتَّنعُّ ِم والتَّب ُّ
س ِط في الدنيا ،واالنكبا ِ
نزلون عن درجة ال َك َفاف،
خرجون عن هذا الحال ،وال َي
الناس ال َي
وأكثر
ِ
ُ
ِ
ِ
وهو َدعوة النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أله ِل بيتِه ،حيث ص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :اللَّه َّم اجْ ع ْل
ر ْزق آل مح َّم ٍد قوتًا )).
والقوت من الرزق هو :الكفاف.
س ق ُّ
وص َّح َّ
ط إ َّال بعث بج ْنبتيْها
أن رسو َل هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :ما طلعتْ ش ْم ٌ
سمعان أ ْهل ْاأل ْرض إ َّال الثَّقليْن :يا أيُّها النَّاس هل ُّموا إلى
ملكان يناديان ،ي ْ
ربك ْم فإ َّن ما ق َّل وكفى خي ٌْر م َّما كثر وأ ْلهى )).
وص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ليْس ا ْلغنى ع ْن كثْرة ا ْلعرض ،ولك َّن ا ْلغنى غنى
النَّ ْفس )).
والمالبس،
ب،
ص ِ
والعرض هو :ما في الدنيا ِمن ُ
ِ
نوف األموا ِل ،والمراك ِ
وغيرها.
والمساكن،
ِ
ِ
وكان دمحم بن ال ُمن َكد ِِر التابعي ــ رحمه هللا ــ يقول (( :القناعة ما ٌل ال ينفد
)).
عز ُم عليه ْ
أن يَرفع إليه
وكتب أح ُد بَنِي أ ُ َميَّةَ إلى أبي
ٍ
َ
حازم ــ رحمه هللا ــ يَ ِ
حازم (( :أ َّما ب ْعد :فق ْد جاءني كتابك
فكتب إليه أبو
حوا ِئ َجه ِليقض َيها له،
ٍ
َ
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ي أ ْن أ ْرفع إليْك حوائجي ،وهيْهات ق ْد رف ْعت حوائجي إلى ربي،
ت ْعزم عل َّ
ما أعْطاني م ْنها قب ْلت ،وما أ ْمسك عني م ْنها قن ْعت )).
األمر الثالث :عدم خوف الفقر في المستقبل ،ال على النفس ،وال على
ْ
األهل والعيال.
وغالء
بضعف االقتصاد،
حتى ولو أر َع َد االقتصاديونَ والسياسيونَ
ِ
ِ
األسعار ،و ِقلَّ ِة الوظائف،
ِ
وانخفاض الرواتب ،وتزايُ ِد ال َبطالة ،وارتفاعِ
ِنسب ِة الفقر ،وفُ ُ
ش ِو المجاعات.
ألن أرزاقَ العبا ِد مكتوبةْ ،
َّ
ق يَقتات ِمنه شا َء أ ْم
عيش أح ٌد ِمنهم إال برز ٍ
ولن يَ َ
ً
أَبَىْ ،
غير منقوص ،وقد ثبَت عن
ولن يُغاد َِر الدنيا إال وقد أخذَ رزقَه
كامال َ
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إ َّن الر ْزق لي ْطلب ا ْلعبْد كما ي ْطلبه أجله )).
تذكرين ،وال َّ
شاكرين،
َ
بارك هللا ِلي ولكم فيما سمعتم ،وجعلَنا ِمن ال ُم ِ
رب العالمين.
والصابرين على البأساء والضَّراء ،والحمد هلل ِ
المجلس الثالث والتسعون ( / )2عن الخوف على النَّفس واألهل والعيال
والمستقبل من الفقر.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
فس واأله ِل والعيا ِل وال ُمستقبَ ِل ِمن
فهذا
مجلس آخَر عن الخوف على النَّ ِ
ٌ
َّ
وعز ــ:
الفقر ،فأقول ُمستعينًا باهلل ــ ج َّل
خوف ،فال تخافوا ِمن الفقرْ ،
ْ
ق
إن كان ِب ُكم ــ يا ِعبا َد هللا ــ
ٌ
وإن كنتم في ق َل ٍ
س َ
ط عليكمْ ،
فال تقلقوا ِمن الفقر ،بل خافوا واخشوا ِمن الدنيا ْ
وأن
أن تُب َ
سوا عليها ،وتَلتهوا ِبها ،وتَهلَكوا بسببها ،حيث ص َّح
تتو َّ
سعُوا فيها ،فتتناف ُ
خاف ذلك عليكم ،فقال (( :فأبْشروا وأملوا ما يس ُّرك ْم،
نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه
عن ِ
َ
َّللا ال ا ْلف ْقر أ ْخشى عليْك ْم ،ولك ْن أخشى عليْك ْم أ ْن تبْسط عليْك ْم ال ُّد ْنيا كما
فو َّ
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بسطتْ على م ْن كان قبْلك ْم ،فتنافسوها كما تنافسوها ،وتهْلكك ْم كما
أ ْهلكتْه ْم )).
أكرم
واعلموا ــ سدَّدكم هللا ــ أنَّكم َل ْستُم بأحبَّ إلى هللا ِمن رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ،وال
َ
بض ُرو َحه ال َّ
عيش
شريفةُ إليه وهو في ٍ
عن َده سبحانه ِمنه ملسو هيلع هللا ىلص ،ومع ذلك فقد قَ َ
ق بسيط ،حيث ص َّح عن ِأم المؤمنين عائشة ــ رضي هللا عنها
يَ ٍ
ورز ٍ
سيرِ ،
ت في ي ْو ٍم
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص وما شبع م ْن خب ٍْز وز ْي ٍ
ــ أنَّها قالت (( :لق ْد مات رسول َّ
واح ٍد م َّرتيْن )).
ضا أنَّها قالت (( :كان يم ُّر بنا هال ٌل
وث َبت عنها ــ رضي هللا عنها ــ أي ً
ار،
وهال ٌل ما يوقد في ب ْي ٍ
َّللا صلَّى َّ
ت م ْن بيوت رسول َّ
َّللا عليْه وسلَّم ن ٌ
فقال لها ع ْروة :ق ْلت :يا خالة فعلى أي ش ْي ٍء ك ْنت ْم تعيشون؟ قالتْ  :على
سوديْن :الت َّ ْمر وا ْلماء )).
ْاأل ْ
الناس
عاش بين
ضير ،وماذا يَلحقُه ِمن َك َدر ،لو
ث َّم ماذا على
ِ
اإلنسان ِمن َ
َ
ِ
ً
كر ًما ،أ َما
عزيزا َم
آخرتِه
فقيرا ،وعند هللاِ في ِ
ً
في دُنياه ً
سروراُ ،منعَّ ًما ُم َ
صحيح (( :ق ْمت على باب الجنَّة فكان عا َّمة م ْن
س ُّره قول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ال َّ
يَ ُ
دخلها المساكين ،وأصْحاب الجد محْ بوسون )).
والمناصب.
ظوظ في الدنيا
وأصحاب الجد هم :أه ُل ال ِغنَى والو َجاه ِة وال ُح ِ
ِ
نظره إلى ما في
ف نف ِسه ،ويُو ِق ُ
ف تقلُّ َ
ب ِ
أ َما يُ ْس ِك ُن خَنينَ فؤاده ،و َيقط ُع تل ُّه َ
ت عنه (( :يدْخل ا ْلفقراء ا ْلجنَّة قبْل
أيدي الناس ،قو ُل النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص الثاب ِ
األ ْغنياء بخ ْمسمائة ع ٍام )).
عمه واشكروه ،وا ْذ ًكروا آال َءه،
هللا ربَّكم العظيم ،وتف َّكروا في نِ ِ
فاتقوا َ
يوم القيام ِة تُرحمون،
عم تدوم ،ولعلَّ ُكم َ
وتَحدَّثوا بفضله ،وال ت َ ْكفُروه ،لع َّل النِ َ
َّللا يجْ ع ْل
فقد قال سبحانه ُم ِ
الرزق بسبب تقواه { :وم ْن يتَّق َّ
بش ًرا لَنَا بتيسير ِ
له م ْخر ًجا وي ْرز ْقه م ْن حيْث ال يحْ تسب }.
ضا لَنَا على ُ
كره { :وإ ْذ تأذَّن ربُّك ْم لئ ْن شك ْرت ْم
حر ً
ش ِ
وقال ــ ج َّل وعال ــ ُم ِ
ألزيدنَّك ْم }.

211

أنعمت بِه علينا معونةً لَنا
فاللهم اجعلنا ِمن الشاكرينَ لنع َمائك ،واجعل ما
َ
خير ما
تحرمنَا َ
وبارك لَنا في أقواتنا ،وقنِعنا بما رزقتنا ،وال ِ
على الخيرِ ،
بشر ما عندنا ِمن اإلساءةِ والعصيان ،إنَّك جوا ُد كريم،
َ
عندك ِمن اإلحسان ِ
عظي ُم اإلحسان.
المجلس الرابع والتسعون ( / )0عن االهتمام بمعرفة صفة صالة النَّبي
وشيء من أخطاء
ملسو هيلع هللا ىلص ،وسلوك البعض في تعلُّمها طرقًا غير سديدة،
ٍ
المصلين في صالتهم.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
األمور التي يَنبغي ْ
َّ
كثيرا،
َحرص عليها شديدًا ،ونهت َّم ِبها
أن ن
فإن ِمن
ً
َ
ِ
ونلتفت إليها دو ًما:
ْ
أن تكون صالتُنا موافقةً ِلصف ِة الصالةِ الواردةِ عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص في األحاديث
ُ
سننِها،
صحيحة،
فتتوافق مع صالته ملسو هيلع هللا ىلص ِمن ِجهة أركانِها ،وواجبتِها ،و ُ
ال َّ
حيث ص َّح عن مالك بن ال ُحويرث ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :أتيْنا
َّللا عليْه وسلَّم ونحْ ن شببةٌ متقاربون ،فأق ْمنا ع ْنده عشْرين
النَّبي صلَّى َّ
ليْلةً ،فظ َّن أنَّا اشْت ْقنا أ ْهلنا ،وسألنا ع َّم ْن تر ْكنا في أ ْهلنا فأ ْخب ْرناه ،وكان
ارجعوا إلى أ ْهليك ْم فعلموه ْم،
َّللا عليْه وسلَّم رفيقًا رحي ًما ،فقالْ « :
صلَّى َّ
ومروه ْم ،وصلُّوا كما رأيْتموني أصلي » )).
ب فيها ،يَ ْع ُ
أج ُر صالتِنا
صفة الصالة،
ظ ُم ْ
وحضور القل ِ
فبالمتابعة لَه ملسو هيلع هللا ىلص في ِ
ِ
ت ْافترضه َّن هللا
ويَ ْكثُر ،حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :خ ْمس صلوا ٍ
على عباده ،م ْن أحْ سن وضوءه َّن ،وص َّاله َّن لو ْقته َّن ،فأت َّم ركوعه َّن
وسجوده َّن وخشوعه َّن ،كان له ع ْند هللا ع ْه ٌد أ ْن ي ْغفر له )).
صالة ما ي ْكتب له م ْنها
ضا أنَّه قال (( :إ َّن ا ْلعبْد ليصلي ال َّ
وص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أي ً
سعها ،ثمنها ،سبعها ،سدسها ،خمسها ،ربعها ،ثلثها نصْفها
إ َّال عشْرها ،ت ْ
)).
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و ُ
حرمات ،وتدفعنا إلى
يكون لَ َها األث َ ُر العظي ُم علينا،
فتحجزنا عن ال ُم َّ
ِ
وصلتَنا باهلل ربِنا.
قوي إيمانَناِ ،
الطاعات ،وت ُ ِ
صالة ت ْنهى عن ا ْلفحْ شاء
صالة إ َّن ال َّ
حيث قال هللا سبحانه { :وأقم ال َّ
وا ْلم ْنكر }.
صالة م ْنت ًهى
وث َبت عن ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال (( :في ال َّ
َّللا )).
وم ْزدج ٌر ع ْن معاصي َّ
وص َّح عن ابن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :م ْن ل ْم تأْم ْره صالته
َّللا إ َّال ب ْعدًا )).
با ْلم ْعروف وت ْنهه عن ا ْلم ْنكر ل ْم ي ْزد ْد من َّ
كون الصال ِة تَن َهى عن
عدي ــ رحمه هللا ــْ " :
ووجهُ ِ
وقال العالمة الس ُّ
الفحشاء وال ُمن َكر:
َّ
ير قلبُه،
تم َم ألركانِها
ِ
قيم لَ َها ،ال ُم ِ
وشروطها وخشو ِعها ،يَستنِ ُ
أن العب َد ال ُم َ
ويَتط َّه ُر فؤادُه ،ويزدا ُد إيمانُه ،وتقوى رغبتُه في الخير ،وت ِق ُّل أو تَع ُد ُم
رغبتُه في ال َّ
الوجه،
شر ،فبالضَّرورةِ ُمداومتُها ،والمحافظة عليها على هذا
ْ
مقاصدها وثمراتِها".اهـ
أعظم
تَن َهى عن الفحشاء وال ُمن َكر ،فهذا ِمن
ِ
ِ
صل لَنَا ذلك ْ
وإذا كنَّا نُري ُد ْ
بأن نُ ِقل َد
ي كصالةِ رسو ِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فال يَح ُ
أن نُ َ
ص ِل َ
ظاهر
صفتِها آبا َءنا ،أو َمن هو أكبَر ِمنَّا ِسنًّا ،أو إمام مسجدِنا ،أو َمن
ُ
في ِ
صالح ،بل طريقةُ ذلك ْ
ت
علم الثِقا ِ
حا ِله االستقامة وال َّ
أن نأخ َذها عن أهل ال ِ
لف الصالح ،والحريصين
سير على طريقة ال َّ
الراسخين ،المعروفين بال َّ
س ِ
صحيحة ،فتُقرأ في كتبهم ،ويُ ْست َ َمع لَ َها ِمن
على ُمتابعة ال ُّ
سنَّ ِة النَبوية ال َّ
األحياء ِمنهم ِل َمن
ومجالس
ضر ألج ِل التَّفقُّه فيها إلى دُروس
ِ
ِ
أشرطتِهم ،ويُح َ
قَد َِر على ذلك.
ومن أفضل ما كتب وأفرد في بيان صفة صالة النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص:
ابن باز ــ رحمه هللا ــ ،وهو كتاب
َّ
أو ًال :كتاب" :صفة الصالة" ،للعالم ِة ِ
صر ،ال تأخذ قراءتُه إال القليل ِمن الوقت.
ُمخت َ
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وثانيًا :كتاب "صفة الصالة" ،للعالمة العُثيمين ــ رحمه هللا ــ ،ولَه طبعة
طولة.
صرة ،وأ ُ ْخرى ُم َّ
ُمخت َ
صف ِة صالةِ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص كأنك تراها" ،للعالم ِة األلباني ــ رحمه
وثالثًا :كتاب " ِ
هللا ــ ،وهو أوسعها.
صحيح ِة ِلصفة صال ِة النَّبي ِ ملسو هيلع هللا ىلص َكث ُ َرت
ول َّما ت َ َر َك
الناس طريقةَ التَّعلُّ ِم ال َّ
ُ
الكتب في بيان هذه
سعت ُمخالفاتُهم ،حتى تَعدَّدت
أخطاؤهم فيها ،وتو َّ
ُ
األخطاء ،بل َّ
ف كتابًا ِمن مئات الصفحات في بيان
إن بع َ
ضهم قد َ
صنَّ َ
العلماء حولَها ،واألدلَّ ِة ال ُم َبيِنة لَ َها.
وكالم
صلين،
ِ
ِ
أخطاء ال ُم ِ
ِ
وال شكَّ َّ
أن من أعظم أسباب ذلك:
العلم وال ِفقه في صف ِتها،
ت َ ْرك الت َّفقُّ ِه في الدين ،وتقليد َمن ليس ِمن أهل
ِ
تحرى
حرص على ُمتابعة ال ُّ
سن ِة النَّبوي ِة الثابتة ،وال َي َّ
وأخذها ع َّمن ال َي ِ
صوفي ِة ودعاتها ،ودعاةِ الجماعات السيَّاسية
صحي َح األحاديث ،كمش َيخ ِة ال ُّ
كثيرا عن طريق النَّبي صلى
التي تَن ِس ُ
ب نفسها للدِين واإلسالم ،وهي بعيدة ٌ ً
وأحكامه ،وأحوا ِله ،وما كان عليه هو
سنَنِه،
ِ
هللا عليه وسلم ،وهَد ِي ِه ،و ُ
وأصحابُه ــ رضي هللا عنهم ــ.
شيء من أخطاء المصلين في
المجلس الخامس والتسعون ( / )2عن
ٍ
صالتهم.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
الناس فيها ،فأقول
أخطاء
وبعض
مجلس آخَر يَتعلَّق بصفة الصالة،
فهذا
ِ
ِ
ِ
ٌ
َّ
وعز ــ:
ُمستعينًا باهلل ــ ج َّل
َّ
حرمة عليهم،
إن ِمن
يوم ِمن ال ُم ِ
صلين ،وهي ُم َّ
األمور التي تَكثُر يو ًما بعد ٍ
ِ
وجا َء فيها وعي ٌد شديد:
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الرفع منهما ،أو
الركوع ،أو ال ُّ
سجود ،أو َّ
مسابقة المأموم إلمامه في ُّ
الركعة األ ْخرى.
القيام إلى َّ
توعدًا أه َل هذه ال ُمسابقة (( :أما ي ْخشى
وقد ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال ُم ِ
َّللا رأْسه رأْس حم ٍار ،أ ْو يجْ عل
أحدك ْم إذا رفع رأْسه قبْل ْاإلمام ،أ ْن يجْ عل َّ
َّللا صورته صورة حم ٍار )).
َّ
الركوع،
وص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :أيُّها النَّاس :إني إمامك ْم ،فال ت ْ
سبقوني ب ُّ
سجود ،وال با ْلقيام ،وال باال ْنصراف )).
وال بال ُّ
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ" :أ َّما مسابقةُ
اإلمام فحرا ٌم باتفاق
ِ
يجوز ألح ٍد ْ
ُ
إمامه ،وال يَرف َع ق ْبلَه ،وال يَسج َد قبلَه،
األئمة ،ال
أن يَرك َع ق ْب َل ِ
ُ
األحاديث عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص بالنَّهي ِ عن ذلك ،و َمن فعَ َل ذلك،
وقد استفاضت
َّ
عه ،وأمثالَه".اهـ
ير الذي يُر ِد ُ
عز َ
استحق العقوبةَ والت َّ ِ
للمأموم ْ
سجو ِد أو
و َينب ِغي
الركوع أو ال ُّ
ي حا َل ِ
إمامه فال َي ْع َجل إلى ُّ
ِ
أن يُرا ِع َ
تكبير اإلمام ،فاألئمةُ ليسوا سواء،
القيام
الرفع ِمنهما ،أو
َّ
َّ
ِ
بمجر ِد َ
ِ
سماعِ
ومنهم ال َّ
شار ُد الذِهن،
ومنهم ال َّ
شابِ ،
سمينِ ،
فمنهم الشي ُخ ال ُم ِس ُّنِ ،
ِ
ومنهم ِ
ضهم أبطأ ِمن بعض،
كن ليست سواء ،فبع ُ
َ
كن إلى ُر ٍ
وحركةُ انتقا ِلهم ِمن ُر ٍ
إمامه.
و َمن لم يَنتبِه لذلك ويُراعيه ،وقَ َع في ُمسابقة ِ
ول َّما َك ِب َرت ِس ُّن رسو ِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص َ
لب ِمن أصحابه ــ رضي هللا عنهم ــ ْ
أن
ط َ
َيتنبَّهوا لذلك ،ويُراعوه ،فث َبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إني ق ْد ب َّد ْنت ،فال
سبقك ْم حين أ ْركع ،تدْركوني
سجود ،فإني مهْما أ ْ
ت ْ
الركوع ،وال بال ُّ
سبقوني ب ُّ
سجد ،تدْركوني حين أ ْرفع )).
سبقك ْم حين أ ْ
حين أ ْرفع ،ومهْما أ ْ
ومعنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :إني ق ْد ب َّد ْنت )) ،أي :قد َكبِ ْرتُ وأ ْسنَ ْنت ،وقيل :زا َد
السن.
سمي بسبب ِكبَ ِر ِ
لح ُم ِج ِ
وعلى اإلمام أيضًا:
سبَبْ ،
ي المأمومينْ ،
ْ
وأن
بأن ال يُبطأ في حركة انتقا ِله ِمن غير َ
أن يُرا ِع َ
التمطي َ
َّب في
تر َك
ِ
يَ ُ
ط في التَّكبِير والت َّ ْس ِميع ،واإلطالةَ الزائدة ،حتى ال يَتسب َ
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ْ
أن يَسبقوه فيأثمونَّ ،
أمور خارج
تفكيره في
كثيرا ِمنهم قد يكون
ألن
ُ
ً
ٍ
صالته ،وذِهنُه فيها مشغو ٌل بأحوال دُنياه.
وقد ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال للمأمومينَ في شأن األئ َّمة (( :يصلُّون لك ْم،
فإ ْن أصابوا فلك ْم ،وإ ْن أ ْخطئوا فلك ْم وعليْه ْم )).
وإذا حص َل ْ
غيرها فإنَّه يعو ُد إلى
أن َ
س َبقَ مأمو ٌم إما َمه ِبسبب الع َجل ِة أو ِ
استقر ً
إمامه.
مكانه ،فإذا
قليال أتَى بال ِفعل بعد ِ
َّ
مذهب األئم ِة األربعة ،أبي حنيفةَ ،ومالكٍ  ،والشافعيِ،
وهذا القول هو
ُ
وغيرهم ،وهو المنقو ُل عن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ كعمر
وأحمد،
ِ
وابن عمر.
وابن مسعودٍ،
بن الخطاب،
ِ
ِ
ِ
ً
قيام َك سريعًا،
س َ
بقت إما َم َك إلى ال ُّ
حل ِ
سجود ،فإنَّك ت َ ِ
فمثال :لو َ
رج ُع إلى َم ِ
إمامك.
فإذا
استقر َ
يت واقفًا فعا ِود ال ُّ
سجودُك بعد ِ
سجود ،وبهذا يكون ُ
َّ
رجعَّ ،
وأكثر
فإن جماعةً ِمن ِكبار أه ِل العلم قد أبطلوا صالتَه،
ُ
فإذا لم يَ ِ
األجر.
ص ْ
ِ
جزئ صالتُه ،ول ِكن مع اإلثْ ِم ،ونَ ْق ِ
العلماء يقولون :ت ُ ِ
ومتابعة المأمومين إلمامهم تكون:
فر َ
ْ
ص َل
بأن َينتظروا
كب َر ،و َي ُ
كبيره ،و َينقط َع صوتُه ،و َي ِ
اإلمام حتى يُ ِ
غ ِمن ت َ ِ
َ
سجود ِه أو ركوع ِه أو جلوس ِه أو قيام ِه ،ث ُ َّم يفعلون ذلك بع َده.
إلى
موضع ُ
ِ
صحابةُ ــ رضي هللا عنهم ــ يَلبَثونَ ْ
ف النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قيا ًما ،حتى
حيث كان ال َّ
خل َ
يَ َّ
نحط ملسو هيلع هللا ىلص ،ويُكبِ َر ،ويض َع جبهتَه على األرض ،وهُم قيا ٌم ال يَحنُون
ُ
ظهور ُهم ،ث ُ َّم يَسجدون.
ب ــ رضي هللا عنه ــ (( :أنَّه ْم كانوا يصلُّون
حيث ص َّح عن
ِ
بن عاز ٍ
البراء ِ
مع رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم ،فإذا ركع ركعوا ،وإذا رفع رأْسه من
الركوع فقال :سمع هللا لم ْن حمده ل ْم نز ْل قيا ًما ،ال يحْ نو أح ٌد منَّا ظهْره
ُّ
حتَّى نراه ق ْد وضع وجْ هه في ْاأل ْرض ث َّم نتَّبعه )).
ألحكام صالتهم ،والذين ُهم في صالتهم
جعلني هللاُ وإيَّاكم ِمن ال ُمح ِسنينَ
ِ
خاشعون ،وعليها دائمون ويُحافظون.
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المجلس السادس والتسعون ( / )3عن شيء من أخطاء المصلين في
صالتهم.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
الناس فيها ،فأقول
أخطاء
وبعض
مجلس ثالث يَتعلَّق بصفة الصالة،
فهذا
ِ
ِ
ِ
ٌ
َّ
وعز ــ:
ُمستعينًا باهلل ــ ج َّل
أكثر أه ِل العلم ْ
َّ
سجوده.
وضع ُ
ص ِلي إلى َم ِ
نظر ال ُم َ
أن َي َ
إن ال ُم ْست َ َحبَّ عند ِ
ب للخشوع.
أقر ُ
وقالوا :هو َ
يرينَ التَّابعي ِ ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال(( :
بن ِس ِ
وقد ص َّح عن اإلمام محم ِد ِ
الرجل في صالته إلى م ْوضع سجوده )).
كانوا ي ْ
ستحبُّون أ ْن ي ْنظر َّ
حديث الن َ
ُ
األول،
وال يَص ُّح
ظ ِر إلى اإلصبع ال َّ
سبَّاب ِة في أثناء التشهد َّ
واألخير ،كما َذكر غير واح ٍد ِمن أهل العلم بالحديث.
ب ِللبَصر في أثناء الصالةِ ،إ َّما إلى
صل ِمن
بعض ال ُم ِ
صلينَ ِمن تَقلي ٍ
وما يَح ُ
ِ
قف المسجد ،أو إلى َمن أما َمه ِمن الناس ،أو إلى األشياء
س ِ
السماء ،أو إلى َ
أج َرها
ص ْ
ب ال َّ
ف للخشوع ،ويُسبِ ُ
هو في الصالة ،ويُن ِق ُ
يَمنَةً ويَسرة ،فَ ُمض ِع ٌ
س َ
كثيرا ،ويُقَ ِل ُل ِمن ثوابها.
ً
بل َّ
إن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ته َّد َد أه َل ذلك ،فص َّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :لي ْنتهي َّن أ ْقوا ٌم
صالة أ ْو ال ت ْرجع إليْه ْم )).
سماء في ال َّ
ي ْرفعون أبْصاره ْم إلى ال َّ
وص َّح عن أنس ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال«(( :ما بال أ ْقو ٍام
سماء في صالته ْم » ــ فاشْت َّد ق ْوله في ذلك حتَّى
ي ْرفعون أبْصاره ْم إلى ال َّ
قال ــ« :لي ْنته َّن ع ْن ذلك أ ْو لت ْخطف َّن أبْصاره ْم » )).
أيُّها اإلخوة ــ سدَّدكم هللا ــ:
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ُ
سنَّة ْ
صحيحةُ في َّ
صلي يديه إلى
لقد تكاثَرت
أن ال ُّ
أن يَرف َع ال ُم ِ
األحاديث ال َّ
ع أُذُنيِه إذا كبَّ َر تكبيرة َ اإلحرام ،وإذا
َح ْذ ِو َم ْن ِكبيه أو حتَّى يُحاذِي بِهما فُرو َ
أرا َد ْ
حم َده".
سمع هللا ِل َمن ِ
سه ِمن الركوع ،وقالِ " :
أن يَركع ،وإذا رف َع رأ َ
ث ــ رضي هللا عنه ــ (( :أ َّن رسول هللا صلَّى
فص َّح عن
بن ال ُحوير ِ
ِ
مالك ِ
هللا عليْه وسلَّم كان إذا كبَّر رفع يديْه حتَّى يحاذي بهما أذنيْه ،وإذا ركع
الركوع فقال:
رفع يديْه حتَّى يحاذي بهما أذنيْه ،وإذا رفع رأْسه من ُّ
«سمع هللا لم ْن حمده» فعل مثْل ذلك )).
وص َّح عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال (( :رأيْت رسول هللا
صالة رفع يديْه حتَّى يحاذي م ْنكبيْه ،وقبْل
صلَّى هللا عليْه وسلَّم إذا ْافتتح ال َّ
الركوع )).
أ ْن ي ْركع ،وإذا رفع من ُّ
تحب عند أهل العلم:
والم ْ
س ُّ
باطن الكفَّين عند رف ِعهما إلى ِجهة ال ِقبلةْ ،
ْ
ُ
وأن تكونَ األصاب ُع
أن يكونَ
َممدودتَين إلى أعلَى ،ومضمومة إلى بعض.
ومن ال ُمؤ ِسف ِجدًّا ْ
سنَّ ِة التي كث ُ َرت
صلينَ قد تركوا هذ ِه ال ُّ
أكثر ال ُم ِ
ِ
أن تَرى َ
األحاديث النَّبوية فيها ،فال يَرفعون أيديهم إال عند تكبيرة اإلحرام فقط.
سنَّة النَّبوية في خطأين:
ويقع أكثر الناس عند تطبيقهم لهذه ال ُّ
األول :أنَّهم َيمسُّونَ ش َْح َمتَي ِ أُذُن ِيهم ِمن األسفل بإح َدى أصاب ِعهم وهي
الخطأ َّ
اإلبهام ،و َيجعلونَ باطنَ كفَّ ِيهم وأصاب َعهم إلى ِجهة األُذُنين وال َخدَّين ،وهذا
سنَّ ِة النَّبوية.
الف ال ُّ
ِخ ُ
وقد قال اإلمام ابن قيم الجوزيَّة ــ رحمه هللا ــ" :ال ُمستحبُّ ْ
أن يكونَ كفَّاهُ
العامة
كثير ِمن
إلى ِجهة ال ِقبلة ،وال يجعلهما إلى جهة أُذُنيِه ،وأ َّما ما يَفعله
ِ
ٌ
سنَّة".اهـ
فخالف ال ُّ
نين بالكفين واألصابعِ ِ
ِمن استقبال األُذُ ِ
سنَّة ْ
أن تُرف َع إلى
الخطأ الثاني :أنَّهم يرفعونَ اليدين إلى تحت الث َّديين ،وال ُّ
َح ْذ ِو ال َمنكبين.
والمنكبان :هما ال َك ِتفان ،فيكون ُمنت َهى رفعِ األصابعِ إلى موازاة الكتفين.
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نين ِمن األعلى ،بِ ُ
حيث تُحاذِي أصاب َع اليدين،
أو تُرف َع إلى ُمحاذاة فُروعِ األُذُ ِ
وتُوازي أعلَى فروعِ األُذُنين ،وال تكون أعلَى أو أسفَل ِمنهما.
وهناك موض ٌع راب ٌع لرفع اليدين استحسنته طائفة من أهل العلم:
األو ِل إلى الركعة الثالثة.
الرف ُع بعد
وهو َّ
القيام ِمن التشهد َّ
ِ
وذلك ِل َما أخرجه البخاري في "صحيحه" (( :أ َّن ابْن عمر كان إذا دخل في
َّللا لم ْن
ال َّ
صالة كبَّر ورفع يديْه ،وإذا ركع رفع يديْه ،وإذا قال" :سمع َّ
الر ْكعتيْن رفع يديْه ))َ ،و َرفَ َع َذ ِل َك اب ُْن
حمده" ،رفع يديْه ،وإذا قام من َّ
ع َم َر ِإلَى نَبِي ِ َّ ِ
سلَّ َم.اهـ
ُ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
َّللا َ
سا في
قام واستوى في قيامه ،وال َيرف ُع وهو ال َيزال جال ً
ويكون ا َّ
لرف ُع إذا َ
التشهدِ ،ل َما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح (( :أ َّن ابْن عمر كان يكبر
َّللا لم ْن حمده"،
بيديْه حين ي ْ
ست ْفتح ،وحين ي ْركع ،وحين يقول" :سمع َّ
ستوي قائ ًما م ْن مثْنى )).
الر ْكعة ،وحين ي ْ
وحين ي ْرفع رأْسه من َّ
سن عبادتهْ ،
الكريم ْ
ِكره ،و ُ
وأن
هذا وأسأل هللا
ش ِ
أن يُعيننا على ذ ِ
كره ،و ُح ِ
َ
واإلكثار ِمنها إلى حين الوفاةْ ،
وأن يقيَنا
يكر َمنا باالستمرار على طاعته
ِ
وشر الشيطان ،إنَّه سمي ٌع مجيب.
وشر أعدائنا،
شر أنف ِسنا،
َّ
َّ
َّ
المجلس السابع والتسعون ( / )0عن المبادرة إلى قضاء الدُّيون قبْل
حصول العجْ ز أو حلول الموت وقصاص يوم القيامة.
سيدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
رب العالمين ،والصالة والسالم على ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
فلقد كث ُ َر في زمنِنا هذا توري ُ
فوس بالتساهل في الدُّيون،
وعدم ال ُمباالةِ
ط النُّ ِ
ِ
عدم سدا ِد
في االستدان ِة ِمن اآلخ َِرين ،وال َّ
س ِ
ص َل الحا ُل إلى ِ
لف ِمنهم ،بل و َ
الدُّيون ،أو ال ُمماطلَ ِة في تسديدها.
ُ
ب
س ُ
ق التي يُحا َ
وحقوق ال ِعبا ِد ماليةً كانت أو َ
غير مالية ِمن أغلظ الحقو ِ
كرا كان أو أُنثَى ،و َمن مات وفي ِذ َّمته
عنها المسلم ،ويُ ُ
عاقب عليهاَ ،ذ ً
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مظلَمةٌ
ٌّ
ص ِمنه يوم القيامة عن طريق حسناتِه ،وسيئا ٍ
ت
وحق ألح ٍد اقت ُ َّ
صومه.
ُخ
ِ
حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن كانتْ ع ْنده م ْظلمةٌ ألخيه م ْن
ار وال
ع ْرضه أ ْو ماله ،ف ْليتحلَّ ْله ا ْلي ْوم قبْل أ ْن ي ْؤخذ حين ال يكون دين ٌ
د ْره ٌم ،إ ْن كان له عم ٌل صال ٌح أخذ م ْنه بقدْر م ْظلمته ،وإ ْن ل ْم يك ْن له أخذ
م ْن سيئات صاحبه فجعلتْ عليْه )).
ٌّ
مات وليس في ِذ َّمته َد ٌ
خيرا عظي ًما.
ين
و َمن َ
أحرزَ لنفسه ً
وحق ألح ٍد فقد َ
ث :ا ْلكبْر،
حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن مات وهو بري ٌء م ْن ثال ٍ
وا ْلغلول ،وال َّديْن ،دخل ا ْلجنَّة )).
ف فليكن لحاج ٍة أو ضرورةٍ ،أو نَفعٍ ،وليس
و َمن ا ِستدانَ ِمنَّا
َ
واقترض وتسلَّ َ
ت نُزهة ق َّل
سفريا ِ
ألجل تَبسُّطٍ وزيادةِ تَنعُّ ٍم وت َ َرف ،وتَو ُّ
سعٍ في الكماليات ،و َ
ْ
صرية.
أن تَخلو عن
َّ
محرمات قولي ٍة أو فِعلي ٍة أو ب َ
دين الما ِلي ،أو أ ُ ْجرةِ
ولتكن االستدانةُ بِقَ ْد ٍر معقو ٍل يَتناسب مع دخ ِل ال ُمست َ ِ
َّب في
وظيفته ،حتى ال يُث ِق َل ِذ َّمتَه
بديون يَع َج ُز عن سدادها ،أو يتسب َ
ٍ
ضه.
فأقر َ
ق على معيش ِة َمن أح َ
سنَ إليه َ
التضيي ِ

واعلموا َّ
لف ِمن الناس أفردًا أو مؤسسات أو
أن َ
ش ْغ َل الذِم ِة باالستدانة وال َّ
س ِ
باألمر الهيِنَّ ،
حكومةً ليس
ين ألح ٍد فهو
ْ
ألن َمن مات و ِذ َّمتُه مشغولةٌ ب َد ٍ
سدادَّ ،
على
فإن ال َّدينَ
حرص على ال َّ
ٍ
خطر عظيم ،ال ِسيَّما إذا تساهل ولم يَ ِ
ً
ِلع َ
كفره الجهاد ،وال الشهادة في سبيل هللاِ ،ل َما ص َّح َّ
رجال
أن
ظ ِم شأنِه ال يُ ِ
قال (( :يا رسول هللا :أرأيْت إ ْن قت ْلت في سبيل هللا ،تكفَّر عني خطاياي؟
فقال له رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم« :نع ْم ،إ ْن قت ْلت في سبيل هللا،
سالم
ب ،م ْقب ٌل غيْر مدْب ٍر ،إ َّال ال َّديْن ،فإ َّن جبْريل عليْه ال َّ
وأ ْنت صاب ٌر محْ تس ٌ
قال لي ذلك» )).
ب إ َّال ال َّديْن )).
وص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ي ْغفر للشَّهيد ك ُّل ذ ْن ٍ
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بل َّ
سةً عن دخو ِل الجنَّ ِة حتى
س
المؤمن إذا مات تَبقَى ُمعلَّقةً ومحبو َ
إن ن ْف َ
ِ
ضى عنه َدينُهِ ،ل َما ثبَت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ن ْفس ا ْلم ْؤمن معلَّقةٌ
يُق َ
بديْنه حتَّى ي ْقضى ع ْنه )).
طول ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :مات أخي وترك
وثبَت عن سعد بن األ َ َ
ارا ،فأردْت أ ْن أ ْنفق عليْه ْم ،فقال لي
ثالث مئة دينا ٍر ،وترك ولدًا صغ ً
اذه ْب ف ْ
وس بديْنه ف ْ
اقض
رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم« :إ َّن أخاك محْ ب ٌ
ع ْنه » ،فذهبْت فقضيْت ع ْنه ،ث َّم جئْت ،فق ْلت :يا رسول هللا ق ْد قضيْت ع ْنه
امرأةً تدَّعي ديناريْن ،وليْستْ لها بينةٌ ،فقال« :أعْطها ،فإنَّها
ول ْم يبْق إ َّال ْ
صادقةٌ» )).
وث َبت عن دمحم بن عبد هللا بن َج ْح ٍش ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :سأ ْلت
رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم :ما التَّشْديد الَّذي نزل؟ قال« :في ال َّديْن،
والَّذي ن ْفس مح َّم ٍد بيده ل ْو أ َّن رج ًال قتل في سبيل هللا ،ث َّم عاش ،ث َّم قتل
في سبيل هللا ،ث َّم عاش ،ث َّم قتل في سبيل هللا ،ث َّم عاش وعليْه دي ٌْن ما
دخل ا ْلجنَّة حتَّى ي ْقضي ديْنه » )).
مات وعليه َد ٌ
ع
ي ملسو هيلع هللا ىلص ِمن صالة الجناز ِة على رج ٍل َ
ين حتى َّ
تبر َ
وامتن َع النَّب ُّ
أح ُد الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ بسدادِه عنه ،فص َّح عن سلَمة بن األ َ ْكوع
سا ع ْند النَّبي صلَّى هللا عليْه
ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :كنَّا جلو ً
وسلَّم ،إ ْذ أتي بجناز ٍة ،فقالوا :صل عليْها ،فقال« :ه ْل عليْه د ْي ٌن؟»،
َّللا ،صل
قالوا :ال ،فصلَّى عليْه ،ث َّم أتي بجناز ٍة أ ْخرى ،فقالوا :يا رسول َّ
عليْها ،قال« :فه ْل عليْه دي ٌْن؟» ،قالوا :ثالثة دنانير ،قال« :صلُّوا على
َّللا
صاحبك ْم» ،فقال أبو قتادة ــ رضي هللا عنه ــ صل عليْه يا رسول َّ
ي ديْنه ،فصلَّى عليْه )).
وعل َّ
هذا وأسأل هللا ْ
أن يُغنِيَنِي وإيَّاكم بحالله عن حرامه ،وبفضله ع َّمن سواه،
هر
اللهم اغننا ِمن الفقر،
ِ
واقض عنَّا الدَّين ،وأعذنا ِمن غلَب ِة الدَّين وقَ ِ
الرجال ،إنَّك جوا ٌد كريم.
المجلس الثامن والتسعون ( / )2عن المبادرة إلى قضاء الدُّيون قبْل
حصول العجْ ز أو حلول الموت وقصاص يوم القيامة.
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رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
وعز ــ:
مجلس آخَر يَتعلَّق بالديون ،فأقول ُمستعينًا باهلل ــ ج َّل
فهذا
ٌ
َّ
ض ــ ش َك َر هللا لَه ــ ُم ٌ
وصاحب فَض ٍل عليه
حسن ِللمدِين،
ُ
قر َ
إن الدائنَ وال ُم ِ
و َجمي ٍل وإحسان ،وجزاؤه ْ
صدو ِد
أن يُعا َم َل باإلحسان ،وليس بال ُمماطلة وال ُّ
ب واإلهان ِة عند طلبِه سدا َد َدينِهً ،
عمال بقول هللا ــ َّ
عز
والت َّ ُّ
ب واإلتعا ِ
هر ِ
وج َّل ــ { :ه ْل جزاء ْاإلحْ سان إ َّال ْاإلحْ سان }.
و ِل َما ص َّح عن أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :كان لرج ٍل على
النَّبي صلَّى هللا عليْه وسلَّم د ٌ
ين س ٌّن من اإلبل ،فجاءه يتقاضاه فأ ْغلظ ،فه َّم
صحابه ،فقال صلَّى هللا عليْه وسلَّم« :دعوه ،فإ َّن لصاحب الحق
به أ ْ
مق ً
اال» ،وقال« :أعْطوه» ،فطلبوا سنَّه ،فل ْم يجدوا له إ َّال سنًّا ف ْوقها ،قال:
َّللا بك ،فقال النَّبي صلَّى هللا عليْه
الرجل :أ ْوفيْتني وفى َّ
«أعْطوه» ،فقال َّ
وسلَّم« :إ َّن خيارك ْم أحْ سنك ْم قضا ًء» )).
صدو ُد ليسا
و َمن لم يَتم َّكن ِمن ال َّ
هر ُ
ب وال ُّ
سداد في مو ِعدِه ال ُمح َّددِ ،فالت َّ ُّ
تفضل ،وال ُهما ِمن ِشيَم أه ِل الفض ِل
بإحسان مع الدائن ال ُمح ِسن ال ُم ِ
ٍ
ب التَّأ ُّخر،
وال ُمروءة ،بل أخالقُهم هي المواجهةُ مع االعتذار
سب ِ
ببيان َ
ِ
وال ُّ
سرة ،أو تقسيط الدَّين ،أو
وطلب
َّائن والدعاء،
ُ
ش ُ
اإلنظار إلى مي َ
ِ
كر للد ِ
سدا ِد الدَّين.
التَّخفيف ِمنه ،مع
إظهار ِ
الح ِ
رص ِ
والج ِد في َ
ِ
وليَح َذر ال َمد ُ
سداد بأحوا ٍل
ِين ِمن الكذِب على الدَّائِن في تَعذُّ ِره عن ال َّ
إعطاء مواعيد كاذب ٍة تُخلَفَّ ،
فإن هذا
غير صحيحة ،أو
ِ
وأوضاع مالي ٍة ِ
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم
ولألسف يَفعله كثيرون ،وقد ص َّح (( :أ َّن رسول َّ
صالة ويقول« :اللَّه َّم إني أعوذ بك من المأْثم والم ْغرم»،
كان يدْعو في ال َّ
َّللا من الم ْغرم؟ قال« :إ َّن
فقال له قائ ٌل :ما أ ْكثر ما ت ْ
ستعيذ يا رسول َّ
الرجل إذا غرم حدَّث فكذب ،ووعد فأ ْخلف» )).
َّ
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وأ َّما إذا كان ال َمد ُ
سداد
سداد ،وواجدًا للمال ،ف ُمماطلتُه في ال َّ
قادرا على ال َّ
ِين ً
سلف ،وظل ٌم ،وحرا ٌم ،وإثْم ،حيث ص َّح عن
إسا َءة ٌ لل ُمح ِسن
ض وال َّ
ْ
بالقر ِ
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْطل ا ْلغني ظ ْل ٌم )).
غيرهِ ،ل َما
بل ويُ ِح ُّل ِشكايتَه ،وذ َ
ِكر ُمماطلتِه ،وعقوبةَ السلطان لَه بحب ٍْس أو ِ
ي الواجد يح ُّل عقوبته وع ْرضه )).
ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :ل ُّ
اختالف بين
الطحاوي الحنفي ــ رحمه هللا ــ" :وال
جعفر
وقال العالمة أبو
ٍ
َ
ُّ
سه له في َدي ِنه َّ
واجب لَه عليه".اهـ
ذلك
العلم أنَّه إذا سأ َل
أه ِل
ٌ
أن َ
ِ
الحاكم حب َ
َ
هذا وأسأل هللا ْ
أن يَجعلَنا حافظينَ للجميل ،شاكرين للمعروف ،ربَّنا آتِنا ِمن
أمرنا رشدًا ،إنَّك سميع الدعاء.
لد َ
ُنك رحمة ،وهيِأ لَنا ِمن ِ
المجلس التاسع والتسعون ( / )3عن المبادرة إلى قضاء الدُّيون قبْل
حصول العجْ ز أو حلول الموت وقصاص يوم القيامة.
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
وعز ــ:
مجلس ثالث َيتعلَّق بالديون ،فأقول ُمستعينًا باهلل ــ ج َّل
فهذا
ٌ
َّ
إن للمدين المقترض من غيره حالين:
األولْ :
أن يكون المدين المقترض عاز ًما على سداد الدَّين،
الحال َّ
سداد ،وهللا يعلم من قلبه ونيَّته أنَّه ما أخذ
وحري ً
صا على فعل أسباب ال َّ
الدَّين إال وهو يريد الوفاء واألداء ،وعنده الحرص على ذلك.
ير َمن
خر ًجا ،إ َّما بإعانتِه على ال َّ
فهذا َ
فر ًجا و َم َ
سيجع ُل هللا له َ
سداد ،أو بتي ِس ِ
سداد ،أو ب ُمسامح ِة غريمه،
يُ ِ
غيره ،إذا عجز عن ال َّ
سد ُد عنه ِمن قري ٍ
ب ،أو ِ
قضي هللا عنه يوم القيامة،
أو بتح ُّم ِل الدَّول ِة ِل َدينِه
ِ
وإسقاطه عنه ،أو يَ ِ
ضى عنه غري َمه.
ويُ َر ِ
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حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن أخذ أ ْموال النَّاس يريد أداءها أدَّى
َّللا )).
َّللا ع ْنه ،وم ْن أخذ يريد إتْالفها أتْلفه َّ
َّ
الحال الثانيْ :
سداد والوفاء ،فهذا آث ٌم،
أن يستدين وهو عاز ٌم على عدم ال َّ
ع ٌد بوعي ٍد شديد.
ق ،ومتو َّ
وسار ٌ
حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :م ْن أخذ أ ْموال النَّاس يريد إتْالفها
َّللا )).
أتْلفه َّ
َّللا )) أي :عاقبَه باإلتالف في الدنيا في معا ِشه أو نف ِسه،
ومعنى (( :أتْلفه َّ
اآلخرةِ بالعقوبة.
وفي ِ
نص على ثُبوته اإلما ُم األلباني ــ رحمه هللا ــ بشواهده َّ
وفي حدي ٍ
أن النَّبي
ث َّ
ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :ال َّديْن ديْنان ،ف ْ
من مات وهو ي ْنوي قضاءه؛ فأنا وليَّه ،و م ْن
مات وهو ال ي ْنوي قضاءه ،فذاك الَّذي يؤخذ م ْن حسناته ،ليس يومئ ٍذ
دينار وال د ْره ٌم )).
ٌ
ستدان د ْينًا ال يريد أ ْن يؤدي إلى
وثبَت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :أيُّما رج ٍل ا ْ
ق
َّللا وهو سار ٌ
صاحبه حقَّه ،خدعه حتَّى أخذ ماله ،فمات ول ْم يؤده ،لقي َّ
)).
َّ
َّللا يأْمرك ْم أ ْن تؤدُّوا ْاألمانات إلى
وقد قال هللا ــ ج َّل
وعز ــ ِآم ًرا { :إ َّن َّ
أ ْهلها }.
الرسول وتخونوا
وقال سبحانه { :يا أيُّها الَّذين آمنوا ال تخونوا َّ
َّللا و َّ
أماناتك ْم وأ ْنت ْم ت ْعلمون }.
سن عبادتهْ ،
هذا وأسأل هللا ْ
ِكره ،و ُ
وأن يُكر َمنا
ش ِ
أن يُعيننا على ذ ِ
كره ،و ُح ِ
ورفاقِناَّ ،
سمي ُع
برضوانِه والجنِة ،وجميع أهلينا وقرابتِنا ِ
إن ربَّنا ل َ
وجيرانِنا ِ
الدعاء ،وعظي ُم الفض ِل والعطاء.
المجلس المئة ( / )4عن المبادرة إلى قضاء الدُّيون قبْل حصول العجْ ز أو
حلول الموت وقصاص يوم القيامة.
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رب العالمين ،والصالة والسالم على سيِدنا دمحم خاتَم النَّبيين،
الحمد هلل ِ
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سلَّمكم هللا ــ:
َّ
وعز ــ:
مجلس رابع يَتعلَّق بالدُّيون ،فأقول ُمستعينًا باهلل ــ ج َّل
فهذا
ٌ
َّ
إن األسباب المعينة على سداد الدُّيون ،وذهاب ٌهمومها وغمومها وذلها،
عديدة:
سداد الدَّين،
ومن هذه األسباب :اللجوء إلى هللا تعالى بدعا ِئه باإلعان ِة على َ
همه ،وال ِغنَى ِمن الفقر والحاجة ،ال ِسيَّما بما ث َبت عن النَّبي صلى
وإزال ِة ِ
هللا عليه وسلم ِمن أدعي ٍة تتعلق بذلك.
وقد قال أبو وائ ٍل ــ رحمه هللا ــ (( :أتى عليًّا ــ رضي هللا ع ْنه ــ رج ٌل،
ي :أال
فقال :يا أمير ا ْلم ْؤمنين إني عج ْزت ع ْن مكاتبتي فأعني ،فقال عل ٌّ
ت علَّمنيه َّن رسول هللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم ،ل ْو كان عليْك
أعلمك كلما ٍ
ير دنانير الدَّاه هللا ع ْنك ،ق ْلت :بلى ،قال :ق ْل« :الله َّم ا ْكفني
مثْل جبل ص ٍ
بحاللك ع ْن حرامك ،وأ ْغنني بف ْ
ضلك ع َّم ْن سواك» )).
هبي ،والسيوطي.
وقد ص َّحح هذا الحديث :الحاك ُم ،والذَّ ُ
ُ
ي ،واأللباني.
ي،
الت ِ
سنهِ :
وح َّ
رمذ ُّ
وابن َح َج ٍر العسقال ِن ُّ
سط في النَّفقة على
ومن هذه األسباب أيضًا :االقتصاد في ال َمعيشة ،والتَّو ُّ
ِخار ما زا َد وبَ ِقي ِمن ما ٍل ولو كان ً
قليال.
النَّ ْفس واأله ِل والعيال ،واد ِ
ت خي ًْرا أدْخل
َّللا بأ ْهل ب ْي ٍ
حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إذا أراد َّ
عليْهم الر ْفق في ا ْلمعاش )).
هران ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :اقتصادك في
وثبَت عن ميمون بن ِم ٍ
معيشتك يلقي عنك نصف المئونة )).
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بن أبي ال َج ْعد ــ رحمه هللا ــ (( :أ َّن رج ًال صعد إلى أبي
وص َّح إلى سالم ِ
الد َّْرداء إلى غ ْرف ٍة له وهو ي ْلتقط حبًّا ،فقال أبو الد َّْرداء« :إ َّن م ْن ف ْقه
الرجل ر ْفقه في معيشته» )).
َّ
وثبَت عن ْال ُم َعلَّى بن ِزياد ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :سم ْعت ا ْلحسن يحْ لف
اّلِل ما عال ــ أي :افتقر ــ م ْقتص ٌد ق ُّ
ط )).
ب َّ
ومن هذه األسباب أيضًاْ :
سداد الدَّين.
العزم ِ
والنيَّة الصادقة على َ
ستدانتْ  ،فقيل
حيث ثبَت (( :أ َّن ميْمونة ز ْوج النَّبي صلَّى هللا عليْه وسلَّم ا ْ
ستدينين وليْس ع ْندك وفا ٌء ،قالتْ  :إني سم ْعت
لها :يا أ َّم ا ْلم ْؤمنين ت ْ
َّللا صلَّى هللا عليْه وسلَّم يقول« :م ْن أخذ د ْينًا وهو يريد أ ْن يؤديه
رسول َّ
َّللا ــ ع َّز وج َّل ــ»)).
أعانه َّ
الختام والخاتمةْ ،
هذا وأسأل هللا تعالى ْ
فنموت
وأن يُكر َمنا
َ
أن يُح ِسنَ لَنَا ِ
ظر إليه في
على التوحيد وال ُّ
سنة ،ونكونَ ِمن أهل ِرضوانِه والجنَّ ِة ،والنَّ ِ
ي كريم ،رؤوف رحيمَ ،عفُ ٌّو غفور
جنات النَّعيم ،إنَّه غنِ ٌّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آخر هذه المجالس ،وإن أعان هللا تعالى
وبفضل هللا تعالى وإعانته انتهت ِ
يسره سبحانه.
زدت عليها ما يُ ِ
سلين ،والحمد هلل
وسبحانَ ربِكِ ،
رب ال ِع َّزة ،ع َّما ِ
يصفون ،وسال ٌم على ال ُمر َ
رب العالَ ِمين.
ِ

وكتبه:
عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد.
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عناوين الدروس ومواضيعها
األول  /عن التَّرغيب في التوبة من الذنوب في شهر رمضان.
المجلس َّ
المجلس الثاني  /عن بيان شيء من فضائل شهر رمضان وصيامه،
ووجوب تبييت نيَّة الصوم من الليل لكل يوم من أيَّامه.
المجلس الثالث  /عن الحكمة من فرضية صيام شهر رمضان.
المجلس الرابع  /عن التَّرغيب في اإلقبال على القرآن في نهار رمضان
وليله.
المجلس الخامس  /عن الجود بالخير بالمال والطعام في شهر رمضان.
المجلس السادس ( / )0عن التَّرغيب في قيام ليل رمضان بالصالة،
وشيء من فضله.
المجلس السابع ( / )2عن قيام رمضان بصالة التراويح في المسجد أو
أوله.
البيت ،ونقض الوتر آخر الليل لمن أوتر َّ
المجلس الثامن  /عن التَّرغيب في تعجيل الفطر ،وعلى ماذا يكون الفطر،
وما يقال عنده.
سحور ،واستحباب تأخير
المجلس التاسع  /عن التَّرغيب في أ ْكلة ال ُّ
سحور إلى ق ْرب الفجر.
ال َّ
المجلس العاشر  /عن التَّرهيب من الفطر في أثناء نهار شهر رمضان
من غير عذر.
المجلس الحادي عشر ( / )0عن شيء من أحكام صيام المريض
والمريضة.
المجلس الثاني عشر ( / )2عن شيء من أحكام صيام المريض
والمريضة.
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سفر.
المجلس الثالث عشر  /عن شيء من أحكام الصيام في ال َّ
المجلس الرابع عشر  /عن شيء من أحكام صيام الشيخ المسن ،والمرأة
العجوز ،والم ْغمى عليه.
المجلس الخامس عشر  /عن وجوب اإلمساك عن الطعام والشَّراب
بمج َّرد سماع المؤذن للفجر ،ولفظ ما بقي في الفم ،وإال فسد الصوم.
المجلس السادس عشر ( / )0عن شيء من مفسدات الصيام.
المجلس السابع عشر ( / )2عن شيء من مفسدات الصيام.
المجلس الثامن عشر ( / )3عن شيء من مفسدات الصيام.
المجلس التاسع عشر ( / )0عن األشياء التي لو حصلت من الصائم في
نهار رمضان لم ت ْفسد صومه.
المجلس العشرون ( / )2عن األشياء التي لو حصلت من الصائم في نهار
رمضان لم ت ْفسد صومه.
المجلس الحادي والعشرون ( / )3عن األشياء التي لو حصلت من
الصائم في نهار رمضان لم ت ْفسد صومه.
المجلس الثاني والعشرون ( / )4عن األشياء التي لو حصلت من الصائم
في نهار رمضان لم ت ْفسد صومه.
المجلس الثالث والعشرون  /عن تزيين وتزويق الشوارع ،والبيوت،
وغرفها ،بمناسبة حلول شهر رمضان.
المجلس الرابع والعشرون ( / )0عن االجتهاد بالطاعات في أيَّام وليالي
عشر رمضان األخيرة.
المجلس الخامس والعشرون ( / )2عن تحري ليلة القدْر باالجتهاد
بالطاعات في ليالي عشر رمضان األخيرة.
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المجلس السادس والعشرون ( / )0عن التَّرغيب في اعتكاف العشر
األواخر من رمضان ،وشيء من فوائده.
المجلس السابع والعشرون ( / )2عن شيء من أحكام االعتكاف.
وشيء من أحكامها.
المجلس الثامن والعشرون ( / )0عن زكاة الفطر
ٍ
وشيء من أحكامها.
المجلس التاسع والعشرون ( / )2عن زكاة الفطر
ٍ
المجلس الثالثون ( / )0عن عيد الفطر وشيء من أحكامه.
المجلس الحادي والثالثون ( / )2عن عيد الفطر وشيء من أحكامه.
المجلس الثاني والثالثون ( / )3عن عيد الفطر وشيء من أحكامه.
المجلس الثالث والثالثون ( / )0عن توحيد هللا ،ومعناه ،ووجوبه،
والشرك في العبادة ،ومعناه ،وتحريمه ،وبعض صوره.
المجلس الرابع والثالثون ( / )2عن فضائل توحيد هللا بصرف العبادة له
وحْ ده ،واجتناب الشرك به في عبادته.
المجلس الخامس والثالثون ( / )3عن شيء من عقوبات الشرك باهلل
بصرف شيء من العبادة لغير هللا سبحانه.
حرم
المجلس السادس والثالثون  /عن خطر الحلف بغير هللا ،وأنَّه م َّ
وشرك.
المجلس السابع والثالثون  /عن إكرام هللا لعباده بالهداية لإلسالم ،وذ ْكر
شيء من نواقض اإلسالم.
ترك الصالة ،وتأخيرها عن
المجلس الثامن والثالثون  /عن التَّرهيب من ْ
أوقاتها ،والت َّخلُّف عن جماعتها في المساجد.
المجلس التاسع والثالثون  /عن خطر إحداث البدع في الدين أو فعلها ،أو
نشرها أو دعوة الناس إليها ،وأنَّه من أغلظ الذُّنوب ،وأكبر الخطايا.
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حرمات ف ً
سا،
عال ،ومشاهدة ،ومجال ً
المجلس األربعون  /عن اجتناب الم َّ
ومعاملة ،ومتاجرة.
المجلس الحادي واألربعون  /عن حفظ اللسان عن غيبة الناس ،والوقوع
في أعراضهم.
ذكرا
المجلس الثاني واألربعون  /في التَّرهيب من ل ْعن المسلم للمسلمً ،
صغيرا.
كبيرا أو
كان أو أنثى،
ً
ً
المجلس الثالث واألربعون ( / )0عن الفتنَّ ،
سعيد من اجتنبها،
وأن ال َّ
وسلَّم يده ولسانه منها.
أمور يجب مراعاتها شديدًا عند
المجلس الرابع واألربعون ( / )2عن
ٍ
حلول الفتن وتزايدها.
المجلس الخامس واألربعون  /عن بعض الوقفات مع حديث (( :اتق هللا
حيْثما ك ْنت )).
المجلس السادس واألربعون  /عن خطر المجاهرة بالمعاصي ،وعظيم
إثمه وعقابه.
المجلس السابع واألربعون  /عن تحريم البناء على القبور ،وتزيينها،
سح بها ،واتخاذها مساجد.
والكتابة عليها ،والتَّم ُّ
المجلس الثامن واألربعون ( / )0عن التَّرغيب في ذكر هللا تعالى ،وشيء
من فضائله.
أمور ينبغي التَّنبه لها ،ومراعاتها،
المجلس التاسع واألربعون ( / )2عن
ٍ
عند إعمال العبد لسانه بذكر هللا سبحانه.
المجلس الخمسون  /عن الصالة على النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وشيء من فضائلها،
وأحكامها ،واألخطاء فيها.
المجلس الحادي الخمسون  /عن االعتناء بصالح القلب ،وتطهيره من
أمراض الغل ،والحقد ،والحسد.
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ف
المجلس الثاني والخمسون  /عن االغترار بالدنيا وما فيها من ز ْخر ٍ
وملذات وتنعُّم.
َّللا ال يغير ما بق ْو ٍم
المجلس الثالث والخمسون  /عن قول هللا تعالى { :إ َّن َّ
حتَّى يغيروا ما بأ ْنفسه ْم }.
المجلس الرابع والخمسون ( / )0عن شيء من فضائل سورة { :ق ْل هو
َّللا أح ٌد }.
َّ
المجلس الخامس والخمسون ( / )2عن شيء من فضائل وأحكام سورة:
َّللا أح ٌد }.
{ ق ْل هو َّ
المجلس السادس والخمسون ( / )3عن شيء من تفسير سورة { :ق ْل
َّللا أح ٌد }.
هو َّ
المجلس السابع والخمسون ( / )0عن شيء من فضائل وأحكام سورة{ :
ق ْل أعوذ برب ا ْلفلق }.
المجلس الثامن والخمسون ( / )2عن شيء من تفسير سورة { :ق ْل
أعوذ برب ا ْلفلق }.
المجلس التاسع والخمسون ( / )3عن شيء من تفسير سورة { :ق ْل
أعوذ برب ا ْلفلق }.
المجلس الستون  /عن بعض ال ُّ
طرق المخلصة للعبد من شرور اإلنس
والجن والسحر والحسد والعين.
المجلس الحادي والستون  /عن خوف النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص على أ َّمته األئمة
المضلن.
المجلس الثاني والستون  /عن وضوح دين هللا ــ َّ
عز وج َّل ــ للناس،
ب ،ومن
واحتجاج من ض َّل وابتدع وفجر وفسق بفقي ٍه أو داعي ٍة أو خطي ٍ
تشبَّه بهم ،وليس منهم.
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ترك الحق الذي دلَّت عليه نصوص
المجلس الثالث والستون  /عن ْ
صبًا للفقهاء والمفتين.
الشريعة تقليدًا وتع ُّ
المجلس الرابع والستون  /عن اختالف العلماء في بعض مسائل
الشريعة ،وأنَّه ال يعني ْ
أن نتخيَّر من أقوالهم ما نشاء ،أو نحت َّج بها على
ج بها لمخالفاتنا ،ونوجد ألنفسنا بسببها
من نصحنا بأدلة الشَّرع ،أو نخر َّ
المعاذير والمخارج.
المجلس الخامس والستون  )0( /عن شيء من أخالق النَّبي صلى هللا
الرفيعة ،وآدابه الجميلة الكريمة.
عليه وسلم َّ
شيء من أخالق النَّبي صلى هللا
المجلس السادس والستون  )2( /عن
ٍ
الرفيعة ،وآدابه الجميلة الكريمة.
عليه وسلم َّ
شيء من أخالق النَّبي صلى هللا
المجلس السابع والستون  )3( /عن
ٍ
الرفيعة ،وآدابه الجميلة الكريمة.
عليه وسلم َّ
شيء من فضائل إحسان العبد خلقه ،وما
المجلس الثامن والستون  /عن
ٍ
أكرم هللا به أهل األخالق الطيبة ،واآلداب الجميلة.
األمر بالمعروف والنَّهي عن
المجلس التاسع والستون  )0( /عن ْ
وشيء من فضله.
كورا وإناثًا،
ٍ
المنكر ،ووجوبه على المكلَّفين ذ ً
األمر بالمعروف والنَّهي
ترك ْ
المجلس السبعون  )2( /عن الترهيب من ْ
تركه التي تح ُّل بالعباد والبالد ،ومنزلة
عن المنكر ،وبعض عقوبات ْ
اآلمرين بالمعروف والنَّاهين عن المنكر عند ربهم.
األمر بالمعروف والنَّهي
المجلس الحادي والسبعون  )3( /عن طريقة ْ
حرمات والمنكرات
عن المنكر ،وشرور اإلخالل بها ،وتفاوت الم َّ
والواجبات في الدَّرجة.
أمر المسلمين
المجلس الثاني والسبعون  )4( /عن كيفية النَّصيحة لوالة ْ
وحكَّامهم ،بأمرهم بالخير ،وإرشادهم إليه ،وتحذيرهم من الشَّر ،وإبعادهم
عنه.
222

المجلس الثالث والسبعون  )5( /عن االنتباه إلى باب األمر بالمعروف
والنَّهي عن المنكر ،وأنَّه يجب أن يكون و ْفق الشَّرع ،حتى ال يستغ َّل في
الخروج على والة األمر ،والقتل واالقتتال ،وتدمير البلدان ،وانتشار
التكفير.
سن
المجلس الرابع والسبعون  )0( /عن تعظيم حق الجار ،وفضل ح ْ
الجوار في شريعة اإلسالم.
المجلس الخامس والسبعون  )2( /عن تعظيم حق الجار ،وتحريم أذيَّته،
سن الجوار في شريعة اإلسالم.
وفضل ح ْ
المجلس السادس والسبعون  )3( /عن تعظيم حق الجار قبل اإلسالم
سوء.
وبعده ،والجار الصالح ،وجار ال ُّ
المجلس السابع والسبعون  )0( /عن آداب المجالسة ،وحقوق
المجالسين.
المجلس الثامن والسبعون  )2( /عن آداب المجالسة ،وحقوق
المجالسين.
المجلس التاسع والسبعون  )3( /عن آداب المجالسة ،وحقوق
المجالسين.
المجلس الثمانون  )4( /عن آداب المجالسة ،وحقوق المجالسين.
المجلس الحادي والثمانون  )0( /عن أحكام الغناء ،وآالت المعازف
َّ
والزامل واألناشيد.
صوفية ،وإيقاعات الشَّيالت
الموسيقية ،وغناء ال ُّ
المجلس الثاني والثمانون  )2( /عن أحكام الغناء ،وآالت المعازف
َّ
والزامل واألناشيد.
صوفية ،وإيقاعات الشَّيالت
الموسيقية ،وغناء ال ُّ
المجلس الثالث والثمانون  )3( /عن أحكام الغناء ،وآالت المعازف
َّ
والزامل واألناشيد.
صوفية ،وإيقاعات الشَّيالت
الموسيقية ،وغناء ال ُّ

223

المجلس الرابع والثمانون  )4( /عن أحكام الغناء ،وآالت المعازف
َّ
والزامل واألناشيد.
صوفية ،وإيقاعات الشَّيالت
الموسيقية ،وغناء ال ُّ
المجلس الخامس والثمانون  )0( /عن مراقبة العبد ربَّه في نفسه
وجميع أموره وأحواله.
المجلس السادس والثمانون  )2( /عن مراقبة العبد ربَّه في نفسه
وجميع أموره وأحواله.
المجلس السابع والثمانون  )3( /عن مراقبة العبد ربَّه في نفسه
وجميع أموره وأحواله.
المجلس الثامن والثمانون  )4( /عن مراقبة العبد ربَّه في نفسه
وجميع أموره وأحواله.
المجلس التاسع والثمانون  )0( /عن التساهل في إيقاع الطالق بالثالث،
حر ٌم ومنكر.
وأنَّه م َّ
حرم
المجلس التسعون  )2( /عن حكم الطالق ،وأحوال الطالق الم َّ
والطالق الجائز.
المجلس الحادي والتسعون  )3( /عن أحكام رجعة المرأة المطلَّقة.
المجلس الثاني والتسعون  )0( /عن الخوف على النَّفس واألهل والعيال
والمستقبل من الفقر.
المجلس الثالث والتسعون  )2( /عن الخوف على النَّفس واألهل والعيال
والمستقبل من الفقر.
المجلس الرابع والتسعون  )0( /عن االهتمام بمعرفة صفة صالة النَّبي
وشيء من أخطاء
ملسو هيلع هللا ىلص ،وسلوك البعض في تعلُّمها طرقًا غير سديدة،
ٍ
المصلين في صالتهم.
شيء من أخطاء المصلين في
المجلس الخامس والتسعون  )2( /عن
ٍ
صالتهم.
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المجلس السادس والتسعون  )3( /عن شيء من أخطاء المصلين في
صالتهم.
المجلس السابع والتسعون  )0( /عن المبادرة إلى قضاء الدُّيون قبْل
حصول العجْ ز أو حلول الموت وقصاص يوم القيامة.
المجلس الثامن والتسعون  )2( /عن المبادرة إلى قضاء الدُّيون قبْل
حصول العجْ ز أو حلول الموت وقصاص يوم القيامة.
المجلس التاسع والتسعون  )3( /عن المبادرة إلى قضاء الدُّيون قبْل
حصول العجْ ز أو حلول الموت وقصاص يوم القيامة.
المجلس المئة  )4( /عن المبادرة إلى قضاء الدُّيون قبْل حصول العجْ ز أو
حلول الموت وقصاص يوم القيامة.
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