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 مقدمةال

 كسيئات أنفسنا شركر من باهلل كنعوذ كنستغفره، كنستعينو نحمده هلل الحمد إف
 اهلل إال إلو أال كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل اهلل يهده من أعمالنا،

ا أف كأشهد لو، شريك ال كحده  .كرسولو عبده محمدن
ا يىا}   { مٍُّسًلميوفى  كىأىنتيم ًإالَّ  تىميوتينَّ  كىالى  تػيقىاتًوً  حىقَّ  اللَّوى  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهى
 (.َُِ: عمراف آؿ)

ا يىا}  ةو  نػٍَّفسو  مِّن خىلىقىكيم الًَّذم رىبَّكيمي  اتػَّقيوا النَّاسي  أىيػُّهى هىا كىخىلىقى  كىاًحدى ا ًمنػٍ  كىبىثَّ  زىٍكجىهى
هيمىا ًثيران  رًجىاالن  ًمنػٍ ـى  بًوً  تىسىاءىليوفى  الًَّذم اللَّوى  كىاتػَّقيوا كىًنسىاءن  كى ا  عىلىٍيكيمٍ  كىافى  اللَّوى  ًإفَّ  كىاألىٍرحى
 (.ُ: النساء{ ) رىًقيبان 

ا يىا}   لىكيمٍ  كىيػىٍغًفرٍ  أىٍعمىالىكيمٍ  لىكيمٍ  ييٍصًلحٍ * سىًديدان  قػىٍوالن  كىقيوليوا اللَّوى  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهى
 (.ُٕ ،َٕ: األحزاب{ ) عىًظيمان  فػىٍوزان  فىازى  فػىقىدٍ  كىرىسيولىوي  اللَّوى  ييًطعً  كىمىن ذينيوبىكيمٍ 

كتاب "األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر"  الكريم أخي يديك فبين:  بعد أما
  للخبلؿ.

 : يلي ما افيه عملي ككاف بالتعليق على ىذه الرسالة علي اهلل من قدك 
 الصحة حيث من كأثر حديث كل درجة كتبيينكاآلثار  األحاديث بتخريج قمت

 إليهما بالعزك اكتفي أحدىما أك الصحيحين في أك األثر الحديث كاف فإذا كالضعف
 . كأصلو الصحيح الحديث معدف ىما أذ
 من مصادره إلى كعزكه بتخريجو أقـو الصحيحين خارجأك األثر  الحديث كاف إذا أما

 الصحة حيث من درجتو أبين ثم اإلطالة خشية استقصاء بدكف اإلسبلـ دكاكين
 . الفن ىذا في المعتبرين األئمة أقواؿ بنقل كالضعف

 كأضفت تعليقات توضح مباحث الكتاب .  



 - 3 - 

 ًبمىا ًإالَّ  ًعٍلًموً  ًمنٍ  ًبشىٍيءو  ييًحيطيوفى  كىالى }  كحده اهلل فمن كصواب حقٌ  من فيو كاف فما
 اآلية من: النساء{ ) تػىٍعلىمي  تىكينٍ  لىمٍ  مىا كىعىلَّمىكى (. } ِٓٓ اآلية من: البقرة{ ) شىاءى 

 .اهلل كأستغفر كالشَّيطاف، نفسي فمن كخطأ تقصير من فيو كاف كما(. ُُّ
 كتوفيقو كإعانتو، كتيسيره، فضلو، على الحسن، كالثَّناء كالمنَّة، كالشكر الحمد فللو

 .كآخرنا أكال هلل كالحمد
 كعبل فيو عيبى  ال من جلَّ  * الخلبل فسدَّ  عيبنا تجد إف

 .كصحبو آلو كعلى محمد نبينا على كسلم اهلل كصلى
 جبل أبي نصر بن محمد:  كتبو
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  بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 كبو ثقتي

 البدعة، قامع السنة، ناصر األمة، مفتي األئمة، إماـ األكحد، اإلماـ كالدم أخبرنا
 بن صالح أبشي بن القادر عبد محمد أبو: اإلسبلـ قطب الدين، محيي الزماف، صدر
 بمدرستنا كخمسمائة كخمسين إحدل سنة شعباف في عليو بقراءتي الحنبلي اهلل عبد

 عبد بن المبارؾ الحسين أبو الصالح الشيخ أنا: قاؿ بغداد شرقي من األزج بباب
 المركزم بدرب كأربعمائة كتسعين أربع سنة من بو فأقر عليو قراءة الصيرفي الجبار

 أحمد بن عمر بن إبراىيم إسحاؽ أبو أنا: قاؿ بالكرخ بغداد غربي من بالقطيعة
 الكرخي معركؼ بن يزداف بن أحمد بن جعفر بن العزيز عبد بكر أبو أنا: قاؿ البرمكي

 ىاركف بن محمد بن أحمد بكر أبو اإلماـ أنا: قاؿ الخبلؿ بغبلـ المعركؼ الفقيو
 .المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كتاب ىذا: قاؿ الخبلؿ

 
 (ىو كيف األمر كاجب في ركم ما باب)

 حنبل بن أحمد اهلل عبد أبا أف السجستاني، داكد أبو األشعث بن سليماف أخبرنا -ُ
 أكجب: قاؿ يغير؟ أف أتوجب ذلك، كنحو الطبل أك الطنبور يضرب الرجل عن سئل)

 مكركه، ذلك في السلطاف»: قاؿ للسلطاف؟ فيرفع: ألحمد قيل فضل، فلو غير إف
 .ُ(تعظو كأف بشيء يكلم نرجوأف

                                                           

 األماـ مسائل(، كلفظ األثر في ُٖٓٗإسناده صحيح، كانظر مسائل أحمد البن ىانئ )رقم  ُ
 الطبل أك الطنبور يرل الرجل عن سئل أحمد سمعت) (:ُٖٕٗ رقم ُّٕ ص) ألبي داكد أحمد

 فإف: ألحمد قيل فضل، فلو غير إف كاجب، ما أدرم ما: قاؿ تغييره؟ عليو كاجب ذلك نحو أك
 كأنو بشيء، تكلم فضبل، لو فرأل يؤجر؟ أف ترجو مكركه ذلك في السلطاف قبل من أصابو
 .(يغبطو
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 في صلب الذم مركاف بن محمد ذكر اهلل، عبد أبا أف) المركذم، بكر أبو أخبرنا -ِ
 .ُ(عليو ما قضى قد: كقاؿ عليو، فترحم بالمعركؼ األمر

 كقد خالد، أبي ابن كذكر حنبل، بن أحمد حدثنا): قاؿ المركذم، بكر أبو كأنبأنا -ّ
 .ِ(نفسو عليو ىانت قد ذاؾ: فقاؿ إقدامو، في قصتو عرؼ اهلل عبد أبو كاف

 ألبي قاؿ) أنو، حدثهم إبراىيم، بن إسحاؽ أف ىاركف، أبي بن محمد كأخبرني -ْ
 .ّ(عصى كال سيفا تخف لم إذا: قاؿ األمر؟ علي يجب متى: اهلل عبد

 حدثنا: قاؿ األسدم، أحمد بن محمد حدثنا: قاؿ سهل، بن موسى أخبرني -ٓ
 األمر ترؾ عمن أحمد سألت): قاؿ سعيد، بن إسماعيل عن يعقوب، بن إبراىيم

 استطاع إذا: قاؿ سوطو؟ كال سيفو يخاؼ ال من عند المنكر عن كالنهي بالمعركؼ
 .ْ(غيره يسعو فبل فليغير

 الحسن، بن علي بن الحسن حدثنا: قاؿ اإلسكافي اهلل عبد بن يوسف إلي كتب  -ٔ
 كآخر الكراىية، على نفسو فيحمل بر كجو لو يشرع الرجل، عن اهلل عبد أبا سأؿ أنو

                                                           

 إسناده صحيح. ُ
 إسناده صحيح.   ِ
ىو محمد بن موسى بن يونس قاؿ الخطيب في تاريخ  ىاركف إبي بن محمدشيخ المصنف:  ّ

 بن محمد: قىاؿى . الخبلؿ بكر أبو حٌدثنا قىاؿى  جعفر بن العزيز عبد عن حيدٍِّثتي  (:ُِْ/ّبغداد )
ا.ىػ  الحداد إدريس قرابة كىو العلم، كثير القدر، جليل! رجل من لك يا رجل، الوراؽ ىاركف أبي

 (:ِٖٓ/ٔكلكن إسناده إلى الخبلؿ منقطع كما ىو بين، كقاؿ عنو الذىبي في تاريخ اإلسبلـ )
 .العلم كاسع فاضل صالح

 .   سهل بن موسىأسناده ضعيف من أجل شيخ المصنف  ْ
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 عليو اهلل صلى النبي تسمع ألم): فقاؿ أفضل؟ أيهما بذلك فيسر بر كجو لو يشرع
 .ُ(أجرين لو أف عليو يشق كبير كىو القرآف تعلم من»: يقوؿ كسلم

 عبد أبا سألت): قاؿ زياد، بن الفضل حدثنا: قاؿ الحسين، بن محمد أخبرني -ٕ
 ال: قلت انهوه،: قاؿ فيها؟ كينبذ النار، على فيوضع بالقدر، يجيء جار لنا: قلت اهلل

 .ِ(فاسق يقاؿ أف لنفسو يرضى أك أغلظ،»: قاؿ ينتهي،
 عبد أبا أف حدثهم راىويو، بن إسحاؽ سمعت: قاؿ إسماعيل، بن حرب أخبرنا -ٖ

 نعم،: قاؿ المسلم؟ على كاجب، المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر): سئل اهلل
 فبل نفسو على خشي فإذا يخاؼ، حتى عليو كاجب ىو»: قاؿ خشي؟ فإف: قاؿ

 .ّ(يفعل
 لشعيب قلت: يقوؿ اهلل، عبد بن محمد سمعت: قاؿ المركذم، بكر أبو أخبرنا -ٗ
 كالسوط، السيف، لوال): فقاؿ المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر في: حرب بن

 .ْ(كانو فأمر قويت فإف كنهينا، ألمرنا ىذا كأشباه
 عن اهلل عبد أبا سأؿ) أنو، حدثهم األنبارم، مثنى أف ىاركف، بن محمد أخبرني -َُ

 فلم ، «نجا بو أمر مما بالعشر فيو عمل من زماف في أنتم»: جاء الذم الحديث" 
 .ٓ( يعرفو فلم رجل بو كحدثو يعرفو،

                                                           

 عائشة عن( ٖٕٗ(، كمسلم )ّْٕٗأسناده ضعيف، كالحديث المرفوع أخرجو البخارم ) ُ
 البررة الكراـ السفرة مع بالقرآف الماىر) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قالترضي اهلل عنها 

 ( كاللفظ لمسلم.أجراف لو شاؽ عليو كىو فيو كيتتعتع القرآف يقرأ كالذم
 أميزه.   لم الحسين بن محمدفي أسناده  ِ
 أسناده صحيح. ّ
 أسناده صحيح.   ْ
ىو محمد بن موسى بن يونس قاؿ الخطيب في تاريخ  ىاركف إبي بن محمدشيخ المصنف:  ٓ

 بن محمد: قىاؿى . الخبلؿ بكر أبو حٌدثنا قىاؿى  جعفر بن العزيز عبد عن حيدٍِّثتي  (:ُِْ/ّبغداد )
ا.ىػ  الحداد إدريس قرابة كىو العلم، كثير القدر، جليل! رجل من لك يا رجل، الوراؽ ىاركف أبي
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 (:ِٖٓ/ٔكلكن إسناده إلى الخبلؿ منقطع كما ىو بين، كقاؿ عنو الذىبي في تاريخ اإلسبلـ )
 .العلم كاسع فاضل صالح

 عدل كابن ،(ِِٕٔ رقم ،َّٓ/ ْ) الترمذلكالحديث المرفوع الذم في األثر أخرجو بنحوه 
 الحلية في نعيم كأبو ،(ُُٔٓ) الصغير في كالطبرانيُّ  ،(حماد بن نعيم ُٗٓٗ ترجمة ،ُٖ/ ٕ)
، (ُُِٕ) الفوائد في الرازم كتماـ ،(ْْٔ ص) جرجاف تاريخ في ،كالسهمي(ُّٔ/ ٕ)

رضي اهلل  ىريرة أبي عن( ِ/ُّْ/ ُٓ) عساكر كابن ،(ب/ ُّ ؽ" )الكبلـ ذـ" في كالهركم
 ىلك، بو أمر ما عشر منكم ترؾ من زماف في اليـو أنتم) كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ: قاؿ عنو

 في كما الرازم حاتم أبو عنو سيئل كالحديث(نجا بو أمر ما بعشر منهم عمل من زماف كسيأتي
 عن معركؼ عن ليث عن أعين، بن كموسى جرير ركاه خطأ، عندم ىذا(: ِْٗ/ ِ) البنو العلل

 إالَّ  نعرفو ال غريبه  حديثه  ىذا: الترمذم عنو كقاؿ مرسله، كسلم عليو اهلل صلى النبي عن الحسن
 عدم ابني  قاؿ ككذلك نعيم، إال سفياف عن يركه لم: الطبراني كقاؿ سفياف، عن نعيم، حديث من

 كسلم عليو اهلل صلى اللَّو رسوؿ حديث من لو أصل ال منكره  حديثه  ىذا: الذىبي كقاؿ نعيم، كأبو
 الجوزم ابني  كنقل الحديث، منكري  إمامتو مع كىو نعيم، سول سفياف عن بو يأت كلم شاىد، كال
، حديثه  ىذا: قاؿ أنو النسائي عن( ّٗٔ/ ِ) الواىيات في  بثقةو، كليس حماد بن نعيم ركاه منكره

 كذكر...  سفياف حدثنا: المنكر الخبر بذاؾ نعيمه  كتفرَّد(: َٔٔ/ َُ) السير في الذىبي كقاؿ
 ينكركنو، حديثه  ىذا: نعيمه  قاؿ كقد نعيم، بو أتى أين من أدرم ما فهذا: الذىبي قاؿ ثم الحديث

 سماع في صادؽه  ىو: قػيٍلتي . الحديث بهذا حدثني ثم فأنكره، شيءه  فمرَّ  سفياف، مع كنتي  كإنما
 اإلسناد كإنما إسنادو، ببل عنده من قالو سفياف أف - أعلمي  كاللَّو - كالظاىري  سفياف، من الخبر لفظ
 فاعتقد اإلسناد ذلك عقب قاؿ ما كقاؿ تعجَّب المنكر رأل فلما يركيو، أف يريدي  كاف لحديثو  قالو
 الذىبيُّ، قالو ما بعض حجر ابني  الحافظ كتعقب .اىػ أعلمي  كاللَّو. القوؿ لهذا اإلسناد ذاؾ أف نعيمه 
 كال لو أصل ال: الذىبي بخط قرأت(: ُّٕ/ َُ) األطراؼ على الظراؼ النكت في فقاؿ

 في عيينة ابن أخرجو أصبلن  لو كجدتي  بل: قػيٍلتي  إمامتو، مع الحديث منكري  حماد بن كنعيم شاىد،
 لو دخل نعيم يكوف أف فيحتمل مرسبلن، بو البصرم الحسن عن الموصلي، معركؼ عن جامعو

 مجلة في الحويني كضعفو ،(ْٖٔ) الضعيفة في األلباني العبلمة كضعفو. اىػ. حديث في حديثه 
 (.ِٗٗ/ ّٓ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كضعفو التوحيد،
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 أبو حدثنا صالح، بن سهل حدثنا األنطاكي، مسعود بن محمد خبرنا أحمد بنأ -ُُ
 أرأيت سعيد، أبا يا): للحسن قلت: قاؿ زياد، بن الواحد عبد عن الطيالسي، داكد
 على فريضة كاف بني، يا ال: قاؿ ىو؟ أفريضة المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر

 .ُ( نافلة عليهم فجعلو كضعفهم، األمة ىذه اهلل فرحم إسرائيل، بني
                                                                                                                                                  

 من قليل كخطباؤه كثير علماؤه زماف فى إنكمرضي اهلل عنو مرفوعا ) ذر أبى عنكللحديث شاىد 
 فيو تمسك من خطباؤه كيكثر علماؤه يقل زماف الناس على كسيأتى ىول يعلم ما عشر فيو ترؾ

 التاريخ في البخارم علقوك  ،(ب/ ُّ ؽ) الهركم، (ُٓٓ/ ٓ) أحمد أخرجو( نجا يعلم ما بعشر
، كقاؿ األرنؤكط كمن معو يسم لم رجل كفيو(: ُِٕ/ ُ) الهيثمي عنو قاؿ( كالحديث ّْٕ/ِ)

 الحفظ، سيئ -إسماعيل ابن كىو- مؤمل ضعيف، إسناده (:ِٗٗ/ّٓفي تحقيق المسند )
 .ذر أبي عن الركام كإلبهاـ

أجد لو ترجمو إال في بغية الطلب في تاريخ حلب البن شيخ المصنف لم يوثقو معتبر، كلم  ُ
 غالب أبي عن حٌدث :األنطاكي مسعود بن محمد بن أحمد ( حيث قاؿ:َُِّ/ّالعديم )

 .الخبٌلؿ ىركف بن محمد بن أحمد بكر أبو عنو ركل األنطاكي،
 مسائل في الباب:

 األكلى: تعريف األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر.المسالة 
 في كالمنكر ينكركه كلم كعلموه الناس عليو تعارؼ ما على غالبا معناه يدكر اللغة، في المعركؼ

 .كجحدكه كاستنكركه الناس جهلو ما على غالبا معناه يدكر اللغة،
 الفاء، مشددة بكسرتين كعرفانا بالكسر، كعرفة كعرفانا معرفة يعرفو عرفو: القاموس في قاؿ

 .المنكر ضد كالمعركؼ علمو،
 تجاىل كتناكر المعرفة، خبلؼ كالنكرة الشديد، كاألمر كالنكراء، المنكر كبضمتين، بالضم كالنكر
 كاستنكره كأنكره كنكيرا، بضمها كنكورا كنكرا محركة، نكرا كفرح األمر فبلف كنكر تعادكا، كالقـو

 .المعركؼ ضد كالمنكر جهلو، كتناكره
 النكر، ضد كالعرؼ المنكر، ضد كالمعركؼ....  العلم العرفاف عرؼ: العرب لساف في كقاؿ
: تعالى كقولو كالعرؼ، كالمعرؼ النكر، خبلؼ كالعارفة كالمعركؼ معركفا، أم عرفا أكاله: يقاؿ

 األصوات أنكر إف: تعالى كقولو الجحود، كاإلنكار ،[ُٓ:لقماف] معركفا الدنيا في كصاحبهما
 من كالمنكر الشديد، األمر كالنكر كالنكر،: األصوات أقبح أم ،[ُٗ:لقماف] الحمير لصوت
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 قبحو ما ككل المعركؼ، ضد كىو كالمنكر اإلنكار الحديث في تكرر كقد المعركؼ، خبلؼ األمر
 جئت لقد العزيز، التنزيل كفي المنكر، ممدكد، كالنكراء، كالنكر منكر، فهو ككرىو كحرمو الشرع

 التنزيل كفي كراع، عن جهلو كنكرا، إنكارا كأنكر نكيرا، األمر كنكر ،[ْٕ:الكهف] نكرا شيئا
 [.َٕ:ىود] خيفة منهم كأكجس نكرىم: العزيز
 عاداتهم في الناس عليو تعارؼ كما النكر خبلؼ كىو المعركؼ العرؼ: الوسيط المعجم في كقاؿ

 .كمعامبلتهم
 رأل فلما: العزيز التنزيل كفي جهلو، كالشيء رأيو،،، كجاد فطن كنكاره، كنكرا نكرا فبلف نكر

 كأنكر منكرا، كصار كاشتد صعب نكاره األمر كنكر ،[َٕ:ىود] نكرىم إليو تصل ال أيديهم
 منكركف لو كىم فعرفهم عليو فدخلوا يوسف إخوة كجاء: العزيز التنزيل كفي جهلو، الشيء

 [.ّٖ:النحل] ينكركنها ثم اهلل نعمت يعرفوف: العزيز التنزيل كفي جحده، كحقو ،[ٖٓ:يوسف]
 كاف كإف. الشريعة عنو نهت أك مفسدة فيو فعل كل على فتطلق معصية قولنا من أعم منكر ككلمة

 أك الزنا بفعل ىم أك المجنوف زنا إذا كلهذا جنونو أك لصغره، إما فاعلو، حق في معصية يعتبر ال
 لفوات حقهما في معصية يعتبر لم كإف اإلنكار يستحق منكرا فعبله ما كاف الخمر الصبي شرب
 عليو تعارؼ ما يخالف الذم الفعل إف بل الثاني في كالعقل األكؿ في البلوغ كىو التكليف شرط

 عرؼ ألف االحتساب؛ فيو يكوف كالقبح الكراىة حيث من صريح نص فيو يكن كلم المسلموف
 كقد للصبلة المسجد إلى جاء إنسانا أف فلو الشريعة قواعد مع -الغالب في- يتفق المسلمين

 لم كلو فعلو عليو ينكر ىذا فإف فقط يسيرا شيئا عاتقو على ككضع الركبة إلى السرة من إزارا لبس
 ذلك؛ من تنفر المسلمة السليمة الطباع كألف المسلمين؛ لعرؼ مخالف فعلو ألف محرما؛ يكن
 .عرضو في كالوقوع الناس لحديث نفسو عرض بفعلو كألنو

 البشرة، كتصف العورة تحدد التي الخفيفة أك الضيقة الثياب الرجاؿ من لبس لمن الحاؿ ككذلك
 ألف منكرا، يعتبر ذلك مثل فإف كالمنحرفين بالغرب اقتداء كإنما السنة لقصد ال الشعر إطالة أك

 .اهلل كأعداء بالفساؽ التشبو من نوعا فيو
 كسواء كبائرىا، من أـ الذنوب صغائر من أكانت سواء المنكرات جميع المنكر في كيندرج
 .اآلدميين بحق أـ تعالى اهلل بحق تتعلق أكانت
 ىذا ألف(. الشرع) منكر غير أك منكر بأنو عليو الحكم يملك الذم بأف نعرؼ أف يجب كلكن

 فليس[ ٕٔ: يوسف] هلل إال الحكم إف سبحانو اهلل ىو حقيقة كالحاكم. شرعي حكم الوصف
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 من الشرعي الحكم استنباط ىو ذلك في العلماء كدكر. كاألغراض كاألىواء للعواطف مجاؿ ىناؾ
 األمر ىذا على الحكم ثم كمن منهما، المستوحاة كالقواعد النبوية كاألحاديث القرآنية النصوص

 .منكر غير أك منكر بأنو
 عن النهي فيو يدخل فإنو المنكر عن بالنهي يقرف أف غير من بالمعركؼ األمر أطلق إذا(: تنبيو)

 ذلك كمثاؿ الشر، بترؾ إال الخير فعل يتم ال كألنو المعركؼ من المنهيات ترؾ ألف كذلك المنكر
 الناس بين إصبلح أك معركؼ أك بصدقة أمر من إال نجواىم من كثير في خير ال تعالى اهلل قوؿ

 .المنكر عن النهي يتضمن بالمعركؼ األمر فإف ،[ُُْ:النساء]
 األمر فيو يدخل فإنو بالمعركؼ باألمر يقرف أف غير من المنكر، عن النهي أطلق إذا ككذلك

 .الخير بفعل إال الشر ترؾ يتم ال كألنو المنكر، من المعركؼ ترؾ ألف كذلك بالمعركؼ
 السوء عن ينهوف الذين أنجينا بو ذكركا ما نسوا فلما تعالى اهلل قوؿ ذلك كمثاؿ

 .بالخير أمرىم يتضمن السوء عن نهيهم فإف ،[ُٓٔ:األعراؼ]
 كأمثلة النواىي، بترؾ المنكر كيفسر األكامر بفعل المعركؼ فيفسر باآلخر أحدىما اقتراف عند كأما

 يأمركف بعض أكلياء بعضهم كالمؤمنات كالمؤمنوف: تعالى كقولو. تعالى اهلل كتاب في كثيرة ذلك
 [.ُٕ:التوبة] كرسولو اهلل كيطيعوف الزكاة كيؤتوف الصبلة كيقيموف المنكر عن كينهوف بالمعركؼ
 ما ككل الناس، إلى كاإلحساف إليو كالتقرب اهلل، طاعة من عرؼ ما لكل جامع اسم ىو فالمعركؼ

 قبحو ما ككل المعركؼ ضد كالمنكر كالمقبحات، المحسنات من عنو كنهى الشرع إليو ندب
 التي المعاصي المنكر كمن الطاعات المعركؼ من كالمتبادر منكر، فهو ككرىو كحرمو الشرع
 كىو الحديث في المعركؼ ذكر تكرر كقد: "  العرب لساف في منظور ابن كيقوؿ الشرع أنكرىا

 إليو ندب ما ككل الناس، إلى كاإلحساف إليو كالتقرب اهلل طاعة من عرؼ ما لكل جامع اسم
 ". منكر فهو ككرىو كحرمو الشرع قبحو ما كل كىو المعركؼ ضد كالمنكر الشرع،
 سبلو كتتطرؽ أركانو تتوطد حتى أسبابو كتمهيد فيو كالترغيب إليو الدعوة بالمعركؼ األمر فمعنى

 . بو الخير كيعم
 أك أصبل، يقع ال حتى عليو السبل كأخذ كمقاكمتو منو كالتنفير عنو الصد المنكر عن النهي كمعنى
 . يتكرر

 ذلك في كيدخل أىلو، على كيثني كيمدحو بو كيأمر الشرع يعرفو ما كل: الشرع في المعركؼف
 .بو كاإليماف كجل عز اهلل توحيد مقدمتها كفي الطاعات، جميع
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 جميع ذلك في كيدخل أىلو، كيذـ كيذمو عنو كينهي الشرع ينكره ما كل: الشرع في كالمنكر
 أك أسمائو أك ربوبيتو أك كحدانيتو كإنكار كجل عز باهلل الشرؾ مقدمتها كفي كالبدع، المعاصي

 .صفاتو
 .ذلك تتجاكز ال كالمنكر، المعركؼ تفسير في المفسرين كعبارات

 .كالبعيد للقريب كامل كخلق جميل كفعل حسن قوؿ كل: المعركؼ: فقيل
 .الشر جميع كالمنكر كلو، الخير: المعركؼ: كقيل
 .كعقبل شرعا قبحو عرؼ ما: كالمنكر كعقبل، شرعا حسنو عرؼ ما: المعركؼ: كقيل
 .حسنو كالعقل الشرع في عرؼ ما ككل كالطاعة، اإلحساف: المعركؼ: كقيل
 .كلها البر كأعماؿ الشرع يعرفو كما اهلل طاعة المعركؼ: كقيل
 .البدعة كالمنكر السنة، المعركؼ كقيل الشرؾ، كالمنكر اإليماف،: المعركؼ: كقيل
 .األرحاـ كصلة األخبلؽ كمكاـر األنداد خلع: المعركؼ: كقيل

 .أجمع كالفضائل الطاعات: المعركؼ: كقيل األرحاـ كقطع األصناـ عبادة. كالمنكر
 لدار كاالستعداد األبصار كغض كالحراـ الحبلؿ في اهلل كتقول األرحاـ، صلة العرؼ،: كقيل
 .القرار
 ذلك، أتبع ما ككل األكثاف عبادة كالمنكر، ذلك، أتبع ما ككل كتوحيده عبادة: المعركؼ: كقيل
 .بينها تنافي كال حق كلها األقواؿ كىذا
 :الحديث غريب في النهاية في األثير ابن كقاؿ

 كالتقرب اهلل طاعة من عرؼ ما لكل جامع اسم كىو الحديث، في المعركؼ ذكر تكرر قد( عرؼ)
 كىو كالمقبحات، المحسنات من عنو، كنهى الشرع، إليو ندب ما ككل الناس، إلى كاإلحساف إليو
 كحسن النصفة كالمعركؼ ينكركنو، ال رأكه إذا الناس، بني معركؼ أمر أم الغالبة، الصفات من

 .جميعو ذلك ضد كالمنكر الناس، من كغيرىم األىل مع الصحبة
 الشرع قبحو ما ككل المعركؼ ضد كىو الحديث، في كالمنكر اإلنكار ذكر تكرر كقد: كقاؿ

 منكور، فهو نكرا ينكره كنكره منكر، فهو إنكارا ينكره الشيء أنكر: يقاؿ منكر فهو ككرىو كحرمو
 . الجحود كاإلنكار اإلنكار، كالنكير مستنكر فهو كاستنكره

 المرء يؤجر صدقة المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر أف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بين كقد
 النبي أصحاب من أناسا أف)  عنو اهلل رضي ذر أبي عن مسلم اإلماـ ركل فقد بها، قيامو على
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 ، نصلي كما يصلوف باألجور، الدثور أىل ذىب اهلل، رسوؿ يا للنبي قالوا كسلم، عليو اهلل صلى
، كما كيصوموف  ؟ بو تصدقوف ما لكم اهلل جعل قد أكليس قاؿ أموالهم، بفضوؿ كيتصدقوف نصـو

 كأمر صدقة، تهليلة ككل ، صدقة تحميدة ككل ، صدقة تكبيرة ككل ، صدقة تسبيحة بكل أف
 عن كالنهي بالمعركؼ األمر أىمية على يدؿ كمما ،( صدقة المنكر عن كنهي صدقة بالمعركؼ

 اهلل رسوؿ قاؿ الذنوب، تكفير أسباب من المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر أف كذلك المنكر
 الصبلة تكفرىا كجاره كمالو أىلو في الرجل فتنة)  البخارم صحيح في كما كسلم عليو اهلل صلى

 (. المنكر عن كالنهي بالمعركؼ كاألمر ، كالصدقة
 ؟ الخمسة األشياء ىذه تعيين في النكتة ما قلت فإف(: ُّْ/ٕ) القارم عمدة في العيني قاؿ

 كىو أعبلىا األبداف أفعاؿ من فذكر كاألقواؿ كاألمواؿ األبداف في كانت لما الحقوؽ:  قلت
 أعبلىا األمواؿ حقوؽ من كذكر الخاشعين على إال لكبيرة كإنها تعالى اهلل قاؿ كالصـو الصبلة

 ىػ.ا المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كىي أعبلىا األقواؿ كمن الصدقة كىي
 الدين في أصل المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر(: ُِ/ِ) األحوذم عارضة العربي ابن كقاؿ

 .ىػ.ا عليو القدرة بشرط كفرادل مثنى الناس جميع على فرض كىو المسلمين، عمد من كعمدة
 المنكر عن النهي أف على منعقد كاإلجماع(: ِّٓ/ ٔ) القرطبي تفسير في كما عطية ابن قاؿ

 ذا كيهجر بقلبو فينكر خاؼ فإف المسلمين، كعلى نفسو على الضرر كأمن أطاقو لمن فرض
  .ىػ. ا يخالطو كال المنكر

 كالنهي بالمعركؼ األمر باب أعني - الباب ىذا أف كاعلم(: ِْ/ِ) مسلم شرح في النوكم كقاؿ
 جدا قليلة رسـو إال األزماف ىذه في منو يبق كلم ، متطاكلة أزماف من أكثره ضيع قد - المنكر عن

 لم كإذا ، كالطالح الصالح العقاب عم الخبث كثر كإذا ، كمبلكو األمر قواـ بو عظيم باب كىو
 أف أمره عن يخالفوف الذين فليحذر ، بعقابو تعالى اهلل يعمهم أف أكشك الظالم يد على يأخذكا

 عز اهلل رضا تحصيل في كالساعي اآلخرة لطالب فينبغي ، أليم عذاب يصيبهم أك فتنة تصيبهم
 .عظيم نفعو فإف ، الباب بهذا يعتني أف كجل

 الثانية: األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر في الشرائع السابقة. المسألة
 عن كالنهي بالمعركؼ باألمر القياـ مهمة كحملهم رسلو، كأرسل أنبياءه كعبل، جل اهلل، بعث لقد

{ أىلًيمو  بًعىذىابو  فػىبىشٍِّرىيمٍ  النَّاسً  ًمنى  بًاٍلًقٍسطً  يىٍأميريكفى  الًَّذينى  كىيػىٍقتػيليوفى : }تعالى قولو دؿ كقد المنكر،
ةى  أىًقمً  بػينىيَّ  يىا: }البنو لقماف كصية في تعالى كقولو[ ُِ: عمراف آؿ]  كىاٍنوى  بًاٍلمىٍعريكؼً  كىٍأميرٍ  الصَّبلى
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 اآليات ىذه دلت[ ُٕ: لقماف{ ]اأٍليميورً  عىٍزـً  ًمنٍ  ذىًلكى  ًإفَّ  أىصىابىكى  مىا عىلىى كىاٍصًبرٍ  اٍلميٍنكىرً  عىنً 
 .المتقدمة األمم في كانا المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر أف على الكريمة

 إف باهلل، كاإليماف المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر(: " ِٕ/ّ) الغيب مفاتيح في الرازم قاؿ
 ىػ.ا"  األمم سائر في حاصلة كانت الثبلث الصفات ىذه
 في كاجبين كانا المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر إف(: " ْٕ/ْ) تفسيره في القرطبي كقاؿ
 ىػ.ا"  النبوة كخبلفة الرسالة فائدة كىما المتقدمة األمم
 المنكر عن كنهت بالمعركؼ أمرت كقد إال أمة من ما(: " َّٖ/ُ) اإلحكاـ في اآلمدم كقاؿ

 ىػ.ا"  أنبيائهم كتكذيب اإللحاد عن كنهيهم
 بالمعركؼ األمر بواجب قاـ كافة، للناس اإلسبلـ برسالة كسلم عليو اهلل صلى نبينا بعث كعندما
 عليو اهلل صلى محمد نبيو كعبل، جل اهلل، كصف كقد بو، بالقياـ أصحابو بعض ككلف بنفسو
 يػىتًَّبعيوفى  الًَّذينى : }كعبل جل قولو في كذلك المنكر عن كالنهي بالمعركؼ باألمر يقـو بأنو كسلم

ٍنًجيلً  التػٍَّورىاةً  ًفي ًعٍندىىيمٍ  مىٍكتيوبنا يىًجديكنىوي  الًَّذم اأٍليمِّيَّ  النًَّبيَّ  الرَّسيوؿى  هىاىيمٍ  بًاٍلمىٍعريكؼً  يىٍأميريىيمٍ  كىاإٍلً  كىيػىنػٍ
ـي  الطَّيِّبىاتً  لىهيمي  كىييًحلُّ  اٍلميٍنكىرً  عىنً  ؿى  ًإٍصرىىيمٍ  عىنػٍهيمٍ  كىيىضىعي  اٍلخىبىاًئثى  عىلىٍيًهمي  كىييحىرِّ  كىانىتٍ  الًَّتي كىاأٍلىٍغبلى

 [.ُٕٓ: األعراؼ{ ]عىلىٍيًهمٍ 
 المنكر عن ناىيا ا،متركك رآه إذا بالمعركؼ آمرا تعالى ربو كصفو كما كسلم عليو اهلل صلى ككاف

 الحياة شئوف جميع شمل بل الحياة جوانب من جانب على احتسابو يقتصر كلم. مفعوال كجده إذا
 في ركاه ما غيره إلى كإسناده بنفسو المنكر عن كالنهي بالمعركؼ باألمر قيامو أمثلة كمن كلها

 بمدية آتيو أف اهلل رسوؿ أمرني)  قاؿ عنهما، اهلل رضي عمر، بن اهلل عبد حديث من أحمد اإلماـ
 فخرج ففعلت، بها علي اغذ كقاؿ أعطانيها، ثم فأرىفت، بها، فأرسل بها فأتيتو - الشفرة كىي -

 ما فشق مني، المدية فأخذ الشاـ، من جلبت قد خمر زقاؽ كفيها المدينة، أسواؽ إلى بأصحابو
 كأف معي، يمضوا أف معو كانوا الذين أصحابو كأمر أعطانيها ثم بحضرتو، الزقاؽ تلك من كاف

 في أترؾ فلم ففعلت شققتو، إال خمر زؽ أجد فبل كلها األسواؽ إلى آتي أف كأمرني يعاكنوني،
 صححو كالحديث( ِِٖ/ٖ) كالبيهقي ،(ُِّ/ِ) أحمد أخرجو( شققتو إال زقا أسواقها

 تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ ،(ُِٗٓ) اإلركاء في األلباني العبلمة كطرقو لشواىده
 أبي بن اهلل عبد بن بكر أبي ضعف من فيو ما على صحيح، أك حسن إسناده(: َْٔ/ٓ) المسند

 كلكن حفظو، كسوء لتغيره ىو إنما ضعفو ألف، ُْْٔ ،ُُّ في تضعيفو ذكرنا كما مريم،
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 أبي عن لهيعة ابن طريق من َّٗٓ صحيح بإسناد معناىا نحو من سبق بما ىذه ركايتو اعتضدت
 ثم الحديث، ىذا ْٓ - ّٓ: ٓ الزكائد مجمع في الهيثمي ذكر كلذلك. عمر ابن عن طعمة

 أحمد كلو ركاه: "قاؿ ثم ،َّٗٓ الماضي الحديث فذكر ،"عمر ابن عن ركاية كفي: "قاؿ
 محمد كثقو كقد طعمة، أبو اآلخر كفي اختلط، كقد مريم، أبي بن بكر أبو أحدىما في بإسنادين،

 المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ىػ.ا مكحوؿ كضعفو الموصلي، عمار بن اهلل عبد بن
 كبقية الغساني، مريم أبي بن بكر أبي لضعف ضعيف إسناد كىذا حسن، حديث(: َّٕ/َُ)

 ".ثقات رجالو كبقية. ثقات رجالو
 عن كالنهي بالمعركؼ األمر بواجب كأصحابو خلفاؤه قاـ كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ كفاة كبعد

 قركنا المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر بواجب المسلمين اىتماـ كامتد قياـ، خير المنكر
 حياة أنظف في اإلسبلمي المجتمع عاش أف العظيم الواجب بهذا القياـ نتائج من ككاف طويلة،

 فيقضى إليو المسلموف كيتداعى لو، اإلنكار يتتابع حتى منكر فيو يقع يكاد ال كآمنها، كأسعدىا
 أىل فيو يتجرأ كال الفساد، أىل فيو يتوقح ال طاىرا، مهيبا، مجتمعا عاش كبهذا مهده، في عليو

 المنكر، عن كالناىين بالمعركؼ اآلمرين كللمؤمنين كلرسولو هلل فيو العزة ككانت المعصية،
 علمهم، كمبلغ ىمهم، أكبر الدنيا جعلوا خلوؼ، ذلك بعد خلفت حتى اهلل، لحدكد كالحافظين

 عن ينهوا كلم بمعركؼ يأمركا فلم عقدىم، كانفرط بينهم، فتقطع أنفسهم، فأنساىم اهلل كنسوا
 كىمىا: }كدمار كفقر كاستعمار ذؿ من أصابهم ما سبب ذلك فكاف ربك رحم ممن قليل إال منكر،
 عن كالنهي بالمعركؼ األمر كاف لقد[. ّّ: النحل{ ]يىٍظًلميوفى  أىنٍػفيسىهيمٍ  كىانيوا كىلىًكنٍ  اللَّوي  ظىلىمىهيمي 

 نظيفة كحياة كبر خير من للمسلمين تحقق فيما السر عليهما كالصبر بهما، كالتواصي المنكر،
 المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كتاب من ىػ.ا الطويل تاريخهم مدل على كاسعة صالحة كدنيا

 (.َِ-ُٕص) كالسن الكتاب ضوء في
 . المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر الثالثة: حكم المسألة

 اإلسبلمية األصوؿ آكد من عظيم أصل اهلل إلى كالدعوة المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر
 كإنما عليها، إال اإلسبلـ بناء يقـو ال التي باألركاف العلماء بعض ألحقو حتى كألزمها، كأكجبها
 المنكر عن كللنهي التوحيد، كأصلو رأسو الذم بالمعركؼ لؤلمر الكتب كأنزلت الرسل أرسلت

 زائدنا قدرنا الجهاد كاف كإف ذلك، ألجل الجهاد كشرع اهلل، لغير كالعمل الشرؾ كأصلو رأسو الذم
 .كالنهي األمر مجرد على
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 اإلسبلـ، قاـ ما فلواله الدين، قياـ يتوقف اهلل إلى كالدعوة المنكر عن كالنهي بالمعركؼ باألمر إذ
 على كصبلحها كاستقامتها اإلسبلمية الدكلة قياـ أيضنا كيتوقف كلمتو، علت كال اهلل، دين ظهر كال

 .بو القياـ على متوقف العباد صبلح أف كما بو، القياـ
 ىو رسولو بو اهلل بعث الذم كاألمر كنهي، أمر ىو الواليات كجميع الدين جماع أف: ذلك كبياف
 النبي اهلل نعت كبهذا المنكر، عن النهي ىو رسولو بو اهلل بعث الذم كالنهي بالمعركؼ، األمر

هىٍوفى  بًاٍلمىٍعريكؼً  يىٍأميريكفى  بػىٍعضو  أىٍكلًيىاءي  بػىٍعضيهيمٍ  كىاٍلميٍؤًمنىاتي  كىاٍلميٍؤًمنيوفى : }تعالى فقاؿ كالمؤمنين  عىنً  كىيػىنػٍ
ةى  كىييًقيميوفى  اٍلميٍنكىرً  - الواليات كجميع ،ُٕ: آية التوبة{  كىرىسيولىوي  اللَّوى  كىييًطيعيوفى  الزَّكىاةى  كىيػيٍؤتيوفى  الصَّبلى
 األمر مقصودىا إنما كغيرىا، الحسبة، ككالية الماؿ، ككالية الحرب، ككالية الحكم، كوالية

 ىو كىذا المنكر، عن كينهى بالمعركؼ ليأمر نيصِّب إنما األمر ككلي المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ
 ذلك تعذر فإف كالعدؿ، الصدؽ بأىل يستعين أف أمر كلي كل على يجب كلهذا الوالية، مقصود
 .فاألمثل باألمثل استعاف

 العباد صبلح إف إذ المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ باألمر يكوف جميعهم العباد صبلح إف بل
 صارت كبو المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ باألمر إال ذلك يتم كال كرسولو، اهلل طاعة في كمعائشهم

رى  كيٍنتيمٍ : }تعالى قاؿ كما للناس أخرجت أمة خير األمة ىذه يػٍ  تىٍأميريكفى  ًللنَّاسً  أيٍخرًجىتٍ  أيمَّةو  خى
هىٍوفى  بًاٍلمىٍعريكؼً   فيو كالمداىنة تركو يرل كال ،َُُ: آية عمراف آؿ{ بًاللَّوً  كىتػيٍؤًمنيوفى  اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىتػىنػٍ

 في شأنو كأخطر أىٍعظىمىوي  كما األصل ىذا أىجىلَّ  فما كاإليماف، العلم من كنصيبو حظو أضاع من إال
 اإلسبلـ؟

 .كأفضلها كأجلها الواجبات، أعظم من المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمرف
 كابن العلم أىل من كاحد غير ذلك على اإلجماع نقل كما كالسنة، الكتاب كجوبو على دؿ كلقد

، كابن كالغزالى، كالجصاص، عطية،  .كغيرىم الجويني المعالي كأبي كالنوكم، حـز
 باستفاضة كرد قد ذلك ألفيت العظيم األمر ىذا طلب في كالسنة الكتاب نصوص تأملت كإذا

 :بعضها لك نوجز أف يمكن التي األساليب في تنوع مع جدا كبيرة
 .بو األمر - ُ
 .للمؤمنين البلزمة الصفات من جعلو - ِ
 .للمنافقين البلزمة الصفات من يضاده ما فعل اعتبار - ّ
 .األمة ىذه في للخيرية سببا جعلو - ْ
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 .كاإلبعاد اللعن لوقوع سبب تركو أف بياف - ٓ
 .للنجاة سبب فعلو أف بياف - ٔ
 .للهبلؾ سبب تركو أف بياف - ٕ
 .للنصر سببا اعتباره - ٖ
 .كالتوبيخ للذـ سببا تركو اعتبار - ٗ

 .بالظلم عنو كقعد تركو من كصف - َُ
 .بالقلب حتى عنو قعد عمن اإليماف نفي - ُُ
 .المؤمنين أعماؿ أفضل من يجعلو كتارة لفاعلو، باإليماف الشهادة - ُِ
 .كاحد سياؽ في معو كيجعلها كالواجبات، الحقوؽ من بعدد يقرنو تارة - ُّ

 عن كاإلثم الحرج سقط البعض بو قاـ إذا كفاية فرض المنكر عن كالنهي بالمعركؼ فاألمر
 ككانت بو علم من كل يأثم المعين المنكر كفي ،جميعا القادركف أثم أحد بو يقم لم كإف ،الباقين

 :ىما أمرين إلى التفطن ىنا بغينكي. سكوتو في عذر لو يكن كلم ينكر فلم إنكاره على القدرة لديو
 .سيأتي كما أبدا أحد عن ينفك ال بالقلب اإلنكار أف: األكؿ
 المنكر كاف إذا كذلك عين فرض إلى يتحوؿ قد المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر أف: الثاني
 فبلف إال -كالنهي األمر أم- بو القياـ من يتمكن ال كفعلو إيجاده المراد المعركؼ أك رفعو المراد
 فإف البيوت، في كقوعو يكثر كىذا. غيره بو يعلم لم إذا يقاؿ كذلك..  عليو يتعين فإنو بعينو،
 من جزء كىو( رعيتو عن مسؤكؿ ككلكم راع كلكم)فػ فيها يدكر ما على يطلعوف ال غالبا الناس

 .عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد حديث من(. ُِٖٗ) كمسلم ،(ََِٓ) البخارم ركاه حديث
: عمراف آؿ( ]الخير إلى يدعوف أمة منكم كلتكن: )تعالى قولو حوؿ طويل خبلؼ دار كقد ىذا

 منهم جماعة فذىب! تبعيضية؟ أك بيانية ىنا( من) ىل منكم قولو ىو الخبلؼ كمحور[ َُْ
 كالمفاىيم اآلثار صفوة صاحب المعاصرين من كرجحو بيانية، أنها إلى كالبغوم كالرازم الزجاج

(ْ /َِٕ.) 
 كاهلل-( أمة منكم كلتكن) كمعنى(: ّْٓ - ِْٓ/ ُ) القرآف معاني تفسيره في الزجاج قاؿ

 لتخص ىهنا تدخل( من) كلكن بالمعركؼ، كتأمركف الخير إلى تدعوف أمة كلكم كلتكونوا -أعلم
 فاجتنبوا اهلل كتاب من ىذا كمثل للمخاطبين، األمر أف مؤكدة كىي األجناس سائر من المخاطبين
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 اجتنبوا: المعنى كلكن األكثاف، بعض باجتناب يأمرىم ليس[ َّ: الحج] األكثاف من الرجس
 :الشاعر قوؿ الشعر من كمثلو. رجس فإنها األكثاف

 الزفر النوفل منو الظبلمة يأبى*  كيسألها يعطيها رغائب أخو
: كالزفر للنوافل اإلعطاء الكثير: كالنوفل الرغائب بإعطاء كصفو قد ألنو. الزفر النوفل ىو: أم

 .األثقاؿ يحمل الذم
 أمة خير كنتم: كعبل جل قولو المنكر عن كالنهي بالمعركؼ باألمر كلهم أمركا أنهم على كالدليل

 .ىػ.ا[ َُُ: عمراف آؿ]
 ثبت إذا) -ىذا كىو- األكؿ القوؿ أصحاب حجة نقلو بعد( ُٕٔ/ ٖ) تفسيره في الرازم كقاؿ
 كأما المنكر، عن ناىين بالمعركؼ آمرين الخير، إلى دعاة أمة كونوا: اآلية ىذه معنى فنقوؿ ىذا

[ َّ: الحج] األكثاف من الرجس فاجتنبوا: تعالى كقولو للتبعيض ال للتبيين ىنا فهي( من) كلمة
 .ىػ. ا.. (  بعضهم ال أكالده جميع بذلك يريد جند أكالده من لفبلف: كيقاؿ
 الذين اهلل كعد: تعالى قولو في كما بيانية( من) كقيل(: ٕٔ/ َِ) تفسيره في السعود أبو كقاؿ
 كونوا) كالمعنى الناقصة كاف من كاألمر اآلية،[ ِٗ: الفتح... ] منهم الصالحات كعملوا آمنوا

 كوف ذلك يقتضي كال[ َُُ: عمراف آؿ... ] أمة خير كنتم: تعالى كقولو... (  تدعوف أمة
 .ىػ. ا العامة بالخطابات ثبوتو مع الكفاية فركض من الجهاد فإف عين، فرض الدعوة
 :يلي فيما القوؿ ىذا أصحاب بو يستدؿ أف يمكن ما تلخيص كيمكننا

 ... . أخرجت أمة خير كنتم: بقولو المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر تعالى اهلل إيجاب - ُ
 أك باليد المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر عليو كجب إال المكلفين من أحد ليس أنو - ِ

 .القلب أك اللساف
 عن كالنهي بالمعركؼ األمر كاف كإف إنو: يقولوف القوؿ ىذا أصحاب أف لو التنبو ينبغي كمما

 انفركا: تعالى قولو كنظيره الباقين، عن سقط البعض بو قاـ متى أنو إال الكل على كاجبا المنكر
 عاـ فاألمر[ ّٗ: التوبة... ] أليما عذابا يعذبكم تنفركا إال: كقولو[ ُْ: التوبة] كثقاال خفافا
 .الباقين عن التكليف كزاؿ الكفاية كقعت طائفة بو قامت إذا ثم الوعيد، ككذا

 إلى كالشوكاني، كالقرطبي، العربي، كابن كثير، كابن جرير، كابن حياف، بن كمقاتل آخركف كذىب
 .تبعيضية أنها
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 أمة منكم كلتكن: قولو في حياف بن مقاتل عن حسن بإسناد( ُُِٓ) برقم حاتم أبي ابن أخرج
 فوؽ فما نفر ثبلثة أك اثنين أك كاحد: يعني قـو منكم ليكن: )يقوؿ[ َُْ: عمراف آؿ... ]
 (.ذلك
 ىو كما األكؿ إلى ميلو مع المعنى ىذا( ّْٓ - ِْٓ/ ُ) القرآف معاني في الزجاج جوز كقد

 إلى الدعاة ذكر منكم كلتكن قولو ألف فرقة منهم أمرت تكوف أف كيجوز: )قاؿ حيث كبلمو ظاىر
 ينوب كالعلم علماء، كلهم الخلق كليس إليو، يدعوف بما علماء يكونوا أف ينبغي كالدعاة اإليماف،

 .ىػ. ا( ُِ( )الجهاد ككذلك بعض، عن الناس بعض فيو
 من حاال كقع بمحذكؼ أك باألمر، متعلقة تبعيضية كمن(: ِٕٔ/ ِ) تفسيره في السعود أبو كقاؿ

 التي الجماعة ىي كاألمة الخير، إلى داعية أمة منكم لتوجد: أم صفتها يدعوف أك أمة كىو الفاعل
: أم خبرىا، كيدعوف. اسمها كأمة الناقصة من أك بها، كيقتدكف يقصدكنها أم الناس، فرؽ يؤمها

 إلى الدعوة إسناد مع الكل إلى الخطاب فتوجيو كاف كأيا. الخير إلى داعين أمة منكم كلتكن
 سقطت البعض أقامها إف بحيث الكل على كاجبة كأنها الكفاية على فرضيتها معنى لتحقيق البعض

 .ىػ. ا جميعا أثموا الكل بها أخل كلو الباقين، عن
 اهلل بأمر للقياـ منتصبة أمة منكم كلتكن: تعالى اهلل يقوؿ(: َّٗ/ ُ) تفسيره في كثير ابن كقاؿ

 من كالمقصود... المفلحوف ىم كأكلئك المنكر عن كالنهي بالمعركؼ كاألمر الخير إلى الدعوة في
 فرد كل على كاجبا ذلك كاف كإف الشأف لهذا منصوبة األمة ىذه من فرقة تكوف أف: اآلية ىذه
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي عن مسلم صحيح في ثبت كما بحسبو، األمة من

 .ىػ. ا الحدم.. ((  منكرا منكم رأل من) كسلم
 كلمة فائدة أف: األكؿ: ىما قولين على اآلية في التبعيض في اختلفوا القوؿ ىذا أصحاب إف ثم
 مثل المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر على كال الدعوة على يقدر ال من القـو في أف ىي من

 .كالعاجزين كالمرضى النساء
 :كجهاف عليو كيدؿ بالعلماء مختص التكليف ىذا أف: الثاني

 كالنهي بالمعركؼ، كاألمر الخير، إلى الدعوة: أشياء بثبلثة األمر على مشتملة اآلية ىذه أف -ُ
 فإف كبالمنكر، كبالمعركؼ بالخير بالعلم مشركطة الخير إلى الدعوة أف كمعلـو المنكر، عن

 متوجو التكليف أف بهذا فثبت المعركؼ، عن كنهى بالمنكر، كأمر الباطل، إلى دعا ربما الجاىل



 - 11 - 

                                                                                                                                                  

 منهم فرقة كل من نفر فلوال: تعالى قولو اآلية ىذه كنظير األمة، بعض أنهم شك كال العلماء، إلى
 [.ُِِ: التوبة... ] الدين في ليتفقهوا طآئفة

 عن سقط البعض بو قاـ متى أنو بمعنى الكفاية، سبيل على كاجب ذلك أف على أجمعنا أنا - ِ
 البعض على إيجابا الحقيقة في فكاف بعضكم، بذلك ليقم: المعنى كاف كذلك كاف كإذا الباقين،

 .أعلم كاهلل الكل على ال
 بيده فليغيره منكرا منكم رأل من: )قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن الحديث في ثبت كقد
 حديث من( َٕ) مسلم ركاه( اإليماف أضعف كذلك فبقلبو يستطع لم فإف فبلسانو يستطع لم فإف
 .سعيد أبي
 إيجاب أمر"  فليغيره" كسلم عليو اهلل صلى قولو: )مسلم صحيح شرح في اهلل رحمو النوكم قاؿ

 كإجماع كالسنة الكتاب المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كجوب على تطابق كقد األمة، بإجماع
 .انتهى.( الدين ىي التي النصيحة من أيضا كىو األمة
 المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر العلماء قاؿ(: " ِٕٓ/ ْ) الفركؽ في اهلل رحمو القرافي كقاؿ

 .انتهى"  عليو كجب بمعركؼ يأمر أف أمكنو فمن إجماعا الفور على كاجب
 إنكار عليو يجب من بياف في(: ِّ/ ِ) مسلم صحيح شرح في اهلل رحمو أيضا النوكم كقاؿ

 سقط الناس بعض بو قاـ إذا كفاية فرض المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر إف ثم: "المنكر
- يتعين قد إنو ثم خوؼ، كال عذر ببل منو تمكن من كل أثم الجميع تركو كإذا الباقين عن الحرج

 من يتمكن ال أك ىو إال بو يعلم ال موضع في كاف إذا كما -بعينو شخص على كاجبا يصير أم
 قاؿ المعركؼ، في تقصير أك المنكر على غبلمو أك كلده أك زكجتو يرل ككمن ىو، إال إزالتو

 يفيد ال لكونو المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر المكلف عن يسقط كال: عنهم اهلل رضي العلماء
 .انتهى"  المؤمنين تنفع الذكرل فإف فعلو عليو يجب بل ظنو في

 على كقدر منكرا رأل من بل يترؾ؛ ثم مرتين أك مرة ينكر بحيث بعدد يتقيد ال إذا المنكر فإنكار
 .ذلك عليو كجب إنكاره،

 فمنهم عليو باإلنكار المنكر عن ينزجر ال أنو يظن من على اإلنكار مسألة في العلماء اختلف لكن
 كبلـ ظاىر كىو الموعوظ، ينتفع أف في كتأميبل اهلل، إلى إعذارا عليو اإلنكار كجوب يرل من

 .عنده يستحب لكنو الوجوب عدـ يرل من كمنهم. السابق النوكم
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 من ىل(: ُِٓ/ ُ) اآلداب منظومة شرح في األلباب غذاء في اهلل رحمو الحنبلي السفاريني قاؿ
 عن ركايتين على ال؟ أك المقصود حصوؿ رجاء المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كجوب شرط
 نهاية في قاؿ. عكسو حنبل كنقل الوجوب، الحارث أبو نقل. - عنو اهلل رضي - أحمد اإلماـ

 حصولو، رجا إذا كعنو غيره، بو يقم كلم المقصود حصوؿ علم إذا اإلنكار يلـز كإنما: المبتدئين
 .فتنة أك أذل كخاؼ زكالو من أيس كإف ينكره كقيل الجوزم، ابن ذكره الذم كىو
 كقيل ال، كقيل أذل، خاؼ كإف زكالو يرجى ال فيما اإلنكار يجوز إنما: المبتدئين نهاية في كقاؿ
 قاؿ لمن خبلفا اإلماـ إلى رفعو في كيخير يجب ال أنو المعتمد في القاضي ذكره كالذم. يجب
 قاؿ. عقيل ابن بو جـز تركو، من أفضل فهو اإلنكار يجب لم كإذا: اآلداب في قاؿ .رفعو يجب

 عند حق كلمة: أحدىما :موضعين في إال كمكركه قبيح ذلك قولهم في ألكثرىم خبلفا القاضي
 .جائر سلطاف
 .انتهى. الكفر كلمة ظهور عند اإليماف إظهار: كالثاني

 اإلماـ عن ركايتين يعلى أبو القاضي حكى: النوكية األربعين شرح في رجب ابن الحافظ كقاؿ
 أكثر قوؿ كىو بوجوبو القوؿ كصحح منو يقبل ال أنو يعلم من على المنكر إنكار كجوب في أحمد

 .انتهى"  معذرة لك يكوف فقاؿ ىذا في السلف لبعض قيل كقد العلماء،
 على أنكركا الذين عن اهلل أخبر كما كىذا معذرة، لك يكوف فقاؿ ىذا في السلف لبعض قيل كقد

 عذابا معذبهم أك مهلكهم اهلل قوما تعظوف لم} لهم قاؿ لمن قالوا أنهم السبت في المعتدين
 ا.ىػ [ُْٔ: األعراؼ{ ]يتقوف كلعلهم ربكم إلى معذرة قالوا شديدا
 كاجب المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر إف": " كالتحصيل البياف" في اهلل رحمو رشد ابن كقاؿ
 :شركط بثبلثة مسلم كل على

 بالمنكر كيأمر المعركؼ عن ينهى أف من يأمن ال إذ. كالمنكر بالمعركؼ عارفا يكوف أف: أحدىا
 .بحكمهما لجهلو
 نهيو فيؤكؿ الخمر شرب عن ينهاه أف مثل منو أكبر منكر إلى المنكر إنكاره يؤدم ال أف: كالثاني

 .ذلك أشبو كما نفس قتل إلى ذلك عن
: فالشرطاف. كنافع مؤثر أمره كأف،  لو مزيل المنكر إنكاره أف ظنو على يغلب أك يعلم أف: كالثالث

 األكؿ الشرط عدـ فإذا الوجوب في مشترط الثالث كالشرط الجواز، في مشترطاف كالثاني األكؿ
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 أف لو جاز كالثاني األكؿ الشرط ككجد الثالث الشرط عدـ كإذا،  ينهى كال يأمر أف يجز لم كالثاني
 .باختصار( َٕ/ ُ) الحاج البن" المدخل" عن نقبل انتهى"  عليو ذلك يجب كلم كينهى يأمر

 فبل مكركىا يخاؼ ال كلكنو إنكاره، يفيد ال أنو علم إذا(: " ِّٖ/ ِ) اإلحياء في الغزالي كقاؿ
"  الدين بأمر الناس كتذكير اإلسبلـ شعائر إلظهار تستحب لكن فائدتها، لعدـ الحسبة عليو تجب
 .انتهى
 بو قاـ إذا،  كفاية فرض المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر: " اهلل رحمو العثيمين العبلمة كقاؿ

 بالمعركؼ يأمركا أف الناس على كجب: يكفي من بو يقم لم كإذا،  الناس عن سقط يكفي من
 كىاركف موسى أرسل اهلل ألف كاللين؛ كالرفق، بالحكمة، يكوف أف البد لكن،  المنكر عن كينهوا

 كاف سواء: العنف أما ،ْْ/طو( يخشى أك يتذكر لعلو لينا قوال لو فقوال: )كقاؿ فرعوف إلى
 .بو اهلل أمر ما خبلؼ كىو،  الحكمة ينافي فهذا: الفعل أسلوب أك القوؿ، بأسلوب

 أنو يعرؼ كل،  مثبل اللحية كحلق،  معركؼ منكر ىذا: يقوؿ شيء اإلنساف يعترض أحيانا كلكن
 لحيتو حالقا إنسانا رأيت كلما جعلت أنني لو: كيقوؿ،  البلد ىذا في المواطنوف خصوصا حراـ،

 نقوؿ ربما: الحاؿ ىذه ففي،  كثيرة مصالح فاتني: الشيء ىذا عن أنهاه كقفت - أكثرىم كما -
 اجتماع لك حصل أنو فرض لو لكن،  كثيرة مصالح نفسو على يفوت ألنو عنو؛ النهي بسقوط

 أمر ىذا: كتقوؿ،  باهلل تخوفو أف يحسن فحينئذ: مقهى في أك مطعم في أك دكاف في الرجل بهذا
،  انتهى"  المناسب األمر كتقوؿ،  كبيرة حقك في صارت الصغيرة على أصررت إذا كأنت محـر

 (.ٓ/ َُُ" )المفتوح الباب لقاءات" من
 المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمرمتى يتعين : (فرع)

 .عينيا كجوبا المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر فيها يجب أحواؿىناؾ 
 نظاـ قاؿ بو، للقياـ الدكلة تعينو من على عين فرض المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر يكوف
 إف(: ّ/ ْ) جرير ابن ىامش على الفرقاف كرغائب القرآف غرائب في كما النيسابورم الدين
 ىػ.ا المحتسب كىو الوالية بحكم عليو تعين رجل لذلك نصب
 الوالية بحكم المحتسب على متعين فرضو إف(: َِْص) السلطانية األحكاـ في الماكردم كقاؿ

 ىػ. ا الكفاية فركض في داخل غيره على كفرضو
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 كال فيو، يقترؼ كالمنكر معالمو تطمس موضع في المعركؼ كاف إذا أيضا عين فرض كيكوف
 بالمعركؼ األمر عليو تعين كاحد رجل إال إزالتو على يقدر ال أك كاحد، رجل إال ذلك يعرؼ

 .المنكر عن كالنهي
 قد إنو ثم كفاية فرض المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر إف(: ِّ/ ِ) المنهاج في النوكم قاؿ

 ىػ. ا ىو إال بو يعلم ال موضع في كاف إذا يتعين
 عين فرض كاف كمناقشة كاحتجاج جداؿ إلى المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر احتاج إذا ككذا
/ ُ) القرآف، أحكاـ في المالكي العربي ابن يقوؿ غيره، يوجد لم إذا لذلك يصلح من على

 عرؼ إذا عين فرض يكوف كقد. . . كفاية فرض المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر(: ُِِ
 ىػ.ا منو ذلك عرؼ أك بالجداؿ كاالستقبلؿ النظر صبلحية نفسو من المرء
 كاف إذا يتعين قد إنو ثم: فقاؿ آخر بأسلوب األمر ىذا( ِّ/ ِ) المنهاج في النوكم اإلماـ كبين

 .المعركؼ في تقصير أك منكر على..  كلده أك زكجتو يرل كمن ىو إال إزالتو من يتمكن ال
 كفاية فرض كىو(: ّٕص) اإلسبلـ في الحسبة كتاب في كما تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 ىػ. ا غيره بو يقم لم الذم القادر على عين فرض كيصير
 من الصحيحة كالسنة الكريم القرآف تضمنو ما ىل(: ِّٗ/ُِكسئل علماء اللجنة الدائمة )

 عينا ذلك كجوب على يدؿ كاإلرشاد بالبياف كاألمر المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر نصوص
 الباقين؟ عن كفى بعضهم بو قاـ إذا كفاية فرض ىذا أك بذلك، إال ذمتو تبرأ ال عالم، كل على

 فقد كالمنزلة، العلم في كتفاكتهم ككثرتهم العلماء قلة باختبلؼ يختلف ذلك في الحكمفأجابوا: 
 كجوبا عليو فيجب كاحد، إال العلماء من بينهم يوجد كال الشرعي الحكم بياف إلى الناس يحتاج
 بينهم يكوف كقد المنكر، عن كينهى بالمعركؼ كيأمر الحيراف، كيرشد السائل، يجيب أف عينيا
 إما كاحد، إال منهم كالنهي األمر أك كاإلرشاد، البياف على يقول ال لكن العلماء، من كثير عدد
 كالنصح بالبياف يقـو أف عينا عليو فيجب بيانو، كحسن لفصاحتو أك مركزه لقوة أك علمو لسعة

 كالبياف، كالنهي األمر على يقول منهم ككل العلماء، من كثير البلد في يكوف كقد كالنهي، كاألمر
 بذلك يقم لم كإف الباقين، عن سقط كجب بما أحدىم قاـ فإف كفائيا، كجوبا البياف عليهم فيجب

 ا.ىػ جميعا أثموا أحد
 يكفي من المنكر عن كالنهي بالمعركؼ باألمر قاـ إذا الباقين، عن الحرج سقوط شىٍرط (:تنبيو)

 .يكفي من بو قاـ قد الواجب ىذا أف لعلمو سكوتو يكوف أف ىو



 - 13 - 

                                                                                                                                                  

 أنو الكفاية، فرض مقتضى أف كاعلم: "(ُٔ- ُٓص) الغافلين تنبيو كتابو في النحاس ابن قاؿ
 في يشترط كلكن الباقين، عن الحرج كسقط تعالى، اهلل من الجزيل األجر حاز البعض بو قاـ إذا

 عنو قاـ من بقياـ لعلمو سكت إنما كالنهي األمر عن الساكت يكوف أف ىنا الحرج سقوط
 أقدـ ألنو الحرج؛ عنو يسقط ال أنو -أعلم كاهلل- فالظاىر بقيامو، يعلم كلم سكت فإف بالغرض،

، ككاف باؽو  النهار منو ظانِّا رمضاف؛ في الفطر على أقدـ لو كما عمدنا، كاجب ترؾ على  أك ليبلن
، ككاف طلع قد الفجر أف ظانِّا جامع  .بذلك يأثم فإنو ليبلن

 مستطاع ألنو كاحد؛ كل على فرض بالقلب كاإلنكار: اهلل رحمو باز ابن العبلمة قاؿ :(ثاني تنبيو)
 لقوؿ كاللساف؛ باليد إنكاره عن العجز عند أىلو كمفارقة ككراىيتو، المنكر، بغض كىو للجميع،

 غيره حديث في يخوضوا حتى عنهم فأعرض آياتنا في يخوضوف الذين رأيت كإذا: )سبحانو اهلل
 سورة في تعالى كقاؿ ،ٖٔ/األنعاـ( الظالمين القـو مع الذكرل بعد تقعد فبل الشيطاف ينسينك كإما

 تقعدكا فبل بها كيستهزأ بها يكفر اهلل آيات سمعتم إذا أف الكتاب في عليكم نزؿ كقد: )النساء
 كالذين: )تعالى كقاؿ ،َُْ/النساء اآلية،( مثلهم إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم

. يحضركنو ال الزكر يشهدكف ال كمعنى ،ِٕ/الفرقاف( كراما مركا باللغو مركا كإذا الزكر يشهدكف ال
  (.ُِّ ،ُِِ/ ّ" ) باز ابن الشيخ فتاكل" 
 .التراخي على أـ الفور على المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر(: ىل فرع)

 تحتمل منكرات ىناؾ لكن الفور على يكوف فيو األصل المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر
 الغضباف ككذلك فاألصغر باألكبر فتبدأ كالكبر الصغر في المتفاكتة المنكرات كصاحب التأجيل

 يحمل من المنكر كقوع كقت المحتسب بحضرة كاف لو ككما، ذلك كنحو ىدكءه بعد عليو يينكر
 تحين حتى اإلنكار يؤخر أف فللمحتسب فهمو لسوء فيتضرر محملو غير على المحتسب كبلـ

 من يكوف قد المنكر إنكار تأخير: اهلل رحمو عثيمينال العبلمة يقوؿ ذلك كفي المناسبة الفرصة
 أف يناسب ال للمنكر الفاعل الرجل ىذا يكوف فقد اهلل، إلى الدعوة في الحكمة استعماؿ باب
 في الحق إلى كدعوتو عليو اإلنكار بحق لنفسي سأحتفظ لكن بالذات، الوقت ىذا في عليو ننكر
 بدأ -جميعا نعلم كما- الدين ىذا فإف صحيح، طريق الحقيقة في كىذا أنسب، يكوف كقت

 أجل من حرامنا النهاية في كانت أمور من يفعلونو كانوا ما على الناس فأقر فشيئنا، شيئنا بالتدرج
 أكبر إثمها كأف للناس، كمنافع كبيرنا إثمنا فيها أف لعباده تعالى اهلل بين مثبلن  الخمر فهذه المصلحة،

 المصلحة من إنساف رأل فإذا بتاتا، تحرمها فيها آية آخر نزلت حتى عليها الناس كبقي نفعها، من
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 (كاره لو أنو قلبو من اهلل يعلم أف تغييرا لو يستطع فلم منكرا رأل من باب)
 كقاؿ، اهلل، عبد أبا سمعت: قاؿ حدثهم الفضل، أف الحسين، بن محمد أخبرني-ُِ

 ما أحسن ما: قاؿ ذلك؟ عن أنهاه أف لي ترل كيعتدم، يشرب جار لي: رجل لو
 بقلبك، أنكر»: قاؿ نعم،: قاؿ تخافو؟: قاؿ أفعل؟ لم فإف: الرجل لو قاؿ تفعل،
 .ُ(مسعود بن اهلل عبد عن ذلك ركم.  «منك ذلك اهلل كليعلم

، بكر أبا أف المركذم، بكر أبو أخبرني -ُّ  رجل: اهلل عبد ألبي قيل): قاؿ األثـر
 يخاؼ من منهم إف: قاؿ ثم. فأرجو بقلبو غير إذا: قاؿ تغييره؟ عليو أيجب منكرا رأل
 .ِ( بقلبو يغير فإذف منو

 علي أبي مسائل من كتبت: قاؿ المقدس ببيت محمد، بن الحسين كأخبرني -ُْ
 عليو أيجب منكرا رأم رجل): لو قيل اهلل عبد أبا أف مزاحم ابن مسائل من الدينورم

 .ّ(فأرجو بقلبو غير إذا: قاؿ تغييره؟
 عبد أبا سأؿ أنو حدثهم، إبراىيم بن إسحاؽ أف ىاركف، أبي بن محمد كأخبرنا -ُٓ
 فبل الوقت ذلك في أغيره أف فيو علي يجب سوء بكبلـ تكلم رجل قلت): قاؿ اهلل

 أنك قلبك من اهلل علم إذا: قاؿ عليو؟ يعينونني أعواف لي كليس تغييره، على أقدر
 .ْ(شيء عليك يكوف ال أف فأرجو لذلك منكر

                                                                                                                                                  

 في أك آخر، كقت في دعوتو كيؤخر المكاف، ىذا في أك الوقت، ىذا في الرجل ىذا يدعو ال أف
 . بو بأس ال فهذا أنفع، أك أصلح ذلك أف يرل ألنو آخر، مكاف

 
 أعرفو.   لم الحسين بن محمدفي أسناده  ُ
 إسناده صحيح.    ِ
 أعرفو. لم الحسين بن محمدشيخ المصنف:  ّ
ىو محمد بن موسى بن يونس قاؿ الخطيب في تاريخ  ىاركف إبي بن محمدشيخ المصنف:  ْ

 بن محمد: قىاؿى . الخبلؿ بكر أبو حٌدثنا قىاؿى  جعفر بن العزيز عبد عن حيدٍِّثتي  (:ُِْ/ّبغداد )
ا.ىػ  الحداد إدريس قرابة كىو العلم، كثير القدر، جليل! رجل من لك يا رجل، الوراؽ ىاركف أبي
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 أحمد، على سلمت: قاؿ األنبارم، مثنى ثنا ىاركف، أبي بن محمد أخبرني -ُٔ
 رأل إف تقوؿ ما: كفيها جوابها، لي كاكتب فيها، انظر: كقلت قرطاسا، عنده ككضعت

 ذىابو إليك أحب فأيهما مكشوفة، المسلمين أسواؽ من سوؽ في تباع الطنبور الرجل
 أك فيها، السلطاف فينادم بأمره السلطاف يعني من معو يكوف أك فيها، السلطاف إلى
 السلطاف إلى الذىاب عن جلوسو أك التغيير، بعض فيها منو يكوف أك بكسرىا، يأمر
 أنكر خاؼ فإف يخف، لم إذا ذلك يغير): فكتب بقلبو؟ كينكر بلسانو يأمر كىو

 .ُ(إنكاره على يسلم أف كأرجو بقلبو،
 الحذاء، جعفر أبو حدثنا داكد، بن إسحاؽ حدثنا جعفر، بن محمد كأخبرنا -ُٕ
 .ِ(سوطو كال سيفو يخاؼ ال من بها مركا: كالنهي األمر في ككيع قاؿ: قاؿ
 ألبي قلت: قاؿ النسائي، بن محمد بن جعفر حدثنا الوليد، بن منصور أخبرني -ُٖ
 أظنو الزماف ىذا في محمد، أبا يا: " قاؿ اإلنساف؟ على كالنهي األمر يجب: اهلل عبد

 فليغيره منكرا منكم رأل من»: لو قلت تسهيبل، سعيد أبي حديث في أف مع شديدا،
: قاؿ علي، أشدىا ىذا: قلت «اإليماف أضعف كذلك بقلبو»: قاؿ نعم،: قاؿ ، «بيده
 األمر من أمرتكم ما»: كسلم عليو اهلل صلى كقاؿ بيده، فليغيره منكرا منكم رأل من

 .ّ( فسكت ، «استطعتم ما منو فأتوا

                                                                                                                                                  

 (:ِٖٓ/ٔكلكن إسناده إلى الخبلؿ منقطع كما ىو بين، كقاؿ عنو الذىبي في تاريخ اإلسبلـ )
 .العلم كاسع فاضل صالح

 ترجمتو في التعليق السابق.شيخ المصنف تقدمت  ُ
(، ََٓ/ِ، كىو ثقة كما في تاريخ بغداد )الراشدم شيخ المصنف: محمد بن جعفر ىو ِ

 كإسحاؽ بن داكد لم أميزه.  
 من) حديث، ك ترجمولو  أجد لم النيسابورمشيخ المصنف كىو  الوليد بن منصور إسناده في ّ

 (. ٖٕ( أخرجو مسلم )بيده فليغيره منكرا منكم رأل
(، كمسلم ِٖٖٕ( أخرجو البخارم )استطعتم ما منو فأتوا األمر من أمرتكم ماكحديث )

(ُّّٕ.) 
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 اهلل عبد أبا سألت: قاؿ حدثهم إسحاؽ، أف ىاركف، أبي بن محمد كأخبرني -ُٗ
 غيرت إذا نهي زماف ىذا ليس: " قاؿ كالنهي؟ األمر الرجل على يجب متى): قلت
 ال: لي كقاؿ. . . اإليماف أضعف كذلك فبقلبك، تستطع لم فإف بلسانك،غير 

 .ُ(مسلوؿ سيفو فإف للسلطاف، تتعرض
 ىاركف، بن يزيد حدثنا حنبل، بن أحمد حدثنا: قاؿ المركذم، بكر أبو أخبرنا -َِ
 فمن البحر انبثق إذا): قاؿ فتأمره؟ السلطاف تأتي أال: الثورم لسفياف قيل: قاؿ

 .ِ(يسكره؟
 يؤذيهم لهم جارا حنبل بن أحمد إلى شكا أنو) المركذم، بكر أبو أخبرنا -ُِ

 كأم: قاؿ يضحك، كأنو مرارا إليو تقدمت: قلت كبينو، بينك مره: فقاؿ بالمنكر،
: اهلل عبد ألبي فقلت كدعو، بقلبك، أنكر نفسو، على يضحك ىو إنما عليك، شيء
 ترؾ، كإال قبل فإف كثبلثة، كمرتين مرة يغيره: قاؿ المنكر؟ منو يسمع جار لو كاف فمن
 .ّ(كدعو بقلبك أنكر تصنع، أف تقدر شيء كأم»: قاؿ سمعو؟ كاف فإف: قلت
 عبد بن صالح بن صالح اجتمع): قاؿ شعيب، بن علي حدثنا بكر، أبو أخبرنا -ِِ

 صالح، يا: بشر قاؿ بو ابتدأ ما أكؿ فكاف: قاؿ الحافي الحارث بن كبشر الكريم،
 عن كتنهى بالمعركؼ تأمر بشر، يا: فقاؿ صالح، فسكت: قاؿ تتكلم، أف قلبك قوم

                                                           

ىو محمد بن موسى بن يونس قاؿ الخطيب في تاريخ  ىاركف إبي بن محمدشيخ المصنف:  ُ
 بن محمد: قىاؿى . الخبلؿ بكر أبو حٌدثنا قىاؿى  جعفر بن العزيز عبد عن حيدٍِّثتي  (:ُِْ/ّبغداد )

ا.ىػ  الحداد إدريس قرابة كىو العلم، كثير القدر، جليل! رجل من لك يا رجل، الوراؽ ىاركف أبي
 (:ِٖٓ/ٔكلكن إسناده إلى الخبلؿ منقطع كما ىو بين، كقاؿ عنو الذىبي في تاريخ اإلسبلـ )

 (.ُٔٓٗ. كانظر مسائل اإلماـ أحمد ركاية إسحاؽ بن ىانئ )رقم العلم كاسع فاضل صالح

 صحيح.إسناده  ِ
 إسناده صحيح.   ّ
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 لىمٍ  ًلمى  تقوؿ أنك علمت لو: بشر قاؿ كلم؟: صالح لو فقاؿ ال،: قاؿ المنكر؟
 .ُ(أجبك

 كنا): قاؿ محمد، بن بكر حدثنا،  الحميد عبد بن محمد بن اهلل عبد أخبرني -ِّ
 كثر إذا نعم،: قاؿ الصالحوف؟ كفينا أنهلك اهلل، عبد أبا يا: فقيل الحريق، أمر في

 .ِ(الخبث
 غالب بن محمد حدثني: قاؿ األنطاكي، مسعود بن محمد بن أحمد أخبرنا -ِْ

 اهلل عبيد بن عمرك كتب: قاؿ صالح، بن الحسن عن الجواب، أبي عن األنطاكي،
 المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر، عن تخلفو في يعذلو شبرمة بن اهلل عبد إلى

 »: شبرمة بن اهلل عبد إليو فكتب
 أنصار هلل بو عاملوفكال * نافلة، بالمعركؼ عمرك يا األمر

 أشرار ذاؾ في لهم كالبلئموف * عذر لهم ضعفا لو كالتاركوف
 .ّ(إضرار القتل إف األئمة، على * تشهره بالسيف ال عمرك يا األمر

                                                           

 إسناده صحيح إلى علي بن شعيب.    ُ

 الخطيب كثٌقو، القطاف ىو الحميد عبد بن ميحىمَّد بن اللَّو عبدإسناده صحيح، شيخ المصنف  ِ
(، كبكر بن محمد قاؿ عنو ابن ابي يعلى في طبقات الحنابلة ُّٓ/ُُفي تاريخ بغداد )

 كثيرة مسائل كعنده كيكرمو يقدمو اهلل عبد أىبيو كاف: فقاؿ الخبلؿ بكر أبو ذكره (:ُُٗ/ُ)
 .اللَّو عبد أبي من سمعها

(، كمسلم ّّْٔ( أخرجو البخارم )الخبث كثر إذا نعم،: قاؿ الصالحوف؟ كفينا أنهلككحديث )
 ( من حديث زينب بنت جحش رضي اهلل عنها.  َِٖٖ)

غية الطلب في تاريخ حلب البن شيخ المصنف لم يوثقو معتبر، كلم أجد لو ترجمو إال في ب ّ
 غالب أبي عن حٌدث :األنطاكي مسعود بن محمد بن أحمد ( حيث قاؿ:َُِّ/ّالعديم )

 غالب بن محمد، ككذا شيخو الخبٌلؿ ىركف بن محمد بن أحمد بكر أبو عنو ركل األنطاكي،
 ( لم يوثقو معتبر.ُِْ/ٔاألنطاكي المترجم في تاريخ بغداد )

 مسائل في الباب:
 األكلى: حد اإلكراه المسقط لؤلمر كالنهي.  المسألة
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 يؤمر شخص من كما الغيبة، أك اللساف، طوؿ أك كالضرب، األذل يكره اإلنساف أف المعلـو من
 حد معرفة من البد كاف لذلك األذل، من نوع غالبا منو كيتوقع إال المنكر عن كينهى بالمعركؼ

 .المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كجوب بسببو يسقط الذم المكركه
 أحب كمن لنفسو اإلنساف يطلبها أمور أربعة إلى ترجع الدار ىذه في الناس مطالب أف فاعلم

 :كىي كنحوىم كالقرابة
 .العلم كىو النفس في مطلوب: األكؿ
 .الصحة كىو البدف في مطلوب: الثاني

 .الثركة كىو الماؿ في مطلوب: الثالث
 .الجاه كىو الناس قلوب في مطلوب: الرابع

 :أمراف األربعة األمور ىذه في كالمكركه
 .منها الموجود زكاؿ: األكؿ
 .المرتقب امتناع: الثاني
 على لك نمثل األمر صورة لك تجلى كلكي الضرر، بفواتو يحصل األمرين ىذين من كاحد ككل

 كاف ما ال منها، كموجود حاصل ىو ما باعتبار للزكاؿ األربعة المطالب تلك من كاحد كل تعرض
 .مرتقبا

 ىو كما غيره على كشرفو العلم مزايا من كىذا صاحبو، قلب من رفعو ألحد يمكن فبل: العلم فأما
 .الوجو ىذا من المحذكر فانتفى معلـو
 يقصد كقد ريب، كال الوجوب يسقط فهذا بالقتل كذلك الكامل بالعطب يقصد فقد: البدف كأما

 :كىما قسمين على كىذا ذلك، كنحو األعضاء من شيء قطع أك كالضرب دكنو بأذل
 كال مؤثرة غير فهي. كنحوىا الخفيفة كالضربة معتبر غير فيو األذل كاف ما: األكؿ القسم - ُ

 .الوجوب إسقاط في معتبرة
 جرل كما األعضاء من شيء كقطع المؤثر، كالضرب معتبرا فيو األذل كاف ما: الثاني القسم - ِ

 .الوجوب يسقط ىذا فإف ذلك مجرل
 :كىما أيضا قسمين على فهذا الماؿ كأما

 ممتلكات من درىم أك بر، من حبيبات كنقص منظور كال مؤثر غير زكالو كاف ما: األكؿ
 .الناس باختبلؼ يختلف ذلك أف شك فبل كإال التغليب، سبيل على كىذا المحتسب
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 مسقط كىذا منو، معتبرة قيمة لو جزء أك الماؿ، كإتبلؼ صاحبو، على مؤثرا زكالو كاف ما: الثاني
 .للوجوب

 :كىما أيضا قسمين على فهو الجاه كأما
 أك الخلق، من أحد أماـ لمز أك فيو، تقاؿ غيبة بنحو كاف ما كىو معتبر، غير كاف ما: األكؿ

 كيختلف يتفاكت ىذا كاف كإف - مثبل الرأس حاسر داره من يخرج كأف ذلك نحو أك تجهيل
 كنحو ركوبها اعتاد التي الفاخرة المراكب ركوب من يمنع كأف أك - كتفاكتها األعراؼ باختبلؼ

 .المحض بالجاه عنو يعبر الذم ىو كىذا. معتبر غير كلو فهذا ذلك
 ىذا فإف ذا، نحو أك السوؽ في حمار على بو كيطاؼ كجهو يسود كأف معتبرا، كاف ما: الثاني
 .للوجوب مسقطا كلها كليس المركءة بخواـر عنو يعبر ما كىو عنو الوجوب يسقط

 :يلي فكما منها منتظر ىو ما امتناع يخاؼ لما التمثيل كأما
 التعلم كبين بينو لحاؿ عليو أنكر لو من أك معلمو على اإلنكار يخشى كأف: العلم جانب ففي

 .أحواؿ ثبلثة لو إف ىذا في فيقاؿ
 تعليمو من امتنع فإف يأمره أك عليو فينكر كالنهي األمر عنو يسقط ال فهذا غيره يجد أف: األكلى
 .غيره من كتعلم ذىب
 يسقط ال أيضا ىذا فإف حقو في فرضا ليس منو يتلقاه الذم العلم لكن غيره يجد ال أف: الثاني

  .عنو الوجوب
 كنحو كالصبلة الوضوء كتعلم حقو، في فرض منو يتعلمو الذم كالعلم غيره يجد ال أف: الثالثة
 .أعلم كاهلل متجو عنو اإلنكار بسقوط القوؿ فإف ذلك،

 يتأخر أف خاؼ أك اعتل إذا يداكيو ال أف من خوفا الطبيب على اإلنكار يترؾ فكأف: البدف في كأما
 .المرتقبة صحتو بسببو فتمتنع عنو
 أف من خوفا مالو من يواسيو من كعلى كأصحابو، السلطاف على الحسبة فكتركو: الماؿ في كأما

 .مواساتو كيترؾ المستقبل في إدراره يقطع
 يحصل ال أف فيخشى المستقبل في جاىا أك نصرة منو يتوقع من على الحسبة فكتركو: الجاه كأما

 كاللذين ىذا فإف. كالية منو يتوقع الذم السلطاف عند حالو يقبح أف يخاؼ كأف أك الجاه ذلك لو
 .امتنعت زيادات ىذه ألف الحسبة كجوب من شيئا يسقطاف ال قبلو
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 على يزيد محذكر فواتو في كيكوف الحاجة إليو تدعو ما ىو ذلك من يستثنى أف يمكن كالذم
 من منتظرة كالصحة ناجز لمرض الطبيب إلى محتاجا كاف إذا كما. المنكر على السكوت محذكر
 فإذا الهبلؾ إلى يفضي كقد المرض كطوؿ بو الضنا شدة عنو تأخره في أف كيعلم الطبيب معالجة
 .الحسبة ترؾ في لو يرخص أف يبعد لم الحد ىذا إلى انتهى

 !منصبو؟ على خوفا بلسانو أك بيده اإلنكار عن يسكت أف لئلنساف ىل: الثانية مسألةال
 إما لدعوتهم كال للمسلمين نفعا يقدـ ال فيو بقاؤه كاف إف المنصب ىذا صاحب أف: الجواب
 بالمعركؼ األمر عن يسكت أف لو يجوز ال ىذا فإف ذلك، غير أك صاحبو لحاؿ كإما لطبيعتو
 .المنصب ىذا بقاء أجل من المنكر عن كالنهي

 منبره في كالخطيب تعالى اهلل إلى للدعوة كخدمات لؤلمة مصالح منو ينتج فيو بقاؤه كاف إف أما
 إنكاره أف ظنو على غلب إذا األمور بعض عن يسكت أف لو يسوغ فقد ذلك نحو أك المعلم أك
 .المنصب ىذا عن إبعاده في سببا يكوف لها
 كاهلل كجهو يظهر ال فهذا بالكلية المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر ترؾ إلى يؤدم كاف إف أما

 .أعلم
 مداخل من الحذر ينبغي لكن المستعاف، كاهلل حكم حالة كلكل بقدرىا تقدر األمور فإف كبالجملة

 كإنما كمصلحتها الدعوة لخدمة مهم منصبو أف لنفسو المرء يصور فقد الباب، ىذا في الهول
 .ىواه ذلك في يحركو الذم

 صابركف عشركف منكم يكن إف القتاؿ على المؤمنين حرض النبي أيها يا: )تعالى قاؿ(: فائدة)
 يكن فإف ضعفا فيكم أف كعلم عنكم اهلل خفف اآلف: قولو نزؿ ثم[ ٓٔ: األنفاؿ( ]مئتين يغلبوا
 ،(مائتين من مائة يفر ال أف فكتب: )عباس ابن قاؿ[ ٔٔ: األنفاؿ( ]مئتين يغلبوا صابرة مئة منكم

 البخارم ركاه( ىذا مثل المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كأرل: )شبرمة ابن كقاؿ: سفياف قاؿ
 .ىػ.ا( ِْٓٔ)

 تجويز ذلك في يكفي أك الظن، غلبة المكركه لحوؽ من الخوؼ في يشترط ىل: الثالثة المسألة
 :ذلك ضابط كما الوقوع؟

 يكن لم إف إصابتو تتوقع الذم فالمكركه: قيل فإف(: ُّٕ - ُّٔ/ ِ) اإلحياء في الغزالي قاؿ
 بمكركه، يصاب ال أنو ظنو غالب كاف أك فيو، مشكوكا كاف كلكن الظن بغالب معلوما كال متيقنا
 اليقين عند إال يجب ال حتى الوجوب يسقط ىل االحتماؿ فهذا بمكركه، يصاب أف احتمل كلكن
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 إف: قلنا !بمكركه؟ يصاب أنو ظنو على غلب إذا إال حاؿ، كل في يجب أـ مكركه، يصيبو ال بأنو
 كمجرد كجب، يصاب ال أنو الظن على غلب كإف يجب، لم بمكركه يصاب أنو الظن على غلب

 فهذا رجحاف غير من فيو شك كإف. حسبة كل في ممكن ذلك فإف الوجوب يسقط ال التجويز
 كالمكركه بمكركه، يسقط كإنما العمومات، بحكم الوجوب األصل: يقاؿ أف فيحتمل النظر، محل

 عليو يجب إنما إنو: يقاؿ أف كيحتمل. األظهر ىو كىذا. متوقعا يكوف حتى يعلم أك يظن الذم ىو
 العمومات قضية إلى نظرا أصح، كاألكؿ. عليو ضرر ال أنو ظن أك عليو، فيو ضرر ال أنو علم إذا

 الضعيف فالجباف كالجراءة بالجبن يختلف للمكركه فالتوقع: قيل فإف. بالمعركؼ لؤلمر الموجبة
 بو المكركه كقوع يبعد الشجاع كالمتهور. منو كيرتاع يشاىده كأنو حتى قريبا البعيد يرل القلب
! التعويل؟ ماذا فعلى كقوعو، بعد إال بو يصدؽ ال إنو حتى األمل حسن من عليو جبل ما بحكم

 .ىػ. ا..  العقل كسبلمة الطبع اعتداؿ على التعويل: قلنا
 في معو كمن نفسو يوقع فالمتهور ذكرىما الذين الصنفين ىذين أحد من الدعوات تؤتى كإنما

 كنسف لضربهم المتربص لعدكىم مصراعيو على الباب كتفتح دعوتهم كعلى عليهم تجهز مهالك
 يركض بأف إال معو حيلة كال يصلح، مما أكثر الغالب في يفسد النوع كىذا..  الدعوة في جهودىم

 .المشورة يقبل أف كعليو منو، كأعلم أعقل ىو من يستشير أف لو ينبغي كما تكلفا، كلو نفسو
 اإلقداـ على نفسو يعود أف فعليو يطارده عدكا كيتوىمو..  ظلو يخاؼ كالذم القلب ضعيف أما

 على خطرا يقل ال الخلق من النوع كىذا..  عنو يزكؿ أف الخوؼ ىذا لعل خوفو حاؿ في حتى
 جهاد من كم الضعيف فهذا. أبدا رجلين على ىذاف يولى أف ينبغي فبل كلذا األكؿ، من الدعوات

 ىذا مجالسة فإف كبالجملة ألكىامو، نتيجة جمدت علم حلقة أك بر عمل من ككم بسببو، عطل
 كمثل النسمات من كالخوؼ كالوىم الوىن كتجلب النفس قول تفسد -األخير أعني- الصنف

 اجتنابهما، فعليو السبلمة أراد فمن أمة يوجو أف كال دعوة يحمل أف يصلح ال قبلو كالذم ىذا
 من أىوف المجاذيم مجالسة إف بل( األسد من فرارؾ المجذـك من فر( )َٕٕٓ) البخارم كعند

 بإذف- اإلنساف بو أصيب إذا الجذاـ ألف سبق، كما متعديا كىنو كاف إف الوىن صاحب مجالسة
 .قواىا كتعطلت أطرافو تآكلت -اهلل
 ال صاحبها يصير حتى كتبلشيها القلب قول لتآكل سبب مجالستو فإف الموىن الواىن ىذا أما

 .ساكن تحريك على يقدر
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 كتجربتو عقلو أك علمو لقلة لكنو الثاني، من صدقا أكثر -المتهور أعني- األكؿ يكوف ما كغالبا
 .فيو الوقوع عن غنى في ىو فيما نفسو فيوقع يتسرع

 في يوقعو قد كىذا منصبو، أك نفسو على خوفو ىو إنما ضعفو سبب يكوف ما فغالبا الثاني أما
 .المستعاف كاهلل. كثيرا المداىنة

 المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر إسقاط في تكفي ال الناس ىيبة مجرد أف على يدؿ كمما
 فكاف خطيبا قاـ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف -عنو اهلل رضي- الخدرم سعيد أبي حديث

 قد: كقاؿ سعيد أبو فبكى: قاؿ. علمو إذا بحق يقوؿ أف الناس ىيبة رجبل يمنعن ال أال: )قاؿ فيما
 األمالي في حجر ابن الحافظ صححو كالحديث كغيره،( ْٖ/ ّ) أحمد أخرجو( فهبنا رأينا كاهلل

 في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ُٖٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو ،(ُْٔ) المطلقة
 .صحيح حديث(: ُّٖ/ ُٖ) المسند تحقيق

 الرحمن عبد أبا سمعت(: ّٓٔ/ ِ) الفضبلء نزىة في كما عمر بن إسماعيل المنذر أبو قاؿ
 فتجاكزه، يسخطو ما ترل بأف اهلل، عن إعراضك نفسك عن غفلتك من إف: يقوؿ الزاىد العمرم

 منو نزعت المخلوقين خوؼ بالمعركؼ األمر ترؾ من. المخلوؽ من خوفا تنهى كال تأمر كال
 .ىػ.ا بو الستخف كلده أمر فلو الهيبة،

 عن المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كجوب يسقط بها األمور بعض ىناؾ أف كالحاصل
 كيمنع حقو في ينتفي أف ذلك معنى فليس الوجوب عنو سقط إذا لكن كاللساف، باليد المكلف

 بالمعركؼ األمر. األحياف بعض في مكركىا أك محرما يكوف أنو كما مستحبا يكوف قد بل منو
  (.ٔٗص) السبت عثماف بن لخالد المنكر عن كالنهي

 .كفوائده كحقيقتو أىميتو بالقلب التغيير :الرابعة المسألة
 من فبلبد األحواؿ، من حاؿ بأم الشريعة تقره ال المنكر: بالقلب التغيير أىمية: األكؿ المطلب

 كغير كالعقلية الجسمية قدراتهم في يختلفوف الناس كاف كلما مراتب، على تغييره كلكن تغييره
 من أحد يعذر ال كلكن الشخص، قدرة حسب على المنكر إنكار رتب الحكيم الشارع فإف ذلك،

 فبلسانو، يستطع لم فإف بيده، يغيره أف عليو فيجب أمر، من يكن مهما اإلنكار بترؾ المكلفين
 يقدر ال الذم ىو كمن ذلك يستطيع إنساف كل ألف األحواؿ؛ أقل كىذا فبقلبو يستطع لم فإف
 .بالقلب اإلنكار قضية من أشد أمره فهذا كانتكس قلبو مرض قد رجل إال بالقلب اإلنكار على
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: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن بسنده( ْٗ) مسلم اإلماـ ركاه ما الحكم ىذا في كاألصل
 أضعف كذلك فبقلبو، يستطع لم فإف فبلسانو، يستطع لم فإف بيده، فليغيره منكرا منكم رأل من)

 ما: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف -عنو اهلل رضي- مسعود بن اهلل عبد كعن ،(اإليماف
 كيقتدكف بسنتو يأخذكف كأصحاب حواريوف أمتو من لو كاف إال قبلي أمة في اهلل بعثو نبي من

 جاىدىم فمن. يؤمركف ال ما كيفعلوف يفعلوف ال ما يقولوف خلوؼ بعدىم من تخلف إنها ثم. بأمره
 ذلك كراء كليس مؤمن، فهو بقلبو جاىدىم كمن مؤمن، فهو بلسانو جاىدىم كمن مؤمن، فهو بيده
 (.َٓ) مسلم ركاه( خردؿ حبة اإليماف من

 قالت المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كفي الجهاد في يوما الرازم معاذ بن يحيى تكلم كعندما
 عنكن يوضع فلم كاللساف اليد سبلح عنكن كضع أنو ىبي: فقاؿ عنا كضع كاجب ىذا: امرأة لو

 المرأة عن يسقط ال اللساف سبلح( فائدة) ىػ.ا خيرا اهلل جزاؾ صدقت لو فقالت القلب سبلح
 عليهن اإلنكار فعليها النساء كأما الرجاؿ أقاربها من عليو اإلنكار تستطيع من على تنكر أف فعليها
 :شواىد كلهذا عامة، بصفة

 من خميصة عليها كالمركة الصفا بين امرأة رأت أنها -عنها اهلل رضي- المؤمنين أـ عائشة عن كرد
 اهلل رسوؿ فإف ثوبك من ىذا انزعي: )عائشة فقالت -متصالبة خطوط عليو ثوب أم- صلب
 إسناده كحسن كغيره( َُْ/ٔ) أحمد أخرجو( قضبو ثوب في رآه إذا كسلم عليو اهلل صلى

 (.ُّ/ّْ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط
 الرحمن عبد أخاىا رأت عنها اهلل رضي عائشة أف كرد فقد: الرجاؿ على لئلنكار بالنسبة كأما

 الوضوء أسبغ الرحمن عبد يا: فقالت. كقاص أبي بن سعد على الصبلة ليدرؾ الوضوء في يسرع
 أحمد أخرجو( النار من لؤلعقاب كيل: )يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت فإني

 (.ُْٗ/َْ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كصححو كغيره( َْ/ٔ)
 بخبلؼ الحاالت بعض في النساء كعلى الغالب ىو الرجاؿ على بقلبها المرأة إنكار أف شك كال

 كاللساف باليد اإلنكار على مقدرتو عدـ كىي معينة، بظركؼ مقيد قلبو في إنكاره فإف الرجل
 باليد اإلنكار عن عجزه عند بقلبو اإلنكار بترؾ بحاؿ يعذر ال أنو يعلم أف المسلم على فيجب

 إلى كيحتاج مريض قلبو أف يعلم أف فعليو للمنكر رؤيتو عند يتحرؾ ال قلبو كاف كإذا كاللساف،
 يعطيو كتعالى سبحانو اهلل فإف زكالو كتمني للمنكر بغضو في بقلبو نيتو صدؽ علم إذا كأما عبلج،

 .ذلك بتركو يأثم ال فإنو األحواؿ أسوأ كعلى عليو القادر أجر مثل



 - 24 - 

                                                                                                                                                  

 عليو بأس فبل للمنكر كارىا داـ ما أنو فيظن البعض يغلط: بالقلب اإلنكار حقيقة: الثاني المطلب
 كىذا الشرع في منكر فيو مكاف في البقاء أك المنكر مواقعتو حاؿ معو كالجلوس فاعلو بمخالطة
 سمعتم إذا أف الكتاب في عليكم نزؿ كقد: )تعالى قاؿ. كالسنة القرآف عليو دؿ لما مخالف

( مثلهم إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدكا فبل بها كيستهزأ بها يكفر اهلل آيات
 يقدر ال داـ فما المنكر لهذا مواقعتهم حاؿ مجالستهم عن صريح نهي كىذا[ َُْ: النساء]

 .الصحيح ىو ىذا للمنكر مفارقتو من إذا بد فبل اللساف أك باليد اإلنكار على
 المنكر إنكار كجوب على داللة اآلية ىذه كفي( : َْٕ/ِ) القرآف أحكاـ في الجصاص قاؿ
 عنو كالقياـ فاعلو مجالسة كترؾ ، إزالتو يمكنو لم إذا الكراىة إظهار إنكاره من كأف فاعلو، على
 ىػ.ا غيرىا حاؿ إلى كيصير ينتهي حتى
 أصحاب اجتناب كجوب على بهذا فدؿ: اآلية ىذه عند( ُْٖ/ ٓ) تفسيره في القرطبي كقاؿ

 اهلل قاؿ كفر، بالكفر كالرضا فعلهم رضي فقد يجتنبهم لم من ألف منكر، منهم ظهر إذا المعاصي
 في معهم يكوف عليهم ينكر كلم معصية مجلس في جلس من فكل مثلهم إذا إنكم: كجل عز

 النكير على يقدر لم فإف بها، كعملوا بالمعصية تكلموا إذا عليهم ينكر أف كينبغي سواء، الوزر
 المعاصي أىل تجنب ثبت كإذا..  اآلية ىذه أىل من يكوف ال حتى عنهم يقـو أف فينبغي عليهم

 .ىػ.ا أكلى كاألىواء البدع أىل فتجنب
: اآلية ىذه عند (ْٗ - ّٗ/ ِ) تفسيره في السعدم ناصر بن الرحمن عبد الشيخ العبلمة كقاؿ

 كنواىيو، اهلل بأكامر فيها يستهاف التي كالفسوؽ المعاصي مجالس حضور فيو يدخل ككذلك
 حديث في يخوضوا حتى معهم القعود عن النهي ىذا كمنتهى لعباده حدىا التي حدكده كتقتحم

 .بها االستهزاء كال اهلل بآيات الكفر غير: أم غيره
 كاستهزائهم، بكفرىم رضيتم ألنكم مثلهم المذكور الحاؿ في معهم قعدتم إف أم إذا إنكم

 عليو يتعين فإنو بو اهلل يعصى مجلسا حضر من أف كالحاصل لها، كالفاعل بالمعصية كالراضي
 .ىػ.ا عدمها مع القياـ أك القدرة، مع عليهم اإلنكار

: قاؿ ثم ،(الدعوة في منكرا رأل إذا يرجع ىل: باب( )ُُٖٓ) رقم حديث قبل البخارم كقاؿ
 .فرجع البيت في صورة مسعود ابن كرأل
. النساء عليو غلبنا: عمر ابن فقاؿ. الجدار على سترا البيت في فرأل أيوب أبا عمر ابن كدعا
 ساؽ ثم فرجع،. طعاما لكم أطعم ال كاهلل عليك، أخشى أكن فلم عليو أخشى كنت من: فقاؿ
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 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رآىا فلما تصاكير، فيها نمرقة اشترت أنها عائشة حديث من بسنده
 اهلل إلى أتوب: اهلل رسوؿ يا: فقلت الكراىة كجهو في فعرفت يدخل، فلم الباب على قاـ كسلم
: قالت النمرقة؟ ىذه باؿ ما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ. أذنبت ماذا رسولو، كإلى

 ىذه أصحاب إف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ. كتوسدىا عليها لتقعد لك اشتريتها: فقلت
 ال الصور فيو الذم البيت إف: كقاؿ خلقتم ما أحيوا: لهم كيقاؿ..  القيامة يـو يعذبوف الصور
 ىػ.ا( المبلئكة تدخلو
: قاؿ عنو اهلل رضي علي حديث كذكر(. رجع منكرا الضيف رأل إذا باب: )ماجو ابن كقاؿ

( فرجع تصاكير البيت في فرأل فجاء كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فدعوت طعاما صنعت)
 من(: ُٕٓ/ ِ) الزخار البحر في البزار عنو قاؿ كالحديث كغيره( ِِْٕ) ماجو ابن أخرجو
 رجالو إسناد(: ُّّ/ ٔ) النيل في الشوكاني كقاؿ صحيح، كإسناده علي، عن يركل إسناد أحسن
 كمن األرنؤكط كقاؿ ماجو، ابن صحيح في األلباني العبلمة كصححو شواىد، كلو الصحيح رجاؿ

 .صحيح إسناده(: ْْٓ/ْ) المسند تحقيق في معو
 فصنع طالب أبي بن علي أضاؼ رجبل إف: )قاؿ الرحمن، عبد أبي سفينة، حديث من أيضا كأكرده

 يده فوضع فجاء، فدعوه معنا، فأكل كسلم عليو اهلل صلى النبي دعونا لو: فاطمة فقالت طعاما، لو
 ما لو فقل الحق،: لعلي فاطمة فقالت فرجع، البيت ناحية في قراما فرأل الباب، عضادتي على

 داكد كأبو ،(َِِ/ٓ) أحمد أخرجو( مزكقا بيتا أدخل أف لي ليس إنو: قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا رجعك
 العراقي عنو قاؿ كالحديث( ُّّْٕ) الكبرل في كالبيهقي ،(َّّٔ) ماجة كابن ،(ّٕٓٓ)

 ،(ُُِْ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة كحسنو جيد، إسناده(: ِّٗ/ ْ) المغني في
 بن سعيد غير الصحيح رجاؿ ثقات رجالو حسن إسناده: المسند تحقيق في األرنؤكط كقاؿ

 .السنن رجاؿ من صدكؽ فهو جمهاف
 إلى( ُُٕ -َُٕ/ٓ) القناع كشاؼ كفي ،(ُّٕ: ص) الورع في كما أحمد اإلماـ ذىب كقد
 آنية الوليمة صاحب استعمل إذا ككذا سترت، قد البيت جدراف كجد إذا الوليمة من يخرج أنو

 ىػ.ا المستعمل ذلك من شيئا البيت في رأل أك الذىب، أك الفضة
 رأسها مكحلة فيرل يدعى فالرجل: اهلل عبد ألبي قلت(: ُّٕص) الورع في كما المركذم قاؿ

 ىػ.ا منو فاخرج استعمل ما ككل يستعمل، ىذا: قاؿ مفضض؟
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 ديباج، فرش فيرل يدعى الرجل عن اهلل عبد أبا سألت(: ُّٖص) الورع في كما المركذم كقاؿ
 ىػ.ا كحذيفة أيوب أبو خرج قد يخرج،: قاؿ! آخر؟ بيت في يقعد أك عليو يقعد أف ترل

 قد بالبيت ىو فإذا منزلو إلى انصرؼ أنو(: ُّٗص) الورع في كما الخوالني مسلم أبي عن كجاء
 دخل ثم الستور فنزعوا تنزعوه، حتى أبرح فبل كإال فأدفئوه، القر ليجد ىذا بيتكم إف: فقاؿ ستر،

 ىػ.ا
 بكر أبو كركل(: ُّٗ - ُّٖ/ ُ) المستقيم الصراط اقتضاء في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 أباريق فيو حارستاف، فيو فرأل بيتا أتى اليماف بن حذيفة أف سيرين بن محمد عن بإسناده الخبلؿ
 زم من شيئا فرأل: آخر لفظ كفي منهم، فهو بقـو تشبو من: كقاؿ يدخلو فلم كالرصاص الصفر
 .منهم فهو بقـو تشبو من: كقاؿ فخرج العجم
 إلى نظر دخل فلما حنبل، بن أحمد فجاء كليمة، في كنا: السواؽ صالح أبي بن علي كقاؿ

 زم: كقاؿ كجهو في يده فنفض الدار، صاحب فلحقو فخرج، فضة، عليو الدار في كرسي
 آنية من شيء أك مسكر الدعوة في كاف ذا: )صالح ركاية في كقاؿ المجوس، زم المجوس،
 ىػ.ا( يطعم كلم خرج بالثياب، الجدراف ستر أك كالفضة، الذىب: المجوس

 رأل إف -أحمد اإلماـ أم- ككاف(: ِِٔ/ ُُ) النببلء أعبلـ سير في كما الحربي إبراىيم كقاؿ
 ىػ.ا خرج منكر أك فضة إناء

 اإلماـ لعقيدة ذكره عند( ِٖٕ/ ِ) الحنابلة طبقات في كما الحنبلي تميم بن محمد أبو كقاؿ
 نوح يتبعها جنازة أك غناء أك لهو فيها دعوة أك صور، فيها دار إلى يدخل أف يتحرج ككاف: أحمد

 ىػ.ا( الجنازة أم. )عنها يرجع لم حضرىا فإذا مزمار، أك
 بن عمر أخذ: قاؿ عركة بن ىشاـ عن صحيح بإسناد( ُِّ/ ٗ) تفسيره في جرير ابن كأخرج

 معهم تقعدكا فبل: فتبل صائم ىذا إف: فقالوا. صائم كفيهم فضربهم شراب، على قوما العزيز عبد
 ىػ.ا[ َُْ: النساء]

 الذم الجيش في عنها اهلل رضي عائشة لحديث شرحو عند( ُِْ/ ْ) الفتح في الحافظ كقاؿ
 المعصية في قـو سواد كثر من أف الحديث ىذا في: المهلب قاؿ: بهم فيخسف الكعبة يغزك

 لم كإف الخمر شربة يجالس من عقوبة مالك منو كاستنبط: قاؿ. معهم تلزمو العقوبة أف مختارا
 .ىػ.ا يشرب
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 بغير فيها يعمل بأرض المقاـ ينبغي ال(: ُٔٓص) زيد أبي البن الجامع في كما مالك اإلماـ كقاؿ
 ىػ.ا بو فعمل حقا أدرؾ عبد على اهلل أنعم لقد كاسعة، اهلل كأرض الصالح، للسلف كالسب الحق
 بالقلب كاإلنكار(: ُِْ/ُٔ) النجدية األجوبة في السنية الدرر في كما باز ابن العبلمة كقاؿ
 باليد إنكاره عن العجز عند أىلو كمفارقة ككراىيتو، المنكر بغض كىو كاحد، كل على فرض

 يخوضوا حتى عنهم فأعرض آياتنا في يخوضوف الذين رأيت كإذا: )سبحانو اهلل لقوؿ ؛ كاللساف
.  ٖٔ/األنعاـ( الظالمين القـو مع الذكرل بعد تقعد فبل الشيطاف ينسينك كإما غيره حديث في

 ىػ.ا
 المنكر يتغير لكي المقصود ىل" المنكر تغيير" حديث(: ّّٓ/ُِ) الدائمة اللجنة علماء كسئل

 .بقلوبنا كننكره كنكرىو، نظل، أـ منكر، بو الذم المكاف نترؾ أف
 كولي بيده، المنكر إنكار عليو يجب من منهم درجات، المنكر إنكار في المسلموف: فأجابوا
 كالزكج عبده، مع كالسيد كلده، مع كالوالد لذلك، صبلحية أعطي ممن عنو، ينوب كمن األمر،

 بالنصح، إنكاره عليو يجب من كمنهم بذلك، إال المنكر مرتكب يكف لم إف ؛ زكجتو مع
 إثارة خشية بالقوة؛ كالتسلط اليد، دكف أحسن، ىي بالتي كالدعوة كالزجر، كالنهي، كاإلرشاد،

 كلسانا، نفوذا، لضعفو ؛ فقط بالقلب اإلنكار عليو يجب من كمنهم ، الفوضى كانتشار ، الفتن
 منكرا منكم رأل من) قولو في ذلك كسلم عليو اهلل صلى النبي بين كقد اإليماف، أضعف كىذا

 مسلم أخرجو( اإليماف أضعف كذلك فبقلبو، يستطع لم فإف فبلسانو، يستطع لم فإف بيده، فليغيره
 بقائو في الشرعية المصلحة كانت كإذا عنو، اهلل رضي الخدرم سعيد أبي حديث من صحيحو في
 من بين بقي:  الفتنة نفسو على يخش كلم المفسدة، من أرجح المنكر فيو فشا الذم الوسط في

 ىػ.ا دينو على محافظة ىجرىم كإال درجتو، حسب إنكاره مع المنكر، يرتكبوف
 أف يستطيع كال بقلبو، كيكرىو المنكر يرل الذم: المفتوح الباب لقاءات في العثيمين العبلمة كقاؿ
 ىؤالء مع يبقى أف لو يجوز ال فإنو بقلبو أنكره إذا كلكن ىذا، كيكفي معذكر فإنو بلسانو ينكره

 ًبهىا ييٍكفىري  اللَّوً  آيىاتً  سىًمٍعتيمٍ  ًإذىا أىفٍ  اٍلًكتىابً  ًفي عىلىٍيكيمٍ  نػىزَّؿى  كىقىدٍ : قاؿ تعالى اهلل ألف الفاعلين؛
 كما[. َُْ:النساء] ًمثٍػليهيمٍ  ًإذان  ًإنَّكيمٍ  غىٍيرًهً  حىًديثو  ًفي يىخيوضيوا حىتَّى مىعىهيمٍ  تػىٍقعيديكا فىبل ًبهىا كىييٍستػىٍهزىأي 

 أك الدخاف، كشرب يديو؛ بين المنكر علوفيف الذين المنكر أىل مع بقائو من الجهاؿ بعض يفعلو
 بقلبك تكرىو كنت إذا يكفي، ال ىذا: نقوؿ بقلبي، ىذا أكره أنا: كيقوؿ محرمة، أشياء يلعبوف

 صلى النبي ألف أيضان؛ منو تنفر سوؼ الجوارح فإف القلب نفر كإذا منو، ينفر سوؼ قلبك فإف حقان 
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 فسدت كإذا كلو، الجسد صلح صلحت إذا مضغة الجسد في كإف أال: )يقوؿ كسلم عليو اهلل
 تنكره أف تستطع كلم بقلبك كرىتو إذا: نقوؿ ىذا فعلى( القلب كىي أال كلو؛ الجسد فسد

 ذلك عليك كجب بلسانك اإلنكار تستطيع كنت كإذا المحل، تغادر أف عليك كجب بلسانك؛
 ىػ.ا آثمان  كنت كإال

السائل : بالنسبة لتغيير (: ِّٓ/ٗكسئل العبلمة األلباني كما في جامع تراث العبلمة األلباني )
المنكر بالقلب كيف يساىم تغيير المنكر في القلب؟ الشيخ: كيف ايش؟ السائل: كيف يساىم 
 إنكار المنكر بالقلب في تغيير المنكر؟ الشيخ: كيف يساىم؟ السائل: نعم يساىم ىو يعني يعتبر
من مراتب تغيير المنكر الشيخ: نعم ىو المرتبة األخيرة كما قلنا السائل: نعم، فكيف ىذا يعني 

اإلنساف في بعض  أنا ذكت آنفا أفيكوف لو أثر في تغيير المنكر كىو في القلب؟ الشيخ: 
األحياف يصل إلى الموت بموت شعوره بأف ىذا منكر، فإذا مات ىذا الشعور ما أنكر المنكر 

كإذا أنكره بقلبو حيي قلبو ظل حيا، يعني اآلف أنا أذكرؾ بأمر كاقع مع األسف الشديد،  بقلبو
ىؤالء الناس الذين يمركف ببعض الشوارع فيركف صورا خليعة جدا كقد تكوف ىذه الصور أماـ بيت 

من بيوت اهلل عز كجل، سينمايات مثبل، ىل أنت تشعر معي أف كثيرا من الناس الذين يمركف 
ىذه األشياء ال يشعركف بإنكار لها إطبلقا في قلوبهم أـ ال ؟ طيب كبالعكس أال تظن أيضا كيركف 

فيو ناس آخرين حينما يركف ىذه الصور الخليعة مثبل كبخاصة أما بيت من بيوت اهلل عز كجل 
يقولوف على األقل في بلساف الحاؿ اللهم إف ىذا منكر ال نرضى بو، أال تجد ىذا يختلف عن 

: كاهلل أخونا أبو مالكائل: نعم أبو مالك: بس يا شيخا ىو نفسو الشيخ: ىو ظاىر بدك ذاؾ الس
   اه.ما ير  ... يسأؿ يعني ماذا يرل

الشيخ: ىو ىذا، فإذف ىذا الثاني غير المنكر بقلبو أما األكؿ فما غير فهذا ىو الذم في خطر 
يخطر في بالي اآلف شيء ىو جواب الخركج من الملة ىذا الذم ال ينكر المنكر كلو بقلبو، كربما 

ما ىو أدؽ عما سألت عنو، تغيير المنكر بالنسبة إليك فقط، تغيير المنكر بالنسبة إليك حينما 
رأيت ىذا المنكر كأنكرتو بقلبك فهذا إنكار صالح بالنسبة إليك، أما بالنسبة للذم لم يشعر 

ر لعلو ىذا أكضح لك مما شعورؾ كال أحس بإحساسك، فببل شك ىنا ال يوجد إنكار المنك
ذكرت آنفا كإف كاف المثاؿ أك المثالين السابقين الحقيقة ىو المقصود بإنكار المنكر أف ال يموت 

قلب المسلم فيمر على المنكر يمر على المعركؼ ال يميز بين منكر كبين معركؼ ىذا ىو 
 السائل : نعم تفضل اإلنكار المقصود بالقلب، إال إذا كاف عندؾ شيء آخر فنسمعو إف شاء اهلل
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سائل آخر : شيخ أال يلـز البغض أيضا؟ الشيخ : كيف؟ سائل آخر : من لواـز إنكار المنكر 
كىذا ىو طبعا، اللهم ىذا منكر ال نرضى بو، يعني األمر كما يقرر  : بالقلب الهجر كالبغض الشيخ

ي أذىاف كثير من الناس أف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل أف ىناؾ للقلب عمل يعني المستقر ف
العمل ىو عمل الجوارح فقط أم الجوارح الظاىرة، لكن الحقيقة أف القلب أيضا لو عملو كلذلك 
فاإليماف مقره القلب، ىذا اإليماف في القلب يزيد كينقص إذف فيو ىناؾ حركة تشبو تماما الحركة 

ناحية المعنوية اإليمانية، ىذا المادية في القلب، لو سكت القلب مات صاحبو كذلك تماما من ال
القلب فيو عمل كفيو حركة مستمرة إما خيرا كإما شرا، فكلما فعل المسلم عمبل صالحا كلما نمى 
ىذا اإليماف في قلبو، فالقلب أيضا لو عمل فمن جملة أعمالو ىو اإلنكار بهذا القلب ىذا يقوم 

كن حنانيك بعض الشر أىوف من بعض ل ( اإليماف أيضا كلكنو قاؿ عليو السبلـ )أضعف اإليماف
أبو مالك : كلعل شيخنا ما يكوف من عبلمات الساعة في آخر الزمن، ربما يلقي بوضوح أك 

أم نعم أبو مالك : أف الرجل يمر بالرجل كىو يزني على  : توضيحا على ىذه المسألة الشيخ
كاريت نفسك الشيخ: أم  قارعة الطريق الشيخ : اهلل أكبر أبو مالك : فيقوؿ لو لو تواريت أم

كاهلل أبو مالك: أم نعم الشيخ : يعني ىذا في الحديث خيرىم أبو مالك: أم نعم الشيخ: من 
 .يقوؿ لو تواريت الشيخ : خيرىم اهلل أكبر، نعم

 .كثمراتو بالقلب اإلنكار فوائد: الثالث المطلب
 .العقوبة من المرء يسلم كبو المطلوبة اإلنكار درجات أقل أنو - ُ
 عرس عن جاء كقد منو، كالنفور ككراىيتو بالمنكر الرضا عدـ على يدؿ القلبي اإلنكار ىذا - ِ
 في الخطيئة عملت إذا) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي- الكندم عميرة بن

 عنها غاب كمن عنها، غاب كمن - فأنكرىا - ركاية كفي - ككرىها شهدىا من كاف األرض
 ،(ٔٗٗٓ) كالنسائي ،(ّْْٓ رقم ،ُِْ/ ْ) داكد أبو أخرجو( شهدىا كمن كاف فرضيها

 أخبار في نعيم كأبو ،(َٖٓ رقم ،َّٗ/ ِ) قانع كابن ،(ّْٓ رقم ،ُّٗ/ ُٕ) كالطبرانى
 العبلمة كحسنو ،(ٕٔٔ) الصغير الجامع في السيوطي صححو كالحديث( ّّّ/ُ) أصبهاف
(: ُٕٔ/ ُ) التفسير عمدة في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ ،(ٖٗٔ) الجامع صحيح في األلباني
 (.َُْ/ٔ) داكد أبي سنن تحقيق في معو كمن األرنؤكط كحسنو صحيح، إسناده

 فتعرفوف أمراء ستكوف: )مرفوعا( ُْٖٓ) مسلم عند عنها اهلل رضي سلمة أـ حديث في كجاء
 (.كتابع رضي من كلكن سلم أنكر كمن برئ، عرؼ فمن كتنكركف
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 لم إذا يألفها كقد المنكرات، رؤية بكثرة يتأثر القلب فإف كصفائو، القلب حيوية حفظ - ّ
 .لرؤيتها يتألم يصير فبل تجاىها القلب حساسية كتذىب ينكرىا،

 -بالقلب اإلنكار أم- فصاحبو بو، كالتربص للمنكر الرفض يعني القلبي اإلنكار ىذا أف - ْ
 .استطاعتو بمجرد تغييره على عاـز

 .بالهجر اإلنكار الخامس المبحث
 .كشرعا لغة الهجر تعريف: األكؿ المطلب

 أرض إلى أرض من كالمهاجرة. الوصل ضد: الهجر(: ُْٖٓ) مسلم الصحاح في الجوىرم قاؿ
 .للثانية األكلى ترؾ

 ىػ.ا المدينة إلى كىجرة الحبشة إلى ىجرة: كالهجرتاف. التقاطع: كالتهاجر
 :نوعاف الشرعي كالهجر

 آيات سمعتم إذا أف الكتاب في عليكم نزؿ كقد) تعالى قولو كمنو. للمنكرات الترؾ بمعنى: األكؿ
( مثلهم إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدكا فبل بها كيستهزأ بها يكفر اهلل
 [.َُْ: النساء]

 إليكم كصولو بعد النهي ارتكبتم إذا إنكم أم(: ٕٔٓ ،ٔٔٓ/ ُ) تفسيره في كثير ابن قاؿ
 ذلك على كأقررتموىم بها كيستهزأ اهلل بآيات فيو يكفر الذم المكاف في معهم بالجلوس كرضيتم

 ىػ.ا فيو ىم الذم في شاركتموىم فقد
 حديث في يخوضوا حتى عنهم فأعرض آياتنا في يخوضوف الذين رأيت كإذا: )تعالى قولو كمنو
 [.ٖٔ: األنعاـ( ]الظالمين القـو مع الذكرل بعد تقعد فبل الشيطاف ينسينك كإما غيره
 المؤمنين إف كقيل كسلم عليو اهلل صلى للنبي مجرد كالخطاب(: ُِ/ ٕ) تفسيره في القرطبي قاؿ

 يشملهم كذلك اهلل آيات في الخوض سماع العلة فإف. الصحيح كىو معو الخطاب في داخلوف
 يعرض أف فعليو منو يقبل ال أنو علم منكرا اآلخر من علم إذا الرجل أف على بهذا كدؿ..  كإياه
 ىػ.ا عليو يقبل كال منكر إعراض عنو

 يقعد فبل اآلخر كاليـو باهلل يؤمن كاف كمن) ..  كفيو -الطويل- اهلل عبد بن جابر حديث في ككرد
 ُّٓ/ ِ) كالدارمى ،(ُِْٗٔ رقم ،ّّٗ/ ّ) أحمد أخرجو( الخمر عليها يشرب مائدة على
( ُِٓٗ رقم ،ّْٓ/ ّ) يعلى كأبو ،(َُِٖ رقم ،ُُّ/ ٓ) كالترمذل ،(َِِٗ رقم

 فى كالبيهقى ،(ٕٕٕٗ رقم َِّ/ ْ) كالحاكم ،(ٖٖٔ رقم ُِّ/ ُ) األكسط فى كالطبرانى
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 أىل بعض ضعفو كالحديث( ِْْ/ ُ) تاريخو في كالخطيب ،(ٔٗٓٓ رقم ُِ/ ٓ) الشعب
 صحيح في األلباني العبلمة كقاؿ الذىبي، كأقره الحاكم كصححو الترمذم، كحسنو العلم،

 حسن(: ُٗ/ ِّ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ لغيره، صحيح(: ُٕٔ) الترغيب
 .لغيره
 .اإلسبلـ دار إلى الكفر دار من الهجرة الباب ىذا كمن
 ىو إنو ربي إلى مهاجر إني كقاؿ لوط لو فآمن) السبلـ عليو إبراىيم عن حكاية تعالى قولو كمنو

 [.ِٔ: العنكبوت( ]الحكيم العزيز
 .الكفر أرض من ىاجر من أكؿ كىو(: ّّٗ/ ُّ) القرطبي قاؿ

 منكم ظلموا الذين تصيبن ال فتنة كاتقوا: )تعالى قولو حوؿ( ِّٗ/ ٕ) أيضا القرطبي كقاؿ
 المعاصي ظهور عند كذلك الكل، ىلك عمت إذا فالفتنة: علماؤنا قاؿ[. ِٓ: األنفاؿ( ]خآصة

 تلك ىجراف بقلوبهم لها المنكرين المؤمنين على كجب تغير لم كإذا التغيير، كعدـ المنكر كانتشار
 رضي السلف قاؿ كبهذا..  األمم من قبلنا كاف فيمن الحكم كاف كىكذا. منها كالهرب البلدة

 بتصرؼ ىػ.ا عنهم اهلل
 كىو كالمخالفات كالمنكرات المعاصي أىل ىجر كىو كالعقوبة، التأديب كجو على الهجر: الثاني
 عن عجز إذا أك كاللساف باليد التغيير من الفاعل نفسية في أقول رآه إذا كيفعلو التعزير، بمنزلة
 .كاللساف باليد التغيير

 أـ فعلية المعصية ىذه أكانت سواء عليها كأصر بها عرؼ أك معصيتو المكلف اإلنساف أظهر فإذا
 النبي ىجر كقد تعالى، اهلل أجل من ألنو عليو؛ يثاب فالهاجر ىجره، السنة فمن اعتقادية أـ قولية
 شهرا، نساءه كىجر يوما، خمسين بهجرىم الصحابة كأمر كصاحبيو كعبا كسلم عليو اهلل صلى

 .مدة عنهما اهلل رضي الزبير بن اهلل عبد أختها ابن عنها اهلل رضي عائشة كىجرت
 على مقيم أنو علم إذا: قاؿ أنو(ِٖٓ/ ُ) الشرعية اآلداب في كما أحمد اإلماـ عن ركم

 لم إذا عليو ىو ما للرجل يتبين كيف كإال يرجع حتى جفاه ىو إف يأثم لم بذلك يعلم كىو معصيتو
 ىػ.ا صديق من جفوة كال منكرا ير

 يثاب سنة كأنو الهجر، مشركعية لنا يتبين كاآلثار النبوية كاألحاديث القرآنية النصوص خبلؿ فمن
 .تعالى هلل ذلك كاف إذا اإلنساف عليها

 .الهجر أنواع: الثاني المطلب
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 اليهود تتخذكا ال آمنوا الذين أيها يا: )تعالى يقوؿ للكفار، ذلك كيكوف. كلية الهجر: األكؿ النوع
( الظالمين القـو يهدم ال اهلل إف منهم فإنو منكم يتولهم كمن بعض أكلياء بعضهم أكلياء كالنصارل

 [.ُٓ: المائدة]
 [.ُ: الممتحنة( ]أكلياء كعدككم عدكم تتخذكا ال آمنوا الذين أيها يا: )تعالى كيقوؿ
 آباءىم كانوا كلو كرسولو اهلل حاد من يوادكف اآلخر كاليـو باهلل يؤمنوف قوما تجد ال: )تعالى كيقوؿ

 .اآلية[ ِِ: المجادلة( ]عشيرتهم أك إخوانهم أك أبناءىم أك
 حتى كانوا، مهما محبتهم كعدـ كتركهم الكفار ىجر كجوب تفيد التي النصوص من ذلك كغير
 .األقربين من كانوا كلو

 مصلحة تقتضيو ما حسب أكثر أك أقل أك شهرين أك كشهر مؤقتة لمدة كلي ىجر: الثاني النوع
 .خلفوا الذين الثبلثة مع كصحابتو كسلم عليو اهلل صلى النبي فعل كما صبلحو،

 إف) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد حديث في كيذكر
 ما كدع اهلل اتق ىذا يا: فيقوؿ الرجل يلقى الرجل كاف أنو إسرائيل بني على النقص دخل ما أكؿ

 كشريبو أكيلو يكوف أف ذلك يمنعو فبل حالو على كىو الغد من يلقاه ثم لك، يحل ال فإنو تصنع،
 بني من كفركا الذين لعن: قاؿ ثم بعض على بعضهم قلوب اهلل ضرب ذلك فعلوا فلما كقعيده،
 عن يتناىوف ال كانوا يعتدكف ككانوا عصوا بما ذلك مريم ابن كعيسى داككد لساف على إسرائيل

 لهم قدمت ما لبئس كفركا الذين يتولوف منهم كثيرا ترل يفعلوف كانوا ما لبئس فعلوه منكر
( فاسقوف قولو إلى[ ُٖ - ٖٕ: المائدة] خالدكف ىم العذاب كفي عليهم اهلل سخط أف أنفسهم
 كالطبراني ،(ََْٔ) ماجة كابن ،(ّّْٔ رقم ،ُُِ/ ْ) داكد كأبو ،(ُّٗ/ ُ) أحمد أخرجو

 المشكل في كالطحاكم ،(ُِّ/ ِ) األمالى في كالشجرم ،(َُِٓٔ رقم/ َُ) الكبير في
 في األلباني العبلمة ضعفو كالحديث( ُّٖٗٗ رقم ،ّٗ/ َُ) كالبيهقى ،(ِٔ - ُٔ/ ِ)

 كضعفو ،(ِْٗ) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في مقبل الشيخ كضعفو ،(َُُٓ) الضعيفة
 (.ُِٓ/ ٔ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كضعفو ،(ٔ رقم) النافلة في الحويني

 .فقط التعامل جوانب بعض في يهجره كأف جزئي ىجر: الثالث النوع
 .لتأديبها فقط المناـ في الزكجة ىجر مثل

 أطعنكم فإف كاضربوىن المضاجع في كاىجركىن فعظوىن نشوزىن تخافوف كالبلتي: )تعالى يقوؿ
 [.ّْ: النساء( ]سبيبل عليهن تبغوا فبل
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 .كاحد لحاؼ تحت أك فراش في معها يناـ فبل ظهره يوليها أف: كالهجر
: قاؿ عليو أحدنا زكجة حق ما: )قلت الطويل حديثو في أبيو عن معاكية بن حكيم عن المسند كفي

( البيت في إال تهجر كال تقبح كال الوجو تضرب كال اكتسيت، إذا كتكسوىا طعمت، إذا تطعمها
 حباف كابن ،(َُٖٓ) ماجو كابن ،(ُِْْ - ُِِْ) داكد كأبو ،(ٓ ،ّ/ ٓ) أحمد أخرجو

 ِٓٗ/ ٕ) كالبيهقي ،(ْٖٖ) العياؿ في الدنيا أبي كابن ،(ُٖٖ - ُٕٖ)/ كالحاكم ،(ُْٕٓ)
 كأقره الحاكم صححو كالحديث عنو، اهلل رضي حيدة بن معاكية حديث من كغيرىم( َّٓك

 ،(َِٗ/ ٖ) المنير البدر في الملقن ابن كصححو ،(ُُّ) الرياض في النوكم كحسنو الذىبي،
 في األلباني العبلمة كصححو العلل، في الدارقطني صححو(: ٕ/ ْ) التلخيص في الحافظ كقاؿ

 كقاؿ ،(ِٕٕ/ ُ) التفسير عمدة في شاكر أحمد الشيخ إسناده كصحح ،(ٖٗ/ ٕ) اإلركاء
 المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كحسنو حسن، سنده(: ُٕح) الكظيم تسلية في الحويني

 .حسن إسناده(: ْٕٗ/ ٔ) الموقعين إعبلـ تحقيق في مشهور الشيخ كقاؿ ،(ُِْ/ ّّ)
 .للهجر بالنسبة الناس أقساـ: الثالث المطلب
 مبتدع كبعضهم الكفر، درجة إلى يصل أك كافر فبعضهم المعصية حيث من الناس منزلة تختلف

 منهم موقفو يكوف أف يجب فالمسلم األنواع، ىذه من ذلك غير إلى مخالف، أك عاص كبعضهم
 :التالي النحو على المعصية حيث من الناس أقساـ نورد كسوؼ معصيتهم، بحسب
 .تقدـ كما بالكلية يقاطع فهذا: الكافر: األكؿ القسم
 :قسمين إلى ينقسم كالمبتدع: مبتدع: الثاني القسم

 .كمقاطعتو ىجره يجب فهذا بدعتو، إلى يدعو مبتدع -أ
 أك ببدعة فسق أك كفر من ىجر كيجب( ِٖٔ/ ُ) الشرعية اآلداب في كما أحمد اإلماـ قاؿ
: كقيل غيره، دكف بو االغترار خاؼ أك عليو الرد عن عجز من على مفسقة أك مضلة بدعة إلى دعا

 في بو عقيل ابن كقطع. السابق -عنو اهلل رضي- أحمد اإلماـ كبلـ ظاىر كىو مطلقا ىجره يجب
 ىػ.ا كاستصبلحا لو كسرا ذلك ليكوف: قاؿ معتقده

 الثقفي إسحاؽ بن إسماعيل حدثنا(: ِٖٔ/ ُ) الشرعية اآلداب في كما الخبلؿ كقاؿ
 عليو يرد ال سلم كإف ال: قاؿ عليو؟ يسلم رافضي جار لو رجل عن سئل اهلل عبد أبا أف النيسابورم

 ىػ.ا
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 يشد كلكن مقاؿ، أسانيدىا بعض في كاف كإف أخبار كسلم عليو اهلل صلى النبي عن كرد كقد
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ اهلل عبد بن جابر ركاه ما: منهما ذلك تفيد بعضا، بعضها

 تشهدكىم، فبل ماتوا كإف تعودكىم فبل مرضوا إف. اهلل بأقدار المكذبوف األمة ىذه مجوس إف)
 (.عليهم تسلموا فبل لقيتموىم كإف

: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر عن بسنده أحمد اإلماـ كركل
 صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي عباس ابن كعن ،(تفاتحوىم كال القدر أىل تجالسوا ال))
 حذيفة كعن ،(كالقدرية المرجئة: نصيب اإلسبلـ في لهما ليس أمتي من صنفاف) كسلم عليو اهلل

 األمة ىذه كمجوس مجوس، أمة لكل) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي
 شيعة كىم تعودكىم فبل منهم مرض كمن جنازتو، تشهدكا فبل منهم مات من قدر، ال يقولوف الذين

 (.تشهدكىم فبل ماتوا كإف) أيضا داكد ألبي ركاية كفي الحديث،.. (  الدجاؿ
 عليها، كيصركف إليها يدعوف الذين كاألىواء كالضبلالت البدع أىل مقاطعة تفيد األحاديث فهذه
 .بذلك مليئة العقيدة ككتب المبتدعة، ىجر في السلف عن كثيرة آثار كردت كما

 كمتى المبتدع؟ مقاطعة تجوز متى(: ّٕ/ّ) الدرب على نور فتاكل في كما باز ابن العبلمة كسئل
 العصر؟ ىذا في المقاطعة تؤثر كىل اهلل؟ في البغض يجوز

 فإذا الهول، من التجرد كنظر الشرع، كنظر اإليماف بنظر المقامات ىذه في ينظر المؤمن: فأجاب
 يكوف أف أحوالو كأقل حق ىجره فإف أعظم، شر عليو يترتب ال عنو كبعده للمبتدع ىجره كاف
 أصلح، الهجر عدـ كاف فإف سنة، ىجره أف أحوالو أقل كأظهرىا، المعاصي أعلن من كىكذا سنة،
 ذلك أف عليهم، اهلل أكجب ما كتعليمهم السنة، إلى كإرشادىم المبتدعين ىؤالء دعوة أف يرل ألنو
 في الكافر يبغض كما اهلل، في يبغضهم ذلك كمع الهجر، في يعجل فبل يفيدىم، كأنو فيهم يؤثر
 كبغض أشد، الكافر كبغض البدعة، قدر كعلى معاصيهم قدر على اهلل، في العصاة كيبغض اهلل،

 قدر على العاصي كبغض قدرىا، على مكفرة، غير بدعتو كانت إذا بدعتو، قدر على المبتدع
 اهلل، رحمو القوم عبد ابن يقوؿ تفصيل ففيو الهجر أما إسبلمو، قدر على اهلل في كيحبو معصيتو،

 :المشهورة قصيدتو في
 كآكد أكجب يردعو إف قيل كقد*  سنة المعاصي أبدل من كىجراف

 ملبد مكفر بوجو كالقو*  معلنا داـ ما اإلطبلؽ على كقيل
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 المصلحة، في النظر كاألكلى األرجح أف فالحاصل مطلقا، الهجر يجب يعني اإلطبلؽ على كقيل
 الشرعية للمصلحة مراعاة يهجرىم، لم آخرين كترؾ قوما ىجر كسلم عليو اهلل صلى فالنبي

 عذر بغير تبوؾ غزكة عن تخلفوا لما عنهم، اهلل رضي كصاحبيو مالك بن كعب فهجر اإلسبلمية،
 من كجماعة سلوؿ، بن أبي بن اهلل عبد يهجر كلم عليهم، اهلل فتاب فتابوا ليلة خمسين ىجرىم

 بغض ينافي ال كىذا األصلح في ينظر فالمؤمن ذلك، اقتضت شرعية ألسباب بالنفاؽ المتهمين
 كمحبة اهلل، في المسلم كمحبة اهلل، في العاصي كبغض اهلل، في المبتدع كبغض اهلل، في الكافر

 ال اإلسبلـ من معو ما قدر على بدعتو يعلن لم الذم المبتدع كمحبة إسبلمو، قدر على العاصي
 يتوبوا أف كيرجى لهم، خير فيو يرجى ىجرىم كاف فإذا للمصلحة، فينظر ىجرىم أما ذلك، ينافي

 يجب،: قالوا العلم، أىل من جمع ذلك أكجب كقد الهجر، السنة فإف المعصية، كمن البدعة من
 ألمر إظهارا أيضا، أكلى فهجرىم خير، كال شر ال عليو يترتب ال سواء، كتركو ىجرىم كاف كإف

 الناس يعلم كحتى كأسلم، أكلى حاؿ بأم ىجره المنكر، إنكار إظهار من يجب لما كإبانة مشركع،
 يهجرىم ال فإنو أكبر، كشر مفسدة، عليو يترتب ىجرىم يكوف أف: الثالثة الحالة. كغلطهم خطأىم

 إلى الدعوة في كانطلق الناس على شره زاد ىجر إذا المبتدع ىذا كاف إذا الحالة، ىذه في
 يناقش بل يهجر ال فإنو الباطل، إلى الناس دعوة في الهجر كاستغل كشركره، بدعو كزادت البدعة،
 في التوسع من يمنعوه كحتى عملو يراقبوا حتى بعيدين، عنو الناس يكوف كال منو، الناس كيحذر
 من الناس يسلم حتى يهديو اهلل لعل الدعوة، عليو يكرركا كحتى منو، الناس يحذركا كحتى بدعتو،

 شره كتوسع شره، انتشار إلى يفضي قد كىجره تركو كاف إذا المعلن، العاصي كىكذا شره،
 دائما، شره من الناس كيحذر دائما عليو كينكر دائما يناقش بل يهجر ال فإنو الناس، على كتسلطو

 ىػ.ا بمعصيتو الفتن تقع ال كحتى شره، من الناس يسلم حتى
 االبتعاد: البدع أىل بهجراف المراد(: ُٗٓص) اإلعتقاد لمعو شرح في العثيمين العبلمة كقاؿ

 أىل كىجراف ذلك، كنحو كعيادتهم، كزيارتهم، عليهم، كالسبلـ كمواالتهم، محبتهم، كترؾ عنهم،
 ،(كرسولو اهلل حاد من يوادكف اآلخر كاليـو باهلل يؤمنوف قومان  تجد ال: )تعالى لقولو كاجب البدع
 .تبوؾ غزكة عن تخلفوا حين كصاحبيو مالك بن كعب ىجر ، كسلم عليو اهلل صلى النبي، كألف
 كربما بذلك، بأس فبل البدعة من كتحذيرىم لهم الحق لتبيين مصلحة مجالستهم في كاف إف لكن

 بالتي كجادلهم الحسنة كالموعظة بالحكمة ربك سبيل إلى ادع: )تعالى لقولو مطلوبان  ذلك يكوف
 ىجر كمن كالمكاتبة، بالمراسلة، يكوف كقد كالمشافهة، بالمجالسة، يكوف قد كىذا(. أحسن ىي
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 مواطن عن فاالبتعاد الناس بين تركيجها أك بها، الفتنة من خوفان  كتبهم في النظر ترؾ: البدع أىل
 الرجل إف فواهلل عنو فلينأ بو سمع من: "الدجاؿ في ، كسلم عليو اهلل صلى لقولو كاجب، الضبلؿ

: األلباني كقاؿ داكد أبو ركاه". الشبهات من بو يبعث مما فيتبعو مؤمن أنو يحسب كىو ليأتيو
 .صحيح كإسناده

 عنده كاف لمن بذلك بأس فبل عليها للرد بدعتهم معرفة كتبهم في النظر من الغرض كاف إف لكن
 رد ألف كاجبان، كاف ربما بل عليهم، الرد على قادران  ككاف بو يتحصن ما الصحيحة العقيدة من

 ىػ.ا كاجب فهو بو إال الواجب يتم ال كما كاجب البدعة
 رجل ىناؾ كاف إذا(: ُّْٕ رقم سؤاؿ) المفتوح الباب لقاءات في كما العثيمين العبلمة كسئل
 ضابط ىو ما كثير، خير كفيو غيرىا، في أك العقيدة في كانت سواء المبلحظات، بعض عليو

 الطاقات من لديو أك مرموؽ، منصب أك سياؿ، قلم صاحب كاف إذا منو كاالستفادة معو التعامل
 غيره؟ عند ليس ما

 معو يتعامل أف لئلنساف ينبغي ال فإنو البدعة؛ من عنده بما مجاىران  الرجل ىذا كاف إذا: فأجاب
 أف كيظنوف ينخدعوف الناس أف: بمعنى غيره، بو يغتر فقد بو يتأثر ال كاف كإف ألنو عليو؛ يتردد كأف
 أك ماليان  منهم استفاد مهما البدع، أىل على اإلنساف يتردد أال ينبغي فالذم حق، على المبتدع ىذا

 ىػ.ا باآلخرين التغرير من ذلك في لما علميان؛
 لو كيبين يتابع بل يقاطع ال ىذا فمثل اعتنقها التي بالبدعة الجاىل كىو: العامي المبتدع -ب

 الغالب في الجاىل ميوؿ ألف سهلة؛ عودتو كانت فربما لتفكيره المناسبة بالسبل لو كيوضح الحق
 ذلك بعد أصر كإف يرجع فلعلو المحاكلة معو فتواصل كالثانية األكلى للمرة أصر كإف عاطفية،

 .يهجر
 االقتداء يخاؼ كال الدعوة على يقدر ال الذم العامي المبتدع(: ُٗٔ/ِ) اإلحياء في الغزالي قاؿ

 العواـ قلوب فإف النصح في بو يتلطف بل كاإلىانة، بالتغليظ يقابح ال أف فاألكلى أىوف فأمره بو
 في االستحباب تأكد لبدعتو، تقبيحا عنو اإلعراض ككاف النصح ينفع لم فإف التقلب، سريعة

 ىػ.ا اإلعراض
 .للهجر الشرعية الضوابط(: فرع)

 الثامن المبحث(: ِٕص) المبتدع ىجر كتابو في زيد أبو اهلل عبد بن بكر الدكتور قاؿ قاؿ
 الواجب ىذا أبحاث أىم من كىو( الهجر في الشرع لميزاف) بياف ىذا: للهجر الشرعية الضوابط
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 عليو قامت قد تعالى، اهلل إلى يتوب حتى للمبتدع بالهجر الزجر أف علمنا فإذا: كعليو الشرعي،
 كالبغض الحب أم( كالبراء الوالء) المطردة الشريعة قاعدة مفردات أكلى من كأنو بخصوصو، أدلة
 مثل عن العامة كرجوع كتأديبو المهجور، زجر بالهجر المقصود أف: أيضان  كعلمنا تعالى، اهلل في

 . تقدـ كما الهجر مشركعية من اإلسبلـ مقاصد آخر إلى حالو،
 عن كالنهي بالمعركؼ كاألمر الجهاد، جنس من(  عبادة)  تعالى اهلل لحق الشرعي الهجر كأف

( صوابان  خالصان ) الهجر يكوف بأف أم كالمتابعة، اإلخبلص،: ركنيها توفر من بد ال كالعبادة المنكر،
 المتابعة ركن أف كما ،(اإلخبلص) ركنية ينقض( النفس ىول) كأف السنة، كفق صوابان  هلل، خالصان 
 عدـ) ينقضو
 كاألحواؿ الواقعات يزف الشريف الشرع أف فليعلم ذلك جميع تقرر إذا( بو للمأمور الهجر موافقة

 بين عدالن  كسطان  مستقيم، كقسطاس قسط، بميزاف( كالبراء الوالء) العامة قاعدتو تحت الداخلة
 مع بالهجر للمبتدع العفوية فتلتقي عنو، تنقص كال حدىا عن تزيد فبل كالتفريط، اإلفراط جانبي
 المصالح رعاية قاعدة على تنزؿ أحواؿ من بذلك يحف كما مختلفة، باعتبارات بدعتو مقدار

 عامان  ليس لكن المبتدع ىجر ىو الشرع في األصل:إذان  فنقوؿ كتقليلها، المفاسد كدرء ، كتكثيرىا
 أم على تفريط بالكلية، عنو كاإلعراض الهجر كترؾ مبتدع كلكل إنساف كل كمن حاؿ كل في

 في ىي الهجر مشركعية كأف كاإلجماع، بالنص، كجوبو المعلـو الشرعي الواجب لهذا كىجر حاؿ،
 باختبلؼ يختلف مما كىذا المفاسد، كدرء المصالح رعاية على المبنية الشرعية ضوابطو دائرة

 كالضعف، كالقوة المكاف كاختبلؼ الهاجرين، أحواؿ كاختبلؼ مبتدعها كاختبلؼ نفسها البدعة
 بو الذم للمسلم كميزانها الشرع يرعاىا التي كاالعتبار االختبلؼ كجوه من كىكذا كالكثرة، كالقلة

 تنضبط
 كالتأديب، الزجر، من الهجر من الشرعية المقاصد تحقق مدل ىو المشركعية

 .. البدعة شائبة من السنة كضماف كبدعتو المبتدع كتحجيم العامة، كرجوع
 توظيف من مسلم كل ليحذر لكن للهجر، الشرعية الضوابط محصل ىذا

 شر كىو الحق، في ىلكة ىذا فإف نفسو، على( حظوظها) كتأمير( نفسو ىول)
 للمبتدع، الشرعي الهجر بترؾ تعالى اهلل يعصي ألنو عصيانان  الهجر يترؾ ممن
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 كىكذا( القلوب تأليف) ك( المصلحة) باسم كىمي غطاء تحت الشرع باسم الهجر ترؾ كإظهاره
 كلمات تتنزؿ التأصيل ىذا كعلى الغير، الشرعية بضوابطو للمبتدع الشرعي الهجر فالتزاـ ،

 . كغيره أحمد كاإلماـ األئمة
 فإف: الهجر في الحق المسلك في( ُِّ/ِٖ) الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 يستحب، كال يجب فبل بو، يؤمركا لم ما كاإلنكار الهجر من فاستعملوا عامان، ذلك جعلوا أقوامان 
 فلم بالكلية ذلك عن أعرضوا كآخركف محرمات، بو كفعلوا مستحبات أك كاجبات بو تركوا كربما

 أك الكاره، المنتهي ترؾ ال المعرض ترؾ تركوىا بل البدعية، السيئات من بهجره أمركا ما يهجركا
 بالهجرة يعاقبوف كال غيرىم، عنها ينهوف كال الكاره، المنتهي ترؾ يتركونها كقد فيها، كقعوا

 ما المنكر عن النهي من ضيعوا قد فيكونوف عليها، العقوبة يستحق من كنحوىا
 فعل كذلك عنو، المنهي ترؾ أك المنكر فعل بين فهم استحبابان، أك إيجابان  بو أمركا

 كاهلل عنو، كالجافي فيو المغالي بين كسط اهلل كدين ، ىذا فهذا بو، أمركا ما كترؾ عنو نهوا ما
 ىػ.ا أعلم سبحانو
: كفر غير أك كفران  كونها جهة من جهات عدة من ىو اإلثم من البدعة مرتبة اختبلؼ فباعتبار

 . البريلوية كغبلة ، كالقاديانية ، كالبهائية البابية،: مثل فالمكفرة
 . إضافية أك كانت حقيقية العبادات في البدع عامة مثل المكفرة كغير
 الكاتم كبين لها، الداعي لبدعتو المعلن بين ففرؽ: لها معلنان  أك بها مستتران  صاحبها كوف جهة كمن
 المنافقين من شران  ليس فإنو الكاتم بخبلؼ العقوبة فاستحق أظهرىا لها، كالمعلن الداعية، ألف لها

 في كىم ىذا تعالى، اهلل إلى سرائرىم كيكل عبلنيتهم يقبل كسلم عليو اهلل صلى النبي كاف الذين
 .النار من األسفل الدرؾ

 استقبلالن  المحدثة التعبدية البدعة ىي الحقيقية فالبدعة: إضافية أك حقيقية كونها جهة كمن
 من النصف ليلة األلفية كصبلة بالقدر، القوؿ كمثل ، إضافية بدعة كليست الرغائب، كصبلة
 . كىكذا الشيعة، لدل خم غدير كعيد الحكومية، كاألعياد الموالد، كبدعة شعباف،
 الدعاء: مثالو نقص، أك بزيادة أصبلن  مشركع ىو ما إلى مضافاي  المبتدع األمر ىي: اإلضافية كالبدعة

 كبناء النص، بها يرد لم مضافة بدعة جماعيان  كجعلو مشركع فالدعاء الصبلة، بعد الجماعي
 عدـ مع راتبة سنة اإلماـ خلف التبليغ كاتخاذ جماعة، الشكر كسجود التوقيف، على العبادات

 .كىكذا إليو، الحاجة
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 متمحضة بدعة فهي المأخذ ظاىرة كونها أم مشكلة، أك بينة كونها جهة كمن
 القنوت:  مثالو مأخذىا، الستشباه احتماؿ فيها بدعة أك الرغائب، كصبلة كالموالد، المآتم كبدع

 ال الخبلؼ كشبهة النوازؿ، عند فيها المشركع كبقي نسخ ثم كاف فإنو كالصبح العشاء صبلتي في
 .راتبان  مشركعان  تصيره

 بها يلحق المأخذ مشكلة البدع إذ حقيقي ال صورم الوجو ىذا أف كالحقيقة
 .أعلم كاهلل ، بينة يجعلها ما كالتعصب اإلشاعة من

 من قلبو في أمكن فالزيغ للبدعة، مفترع فالمجتهد: مقلدان  كونو أك فيها اجتهاده جهة كمن
 .أعلم كاهلل ، كزران  أعظم سيئة سنة سن من أثم لكن موزكران  منهما كل كاف كإف المقلد،

 داعية فيكوف إليها الدعوة باب من فيجعلها عليها اإلصرار أما: عدمو أك عليها اإلصرار جهة كمن
 .يعاكدىا لم ثم منو كانت إذا عالم، كزلة فلتة، كونها باب من فهو اإلصرار عدـ كأما لها، معلنان 

 كشر، خير الواحد الرجل في اجتمع كإذا)  كشر خير من فيو كما المبتدع حاؿ باختبلؼ كيختلف
 كاستحق الخير، من فيو ما بقدر كالثواب المواالة من استحق كبدعة كسنة كمعصية كطاعة، كفجور

 فيو ما بحسب كالعقاب المعاداة من
 من لو فيجتمع ، كاإلىانة اإلكراـ موجبات الواحد الشخص في فيجتمع الشر، من
 لحاجتو، يكفيو ما الماؿ بيت من كيعطى لسرقتو، يده تقطع الفقير كاللص كىذا، ىذا
 .الجماعة ك السنة أىل عليو اتفق الذم األصل ىو ىذا

 كلم السنة أىل بعلماء يختلط لم لكنو ، بالبدع نفسو تشربت عالم بين كفرؽ
 كعلماءىم السنة أىل خالط ثم مناالن، منو فنالت المبتدعة عن تلقى عالم كبين عنهم، يتلق

 عشرات عاشرىم يكوف بل اليقين برد يحصل بمثلها مدة كجاكرىم
 فهذا عليها، كيصر إليها، كيدعو يعملها، البدعية مشاربو على يبقى ىو ثم السنين،

 اهلل خلق أعظم من فهو أبصر فما المحجة لو كاستبانت أكثر، الحجة عليو قامت
 .السنة أىل على كغيظان  فجوران،
 كاهلل، فبل الثاني أما مجاؿ، السنة إلى للرجوع كتودده قلبو تأليف في فاألكؿ

 عليو، للمبتدعة الشرعية العقوبات كإنزاؿ كإبعاده، كمنابذتو ، ىجره يتعين بل
 . جنازتو يشيعوف كال عليو، الخير أىل يصلي فبل حيان  ىيجر كما ميتان  ييهجر كأف
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 المظهرين العصاة بعض حق في( َِٗ/ِٖ) الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 ككجب غيبة، لو يبق كلم عبلنية، عليو اإلنكار كجب المنكرات، الرجل أظهر إذا كأما: لفجورىم

 إذا السبلـ، عليو يرد كال عليو، يسلم فبل كغيره، ىجر من ذلك عن يردعو بما عبلنية يعاقب أف
 أف كالدين الخير ألىل كينبغي راجحة، مفسدة غير من ذلك من متمكنان  لذلك الفاعل كاف

 تشييع فيتركوف المجرمين من ألمثالو كف ذلك في كاف إذا حيان، ىجركه كما ميتان، يهجركه
 ابن لسمرة قيل ككما الجرائم، أىل من كاحد غير على كسلم عليو اهلل صلى النبى ترؾ كما جنازتو،
 نفسو، قتل على أعاف ألنو يعني ، عليو أصل لم مات لو فقاؿ البارحة، مات ابنك إف جندب
 ىجر ككذلك نفسو قاتل على الصبلة كسلم عليو اهلل صلى النبي ترؾ كقد نفسو، كقاتل فيكوف

 التوبة أظهر فإذا ، عليهم اهلل تاب حتى الواجب الجهاد ترؾ في ذنبهم ظهر الذين الثبلثة الصحابة
 ىػ.ا الخير لو أظهر
 القوم فإف فيو، الضعيف كبين الدين في القوم بين المهجور حاؿ في كفرؽ
 كصاحبيو مالك بن كعب قصة في كما الدين في الضعيف بو يؤاخذ مما بأشد يؤاخذ
 .عنهم اهلل رضي

 كثر كما البدع، فيها كثرت التي األماكن بين ففرؽ: لؤلماكن بالنسبة ككذلك
 .كذلك ليس ما كبين بالكوفة، كالتشيع بخراساف، كالتنجيم بالبصرة، القدر
 رعاية:  األصل ىذا على بناء كغيره أحمد األئمة بو أفتى ما على كىذا

 .الشرعية المصالح
 الغلبة كانت فإذا: ككثرتهم كقلتهم كضعفهم قوتهم في أنفسهم الهاجرين باختبلؼ كيختلف
 كالكثرة القوة كانت كإف أصلها، على قائمة المبتدع ىجر مشركعية كانت السنة ألىل كالظهور

 المقصود يحصل كال بالهجر يرتدع غيره كال المبتدع فبل - باهلل إال قوة كال حوؿ كال - للمبتدعة
 مع المشركع كحاؿ كىذا الشر، زيادة خشية ، التأليف مسلك ككاف الهجر يشرع لم الشرعي،

 .كالمصالح األحواؿ بحسب ذلك كل تارة، الجزية كأخذ تارة، كالمهادنة تارة، القتاؿ العدك
 كالطب، كالجهاد، التعليم،: مثل السنة أىل لدل الواجبات كانت إذا ىنا المهمات أىم كمن

 على يعمل فإنو بواسطتهم، إال إقامتها متعذر كنحوىا كالهندسة،
 كاتقاء بدعتو، من الحذر مع كىكذا، التعليم كمصلحة الجهاد، مصلحة تحصيل

 في األصل إلى السنة أىل عاد زالت فإذا الضركرة، كبقدر أمكن، ما كبها بو الفتنة
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 .لمبتدع كأبعد الهجر،
 الهجر في المحرر جوابو في( ُِِ/ِٖ) الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 مضرتها بدعة فيو بمن إال ذلك كغير كالجهاد العلم من الواجبات إقامة لعذر فإذا: ..  المشركع
 من خيران  معو مرجوحة مفسدة مع الواجب مصلحة تحصيل كاف الواجب ذلك ترؾ مضرة دكف

 ىػ.ا تفصيل فيو المسائل ىذه في الكبلـ كاف كلهذا العكس،
 الشناعات، من عليو ىم ما كجو من المبتدعة أحواؿ في الناظر كإف ىذا

 أىل على يفسدكف كأنهم حق، لغير كالنصرة ىدل غير في كالنشاط السنن، كإماتة
 الكبلـ أىل في -تعالى اهلل رحمو- الشافعي اإلماـ قالو لما مستحقين رآىم اإلسبلـ، صفاء السنة
 كيقاؿ ، كالعشائر القبائل في بهم كيطاؼ ، كالنعاؿ بالجريد يضربوا أف الكبلـ أىل في حكمي: ) 

 بعين المبتدعة إلى نظرت كإذا ،( الكبلـ على كأقبل كالسنة الكتاب عن أعرض من جزاء ىذا: 
 كما ذكاءن  أكتوا بهم، كترفقت رحمتهم، عليهم مستحوذ كالشيطاف عليهم، مستولية كالحيرة القدر،

هيمٍ  أىٍغنىى فىمىا؟  كأفئدة كأبصاران  سمعان  كأعطوا علومان، أعطوا كما فهومان  كأعطوا زكاءن، أكتوا  سىٍمعيهيمٍ  عىنػٍ
تػيهيم كال أىٍبصىاريىيمٍ  كال  يىٍستػىٍهزًئيوفى  ًبوً  كىانيوا مَّا بًًهم كحىاؽى  اللَّوً  بًآيىاتً  يىٍجحىديكفى  كىانيوا إذٍ  شىٍيءو  مِّن أىٍفًئدى
 ؟ (

 كتقرب معو، كالبراء الوالء كأعمل بدعتو، كاحذر ، المبتدع احذر:  كختامان 
 في كأصولها الشريعة قواعد على لو منزالن  الشرعي الهجر كبهجره بذلك، اهلل إلى

 ، تركان  أك ىجران  الهول تأمير من إياؾ ثم كإياؾ المفاسد، كدفع المصالح رعاية
 ىػ.ا كالسبلـ

  .المبتدعة كالى من عقوبة(: فرع)
 من عقوبة التاسع المبحث(: ّّص) المبتدع ىجر كتابو في زيد أبو اهلل عبد بن بكر الدكتور قاؿ
 النكير األئمة شدد كقد: تعالى اهلل رحمو( ق َْٔ سنة ـ) الدقاؽ علي أبو قاؿ: المبتدعة كالى
- تيمية ابن اإلسبلـ شيخ رد معرض كفي ، المبتدعة ىجر فترؾ االعتقاد أصل ناقض من على

 من كل عقوبة كيجب(: ُِّ/ِ) الفتاكل مجموع في قاؿ( االتحادية) على -تعالى اهلل رحمو
 معاكنتهم، أك بمساعدتهم عرؼ أك كتبهم، عظم أك عليهم، أثنى أك عنهم، ذب أك إليهم، انتسب

 صنف إنو: قاؿ من أك ؟ ىو ما يدرم ال الكبلـ ىذا بأف لهم يعتذر أخذ أك فيهم، الكبلـ كره أك
 من كل عقوبة تجب بل منافق أك جاىل إال يقولها ال التي المعاذير، ىذه كأمثاؿ الكتاب؟ ىذا
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 ألنهم الواجبات، أعظم من ىؤالء على القياـ فإف عليهم، القياـ على يعاكف كلم حالهم، عرؼ
 في يسعوف كىم كاألمراء، كالملوؾ كالعلماء المشايخ من خلق على كاألدياف العقوؿ أفسدكا
 ىػ.ا اهلل سبيل عن كيصدكف فسادان  األرض
 ىذا فإف آمين، الجنة سلسبيل من كسقاه تيمية ابن اإلسبلـ شيخ اهلل فرحم

 جميع ينتظم لكنو( االتحادية) مظاىرة خصوص في كاف كإف كىو كاألىمية الدقة غاية في الكبلـ
 كبها، بو كنفخ المسلمين، بين كنشرىا كتبو، عظم أك فعظمو مبتدعان  ظاىر من فكل ، المبتدعة

 فعل من إف االعتقاد، في كاختبلؿ زيغ من لديو فيما يكشفو كلم كضبلؿ، بدع من فيها ما كأشاع
 الزماف بهذا ابتلينا كقد المسلمين، إلى يتعدل لئبل شره قطع كاجب أمره، في مفرط فهو ذلك

 ىم كما سقطاتهم من يحذركف كال مقاالتهم، كينشركف المبتدعة يعظموف المنواؿ ىذا على بأقواـ
 ىجر كتاب من ىػ.ا كأىلو الشقاء من باهلل نعوذ ىذا، المبتدع الجهل أبا فاحذر الضبلؿ، من عليو

 .المبتدع
 المتقدـ التفصيل كفيو الكبيرة، تلك يدع حتى يهجر فهذا: الكبيرة مرتكب: الثالث القسم - ّ

 .المبتدع ىجر في
 .كالده على اإلبن تغيير :السادس المبحث

 ال فإنو كالديو تجاه الولد عمل فمهما ككبيرة كثيرة حقوقا للوالدين كتعالى سبحانو اهلل جعل لقد
 طاعتو قرف كتعالى سبحانو اهلل أف ذلك على كالدليل منها، جزءا كال بل حقوقهما موفيا يعتبر

 الكبر عندؾ يبلغن إما إحسانا كبالوالدين إياه إال تعبدكا أال ربك كقضى: )تعالى قاؿ بطاعتهم
 الذؿ جناح لهما كاخفض كريما قوال لهما كقل تنهرىما كال أؼ لهمآ تقل فبل كبلىما أك أحدىما

 [.ِْ - ِّ: اإلسراء( ]صغيرا ربياني كما ارحمهما رب كقل الرحمة من
 مقركنا الوالدين بر كجعل كتوحيده بعبادتو سبحانو اهلل أمر(: ِّٖ/ َُ) تفسيره في القرطبي قاؿ

 بهما كالبر: كقاؿ[ ُْ: لقماف] كلوالديك لي اشكر أف: فقاؿ بشكره شكرىما قرف كما بذلك،
 ىػ.ا خبلؼ ببل الكبائر من ذلك فإف يعقهما كال لسبهما يتعرض ال أف إليهما كاإلحساف

 عن كنهيهما بالمعركؼ الوالدين أمر في فصل (:ْْٗ/ُكقاؿ ابن مفلح في األداب الشرعية )
 في كقاؿ المنكر عن كينهاىما بالمعركؼ أبويو يأمر موسى بن يوسف ركاية في أحمد قاؿ: المنكر

 كإال الكبلـ في لو يغلظ كال إساءة كال عنف بغير يعلمو يكرىو أمر على أباه رأل إذا حنبل ركاية
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 يأكل لم الخمر يبيعاف أبواه كاف إذا يوسف بن يعقوب ركاية في كقاؿ كاألجنبي األب كليس تركو
 .عنهم كخرج طعامهم من

 يسقونو خمرا كيجعبلنو عنبو يعصراف كـر لهما أبواف لو كاف إذا ىانئ بن إبراىيم ركاية في كقاؿ
. المسافر زاد في بكر أبو ذكره. معهم يأكم كال عندىم من خرج يقبلوا لم فإف كينهاىم يأمرىم
 بيعها على يعاكنو أف يريد كرـك لو أباه أف اهلل عبد أبا سأؿ حمص أىل من رجبل أف المركذم كذكر
 ا.ىػ تعاكنو فبل خمرا يعصرىا ممن يبيعها أنو علمت إف قاؿ
 سأؿ عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد أف( ٖٓ) كمسلم ،(ِٕٓ) البخارم صحيح في كرد كقد

 ثم قاؿ. كقتها على الصبلة: )فقاؿ كجل؟ عز اهلل إلى أحب العمل أم كسلم عليو اهلل صلى النبي
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى رجل جاء) قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي كعن ،(الوالدين بر: قاؿ أم؟

. أمك: قاؿ من؟ ثم: قاؿ أمك: قاؿ صحابتي؟ بحسن الناس أحق من اهلل رسوؿ يا فقاؿ كسلم
 (.ِْٖٓ) كمسلم ،(ُٕٗٓ) البخارم ركاه( أبوؾ: قاؿ من؟ ثم: قاؿ. أمك: قاؿ من ثم: قاؿ
 ركاه( األمهات عقوؽ حـر اهلل إف: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن شعبة بن المغيرة كعن

 (.ّٗٓ) كمسلم ،(َِْٖ) البخارم
 أنبئكم أال) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي أبيو عن بكرة أبي كعن

 البخارم ركاه.. (  الوالدين كعقوؽ باهلل، اإلشراؾ قاؿ. اهلل رسوؿ يا بلى: قلنا الكبائر؟ بأكبر
 (.ٕٖ) كمسلم ،(ٕٔٗٓ)

 أمرىما على يقدـ أف فقبل الوالدين، حقوؽ عظمة على تدؿ كغيرىا الصحيحة األحاديث فهذه
 لهما ككوف عينيو، نصب كحقوقهما طاعتهما قاعدة يضع أف عليو المنكر عن كنهيهما بالمعركؼ

 المنكر، عن كينهاىما بالمعركؼ يأمرىما أف من يمنع كال يعني ال ذلك فإف العظيمة الحقوؽ ىذه
 التي الحقوؽ على بناء أنو إال المنكر، عن كنهيهم بالمعركؼ بأمرىم اهلل أمر من جملة من فهما

 عن كنهيهما بالمعركؼ أمرىما عند خاص أسلوب ىناؾ يكوف أف يجب فإنو لهما اهلل جعلها
 .المنكر

 كأف..  لهما كالتلطف بهما الرفق زيادة الوالدين على االحتساب عند يراعي أف المحتسب فعلى
 .مثبل الضرب أك الشتم إلى ذلك يتعدل ال

 كالوضوء؟ الصبلة تسيء كالدة لو رجل عن( ِٕٗص) داكد أبي مسائل في كما أحمد اإلماـ سئل
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 يهجرىا أف لو فترل قاؿ! تعلمني منك أكبر أنا: تقوؿ يعلمها، أف تأبى: قاؿ كيعلمها، يأمرىا: قاؿ
 ىػ.ا بالرفق يأمرىا أف يأمره كجعل لها، كيقوؿ يعلمها كلكن ال،: قاؿ ذلك؟ على يضربها أك
 ، كامل بزكج مزكجة امرأة عن (:ُٖٕ ، ُٕٕ/  ّْ)كما في  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئلك 

 في سعت:  أمرىا ظهر فلما ، الفجور على معو أقامت األطراؼ من بشخص فتعلقت ، أكالد كلها
 كىل ؟ قطعها في إثم عليهم كىل ؟ الفعل ىذا بعد أكالدىا على حق لها بقي فهل ، الزكج مفارقة
 .يأثم؟ غيره ذلك فعل كإف ؟ سرا قتلها منها ذلك تحقق لمن يجوز

:  بالحبس إال تمتنع لم فاف ، المحرمات من يمنعوىا أف كعصبتها أكالدىا على الواجب :فأجاب
 فليس:  برىا كأما ، أمو يضرب أف للولد ينبغي كما ، قيدكىا:  القيد إلى احتاجت كإف ، حبسوىا

 يمنعوىا بل ، السوء من بذلك تتمكن بحيث مقاطعتها لهم يجوز كال ، برىا يمنعوىا أف لهم
 عليها الحد إقامة لهم يجوز كال ، ككسوىا رزقوىا ككسوة رزؽ إلى احتاجت كإف ، قدرتهم بحسب

 ا.ىػ ذلك في اإلثم كعليهم ، غيره كال بقتل
 كلما كالده مع يتشاجر من حكم ما: الدرب على نور فتاكل في كما العثيمين العبلمة سئل كقد
 منكم فنرجو يعينو ما جميع كيكفيو بو بارا كلكنو الدين بأمور يستهزئ أك اهلل حدكد ينتهك رآه

 اإلفادة؟
 الكفر إلى تؤدم ربما التي المعاصي من منو يحصل ما أبيو على يعتب كونو إف أقوؿ: فأجاب
 بالمعركؼ تأمره أف الناس كأحق منكر عن كنهي بمعركؼ أمر ألنو بوالده بره من فإنو الدين كسب
 الرسل كاف كقد منهم بضعة كألنك إليك الناس أقرب ألنهم كأمك أبوؾ ىو المنكر عن كتنهاه
 يكوف أف ينبغي لكن المعركؼ كفعل المنكر ترؾ في آبائهم مع يتكلموف كالسبلـ الصبلة عليهم

 بين جرت التي المحاكرة إلى كاستمع منهم كاحد قلب بو ينجرح ال الذم الحسن باألسلوب
 ًلمى  أىبىتً  يىا أًلىبًيوً  قىاؿى  ًإذٍ ) قاؿ حيث مريم سورة في كالده كبين كالسبلـ الصبلة عليو الخليل إبراىيم

 يىٍأًتكى  لىمٍ  مىا اٍلًعٍلمً  ًمنى  جىاءىًني قىدٍ  ًإنِّي أىبىتً  يىا( )شىٍيئان  عىٍنكى  يػيٍغًني كىال يػيٍبًصري  كىال يىٍسمىعي  ال مىا تػىٍعبيدي 
 أىبىتً  يىا( )عىًصٌيان  لًلرٍَّحمىنً  كىافى  الشٍَّيطىافى  ًإفَّ  الشٍَّيطىافى  تػىٍعبيدً  ال أىبىتً  يىا( )سىًويٌان  ًصرىاطان  أىٍىًدؾى  فىاتًَّبٍعًني

 لينا كبلما تجد القصة آخر إلى( كىلًٌيان  ًللشٍَّيطىافً  فػىتىكيوفى  الرٍَّحمىنً  ًمنى  عىذىابه  يىمىسَّكى  أىفٍ  أىخىاؼي  ًإنِّي
 عليو كاف عما تنصحو أف أردت إذا ألبيك بالنسبة فأنت ألبيو كالسبلـ الصبلة عليو إبراىيم من
 كىو منك أكبر كأنو عليك حق لو أف يرل األب ألف كلين كرفق باحتراـ ذلك فليكن المعاصي من

 لىٍيسى  مىا ًبي تيٍشًرؾى  أف على جىاىىدىاؾى  كىًإفٍ ) قاؿ تعالى اهلل أف حتى عليك حق كلو منك أكبر فعبل
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 الدنيا في كصاحبهما تطعهما فبل باهلل تشرؾ أف على جهد بذؿ إف يعني( تيًطٍعهيمىا فىبل ًعٍلمه  بًوً  لىكى 
ليغىنَّ  ًإمَّا) تعالى كقاؿ معركفا هىٍرىيمىا كىال أيؼ   لىهيمىا تػىقيلٍ  فىبل ًكبلىيمىا أىكٍ  أىحىديىيمىا اٍلًكبػىرى  ًعٍندىؾى  يػىبػٍ  كىقيلٍ  تػىنػٍ

 يحصل حتى كاللين بالرفق ذلك ليكن لكن كالدؾ نصحت إذا تبلـ ال فأنت( كىرًيمان  قػىٍوالن  لىهيمىا
 أف كأمو أبيو إلى اإلنساف يهديها ىدية أعظم فإف البر من ىذا بل العقوؽ من ىذا كليس المقصود

 ىػ.ا كاحتراـ بأدب كلكن المنكر عن كينهاىم بالمعركؼ يأمرىما
 :أمرين مبلحظة الوالدين على المحتسب على كإف ىذا

 كال ضربو لو ليس فإنو الوالدين أحد بشخص متعلقا المنكر كاف إذا ما بين يفرؽ أف: األكؿ
 .تقبيحو
 ففي المركب، أك الماؿ أك بالدار تعلقو كاف كإنما بشخصهما، متعلق غير المنكر كاف إف: الثاني
 إلى النظر إلى باإلضافة كإثمو، أثره كمدل كحجمو المنكر ىذا نوع إلى ينظر أف عليو الحاؿ ىذه

 أعظم، مفسدة إزالتو على يترتب ال كاف فإف الوالدة أك الوالد سخط من لو إزالتو على يترتب ما
 .فبل كإال أزالو
 فإنو شيخو مع التلميذ بخبلؼ سيده، مع كالعبد زكجها، على الزكجة احتساب في يقاؿ ىذا كمثل

 .بعلمو يعمل ال لعالم حرمة ال ألنو علمو بموجب يعاملو
 أف على جاىداؾ كإف: )تعالى قاؿ كما الكافرين األبوين مع حتى مطلوب كالرفق اإلحساف كىذا

 مراعاة مع[. ُٓ: لقماف) ]معركفا الدنيا في كصاحبهما تطعهما فبل علم بو لك ليس ما بي تشرؾ
 .كالبراء الوالء أصل

 .أكالدىا على األـ إنكار(: فرع)
 في جالسة المرأة ألف كالدىم؛ كجود مع كحتى أكالدىا، تربية في كبيرا دكرا للمرأة أف ننسى ال

 كتحسن اهلل تتقي أف فعليها الرجل، يعرفها ال أمورا تعرؼ فهي الرجل بخبلؼ الوقت طيلة البيت
 كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ خطاب كتنفذ المنكر، عن كتنهاىم بالمعركؼ كتأمرىم أكالدىا تربية

 من جزء( عنهم مسؤكلة كىي ككلده زكجها بيت أىل على راعية كالمرأة: )بقولو بو خاطبها الذم
 عليو اهلل صلى الرسوؿ من صريح نص فهذا ،(ُِٖٗ) كمسلم ،(ُّٖٕ) البخارم ركاه حديث
 .كإصبلحهم أكالدىا تربية عن مسؤكلة المرأة بأف كسلم
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 عليها مريم أـ عن تعالى اهلل قوؿ حوؿ( ُِ/ ُ) القرآف أحكاـ في الجصاص بكر أبو قاؿ
: عمراف آؿ( ]العليم السميع أنت إنك مني فتقبل محررا بطني في ما لك نذرت إني رب: )السبلـ

ّٓ.] 
 ال أنها لو كتربيتو، كإمساكو كتعليمو تأديبو في الولد على الوالية من ضربا لؤلـ أف على يدؿ: يقوؿ

 ىػ.ا كلدىا في نذرت لما ذلك تملك
 .زكجها على الزكجة تغيير(: فرع)

 التي للقوامة كعقبل شرعا مقبوؿ كىو. كالسنة الكتاب في الداللة كاضح الزكجة على الزكج تغيير
 [.ّْ: النساء( ]النساء على قواموف الرجاؿ: )تعالى يقوؿ. المرأة على للرجل اهلل جعلها
 تبلى الزكجات من كثيرا: فنقوؿ( الزكج على الزكجة تغيير) ىو توضيح إلى يحتاج الذم كلكن
 مبتلى يكوف كقد كلية الصبلة أك الجماعة لصبلة التاركين من يكوف أف فإما صالح، غير بزكج

 .ذلك كغير كالمخدرات المسكرات بشرب
 ذلك؟ من الزكجة موقف ىو فما
 تكوف النساء فبعض كضعفا، قوة كفسادا صبلحا كالرجاؿ -أيضا- يختلفن الزكجات أف شك ال

 صباح المنكرات يفعل تراه عنو ساكتة فهي صالحة كانت لو كحتى العاصي لزكجها مستسلمة
 أخرل كتسكت تارة تنكر كبعضهن ذلك، لفعل الجو لو تهيئ كانت ربما بل عليو، تنكر كال مساء

 .بعدىا كترضى تارة كتغضب
 بقدر زكجها إصبلح عن مسؤكلة أنها كتعرؼ تعالى اهلل تتقي أف زكجة كل على كالواجب
 معو تحاكؿ مكفرة غير أك صغائر كانت فإف زكجها يفعلها التي المنكرات إلى فتنظر. المستطاع

 امرأة ككل فيها معها كينقاد زكجها تناسب تراىا التي الجيدة األساليب كتستخدـ المحاكلة كتكثر
 أحكاـ تبين أف فعليها كلية الصبلة كترؾ مكفرة المنكرات كانت إذا كأما زكجها، بظركؼ أعرؼ

 بعد مرة كتحاكؿ الصبلة دكف معو تصلح ال الزكجية العبلقات أف كتبين تاركها كحكم لو الصبلة
 كالشرع. الطبلؽ تطلب أف الحق فلها ذلك على أصر فإف كأىلو، بأىلها استعانت أصر فإف مرة

 .البتة يصلي ال أنو فعبل ثبت إذا يرض لم كلو منو يطلقها
 في حبا الرجل قلب مؤلت كقد الوقت نفس في كقوية حكيمة المرأة كانت إذا الغالب كفي

 حيالو يجب بما تقـو أف فعليها. أمرا لها يعصي ال فإنو كطاعتها ربها من كخوفها ككفائها إخبلصها
 .الكلمة مسموعة تكوف حتى
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 (باليد بالمعركؼ األمر: قولو باب)
 إف نرجو نحن): يقوؿ اهلل، عبد أبا سمعت: قاؿ األشعث، بن سليماف أخبرنا-ِٓ
 .ُ(أفضل فهو بيده أنكر كإف سلم، فقد بقلبو أنكر
 كالنهي بالمعركؼ األمر كيف): اهلل عبد ألبي قلت: قاؿ المركذم، بكر أبو أنا -ِٔ
 باليد كيف: قلت اإليماف، أضعف كىو كبالقلب، كاللساف باليد: قاؿ المنكر؟ عن
 .ِ(بينهم تفرؽ: قاؿ
 في اهلل عبد أبي مع كنت): قاؿ أنو المركذم بكر أبي على كحفظت: قاؿ -ِٕ

 .ّ(بينهم ففرؽ إليهم فعدؿ يقتتلوف، صبيانا فرأل طريق،
 ليس باليد التغيير): قاؿ أباه، أف صالح، حدثنا: قاؿ علي، بن محمد كأخبرني -ِٖ

 .ْ(كالسبلح بالسيف

                                                                                                                                                  

، بالشراب ابتلي قد زكجها كاف امرأة(: ِِّ/ُٗ) الدائمة اللجنة علماء سئل كقد  كإنها المحـر
 آثمة تعد أـ ذلك لها يحل فهل أرادىا، إذا تطيعو كال فراشو كتجتنب سكره، حاؿ في تطيقو ال

 الحديث؟ في جاء كما تصبح حتى المبلئكة لعنة كتلحقها زكجها فراش لهجرىا
 هلل، فالحمد تاب فإف نصحو، عليها كيجب إثم، بذلك يلحقها ال ذكر ما الواقع كاف إذا: فأجابوا

 .  الحاكم إلى أمرىا رفعت أبى فإف المنكر، عن بعدا الطبلؽ؛ طلبت الجريمة على كأصر أبى كإف
 
 (.ِٖٕإسناده صحيح، كانظر مسائل أبي داكد )ص ُ
 صحيح. إسناده ِ

 إسناده صحيح. ّ

 أيوب بن مهراف بن اهلل عبد بن علي بن محمدلم أعرفو كليس ىو  علي بن محمدشيخ الخبلؿ  ْ
الثقة، ألف محمد بن علي  حمدافالمعركؼ بالمنشأ  البغدادم األصل الجرجاني الوراؽ جعفر أبو

، رقم  ِٖ)ص كالترجل الوقوؼىذا تلميذ حمداف كليس ىو حمداف، فقد ركل الخبلؿ في كتاب 
، كأيضا محمد بن حمداف ىذا حدثهم الوراؽ علي بن حمداف أف علي بن محمد أخبرني( ِّْ

 .الوراؽ محمود بن علي بن محمد (:ُُٕ،  ُٗسماه الخبلؿ في المصدر السابق )ص
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محمد بن علي، قاؿ حدثنا المهنا، قاؿ: سألت أحمد عن األمر كأخبرني  -ِٗ
 .ُبالمعركؼ يستقيم باليد يكوف ضرب باليد إذا أمر بالمعركؼ قاؿ: الرفق(

 عن اهلل عبد أبو سئل: قاؿ مهنا، حدثنا ،السمسار علي بن محمد كأخبرني -َّ
 أليس: فقلت بو، بأس فبل ذلك على قوم إف: " فقاؿ بيده؟ بالمعركؼ يأمر الرجل،

 من يعرضها بأف نفسو يذؿ أف للمؤمن ليس): كسلم عليو اهلل صلى النبي عن جاء قد
 .ِ( ذلك من ىذا ليس: قاؿ بو؟ لو طاقة ال ما الببلء

                                                           

 شيخ المصنف تقدـ في التعليق السابق. ُ
 شيخ المصنف: محمد بن علي السمسار لم يوثقو معتبر.  ِ

/ ٓ) أحمد أخرجو (بو لو طاقة ال ما الببلء من يعرضها بأف نفسو يذؿ أف للمؤمن ليسكحديث )
 رقم ،ُِّّ/ ِ) ماجو كابن ،(ِِْٓ رقم ،ِِٓ/ ْ) كالترمذل ،(ُِّْٗ رقم ،َْٓ

 في كالدينورم ،(َِّٕ/ ٔ) الكامل في عدم كابن ،(َِٕٗ رقم ،ُِٖ/ ٕ) كالبزار ،(َُْٔ
 ،(ٕٖٔ) ك( ٖٔٔ) الشهاب مسند في كالقضاعي ،(ّْْٗ رقم ،ُٖٖ/ ٖ) المجالسة
 اإلماـ عنو قاؿ كالحديث( َُّٔ) السنة شرح في كالبغوم ،(َُِْٖ) الشعب في كالبيهقي

 ابن كضعفو ،(َُٕٗ رقم ،ُّٖ/ ِ) البنو العلل في كما منكر، حديث ىذا: الرازم حاتم أبو
 ،(ِّٖٕ/ ٓ) ،(َِّٓ/ ْ) الذخيرة في القيسراني ابن كأقره ،(ْٓ/ ٓ) الكامل في عدم
 كتاب على تعليقو في مشهور الشيخ كقاؿ ،(َُّ/ ْ) اللساف في الحافظ أيضا كأقره

 إسناده(: ّْٓ/ ّٖ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ضعيف، إسناده: المجالسة
 الحسن عن غيره فركاه خولف، قد ضعفو مع كىو جدعاف، بن زيد بن علي أجل من ضعيف
" العلل" في كما حاتم أبو كأشار عنعنو، كقد مدلس -البصرم كىو- كالحسن سيأتي، كما مرسبل

 عن التبوذكي سلمة أبي عن كأسنده جندبا، اإلسناد في زاد عاصم بن عمرك أف إلى َّٔ/ ِ
 الحافظ كحسنو البغوم، حسنو ككذا فحسنو، الترمذم كأما ىػ. ا جندب فيو ليس سلمة بن حماد

 ،(ُٕٔ/ ُ) التفسير عمدة في شاكر أحمد الشيخ كصححو ،(ُٔٔ) المطلقة األمالي في
 (.ُّٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة لشواىده كصححو
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 حدثنا دكين، بن الفضل نعيم أبو حدثنا: قاؿ الدكرم، محمد بن العباس خبرناأ -ُّ
، بن المسيب عن خلدة، أبو  حملت لم): كيقوؿ جماال، يضرب عمر رأيت: قاؿ داـر

 .ُ(يطيق؟ ال ما جملك على
                                                           

( ُِِٔ(، كأبو الحسن اإلخميمي في حديثو )كرقو ُِٕ/ٕأخرجو ابن سعد في الطبقات ) ُ
 حباف ابن ذكر ينفعو كال(، ُُْ/ْكفي إسناده المسيب بن داـر كىو مجهوؿ كما في الميزاف )

 اللساف في الحافظ قاؿ المجاىيل توثيق من عنو معلـو ىو لما (ِِٕ/ُ) الثقات كتابو في لو
 العدالة على كاف عينو جهالة انتفت إذا الرجل اف من حباف بن اليو ذىب ذمال كىذا :(ُْ/ُ)

 كتاب في حباف بن مسلك ىو كىذا خبلفو على كالجمهور عجيب مذىب جرحو يتبن اف الى
 عند ككاف مجهولوف انهم على كغيره حاتم أبو عليهم نص من خلقا يذكر فإنو الفو الذم الثقات

 جهالة كلكن خزيمة بن شيخو مذىب كىو مشهور كاحد بركاية ترتفع العين جهالة اف حباف بن
 التجريح إذ الجرح فيو يعرؼ لم من العدؿ فقاؿ بقاعدتو حباف بن أفصح كقد غيره عند باقية حالو
   .عنهم غاب ما الناس يكلف لم إذ جرحو يتبين حتى عدؿ فهو يجرح لم فمن التعديل ضد

 مسائل في الباب:
 األكلى: مراعاة المصالح كتحقيقها. المسألة

 القليل الفساد دفع يجوز فبل(: ّْٓ - ّّْ/ ِّ) الفتاكل مجموع في شيخ اإلسبلـ قاؿ
 بتحصيل جاءت الشريعة فإف الضررين أعظم بتحصيل الضررين أخف دفع كال الكثير بالفساد

 إذا الخيرين خير ترجيح كمطلوبها اإلمكاف، بحسب كتقليلها المفاسد كتعطيل كتكميلها المصالح
 ىػ.ا جميعا يندفعا لم إذا الشرين شر كدفع جميعا يجتمعا أف يمكن لم

 المفسدتين أعلى دفع على الشريعة كمبنى(: ِْٓ/ّ) المعاد زاد في القيم ابن اإلماـ كقاؿ
 على كالدين الدنيا مصالح بناء بل أدناىما، بتفويت المصلحتين أكمل كتحصيل أدناىما، باحتماؿ

 ىػ.ا التوفيق كباهلل. األصلين ىذين
 من حيم الر الرحمن اهلل بسم(: َٓ/ٖكقاؿ اإلماـ محمد بن عبد الوىاب كما في الدرر السنية )

 اهلل كرحمة عليكم سبلـ اإلخواف، من الكتاب ىذا إليو يصل من إلى: الوىاب عبد بن محمد
 شيء منها جرل إذا إخواننا نصحنا لكن سابق، من عندنا تجرم أمور عندكم يجرم كبعد، كبركاتو

 األمر تغليظ في يخطئ لكن مصيب، كىو منكران، ينكر الدين أىل بعض أف: كسببها فهموىا، حتى
 كىال تػيقىاتًوً  حىقَّ  اللَّوى  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا: }تعالى قاؿ كقد اإلخواف، بين الفرقة يوقع شيء إلى
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-َُِ: آية عمراف آؿ سورة{ ]تػىفىرَّقيوا كىال جىًميعان  اللَّوً  ًبحىٍبلً  كىاٍعتىًصميوا ميٍسًلميوفى  كىأىنٍػتيمٍ  ًإالَّ  تىميوتينَّ 
 شيئان، بو تشركوا كال تعبدكه أف: ثبلثان  لكم يرضى اهلل إف: " كسلم عليو اهلل صلى كقاؿ ،[َُّ

: يقولوف العلم كأىل، " أمركم اهلل كاله من تناصحوا كأف تفرقوا، كال جميعان  اهلل بحبل تعتصموا كأف
 كيكوف عنو، كينهى بو يأمر ما يعرؼ أف: ثبلث إلى يحتاج المنكر، عن كينهى بالمعركؼ يأمر الذم
 محتاجوف كأنتم. ذلك في األذل من جاءه ما على صابران  كيكوف عنو، كينهى بو يأمر فيما رفيقان 

 العمل قلة من إال الدين صاحب على يدخل ما الخلل فإف بو، كالعمل ىذا فهم على للحرص
 يجز لم افتراؽ بسببو يحصل صار إذا المنكر إنكار أف العلماء يذكر كأيضا،، فهمو قلة أك بهذا،

 على مضرة إنكاركم صار فعلتم ما إف فإنكم فيو، كالتفقو لكم ذكرت بما العمل! اهلل فاهلل إنكاره،
 أىل بين كقعت التي القالة ىذه كسبب. كدنياه دينو صبلح في إال يسعى ما كالمسلم الدين،

 اختبلؼ فيو صار الكبلـ غلظوا فلما - المنكر إنكار عليهم كاجب الدين أىل صار لو - الحوطة
 فمعناه قصيران  كاف كإف الكبلـ، كىذا، كالدنيا الدين على مضرة ذلك فصار الدين، أىل بين

 األمر كاستقاـ للدين، نصران  صار بو عملتم فإف بو، كاعملوا فيو، كتفقهوا تأملوه الـز فبلـز طويل،
 ا.ىػ  اهلل شاء إف

 تغيير فيكم اهلل بارؾ: إذان  (:ُُٕٓ/ّكقاؿ العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )
 الحسابية؟ العملية في اليـو يقولوف ماذا تعمل بدؾ إنكاره تبادر منكران  ترل رأسان  مش المنكر
 أنو ظنك على غلب فإذا كالسيئات، الحسنات بين..  كتوازف بالسيئات الحسنات تقابل معادلة

 لهذا منفذ كأنت مأجور كأنت السيئات، من أكثر الحسنات ستكوف المنكر لهذا تغييرؾ في
 األمر من تبتغي التي المصالح من أكثر ستكوف كالمفاسد السيئات أف لك بدا إذا أما الحديث،
 عن - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أمسك كما فأمسك المنكر عن كالنهي بالمعركؼ

 كشاء اهلل شاء ما أحدكم يقولن ال": ألصحابو يقوؿ أف عن أيامان  أمسك كما بل الكعبة، ىدـ
 " ا.ىػكحده اهلل شاء ما: ليقل كلكن محمد،

 كفاية فرض المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كقاؿ العبلمة العثيمين في لقاءات الباب المفتوح:
 المنكر تغير فإف أعظم ىو ما إلى المنكر يتغير أال يشترط لكن عليو تعين كاحد أال يكن لم كإذا
 فػىيىسيبُّوا اللَّوً  ديكفً  ًمنٍ  يىٍدعيوفى  الًَّذينى  تىسيبُّوا كىال) كتعالى تبارؾ اهلل لقوؿ الكف كجب أعظم ىو ما إلى
ًلكى  ًعٍلمو  ًبغىٍيرً  عىٍدكان  اللَّوى  ( يػىٍعمىليوفى  كىانيوا ًبمىا فػىيػينىبِّئػيهيمٍ  مىٍرًجعيهيمٍ  رىبًِّهمٍ  ًإلىى ثيمَّ  عىمىلىهيمٍ  أيمَّةو  ًلكيلِّ  زىيػَّنَّا كىذى
 الخمر شرب إلى يذىب كلكن الدخاف لترؾ عليو أنكرنا فلو الدخاف يشرب شخصا أف قدرنا فإذا



 - 51 - 

                                                                                                                                                  

 إلى بالنظر مغرما أحدا رأينا لو ككذلك الخمر شرب من أىوف الدخاف شرب ألف ننكر ال فهنا
 كل كنحاكؿ نراقب ذلك مع كلكن ننهاه ال فهنا الصبياف في الفتتن نهيناه كلو كمبلحقتهن النساء
 ا.ىػ المنكر عن ننهاه أف فرصة
: األنبياء] للعالمين رحمة إال أرسلناؾ كما: تعالى قاؿ كاعتبره الشارع طلبو جليل عظيم أصل فهذا

[ ِْ: األنفاؿ] يحييكم لما دعاكم إذا كللرسوؿ هلل استجيبوا آمنوا الذين أيها يا: كقاؿ[ َُٕ
 عنكم يخفف أف اهلل يريد: كقاؿ[ ُٖٓ: البقرة] العسر بكم يريد كال اليسر بكم اهلل يريد: كقاؿ
 [.ِٖ: النساء] ضعيفا اإلنساف كخلق
 كأدناىا اهلل إال إلو ال أف شهادة أعبلىا شعبة، كسبعوف بضع اإليماف: )كسلم عليو اهلل صلى كقاؿ
 اهلل صلى كقاؿ عنو، اهلل رضي ىريرة أبي حديث من(. ّٓ) مسلم ركاه( الطريق عن األذل إماطة
 سعيد كأبي عباس، كابن الصامت، بن عبادة عن ركم حديث كىو( ضرار كال ضرر ال) كسلم عليو

 لبابة، كأبي القرظي، مالك أبي بن كثعلبة عوؼ، بن كعمرك كعائشة، كجابر، ىريرة، كأبي الخدرم،
 في النوكم عنو قاؿ لذا الكثيرة، لشواىده بعضهم كقواه الحديث، أىل بعض ضعفو كالحديث

 مجموعها: الصبلح ابن كقاؿ ،(َِٓ) األذكار في كحسنو بعضا، بعضها يقوم طرقو: أربعينو
 ىذا السجستاني داكد أبو كعد بو، كاحتجوا العلم أىل جماىير تقبلو كقد كيحسنو، الحديث يقوم

 ابن كقاؿ أعلم، كاهلل حجة، يراه بأنو مشعر كىذا الفقو، عليها يدكر التي األحاديث من الحديث
 األلباني العبلمة كصححو ببعض، تقول طرقو بعض(: َِٕ/ ِ) كالحكم العلـو جامع في رجب

 تحقيقو في مشهور الشيخ الكثيرة لشواىده كصححو ،(َِٓ) الصحيحة في طرقو بمجموع
 .المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كحسنو ،(َِْ/ ّ) للموافقات

 كالجاىل، كالعالم كالمخطئ، العامد على القتل في الدية لزـك: عليها المتفق الشريعة مقررات كمن
 .العباد لمصالح تحقيقا ىؤالء جميع على المتلفات غراـ ككذا كالكبير؛ كالصغير

 المتعلقة المسائل أدؽ من المفاسد كبين بينها الموازنة على كالقدرة كتمييزىا المصالح تقدير كيعد
 كلما كتمييزه ذلك معرفة على أقدر المحتسب كاف ككلما المنكر عن كالنهي بالمعركؼ باألمر

 .كأثبت أقول احتسابو كاف
 فلم عليو، قائم كالشرائع الكتب كإنزاؿ الرسل بعثة مدار أف الجانب ىذا أىمية بياف في كيكفي
 لو شريك ال كحده اهلل عبادة من كتحصيلها المصالح لجلب إال الشرائع كتنزؿ الرسل تبعث

 .كتعطيلها المفاسد كدفع كدينو شرعو كظهور
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 .المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر حقيقة ىي كىذه
 في المفسدة كدفع المنفعة جلب) الشرع اصطبلح في كىي المنفعة،: المصلحة أصل أف كاعلم

 .يدفع ضررا أك يجلب نفعا تكوف أف إما فهي( الشارع نظر
. كأسبابها كالغمـو اآلالـ ىي التي المفاسد كضدىا كأسبابها، كاألفراح اللذات: بالمنافع كالمراد

 .كالضر كالنفع كالشر بالخير عنهما يعبر كقد
 بو أمر ما فكل الذكؽ، أك العقل أك العرؼ أك القانوف ال الشرع، ىو إنما المصلحة تحديد كطريق
 .مفسدة فهو عنو نهى ما ككل مصلحة، فهو الشرع

 تختص فبل شاملة، أنها كما كاآلخرة، الدنيا تشمل أبدية دائمة الشرعية المصالح أف اعلم ثم
 ضركراتهم بحفظ الناس على كتعود عامة األمة تخدـ بل األخرل، دكف فئة أك غيرىم، دكف بالبعض

 .نفع بو لهم كاف كما كحاجياتهم
 .كعدمو الشارع اعتبار حيث من المصلحة أقساـ :األكؿ الفرع

 :كىي أقساـ ثبلثة إلى الحيثية ىذه من المصلحة تنقسم
 العلم بنشر تقـو كالتي الدين حفظ كمصلحة الشرعية، فهي اعتبارىا على الشارع نص ما - ُ

 تحريم ككذلك كالسناف؛ كالسيف كاللساف بالقلم كعمبل علما الدين إلى كالدعوة النافع الشرعي
 تحريم جاء كلذا المخالفة كالمظاىر المنحرفة كاألعماؿ الرديئة العلـو من يضاده أك يضعفو ما كل

 مأمورات فكل كالكتابة عليها كالبناء كتجصيصها القبور رفع حـر كما المصورين، كلعن التصوير
 .نواىيو ككذا ىذا في داخلة الشرع

 الميراث في بالرجل مساكاتها في المرأة كمصلحة اعتباره، كعدـ بإلغائو الشارع قاـ ما - ِ
 أنو القاصر بعقلو اإلنساف رأل كإف اعتباره، ألغى الشارع أف علم ما كل القسم ىذا في كيدخل

 معارضا لكونو أك مقاصده، من بمقصد إخبللو أك الشرع لمصادمتو كذلك ليس فهو مصلحة؛
 .أعظم لمصلحة

 المرسلة بالمصالح يسمى ما ىو النوع كىذا إلغاؤه كال طلبو يرد فلم الشارع عنو سكت ما - ّ
 .موضعها ىذا ليس كتفاصيل كضوابط شركط كلها

 من شيء يشوبها كأف البد( الدنيا الحياة في الواقعة كىي) الدنيوية الشرعية المصلحة إف ثم
 .عنها التأخر أك المقارنة أك عليها التقدـ كجو على كانت سواء بها المشقة للحوؽ المفسدة
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 فإنها -الجنة أىل نعيم كىي- األخركية بخبلؼ خالصة، ال غالبة راجحة الدار ىذه في فالمصلحة
 .فيها كدر ال خالصة

 فتكوف غيرىا يعارضها ال كقد غالبة، فتكوف مرجوحة بمصلحة الشرعية المصلحة تعارض كقد
 .سيأتي كما راجحة

 الواقعة كىي الخالصة ككذلك - الدنيا في الواقعة - الراجحة المصلحة ىو إنما الشارع كمقصود
 .تقدـ كما اآلخرة في
 ضركرية تكوف أف من تخلو ال فهي متعلقها بحسب كضعفا قوة تتفاكت الشرعية المصالح إف ثم
 .. تحسينية أك حاجية أك

 اضطراب دكف المستقيم الوجو على الناس حياة لقياـ توفرىا من البد التي ىي فالضركرية
 العقل على ككالمحافظة يضاده ما كرفع دعائمو بتثبيت -أعبلىا كىو- الدين على كالمحافظة

 األعراض على ككالمحافظة معنوم؛ أك حسي كمخدر مسكر من يفسده ما كمقاكمة كسبلمتو
 أك الفواحش، مقارفة طريق عن سواء كاف، صورة بأم فساد من يعترضها ما كل كدفع كاألنساب

 أك الرديئة كالمجبلت الصور ككنشر فيو كالخضوع بالقوؿ كاللحن كالتبرج كالسفور إليها يجر ما
 يضر ما كل حـر كلذا سبلمتها، على كالمحافظة النفوس حفظ ككذا الماجنة؛ كاألغاني األفبلـ
 .الضارة األمور من كنحوىا السمـو كأنواع كالميتة كالدخاف البدف
 الربا كحـر كإنفاقو الماؿ أخذ طرؽ كبين المباحة، العقود أنواع شرع بأف كبقائو الماؿ حفظ ككذا

 .تقدـ كما المالية بالمعامبلت المتعلقة المحرمات من كغيره
 فكاألخذ التحسينية أما عنهم؛ كالضيق الحرج لرفع الناس إليها يفتقر التي ىي الحاجية كالمصالح
 اللحية كإعفاء الفطرة خصاؿ ذلك فركع كمن األخبلؽ، مكاـر على كالجرم األمور بمحاسن

 .المستقذرات ككتحريم الشارب كقص
 ضرر في اإلنساف لوقع ترؾ لو ما كمنو ضركرم، فهو اإلنساف حياة قياـ في منو البد ما منو فاألكل
 يتعلق المحتسب كعمل تحسيني، فهو زاد كما حاجي، فهو العطب بو يلحق ال لكنو كحرج
 .الشرعية كصورىا المصلحة مراتب بجميع

 بعض على كقاصرة خاصة تكوف كقد جميعهم، أك الناس ألغلب عامة المصالح تكوف كقد ىذا
 .الجهات أك األفراد

 :قسمين على كالثبات التغير باعتبار كىي
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 .المحرمات كتحريم الشرعية كالواجبات ثابتة،: األكلى
 ككاتخاذ التعزيرات كمقادير لبلجتهاد، خاضعة فتكوف كمكانا، زمانا األحواؿ حسب متغيرة: الثانية

 كاتخاذ للشرع مخالفة يشوبها ال كالتي الدعوة أساليب بعض اختبلؼ أيضا ذلك كمن الدكاكين
 .المخالفة عدـ بشرط المباحة األساليب من ذلك كغير كالرحبلت كاألشرطة كالمجبلت الكتب

 :قسماف فهي الوقوع باعتبار أما
 .ذلك يقارب ما أك الوقوع قطعية: األكلى
 ما أك اليقين درجة إلى يصل ال لكن كثيرا أك جائزا كقوعها يكوف ما كىي الوقوع ظنية: الثانية
 .يقاربو
 الشرعية المصلحة ضوابط ذكر :الثاني الفرع
 :شرطين توفر من البد شرعا معتبرة المصلحة تكوف حتى

 .بطلبها القياس أك النص كركد: األكؿ
 لمعرفة المصالح بين الترجيح كطريق مساكية، أك منها أرجح بمصلحة معارضة تكوف ال أف: الثاني

 :كاآلتي يكوف مراتبها
 قاعدة أف يعلم ىنا كمن. التحسينية على الحاجية تقدـ كما الحاجية، على الضركرية تقدـ - ُ
 المصلحة تكوف بأف مقيدة ىي بل إطبلقها، على ليست( المصالح جلب من أكلى المفاسد درء)

 .األعلى فيرجح التساكم يوجد لم إف أما كاحدة، رتبة في كالمفسدة
 أف يعلم ىنا كمن كاحدة، رتبة في كانتا إف الخاصة المصلحة على العامة المصلحة تقدـ - ِ

 المصلحتاف تكوف بأف مقيدة ىي بل إطبلقها، على ليست الخاصة على العامة المصلحة قاعدة
 .متماثل كمستول كاحدة رتبة في
 العقل ثم بالنفس المتعلقة على بالدين المتعلقة المصلحة قدمت كعامتين ضركريتين كانتا إف - ّ
 قاؿ. األخرل الضركريات من غيرىا على تقدـ بالدين المتعلقة فالمصلحة الماؿ؛ ثم النسل ثم

 ما على يقدـ فإنو أعلى مرتبة ذك كاف ما ككذلك[ ُُٗ: البقرة( ]القتل من أشد كالفتنة: )تعالى
 .دكنو

 .فاجرا أك كاف برا أمير كل مع الجهاد كجوب السنة أىل مقررات من: بالمثاؿ سبق ما توضيح
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 فيقدـ حاجي، فهو عادال كونو أما التوحيد كلمة الرتفاع ضركرم كىو الدين حفظ بو فالجهاد
 اإلماـ في الوصف ىذا لكوف فقط العادؿ مع كاف ما على ضركريا لكونو كالفاجر البر مع الجهاد
 .حاجي

 النفوس حفظ على األدياف حفظ مصلحة فقدمت النفس بإزىاؽ للدين حفظ بو الجهاد إف ثم
 .كاألبداف
 أىل فمصلحة الركباف، تلقي من بالمنع الخاصة على العامة المصلحة تقديم على التمثيل كيمكن
 مع الراكد بالماء االغتساؿ عن ككالنهي الخاصة؛ المتلقي مصلحة على كقدمت عامة، السوؽ

 .لذلك منو فيمنع العامة بالمصلحة يضر لكنو ذلك من منتفعا المغتسل كوف
 .لها كاعتباره للنتائج الشارع نظر بياف :الثالث الفرع
 إقامة ذكر المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر مشركعية من كالفوائد الحكم على الكبلـ عند تقدـ

 البد أصيل شرعي مطلب شك كال كىذا منو التقليل أك الباطل كزكاؿ الشريعة كظهور الدين
 .المهمة ىذه يؤدم كىو عينيو نصب يضعو أف من للمحتسب

 زكاؿ أك إزالتو، أردنا الذم المنكر في زيادة الحاالت بعض في كالنهي األمر عن الناتج كاف إف أما
 الباطل ازدياد في سببا يكوف الحاؿ ىذه في الناىي أك اآلمر فإف تكثيره أردنا الذم للمعركؼ

 .يعلم لم أك علم المعركؼ كتقليل
 ترتب فإذا كرسولو، اهلل يحبو ما لتحقيق شرع إنما المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر أف ذلك
 إقرار يعني ال اإلنكار ترؾ كإف إنكاره؛ يسوغ ال فإنو الشارع إلى كأبغض منو أنكر ىو ما ذلك على

 .المنكر
 مما أكبر المفاسد من عليو يترتب ما فإف عليهم بالخركج المسلمين الوالة على اإلنكار: كمثالو
 الذين األمراء قتاؿ في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ الصحابة استأذف كقد المصالح من يجلب

 من(. ُْٖٓ) مسلم ركاه( صلوا ما ال صلوا، ما ال: فقاؿ كتنكركف تعرفوف: )كصفهم في قاؿ
 .عنها اهلل رضي سلمة أـ حديث

 ملكو من: أىلو بقولو فيعني (أىلو األمر ننازع كأال): قولو (:ِٖٓقاؿ ابن العربي في القبس )ص
 ألمر الجميع في كاجبة كالطاعة يستحقو، فيمن منو أكثر يملكو فيمن األمر فإف يستحقو من ال

 مصلحة من ذلك في لما حبشيان  عبدان  كاف كلو أمير لكل بذلك ،- كسلم عليو اهلل صلى - النبي،
 البين، ذات كإفساد األمن كإذىاب للدماء إباحة األمر يستحق ال من على الخركج فإف الخلق
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 حين الحٌجاج على األشعث ابن خرج لما ،كلو الفساد لهذا التعرض من أكلى ضرره على فالصبر
 يدعونو الٌقراء من جماعة في البصرم الحسن أبي بن الحسن إلى جاءكا تعدَّيو كشاع ظلمو ظهر
 كإنما بالسيف تقابل ال اهلل كعقوبة العباد، في اهلل عقوبة الحجاج إف) لهم فقاؿ معهم الخركج إلى

 ا.ىػ  (بالتوبة تقابل
 كعدـ األصل ىذا إضاعة من رآىا كالصغار الكبار الفتن من اإلسبلـ على جرل ما تأمل كمن

 .منو أكبر ىو ما منو فتولد إزالتو فطلب منكر على الصبر
 كلما تغييرىا يستطيع كال كاألصناـ المنكرات أكبر بمكة يرل كسلم عليو اهلل صلى النبي كاف كقد
 خشية عليو قدرتو مع ذلك من كمنعو إبراىيم قواعد على كرده البيت تغيير على عـز مكة فتح

 يأذف لم كلهذا. باإلسبلـ عهدىم لقرب لذلك، قريش احتماؿ عدـ من منو أعظم ىو ما كقوع
 .المفاسد من عليو يترتب لما باليد األمراء على باإلنكار

 :حاالت أربع من يخلو ال المنكر إنكار على يترتب ما أف كالحاصل
 فقبل كينشرىا، األغاني يبيع رجبل نصحت إذا كما المعركؼ، من ضده كيخلفو يزكؿ أف: األكلى

 .اإلسبلمية باألشرطة ذلك فاستبدؿ النصح،
 على المشتملة المناىج أصحاب بعض نبهت إذا كما بجملتو يزؿ لم كإف المنكر يقل أف: الثانية
 المنكر من فيو ىو ما بعض فترؾ منك، فقبل بدعتو، أك مخالفتو على البدع أك المخالفات بعض
 إلى فانتهى الدين، أك كسلم عليو اهلل صلى رسولو أك كجل عز اهلل يسب من نصحت إذا ككما
 .المؤمنين آحاد سب

 منها فانتقل الغربية، األغاني سماع عن رجبل نصحت إذا كما مثلو ىو ما كيخلفو يزكؿ أف: الثالثة
 إلى فانتقل فسادىا، فعرؼ التثليث، عقيدة فساد لنصراني بينت إذا ككما!! العربية األغاني إلى

 منهج ذك كىو اإلسبلـ، إلى الدعوة إلى المنتسبين بعض حاكرت إذا ككما.. !  مثبل اليهودية
 .كقدره االنحراؼ حجم في يماثلو الدعوة في منهج إلى فانتقل المخالفات، أك البدع بعض تشوبو
 على المقبل النشء صفوؼ في األحياف بعض في يقع كما منو شر ىو ما يخلفو أف: الرابعة

 الجميع عن فيتخلى لئلسبلـ العاملين أكساط بين المتبادؿ النقد كاجو إذا غيرىم من أكثر اإلسبلـ
 إلى المجيء أراد إذا لباسو في يتزين بأف المهن أصحاب بعض نصحت إذا ككما تماما، كينحرؼ
 .فيو الصبلة فيدع المسجد
 .محـر كالرابع كنظر، اجتهاد موضع كالثالث مشركعاف، فاألكالف
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 يلعبوف كالفسوؽ الفجور أىل رأيت فإذا(: ٕ/ْ/ ّ) الموقعين إعبلـ في القيم ابن اإلماـ قاؿ
 إلى أحب ىو ما إلى منو نقلتهم إذا إال كالبصيرة، الفقو عدـ من عليهم إنكارؾ كاف بالشطرنج

 كتب إلى عنها نقلتو فإذا المجوف بكتب مشتغبل الرجل كاف إذا ككما..  الخيل كسباؽ الشارع
 .فدعو كالسحر كالضبلؿ البدع أىل

 منهم بقـو التتار زمن في أصحابي كبعض أنا مررت: يقوؿ تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كسمعت
 تصد ألنها الخمر حـر إنما: لو كقلت عليو فأنكرت معي، كاف من عليهم فأنكر الخمر، يشربوف

 األمواؿ كأخذ الذرية كسبي النفوس قتل عن الخمر يصدىم كىؤالء..  الصبلة كعن اهلل ذكر عن
 .فدعهم
 من حد القطع كوف مع..  الغزك في األيدم قطع عن كسلم عليو اهلل صلى النبي نهى كلذلك
 من تأخيره أك تعطيلو من اهلل إلى أبغض ىو ما عليو يترتب أف خشية عنو فنهى..  تعالى اهلل حدكد
 .بالمشركين صاحبو لحوؽ

 .بتصرؼ ىػ. ا العدك أرض في تقاـ ال الحدكد أف على كغيرىم كاألكزاعي كإسحاؽ أحمد نص كقد
 .كالمفاسد المصالح تعارض عند العمل :الرابع الفرع
 تعارضت فإذا يصلح ال كما العمل ىذا من يصلح فيما كنظر بفقو االحتساب يكوف أف يجب

 كالمفسدة راجحة المصلحة كانت فإف نظر عنو ينهى أك بو يأمر فيما كالمفاسد المصالح
 .الحاؿ ىذه في االحتساب كعليو حينئذ، المفسدة يعتبر ال فإنو مرجوحة،

 كما كاحدة كنوعية كاحدة مرتبة في المتعارضين كوف شرطية من سبق ما مراعاة مع يكوف كىذا
 على الحاجي يرجح كما غيره، على بالضركرم متعلقا كاف ما يرجح فإنو كإال بيانو، تقدـ

 .التحسيني
 فإنو الهبلؾ، إلى بو يؤدم ال لكنو تحملو عليو يشق عطشا بو ليزيل الخمر شرب يريد كمن كىذا
 ذلك إزالة كىو بالحاجي المصلحة كتعلق العقل، حفظ كىو بالضركرم المفسدة لتعلق عليو، يحـر

 ذلك لتعلق الحالة ىذه في يشرب فإنو..  الهبلؾ إلى بو يؤدم العطش كاف إذا ما بخبلؼ العطش
 .دكنو لكنو ضركرم كىو بالعقل الخمر شرب كلتعلق النفس، حفظ كىو بالضركرم

(: ُّْ - ُِٗ ،ُِٔ/ ِٖ: )ملخصو ما الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 كاف فإف لو المعارض في فينظر مفسدة كدفع مصلحة لتحصيل متضمنا كاف كإف كالنهي األمر
 إذاؾ محرما يكوف بل بو، مأمورا يكن لم أكثر، المفاسد من يحصل أك المصالح من يفوت الذم
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 يفرقوف ال بحيث كمنكر معركؼ بين جامعين الطائفة أك الشخص كاف فإذا أكثر، مفسدتو كانت
 ينهوا أف كال بمعركؼ، يؤمركا أف يجز لم جميعا، يتركوىما أك جميعا، يفعلوىما أف إما بل بينهما،

 عن ينو كلم المنكر، من دكنو ما استلـز كإف بو أمر أكثر المعركؼ كاف فإف ينظر بل منكر، عن
 ىو ما فوات استلـز كإف عنو، نهى أغلب المنكر كاف كإف منو، أعظم معركؼ تفويت يستلـز منكر
 اىػ( المعركؼ من دكنو

 تفوت فحينئذ ذلك كنحو الدعوة كتعطيل: المصلحة من أرجح المفسدة كوف حاؿ في أما
 .المتقدـ بالشرط المفسدة كتدفع المصلحة

 تأخذ لئبل قتلو كعدـ أبي بن اهلل لعبد كسلم عليو اهلل صلى النبي ترؾ: القاعدة ىذه صور كمن
 المسلمات إعراض ذلك على األمثلة كمن. أصحابو يقتل محمد: الناس يقوؿ كلئبل قومو الحمية

 إال ذلك في مصلحة كجود مع المختلطة المستشفيات جو في الطب مجاالت في الدخوؿ عن
 يطبب أف أترضى) سبق ما رأل من على االعتراض ىذا إيراد نسمع ما ككثيرا أكبر فيو المفسدة أف

 .؟(الرجاؿ محارمك
 مستشفيات إيجاد على بالعمل يقاؿ ال فلماذا!! الوحيد الخيار ىو ككأنو االعتراض ىذا يورد

 كىو. ثالث أمر ىناؾ لكاف اإلمكاف عدـ فرض كلو ؟!!بذلك الناس يطالب ال كلماذا!! إسبلمية
 حيث بفتياتنا نزج أف ال!! البيوت في كقرارىن بحشمتهن ضحين البلتي ىؤالء نساءنا يطبب أف

 القوؿ النوع ىذا أمثلة كمن.. !  معهم كالتحدث الرجاؿ مع المخالطة لكثرة كجوىهن ماء يذىب
 اعتزاز من الكفار ببلد إلى للسفر المعركفة الشركط عليو ينطبق ال من كسائر الصغار ابتعاث بمنع

 .العلم بعض تحصيل كىي المصلحة من ذلك في ما على كنحوه بالدين
 في -كالجماعة السنة أىل لعقيدة المخالفين- البدع أصحاب من التلقي منع ذلك أمثلة كمن
 ذلك على أيضا األمثلة كمن. فيو كقعوا فيما يقع كال العلم ىذا عنو يؤخذ ممن غيرىم كجود حاؿ
 مصلحة من شيء يوجد قد أنو مع القوانين تحكم التي الببلد في كنحوىا البرلمانات دخوؿ منع
 .ىنا لذكرىا مجاؿ ال كثيرة كجوه من أعظم المفسدة كلكن ذلك في

 في: كالمفاسد المصالح مقادير تساكت إذا أما منافعها على مفاسدىا لرجحاف الخمر حرمت كقد
 بقاعدة عمل اتحدت فإف -تقدـ كما- كحاجي ضركرم من مراتبهما في ينظر فإنو التعارض حاؿ

 .منهما األقول فيقدـ كإال( المصالح جلب على مقدـ المفاسد درء)
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 كالمنكر المعركؼ تكافأ كإف(: ُِٗ - ُِٖ/ ِ) االستقامة في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 ال يصلح ال كتارة النهي، يصلح كتارة األمر، يصلح فتارة عنهما، ينو كلم بهما يؤمر لم المتبلزماف

 .الواقعة المعينة األمور في كذلك متبلزمين، كالمعركؼ المنكر كاف حيث نهي كال أمر
 كالطائفة الواحد الفاعل كفي مطلقا، المنكر عن كينهى مطلقا، بالمعركؼ فيؤمر النوع جهة من كأما

 يتضمن ال بحيث مذمومها، كيذـ محمودىا كيحمد منكرىا، عن كينهى بمعركفها يؤمر: الواحدة
 المنكر عن النهي يتضمن كال فوقو، منكر حصوؿ أك منو أكبر معركؼ فوات بمعركؼ األمر

 يتبين حتى المؤمن استثبت األمر اشتبو كإذا منو، أرجح معركؼ فوات أك منو أنكر ىو ما حصوؿ
 .ىػ.ا.. (  كنية بعلم إال الطاعة على يقدـ فبل الحق، لو

 .المصالح تزاحم عند العمل :الخامس الفرع
 ينظر الحالة ىذه ففي سواىا ما كتفويت ببعضها إال القياـ يمكن ال بحيث المصالح تزاحمت إذا

 الضركرم كتقديم المرتبة، في كالرجحاف التفاضل كاف سواء فيقدـ أرجح مصلحتو كانت فيما
 غيره، على الضركرم من الدين بحفظ يتعلق ما ككتقديم التحسيني على كالحاجي الحاجي على

 في كاقعا التفاضل كاف أك دكنو؛ ما بحفظ تعلق ما على الضركرم من بالنفس يتعلق ما كتقديم
 .المستحب مع كالواجب الحكم صورة
 شيخ أف حتى كشمولها، الشريعة ىذه لسعة ذلك األىمية، ككبيرة جدا دقيقة المسألة كىذه

 كأكسع األكقات من أكبر فالواجبات المتنوعة بالشرائع شبهها -اهلل رحمو- تيمية ابن اإلسبلـ
 الدعوة مجاالت في كالنفع التأثير في كأبلغ الحاؿ ىذه مثل في كآكد أىم ىو ما تقديم فينبغي

 .المختلفة
 يتمكن لم كمن بها، المشتغلين بعض عند الدعوة مجاالت بعض ازدحاـ المسألة ىذه صور كمن
 خوض أك اإلسبلـ على النشء بتربية العناية يقدـ فأيهما ذلك من محدكد بشيء القياـ من إال

 لم من لكن المطلوب، كىو األصل ىو األمرين بين الجمع بأف ىذا عن كيجاب العامة؟ المجاالت
 ىذين في كسيرىا الدعوة حاؿ حيث من زمانو كحاؿ حالو في ينظر فإنو منهما كاحد من إال يتمكن

 .األساس ىذا على فيرجح منهما كل في األعواف إلى كحاجتها السبيلين
 القياـ كبين العبادات بنوافل أك العلم بطلب االشتغاؿ بين األكقات تزاحم المسألة ىذه صور كمن

 إىمالها ينبغي فبل المصالح أىم من الدعوة كمصلحة األمور ىذه بين التوفيق فالمطلوب بالدعوة
 .قدرتو حسب ككقتو اىتمامو بعض يوليها بل
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 .المفاسد تزاحم عند العمل :السادس الفرع
 ما على يبنى كالذم التفاكت حاؿ في ىذا أشرىما لدفع أيسرىما ارتكب المفسدتاف ازدحمت إذا

 .تقدـ
 (. ضرين من األخف كارتكب(: )ُُٕ: ص) المراقي في قاؿ
 مفاسد من يخلو ال فهو للنساء الصيفية اإلسبلمية المراكز ىذه كجود: القاعدة ىذه صور كمن

 من ذا كنحو شيطانية مراكز لفتح الشر ألىل الباب كفتح المنزؿ، من الخركج على المرأة كتعود
 فيو كتفنن اهلل رحم من إال بيت كل الشر فيو دخل الذم العصر ىذا في كلكن!! المحذكرة األمور
 من ينشركف كما تأثيرىم تحت المسلمين بنات من كثير كبقيت األساليب بشتى الفساد دعاة
 يعد لم فاألمر لهؤالء، فريسة بقائهن من خير خيرة بأمور النساء ىؤالء فانشغاؿ كفساد منكر

 أك العمل إلى كتخرج كالمجبلت، الصحف كتقرأ التلفاز، تشاىد اليـو المرأة إذ كالسابق،
 بشركط ذلك إنما المراكز تلك أمثاؿ نقر كحينما كتشاىده، الشر تعرؼ كأف فبلبد المدرسة
 األياـ جميع في يكوف ال كأف فيو طوؿ ال معقوال الوقت يكوف كأف كالواقع الحاؿ تبلئم كضوابط

 أمور معرفة من حالهن يناسب كما القرآف النساء فيو تعلم كأف األسبوع من ثبلثة أك يومين في بل
 .كالحج كالزكاة كالصـو كالصبلة كالحيض الطهارة
 اإلشراؼ يكوف كأف لهن الهامة األمور من ذلك كنحو الشرع تعاليم كفق على األكالد تربية كيعلمن

 .كالديانة الكفاءة ذكم قبل من األماكن ىذه على
 ىي لحاجتها كإما كإرشادىا، تعليمها إلى للحاجة إما ذلك في لمشاركتها الحاجة دعت لمن ىذا

 الخركج، ىذا مثل عن فتستغني إليو، تحتاج ما كيعلمها اإلسبلـ على يربيها من لها يتوفر لم بحيث
 أخف ارتكاب قاعدة على مخرج كلو كىذا بيوتهن، في فيبقين النساء من الصنفين ىذين عدا أما

 تبلفيهما أمكن إذا أما محالة، ال أحدىما في الوقوع من البد كاف إذا ذلك يكوف كإنما الضررين،
 (.بالضرر يزاؿ ال الضرر: )كالثانية ،(يزاؿ الضرر: )األكلى: ىما قاعدتين على يجرم فاألمر

 ىناؾ ألف ظاىر، غلط الضررين أخف ارتكاب بحجة الطب مجاالت المسلمات النساء فاقتحاـ
 بحجة لوجو، كجها لهن الصبلح أىل تعليم في يقاؿ ىذا كمثل! البعض يظن ما غير ثالثة كسيلة

 عنهن الجميع يفصل بل صحيح، غير فهذا! فاسق رجل يدرسهن لئبل الضررين، أخف ارتكاب
 .لهن رؤيتو دكف آخر بأسلوب كيعلمن
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 حتى الطيبة، المعاني تحمل التي بالقصائد كسماعها باألغاني تعلق من إشغاؿ ذلك صور كمن
 القصائد بهذه يشتغل قد أنو مع ىذا؛ بمثل إال يتركو ال كاف إف الغناء، ذلك عن نفسو تنصرؼ

 .الذكر أك القرآف قراءة عن
 من ميؤكسا تعلقا بالتلفاز تعلق لمن طيبة مواد تحمل التي( الفيديو) أشرطة دفع ذلك صور كمن

 قبيل من فيو تظهر التي الصور تلك أف يرل المعطي كاف كإف األشرطة تلك أمثاؿ فيعطى مفارقتو
 .المحظور

 األصل فالضرر محلها ىذا ليس القاعدة ألف( بالضرر يزاؿ ال الضرر) بقاعدة ىذا على يحتج كال
 مثل في أما ممكنة بغيره إزالتو كانت إذا فيما ىذا( بالضرر يزاؿ ال) كأنو( يزاؿ الضرر) قاعدة فيو

 ىي إعمالها يجب التي القاعدة فإف المفسدتين أحد في الوقوع من فيها البد كالتي الصور تلك
 .السابقة األمثلة في بك مر كما(. أعظمهما لدفع الضررين أخف ارتكاب)

 بأف بالكفر السامع يشعر بما يتكلم أف السيف على عرض لمن الترخيص القاعدة ىذه صور كمن
 .باإليماف مطمئنا قلبو يكوف أف شريطة بذلك يتكلم

 :المراقي في قاؿ كما..  بينها يخير فإنو القدر في المفاسد تساكت إذا أما
 ىذين استول لدل كخيرف*  ضرين من األخف كارتكب

 :القاعدتين ىاتين حوؿ -اهلل رحمو- تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كبلـ ذكر
 ال كاجباف ازدحم فإذا(: ُٔ - ٕٓ/ َِ) الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 فعل ألجل تاركو يكن كلم كاجبا، الحاؿ ىذه في اآلخر يكن لم أككدىما فقدـ جمعهما يمكن
 .الحقيقة في كاجب تارؾ األككد

 ىذه في األدنى فعل يكن لم أدناىما، بفعل إال أعظمهما ترؾ يمكن ال محرماف اجتمع إذا ككذلك
 لم اإلطبلؽ باعتبار محـر فعل ىذا كسمى كاجب ترؾ ذلك سمى كإف الحقيقة، في محرما الحاؿ
 أك للضركرة، أك الراجحة، للمصلحة المحـر كفعل لعذر، الواجب ترؾ: ىذا مثل في كيقاؿ يضر،
، ىو ما لدفع  المطلق الوقت غير في صبلىا إنو نسيها أك صبلة عن ناـ لمن يقاؿ كما كىذا أحـر
 فيها نقصت التي كاألمكنة األزمنة في سيما ال جدا كاسع باب -التعارض باب- كىذا...  قضاء
 ىذه ازدادت النقص ازداد ككلما فيها، تكثر المسائل ىذه فإف النبوة، كخبلفة النبوة آثار

 كقع بالسيئات الحسنات اختلطت إذا فإنو األمة، بين الفتنة أسباب من ذلك ككجود المسائل،
، االشتباه  سيئات تضمن كإف الجانب ىذا فيرجحوف الحسنات إلى ينظركف قد فأقواـ كالتبلـز
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 عظيمة، حسنات ترؾ كإف اآلخر الجانب فيرجحوف السيئات إلى ينظركف قد كأقواـ عظيمة،
 يتبين أك كالمضرة، المنفعة مقدار ألكثرىم أك لهم يتبين ال قد األمرين ينظركف الذين كالمتوسطوف

 .اآلراء قارنت األىواء لكوف السيئات، كترؾ بالحسنات العمل يغنيهم من يجدكف فبل لهم
 األمر عند العفو..  بعضها في الواجب يكوف كقد المسائل، ىذه أنواع يتدبر أف للعالم فينبغي
 أكبر لمعصية فعبل بطاعة أمره في يكوف أف مثل كاإلسقاط؛ التحليل ال األشياء، بعض في كالنهي
 فيعتدم ظالم سلطاف ذم إلى مذنبا ترفع أف مثل المعصية، تلك لوقوع دفعا بها األمر فيترؾ منها،
 تركا المنكرات بعض عن نهيو في يكوف أف كمثل ذنبو، من ضررا أعظم يكوف ما العقوبة في عليو

 اهلل أمر ما ترؾ يستلـز أف خوفا النهي عن فيسكت المنكرات، ترؾ من منفعة أعظم ىو لمعركؼ
 .المنكر ذلك ترؾ مجرد من أعظم عنده ىو مما كرسولو بو

 كاف إذا فأما..  اإلباحة أك كالنهي األمر عن يسكت كتارة يبيح كتارة ينهى كتارة يأمر تارة فالعالم
 كاف فربما كظلمو جهلو إزالة يمكن كال لظلمو كإما لجهلو إما: بالممكن يتقيد ال كالمنهي المأمور
 .ىػ.ا كنهيو أمره عن كاإلمساؾ الكف األصلح

 .بالمفسدة كالمصلحة بالمنكر المعركؼ اختبلط حاؿ في العمل :السابع الفرع
 بيوت من بيت منها يسلم لم حتى..  جدا مخيف بشكل العصر ىذا في المنكرات تفشت

 قد المعركؼ من كثيرا إف بل..  مساء صباح بو يمر فإنو منها شيئا يقارؼ لم كمن..  المسلمين
 !!ذلك من تسلم لم المساجد حتى..  المنكر من شيء بو اختلط

 فهو المشكلة ىذه حوؿ -اهلل رحمو- تيمية ابن كبلـ بعض أكرد أف المسألة ىذه في آثرت كقد
 شر أيضا كفيو المشركع، من أنواع على الشتمالو خير فيو يكوف ما األعماؿ من أف كاعلم: يقوؿ

 كشرا المشركع، أنواع من عليو اشتمل ما إلى بالنسبة خيرا العمل ذلك فيكوف كغيرىا، بدع من
 قد كىذا كالفاسقين، المنافقين كحاؿ بالكلية الدين عن اإلعراض من عليو اشتمل ما إلى بالنسبة

 على حرصك يكوف أف: أحدىما: بأدبين ىنا فعليك المتأخرة، األزماف في األمة أكثر بو ابتلي
 .المنكر كأنكر المعركؼ كأعرؼ. يطيعك من كخاصة خاصتك في كظاىرا باطنا بالسنة التمسك

 إلى إال يتركو كال ىذا يعمل من رأيت فإذا اإلمكاف، بحسب السنة إلى الناس تدعو أف: كالثاني
 من أضر تركو مندكب أك كاجب بترؾ أك منو، أنكر ىو ما بفعل منكر ترؾ إلى تدع فبل منو، شر

 بحسب المشركع الخير من عنو فعوض الخير من البدعة في كاف إذا كلكن المكركه؛ ذلك فعل
 إلى أك مثلو إلى إال خيرا يترؾ أف ألحد ينبغي كال بشيء، إال شيئا تترؾ ال النفوس إذ اإلمكاف،
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 لسنن أيضا كالتاركوف مكركىا، أتوا قد معيبوف البدع لهذه الفاعلين أف كما فإنو منو، خير
 أف كما التقييد على كاجبا يكوف ما كمنها اإلطبلؽ، على كاجبا يكوف ما منها فإف مذموموف،

 من على يجب ككما بأركانها، يأتي أف عليو يجب يصليها أف أراد من كلكن تجب ال النافلة الصبلة
 .الماحية كالحسنات كالتوبة كالقضاء الكفارات من الذنوب أتى

 األمر أك ذلك من السنن فعل في مقصرين تجدىم كالعادات العبادات لبدع المنكرين من ككثير
 من نوع على المشتملة العبادات بتلك يأتي من حاؿ من أسوأ يكوف منهم كثير حاؿ كلعل بو،

 فبل بصاحبو، إال ألحدىما قواـ كال المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر ىو الدين بل الكراىة،
 ما عبادة عن كينهي سبحانو اهلل بعبادة يؤمر كما عنو، يغني بمعركؼ كيؤمر إال منكر عن ينهى

 مقصود الترؾ كإنما لتترؾ، ال لتعمل خلقت كالنفوس اهلل، إال إلو ال أف شهادة األمر رأس إذ سواه،
 إنو -قاؿ أف إلى-..  الناقص أك السيء العمل يترؾ لم كإال صالح بعمل يشتغل لم فإف لغيره،

: األمراء بعض عن أحمد لئلماـ قيل كلهذا المسدد، المؤمن من يستقبح ما الناس بعض من يحسن
 الذىب، فيو أنفقوا ما أفضل فهذا دعهم،: فقاؿ. ذلك نحو أك. دينار ألف مصحف على أنفق إنو
 اعتاضوا كإال ىذا يفعلوا لم إف فهؤالء..  مكركىة المصاحف زخرفة أف مذىبو أف مع. قاؿ كما أك

 أك األشعار أك األسمار كتب من الفجور؛ كتب من كتاب في ينفقها أف مثل فيو، صبلح ال بفساد
 .كالرـك فارس حكم

 بحيث كالمفاسد الشرعية المصالح من األفعاؿ عليو اشتملت ما كانظر الدين، لحقيقة فتفطن
 العلم حقيقة ىذا فإف االزدحاـ، عند أىمها تقدـ حتى المنكر، كمراتب المعركؼ، مراتب ما تعرؼ

 كغير الدليل جنس أك المنكر، كجنس المعركؼ جنس بين التمييز فإف الرسل، بو جاءت بما
 .كثيرا يتيسر الدليل

 كينكر المعركفين، أعرؼ التزاحم عند يقدـ بحيث الدليل، كمراتب كالمنكر، المعركؼ مراتب فأما
 .الدين بهذا العلماء خاصة ىو فإنو الدليلين، أقول كيرجح المنكرين، أنكر

 :ثبلثة فالمراتب
 .فيو كراىة ال الذم المشركع الصالح العمل: أحدىما

 على ذلك مع الشتمالو أك القصد، لحسن إما أكثرىا، أك كجوىو بعض من الصالح العمل: الثاني
 .المشركع من أنواع
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 فاسدا عمبل لكونو أك مطلقا، الصالح للعمل تركا لكونو إما أصبل؛ صبلح فيو ليس ما: كالثالث
 .محضا

 األمور في كعملها، قولها كظاىرىا، باطنها كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة فهو: األكؿ فأما
 مقتضى حسب على كفعلو بو، كاألمر كتعليمو تعلمو يجب الذم ىو فهذا مطلقا، كالعملية العلمية
 من األكلين السابقين أعماؿ ىو الضرب ىذا على كالغالب كاستحباب، إيجاب من الشريعة

 .بإحساف اتبعوىم كالذين كاألنصار المهاجرين
 كمن عبادة أك علم إلى المنتسبين من المتأخرين طرؽ في جدا كثيرة فهي: الثانية المرتبة كأما

 عملو يكوف من أك مشركع، غير كال مشركعا صالحا عمبل يعمل ال ممن خير كىؤالء أيضا، العامة
، جنس من  .كثيرة أنواع ىذا في كيندرج كالجهل، كالخيانة كالكذب كالكفر المحـر

 جنس كترؾ الصياـ في كالوصاؿ الكراىة من نوع على المشتملة العبادات ىذه ببعض تعبد فمن
 قد ذلك، كنحو رجب من ليلة كأكؿ لها خصوص ال ليالي إحياء قصد أك ذلك، كنحو الشهوات

 ىؤالء من كثير بل كطاعتو؛ اهلل عبادة على حرص فيو ليس الذم البطاؿ حاؿ من خيرا حالو يكوف
 في أك الصالح، كالعمل النافع العلم من اهلل عبادة جنس في زاىدكف األشياء ىذه ينكركف الذين

 إلى قوتهم فيصرفوف المشركع في ذلك يمكنهم ال لكن فيها، يرغبوف كال يحبونها ال - أحدىما
 غير إنكار إال يمكنهم ال كبأقوالهم المشركع، كغير للمشركع منكركف بأحوالهم فهم األشياء، ىذه

 اقتضاء من الشيخ كبلـ. ىػ. ا المنكر كينكر المعركؼ يعرؼ فالمؤمن: ىذا كمع المشركع،
 (.ُِٔ - ُٔٔ/ ِ) المستقيم الصراط

 يصدىم السكر فإف لهم، خير فالصحو المؤمنوف فأما(: ُٖٔ - ُٓٔ/ ِ) االستقامة في كقاؿ
 يزيدىم ألنو لهم خير العقل ككذلك كالبغضاء، العداكة بينهم كيوقع الصبلة كعن اهلل ذكر عن

 .إيمانا
 كعن اهلل ذكر عن يصده ال فؤلنو لو أما كللمسلمين؛ لو خير الكافر عقل فزكاؿ الكفار كأما

 كالبغضاء العداكة بينهم يوقع السكر فؤلف للمسلمين كأما كالفسوؽ؛ الكفر عن يصده بل الصبلة،
 .بأدناىما الشرين لشر دفع كلكنو كالسكر للخمر إباحة ىذا كليس للمؤمنين، خيرا ذلك فيكوف
 كنحوىم، كالكرج التتار من المسلمين أعداء عن الخمر يمنعوا ال أف أصحابنا آمر كنت كلهذا
 األرض، في كالفساد الكفر عن بل الصبلة، كعن اهلل ذكر عن ذلك يصدىم لم شربوا إذا: كأقوؿ

 فبل سكرىم، من شر فصحوىم للمسلمين، مصلحة كذلك كالبغضاء، العداكة بينهم يوقع إنو ثم
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 سكر من يمكن بما ىؤالء شر دفع - يجب أك - يستحب بل الصحو على إعانتهم في خير
 .كغيره
 الواجبات ترؾ من صحوه في كاف صحا إذا من كالظلمة الفساؽ كفي الكفار، حق في فهذا

 من أعظم ىو ما كاألمواؿ النفوس في كاالعتداء المحرمات فعل كمن حقوقهم، الناس كإعطاء
 لم صحوه، حاؿ في ذكرتو ما كيفعل سكره حاؿ في كالصبلة اهلل ذكر يترؾ كاف إذا فإنو سكره،

 ىو ما شربو في يكن لم كفتنا حركبا يفعل صحوه حاؿ في كاف كإذا صحوه، من شرا سكره يكن
 كالحريم، كاألمواؿ النفوس في الخلق ظلم عن يمتنع سكره في كاف إذا ثم ذلك، من أكثر

 أقل ذلك كاف الناس بها ينتفع - التحريم من نوع فيو كجو على تؤخذ - أمواؿ ببذؿ كيسمح
 التي الحقوؽ الناس كيمنع كالحريم، كاألمواؿ النفوس في الناس على فيعتدم يصحو ممن عذابا
 لك يظهر حتى كالظاىرة الباطنة كاألعماؿ األحواؿ ىذه في بالموازنة فعليك..  أداؤىا يجب

 ىذه في سيما ال الظاىرة، األعماؿ لذكم الباطنة األحواؿ أىل أحواؿ كتناسب كالتفاضل، التماثل
 عند لنرجح األصناؼ جميع في بالسيئة الصالحة األعماؿ خلط فيها غلب التي المتأخرة األزمنة

 تبلـز - تبلـز عند كنقدـ الشرين، شر االجتماع عند كندفع الخيرين خير كالتمانع االزدحاـ
 الملوؾ من األمة كغالب المتأخرين رؤكس غالب فإف منها، ترجح ما - كالسيئات الحسنات

 األمر كتاب انظر. ىػ.ا.  ذلك فيهم غالبا يقع األمواؿ كأىل كالعباد كالعلماء كالمتكلمين كاألمراء
 .السبت عثماف بن لخالد المنكر عن كالنهي بالمعركؼ

 .كشركطو أدلتو باليد التغير الثانية: المسألة
 .كأدلتو باليد المنكر تغيير: األكؿ المطلب
 ذلك يمكن لم إذا آنيتو كإتبلؼ الخمر كإراقة المبلىي ككسر باليد المنكر تغيير بذلك كنقصد
 المضللة كالمجبلت الكتب كإتبلؼ طمسها أك الصور كتمزيق األصناـ كتكسير الحرير، كخلع
 .ذلك كنحو

 .ذلك على المسلمين كإجماع كالسنة الكتاب باليد المنكر تغيير في األصل
 مدبرين تولوا أف بعد أصنامكم ألكيدف كتاهلل: )-السبلـ عليو- إبراىيم عن حكاية تعالى يقوؿ

 عليو- فإبراىيم[ ٖٓ - ٕٓ: األنبياء( ]يرجعوف إليو لعلهم لهم كبيرا إال جذاذا فجعلهم
 إلهك إلى كانظر) -السبلـ عليو- موسى عن حكاية تعالى كقاؿ بيده، األصناـ كسر -السبلـ

 عن كتعالى سبحانو فأخبر[. ٕٗ: طو( ]نسفا اليم في لننسفنو ثم لنحرقنو عاكفا عليو ظلت الذم
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 تعالى كيقوؿ اليم، في كنسفو اهلل دكف من عبد الذم العجل أحرؽ أنو السبلـ عليو موسى كليمو
 كذلك[. ُٖ: اإلسراء( ]زىوقا كاف الباطل إف الباطل كزىق الحق جاء كقل: )يقوؿ أف نبيو آمرا

 .اآلية ىذه يتلو كىو بيده بعود األصناـ يطعن فأخذ الفتح عاـ مكة دخل حينما
 صلى النبي دخل: )قاؿ عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن( ِْٖٕ) البخارم عند ثبت كقد
 كقل كيقوؿ. يده في بعود يطعنها فجعل نصب كثبلثمائة ستوف البيت كحوؿ مكة كسلم عليو اهلل

 عنو اهلل رضي ىريرة أبي كعن ،[(ُٖ: اإلسراء] زىوقا كاف الباطل إف الباطل كزىق الحق جاء
 صريح نص فهذا( بيده فليغيره منكرا منكم رأل من: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ
 قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي كعن باليد، المنكر بتغيير كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ من

 حكما مريم ابن فيكم ينزؿ أف ليوشكن بيده نفسي كالذم: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 البخارم( أحد يقبلو ال حتى الماؿ كيفيض الجزية كيضع الخنزير كيقتل الصليب فيكسر مقسطا

 ابن كأبي طلحة كأبا عبيدة أبا أسقي كنت: )قاؿ عنو اهلل رضي مالك بن أنس كعن ،(ِِِِ)
 أنس يا قم: طلحة أبو فقاؿ. حرمت قد الخمر إف: فقاؿ آت فجاءىم تمر زىو فضيخ من كعب

 أبو فقاؿ: )لمسلم ركاية كفي ،(َُٖٗ) كمسلم ،(ِٖٓٓ) البخارم ركاه( فأىرقتها فاىرقها
 ،(تكسرت حتى بأسفلو فضربتها لنا مهراس إلى فقمت فاكسرىا الجرة ىذه إلى قم أنس يا: طلحة
 المربد إلى كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خرج: )قاؿ عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد كعن

 فأتى يساره عن ككنت يمينو عن فكاف لو فتأخرت بكر أبو كأقبل يمينو، عن فكنت معو فخرجت
 فدعاني: عمر ابن قاؿ. خمر فيها المربد على بزقاؽ فإذا المربد، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 قاؿ ثم فشقت بالزقاؽ فأمر يومئذ، إال المدية عرفت كما بالمدية، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .تخريجو تقدـ كقد( كشاربها الخمر لعنت
 الشفرة كىي بمدية آتيو أف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمرني: )قاؿ أيضا عمر البن ركاية كفي

 بأصحابو فخرج ففعلت، بها علي اغد: كقاؿ أعطانيها ثم فأرىفت بها فأرسل بها فأتيتو فأرىفت
 تلك من كاف ما فشق مني المدية فأخذ الشاـ من جلبت قد خمر زقاؽ كفيها المدينة أسواؽ إلى

 كأمرني يعاكنوني كأف معي يمضوا أف معو كانوا الذين أصحابو كأمر أعطانيها، ثم بحضرتو الزقاؽ
( شققتو إال زقا أسواقها في أترؾ فلم ففعلت شققتو إال زؽ فيها أجد فبل كلها األسواؽ آتي أف

 .تخريجو تقدـ كقد
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 تغيير على كصحابتو كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ من كالفعل بالقوؿ كاضح دليل األحاديث فهذه
 .باليد المنكر
 العينية األشياء يتلف أف المنكر عن للناىي: باليد إتبلفها يجوز التي المنكرات :األكؿ الفرع

 ذىب أك خشب من مادتها كانت كأيا أنواعها بشتى اهلل دكف من المعبودة األصناـ مثل المحرمة
 موسيقية كآالت عود من أنواعها بشتى اللهو آالت ككذلك كإتبلفها تكسيرىا فلو نحاس، أك

 الصور أك ذلك، كنحو ماجنة كموسيقى خليعة أغاني فيها سجل التي األشرطة أك ذلك كنحو
 عليو لكن كإتبلفو باليد تغييره لو يجوز ذلك كل كإتبلفها، تمزيقها أك طمسها فلو المحرمة الخليعة

 أكبر منكرا ذلك يخلف فبل المصلحة كمراعاة ذلك على اإلقداـ قبل الشرع قواعد إلى ينظر أف
 .منو
 يصلحو؟ أك. يغرمو فهل إلنساف أمو مع كاف عودا كسر رجل عن اهلل عبد أبا سألت: األثـر قاؿ
 في طاعة لها ليس: قاؿ فطاعتها؟ قيل يصلحو، كال يغرمو كال يكسره أف بأسا عليو أرل ال قاؿ
 .ىذا

 الشطرنج فأخذ ينتهوا، فلم فنهاىم بالشطرنج يلعبوف قـو عن يسأؿ أحمد سمعت: داكد أبو كقاؿ
 أك عودا كسر إف ككذلك: لو قيل ال،: قاؿ. شيء عليو فليس: قيل. أحسن قد: قاؿ. بها فرمى

 أك الطبل أك العود أك الطنبور مثل يرل رجل في - أبي سمعت: اهلل عبد كقاؿ. نعم: قاؿ طنبورا؟
 .فاكسره مكشوفا كاف إذا: قاؿ بو؟ يصنع ما ىذا أشبو ما

. أيضا يكسره قاؿ الصبي؟ مع يكوف الصغير الطنبور كسر عن اهلل عبد أبا سألت: المركزم كقاؿ
 -فافعل أم- قويت إف تقول، أراؾ ما: قاؿ أأكسره؟ تباع الطنبور فأرل السوؽ في أمر: قلت
 ذلك ذكر فاخرج كإال كسره على قدرت إف قاؿ الطبل؟ صوت فأسمع الميت لغسل أدعى قلت
- أحمد اإلماـ عن الركايات كىذه ،(ِٕٗ ،ِٖٕ: ص) الحكمية الطرؽ اهلل رحمو القيم ابن كلو

 أصل على مبنية كىذه. كإزالتها المنكرات ىذه مثل ككسر باليد، المنكر إنكار تفيد -اهلل رحمو
 .الشرع

 بعثني ما على أبعثك أال: )طالب أبي بن علي لي قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي األسدم الهياج أبي فعن
 ركاه( سويتو إال مشرفا قبرا كال طمستو إال تمثاال تدع ال أف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليو

 (.ٗٔٗ) مسلم
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 صورة فيو فوجد البيت كسلم عليو اهلل صلى النبي دخل: )قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن كعن
 فيو بيتا تدخل ال المبلئكة أف سمعوا فقد ىم أما كسلم عليو اهلل صلى فقاؿ مريم كصورة إبراىيم
 (..ُّّٓ) البخارم ركاه( صورة
 الصور رأل لما كسلم عليو اهلل صلى النبي أف( )ِّّٓ) البخارم عند أيضا عباس البن ركاية كفي
 مشركعية تبين النصوص من كغيرىا األحاديث فهذه( فمحيت بها أمر حتى يدخل لم البيت في

 أك كليا تغييرا إما المنكر ذلك يناسب مما اإلزالة كانت صورة أية على باليد، المنكرات إزالة
 .جزئيا
 أتلفو؟ ما المنكر يضمن ىل :الثاني الفرع

 فثمنو كمحـر منكر أتلفو ما ألف أتلفو؛ ما يضمن ال يقوؿ فبعضهم العلماء بين خبلفية المسألة
 .فيضمنو الباقي كأما فيو ضماف ال المنكر بو يزكؿ ما يقوؿ كبعضهم. عليو ضماف فبل حراـ
 فيو يقض فلم طنبور في أتي شريحا أف الحصين أبي عن بسنده كتابأصل ال في ىنا الخبلؿ ذكر

 .بشيء
 سأؿ أنو حدثهم، السفر أبا يزداف بن يحيى أف ىاركف، أبي بن محمد أخبرنيأيضا  الخبلؿ كقاؿ

 كسره في عليو كما أخطأ أك أصاب فكسره طنبورا أك عودا، رجل يد في رأل رجل عن اهلل عبد أبا
 ىػ.ا شيء كسره في عليو كليس أحسن قد فقاؿ شيء؟
 أك مزمارا أك صليبا كسر كإف: قدامة ابن قاؿ(: ِٓٓ - ِّْ/ ُ) األلباب غذاء في كقاؿ

 .يضمنو لم صنما أك طنبورا
 ما لزمو مباح لنفع يصلح لم كسر كإذا مباح، لنفع يصلح فصل إذا ذلك كاف إف: الشافعي كقاؿ
 لم مباحة لمنفعة يصلح ال كاف كإف قيمة، لو ما بالكسر أتلف ألنو. كمكسورا منفصبل قيمتو بين

 .ضمانو يلزمو
 بيعو يحل ال أنو على كالدليل. كالميتة يضمنو فلم بيعو يحل ال أنو كلنا. يضمن: حنيفة أبو كقاؿ
 عليو متفق(( كاألصناـ كالخنزير كالميتة الخمر بيع حـر اهلل إف: )كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ

 (.ُُٖٓ) كمسلم ،(ِِّٔ) البخارم
 المنكر بين يجمع كأحيانا منكرا، كلو يكوف فأحيانا نفسو بالمنكر يتعلق االختبلؼ يظهرأف كالذم

 مخصص ألنو فيو؛ ضماف كال يكسر فهذا -الغناء آلة- كالعود منكرا كلو كاف فإذا. كالمعركؼ
 إزالة فاألكلى كذاؾ ىذا من فيو كاف كإف آخر، بشيء منو االستفادة يمكن كال فقط الغرض لهذا
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 فتمزؽ. خبيث فصل فيو كلكن جيدة فصوؿ فيو كتاب فيو كاف إذا: فمثبل. عداه ما كترؾ المنكر
 فيها كلكن طيبة مقاالت فيها مجلة فيو كاف لو الحاؿ ككذلك. الباقي كيترؾ الفصل ىذا أكراؽ
 تقتضي المصلحة كانت إذا يعلم أف ينبغي كلكن. الباقي كيترؾ الصورة ىذه فتمزؽ خليعة صورة
 .ضماف كال يتلف فإنو كالمعركؼ المنكر بين جمع الذم إتبلؼ
 أمر لتنفيذ يمضي ثم الشرع بميزاف األمور ىذه يزف أف المنكر عن كالناىي بالمعركؼ اآلمر فعلى

 .تعالى اهلل
 كضوابطو باليد المنكر تغيير شركط: الثالث المطلب

 أك فعل ردكد ىو ذلك من ىدفو كليس تعالى اهلل لوجو خالصا للمنكر تغييره يكوف أف - ُ
 .النفس حظوظ من ذلك نحو أك التشفي أك االنتقاـ

 .اإلتبلؼ أك التغيير يستحق كأنو المنكر ىذا من يتحقق أف - ِ
 البعض كترؾ بعضها إتبلؼ يمكن التي المنكرات من كاف إف المشركع الحد يتجاكز ال أف - ّ

 .اآلخر
 األمر. لذلك أىل ىو بمن يستعين أك ذلك تيسر إف بنفسو ذلك يباشر أف - ْ
 جعلنا إذا خاصة باليد للمنكر التغيير مسألة كفي جرائو، من أكبر مفسدة ترتب كعدـ القدرة - ٓ

 اإلسبلـ شيخ قاؿ. جدا الكثير الشيء المفاسد من يجر ذلك فإف منكر كل كفي أحد لكل ذلك
 الناس من كاحد يقـو أف مثل منو، أنكر ىو بما المنكر يزيل أف ألحد كليس: )اهلل رحمو تيمية ابن
 الهرج إلى ألفضى ذلك فعل لو ألنو الحدكد، كيقيم الشارب، كيجلد السارؽ يد يقطع أف يريد

 كلي على فيو يقتصر أف ينبغي فهذا ذلك، استحق أنو كيدعي غيره يضرب كاحد كل ألف كالفساد،
 بد ال ذلك فإف سبلح شهر األمر تطلب إذا أنو على العلم أىل من كاحد غير نص كقد ىذا( األمر

 ترتب بعدـ مشركطة القدرة كجود مع باليد التغيير فمسألة فتنة إلى يؤدم لئبل السلطاف إذف من فيو
 .االحتساب جراء من أكبر مفسدة

 .كضوابطو باللساف التغيير الثالث المبحث
 محـر ىذا بأف الشرعي بالحكم الناس بتعريف كذلك باللساف تغييره المنكر تغيير كسائل أىم من

 كاإلرشاد الوعظ طريق عن المنكر تغيير فيمكن. بو لجهلو المنكر يرتكب فقد. عنو كمنهي
 بسبب المنكر عن يقلع فلعلو ذلك، كنحو كالتعنيف كالتقريع القوؿ كتغليظ كالتخويف كالنصح

 .ذلك
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 بأكؿ؛ أكال يسلكها أف المنكر عن كالناىي بالمعركؼ اآلمر على مراتب باللساف المنكر كلتغيير
 .إيذاؤىم كليس الناس إصبلح ىو األساسي الهدؼ ألف

 حسب التعريض أك بالمباشرة إما- المنكر مرتكب يعرؼ بأف كذلك: التعريف: األكؿ المطلب
. ذلك من أرفع فأنت بالقصد، ذلك يفعل ممن لست كأنت حراـ أك ينبغي ال ىذا بأف -الموقف

 في فقاؿ لذلك مثبل الغزالي ضرب كقد ينفر، كال يقبل حتى كاللين كالرفق بالحكمة ذلك لو كيبين
 كالسوادم تركو منكر أنو عرؼ كإذا بجهلو، المقدـ عليو يقدـ قد المنكر فإف(: ْٓ/ ٕ) اإلحياء
 ضمن في ألف كذلك عنف؛ غير من باللطف تعريفو فيجب كالسجود، الركوع يحسن كال يصلي

 الجهل إلى ينسب بأف اإلنساف يرضى كقلما إيذاء، كالتجهيل كالحمق الجهل إلى نسبة التعريف
 جهلو عورة تنكشف أف كيف الغضب عليو يغلب الذم ترل كلذلك بالشرع، كالسيما باألمور
 جاىلين أيضا كنا كلقد عالما يولد ال اإلنساف إف لو فنقوؿ الجهل، عورة ستر على أحرص كالطباع

 شرح في مقصر عالمها أك العلم، أىل عن خالية قريتك كلعل العلماء، فعلمنا الصبلة بأمور
 تقريره أف كما محذكر المسلم فإيذاء إيذاء، غير من التعريف ليحصل بو يتلطف كىكذا الصبلة،

 محذكر اجتنب كمن بالبوؿ، أك بالدـ الدـ يغسل من العقبلء من كليس. محذكر المنكر على
 الدـ غسل فقد عنو، االستغناء مع للمسلم اإليذاء محذكر عنو كاستبدؿ المنكر على السكوت

 .بتصرؼ ىػ.ا التحقيق على بالبوؿ
 لكل يلبس أف المنكر عن الناىي فعلى كقت، إلى كقت كمن آلخر شخص من األسلوب كيختلف

 كال كاللطف كاللين بالرفق التعريف كىو أال مشترؾ عامل من الحاالت كل في كالبد لبوسها، حالة
 .مجهولة المنكر في الواقع حاؿ كانت إذا سيما
 كيعمم يخطب فإنو محظور في كقع قد ما شخصا علم إذا كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ كاف كلقد

 .الشخص ذلك شعور يجرح ال أف أجل من ذلك كل يخصص، كال
 إنساف من كره إذا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف: )قالت عنها اهلل رضي عائشة عن كرد فقد
 داكد أبو أخرجو( شيء الرجل عن بلغو إذا) ركاية كفي ،(ككذا كذا يفعلوف أقواـ باؿ ما: قاؿ شيئا

( َٖ) األخبلؽ مكاـر في الدنيا أبي كابن( ُّٖ-ُّٕ/ُ) الدالئل في البيهقي كعنو( ْٖٖٕ)
 الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو الشرعية اآلداب في مفلح ابن صححو كالحديث

(: ُُِٔ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي العبلمة كقاؿ ،(َِْٔ)
 .الشيخين شرط على صحيح
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 أنو حنبل حدثنا: قاؿ عصاـ بن عصمة أخبرني قاؿ بسنده ىنا في أصل الكتاب: الخبلؿ كركل
 رجبل إال غلظة ببل بالمعركؼ األمر في كرفق مداراة إلى يحتاجوف كالناس: يقوؿ اهلل عبد أبا سمع
 ال فهذا حرمة، لفاسق ليس: يقاؿ ألنو كإعبلنو؛ نهيو عليك فيجب كالردل بالفسق معلنا مباينا
 .لو حرمة
 كاف حنبل، بن أحمد قاؿ: قاؿ مهنا حدثني: قاؿ الوراؽ علي بن محمد أخبرني: أيضا كقاؿ

 فهذه ىػ.ا اهلل رحمكم مهبل يقولوف. يكرىوف ما منهم يركف بقـو مركا إذا مسعود ابن أصحاب
 .المنكر عن النهي في عنهم اهلل رضي السلف طريقة تبين اآلثار

 .تعالى اهلل من كالتخويف كالنصح بالوعظ النهي: الثاني المطلب
 األكلى الدرجة بخبلؼ الشرع في بحكمو العارؼ المنكر مرتكب في غالبا تتعلق الدرجة كىذه
 كالنصح الوعظ أسلوب معو يستعمل فهذا الحكم، في للجاىل تستعمل الغالب في فهي

 كالموعظة الحكمة بأسلوب كلكن كالوعيد، الترىيب آيات لو كيذكر تعالى اهلل من كالتخويف
 كيقوؿ ،[ُِٓ: النحل( ]الحسنة كالموعظة بالحكمة ربك سبيل إلى ادع: )تعالى يقوؿ الحسنة

: عمراف( ]حولك من النفضوا القلب غليظ فظا كنت كلو لهم لنت اهلل من رحمة فبما: )تعالى
 فإف كذكر) يقوؿ كاهلل. ذكرل يعتبر كىذا تأثيرىا فلها النصوص لهذه عارفا كاف لو كحتى[. ُٗٓ

 ليس كأنو بالموت كيذكره للطائعين، اهلل أعد ما لو كيبين ،[ٓٓ: الذاريات( ]المؤمنين تنفع الذكرل
 سيئة، خاتمتو فتكوف المعصية، في كاقع كىو اإلنساف جاء كربما بغتة، يأتي بل معين، كقت لو

 ذلك فعل ما كأنو القيامة يـو عذاب من عليو كخوفو لو حبو كإرشاده نصحو من ىدفو أف لو كيبين
 ىو عما اإلقبلع ذلك أعقب كربما الموعظة لسماع نفسو كتنفتح لو يطمئن حتى عليو، إشفاقا إال

 .بو كاقع
 :التالية األحواؿ في المنهي مع يتدرج أف كينبغي

 في السلف كأقواؿ كالمذنبين، للعاصين المخوفة كالسنة القرآف من النصوص بعض يذكر أف - ُ
 .النفس في الوقع شديد القصير ذلك من كيختار. ذلك

 اهلل غضب عليهم كحل المعصية في كقعوا الذين كاألشخاص كالطوائف باألمم تذكيره - ِ
 .جدا كثيرة كالسنة الكتاب في كالشواىد كعذابو،

 بسبب كمالو كأىلو نفسو في اإلنساف يصيب ما كأف كثيرة، سلبيات للذنوب أف يذكره أف - ّ
 .الذنوب
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 إال القدر يرد كال البر، إال العمر يزيد ال) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ثوباف عن كرد
/ ٓ) كأحمد ،(ٖٔ) الزىد في المبارؾ ابن أخرجو( يصيبو بالذنب الرزؽ ليحـر الرجل كإف الدعاء،
 كابن ،(ََُٗ) الزىد في كىناد ،(ِْْ - ُْْ/ َُ) شيبة أبي كابن ،(َِِْْ رقم ،ِٕٕ
 رقم ،َِْ/ ُ) كالركيانى ،(ُٗٔ/ ْ) اآلثار مشكل في كالطحاكم ،(َِِْ ،َٗ) ماجو

/ ُ) كالحاكم ،(ُِْْ رقم ،ََُ/ ِ) كالطبرانى ،(ِٕٖ رقم ،ُّٓ/ ّ) حباف كابن ،(ّْٔ
/ ِ) أصبهاف تاريخ في نعيم كأبو ،(ََُُ رقم ،ُُٓ/ ِ) كالقضاعى ،(ُُْٖ رقم ،َٕٔ

 ،(ُِح) الدعاء في المقدسي الغني كعبد ،(َِِ/ ُ) كالترىيب الترغيب في كاألصبهاني ،(َُ
 عدم، ابن ضعفو كالحديث عنو، اهلل رضي ثوباف حديث من( ٔ/ ُّ) السنة شرح في كالبغوم

 الجامع ضعيف في األلباني العبلمة كضعفو ،(ُِٕٕ/ ٓ) الذخيرة في القيسراني ابن كأقره
 كقاؿ الذىبي، كأقره الحاكم كصححو حباف، ابن كصححو(. ّْٗٔ ،ََّٔ ،ُِْٓ)

 أبا شيخنا سألت: الزكائد في البوصيرم كقاؿ صحيح، إسناده(: ِٖٗ/ ّ) الترغيب في المنذرم
 في باز ابن العبلمة كصححو حسن، حديث ىذا فقاؿ الحديث ىذا عن اهلل رحمو العراقي الفضل
 لين إسناده( ُِٖٗ) المجالسة على تعليقو في مشهور الشيخ كقاؿ ،(ّّٔ/ ٓ) فتاكاه مجموع

 .حسن كالحديث
 ،[َّ: الشورل( ]كثير عن كيعفو أيديكم كسبت فبما مصيبة من أصابكم كما: )تعالى كقولو
 .كاآلخرة الدنيا في المعاصي عقوبة تبين التي كاآلثار النصوص من ذلك كغير

 معركفا كاف فإذا. خاص بشكل ذنبو يعرؼ كاف إف اصةالخ كالشواىد األدلة ذكر محاكلة - ْ
 في عليو المترتبة كالعقوبات ذلك في الواردة كاآلثار الخمر شارب عقوبة على ركز الخمر بشرب
 .عاـ بشكل الوعظ إلى ينتقل ثم كاآلخرة، الدنيا

 قبولها، فيرفض باإلثم العزة تأخذه ال حتى كبينو بينو سرا الموعظة تكوف أف الحرص كل كليحرص
 .فقط عليو كاإلشفاؽ النصيحة سول ىدؼ للناىي ليس أنو بحق يعلم كحتى
 من اهلل رحم: )قاؿ كداـ بن مسعر عن(: ْٕ/ ُ) المجالس بهجة كتابو في البر عبد ابن ذكر

 (.تقريع المؤل في النصيحة فإف كبينو بيني ستر في عيوبي إلي أىدل
 سئل: قاؿ شرحبيل بن مرة عن بسنده( ُّْ ،ُِْ/ ْ) الحلية في نعيم أبو الحافظ كركل

 فقاؿ صوتو كرفع ربيعة بن سلماف فغضب. شرحبيل بن عمرك فخالفو فريضة عن ربيعة بن سلماف
 أبو قالو ما القوؿ: فقاؿ األشعرم موسى أبا فأتيا تعالى اهلل أنزلها لكذلك كاهلل: شرحبيل بن عمرك
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 لك ينبغي كاف قد: لعمرك كقاؿ رجل، أرشدؾ إف تغضب ال أف لك ينبغي لسلماف كقاؿ. ميسرة
 ىػ.ا يسمعوف كالناس عليو ترد كال تساكره يعني تساكره أف

 عن يقلع أف على المنكر صاحب تعين التي السبل يستخدـ أف المنكر عن للناىي فينبغي
 .أعلم كاهلل. معصيتو

 اللين السهل األسلوب استخدامو بعد إليها يلجأ المرتبة كىذه: بالقوؿ الغلظة: الثالث المطلب
 مع كيزجره عليو كيشدد القوؿ لو يغلظ ذلك عند يجد لم اللين أسلوب أف معرفتو كبعد القريب،

 كىذا حقا، إال يقوؿ ال كلكن بذلك يقـو فإنو شره أمن فإذا ذلك، في الشرع قواعد مراعاة
 كلما لكم أؼ) عنو حكاية تعالى اهلل يقوؿ السبلـ، كعليهم عليو األنبياء أبو استعملو قد األسلوب

 أال تستحيي أما اهلل تخاؼ أما اهلل اتق فيقوؿ[. ٕٔ: األنبياء( ]تعقلوف أفبل اهلل دكف من تعبدكف
 لسانو يطلق ال أف للناىي كينبغي ينزجر، فلعلو كىكذا، كالفجار، الفساؽ فعل ىذا فعلك أف تعرؼ

 ال أف عليو نفسو الوقت كفي منو، ستخرج كلمة على نفسو يحاسب بل عليو، يرد ما كل في
 اهلل جزاؾ: يقوؿ كأف استجابتو على كشكره كقف، أقلع أك استجاب صاحبو أف علم فإذا يتعدل،

 .فيك كبارؾ خيرا
 :أدباف الدرجة كلهذه( ْٕ/ ٕ) اإلحياء في الغزالي يقوؿ

 .اللطف عن كالعجز الضركرة عند إال عليها يقدـ ال أف: أحدىما
 على بل إليو يحتاج ال بما الطويل لسانو فيطلق فيو، يسترسل كال بالصدؽ إال ينطق ال أف: الثاني

 .الحاجة قدر
 بعد كيعقبها باللساف لنهيو المحاكالت آخر ىي المرتبة كىذه: كالتخويف التهديد: الرابع المطلب

 .الفعل إيقاع ذلك
 أساليب بعض عليو يورد كىكذا فعلك، على كتعاقبك لتسجنك السلطات بك ألخبرف: لو فيقاؿ

 كشرعا عقبل المعقوؿ حدكد في كالتخويف التهديد ىذا يكوف أف ينبغي كلكن كالتهديد التخويف
 جاد؛ غير أنك عرؼ شرعا جائزة غير بأمور ىددتو لو ألنك تهديدؾ؛ في صادؽ أنك يعرؼ حتى
 .تعالى اهلل لشرع استجابة الناس أقرب يكوف أف يجب اآلمر ألف
 تجوز ال أمور من كأفعل، كأفعل مالك كأسلب فيو بمن بيتك أحرؽ سوؼ تنتو لم إف: لو يقوؿ فبل

 .شرعا
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 أك دارؾ ألنهبن كقولو تحقيقو لو يجوز ال بوعيد يهدد كال(: َٓ/ٕ) اإلحياء في الغزالي يقوؿ
 كإف حراـ فهو عـز عن قالو إف ذلك إف بل مجراه يجرم كما زكجتك ألسبين أك كلدؾ ألضربن

 ىػ.ا كذب فهو عـز غير من قالو
 كال مرتبة، مرتبة نهيو عند المراتب ىذه يسلك أف الناىي فعلى باللساف اإلنكار مراتب ىي ىذه

 كليس منكر، في كقع الذم المسلم ىذا إصبلح المقصود ألف أختها؛ قبل مرتبة من ينتقل
 انتقل كإال المطلوب فهو األكلى المرتبة عند انتهى فإف. عليو االنتصار أك منو االنتقاـ المقصود

  .كىكذا تليها للتي
 .السلطاف على اإلنكارالثالثة: حكم  المسألة

 إلى بحاجة دائمنا تجعلو األمة شئوف رعاية في كأعباء مسئوليات من كالراعي اإلماـ يتحملو ما إف
 برقم البخارمكما عند   قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي فإف كالنهي؛ كاألمر، كالتذكرة، النصح،

 عليو اهلل صلى كقاؿ( لنفسو يحب ما ألخيو يحب حتى أحدكم يؤمن ال( )ْٓ) كمسلم ،( ُّ)
 كال يظلمو، ال المسلم أخو المسلم( )َِٖٓ) كمسلم ،(ِِْْ) البخارمكما عند   كسلم

 األخوة تلك أف شك كال اإلسبلـ، في للمسلم أخ ككظيفتو رتبتو عن النظر بغض كالحاكم، (يسلمو
، الحاكم بين قائمة  كمكاف، زماف كل في كاجب لآلخر أحدىما من بحقوقها كالقياـ كالمحكـو
 إليها حاجتو لشدة للحاكم المحكـو من سيما ال لآلخر منهما كل من النصيحة بذؿ حقوقها كمن

 .الجميع على الطيب كمردكدىا
: قاؿ عنو اهلل رضي الصحيح ىريرة يأب حديث للحاكم النصيحة تقديم كجوب على األدلة كمن
 أف لكم رضي ثبلثنا؛ لكم ككره ثبلثنا، لكم رضي اهلل إف: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ

 كال جميعنا، اهلل بحبل تعتصموا كأف أمركم، اهلل كاله لمن تنصحوا كأف شيئنا، بو تشركوا كال تعبدكه
 (.تفرقوا

 إخبلص: مسلم امرئ قلب عليهن يغل ال ثبلثة)أنو قاؿ  كسلم عليو اهلل صلىصح عن النبي ك 
 .(كرائهم من تحيط دعوتهم فإف المسلمين؛ جماعة كلزـك األمر، كالة كمناصحة هلل، العمل

 بالصبلح الدعاء من لو كأكثر للسلطاف، فانصح: "الخيرم إسماعيل بن سعد عثماف أبو قاؿ
 فيزدادكا عليهم تدعو أف كإياؾ لصبلحهم، العباد صلح صلحوا إف فإنو كالعمل، القوؿ في كالرشاد

 ".بالمسلمين الببلء كيزداد شرِّا،
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 سعيد أبي حديث تفسير في (ِْٖ/ِفي جامع العلـو كالحكم ) رجب ابن الحافظ قاؿك 
: عباس البن قلت: جبير بن سعيد قاؿ: "آخره إلى... (  فليغيره منكرنا منكم رأل من: )الخدرم

 مثل لي فقاؿ عدت ثم فبل، يقتلك أف خفت إف: قاؿ المنكر؟ عن كأنهاه بالمعركؼ السلطاف آمر
 أال: فقاؿ عباس؛ ابن رجل أتى: طاكس كقاؿ. كبينو بينك ففيما فاعبلن  بد ال كنت إف: كقاؿ ذلك،

 اهلل؟ بمعصية أمرني إف أفرأيت: قاؿ فتنة، لو تكن ال: قاؿ كأنهاه؟ فآمره السلطاف ىذا إلى أقـو
 .رجبلن  حينئذو  فكن تريد الذم ذلك: قاؿ
 فهو بيده جاىدىم فمن خلوؼ بعدىم من يخلف: )فيو الذم مسعود ابن حديث ذكرنا كقد

 ركاية في الحديث ىذا أحمد اإلماـ استنكر كقد باليد، األمراء جهاد على يدؿ كىذا: قاؿ( مؤمن
 فيها كسلم كآلو عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ أمر التي األحاديث خبلؼ ىو: كقاؿ داكد، أبي

 على نص كقد القتاؿ، يستلـز ال باليد التغيير بأف ذلك عن يجاب كقد األئمة، جور على بالصبر
 جهاد فحينئذو  كالسبلح، بالسيف ليس باليد التغيير: فقاؿ صالح؛ ركاية في أيضنا أحمد ذلك

 اللهو آالت يكسر أك خمورىم، يريق أف مثل المنكرات من فعلوه ما بيده يزيل أف باليد األمراء
 ككل ذلك، على قدرة لو كاف إف الظلم من بو أمركا ما بيده يبطل أك ذلك، نحو أك لهم، التي
 أكثر ىذا فإف عنو؛ النهي كرد الذم عليهم الخركج من كال قتالهم، باب من ىو كليس جائز، ذلك

 .كحده األمراء يقتلو أف منو يخشى ما
 إف نعم المسلمين، دماء سفك إلى تؤدم التي الفتن منو فيخشى بالسيف عليهم الخركج كأما

 حينئذ لهم التعرض لو ينبغ لم جيرانو أك أىلو يؤذل أف الملوؾ على اإلنكار على اإلقداـ في خشي
 خاؼ متى ىذا كمع كغيره، عياض بن الفضيل قاؿ كذلك غيره، إلى األذل تعدم من فيو لما

 ذلك نحو أك الماؿ، أخذ أك النفي، أك القيد، أك الحبس، أك السوط، أك السيف، نفسو على منهم
 كإسحاؽ، كأحمد، مالك،: منهم ذلك على األئمة نص كقد كنهيهم، أمرىم سقط األذل من

 ا.ىػ مسلوؿ سيفو فإف السلطاف؛ إلى يتعرض ال: أحمد قاؿ كغيرىم،
 كتخويفنا، لو كعظنا إال سلطاف على أحد ينكر كال: (ُٔٗ/ُ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن كقاؿ

 كغيره، القاضي ذكره ذلك، بغير كيحـر يجب فإنو كاآلخرة، الدنيا في العاقبة من تحذيرنا أك
: حنبل قاؿ لغيره، ذلك حكم ككاف سقط، كإال كالتحذير، بالتخويف منو يخف كلم: كالمراد
 يعنوف كفشا تفاقم قد األمر إف: لو كقالوا اهلل، عبد أبي إلى الواثق كالية في بغداد فقهاء اجتمع
: كقاؿ ذلك، في فناظرىم سلطانو، كال بإمرتو نرضى كال ذلك، كغير القرآف بخلق القوؿ إظهار
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 تسفكوا كال المسلمين، عصا تشقوا كال طاعة، من يدنا تخلعوا كال بقلوبكم، باإلنكار عليكم
 من يستراح أك بر يستريح حتى كاصبركا أمركم، عاقبة في كانظركا معكم، المسلمين كدماء دماءكم
 يأمر اهلل عبد أبا سمعت: المركذم كقاؿ. اآلثار خبلؼ ىذا بصواب، ليس ىذا: كقاؿ فاجر،
 نجد ألنا الكف؛: سعيد بن إسماعيل ركاية في كقاؿ شديدنا، إنكارنا الخركج كينكر الدماء، بكف

 .كالبغاة قتالهم جواز في للمتكلمين خبلفنا(( فبل صلوا ما: )كسلم عليو اهلل صلى النبي عن
 البغاة بقتاؿ أمر تعالى اهلل فإف الظاىر أما كالمعنى؛ الظاىر جهة من بينهما كالفرؽ: القاضي قاؿ

نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا اقٍػتىتػىليوا اٍلميٍؤًمًنينى  ًمنى  طىائًفىتىافً  كىًإفٍ : }تعالى بقولو اىيمىا بػىغىتٍ  فىًإفٍ  بػىيػٍ  اأٍليٍخرىل عىلىى ًإٍحدى
نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا فىاءىتٍ  فىًإفٍ  اللَّوً  أىٍمرً  ًإلىى تىًفيءى  حىتَّى تػىٍبًغي الًَّتي فػىقىاتًليوا  اللَّوى  ًإفَّ  كىأىٍقًسطيوا بًاٍلعىٍدؿً  بػىيػٍ
 (.ٗ: الحجرات{ )اٍلميٍقًسًطينى  ييًحبُّ 
 باإلماـ، يقاتلوف الخوارج فإف المعنى كأما. المذكورة باألخبار األئمة عن بالكف أمر مسألتنا كفي
 بن اهلل عبد كقاؿ إماـ، بغير الجهاد يجز لم كما يجز فلم إماـ، بغير قتالهم يحصل مسألتنا كفي

 :المبارؾ
 دانا لمن كثقى بعركة منو * فاعتصموا اهلل حبل الجماعة إف

 كدنيانا منو رحمة ديننا في * معضلة بالسلطاف اهلل يدفع كم
 ألقوانا نهبنا أضعفنا ككاف * سبل لنا تأمن لم الخبلفة لوال

 كابل، مطر من خير عدؿ إماـ: بو أكصيك ما عني احفظ بني يا: "البنو العاص بن عمرك كقاؿ
، إماـ من خير حطـو كأسد  ".تدـك فتنة من خير غشـو ظلـو كإماـ ظلـو

 كالوعظ، التعريف السبلطين مع المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر من الجائز: الجوزم ابن قاؿ
 إلى شرىا يتعدل فتنة يحرؾ ذلك كاف فإف اهلل؛ يخاؼ ال من يا ظالم، يا: نحو القوؿ تخشين فأما

 أراه كالذم: قاؿ العلماء، جمهور عند جائز فهو نفسو؛ على إال يخف لم كإف يجز، لم الغير
 المنكر فعل على عليو باالنبساط السلطاف كحمل المنكر، إزالة المقصود ألف ذلك؛ من المنع
 .إزالتو قصد الذم المنكر فعل من أكثر
 للسلف جرل ما فأما كعصاه، مسلوؿ سيفو فإف للسلطاف؛ يتعرض ال: اهلل رحمو أحمد اإلماـ قاؿ
 .األغلب في احتملوىم عليهم انبسطوا فإذا العلماء، يهابوف كانوا فإنهم ألمرائهم التعرض من

 ككعظو الشيطاف، عليو تسلط السلطاف استشرت إذا: قاؿ السعدم عطية حديث من كألحمد
 أني لو: كقاؿ اهلل، بأمر المستضيء الخليفة بحضور كخمسمائة كسبعين أربع سنة في الجوزم
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 كاف كما إلي حاجتك ما سبحانو هلل قل المؤمنين أمير يا: لقلت الشريفة السنة يدم بين مثلت
 أمير فتصدؽ منك، لو أشكر أحد يكوف أف ترض فبل فوقك أحدنا يجعل لم إنو عنك، غناه مع لك

 .محبوسيو كأطلق بصدقات المؤمنين
: لو حكيتو فمما المؤمنين، أمير كعظ في كبالغت: قاؿ حاضر كالخليفة السنة ىذه في أيضنا ككعظ

 األمن تدرؾ حتى يخوفك من تصحب ألف المؤمنين أمير يا: فقاؿ عظني؛: لشيباف قاؿ الرشيد أف
: لك يقوؿ من: قاؿ ىذا، لي فسر: قاؿ. الخوؼ تدرؾ حتى يؤمنك من تصحب أف من لك خير
 قرابة كأنتم لكم، مغفور بيت أىل أنتم: لك يقوؿ ممن لك أنصح اهلل فاتق الرعية عن مسئوؿ أنت

 خفت تكلمت إف المؤمنين أمير يا: كبلمي في لو فقلت. رآه من رحمو حتى الرشيد فبكى نبيكم،
 شيبة بن شبيب ككعظ. منك خوفي على عليك خوفي أقدـ كأنا عليك، خفت سكت كإف منك،

 .شكرا شكرؾ فوؽ تجعل فبل أحدنا، فوقك يجعل لم -كجل عز- اهلل إف: فقاؿ المنصور؛
 باهلل، كتذكيرىم كالسبلطين، األمراء كعظ طرؽ على الغزالي حامد أبو اإلماـ نص ككذلك

 كثانيو التعريف، أكلو كأف بالمعركؼ، األمر درجات ذكرنا قد: اهلل رحمو فقاؿ عليهم؛ كاالحتساب
 كالعقوبة، بالضرب الحق على الحمل في بالقهر المنع كرابعو القوؿ، في التخشين كثالثو الوعظ،
 المنع كأما كالوعظ، التعريف،: كىما األكلياف، الرتبتاف السبلطين مع ذلك جملة من كالجائز
 ما كيكوف الشر، كيهيج الفتنة، يحرؾ ذلك فإف السلطاف؛ مع الرعية آلحاد ذلك فليس بالقهر
 ا.ىػ من اآلداب الشرعية. أكثر المحذكر من منو يتولد
 من كالتحذير كالتخويف، بالوعظ كيكوف الوالة، على اإلنكار في السلف لطريقة بياف ىذا كفي

، الخلوة في ذلك كيكوف كاآلخرة، الدنيا في العاقبة  قاـ كمن األشهاد، رؤكس على ال كالسرَّ
 أخرج. التبعة من ذمتو كخلت برئ فقد مثبلن، العلم كأىل عليو، تعيَّن ممن الوجو ىذا على بالنصح

 أفَّ ( ِِٓ - ُِٓ/ ِ) الجنة ظبلؿ في األلباني العبلمة كصححو المسند، في أحمد اإلماـ
 غضب حتى القوؿ، حكيم بن ىشاـ لو فأغلظ فتحت، حين دارا صاحبى  جىلىدى  غينمو  بن عياضى 
 النبي تسمع ألم: لعياض ىشاـ قاؿ ثم إليو، فاعتذر حكيمو  بن ىشاـ فأتاه لياليى، مكث ثم عياضٍ 

 فقاؿ ؟،"للناس الدنيا في عذابان  أشدىم عذابان  الناس أشد من إف:" يقوؿ  كسلم عليو اهلل صلى 
، ما كرأينا سمعت، ما سمعنا قد! حكيم بن ىشاـ يا: غنمو  بن عياض  اهلل رسوؿ تسمع لم أكى  رأيتى
 بيده ليأخذ كلكن عبلنية، لو يبد فبل بأمرو، لسلطافو  ينصح أف أراد من: )يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى

ـي  يا كإنك ،"لو عليو الذم أدل قد كاف إال ك فذاؾ، منو قبل فإف بو، فيخلوى   الجرمءي، ألنت ىشا
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 تبارؾ اهلل سلطاف قتيل فتكوف السلطافي  يقتلك أف خشيتى  فهبٌل  اهلل، سلطاف على تجترئ إذ
 (كتعالى

 منبر تحت بكرة أبي مع كنت: قاؿ العدكم كسيب بن زياد عن ،(ِِِٓ) الترمذم سنن كفي
، ثياب كعليو يخطب، كىو عامر، ابن : -الخوارج أحد أيدية بن مرداس كىو- ببلؿ أبو فقاؿ رقاؽه

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت اسكت،: بكرة أبو فقاؿ الفساؽ، ثياب يلبس أميرنا إلى انظركا
 الحديث( ِْ/ ٓ) أحمد اإلماـ كأخرج( اهللي  أىانو األرض، في اهلل سلطافى  أىاف من: )يقوؿ كسلم
 اهلل سلطاف أىاف كمن القيامة، يـو اهلل أكرمو الدنيا، في كتعالى تبارؾ اهلل سلطاف أكـر من: " بلفظ
 (.ّٕٔ/ ٓ) الصحيحة في األلباني اإلماـ كحسنو( القيامة يـو اهلل أىانو الدنيا، في كتعالى تبارؾ
مة قاؿ  من ليس فيما السلطاف مخالفة فإف(: "ّّٗ:ص" )اإلسبلـ مقاصد" في عثيمين ابن العبلَّ

 كغير الوعظ، كمواضع كالصحف كالمساجد المحافل في عليو ذلك كإنكار علنان، الدين ضركريات
 فإنو نية، حسن عن كاف كإف ذلك، يفعل بمن تغترَّ  فبل شيء، في النصيحة باب من ليس ذلك،

 كاللفظ الصحيحين في ك". ىداؾ يتولى كاهلل بهم، المقتدل الصالح السلف عليو ما خبلؼ
 أكٌلميوي  ال أني أتػىرىٍكفى : " فقاؿ لتكلمو، عثماف على تدخل أال: لو قيل أنو زيد بن أسامة عن لمسلم

ـ؟ إال ُي  من أكؿَّ  أكوف أف أحب ال أمران  أفتح أف دكف ما كبينىوي، بيني فيما كلمتو لقد اهلل ك أسمعيكي
 على باإلنكار المجاىرة يعني(: ّّٓ) مسلم مختصر على تعليقو في األلباني اإلماـ قاؿ". فتحو

 عثماف على اإلنكار في اتفق كما عاقبتيو، ييخشى ما جهاران  اإلنكار في ألف المؤل، في األمراء
 ".قتليو عنو نشأ إذ جهاران،

 :المنكر عن كنهيو بالمعركؼ، السلطاف أمر عن سيًئل عندما عباس ابن كقاؿ
 ".كبينىوي  بينك ففيما بدَّ  كال فاعبلن  كنتى  إف" 
 الخركج كبين األمور كالة على المنكر كانكار االلسلطاف، كنصيحة كعظ بين فرؽ ىناؾ(: تنبيو)

 محـر كالثاني العلم، أىل عند المعلومة بشركطو المستطيع على كاجب بل مشركع فاألكؿ عليهم،
 كالنصيحة لهم، النصيحة من األمر كالة على المنكر كإنكار فتنبو، السنة أىل عند ممنوع

 كألئمة كرسولو، كلكتابو هلل، النصيحة فتشمل مجاالتها كتتسع الدين، ىي الشامل بمفهومها
 بالنصح باألمر أحاديث ككردت كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ أخبر كما كعامتهم، المسلمين،

: قاؿ عنو، اهلل رضي ىريرة، أبي حديث من ،(ٕٖٗٗ) أحمد اإلماـ مسند ففي خاصة، األمر لوالة
 كأف شيئا، بو تشركوا كال تعبدكه أف: ثبلثا لكم يرضى اهلل إف: "كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ
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 المسند كفي... ".  أمركم اهلل كاله من تناصحوا كأف تفرقوا، كال جميعا اهلل بحبل تعتصموا
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن كغيره، عنو، اهلل رضي مالك، بن أنس حديث من ،(َُّّٓ)

 األمر، أكلي كمناصحة كجل، عز هلل العمل إخبلص: مسلم صدر عليهن يغل ال ثبلث: "قاؿ كسلم
 النصيحة كأما: رجب ابن الحافظ قاؿ". كرائهم من تحيط دعوتهم فإف المسلمين، جماعة كلزـك
 افتراؽ ككراىة عليهم، األمة اجتماع كحب كعدلهم، كرشدىم صبلحهم فحب: المسلمين ألئمة
 كحب عليهم، الخركج رأل لمن كالبغض كجل، عز اهلل طاعة في بطاعتهم كالتدين عليهم، األمة

 كطاعتهم الحق، على معاكنتهم المسلمين ألئمة كالنصيحة: كقاؿ. كجل عز اهلل طاعة في إعزازىم
 كقاؿ. بالتوفيق لهم كالدعاء عليهم، الوثوب كمجانبة كلطف، رفق في كتنبيههم بو، كتذكيرىم فيو،

 فيما كتنبيههم الحق، إلى كإرشادىم عليهم، الخركج ترؾ: المسلمين ألئمة كالنصح: القرطبي
 .حقهم بواجب كالقياـ طاعتهم كلزـك المسلمين، أمور من أغفلوه

 كاالنقياد الحق لقبوؿ أدعى ىذا ألف كاللين؛ الرفق مع سرا تكوف أف األمور كالة نصيحة أدب كمن
( ِّٕٔ) البخارم -الصحيحين ففي المصالح، كتحقيق كالفتن، المفاسد درء في كأجدر لو،

 إنكم: قاؿ. فكلمتو فبلنا أتيت لو: ألسامة قيل: قاؿ كائل أبي حديث من -( ِٖٗٗ) كمسلم
. فتحو من أكؿ أكوف ال بابا أفتح أف دكف السر في أكلمو إني أسمعكم، إال أكلمو ال أني لتركف

 باب يفتح ال أنو أسامة مراد: عياض القاضي قاؿ عنو، اهلل رضي عثماف ىو المذكور كالرجل
 أجدر فذلك سرا كينصحو بو يتلطف بل ذلك، عاقبة من يخشى لما اإلماـ؛ على بالنكير المجاىرة

 عليو اهلل صلى الرسوؿ سمع أنو غنم، بن عياض حديث من ،(ُّّّٓ) المسند كفي بالقبوؿ
 فإف بو، فيخلو بيده ليأخذ كلكن عبلنية، لو يبد فبل بأمر لسلطاف ينصح أف أراد من": يقوؿ كسلم

 أرادكا إذا السلف كاف: رجب ابن الحافظ قاؿ". لو عليو الذم أدل قد كاف كإال فذاؾ منو قبل
 كمن نصيحة، فهي كبينو، بينو فيما أخاه كعظ من: بعضهم قاؿ حتى. سرا كعظوه أحد نصيحة
. كيعير يهتك كالفاجر كينصح، يستر المؤمن: الفضيل كقاؿ. كبخو فإنما الناس رؤكس على كعظو
 كنت إف: فقاؿ المنكر؟ عن كنهيو بالمعركؼ السلطاف أمر عن عنهما، اهلل رضي عباس، ابن كسئل
 .كبينو بينك ففيما بد كال فاعبل
 عبلنية، األمر كالة على اإلنكار فيرل األحواؿ بعض في كالنهي لؤلمر المتأىل العالم يجتهد كقد

 خشية بسبب ذلك كاف كربما أكبر، مفسدة حدكث أك الفتنة، أمن مع المصلحة لظهور كذلك
 الصحابة، من عدد أنكر كقد الناس، على خافيا يكوف فقد الحق، إظهار أجل من أك األمر، فوات
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 معاكية، على الصامت بن عبادة إنكار: ذلك كمن عبلنية، األمراء بعض على -عنهم اهلل رضي
 حلقة في بالشاـ كنت: قاؿ قبلبة أبي حديث من ،(ُٕٖٓ) مسلم صحيح ففي عنهما، اهلل رضي
 فقلت فجلس،. األشعث أبو األشعث أبو: قالوا: قاؿ. األشعث أبو فجاء يسار، بن مسلم فيها

 فغنمنا معاكية، الناس كعلى غزاة، غزكنا نعم،: قاؿ. الصامت بن عبادة حديث أخانا حدث: لو
 الناس، أعطيات في يبيعها أف رجبل معاكية فأمر فضة، من آنية غنمنا فيما فكاف كثيرة، غنائم

 اهلل رسوؿ سمعت إني: فقاؿ فقاـ عنو، اهلل رضي الصامت، بن عبادة فبلغ ذلك في الناس فتسارع
 كالشعير بالبر، كالبر بالفضة، كالفضة بالذىب، الذىب بيع عن ينهى -كسلم عليو اهلل صلى

. أربى فقد ازداد أك زاد فمن بعين، عينا بسواء سواء إال بالملح كالملح بالتمر، كالتمر بالشعير،
 اهلل رسوؿ عن يتحدثوف رجاؿ باؿ ما أال: فقاؿ خطيبا فقاـ معاكية ذلك فبلغ أخذكا، ما الناس فرد

 الصامت بن عبادة فقاـ! منو نسمعها فلم كنصحبو نشهده كنا قد أحاديث-كسلم عليو اهلل صلى
 -معاكية كره كإف كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من سمعنا بما لنحدثن: قاؿ ثم القصة، فأعاد

 .سوداء ليلة جنده في أصحبو أال أبالي ما -رغم كإف: قاؿ أك
 قدـ حينما الحكم بن مركاف مع الخدرم سعيد ألبي حصل ما اإلنكار، في عبادة موقف كمثل

 الخدرم سعيد أبي حديث من ،(ٔٓٗ) البخارم صحيح ففي العيد، يـو الصبلة على الخطبة
 شيء فأكؿ المصلى، إلى كاألضحى الفطر يـو يخرج كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف: قاؿ
 كيوصيهم فيعظهم صفوفهم، على جلوس كالناس الناس مقابل فيقـو ينصرؼ ثم الصبلة، بو يبدأ

: سعيد أبو قاؿ. ينصرؼ ثم بو، أمر بشيء يأمر أك قطعو، بعثا يقطع أف يريد كاف فإف كيأمرىم،
 فلما فطر، أك أضحى في المدينة، أمير كىو مركاف، مع خرجت حتى ذلك على الناس يزؿ فلم
 فجبذت يصلي، أف قبل يرتقيو أف يريد مركاف فإذا الصلت، بن كثير بناه منبر إذا المصلى أتينا
 ما ذىب قد سعيد، أبا: فقاؿ. كاهلل غيرتم: لو فقلت الصبلة، قبل فخطب فارتفع فجبذني، بثوبو
 الصبلة بعد لنا يجلسوف يكونوا لم الناس إف: فقاؿ. أعلم ال مما خير كاهلل أعلم ما: فقلت. تعلم

 صنعوا إذا األمراء على العلماء إنكار الحديث كفي: حجر ابن الحافظ قاؿ. الصبلة قبل فجعلتها
 كالموعظة الدين أمر من يغيره ما الحاكم على العالم إنكار الحديث كفي: كقاؿ. السنة يخالف ما

 .كتدرج بلطف
 على يزيد كالي سعيد بن عمرك على الخزاعي عمرك بن خويلد شريح أبي إنكار أيضا األمثلة كمن

 قاؿ أنو شريح أبي حديث من ،(ُّْٓ) كمسلم ،(َُْ) البخارم -الصحيحين ففي المدينة،
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 صلى النبي بو قاـ قوال أحدثك األمير أيها لي ائذف: مكة إلى البعوث يبعث كىو سعيد، بن لعمرك
 حمد بو، تكلم حين عينام كأبصرتو قلبي ككعاه أذنام سمعتو الفتح يـو من الغد -كسلم عليو اهلل
 كاليـو باهلل يؤمن المرئ يحل فبل الناس، يحرمها كلم اهلل حرمها مكة إف: "قاؿ ثم عليو كأثنى اهلل

 ائذف: قولو: حجر ابن الحافظ قاؿ. الحديث... "  شجرة بها يعضد كال دما بها يسفك أف اآلخر
 .لقبولهم أدعى ليكوف الجور أمراء على اإلنكار في التطلف حسن فيو. لي

 بن عمر أف شهاب ابن حديث من ،(ُُٔ) كمسلم( ِِٓ) البخارم أخرجو ما أيضا األمثلة كمن
 الصبلة أخر شعبة بن المغيرة أف فأخبره الزبير بن عركة عليو فدخل يوما، الصبلة أخر العزيز عبد
 قاؿ. الحديث.....  مغيرة يا ىذا ما: فقاؿ األنصارم مسعود أبو عليو فدخل بالعراؽ كىو يوما

 ما عليهم كإنكارىم األمراء على العلماء دخوؿ: الفوائد من الحديث كفي: حجر ابن الحافظ
 السنة يخالف

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من ككاف -عمرك بن عائذ أف( َُّٖ) مسلم صحيح كفي
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت إني بني، أم: فقاؿ زياد بن اهلل عبيد على دخل -كسلم
 نخالة من أنت فإنما اجلس،: لو فقاؿ. منهم تكوف أف فإياؾ". الحطمة الرعاء شر إف: "يقوؿ

 بعدىم النخالة كانت إنما! نخالة لهم كانت كىل: فقاؿ. كسلم عليو اهلل صلى محمد أصحاب
 .أعلم كاهلل ىذا غيرىم، كفي
(: ِٗص) الزاىرة النيرة كالحدائق الناضرة الرياض - كتابو في سعدم بن عبدالرحمن العبلمة قاؿ

 إلى القاضي إلى األمير إلى األعظم السلطاف من كالتهم كىم المسلمين، ألئمة النصيحة كأما"
 غيرىم من أعظم ككاجباتهم مهماتهم كانت لما فهؤالء كبيرة، أك صغيرة كالية لهم من جميع
 بواليتهم كاالعتراؼ إمامتهم باعتقاد كذلك كمقاماتهم، مراتبهم بحسب النصيحة من لهم كجب

 الذم أمرىم كلزـك طاعتهم على الرعية كحث عليهم، الخركج كعدـ بالمعركؼ، طاعتهم ككجوب
 مما عليهم ماخفي كتوضيح نصيحتهم من اإلنساف مايستطيع كبذؿ كرسولو، اهلل أمر يخالف

 صبلحهم فإف كالتوفيق، بالصبلح لهم كالدعاء حالو، بحسب أحد كل رعايتهم، في إليو يحتاجوف
 .لرعيتهم صبلح

 كبيرا كفسادا كضرران  شران  ذلك في فإف مثالبهم، كإشاعة فيهم كالقدح سبهم كاجتناب: قاؿ ثم
 .ذلك من كالتحذير الحذر نصيحتهم فمن
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 كيحصل بالمقاـ تليق كعبارة بلطف العلنا سرا ينبههم أف مااليحل منهم رأل من كعلى: قاؿ ثم
 على تنبيههم في فإف األمور، كالة كباألخص أحد، كل حق في مطلوب ىذا فإف المقصود، بها

 .كاإلخبلص الصدؽ عبلمة كذلك كثير، خير فيو الوجو ىذا
 عند بالتمدح نصيحتك تفسد أف المحمود الوجو ىذا على لهم الناصح أيها كاحذر: قاؿ ثم

 كفيو اإلخبلص ضعف كعبلمة الرياء عنواف ىذا فإف كقلت، كقلت نصحتهم إني لهم فتقوؿ الناس،
 ىػ. ا معركفة أخر أضرار
 نقد السلف منهج من ىل(: َُِ/ ٖ) فتاكاه مجموع في كما اهلل رحمو باز ابن العبلمة كقاؿ
 الوالة؟ نصح في السلف منهج كما المنابر؟ فوؽ من الوالة

 يفضي ذلك ألف المنابر؛ على ذلك كذكر الوالة، بعيوب التشهير السلف منهج من ليس: فأجاب
 كلكن ينفع، كال يضر الذم الخوض إلى كيفضي المعركؼ، في كالطاعة السمع كعدـ الفوضى إلى

 االتصاؿ أك إليو، كالكتابة السلطاف، كبين بينهم فيما النصيحة: السلف عند المتبعة الطريقة
 .الخير إلى يوجو حتى بو يتصلوف الذين بالعلماء

 من ذكر دكف من الربا كينكر الخمر، كينكر الزنا، فينكر: الفاعل ذكر بدكف المنكر إنكار أما
 من يذكر أف غير من منها كالتحذير المعاصي إنكار كيكفي. األدلة لعمـو كاجب؛ فذلك فعلو،
 .حاكم غير كال حاكما ال فعلها
: عنو اهلل رضي زيد بن ألسامة الناس بعض قاؿ: عنو اهلل رضي عثماف عهد في الفتنة كقعت كلما

 دكف كبينو بيني فيما أكلمو إني أسمعكم؟ إال أكلمو، ال أني تركف إنكم: فقاؿ عثماف؟ تكلم أال)
 (.افتتحو من أكؿ أكوف أف أحب ال أمرا أفتتح أف

 علنا عثماف على كأنكركا عنو اهلل رضي عثماف زماف في الشر باب الجهاؿ الخوارج فتح كلما
، إلى آثاره في الناس يزاؿ ال الذم كالفساد كالقتاؿ الفتنة عظمت  بين الفتنة حصلت حتى اليـو

 الصحابة من كثير جمع كقتل ذلك، بأسباب عنهما اهلل رضي كعلي عثماف كقتل كمعاكية، علي
 أمرىم كلي الناس من الكثيركف أبغض حتى علنا، العيوب كذكر العلني، اإلنكار بأسباب كغيرىم
 أف أراد من: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف األشعرم، غنم ابن عياض ركل كقد كقتلوه،
 قد كاف كإال فذاؾ منو قبل فإف بو فيخلو بيده يأخذ كلكن عبلنية يبده فبل سلطاف لذم ينصح

 سميع إنو شر، كل من المسلمين كإلخواننا لنا كالسبلمة العافية اهلل نسأؿ( عليو الذم أدل
 ىػ. ا كصحبو كآلو محمد، سيدنا على كسلم اهلل كصلى. مجيب
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 مهمة مسألة كىي الخامسة المسألة(: ِّٔص) الواسطية شرح في الشيخ آؿ صالح الشيخ كقاؿ
 ذكرنا كما النصيحة للوالة، المنكر عن كالنهي بالمعركؼ كاألمر الوالة نصيحة بين بالفرؽ تتعلق

 .علنان  يكوف أف فيو األصل كالمنكر سران  تكوف أف فيها األصل
 ينصح أف أراد من) الصحيح الحديث في كالسبلـ الصبلة عليو قولو األصل ىذا بياف في جاء كقد
 أدَّل قد يكوف كإال فذاؾ منو قبل فإف بو، كليخلو بيده، كليأخذ عبلنية، يػيٍبًدهً  فبل سلطاف لذم
 ذكرىا كثيرة شواىد كلو إسناده ضعَّف من ييًصبٍ  كلم قوم، إسناده الحديث كىذا( عليو الذم

 بن أسامة يػيٍنًكرى  أف أرادكا أنهم من) البخارم صحيح في جاء ما كيؤيده الزكائد، مجمع في الهيثمي
( شر باب فاتح أكوف ال سران  لو بذلتو قد إني أما كقاؿ يفعل لم زيد بن فأسامة عثماف، على زيد

 للشرع مخالفات من الوالي كالية في السلطاف كالية في يقع ما أنو كىو األصل لهذا موافق كىذا
 رأل من أما. لو محقق سماعو  أك لفعلو رؤيةو  جهة من بو تعلقت ما ألنها النصيحة، بابو فهذا

 .كينهاه يأمره غيره مثل فإنو منكران  يفعل بنفسو السلطاف
 حمزة الشهداء أفضل) الحديث في جاء لما عنو بعيدان  يكوف ال عنده يكوف السلطاف كنهي كأمر

 (فقتلو كنهاه فأمره جائر سلطافو  إلى قاـ كرجل
 بأذنك منو سمعتو محققان، سماعان  منو سمعتو أك بنفسك منو رأيتو فيما يكوف السلطاف كنهي فأمر

 .غيرىا أك علنان  يتيسر ما بحسب القدرة بحسب اإلستطاعة، بحسب فتػيٍنًكر
 .كاليتو في يجرم ما فهي النصيحة أما

 يكوف ما كبين الوالية في يقع بما النصيحة بين لك، ذكرت بما المقاـ ىذا في فرقوا العلم كأىل
 .الناس بحضرة السلطاف يفعلو منكران 
 ذكم على التابعوف فيها كأنكر الصحابة فيها أنكر كاألحاديث كاألدلة الحوادث من ككثير

 رأكه بحضرتهم، فعلو المنكر أف األمر فيها يكوف استثناء بدكف تأملتها إذا ككلها علنان، السلطاف
 .منو محققان  سماعان  سمعوه أك منو
 كلو منو، سيًمعى  شيء فهذا الصبلة، على العيد خطبة تقديمو في مركاف على الرجل أنكر ما مثل
 بحضرة كاف كلو عليو يػيٍنكىرٍ  بل سران  ىنا يقاؿ كال عليو، يػيٍنكىرٍ  فإنو ميٍنكىران  فعل إذا السلطاف كاف

 .ذلك نحو أك عظيمة فتنة أك مقتلة من منو أعظم فساد ثمَّ  يكوف أف ييؤمىنى  أف بشرط الناس
 .الثوبين لبسو في عمر على اإلنكار من حصل ما ككذلك
 .كثير ذلك كأشباه معاكية، على اإلنكار من حصل ما ككذلك
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 (اإلنكار في الرفق من بو يؤمر ما باب)
: قاؿ الصوفي الربيع بن اهلل عبد أبي على قرأت: قاؿ المركذم، بكر أبو أخبرنا-ِّ

 المحتسبة ىؤالء مع أكوف إني اهلل، عبد أبا يا): فقلت بالبصرة، سفياف على دخلت
: قلت أبواب؟ لهم أليس: قاؿ الحيطاف؟ على كنتسلق الخبيثين، ىؤالء على فندخل

 فقاؿ فعالنا، كعاب شديدا، إنكارا ذلك فأنكر يفركا، لكيبل عليهم ندخل كلكن بلى،
 سفياف فانتفض بدائي، ألخبره الطبيب إلى دخلت إنما: قلت ذا؟ أدخل من: رجل
 كال بالمعركؼ، يأمر ال: قاؿ ثم. . أطباء كنسمى سقمى، نحن أنا أىلكنا إنما: " كقاؿ
 عدؿ ينهى، بما رفيق يأمر، بما رفيق: ثبلث خصاؿ فيو كاف من إال المنكر عن ينهى

 .ُ(ينهى بما عالم يأمر، بما عالم ينهى، بما عدؿ يأمر، بما
: يقوؿ اهلل، عبد أبا سمع أنو حنبل، حدثنا: قاؿ عصاـ، بن عصمة أخبرنا -ّّ

 مباينا، رجبل إال غلظة، ببل بالمعركؼ األمر في كرفق مداراة إلى يحتاجوف كالناس)

                                                                                                                                                  

 من المنكر رؤية كانت سواء برؤيةو، يكوف اإلنكار باب اإلنكار، باب غير النصيحة باب فإف
 .الناس عامة من أـ السلطاف

 .بنفسك رأيتو إذا
 لتحقيق رعايةن  تأملتها كقد جميعان، النصوص ذلك في كتأمل الوالية، في يقع فما النصيحة باب أما

 قاؿ كما ميٍنضىًبطٍ  لك ذكرت الذم ىذا أف ككجدت للذمة، كبراءةن  المهمة المسألة ىذه في المقاـ
 ذكره ككما( منكران  منكم رأل من) لحديث شرحو في رجب ابن ميحىقىقىان  ذلك ذكر كما العلم، أىل
 كال السلطاف تأمر ال) عنهما اهلل رضي عباس ابن قاؿ قد بل الغافلين تنبيو كتابو في النَّحاس ابن

 .صحيح بإسناد عبدالرزاؽ عنو ركاه( كبينو بينك فيما إال منكر عن تنهاه
 .اإلنكار بين كما النصيحة بين ما الفرؽ ىذا على يدكر تأملتو إذا السلف ككبلـ
 كتلحظ محقق، سماع أك فعل ممن برؤيةو  بقيده اإلنكار شيء، النصيحة كباب شيء اإلنكار فباب

  .مبلزمتها أك المعصية انفكاؾ من ذكرنا الذم التفصيل بحسب يكوف اإلنكار أف
 
 لم أجده. الصوفي الربيع بن اهلل عبد وأبشيخ المركذم  ُ
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 حرمة، لفاسق ليس: يقاؿ ألنو كإعبلمو؛ نهيو عليك فقد كجب كالردل، بالفسق معلنا
 .ُ(لو حرمة ال فهذا
 حنبل، بن أحمد قاؿ: قاؿ مهنا، حدثني: قاؿ الوراؽ، علي بن محمد كأخبرني -ّْ

 رحمكم مهبل: يقولوف يكرىوف، ما منهم يركف بقـو مركا إذا مسعود ابن أصحاب كاف)
 .ِ( اهلل

 سئل اهلل عبد أبا أف) حدثهم بختاف، بن يعقوب أف محمد، بن جعفر أخبرني -ّٓ
 .ّ(مهبل اهلل رحمكم مهبل يقولوف اهلل عبد أصحاب كاف: فقاؿ األمر،؟ عن
 عبد بأبي صلى): قاؿ العباس، أبا سمعت: قاؿ ىاركف، أبي بن محمد كأخبرنا -ّٔ
 قاؿ صلينا فلما بجنبو، ككنت اليسرل، بيده ثوبو جمع سجد إذا فكاف جوين، يوما اهلل
 فبل الصبلة في أحدكم قاـ إذا": كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ: صوتو من كخفض لي

 قاؿ: قلت لك؟ يقوؿ كاف شيء أم: جوين لي قاؿ قمنا فلما "ثوبا كال شعرا يكف
 .ْ(لك إال المعنى أحسب كما ككذا، كذا: لي

: قاؿ عمارة، حدثنا داكد، أبو حدثنا البصرم، جوافبن  شعبة بن محمد خبرناأ -ّٕ
 طعاـ، أك خبيص عليو فضة، من بجاـ فجيء عرس، إلى كدعي الحسن حضرت" 

 في نهي ىذا: جانبي إلى رجل فقاؿ منو، فأصاب رغيف على فقلبو فتناكلو،
 .ٓ(سكوف

                                                           

 (.ِٖٖ/ُِلم يوثقو معتبر، انظر تاريخ بغداد ) عصاـ بن عصمةشيخ المصنف:  ُ
 (.ِٖشيخ المصنف: محمد بن علي تقدـ حالو في الخبر رقم ) ِ
 .الصندلي ىو محمد ٍبن جعفرإسناده صحيح،  ّ
 إذا(، كشيخو لم أعرفو، كحديث )ْتقدـ في الخبر رقم ) ىاركف إبي بن محمدشيخ المصنف:  ْ

 (.َْٗ( أخرجو مسلم )ثوبا كال شعرا يكف فبل الصبلة في أحدكم قاـ
 إسناده صحيح.   ٓ
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 أبي سمعت: قاؿ معتمر، حدثنا حنبل، بن أحمد حدثنا: قاؿ داكد، أبو خبرناكأ -ّٖ
 .ُك(من فقبل رجبل أغضبت ما): يقوؿ،

 األصبهاني، يزيد بن إسماعيل حدثنا: قاؿ األصبهاني، اهلل عبد بن يزيد أخبرني -ّٗ
 كاف إذا الرجل أحب ما): يقوؿ الفضيل، سمعت: قاؿ األشعث، بن إبراىيم حدثنا

 الناس يبكت األسواؽ، من سوؽ في أك المساجد من مسجد في يقـو أف كينهى يأمر
 أف إال يسكت أف منكرا رأل إذا لو أحب كما منكرا، يرل أف غير من كيؤنبهم
 .ِ(يخاؼ

 سليماف، بن معتمر حدثنا حنبل، بن أحمد حدثنا الميموني، الملك عبد أخبرني -َْ
 العزيز، عبد بن عمر بن الملك عبد عن مهراف، بن ميموف عن سليماف، بن فرات عن
 لو أبالي كنت ما فواهلل العدؿ؟ من تريده لما تمضي أف يمنعك ما أبت، يا: ألبيو قاؿ

 الصعب، رياضة الناس أركض إنما إني بني، يا»: قاؿ ذلك، في القدكر كبك بي غلت
 طمع من طمعا معو أخرج حتى ذلك فأؤخر العدؿ، من األمر أحيي أف أريد إني

 .ّ(لهذه كيسكنوا ىذه، من فينفركا الدنيا،

                                                           

 إسناده صحيح.   ُ
 كالتعديل الجرح في حاتم أبي ابن عنو قاؿ، الفضيل خادـ، كىو األشعث بن إبراىيمفي إسناده  ِ
: فقاؿ الزىرم عن الزىرم أخي ابن عن معن عن ركاه حديثان  لو كذكرت عنو أبي سألت(: ٖٖ/ ِ)

 !.ىذا؟ بمثل جاء أفقد الخير األشعث بن بإبراىيم نظن كنا موضوع باطل حديث ىذا
 صاحبا ككاف عييىينة ابن عن يركل: فقاؿ( ِْٔ/ ُ) اللسافكما في   الثقات في ًحبَّاف ابن كذىكىره

 .كيخالف كيخطئ كينفرد يغرب الرقاؽ عنو يركل عياض بن للفضيل
 بن على حدثنا المستملي بخط قرأت(: ِْٔ/ ُ) اللسافكما في   التاريخ في الحاكم كقاؿ

 .بنيسابور عنو كتبنا ثقة، ككاف الفضيل، خادـ األشعث بن إبراىيم ثنا: الهبللي الحسن
  .باألباطيل فيأتي الركاية يتكلف زاىد(: ْٖٔ ص) الفوائدكقاؿ المعلمي في تعليقو على 

 عنو قاؿ ،الرقة أىل من عقيل، بني مولىسلماف كىو فرات بن إسناده حسن، من أجل  ّ
 . صدكؽ ثقة سلماف، بن الفرات: اهلل عبد أبو قاؿ(: ّْٓ) سؤاالتوفي  الميموني
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 ابن حدثنا فديك، أبي ابن حدثنا: قاؿ الحمصي، عتبة أبو الفرج بن أحمد أنا -ُْ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ  أف عمر، عن جده، عن أبيو، عن بكر، بن محمد عن ذئب، أبي

 .ُ(عثراتهم الهيئة ذكم أقيلوا): قاؿ كسلم عليو
، بن عمر بن محمد أخبرني -ِْ  البلخي، محمد بن اهلل عبد حدثني: قاؿ مكـر
 لو؟ أيقوؿ عنو يبلغو أك الشيء الرجل من يرل الرجل): أدىم بن إلبراىيم قيل: قاؿ
 .ِ(بو يعرض كلكن تبكيت، ىذا»: قاؿ
 كذكر، اهلل، عبد أبا سمعت: قاؿ حدثهم الفضل، أف الحسين، بن محمد أنبأنا -ّْ

 .ّ(فقبل رجبل أغضبت ما): أبي قاؿ: قاؿ عنو، فحدثنا معتمر، عنده
 مسعود بن أحمد قاؿ: قاؿ حدثهم الفضل، أف الحسين، بن محمد أنا -ْْ

 المرم، صالح عن حرب، بن شعيب حدثنا صالح، بن سهل حدثني: قاؿ األنطاكي
 كالنهي بالمعركؼ األمر فذكرنا عوف، كابن كيونس، كأيوب، أنا، الحسن بباب إنا: قاؿ

                                                                                                                                                  

 . ثقة سلماف، بن فرات: يقوؿ حنبل بن أحمد سمعت(: ُُٕٓ) سؤالتو في يحيى بن أحمد كقاؿ
 .الحديث صالح الصدؽ، مىحىلُّو بو، بأس ال(: َٖ/ ٕ: )كالتعديل الجرحكما في   حاتم أبوكقاؿ 
 أنو كأرجو بضعفو، صرَّحوا أىرىىيم لم: كقاؿ أحاديث بعض( ِٓ/ ٔ) الكامل في عدم ابن لو كذكر

 .بو بأس ال
 (. ِِّ/ٕكذكره ابن حباف في الثقات )

 
 من كثير ضعفو كقد الصحابة، من عدة عن ركمإسناد المصنف ضعيف، كمتن الحديث  ُ

 ىذا قوم: بقولو( ُْٗ/ ٔ) اآلثار مشكل شرح في الطحاكم فصححو غيرىم كصححو الحفاظ،
 قبلو كمن ،(َُٕٗص) المشكاة أحاديث على أجوبتو في حجر ابن كحسنو قلوبنا،، في الحديث
 كصححو ،(ّٖٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو ،(ٓ رقم) الصحيح النقد في العبلئي
 تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(َِٕ/ ُ) الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ

   .كشواىد بطرقو جيد حديث(: ََّ/ ِْ) المسند

 كأبراىيم ابن أدىم. البلخي محمد بن اهلل عبدإسناده منقطع بين  ِ
 أميزه.   لم الحسين بن محمدفي أسناده  ّ
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 بالمعركؼ األمر ذكرنا: قلنا أنتم؟ فيم: فقاؿ الحسن، علينا خرج إذ المنكر، عن
 أنتم كنتم كإال المنكر، عن كانهوا بالمعركؼ مركا نعم): فقاؿ المنكر، عن كالنهي

 .ُ(الموعوظين
 بن الوليد ثنا: قاؿ يوسف، بن إسماعيل أف الوىاب، عبد بن الحسن كأخبرني -ْٓ

 صالح عن األسود، بن ثور ثنا: قاؿ الزبيدم، سعيد أبي بن سعيد حدثني: قاؿ شجاع،
 كعظو كمن زانو، فقد سرا أخاه كعظ من): تقوؿ الدرداء، أـ سمعت: قاؿ زنبور، بن

 .ِ(شانو فقد عبلنية

                                                           

 المرم ضعيف. صالح أميزه، ك لم الحسين بن محمدفي أسناده  ُ

، قاؿ عنو الذىبي في الجبار عبد بن سعيد، كىو سعيد الزبيدل أبى بن سعيدفي إسناده  ِ
، كأيضا لم أجد ترجمة لبعض يكذبو جرير كاف ضعيف،الكاشف: كاه، كقاؿ الحافظ في التقريب: 

 رجالو.
 الباب:مسئل في 

 األكلى: شركط اآلمر بالمعركؼ. المسألة
 المنكر عن كالنهي بالمعركؼ، لؤلمر يشترط(: ُٓٔ/ ٖ) فتاكاه مجموع في العثيمين العبلمة قاؿ
 :شركط كلذلك كتقتضيو الشريعة توجبو ما على يكونا أف

 أف علم بما إال يأمر فبل عنو، ينهى أك بو يأمر فيما الشرع بحكم عالما يكوف أف: األكؿ الشرط
 .عادة كال ذكؽ على ذلك في يعتمد كال عنو، نهى الشرع أف علم عما إال ينهى كال: بو أمر الشرع

 جاءؾ عما أىواءىم تتبع كال اهلل أنزؿ بما بينهم فاحكم: }كسلم عليو اهلل صلى لرسولو تعالى لقولو
 [.ْٖ: المائدة{ ]الحق من

{ مسئوال عنو كاف أكلئك كل كالفؤاد كالبصر السمع إف علم بو لك ليس ما تقف كال: }كقولو
 [.ّٔ: اإلسراء]

 إف الكذب اهلل على لتفتركا حراـ كىذا حبلؿ ىذا الكذب ألسنتكم تصف لما تقولوا كال: }كقولو
 [.ُُٔ: النحل{ ]يفلحوف ال الكذب اهلل على يفتركف الذين

 أك حراـ أنو يعلم حتى عنو ينهاه أف لو يحل ال فإنو الحل، فيو األصل شيئا يفعل شخصا رأل فلو
 .عنو منهي
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 أف يعلم حتى بو بالتعبد يأمره أف لو يحل ال فإنو عبادة، الرائي يظنو شيئا ترؾ شخصا رأل كلو
 .بو أمر الشرع
 رأل فلو ال؟ أـ النهي أك األمر إليو يوجو ممن ىو ىل: المأمور بحاؿ يعلم أف: الثاني الشرط
 .يستفصل حتى مثلو بو يؤمر ال بما يأمره لم ال، أـ مكلف ىو ىل يشك شخصا
 ال؟ أـ بالفعل قاؿ ىل تكليفو، حاؿ المأمور بحاؿ عالما يكوف أف: الثالث الشرط

 يأمره كال عليو، ينكر فبل ركعتين، صلى ىل كشك جلس، ثم المسجد دخل شخصا رأل فلو
 .يستفصل حتى بهما،
 فقاؿ فجلس، رجل، فدخل الجمعة، يـو يخطب كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف» ذلك كدليل

 كتجوز ركعتين فصل قم: " قاؿ ال: قاؿ"  أصليت؟: " كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي لو
 .«فيهما
 على للقرآف إىانة ذلك ألف بأشرطة، القرآف يسجل أف يحـر: يقوؿ الناس بعض أنو لي نقل كلقد
 المنكر إف: لو فنقوؿ!! منكر أنو لظنو األشرطة، ىذه على القرآف يسجلوا أف الناس فينهى! زعمو

 .اهلل دين في منكر ىذا أف تعلم أف بد فبل!! منكر أنو تعلم لم شيء عن تنهاىم أف
 اهلل أمر مما أنها يعلم لم بعبادة، يتعبد رجبل رأينا لو فإننا العبادات، أما العبادات، غير في كىذا

 .المنع العبادات في األصل ألف ننهاه، فإننا بو،
 يلحقو، ضرر ببل المنكر عن كالنهي بالمعركؼ باألمر القياـ على قادرا يكوف أف: الرابع الشرط

 مشركطة الواجبات جميع ألف أفضل؛ فهو بو، كقاـ صبر إف لكن عليو، يجب لم ضرر، لحقو فإف
 اهلل يكلف ال: }كقولو ،[ُٔ: التغابن{ ]استطعتم ما اهلل فاتقوا: }تعالى لقولو كاالستطاعة، بالقدرة

 [.ِٖٔ: البقرة{ ]كسعها إال نفسا
 قد بل ذلك، يستطيع ال ألنو يأمره، أف يلزمو ال فإنو يقتلو، أف بمعركؼ شخصا أمر إذا خاؼ فإذا
 يصل لم ما بذلك تضرر كإف كالصبر، األمر عليو يجب بل: العلماء بعض كقاؿ. حينئذ عليو يحـر
 غيره فإف كنحوه، بحبس الضرر لحقو إذا األمر ىذا ألف أكلى، األكؿ القوؿ لكن. القتل حد إلى
 ذلك منها يخشى ال حاؿ في حتى حصل، مما خوفا المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر يترؾ قد

 .الضرر
 لو كما الجهاد، جنس من بالمعركؼ األمر يكوف حد األمر يكوف حد إلى األمر يصل لم ما كىذا

 الحاؿ ىذه ففي السنة، أىل على البدعة أىل الستطاؿ سكت، كلو بدعة، عن كنهى بسنة أمر
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 بالخوؼ عليو تعين من يعذر كال اهلل، سبيل في الجهاد من ألنو البدعة؛ كبياف السنة إظهار يجب
 .نفسو على

 من أعظم مفسدة المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر على يترتب ال أف: الخامس الشرط
 عن ينهى أك بالمعركؼ يأمر أف لو يجوز ال بل يلزمو، ال فإنو ذلك، عليها ترتب فإف السكوت،

 .المنكر
 يتحوؿ أك المنكر، يزكؿ أف إما: أربعة أحواؿ إحدل منو ينتج المنكر إنكار إف: العلماء قاؿ كلهذا

 .منو أعظم إلى أك مثلو، إلى أك منو، أخف إلى
 .كاجب فاإلنكار كالثانية، األكلى الحالة أما
 .نظر محل في فهي الثالثة، في أما

 .تخفيفو أك إزالتو المنكر بإنكار المقصود ألف اإلنكار، يجوز فبل الرابعة، في كأما
 مع يصلي أال اإلحساف ىذا فعل يستلـز لكن إحساف، بفعل شخصا يأمر أف أراد إذا: ذلك مثاؿ

 .مستحب فعل أجل من كاجب ترؾ إلى يؤدم ألنو المعركؼ، بهذا األمر يجوز ال فهنا الجماعة،
 فإنو أعظم، منكر فعل إلى لو الفاعل تحوؿ المنكر، ىذا عن نهى إذا كاف لو المنكر في ككذلك

 .بأدناىما المفسدتين ألعلى دفعا المنكر ىذا عن ينهى أف يجوز ال الحاؿ ىذه في
 كذلك علم بغير عدكا اهلل فيسبوا اهلل دكف من يدعوف الذين تسبوا كال: }تعالى قولو لهذا كيدؿ

 سب فإف[ َُٖ: األنعاـ{ ]يعملوف كانوا بما فينبئهم مرجعهم ربهم إلى ثم عملهم أمة لكل زينا
 من أعظم محظور أمر عليو يترتب كاف لما لكن مطلوب، أمر أنو شك ال المشركين، آلهة

 عن اهلل نهى علم، بغير عدكا تعالى هلل سبهم كىو المشركين، آلهة بسب تكوف التي المصلحة
 .الحاؿ ىذه في المشركين آلهة سب
 أمواؿ يسرؽ لذىب شربو، عن نهيناه فلو منكر، الخمر كشرب الخمر، يشرب رجبل كجدنا كلو

 .أعظم مفسدة عليو يترتب ألنو الخمر، شرب عن ننهاه ال فهنا أعراضهم، كيستحل الناس
 ىو ما إلى المنكر يتغير أال (: كمن الشركط ََٕقاؿ العبلمة العثيمين في شرح السفارينية )ص

 نهينا إذا بالكلية يزكؿ أف إما: المنكر عن نهينا إذا أحواؿ أربعة تكوف القماـ ىذا كفي منو، أنكر
 .أشد إلى يتغير أك مثلو، أم لو مساكو  منكر إلى يتغير أك يقل، أك عنو،
 منو كالتقليل المنكر إزالة ألف كاجب؛ المنكر ىذا عن فالنهي يقل أك بالكلية يزكؿ كاف فإذا

 آخر من السرقة عن شخصان  نهينا لو مثل مثلو؛ إلى يتغير كاف إذا أما. ننهى أف فيجب كاجب،
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 أنو نعلم دمنا ما ننهاه ال فهنا لو، مساكو  مثلو إلى لكن المنكر تغير فهنا ثالث، من يسرؽ فذىب
 .يفعل أف البد
 عن فنهيناه رجل على فضرب التجار، على ضريبة يضرب أف يريد جائران  سلطانان  ىناؾ أف كلو

 فائدة ال ألنو ننهاه؛ ال فهذا آخر، من نأخذ إذان  ىذا من نأخذ أف حراـ: فقاؿ حراـ، ألنها الضريبة
 .النهي من
 ذلك صح إف: قلنا عنو؟ إلقبلعو سببا حاؿ إلى حاؿ من تغيره يكوف أف يمكن إال: قائل قاؿ كلو

 .بواجب ليس: فيقاؿ يصح لم إذا أما النهي، كجب
 ينظر أنو الظاىر ، اإلمساؾ؟ أك النهي أرجح كأيهما يترؾ؟ أك ينهى أف بين اإلنساف يخير ىل لكن
 .المصلحة إلى
 أحمق رجبلن  نرل أف مثل كذلك عنو، ينهى ال فإنو منو، أنكر إلى بالنهي يتغير المنكر كاف إذا أما

 من أنكر الثاني فهذا يغمزىن، لذىب النساء إلى النظر عن نهيناه لو إننا كنعلم النساء، إلى ينظر
 .النظر عن ننهاه ال فإننا كلهذا األكؿ،
( ًعٍلمو  بًغىٍيرً  عىٍدكان  اللَّوى  فػىيىسيبُّوا اللَّوً  ديكفً  ًمنٍ  يىٍدعيوفى  الًَّذينى  تىسيبُّوا كىال: )كتعالى تبارؾ قولو لهذا كيدؿ

 كاف فإذا ككاجب، خير المشركين آلهة سب أف اآلية في الداللة كجو( َُٖاآلية: األنعاـ)
 عن المنزه يسبوف أنهم إلى يؤدم المشركين آلهة سب كاف كلما سبهم، ترؾ منو أكبر شران  يتضمن

 بعلم؛ حقان  سببناىا آلهتهم سببنا إذا كنحن علم، بغير عدكان  يسبونو كجل؛ عز اهلل كىو عيب كل
 .عنو اهلل نهى أكبر شران  يتضمن ىذا كاف لما لكن علم، بغير عدكان  كليس بعلم عدالن  كسببناىا

 ككاف كيسكركف، الخمر يشربوف التتار من بجماعة لو كصاحب اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ مر كقد
 ىم: قاؿ تنههم؟ لم لماذا: صاحبو لو فقاؿ الئم لومة اهلل في تأخذه ال اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ
 رجاؿ يقتلوف ذىبوا منتبهين، كصاركا نهيناىم لو لكن أنفسهم، على كضررىم الخمر يشربوف اآلف

 الخمر، شربهم من ضرران  أعظم كىذا أعراضهم، على كيعتدكف أموالهم، كيأخذكف المسلمين،
 عند كاضح كىذا اهلل، رحمو فقهو من كىذا المسلمين، على يعتدكا ال حتى الخمر يشربوف فتركهم
 .إشكاؿ فيو كليس التأمل،

 ألف النهي؛ حـر كذلك كاف فإذا منو، أنكر ىو ما إلى المنكر يتحوؿ إال يشترط أف كالحاصل
 .حراـ ىذا أعظم مفسدة إلى ينتقل كونو
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 على كىذا عنو، ينهى عما منتهيا بو يأمر بما قائما الناىي أك اآلمر ىذا يكوف أف: السادس الشرط
 اهلل ألف المنكر، عن ينهى كال بالمعركؼ يأمر ال فإنو بذلك، قائم غير كاف فإف العلماء، بعض رأم

{ تعقلوف أفبل الكتاب تتلوف كأنتم أنفسكم كتنسوف بالبر الناس أتأمركف: }إسرائيل لبني قاؿ تعالى
 الخمر، يشرب كاف كإف بالصبلة، غيره يأمر فبل يصلي، ال الرجل ىذا كاف فإذا ،[ْْ: البقرة]

 :الشاعر قاؿ كلهذا عنها، غيره ينهى فبل
 عظيم فعلت إذا عليك عار*  مثلو كتأتي خلق عن تنو ال

 .كالنظر باألثر استدلوا فهم
 عن كينهى يأتيو، ال كاف كإف بالمعركؼ، يأمر أف يجب: كقالوا ذلك، خبلؼ على الجمهور كلكن

 جمعهم على كلكن بالبر، أمرىم على ال إسرائيل، بني تعالى اهلل كبخ كإنما يأتيو، كاف كإف المنكر،
 .النفس كنسياف بالبر األمر بين

. بالبر األمر: كالثاني البر، فعل: األكؿ: بأمرين مأمور اآلف أنت: فنقوؿ الصحيح، ىو القوؿ كىذا
 المأمورين ترؾ بين تجمع فبل. فعلو عن النهي ترؾ: كالثاني المنكر، فعل: األكؿ: أمرين عن منهي
 .اآلخر سقوط يستلـز ال أحدىما ترؾ فإف المنهيين، كفعل
 فيو، تفصيل على كالخامس، كالثالث كالثاني األكؿ كىي للجواز، أربعة منها شركط، ستة فهذه

 .كالسادس الرابع كىما للوجوب، كاثناف
: نقوؿ ربما بل جدتو، أك جده أك أمو أك كأبيو الناىي أك اآلمر أصوؿ من يكوف ال أف يشترط كال
 قد الطاعات بفعل كيأمرىما المعاصي فعل عن ينهاىما أف الوالدين بر من ألف أكثر، يتأكد ىذا إف

 أصنع؟ فماذا كىجرني، علي، غضب أبي، نهيت إذا أنا: يقوؿ
 عليو إبراىيم ملة كاتبع للمتقين، كالعاقبة كىجره، أبيك بغضب ينالك الذم ىذا على اصبر: نقوؿ

 يغني كال يبصر كال يسمع ال ما تعبد لم ياأبت: }فقاؿ الشرؾ، على أباه عاتب حيث السبلـ،
 إني ياأبت عصيا للرحمن كاف الشيطاف إف الشيطاف تعبد ال ياأبت: }قاؿ أف إلى{ شيئا عنك

 عن أنت أراغب: }أبوه: أم قاؿ،{ كليا للشيطاف فتكوف الرحمن من عذاب يمسك أف أخاؼ
 أيضا إبراىيم كقاؿ[. ْٔ - ِْ: مريم{ ]مليا كاىجرني ألرجمنك تنتو لم لئن ياإبراىيم آلهتي
ا.ىػ كبلـ  [ْٕ: األنعاـ{ ]مبين ضبلؿ في كقومك أراؾ إني آلهة أصناما أتتخذ}: آزر ألبيو

 العثيمين رحمو اهلل.
 .بالتفصيل ىي المنكر عن كالناىي بالمعركؼ اآلمر في توفرىا المتعين الشركطف
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 .توافرىا من البد التي المعتبرة الشركط: األكؿ المطلب
 اصطبلح في كالمكلف كالصبي كالمجنوف المكلف غير يخرج الشرط كىذا: التكليف: األكؿ

 االشتراط ىذا يعني ال لكن الوجوب، شركط من يعد الشرط كىذا العاقل، البالغ ىو: الفقهاء
 كما حقو، في مندكبا ذلك يكوف بل منكر عن ينهى كال بمعركؼ يأمر ال البالغ غير أف للتكليف

  .معلـو ىو مما كنحوىا كالحج كالصـو الصبلة في الحاؿ ىو
 قاـ لو الكافر إف ثم المسلم؛ على للكافر كالية كال كالية، نوع فيها الحسبة: اإلسبلـ: الثاني
 عن النظر بقطع اإلسبلـ، شرط انتفاء مع منو يقبل ال فإنو المنكر عن كالنهي بالمعركؼ باألمر
 ناصره يكوف أف يرجى فبل لو كرفع للدين نصرة الحسبة كألف ال، أـ الشريعة بفركع مخاطبا كونو

! لو؟ إنكار المسلم على يبقى فهل للمنكر باإلنكار الكافر قاـ لو لكن ألصلو، جاحد ىو من
 للمنكر كجود ال ألنو بعده، إنكار المسلم على فليس المنكر زاؿ إف: يقاؿ أف ىذا عن كالجواب

 فيبلـ المسلم على متعينا إنكاره كاف لو الكافر إنكار قبل بالمنكر عالما المسلم كاف إف لكن
 .الترؾ على

 .أبدا إنكاره من المسلم يعفى ال ىذا أف شك فبل لو الكافر إنكار بعد المنكر بقاء حاؿ في أما
 دكف كرضاه تعالى اهلل كجو بعملو يطلب أف من للمحتسب البد: النية كإحضار اإلخبلص: الثالث

 األمر كىذا دنياىم، من شيئا أك الخلق قلوب في منزلة كال سمعة كال رياء كحسبتو بعملو يقصد أف
 كاف فمن: تعالى اهلل قاؿ تقدـ كما الصالحة األعماؿ سائر قبوؿ في شرط -اإلخبلص أعني-

 [.َُُ: الكهف] أحدا ربو بعبادة يشرؾ كال صالحا عمبل فليعمل ربو لقاء يرجو
 الموضع ىذا في كننبو كيشاىدكنو، الناس يراه ظاىرا بارزا العمل كوف حاؿ في اإلخبلص كيتأكد

 كبالتالي إخبلصهم في فيشككهم الغيورين بعض نفوس في إبليس بو يوسوس شيطاني مدخل إلى
 االنزالؽ أك للشهرة تحاشيا ابتداء عنو يقعدىم أك العظيم العمل ىذا بمثل القياـ عن يقعدىم
 من شيء إلى االلتفات ينبغي فبل!! عنو القاعدين بعض من نسمع كما كالسمعة الرياء أك بالعجب

 !!. الهواجس تلك إلى الركوف كال الوساكس ىذه
 اهلل عند لو كليس كالتوجيو كاإلصبلح الدعوة مجاالت في ضخم كعمل جهاد للرجل يكوف كقد

 .النفس تلك لرفع كجهاده فدعوتو نفسو حوؿ الناس تجميع إلى دعا إنما ألنو نصيب، تعالى
 ما ىو كالمعركؼ المنكر كإزالة المعركؼ إيجاد ىو االحتساب من الغرض إف: المتابعة: الرابع

 يعلم أف كعليو عينيو، نصب ىذا يجعل أف المحتسب فعلى كسلم عليو اهلل صلى محمد بو جاء
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( صالحا عمبل فليعمل ربو لقاء يرجو كاف فمن: )تعالى لقولو عملو قبوؿ في شرط المتابعة أف جيدا
 عليو، كسبلمو اهلل صلوات لهديو الموافق الصائب العمل ىو الصالح كالعمل[ َُُ: الكهف]

 للخير الدخن مداخلة عن - المتقدـ حذيفة حديث في كسلم عليو اهلل صلى النبي أخبر كقد
( سنتي بغير كيستنوف ىديي بغير يهدكف قـو) بقولو كفسره..  الفتن ذكر لما الشر بعد يكوف الذم

 في كالخير الفضيلة كإيجاد األمة في الواقعة لبلنحرافات التغيير في منهجنا يكوف أف فيجب
 في لكم كاف لقد) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليو سار الذم المنهج على سائرا المجتمع

 إف قل[ )ُِ: األحزاب( ]كثيرا اهلل كذكر اآلخر كاليـو اهلل يرجو كاف لمن حسنة أسوة اهلل رسوؿ
[. ُّ: عمراف آؿ( ]رحيم غفور كاهلل ذنوبكم لكم كيغفر اهلل يحببكم فاتبعوني اهلل تحبوف كنتم
 على كجمعهم أكال الناس عقائد بإصبلح قبلو األنبياء من كغيره عليو كسبلمو اهلل صلوات بدأ كلقد

 أف كعلى التلقي مصدر كحدة على أجمعين عليهم اهلل رضواف أصحابو ربى كما التوحيد؛ عقيدة
 فبل كالصواب للخطأ قابل قوؿ ىو فإنو كسلم عليو اهلل صلى رسولو كقولو اهلل قوؿ غير قوؿ كل

 بدأ فإذا(. بالرجاؿ يعرؼ ال الحق فإنما أىلو، تعرؼ الحق اعرؼ) قائلو باعتبار إليو ينظر
 أك بالجهاد بدأ لو كما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو بدأ ما بعكس( الداعي) أك المحتسب

 صلى عنو أخبرنا الذم الدخن ذلك من شك كال كىذا دعوتو، في يفلح ال فإنو مثبل الدكلة إقامة
 كالنهي باألمر يأتي أف الصبلح كمن: )ىنا اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ كسلم عليو اهلل

 .ىػ.ا(القصد حصوؿ إلى الموصل كىو. الطرؽ أقرب المستقيم كالصراط المستقيم، الصراط على
 السوم المنهج ذلك ينتهجاف ال منكر عن نهي أك بمعركؼ أمر ككل اإلصبلح إلى دعوة فكل

 كالجماعة السنة أىل منهج ىو كالذم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لمنهج المفارقة من فلهما
 قضايا أك فقط، الصفات مسائل على يقتصر ال كطريقهم السنة أىل منهج فإف لو، المخالفة بقدر
 في التدكين كثر كإنما العملية األمور من كغيرىا القضايا تلك في يكوف ذلك بل كاالعتقاد، العلم

 في الخبلؼ لخطورة ثم أكال فيها المخالفين لكثرة عامة االعتقاد كمسائل خاصة الصفات مسائل
 من الخبلص طريق فهو المنهج بذلك التمسك إلى مسلم كل ندعو كنحن ثانيا، المسائل تلك
 .المرير الواقع ىذا

 العمل في المكلف إلى بالتكليف المطالبة بلوغ من البد أنو سبق فيما لك تبين: العلم: الخامس
 العلم شرطية في الكبلـ عند معك مر الذم كىو ظاىر كىذا تركو، على يؤاخذ ال فإنو كإال المعين
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 كالعلم يأمر بما العلم ىو عنو الحديث نريد الذم العلم لكن الوجوب، شركط من كأنو بالتكليف
 .ينهى بما

 يعد عنو نهى ما أف يعلم أف للناىي البد كما المعركؼ، من ىو بو يأمر ما أف يعلم أف لآلمر فبلبد
 ال الطبيب كحاؿ فحالو عنو، ينهى فيما فقيها بو، يأمر فيما فقيها يكوف أف إذا فبلبد المنكر من

 .معا كالدكاء المرض يفهم حتى العبلج يمكنو
 فدلت[ َُٖ: يوسف( ]اتبعني كمن أنا بصيرة على اهلل إلى أدعو سبيلي ىذه قل: )تعالى اهلل قاؿ
 .الواضح الدليل كىي البصيرة لزـك على اآلية
 مقامات أشرؼ اهلل إلى الدعوة كانت كإذا(: ُْٓ/ ُ) السعادة دار مفتاح القيم ابن اإلماـ قاؿ

 الدعوة كماؿ في البد بل كإليو بو يدعو الذم بالعلم إال تحصل ال فهي كأفضلها، كأجلها العبد
 .السعي إليو يصل ما أقصى حد إلى العلم في البلوغ من

 ىػ.ا( يشاء من فضلو يؤتي كاهلل المقاـ، ىذا بو يحوز صاحبو أف العلم شرؼ في ىذا كيكفي
 بن عمر قاؿ كحدكدىا الحسبة بمواقع المحتسب علم: المطلوب العلم ىذا في يدخل مما كإف
 مما أكثر يفسد ما كاف علم غير على عمل من( )ّٔٔ: ص) ألحمد الزىد في كما العزيز عبد

 (.يصلح
 عنو، كينهى بو يأمر بما عالما كاف من كينهى يأمر إنما(: ِّ/ِ/ ُ) مسلم شرح في النوكم كقاؿ

 كالصبلة المشهورة كالمحرمات الظاىرة الواجبات من كاف فإف الشيء، باختبلؼ يختلف كذلك
 كاألقواؿ األفعاؿ دقائق من كاف كإف بها، علماء المسلمين فكل كنحوىا كالخمر كالزنا كالصياـ

 .ىػ. ا للعلماء ذلك بل إنكاره لهم كال فيو، مدخل للعواـ يكن لم باالجتهاد يتعلق كمما
 العزيز عبد بن عمر قاؿ كما كفقو بعلم يكن لم ما صالحا الداعي أك المحتسب عمل يكوف ال بل
 ىو كىذا للهول كاتباعا كضبلال جهبل كاف بعلم يكن لم إف كالعمل القصد ألف..  -اهلل رحمو-

 بينهما، كالتمييز كالمنكر بالمعركؼ العلم من إذا فبلبد اإلسبلـ، كأىل الجاىلية أىل بين الفرؽ
 .المنهي كحاؿ المأمور بحاؿ العلم من البد كما
 عن كالنهي بالمعركؼ كاألمر الدعوة بمهمة قيامك عند منك المطلوب أف سبق مما تفهم كال

 من أك فتنكره المنكر من ىذا أف تعلم أف ذلك في يكفي بل!! فقيها عالما تكوف أف المنكر
 .إليو الناس كتدعو بو فتأمر المعركؼ
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 فإنهم كلو، ذلك في علم ببل كالنهي باألمر كأخذكا فيها، كترأسوا الدعوة، الجهاؿ اقتحم إذا أما
 عن كينهى بالمنكر أحدىم يأمر فقد تقدـ؛ كما يصلحوف مما أكثر الحاؿ ىذه في يفسدكف
 حراـ كىذا حبلؿ ىذا الكذب ألسنتكم تصف لما تقولوا كال: )تعالى قاؿ منو، جهبل المعركؼ

 [.ُُٔ: النحل( ]الكذب اهلل على لتفتركا
 قاؿ كما العلم رفع المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر تعطل أسباب كمن الساعة أمارات من كإف

 العلم يقبض كلكن العباد من ينتزعو انتزاعا العلم يقبض ال اهلل إف: )-كسلم عليو اهلل صلى-
 فضلوا علم، بغير فأفتوا فسئلوا جهاال رؤسا الناس اتخذ عالما يبق لم إذا حتى العلماء، بقبض

 رضي العاص بن عمرك بن اهلل عبد حديث من(. ِّٕٔ) كمسلم ،(ََُ) البخارم ركاه( كأضلوا
 ....عنهما اهلل
 كتعطيلها الحسبة كجو في الوقوؼ على النفوذ ذكم علم بغير اإلنكار على اإلقداـ يحمل كقد ىذا
 نادل بغداد، المأموف دخل لما(: ْٖٕ/ ِ) الفضبلء نزىة في كما المهتدم بن الصمد عبد قاؿ
 فنهاىم كيحبسوف، يضربوف بقوا الشيوخ ألف كذلك المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر بترؾ

 فخذم بين يديو أدخل كقد جنديا فرأل نعيم، أبو فمر إماـ، على الناس اجتمع قد: كقاؿ المأموف
 كىو بكرة عليو فأدخلت: قاؿ. المأموف إلى الوالي فحملو الوالي، إلى فحملو بعنف، فنهاه امرأة،

: فقاؿ ركعتين، فصليت علي، عن خير، عبد ركاه ما على ثبلثا ثبلثا فتوضأت. توضأ فقاؿ يسبح،
 أبويو خلف فإف قاؿ لؤلب، بقى كما الثالث، لؤلـ: فقلت أبوين؟ عن مات رجل في تقوؿ ما

 السدس لؤلـ: قلت كأخوين؟ أبوين خلف فإف: قاؿ األخ، كسقط بحالها، المسألة: قلت كأخاه؟
 ما المؤمنين أمير يا عباس ابن جدؾ إف ال،: قلت كلهم؟ الناس قوؿ في: قاؿ. لؤلب بقى كما

 إنما! بالمعركؼ؟ األمر عن مثلك نهى من ىذا، يا: فقاؿ. إخوة بثبلثة إال الثلث عن األـ حجب
 .خرجت ثم. منكرا المعركؼ يجعلوف أقواما نهينا

 كاف فمن[ ِٖٔ: البقرة( ]كسعها إال نفسا اهلل يكلف ال: )كجل عز اهلل يقوؿ: القدرة السادس
 .فبل ال كمن ذلك لزمو كالنهي باألمر القياـ بوسعو

 بذلك القياـ على غيره من أقدر فالسلطاف كبيرا تفاكتا القدرة في يتفاكتوف الناس أف كاعلم ىذا
 .كىكذا لبلحتساب المنصوب من الغالب في اقتدارا أقل المتطوع أف كما

 .آكد عليو ذلك تعين كاف كلما أقدر اإلنساف كاف ككلما
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 اإلنكار أف بينا كقد القلب، تعين عنو عجز فإف اللساف، تعين بيده بو القياـ عن يعجز كاف فإذا
 كخوؼ بو ملحقا كيكوف حسيا يكوف العجز أف بينا كما األحواؿ، من بحاؿ عنو يسقط ال بالقلب
 .األذل لحوؽ

 قدر من على اإلنكار يلزمو فهل األقوياء دكف الضعفاء على اإلنكار من المرء تمكن لو لكن
 كىذا[ ُٔ: التغابن( ]استطعتم ما اهلل فاتقوا: )تعالى اهلل لقوؿ. ذلك يلزمو نعم: الجواب! عليهم؟

 تحملنا كال ربنا( )كسعها إال نفسا اهلل يكلف ال) يطيق ال ما يكلفو ال تعالى كاهلل يستطيع بما عمل
 [.ِٖٔ: البقرة( ]بو لنا طاقة ال ما

 كعجز العبادة بعض على قدر من(: ُُ - َُ: ص) رجب ابن قواعد من الثامنة القاعدة كفي
 ىػ.ا ؟(ال أـ منها عليو قدر بما اإلتياف يلزمو ىل باقيها عن

 عن كالنهي بالمعركؼ كاألمر ذلك تقبل التي العبادات بعض لزـك منو يهمنا تفصيل فيو كىذا
 الكبير دكف منهما الصغير إنكار على كقدر صغير كاآلخر كبير أحدىما منكرين رأل فلو المنكر

 .عنو يسقط ال الصغيرة إنكار فإف
 يقدر صغيرا منكرا كيرل عنو ينهى أف يقدر فبل الغليظ المنكر يرل الرجل باب) ىنا الخبلؿ قاؿ
 لو رجل عن اهلل عبد أبو سئل: قاؿ األشعث بن سليماف أخبرنا ؟(فيهما العمل كيف عنو ينهي أف

 ىذا على كيقول أيضا، بالمنكر يعمل كضعيف عليو، ينكر أف على يقول ال بالمنكر يعمل جار
 .عليو ينكر أف يقول الذم ىذا على ينكر نعم: قاؿ عليو؟ أينكر الضعيف
 .المعتبرة غير الشركط ذكر: الثاني المطلب

 :يأتي بما مستدلين العدالة اشتراط إلى قـو ذىب: العدالة -ُ
 المنكر عن كينهوف بالمعركؼ كيأمركف الخير إلى يدعوف أمة منكم كلتكن: )تعالى قولو - ُ

 يكوف أف فيجب المفلحين، من ليس فالفاسق: قالوا[ َُْ: عمراف آؿ( ]المفلحوف ىم كأكلئك
 .فاسق غير الناىي اآلمر

( تعقلوف أفبل الكتاب تتلوف كأنتم أنفسكم كتنسوف بالبر الناس أتأمركف: )تعالى كقولو - ِ
: ألقوامهم األنبياء بعض قاؿ كلذا. يخالفو ككاقعهم بالشيء أمرىم عليهم فأنكر[ ْْ: البقرة]
 كبر تفعلوف ال ما تقولوف لم: )تعالى كقاؿ[ ٖٖ: ىود( ]عنو أنهاكم ما إلى أخالفكم أف أريد كما)

 [.ْ - ّ: الصف( ]تفعلوف ال ما تقولوا أف اهلل عند مقتا
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 يـو بالرجل يؤتى( )ِٖٗٗ) كمسلم ،(ِّٕٔ) البخارم عند كسلم عليو اهلل صلى بقولو كاستدلوا
 أىل إليو فيجتمع بالرحى الحمار يدكر كما بها فيدكر بطنو أقتاب فتندلق النار في فيلقى القيامة

 كنت قد بلى فيقوؿ ؟ المنكر عن كتنهى بالمعركؼ تأمر تكن ألم ؟ مالك فبلف يا فيقولوف النار
 كال كينهى يأمر لكونو معاقب كاف فهذا: قالوا( كآتيو المنكر عن كأنهى آتيو كال بالمعركؼ آمر

 .بنفسو كينتهي يأتمر
 :ىو بو استدلوا عما كالجواب

 مخلدا يكوف ال فإنو للفاسق حتى حاصل المذكور الفبلح بأف األكلى اآلية عن يجاب أف يمكن
 عن كينهى بالمعركؼ يأمر ال أف الغالب ألف التغليب، سبيل على كرد ىذا بأف: يقاؿ أك النار، في

 .اآلجل في غيره يصلح ما على يصلحها ما يقدـ فالعاقل نفسو، أحواؿ أصلح من إال المنكر
 اجتمع قد: فيقاؿ يمتثل كال يأمر لمن كالوعيد اإلنكار تضمنت التي النصوص عن الجواب كأما
 :كاجباف المكلف على الموضع ىذا في

 .تعالى اهلل ألمر االمتثاؿ: األكؿ
 .خالفو عما كنهيهم كتحذيرىم بو كأمرىم ذلك على الناس حث: الثاني

 عليو بقي كالنهي األمر ترؾ فإف عنو اآلخر سقوط يعني ال ذلك فإف ىذين أحد في قصر فإذا
 .كالنهي األمر عليو بقي بنفسو االمتثاؿ ترؾ كإف االمتثاؿ

 كلم المنكر، عن الناىي عنو نهى ما ارتكاب على كالوعيد النصوص تلك في الذـ كقع كقد ىذا
 كال كقربة، كجل عز هلل طاعة فهو يذـ كال يحمد ىذا بل المنكر، عن النهي نفس على الذـ يقع

 إلى يدع كلم علم أك منكر أنو يعلم ال ممن كقوعو من أقبح عنو ينهى ممن المنكر كقوع أف شك
 .تقدـ كما كالنهي األمر من إعفاءه يعني ال كىذا. تركو

 التوبيخ كليس بو، أمركا الذم المعركؼ من ألنفسهم نسيانهم على كقع إنما التوبيخ أف تعلم كبهذا
 .كنهيهم أمرىم على

 عالمان  المنكر ارتكابو على ىو كإنما. بالمعركؼ األمر على ليس الشديد، الوعيد ىذا أف فالتحقيق
 صالح، عن ساقط غير المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر أف فالحق عنو، الناس ينصح بذلك،

 .الخير إال فيو ليس ذاتو حد في ألنو بالمعركؼ، األمر على ال المعصية، على كالوعيد طالح، كال
 كالمدرس عمومان  الناصح في الحكم ما: المفتوح الباب لقاءات في كما العثيمين العبلمة سئل كقد

 عن طبلبو كينهى الركاتب، كالسنن يفعلو، ال الطاعات من شيء على طبلبو يحث الذم خصوصان 



 - 001 - 

                                                                                                                                                  

 كفقكم أفيدكنا ذلك؟ في كرد الذم الحديث ضمن ىذا يدخل كىل المعاصي، من يفعلو شيء
 .اهلل

 كمن كأصحابو آلو كعلى محمد، نبينا على كسلم اهلل كصلى العالمين، رب هلل الحمد: فأجاب
 إصبلح في يسعى ثم أكالن، نفسو يصلح أف العبد على الواجب. الدين يـو إلى بإحساف تبعهم
 غيره، إصبلح يحاكؿ ثم بنفسو أكالن  يبدأ فالعاقل. للغير ككاجب للنفس كاجب: كاجباف فهنا غيره،
 النَّاسى  أىتىٍأميريكفى : تعالى فقاؿ أنفسهم كينسوف بالبر الناس يأمركف من على كجل عز اهلل أنكر كقد
ليوفى  كىأىنٍػتيمٍ  أىنٍػفيسىكيمٍ  كىتػىٍنسىٍوفى  بًاٍلًبرِّ   فالواجب ذلك مع كلكن[ ْْ:البقرة] تػىٍعًقليوفى  أىفىبل اٍلًكتىابى  تػىتػٍ
 المنكر عن ينهى أف عليو يجب ككذلك يفعلو، ال كاف كإف بالمعركؼ يأمر أف اإلنساف ىذا على
 عن النهي ترؾ كلو كاجبين، أضاع يفعلو ال كىو بالمعركؼ األمر ترؾ لو ألنو يفعلو، كاف كإف

 أف كلو الثاني، عليو كجب الواجبين أحد أضاع فإذا أيضان، كاجبين أضاع يفعلو كىو المنكر
 عن كالنهي بالمعركؼ األمر من كثير لسقط ترؾ عما إال ينهى كال يفعل بما إال يأمر ال اإلنساف
 ىو لكن يكره، بما أخاؾ ذكرؾ: ىي كالغيبة الغيبة، عن ينهى برجل مثبلن  لهذا كأضرب. المنكر
 ال الناس أكثر لكاف بهذا قلنا لو الناس؟ تغتاب ألنك الغيبة عن تنو ال: نقوؿ ىل الناس، يغتاب
 كنت كإف بالمعركؼ مير: نقوؿ لهذا اهلل؟ شاء من إال الغيبة من يسلم الذم من الغيبة، عن ينهوف

 كلكن تفعلو، كنت كإف المنكر عن كانوى  القيامة، يـو عليك حجة يكوف سوؼ ذلك لكن تفعلو، ال
 ىػ.ا القيامة يـو عليك حجة سيكوف ىذا

 عند عدال يكوف أف شرطو من كليس(: ِٔٔ/ ُ) العربي البن القرآف أحكاـ في العربي ابن كقاؿ
 في محصورة العدالة فإف ساقط، كىذا. عدؿ إال المنكر يغير ال: المبتدعة كقالت السنة، أىل
 .ىػ.ا( الناس جميع في عاـ المنكر عن كالنهي الخلق، من قليل
 إال تثبت ال الطاعات شركط أف لديك المعلـو كمن(: ِِٗ/ ُ) المصدر نفس في أيضا قاؿ

 ىػ.ا باألدلة
 عن كالنهي بالمعركؼ األمر فرض كجوب ثبت لما(: َِّ/ ِ) القرآف أحكاـ في الجصاص كقاؿ

 ترؾ ألف كالفاجر البر فرضو لزـك في يختلف أف كجب الكفاية على فرض أنو كبينا المنكر،
 فرض عنو يسقط ال للصبلة تركو أف ترل أال غيرىا فركضا عنو يسقط ال الفركض لبعض اإلنساف

 فإف المناكير، سائر عن ينتو كلم المعركؼ، سائر يفعل لم من فكذلك العبادات، كسائر الصـو
 .ىػ.ا عنو ساقط غير المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر فرض
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 االحتساب شركط من ليست المعاصي من العصمة أف ذكرنا ما صحة على يبرىن مما كإف
 كسواء األعصار، جميع في المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر لتعطل ذلك اشترط فلو باإلجماع،

 تقع األنبياء حتى بل منهم المعاصي من معصـو أحد ال إذ بعدىم، من أك الصحابة عصر ذلك في
 .عليها يصركف ال لكنهم الراجح القوؿ على الصغائر منهم
: ص) زيد أبي البن الجامع في كما اهلل رحمهما جبير بن كسعيد مالك اإلماـ قاؿ ذا أجل كمن

 أمر ما شيء، فيو يكوف ال حتى المنكر عن ينهى كال بالمعركؼ يأمر ال المرء كاف لو(: )ُٖٓ
 عمر كقاؿ ىػ.ا( شيء؟ فيو ليس الذم ىذا كمن: )مالك كقاؿ(. منكر عن نهى كال بمعركؼ أحد

 أخاه يعظ ال المرء أف لو(: )ِْٖ: ص) العزيز عبد بن عمر كمناقب سيرة في كما العزيز عبد بن
 لرفع كإذا! الخير الناس لتواكل إذا ربو، عبادة من لو خلق الذم كيكمل نفسو، أمر يحكم حتى
 (.األرض في بالنصيحة هلل كالساعوف الواعظوف كقل المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر
 أفعلو، كما باألمر آلمركم إني(: )ُٗٓ/ ُ) الفضبلء نزىة في كما عنو اهلل رضي الدرداء أبو كقاؿ
 (.فيو يأجرني اهلل لعل كلكن

 عظ: اهلل عبد بن لمطرؼ قاؿ أنو( ّٖٔ/ ُ) القرطبي تفسير في كما الحسن عن نقل كقد
 كيود! يقوؿ ما يفعل كأينا! اهلل يرحمك: قاؿ. أفعل ال ما أقوؿ أف أخاؼ إني فقاؿ. أصحابك
 ىػ.ا منكر عن ينو كلم بمعركؼ أحد يأمر فلم بهذا ظفر قد أنو الشيطاف

 يغزك أف مثبل الخمر شارب أك للزاني ىل: لو قيل! بالكبائر مختص ذلك إف قائل قاؿ كلو
 مشتملة الصحابة عهد منذ المسلمين جنود زاؿ فبل اإلجماع خرقوا فقد. ال: قالوا فإف! الكفار؟

 كلم معلومة، مشهورة القادسية يـو عنو اهلل رضي محجن أبي كقصة الكبائر، يقترؼ من بعض على
 .الغزك عن بعده من أحد كال كسلم عليو اهلل صلى النبي ال أحد يمنعهم

 كالنهي بالمعركؼ األمر في العدالة اشتراط عدـ قرر أف بعد(: ٖٔ/ ُ) تفسيره في كثير ابن قاؿ
 على كمخالفتو بها لعلمو المعصية كفعلو الطاعة ترؾ على مذمـو ىذه كالحالة كلكنو) المنكر عن

 ثم ىػ. ا( ذلك على الوعيد في األحاديث جاءت كلهذا يعلم، ال كمن يعلم من ليس فإنو بصيرة،
 . ذلك على الدالة اآلثار من جملة ذكر

 :قاؿ أنو الحيرم عثماف أبي عن نقل بما ىذا مثل حاؿ توصف أف كيمكن
 مريض كالطبيب يداكم طبيب*  بالتقى الناس يأمر تقى كغير
 :المنكر تجاه أشخاص أربعة أحد فالناس رباعية القسمة أف كاعلم ىذا
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 .األقساـ أعلى كىذا عنو كينهى يأتيو ال من: فاألكؿ
 .عنو ينهى كال يأتيو ال من: كالثاني

 .عنو كينهى يأتيو من: كالثالث
 .عنو ينهى كال يأتيو من: كالرابع

! باالحتساب للقائم نائبو أك السلطاف إذف شرطية إلى البعض يذىب: األمر كلي من اإلذف - ِ
 تغيير يلزمو مسلم فكل!! كيرفضو يرده الدليل بل! سنة كال كتاب من عليو دليل ال باطل كىذا

 بأصحاب النهي كال األمر يختص فبل تغييره أك إزالتو على كقدر بو علم أك رآه إذا المنكر
 الحرمين إماـ عليو كنقل بينت ما على السلف عمل جرل كقد! سواىم من دكف كحدىم الواليات
 األكؿ الصدر في الوالة غير فإف(: ِّ/ِ/ ُ) مسلم على النوكم شرح في كما كقاؿ اإلجماع
 إياىم المسلمين تقرير مع المنكر عن كينهونهم بالمعركؼ الوالة يأمركف كانوا يليو الذم كالعصر

 .ىػ.ا أعلم كاهلل كالية غير من المنكر عن كالنهي بالمعركؼ باألمر التشاغل على توبيخهم كترؾ
 يقاؿ فهل أيضا الوالة على تكوف فإنها الناس عامة على تكوف كما الحسبة أف بداىة المعلـو كمن

 !عليهم؟ باالحتساب القياـ أجل من إذنهم بشرطية
 بو أمر فقد كإقراره إيجاده فيو يشترط ال كما اإلماـ إذف فيو يشترط ال االحتساب أف كالحاصل

 سيد ميراث كمن الدين مهمات من فهو كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إليو كدعا العالمين رب
 معهم كتعاكف الحسبة على يقوموف رجاال السلطاف نصب لو نعم كسلم، عليو اهلل صلى المرسلين

 اإلصبلح طريق في كأجدل المنكرات من كثير إزالة سبيل في كأمضى أقول ذلك كاف غيرىم
 السلطاف قوة فيها يلتقي التي الحسبة ىي كأقواىا الحسبة أحواؿ أحسن لكن!! بشرط ليس لكنو

 كشفاء، ىدل القرآف أنزؿ تعالى اهلل فإف رعيتو من الغيورين المخلصين جهود مع كدعمو كىيبتو
. بالقرآف يزع ال ما بالسلطاف يزع كتعالى تبارؾ كاهلل للناس كمنافع شديد بأس فيو الحديد كأنزؿ

 الصادقين األخيار كاألمراء السبلطين معونة فيو اجتمع ما الحسبة صنوؼ خير أف كالحاصل
 .رعاياىم من الغيرة أىل كجهود

 الرفيع المستول ىذا فقد إذا لكن كالتأثير القوة جهة من ىو إنما ذكرت الذم التفضيل كىذا
 .الواجب بهذا القياـ عن المسلمين تخلي يعني ذلك فليس

 سبيل عليهم كضيقوا كبأىلها الدكائر بها كتربصوا كحاربوىا لها ككادكا عطلوىا الوالة أف فرض فلو
 كإف بحسبو، كل استطاعتهم حسب بها يقوموا أف الرعية على يجب فإنو تركهم كمجاالت معاشهم
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 باشتراط قيل لو نعم! كمباركتو رضاه أك إذنو إلى مفتقرا ليس كجودىا فإف لذلك، السلطاف غضب
 فقد فتنة، ظهور من لخشي بحتة فردية كانت لو التي االحتساب، صور بعض في الوالة إذف

 .التقريب نريد كإنما لبوسها، حالة كلكل الصحة، من كجو االشتراط لهذا يكوف
 عن كالنهي بالمعركؼ األمر ىل(: َِٕ/ٖ) فتاكاه مجموع في كما باز ابن العبلمة سئل كقد

 .األمر؟ كلي يعينو كمن األمر لولي مشركط حق أنو أـ، للجميع حق باليد التغيير كبالذات المنكر،
 في كما- يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ألف؛ استطاعتو حسب للجميع التغيير: فأجاب
 يستطع لم فإف ، فبلسانو يستطع لم فإف ، بيده فليغيره منكرا منكم رأل من)  -مسلم صحيح
 فساد عليو يترتب ال قدرة عن يكوف أف بد ال باليد التغيير لكن(  اإليماف أضعف كذلك فبقلبو
 في الموظف كىكذا، خدمو كعلى، زكجتو كعلى، أكالده على بيتو في باليد فليغير، أكثر كشر أكبر

 شيئا يغير فبل كإال، لديو التي التعليمات حسب بيده يغير، صبلحيات لو المعطى المختصة الهيئة
 أكثر ىو ما عليو يترتب صبلحيتو تحت يدخل ال فيما بيده غير إذا ألنو؛ صبلحية فيو لو ليس بيده
 . الدكلة كبين كبينو، الناس كبين بينو عظيم كشر كثير ببلء كيترتب، شرا

 ىذا(، )عليك حراـ ىذا(، )يجوز ال ىذا، فبلف يا اهلل اتق) يقوؿ كأف باللساف، يغير أف عليو كلكن
، بيتو في، االستطاعة محل في فيكوف باليد أما، باللساف الشرعية باألدلة لو يبين(، عليك كاجب

 التي كالهيئات، بالمعركؼ يأمر أف السلطاف جهة من فيو لو أذف فيمن أك، يده تحت فيمن أك
 الشرعي الوجو على أعطوىا التي الصبلحيات بقدر يغيركف،  الصبلحيات كيعطيها السلطاف يأمرىا
 ىػ.ا لديو التي التعليمات حسب بيده يغير البلد أمير كىكذا،  عليو يزيدكف ال اهلل شرعو الذم

 حاكؿ كما المعتبرة الحسبة شركط جملة من الذكورة العلم أىل بعض اعتبر: الذكورة - ّ
 التي كالحقيقة لهم، مذىبا اختاركه الذم ىذا قولهم خبلؼ على يدؿ ما رد القوؿ ىذا أصحاب

 كالية بتولي متعلق ىنا الذكورة اشتراطهم أف ىي المذىب ىذا أصحاب كبلـ على اطلع من يعرفها
 في ليس ىنا ككبلمنا الواسع، مفهومها كفق على لها المنتصب فيؤديها لذلك، كاالنتصاب الحسبة

 مطلقا، المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر بو نريد ىنا الحسبة عن حديثنا كإنما خاصة ذلك
 بالرجاؿ اختصاصو علم ما إال كالعبادة كالمطالبة التكليف حيث من الرجاؿ شقائق كالنساء
 ال تركو من التحذير أك العمل بهذا القياـ على الحث في الواردة كاألحاديث اآليات إف ثم دكنهن،
 كأكالدىا كأخواتها إخوانها تأمر كما نساءىا تأمر أف المرأة على بل النساء دكف بالرجاؿ تختص
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 تقليل إلى يؤدم ما كل تجتنب لكن مثلها النساء كتنهى تأمر كما بالمعركؼ زكجها ككذلك
 .كالعفة الشرؼ أك الديانة جانب في عليها التأثير أك حشمتها

 أكلياء بعضهم كالمؤمنات كالمؤمنوف: )تعالى قولو ذلك في الرجل مع دخولها على ينص كمما
 ص) الغافلين تنبيو في النحاس ابن قاؿ[ ُٕ: التوبة( ]المنكر عن كينهوف بالمعركؼ يأمركف بعض

 على كاجب المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر أف على دليل ىنا المؤمنات تعالى ذكره كفي(: ٔ
 .ىػ. ا االستطاعة كجدت حيث الرجاؿ على كوجوبو النساء
 تترؾ أف ذلك معنى ليس النساء، على كاجب المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر بأف نقوؿ كحينما
 خركج فيو كثر الذم العصر ىذا في نشاىد كما المهمة بتلك لتقـو كزكجها كأبناءىا بيتها المرأة
!! غيرىا أك بالدعوة لبلشتغاؿ البيوت في االستقرار عدـ جهة من الرجاؿ أشبهن حتى جدا النساء

 كظيفة أك إدارة كل في كالتغلغل للدعوة، الخركج على النساء يحرض من العصر ىذا في رأينا كقد
 كما بالبناف إليهن يشار داعيات النساء صفوؼ في يوجد أف كيطالب بل فيها؛ الدخوؿ من يتمكن

 المرأة طبيعة كعلى الدين، ىذا على أحسب فيما غريب أمر كىذا الرجاؿ، بين حاصل ىو
 تكوف أف ال شرعية، كحدكد بضوابط ىو إنما المطلب بذلك المرأة اشتغاؿ أف كالحاصل كفطرتها،

 كثرة من ألفنو ما الواقع ذلك أثر كإنما الدعوة، مجاالت خوض في الرجاؿ مع مستوية المرأة
 أفرز ذلك كل النزىة أماكن إلى الخركج أك التسوؽ أك الوظيفة أك للدراسة سواء كإدمانو الخركج

 .اليـو من كثيرة أكقات في دكرىن كالفتيات النساء من كثير ىجراف مجتمعنا في
 بعض في النساء حاؿ ككذلك ىناؾ المرأة تعيشو كما الغربية المجتمعات حاؿ في كالمتأمل

..  بو كيفرحوف اإلسبلـ أعداء لو يصفق أمر الخركج ىذا إدماف أف يدرؾ اإلسبلمية المجتمعات
 تهتم أف المرأة فعلى! سبيل كأيسر طريق بأقرب فريستهم إلى الوصوؿ يستطيعوف بذلك ألنهم
 على كالقياـ األمومة من تتعلم أف فعليها متزكجة غير كانت كإف. زكجها بحق كتقـو أكالدىا بتربية
 شيئا يعرفن ال البلتي كالفتيات النساء كثرة من نشاىد كما ال الزكاج بعد يكفيها ما المنزؿ شؤكف

.. كالحج كالصـو كالصبلة الطهارة أمور من إليو الحاجة تدعو ما تتعلم أف عليها ككذلك ذلك، من
 األجياؿ تخرج حتى الشرعية الصحيحة كأساليبها األكالد تربية جيدا تعي أف عليها كما إلخ

 ككاف المطلوب الوجو على كلو بذلك القياـ بعد ككقت جهد من فضل عندىا كاف فإف الصالحة
 تدعو الحاجة ألف عرفتو الذم العلم ىذا كالبنات النساء تعلم أف فيحبذ المسلمين ينفع علم لديها
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 الخلل لكثرة االستطراد ىذا جاء كإنما(. الشرعية الضوابط حسب ذلك يتم أف على) ذلك إلى
 .الجوانب تلك في
 المسلم غيرة على كبرىاف دليل المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر بواجب القياـ إف: الحرية - ْ

 كاللساف اليد) الثبلث المراتب انتفاء يتصور ال كإنو لهما كإخبلصو كحبو كعقيدتو، دينو على
 كالعبد الحر فيو يشترؾ أمر كىذا -تقدـ كما- حي إيماف قلبو في رجل من مجتمعة،( كالقلب
 البتة ذلك في بينهما فرؽ ال بسواء، سواء تماما كالحر كلها القلوب بأعماؿ مكلف فالعبد

 بأعماؿ أيضا مكلف أنو كما..  القلبية األمور من ذلك كنحو بالقلب كاإلنكار كالبغض كالحب
 .بو المطالبة من الرقيق إخراج على الدليل دؿ ما إال أيضا كالحر البدف

 بل. األرقاء دكف باألحرار المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر تقييد على دليل يرد لم كونو مع ىذا
 ذلك في األرقاء دخوؿ على يدؿ كاألحاديث اآليات ظاىر فإف..  ذلك خبلؼ على األمر كاقع

 المنكر عن كينهوف بالمعركؼ يأمركف بعض أكلياء بعضهم كالمؤمنات كالمؤمنوف: تعالى كقولو
 المعركفة الوالية تلك بالحسبة أريد إف لكن ظاىر، ىو كما الجميع يشمل كىذا[ ُٕ: التوبة]

 ألف ىنا قبلو كالذم الشرط ىذا ذكرت كإنما ذلك، في كبلمنا كليس محلو في الحرية اشتراط فإف
 يتحدثوف المنكر عن كالنهي بالمعركؼ كاألمر الحسبة عن تكلموا الذين العلم أىل من الكثير

 حياة في الحيوية الجهات من لكثير الشاملة العامة الوالية تلك أنها على -الحسبة أم- عنها
 مثل ذكر لمن ذلك من شيئا قرأ من على يلتبس لئبل ىنا التوضيح فأردت معاشهم كأمور الناس
 .الشركط ىذه

 .المنكر عن كالناىي بالمعركؼ اآلمر في توفرىا المتعين اآلدابالثانية:  المسألة
 ىذه ألف ذلك، أمكنو ما احتسابو في رفيقا المحتسب يكوف أف البد: الرفق: األكؿ المطلب

 كعبل، جل الخالق يحبها كما الخلق إلى المحببة الصفات من ىي -الرفق أعني- الطيبة الصفة
 ما الرفق على كيعطي الرفق يحب رفيق اهلل إف: )قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت فقد

 اهلل صلى قاؿ كما عنها، اهلل رضي عائشة حديث من( ِّٗٓ) مسلم ركاه( العنف على يعطي ال
 مسلم ركاه(( شانو إال شيء من ينزع كال زانو، إال شيء في يكوف ال الرفق إف) كسلم عليو

 الرفق يحـر من: )مرفوعا عنو اهلل رضي جرير كعن عنها، اهلل رضي عائشة حديث من( ِْٗٓ)
 بطبعو اإلنساف ألف الخلق، إلى محببة الصفة ىذه إف ثم(. ِِٗٓ) مسلم( كلو الخير يحـر

 العنف طريق من يقبل ال ما الرفق طريق من يقبل كىو اإلساءة كيكره اإلحساف يحب كفطرتو
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 عنادا خطئو على كيصر فيأنف باإلثم العزة تأخذه فإنو بعنف أمر إذا غالبا اإلنساف إف بل كالشدة،
 القلب غليظ فظا كنت كلو: )تعالى قولو ذلك كمصداؽ كالغلظة الفظاظة أىل من نفور بطبعو كىو

 ضد كىو كقلوبهم نفوسهم إلى المدخل إلى أرشده كلذا[ ُٗٓ: عمراف آؿ( ]حولك من النفضوا
 أعقب ثم ذلك يحتمل المقاـ كاف إذا شك ال كىذا( عنهم فاعف) فقاؿ الردمء الوصف ذلك
 بالمعركؼ اآلمر فاتصاؼ[ ُٗٓ: عمراف آؿ( ]األمر في كشاكرىم لهم كاستغفر: )بقولو ذلك

 .دعوتو لقبوؿ ضركرم أمر المأمور مصلحة على كالخوؼ كالرحمة بالشفقة المنكر عن كالناىي
 من رسوؿ جاءكم لقد: )ببعثتو ممتنا تعالى قاؿ كسلم، عليو اهلل صلى النبي حاؿ كاف كىكذا

- كاف بل[ ُِٖ: التوبة( ]رحيم رؤكؼ بالمؤمنين عليكم حريص عنتم ما عليو عزيز أنفسكم
 مهونا لو تعالى قاؿ كلهذا لذلك، كيتألم قومو، إعراض عليو يشتد -عليو كسبلمو اهلل صلوات

 باخع فلعلك: )كقاؿ[. ُِٕ: النحل( ]يمكركف مما ضيق في تك كال عليهم تحزف كال: )عليو
 الذين يحزنك كال) كقاؿ[ ٔ: الكهف( ]أسفا الحديث بهذا يؤمنوا لم إف آثارىم على نفسك

 ال الرسوؿ أيها يا) كقاؿ[ ُٕٔ: عمراف آؿ( ]شيئا اهلل يضركا لن إنهم الكفر في يسارعوف
 يقولوف الذم ليحزنك إنو نعلم قد) كقاؿ[. ُْ: المائدة]( الكفر في يسارعوف الذين يحزنك

 فبل كفر كمن) كقاؿ[ ٓٔ: يونس( ]قولهم يحزنك كال) كقاؿ[ ّّ: األنعاـ( ]يكذبونك ال فإنهم
 ينقاد عليو المحتسب يجعل الذم ىو المثمر االحتساب كإف ىذا[. ِّ: لقماف( ]كفره يحزنك

 أكمل ذلك كاف منو طلب بما االقتناع كصاحبو ذلك رافق فإف ترؾ أك فعل من منو يطلب لما
 .تركو أك األمر ىذا فعل بضركرة كقلبو نفسو من كازع لو يكوف حتى كأفضل

 الرجل يأمره سيئة، أعماال يعمل الرجل(: ُٔٓ: ص) للقيركاني الجامع في كما مالك لئلماـ قيل
 كمن. بأس بذلك ما: فقاؿ! كاألخ؟ كالجار يخافو ال ممن كىو يطيعو، ال أنو يظن كىو بالمعركؼ

[ ْْ: طو( ]يخشى أك يتذكر لعلو لينا قوال لو فقوال: )كجل عز اهلل قاؿ فيطيع؛ بو يرفق من الناس
 ىػ. ا

 منك قبل فإف رفق، في بالمعركؼ أؤمر(: ُِْ/ ُ) كالتعديل الجرح في كما الثورم كقاؿ
 .ىػ.ا( نفسك على أقبلت كإال كجل عز اهلل حمدت

 بالمعركؼ األمر في كرفق مداراة إلى يحتاجوف كالناس: ىنا في أصل الكتاب أحمد اإلماـ كقاؿ
 حرمة، لفاسق ليس: يقاؿ ألنو كإعبلنو نهيو عليك فيجب بالفسق معلنا مباينا رجبل إال غلظة، ببل
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 مركا إذا مسعود ابن أصحاب كاف: السابق المصدر نفس في أيضا كقاؿ ىػ.ا لو حرمة ال فهذا
 ىػ.ا اهلل رحمكم مهبل: يقولوف يكرىوف ما منهم يركف بقـو

 في -اهلل رحمو- سئل كما ىػ.ا منك فقبل رجبل أغضبت ما: السابق المصدر نفس في أيضا كقاؿ
 يأمر؟ أف ينبغي كيف المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر عن(: ْٔرقم) السابق المصدر نفس
 ىػ.ا لنفسو ينتصر يريد فيكوف يغضب ال يكره ما أسمعوه إف: قاؿ ثم. كالخضوع بالرفق يأمر: قاؿ
 رحمو- الثورم أنكر كقد كتخرؽ، بطيش المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر يكوف أف يجوز فبل
 إمكاف مع- أبوابهم من المنكر أىل على بالدخوؿ يكتف فلم الوصف ىذا جانب من على -اهلل

 الربيع بن اهلل عبد أبي طريق من ىنا الخبلؿ ذلك نقل!! األسوار تسلق إلى عمد كإنما -ذلك
 المحتسبة ىؤالء مع أكوف إني! اهلل عبد أبا يا: فقلت بالبصرة سفياف على دخلت: قاؿ الصوفي
 ندخل كلكن بلى: قلت أبواب؟ لهم أليس: قاؿ. الحيطاف كنتسلق الخبيثين ىؤالء على فندخل
 إنما: قلت ذا؟ أدخل من: رجل فقاؿ فعالنا كعاب شديدا إنكارا ذلك فأنكر. يفركا لكيبل عليهم
 .بدائي ألخبره الطبيب إلى دخلت

 كال بالمعركؼ يأمر ال: قاؿ ثم! أطباء كنسمى سقمى نحن أنا أىلكنا إنما: كقاؿ سفياف فانتفض
 ينهى، بما عدؿ ينهى، بما رفيق يأمر، بما رفيق: ثبلث خصاؿ فيو كاف من إال المنكر عن ينهى
 الحاؿ اقتضى إف إال بالمنصوح التشهير ترؾ أيضا الرفق من كإف ىػ.ا ينهى بما عالم يأمر بما عالم

 .المستعاف كاهلل ذلك كالمصلحة
 العمل بهذا للقياـ بشرط ليست العدالة أف سبق فيما لك قدمنا: بالنفس البدء: الثاني المطلب

 :قيل كقد المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر مهمة بإبطاؿ حكمنا كإال
 محمد بعد الناس يعظ فمن*  مذنب ىو من الناس يعظ لم إذا

 فارتكب فيها فرط من يبلـ ال أف المهمة بتلك القياـ أجل من العدالة اشتراط عدـ معنى كليس
 من اآلخرة في عقوبتو كانت كلذا. غيره من كأشد أعظم حقو في للذنب القبح بل!! اهلل محاـر

 في صريحا ذلك جاء كما الرحى في الحمار يدكر كما أمعائو في يدكر إنو! جهنم في خاص نوع
 فتندلق النار، في فيلقى القيامة يـو بالرجل يجاء: ))مرفوعا -عنو اهلل رضي- زيد بن أسامة حديث

 ما: فبلف أم: فيقولوف عليو النار أىل فيجتمع برحاه، الحمار يدكر كما فيدكر النار، في أقتابو
 آتيو كال بالمعركؼ آمركم كنت: قاؿ المنكر؟ عن كتنهى بالمعركؼ تأمر كنت أليس شأنك؟
 (.ِٖٗٗ) كمسلم ،(ِّٕٔ) البخارم ركاه( كآيتو المنكر عن كأنهاكم
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 كال بو يأمر لما ممتثل غير كىو المنكر عن كالناىي بالمعركؼ اآلمر أف ىنا المناسبة لطيف كمن
 حاؿ شبو كجل عز اهلل أف كما! بالحمار الحديث ىذا في تشبيهو كقع قد عنو ينهى لما تارؾ

 فرت مستنفرة حمر كأنهم: )فقاؿ أيضا بالحمار كالتذكير كالموعظة كالنهي األمر عن المعرضين
 !!عنهما باالبتعاد المسلم أحرل كما الحالين أسوأ فما[ ُٓ - َٓ: المدثر( ]قسورة من
 (:ّْ/ ِ) البهية األنوار لوامع في السفاريني قاؿ
 العجب يقضي بو مما أتى فقد*  ارتكب قد لو عما نهى كمن
 .أفادىا قد لكاف غيها عن*  فذادىا بنفسو بدا فلو

 فيؤلم الذراعين، قوم القلب، ثابت البدف، صحيح من بالسوط التأديب يصح إنما: أيضا كقاؿ
 على مجبولة كالنفوس بالضرب؟ تأديبو ينفع فماذا لو، قوة ال البدف سقيم ىو من فأما فيردع، ضربو
 .ىػ.ا بو ينتفع كال بعلمو يعمل ال من بكبلـ االنتفاع عدـ
 ما بتحريم أك تركوا، ما بوجوب عالمين لكونهم الناس من الصنف ىذا على التشنيع كاف كإنما

 بعض لك قدمنا أف سبق كقد!! عنو نهيهم أك بو أمرىم من بذلك علمهم على أدؿ كال اقترفوا
 تتلوف كأنتم أنفسكم كتنسوف بالبر الناس أتأمركف) :تعالى كقولو ىؤالء ذـ على الدالة النصوص
: الصف( ]تفعلوف ال ما تقولوا أف اهلل عند مقتا كبر: )كقولو[. ْْ: البقرة( ]تعقلوف أفبل الكتاب

 أجل فمن ؟[ِ: الصف( ]تفعلوف ال ما تقولوف لم آمنوا الذين أيها يا) بقولو كبخهم أف بعد[ ّ
 إال أريد إف عنو أنهاكم ما إلى أخالفكم أف أريد كما: )لقومو -السبلـ عليو- شعيب قاؿ كلو ذلك

 قبل عنو، ينهى عما كانتهى بو، يأمر ما اآلمر امتثل فإذا[. ٖٖ: ىود( ]استطعت ما اإلصبلح
 بلسانو، لهم داعيا يكوف فإنو ذلك اختل إف أما كبلمو بسماع صدكرىم كانشرحت دعوتو الناس

 كمناقب سيرة في كما اهلل رحمو العزيز عبد بن عمر المعنى لهذا تنبو كقد بحالو، لهم كمنفرا رادا
 إلى المظالم يرد أف كأراد الخبلفة كلي فحينما( ُِٕ: ص) الجوزم البن العزيز عبد بن عمر

 ما عطايا أعطونا ىؤالء فإف: بعد أما: كقاؿ المنبر على فوقف أكال بيتو كأىل بنفسو بدأ أصحابها
 اهلل دكف فيو علي ليس ذلك رأيت قد كإني يعطوناىا، أف لهم كاف كما نأخذىا أف لنا ينبغي كاف

 عمر يأخذه ثم كتابا كتابا يقرأ فجعل. مزاحم يا اقرأ بيتي، كأىل بنفسي بدأت قد كإني محاسب،
 ىػ.ا بالظهر نودم حتى فيقطعو الجلم كبيده

 نظرة الشر عن كينهاىم بالخير يأمرىم لمن ينظركف أنهم علم حالهم كعرؼ الناس خبر من كإف
 كما تصرفاتو كجميع كمقالو حالو فيرقبوف الناس سائر من لغيره نظرىم عن تختلف فاحصة
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 لو خطأ على عثركا كإذا األكقات، من كثير في أخطاؤه كتضخم بل كالقطمير الكبير عليو يحصوف
 !!شاكلتو على كاف كلمن لو فالويل

 عن كالناىين بالمعركؼ اآلمرين كل إلى يتعداه بل كحده عليو يقف ال -عندىم- فتقصيره
 لهم يحلو ما متى بإشهارىا يقوموف أيديهم في عصا شاىدكه الذم التقصير ذلك يصير ثم! المنكر

 يدعو أف ال الحسنة كالقدكة األسوة موضع في يكوف أف يلزمو المحتسب أف فالحاصل!! ذلك
 :قيل ما أحسن كما! كالسلوؾ بالعمل كيصرفهم باللساف الناس

 عظيم فعلت إذا عليك عار*  مثلو كتأتي خلق عن تنو ال
 :اآلخر كقوؿ
 سقيم كىو الناس يداكم طبيب*  بالتقى الناس يأمر تقي كغير
 :ثالث كقاؿ
 آتيا تأمر إياه من تلف بو*  آمر أنت ما تأت ما إذا فإنك
 :الفقيو منصور كقاؿ

 يفعلونا ال بالذم*  يأمركنا قوما إف
 يصرعونا يكونوا لم*  ىم كإف لمجانين

 :العتاىية أبو كقاؿ
 .تسطع ثيابك من الخطايا كريح*  تقى ذك كأنك حتى التقى كصفت

 فإف كيزكيها نفسو يقـو أف المرء على يجب كما: كغيرىم القرابة بين المساكاة: الثالث المطلب
 اهلل صلى رسولو تعالى اهلل أرشد كقد كاليتو تحت ىم كمن بقرابتو كبرل عناية يعنى أف أيضا عليو
 [.ُِْ: الشعراء( ]األقربين عشيرتك كأنذر: )فقاؿ لذلك كسلم عليو
 إنو المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر لحقيقة المحتسب إدراؾ من نابع ىو إنما التوجو كىذا

 يخطئ حينما لكن األخركم، كالعذاب الهبلؾ من كالمجتمعات لؤلفراد كتخليص إنقاذ عملية
 االحتساب كيدع قرابتو، فيهمل!!  كيحيد احتسابو في يجور فإنو الحقيقة ىذه فهم المحتسب

 لو أنو مع!! الهوجاء العاطفة أك العمياء كالشفقة لذلك النفس في الدكافع من دافع لوجود عليهم،
 المتوعدة، العقوبة من لتخليصهم عليهم االحتساب في تكوف إنما الشفقة عين أف ألبصر تبصر

 تعالى اهلل مع الصدؽ إذ!!  مشوبة المحتسب نية كوف عن ينبئ المعوج السلوؾ ىذا أف كالحق
 .المردل الردمء المسلك ىذا سلوؾ من يمنع الناس كمع
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 في كنهيو أمره في كيعدؿ يفعل أف للرجل ينبغي ما باب)أصل الكتاب:  فيىنا  الخبلؿ قاؿ
 فيرل قرابة للرجل كاف فإف: اهلل عبد ألبي قلت: قاؿ المركزم اهلل عبد أبو أخبرنا( كالبعيد القريب
 بدا، يرل ال كىو بيتو أىل من بو يغتم ما إلى فيخرج لهم يقوؿ أك يغيره أف فيكره المنكر عندىم

 ىػ.ا تباؿ لم نيتك صحت إف: قاؿ. قرابتو في للذم يغير أف فيكره غيره في المنكر يرل أك
 يعترضوف كما بيتو كأىل قرابتو بحاؿ المحتسب على الناس اعتراض المسلك ىذا آفات كمن
 قبوؿ عن القلوب من المحتسب ىذا مثل يصرؼ ككم تقدـ كما ممتثل غير كاف إف بحالو عليو

 !.بو كالعمل الحق
 فإف..  كمداىنتو كمودتو لصداقتو أيضا يتاركو كال(: ِْ/ِ/ ُ) مسلم شرح في النوكم قاؿ

 من كينقذه آخرتو مصالح إلى كيهديو ينصحو أف حقو كمن كحقا، حرمة لو توجب كمودتو صداقتو
 دنياه، في نقص إلى أدل كإف آخرتو عمارة في سعى من ىو كمحبو اإلنساف كصديق مضارىا،

 كإنما دنياه، في نفع صورة ذلك بسبب حصل كإف آخرتو، نقص أك ذىاب في يسعى من كعدكه
 للمؤمنين أكلياء أجمعين عليهم كسبلمو اهلل صلوات األنبياء ككانت لهذا، لنا عدكا إبليس كاف

 .ىػ.ا إليها كىدايتهم آخرتهم مصالح في لسعيهم
 كاشتغاال ذلك عن غفلة بيتو كأىل قرابتو على االحتساب من كثير عن الرجل يعرض كقد ىذا

 كمتابعة كصبرا مجاىدات الناس مع الداعي أك للمحتسب فتجد! الغالب الذائع ىو كىذا بغيرىم
 يكونوف ما أحوج كقرابتو كأىلو كالخير، الحق إلى إرشادىم سبيل في كالجهد كالوقت للماؿ كبذال

 . كنصحهم إخبلصهم مع الكثير فيها يقع غفلة كىذه!! كالنصح كالتعليم التوجيو إلى
 تقتضيو ما حسب ذلك في التدرج كأىمية: غيره على كتقديمو باألىم البدء: الرابع المطلب

 .المصلحة
 .األخطر داكل مختلفاف مرضاف جسمو من بدا إذا اللبيب إف: بعضهم قاؿ

 عن كالنهي بالمعركؼ األمر بفريضة القياـ تحكم التي كالمبادئ القواعد من فالمهم باألىم البدءف
 على فينبغي كمشقة، جهد بذؿ فيو جهاد المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر أف ذلك المنكر،
 كذلك اتساعا، األعظم كالجرح أىمية، األكثر القضايا إصبلح إلى الجهد ىذا يوجو أف المسلم

 كإخبلص بالتوحيد فيأمر العقيدة، أصوؿ بإصبلح المنكر عن كالناىي بالمعركؼ اآلمر يبدأ بأف
 بقية ثم الزكاة، كإيتاء الصبلة بإقامة يأمر ثم كالشعوذة، كالبدع الشرؾ عن كينهى كحده، هلل العبادة

 .المكركىات كترؾ السنن أداء ثم المحرمات، كترؾ الفرائض
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  تعالى قاؿ كما ، جميعا الرسل منهج ىو كجل عز هلل العبادة كإخبلص التوحيد إلى بالدعوة كالبدء
 كقاؿ، ّٔ اآلية ، النحل{   الطَّاغيوتى  كىاٍجتىًنبيوا اللَّوى  ايٍعبيديكا أىفً  رىسيوالن  أيمَّةو  كيلِّ  ًفي بػىعىثٍػنىا كىلىقىدٍ } 

ٍلنىا كىمىا: }  سبحانو  ، األنبياء{   فىاٍعبيديكفً  أىنىا ًإالَّ  إًلىوى  الى  أىنَّوي  ًإلىٍيوً  نيوًحي ًإالَّ  رىسيوؿو  ًمنٍ  قػىٍبًلكى  ًمنٍ  أىٍرسى
 آًلهىةن  الرٍَّحمىنً  ديكفً  ًمنٍ  أىجىعىٍلنىا ريسيًلنىا ًمنٍ  قػىٍبًلكى  ًمنٍ  أىٍرسىٍلنىا مىنٍ  كىاٍسأىؿٍ : }  كجل عز كقاؿ،  ِٓ اآلية

 ،ْٓ اآلية ، الزخرؼ{  يػيٍعبىديكفى 
ريهي  ًإلىوو  ًمنٍ  لىكيمٍ  مىا اللَّوى  اٍعبيديكا قػىٍوـً  يىا}  السبلـ عليهم األنبياء مقولة تكررت كقد  ، األعراؼ{  غىيػٍ

 .ْٖ ، ُٔ ، َٓ اآليات ، ىود كسورة ، ٖٓ ، ّٕ ، ٓٔ ، ٗٓ اآليات
 إخوانو نهج على - كسلم عليو اهلل صلى - محمد نبينا كالمرسلين األنبياء خاتم سار كقد

 توحيد إلى انطلقوا، حيث من كانطلق ، اهلل أنبياء بو بدأ بما بدأ فقد - السبلـ عليهم - المرسلين
ًتي ًإفَّ  قيلٍ : }  تعالى قاؿ ، كحده لو العبادة كإخبلص اهلل  رىبِّ  لًلَّوً  كىمىمىاًتي كىمىٍحيىامى  كىنيسيًكي صىبلى

ًلكى  لىوي  شىرًيكى  الى {}  اٍلعىالىًمينى   .ُِٔ - ُُٔ اآليتاف ، األنعاـ{ ) اٍلميٍسًلًمينى  أىكَّؿي  كىأىنىا أيًمٍرتي  كىًبذى
 التوحيد، إلى الناس يدعو كىو ، مكة في سنة عشرة ثبلث -كسلم عليو اهلل صلى - كاستمر
 الربا عن ينهاىم أف كقبل ، كالحج كالصـو كالزكاة بالصبلة يأمرىم أف قبل ، الشرؾ عن كينهاىم

 . حق بغير النفوس كقتل كالسرقة كالزنا
 األمانة كأداء ، كالعفاؼ ، كالصدؽ الرحم، كصلة ، األخبلؽ معالي من قومو بو يأمر كاف ما اللهم

 إلى الدعوة ىو إنما ، األىم كالمحور األساسي، األمر كلكن ، ذلك كنحو الجوار كحسن ،
 . الشرؾ من كالتحذير ، التوحيد

 أىل قوما تأتي إنك »:  لو قاؿ اليمن إلى معاذا - كسلم عليو اهلل صلى - النبي بعث كلما
 ىم فإف اهلل، رسوؿ محمدا كأف ، اهلل إال إلو ال أف شهادة إليو تدعوىم ما أكؿ فليكن ، الكتاب
 أطاعوؾ ىم فإف كليلة يـو كل في صلوات خمس عليهم افترض اهلل أف فأعلمهم ، لذلك أطاعوؾ

أخرجو  « فقرائهم على فترد أغنيائهم من تيؤخذ صدقة عليهم افترض اهلل أف فأعلمهم لذلك
 البخارم كمسلم.

 ألنها الصبلة ذكر عن أيخر الصدقة ذكر إف الخطابي قوؿ كأما: (ّٗٓ/ّالحافظ في الفتح ) قاؿ
 باألىم بدأ يقاؿ أف كتمامو ، حسن فهو الصبلة تكرر ال كأنها قـو دكف قـو على تجب إنما

 ا.ىػ النفرة يأمن لم مرة أكؿ في بالجميع طالبهم لو ألنو الخطاب، في التلطف من كذلك فاألىم،
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 يوجهوا أف ، المنكر عن كالناىين بالمعركؼ اآلمرين تعالى اهلل إلى الداعين من المطلوب فإف لذا
 ، تعالى اهلل إلى الدعوة في- كالسبلـ الصبلة عليهم- األنبياء بمنهج اىتمامهم كيولوا جهودىم

 ، العقيدة تصحيح ىو الشاغل شغلهم كليكن شيء أم كقبل أكالن  التوحيد إلى الناس فيدعوا
 األخرل الجوانب إىماؿ الكبلـ ىذا من يعني كال كالمعاصي، كالبدع الشرؾ شوائب من كتصفيتها

 في األكلوية يناؿ أف يجب العقيدة بأمور االىتماـ أف ىو تقريره أريد ما كلكن األحواؿ، من بحاؿ
 .فاألىم األىم ثم المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ كاألمر كجل، عز اهلل إلى الدعوة
 من جزء كىي العملية الدعوة في منهجو من جزءا كانت ، نبوية شريعة فالمهم األىم فتقديم
 . كصيتو

 أف ، المنكر عن كالنهي بالمعركؼ باألمر اهلل إلى الداعين دينهم على الغيورين من المطلوب إف
 كيمنحوه ، باألىم يشتغلوا كأف المنكر منافذ سد في جدكل أكثر يكوف لما جهودىم يوجهوا

 .اىتمامهم من األكبر النصيب
 الوسائل درجات بياف في (ُِْ – ُِّ/ ُ) األحكاـ قواعدفي  السبلـ عبد بن العز يقوؿ

 كمصالحها، المقاصد فضائل باختبلؼ الطاعات كسائل أجر يختلف: "  للمصالح الموصلة
 كصفاتو ذاتو كمعرفة تعالى اهلل معرفة إلى فالتوسل ، الوسائل سائر من أفضل المقاصد إلى فالوسيلة

 معرفة إلى التوسل من أفضل أحكامو معرفة إلى كالتوسل أحكامو، معرفة إلى التوسل من أفضل
 بالسعي كالتوسل ، الجماعات إلى بالسعي التوسل من أفضل الجهاد إلى بالسعي كالتوسل آياتو،

 المصلحة إلى األداء في الوسيلة قويت ككلما. . . .  المكتوبات الصلوات في الجماعات إلى
 جلب إلى ألدائو الوسائل، أفضل من اهلل رساالت فتبليغ عنها، نقص ما أجر من أعظم أجرىا كاف
 درء إلى كسيلة كاإلنذار الرسل، عنو زجرت فاسد كل درء كإلى الرسل، إليو دعت صبلح كل

 األمر ككذلك كاإليماف، الطاعة مصالح جلب إلى كسيلة كالتبشير كالعصياف، الكفر مفاسد
 رتبة على مبنية كالثواب الفضل في رتبتو بو المأمور المعركؼ ذلك تحصيل إلى كسيلة بالمعركؼ

 ككذلك بالمعركؼ، األمر أنواع أفضل باإليماف فاألمر المصالح، باب في بو المأمور الفعل مصلحة
 األمر مراتب أدنى من الطريق عن األذل بإماطة كاألمر بالنوافل، األمر من أفضل بالفرائض األمر

 ا.ىػ " المنكر عن كالنهي بالمعركؼ
" . . .  المفاسد إلى المؤدية الوسائل درجات( ُِٖ ص) في المصدر السابق  أيضا كيبين

 كسيلة المنكر عن النهي ككذا. . .  المفاسد إلى أدائها قوة باختبلؼ الوسائل رتب تختلف كىكذا
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 مفسدة درء رتبة على مبنية كالثواب الفضل في كرتبتو عنو المنهي المنكر ذلك مفسدة دفع إلى
 أصغر إلى تنتهي أف إلى المفاسد رتب على رتبو تترتب ثم ، المفاسد باب في عنو المنهي الفعل

 ." المنكر عن النهي باب في نهي كل من أفضل باهلل الكفر عن فالنهي ، الصغائر
 األمور كيترؾ أىمية األقل األمور في يشتغل لمن مثبل (ُّْ/ِفي اإلحياء ) الغزالي ضرب كقد

 نفرت ، الفرس كترؾ اللجاـ بطلب فاشتغل ، فرسو كلجاـ فرسو غصب فمن: "  فيقوؿ الخطيرة
 ". مسيئا كيرل ، الطباع عنو

 ، األحواؿ من بحاؿ الجزئيات إىماؿ يعني ال بالكليات االىتماـ أف على التأكيد نريد أخرل كمرة
 األمر فريضة أداء مجاؿ في األكلوية تناؿ أف يجب ، أىمية األكثر األمور أف تقريره نريد ما ككل

 .المنكر عن كالنهي بالمعركؼ
 في للمحتسب ضركرم أمر تركا أك فعبل عليها يترتب كما األعماؿ كمنازؿ األكلويات معرفة إفف

 الذم الزماف ىذا مثل ككاقعهم الناس قلوب في الديانة كاضمحبلؿ المنكرات، كظهور تفشي أزمنة
، نعيشو  سلف عمل جرل كعليو كالسنة، الكتاب كشرعيتو المبدأ ىذا ثبوت على دؿ كلقد اليـو
 .األمة
 قومو يخاطب منهم كاحد كل فكاف أقوامهم مع كأخبارىم األنبياء قصص علينا تعالى اهلل قص كقد
 أنهم المعلـو كمن[. ٗٓ: األعراؼ( ]غيره إلو من لكم ما اهلل اعبدكا: )بقولو إليهم بعثتو حين من

 من كمحفوظ معصـو ذلك كل كمنهجهم كىديهم فطرائقهم كالتشريع الببلغ أمور في معصوموف
 عليهم كسبلمو اهلل صلوات الرسل ىؤالء طريق عن لهم كتبليغو للناس تبيينو حاؿ في الخلل كقوع

 أك السكر تحريم عن بالحديث ألقوامهم دعوتهم يبدؤكف يكونوا لم أنهم المعركؼ كمن أجمعين،
 ثم لدعوتهم منطلقا كيجعلونو أكال التوحيد لهم يقرركف كانوا كإنما األمور من ذلك نحو أك الزنا

 كبعد فيو يبعثوف الذم المجتمع ذلك يعايشها التي المشكبلت كبرل معالجة إلى معو ينتقلوف
  .كىكذا دكنها ما إلى ينتقلوف ذلك
 قل: )تعالى قولو عليو أنزؿ الذم كسلم عليو اهلل صلى خاتمهم إلى أكلهم من سبيلهم ىو فهذا
: تعالى قوؿ عليو كأنزؿ[ َُٖ: يوسف( ]اتبعني كمن أنا بصيرة على اهلل إلى أدعو سبيلي ىذه

 [.َٗ: األنعاـ( ]اقتده فبهداىم اهلل ىدل الذين أكلئك)
 ركم دعوتو في عليو كسبلمو اهلل صلوات عليو سار الذم المنهج ىو المنهج ىذا كاف فقد

 من سورة منو نزؿ ما أكؿ نزؿ إنما) قالت عنها اهلل رضي عائشة عن بسنده( ّْٗٗ) البخارم



 - 013 - 

                                                                                                                                                  

 نزؿ كلو كالحراـ، الحبلؿ نزؿ اإلسبلـ إلى الناس ثاب إذا حتى كالنار، الجنة ذكر فيها المفصل
 أبدا، الزنا ندع ال لقالوا. تزنوا ال نزؿ كلو. أبدا الخمر ندع ال: لقالوا الخمر تشربوا ال: شيء أكؿ
 كالساعة موعدىم الساعة بل ألعب لجارية كإني كسلم عليو اهلل صلى محمد على بمكة نزؿ لقد

 (.عنده كأنا إال كالنساء البقرة سورة نزلت كما[ ْٔ: القمر] كأمر أدىى
 في عنهما اهلل رضي عباس ابن عن جيد بسند( ُٖٓ: ص) الكبرل اإلبانة في بطة ابن كأخرج

 كسلم عليو اهلل صلى نبيو بعث اهلل إف[: ْ: الفتح( ]إيمانهم مع إيمانا ليزدادكا: )تعالى قولو
 الزكاة، زادىم بها صدقوا فلما الصبلة، زادىم المؤمنوف بها صدؽ فلما اهلل، إال إلو ال أف بشهادة

 ثم الجهاد، زادىم بو صدقوا فلما الحج، زادىم بو صدقوا فلما الصياـ، زادىم بها صدقوا فلما
 ككاف: عباس ابن قاؿ[. ّ: المائدة] دينكم لكم أكملت اليـو: تعالى فقاؿ دينهم لهم أكمل

 كحج البيت عن المشركوف نفي( براءة) نزلت فلما جميعا يحجوف كالمسلموف المشركوف
 ككماؿ النعمة، تماـ في ذلك ككاف المشركين، من أحد الحراـ البيت في يشاركهم ال المسلموف

( دينا اإلسبلـ) قولو إلى[ ّ: المائدة( ]دينكم من كفركا الذين يئس اليـو) تعالى اهلل فأنزؿ الدين
 ىػ.ا

 أخرج كما بالدعوة للقياـ بعثهم إذا كيأمرىم رسلو كسلم عليو اهلل صلى يوصي كاف التدرج كبهذا
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: )قاؿ أنو عنهما اهلل رضي عباس ابن عن بسنده( ُْٔٗ) البخارم

 إلى فادعهم جئتهم فإذا كتاب، أىل قوما ستأتي إنك: اليمن إلى بعثو حين جبل بن لمعاذ كسلم
 اهلل أف فأخبرىم بذلك لك أطاعوا ىم فإف اهلل، رسوؿ محمدا كأف اهلل إال إلو ال أف يشهدكا أف

 أف فأخبرىم بذلك لك أطاعوا ىم فإف كليلة، يـو كل في صلوات خمس عليهم فرض قد تعالى
 .الحديث( فقرائهم في فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم فرض قد تعالى اهلل
 في الجوزم ابن نقل كسلم عليو اهلل صلى بعده من األئمة الدعوة في المنهج ىذا تمثل كقد ىذا

 أبيو على دخل العزيز عبد بن عمر بن الملك عبد أف(: ُِٕ: ص) العزيز عبد بن عمر مناقب
 حق تقض لم مظالم إليك رفعت كقد منامك، في تؤتى أف يؤمنك ما: كقاؿ فأيقظو قائلتو في كىو
 لم كأعواني نفسي أتعبت لو إني تبلغني؛ لم بها أرفق لم إف مطيتي، نفسي إف بني يا: قاؿ. فيها اهلل
 أحتسب الذم مثل األجر من نومتي في ألحتسب كإني كيسقطوا؛ أسقط حتى قليبل إال ذلك يك
 حتى كاآليتين، اآلية أنزلو كلكنو ألنزلو، جملة القرآف ينزؿ أف أراد لو ثناؤه جل اهلل إف. يقظتي في

 أىل ىم بيتك، أىل من إلى أىم ىو أمر فيو أنا مما أما بني يا: قاؿ ثم. قلوبهم في اإليماف استكن
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 كلكني علي، انتشاره خشيت كاحد يـو في ذلك جمعت فلئن قبلهم، ما كقبلهم كالعدد، العدة
 أتمو األمر ىذا تماـ اهلل يرد فإف لو، أنجع فيكوف كراءه من ذلك فيبلغ كاالثنين الرجل من انصف

 .حذكه محتذ أك مجدد إال يطلب كما بها كيعمل إدراكها حق يدركها ال بالغة حكمة فهذه ىػ.ا
 عمل كقد متطاكلة قركف حصيلة ىو إنما اليـو اإلسبلمية المجتمعات في ينخر الذم الفساد إف

 كاتحدت أقطارىم تباعدت! متتابعوف للفساد كدىاقنة جبابرة جذكره كتعميق كإذاعتو تقريره على
 فيها يركض تماما كافية مدة إلى يحتاج كإنما! سنة كال بيـو يغير أف يمكن ال ذا كمثل أىدافهم

 أف ككادت العظاـ، األمور ىذه على السوافي سفت أف بعد كالصدؽ كاإليماف التوحيد على الناس
 يعمل فتجده البعض يظن كم قلم بجرة تغير أف يمكن ال كتلك حاال إف الواقع عالم من تأفل

 الرسل لمنهج مغاير المسلك ىذا إف! طريق بأقرب القلم ذلك إلى للوصوؿ دعوتو كمسخرا جاىدا
 .دعوتهم في أجمعين عليهم كسبلمو اهلل صلوات

 أنو عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن كغيره( َّٕٓ( )َُِ/ ّ) البيهقي البيهقي أخرج
 صلى محمد على السورة كتنزؿ القرآف، قبل اإليماف يؤتى كأحدنا دىرنا من برىة عشنا لقد: )قاؿ
 تعلموف كما منها عنده يوقف أف ينبغي كما كزاجرىا كآمرىا كحرامها حبللها فنتعلم كسلم عليو اهلل

 فاتحتو بين ما فيقرأ اإليماف قبل القرآف أحدىم يؤتى رجاال اليـو رأيت لقد ثم القرآف؛ اليـو أنتم
 ىػ.ا الدقل نثر فينثره منو عنده يقف أف ينبغي ما كال زاجره كال آمره ما يدرم ما خاتمتو إلى

: قاؿ -عنو اهلل رضي- جندب عن أيضا بسنده( ُُّٔ رقم) الكبرل اإلبانة في بطة ابن كأخرج
 فازددنا القرآف نتعلم أف قبل اإليماف فنتعلم حزاكرة غلمانا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع كنا)

 كجل، عز اهلل توحيد الناس كتعليم أكال النفوس في اإليماف بترسيخ يبدأ أف فينبغي ىػ.ا إيمانا
 األمور من دكنو ما إلى كالمحتسبوف الدعاة ينطلق ثم كمظاىره الشرؾ من ككاقعهم نفوسهم كتصفية

 بل فحسب، التوحيد على أمرىا أكؿ في الدعوة تقتصر أف يعني ال كىذا كىكذا، أىمية تليو كالتي
 االنحرافات سائر عن بالتخلي األمر عليها يبني التي كالقاعدة كاألساس المنطلق ىو يكوف

 مع كحده اهلل عبادة إلى يدعوف كانوا إذ الرسل، دعوة من القرآف حكاه فيما جلي كىذا األخرل،
 كقطع كالميزاف، المكياؿ كنقص كاللواط، أقوامهم في تفشت قد أخرل جرائم ينكركف كونهم

 ما غالبا الذم التعجل الحكمة ىذه آفة كإنما المتنوعة، االنحرافات من ذلك إلى كما الطريق،
 من كالعجلة اهلل من التأني: )الحديث في جاء كلذا كالبصيرة، العلم ضعف عن ناتجا يكوف

 في القيم ابن كجوده العلماء، بعض كضعفو الصحابة من عدة عن ركم الحديث كىذا( الشيطاف



 - 015 - 

                                                                                                                                                  

 الشيخ حسنو ككذا ،(ُٕٓٗ) الصحيحة في األلباني العبلمة كحسنو ،(ْْٓ/ّ) الموقعين إعبلـ
 (.ْْٓ/ ّ) الموقعين إعبلـ تحقيق في مشهور

 من جزءا كعشرين أربعة من جزء الحسن كالسمت كاالقتصاد التؤدة: )اآلخر الحديث في ككما
 األكسط في كالطبراني ،(ُِٓ) المسند في حميد بن كعبد ،(ََُِ) الترمذم أخرجو( النبوة

 سرجس بن اهلل عبد حديث من( ٔٔ/ ّ) بغداد تاريخ في كالخطيب ،(َُُٕ رقم ، َّّ/ ُ)
/ ُ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن كقاؿ غريب، حسن حديث ىذا: الترمذم قاؿ. عنو اهلل رضي

 موثقوف، رجالو(: ّّْ/ ْ) المصابيح أحاديث تخريج في المناكم كقاؿ جيد، إسناده(: ْْٔ
 .الترمذم صحيح في األلباني العبلمة كحسنو

 على األفراد دعوة في يطبق كذلك فهو المجتمعات كاقع تغيير في يطبق كما المنهج ىذا إف ثم
 .سواء حد

 الفتاكل مجموع في يقوؿ حيث المقاـ ىذا في جدا نفيس كبلـ -اهلل رحمو- اإلسبلـ كلشيخ
 ىذه في اآلخر يكن لم أككدىما، فقدـ جمعهما يمكن ال كاجباف ازدحم فإذا(: ُٔ - ٕٓ/ َِ)

 اجتمع إذا ككذلك الحقيقة، في كاجبا تارؾ األككد فعل ألجل تاركو يكن كلم كاجبا، الحاؿ
 في محرما الحاؿ ىذه في األدنى فعل يكن لم أدناىما بفعل إال أعظمهما ترؾ يمكن ال محرماف

 في كيقاؿ يضر، لم اإلطبلؽ باعتبار محـر فعل ىذا كسمي كاجب ترؾ ذلك سمى كإف الحقيقة،
 ىو ما لدفع أك للضركرة، أك الراجحة، للمصلحة المحـر كفعل لعذر، الواجب ترؾ: ىذا مثل

،  .قضاء المطلق الوقت غير في صبلىا إنو نسيها أك صبلة عن ناـ لمن يقاؿ كما كىذا أحـر
 النبوة، آثار فيها نقصت التي كاألمكنة األزمنة في سيما ال جدا كاسع باب- التعارض باب كىذا

 ككجود المسائل، ىذه ازدادت النقص ازداد ككلما فيها تكثر المسائل ىذه فإف النبوة، كخبلفة
 كإما لجهلو إما بالممكن يتقيد ال كالمنهي المأمور كاف إذا فأما األمة، بين الفتنة أسباب من ذلك

 كما كنهيو أمره عن كاإلمساؾ الكف األصلح كاف فربما كظلمو، جهلو إزالة يمكن كال لظلمو،
 بأشياء األمر عن األمر أكؿ في الشارع سكت كما السكوت، جوابها مسائل المسائل من إف: قيل

 البياف يؤخر قد كذلك كالببلغ البياف في فالعالم. كظهر اإلسبلـ عبل حتى أشياء عن كالنهي
 تمكن كقت إلى أحكاـ كبياف آيات إنزاؿ سبحانو اهلل أخر كما التمكن، كقت إلى ألشياء كالببلغ

 .بيانها إلى تسليما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
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 كالحجة[. ُٓ: اإلسراء] رسوال نبعث حتى معذبين كنا كما: يقوؿ اهلل أف ىذه الحاؿ حقيقة يبين
 فأما بو، العمل على كالقدرة اهلل، أنزؿ بما العلم من التمكن بشرط: بشيئين تقـو إنما العباد على

 ببعض العلم انقطع كإذا نهي، كال عليو أمر فبل العمل عن العاجز أك كالمجنوف العلم عن العاجز
 انقطع كمن بقولو العمل أك العلم عن العاجز حق في ذلك كاف بعضو عن العجز حصل أك الدين

 حصل فإذا الفترات، أكقات كىذه. مثبل كالمجنوف جميعو عن عجز أك الدين بجميع العلم عن
 فشيئا شيئا الرسوؿ بو جاء لما بيانو كاف مجموعهما أك األمراء أك العلماء من بالدين يقـو من

 كالعمل علمو أمكن ما إال يبلغ ال الرسوؿ أف كمعلـو فشيئا، شيئا بو بعث لما الرسوؿ بياف بمنزلة
 لدينو، المجدد كذلك بالمستطاع، فأمر تطاع أف أردت إذا: يقاؿ كما جملة الشريعة تأت كلم بو،

 حين يمكن ال اإلسبلـ في الداخل أف كما بو، كالعمل علمو أمكن ما إال يبلغ ال لسنتو، كالمحيي
 كالمسترشد، كالمتعلم، الذنوب، من التائب ككذلك كلها؛ بها كيؤمر شرائعو جميع يلقن أف دخولو

 لم كإذا ذلك، يطيق ال فإنو العلم، جميع لو كيذكر الدين بجميع يؤمر أف األمر أكؿ في يمكن ال
 يوجبو أف كاألمير للعالم يكن لم كاجبا يكن لم كإذا الحاؿ، ىذه في عليو كاجبا يكن لم يطقو

 عفى كما اإلمكاف كقت إلى كعملو علمو يمكن ال بما كالنهي األمر عن يعفو بل ابتداء، جميعو
 األمر كترؾ المحرمات إقرار باب من ذلك يكوف كال بيانو، كقت إلى عنو عفى عما الرسوؿ

 الشرط، ىذا انتفاء فرضنا كقد كالعمل، العلم بإمكاف مشركط كالتحريم الوجوب ألف بالواجبات،
 .نافع فإنو األصل ىذا فتدبر
 الببلغ إمكاف لعدـ األصل في محرمة أك كاجبة كانت كإف األشياء من كثير سقوط يتبين ىنا كمن

 كاجبا كاف كإف كالنهي، لؤلمر مسقط العجز فإف التحريم، أك الوجوب في اهلل حجة بو تقـو الذم
 .ىػ.ا األصل في

 األكبر المنكر أكال أنكرنا دكنو كمنكرات كبير منكر بين جامعين الطائفة أك الشخص كاف فإذا
 األقل المنكر إنكار أمكن إف لكن..  االنحرافات من دكنها ما على تقدـ ألنها االعتقاد، كأمور

 الحسبة على عائدة ذلك في المصلحة كانت أك بالمحتسب، يتعلق صحيح لعذر األكبر دكف
 القوانين يحكم الذم كالسلطاف الحالة؛ ىذه في األدكف ينكر فإنو عليو المحتسب أك نفسها
 تحكيم عليو ينكر أف للمحتسب يمكن كلم يقامر، أك الربا، يأكل أك كالحرير، الذىب كيلبس

 يسافر ككمن فعل؛ ذلك دكف ما إنكار أمكنو إف فإنو دعوتو على خوفا أك نفسو على خوفا القوانين
 يمكن فلم..  قزعا رأسو حلق قد كونو مع ىناؾ الخمر كيشرب بالكافرات كيزني الكفار بلد إلى
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 كزناه أظهرىم، بين الشراب كإظهاره بالمسلمين، تتعلق لمصلحة عليو الفاحشة كفعل السفر إنكار
 .كىكذا أمكن، إف األدكف حينئذ فينكر!! كنسائهم ديارىم في

 رأيتو كمن األحياف، بعض في ذلك تقتضي لمصلحة األقل المنكر إنكار المحتسب يقدـ كقد
 الزنا من أعظم ىو بمنكر يتصف أك مالو، يزكي ال الرجل أف تعلم كأنت الخمر شرب أك الزنا يريد

 قبل عنو إلبعاده الشرب أك الزنا إنكار يقدـ الحاؿ ىذه ففي..  باهلل الشرؾ دكف للمسكر كالشرب
 :عدة باعتبارات تتعاظم المعصية أك الطاعة إف ثم الرفع، من أسهل فالدفع فيو الوقوع
 من أخطر ىذا فإف بو يقتدل ممن المعصية على يقدـ الذم كاف فإذا. الفاعل باعتبار: األكؿ
 .العالم زلة العالم زلة كانت كلهذا. عليها األغمار إقداـ
 غيره في يشربو كالذم رمضاف نهار في المسكر يشرب الذم فليس. الزماف باعتبار: الثاني

 .كىكذا
 .خارجو منها أعظم الحـر في الطاعة أك المعصية إذ. المكاف باعتبار: الثالث
 .اآلثار من العمل على يترتب ما باعتبار: الرابع
 ككذلك الشهوات، باب من الواردة األخرل المعاصي من كخطرا ضررا أشد البدع كانت كلهذا

 .الفاعل على القاصرة من أعظم المتعدية المعصية
 سفك أك أعراضهم، في كالوقوع للناس، ظلما يكوف ما فمنها: أقساـ المنكرات أف المعلـو كمن

 من كغيرىما المخدر أك للخمر كالشرب للنفس، ظلما يكوف ما كمنها أموالهم نهب أك دمائهم،
 ىذا بين يجمع كاف ما كىو الثالث كالقسم. فاعلها غير على ضررىا يتعدل ال التي المعاصي

 األنواع تلك شر ىو األخير النوع كىذا الربا يأكل أك بهن، كيزني النساء، يغتصب كمن كذاؾ
 للنفس ظلما فيو أف رأيت منها األكؿ النوع تأملت إذا كأنت الثاني كأقلها األكؿ، كيليو كأخطرىا،

 اإلنكار نقدـ أف فينبغي األنواع ىذه بعض بين يجمع من رأينا فإذا كباطنو؛ األمر حقيقة في
 .لؤلعظم

 اإلنساف فيكوف المحرمات، ترؾ جنس من كأعلى أعظم الواجبات فعل جنس أف كاعلم ىذا
 يكوف عندما ذلك استحقاقو من أكثر الواجبات من كاجبا تاركا كونو حاؿ كاإلثم للذـ مستحقا

 كاإلبعاد الطرد لؤلمر االمتثاؿ من امتنع لما إبليس عقوبة كانت كلهذا المنهيات؛ من لشيء مرتكبا
 المحظورات ارتكاب قبل من ذنبو كاف لما -السبلـ عليو- آدـ عقوبة كانت بينما اهلل رحمة من

 كفعل كاجب ترؾ شخص في اجتمع إذا أنو تعلم كبهذا األرض، إلى كإىباطو الجنة من اإلخراج



 - 018 - 

                                                                                                                                                  

 في يختلف قد الحكم كاف كإف الجملة، حيث من ىذا أكال الواجب ترؾ على اإلنكار قدـ محـر
 المحـر ارتكاب من كإثما جرما أقل العين الواجب ترؾ كاف إذا كما كالحاالت، الصور بعض

 أحد ضرب أك القتل على مقدـ ىو الوقت نفس كفي الجماعة مع الصبلة ترؾ كمن المعين،
 أف أيضا معرفتو ينبغي كمما كعظمو، لشناعتو المحـر ارتكاب إنكار الحاؿ ىذه في فيقدـ كالديو

 إنها ثم تعم الظاىر في العقوبة ألف المستترة، المنكرات على اإلنكار في تقدـ الظاىرة المنكرات
 لظهور سببا يكوف ىذا إف ثم منو أعظم إلى تنقلهم بل بو غيرىم كتغرم المنكر أصحاب تجرئ

 في العرم ظهور من يبدأ السفور أف نشاىد فنحن كاقعنا في مشاىد كىذا!! المستتر المنكر
 ما ظهور أك تقصيرىا، أك العباءة برفع تارة بالحجاب، العبث كمن ناحية من كالمجبلت التلفاز
 ثم الوجو، إظهار إلى يصل حتى األمر يتدرج ثم عينيها فيو المرأة تخرج الذم بالنقاب يسمى

 كيتعاظم يزداد فإنو األكؿ االنحراؼ إنكار عن نسكت فحينما..  كىكذا كالذراعين الساقين
 في سوطا أربعين بالجلد فاعلو يعزر مستهجنا أمرا كاف التدخين أف ذلك أمثلة كمن..  كينتشر

 األمر كصل ثم مألوفا أمرا فصار عنو الكثير سكت حتى األمر تدرج ثم يهجر كقد الجهات بعض
 !!كلو ذلك الناس فأنست المخدرات جاءت ثم الخمر شرب إلى بالبعض

 موضوع في الواردة كالحديثية القرآنية النصوص إف: األذل كاحتماؿ الصبر: الخامس المطلب
 كأمر: )بقولو ابنو أكصى بأنو لقماف عن القرآف أخبرنا كقد كثرة العاد يحصيها يكاد ال الصبر

 فأتبع[ ُٕ: لقماف( ]األمور عـز من ذلك إف أصابك ما على كاصبر المنكر عن كانو بالمعركؼ
 يتطلب المهمة بهذه القياـ ألف إال ذلك كما بالصبر؛ المنكر عن كالنهي بالمعركؼ باألمر لو حثو

 .بالصبر متحليا كاف من إال معو يثبت ال كىذا بالمحتسب، األذل كلحوؽ المجاىدة من الكثير
 على نفسو فليركض! حقو في األصل ىو األذل فإف أصابو، ما على يصبر أف المحتسب فعلى

 يركض لم فإذا كاقعهم، من المنكر كإزالة الناس قلوب إلى الحق تبليغ سبيل في ذلك تحمل
 اهلل أف نجد كلهذا! كسطو أك الطريق أكؿ في ينقطع فإنو البداية منذ ذلك على نفسو المحتسب

 المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر أئمة كىم أجمعين عليهم كسبلمو اهلل صلوات رسلو أمر تعالى
 إلى - المدثر أيها يا: فقاؿ فيها أرسل سورة أكؿ في كسلم عليو اهلل صلى خاتمهم بو أمر بل بو،

 باإلنذار، باألمر الخلق إلى اإلرساؿ آيات فافتتح[ ٕ - ُ: المدثر] فاصبر كلربك - قولو
 بعده يجب أنو فعلم المنكر، عن كنهي بالمعركؼ أمر اإلنذار كنفس بالصبر؛ باألمر كاختتمها

 .(.الصبر
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 العمل، ثم العلم المكلف على يجب ما أكؿ أف األكلية، كالمبادئ األساسية، المقررات كمن ىذا
 بالمعركؼ باألمر القائم ىذا إف ثم ذلك؛ سبيل في األذل كتحمل الصبر ثم إليو، الدعوة ثم

 أجمعين عليهم كسبلمو اهلل صلوات كالرسل األنبياء مهاـ من بمهمة يقـو إنما المنكر عن كالنهي
 قلت: )قاؿ عنو اهلل رضي كقاص أبي بن سعد حديث من كسلم عليو اهلل صلى النبي عن صح كقد

 دينو حسب على العبد يبتلى فاألمثل، األمثل ثم األنبياء،: قاؿ ببلء؟ أشد الناس أم: اهلل رسوؿ يا
 الببلء يبرح فما دينو، حسب على ابتلي رقة دينو في كاف كإف ببلؤه، اشتد صلبا دينو في كاف فإف

 ،ُْٕ ،ُِٕ/ ُ) أحمد أخرجو( خطيئة من عليو كما األرض على يمشي يتركو حتى بالعبد
 كالطحاكم ،(َِّ/ ِ) كالدارمي ،(َِّْ) ماجة كابن ،(ِّٖٗ) كالترمذم ،(ُٖٓ ،َُٖ

 الحلية في نعيم كأبو ،(ّْٗ/ ُ) المختارة في كالضياء ،(ُْ،َْ/ ُ) كالحاكم ،(ُٔ/ ّ)
 - ّٖٕ/ ّ) بغداد ختاري في كالخطيب ،(ِّٖص) كاسط تاريخ في كبحشل ،(ّٖٔ/ ُ)

 سعد حديث من( ِْْ/ ٓ) السنة شرح في كالبغوم ،(ّّٕ - ِّٕ/ ّ) كالبيهقي ،(ّٕٗ
 حباف، ابن كصححو صحيح، حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديث عنو، اهلل رضي كقاص أبي بن

 الصحيح الجامع في الوادعي كحسنو ،(ُّْ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو كالحاكم،
 كصححو ،(ُّٕ) رقم الحديث تحت النافلة في الحويني كصححو الصحيحين، في ليس مما

 المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كحسنو ،(ِِٕ/ ِ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ
 رجاؿ ثقات رجالو كباقي النجود، أبي بن عاصم أجل من حسن إسناده: بقولو( ٖٕ/ ّ)

 إسناده كحسن لغيره، صحيح(: ُٕٔ/ ّ) كثير ابن تفسير صحيح في العدكم كقاؿ الشيخين،
 (.ّٓٓ/ ٔ) طبعتو في مشهور الشيخ

 فما كثير ربيوف معو قاتل نبي من ككأين: )تعالى قاؿ فصبركا كأتباعهم األنبياء القاه األذل من فكم
: عمراف آؿ( ]الصابرين يحب كاهلل استكانوا كما ضعفوا كما اهلل سبيل في أصابهم لما كىنوا
 نصرنا أتاىم حتى كأكذكا كذبوا ما على فصبركا قبلك من رسل كذبت كلقد) أيضا كقاؿ[ ُْٔ

 اهلل صلى لنبيو موجها كقاؿ[. ّْ: األنعاـ( ]المرسلين نبإ من جاءؾ كلقد اهلل لكلمات مبدؿ كال
: النحل( ]يمكركف مما ضيق في تك كال عليهم تحزف كال باهلل إال صبرؾ كما كاصبر) كسلم عليو

 نفسو ىيأ قد المؤمن ألف المنافق، بخبلؼ كثباتا، يقينا المؤمن ازداد الببلء ازداد ككلما[ ُِٕ
 األحزاب اجتمع لما كلذا الصبر مع العاقبة بحسن موقن إنو ثم الطريق في خطوة أكؿ منذ لبلبتبلء

 ذلك كاف لما العهد بنقض الداخل من اليهود خيانة كظهرت المنافقين، نفاؽ كنجم المدينة، حوؿ
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 المقالة ىذه قالوا[ ِِ: األحزاب( ]كرسولو اهلل كصدؽ كرسولو اهلل كعدنا ما ىذا: )المؤمنين قاؿ
 في كالبرد العيش شدة أك العدك كثرة جهة من سواء صالحهم، غير في األمور ظواىر كوف مع

 قد كتعالى تبارؾ اهلل أف بذلك يعنوف كانوا كإنما. الواقعة تلك فيو كقعت الذم الوقت ذلك
 أكتوا الذين من كلتسمعن كأنفسكم أموالكم في لتبلوف: )بقولو بوقوعو كأخبرىم باالبتبلء كعدىم
 آؿ( ]األمور عـز من ذلك فإف كتتقوا تصبركا كإف كثيرا أذل أشركوا الذين كمن قبلكم من الكتاب
 قبلكم من خلوا الذين مثل يأتكم كلما الجنة تدخلوا أف حسبتم أـ: )أيضا كبقولو[ ُٖٔ: عمراف
 اهلل نصر إف أال اهلل نصر متى معو آمنوا كالذين الرسوؿ يقوؿ حتى كزلزلوا كالضراء البأساء مستهم
 منكم جاىدكا الذين اهلل يعلم كلما الجنة تدخلوا أف حسبتم أـ) كبقولو[ ُِْ: البقرة( ]قريب
 فكانت المعنى ىذا على الدالة اآليات من ذلك كغير[. ُِْ: عمراف آؿ( ]الصابرين كيعلم

: حالهم كصف في بقولو اآلية تلك عقب كلذا نفوسهم كثبات المؤمنين إيماف رسوخ النتيجة
 [.ِِ: األحزاب( ]كتسليما إيمانا إال زادىم)

( غركرا إال كرسولو اهلل كعدنا ما: )ذلك رأكا لما قالوا الذين المنافقين حاؿ بخبلؼ كىذا
 النبي منهم فريق كيستأذف فارجعوا لكم مقاـ ال يثرب أىل يا) بعضهم كقاؿ[ ُِ: األحزاب]

 سئلوا ثم أقطارىا من عليهم دخلت كلو فرارا إال يريدكف إف بعورة ىي كما عورة بيوتنا إف يقولوف
 [.ُْ - ُّ: األحزاب( ]يسيرا إال بها تلبثوا كما آلتوىا الفتنة
 للقيركاني الجامع في كما مالك قاؿ الزماف مر على تتغير كال تتبدؿ ال جارية سنة كىذه

 ىػ.ا المنكر عن كنهيهم بالمعركؼ أمرىم في لو كأصحاب المنكدر بن محمد ضرب(: ُٓٓص)
 فساؽ على( ُّّٓ/ ّ) الفضبلء نزىة في كما المقدسي الجماعيلي الدين عماد اإلماـ كأنكر
 ىػ.ا عليو غشي حتى فضربوه معهم، ما ككسر

 في كما لبنيو اهلل رحمو حبيب بن عمير كصية من فكاف غيرىم بو يوصوف العلم أىل كاف كقد
 فليوطن المنكر عن كينهاىم بالمعركؼ الناس يأمر أف أحدكم أراد إذا(: ِّ: ص) ألحمد الزىد
 ىػ.ا األذل مس يجد ال اهلل من بالثواب يثق من فإنو اهلل، من بالثواب كليوقن األذل، على نفسو
 القياـ الرجل يلـز ال أف ترجو زماننا مثل( ِٖٕ ص) داكد أبي مسائل في كما أحمد اإلماـ كسئل
: قاؿ. يحسنوف؟ ال تراىم فالصبلة -السائل- قلت. منو يناؿ أف خاؼ إذا: قاؿ كالنهي؟ باألمر

 ينتصر أف يريد ال كينهى يأمر أف يريد من يتحمل؛: قاؿ. يشتم -السائل- قلت. تأمرىم ىذا مثل
 ىػ.ا ذلك بعد



 - 021 - 

                                                                                                                                                  

 عن كالنهي بالمعركؼ األمر أىل مع كيكوف(: ُُٗ/ ٔ) فتاكاه في إبراىيم بن محمد الشيخ قاؿ
 بعد، فيما الببلء زاد ذلك يعلم لم كإذا شيء، سيصيبو أنو كيعلم الحق، على كثبات بصيرة المنكر

 كصار نسى قد األكؿ فيكوف بو، يتساىل يوجد شيء أكؿ أف بسبب إال تفشت ما المنكرات فإف
 ىػ.ا..  كىكذا األخرل األمور كتأتي إزالتو كصعب كعادة

 ىيجاف عند النفس ضبط: )الحلم كحد متبلزماف كصفاف كالصبر الحلم: الحلم: السادس المطلب
 (.ُِٓ: ص) كالدين الدنيا أدب في كما( الغضب

: التوبة( ]حليم ألكاه إبراىيم إف: )فقاؿ الوصف بهذا السبلـ عليو إبراىيم خليلو على اهلل أثنى كقد
: القيس عبد ألشج فقاؿ بذلك أصحابو بعض على كسلم عليو اهلل صلى النبي أثنى كما[ ُُْ

 عباس ابن حديث من( ُٕ) مسلم ركاه( كاألناة الحلم كجل عز اهلل يحبهما لخصلتين فيك إف)
 .عنهما اهلل رضي

 يثيره ما الناس من سيواجو ألنو الكريمة، الخصلة بهذه التحلي إلى يكوف ما أحوج ىو كالمحتسب
 أمره الناس يقبل ال أف كالغالب!! حقو في أعظم سيكوف الببلء فإف يحلم ال غضوبا كاف فإف كثيرا

 أيضا المنكر صاحب يحرؾ أنو كما! لها كينتصر لنفسو لينتقم الشيطاف يحركو قد بل كنهيو؛
 .كلو ذلك عن نفسو ينزه أف للمحتسب فينبغي! لذلك

: قاؿ أنو(. ُِٕٗ) كمسلم ،(ّْٕٕ) البخارم عند عنو اهلل رضي مسعود ابن عن ثبت كقد
 كىو فأدموه قومو ضربو األنبياء من نبيا يحكي كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى أنظر كأني)

 كيف المحتسب أيها فأنت( يعلموف ال فإنهم لقومي اغفر رب: كيقوؿ كجهو عن الدـ يمسح
 امتناعو يفيد بما فأجابك شيء عن نهيتو أك بشيء أحدا أمرت إذا كمقالك كتصرفك جوابك يكوف

 إف! ضربك؟ لو كيف بل! شتمك؟ لو كيف! ذلك على يزد كلم! منو؟ طلبتو لما إجابتك عن
 أك مشاتمة عليو المحتسب كبين بينهم يقع فقد كلها األحواؿ ىذه يحتملوف ال الناس من الكثير

 !!.للنفس انتصارا أحيانا ذلك كيكوف نحوىا،
 كإف كالتذكير النصح فيكرر يحلم أف المواقف ىذه مثل في المحتسب على يجب أنو كالحاصل

 شيء يكوف ال لكن فعلو، فعليو أنفع كتصرفو قدرتو تحت يدخل مما ذلك غير أك شكايتو أف رأل
 .لنفسو انتصارا ذلك من
 يستحق ال كىو- عليو المحتسب كقتل أعظم بمنكر المنكر إنكار على الغضب يحملو كقد ىذا

 .الغضب بسبب لو يقع قد مما ذلك غير أك الهجر تقتضي ال كالمصلحة مهاجرتو أك -ذلك
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: يقوؿ الطبراني اهلل عبيد بن محمد سمعت الرحمن، عبد عمي سمعت: قاؿ مندة بن يحيى عن
 ىذا على يدخل ممن جماعة فينا الشيخ، أيها: فقلت اهلل رحمو كالدؾ مجلس في يوما قمت

: قاؿ ثم كفبلنا فبلنا المجلس من فأخرجنا. أخرجوىم: فقاؿ - األشعرم نعيم أبا أعني -المشؤـك
 منا ىو فليس فعل فإف عنا، يركم أك منا، يسمع أك مجلسنا، يدخل أف حرج عليهم الداخل على
 .حل في

، الهجراف في فيقع كالحدة، الغضب إلى بصاحبو بالمعركؼ األمر آؿ ربما: قلت  كربما المحـر
 . الدـ في كالسعي التكفير إلى أفضى

 أيضا مغاير كىو مضى، الذم للرفق مغاير المطلب ىذا أف اعلم: باألرفق البدء: السابع المطلب
 بو يراد ال فإنو ككذلك االحتساب عملية في المهم على كتقديمو باألىم البدء من عنو تحدثنا لما
 .كمراتبو اإلنكار درجات في اهلل شاء إف عنو سنتحدث ما

 أحدىما طريقاف بالمعركؼ األمر أك المنكر إلزالة المحتسب أماـ كاف إذا أنو بذلك نعني كإنما
 اآلخر الطريق يسلك أف فعليو ذلك من أقل شيء إلى يحتاج كاآلخر كعناء كببلء جهود إلى يحتاج

 األمر ىذا توضيح كيمكن للشرع؛ مخالفة على مشتمبل يكن كلم بو المطلوب يتحقق كاف إف
 فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتاف كإف: )تعالى اهلل قاؿ: فنقوؿ تبينو التي األمثلة بعض بذكر

 فاءت فإف اهلل أمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا األخرل على إحداىما بغت فإف بينهما
 كجل عز اهلل فجعل[ ٗ: الحجرات( ]المقسطين يحب اهلل إف كأقسطوا بالعدؿ بينهما فأصلحوا
 يكوف كبهذا المطلوب؛ اإلصبلح يثمر لم إف القوة استعماؿ شرع ثم ذلك، في مقدما اإلصبلح

 .المنكر إزالة في األغلظ إلى األرفق من ترقى قد
: النساء( ]كاضربوىن المضاجع في كاىجركىن فعظوىن: )تعالى قولو في جاء ما سبق ما كمثل
 على الدالة النظرة يكفيو من فمنهم ىذا في تختلف الناس كأحواؿ مراحل، على باألمر فأتي[ ّْ

 إلى يحتاج من كمنهم الموعظة تكفيو من كمنهم بالوجو اإلشاحة يكفيو من كمنهم عليو اإلنكار
 اإلشاحة يكفيو كاف فمن الضرب أك بالحبس إال المنكر عن يمتنع ال من كمنهم كالتعنيف الزجر

 .كىكذا لضربو كال لتعنيفو حاجة فبل
 فهي اللين طريق أما قسوة؛ كطريق لين، طريق: بطريقين تكوف اهلل إلى الدعوة أف تعلم أف عليك ثم

 فإف كألطفو، أسلوب أحسن في األدلة كإيضاح الحسنة، كالموعظة بالحكمة اهلل إلى الدعوة
 حتى بالسيف القسوة طريق تعين تنجح لم كإف المطلوب، كىو كنعمت، فبها الطريقة ىذه نجحت
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 (اإلنكار في االنتصار كترؾ األعماؿ من الرجل بو يؤمر ما باب)
 اهلل عبد أبا سألت: قاؿ مهنا، حدثني: قاؿ السمسار، علي بن محمد أخبرني -ْٔ
 بالرفق يأمر): قاؿ يؤمر؟ أف ينبغي كيف المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر، عن

 .ُ(لنفسو ينتصر يريد فيكوف يغضب ال يكره ما أسمعوه إف: قاؿ ثم كالخضوع،
                                                                                                                                                  

 لقد: )تعالى بقولو اإلشارة ىذا كإلى نواىيو، كتجتنب أكامره كتمتثل حدكده، كتقاـ كحده اهلل يعبد
 بأس فيو الحديد كأنزلنا بالقسط الناس ليقـو كالميزاف الكتاب معهم كأنزلنا بالبينات رسلنا أرسلنا
 الكتب تنفع لم فإف الحجة، إقامة بعد السيف إعماؿ إلى اإلشارة ففيو[. ِٓ: الحديد( ]شديد
 الوالة كىم ألىلو يكوف إنما كىذا بالقرآف، يزع ال ما بالسلطاف يزع تعالى كاهلل الكتائب، تعينت

 .تعالى اهلل شاء إف لك سنبين لما الناس آلحاد ذلك كليس معلـو ىو كما
 ربك سبيل إلى ادع: )تعالى قولو عند( ُّٓ/ ُ) السعادة دار مفتاح في القيم ابن اإلماـ قاؿ

 كتعالى سبحانو اهلل جعل[: ُِٓ: النحل( ]أحسن ىي بالتي كجادلهم الحسنة كالموعظة بالحكمة
 يأباه كال الحق يعاند ال الذم الذكي القابل فالمستجيب الخلق، مراتب بحسب الدعوة مراتب
 األمر كىي الحسنة بالموعظة يدعى كتأخر غفلة نوع عنده الذم كالقابل الحكمة، بطريق يدعى

 ىػ.ا أحسن ىي بالتي يجادؿ الجاحد كالمعاند كالترىيب، بالترغيب المقركف كالنهي
 .شك كال عليهم المحتسب أحواؿ معرفة المحتسبين من يتطلب كىذا
 فتاكه في إبراىيم بن محمد الشيخ قاؿ إطبلقو، على ليس بو كالبدء باألرفق الدفع أف كاعلم ىذا

 فإنو المرأة، على الفراش على ككجده الفاحشة، بفعل الحريم على الصائل صار إذا( ُٔٔ/ ُِ)
 المفهـو يقتلو؟ أك يهرب حتى عليو يتكلم ىل الحاؿ ىذه على فوجده يهرب ربما عليو تكلم لو
 ال غيرة فيو من أف مع الحالة، تلك في يضربو بل ليهرب، بو يصيح كال قتلو، لو أف السنة من

 عليو اهلل صلى النبي سركر كفيو امرأتو مع رجبل كجد فيمن سعد كقصة قتلو عن يصبر أف يمكن
 .كسلم عليو اهلل صلى النبي من أغير اهلل كأف سعد من أغير أنو كبين كغيرتو بسعد كسلم
 فقتلو فضربو امرأتو فخذم بين رجبل كجد لما للرجل كقعت التي القصة في ما كتقرر علم قد كلكن
 ىذا حديث من فيظهر لو؛ عذرا فكاف فوجدكا ففتشوا فخذيها بين بالسيف ضربت إنما: )فقاؿ

 كتاب من بتصرؼ ىػ.ا( بمضموف فليس الحالة ىذه على البينة قامت متى أنها سعد كحديث
 .السبت عثماف بن لخالد" كآدابو كضوابطو أصولو المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر"

 لم يوثقو معتبر. محمد بن على السمسارشيخ المصنف:  ُ
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 أال نرجو ىذا زماننا مثل): اهلل عبد ألبي قلت: قاؿ األشعث، بن سليماف أنا -ْٕ
 يراىم ال الصبلة في: تقال منو، يناؿ أف خاؼ إف كالنهي باألمر القياـ رجبل يلـز

 أف يريد ال كينهي يأمر أف يريد من يحتمل: قاؿ يشتم؟: قلت يعلمهم،: قاؿ يحسنوف؟
 . ُ(ذلك بعد ينتصر

 إذا: اهلل عبد ألبي قاؿ أنو، حدثهم طالب، أبا أف الناقد، يحيى بن زكريا أخبرني -ْٖ
: لو قلت بالمعركؼ، مر ال،: قاؿ شيئا؟ لو أقوؿ ال ؟أدعو ينتو فلم بالمعركؼ أمرتو
 تنتصر كصرت بالمعركؼ، األمر ذىب عليو رددت إف دعو،»: قاؿ أسمعني؟ فإف

 .ِ(فدعو كإال منك، قبل فإف بالمعركؼ أمرت فإذا اإلثم، إلى فتخرج لنفسك
: قاؿ المنذر، بن أرطاة عن بقية، حدثنا الحمصي، عتبة الفرج بن أحمد أنا -ْٗ

 .ّ(ملجم فهو كالسنة القرآف ذلك من يمنعو لنفسو، ينتصر ال المؤمن)

                                                           

 (.   ِٖٕإسناده صحيح، كانظر مسائل اإلماـ أحمد ألبي داكد )ص ُ
، قاؿ عنو الناقد يحيى أبو البغدادم، الملك عبد بنىو ا يحيى بن زكرياإسناده صحيح،  ِ

(، كتاريخ اإلسبلـ ْٕٕ/ٗ، كتاريخ بغداد )(َُْ رقم) الحاكم سؤاالتالدارقطني كما في 
 .فاضل ثقة (:ِٕٓ/ٔ)

 سليماف بنىو ا الفرج بن أحمد يسوم كلم يصرح التحديث، كالراكم عنو إسناده ضعيف، بقيو ّ
قاؿ عنو الذىبي في تاريخ اإلسبلـ  .المؤذف بالحجازم المعركؼ الحمصي عتبة أبو الكندم

 .الصدؽ عندنا محلو: حاتم أبي ابني  قىاؿى (: ُْٗ/ٔ)
 .يضعفو جوصا ابني  ككاف. ًفيوً  كيتكلم يضعفو عوؼ ٍبن محمد كاف: عدم ابني  كقاؿ
 .بو يحتج مٌمن كليس الٌناس، احتملو قد ضعفو مع ىو: عدم ابن كقىاؿى 
 إنٌو: يقولوف كأصحابنا كعمي، عوؼ، بن محمد كاف: فقاؿ الحمصي، سبلمة ٍبن الغافر عىٍبد كأما

 .شيئنا منو نسمع فلم. كذاب
 يشرب كىو الرستن، سوؽ ًفي عبيدة أبي بئر عند رىأىيٍتو كذاب ىىذىا: عوؼ ٍبن محمد كقىاؿى : قىاؿى 
 عشرة تسعو  سنة تجارة ًفيوً  لي كىانىتٍ  بيت ًفي كوة من عليو مشرؼه  كأنا يتقيأ، كىو مرداف مع

 .كمائتين
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 (السلطاف إلى اإلنكار في أحد يعرض أف يكره ما باب)

 اهلل عبد أبا أف حدثهم حامد، أبا نصر بن أحمد أف الخليل، بن إبراىيم أخبرني-َٓ
 السلطاف؟ إلى يرفعو ينتهي، فبل كينهى كالدعارة، الفسق منو يرل الرجل، عن سئل
 السلطاف، إلى فرفع جار لنا كاف: كقاؿ، فارفعو الحد عليو يقيم أنو علمت إف): قاؿ
 .ُ(فمات درة، مئتي فضربوه فرفعوه، جيرانو منو تأذل قد كاف
 يعمل من على يستعاف): اهلل عبد ألبي قلت: قاؿ المركذم، بكر أبو أخبرني -ُٓ

 حبس لنا جار: قاؿ ثم. كيستتيبونو الشيء منو يأخذكف ال،: قاؿ بالسلطاف؟ بالمنكر
 لو فذكرت خبلد؟ بن بكر أبو حكى كيف: قاؿ ثم. السجن في فمات الرجل، ذلك
 .ِ(عيينة ابن قصة
 ابن عند كنا: يقوؿ خبلد، بن بكر أبا سمعت: قاؿ المركذم، بكر أبو أخبرنا -ِٓ

 ما السجن، في رجبل حبس تجالسوه، ال): لنا فقاؿ عليو، فوقف الفضل، فجاء عيينة
 .ّ(فأخرجو قم، عليو، السجن يقع أف يؤمنك

 الجار لنا يكوف): اهلل عبد ألبي قاؿ أنو الكحاؿ، يحيى بن محمد أخبرني -ّٓ
: قلت ال،: قاؿ السلطاف؟ إلى بو أذىب: قلت انهو،: قاؿ كالطبل؟ بالطنبور يضرب

 .ُ(تنهاه أف يكفيك إنما نعم،: قاؿ لو؟ نهيي يجزئني ينتو، فلم
                                                                                                                                                  

 رجبلن  أخذكا إذا كبار، مسامير أربع ًفيوً  ترس لو كاف. الغداؼ يسمونو الهرماس أبي أياـ ككاف
 غير قيًتلى  قد. يقتلو حىتَّى ضربات أربع بها يضربو فىًإنَّمىا. فيجيء الغداؼ؟ أين: صاحوا قتلو يريدكف

  .كذبو ًفي فصبلن  ساؽ ثيمَّ . ذاؾ بترسو كاحدو 
 

 ىو حامد أبو نصر ٍبن أىٍحمىدلم أجد لو ترجمة، كأحمد  الخليل بن إبراىيمشيخ المصنف:  ُ
 لم يوثقو معتبر. الخفاؼ

 إسناده صحيح.   ِ

 إسناده صحيح.   ّ
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 عن اهلل عبد أبا سأؿ أنو حدثهم، بختاف بن يعقوب أف محمد، بن جعفر أخبرني -ْٓ
 السلطاف؟: قلت عليهم، كأجمع كانههم، إليهم، تقدـ): فقاؿ بالغناء؟ يؤذكنو القـو
 .ِ( المسجد تضيع ال: قاؿ الصبلة؟ فأدع: قلت ال،: قاؿ
 إذا): اهلل، عبد أبو سئل: حدثهم طالب، أبا أف الناقد، يحيى بن زكريا كأخبرني -ٓٓ

 بلسانك عليو أنكرت كقد أمرتو، قد دعو،: قاؿ أصنع؟ ما ينتو فلم بالمعركؼ أمرت
 عبد أصحاب كاف عليو، يتعدل للسلطاف ترفعو كال غيره، إلى تخرج ال كجوارحك،

 .ّ(فيكم اهلل بارؾ مهبل فيكم، اهلل بارؾ مهبل: قالوا قـو تبلحى إذا اهلل
: قاؿ حدثهم الحارث، أبا أف جعفر، بن كمحمد ىاركف، أبي بن محمد كأخبرني -ٔٓ

 منكرا رأل إذا لو فترل منو، يقبل فبل بالمعركؼ يأمر الرجل): قلت اهلل عبد أبا سألت
 بما فليغير المنكر رأل إذا: " قاؿ يتكلم؟ كال يسكت أف منو يقبل ال أنو يعلم كىو

 يستعين أنو ترل منو، يقبل فلم ذلك في إليو كتقدـ كنهاه أمره فإف: لو قلت أمكنو،
 .ْ(ذلك أرل فما السلطاف أما: قاؿ بالسلطاف؟ عليو
 جيراف لو إخوانك بعض إف) اهلل، عبد أبا يا: قلت أخرل مرة كسألتو: قاؿ -ٕٓ

، كارتكاب العيداف، كضرب األنبذة، بشرب يؤذكنو  كىو النساء، أمر لو كبينت المحاـر
 فعل قد: لو قلت كينهاىم، يعظهم: " اهلل عبد أبو فقاؿ السلطاف؟ إلى يرفعهم أف يريد

                                                                                                                                                  

قاؿ عنو الخبلؿ كما في طبقات  الكحاؿ يحيى بن محمدإسناده صحيح، شيخ المصنف  ُ
 كبار من ككاف مشبعة حىسَّاف كثيرة مسائل اللَّو عبد أبي عىنٍ  عنده كانت  (:ِّٖ/ُالحنابلة )
 .كيكرمو يقدمو ككاف اللَّوً  عىٍبد أبي أصحاب

 إسناده صحيح.   ِ

 إسناده صحيح.    ّ
 (.ُٕتقدـ في الخبر رقم ) جعفر بن كمحمد (،ْتقدـ في الخبر رقم ) ىاركف أبي بن محمد ْ
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 أما يده، من األمر خرج السلطاف إلى رفعهم إذا فبل، السلطاف أما: فقاؿ ينتهوا؟ فلم
 .ُ( عامر؟ بن عتبة قصة علمت

 الطيب، بن اهلل عبد حدثني: قاؿ الكندم، سعيد بن بشر بن أحمد أخبرني -ٖٓ
 فقاؿ حنبل، بن أحمد فأتيت كالعيداف، الطنابير يضرب يؤذيني، جار لي كاف): قاؿ
: عليك ىذا: فقاؿ فعاد،فقاؿ لي أنهو فقلت قد نهيتو  نهيتو، قد: فقلت انهو،: لي

 .ِ(تنهاه أف عليك إنما ال: قاؿ السلطاف؟: فقلت
 أف يريد ابنك صالحا إف): اهلل عبد ألبي قلت: قاؿ المركذم، بكر أبو أخبرني-ٗٓ

 كقد شتمك أنو شمخصة، بقصة فيخبركه السلطاف، إلى يوسف كأبو ىو يدخل
: اهلل عبد أبو فقاؿ - المقرئ حماد بن بكر أبو عليو شهد قد ككاف - عليو أشهدكا

 .ّ(السلطاف إلى يذىبوا أف كأنكر لو، تعرضوا ال لهم قل»
 لي كقاؿ يخرج، أف فأمر السجن، في رجبل حبس لو قرابة أف) اهلل عبد أبا كبلغ -َٔ
 ابني: قالت. لها رققت: قاؿ أك قلبي، لها رؽ قد المرأة ىذه رأيت: " اهلل عبد أبو

 سأؿ قد: قلت أمره؟ في تكلمتم لو: فقاؿ. كأصحابو شمخصة حبسو بسببك، حبس
 يحبس أال شرط، على يكلمو من تكلم تذىب فبل: قاؿ فبلف، إلى أذىب أف أصحابنا

 .ْ(أحدا منهم
 عن سعد، بن ليث عن النضر، أبو حدثنا: قاؿ الدكرم، محمد بن العباس أنا -ُٔ

 عقبة كاتب دخين الهيثم أبي عن علقمة، بن كعب عن الخوالني، نشيط بن إبراىيم
                                                           

ىو بنفس إسناد الخبر السابق، كقصة عقبة بن عامر رضي اهلل عنو أخرجها المصنف برقم  ُ
(ُٔ  .) 

 شيخ المصنف لم يوثقو معتبر. ِ
 شمخصة كاف (:ّٔٔ/ِفي الكامل ) عدم بن قاؿإسناده صحيح. كشمخصة ىذا قاؿ عنو  ّ

 في أشتهر فقاؿ ذلك في لو فقيل ليلعنوه دراىم الخراسانيين الى يدفع فكاف بمكة مقيما ىذا
 .الكرابيسي صاحب شمخصة ككاف الدنيا

 ىو بنفس سند الخبر السابق. ْ
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 الشرط، لهم داع، كأنا الخمر، يشربوف جيرانا لنا إف: عامر بن لعقبة قاؿ أنو عامر، بن
 فجاء ينتهوا، فلم ففعل،: قاؿ كتهددىم، عظهم كلكن تفعل، ال: قاؿ فيأخذكنهم،

 ال كيحك،: " عقبة فقاؿ الشرط، لهم داع كإني ينتهوا، فلم نهيتهم إني: فقاؿ دخين،
 فكأنما مؤمنا ستر من: يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت فإني تفعل،

 .ُ(قبرىا من موؤدة استحيا
 سمعت: قاؿ شريك، بن اهلل عبد أبا سمعت: قاؿ المركذم، بكر أبو كأخبرني -ِٔ

 عند الثورم كسفياف اآلخرة، عشاء المقاـ عند صليت): يقوؿ يونس، بن أحمد
 يحبس أف تستحل شيء بأم سفياف، يا: فقالت عليو، فوقفت امرأة، فجاءت المقاـ،

 فرأيت: يونس بن أحمد قاؿ الحديث، أصحاب من -أرل– ككاف بسببك؟ ابني
: قاؿ بسببي؟ رجبل تحبس لم: فقاؿ يديو، بين الوالي فإذا المقاـ، إلى قاـ قد سفياف
 مغلق، السجن كباب الليل، ىذا: - المركزم شك - الوالي قاؿ أك: األمير لو فقاؿ
 بالمفاتيح، كجيء فأرسل: قاؿ تخرجو، حتى الموضع ىذا من أبرح ال: " سفياف قاؿ

 .ِ(إليها دفع حتى بابنها، كجيء السجن، باب كفتح

                                                           

 رقم ، ِٔٔ/ُ) المفرد األدب في كالبخارم ،(ُّّْٕ رقم ُّٓ/ ْ) أحمد أخرجو ُ
 ،(ُِٖٕ رقم ،َّٕ/ ْ) الكبرم في كالنسائي ،(ُْٖٗ رقم ،ِّٕ/ ْ) داكد كأبو ،(ٖٕٓ

 ،(محمودية - ِ/ َِٓ ؽ) حديثو من جزء في شاىين كابن ،(ََُٓ) المسند في كالطيالسي
 ،(ّٖٖ رقم ،ُّٗ/ ُٕ) الكبير في كالطبراني ،(ُ/ ِْ ؽ) الشهاب مسند في كالقضاعي

 النجار كابن ،(ُّٕٖٕ رقم ُّّ/ ٖ) الكبرل في كالبيهقي ،(ُِٖٔ رقم ِْٔ/ ْ) كالحاكم
 في المنذرم كأعلو الذىبي، كأقره الحاكم صححو كالحديث( ُُِ/ ُٗ) بغداد تاريخ ذيل في

 كضعفو كثيرا، اختبلؼ نشيط بن إبراىيم على فيو اختلف كلكن: بقولو( ُٕٔ/ ّ) الترغيب
 ضعيف إسناده: المسند تحقيق في األرنؤكط كقاؿ ،(ُِٓٔ) الضعيفة في األلباني العبلمة

 .إسناده في الضطراب

، قاؿ عنو الكوفي النخعي شريك بن بشر بن محمد ، كىو شريك بن اهلل عبد وأبفي إسناده  ِ
 .بعمدة ىو ما عقدة، البن شيخ (:ُْٗ/ّالذىبي في الميزاف )
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 فقو الباب: 
 إذا تقوؿ ما اهلل عبد ألبي قلت: األنبارم مثنى قاؿ(: ِِْ/ُ) األلباب غذاءفي  السفارينيقاؿ 

 يتعدل أف خاؼ إف قاؿ السلطاف؟ عند لو أشهد أف فأرادني شتمو أك بحضرتي رجبل رجل ضرب
  .شهد يخف لم كإف يشهد، لم عليو

 للحد إقامتو مع يعني يرفعو األمر في أحمد اإلماـ كبلـ لعل: الكبرل اآلداب في قاؿ(: فائدة)
 يستحب بحد شهادة عنده من: األصحاب قاؿ فقد كإال االستحباب، على بو المأمور الوجو على

 مستحب، أك كاجب المنكر إنكار ألجل كرفعو مباح، الحد إلقامة رفعو لعل: قاؿ ثم. يقيمها ال أف
 .أعلم كتعالى سبحانو كاهلل

 :- اهلل رحمو - الناظم قاؿ الحيف أمن اشتراط من ذكرنا ما كألجل
 التأكد حتم اإلنكار ذا كاف إذا...  حيفو األمر ذلك في يخف لم إذا

 ذلك في) األمر كلي إلى ذلك علم الرافع( يخف لم) حيث األمر نافذ إلى يرفعو إنما أم( إذا)
 جوره خاؼ فإف األمر، كلي إلى راجع كالضمير. كظلمو جوره أم( حيفو) إليو رفعو الذم( األمر

 رضي - أحمد اإلماـ سيدنا نص كقد. يرفعو لم ماال منو أخذ أك يستحق مما أزيد عاقبو بأف كظلمو
. كغيره عقيل ابن ذكره فيو، تعدل إف السلطاف إلى يرفعو ال أنو على الجماعة ركاية في - عنو اهلل
 اهلل عبد أبي إلى فبعثنا. ربو فشتم سكراف بنا مر: قاؿ أشرس، بن محمد أخبرني: الخبلؿ قاؿ

 السلطاف؟ إلى نرفعو أف أترل ربو، يشتم سمعناه ىذا، في السبيل أيش فقلنا مختفيا ككاف رسوال
 منكم يكوف حتى أخيفوه كلكن ينبغي، الذم عليو يقيم ال أف أخاؼ السلطاف أخذه إف: إلينا فبعث
 .فهرب فأخفناه بالهارب، شبيها

 الذم( اإلنكار) ىذا أم( ذا كاف إذا) بقولو ذكره ثاف شرط من األمر كلي إلى رفعو لوجوب بد كال
 ما بخبلؼ كاجب ترؾ أك محضا حراما كاف بأف( التأكد) مجزـك اإلنكار كاجب أم( حتم) أنكره

 بين فرؽ ال إطبلقهم كظاىر األمر، كلي إلى يرفع ال فإنو مكركىا الفعل أك مندكبا المتركؾ كاف إذا
 ا.ىػ أعلم تعالى كاهلل األمر كلي إلى رفعو تمكنو كلم إزالتو عليو كجبت فمتى كالكفاية، العين فرض

 صبلة يحضر ال الذم للشخص اإلماـ شكول ىل (:ّْْ/ُِاللجنة الدائمة )كسئل علماء 
 فقط؟ نصحو يكفي أـ كاجبة الجماعة
 أىل عنو يبلغ أف يجب فإنو النصيحة فيو تؤثر كلم الجماعة، صبلة عن يتخلف من فأجابوا:
 المتخلفين بيوت يحرؽ أف ىم كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف يترؾ؛ كال يده، على لؤلخذ الحسبة
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 صغيرا منكرا كيرل  عنو، ينهي أف يقدر فبل الغليظ المنكر يرل الرجل باب)
 (فيهما العمل كيف عنو، ينهي أف يقدر

 جار لو رجل، سئل عن) اهلل عبد اأبسمعت : قاؿ األشعث، بن سليماف أخبرنا-ّٔ
 على يقول أيضا، بالمنكر يعمل كضعيف عليو، ينكر أف على يقول ال بالمنكر، يعمل
 .ُ(عليو ينكر أف يقول الذم ىذا على ينكر نعم،»: قاؿ عليو؟ أينكر الضعيف ىذا

                                                                                                                                                  

 التآمر من المسلمين على اهلل أكجب كلما. ألمثالهم كردعا لهم عقوبة بالنار؛ عليهم الصبلة عن
 بعض أكلياء بعضهم كالمؤمنات كالمؤمنوف: } سبحانو قولو في المنكر عن كالتناىي بالمعركؼ

 .التوبة سورة من اآلية{  المنكر عن كينهوف بالمعركؼ يأمركف
 المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر يبقى ىل (:ّْٔ/ُِالدائمة أيضا )كسئل علماء اللجنة 

 الحكم؟ لو نبين أف يكفي أـ عنو، المنكر صاحب ينتو لم ما كاجبا
 إلى معو فينتقل بو، االكتفاء يجدم ال أنو يظن حتى المنكر لمرتكب النصح يستمر فأجابوا:

 .كالعصاة المنحرفين تأديب في مقامو يقـو من أك األمر، كلي إلى بالرفع كذلك عليو، عقوبتو
، الصبلة عن امتنع رجل كاف إذا (:ّْٗ/ُِكسئل علماء اللجنة الدائمة أيضا )  كنصح كالصـو

، الصبلة كرفض  بالمعركؼ األمر كهيئة الحكومة، يبلغ أنو ذلك يعلم من على يجب فهل كالصـو
 بذلك؟ سيلزمونو أنهم طمع إذا المنكر عن كالنهي

 بالمعركؼ األمر باب من كىذا قبلها، من لمعالجتو بذلك االختصاص جهات يبلغ نعم فأجابوا:
 .كالتقول البر على كالتعاكف المنكر، عن كالنهي

 إسناده صحيح. ُ
 فقو الباب: 

ىل يجوز دعوة قـو بتدرج (: ِّٓ/ٗسئل العبلمة األلباني كما في جامع تراث العبلمة األلباني )
 عاداتهم ثم دعوتهم إلى السنة الصحيحة بعد ذلك؟معهم بالعمل ببعض 

ال يكوف صحيحا خير الهدل ىدم محمد صلى اهلل عليو كسلم رسوؿ اهلل لم يدع قومو  : الشيخ
إلى اإلسبلـ بطريق إرضائهم لبعض العادات التي ىم اعتادكىا كإنما دعاىم إلى التوحيد مباشرة 

التوافو من األمور، بل كبالمستحبات من األمور بل كمن الخطأ الفاحش جدا جدا أف يبدأ الداعية ب
كبالفرائض من األمور كىو يعلم أف ىؤالء المدعوين ىم أبعد ما يكوف عن فهمهم لقولو تعالى 
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 (كالبعيد القريب في كنهيو أمره في كيعدؿ يفعل أف للرجل ينبغي ما باب)
 فيرل قرابة للرجل كاف فإف: اهلل عبد ألبي قلت: قاؿ المركذم، بكر أبو أخبرنا-ْٔ

 بيتو، أىل من بو يغتم ما إلى فيخرج لهم، يقوؿ أك يغيره، أف فيكره المنكر، عندىم
 إف: قاؿ قرابتو؟ في للذم يغير أف فيكره غيره في المنكر يرل أك بدا، يرل ال كىو

  .ُ(تباؿ لم نيتك صحت

                                                                                                                                                  

فنحن نعتقد أك ندعي أف النبي صلى اهلل عليو كسلم ىو أسوتنا كىو  (فاعلم أنو ال إلو إال اهلل)
عليو الصبلة كالسبلـ دعوة كأسلوبا في الدعوة كال ينبغي قدكتنا في كل شيء فينبغي أف نقتدم بو 

أف نأتي نحن بأسلوب من عندنا لنرضي بو الناس الذين حولنا مثبل الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم لم 
يدع في أكؿ دعوتو لم يدع لصالح الفقراء كالمساكين األغنياء بأف يعطوا من أموالهم للفقراء مع 

هم كمبذرين فيها ككاف ىناؾ فقراء كمساكين فلم يهتم الرسوؿ عليو أنهم كانوا مستبدين بأموال
السبلـ بجلب قلوب الناس كالفقراء كالمساكين كىم عادة ىم األكثركف لكي يجلب قلوب ىؤالء 

إليهم كإنما دعاىم جميعا فقراء كأغنياء أف يعبدكا اهلل كيجتنبوا الطاغوت فهذا األسلوب الذم 
ليس من أسلوب األنبياء كالرسل نحن نعلم جميعا أف كل الرسل كانت أنت أشرت إليو كنحوه ىذا 

  (إنكم كما تعبدكف من دكف اهلل حصب جهنم أنتم لها كاردكف) أكؿ كلمة تصدر منهم ألقوامهم 

  .كىكذا (أف يعبدكا اهلل كيجتنبوا الطاغوت)
أسلوبا من عنده كىذا  الشباب المسلم اليـو يدع طريقة األنبياء كالرسل في الدعوة كيخترعفلذلك 

  . ال يليق بالداعية أبدا
 إسناده صحيح. ُ

 فقو الباب:
 : اآلداب المستحب توافرىا في المحتسب. مسألة

 نفوس في كبيرا حيزا يشغل الباطل إف: المنكر عن البديل إيجاد على العمل: األكؿ المطلب
 أف صاحبو على بمكاف الصعوبة من فإنو كاعتياده المنكر إلف ذلك صاحب إذا السيما أصحابو

 يتصور ال كيانو من جزءا يمثل أصبح قد أنو األحياف بعض في يشعر إنو بل منو كيتخلص يفارقو
 ىذا عرفت إذا، الناس من الكثير كاقع في كملموس مشاىد كىذا األحواؿ من بحاؿ عنو االستغناء

 .المنكرات تلك محل تحل بدائل إيجاد إلى الناس حاجة مدل جليا لك تبين
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 اهلل حـر فحينما. بو اىتم بل الجانب ىذا يهمل لم أنو رأيت الرباني التشريع سير تأملت إذا كأنت
 من أضربا لهم أباح كما. كريمين عظيمين بعيدين عنها المسلمين أبدؿ الجاىلية أعياد كجل عز

 .فيهما المباح اللهو
 (انظرنا كقولوا راعنا تقولوا ال آمنوا الذين أيها يا): كجل عز اهلل قوؿ القرآف في الباب ىذا كمن

 الصبلة عليو- لوط قوؿ عن مخبرا كتعالى تبارؾ اهلل قوؿ أيضا تحتو يدخل كمما[ َُْ: البقرة]
 قـو أنتم بل أزكاجكم من ربكم لكم خلق ما كتذركف العالمين من الذكراف أتأتوف: لقومو -كالسبلـ
 [.ُٔٔ - ُٓٔ: الشعراء] عادكف

 سعيد أبي حديث من (ُّٗٓ) كمسلم ،(َُِِ) البخارم الشيخاف أخرجو ما السنة كمن
 على رجبل استعمل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف -عنهما اهلل رضي- ىريرة كأبي الخدرم

 ال: قاؿ ىكذا؟ خيبر تمر أكل) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ جنيب، بتمر فجاءه خيبر،
 اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ بالثبلثة، كالصاعين بالصاعين، ىذا من الصاع لنأخذ إنا اهلل رسوؿ يا كاهلل
 (.جنيبا بالدراىم ابتع ثم بالدراىم، الجمع بع تفعل، ال كسلم عليو
 أخرجو ما ذلك كمن كفتاكاىم مقاالتهم بعض في فظهر الجانب ىذا أىمية العلم أىل أدرؾ كقد

 إنما إنساف إني عباس، ابن يا: فقاؿ عباس ابن سأؿ رجبل أف (ِِِٓ) صحيحو في البخارم
 من سمعت ما إال أحدثك ال: عباس ابن فقاؿ التصاكير ىذه أصنع كإني يدم، صنعة من معيشتي

 فيها ينفخ حتى معذبو اهلل فإف صورة صور من: )يقوؿ سمعتو كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 أف إال أبيت إف كيحك: فقاؿ. كجهو كاصفر شديدة ربوة الرجل فربا أبدا، فيها بنافخ كليس الركح،
 (.ركح فيو ليس شيء كل الشجر، بهذا فعليك تصنع،

 لما تمضي أف يمنعك ما أبت يا: )ألبيو -اهلل رحمهما- العزيز عبد بن عمر بن الملك عبد كقاؿ
 إنما إني! بني يا: قاؿ، ذلك في القدكر كبك بي غلت لو أبالي كنت ما فواهلل العدؿ؟ من تريده

 طمعا معو أخرج حتى ذلك فأؤخر العدؿ من األمر أحيي أف أريد إني الصعب، رياضة الناس أركض
 .كقد خرجتو في أصل الكتاب( لهذه كيسكنوا ىذه من فينفركا الدنيا، طمع من

 الدنيا من لهم بسطت حتى الحق من أردت ما على الناس طاكعني ما: )أيضا -اهلل رحمو- كقاؿ
 (.شيئا
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 فيها: كستمائة كثبلثين اثنتين سنة حوادث في(ُّْ/ ُّ) كالنهاية البدايةفي  كثير ابن كقاؿ
 كمنكرات كخمور خواطئ فيو بالعقبية كاف الذم الزنجارم خاف العادؿ بن األشرؼ الملك خرب

 .ىػ.ا التوبة جامع سمي مكانو جامع بعمارة كأمر فهدمو متعددة،
 في دكس صنم كىو) الخلصة ذم موضع أف المبرد عن (ُٕ/ ٖ) الفتح الفتح في الحافظ كنقل

 .ىػ.ا خثعم أرض من العببلت لها يقاؿ لبلدة جامعا مسجدا صار( الجاىلية
 كفيها: -اهلل رحمو- الحافظ: قاؿ كسبعمائة ثمانين سنة حوادث في (ُِٕ/ ُ) العمر إنباء كفي
 النمرس، أبو بقرب فبات الجيزة، إلى الزيلعي اهلل عبد: لو يقاؿ الصبلح أىل من شخص توجو

 ليلة حتى ليلة؛ كل ذلك فيها يعمل كنيسة بها إف: لو فقيل عنو، فسأؿ الناقوس، حس فسمع
 ىدمها في المحتسب الدين جماؿ عند فسعى المنبر على يخطب كالخطيب يومها كفي الجمعة،

 .ىػ.ا مسجدا كصيرىا ىدمها أف إلى تاما قياما ذلك في فقاـ
 ألواف فيها يجرم مصر في النيل على تقع دارا أف الجانب ىذا في الوقائع من ذكره يحسن كمما

 كبني كىدمها الخطيرم ايدمر الدين عز األمير فاشتراىا الفاسقين، بدار عرفت حتى المنكرات
 الغمر إنباءك  ،(ُِّ/ ِ) للمقريزم الخطط التوبة جامع كسماه ىػّٕٕ سنة في جامعا مكانها

  (.ْٓ/ ْ( )ىامش)
 في كاف إذا(: .. ُٕٔ - ُٔٔ/ ِ) المستقيم الصراط اقتضاءفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 إال شيئا تترؾ ال النفوس إذ اإلمكاف، بحسب المشركع الخير من عنو فعوض الخير من البدعة
 .. منو خير إلى أك مثلو إلى إال خيرا يترؾ أف ألحد ينبغي كال بشيء،

 األمر أك ذلك، من السنن فعل في مقصرين تجدىم كالعادات العبادات لبدع المنكرين من ككثير
 ينهى فبل بصاحبو، إال ألحدىما قواـ كال المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر ىو الدين بل..  بو

 ما عبادة عن كينهى كتعالى، سبحانو اهلل بعبادة يؤمر كما عنو يغنى بمعركؼ كيؤمر إال منكر عن
 مقصود الترؾ كإنما لتترؾ، ال لتعمل خلقت كالنفوس اهلل إال إلو ال أف شهادة األمر رأس إذ سواه،
 . الناقص أك السيء العمل يترؾ لم كإال صالح بعمل يشتغل لم فإف لغيره،

 .ذلك في المصلحة كانت إف الناس مع العبلئق تقليل: الثاني المطلب
 في يقع فبل البتة الخبلئق من طمعو يقطع كلكي انقطاعها من خوفو يكثر لئبل ذلك طلب كإنما

 كالتعرؼ كمخالطتهم الناس مع الدخوؿ فإف إطبلقو على ليس األمر ىذا كلكن كالمصانعة المداىنة
 بعض من ذلك يطلب كإنما عليهم كاالحتساب إصبلحهم في جدا قوم سبب أحوالهم على
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 إلى بهم تؤدم الناس مع كالعبلئق الركابط كانت إف -لذلك نصبوا كقد- باالحتساب القائمين
 .لهم مقاطعتهم من كخوفهم شاكلها كما مداىنة المعارؼ ىؤالء عن السكوت

 على فرأل لغذائو، شيئا قصاب من يـو كل لو يأخذ ككاف سنور، لو كاف أنو الشيوخ بعض عن نقل
 ال: القصاب فقاؿ القصاب على كاحتسب جاء ثم السنور كأخرج الدار فدخل منكرا، القصاب
 كقطع السنور إخراج بعد إال عليك احتسبت ما: الشيخ فقاؿ. شيئا للسنور اليـو بعد أعطيك
 .منك الطمع

 .بالنصح اإلسرار: الثالث المطلب
 فقد أمامهم عليو احتسبت فإذا اآلخرين، أماـ يخطئ كأف يعاب أف كراىيتو اإلنساف طبيعة من إف

 .كالمخالفة الخطأ من عليو ىو بما لتمسكو سببا ذلك يكوف
 في مكانة أعلى أك المحتسب، من سنا أكبر عليو المحتسب كاف إذا خاصة األدب ىذا كيتأكد

 .أبيو مع كاالبن شيخو مع الطالب كحاؿ األمور من ذلك كنحو الجاه أك العلم
 (:ٔٓ: ص)كما في ديوانو   قاؿ حينما اهلل رحمو الشافعي اإلماـ أحسن كقد

 الجماعة في النصيحة كجنبني * انفرادم في بنصحك تعمدني
 استماعو أرضى ال التوبيخ من * نوع الناس بين النصح فإف
 .طاعة تعط لم إذا تجزع فبل * قولي كعصيت خالفتني كإف
 أماـ المعين على باإلنكار كاإلعبلف التشهير ترؾ فمن(: ِْ/ِ/ ُ) مسلم شرحفي  النوكم قاؿ

: الشافعي قاؿ. القبوؿ ليتحقق  إليو النصيحة يسر أف فينبغي ذلك، يتطلب ال األمر كاف إف الناس
 .كشانو فضحو فقد عبلنية كعظو كمن كزانو، نصحو فقد سرا أخاه كعظ من

 . األمة لجميع النصح قصد: الرابع المطلب
 من لغيره يريد بأف الخلق، جميع نصح قصده المنكر، عن الناىي بالمعركؼ لآلمر يستحب كمما

 .لنفسو يريد ما الخير
: األعراؼ] تعلموف ال ما اهلل من كأعلم لكم كأنصح: نوح كرسولو عبده عن حكاية تعالى اهلل قاؿ
 عرفت أم[ ٖٔ: األعراؼ] أمين ناصح لكم كأنا: ... - السبلـ عليهما - ىود نبيو كعن ،[ِٔ
 . أدعوكم فيما ناصح لكم كأنا أتهم أف حقي فما بالنصح، بينكم فيما
 بن جرير سمعت: قاؿ عبلقة بن زياد حديث من( ٔٓ) كمسلم ،(ٖٓ) البخارم الصحيحين كفي
 عليكم: كقاؿ. عليو كأثنى اهلل فحمد قاـ شعبة بن المغيرة مات يـو يقوؿ عنو اهلل رضي اهلل عبد
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: قاؿ ثم اآلف يأتيكم فإنما أمير، يأتيكم حتى كالسكينة كالوقار لو، شريك ال كحده اهلل باتقاء
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أتيت فإني بعد أما: قاؿ ثم العفو يحب كاف فإنو ألميركم استعفوا

 ىذا كرب ىذا، على فبايعتو، مسلم لكل كالنصح علي فشرط اإلسبلـ على أبايعك) فقلت
 .( لفظ البخارمكنزؿ استغفر ثم لناصح، لكم إني المسجد

 رسوؿ أف -عنو اهلل رضي- الدارم أكس بن تميم رقية أبي حديث من (ٓٓ) مسلم صحيح كفي
 كلرسولو كلكتابو هلل: قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا لمن: قلنا النصيحة الدين: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل

 (.كعامتهم المسلمين كألئمة
 . عليهم كالشفقة الخلق رحمة قصد: الخامس المطلب

 أف -تعالى اهلل أعانو- اهلل حدكد في القائم المنكر عن كالناىي، بالمعركؼ لآلمر يستحب كمما
 الدمار تسبب التي المنكرات عن الناس بكف عليهم، كالشفقة، كلهم الخلق رحمة قصده يكوف

 .اآلخرة في كالعقوبات، الدنيا في
[ ِٗ: الفتح] (بينهم رحماء الكفار على أشداء معو كالذين اهلل رسوؿ محمد): تعالى اهلل قاؿ

 يرحم أم بينهم رحماء المؤمنين، جميع معو كالذين بػ المراد: قيل. فريستو على كاألسد غبلظ
 ( .متوادكف متعاطفوف: )كقيل .بعضا بعضهم

 النبي عن عنهما اهلل رضي زيد بن أسامة حديث من( ِّٗ) كمسلم ،(ُِْٖ) الصحيحين كفي
 ( الرحماء عباده من اهلل يرحم إنما: )قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى
 بل ذلك، كغير منهم الحدكد كاستيفاء عليهم اإلنكار ترؾ المعاصي أىل رحمة مقتضى من كليس

 .المستقيم كالصراط القويم المنهج إلى كردىم عليهم اإلنكار بهم الرحمة كماؿ من
 كمن كجبن، قلب ضعف إلى كإما قلب، قسوة إلى انحرفت الرحمة خلق من النفس انحرفت كإذا

 ذبح كقد. ذلك على تحملو الرحمة أف كيزعم كلد، تأديب كال حد إقامة كال شاة ذبح على يقدـ ال
 من األيدم كقطع بدنة كستين كثبلثمائة كاحد موقف في كسلم عليو اهلل صلى بيده الخلق أرحم

 أرحم ككاف. المرجـو مات حتى بالحجارة كرجم الحدكد كأقاـ األعناؽ، كضرب كالنساء، الرجاؿ
 .كأرأفهم اإلطبلؽ على أجمعين الناس
 في كمالو نفسو كبذؿ رحمو العدك أرض في المسلمين أسراء من بأسير سمع إذا هلل المطيع فالعبد

 أف عدكه أعداء كىما كشيطانو نفسو في مأسورا أخاه رأل إذا أنو األكلى باب فمن تخليصو،



 - 036 - 

                                                                                                                                                  

 - باهلل جهلو من ذلك كاف كأسره كتركوه عنو أعراض فإف منها، كاستنقاذه. خبلصو في يجتهد
 . كبأموره - تعالى

 . كالعيوب العورات ستر: السادس المطلب
 العيوب رتس ألف المسلمين عورات ستر المنكر عن الناىي بالمعركؼ لآلمر يستحب كمما

 كإظهار القبيح ستر في الرتبة كماؿ على تنبيها كيكفي. الدين أىل سمة عنها كالتغافل كالتجاىل
 [. ِّٔ: البقرة] (... كمغفرة معركؼ قوؿ): تعالى اهلل قوؿ الجميل

 اهلل رضي عمر بن اهلل عبد حديث من (ِْٔٓ) كمسلم ،(ِِْْ) البخارم الصحيحين كفي
 كمن، يسلمو كال، يظلمو ال المسلم، أخو المسلم: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما

 من كربة بها عنو اهلل فرج كربة مسلم عن فرج كمن حاجتو، في اهلل كاف أخيو حاجة في كاف
 من (ِٗٗٔ) مسلم صحيح كفي، (القيامة يـو اهلل ستره مسلما، ستر كمن القيامة، يـو كرب

 كرب من كربة عنو اهلل نفس الدنيا كرب من كربة مؤمن عن نفس من) مرفوعا، ىريرة أبي حديث
 في اهلل ستره مسلما ستر كمن كاآلخرة الدنيا في عليو اهلل يسر معسر على يسر كمن القيامة يـو

 . (.. الحديث أخيو عوف في العبد كاف ما العبد عوف في كاهلل كاآلخرة الدنيا
 ستره إال الدنيا في عبدا عبد يستر ال: )مرفوعا ىريرة أبي حديث من (َِٗٓ) مسلم صحيح كفي
، كغيرىا من (القيامة يـو ستره إال الدنيا، في عبد على اهلل يستر ال: )ركاية كفي، (القيامة يـو اهلل

 األحاديث كثير.
: كسلم عليو اهلل صلى قولو عند - مسلم صحيح شرح في - اهلل رحمو - النوكم زكريا أبو قاؿ

 ذكم على الستر بو فالمراد ىنا إليو المندكب الستر كأما (القيامة يـو اهلل ستره مسلما ستر كمن)
 يستر ال أف فيستحب بذلك المعركؼ كأما. كالفساد باألذل معركفا ليس ممن كنحوىم الهيئات

 يطمعو ىذا على الستر ألف، مفسدة ذلك من يخف لم إف األمر، كلي إلى قضيتو ترفع بل عليو،
 معصية ستر في كلو كىذا. فعلو مثل على غيره كجسارة، المحرمات كانتهاؾ، كالفساد، اإليذاء في

 .كانتقضت كقعت
 من على منها كمنعو، عليو بإنكارىا المبادرة فتجب بها متلبس كىو عليها يراه معصية مسألة أما

 ذلك على تترتب لم إذا األمر، كلي إلى رفعها لزمو عجز فإف. تأخيرىا يحل كال، ذلك على قدر
 كاأليتاـ، كاألكقاؼ، الصدقات على كاألمناء، كالشهود، الركاة كأما: قاؿ ثم. تقدـ كما - مفسدة
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. أىليتهم في يقدح ما منهم رأل إذا عليهم الستر يحل كال، الحاجة عند جرحهم فيجب كنحوىم
 ا.ىػ عليو مجمع كىذا. الواجبة النصيحة من بل المحرمة، الغيبة من ىذا كليس

 :يلي مافي نوجزىا اؿأقو  الستر في حكم للعلماء
 أف بين: حسبتين بين مخير -الحدكد أسباب- اهلل حقوؽ في الشاىد أف إلى األحناؼ ذىب
: كتعالى تبارؾ اهلل قاؿ  إليو مندكب أمر منهما كاحد كل ألف يستر أف كبين تعالى هلل حسبة يشهد

 قدف (.كاآلخرة الدنيا في اهلل ستره مسلما ستر منكفي الحديث المتقدـ ){ هلل الشهادة كأقيموا}
 اختار شاء كإف، تعالى هلل فأقامها الحسبة جهة اختار شاء إف منهما، كاحد كل إلى الشرع ندبو
، (ّٕٗ/ ُْ) الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع. انظر المسلم أخيو على فيستر الستر جهة

 .(ّٕٔ/ َُ) الهداية شرح كالعناية
 من كنحوىا كإيبلء كظهار كإعتاؽ طبلؽ نحو الحدكد أسباب غير من تعالى اهلل حقوؽ في كأما

 غير من إقامتها إلى الحاجة عند كتعالى تبارؾ هلل حسبة الشهادة إقامة تلزمو الحرمات أسباب
 .(ّٕٗ/ ُْ) - الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع . انظرالعباد من أحد من طلب
 كالطبلؽ كالعتق التحريم فيو استداـ إف اهلل حق في الشهادة ألداء المبادرة تجب: المالكية كقاؿ

 مخيرا كاف الخمر كشرب كالزنى متعلقو من بالفراغ ينقضي التحريم كاف كإف،  كالوقف كالرضاع
 .بالفسق المجاىر غير في المطلوب الستر معنى من فيو لما أكلى كالترؾ،  كعدمو الرفع في

انظر  .كاجبا الرفع ترؾ فيكوف حينئذ كاجب غيره كعلى نفسو على اإلنساف ستر أف المواؽ كفي
/  ٗ) الصغير الشرح على الصاكم كحاشية( ِِٓ/ ُٕ) الكبير الشرح على الدسوقي حاشية
َّّ ، َْْ). 
 كأما(: ِّٓ/ ُ) األناـ مصالح في األحكاـ قواعد من الشافعية في السبلـ عبد بن العز كقاؿ

 أربابها بها يعرفوا كأف بها يشهدكا أف لزمهم العباد حقوؽ بها تعلق فإف، الجرائم ىذه على الشهود
 مثل بها فيشهدكا،  بها الشهادة إقامة في المصلحة كانت فإف هلل محضا حقا زكاجرىا كانت كإف
 فاألكلى الذكور كإتياف الخمور شرب على كاإلدماف كالسرقة الزنى تكرر على إنساف من يطلعوا أف
 ىذه من زلة مثل عليو الستر في المصلحة كانت كإف،  المفاسد لهذه دفعا عليو يشهدكا أف

 سعيد لحديث يشهدكا ال أف فاألكلى منها كيتوب عنها يقلع ثم الهيئات ذكم من ندرة تقع الزالت
: ىزاؿ لو يقاؿ أسلم من لرجل قاؿ كسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ أف بلغنى قاؿ أنو المسيب بن
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. «الحدكد إال عثراتهم الهيئات ذكل أقيلوا» كحديث. «لك خيرا لكاف بردائك سترتو لو ىزاؿ يا»
 ا.ىػ «القيامة يـو اهلل ستره إال الدنيا فى عبدا عبد يستر ال» كحديث

 الذنب على كالتبليغ اإلنكار عدـ(: ِّْ/ ُ) الشرعية اآلداب في الحنابلة من مفلح ابن كقاؿ
 إذا كأما ،رفعو كإال يرفعو لم سقوطو الشاىد اعتقد فإف، بالتوبة الذنب سقوط على مبني الماضي

 .إصراره كإنكار الماضي فعلو إنكار يجب فهذا،  يتب لم المحـر على مصرا كاف
 .اهلل لغضب لتعرضو كالتأسف المسلم بمعصية االغتماـ: السابع المطلب

 يكوف كأف المسلم أخيو بمعصية مغتما يكوف أف المنكر عن الناىي بالمعركؼ لآلمر يستحب كمما
 مما مغتما يكوف أف( المنكر عن الناىي بالمعركؼ لآلمر يستحب كمما، اهلل لعقاب لتعرضو آسفا
 األمر بأجر فرحو عن الهم يشغلو حتى تعالى اهلل لعقاب كتعرضو المسلم أخيو معصية من ظهر

 أف الختار الذنب ذلك يصب لم أخاه أف كبين كنهيو أمره في أجره بين خير لو إنو بحيث كالنهي
. إثمو مع أمره في اآلمر أجر من أعظم كىو خلقو، في هلل النصح كىو الذنب، أصاب يكوف ال

 كأجره إياه، عظتو على أجره اهلل جمع عصمو  تعالى اهلل يكوف أف كأحب كشره بمعصيتو اغتم فإذا
 . عصمتو محبتو على كأجره بمعصيتو اغتمامو على

 . المسلمين على الغيرة: الثامن المطلب
 إخوانو على غيورا يكوف أف مسلم لكل بل المنكر عن الناىي بالمعركؼ لآلمر يستحب كمما

 [.ّّ: األعراؼ] (بطن كما منها ظهر ما الفواحش ربي حـر إنما قل): تعالى اهلل قاؿ. المسلمين
 أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( ُِٕٔ) كمسلم ،(ِِّٓ) البخارم الصحيحين كفي

 اهلل غيرة من كإف يغار، المؤمن كإف يغار كجل عز اهلل إف: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
  (.عليو اهلل حـر ما المؤمن يأتي أف تعالى

 كاهلل يغار المؤمن: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي عن (ُِٕٔ) كلمسلم
 . (غيرا أشد

 .كنهيو أمره في الناىي اآلمر تواضع: التاسع المطلب
 غير من كنهيو أمره في متواضعا يكوف أف المنكر عن الناىي بالمعركؼ لآلمر يستحب كمما

 .لهم التواضع المسلمين حقوؽ من بل تعاظم، كال افتخار
 شرؼ كغاية  العبادة ملح كذلك يستحقو الذم قدره من شيئا كضع ألنو متواضعا التواضع كسمي

 .الناسكين كسيما الزاىدين،
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 كيحبونو يحبهم بقـو اهلل يأتي فسوؼ دينو عن منكم يرتد من آمنوا الذين أيها يا): تعالى اهلل قاؿ
 فضل ذلك الئم لومة يخافوف كال اهلل سبيل في يجاىدكف الكافرين على أعزة المؤمنين على أذلة
 [.ْٓ: المائدة] (عليم كاسع كاهلل يشاء من يؤتيو اهلل
 كشفقة كعطف برحمة المؤمنين فيعاشركا ىواف بذؿ ال كانقياد، لين بذؿ لهم متواضعين أم

 .كالغلبة كالمنعة القوة عزة من ىو( الكافرين على أعزة): كقولو .كتواضع كإخبات
: األخرل اآلية في كما فريستو على كالسبع الكافرين كعلى. لولده كالوالد للمؤمنين: عطاء كقاؿ

 للمؤمنين اهلل كىبها التي العزة خلق عن انحرفت إذا فالنفس( بينهم رحماء الكفار على أشداء)
  .أعلم كاهلل بينهما، المحمودة كالعزة ذؿ إلى كإما كبر إلى إما انحرفت

 ككقارا سكينة يعني[ ّٔ: الفرقاف] ىونا األرض على يمشوف الذين الرحمن كعباد: تعالى كقاؿ
- كبالضم كاللين، الرفق -بالفتح- الهوف ألف متكبرين كال مرحين كال أشرين غير متواضعين،

 .الهواف
 .النيراف اهلل من كجزاؤىم الكفراف أىل صفة كالثاني اإليماف، أىل صفة فاألكؿ

 كالعاقبة فسادا كال األرض في علوا يريدكف ال للذين نجعلها اآلخرة الدار تلك): تعالى قاؿ
 [. ّٖ: القصص] (للمتقين

: قاؿ - عنو اهلل رضي - المجاشعي حمار بن عياض حديث من( ِٖٓٔ) مسلم صحيح كفي
 أحد، على أحد يفتخر ال حتى تواضعوا أف إلي أكحى اهلل إف: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ
 (.أحد على أحد يبغي كال
 (.كاالستطالة التعدم البغي: )اللغة أىل قاؿ
 عليو اهلل صلى النبي جمع :(ُْٖ: ص) المستقيم الصراط اقتضاء في تيمية بن العباس أبو قاؿ

 حق بغير استطاؿ كإف. المفتخر فهو بحق استطاؿ إف المستطيل ألف. االستطالة نوعي بين كسلم
 .ىذا كال ىذا ال يحل فبل الباغي فهو
 أمرت كقد كالمبتدع للفاسق التواضع كيف قلت فإف(: َّْ/ ّ) في اإلحياء حامد أبو قاؿ

 متناقض؟ بينهما كالجمع ببغضهما،
 كالفسق البدعة إنكار في هلل غضبك يمتزج إذ الخلق، أكثر على يلتبس مشتبو أمر ىذا أف فاعلم
 إلى جلس فاسقا رأل إذا مغركر كعالم، جاىل عابد من فكم كالورع، بالعلم كاإلذالؿ النفس، بكبر
 .ذلك أزعجو جانبو
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 (المنافق كيغيظ المؤمن يسر أف ذلك في ركم ما باب)
 يأتي حفص، أبا يا): اهلل عبد أبو لي قاؿ: قاؿ بطرسوس صالح، بن عمر أخبرني-ٓٔ
 إليو يشار المنافق كيكوف الجيفة، مثل بينهم فيو المؤمن يكوف زماف الناس على

 أبا يا: " فقاؿ باألصابع؟ المنافق إلى يشار ككيف اهلل، عبد أبا يا: فقلت باألصابع،
 عن نهيا أك بالمعركؼ أمرا رأل إذا المؤمن: كقاؿ. فضوال اهلل أمر صيركا حفص،
 شيء كل كالمنافق: قاؿ فضوؿ، ىذا: قالوا يعني كينهي، يأمر حتى يصبر لم المنكر

 .ُ(عمل الفضوؿ كبين بينو ليس الرجل، نعم: فقالوا فمو، على بيده: قاؿ يراه،
                                                                                                                                                  

 كونو ظاىر المطيع على الكبر ألف كذلك هلل، غاضب أنو ظاف كىو نفسو في باطن لكبر منو كتنزه
 - الغضباف فإف خير، كىو هلل الغضب يشبو كالمبتدع الفاسق على كالكبر ممكن، منو كالحذر شرا

 كىما، كيوجبو اآلخر يثمر كأحدىما يغضب، كالمتكبر عليو غضب من على يتكبر - أيضا
 .الموفقوف إال بينهما يميز ال ملتبساف ممتزجاف

 عند أك، الفاسق أك، المبتدع مشاىدة عند قلبك على الحاضر يكوف أف ىنا من يخلصك كالذم
 :أمور ثبلثة المنكر عن كنهيهما بالمعركؼ أمرىما

 .عينك في قدرؾ ذلك عند ليصغر كخطاياؾ، ذنوبك من سبق ما إلى التفاتك: أحدىما
 من الصالح كالعمل، الحق كاعتقاد، العلم من بو متميز أنت لما مبلحظتك تكوف أف: كالثاني
 كإذا نفسك، تعجب ال حتى منو ذلك فترل لك ال المنة كلو - تعالى - اهلل من نعمة إنها حيث

 .تتكبر لم تعجب لم
 حتى بالحسنى لو كيختم بالسوء لك يختم ربما أنو كعاقبتو عاقبتك إيهاـ مبلحظة: كالثالث
  . عليو التكبر عن الخوؼ يشغلك

 من األكبر الكنز ، ككتابالسبت عثماف بن لخالد المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمرانظر كتاب 
 .  داكد بن بكر أبي بن الرحمن لعبد المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر

 لم يوثقو معتبر.شيخ المصنف  ُ
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 .ُ(فتعجبوا مستويا شيئا اليـو رأيتم إذا): يقوؿ حنبل، بن أحمد كسمعت: قاؿ -ٔٔ
 سمعت: قاؿ الحذاء، جعفر أبو حدثنا العاقولي، الهيثم بن الكريم عبد أخبرنا -ٕٔ

 المنكر عن نهيت كإذا المؤمن، ظهر شددت بالمعركؼ أمرت إذا): يقوؿ سفياف،
 .ِ(المنافق أنف أرغمت

 
 (سفهاء قوما رأل إذا كالنهي األمر ترؾ في الرجل على يوسع ما باب)
 مارا كنت): قاؿ العنبرم، عباس حدثني: قاؿ مطر، بن محمد بن أحمد أخبرني -ٖٔ
 لو فقاؿ الزاني، ابن يا: لرجل يقوؿ رجبل، فسمعت: قاؿ بالبصرة اهلل عبد أبي مع

 أبا يا: لي فقاؿ إلي، فالتفت اهلل، عبد أبو كمضى فوقفت: قاؿ. الزاني ابن يا: اآلخر
 من ىذا ليس امض: قاؿ علينا كجب قد سمعنا، قد: فقلت: قاؿ. امش الفضل،

 .ّ(ذلك
 حدثنا عامر، بن موسى حدثنا: قاؿ األنصارم، يعلى بن أحمد بن محمد أخبرنا -ٗٔ

 الجاىل موعظة): قاؿ كثير، أبي بن يحيى عن األكزاعي، حدثنا مسلم، بن الوليد
 .ْ(الميت رأس عند كالمغني

                                                           

 ىو بنفس سند الخبر السابق. ُ
 إسناده صحيح. ِ
 (.ِٕٕ/ٔإسناده صحيح، شيخ المصنف كثقو الخطيب في تاريخو ) ّ

 إسناده ضعيف. ْ
 مسائل في الباب: 

 يسوغ ال فإنو كرسولو اهلل إلى كأبغض منو أنكر ىو ما يستلـز المنكر إنكاراألكلى: إذا  المسالة
 .إنكاره

 الجهل بسبب كقع جدا النفع عظيم فصل ىذا(: ُِ/ّ) الموقعين إعبلـ في القيم ابن اإلماـ قاؿ
 أف يعلم ما إليو سبيل ال ما كتكليف كالمشقة الحرج من أكجب الشريعة على عظيم غلط بو

 الحكم على كأساسها مبناىا الشريعة فإف بو؛ تأتي ال المصالح رتب أعلى في التي الباىرة الشريعة
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 كلها؛ كحكمة كلها، كمصالح كلها، كرحمة كلها، عدؿ كىي كالمعاد، المعاش في العباد كمصالح
 المفسدة، إلى المصلحة كعن ضدىا، إلى الرحمة كعن الجور، إلى العدؿ عن خرجت مسألة فكل
 بين اهلل عدؿ فالشريعة بالتأكيل؛ فيها أدخلت كإف الشريعة من فليست البعث؛ إلى الحكمة كعن

 عليو اهلل صلى رسولو صدؽ كعلى عليو الدالة كحكمتو أرضو، في كظلو خلقو، بين كرحمتو عباده،
 .كأصدقها داللة أتم كسلم
 .صحيحة بأمثلة كمعونتو كتوفيقو اهلل بحوؿ الفصل ىذا في أجملناه ما تفصيل نذكر كنحن
 من بإنكاره ليحصل المنكر إنكار إيجاب ألمتو شرع كسلم عليو اهلل صلى النبي أف: األكؿ المثاؿ

 اهلل إلى كأبغض منو أنكر ىو ما يستلـز المنكر إنكار كاف فإذا كرسولو، اهلل يحبو ما المعركؼ
 الملوؾ على كاإلنكار كىذا أىلو، كيمقت يبغضو اهلل كاف كإف إنكاره، يسوغ ال فإنو كرسولو
 رسوؿ الصحابة استأذف كقد» الدىر، آخر إلى كفتنة شر كل أساس فإنو عليهم؛ بالخركج كالوالة

 أفبل: كقالوا كقتها، عن الصبلة يؤخركف الذين األمراء قتاؿ في - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل
 يدا ينزعن كال فليصبر يكرىو ما أميره من رأل من»: كقاؿ «الصبلة أقاموا ما ال،: فقاؿ نقاتلهم؟

 األصل ىذا إضاعة من رآىا كالصغار الكبار الفتن في اإلسبلـ على جرل ما تأمل كمن «طاعتو من
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ كاف فقد منو؛ أكبر ىو ما منو فتولد إزالتو فطلب منكر؛ على الصبر كعدـ
 دار كصارت مكة اهلل فتح لما بل تغييرىا، يستطيع كال المنكرات أكبر بمكة يرل - كسلم عليو

 خشية - عليو قدرتو مع - ذلك من كمنعو إبراىيم، قواعد على كرده البيت تغيير على عـز إسبلـ
 عهد حديثي ككونهم باإلسبلـ عهدىم لقرب لذلك قريش احتماؿ عدـ من منو أعظم ىو ما كقوع

 منو أعظم ىو ما كقوع من عليو يترتب لما باليد؛ األمراء على اإلنكار في يأذف لم كلهذا بكفر،
 .سواء كجد كما

 بجملتو، يزؿ لم كإف يقل أف: الثانية ضده، كيخلفو يزكؿ أف: األكلى درجات؛ أربع المنكر فإنكار
 مشركعتاف، األكلياف فالدرجتاف منو؛ شر ىو ما يخلفو أف: الرابعة مثلو، ىو ما يخلفو أف: الثالثة

 كاف بالشطرنج يلعبوف كالفسوؽ الفجور أىل رأيت فإذا محرمة؛ كالرابعة اجتهاد، موضع كالثالثة
 كرمي كرسولو اهلل إلى أحب ىو ما إلى منو نقلتهم إذا إال كالبصيرة الفقو عدـ من عليهم إنكارؾ

 مكاء سماع أك كلعب لهو على اجتمعوا قد الفساؽ رأيت كإذا ذلك، كنحو الخيل كسباؽ النشاب
 تفرغهم أف من خيرا ذلك على تركهم كاف كإال المراد، فهو اهلل طاعة إلى عنو نقلتهم فإف كتصدية

 بكتب مشتغبل الرجل كاف إذا ككما ذلك، عن لهم شاغبل فيو ىم ما فكاف ذلك من أعظم ىو لما
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 ككتبو فدعو كالسحر كالضبلؿ البدع كتب إلى انتقالو عنها نقلو من كخفت كنحوىا المجوف
: يقوؿ ضريحو كنور ركحو اهلل قدس تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كسمعت كاسع؛ باب كىذا األكلى،
 معي، كاف من عليهم فأنكر الخمر، يشربوف منهم بقـو التتار زمن في أصحابي كبعض أنا مررت

 كىؤالء الصبلة، كعن اهلل ذكر عن تصد ألنها الخمر اهلل حـر إنما: لو كقلت عليو، فأنكرت
 كبلمو  ىػ.ا فدعهم األمواؿ كأخذ الذرية كسبي النفوس قتل عن الخمر يصدىم
 الثانية: ىل يسقط األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر في بعض الحاالت. المسألة

 الزما يكوف ال الوجوب ىذا لكن قطعا كاجب المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر أصل أف قدمنا
 كتبينتو ىذا عرفت إذا( القلب على زاد فيما) حاؿ كل فرد كل على كال شرعا مطلوب كل في

 يكوف كقد مستحبا، يكوف كقد كاجبا، يكوف قد المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر أف فاعلم
 مكركىا يكوف كقد محرما،

- المرتكب الفعل أك الواجبات، من بو المأمور العمل كاف إذا يحصل فهذا: كاجبا كونو حاؿ أما
 في عذر ىناؾ يكن لم ما النهي أك األمر يجب فهنا المحرمات من معدكدا -عنو النهي يراد الذم
 .تركو
 باليد اإلنكار لكن األحواؿ، من بحاؿ يسقط ال بالقلب اإلنكار أف شك ال: الوجوب يسقط متى

 :أحواؿ ثبلثة من كاحد في كذلك كجوبو يسقط قد كاللساف
 :نوعين على يكوف كىذا: كالمنكرات الفتن تكاثرت إذا: األكلى الحالة
 األحاديث من كثير عليو تحمل الذم ىو النوع كىذا الزماف؛ آخر في يكوف ما: األكؿ النوع

 يوشك( )ُٗ) البخارم ركاه مرفوعا عنو اهلل رضي سعيد أبي حديث منها كالتي العزلة في الواردة
 (.الفتن من بدينو يفر القطر كمواقع الجباؿ شعف بها يتبع غنم المسلم ماؿ خير يكوف أف

 اهلل رسوؿ عند جلوس نحن بينما) عنهما اهلل رضي العاص بن عمرك بن اهلل عبد حديث ذلك كمن
 ككانوا أمانتهم كخفت عهودىم مرجت الناس رأيتم إذا: فقاؿ الفتنة ذكرت إذ كسلم عليو اهلل صلى
 اهلل جعلني ذلك عند أفعل كيف: فقلت إليو فقمت: عمرك ابن قاؿ -أصابعو بين كشبك- ىكذا

 خاصة بأمر كعليك تنكر، ما كدع تعرؼ، ما كخذ لسانك، عليك كأملك بيتك، الـز: قاؿ فداؾ؟
 ،ُِِ/ ِ) كأحمد ،(ّّْْ رقم ،ُِْ/ ْ) داكد أبو أخرجو( العامة أمر عنك كدع نفسك،

 رقم ،ٗٓ/ ٔ) الكبرل فى كالنسائى ،(ُُّٕٓ رقم ،ْْٕ/ ٕ) شيبة أبى كابن ،(ٕٖٗٔ رقم
 صححو كالحديث( ٖٕٕٓ رقم ،ُّٓ/ ْ) كالحاكم ،(ْ رقم ،ٗ/ ُّ) كالطبرانى ،(ََُّّ
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 بإسناد كالنسائى داكد أبو ركاه(: ِٖٗ/ ّ) الترغيب في: المنذرل كقاؿ الذىبى، ككافقو الحاكم
 تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ حسن،، إسناده(: ُِٗ/ ِ) المغني في العراقي كقاؿ حسن،
( َِٓ) الصحيحة في األلباني كصححو معو، كمن األرنؤكط كصححو صحيح، إسناده: المسند

"  ىذه قبل التي الطريق فى التي الزيادة فيها ليس الثبلث، الطرؽ ىذه أف يبلحظ مما ك: كقاؿ
 ىو ك بها تفرد الذم ألف شاذة زيادة أنها إلى يميل فالقلب".  لسانك عليك كاملك بيتك الـز

 الزيادة ىذه جاءت قد نعم. الثقات خالف إذا بو يحتج فبل سبق، كما كبلـ فيو خباب بن ىبلؿ
 األلف بعد التي المائة فى بينتو كما إسناده يصح ال لكن ىذا، نحو الخشني ثعلبة أبي حديث فى
 من شاىدا ىذا عمرك ابن لحديث كجدت أنني شذكذىا يؤيد مما كإف".  الضعيفة األحاديث"  من

 في بقيت إذا عمرك بن اهلل عبد يا بك كيف: " لفظو ك الزيادة، فيو ليس مثلو ىريرة أبي حديث
: قاؿ أصابعو بين شبك ك: ىكذا فصاركا كاختلفوا أماناتهم، ك عهودىم مرجت الناس من حثالة
 ىػ.ا" عوامهم عنك دع ك بخاصتك، عليك: قاؿ تأمرني؟ ما اهلل رسوؿ يا: قلت
 كمسلم ،(َّٔٔ) البخارم ركاه الذم المشهور عنو اهلل رضي حذيفة حديث أيضا ذلك كمن

 الشر عن أسألو ككنت الخير عن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يسألوف الناس كاف( )ُْٕٖ)
 بعد فهل الخير، بهذا اهلل فجاءنا كشر جاىلية في كنا إنا: اهلل رسوؿ يا فقلت يدركني أف مخافة

 كما قلت. دخن كفيو نعم: قاؿ خير؟ من الشر ذلك بعد كىل: قلت نعم: قاؿ شر؟ من الخير ىذا
 بعد فهل: فقلت كتنكر، منهم تعرؼ ىديي، بغير كيهدكف سنتي، بغير يستنوف قـو قاؿ دخنو؟
 يا: فقلت. فيها قذفوه إليها أجابهم من جهنم، أبواب على دعاة نعم: قاؿ شر؟ من الخير ذلك

- ترل فما اهلل رسوؿ يا: فقلت. بألسنتنا كيتكلموف جلدتنا من نعم،: قاؿ. لنا صفهم اهلل رسوؿ
 يكن لم فإف: قلت. كإمامهم المسلمين جماعة تلـز: قاؿ ذلك؟ أدركني إف تأمرني فما -ركاية كفي
 يدركك حتى شجرة بأصل تعض أف كلو كلها، الفرؽ تلك فاعتزؿ: قاؿ إماـ؟ كال جماعة لهم

 .تحصى ال كثيرة المعنى ىذا في كاألحاديث( ذلك على كأنت الموت
[ َُٓ: المائدة... ] أنفسكم عليكم: تعالى قولو كالخلف السلف من جماعة حمل كقد ىذا
 المدينة إلى عثماف عهد على انطلقت: قاؿ أنو مازف أبي عن كرد ما ذلك كمن المعنى، ىذا على
 يجئ لم: أكثرىم فقاؿ أنفسكم عليكم اآلية ىذه أحدىم فقرأ جلوس، المسلمين من قـو فإذا

، اآلية ىذه تأكيل  عثماف خبلفة في كنت(: َُْ/ ُُ) تفسيره في جرير ابن عند لفظ كفي اليـو
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 فقرأ إليو، يسندكف شيخ فيهم فإذا كسلم، عليو اهلل صلى النبي أصحاب فيهم حلقة في بالمدينة
 .الزماف آخر تأكيلها إنما الشيخ فقاؿ أنفسكم عليكم رجل
 التي كالفتن كىذا :الزماف آخر تقع التي دكف األكقات بعض في الفتن من يقع ما: الثاني النوع

 جماعة اعتزؿ كقد كسلم، عليو اهلل صلى النبي أصحاب بين عنو اهلل رضي عثماف مقتل بعد كقعت
 كقاص، أبي بن سعد ىؤالء كمن الفتن، كقعت حينما كسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من

 من الزبير بن كعركة زيد، بن كأسامة عمر، بن اهلل كعبد األكوع، بن كسلمة مسلمة، بن كمحمد
 .التابعين

 رآه فلما عمر، ابن فجاءه إبلو في عنو اهلل رضي كقاص أبي بن سعد كاف)  قاؿ سعد بن عامر عن
 كتركت كغنمك إبلك في أنزلت: لو فقاؿ فنزؿ فجاء الراكب، ىذا شر من باهلل أعوذ: قاؿ سعد

 صلى اهلل رسوؿ سمعت. اسكت: كقاؿ صدره في سعد فضرب بينهم؟ الملك في يتنازعوف الناس
 (.ِٓٔٗ) مسلم ركاه( الخفي الغني التقي العبد يحب اهلل إف: يقوؿ كسلم عليو اهلل

 تعرب كفيو: األكؿ(: َٖٖٕ ، َٕٖٕ) حديثين كذكر( الفتنة في التعرب باب: )البخارم كقاؿ
 خير يكوف أف يوشك) مرفوعا سعيد أبي حديث: كالثاني ،.. عثماف مقتل بعد األكوع بن سلمة

 داؿ كالخبر(: ّْ - ِْ/ ُّ) الفتح في الحافظ قاؿ ذكره تقدـ كقد... (  غنم المسلم ماؿ
: الجمهور فقاؿ العزلة أصل في السلف اختلف كقد دينو، على خاؼ لمن العزلة فضيلة على

 المسلمين سواد كتكثير اإلسبلـ بشعائر للقياـ الدينية الفوائد اكتساب من فيو لما أكلى االختبلط
 لتحقق أكلى العزلة: قـو كقاؿ ذلك، كغير كعيادة كإغاثة إعانة من إليهم الخير أنواع كإيصاؿ

 ظنو على يغلب ال لمن المخالطة تفضيل المختار: النوكم كقاؿ..  يتعين ما معرفة بشرط السبلمة،
 .أكلى فالعزلة األمر أشكل فإف معصية، في يقع أنو

 يترجح، من كمنهم األمرين، أحد عليو يتحتم من فمنهم األشخاص، باختبلؼ يختلف: غيره كقاؿ
 باختبلؼ اختلف تعارضا فإف األحواؿ، باختبلؼ فيختلف تساكيا إذا بل فيو، الكبلـ كليس

 عينا إما عليو، فيجب المنكر إزالة على قدرة لو كانت من المخالطة عليو يتحتم فمن األكقات،
 قاـ إذا نفسو في يسلم أنو ظنو على يغلب من: يترجح كممن كاإلمكاف، الحاؿ بحسب كفاية كإما
 ال أنو يتحقق كلكنو نفسو على يأمن من: يستوم كممن المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر في

 غالبا فيها ينشأ لما العزلة، ترجحت الفتنة كقعت فإف عامة، فتنة ىناؾ يكوف ال حيث كىذا يطاع،
 قاؿ كما أىلها، من ليس من فتعم الفتنة بأصحاب العقوبة تقع كقد المحذكر، في الوقوع من
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 التفصيل كيؤيد[. ِٓ: األنفاؿ... ] خآصة منكم ظلموا الذين تصيبن ال فتنة كاتقوا: تعالى
 من شعب في كرجل كمالو بنفسو جاىد رجل الناس خير: )أيضا سعيد أبي حديث المذكور
 آنفا إليو أشرت الذم ىريرة أبي حديث الرقاؽ كتاب من العزلة باب في تقدـ كقد... (  الشعاب

: كفيو الحديث،(( اهلل سبيل في فرسو بعناف ممسك رجل الناس معاش خير: )مسلم عند أكلو فإف
 في الجهاد لو يتأتى ال لمن العزلة فضيلة على دؿ عمومو على أخذ فإف( .. غنيمة في كرجل)

 .الفتح من ىػ. ا أعلم كاهلل الفتن كقوع بزماف قيد يكوف أف إال اهلل سبيل
 :حديثين كذكر( السوء خبلط من راحة العزلة باب: )اهلل رحمو البخارم قاؿ

 يا: فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى أعرابي جاء) سعيد أبي حديث( ْْٗٔ) برقم األكؿ
( ْٓٗٔ) برقم كالثاني. السابق الحديث نحو كذكر.. (  رجل: قاؿ خير؟ الناس أم: اهلل رسوؿ

 الجباؿ شعف بها يتبع الغنم المسلم ماؿ خير زماف الناس على يأتي: )مرفوعا سعيد أبي حديث
 في ككقع(: )ّّّ - َّّ/ ُُ) الفتح في الحافظ قاؿ( الفتن من بدينو يفر القطر، كمواقع

 العزلة بخيرية المراد أف في صريح ىنا كلفظو.. (  المسلم ماؿ خير يكوف أف يوشك: )مالك ركاية
 .ىػ. ا..  الزماف آخر في تقع أف

 :قسمين على بالزماف التعلق حيث من الفتن أف النصوص استقراء من يظهر كالذم
 الناس من لكثير كمعرفتو الحق ظهور بإمكانية التعلق حيث من كأما سيأتي، كقسم مضى، قسم
 :كىما قسمين على أيضا فهي

 .البعض على أشكل كإف كتمييزه، فيو الحق معرفة يمكن قسم - ُ
 بالمنكر المعركؼ الختبلط الباطل من الحق فيو يعرؼ يكاد فبل الحيرة في الناس يوقع قسم - ِ

 .بالمبطل كالمحق
 أشكلت من إف: فيها فيقاؿ الناس، بعض على أشكلت كإف فيها، الحق معرفة يمكن التي فالفتن

 .أعلم كاهلل. الصحابة من ذكر من اعتزاؿ يحمل كعليو العزلة، عليو تعينت األمور عليو
 أىل سواد تكثير إلى للناس مخالطتو أدت أك بو، العمل من يتمكن كلم الحق، معرفة أمكنو من أما

 .أيضا يعتزؿ أف فيلزمو المشاركة، على لو حملهم أك الفتنة،
 كلم عليها، إعانتهم كال..  فتنتهم في إياه حملهم كال بو العمل تفويت يخش كلم الحق عرؼ كمن
 في فاألفضل..  لها مغيرا كال حالهم في مؤثرا ذلك يكن لم كنهى أمر لو لكنو..  سوادا لهم يكثر
 .بعدىم فمن الصحابة بعض اعتزاؿ أسباب من أيضا الحاؿ ىذا يكوف كقد العزلة حقو
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 أيدم على أمتي ىبلؾ كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ باب: )صحيحو في البخارم اإلماـ قاؿ
 على أمتي ىلكة(: )َٖٕٓ) برقم مرفوعا عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث كذكر( سفهاء أغيلمة

( اعتزلوىم الناس أف لو: )قولو كأما(: َُ/ ُّ) الفتح في الحافظ قاؿ( قريش من غلمة يدم
 البلدة ىجراف استحباب الحديث ىذا من كيؤخذ..  بهم أكلى لكاف كتقديره الجواب محذكؼ

 ابن قاؿ الهبلؾ، عمـو عنها ينشأ التي الفتن كقوع سبب فإنها المعصية، إظهار فيها يقع التي
. السلف من جماعة ذلك صنع كقد جهارا، المنكر فيها يصنع التي األرض تهجر: مالك عن كىب

 . ىػ.ا
 يتعين قد فهذا الناس، ينفع كبقاؤه سبق، مما محذكر كقوع المخالطة من يخشى ال كاف إف أما

 كاف إف المسلم إف: ))كسلم عليو اهلل صلى قولو ذلك على دؿ كقد العزلة، كترؾ البقاء عليو
( أذاىم على يصبر كال الناس يخالط ال الذم المسلم من خير أذاىم على كيصبر الناس يخالط
 في كالبخارم ،(ُٕٖٔ رقم ،ِٔٓ ص) كالطيالسى ،(ّٓٔ/ ٓ) ك( ّْ/ ِ) أحمد أخرجو
 رقم ،ُّّٖ/ ِ) ماجو كابن ،(َِٕٓ رقم ،ِٔٔ/ ْ) كالترمذل ،(ّٖٖ) المفرد األدب

 ،ُُِ/ ُ) الجعديات فى كالبغول ،(ّٓٗٓ رقم ،َُٗ/ ٔ) األكسط فى كالطبرانى ،(َِّْ
 فى نعيم كأبو ،(ِٖٔ - ِٕٔ/ ِ) حلب تاريخ في الطلب بغية في العديم كابن ،(ْٕٓ رقم

 عنو قاؿ كالحديث( ُُٔٗٗ رقم ،ٖٗ/ َُ) كالبيهقى ،(ّٖ/ ِ) قانع كابن ،(ِٔ/ ٓ) الحلية
 ثقات، كلهم ركاتو(: ْْٗ/ ّ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن كقاؿ صحيح، حسن: الترمذم

 الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو حسن، إسناده(: ُِٓ/ َُ) الفتح في الحافظ كقاؿ
 كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ْٗ/ ٕ) للمسند تحقيقو في شاكر أحمد العبلمة إسناده كصحح ،(ّٗٗ)

 .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو صحيح، إسناده(: ْٔ/ ٗ) المسند تحقيق في معو
 األمور، فيها تلتبس حيث الباطل، من فيها الحق يعرؼ ال التي كىي الفتن، من الثاني القسم كأما

 الحق تمييز من لها المعاصر قدرة عدـ عن ناتج أك..  كتلونها الفتنة طبيعة عن ناتج االلتباس كىذا
 األحاديث من كثير تنزؿ ذلك كعلى..  الزماف آخر في ىذا يكوف ما كأكثر..  الباطل من فيها

 العاص، بن عمرك ابن كحديث سعيد، أبي كحديث حذيفة، كحديث..  الكبلـ أكؿ في السابقة
 .بالصواب أعلم كاهلل..  كغيرىا
: كىي المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كجوب فيها يسقط التي األحواؿ من: الثانية الحاؿ
 عجزا بو طولب بعمل القياـ عن عجز من فإف بياف، إلى يحتاج ال كاضح كىذا الحسي العجز
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 كىذا ذلك، غير أك بصره لذىاب أك عرجو أك لمرضو الجهاد عن عجز كمن بو، يكلف لم حسيا
 .تعريف إلى يحتاج ال معركؼ
 في معتبر مكركه جرائو من يلحقو كاف إذا كذلك الحسي، العجز معنى في كاف ما: الثالثة الحاؿ
 اهلل إف: )مرفوعا عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي حديث ذلك على دؿ عنو، الوجوب إسقاط
 عبدا اهلل لقن فإف! تنكره؟ أف المنكر رأيت إذا منعك ما: يقوؿ حتى القيامة، يـو العبد ليسأؿ
 بن كعبد( ُُِّٔ رقم ،ِٗ/ ّ) أحمد أخرجو( الناس من كفرقت رجوتك! رب يا: قاؿ حجتو
 ،ّّْ/ ِ) يعلى كأبو ،(َُْٕ رقم ،ُِّّ/ ِ) ماجو كابن( ْٕٗ رقم ،َُّ ص) حميد

( َُٕٗٗ رقم ،َٗ/ َُ) كالبيهقى ،(ّٖٕٔ رقم ،ّٖٔ/ ُٔ) حباف كابن ،(َُٖٗ رقم
/ ّ) تفسيره في كثير ابن كقاؿ جيد، إسناده(: ْْٓ/ ُ) المغني في العراقي عنو قاؿ كالحديث

 في البوصيرل كقاؿ ،(ُٕٔ) المطلقة األمالي في الحافظ كحسنو بو، بأس ال إسناده(: ُْٔ
 ،(ُٕٔٗ) الصغير الجامع في السيوطي كحسنو صحيح، إسناده(: ُٖٓ/ ْ) الزجاجة مصباح
 في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي كحسنو ،(ِٗٗ) الصحيحة في األلباني العبلمة كجوده

 .حسن إسناده: المسند تحقيق في األرنؤكط كقاؿ ،(َّْ) الصحيحين
 .حجتو ذلك كسلم عليو اهلل صلى النبي اعتبر فقد

 يذؿ أف للمؤمن ينبغي ال: )مرفوعا عنو اهلل رضي حذيفة حديث أيضا المعنى ىذا على يدؿ كمما
 ،َْٓ/ ٓ) أحمد أخرجو( يطيقو ال لما الببلء من يتعرض: قاؿ نفسو؟ يذؿ ككيف: قالوا نفسو
 ،(َُْٔ رقم ،ُِّّ/ ِ) ماجو كابن ،(ِِْٓ رقم ،ِِٓ/ ْ) كالترمذل ،(ُِّْٗ رقم

 المجالسة في كالدينورم ،(َِّٕ/ ٔ) الكامل في عدم كابن ،(َِٕٗ رقم ،ُِٖ/ ٕ) كالبزار
 في كالبيهقي ،(ٕٖٔ) ك( ٖٔٔ) الشهاب مسند في كالقضاعي ،(ّْْٗ رقم ،ُٖٖ/ ٖ)

 حاتم أبو اإلماـ عنو قاؿ كالحديث( َُّٔ) السنة شرح في كالبغوم ،(َُِْٖ) الشعب
 في عدم ابن كضعفو ،(َُٕٗ رقم ،ُّٖ/ ِ) البنو العلل في كما منكر، حديث ىذا: الرازم
 أيضا كأقره ،(ِّٖٕ/ ٓ) ،(َِّٓ/ ْ) الذخيرة في القيسراني ابن كأقره ،(ْٓ/ ٓ) الكامل
 إسناده: المجالسة كتاب على تعليقو في مشهور الشيخ كقاؿ ،(َُّ/ ْ) اللساف في الحافظ
 علي أجل من ضعيف إسناده(: ّْٓ/ ّٖ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ضعيف،

 سيأتي، كما مرسبل الحسن عن غيره فركاه خولف، قد ضعفو مع كىو جدعاف، بن زيد بن
 أف إلى َّٔ/ ِ" العلل" في كما حاتم أبو كأشار عنعنو، كقد مدلس -البصرم كىو- كالحسن
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 ليس سلمة بن حماد عن التبوذكي سلمة أبي عن كأسنده جندبا، اإلسناد في زاد عاصم بن عمرك
 المطلقة األمالي في الحافظ كحسنو البغوم، حسنو ككذا فحسنو، الترمذم كأما ىػ. ا جندب فيو

 العبلمة لشواىده كصححو ،(ُٕٔ/ ُ) التفسير عمدة في شاكر أحمد الشيخ كصححو ،(ُٔٔ)
 (.ُّٔ) الصحيحة في األلباني
يٍػتيمٍ  ًإذىا ضىلَّ  مىنٍ  يىضيرُّكيمٍ  الى  أىنٍػفيسىكيمٍ  عىلىٍيكيمٍ ) الثالثة: تفسير قولو تعالى: المسألة : المائدة] (اٍىتىدى

َُٓ]. 
[ َُٓ: المائدة] اىتديتم إذا ضل من يضركم ال أنفسكم عليكم تعالى قولو من البعض يتوىم قد
 حجة كاآلية لو، الـز ىو بل صحيح غير كىذا..  يلزمو ال المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر أف

 أعظم أف المعلـو كمن المحظور، كترؾ المأمور بفعل إال تتحقق ال الهداية أف ذلك!!. لو ال عليو
 يكوف ال بذلك العمل يدع الذم كأف المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ باألمر القياـ المأمورات

 أضعف بالقلب اإلنكار جعل كسلم عليو اهلل صلى كالرسوؿ مهتديا يكوف كيف بل !!مهتديا
: يؤمركف ال ما كيفعلوف يفعلوف، ال ما يقولوف الذين للخلوؼ كالمجاىدة اإلنكار عن كقاؿ اإليماف،

 مؤمن، فهو بقلبو جاىدىم كمن مؤمن، فهو بلسانو جاىدىم كمن مؤمن، فهو بيده جاىدىم فمن)
 رضي مسعود بن اهلل عبد حديث من(. َٓ) مسلم ركاه( خردؿ حبة اإليماف من ذلك كراء كليس

 .عنو اهلل
 أف تعالى اهلل إقساـ: مهتد غير المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر تارؾ أف على يدؿ مما كإف

 كتواصوا بالحق كتواصوا الصالحات كعملوا آمنوا الذين سول يستثن كلم خسر لفي اإلنساف
 [.ّ: العصر] بالصبر

 - ُِٓ/ ُُ) تفسيره في قاؿ حيث جرير ابن منهم المفسرين من جماعة سبق ما بنحو قاؿ كقد
 عن ركم ما التأكيبلت، كأصح األقواؿ ىذه كأكلى: السابقة اآلية في األقواؿ ذكر حينما( ُّٓ

 الزموا[ َُٓ: المائدة] أنفسكم عليكم آمنوا الذين أيها يا كىو فيها عنو اهلل رضي- بكر أبي
: يقوؿ اىتديتم إذا ضل من يضركم ال عنو اهلل نهاكم عما كانتهوا بو أمركم كبما اهلل بطاعة العمل

 ما الناس من ضل فيمن كأديتم اهلل، بطاعة العمل لزمتم أنتم إذا ضل من ضبلؿ يضركم ال فإنو
 ركوبو، يحاكؿ أك يركبو، الذم المنكر عن كالنهي بالمعركؼ، األمر فرض من فيو، بو اهلل ألزمكم
 ضير كال ذلك، عن النزكع فأبى منو كمنعو معاىد، أك لمسلم ظلما راـ إذا يديو على كاألخذ
 ذلك قلنا كإنما فيو، ذكره تعالى اهلل حق كأديتم اىتديتم أنتم إذا كضبللو غيو في تماديو في عليكم
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 كيتعاكنوا بالقسط، يقوموا أف المؤمنين أمر ذكره، تعالى اهلل ألف بالصواب ذلك في التأكيبلت أكلى
 كالتقول البر على التعاكف كمن الظالم، يدم على األخذ بالقسط القياـ كمن كالتقول، البر على
 أمره من كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن األخبار بو تظاىرت ما مع كىذا بالمعركؼ، األمر
 في إال معنى بو لؤلمر يكن لم ذلك ترؾ للناس كاف كلو المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ باألمر
 بو القياـ عن العجز حاؿ كىي ذلك، ترؾ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فيو رخص التي الحاؿ

 كإذا بقلبو، ذلك في عليو اهلل فرض بأداء حينئذ قاـ إذا تركو لو مرخصا فيكوف الظاىرة، بالجوارح
 حذيفة قالو ما اىتديتم إذا: قولو معنى في دخل قد أنو فبين أكلى، باآلية التأكيل من كصفنا ما كاف

 ىػ.ا المنكر عن كنهيتم بالمعركؼ أمرتم إذا) ذلك أف من المسيب بن كسعيد
 بالمعركؼ األمر ترؾ اآلية ىذه لفظ يوجب كليس(: ُِْ/ ِ) القرآف معاني في الزجاج كقاؿ

 كىو بالمعركؼ األمر المؤمن ترؾ فإذا الكافر، كفر المؤمن يضر ال أنو كاعلم المنكر، عن كالنهي
 .ىػ.ا بمهتد كليس ضاؿ، فهو ذلك مستطيع

: اآلية معنى في المحققين عند الصحيح المذىب(: ِّ - ِِ/ ِ) مسلم شرح في النوكم كقاؿ
 أخرل كزر كازرة تزر كال: تعالى قولو مثل غيركم تقصير يضركم فبل بو كلفتم ما فعلتم إذا إنكم

 كلم فعلو فإذا المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر بو كلف فمما كذلك كاف كإذا[ ُٖ: فاطر]
 ال كالنهي األمر عليو فإنما عليو، ما أدل لكونو الناىي اآلمر على ضرر فبل المخاطب، يمتثل
 أعلم كاهلل القبوؿ

 بتصرؼ ىػ.ا
 عدـ الكريمة اآلية ىذه ظاىر من الجاىل يتوىم قد (:ْٗٓ/ُكقاؿ الشنقيطي في أضواء البياف )

 إذا فيما ذلك أف إلى اإلشارة فيها اآلية نفس كلكن المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر كجوب
 األمر ترؾ من ألف[ ؛ َُٓ \ ٓ] اىتديتم إذا: قولو في كذلك المأمور، منو يقبل فلم جهده بلغ

 في األلوسي عنهما نقلو كما المسيب، بن كسعيد حذيفة، بهذا قاؿ كممن يهتد، لم بالمعركؼ
 كنقل سبلـ، بن القاسم عبيد كأبي المسيب، بن سعيد عن القرطبي كنقلو جرير، كابن ، «تفسيره»

 .مسعود كابن عمر، ابن منهم الصحابة، من جماعة عن جرير ابن نحوه
 األمر يدخل: قاؿ من كمنهم منكم، يسمع فلم أمرتم: أم اىتديتم، إذا: قاؿ من العلماء فمن

 .لمنصف عنو العدكؿ ينبغي كال جدا ظاىر كىو اآلية، في باالىتداء المراد في بالمعركؼ
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 قولو في خسر في أنو أقسم تعالى اهلل أف مهتد، غير بالمعركؼ األمر تارؾ أف على يدؿ كمما
 كتواصوا بالحق كتواصوا الصالحات كعملوا آمنوا الذين إال خسر لفي اإلنساف إف كالعصر: تعالى

 أداء كبعد المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر كجوب فالحق ،[ ّ ،ِ ،ُ / َُّ] بالصبر
 الذين تصيبن ال فتنة كاتقوا: تعالى كقولو اآليات دلت كقد ضل، من ضبلؿ اآلمر يضر ال الواجب

 ينهوا كلم بالمعركؼ، يأمركا لم إف الناس أف على كاألحاديث ،[ ِٓ / ٖ] خاصة منكم ظلموا
 .عنده من بعذاب اهلل عمهم المنكر، عن

 - جحش بنت زينب الحكم أـ المؤمنين أـ عن «صحيحيهما» في الشيخاف خرجو ما ذلك فمن
 اهلل، إال إلو ال»: يقوؿ مرعوبا فزعا عليها دخل - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أف: عنها اهلل رضي
 اإلبهاـ بإصبعيو كحلق ىذه، مثل كمأجوج يأجوج ردـ من اليـو فتح اقترب، قد شر من للعرب كيل

 . «الخبث كثر إذا نعم: قاؿ ، الصالحوف؟ كفينا أنهلك! اهلل رسوؿ يا: فقلت تليها، كالتي
 القائم مثل»: قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى - النبي عن: عنهما اهلل رضي - بشير بن النعماف كعن
 كبعضهم أعبلىا، بعضهم فصار سفينة، على استهموا قـو كمثل فيها، كالواقع اهلل، حدكد في

 في خرقنا أنا لو: فقالوا فوقهم، من على مركا الماء من استقوا إذا أسفلها في الذين ككاف أسفلها،
 على أخذكا كإف جميعا، كىلكوا ىلكوا، أرادكا كما تركوىم فإف فوقنا، من نؤذ كلم خرقا، نصيبنا
 ....كالترمذم البخارم أخرجو ، «جميعا كنجوا نجوا، أيديهم

 ما أكؿ إف»: كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ - عنو اهلل رضي - مسعود ابن كعن
 تصنع، ما كدع اهلل، اتق ىذا يا: فيقوؿ الرجل يلقى الرجل كاف أنو إسرائيل، بني على النقص دخل
 كشريبو أكيلو يكوف أف ذلك يمنعو فبل حالو، على كىو الغد من يلقاه ثم لك، يحل ال فإنو

 بني من كفركا الذين لعن: قاؿ ثم ، «ببعض بعضهم قلوب اهلل ضرب ذلك فعلوا فلما كقعيده،
 عن يتناىوف ال كانوا يعتدكف ككانوا عصوا بما ذلك مريم ابن كعيسى داكد لساف على إسرائيل

 لهم قدمت ما لبئس كفركا الذين يتولوف منهم كثيرا ترل يفعلوف كانوا ما لبئس فعلوه منكر
 إليو أنزؿ كما كالنبي باهلل يؤمنوف كانوا كلو خالدكف ىم العذاب كفي عليهم اهلل سخط أف أنفسهم

 لتأمرف كاهلل كبل»: قاؿ ثم ،[ ُٖ ،َٖ ،ٕٗ / ٓ] فاسقوف منهم كثيرا كلكن أكلياء اتخذكىم ما
 كلتقصرنو أطرا، الحق على كلتأطرنو الظالم، يد على كلتأخذف المنكر، عن كلتنهوف بالمعركؼ،

 . «لعنهم كما ليلعننكم ثم ببعض، بعضكم قلوب اهلل ليضربن أك قصرا، الحق على
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 - اهلل رسوؿ قاؿ: الترمذم كلفظ داكد، أبي لفظ كىذا حسن،: كقاؿ كالترمذم داكد، أبو ركاه
 ينتهوا، فلم علماؤىم نهتهم المعاصي، في إسرائيل بنو كقعت لما»: كسلم عليو اهلل صلى

 داكد لساف على كلعنهم ببعض، بعضهم قلوب اهلل فضرب؛  كشاربوىم ككاكلوىم، فجالسوىم
 - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فجلس ، «يعتدكف ككانوا عصوا بما ذلك؛  مريم ابن كعيسى

 . «أطرا الحق على يأطركىم حتى بيده، نفسي كالذم ال»: فقاؿ متكئا، ككاف
 جدا، كثيرة الباب في كاألحاديث تحبسونو،: تقصركنو كمعنى تعطفوىم،: أم تأطركىم كمعنى
 اىتديتم، إذا: قولو في داخل المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر أف على الواضحة الداللة كفيها

 كلتكن: تعالى كقولو المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كجوب على الدالة اآليات كثرة كيؤيده
 / ّ] المفلحوف ىم كأكلئك المنكر عن كينهوف بالمعركؼ كيأمركف الخير إلى يدعوف أمة منكم
[ َُُ / ّ] المنكر عن كتنهوف بالمعركؼ تأمركف للناس أخرجت أمة خير كنتم: كقولو ،[ َُْ

 عصوا بما ذلك مريم ابن كعيسى داكد لساف على إسرائيل بني من كفركا الذين لعن: كقولو. 
 ربكم من الحق كقل: كقولو يفعلوف، كانوا ما لبئس فعلوه منكر عن يتناىوف ال كانوا يعتدكف ككانوا
 ،[ ْٗ / ُٓ] تؤمر بما فاصدع: كقولو ،[ ِٗ / ُٖ] فليكفر شاء كمن فليؤمن شاء فمن

 / ٕ] يفسقوف كانوا بما بئيس بعذاب ظلموا الذين كأخذنا السوء عن ينهوف الذين أنجينا: كقولو
 [ .ِٓ / ٖ] خاصة منكم ظلموا الذين تصيبن ال فتنة كاتقوا: كقولو ،[ ُٓٔ

 المنكر رأكا إذا الناس أف ىي كغيره الظالم تعم التي الفتنة بتلك المراد أف: معناىا في كالتحقيق
 كاألحاديث العلم، أىل من جماعة فسرىا كبو كطالحهم، صالحهم بالعذاب، اهلل عمهم يغيركه فلم

 ا.ىػ من أضواء البياف. منها طرفا قدمنا كما لذلك، شاىدة الصحيحة
 كبين عنو اهلل رضي- بكر أبو فقاـ..  األكؿ العصر أىل بعض عند فهمها في الخطأ كقع كلقد

 اهلل حمد أف بعد الصديق بكر أبو قاؿ: قاؿ حيث حاـز بن قيس ذلك ركل، الشبهة كأزاؿ المراد
 آمنوا الذين أيها يا موضعها غير على كتضعونها اآلية، ىذه تقرؤكف إنكم الناس أيها يا عليو كأثنى

 فلم الظالم رأكا إذا الناس إف: )يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعنا كإنما أنفسكم عليكم
: يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت كإني بعقاب اهلل يعمهم أف أكشك يديو على يأخذكا

 اهلل يعمهم أف يوشك إال يغيركف كال يغيركا أف على يقدركف ثم بالمعاصي فيهم يعمل قـو من ما
 أخرجو.. (  بها يعمل ممن أكثر كىم بالمعاصي فيهم يعمل قـو من ما: فيو شعبة كقاؿ( بعقاب
 كالترمذم ،(ّّْٖ) داكد كأبو ،(ُ) حميد بن كعبد ،(ّ) كالحميدم ،(ِٗكُٔكُ) رقم أحمد
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 (مكانو عرؼي كال بعدال من المنكر صوت يسمع الرجل باب)
 عبد أبا أف يوسف، لفظ كىذا الحسين، بن كأحمد موسى، بن يوسف أخبرني -َٕ
 كما»: فقاؿ مكانو؟ يعرؼ كال كالمزمار، الطبل، صوت يسمع الرجل عن سئل) اهلل،
 .ُ(مكانو يعرؼ لم إذا عليو
 عن سئل اهلل، عبد أبا سمعت: قاؿ العاقولي، الهيثم بن الكريم عبد أخبرني -ُٕ

 ما: كقاؿ عليك؟ كما: فقاؿ مكانو؟ يعرؼ ال كمزمار، الطبل حس يسمع ) الرجل
 .ِ( عليو تفتش فبل غاب

 
 ير كلم مكانو كعلم سمع إذا ذلك تغيير من الرجل على يجب ما باب)

 (ينكره أف الطريق في يراه أك بعينو، مكانو

                                                                                                                                                  

 ،ٓٔ) كالبزار ،(ٖٖ ،ٕٖ ،ٖٔ) بكر أبى مسند في كالمركزم ،(ََْٓ) ماجة كابن ،(ُِٖٔ)
 اآلحاد في عاصم أبي كابن ،(ِٖٓ) كالمنسوخ الناسخ في عبيد كأبو ،(ُِّ) يعلى كأبو ،(ٖٔ

 ،(َّْ) حباف كابن ،(َُُٕ ،ُُٓٔ) المشكل في كالطحاكم ،(ّٔ ،ِٔ) كالمثاني
 في كالطبراني ،(َْ ،ُ) بالمعركؼ األمر في الدنيا أبي كابن ،(َُّص) العزلة في كالخطابي

( َٔ ،ْٓ) المختارة في كالضياء ،(ُِّ) المعرفة في نعيم كأبو ،(ٕٗ) األخبلؽ مكاـر
 شيخ كقاؿ ،(َِٖ/ ّ) اآلثار مشكل شرح في كالطحاكم الترمذم، صححو كالحديث كغيرىم،
/ ُ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن كقاؿ ثابت،( َّٕ/ ِٖ) الفتاكل مجموع في اإلسبلـ

 كصححو ،(ُِّٕ) الترغيب صحيح في األلباني العبلمة كصححو صحيح، إسناده( ُّٗ
 المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ّٔ/ ُ) المسند تحقيق في كرشا  أحمد الشيخ

 .الشيخين شرط على صحيح إسناده(: ُٖٕ/ ُ)
 
 إسناده صحيح. ُ
كما  الخبلؿ بكر أبو ذكره العاقولي القطاف يحيى أبو عمراف بن زياد بن الهيثم بن الكريم عبد ِ

 .مشبعة حساف مسائل صغيراف جزءاف عنده كبير جليل: فقاؿ(: ُِٔ/ُفي طبقات الحنابلة )
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 بن أحمد سمع): قاؿ حدثهم، األنبارم مثنى أف ىاركف، أبي بن محمد أخبرني -ِٕ
 .ُ(فنهاىم إليهم أرسل حتى مجلسنا من إليهم فقاـ جواره، في طبل حس حنبل
 لنا إف): اهلل عبد ألبي قاؿ أنو حدثهم، الحارث بن جعفر بن محمد أخبرني -ّٕ

 .ِ(ككبخهم لهم كأغلظ النهي، أشد انههم»: قاؿ الطريق؟ في النبيذ يشربوف جيرانا
 سألت): قاؿ حدثهم حرب، أبي بن محمد أف الوراؽ، علي بن محمد أخبرني -ْٕ

 لم فإف: قلت يأمره،: قاؿ جيرانو؟ بعض دار في المنكر يسمع الرجل، عن اهلل عبد أبا
 .ّ(عليو هوؿيك  الجيراف، عليو تجمع: قاؿ يقبل؟

 سمعت: قاؿ حدثهم النسائي، محمد بن جعفر أف الوليد، بن منصور أخبرني -ٕٓ
 داخل ىمقلت  لو، ظهر إذا: قاؿ يغنوف؟ بالقـو يمر الرجل، عن سئل اهلل، عبد أبا

 ينكر أف كرأل ينهاىم، أف عليو ظهر، قد ىذا: قاؿ الطريق؟ في يسمع الصوت لكن
 يغنوف، كىم لهم، علية من أشرفوا كقد بقـو مررنا: لو قيل صوتو سمع إذا يعني الطبل،
 سمعتم؟ الذم الموضع في تكلموا لم: فقاؿ فأخبرناه؟ الخبر صاحب إلى فجئنا
 ككانوا يجتمعوف كانوا الناس لعل تكلموا، أف يعجبني كاف: قاؿ ال،: فقيل

 .ْ(يشهركف

                                                           

 (.ْتقدـ في الخبر رقم ) ىاركف أبي بن محمدشيخ المصنف:  ُ
، فقد تكرر حدثهم الحارث أف أبا جعفر بن محمد أخبرنيإسناده صحيح، كصواب اإلسناد  ِ

، كىو ثقة كما الراشدم ىذا اإلسناد كثيرا في كتب الخبلؿ، كشيخ المصنف محمد بن جعفر ىو
، قاؿ عنو الصائغ الحارث أبو محمد بن أحمد(، كأبو الحارث ىو ََٓ/ِفي تاريخ بغداد )

 ككاف كيكرمو يقدمو ككاف بو يأنس اللَّوً  عىٍبدً  أىبيو كاف  (:ْٕ/ُالخبلؿ كما في طبقات الحنابلة )
 أبي عىنٍ  الركاية ودكج جزءنا عشر بضعة كثيرة مسائل اللَّو عبد أبي عىنٍ  كركل جليل بموضع عنده
  .اللَّو عبد

 إسناده صحيح. ّ
 الشقراني ىو النسائي محمد بن جعفر ، كترجمتو أجد لم الوليد بن منصورشيخ المصنف:  ْ

 جليل ثقة القدر رفيع (:ُِْ/ُقاؿ عنو الخبلؿ كما في طبقات الحنابلة ) محمد أبو الشعراني
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 بن إبراىيم سمعت: قاؿ المصيصي، المقرمء الصمد عبد بن محمد أخبرنا_ ٕٔ
 عود صوت فسمع بدار، -العابد يعني- مصعب بن محمد مر: يقوؿ المجيد، عبد

 العود تحدر لموالتك قولي جارية، يا: لها فقاؿ جارية، فنزلت الباب، فقرع بو، يضرب
: قالت ككذا، كذا قاؿ بالباب شيخ: لموالتها فقالت فصعدت،: قاؿ أكسره، حتى
 الخلق، فاجتمع كقرأ،كاستعاذ  الباب على فجلس بعودين، فضربت أحمق، شيخ ىذا

انظرم ما ىذا يا جارية فنزلت  فقالت الضجة، المرأة فسمعت بالبكاء، أصواتهمكارتفعت
 سمعت فلما كاسمعي، انزلي تعالي، موالتي، يا: الجارية ثم رجعت إلى موالتها فقالت

 .ُ(يكسرىما حتى العودين احدرم»: قالت
 إذا) العبدم، بشر بن محمد سمعت: قاؿ األنماطي، صالح بن مقاتل أخبرني -ٕٕ
 .ِ(القرية ىذه نواح مصعب بن كمحمد: " قاؿ للعلماءدعاء  دعا

                                                                                                                                                  

 ككاف كالنهي األمر ىذا من شيء في بمكة قتل أنو أخبرت المنكر عن نهاء بالمعركؼ أمار كرع
 كمسائل صالحة أجزاء اهلل عبد أبي عن ركل حقو لو كيعرؼ بو كيأنس كيقدمو يكرمو اهلل عبد أبو

 .كثيرة
 كقاؿ. متصدر مقرئ: الجزرم ابن عنو قاؿ المصيصي الصمد عبد بن محمدشيخ المصنف:  ُ

/ ِ) النهاية غاية ،(ُٗ/ ِّ) مختصره ،(ُِِ/ ْٓ) دمشق تاريخ. أحد فيو يتكلم لم: الهيثمي
 (.ِٖٖ/ ْ) المجمع ،(ُُٕ

 أحد كاف  (:َِِ/ُٓقاؿ عنو الخطيب في تاريخ بغداد ) صالح بن مقاتلشيخ المصنف:  ِ
  (:َِّ/ُ، كمحمد بن مصعب قاؿ عنو اإلماـ أحمد كما في طبقات الحنابلة )المستورين الثقات

 في إليو يجلس علية ابن كاف ربما: قاؿ ثم المسجد في قائما وكيدع يقص ككاف صالحا رجبل كاف
 .دعاءه يسمع المسجد

 العابد مصعب بن محمد عن عبداهلل أبا سألت بكرقاؿ أبو حدثنا (:ِٖٗكفي السنة للمصنف )
 من يرفع كجعل عنو كتبت لقد لعمرم أم قاؿ سنة صاحب كاف قلت رجل كأم قاؿ عليو فأثنى
 اكتبوا كقاؿ بخير فذكره مصعب ابن كذكر معين بن يحيى لنا قاؿ الدكرم عباس لي كقاؿ قدره
 .صحيح إسنادهك  .عنو
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 بن محمد كاف): قاؿ الكوفي، الحميد عبد بنبن محمد  أحمد أخبرني _ٖٕ
 ذلك إلي أرسلوا أف إليهم أرسل دار، من طنبور أك عود صوت، سمع إذا مصعب

 الناس، فيجتمع قرأ،ي الباب إلى قعد كإال كسره، إليو بو أرسلوا فإف الخبيث،
 .ُ(فيكسره إليو يخرج حتى يدع فبل مصعب، بن محمد: فيقولوف

 بن مالك قاؿ: يقوؿ يحيى، سمعت: قاؿ الدكرم، محمد بن العباس أخبرنا -ٕٗ
 .ِ(ثم تجلس فبل غناء، الدار من فسمعت لك، غريم باب على جلست إف): أنس

                                                           

 محمد بن أحمد( فيها: ٓٔ/ُشيخ المصنف لم يوثقو معتبر، لو ترجمة في طبقات الحنابلة ) ُ
 اهلل عبد أبا سأؿ أنو حدثني الخبلؿ بكر أبو: قاؿ إمامنا أصحاب أحد، الكوفي الحميد عبد بن

 .القصب: فقاؿ القصب أك اللبن القبر في إليك أعجب أيما

 إسناده منقطع بين يحيى بن معين كمالك. ِ
 مسائل في الباب:

 .المنكر إنكار شركطفي ذكر  األكلى: المسألة
 .منكرا كونو: األكؿ المطلب
 كاف ما ككل مكركىا أـ محرما األمر ىذا أكاف سواء الحكيم الشارع عنو نهى أمر كل المنكر
 حكم الوصف ىذا ألف للشرع منكر غير أك منكر بأنو الشئ علي كالحكم الشرع، في محذكرا
 مجاؿ ىناؾ فليس[ ٕٔ: يوسف] هلل إال الحكم إف سبحانو اهلل ىو حقيقة كالحاكم. شرعي

 النصوص من الشرعي الحكم استنباط ىو ذلك في العلماء كدكر. كاألغراض كاألىواء للعواطف
 منكر بأنو األمر ىذا على الحكم ثم كمن. منهما المستوحاة كالقواعد النبوية كاألحاديث القرآنية

 .منكر غير أك
 :أحواؿ ثبلث لو الشرط كىذا الحاؿ، في موجودا يكوف أف: الثاني المطلب

 .المنكر بفعل ىم قد يكوف أف: األكلى الحالة
 .بالمنكر متلبسا يكوف أف: الثانية الحالة
 .المنكر فعل من انتهى قد يكوف أف: الثالثة الحالة
 :األحواؿ ىذه تفصيل
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 تدؿ كمؤشرات كعبلمات مقدمات توجد بأف كذلك: المنكر بفعل ىم قد يكوف أف: األكلى الحالة
 كاحدة إلى النظر كيصوب النساء أسواؽ في مرارا يتردد رجبل يرل أف: مثل المنكر كقوع على

 حاجة من لو كليس إليهن، النظر كيصوب بنات مدرسة باب عند يـو كل يقف شابا رأل أك بعينها
 أف كيحاكؿ امرأة مع مرتفع بصوت -الشارع ىاتف- بالهاتف يتحدث رجبل سمع أك ذلك، غير

 ىذه كل تركيبو كطريقة الخمر، تصنيع كيفية عن بكثرة يسأؿ رجبل رأل أك بموعد، معها يرتبط
 ىذه في المنكر عن كالناىي بالمعركؼ اآلمر فعلى المنكر، لفعل المقدمات من تعتبر األمور

 عذابو من كالخوؼ كبعقوبتو كتعالى، سبحانو باهلل كالتخويف كاإلرشاد، كالنصح، الوعظ، الحاالت
 يسمع عليو مطلع كتعالى سبحانو اهلل أف تبين التي القرآنية النصوص بعض لو كيذكر كبطشو،

 يكوف ما األرض في كما السماكات في ما يعلم اهلل أف تر ألم: )تعالى قولو مثل. مكانو كيرل كبلمو
 ىو إال أكثر كال ذلك من أدنى كال سادسهم ىو إال خمسة كال رابعهم ىو إال ثبلثة نجول من

 [.ٕ: المجادلة( ]عليم شيء بكل اهلل إف القيامة يـو عملوا بما ينبئهم ثم كانوا ما أين معهم
 [.ُٗ: غافر( ]الصدكر تخفي كما األعين خائنة يعلم: )تعالى قولو كمثل

 فهذه تشهير أك صوت رفع أك تجريح فيو كليس كإشفاؽ كعطف لين فيو بأسلوب ذلك كليكن
 ىذه في األسلوب ىذا من أحسن ىناؾ كليس. باإلثم العزة فيها تأخذه حالة إلى دفعتو ربما األمور
 .اهلل عند كالعلم. الحالة
 كقت لها مباشر كصاحبها المعصية تكوف أف ذلك كمعنى: بالمنكر متلبسا يكوف أف: الثانية الحالة
 إلى أجنبية امرأة أدخل ىو كمن أك منو يشرب الخمر كأس كأمامو جالس ىو كمن كالتغيير، النهي
 كالناىي بالمعركؼ اآلمر على يجب الحاؿ ىذه ففي ذلك، كنحو عليهما الباب كأغلق داره

 ضررا نفسو على يخف كلم المنكر إزالة على قادر أنو طالما ذلك من كمنعو عليو اإلنكار المنكر
 .أذل أك

 يغيره، بما عالما يكوف أف أكال المغير حق فمن(: َِٗ/ُ) المعلم إكماؿ في عياض القاضي قاؿ
 على كغلبت بو، زكالو أمكنو كجو بكل فيغيره كدرجاتو، التغيير بصفة فقيها غيره، من بالمنكر عارفا
 المسكر ظركؼ كيريق الباطل، آالت فيكسر قوؿ، أك فعل من ذلك بمنزعو تغييره منفعة ظنو

 بأخذىا يأمر أك بيده المتعمدين، أيدل من المغصوب كينزع ذلك، يتولى من بقولو يأمر أك بنفسو،
 العزة ذل أك بالجاىل، جهده التغيير فى كيرفق أمكنو، إذا ىذا كل أربابها، منها كيمكن منهم،
 كما كتخويفو، لوعظو كأسمع أمره، كامتثاؿ قولو، قبوؿ إلى أدعى ذلك إذ شره، المخوؼ الظالم
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 منهم المغتر على كيغلظ المعنى، لهذا كالصبلح، الفضل أىل من ذلك متولى يكوف أف يستحب
 محميا جانبو كاف أك غيره، مما أشد منكرا إغبلظو يؤثر أف أمن إذا بطالتو، فى كالمسرؼ غيو، فى
 غيره قتل أك قتلو من منو أشد منكرا يسبب بيده تغييره أف ظنو على غلب فإف الظالم، سطوة عن

 أف - أيضا - خاؼ فإف كالتخويف، كالوعظ باللساف، القوؿ على كاقتصر يده، كف بسببو،
 كإف اهلل، شاء إف بالحديث المراد ىو كىذا سعة، فى ككاف] بقلبو، غير ذلك مثل قولو يسبب

 إلى ذلك كليرفع كحرب، سبلح إظهار إلى ذلك يؤد لم ما استعاف، ذلك على بو يستعين من كجد
 ىػ.ا بقلبو تغييره على يقتصر أك غيره، من المنكر كاف إف األمر لو من

 الخمر شرب كمن آثاره، إال يبق كلم منو كانتهى فعلو قد المنكر فاعل يكوف أف: الثالثة الحالة
 ففي ذلك، كنحو أجنبية امرأة عنده من كخرجت أعزب ساكن أنو عرؼ من أك عليو آثاره كبقيت

 ىذه فعل على كالجزاء للعقاب محل ىناؾ كإنما التغيير أك للنهي كقت ىناؾ ليس الحاؿ ىذه
- المنكر عن كالناىي بالمعركؼ اآلمر شأف من ليس -الغالب في- األمر كىذا المعصية،
 الموافق الحكم فيو ليصدر للحاكم أمره فيرفع نائبو أك األمر كلي شأف ىو كإنما -المتطوع
 .للشرع

- منها الفراغ بعد كأما(: ِْ/ ٓ) الدقائق كنز شرح الرائق البحر في كما نجيم ابن قاؿ
 ىػ.ا الحاكم لغير ذلك فليس -المعصية

 المعاصي بآثار كيذكره مستقببل، ذلك مثل في الوقوع من كيحذره باهلل يخوفو أف بالمعركؼ كلآلمر
 .كاآلخرة الدنيا في السيئة

 .تجسس غير من ظاىرا المنكر يكوف أف: الثالث المطلب
 أف لئلنساف كضمن حقو منها جانب كل كأعطى للمسلم الحياة جوانب جميع اإلسبلـ شمل لقد

 حاد إذا كأما المستقيم، الطريق سالك أنو طالما كموقرا محترما مطمئنا آمنا المجتمع في يعيش
 .التقويم من يناسبو ما معوج أمر لكل جعل اإلسبلـ فإف الطريق عن

 .عليو التجسس عن النهي كأمنو اإلنساف الحتراـ اإلسبلـ شرعها التي األمور كمن
 غير بيوتا تدخلوا ال آمنوا الذين أيها يا: )تعالى يقوؿ بإذنو إال بيتو عليو يدخل أف ألحد يجوز فبل

 حتى[ ِٕ: النور]( تذكركف لعلكم لكم خير ذلكم أىلها على كتسلموا تستأنسوا حتى بيوتكم
 معناه الذم المقدـ من كىو أأدخل؟ عليكم السبلـ أحدىم يقوؿ أف كذلك كتستأذنوا تسلموا
 .كتستأذنوا تسلموا حتى ىو إنما التأخير
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 من أقل حـر اإلسبلـ إف بل إذف، بغير البيوت إلى الدخوؿ بتحريم تعالى اهلل من نص اآلية ففي
 القصاص حد الحكم الشارع فأسقط. فتحاتو أك ثقوبو أحد من البيت داخل إلى النظر كىو ذلك

 كمسلم ،(َِٗٔ) البخارم عند عنو اهلل رضي ىريرة أبي حيث كالدليل ذلك، فعل عمن كالدية
 فخذفتو إذف بغير عليك اطلع امرأ أف لو) كسلم عليو اهلل صلى القاسم أبو قاؿ: قاؿ( ُِٖٓ)

 داخل المسلم حرمة لعظمة إال الجاني عين رخصت كما( جناح عليك يكن لم عينو ففقأت بحصاة
 .بيتو
 .إذف بغير داخلو إلى كالنظر البيت إلى الدخوؿ حـر اإلسبلـ كاف كإذا
 إف الظن من كثيرا اجتنبوا آمنوا الذين أيها يا: )تعالى يقوؿ. التجسس حـر أيضا اإلسبلـ فإف

- مجاىد قاؿ. اآلية[ ُِ: الحجرات( ]بعضا بعضكم يغتب كال تجسسوا كال إثم الظن بعض
 . اهلل ستر ما كدعوا لكم ظهر ما خذكا -اهلل رحمو
 المسلمين عورات تتبعوا كال ظهر ما خذكا اآلية كمعنى(: ّّّ/ ُٔ) تفسيره في القرطبي كقاؿ

 ىػ.ا اهلل ستره أف بعد عليو يطلع حتى أخيو عيب عن أحدكم يبحث ال أم
 الظن فإف كالظن إياكم: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي كعن

 اهلل عباد ككونوا تدابركا كال تباغضوا كال تحاسدكا كال تنافسوا كال تجسسوا كال الحديث أكذب
 (.ِّٔٓ) كمسلم ،(َْٔٔ) البخارم ركاه( إخوانا

 كال تباغضوا كال تحاسدكا ال) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي عن ركاية كفي
 كمسلم ،(َٔٔٔ) البخارم ركاه( إخوانا اهلل عباد ككونوا تناجشوا كال تجسسوا كال تحسسوا

(ِّٓٔ.) 
: كبالجيم القـو لحديث االستماع بالحاء الحسس: العلماء بعض قاؿ كالتجسس التحسس كمعنى

. الشر في يقاؿ ما كأكثر األمور، بواطن عن التفتيش بالجيم كقيل العورات، عن البحث
 كبالحاء لغيرؾ تطلبو أف بالجيم كقيل الخير، سر صاحب كالناموس الشر، سر صاحب كالجاسوس

 .كاألحواؿ الغائبة األخبار معرفة طلب كىو بمعنى ىما كقيل. ثعلب قالو لنفسك تطلبو أف
 على متفقوف العلماء فإف كالتجسس التحسس معنى في اختبلؼ كقع كاف إف فإنو كل كعلى
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حديث كبنص تجسسوا كال الكريمة اآلية بنص التجسس تحريم

 .موضعها إلى اإلشارة سبقت كقد( تجسسوا كال)
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 عورات اتبعت إنك: )يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنو اهلل رضي معاكية كعن
 األدب في كالبخارم ،(ْٖٖٖ) داكد أبو أخرجو( تفسدىم أف كدت أك أفسدتهم المسلمين

/ ُٗ) الكبير في كالطبراني ،(ّٖٕٗ) يعلى كأبو ،(َٕٔٓ) حباف كابن ،(ِْٖ رقم) المفرد
 في كالبيهقي ،(ُُٖ/ ٔ) الحلية في نعيم كأبو ،(ٖٔٔ) الترغيب في كاألصبهاني ،(ّٕٗ

(: َُٕٗ) الرياض في النوكم عنو قاؿ كالحديث ،(َُُْٕ) الكبرل كفي( ْْٕ/ ٔ) الدالئل
 اآلداب في مفلح ابن قاؿ ككذا صحيح، إسناده: المغني في العراقي كقاؿ صحيح، حديث

 الشيخ كقاؿ ،(ِِٓٗ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة كصححو ،(ََّ/ ُ) الشرعية
 .صحيح إسناده(: ّْٓ/ ِ) الموافقات كتاب على تعليقو في مشهور

 من المسلمين عورات كتتبع التجسس بأف كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ من صريح نص فهذا
 عنهم اهلل رضي الصحابة كقوؼ تبين التي اآلثار بعض ذلك في كرد كقد المجتمع إفساد كسائل

 .ذلك عليو أنكر ظنو الجتهاد ذلك أحدىم من كقع ما إذا بل عليو يقدموا فلم الحد، ىذا عند
 إذ بالمدينة الخطاب بن عمر مع ليلة حرست)  قاؿ عوؼ بن الرحمن عبد عن كرد ما ذلك من

 ربيعة بيت ىذا: عمر فقاؿ. كلغط مرتفعة أصوات لهم قـو على مجافى بابو بيت في سراج لنا تبين
 تجسسوا كال عنو اهلل نهى ما أتينا قد أنا أرل: قلت ترل، فما شرب اآلف كىم خلف بن أمية بن

 يشرب الثقفي محجن أبا أف عمر حدث: قبلبة أبو كقاؿ ،(كتركهم عمر فانصرؼ تجسسنا، كقد
 أبو فقاؿ رجل إال عنده ليس فإذا عليو دخل حتى عمر فانطلق بيتو في لو أصحاب مع الخمر
 (.كتركو عمر فخرج التجسس عن اهلل نهاؾ قد. لك يحل ال ىذا إف: محجن
 في عنها سنتحدث نادرة حاالت في إال التجسس عن منهي المنكر عن كالناىي بالمعركؼ فاآلمر
 عليو، تجسس لمن شرعا ثابتة أساسية حقوؽ عدة ينتهك ذلك يفعل من ألف ىذه، تلي التي الفقرة

 كمن جهة من ىذا سره، على باطبلعو شخصو حرية في كحقو مسكنو، في حرمتو في حقو: منها
 الغاية ىذه أكانت كسواء غاية، إلى للوصوؿ محرمة كسيلة استباح قد المتجسس يكوف أخرل جهة

 كانت إذا كأما محرمة، إليها فالوسيلة محرمة كانت إف ألنها محظور؛ ذلك فإف مباحة، أـ محرمة
 ...الوسيلة حكم تأخذ الغاية ألف محرمة؛ بوسيلة إليها يسعى أف يصح فبل مشركعة الغاية

 :المنكر عبلمات ظهرت إذا المنكر عن كالناىي بالمعركؼ اآلمر موقف
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 ما كلكن بالمعصية، يجاىر أف للمسلم يجوز ال أنو أيضا كعرفنا التجسس في اإلسبلـ حكم عرفنا
 رائحة تفوح كأف البيت، داخل كىو المنكر أمارات ظهرت إذا. المنكر عن الناىي موقف ىو

 ذلك؟ كنحو كالمطربات المغنيات أصوات تسمع أك كالطرب الموسيقى آالت تسمع أك الخمر،
 .الحاؿ ىذه في اإلنكار يجب ال أنو إلى العلماء بعض فذىب

 فقد منكر على اجتماعهم علم من على الجدراف تسور كأما(: ِْٔ/ ُ) األلباب غذاء في قاؿ
 ىػ.ا عنو المنهي التجسس في داخل كىو كغيره الثورم سفياف: مثل األئمة أنكره
 :قسمين إلى الحاؿ ىذه في المنكر فيقسم( ِِٓ: ص) السلطانية األحكاـ في الماكردم كأما

 أف للناىي يجوز الحاؿ ىذه ففي استدراكها يفوت حرمة انتهاؾ في ذلك يكوف أف: األكلى الحالة
 .يتجسس

 ككشف عليو التجسس يجوز فبل الرتبة ىذه عن كقصر الحد ىذا عن خرج ما: الثانية الحالة
 ىػ.ا عنو األستار

 أنو) عنو اهلل رضي مسعود ابن عن الوارد باألمر أكلئك على التجسس بعدـ القائلوف استدؿ كقد
 إف كلكن التجسس، عن نهينا قد إنا: فقاؿ. خمرا لحيتو تقطر فبلف ىذا: لو فقيل برجل إليو أتي

 ،(ٖٔ/ ٗ) المصنف في شيبة أبي كابن ،(َْٖٗ) داكد أبو أخرجو( بو نأخذ شيء لنا يظهر
 ،(ُْٖ/ْ) كالحاكم ،(ّٕٓص) العلل في كالترمذم ،(ُْٖٓٗ) المصنف في كعبدالرزاؽ

 رياض في النوكم كقاؿ الذىبي، كأقره الحاكم صححو كالحديث( ّّْ/ٖ) الكبرل في كالبيهقي
 األلباني العبلمة كصححو كمسلم، البخارل شرط على بإسناد داكد أبو ركاه(: َُٖٓ) الصالحين

 الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي العبلمة كقاؿ داكد، أبي صحيح في
 .الشيخين شرط على صحيح(: ْٖٓ)

 .ذلك عن النهي عن الواردة كاألحاديث اآليات عمـو كأيضا
 تحققت إذا البيت كاقتحاـ عليهم التجسس يجوز الحالة ىذه في أنو إلى العلماء بعض كذىب

 .األمارات تلك
: قاؿ. حدثهم األنبارم مثنى أف ىاركف أبي بن محمد أخبرنيىنا في أصل الكتاب:  الخبلؿ قاؿ

 .كنهاىم إليهم فقاـ جواره في طبل حس حنبل بن أحمد سمع
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 عبد أبا سألت: قاؿ حدثهم حرب أبي بن محمدا أف الوراؽ علي بن محمد أخبرني: أيضا كقاؿ
 يجمع قاؿ يقبل؟ لم فإف: قلت. يأمره: قاؿ جيرانو بعض دار في المنكر يسمع الرجل عن اهلل

 .عليو كيهوؿ الجيراف عليو
 اهلل عبد أبا سمعت: قاؿ حدثهم النسائي محمد بن جعفر أف الوليد بن منصور أخبرني: أيضا كقاؿ
 ىػ.ا ينهاىم أف عليو ظهر قد ىذا: قاؿ. يغنوف بالقـو يمر الرجل عن سئل
 خارج ىو من يعرفو ظهورا -المنكر- يظهر أف إال(: ّٕ/ ٕ - ّ) اإلحياء في الغزالي كقاؿ
 فلو ذلك سمع فمن الدار حيطاف ذلك جاكز بحيث ارتفعت إذا كاألكتار المزامير كأصوات الدار

 بحيث بينهم بالمألوفة بالكلمات السكارل أصوات ارتفعت إذا ككذا المبلىي، ككسر الدار دخوؿ
 ىػ.ا للحسبة موجب إظهار فهذا الشوارع أىل يسمعها

 لم بابو كأغلق داره في بالمعصية تستر من(: ِِٔ/ ُ) األلباب غذاء في كما الجوزم ابن كقاؿ
 أف ذلك سمع فلمن كالعيداف المزامير كأصوات يعرفو ما يظهر أف إال عليو، يتجسس أف يجز

 ىػ.ا اإلنكار جواز فاألظهر الخمر رائحة فاحت كإف المبلىي، كيكسر يدخل
 النصوص ألف بالمعصية؛ جاىر من على اإلنكار ككجوب التجسس جواز كىو أرجح الثاني كالقوؿ
 ال فإنو بمعصيتو جاىر من كأما بمعصيتو، يجاىر لم بمن خاصة التجسس عن النهي في الواردة
 بما المسألة كنوضح الشرع قواعد تخالف أمور عنو ينتج المجاىر فعل ألف التكريم؛ ىذا يشملو

 :يأتي
 جزء( المجاىرين إال معافى أمتي كل: )كقاؿ بالتستر أمر كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ إف: أكال
 (.َٗٔٔ) البخارم ركاه حديث من

 .العافية من كخرج كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أمر خالف فبفعلو
 البخارم حديث في كما للمسلمين اإلسبلـ شرعو الذم الحياء نزع قد يكوف ىذا بفعلو إنو: ثانيا

 كحديث( بخير إال يأتي ال الحياء) عنو اهلل رضي حصين بن عمراف عن( ّٕ) كمسلم ،(ُُٕٔ)
 ما فاصنع تستح لم إذا) عنو اهلل رضي عمرك بن عقبة مسعود أبي عن( ّْْٖ) البخارم أيضا
 (.شئت
 المجتمع في المنكرات كفعل الفاحشة تركيج ىذا فعلو عن ينتج قد المجاىر ىذا إف: ثالثا

 المصلحة على مقدمة العامة المصلحة بل المصالح، جلب على مقدـ المفاسد كدرء المسلم،
 .الخاصة
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 إنا: فقاؿ خمرا لحيتو تقطر برجل أتي كأنو) عنو اهلل رضي مسعود ابن بخبر استداللهم كأما: رابعا
 (.بو نأخذ شيء لنا يظهر إف كلكن التجسس عن نهينا قد

 :كجهين من عليهم مردكد الخبر فهذا
 حيث كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ قوؿ كصحيح صريح يخالف الخبر ىذا إف: األكؿ الوجو
 أبي عن كرد فقد عليو، الحد بإقامة كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ كأمر الصورة ىذه مثل حدث
 شرب قد برجل كسلم عليو اهلل صلى النبي أتي قاؿ( )ٕٕٕٔ) البخارم عند عنو اهلل رضي ىريرة

 بعض قاؿ انصرؼ فلما بثوبو، كالضارب بنعلو الضارب فمنا: ىريرة أبو قاؿ اضربوه قاؿ الخمر
 قد من حق في ىذا كاف فإذا( الشيطاف عليو تعينوا ال ىكذا، تقولوا ال قاؿ. اهلل أخزاه: القـو

 خمرا؟ لحيتو تقطر من شأف ىو فما الخمر شرب
 .بإقامتو أمر أك عليو الحد أقاـ عنو اهلل رضي مسعود ابن أف ينفي ال الخبر ىذا إف: الثاني الوجو
 فسوؼ فعلو لنا ظهر أف فلما عنو بالبحث نؤمر كلم عنو نبحث لم إننا يقوؿ مسعود ابن فكاف
 ىذه في المنكر ظهور أشد كما( بو نأخذ شيء لنا يظهر إف كلكن) مسعود ابن قاؿ حيث. بو نأخذ

 .الصورة
 .اإلجتهاد مسائل من المنكر يكوف أال: الرابع المطلب

 فيها المختلف المسائل في الناس على ينكر أال المنكر عن كالناىي بالمعركؼ اآلمر على يجب
 لها كالفاعل بعضهم عند كممنوعة األئمة بعض عند جائزة المسألة ىذه تكوف كأف سائغا خبلفا
 .مثبل المسألة لهذه المجيز إلمامو مقلدا

 :أقواؿ ثبلثة ىذه في للعلماءك 
 .العلماء جمهور قوؿ كىو عليو، ينكر ال أنو: األكؿ القوؿ
 .المجتهد دكف المقلد على ينكر أنو: الثاني القوؿ
 .مخالف بقوؿ أخذ من كل على ينكر أنو: الثالث القوؿ
 قد الذم العمل يعمل الرجل رأيت إذا: (ّٖٔص ٔ) األكلياء، حليةكما في الثورم   سفياف يقوؿ

 .تنهو فبل غيره ترل كأنت فيو اختلف
 إخواني من أحدان  أنهى فبل الفقهاء فيو اختلف ما: (ٗٔ/ ِ) كالمتفقو، الفقيوأيضا كما في  كقاؿ

 .بو يأخذ أف
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 أف للفقيو ينبغي ال: المركذم ركاية في( ُٕٖ/ ُ) الشرعية اآلداب في كما أحمد اإلماـ قاؿك 
 ركاية في قاؿ فقد ذلك، خبلؼ أخرل ركاية كلو ىػ.ا عليهم يشدد كال مذىبو على الناس يحمل

 ينهاىم بالشطرنج يلعبوف بالقـو يمر الرجل في(: ُٕٖ/ ُ) الشرعية اآلداب في كما الميموني
 فلم فنهاىم بالشطرنج يلعبوف بقـو مر رجل عن سئل أحمد سمعت: داكد أبو كقاؿ كيعظهم،

 الخبلؼ مع عليو أيده بل فعلو على أقره أحمد فاإلماـ ىػ.ا أحسن قد: فقاؿ بو فرمى ينتهوا
 .الشطرنج في المذكور
 في كما إبراىيم ابن إسحاؽ ركل المقلد، على بل المجتهد على ينكر ال: ثالثة ركاية كألحمد
 إذا: قاؿ الثعالب، جلود في الصبلة عن سئل أنو أحمد اإلماـ عن( ُٖٖ/ ُ) الشرعية اآلداب

 عليو اهلل صلى النبي إف: لو كيقاؿ ينهى جاىبل كاف كإف بأس، بو يكوف ال أف أرجو متأكال كاف
 ىػ.ا ذلك عن نهى كسلم

 ال: قاؿ من أصحابنا فمن فيو المختلف فأما (:ِْٖص) كالحكم العلـو جامعفي  رجب ابن قاؿ
 ا.ىػ سائغان  تقليدان  لمجتهد مقلدان  أك مجتهدان  فعلو من على إنكاره يجب
 ىذا يشرب أف أراد من: يقوؿ أحمد سمعت: (ُٔٔ/ُ) الشرعية، اآلداب كما في   مهنا كقاؿ
 .لوحده فليشربو شربو من شرب فيو يتبع النبيذ

 مسائل في العلماء بعض ييقلد عمن (َِٕ/َِشيخ اإلسبلـ كما في مجموع الفتاكل ) سئلك 
 القولين؟ بأحد يعمل من ككذلك يهجر، أـ عليو يينكر فهل االجتهاد
 ييهجر، كلم عليو يينكر لم العلماء بعض بقوؿ فيها عمل من االجتهاد مسائل. هلل الحمد: فأجاب

 لو يظهر اإلنساف كاف فإف قوالف، المسألة في كاف كإذا عليو، يينكر لم القولين بأحد عمل كمن
 القولين أرجح بياف في عليهم ييعتمد الذين العلماء بعض قلد كإال بو، عمل القولين أحد رجحاف

 ا.ىػ 
 عبد ألبي قلت: قاؿ حنبل حدثنا عصاـ بن عصمة أخبرناىنا في أصل الكتاب:  الخبلؿ كقاؿ

 تأمره أف ترل صبلتو أمر يقيم كال سجودىا كال ركوعها يتم ال الرجل رأل إذا الرجل ترل: اهلل
 لو كقاؿ أمره، منو يقبل أنو يظن كاف إف قاؿ ثم عنو نمسك أك صبلتو يحسن: قاؿ باإلعادة؟

 ىػ.ا الدين تماـ من الصبلة فإف الصبلة يحسن حتى ككعظو
 يوسف بن إسماعيل أف الوىاب، عبد بن الحسن أخبرني :السابق المصدر نفس في أيضا كقاؿ

 األكزاعي رجل سأؿ: قاؿ النضر بن محمد حدثنا الرحمن عبد حدثنا يعقوب حدثنا: قاؿ. حدثهم
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 على من الغالب كفي ىػ.ا منك يقبل أنو ترل من: قاؿ المنكر؟ عن كأنهى بالمعركؼ آمر من: قاؿ
 .منك يقبل ال مذىبك خبلؼ

 للحنفي فليس فيو حسبة فبل اجتهاد محل ىو ما فكل(: ّٖ ،ّٕ/ ٕ) اإلحياء في الغزالي كقاؿ
 الحنفي على ينكر أف للشافعي كال التسمية، كمتركؾ كالضبع الضب أكلو الشافعي على ينكر أف

 مجارم من ذلك غير إلى الجوار بشفعة أخذىا دار في كجلوسو بمسكر ليس الذم النبيذ شربو
 الحسبة لو أف كاألظهر نظر محل في فهذا النبيذ يشرب شافعيا الشافعي رأل لو نعم. االجتهاد
 غيره اجتهاد بموجب يعمل أف يجوز المجتهد أف إلى المحصلين من أحد يذىب لم إذ كاإلنكار

 غيره بمذىب يأخذ أف لو أف العلماء أفضل رآه شخص إلى التقليد في اجتهاده أدل الذم أف كال
 ىػ.ا تفصيل كل في مقلده اتباع مقلد كل على بل عنده أحبها المذاىب من فينتقي
 أصحاب من الفقهاء كاختلف(: ُِْ: ص) السلطانية األحكاـ في الماكردم الحسن أبو كقاؿ

 الفقهاء اختلف التي األمور من ينكره فيما الناس يحمل أف -المحتسب- لو يجوز ىل الشافعي
 أف لو أف االصطخرم سعيد أبي قوؿ كىو أحدىما: كجهين على ال؟ أـ كاجتهاده رأيو على فيها

 أىل من عالما يكوف أف المحتسب على يجب ىذا فعلى كاجتهاده، رأيو على ذلك يحمل
 .فيو اختلف فيما رأيو ليجتهد الدين أحكاـ في االجتهاد

 لتسويغ مذىبو إلى يقودىم كال كاجتهاده، رأيو على الناس يحمل أف لو ليس: الثاني كالوجو
 االجتهاد أىل غير من المحتسب يكوف أف يجوز ىذا فعلى فيو، اختلف كفيما للكافة، االجتهاد

 ىػ.ا عليها المتفق بالمنكرات عارفا كاف إذا
 بعض بقوؿ فيها عمل من االجتهاد مسئل(: َِٕ/َِ) الفتاكل مجموع في اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 ىػ.ا انتهى"  عليو ينكر لم القولين بأحد عمل كمن يهجر، كلم عليو ينكر لم العلماء
 باليد، تنكر ال االجتهادية المسائل ىذه مثل إف(: َٖ/َّ) السابق المصدر نفس في أيضا قاؿ

 صحة لو تبين فمن العلمية، بالحجج فيها يتكلم كلكن فيها، باتباعو الناس يلـز أف ألحد كليس
 ىػ.ا عليو إنكار فبل اآلخر القوؿ أىل قلد كمن تبعو،: القولين أحد
 إنكار ال الخبلؼ مسائل كقولهم(: ُُِ-َُِ ص) التحليل بطبلف على الدليل بياف في كقاؿ
 .العمل أك بالحكم القوؿ إلى يتوجو أف إما اإلنكار فإف ، بصحيح ليس فيها
 كذلك يكن لم كإف. كفاقا إنكاره كجب قديما إجماعا أك سنة يخالف القوؿ كاف فإذا األكؿ أما

 . كالفقهاء السلف عامة كىم كاحد المصيب يقوؿ من عند ضعفو بياف بمعنى ينكر فإنو
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 .اإلنكار درجات بحسب أيضا إنكاره كجب إجماع أك سنة خبلؼ على كاف فإذا العمل كأما
 بها عمل من على ينكر لم مساغ فيها كلبلجتهاد إجماع كال سنة المسألة في يكن لم إذا أما

 .مقلدا أك مجتهدا
 كما االجتهاد، مسائل ىي الخبلؼ مسائل أف يعتقد القائل أف جهة من اللبس ىذا دخل كإنما
 فيها يكن لم ما االجتهاد مسائل أف األئمة عليو الذم كالصواب. الناس من طوائف ذلك اعتقد
 عدـ إذا فيسوغ ، جنسو من لو معارض ال صحيح حديث مثل ، ظاىرا كجوبا بو العمل يجب دليل
 .بتصرؼ ىػ.ا باختصار انتهى" فيها األدلة لخفاء أك المتقاربة األدلة لتعارض االجتهاد فيها ذلك
 ال الخبلؼ مسائل إف: " كقولهم(: َُّ-ََّ/ ّ) الموقعين إعبلـ في القيم ابن اإلماـ كقاؿ
: فقيو يقوؿ ككيف: قاؿ ثم المتقدـ، اإلسبلـ شيخ كبلـ ذكر ثم. . .  بصحيح ليس" فيها إنكار

 الحاكم حكم بنقض صرحوا قد الطوائف سائر من كالفقهاء فيها، المختلف المسائل في إنكار ال
 سنة المسألة في يكن لم إذا كأما! العلماء؟ بعض فيو كافق قد كاف كإف سنة أك كتابا خالف إذا
 التي كالمسائل مقلدا أك مجتهدا بها عمل من على تنكر لم مساغ فيها كلبلجتهاد إجماع كال

 تعتد الحامل كوف مثل كثير، فيها القولين أحد صحة تيقنا كقد كالخلف السلف فيها اختلف
 اإليبلج بمجرد يجب الغسل كأف لؤلكؿ، حلها في شرط الثاني الزكج إصابة كأف الحمل، بوضع

 ال المسلم كأف حراـ، المسكر النبيذ كأف حراـ، المتعة كأف ، حراـ الفضل ربا كأف ينزؿ، لم كإف
 على اليدين كضع الركوع في السنة كأف كسفرا، حضرا جائز الخفين على المسح كأف بكافر، يقتل

 األرض في ثابتة الشفعة كأف سنة، منو كالرفع الركوع عند اليدين رفع كأف التطبيق، دكف الركبتين
، صحيح الوقف كأف كالعقار،  دراىم، ثبلثة في تقطع السارؽ يد كأف سواء، األصابع دية كأف الـز

 بضربة( الكف مفصل) الكوعين إلى التيمم كأف صداقا، يكوف أف يجوز حديد من الخاتم كأف
 كأف العقبة، جمرة يرمي حتى يلبي الحاج كأف عنو، يجزئ الميت عن الولي صياـ كأف جائز، كاحدة
: يساره كعن يمينو عن الصبلة في يسلم أف السنة كأف ابتدائو، دكف الطيب استدامة لو المحـر
 كأف البيع، في ثابت المجلس خيار كأف اهلل، كرحمة عليكم السبلـ اهلل، كرحمة عليكم السبلـ

 كأف ركعة، كل في بركوعين الكسوؼ صبلة كأف تمر، من صاعا اللبن عوض معها يرد المصراة
 من حكم بنقض األئمة صرح كلهذا المسائل، من ذلك أضعاؼ إلى كيمين، بشاىد جائز القضاء

 .بها قاؿ من على منهم طعن غير من المسائل، ىذه من كثير بخبلؼ حكم
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 ال التي كاآلثار األحاديث من المسألة في ما بلغو لمن القيامة يـو اهلل عند عذر فبل حاؿ كل كعلى
 ىػ.ا ظهره كراء نبذىا إذا لها معارض

 ندبو إف لكن فيو إنكار ال فيو المختلف إف(: َُٗ/ ٕ) الشرعية اآلداب في كما النوكم كقاؿ
 ىػ.ا برفق فعلو إلى مندكب محبوب حسن فهو الخبلؼ من الخركج إلى النصيحة جهة على
 على ينكر أف ألحد ينبغي ال(: ُٖٔ/ ُ) الشرعية اآلداب في كما المقدسي قدامة ابن كقاؿ
 ىػ.ا المجتهدات على إنكار ال فإنو بمذىبو، العمل غيره

 على الفركع من خبلؼ فيو يسوغ فيما إنكار كال(: ُٔٔ/ُقاؿ ابن مفلح في اآلداب الشرعية )
 كمثلوه يجوز، ال بأنو كصرحوا كاألصحاب القاضي ذكره كذا فيو مجتهدا قلد أك فيو اجتهد من

 مع منهم الكبلـ كىذا. التسمية متركؾ بأكل بعضهم كمثلو كلي، بغير كالتزكج النبيذ يسير بشرب
 كتأديبا كتعزيرا كنهيا كأمرا كعظا يكوف اإلنكار ألف أعجب كمقلدا متأكال النبيذ شارب يحد قولهم
 فاسق؟ على ينكر كال ركاية على يفسق كيف أـ عليو ينكر كال يحد فكيف الحد، كغايتو
 إباحتو العتقادىا أحمد نص على الخمر يسير من الذمية امرأتو منع يملك ال أنو المغني في كذكر

 ىذا كعلى قاؿ رائحتو لكراىة منعها يملك أنو الثـو أكل في الوجهين أحد من تخريجا ذكر ثم
 .كجهين على منعها لو ىل النبيذ يسير إباحة تعتقد امرأة تزكج لو الحكم

 على إنكار ال فإنو بمذىبو العمل غيره على ينكر أف ألحد ينبغي ال أنو مفردة مسألة في أيضا كذكر
 ضعف ما: السلطانية األحكاـ في قاؿ رابع قوؿ المسألة كفي.... .كبلمو انتهى. المجتهدات

 ربا إلى ذريعة كىو ضعيف فيو الخبلؼ النقد كربا عليو متفق محظور إلى ذريعة ككاف فيو الخبلؼ
 إنكار في فيدخل الزنا استباحة إلى ذريعة صارت كربما المتعة ككنكاح تحريمو على المتفق النساء

 .كاليتو بحكم المحتسب
 يدؿ ما كغيره الخطاب أبو ذكر كقد المتعة، نكاح في بطة كابن إسحاؽ أبي كبلـ القاضي ذكر ثم

 .المتعة نكاح في التقليد يسوغ أنو على
 موضع في السلطانية األحكاـ في كقاؿ بها يفتي من تقليد كيكره المتعة نكاح في الرعاية في كقاؿ
، إراقتو في كليس كالخمر النبيذ بإظهار المجاىرة آخر  كذكر مهنا، ركاية في كبلمو تقدـ كقد غـر
 من أنها مع كالسجود الركوع في الطمأنينة بترؾ صبلتو في يسيء من على ينكر أنو الجوزم ابن

 .كيعظو يأمره أف يجب القادر عبد الشيخ كقاؿ الخبلؼ مسائل
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 عليها، يقتصر نافلة من أفضل كتعريفها األشياء ىذه بإنكاره المعتكف كاشتغاؿ الجوزم ابن قاؿ
 ذلك فعل فإف: قاؿ القليلة المياه في النجسة كاألكاني اليد غمس المنكرات في أيضا كذكر

 .علي الطهارة بتفويت تؤذيني ال أف يمكنك لو كيقوؿ بو يتلطف بل عليو ينكر لم مالكي
 كل أف المسلمين جماىير عليو ما كالصواب الدين تقي الشيخ قاؿ خامس قوؿ المسألة كفي

 بطبلف"  كتاب في كقاؿ تداك غير أك لتداك كاحدة قطرة شرب كلو شاربو يجلد خمر مسكر
 القوؿ إلى يتوجو أف إما اإلنكار فإف بصحيح ليس فيها إنكار ال الخبلؼ كمسائل قولهم"  التحليل
 كإف كفاقا إنكاره كجب قديما إجماعا أك سنة يخالف القوؿ كاف فإف األكؿ أما العمل أك بالحكم

 السلف عامة كىم كاحد المصيب يقوؿ من عند ضعفو بياف بمعنى ينكر فإنو كذلك يكن لم
 .كالفقهاء

 من ذكرنا كما اإلنكار بحسب أيضا إنكاره كجب إجماع أك سنة خبلؼ على كاف إذا العمل كأما
 اتبع قد كاف كإف سنة خالف إذا الحاكم حكم ينقض ككما فيو المختلف النبيذ شارب حديث

 من على ينكر فبل مساغ فيها كلبلجتهاد إجماع كال سنة المسألة في يكن لم إذا كأما العلماء بعض
 .مقلدا أك مجتهدا بها عمل
 كما االجتهاد مسائل ىي الخبلؼ مسائل أف يعتقد القائل أف جهة من اللبس ىذا دخل كإنما
 يجب دليل فيها يكن لم ما االجتهاد مسائل أف األئمة عليو الذم الناس من طوائف ذلك اعتقد
 االجتهاد ذلك عدـ إذا فيسوغ جنسو من لو معارض ال صحيح حديث مثل ظاىرا كجوبا بها العمل

 من على طعن قطعية المسألة كوف ذكر في كليس فيها األدلة لخفاء أك المقاربة األدلة لتعارض
 القولين أحد صحة تيقنا كقد السلف فيها اختلف التي المسائل كسائر المجتهدين من خالفها

 إنزاؿ عن المجرد الجماع كأف الحمل، بوضع تعتد زكجها عنها المتوفى الحامل كوف مثل فيها
 .كثيرة مسائل كذكر حراـ كالمتعة الفضل ربا كأف الغسل، يوجب
 أحد في أيضا كيقاتل عليو ينكر الجماعة ترؾ على أصر من إف: آخر مكاف في أيضا كقاؿ

 المبيح عنده الدليل قاـ إذا كيفسق يقاتل عنده فإنو أكجبها من كأما استحبها، من عند الوجهين
 .الشبهة زكاؿ بعد كالبغاة كالتفسيق للمقاتلة

 من يتوضأ لم متأكؿ بخبلؼ عليو نص المسح يوقت لم كمن الطمأنينة ترؾ من يعيد: أيضا كقاؿ
 .فيو كاآلثار األدلة لتعارض ركايتين على فإنو اإلبل لحم

 ا.ىػ من اآلداب الشرعية.



 - 071 - 

                                                                                                                                                  

 مسائل القائل أراد فإف(: ٖ/ْ) السنية الدرر في كما الوىاب عبد بن محمد اإلماـ كقاؿ
 خالف من على ينكركف بعدىم كمن الصحابة زاؿ فما األمة، إجماع يخالف باطل فهذا الخبلؼ،

 كدين بالهدل محمدا بعث اهلل كاف كإذا كأتقاىم، الناس أعلم كاف كلو كاف، من كائنا كأخطأ
 على ينبو مخطئ العلماء من خالفو من أف ذلك تماـ فمن خالفو؛ ما كترؾ باتباعو، كأمرنا الحق،
 فهذا الصواب فيها يتبين لم التي الخبلؼ مسائل االجتهاد بمسائل أريد كإف عليو، كينكر خطئو
 ال فكما الناس، لعادة أك لمذىبو مخالفا لكونو الشيء ينكر أف لئلنساف يجوز كال صحيح، كبلـ
 كال: ) تعالى قولو في داخل كلو كىذا بعلم، إال ينكر أف يجوز ال بعلم، إال يأمر أف لئلنساف يجوز
 ىػ.ا( علم بو لك ليس ما تقف
 -الخبلؼ مسائل في إنكار ال أم- المقالة ىذه(: ٖٖٓ/ْ) الجرار السيل في الشوكاني كقاؿ

 التي بالمثابة كىما المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر باب سد إلى ذريعة أعظم صارت قد
 عليو اهلل صلى رسولو كبإيجاب كجل، عز اهلل بإيجاب كجب كقد لك، بيناىا التي كالمنزلة عرفناؾ،

 من منكر ىو عما كالنهي الشرع، معركفات من معركؼ ىو بما األمر األمة، ىذه على كسلم
 أحدىما في أك فيهما كجده بما يأمر أف مسلم كل فعلى كالسنة، الكتاب ذلك كمعيار: منكراتو
 يخالف بما العلم أىل من قائل قاؿ كإف منكرا، أحدىما في أك فيهما ىو عما كينهى معركفا،
 التي الشريفة الشريعة كىذه ثانيا، بو العامل على ثم أكال، عليو إنكاره يجب منكر فقولو ذلك،
 ىػ.ا كالسنة الكتاب في الموجودة ىذه ىي منكرىا، عن كالنهي بمعركفها، باألمر أمرنا
 المسائل: "قاؿ من على ردا( ُّٗ-ُِٗ/ْٗ) المفتوح الباب لقاء في العثيمين العبلمة كقاؿ

 الدين لذىب اإلطبلؽ على فيها ينكر ال الخبلفية المسائل: قلنا أننا لو": فيها إنكار ال الخبلفية
 امرأةن  مس رجل: مثبلن  نضرب العلماء، بين خبلؼ كفيها إال مسألة تجد تكاد ال ألنك كلو؛

 ينقض ال المرأة مس أف في أحمد اإلماـ أتبع أنا: كقاؿ ليصلي، قاـ ثم إبل، لحم كأكل بشهوة،
 فهل..  الحالة ىذه على كسأصلي الوضوء، ينقض ال اإلبل لحم أف في الشافعي كأتبع الوضوء،

 اإلماـ مذىب على تبطل لم إف ألنها صحيحة؛ غير ىي المذىبين؟ على صحيحة اآلف صبلتو
 بطلت الشافعي اإلماـ مذىب على تبطل لم كإف الشافعي، مذىب على بطلت حنبل بن أحمد
 القسم: قسمين إلى تنقسم الخبلفية كالمسائل. اإلنساف دين فيضيع أحمد؛ اإلماـ مذىب على

 ال فهذه النظر، حكم كلو حقان  ثابت الخبلؼ أف: بمعنى الخبلؼ؛ فيها يسوغ اجتهادية: األكؿ
 العامة؛ ينفلت لئبل بلدىم؛ علماء عليو بما يلزموف فإنهم الناس عامة أما المجتهد، على فيها إنكار
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 قاؿ كلهذا كاحدة، أمة األمة تكن لم بو، تأخذ أف لك عليك يمر قوؿ أم: للعامي قلنا لو ألننا
 في ىنا عندنا: فمثبلن . علمائهم مذىب على العواـ: اهلل رحمو سعدم بن الرحمن عبد شيخنا

 حتى بذلك، نساءنا نلـز فنحن كجهها، تغطي أف المرأة على يجب أنو السعودية العربية المملكة
 ألنكً  ذلك؛ لكً  ليس: قلنا جائز، فيو الوجو ككشف الفبلني المذىب سأتبع أنا: امرأة لنا قالت لو

 الرخص كتتبع رخصة، ألنو المذىب ىذا اتباع تريدين كإنما االجتهاد، درجة إلى كصلتً  ما عامية
 كشف في عليها حرج ال المرأة أف إلى اجتهاده أداه الذم العلماء من عالم ذىب لو أما. حراـ

 تكشف يجعلها ال لكن بأس، ال: قلنا. كجهها تكشف أجعلها سوؼ امرأتي إف: كيقوؿ الوجو،
 أف على اتفاؽ فيها المسألة كألف غيره، يفسد ألنو ىذا؛ من يمنع الوجوه، يستركف ببلد في الوجو
 نكن لم بذلك ألزمناه إذا فنحن أكلى الوجو ستر كاف فإذا أكلى، الوجو ستر

 غيره يقلده أال كىو آخر كألمر مذىبو، على باألكلى ألزمناه إنما مذىبو، على حراـ ىو بما ألزمناه
 ببلده إلى ذىب إذا أما. للكلمة كتفتيت تفرؽ ذلك من فيحصل المحافظة، الببلد ىذه أىل من
. بينها كالترجيح األدلة في النظر من لشيء كتخضع اجتهادية المسألة دامت ما برأينا، نلزمو فبل

 فيو؛ المخالف على فينكر فيو، لبلجتهاد محل كال لو مساغ ال: االختبلؼ قسمي من الثاني القسم
 ا.ىػ لو عذر ال ألنو

 بالمعركؼ األمر شركط (:َِٕ،  ٔٗٔكقاؿ العبلمة العثيمين أيضا في شرح السفارينية )ص
 اإلنساف يكوف أف :يلي ما الشركط فمن اهلل؛ رحمو المؤلف ذكره مما أكثر المنكر عن كالنهي
 ما أك بالعاطفة أك بالذكؽ يحكم أف يجوز فبل الشرع، أنكره قد أنو يعني منكر، ىذا بأف عالمان 
 لىٍيسى  مىا تػىٍقفي  كىال: )تعالى قولو ذلك على كالدليل الشرع، إلى ىذا في المرجع ألف ذلك؛ أشبو
 (ّٔاآلية: اإلسراء( )ًعٍلمه  بًوً  لىكى 

: كقاؿ الناس، بعض أنكرىا المساجد، في الصوت مكبرات ظهرت ما أكؿ بأنو لذلك مثبلن  كنضرب
 عبادتنا في باليهود نتشبو فإننا كاستخدمناه صلينا إذا كنحن تمامان، اليهود بوؽ فهذا حراـ ىذا إف

 فقط، أكسع كجو على الصوت نقل إال ىذا كليس اليهود، أبواؽ من ليس ىذا أف الصواب كلكن
 الصوت، تكبر القطة إمامو يضع ىنا فإنو الحركؼ، فتكبر عينو على نظارة يضع اإلنساف أف ككما
، عنو ينهى الذم ىذا أف ينهى من يعلم أف فبلبد إذان ، فرؽ كال : يقوؿ من أيضان  رأينا إننا حتى محـر
 الشريط ألف المسجل؛ الشريط من القرآف إلى يستمع أف قاطعان  باتا تحريمان  اإلنساف على يحـر إنو

 ثم عليلة، تعاليل كىذه معو، فتؤجر يؤجر إنساف إلى تستمع أف البد كأنت أجر، لو ليس المسجل
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 غير كىذا القرآف إلى يستمعوف كرأكىم بيوتهم دخلوا إذا أىلهم على حتى ينكركف ىؤالء يذىب
 .صحيح

 لكنو رأينا، في منكران  يفعل من رأينا إذا إننا ثم الشرع، أنكره ننكره الذم ىذا أف نعلم أف البد إذان 
 فإنو حبلؿ، أنو يرل محرمان  نراه بما تلبس الذم الرجل ىذا أف نعلم كنحن غيرنا، عند منكران  ليس

 .لبلجتهاد مجاؿ فيها المسألة دامت ما عليو ننكر أف يلزمنا ال
 أياـ في بالليل يرمى ال أنو نرل كنحن الليل، في الجمرات يرمي رجبل رأينا إذا: ذلك مثاؿ

 ألف عليو؛ ننكر أف علينا يجب فبل ليبلن، الرمي يجوز أنو يرل الرجل ىذا أف نعرؼ ككنا التشريق،
 .عليو ننكر فبل لبلجتهاد مجاؿ فيها المسألة
 عليو ننكر أف يجب فبل حبلؿ، أنو شرعي بدليل يرل كىو الدخاف، يشرب رجبل رأينا إذا ككذلك

 .لبلجتهاد مجاؿ فيو ىذا ألف حبلؿ؛ إنو: يقوؿ أنو نعلم دمنا ما
 ينكر فبل األجانب للرجاؿ الوجو كشف يجوز أنو ترل كىي كجهها، كاشفة امرأة رأينا إذا ككذلك

 أنو يركف كأىلو محافظ بلد في كانت إذا نمنعها أف لنا لكن الدين، ىو ىذا أف تعتقد ألنها عليها
 حبلؿ، أنو تعتقد ألنها الشرع في عليها حراـ أنو جهة من ذلك يكوف كال الوجو، تغطية من البد
 .النساء علينا يفسد ىذا أف جهة من لكن

 في يعلنوه لم ما الخمر شرب على الذمة أىل نقر أف يجوز: اهلل رحمهم العلماء قاؿ كلهذا
 المسألة كىذه حبلؿ، أنو معتقدكف ألنهم حراـ؛ ألنو ال لئلعبلف منعناىم أعلنوه فإف أسواقنا،

 لبلجتهاد، مساغ فيها المسألة دامت ما اجتهاده غيرنا على ننكر ال أننا صحيح. لها التفطن يجب
 .علينا ضرران  يكوف ما نمنع لكننا

 منكر، أنو يرل عليو ننكر الذم يكوف أف أيضان  كالبد منكر، ننكره الذم ىذا أف نعلم أف البد إذان 
 الدين ألف عنو؛ ننهى أف يلزمنا ال فإنو االجتهاد فيو يسوغ مما كىو منكر، أنو يرل ال كاف فإف

 ينكر ال منا، كاالجتماع لبلئتبلؼ كأحب قدران  منا أجل كىم عنهم اهلل رضي كالصحابة يسر،
 على ينكر قد الحكم يتولى الذم منهم الحاكم كاف كإف االجتهاد، مسائل في بعض على بعضهم

 رضي عباس بن اهلل عبد على أحدىم أنكر كما المجتمع، في يشيع أف من خوفان  االجتهاد غيره
 للضركرة، المتعة جواز يرل عنهما اهلل رضي عباس بن اهلل عبد ألف المتعة؛ مسألة في عنهما اهلل

 يمكن ألنو للضركرة؛ يجوز ال أنو - أكثرىم أك عامتهم - العلم أىل عليو الذم القوؿ كلكن
  .شرعيان  عقدان  النكاح يعقد أف لئلنساف
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 منكران  يكوف قد ألنو حقو؛ في منكر كىو للمنكر فاعل الفاعل ىذا أف نعلم أفكمن الشركط: 
، ىذا يمارس أف لو يباح حاؿ في كلكنو كعنده، عندنا  كىال: )تعالى قولو ذلك على كالدليل المحـر
 (ّٔاآلية: اإلسراء( )ًعٍلمه  بًوً  لىكى  لىٍيسى  مىا تػىٍقفي 
 فبل مات، يأكل لم إف مضطر الرجل ىذا لكن الجميع، عند( ميتة لحم يأكل إنساف: )ذلك مثاؿ
 .حقو في منكر كىو فعلو قد للمنكر الفاعل ىذا أف نعلم أف البد إذان  أكل، إذا عليو ننكر

 في معركؼ كىو تركو للمعركؼ التارؾ ىذا أف نعلم أف البد إنو: بالمعركؼ األمر في نقوؿ ككذلك
 اهلل صلى النبي يأمره فلم كجلس، يخطب كسلم عليو اهلل صلى كالنبي الرجل دخل لما كلهذا حقو،
 بالمعركؼ نأمر ال إذان ، ال: قاؿ أصليت؟: قاؿ أكالن  كسلم عليو اهلل صلى سألو بل بداية، كسلم عليو
 صل، قم: المسجد دخل لرجل تقوؿ قد ألنو فيها؛ يؤمر حاؿ في تركو الذم ىذا أف نعرؼ حتى

 .أكالن  تسألو أف كاألكلى تسرع ىذا ففي صليت، فيقوؿ
 مع الوضوء كترؾ يصلي، أف يريد كقاـ إبل، لحم أكل رجبلن  أف فلو الواجب؛ في يقاؿ ذلك كمثل

 ألنو آمره؛ فبل منو الوضوء يجب ال أنو يرل أف أعلم كنت فإذا معركؼ، اإلبل لحم من كضوءه أف
 .الوجوب أرل ال أنا: يقوؿ

: كيقوؿ معركؼ، أنو يرل ال كاف إذا أما معركؼ، أنو يرل للمعركؼ التارؾ ىذا أف نعلم أف البد إذان 
 ترل أنت أخي يا: فأقوؿ االستحباب، سبيل على آمره أف لي لكن. آمره فبل للوجوب ليس األمر

 إنكار ال: اهلل رحمهم العلماء بعض كقوؿ.... .تتوضأ أف بك كاألكلى االحوط لكن كاجبان، ليس أنو
 فيها ليس االجتهادية المسائل ألف كذلك الشركط؛ من ذكرنا ما على مبني االجتهاد، مسائل في

: قاؿ كلو فاعلو، على ينكر فإنو االجتهاد فيو يسوغ ال ما أما االجتهاد، فيها يسوغ داـ ما إنكار
 .صريح في كالنص لبلجتهاد محل ال: يقاؿ ككذا، كذا إلى اجتهادم بي أدل لقد
ٍيتىةي  عىلىٍيكيمي  حيرِّمىتٍ : )تعالى قولو في قائل قاؿ فلو  ميتة أكل في حرج ال( ّاآلية: المائدة( )اٍلمى

ٍيتىةي  عىلىٍيكيمي  حيرِّمىتٍ : )قاؿ تعالى اهلل ألف كاألرنب الظبي  أيًحلَّتٍ : )قاؿ أف بعد( ّاآلية: المائدة( )اٍلمى
ـً  بىًهيمىةي  لىكيمٍ   األنعاـ، بهيمة من الميتة عليم حرمت اآلية معنى يكوفف( ُاآلية: المائدة( )اأٍلىنٍػعىا

 ذلك؟ في مجتهد أنو كزعم
 جميع أف على مجمعوف اهلل رحمهم العلماء ألف االجتهاد؛ فيو يسوغ ال ىذا بأف عليو فيجاب
 .قبوؿ ال: لو قلنا فيو، مجتهد أنو فاعلو زعم لو االجتهاد فيو يسوغ ال كما حراـ، الميتات
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 اجتهادنا، ىذا: قالوا فإذا. عليهم ننكر جزئية، أك كلية إما كجل عز اهلل صفات أنكركا كالذين
 إلى الغيبية األمور في المرجع إف: نقوؿ قدـ، أك كجو أك يد أك عين هلل تكوف أف ترفض كعقولنا

 غيبي شيء ىو ثم! فيو؟ عقلك تحكم كيف عنك الغيبي فالشيء العقوؿ، إلى ال المجرد النقل
 فيو يسوغ ال فهذا( َُُاآلية: طو( )ًعٍلمان  بًوً  ييًحيطيوفى  كىال: )تعالى قاؿ إدراكو، يمكن ال أيضان 

 التابعين؟ عنهم اهلل رضي الصحابة عهد في ىذا في االجتهاد أين ثم االجتهاد،
 ما المراد بل إطبلقو، على ليس( االجتهاد مسائل في إنكار ال: )العلماء بعض فقوؿ ذلك كعلى
 .اإلنكار ففيو يمكن ال ما كأما فيو، يجتهد أف يمكن

 .الخبلؼ أكجو من مشتهر كجو على الناس حمل لمحتسبىل يشرع ل )فرع(:
 :قوالف ذلك في للعلماء

 .الخبلؼ أكجو من مشتهر كجو على الناس يحمل أف للمحتسب ليس: األكؿ القوؿ
 .الخبلؼ أكجو من مشتهر كجو على الناس يحمل أف لو: الثاني القوؿ
 .ذلك في العلماء أقواؿ أعرض يلي كفيما
 :األكؿ القوؿ أصحاب أقواؿ

 كإف... كجل عز اهلل بحقوؽ المتعلق فأما: (ِّْص) السلطانية األحكاـكما في   الماكردم قاؿ
 كال بهم الجمعة انعقاد القـو يرل أف الثالثة الحالة.. بهم الجمعة انعقاد في ايٍختيًلفى  عددا كانوا
 فرضان  يركنو مما كيمنعهم عنها ينهاىم أف يجوز كال.. فيها يعارضهم أف لو يجوز فبل المحتسب يراه

 .عليهم
 إلى صلواتهم تأخير على أىلو اتفق قد بلد في الجماعات كانت لو كلكن: (ِْٓص)كقاؿ 
 .كجهين على بالتعجيل؟ يأمرىم أف لو فهل تعجيلها فضل يرل كالمحتسب آخره،
 بأمر فيو لو اعتراض فبل المحتسب رأم فيو خالف إذا الصلوات في كالقنوت األذاف فأما: كقاؿ

 .نهي كال
 من الدرىم قدر على العفو أك الرأس أقل مسح على االقتصار على ذلك مثل في أيضان  كنص

 .نهي كال بأمر ذلك من شيء في لو اعتراض فبل النجاسات
 في الفصل لمصلحة الحاكم حكم ينقض كال: (ِّٕ/ُ) الموافقات،في  الشاطبي كقاؿ

 إجماعان  خالف إذا إال خطأ، حكمو كاف كلو بمشركع ليس بما الحكم إلى أدل كإف الخصومات
 .شرعية قاعدة أك نصان  أك
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 ىل الشافعي أصحاب من الفقهاء كاختلف: (ُِْص) السلطانية األحكاـفي  الماكردم قاؿ
 ال؟ أـ كاجتهاده رأيو على فيها الفقهاء اختلف التي األمور من ينكره فيما الناس يحمل أف لو يجوز
 مذىبو إلى يقودىم أف كال كاجتهاده رأيو على الناس يحمل أف لو ليس الثاني كالوجو.. كجهين على

 .فيو اختلف كفيما للكافة االجتهاد لتسويغ
 بين الفركع في الخبلؼ يزؿ كلم.. يغيره ال أنو كاألصح: (ِْ/ِفي شرح مسلم ) النوكم قاؿك 

 للقاضي كال للمفتي ليس: قالوا ككذلك ،أجمعين عنهم اهلل رضي بعدىم فمن كالتابعين الصحابة
 .جليان  قياسان  أك إجماعان  أك نصان  يخالف لم إذا خالفو من على يعترض أف

 صاحب على يجب إنو أحد يقلٍ  ال: "... (ّٕٗ/ ّٓكقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاكل )
 بأف فيحكم حاكمان  اآلخر يصير فقد ينقلب ىذا فإف حاكمان، لكونو غيره مذىب يتبع أف مذىب

 المسلمين جميع يلـز المتضادين القولين من كاحد كل يكوف أف يمكن ال فهذا الصواب، ىو قولو
 .اتباعو
 من طائفة قوؿ أك قولي ىو قلتو الذم إف: يقوؿ من كأما: (ّٖٕ/ّٓفي مجموع الفتاكل ) كقاؿ

 كاف كلو عقوبتو تجوز ال المسلمين باتفاؽ فهذا تقليدان، أك اجتهادان  قلتو كقد المسلمين، العلماء
 من منهم ما فإنو المسلمين، جميع لعوقب ىذا عوقب كلو كالسنة، للكتاب مخالفان  خطأن  أخطأ قد

 لعاقب المخطئ اهلل عاقب فلو فيها، مخطئ كىو فيها قلد أك فيها اجتهد أقواؿ كلو إال أحد
 تػيؤىاًخٍذنىا الى  رىبػَّنىا: "سبحانو كيقوؿ ،"كيٍسعىهىا ًإالَّ  نػىٍفسنا اللَّوي  ييكىلِّفي  الى : "يقوؿ تعالى كاهلل الخلق جميع

نىا ًإفٍ   .ِٖٔ اآلية البقرة، [ (َِّ"]أىٍخطىٍأنىا أىكٍ  نىًسيػٍ
 طوائف يمكنوا أف األمر لوالة يسوغ فكيف: (َّٖ/ّٓأيضا في مجموع الفتاكل ) كيقوؿ

 يوجب مما ىذا كمذىبو، بقولو بعض على بعضهم كحكم بعض على بعضهم اعتداء من المسلمين
 .ىذا مثل على للعباد صبلح ال فإنو كانتقاضها، الدكؿ تغير

 شركة يجوز ال كمذىبو المسلمين أمر كلي عمن( ٕٗ/َِكما في مجموع الفتاكل ) كسيئل
  .الناس؟ منع لو يجوز فهل األبداف
 بالمنع معو كليس االجتهاد، فيو يسوغ مما نظائره من كال ذلك مثل من الناس منع لو ليس: فأجاب

 .ذلك معنى في ىو كال إجماع، كال سنة، كال كتاب من نص
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 حاكمان  يقلد أف المسلمين علماء من عالم على يجب كال: (ِّٕ/ّٓفي مجموع الفتاكل ) كقاؿ
 العامة آحاد على يجب ال بل رسولو، بو اهلل أمر ما عرؼ قد كاف إذا كثير في كال قليل في ال

 .حاكمان  يكن لم كإف استفتاؤه لو يجوز من يستفتي أف لو بل شيء، في الحاكم تقليد
 فبل كإباحتو حظره في الفقهاء اختلف ما كأما: (ِٕٗص) السلطانية األحكاـفي  يعلى أبو قاؿ

 .فيو الخبلؼ ضعف مما يكوف أف إال إنكاره في مدخل
 أكجو من مشتهر كجو على الناس يحمل أف للمحتسب بأف القائل الثاني القوؿ أصحاب أقواؿ

 :الخبلؼ
 أف لو يجوز ىل الشافعي أصحاب من الفقهاء كاختلف: (ُِْص) السلطانيةفي  الماكردم قاؿ

 ال؟ أـ كاجتهاده رأيو على فيها الفقهاء اختلف التي األمور من ينكره فيما الناس يحمل
 .كاجتهاده رأيو على ذلك يحمل أف االصطخرم سعيد أبي قوؿ كىو: أحدىما: كجهين على

 فأزاؿ المقتدر أياـ في بغداد حسبة تقلد الشافعي أصحاب من االصطخرم سعيد أبا أف حكي
 .منها يمنع كلم اللعب سوؽ كأقر المحـر للنبيذ إالَّ  يصلح ال: كقاؿ منها، كمنع الدادم سوؽ
 من فيمتنع عليها المسلمين يقر التي األمواؿ من أنو: حنيفة أبي فعند النبيذ؛ بإظهار المجاىرة كأما

، إراقتو في كليس كالخمر بماؿ ليس أنو: الشافعي كعند إظهاره، على التأديب كمن إراقتو  غـر
 لمعاقرة، كاف إف عليها كيزجر المجاىرة عن فيو فينهى فيو، الحاؿ بشواىد الحسبة كالي فيعتبر

 .(ُِٓص) السلطانية األحكاـ .االجتهاد أىل من حاكم بإراقتو يأمره أف إال عليو يريقو كال
 ىذا يشرب أف أراد من: يقوؿ أحمد اإلماـ سمعت: (ُٔٔ/ُ) الشرعية اآلدابكما في   مهنا قاؿ

 .بشربو يجاىر ال أم. كحده فليشربو شربو من شرب فيو يتبع النبيذ
 فعلى المحرمة المبلىي بإظهار المجاىرة كأما ( ألبي يعلى:ُِٓص) السلطانية األحكاـكفي 

 كال بها المجاىرة على كيؤدب المبلىي حكم عن لتزكؿ خشبان  تصير حتى يفصلو أف المحتسب
 .المبلىي لغير يصلح خشبها كاف إف يكسرىا

 كترؾ االنفراد دكف الجماعة في بو األمر يلـز: أحدىما: فضرباف كجل عز اهلل بحقوؽ المتعلق فأما
، يراه ال بعدد الجمعة انعقاد المحتسب يرل أف أك.. مسكوف كطن في الجمعة  في مما فهذا القـو
 أف للمحتسب فهل كزيادتو، العدد ككثرة كبعده الزماف تطاكؿ مع الجمعة تعطيل تركو استمرار
 .ال؟ أـ المعنى بهذا اعتباران  بإقامتها يأمرىم
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 االصطخرم سعيد أبي قوؿ مقتضى كىو: أحدىما: عنو اهلل رضي الشافعي ألصحاب كجهين على
 مع تسقط أنها فيظن تركها على الصغير ينشأ لئبل بالمصلحة اعتباران  بإقامتها يأمرىم أف يجوز أنو

 .بنقصانو تسقط كما العدد زيادة
 في صلوا إذا كانوا فإنهم كالكوفة، البصرة جامعي في الناس صبلة في ىذا مثل زياد راعى فقد

 المسجد صحن في الحصى بإلقاء فأمر التراب، من جباىهم مسحوا السجود من فرفعوا صحنو
 السجود أثر من الجبهة مسح أف نشأ إذا الصغير فيظن الزماف يطوؿ أف آمن لست: كقاؿ الجامع،

 .(ِْْ ،ِّْص) السلطانية األحكاـ الصبلة في سينة
 من يمنع أف عليو يجب األمر كلي أف: ذلك كمن: (َِٖص) الحكمية الطرؽفي  القيم ابن قاؿ

 .الرجاؿ كمجامع كالفرح، األسواؽ في بالنساء الرجاؿ اختبلط
 إليهم، النساء قعود في الصناع إلى يتقدـ أف أرل: (َْٓ/ ّ) الجليل مواىبكما في   مالك كقاؿ

 عنده، القعود على يتهم ال كمن الدكف، كالخادـ المتجالة كأما الصناع، إلى تجلس الشابة تيترؾ كال
 .صواب كلو كىو بذلك، بأس فبل

 كإلى معتدات، كن كلو حوائجهن في كالمشي الخركج من يمنعن كال: المصدر السابق فيأيضا ك 
 منتقبات، كىن يخرجن بل كالتزين، للخركج كالتطيب كالتكشف التبرج من يمنعن كإنما المسجد،

 .بالجدراف يلصقن بل الطرقات، في المشي في يخفقن كال
 بو كالفتنة ذلك، عن مسؤكؿ فاإلماـ: (ُِٖ ،َِٖص) الحكمية الطرؽ في القيم ابن قاؿ اإلماـ

 ".النساء من الرجاؿ على أضر فتنة بعدم تركت ما: "كسلم عليو اهلل صلى قاؿ عظيمة،
 بها يكن التي الثياب من كمنعهن متجمبلت، متزينات الخركج من النساء منع عليو كيجب

 الرجاؿ كمنع الطرقات، في الرجاؿ حديث من كمنعهن كالرقاؽ الضيقة كالثياب عاريات، كاسيات
 .ذلك من
 كنحوه بحبر ثيابها - كخرجت كتزينت تجملت إذا - المرأة على ييفسد أف األمر كلي رأل كإف
 .المالية عقوبتهن أدنى من كىذا. كأصاب الفقهاء بعض ذلك في رخص فقد
 النساء إقرار بل متجملة، خرجت إذا كالسيما منزلها من الخركج أكثرت إذا المرأة يحبس أف كلو

 المؤمنين أمير منع كقد ذلك، عن األمر كلي سائل كاهلل كالمعصية، اإلثم على لهن إعانة ذلك على
 الطريق، في بهم كاالختبلط الرجاؿ، طريق في المشي من النساء عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر
 .ذلك في بو يقتدم أف األمر كلي فعلى
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 الرجل أرل: عبداهلل ألبي قاؿ أنو: الكحاؿ يحيى بن محمد أخبرني: جامعو في الخبلؿ كقاؿ
 .بو ًصح: قاؿ المرأة؟ مع السوء

 .زانية فهي بيتها من كخرجت تطيبت إذا المرأة أف كسلم عليو اهلل صلى النبي أخبر كقد
 عليو اهلل صلى النبي قاؿ فقد المسجد، في اآلخر عشاء تشهد أف بخوران  أصابت إذا المرأة كتمنع
 ".الشيطاف استشرفها خرجت إذا المرأة: "كسلم

 نزكؿ أسباب أعظم من كىو كشر، بلية كل أصل بالرجاؿ اختبلطهن من النساء تمكين أف كالريب
 سبب بالنساء الرجاؿ كاختبلط كالخاصة، العامة أمور فساد أسباب من أنو كما العامة، العقوبات

 .المتصلة كالطواعين العاـ الموت أسباب من كىو كالزنا، الفواحش لكثرة
 كالمشي بالرجاؿ، اختبلطهن من النساء تمكين بسبب الزنا، كثرة العاـ الموت أسباب أعظم فمن

 قبل - كالرعية - الدنيا فساد من ذلك في ما األمر أكلياء علم كلو متجمبلت متبرجات بينهم
 .ا.ىػ لذلك منعان  شيء أشد لكانوا الدين
 سؤاؿ لزمهم عليهم كأشكل شيء إلى العامة اإلماـ دعا كإف(: ِٔ/ُ) الشرعية، اآلدابكفي 

 فيو، مختلف ىو قالوا كإف عنو، امتنعوا بتحريمو أخبركا كإف بو، قاموا بوجوبو أفتوا فإف العلماء
 .الحكم في طاعتو تجب كما طاعتو لزمهم يجب، اإلماـ كقاؿ

 .المنكر عن النهي درجاتالثانية:  المسألة
 .كضابطهما كاالستطاعة القدرة األكؿ المبحث
 كاالستطاعة القدرة: األكؿ المطلب

 المسلمين يطالب ال فهو الواقعية، دين اإلسبلـ دين جعل أف خلقو على تعالى اهلل فضل من إف
 إلى يخفف أك كلية يسقط أف فإما بو، المأمور ىذا كاف أيا فعلها يستطيعوف ال طاقتهم فوؽ بأمور
 كالسنة الكتاب من الشرعية النصوص جاءت كلقد الشخص، ىذا قدرات مع تتناسب درجة

 كيقوؿ ،[ِٖٔ: البقرة] كسعها إال نفسا اهلل يكلف ال: تعالى يقوؿ. بياف أكضح ذلك موضحة
 [.ُٔ: التغابن] استطعتم ما اهلل فاتقوا: تعالى

 [.ُٖٓ :البقرة] العسر بكم يريد كال اليسر بكم اهلل يريد: تعالى كيقوؿ
 ،(ِٖٖٕ) البخارم ركاه( استطعتم ما منو فأتوا بأمر أمرتكم إذا) كسلم عليو اهلل صلى كيقوؿ
 أمور من أمر أم في طاقتو فوؽ يكلف ال اإلنساف أف بوضوح تبين الشرعية النصوص فهذه

 على البحث ىذا كمدار الشرع، أكامر من جزء إال المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كما الشرع،
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 فإف بيده، فليغيره منكرا منكم رأل من: )فيو يقوؿ كالذم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حديث
 أبي حديث من( ْٗ) مسلم ركاه( اإليماف أضعف كذلك فبقلبو يستطع لم فإف فبلسانو يستطع لم

 المغير بأف كسلم عليو اهلل صلى المصطفى من صريح نص فهذا عنو، اهلل رضي الخدرم سعيد
 يستطع لم فإف فبلسانو يستطع لم فإف بيده يغيره أف عليو بل كاحدة، بطريقة إزالتو يلزمو ال للمنكر
 .األحواؿ أقل كىذا فبقلبو
 منكم رأل من) كسلم عليو اهلل صلى قولو حوؿ( ّٔ/ ِ) القرآف أحكاـ في الجصاص يقوؿ
 على الثبلثة الوجوه ىذه على المنكر إنكار أف كسلم عليو اهلل صلى النبي أخبر( بيده فليغيره منكرا

 ذلك يكن لم إف ثم بلسانو، تغييره فعليو بيده تغييره يستطع لم إف أنو على كدؿ اإلمكاف، حسب
 ىػ.ا بقلبو إنكاره من أكثر عليو فليس
 عليو اهلل صلى النبي قاؿ فقد كمراتبو النهي صفة كأما(: ِٓ/ِ) مسلم شرح في النوكم كقاؿ
 فقولو فبقلبو يستطع لم فإف فبلسانو يستطع لم فإف بيده فليغيره الصحيح الحديث ىذا في كسلم
 ىو كلكنو للمنكر منو كتغيير بإزالة ذلك كليس بقلبو فليكرىو معناه فبقلبو كسلم عليو اهلل صلى
 ىػ.ا كسعو في الذم
 رأيت إذا المنكر إنكار علي يجب ىل: المفتوح الباب لقاءات في كما العثيمين العبلمة كسئل
ًُ  سامع أك دخاف شارب أك لحيتو حالق أك مسببلن  إنسانان   كأف منكر كل إنكار علي يجب أغافو
 مسبلين؟ كثيران  كأرل الحـر في مثبلن  المسجد في أكوف

 لكن فاعلو، كل على منكر كل إنكار الواجب[ ُٔ:التغابن( ]اٍستىطىٍعتيمٍ  مىا اللَّوى  فىاتػَّقيوا: )فأجاب
 لحاىم حالقو أكثرىم مجتمع في مثبلن  اإلنساف كوف ألف[ ُٔ:التغابن( ]اٍستىطىٍعتيمٍ  مىا اللَّوى  فىاتػَّقيوا)

 استطعت، ما اهلل اتق لكن حراـ، ىذا: كيقوؿ شخص كل يمسك اإلنساف أف المستطاع من ليس
 ىػ.ا تنصحو ىؤالء من أحد مع مجلس جمعك إذا ربما

 :يلي ما القدرة عدـ في كيدخل
 .الحسي العجز - ُ
 .المعنوم العجز - ِ

 كلما فإنو لذا معا، ىما أك اهلل إلى كالدعوة الجهاد يماثل المنكر عن كالنهي بالمعركؼ كاألمر
 من جانب لديو نقص ككلما أكثر، يكوف كنفعو عطاءه فإف كالجسمية العلمية القدرة تتوفر
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 العلماء اشترط لذا أقل، يكوف نفعو فإف المنكر عن كالنهي بالمعركؼ باألمر الصلة ذات الجوانب
 .كالمعنوية الحسية القدرة المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر إليجاب

 ككماؿ كقوتو جسمو سبلمة المنكر عن كالناىي بالمعركؼ اآلمر في فيشترط: الحسي العجز: أكال
 لفقد إنكاره يستطيعوف ال أك منكر، أنو يعلموف ال بما كاألعمى كاألصم األخرس يلـز فبل حواسو

 .بعضها أك الحواس تلك
 .األذل يتحمل ال أك نفسو عن الدفاع يستطيع ال الذم كىزيلو الجسم ضعيف كذلك
 .ذلك نحو أك نهى أك أمر إذا االنتهاؾ أك النهب من كعرضو مالو على يخشى من يلـز ال ككذلك

 كعالما الشرع بأحكاـ عارفا عالما يكوف أف المحتسب في فيشترط: المعنوم الجانب: ثانيا
 بمعركؼ أمر الحسبة إف حيث كموانعها، كمجاريها كحدكدىا الحسبة مواقع فيعلم بالمنكرات،

 مراتب يعرؼ فإنو عالما كاف فإذا المنكر كحدكد المعركؼ حدكد يعرؼ أف فبلبد منكر، عن كنهي
 .منهما كل

 بمعركؼ أمرا الحسبة كانت أف لما(: ٔص) الحسبة طلب في الرتبة نهاية في الشيرازم يقوؿ
 ليعلم الشريعة؛ بأحكاـ عارفا فقيها المحتسب يكوف أف كجب الناس بين كإصبلحا منكر عن كنهيا

 للعقوؿ مدخل كال الشرع، قبحو ما كالقبيح الشرع، حسنو ما الحسن فإف. عنو كينهى بو يأمر ما
 جاىل كرب كسلم عليو اهلل صلى نبيو كسنة كجل عز اهلل بكتاب إال كالمنكر المعركؼ معرفة في

 ىػ.ا بو عالم غير كىو المحظور كيرتكب الشرع، قبحو ما بعقلو يستحسن
 عنو، كينهى بو يأمر بما عالما كاف من كينهى يأمر إنما(: ُٓ/ُ) مسلم شرح في النوكم كقاؿ

 كالصبلة المشهورة كالمحرمات الظاىرة الواجبات من كاف فإف الشيء باختبلؼ يختلف كذلك
 كاألقواؿ األفعاؿ دقائق من كاف كإف. بها علماء المسلمين فكل كنحوىا كالخمر كالزنا كالصياـ

 ىػ.ا للعلماء ذلك بل إنكاره لهم كال فيو مدخل للعواـ يكن لم باالجتهاد يتعلق كمما
 ىذه في كالنهي األمر عنو يسقط بل اجتهاد أك علم إلى يحتاج فيما إنكار العامي على فليس إذا

 كشرب الزنا كفعل الصبلة كترؾ بجهلها أحد يعذر ال التي األمور ينكر أف يلزمو كلكن. الحالة
 .ذلك كنحو الخمر
 المعلومة، الجليات في إال يحتسب ال أف لو ينبغي العامي(: ِٖ/ ٕ) اإلحياء في الغزالي يقوؿ

 من بو يطيف ما إلى باإلضافة معصية كونو يعلم ما فأما الصبلة، كترؾ كالزنا، الخمر، كشرب
 ىػ.ا يصلحو مما أكثر يفسده ما كاف فيو خاض إف فالعامي االجتهاد إلى فيو كيفتقر األفعاؿ
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 .االستطاعة ضابط: الثاني المطلب
 ال أمور على يقدر فهذا يختلفوف، فاألشخاص دقيق، ميزاف لو ليس االستطاعة ضابط أف شك ال

. أحدىما أك فقدىا قد كآخر كالجسم العلم في قوة اهلل أعطاه قد كىذا آخر، شخص يستطيعها
 أدنى حد ىناؾ يكوف أف ينبغي ذلك مع كلكن. نفسو الشخص لضمير متركؾ الحقيقي فالضابط

 ال أف يجب أمور فهناؾ كالنهي األمر لترؾ كسيلة القدرة عدـ مبدأ يكوف ال حتى الناس عنده يقف
 يعذر فبل. ذلك كنحو كالشتم السب أك اللـو من الخوؼ فمثبل. كالنهي األمر عن الناس تصد
 على كتعالى سبحانو اهلل أثنى كلقد. تعالى اهلل ذات في كىو بسيط ألنو ذلك بسبب الناس من أحد

 .الئم لومة فيو يخافوف كال سبيلو في يجاىدكف الذين
 [.ْٓ: المائدة( ]آلئم لومة يخافوف كال اهلل سبيل في يجاىدكف: )تعالى يقوؿ
 الحدكد كإقامة تعالى اهلل طاعة من فيو ىم عما يردىم ال أم(: َٕ/ ِ) تفسيره في كثير ابن يقوؿ
 صاد، عنو يصدىم كال راد، ذلك عن يردىم ال المنكر عن كالنهي بالمعركؼ كاألمر أعدائو، كقتاؿ

 ىػ.ا عاذؿ عذؿ كال الئم لـو فيهم يحيك كال
 نقوؿ أف على كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بايعنا: )قاؿ عنو اهلل رضي الصامت بن عبادة كعن

 (.َُْٖ) كمسلم ،(ُٕٗٗ) البخارم ركاه( الئم لومة اهلل في نخاؼ ال كنا، أينما الحق
 كاجب المنكر أف البر عبد ابن ذكر فيما المسلموف أجمع(: ْٖ/ ْ) تفسيره في القرطبي قاؿ

 فإف األذل، إلى يتعدل ال الذم اللـو إال بتغييره يلحقو لم إذا كأنو عليو، قدر من كل على تغييره
 ىػ.ا تغييره من يمنعو أف ينبغي ال ذلك
 أك شتمو أك فاسق باغتياب أك الئم بلـو الحسبة تركت كلو(: ّّ/ ٕ) اإلحياء في الغزالي قاؿ

 عنو الحسبة تنفك ال إذ أصبل كجوب للحسبة يكن لم أمثالو قلب عن المنزلة سقوط أك تعنيفو
 بتصرؼ ىػ.ا

 قشورا تعد فإنها الصغيرة األمور لهذه يلتفت ال أف المنكر عن كالناىي بالمعركؼ لآلمر فينبغي
 أف كاألفضل لو األكلى ككاف يذكر، شيئا قدـ يعتبر ال ذلك مع كىو اهلل ذات في تصيبو بسيطة

 .اهلل سبيل في رخيصة نفسو يقدـ
 نفسو على اإلنساف خاؼ إذا المنكر عن النهي عدـ في الشارع عذر أف المسلم يعرؼ أف كيجب
 كلمة إعبلء أجل من يملك كما نفسو اإلنساف يقدـ أف فهو كالفضل العزيمة طريقة كأما رخصة،

 .ذلك في رغب الشارع ألف كلفتو؛ مهما الحق كلمة عن يتراجع أف دكف تعالى، اهلل
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 ك ، الخدرم سعيد أبي حديث من كرد( جائر سلطاف عند حق كلمة الجهاد أفضل)الحديث كفي
 الترمذم حسنو كالحديث مرسبل الزىرم ك ، اهلل عبد ابن جابر ك ، شهاب بن طارؽ ك ، أمامة أبي

 الصالحين رياض في النوكم كصححو ،(ُّْ/ٓ) السنة شرح في البغوم كحسنو ،(ُِْٕ)
 الرباني الفتح في الشوكاني كصححو طرؽ، لو( ّٗ) المقاصد في السخاكم كقاؿ ،(ُُٕ)
 معو كمن األرنؤكط لغيره كحسنو ،(ُْٗ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو ،(ْْٔٓ/ُُ)

 .المسند تحقيق في
 أدل كلو كينهى، كيأمر الحق بكلمة يصدع عندما مأجور اإلنساف أف يفيد كغيره الحديث فهذ
 .معركفة الجائر السلطاف عند الصادقة الكلمة نتيجة ألف كتعذيبو؛ ىبلكو إلى ذلك
 أف شك ال(: ِّٔ ،ِِٔ: ص) المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كتاب في كما العمرم يقوؿ

 فهي النفوس فيو ترغب سهل بأمر ليست الحق بكلمة الجهر سبيل في كالنفيس بالنفس التضحية
 أف أيضا فيو شك ال مما كلكن. بعيدة كىمة صادقة كعزيمة عميقا، كإخبلصا قويا حبا تطلب

 ىذه: يقوؿ ثم.... مكانة كأعبلىم درجة اهلل عند أرفعهم ىم اإلخبلص كأىل العزيمة أصحاب
 تصلح أف عليها كالتي المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر مهمة كواىلها على اهلل ألقى التي األمة
 كجدت كلئن بالحق، كالصدع كالشهامة كالجرأة الصدؽ في مجيد مشرؽ تاريخ لها بنفسها أمرىا

 أكلي عدد تستقل فبل إيمانو، لضعف المعركؼ إظهار على قوم كما المنكر عن سكت من فيو
 ما الذم ىو كذلك السيوؼ ظبلؿ في بالحق كشهدكا للباطل تصدكا الذين الهمم كأصحاب العـز
 كالفداء التضحية ركح- الركح ىذه يوما األمة كافة فقدت كإف كبقاءىا حياتها لؤلمة، يضمن زاؿ

 شيء ىبلكها كبين بينها يحل كلم اهلل رحمة عنها كانقطعت تاريخها في يـو أشأـ كاف -كالتفاني
 ىػ.ا االنحطاط ىاكية إلى األسفل الدرؾ في كسقطت

 ىداية ذلك على يترتب كاف إذا كذلك الهبلؾ، نفسو على خاؼ كلو كالنهي األمر يشرع( تنبيو)
 الحق كلمة يقوؿ أف لو يشرع فهنا. سكت إذا ضبللهم أك الحق، كلمة قاؿ إذا الناس من طائفة

 النبي عن صهيب ركاىا التي الملك مع الغبلـ قصة ذلك على كالدليل، قتلو إلى ذلك أدل كلو
 حتى بقاتلي لست إنك للملك -الغبلـ- فقاؿ)...  كفيها الطويل حديثو في كسلم عليو اهلل صلى
 خذ ثم جذع على كتصلبني كاحد صعيد في الناس تجمع قاؿ ؟ ىو كما قاؿ بو آمرؾ ما تفعل
 إذا فإنك ارمني ثم الغبلـ رب اهلل باسم قل ثم القوس كبد في السهم ضع ثم كنانتي من سهما
 ثم كنانتو من سهما أخذ ثم جذع على كصلبو كاحد صعيد في الناس فجمع قتلتني ذلك فعلت
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 أك معو كىي امرأتو طلق أنو منو يعلم الرجل على ينكر أف ينبغي ما باب)
 (صحيحة بحجة يحتج

 اهلل عبد أبا سأؿ أنو) حدثهم طالب، أبا أف مطر، بن محمد بن أحمد أخبرني -َٖ
 يرل ما معها، كىو ثبلثا، طلقها قد حبلؿ، غير على امرأتو معو تكوف الرجل، عن

 كتزكجتها؟ استحلت قد: قاؿ فإف: قلت كتأمره، اهلل، كتذكره تعظو،: قاؿ معاملتو؟
 أحد، عن يفتش كال قولو يقبل: الحسن قاؿ استحلت قد: قاؿ إذا منو يقبل: قاؿ

 .ُ(منها يقبل بصدؽ تعرؼ كانت إذا كالمرأة
 بلغو اهلل عبد أبا أف) حدثهم، المركذم بكر أبا أف الحسن، بن محمد كأخبرني -ُٖ
 إليو، خرج فرأيتو معو، مقيمة كأنها امرأتو، طلق أنو كالعشاء المغرب بين لو ساكن عن

 .ِ(انتقل: كقاؿ عنو، يتحوؿ أف كأمره كتقيم؟ تطلق: " لو قاؿ ثم بو، كصاح
 الرجل، عن سئل) اهلل عبد أبا أف حدثهم حبيش، بن ىاركف بن محمد أخبرني -ِٖ

 .ّ(نعم: قاؿ يخرجها؟ أف أيسعو"  امرأتو، يطلق الذم، الرجل عن يسمع
: لو  قيل) اهلل، عبد أبا أف طالب، أبو حدثنا: قاؿ يحيى، بن زكريا كأخبرني -ّٖ

 كىي أخاؼ فإني ختني، تخبر فبل ثبلثا، امرأتي طلقت قد: للرجل يقوؿ الرجل
 .ُ(بينهما يفرؽ حتى يخبره فرج، ىذا يخبره،: قاؿ عندم؟

                                                                                                                                                  

 فوضع صدغو في السهم فوقع رماه ثم الغبلـ رب اهلل باسم قاؿ ثم القوس كبد في السهم كضع
 برب آمنا الغبلـ برب آمنا الغبلـ برب آمنا الناس فقاؿ فمات السهم موضع في صدغو في يده

 (.ََّٓ) مسلم ركاه...( الغبلـ
- حنبل بن أحمد اإلماـ كقصة الناس آالؼ بعده سيهتدم أنو لعلمو بنفسو ضحى الغبلـ فهذا
 الناس أف لعلمو مخلوؽ غير منزؿ القرآف أف في الحق قولو على ثبت حيث. مشهورة -اهلل رحمو

  .كثير خلق بذلك لضل تورية مخلوؽ إنو قاؿ كلو بو، سيقتدكف

 إسناده صحيح. ُ
 شيخ المصنف لم أميزه. ِ

 شيخ المصنف لم أجد لو ترجمة. ّ
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 كاإلنكار العمل كجو كيف أختو ميراث في حيفا أخيو من يعرؼ األخ باب)

 (إليو
: قاؿ اهلل، عبد أبا سأؿ أنو حدثهم، األنبارم، مثنى أف ىاركف، بن محمد أنا -ْٖ
 يتحيف األخوين كأحد أبيهم، قبل من ميراث بينهما كأختين أخوين في تقوؿ ما: قلت

 ىذا قطيعة يجوز كىل فيو؟ العمل ككيف شيء؟ ذلك من األخ على فهل األختين،
 فليس كنهاه، أمره إذا: أحمد قاؿ كينصح؟ بو يرفق أـ الحاؿ؟ ىذه على كاف إذا األخ
 .ِ(ىذا من أكثر عليو

                                                                                                                                                  

 إسناده صحيح. ُ
 ثقة. األنبارم مثنى(، ك ْشيخ المصنف تقدـ في الخبر رقم ) ِ

 فقو الباب:
 منذ لها ثابت حق موركثها، تركها الَّتي التَّرًكىةً  في شرعيِّا حقِّا لىها جىعىلى  أف للمرأة اإلسبلـ تكريم من

 أك عاقلة غنية، أك فقيرة: حالتها كانت مهما لها كاجبنا الحق ىذا كيظلٌ  أمها، بطن في خلقها
 بموانعو إال ىذا من يحرمها أف ألحد يجوز كال أختنا، أك أمِّا أك بنتنا سفيهة، أك رشيدة مجنونة،
 بعض في سيَّما ال الحق ىذا يضيع من ىناؾ كلكن، لموركثها قتل أك ردة أك كفر من الشرعية

 كخاصة - المرأة يمنعوف حيث كالدين العلم من كبير نصيب لهم ليس لمن كالقبائل المجتمعات
 إلى الرجوع دكف التركة يقسم بعضهم إف بل المحكمة، يخبركف كال الميراث من - المتزكجة
 .!شيئنا المرأة يعطي كال المحكمة

 بكل االحتفاظ في األخير رغبة بسبب المزارع؛ كشقيقها الشابَّة المحاسبة بين المناقشة احتدَّت
 بها كىشم" غليظة عصا" المزارع التقط منها، أختو كحرماف كالدىما تركها التي الزراعية األرض

 .إلنقاذىا المستشفى إلى نقلها بمجرد أنفاسها لفظت التي الوحيدة، شقيقتو رأس
 خارج كطردكىا فرفضوا كالدىا تركة في الشرعي بميراثها تطالبهم أشقائها إلى المدرسة ذىبت
 السيارة صدمتها أشقائها سلوؾ من انهيار حالة في كىي زكجها منزؿ إلى عودتها كأثناء المنزؿ
 .الحاؿ في مصرعها كلقيت
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 األمثلة كىذه الميراث على النزاع بسبب شقيقاتهم على النفوس ضعاؼ يرتكبها التي الجرائم ىذه
 على كيقدـ أبناءه األب يطيع ككيف الميراث؟ من شقيقاتو األخ يحـر لماذا. الجرائم ملفات تمؤل

 من النوع ىذا من نتخلص ككيف األسرية؟ العبلقات في ذلك تأثير كما الميراث؟ من بناتو حرماف
 .الميراث؟ من أقاربو أحد يحـر ممن الشرع موقف كما الجرائم؟

 منذ الشارع حديث كانت -مصر صعيد في الكبرل العائبلت إحدل من سيدة :السيد ليلى
 كحجبها الورثة، كإلى إليها آلت التي األرض من كحصتها بميراثها، بالمطالبة قامت فقد شهور؛

 كدخلت التهديدات ىذه إلى تسمع لم كلكنها بها، كطالبت تجرأت إف كىددكىا إخوتها، عنها
 دعول كقدَّمت تجرأت ألنها كقريتها؛ أسرتها أفراد بعض مع حتى بل إخوتها؛ مع قضائية حربنا

 .الميراث من البنات حرماف عن قضائية
 .الميراث من كنصيبهن. المالية بحقوقهن يطالبن كي سواىا أماـ الطريق فتحت السيدة ىذه

 لنا ترؾ - مصر محافظات إحدل - المنوفية عائبلت كبرل من لعائلة أنتمي: تقوؿ( ؼ. ف)
 رجاؿ، أربعة مع الوحيدة ابنتو كأنا البنوؾ، في كأمواؿ كعقارات شركات من كثيرنا ماالن  كالدنا

 لي يخصص ككاف الثركة، يدير لكي أكراقنا لو أيكىقِّعى  أف األكبر أخي مني طلب الوالد تػيويفي كعندما
 .شهريِّا راتبنا

 لم كلماذا الميراث، في حقي عن يسألونني كبدأكا أكالدم كبر عامنا َِ كبعد الحياة بي مضت
 طلبت الحاجة إلحاح كتحت ألخي، سأقوؿ فماذا صعبنا، موقفي ككاف البداية، من بالكامل آخذه

 .عاـ توكيل بموجب حقي عن لو تنازلت أنني كيقوؿ لي حقوؽ أم ينفي بأنو ففوجئت ميراثي، منو
 أف عليَّ  أىوف ككاف الجنيهات، بمبليين يقدر الذم كبميراثي بي ذلك فعل أخي أف أصدؽ لم

 !أبنائي؟ منو كيحـر بمالي أبناؤه يتمتع لماذا لكن المحاكم، في أخي أشتكي كال أموت
 فقد كأبي؛ أمي ميراث من بنصيبي أخي طالبت زكاجي كبعد حديثنا، تزكجت: تقوؿ ىنداكم سالمة

 كعلَّمتك ربَّيتك لقد: أخي لي قاؿ أعواـ، ٕ كعمرم اهلل يختارىىما أف قبل األثرياء من كانا
 عليو استولى الذم نصيبي على أحصل حتى المحكمة، أماـ أيقىاضيو أنا كىا. الميراث في بنصيبك

 .عامنا ُِ منذ
 يكوف أف - كعبل جل - اهلل حكمة اقتضت: اإلسبلـ في المواريث نظاـ من اإللهية الحكمة

 المسلم إف حيث الخمسة؛ اإلسبلمية الشريعة مقاصد من مهم مقصد كحفظو الحياة، توأـ الماؿ
 كيعاني جمعو، في كيكد كيتعب األساسية، كمتطلباتو حوائجو ليقضي حياتو طواؿ جمعو في يسعى
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 المطهر، الشرع حدَّدىا كضوابط بشركط كرثتو إلى الماؿ ىذا انتقل مات فإذا تحصيلو، مشقة
 ،لو اهلل كيدعوف منو فيأكلوف كعصبتو، كذكيو ذريتو إلى انتقل مالو أف على المسلم يطمئن عندئذ

 .الموركث الماؿ بهذا كيسعدكف
 عينو  كقرة كراحة ككصل كمودة كرحمة عدالة أنو التوريث نظاـ من اإللهية الحكمة تتبين كبهذا

 أىميتو، لبياف النساء سورة في الكريم القرآف في ًقٍسمتو تعالى اهلل تولَّى كقد كالموركث للوارث
 - عنو اهلل رضي - عمر كخاصَّةن  كخلفاؤه، - كسلم عليو اهلل صلى - الكريم الرسوؿ بو كاىتم
 - ثابت بن زيد كىو العلم، نصف يعتبر الذم العلم ىذا في كتخصَّص تميَّز من الصحابة كمن

 .عنو اهلل رضي
 إجحافنا كال ىضمنا كال ظلمنا ىذا يعني ال الرجل نصف المرأة تىًرثي  حينما: المانع. د كيضيف
 كال لها يدفع بل المهر بدفع تطالب ال مكرمة المرأة ألفَّ  كعناية؛ كرعاية عدالة ىو كإنما للمرأة؛
 كالكسوة كالنفقة السكن، حقوقها من بل بالسكن تطالب كال عليها ينفق كإنما بالنفقة تطالب

 سبحانو اهلل فجعل كثقيلة صعبة كمتطلباتها بأعبائها كالحياة كثيرة كالمتطلبات النقل، كبوسيلة
 كلو حتى باإلنفاؽ مطالب الزكج ألف كاضحة اإللهية الحكمة إذف األنثيين حظٌ  مثل للذكر كتعالى
 .غنية زكجتو كانت

 الميراث، مسألة في بالرجل بمساكاتها كنادىٍكا المرأة، قضية حوؿ أعداؤنا أثارىا التي الشبهات منك 
 اإلسبلـ في المرأة ميراث دىرىسيوا كلو الشرع، بأحكاـ التاـ الجهل على تدؿ الشبهة ىذه كإثارة

 كاحدة حالة إنها: كاإلجابة المرأة؟ ضعف الرجل يرث لماذا: يقولوف فهم المطالبة ىذه من لىخىًجليوا
 كالنفقة، الميراث في حقها بين للتوازف شرعت الحالة كىذه اإلرث، في مسألة( ِْ) أصل من

 النقص مترقب كإيثار للنقص، مترقب غيره على يقـو كمن للزيادة، مترقب غيره عليو يقـو من كألف
 .الحكمة ظاىر الزيادة مترقب على

 يحاذيها من مكاف المرأة ككضع الغرض، لهذا سلطاف الدين صبلح الباحث بها قاـ دراسة كىناؾ
 :اآلتي يظهر باالستقراء فإذا القرابة، قوة في الرجاؿ من
 .الرجل نصف المرأة فيها ترث حاالت( ْ) ىناؾ -
 .كابن كأـ أب عن ميت مات لو كما تمامنا، الرجل مثل المرأة فيها ترث حاالت( ٖ) ىناؾ -
 كأـ كأب زكج عن ماتت لو كما الرجل من أكثر فيها المرأة ترث تزيد أك حاالت( َُ) ىناؾ -

 .كابنتاف
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 كابن كبنت كأبوأـ زكج عن ماتت لو كما الرجاؿ من نظيرىا يرث كال المرأة ترث حاالت ىناؾ -
 .ابن

 المشكبلت منكىو الجاىلية  مخلفات من المختلفة بصوره الميراث من النساء حرمافف
 من مآسو  الحرماف ىذا على يترتب ما كثيرنا: كيقوؿ كاإلسبلمية، العربية ببلدنا معظم في المنتشرة،

 .بالباطل الناس أمواؿ كأكل كقهر ظلم
 أىل كاف فقد اإلسبلـ ىدمها التي الجاىلية مخلَّفات أحد الميراث من النساء حرماف إفك 

 ككانوا الميراث جميع يأخذ الذم ىو األكالد أكبر ككاف الصبياف كال النساء يػيوىرٌثيوف ال الجاىلية
 الغنيمة، كحاز بالسيف كضارب بالرمح كطاعن الخيل ظهور على قاتل لمن إال يعطى ال: يقولوف
 .الميراث من نصيبها المرأة كأعطى اإلسبلـ حاربها جهبلء جاىلية كىذه
افً  تػىرىؾى  ًممَّا نىًصيبه  كىًللنِّسىاءً  كىاألىقٍػرىبيوفى  اٍلوىاًلدىافً  تػىرىؾى  ًممَّا نىًصيبه  ًللرِّجىاؿً : }تعالى اهلل كيقوؿ  اٍلوىاًلدى

ثػيرى  أىكٍ  ًمٍنوي  قىلَّ  ًممَّا كىاألىقٍػرىبيوفى   [.ٕ:النساء{ ]مىٍفريكضان  نىًصيبان  كى
 أك زكجة كانت سواء كالمرأة كالنساء، للرجاؿ الميراث من النصيب أكجبت الكريمة اآلية فهذه
 أحد، من تفضبلن  أك منة كليس لها شرعي حق النصيب كىذا الميراث، من نصيبها فلها بنتنا أك أختنا
 .الحنيف الشرع قرَّرىهي  الذم نصيبها من يحرمها أف ألحد يجوز فبل

 عن التنازؿ على بإٍجبىارىا أك كالوعيد كالتهديد كسيلة بأم نصيبها من امرأة يحـر من كلَّ  أفَّ ك 
 كبهتاننا؛ زكرنا( األخوات إرضاء) الناس عامة يسميو بما حقها إلسقاط عليها بالتحايل أك ميراثها،

 عليو اهلل صلى - رسولو كسنة اهلل كتاب على كمتعد القضية، ىذه في اهلل لحكم كمعٌطل آثم فهو
 .بالباطل الناس ألمواؿ كآكل - كسلم
 الحقوؽ كأعطوا النساء في اهلل فاتقوا اهلل، بتقول الميراث من النساء يحـر شخص كل أذكر إنني

 يـو اهلل يدم بين الوقوؼ كقبل الدنيا ىذه عن الرحيل قبل لهن النساء نصيب كأعيدكا ألصحابها
 .القيامة

 ككذلك كالعمائر، كاألراضي: العقارات مشكلة ىي المحاكم إلى ترد التي المشاكل أكثرف
 كالده يرافق الذم االبن أك الورثة بقية يظلم الذم ىو للمتوفى األكبر االبن أفَّ  كالغالب المزارع،

 من كبعض، األب كفاة قبل عامة ككالة معو أك أمبلكو كيعرؼ التجارة في معو كيعمل حياتو في
 المتزكجة ابنتو أك أمَّو أفَّ  منو ظنِّا مثبلن؛ المتزكجة ابنتو كال أمو يذكر ال المتوفى ميراث لحصر يتقدَّـ

 ال بل األشقاء، ًإٍخوىتيو يىًرثي  الذم كإنَّما فركع؛ كال أصوؿه  للمتوفَّى يكن لم إذا كذلك ترث ال



 - 087 - 

 

                                                                                                                                                  

 األشقاء اإلخوة مع يرثوف ال األـ من كاألخوات اإلخوة أف منهم ظنِّا األـ من اإلخوة يذكركف
 .الشقيقات كاألخوات

 الطمع ككذلك الورثة، بعض عند اإليماف كضعف الظلم ىو الميراث في المشاكل كقوع سببك 
 الجتهاد الفرائض يترؾ كلم اهلل، تواله قد اإلرث تقسيم فإف كإال النفوس، بعض في المتأصل
 كذا، لها كالزكجة كذا نصيبو فبلننا يعرؼ الناس فأكثر النساء سورة في كاضح ىو كما المخلوؽ

 .الحقيقة كإخفاء التعٌدم على يحمبلنو كطمعو جشعو كلكنَّ 
 آثار من عليها يترتب لما القربى، ذكم بين االجتماعية الركابط تقطع جريمة الميراث من الحرمافف

 يتصوَّر أف عقل ذم كلكل القربى، ذكم بين كخاصَّة المجتمع، في اإلنسانية العبلقات على خطيرة
 اآلالـ ىذه مرارة إفَّ  بل الحكيم، للشرع كفقنا لو المقرَّر من غيريه حىرىمىوي  بإنساف تحيط التي اآلالـ
 . أبويو أحد كاف كربما إليو الناس أقرب ىو الحق ىذا من حرمو من كاف إذا تزداد

 ألف المورث كىو الميراث، في األنصبة توزيع في أصبلن  لو دخل ال ممن تقع قد الجريمة ىذهك 
 إف إذ الورثة؛ أنصبو فيها تحدد تركو ىنالك تكوف ال ذلك كقبل بوفاتو إال يتحقق ال الميراث
 .خلفو كتركها الحياة عن رحيلو بعد إال تركة تسمى ال اإلنساف ملكها التي األمواؿ

 أمنا أك أختنا أك زكجة كانت سواء الميراث من النساء حرماف من كاإلخوة اآلباء بعض تصٌرؼ ففي
 تًٍلكى : }سبحانو الحق قاؿ فقد الكريم القرآف في الصريح بالنص تعالى اهلل لحدكد تعد   ابنة، أك

 اٍلفىٍوزي  كىذىًلكى  ًفيهىا خىاًلًدينى  األىنٍػهىاري  تىٍحًتهىا ًمنٍ  تىٍجًرم جىنَّاتو  ييٍدًخٍلوي  كىرىسيولىوي  اللَّوى  ييًطعً  كىمىنٍ  اللَّوً  حيديكدي 
: النساء{ ]ميًهينه  عىذىابه  كىلىوي  ًفيهىا خىاًلدان  نىاران  ييٍدًخٍلوي  حيديكدىهي  كىيػىتػىعىدَّ  كىرىسيولىوي  اللَّوى  يػىٍعصً  كىمىنٍ *  اٍلعىًظيمي 

ُّ-ُْ.] 
 لهم كزين الزراعية، األراضي في خصوصنا البنات، حرماف المجتمعات بعض ألفت لؤلسفك 

 آبائنا أرض األجنبي ىذا نسلم فكيف بأجنبي كجتتز  البنت إف فقالوا أعمالهم، الشيطاف
 من ىو فليس الحقيقة في البنت لزكج تسلم لم األرض فإف الشيطاف، عمل من كىذا كأجدادنا؟

 يسمى الذم ىذا كيقـو الوارثات النساء من غيرىما أك أختو أك المتوفَّى البنة تسلم كإنما الوارثين
 في التصرؼ حرَّة ألنها حقُّها فهذا إياه كىبتها أك لو باعتها فإف فيها، كالعمل لها برعايتها أجنبيِّا
ٍتها التي كأرضها مالها  كًممَّا ينفعو ما على يحرص أف المسلم كعلى اهلل، كحكم اهلل ًبحىدٌ  امتلكى
  .ألصحابها الحقوؽ يسلم أف ينفعو
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 (منكرا فيرل منزلو الرجل يدخلو الذم الرجل باب)
 منزلو، في رجل على دخلت: ألحمد قلت: قاؿ مهنا، حدثنا علي، بن محمد أنا-ٖٓ

 فكرىت نبيذ، فيها فإذا عنها، فكشفت جانبي، إلى أقنينة فإذا كتركني، البيت فدخل
 شيئا أك استطعت، إف ملحا فيها تلقي أف لك ينبغي كاف): أحمد فقاؿ لو؟ أقوؿ أف

 .ُ(يفسده

                                                           

 شيخ المصنف لم أميزه.   ُ
 فقو الباب:

: قاؿ ثم ،(الدعوة في منكرا رأل إذا يرجع ىل: باب( )ُُٖٓ) رقم حديث قبل البخارم قاؿ
 .فرجع البيت في صورة مسعود ابن كرأل
. النساء عليو غلبنا: عمر ابن فقاؿ. الجدار على سترا البيت في فرأل أيوب أبا عمر ابن كدعا
 ساؽ ثم فرجع،. طعاما لكم أطعم ال كاهلل عليك، أخشى أكن فلم عليو أخشى كنت من: فقاؿ

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رآىا فلما تصاكير، فيها نمرقة اشترت أنها عائشة حديث من بسنده
 اهلل إلى أتوب: اهلل رسوؿ يا: فقلت الكراىة كجهو في فعرفت يدخل، فلم الباب على قاـ كسلم
: قالت النمرقة؟ ىذه باؿ ما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ. أذنبت ماذا رسولو، كإلى

 ىذه أصحاب إف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ. كتوسدىا عليها لتقعد لك اشتريتها: فقلت
 ال الصور فيو الذم البيت إف: كقاؿ خلقتم ما أحيوا: لهم كيقاؿ..  القيامة يـو يعذبوف الصور
 ىػ.ا( المبلئكة تدخلو
: قاؿ عنو اهلل رضي علي حديث كذكر(. رجع منكرا الضيف رأل إذا باب: )ماجو ابن كقاؿ

( فرجع تصاكير البيت في فرأل فجاء كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فدعوت طعاما صنعت)
 من(: ُٕٓ/ ِ) الزخار البحر في البزار عنو قاؿ كالحديث كغيره( ِِْٕ) ماجو ابن أخرجو
 رجالو إسناد(: ُّّ/ ٔ) النيل في الشوكاني كقاؿ صحيح، كإسناده علي، عن يركل إسناد أحسن
 كمن األرنؤكط كقاؿ ماجو، ابن صحيح في األلباني العبلمة كصححو شواىد، كلو الصحيح رجاؿ

 .صحيح إسناده(: ْْٓ/ْ) المسند تحقيق في معو
 فصنع طالب أبي بن علي أضاؼ رجبل إف: )قاؿ الرحمن، عبد أبي سفينة، حديث من أيضا كأكرده

 يده فوضع فجاء، فدعوه معنا، فأكل كسلم عليو اهلل صلى النبي دعونا لو: فاطمة فقالت طعاما، لو
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 ما لو فقل الحق،: لعلي فاطمة فقالت فرجع، البيت ناحية في قراما فرأل الباب، عضادتي على
 داكد كأبو ،(َِِ/ٓ) أحمد أخرجو( مزكقا بيتا أدخل أف لي ليس إنو: قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا رجعك

 العراقي عنو قاؿ كالحديث( ُّّْٕ) الكبرل في كالبيهقي ،(َّّٔ) ماجة كابن ،(ّٕٓٓ)
 ،(ُُِْ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة كحسنو جيد، إسناده(: ِّٗ/ ْ) المغني في

 بن سعيد غير الصحيح رجاؿ ثقات رجالو حسن إسناده: المسند تحقيق في األرنؤكط كقاؿ
 .السنن رجاؿ من صدكؽ فهو جمهاف

 إلى( ُُٕ -َُٕ/ٓ) القناع كشاؼ كفي ،(ُّٕ: ص) الورع في كما أحمد اإلماـ ذىب كقد
 آنية الوليمة صاحب استعمل إذا ككذا سترت، قد البيت جدراف كجد إذا الوليمة من يخرج أنو

 ىػ.ا المستعمل ذلك من شيئا البيت في رأل أك الذىب، أك الفضة
 رأسها مكحلة فيرل يدعى فالرجل: اهلل عبد ألبي قلت(: ُّٕص) الورع في كما المركذم قاؿ

 ىػ.ا منو فاخرج استعمل ما ككل يستعمل، ىذا: قاؿ مفضض؟
 ديباج، فرش فيرل يدعى الرجل عن اهلل عبد أبا سألت(: ُّٖص) الورع في كما المركذم كقاؿ
 ىػ.ا كحذيفة أيوب أبو خرج قد يخرج،: قاؿ! آخر؟ بيت في يقعد أك عليو يقعد أف ترل

 قد بالبيت ىو فإذا منزلو إلى انصرؼ أنو(: ُّٗص) الورع في كما الخوالني مسلم أبي عن كجاء
 دخل ثم الستور فنزعوا تنزعوه، حتى أبرح فبل كإال فأدفئوه، القر ليجد ىذا بيتكم إف: فقاؿ ستر،

 ىػ.ا
 بكر أبو كركل(: ُّٗ - ُّٖ/ ُ) المستقيم الصراط اقتضاء في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 أباريق فيو حارستاف، فيو فرأل بيتا أتى اليماف بن حذيفة أف سيرين بن محمد عن بإسناده الخبلؿ
 زم من شيئا فرأل: آخر لفظ كفي منهم، فهو بقـو تشبو من: كقاؿ يدخلو فلم كالرصاص الصفر
 .منهم فهو بقـو تشبو من: كقاؿ فخرج العجم
 إلى نظر دخل فلما حنبل، بن أحمد فجاء كليمة، في كنا: السواؽ صالح أبي بن علي كقاؿ

 زم: كقاؿ كجهو في يده فنفض الدار، صاحب فلحقو فخرج، فضة، عليو الدار في كرسي
 آنية من شيء أك مسكر الدعوة في كاف ذا: )صالح ركاية في كقاؿ المجوس، زم المجوس،
 ىػ.ا( يطعم كلم خرج بالثياب، الجدراف ستر أك كالفضة، الذىب: المجوس

 رأل إف -أحمد اإلماـ أم- ككاف(: ِِٔ/ ُُ) النببلء أعبلـ سير في كما الحربي إبراىيم كقاؿ
 ىػ.ا خرج منكر أك فضة إناء
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 اإلماـ لعقيدة ذكره عند( ِٖٕ/ ِ) الحنابلة طبقات في كما الحنبلي تميم بن محمد أبو كقاؿ
 نوح يتبعها جنازة أك غناء أك لهو فيها دعوة أك صور، فيها دار إلى يدخل أف يتحرج ككاف: أحمد

 ىػ.ا( الجنازة أم. )عنها يرجع لم حضرىا فإذا مزمار، أك
 بن عمر أخذ: قاؿ عركة بن ىشاـ عن صحيح بإسناد( ُِّ/ ٗ) تفسيره في جرير ابن كأخرج

 معهم تقعدكا فبل: فتبل صائم ىذا إف: فقالوا. صائم كفيهم فضربهم شراب، على قوما العزيز عبد
 ىػ.ا[ َُْ: النساء]

 الذم الجيش في عنها اهلل رضي عائشة لحديث شرحو عند( ُِْ/ ْ) الفتح في الحافظ كقاؿ
 المعصية في قـو سواد كثر من أف الحديث ىذا في: المهلب قاؿ: بهم فيخسف الكعبة يغزك

 لم كإف الخمر شربة يجالس من عقوبة مالك منو كاستنبط: قاؿ. معهم تلزمو العقوبة أف مختارا
 .ىػ.ا يشرب

 بغير فيها يعمل بأرض المقاـ ينبغي ال(: ُٔٓص) زيد أبي البن الجامع في كما مالك اإلماـ كقاؿ
 ىػ.ا بو فعمل حقا أدرؾ عبد على اهلل أنعم لقد كاسعة، اهلل كأرض الصالح، للسلف كالسب الحق
 بالقلب كاإلنكار(: ُِْ/ُٔ) النجدية األجوبة في السنية الدرر في كما باز ابن العبلمة كقاؿ
 باليد إنكاره عن العجز عند أىلو كمفارقة ككراىيتو، المنكر بغض كىو كاحد، كل على فرض

 يخوضوا حتى عنهم فأعرض آياتنا في يخوضوف الذين رأيت كإذا: )سبحانو اهلل لقوؿ ؛ كاللساف
.  ٖٔ/األنعاـ( الظالمين القـو مع الذكرل بعد تقعد فبل الشيطاف ينسينك كإما غيره حديث في

 ىػ.ا
 :حاالت ثبلث من يخلو ال المنكرات من منكر على مشتملة كليمة إلى ديعي منف

 كييغيىر الدعوة ييلبي فهذا تغييره على قادران  ككاف الوليمة في مينكران  ثمى  أفى  ذىابو قبل يعلم أف - ُ
 .المنكر

 عليو يحـر فهذا تغييره على المقدرة عدـ نفسو من كعلم ذىابو قبل منكران  ثمى  أف يعلم أف - ِ
 .بها كاالستهزاء اهلل بآيات كالكفر الخمر كجود مثل كحضورىا الدعوة تلبية

 فإف حينئذو  اإلنكار عليو فيجب حضوره بعد بو يعلم ثم منكر بوجود علم غير من يحضر أف - ّ
 .انصرؼ يزؿ لم كإف جلس المنكر زاؿ

 شرعي لموجب إال اإلنكار يمكنو كال المنكرات فيها يشهد التي األماكن يحضر أف لئلنساف كليس
 .مكرىان  يكوف أك حضوره من فيو بد ال دنياه أك دينو لمصلحة إليو يحتاج أمر ىناؾ يكوف أف مثل
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 (الصلوات أمور في كينهى الرجل يؤمر ما باب)
 يوما صلينا): قاؿ حدثهم، إبراىيم بن إسحاؽ أف ىاركف، أبي بن محمد أخبرني -ٖٔ

 ىذا، يا: فقاؿ السجود، كال الركوع يتم ال رجل جنب إلى - اهلل عبد كأبو ىو يعني -
 .ُ(صبلتك كأحسن كالسجود، الركوع في صلبك أقم
 الرجل يصلي): لو قيل اهلل، عبد أبا سمعنا: قاؿ األشعث، بن سليماف كأخبرني -ٕٖ
 يكثركف، إنهم: قلت يأمرىم،: قاؿ الصبلة؟ يسيئوف المسجد أىل فيرل المسجد، في

 فبل ثبلثا أك مرتين لهم يقوؿ: لو قيل لهم، يقوؿ: قاؿ المسجد؟ أىل عامة كانوا ربما
 .ِ(نحوىا كلمة أك يسلم، أف أرجو: قاؿ ذلك؟ بعد يتركهم ينتهوف،

 إذا الرجل ترل: اهلل عبد ألبي قلت: قاؿ حنبل، حدثنا عصاـ، بن عصمة أخبرنا -ٖٖ
 باإلعادة؟ تأمره أف ترل صبلتو، أمر يقيم كال سجودىا، كال ركوعها يتم ال الرجل رأل
 لو، كقاؿ أمره، منو يقبل أنو يظن كاف إف: قاؿ عنو؟ يمسك أك صبلتو يحسن كأف

 .ّ(الدين تماـ من الصبلة فإف الصبلة، يحسن حتى ككعظو،

                                                           

ىو محمد بن موسى بن يونس قاؿ الخطيب في تاريخ  ىاركف إبي بن محمدشيخ المصنف:  ُ
 بن محمد: قىاؿى . الخبلؿ بكر أبو حٌدثنا قىاؿى  جعفر بن العزيز عبد عن حيدٍِّثتي  (:ُِْ/ّبغداد )

ا.ىػ  الحداد إدريس قرابة كىو العلم، كثير القدر، جليل! رجل من لك يا رجل، الوراؽ ىاركف أبي
 (:ِٖٓ/ٔكلكن إسناده إلى الخبلؿ منقطع كما ىو بين، كقاؿ عنو الذىبي في تاريخ اإلسبلـ )

 (.َُٓٗ، كانظر مسائل أحمد إلسحاؽ )رقم العلم كاسع فاضل صالح
 (.ِٖٕكانظر مسائل أحمد إلبي داكد )صإسناده صحيح،  ِ
 (.ِٖٖ/ُِلم يوثقو معتبر، انظر تاريخ بغداد ) عصاـ بن عصمةشيخ المصنف:  ّ
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 حدثنا: قاؿ حدثهم يوسف، بن إسماعيل أف الوىاب، عبد بن الحسن أخبرني -ٖٗ
: قاؿ األكزاعي رجل سأؿ: قاؿ النضر، بن محمد حدثنا الرحمن، عبد حدثنا يعقوب،

 .ُ(منك يقبل أنو ترل من: قاؿ المنكر؟ عن كأنهى بالمعركؼ آمر من)
 حدثنا: قاؿ حجر، بن علي حدثني: قاؿ خالد، بن يحيى بن محمد كأخبرني -َٗ

 بو مر أنو) ىريرة، أبي عن سلمة، أبي عن عمرك، بن محمد عن جعفر، بن إسماعيل
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت أخي ابن يا: لو فقاؿ شملة، يجر قريش من رجل

 قد: الفتى قاؿ ، «القيامة يـو إليو اهلل ينظر لم الخيبلء من ثوبو جر من»: يقوؿ كسلم
: فقاؿ ذلك، مثل ىريرة أبو لو فقاؿ كذلك، كىو أخرل مرة بو مر ثم تقوؿ، ما سمعنا

 األرض، في بك ألكبن ثم عنقي، على ألحملنك الثالثة عدت لئن تقوؿ، ما سمعنا قد
 .ِ(أعود ال: ىريرة أبو فقاؿ
، بكر أبا أف علي، بن محمد أخبرني -ُٗ : اهلل عبد ألبي قلت: قاؿ حدثهم األثـر

 يصلي أف لو يستحب: قاؿ يأمره؟ أف عليو صبلتو، في كميو مشمرا رجبل رأل رجل)
 .ّ(عنو النهي ترؾ يغلظ الذم المنكر من ىذا ليس ثوبا، كال شعرا كاؼ غير
 حدثنا: قاؿ حدثهم يوسف، بن إسماعيل أف الوىاب، عبد بن الحسن أخبرني -ِٗ

 فيهم قـو من ما): قاؿ خبلد، أبي عن رفاعة، بن معاذ عن مبشر، حدثنا: قاؿ شريح،
 .ْ(أرزاقهم من ينقص أف عقوبتهم أكؿ كاف إال عليو يأخذكف ال بالصبلة يتهاكف من

                                                           

 (.َُُ/ْ/ُلم يوثقو معتبر. انظر الجرح كالتعديل ) النضر بن محمدفي إسناده  ُ
 (ُْْ: رقم" )المدني جعفر بن إسماعيل عن حديثو" في السَّعدم حجر بن علي أخرجو ِ
 كمسلم( أخرل مواضع كفي ،ُْٓٓ) البخارم بنحوه أخرجو منو المرفوع كالشطر سناده حسن،كإ
 .كغيرىما( َِٕٖ)

 شيخ المصنف لم أميزه.   ّ
 السبلمىكىو  رفاعة بن معاف كىو خطأ كالصواب رفاعة؛ بن ذمعاإسناده ضعيف، كفي إسناده  ْ

 .اإلرساؿ كثير الحديث لين كىو
 فقو الباب:
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 (معهما المشي في يتوسطهما ال الطريق في المرأتين يرل الرجل باب)
 إبراىيم بن إسحاؽ حدثنا: قاؿ األنصارم، يعلى بن أحمد بن محمد أخبرنا-ّٗ

 عن صالح، أبي بن داكد حدثنا: قاؿ قتيبة، أبو قتيبة بن سلم حدثنا: قاؿ الصواؼ،
 بين الرجل يمشي أف نهى) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عمر، ابن عن نافع،

 .ُ(المرأتين

                                                                                                                                                  

 في عندم ضيوفا يكونوف ناس في اإلسبلـ حكم ما(: ّْْ/ُِسئل علماء اللجنة الدائمة )
 يغضب أنو مع نومو، من أكقظو أك أتركو ىل الفجر، لصبلة يستيقظ أف يقبل ال من كفيهم البيت،
 .اهلل أفادكم أفيدكنا ذلك؟ في الحكم كما إيقاظو، عند شديدا غضبا

 فإف بالمعركؼ، األمر باب من ىذا ألف الفجر؛ لصبلة عندؾ يناـ من إيقاظ عليك يجب فأجابوا:
 .المنكر إنكار تماـ من ذلك ألف البيت؛ من إخراجو فالواجب يمتثل لم

 صبلة يحضر ال الذم للشخص اإلماـ شكول ىل (:ّْْ/ُِسئل علماء اللجنة الدائمة أيضا )
 فقط؟ نصحو يكفي أـ كاجبة الجماعة
 أىل عنو يبلغ أف يجب فإنو النصيحة فيو تؤثر كلم الجماعة، صبلة عن يتخلف من فأجابوا:
 المتخلفين بيوت يحرؽ أف ىم كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف يترؾ؛ كال يده، على لؤلخذ الحسبة

 التآمر من المسلمين على اهلل أكجب كلما. ألمثالهم كردعا لهم عقوبة بالنار؛ عليهم الصبلة عن
 بعض أكلياء بعضهم كالمؤمنات كالمؤمنوف: } سبحانو قولو في المنكر عن كالتناىي بالمعركؼ

 .ُٕ اآلية التوبة{  المنكر عن كينهوف بالمعركؼ يأمركف
 
 الضعفاء في كالعقيلي ،(ِّْ/ ّ) الكبير التاريخ في البخارمك  ،(ِّٕٓ) داكد أبو أخرجو ُ
 شعبال في كالبيهقي ،(َِٖ/ ْ) المستدرؾ في كالحاكم ،(ٓٓٗ/ ّ) عدم كابن ،(ّّ/ ِ)
 قاؿ(: موضوع، ّٕٓكالحديث قاؿ عنو العبلمة األلباني في الضعيفة ) (ْْٕٓ،  ْْٔٓ)

 يركم: حباف ابن قاؿ صالح أبي بن داكد: قلت: بقولو الذىبي تعقبوف اإلسناد صحيح: الحاكم
 مختصر في المنذرم كقاؿ الحديث، ىذا عقبو ذكر ثم الميزاف في قاؿ ككذا: قلت. الموضوعات

 ىذا لو كذكر يتعمدىا، كأنو حتى الثقات عن الموضوعات يركم: حباف ابن قاؿ( ُُٖ/ٖ) السنن
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 إذا اهلل عبد أبا رأيت): قاؿ حدثهم، إسحاؽ أف ىاركف، أبي بن محمد كأخبرني -ْٗ
 .ُ(جوزاي حتى يمر كلم كقف بينهما، طريقو ككاف الطريق، في امرأتاف التقت

 
 (راكبة معو يراىا أك السوء، الرجل مع المرأة يرل الرجل باب)

 السوء الرجل أرل ): اهلل عبد ألبي قاؿ أنو الكحاؿ، يحيى بن محمد أخبرني -ٓٗ
 .ِ( بو صح: قاؿ المرأة؟ مع

 المرأة؟ خلف يركب الغبلـ): اهلل عبد ألبي قاؿ أنو يحيى، بن محمد كأخبرني -ٔٗ
 .ّ( محـر لو إنها: يقوؿ أف إال لو، كيقاؿ ينهى،: قاؿ
 قاؿ اهلل، عبد أبي بن محمد حدثنا: قاؿ الهمذاني، حمدكيو بن أحمد أخبرني -ٕٗ

 عن تسقط أف أرادت امرأة) : لو كقيل اهلل، عبد أبا سمعت: قاؿ داكد، أبو حدثنا
 .ْ( نعم: قاؿ الرجل؟ يمسكها الدابة،

                                                                                                                                                  

 في البخارم لو كذكر: قلت، منكر كىو الحديث بهذا إال أعرفو ال: زرعة أبو كقاؿ .الحديث
 كال: كزاد العقيلي قاؿ ككذا ، حديثو في يتابع ال :كقاؿ الحديث ىذا( ُٕٖ) الصغير التاريخ
 اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ آخر لفظ فيو كلو: قاؿ (ُ/َِٓ) األحكاـ في الحق عبد كتبعو بو إال يعرؼ
 أحمد أبو ذكره ،"يسرة أك يمنة خذ بينهما تمر فبل المرأتاف استقبلك إذا: "كسلم عليو اهلل صلى

 بيانو تقدـ كما كذاب كيوسف بو داكد عن الغرؽ بن يوسف طريق من أخرجو:  قلت عدم بن
 إسناده (:ْْٓ/ٕ. كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي داكد )(ُّٗ) رقم تحت

 .جدا ضعيف
(، كانظر مسائل إسحاؽ بن راىويو ألحمد رقم ْشيخ المصنف تقدـ في الخبر رقم ) ُ
(َُٕٗ.) 

قاؿ عنو المصنف كما في طبقات الحنابلة  الكحاؿ يحيى بن محمدإسناده صحيح،  ِ
 أبي أصحاب كبار من ككاف مشبعة حىسَّاف كثيرة مسائل اللَّو عبد أبي عىنٍ  عنده كانت  (:ِّٖ/ُ)

 .كيكرمو يقدمو ككاف اللَّوً  عىٍبد
 إسناده صحيح. ّ
 إسناده ضعيف. ْ
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 فقو الباب:
 الريبة موقف في كالمرأة الرجل على اإلنكار فصل (:ِٖٓ/ُقاؿ ابن مفلح في اآلداب الشرعية )

 تتعلق قرينة ثم كاف فإف ينظر اإلنكار؟ يسوغ فهل امرأة مع رجبل رأم فإف، كنحوىا كخلوة
 - أحمد كبلـ ىذا كعلى فبل، كإال اإلنكار، ساغ ذلك غير أك مكاف، أك زماف، قرينة أك بالواقف،

 المرأة مع يرل السوء الرجل: أحمد لئلماـ الكحاؿ يحيى بن محمد قاؿ كالقاضي - عنو اهلل رضي
 .بو صح: قاؿ

 لو إنها: يقوؿ أف إال لو كيقاؿ ينهى،: قاؿ المرأة، خلف يركب الغبلـ: اهلل عبد ألبي أيضا كقاؿ
 في كذكر( راكبة معو كيراىا السوء الرجل مع المرأة يرل الرجل باب) الخبلؿ عليهما ترجم محـر
 الدابة عن تسقط أف أرادت امرأة: لو كقيل اهلل، عبد أبا سمعت: قاؿ داكد أبا أف الباب ىذا

 .نعم: قاؿ الرجل؟ يمسكها
 الريبة، من فيو يحصل لما أجنبية بامرأة الخلوة من منع بالفسق عرؼ كمن: فصل: القاضي قاؿ
 ذكر ثم «ثالثهما الشيطاف فإف كامرأة، رجل يخلوف ال» - كسلم عليو اهلل صلى -: النبي قاؿ كقد

 .كبلمو انتهى الثانية يحيى بن محمد ركاية
 في امرأة مع رجل كقوؼ رأل كإذا بالمحتسب، يتعلق فيما السلطانية األحكاـ في: القاضي قاؿ

 الوقوؼ كاف كإف إنكار، كال بزجر عليهما يتعرض لم الريب أمارات منهما تظهر لم سالك طريق
 ذات تكوف أف من حذرا عليهما التأديب في يعجل كال فينكرىا، ريبة بمكاف فخلوا خاؿ طريق في

 خلوة من فاحذر أجنبية كانت كإف الريب، موقف عن فصنها محـر ذات كانت إف: كليقل محـر
 ىذه من المحتسب رأل كإذا األمارات، بحسب زجره كليكن كجل، عز اهلل معصية إلى تؤديك

 .االستخبار قبل باإلنكار يعجل كلم الحاؿ، شواىد كراعى كفحص تأنى ينكرىا ما األمارات
 على ينكر كما اجتهاده يختلف أف جاز كإف مذىبو، خالف من على ينكر أنو القاضي كبلـ كتقدـ

 لم من: عقيل ابن كقوؿ قولو كتقدـ عذر، يكوف أف جاز كإف غيره، طعاـ أك رمضاف، في أكل من
 ينهى كال يأمر أف لو يحل فبل جائز غير أـ الشرع في جائز المسلم أخيو من الواقع الفعل أف يعلم
 أصل، على انبنى إذا بالظن اإلنكار يقتضي قبلو كالذم العلم، مع إال إنكار ال أنو يقتضي فهذا

 كاهلل أقواؿ فهذه الظن، تفيد كقرينة بأمارة، اإلنكار يقتضي المتقدـ كالكبلـ كهذا، النياحة كمسألة
 .أعلم
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 (النكرة مواضع دخوؿ للرجل يكره باب)
 الربض، كفيها الدار إلى أجيء) : اهلل عبد ألبي قاؿ أنو يحيى، بن محمد أخبرنا -ٖٗ

 ما كيجمع المسكر، يشرب الرجل كاف إف: قلت انههم،: " قاؿ أكره؟ ما منها كأسمع
 .ُ( السوء المدخل أكره: قاؿ فيو؟ خير ال

 حدثنا يعقوب، حدثنا حبيب، بن محمد حدثنا: قاؿ صالح، بن الحسن أخبرني -ٗٗ
 مماشاة ألكره إني: الخياط بن عدم بن اهلل عبد قاؿ: قاؿ مهدم، بن الرحمن عبد

 .ِ(المسلم الرجل أغتاب أف كراىية المريب؛ المكاف
: قاؿ آدـ، بن محمد حدثنا: قاؿ المصيصي، سفياف بن الحسن أخبرني -ََُ
: فيقوؿ المرأة، مع يوجد الرجل في) إبراىيم، عن مغيرة، عن فضيل، بن محمد حدثنا

 .ّ(ىاجر فاجر على حد قاـ ما يجوز ىذا كاف لو: قاؿ تزكجتها؟
 ككيعا رأيت): معين بن يحيى قاؿ: قاؿ الدكرم، محمد بن العباس أخبرني -َُُ

 ففرؽ العطار؛ ذلك إلى اذىب: إلنساف فقاؿ يكلمها، كالعطار عطار، عند امرأة رأل
 .ْ(بينهما

                                                                                                                                                  

 الحكم - كالسبلـ الصبلة عليهما - الخضر مع موسى قصة في أف مسلم شرح في كذكر
 على بو اإلقداـ يجوز فبل كالشك الوىم مجرد فأما موسى، إلنكار خبلفو يتبين حتى بالظاىر
 . «ليبل أىلو على قدكمو عن المسافر نهى أنو» عنو صح كقد الديار، على بو كاالقتحاـ اإلنكار،

 جابر حديث من كىما صحيحاف كالمعنياف عثراتهم، يطلب أك يتخونهم كغيره مسلم صحيح كفي
   .عنو اهلل رضي

 إسناده صحيح. ُ
 إسناده ضعيف. ِ
لم يوثقو معتبر، لو ترجمة في بغبة الطالب  المصيصي سفياف بن الحسن شيخ المصنف: ّ
 بن محمد بن أحمد بكر أبو عنو ركل المصيصي سفياف بن الحسن ( جاء فيها فقط:ِّّٕ/ٓ)

 .الخبلؿ ىركف
 إسناده صحيح. ْ
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 (بالمنكر اللعابين أدب من بو يؤمر ما باب)
 حدثهم الوراؽ يزداد بن يحيى الصقر أبا أف ىاركف، أبي بن محمد أخبرني -َُِ

 أدب؟ عليو ىل كالمزامير، كالطنبور بالعود يضرب الرجل، عن) اهلل عبد أبا سأؿ أنو،
 باألدب يجاكز أرل كال أدب، عليو: فقاؿ السلطاف؟ إلى رفع إذا فيو األدب ككم

 .ُ(عشرة
 الخليل، بن محمد حدثنا: قاؿ داكد، أبو حدثنا: قاؿ الفرج، بن ركح أخبرني -َُّ

 .ِ(التغبير صاحب يضرب، أف أرل): اهلل عبد أبو قاؿ: قاؿ
 قرد معو رجل): راىويو بن إلسحاؽ قلت: قاؿ إسماعيل، بن حرب أخبرني -َُْ

 كضحك، شيء، عليو ليس ال،: قاؿ شيء؟ عليو ىل القرد، رجل فقتل بو، يكسب
                                                                                                                                                  

 فقو الباب:
 المدخل أكره: - عنو اهلل رضي - أحمد قاؿ(: ِٖٗ/ُقاؿ ابن مفلح في اآلداب الشرعية )

 عليو ترجم يكوف؟ ما يدرم ال ألنو بالليل صيحة إلى يخرج أف أكره: صالح ركاية في كقاؿ السوء
 قاؿ: قاؿ مهدم بن الرحمن عبد عن الخبلؿ كركل( بالليل صيحة إلى يخرج أف يكره ما) الخبلؿ

 عبد ابن كذكر المسلم، الرجل أعيب أف كراىة المريب مماشاة أكره: الخيار بن عدم بن اهلل عبد
 من يلومن فبل للتهمة نفسو عرض كمن بيده، الخيار كاف سره كتم من: الخطاب بن عمر قوؿ البر

 .بو الظن أساء
. كبلمو انتهى للغيبة أجر يكن لم التهمة مداخل دخل من الحسن قاؿ: الفنوف في عقيل ابن كقاؿ
 حرمة تسقط: قلنا كما كىذا كحرمتو، حقو سقط فعلو ينبغي ال ما فعل لما أنو أعلم كاهلل كىذا

 في صلى من كحرمة ينبغي ال موضع، في سلم من كحرمة ينبغي، ال ما بفعلو كليمة إلى الداعي
 لباس في الغيبة في كبلمو كيأتي ذلك، كنحو يديو، بين مر من يرد فبل الناس، فيو يمر موضع
  .الشهرة

 الصقر أبو يزداد بن يحيى(، ك ْتقدـ في الخبر رقم ) ىاركف أبي بن محمدشيخ المصنف:  ُ
 أصحاب فى الخبلؿ كذكره، يعني إف توبع كإال فلين، مقبوؿ قاؿ عنو الحافظ في التقريب: الوراؽ
 .حساف مسائل عنو كلو: قاؿك  (َْٗ/ُكما في طبقات الحناببلة ) حنبل بن أحمد

 لم أميزه. الفرج بن ركح شيخ المصنف: ِ
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 عليو فليس القرد قتل كإذا شيء، عليو فليس يقتلو، كلم صاحبو ضرب لو: كقاؿ
 .ُ(شيء

 بيع) عن أحمد سألت: قاؿ مهنأ، حدثنا: قاؿ علي، بن محمد أخبرني -َُٓ
 .ِ(فكرىو كشرائها، القردة،
: قاؿ اهلل، عبد أبو حدثنا: قاؿ جعفر، حدثنا: قاؿ الوليد، بن منصور أخبرني -َُٔ
 قد ككانت نهيك، بنت سمراء رأيت): قاؿ بلج، أبي عن يزيد، بن محمد حدثنا

 كتنهى بالمعركؼ تأمر الناس، تؤدب سوط بيدىا كسلم عليو اهلل صلى النبي أدركت
 .ّ(المنكر عن

                                                           

 صحيح. إسناده ُ
 شيخ المصنف لم أميزه. ِ
 إسناده ضعيف. ّ

 مسائل متفرقة في األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر:
   .الذمة أىل على اإلنكاراألكلى: حكم  المسألة

 محـر غير عندىم محرما أمرا الذمة أىل فعل إذا (:ُٕٖ/ُقاؿ ابن مفلح في اآلداب الشرعية )
 كغيرىم أصحابنا قوؿ ظاىر ىذا. أظهركه أك أسركه سواء كفعلهم كندعهم لهم نتعرض لم عندنا

 جرياف كىو كالصغار الجزية التزموا إذا لهم كالتعرض قتالهم من منعنا كتعالى سبحانو اهلل ألف
 المغير، المبدؿ دينهم أمر ال حاصل كىو اإلسبلـ أمر إقامة المقصود كألف المسلمين، أحكاـ

 كاف من ألف عدمو كاألصل دليل إلى يفتقر فيو لهم عرضكالت ذلك بإنكار عليهم اإلقداـ كألف
 إلى كصيتو كال مطلقا شهادتو تصح فبل الدنيا أحكاـ من شيء عليو يترتب قد دينو في فاسقا منهم
 .إليو غيره كصية كال غيره
 نكاح فيو كيدخل منو يمنعوف المسلمين على غضاضة أك ضرر فيو فما عندنا محرما أمرا فعلوا كإف

 عائد ألنو منعوا سوقنا في بالربا تبايعوا إف أنهم لو جزء في القاضي ذكره ما فيو كيدخل مسلمة
 .حلو اعتقدكا إف كالمراد سوقنا، غير في نمنعهم ال أنا ىذا فظاىر نقدنا بفساد

 بدرىمين درىم بيع اعتقدكا لو الذمة أىل إف يحل؟ ىل محـر على عقد إذا فيما االنتصار كفي
 كالمسلمين ألنهم مطلقا منعهم األشهر أف صريحو بل ىذا فظاىر لنا، كجو على يقركا أف يتخرج
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 ال أنو الجزء ىذا كفي القاضي ذكره ما فيو كيدخل الربا باب في ذكركه كما عليهم الربا تحريم في
 كالخنزير الخمر من المنكر كإظهار بو المسلموف يتأذل مما يمنعوف ككذا الرمي يتعلموا أف يجوز

 رمضاف نهار في مأكوؿ بيع أظهركا إف ككذا ذلك، كغير الناقوس كضرب كصليبهم كأعيادىم
 .أيضا المذكور الجزء في القاضي ذكره منعوا كالشواء

 ينهوف المسلمين بين رمضاف في األكل الذمة أىل من أحد أظهر إذا فيما الدين تقي الشيخ كقاؿ
 لحم كأكل الخمر شرب إظهار عن ينهوف كما اإلسبلـ دين في المنكرات من ىذا فإف عنو

 .كبلمو انتهى الخنزير
 بو ألزموا ككناىم كركوبهم كشعورىم لباسهم: أشياء أربعة أحد في المسلمين عن التميز تركوا كإف
 في حلو يعتقدكا أف( كالثاني) إلينا يرتفعوا ال أف( أحدىما) بشرطين محـر نكاح من يمنعوف كال

 من الحكم كىذا كالسرقة، كالزنا عليو يقركف فبل دينهم من ليس حلو يعتقدكف ال ما ألف دينهم؛
 معتقدين غير فعلوه إذا عندنا محـر أمر كل أف على دليل التعليل بهذا المسألة ىذه في أصحابنا

 يعتقدكف فيما عليهم الحدكد إقامة اإلماـ يلـز ال قولهم المعنى ىذا كيوافق منو يمنعوف حلو
 الصبلة عليو - بفعلو استدالال ال أـ دينهم في عليهم كاجبا الحد كاف سواء خاصة تحريمو

 .دينهم في محـر كألنو الزانيين اليهوديين رجمو في - كالسبلـ
 أدلة فيتناكلو منكرا يصير تحريمو اعتقادىم مع عندنا تحريمو ألف كذلك اإلسبلـ حكم التزموا كقد

 عليهم المسلمين أحكاـ جرياف كىو الصغار التزموا كألنهم المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر
 من أعم تحريمو اعتقادىم مع عندنا عليهم محـر ىو ما إنكار من ذكر كما إباحتو اعتقدكا فيما إال
 كذلك عليهم، تحريمو شريعتنا كقررت ملتهم في خاصة عليهم أك كلهم، لنا عاما التحريم يكوف أف

 إذ بالتحريم، اختصاصهم أثر لعدـ كلهم لنا عاما التحريم كاف لو كما تحريمو على الملتين التفاؽ
 تبايعهم من نمنعهم ىذا كعلى كلغيره للفاعل عاما التحريم يكوف أف المحـر إنكار في يشترط ال

 رضي - أحمد اإلماـ عند باؽ تحريمها كألف لغيره أك ألكلها دينهم في عليهم المحرمة الشحـو
 تحـر ىذا كعلى الشحـو ىذه من شيئا نطعمهم أف لنا يجوز ال أنو على نص كلهذا - عنو اهلل

 .فيو كالشهادة ذلك على إعانتهم
 كلحم كالميتة الخمر بيع حـر - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أف» جابر عن الصحيحين كفي

 الجلود بها كيدىن السفن بها تطلى فإنها الميتة شحـو أرأيت اهلل رسوؿ يا فقيل كاألصناـ الخنزير
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 ذلك عند - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ ثم حراـ ىو ال، فقاؿ الناس؟ بها كيستصبح
 .أذابو أم كأجملو «جملة فباعوىا أجملوىا الشحـو عليهم حـر لما تعالى اهلل إف اليهود اهلل قاتل

 عليهم حـر شيء أكل قـو على حـر إذا كجل عز اهلل أف» عباس ابن حديث من السنن في كثبت
 عبد يرد فبل عاـ كتحريمو غيره فيتبعو األكل منو المقصود ما كالمراد كغيره، داكد أبو ركاه «ثمنو

 ىذه تحريم نسخ عقيل ابن الوفاء أبو كاختار ذلك، كنحو ابنو يرثها األب كموطوءة محـر كحيواف
 .نظر كفيو لو، الركايتين كتاب في بو جـز الشحـو

 إال منو المسلم يمنع ما كل من الذمي كيمنع: الغصب باب في الحنفية كتب من المفيد كفي
 كما منعوا بالعيداف كضربوا غنوا كلو عقودىم، في مستثنى ذلك ألف الخنزير كأكل الخمر شرب
 ا.ىػ عقودىم في يستثن لم ذلك ألف المسلموف يمنع

 المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر ىل كسئل العبلمة العثيمين كما في فتاكل نور على الدرب:
 خيران؟ اهلل جزاكم فقط للمسلمين ىو أـ المسلمين كغير للمسلمين يكوف

 تبعهم كمن كأصحابو آلو كعلى محمد نبينا على كأسلم كأصلي العالمين رب هلل الحمد فأجاب:
 المسلمين كغير المسلمين يشمل عاـ المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر الدين يـو إلى بإحساف

 فإنو الكافر كأما منكر كل عن كينهى معركؼ بكل فيؤمر المسلم أما الكيفية في يختلف لكنو
 قاؿ اهلل إلى الدعاة بعث في يفعلو كسلم عليو اهلل صلى النبي كاف كما أكالن  اإلسبلـ إلى يدعى
 ما أكؿ فليكن كتاب أىل قومان  تأتي إنك) اليمن إلى بعثو كقد عنو اهلل رضي جبل بن لمعاذ

 اهلل أف فأعلمهم لذلك أجابوؾ ىم فإف اهلل رسوؿ محمدان  كأف اهلل إال إلو ال أف شهادة إليو تدعوىم
 افترض اهلل أف فأعلمهم لذلك أجابوؾ ىم فإف كليلة يـو كل في صلوات خمس عليهم افترض
 ككرائم فإياؾ لذلك أجابوؾ ىم فإف فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ أموالهم في صدقة عليهم

 ببلدنا في المقيموف الكفار كأما( حجاب اهلل كبين بينها ليس فإنو المظلـو دعوة كاتق أموالهم
 شيء إظهار أك المنكر إظهار عن ينهوف فإنهم أماف أك بعهد إما ببلدنا دخلوا أم دخلوىا الذين

 على عنو اهلل رضي عمر أخذىا الذم الشركط من ىو كألنو للمسلمين إىانة ذلك ألف شعائرىم من
 أك بيوتهم على سواء الصليب إظهار عن فينهوف أكلى باب من كالمستأمن كالمعاىد الذمة أىل

 يحصل ال من كأما فائدة بنهيو يحصل أف يمكن من ذلك يتولى كلكن يتقلدكنو فيما أك سيارتهم
 .ذلك على كإصرارىم عليهم ىم ما على بقائهم في زيادة إال نهيو يكوف ال قد فإنو فائدة بنهيو

 .دليل بغير مذىبو يخالف من على اإلنكارالثانية: حكم  المسألة
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 كال دليل ببل مخالفتو عليو أنكر مذىبا التـز كمن(: ُّٔ/ُقاؿ ابن مفلح في اآلداب الشرعية )
 أف مقلد كل يلـز: آخر موضع في كذكر المسألة ىذه الرعاية في ذكر كذا عذر كال سائغ تقليد
 - الدين تقي الشيخ قاؿ ضركرة ببل كقيل أىلو، غير يقلد كال األشهر في معين بمذىب يلتـز

 شيئاف بو يراد ىذا - اهلل رحمو - حمداف ابن كبلـ من األكلى المسألة ذكر أف بعد - اهلل رحمو
 بدليل استدالؿ كال أفتاه آخر لعالم تقليد غير من خبلفو فعل ثم معينا مذىبا التـز من أف أحدىما
 اجتهاد بغير عامبل لهواه متبعا يكوف فإنو فعلو ما لو يبيح شرعي عذر غير كمن ذلك خبلؼ يقتضي

 .منكر كىذا شرعي عذر بغير للمحـر فاعبل تقليد كال
 كغيره - عنو اهلل رضي - أحمد اإلماـ نص كقد الدين، نجم الشيخ أراد الذم ىو المعنى كىذا
 ىواه بمجرد حراـ كال كاجب غير يعتقده ثم حراما أك كاجبا الشيء يعتقد أف ألحد ليس أنو على
 أنها اعتقد الجوار شفعة منو طلبت إذا ثم لو حق أنها فيعتقد الجوار لشفعة طالبا يكوف أف مثل

 أخ مع جدا صار فإذا الجد، تقاسم اإلخوة أف جد مع أخا كاف إذا يعتقد من مثل أك. ثابتة ليست
 .اإلخوة يقاسم ال الجد أف اعتقد

 الشطرنج كلعب فيو المختلف النبيذ كشرب فيها المختلف األمور بعض يفعل عدك لو كاف كإذا
 من ذلك أف اعتقد صديقو ذلك فعل فإذا عليو، كينكر يهجر أف ينبغي ىذا أف السماع كحضور
 ككجوبو كحرمتو الشيء حل اعتقاده في يكوف ممن ىذا فمثل تنكر، ال التي االجتهاد مسائل

 .العدالة عن خارج مجركح مذمـو كىو ىواه بحسب كسقوطو
 على قوؿ رجحاف لو تبين إذا أما يجوز ال ىذا أف على كغيره - عنو اهلل رضي - أحمد نص كقد
 المسألة بتلك أعلم الرجلين أحد يرل بأف كإما يفهمها، أك يعرفها كاف إف المفصلة باألدلة إما قوؿ
 كقد يجب بل يجوز فهذا ىذا، لمثل قوؿ إلى قوؿ عن فيرجع يقولو فيما هلل أتقى كىو اآلخر من

 .ذلك على أحمد اإلماـ نص
 بعزائمو يأخذ معينا مذىبا يلتـز أف عليو ىل العامي الثانية المسألة في الدين تقي الشيخ كقاؿ

 ىؤالء من كالجمهور الشافعي، ألصحاب كجهاف كىما أحمد ألصحاب كجهاف فيو كرخصو؟
 ملتزما ماداـ عنو يخرج أف لو يكن لم التزمو إذا يقولوف يوجبونو كالذين ذلك، لو يوجبوف ال كىؤالء

 .عنو بااللتزاـ أكلى غيره أف لو يتبين لم ما أك لو
 لحصوؿ مذىبا يلتمس أف مثل ديني أمر لغير كاف إف عنها كالخركج المذاىب التزاـ أف ريب كال

 كلو األمر نفس في عليو يذـ بل عليو يحمد ال مما فهذا ذلك كنحو جاه أك ماؿ من دنيوم غرض
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 يهاجر أك دنيوم، لغرض إال يسلم ال يسلم من بمنزلة كىو عنو، انتقل مما خيرا إليو انتقل ما كاف
 .يصيبها دنيا أك يتزكجها امرأة إلى المدينة إلى مكة من
 على كاجب بل ذلك على مثاب فهو ديني ألمر مذىب إلى مذىب من انتقالو كاف إف كأما قاؿ
 اهلل مخالفة في أحدا يتبع كال عنو يعدؿ ال أف أمر في كرسولو اهلل حكم لو تبين إذا أحد كل

 مذىبو خالف فيمن القاضي قاؿ حاؿ كل في أحد كل على رسولو طاعة فرض اهلل فإف كرسولو
 الظن عنو لينفي أظهره كإال عليو بقاؤه الظاىر ألف األكؿ اجتهاده يختلف أف جاز كإف عليو ينكر

 كإف قاؿ عذر ىناؾ يكوف أف جاز كإف غيره طعاـ أك رمضاف في أكل من على ينكر كما كالشبهة
 العمل لو يجوز ال ألنو أنكرنا كإال عليو ينكر لم اجتهاده يسوغ من قلد أنو العامي حاؿ من علمنا

 .نظر فيو الظن مع يقلد ال أنو العلم مع إال ننكر ال أنا كاألكلى قاؿ، كذا عنده بما
 جائز المسلم أخيو من الواقع الفعل أف يعلم لم كمن معتقده في عقيل ابن قاؿ كقد
 المحرر صاحب قاؿ كقد. القاضي ذكر ككذا ينهى كال يأمر أف لو يحل فبل جائز غير أـ الشرع في

 عليو أنتم سموا»: قاؿ ال أـ عليو أسموا ندرم ال باللحم يأتوننا ناسا إف عائشة حديث عقب كغيره
 . «ككلوا
 دليل يقـو أف إلى كالسبلمة الصحة على تحمل كاألفعاؿ التصرفات أف على دليل كىو: قالوا

 .الفساد
 .كالتأديب للزجر المكلف غير على اإلنكارالثالثة: حكم  المسألة

 قاؿ كزجرا لو تأديبا إال مكلف غير على ينكر كال(: ُّٔ/ُقاؿ ابن مفلح في اآلداب الشرعية )
 أك صبيا رأل فمن الشرع في الوقوع محذكر يكوف أف كىو المعصية من أعظم المنكر الجوزم ابن

 قاؿ كبلمو انتهى الزنا، من يمنعو أف عليو كذلك كيمنعو خمره يريق أف فعليو الخمر يشرب مجنونا
 .فاكسره مكشوفا كاف إذا أيضا، يكره قاؿ الصبي؟ مع يكوف الصغير الطنبور ألحمد المرذكم

 عليو اهلل صلى - النبي مع كاف أنو» عمر ابن حدث على الكبلـ في الدين تقي الشيخ كذكر
 دكف صغيرا كاف فلعلو بالغا كاف الرقيق أف يعلم لم: قاؿ «أذنيو كسد راع زمارة كسمع - كسلم
 األصحاب كذكر كبلمو انتهى. للبالغ فيو يرخص لم ما اللعب في لهم رخص كالصبياف البلوغ

 الدين تقي الشيخ كذكر. يحـر ال السماع قصد كىو استماعو، بدكف المحـر سماع أف كغيرىم
 في مبالغة أذنو - كسلم عليو اهلل صلى - النبي سد كإنما: قاؿ المسلمين باتفاؽ كزاد أيضا

 .السماع من خير ذلك يسمع أف عن االمتناع أف بذلك فسن التحفظ
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 كأبيح الفنوف في قاؿ ككذا الصوت، انقطاع معرفة إلى للحاجة أبيح أنو آخره جواب المغني كفي
 أف لو أبيح خبرىم كيستلهم لو يستمع من الزمر أىل إلى الحاكم أرسل لو كما االستعبلـ لضركرة
 .للحاجة األجنبيات إلى ككالنظر االستعبلـ لضركرة يستمع

 .كالشبهة الضبلؿ في الوقوع منو يخشى ما إلى نظرالرابعة: حكم اإلنكار على من  المسألة
 في كالوقوع الضبلؿ منو يخشى فيما النظر كيحـر(: ُٗٗ/ُقاؿ ابن مفلح في اآلداب الشرعية )

 كالبدع الكبلـ أىل كتب في النظر من المنع على اهلل رحمو أحمد اإلماـ كنص كالشبهة، الشك
 شيء في الكبلـ أرل فبل كبلـ بصاحب لست المركذم ركاية في كقاؿ كركايتها كقراءتها المضلة

 رضي - كأصحابو - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن حديث أك اهلل كتاب في كاف ما إال
 ركاية في كقاؿ الخبلؿ ركاه محمود غير فيو فالكبلـ ذلك غير فأما التابعين عن أك - عنهم اهلل

 ال لرجل أيضا ركايتو في كقاؿ كالكبلـ الخصومات أصحاب كمجالسة إياؾ لرجل أصـر بن أحمد
 فيو لتقدمنا خيرا ىذا كاف لو بالكبلـ كتشتهر نفسك تنصب أف ينبغي كال اهلل اتق الجداؿ ينبغي

 نصر أبو ركاىما. فأرشده مسترشد جاءؾ إف - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أصحاب
 ....السجزم

 أف ترل ردية أحاديث فيو يعني كتابا الحديث صاحب من استعرت ألحمد: قلت: المركذم قاؿك 
 .نعم: قاؿ أخرقو أك أحرقو

 الرجاؿ حلي كسر كال كالدكس، للبسط المرقومة كال الصور عليها التي الثياب تحريق يجوز كال
   .الرجاؿ تستعملو كلم للنساء، صلح إف عليهم المحـر

 األغاني من السائق منع يستطيع كال التاكسي أك الحافلة يركبالخامسة: حكم من  المسألة
 .المحرمة

 في سواء ، الموسيقى أك األغاني سماع إلى نضطر :(ُِْ/ِٔ) الدائمة اللجنةسئل علماء 
 بعض السفر في نحتاجها التي كالتاكسيات الحافبلت أك ، يوميا العمل إلى تقلنا التي الحافلة
  ؟ الحكم فما ، األحياف

 ، المسافة لبعد ركوبها إلى محتاج كأنت الحافلة في األغاني منع تستطيع ال كنت إذا"فأجابوا: 
 في كلو ، استطاعتك حسب المنكر إنكار مع ، ذلك في عليك بأس فبل - غيرىا كسيلة تجد كال

 ."قلبك
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 الغناء فيها كيوجد تاكسي سيارة ركوب إلى يضطر الذم يفعل ماذا :(ِّٔ/ِٔكسئلوا أيضا )
 ؟ المحـر

 يفتحوا أال محـر غناء بها يوجد التي السيارة معهم ركبت لمن تنصح أف عليك يجب" فأجابوا:
 فانزؿ كإال ، هلل فالحمد انتصحوا فإف ، كيكفوا لنصحك يستجيبوا أف عسى ، الغناء على اإلذاعة
 حرج فبل ما ألمر النزكؿ عليك شق كإف ، المنكر سماع من لنفسك حفظا ، غيهم في كدعهم
 ."السيارة في بقائك في عليك

 منكر معين. فيها يكثر بلدهالسادسة:  المسألة
 فيها يفعل األمور من كثيرا أف يعرؼ أف ينبغي (:ِّٔ/ُقاؿ ابن مفلح في اآلداب الشرعية )

. فعلهم في بهم الناس من كثير كيقتدم بينهم ذلك كيشتهر الشرعي، األمر خبلؼ الناس من كثير
 الرفيق، كقلة كحدتو ذلك عن يثبطو كال كفعبل، قوال ذلك في مخالفتهم العارؼ على يتعين كالذم

 ممن عنو نهينا الذم لهذا الفاعلين بكثرة اإلنساف يغتر كال: النوكم الدين محيي الشيخ قاؿ كقد
 الهدل طرؽ تستوحش ال: عياض بن الفضيل الجليل السيد قالو ما كامتثل اآلداب، ىذه يراعي ال

 .الهالكين بكثرة تغتر كال أىلها، لقلة
 بو يراعي تلوف عنده يبق لم برىاف عن اعتقاده صدر من: الفنوف في عقيل ابن الوفاء أبو كقاؿ

 [ .ُْْ: عمراف آؿ{ ]أعقابكم على انقلبتم قتل أك مات أفإف. }الرجاؿ أحواؿ
 كل في األحواؿ بو تتقلب فلم األحواؿ اختبلؼ على يثبت ممن - عنو اهلل رضي - الصديق كاف
 ديننا كإنما عيش، بو يضيق أف إلى مسلما اإلنساف يكوف كقد: قاؿ أف إلى األقداـ بو زلت مقاـ
 ا.ىػ أخطأ العاجلة بو طلب فمن اآلخرة كصبلح الدنيا شعث على مبني

 عن كالنهي بالمعركؼ األمر": (ٓ/َُُ" )المفتوح الباب لقاءات"في  العثيمينالعبلمة  قاؿك 
 على كجب: يكفي من بو يقم لم كإذا، الناس عن سقط يكفي من بو قاـ إذا، كفاية فرض المنكر
 ألف ؛ كاللين كالرفق، بالحكمة، يكوف أف البد لكن، المنكر عن كينهوا بالمعركؼ يأمركا أف الناس

 أما ،ْْ/طو( يخشى أك يتذكر لعلو لينا قوال لو فقوال: )كقاؿ فرعوف إلى كىاركف موسى أرسل اهلل
 اهلل أمر ما خبلؼ كىو، الحكمة ينافي فهذا: الفعل أسلوب أك القوؿ، بأسلوب كاف سواء: العنف

 . بو
 أنو يعرؼ كل،  مثبل اللحية كحلق، معركؼ منكر ىذا: يقوؿ شيء اإلنساف يعترض أحيانا كلكن
- لحيتو حالقا إنسانا رأيت كلما جعلت أنني لو: كيقوؿ، البلد ىذا في المواطنوف خصوصا حراـ،
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 نقوؿ ربما:  الحاؿ ىذه ففي، كثيرة مصالح فاتني: الشيء ىذا عن أنهاه كقفت -أكثرىم كما
 اجتماع لك حصل أنو فرض لو لكن، كثيرة مصالح نفسو على يفوت ألنو ؛ عنو النهي بسقوط

 أمر ىذا: كتقوؿ، باهلل تخوفو أف يحسن فحينئذ:  مقهى في أك مطعم في أك دكاف في الرجل بهذا
،  ." المناسب األمر كتقوؿ، كبيرة حقك في صارت الصغيرة على أصررت إذا كأنت محـر

 تعرؼ قسم: قسمين إلى ينقسموف الناس أيضا: المفتوح الباب لقاءاتفي  العثيمينالعبلمة  قاؿك 
 حراـ ىذا: يقولوف الوعاظ كيسمعوف الخطباء، يسمعوف عندنا عاشوا الذين مثل الحكم، يعلم أنو
 أف يظنوف الخارج من يأتوف الذين بعض مثل جاىل: آخر كقسم. أحد على يخفى فبل يجوز، كال
 تنبيهو من بد فبل الثاني فأما. الشيء ىذا يفعلوف علماءىم يركف قد ألنهم بو؛ بأس ال ىذا

 كاحد كل توقف أف يلزمك ال فهذا علم عن ذلك فعل إنما تعرؼ الذم كىو األكؿ كأما كتعليمو،
 عز باهلل فذكره مناسبة أك معو جلسة لك تيسر إف لكن حراـ، اللحية حلق تعاؿ: كتقوؿ الناس من

 لنفسك ترضى كىل يجوز، ال كأنو حراـ، اللحى حلق أف تعرؼ أنت اهلل اتقً ! أخي يا: قل كجل،
. كعظو كانصحو كالسبلـ، الصبلة عليو محمد ىدم كتترؾ كالمجوس المشركين ىدم تتبع أف

 كل على لكن. كجل عز باهلل كذكره عظو: نقوؿ األكؿ. جاىل يكوف ألنو علمو؛: نقوؿ الثاني
 .التوفيق كلكم لنا اهلل نسأؿ[ ُٔ:التغابن] اٍستىطىٍعتيمٍ  مىا اللَّوى  فىاتػَّقيوا: حاؿ

 ركاه الذم سعيد أبي حديث في: السائل أيضا: المفتوح الباب لقاءاتفي  العثيمينالعبلمة  كسئل
 على الحديث ىل( الخ...  منكران  منكم رأل من: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف البخارم

 االنتقاؿ إلى الضابط ىو ما الترتيب، سبيل على كاف كإذا الترتيب؟ سبيل على أـ التخيير سبيل
 صلى النبي قاؿ: السائل. تعرؼ أجل من الحديث اقرأ: الشيخ اإلنكار؟ من مرحلة إلى مرحلة من
 لم فإف فبلسانو، يستطع لم فإف بيده، فليغيره منكران  منكم رأل من: )كسلم آلو كعلى عليو اهلل

 (.اإليماف أضعف كذلك فبقلبو، يستطع
: السائل. الترتيب على ىو إذان : الشيخ. ترتيب: السائل تخيير؟ أك ترتيب ىذا ىل: الشيخفأجاب 

.......  فتاة على ينكر كأف المنكر إنكار من لو يتسبب قد الذم اإلحراج أف يظن البعض ألف
 أقوؿ أنا مثبلن  لسلطة، إال يكوف ال التغيير تغييره، غير المنكر إنكار فيك اهلل بارؾ انظر ال،: الشيخ

 لم كلهذا عليو، أنكر فأنا ربابة مثبلن  معو أغيره، أف أقدر ال لكن منكر، حراـ، غلط، ىذا: للشخص
 أف أقدر ىل أغيره، أف أستطيع ال لكن باالستطاعة مقيدان  المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر يأت

 نقوؿ كلذلك المنكر، تغيير غير المنكر إنكار األمور، علينا تختلط أال فيجب أقدر، ال أكسرىا؟
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 ىذا. سلطاف ذم من إال باليد للمنكر تغيير ال الجهل ككثر األىواء كثرت لما: الحاضر كقتنا في
 غلب لما الحاضر الوقت في ألننا كذلك باليد، المنكر تغير أف حق لك ليس أنت الضابط،

 شيء كل اآلف، متشددكف أناس ىناؾ بمنكر، كليس منكر ىذا أف الظاف يظن قد كالجهل؛ الهول
 يحصل الفساد؟ من يحصل ماذا لهؤالء العناف أطلقنا لو بدعة، عندىم شيء كل منكر، عندىم

  .العباد رب إال بو يعلم ال ما الفساد من
 السابعة: اإلنكار على الزكجة الذمية. المسألة

 لحم كأكل، الخمر شرب من منعها فلو كتابية تزكج إذا المسلم أف إلى العلماء من كثير ذىب
 .الحنفية من جماعة قوؿ كىو كالحنابلة، الشافعية من الفقهاء جمهور ذىب ىذا كإلى، الخنزير

 يمنع أف لو المسلم إف: "  الحنفية بعض عن ناقبل( ُُُ/ّ) -حنفي- الرائق لبحر في قاؿ
 أف لو ، ذلك يكره زكجها ككاف كالبصل الثـو أكلت لو كالمسلمة الخمر شرب من الذمية زكجتو
 . انتهى"  يخفى ال كما الحق ىو كىذا.  يمنعها
 كقسم نفقة في كمسلمة المنكوحة الكتابية( : " ُّْ/ْ) -شافعي- المحتاج مغني في كقاؿ

 ىي كتجبر األظهر، في خنزير أكل كترؾ ، كجنابة كنفاس حيض غسل على كتجبر ، كطبلؽ
 . انتهى"  أعضائها من نجس ما غسل على كمسلمة

.  تسكر أف إلى مسكرا شربها من الذمية تمنع( : " ِّٓ/ٖ) -حنبلي-" اإلنصاؼ في كقاؿ
 اإلماـ أم] عليو نص.  المذىب من الصحيح على يسكرىا لم ما منو شربها من منعها لو كليس
 . انتهى"  خنزير لحم أكل:  كمثلو" : الترغيب" في كقاؿ.  مطلقا منو تمنع:  كعنو[ . أحمد

" كاإلكليل التاج" في كما الخنزير كأكل الخمر شرب من منعها لو ليس أنو إلى المالكية كذىب
(ٓ/ُّْ. ) 

: الطهارة على الذمية الزكجة إجبار فصل (:ُٕٖ/ِقاؿ اإلماـ ابن القيم في أحكاـ أىل الذمة )
 بالغسل يأمرىا حنبل ركاية في أحمد قاؿ كقد الحيض من الغسل على الذمية زكجتو إجبار للمسلم

 الغسل عليها يجب المشركة في صالح ركاية في القوؿ علق كقد، يتركها لم أبت فإف الجنابة من
 لم أنو ىذا كظاىر القاضي قاؿ  أعظم الشرؾ عليها شيء فبل تغتسل لم فإف كالحيض الجنابة من

 مطالبة الزكج من يوجد كلم امتنعت أنها على محموؿ كىذا قاؿ امتناعها عند عليها ذلك يوجب
 الذم الوطء عليو يحـر الغسل بقاء أف ذلك على إجبارىا لو أف على كالداللة قاؿ بالغسل
 من كالتمكين المنزؿ مبلزمة على إجبارىا لو كما حقو الستيفاء عليو إجبارىا لو ككاف يستحقو
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 عليو يجبرىا أف للزكج فهل الجنابة من الغسل فأما، حقو استيفاء إلى بذلك ليتوصل االستمتاع
 أف ىذا كظاىر يتركها لم أبت فإف الجنابة من بالغسل يأمرىا كقاؿ حنبل ركاية في القوؿ أطلق فقد

 تقبل لم فإف الخمر شرب يعني بتركو فأمرىا نصرانية تزكج رجل في مهنا ركاية في كقاؿ إجبارىا لو
 يملك لم كما الجنابة من الغسل على إجبارىا يملك ال أنو يقتضي ىذا كظاىر، يمنعها أف لو ليس

 الركاية كجو، أصلو من يمنع كال الوطء كماؿ من يمنع ألنو الخمر شرب من اإلمتناع على إجبارىا
 من تغتسل ال من كطء تعاؼ النفس فإف االستمتاع كماؿ من يمنعو عليها الغسل بقاء أف األكلى
 ككجو  الحيض من االغتساؿ في لو كاف كما إجبارىا لو فكاف حقو بعض بذلك فيفوتو الجنابة
 ىذا كيفارؽ ذلك على إجبارىا لو يكن فلم كطأىا عليو يحـر ال عليها الجنابة غسل بقاء أف الثانية
 االستمتاع أصل من يمنعو لم ما لكل أصل الركايتاف كىاتاف عليها محـر بقاءه ألف الحيض غسل
 كاف إذا ذلك لو إحداىما: ذلك في ركايتين على ال أـ عليو إجبارىا لو ىل كمالو من يمنعو لكنو

 لو ليس كالثانية ،كجوده مع اإلستمتاع تعاؼ النفس ألف إزالتو على إجبارىا كأراد كدرف كسخ عليها
 كيمنع يستقذر بحيث كاسترسل الشعر طاؿ فإف فينظر األظفار كتقليم الشعر أخذ كأما ،ذلك

 ككانت قليبل طاؿ لكنو العادة حد عن يخرج لم كإف كاحدة ركاية إزالتو على إجبارىا فلو االستمتاع
 يستقبح فصار العادة حد عن كخرجت طالت إف األظفار ككذلك، الركايتين فعلى تعافو النفس
 حد عن يخرج لم كإف كاحدة ركاية إزالتها على إجبارىا لو كاف معها االستمتاع كيتعذر منظرىا
 .الركايتين فعلى تعافها النفس لكن العادة

 منو منعها فلو كالبيعة الكنيسة إلى الخركج كأما: العبادة دكر من الكتابية زكجتو الزكج منع (:فرع)
 في لها يأذف ال النصرانية المرأة لو تكوف الرجل في بختاف بن يعقوب ركاية في أحمد عليو نص

 في الحارث كأبي الكحاؿ يحيى بن محمد ركاية في كقاؿ، البيعة أك النصارل عيد إلى الخركج
 في لها يأذف ال كجموعهم ككنائسهم أعيادىم إلى الخركج تسألو النصرانية الجارية لو تكوف الرجل
  ذلك
 مراد غير كىذا كقت كل في لو عليها كىو االستمتاع من حقو يفوت بأنو المنع القاضي علل كقد

 بإذنو إال تخرج ال لقاؿ لحقو ذلك كاف كلو لها اإلذف من منعو فإنو عليو لفظو يدؿ كال أحمد
 كاف كإذا القاضي قاؿ ػفيه لها يأذف كال كشعائره الكفر أسباب على يعينها ال أنو ذلك كجو كإنما

 يجوز ال فإنو فاسد دليل كىذا،  أكلى الكنيسة من الذمية فمنع المساجد إتياف من المسلمة منع لو
: فاسدين بجوابين عنو كأجاب الحديث أكرد أنو ىذا من كأعجب المساجد من المسلمة منع لو
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 الحراـ المسجد إلى الحج من منعها بو المراد كالثاني، خاصة العيد صبلة بو المراد أف أحدىما
 .الجوابين بطبلف يخفى كال

 من منعها لو كىل بو يتأذل ألنو السكر من منعها كلو: السكر من الكتابية الزكجة منع (:فرع)
، أصلو دكف االستمتاع كماؿ يمنع فيما الركايتين على القاضي خرجو يسكرىا ال ما شرب

 من يمنعها أف ألو نصرانية تزكج رجل في قاؿ فإنو يمنعها ال أنو مهنا ركاية في عليو كالمنصوص
 لو يجعل لم أنو ىذا كظاىر ،ال قاؿ يمنعها أف ألو منو تقبل ال لو قيل يأمرىا قاؿ الخمر شرب
 تقبيلها ذلك مع يتعذر نجس ألنو الخمر من فمها غسل على إجبارىا لو كاف شربت فإف منعها

  فيو بها كاالستمتاع
 قيل منعها لو ىل يسكرىا ال ما فيو المختلف النبيذ من تشرب أف المسلمة أرادت فلو قيل فإف 

 شربها على تقر فكيف عليو يحد أحمد فإف غيره المذىب يحتمل ال الذم ىذا منعها لو نعم
 منعها لهما شافعيين أك حنبليين كانا إف القاضي كقاؿ ،اإلنكار مراتب أقول من بالحد كاإلنكار

 فيخرج مالو يمنعو كلكن االستمتاع يمنعو ال فهذا حنفيين كانا كإف تحريمو يعتقداف ألنهما منو
  األكؿ كالصحيح الركايتين على

 من منعها لو ىل ككذلك الركايتين على يخرج كالكراث كالبصل الثـو من منعها لو كىل قاؿ 
 .الركايتين على الوسخة الثياب

 أف يمنعها ىل سألو كقد مهنا ركاية في أحمد كقاؿ :التعبدية شعائرىا الكتابية الزكجة أداء (:فرع)
 في الكحاؿ يحيى بن محمد ركاية في كقاؿ ،فبل يمنعها أف فأما يأمرىا قاؿ الصليب منزلو تدخل
 لو فقيل تشترم ىي تخرج لها يشترل فبل زنارا لي اشتر تقوؿ نصرانية أمة أك امرأة لو تكوف الرجل
  ال قاؿ الزنانير تعمل جاريتو

 شرائو من منعو فلذلك الكفر شعائر إلظهار يراد ألنو الزنار ىو يشترم ال قولو أما القاضي قاؿ 
 بيع من منع كقد لو كملك إليو صائر لها يحصل الذم العوض ألف عملو من جاريتو يمكن كأف

 كليس ،انتهى خمرا يتخذه لمن العصير بيع ككذلك يلبسونها أنهم علم إذا الرجاؿ من الحرير ثياب
 بيتو في صبلتها من كال كقتو في االستمتاع عليو فوت كإف كجوبو تعتقد الذم صيامها من منعها لو

 إلزاـ لو كليس قبلتهم  إلى مسجده في صبلتهم من نجراف نصارل كفد النبي مكن كقد الشرؽ إلى
  المذىب قياس ىذا الفرج دكف بما كاالستمتاع بمضاجعتو حاضت إذا اليهودية
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 لو كليس عليو أقررناىم كقد دينهم في كاجب ىو مما كنحوه السبت كسر على حملها لو كليس 
 يحتمل الخنزير لحم أكل من منعها لو كىل عليهم المحرمة كاللحـو الشحـو أكل على حملها
 يعتقدكف ألنهم ذلك فلو مجوسية كانت فإف كأخيها كأبيها بابنها الخلوة من منعها لو كىل ،كجهين

 كانوا إذا ذلك من منعها لو فليس نصرانية أك يهودية كانت كإف محـر بذكم فليسوا لهم حلها
 الموضعين بين الفرؽ كذكرنا نصو تقدـ كما معهم السفر من منعها لو كاف كإف عليها مأمونين

 لو فهل رمضاف معو تصـو أف أرادت فإف، بو صوتها ترفع لم إذا كتابها قراءة من منعها لو كليس
  كجهين يحتمل ذلك من منعها

 ترفيها التطوع صـو من المسلمة منع لو كما منو منعها كلو عليها يجب ال ألنو ذلك لو أحدىما 
  .لها

 من منعها لو يكن لم كإذا رمضاف نهار في بها االستمتاع في لو حق ال ألنو ذلك لو ليس كالثاني 
  كأحرل أكلى رمضاف صـو من يمنعها ال فأف الباطل المنسوخ الصـو

 أف لنا فليس ذلك على أقررناىم كقد عليها دينها صياـ كجوب تعتقد أنها بينهما الفرؽ يقاؿ كقد 
  كجوبو يعتقدكف ال ما بخبلؼ منو نمنعهم
 .ليتألفهم الناس بعض على اإلنكار ترؾالثامنة: حكم  المسألة

 الناس بعض على اإلنكار ترؾ يجوز ىل :(ُْٖ/ٗ) اهفتاك  مجموعكما في  سئل العبلمة ابن باز
 .؟ يتألفهم حتى ، المكركىات بعض في

 يتعاطى إنساف مثل.  يتركها المعاصي بعض حتى بل بالمكركىات خاصا األمر ليس" فأجاب: 
 متهم أك ، لوالديو عاؽ كىو يصلي ال إنساف:  مثل ، فاألىم باألىم يبدأ فإنو أشياء دكف أشياء

 مكانتها عظم لو كيوضح بالصبلة يبدأ أف الناصح فعلى ، المعاصي من آخر بشيء أك ، بالخمر
 ، ذلك في المصلحة رأل إذا األخرل المنكرات الناصح عليو أنكر صلى فإذا ، كفر تركها كأف
 بأس فبل الجميع في اهلل يهديو أف كرجا المقصود في يؤثر ال عليو الجميع إنكار أف رأل كإف

 كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ دعا كلهذا( استطعتم ما اهلل فاتقوا: ) سبحانو اهلل لقوؿ بذلك؛
 .الشرؾ دكف مما عليها ىم التي المنكرات إنكار قبل الشرؾ كترؾ لئلسبلـ
 التاسعة: حكم إنكار المنكر في الحج. المسألة

 في المنكر غيَّر من حكم ما (:ِّْ/ٗسئل العبلمة األلباني كما في جامع تراث العبلمة األلباني )
 (َٓ:ّّ:ََ. )حجو؟ على يؤثر فهل الضرب إلى الحد بو كصل حتى كشدة بقوة الحج
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 المقاـ كتقبيل التمسح - المنكر أم - كىو منكر عن نهي حصل العمرة طواؼ في: السائل
 العلم مع مبركران  حجان  ىذا الحج يعتبر فهل ضرب كفيو صوت كرفع بشدة كاف النهي ىذا كلكن

 تطور المنكر عن النهي في يعني ضرب حصل. بشغف الجواب كينتظر اهلل إلى تاب السائل بأف
 .الضرب حصل حتى األمر

 .المضركب ىو كال الحاج ىو ضرب الذم لكن: الشيخ
 ... أثناء في االثنين ىم يعني: السائل
 .االثنين؟ حاجين: الشيخ
 .فضربو يستطع فلم آخر على كاحد أنكر العمرة في الطواؼ أثناء نعم الطواؼ أثناء نعم؛: السائل
 ًفي ًجدىاؿى  كىالى  فيسيوؽى  الى : }اآلية مع بل السبلـ عليو قولو مع أبدان  يتماشى ليس ىذا طبعان : الشيخ
 بقسوة يكوف أف ينبغى ال المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر أكالن  ألفُّ  ،[ُٕٗ: البقرة]{ اٍلحىجِّ 

 إلى بحاجة كألنهم مرضى نعتبرىم أف ينبغى فهؤالء يعلموف، ال الناس أكثر أف مع كبخاصة كبشدة
 كفي أكالن  الحج كفي بالنا فما عاـ كمبدأ ىذا كالشدة بالقسوة كليس كرحمة، كحناف برفق معالجة

  .نعم شيء، في المبركر الحج من ليس ىذا فعل أف شك ال ثانيان، الحراـ المسجد
 العاشرة: حكم الجلوس في مكاف المنكر. المسألة

 فبل بها كيستهزأ بها يكفر اهلل آيات سمعتم إذا أف الكتاب في عليكم نزؿ كقد: ) تعالى اهلل قاؿ
 . َُْ/  النساء( مثلهم إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدكا

 إنكار كجوب على داللة اآلية ىذه كفي( : " . َْٕ/ِ" )القرآف أحكاـ" في الجصاص قاؿ
 كالقياـ فاعلو مجالسة كترؾ إزالتو يمكنو لم إذا الكراىة إظهار إنكاره من كأف فاعلو على المنكر

 . انتهى"  غيرىا حاؿ إلى كيصير ينتهي حتى عنو
 كإما غيره حديث في يخوضوا حتى عنهم فأعرض آياتنا في يخوضوف الذين رأيت كإذا: ) كقاؿ

 . ٖٔ/  األنعاـ( الظالمين القـو مع الذكرل بعد تقعد فبل الشيطاف ينسينك
 يشرب مائدة على يقعد فبل اآلخر كاليـو باهلل يؤمن كاف من) كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿك 

 (ٔ/  ٕ) ركاءاإل في األلباني العبلمة صححو كقد كغيره( ُُِْْ) أحمد ركاه (الخمر عليها
 بالرضى إشعاره  فيو المنكر ذلك كجود مع الجلوس أف ذلك في كالعلة النهي، في صريحه  كالحديث

 .عليو كاإلقرار
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 جميع على عين فرض كىذا المنكر، كجود على كحزف كغم ىم من يصيبو ما ىو القلب كإنكار
 كالبقاء ، عليو ألحد سلطاف ال القلب ألف ؛ بتركو يعذركف ال كاألحواؿ الظركؼ جميع في الناس

 .اإلنكار ىذا مع يتنافى المنكر مجلس في
 المنكر بغض كىو ، كاحد كل على فرض بالقلب كاإلنكار: "  اهلل رحمو باز ابن عبلمةال قاؿ

 رأيت كإذا: ) سبحانو اهلل لقوؿ ؛ كاللساف باليد إنكاره عن العجز عند أىلو كمفارقة ، ككراىيتو
 فبل الشيطاف ينسينك كإما غيره حديث في يخوضوا حتى عنهم فأعرض آياتنا في يخوضوف الذين
 األجوبة في السنية الدرر: " عن نقبل انتهى" ٖٔ/األنعاـ( الظالمين القـو مع الذكرل بعد تقعد

 ( .ُِْ/ُٔ" )النجدية
 يأكل الذم المسلم مع األكل للمسلم يجوز ىل (:ِّٔ/ُِكسئل علماء اللجنة الدائمة )

 ال أـ معو الكبلـ يجوز كىل جارؾ، كاف إذا كخاصة معو، األكل يجوز ال أـ كالمخدرات، الحبوب
 .؟ الموقف ىذا في نفعل كماذا ؟

 أجل من معهم فاجلس لك استجابتهم كترجو ، عليهم المنكر إنكار على تقول كنت إذا فأجابوا:
 فإف ، يديك على الخير اهلل يجرم أف اهلل عسى ، بالمعركؼ كأمرىم ، المنكر عن كنهيهم نصحهم
 ا.ىػ فاعتزلهم كإال ، هلل فالحمد استجابوا

 فيو يوجد مكاف في الجلوس حكم ما كسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:
 المنكر؟ إزالة باب من منكر

 يا موجودان  المنكر كاف لو حتى: السائل. المنكر عن ينهاىم أف أجل من يجلس، نعمفأجاب: 
 عنو كينهى بو عالم أك عنده كىو المنكر يزيل كيف بهذا، إال اإلنساف يزيل كيف: الشيخ! شيخ؟

 يكوف قد: السائل. مثلهم فهو إنكاره على ساكتان  المنكر على لهم مقران  جلس إذا لكن بعيد، من
 ىذا أكقفوا اهلل اتقوا! جماعة يا كأقوؿ معهم أجلس: الشيخ. معهم كيجلس غناء -شيخ يا-

 الناس بعض ىناؾ: السائل. كيتركهم يقـو يوقفوا لم كإذا المطلوب، فهذا كقفوا إذا الغناء،
 أف كبعد أغاني جلسة ىناؾ ككاف مرة جاء إنو: يقوؿ العلم طلبة لبعض حصل بموقف يحتجوف

 ال أنو لهم يبين أف يريد يعني. الدعوة من ىذه: الشيخ. استفدنا ماذا: ذلك بعد لهم قاؿ أكملوا
  .المجلس ىذا في خير

 انتشار مدل يخفى ال (:َُُ/ْٓ) المفتوح الباب اتلقاءكسئل العبلمة العثيمين أيضا في 
 يجوز ىل كالسؤاؿ ، العامة األماكن كفي البيت كفي العمل في ، مكاف كل في المحـر الدخاف
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 تتركو فهل عاـ مجلس في أك منزلك في المدخن مع الجلوس كاف كإذا ؟ المدخنين مع الجلوس
 ؟ كتخرج

 فيو ليس كىو ، تحريمو على العامة لؤلدلة حراـ الدخاف أف األخ ذكر كما،  هلل الحمد فأجاب:
 بعض في كاإلشارة ، عامة الشريعة قواعد لكن ، أخيرا إال يحدث لم ألنو ، بعينو الرسوؿ عن نص

 فانصحو يدخن أف كأراد مدخن جنبك إلى صار فإذا ، بتحريمو قاضية تحريمو إلى النصوص
 أنو كرفق بلطف نصحتو إذا أنك ظني كفي، لك يحل كال حراـ ىذا أخي يا:  لو قل ، كرفق بلطف
 فالواجب الدخاف شرب عن ينتو لم فإف ، أيضا نحن كجربناه غيرنا ذلك جرب كما ، ينزجر سوؼ
 بها يكفر اهلل آيات سمعتم إذا أف الكتاب في عليكم نزؿ كقد: ) تعالى لقولو تفارقو أف عليك

 في ىذا كلكن( مثلهم إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدكا فبل بها كيستهزأ
 أف عليك حرج ال فحينئذ ، ينتو فلم كنصحتو ، الوظيفة مكاف في كاف إذا أما ، العامة األماكن

 .منو تتخلص أف تستطيع كال ضركرة ألنو ، تبقى
 .أحد علم دكف المنكر مكاف تحطيمحكم  الحادية عشرة: المسألة

 ألنو عندنا كجوده منع كحاكلنا منطقتنا في ليليا مرقصا اآلف يبنوف: البراؾ الرحمن عبد الشيخسئل 
 أف لنا يجوز فهل ، المسلمين غير أك للمسلمين سواء منطقتنا في كبير فساد في يتسبب سوؼ
 جميع يخسر سوؼ المكاف ذلك صاحب أف العلم مع أحد بنا يدر لم إذا المكاف ىذا نحطم

 المنكر؟ عن النهي طرؽ من ىذا كىل ؟ فيو استثمرىا التي األمواؿ
 المنكر عن كينهوف بالمعركؼ كيأمركف الخير إلى يدعوف أمة منكم كلتكن: ) تعالى قاؿ فأجاب:
 لم فإف بيده فليغيره منكرا منكم رأل من: ) كسلم عليو اهلل صلى كقاؿ ،( المفلحوف ىم كأكلئك
:  تعالى كقاؿ ، َٕ رقم مسلم ركاه( اإليماف أضعف كذلك فبقلبو يستطع لم فإف فبلسانو يستطع

 قدر تغييره يجب تغييره عن السؤاؿ في كرد الذم المنكر كىذا ،( استطعتم ما اهلل فاتقوا)
 عن نقلو أك إزالتو على كالقدرة السلطة ذكم إلى بالرفع كذلك كيخففو المنكر يزيل بما االستطاعة

 في بالضرر عليو يعود الذم المنكر في استثماره عن ليعدؿ للموقع المالك بمخاطبة أك الحي
 دينهم في ضرر منو يلحقهم كال الحي كألىل لو نافع بنشاط استغبللو إلى كدعوتو كاآلجل العاجل

 . دنياىم في كال
 نفسو على بذلك يقـو من أمن كلو ، يجوز ال فإنو السؤاؿ في كرد كما الملهى بتدمير التغيير كأما
 إلى التهم كتوجيو إتبلفها يحل ال أمواؿ تلف من كثيرة التصرؼ ىذا على المترتبة المفاسد فإف



 - 113 - 

                                                                                                                                                  

 الملهى أصحاب يتراجع ال قد إنو ثم الحادث في التحقيق أجل من كتعذيبهم كاستجوابهم أبرياء
 في التسرع من الغيور األخ أيها فحذار ، األحرل كىو أخرل مرة إقامتو في فيسعوف باطلهم عن

 أمرؾ في لتكوف السؤاؿ بهذا تقدمت حيث أحسنت كقد العواقب في النظر بعدـ المنكر تغيير
 .السبيل سواء إلى الهادم كاهلل ، البياف حصل كقد بينة على

 .العجلة كعدـ األمور في التثبت الثانية عشرة: المسألة
 بشأنو كالتثبت أمر كل من التأكد تعالى اهلل إلى الداعي المنكر، عن الناىي بالمعركؼ اآلمر على

 ، نهيهم أك أمرىم حاؿ كمبلطفتهم بالناس كاألناة الرفق على كالحرص كالعجلة، التسرع كعدـ ،
 المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر في منو بد ال مما كىو ، يحصى ال ما الخير من ذلك في فإف

 .الخير إلى الناس دعوة كفي ،
 من اليقين أىل صفات من صفة كالتثبت كالتبين ،{ بًوً  لًتػىٍعجىلى  ًلسىانىكى  بًوً  تيحىرِّؾٍ  الى : }  تعالى قاؿ

 ييوًقنيوفى  ًلقىٍوـو  اآٍليىاتً  بػىيػَّنَّا قىدٍ : }  تعالى قولو عند:  - اهلل رحمو - الطبرم اإلماـ يقوؿ ، المؤمنين
 حقائق معرفة كالطالبوف األمور، في التثبت أىل ألنهم ، يوقنوف الذين القـو بذلك اهلل كخص{ 

 من بين ما صفتو الصفة ىذه كانت لمن بين أنو ثناؤه جل اهلل فأخبر ، كصحة يقين على األشياء
 الكسل ذـ كما ، عنو كنهى االستعجاؿ اإلسبلـ ذـ كقد( األمر حقيقة كيعلم ، شكو ليزكؿ ، ذلك

 . فيها كالتثبت األناة كمدح ، عنو كنهى ، كالتباطؤ
 عىلىى فػىتيٍصًبحيوا ًبجىهىالىةو  قػىٍومنا تيًصيبيوا أىفٍ  فػىتىبػىيػَّنيوا بًنىبىإو  فىاًسقه  جىاءىكيمٍ  ًإفٍ  آمىنيوا الًَّذينى  يىاأىيػُّهىا}  تعالى قاؿ

 { .  نىاًدًمينى  فػىعىٍلتيمٍ  مىا
 من كالمراد ،( فػىتىثىبَّتيوا)  كالكسائي حمزة كقرأ التأمل، كىو لتبين،ا من{  فػىتىبػىيػَّنيوا}  الجمهور قرأ

 الوارد كالخبر الواقع األمر في كالتبصر العجلة، كعدـ األناة: التثبت كمن كالتفحص، التعرؼ التبين
 . كيظهر يتضح حتى

 كاألفعاؿ، األقواؿ من كالتثبت بالتأني كجل عز اهلل أمر بامتثاؿ أكلى تعالى اهلل إلى كالدعاة
 .عليها الحكم قبل مصدرىا من الجيد كاالستيثاؽ

 التي األمور جميع تدبر إذا إال ذلك يكوف كال ، الندامة أمن العاقبة أبصر إذا الحصيف كالداعية
 كقف خاطئنا كظنا كضبلال ، غيا كانت كإذا ، مضى كصوابا حقا كانت فإذا ، كيواجهها لو تعرض

 . كالصواب الحق لو يتضح حتى
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 المجتمع في كالمفاسد األضرار من كثير إلى يؤدياف التأني كعدـ التثبت عدـ أف المشاىد كالواقع
ٍنسىافي  كىيىدٍعي }  تعالى قاؿ ، ٍيرً  ديعىاءىهي  بًالشَّرِّ  اإٍلً ٍنسىافي  كىكىافى  بًاٍلخى  {. عىجيوالن  اإٍلً

 آمىنيوا الًَّذينى  يىاأىيػُّهىا}  تعالى قاؿ.  اهلل سبيل في الكفار جهاد في حتى بو اهلل أمر التثبت أمر كلعظم
ـى  ًإلىٍيكيمي  أىٍلقىى ًلمىنٍ  تػىقيوليوا كىالى  فػىتىبػىيػَّنيوا اللَّوً  سىًبيلً  ًفي ضىرىبٍػتيمٍ  ًإذىا  عىرىضى  تػىٍبتػىغيوفى  ميٍؤًمننا لىٍستى  السَّبلى

نٍػيىا اٍلحىيىاةً  ًثيرىةه  مىغىانًمي  اللَّوً  فىًعٍندى  الدُّ  ًبمىا كىافى  اللَّوى  ًإفَّ  فػىتىبػىيػَّنيوا عىلىٍيكيمٍ  اللَّوي  فىمىنَّ  قػىٍبلي  ًمنٍ  مٍ كيٍنتي  كىذىًلكى  كى
 {. خىًبيرنا تػىٍعمىليوفى 

 - عنهما اهلل رضي - عباس ابن عن صحيحو في البخارم ركاه ما كضوحان  السابقة اآلية يزيد كمما
ـى  ًإلىٍيكيمي  أىٍلقىى ًلمىنٍ  تػىقيوليوا كىالى }   فلحقو ، لو غينيمة في رجل كاف:)  قاؿ{  ميٍؤًمننا لىٍستى  السَّبلى

 عىرىضى }  قولو إلى ذلك في اهلل فأنزؿ ، غينيمتو كأخذكا فقتلوه ، عليكم السبلـ فقاؿ ، المسلموف
نٍػيىا اٍلحىيىاةً   اهلل صلى اهلل رسوؿ بعثنا) قاؿ عنهما اهلل رضي زيد بن أسامة كعن، ( الغينيمة تلك{  الدُّ

 من كرجل أنا كلحقت قاؿ ، فهزمناىم القـو فصبحنا:  قاؿ ، جهينة من الحرقة إلى كسلم عليو
 فطعنتو األنصارم، عنو فكف قاؿ اهلل، إال إلو ال قاؿ ، غشيناه فلما قاؿ منهم، رجبل األنصار
 أبا يا » لي فقاؿ قاؿ كسلم، عليو اهلل صلى النبي ذلك بلغ قدمنا فلما قاؿ ، قتلتو حتى برمحي
 فقاؿ:  قاؿ ، متعوذا كاف إنما اهلل، رسوؿ يا قلت:  قاؿ ؟ اهلل إال إلو ال قاؿ ما بعد أقتلتو أسامة،

 قبل أسلمتي  أكن لم أني تمنيت حتى يكررىا زاؿ فما قاؿ ؟ اهلل إال إلو ال قاؿ ما بعد أقتلتو: 
 أفبل »:  قاؿ ، السبلح من خوفا قالها إنما:  اهلل رسوؿ يا قلت:  قاؿ ركاية كفي « اليـو ذلك

 كفي،  يومئذ أسلمت أني تمنيت حتى يكررىا زاؿ فما ، « ال أـ أقالها تعلم حتى قلبو عن شققت
 ، لي استغفر:  اهلل رسوؿ يا:  قاؿ « ؟ القيامة يـو جاءت إذا اهلل إال إلو ببل تصنع كيف »:  ركاية
 يقوؿ أف على يزيده ال فجعل:  قاؿ « القيامة؟ يـو جاءت إذا اهلل إال إلو ببل تصنع ككيف »:  قاؿ

 .« القيامة يـو جاءت إذا اهلل إال إلو ببل تصنع كيف »: 
 عليو اهلل صلى فكاف ، األمور في كأناة تثبتا الناس أعظم كسلم عليو اهلل صلى النبي كاف كلهذا
 مالك بن أنس فعن اإلسبلـ، شعائر يقيموف ال بأنهم التأكد بعد إال الكفار من أحدا يقاتل ال كسلم
 كينظر يصبح حتى بنا يغزك يكن لم قوما بنا غزا إذا كسلم عليو اهلل صلى النبي أف » عنو اهلل رضي

 «..  عليهم أغار أذانا يسمع لم كإف ، عنهم كف أذانان  سمع فإف ،
 - ىريرة أبا أف العجلة كعدـ األناة على - كسلم عليو اهلل صلى - ألصحابو كتربيتو تعليمو كمن

 فبل الصبلة أيقيمت إذا »:  يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت قاؿ - عنو اهلل رضي
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 كمن « فأتموا فاتكم كما فصلوا، أدركتم فما السكينة كعليكم ، تمشوف كأتوىا ، تىسعوف تأتوىا
 من كغيرىما السبلـ عليو سليماف مع الهدىد كقصة ، السبلـ عليو موسى مع الخضر قصة فقو

 كاالستخبار كالتركم التثبت من ، اإلنكار في أحكامان  العلماء استنبط ، كالنبوية القرآنية التوجيهات
 فيقوؿ بالمحتسب يتعلق ما ، السلطانية األحكاـ في يذكر يعلى أبو القاضي ىو فها ، اإلنكار قبل

 يتعرض لم الريب أمارات منهما تظهر لم سالك طريق في امرأة مع رجل كقوؼ رأل كإذا: ) .. 
 يعجل كال فينكرىا ، ريبة المكاف فخلوُّ  خاؿ مكاف في الوقوؼ كاف كإف ، إنكار كال بزجر عليهما

 موقف عن فصنها محـر كانت إذا)  كليقل ، محـر ذات تكوف أف من حذرا عليهما التأديب في
 بحسب زجره كليكن(  كجل عز اهلل معصية إلى تؤديك خلوة من فاحذر أجنبية كانت كإف الريب،

 ، الحاؿ شواىد كراعى كفحص تأنى ينكرىا ما األمارات ىذه من المحتسب رأل كإذا األمارات،
 (. االستخبار قبل باإلنكار يعجل كلم

 بصيرة على تعالى اهلل إلى الداعي المنكر عن الناىي بالمعركؼ لآلمر ينبغي أنو لنا يتبين كبهذا
 التي الكلمة على يترتب كما ، العامة المصالح إلى ينظر كأف ، األمور في كيتأنى يتثبت أف كحكمة
 في أمره كالة كيطيع ، بتوجيهاتهم كيأخذ لكبلمهم كيسمع علماءه، يحتـر كأف ، عواقب من يقولها

 . معصية غير
 لو كالندامة الفشل يسبب العواقب قي النظر كعدـ كالعجلة التسرع أف اهلل إلى الداعي كليعلم

 . كلدعوتو
 في المسارعة أما ، تعالى اهلل طاعة غير في كاف ما ىي المذمومة العجلة أف إلى أنبو أف كأحب

: }  تعالى قاؿ ذلك، في داخلة غير فإنها تعالى اهلل شرعها التي الشرعية بالضوابط اآلخرة عمل
رىاتً  ًفي ييسىارًعيوفى  كىانيوا ًإنػَّهيمٍ  يػٍ  عليو موسى كقاؿ ،{ خىاًشًعينى  لىنىا كىكىانيوا كىرىىىبنا رىغىبنا كىيىٍدعيونػىنىا اٍلخى

 {. لًتػىٍرضىى رىبِّ  ًإلىٍيكى  كىعىًجٍلتي : }  السبلـ
 كعليها تطوؼ امرأة شاىدت (:ُٖٗ/ِِكقد سئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه )

 ذلك؟ في الحكم فما قفازات
 كلتقل عليها تنكر أف قبل فلتسألها قفازات كعليها تطوؼ أخرل امرأة المرأة شاىدت إذا فأجاب:

 عليو اهلل صلى - النبي ألف القفازات؛ اخلعي: لها فلتقل نعم قالت إذا محرمة؟ أنت ىل: لها
 طواؼ ىذا كإنما محرمة غير إنها: قالت كإف"  القفازين تلبس ال: "المحرمة في قاؿ - كسلم
 على أنبو أف أكد المناسبة كبهذه، التطوع طواؼ في القفازين تلبس أف عليها حرج فبل تطوع،
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 حتى منكرا أحد على تنكر ال أنك: كىي المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر باب في المسألة
 كسلم عليو اهلل صلى - النبي ينكر لم كلهذا كتسرع، تعجل ذلك قبل إنكارؾ ألف منكر؛ أنو تعلم

 ينكر لم كجلس جمعة يـو يخطب - كسلم عليو اهلل صلى - كالنبي دخل الذم الرجل على -
 كيف كانظر" فيهما كتجوز ركعتين كصل قم: "قاؿ. ال: قاؿ"  أصليت؟: "سألو حتى الجلوس عليو
 أنو كيحتمل حقو في منكر أنو يحتمل فعبل فعل فيمن - كسلم عليو اهلل صلى - النبي ىدم كاف
 فعل مجرد الشخص على أنكر من كأما أسوة، خير كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى كىو منكر غير
 .كتعجل تسرع ىذا فإف منكرا يراه

 .كيفعلو المنكر عن ينهى أك يفعلو كال بالمعركؼ يأمر من كعيد الثالثة عشرة: المسألة
 كالتوبيخ الشديد الوعيد كرد كقد بو، المأمور الحق اتباع كالمأمور اآلمر من كل على الواجب
 :ذلك فمن المنكر، عن كالناىين بالمعركؼ اآلمرين من فعلو قولو يخالف من على البليغ كالزجر

ليوفى  كىأىنٍػتيمٍ  أىنٍػفيسىكيمٍ  كىتػىٍنسىٍوفى  بًاٍلًبرِّ  النَّاسى  أىتىٍأميريكفى : }تعالى اهلل قوؿ -ُ ، {تػىٍعًقليوفى  أىفىبلى  اٍلًكتىابى  تػىتػٍ
بػيرى { }تػىٍفعىليوفى  الى  مىا تػىقيوليوفى  ًلمى  آمىنيوا الًَّذينى  يىاأىيػُّهىا: }تعالى اهلل قوؿك   الى  مىا تػىقيوليوا أىفٍ  اللَّوً  ًعٍندى  مىٍقتنا كى

 {.تػىٍفعىليوفى 
 عىٍنوي  أىنٍػهىاكيمٍ  مىا ًإلىى أيخىاًلفىكيمٍ  أىفٍ  أيرًيدي  كىمىا: }-السبلـ عليو- شعيب عن حكاية تعالى اهلل قوؿ -ِ
حى  ًإالَّ  أيرًيدي  ًإفٍ   {.اٍستىطىٍعتي  مىا اإٍلًٍصبلى
 أنو كيفعلو المنكر عن كينهى يفعلو، كال بالمعركؼ ريأم من أف على الصحيحة السنة كدلت -ّ

 زيد بن أسامة حديث من صحيحهما في الشيخاف فأخرج فيها، أمعاءه يجرٌ  جهنم، حمر من حمار
 النًَّار ًفي فػىيػيٍلقىى اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  بًالرَّجيلً  ييجىاءي »: يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ

ًلقي   أىمٍ : فػىيػىقيوليوفى  النَّاًر، أىٍىلي  بًوً  فػىييًطيفي  ًبرىحىاهي، اٍلًحمىاري  يىديكري  كىمىا النَّارً  ًفي ًبهىا فػىيىديكري  أىقٍػتىابيوي، فػىتػىٍندى
في، ؟ مىا فيبلى هىانىا بًاٍلمىٍعريكؼً  تىٍأميرينىا تىكينٍ  أىلىمٍ  أىصىابىكى  بًاٍلمىٍعريكؼً  آميريكيمٍ  كيٍنتي : فػىيػىقيوؿي  اٍلميٍنكىًر؟ عىنً  كىتػىنػٍ

 دؿ كما باهلل، كالعياذ أمعاؤه تتدلى: أقتابو تندلق كمعنى «كىآتًيوً  اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىأىنٍػهىاكيمٍ  آتًيًو، كىالى 
 التٍَّذًكرىةً  عىنً  لىهيمٍ  فىمىا: }تعالى قاؿ أيضنا، كحمار التذكرة عن أعرض إذا المأمور أف على القرآف

 { .قىٍسوىرىةو  ًمنٍ  فػىرَّتٍ { }ميٍستػىٍنًفرىةه  حيميره  كىأىنػَّهيمٍ { }ميٍعًرًضينى 
لىةى  رىأىٍيتي » كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ أنس كعن -ْ  تػيٍقرىضي  رًجىاالن  ًبي أيٍسًرمى  لىيػٍ

ًء؟ مىنٍ  ًلًجٍبرًيلى  فػىقيٍلتي  رىجىعىٍت، قيًرضىتٍ  كيلَّمىا نىارو، ًمنٍ  ًبمىقىارًيضى  ًشفىاىيهيمٍ  ءً : قىاؿى  ىىؤيالى  ًمنٍ  خيطىبىاءي  ىىؤيالى
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، ليوفى  كىىيمٍ  أىنٍػفيسىهيمٍ  كىيػىٍنسىٍوفى  بًاٍلًبرِّ  النَّاسى  يىٍأميريكفى  كىانيوا أيمًَّتكى  اإلماـ أخرجو «يػىٍعًقليوفى  أىفىبلى  اٍلًكتىابى  يػىتػٍ
 شيبة أبي كابن أحمد
. المنكر عن نهىكأ بالمعركؼ آمر أف أريد إني عباس ابن يا: لو فقاؿ رجل جاء أنو عباس ابن كعن
 في أحرؼ بثبلثة تفتضح أف تخش لم فإف: قاؿ، أرجوه: فقاؿ ذلك؟ بلغت أكى  عباس ابن فقاؿ

 اآلية،{ أىنٍػفيسىكيمٍ  كىتػىٍنسىٍوفى  بًاٍلًبرِّ  النَّاسى  أىتىٍأميريكفى : }تعالى قولو: قاؿ ىي؟ كما: قاؿ. فافعل اهلل كتاب
 شعيب الصالح العبد عن تعالى كقولو{ تػىٍفعىليوفى  الى  مىا تػىقيوليوفى  ًلمى  آمىنيوا الًَّذينى  يىاأىيػُّهىا: }تعالى كقولو
 البيهقي أخرجو اآلية،{ عىٍنوي  أىنٍػهىاكيمٍ  مىا ًإلىى أيخىاًلفىكيمٍ  أىفٍ  أيرًيدي  كىمىا: }كالسبلـ الصبلة نبينا كعلى عليو
 :القائل أحسن كلقد اإليماف شعب في
 عظيم فعلت إذا عليك عار * مثلو كتأتي خلق عن تنو ال

 :اآلخر كالقائل
 مريض كىو الناس يداكم طبيب * بالتقى الناس يأمر تقي كغير

 :اآلخر كالقائل
 آتيا تأمر إياه من تلق بو * آمر أنت ما تأت ما إذ فإنك

 كقرض النار، في األمعاء اندالؽ من كاألحاديث اآليات في ذكر الذم الشديد الوعيد ىذا(: تنبيو)
 على ىو كإنما المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر على ليس اهلل كمقت نار، من بمقاريض الشفاه
 يأمر كىو بذلك عالمنا المعركؼ تركو كعلى عنو، الناس ينصح كىو بذلك عالمنا المنكر ارتكابو
 عن كالنهي بالمعركؼ األمر على ال المعصية على فالوعيد عليو، كيحثهم فيو كيرغبهم بو الناس

 غير المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر أف يتبين كبهذا كىدل، خير ذاتو حدٌ  في ألنو المنكر،
 عليو المسلم كأف كالناىي، اآلمر في تشترط ال العدالة كأف سبق، كما طالح كال صالح عن ساقط

 المعركؼ، من بو يأمر بما العمل ككاجب المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر كاجب: كاجباف
 فعليو معنا تركهما أك كاحدنا، كترؾ الواجبين من كاحدنا فعل فإذا المنكر، من عنو ينهى ما كاجتناب

 .الوعيد
 كأنو لو، كتركو المنكر عن كنهيو لو، كفعلو بالمعركؼ اإلنساف أمر بين تبلـز ال أنو: القوؿ كخبلصة

 كبلـ في سبق كما الوعيد فعليو المانع كعدـ ذلك، من يستطيع ما فعل المسلم على يجب
  .العلماء من كغيرىما كالنوكم القرطبي
 .المنابر علىحكم إنكار المنكر  الرابعة عشرة: المسألة
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 أف المنكرات ينكر أف أراد لمن يجوز ىل سئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:
 ؟ كالجماعة السنة أىل منهج ىو ىذا كىل المنابر، على ينكرىا

 أنفسهم، باألشخاص يتكلم ال لكن المنابر، على تنكر أف فبلبد شاعت إذا المنكرات أما فأجاب:
. ككذا كذا يقولوف قـو باؿ ما: قاؿ قـو على ينكر أف أراد إذا كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف
 معناه المنابر على إنكاره ألف المنابر؛ على ينكر أف ينبغي فبل الناس في قليبلن  المنكر كاف إذا كأما

 بين المنكرة الفعلة ىذه شاعت فإذا( يدرم درم ما كالذم: )العواـ يقوؿ كما الناس، بين إشاعتو
 كالة على الناس يثور أف يوجب شيئان  تفعل ال لكن الناس، يفهم حتى المنابر على أنكرىا الناس
 إذا أنو الشيطاف يريو أك للناس يتراءل قد عظيم، ىذا خطر ألف كينبذكىم؛ يكرىوىم كأف األمور

 ىذا كذلك، ليس األمر كلكن اهلل، دين على يستقيموا بأف الوالة على ضغط فيو كاف ذلك فعل
 إنما الوالة أف تجد - السعودية غير- كالببلد ضغط، ىناؾ يكوف فقد متقابلة، القول كانت إذا

 السوء من الحاكم يفعلو ما إعبلف يكوف ربما فهذا االنتخاب، طريق عن المناصب إلى يصلوف
 يستقيم ال السلطة مع القوة فيها تكوف ببلد لكن ثانية، مرة يرشح حتى يستقيم بحيث عليو ضغطان 

 تنقاد كال تكرىهم حتى رعاتها على الرعية اإلنساف يثير أف الحكمة من كليس. إطبلقان  األمر ىذا بو
 كجدنا حولنا من إلى نظرنا إذا بأننا العلم مع كالة، يكونوا أف يستحقوف ال أنهم ترل أك ألمرىم،

 كاف كإف المنكر عن كالنهي بالمعركؼ باألمر فيها يعلن الحمد كهلل فببلدنا بخير، هلل كالحمد أننا
 بالمعركؼ األمر ىيئة تسمى ىيئة فيها ببلدنا غير ببلد أم يوجد ال لكن الضعف من شيء فيو

 ، اإلقناع صاحب قاؿ ماذا الشرع، على مبنية كلها المحاكم أيضان  كذلك. المنكر عن كالنهي
 ال فبلف، قاؿ ماذا فبلف، قاؿ ماذا للنوكم، المجموع صاحب قاؿ ماذا ، المغني صاحب قاؿ ماذا

 ىذه العلم، أىل كتب في منها استنبط كما كالسنة الكتاب إلى إنما كضعية، قوانين إلى يرجعوف
 غيره، تكملة يحاكؿ أف قبل أكالن  نفسو فليكمل الزمن ىذا مثل في الكماؿ أراد كمن عظيمة، نعمة
 كغش كذب فيها كثير، انحراؼ فيها الشعوب. ال نفسو؟ مكمل ىو ىل مثبلن  اآلف الشعب ىل
 حالو، ىذا من الشعب في يوجد ذلك، كغير األغاني إلى استماع أخبلؽ، سوء المعامبلت، في

 كعثماف كعمر بكر أبي مستول على يكونوا أف األمور كالة من نريد أف ينبغي فبل كذلك كنا فإذا
 الناس باؿ ما علي يا: لو كقاؿ طالب أبي بن علي إلى مرة جاء الخوارج من رجبلن  أف: كذكر. كعلي

 كلم -ذلك كغير عليو الخوارج كخركج الفتن من لعلي جرل ما تعرفوف أظنكم- عليك اختلفوا
 أنا كعمر بكر أبي رجاؿ: ]لو قاؿ الخارجي أفحمت كلمة لو فقاؿ كعمر؟ بكر أبي على يختلفوا
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 شاعت إذا المنكرات أف: فالحاصل. صحيح كىذا حجران، فألقم[ كأمثالك أنت كرجالي كأمثالي،
 الصدكر إيغار أك ألحد، تعرض أك فتنة، بذلك يحصل أف دكف لكن إنكارىا، من فبلبد الناس بين

 بهذا نختص فهنا نفر ألف أك مثبلن، نفر مائة بين من كاحد يفعلها كانت إذا أما األمور، كالة على
 قلة إال يفعلو ال كىو المنابر على المنكر أنكرت إذا ألنك كجل؛ عز اهلل من كنخوفو كننهاه الرجل

 .الناس بين أشعتو أنك: معناه الناس من
 إف فوت عبادة. عن المنكر كالنهي بالمعركؼ األمر الخامسة عشرة: حكم المسألة

 العمرة أداء أجل من لمكة الذىاب أفضل أيهما (:َّْ/ُِاللجنة الدائمة )سئل علماء 
 شهر في خصوصا العامة، كاألماكن األسواؽ في كالتوجيو باإلرشاد القياـ أك ىناؾ، كالجلوس

 كغيرىا؟ األسواؽ فيو تزدحم الذم المبارؾ رمضاف
 مباشرة؟ العشاء صبلة بعد األسواؽ في بالوعظ تذكيرم أك التراكيح لصبلة حضورم أفضل كأيهما

 .الفائدة تعم حتى كتابة عنها اإلجابة سماحتكم من نأمل
 كال فيو، أداؤه عليك فالواجب الوقت ىذا في كظيفي بتكليف ككعظك تذكيرؾ كاف إذا فأجابوا:

 .فرض ألداء إال تتركو
 ما على مقدـ فهو ماسة إليو كالحاجة عظيمة فيو المصلحة أف رأيت فإف منك تبرعا كاف إذا أما

 ا.ىػ ذكرت
 عمل أىمية فضيلتكم على يخفى ال(: ّٖ/ُٓكسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه )

 بحيث كالمتابعة الوقت من ذلك يحتاج كما المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر ىيئة أعضاء
 مع للصبلة كتفويتهم المساجد خركج حين إلى للصبلة تأخيرىم األحياف بعض في األمر يتطلب

 .خطية بفتول ذلك تبياف فضيلتكم من نأمل، ذلك في الناس كبلـ كلكثرة الجماعة
 عن تأخركا كلو بها كيأمركنهم للصبلة الناس يوجهوف بقوا إذا األعضاء على الحرجفأجاب: 
 المساجد آخر أدركوا فإف، للخير كدعوة عامة مصلحة ىذا عملهم ألف المساجد؛ في الجماعة

 .مسجد أم في جماعة كحدىم صلوا كإال، فذاؾ معهم فصلوا
 في ىذا كعملهم ثقة محل األعضاء ألف الجماعة؛ على المحافظة بعدـ اتهمهم من باتهاـ عبرة كال

 قـو إلى ينطلق ثم، فتقاـ بالصبلة يأمر أف كسلم عليو اهلل صلي النبي ىم كلقد، المسلمين مصلحة
، بالنار بيوتهم المتخلفين على فيحرؽ حطب من حـز معهم رجاؿ كمعو، الصبلة يشهدكف ال
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 تأديب بمصلحة مشتغلوف ألنهم أقيمت التي الصبلة يحضركا لن الرجاؿ ىؤالء أف كمعلـو
 .الموفق اهلل، ذلك في الحكم لو فليبين ذكر بما األعضاء اتهم فمن، المتخلفين

 إقامة بعد بيتو من شخص خرج كسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في لقاءات الباب المفتوح:
 يلعبوف كشبابان  المسجد إلى يذىبوا لم الناس من مجموعة كجد المسجد إلى طريقو كفي الصبلة،
 بكلمات يكتفي أـ بالصبلة، جميعان  أمرىم بسبب األكلى الركعة عن ينشغل أف يجوز فهل بالكرة،
 الركعة؟ يدرؾ حتى يسيرة

 الثانية، أك األكلى الركعة فاتتو كلو معهم يبقى أف بأس فبل بو، ينفعهم اهلل أف يأمل كاف إذا فأجاب:
 ىؤالء مع بقاؤه كأما سنة، لكنو شك، كال مطلوب أمر الثانية أك األكلى الركعة إدراكو ألف ذلك

 كاف إذا أما بو، اهلل ينفعهم أف رجا إف ىذا كاجب، فهو المنكر عن كينهاىم بالمعركؼ يأمرىم
 كيأمرىم الصبلة بعد إليهم كليرجع فليذىب يقوؿ ما يسمعوف ال ىؤالء أف يعرؼ منهم، آيسان 

 .كينهاىم
 .المنكر تغيير في الخاطئة الممارساتالسادسة عشرة: بعض  المسألة

 المنكر تغيير في الخاطئة الممارسات :الفوزاف فتاكل من المنتقىقاؿ العبلمة الفوزاف في كما في 
 :يلي فيما تتلخص

 فإف بمنكر؛ ليس كما منكر ىو كما كيحـر يحل بما عنده علم ال من المنكر بتغيير يقـو أف -ُ
 توجو التي الشبهات دفع يستطيع كال.  حرامنا كييًحلُّ  حبلالن  ييحرِّـ كقد يصلح، مما أكثر يفسد ىذا
 ىي بالتي المجادلة يستطيع عنو، ينهى بما عالمنا يأمر بما عالمنا بذلك القائم يكوف أف بد فبل إليو؛

 . كالمغالطات الشهوات أصحاب من إليو توجو التي الشبهات كدفع أحسن
 لؤلكلويات؛ كترتيب مواضعها في لؤلمور ككضع حكمة عنده ليس من المنكر بتغيير يقـو أك -ِ

 منكر بإنكار يقـو أك بتغييره، بالبداءة كأكلى منو أكبر ىو ما كىناؾ صغير منكر بإنكار يقـو فقد
 . ذلك في الحكمة من بد فبل منو؛ أعظم منكر يخلفو

 يحصل فبل أشد؛ أك ذلك بمثل تقابل ثم كالشدة، العنف بطريق المنكر بتغيير يقـو أك -ّ
 . عنو ينهى فيما رفيقنا بو يأمر فيما رفيقنا الناىي اآلمر يكوف أف بد فبل المقصود،

 كيترؾ الطريق أكؿ في فينقطع كتحمل صبر عنده ليس من كتغييره المنكر بإنكار يقـو أك -ْ
 كىتػىوىاصىٍوا: }  تعالى قاؿ كالتحمل، الصبر من الناىي اآلمر في بد كال باليأس، أيصيبى  ألنو التغيير
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 كىٍأميرٍ  الصَّبلةى  أىًقمً  بػينىيَّ  يىا: }  لقماف عن تعالى كقاؿ ،. [  ّ:  العصر{ ]  بًالصٍَّبرً  كىتػىوىاصىٍوا بًاٍلحىقِّ 
 . [ . ُٕ:  لقماف{ ]  األيميورً  عىٍزـً  ًمنٍ  ذىًلكى  ًإفَّ  أىصىابىكى  مىا عىلىى كىاٍصًبرٍ  ٍلمينكىرً ا عىنً  كىاٍنوى  بًاٍلمىٍعريكؼً 

 فربما كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بينها التي اإلنكار بدرجات يتقيد ال من بذلك يقـو أك -ٓ
 . أىلها من ليس كىو درجة إلى يصعد أك قبلها، التي يستطيع كىو درجة إلى ينزؿ

 مبادرات لو تكوف بأف المهمة؛ األمور بعض في تسرُّع بالمعركؼ اآلمرين بعض من يكوف قد -ٔ
 كل تجاه كيعلموف األمور بدراسة يقوموف الذين كالمشهورة كالرأم العلم أىل إلى فيها يرجع ال

 عن كالنهي بالمعركؼ األمر مسيرة تعوؽ بعضها أك األخطاء ىذه ارتكاب إف يناسبو، ما شيء
 بإنكار يقـو الذم فمثبلن  كافية، غير نتائج منها يحصل كقد عكسية، أمورنا تيحًدث كقد المنكر،
 إنكار يترؾ فالذم فائدة؛ كبير عمليوي  يينًتج ال منو أعظم ىو الذم المنكر كيترؾ الخفيف المنكر
 يكوف منها أعظم ىو ما يوجد التي األمور من ذلك كغير كالسفور الربا أكل كينكر كالبدع الشرؾ

 كالسبلـ؛ الصبلة عليهم األنبياء منهج كخالف الرأس مقطوع جسمنا كعالج الطريق آخر من بدأ قد
 فإذا اهلل، غير كعبادة الشرؾ بإنكار يبدؤكف كانوا فالمهم، األىم بإنكار يبدؤكف كانوا فقد

 . األخرل المعاصي إنكار إلى التفتوا أكالن؛ العقيدة صححوا
 كيدعو الشرؾ ينكر مكة في بقي فقد كسلم، عليو اهلل صلى محمد نبينا منهج في مثبلن  ىذا خذ
 قد، كالزكاة بالصبلة كيأمر الخمر كشرب كالزنى الربا ينكر أف قبل سنة عشرة ثبلث التوحيد إلى

 المخالفات بعض عنده مسلم مجتمع ففي نحن؛ أما المشركين؛ مجتمع في كاف ىذا: قائل يقوؿ
 ما المسلمين ببلد غالب في اليـو يوجد الجاىلية في المشركين عند موجودنا كاف ما إف:  فنقوؿ. 

 في كالبدع الصوفية كالطرؽ األضرحة عبادة في المتمثل باهلل الشرؾ من منو أعظم أك مثلو ىو
 كأف بذلك يهتموا أف الببلد تلك في المنكر عن كالناىين بالمعركؼ اآلمرين على فالواجب الدين؛
 كالنهي بالمعركؼ األمر في مسيرتهم يواصلوا ثم منو الببلد تطهر حتى كعزيمة بجد بإنكاره يبدؤكا

 .المخالفات بقية في المنكر عن
 السابعة عشرة: مفهـو خطأ في األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر. المسألة

 معنى اليوـى  الٌشباب من كثير يفهم :الفوزاف فتاكل من المنتقىسئل العبلمة الفوزاف في كما في 
 الحٌكاـ أخطاء يذكركف الذين أنهم ؛. [  ْٓ:  المائدة{ ]  آلًئمو  لىٍومىةى  يىخىافيوفى  كىالى : }  تعالى قولو
 المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كيحصركف المسٌجلة، األشرطة كفي المؤل كأماـ المنابر على
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 الصحيح المعنى كتوضيح الصَّحيح، السُّلوؾ إلى اهلل ىداىم ىؤالء توجيو نرجو أيضنا؛ ذلك في
 .علننا الحٌكاـ في يتكلَّموف الذين أكلئك حكم كبياف اآلية، لهذه

 اللَّوي  يىٍأًتي فىسىٍوؼى  ًديًنوً  عىن ًمنكيمٍ  يػىٍرتىدَّ  مىن آمىنيواٍ  الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا: }  كتعالى سبحانو اهلل يقوؿ فأجاب:
 يىخىافيوفى  كىالى  اللَّوً  سىًبيلً  ًفي ييجىاًىديكفى  اٍلكىاًفرًينى  عىلىى أىًعزَّةو  اٍلميٍؤًمًنينى  عىلىى أىًذلَّةو  كىييًحبُّونىوي  ييًحبػُّهيمٍ  بًقىٍوـو 
 اهلل، سبيل في كجاىد الحق، كلمة قاؿ من كل في اآلية ىذه ؛. [  ْٓ:  المائدة{ ]  آلئًمو  لىٍومىةى 
 كالنهي بالمعركؼ كاألمر الٌنصيحة يترؾ كلم تعالى، هلل طاعة المنكر؛ عن كنهى بالمعركؼ، كأمر
 . الملوـي  ىو ىذا فإفٌ  الناس؛ خشية من أك الناس أجل من اهلل سبيل في كالجهاد المنكر عن

 بًاٍلًحٍكمىةً  رىبِّكى  سىًبيلً  ًإًلى ادٍعي : }  تعالى اهلل قاؿ كما اهلل؛ إلى كالٌدعوة الٌنصيحة قضية كلكنٌ 
 قاؿ كتعالى سبحانو كاهلل ،. [  ُِٓ:  النحل{ ]  أىٍحسىني  ًىيى  بًالًَّتي كىجىاًدٍلهيم اٍلحىسىنىةً  كىاٍلمىٍوًعظىةً 

:  طو{ ]  يىٍخشىى أىكٍ  يػىتىذىكَّري  لَّعىلَّوي  لَّيػِّننا قػىٍوالن  لىوي  فػىقيوال: }  فرعوف إلى أرسلهم لٌما كىاركف لموسى
 لىهيمٍ  لًنتى  الٌلوً  مِّنى  رىٍحمىةو  فىًبمىا}  : كسلم عليو اهلل صلى محمد نبٌينا حق في تعالى كقاؿ ،. [  ْْ
 . [ . ُٗٓ:  عمراف آؿ{ ]  حىٍوًلكى  ًمنٍ  الىنفىضُّواٍ  اٍلقىٍلبً  غىًليظى  فىظِّا كينتى  كىلىوٍ 

 يصاحبها أك تشهير ييصاحبها أف غير من إليهم بوصولها الكفيلة بالطُّرؽ تكوف للحٌكاـ فالٌنصيحة
 كليِّ  كبين النَّاصح بين سرِّا تكوف كالٌنصيحة الناس، من كالدَّىماء الٌسٌذج الٌناس لعقوؿ استنفار

 ذلك كيكوف األمور، ىذه لو كيبٌين بو يٌتصل أف كإٌما لو، بالكتابة كإٌما بالمشافهة، إٌما:  األمر
 . المطلوب باألدب ذلك كيكوف بالرِّفق،

 ىذا بالنَّصيحة، ليست فهذه العامَّة؛ المحاضرات كفي المنابر على األمور لوالة الٌنصيحة أٌما
 يتسلَّط قد كبيرة، أضرار عليو يترٌتب كىذا كشعوبها، الحٌكاـ بين كالعداكة للفتنة زرع كىذا تشهير،

 أكثر المحاذير كمن الشُّركر من تفرًزي  فهذه األفعاؿ؛ ىذه بسبب الدُّعاة على العلم أىل على الوالة
 . الخير من فيها ييظىنُّ  مٌما
 فبلف:  كقلت المؤل، إلى ذىب ثم مخالفة، في كقع أك مبلحظة، عادم   شخص على رأيت فلو

:  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى كالنبي الٌنصيحة، من كليس الفضيحة من ىذا العتيًبرى !  ككذا كذا عمل
 ٖٗ/ّ" )  صحيحو"  في البخارم اإلماـ ركاه( ]  كاآلخرة الٌدنيا في اهلل ستره مسلمنا؛ سترى  مىن) 
 ينبِّوى  أف أراد إذا كسلم عليو اهلل صلى النبي ككاف ،. [  عنو اهلل رضي عمر بن اهلل عبد حديث من( 

 الٌتصريح ألفٌ  ؛( ككذا كذا يفعلوفى  أقواـو  باؿي  ما: )  يقوؿ بل بأعيانهم، قومنا يخصُّ  ال شيء؛ على
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 الفرد على سيٌئةو  مضاعفة فيو بل صبلحه، فيو يكوف ال ربٌما بل يصلح، مٌما أكثر يفسد باألسماء
 . الجماعة كعلى
 العلم من مستولن  على يكونوا أف بدَّ  ال بها يقوموف الذين الٌنصيحة كأىل معركؼ، الٌنصيحة طريق

 المنكر إنكار يكوف ربٌما، العواقب في كالنظر كالمصالح المضارِّ  بين كالمقارنة كاإلدراؾ كالمعرفة
 فإفٌ  شرعيَّةو؛ غير بطريقة المنكر أنكر إذا كذلك اهلل، رحمو اإلسبلـ شيخ ذلك قاؿ كما منكرنا؛
 كال فضيحة نسمِّيها ربَّما النَّصيحة ككذلك الفساد، من يولِّدي  لما منكرنا؛ يكوف نفسو اإلنكار
 الطٌريق بغير جاءت إذا كفتنة، شر   زيادة كنسمِّيها إثارة، نسمِّيها تشهيرنا، نسمِّيها نصيحة، نسمِّيها
 .بو المأمور الشرعيِّ 
 الثامنة عشرة: الفرؽ بين اإلنكار كالشماتة. المسألة

 كىو بعيوبو كأخبره شخص كجو في تكلم من حكم ما (:ِّْ/ُِسئل علماء اللجنة الدائمة )
 جائز؟ ىو ىل يسمع

 بأسلوب كيكوف المعصية، عن ليرتدع عليو؛ كاإلنكار لو النصح كجو على كاف إذا يجوز فأجابوا:
 كنحو بو التشهير أك كاإلساءة، التعيير أك الشماتة كجو على كاف إذا أما النصح، يقبل حتى حسن
 .يجوز فبل ذلك

 . المداىنة سبيل على المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر ترؾالتاسعة عشرة:  المسألة
 كالمداىنة تركو يرل كال (:ٕٔ/ٖكما في الدرر السنية )  الرحمن عبد بن اللطيف عبدقاؿ الشيخ 

يػٍرى  كيٍنتيمٍ : }تعالى قاؿ كاإليماف، العلم من كنصيبو حظو أضاع من إال فيو،  ًللنَّاسً  أيٍخرًجىتٍ  أيمَّةو  خى
هىٍوفى  بًاٍلمىٍعريكؼً  تىٍأميريكفى   كىٍلتىكينٍ : }تعالى كقاؿ[. َُُ :آية عمراف آؿ سورة{ ]اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىتػىنػٍ
ٍيرً  ًإلىى يىٍدعيوفى  أيمَّةه  ًمٍنكيمٍ  هىٍوفى  بًاٍلمىٍعريكؼً  كىيىٍأميريكفى  اٍلخى { ] اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  كىأيكلىًئكى  اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىيػىنػٍ
 [.َُْ: آية عمراف آؿ سورة
 إال تحصل ال الخيرية كأف كأفضلهم، الناس خير بو القائم كأف كجوبو، على تدؿ اآليات فهذه
 الفوز كىو المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر أىل في محصور الفبلح أف: كفيها. بذلك

 .األبدية بالسعادة
 دىاكيدى  ًلسىافً  عىلىى ًإٍسرائيلى  بىًني ًمنٍ  كىفىريكا الًَّذينى  ليًعنى : }تعالى قولو فمثل تركو، على الوعيد كأما

 كىانيوا مىا لىًبٍئسى  فػىعىليوهي  ميٍنكىرو  عىنٍ  يػىتػىنىاىىٍوفى  ال كىانيوا يػىٍعتىديكفى  كىكىانيوا عىصىٍوا ًبمىا ذىًلكى  مىٍريىمى  اٍبنً  كىًعيسىى
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 بترؾ أنبيائهم، ألسن على لعنهم: اآلية ىذه ففي[. ٕٗ-ٖٕ: آية المائدة سورة] اآلية{ يػىٍفعىليوفى 
 .رحمتو كعن اهلل عن كاإلبعاد الطرد: ىو كاللعن بالمعركؼ، كاألمر المنكر عن النهي
 جاءه بالخطيئة، فيهم العامل عمل إذا كانوا قبلكم كاف من إف: " حديثان  ىنا المفسرين بعض كذكر

 رأل فلما. باألمس خطيئة على يره لم كأف كشاربو، ككاكلو جالسو الغد كاف فإذا تعذيران، الناىي
 ابن كعيسى داكد نبيهم لساف على لعنهم ثم بعض، على بعضهم بقلوب ضرب منهم، ذلك اهلل

 عن كلتنهوفٌ  بالمعركؼ، لتأمرفٌ  بيده، محمد نفس كالذم. يعتدكف ككانوا عصوا بما ذلك مريم،
 على بعضكم بقلوب اهلل ليضربنٌ  أك أطران، الحق على كلتأطرنو السفيو، يد على كلتأخذفٌ  المنكر،

 ". لعنهم كما يلعنكم ثم بعض،
: نوف بن يوشع إلى كجل عز اهلل أكحى: "قاؿ الصنعاني عمرك بن إبراىيم عن الدنيا أبي ابن كذكر

 ىؤالء رب، يا: قاؿ شرارىم، من ألفان  كستين خيارىم، من ألفان  أربعين قومك من مهلك إني
 ".كيشاربونهم يواكلونهم ككانوا لغضبي، يغضبوا لم إنهم: قاؿ األخيار؟ باؿ فما األشرار،

 لتأمرفٌ . اهلل اهلل: يقاؿ ال حتى عركة، عركة اإلسبلـ لينقضنٌ : " عمر ابن حديث من أيضان، كذكر
 ثم العذاب، سوء فيسومونكم شراركم، عليكم اهلل ليسلطنٌ  أك المنكر، عن كلتنهوفٌ  بالمعركؼ

 عليكم اهلل ليبعثنٌ  أك المنكر، عن كلتنهوفٌ  بالمعركؼ، كلتأمرفٌ . لهم يستجاب فبل خياركم يدعو
 مركا: يقوؿ اهلل إف الناس، أيها يا: "مرفوعان  المسند كفي". كبيركم يوقر كال صغيركم، يرحم ال من

 كتسألوني أنصركم، فبل كتستنصركني أجيبكم، فبل تدعوني أف قبل المنكر، عن كانهوا بالمعركؼ
 لم إال المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر قـو ترؾ كما: " عباس ابن حديث كفي، " أعطيكم فبل

 .الطبراني ركاه ،" دعاؤىم يسمع كلم أعمالهم، ترفع
 كىي تخرب أف القرل يوشك: "عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر عن اهلل، رحمو أحمد، اإلماـ كذكر

". منافقوىا القبيلة كساد أبرارىا، فجارىا عبل إذا: قاؿ عامرة؟ كىي تخرب كيف: قالوا عامرة،
 .مظانها من تطلب كثيرة، ىذا في كاألحاديث

 بعض يفعلو مما ذلك كنحو السلوؾ، كحسن كالمعاشرة، المداىنة، سبيل على ذلك كترؾ
 السلوؾ أف رأكا الصنف، ىذا فإف. الجهالة لمجرد تركو من إثمان  كأكبر ضرران، أعظم الجاىلين،

 سبيلهم عن كخرجوا كأتباعهم، الرسل فخالفوا بذلك، إال يحصل ال المعيشة كنيل الخلق، كحسن
 مودتهم كيستجلبوف كيسالمونهم، طبقاتهم، على الناس إرضاء العقل يركف ألنهم كمنهاجهم،
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 كترؾ الناس كمسالمة كالدعة، النفسانية للحظوظ إيثار فهو إليو، سبيل ال أنو مع كىذا كمحبتهم؛
 .ذاتو في األذل كتحمل اهلل في المعاداة

 فيو، كيعاد اهلل في يواؿ لم من اإليماف، طعم ذاؽ فما اآلجلة، في الهلكة ىو الحقيقة في كىذا
 كإيثار اهلل، أعداء بمراغمة يحصل إنما كىذا كرسولو، اهلل رضى إلى أكصل ما العقل، كل فالعقل

 كإذا كتعظيمو، كغيرتو القلب، حياة من ينشأ كالغضب. محارمو انتهكت إذا كالغضب مرضاتو،
 معاملتو في كالطيب الخبيث بين كسول كاالشمئزاز، الغضب كعدـ كالتعظيم، كالغيرة الحياة عدـ

 ىذا؟ قلب في يبقى خير فأم كمعاداتو، كمواالتو
 فيهم إف رب يا: فقاؿ ككذا، كذا بقرية اخسف أف جبرائيل، إلى أكحى اهلل أف: "اآلثار بعض كفي
 ملكين بعث اهلل أف: "البر عبد ابن كذكر". قط فيٌ  كجهو يتمعر لم إنو فابدأ، بو: قاؿ العابد، فبلف
 فبلنان  عبدؾ فيها إف رب، يا: فقاال مسجد، في يصلي قائمان  رجبلن  فيها فوجدا ليدمراىا، قرية إلى

 .انتهى". قط فيٌ  كجهو تمعر ما فإنو معهم، كدمراه دمراىا،: كجل عز اهلل فقاؿ يصلي،
 كتعظيم لحرماتو كالغيرة هلل، الغضب من كيقتضيو، اإليماف يوجبو كما القلوب، بأحواؿ علم لو كمن
 عليهم المغضوب مشابهة إال يكن لم كلو ذكرنا، ما فوؽ ذلك تفاصيل من يعرؼ كنهيو، أمره

 الموفق كاهلل عيبان، بذلك لكفى كمشاربتهم، كمواكلتهم، المعاصي، بأىل األنس في كالضالين،
 .كالسبلـ غيره، إلو ال كالهادم،

: فالمداىنة: كالمداىنة المداراة بين الفرؽ كأما: الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ أيضا كقاؿ
 لغرض ذلك، عن كالتغافل المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ كاألمر الغيرة، من هلل يجب ما ترؾ

 الخطيئة، فيهم فعلت إذا كانوا قبلكم كاف من إف: " حديث في كما نفساني، كىول دنيوم،
 شيئا يفعلوا لم كأف كيشاربونهم كيواكلونهم أىلها، يجالسوف الغد من أصبحوا ثم ظاىران، أنكركىا
 .المداىنة ىي اإلنكار، على القدرة مع كالمعاشرة، فاالستئناس. ُ"  باألمس
 قدارً  بسيف ناقتهم تٍدـ لم * ربهم في يدىنوا لم لو كثمود

 خيف إذا عنو اإلعراض أك الغلظة، كترؾ اللين، بالقوؿ المفسد الشر درء: فهي المداراة، كأما
 ،" فحشو خشية الناس اتقاه من شركم: " الحديث كفي مبلبس؛ ىو مما أكبر منو حصل أك شره،
 فلما. ىو العشيرة أخو بئس: فقاؿ رجل، النبي على استأذف أنو: " عنها اهلل رضي عائشة، كعن
 ما اهلل رسوؿ يا فيو قلت: عائشة فقالت الكبلـ، لو أالف كسلم، عليو اهلل صلى النبي على دخل

 ". كالتفحش الفحش يبغض اهلل إف: فقاؿ قلت؟
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 .للناس إرضاء بالمعركؼ األمر ترؾالعشركف: التحذير من  المسألة
 من بلغو من إلى: عتيق بن حمد من(: ْٕ/ٖكما في الدرر السنية )  عتيق بن حمدقاؿ الشيخ 
 كرحمة عليكم سبلـ آمين؛ كالمنافقين الكفار طريق كجنبهم الدين، شرائع اهلل ألزمهم المسلمين،

 .كبركاتو اهلل
: يقوؿ تعالى اهلل فإف إببلغكم، في اهلل من كالمعذرة لكم، النصيحة ىو للخط فالموجب كبعد،

 أيكلىًئكى  اٍلًكتىابً  ًفي ًللنَّاسً  بػىيػَّنَّاهي  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  كىاٍلهيدىل اٍلبػىيػِّنىاتً  ًمنى  أىنٍػزىٍلنىا مىا يىٍكتيميوفى  الًَّذينى  ًإفَّ }
ًعنيوفى  كىيػىٍلعىنػيهيمي  اللَّوي  يػىٍلعىنػيهيمي   ًمنٍ  كىفىريكا الًَّذينى  ليًعنى : }تعالى كقاؿ ،[ُٗٓ: آية البقرة سورة{ ]البلَّ

 عىنٍ  يػىتػىنىاىىٍوفى  ال كىانيوا يػىٍعتىديكفى  كىكىانيوا عىصىٍوا ًبمىا ذىًلكى  مىٍريىمى  اٍبنً  كىًعيسىى دىاكيدى  ًلسىافً  عىلىى ًإٍسرائيلى  بىًني
 [.ٕٗ-ٖٕ: آية المائدة سورة{ ]يػىٍفعىليوفى  واكىاني  مىا لىًبٍئسى  فػىعىليوهي  ميٍنكىرو 
 الشيطاف فتح قد كلكن المنكرات، ظهور عند العقوبات، حلوؿ من عليكم يتلى فيما سمعتم كقد

 أناس على كألقاىا المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر إسقاط في الشر، من أبوابان  الناس من لكثير
 أف تبين إذا كلكن الشياطين زخارؼ من ىي كإنما لهم، أعذاران  اعتقدكىا حتى دين، شبهة فيهم

 شناعة في كاؼ فهذا الجنس، ىؤالء من اهلل عند حاالن  أحسن الخمر، كشارب كالسارؽ الزاني
 .كالعافية العفو اهلل فنسأؿ منقلبهم، كسوء مذىبهم

 مشكاة من مستفاد إيماني كعقل غريزم، عقل: أنواع ثبلثة على العقل أف: يعلم أف ينبغي كمما
 بل الناس من كثير حظ ىو العقل كىذا شيء؛ على أنهم أربابو يظن شيطاني، نفاقي كعقل النبوة،

 كعدـ جميعهم، الناس إرضاء العقل أف يركف أربابو فإف. النفاؽ كثمرة الهبلؾ، عين كىو أكثرىم،
 مع بالدخوؿ نفسك صلح: كيقولوف مودتهم، كاستجبلب كشهواتهم، أغراضهم في مخالفتهم

 :أمور أربعة من كىبلكها النفس، إفساد ىو كىذا عندىم؛ نفسك تبغض كال الناس،
 اهلل؛ من أجل نفسو في الخل كصار اهلل، بسخط الناس رضى التمس قد ذلك فاعل أف: أحدىا

 تعالى اهلل أف جاء فقد الناس؛ عليو كأسخط عليو اهلل سخط اهلل، بسخط الناس رضى التمس كمن
 بو، يأمر فلم المعركؼ القادر ترؾ فإذا". الولد من السابع تبلغ كلعنتي لعنت، غضبت إذا: "يقوؿ

 قولو ذلك كمصداؽ كلده، من السابع تبلغ لعنة يلعنو اهلل أف تسبب فقد عنو، ينو فلم كالمنكر
 كىكىانيوا عىصىٍوا ًبمىا ذىًلكى  مىٍريىمى  اٍبنً  كىًعيسىى دىاكيدى  ًلسىافً  عىلىى ًإٍسرائيلى  بىًني ًمنٍ  كىفىريكا الًَّذينى  ليًعنى : }تعالى

 أنو يظن حيث من نفسو أفسد قد المداىن ىذا أف ظهر فقد[. ٖٕ: آية المائدة سورة{ ]يػىٍعتىديكفى 
 .يصلحها
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 قاؿ كقد؛ العز طلب حيث من كالهواف الذؿ من بابان  لو اهلل يفتح أف بد ال المداىن أف: الثاني
 منو نزعت المخلوقين، مخافة المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ، األمر ترؾ من: السلف بعض

 كأذلو، اهلل أىانو اهلل، أمر عليو ىاف فكما بحقو، الستخف مواليو بعض أك كلده أمر فلو الطاعة؛
 [.ٕٔ: آية التوبة سورة{ ]فػىنىًسيػىهيمٍ  اللَّوى  نىسيوا}

نىةن  كىاتػَّقيوا: }تعالى قولو في كما فيها، داخل فالمداىن العقوبات، نزلت إذا أنها: الثالث  ال ًفتػٍ
 عبيدة، أبي عن كالسنن المسند كفي ،[ِٓ: آية األنفاؿ سورة{ ]خىاصَّةن  ًمٍنكيمٍ  ظىلىميوا الًَّذينى  تيًصيبىنَّ 

 العامل عمل إذا قبلكم كاف من إف: " كسلم عليو اهلل صلى قاؿ: قاؿ مسعود بن اهلل عبد عن
 خطيئة على يره لم كأنو كشاربو، ككاكلو جالسو، الغد كاف فإذا إليو، تعذيران  الناىي جاءه بالخطيئة،

 دىاكيدى  ًلسىافً  عىلىى} لعنهم ثم بعض، على بعضهم بقلوب ضرب منهم، ذلك اهلل رأل فلما. باألمس
 بالمعركؼ، لتأمرفٌ  بيده، محمد نفس كالذم{ . يػىٍعتىديكفى  كىكىانيوا عىصىٍوا ًبمىا ذىًلكى  مىٍريىمى  اٍبنً  كىًعيسىى
 بقلوب اهلل ليضربنٌ  أك أطران، الحق على كلتأطرنٌو السفيو، يد على كلتأخذفٌ  المنكر، عن كلتنهوفٌ 
 لما: "قاؿ منبو بن كىب عن الدنيا أبي ابن كذكر".  لعنهم كما ليلعنكم ثم بعض، على بعضكم
 إسرائيل، بني عارىا كألزمت لك، غفرتها قد: قاؿ لي، اغفر رب يا: قاؿ الخطيئة، داكد أصاب

 عارىا كتلـز الخطيئة، أعمل أنا - أحدان  تظلم ال العدؿ الحكم كأنت - كيف رب؟ يا ًلم: قاؿ
 ".باإلنكار عليك يعيبوا لم عملت لما أنك: إليو اهلل فأكحى! غيرم؟
 من ألفان  أربعين قومك من مهلك إني نوف، بن يوشع إلى أكحى اهلل أف: "الدنيا أبي ابن كذكر

 لم إنهم: قاؿ األخيار؟ باؿ فما األشرار، ىؤالء رب، يا: قاؿ شرارىم، من ألفان  كستين خيارىم،
 ملكان  أمر تعالى اهلل أف: "كغيره البر عبد ابن كذكر". كيشاربونهم يواكلونهم ككانوا لغضبي، يغضبوا

 فابدأ، بو: قاؿ العابد، الزاىد فبلنان  فيهم إف رب، يا: فقاؿ بقرية، يخسف أف المبلئكة من
 األمر ألىل ىي العقوبات، نزكؿ عند فالنجاة". قط يومان  فيٌ  كجهو يتمعر لم إنو صوتو، كأسمعني

نىا بًوً  ذيكِّريكا مىا نىسيوا فػىلىمَّا: }تعالى قاؿ كما المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ يػٍ  عىنً  يػىنػٍهىٍوفى  الًَّذينى  أىٍنجى
 [.ُٓٔ: آية األعراؼ سورة] اآلية{ السُّوءً 
 ابن قاؿ كالشارب؛ كالسارؽ الزاني من حاالن  أخبث الخلق، رضى الطالب المداىن، أف: الرابع
 باألمور ذلك مع بالقياـ بل الظاىرة، المحرمات ترؾ بمجرد الدين كليس: تعالى اهلل رحمو القيم،

 كاألمر الجهاد، كأما الناس، عمـو فيو شاركهم بما إال منها، يعبؤكف ال الدينين كأكثر هلل، المحبوبة
 فهذه كدينو، ككتابو كرسولو اهلل كنصرة كعباده، كرسولو هلل كالنصيحة المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ
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 دينان، الناس كأقل. يفعلوىا أف عن فضبلن  فعلها، يريدكا أف عن فضبلن  ببالهم، يخطرف ال الواجبات،
 يحمر من منهم يرل أف كقل. جميعها الدنيا في زىد الواجبات،كإف ىذه ترؾ من اهلل، إلى كأمقتهم
 أحسن الكبائر كأصحاب دينو؛ نصرة في عرضو كيبذؿ لحرماتو، كيغضب اهلل، في كيتمعر كجهو،

 .انتهى. ىؤالء من اهلل عند حاالن 
 كال يغضب، ال ذلك مع كىو كلها، الدنيا في كيزىد الليل، كيقـو النهار، يصـو رجبلن  أف قدر فلو

 الناس أبغض من الرجل فهذا المنكر، عن ينهى كال بالمعركؼ يأمر فبل هلل، كيحمر كجهو يتمعر
 .منو اهلل عند حاال أحسن الكبائر كأصحاب دينان؛ كأقلهم اهلل، عند
 يجلسوف ناسان  أرل: مرة قاؿ أنو النجدية، الدعوة إماـ اإلسبلـ، شيخ عن أتهم، ال من حدثني كقد
 المنكر رأكا كإذا بو، يأمركا لم المعركؼ رأكا فإذا كيبكوف، يقرؤكف مصاحفهم، على المسجد في
 لحى إنهم: أقوؿ كأنا غوانم، لحى ىؤالء: يقولوف عندىم، يعكفوف أناسان  كأرل عنو، ينهوا لم

 العمي من إنهم: أقوؿ أنا: الشيخ فقاؿ فوائن، لحى إنهم أقوؿ أقدر ال أنا: السامع فقاؿ فوائن،
 .البكم

 بالباطل كالمتكلم أخرس، شيطاف الحق عن الساكت أف السلف، بعض عن جاء ما: لهذا كيشهد
 طيب، أنو يرل كاف كإف اهلل، عند الخلق أبغض من أنو الساكت، المداىن علم فلو ناطق؛ شيطاف
 حاالن  أحسن الكبائر أصحاب أف عليهم، اإلنكار بترؾ الخلق، رضى طالب علم كلو. كصدع لتكلم

 يبخل من تحقق كلو. كنزع مداىنتو من لتاب دين، صاحب نفسو عند كاف كإف منو، اهلل عند
 مشابهة ابتاع لما زاىدان، قائمان  صائما كاف كإف أخرس، شيطاف أنو اهلل بأمر الصدع عن بلسانو

 .الطمع بأدنى الشيطاف
 أك بالشيطاف، التشبو من تقربنا سجية كل كمن الرحمن، يغضب عمل كل من بك نعوذ إنا اللهم

 .كسلم كصحبو كآلو محمد على اهلل كصلى. كالكفراف كالنفاؽ الشبهات أىل ديننا في نداىن
 عند المعتزلة. المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمرالحادية كالعشركف:  المسألة

 بين كقد. الخمسة المعتزلة أصوؿ من األخير األصل ىو المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر
 القائل قوؿ فهو: األمر أما: " فقاؿ كالمنكر كالمعركؼ كالنهي األمر حقيقة الجبار عبد القاضي

 كل فهو: المعركؼ كأما. تفعل ال: دكنو لمن القائل قوؿ ىو: كالنهي افعل،: المرتبة في دكنو لمن
 يعرؼ لم لما معركؼ،: تعالى القديم أفعاؿ في يقاؿ ال كلهذا عليو، دؿ أك حسنو فاعلو عرؼ فعل
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 اهلل من كقع كلو عليو، دؿ أك قبحو فاعلو عرؼ فعل كل فهو: المنكر كأما. عليها دؿ كال حسنها
 ".عليو دؿ كال قبحو يعرؼ لم لما منكر، إنو: يقاؿ ال القبيح تعالى

 حسن يرل بأف الشخص عند أمرىما يتضح أف البد كالمنكر المعركؼ أف: التعريف كمعنى
 اهلل من كقع لو ما بخبلؼ كىذا عليو، يدلل أف كيستطيع المنكر قبح كيرل عليو، كيدلل المعركؼ

 كاألمر. بالمنكر يوصف فبل كلذلك عليو، يدلل أف يستطيع ال فإنو القبيح فعل -افتراضان  -
 يكفي من بهما قاـ إذا المعتزلة عند الكفايات فركض من يعتبراف المنكر عن كالنهي بالمعركؼ

 .الكفائي الوجوب عمومان  كحكمهما الباقين، عن سقط
 الكريم القرآف من كثيرة بأدلة المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كجوب على المعتزلة استدؿ كقد
 .كاإلجماع النبوية السنة كمن
 عن كتنهوف بالمعركؼ تأمركف للناس أخرجت أمة خير كنتم: }تعالى قولو: الكريم القرآف فمن

 كإال الواجبات الحسنات من أنها فلوال ذلك على مدحنا تعالى فاهلل: "الجبار عبد قاؿ ،{ المنكر
 ".ذلك يفعل لم

 اهلل ترل لعين ليس: )- كسلم عليو اهلل صلى - النبي قوؿ فهو: السنة كأما: "الجبار عبد قاؿ
 .يعرؼ ال باطل حديث كىو( تنتقل أك تغير حتى فتطرؼ ييعصى

 في كالمعتزلة السنة أىل توافق كقد". ذلك على اتفقوا ألنهم فيو، إشكاؿ فبل: اإلجماع كأما: "قاؿ
 قرره ما كىو الكفاية، على الواجبات من كونو في المنكر عن كالنهي بالمعركؼ باألمر القياـ حكم

 بالمعركؼ كيأمركف الخير إلى يدعوف أمة منكم كلتكن: }قاؿ حيث الكريم كتابو في تعالى اهلل
 فيما كالمعتزلة السنة أىل بين خبلؼ كقع أنو إال ،{ المفلحوف ىم كأكالئك المنكر عن كينهوف

 :يلي
 سواء لهم المخالفين كجوه في السبلح كحمل الجائر، السلطاف على الخركج المعتزلة أكجب فقد

 .القبلة أىل من المعاصي أصحاب من أك الكفار من كانوا
 عليو اهلل صلى - الرسوؿ فيو بيَّن الذم الحديث عكس فيها ساركا فقد: المنكر تغيير طريقة فأما

 - النبي أف عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي عن: المنكرات تغيير إزاء المسلم موقف - كسلم
 لم فإف فبلسانو، يستطع لم فإف بيده، فليغيره منكران  منكم رأل من: )قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى

 ( .اإليماف أضعف كذلك فبقلبو، يستطع
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 (باللعب المتمردين الفتياف أدب من بو يؤمر ما باب)
 بن إسماعيل عن يعقوب، بن إبراىيم حدثنا األسدم، أحمد بن محمد حدثنا -َُٕ

 .ُ(بضربهم بأس ال: قاؿ يتمردكف؟ الفتياف، عن أحمد سألت): قاؿ يعقوب،
  حدثنا الفراء، النعماف بن أحمد حدثنا المصيصي، سفياف بن الحسن كأخبرني -َُٖ

 الحجاز أىل من أناس بين كاف): قاؿ الحسن، عن مسكين، بن سبلـ عن أسامة، أبو

                                                                                                                                                  

 يرشد الحديث بينما بالسيف، ثم باليد ثم باللساف ثم بالحسنى يبدأ عندىم المنكر تغيير أف إذ
 يترتب لم إذا باليد بالفعل يبدأ المنكر تغيير أف من الحق، أىل إليو يذىب ما كىو العكس، إلى

 باب فتح كال قتاؿ بدكف المنكر إزالة ىو كإنما بالسيف، يكوف ال ىنا باليد كالتغيير مفاسد، عليو
 .إزالتو المراد المنكر من أكبر فتنة
 عدـ إلى الحاؿ كصل فإف باللساف، التغيير إلى انتقل باليد التغيير من الشخص يتمكن لم فإف

 من بالقلب بالتغيير فليكتف الخير، على الغالب ىو الشر كاف بأف باللساف التغيير من االستطاعة
 - الرسوؿ ألف ىنا، للسيف مكاف فبل ىذا كمع أىلو، كبغض كبغضو زكالو كتمني المنكر كراىة
 تغيير من أكبر ىو ما إلى األمة جر من كذلك فيو كلما إليو، يرشد لم - كسلم عليو اهلل صلى
 .المنكر لتغيير السبلح حمل في حرجان  يركف ال فإنهم المعتزلة بخبلؼ المنكر، ذلك
 كارتكابو السلطاف جور أف كالواقع المعتزلة، أكجبو فقد: الجائر السلطاف على الخركج كأما

 كتفريق الدماء سفك كمن المفاسد من ذلك على يترتب لما عليو الخركج يوجب ال المعاصي
 .صراحة منو الكفر يظهر عندما إال عليو الخركج يبيح ال اإلسبلـ فإف األمة، كلمة
 أف يجوز كال ذلك، على لهم دليل فبل: القبلة أىل من لهم المخالفين كجوه في السبلح حمل كأما

 قتالو يجوز فبل بكافر، ليس الكبيرة كصاحب الشرع، حدده بما إال المسلم دـ يستحل
 الخوارج تنطع كترؾ االلتزاـ المسلم على فيجب بذلك، الشرع يأمر كلم دمو كاستحبلؿ

 .كالمعتزلة
 
 إسناده ضعيف. ُ
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 فأمر كسلم، عليو اهلل صلى النبي إلى فتقاضوا الناس، بين يكوف ما بعض في قتاؿ
 .ُ(بحبسهم

 
 (بالليل صائحة إلى يخرج أف يكره ما باب)

 الرجل، عن أباه سأؿ أنو) أحمد بن صالح حدثنا علي، بن محمد أخبرني -َُٗ
 بيده يغيره أف فاستطاع منكرا رأل من كل: " قاؿ يراىا؟ فاحشة من جاره بو يستغيث

. اإليماف أضعف كذلك فبقلبو، يستطع لم فإف فبلسانو،بيده  يستطع لم فإف غيره،
 .ِ( يكوف ما يدرم ال فإنو الليل، صيحة إلى يخرج أف كيكره: قاؿ
 
 مسكر فيها كاف إذا األزقاؽ كشق الخمور، أكاني كسر من بو يؤمر ما باب)

 (األسواؽ في بو يمر
، بكر أبو حدثنا علي، بن محمد أخبرني -َُُ  الحسن، بن الحسين كأخبرني األثـر
 أبي مسائل من كتبت: قاؿ محمد، بن الحسن كأخبرني الحارث، بن إبراىيم حدثنا

 ألبي قيل: األثـر قاؿ كاحد، كاللفظ مزاحم، ابن مسائل من مناكلة الدينورم اهلل عبد
 عن اهلل عبد أبو سئل: العبادم كقاؿ اهلل، عبد ألبي قلت: مزاحم ابن كقاؿ اهلل، عبد
 فليشقو: قاؿ حلو؟ على يقدر لم فإف: لو قيل يحلو،: قاؿف أيشقو؟ خمر زؽ رأل رجل

 .ّ(يقدر لم إف

                                                           

 قاؿكالمرسل من قسم الضعيف كخاصة مراسيل الحسن،  الحسن، مراسيلالحديث من  ُ
 الحسن كمراسيل: حجر ابن الحافظ كقاؿ الريح شبو عندىم الحسن كمراسيل: العراقي الحافظ
 .أحد كل من يأخذ كاف ألنو كاىية، عندىم

 شيخ المصنف لم أميزه.   ِ

 صحيح بمجموع طرقو، كبعض طرقو حسن لذاتو. ّ
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 أنو حدثهم طالب، أبا أف يحيى بن كزكريا مطر بن محمد بن أحمد كأخبرني -ُُُ
 ال تكسره، نعم،: قاؿ أكسره؟ كالكثير القليل المسكر على نمر): اهلل عبد ألبي قاؿ
 .ُ(مغطى كاف إذا لو تتعرض ال: قاؿ مغطى؟ كاف فإذا: قلت مكشوفا، بالخمر يمر

 ثنا اهلل، عبد أبي بن محمد حدثنا: قاؿ الهمذاني، حمدكيو بن أحمد أخبرني -ُُِ
 أك قنينة، في مكشوفا مسكرا رأيت لو) : اهلل عبد ألبي قلت: قاؿ المركذم، بكر أبو

 .ِ( تكسره: قاؿ تصب؟ أك تكسر أف ترل قربة
 

 (مغطى كاف إذا المنكر كسر من بو يؤمر ما باب)
 سئل) اهلل، عبد أبا أف حدثهم، إسحاؽ أبا أف ىاركف، أبي بن محمد أخبرني-ُُّ

 رآه؟ إف يكسره كأشباىو، كمسكر، طنبور، مثل مغطى المنكر معهم يكوف القـو عن
 إذا: كقاؿ. رآه إف يكسره كأشباىو، كمسكر، طنبور، مثل مغطى، غير كاف إذا: قاؿ
 .ّ(يكسره فبل مغطى كاف

 مغطى؟ كاف إذا الطنبور في اهلل عبد ألبي قاؿ أنو المركذم، بكر أبو كأخبرني -ُُْ
 .ْ(فبل عنك ستر إذا): قاؿ

 رأل رجل، عن سئل: أبي، سمعت: قاؿ حنبل، بن أحمد بن اهلل عبد كأخبرني -ُُٓ
 مغطى كاف إذا): قاؿ بو؟ يصنع ما ىذا، أشبو كما الطبل، أك كالعود، الطنبور، مثل
 .ٓ(فاكسره مكشوفا كاف كإذا فبل،

                                                           

 إسناده صحيح.   ُ
 .معرفتهم إلى أتوصل لم من إسناده في ِ
اسحاؽ لعلو خطأ من الناسخ كصوابو إسحاؽ (، كأبا ْشيخ المصنف تقدـ في الخبر رقم ) ّ

 (.َُْ/ّكىو ابن راىويو اإلماـ العلم، كانظر كتاب الركايتين كالوجهين للقاضي أبي يعلى )
 إسناده صحيح. ْ
(، ككذا مسائل ُُْٕإسناده صحيح، كانظر مسائل اإلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل )رقم  ٓ

 (.ُُْٕقم اإلماـ أحمد ركاية اسحاؽ بن ابراىيم )ر 
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 قاؿ - كاحد كالمعنى - الحسن، بن كأحمد موسى، بن يوسف كأخبرني -ُُٔ
 كقاؿ يشبهو، مما كالمنكر الطنبور، يرل الرجل، عن اهلل عبد أبا سألت): أحمد

 أك يصفو كىو الثوب، كراء من كاف كإف: قلت بأس، ال: قاؿ يكسره؟ كالعود،: يوسف
 .ُ(لو أرل فبل مغطى، كاف إذا ال: قاؿ يبينو؟

                                                           

 إسناده صحيح. ُ
 فقو الباب:

: كالماضي كالبعيد الخفي المنكر إنكار في فصل(: ِٖٓ/ُقاؿ ابن مفلح في اآلداب الشرعية )
 بعيد، أك ماض، أك مستور، أك األشهر، على خفي فعل لمنكر التعرض كيحـر: الرعاية في قاؿ

 .كبلمو انتهى كمحلو فاعلو، يجهل: كقيل
 أف يشترط الماضي في القاضي قاؿ كاآلراء العقائد في إال كمضى فات فيما كاإلنكار أيضا، كقاؿ
 إنكار يجز لم الفعل على االستمرار ترؾ حالو من علم فإف المنكر، فعل على الفاعل استمرار يعلم

 في يجوز ىل لكن فصحيح، كتاب، كأقلع ندـ، أنو مراده كاف فإف قاؿ كذا الفعل، على كقع ما
 سقوطو الشاىد اعتقد فإف بالتوبة سقوطو على ينبني الحد؟ ليقيم األمر كلي إلى كيرفعو الحاؿ ىذه

 أخذه دين على ثانيا الرىن برىن شهد فيمن المغني في قالو كما الحاؿ كبين رفعو، كإال يرفعو لم
 .بهما رىنا الراىن كجعلو المرتهن، من الراىن

 يرفعو كىل كإصراره، الماضي الفعل إنكار يجب فهذا يتب، كلم المحـر على مصرا كاف إذا كأما
 الشهادة تقبل كلهذا فيو، كالتفرقة كاستحبابو، الستر كجوب في الكبلـ تقدـ قد األمر؟ كلي إلى

 كعلل شهادة، كإقامة إنكار، فهذا المذىب، من المشهور في الحد يوجب قديم بسبب عندنا
 .يجوز ال ما فعل الشاىد بأف يعلل كلم لضغن شهد إنما: عمر عن ركم بما المنع
 - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي حديث من كغيرىم كمسلم كالبخارم أحمد اإلماـ ركل كقد

 كفي «الجنة من كأخرجتنا خيبتنا آدـ يا: موسى فقاؿ كموسى آدـ احتج»: - كسلم عليو اهلل صلى
 . «الجنة من كأخرجتهم الناس أغويت الذم آدـ أنت: موسى لو فقاؿ كموسى آدـ تحاج»: لفظ
 كجل عز اهلل خلقك آدـ أنت: موسى فقاؿ كجل عز ربهما عند كموسى آدـ احتج» لفظ كفي

 بخطيئتك الناس أىبطت ثم جنتو، في كأسكنك مبلئكتو لك كأسجد ركحو من فيك كنفخ بيده،
 تبياف فيها األلواح كأعطاؾ كبكبلمو، برسالتو اهلل اصطفاؾ الذم موسى أنت: آدـ قاؿ األرض إلى
 بأربعين: موسى قاؿ أخلق؟ أف قبل التوراة كتب كجل عز اهلل كجدت فبكم نجيا، كقربك شيء كل
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 أفتلومني قاؿ نعم،: قاؿ[ ُُِ: طو{ ]فغول ربو آدـ كعصى: }فيها كجدت فهل: آدـ قاؿ عاما
 في ىو «سنة؟ بأربعين أخلق أف قبل أعملو أف علي كجل عز اهلل كتبو عمبل عملت أف على

 ركاية في كللبخارم «موسى آدـ فحج»: - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ كلها األلفاظ
 يخلقني أف قبل علي كجل عز اهلل قدره أمر على أتلومني: بقولو كالمراد «ثبلثا موسى آدـ فحج»

 كأراده قدره كما كجل عز اهلل علم ألف الركاية؛ ىذه كتصريح التوراة في الكتابة ىذه سنة؟ بأربعين
 .بالحجة فظهر غلب: أم باالتفاؽ مرفوع كآدـ قديم،

 من بد فبل علي كقدر كتب ىذا أف تعلم موسى يا إنك آدـ كبلـ كمعنى: مسلم شرح في قاؿ
 على كجل عز اهلل تاب كإذ عقلي، ال شرعي الذنب على اللـو ألف ذلك؛ على تلومني فبل كقوعو
، عنو زاؿ لو كغفر آدـ، : قاؿ لو منا فالعاصي: قيل فإف. بالشرع محجوجا كاف المو فمن اللـو
 فيما صادقا كاف كإف بذلك، كالعقوبة اللـو عنو يسقط لم علي كجل عز اهلل قدرىا المعصية ىذه
 .قالو

 كاللـو العقوبة من المكلفين أحكاـ عليو جار التكليف دار في باؽ العاصي ىذا أف( فالجواب)
 آدـ فأما يمت، لم ما الزجر إلى محتاج كىو الفعل، ىذا مثل عن كلغيره لو زجر كفي كغيرىما،

 فائدة ببل كتخجيل لو، إيذاء القوؿ ففي الزجر، إلى الحاجة كعن التكليف، دار عن خارج فميت
 .كبلمو انتهى
 من كنفسك أخرجتنا لماذا: قاؿ موسى على اهلل رحمة: - اهلل رحمو - الدين تقي الشيخ كقاؿ

 آدـ عليو احتج كلهذا ذنبا، كونها ألجل ال فعلو بسبب حصلت التي المصيبة على فبلمو الجنة؟
 مرادا فليس الناس من طوائف يظنو كما الذنب ألجل كونو كأما بالقدر، - السبلـ عليو -

 ذنب ال كمن الذنب من كالتائب الذنب، من تاب قد كاف - السبلـ عليو - آدـ فإف بالحديث،
 كليس بالقدر، احتج - السبلـ عليو - آدـ فإف كأيضا الناس، باتفاؽ التائب لـو يجوز كال لو

 .العقبلء كسائر الملل أىل كسائر المسلمين باتفاؽ الذنب على بالقدر يحتج أف ألحد
 أنو ظنوا لما بو كذبت طائفة طائفتاف بو ضلت قد الحديث كىذا: الفرقاف كتاب في أيضا كقاؿ

 جعلوه ىؤالء من شر كطائفة القدر، ألجل كجل عز اهلل عصى عمن كالعقاب الذـ رفع يقتضي
 حجو؛ إنما: قاؿ من الناس كمن. فعبل لهم أف يركف ال الذين أك شهدكه الذين الحقيقة ألىل حجة
 في يكوف ىذا ألف أك أخرل، في كاللـو شريعة، في كاف الذنب ألف أك تاب قد ألنو أك أبوه ألنو

 إياه يلم لم - السبلـ عليو - موسى أف الحديث كجو كلكن باطل، ىذا ككل اآلخرة، دكف الدنيا
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 من كنفسك أخرجتنا لماذا: فقاؿ الشجرة، من أكلو أجل من لحقتهم التي المصيبة ألجل إال
 يبلـ، ال الذنب من التائب أف يعلم موسى فإف منو كتاب ذنبا، أذنب كونو لمجرد يلمو لم الجنة،

 لنا تغفر لم كإف أنفسنا ظلمنا ربنا: }يقل لم القدر ألجل عنو المبلـ رفع يعتقد آدـ كاف كلو
 [ .ِّ: األعراؼ{ ]الخاسرين من لنكونن كترحمنا
: تعالى قاؿ كيتوب يستغفر أف الذنوب كعند كيسلم، يصبر أف المصائب عند مأمور كالمؤمن

 المصائب، على بالصبر فأمره[ : ٓٓ: غافر{ ]لذنبك كاستغفر حق اهلل كعد إف فاصبر}
 .كبلمو انتهى المعائب من كاالستغفار

 ذكر تقدـ كقد يتب لم إذا عليو كينكر صاحبو يبلـ الماضي الذنب أف على يدؿ غيره ككبلـ كىو
 .مسلم شرح في الذم
 الطنبور في كغيرىم طالب كأبي كالمركذم اهلل عبد ركاية في - عنو اهلل رضي - أحمد اإلماـ كنص
 أبي بن كمحمد إسحاؽ، ركاية في كنص لو، نعرض ال مغطى يكوف ذلك كأشباه الخمر ككعاء
 .كيتلفو ينكره أنو على أيضا حرب
. المنكر تحققنا ألنا يجب؛: أصحهما ركايتين على المغطى؟ إنكار يجب ىل: الحسين أبو كقاؿ

 ككذا لهم، يتعرض لم ستركه كإذا عليهم، أنكر الخمر أظهركا إذا الذمة كأىل يجب ال(: الثانية)
 .الركايتين أصح في يجب أنو الترغيب في

 تستر من: الجوزم ابن قاؿ ككذا يظهر، لم ما المعاصي من يكشف كال: عقيل ابن معتقد كفي
 المزامير كأصوات يعرفو ما يظهر أف إال عليو يتجسس أف يجز لم بابو كأغلق داره، في بالمعصية
 جواز فاألظهر الخمر، ركائح فاحت كإف المبلىي، كيكسر يدخل أف ذلك سمع فلمن كالعيداف
 .اللباس فصوؿ في فيو عقيل ابن كبلـ كسيأتي اإلنكار

 ال فالمعنى كعوراتهم، المسلمين عيب عن البحث كالتجسس المفسركف قاؿ: الجوزم ابن قاؿ
 الوليد ىذا: مسعود البن كقيل. كجل عز اهلل ستره إذا عليو ليطلع أخيو عيب عن أحدكم يبحث

 .كبلمو انتهى بو نأخذ شيء لنا يظهر فإف التجسس، عن نهينا إنا: قاؿ خمرا لحيتو تقطر عقبة بن
 الطبل صوت يسمع الرجل عن يسأؿ اهلل عبد أبا سمعت: العاقولي الهيثم بن الكريم عبد كقاؿ

 كما كغيره يوسف كنقل. تفتش فبل عنك؟ غاب كما عليك كما: فقاؿ مكانو، يعرؼ ال كالمزمار
 .مكانو تعرؼ لم إذا عليك
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 (بو استراب إذا عنو يفتش أف يكره ما باب)
 يرل القنينة يرل الرجل، عن سئل اهلل، عبد أبا أف الحسين، بن أحمد أخبرني -ُُٕ

 .ُ(تفتشو ال يعني - دعو): قاؿ مسكرا؟ فيها، أف
 حرب، أبي بن محمد أف الوىاب، عبد بن كالحسن علي، بن محمد كأخبرني -ُُٖ

 .ِ(لو تعرض ال: فقاؿ المغطاة،؟ القربة عن: اهلل عبد أبا سأؿ أنو) حدثهم

                                                                                                                                                  

: قاؿ جيرانو، بعض دار في المنكر يسمع الرجل عن اهلل عبد أبا سألت: حرب أبي بن محمد كقاؿ
 .عليو كيهوؿ عليو يجمع يقبل لم فإف يأمره
 أف كرأم ينهاىم أف عليو ظهر، قد ىذا: قاؿ. الطريق في الغناء صوت يسمع فيمن جعفر كنقل
 فجئنا يغنوف لهم علية من أشرفوا قد بقـو مررنا: لو كقيل. صوتو سمع إذا يعني الطبل ينكر

 يعجبني كاف: قاؿ ال،: فقيل سمعتم؟ الذم الموضع في تكلموا لم: فقاؿ أخبرناه الخبر صاحب
 في األصحاب ذكره ما معنى كىذا. يشهركف ككانوا يجتمعوف كانوا الناس لعل: قاؿ ثم تكلموا، أف

 .كانصرؼ يحضر لم كإال كاإلنكار، الحضور القادر لـز أنو الوليمة باب
 محظور بل ستر، قد منكرا يكشف أف كالعامي العالم على يجب كال: المعتمد في القاضي كقاؿ
 [ .ُِ: الحجرات{ ]تجسسوا كال: }تعالى اهلل لقوؿ كشفو عليو
 عليو، ضماف كال إراقتها، عليو كجب الخمر إراقة على قادرا كاف كمن: الدين تقي الشيخ كقاؿ
 كإف دنانها، ككسر ظركفها كشق بإراقتها، أيضا عليو يعاقبوف فإنهم الخمر، أظهركا إذا الذمة كأىل

 فيو نجد كلم المستور، المنكر إنكار في ظاىر كىذا. بينهم ذلك أسركا إذا لهم نتعرض ال كنا
 قريبا منكرا علم من: كقيل: السابق كبلمو بعد الرعاية في قاؿ النظم، صاحب كبلـ كمعناه خبلفا،

 .كأنكره دخلها، كنحوىا دار في منو
 حضره من غير نحوه أك لبعده إما غالبا بو يعلم ال بموضع فعلو من المستتر: النظم صاحب كقاؿ

 .مستتر غير مجاىر معلن ىذا فإف داره في كلو جيرانو، بو يعلم بموضع فعلو من كأما كيكتمو،
 إسناده صحيح.  ُ
 إسناده صحيح. ِ

 فقو الباب:
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 المنكر كظن الريبة بداعي اإلنكار في فصل (:ُِٖ/ُقاؿ ابن مفلح في اآلداب الشرعية )
 ترجم يفتشو، ال يعني يدعو أنو مسكرا فيو أف يرل إناء رأم فيمن أحمد نص، لذلك كالتجسس

 إنكار يجوز ال أنو المعتمد في القاضي كقطع( بو استراب إذا يفتش أف يكره ما) الخبلؿ عليو
 أف األئمة من كغيره المنذر، ابن كاختار يجب، أنو بعضهم عن كحكي كقوعو، ظن إذا المنكر
 اختيار معنى كىذا النوح، أىلو عادة من ككاف بتركو، يوص لم إذا يعذب عليو نيح إذا الميت
 األقواؿ؛ أصح كىو: الهداية شرح في الدين مجد الشيخ قاؿ التلخيص في الدين فخر الشيخ

 على النهي كتارؾ فصار بو رضي فقد القدرة مع بتركو يوص كلم لو فعلهم ظنو على غلب متى ألنو
 اإلنكار، كجوب في الموجود المنكر بمنزلة المنكر كقوع ظن جعل فقد القدرة مع المنكر

 .يعذب ال أنو الحاؿ ىذا في عندنا كالمشهور
 ألمارة بالمعصية قـو استسرار الظن على غلب إف: السلطانية األحكاـ في يعلى أبو القاضي كذكر
 أف بصدقو يثق من يخبره أف مثل استدراكها، يفوت حرمة انتهاؾ في كاف فإف ظهرت، كآثار دلت،
 في ىذا كالكشف البحث على كيقدـ يتجسس، أف جاز بها ليزني بامرأة أك ليقتلو برجل خبل رجبل

 كاإلنكار الكشف، على اإلقداـ لهم جاز المتطوعة من قـو ذلك عرؼ لو كىكذا المحتسب
 - عنو اهلل رضي - عمر عليهم ينكر كلم كشهوده، شعبة بن المغيرة شأف من كاف كالذم

 .الشهادة قصور عند للقذؼ حدىم كإف ىجومهم،
 ذكر ككذا عنو، األستار كشف كال عليو، التجسس يجز لم الريبة في ذلك دكف كاف كإف

 بين تسويتو في سيأتي كما جوازه موضع في أحمد كبلـ كظاىر السلطانية، األحكاـ في الماكردم
 في الفصل ىذا في أحمد نص: يقاؿ أف كيتوجو المتأخرين، بعض رأم كىو بالظن، كعمبل الحالين

 ال الظاىر فينكر ظاىر، منكر كقوع ظن في بعده الفصل في كنصو مستور، منكر كقوع ظن
 .المستور

 تجوز ال زاؿ إذا المستور المنكر أف على دليل استدراكها يفوت حرمة انتهاؾ في القاضي كقوؿ
 قاؿ كقد المنكر، زكاؿ كىو المقصود، لحصوؿ ذلك كغير كالمكاف، الدار بدخوؿ المجاكزة
 يا: فقلت بالبصرة سفياف على دخلت: قاؿ الصوفي الربيع بن اهلل عبد أبي على قرأت: المركذم

: فقاؿ الحيطاف، على كنتسلق ىؤالء، على فندخل المحتسبة، ىؤالء مع أكوف إني اهلل عبد أبا
 فعلنا، كعاب شديدا إنكارا فأنكره يفركا، لئبل عليهم ندخل كلكن بلى: قلت أبواب؟ لهم أليس
: كقاؿ. سفياف فانتفض بدائي، ألخبره الطبيب إلى دخلت إنما: قلت ذا؟ أدخل من: رجل فقاؿ
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 من إال المنكر عن ينهى كال بالمعركؼ يأمر ال: قاؿ ثم أطباء، كنسمى سقمى، نحن أنا أىلكنا إنما
 بما عالم ينهى، بما عدؿ يأمر، بما عدؿ ينهى بما رفيق يأمر، بما رفيق: ثبلث خصاؿ فيو كن

 إال المنكر يزؿ لم إف فأما بو، القوؿ على دؿ يخالفو كلم ىذا أحمد فإقرار. ينهى بما عالم يأمر،
 .أعلم كاهلل. المستور المنكر إنكار في الكبلـ تقدـ فقد بذلك

 أف أحب أني - كسلم عليو اهلل صلى - النبي إلى فبعث عمي مالك بن عتباف أف الصحيحين كفي
 قومو، كجاء - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فجاء مصلى، فأتخذه منزلي في فتصلي تأتيني

 كضم المعجمة الخاء كسكوف الداؿ بضم كىو الدخشم، بن مالك: لو يقاؿ منهم رجل كتغيب
 في كالبلـ باأللف ككرد. التصغير على الخاء بعد ياء بزيادة: كقيل ميم، كبعدىا المعجمة، الشين

 الدخشن أيضا كيقاؿ كمصغرا مكبرا الميم بدؿ بالنوف الصحيح غير في كركم كبدكنهما أكلو
 كأصحابو منزلو في يصلي كىو دخل - السبلـ عليو - أنو» الخبر كفي كالشين الداؿ بكسر

 - السبلـ عليو - فقضى شيء، أصابو أنو ككدكا فهلك عليو، دعا أنو كدكا كأنهم بينهم، يتحدثوف
 قاؿ: قلبو في ىو كما ذلك يقوؿ إنو: فقالوا اهلل؟ رسوؿ كأني اهلل، إال إلو ال أف يشهد أليس: كقاؿ

 . «تطعمو أك النار فيدخل اهلل رسوؿ كأني اهلل إال إلو ال أنو أحد يشهد ال إنو
 بها يبتغي اهلل إال إلو ال: قاؿ تراه أال»: قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف البخارم كفي
 . «كجل عز اهلل كجو
 .النفاؽ عنو يصح كال: قاؿ المشاىد من بعدىا كما بدرا شهد أنو يختلفوا لم: البر عبد ابن قاؿ
 يتعرض كال األكتار، صوت ليسمع غيره دار على السمع يسترؽ أف لو ينبغي ال: الجوزم ابن قاؿ

 يستخبر أف كال المزمار، شكل ليعرؼ بثوب ستر قد ما يمس كال الخمر، رائحة ليدرؾ للشم
 يدخل، أف ذاؾ إذ فلو الخمر يشرب فبلنا أف ابتداء عدالف أخبره لو بل جرل، بما ليخبر جيرانو
 تقطر الوليد يعني فبلف ىذا: لو فقيل مسعود ابن أتي: كىب بن زيد قاؿ كقد. كبلمو انتهى كينكر
 أبو ركاه بو نأخذ شيء لنا يظهر إف كلكن التجسس، عن انتهينا قد إنا اهلل عبد: فقاؿ خمرا، لحيتو
 يعني فيو يقل كلم فذكره، زيد عن األعمش عن معاكية أبو حدثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا داكد

 .الوليد
 من استثني ما إال بالسماع يصرح لم إذا بو يحتج ال المدلس أف كالمعركؼ مدلس كاألعمش
 من ىذا أف كاعتقاده صحابي ظن غايتو صحتو، كبتقدير السماع، على حمبل كمسلم البخارم

 يكوف أف يحتمل خمرا، لحيتو تقطر فبلف ىذا: لو فقيل مسعود ابن أتي: قولو أف على التجسس
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 كركل التجسس عن النهي باب في داكد أبو ذكره كعادتو، شأنو من مراده أف كيحتمل اآلف مراده
 اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ معاكية عن سعد بن راشد عن ثور بن سفياف عن الصحيح بإسناد فيو

 كلمة الدرداء أبو فقاؿ «تفسدىم أف كدت أك أفسدتهم الناس عورات اتبعت إف إنك»: يقوؿ
 بن سعيد حدثنا بها كجل عز اهلل نفعو - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ من معاكية سمعها
 بن جبير عن عبيد بن شريح عن زرعة بن ضمضم حدثنا عياش بن إسماعيل حدثنا الحمصي عمرك
 اهلل صلى - النبي عن أمامة كأبي كرب معدم بن كالمقداد األسود بن كعمرك مرة بن ككثير نفير
 في مختلف حمصي ضمضم «أفسدىم الناس في الريبة ابتغى إذا األمير إف» قاؿ - كسلم عليو

 .توثيقو
 عياش بن بكر أبو حدثنا عامر بن األسود حدثنا شيبة أبي بن عثماف حدثنا الغيبة باب في كركل

 صلى -: اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ األسلمي برزة أبي عن جريج بن اهلل عبد بن سعيد عن األعمش عن
 كال المسلمين، تغتابوا ال قلبو اإليماف يدخل كلم بلسانو آمن من معشر يا» - كسلم عليو اهلل

 عورتو كجل عز اهلل يتبع كمن عورتو، كجل عز اهلل يتبع عوراتهم اتبع من فإنو عوراتهم، تتبعوا
 .مجهوؿ حاتم أبو كقاؿ .حباف ابن ككثقو اثناف، عنو ركل سعيد «بيتو في يفضحو

 ال»: كفيو معناه عمر ابن حديث من غريب حسن حديث: كقاؿ كللترمذم حديثو، من أحمد كركاه
 من حسن بإسناد كألحمد تقدـ ما معنى ذكر ثم «عوراتهم تطلبوا كال تعيركىم كال المسلمين تؤذكا

 ا.ىػ تقدـ ما بمعنى كساقو «اهلل عباد تؤذكا ال» ثوباف حديث
 كقد الصدقات، أمواؿ توزيع تولى رجلكسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح: عن 

 تتبعو أف المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر ىيئة ألعضاء ىل الخمر، بشرب الناس بين أمره شاع
عىدي  أمريه يػيبػىيَّني  حتى عليو، كتتجسس   الخيِّرة؟ األعماؿ عن كيػيبػٍ
 توكل أال الصدقات جهة من يػيتىحىرَّل كلكن الصبلح، حالو ظاىر فيمن التجسس أرل الفأجاب: 

 في عدالن  ليس الخمر شارب ألف مصارفها؛ في يصرفها ال أنو منو عيًرؼ أك كاف إذا السيما إليو
 حيث من للحكم بالنسبة ىذا بعدؿ، فليس دينو في أما معاملتو، في عدالن  يكوف قد لكنو دينو؛

 إال أمرىا إليو يػيوٍكىل ال كربما الصدقات يتولى الذم الرجل ىذا مثل يجب- أنو أرل كلكن. ىو
: لو كنقوؿ كننصحو الخمر يشرب كونو من نتأكد أف بعد الرجل بهذا نتصل أف -الصبلح كظاىره

 األمر يشتهر قد نسبي، أمر كاالشتهار. المهمة ىذه منك ننتزع أف كإما اهلل، إلى تتوب أف إما



 - 140 - 

 المنكر من شيء أنو علم إذا مغطى كاف كإف يكسره أف في الرخصة باب)
 (بعينو

 عن سئل) اهلل عبد أبا أف حدثهم إسحاؽ، أف ىاركف، أبي بن محمد أخبرني-ُُٗ
 طبل أك طنبور أنو وبينت كاف إذا»: قاؿ أيكسره؟ مغطى، الطبل أك الطنبور يرل الرجل،
 .ُ(كسره
 فيها أف يعلم فلم مغطاة، القنينة يرل الرجل عن) اهلل عبد أبا كسألت: قاؿ -َُِ

 أنو علم كإذا لو، يتعرض لم خل أنو علم إذا: " قاؿ خل؟ أك ىو مسكر يدرم كال شيئا
 .ِ( نعم: قاؿ أيغرمو؟ كسره ثم دبسا أك خبل كاف فإذا: لو يلق. كسره مسكر
 حرب، أبي بن محمد أف الوىاب، عبد بن كالحسن علي، بن محمد أخبرني -ُُِ

 طنبور أك طبل، أك عود، كمعو رجبل لقي رجل): اهلل عبد ألبي قلت: قاؿ حدثهم
 أف إال يكسره،: قاؿ نعم،: قلت تريبو؟: قاؿ مغطاة؟ قربة: قلت يكسره،: قاؿ مغطى؟
 .ّ(لبنا أك خبل يكوف

 
 (عنهم يمنع السلطاف أف علم إذا ذلك ترؾ في رخص ما باب)

: قلت أحمد سألت: قاؿ مثنى، حدثنا: قاؿ ىاركف، أبي بن محمد أخبرني -ُِِ
 اليهودم يبيعو الخمر فيها فيرل السواد، قرل بعض في يكوف الرجل في تقوؿ ما)

                                                                                                                                                  

 بالتهمة فيأخذكف نفوسهم، في كبيرة غيرة عندىم -مثبلن - لكونهم الناس؛ من طائفة عند بالسوء
 .التثبت من البد كل   على لكن صحيحان؛ يكوف كال أمره، كيشتهر

 
(، كإسحاؽ ىو ابن راىويو اإلماـ العلم، كانظر مسائل ْشيخ المصنف تقدـ في الخبر رقم ) ُ

 (.ُُٓٗاإلماـ أحمد ركاية اسحاؽ بن ابراىيم )رقم 

 ىو بنفس سند الخبر السابق. ِ

 إسناده صحيح. ّ
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 إذا: قاؿ شيء؟ ذلك في عليو فهل كالسلطاف، عاملهم علم كقد ظاىرا، كالنصراني
: فقاؿ  منو؟ شيئا حمل قد مسلما رأل فإف: قلت ىو، يتعرض ليس السلطاف من كاف

 .ُ( أىرقو أبى فإف لو، كتقوؿ تعظو المسلم
                                                           

(، كمثنى ىو ابن جامع كىو ثقة كما في تاريخ بغداد ْشيخ المصنف تقدـ في الخبر رقم ) ُ
 (.  ّّٔ/ُ(، كطبقات الحنابلة )ُّٕ/ُّ)

 :فقو الباب
 . األمر لوليال يكوف إال  باليد التغييرمسئلة: ىل 

 صلى قولو الشيخ فضيلة(: ُِّ/ٗسئل العبلمة األلباني كما في جامع تراث العبلمة األلباني )
 لولي باليد التغيير إف بعضهم قاؿ(الحديث...  بيده فليغيره منكرا منكم رأل من) كسلم عليو اهلل

 بل آخركف كقاؿ الناس، لعامة بالقلب كالتغيير للعالم، بالقوؿ كالتغيير سلطاف، لو لمن أك األمر،
 ذلك؟ في الشيخ قوؿ فما كالعامة كالعالم الولي فيها يشترؾ الثبلث المراحل ىذه من مرحلة كل

 كل يعم الحديث أف الصحيح كالقوؿ باطل، عاطل األكؿ القوؿ أف شك ال: الشيخفأجاب: 
، حاكم بين فرؽ ال المسلمين  كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف كجاىل كمتعلم عالم كبين كمحكـو

 الشموؿ، صيغ من أيضا كمنكم... (  منكم رأل من) الشموؿ، صيغ من كىي من بلفظ جاء أكال
 المسلمين، لجميع الشامل العاـ بالخطاب المخاطبين ىؤالء قسم ثم المسلمين معشر يا أنتم أم

 ذلك بين فرؽ كال الواجب، ىو فهذا بيده المنكر إنكار يستطيع كاف من مراتب ثبلثة إلى قسمهم
 يستطيع ال كاف كمن بلسانو، المنكر، فينكر درجة ينزؿ يستطيع ال كاف كمن كمحكـو حاكم بين

 الناس، يستغفلوف أناس من ينتهي يكاد ال عجيي أف كالحقيقة اإليماف، أضعف كذلك فبقلبو
 يعلموف كىم الناس كعامة كالعلماء، الحكاـ، طبقات، ثبلثة يخاطب الحديث ىذا أف كيوىمونهم

 فيغيره منكرا فيرل بالعالم ىو كال بالحاكم، ليس كىو الناس أحد دار في تقع أمور ىناؾ أف يقينا،
 يكذبو كالواقع الباطل العاطل التقسيم ىذا فائدة فما فبلسانو بيده يغيره أف يستطع لم كإف بيده،

 منكر معالجة باب من التقسيم، ىذا مثل إلى يلجأكف الواقع، في ىم لكنهم المسلمين، كل من
 الذم المنكر ىو ما ،" الداء ىي كانت بالتي كداكني"  نواس أبي مذىب على يعني آخر، بمنكر
 حينما اإلسبلمية كالغيرة اإلسبلمية، العزة تأخذىم الناس عامة من كثيرا أف بو، يعالجوه أف يريدكف

 ببل كىذا أكبر، منكر التغيير ىذا كراء من فيترتب حكاما ليسوا كىم بيدىم فيغيركنو منكرا يركف
 ألف كإنما حكاما، ليسوا ىم المنكر، غيركا الذين ىؤالء ألف ليس جوازه عدـ لكن يجوز ال شك
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 كرأل نفسو، الحاكم ىو كاف المغير أف لو أم المصلحة، من أكبر مفسدة منو يترتب التغيير ىذا
 الذم كىو الحاكم، كىو يغيره أف لو يجز لم أكبر، منكرا المنكر، لهذا تغييره كراء من يترتب أنو

 الرسوؿ لما ذلك على كالدليل ،(بيده فليغيره منكرا منكم رأل من) بقولو فقط مخاطب بأنو زعموا
 فأرادت خرج ثم الصحيحين، في جاء كما ركعتين، كصلى الكعبة جوؼ دخل السبلـ عليو

 ىو كما الباب ألف الكعبة، جوؼ إلى الصعود، مشقة تتكبد كأف نفسها، تجهد أف عائشة السيدة
 كإف البيت من أك الكعبة من فإنو بالحجر، صلي) لها السبلـ عليو فقاؿ مرتفعا ك عاليا كاف اآلف

 الكعبة، لهدمت بالشرؾ عهد حديثو قومك أف ال كلو النفقة، بهم قصرت الكعبة بنو لما قومك
 مع بابين لها كلجعلت) الكعبة في الحجر أدخلت أم ،(السبلـ عليو إبراىيم أساس على كلبنيتها
 كجو على اهلل، بعد األعلى الحاكم ىو ىذا فإذف ،(منو يخرجوف كبابا منو يدخلوف بابا األرض،
 لماذا؟ غير فما الكعبة، ايش؟ خارج ربعها أك الكعبة نصف أم المنكر كرأل اهلل رسوؿ ىو األرض

 الذين ىؤالء إذف الحديث، نهاية إلى... (  بالشرؾ عهد حديثو قومك أف لوال) السبب بين
 منكرا منكم رأل من فيقولوف داللتو، بغير الحديث كيفسركف مواضعو، بعد من الكلم يحرفوف

 ليس من سيغيرىا األحكاـ، من كثيرا أف آنفا، ذكرناه ما يخالفوف أكال ىم الحكاـ، بو المراد
 من العكس كعلى مثبل، البيت رب مثبل، ضربنا كما المسلمين بين عليو مجمع أمر كىذا حاكما،
 بأيديهم المنكر تغير يباشركا أف اإلسبلـ، على الغيورين الناس ىؤالء لمنع التأكيل ىذا قالوا ذلك،
 المنكر، يغيركف ألنهم كإنما حكاما، ليسوا أنهم منكرا، ليس المنكر تغيير يقولوا أف عليهم فكاف

 ينوطوا أف الحقيقة في أرادكا لكنهم المصلحة، من أكبر مفسدة كراءىا من يترتب بوسيلة
 ىذا طبعا ىذا، المنكر تغيير بأف يقولوا أف الحكاـ بيد اإلفساد، لقلت شئت كلو اإلصبلح،
، زماف حكاـ أف يعلموف كىم الحكاـ، من إال يكوف ال اإلصبلح كىذا اإلصبلح،  األسف مع اليـو

 الشرعية، األحكاـ يعطلوا أف يريدكف التأكيل بهذا ىم فإذف اهلل، أنزؿ بما يحكموف ال الشديد
 رأل من) الشموؿ، صيغ ًمن مىن عربي كل لدل مفهـو ىو كما الحديث أجركا لو عليهم كماذا
 ما كاهلل ال فليفعل، أكبر مفسدة دكف باليد يغير أف كاستطاع الشموؿ، صيغ من ،... ( منكم

 فالمرتبة بالكبلـ، حتى يستطع لم كإف الثانية المرتبة ينزؿ ،(كسعها إال نفسا اهلل يكلف ال) يستطيع
، كالشموؿ اإلطبلؽ ىذا على الحديث أجركا ما لو عليهم ماذا الثالثة،  يقولوف لكنهم كالعمـو
 سبيل في بمنكر يأتي ما بالمعركؼ أمره فليكن بالمعركؼ آمرا منكم كاف من أف كالجمهور للناس
 من يرجوىا كاف التي المصلحة من أكبر المفسدة تكوف حينئذ كيكوف بالمعركؼ، األمر ايش؟
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 (الطنبور ذكر باب)
: قاؿ الطنبور،؟ كسر عن اهلل عبد أبا سألت): قاؿ المركذم، بكر أبو أخبرني -ُِّ

 مكشوفا، كاف إذا أيضا، يكسر: قاؿ الصبي؟ مع يكوف الصغير الطنبور: قلت يكسر،
 .ُ(فاكسره
 عود بو مر حنبل بن أحمد رأيت): قاؿ بطرسوس صالح، بن عمر أخبرني -ُِْ

 .ِ(فكسره فقاـ مكشوؼ،
 الحسين، بن عمر سمعت: قاؿ المصيصي، عمر بن علي بن الحسن أخبرني -ُِٓ
 حمزة، بن نصر بن اهلل عبد ألبي غبلـ يد في طنبورا حنبل بن أحمد كسر): يقوؿ
: مواله لو فقاؿ الطنبور، حنبل بن أحمد كسر: لو فقاؿ مواله، إلى الغبلـ فذىب: قاؿ

 .ّ( تعالى اهلل لوجو حر فأنت فاذىب، ال: قاؿ غبلمي؟ إنك: لو فقلت
 بن أحمد عن الوراؽ، الفضل أبي على قرأت: قاؿ الحسين، بن علي أخبرنا -ُِٔ

 كما صاحبو، رأس على فاكسره الطنبور، خذ): يقوؿ ككيعا، سمعت: قاؿ الدكرقي،
 .ْ(الشهاردة في عمر ابنصنع 
: قاؿ معمر، أنا: قاؿ الرزاؽ، عبد حدثنا أبي، حدثني: قاؿ اهلل عبد علي كقرأ -ُِٕ
 كعمل الجنة أىل عمل بين حكما جعلت لو): فقاؿ بالبربط؟ الضرب، عن إياس سئل
 .ٓ(الجنة أىل عمل من البربط أجعل لم النار، أىل

                                                                                                                                                  

 بعمـو يقوؿ الذم الثاني الرأم أف كضح كقد السؤاؿ ىذا جواب ىو فهذا بالمعركؼ األمر
 الراجح ىو الذم الثاني الرأم كلكن باطل، األكؿ الرأل كأف الراجح، الرأم ىو كشمولو الحديث

 .المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر تنفيذ في الحكمة، بمبلحظة يقيد
 إسناده صحيح. ُ
 لم يوثقو معتبر. صالح بن عمرشيخ المصنف:  ِ
 لم يوثقو معتبر. المصيصي عمر بن علي بن الحسنشيخ المصنف:  ّ
 شيخ المصنف كشيخ شيخو لم أجد لهما ترجمة. ْ
 إسناده منقطع. ٓ
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 (الطبل ذكر باب)

: قاؿ اهلل، عبد أبا سمعت: قاؿ حنبل، حدثنا: قاؿ عصاـ، بن عصمة أخبرني -ُِٖ
 .ُ(كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عنو نهى الكوبة، كىو الطبل أكره)

 أنو، حدثهم طالب، أبا أف يحيى، بن كزكريا مطر، بن محمد بن أحمد أخبرنا -ُِٗ
 كيف الدكر دخلت إذا: قاؿ أكسرىا؟ الطبوؿ تبيع الطبالة ىذه): اهلل عبد ألبي قاؿ

 بكر أبا يا تقول ال: قاؿ أكسرىا؟ األسواؽ في التي الطبوؿ فهذه: لو قيل تكسرىا؟
 علي قدـ لما: يقوؿ الحميدم سمعت: لو قلت األسواؽ، في تكسرىا المركذم يعني

: اهلل عبد أبو فقاؿ أكسرىا، أف فأردت جارية، مع معزفة رأيت: قاؿ المديني بن
 .ِ(يكسرىا

                                                           

 (.ِٖٖ/ُِلم يوثقو معتبر، انظر تاريخ بغداد ) عصاـ بن عصمةشيخ المصنف:  ُ
 ،(َِٔ/ ْ) كأحمد ،(ّٓٗٔ رقم ،ُّّ/ ّ) داكد أبو أخرجو كحديث )النهي عن الكوبة(

 ،(ّْٔ/ ِ) الصحابة معجم في قانع كابن ،(ِٖٗ - ِٕٗ/ ُ) تاريخكال المعرفة في كالفسوم
 ك ُِِ/ ْ) المعاني شرح في كالطحاكم ،(ِِّ ك ُِِ/ ْ) المعاني شرح في كالطحاكم

 المؤتلف في كالدارقطنى ،(َّٖ/ ٓ) الثقات في، ك (ّٓٔٓ) في صحيحو  حباف كابن ،(ِِّ
 كابن ،(َْٓ - ْْٗ/ ْ) الغابة أسد في األثير كابن، (ُِِ/ َُ) كالبيهقي ،(ّٕٔ/ ُ)

كغيرىم من حديث ابن ( ُٖ/ ِْ) التهذيب في كالمزم ،(َُٗ) الشيوخ معجم في عساكر
/ ٖ) النقي الجوىر في التركماني ابن قاؿابن حباف، ك  صححو كالحديثعباس رضي اهلل عنهما، 

كصححو العبلمة الوادعي  ،(ِِْٓ) الصحيحة في األلباني العبلمة (: سنده جيد، كصححوَّّ
 تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ(، ّٗٔفي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )

 .صحيح إسناده(: ّْٔ/ ِٗ) المسند

 إسناده صحيح. ِ
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 فأرل السوؽ في أمر): اهلل عبد ألبي قلت: قاؿ المركذم، بكر أبو أخبرنا -َُّ
 ميتا، أغسل أدعى: " قلت. قويت إف تقول، أراؾ ما: قاؿ أفأكسرىا؟ تباع، الطبوؿ
 .ُ(فاخرج كإال فاكسره، كسره على قدرت إف: قاؿ طبل؟ صوت فأسمع

 
 (المنكرات من شيء كسر في الغـر عليو أف زعم من على اإلنكار باب) 

 حدثنا: قاؿ قبيصة، ثنا: قاؿ حنبل، حدثنا: قاؿ عصاـ، بن عصمة أخبرنا -ُُّ
 كقاؿ ،. .بشيء فيو يقض فلم طنبور، في أتي ) شريحا، أف حصين، أبي عن سفياف،

 .ِ( بشيء فيو يقض لم. منكر ىو: يقوؿ اهلل عبد أبا سمعت: حنبل
 سأؿ أنو، حدثهم الصقر، أبا يزداد بن يحيى أف ىاركف، أبي بن محمد أخبرني -ُِّ

 أخطأ، أك أصاب فكسره، طنبورا، أك عودا، رجل يد في رأل رجل، عن) اهلل عبد أبا
 .ّ(شيء كسره في عليو كليس أحسن، قد: فقاؿ كسره؟ في عليو كما

 مر رجل، عن سئل) اهلل، عبد أبا سمعت: قاؿ األشعث، بن سليماف أخبرنا -ُّّ
 أحسن، قد: قاؿ بو؟ فرمى الشطرنج فأخذ ينتهوا، فلم فنهاىم بالشطرنج، يلعبوف بقـو

 نعم: قاؿ طنبورا؟ أك عودا كسر إف ككذلك: اهلل عبد ألبي قلت شيء، عليو كليس
)ْ. 

                                                           

 إسناده صحيح. ُ
(، كالنهي عن ِٖٖ/ُِلم يوثقو معتبر، انظر تاريخ بغداد ) عصاـ بن عصمةشيخ المصنف:  ِ

 (.ِِْٓ،  َُٖٔ،  َُٖٕصحيحة )الكوبة انظره في ال
 الصقر أبو يزداد بن يحيى(، ك ْتقدـ في الخبر رقم ) ىاركف أبي بن محمدشيخ المصنف:  ّ

 أصحاب فى الخبلؿ كذكره، يعني إف توبع كإال فلين، مقبوؿ قاؿ عنو الحافظ في التقريب: الوراؽ
 .حساف مسائل عنو كلو: قاؿك  (َْٗ/ُكما في طبقات الحناببلة ) حنبل بن أحمد

 (.ُُْ/ّإسناده صحيح، كانظر المسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى ) ْ
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 حدثهم الدنداني، سعيد بن موسى أف ي،سو سالطر  أحمد بن محمد أخبرني -ُّْ
 .ُ(بضامن فليس أىرقو من): المسكر في قاؿ اهلل عبد أبا أف

  الرحمن عبد بن نيالحس حدثنا: قاؿ ىاركف، بن الحسن بن محمد أنبأنا -ُّٓ
 .ِ(كشبهو الطنبور مثل قيمة، للمعاصي ليس): يقوؿ ككيعا، سمعت: قاؿ الجرجرائي،

 ليس: قاؿ الرجل؟ طنبور كسر رجل): إلسحاؽ قلت: قاؿ حرب، أخبرني -ُّٔ
 .ّ(شيء عليو

                                                           

 إسناده ضعيف.   ُ
كما في  حاتم أبو عنو قاؿ الجرجرائى على أبو الرحمن، عبد بن الحسينإسناده ضعيف،  ِ

 أىل عنو حدثنا: كقاؿ، الثقات كتاب فى حباف بن حاتم أبو ذكره، ك مجهوؿ: (ّْ/ ِ) التهذيب
 ، كقاؿ الحافظ في التقريب: مقبوؿ.كاسط

 ( / إسناده صحيح، حرب ىو الكرماني، كإسحاؽ ىو ابن راىويو.ْتعليق رقم / ) ّ
 مسائل في الباب:  

 يعاقبو كأف المعاصي من شيئا اقترؼ من كل على يحتسب أف فلو، المنكر بإزالة مأمور المحتسب
 من شيئا يضمن فهل البدف في أك الماؿ في تلف ذلك أثناء يحدث كقد، مناسبا يراه بما عليها
 ذلك؟

 حكم الضماف في إتبلؼ المنكرات.  المسألة األكلى:
 :اآلتي الوجو على الماؿ إتبلؼ في التجاكز حكم في الفقهاء اختلف

 ضماف ال: الحنابلة كقاؿ مطلقا الضماف عدـ إلى عنو الركايات إحدل في كأحمد الحنفية ذىب
 الخمر بيع عن للنهي ،صنما أك طنبورا أك مزمارا أك صليبا كسر لو ككذا، كخنزير خمر إتبلؼ في

 .كاألصناـ كالخنزير كالميتة
 .ركايتاف الخمر آنية كسر كفي: المغني صاحب كقاؿ

 المحتسب تجاكز إذا الضماف إلى الحنابلة عند األخرل الركاية كىي كالشافعية المالكية كذىب
 من التمكن يقع لم إذا: المالكية من( ُّ–ُِ) الناظر تحفة صاحب قاؿ ،إليو المحتاج القدر
 المتقدـ الوجو على ذلك فعل من على ضماف فبل،  كعائها كتحريق أنابيبها بكسر إال الخمر إراقة

 الزماف في مضايقة الفاعل يخف كلم سليما الوعاء بقاء مع عينها زكاؿ أمكن كإف، النوع ىذا في
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 ينتفع كىو قيمة ألمثالو كاف إف، قيمتو ضمن الموانع ىذه انتفاء مع فاعلو بتغلب المكاف في كال
 .الخمر غير في

 سبيبل إليو كجد إف األكاني كسر يتوقى الخمور إراقة كفي(: ُٕٔ/ِ) حياءاإل في  الغزالي كقاؿ
في نفس المصدر  أيضا كقاؿ. الضماف لزمو فكسرىا، كسر ببل متيسرة اإلراقة كانت كحيث

 بكسر يأمر أف كلو، فيو المصلحة رأل إذا ذلك يفعل أف لو الوالي(: ِْْ،  ُٕٔ/ِ)السابق 
 تأكيدا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ زمن في ذلك فعل كقد، زجرا الخمر فيها التي الظركؼ

 الوالي رأل فإذا،  شديدة كالفطاـ الزجر إلى الحاجة كانت كلكن، نسخو يثبت كلم، للزجر
 ذلك يكن لم دقيق اجتهاد بنوع منوطا ىذا كاف كإذا، ذلك مثل لو جاز الحاجة مثل باجتهاده

 .الرعية آلحاد
: عليو اهلل رحمة تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ (:ِِٖكقاؿ ابن القيم في الطرؽ الحكمية )ص

 كالصياـ، كالزكاة، كالصبلة، عبادات،: أقساـ ثبلثة – تعالى اهلل حق ىي التي - الشريعة كاجبات
 .ككفارات مفوضة، كإما مقدكرة، إما: كعقوبات

 فالعبادات. منهما مركب كإلى مالي، كإلى بدني، إلى ينقسم: الواجبات أقساـ من كاحد ككل
 كاإلطعاـ،: المالية كالكفارات. كالحج: كالمركبة كالزكاة،: كالمالية كالصياـ، كالصبلة: البدنية

 .كيقسم يذبح كالهدم: كالمركبة كالصياـ،: كالبدنية
 من السارؽ كجلد: كالمركبة الخمر، أكعية كإتبلؼ: كالمالية كالقطع، كالقتل: البدنية كالعقوبات

 .أموالهم كأخذ الكفار ككقتل عليو، الغـر كتضعيف حرز، غير
 الفساد عن دفعا تكوف كتارة السارؽ، كقطع مضى، ما على جزاء تكوف تارة: البدنية كالعقوبات
 .القاتل كقتل مركبة، تكوف كتارة المستقبل،

 كإلى إتبلؼ، إلى كالبدنية تنقسم كىي المنكر، إزالة باب من ىو ما منها فإنها المالية، ككذلك
 لها، تبعا محلها إتبلؼ يجوز كالصور، األعياف من المنكرات: فاألكؿ. الغير تمليك كإلى تغيير،

 كانت فإذا مادتها، إتبلؼ جاز: منكرة صورىا كانت لما اهلل، دكف من المعبودة األصناـ مثل
 يجوز - كالطنبور - المبلىي آالت ككذلك كتحريقها، تكسيرىا جاز: ذلك كنحو خشبا أك حجرا

 .أحمد عن الركايتين كأشهر مالك، مذىب كىو الفقهاء، أكثر عند إتبلفها
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 أك يغرمو، فهل إلنساف، أمة مع كاف عودا كسر رجل عن يسأؿ اهلل عبد أبا سمعت: األثـر قاؿ
 ليس: قاؿ فطاعتها؟: لو قيل يصلحو، كال يغرمو كال يكسره، أف بأسا عليو أرل ال: قاؿ يصلحو؟

 .ىذا في طاعة لها
 فأخذ ينتهوا، فلم فنهاىم بالشطرنج، يلعبوف قـو عن يسأؿ أحمد سمعت: داكد أبو كقاؿ

 كسر إف ككذلك: لو قيل ال،: قاؿ شيء؟ عليو فليس: قيل. أحسن قد: قاؿ بو؟ فرمى الشطرنج
 .نعم: قاؿ طنبورا؟ أك عودا
 ما - ىذا أشبو ما أك الطبل، أك العود، أك الطنبور مثل يرل رجل في - أبي سمعت: اهلل عبد كقاؿ
 .فاكسره مكشوفا كاف إذا: قاؿ بو؟ يصنع
: كالمنكر الطنبور يرل الرجل عن سئل اهلل عبد أبا إف: الحسن بن كأحمد موسى، بن يوسف كقاؿ

 .بأس ال: قاؿ أيكسره؟
 قد: قاؿ عليو؟ ما فكسره، طنبورا أك عودا رأل رجل عن اهلل عبد أبا سألت: الصقر أبو كقاؿ

 .شيء كسره في عليو كليس أحسن،
 .شيئا عليو ير فلم كالعود؟ الطنبور كسر عمن اهلل عبد أبا سألت: محمد بن جعفر كقاؿ
 إذا قاؿ أيكسره؟: مغطى طببل أك الطنبور يرل الرجل عن أحمد سئل: إبراىيم بن إسحاؽ كقاؿ
 .كسره طبل أك طنبور أنو تبين
: قاؿ شيء؟ ذلك في عليو: الطبل أك الطنبور، يكسر الرجل عن اهلل عبد أبا سألت: أيضا كقاؿ

 .شيء يلزمو كليس كلو، ىذا يكسر
 أيضا، يكسر: قاؿ الصبي؟ مع يكوف الصغير الطنبور كسر عن اهلل عبد أبا سألت: المركذم كقاؿ
 - فافعل أم - قويت إف تقول، أراؾ ما: قاؿ أأكسره؟: يباع الطنبور فأرل السوؽ، في أمر: قلت
 .فاخرج كإال كسره، على قدرت إف: قاؿ الطبل؟ صوت فأسمع الميت، لغسل أدعى: قلت
 كاف فإذا: قاؿ - كالقنينة كالطبل الطنبور يرل الرجل في - منصور بن إسحاؽ ركاية في: كقاؿ
 .اكسره: مسكر القنينة كفي طبل، أك طنبور
 أبي قوؿ كىذا. الصليب كيكسر الخمر، كيفسد الخنزير، يقتل: أبي قاؿ"  صالح مسائل"  كفي

 الحديث، أىل من كطائفة الظاىر، كأىل راىويو، بن كإسحاؽ الحسن، بن كمحمد يوسف،
 .العدؿ قضاة قوؿ كىو السلف، من كجماعة

 .شيئا يضمنو فلم شريح، إلى فخاصمو طنبورا، رجل كسر: حصين أبو قاؿ
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 مضموف، فغير: ذلك دكف كما للصورة، المبطل الحد كبين بينو ما يضمن: الشافعي أصحاب كقاؿ
 الهيئة ىو إنما كالمنكر بو، االنتفاع لتأتي: للتموؿ فقابل فوقو كما اإلزالة، مستحق ألنو

 الدفع، في الحاجة قدر عن زاد بما الصائل في الضماف أكجبنا كلهذا بزكالها؛ فيزكؿ المخصوصة،
 ال المخمصة، حاؿ في: كالميتة جريحهم، على كاإلجهاز مدبرىم، اتباع في البغاة في الحكم ككذا
 .كلو ذلك في الحاجة قدر على يزاد
 أحرؽ أنو: - السبلـ عليو - موسى كليمو عن سبحانو اهلل أخبر قد: األكؿ القوؿ أصحاب قاؿ

 بالكلية، لو محق كذلك كفضة، ذىب من ككاف اليم، في كنسفو اهلل، دكف من عبد الذم العجل
 في نص كذلك الفتات، كىو[ ٖٓ: األنبياء{ ]جذاذا فجعلهم: }إبراىيم خليلو عن كقاؿ

 .االستئصاؿ
 علي عن فضالة بن الفرج حديث من"  المعجم"  في كالطبراني"  مسنده في أحمد اإلماـ كركل

 كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ - عنو اهلل رضي - أمامة أبي عن القاسم عن يزيد بن
 كالمزامير المعازؼ بمحق ربي كأمرني للعالمين، كىدل للعالمين، رحمة بعثني اهلل إف»: -

 .ثقة ىو: ركاية في أحمد قاؿ حمصي، كالفرج. الطبراني لفظ «الجاىلية كأمر كالصلب كاألكثاف،
 .كاحد غير ضعفو دمشقي: يزيد بن كعلي آخركف، فيو كتكلم بأس، بو ليس: يحيى كقاؿ
. اإلتبلؼ نهاية"  كالمحق"  بو، أعرؼ كىو خيرا، إال بو أعلم ال - بلديو كىو - مسهر أبو كقاؿ

 يقبلها ال فيو نحن كما المعاكضة، قبل ما ىو: الضماف محل ألف ذلك، يقتضي فالقياس: كأيضا
 - كسلم عليو اهلل صلى - النبي ألف المعاكضة؛ يقبل ال: قلنا كإنما مضمونا، يكوف فبل ألبتة،
 شيئا حـر إذا اهلل إف»: كقاؿ نص، كىذا «كاألصناـ كالخنزير كالميتة الخمر بيع حـر اهلل إف»: قاؿ
 .بيعها فحـر بالنص، محرمات كالمبلىي «ثمنو حـر
 حرمتو، لسقوط الضماف، كجوب بو يثبت فبل: آنية لجعلو للصورة المبطل الحد فوؽ ما قبوؿ كأما

 دناف كسر من - كسلم عليو اهلل صلى - النبي بو أمر كما لو، ظرفا أك: المحـر جزء صار حيث
 .كاإلكراـ االمتهاف في تأثيرا للمجاكرة أف ريب فبل ظركفها، كشق الخمر،

 فبل بها كيستهزأ بها يكفر اهلل آيات سمعتم إذا أف الكتاب في عليكم نزؿ كقد: }تعالى قاؿ كقد
 [ .َُْ: النساء{ ]مثلهم إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدكا

 يؤاكلونهم المشركين، بين يكونوف: القـو عن - كسلم عليو اهلل صلى - النبي سئل» ك
 .معناه أك لفظو ىذا «منهم ىم: فقاؿ كيشاربونهم؟
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، أجزاء من جزءا صارت التي بالمجاكرة فكيف المنفصلة المجاكرة في ىذا كاف فإذا  أك المحـر
 كجو على - الماؿ إتبلؼ أف: كالمقصود. كعرفا كشرعا عقبل ثابت الجوار كتأثير بو؟ لصيقة
 .بمنسوخ ليس - كالعقوبة التعزير

 رسوؿ عليو بعثني ما على أبعثك أال»: طالب أبي بن علي لي قاؿ: األسدم الهياج أبو قاؿ كقد
 مسلم، ركاه «سويتو إال مشرفا قبرا كال طمستو، إال تمثاال أدع أال ؟- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل

 أك حجارة من كاف كإف المشرفة، القبور كىدـ كانت، شيء أم في الصور طمس على يدؿ كىذا
 .لبن أك آجر
 نعم،: قاؿ يحكها؟ أف ترل تصاكير، فيو فيرل البيت، يكترم الرجل: ألحمد قلت: المركذم قاؿ

 عنهما اهلل رضي - عباس ابن عن"  صحيحو في البخارم كركل. الصحيح الحديث ىذا: كحجتو
 بها أمر حتى يدخل لم البيت في الصور رأل لما - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أف» -

 المبلئكة تدخل ال»: قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أف":  الصحيحين"  كفي.  «فمحيت
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف: " عائشة عن"  البخارم صحيح"  كفي.  «صورة كال كلب فيو بيتا

 أبي عن"  الصحيحين"  كفي.  «نقضو إال تصاليب فيو شيئا بيتو في يترؾ ال كاف» - كسلم عليو
 بيده نفسي كالذم»: - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ - عنو اهلل رضي - ىريرة

 . «الجزية كيضع الخنزير، كيقتل الصليب، فيكسر عدال، حكما مريم ابن فيكم ينزؿ أف ليوشكن
 - محمد المرسلين كخاتم كعيسى كموسى إبراىيم - عليهم كسبلمو اهلل صلوات اهلل، رسل فهؤالء
 اهلل رضي - الصحابة ككذلك بالكلية، كإتبلفو المحـر محق على كلهم - كسلم عليو اهلل صلى
 .ذلك خالف من إلى التفات فبل ،- عنهم
 كما أبيعو أك أكسره، أف أترل ألبيعو، فضة إبريق إلي دفع: اهلل عبد ألبي قلت: المركذم قاؿ كقد
 .اكسره: قاؿ ىو؟
 فأعجب فكسره، فضة، كإبريق فضة، بطست فجيء قوما، دعا رجبل إف: اهلل عبد ألبي قيل: كقاؿ

 رأسها بمكحلة فأتي عليو، فدخلت بشيء، رجل إلى اهلل عبد أبو بعثني: كقاؿ. كسره اهلل عبد أبا
 كال لها قيمة فبل محرمة، الصياغة أف: ذلك ككجو. كتبسم ذلك، فأعجبو فقطعتها، مفضض،

 .حرمة
 .سبيل من المحسنين على كما محسن، بذلك فهو مطلوب، الهيئة ىذه فتعطيل: كأيضا

 .كإتبلفها المضلة الكتب تحريق في ضماف ال ككذلك
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 .نعم: قاؿ أحرقو؟ أك أخرقو أف ترل رديئة، أشياء فيو كتابا استعرت: ألحمد قلت: المركذم قاؿ
 موافقتو كأعجبو التوراة، من اكتتبو كتابا عمر بيد - كسلم عليو اهلل صلى - النبي رأل» كقد

 «فيو فألقاه التنور إلى عمر بو ذىب حتى - كسلم عليو اهلل صلى - النبي كجو فتمعر للقرآف،
 ما بعضها يعارض التي الكتب من بعده صنف ما - كسلم عليو اهلل صلى - النبي رأل لو فكيف

 .المستعاف كاهلل كالسنة؟ القرآف في
 أذف"  ثم"  يمحوه أف القرآف غير شيئا عنو كتب من - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أمر"  كقد
 .ذلك غير في يأذف كلم"  سنتو كتابة في

 كما كإتبلفها، محقها في مأذكف بل فيها، مأذكف غير: السنة لمخالفة المتضمنة الكتب ىذه ككل
 خافوا لما عثماف، لمصحف المخالفة المصاحف جميع الصحابة حرؽ كقد منها، أضر األمة على
 :األمة بين كالتفرؽ الخبلؼ أكقعت التي الكتب ىذه رأكا لو فكيف االختبلؼ، من األمة على
 أىلكهم: اهلل عبد أبو قاؿ: قاؿ حدثهم الحارث أبا أف ىاركف أبي بن محمد أخبرني: الخبلؿ كقاؿ
 .الكبلـ على كأقبلوا - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ آثار تركوا الكتب، كضع
 - الرأم؟ عن كسئل - اهلل عبد أبا سمعت: قاؿ المقرم كاصل بن أحمد بن محمد أخبرني: كقاؿ
 .كاآلثار كالحديث بالقرآف عليكم الرأم، من شيء يثبت ال: قاؿ صوتو، فرفع
 تصنع ما: فقاؿ الرأم؟ أكتب: فقاؿ رجل، سألو اهلل عبد أبا إف: مشيش ابن ركاية في كقاؿ

 .المعركفة باألحاديث كعليك فتعلمها بالسنن عليك بالرأم؟
 .كضعها بدعة الكتب ىذه: يقوؿ أبي سمعت: أحمد بن اهلل عبد كقاؿ
 كضع من الكتب، كضع من شيء يعجبني ال: يقوؿ اهلل عبد أبا سمعت: منصور بن إسحاؽ كقاؿ
 .مبتدع فهو الكتب من شيئا
: عوف ابن لي قاؿ: قاؿ زيد، بن حماد حدثنا المقدمي، بكر أبي بن محمد حدثنا: المركذم كقاؿ

 .تضل الكتب ىذه حماد، يا
 سيما كال يخطئ؟ ال الناس كأم: فقاؿ العلم، في الناس خطأ اهلل عبد أبا ذاكرت: الميموني كقاؿ

 .خطأ أكثر فهو الكتب، كضع من
 كضع الرحيم، عبد: لو يقاؿ رجل عن أردبيل من قـو كسألو - اهلل عبد أبا سمعت: إسحاؽ كقاؿ
 أك ذا؟ فعل - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أصحاب من أحد ىل: اهلل عبد أبو فقاؿ - كتابا
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 في كقاؿ. بالحديث كعليكم عنو، الناس انهوا: كقاؿ أمره، في كشدد كأغلظ التابعين؟ من أحد
 .قط شيئا الموضوعة الكتب ىذه من كتبت ما: الحارث أبي ركاية
 عليك تفعل، ال: قاؿ الرأم؟ كتب أكتب: فقاؿ رجل، أحمد سأؿ: المستملي زيد بن محمد كقاؿ

 ينزؿ لم المبارؾ ابن: أحمد لو فقاؿ كتبها، قد المبارؾ ابن إف: السائل لو فقاؿ كاآلثار، بالحديث
 .فوؽ من العلم نأخذ أف أمرنا إنما السماء، من

 كضع فبلف أبو ىذا أكرىها،: فقاؿ - الكتب كضع كذكر - أبي سمعت: أحمد بن اهلل عبد كقاؿ
 رجل جاء كلما لو، انقضاء ال فهذا كتابا، فوضع فبلف كجاء كتابا، فوضع فبلف أبو فجاءه كتابا،
 - اهلل رسوؿ حديث كترؾ كتابا، كضع رجل جاء كلما بدعة، كضعها الكتب كىذه كتابا، كضع
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ كحديث كالسنن، االتباع إال ليس كأصحابو، - كسلم عليو اهلل صلى
 .شديدة كراىة ككرىو الكتب كضع كعاب كأصحابو، - كسلم
 أشد عنها أحذر إنما كتبهم، في البدع يضعوف: اهلل عبد أبو قاؿ: آخر موضع في المركذم كقاؿ

 كالتيمي عوف ابن ىذا: اهلل عبد أبو فقاؿ كتابا؟ كضع أنو: بمالك يحتجوف إنهم: قلت التحذير،
 ال كأصحابو سيرين ابن ككاف ىؤالء؟ مثل الدنيا في كاف ىل كتابا؟ كضعوا ىل: كأيوب كيونس
 كتاب في الخبلؿ ذكره قد جدا، كثير ىذا في أحمد ككبلـ الرأم؟ فكيف الحديث، يكتبوف

 .العلم
 فيو لما: منو كمنع ذلك، أحمد كره كإنما موضعو، ىذا ليس تفصيل، فيها: الكتب كضع كمسألة

 كالسنة القرآف لنصر متضمنة الكتب كانت فإذا كالسنة، القرآف عن كاإلعراض بو، االشتغاؿ من
 كمستحبة كاجبة تكوف كقد بها، بأس فبل لهما المخالفة كالمذاىب لآلراء كإبطاؿ عنهما، كالذب

 .أعلم كاهلل الحاؿ، اقتضاء بحسب كمباحة،
 أكلى كىي كإعدامها، إتبلفها يجب كالبدعة الكذب على المشتملة الكتب ىذه أف: كالمقصود

 ىذه، ضرر من أعظم ضررىا فإف الخمر، آنية كإتبلؼ كالمعازؼ، اللهو آالت إتبلؼ من بذلك
 .زقاقها كشق الخمر أكاني كسر في ضماف ال كما فيها، ضماف كال
: قاؿ تصب؟ أك تكسر، قربة أك قنينة في مسكرا رأيت لو: اهلل عبد ألبي قلت: المركذم قاؿ

 .تكسر
 .تكسره نعم: قاؿ أكسره؟: الكثير أك القليل المسكر على نمر قلت: طالب أبو كقاؿ



 - 153 - 

                                                                                                                                                  

 نعم،: قلت بريبة؟: قاؿ مغطاة؟ قربة كمعو رجبل ألقى: اهلل عبد ألبي قلت: حرب بن محمد قاؿ
 .تكسرىا قاؿ

 أنو يعني كاف، إذا - كالقنينة مغطى كالطبل الطنبور يرل الرجل في - منصور ابن ركاية في كقاؿ
 .كسره: مسكر فيها أك طبل، أك طنبور أنو يتبين
 بها أمر التي أف باهلل يحلف مسعود بن اهلل عبد كاف»: قاؿ الهذيل، أبي بن اهلل عبد ركل كقد

 التمر ثمر: تكفأ كأف دنانها، تكسر أف - الخمر حرمت حين - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
 .صحيح بإسناد"  السنن"  في الدارقطني ركاه «كالزبيب

 حجرم، في أليتاـ خمرا اشتريت إني اهلل، نبي يا: قاؿ أنو» طلحة أبي عن مالك بن أنس كعن
 عباد بن يحيى عن سليم أبي بن ليث حديث من الترمذم ركاه «الدناف كاكسر الخمر، أىرؽ: قاؿ
 .عنو
 اهلل رسوؿ لقيت»: يقوؿ عمر بن اهلل عبد سمعت: قاؿ طعمة أبي حديث من"  أحمد مسند"  كفي

 صلى - اهلل رسوؿ فدعا خمر، فيها المربد على بزقاؽ فإذا بالمربد، - كسلم عليو اهلل صلى -
 لعنت: قاؿ ثم فشقت، بالزقاؽ فأمر - يومئذ إال المدية عرفت كما - بالمدية - كسلم عليو اهلل

 " المسند"  في. الحديث «كحاملها كمبتاعها، كبائعها، كساقيها، كشاربها، الخمر
 كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أمرني»: عمر بن اهلل عبد قاؿ: قاؿ حبيب بن ضمرة عن أيضا

 ففعلت، بها، علي اغد: كقاؿ أعطانيها، ثم فأرىفت، بها فأرسل بها، فأتيتو بمدية، آتيو أف -
 مني، المدية فأخذ الشاـ، من جلبت قد خمر، زقاؽ كفيها المدينة، أسواؽ إلى بأصحابو فخرج
 معي، يمضوا أف معو كانوا الذين أصحابو كأمر أعطانيها ثم بحضرتو، الزقاؽ تلك من كاف ما فشق
 أترؾ فلم ففعلت، شققتو، إال خمر زؽ فيها أجد فبل كلها، األسواؽ آتي أف كأمرني يعاكنوني، كأف
 . «شققتو إال زقا أسواقها في

 كأبي طلحة كأبا الجراح، بن عبيدة أبا أسقي كنت: " قاؿ مالك بن أنس عن"  الصحيحين"  كفي
 يا قم: طلحة أبو فقاؿ حرمت، قد الخمر إف: فقاؿ آت، فأتاىم كتمر، فضيخ من شرابا كعب بن

 ". تكسرت حتى بأسفلو فضربتها لنا، مهراس إلى فقمت فاكسرىا، الجرة ىذه إلى أنس
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف علمت: " قاؿ ىريرة، أبي عن"  داكد كأبي النسائي سنن"  كفي

 فلما دف، في صنعتو بنبيذ فطره فتحينت يصومها، كاف التي األياـ بعض في يصـو كاف» - كسلم
: فقاؿ ينش، ىو فإذا إليو، فرفعتها: قاؿ ثم - الحديث فذكر - إليو أحملها جئتو المساء كاف
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ا.ىػ كبلـ العبلمة  «اآلخر باليـو كال باهلل يؤمن ال من شراب ىذا فإف الحائط، بها فاضرب ىذه خذ
 ابن القيم.

 فيو ضماف ال ما بياف سياؽ في(: َِّ-ُِٗ/َُ) الممتع الشرحفي  العثيمين العبلمة قاؿك 
 تغيير باب من ىذا ألف المزمار؛ كسر يضمن ال كما يعني «مزمار ككسر»: قولو :المحرمات من

 اآللة ىذه كألف ،«بيده فليغيره منكرا منكم رأل من»: كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كقد المنكر،
 ألف كسره؛ غير إتبلفو ألف يضمن؛ إتبلفو كلكن ذلك، إلى كسيلة ككسرىا عليها اإلقرار يجوز ال

، في استعمالو من يمنع كسره  إذا نار، إيقاد في بها ينتفع المزمار ىذا مادة تبقى كلكن المحـر
 أزاؿ أنو فمعناه بالكلية إتبلفو أما حديد، من كاف إذا كأكاف قدكر صنع في أك خشب من كاف
 قاؿ كلذلك مزمارا، بو يكوف أف يصح الذم كصفو إزالة من أكثر عينو كإزالة الشيء، ىذا عين

 داخل ألنو التحريم؛ فيو فاألصل الزمر، آالت من الدؼ عدا كما.... .«مزمار ككسر»: المؤلف
، في  ألف حراما؛ يكوف الدؼ حتى فإنو فيها رخص التي األحواؿ من ػ أيضا ػ ذلك عدا كما العمـو
 .بها يتخصص أف يجب بحاؿ خصص ما

 لم متلف أتلفو فإذا إتبلفو، فيجب ىذا كعلى بحاؿ، تباح ال التي العزؼ آالت من المزمار إذا
 .ضماف عليو يكن

 إتبلفو؟ في يخاطب الذم من كلكن
 .ىذا تكسر أف عليك يجب: لو كيقاؿ بيده، ىو من إتبلفو في يخاطب

 أكسره؟ أك أحرقو: قاؿ فإف
 إلى يحولها بحيث يعني تحرقو، فبل مباح شيء في بها ينتفع أف يمكن مادتو كانت إف: قلنا

 لكونو لكن خشب ألنو ال حـر إنما ىذا ألف تتلفو؛ فبل ذلك أشبو ما أك خشب من صندكؽ
 ذلك في ألف يتلف؛ أف يجوز ال فإنو حبلؿ إلى يحوؿ أف يمكن كاف فإذا حراـ، في استعمل
 كلئبل عنو؛ التنفير في أبلغ إحراقو ألف يحرؽ؛ فإنو بو االنتفاع يمكن ال كاف إذا كأما ماؿ، إتبلؼ
 على كيدلنا مزمارا، منها يكوف حتى بعض، إلى بعضها المكسرات جمع إلى بعد فيما نفسو تدعوه

 أنو مع يقطعو، كلم النضير بني نخل حرؽ كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف كأنكى أبلغ التحريق أف
 .اإلىانة في أبلغ ألنو حرقها؛ لكنو بعسبها، كينتفع بجذكعها كينتفع تقطع أف يمكن

 عن مسؤكلوف ألنهم كيتلفوىا؛ يكسركىا أف األمور كالة على يجب ثم بيده، ىي من يخاطب إذا
 لئبل يكسركىا؛ أف فيلزمهم عاجزين كليسوا يكسركىا أف على قادركف كىم الشيء، ىذا في األمة
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 كاف كإذا فيهم، ربها األمة اتقت األمة في ػ تعالى ػ اهلل اتقوا إذا كىم أمتهم، في المنكر يشيع
 كىذا الطاعة، بهذه اهلل أعزه اهلل طاعة في الخلق أذؿ من ألف بالعكس؛ األمر صار بالعكس األمر
 المجتمع على ضرر ألنها اآلالت؛ ىذه يكسركا أف األمور كالة على يجب لذلك مسلم؛ شيء
 المخلوؽ، ترحم لم الخالق عن أبعدت إذا النفوس ألف أيضا؛ الوالة كعلى األمن كعلى عامة،
 .الصبلة كعن اهلل ذكر كعن اهلل سبيل عن كتصد تلهي ألنها الخالق؛ عن الخلق تبعد األشياء كىذه
 المزامير؟ ىذه يكسر أف الناس من الواحد على يجب كىل

 .السلطة لو ليس ألنو ال؛: الجواب
 يكسرىا؟ أف يجوز كىل

 بأف تكسيرىا في فتنة حصلت لو كما يكسرىا، ال فإنو أكبر ضرر ذلك على يترتب كاف إف ينظر،
 إذا كلكن يكسرىا ال فهنا شر، بينهما يحصل كربما كيخاصمو كينازعو ىذا على صاحبها يقـو

 لكن بأس، فبل ككسرىا ككجدىا غفلة حين على أتى بحيث فتنة يكن لم كإف منها، يهرب سمعها
 أف لو يجوز ال فإنو كالفتنة، الشر كيحصل يعرؼ حتى يتتبع أف يمكن أنو يخشى كاف إذا ىذا مع

 .يجب كونو عن فضبل يكسرىا
 ال ألنو يضمنو؛ ال فإنو صليبا إنساف كسر فإذا.... الصليب كسر كذلك يعني «كصليب»: قولو

 أتلفو لو كلكن نقضو، إال صليب فيو شيئا يدع ال كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي فإف إقراره يجوز
 قيمة لو ليس ألنو مكسرا؛ بقيمتو يضمنو مكسرا؟ بقيمتو أك صليبا بقيمتو يضمنو كىل ضمن،
 .شرعا
 كالية لو ليس ألنو ال؛: الجواب مثبل؟ النصارل ينصبها التي الصلباف يكسر أف لئلنساف ىل كلكن
 أك لباسو في كأعلنو الصليب أظهر النصراني أف فرض لو ثم الصلباف، ىذه كسر من يمكن حتى
 ألنو الصليب؛ إظهار من يمنعوىم أف اإلسبلمية الببلد في األمر كالة على يجب فهنا ذلك، غير

 .بو ػ تعالى ػ هلل يدينوف دينا تعظيمو يعتقدكف كىم كفر، شعار
 آنية ألف عليو؛ ضماف ال فإنو اإلنساف كسرىا إذا كالفضة الذىب آنية «كفضة ذىب كآنية»: قولو

 في صاحبها يستعملها كاف سواء مطلقا، حراـ ػ المذىب من المشهور على ػ كالفضة الذىب
 استعمالها يحـر كالفضة الذىب آنية أف على بناء ذلك، لغير أك للزينة أك كالشرب األكل

 عليو؛ ضماف فبل اإلنساف كسرىا إذا الخمر آنية «محترمة غير خمر كآنية»: قولو.... .كاتخاذىا
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 فأتلفو آالفا يساكم كاف لو حتى يضمن، ال الخمر فإف الخمر، كىو يضمن ال ما فيها ألف
 .شرعا لو قيمة ال ألنو عليو؛ ضماف فبل اإلنساف

: نقوؿ كغيره؟ الخمر في تستعمل فهي كغيره الخمر تحفظ اآلنية اآلنية، شأف ما: قائل قاؿ كلو
 يثبت ال ما تبعا كيثبت تضمن، فبل فيها ما حرمة لذىاب حرمتها ذىبت فيها الخمر كاف لما ألنو

 من أبعد كىذا الخمار، حانوت حرؽ ػ عنو اهلل رضي ػ الخطاب بن عمر أف لذلك كيدؿ استقبلال،
 كيمكن محترمة اآلنية ألف ضامن؛ فهو خمر آنية كسر إذا إنو: العلماء بعض كقاؿ الخمر، آنية

 ال الذم األمر أف على بناء بإتبلفها، إال الخمر إتبلؼ يمكن لم إذا إال إتبلفها، دكف الخمر إتبلؼ
 أنو المسلم ماؿ في األصل ألف الصحيح؛ ىو كىذا أبيح، الذم األمر في داخل بو إال األمر يتم

 .محتـر
 المحترمة الخمر أف اهلل رحمو كأفادنا آلنية، صفة كليست لخمر صفة ىذه «محترمة غير»: كقولو

 ببلد في يعيش الذم الذمي خمر ىي المحترمة؟ الخمر ىي فما ضامن، فهو آنيتها كسر إذا
 بدكف لكن يشربها التي خمره نريق أف لنا يحل ال أنو بمعنى محترمة، فخمره بالجزية المسلمين

 نريق أك أكانيو كنكسر بيتو ندخل أف لنا يجوز فبل الخمر يشرب بيتو في ذمي كاف فإذا إعبلف،
 الذمي عند كالخمر كمالو، الذمي دـ كاحتراـ محترما فيكوف بو يعلن كلم حلو يعتقد ألنو خمره؛

 .كيشترل يباع ماؿ
 على المسلموف عاىدىما قد كالمستأمن المعاىد ألف الذمي؛ حكم حكمهما كالمستأمن كالمعاىد

 أسواقنا، في يشرب بكؤكسو إلينا كخرج الخمر أظهر الذمي أف لو لكن أحد، عليهما يتعدل ال أف
 .محترمة غير كخمره عهد، لو يكن كلم عهده انتقض فهنا

 من يـو في أنو فلو الخل، يبيع الذم الخبلؿ خمر الخمر من المحتـر من أف ػ أيضا ػ كذكركا
؛ خمره فإف آخر لسبب أك الحر لشدة إما الخل تخمر األياـ  غير كاف لو بأنو ذلك كعللوا محتـر
 .بهذا فيتضرر مالو ىذا ألف عظيم؛ ضرر الخبلؿ على لـز محتـر
: فقاؿ خبل تتخذ الخمر عن سئل كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف نظر؛ إلى تحتاج المسألة كىذه

 قالو ففيما بنفسو، ىو يخللها كربما تتخلل، حتى الخمر يحبس سوؼ الخبلؿ كىذا ال،
 .أعلم فاهلل نظر، المسألة ىذه في ػ اهلل رحمهم ػ األصحاب

 فليفعل، ضرر بدكف بذلك يقـو أف يمكن اإلنساف كاف إف للمصلحة فيو ينظر األشياء ىذه ككسر
 فبل ضررا يخشى كاف كإف يكسرىا، أف يجب فإنو أحد يشاىده كال خاليا المكاف يكوف أف مثل
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 المسلموف كسرىا الذم إف: كقيل األشياء ىذه كسرت إذا جائرة حكومة تكوف أف مثل يفعل،
 فيو ألف تكسيرىا؛ على تقدـ أف يجوز ال: نقوؿ فحينئذ الخير، إلى دعوتهم كمنعت سجنتهم

 قد ىذا فإف المنابذة سبيل على ذلك يكن كلم بذلك يفرحوف األمور كالة كاف إذا أما ضررا،
 .كالعدكاف اإلثم إزالة من فيو لما يجب

 .النفوس تلف في الضمافحكم  المسألة الثانية:
 :أقواالعلى  المحتسب بو يقـو ما بسبب النفوس تلف في الضمافاختلف الفقهاء في 

 للردع مشركعة عقوبة ألنها، ضمانو يجب لم التعزير من مات من أف إلى كالحنابلة الحنفية ذىب
 يتقيد ال المأمور كفعل، الشرع بأمر فعل ما فعل كألنو، كالحد بها تلف من يضمن فلم، كالزجر
 يجب فبل كاسطة غير من أماتو اهلل كأف فصار، بأمره تعالى اهلل حق استوفى كألنو، السبلمة بشرط

 .الضماف
(: ِٖٕ/  ٓ) األحكا كمناىج األقضية أصوؿ في الحكاـ تبصرة صاحب قاؿ فقد المالكية أما

 الثلث العاقلة تحمل ككذلك، العاقلة فعلى النفس إلى ذلك سرل أك فمات أحدا الحاكم عزر فإف
 لم التعزير في فمات إنسانا اإلماـ عزر إذا الوىاب عبد للقاضي المجالس عيوف كفي، فأكثر
 . كفارة كال دية ال شيئا اإلماـ يضمن
 ضمن فيها شك فإف، السبلمة ظن على مبني الضماف عدـ أف إلى فقهائهم من المحققوف كذىب

 .فالقصاص السبلمة عدـ ظن كإف، عضو أك نفس على سرل ما
 من يعفى كال العاقبة بسبلمة مشركط ألنو، ىبلؾ بو حصل إذا التعزير في التضمين يرل كالشافعي

 غيره عزر من على ضماف كال فيو شيء فبل كصفع بكبلـ توبيخ بنحو الهبلؾ يكوف أف إال التعزير
 تعزير للحاكم: الرملي قاؿ قتلو، إلى أدل كإف،  عليو حق أداء من ممتنعا عزره من على كال، بإذنو

 أدل كإف بل التعزير على زاد كإف ضرب أك بحبس مستحقو طلب بعد عليو دين أداء من الممتنع
 .فيو عليو ضماف كال بحق ألنو موتو إلى
 كجب قتلو قصد أك غالبا يقتل بما أك غالبا يقتل ضربا ضربو فإف، غالبا يقتل بما التعزير يكوف كال

 .مالو في مغلظة دية أك القصاص
 :قوالف قدره ففي الضماف بوجوب قيل حيث :يجب من كعلى الضماف مقدار
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 على الضماف فكاف،  الضارب كعدكاف اهلل جهة من حصل قتل ألنو الدية كامل لزـك: األكؿ
 على ألقى لو ما فأشبو كغيره بعدكاف تلف كألنو،  بو فمات سوطا مريضا ضرب لو كما،  العادم
 .كالحنابلة المالكية قوؿ كىو،  فغرقها حجرا موقرة سفينة

 الدية نصف الواجب فكاف، مضموف كغير مضموف بفعل تلف ألنو الضماف نصف عليو: كالثاني
 كالقوؿ .قوليو أحد في كالشافعي حنيفة أبو قاؿ كبهذا فمات غيره كجرحو نفسو جرح لو كما

 .بو تعدل ما بقدر الدية من يجب: اآلخر
 أك عاقلتو يلـز فهل اإلماـ يضمن قلنا إذا كالتعدم التعمد حاالت غير في :الضماف يجب من على
 :قولين على العلماء اختلف الماؿ؟ بيت

 قوؿ كىو بهم أجحف عاقلتو على ضمانو كجب فلو يكثر خطأه ألف الماؿ بيت في ىو: أحدىما
 .الحنابلة عند كركاية الحنفية
. آدميا فقتل صيدا رمى لو كما،  عاقلتو على فكانت بخطئو كجبت ألنها عاقلتو على: كالثانية

 .الحنابلة عند الثانية كالركاية كالشافعية المالكية قوؿ كىو
: أم القود ،«مهدكرة القود كسراية»: قولو (:ٖٗ/ُْقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

: نقوؿ ألننا فيها؛ شيء ال: أم ىدر، فإنها الجناية سرت ثم الجاني من اقتصصنا فلو القصاص،
 .لك شيء فبل المعتدم، أنت
 ،«بمضموف فليس المأذكف على ترتب ما» كىي العلم أىل عند قاعدة على مبني الضابط كىذا
 ىذا ترتب فقد القود، سرل ثم يده كقطعنا الرجل، ىذا من استقدنا فإذا فيو، مأذكف القود كىنا
 يخشى حاؿ في منو اقتص إذا ما الضابط ىذا من كيستثنى مضمونا، يكوف فبل مأذكف شيء على
 فإف السكرم، داء فيو إنساف أك برد، شدة في أك حر، شدة في يكوف أف مثل السراية، من فيو
 في السراية إف: العلم أىل قاؿ كذلك، كاف فإذا السراية، فيو كيخشى يبرأ، ال الغالب في ىذا
 في فيو مأذكف ىو: قلت فإف فيو، مأذكف غير شيء على مترتبة ألنها مضمونة؛ تكوف الحاؿ ىذه

 الفصل ىذا... .الضماف عليو فيكوف فيو، مأذكنا ليس الحاؿ ىذه في لكنو: فالجواب األصل؟
 فهو المأذكف غير على ترتب كما بمضموف، فليس المأذكف على ترتب ما»: كىي قاعدة على مبني

 .الفقو قواعد أحسن من كىي ،«مضموف
 تلف ما يضمن لم يسرؼ كلم صبيو، معلم أك رعيتو، سلطاف أك كلده، الرجل أدب كإذا»: قولو

 .«بو
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 :شركط أربعة منها نفهم الجملة ىذه «كلده الرجل أدب كإذا»: فقولو
 كىذبتها، أخبلقو قومت: أم أدبتو،: تقوؿ كالتهذيب، التقويم بمعنى التأديب ،«أدب»: فقولو

 :شركط ثبلثة منها يؤخذ «أدب» فكلمة
 ضربو لو أما عليو، التأديب يستحق ما فعل أم للتأديب، مستحقا الولد ىذا يكوف أف: األكؿ
 .ضامن فإنو سبب بدكف
 ػ لو عقل ال أك يميز، لم الذم كىو قابل، غير كاف فإف للتأديب، قاببل الولد ىذا يكوف أف: الثاني

 .عدكاف تأديبو بل التأديب، فيو ينفع ال فهذا ػ المجنوف: أم
 بل مؤدبا يكن لم لنفسو االنتقاـ قصد فإف لنفسو، االنتقاـ ال التأديب المؤدب يقصد أف: الثالث

 .فعلو على ترتب ما يضمن كحينئذ منتصرا،
 عانده ألنو لكن بو، أمره فاضبل خلقا ترؾ ألنو ال شديدا، ضربا كلده يضرب الناس من ككثير

 .كغضبا لنفسو انتقاما فيضربو كخالفو،
 كاألنثى، الذكر يشمل العربية اللغة في الولد ألف كاألنثى؛ الذكر يشمل كىذا «كلده»: قولو: الرابع

 لكل كألبويو: }تعالى كقاؿ ،{األنثيين حظ مثل للذكر أكالدكم في اهلل يوصيكم: }تعالى اهلل قاؿ
 [.ُُ: النساء{ ]كلد لو كاف إف ترؾ مما السدس منهما كاحد
 لم فإف كالية، عليو لو يكوف أف شرط ىذا من فيؤخذ االختصاص، تقتضي اإلضافة «كلده»: كقولو
 في لو حق ال ألنو ضامن، فإنو شيء ضربو على ترتب كإذا ضربو، في لو حق فبل كالية، عليو يكن
 .أبيهم إلى كلكنو إليو، ليس فأدبهم ابنتو، أكالد يؤدب أـ أبي مثل ىذا،
 .ضامنا كاف كإال التأديب، كالية للمؤدب يكوف أف بد ال أنو منو يؤخذ «صبيو» ك «رعيتو»: كقولو
 عندما كالسلطاف السابقة، األربعة الشركط فيو تراعى أيضا ضماف، فبل «رعيتو سلطاف أك»: كقولو
 لو من كىو ذلك، دكف من بو يراد كقد الدكلة، في األعلى الرئيس بو يريدكف فإنهم العلماء يطلقو

 تحت من على سلطاف لهم ىؤالء ألف ذلك؛ أشبو كما كالمحتسب، األمير، فيشمل سلطة،
 .كاليتهم
 فيها، أمر التي بلدتو على كذلك كالمحتسب فيها، أمر التي بلدتو على سلطانو مثبل فاألمير

 السلطاف كاف سواء أدبو، من على السلطة ذك: بالسلطاف المراد في نقوؿ أف فاألحسن
 .عليو ضماف فبل الشركط كتمت رعيتو، أدب فإذا دكنو، من أك األعلى
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 كلو إليو ينتسب الذم الصبي يعني مبلبسة، أدنى على ىنا اإلضافة «صبيو معلم أك»: كقولو
 .ضماف فبل الشركط كتمت صبيو أدب فإذا بالتعليم،
 من كسيلة أنو شك ال كالضرب بالضرب، الصبياف يؤدب أف للمعلم أف المؤلف كبلـ من كاستفدنا

 عليو اهلل صلى الناس من المؤدبين كأرحم المؤدبين، أحكم قاؿ كقد كالتأديب، التعليم كسائل
 التقدـ يدعوف الذين كالفوضويوف «لعشر عليها كاضربوىم لسبع، بالصبلة أبناءكم مركا»: كسلم
 يراد خطة أنها شك ال كىذه! الحديثة التربية ينافي الضرب ألف الصغار؛ تضرب ال: يقولوف اآلف
 .شيئا يستفيدكف ال فوضويين، األكالد يصبح أف بها

 تضيع فبل طيب، التعليم إف بني، يا: المدرس لو يقوؿ حين ينتفع لن سنوات عشر لو فطالب
 .بالواجبات كقم فاحرص ذىب، من الوقت ألف الوقت؛
 ينفعو ال فهذا! ألعب كذىبت الكتب، كضعت البيت، إلى كصلت حين أنا: الطالب لو فيقوؿ

 مخالفتها مع الخطة ىذه أف أعتقد فأنا كلذلك بالواجب، سيقـو فإنو بعذاب مسو لو لكن الكبلـ،
 .تجدم ال أنها شك ال كسلم، عليو اهلل صلى النبي كلحكمة للشرع،

، ظاىره «كلده الرجل أدب كإذا»: كقولو  كما عنو، مسؤكؿ فإنو رعايتو تحت داـ ما كأنو العمـو
 بيتو أىل في راع فالرجل رعيتو، عن مسؤكؿ ككلكم راع، كلكم»: كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ

 إال عنو، بمسؤكؿ فليس انفصل إذا أما عنو، مسؤكؿ فهو بيتو في أنو داـ فما ،«رعيتو في كمسؤكؿ
 .يؤدبو أف فلو مكانو في سلطاف ذا كاف لو كما عامة، كاليتو كانت إف

 كاف لو حتى يؤدبو، أف فلو عنده يدرس من كل المعلم أف لي فالظاىر صبيو المعلم تأديب كأما
 .منو أكبر
 فإذا بالكيفية، أك بالكمية الحد مجاكزة كاإلسراؼ الخامس، الشرط ىو ىذا «يسرؼ كلم»: كقولو
 عشرة الحادية صارت بعشر يتأدب كاف كإف إسرافا، الثالثة صارت بضربتين، يتأدب أنو قدرنا

 ػ نضربو كال شديدا، ضربا نضربو فبل بسيط بضرب يتأدب أنو قدرنا فإذا بالكيفية ككذلك إسرافا،
 الحد مجاكزة إذا فاإلسراؼ إسراؼ، ىذا فإف كشبهها كالمقاتل، كالوجو، تضره، أمكنة في ػ أيضا
 يختلفوف، الناس أف ػ أيضا ػ فيو كيدخل الضرب، موضع الكيفية في كيدخل كيفية، أك كمية

 .الصغير كتحمل ليس للضرب الكبير فتحمل
 :خمسة الشركط فصارت

 .للتأديب مستحقا المؤدب يكوف أف: األكؿ
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 .للتأديب قاببل المؤدب يكوف أف: الثاني
 .لنفسو االنتقاـ ال التأديب، بذلك المؤدب يقصد أف: الثالث
 .خاصة أك عامة كالية كانت سواء التأديب، كالية لو تكوف أف: الرابع

: الناشزات النساء في يقوؿ تعالى كاهلل معتد، ألنو ضامنا؛ كاف أسرؼ فإف يسرؼ، أال: الخامس
 صلى النبي لكن مطلقة، كاآلية ،[ّْ: النساء{ ]كاضربوىن المضاجع في كاىجركىن فعظوىن}

 .مبرح غير ضرب أنو بين كسلم عليو اهلل
 امرأتو يؤدب أف يتصور الزكج «المؤدب ضمنو جنينا فأسقطت لحامل التأديب كاف كلو»: قولو
 {.كاضربوىن المضاجع في كاىجركىن فعظوىن: }قاؿ تعالى كاهلل ناشزة، تكوف بأف

 النبي كاف كقد النساء، يعلم أف الذكر للمعلم يجوز ألنو حامبل؛ امرأة يؤدب قد المعلم ككذلك
 غلبونا الرجاؿ إف: لو كقلن كعظا، منو يطلبن مرة إليو كجئن النساء، يعلم كسلم عليو اهلل صلى

 كأتى منهن، امرأة بيت في فوعدىن اهلل، علمك مما فيو تعلمنا يوما نفسك من لنا فاجعل عليك،
 أك أعمى المعلم كاف كسواء البخارم، في ثابت كىذا ككعظهن، ػ كالسبلـ الصبلة عليو ػ إليهن

 .حجاب النساء كبين بينو يكوف أف بد ال المبصر لكن مبصرا،
 لم كىي لحامل، التأديب كاف فإف رعيتو، من حامبل امرأة يؤدب أف يملك السلطاف ككذلك
 كمتى الجنين، دية مقدار ػ اهلل شاء إف ػ كسيأتي يضمنو، المؤدب فإف جنينا أسقطت كلكن تتضرر،
 .يضمن
 لم كالجنين الغير، إلى تعدت ىنا الجناية ألف مطلقا؛ يضمنو المؤدب أف المؤلف كبلـ كظاىر
 الغير إلى التأديب حكم تعدل فلما بتأديبو، تلف إنو: نقوؿ حتى عليو التأديب يستحق ما يفعل
 يباح ما اإلنساف فعل لو حتى فيضمن التحريم، فيو يشترط ال اآلدمي ضماف ألف مضمونا؛ صار
 امرأة الرجل أدب إذا ىذا فعلى ضمنو، إنسانا فأصاب صيدا رمى لو اإلنساف أف لنا سبق كقد لو،

 .ضماف فبل الخمسة الشركط تمت فإذا ىي كأما ضمانو، فعليو جنينا، فأسقطت حامبل
 عز اهلل حقوؽ من بشيء اتهمت بأف «تعالى اهلل حق لكشف امرأة السلطاف طلب كإف»: قولو

 تعدل األمر ىذا ألف يضمنو؛ فإنو الركعة، من جنينها فأسقطت تحضر، أف كأمرىا فطلبها كجل،
 .الغير إلى

 طلبها أك الظالم، كىو طلبها أك ظالمة، كىي كجل عز اهلل لحق طلبها سواء المؤلف كبلـ كظاىر
 اهلل رحمو ػ أصحابنا بعض كلكن الثبلثة، األحواؿ في مطلقا السلطاف فيضمنها األمر، يتبين أف قبل
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 لو القوؿ كىذا نفسها، على الجانية فهي ظالمة كانت إف: كقاؿ ظالمة، تكن لم إذا بما ىذا قيد ػ
 أف» النافعة العظيمة كالقاعدة شرعا، بو مأمور الظلم حاؿ في إياىا السلطاف طلب ألف قوم؛ كجو

 ىي ىل المرأة، حاؿ عن يعلم ال السلطاف كاف إذا سيما ال «مضموف فغير المأذكف على ترتب ما
 ال؟ أك سبب، بأدنى يفزعن البلتي النساء من ىي ىل يعلم كال ال؟ أك حامل

 ضمانا يعني شخص، ضماف يضمنها السلطاف أف المؤلف كبلـ فظاىر بالضماف القوؿ على ثم
 .عاديا شخصا قتل ككأنما عاقلتو، على تكوف الدية أف بمعنى كالية، ضماف ال شخصيا،

 يتصرؼ السلطاف ألف الماؿ؛ بيت في الدية أف ػ بالضماف القوؿ على ػ الراجح القوؿ كلكن
 عاقلتو، كماؿ مالو، الجتحنا تصرفو من يكوف شيء كل ضمناه أننا فلو بالوالية، المسلمين لحقوؽ

 ما حسب عاقلتو، على أك عليو، الضماف يكوف أف يتوجو فهنا ظالم، السلطاف أف تيقنا لو نعم
 .الشرعية األدلة تقتضيو

 دعول أقاـ بمعنى «استعدل» «فأسقطت لو دعول في بالشرط رجل عليها استعدل أك»: قولو
 جمع كالشرطة حجج، جمعها كحجة شرطة، جمع: كالشرط بالشرط، استعاف كلكنو عليها،
 .شرطي

 ككذا، كذا فبلنة على أدعي أنا: كقاؿ الشرطة، إلى كذىب دعول، حامل على أقاـ رجل: مثالو
 كقاال الرسمي، بلباسهما الشرطة من رجبلف فذىب بها، كائتوا اذىبوا: للشرط الضابط فقاؿ

 .الجنين كأسقطت المرأة، ففزعت معنا، تعالي: للمرأة
 في كالمستعدم األكلى، المسألة في السلطاف ضمنو: أم «كالمستعدم السلطاف ضمنو»: قولو

 .الضماف عليو فكاف الجنين، ىذا ىبلؾ في السبب ىو ألنو الثانية؛ المسألة
 فإف ظالمة، ىي ككانت لبلستعداء، مستحقا المستعدم كاف كلو ػ أيضا ػ المؤلف كبلـ كظاىر

 .المستعدم على الضماف
 أما! نضمنو؟ فكيف المرأة، حاؿ عن يعلم كلم حق، على كاف إذا فإنو نظر، الظاىر ىذا في كلكن

 إف: يقاؿ فربما حملها، على يخشى كأنو يفزعن، البلتي النساء من المرأة ىذه أف يعلم كاف إذا
 .كجو لو تضمينو

 كمباشر متسبب اجتمع إذا»: لقاعدة ناقضا ىذا يكوف أفبل «كالمستعدم السلطاف ضمنو»: كقولو
 ؟«المباشر على فالضماف
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 (الدفوؼ ذكر باب)
 الدفوؼ،؟ عن سئل اهلل، عبد أبا أف حساف، بن الحسن بن أحمد أخبرني-ُّٕ
 عن كيركل، فيها حاطب بن محمد عن يركف الكوفيوف، فيها ترخص قد»: فقاؿ

 كانوا اهلل عبد كأصحاب شيء، في المسلمين أمر من الدفوؼ ليس: " قاؿ الحسن،
 .ُ( أخبرؾ أدرم، ال: قاؿ ىي؟ الدفوؼ فهذه: لو قيل يشققونها،

، بن محمد بن أحمد حدثنا -ُّٖ  قاؿ أنو، حدثهم منصور، بن إسحاؽ أف حاـز
 اذىب: -ىو ابن محمد بن حاـز– أحمد قاؿ فكرىو، الدفوؼ؟ بيع في اهلل عبد ألبي
 معهن الطريق في الجوارم يستقبلوف اهلل عبد أصحاب كاف: إبراىيم حديث إلى

                                                                                                                                                  

 على الضماف جعلنا كإنما الشرط، كىم مباشر كعندنا المستعدم، كىو متسبب عندنا فهنا
 بأف شرعا مأموركف الشرط أف كذلك السبب، على مبنية المباشرة ألف ػ المتسبب: أم ػ المستعدم

 قتلو، تعمدنا إنما: قالوا الذين الشهود بشهادة الحاكم كحكم فهو الدعاكل، ىذه لمثل يستجيبوا
 ألف المستعدم؛ على الضماف نجعل ىنا فكذلك الشهود، على فالضماف شهادتهم عن كرجعوا
 .الرجل لهذا آلة عن عبارة الشرط

 لكشف طلبها الذم السلطاف مندكب جاءىا لما المرأة ىذه «يضمنا لم فزعا ماتت كلو»: قولو
 .الضماف عليهما فليس سريعا، كماتت فزعت، اهلل، حق
 تمت؟ لم السلطاف مندكب لوال أنو مع الضماف، عليهما يكوف ال كيف: قيل فإف

 لو كما ضماف، فيو فليس معتادا يكن لم كما عادة، الموت بو يحصل ال ىذا مثل أف: الجواب
 مات، يده كىززت صافحتو فلما عظيمة، ىيبة يهابك كىو عليو، كسلمت شخص على دخلت

 .العمل ىذا بمثل اإلنساف يموت بأف العادة تجر لم ألنو تضمنو؛ ال فهنا
 بما عنو يجاب كلكن بسببهما، ىلكت ألنها ضامناف؛ أنهما ػ المذىب كىو ػ آخر قوؿ كىناؾ
 .بمثلو الناس عادة جرت كقد إطبلقا، للقتل سببا ليس الفعل ىذا مثل أف من سبق،

 
 إسناده صحيح. ُ
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 كالحراـ الحبلؿ بين ما فصل»: كسلم عليو اهلل صلى النبي كقاؿ  فيخرقونها، الدفوؼ
 .ُ(رخصة فيو ليس الطبل، أيسر ذلك على الدؼ: أحمد قاؿ.  «الدؼ ضرب
 اهلل عبد أبا سألت): قاؿ حدثهم إسحاؽ، أف ىاركف، أبي بن محمد أخبرني -ُّٗ

 عبد أبو قاؿ شيء؟ ذلك في عليو مسكرا، أك الطنبور، أك الطبل، يكسر الرجل، عن
: قلت آخر موضع كفي فالدؼ؟: لو قلت شيء، يلزمك كليس كلو، ىذا اكسر: " اهلل

 اهلل عبد أصحاب ككاف كسره، يعجبني ال الدؼ: قاؿ الصبياف؟ بو يلعب الذم الدؼ
 .ِ(الصبياف أيدم من الدفوؼ نخرؽ األزقة نتبع كنا: إبراىيم قاؿ ،فيو يتشددكف

                                                           

 .ترجمولو  أجد لم حاـز بن محمد بن أحمدشيخ المصنف:  ُ
 ،(ُْٖٗٓ رقم ،ُْٖ/ ّ) أحمد أخرجو( الدؼ ضرب كالحراـ الحبلؿ بين ما فصلكحديث )
/ ُ) ماجو كابن ،(ّّٗٔ رقم ،ُِٕ/ ٔ) كالنسائى ،(َُٖٖ رقم ،ّٖٗ/ ّ) كالترمذل

 ،(َِٕٓ رقم ،َُِ/ ِ) كالحاكم ،(ِْٓ رقم ،ِِْ/ ُٗ) كالطبرانى ،(ُٖٔٗ رقم ،ُُٔ
 في كبحشل ،(ِٗٔ رقم ،َِِ/ ُ) منصور بن كسعيد ،(ُُْْٕ رقم ،ِٖٗ/ ٕ) كالبيهقى

 ،(ِِٔٔ) السنة شرح في كالبغوم ،(ّّْٖ رقم ،ُّْ/ ّ) كالديلمى ،(َِ) كاسط تاريخ
( الفزارم بلج أبو سليم أبى بن يحيى ُُٕٗ ترجمة ،ُُّ/ ّ) المجركحين فى حباف ابن كأكرده

 تحفة في كما طاىر ابن كقاؿ الذىبي، ككافقو الحاكم كصححو الترمذم، حسنو كالحديث
 في الملقن ابن كقاؿ صحيح، كىو قاؿ إخراجو مسلما الدارقطني ألـز(: ّٖٓ/ ِ) المحتاج

 العطرة النوافح في الصعدم كصححو الصحيح، شرط على(: ّْٓ/ ِْ) البخارم شرح
 تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ُْٗٗ رقم ،َٓ/ ٕ) اإلركاء في األلباني كحسنو ،(ُِٔ)

 .حسن إسناده: المسند
 لم يخطئ ممن كاف سليم أبي بن يحيى فيو(: ُُّ/ ّ) المجركحين في فقاؿ حباف ابن أما

 العدكؿ مسلك بو فيسلك عنو البشر ينفك ال ما منو أتى كال الترؾ استحق حتى خطؤه يفحش
 معرفة في القيسراني ابن كأقره فيو، اهلل أستخير ممن كىو الركاية من انفرد بما يحتج ال أف فأرل

 .حباف ابن فيو تكلم سلم أبي بن يحيى بلج أبى فيو: بقولو( َُٕ) التذكرة

 العلم.(، كإسحاؽ ىو ابن راىويو اإلماـ ْشيخ المصنف تقدـ في الخبر رقم ) ِ
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 كسر عمن اهلل عبد أبا سألت): قاؿ حدثهم جعفرا، أف منصور، أخبرني -َُْ
 يعرض ال الدؼ أف فرأل الدؼ؟: لو قيل شيئا، عليو ير فلم كالطبل، كالعود، الطنبور،

 فيو يكوف: لو قيل. العرس في كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ركم قد: كقاؿ لو،
 .ُ(إليو يذىب كلم الدؼ، في اهلل عبد أصحاب كراىية ذكر كقد ال،: قاؿ جرس؟
 اليـو الناس في ترل ما): اهلل عبد أبو سئل: قاؿ المركذم، بكر أبو كأخبرني -ُُْ

 الذم الحديث في لو قيل ذلك، يكره فلم غناء؟ ببل بناء أك إمبلؾ في الدؼ يحركوف
 .ِ(إليو كذىب فرفعو، ، «الضرب كالحراـ الحبلؿ بين ما فصل»: جاء

 اهلل عبد أبا أف) حدثهم األنبارم، مثنى أف ىاركف، أبي بن محمد كأخبرني -ُِْ
 بو ير كلم فتبسم، فكسره دفا، فرأل ميتا، ليغسل جاء أنو المركذم، بكر أبو لو ذكر

 .ّ(الميت مثل في يكسره: كقاؿ بأسا،
 اهلل، عبد أبا أف) بختاف، بن يعقوب حدثنا السمسار، علي بن محمد أخبرنا -ُّْ
، ذلك يكره كلم بأسا، بو ير فلم غناء؟ يكن لم ما الزفاؼ، في الدؼ، ضرب عن سئل

 عبد أصحاب كاف: كقاؿ بأسا، بكسره ير فلم الميت؟ عند الدؼ، كسر عن كسئل
 .ْ(" فيخرقونها األزقة في الصبياف مع وؼالدف يأخذكف اهلل

 بن خالد بنت اهلل عبد أـ عن بقية، حدثنا مهنا، حدثنا علي، بن محمد أخبرنا -ُْْ
 .ٓ(بتسبيح إال تضربوا فبل بالدؼ ضربتم إذا): لهم يقوؿ كاف أنو أبيها، عن معداف،

 كاف أنو اهلل، عبد أبي عن بقية، ثنا الحمصي، فرج بن أحمد كأخبرنا -/ـ(ُْْ)
 في بو يرخص ككاف كتكبير، بتسبيح، إال تضربوه فبل النكاح في ضربتم إذا»: يقوؿ

 .ُ(نكاح أنو ليعلم النكاح؛
                                                           

 لم أجده. الوليد بن منصور، ك النسائي محمد بنىو  جعفرك  الوليد بنىو  منصور ُ
 إسناده صحيح. ِ
 ثقة. األنبارم مثنى(، ك ْشيخ المصنف تقدـ في الخبر رقم ) ّ
 شيخ المصنف: محمد بن علي السمسار لم يوثقو معتبر. ْ

 إسناده ضعيف. ٓ



 - 166 - 

 بن عمر حدثنا خالد، بن محمود حدثنا األنطاكي، يحيى بن أحمد أخبرني -ُْٓ
 فلم العيد؟ يـو سرا بالدؼ يضربن الجوارم، عن األكزاعي سألت): قاؿ الواحد، عبد

 .ِ(بأسا بو ير
: قاؿ علي، بن الحسن سمعت: قاؿ داكد، أبو حدثنا الفرج، بن ركح أخبرني -ُْٔ

 .ّ(الدؼ ضرب: التقليس): يقوؿ ىاركف، بن يزيد سمعت
 حدثنا عيسى، بن يوسف حدثني: قاؿ الفارسي، سفياف بن يعقوب أخبرنا -ُْٕ

 ما): فقلت باألنبار، عيدا شهدت: قاؿ عياض، عن الشعبي، عن مغيرة، عن شريك،
 .ْ(يفعلونو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ زماف في كانوا تقلسوف أراكم

                                                                                                                                                  

قاؿ عنو الذىبي في الميزاف  الحمصي فرج بن أحمدإسناده ضعيف، شيخ المصنف  ُ
 أبي ابن كقاؿ .كسط ىو .بو يحتج ال: عدم ابن قاؿ .الطائي عوؼ بن محمد ضعفو (:ُِٖ/ُ)

 ابن كذىكىره .مشهور ثقة: مسلمة كقاؿ (:ٕٓٓ/ُكقاؿ الحافظ في اللساف ) .الصدؽ محلو: حاتم
 كرككا الناس احتملو ضعفو مع عتبة كأبو: أيضنا عىًدم ابن كقاؿ .يخطىء: كقاؿ" الثقات" في ًحبَّاف

 بن محمد لكن فيو الرأم حسنوا كأىلها عنو فكتبوا العراؽ قدـ: أحمد أبو الحاكم كقاؿ .عنو
 أنو عوؼ بن ميحىمد عىن الخطيب، كنقل .أمره يضعف جىٍوصىاء ابن كرأيت فيو يتكلم كاف عوؼ
 أحاديث ىي إنما الخلق أكذب فيها ىو أصل بقية حديث في عنده كليس يتفتى ككاف: قاؿ .كذبو

ثىنا: أكلها في قرطاس ظهر في إليو كقعت ثىنا ربو، عبد بن يزيد حىدَّ  عنده التي ككتبو: قاؿ .بقية حىدَّ
 علقمة بن عقبة عن كحدث: قاؿ إليو كقعت النضر بن أحمد كتب من: فديك أبي كىابن لضمرة،

 الحديث أصحاب من فتى عليها فوقفو حديثو من ليست مسائل فيو إليو كقع كتابا عنده أف بلغني
: يقولوف كأصحابنا عمي سمعت: سبلمة بن الغافر عبد ىاشم أبو كقاؿ .شيخ يا اهلل اتق: لو قاؿ
 ا.ىػ قلت كبقية لم يصرح بالتحديث. الحاكم ككثقو: قلت .شيئنا عنو أكتب فلم كذاب إنو
-ُِِٗ/ ّ) الطلب بغيةفي  العديم ابن كصفو األنطاكي يحيى بن أحمدشيخ المصنف:  ِ

. (ْْٕ/ ُ) األسفار حمل عن المغنيفي  طريقو من إسنادنا العراقي كجود بالفقيو،: (َُِّ
 (، كباقي اإلسناد ثقات.ُٔٗ)ص الطبراني شيوخ تراجم إلى كالداني القاصي إرشادانظر 

 لم أميزه. الفرج بن ركح شيخ المصنف: ّ

 إسناده ضعيف. ْ
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 أبي ابن حدثنا حياف، بن موسى حدثنا الدكرم، محمد بن العباس أخبرنا -ُْٖ
 مر: قاؿ مالك، بن أنس عن أنس، بن اهلل عبد بن ثمامة حدثنا عوؼ، عن عدم،
 :كيقلن لهن، بدؼ يضربن كىن النجار، بني من بجوار كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 جار من محمد حبذا يا * النجار بني من جوار نحن
 .ُ(أحبكن أني يعلم اهلل): فقاؿ

 (بالشطرنج يلعب من على اإلنكار باب)
 ثواب، بن الحسن أف جحدر، بن كالحسن ىاركف، أبي بن محمد أخبرني -ُْٗ

 القـو في ترل ما): أسمع، كأنا رجل لو كقاؿ، اهلل، عبد أبا سمعت: قاؿ حدثهم
 .ِ(عظهم انههم،: قاؿ عليهم؟ أسلم حاجة؟ في أجيئهم بالشطرنج يلعبوف
 إف): فقاؿ اهلل عبد أبا سأؿ مملوكا، أف الحميد، عبد بن الملك عبد أخبرني -َُٓ
: لهم قل عظهم،: لو فقاؿ أسلم؟ ال أك فأسلم بالشطرنج، يلعبوف قـو إلى يرسلو مواله

 .ّ(الكبلـ عليو فأعاد المملوؾ، عليو فأعاد مرىم، يسعكم، كال لكم يحل ال ىذا»

                                                           

 ،(َٖٓ/ِ) الدالئل في كالبيهقي، (ٖٕ) الصغير في كالطبراني ،(ُٖٗٗ) ماجة ابن أخرجو ُ
 قاؿ(، ك ِّْصححو العراقي في محجة القرب ) كالحديث (ٕٓ/ُّ) تاريخو في كالخطيب
 صحيح في األلباني العبلمة كصححو ،ثقات كرجالو صحيح إسناده: الزجاجة مصبح في البوصيرم

 .صحيح حديث (:ِٗ/ّابن ماجة ) ، كقاؿ األرنؤكط كمنمعو في سننماجة ابن
: قاؿ أنس عن صهيب، بن العزيز عبد طريق من( َِٖٓ) كمسلم ،(ّٖٕٓ) البخارم كأخرج

 عرس، من: قاؿ أنو حسبت: قاؿ مقبلين، كالصبياف النساء - كسلم عليو اهلل صلى - النبي رأل
 .مرار ثبلث قالها" إلي الناس أحب من أنتم اللهم: "فقاؿ - كسلم عليو اهلل صلى - النبي فقاـ

ر ىو أبو علي الصيدالني، لم جحد بن كالحسن (،ْتقدـ في الخبر رقم ) ىاركف أبي بن محمد ِ
 ثقة. ثواب بن الحسن(، ك ِِٗ/ٕيوثقو معتبر كما في تاريخ بغداد )

 ثقة الميمونى الحسن أبو ىو الحميد عبد بن الملك عبدإسناده صحيح، شيخ المصنف  ّ
 .فاضل
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، بن محمد بن أحمد كأخبرنا -ُُٓ  قاؿ أنو، حدثهم منصور، بن إسحاؽ أف حاـز
: فقاؿ عليهم؟ نسلم الشطرنج، أك بالنرد يلعبوف كىم القـو على نمر): اهلل عبد ألبي

 .ُ(عليهم يسلم أف بأىل ىؤالء ما
: اهلل عبد أبا سأؿ أنو، حدثهم طالب، أبا أف مطر، بن محمد بن أحمد أخبرنا -ُِٓ

 أيضا، كالشطرنج أشد النرد: قاؿ أنهاىم؟ أك أقلبها بالشطرنج يلعبوف بالقـو أمر)
 ستركىا أك استركىا إذا لهم تتعرض ال: قاؿ خلفهم؟ جعلوىا أك غطوىا إف: فقلت
 .ِ(عنك

 عن اهلل عبد أبا سألت): مهنا حدثني: قاؿ السمسار، علي بن محمد أخبرني -ُّٓ
 ىو؟ كيف: قلت علي، قوؿ إال أعلم ال: قاؿ شيئا؟ فيو تعرؼ ىل بالشطرنج، اللعب
 بن ميسرة عن غزكاف، بن فضيل عن ككيع،: منهم كاحد غير عن فحدثني اذكره،
 التي التماثيل ىذه ما»: فقاؿ بالشطرنج، يلعبوف بقـو علي مر: قاؿ الفهرم حبيب

 أين من: فقلت ال،: قاؿ عليا ميسرة أدرؾ: فقلت أحمد، فسألت ، «عاكفوف لها أنتم
. نعم: قاؿ ميسرة؟ من شعبة سمع: قلت شعبة، عنو ركل كوفي،: فقاؿ ميسرة؟
 ابن: قاؿ من؟: قلت نعم،: قاؿ علي؟ غير أحد كرىو: قلت أخرل، مرة أحمد كسألت

 فيو ليس قاؿ كذا. عمر بن اهلل عبد عن شجاع، بدر أبو: قاؿ ذكره؟ من: قلت عمر،
 .ّ(بالشطرنج اللعب كره عمر ابن إف: نافع

                                                           

 .ترجمولو  أجد لم حاـز بن محمد بن أحمدشيخ المصنف:  ُ
 
: بغداد تاريخ في الخطيب عنو قاؿ، العباس أبوىو  مطر، بن محمد بن أحمدإسناده صحيح،  ِ
 .ثقة كاف(: ِٕٕ/ ٔ)

 شيخ المصنف: محمد بن علي السمسار لم يوثقو معتبر. ّ
 لها أنتم التى التماثيل ىذه ما: فقاؿ،  بالشطرنج يلعبوف قـو على مر)أنو  عنو اهلل رضى كأثر علي
 كاآلجرم ،(ُِٔ/ِ) المبلىي ذـ في الدنيا أبي كابن (،ِٕٖ/ٓابن أبي شيبة ) أخرجو( عاكفوف

/  َُ) الكبرل كفي ،(ُٖٓٔ رقم ُِْ/  ٓ) الشعب في البيهقيك  ،(ُ/ّْؽ) النرد تحريم في
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 شبل عن الطائي، الهيثم بن مطهر حدثنا: قاؿ سألتو، أنا قبلبة، أبو أخبرني -ُْٓ
 يلعبوف بقـو مر كسلم عليو اهلل صلى النبي أف ىريرة، أبي عن نعيم، أبي عن البصرم،

 .ُ(ىذا فعل من اهلل لعن ىذا؟ عن أنو ألم الكوبة؟ ىذه ما): فقاؿ الشطرنج،
 عبيد حدثنا بشر، بن محمد حدثنا الكوفي، الصوفي يحيى بن أحمد حدثنا -ُٓٓ

 الميسر؟ من النركد ىذه): محمد بن للقاسم قلت: قاؿ اهلل، عبيد بن زيد عن اهلل،
 فهو اهلل ذكر عن ألهى ما كل»: القاسم قاؿ ىي؟ الميسر أمن الشطرنج أرأيت
 .ِ(ميسر

                                                                                                                                                  

/ب( بقولو: كقد ُِالسخاكم في عمدة المحتج )كرقة  ضعفو كاألثر (َُِٖٕ رقم ُِِ
 أف القوؿ كجملة: بقولو( ِِٕٔ) اإلركاء في األلباني العبلمةعجبت ممن صحح إسنادىػ كضعفو 

 يعود أف المحتمل كمن منقطع ككبلىما كاألكؿ ىذا أسانيده خير ألف على عن يثبت ال األثر ىذا
 .مجهوؿ كىو كبير تابعى إلى

( إسناده ضعيف، كقد ذكره ابن القيم في بالشطرنج اللعب كرهكأثر ابن عمر رضي اهلل عنهما )أنو  
 ( عن ابن عمر نحوه كصححو، كلم يعزه ألحد.ْٔالفركسية )

 

(، ّٖٕ/ِ(، كابن الجوزم في العلل المتناىية )ُِٔ/ْأخرجو العقيلي في الضعفاء الكبير ) ُ
 شبل عن الهيثم بن مطهر: العقيلي عنو قاؿكالحديث  (ِٔ/ّ) المجركحين  في حباف ابن علقوك 
: الجوزم ابن كقاؿ، الهيثم بن مطهر، كعده ابن حباف من مناكير مجهوالف كىما حديثو يصح ال

 .لو ألصل ال حديث ىذا
 أصل ال التي األحاديث من النهى أكلي تحذير في كمامرفوع   حديث فيو يصح لم الشطرنج( تنبيو)

 إباحة بالشطرنج اللعب أحاديث :(ُّْ) المنيف المنار في القيم ابن قاؿ، (ِٖ رقم/ ُ) لها
 من المنع فيو يثبت كإنما - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ على كذب كٌلها كتحريما
 .الصحابة

-ٓٓ/ّ(، كابن أبي حاتم في تفسيره )ّٖٓ/ِصحيح، أخرجو من طرؽ الطبرم في تفسيره ) ِ
،  ِٕ،  ِٓ(، كاآلجرم في تحريم النرد )رقم ٕٗمخطوط(، كابن أبي الدنيا في ذـ المبلىي )

 (.  َّٔ/ِ/ِ(، كفي الشعب )ُِٕ/َُ(، كالبيهقي في الكبرل )ِٖ
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 حدثنا الصباح، بن علي حدثنا بكرماف، الكرماني، حمدكف بن عمر أخبرني -ُٔٓ
 من آلية أنزع أحدا رأيت ما): قاؿ مهدم، بن الرحمن عبد حدثنا نصر، بن محمد
: " قاؿ ىو؟ الحق أمن: فقاؿ بالشطرنج؟ اللعب عن رجل سألو مالك، من اهلل كتاب

 .ُ([ِّ: يونس{ ]الضبلؿ إال الحق بعد فماذا: }قاؿ ال،
 الشطرنج بلعب أترل): إلسحاؽ قلت: قاؿ إسماعيل، بن حرب أخبرني -ُٕٓ
 .ِ(فجور ىو: قاؿ للحرب؟ يلعبوف الثغور أىل فإف: قيل كلو، البأس: " قاؿ بأسا؟
 محمد، بن عاصم حدثنا أبي، حدثنا معاذ، بن اهلل عبيد حدثنا حرب، أخبرني -ُٖٓ

 أىل يناؿ ال كالليلة اليـو في لحظة عشرة سبع هلل إف ): قاؿ المبلئي، عمر  عن
 .ّ( الشطرنج أىل: يعني شيء، منها الشاىين

                                                           

 إسناده ضعيف.   ُ
 رماني، كإسحاؽ ىو ابن راىويو.إسناده صحيح، حرب ىو الك ِ

 إسناده صحيح. ّ
 نظرة كستين ثبلثمائة يـو كل فى كجل عز هلل إف): مرفوعا األسقع بن كاثلة عنكقد رد ىذا المعنى 

 قاؿ .موضوع (:ُِٕٔ( قاؿ العبلمة األلباني في اإلركاء )نصيب منها الشاه لصاحب ليس، 
 ترجمة فى حباف ابن أخرجو(: ِ/ُُ) الشطرنج حكم فى المحتج عمدة فى السخاكل الحافظ
 ىو الحجاج بن محمد حدثنا دالقتا صالح بن محمد طريق من الضعفاء من الحجاج بن محمد

 .الشطرنج يعنى: مكحوؿ قاؿ: كزاد .بو كاثلة عن مكحوؿ عن يحيى بن حداـ حدثنا المصغر
 .حباف ابن عن الدارقطنى طريق من المتناىية العلل فى الجوزل ابن كركاه

 .بثقة ليس: يحيى كقاؿ .حديثو تركت: أحمد اإلماـ فيو قاؿ كالمصغر
 الوجو ىذا من األثـر بكر كأبى الدنيا أبى ابن عند كىو .متركؾ: كالدارقطنى كالنسائى مسلم كقاؿ

 بن محمد حامد أبو حدثنا: قاؿ"  فوائده"  فى المخلص كأخرجو .الحجاج ابن بو كالمتهم، 
 أبو حدثنا: قاؿ أنو إال بو الحجاج بن محمد حدثنا الضبى يزيد بن صالح بن محمد حدثنا ىاركف
 .كنيتو فلعلها، حداـ بدؿ يحيى
 إلى المقدمة فى الماضى بالسند عليو بقراءتى المصرل الطيب أبو أخبرنيو،  آخر كجو من كجاء

 المحبر بن داكد حدثنا المحزمى أيوب بن محمد بن اهلل عبد حدثنا الحافظ جعفر بن محمد
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 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ األسقع بن كاثلة عن شهاب بن عبيد عن يحيى بن عيداـ حدثنا
 ليس،  عباده بها يرحم،  نظرة كستين ثبلثا يـو كل فى فيو ينظر لوح كتعالى تبارؾ هلل: كسلم عليو
 .نصيب فيها الشاه ألىل
{ ؟} عبداـ أف ظنى كفى .أعرفو لم من بعضهم فى أف مع،  بالوضع اتهم من ركاتو كفى: قلت
 أعل كاهلل .تصحف حداـ ىو يحيى

 مسائل في الباب:
  حكم اللعب بالشطرنج. :األكلى مسألةال

 رجلين عن(: َِْ/ ِّ) فتاكاه مجموع في كما - اهلل رحمو - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئل
 إلى النظر كعن الغيبة عن ترد ىي: اآلخر كقاؿ. حراـ ىي: أحدىما فقاؿ"  الشطرنج"  في اختلفا
 المصيب؟ فأيهما: حبلؿ أنها مع الناس

 الصبلة تأخير مثل: كاجب ترؾ يتضمن أك بعوض كاف إذا أما. العالمين رب هلل الحمد: فأجاب
 على أكجب مما ذلك كغير العياؿ مصالح من يجب ما ترؾ أك كاجباتها تضييع أك كقتها عن

 من ذلك كغير ظلما أك كذبا تضمن إذا ككذلك المسلمين بإجماع حراـ فإنو المسلمين؛
 كأبي كأصحابو كمالك: العلماء فجمهور ذلك عن خبل كإذا. باإلجماع حراـ فإنو المحرمات؛

 إف: ىؤالء كقاؿ. حراـ أنو: الشافعي أصحاب من ككثير كأصحابو حنبل بن كأحمد كأصحابو حنيفة
 أعلم كالبيهقي. تحريمو إلي يتبين لم: قاؿ إنو: كقيل. كرىو بل حبلؿ؛ بأنو يقطع لم الشافعي
 بن علي عن: منو المنع على الصحابة إجماع ذكر. للشافعي كأنصرىم بالحديث الشافعي أصحاب

 يحك كلم - عنهم اهلل رضي - كعائشة موسى كأبي عباس كابن عمر كابن سعيد كأبي طالب أبي
 كالبيهقي. غالط فهو فيو رخص أنو الصحابة من أحد عن نقل كمن. نزاعا ذلك في الصحابة عن

 جعل: البيهقي قاؿ إسناد ببل أقواال ينقل ممن الصحابة بأقواؿ أعلم الحديث أىل من كغيره
 كراىيتو فأما الشهادة رد يوجب ال أنو في. فيها المختلف المسائل من بالشطرنج اللعب الشافعي

 كمعهم أكثر كرىوا فالذين. بمذىبو كاألكلى األشبو كىو ذكره قدمنا فيما بها صرح فقد بها اللعب
 عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي عن أبيو عن محمد بن جعفر عن بإسناده كركم. بقولو يحتج من
 بالشطرنج يلعبوف بقـو مر أنو: علي عن بإسناده كركم. العجم ميسر الشطرنج: يقوؿ كاف أنو

 أف من لو خير يطفأ حتى جمرا أحدكم يمس ألف ؟{عاكفوف لها أنتم التي التماثيل ىذه ما: }كقاؿ
: فقاؿ بالشطرنج يلعبوف كىم اهلل تيم مجالس من بمجلس مر أنو عنو اهلل رضي علي كعن. يمسها
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 بلغنا: قاؿ مالك كعن كجوىكم بها لضربت سنة يكوف أف لوال كاهلل أما خلقتم ىذا لغير كاهلل أما
 من شر ىو: فقاؿ الشطرنج عن سئل أنو عمر ابن كعن. فأحرقها يتيم ماؿ كلي عباس ابن أف

 .خاطئ إال بالشطرنج يلعب ال: قاؿ األشعرم موسى أبي كعن. النرد
 اللعب يكره كاف الخدرم سعيد كأبو. عليها يقامر لم كإف الكيل تكره كانت أنها: عائشة كعن
 البيهقي ركل ثم. ذلك خبلؼ صحابي عن يثبت كلم عنهم اهلل رضي الصحابة أقواؿ فهذه. بها

 ىذه من دعونا: فقاؿ الشطرنج عن سئل أنو بالباقر المعركؼ علي بن محمد جعفر أبي عن أيضا
 سيرين ابن كمحمد حبيب أبي بن يزيد عن. بها اللعب كراىية في ركينا: البيهقي قاؿ. المجوسية

 كقد التحريم بها يراد كغالبا كثيرا السلف كبلـ في"  كالكراىية: " قلت. أنس بن كمالك كإبراىيم
 فيها يكن لم كإف حراـ؛ كالنرد النرد من شر بأنها صرحوا بل تحريم؛ كراىة بأنها ىؤالء صرح
 ما: محمد بن للقاسم قلت: قاؿ سلمة أبي عن كىب بن جامع عن بإسناده كركم. عوض

 حدثني: أيوب بن يحيى قاؿ. ميسر فهو: الصبلة كعن اهلل ذكر عن ألهى ما كل: قاؿ ؟الميسر
. ميسر النرد ىذا: محمد بن للقاسم قلت: يقوؿ اهلل عبد بن عمر سمع أنو. عمر بن اهلل عبد

 كقاؿ. ميسر فهو الصبلة كعن اهلل ذكر عن ألهى ما كل: القاسم قاؿ ىي؟ ميسر الشطرنج أرأيت
 يعبد صنما أعبد ألف: قاؿ عامر بن عقبة عن قيس أبو حدثنا أيوب بن يحيى حدثني: كىب ابن
 في بها يلعب كاف عيداف كىي: القيسي قاؿ. الميسر بهذا ألعب أف من إلي أحب الجاىلية في

 قمت ثم خنزير بدـ توضأت أك بالكيل ألعبت أبالي ما: قاؿ عبيد بن فضالة عن كبإسناده. األرض
 ىذه ما: }فقاؿ بالشطرنج يلعبوف بقـو مر أنو: طالب أبي بن علي عن ذكر كما. الصبلة إلى

 الذين أيها يا: }كقولو كذلك األصناـ بعباد يشبههم عنو ثابت ؟{عاكفوف لها أنتم التي التماثيل
{ تفلحوف لعلكم فاجتنبوه الشيطاف عمل من رجس كاألزالـ كاألنصاب كالميسر الخمر إنما آمنوا

 اهلل ذكر عن كيصدكم كالميسر الخمر في كالبغضاء العداكة بينكم يوقع أف الشيطاف يريد إنما}
 {.منتهوف أنتم فهل الصبلة كعن

 أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيح في ثبت كقد كنحوه النردشير فيو يدخل كالميسر
 لعب من. }قاؿ أنو السنن كفي{ كدمو خنزير لحم في يده صبغ فقد بالنردشير لعب من: }قاؿ

 يكن لم كإف حراـ بالنرد اللعب أف األربعة األئمة كمذىب{. كرسولو اهلل عصى فقد بالنردشير
 حنيفة أبو كقاؿ النرد من شر الشطرنج إف: كغيرىما أنس بن كمالك عمر ابن قاؿ كقد. بعوض
 فإف باعتبار؛ صحيح القولين ككبل. الشطرنج من النردشير: كغيرىم كالشافعي حنبل بن كأحمد
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 إف كأما. باإلجماع حينئذ حراـ كىو منو شر فالنرد: عوض بغير كالشطرنج بعوض كاف إذا النرد
 القلب يشغل الشطرنج ألف النرد؛ من شر فالشطرنج عوض ببل كبلىما أك بعوض كبلىما كاف

 القدر مذىب على مبني الشطرنج: قيل كلهذا. النرد من أكثر الصبلة كعن اهلل ذكر عن كيصد
 الشطرنج صاحب كأما ذلك بعد كيحسب يومي النرد صاحب فإف. الجبر مذىب على مبني كالنرد

 إفساد من أعظم للقلب الشطرنج فإفساد النقل؛ قبل النقبلت حساب كيحسب كيفكر يقدر فإنو
 من أصلو فإف الببلد؛ فتحت أف بعد إال يعرؼ لم كالشطرنج العرب؛ عند معركفا كاف كلكن النرد؛
 إذا منو شر فالشطرنج كإال الحديث؛ في النرد ذكر جاء فلهذا الفرس؛ إلى منهم كانتقل الهند

 كىذا قلت ىػ. ا أعلم كاهلل. آخر موضع في السؤاؿ جواب بسط كقد. عدمو أك العوض في استويا
 (.ِّٗ - ُِٔ/ ِّ) الفتاكل مجموع في أعلم كاهلل البسط

 النرد، مفسدة من أعظم الشطرنج كمفسدة(: ُُّ ،َّٓ ،َّّ) الفركسية في القيم ابن كقاؿ
 مالك قوؿ كىذا. . . أكلى بطريق الشطرنج تحريم على فداللتو النرد تحريم على يدؿ ما ككل

 من أحد يعلم كال. . . التابعين جمهور كقوؿ كأصحابو، كأحمد كأصحابو، حنيفة كأبي كأصحابو،
 لعب أنو من منهم أحد إلى نسب ما ككل ذلك من اهلل أعاذىم كقد بها، لعب كال أحلها الصحابة

 عارؼ ككل الصحابة، بأحواؿ عالم كل ينكره الصحابة، على كبهت فافتراء ىريرة كأبي بها
 كعن اهلل سبيل عن صده بشيء اللعب اهلل رسوؿ بعد الخلق كخير القركف خير يبيح ككيف باآلثار،
 الشارع يحـر ككيف بذلك، شاىد كالواقع العبو، فيو استغرؽ إذا الخمر صد من أعظم الصبلة

 اىػ. . . مضاعفة بأضعاؼ مفسدة عليو يزيد كىو الشطرنج كيبيح النرد
 الخمر إنما آمنوا الذين أيها يا) اآلية ىذه: (ُِٗ/ٔ) القرآف ألحكاـ الجامعفي  القرطبي قاؿك 

 على تدؿ (َٗ) تفلحوف لعلكم فاجتنبوه الشيطاف عمل من رجس كاألزالـ كاألنصاب كالميسر
 بالمعنى أخبر الخمر حـر لما تعالى اهلل ألف قمار غير أك قمارا كالشطرنج بالنرد اللعب تحريم
 كالميسر الخمر في كالبغضاء العداكة بينكم يوقع أف الشيطاف يريد إنما: ) فقاؿ فيها الذم

 بين كالبغضاء العداكة كأكقع كثيره إلى قليلو دعا لهو فكل( الصبلة كعن اهلل ذكر عن كيصدكم
 اىػ مثلو حراما يكوف أف كأكجب الخمر كشرب فهو الصبلة كعن اهلل ذكر عن كصد عليو العاكفين

 سواء بها اللعب تحريم على العلماء فأكثر الشطرنج كأما(: َٗ - ٖٗ) الكبائر في الذىبي كقاؿ
 حراـ قمار أيضا فهو الرىن عن خبل إذا كأما خبلؼ ببل قمار فهو بالرىن أما بغيره أك برىن كاف
 رحمو فأجاب جائز؟ أـ أحراـ بالشطرنج اللعب عن اهلل رحمو النوكم كسئل. . . العلماء أكثر عند
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 عند فمكركه كإال حراـ فهو عوض على بها لعب أك كقتها عن صبلة بو فوت إف: تعالى اهلل
( كالمبلىي كالشطرنج النرد تحريم) كتاب ينظر كلبلستزادة اىػ. . . غيره عند كحراـ الشافعي
 .إدريس سعيد محمد تحقيق لآلجرم،

 .الدكمينو لعبة حكم: الثانية مسألةال
 حجارة ىي: " بقولو يونس أمين حسين على األستاذ عرفها -الضومنة كتسمى- الدكمينو لعبة

 مجموعة جهة كل على النصف، من يفصلها خط أكجهها أحد على مستوية ملساء مستطيلة
 النقاط، من الخاكم الوجو على تقلب أك ترمى، بحيث منها، مجموعة العب كل ليأخذ النقاط،

 تقريبا، كالنرد بالحظ أحدىم ليفوز معينة، بطريقة يرتبونها ثم منها، مجموعة العب كل ليأخذ
"  اإلسبلمي الفقو في كضوابطها أحكامها، الرياضية، األلعاب من انتهى"  غالبا قمار على كتمارس

 (.ِٗٔ ص)
 مؤديا المرء يكوف عندما" الضومنة" ك" الورقة" لعب حكم ما: الدائمة اللجنة علماء سئل كقد

 مع تسلية مجرد كإنما العبادة، أمور عن بها االنشغاؿ كعدـ عليو، التي كالواجبات الحقوؽ، كامل
 .األصدقاء؟ أك األىل،
 كاألصدقاء، األىل مع التسلية لمجرد كلو ،"الضومنة" كبػ ،"الورقة" بػ اللعب يحـر: فأجابوا

 البين، ذات كإصبلح شرعي، علم كدراسة القرآف، كتبلكة: خير ىو مما الوقت ذلك كليشغلوا
 .بالخير األمة كعلى بالنفع، عليهم يعود مما ذلك، كنحو

 .الورؽ لعب حكم: الثالثة مسألةال
 أمواؿ؟ غير كمن الصبلة عن يلهي ال كاف إذا الورؽ لعب عن الدائمة اللجنة سئلت

 كعن اهلل ذكر عن يشغل أنو فيو الشأف ألف عوض، بغير كاف كلو يجوز، ال بالورؽ اللعب: فأجابت
 قاؿ القرآف، بنص المحـر الميسر إلى ذريعة ىو ثم ذلك، عن يصد ال أنو زعم كإف الصبلة،

 لعلكم فاجتنبوه الشيطاف عمل من رجس كاألزالـ كاألنصاب كالميسر الخمر إنما: )تعالى
 .المائدة( تفلحوف

 اهلل أكامر اتباع: بأمرين تتحقق السليم المجتمع ركابط فإف المجتمع، على أثر لها اللعبة كىذه
 كىذه المحرمات، من شيء فعل أك الواجبات من شيء بترؾ المجتمع كيتفكك نواىيو، كاجتناب

 التباعد عنها كينشأ جماعة، الصبلة ترؾ في سبب فهي المجتمع، على تؤثر التي العوامل من اللعبة
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 .الرزؽ طلب عن للكسل مورثة أنها كما المحرمات ارتكاب في كالتساىل كالشحناء كالتقاطع
 (.ّْٔ/ ْ) إسبلمية فتاكل

 المسلم يصلى أف يجوز ىل (:ّٕٔ/ُٓ) م نور على الدربفتاك  في كما العثيمين العبلمة سئلك 
 صبلتو؟ كفي أقوالو في ملتـز غير الوقت نفس كفي الكوتشينة يلعب إماـ خلف

 بذلك يصرح كممن حراـ بأنها مشايخنا بعض صرح الورقة لعبة: تعالى اهلل رحمو فأجاب فأجاب:
 لها كاف إف منها أىم أمور عن كتشغل كثيرا تلهي ألنها اهلل رحمو سعدم بن الرحمن عبد شيخنا
 ىو كاف فإف أخرل نواحو  من التزاـ على ليس أيضا ككاف اللعبة بهذه يقـو اإلماـ كاف فإذا أىمية
 للناس إمامان  ليكوف يقدـ أف ينبغي فبل راتبان  إماما ليس كاف كإف معو الصبلة من فبلبد الراتب اإلماـ

 في الواجبة القراءة يجيد األتقى ىذا كاف إذا منو هلل أتقى ىو كاف لمن ينظر بل الصبلة في
 إمامان  كاف لمن ينبغي ال أنو لو كتبينوا شيء كل قبل اإلماـ ىذا تناصحوا أف لكم كنصيحتي الصبلة

 لم كإف كلو لكم خير كىو المطلوب فهذا استقاـ فإف األمور ىذه إلى بنفسو يتنزؿ أفللمصلين 
 .... ا.ىػ ىذا في المسؤكلة الجهات إلى فلنرجع يستقم

 أك( الكارتة) اللعب أركاؽ اخترع الذم ىو من التحقيق كجو على يعلم فبل: اللعبة ىذه تاريخ أما
 المؤرخين أف على. ذلك غير أك ىندم أك صيني أصل ذات إنها قيل فقد اخترعها؟ كأين متى

 القركف من األخير النصف في أكركبا إلى األكسط الشرؽ من انتقلت بأنها القوؿ على يجمعوف
 ذلك منذ كاضحا تطورا تطورت قد اللعب أكراؽ بأف اآلراء إجماع: أيضا الخبراء كيقوؿ الوسطى،

 .اآلف حتى الحين
 إلى معها كانتقلت األندلس، ببلد في بدء ذم بادئ األركبية القارة في اللعب أكراؽ ظهرت فقد

 .الميبلدم عشر الحادم القرف في الشمالية إسبانيا
 ثبلثة ثم ٕ إلى ُ أرقاـ تضم كرقة َْ من التقليدية إسبانيا في اللعب أركاؽ مجموعة كتتألف

 .فارسو أك كاتبو ثم ككيلو الرتبة في كيليو الوجيو أم النائب ىو رتبة أعبلىم أشخاص
 الملك على أشخاصها اقتصرت بحيث اللعب أكراؽ الفرنسيوف طور عشر السادس القرف كفي
 أرقاـ ثبلثة كأضافوا الفارس، من بدال كالوصيف الوجيو، نائب من بدال كالملكو الوجيو، من بدال

 شخصا األلماف أضاؼ عشر السابع القرف كفي كرقة، ِٓ من تتألف فأصبحت عليها، جديدة
 .الجوكر أك المهرج كىو رابعا
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 المقاصد فيو تنعدـ بالورؽ اللعب أف تقدـ لما كيضاؼ بها اللعب حكم في الفتول تقدمت كقد
 فائدة كال علمية خبرة كال جهادية مهارة يكسب فبل كالترفيو، التركيح مشركعية من اإلسبلمية
 كل من مجردة لعبة إنها النفوس، بها كترتاح األعصاب فيها تهدأ نفسية استراحة أك اجتماعية،

 النرد، فشابهت كالحدس، التخمين على ترتكز كقت، كقتل كجدؿ ىرج محض ىي بل خير،
 .كالقمار الخمر فشابهت كالشجار الخصاـ إلى كتفضي

 النرد على قياسا الكراىة، على حكمها في التحريم اخترت إف النجعة أبعد ال تقدـ ما على كبناء
 .الثاني في كالخصاـ النزاع إلى كاإلفضاء األكؿ في التخمين بجامع كالشطرنج

 محمد الشيخ المعاصرين علماؤنا قاؿ كبو الهيثمي حجر ابن الشيخ االختيار نفس إلى ذىب كقد
 العداكة إلى إفضائها على بناء مشايخو، عن كنقلو النجدية، الديار فقهاء من العثيمين صالح بن

 .اهلل طاعة غير في كتفويتها األكقات كضياع اهلل ذكر عن كالصد الشديد كاإللهاء كالبغضاء،
 ىذه من الناس بمنع تقتضي أكامر من فرنسا ملوؾ أحد أصدره ما االختيار ىذا لصحة كيستأنس

 لما كذلك. القصاص طائلة تحت األمر ىذا يخالف من كل على القبض كألقاء النهار، أثناء العادة
 لعب إلى كمشاغلهم أعمالهم عن ينصرفوف صاركا إذ اللعبة، بهذه الفرنسيين شغف إليو أدل

 .الورؽ
 أف لبث ما كلكن قصيرة، مدة المخالف سجن يتعدل الملك ىذا قرره الذم القصاص يكن كلم

 .مبرحا ضربا بالعصا المخالف ضرب في الرادع العامل إليو انضم
 اللعب فضلوا الناس أف سول اللعب بورؽ اللهو عادة تستأصل لم كغيرىا األكامر ىذه أف على
 (.ُٕٖ - ُٖٓ ص) رشيد لمادكف كالترفيو اللهو قضايا كتاب من ىػ. ا. عبلنية ال سرا

 حكم لعب الطاكلة.: الرابعة مسألةال
 شديدا، تحريما محـر كىو" النرد" على الشتمالها" الطاكلة" ب يسمى بما اللعب يجوز ال
 لعبة فكل". الزىر" كتسمى بها، كيلعب أرقاـ عليها المكتوب المكعبات تلك ىو" النردشير"ك

 .الطاكلة بلعب ذلك يختص كال حراـ، فهي الزىر فيها دخل
،  قمار فيو لعب كل: اللعب في فصل(: " ُُٕ/ َُ" )المغني" في اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ
 ذلك منو تكرر كمن،  باجتنابو تعالى اهلل أمر الذم الميسر من كىو،  كاف لعب أم،  محـر فهو

 أحدىما من كال،  الجانبين من فيو عوض ال الذم اللعب كىو،  القمار من خبل كما. شهادتو ردت
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 (النواح ذكر في باب)
 سعيد حدثني ثابت، بن علي حدثنا أبي، حدثنا: أحمد بن اهلل عبد على قرئ -ُٗٓ

 .ُ(كيبكي النوح، يستمع كائل أبا رأيت): قاؿ صالح، بن
 يستمع الرجل ): حنبل بن ألحمد قلت: قاؿ إسماعيل، بن حرب أخبرني -َُٔ
 .ِ( أدرم ما: قاؿ فيترقق؟ النوح

                                                                                                                                                  

 كأكثر،  حنيفة أبي قوؿ كىذا. بالنرد فاللعب المحـر فأما؛  مباح ىو ما كمنو،  محـر ىو ما فمنو، 
 .انتهى"  الشافعي أصحاب

 عوض، بغير كاف كلو بالنرد اللعب يجوز ال(: " َُِ/ ُٓ" )الدائمة اللجنة فتاكل" في كجاء
 .انتهى"  المحـر اللهو من ألنو ذلك؛ ترؾ فالواجب كقتها، في الصبلة أداء عن شغل إذا خصوصا

 حكم لعب شئ مما سبق على الكمبيوتر.: الخامسة مسألةال
 عبر الورؽ بلعب أحيانان  أتسلى: عن( ّٕٔ/ُٓ) فتاكاه مجموع في كما العثيمين العبلمة سئل

 أكقات؟ في معي شخص أم لعب بدكف الكمبيوتر شاشة
 .لك خيران  كاف الراشدين كخلفائو كسلم عليو اهلل صلي النبي سيرة بقراءة تسليت لو: فأجاب
 أم بدكف الكمبيوتر، شاشة عبر الورؽ بلعب أحيانان  أتسلى: عن جبرين بن عبداهلل الشيخ كسئل

 ذلك؟ حكم فما عبادتي أك صبلتي عن تلهيني كال فراغي، أكقات في معي شخص
 من الفوائد، كسماع العلم، كتعلم كالحفظ، كالذكر القراءة في الوقت بحفظ ننصحك: فأجاب
 الثمين، للوقت إضاعة فيو الذم اللعب ىذا من أفضل فهو مرئية، أك صوتية، إذاعة أك أشرطة،

 التاريخ، في كالقراءة كالتمشية، بالورؽ، اللعب من أحسن أخرل طرقا كجدت التسلية أردت كإف
 كاهلل للعمل، كالتأىب النشاط، من شيئان  للنفس كيجلب يسلي مما كنحوه كاألخبار، التراجم أك

  .المستعاف
 
إسناده صحيح، سعيد بن صالح كثقو ابن معين، كقاؿ أبو حاتم: ليس بو بأس كما في الجرح  ُ

 (.ّْ/ِ/ُكالتعديل )
 إسناده صحيح. ِ
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 فعل من النياحة) : يقوؿ اهلل، عبد أبا سمعت: قاؿ المركذم، بكر أبو أخبرنا -ُُٔ
 .ُ( الجاىلية

 ما): قلت اهلل عبد أبا سألت: قاؿ حنبل، حدثنا عصاـ، بن عصمة أخبرني -ُِٔ
 اهلل قاؿ المعركؼ، من أجل،: قاؿ تنوح؟ أف تنهى موضع في كنت إذا النياحة في ترل

  .ِ(معصية كىي النياحة: يعني[ ُِ :الممتحنة{ ]معركؼ في يعصينك كال} تعالى
 عن أحمد سألت): قاؿ حدثهم الحارث، أبا أف جعفر، بن محمد أخبرني -ُّٔ

 يغسلو يدخل ترل؟ فما النوح، صوت عندىم فيسمع الميت، ليغسل يدعى الرجل،
 .ّ(ينهاىم كلكن نعم،: قاؿ ينوحوف؟ كىم

 
 (كإنكاره الغناء ذكر باب)

 الغناء): فقاؿ الغناء، عن أبي سألت: قاؿ حنبل، بن أحمد بن اهلل عبد أخبرنا -ُْٔ
 .ْ(يعجبني ال القلب، في النفاؽ ينبت

 سألت): قاؿ الطباع، عيسى بن إسحاؽ حدثني: قاؿ، أبي كحدثني: قاؿ -ُٓٔ
 عندنا يفعلو إنما»: فقاؿ الغناء؟ من المدينة فيهأىل يترخص عما أنس بن مالك

 .ٓ(الفساؽ
                                                           

 إسناده صحيح. ُ
 (.ِٖٖ/ُِلم يوثقو معتبر، انظر تاريخ بغداد ) عصاـ بن عصمةشيخ المصنف:  ِ
، كىو ثقة كما في تاريخ بغداد الراشدم إسناده صحيح، شيخ المصنف محمد بن جعفر ىو ّ
 بغداد تاريخقاؿ عنو الخبلؿ كما في  الصائغ محمد بن أحمدابو الحارث ىو  (، كََٓ/ِ)
 اهلل عبد أبو كاف اهلل، عبد أبي أصحاب من محمد، بن أحمد الصائغ، الحارث كأبو (:ُِٖ/ٓ)

 كثيرة مسائل اهلل عبد أبي عن كركل جليل، موضع عنده لو ككاف كيكرمو، يقدمو ككاف بو، يأنس
ا،  .اهلل عبد أبي عن الركاية كجود جزء، عشر بضعة جدن

 إسناده صحيح. ْ
 إسناده صحيح. ٓ
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 كسئل، المنذر، بن إبراىيم سمعت: قاؿ الدكرم، محمد بن العباس كأخبرني -ُٔٔ
 إال عندنا ىذا يفعل ما اهلل، معاذ: فقاؿ الغناء؟ في ترخصوف أنتم): لو فقيل

 .ُ(الفساؽ
 محمد سمعت: يقوؿ أبي سمعت: قاؿ حنبل، بن أحمد بن اهلل عبد كأخبرنا -ُٕٔ

 في الكوفة أىل بقوؿ: رخصة بكل عمل رجبل، أف لو ): يقوؿ القطاف، يحيى بن
: قاؿ كما أك المتعة، في مكة كأىل - الغناء يعني - السماع في المدينة كأىل النبيذ،
 .ِ( فاسقا بو لكاف

: قاؿ الغبلبي، معاكية أبو ثنا: أبي كتاب في ككجدت: الرحمن عبد أبو قاؿ -ُٖٔ
 - عالم كل برخصة أخذت لو) : التيمي سليماف قاؿ: قاؿ الحارث، بن خالد حدثني

 .ّ(كلو الشر فيك اجتمع عالم كل أكزلة
 أبيو، عن معتمر، حدثنا غساف، أبو حدثنا: قاؿ المركذم، بكر أبو أخبرنا -ُٗٔ

 .ْ( الخصاؿ شر فيك كاف العلماء برخصة أخذت إذا) : قاؿ
                                                           

 إسناده صحيح. ُ
 إسناده صحيح. ِ
 القسم( :  تدريب ِ/َٔ) التقريب في النوكم اإلماـ قاؿىذا الخبر كجادة لعبد اهلل بن أحمد،  ّ

 بخط أحاديث على يقف أف كىي العرب من مسموع غير ميوىلَّده  ًلوىجىدى  مصدر كىي الًوجادىةي،: الثامن
 في أك فبلف بخط قرأت أك كجدت: يقوؿ أف فلو إجازة كال بسماع عنو الواحد يركيها ال راكيها
 استمر الذم ىذا فبلف، عن فبلف بخط قرأت أك كالمتن، اإلسناد كيسوؽ فبلف حدثنا بخطو كتابو
 كأما( : ُٕص) الباعث في كثير ابن كقاؿ أىػ" المنقطع باب من كىو كحديثا قديما العمل عليو

 كنقل بعضهم حكاه فيما أكثرىم، أك كالمحدثين، الفقهاء من كثيرة طائفة منو فمنع: بها العمل
 .بها العمل جواز أصحابو من كطائفة الشافعي

 حصوؿ عند بها العمل بوجوب األصوؿ في أصحابو من المحققين بعض كقطع: الصبلح ابن قاؿ
 شركط لتعذر المتأخرة األعصار في غيره يتجو ال الذم ىو كىذا: الصبلح ابن قاؿ. بو الثقة

 .كجادات مجرد إال يبق فلم: يعني الزماف، ىذا في الركاية
 إسناده صحيح.  ْ
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 عبد حدثنا مسعود، بن محمد حدثنا األنطاكي، طالب بن يحيى أخبرنا -َُٕ
 يعني - السماع في المدينة أىل بقوؿ أخذ رجبل، أف لو): قاؿ معمر، أخبرنا الرزاؽ،

 أىل كبقوؿ كالصرؼ، المتعة في مكة أىل كبقوؿ أدبارىن، في النساء كإتياف - الغناء
 .ُ(اهلل عباد شر كاف سكر،مال في الكوفة
 حدثنا مير،ح ابن حدثنا عثماف، بن يحيى حدثنا إسماعيل، بن حرب أخبرني -ُُٕ

 .ِ(كبيرا شرا حمل العلماء شاذ حمل من): قاؿ أدىم، بن إبراىيم
 الحلبي، نعيم أبو حدثنا المصيصي، المقرمء الصمد عبد بن محمد أخبرنا -ُِٕ
 مات من): يقوؿ مكحوال، سمعت: قاؿ يزيد، أبو حدثنا معاكية، بن مركاف حدثنا
 .ّ(عليو يصل لم مغنية كعنده

                                                           

، لم يوثقو معتبر، لو ترجمة في تاريخ زكريا أبو ىو األنطاكي طالب بن يحيىشيخ المصنف:  ُ
 (.  ََِ/ٕ(، كتاريخ اإلسبلـ )ِّٖ/ْٔدمشق )

 ( كإسناده صحيح.ِٕ/ٖأخرجو أبو نعيم في الحلية ) ِ
 تهذيب، انظر نعيم أبو الحلبى ىشاـ بن عبيدإسناده ضعيف من أجل أبو نعيم الحلبي، كىو ْ

 (. ِْ/ّ(، كالميزاف )ٕٕ/ٕ) التهذيب
 :فقو الباب

 قاؿ (اهلل سبيل عن ليضل الحديث لهو يشترم من الناس كمن): لقماف سورة في تعالى اهلل قاؿ
 تفسير) الطبل اللهو: اهلل رحمو مجاىد كقاؿ الغناء، ىو: عنهما اهلل رضي عباس ابن األمة حبر

 .(َْ/ ُِ الطبرم
  .كالمزامير الغناء في اآلية ىذه نزلت :(ُْٓ/ ّ) كثير ابن تفسيركما في  البصرم الحسن كقاؿ
، كبلـ كل ىذا في فدخل(: َُٓ/ ٔفي تفسيره  السعدم كقاؿ  كىذياف كباطل، لغو ككل محـر

 بالباطل المجادلين الحق على الرادين أقواؿ كمن كالعصياف، الكفر في المرغبة األقواؿ من
 كمن شيطاف، كمزامير غناء كمن كسب، كشتم ككذب كنميمة غيبة كمن الحق، بو ليدحضوا

 .دنيا كال دين في فيها نفع ال التي الملهية الماجريات
 للهو كالتابعين الصحابة تفسير كيكفي (:ِٗٓ - ِٖٓ/ ُ) اللهفاف إغاثةفي  القيم ابن قاؿ

 ابن سألت: الصهباء أبو قاؿ مسعود، كابن عباس ابن عن ذلك صح فقد الغناء بأنو الحديث
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 ىو غيره إلو ال الذم كاهلل: فقاؿ ،" الحديث لهو يشترم من الناس كمن: " تعالى قولو عن مسعود
 تعارض كال الغناء، أنو أيضا عنهما اهلل رضي عمر ابن عن كصح - مرات ثبلث يرددىا - الغناء

 مما ذلك كنحو الرـك كملوؾ كملوكهم األعاجم بأخبار كتفسيره بالغناء الحديث لهو تفسير بين
 كلهذا الحديث، لهو ككبلىما القرآف، عن بو يشغلهم مكة أىل بو يحدث الحارث بن النضر كاف
 اآلخر ذكر من كمنهم ىذا ذكر من الصحابة فمن كالغناء، الباطل الحديث لهو: عباس ابن قاؿ

 الزنا رقية فإنو كأخبارىم الملوؾ أحاديث من ضررا كأعظم لهوا أشد كالغناء جمعهما، من كمنهم
 الكبلـ من غيره صد من أعظم القرآف عن كصده العقل، كخمرة الشيطاف كشرؾ النفاؽ كمنبت
 بالقرآف الحديث لهو استبداؿ ذـ تضمنت اآليات فإف فيو، كرغبتها إليو النفوس ميل لشدة الباطل
 يسمعو لم كأف مدبرا كلى القرآف عليو يتلى كإذا ىزكا، كيتخذىا علم بغير اهلل سبيل عن ليضل
 من إال يقع ال ىذا فمجموع بو، استهزأ شيئا منو علم كإذا كالصمم، الثقل ىو كقرا، أذنيو في كأف

 ا.ىػ الذـ ىذا من كنصيب حصة فلهم كمستمعيهم للمغنين بعضو كقع كإف كفرا الناس أعظم
 من منهم استنزؿ: قاؿ اهلل رحمو مجاىد عن (بصوتك منهم استطعت من كاستفزز): تعالى كقاؿ

 تخصيص إضافة اإلضافة كىذه: )اهلل رحمو القيم ابن قاؿ كالباطل، الغناء كصوتو: قاؿ استطعت،
 مزمار أك بيراع مصوت أك اهلل طاعة غير في متكلم فكل كذلك، إليو كالرجل الخيل إضافة أف كما

 رجلو من فهو قدميو على اهلل معصية إلى ساع ككل الشيطاف، صوت فذلك طبل أك حراـ دؼ أك
 ابن عن حاتم أبي ابن ذكر كما السلف قاؿ كذلك خيالتو، من فهو معصيتو في راكب ككل

 .اللهفاف إغاثة( اهلل معصية في مشت رجل كل رجلو: عباس
 عكرمة قاؿ (سامدكف كأنتم تبكوف، كال كتضحكوف تعجبوف، الحديث ىذا أفمن): تعالى كقاؿ
 رحمو كقاؿ غني، أم لنا اسمدم: يقاؿ حمير، لغة في الغناء السمود عباس ابن عن: اهلل رحمو

 كأنتم) تعالى كقولو: اهلل رحمو كثير ابن كقاؿ اآلية، ىذه فنزلت تغنوا القرآف سمعوا إذا كانوا: اهلل
 لنا، غن لنا اسمد يمانية، ىي الغناء،: قاؿ عباس ابن عن أبيو عن الثورم سفياف قاؿ (سامدكف
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن عنو اهلل رضي أمامة أبي عن كثير، ابن تفسير. عكرمة قاؿ ككذلك

 كثمنهن فيهن، تجارة في خير كال تعلموىن، كال تشتركىن كال القينات، تبيعوا ال: " قاؿ كسلم
"  اهلل سبيل عن ليضل الحديث لهو يشترم من الناس كمن: " اآلية ىذه أنزلت ىذا مثل في حراـ،
 .حسن
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 الحر يستحلوف أقواـ أمتي من ليكونن): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كفي الحديث عن
 فأخرجو غيره، ككصلو( َٗٓٓ) بو مجزكما البخارم علقو( الحديث..  كالمعازؼ كالخمر كالحرير

/ ّ) كالطبرانى ،(ْٕٓٔ رقم ،ُْٓ/ ُٓ) حباف كابن ،(َّْٗ رقم ،ْٔ/ ْ) داكد أبو
 في حـز ابن ضعفو كالحديث كغيرىم( ٖٓٗٓ رقم ،ِِٕ/ ّ) كالبيهقى ،(ُّْٕ رقم ،ِِٖ

 كابن ،(ِِٔ/ص) مقدمتو في الصبلح ابن فصححو العلماء، من كثير فتعقبو( ٗٓ/ ٗ) المحلى
 في كما كالزركشي ،(ِٗٓ/ ُ) اللهفاف إغاثة في القيم كابن ،(ِْٗ)/ ُ االستقامة في تيمية
 كال بو مجزكما تعليقا البخارم ركاه(: َُٖ) المحرر في الهادم عبد ابن كقاؿ ،(ْٓ/ َُ) الفتح

 رجب ابن كصححو كىشاـ، البخارم بين فيما منقطع أنو كزعمو لو رده في حـز ابن إلى التفات
 فهو أخر طرؽ لو(: ٕٗ/ ِ) الفقيو إرشاد في كثير ابن كقاؿ ،(ْْٗ/ ِ) األسماع نزىة في كما

 العبلمة كصححو ،(ٖٗ) كاإليضاح التقييد في العراقي كصححو رده، لمن حجة ال صحيح حديث
 كصححو كغيرىم، ،(بعدىا كما ّٖ/ص) الطرب آالت كتحريم ،(ُٗ) الصحيحة في األلباني
 (.ْْٖ/ ُ) الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ

 كعلقو بو محتجا صحيحو في البخارم أخرجو صحيح حديث ىذا: اهلل رحمو القيم ابن اإلماـ قاؿ
 دليل الحديث كفي ،(اسمو بغير كيسميو الخمر يستحل فيمن جاء ما باب: فقاؿ بو مجزكما تعليقا
 ،" يستحلوف: " كسلم عليو اهلل صلى قولو: أكلهما كجهين؛ من كالطرب العزؼ آالت تحريم على
: ثانيا. القـو أكلئك فيستحلها محرمة، الشرع في ىي المعازؼ كمنها المذكورات بأف صريح فإنو
 السلسلةز معها قرنها لما محرمة تكن لم كلو كالخمر، الزنا كىو حرمتو المقطوع مع المعازؼ قر

  .بتصرؼ (ُُْ – َُْ/ ُ) الصحيحة
 المعازؼ، تحريم على الحديث ىذا فدؿ(: ّٓٓ/ ُُفي مجموع الفتاكل ) اإلسبلـ شيخ قاؿك 

 .كلها اآلالت ىذه يتناكؿ اسم كىذا اللغة، أىل عند اللهو آالت ىي كالمعازؼ
 اهلل كعبد حصين بن كعمراف الساعدم سعد بن سهل عن الباب كفي: اهلل رحمو القيم ابن كقاؿ

 أبي بن كعلي المؤمنين أـ كعائشة الباىلي أمامة كأبي ىريرة كأبي عباس بن اهلل كعبد عمرك بن
 إغاثة فيرحمو اهلل  ذكرىا ثم( ربيعة بن كالغازم سابط بن الرحمن كعبد مالك بن كأنس طالب

 عمر ابن سمع): قاؿ اهلل رحمو نافع عن)تنبيو( في الحديث  التحريم، على تدؿ كىي اللهفاف
: قاؿ شيئا؟ تسمع ىل نافع يا: لي كقاؿ الطريق، عن كنأل أذنيو، على إصبعيو فوضع: قاؿ مزمارا،
 مثل فسمع كسلم عليو اهلل صلى النبي مع كنت: كقاؿ أذنيو، من إصبعيو فرفع: قاؿ ال،: فقلت
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 ليس الحديث ىذا أف بعضهم زعم كقد ( كقد تقدـ تخريجو في أصل الكتابىذا مثل فصنع ىذا،
 عنهما اهلل رضي عمر ابن كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ألمر كذلك كاف لو إذ التحريم، على دليبل
 كىناؾ يسمع، كاف كإنما يستمع، يكن لم بأنو: فيجاب! كذلك نافعا عمر ابن كألمر أذنيو، بسد
  .كالمستمع السامع بين فرؽ
 فبل االستماع من اإلنساف يقصده لم ما أما(: ٖٕ/ َُ) في مجموع الفتاكل اإلسبلـ شيخ قاؿ

 السماع، ال االستماع على كالمدح الذـ يترتب إنما كلهذا األئمة، باتفاؽ ذـ كال نهي عليو يترتب
 األعماؿ إذ ذلك، على يثاب ال إرادة كال قصد غير من لو كالسامع عليو، يثاب للقرآف فالمستمع

  .ذلك يضره لم قصد بدكف سمعو لو المبلىي، من عنو ينهى ما ككذلك بالنيات،
 من ىذا يوجد كلم السماع، يقصد الذم ىو كالمستمع(: ُّٕ/ َُ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 إلى حاجة كسلم عليو اهلل صلى بالنبي كألف السماع، منو كجد كإنما عنهما، اهلل رضي عمر ابن

 كال الطريق، إلى ليرجع يكن فلم أذنيو، كسد الطريق، عن عدؿ ألنو عنو الصوت انقطاع معرفة
 ا.ىػ للحاجة فأبيح عنو، الصوت ينقطع حتى أذنيو عن إصبعيو يرفع

 مالك اإلماـ قوؿ في سيأتي كما للحاجة أبيح مكركه، اإلمامين كبلـ في المذكور السماع كلعل)
 .أعلم كاهلل اهلل رحمو
 :اإلسبلـ أئمة أقواؿ

 فبل لهو، الوليمة في كاف إف: اهلل رحمو الحسن كقاؿ الباطل، من الغناء: اهلل رحمو القاسم قاؿ
 .(ِّٔ-ِِٔص) للقيركاني الجامع. لهم دعوة

 في ثبت حراـ، كلها اللهو آالت أف األربعة األئمة مذىب: اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿك 
 الحر يستحل من أمتو من سيكوف أنو أخبر كسلم عليو اهلل صلى النبي أف كغيره البخارم صحيح
 األئمة أتباع من أحد يذكر كلم..  كخنازير، قردة يمسخوف أنهم كذكر كالمعازؼ، كالخمر كالحرير

  (ٕٔٓ/ ُُ) المجموع( نزاعا اللهو آالت في
 آالت تحريم على األربعة المذاىب اتفقت(: ُْٓ/ ُ) الصحيحة في األلبانيالعبلمة  قاؿك 

  .كلها الطرب
 المذاىب، أشد من ذلك في حنيفة أبي مذىب(: ِْٓ/ ُ) اللهفاف إغاثة في القيم ابن قاؿك 

 كالدؼ، كالمزمار كلها المبلىي سماع بتحريم أصحابو صرح كقد األقواؿ، أغلظ من فيو كقولو
 أنهم ذلك من كأبلغ الشهادة، بها كترد الفسق يوجب معصية بأنو كصرحوا بالقضيب، الضرب حتى
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: قالوا رفعو، يصح ال حديثا ذلك في كرككا لفظهم، ىذا كفر، بو كالتلذذ فسق السماع أف: قالوا
 دار في يوسف أبو كقاؿ جواره، في كاف أك بو مر إذا يسمعو ال أف في يجتهد أف عليو كيجب
 فلو فرض، المنكر عن النهي ألف إذنهم بغير عليهم ادخل: كالمبلىي المعازؼ صوت منها يسمع

 ا.ىػ الفرض إقامة من الناس المتنع إذف بغير الدخوؿ يجز لم
 أك طريق في لذة لو كتجد سماعو ينالك كالمزمار، الطبل ضرب عن اهلل رحمو مالك اإلماـ كسئل

، أف يقدر ال أك لحاجة، جلس يكوف أف إال لذلك، التذ إذا فليقم: قاؿ مجلس؟  الطريق كأما يقـو
 تفسير) الفساؽ عندنا يفعلو إنما: اهلل رحمو كقاؿ ،(ِِٔ للقيركاني الجامع. )يتقدـ أك فليرجع
 .(ٓٓ/ ُْ القرطبي

 كالسحت البغايا كمهور الربا تحريمها على المجمع المكاسب من: اهلل رحمو البر عبد ابن قاؿك 
 الزمر كعلى السماء كأخبار الغيب كادعاء الكهانة كعلى كالغناء النياحة على األجرة كأخذا كالرشا

 (.الكافي. )كلو الباطل كاللعب
 العارفوف أصحابو كصرح: اهلل رحمو الشافعي اإلماـ مذىب بياف في اهلل رحمو القيم ابن قاؿك 

 .(ِْٓ/ ُ) اللهفاف إغاثة حلو، إليو نسب من على كأنكركا بتحريمو بمذىبو
 من على كيجب منكرا، كغيره زمر من المبلىي الشافعية، من األخبار، كفاية صاحب عد كقد

 كال للشريعة، مفسدكف فإنهم السوء، فقهاء بحضور اإلنكار عنو يسقط كال: كقاؿ إنكاره، حضر
 ال ناعق، كل أتباع جهلة فإنهم - بالفقراء أنفسهم يسموف ألنهم الصوفية يقصد - الرجس بفقراء

 (.ُِٖ/ ِ األخيار كفاية. )ريح كل مع كيميلوف العلم بنور يهتدكف
: فقاؿ الغناء عن أبي سألت: ابنو اهلل عبد فقاؿ أحمد اإلماـ مذىب كأما: اهلل رحمو القيم ابن قاؿ

 إغاثة. )الفساؽ عندنا يفعلو إنما: مالك قوؿ ذكر ثم يعجبني، ال بالقلب، النفاؽ ينبت الغناء
  .(اللهفاف

، أضرب؛ ثبلثة المبلىي: (ُّٕ/ َُ المغني)في  قدامة ابن كقاؿ  األكتار ضرب كىو محـر
 ردت استماعها أداـ فمن كنحوىا، كالرباب كالمعزفة كالطنبور كالعود كلها، كالمزامير كالنايات
  ،.شهادتو

 فأمكنو كالزمر، كالخمر منكر، فيها كليمة إلى دعي كإذا(: ُُٖ/ ّ) الكافيفي  اهلل رحمو كقاؿ
 . يحضر ال يمكنو لم كإف كاجبين، بين يجمع ألنو كأنكر، حضر اإلنكار،
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 فارؽ كإنما منو كالمنع الغناء كراىة على األمصار علماء أجمع فقد: اهلل رحمو الطبرم قاؿ
 عليك: " كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ كقد العنبرم، اهلل كعبيد سعد بن إبراىيم الجماعة
 (. ٔٓ/ ُْ القرطبي تفسير" ) جاىلية ميتة مات الجماعة فارؽ كمن ،" األعظم بالسواد

 التنزيو، معنى عليو غلب ثم المتقدمة القركف في الحرمة لمعنى يستخدـ الكراىة لفظ كاف كقد
، غير أمر عن يمنع ال فإنو منو، كالمنع: لقولو التحريم على ىذا كيحمل  الحديثين كلذكره محـر
 ابو قاؿ: )ىذا بعد القائل كىو األثر، ىذا نقل الذم ىو اهلل رحمو كالقرطبي الشديد، الزجر كفيهما
 األمر ىذا أف ثبت كإذا: قلت كالرقاص، المغني شهادة تقبل ال: أصحابنا من القفاؿ كقاؿ الفرج

 سعد بن ابراىيم أباحو ما: )اهلل حفظو الفوزاف الشيخ قاؿ ،(تجوز ال عليو األجرة فأخذ يجوز ال
 مثل يبيحا أف المذكورين ىذين فحاشا..  المعهود كالغناء ىو ليس الغناء من العنبرم اهلل كعبيد

 ال: )اهلل رحمو تيمية ابن كقاؿ اإلعبلـ،( الرذالة كمنتى االنحطاط في غاية ىو الذم الغناء ىذا
 مثل المبلىي، آالت: )اهلل رحمو كقاؿ ،(َُْ/ ِِ المجموع( )المبلىي آالت صنع يجوز

( أحمد عند الركايتين كأشهر مالك مذىب كىو الفقهاء، أكثر عند إتبلفها يجوز الطنبور،
 من المنع على العلماء اتفاؽ المنذر ابن ذكر أنو: السادس الوجو: )كقاؿ ،(ُُّ/ ِٖ المجموع)

 كالمغنية، النائحة إبطاؿ على العلم أىل من عنو نحفظ من كل أجمع: فقاؿ كالنوح الغناء إجارة
 كيعقوب - اهلل رحمو حنيفة أبو - كالنعماف ثور أبو كقاؿ كمالك كالنخعي الشعبي ذلك كره

 كبو كالنوح الغناء من شيء على اإلجارة تجوز ال: - اهلل رحمهم حنيفة أبي تلميذم - كمحمد
 مجموع( )الكؤكس حميا تفعل مما أعظم بالنفوس تفعل النفوس، خمر كالمعازؼ: )كقاؿ( نقوؿ

 (.ُْٕ/ َُ الفتاكل
 شيئا يضمنو فلم شريح إلى فخاصمو لرجل، طنبورا كسر رجبل أف: اهلل رحمو شيبة أبي ابن كأخرج

 (.ّٓٗ/ ٓ المصنف. )- لو قيمة ال محـر ألنو القيمة عليو يوجب لم أم -
 كالمعازؼ كالمزمار الطنبور مثل كالباطل اللهو آالت جميع بيع بتحريم اهلل رحمو البغوم كأفتى
 جواىرىا بيع فيجوز حالتها، عن اللهو آالت كغيرت الصور، طمست فإذا: قاؿ ثم كلها،

 (.ِٖ/ ٖ السنة شرح( )غيرىا أك خشبا أك حديد أك كانت فضة كأصولها،
 دلت كقد للنساء، كالنكاح األعياد في - خلخاؿ بغير - الدؼ ذلك من كيستثنى: حق استثناء

 في كسلم عليو اهلل صلى النبي رخص كلكن: )اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ قاؿ الصحيحة، األدلة عليو
 كأما كاألفراح، األعراس في بالدؼ يضربن أف للنساء رخص كما كنحوه العرس في اللهو من أنواع
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 في عنو ثبت بل بكف، يصفق كال بدؼ يضرب عهده على أحد يكن فلم عهده على الرجاؿ
 بالرجاؿ النساء من المتشبهات كلعن للرجاؿ، كالتسبيح للنساء التصفيق: " قاؿ أنو الصحيح

 السلف كاف النساء عمل من بالدؼ كالضرب الغناء كاف كلما ،" بالنساء الرجاؿ من كالمتشبهين
 ىذا في أكثرىم ما - مخانيث المغنين الرجاؿ كيسموف مخنثا، الرجاؿ من ذلك يفعل من يسموف
 عليها دخل لما عنها اهلل رضي عائشة حديث الباب ىذا كمن كبلمهم، في مشهور كىذا - الزماف
 األنصار بو تقاكلت بما تغنياف - صغيرتاف أم - جاريتاف كعندىا العيد أياـ في عنو اهلل رضي أبوىا

: " عنو اهلل رضي بكر أبو فقاؿ - الحرب في الناس يقولو ما يدرؾ العاقل كلعل - بعاث يـو
 عنهما بوجهو معرضا اهلل رسوؿ ككاف"  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بيت في الشيطاف أبمزمار

 كاف ما عنو اهلل رضي بكر أبا أف العلماء بعض قاؿ كلذلك - الحائط إلى الكريم بوجهو مقببل
 صلى اهلل رسوؿ أف ظن كلكنو كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يدم بين عليو ينكر أك احدا ليزجر

 عيدا قـو لكل فإف بكر أبا يا دعهما: " فقاؿ - أعلم كاهلل يحصل لما منتبو غير كسلم عليو اهلل
 عليو اهلل صلى النبي عادة من يكن لم ىذا أف بياف الحديث ىذا ففي"  اإلسبلـ أىل عيدنا كىذا
 عليو اهلل صلى فالنبي - الشيطاف مزمار الصديق سماه كلهذا عليو، االجتماع كأصحابو كسلم
 ،" عيدنا كىذا عيدا قـو لكل فإف دعهما"  قاؿ أنو حيث يبطلها كلم التسمية ىذه أقر كسلم
 غير في باؽ التحريم أف ذلك من فيفهم عيدا، الوقت كوف ىو إباحتو في السبب أف ذلك فأشار
 في اهلل رحمو األلباني الشيخ ذلك فصل كقد أخرل، أحاديث في عرس من استثني ما إال العيد
 كما األعياد في الجوارم أقر كسلم عليو اهلل صلى كالنبي ،- الطرب آالت تحريم النفيس كتابو

 صلى النبي أف الجاريتين حديث في كليس ،" فسحة ديننا في أف المشركوف ليعلم: " الحديث في
 في كما السماع بمجرد ال باالستماع يتعلق إنما كالنهي كاألمر ذلك، إلى استمع كسلم عليو اهلل

 حتى فقط، للنساء أنو فتبين ،(االختيار بغير منها يحصل بما ال الرؤية بقصد يتعلق إنما فإنو الرؤية
/ ّ الحديث غريب. )النساء بو يضرب الذم فهو: قائبل الدؼ عرؼ اهلل، رحمو عبيد أبا اإلماـ أف

 .- الشرعي بالحجاب الخركج لبعضهم فينبغي -( ْٔ
 العسكرية، الموسيقى المعاصرين بعض بو كألحق الحرب، في الطبل بعضهم استثنى: باطل استثناء

 مجرد سول مخصص، ببل التحريم ألحاديث تخصيص انو: أكلها ألمور؛ البتة، لذلك كجو كال
 يقبلوا أف الحرب، حالة في المسلمين على المفترض أف: ثانيهما باطل، كىو كاالستحساف الرأم

 كأصلحوا اهلل فاتقوا كالرسوؿ هلل األنفاؿ قل األنفاؿ عن يسألونك: " تعالى قاؿ ربهم، على بقلوبهم
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 أف: ثالثا ربهم، ذكر عن كيصرفهم ذلك، عليهم يفسد الموسيقى كاستعماؿ"  بينكم ذات
 تحريما علينا تعالى تبارؾ اهلل حرمو ما في السيما بهم، التشبو يجوز فبل الكفا، عادة من استعمالها

 (.ُْٓ/ ُ الصحيحة. )كالموسيقى عاما
 ترجم! الغناء إباحة في كسلم عليو اهلل صلى مسجده في الحبشة لعب بحديث بعضهم استدؿ قد

 النوكم قاؿ ،(العيد يـو كالدرؽ الحراب باب: )صحيحو في الحديث ىذا على اهلل رحمو البخارم
 في ما بو كيلتحق المسجد، في الحرب آالت من كنحوه بالسبلح اللعب جواز فيو: اهلل رحمو
 رحمو حجر ابن الحافظ قاؿ كما كلكن ،(مسلم شرح. )الجهاد على المعينة األسباب من معناه

 .العجائب ىذه بمثل أتى فنو غير في تكلم من: اهلل
 رحمو القيم ابن كبلـ نسوؽ لكن عليو، الكبلـ سبق كقد الجاريتين، غناء بحديث بعضهم كاستدؿ

 الهيئة من ذكرنا مما المركب السماع إباحة على استداللكم ىذا من كأعجب: )قيم ألنو اهلل
 أبيات من بأبيات كفرح عيد يـو في صبية امرأة عند البلوغ دكف صغيرتين بنتين بغناء االجتماعية

 أف كالعجيب ىذا، من ىذا فأين كالشيم، األخبلؽ كمكاـر كالحركب الشجاعة كصف في العرب
 من مزمورا ذلك سمى عنو اهلل رضي األكبر الصديق فإف عليهم، الحجج أكبر من الحديث ىذا

 لجويريتين فيو كرخص التسمية، ىذه على كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كأقره الشيطاف، مزامير
 كتعلمونو تعملونو ما إباحة على ىذا أفيدؿ كالستماعهما، إنشادىما في مفسدة كال مكلفتين غير
 مدارج( )كاألفهاـ العقوؿ ضلت كيف اهلل فسبحاف! يخفى؟ ال ما على المشتمل السماع من

 في صغيرة عنها اهلل رضي عائشة كانت كقد: اهلل رحمو الجوزم ابن كقاؿ ،(ّْٗ/ ُ السالكين
 بن القاسم أخيها ابن كاف قد الغناء، ذـ إال كتحصيلها بلوغها بعد عنها ينقل لم ك الوقت، ذلك

 الحافظ كقاؿ(. ِِٗ إبليس تلبيس. )عنها العلم أخذ كقد سماعو من كيمنع الغناء يذـ محمد
 على - الجاريتين حديث - الباب بحديث الصوفية من جماعة كاستدؿ: )اهلل رحمو حجر ابن

 في الذم الحديث في عائشة تصريح ذلك رد في كيكفي آلة، كبغير بآلة كسماعو الغناء إباحة
 .. باللفظ لهما أثبتو ما المعنى بطريق عنهما فنفت ،" بمغنيتين كليستا"  بقولها بعده الباب

( أعلم كاهلل - الحديث أم - األصل لمخالفة تقليبل ككيفية كقتا النص فيو كرد ما على فيقتصر
 كالتابعين، الصحابة إلى الغناء سماع بنسبة البعض تجرأ كقد( ّْْ - ِْْ/ ِ البارم فتح)

 ىؤالء إلى الصحيحة األسانيد بإبراز نطالبو نحن: )اهلل حفظو الفوزاف قاؿ!! بأسا بو يركا لم كأنهم
 عبد عن صحيحو مقدمة في مسلم اإلماـ ذكر: )قاؿ ثم ،(إليهم نسبو ما بإثبات كالتابعين الصحابة
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 أف بعضهم كقاؿ ،(شاء ما شاء من لقاؿ اإلسناد كلوال الدين، من اإلسناد: قاؿ أنو المبارؾ بن اهلل
 فقهاء عند طعن من حديث منها يسلم لم بالجراح، مثخنة الغناء تحـر التي األحاديث جميع

 مثخنة ليست الغناء تحريم في الواردة األحاديث إف: )اهلل رحمو باز ابن قاؿ!! كعلمائو الحديث
 اهلل، كتاب بعد كتاب أصح ىو الذم البخارم صحيح في ىو ما منها بل زعمت، كما بالجراح

 على قاطع كبرىاف ظاىرة حجة مخارجها كتعدد كثرتها على كىي الضعيف، كمنها الحسن كمنها
 حامد أبو إال كالمعازؼ الغناء تحريم أحاديث صحة على األئمة اتفق كقد كالمبلىي، الغناء تحريم

، كابن الحديث، علم عرؼ ما كالغزالي الغزالي،  بياف، أكضح خطأه اهلل رحمو األلباني كبين حـز
 صحة لديهم ثبتت الزمن ىذا في من كلكن بو، لقاؿ شيء منها صح لو أنو قاؿ نفسو حـز كابن
 أعرضوا كلكنهم األحاديث، ىذه تصحيح من عنهم تواتر كما العلم، أىل كتب من تكاثر لما ذلك
 بعضهم كقاؿ( لهم رجعوا كال متأىلين ليسوا فهم مثلو، كليسوا بكثير حـز ابن من أشد فهم عنو،

: اهلل رحمو الشوكاني قاؿ! الحراـ كالسهر الخمر بمجالس اقترف ألنو العلماء حرمو الغناء أف
 في بو المصرح الزنا أف لـز كإال فقط الجمع ىو المحـر أف على يدؿ ال االقتراف بأف كيجاب)

 فالملزـك باإلجماع باطل كالبلـز المعازؼ، كاستعماؿ الخمر شرب عند إال يحـر ال األحاديث
 .مثلو

 ال أنو"  المسكين طعاـ على يحض كال العظيم باهلل يؤمن ال كاف إنو: " تعالى قولو مثل يلـز كأيضا
 ىذه مثل تحريم إف قيل فإف المسكين، طعاـ على الحض عدـ عند إال باهلل اإليماف عدـ يحـر

 دليل من علم قد المعازؼ تحريم بأف فيجاب آخر، دليل من علم قد اإللزاـ في المذكورة األمور
 بو المقصود ليس الحديث لهو أف بعضهم كقاؿ ،(َُٕ/ ٖ األكطار نيل( )سلف كما أيضا آخر

 ما أعلى - الغناء بأنو القوؿ أم - ىذا: )اهلل رحمو القرطبي قاؿ ذلك، على الرد سبق كقد الغناء،
 ثم( الغناء أنو مرات ثبلث ىو إال إلو ال الذم باهلل مسعود ابن ذلك على كحلف اآلية ىذه في قيل
 قيل ما أكلى األكؿ القوؿ) قاؿ ثم ذلك في األخرل األقواؿ كذكر األئمة، من بهذا قاؿ من ذكر
 القيم ابن كقاؿ ،(القرطبي تفسير( )فيو كالتابعين الصحابة كقوؿ المرفوع للحديث الباب ىذا في

: المستدرؾ كتاب من التفسير في اهلل عبد أبو الحاكم قاؿ: )التفسير ىذا ذكر أف بعد اهلل رحمو
 حديث الشيخين عند كالتنزيل الوحي شهد الذم الصحابي تفسير أف العلم ىذا طالب ليعلم
 فبل نظر فيو كاف كإف كىذا ،(المرفوع كحكم عندنا ىو: )كتابو من آخر موضع في كقاؿ( مسند
 فعليهم كتابو، في كجل عز اهلل بمراد األمة أعلم فهم بعدىم، من تفسير من بالقبوؿ أكلى أنو ريب
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 كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ من التفسير شاىدكا كقد األمة، من بو خوطب من أكؿ كىم نزؿ
( سبيبل إليو كجد ما تفسيرىم عن يعدؿ فبل الحقيقة، على الفصحاء العرب كىم كعمبل، علما

 (.اللهفاف إغاثة)
 !!!اهلل طاعة على التقوم بو المقصود كاف إذا طاعة الغناء أف بعضهم كقاؿ
 باستماع تحصل كمعرفة كىدل كبصيرة كنور إيماف إم للعجب، كيا: )اهلل رحمو القيم ابن قاؿ

...  عليو، كيعاقب كرسولو اهلل يبغضو محـر ىو فيما قيلت أكثرىا لعل كتوقيعات بألحاف أبيات
 عليو ككرامة منو كقربا إيمانا كيزداد اهلل إلى يتقرب أف قلب كحياة بصيرة أدنى لو لمن يقع فكيف

(. ْٖٓ/ ُ السالكين مدارج( )بو الراضي ك قائلو يمقت عنده مقيت إليو بغيض ىو بما بالتذاذه
 ال بو كاغتذل اعتاده من يوجد كلهذا: )الغناء سمعو اعتاد من حاؿ بياف في اإلسبلـ شيخ قاؿ

 بل األبيات، سماع في يجد كما اآليات سماع في يجد كال بو، يفرح كال القرآف، سماع على يحن
 خشعت كالتصدية المكاء سمعوا كإذا الغية، كألسن الىية بقلوب سمعوه القرآف سمعوا إذا

 كيركج ،(بعده كما ٕٓٓ/ ُُ الفتاكل مجموع( )القلوب كأصغت الحركات كسكنت األصوات
 صحيحا، ليس كىذا العاطفة، كتنمي كالشعور، القلوب ترقق بأنها كالمعازؼ للموسيقى بعضهم

 كىذبت الموسيقيين قلوب لرققت قالوا ما تفعل كانت كلو كاألىواء، للشهوات مثيرات فهي
 لمن بالنول الضرب رسالة ملخص ىػ. ا سلوكهم كسوء انحرافهم نعلم ممن كأكثرىم أخبلقهم،

 .الكبي محمد بن الدين سعد للشيخ للهول المعازؼ أباح
 لهم، شعار تعد السماع كمسألة الصوفيو، من يعد ألنو الحاج ابن عن أيضا ىنا النقل آثرنا كلقد
 سنة في ذلك ككاف فتول، عمل الناس بعض أف ذكر كقد(: ٗٗ/ ّ) المدخل في الحاج ابن قاؿ

 أئمة الفقهاء السادة تقوؿ ما: كلفظها مذاىب، األربع على بها كمشى كستمائة، كستين، إحدل
 من جماعة في - مرضاتو على كأعانهم لطاعتو، اهلل كفقهم - المسلمين كعلماء الدين،

 تارة كيرقصوف كيغنوف، يصفقوف، كشرعوا المسجد، إلى فقصدكا بلد إلى كردكا المسلمين،
 يرحمكم مأجورين أفتونا شرعا؟ المساجد في ذلك يجوز فهل كالشبابة بالدفوؼ، كتارة بالكف،

 كقاؿ أعلم كاهلل شهادتو ترد بو قاؿ من الباطل يشبو مكركه لهو السماع الشافعية فقالت. تعالى اهلل
 كاهلل كيرجعوا يتوبوا حتى المساجد من كإخراجهم كردعهم زجرىم األمور كالة على يجب المالكية

 كاف كإف حكمو يقبل كال شهادتو تقبل كال خلفو يصلى ال ذلك فاعل الحنابلة كقالت أعلم،
 عليها يرقص التي الحصر الحنفية كقالت أعلم، كاهلل فاسد فهو يده على النكاح عقد كإف حاكما
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 كاهلل كيرمى ترابها يحفر حتى عليها يصلى ال عليها يرقص التي كاألرض تغسل حتى عليها يصلى ال
 قصة على تكلم حين تفسيره في اهلل رحمو القرطبي اهلل عبد أبو اإلماـ الشيخ قاؿ كقد أعلم،

 مذىب في الفقيو سيدنا يقوؿ ما اهلل رحمو الطرطوشي بكر أبو اإلماـ سئل طو سورة في السامرم
 اهلل صلى محمد كذكر اهلل ذكر من يكثركف الرجاؿ من جماعة اجتمع أنو مدتو اهلل حرس الصوفية

 بعضهم كيقـو األديم من شيء على بالقضيب الطقطقة مع أشعارا يوقعوف إنهم ثم كسلم عليو
 أفتونا ال أـ جائز معهم الحضور ىل يأكلونو شيئا كيحضركف عليو مغشيا يخر حتى كيتواجد يرقص

 كاعمل كالزلل التفرؽ قبل الذنوب عن كف شيخ يا يذكركنو الذم القوؿ كىذا اهلل يرحمكم
 .نزؿ قد رأسك كمشيب مضى فقد الشباب أما العمل ينفعك داـ ما صالحا لنفسك
 كسنة اهلل كتاب إال اإلسبلـ كما كضبللة كجهالة بطالة ىؤالء مذىب اهلل يرحمكم بقولو فأجاب
 لهم اتخذ لما السامرم أصحاب أحدثو من فأكؿ كالتواجد الرقص كأما كسلم عليو اهلل صلى رسولو
 كأما العجل كعباد الكفار دين فهو كيتواجدكف حواليو يرقصوف قاموا خوار لو جسدا عجبل

 يجلس كاف كإنما تعالى اهلل كتاب عن المسلمين بو ليشغلوا الزنادقة أحدثو من فأكؿ القضيب
 للسلطاف فينبغي الوقار من الطير رءكسهم على كأنما أصحابو مع كسلم عليو اهلل صلى النبي
 أف اآلخر كاليـو باهلل يؤمن ألحد يحل كال كغيرىا المساجد في الحضور من يمنعهم أف كنوابو

 حنبل بن كأحمد كالشافعي حنيفة كأبي مالك مذىب ىذا باطلهم على يعينهم كال معهم يحضر
 اهلل رحمو أيضا الطرطوشي بكر أبو اإلماـ الشيخ كقاؿ التوفيق، كباهلل المسلمين أئمة من كغيرىم

 بالمعصية أحدىم يستتر مضى فيما الناس كاف كقد األغاني عن النهي بكتاب المسمى كتابو في
 صار حتى األمر كتناقص العلم كقل الجهل كثر ثم منها إليو كيتوب اهلل يستغفر ثم كاقعها إذا

 كفقنا المسلمين إخواننا من طائفة أف بلغنا حتى إدبارا األمر ازداد ثم جهارا المعصية يأتي أحدىم
 كاعتقدتو الطقطقة كسماع كاللهو األغاني حب في عقولهم كاستهول الشيطاف استزلهم كإياىم اهلل
 المؤمنين سبيل بو كشاقت المسلمين جماعة بو كجاىرت تعالى اهلل من يقربهم الذم الدين من

 غير كيتبع الهدل لو تبين ما بعد من الرسوؿ يشاقق كمن الدين كحملة كالفقهاء العلماء كخالفت
 فيو رخص عما اهلل رحمو مالك سئل كقد مصيرا كساءت جهنم كنصلو تولى ما نولو المؤمنين سبيل
 حنيفة أبو كأما كاستماعو الغناء عن كنهى الفساؽ عندنا يفعلو إنما فقاؿ الغناء من المدينة أىل

 كحماد سفياف الكوفة أىل مذىب ذلك ككل الذنوب من كيجعلو الغناء يكره فإنو اهلل رحمو
 كراىية في خبلفا البصرة أىل بين أيضا نعلم كال ذلك في بينهم اختبلؼ ال كالشعبي كإبراىيم
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 (المزمار ذكر في باب)
 أبيو، عن،  محمد بن بكر حدثنا،  الحميد عبد بن محمد بن اهلل عبد أخبرني-ُّٕ

 نهي بو أليس أكرىو،: " فقاؿ المزمار؟ في ينفخ الرجل، عن كسألو،) اهلل، عبد أبي عن
 منكرا؟ ىو أليس: فقلت الراعي، زمارة حديث في كسلم عليو اهلل صلى النبي عن

 .ُ(     أكرىو: قاؿ ثم عمر، ابن عن نافع، عن يركيو موسى بن سليماف: فقاؿ

                                                                                                                                                  

 مكركه لهم الغناء إف القضاء أدب كتاب في فقاؿ عنو اهلل رضي الشافعي كأما منو كالمنع ذلك
 الشافعي أصحاب فإف لو بمحـر ليست التي المرأة من سماعو أما كالمحاؿ الباطل كيشبو

 أك حرة كانت كسواء حجاب كراء من أك مكشوفة كانت سواء بحاؿ يجوز ال أنو على مجمعوف
 كغلظ شهادتو ترد سفيو فهو لسماعها الناس جمع إذا الجارية كصاحب الشافعي قاؿ مملوكة
 كيقوؿ بالقضيب الطقطقة يكره الشافعي ككاف ديوثا كاف ذلك فعل فمن دياثة ىو قاؿ فيو القوؿ

 فحراـ المبلىي كسائر كالطنبور العود كأما القرآف عن المسلمين بو ليشغلوا الزنادقة كضعتو
 كىذه الجاىلية ميتة مات شبر قيد الجماعة فارؽ من كسلم عليو اهلل صلى كقاؿ فاسق كمستمعو

 المساجد في إعبلنو كرأت كطاعة دينا الغناء جعلوا ألنهم المسلمين لجماعة مخالفة الطائفة
 كمدعوف بالدين متلبسوف فإنهم الطائفة ىذه لدينهم باالحتياط الناس أكلى كاف كقد كالجوامع

 الحديث لهو يشترم من الناس كمن تعالى اهلل قاؿ كقد ظواىرىم بواطنهم توافق حتى كالزىد الورع
 الحديث لهو مسعود ابن كقاؿ الغناء ىو كالنخعي كمجاىد الحسن قاؿ اآلية اهلل سبيل عن ليضل
 كالمزامير بالغناء مجاىد قاؿ بصوتك منهم استطعت من كاستفزز تعالى كقولو إليو كاالستماع الغناء

 خيل من فهو اهلل معصية في كماش راكب كل المفسرين أكثر قاؿ كرجلك بخيلك عليهم كأجلب
 أتى نفيس بحث - اهلل رحمو - تيمية ابن اإلسبلـ كلشيخ قلت ىػ. ا آخره إلى...  كرجلو إبليس

 من األكؿ الجزء آخر في صفحة مئاتي من أكثر في يقع للسماع المجوزكف شبو كل على فيو
 القيم، ابن اإلسبلـ لشيخ السماع أيضاككتاب كانظر شئت، إف فانظره اإلستقامة، الماتع كتابو

  .اهلل رحمو األلباني الدين ناصر محمد للشيخ الطرب آالت تحريم ككتاب
 
 الخطيب كثٌقو، القطاف ىو الحميد عبد بن ميحىمَّد بن اللَّو عبدإسناده صحيح، شيخ المصنف  ُ

(، كبكر بن محمد قاؿ عنو ابن ابي يعلى في طبقات الحنابلة ُّٓ/ُُفي تاريخ بغداد )
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 أشعث حدثنا منيع، بن أحمد حدثنا داكد، أبو حدثنا الفرج، بن ركح أخبرني -ُْٕ
 فأخذىا قصب، زمارة معو غبلما رأل زبيدا جدم رأيت): قاؿ زبيد بن الرحمن عبد بن

 .ُ(فشقها
 عبادة، بن ركح حدثنا: قاؿ المخرمي، أيوب بن محمد بن اهلل عبد أخبرنا -ُٕٓ

 النبي أف ىريرة، أبي عن جعفر، أبي عن جحادة، بن محمد عن شعبة، حدثنا: قاؿ
 .ِ(الزمارة كسب عن نهى) كسلم عليو اهلل صلى

                                                                                                                                                  

 كثيرة مسائل كعنده كيكرمو يقدمو اهلل عبد أىبيو كاف: فقاؿ الخبلؿ بكر أبو ذكره (:ُُٗ/ُ)
، كأبي بكر بن محمد ىو محمد بن الحكم كىو من أصحاب أحمد اللَّو عبد أبي من سمعها

 المقربين. 
( لعل المصنف يقصد الراعي زمارة حديث في كسلم عليو اهلل صلى النبي عن نهي بو أليسكقولو )
 الطريق، عن كعدؿ أذنيو في إصبعيو فجعل قاؿ راع، زمارة صوت عمر ابن سمع) قاؿ نافعحديث 

 اهلل رسوؿ رأيت قاؿ ثم الطريق، راجع ال: قلت فلما نعم: فاقوؿ اتسمع؟ نافع يا: يقوؿ كجعل
 ( كسيأتي تخريجو قريبا. يفعلو كسلم عليو اهلل صلى

( ِّ/ٓ(، كأبو نعيم في الحلية )ٖٔ، رقم  ٓٔأخرجو ابن أبي الدنيا في ذـ المبلىي )ص ُ
 زرعة أبو عنو الذىبي في الكاشف: قاؿ قاؿ زبيد بن الرحمن عبد بن أشعثكإسناده ضعيف، 

 .يخطىء صدكؽ ، كقاؿ الحافظ في التقريب:بالقول ليس: كغيره
"  بالمعركؼ األمر" في الخبلؿ بكر أبو أخرجو (:ِّٕٓقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة ) ِ
 سمعت: قاؿ شعبة ثنا: قاؿ ركح ثنا: كبلىما قاال ثقتين لو شيخين عن( القصيم مطابع -ّّ ص)

 اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ ىريرة أبا سمعت: قاؿ جعفر أبا سمعت: قاؿ جحادة بن محمد
 جعفر أبي غير الشيخين؛ رجاؿ ثقات رجالو جيد، إسناد كىذا: قلت .الحديث...نهى كسلم عليو
 ركاية من( ِّٓ/ِ/ْ) حاتم أبي كابن"الكنى" في البخارم األشجعي؛ذكره كىو ىذا،

 كلم ،(ٖٔٓ/ٓ" ) الثقات" في حباف ابن عنو،كذكره كسكتا حوشب، بن كالعواـ طريف بن مطرؼ
 األشجعي،فأخشى حاـز أبا ىذا شيوخ في ذكركا كقد ىذا، جحادة بن محمد عند الركاة في يذكركا

 إلى الطابع أك الناسخ، أك الراكم، على تحرؼ ىريرة، أبي عن الحديث لهذا الراكم ىو يكوف أف
 الثقات من جماعة ركاه أنو: األكؿ كيؤيد !أستبعده مما كىذا كنيتاف، لو يكوف أف إال ،(جعفر أبا)
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: اللفظ ىذا أف النفس في يلقي مما كىذا ".الزمار: "مكاف"  اإلماء" :قالوا أنهم إال بو؛ شعبة عن
 أخرجو ".الزمارة: "بلفظ أخرل طريق في يأتي لكن ؛(اإلماء: )من محرؼ( الزمار)

 ،(ٕٖٓ) الجاركد كابن ،(ِّْٓ) داكد كأبو ،(ّْٖٓ ك ِِّٖ)البخارم
/ ٔ) كالبيهقي ،(ِْٓ/ ُ" )اآلثار مشكل" في الطحاكم ككذا ،(ُّٔٓ) حباف بن كا

 طرؽ من( َْٖ كْْٓكّْٖ-ّْٕكِّٖكِٕٖ/ِ)،كأحمد(ِّٕٓ)،كالطيالسي(ُِٔ
 كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ نهى :بلفظ جحادة بن محمد حدثنا: ىماـ كتابعو .بو شعبة عن
 (.ّْٕ/ِ) أحمد أخرجو .األمة ككسب الحجاـ كسب عن -

: قاؿ يعلى أبي طريق من( ُّٕٓ) ركاية في حباف ابن كزاد .الشيخين شرط على صحيح كإسناده
 ".يبغين أف مخافة" :كزاد بو، شعبة ثنا: قاؿ زريع بن يزيد حدثنا: قاؿ الضرير المنهاؿ بن محمد ثنا

 ىذا في عندم كقفة الزيادة ىذه ثبوت في لكن الشيخين؛ شرط على صحيح كإسنادىا
 :طرؽ ىريرة أبي عن كللحديث. مدرجة أنها فالظاىر الطرؽ، تلك في كركدىا الحديث؛لعدـ

 محمد عن ىشاـ عن زيد بن حماد حدثنا: يزيد أبي بن خالد عن: األكلى
 .الزمارة ككسب الكلب، ثمن عن نهى أنو :- كسلم عليو اهلل صلى - النبي عن ىريرة أبي عن

 " السنة شرح"في ،كالبغوم(َّْ/ ٖ") التاريخ"في الخطيب أخرجو
 يزيد، أبي بن خالد غير ؛ الشيخين رجاؿ ثقات رجالو حسن، إسناد كىذا: قلت (.ِّ-ِِ/ٖ)

 ابن عن كركل عنو، الثقات من جمع بركاية( َّْ/ ٖ) الخطيب ترجمو البغدادم، المزرقي كىو
"  ": التقريب" في كالحافظ ،" الكاشف" في الذىبي كقاؿ ". بأس بو يكن لم" :قاؿ أنو معين

 عن حجاج حدثنيو(: ُٔ -َٔ ؽ" ) الحديث غريب" في عبيد أبو فركاه توبع؛ كقد ". صدكؽ
. منو الثانية ؛الجملة بو سيرين ابن عن الشهيد بن كحبيب حساف بن ىشاـ عن سلمة بن حماد
 منهاؿ ابن ىو كحجاج صحيح، إسناد كىذا: قلت ". الزانية(: الزمارة: " )حجاج قاؿ: كقاؿ

 .األنماطي
 ". الزمارة كمهر"..  :بلفظ حساف بن ىشاـ ثنا: عبدالوارث ثنا: معمر أبو كقاؿ

 .صحيح كإسناده: قلت .البيهقي أخرجو
 صالح أبي عن األعمش ثنا: أبي ثنا: شريك بن الرحمن عبد عن: الثانية
 ". الكلب ثمن كال الزانية، مهر يحل ال" :بلفظ مرفوعا ىريرة أبي عن حاـز كأبي
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 عبد: كأقوؿ !الذىبي ككافقو".  مسلم شرط على صحيح" :كقاؿ ،(ّّ/ِ) الحاكم أخرجو
 اهلل عبد ابن كىو -شريك كأبوه .يخطئ صدكؽ كىو مسلم، لو يخرج لم شريك بن الرحمن
 .كثيرا يخطئ صدكؽ كىو متابعة، مسلم لو أخرج -القاضي

 عن أبيو عن الرحمن عبد بن العبلء عن الزنجي خالد بن مسلم عن: الثالثة
 .يعرؼ كأصل عمل لها يكوف أف إال األمة؛ كسب عن نهى :مرفوعا ىريرة أبي

 إال العبلء عن يركه لم" :كقاؿ ،(ُِٖٗ/ٗ/ِٖ/ِ" ) األكسط المعجم" في الطبراني أخرجو
 أف إال ركاتو؛ سائر ككذلك ثقة، المصرم، كىو: قلت ". الحكم عبد بن اهلل عبد بو تفرد مسلم،
 كثق كقد ضعيف، كىو" (:ّٗ/ْ) فقاؿ الهيثمي أعلو كبو األكىاـ، كثير الزنجي خالد بن مسلم

." 
 سعد ثنا: ىاركف بن موسى حدثنا: "ىكذا" المعجم" في إسناده تماـ(: تنبيو)

 المطبوع" البحرين مجمع" في إسناده من فسقط .إلخ... " أبي ثنا: الحكم عبد بن اهلل عبد ابن
 األصل إلى بو أحاؿ قد فإنو غريب؛ كىذا! مكانو بياضا محققو كترؾ ،(بن سعد(: )ّٖٕ/ّ)

 من يتمكن لم أنو لي كيظهر منو، نقلت الذم كىو كالورقة، المجلد إلى مشيرا إليو يرجع الذم
 عليو فكاف كذلك، كاف كإذا ،-مصور كىو -األصل في جدا ظاىر غير فإنو ؛( سعد) اسم قراءة

 أداة أسقط فلم يفعل؛ لم كإذ ىذا، ابنو عنو الركاة من أف فيها سيجد فإنو أبيو؛ بترجمة يستعين أف
 بن طارؽ مرسل من شاىد لو الطريق؛ ىذه في المذكور كاالستثناء !!ظاىر؟ كىو( ابن: )النسبة

 - اهلل رسوؿ نهانا لقد: فقاؿ األنصار مجلس إلى رافع بن رفاعة جاء :قاؿ القرشي الرحمن عبد
 -بيدىا عملت ما إال األمة كسب عن نهانا :كقاؿ أشياء فذكر... اليـو - كسلم عليو اهلل صلى
 ". كالنقش كالخبز، المغزؿ، نحو -بإصبعو ىكذا كقاؿ

 في االستثناء بو يتقول اإلسناد، حسن مرسل كىو: قلت .كالبيهقي ،(ِّْٔ) داكد أبو أخرجو
 بن اهلل عبيد عن فديك أبي ابن طريق من موصوال جاء كقد سيما كال الموصوؿ، ىريرة أبي حديث

 :قاؿ يج خد بن رافع جده عن أبيو عن ىرير
 أبو أخرجو ". ىو؟ أين من يعلم حتى األمة كسب عن- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ نهى"

 .شاىدا( ِْ/ِ) الحاكم ككذا كالبيهقي، ،(ِّْٕ) أيضا داكد
 ابن كذكره آخركف، عنو ركل ىرير بن اهلل عبيد نقدم؛ في حسن كإسناده
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 بن محمدقاؿ سمعت  شعبة، حدثنا: قاؿ ركح حدثناكأخبرنا عبد اهلل قاؿ  -/أ(ُٕٓ)
 صلى رسوؿ اهلل قاؿ سمعت ىريرة، أبيقاؿ سمعت  جعفر، اأب سمعت قاؿ جحادة،

 .ُة(الزمار  كسب عن نهى) كسلم عليو اهلل
أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن ثنا أحمد بن محمد من كلد القاسم بن  -/ب(ُٕٓ)

 أبي بزة، ثنا مؤمل، ثنا حماد، عن ثابت، عن أنس رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل
 . ِ) كسب اإلماء حراـ( كسلم عليو اهلل صلى

                                                                                                                                                  

 عباية عن بلج أبو يركيو طريق كلو .كغيره معين ابن كثقو كأبوه ،(ُُٓ/ ٕ" ) الثقات" في حباف
 فكره ،- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل لرسوؿ ذلك فذكركا تغل، أمة كترؾ توفي جده أف رفاعة بن

" الكبير المعجم" في الطبراني أخرجو ".بنفسها فتبتغي شيئا، تجد ال لعلها" :كقاؿ األمة، كسب
 أيضا كالطبراني ،(ُُْ/ْ) أحمد كأخرجو .مرسل جيد كإسناده: قلت (.َْْٖ/ِّٖ/ْ)
 لكن إلخ؛... " لعلها: "قولو دكف مختصرا، بو رفاعة بن عباية عن أخرل طريق من( َْْٓ برقم)

 ركاية في كقعت التي الزيادة تلك أصل ىو ىذا كلعل ". تبغي أف مخافة: شعبة قاؿ" :أحمد زاد
 ابن حديث من مرفوعة جاءت كقد .الحديث في فأدرجها الركاة بعض كىم المتقدمة، حباف ابن

 ابن سمعت: قاؿ العوفي عطية عن مصعب بن سوار يركيو حالو؛ لبياف أذكره كاه، بإسناد عباس
 نهى كلم: عباس البن قلت .اإلماء كسب عن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى :يقوؿ عباس
 الكبير المعجم في الطبراني أخرجو .فيفجرف يعجزف أف مخافة :قاؿ عنو؟

(ُِ/ُِٗ/ُِّٕٔ.) 
 .كغيره الدارقطني قاؿ كما الحديث؛ متركؾ ىذا سوار جدا؛ ضعيف إسناد كىذا

 .ضعيف العوفي؛ كعطية
: يقاؿ المغنية، أراد أنو يحتمل: األزىرم كقاؿ. الزانية ىي(: الزمارة": )النهاية" في جاء(: فائدة)

 (.الزمارة: )بها يزمر التي كالقصبة غنى، كزمر؛إذا. حسن: أم زمير، غناء
 تقدـ في التعليق السابق. ُ
/ ُٖ" )بالمعركؼ األمر" في الخبلؿ ركاه، ضعيف (:َْٖٗقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) ِ
 حدثنا:  بزة أبي بن القاسم كلد من محمد بن أحمد حدثنا:  الرحمن عبد بن أحمد أخبرنا( : ِ

" المختارة" في المقدسي الضياء كأخرجو . مرفوعا أنس عن ، ثابت عن ، حماد حدثنا:  مؤمل
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أنا عثماف بن صالح األنطاكي، ثنا محمود بن خالد، ثنا أبي، عن  -/ج(ُٕٓ)
المطعم بن مقداـ، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنو سمع صوت زمارة راع، 

 .ُيفعلو( كسلم عليو اهلل صلى فعدؿ عن الطريق، ثم قاؿ رأيت رسوؿ اهلل
                                                                                                                                                  

 كىذا:  قلت . بو بزة أبي بن محمد بن أحمد عن أخرل طريق من( أنس مسند - ُ/ ّّ/ ِ)
 : علتاف لو ؛ ضعيف إسناد

 : الحافظ قاؿ ؛ - مكة نزيل البصرم إسماعيل ابن كىو - مؤمل:  األكلى
 " .الحفظ سيىء صدكؽ"

 : الذىبي قاؿ ؛ - المقرلء المكي كىو - بزة أبي بن محمد بن أحمد:  كاألخرل
:  حاتم أبو كقاؿ.  الحديث منكر:  العقيلي قاؿ ، الحديث لين ، فيها ثبت ، القراءة في إماـ"

 " .عنو أحدث ال ، الحديث ضعيف
 المبلىي ذـ في الدنيا أبي كابن ،(ِْٔٗ - ِْْٗ) داكد كأبو ،(ّٖ ،ٖ/ ِ) أحمد أخرجو ُ
 ص) النرد تحريم في كاآلجرم ،(ُُُٖ/ ّ) عدم كابن ،(َُِّ) حباف كابن ،(ب/ ٖ ؽ)

 داكد أبو عنو قاؿ كالحديث( ِِِ/ َُ) كالبيهقي ،(ُِٗ/ ٔ) الحلية في نعيم كأبو ،(َِٓ
 عبد بن الدين شمس الحافظ قاؿ(: ِّٓ-ِّْ/ ْ) المعبود عوف كفي منكر، حديث ىذا

 كليس. بو تفرد: كقاؿ موسى، بن سليماف على كتعلق طاىر، بن محمد ضعفو حديث ىذا: الهادم
 نافع عن مهراف بن ميموف كتابعو. األئمة من كاحد غير كثقو الحديث، حسن فسليماف قاؿ، كما

 -الطبراني عند كركايتو- نافع عن الصنعاني المقداـ بن كمطعم -يعلى أبي مسند في كركايتو-
 يتابعو كلم ،"منكر حديث ىذا: "سليماف ركاية عن داكد أبو قاؿ لكن". لسليماف متابعاف فهذاف

 ىذا: أحمد لئلماـ قيل كقد(: "ْٖ ص) األسماع نزىة في رجب ابن قاؿ بل قاؿ، ما على أحد
. أىػ". الحديث بهذا أحمد اإلماـ كاستدؿ عليو، يوافق كلم بذلك، يصرح فلم. منكر الحديث

 يعلم كال داكد، أبو قالو ىكذا(: "ِّْ/ ْ" )المعبود عوف" في الحق شمس الطيب أبو كقاؿ
 كتعقب". الناس أكثق لركاية بمخالف كليس ثقات، كلهم ركاتو الحديث ىذا فإف النكارة، كجو
 النكارة، كجو يعلم كال(: "ِّٓ/ ْ) بقولو أنكرىا كىذا: مهراف بن ميموف ركاية عن داكد أبي قوؿ
 اآلت تحريم في األلباني العبلمة كقاؿ. أىػ". الثقات لركاية بمخالف كليس قوم، إسناده بل

 تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ صحيح، طرقو كبعض طرؽ من ركم(: ُُٔص) الطرب
 (.ُِّ/ ٖ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كحسنو صحيح، إسناده(: ِٕٗ/ ْ) المسند
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ماف، ثنا سعيد، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد اهلل بن كأخبرنا عث -/د(ُٕٓ)
ميموف، عن مطر بن سالم، عن علي رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو كسلم )نهى 

 . ُعن لعب الطبل كالزمار(
 حدثنا الطاطرم، يعني مركاف حدثنا: قاؿ الحمصي، عوؼ بن محمد أخبرني -ُٕٔ
 ابن مع كنت): قاؿ نافع، عن موسى، بن سليماف عن العزيز، عبد ابن يعني سعيد
 ثم أذنيو، في يديو فأدخل الطريق، عن فعدؿ راع، زمارة صوت فسمع طريق في عمر
 ىكذا نافع، يا: قاؿ ثم،  أذنيو من يديو فأخرج،  ال قلت تسمع؟ ىل نافع يا: " قاؿ

 .ِ(فعل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت
 

 (يغنوف كانوا الذم غنائهم ذكر باب)
 أبو حدثنا سعيد، بن يحيى حدثنا: قاؿ الحمصي، الفرج بن أحمد أخبرنا -ُٕٕ
 األنصار، من يتيمة عندنا كانت): قالت ،رضي اهلل عنها عائشة عن بهية، عن عقيل،

 صلى اهلل رسوؿ فقاؿ زكجها، إلى أىداىا فيمن فكنت األنصار، من رجبل فزكجناىا
 بالبركة، دعونا: قالت قلت؟ فما غزؿ، فيهم أناس األنصار عائشة، يا: كسلم عليو اهلل
 : قلتم أفبل: " قاؿ انصرفوا ثم

                                                                                                                                                  

 قدامة البن" المغني: "في عنها الجواب انظر الحديث متن حوؿ إشكاالت بعضهم أثار قد( تنبيو)
 مسألة على الكبلـ"ك ،(ٕٔٓ/ ُُ) تيمية البن" الفتاكل مجموع"ك( ُْٕ - ُّٕ/ ٗ)

 (.ُْٓ - ُِْ ص) القيم البن" السماع
( كالحديث ََّ/ُّ(، كالخطيب في تاريخو )ِٔالنرد )أخرجو بنحوه اآلجرم في تحريم  ُ

 كما مجهوؿ، ىذا مطر ؛ جدا ضعيف إسناد ىذا (:ِْٕٗقاؿ عنو العبلمة األلباني في الضعيفة )
 :الحافظ قاؿ ؛ المكي المخزكمي القداح داكد أنو الظاىر ؛ ميموف بن اهلل كعبد ".الميزاف" في

 ".متركؾ ، الحديث منكر"
  .منو كىذا الشاميين، غير في ضعيف عياش بن كإسماعيل

 تقدـ في التعليق قبل السابق. ِ
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  بواديكم، حلت ما األحمر الذىب كلوال * نحييكم فحيونا أتيناكم أتيناكم
 .ُ(عذاريكم تسمن لم السمراء الحبة كلوال

                                                           

( كإسناده ضعيف جدا، أبو ِِٓأخرجو من ىذا الطريق ابن الجوزم في تلبيس ابليس )ص ُ
 منكرة احاديث بهية عن يركم المتوكل بن يحيى حنبل بن حمدأ قاؿعقيل ىو يحيى بن المتوكل 

 ابن قاؿ ضعيف ىو كالنسائي كالفبلس علي كقاؿ بشيء ليس يحيى كقاؿ الحديث كاىي كىو
: عدم ابن، فأعياني اعرفها كي بهية عن سألت السعدم كقاؿ اصوؿ لها ليس باشياء ينفرد حباف
 عقيل أبي غير بهية عن يركم كال محفوظة غير عائشة عن بهية، عن عقيل ألبي األحاديث كىذه

 .ىذا
 أبو حدثنا عامر، بن أسودمن طريق ( الرسالة - َّٖ/ ِّ) أحمد أخرجوكللحديث طرؽ أخرل ف

..  لعائشة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ جابر، عن ، الزبير أبي عن أجلح، عن بكر،
 حسن: المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط عنو قاؿالحديث ك الحديث دكف البيتين اآلخرين، 

 لم الزبير كأبو بو، يعتبر ضعيف -حجية بن اهلل عبد ابن كىو -أجلح ضعيف، إسناد كىذا لغيره
 .جابر من بسماعو يصرح

 كشف - ُِّْ) كالبزار عبيد، بن يعلى طريق من( ٔٔٓٓ" )الكبرل" في النسائي كأخرجو
 نعلم ال: البزار كقاؿ. بو الزبير، أبي عن األجلح، عن كبلىما علي، بن عمر طريق من( األستار

 .األجلح إال الزبير أبي عن ركاه
 عوف، بن جعفر طريق من( ُِّّ" )المشكل شرح" في كالطحاكم ،(ََُٗ) ماجو ابن كأخرجو

 .عباس ابن عن الزبير، أبي عن األجلح، عن
 عن األجلح، عن اليشكرم، اهلل عبد بن الوضاح عوانة أبي طريق من ِٖٗ/ ٕ البيهقي كأخرجو

 .عائشة عن جابر، عن الزبير، أبي
 الجراح، بن ركاد سنده كفي(. ِّٖٗ" )األكسط" في الطبراني عند عائشة عن الباب كفي

 .لبلعتبار حديثو يكتب ممن كىما النخعي، كشريك
: عائشة عن عركة، طريق من( ُِٔٓ) البخارم أخرجو فقد الصحيح، في ثابت الحديث كأصل

 كاف ما عائشة، يا: "كسلم عليو اهلل صلى اهلل نبي فقاؿ األنصار، من رجل إلى امرأة زفت أنها
 ".اللهو يعجبهم األنصار فإف لهو؟ معكم

 (. ُٓٗٗ، رقم  ُٓ/ٕكانظر إركاء الغليل )
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 عبد ألبي قلت: قاؿ حدثهم محمد، بن جعفر أف الوليد، بن منصور أخبرني -ُٖٕ
 جوار عن عائشة، عن أبيو، عن كىشاـ، عائشة، عن عركة، عن الزىرم حديث): اهلل

 .ُ(أتيناكم أتيناكم: الركب غناء: " قاؿ الغناء؟ ىذا إيش: يغنين
 عن سئل اهلل، عبد أبا سمعت): قاؿ حدثهم جعفر، بن منصور كأخبرني -ُٕٗ

 فلم المسجد، في الحبشة لعب في عائشة، عن أبيو، عن عركة، بن ىشاـ حديث
 .ِ(يجب

                                                           

 .ترجمولو  أجد لم النيسابورمشيخ المصنف كىو  الوليد بن منصور إسناده في ُ
، كلعل الصواب ترجمولو  أجد لم النيسابورمشيخ المصنف كىو  الوليد بن منصور إسناده يف ِ

 في ىذا اإلسناد منصور عن جعفر. 
 (.  َٓٗ( أخرجو البخارم )المسجد في الحبشة لعب فيكحديث )عائشة رضي اهلل عنها 

 فقو الباب:
 كتب في بحثها ييسبق لم التي المستجدة المسائل من الحاضرة بصورتو النشيد أفَّ  المعلـو من

 :التالية الدكاعي إليو كيضاؼ مفصبل، حكمو بذكر العناية إلى داع كىذا المتقدمين، العلم أىل
 ككيفيتو السماع كقت من ذلك كغير المقاصد، الكلمات، األلحاف،) النشيد، متعلقات كثرة - ُ

 .كتنوعها( الخ... 
 . حكمو في الخبلؼ قوة - ِ
 أجهزة انتشار بعد خصوصا الواسع، كانتشاره لكثرتو النشيد؛ حكم معرفة إلى الحاجة عمـو - ّ

 النشيد عن الحديث بسط المناسب من كاف كغيرىا األسباب لهذه الكاسيت، كأشرطة التسجيل
 .التفصيلي حكمو كبياف كمتعلقاتو،

 كما كالشيطاف نفسي فمن أخطأت كإف اهلل، فمن أصبت فإف باهلل، مستعينا ذلك بياف كإليك
 .باهلل إال توفيقي
 :للنشيد التفصيلي الحكم

 :أمرين إلى التنبيو من البد للنشيد التفصيلي الحكم معرفة قبل
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 األلحاف حيث من كمتباينة مختلفة، أنواع اإلسبلمي بالنشيد - اآلف - يعرؼ ما أف: األكؿ
 كالتعميم، اإلجماؿ ال المختلفة أنواعو بين الحكم بياف عند التفصيل فيجب كالمقاصد كالكلمات

 "(ّٖ :ص) كالميمية النونيةفي  القيم ابن قاؿ
 كخٌبطا الوجود ىذا أفسدا قد*  كالتمييز بالتفصيل فعليك

 زماف كلٌ  كاآلراءى  األذىاف * بياف دكف كاإلجماؿ فاإلطبلؽ
 حكم بياف عند التفصيل بخصوص (ُْ)ص المفيد البيافكما في  العثيمين العبلمة كقاؿ

 مشركع، كغير  مشركعا كاف ما بين يفرؽ أحدان  تجد تكاد ال الباب ىذا في انو كاعلم:" النشيد
 الصحيح بين يميز علم طالب على - تيسمع أف قبل - تيعرض أف البد األناشيد أف أرل كلهذا
 ".الحكم تأخذ ذلك بعد ثم الصحيح، كغير
 كلكن كصواب، حق النشيد حق في( كالمبيح المانع،) الرأيين أصحاب قالو مما كثيرا كأف: الثاني

 :فمثبل جميعها، في ال أنواعو بعض في
 دكف األناشيد بعض في ىذا صح المطرب، الملحن الغناء جنس من ليست األناشيد أف قاؿ من

 .جنسها من ىي أك األغاني، ألحاف تشبو التي بعضها،
 بلبانها أمو غذتو أخوىا فإنو تكنو أك يكنها ال فإف
 من كثير حق في ىذا صح القرآف، كتبلكة اهلل ذكر عن ييلهي األناشيد سماع أف قاؿ كمن

 .األكقات من غيرىا دكف المناسبات في بسماعو تقيد من دكف المستمعين،
 األناشيد بعض في ىذا صح الصوفية، كالبدع القومية األفكار لدخوؿ طريق األناشيد أف قاؿ كمن
 .الصحيحة الشرعية بالمعاني كلماتو كتلتـز ذلك، من يخلو كالذم بعضها، دكف
 البعض، حق في ىذا صح المحدث، الصوفي السماع جنس من ليس األناشيد سماع أف قاؿ كمن
 .كمواعظو النشيد بسماع كمواعظو القرآف سماع عن التهى من حق في يصح كلم

 :أصوؿ ثبلثة تتنازعو النشيد أف - اهلل رعاؾ - اعلم :للنشيد التفصيلي الحكم
. أصل المحدث الصوفي كالسماع أصل، الغناء أىل عند المعركؼ كالغناء أصل، كالنىٍصب الحيداء

 المقاصد، أك الكلمات، أك األلحاف، في سواء األصوؿ، ىذه أحد األناشيد من صفاتو كافقت فما
 أصل، من أكثر يتنازعو الذم الفرع في األصولية القياسية القاعدة ىي كما الحكم، في بو أيلحق

 .شبها بأكثرىم فييلحق
 :القياس أنواع من الثالث النوع بياف عند( ّٓ)صاإلرشادات  لطائف في العمريطي قاؿ
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 أكثرى  ذين بأم فيلتحق ترددى  الذم الفرع كالثالث
 القياس، أنواع من الثالث النوع أف يعني ييرل الذم كصفو في غيره من كيجدا اعتبارا أصلين بين ما

 شبها بأكثرىم الحكم في فيلتحق أكثر أك أصلين بين مترددا الفرع يكوف أف كىو الشبو، قياس
 .الصفة في
 :أحكاـ ثبلثة للنشيد يكوف ذلك على بناءن 

 جاءت الذم كالحيداء، بالنىٍصب لو إلحاقا كاستماعو النشيد سماع إباحة: للنشيد األكؿ الحكم
 كالكلمات، كالمقاصد األلحاف في لهما موافقا النشيد كاف إذا فيما مقيدان، بإباحتو الرخصة
 :التالية بالشركط ذلك كيتحقق
 بتطريب تقع بأف كتصنع، تكلف دكف الخلقة أصل على تقع أف. األلحاف في: األكؿ الشرط
 األلحاف( دع) بلو المطرب، الموسيقي النغم على الموزكنة المتكلفة األلحاف دكف يسيرين كترجيع
 فعلو في بو بأس ال فمباح الحيداء كأما" (:ُٕٔ/ ٗ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ الماجنة، المائعة

 ".الغناء حد إلى يخرج لم ما اإلنشاد، أنواع كسائر األعراب، نشيد ككذلك كاستماعو،
 اللذة أك البدعي، الصوفي السماع أىل كشأف التعبد سماعو من ييقصد ال أف: الثاني الشرط

 االعتصاـفي  الشاطبي قاؿ كالنشاط، التركيح من شيء بل الفسقي، الغناء أىل كشأف كالطرب
 من شيء كاف كإنما ييلهي، إطراب كال إلذاذ - المباح النشيد أم - فيو يكن كلم :(ّْٔ/ ُ)

 ".النشاط
 كسيلة النشيد يكوف كأف الشرع، في محظور معنى على كلماتو تشتمل ال أف: الثالث الشرط
 أيضا طريقو عن كالحزبية كالوطنية، القومية، الشعارات لتركيج كسيلة أك الصوفية، بدع لدخوؿ

 .(ِٕٖ ص) الفوزاف الكتاب، بعض ألخطاء البياف
كما  العثميين محمد الشيخ قاؿ المعازؼ، بقية( دع) بلو دؼ، على يشتمل ال أف: الرابع الشرط

 ضرب فيها يكوف أف: أكالن  حالين، من تخلو ال اإلسبلمية األناشيد:" (ُْ)ص المفيد البياففي 
 ىذه مثل في ييباح ال الذم اللهو على مشتملة ألنها حراما؛ تكوف الحالة ىذه كفي بالدؼ،
 ".الحالة
 الكتاب مواعظ عن اإلنساف بها يتلهى للقلب موعظة كتيتخذ ديدنا، تيتخذ ال أف: "الخامس الشرط

 اهلل رسوؿ كسنة اهلل، كتاب عن تصد ألنها مكركىة؛ كإما محرمة إما حينئذ تكوف فإنها كالسنة،
 .(ُٓ)ص المفيد البياف كسلم كآلو عليو اهلل صلى
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 كالعلم القرآف سماع عن كالتلهي الدين في مفسدة بسببها يحدث ال أف: السادس الشرط
 .بو االشتغاؿ بسبب المهمة كالمصالح الواجبات بعض كتضييع الدنيا، أمور في أك بو، الشرعي
 - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - النبي يدم بين ييفعل كاف الذم الحد:"ىو الشركط ىذه كضابط

 في كىم بهم، االقتداء يجوز ال من القيد بهذا كيخرج العلم، أىل من بهم ييقتدل كمن كأصحابو،
 الميحدث الديني السماع كأصحاب الغناء، أىل من الفسقي السماع أصحاب: صنفاف الباب ىذا
 .البدعية الصوفية الطرؽ أىل من

 غناء النشيد كافق إذا كذلك كالكراىة، الذـ في الفسق أىل بغناء يلحق أف: للنشيد الثاني الحكم
 :التالية الحاالت في ذلك كيكوف مقاصده، أك كلماتو أك ألحانو في الفسق أىل

 الشعر إنشاد في - التكلف أم - فإنو النشيد، ألحاف أداء في كالتصنع التكلف حاؿ في - ُ
 - بعدىم من على حجة فهمهم يكوف الذم - األكلوف الماضوف يكن كلم المغنيين خصائص من
 فإف القوافي كاتصاؿ الشعر، إرساؿ كجو من إال الشعر إنشاد في يتكلفوف أك يتصنعوف يكونوا لم

 كال يتكلفوف ال الخلقة، أصل إلى مردكدا ذلك كاف صاحبو؛ من أشجن أحدىم صوت كاف
 ".يتصنعوف

 الحظر كعلة المطرب، الموسيقي النغم على الموزكف الغنائي بالتلحين محكوما النشيد كوف - ِ
 .الملهي المذمـو اإلطراب من فيو ما مع كالمٌجاف بالفٌساؽ التشبو قبلها، كالتي الحالة ىذه في
 بالفساؽ التشبو من الحالة ىذه كفي معلومة، محرمة أغنية أللحاف النشيد مشابهة حاؿ في - ّ

 كما السابقتين الحالتين عن الغافلين بعض عند حتى محظورا - النشيد أم - يجعلو ما كالماجنين
 أغاني ينشدكا أف للمنشدين يجوز ال:"- اهلل رحمو - علواف اهلل عبد الشيخ قاؿ تشبو، من فيهما
 المنشد أف يظن يسمعها حين السامع ألف كألحانها؛ أكزانها ناحية من المائعة باألغاني تشبو فيها
 من أكثر كاللحن، النغم إلى يلتفتوف الناس أكثر لكوف الفاجرة؛ كالمقطوعة المائعة، األغنية يغني

 إليو كننظر بو، نحيط الذم الواقع عالم في كمعركؼ مشاىد كىذا كالنظم، المعنى إلى التفاتهم
 ".كالمخنثين بالمائعين التشبو من التحذير كل حٌذر كالسبلـ الصبلة عليو كالرسوؿ كنعايشو،

 التغيير الكلمات بعض تغيير مع كلو معلومة، محرمة، أغنية ككلمات ألحاف النشيد يشبو أف - ْ
، األغنية معنى يغير الذم  :نشيد كتلحين باألغنية، كالتذكير الشبو بقاء مع المحـر
 الموا مهما يلوموا اللواـ خٌلوا كيٌامو( لئلسبلـ) ناس يا عودكا

 :الماجنة األغنية لحن على
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 كنظائره العمل ىذا في النهي كعلة، الموا مهما يلوموا اللواـ خٌلوا كيٌامو( للحب) ناس يا عودكا
 المزفت في االنتباذ عن - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - النبي نهى) بالمحرمات، التذكير: ىو

 تذكر ألنها عنها؛ فنهى للخمر مخصوصة كانت التي األكاني كىي أخرجو مسلم،( كالنقير كالحنتم
 بها، التذكير حيث من لكن الشرب، كأكاني القنينة رؤية في لذة ال إذ التحريم، علة كىي بها،

 .اإلقداـ سبب فهو قوم إذا الشوؽ كانبعاث الشوؽ، انبعاث سبب كالذكر
 في الغناء أداء حين كالعزؼ، الغناء بأىل النشيد أداء حين النشيد أىل تشبو يحصل أف - ٓ

 .كاإللقاء األداء كطريقة كاللبس كالحركة كالوقفة الظاىرة، الهيئة
 الغنائية، الفرؽ كقفة الجمهور، أماـ المسرح خشبة فوؽ النشيد كفرقة المنشد يقف أف: مثالو

 الشعار ككضع معين، بمقدار كالقدمين الرجلين انفراج مثل الخاص، كقوفهم نظاـ حسب
 كانخفاضا ارتفاعا اليدين كتحريك ،(غيرىما أك الكتفين على المنشفة أك الجيب في كالمنديل)

 كيسرة، يمنة كىزه الرأس كرفع العينين، كتغميض المؤثرة، المعاني مع تحريكهما أك اللحن، مع
 أحد يظنهم يراىم من أف بحيث الغنائية الفرؽ أعضاء كترتيب الموحد، بالزم النشيد فرقة كترتيب
 .الماجنة الغنائية الفرؽ

 كحده الموحد الزم أك كحده، كاالصطفاؼ منها، كاحد بوصف ال بمجموعها- الهيئة ىذه ففي
 مباحا، ينشد ما كاف كلو الشرع، في محظورا ىذا عملهم يجعل ما الفساد بأىل التشبو من -مثبلن 
 كأحضركا مجلسا كزيٌنوا جماعة اجتمع لو (ِِٕ/ ِ) الدين علـو إحياء في الغزالي حامد أبو قاؿ

 كنصبوا ،-كحامض حلو من مرٌكب شراب كل  - السكنجين فيها كصبوا كأقداحو، الشرب آالت
 بكلماتهم بعضا بعضهم كيحيي كيشربوف، الساقي من فيأخذكف كيسقيهم، عليهم يدكر ساقيا

 بأىل تشبها ىذا في ألف نفسو؛ في مباحان  المشركب كاف كإف عليهم، ذلك حـر بينهم، المعتادة
 ".الفساد

 كليس المحظور، الغناء مقاصد من فإنو اإلطراب، - سماعا أك إلقاء - النشيد من قيصد إف - ٔ
 .المباح النشيد مقاصد من

 كالطرب، اللذة معانيها تقتضي ال التي الحماسية، الزيىدية األناشيد في تقعاف كاللذة كاإلطراب
 :الزىدية القصيدة تنشد أف مثل المطربة، النشيد ألحاف جهة من يكوف - الطرب أم - كذلك

 " للرحيل؟ تزكدت ماذا قليلي عن القبر ساكن يا" 
 "فٌتانا زاؿ ما الهول فإف الهول كاعص حاف قد الموت فإف توبي نفس يا: "أك
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 .اتعاظ غير من سماعها كتكرار كحبها، طلبها مع السيما مطربة لذيذة بألحاف
 القلب في إثارةن  تتضمن التي األشعار سماع( :"َُْ - ُّٗ) السماع مسألةفي  القيم ابن قاؿ
 قلوب من صادؼ كتوابعها، كالقرب، كالشوؽ، كاألنس، كالطلب، كالرجاء، كالخوؼ، الحب، من

 يحدثو الذم كالطرب اللذة من نصيبها كىو النفس، بحظ ممتزجة إثارة فأثاره كطلبا، حبا سامعيها
 كىو اهلل، إلى يقربو الذم كحالو كإيمانو القلب صبلح في زيادة كالطرب اللذة تلك فيظن السماع،

 ".النفس حظ محض
 كثيرة، أكجو على كإتقانها أدائها في يتفننوف الذين المغنيين،( آىات) النشيد تضمن حاؿ في - ٕ

 .اللحن أىل يتقنو مما ذلك كغير كالترقيق، كالتفخيم كالتقصير التطويل من
 يوجب ىذا فإف" عين يا ليل، يا"كػ بهم، الخاصة الغناء أىل كلمات النشيد تضمن حالة في - ٖ

 .الشرع في محظوراف ككبلىما بهم، كالتشبو المحرمة، بأغانيهم التذكير
 ليخرج ىنا؛ بالفاحش كتقييده الغناء، أىل مد نحو على النشيد كلمات في الفاحش المد - ٗ

 في مالك بن البراء ركاه ما إباحتو كدليل ييباح، فإنو كإنشاده، الشعر كلمات في الفاحش غير المد
 صلى - كيقوؿ التراب، ينقل كىو ركاحة ابن بكلمات يرتجز فسمعتو: ) ... الخندؽ حفر قصة

 صوتو يمد ثم: قاؿ أبينا، فتنة أرادكا كإف اىتدينا، ما أنت لوال اللهم: )- كسلم كآلو عليو اهلل
 .أخرجو البخارم (بآخرىا

 .بغنائهم الغناء أىل اشتغاؿ كنحو كحين، كقت كل في كسماعو بالنشيد االشتغاؿ - َُ
 إنشاده كليس مغنيا، ييسمى كصاحبو غناء ييسمى فإنو كيحذقها، الغناء صنعة يتقن من نشيد - ُُ
 دخل: )قالت - عنها اهلل رضي - عائشة عن الشيخاف ركل الشرع، في بو المرخص القدر من

: قالت بعاث، يـو األنصار تقاكلت بما تغنياف األنصار جوارم من جاريتاف كعندم بكر أبو علي
 ؟- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ بيت في الشيطاف أمزامير: بكر أبو فقاؿ بمغنيتين، كليستا
 كىذا عيدا، قـو لكل إف بكر أبا يا:- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فقاؿ عيد، يـو في كذلك
في  النوكم قاؿ ،(بمغنيتين كليستا: )- عنها اهلل رضي- عائشة قوؿ الحديث من كالشاىد( عيدنا

 ىما كال لهما، عادة الغناء ليس معناه( بمغنيتين ليستا) كقولها( :"ُِٖ/ ٔ) مسلمشرح مسلم 
 ".بو معركفتاف

 الرؤكس، كىز كالتمايل، كالمجوف، اللهو عن المعبرة الغناء أىل حركات بالنشيد اقترف إذا - ُِ
 اهلل رضي - عائشة موالة علقمة، أـ عن صحيح، بسند البيهقي أخرج محظورا، حينئذ يكوف فإنو
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 أـ يا: لعائشة فقيل ذلك، فألمن خفضن، - عنها اهلل رضي - عائشة أخي بنات أف: )عنها
 المغني فبلف إلى فأرسل: - علقمة أـ - قالت بلى،: قالت يلهيهن؟ من لهن ندعو أال المؤمنين

 ذا ككاف - طربا رأسو كيحرؾ ييغني فرأتو البيت، في - عنها اهلل رضي - عائشة بو فمٌرت فأتاه،
 أخرجو( فأخرجوه أخرجوه، أخرجوه، شيطاف، أؼ: - عنها اهلل رضي -عائشة فقالت - كثير شعر

 (.ِِْ - ِِّ/ َُ) البيهقي
 كالصفير، كالتصفيق، اآلالت، دكف ىي التي المطربة األصوات بعض بالنشيد يقترف أف - ُّ

 الهيتمي حجر ابن الرعاع، كف مكركىا حينئذ يكوف فإنو كالصنج، كالقضيب باألرجل كالضرب
(َُٓ - َُُ.) 

 حراما؛ البعض عند تكوف الحالة ىذه كفي بالدؼ، ضرب - األناشيد أم - فيها يكوف أف - ُْ
 .(ُْ)ص المفيد البياف الحالة ىذه مثل في ييباح ال الذم اللهو على مشتملة ألنها
، المحرمة، العزؼ آالت بالنشيد يقترف أف - ُٓ  .كحاؿ كجو أم على فعلو يجوز كال فيحـر
 كانت فإف ميطلقا، كسماعو إنشاده يحـر ماجنة، كألحاف مائعة بأصوات ييؤدل الذم النشيد - ُٔ

 فتحـر المستمعين، بعض عند بها الفتنة كحصلت فاتنة، غير كألحانو مائعة، غير النشيد أصوات
 مطلقا، فتحـر كاللحن، الصوت في يكوف كقد االفتتاف، ىي ىنا التحريم علة إف إذ حقهم؛ في

 .أعلم كاهلل نفسو، طبيب كالمرء حقو، في فتحـر المستمع في يكوف كقد
 خصائصو، بعض في كافقو إذا المحدث، الصوفي بالسماع يلحق أف: لؤلناشيد الثالث الحكم
 .ألجلها ببدعيتو يحكم التي كعللو

 :التالية الحاالت في ذلك كيكوف
 .الدين من سماعهم أف الصوفية اعتقاد نظير كىو الدين، من المطربة األناشيد بأف االعتقاد - ُ
 السماع أف الصوفية اعتقاد نظير كىو اإليماف، جذكة في تزيد المطربة األناشيد بأف االعتقاد - ِ

 .اإليمانية كالمواجيد األحواؿ في يزيد
 أف ألحد يجوز كال إليو، كيوصلهم اهلل إلى ييقربهم طريق المطربة األناشيد أف البعض اعتقاد - ّ

 يكوف أف إال مستحب، أك كاجب، اهلل إلى كطريق كبر، كطاعة قربة أنو: عمل عن يقوؿ أك يعتقد
 (.ُْٓ/ ُُ) تيمية ابن فتاكل مجموع - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - رسولو أك بو اهلل أمر مما
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 كلم القلوب، كخشوع النفوس، رقة بها ييطلب التي الرئيسة الوسائل من المطربة األناشيد عدٌ  - ْ
 - ّْٖ/ َُ) االعتصاـفي  الشاطبي قاؿ بهم، المقتدل المتقدمين السلف فعل من ذلك يكن

 .الغناء يعدكف أيضا المتقدموف كاف كال(:"ّْٗ
 .القلوب كخشوع النفوس رقة كطلب التعبد، طريقة أجزاء من جزءان  - الشعر تلحين - ٓ
 باآلخرة، كتذكرىا كرقتها، القلوب إصبلح أجل من كقصدىا المطربة األناشيد على االجتماع - ٔ

 - تيمية ابن كقاؿ بالخيرية، لها المشهود الفاضلة، القركف مضي بعد المحدثة البدع من كذلك
 أك مجردا، نشيدا إما ذلك، على كاالجتماع القلوب لصبلح القصائد سماع كأما:" -اهلل رحمو
 كرىو كقد الثبلثة، القركف ذىاب بعد اإلسبلـ في ميحدث السماع فهذا كنحوه، بالتغبير مقركنا
 سماع غير عليو يجتمعوف سماع للسلف يكن كلم ،"المشايخ أكابر يحضره كلم األئمة، أعياف

 .الكريم القرآف
 ألجل فييهجر العصاة، بها ييتٌوب التي الرئيسة، الدعوة كسائل من المطربة األناشيد اتخاذ - ٕ

 كييتوب الغاكين، بو كيرشد الضالين، بو اهلل يهدم أنما المعلـو كمن" كالسنة، للكتاب الدعوة ذلك
 بعث ما كاف لو فإنو كإال كالسنة، الكتاب من رسولو بو اهلل بعث فيما يكوف أف البد العاصين، بو

 يحتاج ناقصان  الرسوؿ دين لكاف ذلك، في يكفي ال - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - الرسوؿ بو اهلل
 (.ِّٔ/ ُُ) تيمية ابن فتاكل مجموع تتمة إلى
 من كذلك كتبلكتها، الملحنة األناشيد بسماع االشتغاؿ بسبب كتبلكتو القرآف سماع ىجر - ٖ

 سمعت:"- اهلل رحمو - موسى أبو قاؿ أصحابها، على األئمة نكير اشتد التي المحدثة البدع
 مسألة" القرآف عن الناس ليشغلوا القصائد؛ أحدثوا زنادقة بالعراؽ: يقوؿ - اهلل رحمو - الشافعي
 (.ُِْ: ص) القيم ابن السماع،

 القرآف سماع ثقل أم - كىو األناشيد، سماع على االعتياد بسبب الكريم القرآف سماع ثقل - ٗ
 الكريم القرآف بسماع اعتنائو من أكثر بها كاعتنى األناشيد، سماع اعتاد من حق في طبعي أمر -
. 

 :لسببين ىنا االستثقاؿ كيحصل
 نفور لذلك كيحصل المتنوعة، المطربة باألنغاـ الملحنة األناشيد سماع على قلبو اعتياد: األكؿ
 بو كتعلق القلب عليو اعتاد الذم اإلطراب ذلك فيها يكوف ال التي الكريم القرآف آيات سماع
 (.ٖٗ: ص) رجب ابن األسماع، نزىة
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 الكريم القرآف بخبلؼ - كثر أك قلٌ  - النفوس ألغراض موافقة كالنشيد الشعر في إفٌ : الثاني
 ىذا إلى ميشيرا - اهلل رحمو - القيم ابن قاؿ الصارمة، كالنواىي باألكامر للنفوس تقييد فيو الذم

 فؤلجل أغراضها موافقا السماع كأتى كنواىي بأكامر تقييده رأكا لما عليهم الكتاب ثقل :السبب
 (.ّْٔ/ َُ) اللهفاف إغاثة الجاه عظيم غدا ذاؾ

 كال بو، يفرح كال القرآف إلى يحن كال بها، كاغتدل الملحنة األبيات سماع اعتاد مىن يوجد كلهذا
 أكثر ييصغي كال بل األبيات، سماع في يجد كما ككجدا، كحبلكة ذكقا اآليات سماع في يجد

 على الكبلـ تبلكتو عند أصواتهم يغضوف كال معانيو، يقوموف كال إليو، منهم كثير أك الحاضرين
 (.َُٕ: ص) القيم ابن السماع، مسألة

 المحدث، السماع عبلمات من كىذا الكريم، القرآف مواعظ دكف النشيد بمواعظ التأثر - َُ
 منهم خلق بقلوب السماع حب نشب كقد(:"ِّٗ: ص) إبليس تلبيس في الجوزم ابن قاؿ

 لتمكن إال ذاؾ كما القرآف، سماع عند ترؽ ال بما عنده قلوبهم كرقة القرآف، قراءة على فآثركه
 نصر أبي إلى بإسناده الخطيب تاريخ من ساؽ ثم ،"ىذا غير يظنوف كىم طبع، كغلبة باطن، ىول

 .الدراج الحسين أبى عن إخواني بعض لي حكى:"يقوؿ الٌسراج،
 من ككل منزلو، عن سألت الرم دخلت فلما بغداد، من الرازم الحسين ابن يوسف قصدت:"قاؿ

 !الزنديق؟ بهذا تفعل إيش: يقوؿ عنو أسألو
 ىذه جئت: قلت ثم مسجد، في الليلة تلك فبتُّ  االنصراؼ، على عزمت حتى صدرم فضيقوا
 المحراب، في قاعد كىو مسجده إلى كقعت حتى عنو أسأؿ أزؿ فلم زيارتو، من أقل فبل البلدة

 .يقرأ كىو مصحف، يديو على رجل يديو بين
: فقاؿ. الشيخ زيارة قصدت بغداد، من: قلت أين؟ من: كقاؿ السبلـ، عليٌ  فرد عليو، فسلمت

 حـز ذا كنت كلو! قطيعتي في دائما تبني رأيتك: كقلت. نعم: قلت شيئا؟ تقوؿ أف تحسن
 !!تبني ما لهدمت
: قاؿ ثم !!بكاءه شدة من رحمتو حتى! كثوبو لحيتو ابتلت حتى يبكي يزؿ كلم المصحف، فأطبق

 أقرأ ذا ىو الصبلة كقت كمن زنديق، الحسين ابن يوسف: قولهم على الرم، أىل تلـو بني يا
/ ُْ) للخطيب بغداد تاريخ" البيت بهذا القيامة عليٌ  قامت كقد قطرة، عيني من تقطر لم القرآف،
ُّٖ). 
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 رحمو - القيم ابن اإلماـ قاؿ مقدكره؟ غير في كىي الفاسدة السماع أحواؿ في المرء يعذر كىل
 خارجة بل لئلنساف، مقدكرة غير تبقى مباشرتو بعد السماع أحواؿ إف: العارفين بعض قاؿ:"- اهلل
 الكبلـ بالسكر عقلو زاؿ كمن فهو أسبابو؛ لمباشرتو فيو؛ معذكر غير كىذا التكليف، حد عن

 (.ََْ: ص) السماع مسألة على
 صالح، كعمل طاعة أنو كجو على األكقات أكثر في بو كاالشتغاؿ المطرب، بالنشيد العناية - ُُ
 فأصبح الطريق، أقواـ كجاكز(:"ٗٓ: ص) العلماء رياض في جولةكما في  األشقر عمر الشيخ قاؿ

 ىذا أقوؿ ال فنا، أصبح حتى أصواتهم، كرققوا أنغاما، لو كأحدثوا الشاغل، شغلهم كالغناء اإلنشاد
 اهلل إلى يقربهم دينا ىذا اتخذكا الذين أكلئك مرادم كإنما كالمغنيات، المغنيين من الفساؽ عن

 ".ربهم قرآف كىجركا أكقاتهم، بذلك كشغلوا تعالى،
 فيها النية إخبلص إلى تفتقر التي القربى أعماؿ جنس من المطربة الملحنة األناشيد جعل - ُِ

 ابتداء عند - مثبل فيقاؿ لذلك، المحضة كالعبادات الطاعات تفتقر كما سواه، دكف كحده هلل
 أف باهلل نعوذ"أك ،"لوجهو خالصا ىذا عملنا يجعل أف كجل عز اهلل نسأؿ:"- ختامها أك األناشيد

 كالعبادات الطاعات ابتداء عند تنول التي الكلمات ىذه نحو أك" برياء ىذا عملنا نخلط
 .المحضة

 الفقهاء نصٌ  الذم اإلسبلمي، الدعوة شعر جنس من المطرب الملحن النشيد: يقاؿ أف يصح كال
 الدفاع من يتضمن لما اهلل؛ إلى تقرب التي الصالحة كاألعماؿ الطاعات من كعدكه استحبابو على
 النية إخبلص إلى مفتقر فهو كذلك كاف كما..  الدنيا في كالتزىيد حياضو، عن كالذكد الدين، عن

 التلحين إليو مضاؼ شعر ىو كإنما فقط، شعرا ليس الصفة بهذه النشيد ألف كذلك كتصحيحها،
 القيم ابن اإلماـ قاؿ غيره؛ مع إباحتو على دليبل ليس لوحده استحبابو أك شيء كإباحة المطرب،

 إليو أضيف فإذا مباح الماء أف ترل أال الحكم، على تؤثر خاصية لو التركيب ألف: "- اهلل رحمو -
 ".محرما( نبيذا) أصبح خاصة ىيئة على تمر

. حبلؿ: قاؿ الماء؟ في تقوؿ ما: لو قاؿ رجبل أف معاكية، بن إياس فقو عن ييحكى ما نظير كىذا"
 ضربتك لو أرأيت: إياس لو فقاؿ تحرمو؟ فكيف كتمر ماء فالنبيذ: قاؿ. حبلؿ: قاؿ فالتمر؟: قاؿ

. ال: قاؿ أقتلك؟ أكنت تبن، من بكف ضربتك فإف: قاؿ. ال: قاؿ أقتلك؟ أكنت تراب من بكفو 
 فجعلتو كالتراب، كالتبن الماء أخذت فإف: قاؿ. ال: قاؿ أقتلك؟ أكنت بماء ضربتك فإف: قاؿ

 ".النبيذ كذلك: قاؿ. نعم: قاؿ أقتلك؟ أكنت بو كضربتك يجف، حتى كتركتو طينا،
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 الحاصلة القوة ىو للعقل كالمفسد بالتركيب، الحاصلة القوة ىو المؤثر أف كبلمو كمعنى" 
 ".فيو نحن ما ككذلك انتهى،" بالتركيب

 ال ذلك في بهم كالترقي للشباب كالجهادية كاإليمانية الركحية التربية كماؿ بأف االعتقاد - ُّ
 ال بو كصلتهم اهلل مع أحوالهم أف الصوفية اعتقاد نظير كىذا المطربة، األناشيد طريق عن إال يتم
 .السماع طريق عن إال تتم

 المحاذير، بعض فيها كاف كلو كانت، أيا األناشيد سماع من للشباب البد بأنو االعتقاد - ُْ
 من المحظورات كيرتكبوف بالدين، االلتزاـ سيتركوف فإنهم كإال الغناء؛ سماع اعتاد لمن السيما
 .المحرمات من كغيرىا األغاني سماع
 في كرغبتو - كجل عز - هلل محبتو إف: الصوفية بعض لقوؿ الشبو؛ من كجو الكبلـ ىذا كفي

 كيزعموف كالنغمات، األصوات كسماع القصائد، بسماع إال يتم ال كشوقو، ككجده، كحركتو العبادة
 ذلك، بدكف تتحرؾ ال ما كالعبادة، الزىد دكاعي من عندىم تتحرؾ األصوات ىذه بسماع أنهم

 ترتاض بهذا أنهم كيظنوف المحرمات، كيفعلوف الصلوات، يتركوف قد - ذلك بدكف - كأنهم
، ارتكاب عن تصدىا لذة بذلك كتلتذ نفوسهم، : كيقولوف الطاعات، فعل على كتحملها المحاـر

 كاف كإف يحبو، ما لو حصل إذا الطاعات، من كثير في كقوة نشاطان  نفسو في يجد اإلنساف أف
 بما عوض إذا المحرمات عن يمتنع أيضا كىو يفعلو، كال شيئان، يجد فبل ذلك بدكف كأما مكركىان،

 كنقدىم - اهلل رحمو - الدين تقي الشيخ عنهم ذلك نقل .يقنع لم كإال مكركىان  كاف كإف يحب،
 (.َِّ/ ّ) تيمية ابن فتاكل مجموعفي 
 كاعتقاد االستقامة، كعبلمات بالدين االلتزاـ شعائر من المطربة األناشيد بأف االعتقاد - ُٓ

 كالرجوع كالتوبة، الهداية، عبلمات من كعبلمة ،(بالملتزمين) خاص األناشيد سماع أف العامة بعض
 !!كالتوبة كالصبلح االستقامة عبلمات من أنو سماعهم في الصوفية يعتقد ككذلك اهلل، إلى

 الملحنة األناشيد محبة أك سماع كأما االستقامة، عبلمات من( األغاني) ترؾ أف كالصحيح
 .كغيرىا القصائد في محمودة فهي الطيبة الكلمات كأما الطاعات، من فليست كالمطربة

 الشرعي، العلم طلب خصوصا الشرعية، النوافل بعض على بها كاالشتغاؿ األناشيد تقديم - ُٔ
 .القرآف كقراءة الليل كقياـ النوافل، بعض على السماع الصوفية تقديم نظير كىو
 من فإنو المساجد؛ في المطربة الملحنة األناشيد كجعل لئلنشاد، الفاضلة األماكن قصد - ُٕ
 ليس:"- اهلل رحمو -  الطبرم الطيب أبو قاؿ غيرىم، دكف سماعهم في المحدثة الصوفية بدع
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 كاف حيث كال المساجد، في إعبلنو رأل كال كقربى، طاعة( الشعر تلحين) جعلو من المسلمين في
 عليو أجمع لما مخالفان ( الصوفية) الطائفة ىذه مذىب فكاف الشريفة؛ كالجوامع الكريمة البقاع من

 ".العلماء
 (.ْٖ: ص) رجب ابن األسماع، نزىة. بأس فبل اإلنشاد ميجٌرد كأما
 عليو اهلل صلى - النبي مولد كيـو لئلنشاد، فاضلة أنها يظن ما أك الفاضلة األكقات قصد - ُٖ
 .القدر كليلة كرجب، شعباف، من النصف كليلة كالمعراج، اإلسراء كليلة - كسلم كآلو
 بن عيسى النصارل أطرت كما كإطرائو، - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - النبي في الغلو - ُٗ
 بو االستغاثة نحو األلوىية، مقاـ إلى - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - كرفعو -السبلـ عليو - مريم

 كإزالة الكرب، ككشف ،- كجل عز - اهلل إال عليو يقدر ال فيما - كسلم كآلو عليو اهلل صلى -
 :المنشدين بعض كيقوؿ الظلم،

 اهلل غير دعاء ىو الشرؾ حقيقة فإف الظلمات برقيها بوىج تجلي كمضة من ىل المختار أيها يا
 غيره إلى التقرب أك سواه، عليو يقدر ال فيما لغيره قدرة اعتقاد أك بها، يختص التي باألشياء تعالى
 .إليو إال بو يتقرب ال مما بشيء

 كاستجبلب كاالستغاثة اهلل، غير إلى كالتوجو كالنداء الدعاء كلمات النشيد يتضمن أف - َِ
 كالنداء هلل، كلو الدعاء يكوف بأف إال يتم ال التوحيد كإخبلص ،- كجل عز - اهلل غير من الخير

 الدر .غيره من كال لغيره، ال كمنو، لو الشر كاستدفاع الخير، كاستجبلب كالرجاء، كاالستغاثة
 (.ُّٔ)ص الشوكاني النضيد،

 اهلل صلى - النبي مولد يـو كتعظيم الصوفية، البدع بعض إلى الدعوة النشيد تضمن إذا - ُِ
 :المنشدين بعض قوؿ مثل عيدا، كجعلو - كسلم كآلو عليو
 .عيد لؤلجياؿ أنت سبلما الهادم مولد
 الذكر مقاـ في ميفردا( اهلل) الجبللة بلفظ كالتغني المشركع، غير البدعي بالذكر التغني - ِِ

 كالعبادة ميحدث، الذكر ىذا ألف حراما؛ تكوف فإنها ذلك على األناشيد اشتملت فإف كالعبادة،
 - اهلل ذكر في المشركع:"- اهلل رحمو -  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ التوقيف، على مبناىا

 كأما كاألجر، الثواب بو كيحصل القلوب، ينفع الذم كىو تامة، بجملة ذكره ىو - كتعالى سبحانو
 األمة، سلف من أحد ذلك يذكر كلم لو، أصل فبل مضمرا، أك مظهرا المفرد االسم على االقتصار
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 ،ِِٔ/ ُُ) تيمية ابن فتاكل مجموع . - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ ذلك شرع كال
 .بتصرؼ( ِّّ

 مشركع فغير كالتطريب، التلحين لمجرد النشيد في( آهلل آهلل،) المفرد باالسم التغني كاف كإف
: األعراؼ{ )ًبهىا فىاٍدعيوهي  اٍلحيٍسنىى األىٍسمىاء كىلًٌلوً : }تعالى قاؿ محلو، غير في لو استعماؿ ألنو أيضا؛
 .بها تغنوا يقل كلم ،(َُٖ

 بصوت الملحن الجماعي اإلنشاد طريق نحو بدعية، طريقة على المشركع بالذكر التغني - ِّ
 الذكر مقاـ في متوافقة جماعية، منظمة ملحنة بأصوات التوحيد كلمة تنشد أف مثل كاحد،

 .كالعبادة
 غير في بو الصوت كرفع بالذكر، الجهر: منها أمور، في المشركعة للصفة الهيئة ىذه مخالفة ككجو

 الثبلثة األكصاؼ كىذه كاحد، بصوت جماعة أداؤه كمنها كتنغيمو، الذكر تلحين كمنها محلو،
 التوقيف، على مبناىا كالعبادات ،- كسلم كآلو عليو اهلل صلى - النبي عن المنقولة للهيئة مخالفة

 كزمانها، كقدرىا، كجنسها، كسببها، كيفيتها،: في - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - للنبي كالمتابعة
 (.ّٓ - ِّ) العثيمين محمد الشيخ المكي، الحـر من كفتاكل دركس .كمكانها

 ككأف معانيها، كتغيير تحريفها، إلى سبيل كتمطيطها الذكر كلمات تلحين فإف: المعقوؿ جهة كمن
 - اهلل رحمو - أحمد اإلماـ كره كلهذا ؛(اهلل رسوؿ موحامد) ...  بلفظ التوحيد كلمة تنشد

 اسمك؟ ما:" ذلك من تعجب لمن اإلماـ كقاؿ باأللحاف، القراءة
 .محمد: قاؿ
 (.ْٖٗ/ ُ) المعاد زاد. ؟"موحامد: لك يقاؿ أف أيسرؾ: قاؿ
 االبتهاالت في الصوفية مبتدعة صنيع نحو على الفاحش، التمطيط بطريقة األدعية تلحين - ِْ

 كمن !ضبللة بدعة ككل بدعة، الدين في ميحدثة ككل الدين، في ميحدث فإنو الدينية، كالتواشيح
 ممقوت، الفاحش كالتلحين التمطيط بطريقة كدعائو - كجل عز - اهلل سؤاؿ فإف: المعقوؿ جهة
 ياآآيها:"لو فقاؿ سلطاف صاحب على دخل رجبل أف فلو كالتذلل، السؤاؿ لحاؿ مناسب كغير

 تراه أـ طلبو؟ تقديم في محسنان  أتراه ىنا، المعهودة التمطيط طريقة على... "  لي ىآب السلطآآف
 !لو؟ كمعظما السلطاف لصاحب مقدرا
 كالضرب كالصفير، كالتصفيق اآلالت، دكف ىي التي المطربة األصوات بالنشيد يقترف أف - ِٓ

 قاؿ ممن نصيب فلهؤالء كإصبلحها، القلوب كترقيق كالقربة، الطاعة كجو على كاألرجل، بالقضيب
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 الصفير،: كالمكاء( ّٓ: األنفاؿ" )كىتىٍصًديىةن  ميكىاء ًإالَّ  اٍلبػىٍيتً  ًعندى  صىبلىتػيهيمٍ  كىافى  كىمىا:"فيهم اهلل
( ّٖ ص) رجب ابن األسماع، نزىة .السلف من كاحد غير قالو كذا التصفيق،: كالتصدية
 .بتصرؼ

 كإصبلحها، القلوب كترقيق كالقربة، الطاعة كجو على الدؼ، ضرب بالنشيد يقترف أف - ِٔ
 حكمو في المختلف اللهو جنس من كليس تحريمها، على المتفق الميحدثة، البدع من ذلك ففعل

 كعن كالدؼ الرقص عن - اهلل رحمو - السبكي الدين تقي الشافعي الفقيو سئل" الفقهاء، بين
 السماعات؟ حضور
 :بقولو عنو فأجاب
 أصوات في كقلت عنو سألت * الذم كالدؼ الرقص بأف كاعلم

 السادات سادة الهداية شرح *  قبلنا لؤلئمة خبلؼ فيو
 القربات في جعلتو أك طلبتو * شريعة قط تأت لم لكنو

 العادات أحوالنا من كسواه * بو قالوا بحٌلو كالقائلوف
: ص) الهيتمي رجب ابن الرعاع، كف. الحسرات في فاعدده بحضوره متعبدا لدينو اصطفاه فمن
ّٖ.) 
 أف ألحد يجور ال فإنو الواجبة، أك المستحبة األمور من المطربة الملحنة األناشيد جعل - ِٕ

 يكوف أف إال مستحب، أك كاجب اهلل إلى كطريق كبر، كطاعة، قربة، أنو: عمل عن يقوؿ أك يعتقد
 كانت أيٌان  - المطربة الملحنة كاألناشيد - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - رسولو أك بو، اهلل أمر مما

 تيمية ابن فتاكل مجموع ".- كسلم كآلو عليو اهلل صلى - كرسولو بو، اهلل أمر مما ليس - معانيها
(ُُ /ُْٓ.) 

 القلبي كاالطمئناف النفسية، كالراحة إليها، كالحناف كالشوؽ النشيد، ألحاف إلى اإلصغاء - ِٖ
 كمتى ركحي، كجوع فراغ القلب في أف ذلك كسبب الكريم، القرآف سماع من أكثر سماعها، حين

 - المشاىد أك المقركء القصص أك ،- النشيد - ملحنا أك مجردا الشعر سماع في المرء استفرغو
 لسماع مكاف ذلك بعد يبق لم كاألركاح، النفوس تغذية بو يحصل مما ذلك غير أك - التمثيل
 .الكريم القرآف

 البديل أف كالصواب كحين، كقت كل في بو ييترنم الغناء، عن كعوضان  بديبلن  النشيد جعل - ِٗ
 ابن قاؿ الكريم، القرآف ىو كعافيتو كغذاؤه القلب استغناء بو يحصل كالذم للغناء، اإلسبلمي
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 النشيد كىو - بالركباني تتغنى كانت العرب إف(:"ُٖٓ/ ِ) المغيث المجموعكما في  األعرابي
 كعلى األفنية، في جلست كإذا األرض، على تبطحت كإذا اإلبل، ركبت إذا - كالمد بالتمطيط

 القرآف يكوف أف - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - النبي أحب القرآف نزؿ فلما أحوالها، أكثر
 .أخرجو البخارم (بالقرآف يتغنى لم من منا ليس: )فقاؿ بالقرآف، التغني مكاف ىجيرانهم

 كزماف مكاف في كتلحينو الشعر إنشاد كبين كتبلكتو، القرآف قراءة بين كالجمع الخلط - َّ
 بهم، المقتدل األمة سلف فعل من يكن كلم المتأخرين، الصوفية جهاؿ إحداث من كىذا كاحد،

 القرآف خلط عن السلف بعض ينهى - التحرز في زيادة - كاف بل بالخيرية، لهم المشهود
 الشعر، أماـ( الرحيم الرحمن اهلل بسم) يكتب الرجل عن"ىنا:  في الخبلؿ بكر أبو قاؿ بالشعر،

 يكتبوف كانوا: قاؿ الشعبي عن مجالد، عن حفص حدثنا كقاؿ ،- اإلماـ أم - يعجبو لم فكأنو
 فما الكريم، القرآف من آية الرحيم الرحمن اهلل بسم: كقاؿ( الرحيم الرحمن اهلل بسم: )الشعر أماـ
 الرحمن اهلل بسم: كقرأ سورة، عليٌ  أنزلت: )أنس حديث ىذا: كقاؿ الشعر؟ مع ييكتب القرآف باؿ

 ".الشعر أماـ يكتب أال حجة كىو( الرحيم
(: ٔص) الكتائب أناشيد مقدمة في جاء النشيد، في الملحنة المطربة باألصوات التغذم - ُّ

 كيرقى بالنفس فيسمو الجناف، أعماؽ من ينبعث صوت - مازف أبي المنشد صوت أم - إنو"
( ّٓص) نشيدنا مقدمة في كجاء ،"النفس في كتجديدىا الحق، معاني بعث على كيعمل بالركح،

 :نظما الجود أبي المنشد صوت مدح في
 العناقيد خمر على تسامر شهدا فيرشفها ركحي في صوتك ينساب

 مما ليست الجميلة، كاأللحاف الموزكنة، النغمات ككذا بمجردىا، العذبة األصوات أف ريب كال
 تزكو ما كل المرسلين ألسنة على شرع اهلل فإف كتطهر، النفوس بو تزكى مما كال اهلل، إلى بو يتقرب

 الملل من ملة في الرسل من أحد لساف على يشرع كلم كأكزارىا، أدناسها من كتطهر النفوس بو
 الفبلسفة، أتباع من الرسل بمتابعة يتقيد ال من باأللحاف النفوس بتزكية يأمر كإنما ذلك، من شيئا
 المبالغة المتصوفة على كغيره - اهلل رحمو - القيم ابن اإلماـ أنكر كقد الصور، بعشق يأمركف كما
 السماع مسألة على الكبلـفي  القيم ابن قاؿ. ميستحبان  أك كاجبان  أمران  كجعلها األلحاف مدح في

 ىو: بعضهم فقاؿ السماع، في الفقهاء اختلف: الراكندم ابن الزنادقة إماـ قاؿ(:"ِِٔ - ُِٔ)
، ىو: بعضهم كقاؿ مباح،  في عنو، السلمي الرحمن عبد أبو ذكره كاجب، أنو: كعندم محـر
 أمر( ِٖ/ ْ) اإلشارات في سينا ابن كإمامهم المبلحدة شيخ ككذلك بو، كاعتد السماع، مسألة
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 (القصائد ذكر في باب)
 إسماع عن سئل اهلل، عبد أبا أف) الثقفي، إسحاؽ بن إسماعيل أخبرنا -َُٖ

 .ُ(أكرىو: فقاؿ القصائد،؟
 عبد سمعت: قاؿ الحذاء، عبداف سمعت: قاؿ موسى، بن محمد أخبرني -ُُٖ

: قاؿ القصائد أىل في تقوؿ ما: قلت حنبل، بن أحمد سألت: قاؿ المتطبب، الرحمن
 .ِ(يجالسوف ال بدعة)

                                                                                                                                                  

 كمعهم كقبلو كيصفيها، كيهذبها النفوس يزٌكي مما ذلك كجعل الصور، كعشق األلحاف بسماع
 النشيد حكم في الترجيحا.ىػ من مقاؿ  ".األلحاف أىل إماـ الفارابي، نصر أبو الثاني معلمهم

 . الغزالي أحمد بن صالحل
 
 إسناده صحيح. ُ
 لم أجده. الحذاء عبداف ِ

 الباب:فقو 
 بعد: اإلسبلمية كاألناشيد الصوفي الغناء (:ُٖٓ)ص الطرب آالت تحريمقاؿ العبلمة األلباني في 

 صلى نبيو كسنة اهلل كتاب على ذلك في معتمدين كبدكنها باآللة: بقسميو المحـر الغناء بينا أف
 كعما الصوفي الغناء عن نتحدث أف لنا آف فقد األئمة كأقواؿ السلفية اآلثار كعلى كسلم عليو اهلل

 ال كما أنو فيو شك ال مما إف :أستعين كباهلل فأقوؿ الدينية أك اإلسبلمية األناشيد ب اليـو يعرؼ
 أك اهلل نعبد أف لنا يجوز ال فكذلك اهلل إال إلو ال أف لشهادة تحقيقا اهلل إال أحدا نعبد ال أف يجوز

 فإذا اهلل رسوؿ محمد لشهادة تحقيقا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو جاء بما إال إليو نتقرب
 معو اهلل كاف اهلل أحبو كمن كسلم عليو اهلل صلى لرسولو متبعا هلل محبا كاف بذلك المؤمن تحقق

 بداية اهلل رحمو السبلـ عبد بن العز رسالة على تلعيقي مقدمة في ذكرت كنت كقد، لو كناصرا
 كجد فيو ذلك كاف من كأف كالرسوؿ اهلل حب في معركفين حديثين بعد الرسوؿ تفضيل في السوؿ
 من المنزلة ىذه إلى يرقى أف ألحد يمكن ال أنو المسلم األخ أيها كاعلم :نصو ما اإليماف حبلكة
 كسلم عليو اهلل صلى النبي كبإفراد سواه دكف عبادتو في تعالى اهلل بتوحيد إال كرسولو هلل الحب

 كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  قيلٍ : }كقولو اهلل أطاع فقد الرسوؿ يطع من: تعالى لقولو اهلل عباد من غيره دكف باالتباع
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 موسى أف لو بيده نفسي كالذم) :كسلم عليو اهلل صلى كقولو{ اللَّوي  ييٍحًبٍبكيمي  فىاتًَّبعيوًني اللَّوى  تيًحبُّوفى 
 كالصحيحة (،ُٖٗٓ) األركاء في مخرج حسن حديثكىو  (اتباعي إال كسعو ما حيا كاف

َِّٕ). 
 يسع فهل كسلم عليو اهلل صلى النبي غير يتبع أف يسعو ال اهلل كليم موسى مثل كاف فإذا: قلت
 كىو االتباع في كسلم عليو اهلل صلى النبي إفراد كجوب على القاطعة األدلة من فهذا غيره؟ ذلك

 صلى اتباعو المتقدمة اآلية في كتعالى تبارؾ اهلل جعل كلذلك اهلل رسوؿ محمدا شهادةأف لواـز من
 اهلل كاف اهلل أحبو من أف فيو شك ال كمما إياه اهلل حب على دليبل - سواه دكف - كسلم عليو اهلل
 مما إلي أحب بشيء عبدم إلي تقرب كما) :الصحيح القدسي الحديث في كما شيء كل في معو

 يسمع الذم سمعو كنت أحببتو فإذا أحبو حتى بالنوافل إلي يتقرب عبدم يزاؿ كما عليو افترضت
 كلئن ألعطينو سألني كإف بها يمشي التي كرجلو بها يبطش التي كيده بو يبصر الذم كبصره بو

 .(َُْٔ) الصحيحة في مخرج كىو ،البخارم ركاه..( .ألعيذنو استعاذني
 أف مسلم كل على كاجبا كاف اهلل من المحبوب بعبده ىي إنما اإللهية العناية ىذه كانت كإذا

 كحده كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ اتباع كىو أال اهلل عند محبوبا يجعلو الذم السبب يتخذ
 إلى سبيل ال أنو ترل ألست كتعالى تبارؾ مواله من الخاصة بالعناية يحظى فقط كبذلك سواه دكف

  .كحده؟ كسلم عليو اهلل صلى باتباعو إال النوافل من كتميزىا الفرائض معرفة
 عن مسلمفي صحيح  – كسلم عليو اهلل صلى قولو من انطبلقا علي لزاما أرل فإني ىذا عرؼ إذا

 كانوا من - المسلمين إخواننا من ابتلي من أذكر أف (النصيحة الدين) :عنو اهلل رضي الدارم تميم
 :يلي بما كاستماعا اسماعا الدينية األناشيد ب يسمونو بما أك الصوفي بالغناء كانوا كحيثما

 كمنهج كالسنة الكتاب بفقو حقا العارفين المسلمين علماء من عالم فيو يرتاب ال مما أف: أكال
: تعالى قولو مثل في سبيلهم مخالفة عن كنهينا بنهجهم بالتمسك أمرنا الذين الصالح السلف

رى  كىيػىتًَّبعٍ  اٍلهيدىل لىوي  تػىبػىيَّنى  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  الرَّسيوؿى  ييشىاًققً  كىمىنٍ }  كىنيٍصًلوً  تػىوىلَّى مىا نػيوىلِّوً  اٍلميٍؤًمًنينى  سىًبيلً  غىيػٍ
 لم محدث المذكور الغناء أف العلماء ىؤالء من أحد على يخفى ال: أقوؿ{ مىًصيران  كىسىاءىتٍ  جىهىنَّمى 
 .بالخيرية لها المشهود القركف في معركفا يكن
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو جاء بما إال اهلل إلى التقرب يجوز ال أنو عندىم المسلم من أنو: ثانيا

 ذم لكل تؤكد التي األمثلة بعض تيمية ابن اإلسبلـ شيخ لذلك ضرب كقد بيانو تقدـ لما كسلم
 شرع ما إال دين فبل أصبلف لو الدين أف المعلـو كمن :تعالى اهلل رحمو فقاؿ ذكرنا ما منصف علم
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 كشرعوا اهلل يحرمو لم ما حرموا أنهم المشركين على عاب تعالى كاهلل اهلل حرمو ما إال حراـ كال اهلل
 .اهلل بو يأذف لم دينا
 كجو على إنو: قيل فإذا نعم: قاؿ ذلك؟ لو يباح ىل الجبلين بين يعدك عمن العالم سئل كلو

 يستتاب منكر حراـ فهو الوجو ىذا على فعلو إف: قاؿ كالمركة؟ الصفا بين يسعى كما العبادة
 .قتل كإال تاب فإف فاعلو

 كجو على يفعلو إنو: قيل فإذا جائز ىذا بأف أفتى كالرداء؟ اإلزار كلبس الرأس كشف عن سئل كلو
 .منكر حراـ ىذا إف: قاؿ الحاج؟ يحـر كما اإلحراـ

 ىذا: قاؿ العبادة؟ كجو على يفعلو إنو: قيل فإذا جائز ىذا: قاؿ الشمس؟ في يقـو عمن سئل كلو
 :عنهما اهلل رضي عباس ابن عن البخارم ركل كما منكر

 " ىذا؟ من): فقاؿ الشمس في قائما رجبل رأل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف
 اهلل صلى النبي فقاؿ يتكلم كال كيستظل يقعد كال الشمس في يقـو أف نذر إسرائيل أبو ىذا: قالوا
 ،ُِٖ/ٖ) اإلركاء في مخرج كىو( صومو كليتم كليستظل كليجلس فليتكلم مركه: "كسلم عليو

 أك لراحة فعلو لو فهذا، صحيح كىو الشمس في: قولو البخارم في ليس إنو بياف كفيو ،(ُِٗٓ
 بيتو إلى الرجل دخل لو ككذلك، عنو نهي العبادة كجو على فعلو لما لكن عنو ينو لم مباح غرض

 في يفعلونو كانوا لو كما عبادة أنو على ذلك فعل إذا كلكن ذلك عليو يحـر لم البيت خلف من
 يعلم المعاصي ألف المعصية من إبليس إلى أحب كالبدعة مبتدعا مذموما عاصيا كاف.. الجاىلية

 للعب السماع حضر من كلهذا يتوب فبل طاعة يفعلو الذم أف يحسب كالمبتدع فيتوب عاص أنو
 تعالى اهلل إلى طريق أنو على فعلو من كأما، الثواب بو يرجو كال عملو صالح من يعده ال لهو أك

 من نصيبو كحـر اهلل عن انقطع قد أنو كرأل دينو عن نهي كمن كاف عنو نهي كإذا دينا يتخذه فإنو
 !تركو إذا اهلل

 طريقا دينا ىذا اتخاذ إف :المسلمين أئمة من أحد يقوؿ كال المسلمين علماء باتفاؽ ضبلؿ فهؤالء
 مخالف مضل ضاؿ فهو تعالى اهلل إلى كطريقا دينا ىذا جعل من بل مباح أمر تعالى اهلل إلى

 كاف كنيتو العامل فعل إلى ينظر كلم عليو كتكلم العمل ظاىر إلى نظر كمن، المسلمين إلجماع
 .ّّٔ - ُّٔ/  ُُ الفتاكل مجموع .علم ببل الدين في متكلما جاىبل

 أصلو كاف كلو اهلل يشرعو لم بما اهلل إلى التقرب يجوز ال أنو العلماء عند المقرر من إف: ثالثا
 النبي على ككالصبلة الرغائب بصبلة تسمى التي ككالصبلة العيدين لصبلة مثبل كاألذاف مشركعا



 - 217 - 

                                                                                                                                                  

 ككثير كثير ذلك كنحو - للزبوف بضاعتو عرضو عند البائع كمن العطاس عند كسلم عليو اهلل صلى
 في كحقق اإلضافية البدع ب اهلل رحمو الشاطبي اإلماـ يسميها التي األمور محدثات من - جدا

 ككل ضبللة بدعة كل): كسلم عليو اهلل صلى قولو عمـو في دخولها االعتصاـ حقا العظيم كتابو
 ىو بل أكلى باب من محرما يكوف حـر بما اهلل إلى فالتقرب ذلك عرؼ فإذا( النار في ضبللة
: بقولو ذلك فعل من اهلل توعد كقد اهلل لشريعة كالمشاققة المخالفة من فيو لما التحريم شديد

 من بالكفار تشبها فيو أف ذلك إلى يضاؼ{ اٍلًعقىابً  شىًديدي  اللَّوى  فىًإفَّ  كىرىسيولىوي  اللَّوى  ييشىاًققً  كىمىنٍ }
 الدنيا الحياة كغرتهم كلعبا لهوا دينهم اتخذكا الذين: فيهم تعالى اهلل قاؿ ممن كغيرىم النصارل

: العلماء قاؿ{ كىتىٍصًديىةن  ميكىاءن  ًإالَّ  اٍلبػىٍيتً  ًعٍندى  صىبلتػيهيمٍ  كىافى  كىمىا: }فيهم قاؿ الذين كبالمشركين
 اإلماـ فقاؿ كحديثا قديما علهم العلماء إنكار اشتد كلذلك، التصفيق: كالتصدية الصفير: المكاء

 عن الناس يصدكف الزنادقة أحدثتو التغيير: لو يقاؿ شيئا بالعراؽ تركت :تعالى اهلل رحمو الشافعي
 رأيت إذا: كقاؿ استماعو عن كنهى فكرىو: ركاية كفي بدعة: فقاؿ أحمد؟ عنو كسئل .القرآف
 . أخرل طريق في فخذ طريق في منهم إنسانا

 مخدة أك نطع على بقضيب الحاضرين بعض فيضرب مغن بو يغنى الدنيا في يزىد شعر: كالتغيير
 .كغيره القيم ابن قاؿ كما غنائو توقيع على
 اهلل رضي - الشافعي ذكره كما :(َٕٓ/ُُ) المجموع في اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 لم السماع ىذا فإف اإلسبلـ بأصوؿ خبير إماـ كبلـ فهو- الزنادقة إحداث من أنو من - عنو

 سينا كابن كالفارابي الراكندم كابن بالزندقة متهم ىو من إال األصل في إليو كيدعو فيو يرغب
 اختلف :قاؿ الراكندم ابن عن السماع مسألة في السلمي الرحمن عبد أبو ذكر كما كأمثالهم
 في العلماء إجماع فخالف بو آمر: قاؿ أك - أكجبو فأنا قـو ككرىو قـو فأباحو السماع في الفقهاء

 .بو األمر
 الغناء صناعة أىل عند طريقة فيو كلو الموسيقى يسمونو الذم الغناء في بارعا كاف كالفارابي
 .خرج ثم نومهم ثم أضحكهم ثم فأبكاىم ضرب لما مشهورة حمداف ابن مع كحكايتو

 لم كسلم عليو اهلل صلى النبي أف اإلسبلـ دين من باالضطراب عرؼ كقد :(ٓٔٓ ص) كقاؿ
 بالكف ضرب مع الملحنة األبيات استماع إلى يجتمعوا أف كزىادىم كعبادىم أمتو لصالحي يشرع

 الكتاب من جاء ما كإتباع متابعتو عن يخرج أف ألحد يبح لم كما الدؼ أك بالقضيب ضرب أك
 .لخاصي كال لعامي كال ظاىره في كال األمر باطن في ال كالحكمة
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 كمعارفها القلوب كأحواؿ الدين بحقائق خبرة لو كاف كمن :(ٕٔٓ – ّٕٓ) الشيخ قاؿ ثم
 كفى إال مصلحة كال منفعة للقلوب يجلب ال كالتصدية المكاء سماع أف عرؼ كمواجيدىا كأذكاقها

 النفوس في يفعل للجسد كالخمر للركح فهو منو أعظم ىو ما كالمفسدة الضرر من ذلك ضمن
 .الكؤكس حميا فعل

 الخمر شارب يجد كما تمييز ببل لذة فيجدكف الخمر سكر من أعظم سكرا أصحابو يورث كلهذا
 الصبلة كعن اهلل ذكر عن ذلك كيصدىم الخمر لشارب يحصل مما كأكبر أكثر لهم يحصل بل

 بعضا بعضهم يقتل حتى الخمر من أعظم كالبغضاء العداكة بينهم كيوقع الخمر يصدىم مما أعظم
 تتنزؿ بحيث شيطانية أحواؿ لهم يحصل فانو الشياطين من بهم يقترف بما بل بيد مس غير من

: المصركع لساف على الجني يتكلم كما ألسنتهم على كيتكلموف الحاؿ تلك في الشياطين عليهم
 غيرىم أك الفرس أك الترؾ كلساف كبلمهم يفقو ال الذين األعاجم كبلـ جنس من بكبلـ إما

 جنس من الكبلـ يكوف بل بذلك يتكلم أف يحسن ال غريبا الشيطاف لبسو الذم اإلنساف كيكوف
 أىل يعرفو كىذا معنى لو يفهم كال يعقل ال بكبلـ كإما إخوانهم من الشياطين تلك تكوف من كبلـ

 .كعيانا شهودا المكاشفة
 تبلبس الشياطين فاف النمط ىذا من ىم الشريعة عن خركجهم مع النار يدخلوف الذين كىؤالء
 بذلك يحس ال كىو عظيما ضربا يضرب المصركع أف حتى بدنو إحساس يسقط بحيث أحدىم

 الهواء في بهم تطير كقد النار بهم كتدخل الشياطين تلبسهم ىؤالء فكذلك جلده في يؤثر كال
 .المصركع الشيطاف يلبس كما عقلو تغيب مع الشيطاف أحدىم يلبس كإنما

 ىؤالء يصلى كما النار يصلى فإنو المصلي: ألحدىم يقاؿ الزط من ضرب كالمغرب الهند كبأرض
 كىم ىؤالء يفعلو مما أبلغ أشياء كيفعل الزج رأس على كيقف الهواء في كيطير كيدخلها كتلبسو

 بهم كتطير الناس أبصار عن كتغيبو اإلنس من كثيرا تخطف كالجن لهم خبلؽ ال الذين الزط من
 المتولهوف ىؤالء ىذا يفعل ككذلك كصفو يطوؿ ما األمور ىذه من باشرنا كقد الهواء في

 من منهم كالتصدية المكاء سماع كعند سماعي كجد لو حصل إذا المشائخ بعض إلى كالمنتسبوف
 على يضعو ثم بالنار المحمى الحديد كيأخذ النار كيدخل الرمح زج على كيقف الهواء في يصعد

 قراءة عند كال الذكر عند كال الصبلة عند الحاؿ ىذه لو تحصل كال الجنس ىذا من كأنواع بدنو
 عبادات كتلك الشياطين تطرد محمدية نبوية إسبلمية إيمانية شرعية عبادات ىذه ألف القرآف
 .الشياطين تجلب فلسفية شيطانية شركية بدعية
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 يتلوف اهلل بيوت من بيت في قـو اجتمع ما) الصحيح الحديث في كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ
 كذكرىم المبلئكة كحفتهم السكينة عليهم كنزلت الرحمة غشيتهم إال بينهم كيتدارسونو اهلل كتاب

 تنزلت الكهف سورة قرأ لما حضير بن أسيد أف): الصحيح الحديث فى ثبت كقد (عنده فيمن اهلل
 كالظلم الفواحش إلى يدعو كالتصدية المكاء كاف كلهذا( السرج فيها كالظلة لسماعها المبلئكة

 ىو التغبير ألف تغبيرا يسمونو كالسلف الخمر يفعل كما كالصبلة تعالى اهلل ذؾ حقيقة عن كيصد
 إلى يضم فقد التلحين على اإلنساف صوت يغبر ما كىو الجلود من جلد على بالقضيب الضرب
 كإما كجلد فخذ على بقضيب الضرب كإما األخرل على اليدين بأحد التصفيق إما اإلنساف صوت

 كبوؽ صفارة في كالنفخ النصارل كناقوس طبل أك دؼ على غيرىا أك أختها على باليد الضرب
 .كجهالتو ضبللتو في ريب فبل كالتقرب الديانة كجو على المبلىي ىذه فعل فمن اليهود

 ىذه :فقاؿ الطبرم الطيب أبو القاضي الصوفية غناء على اإلنكار في بالغوا الذين العلماء كمن
 المساجد في إعبلنو كرأيت كطاعة دينا الغناء جعلوا ألنهم المسلمين لجماعة مخالفة الطائفة

 .الكريمة كالمشاىد الشريفة البقاع كسائر كالجوامع
 منشد لهم ينشدكف ثم القرآف من شيئا يقرؤكف مكاف في قـو عن سئل الطرطوشي اإلماـ كمنهم

 ال؟ أك حبلؿ معهم الحضور ىل كالشبابة بالدؼ كيضربوف كيطربوف فيرقصوف الشعر من شيئا
 صلى رسولو كسنة اهلل كتاب إال اإلسبلـ كما كضبللة كجهالة بطالة ىذا الصوفية مذىب: فأجاب

 عجبل لهم اتخذ لما السامرم أصحاب أحدثو من فأكؿ كالتواجد الرقص كأما كسلم عليو اهلل
 العجل كعباد الكفار دين - الرقص :أم - كىو كيتواجدكف حولو يرقصوف فأتوا خوار لو جسدا
 الوقار من الطير رءكسهم على كأنما كأصحابو كسلم عليو اهلل صلى النبي مجلس كاف كإنما

 باهلل يؤمن ألحد يحل كال كغيرىا المساجد في الحضور من يمنعهم أف كنوابو للسلطاف فينبغي
 كالشافعي حنيفة كأبي مالك مذىب ىذا باطل على يعينهم كال معهم يحضر أف اآلخر كاليـو

 .المسلمين أئمة من كغيرىم كأحمد
 كصف كفيو الكامن كيبعث الساكن يحرؾ الذم الغناء ذكر أف بعد قاؿ القرطبي اإلماـ كمنهم
 :تحريمو في يختلف كال المحرمة األمور من كغيرىما كالخمر النساء

 غلبت الشهوانية النفوس لكن تحريمو في يختلف ال ما قبيل فمن ذلك في الصوفية أبتدعو ما كأما
 حتى كالصبياف المجانين فعبلت منهم كثير في ظهرت لقد حتى الخير إلى ينسب ممن كثير على

 باب من جعلوىا أف إلى منهم بقـو التواقع كانتهى متبلحقة كتقطيعات متطابقة بحركات رقصوا
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 كقوؿ الزندقة آثار من التحقيق على كىذا األحواؿ سني يثمر ذلك كأف األعماؿ كصالح القرب
 لو فتول في الصبلح ابن الحافظ اإلماـ ىذا بنحو أفتى كقد .المستعاف تعالى كاهلل المخرقة أىل

 كالتصفيق الرقص مع كالشبابة بالدؼ الغناء يستحلوف عمن بعضهم من سؤاؿ على جوابا مسهبة
 العبادات؟ أفضل من كأنو كقربة حبلؿ ذلك أف كيعتقدكف

 كشايعوا كتعالى سبحانو اهلل على كذبوا لقد :قاؿ المقاـ يناسب مما خبلصتو بما اهلل رحمو فأجاب
 قولو في ما فعليو إجماعهم خالف كمن المسلمين إجماع كخالفوا الملحدين باطنية ىذا بقولهم
 تػىوىلَّى مىا نػيوىلِّوً  اٍلميٍؤًمًنينى  سىًبيلً  غىيػٍرى  كىيػىتًَّبعٍ  اٍلهيدىل لىوي  تػىبػىيَّنى  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  الرَّسيوؿى  ييشىاًققً  كىمىنٍ : }تعالى

 {.مىًصيران  كىسىاءىتٍ  جىهىنَّمى  كىنيٍصًلوً 
 الصوفية إلى ينتموف قـو عن إليو كجو سؤاؿ عن إجابة فقاؿ اهلل رحمو الشاطبي اإلماـ كمنهم

 :كيرقصوف؟ يغنوف ثم كاحد بصوت جهرا اهلل فيذكركف يجتمعوف
 أصحابو كطريقة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ طريقة المخالفة المحدثات البدع من كلو ذلك إف

 بعض إلى كصل لما الجواب أف ذكر ثم .خلقو من شاء من بذلك اهلل فنفع بإحساف لهم كالتابعين
 فلجأكا منها أكلهم كانقطاع طريقتهم اندراس كخافوا البدع بتلك العاملين على القيامة قامت الببلد

 حجة أنها كبين عليهم الشاطبي فرد بدعتهم لصالح يستغلونها الوقت شيوخ لبعض فتاكل إلى
 .عليهم
 .إليو رجع التوسع شاء فمن ّٖٖ - ّٖٓ صفحة ثبلثين نحو في جدا ذلك في الكبلـ كبسط

 للشرع كمخالفتها بطبلنها كبين كاألىواء البدع أىل عليها يعتمد كمآخذ أصوال ذكر ذلك قبل ككاف
 .شافيا بيانا

 لتحريم االحتجاج في الغاية بلغ كقد الجوزية قيم ابن األريب األديب المحقق العبلمة كمنهم 
 في جدا توسع كقد السماع مسألة في الكبلـ الكبير كتابو في الصوفي كالغناء كالمبلىي الغناء

 كالرد بينها كالمراجحة العلماء مذاىب كبياف السلفية كاآلثار كالسنة بالكتاب ذلك على االستدالؿ
 قرآف كصاحب غناء صاحب بين مناظرة مجلس عقد أنو طرائفو كمن اهلل حـر لما المستحلين على
 في قاؿ كقد خيرا اهلل جزاه كالمبتدعة المستحلين على ساطعة فيها الحجة ممتعة رائعة فصوؿ في
 الوجو ىذا على السماع ىذا إف :(َُٖ-َُٔص) مختصره ما الصوفي الغناء على المجمل رده

 عن كالدين الحياء جلباب خلع من إال يستحسنو كال المسلمين من أحد يبيحو ال قبيح حراـ
 مستقر قبحو األمور ىذه مثل على مشتمل كسماع بالقبيح كعباده كدينو كرسولو اهلل كجاىر كجهو
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 اإلسبلـ كدين المسلمين خواص نعم :كدينهم المسلمين بو ليعيركف الكفار إف حتى الناس فطر في
 فكم كالصبياف كالحريم كالدين العقل في مفسدة من بو حصل كم الذم السماع ىذا من براء

 ثقل إال المفاسد من فيو يكن لم كلو !كبدعة فجور من كأحيا سنة من كأمات دين من أفسد
 صما آياتو على كمركرىم سماعهم يدم بين قرئ إذا كاستطالتو أىلو قلوب على القرآف استماع
 منهم كثير أك الحاضرين أكثر يصغي كال بل حبلكة كال كجد كال ذكؽ من لهم يحصل لم كعميا

 .تبلكتو عند أصواتهم يغضوف كال معانيو يقوموف كال إليو
 الىي ساهو  إطراؽ لكنو * خفية ال فأطرقوا الكتاب تلي

 اهلل ألجل رقصوا ما كاهلل * تراقصوا فكالذباب الغناء كإلى
 بمبلىي عبادة رأيت فمتى * شادف كنغمة كمزمار دؼ
 كنواىي بأكامر تقييده * رأكا لما عليهم الكتاب ثقل

 باألشباه الؽ قد باطبل يا * الغنا بعد عليهم خف كالرقص
 .ىي إال كملو عليو كجنى * محمد دين خاف ما أمة يا

 .العد بو يحيط أف من أكثر كاألدياف كالنفوس القلوب في السماع ىذا فمفاسد كبالجملة
{ اٍلحىًديثً  لىٍهوى } آية تفسير في جدا النفس أطاؿ أف بعد فقاؿ اآللوسي المحقق المفسر كمنهم
-ِٕ/ُُ) فيو الفقهاء كمذىب الغناء تحريم على داللتها كفي فيها المفسرين كأقواؿ كاآلثار

 ذلك من يتحاشى كال كالبقاع الببلد سائر في كالسماع بالغناء البلول عمت قد: أقوؿ كأنا :(ّٕ
 بأشعار شريفة مخصوصة أكقات في المنائر على يغنوف مغنوف عين قد بل كغيرىا المساجد في

 من لهم كظف قد ذلك كمع المحظورات من يعد ما كسائر كالحانات الخمر كصف على مشتملة
 االكتراث قلة من ذلك من الجوامع خلو كيعدكف الممجدين كيسمونهم كظف ما الوقف غلة

 إذا - تعالى اهلل قبحهم - أنهم ثم كمردتهم المتصوفة أبالسة يفعلو ما ذلك من كأشنع بالدين
 بػ أك اإللهية المحبة" الخمر" بػ نعني: يقولوف الباطل من نشيدىم عليو اشتمل بما عليهم اعترض

 كفي كجل عز اهلل كىو األعظم المحبوب: مثبل" سعدل" ك" ليلى" ك" مية" بػ أك غلبتها": السكر"
{ أىٍسمىائًوً  ًفي يػيٍلًحديكفى  الًَّذينى  كىذىريكا ًبهىا فىاٍدعيوهي  اٍلحيٍسنىى اأٍلىٍسمىاءي  كىلًلَّوً } فيو ما األدب سوء من ذلك

. 
 خبل كإف زماننا متصوفة سماع المحـر السماع كمن :قاؿ أنو (ٕٓص) األجلة بعض عن نقل ثم

 كمع يتلى ما أشنع من األشعار من ينشدكف مما ككثير تحصى أف من أكثر مفاسده فإف رقص عن
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 أنى تعالى اهلل قاتلهم رىبة أك رغبة أشدىم فيو رغبة أكثرىم أف كيزعموف قربة يعتقدكنو ىذا
 .يؤفكوف

 كرقصهم لسماعهم الشديد اإلنكار السبلـ عبد بن العز عن (ّٕص) نقل ذلك قبل ككاف
 ألنو عليهم ىو كأنكره عليو؟ يؤاخذكف كىل فيو العلماء كأقواؿ كجدىم عن تحدث ثم كتصفيقهم

 على" التمجيد" بػ يسمونو لما التعرض إلى عاد ثم كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد في يكن لم
 .كأنكره المنائر

 فيو مجلس في القعود حكم ذكر ثم البخارم حديث كمنها المعازؼ تحريم في األحاديث ذكر ثم
 فإياؾ ذلك من بشيء ابتليت إذا إنك ثم :(ٕٗص) قاؿ ثم.. ذلك في العلماء كأقواؿ منها شيء

 كاف فلو المتصوفة من لو خبلؽ ال من ذلك يعتقد كما قربة استماعو أك فعلو أف تعتقد أف إياؾ ثم
 من أحد عن ذلك ينقل كلم بو أتباعهم كيأمركا يفعلوه أف األنبياء أىمل لما زعموا كما األمر

 اهلل قاؿ كقد السماء من المنزلة الكتب من كتاب إليو أشار كال كالسبلـ الصبلة عليهم األنبياء
 الدين من استماعها أك المطربات المبلىي استعماؿ كاف كلو{ ًدينىكيمٍ  لىكيمٍ  أىٍكمىٍلتي  اٍليػىٍوـى : }تعالى
 كقد ألمتو اإليضاح كماؿ كأكضحو كسلم عليو اهلل صلى لبينو العالمين رب حضرة إلى يقرب كمما
 يقربكم شيئا تركت ما بيده نفسي كالذم): -في الحديث الصحيح- كالسبلـ الصبلة عليو قاؿ
 إال الجنة عن كيباعدكم النار من يقربكم شيئا تركت كما بو أمرتكم إال النار عن كيباعدكم الجنة من

 الصوفي الغناء إنكار في المشهورين العلماء أقواؿ من ذكره لي تيسر ما فهذا كبعد( عنو نهيتكم
 في آلخرين أخرل أقواؿ كتقدمت كالسنة بالكتاب الغناء حرمة أثبتنا أف بعد ضبللة بدعة أنو كبياف
 القراء على أقص أف المناسبة بهذه لي بد كال تيمية ابن اإلسبلـ شيخ مثل المتقدمة الفصوؿ بعض

 قرف نصف منذ كذلك اللعين الغناء ىذا حوؿ المناقشة من المقلدين الطلبة بعض مع لي كقع ما
 العمامة كعليو الطلبة من زبوف جاءني الساعات أصلح دمشق في دكاني في كأنا الزماف من

 بعض فيو أف ظننت يتأبطو كبير ظرؼ نظرم فلفت سوريا في المعركفة المزركشة األغبانية
 فقلت ظننت بما أجاب سألتو فلما الزماف ذلك في المعركفة فونوغراؼ سمع صندكؽ إسطوانات

 األئمة باتفاؽ حراـ أنو تعلم أما: قلت الغناء أسمع كلكني ال: قاؿ مغني؟ أأنت: مستنكرا لو
 كأذكره اهلل أسبح أجلس إني: قاؿ ذلك؟ كيف: قلت حسنة بنية أفعل لكني: قاؿ األربعة؟

 الجنة في العين الحور صوت العذب بصوتها فأتذكر كلثـو أـ لغناء كأستمع بيدم كالسبحة
 ليأخذ أسبوع بعد رجع لما كلكنو بعدىا لو قلت ما اآلف أذكر كال اإلنكار أشد عليو ذلك فأنكرت
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 في فتكلم العلماء رابطة جمعية من معركؼ منو أقول طالب معو جاء تصليحها بعد ساعتو
 حبلال المحـر يجعل ال النية حسن بأف فأجبتو نيتو بحسن عنو معتذرا لصاحبو مؤيدا الموضوع

 خمر تذكر بدعول الخمر شرب استحل مسلما أف لو أرأيت اهلل إلى قربة يجعلو أف عن فضبل
 بل اهلل حرمات استحبلؿ باب الناس على تفتح كال اهلل فاتق أيضا الزنا في يقاؿ كىكذا الجنة؟

 أذىب لي كما، الصوفي الغناء تأثير من مثاؿ فهذا .الرجل فانقطع الحيل بأدنى اهلل إلى كالتقرب
 ذلك أجل من كأعطي اإلسبلميين الدعاة من بأنو اشتهر الذم الغزالي الشيخ فهذا بعيدا بالقراء
 عليو أنكر كحينما كفيركز كلثـو أـ من كلو المذكور الغناء يستبيح كبرل عالمية إسبلمية جائزة
 :أظن فيما كلثـو أـ ألغنية استماعو الطلبة أحد
 أينا؟ الليل رفيق يا * ظبلما يدعى ما أين

 (َٕص) ذلك قبل ككاف !حسنة نيتو أف يعني السنة (ٕٓص) آخر شيئا أعني إنني: بقولو أجاب
 بفقو جهلو على الكثيرة األدلة من كذلك موضعو غير في (بالنيات األعماؿ إنما) حديث كضع
 كىو ،الحديث تماـ ذلك على يدؿ كما الصالحة بالنيات الصالحة األعماؿ إنما: معناه ألف السنة
 من يكن لم لو: أقوؿ كختاما{ نيورو  ًمنٍ  لىوي  فىمىا نيوران  لىوي  اللَّوي  يىٍجعىلً  لىمٍ  كىمىنٍ } كلكن تأمل بأدنى ظاىر

 :أحدىم قوؿ إال الصوفي الغناء شـؤ
 سبعة أك أكجو ستة من القرآف سماع من للمريد أنفع الغناء سماع
 يقولو ىذا أف أصدؽ أكد لم (ُُٔ/ُ) القيم البن السماع مسألة في ىذا قرأت كلما !لكفى
 مع المريد ب مقيدة غير مطلقة كبعبارة ِٖٗ/  ِ اإلحياء في الغزالي كبلـ في رأيتو حتى مسلم

 تعالى اهلل كبلـ كاف إذا :خبلصتو اعتراضا أك سؤاال نفسو على أكرده بأف كأكده الشديد األسف
 الغناء أف فاعلم :بقولو فأجاب القرآف؟ قارئ على يجتمعوف ال بالهم فما محالة ال الغناء من أفضل

 بيانها في كبيرتين صفحتين من أكثر سود ثم ... ! أكجو سبعة من القرآف من للوجد تهييجا أشد
 حجة: نجلو من فيو قاؿ بل الشافعية فقهاء كبار من فقيو من ذلك يصدر كيف الباحث فيتعجب
 :قولو من ذلك يتبين فقو كال علم فيو ليس جدا ىزيل فيها فكبلمو ذلك كمع اإلسبلـ

 غيره كيستدعي عنو كينهاه فيكرىو السامع حاؿ يوافق ال ببيت يغني قد المغني أف: السادس الوجو
 يوافق ال آية يقرأ فربما القارئ على الدعوات في اجتمعوا فلو حاؿ لكل موافقا كبلـ كل فليس
 المقركء يوافق ال أف يؤمن ال فإذف...  األحواؿ اختبلؼ على كلهم للناس شفاء القرآف إذ حالهم
.. دفعو إلى سبيبل يجد ال حيث من تعالى اهلل كبلـ كراىة لخطر بو فيتعرض النفس كتكرىو الحاؿ
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 ما كىذا ذلك عن كصيانتو اهلل كبلـ توقير فيجب.. مراد غير على تنزيلو فيجوز الشاعر قوؿ كأما
 .القرآف سماع عن الغناء سماع إلى الشيوخ انصراؼ علل في ينقدح
 المريدين في محصورة كانت لقد المصيبة تضخمت فقد الزبى السيل بلغ لقد أكبر اهلل: فأقوؿ

 التعليل بذلك يدافع كعنهم أيضا الشيوخ في بأنها يصرح بالغزالي كإذا المتقدـ القيم ابن نقل في
 .المستعاف كاهلل رده عن حكايتو تغني الذم البارد
 كللوجد لنا فما األحواؿ اختبلؼ على كلهم للناس شفاء القرآف بأف يصرح ىذا الغزالي كاف كإذا

 يكوف أف أحوالو أحسن الذم الوجد القرآف سماع عن اإلعراض الصوفية سوغ أجلو من الذم
: القرآف في تعالى قولو من ىم كأين كنفاقا رياء يكوف أف كأسوؤه مثبل كالعطاس عليو مغلوبا صاحبو

 كرحم ؟{ عىمىن  عىلىٍيًهمٍ  كىىيوى  كىقٍػره  آذىانًًهمٍ  ًفي يػيٍؤًمنيوفى  ال كىالًَّذينى  كىًشفىاءه  ىيدلن  آمىنيوا لًلًَّذينى  ىيوى  قيلٍ }
 القرآني للسماع مخالفتو كجلى الشيطاني السماع ىذا أضرار عرؼ فقد خيرا كجزاه القيم ابن اهلل
 ضبلال بو المتمسكين ضبلؿ كبين مفيدة فقهية كبحوث عديدة علمية فصوؿ في كثيرة كجوه من

 الشعر من قصائد فيهم كأنشأ اللهفاف إغاثة في كنحوه السماع مسألة السابق كتابو في بعيدا
 فيها جاء اإلغاثة في بيت كمائة ثبلثين في قصيدة منها صادقا دقيقا كصفا فيها كصفهم

(ُ/ِِّ): 
 كالضبلؿ الجهاؿ بظواىر * كاقتدكا كالشرائع الحقائق تركوا

 اإلدالؿ صولة كصالوا شطحا * الخنا كألفاظ فتحا المرا جعلوا
 األكاؿ فضلة المسافر نبذ * ظهورىم خلف اهلل كتاب نبذكا

 محاؿ كل فيو فقالوا كغلوا * لهواىم مطية السماع جعلوا
 اإلضبلؿ ذم الشيخ لذاؾ صدقوا * سنة ىو قربة ىو طاعة ىو

 المحتاؿ دعوة أجابوا حتى * بتحيل صادىم قديم شيخ
 بضبلؿ لهم شهدت إذ آثار * كاؿ كاألخبار القرآف لو ىجركا

 بنواؿ لهم سبع أكجو من * للفتى أنفع الشعر سماع كرأكا
 اآلماؿ كاخيبة مثلهم من * بمثلها العدك ظفر ما تاهلل

 إف النافعة الرسالة ىذه بها أختم أخيرة كلمة عندم بقي كقد ىذا :اإلسبلمية األناشيد في كلمة
 الفصل من تبين قد :فأقوؿ الدينية أك اإلسبلمية األناشيد ب يسمونو ما حوؿ كىي تعالى اهلل شاء

 إال كلها الطرب آالت تحريم قبلو مما تبين كما يجوز ال كما الشعر من بو التغني يجوز ما السابع
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 شرع بما إال اهلل إلى التقرب يجوز ال أنو األخير الفصل ىذا كمن للنساء كالعرس العيد في الدؼ
؟ بما إليو التقرب يجوز فكيف اهلل  كاشتد الصوفي الغناء العلماء حـر ذلك أجل من كأنو حـر

 أنو كضوح بكل لو تبين القوية األصوؿ ىذه بالو في القارئ استحضر فإذا مستحليو على إنكارىم
 أخرل آفة ىذه في يكوف قد بل، الدينية كاألناشيد الصوفي الغناء بين الحكم حيث من فرؽ ال

 الغربية أك الشرقية الموسيقية القوانين على كتوقع الماجنة األغاني ألحاف على تلحن قد أنها كىي
 كليس كالطرب اللحن ىو المقصود فيكوف طورىم عن كتخرجهم كترقصهم السامعين تطرب التي

 .كالمجاف بالكفار التشبو كىي جديدة مخالفة كىذه بالذات النشيد
 إياه كىجرىم القرآف عن إعراضهم في بهم التشبو كىي أخرل مخالفة ذلك كراء من ينتج كقد

 كىقىاؿى : }تعالى قولو في كما قومو من كسلم عليو اهلل صلى النبي شكول عمـو في فيدخلوف
ا اتَّخىذيكا قػىٍوًمي ًإفَّ  رىبِّ  يىا الرَّسيوؿي   {مىٍهجيوران  اٍلقيٍرآفى  ىىذى

 بعض أف - بسنتين عماف ىنا إلى ىجرتي قبل - دمشق في كنت لما أنني جيدا ألذكر كإني
 الصوفية غناء معارضة بذلك قاصدا المعنى السليمة األناشيد ببعض يتغنى بدأ المسلم الشباب

 الضرب معو قرف حتى قليبل إال يلبث فلم شريط في ذلك كسجل كغيره البوصيرم قصائد بمثل
 ثم فيها جائز الدؼ أف أساس على األعراس حفبلت في األمر أكؿ في استعملوه ثم الدؼ على
 إليو يستمعوف كأخذكا البيوت من كثير في استعمالو كانتشر نسخ منو كاستنسخت الشريط شاع
 الهول غلبة من إال ذلك كما كىجيراىم سلواىم ذلك كصار مناسبة كبغير بمناسبة نهارا ليبل

 عندىم كصار دراستو عن فضبل كسماعو بالقرآف االىتماـ عن فصرفهم الشيطاف بمكائد كالجهل
 تعالى يقوؿ :ُّٕ/  ّتفسيرىا في كثير ابن الحافظ قل الكريمة اآلية في جاء كما مهجورا

ا اتَّخىذيكا قػىٍوًمي ًإفَّ  رىبِّ  يىا: }قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى محمد كنبيو رسولو عن مخبرا  اٍلقيٍرآفى  ىىذى
 الًَّذينى  كىقىاؿى : }تعالى قاؿ كما يستمعونو كال القرآف يسمعوف ال كانوا المشركين أف كذلك{ مىٍهجيوران 

ا تىٍسمىعيوا ال كىفىريكا  كالكبلـ اللغط أكثركا القرآف عليهم تلي إذا فكانوا اآلية{ ًفيوً  كىاٍلغىٍوا اٍلقيٍرآفً  ًلهىذى
 تدبره كترؾ ىجرانو من تصديقو كترؾ بو اإليماف كترؾ ىجرانو من فهذا يسمعوه ال حتى غيره في

 إلى عنو كالعدكؿ ىجرانو من زكاجره كاجتناب أكامره كامتثاؿ بو العمل كترؾ ىجرانو من كتفهمو
 اهلل فنسأؿ ىجرانو من غيره من مأخوذة طريقة أك كبلـ أك لهو أك غناء أك قوؿ أك شعر من غيره

 كتابو حفظ من يرضيو فيما كيستعملنا يسخطو مما يخلصنا أف يشاء ما على القادر المناف الكريم
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 كىاب كريم إنو كيرضاه يحبو الذم الوجو على النهار كأطراؼ الليل آناء بمقتضاه كالقياـ كفهمو
 ا.ىػ كبلـ العبلمة األلباني.

 المعازؼ، من شيء معها كليس إسبلمية، معاف ذات األناشيد ىذه كانت إذا: رحمو اهلل أيضا كقاؿ
 مهم شرط بياف من البد كلكن بو، بأس ال أمر فهذا: كنحوىا كالطبوؿ كالدفوؼ الطرب كآالت

 عدـ كىو آخر، شرط ثم كنحوه، كالغلو، الشرعية؛ المخالفات من خالية تكوف أف كىو لجوازىا،
 النبوية السنة في عليو الحض كرد الذم القرآف قراءة عن سامعيها يصرؼ ذلك إذ ديدنا؛ اتخاذىا

 مجلة من انتهى سبحانو اهلل إلى كالدعوة النافع، العلم طلب عن يصرفهم ككذلك المطهرة،
 (.ىػُُّْ اآلخرة جمادل ُٓ تاريخ الثاني، العدد) األصالة

: الشيخ. بيعها؟ حكم كذلك األناشيد، مسألة في التفصيل أرجو: اهلل رحمو العثيمين العبلمة كسئل
 .التسجيبلت في تباع التي اإلسبلمية األناشيد: السائل. أناشيد؟ أم

 :عامة قاعدة أعطيك لكن،  مختلفة ألنها عليها؛ أحكم أف أستطيع ال: فأجاب
 في ال معينة، حالة في إال يجوز ال الدؼ ألف حراـ؛ فهي بدؼ مصحوبة األناشيد كانت إذا - ُ

 .طبل أك بموسيقى مصحوبة كانت إذا أكلى باب كمن،  كقت كل
 تجوز ال أيضا فهذه الماجنة، األغاني كأنشودة أنشدت ىل: نظرنا ذلك من خالية كانت إذا - ِ
 .المحرمة األغاني إلى تتجاكز كربما لو، كتطرب،  الغناء من النوع ىذا تعتاد النفس ألف، 
 يستمتع قد أك،  الشهوة تحرؾ قد: يعني،  فاتنة أصواتهم فتياف من األناشيد ىذه كانت إذا - ّ

 .تجوز ال أيضا فهذه: القصيدة مضموف دكف بالصوت اإلنساف
 من خير لكن،  بأس بها فليس: لك قلت الذم الوجو غير على حماسية أناشيد كانت إذا أما

 من درس إلى يستمع أك،  مفيدة جيدة محاضرة إلى يستمع أك،  القرآف إلى يستمع أف ذلك
 اإلنساف؛ على الطريق يسهل أنو أخرل كفائدة دينية، فائدة يستفيد،  أفضل ىذا العلماء، دركس

 .توقظو أشياء إلى فيحتاج المدينة إلى مكة من مثبل يسافر ربما اإلنساف ألف
 .بيعها؟ حكم ما لكن: السائل
 كإف: )كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ لقوؿ بيعو؛ حـر استعمالو حـر ما كل: قاعدة أعطيك: الشيخ

 لقاءات. " - صحيح كىو داكد، أبو ركاه -( ثمنو عليهم حـر شيء أكل قـو على حـر إذا اهلل
 (.ٕ السؤاؿ/  ُُُ" ) المفتوح الباب
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 كىو القضيب( التغبير ذكر في باب)
 أحمد سمعت: قاؿ مهراف، بن ميموف آؿ نم الحلبي، علي بن صالح حدثنا -ُِٖ

 .ُ(منزلو دخل حتى ساكت كىو التغبير، عن يسألونو الناس، كجعل) حنبل، بن
 حرب،أبي  بن محمد أف ،كىابا عبد بن كالحسين علي، بن محمد كأخبرني -ُّٖ

 .ِ(كرىو كأنو محدث، شيء كل): فقاؿ التغبير، عن اهلل عبد أبا سألت: قاؿ حدثهم
، بكر أبا أف علي، بن محمد كأخبرني -ُْٖ  اهلل، عبد أبا سمعت: قاؿ حدثهم األثـر
 .ّ(محدثة ىو التغبير): يقوؿ

                                                                                                                                                  

 كلكن كحفظو، النزيو اإلنشاد إباحة ننكر ال كنحن: اهلل حفظو الفوزاف فوزاف بن صالح الشيخ كقاؿ
 :يلي ما ننكره الذم

 .إسبلميا نشيدا تسميتو ننكر - ُ
 .منو أنفع ىو ما مزاحمة إلى يصل حتى فيو التوسع ننكر - ِ
 .فاتنة أصوات أك جماعية، بأصوات يكوف أك الدينية، البرامج ضمن يجعل أف ننكر - ّ
 بدع لدخوؿ ككسيلة بو؛ الناس لشغل كسيلة ىذا ألف للبيع؛ كعرضو بتسجيلو القياـ ننكر - ْ

 عن كالحزبية كالوطنية القومية الشعارات لتركيج كسيلة أك طريقو، من المسلمين على الصوفية
  (.ُّْ ص" ) الكتاب بعض ألخطاء البياف. " انتهى"  أيضا طريقو

 (:ُٕٕ/ُلم يوثقو معتبر قاؿ في طبقات الحنابلة ) الحلبي علي بن صالح شيخ المصنف: ُ
 .أشياء إمامنا عىنٍ  نقل

 إسناده صحيح.    ِ
 بن مهراف بن اهلل عبد بن علي بن محمدلم أعرفو كليس ىو  علي بن محمدشيخ الخبلؿ:  ّ

الثقة، ألف محمد بن  حمدافالمعركؼ بالمنشأ  البغدادم األصل الجرجاني الوراؽ جعفر أبو أيوب
 ِٖ)ص كالترجل الوقوؼعلي ىذا تلميذ حمداف كليس ىو حمداف، فقد ركل الخبلؿ في كتاب 
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 ال: فقاؿ التغبير،؟ عن اهلل عبد أبا سأؿ أنو) موسى بن يوسف كأخبرني -ُٖٓ
 .ُ(حسبك: قاؿ بدعة؟ ىو: لو قيل تسمعو،

 حدثهم الحارث، أبا أف جعفر، بن كمحمد ىاركف، أبي بن محمد أخبرني -ُٖٔ
 .ِ(بدعة»: فقاؿ القلب؟ يرقق أنو التغبير في ترل ما: اهلل عبد أبا سألت): قاؿ

: قاؿ الهاشمي، يعقوب بن ىاركف حدثنا العطار، صالح بن الحسين أنا -ُٕٖ
 .ّ(كمحدث بدعة ىو): فقاؿ التغبير، عن اهلل عبد أبا سأؿ أنو، أبي سمعت
 سأؿ أنو ،حدثهم بختاف بن يعقوب أف السمسار، علي بن محمد كأخبرني -ُٖٖ

 .ْ(استماعو عن كنهى فكرىو،) التغبير عن اهلل عبد أبا
 اهلل عبد أبا سأؿ ضريرا رجبل، سمعت): قاؿ األشعث، بن سليماف كأخبرني -ُٖٗ

 .ٓ(يعجبني ال: فقاؿ فيو؟ يقوؿ ما التغبير، عن
 استماع عن سئل) اهلل، عبد أبا أف الثقفي، إسحاؽ بن إسماعيل كأخبرني -َُٗ

 .ٔ(فكرىو التغبير،
 سمعت: قاؿ الحركرم، بن الحسن حدثنا البزار، المقرئ بكر أبو كأخبرني -ُُٗ

 أحدثو التغبير لو يقاؿ شيئا العراؽ في تركت): يقوؿ إدريس بن محمد الشافعي
 .ُ(القرآف عن الناس بو يصدكف الزنادقة،

                                                                                                                                                  

، كأيضا محمد بن حمداف حدثهم الوراؽ علي بن حمداف أف علي بن محمد أخبرني( ِّْ، رقم 
 .الوراؽ محمود بن علي بن محمد (:ُُٕ،  ُٗىذا سماه الخبلؿ في المصدر السابق )ص

 إسناده صحيح.    ُ

 إسناده صحيح. ِ
 إمامنا من سمع (:ُٕٕ/ُلم يوثقو معتبر قاؿ في طبقات الحنابلة ) الهاشمي يعقوب بن ىاركف ّ

 .أشياء
 شيخ المصنف: محمد بن علي السمسار لم يوثقو معتبر. ْ

 (.ُِٖإسناده صحيح، كانظر مسائل أحمد ألبي داكد )ص ٓ
 إسناده صحيح. ٔ
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 بن محمد حدثنا ركم،جال بن الحسين حدثنا الناقد، يحيى بن زكريا كأخبرني -ُِٗ
 تركت): قاؿ الشافعي، سمعت: قاؿ األعلى، عبد بن يونس سمعت: قاؿ يعقوب،
 .ِ(القرآف عن بو يشغلوف الزنادقة كضعتو التغبير، يسمونو شيئا بالعراؽ
: قاؿ دمص أف سمعت: قاؿ المصيصي، عمر بن علي بن الحسن كأخبرني -ُّٗ

 .ّ(التغبير؟ كاف كمتى فاسق، إال يغبر ما): يقوؿ ىاركف، بن يزيد سمعت
                                                                                                                                                  

(، كأبو َّٗصحيح: أخرجو من طرؽ عن ابن الجركم ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي )ص ُ
 (.ِّٖ/ُفعي )(، كالبيهقي في في مناقب الشأُْ/ٗنعيم في الحلية )

 إسناده صحيح. ِ
لم يوثقو معتبر، لو ترجمة في تاريخ بغداد  المصيصي عمر بن علي بن الحسن شيخ المصنف:  ّ
(ٕ/ّٕٔ.) 

 فقو الباب: 
 مع الجماعي كالرقص كاالستخفاؼ، االستهتار كالعبادات الذكر في المتصوفة طرؽ من يعتبر

 .الدفوؼ على كاألناشيد الذكر سماع
 :ىػِٖٓ سنة المتوفى معاذ بن يحيى يقولو ما أناشيدىم كمن

 فيكا ىائم لعبد رقص على عيب كال معانيكا غيب على  بالرقص األرض دققنا
 .بواديكا طفنا إذا لؤلرض دقنا كىذا
 الصوت، رفع إلى الذكر يتحوؿ ما سرعاف عظيمة منزلة المتصوفة جمهور عند للسماع كاف فقد

 من يقع عما( ْٓ)صاألسماع  رياضةفي  الصيادم الهدل أبو كيدافع. الشديدة كالحركة
 عن مائل ناقص فهو السماع يحركو لم من: )كيقوؿ ذكرىم أثناء ىوجاء حركات من المتصوفة

 كيثمر كجدان، كتسمى القلب، في حالة يثمر فالسماع.. الركحانية نور عن بعيد االعتداؿ لطف
 فتسمى موزكنة بحركة كإما االضطراب، فتسمى موزكنة غير بحركة إما األطراؼ، تحريك الوجد

  ا.ىػ كالرقص التصفيق
 المبلىي استماع على يقبلوف منهم كثير ككاف كالرقص، كالسماع الغناء المتصوفة أباح كقد

 .الموسيقى كيتعلموف كالمعازؼ
 :قليبلن  إال حلقة منو تخلو ال كانت الذم الدؼ، في لو قصيدة من الصيادم الهدل أبو يقوؿ

 درل ما لمعنى الشرع حكمة*    جاىبلن  كجانب الدؼ اضرب
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 معتبرا بو العقل كدعا*   ساكنان  قلبان  حرؾ ما كل
 مظهرا كتبغي اهلل تذكر*  برزخها في الركح كأجاؿ

 ذكرا من يعرفها نغمة*   رنتو كفي الدؼ في إف
 السرل أكقات تذكر أنو*   لحنو كفي ذكر صوتو

 يفترا لن نسمعو ذاكران    عندنا كمنو الدؼ نضرب
 غيرىا أك أختها على باليد الضرب: (ُٕٔ/ُُفي مجموع الفتاكل ) تيمية ابن شيخ اإلسبلـ قاؿ
 المبلىي ىذه فعل فمن اليهود، كبوؽ صفارة في كالنفخ النصارل، كناقوس طبل أك دؼ على
 ا.ىػ كجهالتو ضبللتو في ريب فبل كالتقرب، الديانة كجو على
 نول إذا النية بحسن عبادة الرقص صار ربما: (َُٖص): المعارؼ عوارؼفي  السهركردم يقوؿ

 ا.ىػ النفس استجماـ بو
في اإلحياء  يقوؿ كتقطيعها الثياب تمزيق أباح كما الرقص، الغزالي حامد أبو أحل كقد

 كالفراغ الوجد سكوف بعد الجديدة الثياب الصوفية تمزيق في تقوؿ فما: قلت فإف: (ِٖٕ/ِ)
 ذلك أف فاعلم الخرقة كيسمونها القـو على كيفرقونها صغاران، قطعان  يمزقونها فإنهم السماع، من

 ا.ىػ مباح
، كحتى الهجرم الخامس القرف كمنذ ىذا  ذكرىم في ينتظموف الصوفية الفرؽ معظم فإف اليـو

 الشيخ ذكر مواسم كفي.. حجاب كبدكف معان  كالنساء الرجاؿ من مجموعات مجموعات كحلقاتهم
 ..جماعي برقص يكوف ما أشبو الجماعي لئلنشاد بحلقات يقوموف الطريقة أئمة ميبلد أك

 ُِّص: الفرؽ في دراسات: كتابو في طعيمة جابر الدكتور ىو - عياف بشاىد ذلك دفع كقد
 في فوجد شهيرة، طريقة أصحاب من الشيوخ أحد بيت إلى الشباب سن في كىو -بعدىا كما

 األرض بعصاه يضرب ككاف كمسبحة، عصان  يمسك الجثة، ضخم رجبلن  الجماعي الذكر حلبة
 سن في كشابات شباب كبينهم كالنساء، بالرجاؿ المكاف غص كقد الذكر، زحاـ بين متنقبلن 

 حبو في ربيعة أبي ابن فيو حاكى كالذم الحبلج، قوؿ يردد كىو ينتقل الرجل ككاف العشرين،
 :العذرم

 كسواسي بين بقلبي كأنت إال*  فرحان  كال محزكنان  ذكرتك كال
 الكأس في منك خياالن  رأيت إال*  عطش من الماء بشرب ىممت كال
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 كاف حين البيتين ىذين على يعلق ضجيجها عبل التي الحلبة بين من يصدر نسائي بصوت كإذا
 في كىي كتجيء تركح الصفوؼ بين مندفعة ىستيرية بحركة للطريق المميز بالنغم يرددىا الرجل

 ركحي، يا ركحي يا ركحي يا: تقوؿ كىي الممتلئ بجسدىا ضاؽ أبيض ثوبان  ترتدم الشباب سن
 القلب كذلك المزعومة، العبادة فتحولت الحلقة في من جميع حماس ألهبت مرات، ثبلث

 كبدءكا أجهدكا، أنهم أدرؾ كحين المايسترك، بمقاـ أشبو المنشد كاف راقص، ىدير إلى المدعى،
 .كالصراخ كاآلىات األنات بين كىم عنهم، أمسك يتساقطوف،

 ال: يقوؿ كىو كف على كفان  يضرب شبابو ريعاف في كىو - عياف شاىد - السطور كاتب كقاـ
 انشغل لو األمم بين اإلسبلـ ينتشر أف الممكن من كاف ىل كيتساءؿ... باهلل إال قوة كال حوؿ

 !العبث؟ ىذا بمثلب الدعوة صدر في السلف
 كىًجلىتٍ  اللَّوي  ذيًكرى  ًإذىا الًَّذينى  اٍلميٍؤًمنيوفى  ًإنَّمىا! } المؤمنين؟ اهلل كعباد المسلمين، عبادة من ىذا أين

 [.ِ:األنفاؿ{ ] ًإيمىانىان  زىادىتٍػهيمٍ  آياتيوي  عىلىٍيًهمٍ  تيًليىتٍ  كىًإذىا قػيليوبػيهيمٍ 
لىى ًإذىا}   [.ٖٓ:مريم{ ] كىبيًكيٌان  سيجَّدان  خىرُّكا الرٍَّحمىنً  آيىاتي  عىلىٍيًهمٍ  تػيتػٍ

 المزمار على كليس يجتمعوف، اهلل رسوؿ أصحاب كاف تتلى اهلل آيات سماع السماع، ىذا على
 .كالرعونة كالرقص كالدؼ

 .!كالمزمار؟ كالدؼ الرقص حكم كما السماع، ىذا حكم فما
 الدؼ أما كالسجود، الركوع المسلمين فعبادة :فتواه من مواضع في اهلل رحمو تيمية ابن قاؿ

 الصبلة في بالقرآف أمركا بل األمة، سلف من أحد كال رسولو كال بو اهلل يأمر فلم كالرقص
 عٌباد ضارعوا ممن... ضاؿ مبتدع فهو صادقان  فيها كاف من الفاسدة، األحواؿ كىذه(( ))كالسكينة
 .ضاؿ منافق فهو كاذبان  كاف كمن األحواؿ، من لهم ما بعض في كالصابئين كالمشركين النصارل

 (.ََٔ-ٗٗٓ/ُُمجموع الفتاكل )
 لهم كالتابعوف الصحابة تكن فلم كالقضيب كالدؼ الكف سماع المحدث، السماع أما: كقاؿ

 يعٌدكنو بل كالطاعات، القرب من يعٌدكنو كال كتعالى، تبارؾ اهلل إلى طريقان  ىذا من يجعلوف بإحساف
 يسمونو الزنادقة، أحدثتو شيئان  ببغداد خلفت: اهلل رحمو الشافعي قاؿ حتى المزعومة، البدع من

 .القرآف عن الناس بو يصدكف التغبير
 يجتمعوف يكونوا لم الزنادقة، أحداث من الشافعي جعلو الذم المحدث السماع حضركا كالذين

 .كمرققات مزىدات أشعارىم ككانت كشبابات، مصلصبلت مع كال كنسواف، مرداف مع
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 بين جاىبلن  متأكالن  كاف كإف قتل، كإال تاب فإف استتيب القربات من عده من المنكر، السماع كىذا
 (.ّْٓ،  ِٖٗ/ُُ. مجموع الفتاكل )تأكيلو خطأ لو

 ينشد ثم القرآف من شيئان  يقرءكف مكاف في قـو عن سيئل أنو الطرسوسي اإلماـ عن القرطبي كنقل
 حراـ معهم الحضور ىل كالشبابة، بالدؼ كيضربوف كيطربوف فيرقصوف الشعر، من شيئان  منشد لهم

 ال؟ أـ
 الرقص كأما ، كسلم عليو اهلل صلى رسولو كسنة اهلل كتاب إال اإلسبلـ كما ضبللة، ىذا بأف فأجاب

 يرقصوف قاموا خوار، لو جسدان  عجبلن  لهم اتخذ لما السامرم، أصحاب أحدثو من فأكؿ كالتواجد،
 .العجل كعباد الكفار دين - الرقص أم - كىو كيتواجدكف، حولو
.. الوقار من الطير رؤكسهم على كأنما أصحابو، مع كسلم عليو اهلل صلى النبي مجلس كاف كإنما

 في اإلبداع باطلهم على يعينهم أف كال معهم، يحضر أف اآلخر كاليـو باهلل يؤمن ألحد يحل فبل
 (.ِِّ)ص االبتداع مضار
 السماع، ذياؾ عند رأيتهم فلو: المتصوفة ىؤالء عن( ِِْ/ُ) اللهفاف إغاثة القيم ابن كقاؿ

!... كالنسواف؟ المخانيث تكسر أرأيت كرقصهم، حركاتهم في كتكسركا النشواف، تمايل فتمايلوا
 كاتخذكا كطربان، لذة حياتهم قضوا اإلسبلـ، خواص أنهم يزعموف بالذين اإلسبلـ أعداء شماتة فيا

 .  (القرآف سماع من إليهم أحب الشيطاف مزامير كلعبان، لهوان  دينهم
كلشيخ اإلسبلـ جواب مطوؿ في ىذه المسألة ننقلو لنفاستو، فقد سئل شيخ اإلسبلـ كما في 

 الطريق كقطع القتل من: الكبائر قصد على يجتمعوف جماعة عن (:َِٔ/ُُمجموع فتاكاه )
 قصد السنة كاتباع بالخير المعركفين المشايخ من شيخا إف ثم. ذلك كغير الخمر كشرب كالسرقة

 ببل بدؼ كىو النية بهذه فيو يجتمعوف سماعا لهم يقيم أف إال يمكنو فلم ذلك من المذكورين منع
 ال من كأصبح جماعة منهم تاب ىذا فعل فلما شبابة بغير مباح بشعر المغني كغناء صبلصل

 يباح فهل. المحرمات كيجتنب المفركضات كيؤدم الشبهات عن يتورع يزكي كال كيسرؽ يصلي
 يمكنو ال أنو مع المصالح؟ من عليو يترتب لما الوجو ىذا على الشيخ لهذا السماع ىذا فعل

 بهذا؟ إال دعوتهم
 بعث اهلل أف يعلم أف: أشبهها كما المسألة ىذه جواب أصل العالمين، رب هلل الحمد :فأجاب
 كأنو. شهيدا باهلل ككفى كلو الدين على ليظهره الحق كدين بالهدل كسلم عليو اهلل صلى محمدا
 كرضيت نعمتي عليكم كأتممت دينكم لكم أكملت اليـو: }تعالى قاؿ كما الدين كألمتو لو أكمل
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 يطع كمن: }تعالى فقاؿ عصاه لمن كالشقاكة أطاعو لمن بالسعادة بشر كأنو{ . دينا اإلسبلـ لكم
 كحسن كالصالحين كالشهداء كالصديقين النبيين من عليهم اهلل أنعم الذين مع فأكلئك كالرسوؿ اهلل

 كأمر{ . أبدا فيها خالدين جهنم نار لو فإف كرسولو اهلل يعص كمن: }تعالى كقاؿ{ رفيقا أكلئك
 أطيعوا آمنوا الذين أيها يا: }تعالى قاؿ كما بو بعثو ما إلى دينهم من فيو تنازعوا ما يردكا أف الخلق

 كنتم إف كالرسوؿ اهلل إلى فردكه شيء في تنازعتم فإف منكم األمر كأكلي الرسوؿ كأطيعوا اهلل
 المستقيم صراطو كإلى اهلل إلى يدعو أنو كأخبر{ تأكيبل كأحسن خير ذلك اآلخر كاليـو باهلل تؤمنوف

 كإنك: }تعالى كقاؿ{ . اتبعني كمن أنا بصيرة على اهلل إلى أدعو سبيلي ىذه قل: }تعالى قاؿ كما
 اهلل إلى أال األرض في كما السماكات في ما لو الذم اهلل صراط{ }مستقيم صراط إلى لتهدم
 كما. الخبائث كيحـر الطيبات كيحل المنكر عن كينهى بالمعركؼ يأمر أنو كأخبر{ . األمور تصير
 بآياتنا ىم كالذين الزكاة كيؤتوف يتقوف للذين فسأكتبها شيء كل كسعت كرحمتي: }تعالى قاؿ

 كاإلنجيل التوراة في عندىم مكتوبا يجدكنو الذم األمي النبي الرسوؿ يتبعوف الذين}{ يؤمنوف
 عنهم كيضع الخبائث عليهم كيحـر الطيبات لهم كيحل المنكر عن كينهاىم بالمعركؼ يأمرىم
 معو أنزؿ الذم النور كاتبعوا كنصركه كعزركه بو آمنوا فالذين عليهم كانت التي كاألغبلؿ إصرىم
 عن كنهى معركؼ بكل - كسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ اهلل أمر كقد{ . المفلحوف ىم أكلئك

 الصحيح في - كسلم عليو اهلل صلى - عنو كثبت. خبيث كل كحـر. طيب كل كأحل. منكر كل
 عن كينهاىم لهم يعلمو ما خير على أمتو يدؿ أف عليو حقا كاف إال نبيا اهلل بعث ما: " }قاؿ أنو
 كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ كعظنا: قاؿ سارية بن العرباض} عن كثبت{ " لهم يعلمو ما شر
 موعظة ىذه كأف اهلل رسوؿ يا: فقلنا: قاؿ. العيوف منها كذرفت القلوب منها كجلت موعظة -

 اختبلفا فسيرل بعدم منكم يعش من فإنو كالطاعة بالسمع أكصيكم: فقاؿ إلينا تعهد فماذا مودع
 عليها كعضوا بها تمسكوا بعدم من المهديين الراشدين الخلفاء كسنة بسنتي فعليكم. كثيرا

 أنو كسلم عليو اهلل صلى عنو كثبت{ . ضبللة بدعة كل فإف. األمور كمحدثات كإياكم بالنواجذ
 البيضاء على تركتكم: }كقاؿ{ ". بو حدثتكم كقد إال النار عن يبعدكم شيء من تركت ما: " }قاؿ

 من"  الجامع العظيم األصل"  ىذا كشواىد { ".ىالك إال بعدم عنها يزيغ ال كنهارىا ليلها
"  كالسنة بالكتاب االعتصاـ كتاب. " الكتب في العلم أىل عليو كترجم كثيرة كالسنة الكتاب

 المتقين اهلل أكلياء من كاف كالسنة بالكتاب اعتصم فمن كغيرىما كالبغوم البخارم عليو ترجم كما
 من نوح كسفينة السنة يقولوف: - كغيره كمالك - السلف ككاف الغالبين كجنده المفلحين كحزبو
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 االعتصاـ: يقولوف علمائنا من مضى من كاف: الزىرم كقاؿ غرؽ عنها تخلف كمن نجا ركبها
 على بو كيتوب الغاكين بو كيرشد الضالين بو اهلل يهدم أنما فمعلـو ىذا عرؼ إذا. نجاة بالسنة

 اهلل بعث ما كاف لو فإنو كإال كالسنة الكتاب من رسولو بو اهلل بعث فيما يكوف أف بد ال العاصين
. تتمة محتاجا ناقصا الرسوؿ دين لكاف ذلك في يكفي ال - كسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ بو

 نهى الفاسدة كاألعماؿ. استحباب أك إيجاب أمر بها اهلل أمر الصالحة األعماؿ أف يعلم أف كينبغي
 على مصلحتو غلبت فإف. حكيم الشارع فإف كمفسدة مصلحة على اشتمل إذ كالعمل. عنها اهلل

 كتب: }تعالى قاؿ كما عنو نهى بل يشرعو؛ لم مصلحتو على مفسدتو غلبت كإف شرعو مفسدتو
 شر كىو شيئا تحبوا أف كعسى لكم خير كىو شيئا تكرىوا أف كعسى لكم كره كىو القتاؿ عليكم

 كبير إثم فيهما قل كالميسر الخمر عن يسألونك: }تعالى كقاؿ{ تعلموف ال كأنتم يعلم كاهلل لكم
 الناس يراه ما كىكذا. ذلك بعد تعالى اهلل حرمهما كلهذا{ نفعهما من أكبر كإثمهما للناس كمنافع

 كإال نفعو من أعظم ضرره يكوف أف بد ال فإنو كرسولو؛ اهلل يشرعو كلم اهلل إلى مقربا األعماؿ من
 ال حكيم - كسلم عليو اهلل صلى - فإنو الشارع؛ يهملو لم ضرره على غالبا أعظم نفعو كاف فلو

: للسائل فنقوؿ ىذا تبين إذا. العالمين رب إلى يقربهم ما المؤمنين يفوت كال الدين مصالح يهمل
 من ذكره بما إال ذلك يمكنو فلم الكبائر على المجتمعين يتوب أف قصد المذكور الشيخ إف

 فإف عنها عاجز أك العصاة تتوب بها التي الشرعية بالطرؽ جاىل الشيخ أف يدؿ. البدعي الطريق
 أىل من ىؤالء من شر ىو من يدعوف كانوا كالتابعين كالصحابة - كسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ
 أف يجوز فبل. البدعية الطرؽ عن بها اهلل أغناىم التي الشرعية بالطرؽ كالعصياف كالفسوؽ الكفر
 علم قد فإنو العصاة بو يتوب ما نبيو بها اهلل بعث التي الشرعية الطرؽ في ليس إنو: يقاؿ

 تعالى اهلل إال يحصيو ال من كالعصياف كالفسوؽ الكفر من تاب قد أنو المتواتر كالنقل باالضطرار
 من األكلوف السابقوف بل البدعي؛ االجتماع من ذكر ما فيها ليس التي الشرعية بالطرؽ األمم من

 تابوا - األمة ىذه من المتقين اهلل أكلياء خير كىم - بإحساف اتبعوىم كالذين كاألنصار المهاجرين
 كحديثا قديما كقراىم المسلمين كأمصار. البدعية الطرؽ بهذه ال الشرعية بالطرؽ تعالى اهلل إلى

 الطرؽ بهذه ال الشرعية بالطرؽ كيرضاه اهلل يحبو ما كفعل كاتقاه اهلل إلى تاب ممن مملوءة
 إف: يقاؿ قد بل البدعية الطرؽ بهذه إال توبتهم تمكن ال العصاة إف: يقاؿ أف يمكن فبل. البدعية

 كما كالسنة بالكتاب علم عنده ليس عنها عاجزا الشرعية بالطرؽ جاىبل يكوف من الشيوخ في
 إلى الشرعية الطرؽ عن الشيخ ىذا فيعدؿ عليهم اهلل يتوب مما إياه كيسمعهم الناس بو يخاطب



 - 235 - 

                                                                                                                                                  

 كأخذ عليهم الترؤس غرضو يكوف أف كإما دين لو كاف إف. القصد حسن مع إما. البدعية الطرؽ
 أمواؿ ليأكلوف كالرىباف األحبار من كثيرا إف آمنوا الذين أيها يا: }تعالى قاؿ كما بالباطل أموالهم

 لجهل إال البدعية إلى الشرعية الطرؽ عن أحد يعدؿ فبل{ اهلل سبيل عن كيصدكف بالباطل الناس
 كالعارفين النبيين سماع ىو القرآف سماع أف المعلـو فمن كإال ،فاسد غرض أك عجز أك

 كممن آدـ ذرية من النبيين من عليهم اهلل أنعم الذين أكلئك: }النبيين في تعالى قاؿ. كالمؤمنين
 خركا الرحمن آيات عليهم تتلى إذا كاجتبينا ىدينا كممن كإسرائيل إبراىيم ذرية كمن نوح مع حملنا
 تفيض أعينهم ترل الرسوؿ إلى أنزؿ ما سمعوا كإذا: }المعرفة أىل في تعالى كقاؿ { .كبكيا سجدا

 قبلو من العلم أكتوا الذين إف: }العلم أىل حق في تعالى كقاؿ{ . الحق من عرفوا مما الدمع من
{ لمفعوال ربنا كعد كاف إف ربنا سبحاف كيقولوف{ }سجدا لؤلذقاف يخركف عليهم يتلى إذا
 ذكر إذا الذين المؤمنوف إنما: }المؤمنين في كقاؿ{ . خشوعا كيزيدىم يبكوف لؤلذقاف كيخركف}

 يقيموف الذين{ }يتوكلوف ربهم كعلى إيمانا زادتهم آياتو عليهم تليت كإذا قلوبهم كجلت اهلل
 الحديث أحسن نزؿ اهلل: }تعالى كقاؿ{ حقا المؤمنوف ىم أكلئك{ }ينفقوف رزقناىم كمما الصبلة

 اهلل ذكر إلى كقلوبهم جلودىم تلين ثم ربهم يخشوف الذين جلود منو تقشعر مثاني متشابها كتابا
 بعث كبو كالمعاد المعاش أمر لهم كأصلح العباد اهلل ىدل السماع كبهذا{ . اهلل ىدل ذلك

 كاف كعليو. بإحساف اتبعوىم كالذين كاألنصار المهاجرين أمر كبو كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ
 أف منهم رجبل أمركا اجتمعوا إذ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب كاف كما السلف يجتمع

 فيقرأ ربنا ذكرنا: موسى ألبي يقوؿ - عنو اهلل رضي - الخطاب بن عمر ككاف يستمعوف كىم يقرأ
 موسى بأبي مر أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي} عن الصحيح كفي. يستمعوف كىم موسى أبو

: كقاؿ. داكد آؿ مزامير من مزمارا ىذا أكتي لقد: كقاؿ. لقراءتو يستمع فجعل يقرأ كىو األشعرم
 لك لحبرتو تسمعني أنك علمت لو: فقاؿ لقراءتك أستمع فجعلت تقرأ كأنت البارحة بك مررت
: مسعود البن قاؿ} كسلم عليو اهلل صلى أنو الصحيح كفي. تحسينا لك لحسنتو أم{ . تحبيرا

. غيرم من أسمعو أف أحب إني: فقاؿ أنزؿ؟ كعليك القرآف عليك أقرأ: فقاؿ القرآف علي اقرأ
 بشهيد أمة كل من جئنا إذا فكيف: }اآلية ىذه إلى كصلت حتى النساء سورة عليو فقرأت: قاؿ

 كعلى{ " البكاء من تذرفاف عيناه فإذا إليو فنظرت حسبك: لي قاؿ{ شهيدا ىؤالء على بك كجئنا
 خير: }قاؿ حيث كسلم عليو اهلل صلى النبي عليهم أثنى الذين القركف يجتمع كاف السماع ىذا

 سماع األكؿ السلف في يكن كلم{ . يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم فيهم بعثت الذين القركف
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 كخراساف كالعراؽ؛ بمصر؛ كال بالشاـ كال باليمن كال بالحجاز ال. ىذا إال الخير أىل عليو يجتمع
. عليو المقبلين السماع ىذا أىل اهلل مدح كقد ذلك بعد المبتدع السماع حدث كإنما. كالمغرب

 كأنصتوا لو فاستمعوا القرآف قرئ كإذا: }تعالى فقاؿ. الرحمة سبب أنو كأخبر. عنو المعرضين كذـ
{ كعميانا صما عليها يخركا لم ربهم بآيات ذكركا إذا كالذين: }تعالى كقاؿ{ . ترحموف لعلكم
: تعالى كقاؿ{ . الحق من نزؿ كما اهلل لذكر قلوبهم تخشع أف آمنوا للذين يأف ألم: }تعالى كقاؿ

 تنفعهم فما: }تعالى كقاؿ{ معرضوف كىم لتولوا أسمعهم كلو ألسمعهم خيرا فيهم اهلل علم كلو}
{ قسورة من فرت{ }مستنفرة حمر كأنهم{ }معرضين التذكرة عن لهم فما{ }الشافعين شفاعة
: تعالى كقاؿ{ يداه قدمت ما كنسي عنها فأعرض ربو بآيات ذكر ممن أظلم كمن: }تعالى كقاؿ

 لو فإف ذكرم عن أعرض كمن{ }يشقى كال يضل فبل ىدام اتبع فمن ىدل مني يأتينكم فإما}
 قاؿ{ }بصيرا كنت كقد أعمى حشرتني لم رب قاؿ{ }أعمى القيامة يـو كنحشره ضنكا معيشة
 ما باتباع الناس يأمر كثير القرآف في ىذا كمثل{ . تنسى اليـو ككذلك فنسيتها آياتنا أتتك كذلك

 السماع تعالى اهلل شرع كقد. ذلك بسماع كيأمرىم كالحكمة الكتاب من رسولو بو اهلل بعث
 كاف الفجر قرآف إف الفجر كقرآف: }تعالى قاؿ. كالفجر كالعشاء المغرب في: للمسلمين

 :قاؿ حيث النبي ركاحة بن اهلل عبد مدح كبهذا{ مشهودا
 ساطع الفجر من معركؼ انشق إذا * كتابو يتلو اهلل رسوؿ كفينا
 المضاجع بالكافرين استثقلت إذ*  فراشو عن جنبو يجافي يبيت

 . كاقع قاؿ أنما موقنات بو*  فقلوبنا العمى بعد بالهدل أتى
. الجلود كاقشعرار العيوف كدمع القلوب كجل من اهلل كتاب في مذكورة السماع ىذا أىل كأحواؿ

 - اهلل رحمو - الشافعي: قاؿ حتى األئمة فأنكره القركف ىذه بعد األبيات سماع حدث كإنما
 عن الناس بو يصدكف القلوب يرقق أنو يزعموف التغبير يسمونو الزنادقة أحدثتو شيئا ببغداد خلفت
 يجلس ال: فقاؿ فيو؟ معهم أنجلس: لو فقيل محدث: فقاؿ عنو أحمد اإلماـ كسئل. القرآف
 األئمة كرىو كقد. السماع أنواع أمثل من جلودىم على بالقضيب الضرب ىو كالتغبير. معهم

 عياض بن الفضيل مثل المحدث السماع ىذا يحضركا لم الكبار المشايخ كاألئمة بغيره فكيف
 أكابر كال. كأمثالهم السقطي كالسرم الكرخي كمعركؼ الداراني سليماف كأبي أدىم بن كإبراىيم
 البياف أبي كالشيخ مدين أبي كالشيخ عدم كالشيخ القادر عبد الشيخ مثل: المتأخرين الشيوخ
 الشيوخ من كطائفة. كأمثالهم حياة كالشيخ كىب بن علي كالشيخ الحوفي القاسم أبي كالشيخ
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 السماع صادفو كمن بو فتن السماع تكلف من: فقاؿ عنو الجنيد كسئل. عنو رجعوا ثم حضركه
 فبل قصد بغير يناسبو ما سمع من كأما مفتونا صار السماع ىذا قاصد أف الجنيد فبين. بو استراح

 بكبلـ يتكلموف بقـو الرجل مر لو كلهذا السماع دكف االستماع إلى يتوجو إنما النهي فإف. بأس
 صلى النبي يأمر لم كلهذا حاجة غير من يستمع أف لو ليس لكن أذنيو؛ سد عليو يجب لم محـر

 .سامعا بل مستمعا يكن لم ألنو الراعي؛ زمارة سمع لما أذنيو بسد عمر ابن كسلم عليو اهلل
 ال حتى فيو الحكم يشتبو تلبيس فيو مجمل لفظ حراـ؟ أك حبلؿ؟ ىو ىل: كغيره السائل كقوؿ

 على األفعاؿ من كغيره السماع في الكبلـ أف كذلك فيو؛ الجواب تحرير المفتين من كثير يحسن
 :ضربين

؟ ىو ىل أنو أحدىما ؟ غير أك محـر  النفوس بها تلتذ التي األفعاؿ سائر يفعل كما يفعل بل محـر
 كاللهو اللذة لقصد الناس يفعلو مما. كغيرىا األعراس كسماع كاللعب اللهو من نوع فيها كاف كإف

 .اهلل إلى كالتقرب العبادة لقصد ال
 كتزكية لربهم العباد حب كتجريد القلوب كصبلح كالعبادة الديانة كجو على يفعل أف الثاني كالنوع

 ذلك كغير القلوب كرقة كالحب كاإلنابة الخشية القلوب من تحرؾ كأف قلوبهم كتطهير نفوسهم
 سماع بين الفرؽ فيجب. كالملهيات اللعب جنس من ال كالطاعات العبادات جنس من ىو مما

 من ذلك كنحو كاألفراح األعراس في الناس يفعلو الذم السماع كبين المتلعبين كسماع المتقربين
: عنو يسأؿ ىذا فإف السموات رب إلى كالتقرب القلوب لصبلح يفعل الذم السماع كبين العادات

 قلوبهم رقة من فيو لما يفعلوه أف من بد لهم كىل اهلل؟ إلى طريق ىو كىل كطاعة؟ قربة ىو ىل
 المقاصد من ذلك كنحو قلوبهم عن القسوة كإزالة نفوسهم كتزكية لمحبوبهم كجدىم كتحريك

 العبادة كجو على كنائسهم في السماع ىذا مثل يفعلوف النصارل أف كما بالسماع؟ تقصد التي
 يجعل أف للشيخ يباح ىل: السؤاؿ فحقيقة ىذا عرؼ إذا. كاللعب اللهو كجو على ال كالطاعة

 يدعو اهلل إلى كطريقة كطاعة كعبادة قربة مباحة؟ أك مكركىة؟ أك محرمة؟ إما: ىي التي األمور ىذه
"  لو الدين أف المعلـو كمن. الضالين بو كيهدم الغاكين بو كيرشد العاصين كيتوب اهلل إلى بها

 أنهم المشركين على عاب تعالى كاهلل. اهلل حرمو ما إال حراـ كال اهلل شرع ما إال دين فبل"  أصبلف
 .اهلل بو يأذف لم دينا كشرعوا اهلل يحرمو لم ما حرموا

 العبادة كجو على إنو: قيل فإذا نعم: قاؿ ذلك؟ لو يباح ىل: جبلين بين يعدك عمن العالم سئل كلو
 تاب فإف فاعلو يستتاب منكر حراـ الوجو ىذا على فعلو إف: قاؿ كالمركة الصفا بين يسعى كما
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 إنو: قيل فإذا جائز ىذا بأف أفتى: كالرداء اإلزار كلبس الرأس كشف عن: سئل كلو. قتل كإال
 في يقـو عمن: سئل كلو. منكر حراـ ىذا إف: قاؿ. الحاج يحـر كما. اإلحراـ كجو على يفعلو

 ركل كما منكر ىذا: قاؿ. العبادة كجو على يفعلو إنو: قيل فإذا. جائز ىذا: قاؿ. الشمس
 رجبل رأل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف" } - عنهما اهلل رضي - عباس ابن عن البخارم

 كال يقعد كال الشمس في يقـو أف يريد إسرائيل أبو ىذا: قالوا ىذا؟ من: فقاؿ. الشمس في قائما
{ صومو كليتم كليستظل كليجلس فليتكلم مركه كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ يتكلم كال يستظل

 ككذلك. عنو نهي العبادة كجو على فعلو لما لكن عنو؛ ينو لم مباح غرض أك لراحة فعلو لو فهذا" 
 عبادة، أنو على ذلك فعل إذا كلكن ذلك عليو يحـر لم البيت خلف من بيتو إلى الرجل دخل لو

 كما ذلك عن فنهوا سقف تحت يدخل لم أحـر إذا أحدىم كاف :الجاىلية في يفعلوف كانوا كما
{ أبوابها من البيوت كأتوا اتقى من البر كلكن ظهورىا من البيوت تأتوا بأف البر كليس: }تعالى قاؿ
 كاف اهلل إلى كالتقرب البر كجو على فعلو فمن حراما يكن لم كإف ببر ليس ىذا أف سبحانو فبين

 فيتوب عاص أنو يعلم العاصي ألف المعصية؛ من إبليس إلى أحب كالبدعة مبتدعا مذموما عاصيا
 يعده ال كاللهو للعب السماع حضر من كلهذا. يتوب فبل طاعة يفعلو الذم أف يحسب كالمبتدع

 دينا يتخذه فإنو تعالى اهلل إلى طريق أنو على فعلو من كأما الثواب بو يرجو كال عملو صالح من
 إذا تعالى اهلل من نصيبو كحـر اهلل عن انقطع قد أنو كرأل دينو عن نهى كمن كاف عنو نهى كإذا
 دينا ىذا اتخاذ إف: المسلمين أئمة من أحد يقوؿ كال المسلمين علماء باتفاؽ ضبلؿ فهؤالء. تركو

 مخالف مفتر ضاؿ فهو تعالى اهلل إلى كطريقا دينا ىذا جعل من بل مباح؛ أمر تعالى اهلل إلى كطريقا
 كاف كنيتو العامل فعل إلى ينظر كلم عليو كتكلم العمل ظاىر إلى نظر كمن. المسلمين إلجماع
 كقربة طريق ىؤالء يفعلو ما ىل: يقاؿ أف ىذا مثل عن فالسؤاؿ. علم ببل الدين في متكلما جاىبل
 قربة ىذا يكن لم كإذا ال؟ أـ ذلك على يثابوف كىل ال؟ أـ كرسولو اهلل يحبها تعالى هلل كطاعة
 ىذا لهم يحل ىل. تعالى اهلل إلى كطريق كعبادة كطاعة قربة أنو على ففعلوه هلل كعبادة كطاعة

 المتبع للعالم يكن لم الوجو ىذا على السؤاؿ كاف كإذا الوجو؟ ىذا على العمل كىذا االعتقاد؟
 العبادات أنواع من كأنو كالطاعات القرب من ىذا إف: يقوؿ أف - كسلم عليو اهلل صلى - للرسوؿ

 ال: عباده بو تعالى اهلل أمر مما أنو كال إليو ىؤالء بو يدعو الذم كطريقو تعالى اهلل سبيل من كأنو
 كال محمودا ىو فليس كالمستحبات الواجبات من يكن لم كما استحباب أمر كال إيجاب أمر

 من أنو على مستحب كال بواجب ليس ما فعل فمن. المسلمين باتفاؽ عبادة كال طاعة كال حسنة
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 (األلحاف قراءة ذكر باب)
 القراءة، عن سئل كقد، أبي سمعت: قاؿ حنبل، بن أحمد بن اهلل عبد أخبرنا-ُْٗ

 - الرجل طبع يعني - الرجل ذلك طباع من يكوف أف إال محدث): فقاؿ باأللحاف؟
 .ُ(موسى أبو كاف كما

                                                                                                                                                  

 كثير سيما ال. ريب ببل حراـ الوجو ىذا على كفعلو مبتدع ضاؿ فهو المستحب أك الواجب جنس
. كذكقا كجدا القرآف سماع على يقدمونو طريقا المحدث السماع ىذا يتخذكف الذين ىؤالء من

 مضطربة كحركات الغية كألسن الىية بقلوب القرآف يسمعوف فتجدىم اعتقادا عليو قدموه كربما
 أصغت"  التصدية"  ك"  المكاء"  سمعوا فإذا نفوسهم إليو ترتاح كال قلوبهم عليو تقبل ال كأصوات
 عطاس كال سعلة فبل الحركات كسكنت األصوات كخشعت بالمحب المحبوب كاتصل القلوب

 ال كما كالسخرة التكلف كجو على كاف سمعوه أك القرآف من شيئا قرءكا كإف صياح كال لغط كال
 ذلك أحبوا الشيطاف مزمار سمعوا ما إذا حتى فيو لو فائدة كال بو لو حاجة ال ما اإلنساف يسمع
 من أنهم يظنوف كىم الرحمن كأعداء الشيطاف جند فهؤالء. عليو أركاحهم كعكفت عليو كأقبلوا
 تعالى اهلل أحبو ما يحب المؤمن فإف المنافقين؛ اهلل أعداء بحاؿ أشبو كحالهم المتقين اهلل أكلياء

 اهلل أبغض ما يحبوف كىؤالء اهلل أعداء كيعادم اهلل أكلياء كيوالي تعالى اهلل أبغض ما كيبغض
 شيطانية تنزالت لهم يحصل كلهذا أكلياءه؛ كيعادكف اهلل أعداء كيوالوف اهلل أحب ما كيبغضوف
 أعداء من قربوا المؤمنين كطريق كرسولو اهلل عن بعدكا ككلما الشيطاف مزامير من فعلوه ما بحسب

 يصرع من كمنهم بو طائر كالشيطاف الهواء في يطير من فيهم. الشيطاف كجند كرسولو اهلل
 كالشياطين الهواء من اإلبريق كيمؤل. كإداما طعاما يحضر من كفيهم تصرعهم كشياطينو الحاضرين

 جنس من ىي كإنما المتقين اهلل أكلياء كرامات من ىذه أف الجاىلوف فيحسب. ذلك فعلت
 كالنفسانية الرحمانية األحواؿ بين يميز كمن الشياطين من كأمثالهم كالسحرة الكهنة أحواؿ

 كبلـ كذكرنا"  السماع مسألة"  على الكبلـ بسطنا كقد. بالباطل الحق عليو يشتبو ال كالشيطانية
 كصحبو كآلو محمد على اهلل كصلى. أعلم كاهلل التوفيق كباهلل الموضع ىذا غير في فيو المشايخ

 .كسلم
 

 (.   ُٖٗٓإسناده صحيح، كانظر مسائل عبد اهلل ألبيو )رقم  ُ
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 باأللحاف؟ القراءة عن) سئل اهلل، عبد أبا أف موسى، بن يوسف كأخبرني -ُٓٗ
 ال: قاؿ ذلك؟ يتكلف بحزف فيقرأ: لو قيل جرمو، يكوف أف إال يعجبني، ال: فقاؿ

 .ُ(جرمو يكوف أف إال يتعلمو
 قاؿ أنو حدثهم، بختاف بن يعقوب أف السمسار، علي بن محمد كأخبرني -ُٔٗ
 صوتو: قاؿ أك - جرمو يكوف أف إالكال  ال،: فقاؿ باأللحاف؟ فالقرآف): اهلل عبد ألبي

 .ِ(فبل يتعلمو، أف أما موسى، أبي صوت مثل -
 اهلل، عبد أبا سمعت: قاؿ حدثهم الفضل، أف الحسن، بن محمد كأخبرني -ُٕٗ
 .ّ(تكلف غير من بصوتو يحسنو): كقاؿ فكرىو، باأللحاف؟ القراءة، عن سئل

 عطاء بن سيف بن إسماعيل حدثني: قاؿ ي،كا طاألن صالح بن عثماف أخبرنا -ُٖٗ
 قد ثقة، ككاف عمرك، أبو القيسي رياح أخو عمرك، بن عوين حدثنا: قاؿ الرياحي،
 بريدة، بن اهلل عبد عن إياس، بن سعيد حدثني: قاؿ البكاء كثرة من عيناه عمشت

 نزؿ فإنو بحزف؛ القرآف اقرؤا): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ أبيو عن
 .ْ(بالحزف

                                                           

 إسناده صحيح. ُ

 شيخ المصنف: محمد بن علي السمسار لم يوثقو معتبر. ِ
 شيخ المصنف لم أميزه. ّ
"  بالمعركؼ األمر"  في الخبلؿ ركاه(: ضعيف جدا، ِِّٓقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) ْ
 الرياحي عطاء بن سيف بن إسماعيل حدثني:  قاؿ األنطاكي صالح بن عثماف أخبرنا( :  ِ/َِ) 

 البكاء كثر من عيناه عمشتا ثقة ككاف عمرك أبو القيسي رياح أخو - عمرك بن عوف حدثنا:  قاؿ
 األعرابي بن سعيد أبو كركاه .مرفوعا أبيو عن بريدة بن اهلل عبد عن إياس بن سعيد حدثني:  قاؿ -

 بن سيف بن إسماعيل أخبرنا:  الفريابي محمد بن جعفر أخبرنا( :  ُ/ُِْ" )  معجمو"  في
 عمشتا قد كاف عوينا إف:  كيقاؿ:  جعفر قاؿ.  بو القيسي عمرك بن عوين أخبرنا:  الرياحي عطاء
 بالقدر يتهم رياح كاف:  قاؿ ؟ عمرك بن كعوين القيسي رياح عن داكد أبا سألت ، البكاء من عيناه

 " . سنة صاحب عوين ككاف ،
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 القرآف زينوا: ألبيو قاؿ أنو صالح، حدثنا علي، بن محمد كأخبرني -ُٗٗ
 .ُ(تحسنو أف التزيين): قاؿ معناه؟ ما بأصواتكم،

                                                                                                                                                  

 ".مجهوؿ الحديث منكر" :البخارم كقاؿ ".شيء ال" :معين ابن قاؿ .جدا ضعيف كلكنو:  قلت
 بصرم" :الذىبي قاؿ ؛ ىذا سيف بن كإسماعيل .الخبلؿ ركاية في كما أيضا عوف:  فيو كيقاؿ
 ركل ، الحديث يسرؽ كاف :عدم ابن كقاؿ.  يضعفونو كانوا:  كقاؿ ، األىوازم عبداف عنو يركم

" )  األكسط"  في الطبراني أخرجو طريقو كمن: قلت ". محفوظة غير أحاديث الثقات عن
)  القرآف حملة أخبلؽ في كاآلجرم ،( ُٔٗ/ٔ)  الحلية  في نعيم كأبو ،(  َّْٖ/ُ/ُّٔ

 من الثاني الجزء من منتقى جزء في األصفهاني الحسن بن محمد الحسين كأبو ،( ٖٔ/ٖٕ
 الحافظ ذلك إلى كسبقو يعلى، ألبي كالكبير الصغير الجامع في السيوطي كعزاه ،(ِ/ُ) الفوائد

 مسنده في ليس فإنو الكبير، مسنده في أنو كالظاىر ،( ّْٖٗ/ِٖٖ/ّ)  العالية المطالب في
 في إليو الهيثمي يعزه لم كلذلك ،( ٖ - ٔ/ّ)  كاحد حديث إال بريدة عن فيو كليس المطبوع،

 سيف بن إسماعيل كفيو األكسط، في الطبراني ركاه" :فقاؿ ،(َُٕ - ُٗٔ/ٕ) الزكائد مجمع
 المناكم نحوه كذكر ،(عونا) أعني منو، حاال أسوأ فوقو فمن قاصر، إعبلؿ كىذا ".ضعيف كىو
 :بقولو عليو كعقب الفيض، في
 في العقيلي خرجو فممن ضعفو، جبر إلى إشارة مخرجيو من اإلكثار المصنف على ينبغي ككاف" 

 مخرجي من اإلكثار ألف ؛ غريب تعقيب كىذا: قلت ".كغيرىم تفسيره، في مردكيو كابن الضعفاء،
)  أخرجو العقيلي فإف ىنا، كما كاحدا عندىم السند كاف إذا ؛ ضعفو يجبر ال مما الحديث

 بحزف القراءة في نعم .الميزاف في كما أيضا يعلى أبو كعنو.  ىذا إسماعيل طريق من(  ِِْ/ّ
 .تعالى اهلل شاء إف ،(ُُٓٔ) يأتي آخر بلفظ الطريق ىذه غير
 
 أيوب بن مهراف بن اهلل عبد بن علي بن محمدلم أعرفو كليس ىو  علي بن محمدشيخ الخبلؿ  ُ

الثقة، ألف محمد بن علي  حمدافالمعركؼ بالمنشأ  البغدادم األصل الجرجاني الوراؽ جعفر أبو
، رقم  ِٖ)ص كالترجل الوقوؼىذا تلميذ حمداف كليس ىو حمداف، فقد ركل الخبلؿ في كتاب 

، كأيضا محمد بن حمداف ىذا حدثهم الوراؽ علي بن حمداف أف علي بن محمد أخبرني( ِّْ
 .الوراؽ محمود بن علي بن محمد (:ُُٕ،  ُٗسماه الخبلؿ في المصدر السابق )ص



 - 242 - 

 اهلل عبد أبا سألت: قاؿ سعيد، بن علي حدثنا: قاؿ الوليد، بن منصور أخبرني -ََِ
 .ُ(محدث ىو يعجبني، ما) فقاؿ باأللحاف؟ القراءة، عن

 أبو سئل: قاؿ الحارث، بن إبراىيم حدثنا: قاؿ الحسن، بن الحسين أخبرني -َُِ
 بكر أبو حدثنا: قاؿ علي، بن محمد كأخبرنا: قاؿ باأللحاف؟ القراءة، عن اهلل عبد

،  فإنو محدث شيء كل): فقاؿ باأللحاف؟ القراءة، عن اهلل عبد أبا سألت: قاؿ األثـر
 ال بعينو شيئا يكن لم ما: قلت يتكلفو، ال الرجل صوت يكوف أف إال يعجبني، ال

 .ِ(نعم: قاؿ يعدكه؟

                                                                                                                                                  

 كأحمد ،(ّٖٕ رقم ،ََُ ص) الطيالسى أخرجو( حديث مرفوع، بأصواتكم القرآف زينوالو )كقو 
 ،ِٕٓ/ ِ) شيبة أبى كابن ،(ُْٕٓ رقم ،ْْٖ/ ِ) الرزاؽ كعبد ،(ُُٕٖٓ رقم ،ِّٖ/ ْ)

 كأبو ،(ٖٔ) العباد أفعاؿ خلق في كالبخارم ،(ََّٓ رقم ،ٓٔٓ/ ِ) كالدارمى ،(ّٕٕٖ رقم
 رقم ،ِْٔ/ ُ) ماجو كابن ،(َُُٓ رقم ،ُٕٗ/ ِ) كالنسائى ،(ُْٖٔ رقم ،ْٕ/ ِ) داكد

 حباف كابن ،(ُٔٓٓ رقم ،ِٔ/ ّ) خزيمة كابن ،(ُٖٔٔ رقم ،ِْٓ/ ّ) يعلى كأبو ،(ُِّْ
 ،(َِٖٗ رقم ،ُٕٔ/ ُ) كالحاكم ،(ّّٓ رقم ،ِِْ/ ُ) كالركيانى ،(ْٕٗ رقم ،ِٓ/ ّ)

 عن كلهم( َِٕٕ رقم ،َّٕ/ ُ) الجعديات فى كالبغول ،(ِِْٓ رقم ،ّٓ/ ِ) كالبيهقى
 حباف ابن صححو كالحديث أيضا الصحابة من غيره عن ركم كقد عنو اهلل رضي عازب بن البراء

 لعبلمة كصححو مشهور أخرل مرة كقاؿ ثابت: الفتاكل مجموع في تيمية ابن عنو كقاؿ كالحاكم
 . صحيح إسناده: المسند تحقيق في األرنؤكط كقاؿ( ُٕٕ) الصحيحة في األلباني

 .  ترجمولو  أجد لم النيسابورمشيخ المصنف كىو  الوليد بن منصور إسناده في ُ
لم أعرفو كليس ىو  علي بن محمد لم أجده، ككذا شيخو الحسن بن الحسينشيخ المصنف  ِ

 البغدادم األصل الجرجاني الوراؽ جعفر أبو أيوب بن مهراف بن اهلل عبد بن علي بن محمد
الثقة، ألف محمد بن علي ىذا تلميذ حمداف كليس ىو حمداف، فقد  حمدافالمعركؼ بالمنشأ 

 حمداف أف علي بن محمد أخبرني( ِّْ، رقم  ِٖ)ص كالترجل الوقوؼركل الخبلؿ في كتاب 
 ُٗ، كأيضا محمد بن حمداف ىذا سماه الخبلؿ في المصدر السابق )صحدثهم الوراؽ علي بن
 .الوراؽ محمود بن علي بن محمد (:ُُٕ، 
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: لو قيل اهلل عبد أبا أف حدثهم الحارث، أبا أف جعفر، بن محمد أخبرني -َِِ
 كيسمعونو، عليو يجتمعوف إنهم: لو قيل بدعة،): قاؿ عليو؟ كالترنم باأللحاف القراءة

 .ُ(المستعاف اهلل: قاؿ
: فقاؿ باأللحاف؟ القراءة، عن اهلل عبد أبو سئل)  قاؿ المركذم، بكر أبو كأنا -َِّ
 .ِ(يسمع ال بدعة

: قاؿ الهاشمي، يعقوب حدثنا: قاؿ العطار، صالح بن الحسن أخبرني -َِْ
 كمحدث، بدعة ىو): فقاؿ باأللحاف، القراءة عن اهلل عبد أبا سأؿ أنو أبي سمعت

 أبو كاف كما طبع، من كاف ما إال أكرىو، نعم،: قاؿ اهلل؟ عبد أبا يا تكرىو: قلت
 أنو ذكر الترمذم سعيد بن محمد إف: قلت. فمكركه باأللحاف يتعلمو من فأما موسى،

 باأللحاف القرآف قراءة: كقاؿ لو، قرأ كاف صدقت،: فقاؿ سعيد، بن ليحيى قرأ
 .ّ(مكركه
 كىب عند كنا): يقوؿ أبي سمعت: قاؿ حنبل، بن أحمد بن اهلل عبد أخبرنا -َِٓ

 فقيل الترمذم، القارئ سعيد بن محمد ككاف بالبصرة، مئتين سنة حاـز بن جرير بن
 .ْ(قرأ ىو كال اقرأ: لو قلت فما أحمد، يأمرني أك أقرأ، لست: " فقاؿ اقرأ،: لو

 إلى ببلؿ كابن أنا مضيت): قاؿ آخر موضوع في الرحمن، عبد أبو كأخبرنا -َِٔ
: لي فقالوا اهلل، عبد أبو كثم جرير بن كىب عند كنا: فقاؿ الترمذم، سعيد بن محمد

                                                           

، كىو ثقة كما في تاريخ بغداد الراشدم إسناده صحيح: شيخ المصنف: محمد بن جعفر ىو ُ
، قاؿ عنو الخبلؿ كما في الصائغ الحارث أبو محمد بن أحمد(، كأبو الحارث ىو ََٓ/ِ)

 جليل بموضع عنده ككاف كيكرمو يقدمو ككاف بو يأنس اللَّوً  عىٍبدً  أىبيو كاف  (:ْٕ/ُطبقات الحنابلة )
 .اللَّو عبد أبي عىنٍ  الركاية كجود جزءنا عشر بضعة كثيرة مسائل اللَّو عبد أبي عىنٍ  كركل

 إسناده صحيح. ِ

 يعقوبلعل صوابو ىاركف بن  الهاشمي يعقوب(، ُٕٖتقدـ ىذا اإلسناد في الخبر رقم ) ّ
 .الهاشمي

 إسناده صحيح. ْ
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 كلم اقرأ لي يقل فلم: قاؿ أقرأ، لم كإال قرأت، اهلل عبد أبو لي قاؿ إف: فقلت تقرأ؟
 شيء منو يظهر أك شيئا، فيقوؿ أقرأ، أف كرىت: فقاؿ تقرأ؟ لم كلم: لو فقيل أقرأ،

 .ُ(ذلك كاف قد: فقاؿ ألبي، ذلك فذكرت. . بو يتحدث
 بن كىب عند كنا: أبي قاؿ: قاؿ صالح حدثنا: قاؿ علي بن محمد كأخبرني -َِٕ
 داكد، أبي منزؿ من قريبا نزؿ قد الترمذم سعيد بن محمد ككاف مئتين، سنة جرير

 سمعت ما: فقلت يقرأ، لمحمد قل: إنساف لي فقاؿ جرير، بن كىب عند فاجتمعنا
 سمعت ما: قلت أنك عنك يحكي إنو: ألبي فقلت ىذا، نحو كبلما أك قط قراءتو

 إال خيرا، إال علمت كما أخبرتك، ما كاف قد: أسمعها،فقاؿ أف ألشتهي كإني قراءتو،
 .ِ(القراءة ىذه

 إنك: عنك قالوا إنهم): اهلل عبد ألبي قلت: قاؿ المركذم، بكر أبو كأخبرني -َِٖ
 شيئا منها سمعت ما: فقاؿ يقرأ؟ أف سعيد ابن فسألت جرير، بن كىب عند كنت
 حين األشعرم، موسى أبي جـر مثل الرجل جـر يكوف أف إال يعجبني ال: كقاؿ قط،
 فيو التابعين، كعن أنس، عن كذكر «عنده فقرأ. موسى أبا يا ربنا ذكرنا»: عمر لو قاؿ

 كسلم عليو اهلل صلى النبي أف أبيو، عن قرة، بن معاكية عن يركل أليس: قلت كراىية،
 أف اهلل عبد أبو فأنكر.  «اللحن لكم أحكي أف شئت لو»: كقاؿ الفتح، عاـ رجع

 أذف ما»: كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ركم كما األلحاف، معنى على ىذا يكوف
.  «بالقرآف يتغن لم من منا ليس»: كقاؿ.  «بالقرآف يتغنى أف لنبي أذف ما لشيء
 يستغني: ككيع كقاؿ الصوت،: يعني بالقرآف، فيستغني: يقوؿ عيينة ابن كاف: كقاؿ

                                                           

 إسناده صحيح.   ُ

 أيوب بن مهراف بن اهلل عبد بن علي بن محمدلم أعرفو كليس ىو  علي بن محمدشيخ الخبلؿ  ِ
الثقة، ألف محمد بن علي  حمدافالمعركؼ بالمنشأ  البغدادم األصل الجرجاني الوراؽ جعفر أبو

، رقم  ِٖ)ص كالترجل الوقوؼىذا تلميذ حمداف كليس ىو حمداف، فقد ركل الخبلؿ في كتاب 
، كأيضا محمد بن حمداف ىذا حدثهم الوراؽ علي بن حمداف أف علي بن محمد أخبرني( ِّْ

 .الوراؽ محمود بن علي بن محمد (:ُُٕ،  ُٗسماه الخبلؿ في المصدر السابق )ص



 - 245 - 

 في بها يحتج التي األحاديث اهلل عبد أبو كأنكر صوتو، يرفع: الشافعي كقاؿ: قاؿ بو،
 .ُ(األلحاف في الرخصة

 يتغنى الرجل، عن أباه سأؿ أنو صالح، حدثنا: قاؿ علي، بن محمد أخبرني -َِٗ
 بو، يستغني: قاؿ يفسره فكاف عيينة بن سفياف أما): قاؿ تفسيره؟ ما الكريم بالقرآف
 .ِ(بو يتغنى فهو صوتو رفع إذا: يقولوف الناس كبعض

                                                           

 إسناده صحيح.  ُ
 الرزاؽ عبد أخرجو (موسى أبا يا ربنا ذكرنا): رضي اهلل عنهما  األشعرم موسىألبي عمر كقوؿ 

 سعد كابن(، ُْٕٗ: رقم ، ْٖٔ/  ِ) مصنفال في شيبة أبي ابنك  ،(ُْٕٗ رقم ،ْٖٔ/ِ)
 في نعيم كأبو، (ُٕٔٗ) حباف كابن (،ّّْٗ: رقم ، ْٔٓ/ِ) سننو في الدارميك  ،(َُٗ/ْ)
 عن( َُْٖ رقم ،ّّٓ/ٓ) الديلمىك  (ُِّ/َُ) الشهادات في البيهقيك  (،ِٖٓ/ُ) حليةال

 عنده فيقرأ موسى أبا يا ربنا ذكرنا قاؿ موسى أبا رأل إذا عمر كاف: قاؿ الرحمن عبد بن سلمة أبى
 بين النقطاعو ضعيف، كإسناده حباف البن اللفظ( ك كيتبلحن المجلس في جالسه  كىو موسى أىبو
 رضي اهلل عنو. كعمر سلمة أىبي

( ْٕٗ(، كمسلم )َْٕٓ( أخرجو البخارم )الفتح عاـ رجع كسلم عليو اهلل صلى النبي أفقولو )
 أك ناقتو على كىو يقرأ كسلم عليو اهلل صلى النبي رأيت) قاؿ رضي اهلل عنو مغفل بن اهلل عبد

  (.يرجع كىو يقرأ لينة قراءة الفتح سورة من أك الفتح سورة يقرأ كىو بو تسير كىي جملو
( أخرجو بالقرآف يتغنى أف لنبي أذف ما لشيء أذف ما): كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ركمكقولو 

رضي  ىريرة أبي ( من حديثِٕٗ(، كمسلم )ْْٕٓ،  ِْٖٕ،  َِْٓ،  َِّٓالبخارم )
 اهلل عنو. 

رضي اهلل  ىريرة أبي( من حديث ِٕٕٓ( أخرجو البخارم )بالقرآف يتغن لم من منا ليس) كقولو
 عنو. 

 أيوب بن مهراف بن اهلل عبد بن علي بن محمدلم أعرفو كليس ىو  علي بن محمدشيخ الخبلؿ  ِ
الثقة، ألف محمد بن علي  حمدافالمعركؼ بالمنشأ  البغدادم األصل الجرجاني الوراؽ جعفر أبو

، رقم  ِٖ)ص كالترجل الوقوؼىذا تلميذ حمداف كليس ىو حمداف، فقد ركل الخبلؿ في كتاب 
، كأيضا محمد بن حمداف ىذا حدثهم الوراؽ علي بن حمداف أف علي بن محمد أخبرني( ِّْ

 .    الوراؽ محمود بن علي بن مدمح (:ُُٕ،  ُٗسماه الخبلؿ في المصدر السابق )ص
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 اهلل عبد أبو لي قاؿ: قاؿ حدثهم إسحاؽ، أف ىاركف، أبي بن محمد كأخبرني -َُِ
: قاؿ ؟ «منا فليس بالقرآف يتغن لم من»: معنى ما تدرم ىل): عنو سألتو ككنت يوما
 .ُ(بو تغنى فقد صوتو رفع إذا: معناه فهذا صوتو، يرفع

 يتغن لم من منا ليس: قولو عن ثعلب النحوم يحيى بن أحمد سألت -/أ( َُِ)
 كىو االستغناء، إلى يذىب كبعضهم. بو يترنم الغناء، أنو إلى: بعضهم) فقاؿ بالقرآف؟

 .ِ(العمل عليو الذم
: قاؿ بالقرآف، يتغن لم من منا ليس) : يقوؿ الحربي، إبراىيم كسمعت -/ب( َُِ)

 بالقرآف يتغن لم من منا ليس: كمعنى يمكنكم، ما قدر على أصواتكم حسنوا يعني
 .ّ(بالقرآف يستغني: قاؿ
 بطرسوس، المعرفة أىل بعض على الحربي إبراىيم قوؿ فعرضت: الخبلؿ بكر أبو قاؿ

 .تفسيرين لو أف ىو إنما: كقاؿ يتغنى، في األكؿ قولو فأنكر الكتب، ىذه بعض كسمع
 تقرأ جارية لو رجبل إف): اهلل عبد ألبي قلت: قاؿ المركذم، بكر أبو كأخبرنا -ُُِ

: قلت األلحاف، معنى على يكوف أف فأنكر بها؟ يحتج أحاديث خرج كقد باأللحاف،
 ابن عن ركم قد: فقاؿ بأسا؟ األلحاف بقراءة ير لم أنو عطاء عن جريج، ابن ركل كقد

 .ْ(ىو؟ كيف أدرم ليس شيء جريج

                                                           

ىو محمد بن موسى بن يونس قاؿ الخطيب في تاريخ  ىاركف إبي بن محمدشيخ المصنف:  ُ
 بن محمد: قىاؿى . الخبلؿ بكر أبو حٌدثنا قىاؿى  جعفر بن العزيز عبد عن حيدٍِّثتي  (:ُِْ/ّبغداد )

ا.ىػ  الحداد إدريس قرابة كىو العلم، كثير القدر، جليل! رجل من لك يا رجل، الوراؽ ىاركف أبي
 (:ِٖٓ/ٔكلكن إسناده إلى الخبلؿ منقطع كما ىو بين، كقاؿ عنو الذىبي في تاريخ اإلسبلـ )

 .العلم كاسع فاضل صالح

 صحيح كما ىو بين. ِ

 صحيح كما ىو بين. ّ
 إسناده صحيح. ْ
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 كقرأ األعمش، شهدت: قاؿ إدريس بن محمد اهلل عبد أبي على كقرئقاؿ:  -ُِِ
 عند رجل قرأ: األعمش فقاؿ باأللحاف، القراءة ىذه فقرأ الحصرمي، بن عورؾ عنده
 .ُ(أنس ذلك فكره القراءة، ىذه نحو أنس

 سئل) سيرين بن محمد عن عوف، ابن عن إسماعيل، اهلل عبد أبي على كقرئ -ُِّ
 .ِ(محدث ىو: فقاؿ بها؟ يقرأ التي األصوات ىذه عن

 داكد، أبو حدثنا علي، بن نصر حدثنا الكرماني، حمدكف بن عمر أخبرني -ُِْ
 .ّ(باألصوات القراءة كره أنو) الحسن عن المعولي، عمارة حدثنا: قاؿ

 سلمة، بن حماد حدثنا بهز، قاؿ اهلل، عبد أبي على قرئ: قاؿ بكر، أبو كأنا -ُِٓ
 في بالمدينة همئيقر  كاف رجبل أف الخزاعي، طلحة بن اهلل عبد بن عمراف حدثنا: قاؿ

"  محمد، بن القاسم ذلك فأنكر ليلة، ذات فطرب كسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد
{ حميد حكيم من تنزيل خلفو من كال يديو بين من الباطل يأتيو ال: }اآلية ىذه كقرأ

 .ْ([ِْ: فصلت]
: قاؿ العنبرم، يزيد بن اهلل عبد حدثنا: قاؿ جحدر، بن الحسن أخبرنا_ ُِٔ

 لو فقاؿ باأللحاف؟ القراءة في تقوؿ ما): فقاؿ حنبل، بن أحمد سأؿ رجبل، سمعت
 .ٓ(موحمد يا: يقاؿ أف فيسرؾ: قاؿ محمد،: قاؿ اسمك؟ ما: اهلل عبد أبو

 قلت: يقوؿ المتطبب، الرحمن عبد سمعت: قاؿ المركذم، بكر أبو كأخبرنا -ُِٕ
 أغاني اتخذكه أغاني، اتخذكه الفضل، أبا يا): فقاؿ األلحاف؟ قراءة في اهلل عبد ألبي

 .ٔ(ىؤالء من تسمع ال، 
                                                           

 إسناده منقطع بين المصنف كشيخو، كبين األعمش كأنس. ُ
 منقطع.إسناده  ِ
 إسناده ضعيف. ّ
 إسناده صحيح. ْ
 لم يوثقو معتبر.    العنبرم يزيد بن اهلل عبدفي إسناده  ٓ
 إسناده صحيح. ٔ
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 الجركم، العزيز عبد بن الحسن سمعت: قاؿ البزار، المقرئ بكر أبو أخبرني -ُِٖ
 المقرئ، ابن لفظ كىذا نحوه، الجركم، ابن عن لي فذكر الناقد، يحيى أبو كأخبرني

 جارية خلف فيما ككاف ثبلث، فيها بوصية رجل إلي أكصى): قاؿ شيء أحسن كىو
 حنبل، بن كأحمد عبيد، أبا فسألت عامتها، أك تركتو أكثر ككانت باأللحاف، تقرأ

 من بيعها في بما فأخبرتهم ساذجة، تبعها: قالوا أبيعها؟ كيف: مسكين بن كالحارث
 .ُ(ساذجة بعها: فقالوا النقصاف،

 - حماد، ابن يعني - بكر أبو جاء: قاؿ الوىاب، عبد بن الحسن أخبرني -ُِٗ
 قراءة أسمع أف من إلي أحب الغناء أسمع ألف): يقوؿ الهيثم، بن محمد سمعت: قاؿ

 .ِ(األلحاف
 لرجل، مملوكا باأللحاف يقرأ الذم الهيثم كاف إنما): الهيثم بن محمد كقاؿ -َِِ
 يقرأ حتى السجن من يخرج أال عليو كحلف السجن، في مواله فحبسو مخنثا، ككاف

 .ّ(األلحاف ىذه فيو ككضع القرآف،
 اهلل، عبد أبا سمعت: قاؿ حدثهم الحارث، أبا أف جعفر، بن محمد أخبرني -ُِِ
 .ْ(عجبنيت فبل األلحاف ىذه فأما السهلة، القرآف قراءة من يعجبني): يقوؿ

 من راجعوف كنحن، اهلل، عبد أبا سمعت): قاؿ المركذم، بكر أبو أخبرني -ِِِ
 .ُ(عيناه تغرغرت اهلل عبد أبو كجعل قرأت؟ لو: لرجل يقوؿ العسكر

                                                           

 إسناده صحيح.  ُ
 إسناده صحيح. ِ
 ىو بنفس السند السابق. ّ

، كىو ثقة كما في تاريخ بغداد الراشدم إسناده صحيح، شيخ المصنف محمد بن جعفر ىو ْ
 بغداد تاريخقاؿ عنو الخبلؿ كما في  الصائغ محمد بن أحمدلحارث ىو (، كأبو آََ/ِ)
 اهلل عبد أبو كاف اهلل، عبد أبي أصحاب من محمد، بن أحمد الصائغ، الحارث كأبو (:ُِٖ/ٓ)

 كثيرة مسائل اهلل عبد أبي عن كركل جليل، موضع عنده لو ككاف كيكرمو، يقدمو ككاف بو، يأنس
ا،  .اهلل عبد أبي عن الركاية كجود جزء، عشر بضعة جدن
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 القراءة يقرأ من جاء إذا المركذم بكر أبا أرل ككنت) الخبلؿ بكر أبو: قاؿ -ِِّ
 كاآلخرين األكلين إف: }اقرأ: " لو يقوؿ أراه ما أكثر ككاف فيقرأ، يأمره الحزينة السهلة

 .ِ([َٓ: الواقعة{ ]معلـو يـو ميقات إلى لمجموعوف
 بن محمد أمية أبا سمعت: قاؿ بطرسوس الفضل، بن إسماعيل أخبرني -ِِْ

، عن اهلل عبد أبا سألت): قاؿ إبراىيم  حزينة، قراءة القارئ لهم كيقرأ يجتمعوف القـو
 فبل موسى أبي قراءة يقرأ كاف إف: أحمد لي فقاؿ السرج، أطفئوا ربما فيكوف

 .ّ(بأس

                                                                                                                                                  

 إسناده صحيح. ُ
 صحيح كما ىو بين. ِ

 لم أقف لو على ترجمة، الفضل بن إسماعيل شيخ المصنف: ّ
 صاحب صدكؽ: الطرسوسى الثغرل أمية أبو الخزاعى، سالم بن مسلم بنا ىو إبراىيم بن محمدك 

 كما في التقريب.  يهم حديث
 فقو الباب:

 آؿ مزامير من مزمارا: )الحديث في قولو (:ِٔٔ/ ْ) الرياض شرح في العثيمين العبلمة قاؿ
 قاؿ حتى رفيع جميل حسن صوت عنده داكد كسلم عليو اهلل صلى داكد بو يعني داكد آؿ (داكد

 الزبور يتلو كىو داكد مع ترجع الجباؿ فكانت الحديد لو كألنا كالطير معو أكبي جباؿ يا تعالى اهلل
 سمعت فإذا تأتي اهلل سبحاف معو تؤكب الطير ككذلك جامدة أحجار جباؿ تجاكبو صوتو لحسن
 داكد قراءة سمعت إذا كالطيور الجباؿ فكانت معو ترجع كجعلت السماء جو في تجمعت قراءتو
 من مزمارا أكتيت لقد موسى ألبي كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كلهذا معو ترجع قامت للزبور
 رأيتني لو الرسوؿ لو قاؿ لما موسى أبو يقوؿ داكد آؿ كصوت حسنا صوتا يعني داكد آؿ مزامير

 يزينو يعني تحبيرا لك لحبرتو تسمع قاؿ أك تستمع أنك علمت لو قاؿ البارحة لقراءتك أستمع كأنا
  .كاف مما أحسن

 كيسر السامع يتلذذ أف ألجل بالقرآف صوتو حسن لو اإلنساف أف على دليل ىذا كفي العلماء قاؿ
 حتى كجل عز اهلل لكبلـ االستماع إلى يدعو مما ىذا بل الرياء من يعد كال بو بأس ال ذلك فإف بو

 القراءة حسن إنساف قراءة إلى استمع صدره ضاؽ إذا الناس بعض يوجد كلهذا بو الناس يسر
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 كأصواتهم القراءة يتكلفوف ال الذم القراء لبعض أشرطة في اآلف متيسرة كىذه الصوت حسن
 من جاء إذا تأثير لو اهلل كبلـ ألف يمل يكاد ال إليهم اإلنساف استمع إذا حسن كأداؤىم حسنة
 .يمل ال األداء كحسن الصوت حسن إنساف

 عليو يقرأه أف يمكنو ما أكمل على القرآف يقرأ أف لئلنساف ينبغي أنو الحديثين ىذين من كيستفاد
 كحدكده حركفو يقيم ممن كإياكم يجعلني أف تعالى اهلل كنسأؿ األداء كحسن الصوت حسن من

 ىػ.ا. الموفق كاهلل علينا ال لنا حجة يكوف حتى
 (تحبيرا لك لحبرتو تستمع أنك أعلم لو): قاؿ موسى أبا أف زيادة الحديث حديث طرؽ بعض في

 كىي باأللحاف القرآف قراءة حكم مسألة إلى يجرنا كىذا كتكلفو، ذلك تعاطي جواز على فدؿ
 عبارة ىي ىي كالمقامات.... (:  كالعجم الصبا كجواب كالصبا كالسيكا كالقرار كالبيات النهاكند)

  .معينة أطر في ككضعها،  المغٌناه البشرية لؤلصوات استقراء عن
 بألحاف القرآف يقرأ أف يسوغ فبل ىذا كمع(: ِْٔ/ ُ) اإلستقامة في اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ قاؿ

 .انتهى كغيره اآلالت من بالغناء يقرف ما األلحاف من بو يقرف أف كال الغناء
 قراءة(: "َُٓ/ ّ) الفتاكل مجموع على المستدرؾ في أيضا تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 كالشافعي مالك ذلك على نص كما مبتدع، مكركه الغناء تلحين يشبو الذم التلحين بصفة القرآف
 .انتهى" األئمة من كغيرىم كأحمد

 أحيانا بو صوتو كيرجع بو، يتغنى كسلم عليو اهلل صلى ككاف(: ْْٔ/ ُ) الزاد في القيم ابن كقاؿ
 مغفل بن اهلل عبد كحكى[. ُ: الفتح{ ]مبينا فتحا لك فتحنا إنا} قراءتو في الفتح يـو رجع كما

 .البخارم ذكره مرات آثبلث آآ ترجيعو،
 يتغن لم من منا ليس: )كقولو(. بأصواتكم القرآف زينوا: )قولو إلى األحاديث ىذه جمعت كإذا

 ىذا أف علمت(. بالقرآف يتغنى الصوت حسن لنبي كإذنو لشيء اهلل أذف ما) كقولو(. بالقرآف
 ىز ألجل كاف لو ىذا فإف لو، الناقة لهز اضطرارا ال اختيارا كاف كسلم عليو اهلل صلى منو الترجيع

 بو ليؤتسى اختيارا كيفعلو يحكيو مغفل بن اهلل عبد يكن فلم االختيار تحت داخبل كاف لما الناقة
 إلى الترجيع فنسب قراءتو في يرجع كاف يقوؿ ثم صوتو، ينقطع حتى لو الراحلة ىز يرل كىو
 .ترجيعا يسمى فعل منو يكن لم الراحلة، ىز من كاف كلو. فعلو
 تسمعو أنك أعلم كنت لو: )قاؿ بذلك أخبره فلما األشعرم موسى أبي لقراءة ليلة استمع كقد

 الجبار عبد عن"  سننو"  في داكد أبو كركل تزيينا، بصوتي كزينتو حسنتو أم( تحبيرا لك لحبرتو
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 فاتبعناه لبابة أبو بنا مر: يزيد أبي بن اهلل عبد قاؿ: يقوؿ مليكة أبي ابن سمعت: قاؿ الورد بن
: يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: يقوؿ فسمعتو الهيئة رث رجل فإذا بيتو دخل حتى

 حسن يكن لم إذا أرأيت محمد أبا يا مليكة أبي البن فقلت قاؿ. بالقرآف يتغن لم من منا ليس)
 فيها، الناس اختبلؼ كذكر المسألة ىذه كشف من بد ال: قلت( استطاع ما يحسنو قاؿ الصوت

 تبارؾ اهلل بحوؿ ذلك في الصواب كذكر احتجاجهم، في كعليهم لهم كما فريق، كل كاحتجاج
 كغيرىما، كمالك أحمد، ذلك على نص كممن األلحاف، قراءة تكره: طائفة فقالت كمعونتو، كتعالى
 ركاية في كقاؿ. محدث كىو تعجبني ما: األلحاف قراءة في سعيد بن علي ركاية في أحمد فقاؿ

 األلحاف قراءة: المتطبب الرحمن عبد ركاية في كقاؿ تسمع، ال بدعة باأللحاف القراءة: المركزم
، بختاف، بن كيعقوب موسى، بن كيوسف اهلل، عبد ابنو ركاية في كقاؿ بدعة،  بن كإبراىيم كاألثـر

 موسى، أبي صوت مثل بحزف فيقرأ حزنا ذلك يكوف أف إال تعجبني ال باأللحاف القراءة: الحارث
 أذف ما: )المركزم ركاية في كقاؿ يحسنو أف معناه( بأصواتكم القرآف زينوا) صالح ركاية في كقاؿ

 يتغن لم من منا ليس: )قولو ركاية كفي ،(بالقرآف يتغنى أف الصوت حسن لنبي كإذنو لشيء اهلل
 حديث لو كذكر صوتو، يرفع: الشافعي كقاؿ. بو يستغني: يقوؿ عيينة ابن كاف فقاؿ ،(بالقرآف
 معنى على يكوف أف اهلل عبد أبو فأنكر فيها، كالترجيع الفتح سورة قراءة قصة في قرة بن معاكية

 .األلحاف في الرخصة في بها يحتج التي األحاديث كأنكر األلحاف،
 غناء ىو إنما كقاؿ تعجبني، ال فقاؿ الصبلة في األلحاف عن سئل أنو مالك عن القاسم، ابن كركل

 المسيب بن كسعيد مالك، بن أنس الكراىة عنو ركيت كممن الدراىم، عليو ليأخذكا بو، يتغنوف
 بن اهلل عبد كقاؿ. النخعي كإبراىيم سيرين، كابن كالحسن، محمد، بن كالقاسم جبير، بن كسعيد

 قاؿ اسمك؟ ما فقاؿ باأللحاف؟ القراءة في تقوؿ ما أحمد يسأؿ رجبل سمعت: العكبرم يزيد
. الكراىة في مبالغة ىذه: يعلى أبو القاضي قاؿ ممدكدا موحمد يا: لك يقاؿ أف أيسرؾ قاؿ محمد
 باأللحاف تقرأ جارية خلف فيما ككاف بوصية رجل إلي أكصى: الجركم العزيز عبد بن الحسن كقاؿ

 كيف عبيد كأبا مسكين، بن كالحارث حنبل، بن أحمد فسألت عامتها، أك تركتو أكثر ككانت
 قاؿ ساذجة، بعها: فقالوا النقصاف، من بيعها في بما فأخبرتهم ساذجة بعها: فقالوا أبيعها؟

 .كالغناء عليو يعاكض أف يجوز فبل مكركه، منها ذلك سماع ألف ذلك، قالوا كإنما: القاضي
: قاؿ بقراءتو، كالترجيع بو الصوت تحسين ىو بالقرآف، التغني: طائفة كقالت: بطاؿ ابن قاؿ

 أجاز كممن: قاؿ شميل، بن كالنضر المبارؾ، ابن قوؿ ىو كاللحوف األصوات من شاء بما كالتغني
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: موسى ألبي يقوؿ كاف أنو عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر عن الطبرم، ذكر: القرآف في األلحاف
( فليفعل موسى أبي غناء بالقرآف يتغنى أف استطاع من: كقاؿ كيتبلحن موسى أبو فيقرأ ربنا ذكرنا)

 فعرض كذا، سورة علي اعرض: )عمر لو فقاؿ بالقرآف صوتا الناس أحسن من عامر بن عقبة ككاف
 عن كركم، مسعود كابن عباس، ابن كأجازه: قاؿ( نزلت أنها أظن كنت ما كقاؿ عمر، فبكى عليو

 في الحسن الصوت يتتبع يزيد، بن األسود بن الرحمن عبد ككاف: قاؿ رباح، أبي بن عطاء
 القرآف يستمعوف كانوا أنهم: كأصحابو حنيفة أبي عن الطحاكم، كذكر. رمضاف شهر في المساجد
 القرآف يستمعوف عمر بن كيوسف كالشافعي، أبي، رأيت: الحكم عبد بن محمد كقاؿ. باأللحاف
 .الطبرم جرير ابن اختيار كىذا باأللحاف

 كالغناء الصوت، تحسين الحديث معنى أف على: الدليل: - جرير البن كاللفظ - المجوزكف قاؿ
 الذم المعقوؿ الغناء ىو بالشعر الغناء أف كما قراءتو، سامع القارئ تحزين ىو الذم المعقوؿ

 اهلل صلى النبي أف ىريرة، أبي عن سلمة، أبي عن الزىرم، عن سفياف، ركل ما: - سامعو يطرب
 الحجا، ذكم عند كمعقوؿ( بالقرآف الترنم حسن لنبي أذف ما لشيء اهلل أذف ما: )قاؿ كسلم، عليو

 اهلل أذف ما) الحديث ىذا في كركم. بو كطرب المترنم حسنو إذا بالصوت إال يكوف ال الترنم أف
 أبين من الحديث كىذا: الطبرم قاؿ( بو يجهر بالقرآف يتغنى الصوت حسن لنبي أذف ما لشيء
 لذكر يكن لم غيره عن بو يستغني: يعني عيينة ابن قاؿ كما كاف كلو قاؿ قلنا، كما ذلك أف البياف
 ىو الذم الغناء ىو إنما التغني أف العرب كبلـ في كالمعركؼ معنى، بو كالجهر الصوت حسن
 مضمار الشعر لهذا الغناء إف * قائلو كنت إما بالشعر تغن: الشاعر قاؿ بالترجيع، الصوت حسن

 بو قاؿ أحدا نعلم فلم العرب، كبلـ في فاش استغنيت بمعنى تغنيت أف الزاعم، ادعاء كأما: قاؿ
 .العرب بكبلـ العلم أىل من

 :األعشى بقوؿ قولو لتصحيح احتجاجو كأما
 .التغن طويل المناخ عفيف * بالعراؽ زمنا امرءا ككنت
 في بالتغني األعشى عنى كإنما منو، غلط فإنو االستغناء طويل: التغني طويل: بقولو أراد أنو كزعم
 كأف: }تعالى قولو كمنو بو، أقاـ إذا: كذا بمكاف فبلف غنى: العرب قوؿ من اإلقامة: الموضع ىذا
 : اآلخر بقوؿ كاستشهاده ،[ِٗ: األعراؼ[ ]ِٗ: األعراؼ{ ]فيها يغنوا لم

 .تغانيا أشد متنا إذا كنحن * حياتو أخيو عن غني كبلنا
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 كما صاحبو، عن منهما كاحد كل استغنى إذا: تغنى من تفاعل التغاني ألف كذلك منو، إغفاؿ فإنو
 في ىذا: قاؿ كمن. كتقاتبل كتشاتما، صاحبو، منهما كاحد كل ضرب إذا الرجبلف، تضارب يقاؿ
 غير كذلك عمرك، كتضارب زيد، تغانى: فيقوؿ الواحد، فعل في مثلو يقوؿ أف يجز لم اثنين، فعل
 مستغن غير كىو االستغناء، أظهر أنو قائلو بو يريد أف إال استغنى، بمعنى زيد تغنى: يقوؿ أف جائز
، كتشجع، جليد، غير كىو نفسو، من جلدا أظهر إذا فبلف تجلد يقاؿ كما  موجو كجو فإف كتكـر

 في خطئو في المصيبة كانت العرب، كبلـ مفهـو من بعده على المعنى ىذا إلى بالقرآف التغني
 بالقرآف، يستغني أف لنبيو يأذف لم ذكره تعالى اهلل يكوف أف تأكلو من على يوجب ألنو أعظم ذلك
: قاؿ. فساده يخفى ال كىذا الحاؿ، من بو ىو ما خبلؼ لنفسو نفسو من يظهر أف لو أذف كإنما
 أحد يوصف أف المحاؿ من بالقرآف الناس عن االستغناء أف أيضا عيينة ابن تأكيل فساد يبين كمما

 إطبلؽ ىو الذم اإلذف بمعنى عيينة ابن عند األذف يكوف أف إال يؤذف، ال أك فيو لو يؤذف أنو بو
 عن المعنى إحالة من: كالثاني اللغة، من: أحدىما كجهين، من غلط فهو كذلك، كاف كإف كإباحة،

 لو استمع إذا: لو يأذف فهو فبلف، لكبلـ فبلف أذف: قولو مصدر األذف فإف اللغة، أما. كجهو
 سمعت بمعنى ،[ِ: االنشقاؽ[ ]ِ: االنشقاؽ{ ]كحقت لربها كأذنت: }تعالى قاؿ كما كأنصت،

 سماع في بمعنى، كأذف، سماع في ىمي إف: زيد بن عدم قاؿ كما ذلك، لها كحق لربها
 استمع ما الناس كبلـ من لشيء اهلل استمع ما: ىو إنما لشيء، اهلل أذف ما: قولو فمعنى. كاستماع

 كصفو جائز غير الناس عن بالقرآف االستغناء فؤلف المعنى، في اإلحالة كأما. بالقرآف يتغنى لنبي
 .الطبرم كبلـ انتهى لو، كمأذكف مسموع بأنو
 حدثنا شيبة، أبي ابن ركاه بما أيضا المسألة ىذه في اإلشكاؿ كقع كقد: بطاؿ بن الحسن أبو قاؿ
 قاؿ: قاؿ عامر، بن عقبة عن أبيو، عن رباح، بن علي بن موسى حدثني: قاؿ الحباب، بن زيد

 أشد لهو بيده نفسي فوالذم كاكتبوه، بو كتغنوا القرآف تعلموا) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 ابن تأكيل النبيل عاصم ألبي ذكر: قاؿ شبة، بن عمر كذكر: قاؿ(. العقل من المخاض من تفصيا
 عن جريج، ابن حدثنا شيئا، عيينة ابن يصنع لم فقاؿ بو، يستغني( بالقرآف يتغنى) قولو في عيينة

 عليها يتغنى معزفة كسلم عليو اهلل صلى اهلل نبي لداكد كانت: قاؿ عمير، بن عبيد عن عطاء،
 يطرب قراءة كيقرأ فيهن، تكوف لحنا، بسبعين الزبور يقرأ كاف إنو: عباس ابن كقاؿ. كيبكي يبكي
 .الجموع منها
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: " لقاؿ االستغناء، بو أراد لو بهذا، أعلم نحن: فقاؿ عيينة ابن تأكيل عن اهلل رحمو الشافعي كسئل
 .التغني بو أراد أنو علمنا ،(بالقرآف يتغنى: )قاؿ لما كلكن ،" بالقرآف يستغن لم من

 االستماع إلى كأدعى النفوس في أكقع بقراءتو كالتطريب بو الصوت كتحسين تزيينو، كألف: قالوا
 المقصود، على عوف كذلك القلوب، إلى كمعانيو األسماع، إلى للفظو تنفيذ ففيو إليو، كاإلصغاء

 الذم كالطيب األفاكيو كبمنزلة الداء، موضع إلى لتنفذه الدكاء في تجعل التي الحبلكة بمنزلة كىو
 لبعلها المرأة كتجمل كالتحلي الطيب كبمنزلة قبوال لو أدعى الطبيعة لتكوف الطعاـ، في يجعل
 عن فعوضت الغناء إلى كاشتياؽ طرب من للنفس بد كال: قالوا. النكاح مقاصد إلى أدعى ليكوف
 عوضت ككما منو، لها خير ىو بما كمكركه محـر كل عن عوضت كما القرآف بطرب الغناء طرب

 كعن بالنكاح، السفاح كعن كالتوكل، التوحيد محض ىي التي باالستخارة باألزالـ االستقساـ عن
 القرآني، الرحماني بالسماع الشيطاني السماع كعن الخيل، كسباؽ بالنصاؿ، بالمراىنة القمار

 .جدا كثيرة كنظائره
،: قالوا  ال كاأللحاف التطريب كقراءة خالصة، أك راجحة مفسدة على يشتمل أف بد ال كالمحـر

 كلو فهمو، كبين السامع بين تحوؿ كال كضعو عن الكبلـ تخرج ال فإنها ذلك من شيئا تتضمن
 بين كحالت موضعها عن الكلمة ألخرجت منها المانع ظن كما الحركؼ لزيادة متضمنة كانت

 .ذلك بخبلؼ كالواقع معناىا، ما يدر كلم فهمها كبين السامع
 يكوف كتارة كطبيعة، سليقة يكوف كتارة األداء، كيفية إلى راجع أمر كالتلحين التطريب كىذا: قالوا

 المؤدم لصوت صفات ىي بل مفرداتو، كضع عن الكبلـ تخرج ال األداء ككيفيات كتعمبل، تكلفا
 تلك لكن كالمتوسطة، الطويلة القراء مدكد مجرل كجارية كإمالتو، كتفخيمو ترقيقو مجرل جارية

 ىذه في كاآلثار باألصوات متعلقة كالتطريب األلحاف ككيفيات بالحركؼ، متعلقة الكيفيات
 يمكن كلم بألفاظها تلك نقلت فلهذا الحركؼ، أداء كيفيات بخبلؼ نقلها يمكن ال الكيفيات

 الفتح سورة في كسلم عليو اهلل صلى النبي كترجيع نقلو أمكن ما منها نقل بل بألفاظها ىذه نقل
 صلى النبي عن ثبت كقد كترجيع، مد: أمرين إلى راجع كالتلحين كالتطريب: قالوا".  آ آآ"  بقولو

 كما الترجيع عنو كثبت الرحيم كيمد الرحمن يمد بالقراءة صوتو يمد كاف أنو كسلم، عليو اهلل
 .تقدـ
 صلى النبي عن اليماف، بن حذيفة ركاه ما: أحدىا. كجوه من لنا الحجة: ذلك من المانعوف قاؿ
 فإنو كالفسق الكتاب أىل كلحوف كإياكم كأصواتها، العرب بلحوف القرآف اقرءكا») كسلم عليو اهلل
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 قلوبهم، مفتونة حناجرىم، يجاكز ال كالنوح، الغناء ترجيع بالقرآف يرجعوف أقواـ بعدم من سيجيء
 اهلل عبد أبو كركاه"  الصحاح تجريد"  في رزين الحسن أبو ركاه( «شأنهم يعجبهم الذين كقلوب
 معو كاحتج"  الجامع"  في يعلى أبو القاضي بو كاحتج".  األصوؿ نوادر"  في الترمذم الحكيم
 القرآف يتخذ أف»: )منها أشياء، كذكر الساعة، شرائط ذكر كسلم عليو اهلل صلى أنو آخر، بحديث
 جاء) كقد: قالوا( «غناء ليغنيهم إال يقدمونو ما أفضلهم كال بأقرئهم ليس أحدىم يقدموف مزامير،

 رفيع ككاف كطرب، صوتو فرفع اقرأ،: لو فقيل القراء، مع عنو اهلل رضي أنس إلى النهدم زياد
 كانوا ىكذا ما ىذا يا كقاؿ سوداء، خرقة كجهو على ككاف كجهو عن أنس فكشف الصوت
 (كجهو عن الخرقة رفع ينكره شيئا رأل إذا ككاف يفعلوف،

 ابن ركل كما التطريب من أذانو في المطرب المؤذف كسلم عليو اهلل صلى النبي منع كقد: قالوا
 فقاؿ يطرب مؤذف كسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ كاف قاؿ عباس ابن عن عطاء، عن جريج،

( «تؤذف فبل كإال سمحا سهبل أذانك كاف فإف سمح سهل األذاف إف») كسلم عليو اهلل صلى النبي
 .الدارقطني ركاه

 قاؿ أبيو عن بكر، أبي بن الرحمن عبد عن قتادة، حديث من الحافظ سعيد بن الغني عبد كركل
 كالتطريب كالترجيع: قالوا. «ترجيع فيها ليس المد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قراءة كانت»

 كاكات، كالواك ألفات، الواحد األلف كترجيع بممدكد، ليس ما كمد بمهموز، ليس ما ىمز يتضمن
 من يجوز لما حد كال: قالوا جائز، غير كذلك القرآف، في زيادة إلى ذلك فيؤدم ياءات، كالياء
 يحد لم كإف كدينو تعالى اهلل كتاب في تحكما كاف معين بحد حد فإف منو، يجوز ال كما ذلك
 اإليقاعات أصناؼ في كالتنويع الترجيعات، ككثرة األصوات ترديد لفاعلو يطلق أف إلى أفضى بحد

 الجنائز، أماـ القراء من كثير يفعلو ككما باألبيات، الغناء أىل يفعل كما للغناء، المشبهة كاأللحاف
 الشعر ألحاف نحو على بو كالغناء اهلل كتاب تغيير يتضمن مما األصوات قراء من كثير كيفعلو
 كركونا بالقرآف كتبلعبا ككتابو اهلل على اجتراء سواء، الغناء مثل عليو اإليقاعات كيوقعوف كالغناء

 ذريعة كالتلحين التطريب أف: كمعلـو اإلسبلـ، علماء من أحد ذلك يجيز كال الشيطاف، تزيين إلى
 إقداـ نهاية فهذا الحراـ، إلى الموصلة الذرائع من كالمنع منو فالمنع قريبا إفضاء ىذا إلى مفضية

 .الطائفتين احتجاج كمنتهى الفريقين،
 بو كسمحت الطبيعة اقتضتو ما: أحدىما كجهين، على كالتغني التطريب: يقاؿ أف النزاع، كفصل

 التطريب بذلك جاءت طبيعتو كاسترسلت كطبعو، خلي إذا بل تعليم، كال تمرين كال تكلف غير من
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 للنبي األشعرم موسى أبو قاؿ كما كتحسين تزيين بفضل طبيعتو أعاف كإف جائز، فذلك كالتلحين
 الطرب ىاجو كمن كالحزين( «تحبيرا لك لحبرتو تسمع أنك علمت لو») كسلم عليو اهلل صلى

 تقبلو النفوس كلكن القراءة، في كالتطريب التحزين دفع نفسو من يملك ال كالشوؽ كالحب
 متكلف، ال ككلف متطبع، ال مطبوع فهو فيو كالتصنع التكلف كعدـ الطبع، لموافقتو كتستحليو

 يتأثر الذم كىو المحمود، الممدكح التغني كىو كيستمعونو، يفعلونو السلف كاف الذم ىو فهذا
 .كلها القوؿ ىذا أرباب أدلة تحمل الوجو ىذا كعلى كالسامع، التالي بو

 إال يحصل ال بل بو، السماحة الطبع في كليس الصنائع، من صناعة ذلك من كاف ما: الثاني الوجو
 إيقاعات على كالمركبة البسيطة، األلحاف بأنواع الغناء أصوات يتعلم كما كتمرف، كتصنع بتكلف

 السلف كرىها التي ىي فهذه كالتكلف، بالتعلم إال تحصل ال مخترعة، كأكزاف مخصوصة،
 تتناكؿ إنما القوؿ ىذا أرباب كأدلة بها، قرأ من على كأنكركا بها القراءة كمنعوا كذموىا كعابوىا

 بأحواؿ علم لو من ككل غيره، من الصواب كيتبين االشتباه، يزكؿ التفصيل كبهذا الوجو، ىذا
 كحركات إيقاعات ىي التي المتكلفة، الموسيقى بألحاف القراءة من برآء أنهم قطعا يعلم السلف
 كانوا أنهم قطعا كيعلم كيسوغوىا بها يقرءكا أف من هلل أتقى كأنهم محدكدة، معدكدة موزكنة
 تارة، كبطرب تارة، بشجى كيقرءكنو بالقرآف، أصواتهم كيحسنوف كالتطريب زينبالتح يقرءكف
 بل لو، الطباع تقاضي شدة مع الشارع عنو ينو كلم تقاضيو الطباع في مركوز أمر كىذا تارة، كبشوؽ

( «بالقرآف يتغن لم من منا ليس»: )كقاؿ بو، قرأ لمن اهلل استماع عن كأخبر إليو كندب إليو أرشد
 عن يفعلو لم من لهدم نفي أنو: كالثاني نفعلو، كلنا الذم بالواقع إخبار أنو: أحدىما: كجهاف كفيو
 .انتهى كسلم عليو اهلل صلى كطريقتو ىديو
(: ّْٔ/ ِ) رسائلو مجموع ضمن" السماع مسالة في االسماع نزىة" رسالتو في رجب ابن كقاؿ
 :حدثاف ذلك قبل حدث قد ككاف

 الموسيقى، أصحاب طريقة على كإيقاعاتو؛ كأكزانو الغناء بأصوات باأللحاف، القرآف قراءة: أحدىما
 للتحزين القلوب؛ إلى القرآف معاني إيصاؿ على االستعانة قصد إذا المتقدمين بعض فيو فرخص

 .كالترقيق كالتخويف كالتشويق،
 من كغيره عبيد أبو منهم نزاعا، فيو يثبت كلم إجماعا حكاه من كمنهم. العلماء أكثر ذلك كأنكر
 .األئمة
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 من لو يحصل ما تدبر عن كتلهي. الطباع تهيج المطربة، المبتدعة األلحاف ىذه الحقيقة كفي
 يمنع كذلك المطربة، كاألصوات الموزكنة النغمات سماع بمجرد االلتذاذ يصير حتى االستماع،
 األلحاف، بقراءة ال بالقرآف، الصوت بتحسين السنة كردت كإنما القرآف، معاني تدبر من المقصود

 العلم تحصيل في بالقرآف االستغناء بياف" كتاب في ذلك في القوؿ بسطنا كقد. بعيد بوف كبينهما
 ".كاإليماف
 .انتهى...  كالتشويق كالتخويف للزىد المتضمنة الرقيقة، القصائد سماع: الثاني كالحدث

 ىو إنما شرعا المطلوب أف الغرض ك(: " ُٗص) القرآف فضائل كتابو في كثير ابن كقاؿ
. للطاعة االنقياد ك كالخضوع الخشوع ك تفهمو ك القرآف تدبر على الباعث بالصوت التحسين

 الموسيقائي، كالقانوف الملهية كاألكضاع األكزاف على المركبة المحدثة بالنغمات األصوات فأما
 بالزجر السنة جاءت كقد المذىب، ىذا أدائو في يسلك أف يعظم ك كيجل، ىذا عن ينزه فالقرآف

 انتهى".  ذلك عن
 من أكثر بالترنم القراءة سماع إلى تميل النفوس أف شك ال(: ِٕ/ ٗ) الفتح في الحافظ كقاؿ
 في اختبلؼ السلف بين ككاف الدمع كإجراء القلب رقة في تأثيرا للتطريب ألف يترنم ال لمن ميلها
 ذلك في نزاع فبل غيره على الصوت حسن كتقديم الصوت تحسين أما باأللحاف القرآف جواز

 الطبرم الطيب أبو كحكاه باأللحاف القراءة تحريم مالك عن المالكي الوىاب عبد فحكى
 من كالقرطبي كعياض بطاؿ بن كحكى العلم أىل من جماعة عن الحنبلي حمداف كبن كالماكردم

 الكراىة الحنفية من الذخيرة كصاحب الشافعية من كالغزالي كالبندنيجي كالماكردم المالكية
 الجواز كالتابعين الصحابة من جماعة عن بطاؿ بن كحكى الحنابلة من عقيل كبن يعلى أبو كاختاره

 يجوز اإلباحة في الشافعية من الفوراني كقاؿ الحنفية عن الطحاكم كنقلو للشافعي المنصوص كىو
 قاؿ تغير فلو مخرجو عن الحركؼ من شيء يختل لم إذا االختبلؼ ىذا كمحل يستحب بل

 الصوت تحسين استحباب على العلماء أجمع كلفظو تحريمو على أجمعوا التبياف في النوكم
 كأما قاؿ حـر أخفاه أك حرفا زاد حتى خرج فإف بالتمطيط القراءة حد عن يخرج لم ما بالقرآف
 فقاؿ بو بأس ال آخر موضع في كقاؿ كراىتو على موضع في الشافعي نص فقد باأللحاف القراءة

 المنهج على باأللحاف يخرج لم فإف حالين اختبلؼ على بل قولين اختبلؼ على ليس أصحابو
 إخراج إلى انتهت إذا باأللحاف القراءة أف الشافعي عن الماكردم كحكى حـر كإال جاز القويم
 الغزالي كقاؿ الرعاية في الحنبلي حمداف بن حكى ككذا حـر مخارجها عن األلفاظ بعض
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 استحب النظم يشوش الذم التمطيط في يفرط لم إف الحنفية من الذخيرة كصاحب كالبندنيجي
 بن كحكاه مطلقا التمطيط يضر ال أنو السرخسي أمالي عن فحكى الرافعي كأغرب فبل كإال

 الصوت حسن أف األدلة من يتحصل كالذم عليو يعرج ال شذكذ كىذا الحنابلة عن ركاية حمداف
 الحديث ركاة أحد مليكة أبي بن قاؿ كما استطاع ما فليحسنو حسنا يكن لم فإف مطلوب بالقرآف

 فإف النغم قوانين فيو يراعي أف تحسينو جملة كمن صحيح بإسناد داكد أبو عنو ذلك أخرج كقد
 انجبر ربما الحسن كغير حسنو في ذلك أثر عنها خرج كإف بذلك حسنا يزداد الصوت الحسن

 تحسين يف لم عنها خرج فإف القراءات أىل عند المعتبر األداء شرط عن يخرج لم ما بمراعاتها
 األنغاـ راعى من على الغالب ألف باألنغاـ القراءة كره من مستند ىذا كلعل األداء بقبح الصوت

 بالمطلوب يأتي ألنو غيره من أرجح أنو في شك فبل معا يراعيهما من كجد فإف األداء يراعي ال أف
 ىػ. ا أعلم كاهلل األداء حرمة من الممنوع كيجتنب الصوت تحسين من

 القراءة تعالى اهلل رحمو مالك أنكر كقد(: ِْٓ/ ُ) -المقدمة- تاريخو في خلدكف ابن كقاؿ
 ال فإنو الصناعي، الموسيقى تلحين المراد كليس عنو، تعالى اهلل رضي الشافعي كأجازىا بالتلحين

 تحتاج كاألداء القراءة ألف كجو، بكل للقرآف مباينة الغناء صناعة إذ حظره، في يختلف أف ينبغي
 المد كمقدار موضعها في الحركات اتباع حيث من ال الحركؼ أداء لتعين الصوت من مقدار إلى
 من بو إال يتم ال الصوت من مقدار لو يتعين أيضا كالتلحين ذلك، كأمثاؿ يقصره أك يطلقو من عند
 كتقديم تعارضا، إذا باآلخر يخل قد أحدىما كاعتبار التلحين، حقيقة في قلناه الذم التناسب أجل

 في المعتبر كاألداء التلحين اجتماع يمكن فبل القرآف، في المنقولة الركاية تغيير من متعين الركاية
 قدمناه كما بطبعو المضمار صاحب إليو يهتدم الذم البسيط التلحين مرادىم كإنما بوجو، القرآف
 مالك، قالو كما بوجو ذلك ينبغي كال كغيره، بالغناء العالم يدركها نسب على ترديدا أصواتو فيردد

 .انتهى. الخبلؼ محل ىو ىذا
 عنو، تعالى اهلل رضي الشافعي كأجازىا بالتلحين القراءة تعالى اهلل رحمو مالك أنكر كقد: فقاؿ

 الغناء صناعة إذ حظره، في يختلف أف ينبغي ال فإنو الصناعي، الموسيقى تلحين المراد كليس
 ال الحركؼ أداء لتعين الصوت من مقدار إلى تحتاج كاألداء القراءة ألف كجو، بكل للقرآف مباينة

 ذلك، كأمثاؿ يقصره أك يطلقو من عند المد كمقدار موضعها في الحركات اتباع حيث من
 حقيقة في قلناه الذم التناسب أجل من بو إال يتم ال الصوت من مقدار لو يتعين أيضا كالتلحين
 الركاية تغيير من متعين الركاية كتقديم تعارضا، إذا باآلخر يخل قد أحدىما كاعتبار التلحين،
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 (القرآف قراءة عند يسقط كالرجل البكاء ذكر باب)
 سعيد بن محمد سمعت: اهلل عبد ألبي قلت: قاؿ المركذم، بكر أبو أخبرنا -ِِٓ

 قدر لو: اهلل عبد أبو قاؿ عقلو، ذىب حتى فسقط يحيى على قرأت): يقوؿ الترمذم
 .ُ(عملو كثرة في يحيى لدفعو أحد ىذا يدفع أف

 يحيى على الترمذم سعيد بن محمد قرأ: يقوؿ خيثمة، أبا سمعت: قلت -ِِٔ
 بن محمد ككاف يحيى، سقوط ينكر الرحمن عبد فكاف كساء، في حمل حتى فسقط
 الفضيل فيخرج يقرأ القارئ كاف: اهلل عبد أبو قاؿ. فبكى الرحمن عبد عند يقرأ سعيد

 على قرأ أنو سعيد، بن محمد عن بلغني: قاؿ ثم الناس، فيبكي يبكي، كىو عياض بن
                                                                                                                                                  

 مرادىم كإنما بوجو، القرآف في المعتبر كاألداء التلحين اجتماع يمكن فبل القرآف، في المنقولة
 على ترديدا أصواتو فيردد قدمناه ماك بطبعو المضمار صاحب إليو يهتدم الذم البسيط التلحين

 الخبلؼ محل ىو ىذا مالك، قالو كما بوجو ذلك ينبغي كال كغيره، بالغناء العالم يدركها نسب
 .انتهى
 القرآف قارئ في سماحتكم يقوؿ ماذا(: َِٗ/ ٗ) فتاكاه مجموع في كما باز ابن العبلمة كسئل

 خيرا؟ اهلل جزاكم بذلك أفيدكنا منها مأخوذة ىي بل الغنائية بالمقامات أشبو ىي مقامات بواسطة
 كما يقرأه أف يجب بل المغنيين كطريقة الغناء بألحاف القرآف يقرأ أف للمؤمن يجوز ال: فأجاب

 مرتبل فيقرأه بإحساف، كأتباعهم كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أصحاب من الصالح سلفنا قرأه
 صفة على يقرأه أف أما. بذلك ىو يتأثر كحتى تسمعو التي القلوب في يؤثر حتى متخشعا متحزنا

 ىػ. ا يجوز ال فهذا طريقتهم كعلى المغنيين
 كىو. كالشعر الغناء تلحين، القراءة في التلحين: " القراء بدع كتابة في زيد أبو بكر الشيخ كقاؿ

 الرابع القرف في البدعة ىذه حدكث أكؿ ككاف. قضاء، الشهادة رد أسباب كمن، للعدالة مسقط
 ". الموالي أيدم على

 التي باأللحاف القرآف قراءة كىو كبير محذكر أنو على يدؿ كىذا: الكتاب نفس في أيضا كيقوؿ
 .عنو النهي على اهلل رحمهم األئمة نص كقد الغناء، مذاىب بها يسلك

 
 إسناده صحيح. ُ
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 يدفعو أف يقدر يحيى كاف لو: قاؿ ثم عليو، يغمى كاف أك عقلو، يذىب فكاف يحيى
 .ُ(لدفعو
 إذا سعيد بن يحيى كاف): قاؿ معين، بن يحيى حدثنا: قاؿ الدكرم، أخبرنا -ِِٕ

: قاؿ رأيتو؟ كأنت: ليحيى قلت كجهو، األرض يصيب حتى يسقط القرآف عليو قرئ
 .ِ(ىذا يصيبو كاف أنو بلغني كلكن ال،

 بن زىير خيثمة أبو حدثنا: قاؿ معين، بن يحيى حدثنا: قاؿ الدكرم، كأخبرنا -ِِٖ
: يحيى لو فقاؿ الترمذم، سعيد بن محمد فجاء القطاف، يحيى عند كنا): قاؿ حرب
 .ّ(عليو مغشيا يحيى فسقط فقرأ اقرأ،

 
 (الشعر في أبواب)

 (الرحيم الرحمن اهلل بسم الشعر أماـ يكتب أف يكره ما باب)
،  محمد بن بكر حدثنا: قاؿ،  الحميد عبد بن محمد بن اهلل عبد أخبرني -ِِٗ

 أماـ الرحيم الرحمن اهلل بسم يكتب الرجل، عن سئل أنو) اهلل، عبد أبي عن أبيو، عن
 كانوا: "قاؿ الشعبي عن مجالد، عن حفص، حدثنا: كقاؿ يعجبو، لم فكأنو الشعر،
 آية ىي الرحيم الرحمن اهلل بسم: كقاؿ الرحيم، الرحمن اهلل بسم الشعر أماـ يكتبوف

 النبي أف: أنس حديث ىذا: وقاؿ                     الشعر؟ مع يكتب القرآف باؿ فما القرآف، من
 كىو".  الرحيم الرحمن اهلل بسم: كقرأ سورة علي أنزلت: " قاؿ كسلم عليو اهلل صلى
 .ْ(الشعر أماـ يكتب أال حجة

                                                           

 إسناده صحيح. ُ
 منقطع بين ابن معين كيحيى بن سعيد. ِ
 إسناده صحيح. ّ
 إسناده صحيح. ْ

،  ِٔٓ/ِ(، كأحمد في العلل )َِِٖٔ، رقم  ُِٖ/ٓ) شيبة أبي ابنكقوؿ الشعبي أخرجو 
 يكره كاف) قاؿ الشعبي عن مجالد عن( ُْٓ/ٔ( كمسدد كما في إتحاؼ الخيرة )ُِِٕرقم 
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( لفظ ابن أبي شيبة، كمسدد، كلفظ أحمد في العلل الرحيم الرحمن اهلل بسم الشعر أماـ يكتب أف
( كإسناده ضعيف من أجل مجالد كىو ابن الرحيم الرحمن اهلل بسم الشعر أماـ يكتبوا أال أجمعوا)

 .مجالد من ىشيم يسمعو لم سعيد، كأيضا قاؿ اإلماـ أحمد في العلل:
 اهلل بسم كقرأ سورة علي أنزلت ): قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف: أنس حديثكحديث 
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بينا) قاؿ رضي اهلل عنو أنس عن( ََْ( أخرجو مسلم )الرحيم الرحمن

 اهلل رسوؿ يا أضحكك ما فقلنا متبسما رأسو رفع ثم إغفاءة أغفى إذ أظهرنا بين يـو ذات سلم ك
 كانحر لربك فصل الكوثر أعطيناؾ إنا الرحيم الرحمن اهلل بسم}  فقرأ سورة آنفا علي أنزلت قاؿ
   ... الحديث(. { األبتر ىو شانئك إف

 فقو الباب:
 العلم كتب افتتاح على المصنفين األئمة عمل استقر كقد(: ٗ/ُقاؿ الحافظ في الفتح )

 عن فجاء شعرا كلو الكتاب كاف إذا فيما القدماء كاختلف الرسائل كتب معظم ككذا بالبسملة
 الرحيم الرحمن اهلل بسم الشعر في يكتب ال أف السنة مضت قاؿ الزىرم كعن ذلك منع الشعبي

 ا.ىػ المختار ىو الخطيب كقاؿ الجمهور ذلك على كتابعو ذلك جواز جبير بن سعيد كعن
 كقبيحو حسن حسنو الشعر فإف الصحيح، ىو بل التفصيل، كاألحسن: المرقاة في القارم كقاؿ

 .انتهى. كنحوىا الظلمة كمدائح الهجويات في البسملة إيراد فيصاف قبيح،
 مكركه، أك محـر كل(: ْٗ)ص الدعاء تصحيحكقاؿ الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد في كتابو 

 كافتتاح االمتهاف، من فيو لما ؛ تعالى اهلل ذكر من بشيء افتتاحو يجوز ال ، عمل أك قوؿ من
، اللعب كاستفتاح الحسن، غير الشعر أماـ البسملة، كتابة:  مثل كذلك، بالطاعة المعصية  المحـر
، كالرىاف  اهلل صلى الرسوؿ على كالسبلـ كالصبلة الحمد، أك بالقرآف، المضلة كالبرامج المحـر

 .ذلك كنحو كسلم عليو
 بمشركعية السذج عقوؿ على كالتغطية المباالة، كعدـ العبث، حد إلى ىذا في الناس كصل كقد
 آخر، على رىاف فريق يفوز عندما" المعصية سجود: "إلى الحاؿ كصل بل ؛ المحرمات تلك

، لتفوقو الفائز يسجد  . المستعاف فاهلل كعقابو، اهلل سخط أسباب من السجود كىذا المحـر
 كالزاني كالسارؽ الخمر كشارب النفس قاتل أرأيت:  عمر البن قلت:  قاؿ األزدم مكحوؿ كعن
 اهلل ذكره ىذا اهلل ذكر إف: قاؿ ؟ ُِٓ/البقرة( أذكركم فاذكركني: ) تعالى اهلل قاؿ كقد ؟ اهلل يذكر
 . يسكت حتى بلعنتو
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 (قيحا أحدكم جوؼ يمتلئ ألف: كسلم عليو اهلل صلى قولو باب)
، بن محمد بن أحمد أخبرني -َِّ  منصور، بن إسحاؽ أف كالطيالسي، حاـز

 أحدكم جوؼ يمتلئ ألف»: كسلم عليو اهلل صلى قولو): اهلل عبد ألبي قاؿ أنو حدثهم
 ما: فقاؿ شميل، بن النضر قوؿ لو فذكرت فتلكأ،. شعرا يمتلئ أف من خير قيحا

 بن إسحاؽ حدثنا: قاؿ الطيالسي زاد. أجاد: راىويو بن إسحاؽ قاؿ. قاؿ ما أحسن
 اهلل رسوؿ قاؿ: قالت عائشة عن أبيو، عن يقوؿ: شميل بن النضر كاف: قاؿ منصور

 ألف أجوافنا؛ تمتلئ لم: قاؿ.  «قيحا أحدكم جوؼ يمتلئ ألف»: كسلم عليو اهلل صلى
 .ُ(فبل اليـو أما الجاىلية، في كاف كىذا كغيره، القرآف فيها أجوافنا

 
 (الشعر من كالرقيق الهجاء من يكره ما باب)

                                                                                                                                                  

:  قائبل( ِّٕ/ُ) التفسير عمدة في تعالى اهلل رحمو شاكر أحمد الشيخ األثر ىذا على كعلق
 من عصرنا، في كالمجوف الفسق أىل يصنع ما على تماما ينطبق حق، عمر ابن قاؿ الذم كىذا"

 الفاجر كالتمثيل الداعرة، األغاني كفي ، كفجورىم فسقهم مواطن في كتعالى سبحانو اهلل ذكر
 أك كحده األدب ىو أنو يجعلونو الذم ، المفترل قصصهم كفي كتعليما، تربية يزعمونو الذم

 بها يتبلعب التي" االبتهاالت" ك" الدينية القصائد" يسمونو بما بالدين، تبلعبهم كفي يكادكف،
 على لبسوا حتى للعبادة، التخلي كأكقات الخشوع مواطن في بها كيتغنوف القراء، من الجاىلوف

 . "يسكتوا حتى بلعنتو اهلل فيذكرىم اهلل يذكركف أكلئك فكل اإلسبلـ، شعائر الناس عامة
 
 إسناده صحيح من طريق الطيالسي.  ُ

(، ُٓٓٔ( أخرجو البخارم )شعرا يمتلئ أف من خير قيحا أحدكم جوؼ يمتلئ ألفكحديث )
 (. ِِٕٓكمسلم )
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 ركل من: يركم عما أباه سأؿ أنو صالح، حدثنا: قاؿ علي، بن محمد أخبرني -ُِّ
 .ُ(الهجاء يركل أف يعجبني ال): فقاؿ الهاجين، أحد فهو ىجاء،
، بن محمد بن أحمد أخبرنا -ِِّ  قاؿ أنو حدثهم منصور، بن إسحاؽ أف حاـز
 كأما بالنساء، يتشبب الذم كالرقيق الهجاء: قاؿ الشعر؟ من يكره ما: اهلل عبد ألبي

 الشعر من إف»: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ أنفعو، فما الجاىلي الكبلـ
 .ِ(قاؿ كما أك: إسحاؽ قاؿ.  «لحكمة
 عن المخزكمي، اهلل عبد بن محمد حدثنا: يقوؿ صدقة، بن بكر أبا سمعت -ِّّ

: التيمي حياف ألبي قلت: قاؿ الطوسي، أيوب بن ئذعا عن رزمة، أبي بن العزيز عبد
 أنو إال ،..فضلو كذكر ككاف، كاف: قاؿ أبوؾ؟ كاف الرجاؿ أم عنو، دثنح ىذا أبوؾ)

 .ّ(ىجاء بيت على شاعرا رجبل أعاف
                                                           

 أيوب بن مهراف بن اهلل عبد بن علي بن محمدلم أعرفو كليس ىو  علي بن محمدشيخ الخبلؿ  ُ
الثقة، ألف محمد بن علي  حمدافالمعركؼ بالمنشأ  البغدادم األصل الجرجاني الوراؽ جعفر أبو

، رقم  ِٖ)ص كالترجل الوقوؼىذا تلميذ حمداف كليس ىو حمداف، فقد ركل الخبلؿ في كتاب 
، كأيضا محمد بن حمداف ىذا حدثهم الوراؽ علي بن حمداف أف علي بن محمد أخبرني( ِّْ

 .الوراؽ محمود بن علي بن محمد (:ُُٕ،  ُٗسماه الخبلؿ في المصدر السابق )ص
 
 .ترجمولو  أجد لم حاـز بن محمد بن أحمدشيخ المصنف:  ِ

 ( سيأتي تخريجو قريبا.لحكمة الشعر من إفكحديث )
قاؿ عنو الذىبي في  أيوب بن عائذلم أعرفو، ك  المخزكمي اهلل عبد بن محمدإسناده ضعيف  ّ

، فتعقبو الحافظ في انتهى. باطبل حديثا لو كساؽ العقيلي قالو حديثو يصح ال (:ّّٔ/ِالميزاف )
 عبد بن اهلل عبد طريق من لو ساؽ ثم سنده يصح ال: العقيلي قاؿ كإنما ( قائبل:ِّٖ/ْاللساف )

 ابن عىنً  الشعبي، عن إسماعيل عن طوس أىل من رجل أيوب بن عائذ عن ركاد أبي بن العزيز
  .مسلم كل على فريضة العلم طلب: رفعو عباس

 أطلب كاف أحدا رأيت ما: قاؿ الشعبي عن عائذ بن أيوب عىن عييىينة، بن سفياف طريق من ساقو ثم
 .مسركؽ من للعلم
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 عركة، بن ىشاـ عن إدريس، ابن حدثنا: قاؿ الطائي، حرب بن علي أخبرني -ِّْ
 الشعر من إف): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قالت عائشة، عن أبيو، عن

 .ُ(لحكمة
 سماؾ عن أبيو، عن إدريس، ابن ثنا: قاؿ الطائي، حرب بن علي أخبرني -/أ( ِّْ)

 إف): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عباس، ابن عن عكرمة، عن حرب، بن
 .ِ(لحكمة الشعر من

 عطاء، بن الوىاب عبد حدثنا: قاؿ الصفار، إسحاؽ أبي بن إسحاؽ أخبرنا -ِّٓ
 اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عباس، ابن عن عكرمة، عن حرب، بن سماؾ عن شعبة، أنا: قاؿ

 كحدثنا: قاؿ "لسحرا البياف من كإف لحكمة، الشعر من إف)": كسلم عليو اهلل صلى
 النبي عن عباس، ابن عن جبير، بن سعيد عن سماؾ، عن شعبة، عن فقاؿ أخرل، مرة

 .ّ(كسلم عليو اهلل صلى

                                                                                                                                                  

 اسم كقلب كالمتن السند في أخطأ العزيز عبد بن اهلل كىعبد الحديث، ىو ىذا: العقيلي قاؿ
 .الراكم

 .التهذيب رجاؿ من عائذ بن كأيوب لو كجود ال بل أيوب بن لعائذ ذنب ال أف فظهر: قلت
 (.ُْٓٔأخرجو البخارم ) ُ
 إسناده ضعيف كانظر التعليق القادـ. ِ
 أخرجو، كالحديث اضراب فيو الخصوص كجو على عكرمة عن سماؾ ركايةإسناده ضعيف ألف  ّ

 ،(َِٕٔ) كالطيالسي ،(ِّّ ك ِّٕ ك ُّّ ك َّٗ ك َّّ ك ِّٕ ك ِٗٔ/ ُ) أحمد
 ك( ِِّّ) يعلى كأبو ،(ّٕٔٓ) ماجة كابن ،(ِْٖٓ) كالترمذم ،(َُُٓ) داكد كأبو

 ،(ُُْٔ) الفوائد في كتماـ ،(ٔ) األمثاؿ في الشيخ كأبو ،(َٖٕٓ) حباف كابن ،(ُِٖٓ)
 األلباني العبلمة كصححو صحيح، حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديث( ُُٖٕٓ) كالطبراني

/ ْ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ُُّٕ) الصحيحة في كشواىده بطرقو
 اضطرابا، عكرمة عن ركايتو في أف إال الحديث، حسن حرب بن سماؾ لغيره، صحيح(: ْٖٔ
 .البخارم رجاؿ فمن عكرمة، غير الشيخين رجاؿ ثقات رجالو كباقي
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 بن عمر أنا: قاؿ ىشيم، حدثنا: قاؿ أبي حدثني: قاؿ أحمد، بن اهلل عبد أنا -ِّٔ
 علي ككاف شاعرا، عمر ككاف شاعرا، بكر أبو كاف): قاؿ الشعبي، عن زائدة، أبي

 .ُ(السبلـ عليو عليا أشعرىم ككاف الشعر، يقوؿ

                                                           

 إسناده صحيح إلى الشعبي، كلكنو منقطع بين الشعبي كمن ذكر من الصحابة رضي اهلل عنهم.   ُ
 على العلم أىل اتفق كقد ،المصنف من كليست النساخ من( السبلـ عليو) لفظة تكوف قد(: تنبيو)

 ابن العبلمة قاؿ كما األمة بين خبلؼ بغير عليهم يصلى - كسلم عليو اهلل صلى - النبي آؿ أف
 على يصلوف كالمسلموف( ِٗٓ ص) األناـ خير على كالسبلـ الصبلة في األفهاـ جبلء في القيم
 تخصيص فهو بالسبلـ - عنو اهلل رضي - طالب أبي بن علي إفراد كأما صلواتهم، في كآلو النبي
 العصور مرٌ  على الدينية الكتب نساخ بعض بهم كتأثر الشيعة فعل من كىو مخصص، بدكف

 .كاألزماف
 عليان  يفردكا أف النساخ بعض عادة جرت كقد(: ّٓٓ/ ّ) اللدنية المواىب في القسطبلني قاؿ

 اهلل رضي الصحابة سائر دكف من السبلـ عليها أك عليو فيقولوا بالسبلـ عنهما اهلل رضي كفاطمة
 عنهم اهلل رضي الصحابة بين يساكل أف ينبغي لكن صحيحان  معناه كاف كإف كىذا. ذلك في عنهم

 ىػ. ا منهما بذلك أكلى كعثماف كالشيخاف كالتكريم التعظيم باب من ىذا فإف ذلك في
 من الجويني محمد أبو الشيخ فقاؿ السبلـ كأما(: ََُ ص) األذكار في النوكم اإلماـ كقاؿ

 عليو علي يقاؿ فبل األنبياء غير بو يفرد فبل الغائب في يستعمل فبل الصبلة معنى في ىو أصحابنا
 ىػ. ا كاألموات األحياء ىذا في كسواء السبلـ
/ ُّ) البارم فتح كما للرافضة شعاران  صار لكونو ذلك من المنع حجر ابن الحافظ كعلل
 أبي بن علي حق في أيضان  كمستعملة دارجة عبارة أيضا ىنا عليو التنبيو يحسن كمما ،(ِْْ
 من العبارة ىذه فاستعماؿ كجهو، اهلل كٌرـ علي ذكر عند يقولوف حيث - عنو اهلل رضي - طالب

 شرعي دليل أم بذلك لتخصيصو كليس - عنو اهلل رضي - طالب أبي ابن علي في الشيعة غلو
 قاؿ: اللفظية المناىي معجم في زيد أبو اهلل عبد بن بكر الدكتور قاؿ أيضا، استعمالها ينبغي فبل

 كإنما: األشياخ قاؿ. كاألسماع الطركس كمؤل كشاع، ذلك ذاع قد: األلباب غذاء في السفاريني
 شاء إف كىذا قط، صنم إلى سجد ما ألنو كجهو؛ اهلل كـر: بقوؿ - عنو اهلل رضي - علي خيصٌ 

 اتخذتو كقد أما(: اهلل عبد بن بكر للدكتور الكبلـ) قلت. ىػ ا( الموفق كاهلل بو، بأس ال اهلل
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 كاهلل. البدع أىل لمجاراة منعان  فبل؛ - الطاىرة كالعترة - عنو اهلل رضي - علي أعداء الرافضة
 .أعلم
 ألنو: كمنها أصبلن، أحد عورة على يطلع لم ألنو: كمنو شيء منها يصح ال تعليبلت ذلك في كلهم

 - عنهم اهلل رضي - الصحابة من اإلسبلـ في كلد من فيو يشاركو كىذا. قط لصنم يسجد لم
 .اإلثبات طريق ذكر من لو البد تعليل بأم القوؿ أف علمان 
 رضي - طالب أبي بن علي حق في أيضان  كمستعملة دارجة عبارة أيضا ىنا عليو التنبيو يحسن كمما

 فتاكل في العثيمين العبلمة قاؿ. بذلك كيخصونو علي اإلماـ ذكره عند يقولوف حيث - عنو اهلل
 علي أف ريب كال طالب أبي ابن علي اإلماـ قولو كىو السائل بها عبر نقطة كىنا: الدرب على نور
 عنو اهلل رضي بكر فأبو الراشدين الخلفاء من كغيره األئمة من إماـ عنو اهلل رضي طالب أبي ابن
 عليو اهلل صلى قاؿ حيث الراشدين الخلفاء من ألنهم إماـ كعلي إماـ كعثماف إماـ كعمر إماـ

 أبي على ينطبق الوصف كىذا( بعدم من المهدين الراشدين الخلفاء كسنة بسنتي عليكم) كسلم
 طالب أبي ابن بعلي خاصة اإلمامة فليست أجمعين عنهم اهلل رضي كعلي كعثماف كعمر بكر

 الصبلة في الجماعة إماـ الصبلة إلماـ يقاؿ كلهذا بو يقتدل من لكل كصف ىي بل عنو اهلل رضي
 قد الناس بعض كإف بو يقتدل قدكة محل ألنو إماـ إنو المسلمين أمور يتولى لمن كيقاؿ إماـ إنو

 الخلق من أحد ليس أنو كذلك منهم خطأ كىذا الخطأ من معصـو أنو اإلماـ كلمة من يقصد
 من كجل عز اهلل إلى كيتوبوف يخطئوف كغيرىم كاألكلياء كجل عز اهلل عصمو من إال معصومان 
 ىػ. ا التوابوف الخطائين كخير خطاء أدـ بني كل فإف خطأىم

 اهلل كـر طالب أبي بن علي: نقوؿ أف يجوز ىل: المفتوح الباب لقاءات في العثيمين العبلمة كسئل
 نقوؿ؟ أف األفضل كما كجهو، اهلل بيض طالب أبي بن علي أك طالب، أبي بن علي اإلماـ أك كجهو،
: نقوؿ أف بو نلقبو ما أحسن الراشدين الخلفاء أحد عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي: فأجاب
 كعثماف طالب أبي بن علي أف شك كال شيء، أحسن ىذا طالب، أبي بن علي الراشد الخليفة

: فقاؿ بهم، نقتدم أف أمرنا كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي ألف أئمة؛ كلهم بكر كأبا كعمر
( بالنواجذ عليها كعضوا بها تمسكوا بعدم من المهديين الراشدين الخلفاء كسنة بسنتي عليكم)

 كـر: نقوؿ أف: أفضل أيهما أما. علي ثم عثماف ثم عمر ثم بكر أبو كإمامة كمرتبة قدران  كأعبلىم
 للمهاجرين اهلل ارتضاه الذم الحكم كىو أفضل، عنو اهلل رضي فإف عنو؟ اهلل رضي أك كجهو اهلل

 كىاأٍلىٍنصىارً  اٍلميهىاًجرًينى  ًمنى  اأٍلىكَّليوفى  كىالسَّابًقيوفى : كجل عز فقاؿ بإحساف، اتبعوىم كالذين كاألنصار
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هيمٍ  اللَّوي  رىًضيى  بًًإٍحسىافو  اتػَّبػىعيوىيمٍ  كىالًَّذينى   الخليفة: نقوؿ ما أحسن: إذان [ ََُ:التوبة] عىٍنوي  كىرىضيوا عىنػٍ
 .عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي الراشد

 فقو الباب:
 حكم إنشاد الشعر. المسألة:

 كرد اإلسبلـ، لنصرة صاحبو يستعملو الذم الشعر على كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أثنىكقد 
 اىجهم: )عنو اهلل رضي ثابت بن لحساف كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ المشركين، افتراءات

: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كقاؿ ،(ُْْٓ) كمسلم( ُّْٖ) البخارم ركاه( معك كجبريل
 الرسوؿ ذـ فقد ذلك كمع ،(ْْٓٓ) مسلم ركاه( بالنبل رشق من عليها أشد فإنو قريشا، اىجوا)

 ابن فعن الشرعي، كالعلم القرآف عن كيعرض عليو، كيقبل بالشعر، يشتغل من كسلم عليو اهلل صلى
 لو خير قيحا أحدكم جوؼ يمتلئ ألف: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي عمر
 البخارم عليو بوب كالحديث ،(ِِٖٓ) كمسلم( َِٖٓ) البخارم ركاه(. شعرا يمتلئ أف من

 حجر ابن الحافظ كعلق ،" يصده حتى الشعر اإلنساف على الغالب يكوف أف يكره ما: " بقولو
 اإلقباؿ غاية في كانوا بذلك خوطبوا الذين أف: الشعر ذـ في المبالغة ىذه مناسبة: تنبيو: بقولو
. " انتهى"  كعبادتو تعالى، اهلل ذكر كعلى القرآف، على ليقبلوا عنو؛ فزجرىم بو، كاالشتغاؿ عليو
 (.َٓٓ/ َُ" ) البارم فتح

 بحيث عليو، مستوليا عليو، غالبا الشعر يكوف أف المراد أف: الصواب: "اهلل رحمو النوكم كقاؿ
 فأما كاف، شعر أم من مذمـو كىذا تعالى، اهلل كذكر الشرعية العلـو من كغيره القرآف عن يشغلو

 من اليسير حفظ يضر فبل: عليو الغالب ىو الشرعية العلـو من كغيرىما كالحديث القرآف كاف إذا
 (.ُْ/ ُٓ" ) مسلم شرح. " انتهى"  شعرا ممتلئا ليس جوفو ألف ىذا؛ مع الشعر
 بمعينة أك بالمرداف التشبيب عن الشعر خبل فإذا(: ُٕٖ/ ُ) األلباب غذاء في السفاريني كقاؿ

 رسوؿ ردفني الشريد بن عمرك قاؿ كقد فيو، حرمة فبل خمرة بنحو أك النساء من المحرمات من
. ىيو فقاؿ بيتا فأنشدتو نعم، قلت أمية؟ شعر من أمعك: فقاؿ - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل

 الشعر إباحة في لنا ليس: المقنع شرح في قاؿ. قافية مائة أنشدتو حتى ىيو، فقاؿ بيتا، ألنشدتو
 في بو كاالستشهاد كالعربية اللغة لمعرفة إليو تدعو كالحاجة كالعلماء الصحابة قالو قد اختبلؼ
 بو كيستدؿ - كسلم عليو اهلل صلى - رسولو ككبلـ كتعالى سبحانو اهلل كبلـ معاني كتعرؼ التفسير
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 كالشعراء} تعالى قاؿ قد قيل فإف العرب، ديواف الشعر كيقاؿ العرب، كأياـ كالتاريخ النسب على
 [.ِِْ: الشعراء{ ]الغاككف يتبعهم

 داكد أبو ركاه «شعرا يمتلئ أف من لو خير يريو حتى قيحا أحدكم جوؼ يمتلئ ألف» الحديث كفي
 كرينني قد ما مثل ربي كراىن: الشاعر قاؿ يريو كراه يقاؿ جوفو يأكل( يريو) معنى كقاؿ عبيدة كأبو
 .المكاكيا أكبادىن على كأحمى... 

{ يهيموف كاد كل في} بأنهم لهم كصفو بدليل ككذب أسرؼ من بها المراد بأف اآلية عن فأجاب
 كأجاب المؤمنين استثنى ثم[ ِِٔ: الشعراء{ ]يفعلوف ال ما يقولوف كأنهم[ }ِِٓ: الشعراء]

 شيبة أبي ابن أخرج: قاؿ البخارم شرح في حجر ابن الحافظ كذكر. قدمنا ما بنحو الحديث عن
 بن اهلل عبد جاء[ ِِْ: الشعراء{ ]الغاككف يتبعهم كالشعراء} نزلت لما» قاؿ مرسلة طريق من

 كىو اآلية ىذه اهلل أنزؿ اهلل، رسوؿ يا فقالوا يبكوف، كىم مالك بن ككعب ثابت بن كحساف ركاحة
 بعد من كانتصركا أنتم، الصالحات كعملوا آمنوا الذين إال بعدىا، ما اقرءكا: فقاؿ شعراء، أنا يعلم

 اقتدل من معهم ليدخل باإلبهاـ كردت كإنما الثبلثة في اآلية نزلت: السهيلي قاؿ «أنتم ظلموا ما
 .انتهى. إسناد بغير زىير بن كعب الثبلثة مع الثعلبي كذكر بهم،
 كبلـ، الشعر أف عنو العدكؿ ينبغي ال الذم التحقيق أف كاعلم: "اهلل رحمو الشنقيطي العبلمة كقاؿ

: بقولو الشعراء ذـ لما تعالى أنو: ذلك على القرآنية األدلة كمن قبيح، كقبيحو حسن، حسنو
 من استثنى( يفعلوف ال ما يقولوف كأنهم يهيموف كاد كل في أنهم تر ألم الغاككف يتبعهم كالشعرآء)

 اهلل كذكركا الصالحات كعملوا آمنوا الذين إال: )قولو في الصالحات كعملوا آمنوا الذين ذلك
 امتبلء بأف المصرح الصحيح الحديث أف التحقيق أف تعلم ذكرنا كبما ،ِِٕ/ الشعراء( كثيرا

 الشعر، على أقبل من على محموؿ الشعر من امتبلئو من خير لو المفسد القيح من الجوؼ
 للكذب، المتضمن القبيح الشعر كعلى تعالى، اهلل كطاعة القرآف، كتبلكة الذكر، عن بو كاشتغل
/ ٔ) البياف أضواءمن . انتهى"  ذلك كنحو األجنبيات النساء كمحاسن الخمر كذكر كالباطل

ُٔٓ.) 
 كسألني كيكتبو الشعر يحب صديق لي: عن الدرب على نور فتاكل كما العثيمين العبلمة كسئل

 في رأيكم فما( الغاككف يتبعهم كالشعراء) كجل عز اهلل قوؿ قرأ حيث اإلسبلـ في حراـ الشعر ىل
 خيرا؟ اهلل جزاكم أفيدكنا ذلك
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 ينظم كاف إذا شاعران  اإلنساف يكوف أف بأس كال قبيحو كقبيح حسن حسنو الشعر: فأجاب
 التوحيد علم حتى ككذلك العربية العلـو من يساندىا كما الشرعية العلـو كنظم المفيدة المسائل

 في كىي نظم كلها القيم البن النونية كىي الناجية الفرقة اعتقاد في الشافية الكافية فهاىي
 حوالي يبلغ الفقة في الداؿ قافية على طويل نظمه  لو كاف اهلل رحمو القوم عبد ابن ىو كىا التوحيد

 تعالى بقولو استدالالن  للشعر األخ كراىة فأما ذلك يفعلوف العلماء زاؿ كما ألفان  عشر أربعة
 يتبعهم كالشعراء) األمر لك فيتبين تكملها حتى اآليات اقرأ فنقوؿ( الغاككف يتبعهم الشعراء)

 كعملوا آمنوا الذين إال يفعلوف ال ما يقولوف كأنهم يهيموف كادو  كل في أنهم ترى  ألم الغاككف
 الذين الشعراء من كجل عز اهلل فاستثنى( ظلموا ما بعد من كانتصركا كثيران  اهلل كذكركا الصالحات

 يكن لم فإذا يهيموف كادو  كل في كأنهم الغاككف يتبعهم الشعراء أف كبين الصالحات كعملوا آمنوا
 في الشعر ينشد عنو اهلل رضي ثابت بن حساف ىو كىا بو بأس ال فإنو الوصف ىذا على اإلنساف
 .كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي بحضرة كسلم عليو اهلل صلى النبي مسجد

 .الجمعة خطبة في الشعر إنشاد حكم المسألة الثانية:
 كأجازه منو، المنع إلى بعضهم فذىب الجمعة، خطبة في الشعر إنشاد حكم في العلماء اختلف
 .منو اإلكثار عدـ بشرط آخركف
 كاف كسلم عليو اهلل صلى أنو على دليل أم النبوية السنة في نجد لم: قالوا للمنع ذىبوا كالذين
 كسلم عليو اهلل صلى النبي إف قالوا بالجواز قالوا كالذين المنبر، على الشعر من األبيات ينشد
 ببعض خطبتو في الخطيب يأتي أف من مانع فبل حكمة، فيو إف كقاؿ الشعر، بعض على أثنى

 كممن الشرعية، األدلة حساب على ذلك يكوف ال أف كعلى ذلك، من يكثر ال أف على األبيات،
 عليو اهلل صلى النبي خطب في أعرؼ كال: "قاؿ حيث اهلل رحمو زيد أبو بكر الشيخ: بالمنع قاؿ

 جرل ىذا كعلى فصاعدا، ببيت بالشعر االستشهاد عنهم اهلل رضي الصحابة خطب في كال كسلم،
 الجمعة خطبة تضمين عشر الرابع القرف في الخطباء بعض استمرأ كقد باإلحساف، لهم التابعوف

 إنشاد كاف كربما متعددة، شعرية بمقطوعات االستشهاد صار ربما بل فأكثر، الشعر من البيت
 ". ماجن أك زنديق، أك لمبتدع، بيت
 المقامات، من غيره يخالف متعددة خصوصيات لو مقاـ الجمعة خطبة في كالمقاـ: "أيضا كقاؿ

 يجهر صافيا، الدين ىذا لتبليغ عظيم مقاـ كىو كالتذكير، كالوعظ، كالمحاضرات، الدركس، في
 يليق بما عنهما كالبياف القلوب، في كتعظيمهما الشريفين، الوحيين بنصوص الخطيب فيو
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 في اإلنشاد اجتناب إال للجمعة الخطيب أيها لك أرل فبل اإلسبلـ، فرائض كمكانة بمكانتهما
 كاهلل أكمل، كبمقامك أجمل، بك كىو كسلم، عليو اهلل صلى بالنبي تأسيا الجمعة، خطبة

 (.ٗٗ ص" ) الدعاء تصحيح." انتهى"  المستعاف
 من بأبيات الجمعة خطيب يستشهد أف جواز إلى اهلل، رحمو باز بن العزيز عبد العبلمة ذىب كقد

 .اختيار كبحسن بقدر، ذلك يكوف أف على الشعر،
 مكاـر على يحث مما الجمعة خطبة في الشعر ببعض االستشهاد ىل: اهلل رحمو الشيخ سئل فقد

 .مشركع؟ أمر اهلل سبيل م كالجهاد األخبلؽ،
 النبي ككاف ،(لحكمة الشعر من إف: )كسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ بذلك، شك ال: "فأجاب

 :كالسبلـ الصبلة عليو معهم ينشد المسجد، يبنوف كىم الصحابة مع ينشد كسلم عليو اهلل صلى
 صلينا كال تصدقنا كال * اىتدينا ما اهلل لوال كاهلل

 القينا إف األقداـ كثبت * علينا سكينة فأنزلن
 أبينا فتنة أرادكا إذا * علينا بغوا قد األلى إف

 يحفركف كىم أنشدىم كالسبلـ الصبلة عليو أف كما أبينا، أبينا، أبينا،: يقوؿ صوتو بها رافعا كاف
 .الخندؽ

 كخطب كالمحاضرات، كالمواعظ، الخطب، في الطيب الحق الشعر إنشاد أف: فالمقصود
 العدد"  المدينة جريدة. " انتهى"  عظيم خير بو كيحصل يؤثر، ألنو بو؛ بأس ال: كاألعياد الجمعة،
 .ىػ ُُِْ/  ُِ/ ِِ الثبلثاء ،َُٕٗ

 شعر من لخطبتو مناسبا يراه بما الجمعة خطيب يستشهد أف بأس فبل الراجح، ىو القوؿ كىذا
 عنده مقدما ذلك يكوف كال ذلك، من يكثر أال على الناس، في كتأثير كفصاحة ببلغة على يحتوم

 .كالسنة القرآف: الوحيين نصوص على
 د. المسج في الشعر إنشادحكم  المسألة الثالثة:

 أبيو عن شعيب بن عمرك حديث ذلك فمن المسجد في الشعر إنشاد عن تنهى أحاديث كردت
 البيع كعن المسجد، في األشعار تناشد عن نهى أنو) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن جده عن

 رقم ،ُٕٗ/ ِ) أحمد أخرجو( الصبلة قبل الجمعة يـو الناس يتحلق كأف فيو، كاالشتراء
 خزيمة كابن ،(ِِّ رقم ُّٗ/ ِ) كالترمذم ،(َُٕٗ رقم ،ُّٓ/ ُ) داكد كأبو ،(ٕٔٔٔ

/ ُ) العارضة في العربي ابن كصححو الترمذم، حسنو كالحديث( َُّْ رقم ِْٕ/ ِ)
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/ ْ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن كقاؿ ،(ُٕٕ/ ِ) المجموع في النوكم كحسنو ،(ّْٓ
/ ُ) الفتح في الحافظ كقاؿ حسن، كحديثو فيو تكلم شعيب بن كعمرك ثقات إسناده(: َُُ
 ،(ِٕٗ/ ُ) النتائج في كحسنو يصححو، نسختو يصحح فمن عمرك إلى صحيح إسناده(: ْٗٓ
 في األلباني العبلمة كحسنو جيده، أسانيده(: ُٕٗ) البلوغ على تعليقو في باز ابن العبلمة كقاؿ

 صحيح، إسناده(: ُٔٓ/ َُ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ ،(ِّٕ) المشكاة
  .حسن إسناده: المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ
 .المسجد في الشعر إنشاد عن النهي في الباب في ما أشهر الحديث كىذا

 :منها المسجد في الشعر إنشاد في الرخصة فيها أخرل أحاديث كجاءت
 كنت فقاؿ ينشد كحساف المسجد في عنو اهلل رضي عمر مر) قاؿ المسيب بن سعيد حديث

 اهلل رسوؿ أسمعت باهلل أنشدؾ فقاؿ ىريرة أبي إلى التفت ثم منك خير ىو من كفيو فيو أنشد
 البخارم أخرجو( نعم قاؿ القدس بركح أيده اللهم عني أجب يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى

 (.ِْٖٓ) كمسلم ،(ُِِّ)
 مرة مائة من أكثر كسلم عليو اهلل صلى النبي شهدت) قاؿ عنو اهلل رضي سمرة بن جابر كحديث

 أحمد أخرجو( معهم تبسم فربما الجاىلية أمر من كأشياء الشعر يتذاكركف كأصحابو المسجد في
 كفي ،(َِٖٓ) كالترمذم ،(ُّٕ - ُِٕ/ ٖ) شيبة أبي كابن ،(الرسالة - ّْٔ/ ّْ)

 كابن ،(ُِّٔ) اآلثار مشكل شرح في كالطحاكم ،(ْْٕٗ) يعلى كأبو ،(ِْٔ) الشمائل
 ،(َُٔٗ) ك( َُٓٗ) ك( ُْٖٗ) ك( ُٖٕٗ) الكبير في كالطبراني ،(ُٖٕٓ) حباف

 حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديث( ُُّْ) السنة شرح في كالبغوم ،(َِْ/ َُ) كالبيهقي
 كمن األرنؤكط كقاؿ مسلم، شرط على ىو(: ّْْ) الصحيحة في األلباني العبلمة كقاؿ صحيح،

 كإف -النخعي اهلل عبد ابن كىو -شريك حسن، حديث(: ّْٔ/ ّْ) المسند تحقيق في معو
 .توبع قد الحفظ سيئ كاف
 :يلي ما منها بأقوؿ المتعارضة األحاديث ىذه بين العلماء جمع كقد

 ذكره البوني الملك عبد أبو القوؿ بهذا قاؿ كقد الجواز، ألحاديث ناسخة النهي أحاديث أف -ُ
 في النسخ كادعى النهي أحاديث فأعمل البوني الملك عبد أبو كأبعد: فقاؿ الفتح في الحافظ
 .ىػ.ا. عنو التين ابن حكاه ذلك على يوافق كلم اإلذف حديث
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 في الشعر إنشاد فيكوف الكراىة، على تدؿ النهي كأحاديث الجواز، على تدؿ األذف أحاديث -ِ
 .الكراىة مع جائز المسجد

 :بشركط كلكن كراىة غير من جائز المسجد في الشعر إنشاد -ّ
 أف الباب حديث كبين بينها فالجمع: الفتح في الحافظ قاؿ فاحشا، بذيئا الشعر يكوف ال أف: أكال

 .ىػ.ا. ذلك من سلم ما فيو كالمأذكف، كالمبطلين الجاىلية أشعار تناشد على النهي يحمل
 كاف إذا المسجد في الشعر بإنشاد بأس ال: نصو ما العربي ابن عن التحفة: في المباركفورم كنقل

 رائحة طيب من الخبيثة بصفاتها ممدكحة الخمر فيو كاف كإف، الشرع كإقامة الدين مدح في
 اهلل صلى اهلل رسوؿ زىير بن كعب فيو مدح كقد، يعرفها من يذكره مما ذلك كغير لوف كحسن

 بالراح منهل كأنو: ريقها صفة في قولو إلى. متبوؿ اليـو فقلبي سعاد بانت: فقاؿ كسلم عليو
 .معلوؿ

 بسند إسحاؽ ابن كذكرىا،  شيء منها يصح ال طرؽ من ركيناىا قد قصيدة كىذه: العراقي قاؿ
 كسلم عليو اهلل صلى النبي يدم بين كإنشاده كعب عن القصيدة ىذه ثبوت تقدير كعلى منقطع
  .ا.ىػ بالراح كتشبيهو ريقها مدح فيو كإنما الخمر مدح فيها فليس

 أجلو، من المساجد كضعت مما غيره عن بو الناس كينشغل المسجد، في غالبا يكوف ال أف: ثانيا
: الفتح في الحافظ قاؿ الجاىلية، كأسواؽ األدبية، النوادم مثل مكانا المسجد اليكوف كلكي
 .ىػ.ا. فيو من بو يتشاغل حتى المسجد على غالبا التناشد كاف إذا ما عنو المنهي كقيل
 .لشعر بإنشاد اإلنشغاؿ كثرة عن كسلم عليو اهلل صلى النبي من النهي جاء كقد
 قيحا أحدكم جوؼ يمتلئ ألف) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي عمر ابن عن
 .كمسلم البخارم ركاه( شعرا يمتلئ أف من لو خير

 .يصده حتى الشعر اإلنساف على الغالب يكوف أف يكره ما: الحديث على البخارم كبوب
 بذلك خوطبوا الذين أف الشعر ذـ في المبالغة ىذه مناسبة(:تنبيو: )بقولو الفتح في الحافظ كعلق
 تعالى اهلل ذكر كعلى القرآف على ليقبلوا عنو فزجرىم،  بو كاالشتغاؿ عليو اإلقباؿ غاية في كانوا

 ىػ.ا أعلم كاهلل،  ذلك سول مما عنده بقي ما يضره لم بو أمر ما ذلك من أخذ فمن،  كعبادتو
 - النوكم قاؿ(: ّْص) كالسماع اللهو محرمات عن الرعاع كف في الهيتمي حجر ابن كقاؿ
 مؤلفات أعظم بل مؤلفاتو، أعظم ىو الذم" المهذب شرح" كتاب في - عليو تعالى اهلل رحمة

 بسند جاء لما كره؛ كإال سبق، كما خير فيو كاف إذا المسجد في الشعر بإنشاد بأس ال: الشافعية
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 إف نعم؛ المسجد، في األشعار تناشد عن نهى - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أف حسن صحيح
 منهي افتخار أك ظالم مدح أك أمرد أك نساء ذكر أك خمر صفة أك محـر كهجو مذمـو فيو كاف
 ىػ.ا حراـ، عنو
 كذكر بالتشبيهات، كلو الخمر صفات ذكر فيها التي األشعار من كثير تحريم في صريح كىو

 غبلـ أك بامرأة إال التشبيب يحـر ال أنو من الشهادات في قالوه ما كينافيو كالمرد، النساء صفات
 فيو لما مطلقا؛ ذلك فيو فيحـر المسجد حيث من جاءت ىنا الحرمة بأف يفرؽ أف كيمكن معين،

 صريح اقتضاه ما فالظاىر مدحها المقتضية الخمر صفات ذكر كأما خارجو، بخبلؼ الفحش من
 إف محلو أف كظاىر الحرمة، عدـ قدمتو ما فظاىر خارجو كأما المسجد، في حرمتو من كبلمو
 الحق فواتح أك كلو المحبوب ريق أك الجنة خمر من إسحاؽ أبي الشيخ عن مر ما نحو قصد
 ،"الكميت حلبة" مطالعة بحرمة أفتيت ثم كمن الحرمة، فالظاىر كإال ذلك، نحو أك عباده على
 - قولو المذمـو الشعر كعلى كاد، أك الخمر شرب إال أحد طالعها ما: االستقراء أىل قاؿ كقد

 ثبلث فاؾ، اهلل فض: لو فقولوا شعرا المسجد في ينشد رأيتموه من: )- كسلم عليو اهلل صلى
 يتشاغل ما على بطاؿ ابن كحملو ،(ُُِّ)ا كما في الضعيفة جد ضعيف كلكنو حديث( مرات

 البخارمرضي اهلل عنو عند  عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث عبيدة أبو تأكؿ كما المسجد، أىل بو
( ُ( )شعرا يمتلئ أف من لو خير قيحا أحدكم جوؼ يمتلئ ألف( )َّٖٓ) كمسلم ،(ُٓٓٔ)

 ىػ.ا صاحبو على يغلب الذم بأنو
 في األشعار تنشد أف نهى) حديث(: ُٓٔ/ ْ) فتاكاه مجموع في إبراىيم بن محمد الشيخ كقاؿ

 كغيره حساف إنشاد من لهذا معارض أنو يظن ما جاء لكن ممنوع، ذلك أف على يدؿ( المساجد
 منك خير ىو من كفيو أنشد كنت: " فقاؿ الحظو لما عمر كأجاب المسجد، في شعره من شيئايُن 

 الجهاد على المسلمين كتحريض المشركين على كالرد بالدين تتعلق التي األشعار أف فالجمع" 
 ىػ.ا مااليجوز على تشتمل التي األشعار عن النهي إنما. تجوز
 داعي ال دينية جماعة عندنا(: ّّٖ/ ُُ) الدرب على نور فتاكل في كما باز ابن العبلمة كسئل
 توجيهكم؟ ىو ما مرتفع، كبصوت المساجد في الدينية األناشيد تبيح اسمها لذكر

 بأس ال كالتعليم العلم مقاـ في فائدة فيها التي اإلسبلمية العربية كاألناشيد العربية األشعار: فأجاب
 بعض عليهم كيقرأ الناس، كيذكر الناس يعظ كاعظ أك علم، حلقة المسجد في كاف إذا بها،

 اهلل رضي حساف كاف فقد. ذلك في حرج ال المفيدة الطيبة الشرعية كاألناشيد المفيدة األشعار
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 عليو اهلل صلى مسجده في الكفرة يهجو كالسبلـ الصبلة عليو النبي مسجد في الشعر ينشد عنو
 بيده نفسي فوالذم( )معك كجبريل ىاجهم أك اىجهم: )كسلم عليو اهلل صلى النبي كيقوؿ كسلم،
 في األشعار فإنشاد( القدس بركح أيده اللهم: )أيضا كيقوؿ( النبل كقع من عليهم أشد لكبلمو

 المواعظ، في أك العلم حلقات في الطيبة كاألناشيد النافعة، المفيدة اإلسبلمية األشعار المساجد؛
 ال تجوز فبل المنكرة األناشيد أك المنكرة، األشعار أك المنكرة، األغاني أما بو، بأس ال ىذا كل
  .غيرىا في الك  المساجد، في

 الغزؿ؟ شعر حكم المسألة الرابعة:
 :اآلتية بالضوابط الغزؿ شعر في حرج ال
 على كيعتدم المسلمين، حرمات من حرمة الشاعر فيها ينتهك معينة، بامرأة تشبيبا يكوف أال - ُ

 قاؿ فقد الذنوب، كبائر من كاف معينة بامرأة معركفا تغزال كاف فإذا أعراضهم، من مصوف عرض
( مبينا كإثما بهتانا احتملوا فقد اكتسبوا ما بغير كالمؤمنات المؤمنين يؤذكف كالذين: )كجل عز اهلل

 .ٖٓ/األحزاب
 السامع شهوة يثير بما المرأة جسد كصف على يشتمل الذم الفاحش الغزؿ من يكوف أال - ِ

 الكبلـ فاحش من كلو فهذا المرأة، تلك مع اآلثمة عبلقتو من شيئا الشاعر فيو يصف أك كالقارئ،
 الرذيلة انتشار من للمجتمعات حفظا عنو، كأسماعهم الناس ألسنة لصيانة اإلسبلـ جاء الذم

 .كالمعاصرة القديمة الجاىلية أىل عادة ىي كما بها كاالفتخار
 .كالشهوات المعاصي أىل يعتاده مما اليـو المعركفة الطريقة على كالمعازؼ الغناء يرافقو أال - ّ
 محصورا الشعر كاف إذا حرج فبل: كالزكجة بها التغزؿ لو يحل بمن يتغزؿ الشاعر كاف كإذا - ْ

 زكجتو، جماؿ فيو يصف ما منو ينشر أف يجوز فبل نشره أراد فإذا أحد، عليو يطلع كال كبينها بينو
 أكلى باب فمن إليها، ينظر كأنو لزكجها المرأة المرأة تنعت أف كسلم عليو اهلل صلى النبي نهى فقد
 اليـو ينتشر مما الكثير أف تبين الضوابط ىذه عرفت فإذا. للسامعين زكجتو الرجل نعت جواز عدـ
 في ينشر ال الذم الكبلـ قبيح من ىو كغيره، قباني نزار كأشعار الفاحش، الغزؿ أشعار من

 كسلم عليو اهلل صلى النبي عنو أخبر الذم الشعر من كأنو كالرذيلة، الشهوة لغة إال المجتمعات
 كمسلم( ُْٓٔ) البخارم ركاه( شعرا يمتلئ أف من لو خير قيحا أحدكم جوؼ يمتلئ ألف: )بقولو

(ِِٕٓ.) 
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 النادر أندر كمن المحرمة، الصور في ىو إنما كالتشبيب التغزؿ غالب: " اهلل رحمو القيم ابن قاؿ
 جلد في البيضاء كالشعرة لكنو كاقع، ىذا أف مع كلده، كأـ كأمتو امرأتو فى كتشبيبو الشاعر تغزؿ
 (.ْٖٔ/ ُ" )السالكين مدارج. "انتهى"  األسود الثور

 :السابق التفصيل على الدالة الفقهاء نصوص بعض ىنا ننقل أف بنا كيحسن
، أنو أصحابنا ذكر كصفها في كاإلفراط بعينها بامرأة التشبيب: " اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ  محـر

 تركل المغازم فإف يصح، فبل راكيو على كأما صحيح، فهو قائلو على محـر أنو بو أريد إف كىذا
 أحد، ذلك ينكر ال كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب بها ىاجوا الذين الكفار قصائد فيها
 كأحد بدر يـو في الشعراء بو تقاكلت الذم الشعر في أذف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف ركم كقد

 في الحطيم بن قيس شعر يركل ككذلك الحائية، الصلت أبي بن أمية قصيدة إال كغيرىما،
 صلى النبي سمع كقد بشير، بن النعماف كأـ ركاحة، بن اهلل عبد أخت ركاحة بنت بعمرة التشبيب

 كال ىذا أمثاؿ يرككف الناس يزؿ كلم بسعاد، التشبيب كفيها زىير، بن كعب قصيدة كسلم عليو اهلل
 فلما الحطيم، بن قيس بقصيدة يغنيهم رجل فيو مجلسا دخل بشير بن النعماف أف كركينا ينكر،
: قاؿ إنما بأسا، يقل لم فإنو دعوه،: النعماف فقاؿ أمو، ذكر فيها أف قبل من سكتوه النعماف دخل

 رجل فغناىم مجلس، في طلحة بن عمراف ككاف أردانها، بالمسك تنفح ء النسا سركات من كعمرة
. انتهى"  زكجها كاف الشعر ىذا قائل فإف دعوه،: فقاؿ أجلو، من فسكتوه أمو، ذكر فيو بشعر

 (.ْْ/ ُِ" )المغني"
 الجواز من المستثنى المحـر الشعر من صور ذكر في - اهلل رحمو الشربيني الخطيب كقاؿ

 كأمتو، زكجتو غير( معينة بامرأة) يشبب: كغيره"  المحرر"  كفي( يعرض) أف إال( أك: " )- األصلي
، كغيرىا، كصدغ كقصر طوؿ من صفاتها ذكر كىو  .اإليذاء من فيو لما الشهادة، بو كترد فيحـر

 في البيهقي ذكره عليو، نص كذا بذلك، شهادتو ترد فبل بمبهمة، التشبيب عن بالمعينة كاحترز
 كسلم، عليو اهلل صلى النبي يدم بين قصيدتو كإنشاده زىير بن كعب بحديث استشهد ثم سننو،
 .المذكور تخصيص ال الكبلـ، تحسين الشاعر كغرض صنعتو، التشبيب كألف

 بحثو لما خبلفا ،" األـ"  في عليو نص كما بها، التشبيب يحـر فبل أمتو أك زكجتو من حليلتو أما
 كيشترط الجمهور، عن الشهادة رد عدـ"  البحر"  في كنقل المصنف، إطبلؽ قضية كىو الرافعي،

 .الجرجاني قالو شهادتو، ردت كإال ذلك، من يكثر ال أف
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 أك زكجتو كصف لو ككذا مركءتو، لسقوط شهادتو ردت اإلخفاء حقو مما أمتو أك بزكجتو شبب كلو
 مغني. "انتهى"  ذلك في نوزع كإف ألصلو، تبعا المقرم ابن عليو جرل كما الباطنة، بأعضائها أمتو

 (ُّْ/ ْ" )المحتاج
 أك المشبب على محمة معينة بامرأة التشبيب يحـر(: " ُْ/ ُِ" )الفقهية الموسوعة" في كجاء
 الحسية الصفات من الفحش على المثير ذكر حرمة في الفقهاء بين خبلؼ يعرؼ كال أمرد، بغبلـ

 في لما كالباطنة، الظاىرة الصفات ذكر ذلك في كيستوم عليو، محرمة أجنبية المرأة كالمعنوية
 .بمسلمة كالتشهير الستر كىتك كلذكيها، لها اإليذاء من ذلك

 حقو من ما يذكر أك الباطنة، أعضاءىا يصف لم ما جائز، فهو جاريتو أك بزكجتو التشبب أما
 يجوز ككذا. ذلك في خبلؼ على مكركىا، أك حراما كيكوف مركءتو، يسقط فإنو اإلخفاء،
 من الغرض ألف التعيين؛ على تدؿ قرينة ينصب أك فحشا يقل لم ما معينة، غير بامرأة التشبيب

 في فهو التعيين على تدؿ قرينة نصب فإف المذكور، تحقيق ال كترقيقو الكبلـ تحسين ىو ذلك
: زىير بن كعب: لحديث تعيينا، كسعاد كليلى مجهولة امرأة اسم ذكر كليس. التعيين حكم

 .انتهى كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ يدم بين. . سعاد بانت"  المشهورة قصيدتو كإنشاده
 .الشعر في لوضعها الكريم القرآف من كلمات اقتباس حكم في المسألة الخامسة:

 قاؿ العلم، لطلب كيستعار النار، من الشعلة كىو القبس، طلب ىو: اللغة في االقتباس: أكال
 .استفدتو أم: علما منو اقتبست":  الصحاح"  في الجوىرم

 الحديث، أك القرآف، من شيئا - نثرا أك كاف شعرا - كبلمو المتكلم تضمين: االصطبلح كفي
 .الحديث أك القرآف من بأنو إشعار فيو يكوف ال كجو على

 (.ُٕ ،ُٔ/ ٔ" )الفقهية الموسوعة"
 :نوعين على االقتباس(: ُٕ ،ُٔ/ ٔ) الفقهية الموسوعة في جاء: االقتباس أنواع: ثانيا

 ما كاف قد: الشاعر قوؿ كمنو األصلي، معناه عن( الباء بفتح) المقتبس فيو ينقل لم ما: أحدىما
 راجعونا اهلل إلى إنا * يكونا أف خفت
 .ُٔٓ/البقرة (راجعوف إليو كإنا) اآلية ألف يسير؛ تغيير فيو الذم االقتباس من كىذا

 :الركمي ابن كقوؿ األصلي معناه عن المقتبس فيو نقل ما: كالثاني
 منعي في أخطأت ما ؾ مدحػ في أخطأت لئن
 " زرع ذم غير بواد"  حاجاتي أنزلت لقد
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"  بمعنى الكريم القرآف في كردت فهي الكريم، القرآف من اقتباس":  زرع ذم غير بواد"  فقولو
 معنى إلى الحقيقي المعنى ىذا عن الشاعر فنقلو نبات، كال فيها ماء ال إذ ،" المكرمة مكة

 ". خير كال فيو نفع ال: " ىو مجازم،
 منو منع من كمنهم الجواز، على فالجمهور القرآف، من االقتباس أصل في العلماء اختلف كقد

 .النثر دكف الشعر، في االقتباس من المنع إلى العلماء من طائفة كذىبت مطلقا،
 إذا الجملة، في االقتباس جواز الفقهاء جمهور يرل(: ُٕ/ ٔ) الفقهية الموسوعة في في جاء
 فبل: فاسدا كبلما كاف إف أما للكبلـ، تحسينا الشرعية، المقاصد عن تخرج ال لمقاصد كاف

 انتهى. كالفحش المجوف كأىل المبتدعة، ككبلـ كذلك القرآف، من فيو االقتباس يجوز
 النكير كتشديد ،- االقتباس: أم - تحريمو المالكية عند اشتهر كقد(: ُٖ/ ٔ) - أيضا - كفيها
 استعملو كممن فأجازه، النثر كبين فيو، االقتباس فكره الشعر بين فرؽ من منهم لكن فاعلو، على
 كتبهم في الحنفية فقهاء استعملو كقد العيد، دقيق كابن عياض، القاضي: المالكية من النثر في

 انتهى. الفقهية
 :فقاؿ النثر، في االقتباس جواز على اإلجماع اهلل رحمو السيوطي نقل كقد
 الفساؽ، كىزؿ كالخبلعة، المجوف، غير في النثر، في جوازه في خبلفا المسلمين بين أعلم كال

 في كاستعملوه بأسرىم، مذىبنا أئمة: جوازه على نص كقد ذلك، كنحو كالبلطة، الخمر، كشربة
 الصديق، بكر أبي عن استعمالو كنقلوا اإلنشاء، أنواع كسائر كالمقامات، كالرسائل، الخطب،

 من كغيرىم مسعود، بن اهلل كعبد الحسن، كابنو طالب، أبي بن كعلي الخطاب، بن كعمر
 عليو اهلل صلى النبي عن صحيحة أحاديث عدة فيو كأكردكا بعدىم، فمن كالتابعين، الصحابة،

 (.ُِّ/ ُ) مالك موطأ شرح الحوالك تنوير. استعملو أنو كسلم
 كالسخرية، المزاح بو يقصد ما دكف صحيح، لغرض كاف إذا القرآف، من االقتباس جواز: كالراجح

 .الشعر أك النثر، في كاف ما االقتباس ىذا كيشمل كالمجوف، البدعة في كيستعمل
 أنواعو، االقتباس،"  أسماىا كقد االقتباس، في موسعة دراسة العسكر المحسن عبد كللدكتور

 قاؿ الشعر في القرآف من االقتباس في الخبلؼ عرض أف كبعد ،" ببلغية شرعية، دراسة كأحكامو،
 في االقتباس جواز من األكثركف، إليو ذىب ما: إليو المصير يجب الذم كالحق: -( ٔٔ ص) -

 بين للتفريق موجب: الشعر في االقتباس بمنع القوؿ إف ثم ذلك، من المانع الدليل لعدـ النظم؛
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 كحسن حسنو كبلـ، الشعر: " اهلل رحمو الشافعي اإلماـ قاؿ كما سواء، كىما كالشعر، النثر،
 انتهى".  الكبلـ كقبيح كقبيحو الكبلـ،

 نثرا، كال شعرا، ال فيها، القرآف من االقتباس يجوز ال مما الوجوه بعض - اهلل حفظو - بين كقد
 :كمنها

 (.نعليك فاخلع ربك أنا إني) مثل كتعالى، سبحانو بو تكلم مما نفسو إلى اهلل أضافو ما - ُ
 :بعضهم قوؿ في كما مخلوقاتو، من بو اهلل أقسم ما - ِ
 ". المحزكف البلد كىذا...  سينين كطور...  كالزيتوف كالتين" 
 جاء القضاة، إلى المرشدم الرحمن لعبد كتاب في كقع كما كعبل، جل الرب بو خوطب ما - ّ

 :فيو
 ". الشاىدين مع فاكتبنا الرسوؿ كاتبعنا أنزلت بما آمنا،  الدين عماد بو قاض أعدؿ يا" 
 إذا كالنجم:" أحدىم كقوؿ الكلمات، بعض تغيير مع القرآف، من أنو السامع إلى يتبادر ما - ْ

 ". فاستول مرة ذك،  القول شديد علمو...  غول كما يراعك ضل ما...  ىول
: الفاضل القاضي يمدح النبيو كقوؿ معناه، غير في لو كاستعماال للقرآف محاكاة يعد ما كمنو - ٓ
 ". مفعوال كعده كاف إنو...  نواؿ بغير كعدا تسمو ال" 

 (.ٕٔ - ْٕ) للعسكر"  كأحكامو أنواعو، االقتباس،"  من باختصار، انتهى
 األصدقاء، بين ما المزاح في القرآف آيات بعض استعماؿ: عن الدائمة اللجنة علماء سئل كقد
( كجوىهم في سيماىم) ،َْ/عبس( غبرة عليها يومئذ ككجوه) ،َّ/الحاقة( فغلوه خذكه: )مثاؿ

 .األصدقاء؟ بين ما المزاح في اآليات ىذه استعماؿ يجوز ىل ،ِٗ/الفتح
 كانت إذا أما القرآف، من آيات أنها على المزاح في القرآف آيات استعماؿ يجوز ال: " فأجابوا

." فيجوز: منو جملة أك القرآف من آية حكاية بها يقصد ال اللساف على دارجة كلمات ىناؾ
 (.ّٖ ،ِٖ/ ْ" ) الدائمة اللجنة فتاكل
 أمور من شيء منا ألحد يعرض عندما القرآف تأكؿ حكم ما: عن الدائمة اللجنة علماء أيضا كسئل
 يبلقي عندما. ّٖ/مريم( أزا تؤزىم: )ضيق أك شدة، عليو يحصل عندما أحدنا كقوؿ الدنيا،
 .َْ/طو( موسى يا قدر على جئت: )صاحبو
 ما آخر إلى. ِْ/الحاقة( الخالية األياـ في أسلفتم بما ىنيئا كاشربوا كلوا: )طعاـ يحضر عندما
؟ الناس بعض يستعملو مما ىنالك  .اليـو
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 عما لو كصيانة للقرآف، تنزيها ذكر؛ فيما كأمثالها الكلمات ىذه استعماؿ ترؾ في الخير: " أجابوا
 (.ِٖ ،ُٖ/ ْ" ) الدائمة اللجنة فتاكل. " يليق ال

 ألسنتهم على الحديث أثناء الناس بعض يتناقل ما كثيرا: - اهلل رحمو - العثيمين العبلمة كسئل
 ناقة) فبلف: بعضهم يقوؿ كأف: مثالو المزاح، سبيل على السنة من أك الكريم، القرآف من آيات

 كاليـو ،ٔ/ الكافركف( دين كلي دينكم لكم: )للبعض بعضهم قوؿ أك ،ُّ/الشمس( كسقياىا اهلل
 يا: المعصية بترؾ كنصح ذكر إذا أحدىم يقوؿ كأف: السنة كمن كىكذا، يعلموف، كما نوف رأينا
 كما ىؤالء؟ أمثاؿ في قولكم فما. كىكذا( يسر الدين إف: )قولو أك ،(ىاىنا التقول) أخي

 .لهم؟ نصيحتكم
 إنو يقاؿ كقد عظيم، خطر على فإنو: كالسخرية االستهزاء سبيل على ىذا قاؿ من أما: " فأجاب

 األحكاـ ككذلك ىزكا، يتخذ أف األحواؿ من حاؿ بأم يجوز ال القرآف ألف اإلسبلـ؛ من خرج
 قلوبهم في بما تنبئهم سورة عليهم تنزؿ أف المنافقوف يحذر: )كتعالى تبارؾ اهلل قاؿ كما الشرعية،

 أباهلل قل كنلعب نخوض كنا إنما ليقولن سألتهم كلئن. تحذركف ما مخرج اهلل إف استهزئوا قل
 نعذب منكم طائفة عن نعف إف إيمانكم بعد كفرتم قد تعتذركا ال. تستهزئوف كنتم كرسولو كآياتو
 كلمة قاؿ من: اهلل رحمهم العلماء قاؿ كلهذا. ٔٔ - ْٔ/التوبة( مجرمين كانوا بأنهم طائفة
 إسبلمو، فيجدد الردة، من تاب أنو يعتقد كأف يتوب، أف عليو كيجب يكفر، فإنو: مازحا كلو الكفر
 .مزحا أك ىزكا تتخذ أف من أعظم كرسولو كجل عز اهلل فآيات

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فإف بو، بأس ال فهذا: كحدثت جرت كاقعة على بآية استشهد من أما
( فتنة كأكالدكم أموالكم إنما: )تعالى بقولو فاستشهد الوقائع، على باآليات استشهد كسلم

 عليو اهلل صلى المنبر من فنزؿ أثوابهما، في يتعثراف كالحسين الحسن جاء حينما ،ُٓ/التغابن
 ال: الوقائع على باآليات فاالستشهاد ،ُٓ/التغابن( فتنة كأكالدكم أموالكم إنما: )كقاؿ كسلم،

: - كاستهزاء سخرية ذلك قارف إف كالسيما - بها اهلل يرد لم ما على اآليات تنزؿ أف كأما بو، بأس
 (.األكؿ السؤاؿ/َٔ" )المفتوح الباب لقاءات. "انتهى"  جدا خطير فاألمر
 يستخدموف اإلخواف من كثيرا نسمع: - اهلل حفظو - الفوزاف فوزاف بن صالح الشيخ كسئل

 منها: )كقولو ،ٕ/الغاشية( جوع من يغني كال يسمن ال: )تعالى كقولو أمثلة، لضرب القرآنية اآليات
 يمكن الحاالت أم ففي: جائزا كاف كإذا ال؟ أـ جائز ىذا فهل. ٓٓ/طو( نعيدكم كفيها خلقناكم

 .كترديدىا؟ ذكرىا
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 ال الشيء ىذا: يقوؿ كأف صحيح، لغرض كاف إذا الكريم بالقرآف بالتمثل بأس ال: " فأجاب
 بحالة التذكير أراد إذا ،ٓٓ/طو( نعيدكم كفيها خلقناكم منها: )يقوؿ أك جوع، من يغني كال يسمن،
 بالقرآف فالتمثل منها، اهلل يبعثو ثم الموت بعد إليها كيعود منها، خلق كأنو األرض، مع اإلنساف
 السخرية كجو على كاف إذا أما بو، بأس ال: كاالستهزاء السخرية كجو على يكن لم إذا الكريم

 عز اهلل ذكر من بشيء أك الكريم بالقرآف استهزأ من ألف اإلسبلـ؛ عن ردة يعتبر فهذا: كاالستهزاء
 كرسولو كآياتو أباهلل قل: )تعالى قاؿ كما اإلسبلـ، دين عن يرتد فإنو: ذلك من بشيء كىزؿ كجل،
 القرآف تعظيم فيجب ،ٔٔ ،ٓٔ/التوبة( إيمانكم بعد كفرتم قد تعتذركا ال. تستهزؤكف كنتم

    (.ٕٗ/ ِ) الفوزاف الشيخ فتاكل من المنتقى. انتهى"  كاحترامو
 .الشعر إنشاد على االجتماع المسألة السادسة:

 ىذا بو، بأس ال الشعر إنشاد على االجتماع: المفتوح الباب لقاءات في كما العثيمين العبلمة قاؿ
 كربما بعضان  يسب بعضهم يكوف بأف: قلت كما المفسدة من شيء صحبو إف لكن األصل، ىو

 أف مجرد كأما السب، من بو يقترف ما أجل من يجوز ال فهذا كأجدادىم، آبائهم إلى السب يتعدل
 كما دائمان  ىذا يكوف أف أحبذ ال أني على. بو بأس فبل بينهم فيما الشعر كيتبادلوف أناس يجتمع

 فيو يدخل: السائل. الفعل ىذا مثل كيقيموف ليلة كل في يخرجوف حيث الناس، بعض يفعلو
 شيءه  صاحبو كإف بو، بأس فبل محـر شيء يصاحبو لم إذا ىذا ال،: الشيخ. كرقص كتصفير تصفيق

 ىػ. ا يجوز ال كلو فهذا يجوز، ال فهذا كالرقص كالتصفيق السب من محـر
 ىل أبياتا الجمعة بعد أسبوع كل في الناس يقوؿ: عن( َْٓ/ ِ) الدائمة اللجنة علماء كسئل
 :ىي األبيات ال؟ أـ يجوز
 الجحيم نار على أقول كال * أىبل للفردكس لست إلهي
 .العظيم الذنب غافر فإنك * ذنوبي كاغفر توبة لي فهب

 قاؿ أحيانو، جميع كفي كقت كل في كجل عز اهلل إلى كالتضرع الدعاء للمسلم يشرع: فأجابت
 أيًجيبي  قىرًيبه  فىًإنِّي عىنِّي ًعبىاًدم سىأىلىكى  كىًإذىا: }كقاؿ{ لىكيمٍ  أىٍستىًجبٍ  اٍدعيوًني رىبُّكيمي  كىقىاؿى : }تعالى
ةى   لكن ،(العبادة ىو الدعاء: )كسلم عليو اهلل صلى النبي عن الحديث كفي{ دىعىافً  ًإذىا الدَّاعً  دىٍعوى
 كقد الممنوعة، البدع من بدعة بل بمشركع، ليس سنة ذلك كاتخاذ الجمعة بعد الشعر ذلك إنشاد
 «رد فهو منو ليس ما ىذا أمرنا في أحدث من»: قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت

 .كمسلم البخارم أخرجو
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