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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

  ٱ ٻ ٻ             

 التاسع واألربعونالدرس 

 

 ،احلمد هلل رب العاملني، وصيل اللهم وسلم وبارك عيل عبده حممد، وعيل آله وصحبه أمجعني

وملسلم عن ":قال ما جاء يف املصورين باب: يففقد قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف كتاب التوحيد 

أال تدع صورة إال طمستها ملسو هيلع هللا ىلص أال أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهلل  -ريض اهلل عنه  -قال يل عىل : أيب اهلياج قال

وأبو اهلياج هو حيان ابن حصني  :رواه أبو اهلياجهذا احلديث األخري يف هذا الباب ،  "وال قربا مرشفا إال سويته

استنفره وبعثه عىل ما بعثه  -ريض اهلل عنه  -ويروي أن أمري املؤمنني عىل ابن أيب طالب  ،هو تابعي ثقةو ،األسدي

يعني أوجهك فالبعث بمعنى  :"أبعثك"، وأال أداة تنبيه وحتضري :"أال"فقال ، صىل اهلل عليه وسلم  -عليه النبي 

إذا اكتسب بذلك حكم الرفع ألن احلديث املرفوع قد  :ملسو هيلع هللا ىلصعىل ما بعثني عليه رسول اهلل "، التوجيه واإلرسال

صىل اهلل عليه  -عىل ما بعثني عليه رسول اهلل "يكون مرفوع حقيقة وقد مرفوعا حكام فهذا دل عىل أنه مرفوع 

طمستها أي بمعنى أزلتها وحموهتا فهذا هو موضوع  ،"صورة إال طمستها، أي أال ترتك  :"أال تدع. وسلم 

 : احلديث للبابالشاهد من هذا 

  .كان يأمر أصحابه بطمس الصورملسو هيلع هللا ىلص النبي فدل ذلك عىل أن  -

ومما يؤسف له يف اآلونة  فيها من مضاهاة خلق اهللأن الصور رش ومدعاة للرشك والتعلق به ملا وهذا يدل عىل  -

س ألبنائهم وبناهتم خلية األخرية كثرة انتشار الصور السيام يف امللبوسات فيجد الناس مشقة بالغة أن جيدوا مالب

 من الصور حتى أنه ليضيق احلال بكثري من البيوتات أن جيدوا هذه املالبس اخلالية من الصور 

 ملسو هيلع هللا ىلصوينبغي إذا ابتىل اإلنسان بيشء من هذه الصور أن يطمس الرأس بل جيب أن يطمس الرأس لقول النبي 

 ."الرأس فإذا قطع الرأس فال صورة الصورة"

إذا ذهب ف .فقد حصل املقصود ،أو بأن خياط عليه يشء بحيث خيفيه ،إما بلون غامق  يذهبه ،فإذا تم طمس الرأس

وأما ما يفعله الرأس فال صورة حتى لو كان أيضا متثاال إذا قطع الرأس ومل يبقى إال بقية البدن فليس بصورة، 

وكأنام حكموا عىل الصورة بالشنق واإلعدام فهذا ال يغني بعض الناس بأن يضعوا خطا بني الرأس وبني البدن 

وأما  ا فال بأس، هئا نعم لو كان مطموسا بالكامل معشيئا هذا ال يعني أهنا طمست وضع اخلط هذا ال يغني شي

يعني ال يوجد هلا نظري يف خلق اهلل تعاىل فهذا ال يعد  -عز وجل  -الصور التي ليست عىل يشء من خلق اهلل 

ا مثل ما يفعله بعض الناس يأيت إىل بعض مثال الفواكه أو اخلضار ويرسم هلا عينني وأنف ونحو ذلك فال تصوير

يقال أن هذا مضاهاة ألنه ال يوجد يف خلق اهلل ما هو عىل هذه الشاكلة ال يوجد تفاح أو رمان أو برتقال هلا عينني 

 عيلًّ عىل هذا أال يدع صورة إال طمسها،  ملسو هيلع هللا ىلصبي وشفتني وأنف وغري ذلك لكن هذا نوع من العبث، إذا بعث الن
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

أي جعلته مساويا لألرض  إال سويته، أي مرتفعا مرشفاومعنى  ،"وال قربا مرشفا إال سويته"وأما اخلصلة الثانية 

وال باس بأن ينسم بقدر شرب فان هذا التسنيم حيفظ القرب من أن جترفه السيول ونحو ذلك ويميزه حتى ال يقعد 

 . عليه احلاجة وما أشبه فالتسنيم اليسري هذا ال باس بهعليه وتقىض

ما يدل عىل حتريم الصور ألن فيه  :مناسب للباب -ريض اهلل عنه  -إذا هذا احلديث حديث أبى اهلياج عن عىل 

 .ووجوب طمسها وإتالفها

 ونستفيد منه عدة فوائد منها: -

يرثون منه ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصفها هم أصحاب رسول اهلل  املنكر؛ر باملعروف والنهى عن موجوب الدعوة إىل اهلل واأل -

 .فيأمروهنم بإزالة املنكر بطمس الصور، وتسوية القبور املرشفة ،وينقلونه إىل التابعني

 .حتريم التصوير ووجوب إزالة الصور بطمسها وحموهاويستفاد من احلديث أيضا  -

ن رفع القبور البناء عليها كام يقع يف كثري من ، ومحتريم رفع القبور ووجوب تسويتها باألرضونستفيد كذلك  -

فان  ؛فهذا من أعظم أسباب الرشك ،وجعلوا عليه قبة ،ابتنوا عىل قربه بناءا ،البلدان إذا مات فيهم من يعظمونه

فلهذا تتعلق النفوس هبذا املقبور الذي اختذ حوله مثل هذا البناء  ؛من أعظم موارد الرشك ،أيضا ،تعظيم القبور

 . الرشكفيقع الناس يف

ما حدثني به أحد األخوة يف أحد البالد اإلسالمية أنه كان يف بلدهم رشكة صينية تعمل يف : ومن املضحك املبكي

أن الصينيني أصحاب ديانة وثنية فدفنوه يف  بعض املشاريع فامت منهم أحد العامل وحزن عليه أصحابه وال خيفاكم

ذلك املوضع ورأوا أن الناس يف تلك البالد إذا كان عندهم من يعزونه ويكرمونه يضعون عليه يشء من رفع البناء 

وبالفعل وضعوا عليه قبة وأحاطوا مكان قربه ببناء مجيل يقول حمدثي فلم متيض سوي سنيات قليلة حتى صار تلك 

ني هكذا يتالعب الشيطان بب  ،عياذا باهلل -عامة باسم قرب الشيخ الصيني ويأتيه الناس من كل مكان املكان عند ال

و تذبح عنده الذبائح وتقدم له القرابني والنذور وهو كافر باهلل العظيم وأمثال  هآدم صار يسمى شيخا ويطاف بقرب

  .بتسوية القبور ملسو هيلع هللا ىلصذلك كثري فلذلك أمر النبي 

و التزويق الذي يكون عىل القرب هل ينفع امليت بيشء؟  ال واهلل إن مل يرضه مل ينفعه،  -ا اإلخوان أهي -وهذا البناء 

فانه قد يكون رجال صاحلا فيتأذى من جراء ما يقع عنده من رشك ودعاء غري اهلل تعاىل بل الذي ينفع امليت هو 

السالم : يزيد اإلنسان إذا مر به أن يقول ال ملسو هيلع هللا ىلصالسالم عليه والدعاء له وحسب، وهلذا أرشف القبور قرب نبينا 

عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته ويصىل ويسلم عليه ويميض وملا رأى بعض الصحابة من يدخل يف خوخة عند 

وصلوا عىل فان صالتكم تبلغني  ملسو هيلع هللا ىلصما أنت و  رجل باألندلس إال سواء إين سمعت رسول اهلل "قال  ملسو هيلع هللا ىلصقرب النبي 

  .أول الكتاب مر بنا يف "حيث كنتم
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

فيجب عىل من وجوب هدم هذه القباب املبنية عىل القبور عند االستطاعة وفيه من الفوائد أيضا ما يدل عىل  -

بسط اهلل يده وقدر عىل إزالة املنكر أن يزيل هذه القباب والبناء الذي عىل القبور حتى حيصل بذلك القضاء عىل 

  .مادة الرشك والغلو

 املسائل : 

 التغليظ الشديد يف املصورين  :األوىل -

 نعم وهذا بني من جمموع النصوص [ : الرشح ] 

  "ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي"التنبيه عىل العلة وهى ترك األدب مع اهلل، وقوله : الثانية-

 منافاة حلقه سبحانه  -عز وجل  -نعم وهذا األدب أدب واجب متعني ومضاهاة خلق اهلل [ : الرشح ] 

 التنبيه عىل قدرهتم وعجزهم لقوله بل خيلقوا ذرة أو شعريا : ثةالثال -

 نعم وقد قلنا إن هذا يراد به التعجيز وأنى هلم أن خيلقوا ذرة وأنى هلم أن خيلقوا شعريا [ : الرشح ] 

  .الترصيح بأهنم أشد الناس عذابا: الرابعة-

  "املصورونأشد الناس عذابا يوم القيامة " ملسو هيلع هللا ىلصهكذا قال نبينا [ : الرشح ] 

 أن اهلل خيلق بعدد كل صورة نفسا يعذب هبا املصورون يف جهنم : اخلامسة -

  .فتتوىل تعذيبه يف نار جهنم يعذب هبا -عز وجل  -نعم كأنام تستحيل هذه الصور إىل نفوس خيلقها اهلل : [الرشح ] 

 .أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح: السادسة-

ن من فعله لكن ما فائدته؟ فائدته إطالة العذاب ألنه ال يمكنه أن خيرج من  النار وهذا تكليف ال يتمك[ : الرشح ] 

  .حتى يأيت هبذا األمر وال يمكن أن يأيت به فيدل عىل طول مكثه

 .األمر بطمسها إذا وجدت: السابعة-

 .عليا وكام أمر عىل أبا اهلياج ملسو هيلع هللا ىلصكام أمر بذلك النبي [ : الرشح ] 

 

 احللفباب ما جاء يف كثرة 

 {واحفظوا أيامنكم  }: وقول اهلل تعاىل

 "احللف منفقة للسلعة ممحقة للكسب"يقول ملسو هيلع هللا ىلص قال سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه  -وعن أبى هريرة 

 أخرجاه 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

، َوَرُجٌل َجَعَل ُأَشْيِمٌط َزاٍن، َوَعا: َثالَثٌة ال َينُْظُر اهللهُ إَِلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمةِ  "قال ملسو هيلع هللا ىلص وعن سلامن أن رسول اهلل  ِئٌل ُمْسَتْكرِبٌ

ي إاِل بَِيِمينِِه، َوال َيبِيُع إاِل بَِيِمينِهِ   رواه الطرباين بسند صحيح (( "اهللهَ بَِضاَعًة، ال َيْشرَتِ

خري أمتي قرين ثم الذين يلوهنم )) ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل : قال -ريض اهلل عنه  -ويف الصحيح عن عمران ابن حصني 

م قال عمران فال أدري أذكر بعد قرنه مرتني أو ثالثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون وال يستشهدون ثم الذين يلوهن

 ((وخيونون وال يؤمتنون وينذرون وال يوفون ويظهر فيهم السمن 

خري الناس قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم ثم جييء قوم تسبق )) قال ملسو هيلع هللا ىلص وفيه عن ابن مسعود أن النبي 

 (( م يمينه ويمينه شهادتهشهادة أحده

  "كانوا يرضبوننا عىل الشهادة والعهد ونحن صغار"وقال إبراهيم  

 .يعني ما جاء يف كثرة احللف من الذنب:  باب ما جاء يف كثرة احللف  -رمحه اهلل  -قال املصنف : [الرشح ] 

 فال يصح أن يكون اسمه ، تعاىلل التوحيد احرتام اسم اهلل أن من كام  :ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد

 ،مبتذال جيريه اإلنسان عىل لسانه كل صغرية وكبرية  -سبحانه وتعاىل -ال يكون اسم الرب  ،مبتذال باأليامن

وال يبايل بأن حينث يف يمينه فقوله باب ما جاء يف كثرة احللف أراد به أن حيرتم اإلنسان اسم اهلل تعاىل فال جيعله 

 .ملعتاد بل يعظم هذا االسم وال يتكلم به إال يف األمور اجلليلةجاريا جمرى الكالم ا
  

  واحفظوا  }إما أن يكون (: 1) : حفظ اليمني له صور متعددة  : {واحفظوا أيامنكم  }: وقول اهلل تعاىل: قال

معناها إذا أو يكون (: 3)، كون معناها ال حتنثوا يف أيامنكموإما أن ي:  (2)، أي ال تكثروا احللف  ،{أيامنكم 

أي ال تكثروا احللف  :(واحفظوا أيامنكم )  : أوالا   :وال مانع من اجتامع هذه الثالثة بأن يقال  .حلفتم فكفروا

فيجعل اإلنسان اليمني جيري عىل لسانه يف األمور التافهة كام يقع من بعض الناس فمن حفظ اليمني أال يأيت 

: ثانيا، ه إليه اليمني عند احلاكم الرشعي أو إذا أراد التأكيد بأمر مهماإلنسان باليمني إال فيام يستحق أو إذا توج

يعني بمعنى أنه إذا حلف فليحفظ يمينه وال خيرمه بل يلتزم به اللهم إال أن يبدوا له ما هو خري لقول  أال حينث؛

ويف رواية  "من حلف عىل يمني فرأى غريها خريا منها فليكفر عن يمينه وليأيت الذي هو خري" ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أي بمعني أن له أن يقدم الكفارة عىل اليمني عىل احلنث وله أن يقدم  "فليأيت الذي هو خري وليكفر عن يمينه"

وال يدعه هكذا بل يتربر منه  أن يكفر عن يمينه إذا وقع منه احلنث: الصورة الثالثة، احلنث ويكفر بعد ذلك 

ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أيامنكم ولكن يؤاخذكم بام عقدتم  }:ولهبالكفارة والكفارة هي ما ذكره اهلل تعاىل يف ق

األيامن فكفارته إطعام عرشة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد 

   .{فصيام ثالثة أيام 



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 بأن يقول  بصفة من صفاته ما كانت باهلل أو باسم من أسامئه أو : فاليمني املنعقدة التي جتب فيها الكفارة هي

يعني  البد أن تكون منعقدةوهكذا أيضا ، "وعزة اهلل "ة من صفاته كأن يقولأو بصف "تاهلل"و  "باهلل"و  "واهلل"

كفارة كام يقع من كثري من الناس أن جيري عىل  فلو خرجت خمرج اللغو فانه ال جيب هبا البد أن يعقد قلبه عليها

لسانه قوله واهلل وهو ال يريد اليمني كام يقول الرجل لصاحبه واهلل تدخل ال واهلل تدخل أنت وهو ال يريد 

األمر ، اليمني وإنام يريد التكريم كلمة جرت عىل اللسان فإذا مل يقصد حقيقة اليمني فانه ال يرتتب عليها كفارة 

كأن يقول احلالف واهلل ال ألبس هذا الثوب، واهلل ال آكل هذا الطعام، واهلل  :أن تكون عىل أمر مستقبل  :الثالث

ال أدخل هذا البيت، واهلل ال أكلم فالن كلها ألمور مستقبلة، أما إذا حلف عىل أمر مايض فهذا ال يتعلق به 

  .ء عليه أن يكون قد حلف عىل أمر قد مىضكفارة ألنه إما أن يكون صادقا أو كاذبا فان كان صادقا فال يش

فان كان كاذبا يف يمينه عىل أمر قد مىض فقيل إن هذا  هو اليمني املغموس الذي يغمس صاحبه يف النار، وقيل إن 

اليمني املغموس هو ما اقتطع به مال امرئ مسلم كأن يرتافع اثنان عند حاكم رشعي فتطلب البينة من املدعي فال 

ليستبقي ما يف يده أو  -والعياذ باهلل  -نه فيتوجه إىل املدعى عليه باليمني فيبذل اليمني وهو كاذب يكون عنده بي

وكثري من الناس يتساهل يف األيامن فيحلف عىل أمر ، يمني غموس تغمس صاحبها يف النار لينال ماال حق فيه فهذه

ني غموسا، ويشتد األمر لو وثقه بأن حلف عىل مىض أنه قد وقع وهو مل يقع فهذه خماطرة ربام كان يمينك هذا يم

املصحف وهذا يقع كثريا عند بعض الناس يقال له احلف عىل املصحف فيضع يده عىل املصحف وحيلف هو 

كذلك هو يمني لكنه يمني موثقة ألنه اقرتن هبذا الفعل الدال أو هذا الفعل املوثق بوجود املصحف إذا من حلف 

إما أن يكون املراد ال تكثروا  : يتناول كل هذا الصور الثالث( واحفظوا أيامنكم )  تعاىل فعليه كفارة فصار قول اهلل

   .احللف، وإما أن يكون املراد ال تدعوا أال حتنثوا يف أيامنكم، وربام كان املراد ال ترتكوها من غري تكفري

 هكذا بفتح امليم  :"يقول احللف منفقة ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل " : قال –ريض اهلل عنه  -عن أبى هريرة : قال

إذا اليمني منفقة للسلعة ألن  ؛"منفقة للسلعة ممحقة للكسب"، ومنفقة واملراد باملنفقة يعني أنه ترويج للسلعة

البائع الذي ينادي عىل سلعته ويقول واهلل أعطيت فيها كذا وكذا أو يقول مثال واهلل أهنا كذا وكذا وهي ليست 

ولذلك كانت النتيجة عكس مراده ممحقة  -والعياذ باهلل  -لكنه ينفقها باحللف الكاذب  كذلك ينفق سلعته

للكسب فهو وان استطاع أن يروج سلعته إال أن العاقبة تكون مشؤمة فقد يسلط اهلل تعاىل عليها آفة متحق هذا 

 .إلتالف واإلهدارإذا املحق املقصود به ا {يمحق اهلل الربا  }: -عز وجل  -الكسب مثل ما قال اهلل 

 فنستفيد من هذا احلديث ومن اآلية أيضا: -

 .التحذير من اإلكثار من احللف -

  .ونستفيد أيضا التحذير من ترويج السلع باأليامن -
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

  .ونستفيد ثالثا شؤم عاقبة من نفق سلعته باحللف الكاذب -

ونستفيد رابعا أن العربة بالربكة ليست العربة برتويج السلعة وبيعها بل بام جيعله اهلل تعاىل من بركة وهذا أمر  -

  .جيب أن يكون نصب عيني اإلنسان  فال يكون املرء مهه أن جيمع أموال الناس

لنار يئست البضاعة وقد يكون أرأيت لو مجعت أموال الناس كلها ثم بعد ذلك مل يبارك لك فيها وكانت ذادا له إىل ا

  .قليل مبارك فيه خري من كثري منزوع الربكة

   وهو ممن هاجر إىل املدينة ليلقى ملسو هيلع هللا ىلص أبو عبد اهلل صاحب رسول اله  :لعله سلامن الفاريس، "وعن سلامن"قال

اهلل  قال ثالثة ال يكلمهمملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل "يف قصة مشهورة وكانت وفاته سنة ست وثالثني، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

أي بمعنى ال يكلمهم  :ال يكلمهم اهلل: يا هلا منى مقدمة موحشة -عياذا باهلل  - "وال يزكيهم وهلم عذاب أليم 

فقد  {اخسئوا فيها وال تكلمون  }اهلل تعاىل تكليم تكريم إال فقد يكلمهم تكليم تأنيب كام أنه يقول ألهل النار 

 يعني تكليام كالم تكريم،  وما يعنى ال يكلمهم اهلل؟، يكلمهم اهلل عىل سبيل التبكيت واملراد ال يكلمهم اهلل

ال يزكيهم أي ال يطهرهم وال يوفقهم إىل التوبة فال يطهرهم من الذنوب بسبب هذه األعامل  ،"وال يزكيهم"

يعني أليم أي شديد األمل موجع وذلك يف ،  "أليم وهلم عذاب" التي قامت هبم والبستهم وال يطهر نفوسهم، 

أشيمط تصغري أشمط وإنام صغره للتحقري واملقصود به من كان به شيب  "أشيمط زان"من هؤالء؟ . اآلخرة

فهو كناية عن تقدمه يف السن وذلك أنه مجع بني وصفني اجتامعهام سبة له أن أنه بلغ من الكرب أن شاب شعره 

لو وقع من شاب فتى لكان حمرما فكيف إذا وقع ، الزنا فالذنب يف حقه مضاعف الزناومع ذلك فانه يقارف 

عند من ضعفت عنده الدواعي الشك أن ذلك يكون أشد حتريام وأشد جرما ألن الداعي قد ضعف فإذا كان 

قد شاب شعره وبردت مهته ومع ذلك يغشى الفرج احلرام فان هذا أعظم جرما مما لو وقع ذلك من شاب 

كذلك اجتمع فيه وصفان ال جيتمعان عادة ما ما  "وعائل مستكرب"، يد الشهوة فلذلك قال أشيمط زانشد

معنى عائل عائل يعني أنه فقري ومع ذلك مستكرب الكرب مذموم مطلقا حتى لو وقع من غنى لكن لو وقع الكرب 

ن اخلدم واحلشم فصار فيه غلواء من غنى للتمس له تقصري ال تربير وقيل يعني غره ماله وجاهه وما بني يديه م

الكرب صارت فه غلواء الكرب لكن ما بال هذا العائل الفقري املتقع الصعلوك ملاذا يستكرب ال يوجد ما يسوغ أو ما 

 "ورجل جعل  اهلل بضاعته": يفرس هذا الكرب منه فلام اجتمع هذان الوصفان كان حقيقا هبذا الوعيد، والثالث

ل اهلل بضاعته يعني جعل اسم اهلل وسيلة لرتويج بضاعته ال يشرتي إال بيمينه وال يبيع يعني جع -أعوذ باهلل  -

إال بيمينه فصار اليمني عنده وسيلة للرتويج والتسويق فهو إذا أراد أن يشرتي قال واهلل قد وجدته بأقل، وإذا 

واحلذق يف ترويج السلع وهذا أراد إن يبيع قال قد عرض عىل أكثر هكذا يعترب هذه نوع من الشطارة واملهارة 

يقع من كثري من الباعة يغفلون يف محى الطمع واجلشع عن العواقب فتجده يبذل األيامن املغلظة ألجل لعاعة 
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 "ال يكلمهم اهلل وال يزكيهم وهلم عذاب أليم"فاستحق هؤالء الثالثة هذا الوعيد -والعياذ باهلل  -من الدنيا 

 . "حرواه الطرباين بسند صحي": قال 

 إذ الباب يف ما جاء يف كثرة احللف ففيه مناسبة يف قوله ورجل جعل اهلل بضاعته  :فاحلديث مناسب للباب 
  

 فنستفيد من هذا احلديث: -

 .حتريم الزنا شدة قبحه من الكبري  -

  .نستفيد ثانيا حتريم الكرب وشدة قبحه من الفقري -

  .استعامل احللف يف البيع والرشاء ونستفيد ثالثا من التحذيركثرة -

  .ونستفيد رابعا وجوب احرتام اسم اهلل وإجالله -

 "كلم من سواهم كام يكلم أهل اجلنةال يكلمهم اهلل إذا هو ي"لقوله -عز وجل  -إثبات صفة الكالم هلل ونستفيد  -

اللهم آت نفيس تقواها وزكها أنت خري " ملسو هيلع هللا ىلصونستفيد أيضا أن التزكية تكون من اهلل، وهلذا كان من دعاء النبي  -

فوس إال بتوفيق فال تزكوا النفوس معرش طلبة العلم وطالبات العلم ال تزكوا الن "من زكاها أنت وليها وموالها

ومن الناس من جيتهد يف الرياضات واملجاهدات دون أن يستحرض هذا املعني فال يصل إىل مبتغاة ، عز وجل  -اهلل 

سه عىل األمور الشديدة ويدع املالذ والشهوات يريد بذلك أن يتسامى بنفسه لكنه ال يبلغ مراده قد مثال حيمل نف

حتى يستعني بمعبوده ويسأل اهلل تعاىل أن يزكي نفسه فيرس اهلل له أسباب الزكاة وطهارة النفس بجهد أقل فيجب 

اللهم آت نفيس تقواها وزكها أنت خري " أال يغيب هذا املعنى عن بال املؤمن وأن يكون كام قال معلم الناس اخلري

  "من زكاها أنت وليها وموالها

  وقد ملسو هيلع هللا ىلص صاحب رسول اهلل ، "عن عمران ابن حصني" :مسلم   واملراد ها هنا صحيح:  "ويف الصحيح"قال

الطبقة :  القرن املراد به  "خري أمتي قرينملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل " : ورد اسمه أكثر من مرة يف حديث الكتاب قال

 ؟ أصحابه هم قرنه خري أمتي قرين ملسو هيلع هللا ىلصاملقارنني من الناس من قارنك وعارصك فهم قرنك، ومن قرن النبي 

إذا قيل أمة حممد  فقد يراد هبا أمة ملسو هيلع هللا ىلص أمة اإلجابة ألن أمة حممد  واملراد باألمة هنا أمة الدعوة أم أمة اإلجابة؟

إىل قيام الساعة فهؤالء يقال هلم أمة الدعوة ألن ملسو هيلع هللا ىلص ة النبي كل من وجد بعد بعث :واملراد بأمة الدعوةالدعوة، 

والذي نفس حممد بيده ال "يف ما رواه أبو هريرة يف صحيح مسلم ملسو هيلع هللا ىلص الدعوة متوجهة إليهم، وعليه قول النبي 

يسمع يب أحد من هذه األمة أمة الدعوة وال اإلجابة؟ الدعوة وهلذا قال هيودي وال نرصاين إذا اليهود 

بعد بعثته من أمته ألن الدعوة موجهه إليهم ثم يموت ومل يؤمن بالذي أرسلت به لكان من  والنصارى

ملسو هيلع هللا ىلص فهم الذين كتب اهلل هلم أو سبق هلم من اهلل احلسنى بأن استجابوا له : وأما أمة اإلجابة أصحاب النار، 

وهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي  هم قرنملسو هيلع هللا ىلص يعني خري أمة حممد  ،"خري أمتي قرين"ودخلوا يف عقد اإلسالم، إذا قوله 
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

مؤمننا به يف حياته ومات عىل ذلك، ملسو هيلع هللا ىلص من لقي النبي  والصحايب .الصحابة واحد الصحايب كام تقدم معنا

من الذي وىل الصحابة؟ التابعون الكرام  ،"ثم الذين يلوهنم"قال  وتفصيل ذلك يف علم مصطلح احلديث،

،  "ثم الذين يلوهنم"قال إذا أتباع التابعني،  ،"ثم الذين يلوهنم"قال  فالذين لقوا الصحابة هم التابعون،

ولكن احلديث الذي  ،"فال أدري أذكر بعد قرنه مرتني أو ثالثا"قال عمران ، رابعة يعني أتباع أتباع التابعني 

مرتني، وهلذا يعرب العلامء بالقرون الثالثة الفاضلة يقولون خري األمم هي القرون يليه يعني يرجح أنه ذكر 

وفعال هذه القرون الثالثة الفاضلة هم خري أمة  حابة والتابعون وأتباع التابعني،لفاضلة الذين هم الصالثالثة ا

، وهم أهل الرواية والدراية، وهم الذين حفظ اهلل هبم الدين، وفيهم املحدثون الكبار والفقهاء ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

بعدهم ال يمنع أن يأيت يف قرون الراسخون يف العلم والعباد الصاحلون فهم من حيث اجلملة أفضل ممن جاء 

وال يمنع أن يوجد أيضا يف القرون الفاضلة من  ضل من بعض أحاد القرون املتقدمة،متأخرة من يكون أف

غلظت ملسو هيلع هللا ىلص يوجد من أهل البدع واألهواء كام هو معلوم مشهور لكن البدعة كلام بعد زمنها عن زمن النبي 

أخف، كذلك املبتدعة أنفسهم تغلظ بدعتهم ويكثرون  كانتملسو هيلع هللا ىلص واشتدت، وإذا قرب عهدها من وقت النبي 

وهذه القرون الثالثة تسمى يف االصطالح السلف ، يف األزمنة املتأخرة ويكونون أقل يف األزمنة املتقدمة

  .فيطلق اسم السلف الصالح ويراد به أصحاب القرون الثالثة املفضلة :الصالح

فقد يقال عن شخص ما سلفي وهو يف القرن  :لكن مصطلح السلف ينسحب عىل من جري عىل طريقتهم           

وقد يوصف شخص بأنه ، أنه سار عىل طريقة السلف الصالح اخلامس عرش اهلجري واملراد بوصفه بالسلفية يعني

 :عد قرنه مرتني أو ثالثة، قالفال أدري اذكر ب"قال عمران  .خلفي وهو يف القرون األوىل ألنه مل يرس عىل طريقتهم

ما معنى ذلك؟ يعني أهنم يبذلون الشهادة دون طلب هكذا مبادرة ،  "ثم إن بعدكم قوما يشهدون وال يستشهدون

ومسارعة من أنفسهم دون أن تطلب منهم إما لفسقهم وعدم اكرتاثهم واستخفافهم بأمر الشهادة وعدم حترهيم 

يعني إن من طبعهم اخليانة واخليانة هي اخلداع يف موضع  ،"يؤمتنون وخيونون وال" : للصدق وتثبتهم، قال

وينذرون وال "، وال يؤمتنون أي ال يأمتنهم الناس عىل أمواهلم وال مصاحلهم -والعياذ باهلل  -االئتامن فهم خيونون 

السمن ، "ويظهر فيهم الِسَمن" :يعني يبذلون النذر يلزمون أنفسهم بأمور ثم ال يفون هبذه النذور قال ،"يوفون

وهذا وصف طردي يعني أنه ال يراد به أن ، عنى أهنم يكثر فيهم كظاهرة السمنهو كثرة اللحم والشحم يعني بم

 . السمنة حرام يعني أن اإلنسان حرام أن يكون سمني، ال هذه أمور يعني قدرية؛ ألهنا ترجع إىل أسباب عضوية

ن وصارت سمة عامة  الدنيا واشتغاهلم باملككل واملشارب حتى ظهر فيهم السملكن كأن ذلك يدل عىل إقباهلم عىل

وقد وجد هذا بالفعل يف التاريخ اإلسالمي لكن قد يقع لبعض الناس من الصاحلني من يكون ، جليلهم وطبقتهم

اخلوارج  ملسو هيلع هللا ىلصوصفا طردي مثل ما ذكر النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفيه مثال سمنه وغري ذلك فال يعاب بذلك وإنام أراد  هبذا النبي 
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 ملسو هيلع هللا ىلصقال سيامهم التحليق مع أن حلق شعر الرأس يف املناسك أطول من تقصريه لكنه ذكر وصفا طرديا ال يريد به 

يف مسجد  صبيغ بن عسلوألجل ذا ملا قام  ؛حتريم احللق وإنام من باب اإلخبار ترى هذه عالمة فارقة تكثر فيهم

ل واهلل لو رأيتك حملوقا من املنرب وأتى إليه وكشف رأسه قا - ريض اهلل عنه -نزل عمر  ، وقال قوالً  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 .ظن أنه من اخلوارج ؛سكألقطعت ر

  مناسب للباب ما وجه مناسبته ؟ -ريض اهلل عنه  -إذا هذا احلديث حديث عمران 

 من قول يشهدون وال يستشهدون ألنه يقارن الشهادة بذل اليمني فالذي يشهد عادة يلحق ذلك بيمينه 

 فنستفيد من هذا فوائد متعددة: -

فضل القرون الثالثة الفاضلة األوىل فضل القرون الثالثة أو األربعة عىل شك عمران وهم الصحابة : أوال -

 .والتابعون وتابعوهم

ونستفيد أن الشهادة واليمني ال تتعني  -ونستفيد أيضا ذم التساهل بالشهادة ذم التساهل واملسارعة يف الشهادة  -

تتوجب إال عند حاكم رشعي  يعني مثال وهذا يقع عند كثريا من الناس جتد أنه حيرجه غريه ويقول له احلف وال 

عىل كذا وكذا لست ملزما باليمني ال جيب عليك أحيانا يتنازع الزوجان فيقول الزوج لزوجته احلفي كذا وكذا أو 

احلف عىل كذا وكذا ال جيب عليك إن  تقول الزوجة لزوجها احلف عىل كذا وكذا أو يقول الصاحب لصاحبه

تبذل اليمني متى جيب عليك أن تبذل اليمني إذا وجهه إليك حاكم رشعي فحينئذ يكون النكوص عالمة وما غري 

ذلك فلك أن تقول أنا لست ملزما باليمني إن شئت حلفت إذا كنت عىل حق وان شئت امتنعت وامتناعك ال يدل 

  .عىل كذبك

 ."وخيونون وال يؤمتنون"خليانة لقوله نستفيد أيضا ذم ا -

ونستفيد كذلك ذم الرتف والتوسع  - {يوفون بالنذر}ونستفيد أيضا ذم عدم الوفاء بالنذور ووجوب الوفاء هبا  -

 .املككل واملشارب التي تورث السمنيف 

األمور املستقبلة  بجملة من ملسو هيلع هللا ىلصونستفيد أيضا من جمموع احلديث أن فيه علم من أعالم النبوة حيث أخرب النبي  -

 . بأمور مستقبلة وقعت كام أخرب ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ال يكون إال من إعالم اهلل له إذا فيه علم من أعالم النبوة إلخبار النبي 

          خري "قال ملسو هيلع هللا ىلص وفيه عن ابن مسعود أن النبي  صحيح مسلم،  واملراد "يف الصحيح "ثم قال املصنف

قال هناك خري أمتي وقال هنا خري الناس وأهيام أعم إذا قلنا األمة هي أمة الدعوة فالناس واألمة  :"الناس قرين

ثم جييء "، اقترص عىل ثالثة قرون : "قال خري الناس قرين  ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم"، بمعنى واحد

عىل املسارعة يف بذل األيامن يعني هذا يدل عىل ماذا  ،"قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته

والشهادات ما يدري حيلف األول وال يشهد األول وال يشهد أول واحللف ثاين لسهولة األمر عليه بينام من 
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الناس من يتوقى إذا أراد أن يقول كلمة وزهنا وفكر يف أثارها وضبط عباراته فال يقول إال حقا وجتده حيتاط 

يف موضعه هذا هو الواجب عىل املؤمن، أما هؤالء فقد هانت عليهم الشهادة  لنفسه وحيرتز وال يبذل اليمني إال

حتى صار من أرخص األشياء يبذلوهنا عند الطلب  -عز وجل  -وهان عليهم اليمني وهان عليهم اسم اهلل 

كانوا يرضبوننا عىل الشهادة "، وإبراهيم هذا هو إبراهيم النخعي، "قال إبراهيم":وعند غري الطلب، قال

يعني كان السلف يؤدبون صبياهنم عىل الشهادة أال حيلفوا وإذا حنثوا أن يؤدبوهم عىل  ،"والعهد ونحن صغار

كانوا يرضبوننا عىل الشهادة والعهد ونحن "، رمحه اهلل -ذلك وهذا من الرتبية، إذا قول إبراهيم النخعي 

كيف كانوا يؤدبون صبياهنم إذا رأوهم حيلفون أو يعاهدون  -رمحهم اهلل  -حيكي حال السلف ، "صغار

فكانوا يؤدبوهنم يمنعوهنم من ذلك حتى ال يتساهلوا به أو إذا بذلوا ذلك ثم حنثوا فيه وخفروا العهد 

يؤدبوهنم عىل هذا، وهكذا ينبغي ألهل اإلسالم أن ينشؤا يف نفوس ناشئتهم وصبياهنم وبناهتم تعظيم اسم اهلل 

فعىل املربني من اآلباء واملعلمني تعظيم هذا يف النفوس ، أمر يستنبت يف القلوب منذ الصغر فهذا - عز وجل -

بأنك كثريا من الصبي نفسه كاملرآة الصقيلة يعني يظهر فيها أو ينطبع فيها كل يشء فإذا ربى اإلنسان صغاره 

شأ معظام لذلك جمال له أما إذا رأى أنه وعدم املساس هبذه احلرمات فانه ين -عز وجل  -عىل تعظيم جناب اهلل 

 .حيلف باهلل وخيفر العهد ونحو ذلك ثم ال جيد من يوبخه ومن يؤنبه فانه يتساهل هبذا فيجب إن ينتبه لذلك

 هذا احلديث حديث ابن مسعود أيضا مناسب للباب : 

  "تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته"ملا فيه من التحذير من املسارعة يف اليمني والشهادة بقوله 

 ونستفيد منه: -

 .أن القرون الفاضلة الثالثة ألنه مل يقع فيه شك وتردد كام يف حديث عمران أن القرون الفاضلة ثالثة -

 .ونستفيد ذم الترسع يف الشهادة واليمني -

أخرب بأمر مستقبل فوقع كام  ملسو هيلع هللا ىلصونستفيد كذلك كام استفدنا مما قبله أن فيه علم من أعالم النبوة حيث أن النبي  -

 .أخرب

ونستفيده الفائدة الرتبوية التي أرشنا إليها وهى حرص السلف الصالح عىل تربية أوالدهم عىل تعظيم جناب اهلل  -

 .عز وجل  -م جناب اهلل حرص السلف الصالح عىل تعويد أبنائهم عىل تعظي

 فيه مسائل: املسائل

 .الوصية بحفظ األيامن: األوىل -

  .(واحفظوا أيامنكم )  [:الرشح ] 

  .اإلخبار بأن احللف منفقة للسلعة ممحقة للربكة: الثانية -
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  .فهو فعال ينفق السلعة ويروجها لكنها العاقبة وخيمة فإنه يمحق الربكة ملسو هيلع هللا ىلصهكذا أخرب النبي  [:الرشح ] 

  .الوعيد الشديد يف من ال يبيع إال بيمينه وال يشرتي إال بيمينه: الثالثة -

 .عياذا باهلل "هم، وهلم عذاب أليمال يكلمهم اهلل، وال يزكي"ما الوعيد؟ ثالثة أنواع من الوعيد  [:الرشح ] 

  .تنبيه عىل أن الذنب يعظم مع قلة الداعي لهال: الرابعة-

الذنب يعظم مع قلة الداعي له ها هنا مثاالن أحدمها أشيمط زان الداعي عنده ضعيف داعي الشهوة  [:الرشح ] 

ضعيف فلذلك كان ذنبه مضاعفا إذا زنى، كذلك عائل مستكرب الفقر ال يوجب الكرب بل ضد ذلك فلذلك كان 

 .أو عقوبته مضاعفة جرمه

 .ذم الذين حيلفون وال ُيستحلفون: اخلامسة -

 .وجعلهم من ضمن الثالثة ملسو هيلع هللا ىلصهكذا ذمهم النبي  [:الرشح ] 

  .عىل القرون الثالثة أو األربعة وذكر ما حيدث بعدهم ملسو هيلع هللا ىلصثناءه : السادسة -

فهذا التخيري شهادة نبوية ألهل تلك القرون والشك أن  "خري الناس أو خري أمتي"لقوله  [ :الرشح ]          

السلف خري من اخللف، وإنام ظهرت البدع واسترشت وانترشت يف اخللف، وتعجب ممن خيري اخللف عىل السلف 

كالعبارة التي متر بنا كثريا زعم بعضهم أن مذهب السلف أسلم ومذهب اخللف أعلم وأحكم يقال هذه كلمة 

مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأما هذا التوزيع وهذه القسمة فهي قسمة ضيزى بائرة متناقضة بل 

ومتناقضة ألن السالمة ثمرة للعلم واحلكمة، ومن رشوط السالمة وجود العلم واحلكمة فكيف تصفون السلف 

بالعلم بالسالمة وال تصفوهنم بالعلم واحلكمة إنام السالمة ثمرة العلم واحلكمة، وأنى للخلف أن يوصفوا 

واحلكمة وال يوصفوا بالسالمة هذا تناقض لو كان عنهم علم وحكمة لسلموا لكنهم يف احلقيقة وقعوا يف مزالق 

  .خطرية حيث رغبوا عن طريقة السلف الصالح وزهدوا هبا واختاروا ألنفسهم طرق دخيلة

  .ذم الذين يشهدون وال يستشهدون: السابعة -

  .صغار عىل الشهادة والعهدكون السلف يرضبون ال: الثامنة -

أن الرضب أسلوب تربوي  -معرش اإلخوة واألخوات  -نعم وهذا رضب تأديب وهذا يدلنا  :[الرشح ]          

خالفا ملا يروجه بعض دعاة الرتبية يف العصور األخرية فإهنم يذمون الرضب بإطالق ويعتربون أن هذا منايف 

والاليت ختافون }قد قال يف آية النشوز   -سبحانه وتعاىل -أة كيف واهلل حلقوق اإلنسان وحقوق الطفل وحقوق املر

الرضب غري املربح ال   -سبحانه وتعاىل -وإنام أراد اهلل ، {نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع وارضبوهن 

فع عىل لكنه رضب يذهب هذه الفوعة وهذا النشوز والرت :الرضب الذي يسمى يف عرف املتأخرين العنف األرسى

الزوج ألن وجود أمل بدين جسدي يذهب ويكرس الكرب والرتفع الذي يكون نشأ عند الزوجة هذا إذا مل جتدي 
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الوسيلتان األوليان وهو املوعظة واهلجر فقد ال يصل إليها الزوج لكن املقصود أن هذا أسلوب تربوي قرآين 

  .{أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري  }اهلل  معتمد فال يستحي منه اإلنسان أو حياول أن يعتذر عنه سبحان

مروا أبنائكم بالصالة لسبع وارضبوهم عليها لعرش لكن هذا  ملسو هيلع هللا ىلصكذلك يف تربية األبناء والبنات قال النبي      

الرضب املقصود هو الرضب الذي حيصل به الرتبية ألن اإليالم اجلسدي ينبه الصبي واجلارية عىل االلتزام ال 

يكون الرضب الذي يكون فيه تشفى وحنق كام يقع من بعض احلمقى من اآلباء واألمهات يرضبون أبنائهم رضبا 

والوسائل الرتبوية  ،إذا مل جيدي معه الكالم والرتغيب والرتهيب ،فهذا ال جيوز ال حيل هلم لكنه رضب يسريمربحا 

 :واإليالم له صور متعددة فال حرج حينئذ أن يمسه بيشء من أمل لكي حيصل ما فيه مصلحة له،  ؛التي تفعل أوال

ن له مصلحة فيها إبرة حقنة يعني عالج وربام أل !أليس الطفل يعطى أحيانا إبرة وال يري الناس يف ذلك بأسا

فاملقصود أن الرتبية هلا صور  ،استعمل بعض الناس الكي وربام حصل تأنيب بالكالم أشد من الرضب أحيانا

متعددة لكن عىل املريب دوما أن يستصحب روح الشفقة والنصح عىل املقابل من زوج أو ولد أو غري ذلك وال 

 .دعاة للتشفي واالنتقام والتغيظجيعل من هذه األساليب م

 .هذا، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 


