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احلمد هلل وما توفيقي إال باهلل والصالة والسالم عىل سيدنا حممد الذي بعثه 
باهلل،  آله وأصحابه ما قامت األشياء  اهلل رمحة خللقه فاجتباه واصطفاه، وعىل 
اللهم اجعل صالتك ورمحتك وبركتك عىل سيد املرسلني وإمام املتقني وخاتم 

النبيني..

يُتُه  »إحتاَف أهل املحبة بأدلِة جمالِس الُقربة«..  أما بعُد فهذا الكتاب الذي سمَّ
َمة املقدمات؛ فهو مأخوذ من قواعد أهل الكامل من  ال حيتاج إىل تقديم: ألنه مقدِّ
السادات ، وِمن روايس احلجج البيِّنات، وأّن املحبة ال حتتاج إىل براهني عقلية أو 
ُحجج نقلية، بل يكفي فيها أهنا أحلان الغرام، ُتبيح عن أشواق اهليام، وخالصة 
مقاٍم ملن  أعظُم   : التامم، وقال  لبدر  قلوبنا  َأنزل احلبَّ يف  ، سبحان من  الكالم 
اتبع حبيـبي حممد عليه الصالة والسالم وعظَّمه قلبًا وقوالً وفعاًل نال اإلنعام، 
واملقصد األسنى لرشح األسامء احلُسنى ُيشري أن العبادة تذلُّل للمحبوب امللك 
العالَّم، والذليُل حمبٌّ هلل ورسوله وحمبوٌب عند اهلل تعاىل ورسوله سيدنا حممد 

عليه الصالة والسالم.
 وإليك أهيا القارئ ما جيمعك حلرضة السعادة يف ِزيِّ الوفادة، فعليك بأصول 
القول  صاحب  عىل  اهلل  وصىل  وزيادة،  احلسنى  أهل  ِمن  تكون  حتى  العبادة؛ 
البديع »ال تدخلوَن اجلنََّة حتى ُتؤِمنُوا، وال ُتؤِمنُوا حتى حتابُّوا، َأَوال أدلُّكم عىل 
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الم بينكم(.  يشء إذا فعلُتُموه حتاَبْبُتم ؛ أفُشوا السَّ
وأحبُّ أن أذكر شيئًا مهام: وهو أن مواِرَد األحكام عىل ِقسمني كام قال العلامء 

املحققون: 

واملهمة  النافعة  للمصالح  تؤّدي  تي  الَّ الطُّرق  وهي  )املقاصد(  ى  يسمَّ األول 

للبرشية.

أن  شك  وال  )املقاصد(..  هذه  إىل  توصل  تي  الَّ الطُّرق  وهي  )وسائل(  ثانيا 

حكمها كحكم املقاصد من حتريم أو حتليل، وكام قال أهل القواعد )إنَّ ُحكم 

الوسائل ُحكم املقاصد(..  غري أهنا أخفض رتبًة ِمن املقاصد يف حكمها؛ ألهنا 

وسائُط وعوامُل إلبراز حكمها، ويتجىلَّ فهم ما ذكرنا، فيام قاله اإلمام القرايف 

يف »تنقيح الفصول« ص449: ) فالوسيلة إىل أفضِل املقاصد »أفضُل الوسائل«، 

طٌة«(.  ٌط »متوسِّ وإىل أقبح املقاصد »أقبُح الوسائل«، وإىل ما هو متوسِّ
فاالستعداُد النفيسُّ وهتيئة املناخ إلبراز احلكم وسيلة إىل الوسيلة، وهنا تتجىلَّ 

القاعدة املتفق عليها: 

كلَّما ارتفع اعتبار املق�سد ارتفع اعتبار الو�سيلة
فاهلل عز وجل هو املقصد األعىل، والرسول صىل اهلل عليه وسلم هو الوسيلة 
لعبادته؛ فإذا َعظَّمنا الوسيلة فقد عظمنا املقصد، وإن حصل ِمن نقص يف حق 
الوسيلة وهو حبُّنا ملوالنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتبعه نقص يف اإليامن 
أمجعنَي«،  والناِس  وَوَلِدِه  والده  من  إليه  أحبَّ  أكوَن  حتى  أحُدُكم  يؤمُن  »ال 
يف  به  َأمر  الَّذي  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حلبيبه  التعظيم  وترك  لإلحسان،  وخْفٌت 

كتابه، واألدب الَّذي نرشه بني عباده.. والنصوص يف هذا متكاثرة.
املِحبِّني  ديوان  يف  لنُكَتب  طريقة؛  بأعظم  الوسيلة  يعظِّم  ما  عىل  نبحث  فهيَّا   

واملحُبوبني؛ ألنَّ مدح الوسيلة هو مدح املقصد..
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فإن  للوصول،  ُسُباًل  به  يلحق  وما  واليقني  والتَّعظيم  االتباع  يف  نجد  ولعلَّنا   
الطرائَق بعدِد أنفاس اخلالئق.. 

  وهيَّا لنبحث عن طريقة أكثر انتشارًا ، وأكثر ُعرفًا، وأبسط فهاًم ؛ وهو: أن 
األكواِن  سيد  األعيان  إنسان  مناقب  صورة  يف  الربَّاين  املنهج  لتحقيق  نجتمع 
للعاملني،  اهلل  العاملني ورمحة  واملحُبوبني وحبيب ربِّ  املِحبِّني  سيدنا حممد سيد 
الذي أنزل اهلل عليه ژ ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ژ ]آل عمران: ٣1[ أي: 
بِْبُكم اهلل؛ وهذا الَّذي جعل احلبيب املتعبِّد امُلنيب يلجأ إىل التكرار  يف حبي هلل حُيْ
يف العبارة عند مناجاة ربه احلبيب املجيب القريب؛ وهو أنه رأى أنَّ ألفاظ اللغة 
ويف  تكرار،  ظاهره  يف  أنه  دعوة،  كل  يف  املنَْصبِّ  َجَيَشانه  مالحقة  عن  عجزت 
باطنه هيام يدرُّ مدرار، ووالء عبد مصطفى خمتار، لربٍّ خالٍق عظيٍم كريٍم معٍط 
عزيٍز غفار، اللهم اجعلنا من أهل االستغفار املنيبني الشاكرين بالليل والنهار ، 

متبعني حلبيبك املختار القائل : »َأَفال أكوُن عبدًا شكورا« .  

بَِأدلَّة  امَلَحبَّة  َأهِل  »إحتاَف  الَّتي سميتها  وهذا الذي جعلني أمجع هذه الرسالة 

َمَالس الُقْرَبة« نفع اهلل هبا وبام جاء فيها وجعلها ذخرا.
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التمهيد وفيه أصول
األصل األول: حكم املختلف فيه..

َحْظٍر  بني  حكمه  يف  العلامء  اختلف  شيئًا  فعل  الذي  عىل  اإلنكار  جيوز  هل 
وإباحٍة؟

املحدثون  املحققون  العلامء  عليه  اإلجابَة  توىلَّ  فقد  السؤال،  هذا  جواب  أما 
واألصوليون، فإن علامء األصول اختلفوا: هل كلُّ جمتهٍد مصيٌب؟

1. فعىل أحد املذهبني وهو: )أنَّ ُكلَّ جمتهٍد مصيٌب(، فعدُم جواِز اإلنكار عىل 
ٌ ظاهر. فاعِل املختَلف يف حتريمه َبنيِّ

اإلنكاِر عىل  فعدُم جواِز  واحٌد(  املصيَب  )أنَّ  اآلخر وهو:  املذهب  2. وعىل 
ٍ لنا ، واإلثَم مرفوٌع  ٌ ظاهٌر أيضًا. ألن: )املخطَئ غري متعنيِّ فاعِل املختلف فيه َبنيِّ
عنهم( فكيف جيوُز اإلنكاُر ونحن ال نعلُم كون الفاعل للمختلف فيه خمطئًا ؟ 
فإن ) اإلنكار( فرٌع عن ) تعينِي كونه خمطئًا( لكنَّ خطأه غرُي متعنيِّ فال إنكار، 

. وهذا دليل واضح جيلٌّ
»وحتقيقًا ملا ذكرنا« فلحجة اإلسالم الغزايل كالٌم مفيٌد ومهمٌّ ذكره يف »إحياء 

علوم الدين«، حيث قال:
ُض عىل احلنِفيِّ يف النكاح بال ويلٍّ ، ألنه يرى أنه  ُيْعَتَ »فإن قلَت: إذا كان ال 
حقٌّ ، فينبغي أن ال يعتض عىل املعتزيل يف قوله: ) إن اهلل تعاىل ال يرى(، وقوله: 
) إن اخلري من اهلل والرشِّ ليَس من اهلل تعاىل(، وقوله: ) كالُم اهلل خملوق(. وال 
ُمْسَتِقرٌّ عىل  أنه  )له ُصورٌة( و)  و  ِجْسٌم(  تعاىل  اهلل  أن   ( قوله:  احلََشويِّ يف  عىل 
الَعْرِش(. بل ال ينبغي أن ُيعتض عىل َفْلَسِفيٍّ يف قوله: ) األجساُد ال ُتبَعُث وإنام 
ُتبَعُث النفوس(؛ ألن هؤالء أيضًا أدَّى اجتهادهم إىل ما قالوه ، وهم يظنُّون أن 
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ذلك هو احلق.
احلديث  نصَّ  خيالف  َمْن  فبطالُن  ظاهر،  هؤالء  مذهب  بطالُن  قلت:  فإن 
الصحيح أيضًا ظاهر، وكام ثبت بظواهر النصوص أن اهلل تعاىل ُيرى واملعتزيل 
كمسألِة  احلنفي:  فيها  خالَف  مسائُل  النصوص  بظواهر  ثبت  فكذلك  ينكرها، 

النكاح بال ويل، ومسألة ُشْفَعة اجِلوار ..ونظائرها.
فاعلم: أن املسائل تنقسم إىل ما يتصور أن يقال فيه: )كلُّ جمتهٍد مصيٌب( وهي: 
)أحكاُم األفعال يف احِللِّ واحلرمة، وذلك هو الذي ال ُيعتض عىل املجتهدين 
فيه( إذا مل ُيعلم خطُؤهم قطعًا ال ظنًا. وإىل ما ال يتصور أن يكون املصيب فيه 
اإلماُم  ع  توسَّ ثم  اهـ. -   . الكالم...«  وِقَدِم  والَقَدِر  الرؤيِة  إال واحد؛ كمسألة 
الغزايل يف تقرير الفرق بني األحكام املتعلقة بأفعال اجلوارح ، واألحكام املتعلقة 

بالعقائد -. انظر »اإلحياء« ٣22/2 .
واألحوال«  املعارف  »شجرة  يف  العلامء  سلطان  قال  األصل  هلذا  وحتقيقا    

ص٣�9: 
»اإلنكار متعلِّق بام ُأمجع عىل إجيابه أو حتريمه ، فمن ترك ما اْخُتِلَف يف وجوبه 
أو فعل ما اخُتِلَف يف حتريمه: فإن قلَّد بعض العلامء يف ذلك فال إنكار عليه ، إال 
ُينَكر عليه، وال  َينُْقُض حكَمه يف مثلها، فإن كان جاهاًل مل  ُيَقلِّده  يف مسألة  أن 
ما، فإنه ال يلزمه  بأس بإرشاده إىل األصلح. وإنَّام مل ُينْكْر عليه ألّنه مل يرتكب حُمرَّ
 ، معنيَّ مذهب  التزاُم  العاميَّ  يلزم  وال  باإلجياب،  وال  بالتحريم  قال  من  تقليد 
يزاُلوا  مل  املذاهب  ظهرت  أن  إىل  عنهم  اهلل  ريض  الصحابة  زمن  يف  الناس  فإنَّ 
ُينِكر  ومل  معنيَّ  ملذهب  التزام  غري  من  فيها  املختلف  الوقائع  يف  العلامَء  ُيقلِّدون 
ذلك أحد من العلامء، ومل يقل أحد من املفتنِي ملْن استفتاه إذا استفتي: فال َتَسْل 
غريي ،  وهذا مما نعلُمه بالرضورة. وال بأس بإرشاد العاّمي إىل ما هو األحَوُط 
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يف دينه، وال بأس بمناظرة املجتهد لريجع إىل الدليل الراجح. واختالف العلامء 
رمحة؛ وعىل هذا فال جيوز اإلنكاُر إالَّ ملن َعِلَم أنَّ الفعل الذي هنَى عنه جُمَمٌع عىل 

حتريمه، وأنَّ الفعَل الذي يأمُر به جممٌع عىل إجيابه...«. اهـ.
املتََّفَق عليه وواقَع  وقال أيضا رمحه اهلل يف موضع آخر ص��٣: »فمن َحِفَظ 
املختلَف فيه: فإن كان يعتقُد التحريم َفَعله أو تركه فقد أثم، وإن مل يعتقد ذلك 
مل يأثم؛ ألنه إن قلَّد بعَض العلامء فال حرج عىل امُلقلِّدين، التفاق املسلمني عىل 
ذلك يف احلديث والقديم، فال ُينِْكر الشافعي عىل احلَنَفيِّ فيام يعتقده احلنفي إذا مل 
يتطهر ِمن َمسِّ النساء، وال احلنفيُّ عىل الشافعيِّ إذا احتَجَم وصىلَّ من غري جتديد 
َج بغري ُشهود، وتَرَك بسملة الفاحتة يف  وضوء، وال الشافعيُّ عىل املالكيِّ إذا تزوَّ

صالته«. اهـ.
أما ويلُّ العلامء وعاملُ األولياء حميي الدين النووي فقال يف »رشح مسلم« 2/2٣ 
عند كالمه عىل حديث تغيري املنكر ما نصه: »ثم إن العلامء إنام ينكرون ما ُأمجَِع 
عليه، أما امُلختَلُف فيه فال إنكار فيه؛ ألن عىل أحد املذهبني: )كلُّ جمتهِد ُمِصيٌب( 
اآلخر  املذهب  وعىل  أكثرهم،  أو  املحققني  من  كثريين  عند  املختاُر  هو  وهذا 
ٍ لنا واإلثُم مرفوٌع عنه( ... وذكر أقىض القضاة  )املصيُب واحٌد واملخطُئ غرُي متعنيِّ
أبو احلسن املاوردي البرصي الشافعي يف كتابه »األحكام السلطانية« خالفًا بني 
فيام  مذهبه  الناس عىل  أن حيمَل  له  هل  احلسبَة  السلطاُن  َدُه  قلَّ من  أنَّ  يف  العلامِء 
اختَلَف فيه الفقهاء إذا كان املحتِسُب من أهِل االجتهاِد ، أم ال يغري ما كان عىل 
( ملا ذكرناه، ومل يزل اخلالف يف الفروع بني  ُ مذهِب غريه؟ )واألصح أنَّه ال ُيَغريِّ
ينِكُر حمتِسٌب وال  اهلل عنهم أمجعني، وال  بعدهم ريض  والتابعني فمن  الصحابة 
غريه عىل غريه، وكذلك قالوا: »ليَس للمفتي وال للقايض أن يعِتَض عىل من 

خالفه إذا مل خيالِْف نصًا أو إمجاعًا أو قياسًا جليًَّا. واهلل أعلم«. اهـ.
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ِط  ِمن رَشْ أنَّ  الدالة عىل  العلامء  : وأقوال  السليامين  أبو عمر  املكي  الفتى  قال 
كثرٌي  فيه(  خمتلفًا  وليَس  حتريمه  عىل  )جُمَمعًا  يكون  أن  فاعله،  عىل  املنكر  إنكار 

يطوُل تتبُُّعها، وما أوردناه هنا منها يكفي للداللة.    
واحلكم«  العلوم  »جامع  يف  احلنبيل  رجب  ابن  احلافظ  بكالم  كالمنا  ونختم 
ص284 حيث قال: »واملنكُر الذي جِيُب إنكاُرُه ما كان جممعًا عليه، فأما املختلُف 
َفَعَلُه  سواًء كان جمتهدًا أو  فيه فِمْن أصحابنا َمن قال : ال جيب إنكاره عىل من 

مقلدًا ملجتهد تقليدًا سائغًا«. اهـ.     
كثري  عىل  اجلهالء،  من  كثري  من  حيصل  الذي  اإلنكار  ألن  املكي:  الفتى  قال 
خلَْلِع  األول  السبُب  هو  والعطاء،  الِح  الصَّ الستقطاب  والنَّامء  اخلري  أعامل  من 
قرسًا،  أو  ضعفًا  مملكته  أغلِب  عن  ظِلِِّه  وانحساِر  عرشه  عن  اإلسالمي  الفكر 
أفكاٍر  َغَبِش  يف  يعيشون  املسلمني  وجعل  الفكري،  م  التقدُّ مسريَة  أوقَف  حتى 
ِب  وأحالم ، حتى ُأقعدِت اهِلَمُم وُأشعلت نار الرصاع املذهبي والطائفي والتعصُّ
، وكان عونًا ألعداء  فأورَث األحقاَد والضغائن  بفكره،  القبيل وإقصاء اآلَخر 
الَوَهِن وتفتيِت تالحم هذه األمة املقدسة، مما أعان عىل نرش  اإلسالم عىل َبثِّ 
ار( ، فأنبَت جياًل نصُفُه ِعْلامين ال يريدون اإلسالم، والنصُف  الفكر الوافد )الضَّ
 ، العظيم  ِح  ْ الرصَّ هذا  هلدم  ِمْعَوٌل  الفريقني  وكال  ُدون،  متشدِّ جامدون  اآلخر 
فليتنبَّه املسلم وليُعْد إىل صوابه وكتابه واملنهج الذي هو مصدر سعادة البرشية 

واإلنسانية واحلمد هلل أوال وآخرا . 

األصل الثاين: كيف تعاَمَل السلف مع املبتدعني ؟
رأيت كتابًا فيه نصوص وتوصيات للطالب يقول: )حترُم زيارُة املبتِدِع وجمالستِِه 
التحدث مع  له واإلنكار عليه( ال أدري كيف يمنعون  النصيحِة  إال عىل وجه 

املبتدعني وزيارهتم؟! 
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وا  مع أن أهل احلديث كلهم قبلوا روايَة املبتدِع الذي ال يدعو لبدعته ،  وردُّ
رواية الداعية لبدعته، قال ابن حبان: إن الداعيَة إىل البَِدِع ال جيوز االحتجاج 
به عند أئمتنا قاطبة ال أعلم بينهم فيه خالفا)1(. اهـ.  ووافقهم احلاكم فيام نقله 

ابن أمري احلاج.
قال الفتى املكي أبو عمر السليامين، عن عامل التحقيق سيدي أمحد بن الصديق: 

ما فائدُة هذا االشتاط؟!

الدعاة  بأحاديث  احلفاظ  مجهور  احتج  بل  وسيدنا:  شيخنا  مشكاة  من  قلُت 

وعبد  سوار،  بن  وشبابة  حطان،  بن  وعمران  عثامن،  بن  كَحِريز  بدعتهم؛  إىل 

احلميد احلامين.. وأرضاهبم، والقاعدة تقول: )كلُّ مبتدٍع داعيٌة( ألن االنتساب 

وهذه   - بالفعل  دعوة  حتصل  مل  وإن   - واإلظهار  باإلعالِن  دعايٌة  للمذهب 

املخالفة موجودة يف كل طبقة وعند كلِّ إمام، حّتى حكى الربقي يف »الطبقات«: 

أن مالكا ُسِئَل كيف رويَت عن داود بن احلصني، وثور بن زيد.. - وذكر غريمها، 

وا من السامء إىل األرِض  وكانوا ُيْرَمون بالَقَدر)2(  - فقال مالك: كانوا ألن خِيرُّ

أسهل عليهم من أن َيكذبوا ِكْذبًة. اهـ.
وقد احتجَّ الشيخان واجلمهور الذين منهم ابن حبان واحلاكم -احلاكيان هلذا 
من  أسامء  احلافظ  مجع  وقد  بدعتهم،  إىل  الداعني  املبتدعة  بأحاديِث  اإلمجاع-  

)1( يعني أهنم قبلوا كالم املبتدع الذي ال يدعوا إىل بدعته.
)2( هل هناك نسبة أو وجه شبه أو معيار يف القياس بني مرشوعية املولد الذي يتبع الدليل 
ة  ت منه األمَّ اخلاص والعام واستحسنه العقالء والنبالء والعلامء والعوام وبني ما اشمأزَّ
مذهب  وأساس  ؟!  لألنام  وامُلفسدة  لة  املضلِّ القدريَّة  كبدعة  األعالم  باتفاق  وَتربأْت 
خُمتاٌر  اإلرادة  ُحرُّ  وأنه  لإلنسان  الُقْدَرِة  إثبات  واملغاالُة يف  اهلل،  قدر  إنكاُر  القدرية هو: 
 ، َقَدَر  املشهورة: )ال  قولته  بن عبداهلل اجلهني  قال زعيمهم معبد  أعامله كلها، حّتى  يف 

واألمُر ُأُنف(.
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ى نحو السبعني، وقد ذكر الذهبي يف  روى هلم البخاري من املبتدعة بالتشيُّع فسمَّ
ترمجة أيب أمحد احلاكم من »الطبقات« أنه قال: سمعت أبا احلسن الغازي يقول: 
التشيُّع،  يف  شأنه  قلُت:  عنه؟  تسأل  عام  فقال:  غسان  أيب  عن  البخاري  سألُت 
فقال: هو عىل مذهب أئمة أهل بلده الكوفيني، ولو رأيتم عبيد اهلل بن موسى 
هِتم يف  وأبا نعيم ومجيع مشاخينا الكوفيني ملا سألتمونا عن أيب غسان: يعني لشدَّ

التشيع  )1(. 

قلُت: مع أن كبرية االبتداع ككبرية الَكِذِب وأَطّم..
فإذا نظرَت إىل مناهج بدعهم لرأيت كذبًا ُبواحًا ، وخمالفًة لآليات واألحاديث 
الصحيحة الرصحية، لكنهم اعتمدوا يف التصحيح عىل االجتهاد املطلق يف حالة 
التي منها )موافقة   ، الطرق والشواهد  للرواة، وتتبُّع  املتاَبعات  الراوي وقرائن 
َدٌة حلقيقة العمل باحلديث  األصول، واستعامل ثاقب العقول(. وهذه احلقيقة مؤكِّ
الضعيف  ويذكرون  خيالفوهنا  ثم  به  للعمل  رشوطًا  يضعون  تراهم  الضعيف؛ 
ويستدلون به، ما ِمن كتاب يضمُّ صحاحًا عقدوا اإلمجاع عىل صحته إال وفيه 
حديث مردود أو مريض مفؤود أو ضعيف منكر جمحود؛ وهذا يدل عىل أمر جيّل 
ل اجتهادي، واستقراء  )إنَّ الصنعة احلَِديثيَّة: إيامن قلبي، وذوق روحي، ومؤهَّ

يدل عىل علو شأنه يف هذا  ، ومما  الشيعة  أشياخه  البخاري يف كالمه عىل  اإلمام  در  )1( هلل 
ى وأنتج إىل إبراز  املقام أنه يمتلك حيويًة عقليًة وفكريًة يف مناخ اجتامعي ُحرٍّ منفتح أدَّ
رموز راسخة يف الترشيع وتطوير عملية االجتهاد ونشوء االجتاهات الفقهية. إن مدحه 
الذي  والتعايش  املذاهب  بني  للتقريب  يسعى  فكٍر  يف  عمٍق  عىل  يدل  الشيعِة  لشيوخه 
ووصفه هلم  املبتدعني  مع  البخاري  اإلمام  منهج  بني  املقارنَة  إن  اآلن،  نحن يف حاجته 
وافرًا ظهر  ل منهم وأخذ عنهم علام  ، حتصَّ أساتذته  بأهنم  ذاته  اإلمام  بالعلم واعتاِف 
َفقًا عىل جاللته . وانظر يا أخي إىل تعامل بعض أهل العلم املعارصين  عليه حتى أصبح متَّ
الكتب  ويأمر يف   ، والسباب  الشتائم  بالضالل فضال عن  يتهمهم  الذي  املبتدعني؛  مع 

املدرسية هبجرهم، ليس ما أحكيه تارخيا مىض وانقىض بل هو حارض يمأل الواقع.



إحتاف أهل املحبة بأدلة جمالس القربة

14

قوي، مقرون بأصل التعظيم النبوي( جتتمع فتكون هي ضوءًا يكشف الراوي 
والرواية بكل عناية ودراية، فيخرج الدليل كالقمر يف ظالم الليل، ُيستنبط منه 

احلكم وُتصاغ املسألة.. هذا مقروٌء وذاك مسموٌع.. وتنترش الفروع.
والذي نخُلُص به: أنَّ التعايَش قد حصَل مع املبتدعني من الرعيل األول وبيَّنوا 

كيف التعامل معهم، وكام ذكرنا )أخذوا عنهم( . 
ون ِمن املخالفني هلم ويتَّهُموهنم  فنقول قوال رصحيًا للمعارصين الذين يشمئزُّ

وكذلك يعملون عىل إقصائهم .!
عني  واملرشِّ املجتهدين  والعلامء  احلفاظ  كبار  تعامل  من  ذكرنا  فيام  قولكم  ما   
جمدهم  وبنو  ثقافتهم  ونقلوا  عنهم  أخذوا  وكيف  املبتدعني،  مع  املتبوعني 
ومنهجهم بمشاركة بعض املبتدعني حقا، فهل لكم أسوة هبم ؟ وإن مل يكن.. 

كيف اعتمدتم عىل علمهم ؟!
يف  شارك  والذي  املعقول،  ورصيح  املنقول  بصحيح  املدعومة  فاألصول 
الدواوين، حتَّى  وَسَبكوا  امُلبتدِعني  أخذوا عن  املجتهدين:  من  فحوُل  بنائها 

جلّيًا. ظاهرًا  قوّيًا  بناًء  أصبحت 
الفروع قد كان  بنا هذا املجد ِمن فقه  لَتعَلم أنَّ سلَفنَا الذي  ومل أذكر هذا إال 
معه يف ساحِة الفكر َيعيُش املبتدعون، فحصل تلقيح لألفكار، لكنهم أخرجوها 
واضحًة كضوء النهار، ومل خُيرجوهم ولكنهم أخرجوا ضالل أفكارهم وظالم 
َتَدْعهم يتناحروا أو يتنافروا أو  اعتقادهم، كام أن سامء اإلسالم التي أظلَّتهم مل 
يتدابروا )كام نرى يف بعض املنتسبني للعلم( الذين َحكموا هبجر ومقاطعة أهل 
الطوائف  َقبَِل  الذي  الدين  ِة  ِمَظلَّ البدع - عىل رأهيم -وَأنكروا وجودهم حتت 

ڄ   ڦ   ژ  وفعال  قوال  رضائر  ال  ذخائر  أفكارها  وجعل  واملذاهب 
ڇ    ڇ    ڇ   ڇ   چ  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ  
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ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ  گ     ژ ]آل عمران: 10٣[ .

األصل الثالث: األخذ بظواهر النصوص..
اتبع  اهلل من  ذمَّ  ُمْبطٌِل للرشع. وقد  األلفاظ دون مضموهنا  بظاهر  العمل  إن 
الظاهر فقال: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ژ ]الروم: �[ وكام قال اإلمام القايض 
ذكرها  أن  بعد  القاعدة  هلذه  مطّبقًا  الصغرى«  »األحكام  يف  العريب  بن  بكر  أبو 
املسح  املتوضئ رأسه بدال عن  »فلو غسل  ما نصه:  الوضوء  آية  يف كالمه عىل 
ألجزأه؛ ألنه أتى باملسح وزيادة، وقيل : ال جيزئ؛ عماًل بظاهر النص !!«. اهـ. 

. ٣10/1
إن أعظم تطبيق هلذه القاعدة حديث »كل بدعة ضاللة« ُيشكل عىل كل من أخذ 
ٌص ببدعة حسنة، ُتالِئُم أصوَل الرشع حلديث  بظاهر اللفظ؛ لذا قرروا أنه: عامٌّ خُمَصَّ
»َمْن َسنَّ يف اإلسالم ُسنًَّة َحَسنًَة فلُه أجرها...« احلديثان مشهوران، أخرجهام أمحد 
ص،  ومسلم والتمذي والنسائي... وغريهم، وأهمُّ ما جيب معرفته نوع املخصِّ
كام أنَّ التخصيَص بالعادة ليس باطاًل، بل هو ِمن متام االستدالل ووضع اللفظ 
عىل مدلوله، وأنه رضوري للعمل بالنصوص، وأنه قول سائر األصوليني.. ال 
بعضهم، واألصل: إقراُر نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم أهل البلدين مكة واملدينة 
عىل أعرافهم، وطلُبُه أن تستمر أحكام األعراف؛ وهذا أحُدها : قوله ألم املؤمنني 

السيدة عائشة عندما أنكحت ذات قرابة هلا من األنصار: 
ُيَغنِّْيهم  َمن  معهم  بعثُتْم  َفَهاّل  قال:  نعم،  قالْت:  َبْيتِها؟  إىل  اجلاريَة  »أهديُتُم 
وهذا  غزل«.  فيهم  قوٌم  األنصاَر  فإن   ، نحيِّيُكم  فحيُّونا  أتيناُكم  أتيناُكم  يقول: 
باب كبري واسع. كذلك أعطانا الشارع الكريم الفراسَة املطلقَة يف متييز األشياء 



إحتاف أهل املحبة بأدلة جمالس القربة

1�

ما  »الرِبُّ  املؤمن كام جاء يف حديث:  القلب  ومعرفتها واحلكم عليها عن طريق 
اطمأنَّْت إليه النَّْفُس واطمأنَّ إليه الَقْلُب، واإلْثُم ما حاَك يف النَّْفِس وتَردََّد وإن أفتاَك 
امُلْفُتوَن وأفَتْوَك« واملقصود ِمن هذا احلديث الذي يأمرنا به رسولنا صىل اهلل عليه وسلم 
أن نجعل عالقًة وثيقًة بيننا وبني قلوبِنا لتظهَر ثمراُت عقولنا: إما أن يكون بيِدَك دليٌل 
عىل اإلباحة ثم كرهَت االطالَع عليه، فكراهُتَك غرُي معتدٍّ هبا؛ ألهنا نفٌس شيطانّيٌة 
تكَره ما َنصَّ الرشُع عىل إباحته بل واستحبابه، وإما أن يكون ال دليَل عندك عىل 
التحريم ولكن َأخذَت بأنَّ ما حَيُدُث عند الناس عادٌة ونفوٌر يوجب لك الكراهة، 

فتلك الكراهة حينئذ دليُل اإلثم فال تفعل ذلك األمر الذي حاَك منه يف صدرك.
ذكرناه  فيام  َحّي  مثاٌل  فإليك  منـزلتها؛  وَتنـّزل  األقوال،  ُد  تؤيِّ األفعال  وإنَّ 
ة من اخللفاء  َتعامل معها عظامء هذه األُمَّ البدعة وختصيصها، وَنرى كيف  عن 
سيدنا  جاء  فقد  باهٌر،  واضٌح  ظاهٌر  دليٌل  ُيعترب  وعملهم  املهديني،   الراشدين 
عمر بن اخلطاب الذي فتح لنا لالجتهاد أبوابًا، ووقف بذاته عىل الصواب، وكيف 
اإلسالمي  املجتمع  إىل  نظر  فقد  اخلطاب؛  فصل  كالمه  كان  حتَّى  يستنبط  كان 
سها إمام األنبياء وسيد األصفياء  تي أسَّ الَّ يف العاصمة اإلسالمية املدينة املنورة 
واألتقياء سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم، واستلمها ِمن خليفة رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلَّم سيدنا أيب بكر الصديق ونظر إىل رشائح املجتمع فوجده مراتب 
س هلم أرضًا بجوار املسجد  د الثقافات ِحكمة اهلل يف الربيات، فأسَّ كالكون متعدِّ
ألوامر  منتدى  وكأنه  والعادات،  األعراف  فيه  وُيظهروا  الزفرات،  فيه  يزفروا 
النفوس، وعواطف القلوب، واجتهادات األفكار، وأنغام األصوات، والتباهي 
بكامل األجسام والعضالت، ولرُِبوز اهلوايات، وإظهار الكفاءات لكل رشائح 
املجتمع وكل طبقاته وكل هواياته كام جاء يف »موطأ مالك« )422( ؛ عن مالك 
اْلُبَطْيَحاَء.  ى  ُتَسمَّ املسجد،  ناحية  يف  َرْحَبًة  َبنَى  اخلطاب  بن  عمر  أنَّ  بلغه  أنَّه 
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إىل  َفْلَيخرج  صوَته،  َيرفع  أو  ِشعرًا،  ُينشد  أو  َيْلَغَط،  أْن  ُيريُد  كان  »َمْن  وقال: 
د ثقافات الكون وحقوق  ْحَبِة«. فريض اهلل عن أمري املؤمنني املؤمن بتعدُّ هذه الرَّ
النفوس يف اهلوايات واألعراف والعادات، وهي عبارة عن استهالك للطاقات 
»إنَّ  عليه وسلم:  اهلل  اهلدى صىل  نبي  فيه  قال  الذي  للكفاءات، وهذا  وإظهار 

احلقَّ عىل قلب عمر ولسانه«. 
فإن كان هذا حق يا أخي ِمن أهل احلق وَمنفعُته ظهرت بجدٍّ وصدق ملاذا ال 
يكون عندنا منتدى جيمع اآلراء واألفكار والتوجهات بدون إقصاء أحد وقبول 

االستامع ألَيِّ أحد، ونحن نملك املواد واملوارد واملنهج ؟! 
األمصار  فتحوا  الذين  الصحابة األجالء  َأَمام  اهلل عنه هذا  وَفَعَل عمر ريض 
والُبلدان، ودخلوا قلوب أهلها ومل يقولوا يف فعلته هذه: ) يا عمر هذه بدعة ( !

ة عقليَّة  أدلَّ فإين ذكرُت واحلمد هلل  املقدمة،  فوائد  ِمن  آنفًا  ما ذكرُته  وإْن كان 
ونقليَّة خمدومة بقواعد االستنباط منتظمة بُأُسس حتقيق امَلناط، ترى فيها قواعد 
فقهيَّة وُأُسس أصوليَّة ونظريات ُكليَّة، وكلها ِمن فضل اهلل عزَّ وجل ختدم امَلقاصد 
ة كلها عىل تنوير امَلقاصد، ومجعُت يف  الرشعيَّة التعليليَّة؛ ألينِّ اعتمدُت يف األدلَّ
رائعة  كلها  والتي  البيضاء  ة  امَلَحجَّ هذه  إلظهار  جمتهٍد  ٍع  ُمرشِّ كل  ُجْهَد  املسألة 
الصفاء ممزوجة ببياض النقاء، وال خَترج عن ما قاله العارفون: »العبادات طاعة 

ة«. طوعيَّة ممزوجة باملحبَّة القلبية أساسها املعرفة اليقينية ُتفيض لسعادة أبديَّ
فإنَّ ما كتبته ِغراس العبادة وثمرة السعادة قائمة عىل أشجار أهل الفضل أهل 
يف  به  اهلل  ك..نفعني  وَيرُسّ ينفعك  أن  أرجو  ما  أخي  يا  فإليَك  والقيادة،  اإلرادة 

الدارين وصىل اهلل عىل سيد األولني واآلخرين .

ئ
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ل ليُل األوَّ  الدَّ
دليل  هلا  َيِرد  مل  وإْن  مرشوعة  فهي  جنسها  باعتبار  الرشُع  َشِهَد  إذا  الُقْرَبة  إنَّ 

ر يف قواعد الفقه وأصوله. خاصٌّ ، كام هو مقرَّ
 وهذه الُقربة الَّتي هي االجتامع للموالد وسامع املناقب النبوية، أو لسامِع قصة 
اإلرساء واملعراج، أو لسامع مناقب السيدة خدجية ريض اهلل عنها، أو أي جزء من 
السرية النبوية.. قد شهد الرشع باعتبار جنسها وهو »توقرُي النبيِّ صىلَّ اهلل عليه 

وسلَّم، و احتاِمِه وإجالله«، فهي مرشوعة وإن مل َيِرد فيها نصٌّ بعينها.

ليُل الثَّاين الدَّ
ما اخُتِلَف يف مرشوعيته مما اسُتحِدث أو احتاَج له أهل الزمان ِمن أساليب أو 
حه القرايف يف سنن  وسائل؛ َفِفْعُلُه َأْوىَل. كام نص عليه العز بن عبد السالم، ورجَّ

املهتدين »املقام السادس«.
قوم  وَكِرَهها  األكثر،  هبا  فقال  مرشوعيتها؛  يف  ُاختلف  قد  املجالس  وهذه 
الفقهية، فاجلمهور استحبَّها )علامؤهم  القاعدة  آخرون، فهو مرشوٌع عىل هذه 
النقلية  ٍة واهية ِمن غري مراعاة لألدلة  مَجََد عىل ُحجَّ َيُشذَّ إال َمن  هم( وملْ  وعوامُّ

ْت عىل الُقربة والنَّدب إليها. والعقلية التي َنصَّ

ليُل الثَّالث الدَّ
ُقون: إِنَّ كلَّ ما ُيوِهُم يف جانبه صىل اهلل عليه وسلَّم نْقصًا من  قال األئمة امُلحقِّ
العبارات يف بعض األخبار والقصص؛ جَيب إنقاصها وحذفها، وال َيرضُّ ذلك 
يف صّحتها)1(، وكل ما يرفُع إهيام النَّقِص يف حقه صىل اهلل عليه وسلم فإنه جِيُب 

)1( حتى ال يكون من املتشابه الذي ُيفيض إىل الزيغ.
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. »فالعلة واحدة«. زيادته؛ ألنه وسيلٌة لتعظيِمِه وال َيرُضُّ
قال احلافظ السيوطي ىف كتابه »تنـزيه األنبياء عن تسفيه األغبياء«: »ُسِئَل شيُخ 
الدين  أئمة  يقوُل  ما  نصه:  بام  حجر  ابن  الدين  شهاب  القضاة  قايض  اإلسالم 
النبي صىل اهلل عليه وسلَّم، غري أن  حَمّبًة يف  الناس  التي يصنعها  املوالد  يف هذه 
اظ يف جمالسهم احلافلة املشتملة عىل اخلاصِّ والعامِّ يذكرون - أي يف  بعض الُوعَّ
سياق احلكايات - أشياَء خُملَّة بكامل التَّعظيم؛ حتى يظهر من السامعني هلا ُحزٌن 
ة، فيبقى يف حيِِّز من ُيرَحُم ال يف حيِّز َمن ُيَعظَّم! ؛ ِمن ذلك أهنم يقولون: إن  َوِرقَّ
ن ومل يأخْذنه لَعَدِم مالِه - أي : ليس له ماٌل - إالَّ حليمًة رغبت  امَلَراِضع َحرَضْ

يف رضاعه؛ شفقًة عليه.. وكثرٌي يف هذا املعنى املخلِّ بالّتعظيم يف ذلك ؟
 فأجاب بام نصه: ينبغي ملن يكوُن َفطِنًا َأْن حَيِذَف ِمن اخلرََب ما ُيوِهُم يف امُلخرَب عنه 

ه ذلك؛ بل جَيُِب . هذا جوابه بحروفه« اهـ. نْقصًا، وال َيرضُّ

ابع ليُل الرَّ الدَّ
إن األدّلة النقلية والرَباِهني العقلية قائمٌة باستحسان شكر الواسطة يف إيصال 

اخلري والنّْفع.
ُشْكِره  وِمن  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  موالنا  من  أعظَم  واسطَة  وال   
ژ  ڭ   ڭ   ڭ   ژ   : تعاىل  بقوله  مأمورين  نجتمَع؛  أن  وَتوقريه   وَتعظيمه 
ن األمر برْفع ِذكره بَِأمر زائٍد عىل اإليامِن به واالعتاف  ]الرشح: 4[ ، وهذا خرٌب َيتضمَّ

برسالته، وال يكون ذلك إاِلَّ بتخصيص وسائل: كمجالِس شكره، واجتامعاٍت 
فِِه من شعائر اإلسالم، وَعقُد امَلْجِلس تعظيٌم  لرفع ذكِرِه، فاإلقراُر بفضِلِه ورَشَ
ين، وَقْرع  الدِّ للشعائر، واألفضل أن َيظهر املجلس يف )التلفاز( إلغاَظِة أعداء 

أسامعهم برسالته وسيادته عىل املخلوقني.
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ليُل اخلامس الدَّ
ڱ   ژ  يقول  تعاىل  واهلل  خري؛  زيادة  ورشفه  توقريه  وإظهاَر  تعظيَمُه  إن 

ڱ     ں  ں  ژ ]احلج: ��[: 
ُق من قوله َجّل ذكره:   ويف املجالس َنذكُر حّقًا ِمن ُحقوِقه اّلتي ال حُتَْص، وَنتحقَّ
ژ چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇڍ  ڍ ژ] النور: �٣[ ، فَيتعنيَّ ذكر 

عند  أمرها  يَتحتَّم  اّلتي  بالّسيادة  فنذكره  واللسان،  القلب  بوسائله؛ يف  الّتعظيم 
للنبي  يقولوا  أن  املؤمنني  ر بعضنا أن اهلل هنى  ذكره صىل اهلل عليه وسلم، وُنَذكِّ
صىل اهلل عليه وسلم : َراِعنَا ؛ َسّدًا للذريعة، وقطعًا ملا فيه إهيام تنقيٍص وقلَة َأَدٍب 

يف جانبه صىل اهلل عليه وسلم ولو من بعيد..
ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ژ ]البقرة: 104[ وِذْكر 

اسمه صىل اهلل عليه وسلم بِدون سيادة - وإن قصد به متكلٌِّم غاية التَّعظيم - فهو 
ُك بالعموم واجب(. ُموِهم للنَّقص؛ »بحسب الُعْرف والعادة اجلارية« )والتمسُّ

ادس ليُل السَّ الدَّ
يف  بمخاطبته  اهلل  أمرنا  َمن  ُحبِّ  عىل  انعقد  االجتامع  أن  ُتَذّكرنا  املجالس  إن 
)واجبة(،  فهي  النَّبي«  ا  أهيُّ عليك  الم  »السَّ  : امُلصيلِّ يقول  الصالة؛  يف  التَّشهد 

الة واجبة، )وال ُيبطل يشء منهام الصالة(. وكذلك إجابته يف الصَّ
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ     ۈ   ژ  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  خمرَْشي  الزَّ قال 
د  وحَّ وتعاىل  سبحانه  اهلل  )إن    ]24 ]األنفال:  ژ  ې  ۉ    ۉ   ۅ    ۅ  
وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  استجابة  ألن  )َدَعاُكم(؛  يف  يعنى:  الّضمري؛ 
واملراد  للتَّْوِكيد.  اآلخر  مع  أحدمها  َيْذكر  وإنام  وتعاىل،  سبحانه  كاستجابته 
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أبو  والتَّحريض، وكام روى  البعُث  وبالدعوة:  واالمتثاُل،  الطاعُة  باالستجابة: 
هريرة: أن النبي صىل اهلل عليه وسلم َمرَّ عىل باب ُأيَبِّ بن كعب؛ فناداه وهو يف 
قال:كنُت   ، إجابتي؟  َمنََعَك عن  »ما  فقال:  جاء  ثم  يف صالته  فَعِجَل  الصالة، 
سول؟ قال: ال َجَرَم ال  ، استجيبوا هلل وللرَّ ُأصيلِّ ، قال: أمل خُترَب يف ما أوحي إيلَّ

تدعوين إاِلَّ َأجْبُتَك«. وفيه قوالن : 
أحدمها: أن هذا مما اخُتصَّ به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. 

أن  َفَله  للمصيلِّ  ِمْثله  وإذا وقع  التأخري،  حَيتمل  أن دعاءه كان ألمر ال  الثاين: 
َيقطع صالته(. اهـ.

سول صىلَّ اهلل عليه وسلَّم ُمْطَلقا  قلُت : احلديُث صحيٌح، وهو ُيفيد إجابة الرَّ
التعجيل - ولو كان ُيصيلِّ فريضة - فإجابته عليه  ال يف خصوص أمر واجب 
الصالة والسالم طاعٌة ُمفَتضة، وكذلك: الصالة عليه صىل اهلل عليه وسلم يف 

الصالة واجبة.
 بل من أحكام واجبات املحبة، ورشوط الُقْرَبة: أنَّ اهلل تعاىل أوجب الصالة 
ب فيها بتغيب بالِغ،  عليه صىل اهلل عليه وسلم عند سامع اسمه الرشيف، وَرغَّ
ومالئكته  املقدسة  بذاته  ُيصيلِّ  أنه  عنه  وأخرب  اجلسيم،  الثواب  عليها  وَأجَزل 
تعظياًم  عرشا؛  واحدة  بكل  عليه  ُيصيلِّ  َمن  وعىل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  عليه 

لَقْدره، وتنوهيًا برشف َمقامه وفضله. 
امُلْرَسلة  اهلل  رمحة  لتعظيم  َصت  ُخصِّ اّلتي  امَلجالس  وَنْعِقُد  نجتمُع  ال  فكيف 

لسعادة عباد اهلل!
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ابع ليُل السَّ الدَّ
)وهو األهم(: أنه مل َيِرد النَّهي عن هذه امَلجالس أصال، ودليل استحباهبا هو: 

يعة. املوافقة ألصول الرشَّ
الً مع َمن َشذَّ – نقول:   وعىل فرض ُورود النَّهي - َتنَـزُّ

دب ُمقدم على االمتثال االأ
َأقرَّ أبا بكر وعلّيا َريض اهلل عنهام عىل خمالفة   ألنَّ النبي صىل اهلل عليه وسلَّم 
معنى  ن  ومتضمِّ  ، االمتثال  عىل  م  مقدَّ األدب  أن   : عىل  إقراره  فَدلَّ  َأْمِره)1(؛ 

)1( أما سيدنا أبو بكر ريض اهلل عنه فقد جاء يف املوطأ، والصحيحني.. وغريهم:  أنَّ أبا بكر 
أمَّ الناس يف غياب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، فلام جاء رسول اهلل وهم يف صالهتم 
اصطفَّ مع الناس خلف أيب بكر فصفق الناس ، وكان أبوبكر ال يلتفت يف صالته، فلام 
وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  بكر  أبو  رأى  فلام  أبوبكر،  التفت  التصفيق  من  الناس  أكثر 
مصَطفًا خلفه مع النَّاس استأخر حتَّى استوى يف الصف بعدما أمره النبي صىل اهلل عليه 
وسلم بأن يبقى عىل حالته ، فلم يمتثل ألمر رسول اهلل  ، فقال له رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم بعدما فرغوا من الصالة: »يا أبا بكر ، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟! فقال 
َ بني يدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم«  أبو بكر: ما كان البن أيب قحافة ، أن ُيصيلِّ

احلديث . 
أما سيدنا عيل عليه السالم ففي الصحيحني وغريمها، عن الرباء ريض اهلل عنه قال: أن 
النبي صىل اهلل عليه وسلم ملا أراد أن يعتمر أرسل إىل أهل مكة يستأذهنم ليدخل مكة، 
فاشتطوا عليه أن ال يقيم هبا إال ثالث ليال ، وال يدخلها إال بجلبان السالح ، وال يدعو 
منهم أحدا ، قال : فأخذ يكتب الرشط بينهم عيل بن أيب طالب ، فكتب : هذا ما قاىض عليه 
حممد رسول اهلل ، فقالوا : لو علمنا أنك رسول اهلل مل نمنعك ولبايعناك ، ولكن اكتب: هذا ما 
قاىض عليه حممد بن عبد اهلل ، فقال: »أنا واهلل حممد ابن عبد اهلل ، وأنا واهلل رسول اهلل، قال : 
: امح )رسول اهلل( ،  وكان ال يكتب قال : فقال - أي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم – لعيلٍّ
فقال عيل : واهلل ال أحموه أبدا ، قال: فأرينه  ، قال : فأراه إياه  ، فمحاه النبي صىل اهلل عليه وسلم 

بيده...« احلديث.
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تي خُترِب بُحُبوط عَمل َمن ُييسُء األدب معه  ة الَّ االمتثال . وهذا دليل ينضمُّ لألدلَّ
صىل اهلل عليه وسلَّم، فلو فرضنا أنه َأَمَرنا بعدم االجتامع يف امَلجالس نّصًا.. لكان 
األدب معه عليه الصالة والسالم يوجب علينا ذلك االجتامع، وإظهار التعظيم 
حلرضته الذي هو أعظم صلة بعد اإليامن به،  وال َيرّضنا خُمالفة َأْمِره النَّاتج عن 
يف  َسِة  امُلقدَّ ذاته  لتعظيم  وذلك  والسالم؛  الصالة  عليه  حقوقه  وَهْضم  تواضعه 
موات عىل كل املخلوقات، فكيف ومل َيِرْد هَنٌْي يف ذلك واحلمد هلل، ويؤيد هذا  السَّ

ويزيده وضوحا..

ليُل الثَّامن الدَّ
املقصد  »قاعدة  الفصول«  »تنقيح  يف  الَقرايف  اإلمام  امَلعقويل  األصويل  قال 
عليه  نبيه  وسنة  اهلل  كتاب  من  خالَف  وقد  إاِلَّ  عامِل  يوَجُد  ال  قال:  والوسيلة« 

ة كثرية؛ ولكن مُلعاِرٍض راِجٍح عليها عند خمالفتها. اهـ. الصالة والسالم أدلَّ
استقراء  أهليَّة  له  َمن  عىل  يتوقف  امُلعارض  بعدم  والعلم  اًم:  ُمَتمِّ أيضا  وقال 

الرشيعة، حّتى حيسن أن يقول: ال ُمعاِرَض هلذا احلديث. اهـ.
وتأكيدًا لكالم اإلمام القرايف فقد أفَتوا باستحباب أمور كثرية ورد النهي عنها؛ 
منها: ما أفتى به العز بن عبد السالم بجواز القيام للناس عند دخوهلم امَلحافِل 
عند  له  القيام  بتك  املسلم  ُأذَية  إنَّ   ( وقال:  ُأْذَية،..  فيه  القيام هلم  ترك  كان  إذا 
دخوله ُمؤدٍّ إىِل العداوة والبغضاء(، مع أن احلديث الصحيح لفظه: »وكانوا إذا 
رأوُه مل يقوموا إليه ملا َيعلموَن ِمن كراهيَّتِِه لذلك«. أخرجه التمذي وقال: حسٌن 

صحيٌح.
وهذا سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه كان له شارٌب َيفتُِلُه إذا َغِضب؛ كام 
جاء يف »امُلوطَّأ« وكذا اإلمام مالك كام جاء يف »املدارك«، مع أن النَّص واضح 
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ارب وأعُفوا الّلحى«. وا الشَّ ورصيح: »ُحفُّ
وكان عدٌد كبرٌي من الصحابة ال خَيِضُبوَن ومل يعتض عليهم اخلاضبون بأهنم 
ما(؛ كام جاء يف »اآلداَب الرشعية واملِنَح امَلرعّية« البن مفلح احلنبيل  )ارتكبوا حُمرَّ
عيل،  بن  واحلسن  اخلطاب،  بن  وعمر  طالب،  أيب  بن  عيل  منهم:  ٣5٣/٣؛ 
والّدليل  مالك،  ابن  وأنس  كعب،  ابن  وُأيَب  طالب،  أيب  بن  عيل  بن  واحلسني 

واضح متفق عليه، ولفظه: »إنَّ اليهوَد والنصارى ال يصُبُغون فخالفوهم«)1(.
عر للمرأة ُمطلقًا، سواء كان بَشْعٍر آخَر أو بغري َشْعٍر؛  ومنهم من َأجاز َوْصل الشَّ
إذا كان بإذن الزوج، كام ذكر ذلك احلافظ ابن حجر يف »فتح الباري«٣08/10، 
السيدَة عائشَة  أن  بعد كالٍم  ابن حجر -  أي  بل ذكر -  الدليل واضح،  َأنَّ  مع 
يف  َتْفُجر  املرأة  بالوصل:  املراد  إن   : وقالت  عر،  بالشَّ عر  الشَّ َوْصل  يف  َصت  رخَّ
وارد:  أن احلديث  والفجور -، مع  الفسق  بالقيادة - يف  َتصُل ذلك  ثم  شباهبا 

»لعَن اهلل الواِصَلَة وامُلسَتوِصَلَة«.
)ومنها( أجاز بعُض احلنابلة التَّنميَص بقوهلم: )جيوز بإذن الزوج إال إن وقع 
نصه:  ما  »الفتح«٣10/10  يف  حجر  ابن  احلافظ  ذكر  كام  فيحُرُم(  تدليٌس  فيه 
فيكون  وإال  امتنَع  للفواجر  أشهَر شعارًا  النَّْمُص  كان  إن  احلنابلة:  بعض  )قال 
تنـزهيًا - أي مكروهًا كراهًة تنـزهييًة - ويف رواية جيوُز بإذن الزوج إال إن وقع به 
تدليٌس فيحُرُم، قالوا : وجيوز احلَفُّ والتحمرُي والنقُش والتَّطريُف إذا كان بإذن 

الزوج ألنه من الزينة(. اهـ. 
دخلت  أهنا  امرأته  عن  إسحاق  أيب  طريق  من  الطربي  أخرج  ما  أيضًا  وذكر 
لزوجها؟  جبينها  حُتف  املرأة  فقالت:   ، اجلامل  ُيعجبها  شابَّة  وكانت  عائشة   عىل 
فقالت - السيدة عائشة بثقة وثبات وجرأة - : »أميطي عنك األذى ما استطعِت«، 

ة« للمؤلِّف )1( راجع »َمطالِع اأَلِهلَّ
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بل ذكر صاحب »املغني« ابن قدامة فتوى بجواز حفِّ الوجه عن أمحد بن حنبل؛ 
فقال:  احلَفِّ  عن  اهلل  عبد  أبا  سألت   : مهنا  فقال  الوجه  حفُّ  فأما  قال:  حيث 
من  احلفُّ  النووي:  قال  �5/1؛  اهـ.   للرجال.  وأكرهه  للنساء  بأس  به  ليس 
 : النووي  قال  »الفتح«٣1�/10:  ابن حجر يف  احلافظ  ذكر  كام  النَّامص.  مجلة 
ليل باملنع واضح  جيوز التزيُّن بام ذكر إال احلفُّ فإنَّه ِمن مجلِة النَّامص. مع أن الدَّ
الواِشامت  اهلل  )لعَن  قال:  عنه  اهلل  ابن مسعود ريض  البخاري، عن  يف صحيح 
ات خلَق اهلل(. بل السيدة  َصات وامُلَتَفلَِّجات للحسِن املغريِّ وامُلْسَتوِشامت وامُلَتنَمِّ
أسامء بنت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهام كانت يُدها موشومًة كام ذكر احلافظ 
قال: أخرج الطربي بسند صحيح عن قيس بن أيب حازم قال: )دخلُت مع أيب 

عىل أيب بكر الصديق فرأيت يد أسامَء موشومًة(. 
؛ حيث  أما قول السيدة عائشة الذي عارضت به النَّص اجلُزئي فهو أصل ُكيلِّ

ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں   ژ  تعاىل:  لقوله  للنساء واجبة  الزينة  إن 
 ]٣1 ]النور:  ژ  ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں  
اآلية..، أما السادة احلنابلة الذين أباحوا التَّنميص بأمر الزوج، استدلوا باألصل، 
املتفق  القاعدة  أن  االحتامل؛ حيث  لكثرة  املنْع  دليل  َأسقطوا  م  أهنَّ إال  َأَرى  وال 
عليها تقول ) إذا طرأ االحتامل عىل َنصٍّ َسَقَط به االستدالل(. وقال ابن عابدين 
يف »حاشيته« �/٣�٣: ولعله - أي التحريم - حمموٌل عىل ما إذا فعَلْتُه للتزيُّن 
حتريم  ففي  بسببه،  عنها  زوُجها  ينُفُر  َشَعر  وجهها  يف  كان  فلو  وإالَّ  لألجانب، 
ينة للنساء مطلوبٌة للتحسني، إالَّ أْن حُيَمَل عىل ما ال رضورَة  إزالته ُبْعٌد ؛ ألنَّ الزِّ
إليه ملا يف نتِفِه بالنَّامص من اإليذاء، ويف »الَتتاْرخانيَّة« عن املضمرات: وال بأَس 
بأخِذ احلاجبني وشعر الوجه ما مل يشبه املخنَّث. اهـ . وابن عابدين مرجع السادة 

األحناف يف وقته.
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أباحت ما ُذكر يف احلديث، وهبذا تدخل  التي  ُيَضم لألقوال   فهذا قوٌل آخٌر 
قاعدة اإلنكار التي ذكرناها يف املقدمة عىل هذا احلكم.

العلامء قد استنبطوا أحكامًا كثرية، وإْن مل يكن هلا دليل،  فسلفنا الصالح ِمن 
ة،  أو كان دليلها مردودًا بُأصوهلم، وعندهم قواعد أمجعوا عليها يف إعامل األدلَّ
بل  قديمة  أو  يتكوها جامدة  مل  الفروع  وجتديد  والفروع  األصول  وهذه كتب 
امُلقيَّد،  املطلق  ونه:  ُيسمُّ الذي  وهذا  وإسكاهتا،  وإنطاقها  جتديدها  عىل  عملوا 
يف  ألَّف  َمن  مجعها  واملنسوخ،  والنَّاسخ   ، املبنيَّ واملجمل  ص،  امُلخصَّ والعام 
أصول الفريقني كـ»مجع اجلوامع«، وكذلك َمن ألَّف يف أصول األئمة كـ»إعالم 
املوقعني«، و»رفع املالم«، و»درء املنقول بامَلعقول« وُكتب التعارض والتجيح 
كثرية.. وهذا دليل واضح عىل أنَّ كل ما ُأحدث اجتهدوا فيه، ولُِكل َحَدث دليل 

د أو مانِع. ا مؤيِّ إمَّ
فمسألة )االجتامع لالحتفال بمولد سيد ولد آدم( صىل اهلل عليه وسلم ِمن باب 
ته وُيبيِّنوا موقفه من الرشيعة، وإْن ظهرت فيه موانع كالغلو  َأْوىَل أْن ُيْظِهروا أدلَّ
أو اخلروج عن احلَدِّ فعىل العلامء أْن َيردُّوهم إىل الصواب يف كل باب ِمن أبواب 

الترشيع ..واهلل املستعان.     

ليُل التَّاسع  الدَّ
َتقّرر يف علم األصول: أن الُعْرَف أحُد األصول اّلتي ُتْبنَى عليها األحكام.

وَصَدَق العالمة ابن عابدين عندما َأْرَجَز يف رسالته »آداب املفتي« قائاًل:

اعتبـاُر لـه  ِع  الـرشَّ يف  ُيـداُروالُعـْرُف  قــد  الـُحكـم  عليـه  لــذا 

ع مطلقا، ال ضابط فيه. وهو خاصٌّ بام جاء يف الرشَّ
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م  والُعْرف نوعان: صحيح وفاسد. فالصحيح: ما تعارفه النّاس ُدون أن حُيرِّ

حالالً أو حُيلَّ حراما. والفاسد: عكسه.
َق استحباهبا الُعْرف أيضًا، وَأْمُر التَّعظيم  ومن قاعدة الُعْرف: َنجد أنَّ جَمالسنا َحقَّ
فقد  آداب(  فقه،  )توحيد،  العلوم  مبادئ  هبا  ُقِرَئت  إن  أما  واجبة،  ُقْربة  جَعلها 
اكتنفتها قاعدة عريضة »طلُب العلِم فريضٌة«، وهذا ما نرجوه من أهل امَلجالس 

وامُلجتمِعني معهم؛ حلاجة النَّاس ُفرادى ومجاعات ورشائح املجتمعات.
ٌر يف الفقه  ِه؛ كام هو معلوٌم وُمقرَّ ِ تي ُتْبنَى عىل الُعْرف: تتغريَّ بتغريُّ  فاألحكام الَّ
، واآلن أصبحت  املساجد عطاًء ونامًء  قدياًم كانت  الِعْلم  َروافَِد  وأصوله؛ ألَنَّ 
امُلنعم جَمْحود، وكذلك أدُب  امَلدارس هلا عطاء حمدود، حتى َأصَبح فيها فضُل 

وكرامُة املسلم وشهامُتُه فيها مفقوٌد !

قون من  امُلحقِّ َنبَّه أشياخنا  أنه قد  الُعْرف؛ وهو  تنبيه: جيب أن نذكره يف مسألة 

خطأ الفقهاء املقلِّدين املعارصين؛ وِمن عَمِلهم بمسائَل قديمٍة يفتون هبا؛ ألهنم ال 

ا ُنصوص رشِعيَّة ال َيتغريَّ  زالوا ُمتأّثرين بأعراف تقاَدَم عهدها، واندثر أثرها كأهنَّ

م العْلمي َيِقُف؛  ل؛ مما جعل ركب القافلة الِعْلميَّة يتأخر، والتقدُّ ُحْكمها و ال َيتبدَّ

ك باألعراف القديمة البالية، فنجُد أهل امَلجالس ليس فيهم من  والسبب هو التمسُّ

َيقرُأ كتابًا لرُيشدهم أو ينصُحهم، فرشف الِعْلم يزيدهم تعظياًم ومعرفًة وأخالقًا 

مهم، وهذا ما سنعرفه يف الدليل اآليت. واطِّالعًا عىل ما ينفعهم ويزيد يف تقدُّ
 

ليُل العارش  الدَّ
قال ابن القيم يف »إعالم املوقعني« : فصل يف تغري الفتوى واختالفها بحسب 
تغيري  أي   - فصٌل  هذا  والعوائد:  والنيَّات  واألحوال  واألمكنة  األزمنة  تغيري 
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الفتوى واختالفها - عظيم النَّفع ِجدا؛ وقع بسبب اجلهل به - أي بوجوب تغيري 
الفتوى واختالفها إذا تغريَّ الزمان - غلٌط عظيٌم يف الرشيعة، َأْوَجب من احلرج 
ة ما ال سبيل إليه ، جعل كثريًا من الناس ال َيعرف - أي : فضل الرشيعة  وامَلشقَّ
- وتأثريها وعظمتها ، وما َيعلم أنَّ الرشيعة الباهرة التي يف أعىل ُرتب املصالح 

ال تأيت به - أي : بحل مشاكله وَجْلِب مصاحله -... . اهـ. 
ثم أطال رمحه اهلل يف تقرير ذلك الفصل الذي ُيعترب أصاًل ، وذكر أمثلته من 
العوائد  تتبع  األحكام  أن  هذا:  من  واملقصود  نقله،  يطول  بام  والفروع  املسائل 

ها. واألعراف بحسب األزمنة واألمكنة، وَتتغري بتغريُّ
تعظيمه  نصوص  فيها  ُيقرأ  تي  الَّ امَلجالس  هذه  أن  أقوله:  أن  أريد  والذي   
الّصحابة  عرص  يف  تكن  مل  كوهنا  واملديح«  واملعراج،  واإلرساء  املولد،  ة  »كِقصَّ
َمظهرًا للتوقري والتعظيم، وحَمفاًل ومنربًا إلبراز مناقب سيد الكائنات، وأسلوبا 
رائعًا لتصوير مجال وكامل سيد السادات؛ ألنه صىلَّ اهلل عليه وسلَّم كان بينهم 
َبثِّ روحه  أسارير وْجِهه، ويطربون بسامع صوته، وينهلون من  َيكتحلون من 
نَُهم الذكر واألدب،  ، ولقَّ وق بَمسالِك احْلُبِّ صىلَّ اهلل عليه وسلَّم، فقد علَّمهم الشَّ
حُيّبها املوىل وُيْكِرم أهلها بأعىل  َأْحَسن طريق وَأْنَور َدْرب، وَمنَحُهم أخالقًا  يف 
َمقامات وَأنظم ُرَتب، أما يف عرصنا فصارت هذه امَلجالس هي حادي األرواح 
َأْحَسن طريق  ل  التوفيق والتَّحقيق ِمن سرية من سهَّ جلامل زين املالح، وسبيل 
بالقرآن الذي  ه اهللُ  ام، اختصَّ الليايل واأليَّ نِظام عادة  للجنة بالد األفراح، وبنيَّ 
م  من ودستور احلياة يف َشتَّى نواحيها؛ ُيساير التقدُّ هر وكتاب الزَّ هو معجزة الدَّ

العْلمي ويدعو إىَِل حَترير الِفْكر والعقل من أوهام اجلمود.
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ليُل احلادي عرش الدَّ
إِنَّ هذه امَلجالس صارت شعارًا ظاهرًا حادثًا؛ وذلك ألنَّ هلا أصاًل يف الرشيعة 
َغبات ملِحاسنها، حتَّى َأصبحت ُنجوم اهلداية الَّتي ظهرت  كام ذكرنا، وكُثرت الرَّ
به علامء املسلمني يف  َيقل عام اختص  امَلرحومة، وحَدثها ال  ة  يف سامء هذه األمَّ
تصنيف ِعْلم الفقه و سائر علوم الدين من التأصيل والتفصيل والتدقيق والتأليف 
ين، مل تكن معروفة  والتدريس، حتَّى أصبحت شعارًا ظاهرًا، وَحَدثًا مهاًم يف الدِّ
يف صدر اإلسالم، َفِلَم ال نقول عىل حدوث هذه امُلؤلَّفات وامُلصنَّفات: َأنَّ ذلك 
ُمْبتَدع َينبغي اجتنابه، وشعارًا حُمَدثًا َيتعنيَّ اْجتَِثاُثه؟! وكام قال ابن الصالح )يف 

سالة التي َردَّ هبا عىل العز بن عبد السالم(:  الرِّ
كان   - َيفهم  وال   - يميز  مل  فمن  مشتبهة،  خمتِلفة  وجوه  ذوات  احلواِدث  إِنَّ 
ال  الَّذي  اْلَبِليد  أي  كالِمه:  وَمعنى  اهـ.   نظريه.  بغري  منها  اليشء  إحلاق  بصدد 
ُيلحق اليشء بنظريه؛ ُيِشري لِِعْلم األشباه والنظائر - احلادث أيضًا امُلبَتدع - الذي 
ة يف سلك مؤلفات املنهج،  ُأحدث لُِيفيد وَيزيد املنهج وضوحًا فُقبِل وَأصبح ُدرَّ

واهلل املوفِّق.
وهذا  وثمرته؛  فائدته  د  تؤكِّ له  وإجازهتم  امُلحققني  العلامء  إن  املولد  ُظهور 
احلافظ أبو ُزرعة العراقي عندما ُسئل عن فعل املولد َأُمستحب هو أو مكروه؟ 

وهل َوَرد فيه يشء، أو فعله من ُيقتدى به؟ فأجاب ما نصه:

مَّ لذلك  إذا ان�سَ )اإطعام الطعام ُم�سَتَحبٌّ يف ُكل وقت؛ فكيف ا
ريف، وال َنعلم  هر ال�سَّ رور بظهور نور النبوة يف هذا ال�سَّ ال�سُّ

لف؛ وال َيلزم من كونه بدعة كونه مكروها؛ فكم  ذلك من ال�سَّ
من بدعة م�ستحّبة بل واجبة(.
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ليُل الثَّاين عرش الدَّ
إذا كانت امَلجالِس َتنرش املحبَّة بني املسلمني، بسرية َمصدر امَلحبَّة حبيب رب 
ابن  ة؛ وكام قال  بَّاين مهمَّ الرَّ باملنهج  العاملني صىل اهلل عليه وسلم، فإنَّ عالقتها 
ُأْلِقي  ل ما  املريدين« يف االسم )امُلِحب( : وأوَّ امُلعافري يف كتابه »رساج  العريب 
ع مل َيِرد إاِلَّ بلفظ امَلحبَّة خاصة، وَأْدَخل فيها َمن ال  إليكم معرش امُلِريِدين أنَّ الرشَّ

ٌع ال يف الصحيح وال يف السقيم. اهـ. يدري: الشوق والعشق؛ ومل َيِرد هبام رَشْ
بعد  املشتاق،  نزهة  عن  إغالقًا  أعطاك  احلُب  يف  االستغراق  إِنَّ   : له  ونقول 

ُمَكاَبدة األشواق يف مصارع العشاق.
بل الِعْشق ورد؛ كام ُروَي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »العشُق من غري ريبٍة 
يلمي وهو ضعيف جدًا، وَأْعَظم ِمن هذا قال صىلَّ  نوب«. أخرجه الدَّ اَرٌة للذُّ كفَّ
اهلل عليه وسلَّم: »أوىص اهلل إيلَّ أن أمِسَك خدجية، وُكنُْت هلا عاشقًا«. احلديث 
أخرجه أبو صالح امُلؤذِّن يف »مناقب فاطمة« وهو ضعيف جدًا. إاِلَّ أينِّ َأرى أنَّه 

صحيح امَلعنى؛ بام جاء يف أحاديث كثرية، ليس هذا مقام ذكرها.
شيوخنا  شيخ  َحه  صحَّ والذي  العشق؛  يف  حيح  الصَّ احلديَث  َننْسى  وال 
الضعف عن حديث من عشق فَعف«، وسبقه  السيد أمحد بن صديق يف »درء 
وَأثبته يف »طوق  التصحيح -  املتشددين يف  ابن حزم - وهو من  التَّصحيح  يف 
احلاممة«، وصححه احلافظ ابن كثري يف »البداية والنهاية« يف ترمجة حممد بن داود 
بن عيل أبو بكر الفقيه ابن الفقيه الظاهري، وكذلك صححه احلافظ عالء الدين 
ُمْغَلطاي يف »الواضح املبني«، وقال احلافظ السخاوي يف »املقاصد احلسنة« بعد 
وضة« فعدَّ وذكر  ار: وهو سند صحيح. والنووي يف »الرَّ إيراد سند الزبري بن َبكَّ
ته  صحَّ إىل  وأشار  الرافعي،  ذلك  إىل  وسبقه  عشقا(،  )امليت  الشهداء  مجلة  من 

احلافظ الفقيه أبو الوليد الَباِجي املالكي؛ بقوله:
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وِعشـقًا جـوًى  امُلحـبُّ  مـات  َحّقـاإذا  صـاِح  يـا  شـهادٌة  فتلـك 

ثقـاٍت عـن  ثقـاٌت  لنـا  َترّقـىرواُه  عبـاس  ابـن  احلـرب  إىل 
وقال القشريي:

صابـرًا  َ ُتـويفِّ إذا  امُلحـبَّ  الشـهداِءإن  مـع  َمنازلـه  كانـْت 

صدقهـم يف  َغـَدوا  أقـواٌم  الـداِءيرويـِه  هبـذا  وناهيكـم  ِعلـاًم 

وقال ابن صائغ يف »مصارع العشاق«:

وواصـالقـد جاَءَنـا عـن َسـيِِّد اخللـق أمحـٍد بالعبـاد  َبـرًا  كاَن  ومـن 

يمـوُت شـهيدًا يف الفـراِدِس نـاِزالبـأن الـذي يف احلُـبِّ َيكُتـُم وْجـَدُه

ُمسـِهٍر بـن  فـام فيـه مـن َشـكٍّ ملـن كان عاقـالرواُه سـويٌد عـن عـيلِّ 

ُمغَرمـًا مـاَت  للـذي  كثـريًا  متشـاغالومـاذا  باهلـوى  عليـاًل  سـقياًم 

من الوجِد كي ال يذهَب األجُر باطالسـأكُتُم مـا ألقـاه يـا نـوَر ناظـري

ولفظ احلديث كام جاء: »َمْن َعِشَق َفَعفَّ َوَكَتَم فامَت ماَت شهيدًا«. ويف رواية: 
َفَكَتَم  َفَعفَّ  َعِشَق  »َمْن  رواية:  ماَت شهيدًا« ويف  فامَت  َفَعفَّ  َفَظِفَر  َعِشَق  »َمْن 

َفَصرَبَ فامَت فهو شهيٌد«.
ل  تتنـزَّ وفيها  محة  الرَّ بيننا  وَتنرش  امَلحبة  تعلِّمنا  أن  اق  ُعشَّ يا  جمالسنا  فَتكفي 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  وجل:  عز  اهلل  يقول  ؛  الودَّ وَتسقينا  كينة  السَّ
ٻ  پ  پ   پ  پ  ژ ]مريم: �9[. 

ليُل الثَّالث عرش الدَّ
اجح وامَلعقول الذي أخذ به علامء األمة: تقديم كل ما كانت مصلحُتُه  من الرَّ

رت املفسدة فيه. راجحة عىل مفَسَدتِِه؛ لو ُقدِّ
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تكاد  هذا  عىل  وغريها  األربعة  املذاهب  أهل  من  والفقهاء  األئمة  ونصوص 
تنحرص، قال ابن تيمية يف كتاب »االختيارات العلمية« يف باب األذان واإلقامة: 
الَفْجر ِمن تسبيح، ونشيد، ورفع األصوات بدعاء،  َقْبل  الَتْأِذين  ا ما ِسَوى  وَأمَّ
من  طائفة  ذكر  قد  بل  األئمة،  عند  بمسنون  ليس  فهذا  املآذن؛  يف  ذلك  ونحو 
أصحاب مالك والشافعي وأمحد أن هذا من مجلة البدع املكروهة، ومل يقم دليل 
رشعي عىل استحبابه، وال حدث سبب يقتيض إحداثه، حتى ُيقال إنه من البدع 
تي َدلَّت الرشيعة عىل استحباهبا، وما كان كذلك مل يكن ألحد أن َيأمر  اللغوية؛ الَّ
َطه واقٌف - أي  زق به، وإِْن رَشَ به وال ُينِْكَر عىل من تركه، وال ُيعلِّق استحقاق الرِّ
مقبول -، وإذا قيل: إن هذه األصوات مصلحٌة راجحٌة عىل مفسدهتا؛ فنقترص 
يادة الَّتي هي رَضر بال مصلحة  عىل ذلك القدر الذي حَتُصُل به امَلصلحة، دون الزِّ

راجحة. اهـ. 
قلُت: قال احلافظ السخاوي يف »القول البديع«: قد أحدث امُلؤذنون الصالة 
للفرائض اخلمس،  والسالم عىل رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلَّم َعِقب األذان 
م ال  مون ذلك فيهام عىل األذان، وال امَلغرب فإهِنَّ بح واجلمعة؛ فإهنم ُيَقدِّ إال الصُّ

يفعلون ذلك أصاًل لِضيق وْقتِها. اهـ.
نون؛ هل  ويف »فتاوى« شيخ اإلسالم زكرّيا األنصاري أنه ُسئل عام َأحدثه امُلؤذِّ

نة أو ال؟ لذلك أصل يف السُّ
 فأجاب : بأنه قد صح أن النَّبي صىلَّ اهلل عليه وسلَّم قال: »إذا َسِمْعُتُم امُلؤذِّن 
َن عىل السامع يف الصالة،  « وقاَس أِئمُتنا املؤذِّ فقولوا مثَل ما يقوُل ثم َصلُّوا عيلَّ
الم عليه - صىل اهلل عليه وسلم -؛ فصارت  حوا بأنَّه ُيكَره إفرادها عن السَّ ورَصَّ

الم َعِقب األذان، فاألصل ثابٌت واهلْيئة بدعٌة حسنة. اهـ. اهلَْيئة املشهورة من السَّ
عىل  والسالم  الصالة  نون  امُلؤذِّ أحدث  قد  الفقهية«:  حجر  ابن  »فتاوى  ويف 
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فعله  والذي  اخلَمس  للفرائض  األذان  َعِقب  وسلَّم  عليه  اهلل  صىلَّ  اهلل  رسول 
ين - أي : األيويب -، فنِعَم ما َفعل جزاه اهلل خريا«. اهـ. »صالح الدِّ

ُطلوع  عند  كر  الذِّ هيئة  أرواحهم  اهلل  قدس  املكرمة  مكة  علامء  َأسيادنا  وَذَكر 
ة، بأصوات َشِجيَّة؛ ُكّلها أَسٌف وِرقَّة - أي يف املقامات الرقيقة -: ) يا  الفجر بمكَّ
واسع املغفرة * يا جابر القلوب املنكرسة * يا دائم املعروف * يا كثري اخلري * يا 
من هو باملعروف معروف * يا ذا املعروف الَّذي ال ينقطع أبدا * َأْصبِح واحلمد 

هلل عىل فضله وإحسانه * َأْصبِح واحلمد هلل َربِّ العاملني(.

ابع عرش ليُل الرَّ الدَّ
َنّصًا  ثابت  مقصد  وهو  النَّفس(  )تزكية  لإلسالم  ة  العامَّ املقاصد  ومن 

واستقراءًا.
ۇ  ۇ  ۆ   ژ  النَّفس  بتزكية  ة  النبويَّ البعثَة  الكريم  القرآُن  َعلَّل  فقد 
تزكية  ِمن  وإِنَّ   ]151 ]البقرة:  ژ  ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ  

ع َعمل عىل حتريك العقول وإطالقها من قيودها،  ْ اإلنسان: تزكية عقله، فالرشَّ
وَأْزهق عنها أوهام وخرافات كانت ُتعطِّلها؛ وهذا هو حفظ العقل، وليس حفظ 
العقل منحرصا يف حتريم امُلْسِكرات؛ فكم من عقول ضائعة وهي مل َتَر وملْ َتعرف 

ُمْسِكرا َقْط، ولكن َأْسَكرها اجلهُل واخلُمول..
قِّي  ل يف هذه امَلجالس: َأَليست هي جَماالت َرْحبة للعمل والنُّضج والتَّ  وبالتَّأمُّ
ة  ة وُمتطلَّباهتا؛ من خالل النََّظر والتقدير العقيل، أليست احِلكمة ضالَّ بأحوال األُمَّ
ْرس، وسامع  رها لِتكون موطن الدَّ امُلؤمن؟ فكيف ال ُنكثِر هذه امَلجالس وُنطوِّ
ما َترتاح إليه النَّْفس، ومنتدى البحث، ونادي احلي، وجَممع للفضالء واملربِّني 
الفقهاء، ومركز لالستشارة والفتوى، وعرض للمواهب لرعايتها وتوجيهها.. 
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ع يف جْلب املصالح وَدْرء املفاسد؛  قال ابن عبد السالم: وَمن َتَتبَّع مقاصد الرشَّ
حصل له ِمن جمموع ذلك اعتقاٌد أو عرفاٌن بأن هذه املصلحة ال جيوز إمهاهلا، وأنَّ 
هذه املفسدة ال جيوز قرباهنا، وإن مل يكن فيها إمجاع، وال نص، وال قياس خاص؛ 

فإنَّ َفْهم الرشع يوجب ذلك. اهـ.  »حكمة بليغة«.

ليُل اخلامس عرش الدَّ

الرشيعة  تعليل  فكرة  أساس  عىل  قائمة  كّلها  والسنة  الكتاب  مقاصد 
وأحكامها.

املصالح؛  برعاية  ُمعلَّلة  الرشيعة  كون  يف  تتمثل  التعليل:  هذا  )ُخالصة(  و   
وكام قال الشاطبي - بعد االستقراء: وهو النظر يف األدلة الُكليَّة واجلزئيَّة، وما 
انطوت عليه من العمومات - ما نصه: واملعتمد إنام هو أنَّا استقرينا من الرشيعة 

أهنا وضعت ملصالح العباد. اهـ. »املوافقات« 2/� .
يعة هي َمسَألة كون الشارع قاصدًا للمحافظة   وأهم َمْسَلك إلثبات مقاصد الرشَّ

عىل القواعد الثالث )الرضورية، واحلاِجيَّة، والتحسينيَّة(.
فهي قضية ال حتتمل  يعة؛  الرشَّ الثالث أصل األصول يف  القواعد  كانت  وملَّا 
القواعد  أنَّ  وذلك  امَلسألة؛  روح  وهو  القطعي؛  ليل  الدَّ إاِلَّ  ُيقيمها  وال  الظَّن، 
ع،  الثالث ال َيرتاب يف ثبوهتا )رشعًا( أحٌد ممن َينتمي إىل االجتهاد من أهل الرشَّ

وال َيرتاب يف أن اعتبارها مقصوٌد للرشع.

وثبت باالستقراء أنَّ ما كان خادمًا وُمقوّيًا ملِقصوٍد رشعي فهو أيضًا مقصوٌد 

املندوب  بني  كالعالقة  بينهام  والعالقُة  تبعًا،  أو  وسيلة  يكون  ما  وهو  للشارع؛ 

م. والواجب واملكروه واملحرَّ
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 فَمجالس الُقربات إن مل تكن واجبة فهي مندوبة - كام ذكرنا سابقًا - )بالعموم( 
ة تعليميَّة - أي رضورية - كام  وقد َيرتقي حكمها للوجوب؛ إذا َأصبحْت تربويَّ

َأسلفُت وباهلل التوفيق.

ادس عرش ليُل السَّ الدَّ
الترشيع  عالقة  فام  التَّرشيع،  يف  َأصل  وهو  للتعظيم  املجالس  كانت  إذا 

بالعقل؟ 
التحقيق  أهل  كالم  من  سنقررها  الَّتي  املقالة  يف  حه  ونوضِّ سنَعرفه  ما  هذا 

والتنظري والتطبيق.
إنَّ أهل التَّحقيق واإلنصاف قد َأثبتوا كون احلُْسن والُقبح ذاتِيَّنْي َعقليَّنْي.

قال العز بن عبد السالم: ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل؛ 
إذ ال خَيفى عىل عاقل - قبل ورود الرشع - أن حَتصيل املصالح امَلحضة وَدرء 
امَلفاسد امَلحضة عن نَّْفس اإلنسان وعن غريه حمموٌد حسٌن، واتفق احلَُكامء عىل 
ماء واألَْبضاع واألموال واألعراض، وإن  ذلك، وكذلك الرشائع عىل حتريم الدِّ

ْجحان. اهـ. اختلف يف ذلك؛ فالغالب أن ذلك ألجل االختالف يف التساوي والرُّ
ذ كر صاحب »التحرير والتنوير« عن قتادة: )ليس ِمن ُخُلٍق َحَسن كان أهل 
اجلاهلية َيعملون به وَيستحسنونه إاِلَّ أمر اهلل به، وليس من ُخُلق كانوا َيتعايرونه 
ها( اهـ.  إاِلَّ هَنى عنه وَقدح فيه؛ وإنام هَنى عن سفاسف األخالق وَمذامِّ بينهم 

ُد ما ذكرنا: وهناك أمور ُتؤكِّ
سول صىلَّ اهلل عليه وسلَّم كان  د َله، إاِلَّ أن الرَّ 1. وليس أَدّل عىل ذلك وُمؤكِّ
ليم  السَّ بعقله  اها  إيَّ ُمْستحسنًا  البعثة،  وقبل  الوحي  قبل  األخالق  هبذه  ُمتخلِّقًا 

وفطرته النقيَّة.
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2. السيدة خدجية تستحسن أيضًا هذه الِفَعال الكريمة وترتضيها من سيدنا أيب 
القاسم صىلَّ اهلل عليه وسلَّم زوجها، وتعتربها من مكارمه وفضائله، وليست يف 

هذه مستندًة إىل أي ُحكم رَشعي.
ىض  ٣. سيدتنا خدجية ُتوقُن أنَّ هذه األفعال ال يمكن أن َتلقى من اهلل إاِلَّ الرَّ
واجلزاء  والَتكريم  عاية  الرَّ إاِلَّ  اهلل  من  صاحبها  َيلقى  أن  يمِكن  وال  وامَلحبة، 

احلسن؛ فهي )حكيمة الرشائع اإلنسانية ريض اهلل تعاىل عنها(. 
نى وَأذى امَلحيض أموٌر  وإنَّ العلامء احلُكامء قالوا: إِنَّ فساد اخلَمر وُفحش الزِّ

قائمة واقعة قبل النَّصِّ وبعده..
 وهذا احلافظ القيِّم ابن القيِّم اجلوزية رمحه اهلل تعاىل كتب فصوالً بديعة وحاِسمة 
يف املوضوع، وذلك يف اجلزء الثاين ِمن كتابه »مفتاح دار السعادة ومنشور والية 
َ يف ما يأيت وَنعقد تنبيهًا ُمهاّمً كام قال  الِعْلم واإلرادة«، ولكن جَيب أْن ُندِرك وُنبنيِّ

أهُل التَّرشيع: 
ين  الدِّ عن  االستغناء  بإمكان  القول  إىل  ُيْفيض  ال  وَتقبيَحُه  الَعْقِل  حَتسني  »إِنَّ 

ورشيعته؛ ألنَّ الَعْقل إدراكه َغري تام، بل إنه ُيدرك وَيعجز وُيصيب وُيْطىء«.
ع   قال اإلمام ابن القيِّم: )بل غاية العقل أن ُيدِرك باإلمجال ُحسَن ما َيأيت الرشَّ
بتفصيله أو ُقبحه، فُيدركه العقل مجلة، وَيأيت الرشع بتفصيله؛ وهذا كام أن العقل 
َيعجز  مما  فهذا  ُظْلاًم  أو  َعْدالً  امُلعنيَّ  الفعل  هذا  كون  وَأّما  العْدل،  ُحسن  ُيدِرك 
العقل عن إِدراكه يف كل فعل وَعْقد. وكذلك َيعجز عن إدراك ُحسن كل فعل 
حيح من ذلك  اِئع بتفصيل ذلك وتبيينه، وما أدركه العقل الصَّ وُقبحه فتأيت الرشَّ
العقل  هَيتِد  ومل  وقٍت  يف  قبيحًا  وْقٍت  يف  َحَسنًا  كان  وما  بتقريره.  الرشائع  تأيت 
لوقِت ُحسنه ِمن وقت ُقبحه أتت الرشائع باألمر به يف وقت ُحسنه وبالنَّهي عنه 
تعلم  الفعل يكون مشتماًل عىل َمصلحٍة وَمفسدٍة وال  ُقبحه. وكذلك  يف وقت 
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الرشائُع  فتأيت  ذلك،  يف  العقل  فَيتوقف  َمصلحُتُه؟  أم  َأرجُح  مفسدُتُه  العقول: 
ببيان ذلك، وتأمُر براجح املصْلحة، وَتنهى عن راجح املفسدة. وكذلك الفعل 
يكون مصلحة لشخص مفسدة لغريه، والعقل ال يدرك ذلك فتأيت الرشائع ببيانه 
فتأمر به من هو َمصلحٌة له، وَتنهى عنه من حيث هو َمفسدٌة يف حقه. وكذلك 
الفعل يكون مفسدًة يف الظاهر ويف ِضمنِِه َمصلحة عظيمة ال هَيتدي إليها العقل؛ 
فال ُيْعَلم إاِلَّ بالرشع، هذا مع َأنَّ ما َيعَجز العقل عن إدراكه ِمن ُحسن األفعال 
سل  وُقبحها ليس بدون - أي ليس بأقل - ما ُتدِركه من ذلك. فاحلاَجة إىل الرُّ
ة، بل هي فوق كل حاَجة، فليس العامَل إىل يشء َأحوَج منهم إىل املرسلني  رَضوريَّ

صلوات اهلل عليهم أمجعني(. اهـ. »مفتاح دار السعادة« 11�/2.
العقل  إدراك  يف  الُقصور  هذا  لِبيان  ِمرارًا  الشاطبي  اإلمام  ض  تعرَّ وقد 
للَمصالح وامَلفاسد، وكثريًا ما َيستشهُد عليه بأهل الفتات؛ الَّذين وقعوا يف كثري 
من التَّخبُّط وسوء التَّقدير والتَّدبري، ولكن مع االعتاض أدركوا بعقوهلم أشياء 
بإقرارها وتصحيحها، فألجل هذا كّله وقع اإلعذار  قد وافقت، وجاء الرشع 

واإلنذار وبعث اهلل النَّبيِّني.اهـ. انظر »االعتصام« ٣21/2.

إاِلَّ  َيعرفها حقَّ معرفتها  العبد ال  تي تقوم هبا أحوال  الَّ )إنَّ املصالح  النَّتيجة: 

خالقها وواضعها، وليس للعبد هبا ِعْلم إاِلَّ ِمن بعض الوجوه(. اهـ. »املوافقات« 

. ٣49/1
النتيجة ووضوحها نجده يف  إنَّ حقيقة  ليامين فتح اهلل عليه:  السُّ أبو عمر  قال 

كالم اإلمام سيدنا العز بن عبد السالم؛ حيث قال: 
والعادات  والتجارب  بالرضورات  ُتعَرُف  ة  الدنيويَّ واملفاسَد  امَلصالَح  )إن 
وامَلفاسد،  امَلصالح  يف  امُلناسبات  َيعرف  َأْن  أراد  َمن  وإنَّ  املعتربات،  والظنون 
به،  َيِرد  مل  ع  بتقدير أن الرشَّ فلَيعرض ذلك عىل عقله  راجَحها ِمن َمرُجوحها؛ 
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تي  ثم َيبني عليه األحكام؛ فال يكاد ُحكٌم منها خَيرج عن ذلك، إِالَّ التعبُّدات الَّ
مل يوقف عىل مصاحلها وَمفاسدها(. اهـ.

ب عليه اإلمام الشاطبي بقوله: ) ليس كام قال ِمن كل وجه؛ بل ذلك ِمن  وتعقَّ
َبعض الوجوه دون بعض(. اهـ. 

ين باعتبار  به، وفرسَّ املاَء باملاِء. فالدِّ قلُت: إنَّ الشاطبي ملْ خَيتلف عن الِعزِّ يف َتعقُّ
َقلَّام العقُل ُيعطي شيئًا منها،  َمصدره ُيعطي يقينًا وُطمأنينة يف التَّحسني والتَّقبيح 
ُيعطي  امَلفاسد،  وَدرِء  امَلصالح  جلب  عىل  هلل  واخلضوع  التَّعبُّد  َمعنى  وبإضفائه 
حَتِمل  ُأخرى  حوافز  وُيوفِّر  به،  إاِلَّ  َتوفريها  إىل  سبيل  ال  ة  وِجديَّ ُقدسيَّة  لألمور 
هيب؛ امُلتمثِّل يف الثَّواب  غيب والتَّ النَّاس عىل العمل الصالح الَبنَّاء بأسلوب التَّ
وَأْوالها  امَلصالح،  َأْوىَل  هي  ين  الدِّ َمصلحة  كانت  كله  هذا  وألجل  والعقاب. 

عاية.. بالرِّ
الَّذي  األصول،  وموافقة  الُعقول  َتنوير  فيه  الذي  املوضوع  هذا  يف  َذكْرنا  فام 
جاءت به الرشيعة الَغّراء عىل لسان سيد األنبياء سامء األنبياء واملرسلني، وُأفق 
األولياء والّصاحلني، ورمحة اهلل للعاملني.. أليس َحّقًا له واعتافًا بفضله؛ أْن َنعقد 
ح فيه أفكار املحبني وُتنرش األخالق احلميدة بينهم، وُترفُع دعوًة  له جَمِلسا َتتَلقَّ
عادة َتُعّمهم »هُم القوُم ال َيشقى  َتنفعهم وَتنفحهم، وُتقىَض فيه حاجتهم، والسَّ

جليسهم«.

ليُل السابع عرش الدَّ
النَّفس  ُحبِّ  عىل  وسلَّم  عليه  اهلل  صىلَّ  الرسول  ُحب  َترجيح  أنَّ  مجيعًا  َنعَلم 
رشط يف كامل اإليامن دون أصله، وأنه صىلَّ اهلل عليه وسلَّم جَلدير أن يكون َأَحب 

ِمن األنُفس؛ ألنَّ للُحب سببني كام قال العز بن عبد السالم:
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ل: الرشف والكامل. الثَّاين: اإلنعام واإلفضال.  األوَّ

والشك أنَّ نْفسه صىل اهلل عليه وسلم أكمل األنفس وأرشفها؛ فينبغي أْن يكون 
ا اإلنعام واإلفضال املربوط باألسباب؛ فال إنعام ألحد  ُحبُّه عىل قدر كامله. وأمَّ
وبام  برّبنا  َعّرَفنا  ألّنه  إلينا؛  وإحسانه  وسلَّم  عليه  اهلل  صىلَّ  علينا  إنعامه  ِمن  أتمَّ 
عه لنا، وكان َسببًا يف فوزنا بدار القرار، واخلاَلص ِمن عذاب النار، وكيف ال  رَشَ
ارة بالسوء التي ما تقاعدنا بيشء  يكون َمن هذا شأنه َأحبَّ إلينا ِمن أنُفسنا األمَّ

ِمن الفالح إاِلَّ بسببها، وال وقْعنا يف يشء ِمن القبائح إاِلَّ بشهوهتا وطَلبها. 
ه عبد اهلل بن  َأخرج البخاري ِمن َحديث أيب عقيل زهرة بن معبد؛ َأّنه َسمع جدَّ
هاشم قال: كنّا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو آخذ بَيد عمر بن اخلطاب 
ريض اهلل عنه، فقال له عمر: »يا رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - ألَنت َأحبُّ 
إيِلَّ ِمن كل يشء إاِلَّ ِمن نْفيس، فقال النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم: ال والَّذي َنْفيس 
بيده حّتى أكون َأحبَّ إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه اآلن واهلل ألنت َأحبُّ 

إيِلَّ ِمن نْفيس. فقال النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم: اآلن يا عمر«. 
قال اخلَطَّايب:مل ُيِرد به ُحبَّ الّطبع، بل أراد به ُحبَّ االختيار؛ ألن ُحبَّ اإلنسان 
نفسه طبٌع، وال سبيل إىل َقْلبِه، فمعناه ال َتْصُدق يف حبِّي حّتى ُتْفني يف طاعتي 
نة«  »السُّ رشح   . اهـ  هالكك.  فيه  كان  وإِْن  هواك،  عىل  ِرضاي  وُتْؤثِر  نفَسك، 

للبغوي 51/1 .
فدافع احلُب ُمَؤثِّر قوي يف إجياد جمالس احلُب وانتشارها، ليَتعلم فيها املرء كيف 

يقطع هوى نفسه، ويتعلم فيها كيف يصل إىل قلبه فريى آثار ربه عز وجل.
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ليُل الثَّامن عرش الدَّ
رة، بل  وَنذكر يف هذا الدليل تأييَد وتأكيَد جليٍل؛ إِنَّ قضيَّة املولد ليست ُمتأخِّ
قد َألَّف فيه حممد بن عمر الواقدي صاحب امَلغازي، وكتاب الفتوح املتوىفَّ سنة 
وكتاب  النبوي«  »املولد  كتاب  كتابان:  ذلك  يف  وله  ومئتني،  تسع  وقيل:  ست 
هييل يف »الروض« منها، وكذلك َألَّف يف املولد من  »النُّور النبوي« كام َينُْقل السُّ
األقدمني احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن عائذ صاحب السرية املشهورة واملتوىفَّ سنة 
ثالثة وثالثني ومئتني، واحلافظ أبو بكر بن أيب عاصم صاحب التصانيف الكثرية 
ل َمن َألَّف يف املولد النبوي  املتوىفَّ سنة سبع وثامنني و مئتني، وذكر بعضهم أنَّ َأوَّ
هو احلافظ أبو اخلطَّاب ابن دحية الَكْلبي املتوىفَّ سنة ثالثة وثالثني وستاِمَئة وهو 
مه للملك املظفر ملك  املنري«، وَقدَّ الـُمَسمى »بالتنوير من مولد الرساج  املولد 
إربل الذي كان حيتفل بليلة مولده صىل اهلل عليه وسلم ويومها احتفاالً ما ُسِمَع 

بمثله، فجازاه عليه بجائزة عظيمة .
وَيكفينا حافظ األمة ابن حجر الَّذي َأْفَتى بجوازه، واستدل عىل جواز ختصيص 
ة، واالْستِمرار عىل هذا التخصيص يف نظري هذا اليوم  مثل هذا اليوم بعبادة خاصَّ
اليهود  املدينة فوجد  قدم  اهلل عليه وسلم  النَّبي صىل  أنَّ  من كل سنة هبا؛ َصحَّ 
يوٌم  هذا  فقالوا:  ؟  تصومونه  الذي  اليوم  هذا  »ما  فقال:  عاشوراء  يوم  صيامًا 
عظيٌم أنجى اهلل فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون و قومه، فصامه موسى شكرًا 
فنحن نصومه، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: فنحن أحقُّ وَأْوىل بموسى 
منكم؛ فصامه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وأمر بصيامه« أو كام قال عليه 
الصالة والسالم ، واحلديث متفق عليه. فقد َأَقرَّ الرسوُل صىل اهلل عليه وسلم 
بذلك  قيامه  َأنَّ  رأى  بالصوم؛  والسالم  الصالة  عليه  موسى  بنجاة  االحتفال 
تعبريًا عن رسوره، وشكرًا هلل عىل ما منَّ به عليه، فإن احتفالنا هبذه النجاة أوىل 
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من قيام اليهود بذلك، وإذا ما نظرنا إىِل ما َمنَّ اهلل به عىل العامَل بمولده؛ وجدنا 
ور واحلُبور. انظر  كر وامُلستوِجبة للرسُّ ة للشُّ أنَّ هذا املِيالد أعظُم النِّعم امُلستِحقَّ

»احلاوي« 215/1  .

الدليل التاسع عرش
نذكر كالم العلامء املحققني فقهاء وحمدثني يف هذه املجالس:

الثالثة  القرون  تنقل عن السلف الصالح من  ابن حجر: بدعة مل  قال احلافظ 
ى يف عملها املحاسن،  رَّ ها؛ فمن حَتَ ولكنها مع ذلك اشتملت عىل حماسن وضدِّ

ها؛ كان بدعة حسنة وإال فال . اهـ. وجَتنَّب ضدَّ
 وقال احلافظ السيوطي رمحه اهلل تعاىل: إن أصل عمل املولد الذي هو اجتامع 
الناس وقراءة ما تيرسَّ من القرآن ورواية األخبار الواردة يف مبدأ أمر النبي صىلَّ اهلل 
عليه وسلَّم وما وقع يف مولده من اآليات، ثم ُيَمدُّ هلم سامط يأكلونه وينرصفون 
من غري زيادة عىل ذلك هو ِمن البَدع احلسنة التي يثاب عليها صاحبها ملا فيها من 
تعظيم النبي صىلَّ اهلل عليه وسلَّم وإظهار الفرح واالستبشار بمولده الرشيف. 

اهـ. انظر »احلاوي« 21�-208/1.
جدًا؛  فيه  الكالم  فَأتقن  »امَلدخل«  كتابه  يف  احلاج  ابن  اهلل  عبد  أبو  َتكلَّم  وقد 
فإنَّه  فيه من إظهار شعاٍر وهو ُشكر وَفَرح، ومع ذلك  َمْدُح ما كان  وحاصله: 
مات وُمنكَرات، فِمن ذلك قوله: وإْن كان النبي صىلَّ  َذمَّ ما احتوى عليه ِمن حُمرَّ
اهلل عليه وسلَّم مل َيزد فيه عىل غريه من الشهور شيئًا من العبادات، وما ذاك إاِلَّ 
ته ورفقًا هبم، ألَنه صىلَّ اهلل عليه وسلَّم كان َيتك  لِرمحته صىلَّ اهلل عليه وسلَّم ألُمَّ
ته؛ رمحة منه هبم. ولكن أشار صىلَّ اهلل عليه وسلَّم  العمل خشية أْن ُيفرض عىل ُأمَّ
الَّذي َسأَله عن صوم يوم اإلثنني:  هر العظيم بقوله للسائل  إىل فضيلة هذا الشَّ
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الَّذي  الشهر  ن لترشيف هذا  اليوم ُمتضمِّ »ذاك يوٌم ولدُت فيه«، فترشيُف هذا 
م وُيعظَّم وحُيَتم  ُيكرَّ أْن  الكريم  الشهر  إذا َدخل هذا  ينبغي  ُولَِد فيه، فعىَل هذا 
باعًا له صىلَّ اهلل عليه وسلَّم؛ يف كونه كان خَيُصُّ األوقات  االحتام اْلالِئَق به؛ اتِّ
ِمن  فيه  ُولَِد  الَّذي  الشهر  َيكون  فلامذا ال  استطاعتنا،  قدر  بِزيادة عىل  الفاضلة 
ام. اهـ »املدخل«  ف بوالدته ِمن َأفضل األَيَّ هور، واليوم الَّذي َترَشَّ َأْفَضل الشُّ

.29-2�/2
قلُت: إىل هذا أشار ابن احلاج؛ وإِْن َدلَّ هذا فإِنَّام َيدلُّ عىل اجلواز باالحتفال، 
ة، بل إىل  وَيتبنيَّ مما سبق جواز االحتفال بيوم امَلولد يف صورة شخصية أو ُأرسيَّ
هلا  أصل  ال  ُمنَْكرة  بَِدٌع  فهو  ذلك  خالف  ما  كلُّ  ا  َأمَّ االحتفال،  هذا  استحباب 
أثناء  حَتصل  تي  الَّ البَِدع  هذه  عن  اْلَكفُّ  املسلمني  عىل  فالواجب  ين.  الدِّ يف 
يف ِمْن كل ما  ِريد ذلك امَلولد الرشَّ االجتامع، واإلقالع عن هذه العادات، وجَتْ

ُينايف َجالله واحتامه وتوقريه.)1(

أمحـٍد ـِة  ُأمَّ رَضَّ  مـا  ُعْصَبـًة  ِهـييـا  إال  إفسـاِدها  إىل  وسـَعى 

شـاِدٍن ونغمـة  وِمزمـاٌر  بمالِهـي)1(طـاٌر  ِعبـادة  َقـطُّ  َأرأيـَت 

األْقطار  من  كثري  يف  حرضناها  الَّتي  واملوالد  شاهدناها،  تي  الَّ املوالد  يف  ا  َأمَّ
ينايف  ما  أو  مذمومة،  بَِدعًا  فيها  َنَر  مل  الرشيفني؛  احلرمني  يف  الِسيَّام  اإلسالميَّة، 
اء؛ بل جَمالسنا وهلل احلمد كّلها ُسنيَّة رشعيَّة؛ َيظهر فيها التَّعظيم  آداب رشيعتنا الَغرَّ
حيم صىل اهلل عليه وسلم ومنهجه الَقويم،  ؤوف الرَّ والتَّكريم للرسول الكريم الرَّ

سالة بِاْنِسَجام.. ز فيها أذواُق احلارضين يف ُحبٍّ وِوَئاٍم وفرٍح بنعمِة الرِّ وَترْبُ

)1( فتاوى رشعيَّة لفضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف ط الرابعة 19�9 دار وهدان للطباعة 
والنرش - ج 1 .
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ليُل العرشون الدَّ
النَّبي  ايِن  بَّ الرَّ اجلوهر  هذا  أخباَر  ونتدارس  نجتمع  جتعلنا  الَّتي  احلوافز  وِمن 

وخصائص  بمزايا  أكرمه  اهلل  َأنَّ  التَّسليم؛  وأتمُّ  الة  الصَّ أفضل  عليه  الكريم 

ا مل جَتتمع ألحٍد  بني؛ ألهنَّ اقَتَضْت َأفضليَّته عىل األنبياء وامُلرسلني و املالئكة امُلَقرَّ

ببعض  أو  ته  بُأمَّ َيتعلَّق  ونوٌع:  بشخصه،  َيتعلَّق  نوٌع:  َنوعان؛  وهي  ِسواه، 

الم.  والسَّ الة  الصَّ َأفضل  عليه  ألَْجِله  َأفرادها؛ 

نبَّهنا عليه يف  األساليب، حْسَبام  بمختَلف  اهلل عنه؛  دفاُع   : ل  األوَّ النَّوع  فمن 

امليثاق  وأخذ  به،  األنبياء  كَتبشري  الواضحات؛  الالت  والدَّ الَعظِيامت  اآليات 

معه،  املالئكة  ِقَتال  ؤال،  السُّ َقْبل  ُأمنيَّته  إعطاءه  وَينرصوه،  به  يؤمنوا  َأْن  عليهم 

اهلل،  طاعة  مثل  وجعلها  طاعته  إجياب  أعداءه،  قلوب  يف  ُيْلَقى  عب  بالرُّ نرصه 

إعطائه القرآن العظيم، وحفُظ اهلل له الكتاب ِمن التَّبديل والتَّحريف، إقساُم اهلل 

بِحياته، كفايَته امُلستهزئني به، إسناُد بيان القرآن إليه، حَتِريم ندائه باسِمه أو ُكنَيته، 

ة، صالُة اهلل ومالئكته عليه، ثناُء اهلل  إرساَله رمحة للعاملني، ُيرُس دينِه، ختمه للنُّبوَّ

عليه بعظمِة ُخُلقه، إعطائه الكوثر.. إىل غري ذلك.

ُته عىل النَّاس يوم القيامة، رفُع اخلَطأ والنِّسيان و   وِمن النَّوع الثَّاين: شهادُة ُأمَّ

ته، الثَّناء عىل صحابته يف التَّوراة و اإلنجيل، تفضيلهم عىل األَُمم،  احلََرج عن ُأمَّ

يدة عائشة ريض اهلل تعاىل عنها - يف بِْضِع عرشة آية.. إىل غري  َأُة زوجه - السَّ َترْبِ

ذلك، فهذه جَيب َأْن َيقف عليها ُكلُّ ُمسلم وعىل غرِيها ِمن الفضائل. 
وثَمرة هذه امَلجالس يف معرفة ما ذكرنا: هو إثباُت ذات التَّابع بأفضليَّة امَلتُبوع، 
هذه  يف  إعالمهم  وجَيب  واآلخرين،  لني  األوَّ سيِّد  سرية  عىل  امُلجتمعني  وَفْخُر 
وسنة  لكتاهبم  وَيرجعوا  لِصواهِبم  يعودوا  حتَّى  األَُمم؛  َأفضل  م  بأهنَّ امَلجالس 



إحتاف أهل املحبة بأدلة جمالس القربة

44

َنبّيهم ، وكام قال البوصريي رمحه اهلل تعاىل :

ى َلنـا َمْعـرَشَ اإلسـالِم إِنَّ َلنـا ُمنْهـِدِمُبـرْشَ غـرَي  ُركنـًا  الِعنايـِة  ِمـَن 

لِطاعتِـِه داِعينـا  اهللَ  َدعـا  األَُمـِمملَّـا  أْكـَرَم  ا  كنَـّ سـِل  الرُّ بِأْكـَرِم 

ليُل احلادي والعرشون الدَّ
املصالِح  املسلمني عليه وهو: )جلُب  أئمة  اتَّفق  ليل ألَْصٍل  الدَّ ُص هذا  ُنَخصِّ

وَدْرُء املفاسد مطلقا(. 
َجْلبها  عىل  العمُل  فَيجب  َمصلحة؛  فهي  امَلصلحة  َقت  حَتقَّ ما  حيُث  أي: 
َدْفعها  العمل عىل  َمفسدة؛ فيجب  فهي  امَلفسدة  َقت  حَتقَّ ما  وحيُث  ورعايتها، 

وَسدِّ أبواهبا، وإن مل يكن يف ذلك َنصٌّ خاص. 
والنفع  الح واإلصالح،  الصَّ احلَثِّ عىل  الواردة يف  ة  العامَّ النُّصوص  فَحْسُبنا 
ة يف َذمِّ الفساد واإلفساد وامُلفِسدين، ويف النَّهي  واخلري. وَحْسُبنا النُّصوص العامَّ
ر. وَحْسُبنا اإلمجاع امُلنعِقد عىل َأنَّ امَلقصد األعم يف الرشيعة هو  ِّ والرضَّ عن الرشَّ
جلُب امَلصالح وَدرء امَلفاسد، وهذا هو باب امَلصالح امُلرَسَلة الَّذي َتضاربت فيه 
امُلتََّبعة، كام  الفقهي ُأخذ به يف مجيع املذاهب  التَّطبيق  األقوال األصوليَّة، ولكن 
ية امَلصالح امُلرسَلة، وعىل تْأكيد  يد ُحجِّ أنَّ األصوليِّني امُلعارِصين أمجعوا عىل تْأيِّ

ّيتها للفقِه اإلسالمي.  َأمهِّ
يف  للخالف  وجه  فال  ع؛  الرشَّ مقصود  عىل  بامُلحافظة  امَلصلحة  نا  َفرسَّ وإذا 
اإلمام  األصوليِّني  عمالق  كالم  هذا  ة  ُحجَّ بكوهنا  القْطع  جَيب  بل  باِعها،  اتِّ
يف  وقال   ،٣11/2 »املستصفى«  يف  ذكره  كام  تعاىل  اهلل  رمحه  الغزايل  حامد  أيب 
»املنخول« ص٣55: ) نحن َنجعل امَلصلحة تارة َعَلاًم للُحكم، وَنجعل احلُكم 
امَلصلحة  إنَّ  قوله:  ِمن  ل  األَوَّ الشطر  هو  اآلن  ني  هَيمُّ والذي  هلا(.  َعَلام  أخرى 
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تُكون َعَلام )أي : دلياًل عىل احلكم(.
َسْت عىل ُشْكِر املوىل عزَّ وَجلَّ  تي ُبنَِيْت وُأسِّ  فانظر يا َأِخي إىِل جَمالس الُقْرَبة، الَّ
عىل ما َمنَحنَا ِمن هذه النِّعم العظيمة، فَعَمُل الرِب، وكثرة اخلريات والصدقات، 
منصوص  أمور  إاِلَّ  هي  ليست  الُقربات  وجوه  من  ذلك  وغري  القرآن،  وقراءة 
عليها رشعًا وحمبَّبة للنفس طبعًا - أي : حمبوبة ومرغب فيها -! فكيف نتكها وقد 
ور َأحٌد: أنه  مَجعت راحة النفس وسمو الروح وحشد القلب باإليامن؟! ولو َتصَّ
ليس ذلك عبادة وال ثواَب فيه! نقوُل له: ال عمَل إاِلَّ بنيَّة، والنيَّة ُهنا ال تكون إال 
هلل تعاىل، وهذا َمعنَى الُقْربة بقراءة السرية - املولد أو غريه - فهي نيَّة ُمْستحَسنَة 
كة للقُلوب  ة حُمرِّ ة وُزهديَّ بال شك.. فتأمل، وكذلك ما حَيصل فيه ِمن مدائح نبويَّ

والعمل لآلِخرة..
ُيقاَل: ما كان من ذلك  َأْن  امع.. وغري ذلك؛ فَينبغي  َيتبع ذلك ِمن السَّ ا ما  َأمَّ  
َبْأس  ال  وسلَّم  وآله  عليه  اهلل  صىلَّ  النَّبي  بميالد  ور  الرسُّ َيقَتيض  بحيث  ُمباح 
بذاهتا؛  وَمقَصدٌة  بنفسها،  َأْصٌل  ذكرناها  تي  الَّ امَلصلحة  هذه  ألنَّ  به؛  بإحلاقه 

ُيوفِّق اجلميع. ُيْصِلْحهم، واهلل عزَّ وجلَّ  ما  هَلُم  ة الُبدَّ  العامَّ ألنَّ 

ليُل الثَّاين والعرشون الدَّ
ة  ة وُأصويل األمَّ ة؛ قاعدة إمام األَئمَّ تي جَيب ذْكرها يف هذه األدلَّ ت الَّ ِمن امُلهامَّ
األَفعال  مآالت  يف  النَّظر   :19�/4 »امُلوافقات«  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  الشاطبي 
ُمعترَب مقصود رشعًا، سواء كانت األفعال موافقة أو خُمالَِفة؛ وذلك أن امُلجتهد ال 
اِدرة عن امُلكلَّفني باإلقدام أو باإلحجام، إال بعد  َيكم عىل فِْعٍل ِمن األفعال الصَّ

نظره إىل ما َيؤول إليه ذلك الِفعل. اهـ. 
ة تطبيقات هاِدَية يف هذا الباب؛ فقد امتنع النَّبي صىلَّ اهلل عليه  نة النبويَّ ويف السُّ
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وسلَّم عن قتل امُلنافقني، مع ِعْلمه هبم، ومع ِعْلمه باستحقاقهم القتل، وقال: »ال 
َأْن  َيْقُتُل أصحاَبه«. متفق عليه، ويف رواية: »َمعاَذ اهلل  ث النَّاُس أنَّ حممدًا  َيتحدَّ
َتتساَمع األَُمم َأنَّ حممدًا َيْقُتل أصحابه« رواه أمحد يف مسنده، ويف رواية: »َأْكَره َأْن 

ث النَّاُس َأنَّ حممدًا َيقتُل أصحابه« رواه الطرباين يف »األوسط«.     َيتحدَّ
بني  بلبلًة  ُيثري  ال  حتَّى  احلرام؛  البيت  إعادة  عن  والسالم  الصالة  عليه  وخَتىلَّ 
الَعَرب وكثري منهم حديثوَعْهٍد باإلسالم، وقال خُماطِبًا السيدة عائشة ريض اهلل 
الَكْعبة اقترصوا عن قواعد إبراهيم؟  َقْوَمك ِحنَي بنوا  َتَري أنَّ  تعاىل عنها: »َأمَلْ 
قالْت: فقلُت: يا رسول اهلل َأَفال َتردُّها عىل قواعد إبراهيم؟ فقال رسول اهلل صىلَّ 

اهلل عليه وسلَّم: لوال ِحْدثاُن قومِك بالُكْفر َلفعْلُت«. رواه مالك يف »ُمَوطَِّئه«.
ماهرًا  امُلجتهد  َيكون  َأْن  َيكفي  فال  والنَّتاِئج،  املآالت  مراعاة  فَيجب  قلُت: 
بَّاين  تبة يف االجتهاد: الرَّ ى صاحب هذه الرُّ بنصوص التَّرشيع وتفصيالته؛ وُيسمَّ
اسخ يف الِعْلم؛ ُرِزَق نورًا َيْعِرف به املآالت، وَينُْقل َعْقَل امُلسِلم ِمن  واحلكيم والرَّ
االنشغال يف اجلزئيات إىل الُكليَّات. وهذه امَلجالس ِهي ِرْحَلة ِمَن األَكوان إىل 

هم بَمحبَّتِه ژ ڦ  ڄ  ڄ   ن، فقوٌم أقامهم احلقُّ خِلدمته، وَقْوٌم اْختصَّ امُلكوِّ

ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          چ  چ  چ    ژ ]اإلرساء: 20[.
من  واخلطرات؛  واإلرادات  كنات  والسَّ احلركات  يف  العصمة  نسألك  اللهم 

اتِرة للقلوب عن ُمطاَلعة الغيوب.. كوك والظُّنون، واألَوهام السَّ الشُّ
الَعَمل مأجورًا عند اهلل أوبخالف ذلك؟ هذا ما  وبمعنى أوَضح: ننظر كون 

ليل اآليت.. سنعرفه يف الدَّ
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ليُل الثَّالث والعرشون الدَّ
عند  والُبطالن  ة  الصحَّ عن  الشاطبي  اإلمام  األصولِيِّني  صفوة  َتكلَّم  عندما 
ق إىل معناه األْخَروي؛ قال رمحة اهلل عليه: )وهو وإِْن كان إطالقًا  الفقهاء، تطرَّ
ض له  ض له علامُء الفقه، فقد تعرَّ غريبًا – أي عالقتهام باملآل األْخَروي - ال َيتعرَّ
ل ما  مون، وتأمَّ لف املتقدِّ علامء التَّخلُّق كالغزايل وغريه، وهو مما حُيافظ عليه السَّ

حكاُه الغزايل يف كتاب النِّيَّة واإلخالص من ذلك(. اهـ. »املوافقات«292/1
ُعْمق  ِمن  بل  فراغ،  من  ليس  دائام  له  وَتْأييده  بالغزايل  الشاطبي  إعجاب  إِنَّ 
فكلُّ  امَلصَلحي،  التعليل  ِمن  رْضٌب  نفسه  هو  األحكام  يف  التعبُّد  بأنَّ  اإليامن؛ 
هُبم عىل االنقياد للرشع، وعىل اخلضوع هلل برغبة وحمبة  ُم النَّاس، وُيدرِّ ُحكم ُيعلِّ
ونوُع  رسًا  ُحكم  لكلِّ  )إِنَّ  فيقول:  بروحه  الغزايل  وَيتجىلَّ  )عبادة(،  فهو 

اهـ. ُلطٍف وصالٍح وكامٍل(. 
ذًا بعد أْن ذكَر أنفاس هذا الِعمالق أستاذ األستاذين: )وإنَّ  قال الشاطبي ُمتلذِّ
امَلصلحة الكليَّة: هو أْن َيكون كل مكلَّف حتت قانون معنيَّ من تكاليف الرشع، 

يف مجيع حركاته وأقواله واعتقاداته(. اهـ. »املوافقات« ٣8�/2 .
ه إليه  ل: اخلضوع هلل سبحانه وتعاىل؛ بإخالص التوجُّ فالرشيعة مقصودها األوَّ
َنِجُدُه يف  كر له، وهذا  ة بني يديه، وتذكري النَّفس بالذِّ لَّ واالنتصاب عىل َقدم الذِّ
ياض امُلمتِعة: »إذا  جَمالس وصفها موالنا وسيدنا صىلَّ اهلل عليه وآله وسلَّم بالرِّ

َمرْرُتم برياض اجلَنَّة فارتعوا«.

ابع والعرشون ليُل الرَّ الدَّ
ُذ هبا،  تي تتلذَّ ما هو َأثر هذه امَلجالس عىل النَّفس التي حترضها، وعىل الروح الَّ

وعىل القلب الَّذي ينشغل هبا، حتى ُنْكثِر منها أو نمنعها؟
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األحكام  بتعليل  ِعناية  العلامء  أكثر  ِمن  فهو  ؛  التمذي  احلكيم  عند  اجلواب 
الرشعية وبالبحث عن أرسارها، ولعّله أقدم َمن َوضع كتابًا خاصًا يف املقاصد 
َأْوقفنا  وقي، حتَّى  الذَّ قي  التَّ وحي، وُمناجاة  الرُّ امَلزج  َمنهل  فيه  َأظهر  الرشعية 
)الصالة ومقاصدها( حلن  كتابه  فأنشَد يف  اق،  الُعشَّ امُلشتاق ملصارع  ُنْزهة  عىل 
الوفاء، تواجَد عليه كبار األولياء بمنشور العناية اللهم َزكِّ نفيس أنت خري َمن 
اها، أنت وليُّها وموالها فتنَّم قائاًل: )كلُّ صالة هي توبة، وما بني الصالتني  زكَّ
وَبطِر؛  َأرِش  َبُعد  فإذا  ربِّه،  ِمن  َيبعد  فبالغفلة  وخطايا،  وزالَّت  وجفوة،  غفلة 
وتنـزلِق  َيسقط  ة  وبالزلَّ أجنبّيا،  يصري  وباجلفوة  واخلوف،  اخلشية  َيفتقد  ألنه 
قدمه فتنَكرس، وباخلطايا خَيرج من امَلْأمن فيْأرسه العدو، فأفعال الصالة خُمتِلفة 
عىل اختالف األحوال من العبد؛ فبالوقوف خَيرج من اإلباق؛ ألنه ملَّا انترشت 
ة وَأبِق ِمن ربِّه، فإذا وقف بني يديه فقد مجعها من  جوارحه َنقصت تلك العبوديَّ
االنتشار ووقف للعبودية فَخرج ِمن اإلباق، وبالتَّوجه إىل القبلة خَيرج ِمن الَتويلِّ 
واإلعراض، وبالتكبري خَيرج ِمن الِكرْب، وبالثناء خَيرج ِمن الغفلة، وبالتالوة جُيدد 
كوع خَيرج ِمن اجلفاء، وبالسجود خَيرج من  تسلياًم للنفس وقبوالً للعهد، وبالرُّ
اخلطر  ِمن  خَيرج  وبالسالم  اخلرُسان،  ِمن  خَيرج  للتشهد  وباالنتصاب  ْنب،  الذَّ

العظيم(. اهـ.           
وقي ِمن امَلرشب الروحي، وامَلجالس ال َتقل عن هذا  فهذا َمصدٌر للتقِّي الذَّ
محة  والرَّ قد حصلت،  والنَّشوة  كُثرت،  قد  وافد  الرَّ وَأنَّ  سيَّام  وحي، ال  الرُّ امَلدد 
لت، والسكينة َغِشَيت، والكل َيتقَّب نظرة اجتباء ورشبة صفاء لالصطفاء،  تنـزَّ
ورغبة جاحمة للوفاء باتِّباع سيد األنبياء، وُهياٌم َفَطَر قلوب امُلحبِّني لَرب العاملني، 
وبكاء اخلائفني قابله فرُح الراجني، حتى َمنَّ عليهم موالهم بمقام أهل اليقني 

واحلمد هلل رب العاملني.
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ليُل اخلامس والعرشون الدَّ
إن االشتغال بامُلباحات ُيلهي عامَّ هو أهم؛ ِمن فعل الطاعات والنوافل، وقد 
نيا  ُيلهي حتى عن الواجبات، وقد ُيوقع يف بعض املمنوعات. ومن هنا جاء ذم الدُّ
عهم عن كثري من املباحات  ومتاعها وفتنتها، وقد ُنقل عن السلف الصالح تورُّ

هد يف الدنيا شعار الصاحلني ومنهج املتقني. وزهدهم فيها، حتى َأصبح الزُّ
 واحلقيقة أنَّ االشتغال باملباحات والتمتع هبا عمل مباح يف أصِله، فإذا َأْلـَهى 
هذا  ويف  الطارئ،  هلذا  َتَبعًا  حكمه  تغريَّ  م  حُمرَّ يف  أوقعه  أو  واجب  عن  صاحبه 
هاد والصاحلني فغري ُمسلَّم؛ ألنَّ املباح  داللة عىل أنَّ ترك املباحات هو طريق الزُّ
تي قد  يصري غري مباح باملقاصد واألمور اخلارجة. وَنخترص األقسام األربعة الَّ

َيؤول إلْيها امُلباح:
وامَلشارب  امَلآكل  ِمَن  بالطيبات  كالتمّتع  بالكل:  مندوب  باجلزء  مباح   .1

واملالبس، فيام زاد عن حدِّ الرضورة.
والبيع  الزوجات،  بالكل: كاألكل والرشب، ووطء  باجلزء واجب  مباح   .2
الناُس  َترك  َفرضنا  )لو  الغزايل:  اإلمام  قال  واملَِهن،  احِلَرف  وسائر  والرشاء،.. 
فكان  هبا،  املأمور  الرضوريات  ِمن  هو  ملَِا  تركًا  لكان  والرشب؛  األكل  كلهم 

خول فيها واجبًا بالكل(. اهـ. الدُّ
وسائر  الغناء،  وسامع  البساتني،  يف  ه  كالتنـزُّ بالكل:  مكروه  باجلزء  مباح   -٣

أنواع الَّلعب املباحة.
تي َتقدح يف العدالة - أي املداومة  م بالكل: كاملباحات الَّ 4- مباح باجلزء حمرَّ

عىل فعلها - .
 فال ُبد لإلنسان ِمن ذلك امُلباح بأنواعه، لكن مع الكفِّ َعامَّ يستطيع الكّف عنه. 
ُل والثاين. م؛ فإقامتها َيْأُمُر به النَّوُع األوَّ وهذه امَلجالس مَتنع عن املباح امُلرِض امُلحرَّ
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ادس والعرشون ليُل السَّ الدَّ
إنَّ أكرم اخلَْلق بنو آدم؛ يشهد هبذا أكرُم كتاب، وتشهد له استعداداته ومهاراته. 
وإنَّ أرشف بني آدم هم املسلمون الصادقون وهم أهل احلَق واحلقيقة. وإن أكمل 
تي  الكل هو سيدنا حممد صىلَّ اهلل عليه وسلَّم، تشهد له معجزاته وأخالقه الّسامية الَّ
ة  َته، ولألمَّ ة َتَتساَمى بالروح، وُتعطِي حلياة املسلم حيويَّ ة الِقَيم.. ُحريَّ جاءت بُحريَّ
ين؛ ألنَّه وسيلة رشادها، وهو الَّذي َيعصمها ِمن الفوىض  ة َتلتزُم بالدِّ جمدها.. ُحريَّ
الرأي،  ب  تعصُّ ُتنتِج  تي  الَّ الفاسدة،  األفكار  استبداد  وِمن  املصالح  تضارب  وِمن 

وَتْفِرض اخليار اجلامد الَّذي جعل الركود َأصل َحركتنا، حتى َخنق احلياة فِينا.
سيِّئا؛  تفسريًا  احلرية  وا  ُتفرسِّ ال  اإلسالم  أبناء  يا  تنادى:  املباركة  جَمالسنا  إنَّ   
الرشعية،  األحكام  بمراعاة  تزدهر  إنَّام  احلُرية  ألنَّ  أيديكم؛  من  ُتْفَلَت  ال  كي 
واألخالق الفاضلة. والرُبهان الباهر عىل ما نقول: هو العهد الزاهر الَّذي كان 
ة والعدالة، وِمن صالح يف العقل ويف العمل،  َيرفل به الصحابة الكرام ِمن احلُريَّ
وإصالح يف األرض، واستنباط خلرياهتا وحفظ نظام الَتعاُيش فيها، واستمرار 

صالحها بصالح امُلستخَلفني فيها..
إنَّ جَمالس احلبيب األعظم تقول عىل لسان ُحريَّة رشيعتها: )إن رفع امَلشاقِّ عن 
وَعنَتًا  َعجزًا  وجدتُّم  وُكلَّام  املقصودة،  ِحكمتي  هي  عنهم،  والتَّْخفيف  الناس، 

تي امَلنشودة(. صوا هذه ُحريَّ واضطرارًا وإكراهًا؛ فَتخَّ
كانت  إذا  ة؛  احلُريَّ ِحكمة  هي  الناس،  حياة  يف  والتَّنظيف  التَّطهري  إشاعة  إنَّ   
فيجب  شجون،  ذو  مصطلح  ة  فاحلُريَّ الرشيعة  مصالح  هي  اإلسالمية  احلرية 

ر امَلصون. ا جوهر مكنون، وصاحبها الدُّ احلِفاظ عليها، ألهنَّ
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ابع والعرشون ليُل السَّ الدَّ
إنَّ يف امَلجالس فوائد ال حُتص وال ُتعد؛ منها:

يكوُن يف  ما  أقوى  العبد  كان  أمر..  َطْبعي يف  وباعث  ديني  باعٌث  اجتمع  إذا 
مان الباعث الطَّْبعي فال َيقفون عىل معناه، وال  ذلك، وغالب ما َيبعث ألهل الزَّ
َيفهمون مقصده؛ فَيحتاجون إىل عامِل ربَّاين؛ حَيل ألفاظ امَلباين، وُيفرحهم فيه بلذة 

امَلعاين كام ُيقال )ُقطب امُلتوكلني(.
تي ُتنرَش، من كتب ُتقرأ يف املجالس وُتذكر، كُكتب العارفني؛   وِمن القواعد الَّ
أمهها: رياض الصاحلني، وسبل السالم، أو أّي رشح لبلوغ املرام، واألذكار.. 
ويغلب عىل امَلجلس قواعد العارفني، مثل ما قاله العارف باهلل سيدنا عبداهلل بن 

علوي احلداد: 
ُدنيا  وال  ِدين  بال  أصبح  نيا  الدُّ إىل  مال  ذلك  بعد  ثم  ين  بالدِّ تعلَّق  َمن  )إنَّ 
فليفهم(. اهـ. وقال ريض اهلل عنه: )َينبغي أن حَيتم اإلنسان جانب الربوبية، ثم 
ة، ثم جانب العلامء العاملني، ثم جانب أولياء اهلل؛ ألهنم خاصته،  جانب النبوَّ
كر، وهذا اإلمام الغزايل كثريًا ما َيعتض عىل  صه بالذِّ وال َيعتض عىل أحد خُيصِّ
)كان  عليه:  اهلل  رمحة  أيضا  وله  اهـ.  بالذكر(.  أحدًا  ص  خُيصِّ وملْ  وء،  السُّ علامء 
ين؛ وقالوا: ال َنجعل هذا كله  السابقون إذا عملوا شيئًا للدنيا جعلوا بعضه للدِّ
نيا(. وقال أيضًا ريض اهلل عنه: )إذا فِزع اإلنسان ِمن يشء، أو هاب ِمن وقوع  للدُّ

األشياء، فليتوضأ وُيصيلِّ ركعتني؛ ألن اهلل تعاىل قال: ژ ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ژ ]البقرة: 15٣[ . اهـ . وفق اهلل من جيمع كالم سيدنا نفع اهلل به.
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ليُل الثامن والعرشون الدَّ
بني  اجلمع  وهي  وفهمها؛  عليها  الوقوف  جيب  كبرية  فائدة  فيه  ليل  الدَّ هذا 

ة واألدلة اخلاصة. الُكليَّات العامَّ

ة: هي الُكليَّات النَّصيَّة، والكليات االستقرائية.  والُكليَّات العامَّ

الصحيحة  نة  والسُّ القرآن،  نصوص  يف  جاءت  تي  الَّ هي  النَّصيَّة:  والُكليَّات 

ا نصوص القرآن مثل: ژ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   جمملة؛ أمَّ

ۆئژ  ۆئ    ۇئ  ۇئ            وئ     ائ  ەئ   ەئوئ   ې  ېى  ى    ائ   ۉ  ۉ   ې  ې  

ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ژ   ]1 ]املائدة:  کژ  ڑ   ڑ   ژ   ژ   ژ   ِ  ]58 ]النساء: 

ار«، و »إِنَّ اهلل َكَتَب  َر وال رِضَ نة مثل: »ال رَضَ یژ ] األنعام: 1�4[.. ونصوص السُّ
ْلَم  ْمُت الظُّ اإلحساَن عىَل ُكلِّ يَشٍء«، و »إنَّام األَعامُل بالنيَّات«، و«يا عبادي إين حرَّ

مًا فال َتَظاملوا...«. عىل نفيس وجعلُتُه بينكم حُمرَّ

ل إليها عن طريِق استقراِء عدٍد ِمن  تي ُيتوصَّ ا الُكليَّات االستقرائية: فهي الَّ أمَّ

والتحسيناِت  واحلاجيَّاِت  اِت  الرضوريَّ كحفِظ  اجلزئية؛  واألحكام  النصوص 

)الرضوراُت  مثل:  اجلامعة  الفقهية  والقواعد  للرشيعة  العامة  املقاصد  وسائر 

ُة جَتِلُب التيسري(. ُتبيُح امَلحظورات(، و)امَلشقَّ

وأما األدلة اخلاصة)�(: هي األدلة اخلاصة بمسائل معيَّنة.. 
املسألة  ُحكم  ال عىل  الدَّ )الفالين(  احلديث  أو  )كذا(،  الة عىل  الدَّ )كذا(  كآية 

)الفالنية(، أو األَقيسة اجلزئية.
 فال ُبدَّ للمجتهد وهو ينظر يف هذه اجلزئيات؛ ِمن استحضار كليَّات الرشيعة، 

ومقاصدها العامة، وقواعدها اجلامعة.. يف آٍن واحد.

)1( أي: األدلة اجلزئية.
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وال بد أن يكون احلُكم مبنّيًا عىل: األدلة الكلية، واألدلة اجلزئية.

)النتيجة( الرشيعة كلها مبنيَّة عىل: قصد امُلحاَفظة عىل املراتب الثالث)1( ، وأنَّ 

هذه الُكليَّات َتقيض عىل كل جزئيٍّ حتتها.
األصول  تلك  ِمن  ة  ُمستَمدَّ  - الرشيعة  أصول  وهي   - اجلزئيات  كانت  فإذا 
ُكيّل فقد  ُمْعِرضًا عن أصل  الُكليَّة؛ فمن َأخذ بنصٍّ - مثال - يف مسألة ُجزئية، 
فقد  املقابل  اجلزئي  عن  ُمْعِرضًا   ، بالُكيلِّ َأخذ  من  بالعكس؛  وكذلك  أخطأ. 

أخطأ.. فإن لُِوصول امُلجتهد لفهم مراد الشارع من النَّص طريقني:

أحدمها: النظر يف األدلة؛ ومنها: النظر يف داللته اّللغوية، مع مالحظة القواعد 

الكليَّة الترشيعيَّة، وتقديمها عىل األدلة اجلزئية إذا مل يمكن اجلمع بينهام.

ثانيهام: النظر يف مقاصد الرشيعة.

تنبيه هام:  هذا امَلسلك الَّذي ذكرناه: هو امَلسلك االجتهادي يف فقه الصحابة، 
وفقه أئمة السلف، وعند اإلمامني أيب حنيفة النعامن ومالك إمام دار اهلجرة، كام 
ذكر شمس األصوليِّني الشاطبي ، وذكر أمثلة كثرية ، ال سيَّام أنَّه َنقل عن جوهرة 
ُبْويس - وهذا فرط يف ذكاء الشاطبي -: مسألة جيب الوقوف عندها قال  األحناف الدَّ
احلافظ ابن عبد الرب يف »االنتقاء«ص149: كثري ِمن أهل احلديث استجازوا الطعن يف 
أيب حنيفة؛ لردِّه كثرياً ِمن أخبار اآلحاد العدول؛ ألنَّه كان َيذهب إىل عرضها عىل ما 
اجتمع عليه ِمن األحاديث ومعاين القرآن، فام َشذَّ عن ذلك ردَّه وسامه شاذا. اهـ. انظر 

»املوافقات«  ٣/24.
الغزايل  قلُت: إنَّ األصوليِّني وامُلحققني وامُلستنبطني وهذا العمالق أبوحامد 
ح بذكر  ُيبنيِّ أنَّ َمسلك أيب حنيفة هو امَلسلك احلق يف بناء األحكام، وإْن ملْ ُيرصِّ

)1( الرضوريَّة ، واحلاجيَّة ، والتحسينيَّة.
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اإلمام أيب حنيفة؛ ألنَّ احلق يعلو قائام وأبلج دائام، قال اإلمام أبو حامد الغزايل يف 
نا امَلصلحة بامُلحافظة عىل مقصود الرشع، فال  »املستصفى«٣11/1: ) وإذا فرسَّ

وجه للخالف يف اتباعها، بل جيب القطع بكوهنا ُحجة(. اهـ.
وقال يف »املنخول«ص٣55: )ونحن َنجعُل امَلصلحة َعَلاًم للحكم - أي دلياًل 

عىل احلُكم -(. اهـ.
وقال مؤكدًا يف نفس الكتاب ص٣�4: )كل َمعنى ُمناسب للحكم ُمطَِّرد يف 
ع ال َيرده أصٌل مقطوع به مقدم عليه ِمن كتاب أو ُسنّة أو إمجاع فهو  أحكام الرشَّ

َمُقول به، وإن مل يشهد له أصل معني(. اهـ.
والشاطبي َينرْش َمذهب املحققني ِمن األصوليِّني، ويف َنرْشه دفاٌع عن مسلك 
 ، األئمة املتبوعني فقال يف »املوافقات«40/1: )كل أصل مل َيشهد له نصٌّ ُمعنيَّ
عليه  ُيبنَى  صحيح  فهو  ته  أدلَّ ِمن  معناه  مأخوذًا  الرشع  فات  لترصُّ ُمالئاًم  وكان 

ته مقطوعًا به(. اهـ. ويرجع إليه؛ إذا كان ذلك األصل قد صار بمجموع أدلَّ
قال أبو عمر السليامين غفر اهلل له: وَمن أراد امَلزيد؛ فعليه بفقه إمام التجديد 
سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يف دواوين اإلسالم؛ ألنَّه ُيظهر فقه امَلصالح 

ة)1(. العامَّ
تي  تي ُتقام، واالجتامعات الَّ وأخريًا الِعربة باملقاصد ال بالوسائل؛ فاملجالس الَّ
ُتنَصب هلا اخليام، وجَيتمع فيها االنسجام، وُينرش فيها احلب والوئام، ومقصدها 
ين وقراءة الكتاب امُلبني، وفهم سرية سيد األنبياء واملرسلني.. أليس  َمصلحة الدِّ
رها بام حيتاجه املجتمع  ِمن حق كل مسلم أن يأتيها، وجَيتمع بالصاحلني فيها، وُيطوِّ

والفرد واألرُسة، وُيناقش النوازل وأدلتها نسأل اهلل السالمة واالستقامة.

)1( وللدكتور َوْهبة الُزَحْييِل كتاب مفيد يف هذا باسم »الفقه اإلسالمي وأدلَّته«.
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ليُل التَّاسع والعرشون الدَّ
األسباب  عىل  ومفاسدمها:  ومصاحلهام  واآلخرة  الدنيا  أحكام  ترتُّب  إِنَّ 
عىل  َيتَّكل  ومل  النَّفع،  غاية  هبا  انتفع  لها  وتأمَّ املسألة  هذه  ه  َتفقَّ وَمن  واألعامل. 
له عجزًا وعْجزه توكال؛   القضاء والقدر جهاًل منه وعْجزًا وتفريطا، فيكون َتوكُّ
وُيعارُض  بالقدر،  القَدَر  وَيدفُع  بالقدر،  القَدَر  َيردُّ  الَّذي  الَفِقيه  كلُّ  الَفِقيه  بل 
القَدَر بالقدر ، بل ال يمكن لإلنسان أن يعيش إال بذلك ! .. فإنَّ اجلوع والعطش 
يف  ساعون  كلُّهم  واخلَْلق  الَقَدر(،  )ِمن  هي  وامَلحاذير  امَلخاوف  وأنواع  والربد 
دفع هذا القدر )بالَقَدر(، وهكذا َمن وفَّقه اهلل وَأهْلمه ُرشده َيدفع قدر العقوبة 
ارين َقَدر وُتَرد  ة، بَِقدر التَّوبة واإليامن واألعامل الصاحلة.. فمخاوف الدَّ األُخرويَّ
ارين واحد، وحكمته واحدة، ال ُيناقض بعضها بعضا، وال  بَقَدر؛ ألنَّ َرّب الدَّ
عاء(  ُيبطل بعضها بعضا. فهذه املسألة ِمن أرشف املسائل ملَِن َعرف قدرها، )والدُّ
ِمن َأنفع األَدوية وهو عدو )البالء(؛ َيرفعه ، وَيمنع ُنزوله، وُيدافعه، وُيعاجله، 
فه إذا َنزل وهو سالح املؤمن كام َروى احلاكم يف صحيحه من حديث َعيِل  أو خُيفِّ
عاُء سالُح املؤمِن  ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلَّم: »الدُّ

ين ونوُر السموات واألرض« وله مع البالء ثالث مقامات: وعامُد الدِّ

األول: أْن يكون أقوى ِمن البالء فَيدفعه.
الثاين: أْن يكون أضعَف ِمن البالء فَيقوى عليه البالء فُيصاُب به العبد، ولكن 

فه وإْن كان ضعيفا. قد خُيفِّ
الثالث: أْن َيتقاوما، وَيمنع كل واحد منهام صاحبه.

روى احلاكم يف صحيحه من حديث عائشة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول 
اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلَّم: »ال ُيغني َحَذٌر ِمن َقَدر، والدعاُء َينفع مما َنزل ومما مل 

ُل فيلقاه الدعاء فيتعاجلان إىل يوم القيامة«. َينـزل، وإن البالء ليتنـزَّ
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وفيه أيضًا ِمن حديث ابن عمر عن النبي صىلَّ اهلل عليه وسلَّم قال: »الدعاُء 
َينفُع مما َنَزَل ومما مل ينـزل، فعليكم عباَد اهلل بالدعاء«.

وفيه أيضا ِمن حديث ثوبان ريض اهلل عنه عن النبي صىلَّ اهلل عليه وسلَّم قال: »ال يردُّ 
ْنِب يصيُبُه«. ْزَق بالذَّ ، وإنَّ الرجَل َلُيحَرُم الرِّ القدَر إال الدعاء وال يزيد يف الُعُمِر إال الرِبُّ

فإذا كان الدعاء ِمن أقوى األسباب يف َدفع امَلكروه وحصول املطلوب، ففي هذه 
امَلجالس الَّتي هي رياض اجلنة؛ فيها الدعاء، وَمظِنّة اإلجابة، وفيها التوسل إىل اهلل 
بأسامئه وصفاته وتوحيده، وفيها مَتَلُّق الدعاء رغبة ورْهبة، وفيها التوبة واالستغفار، 
نة  وفيها أدعية أخرب هبا النبيُّ صىلَّ اهلل عليه وسلَّم أهّنا َمظنَّة اإلجابة أو أهّنا متضمِّ
اسم اهلل األعظم، ويف صحيح احلاكم عن أنس مرفوعًا: »ال َتعَجزوا يف الدعاء فإنَّه 

نوا ِمن شأنه. عاء َأحد«. أي : ال َتضعفوا يف الدعاء وال هُتوِّ ال هَيَلك َمع الدُّ
تي َفطر اهللُ النَّاس عليها؛ وكذلك لو  وملسك اخلتام ُنريد َأْن نتكلَّم عىل الفطرة الَّ
ا« فإنَّ الِفْطرَة وَحقَّ النَّفس ُيلِزمان عىل  نظرنا إىل حديث »إِنَّ لِنَفِسك علْيَك َحقَّ
النَّفسيَّة  ها، فاحلاجّيات واحلقوق  الفطرَة حاجتها والنَّفس حقَّ ُيعطِي  َأْن  امُلسلم 
تي تتوفر فيها حاجة الفطرة  احة الَّ ة يف مواطنها، وِمن مواطن الرَّ احة التَّامَّ جَتد الرَّ
ه  للتوجُّ امَلحبوب،  وِصفات  صور  فيها  وُتنرش  َأحبََّتها،  فيها  ُيذكر  مواطن  هي: 
كر يا أخي إِْن كان تطمئن القلوب به، وَتستقر األرواح  ألَْسَمى مطلوب.. فالذِّ
عند التواجد به، وَتسمو وَتطرب؛ ألنَّه ذكر موطِن احلنني الَّذي حتتاجه، وقدسيَّة 

الرغبة يف ذكر امَلحبوب عند األحبة، حتَّى صار أسمى ُقربة..
دت املصلحة للفطرة، وحق النَّفس،   فداللة النصوص واقتضاء الرغبات توحَّ
مصانع  وهي  امُلختار،  امُلصطفى  جَمالس  وهي  األرَسار،  ومواطن  األَوكار  يف 
وجيتمعون  ني،  متوهلِّ وَيطربون  متولِّعني،  َيذكرون  األخيار،  جممع  يف  األبرار 
ُمتحابِّني، فُيباهي املوىل مالئكته الكرام باجتامعاهتم وبمجالسهم أهل الساموات 
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واألرضني، وكام قال شيخنا)1( رمحه اهلل تعاىل:

أِلَْحـَزايِنَيـا َحبَّـَذا جَمِْلـٌس ِذْكـُر احْلَبيـِب بِـه َوَتْفِريـٌج  لُِروِحـي  َرْوٌح 

َوُقـرآِنَمـْن َفاَتـُه َأْن َيـَرى امُلْخَتـاَر َفْلـرَيَ َما ُعْظَمـى  ُسـنٍَّة  ِمـْن  َأْبَقـاُه 

قال كعب األحبار ريض هلل عنه: لو أن ثواب جمالس العلامء بدا للنّاس القتتلوا 
بن  عمر  وقال  سوقه.  سوق  ذي  وكل  إمارته،  إمارة  ذي  كل  يتك  حّتى  عليه 
مثل  الّذنوب  من  وعليه  منـزله  من  ليخرج  الّرجل  إن  عنه:  هلل  ريض  اخلّطاب 
منـزله  إىل  وانرصف  ذنوبه  عن  واستجع  خاف  العامل  سمع  فإذا  هتامة،  جبال 
وليس عليه ذنوب، فال تفارقوا جمالس العلامء فإن اهلل مل خيلق عىل وجه األرض 

تربًة أكرم من جمالس العلامء)2(. 

ُرِسوالزم َمـَجالسـهم واحفظ جُمَالسهم وانُدب مدارسـهم باألرُبِع الدُّ

ة الُقــُدِسواسـلك طريقهـُم واتبـْع فريَقُهــُم َتُكـْن رفيَقُهـُم يف َحـرْضَ

َفُحطَّ َرْحَلَك قد ُعوفِْيَت من َتَعِس)1(تلـك السـعادُة إن َتْلُمـْم بَِسـاَحتِها

الدارين وصىل اهلل عىل سيدنا  املوفق لسعادة  أعلم وهو  واهلل سبحانه وتعاىل 
حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني.

     

امع فائدة  يف السَّ
حكم السامع: ذكر ابن عجيبة يف »البحر املديد« يف الكالم عن )هَلِْو احْلَِديِث( 

فقال: 

)1( سيدي اإلمام العارف باهلل السيد حممد أمني ُكْتبي احلسني رمحة اهلل تعاىل عليه وعىل مجيع 
مشاخينا.

)2( من قصيدة أيب بكر محيد القرطبي.
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هو كل ما يشغل عن اهلل، ويصد عن حرضة اهلل، كائنا ما كان، سواء كان غناًء أو 
غريه. وإذا كان الغناء هييج لذكر اهلل ، وحيرك الروح إىل حرضة اهلل كان حقا، وإذا 
كان حيرك إىل اهلوى النفساين كان باطال. - وذكر أن الغزايل قال يف اإلحياء -: يف 

م للسامع قوله تعاىل: ژ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ة التى احتج هبا املحرِّ مجلة األدلَّ
ڄ   ژ ]لقامن: �[ وقد قال ابن مسعود والنخعي واحلسن: إنه الغناء.

بالدين، وليس كل  استبداالً  الغناء  كان  إذا  إنام حيرم  إنه  ما حاصله:  وأجاب 
غناء بدالً عن الدين، مشتى به، مضاًل عن سبيل اهلل.

كام حكي عن بعض املنافقني، أنه كان يؤم الناس وال يقرأ إال بسورة عبس، ملا 
فيها من العتاب مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، َفهمَّ عمُر بقتله. فاإلضالل 

عر والغناء أوىل بالتحريم )وأما إن مل يكن يشء من ذلك فال حيرم(. اهـ. بالشِّ

 أهل مكة والسامع
قال أبو طالب املكي)1( يف »قوت القلوب« يف كتاب املحبة: ومل يزل احلجازيون 
عندنا - بمكة - يسمعون السامع يف أفضل أيام السنة، وهي األيام املعدودات 
التي أمر اهلل عز وجل عباده فيها بذكره أياَم الترشيق، من وقت عطاء بن أيب رباح 

إىل يومنا هذا، ما أنكره عامِل.

)1( للسيوطي طقطوقة رقيقة ممشوقة يف »قمع املعارض بُنرصة ابن الفارض« حيث قال: إِْن 
هبي، فقد َدْنَدَن عىل اإلمام فخر الدين بن اخلطيب ذي اخلطوب، وعىل  ك دندنُة الذَّ غرَّ
أكرَب من اإلمام وهو أبو طالب املكي صاحب »قوت القلوب«، وعىل أكرب من أيب طالب 
وهو الشيخ أبو احلسن األشعري الذي ذكره جيول يف اآلفاق وجيوب، وُكُتبه مشحونة 
واهلل،  كالَّ  هؤالء؟  يف  كالَمُه  أنت  أفَقابٌل  النبالء«.  و»ِسرَي  و»التاريخ«  »امليزان«  بذلك 
والتكميل«  »الرفع  من  نقال  انتهى  يهم.  وُنَوفِّ هم  ُنوِصُلهم حقَّ بل  فيهم،  ُيْقَبُل كالُمه  ال 

ص٣29-٣20 ملوالنا اإلمام احلافظ أبو احلسنات اللكنوي رمحه اهلل تعاىل.
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يستمعون   - طلبته   : أي   - إخوانه  فكان  يلحنان،  جاريتان  لعطاء  كان  وقد   
إليهام، ومل يزل أهل املدينة يستمعون إليهام، ومل يزل أهل املدينة مواطئني – أي: 
القايض  مروان  أبا  وأدركنا  هذا.  زماننا  إىل  السامع  عىل  مكة  ألهل   – موافقني 
ويأمرهنَّ  فكان جيمعهن هلم  افني؛  للطوَّ هن  أعدَّ قد  التلحني،  يسمعن  له جوار 

باإلنشاد، وكان فاضاًل. 
اجلنيد  السامع، وقد كان  َأنكر  إنه  له:  فقيل  بن سامل  أبو احلسن  وسئل شيخنا 
أجازه  وقد  السامع  ُأنكر  كيف  فقال:  يسمعون؟  النون  وذا  السقطي  ورسي 

وسمعه من هو خرٌي مني. 
وقال ليون التجيـبي يف »اإلنالة«: روي عن أيب مصعب قال: حرضت جملس 
ببلدنا ال  العلم  أبو مصعب عن السامع، فقال: ما أدري إالَّ أهل  مالك، فسأله 
غليظ  ناسك  أو  جاهل،  غبيٌّ  إال  ينكره  وال  عنه،  يقعدون  وال  ذلك،  ُينكرون 

الطبع.
عن  وُسئل  أصحابه،  عن  يوم  ذات  ختلََّف  البرصي  احلسن  أن  أيضًا:  وذكر 
فتنة، وباطنة  السامع ظاهره  الشبيل:  فقال: كان يف جرياننا سامع. وقال  ختلفه، 
عربة، فمن عرف اإلشارة حلَّ له سامع العربة، وإال فقد استدعى الفتنة. واهلل 

أعلم.

فصل 
وهذا الواعظ الزاهد الصالح الشيخ عزالدين عبدالسالم بن غانم املتوىف سنة 
بدر  وحُياكي  الشعور  يدغدغ  كالم  وإمتاع،  بإقناع  السامع  يف  قول  له  ��8هـ  
كتاب  يف  اهلل  رمحه  قال  اخلتام  مسك  يكون  وحكمه  وحكمته  السامع  يف  التامم، 

»حل الرموز ومفتاح الكنوز« ص105-95:
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واعلم أنه حتتم هاهنا ذكر السامع، وما هو منه حمظور وما هو مباح، فإن كثريًا 
فني َكِرُهوه، وأنكروه أصاًل وفرعًا، حقيقًة ورشعًا، وهذا  قني واملتقشِّ من املتعمِّ
من  كثري  وتفسيق  اهلل،  أولياء  من  كثري  ختطئِة  إىل  يفيض  ذلك  ألن  منهم؛  َغَلٌط 
ع والغشية  َ العلامء؛ إذ ال خالف أهنم سمعوا الغناء وتواجدوا، وأفىض إىل الرصَّ

والضعف، فكيف ينسب إليهم نقص وهم سالكون أتم األحوال؟!
وإنام حيتاج ذلك إىل تفصيل ونظر يف أهل السامع واختالف طبقاهتم، فمن َصحَّ 
فهمه وحسن قصده، وَصَقَلِت الرياضُة مرآَة قلبه، وَحلَّْت نسامُت العزيمة فضاء 
مقابلة  وخياالت  برشيته،  وبخار  طبعه  أرض  أكداِر  تصاعد  من  وصفا  رسه، 
فال  الشبهات،  دنس  عن  ر  وتطهَّ الشهوات،  حظوظ  عن  وَعِرَي  وسواسه، 

نقول أن سامَعُه حراٌم وفعُلُه خطأ.
من  بعيد  فهو  النغمة،  وطيب  املعنى  دف  إىل  يرجع  السامع  أن  َظنَّ  فمن 
السميع  من  ترسي  روحانية  ولطيفة  ربانية  حقيقة  السامع  وإنام  السامع، 
مل  ما  القلب  من  فتمحق  واألنوار،  التحف  بلطائف  األرسار  إىل  املستمِع 
قد  أنه  واعلم   ... َحقٍّ  ِمن  بَحقٍّ  َحقٍّ  سامُع  فهو  يزل،  مل  ما  فيه  وتبقي  يكن، 
ك  القناع وتواجد، وحترَّ بالسامع حتى كشف  َقنَِع  ، وما  السامَع وَسِمَع  حرض 
الصحابة  من  وسمع   - اهلل  رمحهم   - والتابعني  واملشايخ  األكابر  من  كثري 
عبد اهلل بن جعفر، وعبد اهلل بن عمر، وكان عمر يرى إباحة السامع. وسمع 

وغريهم. ومعاوية،  شعبة،  بن  واملغرية  الزبري،  ابن  الصحابة  من 
وممن قال بإباحته من السلف: مالك بن أنس، وأهل احلجاز أمجعون ُيبيحون 
الغناء، وأما احلداء فأمجع الكل عىل إباحته، وكان ابن جريج يرخص يف السامع 
اجلهتني  أي  ففي  وسيئاتك،  بحسناتك  ويأيت  القيامة  يوم  بك  ُأيت  إذا  له:  فقيل 

سامعك؟ فقال: ال يف احلسنات وال السيئات ، يعني يف املباحات.
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حتى   ، مكروهًا  العوامِّ  يف  وجيعله  ُمُه  حيرِّ ال  فإنه   – اهلل  رمحه   - الشافعي  وأما 
دُّ به شهادته، وجيعله مما يسقط املروءة، وال  لو جعل الغناء له حرفة وصناعة فُتَ

يلحقه باملحرمات. وكان ابن جماهد ال جييب دعوة إال إن كان فيها سامع.
وقال أبو يونس بن عبد األعىل: سألت الشافعي - رمحه اهلل – عن إباحة أهل 
كان  ما  إال  السامع  َكِرَه  احلجاز  علامء  من  أحدًا  أعلم  ال  فقال:  السامع،  املدينة 
وتلحني  الصوت،  وحتسني  واملرابع،  األطالل  وذكر  احلداء  وأما  أوصافه،  يف 

األشعار، فال أراه إالَّ مباحا.
للصوفية.  أعدهن  قد  التلحني  ُيسمعَن  جوار  عنده  القايض  مروان  أبو  وكان 
ه يف السامع، وصنف فيه كتابًا رد عىل  وكان أبو احلسن العسقالين يسمع ويتولَّ

منكريه وكذلك مجاعة صنفوا كتبًا يف الرد عىل منكريه....
وحكي عن ممشاد الدينوري قال: رأيت النبي صىل اهلل عليه وسلم يف النوم، 
هلم  قل  ولكن  ال،  قال:  شيئًا؟  السامع  هذا  من  تنكر  هل  اهلل  رسول  يا  فقلت: 
إهنم  اهلل  رسول  يا  فقلت:  بالقرآن)1(،  بعده  وخيتتمون  بالقرآن  قبله  يفتتحون 
ممشاد  فكان  أصحابك،  هم  عيل  أبا  يا  احتملهم  فقال:  وينشطون،  يؤذونني 

كنَّاين رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. يفتخر هبا، ويقول: 
وقد روى القشريي يف رسالته عن جابر بن عبد اهلل األنصاري عن عائشة - 
اهلل  النبي صىل  قرابتها من األنصار، فجاء  أنكحت ذات  أهنا  اهلل عنها -  ريض 
عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة، فقالت: نعم، قال: فأرسلِت من يغنِّي؟ قالت: 

ال، فقال عليه السالم: 
»إنَّ األنصاَر فيهم َغَزٌل ، ولو أْرَسْلتِِهم من يقول: أتيناُكْم فحيَّاَنا وَحيَّاُكم«)2(.. 

)1( وال نعهد جمالسنا إال هبذا التتيب.
)2( رواه ابن ماجه يف سننه رقم )1900( عن ابن عباس ولفظه: أنكَحْت عائشُة ذاَت قرابة 
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صحت  فقد  املفهوم،  املوزون  بالشعر  الطيب  الصوت  وأما   - قال  أن  إىل   -
عليه  اهلل  اهلل صىل  يدي رسول  بني  الطيبة  باألصوات  اآلثار  وتواترت  األخبار 
اَن منربًا باملسجد يقوم عليه ينافح عن رسول اهلل عليه  وسلم، وكان يضع حلسَّ
انًا بُروِح الُقُدِس ما نافَح عن رسول اهلل« صىل اهلل  وسلم يقول: »إن اهلل يؤيُد حسَّ

عليه وسلم.
يتناشدون  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أصحاب  كان  عائشة  وقالت 
ُم ، وملا أنشده النابغة شعره، قال: ال َيْفُضِض اهللُ فاك، وأنشد  األشعار، وهو يتبسَّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مائة قافية من قول أمية بن أيب الصلت يقول يف كل 

ذلك: »ِهْيه ِهْيه« ثم قال: »إنه كاَد يف شعره َلُيْسِلُم«. 
وعن أنس بن مالك – ريض اهلل عنه – أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان حُيدى 
بالرجال،  مالك حيدو  بن  والرباء  بالنساء،  أْنَجَشَة كان حيدو  وأن  السفر،  له يف 

فقال عليه السالم: »يا أنجشَة رويَدك َسْوقًا بالقوارير«.
وال جيوز أن يكون الصوت الطيب بالشعر املوزون واملعنى املفهوم حرامًا؛ إذ 

األصوات الطيبة غري منكرة وال حمدثة، وقد ثبت ذلك بالنص والقياس. اهـ.
وقال أيضًا رمحه اهلل تعاىل يف موضع آخر ص109-110 ما نصه:

فنقول: إن السامع ينقسم إىل ثالثة أقسام:
عليهم  غلبت  وَمن  الشباب  من  الناس  ألكثر  وهو  حمض  حرام  هو  ما  منها: 
رت بواطنهم وفسدت مقاصدهم  شهواهتم ولذاهتم وَمَلكهم حب الدنيا وتكدَّ
الصفات  من  قلوهبم  وعىل  عليهم  الغالب  هو  ما  إال  منهم  السامُع  حيرُك  فال 

هلا من األنصار، فجاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال »أهديتم الفتاة ؟« قالوا : نعم. 
قال: »أرسلتم معها من يغني ؟« قالت: ال . فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »إن 
انا وحيَّاكم«. األنصار قوم فيهم غزل؛ فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم ، أتيناكم ، فحيَّ
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ر أحوالنا وفساد أعاملنا. الذميمة، سيَّام يف زماننا هذا وتكدُّ
وقد روى اجلنيد أنه ترك السامع يف آخر أمره فقيل له: كنت تسمُع أفال تسمع؟ 

فقال: َمَع َمن؟ فقيل له: تسمع أنت لنفسك ، فقال: ممن؟ .
فالسامع ال حيسن إال بأهله ومع أهله وِمن أهله فإذا انعدم أهله واندرس حمّله 

فيجب عىل العارف تركه.
احلَسن  بالصوت  ذ  التلذُّ إال  منه  له  مباح وهو ملن ال حظَّ  منه:  الثاين  والقسم 
واستدعاء الرسور والفرح أو يتذكر غائبًا أو ميتًا فيثري حزنه فريوح بام يسمعه.)1( 
والقسم الثالث منه: مندوب وهو ملن غلب عليه حب اهلل تعاىل والشوق إليه 
اهلل سبحانه  إىل  الشوق  املحمودة ويضاعف  الصفات  إال  منه  السامع  فال حيرك 
واملواهب  السنية  والكرامات  العلية  واملقامات  الرشيفة  األحوال  واستدعاء 

اإلهلية.
به  وتذكر  نفسه  صفات  عليه  فظهرت  سمع  من  أن  ذلك  يف  القول  وجممل 

حظوظ دنياه فاستثار بسامعه وسواس هواه فالسامع عليه حراٌم حمٌض.
ومن سمع فظهر له ذكر ربه وخوفه من ذنبه وذكر آخرته فأتيح له ذلك الذكر 
فيه ورجاًء لوعده وخوفًا من وعيده فسامعه ذكر من  تعاىل وحبا  اهلل  إىل  شوقًا 

األذكار مكتوب يف صحائف األبرار. اهـ.

حديث الروح
العارف  شيخنا  غرته  فجعلت  الوصل  أهل  كالم  من  خصصته  الفصل  هذا 
باهلل الكامل املتذوق رشاب أهل اهلل نزيل احلرضة فريد النظرة عامل احلرم  قنديل 

)1( وهذا ما نراه كثريًا يف جمالسنا من العوام، والذي مل يتقلب يف مقامات الشوق ومل يرتق يف 
درجات احُلب فال بأس كام ذكر الشيخ.
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صحن الكعبة ورائد ديوان شعراء املحبة سيدي حممد أمني كتبي ريض اهلل عنه)1( 
واختت له هذه البديعية التي تقول:

ـِذي َخَلـَق اْلُقُلـْوَب َخَوافَِقـا َعاِشـَقاالَ َوالَّ َأُك  مَلْ  َلـْوالََك  َسـيِِّدْي  َيـا 

اْلالَِّئقـاَفاْطُلْب جِلَنْبِـَك َمْضَجعًا يِف ُمْهَجتِي امْلََحـلَّ  ُءَك  ُأَبـوِّ إيِنِّ 

َباِسـٍم بَِوْجـٍه  ْنَيـا  الدُّ اِدَقـاواْسـَتْقبِِل  الصَّ امُلِحـبَّ  َوِصـِل  ُمَتَهلِّـٍل 

اَقـٌة إرِْشَ ـا  َفإهِنَّ اْبَتَسـْمَت  َوَحَداِئَقـاَفـإَِذا  َمَباِهجـًا  الُوُجـوَد  َتـَذُر 

إذا ُدَرٌر  َـا  فإهنَّ َنَطْقـَت  َبَواِرَقـاَوإَِذا  مَلَْعـَن  َسـْمِعي  َعـىل  ُنثِـَرْت 

ـٍل ُمَكحَّ ُكلَّ  َسـاَبْقَت  َقـْد  ـابَِقاَوَأَراَك  ْنَيـا َفُكنْـَت السَّ بِاحْلُْسـِن يِف الدُّ

َقاِئـٌم بُِحبِّـَك  ـي  َحقِّ يِف  َشـاِرَقاَواْلُعـْذُر  امْلََطالِـِع  يِف  ـَع  َتَربَّ َمـْن  َيـا 

َوَرَعْيَتنِـي َوَوَصْلَتنِـي  َواثَِقـاَأْكَرْمَتنِـي  بِـَك  َوَرَأْيَتنِـي  يِب  َوَوثِْقـَت 

َخافَِقـاَسَكَن اهْلَوى َوَسكنَْت َأْنَت بُِمْهَجتِي َقْلبـًا  ـْوِق  بِالشَّ َفَمأَلْمُتَـا 

بُمْهَجـٍة ـاِكننَْيِ  السَّ اْلتَِقـاُء  َفاِرَقـاَكْيـَف  امْلَُخلِّـَص  اْلَكـرْسَ  َتْقَبـُل  الَ 

َمـْن  ُت  اْخـَتْ إاِلَّ  ُت  ْ ُخـريِّ َمـا  َناطَِقـاَواهللِ  لَِسـانًا  َلـُه  اجْلَـاَمُل  َكاَن 

تِـي َوَحَقاِئَقـاأِلَُكـْوَن َقيِّـَم َرْوَضـِة احْلُْسـِن الَّ َقَوافِيـًا  إيَلَّ  ُتْوِحـي 

ِمـْن َوَأُشـمَّ  ْوَطنِـي  َوحَتُ َعابَِقـاَوَأُحْوَطَهـا  طِْيبـًا  اْلَفْيَحـاِء  َأْزَهاِرَهـا 

ُنـوِر اإِللـِه َوُرْوِحـِه سـاُن َلَكاَن َصـْدِري َضاِئَقاَواحْلُْسـُن ِمـْن  َلْوالَ احْلِ

اإِللـِه َخْلـِق  ِمـْن  َخالَِقـا َواحْلُْسـُن  َريبِّ  َجـلَّ  َأْكـرَبُ  اهللُ  َوَأْمـِرِه 

ٍة  )1( والذي قال عنه القطب الربَّاين العامِل السيِّد حممد جعفر الكتاين يف إجازته له يف آخر حجَّ
العزيز  له: »حمل ولدنا  بداية إجازته  فقال عنه يف  له يف عام 1٣51هـ  عندما استجازه 
علينا املأمول له من اهلل الغني املفضال أن جيعله عينا من عيون اهلل َيستقي منه أهل املرشق 

واملغرب...«.
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ُمَرافَِقـاَعـاَش اجْلَـاَمُل َوَعـاَش َمْن حَيَْيـى بِِه َوَذاَك  لِـَذا  َوِعْشـُت  َرَغـدًا 

َوطِيبِـِه  بِاْلِعنَـاِق  َأْهتِـُف  ِزْلـُت  ُمَعانَِقـاَمـا  اْلَعَفـاِف  بَِيـِد  يِلْ  بِـتَّ  ُمـْذ 

َرْوحًا َفَصاَر لَِعْرِف ُحْسـنَِك َناِشـَقاَمـا َذْنـُب َمـْن ُخِلـَق اجْلَـاَمُل لُِروِحِه 

نِـي َواثَِقـاَوَأَنـا ُخِلْقـُت َمـَع اجْلَـاَمِل َوَضمَّ َعْقـدًا  َفـَكاَن  اْلَوفـاُء  َمْعـُه 

ـُه  إِنَّ مَجَاُلـَك  إاِلَّ  ُيـْرِويِن  َوَرَقائَقـامَلْ  َحَقاِئقـًا  اْلُوُجـْوَد  َمـأَلَ 

بـى  َوالرُّ امْلَنَـاِزُل  ِمنْـُه  َحـْت  َصوَّ َفاِئَقـاال  َرْوضـًا  ـاُم  األَيَّ بِـِه  َوَغـَدْت 

إِنَّـُه  ُحْسـنَِك  َوْصـِف  يِف  َتنِـي  ْ َفَواِرَقـاَحريَّ ُهنَـاَك  َأِجـْد  َأِصْفـَك  َمْهـاَم 

ـْعِر َأْم يِف الثَّْغِر َأْم ـاِئَقايِف اْلَوْجِه َأْم يِف الشَّ الشَّ اجْلَـاَمَل  َأَرى  ُمْقَلَتْيـَك  يِف 

َفاتِنـًا َدِقيقـًا  َتنِْسـْيقًا  ـْقَت  َراِئَقـاُنسِّ َأْصَبـَح  ِمنْـَك  ُجـْزٍء  ُكلِّ  يِف 

ـاِهَقاَلْو ُرْمـُت َوْصَفـَك بِالِعَبـاَرِة مَلْ َأِجْد  الشَّ ُمْسـَتواَك  ُينَاِهـُض  َقـْوالً 

ـِقيُم َعـىَل َيَدْيـَك َوَأْثَبَتْت  ِعنْـِدي التََّجـاِرُب فِْيَك َأْمـرًا َخاِرَقاَصـحَّ السَّ

َذاِئَقـاَمـْن مَلْ َيُذْق َمـا ُذْقُت ِمْن ُحْلـِو امْلُنَى ُهـَو  َفـاَم  ْنَيـا  الدُّ َوَبَشاَشـِة 

إِْنَسـاهَنَا  َتـرى  َأْن  َعْينِـي  َغاِرَقـاَوُيـرِسُّ  امْلَِليَحـِة  َوْجنَتِـَك  َمـاِء  يِف 

ِجْعَرانـٍة  يِف  احْلُْسـَن  َذَكـْرُت  َفاتَِقـاَوَلَقـْد  َعْرفـًا  ِذْكـَراَك  ِمـْن  َفَأَثـْرُت 

َـا  بَِأهنَّ َيْعَلُمـوَن  َقْوِمـي  َلْيـَت  َطاِرَقـاَيـا  َوأْكـَرُم  َمـاًء  اْلُقـرى  َأَحـىَل 

َفاتِـٍح  ُمَعْسـَكَر  َكاَنـْت  َـا  َفَيالَِقـاَوبَِأهنَّ ـَعاَب  الشِّ َمـأَلَ   ٍ ُمَتَبـرصِّ

َفَكـْم فِيَهـا  َبْينَُهـْم  اْلَغنَاِئـَم  َوَأَيانَِقـاَقَسـَم  هِبَـا  َشـاًء  َأْعَطاُهـُم 

َوَمَشـاِرَقاَفُهُم األىُل َخاُضوا اْلَوَغى َوُهُم األىُل َمَضاِربـًا  اْلبِـاَلَد  َفَتُحـوا 

َسـاطِعًا ُنـورًا  باْلُقـْرآِن  َوُمنَافَِقـابِاْلَعـْدِل  َكافِـرًا  َأْرَهـَب  ـْيِف  بِالسَّ

َوالالَِّحَقـاَيـا َلْيـَت ِشـْعِري َهـْل َلنَـا ِقْسـٌم هِبَا بِـِه  َسـابَِقنَا  لَِيُعـمَّ 
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َضا َسـابَِقالِنَُكـوَن ِمْن َأْهـِل الَفِضْيَلـِة َوالرِّ ـَعاَدِة  السَّ يِف  َحّظـًا  َوَنُحـْوَز 

ـِذي ُختَِمـْت بِِه ـاَلُة َعـىَل الَّ الَئَقـاُثـمَّ الصَّ َخْتـاًم  َفـَكاَن  اجْلَـاَمِل  ُرُسـُل 

اهْلُـَدى  َأْقـاَمِر  َواألَْصَحـاِب  النَِّسـيُم َشـَقاِئَقا   َواآْلِل  َهـزَّ  َمـا  َوالُقْطـِب 

سكنت  إذا  املديد«:  »البحر  يف  عجيبة  ابن  املجيد  باهلل  العارف  موالنا  قال 
األرواح يف ُعشِّ احلرضة، ومتكنت من الّشهود والنّظرة، أمرها احلق بالنّزول إىل 
سامء احلقوق أو أرض احلظوظ، فتنـزل باإلذن والتمكني، والرسوخ يف اليقني، 
خوف  فال  احلسن  هذا  عىل  منها  نزل  فمن  شهوة،  لقضاء  أو  اجلزاء  لطلب  ال 

عليهم وال هم حيزنون . 

بيان أهل الترشيع)�(
)الواقع  حلركة  اإلسالمي(  )بالتنظيم  أحكامها  تتعلق  التي  النصوص  إن 
علتها  مع  )تدور  وأبدًا  دائام  ستظل   - الدنيوية  املتغريات  فروع  يف  اإلسالمي( 

وحكمتها( - وهي »مصلحة العباد« وجودا وعدما .
ومعها  فيها،  االجتهاد  وحدود  معاين  هي  وهذه  العلمية،  رسالتها  هي  تلك 
النعمة يف  )أصوله وفروعه( ستعرفها يف كتابنا اآليت والذي حتت الطبع -إمتام 

تواتر اختالف أمتي رمحة -.
العالمة شيخنا  السنهوري من كتاب  الترشيع  الرسالة بكالم اإلمام يف  أختم 
املتذوق املفيد املحقق بارك اهلل فيه الدكتور حممد عامرة: )ال شك أن النبي صىل 
اهلل عليه وسلم مل يأت بأحكام تتناقض مع العقل يف زمنه أو َتوقَّع صىل اهلل عليه 
ر العقل فأوجد يف  وسلم إمكان تناقضها يف املستقبل، بل إنه نظر إىل إمكان تطوُّ

)1( انظر حاشية ص89 يف التعريف بأهل الترشيع.
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األحكام التي أتى هبا مرونة، وجعلها صاحلة لكل زمن تطبق فيه، وإن إسالمنا 
رشيعة مرنة، صاحلة ألن تلبس لباس الزمن الذي تعيش فيه، وهذا يؤكد أنه دين 
الفطرة، جيمع ثباتًا يف األصول وتطورًا يف العقول، وخلودًا يف العطاء، وجتديدًا 
تطبيقاهتا ختتلف  باعتبارها أصوال، ولكن  تتغري  الرشيعة ال  فأصول  الفكر،  يف 

ألمرين؛ أوالً: باختالف الزمن. ثانيًا: باختالف األمم(.
ارتضاها زمن )كذا(  التي  التفاصيل الرشعية  إن  الدكتور عامرة شارحًا:  قال 

وإقليم )كذا( ليس رشطًا أن يرتضيها كل زمن وكل إقليم.
نفرضها عىل غرينا،  أن  السليامين: ومن اجلهل  أبو عمر  املكي  الفتى  أنا  أقول 
باإلحلاد واالبتداع، وأخريًا  دينه وَنكرهه ونرميه  نتهمه يف  يوافق عليها  مل  ومن 
ال يمكن أن يكون الدين مصدرًا للكراهية بل هو مصدر للتسامح، فاإلسالم 

حيثنا عىل الربِّ حتى بالكافر الذي ال يعادينا قال تعاىل: ژ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ 

]املمتحنة: 8[.
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اخلامتة

االمتياز العظيم

الذي متثله الوسطية وهي نرباس املنهج اإلسالمي والتي ظهرت ثمرهتا باملامرسة 
ق ألهنا احتضنت  والتطبيق وأصبحت للحضارة اإلسالمية طوق نجاة من التمزُّ
املتقابالت املتناقضة، فوجدنا فيها حالًّ بني الروح واجلسد ، والدنيا واآلخرة ، والفرد 
واملجموع ، والذات واملوضوع ، كذا بني املقاصد والوسائل ، والثابت واملتغري ، 
والقديم واجلديد، وما أمجل العقل حينام خيدم النقل، والقوة حينام حتمي احلق، ويظهر 

ين والِعْلم صنوان ال يفتقان. مجاله يف االجتهاد والتقليد ألنه جعل الدِّ
يف  حلها  ستجد  فإنك  آِخر  هلا  كان  إن  املتناقضة(  )املتقابالت  الثنائيات  إن   
املنهج اإلسالمي الوسطي، ومل حيصل التأخر والتخلف إال عندما وجدنا هناك 
عليه  النظر  ميادين  كل  يف  النجاة  طوق  أراد  من  كل  إنَّ  الثنائيات،  بني  تناقضًا 
باستقطاب األقطاب املتقابلة واملتناقضة، لو تأملنا يف حلظات البدء التي شهدت 
نزول الروح األمني عىل قلب الصادق األمني بآيات الكتاب املبني والذي حصل 
منه انسجام أنتج الفكر الذي يطلبه اإلنسان واملجتمع ، وال أدلَّ عىل هذا أن ما 
من عاقل رأى الرسول صىل اهلل عليه وسلم إال انجذب لدعوته وانبهر لفكرته 
واقتنع بأقواله وما جاء به.. وانترش هذا الدين العظيم، ومع هذا كام أن اجلديدين 
فقد  هذا  ومع  ل،  متأصِّ واألشخاص  األفكار  يف  والتناقض  فالتباين  متناقضان 
وتعايش  انسجام  بني  الثنائيات  وأصبحت  اليقني  ونور  الدين  احتضنتهم سامء 

بإنعام؛ ال تناحر.. وال تدابر. 
مع  الدين  ُينرش  أنه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممد  حبيـبي  لرسالة  التميُّز  عظمة 
وجود املنافقني واليهود والنصارى والطاغني والعاصني ، ولكنَّ الرسول األمني 
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وصبغ  القلوب  مأل  حتَّى  واستخدمها  ة  النبوَّ ورس  احلق  سلطان  ملك  الذي 
وبعد  ژ   ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ژ  عليه  نزل  بام  األشباح  وضم  األرواح 

هذا االنسجام قال هلم: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  

ک  ک  گ  گ  گ     ژ ]آل عمران: 10٣[.  
ختدم  التي  األعراف  أقرَّ  حتى   ، بالواقع  بعالقته  يتجىلَّ  الفكر  هذا  ومجال 
الفطرة، وأقرَّ احلقوق التي جتعل اإلنسان َيرىض وَيقنع بواقع اإلسالم؛ يتفاعل 
معه فيظهر التعايش اإلنساين ، تـْحكمه كليَّات نبتت يف أرض املقاصد، فأثمرت 
سات  عطاء العقل بإبداع وتطور وإتقان يف التفاصيل واجلزئيات والنُّظم واملؤسَّ
والفروع املتعلقة باملتغريات، فالواقع يستدعي أمرين مهمني: عطاء واستقطاب، 

ع األحباب. وهذا ال يكون إال بتجمُّ
إن تلقيح األفكار باألصول التي هي وضع إهلي ُيظهر واقع التعايش يف ساحة 
العقل املسلم، وهذه هي الوسطية اجلامعة التي ذكرناها والتي ينادي هبا اإلنسان 
برغبة وتظهر لألرواح بشوق وحمبة، وصىل اهلل عىل سيدنا وحبيبنا إمام األئمة 

وكاشف الغمة واحلمد هلل رب العاملني.  
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 .. والسالم  الصالة  عليه  األنام  سيد  مشكاة  ِمن  بكالٍم  اخلتام  فضَّ  وَأُفضُّ 
وهو )الدليل الثالثون( أخرُته ليكون خامتة كتايب اجلوهر املكنون ، وُيصادف 
القلوب قبل العيون، فأقول راجيًا السعادة يف الدارين بجاه سيد الكونني صىلَّ 
عة  ُمرصَّ باهرة  ، وَيواقيت  ما ذكرنا من آللئ منرية زاهرة  بعد  اهلل عليه وسلم، 
وواسع  الفيض  بحر  فائض  ِمن   ، قارصة  ذليلة  أنامُل  استخرَجتها   ، فاخرة 
ر هبا جمالس اإلخوان واألحبَّة ،  االمتنان ، تستأنس هبا نفوس أهل امَلحبَّة، وتتنوَّ

بَبثِّ مناقب َمن بذكره ننال من اهلل وصِله وُقربه ، لتنرشح الُصدور وصميم اجلَنان.
ا نابعٌة ِمن صفات  واحلاصل: إنَّ احلديث عن هذه امَلجالس ذو شجون؛ ألهنَّ

ة بأمٍر ُمهم ؛ وهو: اجلوهر امَلكنون ، ولكنِّي أرغُب وأحبُّ أن أختم هذه األدلَّ
إذا كان -كام ذكرنا وأسلفنا - أنَّ هذه امَلجالس هي َمظهٌر ووسيلٌة لتعظيم سيد 

األولني واآلخرين فهل هلا تأثرٌي يف تقوية دعامة هذا الدين ؟
أنَّ أكرب عامل  تهم عىل  دلَّ النَّرصاين  بالدين  ين  امُلَبرشِّ إنَّ إحصائيات  يا سيدي 
شعارهم  ِمن  الذين  ؛  الصوفية  الطُّرق  رجال  هو  بأفريقيا  اإلسالم  انتشار  عىل 
هذه امَلجالس، راجع كتاب »الغارة عىل العامل اإلسالمي« ، والذي قال : هنض 
هذه  أسباب  وأكثر  الُطرق،  مشايخ  أيدي  عىل  ثالثة  هنضة  بأفريقيا  اإلسالم 
ون:  ...- إىل أن قال -: حتَّى قال امُلبرشِّ ف  التَّصوُّ إىل  راجع  النَّهضة األخرية 
القائمة يف  الَعَقبة  الدين اإلسالمي الذي جاء به شيوخ الطرق الصوفية هو  إنَّ 

م التبشري بالنرصانيَّة يف أفريقيا. طريق تقدُّ
عليه  اإلسالم  نبي  عىل  الرشسة  اهلجمة  وَبعد  َنعيشه  الذي  العرص  هذا  ويف 
ي  ُنقوِّ أن  واإلنصاف  احلق  ِمن  أليس   ، وصفاته  ذاته  وعىل   ، والسالم  الصالة 
 ، العامَل  هبا  ُنيضء  اآلفاق  نور  وَنجعلها   ، ُننافِس  وهبا   ، امَلجالس  هذه  ر  وُنطوِّ
ر  وَنجعلها نرباسًا ومنارًا َيستيضء هبا كلُّ جاهٍل ، وُتلِجم لسان ُكلِّ عُدو، وُتدمِّ
قواعد ُنصَبت لَتنال ِمن احلبيب األعظم صىلَّ اهلل عليه وسلم ، كام كانت َمرجعيَّة 



إحتاف أهل املحبة بأدلة جمالس القربة

�1

مب   ژ  شعارها  ين..  امُلبرشِّ َأعناق  َتُدكُّ  الصوفية  الطرق  وهي  امَلجالس  هذه 
الذي  امُلبني  النور  ]البقرة: �28[ وَتنرش  ژ  ىب  يب  جت  حت  خت  

ع مراكز امُلعتِدين .. ق جَتمُّ ين وفلق آفاق اجلاهلني ، وَمزَّ ادِّ َفَتح ُقلوب الصَّ
ين ؟! ين، أم َحَدٌث للدِّ وإذا قيل إنَّ هذه بدعة ! نقول: هل هي َحَدٌث يف الدِّ

ين وِذكر صفات وَمناقب َمن جاء   والفرق بينهام واضح مبني ؛ فإْن كانت للدِّ
ا َعِلمنا علم اليقني  بالدين امَلتني.. فَيجب علينا أن ُنظهر فضل ذاته وصفاته ؛ ألنَّ
ذاته  دًا وَنجهل  حُممَّ َنعرف  إنَّا ال   : جُمتمِعني  قالوا  امُلعارصين  امُلعتدين  أنَّ مجهرة 
ين ، وبعد أن تسمعوا  ومل نقف عىل صفاته !  فكيف يا سادة ! يا أهل هذا الدِّ
لوا امَلجالس  لوا األصول وُتفعِّ دوا القواعد وُتأصِّ هذا الكالم واضحًا ُمبني ال ُتَقعِّ

وجَتعلوها ُمنافَِسًة وَتنرشوا صفات سيِّد األولني واآلخرين ؟!
نا عىل الرصاط امُلستقيم   أليس ِمن احلَق أْن نكون كّلنا َمن نتبع هذا النَّبي الذي دلَّ
إلظهار  وأساليب  ووسائل  مناهج  ونضع  وأفكارنا  وآراءنا  بمذاهبنا  جُمتمِعني 
ُمتعاونني  الفضل أن نكون  ُل هذا  ، وأوَّ ة  البرشيَّ فضله صىلَّ اهلل عليه وسلَّم عىل 
ة والُفرقة َضعٌف وَتلف.. وال ُأطيل يا ساديت  ُمعتصمني جُمتمِعني ، ألنَّ االحتاد قوَّ
فاحلقُّ أبلُج ، فعلينا أْن َنلَتفَّ حوله وَنستيضء ِمن نوره وُنكثر ِمن جَمالس تعظيم 
ارين ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍژ  من جاء بسعادة الدَّ

]املائدة: 15[.   وصىلَّ اهلل وسلَّم عىل خاتم النَّبيني واحلمد هلل رب العاملني .

املتواضع  اجلهد  وينفع هبذا  نيتي  يتقبل عميل ويصلح  أن  تعاىل  اهلل  أرجو من 
َمن َيذكرين بدعوة صاحلة تنفعني عند اهلل تعاىل ، ومن اهلل تعاىل أستمد العون 
والسداد والتوفيق والرشاد ، فإنه املويل لذلك واملنعم به ، واحلمد هلل رب العاملني 
يف البدء واخلتام وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 

وسلَّم تسليام كثريا إىل يوم الدين .
انتهى غرة عام 1428 من هجرة سيد األنام بدر التامم عليه الصالة والسالم .
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املقدمة
ر  احلمد هلل القّهار العزيز اجلّبار الّرحيم الغّفار مقلِّب القلوب واألبصار مقدِّ

وأشكره   ، التكرار  مع  تزداد  حمامده  وحالوة  أمحده   ، وخيتار  يشاء  كام  األمور 

وفضله عىل َمن شكر ِمْدَرار ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له شهادًة 

ئ قائلها دار القرار ، وأشهد أن  ئ القلب من الرشك بصحة اإلقرار ، وتبوِّ ُتربِّ

فإذا ُسئل أعطى  يمينه  ، والَيمُّ  استنار  إذا رُسَّ  البدر جبينه  حممدًا عبده ورسوله 

عطاء من ال خيشى االفتقار . 

بعض  عىل  فضاًل  الشهور  لبعض  جعل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فإن  بعد..  أما 

ۋژ   ۋ     ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ    قال:ژڭ  

]التوبة: �٣[  . وكام قال ابن عباس ريض اهلل عنهام : ) اختص اهلل أربعة أشهر جعلهّن ُحرمًا 

وعّظم حرماهتّن وجعل الذنب فيهّن أعظم وجعل العمل الصالح واألجر أعظم( .

وهي موسم من املواسم الفاضلة التي جعل اهلل فيها لطيفة من لطائف نفحاته 

ُيصيب هبا من يشاء بفضله ورمحته، فالسعيد كام قال الصاحلون من اغتنم مواسم 

الشهور واأليام والساعات وتقرب فيها إىل مواله بام فيها من وظائف الطاعات، 

فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد هبا سعادة يأمن بعدها من النار 

وما فيها من اللفحات ، وقد خّرج الطرباين يف »الكبري« من حديث حممد بن سلمة 

ُضوا هلا ، فَلَعلَّ أحَدُكْم أن تصيَبُه نفحٌة  ْهِر َنَفحاٍت فتعرَّ مرفوعًا: »إنَّ هلل يف أياِم الدَّ

فال َيْشَقى بعَدها أبدا« ..  وأوُل هذه األشهر رجب ، كام روى ابن عمر مرفوعًا : 

 . » هُلُنَّ َرَجب« ويف رواية البخاري ذكره مرفوعًا : »وَرَجُب ُمرَضَ »وأوَّ
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ي رجبًا ؛ ألنه كان ُيرّجب ، أي : ُيعّظم . كذا قال األصمعي واملفّضل  وُسمِّ

والفّراء. 

 وِمن فضله الواسع عىل عباده ، وكرمه الواصل إىل ُقّصاده أنه من بلغه عن اهلل 

يشء من الثواب فعمل به عىل طريق اإليامن واالحتساب أعطاه اهلل ذلك الثواب 

اجلزيل وإن مل يكن البالغ كام قيل ، كام قال صىل اهلل عليه وسلم : »َمْن َبَلَغُه عن 

اهلل عز وجل يشٌء فيه فضيلٌة فأخَذ به إيامنًا به ورجاَء َثَوابِِه أعطاُه اهلل ذلك وإْن 

مل َيُكْن كذلك« . قال احلافظ ابن نارص الدين الدمشقي : حديث جيد اإلسناد. 

»التجيح بتصحيح يف جزء صالة التسابيح« ص٣5 . 

وشهر رجب مفتاح أشهر اخلري والربكة ؛ قال أبو بكر الوّراق البلخي: شهر 

رجب شهر الزرع  ، وشعبان شهر السقي للزرع ، وشهر رمضان شهر حصاد 

الزرع .

د صحيفته بالذنوب أن ُيبيضها بالتوبة  قال ابن رجب احلنبيل : وجدير بمن سوَّ

يف هذا الشهر ، وبمن ضّيع عمره يف البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من العمر .

وداء فِـي َرَجِب بَِصالِـِح اْلَعَمِل اْلـُمنِْجي ِمن اْللََّهِبَبيِّض َصِحيَفَتَك اْلسَّ

كان بعض العلامء الصاحلني قد مرض قبل شهر رجب فقال : ) إين دعوت اهلل أن 

يؤّخر وفايت إىل شهر رجب فإنه بلغني أن هلل فيه عتقاء( ، فبّلغه اهلل ذلك ومات 

يف شهر رجب . 

فـإِنَّ عْفـوَي عّمـْن َتـَاَب َقـْد َوَجَباَيـا َعْبـُد َأْقبِـل ُمنِيبـًا َواْغَتنِـْم َرَجَبـا

وشهر رجب كان فيه اإلرساء كام بيَّنَّا يف »القول األتم«)1( وقد ذكرت يف هذه الرسالة 

فضل رجب وجعلتها حممودة الِغب وسميتها »َتْفِريُج الُكَرب يف نفحات رجب«.

)1( وهو البحث الذي ييل هذه الرسالة للمؤلف .
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سيد  عىل  وسلم  وصلِّ   ، رمضان  وبلغنا  وشعبان  رجب  يف  لنا  بارك  اللهم 

األكوان وآله وأصحابه ماتعاقب اجلديدان .  
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ژفوائد املقدمةژ 

الفائدة األوىل
يف  املؤمنني  أمري  آخرهم   ، خاصة  أجزاء  يف  رجب  أحاديث  احلّفاظ  مجع  قد 

احلديث أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ريض اهلل عنه فقد مجع ما ورد يف رجب 

جزءًا ساّمه »تبيني العجب بام ورد يف شهر رجب« وهو مفيد يف موضوعه .

  قال يف مقدمته : مل يرد يف فضل رجب وال يف صيامه وال يف صيام يشء منه 

وقد   ، للحجة  يصلح  صحيٌح  حديٌث  فيه  خمصوصة  ليلة  قيام  يف  وال   ، معني 

سبقني إىل اجلزم بذلك اإلمام أبو إسامعيل اهلروي  احلافظ ، رويناه عنه بإسناد 

يف  حون  َيَتسمَّ العلم  أهل  أن  اشتهر  ولكن  غريه  عن  رويناه  وكذلك   ، صحيح 

إيراد األحاديث يف الفضائل وإن كان فيها ضعٌف ما مل تكن موضوعة ، وينبغي 

مع ذلك اشتاط أن يعتقد العامل كون ذلك  احلديث ضعيفا . 

قال أبو عمر السليامين : 

حكام يريد بقوله:  نَّف يف االأ اعلم اأنَّ البخاري وكل َمن �سَ
)مل ي�سح( اأي: ال�سحة اال�سطالحية،  اأو فقد �سرطاً من 

�سروط ال�سحة
وَمن صنّف يف املوضوعات والضعفاء يريد بقوله : )مل يصح أو مل يثبت( املعنى األعم. 

إثبات  الثاين  من  ويلزم   ، عف  الضَّ أو  الـُحسن  إثبات  األول  من  يلزم   : أي 

الضعف واإلنكار. 

قال السخاوي يف »املقاصد« ص 2٣9 بعد ذكر قول الدارقطني: )ال يثبت( 

يلزم من هذه  ابن حجر - : وال  : قال شيخنا - أي احلافظ اإلمام  با  قال متعقِّ
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، أي  ، والضعيف دونه  الصحيح  فالثابت يشمل   ، أن يكون موضوعا  العبارة 

دون الصحيح . 

فالثابت عىل قول احلافظ هو الصحيح والذي  )مل يثبت( هو الضعيف بمراتبه كام 

ذكرت آنفا. 

: )مل  بنْي قولنا   : ابن الصالح  الزركيش يف »نكته« عىل  الدين  الشيخ بدر  قال 

يصح( وقولنا : )موضوع( َبْوٌن كبري ، فإن الوضع إثبات الكذب واالختالق ، 

وقولنا : )مل يصح( ال يلزم منه إثبات العدم ، وإنام هو إخبار عن عدم الثبوت 

فهو  املطلق.  بالقبول(  )للحديث  الثبوت  عدم  وكذلك  بالوضع(  )للحديث 

متقلِّب يف مراتب الضعف. 

وقال أمري املؤمنني يف احلديث احلافظ ابن حجر يف »القول املسدد« ص 45 : 

)ال يلزم من كون احلديث مل يصح أن يكون احلديث موضوعا( وقال يف موضع 

آخر : )ال يلزم من كونه أصح أن يكون مقابله موضوعا( ص52. 

قال السخاوي : )ولكن هذه العبارة من مثل البخاري ال تقتيض البطالن( .

الفائدة الثانية 
والغريب يف األمر أن احلافظ ذكر يف مقدمة »تبيني العجب« كالمًا جيب الوقوف 

عنده ، قال ريض اهلل عنه: ) ال فرق يف العمل باحلديث  الضعيف يف األحكام أو 

ٌع( .  يف الفضائل ، إذ الكلُّ رَشْ

قلُت: هذا مردود بام ذكره احلافظ نفسه.. قال : ) إن أهل العلم يتساحمون يف 

إيراد األحاديث يف الفضائل وإن كان فيها ضعف ، ما مل تكن موضوعة( اهـ . 

وال شك أنه من سادات احلفاظ واملحققني ؛ ثم أنه نيس  رمحه اهلل َأنَّ امُلجَمع عليه 
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بني املتقدمني واملتأخرين من العلامء املحققني هو :

اأنَّ من مقا�سد ال�سرع عدم الت�سوية بني املندوب والواجب
ى بينه وبني الواجب ، ال يف  أي: من حيث حقيقة استقراره مندوبا أن ال ُيسوَّ

ى بينهام يف االعتقاد . راجع املوافقات للشاطبي  القول وال يف الفعل ، كام ال ُيسوَّ

املسألة السادسة .

واألحاديث شاهدة عىل ذلك : 

منها قوله صىل اهلل عليه وسلم: »َمْن َفَعَل فقد أْحَسَن ، وَمْن ال فال َحَرج« .

وقوله صىل اهلل عليه وسلم  : »افِعْل وال َحَرَج« .

وقوله صىل اهلل عليه وسلم : »ُخُذوا ِمن الَعَمِل ما ُتطِيُقوَن« . 
وأئمة املسلمني استمروا عىل هذا األصل ؛ وهذا سلطان العلامء العز بن عبد 
ه له كام جاء يف كتابه »الفتاوى«   سؤال وجِّ قال يف جواب عىل  اهلل  السالم رمحه 

ص�11 - 119 فقد ُسئل رمحه اهلل:
مسألة �9: ... وما القول فيام يذكره بعض اخلطباء من فضائل الشهور، واحلض 
عىل األعامل الصاحلة فيها ومن مجلتها شهر رجب، وقد ُنقل عن بعض املحدثني 
املنع من صومه وتعظيم حرمته؛ وأن ذلك مشاهبة لفعل اجلاهلية يف تعظيمه ، 

فهل ُيمنع من صومه لذلك وتعظيم حرمته ؟ وهل يصح نذر صوم مجيعه؟

فأجاب: ... وأما ما يذكره بعض اخلطباء من فضائل الشهور ففيه الصحيح 

قيم ، وَلعلَّ سقيمه أكثر من صحيحه ، ونذر صوم رجب الزم ُيتقرب  وفيه السَّ

إىل اهلل بمثله. والذي هَنَى عن صومه جاهل بمآخذ أحكام الرشع ، وكيف يكون 

ُنوا الرشيعة مل يذكر أحٌد منهم اندراج رجب مما ُيكره  منهيَّاً عنه مع أن العلامء الذين َدوَّ

صومه قربة إىل اهلل تعاىل؟ ملَِا جاء يف األحاديث الصحيحة من التغيب يف الصوم 
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اِئِم أْطَيُب عنَد  وَم« وقوله: »خلَُلوُف َفِم الصَّ مثل قوله: »ُكلُّ َعَمِل ابِن آَدَم له إال الصَّ

ياِم صوُم أخي َداوَد« وقد كان داود  اهللِ ِمن ِريِح املِْسِك« وقوله: »إنَّ أْفَضَل الصِّ

لغري  َعظَّم رجب  وَمن  الشهور،  بام عدا رجب من  تقييد  الصوم من غري  حيب 

اجلهة التي كانت اجلاهلية يعظِّمونه هلا، فليس بمقلد جلاهلية ، وليس كل ما فعله 

اجلاهلية منهيًَّا عن مالبسته، إال إذا هنت الرشيعة عنه ودلَّت القواعد عىل تركه، 

وال ُيتك لكون أهل الباطل قد فعلوه، والذي هنى عن ذلك من أهل احلديث 

جاهل معروف اجلهل، ال حيل ملسلم أن ُيقلده يف دينه، وال جيوز التقليد إال ملن 

اشتهر باملعرفة بأحكام اهلل وبمآخذها، والذي ُيضاف إليه ذلك بعيد عن معرفة 

دين اهلل، فال ُيقلَّد فيه ومن قلَّد مثله فقد غرر بدينه... . اهـ.
وماذا نقول يف كالم احلافظ التاج السبكي اإلمام األصويل من شهدت األمة 

بجاللته رمحه اهلل، حيث قال يف  »طبقات الشافعيَّة الكربى« 4 /12-1٣: 

ذكر احلافظ أبو بكر البيهقي يف »فضائل األوقات« يف الكالم عىل صوم رجب، 

ُكلِّه«  َرَجٍب  النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم هَنى َعن صوِم  بعدما ذكر حديث: »إنَّ 

فه، ثم قال: إن صحَّ فهو حمموٌل عىل التنزيه؛ ألن الشافعي قال يف القديم:  وضعَّ

ل رمضان(  له من بني الشهور كام ُيكمَّ ) وأكره أن َيتَّخَذ الرجل صوم شهر يكمِّ

ى جاهل فيُظن  قال: ) وكذلك يومًا من بني األيام( قال: ) وإنام كرهته أالَّ يتأسَّ

أن ذلك واجب، وإن َفَعل فحَسٌن(.
َفحَسن(.  فعل  وإن   ( قال:  ثم  الكراهية  جهة  الشافعي  فبنيَّ  البيهقي:  قال 
َأالَّ جيَب بأصل الرشع صوٌم غرُي  املسلمني  فيام بني  العام  العلم  وذلك ألن من 
أن  إىل   -.. البيهقي  انتهى كالم   . الكراهة  معنى  بذلك  فارتفع  صوم رمضان، 
الشافعي  عن  البيهِقي  حكاه  الذي  النَّصُّ  هذا  وباجلملة،   :- السبكي  ابن  قال 
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فيه داللة بيِّنٌة عىل أن صوَم رجب بكامله َحَسٌن، وإذا مل يكن النهُي عن تكميل 
اإلسالم  لشيخ  تأييد  ذلك  ويف  االْستحباب،  أصل  عىل  بقَي  صحيحًا   صوِمه 

ِعّزالدين بن عبدالسالم؛ حيث قال: َمن هَنى عن صوم رجب فهو جاهل بمْأخذ 
أحكام الرشع، وأطال يف ذلك. اهـ.

 11/� الكربى«  الشافعيَّة  »طبقات  يف  السبكي  التاج  احلافظ  ب  تعقَّ وقد 
عىل قول اإلمام أيب بكر ابن السمعاين: ) مل يرد يف استحباب صوم رجب عىل 

التخصيص ُسنٌَّة ثابتة، واألحاديث التي ُتروى فيه واهية ال يفرح هبا عامل(.
با عليه: فقال التاج السبكي ُمتعقِّ

الصوم من  التزهيد يف صومه، ففضل  وهذا كالم صحيح، ولكن ال يوجب 
ما  احلُرم  األشهر  صوم  يف  وغريه  داود«  أيب  »سنن  ويف  ثابت،  اإلطالق  حيث 

نَّة عىل التغيب يف صومه . اهـ. يكفي يف قيام السُّ
وقال احلافظ ابن رجب يف »لطائف املعارف« بعد  كالٍم ص1�4:

واحلسن  عمر  ابن  منهم  كلها؛  احلُرم  األشهر  يصوم  السلف  بعض  كان  وقد 
البرصي وأبو إسحاق السبيعي. وقال الثوري: األشهر احلُرم أحب إيّل أن أصوم 

فيها... . اهـ.

ثم إن املسألة كلها يف فضائل األعامل ، وكام قال ابن عبدالرب حافظ املغرب : 

أحاديث الفضائل ال حتتاج فيها إىل من حيتج به. 

وقلُت : بل أمجعت األمة أنه ) جيوز العمل به - أي باحلديث الضعيف - ما 
مل يكن موضوعا( حتى إن احلافظ نفسه قد ذكر أحاديث ضعيفة وواهية يف كتابه 

»بلوغ املرام اجلامع ألحاديث األحكام« . 

وكذلك أمجعوا أن احلديث الضعيف يثبت به املستحب واملندوب . وكذلك 

تثبت به الكراهية ؛ فقد ذكر احلافظ النووي يف »األذكار« ص �-8 : ) كام إذا 
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يتنّزه  أن  املستحب  فإن  األنكحة  أو  البيوع  بعض  بكراهة  ضعيف  حديث  ورد 

عنه()1(. 

)1( ذكر بعض العلامء أنه جيوز العمل يف هذا الباب بالرؤيا  ؛ قال شيخنا احلافظ أبو الفضل 
عبداهلل بن الصديق رمحه اهلل:  جاء يف »اختصار حاشية الرهوين« للفقيه قنون : قال سيدي 
املهدي الفايس رمحه اهلل ، وإذا كانت الفضيلة املستدل هلا مما شهد الرشع باعتبار جنسه 
واندرج حتت أصل عام وليس يف األصول والقواعد ما خيالفه فمن العلامء من قال: يعمل 
َسة واهلل أعلم.  دة هلا ال مؤسِّ فيها باملرائي املنامية أيضا ، ويستأنس هلا هبا ، فتكون مؤكِّ
اهـ . واّلرؤيا التي يعمل هبا - عىل القول بذلك - هي التي ُيرى فيها النبي صىل اهلل عليه 

وسلم آمرًا بيشء أو ناهيا عنه ؛ ألمرين : 
1- أن كالمه حجة يف الدين . 

2- أن الشيطان ال يتمثل به. 
تنبيه : أما رؤيا غريه فال يعمل هبا.  

مثال العمل برؤيا الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف الفضائل وغريها:
ما ذكر احلافظ السيوطي رمحه اهلل تعاىل يف »تنوير احلوالك عىل موطأ مالك« 214/1: 
أنه وقع يف زمن شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم أن رجاًل رأى النبي صىلَّ اهلل عليه 
النوم، فقال له: اذهب إىل موضع كذا فاحفره، فإن فيه ركازًا فخذه لك وال  م يف  وسلَّ
مخس عليك فيه، فلام أصبح ذهب إىل ذلك املوضع فحفره، فوجد الركاز، فاستفتى علامء 
عرصه، فأفتوه بأنه ال مخس عليه لصحة الرؤيا، وأفتى الشيخ عز الدين بأن عليه اخلمس، 
وقال: أكثر ما ينـزل منامه منـزلة حديث روي بإسناد صحيح، وقد عارضه ما هو أصح 

كاُز اخُلْمُس« فيقدم عليه. انتهى. منه ، وهو احلديث املخرج يف الصحيحني: »يف الرِّ
 وذكر احلافظ اللكنوي رمحه اهلل تعاىل يف كتابه »نزهة الفكر يف سبحة الذكر« ص50-

51 عن القطب اليافعي صاحب »مرآة اجلنان« حيث قال:
بعدما   ، م  وسلَّ عليه  اهلل  صىلَّ  النبي  عنَد  ُسبحتني  املنامات  بعض  يف  رأيُت  ]وقد 
الذهبي،  أمحد  بن  اهلل حممد  أبو عبد  الصاحلني، وفيهم شيُخنا  رأيُت كأين يف مجاعٍة من 
م كأنه البدُر الطالع، وهو  وشيخنا الشيُخ مسعود، إذ قيل: أقبَل النبي صىلَّ اهلل عليه وسلَّ
حيمُل يف ردائه شيئًا قاصدًا ذلك اجلمع، فأعطاه، إذا هو يشء أخرض من ثامر الفواكه. 
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..........................................................................

فقلُت: يا رسول اهلل، نصيـبي، فأشاَر إيلَّ أن أميش، فمشيُت بعده فدخل بيتًا، ثم صعد 
بكّفيه  املذكورة، فغرف يل منها  الفاكهة  الغرفة من تلك  غرفة فصعدُت، وإذا يف زاوية 

الكريمتني، ورأيُت يف الغرفة السبحتني املذكورتني.   
 - املنام  يف   - م  وسلَّ عليه  اهلل  صىلَّ  النبي  رأت  أهنا  ات  اخلريِّ النساء  بعُض  وذكَرت 
القبلة،  أبيَض من جدار  ترابًا  فأخَذ  أفارقك،  أن  الكالم، ثم قالت: ما أشتهي  فأطالت 
ه  ه اليرسى ثم َنحت يف األرض بكفه اليمنى، فنبع ماء فغرف غرفة بكفِّ ووضعه يف كفِّ
فلطخها  معها  كانت  التي  السبحة  وأخَذ  اليرسى،  يف  الذي  التاب  به  وعجَن  اليمنى 
بذلك الطني، ثم وَضع السبحة عىل جسمه املبارك، أحُد طرفيها عىل صدره واآلخُر عىل 
وجهه، ثم أعطاها إياها، وقال: إن أردت أن ال تفارقيني فال تفارقي هذه السبحة، ثم 

ني يف السبحة.  استيقظت وأثُر الطِّ
وأخربين بعض األخيار وهو زوج تلك املرأة أنَّ أثر الطني املذكور باٍق يف السبحة.
م أراد بمالزمِة السبحة التسبيح هبا[. انتهى. قلُت: والظاهُر أنه صىلَّ اهلل عليه وسلَّ

ق موالنا اللكنوي عىل هاتني الرؤيتني قائاًل: فعلَّ
قلُت: وهذا من أحسن احلجج عىل جواز اختاذ السبحة وحتسينه؛ ألنَّ من رأى النبيَّ 
م يف املنام، فقد رأى احلق، فإن الشيطان ال يتمثل به ، عىل ما أخرجه  صىلَّ اهلل عليه وسلَّ
م يف املنام َيستحسن شيئًا مل يدلَّ الدليل  ثقات األعالم، فمن رأى النبي صىلَّ اهلل عليه وسلَّ
م حسنًا فهو عند  الصحيح عىل كونه قبيحًا )فهو حسن(، وما رآه النبي صىلَّ اهلل عليه وسلَّ

اهلل حسن. انتهى كالمه رمحه هلل.
وجاء يف »رشح اخلطاب عىل خمترص خليل« عن صدر الدين ابن الصالح هباء الدين 
عثامن بن عيل الفاريس قال : لقيت الشيخ العامل املتقن املفرس املحدث املشهور بالفضائل 
نور الدين اخلرساين بمدينة شرياز ، وكنت عنده يف وقت األذان فلام سمع املؤذن يقول: 
أشهد أن حممدًا رسول اهلل ، قّبل إهبامي يديه اليمنى واليرسى ومسح بالظفرين أجفان 
عينيه عند كل تشهد مرة ؛ بدأ باملوق من ناحية األنف وختم باللحاظ من ناحية الصدغ، 
فسألته عن ذلك فقال : كنت أفعله من غري رواية حديث ، ثم تركته ، فمرضت عيناي، 
لِـَم تركت مسح عينيك عند   : ، فقال  املنام  فرأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف 
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الفائدة الثالثة 
ة اإلسالم اإلمام أبو حامد الغزايل يف بيان الليايل واأليام املخصوصة  قال ُحجَّ

بالفضل التام:
اعلم أن الليايل املخصوصة بمزيد الفضل التي يتأكد فيها استحباب اإلحياء 
ْة ليلة ، ال ينبغي أن يغفل املريد عنها ، فإهنا مواسم اخلريات  يف السنة مخَس َعرْشَ

ومظانُّ التجارات. 
ومتى غفل التاجر عن املواسم مل يربح، ومتى غفل املريد عن فضائل األوقات 

مل ينجح.
فستة من هذه الليايل يف شهر رمضان: 

مخس يف أوتار العرش األخري إذ فيها ُيطلب ليلة القدر.
وليلة سبع عرشة من رمضان - فهي ليلة صبيحتها - يوم الفرقان يوم التقى 

اجلمعان، فيها كانت وقعة بدر، وقال ابن الزبري رمحه اهلل: هي ليلة القدر .
 وأما التسع األُخر : 

ل ليلة من رجب ، وليلة النصف  فأول ليلة من املحرم ،  وليلة عاشوراء ، وأوَّ
منه ،  وليلة سبع وعرشين منه ، وهي ليلة املعراج وفيها صالة مأثورة؛ فقد قال 

فاستيقظت  قال(  كام  )أو   . املسح  إىل  فُعْد  عيناك  تربأ  أن  أردت  إن  األذان؟  يف  ذكري 
ومسحت فربَئت عيناي ومل يعاودين مرضها إىل اآلن. 

اب : وُروي عن اخلرض عليه السالم أنه قال : من قال  حني يسمع املؤذن  ثم قال اخلطَّ
يقول:  أشهد أن حممد رسول اهلل : مرحبا بحبيبي وقرة عيني حممد صىل اهلل عليه وسلم ، 

ثم ُيقبِّل إهباميه وجيعلهام عىل عينيه ، لـم َيْعَم ولـم َيْرُمد أبدا. اهـ .
قلُت: وما ُذكر عن اخلرض رواه  عنه الشيخ أمحد الرّدادة يف كتاب »موجبات الرمحة« 
بإسناد منقطع وفيه جماهيل ومل يصح يف هذا الباب حديث ، كام قال احلافظ السخاوي ، 

واهلل أعلم. وقد ذكر اخلطيب أمثلة كثرية يف هذا الباب يف كتابه »تاريخ بغداد«.
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صىل اهلل عليه وسلم: »للعامل يف هذه الليلة حسنات ماَئة سنة؛ فمن صىلَّ يف هذه 
الليلة اثنتي عرش ركعة يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وسورة من القرآن ويتشهد 
يف كل ركعتني ويسلم يف آخرهن ثم يقول: سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل 
ة ، وُيصيل عىل النبي صىل اهلل عليه  واهلل أكرب ماَئة مرة ، ثم يستغفر اهلل ماَئة مرَّ
ة ، ويدعو لنفسه بام شاء من أمر دنياه وآخرته ، وُيصبح صائاًم ، فإن  وسلم ماَئة مرَّ
اهلل يستجيب دعاءه كله إال أن يدعو يف معصية«)1(، وليلة النِّصف من شعبان، 
ففيها ماَئة ركعة ، يقرأ يف كل ركعة بعد الفاحتة سورة اإلخالص عرش مرات ، 

كانوا ال يتكوهنا كام أوردناه يف صالة التطوع)2(،  وليلة عرفة. 
وليلتا العيدين: قال صىل اهلل عليه وسلم: »من أحيا ليلتي العيدين مل يمت قلبه 

يوم متوت القلوب«)٣(.

)1( انظر حتقيق احلديث الثالث ص102-98 .
)2( قال الشيخ ابن تيمية يف »جمموع الفتاوى« 2٣ /1٣1:  إذا صىلَّ اإلنسان ليلة النصف 
وأما   ، )حسن(  فهو  املسلمني  من  طوائف  يفعل  كان  كام  خاصة  مجاعة  يف  أو  وحده 
االجتامع يف املسجد عىل صالة مقدرة كاالجتامع عىل ماَئة ركعة، بقراءة ألف »قل هو اهلل 

أحد« دائاًم، فهذه بدعة ، مل يستحبها أحد من األئمة ، واهلل أعلم  . اهـ.
  وقال أيضًا يف نفس املرجع ص1٣2: وأما ليلة النصف فقد روي  يف فضلها أحاديث 
وآثار ، ونقل عن طائفة من السلف أهنم كانوا يصلون فيها ، فصالة الرجل فيها وحده 
قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة ،  فال ُينكر مثل هذا ،أما الصالة مجاعة فهذا مبني عىل 

قاعدة عامة يف االجتامع عىل الطاعات والعبادات  . اهـ .
)٣( قال شيخ اإلسالم احلافظ النووي يف »األذكار«ص292: 

اعلم: أنه ُيستحب إحياء ليلتي العيدين بذكر اهلل تعاىل والصالة وغريمها من الطاعات؛ 
القلوب«  قلبه حني متوت  العيدين مل يمت  ليلتي  أحيا  »من  ذلك:  الوارد يف  للحديث 
هكذا جاء يف رواية الشافعي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف رويناه من رواية أيب ُأمامة 

مرفوعًا وموقوفًا، وكالمها ضعيف، َلِكنَّ أحاديث الفضائل ُيَساَمُح فيها.اهـ.
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يستحب    - اإلسالم  حلجة  والكالم   - عرش  فتسعة  الفاضلة  األيام  وأما 
مواصلة األوراد فيها: يوم عرفة ، ويوم عاشوراء. 

ويوم سبعة وعرشين من رجب له رشف عظيم ، روى أبوهريرة أن رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم قال: »من صام يوم سبع وعرشين من رجب كتب اهلل له 
اليوم الذي أهبط اهلل فيه جربائيل عليه السالم عىل  صيام ستني شهرا«)1( وهو 

حممد صىل اهلل عليه وسلم بالرسالة . 
ويوم سبعة عرش من رمضان ، وهو يوم وقعة بدر ، ويوم النصف من شعبان. 

ويوم اجلمعة.  
ويوما العيدين . 

واأليام املعلومات، وهي عرش من ذي احلجة.
الترشيق. أيام  وهي  املعدودات،  واأليام   

يوُم  َسِلَم  »إذا  أنَّه قال:  وقد روى أنس عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم   
نَُة«)2( ، وقال بعض  اجلُُمعِة َسِلَمِت األياُم، وإذا َسِلَم شهُر َرمضاَن َسِلَمِت السَّ

)1( انظر حتقيق احلديث األول ص94-91  .
نعيم يف  وأبو  »الضعفاء«  ابن حبان يف  أخرجه  »املغني«:  العراقي يف  الزين  احلافظ  قال   )2(

»احللية« والبيهقي يف »الشعب« من حديث عائشة ومل أجده من حديث أنس . اهـ.
ب شيُخنا كالَم املناوي يف رشح هذا احلديث ، ورأى أن املناوي قد شذَّ  قلُت: وقد تعقَّ
يف رشحه احلديث؛ حيث قال أستاذ أساتذتنا وشيخ شيوخنا سيدي أمحد بن الصديق 

با يف »املداوي« ٣95/1:  متعقِّ
)قلُت( إن صح احلديث فليس معناه ما يقول  الشارح - أي: املناوي - ، وإن كان قد 
ورد ما يشهد له وهو: »الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان 
ُمكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر«، ولكن معناه واهلل أعلم: إذا سلمت اجلمعة من 
قيام الساعة سلم األسبوع منها؛ ألهنا ال تقوم إال يف يوم اجلمعة، وإذا سلم رمضان فلم 
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العلامء: من أخذ ُمَهنَّأُه يف األيام اخلمسة يف الدنيا مل ينل ُمَهنََّأُه يف اآلخرة ، وأراد 
به : العيدين واجلمعة وعرفة وعاشوراء.

 ومن فواضل األيام يف األسبوع يوم اخلميس واالثنني ترفع فيهام األعامل إىل 
اهلل تعاىل: وقد ذكرنا فضائل األشهر واأليام للصيام يف كتاب الصوم ..«. انتهى 

من »إحياء علوم الدين« 500/1.

الفائدة الرابعة 
قال احلافظ يف مقدمة كتابه »لسان امليزان« 1٣/1  بعد أن نقل قول اإلمام أمحد: 

ثالثة كتب ليس هلا أصول  - أي أسانيد - وهي املغازي والتفسري واملالحم. 

أودية  فهذه  )الفضائل(  إليها  يضاف  أن  وينبغي   : فقال  عليها  احلافظ  وزاد 

األحاديث الضعيفة واملوضوعة ، إذ كانت العمدة يف املغازي عىل مثل الواقدي، 

ويف التفسري عىل مثل مقاتل والكلبي ، ويف املالحم عىل اإلرسائيليات .

قال أبو عمر السليامين : 

 ، حرج  وال  ث  فحدِّ والكبائر  والزواجر  واملواعظ  األعامل  فضائل  كتب  أّما 

ومن أهم تلك الكتب كام قال احلافظ املفيد اللكنوي : تصانيف العلامء األجّلة : 

تقم فيه سلمت السنة كلها فال تقوم إال يف يوم مجعة من رمضان، كام ورد يف األحاديث 
اأُلخرى، ويدل عليه رواية أيب نعيم هلذا احلديث، فإن فيه من طريق حييى بن سعيد عن 
الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم يقول: »إذا سلمت اجلمعة سلمت األيام كلها، وما من سهل، وال جبل، وال يشء 
إال وهو يستعيذ باهلل من يوم اجلمعة« أي خوفًا من قيام الساعة فيها، وقد كان بعض كبار 
الصحابة يظل طول يوم اجلمعة خائفًا متقبًا لقيام الساعة، وال حيصل له اطمئنان إال بعد 

غروب شمسها، فهذا معنى احلديث ال ما ذكره الشارح . اهـ.
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الغزايل وابن اجلوزي واملنذري والنووي والذهبي و السيوطي رمحهم اهلل .

 فهذه الكتب حمذوفة األسانيد)1( عسرية الكشف عن حاهلا فهي أحوج للتنبيه 

عليها مع مراعاة ما يأيت: 

األخذ  عىل  بناء  وصالحهم  وفضلهم  وورعهم  أصحاهبا  دين  ثبوت   -1

بتحسني الظن يف أمثاهلم . 

2-  ينظر فيها بناء عىل أهنا جارية عىل ما يسوغ رشعا . 

٣- عادة البرش النسيان ،  وكام قيل: ) وإنَّ العوائد لو مل تعترب ألّدى إىل تكليف 

ما ال ُيطاق( .

فغايتهم  املصالح،  سبب  الترشيع  وأصل  ترشيع)2(  أهل  أهّنم  تنسى  ال    -4

مصلحة العوام واخلواص .

الكثري  فيها يشء بل صح  أنه مل يصح  املراد  أسانيد صحاح وليس  ليس هلا  )1( مراده غالبا 
منه.

)2( أهل الترشيع هم العلامء الذين منحهم اهلل ملكات االجتهاد وجعلهم أئمة للعباد، أقطاب 
والنصوص  العقلية  بالرباهني  الرشعية  العلوم  َفْهُم  وظيفتهم  زهاد،  أعالم  لإلرشاد، 
له  العقل  أن  عرفوا  وبغريه،  وبنفسه  بربه  العبد  وعالقات  الفطرة  خبايا  عرفوا  النقلية، 
طاقة حمدودة، وأن يف النصوص معقول املعنى وثوابت ومتغريات، وفهموا الدالالت 
فقدسوا  االحتامالت،  من  اخلالية  النصوص  يف  واجتهدوا  والظنّيات،  القطعّيات 
وَأحتفوا  املسائل،  ومضبوط  الفقه  فروع  فأخرجوا  الظنّيات،  يف  واجتهدوا  القطعّيات 
كل سائل، وعاجلوا األحداث والنوازل بأقوى الوسائل، ويف كل زمان تراهم ُمشّمرين عن 
السواعد مشتغلني باألصول والقواعد، يف كل زمان أحىل قالئد وأنظم فرائد، َيلجأ إليهم 
اخلواص والعوام مِلَا َمنَّ اهلل عليهم من ضوابط اإلفهام، واحلرص التام عىل تعظيم املنهج 
واحلمد  والداين،  القايص  به  لَيسعد  العدناين،  النبي  آدم  ولد  سيد  به  جاء  الذي  الرباين 
الم والشكر عىل الدوام مع التقلب يف  هلل الذي جعلنا من أهل اإلسالم وأتباع نبي السَّ

اإلنعام بلذة وانسجام مع أقامر الليايل وأنوار األيام.
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لكن العصبية آلراء املذهب واألهواء مرض  بل مهلكة ، قال ابن تيمية يف كتابه 

»الرد عىل البكري«   ص 20 : البيهقي يروي يف اجلهة التي ينرصها من املراسيل 

واآلثار ما يصلح لالعتقاد وال يصلح لالعتامد ويتك يف اجلهة التي يضعفها ما 

هو أقوى من ذلك اإلسناد .

من  صدرت  وكبرية  صغرية  لكل  ينترص  البيهقي   : السليامين  عمر  أبو  قال 

الشافعي ، وقد ينتقده احلافظ يف »الفتح« أحيانا ويقلده أحيانا . 

يتأّول  التعصب ملذهبه حتى كان  الطحاوي احلنفي  فقد سبقه يف  أما احلافظ 

األحاديث لتوافق مذهبه وإن كان بُِبْعٍد وتكلف ، وقد حيذو حذوهم احلافظ يف 

»الفتح« كام فعل يف أحاديث التيمم)1( وأرسف يف التعسف لنرصة مذهبه.

مسلك  سلك  قد  العجب«  »تبيني  يف   - احلافظ  أي:   - أنه  هنا  أريده  والذي 

أمحد«  مسند  لنرصة  د  امُلَسدَّ »القول  يف  فعل  ما  خالف   ، التضعيف  و  التعصب 

و »نتائج األفكار« ، وبتوجيه األنظار وحترير األفكار رأيُت أْن أكتَب ِمن فيض 

وقواعد  بقوانني  رة  حُمرَّ ة  نبويَّ أحاديث  فيها  التي   ، الرسالة  هذه  الغفار  العزيز 

أهل الصناعة احلديثيَّة املضبوطة املشتهرة، وكذلك يف كتابنا هذا ترجيحات َمن 

حة وَكشٌف حثيث ، بذلُت  ُيْعَتَمُد عليهم يف احلُكم عىل احلديث، وفيه بحوٌث ُمنقَّ

)1( يف احلديث الذي أخرجه الشافعي يف »األم« 1/44 عن إبراهيم بن حممد عن أيب احلويرث 
عن األعرج عن ابن الصمة وذكر أيضا سند البيهقي إىل الشافعي . نجد أن احلافظ رمحه 
الشافعي  له وسكت عن شيخ  متابع  احلويرث مع وجود  أيب  نبَّه عىل ضعف  تعاىل  اهلل 
إبراهيم بن حممد بن أيب حييى مع أن التنبيه هلذا األخري كان أوىل من التنبيه عىل ضعف 
األول ألن شيخ الشافعي رماه أئمة اجلرح والتعديل بالكذب وذلك من أشد عبارات اجلرح 
بخالف أيب احلويرث فإنه مل ُيـجَرح بالكذب.  وذلك يومي بصحتها من ال علم له لعلة 

احلديث ؟! وهذا عناد وتعصب للمذهب.
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فيه ُجهدًا وفقني اهلل به أْن أكتبه جامعًا للوارد يف موضوعه، حارصًا للشارد يف 

خلدمِة  فهم  رشَّ َمن  مع  وَيكتبني  ارين  الدَّ يف  به  ينفعني  أْن  اهلل  وأسأُل  جمموعه، 

الِعْلم وَنرْشه وإظهار فضله وهو املسؤول وهو باإلجابة جدير، وهذا البدء يف 

املقصود بعون امللك املعبود.

  
احلديث األول

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه : »أنَّ َرسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: 
يَن من َرَجٍب َكَتَب اهلل َعزَّ َوَجلَّ له ِصَياَم  ابِِع وِعرْشِ َيْوَم السَّ َمْن َصاَم 
ٍد صىل اهلل عليه  ِستِّنَي َشْهرًا وهو اليوُم الذي َهَبَط فيِه ِجربيُل عىل ُمَمَّ

ساَلِة« .  وسلم بالرِّ

قال احلافظ العراقي يف »ختريج اإلحياء« 209/2: رواه أبو موسى املديني يف 

كتاب »فضائل الليايل واأليام« من رواية شهر بن حوشب عنه . اهـ. 

الرواة  بتتبُّع  لذاته(  َحَسٌن  )احلديث   : عليه  اهلل  فتح  السليامين  عمر  أبو  قال 

احلديث - وهم  فرجال سند   ، احلديثيَّة  نعة  الصَّ باٌع يف  له  ملن  والنظر يف سنده 

اق،  الورَّ َطْهاَمن  بن  وَمَطر  الرميل،  قتيبة  بن  سعيد  بن  عيل  هم:   - درجته  حمور 

وشهر بن حوشب.

فابن أيب محلة عيل بن سعيد بن قتيبة الرميل قد َحَكم صاحب االستقراء التام 

وَعَلم األعالم الذهبي اإلمام فيه بقوله: )ما علمُت به بأسًا، وال رأيُت أحدًا اآلن 

مع  الستة  الكتب  ِمن أصحاب  أحد  له  خُيِرج  األمر،ومَلْ  فيه، وهو صالح  تكلم 

ثَِقتِه( وهذا يدلُّ عىل تعديله بإتقان وإحكام .. انظر »امليزان« ٣/125 .
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اق فام قيل فيه َمبعٌث لتعديله كام جاء عن أهل الصنعة؛ قال عنه  ا َمَطر الورَّ وأمَّ

إمام احلُّفاظ وصاحب االستقراء التام الذهبي: )ثقة تابعي(.

وأقول: مَلْ َيَتكلَّموا فيه إالَّ بأمرين مردودة: 

نوا  ٍر ؛ ألنَّ أكثر احلُفاظ حسَّ األول: أنَّه )يسء احلفظ(، وهذا ليس بَِجْرٍح ُمؤثِّ

رواية َمن كان )يسء احلفظ(. 

الثاين: وبعضهم قالوا )ضعيف يف عطاء(، ومَلْ يستقر رأهيم يف هذا، والرواية 

هذه ليست عن عطاء.

مردود  سببه  ُيذكر  مَل  الذي  عف  والضَّ جامد،  ا  وإمَّ ُمقلِّد  ا  إِمَّ فيه  َم  َتكلَّ وَمن 

ده وَتَعنُّته قال عنه يف »املغني« ��2/2:  باتفاق أهل الصنعة، والذهبي مع َتشدُّ

)ثقة تابعي()1(. 

وقال  حديثه،  حتسني  عىل  احلفاظ  رأي  استقّر  فقد  حوشب  بن  شهر  وأما   

املروزي يف فضائل  الشاه  العجب«: وروينا يف جزء أيب معاذ  »تبيني  احلافظ يف 

رجب لعبدالعزيز الكتاين من طريق محزة عن أيب شوذب عن مطر الوّراق عن 

شهر عن أيب هريرة ريض اهلل عنه وذكره وقال: وهذا موقوف ضعيف اإلسناد ، 

وهو أمثل ما ورد يف هذا املعنى.

قلُت : قال احلافظ الذهبي يف »معرفة الرواة املتكلم فيهم بام ال يوجب الرد« ص 

ى أمره  بقوله : شْهٌر من علامء التابعني،  51  بعد أن ذكره ـ برقم )158( ـ وَقوَّّ

وّثقه أمحد وابن معني)2( . وقال يف مقدمة الكتاب : فهؤالء حديثهم إْن مل يكن يف 

َواق فيام َخَلَص إليه أهُل اجلرح والتعديل ِمن ِوَفاق« للمؤلف. )1( راجع »الرَّ
)2( وحسبك بابن معني توثيقا؛ فكيف إذا انضم إليه توثيق أمحد؟ قال احلافظ الذهبي يف »ذكر 

من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل« ص1�2-1�1: 
»قسم منهم متعنٌِّت يف التوثيق، متثبٌِّت يف التعديل، يغمز الراوي بالغلطتني والثالث، 
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أعىل مراتب الصحيح فال ينزل من رتبة احلسن .

قلُت : وبنظر رجال احلديث املعَترَبين يكون سند احلديث َحَسنًا.

أئمة  من  اختالف  حصل  أو  ضبطه  خفَّ  ما   : وهو  لذاته(  )احلسن  وهذا 

)بالصدوق(  املسمى  هو  بذلك  فاملتصف  الراوي  عدالة  يف  والتعديل  اجلرح 

انفرد  إذا  املقبول يف األحكام وغريها  وخربه هو احلسن لذاته؛ وهو من أقسام 

عنه  الوهم  وارتفع  بصدقه،  الظن  ي  تقوِّ متابعات وال شواهد  له  وليس  باخلرب 

الظن  ذلك  معها  حيصل  مقبولة  وشواهد  متابعات  له  ُوجدت  فإذا    . خربه  يف 

وقد  )بالصحيح(.  املسمى  القبول  درجات  أعىل  إىل  خربه  وارتفع  املطلوب، 

مراسيل  حّسن  بل  »الفتح«  يف  حوشب  بن  شهر  أحاديث  احلافظ   حّسن 
شهر بن حوشب ، وانظر »الفتح« 90/8 ، وقد خيتلف اجتهاد احلافظ يف الراوي، 

كام حصل هنا حيث قال احلافظ: )ضعيف( فأخطأ ، وال مانع أن يكون احلديث 

قال   ، بالّرأي  ُيقال  مثله ال  أّن  عن شهر بن حوشب مرفوعا وموقوفا، ال سيام 

احلافظ العيني يف »البناية« :  إن الصحابة كانوا يقفون باحلديث تارة فال يرفعونه 

وتارة يرفعونه  وهذا ال يرضه. وكام قال احلافظ يف »القول املسدد« ص5٣ عند 

ذكره حديث عبداهلل بن حنظلة ريض اهلل عنه: ال مانع من أن يكون احلديث عن 

عبداهلل بن حنظلة مرفوعا و موقوفا  .

إن   : نقول  معه  الً  تنزُّ  . ضعيٌف  احلديث  إن   : »التبيني«  يف  احلافظ  قول  أما 

احلديث حسن لغريه؛ وهو ما رواه الضعيف الذي مل ُيتهم بكذب وال كان كثري 

الوهم فاحش اخلطأ. فسند احلديث ليس فيه راٍو كثرُي الوهم أو فاحش اخلطأ، أّما 

ْك بتوثيقه...  ُ بذلك حديثه،  فهذا إذا وثَّق َشْخصًا فَعضَّ عىل قوله بناِجَذْيك، ومتسَّ وُيلنيِّ
وابن معني وأبو حاتم واجُلْوَزقاين: متعنِّتون« اهـ.
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إذا أخذنا بقول من شذَّ يف حكمه عىل شهر بن حوشب وعيل بن سعيد بن قتيبة 

ومطر الوّراق فإّن هذا أيضا يرتفع بمتابعة َمْن هو مْثلهم أو شاهد يف ضعفهم . 

وقد ذكر احلافظ شاهدًا له قال يف »تبيني العجب« : روينا جزًء من فوائد هنَّاد 

النسفي بإسناٍد له منكٍر إىل الزهري عن أنس قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

نبّيا يف الّسابع والعرشين من رجب فمن صام ذلك اليوم كان  وسلم : »ُبعْثُت 

كفارة ستني شهرا« أي ُبِعْثُت إىل السامء حالة كوين نبيا.

قلُت : قوله )منكر( أي غريب ، وهو صالح  بأن يعَتِضَد به غريه . 

ومما جيب أن ُيتنبَّه له :

ثني باالنكار واال�ستغراب قد يكون بح�سب  اأن حكم املحدِّ
ذلك الطريق، فال يلزم من ذلك رد منت احلديث ،  كما قال 

فادة. ال�سبكي وهو يف غاية االإ
وقال ابن تيمية يف »اقتضاء الرصاط املستقيم« ص�30: إن احلديث إذا مل يعلم 

أنه كذب، فروايته يف الفضائل أمر قريب. 

احلديث الثاين
 )38��( َعِب«  و»الشُّ  )��( األوقات«  »فضائل  يف  البيهقي  روى 
وكذا الديلمي : حديث سلامن ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل 
تِْلَك  اليوَم وقاَم  َمْن صاَم ذلك  يوٌم وليلٌة  َرَجٍب  اهلل عليه وسلم: »يف 
ْهِر ماَئة َسنٍَة وقاَم ماَئة سنٍة ، وهو لَِثالٍث  يلَة كاَن َكَمْن صاَم من الدَّ اللَّ

َبِقنَي من َرَجٍب ، وفيِه ُبِعَث ُممٌد صىل اهلل عليه وسلم« .
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قال البيهقي : سنده أمثل ) أي: ضعفه ُمـحتمل( ، وقال عنه احلافظ : منكٌر 

يَّاِج بن بسطام اهلروي روى عن مجاعة من التابعني وضّعفه  إىل الغاية . وطعنه هِبَ

ابن معني . وقال أبو داود: تركوه. وقال صالح بن حممد احلافظ امللقب بجزرة: 

أو ثالثة لالعتبار. وقال  إالَّ حديثان  ُيكتب من حديثه  اهلّياج منكر احلديث ال 

احلاكم أبو عبد اهلل: وهذه األحاديث التي رواها صالح هبراَة من حديث اهلياج 

الذنُب فيه البنه خالد واحلمُل فيها عليه. اهـ.

قلُت : والعجب من احلافظ كيف ينتقد ابن اجلوزي يف ذكره اجلرح للراوي 

وتركه التعديل ثم ُيقلِّده هنا! مع أنه ذكراهلياج يف »التقريب« وقال عنه : ضعيف، 

ونقل يف »التهذيب« عن أيب حاتم : )يكتب حديثه وال حيتج به( .

الرواة  قول أيب حاتم : )وال حُيتج به( قد ردَّ احلفاظ عبارته هذه يف كثري من 

بن  املكي  عن  روى  أيضًا:  وقال  منهم.  هيَّاج  أنَّ  شك  وال  الثقات،  األثبات 

إبراهيم قال: ما علمنا اهلّياج إال ثقة صادقا عاملا. وقال أبو حاتم حممد بن سعيد 

بن هنّاد سألت حممد بن حييى الذهيل عنه فقال:  اهلياج عندنا ثقة وقال حييى بن 

أمحد بن زياد واهلروي: كل ما ُأنكَر عليه من جهة ابنه ، فإّن اهليَّاج يف نفسه ثقة. 

كذا وّثقه مالك بن سليامن بقوله : كان اهلّياج أعلم النّاس وأرمحهم وأجلهم وأشجعهم 

وأسخاهم وأفَقَهُهم. وذكرنا تعديل احلاكم له. فمن كان حاله هذا حسب قواعد أهل 

اجلرح والتعديل : إن لـْم يكن حديثه حسنا لذاته فهو حسن لغريه . 

 : بقوله  وعّدله  جرحه  عن  »امليزان«  يف  الذهبي  أجاب  فقد   ، خالد  ابنه  أّما 

وقاعدة  قاعدته  فحديثه صحيح عىل  »الثقات«  ابن حبان يف  ، وذكره  متامسك 

شيخه ، وكالم الذهبي ناسخ لكل عبارات اجلرح التي قيلت فيه.
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تنبيـه
قول أهل اجلرح عن الراوي: )ُيكتب حديثه وال حيتج به( أي : ُيكتب حديثه يف 
االعتبار ويف الفضائل والسري ، وال حُيتجُّ به منفردًا يف األحكام، ثانيا: وعندهم رأي 

آخر يف هذه القاعدة: ُيكتب حديثه عند امُلتساهل وال حُيتج به عند امُلتعنِّت. 
ص - أي كالُم أهل اجلرح والتعديل - إالَّ أيب حاتم  تنبيه: كالمهم هذا عام خُمصَّ
ًا يف كالمه )ُيكتب حديثه وال حُيتج به( حيُث إنَّ  الرازي فإنَّ للحفاظ رأيًا خاصَّ
ده جعَله جَيرح ثقاٍت أثباتًا هبذه العبارة)1( ، وقد ردَّ عليه كثرٌي من أهل  َتعنَُّته وَتشدُّ
الصنعة امُلعتمدين؛ وراجع ما مجعه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يف حتقيق جواب 
احلافظ املنذري ، لذا ُننبِّه من قرأ هذه القاعدة من أيب حاتم َأالَّ َيعتمد عليها، بل 
عليه بقول غريه يف الراوي .. واهلل املستعان. »هذا من ناحية الصناعة والتنظري« أما 
أدلتها  الفروع واألحكام رأينا  َبْوٌن؛ وهو أن كثريًا من  التطبيق فهناك  ناحية  من 
ضعيفة ال حُيتج هبا، بل ومنكرة بانفراد الضعفاء، وقد تكون واهية بأسانيد مظلمة 
، فهذا عند املحدثني من حيث الصناعة مردود ، أما الفقهاء واألصوليون فيغضون 
ة  الطرف عن األحاديث الواهية والضعيفة واملنكرة عىل منهجهم عند إثبات النَّظريَّ
ملوافقته  والواهي  بالضعيف  األخذ  حاجة  أنَّ  َيَرْوَن  وكذلك   ، احلُكم  وإصدار 
للحالة التي حَيتاجون إليها ، أو تكون ُملزمة لدرء نازلة أو إصالح أو مصلحة 

مرسلة أو عموم بلوى ، لذا قالوا : »حيث ما تكون مصلحة فثمَة ترشيٌع«.

الفتاوى« ٣49/24-٣50 : قول أيب حاتم : يكتب  ابن تيمية يف »جمموع  )1( قال احلافظ 
حديثه وال حُيَتجُّ به . أبو حاتم يقول مثَل هذا يف كثري من رجال »الصحيحني« ، وذلك 
َة( يف اصطالح  ُة( يف اصطالحه ، ليس هو )احُلجَّ أنَّ رشطه يف التعديل صعب . و )احُلجَّ

مجهور أهل العلم . وأبو حاتم من أصعب الناس تزكيًة .انتهى .
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فصل
الفيض  أبو  احلافظ  قال  وقد   ، املناكري  برواية  إال  اهلّياج  يّتهموا   مل 
الراوي  أمحد بن الصديق يف »فتح امللك العيل« صفحة 9٣ : إهنم قد جيرحون 

لكونه روى حديثا منكرا )وهو توّسع باطل مردود(. أيضا فقد نقل الذهبي عن 

 ، : شيخ صالح  املروزي  عّتاب  بن  أمحد  قال يف  أنه  بن سعدان  بن سعيد  أمحد 

روى الفضائل واملناكري - ثم تعقبه بقوله - : ما كل من روى املناكري ضعيف . ثم إن 

الذهبي غفل عن هذا فذكر يف »امليزان« احلسني بن الفضل البجيل وقال : مل أر 

فيه كالما لكن ساق احلاكم يف ترمجته مناكري ِعّدة .

الكتاب  الرجل يف هذا  : ما كان لذكر هذا  فتعّقبه احلافظ يف »اللسان« وقال 

معنى ، فإنه من كبار أهل العلم والفضل . ثم ساق ترمجته إىل أن قال : فلو كان 

كل من روى شيئا منكرا استحق أن يذكر يف الضعفاء ملا سلم من املحدثني أحد 

.  اهـ . ثم إن احلافظ استدرك يف »اللسان« أئمة أجالء ال  ال سّيام املكثر منهم 

ُه وُحبُّ االستكثار. َ موجب لذكرهم إالَّ الرشَّ

قلُت : واهليَّاج ممن وقع يف هذا . وقد ذكر اخلطيب يف »التاريخ« 82/14 عن 

ث بالعراق واجتمع عليه ماَئة ألف من  أيب حاتم بن هنَّاد : أنه - أي اهليَّاج - حدَّ

بون من فصاحته . وقال املكي بن إبراهيم : كانت ُفْتيا بغداد عليه -  النّاس يتعجَّ

ما كان هبا - وحمّدثهم ، مل جيتمع ببغداد عىل أحد ما اجتمع عليه ، وكان أكربهم . 

ن أحدًا من حديثه  وقال احلسني بن عمري األعمش : كان اهلّياج بن بسطام ال ُيَمكِّ

حتى َيطَعَم من طعامه ، كان له مائدٌة مبسوطٌة ألصحاب احلديث . 

وال ننسى َمْن قد تكلَّموا يف الطرباين وأيب نعيم وابن منده واحلاكم ومجاعًة من 

احلفاظ ألجل روايتهم املناكرَي أيضا . 
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 احلديث الثالث
قال  قال:  أنس  عن   )�2( األوقات«  »فضائل  يف  البيهقي  وأخرج 
فيها  للعامِل  ُيْكَتُب  ليلٌة  َرَجٍب  : »يف  اهلل عليه وسلم  رسول اهلل صىل 
فيها  صىّل  َفَمن   ، َرَجٍب  ِمن  َبِقنْيَ  لثالٍث  وذلك   ، َسنٍَة  ماَئة  حسناُت 
الُقْرآِن  َة الكَِتاِب وُسوَرًة ِمن  َفاحِتَ َرْكَعٍة  َيْقَرُأ يف كلِّ  َرْكَعًة  َة  اْثنََتْي َعرْشَ
ُم يف آِخِرِهنَّ ، ثم يقول : ُسبحاَن اهلل وال إله  ُد يف كلِّ َرْكَعَتنْيِ وُيَسلِّ َيَتَشهَّ
إال اهلل واهلل أكرب ماَئَة َمّرة ، ويستغفر ماَئَة َمّرة ، وُيصلِّ عىل النبي صىل 
اهلل عليه وسلم ماَئة َمرة ، وَيدعو لنفِسِه بام َشاَء ِمن أمِر ُدنياُه وآخرتِِه 
وُيصبُح َصائاًِم ، فإّن اهلل يستجيُب ُدعاَءُه ُكلَّه ، إال أن َيدُعَو يف معصيٍة« 

ضعيف .

قال البيهقي عقب روايته يف معرض مقارنته باحلديث املتقدم : »اإلسناد الذي 

قبله - أي سند اهلياج - أمثل منه« . وذكره يف »شعب اإليامن«  ٣812  وقال : 

سنده أضعف من سند حديث سلامن . 

ى »املغني«:  قال احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث إحياء علوم الدين الـُمَسمَّ

وذكر أبو موسى املديني يف كتاب »فضائل األيام والليايل« أّن أبا حممد اخلبازي 

رواه من طريق احلاكم أيب عبداهلل من رواية حممد بن الفضل عن أبَّان عن أنس ، 

وحممد بن الفضل وأّبان ضعيفان . اهـ . 

 . والعراقي  البيهقي  احلافظان  قال  كام   . احلديث ضعيفا ال غري  يكون  وهبذا 

وقال تلميذه احلافظ يف »تبيني العجب« بأّن سنده مظلم)1( . مع أن احلافظ أخرج 

)1( مظلم يعني : منكر ، واهي ، متوك ، خملط ، متهم ، كذاب . واملنكر وما بعده مما ذكرنا : 
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  ، بأّنه ضعيف  بن عطية ورّصح  الفضل  بن  فيه حممد  »نتائج األفكار« سندًا  يف 

قال يف »نتائج األفكار« 152/1 : فرواه - سالم  الطويل وحممد بن الفضيل بن 

عطية - ومها ضعيفان أيضا . اهـ.

ثم ال تنسى أّن حممد بن الفضيل من رجال التمذي)1( وهو أقل الكتب بعد  

سنن النسائي  وأيب داود حديثا ضعيفا ورجال جمروحا ، كذا قال احلّفاظ ، منهم 

احلافظ السيوطي رمحه اهلل يف »زهر الربى عىل املجتبى« . وقال احلافظ ابن رجب 

رمحه اهلل يف »رشح علل التمذي« بعد كالم يف رشح رشط التمذي  ما نصه : وال 

ج عن متهٍم بالكذب ُمتََّفٍق عىل اهتامه حديثًا  بإسناد منفردًا . اهـ.  أعلم أّنه  خرَّ

قال الذهبي يف »املغني« 59٣ : حممد بن الفضل بن عطية املروزي مشهور ، 

تركوه ، وبعضهم كذبه. اهـ.

قاعدة : حديث املرتوك لي�س مو�سوعاً 
املتوك : هو الذي يرويه املتهم بالكذب أو من عرف بالكذب يف كالمه وإن مل 

يظهر منه وقوع ذلك يف احلديث النبوي . وإذا روى غريه من الرواة نفس احلديث 

ارتفعت عنه التُّهمة وعلمنا أن احلديث له أصل. وحديث حممد بن الفضل له 

شاهٌد قويٌّ ذكرته آنفا وهو احلديث األول، وشاهٌد يعمل به.

قال أبو عمر السليامين فتح اهلل عليه: اجلرح  عىل مخسة مراتب منها :  

من متابع وشاهد يزول إنكاره ويثبت أصله، أما الكذاب فكام قال بعض احلفاظ : ليس 
كل ما يرويه الكذاب كذبًا ؛ السيام إذا دلت القرائن وشهد الواقع بصدقه.

)1( وكون أن التمذي قال عنه يف »السنن«10/2: »ضعيف ذاهب احلديث عند أصحابنا«. 
فأقول: إن )ذاهب احلديث( ال يعني أن حديثه موضوع؛ ولكن إذا انفرد يكون حديثه 
أهل  قال  كام  اإلنكار  يزول  الشاهد  أو  املتابع  جاء  إن  نسبي  ضعف  واملنكر  منكر، 

الصنعة.
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)األوىل( وهي أسوأها أن يقال : كّذاب ، أو يكِذُب ، أو فالن يضع احلديث ، 

أو وّضاع ، أو وضع حديثا ، أو دّجال.

، وفالن  ، وفالن هالك  أو فالن ساقط   ، الوضع  أو  بالكذب  ُمتَّهم  )الثانية( 

ذاهب احلديث ، أو ذاهب ، فالن متوك ، ومتوك احلديث ، أو تركوه ، وفالن 

فيه نظر ، وفالن سكتوا عنه ، فالن ال يعترب به ، أو ال يعترب بحديثه ، فالن ليس 

بثقة .

بوه ؛ ليس معناه أّنه كّذاب)1( ، بل  )فقول أهل اجلرح( : فالن ليس بثقة أو كذَّ

– ولو كان معناه ذلك لكان يف املرتبة األوىل من  دون ذلك كثريا - كام علمت 

ألفاظ اجلرح ، وهم مل يذكروه إال يف أدنى املرتبة الثانية )فظهر من هذا( أن قوهلم 

: فالن كذبوه ليس يف قوة قوهلم كذاب فغاية حديث ) حممد بن الفضل بن عطية( 

عىل قوهلم متوك .

بوه ، أي : اهتموه بالكذب أي : تركوا حديثه ،  هذا إن سلَّمنا أّن قوهلم : كذَّ

أي : أصبح حديثه منكرًا ال موضوعًا . وهبذا يظهر أن احلافظ العراقي حكم يف 

»املغني« عىل حديث حممد بن الفضل وأبَّان بالضعف ، وكذا احلافظ توقف يف 

فه ال غري.  احلكم عىل حديث حممد بن الفضل يف »النّتائج« بالوضع ، بل ضعَّ

)ثم( انتـقاده - أي احلافظ - عىل ابن اجلوزي عندما حكم عىل حديث أيب عقال 

بالوضع يف »القول املسدد« ولفظ احلديث: »عسقالُن أحد الَعُروَسنْيِ َيْبعُث اهلل 

منها يوَم القيامِة سبعنَي ألفًا ال حساَب عليهم« احلديث رواه أمحد مرفوعا.

)1( هو الذي يعتف أنه يكذب؛ ألن التهمة ال تستقر حتى يعتف املتهم هبا ، أما القرائن فهي 
ة واملجتهد أحد اثنني إما خمطئ أو مصيب ، فإن كان مصيبًا  مبنية عىل اجتهادات خاصَّ

ر وإن كان خُمطئًا فاخلطأ مرجوع. حيتاج إىل إقرار املتهم إذا كان غري متوفِّ
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وأورده ابن اجلوزي يف »املوضوعات« وأَعلَّه بأيب عقال وقال : َيروي عن أنس 

أشياء موضوعة  .

فانتقده احلافظ ابن حجر بقوله : هذا احلديث يف فضائل األعامل والتحريض 

باط وليس فيه ما خيرج عن املرشوع وال العقل ، فاحلكم عليه بالبطالن  عىل الرِّ

ملجرد كونه من رواية أيب عقال ال يّتجه ، وطريق اإلمام أمحد معروفة يف الّتسامح 

يف أحاديث الفضائل دون األحكام . اهـ. 

قلُت: قال النسائي عنه - أيب عقال - إنه ليس بثقة . ولعلك تفهم من قول 

اب ُمِقر بالكذب . النسائي )ليس بثقة( أنه كذَّ

وقال ابن حبان : روى أبوعقال عن أنس أشياء موضوعة.

من  غريه  َرَوى  إذا  بالكذب  املتهم  أنَّ  الفن(  يف  عظيمة  بفائدة  )ونخرج 

له  طريق  من  احلديث  أّن  وعلمنا  التُّهمة  عنه  ارتفعت  ؛  هو  رواه  ما  الرواة 

أصل ؛ ألن املتهم قالوا عنه كذاب بالقرائن . 

وهلذا نرى يف كالم احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف حديث »عسقالن« )االستدالل 

عىل ثبوته بالشواهد( .

 ، مطلقا  شاهٌد  حديثه  ثبوت  يف  نفع  ملا  وّضاعا  أو  كذابًا  عقال  أبو  كان  ولو 

وكذلك احلال يف حممد بن الفضل بن عطية والّدليل الثابت عىل قولنا هو : فعل 

يف  الفضل  بن  حممد  حديث  عىل  حجر  ابن  وتلميذه  والعراقي  البيهقي  احلافظ 

»املغني« و »النتائج«.

ى ُمصابًا َفَلُه مثُل أْجِرِه« : وقد  وقال ابن عدي يف »الكامل« يف حديث : »َمْن َعزَّ

رواه عن حممد بن سوقة غري عيّل بن عاصم وهو حممد بن الفضل بن عطية وعبد 

الرمحن بن مالك بن معول.
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وقال الزركيش يف »ختريج أحاديث الرافعي« : وهذا كله يرد عىل ابن اجلوزي، 

كل   : »التخريج«  يف  حجر  ابن  وقال   : »املوضوعات«  يف  احلديث  ذكر  حيث 

املتابعني لعيل ابن عاصم أضعف منه بكثري وليس فيها رواية يمكن التعلق هبا 

لكن مل يذكر منهم مّتهاًم . اهـ. 

سبع  »ليلة  وحديث  عقال  أبو  فيه  الذي  »عسقالن«  حديث  وضعنا  ولو 

وعرشين من رجب« الذي فيه حممد بن الفضل يف موازنٍة )سندا أو متنا( ؛ لرأينا 

أنه كان األجدر واألحرى باحلافظ أن يتبع شيخه يف احلكم عىل احلديث ألمور:

1.  أنَّ حديث حممد بن الفضل يف فضائل األعامل وهو من رجال التمذي 

ومشهور .

يِه . 2.  أنَّ له شواهَد ُتَقوِّ

٣.  ال غرابَة يف متنه وال ركاكَة يف لفظه.

4.  عامٌّ وال خمالفَة يف معناُه لألصول. 

احلديث الرابع
أراَك  ِمَل  اهلل  رسوَل  يا  ُقلُت  قال:  عنهام  اهلل  ريض  زيد  بن  أسامة  عن 
الناُس  َتصوُم من الشهور ما َتصوُم يف شعباَن قال : »ذاَك شهٌر يغفُل 

عنه بني َرَجٍب ورمضاَن« حديث  حسن 

النسائي 201/4 ، وأمحد 201/5 والبيهقي يف »فضائل األوقات«  أخرجه 

أن  قبل  العجب«  »تبيني  يف  احلافظ  وقال   .  )٣820( اإليامن«  و»شعب   )21(
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َيذكر احلديث : إن أمثل ما ورد يف ذلك ما رواه النسائي من حديث أسامة بن 

زيد )وبعد أن ذكر احلديث( قال: فهذا فيه إشعاٌر بأن يف رجب مشاهبٌة برمضان 

عن  ويغفلون   ، رمضان  يف  به  يشتغلون  بام  العبادة  من  يشتغلون  الناس  وأّن 

نظري ذلك يف شعبان ؛ لذلك كان يصومه . ويف ختصيصه ذلك الصوم إشعار 

ر لدهيم.اهـ. املَقرَّ بفضل رجب وأنَّ ذلك كان من املعلوم 

أبيها أو عّمها  الباهلية عن  البيهقي يف »فضائل األوقات« : عن جميبة  وروى 

ت  أنَّه أتى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، ثم انطلق وأتاه بعد سنة ، وقد تغريَّ

أنا   : قال  أْنَت«  ْف  : »عرِّ قال  تعرفني ؟  أَوَما  اهلل  يا رسول  فقال   ، حاُلُه وهيئته 

ك ، فقد كنت َحَسن اهليئة؟« قال:  الباهيلُّ الذي جئُتَك َعاَم األول ، قال : »فام َغريَّ

ما أكلُت طعاما منذ فارقُتَك إال بليل ، فقال: رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : 

»َعّذْبَت َنْفَسَك« ثم قال : »ُصْم شهر الّصرب ، ويومًا من كل شهر« قال : زدين ، فإنَّ 

يب قوة ، قال : »ُصْم يومنِي« قال : زدين ، فإن يب قّوة ، قال : »ُصْم ثالثَة أّيام« قال: 

ِزْديِن ، فإنَّ يب قّوة قال :»ُصْم ِمَن الـُحُرم واترك ، ُصْم من الـُحُرم واتُرْك ، ُصم 

من الـُحُرم واترك« فقال : بأصابِعِه الثالِث فَضّمها ُثمَّ أْرَسَلها . 

وذكره البيهقي )بإسنادين َجيَِّدْيِن( وقال َعِقَبه : قال الشيخ ريض اهلل عنه : أمر 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف هذا اخلرب أمر استحباب أن يصوم من األشهر 

احلرم بعضا ويتك بعضا ، كذلك كان يصوم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من 

هذه األشهر . 

داود يف  أبو  ما رواه  : ومن ذلك  »التبيني«  احلفاظ واملحققني يف  وقال خامتة 

»السنن« برقم 2428 )وذكره( ثم قال : ففي هذا اخلرب - وإن كان يف سنده من 

ال يعرف - ما يدل عىل استحباب صيام بعض رجب ألنه أحد األشهر احلُرم .
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احلديث اخلامس
ريض  أنس  عن   )308( األوقات«  »فضائل  يف  البيهقي  وأخرج 
اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم : »َمْن َصاَم ثالثَة أياٍم ِمْن َشْهٍر 
ْبَت ُكتبْت له ِعباَدُة َسْبعاِمَئة سنٍة..« حديث  حرام اخلميَس واجُلُمَعَة والسَّ

ضعيف.

ت ُأذناي إن مل أكن سمعت راشدًا يقوُل.. ، وقال:  قال يعقوب بن موسى : ُصمَّ

ُأذناي إن مل  ت  ُصّمت ُأذناي إن مل أكن سمعت أَنسا يقوُل..، وقال أنس : ُصمَّ

أكن سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقوُل هذا ، قال حممد بن حييى: وأنا 

أقول: ُصّمت ُأذناي إن مل أكن سمعت يعقوب يقوُل هذا.

قال أبو عمر السليامين فتح اهلل عليه:  قال العراقي : رواه األَزدي يف »الضعفاء« 

من حديث أنس ، ورواه ابن شاهني يف »التغيب« ، وابن عساكر يف »التاريخ« 

ْبَت  وسنده ضعيف ، بلفظ : »َمْن صاَم يف ُكلِّ َشْهٍر َحَراٍم اخلميَس واجلُُمَعَة والسَّ

ُكتَِب له ِعباَدُة َسْبعاِمَئِة َسنٍَة« . ورواه الطرباين يف األوسط من طريق يعقوب بن 

« . ويعقوب  موسى املديني عن َمْسَلَمة عن أنس بلفظ : »ُكتَِب له ِعَباَدُة َسنََتنْيِ

جمهول ومسلمة ضعيف . وقال تلميذه احلافظ ابن حجر يف »التبيني« صفحة٣0 

بعد أن ذكره : فرويناه يف فوائد متام الّرازي ويف سنده َضْعٌف وجماهيل . 

قلُت: ليس فيه إال يعقوب بن موسى جمهول ، وقال احلافظ أبو الفيض أمحد بن 

الصديق يف »املداوي« �/٣42 : وجدت احلديث يف »تاريخ واسط« ألسلم بن 

سهل وذكر سنده وفيه »ُكتب َلُه ِعَباَدُة َسنٍَة« ، وراشد بن معبد هذا اختلفوا فيه 

وتناقض فيه ابن حبان فذكره يف »الثقات« ويف »الضعفاء« وقال : روى موضوعات 

. وقال أبو داود : ال بأس به.. اهـ. وقال احلافظ السيوطي رمحه اهلل يف الفتاوى 
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احلديثية »احلاوي« ص 419 بعد أن ذكره : ليست هذه األحاديث بموضوعة بل 

هي من قسم الضعيف الذي جتوز روايته يف الفضائل . )وذكر( أيضا أن احلافظ 

قال عنه : وهو أشبه وخمرجها حسن ، وإسناد احلديث أمثل من الضعيف قريب 

من احلسن . 

قلُت : مل َأره يف »تبيني العجب« فلعله يف كتاب آخر.

 
احلديث السادس

عن أنس رىض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
من  وأحىل  َبِن  اللَّ ِمن  َبَياَضًا  أشدُّ  َرَجٌب    : له  ُيقاُل  َنرًا  اجَلنَِّة  يف  »إنَّ 
أخرجه  النَّْهِر«  ذلك  ِمن  اهللُ  َسَقاُه  يومًا  َرَجٍب  ِمن  َصاَم  َمن  الَعَسِل، 

البيهقي يف »فضائل األوقات« )8( بسند ضعيف.

عليه  احلكم  يتهيأ  لكن ال   : العجب«  »تبيني  ابن حجر يف  احلفاظ  قال خامتة 

الضعيف  ِقْسِم  : من  السيوطي يف »احلاوي« 419/1  احلافظ  . وقال  بالوضع 

»الصيام«  يف  حبان  ابن  الشيخ  أبو  أخرجه   ، الفضائل  يف  روايته  جتوز  الذي 

واألصبهاين وابن شاهني كالمها يف »التغيب« .
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احلديث السابع

روى البيهقي يف »فضائل األوقات« )�4( عن أنس ريض اهلل عنه 
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان إذا دخل رجٌب قال :»اللُهمَّ َباِرْك لنا 

يف َرَجٍب وَشعباَن وَبلِّغنا َرَمضاَن«  حديث ضعيف

 قال احلافظ يف »تبيني العجب« : حديٌث ليس بالقوي - أي : مقبول - رواه 

عنه  روى   ، قاد  الرُّ أيب  بن  زائدة  به  تفرد   ، »الصيام«  كتابه  يف  القايض  يوسف 

البخاري : منكر احلديث . وقال احلافظ األملعي ابن رجب احلنبيل  مجاعة، قال 

بعد أن ذكره يف »لطائفه« : احلديث يدل عىل استحباب الدعاء بالبقاء إىل األزمان 

الفاضلة إلدراك األعامل الصاحلة ، فإن املؤمن ال يزيُده عمره إال خريا ، وخري 

الناس من طال عمره وحسن عمله .

وكان السلف يستحبون أن يموتوا عقب عمل صالح من صوم رمضان ، أو 

العلامء  بعض  وكان   . له  غفر  كذلك  مات  من   : ُيقال  وكان   ، حج  من  رجوع 

الصاحلني قد مرض قبل شهر رجب فقال : إين دعوت اهلل أن يؤّخر وفايت إىل 

شهر رجب فإنه بلغني أنَّ هلل فيه عتقاء ؛ فبلغه اهلل ذلك ومات يف شهر رجب .  

احلديث الثامن
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه : »أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

مل َيُصْم بعَد رمضاَن إال رجَب وشعباَن« .
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أجل  من  منكر   : احلافظ  وقال   .)٣80٣( »الشعب«  يف  البيهقي  أخرجه    

يوسف بن عطية ، فإنه ضعيف جدا . قلُت: لكن له شاهد ؛ روى أبو يوسف 

القايض عن ابن أيب ليىل عن أخيه عيسى عن عبدالرمحن بن أيب ليىل عن عائشة 

اٍم  ريض اهلل عنها : »أنَّ النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم كاَن يصوُم من كل شهر ثالثَة أيَّ

َر ذلك حتى يقضَيُه يف رجٍب وشعباَن« . قال ابن رجب احلنبيل : ورواه  ، وربَّام أخَّ

عمرو بن قيس عن ابن أيب ليىل فلم يذكر فيه رجبا ، وهو أصح . 

احلديث التاسع 
تضاعف احلسنات يف رجب

روى البيهقي يف »فضائل األوقات« )9( : عن سعيد بن عبدالعزيز 

عن أبيه قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : َمْن صاَم يومًا ِمْن 

َقْت َعنه سبعُة أبواِب  َرَجٍب كان كصياِم سنٍة، وَمْن َصاَم سبعَة أياٍم ُغلِّ

اجَلنَِّة ، وَمْن َصاَم  ُفتَِحْت له ثامنيُة أبواِب  اٍم  أيَّ َجَهنََّم، وَمْن صام ثامنيَة 

عرشَة أياٍم مل َيْسَأِل اهللَ عّز وجّل شيئًا إال أعطاُه ، وَمْن َصاَم مخسَة عرَش 

يومًا نادى مناٍد ِمن السامِء : قد ُغِفَر لَك ما َسَلَف فاستأنِِف العمَل ، قد 

َلْت َسيَِّئاُتَك َحَسنَاٍت، َوَمْن َزاَد زاَدُه اهللُ« حديث ضعيف. ُبدِّ

أن  معه  من  وأمر  السالم  عليه  نوح  فصام   ، السفينة  نوٌح يف  مُحَِل  ويف رجب 
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يصوموا ، وجرت هبم السفينة ستة أشهر اىل آخر ذلك ، لعرش خلون من املحرم  

- كام جاء يف تتمة احلديث -.

قال احلافظ السيوطي يف »احلاوي« بعد أن ذكره : له طرٌق وشواهُد ضعيفٌة ال 

تثُبُت ، إال أنه يرتقي عن كونه موضوعا. 

وذكر يف »احلاوي« أيضا قبل أن ُيـجيب عن كل حديث : إنه من قسم الضعيف 

الذي جتوز روايته يف الفضائل .

قلُت : أورد طرقه يف »الآللئ املصنوعة« 11�/2 ، ومنها روى اخلطيب أنبأنا 

ان  از أنبأنا عثامن بن أمحد الرقَّاق حدثنا خلف بن احلسن بن حرَّ عيل بن أمحد الرزَّ

ار احلَْفِري حدثنا فضالة بن حصني حدثنا  الواسطي حدثنا زكريا بن حييى اجلزَّ

رشدين)1(  أبو عبداهلل عن الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن أيب ذر 

مرفوعا )وقال بعد أن ذكره( : ال يصح؛ الفرات متوك .

 : قال   ، بوضع  َيِسْمُه  ومل  »أماليه«  ابن حجر يف  احلافظ  أورده  احلديث  وهذا 

 . ضعيف  وهو  السائب  ابن  الفرات  عن  روايته  عىل  اتفق  غريب  حديث   هذا 

 : الديك(  )حديث  يف  حجر  ابن  احلافظ  قال   .. رشدين  حديث  عىل  الـُحكم   : فائدة   )1(
رشدين ضعيف ولكن مل يبلغ إىل أن حيكم عىل حديثه بالوضع . اهـ. 

وقال السيوطي : روى له التمذي وابن ماجه ، وقال فيه أمحد : ال يبايل عمن روى، ال 
بأس به يف الرقائق. وقال أيضا : أرجو أنه صالح احلديث . أما الذهبي فقال : كان عابدا 

صاحلا يسء احلفظ . 
َن احلفاظ لكل من كان ضعُفُه من ِقَبِل سوء حفظه ، أما يف الرقائق والفضائل  قلُت : حسَّ
فعىل مذهب أكثر احلفاظ حيسن حديث )يسء احلفظ( بدون توقف ونظر ، بل خلص 
الطعن يف بعض رجال مسلم من قبل  حفظهم. كذا حتسني أيب داود والتمذي واحلاكم، 

وتصحيح الضياء وابن حبان وابن خزيمة لرجال يف حفظهم مقال .
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ورشدين بن سعد واحلكم بن مروان ومها ضعيفان أيضا ، لكن اختلف عليه يف 

اسم الصحايب ، ففي رواية رشدين عن أيب ذر ، ويف رواية احلكم عن ابن عباس، 

فال أدري هل الغلط من أحدمها أو من شيخهام ، وميمون بن مهران قد أدرك ابن 

عباس ومل يدرك أبا ذر . اهـ. 

جزءه  يف  احلافظ  أخرجه  ما  أصال   له  أنَّ  تثبت  التي  شواهده  ومن   : قلُت 

ركب  نوحًا  أن  بلغنا  قال:   الزيات  خالد  إىل  بسند  وذكره  القايض  فوائد  عن 

هذا  )صوموا   : واجلن  اإلنس  من  معه  ملن  وقال  رجب  من  يوم  أول  السفينة 

اليوم ، فإنه َمن صام منكم َبُعَدِت الناُر عنه مسرية سنة ، ومن صام منكم سبعة 

أيام ُأغلقت عنه أبواب النريان السبعة ، ومن صام منكم ثامنية أيام فتحت له 

أبواب اجلنة الثامنية ، ومن صام منكم عرشة أيام قال اهلل له : َسْل ُتْعَطه ، ومن 

صام منكم مخسة عرش يوما قال اهلل له : اْسَتْأنف العمل فقد ُغِفَر لك  ما مىض، 

ومن زاد زاده اهلل( .

قال أمري املؤمنني يف احلديث احلافظ ابن حجر رمحه اهلل : هذا موقوف وسنده 

ضعيف . - ولكن له حكم الرفع - .

قلُت : فيه عمرو بن مدرك القايض ضعيف .

وقال إسحاق بن إبراهيم الـَختيل : حدثنا احلسني بن عيل بن يزيد الصدائي ، 

حدثنا أيب ، حدثنا هارون بن عنتة ، عن أبيه ، عن عيل مرفوعا : »إنَّ شهَر رجٍب 

السيوطي يف »الآللئ« : ال يصح  ، قال  َمْن َصاَم منه يومًا« وذكره  شهٌر عظيٌم 

هارون يروي املناكري . 

قلُت: هارون بن عنتة قال عنه احلافظ يف »التقريب«: ال بأس به . وقال احلافظ 

الذهبي يف »املوقظة« صفحة 81  : وقد قيل يف بعضهم .. فالن ليس به بأس ... 
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َيًة حلديثه إىل  َفًة حلال الشيخ ، نعم وال ُمَرقِّ فهذه العبارات كلها جيدة ليست مضعِّ

درجة الصحة الكاملة املتفق عليها . اهـ. وقال الذهبي يف »املغني« رقم ��00 

عنه: وثَّقه أمحد وابن معني - وكفى هبام توثيقًا - .

قلُت: روى عنه النسائي مع تعنته، لكن كأن السيوطي رأى غرابة يف متنه لكثرة أجر 

صيام يوم من رجب ! مع أن إطالق احلديث القديس الصحيح »الصوُم يل وأنا أجزي 

به« يدل عىل أنه ال هناية وال حتديد ألجر الصيام، ويف احلديث داللة واضحة عىل 

أن صوم رمضان أكثر أجرًا من غريه. 

ر سنة ، وصوم عرفة سنتني،  ُيكفِّ أنه  وقد جاء يف فضل من صام عاشوراء 

وال  ُتَعدُّ  ال  الذي  الدهر  صيام  يعدل  شوال  من  أيام  وستة  رمضان  وصيام 

أيوب األنصاري  : عن أيب    822/2 امه كام جاء يف صحيح مسلم  أيَّ حتص 

هر« .  الدَّ َفَذاَك ِصياُم  ِسّتا من شواٍل  أْتَبَعُه  ُثمَّ  َرَمَضاَن  مرفوعا : »َمْن َصاَم 

ومن املنح اإلهلية ما جاء: عن سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه قال: قال رسول 

اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلَّم : »َمْن أكَل طعامًا فقال : احلمُد هلل الذي أْطَعَمنِي هذا 

َذْنبِِه« رواه التمذي ،  َم ِمن  َتَقدَّ له ما  ُغِفَر  ٍة  ُقوَّ ِمنِّي وال  ِمْن غرِي َحوٍل  َوَرَزْقنِْيِه 

وقال : حسن غريب. 

وكذلك ما جاء : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:  قال رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وسلم : »من سبََّح اهلل ماَئًة بالغداة وماَئًة بالَعيّش كان َكَمَن َحجَّ ماَئة حجٍة 

، وَمْن مَحَِد اهلل ماَئًة بالغداِة وماَئًة بالَعيَشِّ كان َكَمْن مَحََل ماَئَة َفَرٍس يف َسبيِل اهلل - أو 

قال : َغَزا ماَئَة َغْزَوٍة - وَمْن َهلََّل اهللَ ماَئًة بالغداِة وماَئًة بالَعيِشِّ كاَن َكَمْن أْعَتَق ماَئَة 

َرَقَبٍة من َوَلِد إسامعيل، ومْن َكربَّ اهللَ ماَئًة بالَغَداِة وماَئًة بالَعيِشِّ مل يأِت يف ذلك اليوِم 

َأَحٌد بأكثَر مما أتى به إال َمْن قاَل ِمْثَل ما قال أو َزاَد عىل ما قال« . رواه التمذي 
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وقال : حديث حسن غريب. واألحاديث يف هذا الباب ال تعد وال حتص.
 ونختم كالمنا بحديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال : »أقبلُت مع رسوِل اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم فسمع رجاًل يقرأ : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  
فقال   ]4  -  1 ]اإلخالص:  ژ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : َوَجَبْت. فسألُتُه : ماذا يا رسوَل اهلل ؟ قال : اجلَنَُّة. 
ُه ، ثم َفِرْقُت أن يفوَتنِي الغداُء  َ ُجِل فُأَبرشِّ قال أبو هريرة : فأردُت أْن أذهَب إىل الرَّ
مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، فآثرُت الغداَء ، ثم ذهبُت إىل الرجِل فوجدُتُه 

قد َذَهب« . رواه اإلمام مالك  والنسائي والتمذي واحلاكم وصححه .

احلديث العارش
عن ابن عمَر ريض اهلل عنهام قال: »مخُس لياٍل ال ُيَردُّ فيهنَّ الدعاُء : 
ليلُة اجُلُمَعِة ، وأوُل ليلٍة من َرَجٍب ، وليلُة النصِف من شعبان ، وليلتا 

العيدين« .
رواه البيهقي يف »فضائل األوقات« )149( بسند ضعيف ، وعبدالرزاق يف »مصنفه« 

بن  عمر  عن   : املعارف«  »لطائف  يف  رجب  ابن  احلافظ  وذكره   ،٣1�/4

عبدالعزيز.

يف  العسقالين  حجر  بن  احلافظ  سيدنا  املحققني  وخامتة  املؤمنني  أمري  وقال 

كتابه »تبيني العجب«: وقال اإلمام الشافعي)1( بلغنا أنه كان يقال : إن الدعاء 

احلافظ  عنه  وذكره   ،2�4/1 »األم«  كتابه  يف  الشافعي  اإلمام  ملوالنا  القول  هذا  انظر   )1(
البيهقي يف »السنن الكربى« ٣19/٣ ، ويف »فضائل األوقات« ص٣1٣ ، ويف »معرفة 
»روضة  كتابه  ويف   ،  ٣4/5 »املجموع«  يف  النووي  واإلمام   ،  ��/٣ واآلثار«  السنن 

الطالبني« 582/1 ، واحلافظ يف »تلخيص احلبري« 19/5 .. وغريهم .
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يستجاب يف مخس ليايل . )فذكره( . 

اهلل عليه  اهلل صىل  قال رسول  نذكر َخربين يف فضل رجب:   الفائدة  وإلمتام 

نُة  موات واألرَض، السَّ َكَهْيَئتِِه يوَم َخَلَق اهللُ السَّ ماَن قد استداَر  وسلم: »إّن الزَّ

ة،  احِلجَّ ُذو  و  الَقْعَدِة،  ُذو  ُمتواليات:  ثالٌث   ، ُحُرٌم  أربعٌة  منها  اثنا عرَش شهرًا، 

م ، َوَرَجٌب شهُر ُمرَض؛ الذي بني مُجاَدى وشعبان«)1(. وامُلحرَّ

ھ    ہ  ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ژ  وجل:  عز  قوله  يف  عباس  ابن  وعن 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  
ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ ژ  ] التوبة: �٣[.

قال: ال تظلموا أنفسكم يف ُكلِِّهنَّ ، ثم اخَتصَّ من ذلك أربعَة أشهر، فجعلهن 

ُحُرمًا، وعظَّم حرماهتن، وجعل الذنَب فيهنَّ أعظَم ، والعمَل الصالَح واألجَر 

أعظَم()2(. إسناده حسن.

)1( أخرجه أمحد ، و البخاري، ومسلم ،  وأبو داود ، والبيهقي يف الشعب كام أخرجه أيضًا 
يف السنن .

)2( أخرجه ابن جرير يف التفسري، وابن املنذر - كام عزاه له الشوكاين -  ، وابن أيب حاتم يف 
التفسري، والبيهقي يف الشعب .
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اخلامتة 
نسأل اهلل ُحْسنها

الفائدة  األوىل 

وظائف رجب
األوىل  : )فضل الصيام يف رجب(

وقد ذكرُت فيه فصال كاماًل، إال أين َأرَغب أن أنقل هنا ما ذكره احلافظ ابن 

يصوم  السلف  بعض  كان  وقد   ( قال:  حيث  رجب؛  صيام  فضل  يف  رجب 

السبيعي.  البرصي وأبو إسحاق  ابن عمر واحلسن  ، منهم  األشهر احلرم كلها 

وقال الثوري: األشهر احلرم أحبُّ إيلَّ أن أصوم فيها( .

وعن قيس ابن عّباد:  ليس يف األشهر احلرم شهر إال يف اليوم العارش منه خري؛ 

العارش  املحرم  النحر يوم احلج األكرب ، ويف  العارش من ذي احلجة  : ففي  قال 

عاشوراء ، ويف العارش من رجب ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ژ] الرعد: ٣9[. 

قال  -  أو  يوٍم من أشهِر احلجِّ -  : صياُم  الصفار عن »مسلم«  وروى خاّلد 

األشهر احلرم يعدُل شهرًا ، وصياُم يوٍم من غري األشهر احلرِم يعِدل عرشًا . 

م( فيحتمل أنه أراد جنس  وُرِوَي عن النخعي )نحُوه( لكنَّه قال : )من امُلَحرَّ

ضعيف  وإسناده   ، أنس  حديث  من  مرفوعا  معناه  وُرِوَي   . مة  املحرَّ األشهر 

جدا. 

ْبِح يف رجب( الثانية : )فضل الذَّ

النبي  أن  الغامدي  يف سنن أيب داود والنسائي وابن ماجه عن خمنف بن سامل 

صىل اهلل عليه وسلم قال بعرفة : »إن عىل أهِل ُكلِّ بيٍت يف كلِّ عاٍم أضحيًة أو 

َعترِيًة« 
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َجبِيَّة(.  وهي املشهورة باسم )الرَّ

 ، البرصة  أهل  عن  أمحد  اإلمام  وحكاه   ، سريين  ابُن  مستحبٌة  إهنا  قال  ومِمَّْن 

حه طائفة من أهل احلديث املتأخرين ، ونقل حنبل عن أمحد نحوه.  ورجَّ

و عند النسائي عن أيب رزين ، قال : )قلُت : يا رسوَل اهلل ُكنّا نذبُح ذبائَح يف 

اجلاهلية -يعني يف رجب- فنأكُل وُنْطِعُم َمْن جاءنا ، فقال رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وسلم : ال بأَس به  ( حديٌث حسٌن . 

قلُت: واجلمع بني هذا احلديث وحديث »ال َفْرَع وال َعترِيَة« أن املنهيَّ عنه هو 

ْبِح لغري اهلل . ما كان يفعله أهل اجلاهلية من الذَّ

الثالثة : )ُسنِّيَُّة االعتامِر يف رجب(

استحبَّ عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه وغريه االعتامر يف رجٍب ، وكانت أم 

املؤمنني عائشُة تفعُلُه ، بل َنقل ابن سريين عن السلف أهنم كانوا يفعلونه.  

كاُة يف رجب( الرابعة : )الزَّ

وجاء عن عثامن أنه خطب الناس عىل املنرب فقال: ) إن هذا شهُر زكاتكم ، فَمْن 

كان عليه َدْين فليؤدِّ دينه َوْلُيَزكِّ ما بقي( . رواه مالك يف »املوطأ«. 

الفائدة الثانية 
املجالس يف احلجاز

اهلل  رسول  سيدنا  عىل  للصالة  أسبوع  كل  يف  حمدودة  أيام  يف  تعقد  جمالس 

أقام  وظيفٌة  ؛  الـُمنيفة  ومناقبه  الرشيفة  سريتِه  وقراءة  وسلم،  عليه  اهلل  صىل 

اعتض  وقد  وظيفة.  من  هبا  وأعظِم  الصاحلني  عباده  من  طائفًة  عليها  اهلل 

: فئتان  عليها 
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أهلها  أن  عون  وَيدَّ هبا  ذرعًا  َيِضْيُقون  الذين  هم  دون  الـُمتشدِّ  : األوىل 

مبتدعون. 

فيه  تتم  فِْكِرّيًا  لقاًء  بأن  وجيزمون  عنها  احلديث  عند  هبا  ون  يستِخفُّ الثانية : 

منها.  أفضُل  املسلمني  مشكالت  إحدى  مناقشة 

أما الفئة األوىل : فقد رد عليهم ابن تيمية يف »اقتضاء الرصاط املستقيم« حيث 

قال : ) كثرٌي من الذين ينكرون هذه األشياء - أي املجالس واالجتامعات - 

زاهدون يف جنس عبادة اهلل من العلم النافع والعمل الصالح أو يف أحدمها ، ال 

هتم  حيبوهنا وال يرغبون فيها)1( لكن ال يمكنهم ذلك يف املرشوع)2( فيرصفون قوَّ

- أي: إنكارهم - إىل هذه األشياء - أي املجالس واجتامعات الصاحلني املباركة 

وإحياء بعض الليايل - .

وقال بعد كالم ُمنْتِقدًا هلم: ) منكرون للمرشوع وغري املرشوع( . 

قلُت :  أما قوله غري املرشوع : 

أي : األعامل املبتدعة وهي كثرية ، وتنقسم إىل قسمني: إىل حسنة وقبيحة، وكام 

قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل كام ذكره احلافظ يف »فتح الباري«1�/10 : 

عن حرملة بن حيي قال : سمعت الشافعي رمحه اهلل تعاىل يقول : 

) البدعة بدعتان : بدعة حممودة وبدعة مذمومة فام وافَق السنَة فهو حمموٌد ، 

و ما خالف السنة فهو مذموم(. وذكر سيدي عبداهلل بن الصديق رمحه اهلل عن 

إىل  منقسمة  البدعة   : »القواعد«  كتاب  من  عبدالسالم  بن  العز  العلامء  سلطان 

، وال  العام  يدخل حتت األصل  ما  نصًا رصحيًا عىل جوازها ويرفضون  ُيريدون  )1( ألهنم 
ترده شبه .

)2( أي الذي أصبح معمواًل به وأمرًا مرشوعًا إما باستدالل نص ظاهر رصيح أو بدليل عقيل 
كاالستحسان واملصلحة املرسلة .
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ُتعَرَض  أن  ذلك  يف  والطريق   : قال  ومباحة  ومكروهة  ومندوبة  وحمرمة  واجبة 

اإلجياب فهي واجبة ، أو  قواعد  يف  دخلت  فإن  الرشيعة  قواعد  عىل  البدعة 

يف قواعد التحريم فمحرمة ، أو الندب فمندوبة ، أو املكروه فمكروهة ، أو املباح 

فمباحة.. وذكر أمثلتها. 

وابن  حزم  ابن  منهم  العلامء  أكثُر  ذلك  يف  الشافعي   اإلماَم  وافق  وقد  تنبيه: 

األثري والغزايل ، وقال ابن رجب احلنبيل يف »قواعد األحكام« ص 204 : )املراد 

بالبدعة : ما أحدثت مما ال أصل له يف الرشيعة يدل عليه ، أما ما كان له أصل من 

الرشع يدل عليه فليس ببدعة رشعا وإن كان بدعة لغة( . 

وقال العز ابن عبدالسالم يف »قواعد األحكام« يف البدعة : ) فِْعُل ما مل ُيعهد يف 

عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم( .

وقال شارح »املشكاة« : ) وكل ما وافق أصول سنة أو قواعدها أو قيس عليها 

فهو بدعة حسنة، وكل ما خالفها فهو بدعة سيئة وضالل( . وإىل هذا االجتاه مال 

سلطان العلامء )العز بن عبدالسالم والنووي وأبو شامة( كام جاء يف »البدعة« 

ت عيل عطّية.  للدكتور عزَّ

ولنذكر بعض األدلة املؤيِّدة للبدعة احلسنة: فهذا القرآن يؤيدها : أخرج سعيد 

بن منصور يف »سننه« قال: حدثنا هشيم ثنا زكريا بن أيب مريم اخلزاعي سمعت 

ُأمامة حيدث : قال : ) إن اهلل كتب عليكم صيام رمضان ومل يكتب عليكم  أبا 

قيامه ، وإنام القيام يشء ابتدعتموه ، فدوموا عليه وال تتكوه ؛ فإن ناسا من بني 

إرسائيل ابتدعوا  بدعة ابتغاء رضوان اهلل فعاتبهم اهلل بتكها ثم تال ژ گ    

اكتسبْت  بدعة  فالرهبانية  ذلك  وعىل   .]2� ]احلديد:  ڳژ  ڳ   گ   گ  
ُحْسنها بإقرار اهلل تعاىل هلا ، ولو مل يرد هذا اإلقرار لكانت بدعة مذمومة . 
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)فائدة( الرهبانية : ال�سغط على النف�س للو�سول اإىل 
إليه .  ر�سى اهلل تعاىل والتقرب ا

عن  صحيح  بإسناد  شيبة  أيب  ابن  أخرج   :  �95/٣ »الفتح«  يف  احلافظ  قال 

احلكم بن األعرج عن األعرج قال : سألت ابن عمر عن صالة الضحى - أي يف 

السفر -  فقال: )بدعٌة ، ونعمِت البدعُة هي(. 

املصادمة  البدعة  فهي  ضاللٌة«  بدعٍة  »كلُّ  احلديث  يف  التي  البدعة  أما  تنبيه: 

للسنة. وقيل : هي التي ال دليل هلا من الرشع بطريق خاص وال عام. 

قلُت: وإحياء هذه الليلة وغريها، واالجتامعات واملجالس ، هي بدعة حسنة 

أدّلتها مستفيضة، حّتى أن الشيخ  ابن تيمية ذكر بعض أدّلتها فقال يف »اقتضاء 

الرصاط« ص٣0٣ : إن االجتامع لصالة تطوع أو استامع قرآن أو ذكر اهلل ونحو 

وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  عن  صح  فقد  فحسن  أحيانا  يفعل  كان  إذا  ذلك 

التطّوع يف مجاعة أحيانا ،  وخرج عىل أصحابه وفيهم من يقرأ وهم  »أّنه صىّل 

يستمعون ، فجلس معهم يستمُع( . اهـ.

أمثلة للبدع السيئة
وهي التي حدثت يف العقائد وما شاهبها خمتصة بأصول الدين ، كبدعة إنكار 

العبَد  : ) أن  أتباع جهم بن صفوان وهو جربيٌّ يعتقد  القدر ، وبدعة اجلهمية 
جمبوٌر يف أفعاله ، ال قدرَة له وال إرادَة وال اختيار(. وبدعُة اخلوارج وهم َفِرٌق 

جيمعهم القول بالتربِّي من عثامن وعيل ريض اهلل عنهام. وبدعة القاديانية أتباع 

غالم أمحد القادياين ظهر يف أوائل القرن وزعم أنه نبي . 
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قال سيدي عبداهلل بن الصديق - بل وغريه أيضًا ذكر هذا - بعد ذكرها: هذه 

نامذج من املحدثات يف أصول الدين ، وهي وما شاهبها من أقوال الفرق الضالة، 

يتنّزل عليها قول النبي صىل اهلل عليه وسلم : »َمْن أحدَث يف أمِرنا هذا َما ليَس 

 . » منه فهو َردٌّ

الكفر  يكيلون  الذين  املعارصون  املتشددون   : املعارصين  املتشددين  بدعة 

بالكفر  يبوؤون  الذين  هم  أهنم  علموا  وما  جرأة؛  بكل  للمؤمنني  بالُقْفَزان)1( 

روا املؤمنني، كام جاء يف احلديث الذي أخرجه الشيخان عن ابن  حقيقة ألهنم كفَّ

عمر مرفوعًا:  »إذا قاَل الرجُل ألخيِه: يا كافر ، فقد باَء هبا أحُدمها ؛ فإْن كاَن كام 

قال و إال َرَجَعْت عليه«.  وبعضهم حيمل اآليات الواردة يف الكفار واملرشكني عىل 

املؤمنني املوحدين.

سبب  معرفة  وجوب  عىل  كالمه  عند  للشاطبي،  »املوافقات«  يف  جاء  وقد 

نزول  اآليات : روى وهب عن بكري أنه سأل نافعا: كيف كان رأي ابن عمر يف 

احلرورية ؟ قال : )هم رشاُر خلق اهلل ، إهنم انطلقوا إىل آيات ُأنزلت يف الكفار 

فجعلوها عىل املؤمنني( . قلت: رواه البخاري.. وغريه

قال أبو عمر السليامين فتح اهلل عليه: وهكذا رَأينا املتشددين؛ كام يدل عليه رأي 

ابن عمر ريض اهلل عنهام  يف احلرورية، ألنَّ العلة متحدة كام هو ظاهر واضح، 

هي  التفرقة  وإنَّ  املسلمني،  بني  والتفرقة  الشقاق  بذور  يبذر  هذا  فعلهم  إن  ثم 

مرفوعا:  جابَر  حديث  يف  جاء  وكام   ، املسلمني  ُتْضِعف  التي  الوحيدة  الوسيلة 

»وما تكرهوَن يف اجلامعة خرٌي مما حتبُّون يف الُفْرَقِة ، ويف اجلامعِة رمحٌة ، ويف الُفْرَقِة 

)1( القفيز : مكيال، وهو ثامنية مكاكيك عند أهل العراق، واجلمع أقفزة أو ُقفزان وهو من 
األرض قدر مئة وأربع وأربعني ذراعا. انظر »لسان العرب« ٣95/5.



119

تفريج الكرب يف نفحات رجب

ْيلمي بسند ضعيف. عذاٌب«. رواه الدَّ

 وعن عمر مرفوعا »عليُكم باجلامعِة وإياكم والفرقَة« صححه التمذي.  وهي 

پ   ژ   : تعاىل  قوله   يف  جماهد  وعن  أغراضه.  االستعامر  هبا  َينال  التي  الوسيلة 

 ]119 ]هود:  ژ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  ]هود: 118[ : قال أهل الباطل  ژ  ڀ  ڀ   
قال : أهل احلق ليس بينهم اختالف. اهـ. 

قلُت: أي يف األصول، وأما الفروع فأمٌر َيْتَبع األعراف امُلختِلفة واالجتهادات 

املتباينة يف األدلة الظنية. 

يزالون  ال  م  أهنَّ سبحانه  أخرب   :41٣/2 »االعتصام«  يف  الشاطبي  قال  وكام 

خُمتلفني أبدًا، مع أنَّه خلقهم لالختالف ، وهو قول مجاعة من املفرسين..

وقال أيضًا – أي الشاطبي -: إن اهلل حكم بحكمته أن فروع هذه امللَّة وأن هذا 

االختالف املرشوع مظهٌر من مظاهر رمحة اهلل قابلٌة لألنظار وجماٌل للظنون، وقد 

ثبت عن النُّظَّار أن النظريات ال يمكن االتفاق عليها عادة.. اهـ.

قلُت: وما أمجل ما قال من فتحه رمحه اهلل؛ فالظنيَّات عريقة يف إمكان االختالف؛ 

يَّات. فلذلك ال يرض هذا  لكن يف الفروع دون األصول، ويف اجلزئيات دون الُكلِّ

االختالف.. وأختم كالمه بزبدة بدايته: )وأن مجاعة من السلف الصالح جعلوا 

ة يف الفروع رضبًا من رضوب الرمحة(.. اختالف األمَّ

قال  الشاطبي، عندما  التحقيق  ق  وُمتذوِّ الترشيع  منظِّم  ذكرها  ة«  مهمَّ »فائدة 

يف »االعتصام« أحىل كالم يف هذا الباب لفقيه جليل إمام.. فقال: ما روي عن 

القاسم بن حممد القائل : »لقد نفع اهلل باختالف أصحاب رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وسلم يف العمل؛ ال يعمل العامل بعمل رجل منهم إال رأى أنَّه يف سعة«..

العزيز:  ابن عبد  القاسم، قال: لقد أعجبني قول عمر  ابن وهب عن  وروى 
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»ما أحب أن أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلم ال خيتلفون؛ ألنَّه لو كان قوال 

بقول  رجل  أخذ  فلو  هبم،  ُيقتدى  أئمة  م  وأهنَّ ضيعة،  يف  الناس  لكان  واحدا 
أحدهم كان سنة«..)1(

وا املالم واسمعوا كالم اإلمام الشاطبي يف »االعتصام« 41�/2:  وأقول كفُّ

لألمة  فتح  فكان  فيهم،  الفرعي  اخلالف  بوجود   – املرحومة   – ة  األمَّ »فوسع 

.]28� للدخول يف هذه الرمحة« .. ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ژ ]البقرة: 

أما الفئة الثانية: فقد رد عليهم حكيم األمة شيخ اإلسالم ابن عطاء اهلل ؛ فقال: 

) ما َتَرك من اجلهل شيئا من أراد أن ُيـحِدث يف الوقت غرَي ما أظهَر اهلل فيه( من 

جمالس الذكر ، والصالِة عىل سيد البرش ، أو سامِع سرية حبيب اهلل  صىل اهلل عليه 

وسلم ، فإذا كان املنتقُد للوظائف الدنيوية التي أقام اهلل عليها طائفًة من عباده مل 

يتك من اجلهل شيئا ، فام بالك بحال من يتَِّجُه بالنقد إىل من وفقهم اهلل لذكره 

وشكره واإلكثار من الصالة عىل نبيه. 

وهلذا فإن هؤالء املنتقدين يف حاجة ماّسة ملجالس اإليامن والذكر ؛ ألنَّ هذه 

املجالس حصون منيعة ضد تلك التيارات العاصفة؛ بل هناك عواصف األهواء 

والـُمتع والشواغل الدنيوّية هلا خَطر عىل املسلم ؛ ألهنا ُتنيس الضوابط  واألحكام 

التي رشعها اهلل وُتقيّس القلوب، فاملجالس هذه ُترقِّق القلوب و تطوع النفوس 

وهتيء األرواح وتبعد العواصف، ومن أعظم فوائد الروحات وجمالس الصالة 

عن  ُأخر:  بألفاظ  ص�0  »املقاصد«  يف  السخاوي  احلافظ  الروايتني  هاتني  وذكر   )1( 
القاسم بن حممد، قال: »اختالف أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلم رمحة لعباد اهلل«..

ين لو أن أصحاب حممد  ومن حديث قتادة: أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: »ما رسَّ
م لو مل خيتلفوا مل تكن رخصة« .. صىل اهلل عليه وسلم مل خيتلفوا؛ ألهنَّ
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ي يف القلب حمبة اهلل وتعظيمه واخلوف  ُتنمِّ النبي صىل اهلل عليه وسلم أهنا  عىل 

منه ، وهذه املجالس َذَكرها احلسن البرصي فقال : ) فيها دعوة جمابة( واحلديث 

املشهور : »أهَنَْلُك وفينا الصاحلون ؟«. 

ويف مسند البزار عن أيب هريرة مرفوعا : )مهاًل عن اهلل مهاًل ؛ فلوال ُعّباٌد رّكٌع 

وأطفال ُرّضٌع وهبائُم ُرّتٌع لُصبَّ عليكم العذاب َصبَّا(.  ولبعضهم يف املعنى:

ـُع ُركَّ لإِللـِه  ِعَبـاٌد  ـُعَلـْوالَ  ُرضَّ اْلَيَتاَمـى  ِمـَن  َوِصْبَيـٌة 

ـُع ُرتَّ الَفـالِة  فِــْي  امُلْوِجـُع َوُمْهَمـالٌت  اْلَعـَذاَب  َعَلْيُكـُم  ُصـبَّ 

فهذا دليل واضح نعلم منه علم اليقني أن كثريًا  من املصائب واملحن تدنو؛ 

بل تطوف بالبلد ثم إن اهلل عز وجل يرصفها عنها بفضل هذه املجالس، جاء يف 

تِِه وَمْن َحوَله(. ويف  يِّ أهِلِه وَوَلِدِه وُذرِّ بالرجِل الصالِح عْن  األثر )إنَّ اهلل يدفُع 

بعض اآلثار يقول اهلل عز وجل: »َأحبُّ الِعَباد إيلَّ املتحابُّون بجاليل ، املّشاؤون 

يف األرض بالنصيحة ، املاُشون عىل أقدامهم إىل اجلُُمعاِت« ويف رواية »املتعلِّقُة 

بأهل  عذاٍب  إنزاَل  أردُت  فإذا   ، باألسحاِر  واملستغفروَن   ، باملساجد  قلوهُبم 

األرض فنظرُت إليهم رصفُت العذاَب عن الناس«. 

وقال مكحول : )ما دام يف الناس مخسَة عرَش يستغفر كل منهم اهلل كل يوم 

ُهم ـ(.  ٍة ـ أي: تعمُّ مخسًا وعرشيَن مرة مل هيَلكوا بعذاِب عامَّ

وقال بعض السلف : ولوال من يذكر اهلل يف غفلة الناس هللك الناس.

فقال  شتى  بالد  إىل  نزلت  مالئكة  كأن  منامهم  يف  املتقدمني  من  مجاعة  رأى   

القرية فقال بعضهم : كيف نخسف هبا وفالن  بعضهم لبعض : اخسفوا هبذه 

. واآلثار يف هذا املعنى كثرية.  فيها قائم ُيصيلِّ
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»لطائف  يف  احلنبيل  رجب  ابن  الويل  العارف  الزاهد  احلافظ  قال  النتيجة: 

املعارف« ص 212 : أن املنفرد بالطاعة عن أهل املعايص والغفلة قد ُيدفع به 

البالء عن الناس كلهم ، فكأنه حيميهم ويدافع عنهم .   

من  فيها  ُترفع  و  الصاحلني  من  فيها  جيتمع  و  باخلري  تفيض  املجالس   فهذه 

الدعوات وتتنزل عليها الرمحات . 

البحوث  وإدارات  املتخصصون  فلها  اإلسالمي  العامل  مشكالت  أما   : ثانيا 

عات الفقهية أو العلامء املتفرغون للبحث الذين تبدأ رتبتهم من ُمـحرضِّ  واملجمَّ

النصوص وحمرر العبارة ، وتنتهي بالعامل النحرير ) الذي مجع التحرير والتقرير(: 

وهم فئة ألبسهم اهلل رداء العلم وجعله شغلهم الشاغل ، نفعنا اهلل هبم وحرشنا 

يف زمرهتم .

َتمَّ وباخلري َعمَّ ، أسأُل اهلل أن يسلك يب وبكم يف قبول النصح سبيل التصديق 

واالذعان ، وجيعلني وإياكم ممَّن َعمَر دائرة اإلسالم واإليامن بام يوجب له الفوز 

باجِلنان ورىض الرمحن ، ويوقفنا ِمن رس هذا الشهر الكريم عىل فوائده ، وجيعلنا 

ِمن احلارضين مع الصادقني يف العمل والنية عىل واسع موائده ، وجيعل القبول 

قرينًا لنا يف كل وجهٍة توجهناها ، ويف كل أمنيٍَّة طلبناها ، بوجاهة سيد األولني 

 . العاملني  رب  هلل  واحلمد   ، أمجعني)�(  وصحبه  وآله  عليه  اهلل  صىل  واآلخرين 

رجب اخلري 1424هـ .

باهلل احلبيب عيل بن حممد بن حسني احلبيش قدس اهلل روحه  العارف  ِمن دعاء اإلمام   )1(
ونفعنا به .







 





القول األتم بأن اإلرساء واملعراج يف رجب األصم
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احلمد هلل عىل ما أنعم وأهلم وعلَّم ، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد 

املعلِّم للناس اخلري وعىل آله ذوي الفيض األكرم. 

ُغلْبُت  - واملنة هلل  ،  وال  إليه  فهذا بحث مل ُأسبق - واحلمد هلل -  ؛  أما بعد 

- عليه ، حيث أين ُأثبت - بتوفيق اهلل - فيه أن الّسابع والعرشين من رجب هي 

ليلة إرساء سيد األنبياء واملرسلني ومعراج حبيب رب العاملني ، وما هو إال فيُض 

اهلبات وعطّيُة ربِّ الربّيات أساُسُه َمنَار ، ومتنه أنفاس األبرار.

بضخامة  ال   ، األرسار  بفخامة  تتفاضل  املؤلَّفات   : األخيار  العلامء  قال  وكام 

ْهر والثَمر ال باهلَدر .  األسفار ، وبالزَّ

وقال أهل املعرفة والبيان : ُمَؤلَُّف اإلنسان يُدلُّ عىل فضله ، ونقصه عنوان .

َزَلَل أخيه بعني  افتقَد  َوَجَد ، ومن  وقال أهل الورع والزهد : من طلب عيبا 

ضا َفَقْد َفَقَد .  الرِّ

وخامتة املقال : الكامُل حماٌل لغري ذي اجلالل وعىل اهلل االتكال يف املبدأ واملآل. 

إهليًة ومواهَب  ِمنَحًا  العلوم  إذا كانت   ( ابن مالك  بقول  أن نستشهد  وحيسن 

اختصاصيًة فغرُي مستبعد أن ُيّدخر لبعض املتأخرين ما َعرُسَ فهمه عىل كثري من 

املتقدمني( ومن اهلل استمد اإلعانة والتوفيق .

راجي عفو ربه احلنان املنان قديم اإلحسان 

أبو عمر عبدالعزيز بن عرفة السليامين
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املسلك األول:
يف أن السابع والعرشين من رجب هي ليلة اإلرساء واملعراج

)متهيد( : من املعلوم و املقرر يف أصول الفقه : أنه ال جيوز االعتامد والعمل عىل 

العمل  أن  العلامء:  املقرر عند  املعلوم  أن  املتعارضة يف مسألة. كام  أقوال األئمة 

والفتوى ال جيوز أن تكون بغري الراجح واملشهور. 

واتفق األصوليون عىل أن الراجح:  ما َقِوَي دليُله . 

واملشهور:  ما َكُثَر قائله . كام قال ابن احلاجب . 

ثانيا: إذا تعارض مشهوٌر وراجٌح فإْن كان اجلمع بينهام ممكنًا وجب املصري إليه. 

م الراجح ؛ ألنه  السبيُل الوحيد الـُموِصل  وإذا تعارضا - أي : الدليالن - ُيقدَّ

إىل معرفة الصواب من اخلطأ عند تعارض األقوال وتناقضها : ويكون هو الدليل 

حّقًا. وهذا قول القايض ابن العريب يف »أحكام القرآن«. 

األقوال  من  باملشهور  يؤخذ  الراجح  يوجد  مل  فإن  السليامين:  عمر  أبو  قال 

ويكون دلياًل لعدم الـُمنازع. 

فصل
إذا تقرر لديك ما حّررناه وأحطت ُخرْبا بام ذكرناه وَبيَّنَّاُه فاعلم: أن العلامء قد 

اختلفوا يف وقت املعراج إىل عرشة أقوال كام قال احلافظ .. منها: 

بسنة(  اهلجرة  قبل  اآلخر  ربيع  يف  كان   (  : قال  حيث  العريب  ابن  جزم   •

حه ابن املنري  . ورجَّ

• جزم الواقدي أنه كان يف رمضان وكذا عن أيب سمرة .
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• واستنتج احلافظ من قول ابن فارس أنه كان يف شّوال . 

النووي يف »الروضة« )إهنا  به  ابن عبدالرب وجزم  • وقيل : يف رجب ، حكاه 

الليلة السابعة والعرشين من رجب( وإليه ذهب ابن األثري والرافعي  .

قال العالمة الكوثري يف »مقاالته« ص�41 : ومن قال : إهنا قبل سنة ونصف 

اهلجرة  ، ألّن  وابن عبدالرب)1(  قتيبة  ابن  مثل  الرأي  يرى هذا  يكون  اهلجرة  من 

كانت يف ربيع األول فالسنة قبلها من صفر إىل صفر تراجعا ، والستة األشهر 

قبلها من املحرم إىل شعبان بالتاجع فتكون األيام الثالثة عن آخر رجب غري 

مذكورة ُتركا لكرس الطرفني وعىل ذلك ُعِمَل . 

وذلك   - رجب(  يف  كان   (  : قال  ألنه  ؛  اإلمجاع  فنقل  حزم  ابن  وبالغ   

الراجحة - واهلل أعلم. باألدلة  له  أو بام ظهر  باالستقراء 

• وُرِوَي عن القاسم بن حممد أن اإلرساء بالنبي صىل اهلل عليه وسلم )كان يف 

السابع والعرشين من رجب( . 

»رشح  يف  قاري  عيل  املالَّ  عنه  َنَقل  كام  الدين  مجال  املحدث  تبعهم  وكذلك 

الشفا« . 

نتيجة: إذا نظرت يف هذه املقدمات متنقال من األوىل إىل الرابعة عىل التتيب 

رجب(  يف  كان  اإلرساء  )إن  القائلة:  بالنتيجة  حمالة  ال  خرجَت  ذكرناه؛  الذي 

وذلك عمال بقاعدة )األخذ باملشهور عند انعدام الراجح( وهو األخذ باألكثر.  

)1( أي: يف رجب.
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املسلك الثاين:
يف أن السابع والعرشين من رجب هي ليلة اإلرساء واملعراج

يتكون من حديثني ..

)األول( األصل املطلق: حديث اإلرساء املشهور؛ وفيه: »فلام جئُت إىل السامِء 

الدنيا قال جربيل خلازِن السامء: افَتْح. قال : َمْن هذا ؟ قال : هذا جربيُل . قال : 

ٌد صىل اهلل عليه وسلم . فقال: َأُأرِسَل إليه؟  هل معه   أحٌد ؟ قال: َنَعْم معي حُمَمَّ

قال : نعم« .

أبو  أخرجه  عنه؛  اهلل  ريض  هريرة  أيب  حديث  فهو  املقيِّد:  النص  أّما  )الثاين( 

موسى املديني بسند صحيح يف »فضائل الليايل واأليام« : »أنَّ رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وسلم قال : َمْن صاَم يوم السابع وعرشين  من رجب َكتَب اهلل عز وجل  

له صياَم ستني شهرا ، وهو اليوم الذي هبط فيه جربيل عىل حممد صىل اهلل عليه 

وسلم  بالرسالة« . 

فباجلمع بني املطلق واملقيَّد يف احلديثني يظهر سؤال للربط بني احلديثني تقديره:

من  والعرشين  السابع  »يوَم  هريرة  أيب  حديث  نص  وجوابه  ؟  إليه  أرسَل  متى 

رجب«.. 

ر اجلواب املذكور  ة أخرى املذكور سابقًا وَيتَكرَّ وبمعنى آخر يظهر السؤال مرَّ

سابقًا وهكذا توضيحًا لإلهبام وتبليغًا لألفهام.

إذا ا�ستويا يف الداللة قام نَّ املرتادفني ا الأ
خر   كل واحد منها مقام االآ

ويف رواية سلامن : ) وهو لثالث َبِقنْيَ من رجب وفيِه ُبِعَث حممد صىل اهلل عليه 

وسلم إىل السامء بعد أن أرسل إليه( . 
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إىل  بالعروج  اإلذن  وجاءه  إليه  ُأرسل  أن  بعد  السامء  إىل  لَِيعُرَج  أي  قلُت: 

السامء.

متناقضني  حديثان  يكون  أن  جيوز  ال  ألنه   - ممكن  بينهام  اجلمع  إن  وحيث 

عىل  ٌم  ُمَقدَّ الدليلني  بني  اجلمع  إن  حيث   ،  - واحد  وقت  يف  واحدة  حادثة  يف 

التجيح، فكيف ترجيحه )عىل اخلالف( واجلمع بينهام ممكن من وجوه يف غاية 

الوضوح والظهور بجملها؛ أما الوجه األول : أّن النص الناطق الصحيح مقيٌِّد 

للنص املشهور الرصيح .

والعرشين  السابع  ليلة  يف  والعام  اخلاص  من  الصادق  العمل   : الثاين  الوجه 

الُعْرف عند  له )ألن  أيضا  مقيِّدٌة  الفعلية  العادة  واملتأخرين وهي  املتقدمني  من 

ص العام( كام ذكر الرسخيس يف املبسوط . واهلل املستعان.   األصوليني خُيصِّ

)حتقيق املناط(..

اإلرساء  وقت  أن  إىل  العلامء  ذهب  املشهور،  احلديث  من   : الثالث  الوجه 

مطلق، ومتسكوا بظاهر احلديث املشهور . لذلك قيَّدوا هذا اإلطالق باجتهادات 

واستنباطات أدَّت إىل خالفات ذكرهتا يف املسلك األول . 

الوجه الرابع : النصُّ املقيِّد الذي يرفع هذا اإلطالق واقٌع يف حديث أيب هريرة 

ريض اهلل عنه ، ال يف اختالفاهتم ألنه نصٌّ يف موضع اخلالف ال ُيـحتمل غريه . 

واملقصود هنا : هو بيان أن اخلالف ال جيوز مراعاته إذا كان خمالفًا لنص 
صحيح . وهذا عنُي ما اشتطه علامء سائر املذاهب ، وقد بالَغ ابن حزم فقال يف 

»املحىل« : ) ال جيوُز مراعاة قول أحد عند ثبوت النصِّ عىل خالفه( . 

وإثبات ذلك من وجوه : 

• الوجه األول: قوله : »وهو اليوم الذي هبط فيه جربيل عىل حممد صىل اهلل 
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عليه وسلم بالرسالة« وال شك أنه هبط إليه بالرسالة واإلذن للعروج إىل السامء، 

وليس لبدء الوحي ؛ ألن بدء الوحي كان يف رمضان كام اتفق العلامء، وقالوا كام 

جاء يف »فتح الباري« : »يكون اإلرسال إليه للعروج إىل السامء وهو األظهر« . 

وقال غريه: ليس السؤال استفهاما عن بعثته ؛ لبلوغها من الظهور يف امللكوت 

السامء قبل أن يظهر عىل  إىل ما ال خيفى عىل اخلازن ؛ ألن كل حدث خربه يف 

األرض ، كام جاء يف حديث ثوبان الذي أخرجه أمحد .

قلُت: والدليل : حديث ثوبان الذي أخرجه أمحد 149/19 مرفوعا ولفظه: 

»إن العبَد لَيْلَتِمُس مرضاَة اهلل وال يزاُل بذلك ، فيقول عزَّ وجلَّ جلربيل : إّن فالنًا 

عبدي يلتمُس أن ُيرِضَينِي أال فإنَّ َرمْحَتِي عليه، فيقوُل جربيل : َرمحُة اهلل عىل فالن ، 

ويقوهلا محلة العرش ، ويقول من حوهلم حتى يقوهلا أهل السموات السبع ، ثم 

هتبط له إىل األرض« . 

وهبذا يكون اخلازن بالرضورة قد علم بعثَة من أرسله اهلل عز وجل رمحة للعاملني . 

• الوجه الثاين: قد انحرص اإلرسال يف حديث أيب هريرة، هو للعروج للسامء 
ألنَّ اإلرسال للدعوة ُمنَْتٍف باإلمجاع يف هذه احلالة ألن اإلمجاع قد ُعِلَم سابقًا .

أن حديَث أيب هريرة موافٌق للقول املشهور وهو املنصور،  الوجه الثالث:   •
ُر:  كام سنقرِّ

ح قوّي للقول بأنَّ السابع والعرشين من رجب  -فهذا احلديث الصحيح ُمرجِّ

هي ليلة اإلرساء واملعراج ؛ ألنه نصٌّ ال سبيل للمخالِف إىل دفعه ، كام أنَّه دالٌّ 

عىل تأكيد هذا التاريخ : َمْبَلُغ عنايته صىل اهلل عليه وسلم ؛ حيث حثَّ عىل صيامه 

كام َسنَّ صيام يوم والدته صىل اهلل عليه وسلم. 

-وقد نّصوا : إذا كان اجلمع بني املشهور والراجح ممكنا وجب املصري إليه ؛ 



القول األتم بأن اإلرساء واملعراج يف رجب األصم

1٣٣

)كام دل عليه مبحث التجيح من أصول الفقه( .

َك  فإمجاعهم دليٌل قطعيٌّ يقيض عىل كل خالف يف هذه املسألة ويوِجُب التمسُّ

بالراجح املرادف للمشهور ، وطرِح املرجوح املعارض له.

 • الوجه الرابع: أن احلديَث أخذ به الصاحلون بعضهم عن بعض ، والعمُل 
ال  خطبهم،  يف  عليه  ومواظبتهم  اإلسالمية  البالد  مجيع  يف  هذا  عرصنا  إىل  به 

شك أن فيه تقويًة للحديث املرفوع. 

• الوجه اخلامس: األخذ باحلديثني عمال بالدليلني؛  وذلك ألنَّ املطلق جزء من 
املقيد ، فإذا عملنا باملقيَّد املذكور سابقًا فقد عملنا هبام، وإن مل نعمل به فقد ألغينا 

أحدمها ، وإنَّ إعامل الدليلني أحرى وأوىل. 

ُأمجل يف حديث اإلرساء  ملا  ُمبيِّنًا  أيب هريرة جاء  حديث  السادس:  الوجه   •
القرايف : )جيوز تأخري البيان القويل إىل وقت  املشهور ، وقال األصوليون كام نقل 

احلاجة إليه( وهذا بيان قويل يف حديث منفصل ، والشواهد القرآنية مليئة بتأخري 

البيان ، كام أن السنة املطهرة مليئة بذلك ، قال البيضاوي يف »منهاج األصول« : 

اتفق مجاهري العلامء عىل جواز تأخري الرسول صىل اهلل عليه وسلم تبليغ احلكم 

املنزل عىل املكلف إىل وقت احلاجة. اهـ.

• الوجه السابع : أن اإلرسال ُمْثَبٌت يف احلديثني، وهو رشٌط يف محل املطلق 
عىل املقيَّد و املثبت مقدم عىل الـمنِْفي ؛ ألّن مع املثَبِت زيادُة ِعْلم.  

األولني  سيد  ومعراج  إرساء  ليلة  هي  والعرشين  السابع  ليلة  إّن  النتيجة: 

 : العاملني ، وهذا يؤيد املسلك األول املشهور ، وهبذا  واآلخرين وحبيب رب 

والعرشين  السابع  ليلة  كان  واملعراج  اإلرساء  أن  عىل  اتفقا  واملشهور  الراجح 

الذي ُيـْحِييها كثري من أمة سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم.
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املسلك الثالث:
يف أن السابع والعرشين من رجب هي ليلة اإلرساء واملعراج

قاعدة: 

ن�س املحدثون على: اأن التجربة من �سواهد �سدق احلديث 
�سناد بقطع النظر عن االإ

قربات  من  اإلسالمية  األمة  مجهور  يفعله  بام  الليلة  هذه  إثبات  يكفينا  متهيد: 

وقراءة أحاديث اإلرساء واملعراج والتفكر هبا، وهذا مسلك أخَذ به احلفاظ 

القضايا.  من  كثري  إثبات  يف  املتفنِّنُون 

التسابيح  صالة  حديث  صحة  عىل  استدل  احلاكم  أن  من  ذلك  عىل  أدلَّ  وال 

بفعل الصاحلني هلا؛ كعبد اهلل ابن املبارك وقال يف »املستدرك« ٣19/1 : ) ومما 

ُيْسَتَدلُّ به عىل صحة هذا احلديث استعامل األئمة من أتباع التابعني إىل عرصنا 

هذا(.اهـ.  وهذا كالم جيد. 

أثبتوا حكم تلقني امليت يف  القيم اجلوزية  ابن  ابن تيمية وتلميذه  وإن احلافظ 

القرب وجواز قراءة القرآن بام يفعله املسلمون عموما وخصوصا، كام أن صالة 

احلاجة أصبح حديثها مقبوال بقوهلم جربته فوجدته حقًا كام جاء عن احلاكم. 

وهذا مفتي مكة وعاملها وإمامها احلافظ سفيان بن عيينة قال بعد رواية حديث 

إال  َنَر  فلم  سنة  أربعني  منذ  بناه  جرَّ  : عاشوراء«  يوم  يف  العيال  عىل  »التوسعة 

خريًا كام ذكره احلكيم التمذي يف »نوادر األصول«. بل أخرج ابن عبدالرب يف 

»االستذكار« بسند عىل رشط مسلم - كام قال احلافظ العراقي - حديثا مرفوعا 

َع اهلل عليه سائَر َسنَتِِه« قال  َع عىل نفسه وأهِلِه يوَم عاشوراء وسَّ لفظه: »َمْن َوسَّ

ْبناه فوجدناه كذلك، وقال أبو الزبري مثله، وقال شعبة مثله. فكام أن  جابر: َجرَّ
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التجربة من شواهد صدق احلديث، كذلك عمل اخلاصة والعامة، كام اعتمدها 

أن  عىل  األصوليون  أمجع  بل  امليت(  )تلقني  إثبات  حديث  يف  حنبل  بن  أمحد 

صة كام ذكرنا. )العبادة الفعلية( خمصِّ

ويف هذا كفاية إلثبات هذه الليلة بام يفعله املسلمون يف البالد اإلسالمية، ال 

املتقن  احلافظ  بقاعدة  فأخذًا  حتليل،  أو  حتريم  يف  ليس  املوضوع  أن  ِسيَّام 

مل  ما  الضعيف  باحلديث  )ُيعمل  تبعه  ومن  حنبل  ابن  أمحد  املؤمنني  أمري 

موضوعا(.  يكن 

وإذا أخذنا بفعل الناس وإحيائهم لليلة السابع والعرشين من رجب وأهنا ليلة 

اإلرساء واملعراج، فهذا عرف تعارف عليه الناس ، والقاعدة تقول : جيوز تقييد 

املطلق بالعرف العمل . »رشح منهاج األصول« 4�0/2

بل ) إن الرشيعة تعليلية –أي: مصلحة عامة- ، واملصالح أعراف و عادات، 

بل أكثر فروع الفقه عبارة  عن أعراف (.

تنبيه: من أعرق قواعد التخصيص والتقييد بالعرف العميل وبعضهم يسميه 

العامة. ورضبوا مثاًل كام يف  أفراد  الناس ببعض  الفعلية( وهي: تعامل  )العادة 

قوله : اشت يل حلام - وعادهتم أكل حلم الضأن - جيب عليه أن يشتي حلم ضأن 

ص العموم وَبنيَّ اإلمجال .  ألنَّ عرف البلد َخصَّ

يكون  نكري  بال  به  وُعِمَل  بالقبول  َي  وُتُلقِّ كان ضعيفا  إن  احلديث  إن   : فائدة 

متواترا .. راجع كتابنا »مفاتيح الذهب« .

ن عىل إحياء ليلة السابع والعرشين من  فحديث أنس وسلامن الضعيفان يُدالَّ

رجب وقد عمل مجهور األمة هبام يف إحياء هذه الليلة الكريمة. 

فهذه القاعدة السابقة متفق عليها.
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قال العالمة ابن القيم  احلنبيل رمحه اهلل عند االستدالل بعمل العامة واخلاصة 

- أي بعرفهم -  يف كتابه »الروح« ص14  ويدل عىل هذا - أي : إن امليت يعلم 

من حال األحياء وزيارهتم له وسالمهم عليه - ما جرى عليه عمل الناس قديام 

وإىل اآلن من تلقني امليت يف قربه ، وقد سئل عنه اإلمام أمحد رمحه اهلل فاستحسنه 

واحتج بالعمل، أي : بعرف الناس. اهـ.

األمة  تلقت  إذا  وكذا    :120 ص  املغيث«  »فتح  يف  السخاوي  قال  قاعدة: 

الضعيف بالقبول يعمل به عىل الصحيح حتى إنه ينزل منزلة املتواتر يف أنه ينسخ 

املقطوع به . 

َورَوى أبو نعيم يف »حلية األولياء« 102/9، واخلطيب البغدادي يف »تاريخ 

بغداد« 2/���� قال أبو أيوب محيد بن أمحد البرصي : ) كنت عند أمحد بن 

حنبل نتذاكر يف مسألة، فقال رجل ألمحد : يا أبا عبداهلل ال يصح فيه حديث ، 

فقال : إنه إن مل يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي وحجته أثبت يشء فيه( . 

قال أبو عمر: وهذا دليل عىل أن للشافعي وغريه أدلة إّما نقلية أو عقلية؛ كتلقي 

الناس بالقبول لدليل ضعيف أو استنباط أو إمجاعهم عىل إحياء ليلة أو يوم. كام 

قال ابن تيمية يف »اقتضاء الرصاط املستقيم« ص ٣01 :  نعم ُرِوَي عن بعض 

السلف يف تفضيل العرش األَُول من رجب بعض األثر ، َوُرِوَي غري ذلك  . 

وأما دليل ختصيص بعض األيام ببعض األعامل الصاحلة واملداومة عىل ذلك: 

عند أمحد 58/2 و الشيخني و النسائي ٣�/2  عن ابن عمر: »أنَّ رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم كان يأيت قباَء)1( ُكلَّ َسبٍت َراكبًا وماشيًا« .

)1( )قباء( : ملحق ببعاث ألنه من قبوت أو قبيت فليست مهزته للتأنيث بل لإلحلان فلذلك 
حرف.
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املسلك العام :
قال احلسن بن عرفة يف »جزئه« 100/1: كام أخربنا ابن حيان عن فرات عن 
بن  أيب سلمة  كثري عن  أيب  بن  أيب رجاء عن حييى  كثري عن  بن  سلامن وعيسى 
: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  قال  عبدالرمحن عن جابر ريض اهلل عنه 
»َمْن َبَلَغُه عن اهلل َعزَّ َوَجلَّ يشٌء فيه فضيلٌة فَأَخَذ به إيامنًا به ورجاَء ثوابِِه أعطاُه 

اهلل ذلَك وإن مل يكن كذلك« .
قال احلافظ الدمشقي يف »التجيح« ص٣1 : هذا حديث جيد اإلسناد، وإن 
كان ابن حيان  فيه لني  فهو صدوق. وفرات بن سليامن مل خيرج له يف الكتب 
الستة فيام أعلم، فقد روى له اإلمام أمحد يف مسنده ووثقه، وقال عبدالرمحن بن 
أيب حاتم : سألت أيب عنه فقال: ال بأس به حمله الصدق صالح احلديث . أ هـ.  

وأبو رجاء هو فيام أعلم : حمرز بن عبداهلل  اجلزري موىل هشام ، وهو ثقة . 
قلُت :  وذكر شواهد تصحح احلديث عن ابن عمر وعن ابن عباس وفيه قاال 
ريض اهلل عنهام : )واهلل الذي ال إله إال هو ما سمعت منه حديثا َقطُّ أقرَّ لعيني 

منه(. َوُرِوَي أيضًا عن أنس وأيب هريرة . 

شواهد احلديث : 
بن  خلف  حدثنا  »العلم«:  كتاب  يف  الرب  عبد  ابن  وقال   : األول  احلديث 
السكن، حدثنا حممد بن القاسم بن زكريا املحاريب ، حدثنا أبو كريب حممد بن 
العالء، أنبأنا عمر بن يزيع أبو سعيد الطياليس ، عن احلارث بن احلجاج بن أيب 
احلجاج، عن أيب معمر ، عن أنس قال: قال: رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
»َمْن أدَّى الفريضَة وعلَّم الناَس اخلرَي كان فضُلُه عىل العابد املجاهد كفضيل عىل 

أعطاه  َبَلَغُه  الذي  الفضِل  بذلك  فأخَذ  فضٌل  اهلل  عن  َبَلَغُه  ومن  رجاًل،  أدناُكم 
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إسناد هذا  ابن عبدالرب:  قال  كاذبًا«.   َثُه  الذي حدَّ إْن كان  و  بلغه،  ما  تعاىل  اهلل 

وأهل   ، متوك  به وهو  انفرد  عبداهلل  بن  عباد  معمر  أبا  احلديث ضعيف؛ ألن 

العلم بجامعتهم يتساهلون يف الفضائل فريووهنا عن كلٍّ ، وإهنم يتشددون يف 

األحكام. اهـ. 

بن  أمحد  عبداهلل  أبو  حدثنا  العلم«:  »فضائل  يف  املرهبي  قال   : الثاين  احلديث 

حممد النخعي ، حدثنا عثامن بن أيب شيبة ، حدثنا شبابة ابن أيب بالل ، عن الوليد 

بن مروان ، عن ابن عمر قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : »َمْن َبَلَغه  

يشٌء من األحاديث التي ُيْرَجى فيها اخلرُي فغايتُه ينوي به  ما َبَلَغُه ، ُأْعطِيِه وإن 

مل َيُكْن«. 

بن  عبدالوهاب  أبواحلسن  أنبأنا  »فوائده«:  يف  اخلليعي  قال  الثالث:  احلديث 

حممد بن جعفر بن أيب الكرام ، حدثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن إسامعيل املهندس، 

حدثنا أبو احلسن زيد ابن احلسن املديني ، حدثنا أبو يونس حممد بن أمحد بن يزيد 

املكي ، عن أبيه ، عن محزة بن عبداملجيد ، قال : رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وسلم يف النوم )1( يف احلجر فقلت : )بأيب أنت وأمي يا رسول  اهلل إنه قد َبَلَغنَا 

َفَعِمَل بذلك احلديِث رجاَء ذلك  عنك أنَّك قلت : »َمْن َسِمَع حديثا فيه ثواٌب 

الثواِب أعطاُه اهلل ذلك الثواَب وإن كاَن احلديُث باطاًل«)2( فقال : أْي وَربِّ هذه 

البنية ، إنه مَلنِّي و أنا قلُتُه(.

وقد أخذ هبذا احلديث السلف الصالح وكام قال ابن حجر يف »لسان امليزان«: 

)1( راجع حكم العمل بالرؤيا حاشية ص85-8٣.
)2( قوله: )باطال( أي سنده ، أما معناه : فانه يدخل حتت أصل عام  ، أما إن كان خارجا عن 

إطار الرشيعة أو خمالفا هلا فممنوع العمل به بتاتًا جزما  .
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عاَب إسامعيل بن حممد التيمي الطرباين يف مجع األحاديث األفراد مع ما فيها من 

النكارة الشديدة واملوضوعات. وقال احلافظ ابن حجر: وهذا أمر ال خيتص به 

الطرباين يف مجع األحاديث األفراد، بل أكثر املحدثني يف األعصار املاضية من سنة 

ا إذا ساقوا احلديث بإسناده اعتقدوا أهنم َبِرؤوا من عهدته. مائتني وَهُلمَّ جرَّ

مقصدهم  وأما  احلديثية(  الصناعة  ناحية  من  هذا   (  : السليامين  عمر  أبو  قال 

عمال باحلديث املتقدم وليس هلم مطلب إال الفضل الذي بلغهم عن اهلل يف تعليم 

وينجينا من  ذلك  اهلل  نسأل  الكثري،  والثواب  اجلزيل  األجر  اخلري رجاء  الناس 

املهالك ويسلك بنا طريق العابد الناسك ، بل هذا مطلب العلامء املحققني من 

السلف إىل يومنا هذا. 

والغاية من ذكر احلديث: أنه دليل وتأكيد إلحياء ليلة السابع والعرشين من 

رجب احلرام. واخلتام الصالة والسالم عىل سيد األنام.  

العلم  أهل  بأن  رصيح  صحيح  إثبات  وهو   ، باحلديث  أخذ  ملن  آخر  دليل 

»املقاصد« ص٣٣1:  السخاوي يف  : أخرج احلافظ  كلهم أخذوا هبذا احلديث 

»حديث لبس اخلرقة )1(  وكون احلسن البرصي لبسها من عيل ، قال ابن دحية 

وابن الصالح : إنه باطل ، وكذا قال شيخنا - أي احلافظ ابن حجر - : إنه ليس 

يف يشء من طرقها ما َيثُبُت ، ومل َيِرد يف خرب صحيح وال حسن وال ضعيف أن 

)1( عاممة يلبسها املستجيز أو املريد ، وقد ذكر احلافظ الذهبي يف معجم الشيوخ بأن بعضهم 
كان يكتفي بإلباس الطاقية ، وقال احلافظ أبو الفيض سيدي أمحد بن الصديق : الشيوخ 
الذي  ، وهذا األخري هو  الصحبة واالقتداء  التلقني وشيخ اخلرقة وشيخ  : شيخ  ثالثة 
عليه االعتامد ، وقال أيضا : قد طعن يف اخلرقة وسندها مجاعة منهم من اعتقد صحتها 

وَرَوْوها تربكا هبا وتكلموا يف سندها من جهة االنقطاع 
وعدم االتصال لظنهم عدم سامع احلسن من عيل ، قلُت : كاحلافظ السخاوي. 
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النبي صىل اهلل عليه وسلم ألبس اخلرقة عىل الصورة املتعارفة بني الصوفية ألحد 

ُيروى يف ذلك  ما  بفعل ذلك)1(، وكل  أمر أحدًا من أصحابه  من أصحابه وال 

باطل، قال: ثم إن من الكذب املفتى قول من قال : إن عليَّا ألبس اخلرقة احلسن 

البرصي ، فإن أئمة احلديث مل يثبتوا للحسن من عيل سامعا)2( فضال عن أن ُيلبسه 

اخلرقة ، ومل يتفرد شيخنا هبذا بل سبقه مجاعة. 

حتى من لبسها كالدمياطي والذهبي والعكاري وأيب حيان والعالئي ومغلطاي 

والعراقي وابن امللقن واألبنايس والربهان احللبي وابن نارص الدين وتكلم عليها 

يف جزء مفرد ، وكذا أفردها غريه ممن تويف من أصحابنا ، وأوضحت ذلك كله 

مع طرقه يف جزء مفرد ويف ضمن غريه من تعاليقي، هذا مع إلبايس إياها مجاعة 

كا بذكر  من أعيان املتصوفة امتثاال إللزامهم يل بذلك حّتى جتاه الكعبة املرشفة تربُّ

وألبس   ، السحاب  تسمى  عاممة  عليا  ألبس  بل   : اهلل  رمحه  عبداهلل  سيدي  قال   )1( 
عبدالرمحن بن عوف عاممة وأرخى هلا عذبة.

)2( بل ثبت سامعه يف أحاديث كثرية؛ منها : 
قال البخاري يف »التاريخ الصغري« يف ترمجة سليامن بن سامل القريش أيب داود العطار 
يف  الذهبي  وقال  التزما.  والزبري  علّيًا  رأيت   : قال   ، احلسن  عن  زيد  بن  عيل  سمع 

»التهذيب«: أنه رأي علّيًا وعثامن وطلحة . 
وخرج احلافظ ضياء الدين املقديس يف »املختارة« رواية احلسن عن عيل ُمصححًا هلا .
املطالب بمناقب عيل بن أيب  الدين بن اجلزري يف كتابه »أسنى  وقال احلافظ شمس 
طالب« إن احلسن البرصي صحب عيل بن أيب طالب، ولبس منه اخلرقة ، وسألت شيخنا 

احلافظ إسامعيل بن كثري ، فقال : ال يبعد أنه أخذ عنه بال واسطة .
وذكر احلافظ ابن حجر يف »هتذيب التهذيب« حديثًا من رواية احلسن عن عيل عليه السالم 
بالسامع ، ثم قال : قال حممد بن احلسن الرصيفيني شيخ شيوخنا : هذا نص رصيح يف سامع 

احلسن من عيّل ورجاله ثقات . اهـ.
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الصاحلني واقتفاء ملن أثبته من احلفاظ املعتمدين)1(. أ هـ. 

قلُت : الشاهد عمل من ألبسها من احلفاظ كام قال موالنا السخاوي ، وعمال 

بحديث املسلك العام.  

)1( كاحلافظ ابن الصالح الذي قال: ويل يف اخلرقة إسناد عال جدًا )وذكره( ، ثم قال عقب 
ذكره السند : وليس بقادح فيام أوردناه كون لبس اخلرقة ليس سنده متصال إىل منتهاه 
املراد ما حيصل به الربكة والفائدة باتصاهلام بجامعة  عىل رشط أصحاب احلديث ، فإن 

عن السادة الصاحلني »زاد املسري« للسيوطي.
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خامتة القول األتم

وفيها فوائد مهمة :

الفائدة األوىل : فضل ليلة اإلرساء.
أن  اجلمهور  عن  السفريي  نقل   :15/� املعاين«  »روح  يف  األلويس  قال 

ليلةاإلرساء أفضل الليايل - حتى من ليلة القدر - مطلقا ، وقيل : هي أفضل 

بالنسبة إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم؛ - كام ذكره الشيخ ابن تيمية - وليلة القدر 

أفضل بالنسبة إىل أمته عليه الصالة والسالم . 

إليه صىل اهلل عليه وسلم فهو أفضل  بالنسبة  : بأن ما كان أفضل  وقيل أيضا 

بالنسبة إىل أمته عليه الصالة والسالم ، فهي أفضل مطلقا. 

الفائدة الثانية : حتويل القبلة يف رجب

كان حتويل القبلة إىل الكعبة املرشفة يف )نصف شهر رجب من السنة الثانية( 

عىل الصحيح ، وبه جزم اجلمهور ، ورواه احلاكم بسند صحيح عن ابن عباس 

ريض اهلل عنهام وهو مبني عىل أن القدوم كان يف ثاين عرش من ربيع األول بال 

خالف . انظر »الفتح« 80/1 .

الفائدة الثالثة : حكم االجتامع لسامع قصة اإلرساء واملعراج)1(.

أو استامع  إن االجتامع لصالة تطوع  تيمية يف »االقتضاء« ص٣0٣:  ابن  قال 

قرآن أو ذكر اهلل ونحو ذلك إذا كان يفعل أحيانا )فَحَسٌن( فقد َصحَّ عن النبي 

أصحابه  عىل  وخرج   ، أحيانا  مجاعة  يف  التطوع  صىل  أنه  وسلم  عليه  اهلل  صىل 

)1( للتوسع واالستزادة انظر كتابنا »إحتاف أهل املحبة بأدلة جمالس القربة«.
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، وكان أصحاب رسول  يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم يستمع  وفيهم من 

، وقد  يستمعون  يقرأ وهم  أمروا واحدا  اجتمعوا  إذا  اهلل عليه وسلم  اهلل صىل 

 ورد يف القوم الذين جيلسون يتدارسون كتاب اهلل وسنة رسوله - صىل اهلل عليه 

وسلم - ويف القوم الذين يذكرون اهلل من اآلثار ما هو معروف .اهـ. 

قال أبو عمر السليامين فتح اهلل عليه: 

األربعني »جامع  أنفس رشوح  احلنبيل يف  ابن رجب  الزاهد  احلافظ  و أخرج 

العلوم واحلكم« صفحة ٣92 : قال احلسن: القصص بدعة ونعمت البدعة، كم 

من دعوٍة مستجابٍة وحاجٍة مقضيٍة وأٍخ مستفاٍد . ويف املسند عن عائشة ريض اهلل 

ت قاصَّ أهل املدينة بمثل ذلك، َوُرِوَي عن عمر بن عبدالعزيز أنه  عنها أهنا وصَّ

ح الناس وال  أمر القاصَّ أن َيُقصَّ كل ثالثة أيام مرة، َوُرِوَي عنه أنه قال له : روِّ

تثقل عليهم ودع القصص يوم السبت ويوم الثالثاء. 

وقال أبو أمية حممد بن إبراهيم بن مسلم الطرسويس سألت أمحد بن حنبل عن 

 ، فيبكون وربام أطفؤوا الرساج  القارئ قراءة حزينة  القوم جيتمعون ويقرأ هلم 

فقال يل أمحد: إن كان يقرأ قراءة أيب موسى فال بأس. 

رجال  فيأمرون  جيتمعون  القوم  عن  ُسئل  أنه  األوزاعي:  عن  اخلالل  وَروى 

يقص عليهم، قال: إذا كان ذلك يومًا بعد األيام فليس به بأس. 

قال أبو الرسي احلريب: قال أبو عبداهلل اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل : وأيُّ 

به عليهم؛ كام  أنعم اهلل  الناس يصلون ويذكرون ما  يشء أحسن من أن جيتمع 

اهلل  رسول  قدوم  قبل  األنصار  أن  ُأنبئت  احلديث(:  )وساق  األنصار...  قالت 

صىل اهلل عليه وسلم املدينة قالوا : لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا األمر 

يف  اليهود  نجامع  ال   : قالوا  قوٌم،  السبت  يوَم   : فقالوا  علينا  به  اهلل  أنعم  الذي 
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يومهم قالوا : فيوَم األحد . قالوا : ال نجامع النصارى يف يومهم قالوا : فيوم 

العروبة ، وكانوا يسمون يوم اجلمعة يوم العروبة ، فاجتمعوا يف بيت أيب ُأمامة 

أسعد بن زرارة فُذبَِحْت هلم شاٌة َفَكَفْتُهم. 

ز االجتامع لقراءة املولد واإلرساء وغريمها  وهذه األدلة جزء من األدلة التي جتوِّ

من القصص برشط البعد عن البدع. بل األكثر من علامء األمة جعلها من القرب 

املندوبة والنوافل املستحبة. فهي إذًا مستحبة بعمومات نصوص الرشيعة الكثرية 

الناطقة باستحباب ختصيص بعض األيام والليايل بنوع من العبادة ، مع إن إحياء 

هذه الليلة قد ورد يف أحاديث ذكرناها يف الفضائل وكذلك يف فضل صيام يومها.  

واحلمد هلل حق محده، والصالة والسالم األفضالن األمتان عىل سيدنا سيد 

عباده، وعىل آله وسائر النبيني والصاحلني آمني .
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خامتة الكالم عن املؤلف وبعض شيوخه الكرام

ينتمي مؤلفنا إىل العوائل املكيَّة العلميَّة .

وقد دَرس يف احلرم املكي الرشيف حتَّى ُأجيز من مشاخيه كالسيد ممد أمني 

ُكْتبـي شيخ التبية والسلوك واملنفرد بعلم اآللة واملقاالت العرش حسان العرص 

أحوال  واملتقي يف  اق  الُعشَّ آلفاق  امُلشتاق  نزهة  امُلنترش  بالبيان  امُلحبني  ولسان 

ِمن  وغريه  امُلبني«  »الفتح  عليه  وقرأ  اخلدمة  يف  الزمه  وقد  الرجال..  مقامات 

الكتب بني الظهرين عند باب أم هانئ ، والشيخ ممد أمني مرداد خالصة سلفه 

ر  امُلتصدِّ األحناف  شيخ  احلرام  باملسجد  واإلمامة  اخلطابة  شيوخ  ِمن  املتقدمني 

تناغم  بسيط وجملسه  بابتسام رشحه  حُمىلَّ  الوجه  والعام مجيل  للخاص  للفتوى 

وانسجام قراءته سلسبيل بجامل صوت وأحىل األنغام.. والزمه وقرأ عليه أكثر 

ُكتب الفقه احلنفي حتَّى أجازه وأصبح حُييل عليه بعض األسئلة ، ودَرس عىل 

ة)1( ِمن مشايخ أول طبقة يف املائة السابقة  حسن مشاط شيخ شيوخ مكَّ الشيخ 

وشيخ احلديث امُلحقق يف أدلة املذهب املالكي املميَّز يف التدريس يكشف املعاين 

بعمق  الفصوص  وَمباين  النصوص  معاين  جذور  إىل  وَيصل  احلثيث  بالكشف 

املذهب  التجيح يف  نور سيف من علامء  ممد  ، والشيخ  ق  امُلدقِّ امُلحقق وعلم 

بالرشيعة  امُللتزم  الدوام  واملرشد عىل  والعام  للخاص  التبية  املنفرد يف  املالكي 

اخلطيب  الزين  إسامعيل  والشيخ   ، التامم  بدر  كأنه  اللحية  كثيف  االلتزام  غاية 

يف  العميق  رشحه  يف  البسيط  املسالك  قريب  الناسك  البدهية  الرسيع  اه  الفوَّ

)1( علامء مكة طبقات ذكَرهم امُلؤلِّف يف »اخلتم السليامين«.

*

*
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 علمه ُمصِلحا بني األخصام ومرجعًا لطلبة العلم الوافدين لالْحتِكام ، والشيخ 

ك وإرادة عظيم املقام  عبداهلل بن سعيد اللحجي الراسخ يف العبادة الزاهد يف تنسُّ

ق للفنون املقطوع واملظنون كان وسيام  قليل الكالم وصدر فقهاء الشافعيَّة امُلتذوِّ

العامل  أمحد جابر جربان  ، والشيخ  العشاءين  َيقرأ عليه بني  مهيبا حليام.. وكان 

املتواضع النحوي األصويل الشافعي كان ِمضيافا كريام حليام.. والزمه وقرأ عليه 

ة األصويل املعقويل ِمن علامء  أكثر املتون ، والشيخ عبدالكريم املرغناين نزيل مكَّ

التجيح يف املذهب احلنفي الراقي يف املرشب الذوقي.. والزمه يف احلرم ورباط 

 ، احلنفي  الفقه  كتب  مراجع  عليه  وأتم  األصول  كتب  عليه  وقرأ  البخارية.. 

ث األصويل صاحب  والشيخ عَلم الدين ممد ياسني الفاداين ُمسنِد العرص امُلحدِّ

الطويل  والنفس  التحقيق  يف  ة  الدقَّ مع  والتطبيق  التنظري  عامل  امُلفيدة  التآليف 

أكثر  أستاذ  األديب  النحوي  دردوم  عبداهلل  والشيخ   ، والتدريس  التعليم  يف 

أنيس املجالس وشيخ زاوية الشيخ حسن يامين ، والسيد  النحو  احَلرم يف   طلبة 

ث امُلفرسِّ األديب  ممد بن علوي املالكي حتفة مكة وجامع رايات شيوخها ، امُلحدِّ

ل من مجع طريقة السلف واخللف  احلسيب النسيب اخَلطيب ، شيخ املَجالس وأوَّ

س املدارس النظاميَّة الرشعيَّة واملعاهد األكاديميَّة يف أكثر البالد اإلسالميَّة،  فأسَّ

دَرس  األكاديمي..  س  وامُلدرِّ ث  امُلحدِّ سيف  نور  ممد  أمحد  الدكتور  والشيخ 

عليه »فتح امُلغيث« يف املَسجد احلرام .

 ومن شيوخه الذين درس عليهم احلبيب حسن بن عبد اهلل بن عمر الشاطري 

د للعبادة كريم الوفادة الناصح بفعله وقوله املرشد بمقاله  ُزبدة علامء تريم امُلتجرِّ

واملدينة،  مكة  يف  السادة  رباط  يف  والزمه  اهلداية«،  »بداية  عليه  قرأ  وحاله.. 

واحلبيب هود بن عمر بن حامد السقاف قامع البدعة ، ونارش ُسنَّة السلف الذاكر 

*
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الصائم القائم ، حُمب الِعْلم ، امُلتأدب مع الفقيه والعامل.. وقرأ عليه »إحياء علوم 

الدين« وديوان الشيخ عمر باخمرمة. 

وغريهم الكثري ِمن شيوخه رمحهم اهلل تعاىل هلم تراجم كاملة يف »اخلتم الُسليامين 

بمرويات أيب عمر السليامين« للمؤلف. 

وأخذ الطريق عىل جَممع الربكات شيخ الُطرق الصوفيَّة الرشعيَّة ، نارش الُسنَّة 

وقامع البدعة ، غزير املعاين شيخ القايص والداين ، العارف باهلل الرشيف السيد 

روس  ن الدُّ عبد اهلل بن يوسف بن قريش امُلكاشفي القادري ، هبجة الُنفوس وُملقِّ

ه فيض كأمطار السحاب ، من الزمه كأنام رأى رجال من السلف  واآلداب ، كلُّ

قوال وعمال .  

سني ِسّنًا،  س يف املدرسة الصولتية سنَّة 140٣هـ)1( وكان أصغر املدرِّ بدأ ُيدرِّ

وهي أقدم مدرسة أكاديميَّة علمية مكيَّة ، وال زال ُيشارك يف دوراهتا وبراجمها 

التعليميَّة. 

س يف املسجد احلرام احلديث وأصوله.  درَّ

عند  الصديقيَّة  الزاوية  )طنجة(  املغرب  بالد  إىل  فكانت  العلمية  رحلته  أما 

السادة الغامرية الذين مجعوا أركان االجتهاد ، وصنعوا مناهج من علوم السلف 

وا عقد القواعد وبسطوا ُمشكالت علوم  األجداد أقطاب اإلرشاد واإلمداد ، وحلُّ

)1( قال املؤلِّف يف كتابه »مطالع اإلسعاد يف ترمجة الشيخ حممد أمني مرداد« –وهو خمطوط: 
الصولتية  املَدرسة  علامء  سلك  يف  انتظامي  يوم  مرداد  أمني  حممد  شيخنا  عىل  اهلل  رمحة 
وذلك يف يوم 5 صفر 140٣هـ وعند انرصايف ِمن املدرسة حوايل الساعة الثانية ظهرًا..
ني وقال يل وهو ممسك عاِريّض : ) أصبحت عامِلًا َتُفك العبارة وترشح الكتاب ، فال  َضمَّ

َتْنَسني إذا واريتني يف التاب (.

*

*

*

*
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سوا مدرسة التجديد  الفوائد ، وبيَّنوا ُلبَّ اللباب وامُلفيد للعقول واأللباب ، فأسَّ

والتنظري والتطبيق للطالب امُلستفيد ، وقمعوا فساد الفاسد العنيد، عاملهم سفينة 

املعرفة  حالوة  قه  لتذوُّ ؛  ثمينة  كنوز  أيدهيم  عىل  ج  وامُلتخرِّ واملفهوم  للمنطوق 

إْن جالست  فانترشوا،  ، ساداهتا أخلصوا  والعلوم ، مجال وزينة وللعلم مدينة 

أحدهم جتده تكامل يف العلوم ، والفضل يف ذاته ملموم ، قد أعجزت الواصف 

عىل  دَرس  أنَّه  املؤلِّف  انفرد  وقد   ، بحرهم  قرار  ُيدرك  ال  ألنه  ؛  وصفهم  يف 

الكواكب الثالثة سيدي عبد اهلل وسيدي عبد العزيز وسيدي عبد احلي تالمذة 

 ، تعاىل عليهم أمجعني  اهلل  الصديق رمحة  بن  أمحد  احلافظ سيدي  العميق  البحر 

ق العلمي يف فن احلديث واألصول)1(. ن من التذوُّ فدرس عليهم حتَّى متكَّ

ل املفيد السيد عبد العزيز بن الصديق الغامري رمحه  ث امُلعلِّ )1( مما قاله اإلمام العالمة امُلحدِّ
اهلل تعاىل عن املؤلف يف تقديمه لرسالته »إحتاف السائل« :

)يف احلديث: »ال تزال طائفة ِمن أمتي ظاهرة عىل احلق...«.. فال بد أن يبقى فرٌد أو 
أفراٌد يف كلِّ فنٍّ وعلٍم ِمن علوم اإلسالم ظاهرًا بارزًا بالتحقيق وُحْسِن التَّحرير وإجادة 
االستدالل ، وقد ورد يف حديث رواه احلكيم عن أنس مرفوعًا: »يف كل قرن ِمن أمتي 
الوقت  فأتوا يف هذا  الرمحانية  والعناية  اإلهلي  الفضل  تناوهلم هذا  وإنَّ ممن   ، سابقون« 
الذي فرغ وعاؤه ِمن أهل الِعلم ، ال ِسيَّام أهل احلديث منهم ، وغاض بحره ِمن امُلحققني 
يف الكالم عىل اإلسناد ، وبيان صحيحه من ضعيفه ؛ األستاذ الباحث الناقد امُلقبل عىل 
العلم كل اإلقبال العالمة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل عرفة السليامين املكي ، املدرس 
باملدرسة الصولتية بمكة املكرمة ، تواله اهلل ورعاه ، فقد ظهر نبوغه وأرشقت بدايته يف 
علم احلديث بعد مدة يسرية من االشتغال بعلومه والعكوف عىل قراءة كتبه ، مما يدل 
عىل أنَّ اهلل تعاىل هيأه لذلك ، وَيرسَّ له األسباب املوصلة ملا هنالك ،.. وجدُت فيه ما مل 
أره يف غريه ِمن رجال العلم وطلبته الذين اتصلُت هبم يف مكة واملدينة - وهم كثري- ِمن 
التام عىل البحث والقراءة بلسان سؤول وقلب عقول ،  احلرص عىل الطلب واإلقبال 
ق  ... ومما زادين إعجابًا به أنني وأنا يف مكة ، ومل نختم قراءة »النخبة« ؛ ملَْسُت منه تذوُّ
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له إجازات من كثري من العلامء الوافدين للحرمني الرشيفني .

ج عىل أيدهيم. الزم بعض العلامء املهاجرين حتَّى خترَّ

بأقسامه  احلديث  يف  َمرشبه  من  وينهلوا  منه  يستفيدوا  العلم  طلبة  زال  وال 
وغريه من العلوم الرشعية والبحوث الفقهيَّة.     

ة - بعضها مطبوع ، وأكثرها  وله مؤلفات مفيدة متنوعة وأجزاء حديثيَّة ُمهمَّ
خمطوط -.

وهو  والفقهيَّة  الرشعيَّة  واالجتامعات  العلميَّة  الندوات  ِمن  كثري  يف  شارك 
عضو يف منتدى الروضة الثقايف االجتامعي.

اد التجديد الفكري لتتلمذه عىل السادة الغامرية. رائد من روَّ

ينتمي ملسلك العلامء يف التصوف الرشعي ويكره انحرافات أدعياء التصوف 

هوا سمعته ورونقه باخلرافات وخمالفة الرشيعة)1(. الدخالء الذين شوَّ

حالوة علم احلديث ، وَدخلْت حمبته قلبه ، فرشع يف مجع كتٍب تتعلق بفنونه وأطلعني عىل 
البعض منها ، فرأيت فيها ما يدل عىل أنه سيكون له قدٌم وشأن يف هذا العلم الرشيف 
، وها هو كتابه الذي ألفه بعد مدة قصرية من قراءته عيلَّ كتب املصطلح ومذاكرته يف 
ة  مسائله ، وهو: »إحتاف السائل« ، يدلُّ الداللة الواضحة عىل ما قلُت ، وُيعطي احُلجَّ
لكل منصف عىل ما ذكرُت ؛ فإنه سلك فيه مسلك أهل القدم الراسخ يف علم احلديث 
ذوى االجتهاد والنَّظر يف التجيح بني أقوال األئمة يف التعديل والتجريح ، وذلك غريب 
جدًا حصوله يف هذا الوقت ؛ إلنرصاف أهله عن اجلد يف الطلب واحلرص عىل التحصيل 
ولِيونة  امُلجالسة،  يف  وأدب  األخالق،  يف  دماثة  مع  هذا  كل   ، االستفادة  عىل  واإلقبال 
يف امُلعاملة...(. انتهى خمَترصًا ِمن كالم سيدي عبد العزيز الغامري رمحة اهلل عليه . اهـ 

)امُلعتني( .
)1(  وللمؤلِّف ترمجة حافلة خمطوطة يف كتابه »اخلتم السليامين بمرويَّات أيب ُعَمر السليامين«.

*

*

*

*

*

*

*
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الفهرسة

إحتاف أهل احملبة بأدلة جمالس القربة
5-� )املقدمة( وفيها فوائد 

�موارد األحكام عىل قسمني 
�-�قاعدة: كلام ارتفع اعتبار املقصد ارتفع اعتبار الوسيلة

8-�1)التمهيد( وفيه أصول
8-11األصل األول: حكم امُلختلف فيه 

11-14األصل الثاين: َتعاُمل السلف مع املبتدعني 
1٣اإلمام البخاري وكالمه عن أشياخه الشيعة 

15-�1األصل الثالث: األخذ بظواهر النصوص 
18الدليل األول 
18 الدليل الثاين 

ليُل الثَّالث  18-19الدَّ
19الدليل الرابع 

20الدليل اخلامس 
20-21الدليل السادس 

22-2٣الدليل السابع 
22 األدب ُمقدم عىل االمتثال

2٣-�2الدليل الثامن 
�2-�2الدليل التاسع 
�2-28الدليل العارش 

29الدليل احلادي عرش 
٣0-٣1الدليل الثاين عرش 

 ٣1-٣٣الدليل الثالث عرش 
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 ٣٣-٣4الدليل الرابع عرش 
 ٣4-٣5الدليل اخلامس عرش 

٣5-٣8الدليل السادس عرش 
٣8-٣9الدليل السابع عرش 
40-41الدليل الثامن عرش 
41-42الدليل التاسع عرش 

4٣-44الدليل العرشون 
44-45الدليل احلادي والعرشون 

45-�4الدليل الثاين والعرشون 
�4الدليل الثالث والعرشون 
�4-48الدليل الرابع والعرشون 

49الدليل اخلامس والعرشون 
50الدليل السادس والعرشون 

51الدليل السابع والعرشون 
52-54الدليل الثامن والعرشون 

5٣تنبيه هام 
55-�5الدليل التاسع والعرشون 

�5-58فائدة يف السامع 
58-59أهل مكة والسامع 

بن  عبدالسالم  الدين  لعز  السامع  يف  نفيس  كالم  )فصل( 
غانم

�٣-59

�٣-��حديث الروح 
��-��بيان أهل الترشيع 

 �8-�9اخلامتة: االمتياز العظيم 
 �0-�1 الدليل الثالثون )َفضُّ اخلتام( 
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تفريج الكرب يف نفحات رجب
 �5-��املقدمة 

�� ملاذا سمي رجب برجب؟ 
��كالم راق أليب بكر الوّراق 

 ��وصية احلافظ ابن رجب يف َتغاُنم رجب 
�8-91فوائد املقدمة

�8-�9الفائدة األوىل 
�8 املراد من قوهلم )مل يصح أو مل يثبت( 

 �9-84الفائدة الثانية 
80 قاعدة: من مقاصد الرشع   

80-81فتوى للعز بن عبد السالم يف فضائل رجب 
والتاج  البيهقي  وتأييد  رجب  صيام  الشافعي  استحسان 

السبكي 
82-81

َد يف صوم رجب بدعوى  جواب التاج السبكي عىل َمن زهَّ
ضعف أحاديثها

 82

 82 نقُل ابن رجب تعظيَم السلف لألشهر احلرم بالصيام
82-8٣العمل باحلديث الضعيف يف األحكام وغريها 

8٣-85)حاشية( جليلة يف العمل بالرؤيا
الفائدة الثالثة: وصية اإلمام حجة اإلسالم الغزايل يف تغانم 

الليايل واأليام املخصوصة بالفض التام 
88-85

88-90الفائدة الرابعة: 
88-89كتب ليس هلا أسانيد 

89ما ينبغي مراعاته يف الكتب املحذوفة أسانيدها 
89)حاشية( َمن هم أهل الترشيع 

90َخَطر العصبيَّة املذهبية 
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من  وعرشين  السابع  يوم  صام  »َمن  األول:  احلديث 
رجب«

94-91

اق  92حال الراوي َمَطر الورَّ
92-94حال الراوي شهر بن حوشب 

 92-9٣)حاشية( إذا وثَّق املتعنُِّت راٍو فَعضَّ عىل توثيقه بناجذيك 
9٣احلسن لذاته 

9٣الصدوق وروايته  
9٣ احلسن لغريه 

94تنبيه: يف حكم  املحدثني باإلنكار واالستغراب
94-�9احلديث الثاين ) يف َرَجٍب يوٌم وليلٌة (

95معنى قوهلم: سنده أمثل 
95حال الراوي هيَّاج بن بسطام اهلروي 

�9تنبيه مفيد: معنى قوهلم )ُيكتب حديثه وال حُيتج به( 
 �9فصٌل: يف هتمتهم للهّياج بن بسطام بروايته املناكري

98-102احلديث الثالث ) يف َرَجٍب ليلٌة ُيْكَتُب للَعاِمِل ِفيَها ( 
99-102الكالم عن حديث حممد بن الفضل بن عطية 

99قاعدة: حديث املتوك ليس موضوعًا 
101-102 فائدة عظيمة 

102-10٣احلديث الرابع ) ذاَك شهٌر يغفُل الناُس عنه(  
104-105احلديث اخلامس ) َمْن َصاَم َثالَثة أياٍم ِمْن َشهٍر حرام ( 

ِة هَنرًا ُيقاُل َلُه َرَجٌب (  105احلديث السادس ) إنَّ يف اجَلنَّ
�10احلديث السابع ) اللُهمَّ َباِرْك لنا يف َرَجٍب وَشْعباَن ( 

�10-�10احلديث الثامن ) مل َيُصْم بعَد رمضاَن إال رجَب وشعباَن( 
�10-111احلديث التاسع ) َمن صاَم يومًا من رجٍب (  

108 )حاشية( فائدة: يف احُلكم عىل حديث الراوي رشدين 
111-112احلديث العارش ) مخُس لياٍل ال ُيَردُّ فيهنَّ الدعاُء(  



155

112خربين يف فضل رجب 
11٣-122اخلامتة ، وفيها فوائد..

11٣-114الفائدة األوىل: وظائف رجب 
11٣فضل الصيام يف رجب
11٣-114فضل الذبح يف رجب 

114سنية االعتامر يف رجب 
114الزكاة يف رجب

114-122الفائدة الثانية: املجالس يف احلجاز 
15رد ابن تيمية عىل املنكرين هلذه املجالس 

15-�11تنبيه: أقسام البدعة 
�11-�11أدلة مؤيدة للبدعة احلسنة 

�11فائدة: معنى الرهبانية
�11فتوى البن تيمية تؤيد هذه املجالس 

�11-118أمثلة للبدع السيئة 
118-120  بدعة املتشددين املعارصين 

120-121 ما حيتاجه املنتقدين 
121-122 دفُع اهلل البالَء بربكة هذه املجالس وأهلها 

 

القول األمت  بأن اإلسراء واملعراج يف رجب األصم 
 �12املقدمة 

128-129املسلك األول 
128-129فصل: اختالف العلامء يف وقت املعراج ، والنَّتيجة

1٣0-1٣٣املسلك الثاين: )يتكون من حديثني ؛ مطلق ومقيَّد(
1٣1اجلمع بني املطلق واملقيَّد )وفيها وجوه( 
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1٣1اخلالف ال جيوز مراعاته إذا كان خمالفا لنص صحيح 
1٣1-1٣٣إثبات ذلك من وجوه ، والنتيجة

1٣4-�1٣املسلك الثالث
 1٣4-�1٣قاعدة: التجربة من شواهد صدق احلديث   

1٣5قاعدة: جيوز تقييد املطلق بالعرف العميل
1٣5تنبيه: ِمن أعرق قواعد التخصيص 

1٣5-�1٣فائدة: إذا تلقي احلديث الضعيف بالقبول يكون متوترا 
�1٣دليل ختصيص بعض األيام ببعض األعامل الصاحلة

�1٣-141املسلك العام: وفيه حديث 
�1٣-1٣2شواهد احلديث: احلديث األول

 1٣8احلديث الثاين
1٣8-1٣9احلديث الثالث

1٣9-141دليل آخر: حديث لبس اخلرقة الصوفية ، ولبس األئمة هلا 
140)حاشية(: إثبات سامع احلسن البرصي من سيدنا عيل 

 142-144خامتة القول األتم )وفيها فوائد مهمة(
142 الفائدة األوىل: فضل ليلة اإلرساء 

 142الفائدة الثانية: حتويل القبلة يف رجب 
142-144الفائدة الثالثة: حكم االجتامع لسامع قصة اإلرساء 

145-149سطور عن املؤلف وبعض شيوخه الكرام 
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