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بسم اهلل الرمحن الرحيم
تسجقًل لؽؾؿة بعـقان التذكقر
يسر مققع مقراث إكبقاء أن يؼدم لؽؿ
ً
بؿداومة التقبة وآستغػار ووجقب العؿؾ بالعؾؿ ،ألؼاها فضقؾة
الدكتقر /طبد اهلل بـ طبد الرحقؿ البخاري -حػظف اهلل تعالك -بنحدى
آستراحات بالؿديـة الـبقية ،لقؾة الخؿقس الثالث والعشريـ مـ شفر
ذي الحجة طام ثًلثة وثًلثقـ وأربعؿئة وألػ هجرية ،كسلل اهلل سبحاكف
وتعالك أن يـػع بف الجؿقع .

بسؿ اهلل والحؿد هلل والصًلة والسًلم طؾك رسقل اهلل وطؾك آلف وصحبف
ومـ اتبع هداه ،أما بعد فـبؿـاسبة هذا آجتؿاع لعؾـا كستغؾف يف الخقر
بؽؾؿة لشقخـا الشقخ الدكتقر  /طبد اهلل بـ طبد الرحقؿ البخاري
الؿدرس بؽؾقة الحديث بالجامعة اإلسًلمقة  ،كؾؿة لعؾ اهلل -طز وجؾ-
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أن يـػع بفا ويبارك  ،كسلل اهلل -طز وجؾ -أن يقفؼف ويسدده لؿا فقف خقر
الدكقا وأخرة .
بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا
وسقئات أطؿالـا مـ يفده اهلل فًل مضؾ لف ومـ يضؾؾ فًل هادي لف وأشفد
أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف صؾك
اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ.
ِ
قن﴾
يـ َآمـُق ْا ا َّت ُؼق ْا ال ّؾ َف َح َّؼ ُت َؼاتِ ِف َوَٓ ت َُؿقت َُّـ إَِّٓ َو َأكتُؿ ُّم ْس ِؾ ُؿ َ
﴿يا َأ ُّي َفا ا َّلذ َ
َ
سو ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َؾ َؼ ِمـ َْفا
َّاس ا َّت ُؼق ْا َر َّبؽ ُُؿ ا َّلذي َخ َؾ َؼؽُؿ ِّمـ َّك ْػ ٍ َ
﴿يا َأ ُّي َفا الـ ُ
َ
ز َْو َج َفا َو َب َّ
ث ِمـ ُْف َؿا ِر َجآً كَثِقر ًا َوكِ َساء

قن بِ ِف
َوا َّت ُؼق ْا ال ّؾ َف ا َّل ِذي ت ََساء ُل َ

َان َط َؾ ْقؽ ُْؿ َرقِقبا﴾
َوإَ ْر َحا َم إِ َّن ال ّؾ َف ك َ
ِ
يـ َآ َمـُقا ا َّت ُؼقا اهللَ َو ُقق ُلقا َق ْق ًٓ َس ِديدً ا ُي ْص ِؾ ْح َلؽ ُْؿ َأ ْط َؿا َلؽ ُْؿ
﴿ َيا َأ ُّي َفا ا َّلذ َ
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ِ
ِ
ِ
قؿا ﴾
َو َيغْػ ْر َلؽ ُْؿ ُذكُق َبؽ ُْؿ َو َم ْـ ُيط ِع اهللَ َو َر ُسق َل ُف َف َؼدْ َفا َز َف ْقزًا َطظ ً
أما بعد:
ٍ
محؿد صؾك اهلل طؾقف
كتاب اهلل وخقر الفدي هدي
فنن أصدق الحديث
ُ
وسؾؿ وشر إمقر محدثاتفا وكؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ضًللة وكؾ
ضًللة يف الـار وبعد .
ففذه الؽؾقؿة التذكقرية يف الحؼقؼة هل َو ْرط ة  ،أو ْتقريط ة مـ اإلخقة،
ماكان لفا سابؼ طؾؿ ،ولؽـ بؿا أن الؿجؾس مجؾس ذكر وطؾؿ ،بسببف ما
تؿ بإمس مـ مـاقشة رسالة أخقـا الشقخ  /طبد القاحد -وفؼف اهلل،-
بعضا ،كسلل اهلل
فًلبلس أن كذكر وأن يذكر بعضـا ً

 -جؾ وطًل  -أن

يـػعـا جؿق ًعا بؿا كؼقل وكسؿع ،وأن يجعؾـا مؿـ يستؿع الؼقل فقتبع
أوٓ أذكر كػسل وأذكر
أحسـف ،وإن كان مـ تذكقر لل أيفا اإلخقةً ،
إخقتل ثاك ًقا ،بلمريـ اثـقـ واختصر :
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إمر إول:
كحـ يف هذه إيام ،أيام مباركة مـ شفر ذي الحجة وهذا الشفر العظقؿ
كان أن مضك فقف ققام ركـ مـ أركان الديـ العظقؿة ،أو هق الركـ
الخامس مـ أركان الديـ أٓ وهق فريضة الحج ،حج بقت اهلل الحرام،
وٓ شؽ أن الؼقام بفذه الػريضة وما يتبع ذلؽ مـ أوبة ورجقع وتقبة إلك
اهلل  -جؾ وطًل -تستدطك مـ الؿرء أن يداوم هذا آستغػار ،وأن يداوم
طؾك هذه التقبة ،وأن يديؿ الؿراقبة هلل  -جؾ وطًل -طؾك ما أكعؿ اهلل طؾقف
وتػضؾ مـ تؿؽقـف مـ التقبة لف  -جؾ وطز -والتقبة إلك اهلل -طز وجؾ-
قد أمر بفا ىف آيات كثقرة -سبحاكف وتعالك -فؼال -جؾ وطزَ ﴿ : -يا َأ ُّي َفا
ِ
ِ
قحا
يـ َآمـُقا تُق ُبقا إِ َلك اهلل ت َْق َب ًة ك َُّص ً
ا َّلذ َ

﴾

[التحريؿ ]8

والتقبة الـصقح هك

الـدم طؾك الذكب والعزم طؾك طدم العقد واإلقًلع مـف ،قال الـبك -صؾك
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اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ-كؿا طـد أحؿد يف الؿسـد بسـد حسـ

 (( :الـَّدَ ُم

ت َْق َبة )) ،
وقال طبد اهلل بـ مسعقد-رضك اهلل تعالك طـف-كؿا طـد أبل شقبة يف
قح ا ْل َع ْز ُم َط َؾك َطدَ ِم ا ْل َع ْق ِد )) أي إلك الذكب أو
الؿصـػ(( :الت َّْق َب ُة الـ َُص ْ
كؿا قال -رضل اهلل طـف ورحؿف -فالؿقفؼ مـ وفؼف اهلل -جؾ وطًل-
لتجديد التقبة والؿداومة طؾقفا فنن الـبل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -كان
ُي َعدُّ لف يف مجؾسف القاحد أكف يستغػر ويتقب إلك اهلل  -جؾ وطًل -أكثر
مـ مئة مرة ويف لػظ أكثر مـ سبعقـ مرة -صؾقات اهلل وسًلمف وبركاتف
طؾقف.-
وإن مـ كعؿ اهلل طؾك العبد أن يقفؼف لؾتقبة ،وهذا يحتاج مـ العبد أن
يشؽر اهلل طؾك ما أكعؿ طؾقف وتػضؾ فنن اهلل -جؾ وطًل -لف كعؿ طظقؿة
قؾقًل مـ
طؾك العبد يف السراء والضراء ،وكعؿ اهلل طؾك العباد كثقرة ولؽـ ً
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طباده -جؾ وطًل -مـ هق شاكر لف كؿا قال اهلل -جؾ وطز:-
ِ ِ
﴿ َو َق ِؾ ٌ
ي َّ
ُقر ﴾ ،والشؽر يؽقن بالؼؾب ويؽقن بالؾسان
قؾ ِّم ْـ ط َباد َ
الشؽ ُ
ويؽقن بالجقارح.
 فشؽر اهلل -جؾ وطًل -بالؼؾب اطتؼاد وحداكقتف -جؾ وطز -وأن
ٓ يصرف العبد شقئًا مـ العبادة إٓ هلل -سبحاكف وتعالك -وأن
يػرده  -جؾ وطز -بالخقف والرجاء والؿحبة والخضقع والذل
وآكؽسار؛ إلك غقر ذلؽ هذا شؽر اهلل  -جؾ وطًل -بالؼؾب.
 وأما شؽره بالؾسان فبذكره والؾفج بالثـاء طؾقف وإمر بالؿعروف
والـفل طـ الؿـؽر وتعؾقؿ الـاس الخقر وبذل الـصح لؾـاس
وهؽذا وتًلوة الؼرآن.
 وشؽر اهلل -طز وجؾ -بالجقارح أن ُيسخر العبد هذه الجقارح يف
صاطة اهلل فًل يرى إٓ ما يحب وٓ يسؿع إٓ ما يرضقف وٓ يتؽؾؿ
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إٓ يف مراضقف وٓ يؿشل إٓ فقؿا يؼربف مـف  -جؾ وطز -فنذا فعؾ
العبد ذلؽ كان مـ الشاكريـ.
فؾقس الشؽر كؿا يظـ بعض الـاس أكف فؼط بالؾسان الحؿد هلل والشؽر
هلل هذا جزء مـ الشؽر ،وأما الشؽر الحؼقؼل فقؽقن بالؼؾب وبالؾسان
وبالجقارح ،ولفذا جاء يف الصحقحقـ (( :أن الـبل َص َّؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ،
َي ُؼق ُم َحتَّك َت َت َػ َّط َر َقدَ َما ُه)) وتؼقل طائشة -رضل اهلل تعالك طـفا(( : -يا
ؽ َما َت َؼدَّ َم ِم ْـ َذ ْكبِ َ
رسقل اهلل تؼقم َو َقدْ َغ َػ َر اهللُ َل َ
ؽ َو َما ت ََل َّخ َر فقجقب -
ُقرا)) ،فؿـ شؽر اهلل  -جؾ
طؾقف الصًلة والسًلمَ -أ َف ًَل َأك ُ
ُقن َط ْبدً ا َشؽ ً
وطًل -أن الؿرء يققع الشؽر بفذه إمقر الثًلثة ،فؿـ فعؾ ففق مـ
الشاكريـ ح ًؼا وحؼقؼة ،فؿـ أكعؿ اهلل -طز وجؾ -طؾقف بالتقبة وإوبة
فقجب أن يشؽر اهلل طؾك ما أكعؿ بف طؾقف مـ التقبة وإلفام التقبة.
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وإن مـ التقبة الـصقح أيفا اإلخقة أن الحسـة تدل طؾك أختفا وأن
الطاطة تجر إلك أختفا،
فؿـ طًلمات حسـ التقبة وصحتفا وصدقفا أن العبد يتابع العؿؾ
الصالح ،يتابع بإطؿال الصالحات،
جاء طـد اإلمام ابـ أبل شقبة -رحؿف اهلل -بسـد حسـ طـ اإلمام هشام
بـ طروة -رضل اهلل تعالك طـف -أن أباه طروة بـ الزبقر -رضل اهلل تعالك
طـف -قال لف :يـصح ابـف ويقصقف قال" :يا بـل إذا رأيت الرجؾ يلتل
الطاطة فاطؾؿ أن لف طـده مـفا أخقات ،وإذا رأيت الرجؾ يلتل الؿعصقة
فاطؾؿ أن لف طـده مـفا أخقات " ،فنن الطاطة تدل طؾك أختفا والؿعصقة
تدل طؾك أختفا ،ولذا كان مـ أشد ما يجاهد العبد كػسف فقف ويؽابدها إذا
ما خؾك بـػسف هـا يحتاج إمر إلك مزيد مجاهدة وأن يصدق مع اهلل -
جؾ وطًل -يف طبادتف وتؿسؽف وشؽره هلل -

9

جؾ وطًل -وابتعاده طـ

الؿعاصل ،ويف الصحقحقـ مـ حديث أبل هريرة -رضل اهلل تعالك طـف-
أن الـبل  -طؾقف الصًلة السًلم -قالَ (( :س ْب َع ٌة ُيظِ ُّؾ ُف ْؿ اهللُ فِل ضِ ِّؾ ِف َي ْق َم ٓ
ِ ِ
ِ
ور ُج ٌؾ َذك ََر اهلل خالِقًا َف َػ َ
ت َط ْقـَا ُه ))
اض ْ
ض َّؾ إِٓ ض ِّؾف )) ومـفؿ قال َ (( :
ات َمـ ِْص ٍ
ب
ومـفؿ قال -طؾقف الصًلة والسًلمَ (( :-و َر ُج ٌؾ َد َط ْت ُف ْام َر َأ ٌة َذ ُ
َو َجؿ ٍ
اف ال ّؾ َف )) فؿا مـعف مـ القققع يف الؿعصقة إٓ
الَ ،ف َؼ َال :إِكِّل َأ َخ ُ
َ
الخقف مـ اهلل ،وذاك إكؿا ذكر اهلل خال ًقا فػاضت طقـاه ،تذكر ما وقع فقف
مـ تؼصقر أو قصقر فػاضت طقـاه ،تذكر فضؾ اهلل فػاضت طقـاه إلك
غقر ذلؽ فؽقن الؿرء يختؾل هـا الؿحؽ ،هـا محؽ حؼقؼل.
إذا خؾقت الدهر يقمًا فًل تؼؾ *** خؾقت ولؽـ قؾ طؾك رققب
فقحتاج إمر خاصة يف الخػاء وأن الؿرء يختؾل بـػسف يحتاج أن يؽابد
الـػس والـػس أمارة بالسقء إٓ مـ رحؿ اهلل ،فحؼقؼ بـا أيفا إحبة أكـا
يف مثؾ هذا الؿقسؿ أن كختؿ هذه إيام الػاضؾة بتجديد التقبة وإوبة
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إلك اهلل -جؾ وطزّ -
طؾ اهلل جؾ يف طًله أن يؽرمـا بتقبة كصقح ،وأن
يختؿ لـا ولؽؿ بخقر إكف جقاد كريؿ.
وإمر الثاين أيفا إحبة وهق:
إن هذا الؾؼاء كؿا مر لف سبب ،والسبب هق ما تؿ بالبارحة مـ مـاقشة
أخقـا يف رسالتف الؿاجستقر ،وهؽذا العؾؿ رحؿ بقـ أهؾف ،وحاجة الـاس
إلك العؾؿ أشد مـ حاجتفؿ إلك الطعام والشراب بؾ وإلك الفقاء الذي
يتـػسقكف،
"العؾؿ الشرطل هق الؿبـل طؾك

كؿا قال اإلمام أحؿد -رحؿف اهلل-
القحققـ هق العؾؿ الؿـجل"
قال اهلل -جؾ وطًل-

﴿ا َّتبِ ُعقا َما ُأك ِْز َل إِ َل ْقؽ ُْؿ

ِم ْـ َر ِّبؽ ُْؿ َو َٓ

ون ﴾ واهلل -جؾ وطًل -يذكر يف
َت َّتبِ ُعقا ِم ْـ ُدوكِ ِف َأ ْولِ َقا َء َق ِؾ ًقًل َما ت ََذك َُّر َ
كتابف طـ كبقف -صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ -أكف سلل ربف فؼال:
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﴿ َو ُق ْؾ

َر ِّبل ِز ْدكِل ِط ْؾ ًؿا ﴾ ففذا العؾؿ هق الؿـجل بقـ يدي اهلل -جؾ وطز -العؾؿ
الصحقح الؿبـل طؾك القحققـ بػفؿ السؾػ الصالح -رضقان اهلل تعالك
طؾقفؿ -لقس كؾ طؾؿ يـجل بقـ يديف ،العؾؿ مـف الـافع ومـف الضار ،حتك
ضارا طؾك صاحبف إن لؿ يعؿؾ
العؾؿ قد يؽقن يف أصؾف كاف ًعا لؽـف يعتبر ً
بف،
قال اإلمام الحسـ البصري –رحؿف اهلل -كؿا يف الزهد ٓبـ أبل حاتؿ:
"طؾؿ الؿـافؼ يف لساكف وطؾؿ الؿممـ يف طؿؾف " بؿعـك أن العؾؿ يف أصؾف
كافع لؽـ الؿـافؼ ٓ يتجاوز الؼقل أما إفعال تخالػ ،وأما الؿممـ يعؾؿ
أيضا ٓبـ أبل شقبة طـ اإلمام الحسـل –
فقعؿؾ ،ولفذا جاء يف الؿصـػ ً
رحؿف اهلل -أكف قال" :إن الؿممـ أحسـ الظـ بربف فلحسـ العؿؾ ،وإن
الؿـافؼ أساء الظـ بربف فلساء العؿؾ

" -كعقذ باهلل -أخرج اإلمام

الخطقب يف آقتضاء طـ سػقان بـ طققـة –رحؿف اهلل -أكف قال" :العؾؿ
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إن لؿ يـػعؽ ضرك " طؾؼ الحافظ الخطقب فؼال" :إن لؿ يـػعؽ بلن
وبآ طؾك صاحبف أو حجة طؾك صاحبف " ولذا
تعؿؾ بف ضرك بلن كان ً
أيضا ابـ طققـة كؿا يف الحؾقة ٕبل كعقؿ "لقس العاقؾ
قال اإلمام سػقان ً
مـ طرف الخقر والشر إكؿا العاقؾ مـ طرف الخقر فاتبعف وطرف الشر
طؾؿا يجب أن يعؿؾ بف
فاجتـبف" ومعؾقم أن العؼؾ يؼتضل أن مـ تعؾؿ ً
طؾؿا فعؿؾ بف ومـ
طؾؿا وٓ تعؿؾ بف فالعاقؾ مـ تعؾؿ ً
والشر يف أن تتعؾؿ ً
طؾؿا فؾؿ يعؿؾ بف لقس بالعاقؾ الؿدرك لعقاقب إمقر -والعقاذ
تعؾؿ ً
باهلل -فالعؾؿ الؿـجل هق هذا هذه حؼقؼتف قال اإلمام ابـ تقؿقة -رحؿف
اهلل"-الخقر والسعادة والػًلح والؽؿال يف كقطقـ اثـقـ يف العؾؿ الـافع
والعؿؾ الصالح " هذا هق العؾؿ الؿـجل بقـ يدي اهلل
صحقحا .
طؿًل
طؾؿا
صحقحا وأن تعؿؾ ً
ً
ً
تتعؾؿ ً
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–جؾ وطز -أن

كسلل اهلل -جؾ وطًل -أن يجعؾـا وإياكؿ مباركقـ أيـؿا كـا وأن يثبتـا
جؿق ًعا طؾك اإلسًلم والسـة حتك كؾؼاه
وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك رسقل اهلل وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ .
سمال يا شقخ يعـل تقجقف طؾك مسللة الحرص طؾك صؾب العؾؿوفائدتف لؾؿسؾؿ وحاجة الـاس إلقف.
الجقاب طـ هذا مر يف الؽؾؿة أو يف التذكقر الثاين طـ أهؿقة العؾؿ
الشرطل وأكف هق العؾؿ الؿـجل بقـ يدي اهلل –جؾ وطًل -وأن مـ أراد
الـجاة فعؾقف أن يسؾؽ هذا السبقؾ
ترجق الـجاة ولؿ تسؾؽ مسالؽف ا **إن السػقـة ٓ تجري طؾك القبس
أما حؼقؼة هذا العؾؿ الذي كذكره قؾـا العؾؿ الؿـجل اختصركاه بؼقل إكف
الؿبـل طؾك القحققـ بػفؿ السؾػ حؼقؼتف بقـف اإلمام ابـ الؼقؿ -رحؿف
اهلل -كؿا يف الػقائد حقث قال" :أطؾك الفؿؿ يف صؾب العؾؿ صؾب طؾؿ
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الؽتاب والسـة والػفؿ طـ اهلل وطـ رسقلف " كػس الؿراد ٕن الؿخالػقـ
لفذا الؿسؾؽ لؿ يػفؿقا طـ اهلل وطـ رسقلف كػس الؿراد ففؿقا طؾك
أهقائفؿ وطؾك ما اقتضتف طؼقلفؿ وقال" :وطؾؿ حدود الؿـزل " ،أطؾك
الفؿؿ يف صؾب العؾؿ صؾب طؾؿ الؽتاب والسـة والػفؿ طـ اهلل وطـ
رسقلف كػس الؿراد وطؾؿ حدود الؿـزل حتك ٓ يتجاوز ٕن هذا ما أكزلف
ِ
اهلل – جؾ وطز -طؾك طباده لف حدود ﴿ تِ ْؾ َ
وها ﴾
ؽ ُحدُ و ُد ال َّؾـف َف ًَل َت ْعتَدُ َ
ِ
ويؼقل-جؾ وطًل ﴿ : -تِ ْؾ َ
قها ﴾ ويؼقل -جؾ
ؽ ُحدُ و ُد ال َّؾـف َف ًَل َت ْؼ َر ُب َ
وطًلَ ﴿ :-و َمـ َي َت َعدَّ ُحدُ و َد ال َّؾ ِـف َف َؼدْ َض َؾ َؿ َك ْػ َس ُف ﴾ إلك غقر ذلؽ قال:
"وأخس هؿؿ صًلب العؾؿ مـ قصر هؿتف طؾك تتبع شقاذ الؿسائؾ
ومالؿ يؼع وٓ هق واقع ومعرفة أققال الـاس وآختًلف دون معرفة
الصحقح مـفا وقؾ أن يػؾح واحد مـ همٓء أقؾ أن يـتػع واحد مـ
همٓء بعؾؿف " هذه حؼقؼة العؾؿ ،وخاصة يف مثؾ هذه إزمان مع كثرة
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الػتـ وكثرة الػضائقات وكثرة اإلكتركت ودخقل الـاس إلقف ضـت الـاس
طالؿا ومػت ًقا ولفذا كثر طـد كثقر
كؾ مـ كطؼ وتؽؾؿ يف هذا الباب صار ً
مـ الـاس التساهؾ يف أمر الديـ ويف مسائؾ كثقرة مـ الحًلل والحرام بؾ
ويف آطتؼاد ولؿا كثر هذا الػساد ضفرت طـدكا كقابت سقء كخضراء
الدمـ -والعقاذ باهلل -يف مـاصؼ متعددة بؾ وتبجح البعض فلفرز إفرازات
تـؿ طـ خبث مـ مثؾ التعدي طؾك جـاب اهلل -جؾ وطز -وكطؼ بعضفؿ
بالؽػر وبعضفؿ يف جـاب الـبل -طؾقف الصًلة والسًلم -فتعدى -والعقاذ
باهلل -ويف مؼام الصحابة ويف مؼام ثقابت الديـ بسؿاع مـ أمثال همٓء
الرطاة -والعقاذ باهلل -الفؿج الذيـ يظـ الـاس أكفؿ أهؾ لؾعؾؿ والػتقا
فضؾؾقا الـاس وشؽؽقا الـاس بالثقابت أن الؿصقبة لقست فؼط يف
مخالػة أصقل أهؾ الحؼ أن الؿصقبة أطظؿ يف هدم أصقل أهؾ الحؼ
هذه كؼطة يجب أن يتـبف لفا أن لقس الؿراد طـد الؽثقريـ مخالػة
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إصقل وثقابت أهؾ السـة أن هدم ٕصقل أهؾ السـة فالفدم مخالػة
وزيادة فنذا ما راجعت وراجعت هذا الؿخالػ إلك أي شل ء تحاكؿف؟
وأصقلؽ قد هدمفا وسؾؿت لف بالفدم فنذا ما التػت إلك إصقل كؾفا
مفدومة ما جعؾ لؽ قاطدة تؼقم طؾقفا أو تستـد إلقفا ففـا الخبث القٓء
والبراء أذابقه كعؿ مسائؾ شديدة وكثقرة وقعت مـفؿ ذوبقها حتك الؽًلم
يف جاكب اهلل أذابقه -والعقاذ باهلل ٓ -غقرة وٓ تؿسؽ بسـة وٓ دطقة إلك
حؼ -كعقذ باهلل مـ ذلؽ -فظـت الـاس أن كؾ مـ خرج يف الػضائقات
ٍ
ومػت ويستػتقكف.
أو يف التؾػاز هق داطقة حؼ أو داطقة يعؾؿ الـاس الخقر
أذكر كؾؿة ٕحد الؿشايخ ذكرها طـ أحد الـاس فتـ الـاس بف قبؾ أكثر
مـ  20سـة ،قال هذا الرجؾ ٓ يعدو أن يؽقن لف معرف ة يف باب مـ
أبقاب العؾؿ يف تخصصف الذي درسف وإذا بالـاس يف قسؿ العؼقدة مـ
إحدى الجامعات قال وإذا بالـاس ساروا يسللقكف ويستػتقكف يف الػرائض
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والؿقاريث والحًلل والحرام وإكؽحة و..و..و..وهق ٓ يعرف يف هذا
الباب ،فتـ كػسف بسبب ماذا أكف صار يػتل يف الباصؾ

-والعقاذ باهلل -

وصارت الـاس تصدق ويبـل الـاس طؾك هذا الؽًلم الؼصقر والعًللل
والعقاذ باهلل  -فقجب أن يتـبف يا إخقتاه إلك همٓء الذيـ يتؽؾؿقن وماأكثرهؿ يف هذا الزمـ

-كسلل اهلل العافقة  -تسؿع لؾقاحد الساطة

صحقحا وٓ بحديث
استدٓٓ
والساطتقـ ٓ يـطؼ بآية ٓ يستدل بآية
ً
ً
استدٓٓ
ثابت طـ رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فقستدل بف
ً
فضًل طؿـ جاء بعدهؿ أبدً ا خالل القفاق ،
صحقحا وٓ بؼقل صاحب ً
ً
كؾف بالعؼؾ -والعقاذ باهلل -كسلل اهلل السًلمة والعافقة -وهذا مقجقد
ومـ أقرب ذلؽ ما كان يف الحج هذه إيام التل مضت الذيـ جعؾقا مـ
مسللة التقسقر يف الحج إلك التسقب يف الحج بؼصة افعؾ وٓ حرج أخذوا
هذا الحديث الـبقي الشريػ الصحقح فـزلقه يف غقر محؾف وكؿا يؼقل
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العؾؿاء إن استدٓٓت كثقر مـ همٓء بفذا الحديث يف الؿقاصـ التل
يستدلقن بفا يؼقل العؾؿاء طـفا فؽاك الجفة -الجفة مـػؽة -ومع هذا
يتؽؾؿقن ويطبعقن ويدكدكقن وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل.
 هؾ لؽؿ ياشلخ أن تعؾؼقا طؾك الؿسللة التل تحدث يف قرب هذه إياموهل آحتػال بعقد السـة؟
إطقاد يف اإلسًلم طقدان فؼط طقد الػطر وطقد إضحك ولقست طـدكا
أطقاد أخرى هذه التل جاءت بفا السـة الصحقحة طـ رسقل اهلل -صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -واإلمام البخاري لف كتاب العقديـ مـ الصحقح وغقره
مـ العؾؿاء كؾفؿ ألػ ولؿ يذكر يف هذا

أو يف هذه إبقاب ويف هذه

الؽتب الؿصـػة ،يف أحاديث العقديـ غقر طقد الػطر ،وطقد إضحك
لقست طـدكا ٓ طقد أول السـة ،وٓ طقد آخر السـة ،وٓ الؿقلد ،وٓ غقر
ذلؽ ،كؾ هذا مـ الؿحدثات التل سقغفا البعض ،أكا قرأت ٕحدهؿ
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أيضا ،أكف ٓ يرى ماك ًعا مـ احتػال الؿقًلد،
فتقى قبؾ أيام ،كحـ يف الحج ً
بلسا يؼقل مافقف بلس ،هل الؼضقة ما صارت يعـل صارت
ٓ يرى بف ً
احتؽاما إلك الشرع ،قؾت لؽ هدم لؽ إصقل فنذا ما
أذواق ،لقس
ًا
ً
أرجعتف إلقفا ما يف شيء تحتؽؿ إلقف معف ،ومخالػؽ ٕكف هدم لؽ
أصؾؽ ،أو أصقلؽ ،فصارت الـاس تتؽؾؿ وتفزي بؿا ٓ تدري والعقاذ
باهلل ،وهذا مـ الػتـ التل أخبر طـفا الـبل  -صؾك اهلل طؾقف وآلف وسؾؿ -
وهل كذير شر ،وهل مـ طًلمات الساطة ،فػل الصحقحقـ مـ حديث
أكس -رضي اهلل تعالك طـف -قال -طؾقف الصًلة والسًلم:-
ِ
ِ
السا َط ِة َأ ْن
))إِ َّن م ْـ َأ ْش َراط َّ

ُي ْر َف َع ا ْل ِع ْؾ ُؿ َو َي ْؽ ُث َر ا ْل َج ْف ُؾ

ِ
ِ
السا َط ِة َأ ْن ُي ْر َف َع ا ْل ِع ْؾ ُؿ
لػظ ))إِ َّن م ْـ َأ ْش َراط َّ

))

ويف

ت ا ْل َج ْف ُؾ (( فنذا
َ ،و َي ْث ُب َ

ارتػع العؾؿ ،والؿراد بارتػاطف ،أي ارتػاع العؾؿ الصحقح ،العؾؿ الؿـجل
الذي أشركا إلقف ،قال ويثبت الجفؾ والؿراد بالجفؾ هـا ضد العؾؿ
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الصحقح ،فنذا ارتػع العؾؿ الصحقح ارتػع العؿؾ بف ،وإذا ثبت الجفؾ،
ثبت الجفؾ والعؿؾ بالجفؾ والعقاذ باهلل ،كسلل اهلل العافقة والسًلمة.
سمال يذكر ه بعضفؿ يؼقل )يغقر يف هذه الؿسللة) ،يؼقل أكا ٓ اسؿقفطقد مقًلد ،اسؿقف يقم مقًلد فؼط.
الؿثؾ يؼقل يعـل طـد العامة هـا أحدهؿ قال صبف قال الثاين ٓ أحجـف،
كعؿ ،رجع إلقف هل هل ،وإن غقر آسؿ فالحؼائؼ هل الحؼائؼ ،تغيير
آسؿ ٓ يغقر مـ حؼقؼة إمر شقئًا ،وٓ يغقر وبالتالل مـ الحؽؿ شقئًا،
وضح  ..حتك أصحاب الؿقلد كؼقل هق ذكرى لؾسقرة ،كتذكر فقف الـبل -
طؾقف الصًلة والسًلم -وسقرتف.
مـ قال مقلد ،هق لقس مقلدً ا ،وبعديـ هذا الؿقلد يعـل إ ًذا قؾتؿ إكف يف
يقم مـ السـة هق بدطة خًلص كجعؾف يف صقل السـة ،وأذكر قصة
حصؾت لل يف أكدوكسقا يف طام 1418طؾك قصة الؿقلد ،يف إحدى
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الؾؼاءات والؿحاضرات كـا كتؽؾؿ حقل الػقائد الؿستـبطة مـ ققل
الـبل -طؾقة الصًلة والسًلم)) -ط َؾقؽُؿ بِسـَّتِل وسـ َِّة ا ْلخُ َؾ َػ ِ
اء
َ ُ
َ ْ ْ ُ
ِ ِ
يـ(( حديث العرباض  -رضك اهلل تعالك طـف -وأن مؿا كـت
الراشد َ
َّ
كتبتف يف الؼاطة.
مـ فقائد هذا الحديث أن العبادات تقققػقة ،الؼقاطد الؿستـبطة
والػقائد ،وٓ مجال لًلجتفاد فقفا وذكرت أشقاء ٕن طـدي معرفة أكف
سقلتقـا الؿقلد ،كـا قرب الؿقلد ،الدورة هذه كاكت قرب الؿقلد،كتبت
هذه إشقاء بعد يقم سللـل صالب يا شقخ حؽؿ الؿقلد ؟ قؾت بـاء طؾك
الذي مضك ٓ يجقزٕ ،كف مخالػ لؾشرع وهق لقس مـ الديـ يف شئ
وبدطة وكذا بـاء طؾك الذي كتبـا ،جاءين يف يقم ثاين ،قؾت اسللقا
مشايخؽؿ إذا كان يقجد يف الؿقلد سـة كػعؾ ،واهلل الققم كػعؾ بس أثبت
أكف سـة ،أكا طـدي هذا الدلقؾ أكف غقر سـة ،فػل الؿساء كاكت هـاك
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محاضرة طامة يف قاطة طامة ،وكاكت الؽؾؿة طـ التؼقى فقؿا أذكر ،فؼام
هق الطالب كػسف ،قال يا شقخ أكت يف الصباح قؾت إكف بدطة ،وأكا سللت
شقخل وقال لقس بدطة ،قال ٕن الـبل – طؾقف الصًلة والسًلم -يؼقل -:
" مـ أحلا مقلدي حؾت لف شػاطتل " جاءين بالـص أن " مـ أحلا
مقلدي حؾت لف شػاطتل " قال إن شقخف يؼقل إن هذا الحديث أخرجف
طبدالرزاق يف الؿصـػ  ،أمام الـاس الؼاطة مؾقاكة مؿتؾئة صب ًعا يعـل لقسقا
مـ صًلب الصباح طامة مػتقحة  ،قؾت أكا أجقب مـ شؼقـ الجقاب لـ
أققل مقضقع وٓ مؽذوب لؽـ أجقبؽ مـ شؼقـ
الشؼ إول  :واهلل وباهلل وتاهلل لقس الحديث يف مصـػ طبد الرزاق قط ًعا
حاشا الصحقحقـ والؽتب الستة مـف وٓ أققل لؽ أن هذا الؽًلم جزا ًفا
بؾ قرأتف مصـػ طبدالرزاق مـ جؾده إول حتك جؾده إخقر يف أحد
طشر مجؾدً ا بالجامع لؿعؿر ٓ مرة وٓ مرتقـ وٓ ثًلثة ولقس فقفا ٓ تؼؾ
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لل تؿشل إلك شقخؽ يؼقل لؽ ٓ يف مصـػ ابـ أبل شقبة قؾت لف واهلل
وباهلل وتاهلل لقس فقف ولقس مرة وٓ مرتقـ وٓ

ٓثة جردتف ولقس فقف
ث

وذكرت لف بعضفا الؽتب ،
إمر الثاين هؽذا قؾت لف مثؾ هذه إكؿؾ ة ،روح لؾشقخ -جزاك اهلل
خقرا -قؾ لف يعطقؽ الجزء والصػحة بس يف طبدالرزاق وبعديـ كبحث
ً
طـ الصحة والطالب الحؼقؼة كبقف وذكل فقف كباه

ة وذكاء لؽـ شقف

كقػ يسقطرو ن طؾقف هذه الجؿاطة فؼؾت الجزء والصػحة بس قال إن
شفر
شاء اهلل  ،كحـ جؾسـا يف الدورة ً

كامًل يف إسبقع الثاين قؾت
ا ً

يافًلن كذا أشرت لف بإصبع كذا القرقة قال واهلل شقخل يؼقل مشغقل
هق هذه إيام قؾت خًلص قبؾ ما كؿشل أبغك القرقة هذه حتك اكتفقـا
ويف حػؾ كفاية التخرج وكان أخذ الثاين طؾك الدفعة يف الدورة وكحـ
خًلص كغادر زهؿت طؾقف مـ بقـ الجؿقع قؾت ياولدي القرقة قال واهلل
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شقخل يعـل يؼقل ما فضل وما مداه  ،قؾت كحـ كركب السقارة قؾت أكا
أكصحؽ كصقحة اإلمام مالؽ -رحؿف اهلل – يؼقل  ٓ " :يمخذ العؾؿ طـ
أربعة ويمخذ طؿـ سقاهؿ مـفؿ الذي يؽذب يف حديث الـاس

"ٓ

يمخذ طـف العؾؿ كقػ بالذي يؽذب طؾك رسقل اهلل -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ -ياولدي هذا شقخؽ غقر ملمقن شقخؽ هذا غقر ملمقن ،
شقخؽ هذا ياولدي غقر ملمقن ولؽـ طبدالرزاق بلجزا هئكؾفا  11مجؾد
أكا أططقؽ  11سـة خؾ شقخؽ كؾ سـة يدور يف مجؾد وهذا صـدوق
بريدي وهذا طـقاين متى ما وجدت الجزء والصػحة أرسؾف لؽـ ٓ تثؼ
فقف يؽذب طؾك رسقل اهلل -طؾقف الصًلة والسًلم -هؽذا حالفؿ يغقرون
الحؼائؼ ويؾبسقن طؾك الـاس لؿاذا رماه يف طبدالرزاق ؟ يف مصـػ ٕكف
ٍ
متـاف يف متـاول الؽثقر فرماه فقف حتك ٓ يعرف
كتاب بحر كبقر وغقر
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كقػ يسبح وهذا حالفؿ -كسلل اهلل العافقة ، -تخقؾقا هذا الحديث لق
صحقحا تتخؾػقن طـ الؿقلد ؟ فاتتؽؿ الشػاطة
كان
ً
-جزاكؿ اهلل خقر وبارك اهلل فقؽؿ .

لالستماع للدروس المباشرة و المسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة
موقع ميراث األنبياء على الرابط www.miraath.net
خيرا
وجزاكم اهلل ً
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