
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ٤بعض ما جاء عن السلف في باب الورع وترك الشبهات 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 -رحمه اهللا- في شدة تورعهم ما جاء عن البخاري -مرضي اهللا تعالى عنه-فمن اآلثار المنقولة عن السلف 

 فجعلوا ، رامياً ال يكاد يخطئ الهدف-رحمه اهللا- كان البخاري ،اً مع بعض أصحابه إلى الرميأنه ركب يوم
 ، فلما رآه أبو عبد اهللا نزل عن دابته، فانشق الوتد، وأصاب سهمه وتد القنطرة الذي على نهر هناك،يرمون

محمد بن أبي حاتم  فقال ل، فرجعوا إلى المنزل،ارجعوا:  وقال ألصحابه،ترك الرميفأخرج السهم من الوتد و
 أمرك ،نعم: فقلت: يا أبا جعفر لي إليك حاجة تقضيها؟ يقول: كان من جملة أصحابه الذين خرجوا معهو

  . حتى تعينوه على ما سألتهاذهبوا مع أبي جعفر:  فجعل يتنفس الصعداء وقال لمن معه،طاعة
ينبغي أن :  قال، على الرأس والعين،عمن: تضمن قضاءها؟ فقلت:  قالأية حاجة هي؟: فقال له أبو جعفر

 ا نصنع لك واحد،إنا قد أخللنا بالوتد فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله: تصير إلى صاحب القنطرة فتقول له
قنطرة حميد بن األخضر وكان صاحب ال، وتجعلنا في حل مما كان منا، أو تأخذ ثمنه، بدل هذااجديد.  

 ،أنت في حل مما كان منك:  وقل له،-يعني البخاري- أبلغ أبا عبد اهللا السالم :فقال لما ذكروا له هذا الكالم
تشمني في وتد أو في  غير أني لم أكن أحب أن تح، نفسي أكون قد كذبت وإن قلتُ،وجميع ملكي لك الفداء

 نحواً من  وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء، وأظهر سروراً،ه واستنارهفأبلغته رسالته فتهلل وج:  يقول،ملكي
  . )١( وتصدق بثالثمائة درهم،خمسمائة حديث

 وأرسل هذا ليكلم صاحبه في أن يعطيه ثمنه أو يصلح له آخر ،غم ومع ذلك ركبه هذا ال،وتد انشق بغير قصد
  .مكانه
 ثم ، أو الخاصة،أين هذا من كثير من الممارسات؟ اإلنسان لربما يصطدم بشيء من األمالك العامة: فأقول

  .رك ذلكيذهب ويت
الناس فمات  بل لربما صدم أحداً من ، ثم ذهب وتركها، أو غير موقفة،ولربما صدم سيارة آخر وهي موقفة

 ، واألصل فيها المشاحة، أمالك الناس محترمة، فكل ذلك من نقص الورع الواجب،أو كاد ثم ذهب وتركه
  .ومن تعدى على شيء منها فإنه سيدفع ثمن ذلك ما لم يتحلل في الدنيا

اجعلني في حل يا :  قال له البخاري، لرجل يقال له أو يكنى بأبي معشر الضرير-رحمه اهللا-وقال البخاري 
  . إليك يوماً حديثاً فنظرتُرويتُ: من أي شيء؟ قال:  قال،أبا معشر

ضرير اآلن يستمع  هذا ال، بهوقد أعجبتَ:  يقول، إلى هذا الضريرالبخاري يحدث بحديث فنظر: يعني
وأنت تحرك رأسك :  يقول، هذا األعمى أعجب بالحديث،عجب به فُأ-حديث البخاري-لتحديث بمجلس ا
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  .عجب بالحديث ُأ،ما شاء اهللا:  كأنه يقول: يعني،ويدك
  . من ذلكفتبسمتُ: يقول البخاري

  .اجعلني في حل: يقول،  مجرد تبسم، أن يتحلل وأنها تحتاج،يعتقد أن هذه إساءة
  ؟ صراحةكيف بالوقيعة في األعراض

  .)٢( يا أبا عبد اهللا-رحمك اهللا-أنت في حل : فقال له
ما اغتبت : وكان يقول ،)٣(أحداأرجو أال يحاسبني اهللا أني اغتبت :  يقول-رحمه اهللا-ولهذا كان البخاري 

  . إنساناً منذ بلغت
  ؟ سمعتم خبر البخاري في الورع، هذاوهذا اإلمام أحمد دخل على والد البخاري

ال :  يعني إسماعيل والد البخاري قال، فقال هذا، دخل عليه اإلمام أحمد عند موته، والد البخارياسمعوا خبر
:  يقول، نفسي عند ذلك إليتْرفتصاغ:  أحمد يقول، وال درهماً من شبهة، من حرامأعلم من مالي درهماً

  . يكون الرجل عند الموتأصدق ما : -يعني اإلمام أحمد- ثم قال أبو عبد اهللا ، احتقرت نفسي عنده:يعني
  .يعني حينما يقول مثل هذا الكالم في حال النزع فإنه ال يقول إال الصدق

 ،كري بالحائطلم أمسح ذَ:  فقال مرة ألحد أصحابه، مرة منزالً فبقي فيه طويالً-رحمه اهللا-واكترى البخاري 
 ،ران الطين هذه أو في األرض جد، أن يمسح ذكره بالجدار، طرق االستجمارىحدإ هذه ، االستجمار:يعني
  . )٤(ألن المنزل لغيري: لم؟ قال:  فقيل له، وال باألرض في ذلك المنزل،لم أمسح ذكري بالحائط: يقول

  . طينمع أن هذا الفعل ماذا سيؤثر في بيت
ق  والسو،النخاس هو الذي يبيع البشر الذي يبيع الرقيقو ،اساًبلغني أن نخّ: ألحد أصحابه أو لخادمه وقال

  .سوق النخاسين: التي يباع فيها الرقيق يقال لها
 في الغزو وتباع هذه الجواري في ها فكانوا يأخذون، جلب جواري،بلغني أن نخاساً قدم بجواٍر: يقولالبخاري 
  .األسواق

   تروح معي؟  يعني،؟ فتصير معيبلغني أن نخاساً قدم بجواٍر
 ثم أخرج من خاللهن جارية ، جميالت، حساناً صباحاًواري ج فأخرج،فصرنا إليهن:  يقول،نعم:  فقلت:يقول

 واضح؟ هو يريد ، فنظر إليها البخاري فمس ذقنها-بدينة يعني ودميمة غير جميلة-رية دميمة عليها شحم زخَ
هذه دميمة قبيحة : فقلت:  يقول، هذه الدميمة التي من بينهن،اشتر هذه لنا منه:  فقال، فمس ذقنها،أن يشتري

اشتر :  نشتري هذه القبيحة؟ فقاللماذا القيمة واحدة ، يمكن شراؤهن بثمن هذه إليهننا والالتي نظر،لحال تص
 فاشتراها بغالء خمسمائة درهم على ما قال ، ثم ال أشتريها، وال أحب أن أمس جارية،هذه فإني مسست ذقنها

 ثم لم تزل عنده حتى ،بخمسمائة درهمي تستحقه هذه طلعت عليكم أغلى من سعرها الذ:  يقولون،أهل الخبرة
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  .)٥(أخرجها معه إلى نيسابور
 لربما مر بعضهم ووضع يده ، مع أنهم في سوق الجواري الناس يفعلون أكثر من هذا، أنه مس ذقنهاألجل

 تباع وتشترى، ، ولربما وضع بعضهم يده على عجيزتها لينظر،على صدرها ليرى هل هي كاعب أو ال
  .س ذقنها فاشتراها والبخاري م،جواٍر

 جاءوا ، فاجتمع بعض التجار إليه، بضاعة أنفذها إليه ابنه أحمد-رحمه اهللا-وهذا أحدهم حمل إلى البخاري 
 فجاءه من الغد تجار ، سيفكر، يعني ما قرر،انصرفوا الليلة:  فقال، فطلبوها بربح خمسة آالف درهم،للبخاري

  .)٦(إني نويت بيعها للذين أتوا البارحة: فقال ،آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح عشرة آالف
 فحتى في مسألة السوم ، أنه ما رد على هؤالء باإليجاب وطالما، وله أن يبيع إلى غيرهم،مع أن البيع لم يقع

  .في مجلس البيع ال يعتبر هذا من باب السوم على سوم أخيه
 ونيته التي في قلبه ال ،نويت:  ذلك قال ومع، ولم يرد عليهم إنما سينظر، لم يقرر-رحمه اهللا-البخاري 
 ، هؤالء خمسة آالف، له بالربحوا مع أن أولئك أضعف، فوقف عند هذا، نويت أن أبيعها،عليهايحاسب 

  . وفرق كبير،وهؤالء سيعطونه عشرة آالف
 أنا ،ا ألفًكيف بعتها له بستين:  ويقول له،مهند ثم يأتيه من ي،واليوم تجد الرجل لربما يبيع لآلخر سيارة

 أنا ما ،ال:  يقول، مع أن البيع وقع، أنا ال أريد أن أبيع،أبداً: يذهب ويقول للثانيف ،منك بتسعينأشتريها 
 وحصل التفرق في ، حتى لو ما قبضت الثمن ما دام أنه حصل اإليجاب والقبول أو ما في معناه،قبضت الثمن

  .كل ذلك من قلة الورع ، وترى من هذا أشياء كثيرة،المجلس فقد وقع البيع
نيا ليس في الد: ثم فكرت فقلت:  يقول، فوجدها،ال ليطلبها فجاء بنخّ،وهذا الحافظ ابن عقدة سقطت منه دنانير

  .)٧(هي في ذمتك:  فقال للنخال،؟غير دنانيرك
  .فهاال تصرف عر أنت يا نخ، ما أدري لمن هذه،أنا ال شأن لي بها:  يقول،ذهبت وتركته: يقول
 ثم بعد ذلك خشي أن يكون قد سقط من آخر ، لربما سقط منه في المسجد دينار فرجع يطلبه كان بعضهمولهذا
   .وتركه

 كانت الدنانير ، فال يدري، ويجد معه آخر، دينار فيبحث ويطلبه-رحمه اهللا-وعند الصراف يسقط من سفيان 
  .  فال يدري أي الدينارين له فتركه،متفاوتة

 صار الصبي حاذقاً وتعلم وجه إليه أبوه بدنانير  فلما،كان يؤدب ابن هشام الخزازالشاهد هذا ابن عقدة 
 ، أن المعلم هذا ما أعجبه ما دفع إليه كأنه قليل، هذه الدنانير فظن ابن هشام أنه يعني كأنه تقاّل،صالحة فردها

 أن أعلمه القرآن فاختلط ولكن سألني الصبي ،ما رددتها استقالالً:  فقال له ابن عقدة،جيد؟ فأعطاه الضعف
  .)٨( الدنياوال أستحل أن آخذ منه شيئاً ولو دفع إلي، تعليم النحو بتعليم القرآن
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:  قال،هئقر فصار ي، أقرئني،ني بالطريق مرة واحدةعلم:  فالصبي من عند نفسه قال،هو كان يعلمه النحو
  .  ما دام دخل القرآن، الدنيا ولو دفع إلي وال أستحل أن آخذ منه شيئاً،فاختلط تعليم القرآن بتعليم النحو
 والسبع ، والوجه بتسعيرة، الختمة بتسعيرة، كل شيء بتسعيرة،؟هو يعلم القرآنأين الذي يشترط على الناس و

   !.ن مثل هذا؟ أين هذا من شدة تورع هؤالء ع، واإلجازة بتسعيرة، والعشر بتسعيرة،بتسعيرة
 ال يطلب به ،-تبارك وتعالى- هذا إنما يراد به ما عند اهللا ،ا شابه ذلكولو احتج محتج بأنه يقضي وقته وم

 وال ، ال يطلب، ولربما بعضهم يفعل، من غير استشراف فال بأسا ما جاء اإلنسان أم،الدنيا وال يشترط
ج إلى  ويحتا، يقرأ عليه ختمة في السبع مثالً،يشترط ولكنه يجعل هذا الذي يدرس عنده كالخادم بل كالمملوك

 وكل يوم ، هو خادم ومملوك وسائق يذهب به كل يوم من الصباح ويرجع له الظهر إلى العمل،سنتين أو أكثر
 وإذا أراد السوق يذهب به ، وإذا أراد النزهة يذهب به إلى حديقة هو وزوجته،يذهب به حيث شاء في المساء

  .هذه اإلجازة وعمل طويل لمدة سنتين حتى تخرج الروح مع ،ويحمل لهم األغراض
 ، ال يبتغي بالقرآن شيئاً من عرض الدنيا،-عز وجل- اإلنسان يريد ما عند اهللا ، هذا غير جيد،فهذا مذموم

 إجازة ، ختمة مجاناً، وهذه األمور ينبغي أن تبذل للناس مجاناً لوجه اهللا،-جل جالله-إنما يراد به ما عند اهللا 
 كم تدفع؟ ،ال: ا أن يشترط ويقول أم، من غير استشراف فال بأسعطي اإلنسان فإن ُأ، إقراء مجاناً،مجاناً

هذا بيع وشراء ما ف ، كل طريق نحسبه عليك بكذا، تقرأ من الطريق الفالني، أو الختمة بكذا،الوجه بكذا
  . واهللا أعلم،يجوز

  . وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد
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