
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )٣١(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ

وال يكونوا مثلهم، نهي مطلق عن مشابهتهم، هو خاص أيضاً في النهي عن مشابهتهم، في قسوة (: فقوله
ل  وقد وصف اهللا سبحانه بها اليهود في غير موضع، فقا،قلوبهم، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي

 بعِد من قُلُوبكُم قَستْ ثُم*  تَعِقلُون لَعلَّكُم آياِتِه ويِريكُم الْموتَى اللّه يحِيي كَذَِلك ِببعِضها اضِربوه فَقُلْنَا{ :تعالى
ذَِلك ِة فَِهياركَالِْحج َأو ةً َأشَدوقَس ِإنو ِة ِمنارا الِْحجلَم رتَفَجي ِمنْه اراَألنْه ِإنا وا ِمنْهشَّقَّقُ لَمي جخْرفَي ِمنْه 

 : وقال تعالى،]٧٤-٧٣:البقرة سورة[ }تَعملُون عما ِبغَاِفٍل اللّه وما اللِّه خَشْيِة ِمن يهِبطُ لَما ِمنْها وِإن الْماء
}لَقَدَأخَذَ و ِني ِميثَاقَ اللّهآِئيَل برثْنَا ِإسعبو مِمنه اثْنَي شَرا عقَاَل نَِقيبو ِإنِّي اللّه كُمعم لَِئن تُمالَةَ َأقَمالص 

تُمآتَيكَاةَ ونتُم الزآمِلي وسِبر موهتُمرزعو تُمضَأقْرو ا اللّهضنًا قَرسح نلَُّأكَفِّر نكُمع َئاِتكُميِخلَ سُألدونَّاٍت نَّكُمج 
 قَاِسيةً قُلُوبهم وجعلْنَا لَعنَّاهم ميثَاقَهم نَقِْضِهم فَِبما{ : إلى قوله]١٢:المائدة سورة[ }اَألنْهار تَحِتها ِمن تَجِري

فُونرحي ن الْكَِلماِضِعِه عوواْ منَسا وظا حمواْ مالَ ِبِه ذُكِّراُل وتَ تَزطَِّلع لَىخَآِئنٍَة ع منْهقَِليالً ِإالَّ م منْهفُ مفَاع 
منْهع فَحاصو ِإن اللّه ِحبي ِسِنينح١٣:المائدة سورة[}الْم[.  

 ممن ينسب إلى علم أو دين، قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب، يرى ذلك من له األمةوإن قوماً من هذه 
  . ) كان السلف يحذرونهم هذا كل ما يكرهه اهللا ورسوله، ولهذانبصيرة، فنعوذ باهللا م

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا

 يمكن أن يلحق بما سبق في أول الكتاب من وجوه مشابهة هذه -رحمه اهللا-فهذا القدر من كالم شيخ اإلسالم 
يمكن أن يلحق هذا بها، ويخ اإلسالم هناك نحو عشر صور، ووضعنا لها العنوان األمة ألهل الكتاب، وذكر ش

 ،حذرهم من أن يتشبهوا بهم في األمور الظاهرة والباطنةوومن ذلك قسوة القلب، نهاهم أن يتشبهوا بهم، 
ت، وليس الظاهرة فحسب، بل إن الباطنة أشد من الظاهرة، وذلك أن عمل الباطن أهم من عمل الظاهر وأثب

معلوم أنه إذا استقام الباطن استقام الظاهر، فإذا كان ووعمل الظاهر إنما هو في األصل تبع لعمل الباطن، 
 فالباطنة من باب أولى ومن ذلك ،فيما يتعلق بالنهي عن المشابهة في األمور الظاهرة النهي واضحاً صريحاً

 .قسوة القلب

 البصرة، فدخل عليه ث أبو موسى إلى قراء أهلبع: قال أبي األسود البخاري في صحيحه عن فروى(
أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه، وال يطولن عليكم األمد، : وا القرآن، فقالء قد قرثالثمائة رجل

 ا نشبهها في الطول والشدة ببراءةفتقسو قلوبكم، كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كن
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لو كان البن آدم واديان من مال البتغى وادياً ثالثاً، وال يمأل جوف ابن ((: منهافأنسيتها، غير أني حفظت 
 يا{:  المسبحات، فأنسيتها، غير أني حفظت منهابإحدىة كنا نشبهها ر وكنا نقرأ سو،)١())آدم إال التراب

تب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم  فتك]٢:الصف سورة[ }تَفْعلُون لَا ما تَقُولُون ِلم َآمنُوا الَِّذين َأيها
  .))٢("ةالقيام

هذا األثر فيه فوائد وإن كان بعضها ال يتعلق بموضوعنا لكن لشدة أهميتها وعظم الحاجة إليها ألفت أنظاركم 
  :إلى ذلك

رضي - في إمارة أبي موسى -مرضي اهللا عنه- فإذا كان في البصرة في عهد الصحابة ،كثرة القراءأوالً 
من البصرة فقط، فكيف بالكوفة وكم   على البصرة دعا قراء البصرة فقط فدخل عليه ثالثمائة- تعالى عنهاهللا

 فهذا يدل على كثرة القراء خالفاً لما ،؟في مكة والمدينة والشام وغير ذلك من األمصار في وقت الصحابة
فقط، في أواخر عهد الصحابة يتوهمه بعض ممن يطعنون في نقل القرآن، هذا في عهد الصحابة في البصرة 

 ثم بعد ذلك ، فأخذ عنهم وهم ألوف وتتبعوا ذلك وتلقوه منهم مباشرةثم هؤالء القراء جاء أيضاً جيٌلثالثمائة، 
كثر القراء كثرة هائلة، فهذا الذي حدا ابن مجاهد في أول المائة الرابعة وقبله ابن مهران في القرن الثالث 

 قبله، وأيضاً في أواخر القرن األول الهجري وأوائل القرن الثاني الهجري الهجري، وكذلك أيضاً من جاء
على أشهر القراء، كابن مجاهد ممن جمعوا القراءتين والثالث وما إلى ذلك، فهؤالء أرادوا أن يقتصروا 

 واختار غيره ثمانية، وغير ذلك، فهؤالء أخذوا قراءتهم ،فاختار سبعة منهم واختار ابن مهران عشرة
قتصروا عليها ألمور وتعليالت تذكر في موضعها، والمقصود أن هؤالء كانوا بمنزلة الشموس في تلك وا

األمصار، فأخذوهم واقتسموا عليهم، وال يعني هذا أنهم أنكروا غيرهم وإنما قصدوا بذلك التقريب والتيسير 
  .وأن ذلك أدعى إلى الضبط فقط

 تنقل عمن قبلها، ثم بعد ذلك يجتمع عند القارئ الواحد وجوه فالحاصل أن هذه األجيال أو الطبقات كل طبقة
  .كثيرة جداً، ويكون له اختيار، وهذا االختيار هو الذي ينقل عنه على أنه رواية، فالحاصل أن هذا يفيد هناك

  وهذه اآليات المذكورة ال وجود لها،،والقضية األخرى أنه ذكر سورتين من القرآن، وهذه السور ال دليل لها
 وفي غرف الحوار وغير ذلك ،واآلن تثار مثل هذه القضايا عبر وسائل مختلفة في المناظرات مع الرافضة

أنتم قرآنكم : ، هم يقولون؟كيف نجيب:  فيقولون،من المواضع، ويستشكلها بعض السامعين ويسألون عنها
 ِبخَيٍر نَْأِت نُنِسها َأو آيٍة ِمن نَنسخْ ما{:  الجواب عن هذا في غاية السهولة،محرف وهذا في صحيح البخاري

 ، لفظه ولم ينسخ حكمه نسخ،قبيل األخبار فهذا النوع مما ذكر هو من ،]١٠٦:البقرة سورة[ }ِمثِْلها َأو منْها
، وكذلك أيضاً اآلية األخرى وهي "واديان من ذهب البتغى ثالثاًآدم لو كان البن "والحكم ثابت صحيح، وهو 

المعاني ثابتة ليست  ]٢:الصف سورة[ }تَفْعلُون لَا ما تَقُولُون ِلم{فمثل هذه األشياء " ادة في أعناقكمفتكتب شه"

                                                             

 آدم البن أن لو باب الزكاة، كتاب ومسلم، ،)٦٠٧٢ (برقم المال، فتنة من يتقى ما باب الرقاق، كتاب البخاري، رواه - ١
 ).١٠٤٩(برقم  ثالثاً، البتغى نواديي

 ).١٠٥٠ (برقم ثالثا، البتغى واديين آدم البن أن لو باب الزكاة، كتاب مسلم، رواه - ٢
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منسوخة، وهذا أيضاً ينقلنا إلى مسألة أخرى وهو ما يستشكله بعضهم من نسخ األخبار، ومعلوم أن الخبر ال 
نهي، فاألصل أن الخبر ال ينسخ؛ ألن نسخ الخبر  اإلنشاء مثل األمر والينسخ إال إذا كان متضمناً لإلنشاء،

 وفي الخبر الذي يتضمن ،يقع النسخ في األمر والنهي: تكذيب له، فال يقع النسخ إال في األمر والنهي، فيقال
سورة [ }م الرضاعةَوالْواِلداتُ يرِضعن َأوالدهن حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن َأراد َأن يِت{:  قوله مثلر والنهياألم
الْحج َأشْهر معلُوماتٌ فَمن فَرض {: ، فهذا خبر في ظاهره لكنه في مضمونه أمر، وكذلك قوله]٢٣٣:البقرة

جاَل ِفي الْحال ِجدوقَ وال فُسفَثَ وفَال ر جالْح نافية وليست "ال" هذا خبر، على أن ،]١٩٧:سورة البقرة[ }ِفيِهن 
   .فسقوا وال تجادلوا في الحجاهية، ولكنه مضمن للنهي، يعني فال ترفثوا وال تن

 فهذا }تَفْعلُون لَا ما تَقُولُون ِلم{ هو الثاني -رحمه اهللا-والشاهد هنا في هذه األمثلة التي ذكرها شيخ اإلسالم 
ذلك من وجوه الشبه التي ذكرها  المؤمنين عنه وقع فيه أهل الكتاب قبلهم، فيكون -عز وجل-الذي نهى اهللا 

َأتَْأمرون النَّاس ِبالِْبر وتَنسون َأنفُسكُم وَأنْتُم تَتْلُون { : قال عنهم-عز وجل-في أول االقتضاء، حيث إن اهللا 
ِقلُونَأفَال تَع ل من غير فأنكر على أهل الكتاب صفة وقعوا فيها ذميمة وهي القو ،]٤٤:سورة البقرة[ }الِْكتَاب

 ِعند مقْتًا كَبر * تَفْعلُون لَا ما تَقُولُون ِلم َآمنُوا الَِّذين َأيها يا{:  فقالعمل، فهنا نهى اهللا المؤمنين عن ذلك
أخبروا ، لما قالوا أردنا أن نعلم أحب األعمال إلى اهللا فنأتيه، ف]٣-٢:الصف سورة[ }تَفْعلُون لَا ما تَقُولُوا َأن اللَِّه

 لَا ما تَقُولُون ِلم َآمنُوا الَِّذين َأيها يا{: مأنه الجهاد في سبيل اهللا، فكأن ذلك ثقل عليهم فقال اهللا معاتباً له
لُونوأفضل العمل هو الجهاد،ضل العمل، أردتم أن تعرفوا أف}تَفْع .  

ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه فحذر أبو موسى القراء عن أن يطول عليهم األمد، فتقسو قلوبهم، (
 أخبر ابن تاب اهللانقض ما عهد إليهم من األمر والنهي، وتحريف الكلم عن مواضعه بتبديل وتأويل ك

 . مسعود بما يشبه ذلك

حدثنا عبد اهللا حديثاً ما سمعت حديثاً  الربيع بن عميلة الفزاري عمارة بن عمير، عن األعمش، عن فروى
أن بني إسرائيل لما طال : -صلى اهللا عليه وسلم-اب اهللا، أو رواية عن رسول اهللا هو أحسن منه إال كت

عليهم األمد قست قلوبهم، فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهم، اشتهته قلوبهم، واستحلته أنفسهم، وكان الحق 
: فقالوايحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتى نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم، كأنهم ال يعلمون، 
ال، بل : اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم، وإن خالفوكم فاقتلوهم، ثم قالوا

عرضوا عليه هذا الكتاب، فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده، وإن ا ف-رجل من علمائهم-أرسلوا إلى فالن 
خذ ورقة فكتب فيها كتاب اهللا، ثم جعلها في خالفكم فاقتلوه، فلن يختلف عليكم بعده أحد، فأرسلوا إليه، فأ

أتؤمن بهذا؟ فأومأ : قرن، ثم علقها في عنقه، ثم لبس عليها الثياب، ثم أتاهم، فعرضوا عليه الكتاب، فقالوا
آمنت بهذا، ومالي ال أومن بهذا؟ يعني الكتاب الذي في القرن فخلوا سبيله، وكان له : إلى صدره فقال

آمنت بهذا : أال ترون قوله: ات نبشوه، فوجدوا القرن، فوجدوا فيه الكتاب، فقالواونه، فلما مشَأصحاب يغْ
:  فاختلف بنو إسرائيل على بضع وسبعين ملة، وخير مللهم، هذا الكتابى، إنما عن؟ومالي ال أومن بهذا
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طيع أن وإن من بقي منكم سيرى منكراً، وبحسب امرئ يرى منكراً ال يست: أصحاب ذي القرن، قال عبد اهللا
  .كارهيغيره أن يعلم اهللا من قلبه أنه له 

ولما نهى اهللا عن التشبه بهؤالء الذين قست قلوبهم، وذكر أيضاً في آخر السورة حال الذين ابتدعوا 
 يْؤِتكُم ِبرسوِلِه وآِمنُوا اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَِّذين َأيها يا{ :بقولهالرهبانية، فما رعوها حق رعايتها، فعقبها 

 َألَّا الِْكتَاِب َأهُل يعلَم ِلَئلَّا*  رِحيم غَفُور واللَّه لَكُم ويغِْفر ِبِه تَمشُون نُورا لَّكُم ويجعل رحمِتِه ِمن ِكفْلَيِن
ونقِْدرلَى يٍء عن شَيِل ماللَِّه فَض َأنَل وِد الْفَضْؤِتيِه اللَِّه ِبين يشَاء مي اللَّهِل ذُو وِظيِم الْفَضسورة[ }الْع 

 ألنه لم ؛تباع شريعته، وفي ذلك مخالفة للرهبانيةاتصديقه وطاعته و:  فإن اإليمان بالرسول،]٢٩-٢٨:الحديد
عنها، وأخبر أن من اتبعه كان له أجران، وبذلك جاءت األحاديث الصحيحة، من طريق يبعث بها بل نهي 

 . في مثلنا ومثل أهل الكتاب ،يرهابن عمر وغ

    ابن وهب، أخبرني في سننه، من حديث أبو داود  بذلك فيما رواه-صلى اهللا عليه وسلم-وقد صرح 
أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك : حدثه سهل بن أبي أمامة سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن

ال تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، ((:  كان يقول-ه وسلمصلى اهللا علي-ن رسول اهللا إ: بالمدينة، فقال
هبانية ابتدعوها ما  بقاياهم في الصوامع والديارات، رلكفإن قوماً شددوا على أنفسهم، فشدد اهللا عليهم، فت

  .)٣())مكتبناها عليه

لى أنس بن  أنه دخل هو وأبوه ع:عنه ابن داسة أبي داود، وفي رواية اللؤلؤي عن هذا الذي في رواية
مالك بالمدينة، في زمان عمر بن عبد العزيز، وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صالة خفيفة، كأنها صالة 

إنها : ؟ قاله الصالة المكتوبة أم شيء تنفلتهيرحمك اهللا أرأيت هذ: المسافر، أو قريباً منها، فلما سلم قال
ال تشددوا على أنفسكم فيشدد اهللا ((: ، كان يقول-لمصلى اهللا عليه وس-للمكتوبة، وإنها لصالة رسول اهللا 

بانية عليكم، فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، ره
 .))مابتدعوها، ما كتبناها عليه

ها وانقضوا وفنوا،  أهلُد بانعم، فركبوا جميعاً، فإذا بدياٍر: ؟ قالغد فقال أال تركب لتنظر ولتعتبرثم غدا من ال
نعم، ما أعرفني بها وبأهلها، هؤالء أهل ديار أهلكهم : ؟ فقالأتعرف هذه الديار: لى عروشها قالخاوية ع

اهللا ببغيهم وحسدهم، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني، والكف 
  .)يكذبهوالقدم، والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو 

                                                             

 في األلباني وضعفه ،)٣٨٨٤ (برقم الشعب، في والبيهقي ،)٤٩٠٤ (برقم الحسد، في باب األدب، كتاب داود، أبو رواه - ٣
 ).٦٢٣٢ (برقم الجامع ضعيف
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 فهذه الخواطر ،" واللئيم يبديه،لكن الكريم يخفيهو ،ماخال جسد من حسد"يعني أن القلب ال يخلو من حسد، 
 ،ض له ولكن العبرة بما ظهر من أثر ذلك على اإلنسان قوله وجوارحهِر تع،واإلرادات ال يخلو منها قلب

قلب من غير قصد وال إرادة مثل هذا ال طاقة وهذا الذي يحاسب عليه وال يحاسب على األمور التي تقع في ال
م تك ي أو يتنقصه،كأن يقع في عرض هذا المحسود ذلك  وإنما عليه المجاهدة فإذا أظهر مقتضىللمكلف به،

 كتموا الشهادة التي -صلى اهللا عليه وسلم- نحو ذلك مما فعل اليهود مع النبي شهادة قد علمها مما ينفعه أو
 ه أو بأي لون من ألوان الظلم فمثل هذا يحاسب علي،لك لو أنه تطاول عليه بأخذ حقهوكذ لهم اهللا إياها،حم
 فالمقصود هنا من ه، فمن الناس من ال يستطيع أن يكتم هذا الحسد فيظهر ذلك على لسانه وجوارحنسان،اإل

 وإنما ،تبها اهللا عليهم الرهبانية التي ابتدعوها ولم يكه بها هذتشبهينا عن الهنُهذا الشاهد أن من األمور التي 
 ر والمشهو،]٢٧:سورة الحديد[ }ما كَتَبنَاها علَيِهم ِإالَّ ابِتغَاء ِرضواِن اللَِّه{ :-تبارك وتعالى-لبوا مرضاة اهللا ط

ومع ذلك لم ، -عز وجل- اهللا ة لمرضااً لكن فعلوها طلب كتبناها عليهمفما ،هذه اآلية منقطع في ستثناءأن اال
 للسفاح الًح منايصوامع والديار في كثير من األحال بل صارت تلك ، بها على الوجه الذي كان ينبغييقوموا

من األمور التي مما عرف وما إلى ذلك اهبات، ل الرقبن من واألجنة الذين يولدمن  ئةل النفوس البريتوق
 والتظاهر ،ال الناس بالباطل أكل أمومنلى ذلك ما كانوا يفعلونه إف ض أ،تقع بكثرة في تلك األماكنكانت 

 بانية اله أن هذه الرلاصحالو  فما رعوها حق رعايتها،،رهاغي و من أجل أخذ ما بأيديهم من أوقافبالصالح
  مثل،ن كل مظهر من مظاهرهاع ه أصحاب-صلى اهللا عليه وسلم-  لهذه األمة ولهذا نهى النبيعتشر

 يحب -صلى اهللا عليه وسلم- كان النبيو ، التركاهذبهللا  إلى ا تقرباً؛باتيترك الطو ،االنقطاع عن الناس
حببت إلي من دنياكم النساء ((:  ويتزوج النساء ويقول،الحلوى، والحلو البارد وما إلى ذلك من الطيبات

 .-صلى اهللا عليه وسلم-فهذا هديه  )٤())والطيب

 ،ابن أبي العمياء وغيره، وأما مسلم وغيره، وروى له يحيى بن معين  فقد وثقهسهل بن أبي أمامة فأما(
 يقتضي أنه حسن عنده، للحديث وسكوته عنه أبي داود فمن أهل بيت المقدس ما أعرف حاله، لكن رواية

  .)وله شواهد في الصحيح
 وهذا من جملة ما سكت عنه، وأما حكم ، ما سكت عنه فهو صالح أن مقدمة كتابهذكر في داود اأي أن أب

 ولكن ا، يضعفهن مم ومنها، يصححهن مممنهف ،ديث التي سكت عنها فهو يتفاوتأهل العلم على هذه األحا
 . في هذا الكتاب-رحمه اهللا-هذا هو اصطالحه 

أعني - ففي الصحيحين عنه ، بالتخفيف-صلى اهللا عليه وسلم- فأما ما فيه من وصف صالة رسول اهللا(
  .))٥("از الصالة ويكمله يوج-صلى اهللا عليه وسلم-كان النبي ":  قال-عن أنس بن مالك

                                                             

: محققوه وقال ،)١٢٢٩٣ (برقم المسند في وأحمد ،)٣٩٣٩ (برقم النساء، حب باب النساء، عشرة كتاب سائي،الن رواه - ٤
 .حسن إسناده

 أمر باب الصالة، كتاب ومسلم، ،)٦٧٤ (برقم طول، إذا إمامه شكا من باب واإلمامة، الجماعة كتاب البخاري، رواه - ٥
 ).٤٦٩ (برقم تمام، في الصالة بتخفيف األئمة
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تكميل الصالة أن يأتي بها مستوفية ألركانها وشروطها من غير بالمقصود ويعني يجمع بين اإليجاز والكمال، 
 وإن كانت بالنسبة للناس اليوم تعتبر ،ذلك الحينفي  مع أنها كانت صالة خفيفة بالنسبة للناس ،إخالل بذلك

 يقرأ في الظهر مثالً ما يقارب من ثالثين آية في الركعة - وسلمصلى اهللا عليه-طويلة، فإذا كان النبي 
بقدر ثالثين آية، : المقصود دائماً في مثل هذه الموازين إذا قيلو ثم يأتي، ويذهب الذاهب إلى البقيع ،األولى

 التي راديبقدر كذا، سواء فيما بين األذان والسحور، أو ما بين األذان واإلقامة، أو ما بين كذا وكذا في المق
 ال اآليات الطويلة وال  المقصود بها اآليات المتوسطة دائماً هذه قاعدة،،تذكر في بعض الروايات واآلثار

  .القصيرة
صلى اهللا -ما صليت وراء إمام قط أخف صالة، وال أتم من صالة النبي ": وفي الصحيحين أيضا عنه قال(

 . )٧("ء الصبي فيخفف، مخافة أن تفتتن أمهوإن كان ليسمع بكا" :البخاري  زاد،)٦("-عليه وسلم

 وغيرهم في قيام الصالة، ما كان يفعله بعض األمراء هو بالنسبة إلى وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف
 في غالب األوقات،  يفعله-صلى اهللا عليه وسلم- النبي فإن منهم من كان يطيل القيام زيادة على ما كان

 يفعله في غالب األوقات، -صلى اهللا عليه وسلم-تدال فيهما عما كان النبي ويخفف الركوع والسجود واالع
ولعل أكثر األئمة أو كثيراً منهم، كانوا قد صاروا يصلون كذلك، ومنهم من كان يقرأ في األخيرتين مع 

  .)الفاتحة سورة، وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء
هو سنة فإذا فعله اإلنسان ال ينكر عليه سواء كان ذلك في وثابت القراءة في الركعتين األخيرتين بسورة 

  .السرية أو الجهرية، لكنه في الجهرية ال يجهر
يحقر أحدكم ((:  بقوله-صلى اهللا عليه وسلم-وكان الخوارج أيضاً، قد تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النبي (

 .)٨()) وصيامه مع صيامهم،صالته مع صالتهم

صلى اهللا - هذا صالة رسول اهللا أذكرنيلقد : عمران  بالبصرة قال- اهللا عنهرضي-ولهذا لما صلى علي 
 . -عليه وسلم

كان يخفف القيام والقعود، ويطيل الركوع :  معتدلة-صلى اهللا عليه وسلم-وكانت صالة رسول اهللا 
 . والسجود

زيد بن  ، عنالعطاف بن خالد ، عنقتيبة عن النسائي  فروىهذا مفسراً، عن أنس بن مالك نفسهوقد جاء 
 يا جارية، هلمي لي وضوءاً، ما صليت : قال نعم،:؟ قلناصليتم: لنا على أنس بن مالك فقالدخ: قال أسلم

                                                             

 الصالة، كتاب ومسلم، ،)٦٧٦ (برقم الصبي، بكاء عند الصالة فَّأخَ من باب واإلمامة، الجماعة كتاب البخاري، رواه - ٦
 ).٤٧٠ (برقم تمام، في الصالة بتخفيف األئمة أمر باب

 ).٦٧٦ (برقم الصبي، بكاء عند الصالة فَّأخَ من باب واإلمامة، الجماعة كتاب البخاري، رواه - ٧

 الخوارج ذكر باب الزكاة، كتاب ومسلم، ،)٣٤١٤ (برقم اإلسالم، في النبوة عالمات باب المناقب، كتاب البخاري، اهرو -  ٨
 ).١٠٦٤ (برقم وصفاتهم،
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      وكان عمر بن :، من إمامكم هذا قال زيد-صلى اهللا عليه وسلم-وراء إمام أشبه بصالة رسول اهللا 
 .)٩(م والقعودعبد العزيز يتم الركوع والسجود، ويخفف القيا

    هو ثقة، وقال:غير مرة يحيى بن معين قال فيه العطاف بن خالد المخزومي وهذا حديث صحيح، فإن
 . هو من أهل مكة، ثقة صحيح الحديث، روي عنه نحو مائة حديث: أحمد بن حنبل

 . يروي قريباً من مائة حديث، ولم أر بحديثه بأساً إذا حدث عنه ثقة: أبو عدي وقال

وهب بن  حدثني أبي عن عبد اهللا بن إبراهيم بن عمر بن كيسان من حديث والنسائي أبو داود وروى
صلى اهللا -ما صليت وراء أحد بعد رسول اهللا : سمعت أنس بن مالك يقول: سعيد بن جبير  سمعت،مانوس

 -العزيزيعني عمر بن عبد - من هذا الفتى -صلى اهللا عليه وسلم-، أشبه صالة برسول اهللا -عليه وسلم
 . فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات: قال

إبراهيم بن  أخبرني:  بن يوسفمهشا إبراهيم بن عمر بن كيسان يماني ثقة، وقال :يحيى بن معين وقال
 . صالح الحديث: أبو حاتم قال فيه عبد اهللا  وابنه،وكان من أحسن الناس صالة عمر

يقوله بالياء المنقوطة بواحدة من  عبد الرزاق  وكان،هذا عبد اهللا يقوله -بالنون- وهب بن مانوسو
هذا، واتبع ما حدثه به، ولوال ثقته عنده لما عمل بما  إبراهيم أسفل، وهو شيخ كبير قديم، قد أخذ عنه

 .، وما أعلم فيه قدحاًزيد بن أسلم  وحديثه موافق لرواية،حدثه به

ما صليت خلف أحد ": ، عن أنس قالثابت ، أخبرناد بن سلمةحما في صحيحه، من حديث مسلم وروى
صلى اهللا -، في تمام، كانت صالة رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-أوجز صالة من صالة رسول اهللا 

 -رضي اهللا عنه- متقاربة، فلما كان عمر -رضي اهللا عنه-  متقاربة، وكانت صالة أبي بكر-عليه وسلم
سمع اهللا لمن حمده، قام حتى : ، إذا قال-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا مد في صالة الفجر، وكان 

  .))١٠("بين السجدتين، حتى نقول قد أوهمقد أوهم، ثم يسجد ويقعد : نقول
 -رضي اهللا عنه- كان يقرأ في الفجر مثالً من طوال المفصل، وعمر -صلى اهللا عليه وسلم-النبي أن يعني 

  . ولربما قرأ سورة يوسف،لربما قرأ األنبياء في ركعة
 ،]٧٨:سورة اإلسراء[ }وقُرآن الْفَجِر ِإن قُرآن الْفَجِر كَان مشْهوداًْ{ :ل صالة الفجر من قولهيطوتويؤخذ 

 . القراءةلتميزها بطول ؛افالمقصود به صالة الفجر وسماها قرآن

ما صليت خلف ":  أنس بن مالك قال عنحميد،و ثابت ، أنبأناحماد بن سلمة أبو داود من حديث ورواه(
صلى اهللا عليه -في تمام، وكان رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم-رجل أوجز صالة من رسول اهللا 

                                                             

 .النسائي صحيح في األلباني وصححه ،)٩٨١ (برقم والقراءة، القيام تخفيف باب االفتتاح، كتاب النسائي، رواه - ٩

 ).٤٧٣ (برقم تمام، في وتخفيفها الصالة أركان اعتدال باب ة،الصال كتاب مسلم، رواه - ١٠
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قد أوهم، ثم يكبر، ثم يسجد، وكان يقعد بين السجدتين :  إذا قال سمع اهللا لمن حمده قام حتى نقول-وسلم
 . )١١("قد أوهم: حتى نقول

 -صلى اهللا عليه وسلم- الحديث الصحيح، بين اإلخبار بإيجاز النبي هذا في - عنهرضي اهللا-فجمع أنس 
ما رأى أنه: ، وأخبر في الحديث المتقدماالعتدالينن أن من إتمامها الذي أخبر به إطالة وإتمامها، وبي 

 .أوجز من صالته، وال أتم

 ال يكاد يفعل  ألن القيام؛لى الركوع والسجودأن يكون اإليجاز عاد إلى القيام، واإلتمام إ -واهللا أعلم- شبهيف
 . إال تاماً، فال يحتاج إلى الوصف باإلتمام، بخالف الركوع والسجود واالعتدالين

: تصير الصالة تامة، العتدالها وتقاربها، فيصدق قوله: وأيضاً فإنه بإيجاز القيام، وإطالة الركوع والسجود
 يصير في "ما أوجز"، واإلتمام إلى نفس "ما أتم"يجاز إلى نفس ما رأيت أوجز وال أتم، فأما إن أعيد اإل

الزيادة في الصورة : ل القيام على قيامه لم يكن دونه في إتمام القيام، إال أن يقال ألن من طو؛الكالم تناقضاً
ى  أن يكون معنى اإليجاز والتخفيف غير معنوهذا خالف ظاهر اللفظ، فإن األصلتصير نقصاً في المعنى، 

د، فعلم أن كان عمر يخفف القيام والقعود، ويتم الركوع والسجو: قال زيد بن أسلم  وألن؛اإلتمام واإلكمال
  .) عندهم هو إتمام الفعل الظاهر"مامتاإل" ظلف

 فالراهب ،المقصود أن هذه الشريعة ال رهبانية فيهاوهذا كله استطراد وفسر بعضها بعضاً، يهذه الرواية 
 ال يجلس، بل أبلغ من هذا لربما جلس واقفاً سنوات يربط نفسه في عمود أو نحو ،صلييجلس ليله أجمع ي

 وجدت عند تلك األمم مثل النصارى، ووجدت ، بها الشريعة، وهذه أمور لم تأت ويغفو إغفاءة الطائر،هذا
له ويذكرون كر عن بوذا إن صح ذلك فيما يذكره من يترجمون  حتى ذُ، بعض األمم الوثنية مثل البوذييندعن

كانت تتجلى وكان يقتصر على حبة واحدة في اليوم، مثل حبة أرز، :  يقولون،أخباره، واهللا أعلم بمصادرهم
هذه الشريعة و ،بسبب شدة الجوع، فكانوا إلى هذا الحدأشياء؛ تجلى له ت تله بعض األشياء، والظاهر أنه كان

 إلى أربعين سنة يتقرب بعضهم في بئر يجلس فيهقع، ون بمستبعض الرهبان كان يربط نفسهولم تأت بهذا، 
صلى -في مستنقع خمسة وعشرين سنة يتقرب إلى اهللا بهذا، تعرفون خبر الرجل الذي رآه النبي  يقف ،اهللا

لحاصل أن مثل هذه األشياء نذر أن يصوم وأال يجلس وال يستظل، فا:  واقفاً فسأل عنه فقالوا-اهللا عليه وسلم
  .يعة هذه الشرلم تأت بها

 كان يطيل الركوع والسجود واالعتدالين، -صلى اهللا عليه وسلم-وأحاديث أنس كلها تدل على أن النبي (
  .)ك وسائر روايات الصحيح تدل على ذلزيادة على ما يفعله أكثر األئمة،

                                                             

 برقم المسند في وأحمد ،)٨٥٣ (برقم السجدتين، وبين الركوع من القيام طول باب الصالة، كتاب داود، أبو رواه - ١١
 ). ٧٩٩ (برقم داود أبي صحيح في األلباني وصححه مسلم، شرط على صحيح إسناده: محققوه وقال ،)١٣٥٧٧(
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 وأما في ذا في الفرض،هو ، على الناس لربما ما احتملوه ذلكلو طبقفاليوم أما  ،اًهم يعتبر تخفيفهذا بمقياس
يقوم الليل حتى كان و قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ف صالة الليل

يخفف كما عليه أن يؤم الناس أن من المقصود و يسع اإلنسان بمفرده ما ال يسعه مع غيره، تتورم قدماه، لكن
  .في حديث معاذ

إني ال آلو أن أصلي بكم كما كان ": عن أنس بن مالك قالثابت  حماد بن زيد عن عن: ففي الصحيحين(
كان إذا :  فكان أنس يصنع شيئاً ال أراكم تصنعونه:ثابت قال،  يصلي بنا-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث، حتى : رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً، حتى يقول القائل
 . )١٢(نسيقد : يقول القائل

 . "وإذا رفع رأسه بين السجدتين": وفي رواية في الصحيح

صلى اهللا عليه -كان أنس ينعت لنا صالة رسول اهللا ": شعبة بن ثابت لبخاري من حديثوفي رواية ل
، فهذا يبين لك أن أنساً أراد )١٣("، فكان يصلي، وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي-وسلم

 إطالة الركوع والسجود، والرفع فيهما، على ما كان الناس -صلى اهللا عليه وسلم- بصالة رسول اهللا
 . يفعلونه، وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه

صلى اهللا -كان رسول اهللا ": عن أنس قالثابت   عنجعفر بن سليمان  من حديثفي صحيحه مسلم وروى
الة، فيقرأ بالسورة الخفيفة، أو بالسورة  يسمع بكاء الصبي مع أمه، وهو في الص-عليه وسلم

 .)١٤("القصيرة

فبين أن التخفيف الذي كان يفعله هو تخفيف القراءة، وإن كان ذلك يقتضي ركوعاً وسجوداً يناسب 
  .ضته متقاربة، أي يقرب بعضها من بعكانت صال: القراءة، ولهذا قال

فجر بنحو الستين إلى المائة، يقرأ في  كان يقرأ في ال-صلى اهللا عليه وسلم- فإن النبي صدق أنسو
، ]١:اإلنسان سورة[ }َأتَى هْل{و، ]٢-١:السجدة سورة[ }تَنِزيُل  *الم{: الركعتين بطوال المفصل بـ

 . ، وربما قرأ أحياناً بما هو أطول من ذلك، وأحياناً بما هو أخف"ق"بـ، و"بالصافات"و

يونس، وهود، ويوسف، ولعله علم أن الناس خلفه ، فكان يقرأ في الفجر ب-رضي اهللا عنه-فأما عمر 
 . يؤثرون ذلك

                                                             

 أركان اعتدال باب الصالة، كتاب ومسلم، ،)٧٨٧ (برقم السجدتين، بين المكث باب الصالة، صفة كتاب البخاري، رواه - ١٢
 ).٤٧٢ (برقم تمام، في وتخفيفها الصالة

 ).٧٦٧ (برقم الركوع، من رأسه يرفع حين مأنينةطْاال باب الصالة، صفة كتاب البخاري، رواه - ١٣

 ).٤٧٠ (برقم تمام، في الصالة بتخفيف األئمة أمر باب ة،الصال كتاب مسلم، رواه - ١٤
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قد صلى خلفه العشاء اآلخرة، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء، فقرأ : -رضي اهللا عنه-وكان معاذ 
أفتان أنت يا معاذ، إذا أممت الناس ((:  ذلك، وقال-صلى اهللا عليه وسلم-بسورة البقرة، فأنكر النبي 

رائك الكبير والضعيف وذا الحاجة، هال قرأت بسبح اسم ربك األعلى، والشمس وضحاها، فإن من و ،فخفف
  .)١٥())ونحوها من السور

 بأبي هو غيره من األئمة هو ما كان يفعله معاذاً و-صلى اهللا عليه وسلم-فالتخفيف الذي أمر به النبي 
 . "ة في تمام صالالناسكان أخف ": ، فإنه كما قال أنس-صلى اهللا عليه وسلم-وأمي 

 (١٦)))يصلوا كما رأيتموني أصل((: وقد قال

قرأ -صلى اهللا عليه وسلم- عرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه رض حاٌلثم إن ع 
 .  الطوليين، وقرأ فيها بالطورى بطولفي المغرب

 فقد تبين أن حديث أنس وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل، كما قال في بكاء الصبي ونحوه،
تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود تخفيفاً كثيراً، ومن طول القيام تطويالً كثيراً، وهذا الذي وصفه 

 . أنس، ووصفه سائر الصحابة

 ، عنعبد الرحمن بن أبي ليلى ، عنهالل بن أبي حميد في سننه، عن في صحيحه، وأبو داود مسلم فروى
، فوجدت قيامه، فركعته فاعتداله، -صلى اهللا عليه وسلم-مقت الصالة مع محمد ر": قال البراء بن عازب

 قريباً من واالنصراف فسجدته، فجلسته ما بين التسليم ،بعد ركوعه فسجدته، فجلسته بين السجدتين
 . )١٧("السواء

 زمن بن -قد سماه-غلب على الكوفة رجل : الحكم قال شعبة عن عن أيضاً في صحيحه مسلم وروى
أن يصلي بالناس، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام  أبا عبيدة بن عبد اهللا فأمر: األشعث، قال
اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء األرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء : قدر ما أقول

 .  الجدوالمجد، ال مانع لما أعطيت، وال معطي لما منعت، وال ينفع ذا الجد منك

كان صالة رسول ": يقول البراء بن عازب سمعت: فقال فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى: قال الحكم
، وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده وما بين السجدتين، قريباً من -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

                                                             

 ).٤٦٥ (برقم العشاء، في القراءة باب الصالة، كتاب مسلم، رواه - ١٥

 ).٥٦٦٢ (برقم والبهائم، الناس رحمة باب األدب، كتاب البخاري، رواه - ١٦

 ).٤٧١ (رقمب تمام، في وتخفيفها الصالة أركان اعتدال باب الصالة، كتاب مسلم، رواه - ١٧
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ن بن أبي ليلى فلم تكن صالته عبد الرحم قد رأيت:  فذكرته لعمرو بن مرة فقال:شعبة السواء، قال
 . )١٨(هكذا

قيام - هذا الحديث ما خال القيام والقعود قريباً من السواء، وذلك ألنه ال شك أن القيام البخاري وروى
، يوجز القيام، ويتم -صلى اهللا عليه وسلم- وقعود التشهد يزيد على بقية األركان، لكن لما كان -القراءة

 . من السواءقريباً صارت بقية األركان 

ب ولم يحدد، وتارة استثنى وحدد، وإنما جاز البراء تارة قر فكل واحدة من الروايتين تصدق األخرى، وإنما
 قريباً بالنسبة إلى األمراء الذين يطيلون القيام، ويخففون الركوع  يقال في القيام مع بقية األركانأن

   .)والسجود، حتى يعظم التفاوت
 . في الطول والقصر، ال أن يكون بقدره بالدقائقمةءما مالمقصود أن يكون بينهال

 صلى صالة الكسوف، فقرأ في الركعة بنحو من سورة البقرة -صلى اهللا عليه وسلم-أنه : ومثل هذا(
 . وركع، فكان ركوعه نحواً من قيامه، وكذلك سجوده

باً من قيامه بقدر معظمه، إن ركوع صالة الكسوف وسجودها يكون قري: ولهذا نقول نحن في أصح القولين
 . أكثر من النصف

 وهو ،إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة مائة آية: ومن أصحابنا وغيرهم من قال
 . ضعيف مخالف للسنة

 كان يقول بعد -صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي : في صحيحه، عن أبي سعيد، وغيره مسلم وكذلك روى
 -صلى اهللا عليه وسلم-، وكذلك صالة رسول اهللا الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء الرفع من الركوع من

التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء، وكان يقرأ في الركعة بالبقرة وآل عمران 
ن والنساء، ويركع نحواً من قيامه، ويرفع نحواً من ركوعه، ويسجد نحواً من قيامه، ويجلس نحواً م

 . سجوده

 قد -صلى اهللا عليه وسلم-نس وغيره بالخفة، والتخفيف الذي أمر به النبي أثم هذا القيام الذي وصفه 
إنما ((: إنه لما صلى على المنبر قالف بفعله وأمره، وبلغ ذلك أصحابه، -صلى اهللا عليه وسلم-فسره النبي 

صلوا كما رأيتموني ((: الحويرث وصاحبه، وقال لمالك بن )١٩())فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صالتي
 وذلك أنه ما من فعل في الغالب إال وقد يسمى خفيفاً بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويالً ؛))أصلي

 واالصطيادكاإلحراز، والقبض، : بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فال حد له في اللغة، وليس الفعل من العادات
                                                             

 ).٤٧١ (برقم تمام، في وتخفيفها الصالة أركان اعتدال باب الصالة، كتاب مسلم، رواه - ١٨

 ).٥٤٤ (برقم الصالة، في والخطوتين الخطوة جواز باب الصالة، ومواضع المساجد كتاب مسلم، رواه - ١٩

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها، وإحياء الموات، حتى يرجع 
  .)ومقاديرها إلى الشارع، كما يرجع في أصلها إلى الشارع

 كما يقول ،" إلى العرف فإنه يختلف باختالف الزمان والمكان والحال-عز وجل-أن ما أحاله اهللا "هذه قاعدة 
 فيه إلى -عز وجل- وما إلى ذلك مما أحال اهللا ،]١٩:النساء سورة[ }معروِفِبالْ وعاِشروهن{: -عز وجل-اهللا 

في  :فالعرف يكون المقصود به مثل التخفيف، ،أعراف الناس، أما العبادات فال ينضبط هذا فيها بالعرف
عرف المخاطبين وهكذا سائر األلفاظ الواردة في الكتاب والسنة المعتبر فيها عرف المخاطبين، تحمل 

، ى العرف التخفيف ال تقاس علمسألةو ،الخطاب هذا هو األصلنصوص الكتاب على معهود األميين في 
ن هدي ، وبييالًتكلم عليها كالماً طوفإنه  هذه المسألة فليراجع كتاب الصالة البن القيم،  فيبسطالومن أراد 

أفتان أنت يا (( :باالحتجاج بحديث وغلط كثير من الناس في زمانه ، في صالته-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
، ومثل هذا حقه أن يحذف -رحمه اهللا-، وكل هذا استطراد في هذا الموضع، على عادة شيخ اإلسالم ))؟معاذ

  .في المختصر
  

  ما الفرق بين الراهب والمعتكف أو الرهباني والمعتكف؟: سؤال
فالن معتكف على كذا، معتكف على : لاعتكاف، تقو: كل مكث طويل يقال لهفاالعتكاف هو المكث الطويل، 

ولذلك يحسن أن يضبط به في المعنى الشرعي؛ ألنه لم يرد هذه حقيقته في كالم العرب، كتبه، وما إلى ذلك، 
صلى اهللا عليه - في الكتاب وال في السنة، غاية ما ورد حديث عمر لما أخبر النبي -فيما أعلم-تحديد بذلك 

في المسجد الحرام، فأخذ منه بعض أهل العلم أن أقل مدة االعتكاف يوم وليلة،  أنه نذر أن يعتكف ليلة -وسلم
كل مكث طويل فهو اعتكاف، فلو أنه أراد أن يجلس مثالً سبع ساعات في المسجد : وهذا ال دليل فيه، فيقال

ف كما  ساعات أو نحو هذا، فيمكن أن يعتبر هذا من قبيل االعتكاف، ال أنه كلما دخل نوى االعتكايثمان
 هِذِه ما{، اً واعتكافاًلو جلس لحظة، هذا ال يسمى عكوفويقوله الحنفية مثالً، إذا دخل للصالة ينوي االعتكاف 

، فالعكوف ]١٣٨:األعراف سورة[ }لَّهم َأصنَاٍم علَى يعكُفُون{، ]٥٢:األنبياء سورة[ }عاِكفُون لَها َأنتُم الَِّتي التَّماِثيُل
من الرهبانية، وإنما الرهبانية هي االنقطاع ليس هذا فلطويل، وهذا االعتكاف معلوم أنه مشروع، هو المكث ا

ربه تعبداً ربما ال يتالءم مع ما طبع عليه اإلنسان لعن الدنيا من أجل العبادة، فينقطع عن كل شيء ويتعبد 
يتنزه عنه، و، فينقطع عن هذا كله،  والولد وما إلى ذلك، والنكاح،وجبل عليه من الميل إلى التمتع بالطيبات

ينقطع وقتاً محدداً، ثم بعد ذلك يرجع و، -عز وجل-فهذا غير مشروع، وأما االعتكاف فهو أن يتعبد هللا 
  .يزاول حياته
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