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﷽ 

رس احلادي عرش  ا

د سمرب 13ـ ل املوافق 1437األول ربیع 1 األ 2015 د  

     43 ٕاىل االٓیة  37 من االٓیةمتة الفوائد 
اصة  :13متة الفائدة  جيب استعامل عقل الرشد يف التدر يف املعجزات اليت جاء هبا املرسلون و

لیه الصالة والسالم ىل بصرية يف دینه حىت ال یقع يف التقلید األمعى, دمحم  كون   ،فعىل املسمل ٔان 
ه  ِّ كفء لالجهتاد والفهم، وم كون املُق ه ٔان  ة العلامء واألمراء يف حتلیل احلرام وحتوم رمي طا

ارمه ٔاراباب كام ذمّ  ،احلالل وهو التقلید األمعى ن اختذوا ٔاح هيود ا فهذه  ٔاي مّرشني هللا ا
ست ابلركوع والسجود فقط ،عبادة هلم امت  ،والعبادة ل ن  دي  ايب  ىل الص كام خفي ذ 

ي ٔاخرجه الرتمذي دیث حسن )1(الطايئ ريض هللا عنه يف احلدیث ا   .وهو 
كفر املق  :سؤال ل مامىت    ؟حرم هللا تبعا للعلامء واألمراء ٕاذا است

ة يف ذ كام یيل    :مهنج ٔاهل السنة وامجلا

، ساخطا حلمك هللا،  ىل التعیني  فهو اكفر ٕاذا تبعهم راضیا بقوهلم مقدما  س  ىل العموم ول
ل ٕاذ ىل الفا ري احلمك  ىل الفعل  رسع ٕاىل التكفري خطري ف . احلمك  سان وال ىل إال جب 

   .الرتیث
عهم شهوة ٔاو هوى وهو  ٔاما  اص راضٕاذا اكن ی اكفر، ألن كفره حبمك هللا فهو  س  ، ول

س اعتقاد  .كفر معيل ول
  
  

 ) 3095( الرتمذي )1(
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ال ظناإ  ؤاما  ه ن تبعهم  ىل قسمني, ٔانه حمك هللا م   :فهذا 
سؤال ٔاهل العمل   يف التعمل مع توفرهآمث ٕان اكن قّرص   كام جاء يف ألنه مل ميتثل ٔامر هللا 

ِٕن ُكنُمتْ َال تَْعلَُمونَ [ قول هللا تعاىل
ْكِر ا ِ ّ ل ]فَاْسأَلُوا أَْهَل ا   )43( الن

لیه  ال  ألنه  وال ٔان یبحث عن حمك هللا لعدم توفره ستطیع ٔان یتعمل ن اكن الإ يشء 
ّ ( فعل ما بوسعه  سؤاهلم وات   )باعهمٔاي 

مل اكن ٕامثه( قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اه من ٔافيت بغري  ه بأمر یعمل ٔان  ،ىل من ٔاف ىل ٔاخ ومن ٔاشار 
انه ريه فقد  دیث حسن رواه ٔابو داود  )الرشد يف     )1( .واحلامك وهو 

ملوخيرج من مج  لیه بل  ٔاجر  ٔاهل لالجهتاد فأخطأ، فهذا هو ما لو اجهتد من بغري  ال ٕامث 
 .الاجهتاد

  :التقلیدحمك 
قسم حيرم القول به واملصري ٕالیه، وقسم جيب القول به واملصري ٕالیه، وقسم : التقلید ثالثة ٔاقسام

ري ٕاجياب .سوغ املصري ٕالیه من   
ىل ثالثة ٔانواع:  ي حيرم املصري ٕالیه, وهو   القسم األول: ا

دم الالتفات إ لیه اكتفاء بتقلید االآبء.  زل هللا، و  النوع األول: إالعراض معّ ا ٔا

. َ ذ بقو ّ ه ٔاهل ألن یؤ ّ  ٔان   النوع الثاين: تقلید من ال یعمل املق
ّ مّ   ّ  (وهذا ٔاوىل اب الف قول املق ىل  ّ لیل  ّ ة وظهور ا ام احل  النوع الثالث: التّ قلید بعد ق

)ملعصیة هللا ورسو ملسو هيلع هللا ىلص  
ول ٔاقواهلم  ي جيب املصري ٕالیه والقول به، وهو: لكّ  من ٔامر هللا ورسو ملسو هيلع هللا ىلص بق  القسم الثاين: ا

ل :م  
.اهدالشّ    
ّ (القائف   ي یت ر ویعرفها، ویعرف شبه الرّ ا ه ؤابیهع االٓ .)جل بأخ  
   
 

 )6068(حصیح اجلامع،األلباين،)350(احلامك، ) 3657( ٔابو داود )1(
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ي یقدِّ (ص اخلارِ   ىل النّ  رُ ا ىل احلدس والظّ ل من الرّ ما  دا  س، اع  نّ طب مك یصري مترا ٕاذا ی
.)خمنيوالتّ   
ي یقسّ ( القامس   ّ اس ٔامواهلم اكملرياث وحنوه، فُ م بني النّ ا )نصیبه عطي   
  ُ .)ءد قمية الّيش من حيدّ ( م وِّ قَ امل  
ىل من (ید جزاء الّص احلامكني ابملثل يف   ري املثل  ان حيكامن ابجلزاء يف املثل، ٔاو يف  وهام ال
.)ل صیدا يف احلرم املّيك َ قَ   
ن خيربون عن الرّ   .سول ملسو هيلع هللا ىلصرواة احلدیث ا  
ي خيرب عن هللا ورسو ملسو هيلع هللا ىلص  .املفيت ا  
ّ املؤذّ   ق ي خيرب عن الوقت، ف .اس يف دخول الوقته النّ ن ا  
  ُ .سام للرّ رتجِ امل  
  ّ ريهاألمعى یق .وحنو ذ...   
 

لمه ف  :القسم الثالث ىل  املا  ي یق  سوغ املصري ٕالیه، وهذا النوع اكلعايم ا ي  التقلید ا
، زل به جله لیه، ؤادى ما لزمه ف  لكن  یزنل به من ٔاحاكم، فهذا معذور يف تقلیده، وقد ٔادى ما

ري دلیل وى يف رشیعة هللا من  ل هذا الجيوز  الف  )1( .م
 
 
 
 
 
 
 

   
ه فرض كفایة ىل ٔانّ ٔانظر رسا الشیخ ٔايب سعید اجلزائري الهدایة إ  )1( ني وم   )57 50ص( طلب العمل فرض 
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لُوَن [ قال تعاىل 14 ُ َماِء َوَال یَْد َُّح لَهُْم أَبَْواُب السَّ وا َعْهنَا َال تَُف َتْكَربُ ِتنَا َواْس َ ٓ بُوا ِبا َن َكذَّ ِ َّ نَّ ا ِٕ
ا

َ َجنْزِي الُْمْجرِِمنيَ  ِ ٰ یَِلَج الَْجَمُل ِيف َمسِّ الِْخَیاِط ۚ َوَكَذٰ    )40( آیة ]الَْجنََّة َحىتَّ
ت ٓ ن املستكربن عهنا و ه و یبني هللا جزاء املكذبني با د لهيم , هال اجلا   :ٔاي, ٔان ٔابواب السامء تغلق 

رفع هلم معل صاحل  لهيم ال   .ألن ٔاعامهلم مردودة 
    

اب دعواهتم  ست ني واكنوا ظاملني وال  ىل املؤم ني   ،اصة ٕاذا دعوا  هيود  كام اكن ا
 ّ ىل املسلمني یقولون سل ىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص و لیمك السّ  مون  لعائشة فقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ام 

اب ( : ريض هللا عهنا ست اب يل فهيم، وال  ست لهيم، ف سمعي ما قلت؟ رددت  ٔاومل 
  )1( .)هلم يفَ 

الَّ ِيف َضَاللٍ [قال تعاىل 
ِٕ
َاُء اْلَاكِفِرَن ا    )50(افر  ]َوَما ُد

ستجیب هللا هلم، كام قال النيب ملسو هيلع هللا ىلصاكنوا  ؤاما ٕاذا  ابة، وٕان  دعوة( :مظلومني فقد  املظلوم مست
ىل نفسه ،اكن فاجرا ريه، وحسنه واأللباينرواه  )ففجوره    )2(ٔامحد و

لهيم الرباكت  د، أ من یالْمؤ  ٕان( :ملسو هيلع هللا ىلص هللا قال رسول  الرحامت  و وال تزنل  لك ِيف ِمًعى وا
اريرواه ) معاءأ  سبعة ِيف  لكأْ یفر اكالو       )3(مسمل  و الب

م  ح ٔابواب السامء ألروا ه ٕاىل هللا ، ٔاما املؤمن وال تف صعد رو مث یقول ردوا الروح ٕاىل ف
ه ٕاىل اجلنة ویبقى نوع اتصال مع اجلسد  جسد عبدي حيت ل رو سأل يف قربه مث تد

ي يف الرتاب وهذا من ٔامور الغیب ازب، كام جاء يف ا ن  ه   دیث الرباء  ي ذكر ف ا
ال املیت املسمل والاكفر   )4( .النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

  
اري )2(  )6401، 6030(  الب
ة ،  األلباين،)8795( ٔامحد )2(   ) 767( السلس الصحی
اري )3(   )2062(مسمل   ،) 5397( الب
دته األلباين، حصیح اجلامع الصغري، )4753( بوداودأ  ، )18534( ٔامحد )4(   ) 1676( وز
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ٰ یَِلَج الَْجَمُل ِيف َمسِّ الِْخَیاِط ۚ [يف قول هللا تعاىل  15 لُوَن الَْجنََّة َحىتَّ ُ   ]َوَال یَْد
ه  دم وقو ىل  ىل املستحیل دلیل    .العرب عندوهذا ٔاسلوب معروف , تعلیق وجود اليشء 
يف ، واجلُْملُ  ة يف قراءو ،لمَّ ة ابجلُ قراءيف  وجاء ضبط لكمة امجلل ،اخلیاط هو ثقب الارة مسّ و

نة الغلیظةومعناها احلبال اجلَُمُل  ٔاخرى ةقراء ث ذهب  ويه قراءات شاذة، اليت جتر هبا السف ح
ي ة يه اجلََمُل ا   . لبعريهو ا مجهور ٔاهل العمل ٕاىل ٔان القراءة الصحی

اِلِمنيَ [يف قول هللا تعاىل  16 َ َجنْزِي الظَّ ِ َ ِمهَاٌد َوِمن فَْوِقهِْم غََواٍش ۚ َوَكَذٰ منَّ َ َ ن    )41( آیة ]لَهُم ّمِ
ُ  تعاىل ٕان هللا  َ ِو نّ ی نوبوَّ ع العذاب للاكفرن يف النار ألهنم ن ر , عوا ا وغطاؤمه من ففراشهم من 

ري موضعها ألهنم ظاملون ،ر لیذوقوا ث وضعوا العبادة يف  .ح   
اُب الَْجنَِّة ۖ[قال تعاىل  17  ِئَك أَْحصَ ـٰ َ الَّ ُوْسَعهَا أُول ِٕ

ُف نَْفًسا ا َُلكِّ اِت َال  َ اِل لُوا الصَّ ُوا َوَمعِ َن آَم ِ َّ ُمهْ  َوا
ونَ  ُ ِ ا َ    )42( آیة] ِفهيَا 

كون ٕاال ابٕالميان  سلطان وال ، جاه  وال،  وال مالسب،  الصاحل فال ینفعالعمل و  دخول اجلنة ال 
  .بغري إالميان والعمل الصاحل

 ٕاىلوالعمل الصاحل  ،فإالميان ینرصف ٕاىل األمور العقدیة, ذكر هللا إالميان والعمل الصاحل 18
ل إالميان وإالسالم، . األعامل الظاهرة ه فٕاذا ذكر م ل ف ده ید   ٕاذا ذكرا معا و ، إالميانإالسالم و

ث قال العلامء ٔاهنام ٕاذا اجمتع فإالسالم یعين األعامل الظاهرة وإالميان یعين األعامل الباطنة، ا ح
  .ا يف املعىنافرتقا يف املعىن وٕاذا افرتقا اجمتع

كون  19 ه رشطانالعمل ال  وال عند هللا ٕاال ٕاذا اكن ف   :صاحلا مق
الص أ   ََفاَء َویُِقميُوا [ قال تعاىل  عز وجل، إال َن ُح ِ ّ ُ ا َ ِلِصَني  ْ َ ُم َّ الَّ ِلَیْعُبُدوا ا

ِٕ
َوَما أُِمُروا ا

َمةِ  ِّ ُن الَْق َ ِد ِ َاكَة ۚ َوَذٰ َالَة َویُْؤتُوا الزَّ ة  ]الصَّ   )5(الب
ُذوُه َوَما َهنَاُمكْ َعْنُه [قال تعاىل  .ٔاي املتابعة, طابقة ملا جاء به النيب ملسو هيلع هللا ىلصامل ب  ُ ُسوُل فَ ُمكُ الرَّ َ ٓ َوَما ا

َهتُوا   )7(احلرش  ]فَا

دث يف(: ملسو هيلع هللا ىلصهللا قال رسول و  ه فهو ردٌ  سٔامر هذا ما ل من ٔا اري ومسمل )  م ويف  ،رواه الب
لیه ٔامر فهو رد(: روایة ملسمل س    )1( .)من معل معال ل

  
اري )1(  )1718(مسمل  ،) 2697( الب
 




