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 ِبْسِم ِاهلِل ِالرَّْحَمِن ِالرَِّحيمِ 

َنحمُدُه وَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَ ْغِفُرُه ، َونَ ُعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا ِمْن َسِيَئاِت  ِإَن الَحَمَد هللِ 
اهلِل َأْعَمالَِنا ، َمْن يَ ْهِدِه اهللَ َفاَل ُمِضَل َلُو ، َوَمْن ُيضِّْلل َفالَ َىاِدَي َلو ، َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلِو ِإالَّ 

 . ُو ، َوَأْشَهُد َأَن ُمَحَمًدا َعْبَدُه َوَرُسولُوُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك لَ 

ُمحمَّد َوَشَر اْْلُُموِر ُمْحَدثَاتُ َها  وَُكلَّ َأاَل َوِإَن َأْصَدَق اْلَكاَلم َكاَلُم اهلِل َوَخيَر الُهَدى ُىَدى 
 ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٍة  وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٍة وَُكلَّ َضاَلَلٍة ِفي النَّاِر.

 أمَّا بعد :

ولفظو ،  -رحمو اهلل تعالى -وويا للنّ فقد توقفنا عند الحديث التاسع من اْلربعين حديثً 
 -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  – : َسِمْعت َرُسوَل اللَّو قَالَ  –رضي اهلل عنو  –عن أبي ىريرة 

، فَِإنََّما َأْىَلَك  ، َوَما َأَمْرُتُكْم بِِو فَْأُتوا ِمْنُو َما اْسَتطَْعُتمْ  َما نَ َهْيُتُكْم َعْنُو فَاْجَتِنُبوهُ  ):  يقول
 (   1)( .   ِلُكْم َكثْ َرُة َمَسائِِلِهْم َواْخِتاَلفُ ُهْم َعَلى أَنِْبَيائِِهمْ الَِّذيَن ِمْن قَ بْ 

                                                           
، َوُمْسلِم   (  1  . َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ
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ى صلَّ -بي من أجلو قال النَّ ، بب لو س -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -بي ىذا الحديث عن النّ 
–عن أبي ىريرة  وذلك كما في صحيح مسلم، ىذا الكالم العظيم  -اهلل عليو وسلم
 :  قال –رضي اهلل عنو

 :  فقال –م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –خطبنا رسول اهلل " 

( عام يا رسول اهلل  لَّ ، فقال رجل أكُ  وايا أيّها الّناس فقد فرض اهلل عليكم الحج فحج  ) 
م حتى قالها ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –، فسكت  يعني ىل يجب علينا الحج في كل عام

لو قلت  ):  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –، فقال رسول اهلل  ايعني أعاد السؤال ثالثً ،  اثالثً 
 في وا كل عام لما فيو من كلفةٍ عون أن تحج  يال تستط يعني ، ( نعم لوجبت ولما استطعتم

َذُروِني َما  ) :-م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –، ثم قال  -ذلك الُمؤنة والمال وفي البدن ونحوِ 
َذُروِني َما تَ رَكُتُكم ، فَِإنََّما  )َدعوني و اتركوني وال تسألوني ، :  بمعنىذروني  ( ُكمتَ رَكتُ 

، فإذا أمرتكم بشيء   َواْخِتاَلفُ ُهْم َعَلى أَنِْبَيائِِهمْ  بسؤالهمِلُكْم قَ بْ كان َأْىَلَك الَِّذيَن ِمْن  
وىو ، فهذا سبب ورود الحديث  ؛ ( فأتوا بو ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه

كان يأمر أصحابو أن ال يسألوه ، وإنّما   -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –بي ن لنا أن النَّ يُبيِّ 
 –م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –بي ان ىذا مّما عوَّدىم النَّ وك، يمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواىيو 

 .عليو 
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ى اهلل صلَّ –نُهينا أن نسأل رسول اهلل ) :  قال ، كما جاء عن أنس في صحيح مسلم
يجيء الرجل من أىل البادية العاقل فيسألو عن شيء ، فكان يعجبنا أن  –معليو وسلَّ 

 . (، فيسألو ونحن نسمع  ونحن نسمع

 يعني-يُرخص في المسائل  –م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –لم يكن النبي ):  قال ابن رجب 
ا الوفود القادمين عليو يتألفهم بذلك ، فأمَّ من  ىم أوإالّ لألعرابي ونحوِّ  -في اْلسئلة

المهاجرون واْلنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ اإليمان في قلوبهم فُنهوا عن 
أقمت مع رسول ) :  عن الّنواس ابن سمعان قال ،كما في صحيح مسلم ، ( المسألة

 . ( بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إالّ المسألة –م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –اهلل 

، فلما سأل ذاك الرجل  -ماهلل عليو وسلَّ ى صلَّ  –بي كان أحدنا إذا ىاجر لم يسأل النَّ 
ن لهم بيَّ  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –بي النَّ   -رضي اهلل عنو وأرضاه-

بل ىو واجب مرة واحدة ، وىو أن الحج ليس بواجب في كل عام 
 .في العمر

أن ال تكثروا من اْلسئلة  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –ن لهم النبي بيَّ 
 ُأوجب بناءً  م وا فُحرِّ ا أو لم يكن واجبً مً حرَّ ا لم يكن مُ حتى ال يترتب على سؤالكم أمرً 

 على ىذا السؤال.
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 ، تو وحرصو على أن ال يشق عليهمبأمَّ  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –بي وىذا من رحمة النَّ 
–بي عن النَّ  ، ن من حديث سعديكما في الصحيح، –م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –كما قال

ا من سأل عن إّن أعظم المسلمين في المسلمين جرمً ) :  أنّو قال –مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ 
 ( . م من أجل مسألتورِّ شيء لم ُيحرَّم فحُ 

فقام بعض الصحابة بقيامو ثم ترك الخروج ، يقوم الليل  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –وكان  
ض فرَ أنّو إنما ترك الخروج للقيام مخافة أن يُ  –مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –، وبيَّن لهم  للقيام

 عليهم.

حرم يدل  على أن اْلمر الم ( َما نَ َهْيُتُكْم َعْنُو فَاْجَتِنُبوهُ  ):  -صلَّى اهلل عليو وسلَّم-قولو 
 يُترك وال يُقرب منو المسلم 

 

ْلن اْلمر الُمحرَّم ىو من باب ترك الشيء ، وترك الشيء ليس كفعلو ؛ فاْلمر  -
إال من باب الضرورات التي تبيح المحظورات ، وقد مثَّل العلماء  ، يةً لِّ الُمحرَّم يجتنب كُ 

إال الخمر  وال شرابٌ  بها وليس بجواره ماءٌ  غصَّ ؛  لذلك برجل وقفت اللقمة في حلقوِ 
يدفع بو الغصة ال من باب التلذذ بالخمر ، وإنما من  مابقدر فلو أن يشرب من الخمر 

اب إبقاء الحياة والنفس البشرية .ب  

 ، شراب وال ىو يقرب منو وال الطريق وليس معو طعامٌ  ضلَّ   برجلٍ ا مثااًل وضربوا أيضً  
يدفع الغصة  فلو أن يأكل من الميتة بقدر ما ميتةً  إال فخشي على نفسو الهالك فلم يجد
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ْثٍم ﴿:  -سبحانو وتعالى-في قولو  ، وىذا كما َر ُمَتَجاِنٍف إلِِّ َفَمِن اْضطُرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغي ْ
(  2) ﴾ فَِإنَّ اللََّو َغُفوٌر رحيم   

والضرورة  ية إال عند الضرورة ،لِّ جتنب كُ م يُ حرَّ ة على أن اْلمر المُ الدالَّ  ةوغيرىا من اْلدلَّ  
ر بقدرىا .قدَّ تُ   

ى اهلل صلَّ -في كتاب اهلل أو كان في سنة رسول اهلل كان  سواءٌ ،   ( َما نَ َهْيُتُكْم َعْنوُ  ) 
ى اهلل عليو صلَّ -بي ْلن النَّ  ؛ محرَّ فرق بينهما من جهة ترك اْلمر المُ  ال،  -معليو وسلَّ 

(2)  ﴾ (4) ( ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى3َوَما يَ ْنِطُق َعِن اْلَهَوى )﴿: كما وصفو اهلل   -موسلَّ   

.م اهلل ( حرَّ  م رسول اهلل مثل ماحرَّ  أال وإن ما ) :  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -ا قال وأيضً   

من أطاعني فقد أطاع اهلل ومن عصاني فقد عصى  : ) -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -وقال 
.اهلل(   

 مات التيحرَّ وأن المُ ، ل من شأن السنة قلِّ بعض الناس يُ ْلنو لألسف الشديد يوجد  -
، على التخيير  مات التي في السنة فهيحرَّ وأما المُ  ، القرءان ىي التي ينبغي اجتنابها في

أو بل يصل الحد في بعضهم من اإلجرام إلى أن يظن أن ما ، أو على عدم الوجوب 
.الحول وال قوة إال باهلل  غير مشروع و بالسنة من تحريم أمرٌ   

                                                           
1)

 سورة المائدة 
2 )

4اآلية  –سورة النجم 
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(فَاْجَتِنُبوهُ  َما نَ َهْيُتُكْم َعْنوُ ) :  إًذا  

غ الناس ىذا اْلمر بلِّ أن يُ  -وجل عزَّ -إال وقد أمره اهلل  ْلن الرسول ال ينهى عن أمرٍ  -
. محرَّ المُ   

يعني : ( َوَما َأَمْرُتُكْم بِِو فَْأُتوا ِمْنُو َما اْسَتطَْعُتمْ ) ثم قال :    

ن عجزتم عن فعلها فتأتون منها ما استطعتم ، اْلوامر التي أمرتكم بها تفعلونها إال إ 
جاء في حديث  ما ، اْلمر مع ىذا الحديث ىذا ما يدل علىم ل العلماء مثاًل ويمثِّ 

ا صابً دخل عليو وكان عمران مُ  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -فإن النبي  ؛ عمران بن حصين
ى اهلل صلَّ -بي فكان يأتي بالوسادة فيسجد عليها ، فقال لو النَّ ، و ير في مقعدتبالبواس

 ،ا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ( جالسً ا ، فإن لم تستطع ف: )صل قائمً م عليو وسلَّ 
  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -بي نوا أن اْلوامر التي أمر النَّ والعلماء بيَّ 

، يعني ال يمكن فعل بعضها وترك بعضها ، مثالو :  ال تتبعض  أوامرٌ :   

من عجز عن صيام جزء من يوم من أيام رمضان  ، من رمضان  من عجز عن صيام جزءٍ 
فهذه أوامر ال تتبعض  فطر اليوم كلو ؛كأن يحتاج إلى ُشرب دواء ، أو نحو ذلك فإنو يُ 

ون بالعجز عن عتق الرقبة .مثلِّ ، كذلك يُ   
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يسقط ما عجز أوامر تتبعض وليس بعضها مرتبطًا ببعض ، وحينئٍذ  
كامل عورتو ، وإنما وجد ما يستر بعض ويأتي بالمقدور ؛ كرجل لم يجد ما يستر بو  عنو 

: استر ىذا البعض وصلي . عورتو فنقول لو  

 فإًذا - بارك اهلل فيكم – ىذا ىو معنى قول النبي – صلى اهلل عليو وسلم – : )َوَما 
 َأَمْرُتُكْم بِِو فَْأُتوا ِمْنُو َما اْسَتطَْعُتْم (  .

  في القواعد الفقهية المنظومة حيث قال -رحمو اهلل تعالى  –عدي وإلى ىذا أشار السَّ  

ية يسقط عنو ، وىذا من كمال ىذه الشريعة لِّ فاْلمر الواجب إذا عجز عنو اإلنسان بالكُ 
اَل يَُكلُِّف اللَّ ُو نَ ْفًسا ِإالَّ  ﴿: –عزَّ وجل  –كما قال اهلل   –عزَّ وجل  –، ومن رحمة اهلل 

. (   3) ﴾ ُوْسَعَها  

ن فعل المقدور عليو من وكما سبق بيَّن العلماء أن الفرق بين ترك النواىي ُمطلًقا وبي
و تركو ، وأمَّا اْلمر المأمور بو فهو فعٌل  يسهلأن اْلمر المنهي عنو متروك  المأمورات

سفٍر ، أو مرٍض ، أو عجٍز عن االستعمال ونحو معو الفعل ك رض لإلنسان ما يشق قد يع
. -وجل  عزَّ  –ىذا من رحمة اهلل ، فإًذا ذلك ، أو عدم وجود المال   

                                                           
  [ .682( سورة البقرة ]األية 3



 9 

 

؛ أي اليهود  فَِإنََّما َأْىَلَك الَِّذيَن ِمْن قْبِلَكْم ():  - عليو وسلم صلى اهلل –ثم قال  
 .والنصارى

قعهم في بمعنى أوقعهم في العذاب ، وأو : ؛ أىلك  فَِإنََّما َأْىَلَك الَِّذيَن ِمْن قْبِلَكْم () 
 . حراف عن الحق الذي جاءت بو رسلهم الضالل ، وأوقعهم في االن

 

 بيَّ ن النَّ بي – صلَّ ى اهلل عليو وسلَّ م – 

كثرة مسائلهم .  

واختالفهم على أنبيائهم .  

 ىنا يجب أن نفهم ىذا الحديث في ضوء النصوص الشرعية اْلخرى .

 الجواب: ال .
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النَّ هي عن السؤال عما ال ُيحتاج إليو مما يسوء السائل جوابو :  

  كما جاء في بعض الروايات أن بعضهم سأل النَّ بي – صلَّ ى اهلل عليو وسلَّ م - : ) أين 
أنا ؟ قال : في النار ( ، ثم غضب النَّ بي –صلَّ ى اهلل عليو وسلَّ م- من كثرة اْلسئلة عن 

اْلمور التي ال يحتاج إليها العبد ، حتى قال عمر –رضي اهلل عنو- : "رضينا باهلل ربّا 
.وباإلسالم دينا وبمحمد نبّيا "   

حّتى أْحَفْوُه  –م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  –هلل عن أنس سألوا رسول ا، كما في الّصحيحين   
؛ ) ال تسألوني اليوم عن شيء إاّل بينتو ( فصعد المنبر فقال :  ، ، فغضب في المسألة

قال  ، ؟ الّرجال دعي إلى غير أبيو فقال : يا رسول اهلل من أبيكان إذا الحى   فقام رجلٌ 
رضينا باهلل ربّا وباإلسالم دينا وبمحمد رسول،  ) : ثّم أنشأ عمر فقال، فة ( اُحذَ  ك) أبو 

إًذا ىذا اْلمر اْلّول. ؛ (نعوذ باهلل من الفتن   

، أو سؤال اآليات واقتراحها على وجو  الّسؤال
 -صّلى اهلل عليو وسّلم –الّتعّنت كحال المشركين وأىل الكتاب لّما كانوا يسألون الّنبّي 

ّتعّنت.لّسؤال للعلم و لكن لاآليات ؛ فلم يكن ال  

ا كما يقول ابن رجب ، وأنا أختصر كالمو ، يقول ويدخل في ذلك الّسؤال عن وأيضً  - 
  أخفاه اهلل عن عباده ولم يطلعهم عليو كالّسؤال عن الّروح والّسؤال عن وقت الّساعة أمرٍ 
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الّسؤال عن كثير من الحالل والحرام   -وىذا كان في زمن الّنبّوة-ا مّما يدخل وأيضً  -
. مّما يخشى أن يكون الّسؤال سبًبا لنزول الّتشديد فيو  

: ا مّما ذكر أىل العلم من اْلسباب أو من المسائل المنهي عنها وأيضً  -  

يسأل السائل العالم من أىل العلم لكي ُيخطئ  المسائل الّتي ىي من باب اُْلغُلوطات ؛
. أو يحرجو فال يجيب أو ال يعرف الّسؤال،  ، العالم  

شيء من ذلك مع  -إن شاء اهلل-ر الّتي لم تقع كما سيأتي وأيضا السؤال عن اْلمو  -
إّن الواجب اإليمان ا المسائل الّتي ىي من باب الجدال والخصومة والمراء ، فأيضً 

  : والّتسليم لها كما سيأتي عن اإلمام مالك حين قال ، بالّدليل الّشرعي كتابًا وسّنةً 
.( أخبر عن الّسّنة وال ُتجادل عنها )  

.  عنها يَ هِ المسائل الّتي نُ  ىي ىذه –بارك اهلل فيكم  -فإًذا    

لمتعّلقة بو من البيوع أو أّما الّسؤال عن أمر يحتاجو العبد في أمر دينو ليتعّلم اْلحكام ا
ومن الّطهارة والّصالة ومن مسائل العقيدة ليتعّلم ويعمل فهذا داخل تحت قولو  حالّنكا 

ى اهلل صلَّ –وقولو ( ،   4)﴿فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل تَ ْعَلُموَن﴾  -ىوتعالسبحانو  –
عليو  –أو كما قال ) أال سألوا إْذ جِهلوا إنّما شفاء الِعيِّ الّسؤال (  : –م عليو وسلَّ 

. –الّصالة والّسالم   

                                                           
 43:اآلية النحل سورة(  4 
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ائل الواقعة الّتي يحتاج إليها العبد ليتعّلمها ويعمل بها ليست داخلة فالّسؤال عن المس
 في ىذا الّنهي ، ليست داخلة في ىذا الّنهي.

ى اهلل عليو صلَّ –بّي وقد كان أصحاب النّ )  : –رحمو اهلل تعالى  –رجب قال ابن  
،   ( ا لكن للعمل بها عند وقوعهاأحيانًا يسألونو عن حكم حوادث قبل وقوعه –موسلَّ 

 ؟  أفنذبح بالقصب -يعني سّكين-العدّو غًدا وليس معنا ُمَدى  القواإنّا  )كما قالوا لو 

بعده وعن طاعتهم وقتالهم ، وسألو حذيفة عن وسألوه عن اْلمراء الّذين أخبر عنهم  
ذلك وبهذا ظهر لنا  –صّلى اهلل عليو وسّلم  –الفتن وما يصنع فيها وكان يبّين لهم الّنبّي 

 ما ىو الّسؤال ما ىو الّسؤال المشروع وما ىو السؤال المنهّي عنو.

ب والّتابعين يكرىون الّسؤال عن الحوادث قبل من الّصحابة كما يقول ابن رج وكان كثيرٌ 
 وقوعها ، وال يجيبون على ذلك ، يعني لعدم تّرتب الفائدة العلمّية والعملية من ذلك. 

فإن قالوا ال  -يعني وقع  -كان ىذا ) ل عن الشيء يقول : ئِ وكان زيد بن ثابت إذا سُ 
. (قال دعوه حتى يكون    
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إذا اشتغل بها وأكثر الجدال والكالم والخصومة لم يوفق للحق ، ولكن إذا  قالوا :
فإن اهلل يوفقو بإذنو ؛ اشتغل بما أمره اهلل ، ثم حصل لو أمر يحتاج إلى معرفة حكمو 

.  للصواب في المسألة   

 أيضً ا وىذه مسألة نحن نحتاج إليها اليوم كثيرً ا أال وىي :
يعيب ذلك ،  -رحمو اهلل تعالى-فقد كان اإلمام مالك  ؛ اثرة الفتيمسألة كثرة الكالم وك 

" قلت لمالك يا ره اإلمام مالك المجادلة عن السنن ، يقول الهيثم بن جميل : وكان يك
أبا عبد اهلل : الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها ؟ قال : ال ، ولكن يخبر بالسنة 

. " ل منو وإال سكتبِ فإن قُ   

   

بي ْلنك لو أخبرتو بالسنة ولم يقبلها فلن يقبل جدالك وكالمك ، إذا لم يقبل عن النَّ  -
-مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -  

 

" المراء والجدال في العلم يذىب بنور العلم : قال إسحاق بن عيسى كان مالك يقول 
ا يقول : " المراء في العلم يقسي عت مالكً " سم، وقال ابن وىب : من قلب الرجل " 

والنفرة بين المتجادلين . -يعني الحقد  -القلوب ، ويورث الضغن   "  
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بين المناقشات العلمية  قٌ لذلك نحن ينبغي لنا أن نجتنب كثرة الجدال والخصومة ، وفر 
ويفهم المسائل ، وبين الجدال من  ،لمرء ليذاكر ، ويحفظ ي يتعلمها افي المسائل الت

ا على النصوص باب معارضة الحق ، ومن باب أن الطالب يورد من الكالم اعتراضً 
  الشرعية .

وغيرىم من الصحابة ، إذا  -رضي اهلل عنهم أجمعين  -وكان أبو ىريرة وابن عمر 
" أرأيت كذا ؟ فقال لهم القائل :  -م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ  -حدثوا بالحديث عن النبي 

يعني : ابتعد عن  ، أرأيت كذا ؟ " ، فيقولون لو : " اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب "
وإيراد االعتراضات على اْلحاديث النبوية . ،إيراد الجدال    

اْلحاديث  علىويكثر الكالم  من االعتراضات ونحوىا  ا الخطأ أن يجادل ويماري فإذً 
  النبوية .

فَِإنََّما َأْىَلَك الَِّذيَن ِمْن ):  -مليو وسلَّ ى اهلل عصلَّ -ا ىذه خالصة ما يتعلق بقول النبي إذً 
  .عنها واجتنابها بد من معرفة ىذه المسائل المنهي ، فال ( قَ ْبِلُكْم َكثْ َرُة َمَسائِِلِهمْ 

ا يتعلق ممَّ  -عالىرحمو اهلل ت-عليو شيخنا اإلمام ابن عثيمين  وودقائق ما نبَّ  ومن لطيف 
أنو على  المسلم  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -بهذا الباب ؛ أنو إذا ورد الحديث عن النبي 

: وال يقول ،أن يمتثلو   
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،  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -كانوا إذا حدثهم النبي   -عليهم رضوان اهلل  -ْلن الصحابة  

.امتثلوه ، ولم يسألوه وأخبرىم باْلمر   
 

باب ما يجب قضائو وإعادتو وما  حبات مننوا الواجبات من المستن أن الفقهاء بيَّ ثم بيَّ 
فعل الواجبات ، وأترك تبرأ بو الذمة ، وما ال تبرأ ، ليس من باب أن العبد يقول أنا أ

رحمو  -و عليها ىذا اإلمام ابن عثيمين فهذه من دقائق ىذا العلم التي نبَّ  ؛المستحبات 
. -اهلل تعالى    

رحمو اهلل تعالى  -فهذه من دقائق ىذا العلم ، التي نبو عليها ىذا اإلمام ؛ ابن عثيمين 
- . 

 )واختالفهم على أنبيائهم( :  -صلى اهلل عليو وسلم–ثم قولو  
 

يحدثون  هم ، بلأنهم ال يسيرون على الهدى وعلى الطريقة التي جاء بها نبي   :يعني  
  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -البدع والضالالت التي تخالف ما جاء بو النبي
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وجعلها في ،  ا من تمرفرض زكاة الفطر صاعً  -م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –النبي :  مثاًل 
من باب  ، ىذا ( خرجوا لمال وال تخرجوا الطعامأ) :  اْلطعمة ، فيأتي القائل فيقول

 . -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –ا جاء بو النبي االختالف عمّ 

ال )  : البدع واْلىواء ، فيأتي القائل يقولأىل ر من حذَّ  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –بي النَّ  
و من باب يعني أننا قد ندعوه إلى الحق ، نخالط أىل البدع من باب المصلحة ، 

ويأتي بالبدع حذر من أىل البدع وىذا يأتي  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –فالنبي  ؛ (فيتوب 
 والضالالت من تلقاء نفسو.

 . -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –ا جاء بو النبي فهذا من االختالف عمَّ 

بي أن يتعلموا ما جاء بو النَّ على العبد المسلم وعلى المسلمة  افإذً  ،(  وكثرة اختالفهم )
ويتركوا ما نهى  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -بي، ويفعلوه كما أمر النَّ  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –

 والمحدثات. والضالالت وليحذروا من البدع –و الصالة والسالمعلي-عنو وزجر 

أسباب ىالك من كان  ذكر أن من -م ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –بي لوا ىا ىنا ؛ فإن النَّ وتأمَّ  
 م ما جاءت بو رسلهم.تغييرىم وتبديله قبلنا

 وا بها عن الهدى فوقعوا بخالف ما، وخرج أنهم أكثروا الجدال والمسائلا لوا أيضً وتأمَّ  
 . -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –بو النبي  جاء
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 :سائلهم وىو كثرة م

ويفعل ما  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –بي المخرج أن العبد يمتثل ما جاء بو النَّ فالجواب أو  
 سلف الصالح ، ويتركويترك ما نهي عنو ، ويقول سمعنا وأطعنا على منهج ال أمر بو ،

 من كثرة المسائل فال ةأنها ىي المرادا وتلك اْلنواع التي ذكرتها سابقً  تلك اْلحوال
 النبوية واْلدلةيعارض اْلحاديث  يجادل ، وال يماري ، وال يأتي باْلغلوطات ، وال

 . الشرعية ، وال يسأل من باب الترف العلمي لمسائل ال يحتاج إليها كما سبق معنا

 :وىو اختالفهم على أنبيائهم 

، حتى وما كان عليو سلف اْلمة  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –بي فالمخرج بلزوم سنة النَّ  
  ليلها -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –يكون المرء على المحجة البيضاء التي أتى بها النبي 

ما جاء في حديث يخالفها ، إال ىالك ، ودليل ىذا كنهارىا ال يزيغ ، ال ينحرف ، ال 
 قال فيو :-م  ى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –فإن النبي  -رضي اهلل عنو –ابن سارية العرباض 
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، االختالف في البدع والضالالت  ا (ا كثيرً )فإنو من يعش منكم بعدي ، فسيرى اختالفً  
والهدى الذي بعث بو ،  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ –التي جاء بها النبي  ة، في ترك الطريق

 ىذا ىو االختالف .

  ) فإنو من يعش منكم بعدي، فسيرى اختالفا كثيرا(قال: 
 

)فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، قال:  
عليو الصالة -. أو كما قال (  وإياكم ومحدثات اْلمور ، فإن كل بدعة ضاللة

 . -والسالم

 نا وان يكون حجة لنا ال عليناأن ينفعنا بما سمع -وجل عزَّ -أسال اهلل 

 ى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعينوصلَّ 
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