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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

حدثن��ا ف��ي البداي��ة عن موض��وع الرس��الة 
واهميتها؟

لنعل���م أن رعاية الدين مطل���ب هام، ينبغي 
على كل مس���لم ومس���لمة االهتمام به، وحفظه 
من كل زلل أو خطأ، خاصة مع تباعد األيام عن 
زمن النبي ژ ، ولكثرة انشغال الناس بالدنيا، 
وتداخل الثقافات، وقلة العلم الشرعي في معرفة 
الصحيح مع العادات واملوروثات عند طائفة من 
املسلمني، لهذا كان لزاما على كل من عرف السنة 
الصحيحة، أن يرشد وينصح من غفل عنها، أو تأثر 
مبا انتشر بني الناس من عادات في الفعل والقول، 
وأصبحت من األعراف والقوانني التي تأصلت في 
قلوب العوام، وتوهموا أنها من الدين، أو أن بعض 
العادات والتقاليد املباحة صارت مقدمة ومعموال 
بها قبل أحكام الشرع الكرمي، ومما جتدر اإلشارة 
إلي���ه أن بعض هذه األخطاء، منها ما يعد خطرا 
قادحا في دين املسلم إن وقع فيها، ومنها ما يعد 
من الزلل والهفوات التي يذكر فاعلها ويوجه إلى 
الصواب، بلطيف العبارة وجميل البيان، إذ ليس 
كل ما نراه من فعل الناس، يكون حكمه القبول 
والصحة، بل ينبغي عرضه على ميزان الشرع 
الصحيح، ومن ثم نحكم بصوابه من زيفه، فمن 
هذا املنطق أحببت أن أضع هذه الرسالة املوجزة 
في القراءة، والكاش���فة جلملة من األخطاء التي 
صدرت عن طائفة من املسلمني، وعلى كل قارئ 
عدم توهم أن هذه الرس���الة فيها تصيد ألخطاء 
الناس، أو جعل كل ما يفعلونه حراما وخطأ، بل 
لنتذك���ر أن النصح هو قوام ديننا، وأيضا فيها 
نش���ر لهدي املصطفى ژ ، من بعد أن انتشرت 
البدع واجلهاالت في حياة طائفة من املس���لمني 

باسم عادات وتقاليد متوارثة.

خطة الرسالة

ما اخلط��ة واملنهج ال��ذي اتبعته ف��ي تصنيف 
وتأليف الرسالة؟

جاء ترتيب هذه الرسالة بعون اهلل بعد املقدمة 
وبيان مفهومني هامني جلعلهما كميزان شرعي 
يبني الصواب من اخلطأ، وجاءت الرسالة في ثالثة 
فصول، ولكل فص���ل مباحثه املتعلقة به، وفق 

اآلت���ي، املفهوم األول وهو ميزان قبول األعمال، 
واملفهوم الثاني هو قواع���د محددة للبدعة، ثم 
تأت���ي فصول ثالثة، األول هو من أخطاء الناس 
في بعض العقائد والعبادات، وأما الفصل الثاني 
فهو أخطاء في بعض االعتقادات واألقوال واألفعال 
العامة، وأما الفصل الثالث واألخير فهو مصطلحات 

وتعبيرات خاطئة.
هل تذكر لنا بعضا من األخطاء املنتش��رة سواء 

م��ن األق��وال أو األفعال أو 
املعتق��دات الت��ي ذكرت في 

رسالتكم؟
من جهة العبادات، فهناك 
أمثلة كثي���رة، منها اعتقاد 
البعض أن مشروعية املسح 
على اخلفني ال تكون إال في 
الشتاء، بينما احلق  فصل 
أن املسح رخصة لكل زمان 
ومكان، ومن األخطاء أيضا 
مس���ح العنق في الوضوء 
رغم أن األحاديث الواردة فيه 
ضعيفة ال يصح، ومن أشهر 
األخطاء تلفظ البعض بالنية 
عند الوضوء وعند الصالة، 
وذلك لم يثبت عن النبي ژ 

، ومن جهة األفعال احتفال البعض ببداية السنة 
الهجرية وبعيد احلب والسنة امليالدية وبأعياد 
امليالد، وباإلسراء واملعراج، ومعلوم أن هذا لم يرد 
عن سلف األمة فعله، ومن جهة األقوال املخالفة، 
احللف بغير اهلل، كاحللف برأس األب والنبي ژ 
، والنعمة، والكعبة، وكل ما سبق من مخلوقات 
اهلل، واحلل���ف بغير اهلل ال يج���وز، بل هو من 
الكبائر إن اعتقد اإلنسان فيه، واأللفاظ السيئة 
والدارجة إطالق اللسان باللعن، وتساهل البعض 
بقضية ش���تم الوالدين، وعند العودة للرسالة 

ستجد توسعا في ذكر هذه األمثلة.

شروط قبول العمل

متى يقبل اهلل سبحانه وتعالى األعمال واألقوال 
التي يقوم بها املسلم؟

هذا سؤال مهم يجب على املسلم أن يتذكره، وال 
يغفل عنه، ألنه ميزان وضابط له في حياته مبا 
يقدمه من قول أو عمل، وحتى املقاصد لينال من 
رضا اهلل سبحانه، وجاءت اإلجابة من الوحيني 
الشريفيني، قال تعالى )قل إن كنتم حتبون اهلل 
فاتبعوني يحببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم واهلل 
غفور رحيم(، وقال تعالى عنه ژ )قل إمنا أنا 
بشر مثلكم يوحى إلي أمنا إلهكم إله واحد فمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عم���ال صاحلا وال يش���رك 
بعبادة ربه أحدا(، وعن أم 
املؤمنني عائشة رضي اهلل 
عنها قالت قال النبي ژ »من 
عمل عمال ليس عليه أمرنا 
فهو رد« رواه مسلم، فبني 
اهلل تعال���ى لنا أن من كان 
يرجو لقاءه، ونيل ما عنده 
سبحانه من خير وسعادة 
فينبغي عليه أن يعمل ويجد 
في عمله، وأن يراعي أثناء 
عمله وتعبده خلالقه شرطني 
هامني، الشرط األول وهو 
الظاهري بأن يكون  لألمر 
العمل صاحل���ا، وال يكون 
صاحل���ا إال مبوافقته ملا جاء به النبي ژ  وفق 
ما نقله وفهمه الصحابة رضي اهلل عنهم، وهذا 
هو االتباع، والشرط الثاني هو لألمر الباطني، 
بأن يكون العمل قد مت فعله لوجه اهلل سبحانه 
وتعالى وحده، فلم يقصد به أحدا من اخللق حيا 
كان أو ميتا، وهذا ما يطلق عليه شرط اإلخالص، 
ولتتذكر أن النية الطيبة ال تكفي لقبول العمل، 
مثلما أوضح لنا ذلك الصحابي اجلليل ابن مسعود 

ÿ  بقوله »وكم مريد خير لم يبلغه«.

قواعد في معرفة البدعة

كيف ميكننا معرفة البدع من غيرها؟
حرص العلم���اء قدميا وحديثا على تبيني ما 
يتعلق بالبدع، ألنها من أخطر ما يهدم الدين بعد 
الشرك، بل هي من السبل املوصلة إلى كل شر، 

ألنه ما أحييت بدعة إال أميتت في مقابلها س���نة 
مأثورة عن النبي ژ، ومن هذا الباب لزاما على 
املسلم واملسلمة احلذر من البدع، وقراءة الكتب 
احملذرة منها، ليحقق املسلم العبادة الصحيحة 
البعيدة عن كل شني حولها، وميكن معرفة البدع 
م���ن خالل عدة قواعد، منه���ا القول أو الفعل أو 
املعتقد املعارض للقرآن أو الس���نة الصحيحة، 
ولو كان عن اجتهاد من فاعله، ومنها أن يشرع 

اإلنسان أمرا.
وه���ذا األمر ال ميكن تش���ريعه إال بنص، أو 
بتوقيف من الصحابة، ف���إن لم يكن مع القائل 
به دلي���ل صحيح عليه يؤي���ده وإال فهو بدعة، 
ومنها أيضا ما يلتصق بالعبادة ويكون من أفعال 

النصارى وغيرهم.
ومنها ما نص على اباحت���ه بعض العلماء، 
السيما املتأخرين منهم، وال يكون عندهم دليل 
على استحبابه، ومنها العبادة التي ورد كيفية 
فعله���ا من خالل حديث ضعيف أو موضوع أي 
مكذوب، وكذلك منها الغلو في العبادة مثل الزيادة 
في شيء محدود معلوم، وكذلك كل عبادة أطلقها 
الشارع احلكيم، لكن جاء بعض الناس وقيدوها 
بقيود وش���روط مثل الزمان أو صفة معينة أو 
عدد محدد، ولنتذكر دائما أن األصل في العبادات 
التوقف، أي انها ال تفعل إال وفق نص ش���رعي، 
ونحن ال نعلم ما األفعال التي يحبها اهلل سبحانه 
وتعالى والدالة على طاعتنا له سبحانه اال بواسطة 

رسله.

ميزان الشرع

هل من كلمة أخيرة تود قولها في نهاية اللقاء؟
بعد إمتام قراءة الكتاب سندرك كم تبلغ كمية 
املخالفات التي وقع بها بعضهم، والتي أبعدتهم 
عن الش���رع الصحيح، وشط مسار بعضهم عن 
الهدي النبوي، واستبدلوه بعادات ما أنزل اهلل 
بها من س���لطان، إال من باب متس���كهم بعادات 
وتقاليد وموروثات يجب دائما أن نزنها مبيزان 
الشرع القرآن والسنة النبوية، ولتعلمنا أيضا أن 
املسؤولية كبيرة على من تعلم أمرا من الدين أن 

عليه أن يبلغه لغيره ممن جهل السنة.

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد، فهذه بعض 
الطرق املعينة بإذن اهلل على قيام الليل، واإلتيان بهذه السنة النبوية 
العظيمة، أذكرها على شكل نقاط مختصرة ليسهل حفظها والعمل بها 

أعاننا اهلل عليها مبنه وكرمه.
1- الدعاء.

2- ترك الذنوب.
3- استشعار نصوص الكتاب والسنة احلاضة عليها.

4- جتنب كثرة األكل والشبع السيما قبل النوم.
5- ترك السهر فيما ال ينفع.

6- الت���درج في القيام وعدم البدء بالقي���ام الطويل حتى تعتاده 
النفس وتقبله.

7- القيلولة في النهار.
8- التواصي مع األهل واالخوان.

9- اخلوف من اهلل تعالى.
10- تذكر حسن العاقبة والثمرة املترتبة عليه في اآلخرة.

11- قراءة سيرة النبي ژ وتتبع هديه في قيام الليل.
12- قراءة س���ير الس���لف وعباراتهم في حب قيام الليل وش���دة 

تعلقهم به.
13- عدم الرهبة من القيام واستحضار أنه سهل وميسر فمن قام 

بعشر آيات لم يكتب من الغافلني. 
14- القعود عند اإلحساس بالتعب أثناء قيام الليل.

15- االجتماع مع األهل أو اإلخوان لصالتها جماعة أحيانا.

همة عالية

قال أبو سليمان الداراني رحمه اهلل »أهل الليل 
في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولوال الليل 
ما أحببت البقاء في الدنيا، وإنه لتمر بالقلب 
س���اعات يرقص فيها طربا فأقول: إن كان 
أهل اجلنة فيما أنا فيه من النعيم إنهم 

لفي نعيم عظيم«.

بقلم: محمد العصيمي

 »موسوعة رواة الحديث«األسباب المعينة على قيام الليل

على املسلم أن يراعي أثناء عمله وتعبده خلالقه سبحانه شرطني هامني، األول أن يكون العمل صاحلا، وال يكون صاحلا إال مبوافقته 
ملا جاء به النبي ژ ، وفق ما نقله وفهمه الصحابة رضي اهلل عنهم ، والثاني أن يكون العمل قد مت فعله لوجه اهلل سبحانه وتعالى وحده، 
فل��م يقص��د به أحدا من اخللق حيا كان أو ميتا، وفقا لقوله تعالى )فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يش��رك بعبادة ربه 
أحدا(. هذا ما أوضحه الداعية راشد سعد العليمي عبر كتابه صغير احلجم كبير النفع، املسمى »عادات وليست عبادات - تنبيهات وفق 
ميزان الش��رع فيما اعتاده بعض الناس من أمور«، والذي احتوى على جملة من األقوال واألفعال واملصطلحات التي اعتاد عليها بعض 

الناس، منها ما يعتقدون أنه من الشرع لكن يكون مصدره التقاليد واألعراف املخالفة للشريعة.
وأكد العليمي في لقائه مع »األنباء« أن النية الطيبة ال تكفي لقبول العمل مثلما أوضح لنا ذلك الصحابي اجلليل ابن مس��عود رضي 
اهلل عنه بقوله »وكم مريد خير لم يبلغه«، مشيرا إلى انه يجب على من عرف السنة الصحيحة أن يرشد وينصح من غفل عنها بلطيف 

العبارة وجميل البيان، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

ة الصحيحة أن يرشد  العليمي: على َمْن عرف السنَّ
وينصح َمْن غفل عنها بلطيف العبارة وجميل البيان

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

للمهتمني بعل���م احلدي���ث واملصطلح، وعلم 
الرجال واجلرح والتعدي���ل، وحتقيق األحاديث 
النبوية، وللدارس���ني والباحثني الشرعيني نقدم 
لهم برنامجا موسوعيا ضخما، يضم تراجم رواة 
احلديث ملجموعة كبيرة من املصنفات احلديثية 
املسندة، وهي أكثر من 15 مصنفا حديثيا، والبرنامج 
يش���مل بيانات )8858( راويا، ويعد جمعا علميا 
ألشهر وأكبر مصنفات رواة احلديث وهي »تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال« للحافظ املزي، و»تهذيب 
التهذيب« للحافظ ابن حجر العسقالني، و»تقريب 
التهذيب« للحافظ ابن حجر العسقالني، و»الكاشف« 

للحافظ الذهبي.
والبرنامج يحتوي على طرق متعددة لعرض 
املعلومات احلديثية املختلفة املتعلقة بالرواة مع 
إمكانيات البحث والنس���خ والتعليق، كما يقوم 
بالتحليل اآللي لألسانيد، عبر أداة برمجية تقوم 
بتدقيق أس���انيد األحاديث املختلفة ومعاجلتها 
لتعيني رواتها إما حتديدا أو احتماال وفقا للقواعد 

احلديثية املعتبرة عند أهل العلم.

كيفية تنزيل البرنامج

1 � فأما عملية تنصيب البرنامج فسهلة جدا، 
فليس عليك سوى أن تنزل البرنامج من الرابط 
 http://www.al-eman.com/freeware/hadith/« التالي

ROWA2.zip«علما أن حتميل البرنامج باملجان.
2 � ث���م تف���ك الضغط ع���ن طري���ق برنامج 

.»winrar«
3 � ثم اضغط على »setup« والذي ال يتجاوز 
حجم 40 ميجا بايت، وانتظر حتى ينتهي استكمال 

تنصيب البرنامج متاما.

http://www.al-eman.com/freeware/hadith/ROWA2.zip

أكد أهمية أن توزن العادات والتقاليد واألعراف بميزان القرآن والسنة

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أب�واب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رس�ائل ومؤلفات ش�رعية« 
تس�تعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر 

والهاتف النقال وغيره.

رسائل 
ومؤلفات 

شرعية

الحلف بغي�ر الل��ه ال 
يجوز بل هو من الكبائر 
اإلنس��ان  اعتق�د  إن 
به المحلوف  تعظي�م 




