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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

وأفحش الحمد هلل الذى جعل صلة األرحاـ من أفضل القربات وقطيعتها من أقبح الذنوب      
السيئآت، جاءت بذلك اآليات البينات، ووردت بو األحاديث الصحيحات عن صاحب الشرع 

 عليو أفضل الصالة وأتم السالـ وعلى آلو وصحبو السادة األعالـ.
َو  أما اآلية فقولو تعالى: }َواتػَُّقوْا الّلَو الَِّذي َتَساءُلوَف ِبِو َواأَلْرَحاـ{ أي اتقوا قطيعتها }ِإفَّ اللّ      

َكاَف َعَلْيُكْم رَِقيًبا{، فإنك إذا علمت أف اهلل رقيب على أعمالك حافظ لها مجاز عليها رجعت 
إليو وامتثلت أمره وكنت على غاية الخوؼ من أليم عقابو وعظيم حجابو واحتفظت على صلة 

ْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض وقولو تعالى: }فَػَهْل َعَسْيُتْم ِإف تَػَولَّْيُتْم َأف تػُ  أرحامك وخفت من مقاطعتهم،
ـْ َوتُػَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكْم. ُأْولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَػُهُم اللَُّو فََأَصمَُّهْم َوَأْعَمى أَْبَصارَُىْم. َأَفاَل يَػَتَدبػَّ  ُروَف اْلُقْرآَف َأ

َفاُلَها{، ْعِد ِميثَاِقِو َويَػْقطَُعوَف َما َأَمَر وقولو تعالى: }َوالَِّذيَن يَنُقُضوَف َعْهَد الّلِو ِمن بػَ  َعَلى قُػُلوٍب َأقػْ
الّلُو ِبِو َأف يُوَصَل َويُػْفِسُدوَف ِفي اأَلْرِض ُأْولَِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّاِر{، فمن عنده أدنى 
يقظة وفهم وتدبر يرجع عن قطيعة الرحم بأدنى مما دلت عليو أية من ىذه اآليات الثالث، ولو 

بصيرتك وظهرت من النقائص سريرتك لفهمت من ىذه اآليات ما يحملك على فتحت عين 
وقولو تعالى: }َوَما ُيِضلُّ ِبِو ِإالَّ اْلَفاِسِقيَن. الَِّذيَن  إفراغ كل وسعك في صلة األرحاـ ما أمكنك،

ف يُوَصَل َويُػْفِسُدوَف ِفي اأَلْرِض ُأولَػِئَك يَنُقُضوَف َعْهَد اللَِّو ِمن بَػْعِد ِميثَاِقِو َويَػْقطَُعوَف َما َأَمَر اللَُّو ِبِو أَ 
 ُىُم اْلَخاِسُرْوف{.

وعن محمد الباقر رضي اهلل عنو أف أباه عليا زين العابدين رضي اهلل عنو قاؿ: }ال ُتَصاِحْب      
َع{، وذكر اآليات السابقة، قَاِطَع رَِحٍم ألَنِّي َوَجْدتُُو َمْلُعْونًا ِفْي ِكَتاِب اهلِل تَػَعاَلى ِفْي َثالَثَِة َمَواضِ 

آية سورة القتاؿ واللعن فيها صريح، وأية الرعد واللعن فيها بطريق العمـو ألف ما أمر اهلل بو أف 
يوصل يشمل األرحاـ وغيرىا، وأية البقرة واللعن فيها بطريق اإلستلزاـ إذ ىو من لواـز 

 الخسراف.
ضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل وأما األحاديث فأخرج الشيخاف عن أبي ىريرة ر      

ـُ اْلَعاِئِذ  ُهْم قَاَمِت الّرِحُم فَػَقاَلْت: َىَذا َمَقا عليو وسلم: } ِإّف الّلَو َخَلَق اْلَخْلَق. َحّتَى ِإَذا فَػَرَغ ِمنػْ



َقطََعِك؟ قَاَلْت: بَػَلَى. قَاَؿ:  ِمَن اْلَقِطيَعِة. قَاَؿ: نَػَعْم. َأَما تَػْرَضْيَن َأْف َأِصَل َمْن َوَصَلِك َوَأْقَطَع َمنْ 
 َفَذاِؾ َلِك {.

وصح قولو صلى اهلل عليو وسلم: }َما ِمْن َذْنٍب َأْجَدُر ِمْن َأْف يُػَعّجَل اهلل ِلَصاِحِبِو اْلُعُقوبََة في      
انَِة َواْلَكِذِب، َوِإفَّ َأْعَجَل الطَاَعِة الّدنْػَيا َمَع َما َيّدِخُر َلُو في ااَلِخَرِة ِمَن اْلبَػْغِي َوَقِطيَعِة الّرِحِم َواْلِخيَ 

 ِإَذا ثَػَوابًا َلِصَلُة الَرِحِم، َحتَّى ِإفَّ َأْىَل البَػْيِت لََيُكْونُػْوا َفَجَرًة فَػتَػْنُمْو َأْمَواُلُهْم َوَيْكثُػُر َعَدُدُىمْ 
َلِة  تَػَواَصُلْوا، َوَما ِمْن َأْىِل بَػْيٍت يَػتَػَواَصُلْوَف فَػَيْحَتاُجْوَف، وإفَّ  ـَ تُػْعَرُض ُكلَّ َخِمْيٍس َولَيػْ َأْعَماَؿ بَِنى آَد

َها َعَمُل قَاِطِع رَِحٍم{.  ُجْمَعٍة، َفالَ يُػْقَبُل ِمنػْ
وقولو  وصح }َثالَثٌَة اَل َيْدُخُلْوَف الَجنََّة: ُمْدِمُن الَخْمِر، َوقَاِطُع الرَِّحِم، َوُمَصدٌِّؽ بِالسِّْحِر{،     

الَرِحُم ُمَعلََّقٌة بِالَعْرِش تَػُقْوُؿ: َمْن َوَصَلِنْي َوَصَلُو اهللُ، َوَمْن َقطََعِنْي َقطََعُو صلى اهلل عليو وسلم: }
 اهلُل{.
وصح قولو صلى اهلل عليو وسلم: }يقوؿ اهلل تعالى أَنَا الّرْحَمُن َخَلْقُت الّرِحَم َوَشَقْقُت َلَها      

 ُو َوَمْن َقطََعَها َقطْعُتُو{اسماً ِمْن اْسِمي، َفَمْن َوَصَلَها َوَصْلتُ 
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: }َأْرَبى الرِّبَا اإِلْسِتطَاَلُة ِفْي ِعْرِض الُمْسِلِم ِبَغْيِر َحقٍّ، َوِإفَّ َىِذِه      

الَرِحَم َلِشْجَنٌة ِمَن الَرْحَمِن{ يعنى قرابة مشتبكة كاشتباؾ العروؽ، وفيها لغتاف كسر الشين 
الجيم }تَػُقْوُؿ: يَاَربِّ ِإنِّْي قطعت، يا رب إني أسيء إلي، يا رب فيجيبها، أال  وضمها مع إسكاف

 ترضين أف أصل من وصلك ؟ وأقطع من قطعك؟{.
وعن سعيد بن زيد رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ: }إفَّ ِمن أْرَبى الّربا      

ِر َحق، وإف ىذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها االْسِتطاَلَة في ِعْرِض الُمْسِلِم ِبَغيْ 
 حـر اهلل عليو الجنة{. رواه أحمد والبزار.

وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما رفعو أنو قاؿ: }الطابع معلق بقائمة العرش، فإذا اشتكت      
بعد ذلك الرحم وعمل بالمعاصي واجترئ على اهلل بعث اهلل الطابع فيطبع على قلبو فال يعقل 

 شيئا{.
وعن رجل من خثعم قاؿ: أتيت النبي صلى اهلل عليو وسلم وىو في نفر من أصحابو،      

فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسوؿ اهلل ؟ قاؿ: "نعم". قاؿ: قلت: "يا رسوؿ اهلل، أي األعماؿ 
قاؿ: "ثم  أحب إلى اهلل تعالى ؟"، قاؿ: "اإليماف باهلل". قاؿ: قلت: "يا رسوؿ اهلل، ثم مو ؟"،



 صلة الرحم". قاؿ: قلت: "يا رسوؿ اهلل، ثم مو ؟"، "ثم األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر".
قاؿ: قلت: "يا رسوؿ اهلل، أي األعماؿ أبغض إلى اهلل ؟"، قاؿ: "اإلشراؾ باهلل". قاؿ: قلت: 

مو ؟" قاؿ:  "يا رسوؿ اهلل ثم مو ؟" قاؿ: "ثم قطعية الرحم". ". قاؿ: قلت: "يا رسوؿ اهلل ثم
 "ثم األمر بالمنكر والنهي عن المعروؼ". رواه أبو يعلى بإسناد جيد.

وعن أبي أيوب رضي اهلل عنو: }َأّف َأْعَرابِيا َعَرَض ِلَرُسوِؿ الّلِو صلى اهلل عليو وسلم َوُىَو ِفي      
وَؿ الّلِو َأْو يَا ُمَحّمُد َأْخِبْرِني ِبَما يُػَقّربُِني ِمَن َسَفٍر، فََأَخَذ ِبِخطَاـِ نَاقَِتِو َأْو ِبزَِماِمَها، ثُّم قَاَؿ: يَا َرسُ 

اْلَجّنِة َوَما يُػَباِعُدِني ِمَن الّناِر. قَاَؿ َفَكّف الّنِبّي صلى اهلل عليو وسلم، ثُّم َنَظَر ِفي َأْصَحاِبِو، ثُّم 
َأَعاَد. فَػَقاَؿ الّنِبّي صلى اهلل عليو قَاَؿ: "َلَقْد ُوّفَق َأْو َلَقْد ُىِدَي" قَاَؿ: "َكْيَف قُػْلَت؟" قَاَؿ فَ 

وسلم: "تَػْعُبُد اهلل اَل ُتْشِرُؾ ِبِو َشْيئا، َوتُِقيُم الّصاَلَة، َوتُػْؤِتي الزَّكاَة، َوَتِصُل الّرِحَم، دَِع الّناَقَة{. 
لم "ِإْف َتَمّسَك ِبَما وفي رواية: }َوَتِصُل َذا رَِحَمَك. َوَلّما َأْدبَػَر، قَاَؿ َرُسوُؿ الّلِو صلى اهلل عليو وس

 أُِمَر ِبِو َدَخَل اْلَجّنَة"{. رواه الشيخاف واللفظ لمسلم.
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: }إف اهلل ليعمر بالقـو الديار ويثمر لهم األمواؿ، وما      

ه ينظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم، قيل: وكيف ذاؾ يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ بصلتهم أرحامهم{ روا
 الطبراني

)تنبيو( المراد بالرحم التي تجب ما كاف ىناؾ محرمية، وىما كل شخصين  لوكاف أحدىما      
ذكرا واألخرى أنثى لم يتناكحا، كاآلباء واألمهات واإلخوة واألخوات واألجداد والجدات وإف 

ما واجبة،  علوا ف واألعماـ والعمات ةاألخواؿ والخاالت. فأما أوالد ىؤالء فليست الصلة بينه
 كجواز المناكحة بينهما إىػ تهذيب الفروؽ.

وعن عائشة رضي اهلل عنها: }أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لها: "إنو من أعطي حظو      
من الرفق فقد أعطي حظو من خير الدنيا واآلخرة، وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق 

 حمديعمراف الديار ويزيداف في األعمار"{. رواه أ
وروي عن درة بنت أبي لهب رضي اهلل عنها قالت: قلت يا رسوؿ اهلل من خير الناس ؟      

 قاؿ: }أتقاىم للرب وأوصلهم للرحم وآمرىم بالمعروؼ وأنهاىم عن المنكر{. رواه أبو الشيخ.
َم الَ تَػَقاطَُعوا َوالَ َتَدابَػُروا وعن أنس رضي اهلل عنو قَاَؿ: }قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّ      

 َثاَلٍث{. َواَل تَػَباَغُضوا َواَل َتَحاَسُدوا وَُكونُوا ِعَباَد اللَِّو ِإْخَوانًا َواَل َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْف يَػْهُجَر َأَخاُه فَػْوؽَ 



ا َويُػْعِرُض َىَذا البخاري وأبو داود والنسائي ومسلم والطبراني، وزاد فيو }يَػْلَتِقَياِف فَػيُػْعِرُض َىذَ 
، َيْسِبُق ِإَلى الَجنَِّة{. قاؿ مالك: "ال أحسب التدابر إال اإلعراض  ُرُىَما الَِّذي يَػْبَدُأ بِالسَّالـَ َوَخيػْ

 عن المسلم، يدبر عنو بوجهو".
 وعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: }اَل َيِحّل ِلُمْسِلمٍ      

وفي  َأْف يَػْهُجَر َأَخاُه فَػْوَؽ َثاَلٍث، َفمْن َىَجَر فَػْوَؽ َثاَلٍث َفَماَت َدَخَل الّناَر{. رواه أبو داود،
رواية ألبي داود: قاؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم: }الََيِحّل ِلُمْؤِمٍن َأْف يَػْهُجُر ُمْؤِمنًا فَػْوَؽ َثاَلٍث، 

ـَ فَػَقِد اْشتَػرََكا في األْجِر، َوِإْف َلْم فِإْف َمّرْت ِبِو َثاَلٌث فَػْليَػْلقَ  ُو فَػْلُيَسّلْم َعَلْيِو، فِإْف َرّد َعَلْيِو الّساَل
 يَػُرّد َعَلْيِو فَػَقْد بَاَء باألْثِم. َوَخَرَج الُمَسّلُم ِمَن اْلِهْجَرة{.

لتدابر )تنبيو( المراد بالهجرة أف يهجر أخاه المسلم فوؽ ثالثة أياـ لغير غرض شرعي، وبا     
اإلعراض عن المسلم، بأف يلقاه فيعرض عنو بوجهو، وبالتشاحن تغير القلوب المؤدي إلى أحد 

 ذينك. أفاده العالمة ابن حجر في الزواجر.
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: }اَل َتِحّل      

، فَإِ  ْف اْلتَػَقَيا َفَسلََّم َأَحُدُىَما فَػَردَّ اآلَخُر اْشتَػرَكاَ ِفْي اأَلْجِر، َوِإْف َلْم يَػُردَّ َبِرَئ الِهْجَرُة فَػْوَؽ َثالَثَِة أَيَّاـٍ
. َىَذا ِمَن اإِلْثِم َوبَاَء ِبِو اآلَخر{، وأحسبو قاؿ: }َوِإْف َماتَا َوُىَما ُمتًػَهاِجَراِف اَل َيْجَتِمَعاِف ِفْي الَجنَِّة{

 رواه الطبراني في األوسط.
وعن ابن مسعود رضي اهلل عنو موقوفا بسند جيد: }اَل يَػتَػَهاَجُر الَرُجاَلِف َقْد َدَخاَل ِفْي      

، إالَّ َخَرَج َأَحُدُىَما ِمْنُو َحتَّى يَػْرِجَع ِإَلى َماَخَرَج ِمْنُو. َورُُجْوُعُو َأْف يَأتَِيُو فَػُيَسلُِّم   َعَلْيِو{.اإِلْسالَـِ
حيح أنو صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: }لو أف رجلين دخال في اإلسالـ وروى البزار بسند ص     

 فاىتجرا لكاف أحدىما خارجا من اإلسالـ حتى يرجع{ يعنى الظالم منهما.
)فائدة( قاؿ العالمة ابن حجر رحمو اهلل في الزواجر: "األشبو أف ىجر المسلم فوؽ ثالثة      

فساد. ويستثنى من تحريم الهجر مسائل ذكرىا أياـ كبيرة لما فيو من التقاطع واإليذاء وال
األئمة، وحاصلها أنو متى عاد إلى صالح دين الهاجر والمهجور جاز، وإاّل فال" إىػ. قلت وقد 
رأيت بعيني أف الهجر الواقع بيننا في ىذا الزماف اليعود إلى صالح دين الهاجر وال المهجور 

يخفى على المتأمل المنصف فهو من الكبائر  وال إلى دنياىما، بل يعود إلى فسادىما كما ال
 لما فيو من فساد الدين والدنيا والتحاسد والتباغض. واهلل أعلم.



)فرع( إذا جرينا على قوؿ صاحب العدة أف ىجر المسلم فوؽ ثالث صغيرة وأصّر على      
بقلة مباالتو ذلك كاف بمثابة ارتكاب الكبيرة. وحد اإلصرار أف يتكرر منو الصغيرة تكررًا يشعر 

بدينو إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك فترد بذلك شهادتو وروايتو. وكذلك إذا اجتمعت صغائر 
مختلفة األنواع بحيث يشعر أصغر الكبائر. أفاده الشيخ عز الدين ابن عبد السالـ في قواعد 

ر األحكاـ. وإذا جرينا على القوؿ بأف الهجر المذكور كبيرة فيفسق بذلك ولو بدوف إصرا
وتسقط عدالتو وواليتو لموليتو وترّد شهادتو وروايتو. فتأمل ذلك فإنو مهم جدا، وقد يغفل عنو 

 الخاص فضال عن العواـ.
}أُنشد اهلل قاطع  وعن األعمش قاؿ: كاف ابن مسعود جالسًا بعد الصبح في حلقة، فقاؿ:     

ة مغلقة دوف قاطع رحم{. رواه رحم لما قاـ عنا فإنا نريد أف ندعو ربنا وإف أبواب السماء مرتج
 الطبراني

وروي عن عبد اهلل بن أبي أوفى قاؿ: كنا جلوسا عند النبي صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: }ال      
يجالسنا اليـو قاطع رحم{ فقاـ فتى من الحلقة فأتى خالة لو، وقد كاف بينهما بعض الشيء 

سوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: }إف فاستغفر لها واستغفرت لو، ثم عاد إلى المجلس فقاؿ ر 
 الرحمة ال تنزؿ على قـو فيهم قاطع رحم{ رواه األصبهاني

)نكتة( المراد بقطع الرحم المحـر قطع ما ألف القريب منو من سابق الوصلة واإلحساف،      
سواء كاف اإلحساف الذي ألفو منو قريبو ماال أو مكاتبة أو مراسلة أو زيارة أوغير ذلك فقطع 
ذلك كلو بعد فعلو لغير عذر شرعي كبيرة، ألف ذلك يؤدى إلى إيحاش القلوب ونفرتها وتأذيها، 
ويصدؽ عليو حينئذ أنو قطع وصلة رحمو. أفاده العالمة ابن حجر في الزواجر فتأمل وفقك اهلل 
لطاعتو وطاعة رسولو صلى اهلل عليو وسلم أف شـؤ القطيعة تجاوز فاعلها إلى جلسائو وقومو 

عهم عن شموؿ الرحمة لهم كما منعت من شمولها لو فإذا كاف ىذا شؤمها في القـو تمن
المجالسين لقاطع فما بالك بالقاطعة نفسو فتيقظ لنفسك فإف أمر القطيعة خطير أي خطير 
واسأؿ اهلل تعالى أف يوفقك لصلتها وإف كاف في قلبك ما كاف فإنو على كل شيىء قدير 

 وباإلجابة جدير.



ابن عباس رضي اهلل عنهما عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: }ثالث ال ترفع وعن      
صالتهم فوؽ رؤوسهم شبرا: رجل أـ قوما وىم لو كارىوف، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، 

 وأخواف متصارماف{ رواه ابن ماجو وابن حباف.
نَِّة يَػْوـَ اإِلثْػنَػْيِن َو الَخِمْيِس، َويُػْغَفُر ِلُكّل وعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو: }تُػْفَتُح أَبْػَواُب الجَ      

َنُو َوبَػْيَن َأِخْيِو َشْحَناُء، فَػيُػَقاُؿ: اْنظُُروا َىَذْيِن َحّتى َيْصطَ  ِلَحا{. َعْبٍد ال ُيْشِرُؾ باهلِل َشْيئًا ِإاّل َمْن بَػيػْ
 رواه مسلم.

ف النبي صلى اهلل عليو وسلم ىجر قاؿ أبو داود: إذا كاف الهجرة هلل فليس من ىذا بشيئ، فإ
 بعض نسائو أربعين يوما، وابن عمر رضي اهلل عنهما ىجر ابنا لو إلى أف مات. 

)قلت( وأنا الفقير إليو تعالى محمد ىاشم أشعري عفا اهلل عنو وعن والديو وعن جميع      
و وسلم فمسّلم المسلمين أما كوف الهجرة هلل تعالى بالنسبة إلى حضرة الرسوؿ صلى اهلل علي

ومقبوؿ، وكذلك بالنسبة إلى سيدنا عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما. وأما بالنسبة إلى أمثالنا 
فيحتاج إلى دقة نظر وإعماؿ فكر، فقد رأيت بعيني أف واحدا من أىل العلم كاف لو اجتهاد في 

يت  مرارا حتى حصلت العبادة، يقـو الليل ويصـو النهار وال يتكلم إال بقدر الضرورة ويحج الب
لو مشيخة الطريقة النقشبندية. وكاف في بعض أيامو يعتزؿ عن الناس في بيت من منزلو فال 
يخرج إال لصالة الجماعة وتعليم الناس كيفية الذكر. ويوما من األياـ يخرج لصالة الجمعة فلما 

م يرجع وصل إلى المسجد غضب على الحاضرين في المسجد ويتكلم عليهم بكالـ فاحش ث
فورا إلى منزلو. ويوما من األياـ أتاه في منزلو وزير البلد يطلب منو الدعاء ليكوف رخينا، وأعطاه 
شيئا من الدراىم فقبلو ودعا لو وقابلو بلطف وانشراح. وبعد أياـ أتيتو في منزلو وقمت أماـ بيتو 

لت إف أخاؾ ال يرضى أف زمنا طويال وناديتو مرارا فلم يجبني حتى جاءت امرأتو وراء الباب وقا
يخرج من محلو ألحد، فقلت لها أخبريو أف أخاؾ محمد ىاشم أشعري يريد أف يقابلو فليخرج، 
وإاّل سأدخل عليو وأخرجو قهرا، ثم أخبرتو فخرج وقابلني فقلت لو يا أخي بلغني أنك تفعل  

يتهم مثل كذا وكذا، فلما حملك على ذلك ؟. فقاؿ إني رأيت الناس على غير صورتهم، رأ
القردة. فقلت لو لعل الشيطاف سحر عينك ووسوس في قلبك وقاؿ ألـز بيتك وال تخرجمنو 
ليعتقد الناس أنك من أولياء اهلل فيقصدونك للزيارة والتبرؾ ويهدوف إليك ىدايا كثيرة فتأمل يا 

ي أخي بإنصاؼ، فقد قاؿ رسوؿ صلى اهلل عليو وسلم لسيدنا عبد اهلل بن عمرو بن العاص رض



اهلل عنهما: }َوِإفَّ ِلَضْيِفَك َعَلْيَك َحقِّا{. وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم: }َمْن كَاَف يُػْؤِمُن بِاهلِل َواليَػْوـِ 
َفُو{. ثم بعد أياـ جاءني ذلك الشيخ في بيتي، وقاؿ صدقت يا أخي، اآلف  اآلِخِر فَػْلُيْكِرـْ َضيػْ

لى أف توفي ذلك الشيخ رحمو اهلل تركت عزلتي وفعلت مثل ما يشغل الناس، فكاف كذلك إ
 تعالى.
ومن المعلـو أنو قد وقع اإلختالؼ في الفروع بين أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم      

رضي اهلل عنهم وىم خير األمة، فما خاصم أحد منهم أحدا وال عادى أحد أحدا وال نسب 
ع بين اإلماـ أبي حنيفة واإلماـ أحد أحدا إلى خطأ وال قصور. وكذلك وقع اإلختالؼ في الفرو 

مالك رضي اهلل عنهما في مسائل كثيرة يبلغ عددىا أربعة عشر آالؼ تقريبا في أبواب العبادة 
والمعاملة، وبين اإلماـ الشافعي وأستاذه اإلماـ مالك رضي اللع عنهما في مسائل كثيرة يبلغ 

أستاذه اإلماـ الشافعي رضب اهلل عددىا ستة آالؼ تقريبا. وكذلك بين اإلماـ أحمد بن حنبل و 
عنهما في مسائل كثيرة كذلك، فما عادى أحد منهم أحدا وال شنع أحد منهم أحدا وال حقد 
أحد منهم أحدا وال نسب أحد أحدا إلى خطأ وال قصور، بل ال يزالوف يتحابوف ويتصافوف 

قبر اإلماـ أبي  إلخوانهم ويدعو كل واحد لهم بكل خير. وذكر أف اإلماـ الشافعي لما زار
حنيفة رضي اهلل عنهما وأقاـ فيو نحو سبعة أياـ يقرأ فيو القرآف العظيم وكلما ختم ختمة أىدى 
ثوابو إلى اإلماـ أبي حنيفة، وأف اإلماـ الشافعي ال يقنت في صالة الصبح مدة إقامتو في قبة 

معو. وكذلك وقع  اإلماـ أبي حنيفة، ال يقوؿ يندب القنوت في صالة الصبح فتركتو تأّدبا
اإلختالؼ بين شيخي المذىب الرافعي والنووي رضي اهلل عنهما في مسائل كثيرة. وكذلك وقع 
اإلختالؼ بين اإلماـ العالمة أحمد بن حجر واإلماـ العالمة الرملي وأتباعهما، فما خاصم أحد 

ابين متآخين منهم أحدا وال عادى أحد منهم أحدا وال نسب أحد أحدا إلى خطأ، بل كانوا متح
 متصافين.

إذا علمت ذلك فهمت أف ما وقع بيننا من المخاصمة والمعاداة والمقاطعة بسبب اختالؼ      
في مسألة أو مسائل قليلة من تسويل الشيطاف والمباىاة والمفاخرة بين اإلخواف ومتابعة الهوى. 

اللَّو{. وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  وقد قاؿ تعالى: }َواَل تَػتَِّبِع اْلَهَوى فَػُيِضلََّك َعْن َسِبيلِ 
وسلم: }َماِذئْػَباِف َجائَِعاِف ُأْرِساَل في َغَنِم بَِأْفَسَد لَها ِمْن ِحْرِص اْلَمرِء َعَلى اْلَماِؿ َوالّشَرِؼ ِلِديِِنو{ 
رواه اإلماـ أحمد والنسائي والترمذي، وقاؿ الترمذي حسن صحيح. وفي رواية جابر رضي اهلل 



اِذئْػَباِف َضارِيَاِف يَْأتَِياِف ِفْي َغَنٍم َغاَب رَُعاُؤَىا بَِأْفَسَد لِلنَّاِس ِمْن ُحبِّ الَشَرِؼ َوالَماِؿ ِلِدْيِن عنو: }مَ 
 الُمْؤِمِن{. وقاؿ الشاعر:

 ِإَذا أَْنَت تَابَػْعَت اْلَهَوى قَاَدَؾ الَهَوْى <> ِإَلى ُكلِّ َما ِفْيِو َعَلْيَك َمَقاؿُ 
واننا المسلمين والعلماء المتقين أف يتبعوا الصحابة واألئمة والعلماء العاملين فنحن نرجو من إخ

وىذا آخر التبياف وفقنا اهلل وإياكم لما يرضيو عنا  الصالحين رضي اهلل عنهم وعّنا بهم في ذلك.
وغفر كل سيئة صدرت منا وكالنا بحغظو ورعايتو أينما كنا. إنو جواد كريم رؤوؼ رحيم. وصلى 

لى سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم. يقوؿ مؤلفو عفا اهلل عنو وعن والديو وعن اهلل ع
 مشايخو وجميع المسلمين.

فرغت من تأليفو يـو اإلثنين العشرين من شهر شواؿ منشهور سنة الستين بعد األلف      
 صلوات وأتم تسليمات في منزلي تيبوإيرع جومباع وثالثمائة من الهجرة على صاحبها أفضل

سالـ وآخر دعواىم  سبحانك اللهم وتحيتهم فيها صانو اهلل عن الشر والفساد. دعواىم فيها
 العالمين. الحمد هلل رب أف
 


