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 عن املسألة االستعفاف ُخطبة

، وَجَعَل حياَتو يف حيائو ، وَجَعَل كراَمَتو يف ي َجَعل ِغىن ادلؤمِن يف قَ ْلِبواحلمُد هلِل الذ
 استعفاِفو .  

ُ  ، َمْن َيْستَ ْغنِ  ُو اّللَُّ َمْن َيْستَ ْعِفْف يُِعفَّ : َصلَّى للُا َعليِو وسلَم  للاِ  قال رسولُ  يُ ْغِنِو اّللَّ
ًرا َوَأْوَسَع ِمَن الصَّّْبِ َومَ ،  ُ، َوَما أُْعِطَي َأَحٌد َعطَاًء َخي ْ ُْه اّللَّ رواه .  ْن يَ َتَصب َّْر ُيَصّبِّ

 البخاري ومسلم . 
ُُيِْسْك َعْن  يُرِيُد أَنَُّو َمنْ  ، ِمْن اْلَعَفافِ  " َيْستَ ْعِفْف يُِعفَُّو اّللَُّ  َوَمنْ : "  الباجي   َقالَ 

َصلَّى للاُ َوقَ ْولُُو . َيُصْنُو اّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َعْن َذِلَك : َأْي ، اِح يُِعفَُّو اّللَُّ حلَْ الس َؤاِل َوالِ 
ُ َأْعَلُم  -يُرِيُد  " َوَمْن َيْستَ ْغِن يُ ْغِنِو اّللَُّ "  : َعليِو وسلَم  َمْن َيْسَتِعْن ِبَا ِعْنَدُه ِمْن  -َوَاّللَّ

ُه اّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ لِاْلِغىَن ِمْن ِعْنِدِه اْلَيِسرِي َعْن اْلَمْسأََلِة ُيَُ  ُ َوََيَْتِمُل َأْن يُرِيَد يُ ْغِن ، دَّ  اّللَّ
ُْه اّللَُّ َوَمْن : "َصلَّى للُا َعليِو وسلَم َوقَ ْولُُو . ُسْبَحانَُو نَ ْفَسوُ  ُ  -يُرِيُد  "  يَ َتَصب َّْر ُيَصّبِّ َوَاّللَّ

ُ َعَلْيِو َويُ َوفِّْقُو َلوُ َمْن يَ َتَصدَّ لِلصَّ  -َأْعَلُم   . اى  .  ّْبِ َويُ ْؤثِْرُه يُِعْنُو اّللَّ
 للاِ  قِ زْ رِ  ظارِ تِ ، وانْ وكلِ والتَّ  ّبِ لالصَّ  اسِ النَّ  نِ عَ  على االستغناءِ  ض  فيو احلَْ :  ن  يْ العَ  َقالَ و 

 . اى  . 
 
 قٌ حَ  فيوِ  مْ ذلَُ َكاَن  ، وإنْ  الٍ مَ  ِمنْ م عّما أيتيهِ  م َيْسَتِعّفونَ َرِضَي للاُ َعن ْهُ  حابةُ الصَّ َكاَن و 
. 

، َصلَّى للُا َعليِو وسلمَ : َسأَْلُت َرُسوَل اّللَِّ  َرِضَي للُا َعْنوُ ِحزَاٍم  ْبنُ  َحِكيمُ  َقالَ 
اَل ََي َحِكيُم، ِإنَّ َىذَ  :َقالَ ُو، َفَأْعطَاِن ُُثَّ َفَأْعطَاِن، ُُثَّ َسأَْلُتُو، َفَأْعطَاِن، ُُثَّ َسأَْلتُ 

َ
ا ادل
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ْفٍس َلَْ َخِضَرٌة ُحْلَوٌة، َفَمْن َأَخَذُه ِبَسَخاَوِة نَ ْفٍس بُورَِك َلُو ِفيِو، َوَمْن َأَخَذُه ِبِِْشَراِف ن َ 
ٌر ِمَن الَيِد الس ْفَلىَكالَِّذي أَيُْكُل َواَل َيْشَبُع، الَيُد الُعْليَ يُ َباَرْك َلُو ِفيِو،  قَالَ  . ا َخي ْ

ًًا َحََّّ َحِكيٌم: فَ ُقْلُت: َيَ  ، َوالَِّذي بَ َعَََك لِاحَلقِّ اَل أَْرَزُأ َأَحًدا بَ ْعَدَك َشي ْ  َرُسوَل اّللَِّ
نْ َيا، فَ  ، َيْدُعو َحِكيًما ِإََل الَعطَاِء، فَ َيْأََب َأْن َرِضَي للُا َعْنوُ أَبُو َبْكٍر َكاَن أَُفارَِق الد 

ًًا، ف َ  َعْنوُ  َرِضَي للاُ يَ ْقبَ َلُو ِمْنُو، ُُثَّ ِإنَّ ُعَمَر   َقالَ َدَعاُه لِيُ ْعِطَيُو َفَأََب َأْن يَ ْقَبَل ِمْنُو َشي ْ
ْسِلِمنَي َعَلى َحِكيٍم، َأِّنِ َأْعِرُض َعَلْيِو َحقَُّو ِمْن َىَذا 

ُ
ُعَمُر: ِإِّنِ ُأْشِهدُُكْم ََي َمْعَشَر ادل

َصلَّى للاُ ا ِمَن النَّاِس بَ ْعَد َرُسوِل اّللَِّ الَفْيِء فَ َيْأََب َأْن أَيُْخَذُه، فَ َلْم يَ ْرَزْأ َحِكيٌم َأَحدً 
َ َعليِو وسلَم   . ٌم لِ سْ ومُ َرواُه الُبخاري  .  َحََّّ تُ ُويّفِ

 تَ ْنطَِلَق فَ َتْسَأَل َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِو نَُّو َقاَلْت َلُو أُم ُو: َأالَعْن َرُجٍل ِمْن ُمَزيْ َنَة، أَ و 
َوَمِن ًما ََيُْطُب، َوُىَو يَ ُقوُل: َيْسأَلُُو النَّاُس؟ َفاْنطََلْقُت َأْسأَلُُو، فَ َوَجْدتُُو َقائِ  َسلََّم َكَماو 

ُ، َوَمْن َيْسَأِل النَّاَس َوَلُو َعْدُل ََخِْس َأَواٍق  ُ، َوَمِن اْستَ ْغىَن َأْغَناُه اّللَّ اْستَ َعفَّ َأَعفَُّو اّللَّ
ٌر مِ اَقْد َسَأَل النَّاَس ِإحْلَافً ف َ  ْن ََخِْس َأَواٍق، . فَ ُقْلُت بَ ْيِن َوبَ نْيَ نَ ْفِسي: لََناَقٌة ِل َخي ْ

ٌر ِمْن ََخِْس أََواٍق فَ َرَجْعُت َوَلَْ َأْسَألْ َوِلُغال َقٌة ُأْخَر  َفِهَي َخي ْ ََ  . َرواُه الَماُم أمحُد . ِمِو 
 .  اس  الن   ؤال  على سُ  وت  م  ال   مون  كانوا يُقد     ل  ب  

 .  رُ قْ والفَ  ادلوتُ :  ا ادلكروىانِ ذَ : حبَّ  َرِضَي للاُ َعْنوُ  مسعودٍ  ابنُ  َقالَ 
،   اتِ ا وفائدَ تِ رَ إَل ثََ  سبةِ ا لالنِّ ا ومرارتِ تِ شدَّ لِ  عٌ قْ ال وَ  وا هبا إذْ حُ رِ ا فَ وإّنَّ :  القامسي   َقالَ 

 . . اى  ارارتِ مَ لِ  وِ عِ ر  تََ  عَ ، مَ  اذلَ  ةِ احلامِسَ  األدويةِ  بِ رْ شُ أدواؤه بِ  تْ مَ ظُ عَ  نْ مَ  حُ رَ فْ كما ي َ 
 سألة  الناس .و ل م  س  ف  ر  ض ن   ورمبا ع م ل  الر ُجُل يف ع م ٍل دينء وال يُ ع  

: َمَررُت يف بعِض ِسَكِك الكُ  ش  ىو ] ِمن ُحشّ  جَ رَ فإذا َرُجٌل خَ  وفةِ قال األصمعي  واحلُْ
 احلاجة[ على َكِتِفو َجرَّة ، وىو يقول:  قضاءِ  مكانُ 
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 .  ديعْ ب َ  دٍ حَ أعلى  مْ رَ كْ َل تُ  كَ قِّ حَ ها ... وَ تُ ن ْ ىَ أي إنن إن سِ فْ ن َ  مُ رِ كْ وأُ 
: فقلت لو قال  كلِ َْ مِ  سألةِ  عن مَ ِن غْ ت َ ؟ قال: نعم! وأسْ  مهارِ كْ ىذا تُ  َلِ : أِبِِ  األصمعي 
 فقال: ت  فَ ت َ : َي أصمعي! فالْ  احَ صَ . فَ 

 لَنَ ْقُل الصَّْخِر ِمن قُلِل اجلباِل ** 
 َحب  ِإَِلَّ ِمْن ِمَنِن الرََّجالِ أَ 

 ْسِب عاٌر ** يَ ُقوُل النَّاُس ِل يف الكَ 
 فقلُت العاُر يف ُذلِّ الس ؤالِ 

 . شيًا  اسَ النَّ  سألُ جائعا طاوَي وال يَ  يتُ بِ يَ  الواِحُد منهموَكاَن 
  سألةِ مَ والْ  ةِ لَّ ذَ لمَ لِ  وُ سَ فْ ن َ  وال يُعرِّضُ  وعِ اجلُْ  ِمنَ  ليوِ ا عَ غشي  مَ  طُ قُ سْ م يَ ىُ أحدُ َكاَن  لْ بَ 

َّبِ َرُسوِل اّللَِّ َقْد لَ :  َرِضَي للُا َعْنوُ أَبُو ُىَريْ َرَة  َقالَ  َصلَّى َرأَيْ ُتِن َوِإِّنِ أَلِخر  ِفيَما بَ نْيَ ِمن ْ
َلُو َعَلى رِجْ  ، فَ َيِجيُء اجْلَاِئي فَ َيَضعُ  ِإََل ُحْجَرِة َعاِئَشَة َمْغِشي ا َعَليَّ للُا َعليِو وسلَم 

 .َرواُه الُبخاري  ُعُنِقي َويُ َر  َأِّنِ رَلُْنوٌن ، َوَما ِب ِمْن ُجُنوٍن ، َما ِب ِإالّ اجْلُوُع . 
زَ هُ ت َ  فاقَ  م أنَّ هِ مِ لْ إالّ ِلعِ  كَ وما ذلِ   َوَجّل .  عزَّ  إالّ لاهللِ  لُ م ال تُ ن ْ

ابَ ْتُو َفاَقٌة، َفأَنْ َزذَلَا لِالنَّاِس، َلَْ ُتَسدَّ َفاقَ ُتُو، َمْن َأصَ : َصلَّى للُا َعليِو وسلمُ َرُسوُل اّللَِّ  َقالَ 
، أَْوَشَك اّللَُّ َلُو، لِاْلِغىَن، ِإمَّا ِبَوْ  َرواُه الَماُم  ٍت َعاِجٍل، أَْو ِغىًن َعاِجلٍ َوَمْن أَنْ َزذَلَا لِاّللَِّ

 ، وإسناده حسن . وأبو داوَد والرتمذي  أمحُد 
َنَك َوبَ نْيَ اّللَِّ َقاَل ِإبْ َراِىيُم  ْبُن أَْدَىَم : ُسَؤاُل احْلَاَجاِت ِمَن النَّاِس ِىَي احلَِْجاُب بَ ي ْ
رَّ َوالن َّْفَع، َوْلَيُكْن َمْفَزُعَك ِإََل اّللَِّ تَ َعاََل َيْكِفيَك َحاَجَتَك ِبَْن َُيِْلُك الضَّ  تَ َعاََل، َفأَْنزِلْ 

ُ َما ِسَواُه َوَتِعيُش َمْسُرورًا  . اّللَّ
 أيها الكرام : 
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 . وَمهانَةٌ  مذّلةٌ  السؤالَ  ؛ ألنَّ  لَّةِ ذَ مَ الْ  نِ عَ  وِ أْتباعِ  ُوجوهَ  السالمُ  انَ صَ َقْد لَ 
 : ُسؤاُل النَّاِس عيٌب َونقٌص يف الرَُّجِل وِذلٌَّة تَنايف اْلُمُروَءَة إالَّ يف اْلِعْلم . القيمِ  قال ابنُ 

َوالَ  :َوَأَسرَّ َكِلَمًة َخِفيًَّة  وِ على أصحابِ  البيعةَ َعليِو وسلَم َصلَّى للُا  ب  النَ  ذَ خَ أَ َقْد و 
ًًا  َرأَْيُت بَ ْعَض أُولًََِك َقْد لَ ف َ :  َرِضَي للُا َعْنوُ  َعْوُف ْبُن َماِلكٍ  َقالَ . َتْسأَُلوا النَّاَس َشي ْ

هُ  الن ََّفِر َيْسُقُط َسْوُط َأَحِدِىْم ، َفَما َيْسَأُل َأَحًدا يُ َناِولُوُ   . َرواُه ُمسلٌم  . ِإَيَّ
ا ل   ويتعر ض   اس  الن   أموال   س وُ ف  ن    مُ سل  مُ ال   يُتب ع   ص ل ى هللُا ع ليو  وسلم  أن   ى النبي ون  ه  

. 
يُ ْعِطيِن الَعطَاَء، َفَأُقوُل َأْعِطِو َصلَّى للُا َعليِو وسلَم النَِّب  َكاَن :  اخَلطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ َقاَل 
،أَفْ قَ  ، ف َ ُىَو  ، فَ ُقْلُت: َأْعِطِو َمنْ َحََّّ َأْعطَاِن َمرًَّة َماال َر ِإلَْيِو ِمنِّ  َقالَ أَفْ َقُر ِإلَْيِو ِمنِّ

اِل َصلَّى للُا َعليِو وسلُم: النَِّب  
َ
ُخْذُه، فَ َتَموَّْلُو، َوَتَصدَّْق ِبِو، َفَما َجاَءَك ِمْن َىَذا ادل

ُر ُمْشِرٍف َوالَ  . َرواُه الُبخاري  ومسلٌم  اَل َفاَل تُ ْتِبْعُو نَ ْفَسكَ   َساِئٍل َفُخْذُه، َوَماَوأَْنَت َغي ْ
 . 

ِإنَّ ِفيِو اْليَ ْوَم : ُخْذُه فَ  َقالَ ؟ ا تَ ُقوُل يف َىَذا اْلَعطَاءِ : مَ َرِضَي للُا َعْنُو  أبو ذرٍ  وُسًلَ 
 ُمسلٌم .  َرواهُ  َثًَنا ِلِديِنَك َفَدْعُو.َكاَن ، َفِإَذا  َمُعونَةً 
ْعرَتِيِهْم ، اَل ت َ قُ َرْيشٍ  : َما َلَك َوِلْخَوِتَك ِمنْ ألِب ذرٍّ قُ ْلُت : قَ ْيٍس  ْبنُ  اأَلْحَنفُ وَقاَل 

ُهمْ  َحََّّ   : اَل ، َوَربَِّك ، اَل َأْسَأذُلُْم َعْن ُدنْ َيا ، َواَل َأْستَ ْفِتيِهْم َعْن ِدينٍ َقالَ  ؟َوُتِصيُب ِمن ْ
 َرواُه ُمسلٌم  . َرُسوِلوِ َأحلََْق لِاّللَِّ وَ 

: فَ َيُد اّللَِّ اْلُعْلَيا، َوَيُد اْلُمْعِطي  ثَةٌ األَْيِدي َثال : َصلَّى للُا َعليِو وسلمُ َرُسوُل اّللَِّ  َقالَ و 
رواه المام  . ْز َعْن نَ ْفِسكَ  تَ ْعجَ ، َوالالَِِّت تَِليَها، َوَيُد السَّاِئِل الس ْفَلى، َفَأْعِط اْلَفْضلَ 

  محد وأبو داود ، وصححو األلباِن واألرنؤوط .أ
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َمْن :  َقالَ ، ف اسِ النَّ  سؤالَ  تَ ْركَ  نْ ِلمَ  ةَ نَّ اجلَْ َصلَّى للُا َعليِو وسلَم  النب   َضِمنَ َقْد و 
النَّاَس  َيْسَألَ  : َأالَّ  ُىَنا َكِلَمًة َمْعَناَىاَىا َقالَ ََيََْي  َقالَ  ؟  َواِحَدًة َوَلُو اجْلَنَّةُ َيْضَمُن ِل 

ًًا  رواه النسائي ، وىو حديث صحيح .  . َشي ْ
 واالستغناُء عما يف أيدي الناِس رِفْ َعٌة وُعلوٌّ . 

َواْلَعْبُد ُكلََّما َكاَن أََذلَّ ّللَِِّ َوَأْعَظَم اْفِتَقارًا إلَْيِو َوُخُضوًعا قال شيُخ السالُم ابُن تيميَة : 
.  . زَّ َلُو، َوَأْعَظَم ِلَقْدرِهِ ، َوَأعَ  َلُو: َكاَن أَقْ َرَب إلَْيوِ  َفَأْسَعُد اخْلَْلِق: َأْعَظُمُهْم ُعُبوِديًَّة ّللَِِّ

، َواْستَ ْغِن َعمَّْن ِشًَْت  َوأَمَّا اْلَمْخُلوُق َفَكَما ِقيَل: اْحَتْج إََل َمْن ِشًَْت َتُكْن َأِسريَهُ 
 . . اى ريَهُ ، َوَأْحِسْن إََل َمْن ِشًْت َتُكْن أَمِ  َتُكْن َنِظريَهُ 

 
 ! ديحِ مَ الْ  ريقِ طَ  نْ عَ  ب   سُ كَ تَ الو  اسِ النَّ  ؤالُ سُ  ها :ت  وأىان   س  نف  ال ل   ذُ  نوم  

 وكان الصحابُة رضَي اّلّلُ عنهم يَ ْنهوَن عن مَِل ذلك . 
 َرِضيَ  مانَ َْ عُ  حُ دَ ُيَْ  لَ عَ ال جَ جُ رَ  أنَّ  احلارثِ  بنِ  امِ َهَّ  ريقِ طَ  نْ مِ  مُ سلِ مُ  و  المامُ رَ فقد 

َيَو يف  لَ عَ جَ ما ، فَ خْ ال ضَ جُ رَ َكاَن ، و  كبتيوِ َفَجََا على ُر  دادَ قْ مِ الْ  ، فَ َعِمدَ للُا َعْنوُ 
 يوِ لِ عَ  ى للاُ صلَّ  للاِ  ولَ سُ رَ  إنَّ  َقالَ ؟ ف كَ : ما شأنُ مانُ َْ عُ  لوُ  َقالَ ف! باءَ صْ احلَْ  وِ هِ جْ وَ 
 . ابَ م الرت  هِ وىِ جُ يف وُ فاْحَُوا  دَّاِحنيَ مَ م الْ تُ  أيْ : إذا رَ  َقالَ  مَ لَّ سَ و 

اِحنَي الَِّذيَن اَّتََُّذوا َمْدَح النَّاِس َعاَدًة ،  األثريِ  ابنُ  َقالَ  يف " النَِّهايَِة " : َوأَرَاَد لِاْلَمدَّ
 َوَجَعُلوُه ِبَضاَعًة َيْسَتْأِكُلوَن ِبِو اْلَمْمُدوَح . اى  .

 اِدحِ لمَ لِ  وزُ . فال يََ  حِ دْ مَ الْ  وةِ شْ نَ  الِ يف حَ  ةً لَ زْ جَ  ةً يَّ طِ مااًل أو عَ  يبذلُ َقْد  دوحَ مْ مَ الْ  نَّ وأل
 و .  نْ ٍس مِ فْ ن َ  يبِ إالّ ِبطِ  امرئ ُمسلمٍ  الُ مَ  ال َيَِل   وُ ؛ ألنَّ  هُ ذُ أخْ 
 ِمنْ  بعِ الطَّ  ىيجانِ  الَ حَ  ادلبذولُ  ال يُ ْقَبلَ  أنْ  عِ رَ الوَ  دقيقِ  نْ : مِ َرمِحَُو للُا  الَقيِّمِ  ابنُ  َقالَ 
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 . اى  .  رورٍ أو سُ  ُحزنٍ 
 

َعليِو الصَّالُة  َقالَ َقْد ، و  وُ لَ  ما ال َيَِل   أخذُ يَ ، ف َ  يف املسألة   وأْل  ف   ائلُ الس   ورمبا أل   
ٌك الِ مَ :  المامُ  واهُ رَ . َسَأَل إحْلَاًفا َقْد َمْن َسَأَل ِمْنُكْم َوَلُو أُوِقيٌَّة َأْو ِعْدذُلَا ف َ :  والسَّالمُ 

 .  وِقيَُّة أَْربَ ُعوَن ِدْرَهًاَواألُ : َماِلٌك  َقالَ ، و  و داودَ وأب دُ محَْ وأ
 ال َيَِل  :  َعليِو الصَّالُة والسَّالمُ  وِ لِ و قَ ؛ لِ  وُ لَ  ما ال َيَِل   ذَ خَ أَ َقْد ف َ  احٍ بعد إحلَْ  ذَ خَ أَ  َمنْ و 

  و األلباِن  حَ حَّ ، وص هُ ريُ وغَ َرواُه الَماُم أمحُد .  وُ نْ مِ  نَ ْفسٍ  إالَّ ِبِطيبِ  امرئٍ  َمالَ 
 َيْسأَْلِن َأَحٌد ِمْنُكْم ْلِحُفوا يف اْلَمْسأََلِة، َوال ت ُ ال: َصلَّى للاُ َعليِو وسلَم اّللَِّ  َرُسولُ  َقالَ و 

ََ َلُو َكارٌِه، فَ يُ بَ  ًًا، َوَأ ُتوُ َشي ْ  .  اَرَك َلُو ِفيَما َأْعطَي ْ
ُ ِبِضدِِّه َقْد نَُّو ألَ  ؛ اّللَِّ َمْذُمومٌ  َغرْيِ حْلَاُح َعَلى الِ : رِّ الب َ  عبدُ  ابنُ  َقالَ   ال) َقالَ ف َ ، َمَدَح اّللَّ

 . اى  . (يَسْأَلُهنَ النَّاسَ إِلْحَافًا
فُ  هللاُ  م د ح  ق د  و  حْصِرُنا فِي لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيهَ أَُوَجّل : ) عزَّ  َقالَ ف،  يف املسألة   ون  الذين ال يُلح 

 (  يَسْأَلُهنَ النَّاسَ إِلْحَافًافِ تَعْرِفُمُ ْ بِسِيمَالُ ْ الضْرْ ِ يَحْسَبُمُ ُ الْاَالِلُ أَنْنِيَاءَ نِهَ التَّعَف يعُهنَ ضَرْبًا فِي األَيَسْتَطِ سَبِيلِ اللَّهِ ال
لُِّفوَن النَّاَس َوُيكَ  يف اْلَمْسأََلةِ  ونَ حّ  يُلِ َأْي: ال ( يَسْأَلُهنَ النَّاسَ إِلْحَافًاال)َوقَ ْولُُو: :  كَريٍ   ابنُ  َقالَ 

 َأحلََْف يف اْلَمْسأََلةِ َقْد ، ف َ   ََيَْتاُجوَن ِإلَْيِو، َفِإنَّ َمْن َسَأَل َوَلُو َما يُ ْغِنيِو َعِن الس َؤالِ َما ال
 . اى  . 

َد :  وضاب ُط جواز  سؤال  الناس  .  عشاءً  أوغداًء  نسانُ الأن ال يَِ
َا َيْسَتْكَُِر ِمْن ََجِْر مَ قال رسوُل للا ملسو هيلع هللا ىلص :  َقاُلوا:  .َجَهنََّم  ْن َسَأَل َوِعْنَدُه َما يُ ْغِنيِو، َفِإّنَّ

يوِ  لََّم، َوَما يُ ْغِنيِو؟ َقاَل: ََي َرُسوَل للِا َصلَّى للُا َعَلْيِو َوسَ  رواه المام .  َما يُ َغدِّيِو أَْو يُ َعشِّ
 . داود ، وصححو األلباِن واألرنؤوطوأبو أمحد 
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يِو ؟ َعِن اْلَمْسأََلِة َمََّ َتَِل   َأمْحَدُ ُسًَل الماُم و  َقاَل : ِإَذا َلَْ َيُكْن عنده َما يُ َغذِّيِو َويُ َعشِّ
: َفِإْن  . ِقيَل َلوُ  : َفِإِن اْضطُرَّ ِإََل اْلَمْسأََلِة؟ َقاَل: ِىَي ُمَباَحٌة َلُو ِإَذا اْضطُرَّ  ِقيلَ  ...

ٌر َلوُ تَ َعفََّف؟ َقاَل: َذلِ  ُ أَيْتِيِو ِبرِْزِقوِ   : َما َأُظن  َأَحًدا َُيُوُت ِمَن اجْلُوعِ  . ُُثَّ َقالَ  َك َخي ْ  اّللَّ
. 

َا أُبِيَحْت لِلضَُّروَرةِ ، ْصِل يف األَ  زُلَرََّمةً  َمْخُلوقِ َمْسأََلُة الْ وقال ابُن القيِم :   . اى . َوِإّنَّ
 
 لثانية : ا

وصّلى للا وسّلم على صاحب الَح يف الكفاِف والقناعة . احلمُد هلِل الذي َجَعَل الف
 احلوض والشفاعة . 

 :  دُ عْ ا ب َ أمَّ 
 ، وَعَرقِ  اليدِ  ِبعَملِ وذلك  على االستعفافِ َم لَّ َصلَّى للُا َعليِو وسَ  ب  النَّ  ثَّ حَ َقْد ف

 .  السننيَ  ، وَكْدحِ  اليمنيِ  ، وكدِّ  اجلبنيِ 
َلُو، فَ َيْأَيَ ُِحُْزَمِة احَلَطِب َعَلى ألَ :  المُ َعليِو الصَّالُة والسَّ  َقالَ ف ْن أَيُْخَذ َأَحدُُكْم َحب ْ

ٌر َلُو ِمْن َأْن َيْسَأَل النَّاَس َأْعَطْوُه َأْو َمنَ ُعوهُ  .  َظْهرِِه، فَ َيِبيَعَها، فَ َيُكفَّ اّللَُّ هِبَا َوْجَهُو َخي ْ
 رواه البخاري ومسلم . 

 
 يومَ  ائلُ  السَّ أيَي  وُ فإنَّ ،  اسِ النَّ  ؤالِ سُ  لِ أجْ  ِمنْ  احلياءِ  ماءَ  يقُ رِ يُ  ائلُ السَّ َكاَن ا  َلمَّ و 

 .  لِ مَ العَ  نسِ جِ  ِمنْ  اجلزاءَ  ؛ ألنَّ ُة حلَْمٍ ِقطعلَْيَس يف َوْجِهِو و  يامةِ القِ 
َيَ يَ ْوَم الِقَياَمِة َما يَ زَاُل الرَُّجُل َيْسَأُل النَّاَس، َحََّّ أيَْ  :َصلَّى للُا َعليِو وسلَم النَِّب   َقالَ 

 . الناسِ  سؤالِ  ُمكَِرا ِمنْ َكاَن إذا   لَْيَس يف َوْجِهِو ُمْزَعُة حلَْمٍ 
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 .  وِ يف وجهِ  وشٌ ُخدُ  وُ مسألتُ  جاءتْ يف مسألتو ُمِقال  َكاَن  وإنْ 
وًشا، أَْو  َمْن َسَأَل َوَلُو َما يُ ْغِنيِو، َجاَءْت َخُُ : َصلَّى للُا َعليِو وسلمُ َرُسوُل اّللَِّ  َقالَ 

: َوَماَذا يُ ْغِنيِو، .  َوْجِهِو يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ُكُدوًحا يف  : َقالَ َأْو َماَذا َأْغَناُه؟  ِقيَل ََي َرُسوَل اّللَِّ
 .  ََخُْسوَن ِدْرَهًا، َأْو ِحَسابُ َها ِمَن الذََّىبِ 

، َوإِ ؤاِل الناِس " يف سُ ِلَما  وذلك رَاَقِة َماِء اْلَوْجِو ِلَغرْيِ َخاِلِقِو، ِمَن الذ لِّ ِلَغرْيِ اّللَِّ
ِعْنَدُه َما َيْكِفيِو ، َوالت ََّعر ِض ِلَمْقِتِو ِإَذا َسَأَل وَ  َوالت ََّعو ِض َعْن ُسَؤاِلِو ِبُسَؤاِل اْلَمْخُلوِقنيَ 

 " كما قال ابُن القيم .  يَ ْوَموُ 
 عباد للا : 

  ثالثةٍ إال ل   سألةُ م  ال   َت  ُرمُ 
َصلَّى للاُ : ََتَمَّْلُت مَحَاَلًة ، فَأَتَ ْيُت َرُسوَل للِا  َقالَ َصَة ْبِن سُلَارٍِق اذلِْاَلِلِّ ، َعْن قَِبي

: ُُثَّ َقالَ ، فَ َنْأُمَر َلَك هِبَا ، َحََّّ ََتْتِيَ َنا الصََّدَقةُ  : أَِقمْ  َقالَ َأْسأَلُُو ِفيَها ، ف َ َعليِو وسلَم 
ْسأََلَة اَل َتَِل  ِإالَّ أَلَحِد َثالَثٍَة : َرُجٍل ََتَمََّل مَحَاَلًة ، َفَحلَّْت َلُو : ََي قَِبيَصُة ِإنَّ اْلمَ َقالَ 

اْلَمْسأََلُة َحََّّ ُيِصيبَ َها ، ُُثَّ ُُيِْسُك ، َوَرُجٌل َأَصابَ ْتُو َجاِئَحٌة اْجَتاَحْت َماَلُو ، َفَحلَّْت َلُو 
َوَرُجٌل َأَصابَ ْتُو ،  ِسَداًدا ِمْن َعْيشٍ :  َقالَ ْيٍش ، َأْو اْلَمْسأََلُة َحََّّ ُيِصيَب ِقَواًما ِمْن عَ 

ًَ َفاَقٌة ، َفَحلَّْت َلُو َقْد لَ َثالَثٌَة ِمْن َذِوي احلَِْجا ِمْن قَ ْوِمِو :  مَ يَ ُقو َفاَقٌة َحََّّ  َأَصاَبْت ُفاَل
ِمْن َعْيٍش ، َفَما ِسَواُىنَّ ِمَن ِسَداًدا  َقالَ اْلَمْسأََلُة َحََّّ ُيِصيَب ِقَواًما ِمْن َعْيٍش ، َأْو 

 . َرواُه ُمسلٌم  اْلَمْسأََلِة ََي قَِبيَصُة ُسْحًتا أَيُْكُلَها َصاِحبُ َها ُسْحًتا.
ألُ  ُكلي   وليس    :َصلَّى للُا َعليِو وسلمُ  النَِّب   َقالَ َقْد ، ف أحٍد ُيسألُ  ، وال ُكلي  أحٍد ي س 

ِهِو، َوَمْن َشاَء ، َفَمْن َشاَء أَبْ َقى َعَلى َوجْ  ا الرَُّجُل َوْجَهوُ اْلَمَساِئُل ُكُدوٌح َيْكَدُح هبَِ 
اُسْلطَاٍن، أَْو َيْسَأَل يف اأَلْمِر الَأْن َيْسَأَل الرَُّجُل َذا  تَ َرَك، ِإالَّ  ُد ِمْنُو بُد  َرواُه الَماُم .   يَِ
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  . صحيحٍ  سنادٍ ِبأمحُد 
 

  و  ب   عذ بُ يُ  وُ ، فإن  تكثيرا اس  الن   ن  م   هُ ذ  ا أخ  م    و  موت   عد  ب   ائلُ الس   وُ وما ترك  
 
 َقالَ ثًَة، ف َ تَ َرَك ِديَناَرْيِن، َأْو َثال َعَلى َرُجلٍ َصلَّى للُا َعليِو وسلَم للِا  َرُسولُ َصلَّى َقْد ف

يف "  والبيهقي  ُد َرواُه الَماُم أمح.  ثَةٌ أَْو َثال : " َكي ََّتاِن َصلَّى للُا َعليِو وسلمُ النَِّب  
فَ َلِقيُت َعْبَد للِا ْبَن اْلَقاِسِم َمْوََل َأِب :  - واتِوِ رُ  دُ أحَ  – َحازِمٍ  وأَب َقالَ " الُيانِ  ُشعبِ 

 .  َيْسَأُل النَّاَس َتَكَ  ًرا َكاَن َذاَك َرُجٌل   :  َقالَ َبْكٍر، َفذََكْرُت َذِلَك َلُو ف َ 
 
 .  دِ ادلساجِ  ِمن امتهانِ  لِ مَ العَ  كَ ؛ ِلَما يف ذلِ  يف املساجد   املسألةُ  مُ رُ َت   و  

َصلَّى للاُ  النبَّ  ؛ فإنَّ  ائلِ السَّ  انتهارِ  لابِ  ليس ِمنْ  دِ ساجِ مَ الْ  نَ مِ  الشّحاِذين وإخراجُ 
َع َرُجاًل يَ ْنُشُد َضالًَّة يف اْلَمْسِجِد فَ ْليَ ُقْل :  َقالَ َعليِو وسلَم  َعَلْيَك  اَل َردََّىا اّللَُّ : َمْن مسَِ

 . َرواُه ُمسلٌم .  ْلَمَساِجَد َلَْ تُ ْْبَ ذِلََذاَفِإنَّ ا، 
 .  ابِ ىذا البَ  ِمنْ  اسِ النَّ  وسؤالُ 

 .  دِ ساجِ للمَ  صيانةً  دُ وُيطرَ  جُ ، بل َُيرَ  ساجدِ مَ يف الْ  ائلُ فال يُ ْعَطى السَّ 
، ِإَذا َوَجَد ى للُا َعليِو وسلَم َصلَّ َرأَْيُت َرُسوَل للِا َقْد لَ :  َرِضَي للُا َعْنوُ  رُ مَ عُ  َقالَ 

. ِمَن الرَُّجِل يف اْلَمْسِجِد ، أََمَر ِبِو َفُأْخرَِج ِإََل اْلَبِقيِع  -اْلَبَصَل َوالَ وَم يعن  –رََِيُهَما 
 . َرواُه ُمسلٌم 

 
 ل  أص   وُ ل   وامع  وال    د  ساج  م  يف ال   ال  السي ؤ   عُ ن  وم  



ٔٓ 
 

م هُ ب   سُ يَ  عباسٍ  ابنُ َكاَن :  قولُ م ويَ هُ سب َّ  اجلمعةِ  يومَ  الَ رأ  الس  ؤَّ  إذا ةُ مَ رِ كْ عِ َكاَن َقْد  ف
 اسِ النَّ  رغبةُ  ، وإذا كانتْ واألذ   ألةِ سْ للمَ  يدا إالَّ وال عِ  عةً َجُ  شهدونَ يَ : ال  ويقولُ 
 . اسِ م إَل النَّ هُ كانت رغبت ُ   إَل للاِ 
 : وِ قولِ بِ  الذىب   عليو المامُ  وعّقبَ 
 . بِ كس  على التَّ  ، وقوةٌ  السؤالِ  ا عنِ ِغىًن مَ  كَ إَل ذلِ  انضافَ إذا  فكيفَ 

 
تتمُع  اَس َوقفً بَّ أَرَاَد َأْن َيَُ  يَ فِ تَ كْ مُ الْ  أنَّ َرمِحَُو للُا  ّبيِّ الطَّ  جريرٍ  ابنِ  ةِ رَجَ يف تَ  جاءَ َقْد و 

َلُو  جتْ َفُأْخرِ ِلَذِلَك،  َعَلْيِهم ِكَتالاَجرِْيٍر، َفَأمَلى  َلُو اْبنُ  رَ ضِ حْ ، َفأُ  َعَلْيِو أََقاويُل الُعَلَماءِ 
 َحاَجة. : اَل بُدَّ ِمْن َقَضاءِ  ، َفِقْيَل َلوُ  ا، َفاْمتَ َنَع ِمْن قَ ُبوذلِ َجائَِزةٌ 

رَ َقالَ  ْؤِمِننْيَ َأْن ُيَْنعَ  : أسَأُل أَِمي ْ
ُ
 . فَ َفَعل َذِلكَ  ؛ اجلُُمَعةِ  يَ ْومَ  الس ؤالَ  ادل

 
ٌل؟ أَْم َحالُىَو  يف اجْلَاِمِع: َىلْ  َعْن الس َؤالِ َرمِحَُو للُا  تيميةَ  ابنُ  السالمِ  شيخُ  ًلَ وسُ 

 رَْكُو أَْوَجُب ِمْن ِفْعِلِو؟َحَراٌم؟ َأْو َمْكُروٌه؟ َوَأنَّ ت َ 
 

 : َفَأَجابَ 
 ِلَضُروَرِة . اى  . إالَّ  َوَخارَِج اْلَمْسِجدِ ِجِد َأْصُل الس َؤاِل زُلَرٌَّم يف اْلَمسْ 

 
  : عباد للا

 الناسَ  الذي يسألُ  السائلِ  ةُ وعالمتكَ را .  الناسَ  ا يسألونَ إّنَّ  اذينَ ن الشحَّ مِ  كَريٌ 
 !قودِ الن  و  سِ  بل ال يُريدُ  عامَ الطَّ  قبلُ ! وال يَ  سريَ اليَ  بلُ قْ و ال ي َ أنَّ  تكَّرا



ٔٔ 
 

 .  وادلصائبِ  يف احلوادثِ  صَ صَ القِ  تِلقُ ، وَيَ  العاىاتِ  عُ م يتصنَّ هُ ن ْ مِ  وكَريٌ 
َأنَّ َرُجَلنْيِ أَتَ َيا النَِّبَّ  ديثِ ي احلَْ فِ ، فَ  ةِ قَ دَ م يف الصَّ ذلَُ  ظَّ حفال  األِشّداءُ  ا األقوَيءُ وأمَّ 

َرآُهَا َجْلَدْيِن، نِِو ِمَن الصََّدَقِة، فَ َقلََّب ِفيِهَما اْلَبَصَر، وَ َيْسَأالَصلَّى للُا َعليِو وسلَم 
ُتَما َأْعطَ  ِإنْ  : َقالَ ف َ  ُتُكَما، َوالِشً ْ ، َوال ِلَقِويٍّ ُمْكَتِسبٍ ي ْ َرواُه الَماُم .   َحظَّ ِفيَها ِلَغِنٍّ

 .  سائي  والنِّ  داودَ  ووأبأمحُد 
  أو ِدَيتٍ  ِديةٍ  ِبدعو  َتم لِ  اسَ النَّ  سألُ يَ  نْ م مَ هُ ن ْ ومِ 
، فال يُ ْعَطى ِمن ُىَو  يف ماِلوِ  بُ ، وال ِتِ  وِ على عاِقلتِ  بُ ، فإهنا تَِ  َمن ََتمَّل ِديَةً و 

 .أْجِل الدِّيَة 
 هبا تكَ را .  اسَ النَّ  سألُ يَ  ِلسنواتٍ  َيتِ الدِّ  وكِ كُ ِبصُ  ظُ تفِ م َيَ هُ عضُ وبَ 

 دَ عْ ا ب َ هبِ  ، ويُتاِجرُ  ورَ ا الد  بن هبِ ، ويَ  هبا األموالَ  بُ لِ جْ تَ سْ يَ  ةً نَ هْ مِ  ادلسألةَ  ذَ م اَّتََّ هَ وبعضَ 
 .  كَ ذلِ 


