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نشرة "فَاعتِبُروا" ۱٥٤
تعالى القضـــاة رحمھ هللا  د. عبدالحمید  كتبھا 

فــاه...!  
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۲۰۲۱- ۱۰ -  ۸

بالَمسحِ ِمن أعاله"،  أَولى  الُخِفّ  بالرأيِ، لكان أسفَُل  یُن  الِدّ علٌي رضي هللا عنھ یقول: "لو كان    
َعاِصَم  "َال  یقول:  والوحي  ٱْلَمآِء"،  ِمَن  یَْعِصُمنِى  َجبٍَلۢ  إِلَٰى  یقول:"َسـآِوٓى  العقل  تیمیة:  ابن  وقال 
ِحَم"، والنتیجة: "َوَحاَل بَْینَُھَما ٱْلَمْوُج فََكاَن ِمَن ٱْلُمْغَرقِیَن"، فكل من قّدم  ِ إِالَّ َمن رَّ ٱْلیَْوَم ِمْن أَْمِر ٱ�َّ
تعود  ومن  والبدع،  األھواء  بحار  ظلمات  في  غِرق  الصحیحة،  والسنة  الكتاب  نصوص  على  عقلھ 

معارضة الشرع بالعقل ال یستقر في قلبھ إیمان .

العقلِ  
َ
 قبل

ُ
الشرع

قیل لحكیٍم: أيُّ األموِر خیٌر؟، قال: دیٌن یشفع، وماٌل ینفع، وأٌخ یسأل وال یقطع، وصحبةٌ صالحةٌ    
في ظِل العرِش تجمع... اللھم ثبتنا على دیننا، وانفعنا بمالنا، وأدم وصلنا، وال تحرمنا من الصحبِة 

. الصالحِة 

احلكيمِ  
ُ
جواب

قَِدَم َرُجٌل معھ إبل إلى َمّكةَ، فَاْبتَاَعَھا ِمْنھُ أَبُو َجْھل، ولم یُعطھ ثمنھا، فَأَْقبََل الرجل َحتّى َوقََف َعلَى    
نَاٍد لقَُرْیٍش، َوَرُسوُل ّ�ِ فِي نَاِحیَِة اْلَمْسِجِد َجاِلٌس، فَقَاَل یَا َمْعَشَر قَُرْیٍش، َمْن َرُجٌل یَُؤّدینِي َعلَى أَبِي 
جھل، فإنھ َقَْد َغلَبَنِي َعلَى َحقّي؟، فَقَالَوا بھزء: أَتََرى ذَِلك الّرُجَل اْلَجاِلَس -عن  ِالَرُسوِل ِلَما یَْعلَُموَن 

ما بَْینَھُ َوبَْیَن أَبِي َجْھٍل ِمْن اْلعََداَوِة- اْذَھْب إلَْیِھ فَِإنّھُ یَُؤّدیك َعلَْیِھ.
فَأَْقبََل الرجل َحتّى َوقََف َعلَى َرُسوِل ّ�ِ فَقَاَل: إّن أَبَا جھل قَْد َغلَبَنِي َعلَى َحّق ِلي، َوأَنَا َرُجٌل َغِریٌب،    
الَرُسوُل،  َمعَھُ  َوقَاَم  اْنَطِلْق  قَاَل  إلَْیك،  فَأََشاُروا  ِمْنھُ،  َحقّي  ِلي  یَأُْخذُ  َرُجٍل  َعْن  اْلقَْوَم  َھُؤَالِء  َسأَْلت  َوقَْد 
ُمَحّمٌد  قَاَل  َمْن؟  فَقَاَل  بَابَھُ،  الرسول  فََضَرَب  یَْصنَُع،  َماذَا  فَاْنُظْر  اتْبَْعھُ  ِلَرُجِل  قَالُوا  َمعَھُ  قَاَم  َرأَْوهُ  فَلَّما 
اْخُرْج إلَّي، فََخَرَج وقَْد اُْنتُِقَع لَْونُھُ فَقَاَل: أَْعِط َھذَا الّرُجَل َحقّھُ، قَاَل نَعَْم َال تَْبَرْح َحتّى أُْعِطیَھُ، ثم َخَرَج 
إلَْیِھ بَِحقِّھ، ثُّم اْنَصَرَف الَرُسوُل َوقَاَل للرجل اْلَحْق بَِشأْنِك، فَأَْقبََل الرجل َحتّى َوقََف َعلَى ذَِلَك اْلَمْجِلِس 

ِ أََخذَ ِلي َحقّي . فَقَاَل َجَزاهُ ّ�ُ َخْیًرا، َوَ�ّ
ِ َما ُھَو إّال أَْن َضَرَب  َوَجاَء الّرُجُل الِّذي تبعھم  فَقَالُوا: َوْیَحك َماذَا َرأَْیت؟، قَاَل َعَجبًا ِمْن اْلعََجِب، َوَ�ّ   
َعلَْیِھ بَابَھُ فََخَرَج إلَْیِھ َوَما َمعَھُ ُروُحھُ، فَقَاَل لَھُ أْعِط َھذَا َحقّھُ فَقَاَل نَعَْم، فَأَْعَطاهُ حقھ، ثُّم لَْم یَْلبَْث أَبُو 
ِ َما ُھَو إّال أَْن َضَرَب َعلَّي بَابِي،  ِ َما َرأَْینَا ِمثَْل َما َصنَْعت قَّط، قَاَل َوْیَحُكْم َوَ�ّ َجْھٍل أَْن َجاَء فَقَالُوا: َوَ�ّ
بِِل َما َرأَْیت ِمثَْل َھاَمتِِھ َوَال  اْإلِ َرأِْسِھ فَْحًال ِمْن  َوَسِمْعت َصْوتَھُ ُمِلئَت ُرْعبًا، ثُّم َخَرْجُت إلَْیِھ، َوإِّن فَْوَق 

ِ لَْو أَبَْیُت َألََكلَنِي . قََصَرتِِھ َوَال أَْنیَابِِھ قَّط، َوَ�ّ
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