
 هل ثبت عن السلف أنهم كانوا يتركون مجالس العلم في رمضان؟
 عبداهلل بن فهد اخلليفي

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله

 أما بعد:
فإن مما اشتهر يف هذه األعصار أن السلف كانوا يرتكون جمالس العلم يف شهر رمضان 

  ويتفرغون لقراءة القرآن.
و تابعي وه الزهري واحلق أن ذلك قد ورد عن ثالثة من علماء السلف وهم

 ومها من أتباع التابعني، ومل يرد شيٌء عن الصحابة يف ذلك. مالكو  الثوري وعن
 

 (:1/181يف لطائف املعارف ) ابن رجب قال
 .(كان الزهري إذا دخل رمضان يقول: إمنا هو قراءة القرآن و إطعام الطعام)

كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة احلديث و جمالسة أهل ) :ابن احلكم قال
 .(العلم
كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك مجيع العبادة و أقبل على ) :عبد الرزاق قال

 اهـ .(قراءة القرآن
وهذه اآلثار الثالثة مل أجد هلا أسانيد بعد البحث الطويل، ومل أجد أحداً ذكرها قبل 

 قد استعنت ببعض الربامج البحثية.احلافظ ابن رجب، و 
 

  مث وجدت سنداً ألثر الزهري:
  (:6/111يف التمهيد ) ابن عبد الرب قال

حدثنا خلف بن أمحد ، حدثنا أمحد بن سعيد قال: مسعت عبداهلل ابن جعفر أبا 
  القاسم القزويين يقول: مسعت طاهر بن خالد بن نزار يقول:



  ور يقول: مسعت يونس بن يزيد يقول:مسعت أيب يقول مسعت القاسم بن مرب 
كان ابن شهاب إذا دخل رمضان فإمنا هو تالوة القرآن وإطعام الطعام وكان ابن )

 اهـ .(شهاب أكرم الناس وأخباره يف اجلود كثرية جدا نذكر منها حملة دالة
 

  وهذا سنٌد ال يصح فعبد اهلل بن حممد بن جعفر أبو القاسم القزويين أقول:
قال ابن املقرئ هكذا ) (:161/ 13يف ترمجته من تاريخ دمشق ) ابن عساكر قال

صحابنا ضعفوه بعد كتابنا عنه واهلل اعلم وأنكروا عليه أ حدثنا هذا الشيخ ورأيت
  اهـ .(أشياء

 
 (:171/ 23وقال أيضاً )

نا أبو أخربنا أبو حممد بن األكفاين شفاها نا عبد العزيز بن امحد نا متام بن حممد اجازة أ
عبد اهلل بن مروان قال وكان خليفته يعين حممد بن العباس اجلمحي على دمشق عبد اهلل 

بن حممد القزويين كتب إيل أبو زكريا حيىي بن عبد الوهاب بن مندة وحدثين أبو بكر 
جازة عن إ اللفتواين عنه أخربنا عمي عن أبيه ح قال اللفتواين وأنا أبو عمرو بن مندة

 اهلل قال قال أنا أبو سعيد بن يونس:أبيه أيب عبد 
عبد اهلل بن حممد بن جعفر القزويين يكىن أبا القاسم كان فقيها على مذهب الشافعي )

 وكانت له حلقة مبصر.
وكان قد توىل قضاء الرملة وكان حممودا فيما يتوىل وكان يظهر عبادة وورعا وكان قد ثقل 

 مسعه شديدا وكان يفهم احلديث وحيفظ.
 ه جملس إمالء يف داره وكان جيتمع إليه حفاظ احلديث وذوو األسنان منهم.وكان ل

وكان جملسه وقريا وجيتمع فيه مجع كثري فخلط يف آخر عمره ووضع أحاديث على متون 
حمفوظة معروفة وزاد يف نسخ معروفة مشهورة فافتضح وحرقت الكتب يف وجهه وسقط 

  اهـ .(تويف بعد ذلك بيسري عند الناس وترك جملسه فلم يكن جيئ إليه أحد
 



 وقال أيضاً:
نه كان إذا حدث يقول أليب جعفر بن الربقي يف حديث بعد حديث  أ خذ عليهأو )

 كتبت هذا عن أحد فكان ذاك يقول له نعم كتبته عن فالن وفالن فلما كثر هذا منه
منها  قال له القزويين ما مثلي ومثلك إال كشاعر جاء إىل رجل فمدحه بقصيدة فلما فرغ

نه سهر فيها أنه ما قاهلا إال هو و أ وانتظر جائزته قال له هذه قصيدة مقولة فحلف ذاك
نشدك إياها حىت تعلم أهنا مقولة فأنشده إياها فأنكر أ حىت نظمها فقال له املمدوح أنا

 اهـ .(الناس هذا على القزويين مع ما أنكروا عليه واهتموه بأنه يفتعل األحاديث
 

 اكم للدارقطين:ويف سؤاالت احل
 [ سألت أبا احلسن عن عبد اهلل بن حممد بن جعفر القزويين احملدث مبصر111]

 اهـ .(كذاب يضع احلديث) فقال:
 واهلل أعلم. فهذا األثر موضوع على الزهري أقول:
 (:3/113يف هتذيب الكمال ) املزي وقال

مسعت َعبد اهلل بن يوسف يقول: مساعي ] ) َوقَال َعبد اهلل بن احلسني املصيصي:
  املوطأ[ من مالك عرض احلنيين، عرضه عليه مرتني، مسعت أنا وأبو مسهر.

 
 وكان احلنيين إذا دخل شهر رمضان، ترك مساع احلديث.) قال:

  فقال له مالك: يا أبا يعقوب، مل ترتك مساع احلديث يف رمضان ؟
 غري رمضان يكره ؟ إن كان فيه شيء يكره يف رمضان، فهو يف

 فقال له احلنيين: يا أبا َعبد اهلل، شهر أحب أن أتفرغ فيه لنفسي.اهـ
 املصيصي قال عنه ابن حبان يف اجملروحني:

  اهـ .(َكاَن يـَْقِلُب اأَلْخَباَر َوَيْسرِقـَُها، اَل جَيُْوُز االْحِتَجاُج ِبِه ِإَذا انـَْفَردَ 
 

الذي أورده ابن رجب عن اإلمام مالك،  خيالف ذلك -إن صح  – وهذا األثر أقول:



فظاهره أن اإلمام مالك ينكر على من ترك جمالس احلديث يف رمضان، ويقيس يف ذلك 
قياساً صحيحاً، وهو أن ما كان قربًة يف غري رمضان، فهو قربة يف رمضان أيضاً، ولكن 

د احلكم األثر ال يصح عن مالك، وحىت األثر الذي ذكره ابن رجب لو صح إىل ابن عب
 فال يصح عن مالك فإن ابن عبد احلكم مل يدرك مالكاً.

 
  وقبل أن أن أتيح المجال لإلخوة ليفيدوا بما عندهم في هذا الموضوع:

 
  هنا عدة تنبيهات:

 
 التنبيه األول:

ال شك عند عموم املسلمني يف فضل القرآن وضروروة العناية به لكل مسلم وأن ذلك 
  يتأكد يف رمضان.

  [: 312يف فضائل القرآن ]  أبو عبيد القاسم بنب سالم قال
حدثنا حجاج، عن شعبة، عن حممد بن ذكوان، عن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن )

  .(مسعود، عن أبيه، أنه كان يقرأ القرآن يف رمضان يف ثالث
 

 يف فضائل القرآن: ابن كثري وقال
ه ابتدئ بنزوله وهلذا كان جربيل وهلذا يستحب إكثار تالوة القرآن ىف شهر رمضان ألن)

  اهـ .(يعارض به رسول اهلل ىف كل سنة ىف شهر رمضان
}ِكَتاٌب أَنـْزَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك  ولكن ال بد لقاريء القرآن من تدبره، قال اهلل تعاىل:

بَـُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر أُوُلو اأْلَْلَباِب{  [31]ص: لَِيدَّ
 (:1/32يف مفتاح دار السعادة ) ابن القيم قال

  الوجه اخلامس واخلمسون:
ما ثبت يف صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضى اهلل عنه عن النيب صلى )



 .((خريكم من تعلم القرآن وعلمه)):نه قالأ اهلل عليه و سلم
شرف وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها وهو ا

قسمي علمه وتعليمه فإن املعىن هو املقصود واللفظ وسيلة اليه فنعلم املعىن وتعليمه تعلم 
الغاية وتعليمها وتعلم اللفظ اجملرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها وبينهما كما بني 

  اهـ .(الغايات والوسائل
 

 (:232/ 13كما يف جمموع الفتاوى ) شيخ اإلسالم وقال
اجلهال فهؤالء األميون الذين ال يعلمون الكتاب إال أماين و إن هم  لثاينوأما النوع ا)

 إال يظنون.
فعن ابن عباس و قتادة ىف قوله و منهم أميون أي غري عارفني مبعاين الكتاب يعلموهنا 

 حفظا و قراءة بال فهم و ال يدرون ما فيه.
 و قوله إال أماىن أي: تالوة.

 يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم. فهم ال يعلمون فقه الكتاب إمنا
قاله الكسائي و الزجاج و كذلك قال ابن السائب ال حيسنون قراءة الكتاب و ال كتابته 

 إال أماىن إال ما حيدثهم به علماؤهم.
و قال أبو روق و أبو عبيدة أي تالوة و قراءة عن ظهر القلب و ال يقرأوهنا ىف الكتب 

الىت هي التالوة تالوة األميني أنفسهم و يف ذلك جعله ما ففي هذا القول جعل األماين 
  اهـ .(يسمعونه من تالوة علمائهم و كال القولني حق واآلية تعمهما

 
 وال شك أن تعلم السنة من أعظم ما يعني على فهم القرآن. أقول:

َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم  قال اهلل تعاىل: }َوأَنـْزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتبَـنيِّ
 [22]النحل:  يـَتَـَفكَُّروَن{

فال جيوز واحلال هذه، أن جيعل تعلم السنة املعني على فهم القرآن من الصد عن القرآن 
من أعظم ما يعني على الذي يتأكد اإلقبال عليه يف شهر رمضان، بل إن تعلم السنة 



 فهم القرآن.
والكالم يف العلم أفضل ) (:138/ 3يف جامع بيان العلم وفضله ) ابن عبد الرب وقال

من األعمال، وهو جيري عندهم جمرى الذكر والتالوة إذا أريد به نفي اجلهل ووجه اهلل 
 اهـ .(تعاىل والوقوف على حقيقة املعاين

 
  قال اهلل تعاىل:

َما يـُتـَْلى يف بـُُيوِتُكنَّ ِمْن آيَاِت اللَِّه َواحلِْْكَمِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيًفا }َواذُْكْرَن 
  [.12]األحزاب:  َخِبريًا{

 
 [: 33يف الرسالة ] ص الشافعي قال

فذكر اهلل الكتاب وهو القرآن وذكر احلكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن )
 هـا .(يقول احلكمة سنة رسول اهلل

 
فإذا كانت احلكمة هي السنة، فاألمر بذكرها شامٌل لكل السنة، ال فرق بني  أقول:

 شهر وشهر.
 

والزهري ومالك وسفيان إذا قرأوا القرآن، فقهوه على وجهه ملا عندهم من علم الكتاب 
والسنة وآثار السلف، واكتمال أدوات االجتهاد عندهم، وهذا ال يوجد يف عامة أهل 

 عصرنا.
 

 [: 13يف كتاب العلم ]  هري بن حربز  قال
  ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن زيد عن أيوب قال قال رجل ملطرف:)

  أفضل من القرآن تريدون؟
 .(قال: ال، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا



وهذا يبني منهجية السلف يف طلب فقه القرآن، وأن ذلك يكون بطلب األحاديث 
 لفية.النبوية واآلثار الس

 
  التنبيه الثاني:

األثر الوارد عن سفيان فيه أنه كان يرتك مجيع العبادة، يدل على أنه يرتك فضول 
 املباحات من باب أوىل.

فال يأيت شخٌص مسرف يف املباحات وال يقبل على القرآن إقبال السلف، بل إذا قرأه 
هذه هذاً، وال يفقه كثرياً منه، مث يرتك جمالس العلم بل ينكر على من يرى يف يده كتاباً، 

 أو حيضر جمالس العلم حبجة اتباع السلف!
 

  التنبيه الثالث:
  [: 1193قال البخاري يف صحيحه ] 

ثَـ ) ثـََنا ِإبـْرَاِهيُم ْبُن َسْعٍد َأْخبَـَرنَا اْبُن ِشَهاٍب َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َحدَّ َنا ُموَسى ْبُن ِإمْسَاِعيَل َحدَّ
ُهَما قَاَل:  َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْتَبَة َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َوَد النَّاِس بِاخلَْرْيِ وََكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن يف َرَمَضاَن ِحنَي َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأجْ 
َلٍة يف َرَمَضاَن َحىتَّ يـَْنَسِلَخ يـَْعِرُض  يـَْلَقاُه ِجرْبِيُل وََكاَن ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلم يـَْلَقاُه ُكلَّ لَيـْ

ْرآَن فَِإَذا َلِقَيُه ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلم َكاَن َأْجَوَد بِاخلَْرْيِ َعَلْيِه النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلقُ 
  .(ِمْن الرِّيِح اْلُمْرَسَلةِ 

 
  وأعظم اجلود، اجلود بالعلم. أقول:

  [:131يف لطائف املعارف ] ص ابن رجب قال
 أجود بين آدم على اإلطالق. -صلى اهلل عليه وسلم  -فدل هذا على أنه )

  نه أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم يف مجيع األوصاف احلميدة.كما أ
وكان جوده جبميع أنواع اجلود من بذل العلم واملال وبذل نفسه هلل تعاىل يف إظهار دينه 



وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء 
على هذه اخلصال احلميدة  - عليه وسلم صلى اهلل -حوائجهم وحتمل أثقاهلم، ومل يزل 

 اهـ .(منذ نشأ
وما قاله ابن رجب متجه فالصحايب قال )أجود باخلري( ومل يقل )أجود باملال(، واأللف 

والالم لالستغراق فتفيد العموم، واملناسبة بني اجلود بالعلم ومعارضة جربيل بالقرآن، 
أظهر وأبني من املناسبة بني اجلود باملال ومعارضة جربيل بالقرآن وإن كان كالمها واقعاً 

 عليه وسلم. منه صلى اهلل
 

 (:3/313يف مدارج السالكني ) ابن القيم وقال
اجلود بالعلم وبذله وهو من أعلى مراتب اجلود واجلود به أفضل من اجلود باملال ألن )

 .اهـ(العلم أشرف من املال
 

 (:2/23كما يف جمموع الفتاوى ) شيخ اإلسالم وقال
موكلة باهلدى والعلم هذا رزق  كما أن هلل مالئكة موكلة بالسحاب واملطر فله مالئكة)

}َوممَّا  القلوب وقوهتا وهذا رزق األجساد وقوهتا قال احلسن البصري يف قوله تعاىل:
[ قال إن من أعظم النفقة نفقة العلم أو حنو هذا الكالم 1]البقرة:  َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن{

ها الرجل فيهديها إىل ويف أثر آخر نعمت العطية ونعمت اهلدية الكلمة من اخلري يسمع
 .اهـ(أخ له مسلم

 
فإقامة جمالس للعلم تسد شيئاً من حاجة الناس إىل الوحي، من أعظم ما حيصل  أقول:

 به االقتداء بالنيب صلى اهلل عليه وسلم يف جوده يف شهر رمضان.
 

كما يف  شيخ اإلسالم بل حاجة الناس إىل العلم أعظم من حاجتهم إىل املال قال
 (:293/ 33تاوى )جمموع الف



َ َأنَّ َحاَجَة اْلِعَباِد إىَل اهْلَُدى أَْعَظُم ِمْن َحاَجِتِهْم إىَل الرِّْزِق َوالنَّْصِر َبْل اَل ِنْسَبَة  فـََتبَـنيَّ
َعاُء ُهَو اْلَمْفُروُض َعَلْيِهْم.اهـ نَـُهَما؛ فَِلَهَذا َكاَن َهَذا الدُّ  بـَيـْ

 
 التنبيه الرابع:

جمالس العلم يف شهر رمضان، ورمبا أنكروا على من حيضرها يف جند بعض الناس يرتكون  
هذا الشهر، واحلجة اتباع السلف!، مث جنده حريصاً حرصاً عظيماً على إعطاء كلمة بعد 

الركعات األربع األوىل من صالة الرتاويح ومل يثبت هذا عن أحٍد من السلف فأين 
 اتباعهم؟!

 
  التنبيه الخامس:

( 388/ 13حيىي بن حممد بن حيى الذهلي من سري أعالم النبالء ) يف ترمجة الذهيب قال
 وهو من رجال ابن ماجه:

مالء عند حيىي بن حممد الشهيد ومسعت حممد بن صاحل يقول: حضرنا آخر جملس لإل)
 اهـ .(يف شهر رمضان من سنة سبع وستني ومئتني، وقيل يف شوال

 يدل على شهرة تلك اجملالس عند السلف يف شهر رمضان. - إن صح -وهذا 
 

 ما يلي: لعبد الرزاق وجاء يف سند كتاب األمايل يف آثار الصحابة
  بسم اهلل الرمحن الرحيم)

رب زدىن علما أخربتنا املسندة اخلرية الكاتبة أم عبد اهلل نشوان بنت عبد اهلل بن على 
ه.... وذكر سند الكتاب إىل أن  861ول سنة الكنانية مساعا عليها يف تاسع مجاد األ

 11يوم السبت  قال: نا أبو عبد اهلل احلسني بن عبد اجلبار السكرى قراءة عليه يف
 وأكمل السند.اهـ (...ه 511شهر رمضان سنة 

 
  (:1/111وجاء يف السماعات املوجود يف مستخرج أيب نعيم على صحيح مسلم )



 وكتب يوسف بن خليل بن عبد اهلل)
مسع مجيع هذا اجلزء على الشيخ اإلمام العامل األوحد احلافظ شيخ اإلسالم مشس الدين 
أيب احلجاج يوسف بن خليل بن عبد الدمشقي مد اهلل تعاىل يف عمره مساعه فيه خبطه 

بقراءة اإلمام العامل تقي الدين أيب حممد إدريس بن حممد بن أيب الفرج بن بدير احلموي 
مام العامل عماد الدين أبو حممد عبد احلميد بن علي بن احلسن بن اجلماعة العلماء اإل

عبد اهلل الدخاين ومشس الدين أبو احلسن علي بن حممود بن علي ومشس الدولة بن أيب 
بكر بن عبد اهلل بن عمر السهروارديان واملقري جمد الدين أبو حممد عبد اهلل بن احلسني 

ن بن أمحد األزبكيان والفقيه رشيد الدين أبو بن علي وأبو البنا حممود بن عبد الرمح
حممد عبد الواحد بن حممد بن علي بن مروان بن أيب بكر الفهري الطرطوشي وشرف 
الدين أبو سليمان داود بن أيب بكر بن أيب القعنيب بن قتيبة الفرضي وهباء الدين أبو 

ارم حممد بن قاضي احملاسن يوسف بن اإلمام العامل أقضى القضاة حمي الدين أيب املك
القضاة أيب عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن علوان األسدي وجنم الدين أبو 
حممد عبد الرمحن بن عمر بن عبد الرمحن بن شبلي األربلي وأبو حفص عمر بن إبراهيم 
بن خليل املؤذن اخلضري وعبد الرمحن بن صاحل بن هاشم بن العجمي وابو احلسن علي 

د بن عسكر احلليب وحممد بن أيب الفتح بن ياقوت األدمي أبوه وفيا املسمع ابن بن عب
مو بن عبد اهلل الكرخي قطب التشريع عبد الصمد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن 

يوم الجمعة لعشر خلون من شهر رمضان سنة سبع وأربعين  بكران الرتحياين وذلك يف
اىل والسماع الصحيح واحلمد هلل على كل بدار املسمع حبلب محاها اهلل تع وستمائة

 (حال احلمد هلل وحده
 

:" ْخبَـَرنَا الشَّْيُخ الصَّاِلُح أَبُو َبْكٍر ِمْسَماُر للدارقطين وجاء يف سند كتاب فضائل الصحابة
  أن قال: ْبُن ُعَمَر ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْلُعَوْيِس النـَّيَّاُر اْلُمْقرُِئ اْلبَـْغَداِديُّ....وذكر السند إىل

قال: أنا أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطين احلافظ، قراءة عليه وأنا 
 اهـ .(أمسع يوم الثالثاء لست بقني من شهر رمضان من سنة مخس ومثانني وثلثمائة



 
 فأملى الدارقطين هذا الكتاب يف شهر رمضان. أقول:

 هـ: 183وجاء يف أمايل ابن مسعون أليب احلسن البغدادي املتوىف عام 
يوم  وأول اجمللس اخلامس عشر: حدثنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن مسعون إمالء

  سنة سبع ومثانني وثالث مئة.اهـالثالثاء النصف من شهر رمضان
 

 (:331/ 1وجاء يف أمايل احملاملي )
 اهـ .(ني من شهر رمضان سنة مثان وعشرين وثالمثائةجملس يوم األحد ألحد عشر بق)
 

  وجاء يف العمدة لفخر النساء شهدة بنت أمحد بن الفرج اإلبري:
  الشيخ الثالث والعشرون:

[ أخربنا الشيخ الصاحل والدي أبو نصر أمحد بن الفرج بن عمر الدينوري رمحه اهلل 193]
 مضان سنة تسعني وأربعمائة.اهـبقراءة البوناريت يف احلادي والعشرين من شهر ر 

 وجاء يف سند كتاب الغيالنيات أليب بكر الشافعي:
أخربنا أبو حممد احلسن بن عبد امللك بن حممد بن يوسف قراءة عليه فأقر به، ) [1]

وأنا أمسع وهو يسمع وذلك يف مجادى األوىل من سنة أربع وتسعني وأربعمائة قال: أنبأ 
براهيم بن غيالن قراءة عليه يف شهر ربيع األول من سنة أبو طالب حممد بن حممد بن إ
 مخس وثالثني وأربعمائة قال:

ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن عبد اهلل البزاز املعروف بالشافعي إمالء يف 
يوم اجلمعة لعشر خلون من شهر رمضان سنة اثنتني ومخسني وثالمثائة وهو أول مساعي 

  اهـ .(منه
 

 فأملى كتابه هذا يف شهر رمضان. :أقول
  [: 19وجاء يف كتاب اجملالس العشرة للحسن اخلالل ] 



حدثنا احلسن بن حممد الشيخ احلافظ إمالء يف يوم اجلمعة بعد الصالة لست خلون )
 .اهـ(من شهر رمضان سنة مثان وثالثني وأربعمائة جبامع املنصور.. وأكمل السند

يث جيد كثرياً من هذا، وقد وقعت هذه السماعات يف واملتأمل يف مساعات أهل احلد
 تلك العصور ومل ينكرها أحد فتأمل.

 
  التنبيه السادس:

اشتهر عند أهل التواريخ والسري أن غزوة بدر وفتح مكة كانا يف شهر رمضان، فإذا كان 
اجلهاد البدين مشروعاً يف شهر رمضان وليس من األشهر احلرم فكذلك اجلهاد العلمي، 

  و أجل من جهاد السيف.وه
 [: 113يف الفروسية ] ص ابن القيم قال

  فالفروسية فروسيتان فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعان)
وملا كان أصحاب النيب أكمل اخللق يف الفروسيتني فتحوا القلوب باحلجة والربهان 

 والبالد بالسيف والسنان.
وما الناس إال هؤالء الفريقان ومن عدامها فإن مل يكن ردءا وعونا هلما فهو كل على نوع 

 اإلنسان.
وقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل رسوله جبدال الكفار واملنافقني وجالد أعدائه املشاقني 

 واحملاربني فعلم اجلدال واجلالد من أهم العلوم وأنفعها للعباد يف املعاش واملعاد وال يعدل
مداد العلماء إال دم الشهداء والرفعة وعلو املنزلة يف الدارين إمنا هي هلاتني الطائفتني 

  اهـ .(وسائر الناس رعية هلما منقادون لرؤسائهما
 

 (:1/89وقال يف مفتاح دار السعادة )
وقد اختلف يف تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه وذكر لكل قول وجوه )

 دلة ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته.من الرتاجيح واال
فإن احلاكم يف هذه املسئلة هو العلم فيه واليه وعنده يقع التحاكم والتخاصم واملفضل 



منهما من حكم له بالفضل.فإن قيل: فكيف يقبل حكمه لنفسه قيل وهذا ايضا دليل 
 على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه.

ن حيكم لنفسه الجل مظنة التهمة والعلم تلحقه هتمة يف فإن احلاكم إمنا مل يسغ ا
حكمه لنفسه فإنه إذا حكم حكم مبا تشهد العقول والنظر بصحته وتتلقاه بالقبول 
ويستحيل حكمه لتهمة فإنه إذا حكم هبا انعزل عن مرتبته واحنط عن درجته فهو 

 اهـ .(الشاهد املزكي العدل واحلاكم الذي ال جيور وال يعزل
 

  يعزب عن ذهنك أن الرد على أهل البدع أوىل من الرد على الكفار.وال 
 

 (:"12/ 13قال احلافظ ابن حجر يف الفتح )
قال ابن هبرية ويف احلديث أن قتال اخلوارج أوىل من قتال املشركني واحلكمة فيه أن يف 

قتاهلم حفظ راس مال االسالم ويف قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس املال 
 .اهـأوىل

 وهبذا يدفع قول من كره الكالم يف أهل البدع يف شهر رمضان.
ويا ليت شعري إذا كان ال ينكر على من أفضى إىل امرأته يف ليلة الصيام لقوله 

َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإىَل ِنَساِئُكْم{ تعاىل:   [183]البقرة:  }ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ
قاصر النفع على الرجل وامرأته، فكيف ينكر على مع كون هذا األمر مباحاً يف أصله، و 

من اشتغل مبا هو دائٌر بني الفرض الكفائي، والفرض العيين، ونفعه متعٍد للمسلمني، 
 ويتأكد يف هذه األعصار اليت كثرت فيها الفنت والبدع.

 
 [:331يف شرف أصحاب احلديث ] ص اخلطيب البغدادي قال

ملؤدب، قال: حدثنا عمر بن أمحد بن عثمان، قال: أخربين عبد الغفار بن أيب الطيب ا)
حدثنا حممد بن أمحد بن أيب الثلج، قال: حدثين جدي، قال: سألت أمحد بن حنبل، 

  قلت:



  يا أبا عبد اهلل أيهما أحب إليك: الرجل يكتب احلديث أو يصوم ويصلي؟
  قال: يكتب احلديث.

 ؟ قلت: فمن أين فضلت كتاب احلديث على الصوم والصالة
 قال: لئال يقول قائل: إين رأيت قوما على شيء فاتبعتهم.

قال اخلطيب قلت: طلب احلديث يف هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع ألجل 
  اهـ .(دروس السنن ومخوهلا، وظهور البدع واستعالء أهلها

 
 هذا يف زمن اخلطيب فكيف يف زماننا؟ أقول:

  نه كما ورد يف اخلرب.وال يأيت زمان إال والذي بعد شٌر م
  [: عن الزهري قال:1913يف جامعه ] معمر وقال

 .(ما ُعبد اهلل مبثل الفقه)
 

 .!والزهري أحد املنقول عنهم ترك إقراء احلديث يف رمضان فال تنس ذلك
 

 (:138/ 3يف جامع بيان العلم وفضله ) ابن عبد الرب وقال
والكالم يف العلم أفضل من األعمال، وهو جيري عندهم جمرى الذكر والتالوة إذا أريد )

  اهـ .(به نفي اجلهل ووجه اهلل تعاىل والوقوف على حقيقة املعاين
 

والناس يف زمن ابن عبد الرب ال شك أهنم أعلم باحلديث وآثار الصحابة والعربية من أهل 
  أهل أعصرنا ؟عصرنا، ومع ذلك قيل هذا، فما يقال يف

 
 التنبيه األخير:

 يف شعب اإلميان: البيهقي قال
 اهـ .(فصل يف االستكثار من القراءة يف شهر رمضان و ذلك ألنه شهر القرآن)



 
 )شهر القرآن(. ــوال أعلم أحداً سبقه إىل تسمية رمضان ب أقول:

وما رأيت  فإن هذه التسمية مل تكن مشتهرًة عند السلف بل مل تكن موجودًة أصاًل،
أحداً تابعه عليها فال جتد هلذه التسمية ذكراً يف كالم شيخ اإلسالم وال تلميذه ابن القيم 
وال ابن رجب وال النووي وال ابن حجر وال أئمة الدعوة النجدية، ولكنها اشتهرت بني 

 املعاصرين واهلل أعلم.
 

 .وعلى آله وصحبه وسلم اللهم على حممدٍ  وصلِّ  ،هذا

 


