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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (كتب ابن تيمية)ول إلى العمم المأمول البن سعدي طريق الوص

 (33-33 القواعد) اإليمان -3
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
  :أما بعد ،والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

 ولمحاضرين. ،ولنا ،الميم اغفر لشيخناف
 وكل   ،بل يتناول أيضًا ما دونو ،وال يختص بالكفر ،المطمق يتناول الكفرالظمم : -رحمو اهلل-قال المؤلف 

 فإن ىذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان. ،كمفظ الذنب والخطيئة والمعصية ،بحسبو
 والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

كما  ،يدخل فيو الظمم األصغر والظمم األكبر ويعني أن ،الكفر وال يختص بالكفر يتناولالظمم المطمق  :فقولو
 ِإَلى َفاْىُدوُىمْ  المَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  * َيْعُبُدونَ  َكاُنوا َوَما َوَأْزَواَجُيمْ  َظَمُموا الَِّذينَ  اْحُشُروا} :-تبارك وتعالى-قال اهلل 

 {الظَّاِلُمونَ  ُىمُ  َواْلَكاِفُرونَ }: يقول -تبارك وتعالى-واهلل  ،فيذا في الكفار ،[ٖٕ-ٕٕ:الصافات] {اْلَجِحيمِ  ِصرَاطِ 
ذْ } وقال: ،[ٕٗ٘:البقرة]  ،[ٖٔ:لقمان] {َعِظيمٌ  َلُظْممٌ  الشِّْركَ  ِإنَّ  ِبالمَّوِ  ُتْشِركْ  اَل  ُبَنيَّ  َيا َيِعُظوُ  َوُىوَ  اِلْبِنوِ  ُلْقَمانُ  َقالَ  َواِ 
 .ظمم أكبر كما ىو معمومظمم أصغر و ف ،ولمكفر ،شركمالظمم يقال لف

: -وجل عز -والكبيرة ذنب والصغيرة ذنب والخطيئة كما قال اهلل  فالكفر ذنب ،بحسبو كمفظ الذنب وكل   :وقال
والخطيئة التي  ،[ٔٛ:البقرة] {َخاِلُدونَ  ِفيَيا ُىمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  َفُأوَلِئكَ  َخِطيَئُتوُ  ِبوِ  َوَأَحاَطتْ  َسيَِّئةً  َكَسبَ  َمنْ  َبَمى}

وىكذا  ،-تبارك وتعالى-باهلل  -الشرك-نما ىي الكفر إيكون من أىل الخمود فييا و  ،تورده النارتحيط بصاحبيا ف
قد جاء في و  ،والسياق يبين ذلك ،كل ذلك داخل فيو ،ن ىذا يتناول الكفر والفسوق والعصيانفإ ،المعصية أيضاً 

و يسأل عن في- ،؟الذنب أعظم :أي ،"قمت يا رسول اهلل :-رضي اهلل تعالى عنو-بن مسعود االصحيحين عن 
أن )) :قال ؟،ثم أي :قمت ،فسماه ذنباً  كفيذا ىو الكفر والشر  ،(ٔ)((وىو خمقك أن تجعل هلل ندًّا)) :قال -الذنب

 .خر الحديثإلى آ ،ىنا عمى كبيرة من كبائر الذنوب فأطمقو ،((تقتل ولدك خشية أن يطعم معك
ذا أطمق الفساد تناول الشر كمو ،الخير كموطمق الصالح تناول إذا أُ : -رحمو اهلل-قال  صمح وكذلك المُ  ،وا 

   والمفسد.
إلى اإليمان  الدعوةفاإليمان و  ،ىذه الحقيقة الشرعية تحت أن يدخل يمكن طمق يدخل فيو كل ماالصبلح إذا أُ 

 ،حالدعوة إلى مكارم األخبلق صبل ،وفعل ذلك صبلح ،قامة الشعائر الدينية صبلحإوالدعوة إلى  ،حصبل
فأعظم الصبلح  ،ذلك شعب اإليمان التي أعبلىا شيادة أن ال إلو إال اهللفيدخل في  ،وىكذا ،والتحمي بيا صبلح

وىكذا  ،-هجل جبللو وتقدست أسماؤ -اهلل غير وعبادة  ،ونبذ الشرك ،واإلصبلح التوحيد والدعوة إلى التوحيد

                                                           

 ،(ٚٚٗٗ) برقم ،[ٕٕ:البقرة] {َتْعَمُمونَ  َوَأْنُتمْ  َأْنَداًدا ِلمَّوِ  َتْجَعُموا َفالَ }: تعالى قولو باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، أخرجو - ٔ
 (.ٙٛ) برقم بعده، أعظميا وبيان الذنوب، أقبح الشرك كون باب اإليمان، كتاب ومسمم،
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 -شجرة الشرك-ويدخل ويتفرع من شجرة الفساد  ،-جل جبللو-شرك والكفر باهلل فرأس الفساد ىو ال ،الفساد
كبائر والمعاصي الإلى  الدعوة أيضاً  ويدخل فيو ،إلى الشرك واإلفساد يدخل فيو الدعوة ،الصغائرالكبائر و 

وىكذا المصمح  ،ظاىر وىذا أمر ،-تبارك وتعالى-اهلل  طووالتبذل وما إلى ذلك مما يسخ ،خبلقاأل ئو ومسا
 ُىمُ  ِإنَُّيمْ  ُمْصِمُحوَن * َأاَل  َنْحنُ  ِإنََّما َقاُلوا اْْلَْرضِ  ِفي ُتْفِسُدوا اَل }: إذا قيل ليمكانوا فالمنافقون  ،والمفسد

الفساد  منفيذا  ،ن يبطنون الكفر ويظيرون اإلسبلمو المنافقف ،[ٕٔ-ٔٔ:البقرة] {َيْشُعُرونَ  اَل  َوَلِكنْ  اْلُمْفِسُدونَ 
والجياد  ،وطاعتو ،-صمى اهلل عميو وسمم-تباع رسول اهلل عن ا المنافقين التعويق والتثبيط من أعمالو  ،فسادواإل
ومن أعمال المنافقين  ،ابوفي كت -تبارك وتعالى-اهلل  ي سبيل اهلل وما إلى ذلك مما قصونفاق فواإل ،معو

فسادىم األ فيم  ،[ٚٗ:التوبة] {اْلِفْتَنةَ  َيْبُغوَنُكمُ  ِخاَلَلُكمْ  َوَْلَْوَضُعوا َخَبااًل  ِإالَّ  زَاُدوُكمْ  َما ِفيُكمْ  َخَرُجوا َلوْ } ،جيفار وا 
 .من اإلفساد فيذا كمو ،داخل الصف في يفسدون

 عصاةوقد يكون من  ،من المنافقين وقد يكون ،فقد يكون ىذا المفسد من الكفار ،فالفساد واإلفساد يشمل ذلك
   .شيوة أو نحو ذلك لغمبة ؛إلى الفواحش والفجور يدعو مسممًا ولكنوقد يكون  ،المؤمنين

 قال لو -صمى اهلل عميو وسمم-وموسى  ،أو لغير ذلك مما يطمبو ،يميل إليو بطبعوأنو يطمب مااًل بيذا أو 
 {اْلُمْصِمِحينَ  ِمنَ  َتُكونَ  َأنْ  ُتِريدُ  َوَما اْْلَْرضِ  ِفي َجبَّارًا َتُكونَ  َأنْ  ِإالَّ  ُتِريدُ  ِإنْ } :-عمى أحد القولين-القبطي 

قول في وىكذا  ،إلى الصبلح يكون من قبيل اإلصبلح وال الدعوة باعتبار أن قتل النفوس ال ،[ٜٔ:القصص]
صبلح ذات إفيدخل في ذلك  ،[ٕٗٔ:األعراف] {َوَأْصِمحْ  َقْوِمي ِفي اْخُمْفِني} :ألخيو -صمى اهلل عميو وسمم-موسى 
األمر  ،-عز وجل-حمل الناس عمى طاعة اهلل  ،جمع الناس عمى ما أمكن من الحق ،تأليف القموب ،البين

 ،[ٕٗٔ:األعراف] {اْلُمْفِسِدينَ  َسِبيلَ  َتتَِّبعْ  َواَل  َوَأْصِمحْ } ،كل ىذا داخل في اإلصبلح ،بالمعروف والنيي عن المنكر
الحقيقة  ،الحقائق الشرعيةكل ىذا داخل تحت ما يعرف ب مووما يذكره الشيخ في ىذا المقام وقبمثل ىذه األشياء و 

 ،من ذلك بمصنف فيو كثير من ىذه المعاني مع لربما خرج جامعوجُ  ىذا لو أنو ،الشرعية في الكتاب والسنة
وكذلك  ،مؤلفاتووفي غيره من  (اإليمان)في كتابو  -اهلل رحمو-بن تيمية افي كبلم شيخ اإلسبلم  اوتجد ىذا منثورً 

ىذه ونبو عمى أىمية ضبط مثل  ،وفي غيره الفوائد( بدائع)ذكر أشياء مثل ىذا في  -اهلل رحمو-بن القيم االحافظ 
ج منيا ما كان خرَ يُ  أن أو ،ل فييا ما ليس منيادخَ فيُ  ،ألفاظ الشارع ما ال تحتمل لحم  ؛ من أجل أن ال تُ األشياء

ل فييا أشياء دخَ ع المعنى فقد يُ وس  فمثل ىذه األشياء حينما يُ  ،مثل اآلن الخمر والربا وما إلى ذلك ،داخبًل فييا
فضبط ذلك  ،أخرى ألشياء اوألقابً  ى أسماءً عطَ فييا فتُ  داخمة ج منيا أشياء ىيخرَ ق فقد يُ ضي  يُ وحينما  ،منيا تليس

وينزل ألفاظ  ،حقائق األشياءمن أجل أن يعرف  ،بل عممى اهلل بفي غاية األىمية من أجل أن ال يقول اإلنسان عم
 -اهلل رحمو-والشيخ عبد الرحمن بن سعدي  ،فيذا ما يعرف بالحقيقة الشرعية ،الشارع عمى معانييا البلئقة بيا

   :أنواع القواعد التي ذكرىا تحتو (القواعد الحسان)في كتابو 
التقوى إذا  ،؟البر في القرآن إذا أطمق ما المراد بو ،الحقيقة الشرعية في القرآن :منيا ما يصمح أن يقال لو

 ؟القنوت ما المراد بو ،أطمقت
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في ألفاظ  وأ ،الحقيقة الشرعية في الكتاب والسنة :ممكن أن يقالو  ،يقال لو الحقيقة الشرعية كل ىذا وىكذا
 من كبلم أىل العمم أو من كبلم شيخ اإلسبلم مع ىذاجُ لو  ،في غاية الفائدةو وميم  ،يمىذا عنوان بحث ق ،الشارع

  من ذلك مادة كثيرة. تلوجد قيم فقطبن الاو 
 ليس لفظ اإليمان في داللتو عمى اْلعمال المأمور بيا دون لفظ الصالة والصيام والزكاة: -رحمو اهلل-قال 

ن إ :ج الشرعي سواء قيلوالزكاة الشرعية والح ،والصيام الشرعي ،والحج في داللتو عمى الصالة الشرعية
أو خاطب باالسم مقيدًا ال  ،االسم أو زاد االسم وتصرف فيو تصرف أىل العرفأو زاد الحكم دون  الشارع نقمو

 مطمقًا.
حقيقة اإليمان ويرد عمى  يتكمم عمى (اإليمان الكبير)تابو ىذا في ك -اهلل رحمو- بن تيميوا شيخ اإلسبلم

 ،م الرد عمى المرجئة الذين يقولون بالمجاز في ىذه القضيةفي مقا وذكره ،الكبلم ىذا المخرج فخرج ىذا ،المرجئة
 :وليذا يقولون دائماً  ؛يتناول األعمال مجازاً  وأنو ،أو لفظ اإليمان حقيقة في مجرد التصديق ،وجعموا اإليمان

ألفاظ الشارع  بد عند تفسير ال :د عمى ىؤالء يقولير  -اهلل رحمو- بن تيميةافشيخ اإلسبلم  ،اإليمان ىو التصديق
صمى اهلل -مراد رسولو وعمى  -تبارك وتعالى-ف ما يدل عمى مراد اهلل عر ألفاظ السنة من أن يُ  أو ،ألفاظ القرآن
ذلك وىو عرف الشارع في ىذا عرف مراده ببد أن يُ  ا الشارع الالتي يستعممياأللفاظ  ،من األلفاظ -عميو وسمم

 يعني عرف ،فإن لم يوجد فالعرفي ،الشرعي مفظ محمول عمى المعنىلاو  ،شرعيةيقال ليا الحقيقة ال التيوىي 
ألفاظ الشارع مباشرة  ولكن بعض أىل البدع يحممون ،لمغويفإن لم يوجد فا -الشارع ألفاظ أعني-المخاطبين 

فإذا جئنا إلى قضية  ،رافنحفيقع الخطأ واال ،إلى معيود الشارععمى ما تدل عميو في لغة العرب دون نظر 
ىذه  مثل بمجرد ما يريده العربي إذا تكمم بمغتو حينما يطمقوأردنا أن نفسرىا  ،ناآل قضية اإليمان ىذهكبرى ك

ويذكر  ،مع أن شيخ اإلسبلم يرد عمى القائمين بأن اإليمان في المغة ىو التصديق ،المفظة فإن ذلك وحده ال يكفي
كتاب )وال أريد أن أطول بذكرىا يمكن أن يراجع أصل الكتاب  ،والتصديق في المغة نحو سبعة فروق بين اإليمان

   ؟عمى اإليمان شرعًا ىل ىو التصديقلكن ىنا في الكبلم  ،وىو في غاية األىمية (اإليمان الكبير
أقرب  :يقول ،تصديق انقيادي ،نما ىو  تصديق خاصا  و  ،حتى في المغة ليس ىو التصديق :شيخ اإلسبلم يقول

ولم  ،قرلم يُ  مصدقًا لكنو كان فأبو طالب ،التصديق مجرد وليس ،انقياد القمب ،ما يفسر بو اإلقرار واإلذعان
 (البداية والنياية)في  -اهلل رحمو- التي ذكرىا الحافظ بن كثير وتصيدوق ،نقياداال ولم يحصل لو ،مبويذعن ق

  :طويمة جيدة تدل عمى ىذا صراحة قصيدةوال
  (ٕ) دينا البريةِ  أديانِ  من خيرِ  *** محمدٍ  دينَ  أنّ ب عممتُ  قدلو 

 .يخشى المسبة والمذمة من قومو عدم اتباعو بأنو ثم يعتذر عن
ن  ،لمغةفي احقيقة التصديق ىو ن اإليمان إ ىؤالء الذين يقولون: :يقول -اهلل رحمو- بن تيميةافشيخ اإلسبلم  وا 

يقصد بو  نون الشارع إذا أطمق اإليمان فإوا   ،حىذا الكبلم غير صحين يقول: إ ،مجازعمى األعمال  داللتو
ن نصوص الكتاب والسنة ا  و  ،وعمل الجوارح ،وقول المسان ،اإليمان الذي ينتظم تصديق القمب ،الحقيقة الشرعية

                                                           

 .(ٙ٘/ ٖ) ، البن كثيروالنياية البداية - ٕ
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دون عمى ذلك ليست  ن داللتوإ :ويقول ،-اهلل رحمو-ىذا كبلم الشيخ  ،ي الداللة عمى ىذا المعنىافرة فمتض
الصبلة  اآلن يعني ،والصيام الشرعي ،عمى الصبلة الشرعية والزكاة والصيام والحج في داللتوالصبلة  داللة لفظ

يراد بيا الصبلة المعروفة ذات األقوال واألفعال المفتتحة  نوستعمميا فإالكن الشارع إذا  ،لدعاءفي المغة ىي ا
مساك عمى المشيور اإل أصمو نإ :وكذلك الصيام حينما يقال ،فةالتكبير المختتمة بالتسميم بنية العبادة المعرو ب

 .سمساك خاص عن المفطرات بنية من طموع الفجر إلى غروب الشمن المراد بو في الشرع إفإ ،في لغة العرب
 لبيت اهلل الحرام ألداء النسكفي الشرع قصد خاص  ولكنو ،المغة القصد في وكذلك أيضًا ما يتصل بالحج فإنو

  .في وقت مخصوص
أو أراد االسم  ،االسم دونأو أراد الحكم  :ىنا قال ،ن الشارع نقموإ :سواء قيل :اإلسبلمفيذه األشياء يقول شيخ 

من تصحيح الو  ،"زاد" :ىو يقول في المطبوعتين ،يداً أو خاطب باالسم مق ،وتصرف فيو تصرف أىل العرف
ما  ،"زاد"أو  (كتاب اإليمان)لكتاب صل أصل ااألوفي  "أراد"يذا الكتاب في النسخ الخطية ل ،الفتاوىمجموع 

     ؟معنى ىذا الكبلم
ىو يشير إلى بحث معروف عند أىل العمم في مثل ىذه الحقائق الشرعية  ،بصرف النظر :يقول شيخ اإلسبلم

وأطمقيا عمى أشياء  ،أو أن الشارع نقميا ؟كبلميم واستعماليمالعرُب وأرادوه في  يا فيما أطمقوستعمماىل الشارع 
المعنى الذي عرفتو أو أن الشارع أبقى عمى  ،؟خرآ ىن كانت تطمق في المغة عمى معنا  و  الشارع استعمميا فييا

ما ،اقيودً ا مّ إ ىذه األلفاظ عميو وزاد عميوأطمقت العرب و  ىذه مسألة معروفو عند  ،؟بعض الزيادات والتفاصيل وا 
سواء  :يقول اآلن وانظر ا ،إلسبلم يبحثيا في ىذا الكتاب وفي غيره من كتبووشيخ ا ،ىم مختمفون فيياو أىل العمم 

ىو الصيام  :يعني اآلن نقول مثبلً  ،عميو العرب إن الشارع نقمو مما أطمقتو :-بصرف النظريعني -قيل 
 إن :نقول ،واإلقرار واإلذعان ،يمان ىو تصديق خاص مثبًل فيو معنى األمناإل ،الحج ىو القصد ،اإلمساك

 أو زاد الحكم دون االسم :ىذا األول قال ،موقَ ى خاص بو نَ عمى معن طمقوأعميو العرب و  مما أطمقتو الشارع نقمو
عني أمور لم تعيدىا العرب في بممبتكرات الشارع  :ىناك أشياء يقال ليا ،بمعنى أن االسم كان معروفاً 

عبادة من العبادات ما تعرف  :حينما يقال يعني مثبلً  ،اختمفوا في بعض األشياءستعمال جاء بيا الشارع اال
 عمر [ٕ٘:الحج] {َواْلَبادِ  ِفيوِ  اْلَعاِكفُ  َسَواءً } ،عتكافاال ،الزكاةمثل  الشريعة وأطمقتو جاءتف ىذا اإلطبلق العرب
تعرفيا األمم  الصبلة كانوا يعرفونيا كانت ،عتكافانوا يعرفون االكف ،يعتكف ليمة أو يومًا في الجاىمية نذر أن
أىل  ،أنا قصدت ىذا ،يحجونالحج كانوا  ،لدى األمم االجياد كان معروفً  ،الشرعي التيمم مثبًل بمعناه ،السابقة

ما ثل مبذلك أجابوا عنو  أو مثالين أو نحو ذبوىا فإذا ذكر بعضيم مثاالاجتالعمم لما نظروا إلى ىذه األشياء 
 ذلك ليس ،أو قمنا كذا ،أو قمنا كذا ،طرحيا شيخ اإلسبلم ىنا سواء قمنا كذا كما فتبقى القضية مترددة ،تسمعون

 االستعمال فالشارع نقمو واستعممو في شيء يخصو؟،يذا بىل كانت معيودة في أصميا لدى العرب  ،بميم اآلن
 ؟أو أن الشارع أبقى عمى االسم وزاد الحكم

أو يقال بأن الشارع  ؟،خرهقصد بيت اهلل الحرام إلى آلحج ىو ا ،مساك عن المفطراتإالصيام ىو  :مثبلً  فنقول
 :بعضيم يقولف ،الصبلة ىي الدعاء ،بعض الزيادات ،بعض القيود زاد  لكنووا  يستعممونو بو ستعممو فيما كانا

 :يث القدسيفي الحد -تبارك وتعالى-ا قول اهلل ذكر لن -صمى اهلل عميو وسمم-النبي و  ،الدعاء موجود فييا
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في سورة  ،وفسر ىذا بالدعاء ،(ٖ)((فنصفيا لي ونصفيا لعبدي ،الصبلة بيني وبين عبدي نصفينسمت ق))
الدعاء أصل أصيل فييا  :فبعض أىل العمم يقول :حظتمال ،أطمق عمى جميع ذلك الصبلة، ودعاء و الفاتحة ثناء

ذا أطمق عمى العبادة إذا سمي  ويمثمون عمى ىذا بأمثمة،، أصل وركن فيياعمى أنو  فذلك يدل جزء منياب توا 
دل عمى أن القراءة فييا  ،القراءة في صبلة الفجر يعني [ٛٚ:اإلسراء] {اْلَفْجرِ  َوُقْرآنَ }: يقول -عز وجل-يعني اهلل 

أو نحو ذلك  ،وىكذا حينما يطمق عمى الصبلة بأنيا سجود مثبلً  {اْلَفْجرِ  َوُقْرآنَ } يقصد بذلك التطويل ووأن ،ركن
   .أمثمة كثيرة لو فيذا
يذا بن الشارع جاء أأو  ،زاد بعض القيود وا يستعممونيا بو لكنوكانا ستعمميا فيمقيل بأن الشارع ا سواءفينا 

الشارع بما  اإليمان استعممو ،بصرف النظر :يقول ،أو أن الشارع استعمل االسم وزاد الحكم ،االستعمال وانفرد بو
قرار القمب  والمسان القمبعمل  ،باإلضافة إلى تصديق المسان باإلضافة إلى العمل ،ينتظم تصديق القمب وا 

األعمال -والتوكل التصديق الذي ىو الخوف والرجاء والمحبة  د عمىئالزا فعمل القمب يعني القدر ،والجوارح
عمل  :ىذا يقال لو ،الذكر وقراءة القرآن وىو ،القدر الزائد عمى النطق بالشيادتين يعني وعمل المسان ،-القمبية
ىو  :من شابييم جاءوا وقالواو أىل البدع من المرجئة و  ،وعمل الجوارح من صبلة وحج إلى غير ذلك ،المسان

طبلقو عمى األعمال توس   ال فيي غير ، أنوع في اإلطبلقيطمق في المغة عمى التصديق وا  في  داخمة مجاز وا 
نما ىو قدر ا  و  ،ن حقيقة اإليمانمدخميا في اإليمان ىذا ليس أالشارع األعمال و  لما أراد :عنى يقولوني ،حقيقتو

ال يخرج من مسمى ن اإلنسان لو انتفى العمل جميعًا فإ نإذ ،ة اإليمان تحصل بمجرد التصديقفحقيق ،زائد عميو
 الشارع في طريقة بد من معرفة ىذا الكبلم غير صحيح فبل :شيخ اإلسبلم يقولو  ،عتباراإليمان بيذا اال
لكن  ،ي موضوع المجازإضافة إلى أن شيخ اإلسبلم أصبًل ينف ،أطمقيا وأراد األعمال وأنو ،فاظاستعمال ىذه األل

ال فيو ،حمل ذلك عمى عرف الشارعن ينبغي أن :يقولالمجاز ت اثبإ عمى فرض ال يوجد  يقول في األصل بأنو وا 
 ،المحاقو  ،قوالسبا ،وىذه ىي الحقيقة بحسب السياق ،عمى المعنى المتبادر لو يحمل أن الكبلم أنماو  ،مجاز

سم الخاطب باأو  :لو قي ،-دخول األعمالأعني - ،لك حقيقة شرعية وليس بمجازذف وعندئذ ،ومعيود المتكمم
   .ت الحاالت الثبلثاتضح ،مقيدًا ال مطمقاً 

و إنما  ،الصحابة والتابعينأىل البدع ال يعتمدون عمى الكتاب والسنة وآثار السمف من : -رحمو اهلل-قال 
نما  ،وتجدىم ال يعتمدون عمى كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السمف ،يعتمدون عمى العقل والمغة وا 

طريقة المالحدة أيضًا إنما يأخذون ما وىذه  ،وسيملكالم التي وضعتيا رءيعتمدون عمى كتب اْلدب وكتب ا
ىؤالء يعرضون عن  ،اآلثار فال يمتفتون إليياوأما كتب القرآن والحديث و  ،في كتب الفمسفة وكتب اْلدب والمغة

صمى -وأولئك يتأولون القرآن برأييم وفيميم بال آثار عن النبي  ،نصوص اْلنبياء إذ ىي عندىم ال تفيد العمم
  ."ما يخطئ الناس من جية التأويل والقياس أكثر" :قال أحمد ،وأصحابو -اهلل عميو وسمم

                                                           

نو ركعة، كل في الفاتحة قراءة وجوب باب الصبلة، كتاب مسمم، أخرجو - ٖ  تيسر ما قرأ تعمميا أمكنو وال الفاتحة، يحسن لم إذا وا 
 (.ٜٖ٘) برقم غيرىا، من لو
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تصرف في  -اهلل رحمو-والشيخ عبد الرحمن  ،تابعة لمتي قبميا -اهلل رحمو- الفائدة ذكرىا شيخ اإلسبلمىذه 
ن أىل إ :فشيخ اإلسبلم يقول ،-رحم اهلل الجميع-العبارة بعض التصرف لكن لم يخرج عن مراد شيخ اإلسبلم 

ن شئت أن  ،مى كتب األدب والمغةع عتماد عندىماال نما جلّ ا  و  ،البدع ال يعولون عمى نصوص الكتاب والسنة وا 
كثير من الو  ،أىل البدع من المعتزلةولذلك تجد إلى اليوم  ؛ميو كثيراً ن ذلك مما يعولون عتزيد المنطق فإ

واشتغاليم يعتمدون عمى  ،مدارسيمو  ،المعتزلة كالزيدية في معاىدىمعقيدة تمقف  فيمن أيضاً  المتكممين وتجد ىذا
أىل تضمع أحيانًا  تجدون ،من العممىذه الجوانب  فيولربما تجد عندىم من العمماء من ىو مبرز  ،ىذه األشياء

أىل  عمم سرقو :قو كما قيلألن أصول الف ؛فإذا زادوا فأصول الفقو ،في عموم األدب والمغة وربما النحو والمنطق
في أصول ولذلك تجد طريقة التأليف  ،عد ذلكوما ردوه ب -اهلل رحمو-بعد الشافعي من الكبلم من أىل السنة 

وما إلى ذلك مما  ،وعبارات أىل المنطق ،العموم الكبلميةمن دخميا  -اهلل رحمو-بعد الشافعي  في الغالب الفقو
فالتأويل يصل إلى  ،تأويلمالمجاز حمارًا ل -اهلل رحمو-بن القيم اعتبر وقد ا ،يعول عميو أىل التأويل لمنصوص

بيذه العموم وال يعولون عمى  فينا أىل البدع ييتمون غالباً  ،ازالنصوص عن طريق المجاز ودعوى المج
   ؟بيذه المنزلةلماذا كان جيميم  ،لجيميم بيا؟ لماذا ،نصوص الكتاب والسنة

صمى اهلل عميو -ما جاء عن النبي لى إفجاء  ،والشيطان كان ليم بالمرصاد ،لبدايةا ألنيم ىونوا من أمرىا منذ
ثم قال  ،والعقائد تحتاج إلى قطع ويقين ،نيا تفيد الظنإف مّ ومن ثَ  ،داحإن غالب ذلك أخبار آ :وقال ليم -وسمم
 القوادح :ازيوأورد مثل الر  ،محتمل في داللتو وولكن ،قطعي ثبوت نوالقرآن فإكن ما تواتر من المنقول إ :ليم

من  ىو نإذ :قالوا ،والتخصيص وما إلى ذلك ،يدوالتقي ،يسمونيا العشرة التي ترد عمى النص من احتمال النسخ
وتركوا الوحي  ،-نسأل اهلل العافية-المعول عمى العقل  :قالوا ؟المعول عمى ماذا نإذ ،غير قطعي ناحية الداللة

وصار  ،احدة طوائففصارت الطائفة الو  ،ختبلففوقع بينيم اال ،س متفاوتة ومختمفةفعقول النا ،واشتغموا بالعقل
ىذا الدليل من  فيثم بعد ذلك جاء من يطعن  ،وكثر الجدال في الدين ،الفرق توكثر  ،بعضيم يكفر بعضاً 

دل عمى ذلك من وال أ ،عول عميو لتفاوت العقولالعقل ال يمكن أن ي :ويقول ليم ،-أعني العقل-أصمو 
ترض فجاء من يع ،فوقعوا في ضبلالت ،إليو يمتفت فما ال يدركو الحس ال ،ل عمى الحس فقطفالمعو  ،اختبلفكم

 ،ويرى النجم من بعيد صغيراً  ،ويتصور األشياء عمى غير حقيقتيا حتى الحس يخطئ :عمى الحس ويقول
نسأل اهلل -وجاءوا بأمور  ،العصا في الماء منكسرةو  ،شجرة من بعيدالوالرجل بييئة  ،ييئة الرجلبوالشجرة 
فمن  ،بالبينات واليدى -الصبلة والسبلم عمييم-بعث رسمو  -عز وجل-واهلل  ،من الضبلل واإللحاد -العافية

ال يدع في الحق  ،شافياً  اً بيان واألمور التي تتوقف عمييا النجاة في اآلخرة قد بينيا الشارع ،أعرض عن ذلك ضل
 يم فيفي كتب كما يقررونو كثير من أىل الكبلم الداللة ىي ال تؤخذ كما يظنوالقطعية في ن مسألة ثم إ ،لبساً 

كبلم نوع من الىذا  ،بحيث ال يحتمل غيره ىما دل عمى معن :يقولون ،داللة النصبو فون ما يعر  أصول الفقو م
 افر النصوص فيتض :قالوا ،بن القيم وغير ىؤالءاكما قال شيخ اإلسبلم و  أنو والواقع ،نادر وىو :النص يقولون

جياالت كثيرة في النقل والوحي  وليم ،نوعانفالنص  ،من المعاني يجعل ذلك من قبيل النص ىمعن تقرير
 ،عراباتا إوحواشييم في قضاي ،ولذلك تجد كتبيم في الغالب ىي اشتغال ؛ىذه األمورمثل ليم عمى ومعو  

وال حاجة -عمى بعض الكتب  التي والحواشي ،شابوالزمخشري وما تفسير مثبل نظر ا ،وجوانب ،وقضايا ببلغية
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ستنار من ا أهبعد دراستو مما إذا قر مما يدرسونو في معاىدىم ويتداولونو وال يتخرج الواحد عندىم إال  -تسميةمل
ال تجد فييا  ،ال يستطيع أن يتم كتابًا من ىذه الكتب المظممة وضيقًا حتى إنو قمبو بنصوص الوحي يجد وحشة

 يتأولون القرآن :يقول ،أو موضوعو أو نحو ذلك ،ربما يحتجون بأحاديث ضعيفةل أو ،وقال رسولو ،قال اهلل
أكثر ما يخطئ الناس فيو " :قال أحمد ،صحابوأو  -صمى اهلل عميو وسمم-بال آثار عن النبي  ،فيميمو  برأييم
خره أ -رحمو اهلل-لكن الشيخ عبد الرحمن  ،مام أحمد قبل ىذا المقطعاإل ىذا قالو "،ية التأويل والقياسمن ج

 .إلى ىذا الموضع
 اأن ،اآلية ، أنا أرداآلية همن بيذؤ أ الأنا  ،ال :يقول أن يرد مباشرة،و  ،ىو ال يستطيع أن يكابر :التأويل والقياس
  .؟نإذ  يستطيع فما العملال ،أكذب بيذه اآلية

النص  وايقرء يريدون أن أولئك الذين واليوم يفعمو ،وأىل الكبلم ،ىذا قديمًا فعمو المعتزلة ،ف باسم التأويلحر  تُ 
أما الذين يريدون أن يشتغموا ىذا  ،وأىل جدل ،ليم عمم عميق بالمغة والمنطق كان لكن أولئكو  ،قراءة جديدة

من أجيل الناس ما  ،-نسأل اهلل العافية- ،فكثير منيم من يسمي نفسو بالمثقفين ال عمم وال عمل اليوم االشتغال
ما أرادىا  وأن يحمميا عمى دالالت ،أن يحرفياويريد أن يتسمط عمى النصوص و  ،درس العمم الشرعي أصبلً 

 .رضي اهلل تعالى عنيم-لسنا ممزمين بفيم السمف  :يقول ،بفيمو ىو ،الشارع أصبلً 
  .دليلإذا تدبرت حجج أىل الباطل رأيتيا دعاوى ال يقوم عمييا : -رحمو اهلل-قال 

ستدلون ال ي :كان يقول -اهلل رحمو-ن تيمية باشيخ اإلسبلم  بل إن ،عمى الحقإال أن يدل  ألن الدليل ال يمكن
 .عمى بطبلن قوليم دليبلً  ووجعمت ،بدليل إال قمبتو عمييم

وكذلك الطاعة والتقوى والبر  ،مر بعبادة اهلل مطمقًا دخل في عبادتو كل ما أمر اهلل بوإذا أُ : -رحمو اهلل-قال 
ذا قُ  ،واليدى  .سر بما يناسب المقامرن كل منيا بغيره فُ وا 

 ،بيا مرإذا أُ  -عز وجل-طاعة اهلل الطاعة كذلك  ،ما يتقرب بو إليو من ألوان الطاعات عبادة اهلل تنتظم كل
 .أحياناً  يناسبو ىفيكون لكل منيا معن ،ىذه األشياءبعض لكن قد تقرن  واليدىالتقوى والبر و  ،وىذا ظاىر

أو قول وعمل  ،ونيةأو قول وعمل  ،أنو قول وعمل ومن ذلك تعبير السمف عن اإليمان: -رحمو اهلل-قال 
   .تباع سنة مع شمول كل تعبير منيااونية و 

 وأن التقوى تنتظم ذلك جميعاً  ،وأن البر ينتظم جميع األعمال الصالحة ،وعبادة اهلل تنتظم محابّ  بأن ىو يقول
لكن السمف  ،مسان والقمب والجوارحالوعمل  ،وقول القمب ،تظم قول المسانين اإليمانوكذلك اإليمان  :يقول

أو  ،كما فسرت اآلنقول وعمل  ،عملو  تعبير السمف عن اإليمان أنو قول :يقول ،بعبارات متنوعة يعبرون عنو
قول  :كما سبق ،عتقاد وقول المسانأن القول يتناول االقول وعمل ونية باعتبار  ،نية صارت ثبلثة قول وعمل و

قول القمب القول  ،القمب والمسانعمل الجوارح و  ،النية يفيم منوقد ال  :قالوافأما العمل  ،القمب وقول المسان
عمل قول و  أنو عمى الذين اقتصروا لكن ،قد ال تفيم النية :قالوا ،والعمل عمل القمب والمسان والجوارح ،والمسان

بعضيم يرى أن يعني  اإليمان منيا لحقيقة مع شمول كل تعبير :ليذا قال في األخير ،نية عمل القمبال :قالوا
بعضيم  ،المعجز -صمى اهلل عميو وسمم-كبلم اهلل المنزل عمى محمد ىو القرآن  :مثبلً  ىذا يكفي مثمما يقال

غير  ، وبعضيم يزيد-صمى اهلل عميو وسمم-بواسطة جبريل  :وبعضيم يقول ،المعجز بأقصر سورة منو :يقول
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ن القول والعمل ببل نية أل :ية يقولونىؤالء الذين زادوا النو  ،ىذا الكبلم قد يغني عن بعض مع أن بعض ،مخموق
 رابعة دة أخرىوزيا أو قول وعمل ونية :يقول ،الوقع أن النية داخمة في عمل القمب لكن ،ايعتبر رياء أو نفاقً 

-بًا هلل ن ذلك ال يكون محبو كن عمى سنة فإول والعمل والنية إن لم يقال إن :قالوا ؟،اعتبارأي تباع السنة باوىي 
 ،العمل الموافق فالمقصود بو اإليمان قول وعملن إ :إذا قيل والواقع أنو ،تباعبد فيو من اال فبل ،-عز وجل

  .كل تعبير منيامع شمول  :ىنا قالِمن و  ،العمل المشروع
وبمفظ  ،وبمفظ التقوى ،ما يراد بمفظ البربو لفظ "اإليمان" إذا أطمق في الكتاب والسنة يراد : -رحمو اهلل-قال 
 ."هلل ورسولو يدخل في اسم "اإليمانفكل ما يحبو ا ،الدين
 ،ويدخل في ذلك سائر األعمال ،نقياد القمبيواإل ،يدخل فيو البر والتقوى ىو اإلقرار واإلذعانأعمى ما يعني 

 .كل ىذا داخل فيو ،واألعمال الصالحة بأنواعيا ،وقراءة القرآن ،والنطق بالشيادتين
جعل أحد بمجرد ذنب يذنبو وال ببدعة ابتدعيا ولو دعا الناس إلييا كافرًا في الباطن إال ال يُ : -رحمو اهلل-قال 

فأما من كان في قمبو اإليمان بالرسول وما جاء بو وقد غمط فيما تأولو من البدع فيذا ليس  ،إذا كان منافقاً 
 .بكافر أصالً 

ال  نووقع في بدعة ولو دعا إلييا فإ نوولك ن الذي ال يكون منافقًا في الباطنولكن ىذا اإلنسا ،البدع تتفاوت
الشروط وانتفت  توىل تحقق ة؟أو غير مكفر  ةينظر في البدعة ىذه ىل ىي مكفر ف ،يكون كافرًا في الباطن

وقع في إن من  :يقولو  ،متسرع تسرع فييابمعنى أن ال ي ،لكن شيخ اإلسبلم يتكمم عن أصل القضية ؟الموانع
غير ذلك مما يبرر بو  وأ ،مثبلً  -عز وجل-دون اهلل صار مشرعًا من  كافرًا باعتبار أنويكون  نوفإ بلً بدعة مث

                       .قولو
ومن لم يكن  ،من كان منيم منافقًا فيو كافر بالباطن ن والسبعين فرقةً نتيْ وكذلك سائر الثِّ : -رحمو اهلل-قال 

ن أخطأ في التأويل كائناً    .ما كان خطؤه منافقًا بل مؤمنًا باهلل ورسولو في الباطن لم يكن كافرًا بالباطن وا 
 ىذه بعده فقال ،-اهلل رحمو- تيمية ابن اإلسبلم شيخ ذكره مثال قبمو مابين و  وبينو ،قبمو الذي لمكبلم تابع ىذا

 يكن مالم كافراً  يكون ال نوإف إلييا الناس ادع ولو بدعة ابتدع من بأن قال لما الخوارج ذكر أنو وىو ،الكبلم
ما حكموا بكفرىم مع أنيم  -رضي اهلل تعالى عنيم-أن الصحابة و فذكر الخوارج  الباطن، في كافراً  يعني منافقًا،

-صمى اهلل عميو وسمم-رسولو بل كانوا يؤمنون باهلل و  ،ألنيم ما كانوا منافقين في الباطن ؛أصحاب بدعة غميظة
ن إ :فيقول ،وارتكبوا ما ارتكبوا ،-صمى اهلل عميو وسمم-وضمموا أصحاب النبي  ،ولكنيم انحرفوا وضموا ،

 .(ٗ)"من الكفر فروا" :قال -رضي اهلل عنو-ل عنيم عمي ولما سئ ،مالصحابة ما كفروى
تفترق  لما ذكر أن االمة -صمى اهلل عميو وسمم-يعني النبي  ،ن والسبعين فرقةكذلك سائر الثنتيْ و  :ينا يقولف

 ىل المقصود بو  ،((كميا في النار)) :فقولو ،(٘)((كميا في النار إال واحدة)) :قال ،فرقةإلى ثبلث وسبعين 
  ؟الخمود في النار

                                                           

 (.ٙ٘ٙٛٔ) برقم المصنف، في الرزاق عبد أخرجو - ٗ
 إسناده: "محققوه وقال ،(ٖٜٚٙٔ) برقم المسند، في وأحمد ،(ٖٜٜٖ) برقم األمم، افتراق باب الفتن، أبواب ماجو، ابن أخرجو - ٘

 (.ٕٕٗٓ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،"حسن
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وليذا  ،لكن ال يعني ىذا أنيم يخمدون فييا أنيم متوعدون بالنار ،نما المقصود أنيم من أىل الوعيد، وا  ال :الجواب
يعني لما يتكممون عن  ،بعين فرقةليس من الثنتين والس :الفرق يقولون تكممون عن بعضفإن أىل العمم حينما ي

لسبعين فرقة أصبًل باعتبار أنيم من الثنتين وا واليس ىؤالء :يقولون ،مثل النصيرية وفرق الباطنية طوائف الباطنية
فيؤالء  ،فرقة أصبلً من الثنتين والسبعين  واؤالء ليسى :عن الدروز يقالمثبل حينما نتحدث  ،عمى كفرىم متفق
تحدث عن الثنتين لكن حينما ت ،وممة أخرىخر مى دين آىم ع ،ما دخموا في اإلسبلم أصبلً  ،نمن المسممي واليس

من قبيل المنافقين بالباطن بخبلف  نيمإ :فمثل ىؤالء ال يقال ،فرق كبارربع أوالسبعين فرقة التي ترجع إلى 
أرادوا الطعن في اإلسبلم إلى  ،ىم مبلحدة ،نسأل اهلل العافية-أولئك ليسوا عمى دين  ،-أعني الباطنية-أولئك 

ليس  ،((كميا في النار)) :-صمى اهلل عميو وسمم-ن قول النبي إ :يقول -باقي الفرق-لطوائف ن باقي الك ،خرهآ
باتفاق قصد بو ىذا ال يُ  :يقول ،أو ما يقتضي ذلك من كونيم يخمدون في النار ،كفر ىؤالءبحكم ال المقصود بو
غير أىل -غير الفرقة الثالثة والسبعين يعني ة فرقالثنتين والسبعين  ما حكموا عمى جميع :قال ،أىل السنة

ان منيم وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة من ك :يقولف ،ارما حكموا عمى غير الواحدة بالخمود بالن -السنة
 اكافرً  لم يكن ورسولو في الباطن باهلل امن لم يكن منافقًا بل مؤمنً و  :ثم يقول ،الباطنمنافقًا فيو كافر في 

ن أخطأ في التأويل كائن بالباطن  .هؤ خط نكا ام اً وا 
كبلم يقرره في عدد من كتبو أن من اتقى اهلل ما استطاع من ىذه األمة  ول -اهلل رحمو-بن تيمية اشيخ اإلسبلم ف
 ،ما يستطيع ولكنو أخطأهاجتيد وبذل  ،في طمب الحق وبذل وسعو ،اتقى اهلل ما استطاع ،-يعني من المسممين-

المسائل  أو ،في المسائل العمميةكان ألن اهلل ال يكمف نفسًا إال وسعيا سواء  ؛مغفور خطأه أخطأ فيو فإنّ 
ىذا كبلم شيخ  ،سواء كان في المسائل العممية أو العممية ،عتقاديعني مثل قضايا االية مممسائل العال ،العممية

 ،وصل إليوما  ىذا غاية ،حق فعجزمن اتقى اهلل ما استطاع في طمب ال ،اإلسبلم الذي يقرره في عدد من كتبو
المعتزلة ونحوىم فأسمم عن طريقيم أو أسمم عمى اإلسبلم بعض الجيمية مثل  دعاهإنسان  :يذا بأمثمةلويمثل 

نشأ في  ،نشأ عمى رأس جبل ،إنسان نشأ ببادية بعيدة ،وما عرف من اإلسبلم إال ىذا ،عن طريق بعض الرافضة
        .؟ماذا يفعل ،لم يقصر بذل وسعو، ،اإلسبلمحقائق من  اما عرف كثيرً  ،غابة

ن أخطأ في التأويل كائو  :فينا يقول وقد يكون في بعضيم شعبة  ،ما عنده من الفيمىذا غاية  ،هخطؤ ما كان  اً نا 
كما أن اإلنسان قد  ،النفاق الذي يكون صاحبو في الدرك اْلسفل من النارفيو وال يكون  ،من شعب النفاق
ن ن الثنتين والسبعيإ :ومن قال من النفاق، قد يكون فيو شعبة ،شعبة من الجاىمية ،من الكفر يكون فيو شعبة

رضوان اهلل -جماع الصحابة ، وا  الكتاب والسنة قل عن الممة فقد خالفنفرقة كل واحد منيم يكفر كفرًا ي
 ،فرقةالثنتين والسبعين كل واحدة من ر ن كفّ فميس فييم مَ  ،جماع اْلئمة اْلربعة وغير اْلربعةا  و بل  ،-عمييم

  من الخوارج فإنون من ينكر سورة يوسف مثبلً إ :يعني يقولون مثبلً  ،بعض المقاالتر بعضيم بعضًا بكفِّ نما يُ ا  و 
 .أنكر سورة من القرآن ا من الممة ألنويكفر كفرًا مخرجً 

من يقول بأن جبريل أخطأ كانت  ،لذي يقول بأن القرآن محرف زيد فيو ونقص منوايعني  ،الفرقوىكذا سائر 
من كان من ىؤالء يعبد  ،من الممة يكفر كفرًا ينقموفيذا  -صمى اهلل عميو وسمم-الرسالة لعمي وذىبت إلى النبي 

لكن ىذا قد يوجد عند بعضيم وال يعني ذلك  ،ذلك فيذا من الشرك األكبر غير اهلل أو نحو و حجرًا أو يدعوقبرًا أ
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 ةالمقال :لكن نقول ،وعمى مدى القرون والعصور بإطبلق ىكذا ،يوجد عند جميعيم عمى اختبلف أقطارىم وأن
ىذا يحتاج إلى تحقق  ،؟كفر بالضرورة بعينويلكن ىل كل من دخل تحتو  ،المذىب الفبلني كفر ،الفبلنية كفر

  .ىذا ىو المراد ،الشروط وانتفاء الموانع
يعني  بعضاً  ،بعض العمماء ،أىل السنة بعض ،بعض أىل العمم يعني ،ر بعضيمنما يكفوا   :قولي فالشاىد أنو

 -رضي اهلل عنيا- الذي يتيم عائشة ،القرآن مخموق فيو كافر :الذي يقول ،ببعض المقاالتىذه الفرق بعض 
م عن ىذه تكم -اهلل رحمو- بن تيميةاوشيخ اإلسبلم  ،وىكذا ،ويكون كافراً  ،بما برأىا اهلل بو يكون مكذبًا بالقرآن

 ذكر (ريكالرد عمى الب)وكذلك في  ،(منياج السنة النبوية)مثل  اً يضأ غير ىذا الكتاب المسألة في كتب أخرى لو
وذكر مثل  ،(افقاتالمو )وتكمم عمى ىذه المسألة الشاطبي في  (،الرسائل والمسائلمجموعة )وفي  ،نفس الكبلم

عن الثنتين والسبعين فرقة كميا في النار ليس المقصود أنيم يخمدون  -صمى اهلل عميو وسمم-ىذه بأن قول النبي 
 .وشيخ اإلسبلم نقل عميو اإلجماع ،اطبي أيضاً ىذا كبلم الش ،في النار وأنيم كفار

ب بعض ذلك رسولو فإذا ذىو إذا كان اإليمان المطمق يتناول جميع ما أمر اهلل بو : -رحمو اهلل-قال 
إنو يتفاضل  :يقولونوليذا كان السمف  ؛تدل عمى ذىاب بعضو وبقاء بعضو وأصحابوفنصوص الرسول 

 .ومكمالتو ،وبموازمو ،بحسب قياميم بو والناس فيو متفاوتون ،ويزيد وينقص
فالناس يتفاضمون  ،-الجوارحأعمال - ، وما يقوم بالجوارحر من المسانوما يصد ،اإليمان ينتظم ما في القمبف

 .دقيق في ىذا التفاضل ليصو تففي ي ما يوضح ذلك بعد قميل بكبلموسيأت ،في ىذه األشياء الثبلثة تفاضبل كبيراً 
  وزيادة اإليمان من وجوه:: -رحمو اهلل-قال 
 . ا: اإلجمال والتفصيل فيما أمروا بوأحدى

  .الثاني: اإلجمال والتفصيل فيما وقع منيم
حقيقة ن أ ،متعمقة بالقمب والمسان والجوارحفي ىذه األمور ال أن أىل اإليمان يتفاضمون ،يتفاوتونإنيم  :ىناك قال

  ؟يا ىذا التفاضلفينا ما ىي األشياء التي يحصل في ،ان يتفاضل فييا الناساإليم
كما  ،دمج اثنين في واحد -اهلل رحمو-ألن الشيخ عبد الرحمن  ؛وشيخ اإلسبلم ذكر تسعة ،ذكر ثمانية أمور

 .سيأتي
الكتاب والسنة ومعاني  عرف التفاصيل مما ورد فييعني مثبًل من  ،اإلجمال والتفصيل فيما أمروا بو :فاْلول

وعرف ىذه األسماء  ،اآلن ىذا اإلنسان درس أسماء اهلل الحسنى ،يمزم غيره ل ما الالمفص ذلك لزمو من اإليمان
صمى اهلل عميو -أو ذكره رسولو  ،ن ذكره اهللوعرف مَ  ،سم من المعانياكل تحت وما يدخل  ،ودالالتيا ومعانييا

 منفيذا آمن بأشياء مفصمو لربما آ ،خره فيو يؤمن بيذه األشياءأو الكتب إلى آ ،أو الرسل ،من المبلئكة -وسمم
صمى اهلل عميو -غير النبي  رسبللنا  سم   :ا إنسان عامي لو قمت لوىذ ،جمالغيره بيا أو ببعضيا عمى سبيل اإل

 .خرى غير القرآنأ اسم لنا كتبً  ،-عز وجل-أرسميم اهلل  ؤمن بمنأنا أ : يعرف لكن يقولال ، ربما-وسمم
 ،يعرف قد الومعانييا  ،عدد لنا أسماء اهلل الحسنى ،-عز وجل-من بكتب اهلل ؤ أأنا  :لكن يقول ،يعرف ال ربما

فاضل بو أىل العمم يىذا مما و  ،إيمان مبني عمى ىذه التفصيبلت هدعن التفاصيل صارىذه فذاك الذي عرف 
 ،ضمون بأمور ىذا واحد منيافْ فيَ  ،[ٔٔ:المجادلة] {َدَرَجاتٍ  اْلِعْممَ  ُأوُتوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  المَّوُ  َيْرَفعِ }، غيرىم
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وليذا قال  ؛غيرىم وما يميق بو ما ال يعرفواهلل وصفاتو وأسماء  ،وحقائق الشريعة ،ن تفصيبلت الدينأنيم عرفوا م
 .بخبلف من يعرف معرفو إجمالية، [ٕٛ:فاطر] {اْلُعَمَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  المَّوَ  َيْخَشى ِإنََّما}: -عز وجل-

                                                           الثاني: اإلجمال والتفصيل فيما وقع منيم.
 ،تفاصيل الشريعة ىنا فيما وقع منيم عرفَ  ،من بيذه األشياء عمى سبيل التفصيلآف ،اآلن ذاك في المعرفة
قمبو عامر عارف  :تجده بالقمب ،بجوارحو أم ،بمسانو أم ،عمل بيذه التفصيبلت سواء بقمبو ،وعمل بمقتضى ذلك

والرجاء والتوكل فعنده من الخوف والمحبة  ،كوما إلى ذل ماء الحسنىو معاني األسأ ،واألعمال القمبية ،األمورب
وفيما يتصل بالمسان ألوان األذكار  ،في كل مقام بما يناسبو من أسمائو -عز وجل-ويتعبد اهلل  وأمور كثيرة جدًّا

 ،فيذا أكمل ،تفصيبلت ال يعرفيا كثير من العامة اً يضأوعنده من أعمال الجوارح  ،التي يرددىا في أحوال شتى
وىذا الذي فرط  أكمل من  ،بل ىو أكمل ممن عرف بيذه األشياء وفرط من الناحية العممية مع اعترافو بالتقصير

 ،فالعمل إيمان ،فالناس يتفاضمون ويتفاوتون ،ولم يكترث بو ،ولم يمتفت إليو ،ذاك الذي عرف ولم يرفع بذلك رأساً 
  .ليعمل ؛يتعمم ،فإذا عمل فيذا إيمان ،ن بيذه األشياءيؤم :المعرفة التفصيمية ،عمل القمب والمسان والجوارح

  .وأثبت وأبعد من الشك والريب ،الثالث: أن العمم والتصديق يكون بعضو أقوى من بعض: -رحمو اهلل-قال 
وأىل اليقين  ،فمن الناس من يكون قد وصل إلى مرتبة عمم اليقين ،يتفاضمون في تصديقيم ،وىذا ظاىر

 َقالَ  ُتْؤِمنْ  َأَوَلمْ  َقالَ  اْلَمْوَتى ُتْحِيي َكْيفَ  َأِرِني َربِّ } :حينما قال -صمى اهلل عميو وسمم-يعني إبراىيم  ،يتفاوتون
منو، الكمال الذي كان  أراد أن يرتقي من مرتبة كمال إلى كمال أعمى ،[ٕٓٙ:البقرة] {َقْمِبي ِلَيْطَمِئنَّ  َوَلِكنْ  َبَمى

وىناك مرتبة فوق ىذه ىي حق  ،يرى أحياء الموتى ،يرتقي إلى مرتبة عين اليقين أراد أنفعمم اليقين عميو 
 ،فإذا رأينا الجنة فيذا عين اليقين ،منا بذلك يقينًا فيذا يقين عمم اليقينآفنحن أخبرنا الشارع عن الجنة ف ،اليقين

وليذا قال النبي  ،اس يتفاوتون فيياىذه مراتب في اليقين الن ،ىذه مراتب في الكمال ،فإذا دخمناىا فيذا حق اليقين
عز -حينما أخبره اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-موسى  ،(ٙ)(())ليس الخبر كالمعاينة :-صمى اهلل عميو وسمم-

فالناس  ،لقى األلواحأفحينما جاء ورآىم يعبدون العجل وعاينيم  ،األلواح أن قومو عبدوا العجل لم يمقِ  -وجل
نما  وا   ،لم يسبقيم بكثرة العمل -رضي اهلل عنو-با بكر أن إ :وليذا قالوا ؛يتفاوتون في ىذا العمم والتصديق

 .بشيء وقر في قمبو
        .الرابع: أن التصديق المستمزم لعمل القمب أكمل من التصديق الذي ال يستمزم عمالً 

 ،وأنو قوٌي متين ،رزاق -تبارك وتعالى-اآلن اشترك جماعة من الناس في اإلقرار واإليمان والتصديق بأن اهلل 
ورجاء ما  ،عميو ومحبتو والثقة بو فأورث ليذا التوكلَ  ،رحمن رحيم وأنو ،عمى كل شيء قدير وأنو عزيز وأنو

المستمزم لعمل  ديقص: التفينا يقول ،اضموا فييافتف ،ولم يورث ذلك لآلخر مثل ىذه األمور ،وما إلى ذلك عنده
فيذا اإلنسان الذي حصل لو من محبة اهلل وخوفو ورجائو والتوكل  ،القمب أكمل من التصديق الذي ال يستمزم

ىو  وأنو ،ىو الرزاق وأنو ،ولذلك كمنا يعمم أن اهلل عمى كل شيء قدير ،عميو ما لم يحصل لغيره ىو أكمل منو

                                                           

 في األلباني وصححو ،"الشيخين رجال ثقات رجالو صحيح، حديث: "محققوه وقال ،(ٕٗٛٔ) برقم المسند، في أحمد أخرجو - ٙ
 (.ٖٖٚ٘) برقم الجامع، صحيح
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أو األحوال  ،أو األفعال ،لكن إذا جاء الجد و وقع باإلنسان الشدة فمربما يظير منو من األقوال ،وأنو قوي ،عزيز
لمعبد  يكون أنفع مان من إ :وليذا قمت مراراً  ؛ىذه األعمال القمبية ،ما يدل عمى ضعف التحقق من ىذه األمور

 ةىي التربي تحصل بو عمارة القمب، ىذهيذا الذي ف ،ومعاني األسماء الحسنى ،ى باألعمال القمبيةعنَ أن يُ 
ذا  يةليس فقط دراسة نظر  ،ىذا ىو التوحيد ،يمتمئ القمب ،اإليمان في النفوس ، تربيةالحقيقية يحفظيا ويرددىا وا 

وصار خوفو من المخموقين أعظم من خوفو  ،جاء الجد صار توكمو عمى المخموقين أعظم من توكمو عمى اهلل
متخصص في العقيدة  ،د تجد اإلنسان لربما درس حتى بمغ أعمى المرتب في الشياداتوق ،وىذا موجود ،من اهلل

بد أن يكون التوحيد عامرًا في قمب اإلنسان ليس  فبل ،ولكنو أبعد الناس من الناحية العممية عن تحقيق التوحيد
ة والتوحيد وما إلى ذلك ولذلك قد تجد عند بعض العوام من اليقين والتوكل والثق ،قضايا يحفظيا ويرددىا بمسانو

                                                                                     .واهلل المستعان ،ما ال يوجد عند بعض المتعممين
  .والسادس: أن أعمال القموب والجوارح تتفاوت تفاوتًا عظيمًا ويتفاضل الناس بيا ،الخامس

ما يتصل بأعمال  :األول ،وىذا واضح ،ةشيخ اإلسبلم ذكر كل واحد عمى حد ،والسادسىو دمج بين الخامس 
يتفاضمون في  ،يتفاضمون في محبتيم هلل ،الناس يتفاضمون في أعمال القموب ،أعمال الجوارح :والثاني ،القموب

ىذا  ،ل الجوارحكما يتفاضمون في أعما ،يتفاضمون في شكرىم إلى غير ذلك ،يتفاضمون في صبرىم ،خوفيم منو
وذاك يكثر من  ،وىذا يصمي الفريضة ويحافظ عمى السنن الرواتب ،وال يأتي إال متأخراً  ،بالكاد يصمي الفريضة

وال قراءة القرآن إال في  ،ىذا ال يعرف األذكار ،وىذا يصوم ألوان التطوعات ،ىذا ال يصوم إال رمضان ،النوافل
 َوَما} ،ىذا إيمان ،واإليمان قول وعمل فيتفاضمون ،والناس يتفاوتون ،وذاك يعمر أوقاتو بيذه األعمال ،رمضان

  .صبلتكم إلى بيت المقدس [ٖٗٔ:البقرة] {ِإيَماَنُكمْ  ِلُيِضيعَ  المَّوُ  َكانَ 
وغفل  ،ق بومر بو بقمبو واستحضاره لذلك بحيث ال يكون غافاًل عنو أكمل ممن صدّ كر اإلنسان ما أُ السابع: ذِ 

                                                                                .عنو
فالقمب كالمرآة بل أشد تأثرًا  وأن يصقمو، ،إلى أن يجمو قمبو ولذلك الغفمة تحصل لممؤمن ولذلك يحتاج دائماً 

 ،القمب بل ىو أشد تأثراً تتكدر الصورة المنطبعة عمييا فكذلك ف ما يقع من العوالق، يقع عمييا والمرآة كما أن
 ،تذكر اآلخرة ،حضور مجالس الذكر ،-عز وجل-وىناك أمور تصقل القمب مثل ذكر اهلل  ،فيحتاج إلى صقل

وترك الفضول  ،وترك المعاصي ،والمحاسبة والمراقبة ،مع دوام المعاىدة ،إلى غير ذلك من األمور ،زيارة المقابر
لغفمة، فإذا ىذه دواعي ا ،والنوم والكبلم واألكل والشرب وما إلى ذلك ،طةأمور النظر والكبلم والخم ،من المباحات

كذا ىىي  ،وىو مؤمن لكن صاحب غفمة فعندئذ يتسمط عميو الشيطان ،حصمت لو الغفمةاجتمعت عمى العبد 
                                                                                .باختصار

قد يكون عند بعض المؤمنين كثير من التفصيالت التي ينكرونيا لجيميم أنيا مما جاء بو الرسول : الثامن
                         .فيكون ذلك نقصًا عمن ليس كذلك

ذا ذكرت لو قال ،لربما بعض العامة أو من كان ناقص العمم ينكر بعض األشياء من الدينيعني اآلن  ما  :وا 
أشياء  ،أو نحو ذلك ،ىو ال يعرف إال ما سمعو من كبار السن في قريتو ،جديد أتيتم بو ىذا دين ،سمعنا بيذا

أو  ،مما يتصل بصفة الصبلة مثبلً  -صمى اهلل عميو وسمم-بأشياء عن النبي  ء لومحدودة من الدين فإذا جي
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 ،فذاك أكمل ،أتيتم بو ىذا شيء جديد ،ما سمعنا بيذا ،ما عرفنا ىذا :يقولو  ،أو الحج لربما ينكرىا ،العبادات
  .أو أنكرىا ،لكن من عرف ىذه الحقائق يكون أكمل ممن لم يعرفيا ،معم  لجيمو فيحتاج إلى أن يُ  ؛ىذا قد يعذر

ومن عمم الصواب بعد الخطأ  ،وعمل بو أكمل ممن أخطأ ذلك : فمن عمم ما جاء بو الرسول-رحمو اهلل-قال 
 ممن لم يكن كذلك.وعمل بو فيو أكمل 

فيذا  ،وبعضيم ال يعرف لكن إذا عمم عمل وأقر ،بعضيم يعمم ذلك ابتداء ،تابعة لمتي قبميا يعني ىذه مراتبىذه 
صرار عمى الجيل، و ىذا جيل ،ما خبرناه ،ال :أكمل من ذاك الذي إذا عمم قال ن الجير إ :تقول لئلنسان مثبلً  ،ا 

وجاء  ،ن ىذا ال يشرعا  و  ،تيماءيشوش عمييم قر و  سمعونبالدعاء أو الجير بالقراءة قبل صبلة الجمعة والناس ي
 ما ىو الرد؟  ،(ٚ)((بالصدقة كالمسر بالقرآن والمسر بالصدقة، كالجاىر بالقرآن الجاىر)) :في الحديث

الذي يقرأ قصة لكن  ،ىذا الجواب اآلن عن ىذا الحديث ،ىذا رد ،؟أقرأ مثل الذي يقرأ قصةأن  يقول: تريدني
 ،وغيره أكمل منو ،م وال يتعممعم  فيذا يُ  ،من العمم ىذا مبمغو ،اآلن ىذه الحجة ،وبعضيم يسر ،بعضيم يجير

ذا أردت أن تستطرد في التفصيبلت والمراتب في الناس في سائر  ،يعني الذي يتعمم ويقبل أكمل من ىذا وا 
نما ينظر ا  و  ،تنتيي ، فالدرجات الألنو سيجد ؛دونو ال ينظر دائمًا إلى منواإلنسان  ،األعمال ستجد ىذا ظاىراً 

  .إلى األكمل اً دائم
المؤمن المطمق الممدوح الذي إيمانو يمنعو من دخول النار ىو الذي أدى الواجبات وترك : -رحمو اهلل-قال 

وفي ذم الشارع لو عمى بعض اْلفعال  ،وأما من أطمق عميو اسم اإليمان ودخل في اْلمر والنيي ،المحرمات
فيذا  ،ويترك بعض الواجبات ،ولكنو يتجرأ عمى بعض المحرمات ،فيذا الذي معو أصل اإليمان أو التروك

                                          .إيمانو يمنعو من الخمود في النار
- فشيخ اإلسبلم ابن تيمية ،بل من فصول ،ليست من فصل واحد ،ىذه ممخصة بتصرف من فصول طويمة

ويبقى الكمال  ،يمان المطمق بمعنى اإليمان الكاملاإل ،اإليمان المطمق ليس مطمق اإليمان :يقول -اهلل رحمو
ف ئومن ىم ىؤالء؟ اهلل لما ذكر الطوا ،اإليمان المطمق الممدوح الذي إيمانو يمنعو من دخول النار ،مراتب

ىم ىذه األمة بعد أن  نيذال ،[ٕٖ:فاطر] {ِعَباِدَنا ِمنْ  اْصَطَفْيَنا الَِّذينَ  اْلِكتَابَ  َأْوَرْثَنا ُثمَّ } :الثبلث ليذه األمة قال
 {المَّوِ  ِبِإْذنِ  ِباْلَخْيرَاتِ  َساِبقٌ  َوِمْنُيمْ  ُمْقَتِصدٌ  َوِمْنُيمْ  ِلَنْفِسوِ  َظاِلمٌ  َفِمْنُيمْ }: كان الكتاب ينزل عمى بني إسرائيل

وليذا قال  ،ف الثبلثئىذه الواو راجعة إلى الطوا [ٖٖ:فاطر] {َيْدُخُموَنَيا َعْدنٍ  َجنَّاتُ } :إلى أن قال ،[ٕٖ:فاطر]
 ؛ لئبلبدأ بو :قالوا ،الظالم :ف الثبلثئألنيا شممت الطوا ؛حق ليذه الواو أن تكتب بماء العينين :العممأىل بعض 
دلني عمى  :-عميو وسممصمى اهلل -الذي يسأل النبي  ،ثم المقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ،يقنط

 ،شرائع اإلسبلم المفروضة -صمى اهلل عميو وسمم-فيذكر لو النبي  ؟عمل يدخمني الجنة ويباعدني من النار
صمى اهلل -فيقول النبي  ،ال يزيد عمى ذلك وال ينقص منو ثم الرجل يقسم أنو ،وأركان اإلسبلم ،الصموات الخمس

                                                           

 فضائل أبواب والترمذي، ،(ٖٖٖٔ) برقم الميل، صبلة في بالقراءة الصوت رفع في باب الميل، قيام أبواب داود، أبو أخرجو - ٚ
 والنسائي، ،(ٜٜٕٔ) برقم األجر، من مالو القرآن من حرفا قرأ فيمن جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن القرآن
 الجامع، صحيح وفي ،(ٕٗٓٔ) برقم داود، أبي صحيح في األلباني وصححو ،(ٕٔٙ٘) برقم بالصدقة، المسر باب الزكاة، كتاب
 (.ٖ٘ٓٔ) برقم
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بمعنى  ،ولم ينقص ،ولم يزد ،فمثل ىذا الذي فعل الواجبات وترك المحرمات ،(ٛ)((أفمح إن صدق)) :-عميو وسمم
ىل  ،وما ترك شيئًا من الواجبات ،ما فعل المحرمات ،فعل الواجبات وترك المحرمات ،ما فعل المحرمات أنو

   يدخل النار؟
 ،فتمك لمسابقين في الخيرات ،لكن ال يكون من أصحاب المراتب العالية في الجنة ،ىذا يدخل الجنة ،ال :الجواب

وعند  ،وترك المشتبيات ،وىؤالء ىم الذين فعموا الواجبات وتركوا المحرمات وزادوا عمى ذلك فعل المستحبات
ىم أىل السبق إلى  نيالذ-، فيؤالء عمى مراتب بعض أىل العمم ما قد تنقص بو مراتبيم من التوسع في المباح

ما بترك شيء من إ فيبقى الذي ظمم نفسو ،مون الجنة وال يدخمون النارفيؤالء مع المقتصدين يدخ ،-الخيرات
ىم الذين تحت المشيئة قد يعذبون  ،فيؤالء ىم الذين يعذبون في النار ،أو فعل شيء من المحرمات ،الواجبات

 ،من دخول النار يمنعو مطمق الممدوح الذي إيمانوفيذا ىو صاحب اإليمان ال ،وقد يغفر ليم بسبب أو بآخر
ال يخمد  ،من اإليمان ما تحصل بو النجاة يعني عنده ،وغيره يكون معو من مطمق اإليمان وليس اإليمان المطمق

 .يعني تحت المشيئة ،قد نقص من إيمانو الواجب ما يكون معو من أىل الوعيد ولكنو ،في النار
رف تفسيرىا وما أريد حديث إذا عُ ومما ينبغي أن يعمم أن اْللفاظ الموجودة في القرآن وال: -رحمو اهلل-قال 

 ؛في ذلك إلى االستدالل بأقوال أىل المغة وال غيرىم حتجْ لم يُ  -صمى اهلل عميو وسمم-بيا من جية النبي 
ونوع يعرف حده بالمغة  ،نوع يعرف حده بالشرع كالصالة والزكاة :وليذا قال الفقياء: اْلسماء ثالثة أنواع

 {ِباْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُىنَّ } :والمعروف في قولو ،ونوع يعرف حده بالعرف كمفظ القبض ،كالشمس والقمر
 .[91:النساء]

حتج لم يُ  -صمى اهلل عميو وسمم-بما جاء بو النبي لقرآن أو السنة إذا ُعرف تفسيرىا ىذه األلفاظ الموجودة في ا
األسماء  ،يكفينا بيان الشارع ،ألن ألفاظ الشارع محمولة عمى المعاني الشرعية ؛االستدالل واألقوال إلىفي ذلك 

 ،وىذا ىو الحقيقة المغوية ،نوع يعرف حده بالمغةو  ،وىذا ىو الحقيقة الشرعية ،ما يعرف حده بالشرع :ثبلثة أنواع
ونوع  ،المغة مثل الشمس والقمر أىل نما استعممو فيما يستعممو بوا  و  ،د عن الشارع استعمال خاص بويعني لم يرِ 

يعني ما أحال اهلل  ،[ٜٔ:النساء] {ِباْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُىنَّ } :والمعروف كقولو ،يعرف حده بالعرف كمفظ القبض
د عن الشارع تحديد لمعنى ذلك فما نرجع فيو إلى يعني لم يرِ  ،أو كان ذلك معروفًا عندىم ،الناس فيو إلى العرف

وقد يرجع فيو إلى  ،مثل ىذا قد يرجع فيو إلى عرفيم دون غيرىمف ،ألن المخاطبين ليم عرف فيو ؛المعنى المغوي
خاص في القبض في  ىاآلن مثل لفظ القبض ىل لمشارع معن ،ألن ذلك يتحقق بو مقصود الشارع ؛العرف مطمقاً 

 . خاص في القبض؟ ىىل لمشارع معن ،قبض المبيع من الشروط :نقول ،البيع عممية
ننظر إلى العرف ىل يختص ىذا  ننظر إلى كممة قبض أو ننظر إلى العرف؟ ؟، ىل نرجع في ذلك إلى المغةال

  ؟ -صمى اهلل عميو وسمم-المثال بعرف المخاطبين بعيد النبي 

                                                           

 أحد ىي التي الصموات بيان باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،(ٙٗ) برقم اإلسبلم، من الزكاة باب اإليمان، كتاب البخاري، أخرجو - ٛ
 (.ٔٔ) برقم اإلسبلم، أركان
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ففي مثل ىذه القضايا المتعمقة في المعامبلت فإن القبض يختمف  ،نما ننظر إلى مقصود الشارعا  و  ،ال :الجواب
فاليوم جدت مسائل قد يصدق عمى بعضيا أنو من قبيل  ،خريعني من مكان آل ،من بيئة ألخرى ،خرمن زمن آل

، بل وال قبل خمسين -رضي اهلل عنيم-لم تكن موجودة في زمن الصحابة  ،وأن القبض متحقق فيو ،القبض
كل ما يطعم  :ونقولىل نرجع إلى المغة  ،في صدقة الفطر (ٜ)من طعام اً صاع :وكذلك حينما يقال مثبلً  سنة،

أو نرجع إلى  ،طعام بيذا االعتبار في المغة :فالماء يقال لو [ٜٕٗ:البقرة] {ِمنِّي َفِإنَّوُ  َيْطَعْموُ  َلمْ  َوَمنْ } ،حتى الماء
ن إ :أو نقول ،جزئ زكاة الفطر إال من ذاكال ت :فننظر ما ىو الطعام عندىم ونقول ،عرف المخاطبين فقط
 ؟بالنظر إلى العرف مطمقًا بحسب الزمان والمكانمقصود الشارع يتحقق 

وىناك أشياء ترجع إلى مطمق  ،-صمى اهلل عميو وسمم-فيناك أشياء يقيد بيا الفيم بعرف المخاطبين زمن النبي 
  .ليس فييا عرف خاص بمعنى أنو ،العرف

ينما ح-نفاق اإل ؟المعاشرة بالمعروف ما ىي ،[ٜٔ:النساء] {ِباْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُىنَّ }: في قولو  المعروفو  :قال
صمى اهلل عميو -في زمن النبي  ،ىذا يختمف من زمن إلى آخر ةالسكنى بالمعروف لمزوج ،بالمعروف -يقال
لكن اليوم لو جاء واحد وأراد أن  ،يمكن أن  تسكن معو في غرفة واحدة من حجر ليا سقف من جريد -وسمم

 ؟يقبل ىذا منوأن يمكن ىل ا سقف من جريد يسكن زوجتو في غرفة من حجر لي
أعطاىا  قة قبل خمسين سنة يمكن أن لو أنووىكذا النف ،فيذا قد يكون بالمعروف في ىذا الوقت لكن اآلن ال ،ال

ألن جدي كان يعطي جدتي ريااًل  ؛باللايرالنفقة  :ريااًل واحدًا في الشير كفاىا أليس كذلك؟ لكن اآلن لو قال
 .قبل منو يُ الر واحدًا في الشي

حين اقتصر عمى الشيادتين وبقية الخمس  -صمى اهلل عميو وسمم-والتحقيق أن النبي : -رحمو اهلل-قال 
أنو ذكر الدين الذي ىو استسالم العبد لربو مطمقًا الذي يجب هلل عبادة  :مع أنو يوجد واجبات كثيرة غيرىا

وما  ،وىذه ىي الخمس ،فيجب عمى من كان قادرًا عميو ليعبد اهلل بيا مخمصًا لو الدين ،محضة عمى اْلعيان
  .عدا ذلك فإنو يجب بأسباب لمصالح فال يعم وجوبيا جميع الناس

صمى اهلل عميو -جوابًا عمى سؤال عن سر اقتصار النبي  -اهلل رحمو- لكبلم ذكره شيخ اإلسبلم ابن تيميةىذا ا
قتصر حينما ا :يقول ،فيدخل فيو سائر شرائع اإلسبلم ،عمى ىذه الخمس مع أن اإلسبلم أوسع من ذلك -وسمم

،  وتؤتي الزكاة ،أن تقيم الصبلة ،وأن محمد رسول اهلل ،وبقية الخمس أن تشيد أن ال إلو إال اهلل ،عمى الشيادتين
 ،األمر بالمعروف والنيي عن المنكرلماذا ىذه ولم يذكر األشياء األخرى  ،(ٓٔ)تحج البيت تصوم رمضان،

ماطة إوأدناىا  ،أعبلىا شيادة أن ال إلو إال اهلل ،أن اإليمان بضع وسبعون شعبة، ومع الجياد في سبيل اهللو 
  .فمماذا ذكر ىذه الخمس؟ ،(ٔٔ)األذى عن الطريق

                                                           

 عمى الفطر زكاة باب الزكاة، كتاب ومسمم، ،(ٙٓ٘ٔ) برقم طعام، من صاع الفطر صدقة باب الزكاة، كتاب البخاري، أخرجو - ٜ
 (.ٜ٘ٛ) برقم والشعير، التمر من المسممين

 (.ٙٔ) برقم خمس، عمى اإلسبلم بني -وسمم عميو اهلل صمى- النبي قول باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٓٔ
 (.ٖ٘) برقم اإليمان، شعب باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٔٔ
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حينما  -عميو وسممصمى اهلل -ن النبي إ :وىو يجيب عن ىذا يقول ،يذا الكبلم ىو جواب عمى ىذا السؤالف
يعني ىذا " إلى "أنو ""حين أولىذه الزيادة من  ،اجبات كثيرةيوجد و  وبقية الخمس مع أنو ،قتصر عمى الشيادتينا

ىذا من زيادة الشيخ  ،"يوجد واجبات كثيرة أنو مى الشيادتين وبقية الخمس مع أنوقتصر عحين ا"ي ىو الكبلم الذ
 يتضح ال ،ه لك من كبلم شيخ اإلسبلم ابن تيميةأجتز األن الكبلم قد ال يتضح لك بما  ؛عبد الرحمن بن سعدي

ذكر الدين الذي  -صمى اهلل عميو وسمم-والتحقيق أن النبي  :ألن ابن تيمية يجيب عمى ذاك السؤال يقول ؛المراد
ب هلل عبادة محضة عمى الذي يج :يقول ،ىذا كبلم شيخ اإلسبلم ابن تيمية ،ىو استسبلم العبد لربو مطمقاً 

ذلك فإنو  وما عدا ،وىذه ىي الخمس ،فيجب عمى من كان قادرًا عميو ليعبد اهلل بيا مخمصًا لو الدين ،األعيان
بالمعروف ال األمر  ،مثل الجياد ال يجب عمى الجميع ،فبل يعم وجوبيا جميع الناس ،يجب بأسباب لمصالح

 فإن لم  ،يغير بيده)) :والمنكر يتفاوتون في القدرة عميو ،المعروفيتفاوت الناس في معرفة  ،يجب عمى الجميع
ة ىو ىذا كبلم شيخ اإلسبلم في نفس الموضع وىو يمثل بيذه األمثم ،(ٕٔ)((فإن لم يستطع فبقمبو ،يستطع فبمسانو
 ،مثل التعميم ىو من الدين ،فبل يعم وجوبيا جميع الناس ،سباب لمصالحأيجب ب ما عدا ذلك فإنو :شرح لكبلمو

ال يكون  ،من الناس من ال يكون عنده زوجة ،عمى األوالد ،النفقة عمى الزوجات ،ال يجب عمى جميع الناس
 -صمى اهلل عميو وسمم-فذكر النبي  ،قد ال يكون عنده مال يتصدق بو ،الصدقةفي ل مثل ذلك قُ و  ،عنده أوالد

    .ألنيا واجبة عمى األعيان ؛ىذه األمور الخمسة
وال يذم عميو بعض الناس  ،قد يكون من اإليمان ما يؤمر بو بعض الناس ويذم عمى تركو: -رحمو اهلل-قال 

ن لم يكن المفضول تَ  ل اهللُ ويفضِّ  ،ممن ال يقدر عميو وكذلك في اْلعمال الظاىرة  ،ك واجباً رَ ذاك بيذا اإليمان وا 
 .ولكن بدنو عاجز ،العامل إذا كان يؤمن بيا ويريدىا جيده ى اإلنسان مثل أجرعطَ قد يُ 
وال يذم عميو بعض الناس ممن ال يقدر  ،قد يكون من اإليمان ما يؤمر بو بعض الناس ويذم عمى تركو :يقول
 خر لم يعطَ آو  ،مااًل فبخل بو -عز وجل-إنسان أعطاه اهلل  ،ىذا عاجز فبل يطالب بما يطالب بو القادر ،عميو

ويستطيع أن يأمر  ،بحقائق الشرع وعنده عمم ومعرفة ،مر بالمعروف عنده جاهإنسان يستطيع أن يأ ،من المال
أو يعرف  ،خر ليس عنده من ذلك شيءآو  ،ف وينيى عن المنكر ويقبل ذلك منو ومع ذلك قعد عنوبالمعرو 
 .لعجزه ؛فيو غير مطالب بو ،عاجز عن إنكار ىذا المنكر ولكنو
 لماذا؟  (ٖٔ)((ذىب أىل الدثور باألجور)) :زائد وتعرفون حديثاليعني  ،ذاك بيذا اإليمان ل اهللُ يفضِّ و  :قال

صمى اهلل عميو -لمنبي  افالفقراء شكو  ،ألنيم يتصدقون ومع ذلك يقومون باألعمال البدنية األخرى من صيام
-خر جواب النبي آوكان  ،ليس عندىم مال ،ذلك مع أنيم في حال من العجز عن القيام بيذه األعمال -وسمم

))ذاك  :وعمل بو األغنياء لما سمعوا بذلك قال ،خرهآلما عمميم التسبيح والتيميل إلى  -صمى اهلل عميو وسمم
 نرى :-صمى اهلل عميو وسمم-لمنبي  والنساء لّما قمنَ  ،فأىل اإليمان يتفاضمون ،فضل اهلل يؤتيو من يشاء((

                                                           

 بالمعروف األمر وأن وينقص، يزيد اإليمان وأن اإليمان، من المنكر عن النيي كون بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٕٔ
 (.ٜٗ) برقم واجبان، المنكر عن والنيي
 باب الصبلة، ومواضع المساجد كتاب ومسمم، ،(ٖٗٛ) برقم الصبلة، بعد الذكر باب األذان، كتاب البخاري، أخرجو - ٖٔ

 (.ٜ٘٘) برقم صفتو، وبيان الصبلة بعد الذكر استحباب
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لَ  َما َتَتَمنَّْوا َواَل } :-عز وجل-قال اهلل  ،؟الجياد أفضل األعمال أفبل نجاىد تبارك -فاهلل  ،[ٕٖ:النساء] {المَّوُ  َفضَّ
 ،(ٗٔ)((ناقصات عقل ودين)) :وقال عن النساء ،فضل الرجال بوظائف وأعمال ال توجد عند النساء -وتعالى

وقد تكون أحرص من كثير من الرجال  ،ففسر نقصان الدين بأنيا تبقى شطر دىرىا ال تصمى مع أنيا معذورة
حال الرجل الذي يقوم بيذه األعمال أكمل من حاليا مع  فكان ،ولكنيا عاجزة ،وعمى عبادة اهلل ،عمى الصبلة
  .أكمل منيا لكن الرجل ،ىذا الفرق ،لكن ال يمحقيا بسبب ذلك الموم ،أنيا معذورة

ن لم ل اهللُ ضِّ ويف :قال في  ،ةوكذلك في اْلعمال الظاىر  ،ك واجباً رَ تَ  قد يكن المفضول ذاك بيذا اإليمان وا 
وبين  ،(٘ٔ)((عتم واديًا إال شاركوكم في األجرإن في المدينة رجااًل ما سرتم مسيرًا وال قط)) :األعمال الظاىرة مثل

 -صمى اهلل عميو سمم-لكن ىذا اإلنسان الذي ذىب مع النبي  ،حبسيم العذر أنو -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
ولكن من كان  ،وال ينتقصون بسبب ذلك ،فبل يمحقيم الذم ،وجاىد بنفسو أكمل حااًل من أولئك الذين قعدوا لعذر

َررِ  ُأوِلي َغْيرُ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي الَ } :وىكذا في قولو ،قادرًا فيو أكمل  َسِبيلِ  ِفي َواْلُمَجاِىُدونَ  الضَّ
لَ  َوَأْنُفِسِيمْ  ِبَأْمَواِلِيمْ  المَّوِ   اْلُحْسَنى المَّوُ  َوَعدَ  َوُكاًل  َدَرَجةً  اْلَقاِعِدينَ  َعَمى َوَأْنُفِسِيمْ  ِبَأْمَواِلِيمْ  اْلُمَجاِىِدينَ  المَّوُ  َفضَّ

لَ    .قعدوا لعذر ربمامع أن أولئك  [ٜ٘:النساء] {َعِظيًما َأْجرًا َقاِعِدينَ الْ  َعَمى اْلُمَجاِىِدينَ  المَّوُ  َوَفضَّ
-مثل النبي  ،ولكن بدنو عاجز ،ويريدىا جيدهى اإلنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بيا عطَ وقد يُ  :قالو 

 ،إلى آخره ،الرجل الذي أعطاه اهلل العمم والمال فيو ينفق في سبيل اهلل :لما ذكر األربعة -صمى اهلل عميو وسمم
فيم في األجر  ،لو كان عندي مثل مال فبلن لفعمت كما فعل :عمم ببل مال فيقول :الثاني ،فيذا أعمى المراتب

، -عز وجل-عنده عمم فيو ينفق في معصية اهلل  يسعنده مال ول -نسأل اهلل العافية-ي : الذوالثالث ،سواء
   .(ٙٔ)فيما في الوزر سواء ،لو كان عندي مثل مال فبلن لفعمت فعمو :يقول ،ي ال عمم وال مالوالرابع: الذ

وىكذا سائر  ،اهلل يؤتيو من يشاء باْلسباب التي تفضل اهلل بيا عمييم وخصيم بيا لُ فض: -رحمو اهلل-قال 
كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال  ،من يفضمو اهلل فإنو يفضمو باْلسباب التي يستحق بيا التفصيل بالجزاء

   .وغير ذلك مما يفضل اهلل بو ،وبقوة ينال بيا اليقين والصبر والتوكل واإلخالص ،بيا العمم
وقل مثل ذلك  ،ألنبياء يتفاضمون ويتفاوتونفا ،-عمييم الصبلة والسبلم-بين األنبياء  -عز وجل-كما فضل اهلل 

ل اهلل يؤتيو من يشاء فض :يقول ،وىكذا التفاضل في األشخاص ،فيذه األمة أفضل األمم ،في األممأيضًا 
وىكذا سائر من يفضمو اهلل فإنو يفضمو باْلسباب التي  ،باْلسباب التي تفضل اهلل بيا عمييم وخصيم بيا

وبقوة ينال بيا اليقين والصبر  ،كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بيا العمم ،يستحق بيا التفصيل بالجزاء

                                                           

 اإليمان نقصان بيان باب اإليمان، كتاب ومسمم، ،(ٖٗٓ) برقم الصوم، الحائض ترك باب الحيض، كتاب البخاري، أخرجو - ٗٔ
 (.ٜٚ) برقم والحقوق، النعمة ككفر باهلل، الكفر غير عمى الكفر لفظ إطبلق وبيان الطاعات، بنقص
 اإلمارة، كتاب ومسمم، ،(ٖٕٗٗ) برقم جر،الحِ  -وسمم عميو اهلل صمى- النبي نزول باب المغازي، كتاب البخاري، أخرجو - ٘ٔ
 (.ٜٔٔٔ) برقم آخر، عذر أو مرض الغزو عن حبسو من ثواب باب
 برقم نفر، أربعة مثل الدنيا مثل :جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الزىد أبواب الترمذي، أخرجو - ٙٔ
 ،"حسن حديث: "محققوه وقال ،(ٕٗٓٛٔ) برقم المسند، في وأحمد ،(ٕٕٛٗ) برقم النية، باب الزىد، أبواب ماجو، وابن ،(ٕٖٕ٘)

 (.ٕٖٗٓ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو
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عز -وقد يعطيو اهلل  ،الطاعة، وقد يعان اإلنسان عمى العبادة و وغير ذلك مما يفضل اهلل بو ،والتوكل واإلخالص
  .لؤلول تفضيلفيحصل  ،خرظ ما يكون بو عالمًا، وال يعطي لآلدر واإلمكانات والممكات والحفمن القُ  -وجل
ن في مواضع وقد بيّ  ،ويعذب من يشاء ،أخبر اهلل في غير موضع أنو يغفر لمن يشاء: -رحمو اهلل-قال 

وقد عرف أنو يخص من يشاء بأسباب  ،وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب ،وأسباب العذاب ،أسباب المغفرة
  .الرزق

 قد عرف أنو ،وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب ،فأسباب المغفرة وأسباب العذاب معروفة ،ىذا كمو ظاىر
أو كانت  ،يخص من يشاء  بأسباب الرزق سواء كانت ىذه األمور التي يرزق بيا ىي من قبيل األمور الدينية

 -عز وجل-فاألمور الدينية ما يذكره أىل العمم من تقوى اهلل  ،من قبيل األمور المادية التي يحصل بيا الكسب
واألمور الكسبية األخرى العممية  ،وكذلك أيضًا ذكروا الصبلة وغير ىذا من األمور ،لمرزق أن ذلك يكون سبباً 

 .بالمكاسب من تحصيميا ، وذكروا أشياء مما يتصلواألوالد ،ذكروا الزواج
سالم ،اإلنسان قد يكون فيو شعبة إيمان ونفاق: -رحمو اهلل-قال  وأسباب الثواب  ،وخير وشر ،وكفر وا 

    .صول اإليمان ولوازمو وفروعو وما ضيعو منياأقام بو من  بحسب ما ،وأسباب العقاب
السابقة وىو ممخص من ومضى الكبلم عمى نحوه في ثنايا شرح بعض القضايا  ،وىذا واضح ال يحتاج إلى شرح

 .بحسب ما غمب عميو الخير أو الشر ،-اهلل رحمو-شيخ اإلسبلم كبلم طويل ل
يم متفقون عمى وجوب اإليمان باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو دعي  يم وبِ ي  نِّ فالمسممون سُ : -رحمو اهلل-قال 

ومتفقون عمى أن من أطاع اهلل ورسولو فإنو يدخل  ،وعمى وجوب الصالة والزكاة والصوم والحج ،واليوم اآلخر
أصول تي ىي وأمثال ىذه اْلمور ال ،وعمى أن من لم يؤمن بأن محمدًا رسول اهلل فيو كافر ،الجنة وال يعذب

عيم بعد ىذا في بعض أحكام الوعيد فتنازُ  ،تفق عمييا المنتسبون لإلسالم واإليمانالدين وقواعد اإليمان التي ا
        .فق عميوخفيف بالنسبة إلى ما ات   وبعض معاني بعض اْلسماء أمرٌ 

أو لم يؤمن باهلل  ،مثبلً  -وسممصمى اهلل عميو -مو أن أحدًا ما أقر بنبوة محمد ف ،ىي قضية نسبية الخفة قضية
القائل -وىو  ،حينما يقول بأن صاحب الكبيرة مخمد في النار ،ما ىو مثل اختبلفيم في مسائل الوعد والوعيد

بناء عمى فيم  مخمد في النار إن صاحب الكبيرة :يقول لكنو -صمى اهلل عميو وسمم-مؤمن باهلل وبرسولو  -أعني
ىل ىذا مثل من أنكر وحدانية  ،أخذ بعض النصوص وغفل عن بعض ،وصأو تأويل وانحراف في فيم النص

عيم بعد ىذا في فتنازُ  ،؟-صمى اهلل عميو وسمم-ىل ىذا مثل من أنكر رسالة محمد  ؟عبد غيرهو  -عز وجل-اهلل 
فاسق  إنو :أو يقال ،مرتكب الكبيرة كافرإن  :ىل يقالمثل أو بعض معاني بعض األسماء  ،بعض أحكام الوعيد

  .؟مؤمن ناقص اإليمان إنو عاصٍ  :أو يقال ،ممي كما يقول المعتزلة مثبلً 
مع أن المخالفين لمحق البين من الكتاب والسنة ىم عند جميور اْلمة معرفون بالبدعة : -رحمو اهلل-قال 

 ،والقدرية ،والروافض ،ليس ليم في اْلمة لسان صدق وال قبول عام كالخوارج ،مشيود عمييم بالضاللة
نما يتنازع أىل العمم والسنة في أمور دقيقة تخفى عمى أكثر الناس ،ونحوىم ما تنازعوا فيو ولكن يجب رد  ،وا 

 .واهلل أعمم إلى اهلل ورسولو،
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يعني حينما يقول المرجئ مثبًل بأن اإليمان ىو  ،قرر كثرة النزاع في مسمى اإليمان ىو ذكر ىذا الكبلم بعد أن
مع النطق بالشيادتين لكن العمل  :وربما يقول ،ىو التصديق واإلقرار القمبي :ىذا المرجئ يقول وواقع ،التصديق

  .ىل ىذا يكون كافرًا؟ ،إلى آخره -عز وجل-يصمى ويعبد اهلل  ىو ،غير داخل فيو مع أنو يعمل
  .ىل يخرج من الممة بسبب ىذا؟

فشيخ اإلسبلم ذكر ىذه الفائدة  ،وال قبول ،صاحب بدعة ليس لو في اإلسبلم  لسان صدق لكنو ،ال :الجواب
بعدما ذكر ىذا من وجوب الرد إلى اهلل ورسولو في و  ،بعدما تكمم عمى كثرة النزاع في مسمى اإليمان واإلسبلم

يتنازعون في أمور  -ىنا كما ترون في آخر كبلمو-وذكر أن أىل السنة  ،مسألة اإلسبلم واإليمان وغير ذلك
 .واهلل المستعان ،ال يتوقف عمييا النجاة ،دقيقة تخفى عمى أكثر الناس

ربو؟ ىذه مسائل دقيقة  ربو أو لم يرَ  -صمى اهلل عميو وسمم-ىل رأى النبي  :يتنازعون في مسائل دقيقة مثل
  .المنام؟رى في لمنام أو ال يُ رى في ايُ  -عز وجل-ىل اهلل  ،تخفى عمى أكثر الناس

  .؟ىل الموتى يسمعون أو ال يسمعون
  .وال التبديع ،وال يترتب عمييا التضميل ،لكنيا مسائل دقيقة تخفى عمى أكثر الناس ،اختمفوا في مثل ىذه األشياء

 


