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

 .(1ٓٔ-98 القواعد. )المعارج المشتركة، المظالم الحسبة، -6
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 :، أما بعدمن ال نبي بعدهوالصالة والسالم عمى  ،الحمد هلل

 .والحاضرين ،ولشيخنا ،الميم اغفر لناف
من العمم بحال المأمور بد  وال ،بد من العمم بالمعروف والمنكر والتمييز بينيما ال: -رحمو اهلل-قال الشيخ 

 ،وىو أقرب الطرق إلى حصول المقصود ،ومن الصالح أن يأتي باألمر والنيي بالصراط المستقيم ،والمنيي
ن فإ ،بد أن يحصل لو أذى فإنو ال ،األذى بد أيضًا أن يكون حميمًا صبورًا عمى وال ،بد في ذلك من الرفق وال

 .والصبر ،والرفق ،بد من ىذه الثالثة: العمم فال ،صمحر مما يُ فسد أكثلم يحمم ويصبر كان ما يُ 
ن كان كل من الثالثة مُ  ،والصبر بعده ،والرفق معو ،العمم قبل األمر والنيي  بًا في ىذه األحوال.ستصحَ وا 

   :ما بعدأ ،والصبلة والسبلم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
المعروف والمنكر ببد من العمم  ال :يقول ،في ىذه الرسالة ينقل رسالة الحسبة -اهلل رحمو-فبل زال الشيخ 
إن لم  نومن أجل أ ؛بد من العمم بالمعروف والمنكر ال ،بد من العمم بحال المأمور والمنيي وال ،والتمييز بينيما

مرًا آذلك بال يكون  نوفإ م  ومن ث   ،ما ىو منكربوقد يأمر  ،د ينيى عن بعض المعروفبذلك فق ن لو عمميك
بد من  فبل ،يفسد أكثر مما يصمح نووليذا فإن من يأمر وينيى من غير عمم فإ ؛روف أو ناىيًا عن المنكربالمع

 .-صمى اهلل عميو وسمم-العمم بما جاء بو الرسول 
وقد يكون منكرًا في  ،عتباراتن منكرًا في بعض االألن الشيء قد ال يكو  ؛المأمور والمنييبحال العمم  بد من وال

والمخطئ والناسي وما  ،مومثفالجاىل جيبًل يعذر بو  ،لمنكر مقارفاً  موفاعمو ال يكون فاع لىإالنظر ب نوولك ،نفسو
نسي صومو فأكل  مثبلً  فمو أن أحداً  ،معذور فيوأشبو ذلك مثل ىؤالء حينما يفعل ما ىو منكر في نفس األمر 

 ،نحتاج أن نعمموو  ،قدم عمى اإلنكاررفة حال ىذا اإلنسان قبل أن ن  بد من مع ال فينا ،أو شرب في نيار رمضان
لكن قد يكون من صدر منو غير  ،هنكار انتياك حرمة الصوم ىذا أمر يجب إ نأل ؛ال يجوز السكوت ،نذكرهأن و 
 .إلنكار ىنالكن يجب ا ،بالنسبة إليو معذور فيو ،نكرارف لممق

 َيَتَبيَّنَ  َحتَّى}ن التبي   نىمع نوويبني ذلك عمى أ ،ى اإلسفاروقد يكون متأواًل أو جاىبًل كالذي يأكل ويشرب مثبًل إل
وربما يكون قرأ بعض اآلثار المنقولة عن السمف  ،[781:البقرة] {اْلَفْجرِ  ِمنَ  اأْلَْسَودِ  اْلَخْيطِ  ِمنَ  اأْلَْبَيُض  اْلَخْيطُ  َلُكمُ 
أن  وذاك يحتاج ،معم  مثل ىذا يحتاج أن ي   ،وعمل بما فيم من بعضيا ،في ىذا الباب فبادر -رضي اهلل عنيم-
  .رذك  ي  
ن  ،لمنكر اً ارفخر فبل يكون بذلك مقآفي شيء  عفوق اً أراد شيئ ،معذورًا من جية أنو مخطئقد يكون اإلنسان و  وا 

 .لويجب بيان ذلك  كان
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ق وليذا فر   ؛يكون عالماً  ،من أىل العمم ،كأن يكون من طبلب العمم ،قناعة واعتقاد في ىذا الشيء لووقد يكون 
وكذلك في الصبلة  -فييا خبلف-أو ليست بعورة  عورة ىل ىي مثبلً  في مسألة الركبة -اهلل رحمو-مام أحمد اإل

 نولمحتسب يعتقد أن ذلك من العورة فإن كان افإ ،؟صحيحة أو غير صحيحةن صبلتو إ :اليقإذا انكشفت ىل 
ىذا مقام  ،ن المذاكرة تتجو في ىذا المقامفإن كان من أىل العمم والنظر فإ ،ينظر إلى حال المأمور والمنيي

أعممك حدود تعال  :يقول لو ،أعد الصبلة ،صبلتك غير صحيحة ،ركبتك غط   :يقول لو ،مذاكرة ليس مقام إنكار
    .لصبلةال تصح ا ومتى ،عممك متى تصح الصبلةأو  ،العورة

مقيو وىذا مذكور في ترجمتو ف ،ول الرياضأراد دخ نوأ -اهلل رحمو-بن قاسم ايذكر عن الشيخ ومن الطرائف ما 
فكانوا عمى  ،وبذل في ىذا الباب ،ليم احتساب ،اإلخوانبذلك الوقت في  بعض المحتسبين ممن كان ي عرف

الدين أن أو  ؟أريد أن أسأل ىل دخمتم في الدينأنا  :فقال ،يسألونو واءفمما جاء بد ،مدخل من مداخل الرياض
     ؟دخل فيكم

 .نوفأعرضوا ع ،رجل من أىل العممالعرفوا أن و  ،ما عرفوا الجواب ،فتحيروا فيو
 ممن يسوغ ،عالم ،اجتياد لو ،والمنييبد من معرفة حال المأمور  فبل ،في مثل ىذه الحاالت يفرق نوفالمقصود أ

مسألة اجتيادية  ،يعرف نوع المسائل الواقعة ،المسائل المختمف فييا متى تنكر ومتى ال تنكر ،لو النظر في ىذا
ستقبال مسألة اال :مثل ،تتقابم ةفييا أدل توذلك كأن تكون المسألة ورد ،وىذه ليا ضوابط ،ال إنكار فييا

أحدكم العصر إال في  نال يصمي)) :مثل ،مأخذهدليل خفي  فييا ورد أو يكون ،ستدبار حال قضاء الحاجةواال
 ،المسائل الجزئيةي فوىذا كثير  ،الجتيادلى اإنما مرجع ذلك ا  و  ،لم يرد فييا دليل أصبلً  نوأو أ ،(7)((ةظبني قري

 نوينظر في حال من وقع ذلك م نومن المسائل الخبلفية فإوراء ذلك وما  ،كر فييانفيذه المسائل االجتيادية ال ي
 نوكان ال عمم لو وال بصر أصبًل فإ نإ أماو ، لممذاكرةن كان المحتسب أىبًل وقد تتجو المذاكرة إ ،فقد ينكر
   .بد من العمم بحال المأمور والمنيي ال ،يتوقف

 ،عمى المصمحين ىوأن اهلل أثن ،يتحدث عن الصبلح نكا نوأل ؛..من الصالح أن يأتي باألمر والنييو  :قال
فيو  ،مراعاة المصالح والمفاسد ينبغي النظر في نوأو  ،وأن األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ىو من اإلصبلح

 .من الصالح أن يأتي بو عمى الصراط المستقيم :يقول ىنا
أن يعرف  ،من الصراط المستقيم كل ىذا ،صبوراً بد أن يكون حميمًا  وال ،من الرفق في ذلك بد ال :ثم قال

يجب حتى ال يخرج بذلك عن الحد  بما ىو ، وأن يتحمىحال المأمور والمنييوأن يعرف  ،المعروف والمنكر
فإذا كان يغضب لكل شيء  ،يذا يقابمو الغضبففذكر الحمم  ،يمزمو وأن ،أن يسمكو عميو الصحيح الذي ينبغي

، لكن ىذا يغضب عمى كل اقفو غضب في بعض الم -السبلمالصبلة و عميو - النبي ،في غير مقامات الغضب
بد  وال ،بد من الحمم ال ،فمثل ىذا ال يصح ،وعاممو بمقتضى الغضب ،كل من وقع في منكر غضب عميوأحد، 

                                                           

يماء، راكبا والمطموب الطالب صبلة باب الخوف، صبلة أبواب البخاري، أخرجو - 7  يصمين ال)): بمفظ ومسمم ،(649) برقم وا 
 (.7111) برقم المتعارضين، األمرين أىم وتقديم بالغزو، المبادرة باب والسير، الجياد كتاب ،((الحديث... الظير أحد
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 ال ،صمحفسد أكثر مما ي  ي  ما كان حمم  نولم يحصل مو  يصبر لم نإف ،أذى لوبد أن يحصل  ال نوفإ ،لصبرمن ا
   .بد من العمم والرفق والصبر

ن وا   :وليذا قال بعده ؛شياء متبلزمةوالواقع أن ىذه األ ،والصبر بعده ،والرفق معو ،العمم قبل األمر والنيي :قال
  ؟حتاج إلى الرفق في مبدئو أليس كذلكيعني مثبًل ىو ي ،بًا في ىذه األحوالستصحَ من الثالثة مُ  كان كل
وبعده  ،ينيى يحتاج إلى رفق وأوحينما يأمر  ،ى مطموبوينظر في المدخل الصحيح الذي يصل فيو إل ،يتمطف
 ،كذلك الصبر ،فينفرط صبره ،أو من المأمور والمنيي أشياء ،أشياء نوقد يصدر مف ،إلى رفق أيضاً  يحتاج

، ج عن الحد الشرعييي فبل يخر وأن يصبر أثناء األمر والن ،يحتاج إلى أن يصبر أواًل في لزوم الطريق الصحيح
 َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإَلى اْدعُ } :وليذا قال اهلل تعالى ،من األذى لويحصل قد بعده عمى ما يحصل أو ما  وأن يصبر
 ،المصاحبةيد الباء ىنا تف "بالحكمة" :قولوف، [721:النحل] {َأْحَسنُ  ِىيَ  ِبالَِّتي مْ ليَوَجادِ  اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  ِباْلِحْكَمةِ 

 ِباْلِحْكَمةِ }: وليذا جاء بيا ؛وبعده ،وفي أثنائو موفيكون ذلك قب ،الحكمة والموعظة الحسنة اً يعني مستصحب
مما كانت عارضة فوأما المجادلة ، فارقوفالحكمة والموعظة الحسنة ال  ت ،وبالموعظة الحسنة يعني {َواْلَمْوِعَظةِ 

فيي حالة  ،ىي أحسن بالتي المجادلةو وبالمجادلة أو  :ما قال {مْ ليَوَجادِ } :قال وليست األصل تغيرت الصيغة
    .عارضة

اء ما كان ينبغي الدخول فييا من في أشي لربما يدخل ال يكون ىذا اإلنسانا  و  ،حتاج إليوفيذا كمو مما ي  
من  همقصودوقد يتخمف  ،خذل بسبب ذلكوقد ي   ،منفسلتحول القضية إلى نوع من االنتصار تولربما  ،المياترات

المقصود ىو  ال تفيموا منو أنيعني ال يعني بالضرورة  وىذا ،بذلك المقابلفبل ينتفع  ،حتسابمر والنيي واالاأل
الموضوع أوسع من  ال، ،نسان يقارف معصيةإلأو  ،السوق المرأة متبرجةاألمر والنيي المباشر الذي يكون في 

أو الذي يؤسس قناة  ،الذي يخرج في قناة فضائية، أو أو المحاور ،ىذا الداعية :يعني نحن نقول مثبلً  ،ىذا
أو أن يبين  ،أو أن يرد عمييم ،مع بعض الطوائفأو يصدر أشرطة أو نحو ذلك يمكن أن يتكمم ىذا  ،فضائية

 ِباْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإَلى اْدعُ } :واهلل يقول ،غاية النفور نوفساد ما ىم عميو أو نحو ذلك بأسموب ينفرىم م
ومن  ،وصبر ،وعمم ،وحمم ،رفق :بد من ىذه األمور وىنا ال ،{َأْحَسنُ  ِىيَ  ِبالَِّتي مْ ليَوَجادِ  اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ 

صار  أو ،في النت اقناة فضائية أو موقعً  فإذا وضع ،فًا في ىذه األشياء كمياأنفع ما يكون لئلنسان أن يحدد ىد
   ؟خاطب مناليدف ت يكتب ويؤلف يضع

    ؟ن الفئة المستيدفةم  
  ؟وىو اليدف الذي تريد الوصول إلي وما
وكذلك أيضًا المغة  ،تغير األسموبيوتخاطب فئة طمبة العمم أو العوام ىنا  ،ن كنت تريد الوصول إلى ىدايتيمإ

والكبلم المقنع  ،تأتي بالحجج واألدلة ،ونحو ذلك ،ىذا اإلنسان من حيث الشدة والعنف والشناعةيا بالتي يتكمم 
 ،ىذا ينبغي أن يراعى ،والكممات الجارحة التي تصدىم عما تدعوىم إليو ،ع وعبارات التشفيقذابعيدًا عن اإل

اقشات والمن ،فتجد ىذه الحجج والردود ،فنأتي بكل شيء ،يان ننطمق من غير أىدافونحن في كثير من األح
 .قبول ما نأمرىم بو أو ننياىم عنوبكثير من العبارات التي تصد ىؤالء عن  وبيان الحق أحيانًا محمبلً 
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 ،وأنتم كذا ،وأنتم كذا ،الخطاب إلييم أنتم كذا ويوجو ،ب الجمعة حينما يخاطب الناسوىذا تجده حتى في خطي
نحن  ،حبةنحن أييا األ :كان ينبغي أن يتمطف ويقول ،كاد الواحد يضع أصبعيو في أذنيو من ثقل ما يسمعيو 

حق اهلل الخمل والتقصير في نحن واقعون في كثير من  ،نحن مقصرون ،نحن ال نطيق عذاب اهلل ،أييا اإلخوان
وأنتم ال تخرجون  ،نياراً  نتم تعصونو جياراً أ ،ون عمى اهللئأنتم تجتر  :لكن يقول ،ة عميوأو الجراء ،-عز وجل-

 .فيذا الكبلم يثقل عمى سامعيو ،وأنتم كذا ،وأنتم كذا ،زكاة أموالكم
وبما شيد بو في كتابو: أن  ،وفي أنفسنا من آياتو ،ومن المعموم بما أرانا اهلل في اآلفاق: -رحمو اهلل-قال 

 ،وأن الطاعة سبب النعمة ،فسيئات المصائب والجزاء من جنس سيئات األعمال ،المعاصي سبب المصائب
 فإحسان العمل سبب إلحسان اهلل.

ما يقع في  ،وفيما نراه في أنفسنا ،من حولنا يعني فيما نراه ،فاق وفي أنفسنااآل في المعموم بما أرانا اهللمن 
 ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  َأَصاَبُكمْ  َوَما} :ألن اهلل يقول ؛المصائبوبما شيد بو بكتابو أن المعاصي سبب  ،الواحد منا من آياتو

 َفِمنَ  َحَسَنةٍ  ِمنْ  َأَصاَبكَ  َما} المصائب ىي بما كسبت أيدينا: ،[01:الشورى] {َكِثيرٍ  َعنْ  َوَيْعُفو َأْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  َفِبَما
أو ما  ،ناس من النقص العاممما يحصل ل ،عام فيذا أصل ،[16:النساء] {َنْفِسكَ  َفِمنْ  َسيَِّئةٍ  ِمنْ  َأَصاَبكَ  َوَما المَّوِ 

 ولكن العبد إذا كثرت ،بب ذنوبيمسبنما ىو إنقص في أنفسيم وفي أمواليم أو غير ذلك اليحصل لبعضيم من 
 .نسأل اهلل العافية ،غفمة عنو نووال يتبي ،قد ال يبصر ذلك نواياتو فإجن

 نوفإ ،و وما إلى ذلكقمبوخطرات  ،وحفظ لجوارحو -عز وجل- هلل ومراقبة ،ذا كان اإلنسان صاحب تقوىأما إ
أو الحرمان  ،أو الضرر ،أو المصيبة ،يعرف أنيا سبب لما وقع لو من الببلء ،المعصية مباشرة ،يرى ذلك عياناً 

أو يحصل  ،من القرآن هأو يفوتو ورد ،كأن تفوتو الصبلة ،ما حرمان عمل من أعمال اآلخرةا  و  ،ما حرمان دنياإ
  .واهلل المستعان ،ولو أمر يكرى

 ،وأن الطاعة سبب النعمة ،سيئات األعمالجنس والجزاء من فسيئات المصائب  :فيقول ،مصائب اكمي هفيذ
ليست موجودة  "من جنس"كممة  ،سيئات األعمالجنس والجزاء من  :قولو ،هللافإحسان العمل سبب إلحسان 

 ،المصائبفسيئات  ،ن المعاصي سبب المصائبأ :فيكون الكبلم ىكذا "كتاب الحسبة" ،في كتاب شيخ اإلسبلم
ن مقارفات اإلنسان م ،ىذا من سيئات األعمال ،ذلك غب   يعني أن اإلنسان يمقى ،العماأل والجزاء من سيئات

ن العمل سبب احسإف ،مةوأن الطاعة سبب النع ،ا كان نوعواء ذلك فيما يقع لو من المكروه أي  يمقى جز  ،السيئة
 ،والعمل ،والخير ،وتكون سببًا لفتوح من العمم ،توفيق إلى طاعة أخرىمل افالطاعة تكون سببً  ،إلحسان اهلل

 منما يجده  إلى باإلضافة ،بيا في دنياه ويينأ ،ات يجدىا اإلنسان ويسعد بياممذ من والجزاء المعجل في الدنيا
    .(2)"ن لم يدخميا لم يدخل جنة اآلخرةن في الدنيا جنة م"إ ،سرور واالنشراح والمذة والسعادةال

 .إحسان العمل سبب إلحسان اهللف ،نتائج األعمال الطيبة الصالحةن فيذا كمو م

                                                           

 منازل بين السالكين ومدارج ،(48: ص) الطيب الكمم من الصيب الوابل: وانظر ،(710/ 7) الفتاوى مجموع عمى المستدرك - 2
ياك نعبد إياك  (.412/ 7) نستعين وا 
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 [61:النحل] {َطيَِّبةً  َحَياةً  نوُ َفَمُنْحِييَ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  ُأْنَثى َأوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  َصاِلًحا َعِملَ  َمنْ } :يقول -تبارك وتعالى-واهلل 
 أنو يعيش في رغد ونعيموليس المقصود بالحياة الطيبة  ،وتكون أيضًا في اآلخرة ،وىذه الحياة الطيبة في الدنيا

 ."ن في الدنيا جنة من لم يدخميا لم يدخل جنة اآلخرة"إ :نما ما قالو شيخ اإلسبلموا   ،مادي
 ،اإلنسان في الغالب ال يجده إال في حالتين نفإ ،ويجد طعمو ،والنفس تحتاج إلى مجاىدة حتى يصل إلى ىذا

 ؛اوانشراحً  ايجد لذة وسرورً  ،في أول إقبالو ،لكن يجده في أول توبتو ،وربما يجد ذلك عارضًا في بعض حاالتو
ثم بعد  ،وما إلى ذلك -عز وجل-معرفة اهلل والسرور ب ،اإليمان فيجد لذة ،ألنو انتقل من حال إلى حال أخرى

فإذا وطن نفسو عمى  ،يحتاج إلى صبر ومجاىدةوغفمة ف ،ويحصل لو نوع قسوة في قمبو ،ذلك يطول عميو العيد
، ر قدرهقاد  سرور ما ال ي  وال نشراح االيحصل لو من المذة و  نوفإوداوم عمى الذكر  ،وصبر عن المعصية ،الطاعة
 .(0)"ت بيا عشرين سنةوتنعمت الصبلة عشرين سنة دكاب": يقول بعضيم وليذا

فإذا كان في  ،القيام والصيامالعبادة اإلنسان في رمضان حينما يمر عميو وقت من الشير وترتاض نفسو عمى و 
في روضة  ،أن نفسو كانت تعيش في جنة والسبب ،ويجد وحشة حال انسبلخو ،خر الشير لربما يحزن لفراقوآ
الذي  ،ىم بيذه الحالذلك سائر العام  الطاعة وما إلىالعبادة و  الذين ليم اجتياد فيو  ،ستوحش بعد مفارقتيااف

 لكن من ،ذلكيجدون يحب  أىمو ومن لسرور ونسيان اليموم ما يتمنى أناطمب العمم لربما يجد من اعتاد عمى 
أو يتعنى  ،دهقصوال أن ي ،في ىذا المجال ة بل بعضيم ال تطيق نفسو أن يخطوم  عمى م   نوكأ نولم يعتد يشعر أ

    .بالمجاىدات إال ال يمكن أن يصل اإلنسان ،مجاىدة إلى ألنو ال يطيق ذلك فالنفس تحتاج ؛طبلقاً إ ،لو
وىي مشتركة تعم جميع بني  ،اوالفجور في الدني ،البدع في الدين :أسباب الضالل والغي: -رحمو اهلل-قال 
 لما فييم من الظمم والجيل. ؛آدم

 ،وىذا ىو الفجور والغي ،ما أن يكون بسبب الشيواتإ :نوعيننحراف عمى يعني أن اال ،أسباب الضبلل والغي
أو  ،مميةسواء كانت مما يتصل باألمور الع ،ما أن يكون ذلك بسبب الشبيات وىذا يكون في البدع بأنواعياا  و 

فيذه  ،ما ىذاا  و ما ىذا إفاالنحراف  ،نحرافاالفيذا لون من  ،ميةكان ذلك مما يتصل باألمور العم مأ ،عتقاداال
 ،في البدع مةح  ىو ق   نمن الناس ملماذا نجد  ؟يعني ىذه البدع لماذا تظير ،أسبابو ودوافعو لكل  و  ،أسباب الغي

 ،وغير ذلك ،ورسائل الجوال ،في اليشيم عبر وسائط اليوم نارال وتجد ذلك ينتشر انتشار ،يسرع إلييا ويتيافتون
 .حظوبلي فيذا يحتاج اإلنسان أن ،؟لدى بعضناأحيانًا  وتثاقبلً  ؤاً تباط لربما تجد ذا جاءت السنةوا  

تعم جميع بني آدم لما  ،فيذه مشتركة ،يشرح ظير من أنأنحراف بسبب الشيوات فيذا واال وأما قضية الشيوات
لكونو يعرف حدود  ؛[12:األحزاب] {َجُيواًل  َظُموًما َكانَ  نوإِ } ،ونما يتجاوز الحد بظممإفيو  ،لجيلفييم من الظمم وا

ويمكن أن  ،وقع في ذلك من غير عمم نوما بجيمو وذلك بأا  و  ،فيذا ظمم ،عمييا أجتر الكنو و  -عز وجل-اهلل 
أو النفس الغضبية فيقع فيما  ،غمبة الشيوةل من الغشاوة عمى البصيرة بسبب يمحق بيذا الجيل أيضًا ما يحص

 {ِبَجَياَلةٍ  ُسوًءا ِمْنُكمْ  َعِملَ  َمنْ } :-عز وجل-ى اهلل عم جرأةو جيل منو  وذلك ،عميو -عز وجل-حرم اهلل 
 -اهلل رحمو-ابن تيمية وسيأتي في كبلم شيخ اإلسبلم  ،كل من عصى اهلل فيو جاىل قيل:وليذا  ،[14:األنعام]

                                                           

 (.224/ 1) النببلء أعبلم وسير ،(027/ 2) األصفياء وطبقات األولياء حمية في كما البناني ثابت عن وير   - 0
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 ،[28:فاطر] {اْلُعَمَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  المَّوَ  َيْخَشى ِإنََّما} :وليذا اهلل قال ،خرى ما يبين ذلكبعض كتبو األفي  أيضاً 
يذه جاءت ف ،لزموا ىذا م  ومن ث   ،وعرفوا حدوده التي رسميا ،وما يميق بو ،أسمائو وصفاتوبمعرفة ألنيم عرفوه 

 .بن سعدي اختصر فييا وتصرف في العبارةاالشيخ  ،باختصار وتصرف
أكثر مما تستقيم أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيو اشتراك في أنواع اإلثم : -رحمو اهلل-قال 

ن لم تشترك في إثمو  ،مع الظمم في الحقوق وال يقيم  ،ن كانت كافرةا  ن اهلل يقيم الدولة العادلة و إوليذا قيل:  ؛ا 
 ن كانت مسممة.ا  الظالمة و 

مم في أنواع اإلثم أكثر مما تستقيم مع الظلدنيا مع العدل الذي فيو اشتراك في أمور الناس تستقيم في ا
م مع العدل بأن الدنيا تدو  -اهلل رحمو- وليذا يقال كما ذكر شيخ اإلسبلم ،ثمن لم تشترك في إا  الحقوق و 

وطاعتو  -عز وجل-يعني قد ال تكون الدولة عمى ما ينبغي من مبلزمة حدود اهلل  ،ويشير إلي ىذا اإلثم ،والكفر
تتوخى العدل بين الناس في  يالكن هثام إلى آخر آأو قد تكون عندىا مخالفات و  ة،فر قد تكون كا ،وترك معصيتو

ىذا كبلم  ،واإلسبلم مموال تدوم مع الظ ،مع العدل والكفرالدنيا تدوم  :فينا يقولون ،فييا األمور التي يشتركون
 اهلل يعجل أن أجدر ذنب من ما)) :وليذا جاء في الحديث ؛لك المرادموضع حتى يتبين الىذا شيخ اإلسبلم في 

  .(4)((الرحم وقطيعة البغي،: مثل اآلخرة في لو يدخر ما مع الدنيا، في العقوبة لصاحبو تعالى
قامة إمن ضعف التدين مع  وحالة ،حالة من التدين ولكن مع ترك العدل :جد حالتانإذا و   :يقول نووالمقصود أ

وذلك ال يختص بالدول بل حتى في  ،ولن مقومات البقاء لدى الثاني أعظم من مقومات البقاء لدى األفإ ،العدل
فقد يكون فيو  ،مع الناس عموماً  ،مع عمالو ،في بيتو همع أوالد اإلنسان ،مدرسةالمدير  ،والمؤسسات ،فراداأل

 .عز وجل-مو اهلل فمثل ىذا قد يقص ،ويضيع حقوقيم ،وسينءيظمم ىؤالء المر  ،تدين ولكنو ظالم
بيضاء من جية صفحتو  ،ولكنو عمى الجادة ،صاحب ذنوب ومعاص   امفرطً و  ،في التدين اآخر قد يكون ضعيفً 

فيذا  ،لمستقيمالقسطاس اويتعامل معيم بالعدل ب ،منيم اً أحد يظمم الناس حقوقيم ال وتوفية ،عطاء الحقوقإ
 ،عبادتو ترجع إليو ،صبلتو ترجع إليو ،وذلك أن دين ىذا األول يرجع إليو ،أعظم من األول مقومات البقاء عنده

ينصر قد ن اهلل إ :وليذا قالوا ؛العقوبةتنزل بسببو قد أو العدل معيم ىذا ىو المتعدي الذي لآلخرين  ولكن ظمم
بد  فبل ،و كانت مسممةأو يخذل الظالمة ول ،الدولة الكافرة إذا كانت عادلة عمى الدولة المسممة إذا كانت ظالمة

   .من العدل مع القريب والبعيد
ىم ويبغضيم ؤ ومن يشن ،مع خصومو وولكن ،ومن الناس من يعدل في حال من سكون النفس وطمأنينتيا ورضاىا

 -عز وجل-واهلل  ،ولكنو يظمم في حكمو عمييم بقولو ،مفبل يصل إليي ،وقد ال يكون لو سمطة ،ويجور في حكم
َذا}: يقول وىذا تجده في  ،[81:األعراف] {َأْشَياَءُىمْ  النَّاَس  َتْبَخُسوا َواَل }: قالو  ،[712:األنعام] {َفاْعِدُلوا ُقْمُتمْ  َواِ 

                                                           

 والورع والرقائق القيامة صفة أبواب في والترمذي، ،(4612) برقم البغي، عن النيي في باب األدب، كتاب داود، أبو أخرجو - 4
 برقم البغي، باب الزىد، أبواب ماجو، وابن صحيح، حديث ىذا: وقال ،(2177) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن
 (.678) برقم الصحيحة السمسمة في وذكره ،(1114) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(4277)
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ومن  ،فمن يحبيم يرفعيم ،من حديد يسمق بو الناس سمقاً  إذا تكمم فمسان نويممك شيئًا لكالصعموك الذي ال 
  .، فيذا من الظمميبخسيم يبغضيم

ن كان مغفورًا لو مرحومًا في اآلخرة. ،صرع في الدنياغي يُ االب: -رحمو اهلل-قال   وا 
بعض من بغى وطغى وتجبر ما ىو آية ب -وجلعز -ن فعل اهلل وقد رأيتم م   ،ىذا كما سبق وىو تابع لما قبمو

صغير متتجمى ل مناس حقيقة كيذهلحتى تبين  ، ولو أنفقت ما في األرض جميعاً ال يقوم مقاميا ألف خطبة ةوعبر 
وشاىد الناس  ،والكبير والقريب والبعيد والمسمم والكافر يراىا كل أحد لما استطعت أن تصل إلى ما رأينا وشاىدنا

غتر ا ال ي  وأن الدني ،وقد رأينا ىذا رأي العين ،لظالم فإذا أخذه لم يفمتويميل ا ن اهللإ :ناسملطالما قيل ل ،جميعاً 
بعد ذلك من ثم  ،لومن تمنوا حاو وقصة قارون لما خرج عمى قومو في زينتو  ،يغتر بيا إال الجاىل ال نووأ ،بيا
  .؟وما حصل ألمثالو اليوم ،ي صار إلييا قارون آنذاكتتمنى الحال الي

المؤمن  ،في القرآن ومصارع الظالمين نشاىد بعضيا في ىذه األيام -عز وجل-ني التي يقررىا اهلل افيذه المع
 ،وما يحصل منو من التعدي عمى من تحت يده ،وينظر في حالو وظممو ،إلى نفسورجع وي ،يعتبر وال يغتر

وال  ،ن كان ظالمًا معيم ال يقبل قول قائلفإ ،نما عمى من تحت يدهإ ،عمى أمة أساً ر  وليس بالضرورة أن يكون م  
                                                           .واهلل المستعان ،؟!فكيف إذا كان لو رئاسة عظيمة ،عذل عاذل

 ،المرض بضدهكما يقابل الطبيب  ،اتالمؤمنون أن يقابموا السيئات بضدىا من الحسنيؤمر : -رحمو اهلل-قال 
 ،مع وجود ما ينفي الحسنات ،وترك السيئات ،بفعل الحسنات :فيؤمر المؤمن بأن يصمح نفسو وذلك بشيئين

مكانو  ،وىذه أربعة أنواع السيئات، ويقتضي ويؤمر أيضًا بإصالح غيره بيذه األنواع األربعة بحسب قدرتو وا 
ْنَسانَ  ِإنَّ  * َواْلَعْصرِ }: كما قال تعالى   .[ٕ-ٔ:العصر] {ُخْسرٍ  َلِفي اإلِْ

   ؟يتحدث عن طريق اإلصبلح كيف يكون اإلصبلح
 الشََّيَواتِ  ُحب   ِلمنَّاسِ  ُزيِّنَ }: يقول -عز وجل-واهلل  ،المعصية والمنكرإلى  هوالشيطان يدعو  ،النفس أمارة بالسوء

  ؟فكيف يكون اإلصبلح ،إلى آخره [74:عمران آل] {النَِّساءِ  ِمنَ 
فيصمح  ،المؤمن مأمور أن يقابل السيئات بضدىا من الحسنات كما يقابل الطبيب المرض بضده :قال ىنا

بيا عمارة  وىي التي يحصل ،مقصودة لذاتيا -عز وجل-فالصبلح واألعمال الطيبة التي يحبيا اهلل  ،نفسو
قامة العبودية،القموب فيستكثر اإلنسان  ،ألجل أن يكون المحل قاببلً  ؛وأما ترك السيئات فيو من باب التخمي ، وا 

 ،وترك المعاصي ،فعل الطاعاتلنفوس بازكاء  ،ويحصل لو بذلك الزكاء ،رضي بو ربومن العمل الصالح الذي ي  
 .المحل تخمية الذي ىو

ن ىذه فإ ،صبلحىذا ىو اإل ،وترك السيئات ،سناتبفعل الح :مر بأن يصمح نفسو وذلك بشيئينيؤ  :يقول
بد  بلف ،وقد تفسده ،فتؤثر عميو ،خرآموضع  كما ذكر شيخ اإلسبلم في ،غل في الزرعالسيئات ىي بمنزلة الد  

 -اهلل رحمو-بن القيم وال ،وفعل الطاعة -عز وجل-مع اإلقبال عمى اهلل  والمبادرة إلى التوبة ،من تجنبيا نإذ
 ،عمى اهلل إقبال نوىو الذي يحصل م اتوبة نصوحً  أن التائب من الذنوب في غاية األىمية: التوبة فيكبلم 

حال من  ىذا اإلنسان رى منال ي   لكن ،أنا تبت من ىذا الذنب :قد يقول ،الذنوب الكبار ،السيما الجرائم العظام
 .ليست كما ينبغيفمثل ىذا توبتو  ،الصبلح واإلقبال عمى اهلل والعبادة واالستقامة
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 .بد من اإلقبال عمى اهلل ال ،بد من العمل فبل
ما الذي ينفي الحسنات ويقتضي  ،وىذه أربعة أنواع ،مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات :قال

   ؟السيئات
تبقى  ،فتبقى المجاىدة مستمرة ،في النفس التي وجود ىذه النوازعويقتضي السيئات  ،الحسنات الذي ينفي
 َربِّوِ  َمَقامَ  َخافَ }  -حصل لو اإليثار-ثر آذا إ نوفإ م  ومن ث   في حال من المدافعة، إلنسانون افيك ،المدافعة
وقد تكمم الشيخ  ،فيو صراع بين عسكرين [47-41:النازعات] {اْلَمْأَوى ِىيَ  اْلَجنَّةَ  َفِإنَّ *  اْلَيَوى َعنِ  النَّْفَس  َوَنَيى

 ،"القائد إلى تصحيح العقائد" :أو الجزء الذي قيل لو ،منو القائد فردفيما أ   "التنكيل" ومعممي في كتابعبد الرحمن ال
والنوازع الموجودة في  ،تدعوه إلى المعصيةالتي في النفس وفي الخارج  الموجودةذكر النوازع فبيذا ىو سماه 

فإن  ،باإليثار راع محتدمًا وأن العاقبة والعبرةثم كيف صار ىذا الص ،طاعةتدعوه إلى الالتي النفس وفي الخارج 
يكون ممن استقام سيره عمى الصراط  نوفإ ياومطموب عمى مشتييات النفس -وجل عز-اهلل  ثر محبوباتآ

في ىذا الفريق وسبعة  لربما تصل إلى سبعة ،ل ىذه األشياءيطول ذكر مث نوويراجع كبلمو ىناك أل ،المستقيم
   .دأ من أعماق النفستب ،في ىذا الفريق

مكانو كما قال تعالى، و صالح غيره بيذه األنواع األربعة بحسب قدرتومر أيضًا بإويؤ  ْنَسانَ  * ِإنَّ َواْلَعْصرِ } :ا   اإلِْ
ىذه خبلصة دعوة الرسل تكثير  ،وأن نقمل الشر ،ر الخير في المجتمعأن نكث  ، [2-7:العصر] {ُخْسرٍ  َلِفي

وال نستطيع أن نحول  ،ال يمكن ،بالكمية قضي عمى المنكر ونوازعونستطيع أن ال ن ،المعروف وتقميل المنكر
 النَّاَس  المَّوِ  َدْفعُ  َوَلْواَل } :واهلل يقول ،وال مفسده خالصة ،الدنيا مصمحة خالصةوال يوجد في  ،الناس إلى مبلئكة

س وال ئن اإلنسان ال يبترف ىذا فإفإذا ع   ،ىذه سنتو في المدافعة [217:البقرة] {اأْلَْرُض  َلَفَسَدتِ  ِبَبْعضٍ  َبْعَضُيمْ 
نما يكون ا  و  ،حيتجشمو وال يحصل بو اإلصبلآخر طريق نفسو فيخرج عن الطريق ويبحث عن يخطئ في الوقت 

ذا تأممت وجدت كثير  ،أو بسبب ضعف وقمة الصبر ،العمم قمة ما بسببإذلك  نما ىو بسبب ىذا إمن الشطط  اً وا 
                                                              .واهلل المستعان ،أو ىذا
وىو  ،ويغتذي بو ،ويتنعم بو ،يطمئن بوإن لم يكن لو ما  يصبر معبد أنلوال يمكن : -رحمو اهلل-وقال 
 اليقين.

 َوَتَواَصْوا} ،طاعةالالصبر عمى  ،بد من الصبر ال :ىنا يقول ،-اهلل رحمو-ىذه تابعة لما قبميا في كبلم الشيخ 
ْبرِ  َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ   الصبر في ضبط ،والصبر عمى أقدار اهلل المؤلمة ،معصيةال الصبر عن [0:العصر] {ِبالصَّ

 .وما إلى ذلك ،حتساباالالنفس في حال األمر والنيي و 
وفيو  ،ألن الصبر لو حرارة؛ بو ويغتذي ،ويتنعم بو ،يطمئن بويكن لو ما  لم نإال يمكن لمعبد أن يصبر  :يقول
كان  نفس بالشيوة،اإلنسان يريد أن ي  ذا أو أن ى ،غضبالتريد أن تنفس ب ،منفس عن مطموباتيالحبس  ،ضيق

ىو ما  ،بد لو حتى يصبر من دافع فينا ال ،أو غير ذلك مما يتصل بالشيوات ،الحكمفي  رو يميل إلى ىذا فيج
  .؟اليقين بماذا ،اليقين ؟الصبر وينميو ويقويو في نفسو ىذا الدافع الذي يغذي

لممتقين والصابرين  -عز وجل-وأيضًا اليقين بما أعد اهلل  ،فبل يتشكك وال يتزعزع ،-عز وجل-بوعد اهلل  اليقين
ذه وأن ى ،اي يسمكيوكذلك أيضًا اليقين بالطريق الت ،وبل يخرج عنف ،مصراط المستقيمل اً فيكون بذلك مبلزم
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 ولذلك تجد الناس يعممون ؛فإذا ضعف يقينو حصل منو الخمل ،نوع ترددفييا  الطريقة الصحيحة ال يكون عنده
ويشتغل بما  ،ولكن ما الذي يجعل الكثيرين يعرضون عن ىذا ،-أعني المسممين-أن الجنة حق والنار حق مثبًل 

ويحصل منا  ،نفاقإلى اإل اهلل حينما يدعونا ،ضعف اليقين وى ؟وغضبو -عز وجل-لعذاب اهلل  اً يكون سبب
 َسَناِبلَ  َسْبعَ  َأْنَبَتتْ  َحبَّةٍ  َكَمَثلِ } ،عمائة ضعفأمثاليا إلى سب ونحن نعمم أن الحسنة بعشر ،ل وشحانقباض وبخ

ن ولكن إذا جاء اإلنسان يتصدق فإ ،ذانعمم ى ،[297:البقرة] {َيَشاءُ  ِلَمنْ  ُيَضاِعفُ  َواهلل َحبَّةٍ  ِماَئةُ  ُسْنُبَمةٍ  ُكلِّ  ِفي
 .لضعف اليقين ؟النفس قد تضعف لماذا

 لكن ،لضعف اليقين ؟ومع ذلك يفعل لماذا ،يعمم ىذا وىاهلل يراه  ،يريد أن يواقع المعصيةىو و  ،يعمم أن اهلل يراه
بد  فبل ،وما ذاك إال لضعف يقينو ،عمييا ؤال يجر  نوالناس يراه ولو كان أصغر الناس فإمن  اأحدً  عمم أن نولو أ

من يرى " :وقال ،معاوية لما قام عمى المنبر ،ىذا الصبر وىو اليقين لومن شيء يغتذي بو من أجل أن يحصل 
   .(1)"ومن أبيو نوفنحن أحق بو م ،نوقر  خرج إلي  فمي   ،-ةفيعني الخبل-في ىذا األمر  اأن لو حق  

 -رضي اهلل عنو- فابن عمر ،"منو ومن أبيو"موجو لبعض الحضور  نوربما يفيم منو أ ىذا الكبلم في ظاىره
فحل  ،في الشورى -ضي اهلل عنور -وىو أحد النفر الذين جعميم عمر  ،ةفأمامو وىو يصمح لمخبل اً كان جالس

 ،أحق بو منك من قاتمك وأباك عمى اإلسبلم :ويقول ،وأراد أن يتكممحبوتو  -رضي اهلل عنو-عبد اهلل بن عمر 
وقد يرى ما يستفزه  ،مع ما يكرهيس فاإلنسان قد ،ترك الرد ،عرضأفسكن و  ،فتذكرت ما عند اهلل :يقول ،رد قوي
فأسعفو  -عز وجل-فإذا كان عنده يقين تذكر ما عند اهلل  ،ن منو أصبلً لم يكبما  بيتوقد ي   ،تسابحاال في حال

 ،جدار قصير ،تضعفست   :ويقول لو ،وينزغو ولو كان الشيطان ينخسو ،ولو كان فيو حرارة ،ذلك فتحمى بالصبر
مَّا} ،يجترئ الناس عميك  َذِلكَ  ِإنَّ  َوَغَفرَ  َصَبرَ  َوَلَمنْ } ،[211:األعراف] {ِبالمَّوِ  َفاْسَتِعذْ  َنْزغٌ  الشَّْيَطانِ  ِمنَ  َيْنَزَغنَّكَ  َواِ 

    .يرجو ما عند اهلل ،، يقين ثابت راسخيقينإلى ىذا يحتاج  [40:الشورى] {اأْلُُمورِ  َعْزمِ  َلِمنْ 
ين عنده يق لم يكنإذا ما أ ،إذا كان عنده يقين ،الناس كميمفي تعاممو مع  ويصفح ويتجاوز فاإلنسان قد يعفو
 .واهلل المستعان ،عائدة ال يرجو نوأل ؛فكل شيء يستفزه

وذم  ،ا كاتفاقيم عمى مدح الصدق والعدلالقضايا التي يتفق عمييا بنو آدم ال تكون إال حق  : -رحمو اهلل-قال 
   الكذب والظمم.

وذم  ،ومدح الصدق ،وذم الظمم ،ال يمكن أن يتفق المسمم والكافر عمى مدح العدل ،يتفق عمييا بنو آدم جميعاً 
ويكفي أن تدرك ىذا المعنى في ىذه األمة دون غيرىا أنيا ال تجتمع عمى  ،ال يمكن ،يكون ذلك باطبلً و  ،الكذب
التي يتفق عمييا  القضايا ،ال يمكن ،؟!فكيف باجتماع الخمق جميعًا المسمم والكافر عمى أمر من األمور ،ةضبلل

ال فإ ،بنو آدم  ،جتماع ىذه األمةن األمر أدنى من ذلك ال يحتاج إلى أن يكون اآلدميون جميعًا يتفقون بل اوا 
وليذا يرى  ،(9)((أنتم شيداء اهلل في أرضو)) :-صمى اهلل عميو وسمم-بل قال النبي  ،ضبللةال تجتمع عمى ألنيا 

                                                           

 (.4718) برقم األحزاب، وىي الخندق غزوة باب المغازي، كتاب البخاري، أخرجو - 1
 عميو ثنىي   فيمن باب الجنائز، كتاب ومسمم، ،(7091) برقم الميت، عمى الناس ثناء باب الجنائز، كتاب البخاري، أخرجو - 9

 (.646) برقم الموتى، من شر أو خير
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ولم  ،لو -عز وجل-من لم يشيد اهلل الجنة مب في مسألة الشيادة ألحد -اهلل مورح-بن تيمية اشيخ اإلسبلم 
 ،وصبلحو ،في الناس خيريتو تشيخ اإلسبلم يرى أن من استفاض -صمى اهلل عميو وسمم-رسولو  لويشيد 
 نوأمثال ىؤالء من األئمة الكبار الذي ،بن سيريناالحسن و  :مثل ،الجنةب لويشيد  نوذلك فإاستفاض  ،وتقواه

من  ايرً ألن كث ؛والمسألة فييا كبلم معروف ،ىذا رأي شيخ اإلسبلم في ىذه المسألة ،الخيريةبشيدت ليم األمة 
يستثنى من ىذا  نواإلسبلم يرى أشيخ  ،نار إال من شيد اهلل لوبالمعين بالجنة وال شيد لال ي   :أىل السنة يقولون

  .((وأنتم شيداء اهلل في أرض)) :ويحتج بمثل ،بعض الناس من استفاض
ضع لو القبول في حتى يو  هإلى آخر  ،(1)((إذا أحب اهلل عبدًا نادى جبريل)) :القبول لو كما في الحديث ضعفإذا و  
أعظم من أن  :العمم طمبةبعض قمت عن ن ن  وا   ،سالة باألمس خطأجاءتني ر  ،وىذا ال يكون لؤلشرار ،األرض

حد او  ئطخيمكن أن ي ،ىذا ال يكون :أنا أقول ،واهلل يبغضو ،نحبك في اهلل :يقولون لو الناس نمكر اهلل بالعبد أ
-عن موسى  -عز وجل-يحبونو في اهلل كما قال اهلل و  ،ن يستفيض ىذا في الناسألكن  ،أو اثنان ويغترون بو
 :ثم يقال، (8)ال يراه أحد إال أحبو ،[06:طو] {ِمنِّي َمَحبَّةً  َعَمْيكَ  َوأَْلَقْيتُ } في أحد المعنيين -عميو الصبلة والسبلم

ن القموب ليا بصر كما أن فإ ،ىذا ال يكون ،ا يكون استدراجاً لو لربم مقولي وأن ،قد يكون من مكر اهلل بوىذا 
وال يمكن أن تقبل القموب محبة حقيقية صادقة ويجعل القبول  ،وبصر القمب غير بصر العين ،بصر لوالرأس 

ا ولكن أعمال كثيرة جد  لو تجد من الناس من قد يكون  ولذلك ،ىذا ال يكون ،أبداً  ،د وىو ليس كما ينبغيألح
مر وىذا أ ،لكن الناس ال يحتممونو وال سماع كبلموو من أىل الصبلح  يكون في ظاىرهوقد  ،هؤ القموب تشن

 ،ىذا أمر مشاىدو  ،أحدقالو  ول ،بل لربما يستغرب لو سمع ىذا ،أحبك في اهلل :قول لووال تكاد تجد من ي ،مشاىد
فقبل أن ننشر نحتاج  ،كون صحيحةقد ال ت ،ا ونرسميا قد ال تكون دقيقةنلربما تنتشر بينالتي فمثل ىذه الرسائل 

   .ننظر في ىذا المعنى ىل ىو صحيح أو ال أن
    ."المظالم المشتركة" :من رسالةو 

عت ضريبة عمى األراضي مثبًل لو وض ،طائفة من الناس التي تكون مشتركة بين عنيت المظالم المشتركة
 ،ىذا من الظمم ،ىذا ال يجوز ،بيذه الطريقة ،بيذه الصفة ،البيضاء كما يطالب بعض الكتاب اليوم ىذا ال يجوز

لو  ،مجموعة واشترك فييا ،يريدون أن يجعموىا مخططاً  ،يضاءبيؤالء عندىم أرض ف ،ىذه من المظالم المشتركة
في فزادت حصتيم  ،شركائوفوضع نصيبو عمى  ،لخبلص من ىذارض عمييم فسعى بعضيم في اأن ذلك ف  
    .ىذا ال يجوز ،الضريبة

فجاء من يدير ىذه القافمة  ،ويأخذ منيم ،أو لمن يظمميم ،فتعرضت لقطاع الطريق ،متجارفييا أموال لىذه قافمة 
من أجل أن  افأعطى ىؤالء مميونً  ،مائة مميون مثبلً القافمة  ىذه وقيمة ما في اأعطاىم مميونً  ،وافتدى ذلك بمال

 لم :ويقول ،ألحد منيم أن يعترض وليس ،يوزع عمى ىؤالء بحسب حصصيم؟ ىذا من الذي يتحمل ،يدفع شرىم

                                                           

 اهلل أحب إذا باب واآلداب، والصمة البر كتاب ومسمم، ،(0216) برقم المبلئكة، ذكر باب الخمق، بدء كتاب البخاري، أخرجو - 1
 (.2901) برقم لعباده، حببو اعبدً 
 (.222/ 9) كثير ابن تفسير - 8
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بد من  فبل ،أو اجتياح المال ،ال ىذالم يكن أمامو إ ،ال :نقول ،ىذا تصرف فضولي ؟من أمرك ،نفوضك بيذا
وقل مثل ذلك في  ،فيعطونو ،بحسب النسبة فيرجع إلييم بحصصيم كل   ،لمشتركةفيذه من المظالم ا ،مخرج

  .ىذا معنى المظالم المشتركة ،-اهلل رحمو- صور وأمثمة كثيرة تأتي في بعض ما ذكره الشيخ
 أو عمى حي ضريبة من الضرائب لكن بعضيم يعرف ،أو عمى قبيمة ضريبة ،وضع عمى أىل بمد ضريبة لوو 

ن أل ؛لكن لو كان نصيبو ،شكالمجرد إسقاط فبل إذلك ن كان فإ ،عنيا ويعفيو ،من يخمصو من ىذه الضريبة
فيكون ظالمًا  ،ىذا من الظمم ،ال يجوز :فينا نقول ،زاد في حصص ىؤالءة بالعدد سي  النتيجة في النياية محسوب

   .وىكذا ،ملي
 ،ونقصيا عمييم بقدر أمالكيم وحقوقيم ،زيادتيا ليم المشتركون في األموال والحقوق: -رحمو اهلل-قال 

ف التي مَ فإن الكُ  ،لتزام العدل فيما يؤخذ منيم بحقاكما عمييم  ،وعمييم التزام العدل فيما يؤخذ منيم بغير حق
نما يختمف حاليا  ،ىي بمنزلة غيرىا بالنسبة إلييم ،وأمواليم ،الشركاء بسبب نفوسيمتؤخذ بغير حق من  وا 
  بالنسبة إلى األخذ.

يعني كما أنيم يشتركون  ،مأمالكي رونقصيا عمييم بقد ،تيا ليمالمشتركون في األموال والحقوق زياد :يقول
 ،حقب فيما يؤخذ عمييموكذا  ،غير حقب يؤخذ منيمفيما فعمييم التزام العدل  ،يشتركون في الغرم كذلك مفي الغن

 ؟ ما يؤخذ عمييم بحق مثل ماذا
أجور ك بسبب أعمال صحيحة،منيم أخذ  أنو لو ،ن ذلك يرجع إلييم بحسب أمواليم وقدرىاخذ منيم زكاة فإألو 
 ،تنزيل وغير ذلكملأو كانوا يحتاجون إلى عمال  ،أو حماية كانوا يحتاجون إلى حراسة مثبًل ىذه األموال ،نقل
في ىذه أخذ منيم بحق ف يعني ما ،ذلك أو نحو ،قام بو آخرون نوباعتبار أ حسب ذلك عمييم أو  ستأجر عماالً اف

   .رجع عمييم ذلك بحسب حصصيمالحال ي
عمى كل  :بسبب نفوسيم لو قيل ،وأمواليم ،الشركاء بسبب نفوسيم تؤخذ بغير حق من  التي مفن الكُ فإ :قال

 ،أو الناحية أو البمد بأن يدفع ىذالب رئيس القبيمة و وط   ،ضريبة عمى كل واحد ،رأس من ىذه القبيمة أن يدفع كذا
فيتخمص بعضيم  ،عمى كل واحد كذا :يقال أن فمما يطالب ىؤالء بسبب نفوسيم ،جد في بعض األوقاتوىذا و  

فيزاد  ،ال يجوز أن يرجع أثر ذلك عمى البقية نوفإ ،ونحو ذلك ،الناس يمكن أن يخمصولكونو يعرف أحدًا من 
يكونون ىم  ،هؤ ذلك شركا يتحمل أثر  و  ،فبل يتخمص ،ذه األموال كما سبقكون ى ،أو بسبب أمواليم كذلك ،عمييم

 إلى نما يختمف حاليا بالنسبةا  و  ،ىي بمنزلة غيرىا بالنسبة إلييم :قالغير صحيح، فيذا  ،لذين يدفعون الثمنا
 .بباطل اً وقد يكون أخذ ،بحق اً أخذفقد يكون  ،األخذ

ألنيم ال  ؛بباطل إذا كانت بدفعيا معنى أنيم مطالبون فبل يأثمونب -اهلل رحمو-بن تيمية اىذا كبلم شيخ اإلسبلم 
طريق فإذا كان ليس ليم  ،قد أعانوا عميو ،نيم مشتركون في ىذا اإلثمإ :يقال فبل ،من ىذايستطيعون التخمص 

لى إيختمف حاليا بالنسبة  ،ا بحق وقد يكون بباطلقد يكون أخذً  ،بحسبو كل   يرجع ذلك إلييم الخبلص فإنوإلى 
ىذا يرجع إليو إن كان بحق فبل  ،خذبينيم بصرف النظر عن ىذا اآل يم العدل فيمافعميأما بالنسبة ليم  ،ألخذا
، والثانية تابعو ليا م شيخ اإلسبلم،ممخصة من كبلالسابقة  ولى ىذهواأل   ه،ن كان بباطل فعميو وزر وا   ،شكالإ
 .الثالثة تابعو لياو 
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 ،يؤخذ بو قسطو من سائر الشركاء امتناعاً  ووليس لبعضيم أن يمتنع عن أداء قسط: -رحمو اهلل-قال 
  .فيتضاعف الظمم عمييم

 .ىذا اتضح من الشرح السابق
كالذي يؤدي عن غيره  ،فمو الرجوع عميو ومن شريكخذ قسطو امتنع فأُ  وومن تغيب منيم أ: -رحمو اهلل-قال 

 دينًا واجبًا.
 ،فبلن :مقيل ليو  اكان مسافرً  ،؟تدفع عني ذالما : يقولال ،الرجوع عميو فمو وخذ قسطو من شريكأُ فأو امتنع 

أن يعطيو كما في  ىنا يجب عميو ،لم أفوضك ،أنا ما أمرتك :ويوم جاء قال ،فدفع جاره ،أىل البيت الفبلني
فميس ألحد منيم  ،فذىب ودفع عنيم من ىؤالء الشركاء واحد يكون في التجارةن أك ،خذإذا أ   التجارات واألموال

  .يرجع عمييم جميعاً بل  ،أن يمتنع أن يعوضو
 ،سواء كان بحق أو بغير حق ،بد منو ومن لو والية عمى مال غيره أدى ما ينوبو مما ال: -رحمو اهلل-قال 

 .بل يجب عمييم إذا خافوا إن لم يؤدوه أن يؤخذ أكثر منو
 ،تغمف بد أن الىذه البضاعة  :قالوا ،حتاج األمر إلى شيء من التغميف مثبلً ا :بحق ،مما سبق وىذا اتضح
فيرجع إلى  ،أمواال ، وىذه تحتاجنحتاج إلى كذا ،ينةنحتاج إلى حاويات مع ،يخرج بمبالغ طائمة ربماوتغميفيا 

فق ات  فمن معك مجموعة استوردتم أشياء و أنت  ،وىكذا لو أرادوا أن يستوردوا بضاعة ،بحسب حصتو الشركاء كل  
سواء كان األخذ  ،ركاءفيرجع إلى جميع الش ،إلى نفقات أخرى زائدة حتاجتاولكن عرضت أمور  ،السعر عمى
    .من األعمالونحو ذلك  ،أجور مستحقة :وبحق مثل ،قطاع الطرق والضرائب :بباطل مثل ،بباطل مأ ،بحق
ذا كان اإلعطاء لدفع ضرر ىو أعظم منو فمذىب مالك: -رحمو اهلل-قال   :وأحمد المشيور عنو وغيرىما ،وا 

ن أداه بغير إذنو.   أن كل من أدى عن غيره واجبًا فمو أن يرجع بو عميو إذا لم يكن متبرعًا بذلك وا 
من  بد وال ،بعيد عنو وال يستطيع نوأل ؛ذنذن أو طمب اإلالمقامات ال يقتضي ذلك أخذ اإلألن في مثل ىذه 

فمذىب مالك  ،لقطاع طريقتعرض لو  :كما قمت ،نوينا اإلعطاء لدفع ضرر ىو أعظم مف ،يتخمص فيوموقف 
ه ففي ىذ ،برشوة شرط إالبيذا الوىكذا إذا كان ال يستطيع أن يستخرج حقو المكتسب  ،المشيور عنووأحمد و 

سأل في   ،لم يكن متبرعاً  إذاو عميو بأن يرجع  فمو ن كل من أدى عن غيره واجباً أ ،الحال يرجع إلييم بذلك جميعاً 
حسانًا إليي تبرعاً  قد يفعمو من عند نفسو ،حيانًا ال يظير ىذا إال في حال الخصومةأو  ،فعمت ىذا حينما  ،موا 

كرامًا ليم ودفعت عنكم يوم  ،دفعت عنكم يوم كذا أنا :قال ،أظير ليم جرد حسابو  ،فإذا حصمت خصومة ،وا 
وتجد ىذا أحيانًا في الخصومات بين  ،مفينا في ىذه الحال ليس لو أن يرجع عميي ،تبرعاً  وطيب أنت فعمت ،كذا
أو أقل وكانت قد  ،أو أكثر ذلك ثبلثين سنة أو نحوأو ت العبلقة بعد عشرين اءتجد المرأة إذا س ،رجل وامرأتوال

يوم لو ودفعت  ،اسبعين ألفً لو يوم كذا دفعت  : أنافإذا وقعت خصومة قالت ،ديوناً أو قد وفت عنو  ،أعطتو أمواالً 
يا عمى سبيل أو دفعت   ،يا عمى سبيل التبرعدفعت   أنت  لكن  ،آللفآيوم كذا عشرة لو  ودفعت ،كذا مائة ألف

   ؟القرض
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فكيف تطالبين بيا  ،عمى سبيل التبرع نإذ ،مساعدة لزوجيأنا و  طيبة وجيدة،ذاك اليوم كانت األمور  :تقول
                   .ميس لوففمن فعل ذلك عمى سبيل التبرع  ،(6)((يئوقفي  يعود والعائد في ىبتو كالكمب)) ،اآلن
فميس ألحد أن يضر نفسو ومالو ضررًا نياه اهلل  ،ومعموم أن الناس تحت أمر اهلل ورسولو: -رحمو اهلل-قال 
وفي فطر الناس جميعيم أن من لم يقابل  ،ومن دفع ذلك الضرر عنو بما ىو أخف منو فقد أحسن إليو ،عنو

 وما عده المسممون ظممًا فيو ظمم. ،اإلحسان باإلحسان فيو معتدٍ 
فيذا ينبغي أن  ،إليو فقد أحسن نوىو أخف مما ب نومن دفع ذلك الضرر عو  :قال ،فيو ظالم معتدٍ في األصل: 

لو من  اً حراز ، وا  يعطي ما وجب عميو إزاء ذلك التصرف الذي كان صيانة لممال ،فيدفع اإلنسان ،يقابل باإلحسان
   .أو أن يجتاحو أحد من الناس ،أو التمف ،الضياع

  "."معارج الوصول :ومن رسالة
 .وفروعو ،ألصول الدين -اهلل عميو وسممصمى -يعني معارج الوصول في بيان الرسول  

ممو عِ  ،وظاىره ،باطنو ،وفروعو ،أصولو ،ن الدينبيّ  -صمى اهلل عميو وسمم-الرسول : -رحمو اهلل-قال 
وكل من كان أعظم اعتصامًا بيذا األصل كان أولى  ،وىذا األصل ىو أصل أصول العمم واإليمان ،وعممو
فمستقل  ،عده عن ىذا األصل بحسب حالوومن كان أبعد عن الحق عممًا وعماًل كان بُ  ،عممًا وعمالً  ،بالحق

 ومستكثر من الباطل.
م ثم الكبلم الذي بعده ممخص من كبل ،بيذا األصل كان أولى بالحق عممًا وعمبلً  كل من كان أعظم اعتصاماً 

عده عن ىذا األصل وعماًل كان بُ من كان أبعد عن الحق عممًا و  :يقول ،-اهلل رحمو-طويل لشيخ اإلسبلم 
بين جميع الدين ولم يترك شيئًا مما  -صمى اهلل عميو وسمم-يعني أن النبي  ،فمستقل ومستكثر و،بحسب حال

فمن اعتصم  ،أو يبدل ،أو ينقص ،ألحد أن يستدرك عميو فيزيد ، فمم يبق  بيانًا شافياً  نوتتوقف عميو النجاة إال بي
-فيذا ىو بيان الرسول  ،اعتصم بالكتاب والسنة نويعني أ ،يكون عمى نجاة وىدى واستقامة نوصل فإبيذا األ

لَ  َما ِلمنَّاسِ  ِلُتَبيِّنَ  الذِّْكرَ  ِإَلْيكَ  َوَأْنَزْلَنا} :-صمى اهلل عميو وسمم  .[44:النحل] {ِإَلْيِيمْ  ُنزِّ
وتارة  ،وتارة بيديو وسنتو العممية ،وتارة بالتفسير ،وتارة يكون بتفسيره التبلوة والببلغ ،فبيانو تارة يكون بتبلوتو

فمن اعتصم بيذا ولم يجعل من نفسو مستدركًا عمى  ،جماليكون بأمور زائدة لم ترد في القرآن إال عمى سبيل اإل
 -صمى اهلل عميو وسمم-وأما من رأى أن ما جاء بو الرسول  ،نو يكون عمى ىدى وصراط مستقيمإالشارع ف

أو أن العصر ال  ،أو تركيا من غير بيان ،يحتاج إلى استدراك وزيادة بزعمو أن ىذه األمور قد أغفميا الشارع
نحراف عن ىذا األصل فبقدر ما عنده من المخالفة واال ،يتماشى معيا أو نحو ذلك فمثل ىذا ال يكون عمى ىدى

 .فمستقل ومستكثر ،بقدر ما يكون عنده من الضبلل والبعد
مون موالبراىين اليقينية التي بيا يع وىداىم إلى األدلة العقمية وقد دل الرسول الناس: -رحمو اهلل-قال 

وغير ذلك مما  ،والمعاد ،ورسولوصدق  ،وصفاتو ،ية اهلل ووحدانيتوون إثبات ربوبمموبيا يع ،المطالب اإلليية

                                                           

 ما اإلنسان شراء كراىة باب اليبات، كتاب ومسمم، ،(9611) برقم والشفعة، اليبة في باب الحيل، كتاب البخاري، أخرجو - 6
 (.7921) برقم عميو، تصدق ممن بو تصدق
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لى معرفتو باألدلة العقميةيُ  ن كان ال يُ  ،وما يمكن بيانو باألدلة العقمية ،حتاج إليو وا   اً فإن كثير  ،حتاج إليياوا 
: طريقينفجمع بين ال ،ومع ىذا فالرسول بين األدلة العقمية الدالة عمييا ،من األمور يعرف بالخبر الصادق

ىين واألدلة وال الخمق وىدييم إلى اآليات والبرا الكتاب والسنة ليس بمجرد الخبروداللة  ،السمعي والعقمي
     المبينة ألصول الدين.

حتى  :يقول ه،إلى آخر  ةالعقمية والبراىين اليقينياألدلة  إلىدل الناس وىداىم  -صمى اهلل عميو وسمم-ىنا النبي 
 ،معقولة فإنيا ترشد إلى معان   ،وىذا مثل األمثال المضروبة ،بالنص ،كتفى فيو بالنقللو كان المقام يمكن أن ي  

أو ما إلى ذلك مما يمكن أن يؤخذ بالنقل مباشرة دون أن  ،-عز وجل-وقد يكون المقام مما يتصل بوحدانية اهلل 
 نووقد يبي ،بيذا وىذا نوومع ذلك الشارع قد يبي -الدليل العقمي-يتوقف  عممو أو العمل بو عمى الجانب العقمي 

فيذا دليل يرجع إلى  ،[22:األنبياء] {َلَفَسَدتَا اهلل ِإالَّ  آِلَيةٌ  ِفيِيَما َكانَ  َلوْ } ،بدليل معقول نووقد يبي ،بدليل منقول
 {َبْعضٍ  َعَمى َبْعُضُيمْ  َوَلَعاَل  َخَمقَ  ِبَما ِإَلوٍ  ُكل   َلَذَىبَ  ِإًذا ِإَلوٍ  ِمنْ  َمَعوُ  َكانَ  َوَما َوَلدٍ  ِمنْ  اهلل اتََّخذَ  َما} ،المعقول

يرجع  نوأو اإلليية  لك ،ىذا يرجع إلى المعقول بصرف النظر عن كون ىذا وذاك يتصل بالربوبية [67:المؤمنون]
 [28:الروم] {َرَزْقَناُكمْ  َما ِفي ُشَرَكاءَ  ِمنْ  َأْيَماُنُكمْ  َمَمَكتْ  َما ِمنْ  َلُكمْ  َىلْ  َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َمَثاًل  َلُكمْ  َضَربَ } :إلى المعقول

  .وىو كثير ،إلى غير ىذا ،اآلية
َبا ِمْثلُ  اْلَبْيعُ  ِإنََّما َقاُلوا مْ نيِبأَ  َذِلكَ }وأحيانًا يكتفي بالمنقول   َوَحرَّمَ  اْلَبْيعَ  اهلل َوَأَحلَّ } :فكان الجواب [211:البقرة] {الرِّ

َبا َبا َوَحرَّمَ  اْلَبْيعَ  اهلل َوَأَحلَّ } :نما اكتفى بقولووا   ،لم يجب بدليل من المعقول ،[211:البقرة] {الرِّ  ،فتجد ىذا وىذا {الرِّ
ختبلف بين كبلم من اال اويبدو أن ىناك نوعً  ،المسألةفقات في ىذه الو كبلم في المو  -اهلل رحمو-الشاطبي و 

ستدالل أن طريقة القرآن في اال -م طويلكبل- وصتو وحاصمكبلم الشاطبي خبل ،شيخ اإلسبلم وكبلم الشاطبي
 -صمى اهلل عميو وسمم-الرسول  ،اهلل يقول كذا :تقول لو ،لف يعني الموافقوامية عمى الم  يستدل باألدلة النق نوأ

   .ونحو ذلك ،يقول كذا
في وحدانية لما كان ىؤالء ينازعون  ،والف والمخالفالم   موذي يقبالدليل العقمي اليستدل عميو ب نووأما المخالف فإ

 َلوْ } أو ،[67:المؤمنون] {ِإَلوٍ  ِمنْ  َمَعوُ  َكانَ  َوَما َوَلدٍ  ِمنْ  اهلل اتََّخذَ  َما} :جاءتيم مثل ىذه األدلة -عز وجل-اهلل 
 لوالمخالف أن يقصد الشاطبي  ،والف والمخالفعقمي لممفيذا دليل  [22:األنبياء]{ َلَفَسَدتَا اهلل ِإالَّ  آِلَيةٌ  ِفيِيَما َكانَ 
حتاج أن يقتنع ت يقبل وال الىو  ،قال اهلل تعالى ،-اهلل عميو وسمم صمى-قال الرسول  لو:إذا قمت  ،خرآدين 
 ،أن يكون بالمنقول يمكن أمر قد يورد األدلة العقمية عمى -عز وجل-اهلل  :بلم ىنا يقولشيخ اإلس ،لوتثبت 

كتفى معًا في أمور يمكن أن ي  والنقمي وتارة يورد الدليل العقمي  ،فيورد الدليل العقمي ،يعني تقريره يكون بالمنقول
   .فييا بالدليل النقمي

تكرير القصص في عدة مواضع من القرآن يبين في كل موضع منيا من االعتبار : -رحمو اهلل-قال 
كل اسم يدل عمى  ،كما يسمي اهلل نفسو ورسولو وكتابو بأسماء متعددة ،واالستدالل نوعًا غير النوع اآلخر

 بل فيو تنويع اآليات.     ،وليس في ىذا تكرار ،معنى لم يدل عميو االسم اآلخر
ما الحكمة من تكرار  ،تكرار القصصفي  التصرف بشيء من -اهلل رحمو-شيخ الوقد ذكرىا  ،اىذه مفيدة جد  

ذكرىا اهلل في مواضع من القرآن  -صمى اهلل عميو وسمم-القصة الواحدة مثبًل قصة موسى  ؟القصص في القرآن
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أما في القصص المتنوعة قصص أنبياء وأمم متنوعة فيذا ال  ،الواحدة أبينفيذا في القصة  ؟ما الحكمة من ذلك
  ؟لكن القصة الواحدة لنبي واحد مثبًل لماذا تتكرر في القرآن ،عبرة في كل   ،إشكال فيو

 [الرحمن] {ُتَكذَِّبانِ  َربُِّكَما آاَلءِ  َفِبَأيِّ } :ر محض حتى قولواال يوجد في القرآن تكر  ووىو أن عندنا أصل وقاعدة
  .ما ذكر قبميال نما كل واحدة ترجعا  و  ،ليست تكراراً 

 .كل واحدة تتصل بما قبميا [71:المرسبلت] {ِلْمُمَكذِِّبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ }
 {َأْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  َأْنُتمْ  َواَل } ،اآلن في الحال [2-7:الكافرون] {َتْعُبُدونَ  َما َأْعُبدُ  اْلَكاِفُروَن * اَل  َأي َيا َيا ُقلْ }
 ،في المستقبل [1:الكافرون] {َعاِبُدونَ  َأْنُتمْ  َواَل } ،في المستقبل [4:الكافرون] {َعاِبدٌ  َأَنا َوالَ } ،في الحال [0:الكافرون]
  .[1:الكافرون] {َأْعُبدُ  َما}

كما يسمي  ،غير النوع اآلخر اً ستدالل نوععتبار وااليبين في كل موضع منيا من اال :يقولفتكرار القصص 
ىذا في وليس  ،خرلم يدل عميو االسم اآل ىكل اسم يدل عمى معن ،أسماء متعددةبوكتابو اهلل نفسو ورسولو 

التامة يعبر عن القصة  لجملوكذلك في ا" :يقول -اهلل رحمو-فينا شيخ اإلسبلم  ،تكرار بل فيو تنويع اآليات
ن كانت القصة المذكورة ذاتيا وا   ،أخر عمى معان   جمل أخرى تدلثم يعبر عنيا ب ،فييا ان  عمى مع تدلبجمل 

وليس في القرآن تكرار  ى،ليس في الجمل األخر  ىمعن جممة من الجمل في كلواحدة فصفاتيا متعددة ف
صمى اهلل عميو -عمى النبي  د  تي تر  وفود العرب كانت تأأن تكرار القصص  ةرد دعوى أن حكم ثم ،(71)"أصبلً 
 د  فود العرب تر  و  : إنقالوا ،؟السؤال لماذا تتكرر القصصىذا  يعني من العمماء من أجاب عن ،خرهآإلى  -وسمم

ورد قد يؤخذ مما  -صمى اهلل عميو وسمم-فقصة موسى  ،موتتفرق فيي ،وىؤالء يذىبون بيذه ،بيذه نفيؤالء يذىبو 
قول ىذا  ،ليم نصيب من ىذا خر ويأخذون األعراف فيكونآيأتي وفد و  ،في سورة البقرة مع قبيمةمثبل فييا 

ن في ذكر ىذه القصص إ :ويقول ،ىذا شيخ اإلسبلم يرد  و  ،سؤالجواب معروف عن ىذا ال ،معروف ألىل العمم
  .خريوجد في الموضع اآل ما ال من العبر والمعاني في كل موضع
 ي فف ؛مقام ما يناسبو من القصة يذكر في كل -عز وجل-أن اهلل  مووحاص ،وىذا أيضًا ذكره بعض أىل العمم

مقام  في ،لقصة ما يناسب المقامامن وبطشو وما إلى ذلك يذكر  وقوتو وعزتو -عز وجل-عظمة اهلل  بيانمقام 
والثناء  ،-عمييم الصبلة والسبلم-صبر األنبياء الكبلم عمى  مقامفي  ،فضال يذكر ما يناسبنعام واإلبيان اإل

   ، وىكذا.يناسب ذلكمييم يذكر من القصة ما ع
تجد أنو  فرعون مثبًل، مع -صبلة والسبلمعميو ال-فإذا نظرت إلى قصة موسى  ،فميس ذلك من قبيل التكرار

بر بيا ما ال تجده في واأللفاظ التي ع   ،والمعاني ،فتجد فيو من العبر ،في كل مقام ما يناسب ىذا المقاميذكر 
وذلك  ؛قد يتفاوتفعنيم  -عز وجل-مما ينقمو اهلل  -يل القائمينق  -يميم ذكر من ق  وأما ما ي   ،خرالموضع اآل

عميو -يعني امرأة إبراىيم  ،والنقل في المعنى ال يمتزم فيو بالحروف كما ىو معموم ،منقول في المعنى نوبسبب أ
 {َعِجيبٌ  َلَشْيءٌ  َىَذا ِإنَّ  َشْيًخا َبْعِمي َوَىَذا َعُجوزٌ  َوَأَنا أَأَِلدُ  َوْيَمَتى َيا َقاَلتْ } لما بشرت بالولد -بلة والسبلمالص

 ؛نقل المعنىنما ي  فإ ،صرتينا اخت  ف ،[26:الذاريات] {َعِقيمٌ  َعُجوزٌ  َوَقاَلتْ  َوْجَيَيا َفَصكَّتْ } :خرآفي مقام  ،[12:ىود]
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 ،ألفاظو قصدنقل كبلم غيرك بالمعنى دون فيختمف ىذا من مقام إلى مقام كما ت ،ألنيم تكمموا من غير العربية
أو الواقعة أو الكبلم الذي  ،تترجم اآلن الموقفأن  يعني ،وىو حاصل ما ذكر ،فتذكر في كل مقام ما يناسبو

    .بما يناس فتذكر في كل مقام ،قيل
صمى -وقد بعث اهلل محمدًا  ،والعمل الصالح ،في العمم النافع :والصالح منحصر في نوعين: -رحمو اهلل-قال 

 .بأفضل ذلك وىو اليدى ودين الحق ليظيره عمى الدين كمو وكفى باهلل شييداً  -وسمماهلل عميو 
فيذا  [28:الفتح] {ُكمِّوِ  الدِّينِ  َعَمى ِلُيْظِيَرهُ  اْلَحقِّ  َوِدينِ  َدىليِبا لوَرُسو  َأْرَسلَ  الَِّذي ُىوَ } :-عز وجل-كما قال اهلل  

  .لووالذي بعده ىو تابع  ،[28:الفتح] {َشِييًدا ِبالمَّوِ  َوَكَفى}: لفي األصل اآلية كاممة كما قا
والعمل الصالح ىو العمل  ،العمم النافع من عمم اهلل ،والعمل الصالح: ىو اإلسالم ،فالعمم النافع: ىو اإليمان

 ،وضد األول أن يقول عمى اهلل ما ال يعمم ،وىذا طاعتو فيما أمر ،ىذا تصديق الرسول فيما أخبر ،بأمر اهلل
 .وليس كل مسمم مؤمناً  ،فكل مؤمن مسمم ؛واألول أشرف ،وضد الثاني أن يشرك باهلل ما لم ينزل بو سمطاناً 

  .ذلكوالعمل الصالح بما وراء  ،فسر العمم النافع باإليمان نويعني أ ،يعني أن اإليمان أشرف من اإلسبلم
بو نفع إذا كان  العمم النافع ال يحصل ،الحوالعمل الص ،في العمم النافع :منحصر في نوعين الصبلح :يقول

 ،وفي ربوبيتو ،لو في إلييتوأن يعمم بأن اهلل واحد ال شريك  ،ومن ىنا فسره باإليمان ،من بواإلنسان ال يؤ 
بيده مقاليد السموات  -عز وجل-أن اهلل بأن يعمم  ،الرسول حقيعمم أن أن  ،ىذا عمم نافع ،وأسمائو وصفاتو

 .حق أن يعمم أن القرآن ،ىذا إيمان ،افعىذا كمو من العمم الن ،واألرض
أمور اإليمان  تفمما كان ،-صمى اهلل عميو وسمم-وما جاء بو الرسول  ،العمل الصالح أن يعمل بمقتضى العمم

 ،قد نتصوره فالعمم النافع أوسع مما ،أشرفنو إ :األول قال عن -ن عمييا مدار النجاةإذ إ-رف من غيرىا أش
 ،واإليمان ،عرف بو حقائق الدينت  أو  ،وأفعالو ،بأسمائو وصفاتو -سبحانو وتعالى-تعرف بو المعبود ي   ممفكل ع

الناس بعد ذلك في الدار  إليووما يصير  ،تفاصيل الشريعة ، الذي ىو-عز وجل-الطريق الموصل إلى اهلل و 
إذا اعتقده فيذا ىو اإليمان الذي يذكره  ،ىو اإليمانىذا يحتاج إلى يقين فيذا  ،فيذا كمو من العمم النافع ،خرةاآل

العمل بما  ،طاعتوب ، العملبمرضاة اهلل العمل ،يبقي العمل الصالح ،نافعبن تيمية لما ذكر العمم الاشيخ اإلسبلم 
 .ممع
فعميو كمل نفسو فمن أراد أن ي   ،والعمل الصالح ،العمم النافع :المقصود أن الكمال الحقيقي ىو مندرج في ىذينف

ويدع ما وراء ذلك من ىذا الفضول  ،بد منو يأخذ اإلنسان ما ال ،راء ذلك ففضولوما و  ،أن يشتغل بيذا وىذا
ء ذلك فيذه اما ور و  ،بد منو ما ال ،مور معيشتوأفي  ،في عيشو ،يعني في حياتومنو بد لو  اليأخذ ما  ،اعوبأنو 

فكثير من الناس يطمبون  ،حالكمال بالعمم النافع والعمل الصالو  ،طبلقاً إال يحصل بيا تحقيق الكمال  ،أمور زائدة
وأحيانًا يكون  ،طويبل اوتجد فييا كبلمً  ،وما إلى ذلك ،وتطوير الذات ،يدرسون دورات تتعمق بالذاتاآلن  ،الكمال

   .؟الت كيف يحصميا اإلنساناىذه الكم ،المضمون قميبل
بين ىذا  ل دائرفالكما ،والعمل الصالح ،-صمى اهلل عميو وسمم-الرسول يحصميا بالعمم النافع الذي جاء بو 

 اهلل َيْرَفعِ } :وبيذا تفاضل أىل اإليمان ،ل من الكماالت في الدنيا واآلخرةتيد في ىذين حص  فمن جد واج ،وىذا
 .؟بماذا ارتفعوا [77:المجادلة] {َدَرَجاتٍ  اْلِعْممَ  ُأوُتوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ 
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وتتفاوت مراتبيم  ،تتفاوت مراتبيم في الدنيا ،ويتفاوتون في اآلخرة بيذا االعتبار ،والعمل الصالح ،بالعمم النافع
 من ءشي ج إلىلربما يحتا ،ويدع ما وراء ذلك ،بد منو ال يأخذ اإلنسان ما ،وما عدا ذلك ففضول ،في اآلخرة

 نوويكون كأ ،صير أصبلً ولكن ذلك ال ي ،المطموببعد حين من أجل أن تتقوى عمى ىذا  اً حينجمام النفس إ
 .فإن اإلنسان ال يرجع من ذلك في النياية بشيء ،مقصود لذاتو

ماذا جنوا في  ،من قضوا األيام واألعمار في أمور ال تعود عمييم بطائل مما ال يرجع إلى ىذا األصل إلى نظراو 
  .؟لعمرالنياية بعد عقود من ا

 ،وال عمل ،ال عمم ،من العمم والعمل وبقي اإلنسان خاوي الوفاض ،الشيواتالمذات و  تضمحما ،يرجعوا بشيءلم 
 .-واهلل المستعان- ،كمل نفسو ويجدوي   ،فاإلنسان عميو أن يجتيد في ىذا ،-نسأل اهلل العافية-


