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

 (661-601 القواعد) المالم رفع القبور، زيارة المعارج، -7
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
  :أما بعد ،والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده ،هلل الحمد

والنظر في  ،بد من العمم بما أخبر بو الرسول وال :-رحمو اهلل-قال  ،ولمحاضرين ،ولنا ،الميم اغفر لشيخناف
ا عممً  ن طمب  وم   ،رادة عبادة اهلل وحده بما أمرإبد مع ذلك من  وال ،بيا الرسول وىي آيات اهلل دلاألدلة التي 

 . بدون اتباع الرسول فييما فيو ضالومن طمب ىذا  ،رادة بال عمم فيو ضالإأو  ،رادةإبال 
 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،هلل الحمد
والنظر في األدلة التي دل بيا الرسول  ،-صمى اهلل عميو وسمم-ما أخبر بو الرسول ببد من العمم  الو  :فقولو

و أ ،رادةإا بال عممً  ن طمب  وم   ،رادة عبادة اهلل وحده بما أمرإبد مع ذلك من  وال، -وسممصمى اهلل عميو -
 ،بدون اتباع الرسول فييما فيو ضال -صمحوىاأ- "ومن طمب ىذا وىذا"في األصل:  ،فيو ضال رادة بال عممإ

  ما المراد بيذا الكالم؟
من جية أن كل طائفة من ىذه الطوائف  وصارت شيعاً  ،-مع األسف-لى ما تنازعت بو األمة إىذا كمو يرجع 

لربما خالط و  ،وتترك بعضو ،تأخذ بعض الحقأو أنيا  ،-صمى اهلل عميو وسمم- تأخذ بعض ما جاء بو الرسول
وىذا  ،نون بجانبععنون بجانب وىؤالء يُ عنون بجانب وىؤالء يُ فيؤالء يُ  ،من الباطل يءٌ الحق الذي معيم ش بعَض 

شيء من البغي بين طوائف  ذا حصل معوإ، ف-رضي اهلل تعالى عنيم-بعد زمان الصحابة  في كل وقت وحين،
ىنا يتحدث أن العمم  -رحمو اهلل-سالم ابن تيمية فشيخ اإل ،وجناية رماً أشد وأعظم جُ  ن ذلك ال شك أنوإاألمة ف

 ،بد من العمم ال :يقولون ،عنون بيذا الجانب ىم طوائف من أىل الكالمالذين يُ  ،بد منو بد منو وأن النظر ال ال
فيكون نظرىم واشتغاليم وعموميم  -ونئما يخط وكثيراً -ولكنيم في الوقت نفسو قد يخطئون  ،بد من النظر وال

وما إلى ذلك من  ،واألصول المنطقية ،من القواعد الكالمية -صمى اهلل عميو وسمم- بغير ما جاء بو الرسول
 ،من التبديل والتحريف الذي سموه تأويالً  وحصل بسببو كثير ،كبيراً  فسبب ذلك ضرراً  ،كالم أىل الفمسفة

 ،فأوجبوا عمى اهلل أشياء ،يحل ليم االشتغال بو وال ،غموا بما لم يكن ليمواشت ،-عز وجل-وا عمى اهلل ءواجتر 
  .وقواعدىم الفاسدة ،بما أممتو عمييم عقوليم ،ثبتوا أشياءأو  ،ونفوا أشياء ،ومنعوا أشياء

عبادة رادة إمع ذلك من  بد الو  ،والنظر في األدلة التي دل بيا ،من العمم بما أخبر بو الرسول بد ال :قوليفينا 
ا في ذلك دون اشتغال بالعمم ىم اشتيروا جد  و عادة عنون بيا ويشتغمون بيا الذين يُ  :اإلرادة اهلل وحده بما أمر،

 ،لى ذلكإومدافعة الخطرات وما  ،خالص والتجردفيم يتكممون عمى اإل ،الصوفية من جية المقاصد والنيات
كما  -عيةاألحكام الفر - عنون بالجوانب العمميةوالفقياء يُ ، فيقعون في بدع وجياالت ،غفمون الجانب العمميويُ 

وأركان وما إلى ذلك  ،ما يذكره الفقياء من شروط لمعباداتفي ولذلك لما تنظر مثالً  ،أنيم يعنون بالجوانب العممية
نما يتكممون عن النية واستقبال القبم حد منيم يتحدث عن قضية اإلخالص،تجد أنيم ال يكاد الوا ي نية يعن ة،وا 
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لكن قد ، والشروط المعروفة ،والطيارة ة،استقبال القبمو  ،أو صالة ظير ،صالة عصر ،ض أو نفلنية فر  ،العبادة
ا وىؤالء جانبً  افيؤالء أخذو  ،محمو كتب السموك ،ىل السموكىذا أل :يقولون ،ال يتحدثون عن ىذا ،يكون مرائياً 
ذكر ىذا الكالم ذكر قبمو أن الصوفية بنوا أمرىم لّما  -اهللرحمو -وليذا شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،أخذوا جانباً 

أن تكون  بد اللكن  ،من العناية بيذا الجانب حتى ال يكون العمل باطالً  بد ال ،منيا بد ال :وقال ،رادةعمى اإل
 ال يكون بدعاً  -عمى السنة-ة يعني أن يكون العمل عمى الجادّ  ،رادة عبادة المعبود وحده ال شريك لو بما أمرإ

أن  بد ال :لكن يقول ،منو بد الو  ،أمرىم عمى النظر المقتضي لمعمم اكما أن المتكممين بنو  ،وضالالت ومختمقات
-والنظر في األدلة التي دل بيا النبي  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وأخبر بو الرسول  ،ا بما جاء بويكون عممً 

 ،وأىل الفقو في األعمال الظاىرة يتكممون: بين أيدينا ثم قالا الكالم الذي ثم ذكر ىذ، -صمى اهلل عميو وسمم
 وأىل الزىد ،-أعمال الجوارح-أىل الفقو يتكممون في األعمال الظاىرة ، وأىل التصوف والزىد يتكممون
وأىل النظر والكالم وأىل العقائد من أىل الحديث وغيرىم يتكممون  ،رادتوا  و  نسانوالتصوف يتكممون في قصد اإل

د ال يصح والقص ،فييا من القصد بد الالعبادة  :ويقولون ،رادةصل اإلأوالتصديق الذي ىو  ،لعمم والمعرفةفي ا
رادة نما القصد واإلا  و  :ويقول ،عبد بووما يُ  ،من معرفة المعبود بد الف ،ىذا صحيح :يقولال بعد العمم بالمقصود، إ

  .سالموعمى ىذين األصمين يدور دين اإل ،شرع ال بالبدععبد بما نما يُ إوىو  ،رادة عبادة اهلل وحدهإالنافعة ىو 
نو أال إ ،وىو حق ال شك فيو ،اكل طائفة منيم شق   تن ىؤالء قد أخذإ :يقول :اخالصة ىذا الكالم وىو ميم جد  

والطائفة  ،صار ذلك ىو غاية ىذا االشتغالو  ،شتغموا بواو حق قد أخذوا بو و جزء ىالفيذا  ،وحده ال يكفي
خالط ذلك  مع ما ،وعظموه ،وصار اشتغاليم فيو ،ا آخروالطائفة الثالثة أخذت جانبً  ،ا آخراألخرى أخذت جانبً 

الم اشتغموا بغير األدلة فأىل الك ،من المخالفات والبدع والضالالت -السيما مع أىل الكالم والتصوف-ا أحيانً 
 ؟ لكن أي أدلة ،ىذا صحيح ،في األدلة من النظر بد ال :يقول، -التي جاء بيا الرسول ةاألدل- الشرعية

بغير ذلك  ولكنيم اشتغموا ،-صمى اهلل عميو وسمم- لى اليقين ىي قال اهلل وقال رسولوإاألدلة التي يتوصل بيا 
 وباطال ايعني تحتمل حق   ،واالحتمال ،والغموض ،والتطويل ،مع ما في تمك األدلة من المغالطات واألخطاء

 .طمحاتيا وعباراتيا كما ىو معمومفي مصا أحيانً 
ة العممية يقعون في وصاروا من الناحي ،رادة والقصد وما إلى ذلك وضخموا ىذاوأىل التصوف اعتنوا بجوانب اإل

واستحسنوا  ،ال تابعاً  بيا من جية أذواقيم، الذوق صار عندىم متبوعاً  او ءجا ،ضالالتأخطاء وبدع ومخالفات و 
ن طمب التزكية بغير ذلك ومَ  ،نما تكون التزكية بالوحيينا  و  ،أشياء زعموا أنو يحصل بيا تيذيب النفوس وتزكيتيا

 .ضل وال محالة
 ،راداتمن سموك وعناية بالمقاصد والنيات واإل بد الو  ،من عمل بد الو  ،من عمم بد النو أوحاصل المطموب 

وأن يكون  ًا،لكن ينبغي أن يكون العمم صحيح، -اهلل عميو وسمم صمى- الرسول اع ذلك ىو ما جاء بووجم
ىذا ىو ، عمى الجادة الصحيحة ،وأن يكون االشتغال بالسموك والمقاصد عمى الصراط المستقيم ،العمل صحيحاً 

قد  ،لى طوائف األمة اليوم تجد ىذه المشكمة تعود وتتكرر لكن بصور أخرىإواذا نظرت  ،يذا كالم ميمفالمراد، 
وقد تجد ذلك  ،عنون بالجوانب الفرعية والعمميةوالذين يُ  ،وأىل الكالم ،تكون بنفس ىذه الصورة عند أىل التصوف

ال بأس أن  ،عني بجانبوذاك يُ  ،عنى بجانبذاك يُ و  ،عنى بجانبعزاز الدين، ىذا يُ إة في صور أخرى من جي
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لكن حينما تقع  ،وغيري يحسن ذاك الجانب ،لجانبحسن ىذا اأُ أنا  :ويقول ،يكون ىذا من قبيل اختالف التنوع
ذا حصل معو إف ،عنو ورسولو فيذا ىو المحرم -عز وجل-اهلل  ىوالتفرق المذموم الذي ني ،التنابذو  ،التخطئة

 .قبيلقد ال يخمو من الوقوع في أشياء من ىذا الوجد أنو ومن فتش في نفسو ونظر فيمن حولو  ،البغي فيذا أشد
 ،وىذا يضخم جانب الجياد ة،وىذا يضخم جانب الدعو  ،وىذا يضخم جانب األخالق ،العممىذا يضخم جانب 

ال بسبب قصور إوما ذاك  ،والدين يشمل ىذا جميعاً  ،وىذا كمو حق ،وىذا يضخم أي جانب من جوانب الدين
وال  ،برةثقب اإلفظن أن الدين ىو فقط ىذا الذي يراه من  ،نوطَ نسان ضاق عَ ذا قل عمم اإلإ ،أو التعصب ،العمم

  أو غير ذلك. ،أو متبوع ،أو التعصب لرأي شيخ ،لى الجوانب األخرىإينظر 

ما إعرف أن ما أخبر بو حق وي   ،عرف ما جاء بو الرسولوالعمم والمعرفة مدارىا عمى أن ي   :-رحمو اهلل-قال 
 و،ات صدقبما أظير اهلل من آي ما لعممنا أن ذلك الخبر حقا  و  ،وىذا تصديق عام ،اال حقِّ إلعممنا أنو ال يقول 

وأن القرآن  ،نفسيم حتى يتبين ليم أنو الحقأفاق وفي آياتو في اآل وأرى الناس   ،الميزاننو أنزل الكتاب و إف
 حق. 

 ،من العمل بد الو  ،رادة والعناية بيذامن القصد واإل بد الو  ،من العمم بد اللما قرر أنو ، ىذه تابعة لمتي قبميا
عرف أن ما أخبر وي   ،-صمى اهلل عميو وسمم-عرف ما جاء بو النبي والمعرفة مدارىا عمى أن ي  ىذا العمم  :يقول

ما لعممنا أن ذلك الخبر حق بما أظير اهلل من آيات ا  و ، جماالً إ، ىذا اال حقِّ إنو ال يقول أما لعممنا إبو حق 
موا أصحاب نيم جيّ إيعني أن عموم المتكممين ىذه التي يدندنون حوليا ويزعمون أنيم أىل عمم حتى  ،صدقو
نو إ :-رضي اهلل عنيما-اهلل بن عمر بن الخطاب  بيد عن عبدبن عُ وقال عمرو  ،-صمى اهلل عميو وسمم- النبي
ن من ليس وليذا يسمو  ،اراتيموقالوا غير ذلك من عب ،-صمى اهلل عميو وسمم- بأصحاب النبي إزراءً  ي،حشو 

ليم وازدراء  ، ويسمونيم بألقاب قبيحة تجييالً يور، ويسمون أىل السنة بالحشوية، الجمالعامة :منيم يقولون ليم
 لكن ما ىو العمم؟  ،منو بد الن العمم إ :فشيخ اإلسالم يقول ،ليم

ذه وأما ى، باألدلة من الكتاب والسنة ، العممالعمم بالوحي ،-صمى اهلل عميو وسمم-اء بو الرسول العمم بما ج
وأخذو ذلك من عموم  ،موىاواألصول التي أصّ  ،، ىذه القوالب والقواعد التي ركبوىاالجياالت فإنيا ليست من العمم

 ،ليياتاإلالناس في  أضلىم  -رحمو اهلل-إلسالم ابن تيمية فإن الفالسفة كما قال شيخ ا ،اليونان وغيرىم
، ىو عموم رياضية منيا ماو بيعيات، ومنيا ما يتصل بالط ،ليياتباإلعموميم منيا ما يتصل والفالسفة معموم أن 

وىذه أصح  ،لى ذلكإسة وما ويدخل في عموميم الطب والرياضيات واليند ،وىذه كميا من عموم الفالسفة
 .عموميم

وأما تمك العموم فإنيا ترجع إلى  ،عن الوحي داً يعألنيم يتكممون ب ؛فيو في غاية الجيل ليياتأما كالميم في اإل
وىذا كثير بل عامة  ،لى التجربةإمنيا ما يرجع  ، فعموم الطب مثالً لى األمرين معاً إأو  ،لى العقولإو أ ،التجارب

 .لى العقل، أمور عقميةإن منيا ما يرجع أنكر ولكن ال يُ  ،لى ىذاإالطب يرجع 
 ،ىو الحق -صمى اهلل عميو وسمم- ويعرف أن ما أخبر بو النبي ،بيذا ُيعنىفاإلنسان  ،فينا يبين حقيقة ىذا العمم

 ،قد ال تعمم أن ىذه الجممة التي قاليا من خالل االختبار والتجربة، ىذا إجماالً  ا، إال حق   :نو ال يقولأإما لعممنا 
غمس ثم فيُ  ،وغمس اآلخر ،غمس الذباب في الشراب إذا سقط فرفع أحد جناحيو :ثبت عندك مثالً وما إلى ذلك، 
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ولكن قد يعمم ، فنعمم أن ىذه القضية حق ،اال حق  إال يقول  -صمى اهلل عميو وسمم- نحن نعمم أن النبي، يشرب
وأن اآلخر يحمل ما  ،وعرف بالدراسة أن أحد الجناحين يحمل جراثيم ،فيكون قد نتج لو المكمف ذلك تفصيالً 

 وصمى اهلل عمي-لما يقول النبي ، فيكون قد عرفو تفصيالً  ،فعرف ذلك بالدراسة واالختبار، يضاد ذلك مثالً 
صمى - فيو يؤمن أن ما قالو النبي ،(ٔ)((من تصبح بسبع تمرات ال يضره في ذلك اليوم سحر وال سم)) :-وسمم

 فيجربون ذلك عمى فئام ،بالدراسة والتحميل واالختبار لكن قد يعرف ذلك تفصيالً  وحق ال شك في -اهلل عميو وسمم
ووجدوا اآلخرين ال يحصل  ،د في أجساميم ما يقاوم ويدفع السمومجِ الذين تصبحوا وُ أن من الناس ثم يكتشفون 

  .ليم ذلك
 مىع لقول ىل يمكن أن يكون ذلك مرجحاً  ،حيانا يسأل بعض الناس عن المكتشفات العصريةأولمفائدة الزائدة 

 ؟قول
من تصبح بسبع )) :-صمى اهلل عميو وسمم- وكنت أعتقد أن قولو، بعض األحوال، وىذا مثال ليافي نعم  :أقول

وجاء فيو  ،(ٕ)والمقيد جاء فيو التقييد بالعجوة ،أن ذلك مطمق محمول عمى المقيد ،((تمرات ال يضره سم وال سحر
 عنيا، فيا ي ال يكون خارجً نيع، تينرّ الحَ ، بين (ٖ)يامما بين البتيْ  :وجاء في تقييد آخر وىو ،التقييد بالمدينة

أن مقتضى الصناعة األصولية أن المطمق يحمل عمى يا و أن يكون مما بين البتيْ  بد ال، ضواحييا مثال، ال
أنيم جربوا التصبح عمى تمر ليس بتمر المدينة وال من العجوة  -ن ثبتتإ-ودراسة  ولكني قرأت تقريراً  ،المقيد

ا من السموم وأعطوا بنفس القدر ىؤالء قدرً  اوأعطو  ،ومجموعة أخرى لم يعطوىا ،وأعطوا مجموعة من الناس
ن كان كذلك فيكون ىذا إ ،فوجدوا أن ىؤالء عندىم من المناعة ومدافعة السموم ما ال يوجد عند أولئك، ليؤالء

 .ا كانتأي   عٍ من تصبح بسب، مما يرجح قول طائفة من أىل العمم أن ذلك مطمق
ال تجتمع األمة ، جماع فيو في نفسو حقا اإلم  أو  ،الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين :-رحمو اهلل-قال 

والميزان يتضمن العدل  ،وأنزل الميزان مع الكتاب ،فإنو بعث رسولو بالعدل، وكذلك القياس حق ،عمى ضاللة
 .وما بو يعرف العدل

يعني  ،الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين ،نىنا يتكمم عن األدلة الصحيحة ووفائيا بجميع مطالب المكمفي
 ،اأو التزامً  ،اأو تضمنً  ،ما مطابقةإنو مضمن في الكتاب والسنة إليو المكمف في تحقيق النجاة فإكل ما يحتاج 

مفيوم  :أو كان ذلك بطريق المفيوم بنوعيو ،-صوليةشارة األاإل-شارة أو بطريق اإل ،أو بطريق االيماء والتنبيو
وما  ،ط منيا األحكامفيذه أنواع الداللة يمكن أن يستنب ،وتحت كل واحد منيا أنواع ،أو مفيوم المخالفة ،الموافقة
ذا اتفقوا في إ ،أن يكون لو مستند بد الحكام و جماع وىو اتفاق عمماء األمة عمى حكم من األاإل، كلى ذلكإيرجع 

و أدليل من الكتاب  بمعنى ،لو من مستند بد الىذا  ،أمر شرعي ،عصر من العصور عمى حكم عمى أمر ديني

                                                           

 لم أقف عميو بيذا المفظ. - ٔ
 المدينة، تمر فضل باب األشربة، كتاب ومسمم، ،(ٜٙٚ٘) برقم لمسحر، بالعجوة الدواء باب الطب، كتاب البخاري، أخرجو - ٕ

 (.ٕٚٗٓ) برقم
 (.ٕٚٗٓ) برقم المدينة، تمر فضل باب األشربة، كتاب مسمم، أخرجو - ٖ
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لحاق فرع بأصل في حكم إ :لى ذلكإوالقياس يرجع  ،ن خفي عميناا  نواع االستدالل و أمن السنة في أي نوع من 
 .فيذه كميا أدلة صحيحة ،جاء مع عمة مشتركة فيمحق ىذا بيذا ،لعمة مشتركة
ىنا في أصل  وكذلك القياس، ،ال تجتمع األمة عمى ضاللة ،نفسو حقجماع فيو في ا اإلم  أو  :وقولو ىنا

نما ا  و  ،من القياس غير صحيحة انواعً أن ىناك أل ؛ليس أي قياس "،وكذلك القياس الصحيح حق" :الكتاب يقول
الو  ،المقصود القياس الصحيح فاسد ، القياس المصادم لمنص ىذا قياس بميسإ فاسداً  باطالً  من قاس قياساً  أولف ا 

   .وىكذا ،ع الفارق ىو قياس فاسدالقياس الذي يكون م ،االعتبار
والميزان يتضمن العدل  ،وأنزل الميزان مع الكتاب ،بعث رسولو بالعدل -ىكذا في النسخة الخطية-ن اهلل إقال: ف

فحكميما واحد وىذا من  ،ن الشارع ال يفرق بين المتماثمينأل ؛والقياس من ىذا القبيل ،وما بو يعرف العدل
وا} :أمر باالعتبار -تبارك وتعالى-ولذلك اهلل  ؛وأشباىو ،فالشيء يعرف بنظيره ،العدل ارِ  أ وِلي ي ا ف اْعت ِبر   {اأْل ْبص 

رجوع  ،مقايسةالفيذا فيو نوع من  ،لى االعتبار بذلكإفمما قص اهلل خبر األولين وما جرى ليم أرشد  ،[ٕ:الحشر]
 ن فعمتم فعميم وقع لكم ما وقع ليم. إواالعتبار، أنكم  ظتعاليحصل لو اال ؛المتقدم في حال مشتركةلى إالمتأخر 

وذلك  ،ستسالم هلل وحدهوىو اال ،خبر بو في غير موضعأكما  ،نبياء كميم اإلسالمودين األ  :-رحمو اهلل-قال 
 ذ ذاك. إسالم فطاعة كل نبي ىي من دين اإل ،مر بو في ذلك الوقتأنما يكون بطاعتو في ما إ

صَّى م ا الدِّينِ  ِمن   ل ك مْ  ش ر ع  } :-عز وجل-نبياء كميم االسالم كما قال اهلل دين األ ْين ا و الَِّذي ن وًحا ِبوِ  و   ِإل ْيك   أ ْوح 
م ا ْين ا و  صَّ م وس ى ِإْبر اِىيم   ِبوِ  و   .[ٖٔ:الشورى] {ِفيوِ  ت ت ف رَّق وا و ال   الدِّين   أ ِقيم وا أ نْ  و ِعيس ى و 

 {م ْسِمم ون   و أ ْنت مْ  ِإالَّ  ت م وت نَّ  ف ال   الدِّين   ل ك م   اْصط ف ى المَّو   ِإنَّ  ب ِنيَّ  ي ا}: قال -صمى اهلل عميو وسمم- ويعقوب
م   المَّوِ  ِعْند   الدِّين   ِإنَّ } :واهلل تعالى يقول ،[ٕٖٔ:البقرة] ْسال   .[ٜٔ:عمران آل] {اإلِْ

نَّ } :وقال بُّك مْ  و أ ن ا و اِحد ةً  أ مَّةً  أ مَّت ك مْ  ى ِذهِ  و اِ   .[ٕ٘:المؤمنون] {ف اتَّق ونِ  ر 
فَِّني}: قال -صمى اهلل عميو وسمم- ويوسف  .يذا دين األنبياءف ،[ٔٓٔ:يوسف] {م ْسِمًما ت و 

ل ِكنْ  ن ْصر اِنيِّا و ال   ي ي وِديِّا ِإْبر اِىيم   ك ان   م ا}: وقال ِنيًفا ك ان   و  لما  ،إلى غير ذلك من األدلة، [ٚٙ:عمران آل] {م ْسِمًما ح 
وىذه  ،سالما كان عمى اإلمنا  و  ،اا وال نصراني  بيذا أنو لم يكن ييودي   -عز وجل-تنازعتو الطوائف الثالث حكم اهلل 

 . وابتدعوا ما لم يأذن بو اهلل ئك النصرانيةنما اخترع ىؤالء الييودية وأولا  و  ،قضية واضحة
 ،ونيم تركوا طاعة اهلل وتصديق رسولإف ،سالممن دين اإل اوالييود والنصارى خرجو  :-رحمو اهلل-قال 

أو  ا مبدالً ال دينً إا خالف بو سنة الرسول ال يتبع دينً  وىكذا كل مبتدع   ،أو منسوخ ،لعن ذلك بمبدَّ  اواعتاضو 
  .منسوخاً 

ىو  ل أو منسوخ،بمبدَّ ويدل عميو العبارة التي قبميا،  ،أحسن "أو"و، منسوخاً و إال دينًا مبداًل  :وفي المخطوط
ن الييود أو النصارى لما كان الدين عند اهلل ىو االسالم فيذه تابعة لما قبميا في أصل الكتاب، الدين إ :يقول

ل أو منسوخ صاروا يدورون فالييود والنصارى عندما خرجوا عنو واعتاضوا عن ذلك بمبد   ،سالمعند اهلل ىو اإل
ولكن  ،ومن خرج عن عمم فيو من أىل الغضب ،فمن خرج عنو عن جيل فيو ضال ،بين الغضب والضالل

ذين تركوه يؤالء الف ،سالمالذي ىو دين اإل ،عراض عن الدين الحقالجميع يشتركون في أمر واحد وىو الكفر واإل
- نبياء قبل النبيأو بما لم يحرف من دين األ ،بما بقي يعني من كان منيم متمسكاً  ،ل أو منسوخبمبد   ااعتاضو 
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ا بمبدل ومحرف كما ىو الحال التي ومن كان متمسكً  ،-الشريعة-فيو متمسك بمنسوخ،  -صمى اهلل عميو وسمم
 ة، والنصارى لما كانت العداو مبدل أو محرف ،دين منسوخ تباعا فيم يدورون بين ،ىم عمييا فيذا ىو أسوأ حاالً 

نجيل ولم يكن فيو شريعة فبقي في أيدييم اإل ،بمغ بيم األمر أنيم تركوا العمل بالتوراة حتىبينيم وبين الييود 
م رف عندىفاستحدثوا ما عُ  ،لى اختالق قانون يضبط حياتيمإوا فاضطر  ،دون بالعمل بالتوراةنيم متعب  أل ؛كاممة
نما الكبيرة، األمانة يمعُ ووضْ " :ول ابن كثيروكما يق ،ةر يمانة الكبباأل  الحقيرة، الصغيرة الخيانة ىي وا 

 . دين بيابالتوراة التي كانوا متعب  وتركوا العمل  ،ولفقوه وصار يحكم حياتيم ،ابتدعوه اً ، اختمقوا قانون(ٗ)"والرىبانية
وكذلك ما كان أىل الجاىمية يحرمونو مما ذكره اهلل في  ،لم يشرع اهلل الشرك قط ،ل: والشرك كمو من المبدَّ قال

 وغير ذلك من الدين المبدل. ،القرآن كالسائبة والوصيمة والحام
وىم قريش ومن  مس مثالً فالحُ  ،الحج عندىم، حصل فيو أيضا تبديل :والذي لو أصل مثل ،ىذا كمو من التبديل

يقفون عمى ف ،نحن أىل الحرم فال نفارقو :ويقولون ،يعني ال حج ليم أصالً  ،عرفةلى إولدت ما كانوا يخرجون 
التي إلى غير ذلك من األمور  ،فيذا بدلوا فيو وحرفوا ،، والناس يخرجون إلى عرفةأطرافو مما يمي مزدلفة

العرب قبل  يخالمفصل في تار "ومن أوسعيا كتاب  ،تجدونيا في جياالت أىل الشرك في الكتب المصنفة في ىذا
إن أردت  ،ة، إن أردت التمبيةيىذا الكتاب فيو أحوال العرب في الجاىم ،مجمدات ةفي نحو عشر  "اإلسالم
ل ىذا ما يصنعونو قبل الحج وبعده، محظورات اإلحرام، ك ،ردت الذبائح، أماكن الذبح، األسواقأن إ ،كالمناس

  .غيت التي كانوا يعبدونيا، الطواموجود في ىذا الكتاب بتوسع، فضال عن المعبودات، اآللية
ومن أطاعو فقد أطاع كل  ،فقد صدق كل نبي -صمى اهلل عميو وسمم- : من صدق محمداً -رحمو اهلل-قال 
  . ومن عصاه فقد عصى كل نبي ،كل نبي ومن كذبو فقد كذب ،نبي

ِمين   ن وح   ق ْوم   ك ذَّب تْ }: -عز وجل-قال اهلل وليذا  ،وىذا ظاىر ا فقد كذب جميع من كذب نبي   [٘ٓٔ:الشعراء] {اْلم ْرس 
عميو الصالة -، آدم -صمى اهلل عميو وسمم- قبل نوحرسوال  -عز وجل-مع أنو لم يسبق أن بعث اهلل  ،الرسل
 -وجلعز -ومع ذلك اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم- نوح ىو، فأول رسول ا ولكنو لم يكن رسوالكان نبي   -الموالس
ِمين   ن وح   ق ْوم   ك ذَّب تْ } :يقول   .{اْلم ْرس 

ق ْوم  }وقال:  ْقن اى مْ  الرُّس ل   ك ذَّب وا ل مَّا ن وح   و  تبارك -، وىكذا في قولو واحداً  مع أنيم كذبوا رسوالً  ،[ٖٚ:الفرقان] {أ ْغر 
ون   الَِّذين   ِإنَّ } :-وتعالى ِموِ  ِبالمَّوِ  ي ْكف ر  ر س  ي ِريد ون   و  ِموِ  المَّوِ  ب ْين   ي ف رِّق وا أ نْ  و  ر س  ي ق ول ون   و  ن ْكف ر   ِبب ْعض   ن ْؤِمن   و   و 
ي ِريد ون   ِبب ْعض   ون   ى م   أ ول ِئك  *  س ِبياًل  ذ ِلك   ب ْين   ي تَِّخذ وا أ نْ  و  قِّ  اْلك اِفر  منا اهلل أن وليذا عمّ  ،[ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ:النساء] {اح 
ق   ال  } :نقول د   ب ْين   ن ف رِّ ِموِ  ِمنْ  أ ح   ،-عمييم الصالة والسالم-فيجب اإليمان بجميع الرسل  ،[ٕ٘ٛ:البقرة] {ر س 

 .واألدلة عمى ىذا كثيرة
 -عمييم الصالة والسالم-مع إيمانيم بموسى أو عيسى  -صمى اهلل عميو وسمم- فيؤالء الذين لم يؤمنوا بمحمد

، وال يجوز -يماهلل وسالمو عميصموات -، وفرقوا بين الرسل -والسالم عمييم الصالة-قد كفروا بالرسل  ،ارىم كف
ىؤالء نشترك معيم في  :أو أن يقول ،ىؤالء مؤمنون :فيقول ،ألحد بحال من األحوال أن يعتقد فييم اإليمان

                                                           

 (.ٗٛ/ ٖ) والنياية البداية: انظر - ٗ
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وىم مخمدون في النار، كل من مات عمى  ،فإن ىؤالء كفار ،لى الجنةإىؤالء مصيرىم  :و أن يقولأ ،يماناإل
، فيو من أىل النار -عز وجل-بعد أن بعثو اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم- شيء من ىذه الممل ولم يؤمن بالنبي

ثم ال يؤمن بي  ،ما من ييودي وال نصراني يسمع بي من أىل ىذه األمة)) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم- والنبي
يشتركون معنا ا بعضيم أن ىؤالء جميعً  ىل جياالت يزعمأو  ،قد ظير في ىذا الزمان زعانف ،(٘)((إال دخل النار

-ل اهلل العافيةأنس-وىذا  ،نيم كفارأولئك بأذا قيل عن إويغضب لربما بعض ىؤالء  ،نو وأنيم مؤمن ،يمانفي اإل
 ال باهلل. إال حول وال قوة و  ،-صمى اهلل عميو وسمم- ولما جاء عن رسول اهلل ،تكذيب لمقرآن ،

إما  ،ولم يعمموا أنو بدعة ،وكثير من مجتيدي السمف والخمف قد قالوا وفعموا ماىوا بدعة :-رحمو اهلل-قال 
وفي المسألة نصوص  ،ما لرأي رأوها  و  ،رد منياما آليات فيموا منيا مالم ي  ا  و  ،ألحاديث ضعيفة ظنوىا صحيحة

ذا اتقى الرجل ربو ما استطاع دخل في قولو تعالى:  ،لم تبمغيم بَّن ا}وا   {أ ْخط ْأن ا أ وْ  ن ِسين ا ِإنْ  ؤ اِخْذن ات   ال   ر 
  .[611:البقرة]

ولكن ال يقتضي ذلك أن فاعمو  ،وقد يكون نفاقاً  ،وقد يكون كفراً  ،العمل في نفسو قد يكون بدعة ،ىذا أصل ميم
إال إذا كانت القضية  ،مم لك أحدنو لن يسْ إال فا  و  ،فال مالزمة بين الفعل والفاعلمنو بيذه المثابة،  ومن صدر

جري لكن لو أراد أحد أن يُ  ،فيذا اتباع لميوى مع الجيل ،ل ذلك باليوى عمى بعض دون بعضنز  أن يُ  ،انتقائية
 ،ن الحديث حسنأكان يعتقد إن  ،أن عنده أشياء يعتقد فييا بد الف ،نفسوبو ىو نو أول من يبدأ إألصل فىذا ا

فعمل بمقتضى ىذا فيكون قد عمل بما  ،واقع أن الحديث ضعيفأو أن الحديث صحيح لغيره أو صحيح وال
 ،يكون في نظر غيره ممن يضعف الحديث عمل بدعة، ظن أن ىذا الدليل يدل عمى كذا فعمل بمقتضى ما فيم

اجتيد واستفرغ أو أمر محدث في الدين بدعة، فيل يكون ذلك القائل الذي  ،وعند غيره أن ىذا من قبيل الخطأ
  .ا؟تدعً وسعو يكون مب

لكن إذا كان صاحبيا  ،ن كل بدعة ضاللةأوىو يقرر قبمو  ،ىذا كالم شيخ االسالم ابن تيمية ال، :الجواب
وىذا ىو الضالل الذي يعذر صاحبو فال يعاقب  ،ال فائدة فيو فيبقى عممو ضائعاً  ،لمحق فقد يعفى عنو قاصداً 

ْيرِ } :وليذا قال ،وال يثاب، ىذا كالم شيخ االسالم م ْيِيمْ  اْلم ْغض وبِ  غ  الِّين   و ال   ع  ن المغضوب إف [ٚ:الفاتحة] {الضَّ
 ،ولكن قد ال يعاقب كما عوقب ذلك ،والضال فاتو المقصود وىو الرحمة والثواب ،يعاقبون بنفس الغضب معميي

وقد اجتيد في طمبو فعجز عنو فال  ،الحق دبل يضل عن الحق من قص :إلى أن قال ،مطروداً  بل يكون ممعوناً 
ل فيو عن حقيقة األمر مغفور ضه الذي ؤ وخط ،بو فيكون لو أجر عمى اجتيادهمر وقد يفعل بعض ما أُ  ،يعاقب

 .لو
موا أنو بدعة، ولم يعم ،أن كثيرين من مجتيدي السمف والخمف قالوا وفعموا ما ىو بدعة :ثم ذكر ىذا الكالم

ا لم يقصده الشارع فيم منو فيمً  ،الحديث الصحيح ،ىكذا فيم من الحديث ،الحديث؟ ىو يعتقد صحة ىذا لماذا
واتباع  ،مور العممية، كل من استفرغ وسعو في طمب الحقمور العممية واألفيذا في األ ،غير صحيح فاعتقد شيئاً 

                                                           

 الممل ونسخ الناس، جميع إلى -وسمم عميو اهلل صمى- محمد نبينا برسالة اإليمان وجوب باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٘
 (.ٖ٘ٔ) برقم بممتو،
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ْسع ي ا ِإالَّ  ن ْفًسا المَّو   ي ك مِّف   ال  } ،يعذره -عز وجل-ن اهلل إف أخطأف -صمى اهلل عميو وسمم- الرسول  [ٕٙٛ:البقرة] {و 
واألدلة في ىذا كثيرة  ،والشريعة لم يكمفنا اهلل تعالى فييا مالم نطق ،[ٚ:الطالق] {آت اى ا م ا ِإالَّ  ن ْفًسا المَّو   ي ك مِّف   ال  }

، -عميو وسممصمى اهلل -ثميم النبي ؤ ، ىؤالء صموا خارج الوقت لم يُ ، الذين اجتيدوا في صالة العصراجد  
 .ىمال والتضييع فيم معذورونن ذلك من قبيل التفريط وال اإلاستفرغوا وسعيم ولم يك

، فإن أجرى ىذا عمى بعض دون بعض فيذا غمط اجتيد وأخطأ بّدعون يحكم عمى الناس كل من أراد أما من أ
 .فجمع بين األمرين، واهلل المستعان ،فيذا اتباع لميوى

 :رسالة زيارة القبور: ومن -رحمو اهلل-قال 
ة دمفس ونيى اهلل عنو في و ما ،أو غالبة ،أن ما أمر اهلل بو فيو لمصمحة محضة مميكفي المؤمن أن يع

 .ال عما يضرىمإال بما يصمحيم وال نياىم إمرىم أوال  ،أو غالبة ،محضة
نو ال يوجد في الدنيا إ :، والشاطبي يقولهلل بو ىو لمصمحة محضة أو غالبةيكفي المؤمن أن يعمم أن ما أمر ا

 ؟ ذا يقصد الشاطبيا، م(ٙ) مفسدة محضةوال ،مصمحة محضة
ة : الصالة فييا مشقبالمصالح المنافع والمذات فيقول؟ ىو قد يقصد مشوبة، قد يقول قائل: الصالة يقصد أنيا

صالة، الصيام في ال، ىذا مع تمك المصمحة الكبيرة بعدىا، فكون المكمف يجد ىذه المشقةو ثنائيا، أفي و قبميا، 
وقل مثل ذلك في الحج ، ، ولكن فيو مصمحة غالبة أنو يورث التقوى والصمة بين العبد وربوفيو جوع، فيو تعب

 يامما يشوب بيذا االعتبارالمصمحة سفر البعيد، فيذه والور من الزحام والتعب مأيحصل فييا  ،مصمحة راجحة
  .أن تفيم مراده بالمفسدة بد اللكن ، و مر يعكرىا يسمييا الشاطبي مفسدةأمن 
ما في الدنيا فالمرض أ ،ىذه نار جينم والمفسدة المحضة والضرر المحض ،ن المذات الكاممة في الجنةإ :يقول

نح، والعبرة بما غمب، الوضوء عمى في المحن مِ  ،، المصائب التي تحصل فييا مصالحفيو مصالحالذي يحصل 
كل ما  :سالم يقولفشيخ اإل ب،، ولكن المصمحة فيو أعظم وأغمىذه مفسدة تشوبيا :المكاره فيو مشقة، فيقول

وما نيى  ،ن لم ندرك ذلكا  و  ،فاهلل عميم حكيم ،ما غالبةا  و  ،ما محضةإفيو مصمحة  -تعالىو تبارك -أمر بو اهلل 
جمالية تكفي المعرفة اإله ، ىذال عما يفسدإصمح وما نيى  بما يُ الإمر أفما  ،و غالبةأعنو فيو مفسدة محضة 

 ،ن عرف التفاصيل في بعض التكاليف مما أمر اهلل بو أو نيى عنو فذلك أدعى لمزيد من اليقينإ، فلممؤمن
 -صمى اهلل عميو وسمم- بمعارضة ما جاء بو الرسول -عز وجل-يتردد في القبول عن اهلل أن  دٍ حولكن ليس أل

 .مصالح والحكمبعقمو الذي لم يدرك ما تحتو من المنافع وال
 :فيقول ،ا عمى نصوص الشارعكمً دخل عقمو حَ فإنو ال يُ  مّ ومن ثَ  ،ىذا أصل كبير يجب عمى المؤمن أن يعتني بو

عبر مواقع  ،عبر فيسبوك ،وىذه بضاعة تروج ىذه األيام عبر تويتر، دركو عقمي قبمتوأما ، ما قبمو عقمي قبمتو
ال يعرف  ،وبعضيم أجيل من حمار أىمو ،اللويروجيا من يروجيا من الض   ،لى ذلكإوتعميقات وما  ،في النت

ومرة ، ويتكمم في مثل ىذه المسائل الكبار ،من أجيل الجاىمين، نعرفيم بأسمائيم ،كوعو من بوعو من كرسوعو
ورابع يتحدث عن زميل لو في المرحمة  ،ثالثة في نفس اليوم يسألون عن زمالء ليم في المرحمة الثانويةجاء 

                                                           

 (.ٗٚ/ ٖ) الموافقات: انظر - ٙ
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أنت لك عقل ال تسمم نفسك ليؤالء وال تذىب لمجالس ، ويقول: أنا لي عقل ،الجامعية يكتب في ىذه المواقع
   .نما اهلل أعطاك عقال تفكر بوا  و  ،ىؤالء العمماء والشيوخ فيقودونك

صمى - وال يعرف بما جاء بو الرسول ،وال يعرف الشرع ،وىو ال يعرف الدين ؟وكيف يفكر ؟كيف يحكم :فقمت
 .عقمي يكفي :: يقولفمن أين يأخذ ىذا؟ فقال ،-اهلل عميو وسمم

ذا إف ،نزال الكتبا  و  ،وال داعي لمشريعة ،لى آخرىمإوليم أمن  ذا كان يقول عقمي يكفي إذن ال داعي لمرسلإ :قمت
، وما نفعت الفالسفة، كافية لتحقيق النجاة ذن العقولإ، وال داعي لمكتب ،لى ىذا القدر ال داعي لمرسلإوصمنا 
ما ، الشرق والغربو  ،مثال ىؤالء من فالسفة اليندأفالطون و أرسطو و أ، ذكياء العالمأومن  ،صحاب عقولأوىم 

فضرتيم عقوليم  -نسأل اهلل العافية-عطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء أُ  ،اولم يعطوا فيومً  عطوا عقوالً أُ ، نفعتيم عقوليم
 .نسأل اهلل العافية ،فحصل ليم الضالل والردى ،وكانت جانية عمييم

حاكمة عمى  جعموا عقوليمو  ،ن تركوا الوحي واشتغموا بالعقولف األمة من طوائف المتكممين الذيوىؤالء من طوائ
  النصوص ماذا حصل ليم؟

والعبرة  ،ىل العقول اختمفوا وتفاوتواأن أل ؛العقل ال يعول عميو :ثم جاء من يقول ،لى الحيرةإأدى بيم ذلك 
 .بالحس

والرجل من  ،اوالنجم من بعيد صغيرً  ،كسرةفيو يرى العصا في الماء من ،الحس ال يعول عميو :وجاء من يقول
نسأل اهلل -وطوائف صم بكم ال يعقمون  ةالالأدريّ جاء قوم من  ،طةفجاءت طائفة أىل سفس ،بعيد كييئة الشجرة

فضموا ىذا الضالل الذي نسأل اهلل  ،اليقينو  العمم يفيد عندىمال كل ىذا  ،وال حس ،وال عقل ،ال نقل، -العافية
 .منو العافية

عقمي يحكم عمى ىذه  :ويقول -صمى اهلل عميو وسمم- عرض عما جاء بو الرسولويُ  ،فالذي يقول مثل ىذا الكالم
 وما الذي بمغو عقمك من العمم والمعرفة؟ ، األشياء

عز -ا عمى ما قالو اهلل تجعل عقمك حاكمً  ،؟!-عز وجل-تستدرك عمى اهلل  [ٓٗٔ:البقرة] {المَّو   أ مِ  أ ْعم م   أ أ ْنت مْ }
  !.؟-وجل

م ق   م نْ  ي ْعم م   أ ال  } وقد أدى  ،معرفة صحيحة بأسمائو وصفاتو -عز وجل-فيؤالء لم يعرفوا اهلل  [ٗٔ:الممك] {خ 
وقد يجد من  ،من أبناء جمدتناوىم  ،وال يؤمنون باإلسالم وال بغيره ،ببعض ىؤالء أنيم صاروا يكذبون الرسل

 .-نسأل اهلل العافية-يحثو عمى مزيد من الضالل في ىذا الطريق ن اإلنس والجن من يعينو ويشجعو و شياطي
قبمو أن األمور  -رحمو اهلل-وقد ذكر شيخ اإلسالم  ،فيو لمصمحة -صمى اهلل عميو وسمم- ما أمر بو النبي فكل

ولوال ذلك ما أقدمت النفوس  ،التي حرميا اهلل ورسولو قد يكون لمنفس فييا حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة
ْقتًا ف اِحش ةً  ك ان   ِإنَّو  } :فما الذي يجعمو يقدم عمى الزنا واهلل يقول، عمى المحرمات التي ال خير فييا بحال م   و 

س اء      من الناس يقبل عميو؟ اما الذي يجعل كثيرً ، الزنا فيك ىذا القدر درَ يكفي فقط أن يُ  [ٕٕ:النساء] {س ِبياًل  و 
 لمنفس فيو شيوة. 
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يشوبو حظ  :ىنا يقول، (ٚ)ان الباطل يشوبو بعض الحق أحيانً إ :وشيخ اإلسالم ابن تيمية يقول في موضع آخر
قد يوجد معو شيء من الحق فينظر إليو بعض  :وىناك يقول، فيتبعو اإلنسان مع أنو باطل ،شيوة ليا، لمنفس

ثارة الشبياتوليذا نُ  ؛أحد ومن كل وجو لما قبم كان باطالً ال لو ا  و  ،الناس فيغتر فقد  ؛يي عن عرض الشبو وا 
 .تعمق بالقموب

مما  ا يدرك أن ىذال، (ٛ)الجيل نما يوقع النفوس في المحرماتا  و  :يقول -رحمو اهلل-فشيخ االسالم ابن تيمية 
الضالل الذين ال مة ئفي أ -رحمو اهلل-كما قال المعممي  ،لنفسو فييا رغبة وشيوة وحاجة "أو الحاجة"يضره، 

 .(ٜ): وقد يكون لبعضيم في الباطل شيرة ومعيشةيرجعون عنو يقول
أو مئات  ،قد يكون شيخ طريقة لو أتباع بالماليين ،لقبر انسان سادنً ىذا اإلقد يكون ، قد يكون لو شيرة ومعيشة
 زوج من بناتيم ما شاء مثنى وثالثويت ،ويقبمون يديو ورجميو ،ويعممون لو بالسخرة ،األلوف ويعطونو إتاوات

 ؟ لماذا ،ف بو ردهر  لى الحق وعُ إعي ذا دُ إثم  ،ورباع عمى الجمع بطريق أىل الجيالة
ولذلك  ،فالساضمحل فصار في حال من اإل، فمو ترك ذلك النقطع ذلك عنو ،لو في الباطل شيرة ومعيشةنو أل

، ىل العممأعن  صحاب العقول فضالً أال يقبميا  عماالأا عنده عمم ولكنو في الوقت نفسو يعمل حيانً أتجد الرجل 
وانقطع غيره  ،ذا ترك ىذا انقطع الخمسإف ،فيتبعو ىؤالء اليمج ،ى بأشياءغرَ قد يُ ، ى ىذا الرجل الخمسعطَ قد يُ 

    مما لو فيو شيوة.
كون ي، والذين يفعمون ىذه األمور قد ؟!عنو فكيف يفعمو يفأما العالم بقبح الشيء والني" :سالم يقولفشيخ اإل

وقد يكون فييا من الضرر أعظم  ،الشيوة إلييا :وقد تكون بيم حاجة إلييا مثل ،عندىم جيل بما فييا من الفساد
يجعل صاحبو كأنو ال  واليوى غالباً  ،أو تغمبيم أىواؤىم حتى يفعموىا ،وال يعممون ذلك لجيميم ،المذةمن مما فييا 

 ِعب اِدهِ  ِمنْ  المَّو   ي ْخش ى ِإنَّم ا}وليذا كان العالم يخشى اهلل  ،صمعمي ويُ فحبك لمشيء يُ  ،يعمم من الحق شيئاً 
  .العمم الخشية :فقالوا ،[ٕٛ:فاطر] {اء  اْلع م م  

ن ىذا العمم قد غشتو شيوتو وغطتو أل ؛تعميو الشيوة ىذا ال يكون عالماً و  -عز وجل-فالذي ال يخشى اهلل 
 ،-نسأل اهلل العافية-فيغشاه  ،ومعرة في الدنيا واآلخرة الجاىل الذي ال يعمم أن ىذا ضرر وفساد فاستوى مع

 . واهلل المستعان ،وىذا من انطماس البصيرة
 ،ال لو كوحدانيتو وعبادتو وحده ال شريك لوإوقد بين اهلل في كتابو حقوقو التي ال تصمح  :-رحمو اهلل-قال 

 .وحقوق المؤمنين بعضيم لبعض ،وحقوق رسمو
ذن اهلل إلزم ىذا األصل تسمم با ،ن لم نعرف التفاصيلا  ا و ليو جد  إنحتاج  ،األصل الذي قبمو ىذا ينبغي العناية بو

سالم وقد ذكر شيخ اإل ،والتمبيس ،وتتخمص من كثير من الشبو ،من كثير من الغوائل والضالالت -عز وجل-
 ،بو عمييم وال نياىم عما نياىم بخالً  ،لييمإأن اهلل ال يأمر العباد بما أمرىم بو لحاجتو  :-رحمو اهلل-ابن تيمية 

بأنو يأمرىم  -صمى اهلل عميو وسمم- وليذا وصف نبيو ،ونياىم عما فيو فسادىم ،يممرىم بما فيو صالحأبل 
                                                           

 .(ٕٚٔ/ ٕٚ) الفتاوى مجموعانظر:  - ٚ
 (.ٜٓ/ ٕٚ) الفتاوى ومجموع ،(ٕ٘: ص) بالمقبور واالستنجاد القبور زيارة: انظر - ٛ
 (.ٖٔ:ص) لممعممي العقائد، تصحيح إلى القائدانظر:  - ٜ
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-ما أمر بو فيو خير ومصمحة ال لحاجة بو  ،وننقاد -عز وجل-فنسمم هلل  ،بالمعروف وينياىم عن المنكر
 .فيو الغني من كل وجو ،-تبارك وتعالى

 .ويصيبيم بسبب ذلك العنت ،نما ألنو يضرىما  عمى المكمفين و  وما نيى عنو بخالً 
وحقوق  ،وعبادتو وحده ال شريك لو ،دانيتوحال لو كو إوقد بين اهلل في كتابو حقوقو التي ال تصمح  :يقول

 .فينبغي أال يتداخل ،ن ىذا وفصموبيّ  ،وحقوق المؤمنين بعضيم لبعض ،-عمييم الصالة والسالم-الرسل 
 ،ال لوإوالخشية التي ال تصمح  ،ال لوإوالخوف الذي ال يصمح  ،لوال إ حاهلل لو العبادة والتعظيم الذي ال يصمف

 ،ن لو ما يميق بو من األوصافإما المخموق فأو ، لى ذلكإوالرغبة والرىبة وما  ،والتوكل الذي ال يكون إال عميو
 ،-صمى اهلل عميو وسمم- وأن يوقره ،يجب عمى المكمف أن يحبو ،مبمغ عن اهلل -صمى اهلل عميو وسمم- فالنبي

م نْ } :واهلل تعالى يقول ،أو ما إلى ذلك ،أو اقتراح ضوأال يتقدم بين يدي قولو وكالمو برأي أو اعترا ،وأن يجمو  و 
ر س ول و   المَّو   ي ِطعِ  ي ْخش   و  ي تَّْقوِ  المَّو   و  ، والخشية خوف مع عمم :قال ،يطع اهلل: الطاعة هلل ولمرسول [ٕ٘:النور] {و 

ي ْخش  } ي تَّْقوِ  المَّو   و    .تبارك وتعالى-والخشية هلل  ،فالتقوى تكون هلل {و 
خوف  :يقال لو ،شراكحد من الناس أنو يطمع عمى مكنونو وسره فخافو بالغيب فذاك نوع من اإلأومن اعتقد في 

وىو في بيتو  ،فيو بعيد عنو ،وما يحدث بو نفسو ،يعمم خواطره يالفالن من الناس الولي ان فالنً أيعتقد ، السر
عز -واهلل  ،فيذا نوع من الشرك ،يعمم مكنونات نفسو ان فالنً أنو يعتقد أل ؛ال ما يميقإيتجمل وال يصدر منو 

ل وْ } :يقول -وجل وا أ نَّي مْ  و  ر س ول و   المَّو   آت اى م   م ا ر ض  صمى - ومن الرسول ،يتاء يكون من اهللفاإل [ٜ٘:التوبة] {و 
ق ال وا} ،ونحو ذلك ،عطاء من الغنائمإ ،-اهلل عميو وسمم ْسب ن ا و   حسبنا اهلل ورسولو؟  :ىل قال {المَّو   ح 

وا} ،فالكفاية من اهلل وحده ،ال ر س ول و   المَّو   آت اى م   م ا ر ض  ق ال وا و  ْسب ن ا و  ر س ول و   ف ْضِموِ  ِمنْ  المَّو   س ي ْؤِتين ا المَّو   ح  ثم  ،{و 
-وحق اهلل  ،-صمى اهلل عميو وسمم- الرسول حق ،وفصميا ،مورن ىذه األفاهلل بيّ  {ر اِغب ون   المَّوِ  ِإل ى ِإنَّا}الرغبة 

ي مْ  و اْلم ْؤِمن ات   و اْلم ْؤِمن ون  }، وحقوق المؤمنين ،-عز وجل تمط خن تأفال يصح  [ٔٚ:التوبة] {ب ْعض   أ ْوِلي اء   ب ْعض 
   .مورىذه األ

ْسب ك   النَِّبيُّ  أ يُّي ا ي ا} م نِ }كافيك اهلل  :أي [ٗٙ:األنفال] {المَّو   ح  ىل المعنى  [ٗٙ:األنفال] {اْلم ْؤِمِنين   ِمن   اتَّب ع ك   و 
 .؟يعني أنيم يكفونك من اتبعكحسبك اهلل وحسبك 

م نِ }أي كافيك وحده  :حسبك اهلل ،ليس ىذا ىو المعنى ،ال فإن حسبيم ىو  [ٗٙ:األنفال] {اْلم ْؤِمِنين   ِمن   اتَّب ع ك   و 
 .اهلل ىو الذي يكفييم ،اهلل

ِباْلم ْؤِمِنين   ِبن ْصرِهِ  أ يَّد ك   الَِّذي ى و  }وقال:  صمى - الرسولو ، فاهلل لو حقوق ،فالتأييد يكون بيذا وىذا [ٕٙ:األنفال] {و 
من خصائص  أحد من البشر شيئاً  ىعطَ فمن الخطأ أن يُ  ،أىل اإليمان ليم حقوقو ، لو حقوق -اهلل عميو وسمم

نما نشأ من ىذا الطرف الذي إوكثير من الضالل  ،رفع فوق مرتبتوفيُ  ،وحقوقو التي ينفرد بيا -عز وجل-اهلل 
 ىو الغمو.

 ومن رسالة رفع المالم: :-رحمو اهلل-قال 
 ،رسالة عظيمة النفع ،عدة طبعاتأيًضا وطبعت  ،وىي موجودة ضمن مجموع الفتاوى ،اىذه الرسالة نافعة جد  

رفع " ،حينما يقع الواحد منيم بمخالفة ،يذكر فييا أعذار العمماء -رحمو اهلل-حاصميا أن شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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 ،فيو بعدما اجتيد أخطأكونو قال قوال للى الواحد منيم مالمة إنو ال يوجو إبحيث  "المالم عن األئمة األعالم
وقد تكون مخالفتو  ،ما بمغو جماعاً إأو خالف فيو  ،وقد تكون مخالفتو لدليل من الكتاب أو من السنة ،وخالف فيو

في أمرين رئيسين في فيذا يفيدنا  ،أعذارىم -رحمو اهلل-لدليل من القياس فيؤالء ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 
   : غاية األىمية
أليس القرآن ىو  :فيقول ،بعض الناس لجيمو يضيق عطنو، ن اإلنسانطَ ضيق عَ : ىو من أجل أال يَ األمر األول
  ال قرآن واحد؟إما عندنا  وكتابو وىو كتاب واحد؟ -عز وجل-كالم اهلل 

ليذه ، وىو نبي واحد لنا ،جاء بالحق فبينو ووضحو غاية البيان واإليضاح -صمى اهلل عميو وسمم- أليس الرسول
  ؟فكيف يختمف العمماء والقرآن موجود والسنة موجودة ،األمة

 .وىذا يقول كذا؟لماذا ىذا يقول كذا 
وصار العامة يسمعون من ىذا وىذا فأدى ىذا إلى  ،ولذلك اليوم في وقت الفضائيات ،وال يحتمل ،فيضيق صدره

 :فيقول ،واحداً  ال قوالً إكثير من اإلشكال والضيق والحيرة لدى كثير من الناس بعد أن كان الواحد منيم ال يسمع 
 ؟  لماذا يختمفون

 .ابويقيم أعذار العمماء في ىذا الب ،فشيخ اإلسالم يشرح ىذه األسباب ،ايختمفون ألسباب كثيرة جد  
أو أن يقع  ،فال يجوز ألحد أن يتنقصيم ،حديثاً و  ىو التماس األعذار لمعمماء قديماً  :واألمر الثاني الذي نستفيده

وىذا  ،وأن يستحل ذلك بسبب مخالفة وقع الواحد منيم فييا بعد أن استفرغ وسعو وبذل مجيوده ،أعراضيم في
ىؤالء العمماء  :يقول ،من يأتي ويمبس عمى بعض الشباب الصغار نا أسمع كثيراً أ، يامفي ىذه األ اأمر ميم جد  

كيف أفتى  !كيف خالف الدليل الفالني ،نظر إليو كيف يقول كذاا ،وثق بيموال أن يُ  ،ال يستحقون أن تسمع منيم
م قد فالعال ،واآلن يقول كذا ،سنوات كذا نظر إليو كان يقول قبلا :أو يقول ،!في المسألة الفالنية بخالف كذا

فقد يخفى  ،العمماء ال زالوا يختمفون وكذلك أيضاً  ،غيروا اجتياداتيم -رضي اهلل عنيم-الصحابة  ،يغير اجتياده
تظنون ألول وىمة أنيا في  أذكر لكم أقواالً  ،شياء تحيركمأخشية االطالة لذكرت لكم من ىذا  ولوال ،عميو الدليل

 .ىذا ىو الراجح :تقولونذا ذكرت وجو االستدالل لربما إف ،عدغاية البُ 
لكنو يفعمو مع من يعتقد أنو يسأل ، حياناً أكان يفعل ىذا في المناظرة  -رحمو اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية و 

ويقولون ليم مثل  ،ء الذين يأتون ويمبسون عمى الناسفيؤال، جعمو يتحير ثم يتركويفكان يجيبو بإجابات  ،لمتمبيس
  ؟ النيايةيريدون ماذا في  ،ىذا الكالم

ن ا  ، طيب ىل يجري ىذا عمى الجميع؟ و منيم توىموىا قد يكون ذلك بسبب جناية واحدٍ  ،سقاط ىؤالء العمماءإ
 ىلفإن أوْ  ،ذا كان أولئك يستحقون ىذه األوصاف الشنيعة التي يطمقيا عمييم ىذاإكان ذلك يجري عمى الجميع ف

رفوا بالعمم والدين والورع ذا كان ىؤالء األعالم وىم عُ إ، والوصف القبيح ىو ىذا النكرة ،من يتوجو إليو ىذا الكالم
ذا لم يسمم منيا إ، وصاف القبيحةدين وال ورع أولى الناس بيذه األ فيذا الذي ال عمم وال، يقال عنيم مثل ىذا

 ؟ الءؤ سقاط ىإالنياية؟ ثم تريد ماذا في ، ؟ىؤالء فكيف يسمم ىو وأمثالو
  .؟ماءعم؟ من ىم اليسألون منو  لى من؟إيذىب الناس سقطتيم أذا إف



13 
 

كيف تصمي  :قول لوفن ،نكر السنةأبعض ىؤالء و ، لى عقولناإنرجع  :فبعض ىؤالء الجيال يقولون كما سبق
ىات من  ؟ود والقيام والقعودجوالركوع والس ة؟ وماذا تقرأ في الركعة األولى والثانية والثالثة والرابعالعصر والظير

  ؟أصناف األموال التي تجب فييا الزكاةوما ىي  ؟وكيف تحج ،صفة الصالة رآنالق
فيذه أعذار ذكرىا شيخ اإلسالم في  ،ن يكون كالبييمة يقوم ويقعدأال إ، وال تحج ،وال تصمي ،نت ال تزكيأذن إ

 ."رفع المالم عن األئمة األعالم"، تيمنا في ىذه األمرين ،غاية األىمية
 ،كما نطق بو القرآن يجب عمى المسممين بعد مواالة اهلل ورسولو مواالة المؤمنين عموماً  :-رحمو اهلل-قال 

 ،يتدى بيم في ظممات البر والبحرنبياء الذين جعميم اهلل بمنزلة النجوم ي  العمماء الذين ىم ورثة األ  خصوصاً 
 . ع المسممون عمى ىدايتيم ودرايتيموقد أجم

 ،أئمة اليدى ،وتعمد المخالفة ،بالضالل والزيغ ونأن عمماء األمة ال يعرف ،طويل في ىذا شيخ اإلسالم لو كالم
الكامل ألىل  فالوالء المطمق ،ىل السنة والجماعة تكون متفاوتةأفالمواالة عند  ،يعني بذلك الميتدين من العمماء

فالعمماء ىم خيار  ،وينقص من ىذه المواالة بحسب ما يكون عند المكمف من اإليمان والتقوى ،اإليمان الكامل
ات   اْلِعْمم   أ وت وا و الَِّذين   ِمْنك مْ  آم ن وا الَِّذين   المَّو   ي ْرف عِ } ،األمة  .[ٔٔ:المجادلة] {د ر ج 

أما ىذه  ،تسوسيم األنبياء -بني إسرائيلأعني -كانت األمم السابقة ، د األمةاحآفمحبتيم تكون أرفع من محبة 
ن يكونوا من أما إوىؤالء الذين يجددون  ،ليا من يجدد دينيا -عز وجل-ويبعث اهلل  ،األمة فيسوسيا العمماء

ما أن يكون معيم العمماء ،العمماء   .وا 
مبعث  لبقمة أذ كل "إ :لنبياء يقو بعد ىذا الكالم وأن العمماء ىم ورثة األ -رحمو اهلل-وشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .(ٓٔ)"..فعمماؤىا شرارىا -صمى اهلل عميو وسمم- نبينا محمد
دُّون   ِباْلب اِطلِ  النَّاسِ  أ ْمو ال   ل ي ْأك م ون   و الرُّْىب انِ  اأْل ْحب ارِ  ِمن   ك ِثيرًا ِإنَّ } يقول: -عز وجل-واهلل  ي ص   {المَّوِ  س ِبيلِ  ع نْ  و 

 .[ٖٗ:التوبة]
بَّاِنيُّون   ي ْني اى م   ل ْوال  }وقال:  ْثم   ق ْوِلِيم   ع نْ  و اأْل ْحب ار   الرَّ  .[ٖٙ:المائدة] {السُّْحت   و أ ْكِمِيم   اإلِْ
 في -وسمم عميو اهلل صمى- الرسول خمفاء فإنيم خيارىم؛ عمماءىم فإن المسممين إال، شرارىا فعمماؤىا" :فيقول
ومن ساء ظنو بأحد منيم  ،وىكذا يجب أن يعتقد فييم ،العمماءىذه منزلة ، "سنتو من مات لما حيونوالمُ ، أمتو

وال  ،جري ذلك عمى الجميعمنو ال محالة فال يجوز لو بحال من األحوال أن يُ  وكان ذلك واقعاً  ،لسبب أو آلخر
يكون بين عن الحق و أن يوجد في األمة من يُ  بد ال، هلل بحجة في عصر من العصور قائماً  يمكن أن تعدم األمة

  :يقول -صمى اهلل عميو وسمم- والنبي ،الحق معو
 .وىذا ال يمكن أن يكون بال عمم ،(ٔٔ)((ال تزال طائفة من أمتي عمى الحق ظاىرين))

ا يتعمد مخالفة رسول اهلل عامِّ  عمم أنو ليس أحد من األئمة المقبولين عند األمة قبوالً ولي   :-رحمو اهلل-قال 
حد أن كل أوعمى  ،ا عمى وجوب اتباع الرسولا يقينيِّ نيم متفقون اتفاقً إف ،وال جميل ،دقيق ،في شيء من سنتو

                                                           

 (.ٛ: ص) األعالم األئمة عن المالم رفع - ٓٔ
 (.ٙ٘ٔ) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- محمد نبينا بشريعة حاكما مريم ابن عيسى نزول باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٔٔ
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جد لواحد منيم قول قد ذا و  إولكن  ،-صمى اهلل عميو وسمم- ال رسول اهللإخذ من قولو ويترك ؤ من الناس ي
 . وجميع األعذار ثالثة أصناف ،لو من عذر في تركو بد الجاء حديث صحيح بخالفو ف

  .ثم بعد ذلك ذكر التفاصيل، جماالً إذكر األعذار 
 :وجميع األعذار ثالثة أصناف :قال

 قالو.  -صمى اهلل عميو وسمم- ن الرسولأعدم اعتقاده  :أحدىا
، ىو ال يعتقد أن ويدخل تحتو أشياء ني ىذا إجماالً ، يعأصالً قالو  -صمى اهلل عميو وسمم-نبي ن الأاعتقاده  عدم
 وى ،نو بمغو ولكنو لم يثبت عندهأما ا  ، و أصالً لم يبمغو الدليل  قال ذلك إما ألنو -صمى اهلل عميو وسمم- النبي

ومسائل التصحيح والتضعيف والحكم عمى  ،، وىو معذورفما عمل بو ،ةديث ال يصح، فيو عميعتقد أن الح
ومنيم من يضعف بناء عمى  ،يحسنمن  يمومن ،وليذا فإن من أىل العمم من يصحح ؛وايات، قضية اجتياديةالر 

  .اعتبارات معينة
فكيف  -صمى اهلل عميو وسمم- وىذا حصل من أصحاب النبي ،وبعضيم قد يكون الدليل بمغو ولكنو نسيو

رضي اهلل -بمغ ذلك عمر  ،غتسال من الجنابةاالفي مسألة  -رضي اهلل عنيما-، قصة عمر وعمار ؟بغيرىم
وعمر نسي وذكره عمار  ،و خاف الضررأ ،ذا لم يجد الماءإسال التيمم أنو يغني عن االغت ،ولكنو نسيو -عنو

  .وقد ال يبمغو أصالً  ،فقد ينسى ،(ٕٔ)بيذا فمم يتذكر
 :قال: قال اهلل -صمى اهلل عميو وسمم- فمما سألو النبي ،عمرو بن العاص صمى بأصحابو وىو جنب في غزوةو 
عن أن يكون قد  فضالً  ما بمغو التيمم أصالً  ،(ٖٔ)برد فصمى وىو جنب ولم يتيمم [ٜٕ:النساء] {أ ْنف س ك مْ  ت ْقت م وا و ال  }

لى أمثمة كثيرة من ىذا ذكرىا شيخ اإلسالم إولو نظرت  ،-صمى اهلل عميو وسمم- صحاب النبيأىؤالء  و،نسي
نيل "في بعض كتبو ذكر في  -رحمو اهلل-وذكر آخرون مثل الشوكاني  ،ابن تيمية في ىذا الكتاب أو غيره

 .في بعض المواضع أمثمة من ىذا القبيل "األوطار
ستئذان في الحديث المشيور مع أبي موسى األشعري لما خفيت عنو سنة اال -رضي اهلل عنو-وكذلك عمر 
من مجالس األنصار  وتوعده حتى أتى مجمساً  ،طالبو بالدليل -رضي اهلل عنو-فعمر  ،ثم انصرف استأذن ثالثاً 

 .رضي اهلل تعالى عنو-فخفي ىذا عمى عمر  ،(ٗٔ)"ال أصغرناإال يقوم معك " :فقالوا ،وسأليم
 سأل ،ومن غيرىم ،وىم جمع كبير من أىل بدر ،وىكذا في قصة الطاعون لما ذىب الى الشام، اختمفوا عميو

ولكن لرأي رأوه حتى  ،ل، ال لدليولم يختمف منيم أحد ،مسممة الفتح ، وسألوسأل أىل بيعة الرضوان ،أىل بدر
 سمعتم إذا)) :لكن ىذا الجمع الكبير ما كان عندىم ىذا الحديث ،الرحمن بن عوف فذكر ليم الحديث عبدجاء 

                                                           

 ،(ٖٙٗ) برقم تيمم، العطش خاف أو الموت، أو المرض نفسو عمى الجنب خاف إذا باب التيمم، كتاب البخاري، أخرجو - ٕٔ
 (.ٖٛٙ) برقم التيمم، باب الحيض، كتاب ومسمم،

 ،(ٕٔٛٚٔ) برقم المسند، في وأحمد ،(ٖٖٗ) برقم ،؟أيتيمم البرد الجنب خاف إذا باب الطيارة، كتاب داود، أبو أخرجو - ٖٔ
 (.ٖٔٙ) برقم داود، أبي صحيح في األلباني وصححو ،(ٚٚ/ ٔ) صحيحو في معمقاً  والبخاري

 برقم االستئذان، باب اآلداب، كتاب ومسمم، ،(ٕٕٙٓ) برقم التجارة، في الخروج باب البيوع، كتاب البخاري، أخرجو - ٗٔ
(ٕٖٔ٘.) 
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ذا تدخموىا، فال بأرض بالطاعون رضي -خفيت عمى الصحابة  ،(٘ٔ)((منيا تخرجوا فال بيا وأنتم بأرض وقع وا 
  .لى غير ذلكإ، -عنيماهلل تعالى 

شياء خفيت عمى أو  ،وعمى عثمان ،شياء خفيت عمى عمرأشيخ االسالم ذكر أشياء خفيت عمى أبي بكر، و ف
عدم اعتقاد أن قال:  ،يذا عذرف، ثم ذكر جماعة من الصحابة خفيت عمييم أشياء، -مرضي اهلل عني- عمي  

 .أو ألنو اعتقد عدم ثبوتو ،و بمغو لكنو نسيأ ،ما ألنو لم يبمغوإ ،قالو -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
 رادة تمك المسألة بذلك القول. إعدم اعتقاده  الثاني:

مثل مسألة فيم بعض األلفاظ، النبيذ  ؟بمغو الحديث لكن ماذا فيم منو وى ،رادة تمك المسألةإعدم اعتقاده 
ْمر   ِإنَّم ا} ،أنو ال يدخل في الخمر الذي جاء تحريمو ىبعضيم ير  ْيِسر   اْلخ  اب   و اْلم  م   و اأْل ْنص   ،[ٜٓ:المائدة] {و اأْل ْزال 

صريح في تحريم  -صمى اهلل عميو وسمم- وقول أىل الكوفة في النبيذ معروف، ىؤالء بمغتيم اآلية، وحديث النبي
أو أنو بمغو  ،آخر ىذا ليس ىو الخمر، ال يصدق عميو اسم الخمر، ففيم منو فيماً  :، لكن يقولونالخمر أيضاً 

ال تعمق لو بيذه المسألة التي خالف  ،لبتة عمى ىذا الموضوعأال داللة فيو  الدليل وىو يرى أن الدليل ىذا أصالً 
ولو أردنا أن نقرر  ،، الحديث تكمم عن شيء آخر، ىذا يحصل وتوجد لو أمثمةوال من بعيد فييا ال من قريب

 .لكن يكفي ىذا القدر ،برمتو "المالم عن األئمة األعالم رفع"لشرحنا كتاب  التفريع واألمثمة عمى كل  
استقبال القبمة حال قضاء  عن -صمى اهلل عميو وسمم- نيى النبي ،جد عنده معارضوقد يكون بمغو الدليل لكن وُ 

 وبال قائماً  مقو باطة استقبل سُ  -صمى اهلل عميو وسمم- ، بمغو الدليل، ولكنو عنده معارض، النبي(ٙٔ)الحاجة
 .(ٚٔ)القبمة مستقبال
 ، فبمغو الدليل لكن(ٛٔ)الشام مستقبالً  ةا القبموىو مستدبرً عمى حجرين عمى حاجتو  -صمى اهلل عميو وسمم- وجمس

ن ذلك يجوز إ :ن يقولأما ا  و  ،وىذا صارف ،ىذا لمتنزيو ليس لمتحريم :ن يقولأما إف، فاجتيد جد عنده معارضوُ 
 .ما أن يكون بمغو أحد الدليمينا  و  ،ةوبين القبمجد حاجز بينك ذا وُ إأو  ،في البنيان

ز االستدبار دون يجو  :من بمغو االستدبار قالو ، يجوز االستقبال دون االستدبار :من بمغو االستقبال قالف
  .وىكذا ،االستقبال
 بني في إال الظير أحد يصمين ال)): -صمى اهلل عميو وسمم-الذين قال ليم النبي  ،-رضي اهلل عنيم-الصحابة 

عن وقتيا  الحديث ال يدل عمى تأخير الصالة :بمغيم الدليل، لكن الذين فيموا منو االسراع قالوا، (ٜٔ)((قريظة

                                                           

 والطيرة الطاعون باب السالم، كتاب ومسمم، ،(ٕٛٚ٘) برقم الطاعون، في يذكر ما باب الطب، كتاب البخاري، أخرجو - ٘ٔ
 (.ٕٕٛٔ) برقم ونحوىا، والكيانة

 إذا باب الطيارة، كتاب ومسمم، ،(ٜٖٗ) برقم والمشرق، الشأم وأىل المدينة أىل قبمة باب الصالة، كتاب البخاري، أخرجو - ٙٔ
 (.ٕٗٙ) برقم تستدبروىا، وال القبمة تستقبموا فال الغائط أتيتم
 باب الطيارة، كتاب ومسمم، ،(ٕٔٚٗ) برقم قوم، سباطة عند والبول الوقوف باب والغصب، المظالم كتاب البخاري، أخرجو - ٚٔ

 (.ٖٕٚ) برقم الخفين، عمى المسح
 برقم االستطابة، باب الطيارة، كتاب ومسمم، ،(ٛٗٔ) برقم البيوت، في التبرز باب الوضوء، كتاب البخاري، أخرجو - ٛٔ
(ٕٙٙ.) 
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 عمى األقل يحتمل احتماالً ، ىذا ةعجيب أشياء أحياناً  ، وىكذا في، عمى ظاىرهال :قالواو وىم ئوأولئك خطّ  ،اطالقاً 
 طالب بتبعة لذلك في أمور وال ، الموالأ ما خطّ  -صمى اهلل عميو وسمم- ، لكن النبي"حدكمأال يصمين "، امتساويً 
 .كيذه
 ىالل رأيتَ  إذا)) :في صحيح مسمم عن ابن عباس ،محرم عمى اسمو عاشوراءىو اليوم العاشر من  راءعاشو 
 ،عاشوراء اليوم التاسعن يوم إ :اليوم التاسع، وليذا قال ابن حزم ،(ٕٓ)((صائماً  التاسع يوم حْ وأصبِ  فاعدد، المحرم
في صحيح  -حبر األمة-ابن عباس  حديثب أتى ،؟ما الدليل يا ابن حزم :لو ذا قمتا  و  ،محرممن ء تسعة عاشورا
 .مسمم

ألنو يوم  ؛نو يوم ثمانيةإ :ويوجد من األئمة من قال ،أن يصام يوم عرفة ذي الحجةمن عشر الأفضل أيام 
 .شياء كثيرةأو  ،من األئمة المتبوعين قالوا بيذان صومو أفضل أيام العشر، ا  التروية، و 

ومنيم  ،في سائر الشير :ومن أىل العمم من يقول ،وفي ليالي الوتر ،لعشر األواخر من رمضانليمة القدر في ا
 حياناً أول ما تسمع ىذا القول أ ،بيذا ابن مسعود قال ،كل السنة ،في العام كمو ليست تختص برمضان :من يقول

ال تختص برمضان، أحد  ،ر في السنة كمياتدو  ،طول السنة ليمة القدر ،؟في أحد يقول ىذا ،يقف شعر رأسك
  ؟ يقول بيذا

 .رضي اهلل عنو-ابن مسعود  ما تنظر من الذي يقول بو،عندلكن 
المشيور عنو أنو ال يشرع  ،مام مالك المشيور عنو عمى تفصيل يذكره بعضيماإل، صوم الست من شوال سنة

لم ينقل عن الصحابة  :يقولون ،ىل المدينةأدركيم من أوأنو لم يعيد الناس يصومون من التابعين الذين  ،صوميا
 .ولم يعرف أنيم كانوا يصومون الست

ن طموع الشمس تبدأ متبكير في صالة الجمعة من أول ساعة من النيار، ال ،(ٕٔ)((من بكر وابتكر))حديث: 
ذا إ ،، بعد زوال الشمساألولى من بعد الزوال ةبدأ الساعت ،ىذا ال أصل لو :مام مالك يقول، اإلالساعة األولى

صمى اهلل -النبي  :الدليل قالو مام مالك، عند اإلولى ، ىذه الساعة األوقت أذان الظير ،ت يعني وقت الظيرزال
 يكون الرواح في أول ال "راح" ،ال بعد الزوالإالرواح ال يكون  :وقال ،"راح" ((..))من راحقال:  -عميو وسمم
ومن راح  ،من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرةو  ،لساعة األولى فكأنما قرب بدنة))من راح في االنيار، 

ىذا ، الزوالبعد ، الرواح ال يقال في البكور :قال "،راح" ،(ٕٕ)((أقرن ... في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً 
 .لى جوابإالدليل يحتاج  ،ال :ذا سمعت الدليل تقولإلكن  ،اجد   اول وىمة بعيدً أالفيم يبدو لنا في 

                                                                                                                                                                                                 

يماء، راكبا والمطموب الطالب صالة باب الخوف، صالة أبواب البخاري، أخرجو - ٜٔ  الجياد كتاب ومسمم، ،(ٜٙٗ) برقم وا 
 (.ٓٚٚٔ) برقم المتعارضين، األمرين أىم وتقديم بالغزو، المبادرة باب والسير،

 (.ٖٖٔٔ) برقم عاشوراء، في يصام يوم أي باب الصيام، كتاب مسمم، أخرجو - ٕٓ
 فضل في جاء ما باب الجمعة، أبواب والترمذي، ،(ٖ٘ٗ) برقم الجمعة، يوم الغسل في باب الطيارة، كتاب داود، أبو أخرجو - ٕٔ

 برقم الجمعة، يوم الغسل في جاء ما باب فييا، والسنة الصموات إقامة أبواب ماجو، وابن ،(ٜٙٗ) برقم الجمعة، يوم الغسل
 (.٘ٓٗٙ) برقم الجامع، صحيح وفي ،(ٖٖٚ) برقم داود، أبي صحيح في األلباني وصححو ،(ٚٛٓٔ)

 الجمعة، يوم والسواك الطيب باب الجمعة، كتاب ومسمم، ،(ٔٛٛ) برقم الجمعة، فضل باب الجمعة، كتاب البخاري، أخرجو - ٕٕ
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 ،دلة ما ال يخطر لنا عمى بالعندىم من األعذار واأل ،نسان لسانو فال يتكمم في أىل العممينبغي أن يحفظ اإلف
بعض الشباب  دويتكمم عن، جرأة عظيمةرئ ويجت ،لس العمميام في مجاركبو في يوم من األ نسان لم يثنِ إفيأتي 

هلل ما أحمم ا يا ،يا لطيف :في التويتر تقولأو  ،بوك أو يكتب في صفحتو الشريفة في الفيس ،الصغار بكالم
ركاكة في  ،ركاكة في كل شيء ،الكتابة في ىذه الركاكةذه يقرأ ىأن ومن يستطيع  ،؟الكتاباتذه كيف ى، !اهلل

 عثم ُيشج   ،!ما أحمم اهلل :تقول ،شيء ىائلو  ،مفتوحة التاء المربوطة، كتابةوال ،وركاكة في المعنى ،المفظ والقالب
 !؟توفيقأي ، وكتابة موفقة ،وفكرة رائعة ،موضوع رائع :ييتفونو 

نسان اإل ،كاتبىو وعند نفسو  ،؟ فنسأل اهلل العافيةكتبىذا يُ  ،مالءإوال  ،وال عبارة تسعف ،وال معنى ،ال لفظ
 ،كل أحد يكتب، وكل يكتب ،جرأة عمى أىل العمم ،جرأة عمى دينو ،جرأة عمى اهلل رىا يلمّ  المً أيجد  حياناً أيتكمم 

  .اهلل المستعانو ، ييتف، ويجد من يصفق لو
 . ثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخال :قال

وتجد العمماء  ،اوىذا أمثمتو كثيرة جد  ، ىذا منسوخ :قالو لكن قال -صمى اهلل عميو وسمم- ثبت عنده أن النبي
 . ؟وما الذي نسخو ؟ال وىل ىو منسوخ أ ،تمفون فيوخبعدىم ي نئمة من الصحابة فماأل
وفي كثير من األحاديث  ،فيذه األسباب العشرة ظاىرة :ثم قال ،لى عشرة أنواعإل ىذه األصناف ثم فص   :قال

ولم نطمع  ،فإن مدارك العمم واسعة ،يث لم نطمع نحن عميياحجة في ترك العمل بالحد ن لمعالميجوز أن يكو
ذا أبداىا فقد تبمغنا وقد ال  ،وقد ال يبدييا ،والعالم قد يبدي حجتو ،نحن عمى جميع ما في بواطن العمماء وا 

 ،في نفس األمر أم ال كانت الحجة صواباً  سواء ،وقد ال ندركو ،ذا بمغتنا فقد ندرك موضع احتجاجوا  و  ،تبمغ
ن جوزنا ىذا فال يجوز لنا أن نعدل عن قول ظيرت حجتو بحديث صحيح وافقو طائفة من أىل ا  لكن نحن و 

 .ن كان أعمما  و  ،لى قول آخر قالو عالم يجوز أن يكون معو ما يدفع بو ىذه الحججإالعمم 
  .ال بأس، في النسخة الخطية "يدفع بو ىذه الحجة ما"
فإن األدلة الشرعية حجة اهلل عمى  ،ق الخطأ الى آراء العمماء أكثر من تطرقو إلى األدلة الشرعيةتطرُّ  إذْ  :قال 

ورأي العالم  ،ذا لم يعارضو دليل آخرإوالدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ  ،جميع عباده بخالف رأي العالم
 .التي يجوز فييا ا لما بقي شيء من األدلةولو كان العمل بيذا التجويز جائزً  ،ليس كذلك

 ."لما بقي في أيدينا شيء من األدلة التي يجوز فييا مثل ىذا"النسخة الخطية  في
لكن الغرض أنو ، ا لما بقي شيء من األدلة التي يجوز فييا مثل ىذاولو كان العمل بيذا التجويز جائزً  :قال

 ونحن معذورون في تركنا ليذا الترك .   ،ا في تركوفي نفسو قد يكون معذورً 
تركو ، أن ال نقمد ىذا العالم في تركو ليذا الدليل ،يعني في تركنا لترك ىذا العالم لو :في تركنا ليذا الترك

  .ذا تبين لنا أمر خفي عميوإلكن نحن ال نتبعو عمى ذلك  ،العتبار أو آلخر
ولكننا ال نتابعو عمى ىذا  ،النتقاصو وقع فيو مسوغاً  وأن وال يكون ىذا الخطأ الذي نعتقد ،فنحن نعتذر ليذا العالم

 .ىذا ىو القدر الذي نقف عنده ،الخطأ وحسب

                                                                                                                                                                                                 

 (.ٓ٘ٛ) برقم
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ذا كان الترك يكون لبعض ىذه األسباب فإذا ج-رحمو اهلل-قال  أو  ،اء حديث صحيح فيو تحميل أو تحريم: وا 
أو حرم  ،من العمماء الذين وصفنا أسباب تركيم يعاقب لكونو حمل الحرام عتقد أن التارك لوحكم فال يجوز أن ي  

 . أو حكم بغير ما أنزل اهلل ،الحالل
وىذه قضية خطيرة إذا تكمم  ،ىذا حكم بغير ما أنزل اهلل :فيقول لك ،ألنو جاء بشيء يخالف ما جاء بو الشارع

يعني يأتي لمعالم الذي خالف  ،أعظم من ىذا وقد سمعت أن من الناس من وقع في ما ىو ،بيا من ال بصر لو
 :واهلل يقول ،وبذلك يكون قد حكم بغير ما أنزل اهلل ،ىذا خالف الكتاب والسنة :فيقول ،دليال في نظره صريحاً 

م نْ } ل   ِبم ا ي ْحك مْ  ل مْ  و  ون   ى م   ف أ ول ِئك   المَّو   أ ْنز   .[ٗٗ:المائدة] {اْلك اِفر 
حينما حكم بأسارى بدر  -صمى اهلل عميو وسمم- ن النبيإ :يقولَمن  -من سمعوبو وقد حدثني -أعظم من ىذا 

 ،لكنو تاب :ويقول ،؟!لى ىذا الحدإ، ال أستطيع أن أنقمو اآلن وقال كالماً ، -عز وجل-حكم فييم بغير حكم اهلل 
فيذا العالم حينما يجتيد فإنو  ،-صمى اهلل عميو وسمم- يعني لم يسمم أحد من أحكامو الجاىرة ىذه حتى النبي

 ر واألجرين. جبل ىو بين األ ،أنزل اهلل نو قد حكم بغير ماإ :وال يقال ،وال يالم ،يكون معذوراً 
من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك فال  ن كان في الحديث وعيد عمى فعل  إ: وكذلك -رحمو اهلل-قال 

وىذا مما ال نعمم بين األمة فيو  ،أو فعمو داخل في ىذا الوعيد ،ن ذلك العالم الذي أباح ىذاإ :يجوز أن يقال
من المجتيدين  ئأنيم زعموا أن المخط ،يسي وأضرابور الم :مثل ،يحكى عن بعض معتزلة بغداد إال شيئاً  خالفاً 

أو بتمكنو من العمم  ،وىذا ألن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعممو بالتحريم ؛وئيعاقب عمى خط
  يم.ر حبالت

نو يكون بذلك إف بل حتى عموم المكمفين من غير العمماء حينما يفعل ما جاء فيو لعن مثالً  ،مجتيدىذا  ،ىو ىذا
ن رأينا إىل يحق لنا  ،(ٖٕ)((لعن اهلل النامصات)) :يعني ،ى المعينولكن ال يعني ىذا تنزيل الحكم عم ،داً متوع  

 .؟ىذه ممعونة بعينيا :امرأة نامصة أن نقول
قد يكون ىناك ما يدفع وقوع ذلك  ثم أيضاً شروط وانتفاء الموانع، ألن ىذا متوقف عمى وجود ال ؛الجواب: ال

أو مصائب عظيمة ينغمس  ،لو، وقد يكون لو حسنات عظيمة ماحية -عز وجل-بالنسبة لممكمف، قد يغفر اهلل 
 .بة فال يقع عميو مثل ىذا الوعيدوقد يوفق لتو  ،معيا ىذا الجرم

العمم بو في الستقرار  ؛: وىذا الشرط في لحوق الوعيد ال يحتاج أن يذكر في كل خطاب-رحمو اهلل-ل قا
 .القموب

أو  ،ىذا مشروط بعممو بالتحريم :يقول، من تحقق الشروط وانتفاء الموانع بد ال ىو أنوالشرط في لحوق الوعيد 
ذا قيل إف ،الستقرار العمم بو في القموب ؛خطابال يحتاج أن يذكر في كل  :بتمكنو من العمم بالتحريم، يقول

بعض العمماء قد يبيح بعض الصور التي  يعتقد  ((لعن اهلل النامصات والمتنمصات))قضية الفالنية واهلل ال :مثالً 

                                                           

 والمتنمصة والنامصة والمستوشمة والواشمة والمستوصمة الواصمة فعل تحريم باب والزينة، المباس كتاب مسمم، أخرجو - ٖٕ
 (.ٕٕ٘ٔ) برقم اهلل، خمق والمغيرات والمتفمجات
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حف الحاجب  :، بعضيم يقولأىل المغة افيي تمفخالم العرب ا، حقيقة النمص في كا من قبيل النمصنيأغيره 
  .محق بو القص مثالً ، وىل يُ ىل ىو نتف أو حمق ييعن ،في توصيف ذلك عمى اختالفٍ 
وال  ،خاصلمشارع فيو عرف  ليسوليذا لما كان النمص  ؛لوجو من أي موضع كانر اعزالة شإ :وبعضيم يقول

ن إ :لى المغة فوجدوا أن بعض أىل المغة يقولإفرجع الفقياء  ،لى المغةإرجع فيو يُ ف ،عند المكمفين معنى عرفي
 .النمص يختص بالحاجب

 .بالوجو :وبعضيم يقول
ىذا ال  :عالم يقولو ، من شعر وجييا فيي نامصة تزالأمن ف ،إن ذلك يشمل الوجو كمو :فبعض الفقياء قال

لى إلعن اهلل النامصة  :، ىل يقال اآلنوأنو يختص بالحاجب ،جو عدا الحاجبزالة شعر الو إويجوز  ،شكال فيوإ
وىذا الذي سأل  ،ىذا مجتيد ،، ال؟ا لووأنو أولى بذلك ممن فعمو تقميدً  ،استحل ما حرم اهلل ن حمل ليا قدآخره مَ 

وليس عميو  ،ليوى ومتتبع لرخص الفقياء فإنو يكون معذوراً مع ا تبرأ الذمة بسؤالو غير متجارٍ ىذا العالم الذي 
فعل وال ا :عالم تبرأ بو الذمةمن أعمال الحج قال لو  عملٌ  األمور التي يترتب عمييا الجزاء، شيء حتى في

 ال   ك ْنت مْ  ِإنْ  الذِّْكرِ  أ ْىل   ف اْسأ ل وا}واهلل قال:  ،وال يمزمو شيء راً ، وعند آخر أن ىذا فيو فدية فإنو يكون معذو حرج
 .[ٖٗ:النحل] {ت ْعم م ون  

ن ىذا الشرط ال إثم  ،وبعدم حبوط العمل في الردة ،خالص العمل هللإقال: كما أن الوعد عمى العمل مشروط ب
  .وعد ويذكر في كل حديث في
، أصبح ذلك بشرط المتابعة ،بشرط اإلخالص :يقولكل قضية يجب أن  ،أمر معروف ،ىذا تحصيل حاصل

  يكفي أن يبينو الشارع مرة واحدة في موضع وانتيينا.  ،في الشرع مقرراً 
وموانع لحوق الوعيد ، ب لموعيد فإن الحكم يتخمف عنو لمانعقيام الموجِ در ثم حيث ق   :-رحمو اهلل-قال 

 .االستغفار :ومنيا ،التوبة :منيا ،متنوعة
قد  ،ذاىذا الوعيد بالنار لمن فعل ك ،ىذا المعن ،، ىذا الوعيدلييا قبل قميل، موانع لحوق الوعيدإىذه ميمة أشرت 

 َغَفْرتُ  َفَقدْ  ِشْئُتمْ  َما اْعَمُموا)) :، اهلل قال ألىل بدرلموانع منيا الحسنات الماحية ؛ال ينطبق عمى زيد من الناس
  .(ٕٗ)((َلُكمْ 

بالء  ،(ٕ٘)(())ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم: -صمى اهلل عيو وسمم-وأيضا قال النبي  ،ومنيا بالء الدنيا
 .الدنيا ومصائبيا

ولن تعدم إال في -ذا عدمت ىذه األسباب كميا إف ،رحم الراحمينأومنيا رحمة  ،شفاعة شفيع مطاع :ومنيا
 .فينالك يمحق الوعيد بو -ق من تمردح

                                                           

 تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائل كتاب ومسمم، ،(ٖٚٓٓ) برقم الجاسوس، باب والسير، الجياد كتاب البخاري، أخرجو - ٕٗ
 (.ٜٕٗٗ) برقم بمتعة، أبي بن حاطب وقصة -عنيم اهلل رضي- بدر أىل فضائل من باب ،-عنيم
-عنو اهلل رضي- عفان بن عثمان مناقب في باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن المناقب أبواب الترمذي، أخرجو - ٕ٘
 (.ٖٚٓٙ) برقم المصابيح، مشكاة تحقيق في األلباني وحسنو ،(ٖٔٓٚ) برقم اهلل، عبد وأبو عمرو، أبو: يقال كنيتان، ولو ،
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فيستفاد من  ،وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن ىذا العمل سبب في ىذا العذاب :شيخ اإلسالم يقول بعد ىذا الكالمف
السبب يجب وقوع ذلك المسبب بو فيذا باطل ا أن كل شخص قام بو ذلك أمّ  ،محرم وقبيح ذلك تحريم الفعل، أنو

نسان في شيء من لوقف ذلك المسبب عمى وجود الشرط وزوال جميع الموانع، ىذا أصل كبير، قد يقع اإل ؛قطعاً 
قد يقع في شيء من النفاق، قد يقع في عمل جاء فيو الوعيد ولكن ذلك ال يعني أنو يتنزل عميو  ،الكفر

 ن يطبق ىذا؟ أذا طبقنا ىذا ومن الذي يستطيع إف ،الشرط وانتفاء المانع من وجود بد الألنو  ؛بالضرورة
 :يعني كما يقول الشاطبي ،انع، ىذا الذي يسمونو تحقيق المناطو من تحقق الشروط وانتفاء الم بد الالعمماء، 

فيذا  ،لمعينوىناك نوع من االجتياد في تطبيقو عمى ا ،االجتياد نوعان: اجتياد في استنباط الحكم من األدلة"
في الكدرة  :ني حينما نقول مثالً يع ،لى المكمفإ وقد يكون ىذا االجتياد متوجياً  ،لى معرفة حال المعينإيحتاج 
نحن ال و فيذه المرأة تسأل  ،ن لم تكن متصمة فميست منوا  و  ،ن كانت متصمة في دم الحيض فيي منوإ :والصفرة

    .ثم عمييا ىي أن تنظر ،الحكمن نعطييا حغير متصمة فن وندري ىل ىي متصمة أ
ارجعي إلى التمييز فإذا كان الدم بأحد صفاتو األربع  :نقول ليا ،والمرأة التي تستحاض وليس ليا عادة منضبطة

بقي عمييا ىي  ،ىذا الحكم ،، فيذا دم حيضيخرج متجمطاً  غميظاً  أو يكون متجمطاً  ،أو لون ،المشيورة، رائحة
فما وجدتو بشيء بيذه األوصاف تحكم  ،ثناء الشيرألى الدم الذي يخرج منيا إاجتياد المكمف أن تنظر  ،اجتياد

بيذا أو ببعضو اغتسمت وصمت، ىذا اجتياد من  ذا انقطع عنيا ما كان موصوفاً إبأنو حيض فال تصمي، ف
 .-اهلل أعممو - ،المكمف، وىكذا في مسألة القبمة


