
 

 

  



  

 
  ب فوائد منتقاة من كتاب اقتضاء الصراط املستقيم

 املحتويات

 1 .............................................................................. املقدمة

 2 ..................................................................... النسخة املعتمدة

 3 ............................. احلسد والبخل يف العلم من أخالق اليهود :الفائدة األوىل

 4 ........................................................................... السخاء يف العلم -

 5 .................................... احلكمة من خمالفة الكفار يف الظاهر الثانية:الفائدة 

 5 .......................................................... كتاب االقتضاء قائم عىل أمر وهو -

 7 ............................................................ تأصيالت تتعلق بالتشبه بالكفار -

 8 ..................................... مشاهبة الكافرين منهي عنها بإمجاع أهل العلم يف اجلملة -

 9 ................... دقة ابن تيمية ملا حكى عن العلامء اإلمجاع عىل الكراهة ومل يقل عىل احلرمة -

 9 .................................................. املشاهبة إنام تكون يف األمر اخلاص بالكفار -

 9 ...................................................... ال ُيشرتط يف مشاهبة الكافرين التقّصد -

 10 ................................................................. فرق بني التشّبه واملخالفة -

 11 ............................................ بيان معنى النسيان من اهلل الفائدة الثالثة:

 11 .................................. النسيان له معنيان أحدمها منتف عن اهلل واآلخر ُيثبت له -

 11 .................................. العجب له معنيان أحدمها منتف عن اهلل واآلخر ُيثبت له -

 11 ..................................... الذنوب هلا آالم حسية ومعنوية الفائدة الرابعة:

 12 ......... تنتي اهلوى والشبهاتكالم عظيم الن تيمية يف احلذؤ من ف الفائدة اخلامسة:

 14 . إذا ُوجدت شبهات البدع فإهنا تدعو إىل فساد الظاهر يف الشهوات الفائدة السادسة:



  

 
  ت عبد العزيز الريس /د لفضيلة الشيخ

 14 .......................................... بيان املراد بـ إنكار القلبالفائدة السابعة: 

 16 ........................... بيان ألحوال النفوس وكيفية التعامل معها الفائدة الثامنة:

 17 ........................ خمالفة الكفار ال حتصل إال بكلها أو بأكثرها  الفائدة التاسعة:

ف الفائدة العارشة: ف و )الكفر( غري امُلعرَّ  18 .................... فرق بني )الكفر( امُلعرَّ

 19 ................................... أن للجهل ثالثة أنواعبيان الفائدة احلادية عرشة: 

 21 ............ فرق بني اجلاهلية املطلقة و اجلاهلية املقيدة والنسبية الفائدة الثانية عرشة: 

 21 .................................................................. خمالفة سيد قطب يف هذا -

ًدا}بيان أن النهي يف آية   الفائدة الثالثة عرش: ُقْم فِيِه أابا هو ألنه مكان للمغضوب  {الا تا

 22 ............................................................................. عليهم

 23 ... بيان أن هذه األمة تعتد بالرؤية ال باحلساب بخالف من قبلها الفائدة الرابعة عرش:

 23 ........ االعتامد عىل دخول الشهر وخروجه واألعياد يرجع إىل الرؤية ال احلساب باإلمجاع -

 23 ....................................................................... ضابط القول الشاذ -

 24 ........ماذا يفعل من كان يف بلد يعتمد دخول رمضان بناء عىل احلساب ال الرؤية؟ مسألة: -

 24 ............................... بيان معنى التخفيف يف الصالة الفائدة اخلامسة عرش:

 25 ......... ال تنتقل الرشيعة إىل الـمظنة إال إذا مل يّتضح الضابط الفائدة السادسة عرش:

إذا ذكرت الرشيعة حكاًم ثم ذكرت وصًفا، فإن هذا الوصف علة  الفائدة السابعة عرش:

 26 ......................................................................... هلذا احلكم

 26 ..................... التابعي إذا أفتى بام رواه دل عىل ثبوته عنده الفائدة الثامنة عرش:



  

 
  ث فوائد منتقاة من كتاب اقتضاء الصراط املستقيم

 27 ......................................... نقل عن اإلمام أمحد: الفائدة التاسعة عرش:

 28 ..................... مما عليه أهل السنة أن الرب أفضل من العجم الفائدة العرشون:

 28 ................................................... األفضلية هنا راجعة للجنس ال لألفراد -

 28 ............................................. األفضلية هنا راجعة إىل أمور الدنيا ال اآلخرة -

 29 ................................................ األفضلية هنا لصفات خري جعلها اهلل فيهم -

 29 ........................... العرب يف أنفسهم يتفاضلون الفائدة الواحدة والعرشون:

نا  الفائدة الثانية والعرشون: عىل الباحث يف أمور التفاضل ونحوها أن يكون عاقل ديِّ

 30 .................................... غرضه معرفة اخلري ال الفخر و الغمص من أحد

 31 .............................................. الفخر كله حرام سواء كان بحق أو بغري حق -

 33 ....... بيان من هم العرب، ومن العجم، وما أقسام الناس الفائدة الثالثة والعرشون:

 34 ....................... يف بيان حرمة حضور أعياد الكفار  الفائدة الرابعة والعرشون:

 35 ............................................ ضابط العيد الفائدة اخلامسة والعرشون:

 38 .. العيد يف نفسه حمرم ومل ُيتعبَّد به فإذا ُتعبِّد به ازداد حرمة الفائدة السابعة و العرشون:

 40 ............................ بيان حكم التكلم بغري العربية الفائدة الثامنة والعرشون:

يف أن بعض الناس يتقّصد سامع القصائد إلصالح القلوب،  الفائدة التاسعة والعرشون:

 41 .......................................... ومع األيام يتعلق قلبه هبا ويزهد يف القرآن

واملشاركة يف اهلدي الظاهر ُتوجب أيًضا مناسبة وائتالًفا، كام أهنا ُتؤثر  الفائدة الثالثون:

 41 ................................. شاهبهمتابعة من ُيشاهبه أيًضا ُتسبب ألفة وحمبة ملن يُ 

 42 ...........بيان الفرق بني البدع املحدثة واملصالح املرسلة الفائدة الواحدة والثالثون:



  

 
  ج عبد العزيز الريس /د لفضيلة الشيخ

 42 ................................. ذنوب الناس وتقصريهم ليس سببا لإلحداث  يف دين اهلل -

 43 ..................................... بيان بدعية ما يعرف بـ )الدعوة باألناشيد اإلسالمية( -

 45 ......................... سنة كام أن فعله سنة ملسو هيلع هللا ىلصترك النبي  الفائدة الثانية والثالثون:

 46 .................................. السنة الرتكية تقدم عىل كل عموم و عىل كل قياس مهم: -

 47 .... ألكل الضب دليل عىل أن تركه ال يدل عىل التحريمملسو هيلع هللا ىلص  اجلواب عىل شبهة: ترك النبي  -

 48 ................................... بيان حجية فهم السلف الفائدة الثالثة والثالثون:

بعضهم حياول الفرار من االحتفال باألعياد املحرمة و املشاركة  الفائدة الرابعة والثالثون:

 48 ........................................................ فيها بأمر ال خيرجه من الذم

 49 ......... بيان ماذا يعمل من حثه أهله عىل األعياد املحرمة الفائدة اخلامسة والثالثون:

 50 .............. كالم نفيس البن تيمية يف عدم طاعة الزوجة يف املحرمات ولو أغضبها ذلك -

 51 ..... حكم بيع ما ُيستعان به يف االحتفال باألعياد املحرمة الفائدة السادسة والثالثون:

ىلا النُُّصِب }بيان آية  الفائدة السابعة والثالثون: ا ُذبِحا عا ما  51 ......................... {وا

بيان ضعف حديث )ال تصوموا يوم السبت إال فيام افرُتض  الفائدة الثامنة والثالثون:

 52 ........................................................................... عليكم(

يِن }من أدلة حرمة البدع آية  الفائدة التاسعة والثالثون: نا الدِّ ُم مِّ ُعوا هلا ا اُء ُشا كا ُْم ُُشا أاْم هلا

ن بِِه اهللَُّ ْأذا ْ يا ا ملا  52 .................................................................. {ما

 53 ..................................................................البدع أصلها ُشك وكفر -

قد يقع الرجل يف بدعة ويكون جمتهًدا أو متأواًل، ففعله خطأ قطًعا،  الفائدة األربعون:

 53 ..................................................................... لكنه قد ُيثاب.



  

 
  ح فوائد منتقاة من كتاب اقتضاء الصراط املستقيم

 55 ..................................................... ضلت يف هذا التأصيل طائفتان؛ مها: -

بني قاعدتني عظيمتني يف األصل يف العبادات، و األصل يف  الفائدة الواحدة واألربعون:

 56 ........................................................................... العادات

 56 .. بيان خطأ املبالغة يف االعتامد عىل عمل أهل بلد وعاداهتم الثانية واألربعون:الفائدة 

 57 .................................... اجلواب عىل قول عمر الفائدة الثالثة واألربعون:

ال يمكن أن خيصص أحد عمال بزمن أو عدد أو مكان إال  الفائدة الرابعة واألربعون:

 58 ..............................................................................لدافع

 60 ......................... تكلم عن بدعة صالة الرغائب الفائدة اخلامسة واألربعون:

 60 .... اجلواب عىل من يقال أن ابن تيمية جييز املولد النبوي الفائدة السادسة واألربعون:

 62 ................ كون اليوم فاضال ال يسّوغ إحداثا لبدع واألربعون:الفائدة السادسة 

 62 ............ بنّي فائدة نفيسة فيام يتعلق بأحاديث الفضائل الفائدة السابعة واألربعون:

 63 ... خيطأ الكثري يف االستدالل بحديث ضعيف عىل فضيلة  عمل مل يثبت حكمه أصال تنبيه: -

ق بني ما ُيفعل أحياًنا وما ُيفعل عىل وجه  الفائدة الثامنة واألربعون: من املهم أن ُيفرَّ

 64 ............................................................................. الدوام

احلديث املرفوع يف هذه الصالة األلفية، كذب موضوع  الفائدة التاسعة واألربعون:

 65 ........................................................................... باالتفاق

 65 ............................... بيان لقاعدة نفيسة يف العمل بالعام الفائدة اخلمسون:

 66 بيان كذب القول بأن رأس احلسني ُدفن يف مرص بالقاهرةالفائدة الواحدة واخلمسون: 

 67 .............................. بيان خطورة تعظيم األماكن الفائدة الثانية واخلمسون:



  

 
  خ عبد العزيز الريس /د لفضيلة الشيخ

بيان املستثنى منه يف حديث: )ال تشد الرحال إال إىل ثالثة  الفائدة الثالثة واخلمسون:

 67 ...........................................................................مساجد(

 70 ................. القول باالستحباب يف هذه املسألة خروج عن قويل أهل العلم فيها فائدة: -

 70 ...إيقاد املصابيح يف املشاهد من قبور ونحوها حمرم إمجاعا الفائدة الرابعة واخلمسون:

حديث )إذا حترّيتم يف األمور، فاستعينوا بأهل القبور(  الفائدة اخلامسة واخلمسون:

 71 .................................................................. موضوع باالتفاق

 71 .... التعليق عىل كلمة )إن قرب معروف الرتياق املجرب( الفائدة السادسة واخلمسون:

: من املهم جدا أن ُيفّرق بني ما ُيتعّبد عىل وجه القصد، وما الفائدة السابعة واخلمسون

 73 ............................................................... ُيتعّبد عىل وجه التبع

 75 ..................... تقصد القرب للدعاء عنده منكر أمجاعا الفائدة الثامنة واخلمسون:

 75 ................. يشء من إجالل ابن حجر و الذهبي البن تيمية وبيان قدره العلمي فائدة: -

قاعدة: املتابعة يف النيات أوىل من املتابعة يف العمل الظاهر  الفائدة التاسعة واخلمسون:

 ................................................................................... 75 

 76 .................. فإنه ال ُيستقبل باإلمجاعملسو هيلع هللا ىلص إذا دعي عند قرب النبي  الفائدة الستون:

بيان أن التوسل بدعاء الرجل الصالح أو بالعمل الصالح جائز  الفائدة الواحدة الستون:

 77 ........................................................................... باإلمجاع

 77 .................................................. التوسل املرشوع ثالثة أنواع؛ هي: مهم: -

 78 .................... توجيه لألحاديث التي فيها نداء لألموات الفائدة الثانية الستون:

 79 ..... ملسو هيلع هللا ىلصتأصيل يف تقصد ابن عمر لألماكن التي نزل هبا النبي  الفائدة الثالثة الستون:



  

 
  د فوائد منتقاة من كتاب اقتضاء الصراط املستقيم

 80 .......................... ملسو هيلع هللا ىلصبيان أقسام ما من التأّّس بالنبي  الفائدة الرابعة الستون:

 82 .................... منسك كتبه ابن تيمية قديام وتراجع عنهالفائدة اخلامسة الستون: 

 82 ............................. من خطأ تسمية املسجد األقىص باحلرم أو ثالث احلرمني تنبيه: -

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 1 عبد العزيز الريس /د لفضيلة الشيخ

 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 .، مقبولة عنده سبحانهأسأل اهلل أن يتقبل هذه املحارضة، وأن جيعلها نافعة خللقه

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
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 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق
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ونستغفره، ونعوذ باهلل من ُشور أنفسنا ومن إن احلمد هلل نحمده ونستعينه 

سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

 إله إال اهلل وحده ال ُشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، أما بعد:

ي ففي ليلة اليوم األول من شهر حمرم لعام أربعني وأربعامئة وألف من هجرة النب

ألتقيكم يف ابتداء ُشح )العقيدة الواسطية(، فقد جرت  -صىل اهلل عليه وسلم-

العادة أحياًنا أو كثرًيا أنه يف ابتداء الدرس بعد انقطاع اإلجازة الصيفية ُيبتدأ بفوائد 

من كتاب أو بيشء آخر قبل أن ُيبتدأ بالكتاب نفسه، وفيام نحن بصدده وهو ُشح 

 العقيدة الواسطية.

هو استخراج فوائد  -وأسأل اهلل أن جيعله اختياًرا مبارًكا-الذي اخرتته  والكتاب

من كتاب )اقتضاء الرصاط املستقيم يف خمالفة أصحاب اجلحيم(، لشيخ اإلسالم 

فوائد منتقاة "، فإذن سيكون عنوان هذا الدرس: -رمحه اهلل تعاىل-أمحد بن تيمية 

 ."من كتاب )اقتضاء الرصاط املستقيم(

كتاب كتاٌب عظيم وميلء بالفوائد، حتى إنه يصعب عرض الفوائد األهم وهذا ال

أن  -إن شاء اهلل تعاىل-فضاًل عن كل فوائد هذا الكتاب، ألهنا كثرية، وسأحاول 

، إىل ...أختار فوائد أظنها األهم، أو قد أدع األهم لفائدة أخرى ألن فيها تنّوًعا

 غري ذلك.

والنسخة التي أعتمد عليها، وهي التي مّن اهلل عيلَّ وقرأهتا قديمة هي: الطبعة 

الثانية التي ُطبعت يف السنة احلادية عرشة بعد األربعامئة واأللف من هجرة النبي 
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، وطبعتها مكتبة الرشد، وحققها الدكتور العقل، -صىل اهلل عليه وسلم-

 فسأعتمد هذه الطبعة يف ذكر الفوائد.

 :-وما أكثرها-الفوائد يف هذا الكتاب ومن 

نفيًسا بنّي فيه أن  كالًما -رمحه اهلل تعاىل-ذكر  يف الصحيفة الواحدة والسبعني، *

احلسد والبخل يف العلم هو من أخالق اليهود، وأن مثل هذا رسى إىل بعض أهل 

  -صىل اهلل عليه وسلم-ن أمة حممد العلم م

فذم اليهود عىل ما "يقول يف املجلد األول يف الصحيفة الواحدة والسبعني: 

إىل العلم وغريهم  حسدوا املؤمنني عىل اهلدى والعلم، وقد ُيبتىل بعض املنتسبني

بنوٍع من احلسد، ملا هداه اهلل بعلٍم نافع أو عمٍل صالح، وهو ُخلق مذموم مطلًقا، 

واملغضوب عليهم هم - "وهو يف هذا املوضع من أخالق املغضوب عليهم

إن اهلل ال حيب من كان خمتااًل فخوًرا . الذين }وقال اهلل سبحانه: " -اليهود

، هذه الصفة األوىل وهي البخل بالعلم، وسياق {ليبخلون ويأمرون الناس بالبخ

، فوصفهم بالبخل {ويكتمون ما آتاهم اهلل من فضله"}اآلية يف البخل بالعلم، 

الذي هو البخل بالعلم والبخل باملال، وإن كان السياق يدل عىل أن البخل بالعلم 

 ."هو املقصود األكرب

لم يف غري آية، كقوله تعاىل: وكذلك وصفهم بكتامن الع"ثم قال تتمة ملا تقدم: 

، ثم قال "{وإذ أخذ اهلل ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبّيننه للناس وال تكتمونه}
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فوصف املغضوب عليهم بأهنم يكتمون العلم تارة بخاًل، به، وتارًة "بعد ذلك: 

 ."اعتياًضا عن إظهاره بالدنيا، وتارًة خوًفا أن حُيتّج عليهم بام أظهروه منه

ظهرون العلم إما بخاًل به أو خيشون أن يذهب عليهم يشء من حظ الدنيا، أي ال ي

 أو خيشون أن حيتّج عليهم أحٌد هبذا العلم.

وهذا قد ُيبتىل به طوائف من املنتسبني للعلم، فإهنم تارة يكتمون العلم "ثم قال: 

عنه برئاسة  بخاًل به، وكراهة ألن ينال غريهم من الفضل ما نالوه، وتارة اعتياًضا

أو مال، فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته، أو نقص ماله، وتارة يكون قد خالف 

أو اعتزى إىل طائفة قد  ..." -الحظ، حصل نزاع بني اثنني - "غريه يف مسألة ..

ُخولفت يف مسألة، أو انضم إىل طائفة حصل بينها وبني طائفة أخرى خالف، أو 

اعتزى إىل طائفة قد ُخولفت يف مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حجة ملخالفيه، وإن 

مل يتيقن أن خمالفه مبطل، وهلذا قال عبد الرمحن بن مهدي وغريه: أهل العلم 

 ."ا عليهم، وأهل األهواء ال يكتبون إال ما هلمبون ما هلم ومتيك

 

فإذن صفة أهل العلم أهنم يكتبون الذي هلم والذي عليهم، بخالف أهل األهواء، 

، فعكس هذه -صىل اهلل عليه وسلم-فإذن هذه الصفة رست إىل بعض أمة حممد 

يف كتابه )مدارج  -رمحه اهلل تعاىل-يم وقد تكلم ابن القالصفة السخاء يف العلم، 

 السالكني( عىل السخاء يف العلم.
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كان ذا سخاء يف العلم، ثم رضب أمثلة  -رمحه اهلل تعاىل-وذكر أن شيخ اإلسالم 

عىل ذلك، فينبغي ملن أراد الدار اآلخرة وأراد رىض اهلل سبحانه وتعاىل أن يكون 

 رى أنه ينتفع من العلم.ذا سخاء يف العلم، فيفيد السائل بقدر ما ي

 

احلكمة من خمالفة الكفار يف الظاهر، تعلمون أن  وذكر يف الصحيفة الثامنني، *

مشاهبة الكافرين، فإذن قائم عىل عدم الكتاب يف تأصيل أمٍر، وهو الدعوة إىل عدم 

 مشاهبتهم، وعىل خمالفتهم، هذا أصل الكتاب.

يف مقدمة الكتاب أنه قد دعاه أمر لكتابة ذلك، وهو ما  -رمحه اهلل تعاىل-وقد بنّي 

رأى من القصور يف بعض أهل العلم، وأنه حصل عندهم لبس يف هذا األمر، وأنه 

ط القول يف ذلك، فكتب هذا الكتاب كتب جواًبا فطلب منه بعضهم أن يبس

 .-رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة-العظيم 

قواعد عظيمة يف التشّبه واملشاهبة، ووهذا الكتاب مع ما فيه من تأصيالت، 

إىل غري ذلك، أيًضا فيه تأصيالت يف مباحث كثرية سيأيت ذكر  ...واملخالفة للكفار

 .-إن شاء اهلل تعاىل-بعضها 

تاب مما هو مفيد للغاية: ِذكر قواعد يف البدع العملية واإلضافية، ومما يف هذا الك

فإن فيه تأصيالت مفيدة فيام يتعلق بالبدع العملية، كام سيأيت بيان يشء من ذلك 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-
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احلكمة من خمالفة الكفار، ومن عدم مشاهبتهم، ومما  -رمحه اهلل تعاىل-فإذن ذكر 

منها، أن املشاركة يف اهلدي الظاهر تورث تناسبًا "قال:  ،-رمحه اهلل تعاىل-قال 

 ."وتشاكاًل بني املتشاهبانْي، يقود إىل موافقة ما يف األخالق واألعامل

 وهذا حق، إذا شابه فالٌن فالًنا أّدى إىل يشء من املوافقة.

تقود إىل موافقٍة ما يف األخالق واألعامل، وهذا أمر حمسوس، فإن الالبس "قال: 

انضامم إليهم، والالبس لثياب اجلندي املقاتل  ب أهل العلم جيد من نفسه نوعا ثيا

مثاًل، جيد من نفسه نوع ختّلق بأخالقهم، ويصري طبعه متقاضًيا لذلك، إال أن 

 ."يمنعه مانع

 هذه احلكمة األوىل.

ومنها أن املخالفة يف اهلدي الظاهر ُتوجب مباينة ومفارقة توجب االنقطاع "قال: 

موجبات الغضب، وأسباب الضالل، واالنعطاف عىل أهل اهلدى عن 

 ، إىل آخر كالمه.".والرضوان..

معنى كالمه: أنه إذا خالفهم كرههم وبعد عن أهل الضالل، ويف املقابل أّدى إىل 

 القرب من أهل اخلري واهلدى.

ومنها أن مشاركتهم يف اهلدي الظاهر ُتوجب االختالط "ثم قال بعد ذلك: 

حتى يرتفع التميز ظاهًرا بني املهتدين املرضني، وبني املغضوب عليهم  الظاهر،

 .-رمحه اهلل تعاىل-، إىل آخر كالمه "...والضالني 
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فإذن من احلكمة يف الدعوة إىل عدم مشاهبة الكفار: هو أن يتاميز أهل احلق عن 

 أهل الباطل.

 

التشبه بالكافرين،  وأيًضا من الفوائد يف هذا الكتاب، أنه أّصل ليشء عظيم يف *

 هذه التأصيالت عىل عجالة ثم أقرأ شيًئا من كالمه:أذكر بعض 

مشاهبة الكافرين منهي عنها  أن -رمحه اهلل تعاىل-التأصيل األول: بنّي  -

بإمجاع أهل العلم يف اجلملة، قال: وقد خيتلفون يف بعض األفراد، لكن من 

 حيث اجلملة العلامء جممعون عىل النهي عنها وعىل كراهة مشاهبة الكافرين.

التأصيل الثاين: بنّي أن املشاهبة إنام تكون يف األمر اخلاص بالكفار، فإذن ال  -

ترش بني املسلمني والكفار، وإنام تكون يف األمر اخلاص تكون فيام شاع وان

  جاءت الرشيعة بالنهي عن مشاهبته.بام بالكفار، أو 

التأصيل الثالث: ذكر أنه ال ُيشرتط يف مشاهبة الكافرين التقّصد، ومعنى  -

هذا: لو أن الكافرين اختّصوا بلباس معنّي، أو فعٍل معنّي، ثم جاء من 

هم ومل يتقّصد ذلك، فإنه يكون مشاهًبا هلم وُيؤمر املسلمني وفعل مثل فعل

 برتك هذا الفعل، وإن مل يتقّصده، فإن تقّصده فإن األمر أشد من باب أوىل.

فّرق بني التشّبه واملخالفة، فبنّي أن التشّبه واملشاهبة إنام  التأصيل الرابع: -

يكون يف األمر اخلاص بالكفار، أو من دعت الرشيعة إىل عدم التشّبه هبم، 
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أما املخالف، فقد ال تكون يف أمر قد اختص به الكفار، ومع ذلك حتى ولو 

الكفار مل خيتص به الكفار فإن األفضل أن يدع هذا الفعل الذي اشرتك فيه 

 مع املسلمني أو فعله كال الطائفتني وهم املسلمون والكفار.

، وقد ذكرها يف أكثر من موضع -رمحه اهلل تعاىل-هذه تأصيالت عظيمة من كالمه 

 يف هذا الكتاب، وإنام أقترص عىل بعض املواضع.

أما التأصيل األول، أن التشّبه كرهه أهل العلم يف اجلملة، وعرّب يف بعض املواضع 

رمحه اهلل -أهنم هنوا عنه يف اجلملة، وبنّي أن هذا جممع عليه، فمام قال يف ذلك 

وبدون ما ذكرناه ُيعلم إمجاع "يف الصحيفة الثالثة والستني بعد الثالثامئة:  -تعاىل

بأهل الكتاب واألعاجم يف اجلملة، وإن كانوا قد خيتلفون األمة عىل كراهة التشبّه 

 يف بعض الفروع،

إما العتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار، أو العتقاده أن فيه دلياًل راجًحا،  

أو لغري ذلك، كام أهنم جممعون عىل اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد خيالف 

 ."بعضهم شيًئا من ذلك لنوع تأويلٍ 

جممعون من حيث اجلملة وإن كان قد خيتلفون يف بعض األفراد وتنزيل أي أهنم 

 بعض املسائل.

، انتبه إىل "ُيعلم إمجاع األمة عىل كراهة التشّبه بأهل الكتاب"لكن انتبه إىل قوله: 

، وهذا يدل عىل دّقته، ملا سيأيت بيانه -رمحه اهلل رمحة واسعة-أنه عرّب بلفظ الكراهة 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-
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قد ذكرنا "وقال يف موضع آخر كام يف الصحيفة الثانية والعرشين بعد األربعامئة: 

ما دل عىل  -أي القياس-من دالئل الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار واالعتبار 

 ."أن التشّبه هبم يف اجلملة منهٌي عنه

تأمل مل يقل يف النقل األول وال يف النقل الثاين حمرم، ألن العلامء مل جُيمعوا عىل 

احلرمة، بل املشهور عند علامء املذاهب األربعة أن التشّبه مكروه، وإن كان ابن 

م، وذكر أدلة عىل شّبه حمرتخيالف يف ذلك ويذهب إىل أن ال -رمحه اهلل تعاىل-تيمية 

، لكن من دقته أنه عرّب بلفظ النهي، ومرة عرّب بلفظ الكراهة -رمحه اهلل تعاىل-ذلك 

 .-رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة-

أما التأصيل الثاين، وهو أن التشبّه إنام يكون يف األمر اخلاص بالكفار، فقد قال -

.. إذ الكالم فيام كان من "يف الصحيفة اخلامسة والعرشين بعد األربعامئة: 

، وقد ذكر هذا يف أكثر من موضع يف هذا الكتاب العظيم، بل وبنّي "خصائصهم

ص كتاب االقتضاء يرجع إىل النهي ذلك كام يف )جمموع الفتاوى(، وبنّي أن ملخّ 

 .إىل غري ذلك، قال مما هو من خصائصهم..عن التشبه بالكفار .

 إذن هذا يؤكد أن التشّبه إنام يكون يف األمر اخلاص هبم.

وإنام متى ما وقع  أما التأصيل الثالث، وهو أنه ال ُيشرتط يف التشّبه التقّصد،-

 التشّبه ولو مل يتقّصد فاعله فإنه منهٌي عنه.

وكذلك ما "يف الصحيفة الثانية والعرشين بعد األربعامئة:  -رمحه اهلل تعاىل- :قال

، تأمل، ُقصدت "..هُني عنه ملشاهبتهم يعم ما إذا ُقصدت مشاهبتهم، أو مل ُتقصد.
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كن املسلمون يقصدون املشاهبة فيها، .فإن عامة هذه األعامل مل ي.."أم مل ُتقصد، 

 ."وفيها ما ال ُيتصّور قصد املشاهبة فيه، كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك

ألنه ذكر يف الفصل الذي قبله مجلة من األعامل، إذن تقع املشاهبة ولو مل يوجد 

 التقّصد.

رمحه -أما التأصيل الرابع، وهو أن هناك فرًقا بني املشاهبة واملخالفة، فقد قال -

فأما من فعل اليشء واتفق "يف الصحيفة الثانية واألربعني بعد املائتني:  -اهلل تعاىل

 ."أن الغري فعله أيًضا، ومل يأخذه أحدمها عن صاحبه، ففي كون هذا تشّبًها نظر

 حد منهام.ألن هذا األمر مل خيتص به أ

 ًها نظر، لكن قد ُينهى عن هذا لئالففي كون هذا تشبّ ": -رمحه اهلل تعاىل-قال 

فاء املخالفة، كام أمر بصبغ اللحى وإحيكون ذريعة إىل التشّبه، وملا فيه من 

غريوا الشيب وال تشبهوا »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-الشوارب، مع أنه 

 .-هلل تعاىلرمحه ا-إىل آخر كالمه  ..."«باليهود

فإذن املقصود أن املخالفة أعم من التشّبه، التشّبه إنام يكون يف األمر اخلاص، أما 

املخالفة تكون يف أمر قد اتفق عليه االثنان، وإن مل يكن خاًصا بأحدمها، أو يكون 

 األمر شائًعا بني املسلمني والكفار ومل خيتص به أحدمها دون اآلخر.

يف هذا الكتاب العظيم، وكرر  -رمحه اهلل تعاىل- وهذه تأصيالت مفيدة ذكرها

 بعضها يف أكثر من موضع، لكن اقترصت عىل موضع واحد.
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مبّينًا معنى النسيان من اهلل تعاىل، وذكر  يف الصحيفة اخلامسة والتسعني،وقال  *

، {نسوا اهلل فنسيهم}ثم قال: ": -رمحه اهلل تعاىل-أن معنى النسيان الرتك، قال 

 ، ثم بنّي يف ثنايا الكالم."ونسيان اهلل ترك ذكره

فإذن هؤالء نسوا اهلل أي تركوا ذكره، ونسيان اهلل هلم إذن هو يرتكهم سبحانه، ألن 

ُيطلق بمعنى الرتك وبمعنى الذهول املعلوم، والثاين منتٍف يف حق اهلل، النسيان 

 فلم يبق إال أن حُيمل عىل املعنى األول.

ِجْبُت }العجب، عىل قراءة: وهذا مثل صفة  ُرونا  باْل عا ياْسخا [، 12]الصافات: {وا

 عىل هذه القراءة العجب هنا ُيطلق بمعنيني:

 املعنى األول: حصول اليشء فجأة، الذي يقتيض اجلهل. -

 املعنى الثاين: مغايرة اليشء ألمثاله. -

وحُيمل عىل املعنى الثاين دون األول، ألن األول منتٍف عن اهلل، ألنه نقص، فيُحمل 

كام يف  -رمحه اهلل تعاىل-عىل املعنى الثاين، كام بنّي هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 )جمموع الفتاوى(.

 

كالًما مفيًدا يدل عىل أن للذنوب آالًما  وذكر يف الصحيفة السابعة والتسعني، *

، {وهلم عذاب مقيم}وقد قيل: إن قوله: ": -رمحه اهلل تعاىل-حسية ومعنوية، قال 

إشارة إىل ما هو الزم هلم يف الدنيا واآلخرة، من اآلالم النفسية، غاًم وحزًنا وقسوًة 
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العاجلة الدائمة ما اهلل به  وظلمة قلب وجهاًل، فإن للكفر واملعايص من اآلالم

 ."عليم

 نسأل اهلل أن يعافينا وإياكم وأن يتوب علينا أمجعني.

وهلذا جتد غالب هؤالء ال يطّيبون عيشهم إال ": -رمحه اهلل رمحة واسعة -ثم قال

بام ُيزيل العقل، وُيلهي القلب، من تناول مسكر، أو رؤية ملٍه أو سامع مطرٍب، 

 ."ونحو ذلك

ومشاهد، كثري من الكفار وأهل الفسق والفجور جيد حرسة وهذا ملحوظ 

وضنًكا، فال جيد خمرًجا من ذلك إال وأن حياول أن ُيغيّب عقله، فإنه إذا غّيب 

 ،عقله

أو أشغل عقله بأشياء أخرى حتى تذهب هذه اآلالم، بخالف أهل التقوى  

-ن فضله والدين، فإهنم جيدون انرشاح صدر، وراحة بال، نسأل اهلل الكريم م

 .-سبحانه وتعاىل

 

 كالًما عظياًم يف احلذر من أمرين: وذكر يف الصحيفة اخلامسة بعد املائة *

 األمر األول: فتنة اهلوى، التي هي الشبهات. -

 املال والرئاسة وغري ذلك.األمر الثاين: فتنة الشهوات، بفتنة  -

وهلذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس ": -رمحه اهلل تعاىل-وكان مما قال 

صنفني، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه، وكانوا يقولون: 
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احذروا فتنة العامل الفاجر، والعابد اجلاهل، فإن فتنتهام فتنة لكل مفتون، فهذا يشبه 

 ."عليهم ..املغضوب 

من هو الذي يشبه املغضوب عليهم؟ هو الذي عنده علم ومل يعمل به، الذي هو 

 العامل الفاجر.

..الذين يعلمون احلق وال يتبعونه، وهذا يشبه الضالني الذين يعملون بغري "قال: 

علم، ووصف بعضهم أمحد بن حنبل فقال: رمحه اهلل عن الدنيا ما كان أصربه، 

أشبهه، أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها، وقد وصف اهلل أئمة وباملاضني ما كان 

 .{وجعلنا منهم أئمة هيدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون}املتقني فقال: 

وتواصوا }فبالصرب ُترتك الشهوات، وباليقني ُتدفع الشبهات، ومنه قوله تعاىل: 

 . إىل آخر كالمه."{باحلق و تواصوا بالصرب

النجاة هبذين األمرين، برتك الشهوات والشبهات، وذلك بالصرب الذي ُترتك  فإذن

به الشهوات، وباليقني الذي ُيرتك به الشبهات، وقد ضل من ضل بأن وقعوا يف 

أحد هذين األمرين، كاليهود الذين هم مغضوب عليهم، وكالنصارى الذين هم 

 ضالون.

، ممن ترك هذين األمرين، أسأل فمن أراد النجاة فليسلك سبيل الرصاط املستقيم

اهلل أن جيعلني وإياكم من هؤالء، وممن متسك بالصرب واليقني، أسأل اهلل أن جيعلنا 

 منهم برمحته وهو أرحم الرامحني.
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أنه إذا ُوجدت شبهات  السابعة بعد املائةيف الصحيفة  -رمحه اهلل تعاىل-وذكر  *

فقوله ": -رمحه اهلل تعاىل-البدع فإهنا تدعو إىل فساد الظاهر يف الشهوات، قال 

، إشارة إىل اتباع الشهوات، وهو داء العصاة، {فاستمتعتم بخالقكم}سبحانه: 

ملبتدعة ، إشارة إىل اتباع الشبهات، وهو داء ا{وخضتم كالذي خاضوا}وقوله: 

وأهل األهواء واخلصومات، وكثرًيا ما جيتمعان، فقّل من جتد يف اعتقاده فساًدا إال 

 ."وهو يظهر يف عمله

أي ترى عنده فساًدا يف اعتقاده يف باب الشبهات ثم يتبعه فساد يف العمل، أي يف 

 الشهوات.باب 

 

-معنى إنكار القلب، فإن النبي  وذكر يف الصحيفة الثالثة واخلمسني بعد املائة، *

من رأى منكم منكًرا فليغريه »يف حديث أيب سعيد، قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

 «.بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن

صىل اهلل عليه -ملا ذكر  -يض اهلل عنهر-ويف صحيح مسلم من حديث ابن مسعود 

، ثم احلديث إلخ.أنه خيلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون .. -وسلم

ذكر من جاهدهم بيده، ثم من جاهدهم بلسانه، ثم من جاهدهم بقلبه، ثم قال: 

 «.وليس وراء ذلك حبة خردل من إيامن»
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وراء ذلك من اإليامن حبة ليس »ويف لفظ: ": -رمحه اهلل تعاىل-يقول ابن تيمية 

، أي البد ".، وإنكار القلب هو: اإليامن بأن هذا منكر، وكراهته لذلك..«خردل

 من أمرين، أن يعتقد أن هذا منكر، وأن يكرهه.

.فإذا حصل هذا، كان يف القلب إيامن، وإذا فقد القلب معرفة هذا .."قال: 

 ."القلباملعروف، وإنكار هذا املنكر، ارتفع هذا اإليامن من 

، فإذن إنكار القلب الذي "اإليامن بأن هذا منكر، وكراهته لذلك"الحظ قوله: 

هو درجة من درجات اإلنكار التي تقدم يف حديث أيب سعيد يكون باعتقاد 

 أمرين: أن هذا املنكر، وأن يكره هذا املنكر.

  .لكن لو ُقّدر أنه مل يكره هذا املنكر، بل أحبه

يكفر، فإذا كان من يفعل املنكر ليس كافًرا، فمن أحبه ومل  مليقال: من أحب املنكر 

يكرهه ليس كافًرا من باب أوىل، لكن برشط أن يعتقد أنه منكر، فإن مل يعتقد أنه 

 منكر بعد العلم فقد استحل ما حرم اهلل سبحانه وتعاىل.

 أنه :، أي«فليغريه بقلبه، وذلك أضعف اإليامن...»إذن قوله يف حديث أيب سعيد: 

حصل عىل يشء من اإليامن، لكن من مل يكرهه بقلبه فلم حيصل عىل يشء من 

 اإليامن يف هذا العمل، ال أنه صار كافًرا.

ومن التبس عليه هذا األمر فلينتبه إىل ما تقدم ذكره، وهو أن من فعل املنكر ليس 

فلو  .،.ليس كافًرا. -معتقًدا أنه منكر-كافًرا، فمن باب أوىل من أحبه ومل يكرهه 
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قيل بأن من مل ينكر املنكر بقلبه كافًرا، لقيل بتكفري مجيع أصحاب الذنوب 

 واملعايص.

 

مبينًا أحوال  يف الصحيفة الثالثة والستني بعد املائة، -رمحه اهلل تعاىل-وقال  *

.. إذ كثري من النفوس اللينة متيل ": -رمحه اهلل تعاىل-النفوس وكيف تتعامل، قال 

، جتد الذي نفسه لينة -رمحه اهلل تعاىل-، وصدق "إىل هجر السيئات دون اجلهاد

يرتك املعايص، لكن ال يقوى عىل اجلهاد، سواء اجلهاد بالقتال أو اجلهاد باألمر 

 املنكر. باملعروف والنهي عن

، النفس القوية قد "والنفوس القوية قد متيل إىل اجلهاد دون هجر السيئات"قال: 

تنزل امليدان وتقاتل بالسيف، وقد تقوم بإنكار املنكرات والصدع، لكن قد 

 يضعف عن ترك السيئات.

لذا ينبغي أن نسعى إىل أن ُنقوي أنفسنا بأن نجمع بني اخلريين، بني ترك السيئات 

اجلهاد، جهاد السيف يف وقته وبرشوطه، وجهاد الكلمة ما مل يرتتب عىل وبني 

 ذلك مفسدة أكرب.

ثم لشيخ اإلسالم كالم آخر نفيس كام يف )جمموع الفتاوى(، قال: يأيت الشيطان 

إىل بعض النفوس التي متيل إىل القوة، فيأتيها من هذا الباب حتى تغلو، ويأيت إىل 

ة فيأتيها من هذا الباب حتى جتفو. فينبغي أن يكون النفوس التي متيل إىل الرمح

 املسلم فقيًها بحاله.



  

 
 17 عبد العزيز الريس /د لفضيلة الشيخ

وله كالم عظيم يف كتابه )االستقامة(، فقال: قوة املؤمن يف قلبه، وقوة املنافق يف 

 بدنه، فأصل القوة يف القلب، والقلب هو األصل، واجلوارح تبع للقلب.

األزمات أقوى ما يكون، فتأيت  قد ترى الرجل نحياًل لكنه قوي القلب، فرتاه يف 

املصائب وهو ثابت، وتراه إذا جاء وقت اإلقدام أقدم، ويف املقابل ترى الرجل 

، وإذا جاء وقت اإلقبال والقوة  من أقوى الناس بدًنا لكن إذا جاءت املصائب خارا

 ضُعف، فإذن قوة املؤمن يف قلبه.

 

كالًما نفيًسا، يف أن خمالفة الكفار ال  وذكر يف الصحيفة الواحدة والسبعني، *

 حتصل ببعض املخالفة، وإنام باملخالفة كلها أو بأكثرها.

، فاملخالفة املطلقة تنايف «خالفوهم»كذلك إذا قال: ": -رمحه اهلل تعاىل-قال 

يف أكثرها عىل طريقة التساوي، ألن املخالفة املطلقة املوافقة يف بعض األشياء، أو 

ضد املوافقة املطلقة، فيكون األمر بأحدمها هنًيا عن اآلخر، وال يقال: إذا خالف 

يف يشء ما فقد حصلت املخالفة، كام ال يقال: إذا وافقه يف يشء ما فقد حصلت 

ليس خاًصا  ، وقد تقدم ضابط املخالفة، وأهنا تكون يف األمر الذي"املوافقة

 بالكفار.

وهذا التأصيل من شيخ اإلسالم يف املخالفة تأصيل مفيد، فبه ُيعرف متى تكون 

املخالفة، وُيرد بذلك عىل من يظن أن املخالفة حتصل بمجرد املخالفة ولو بيشء 

 قليل.
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مؤصاًل ألمر عظيم، وهو أن هناك  الصحيفة احلادية عرشة بعد املائتني،يف قال  *

ف حُيمل عىل  ف، وأن الكفر املعرَّ ف، و)الكفر( إذا مل ُيعرَّ فرًقا بني )الكفر( إذا ُعرِّ

 الكفر األكرب، بخالف الكفر الذي مل ُيعّرف.

صىل اهلل -بالالم، كام يف قوله  الـمعّرفوفرق بني الكفر ": -رمحه اهلل تعاىل-قال 

، وبني كفٍر «ليس بني العبد وبني الكفر أو الرشك إال ترك الصالة»: -عليه وسلم

 ."منّكٍر يف اإلثبات

فإذن الكفر املعّرف حُيمل عىل الكفر األكرب، وقد أشار هلذا املبحث يف ُشحه عىل 

 العمدة قسم الصالة.

ًرا.فإذا رأيت الكفر معّرًفا فهو حممول عىل   الكفر األكرب، بخالف إذا كان منكَّ

ِئكا ُهُم }فإن قيل: ماذا ُيقال يف قوله تعاىل:  ُأولاَٰ لا اهللَُّ فا ُْكم باِما أانزا ْ حيا ن ملَّ ما وا

افُِرونا   [، وهنا الكفر معّرف؟44]املائدة: {اْلكا

افُِرونا  }يقال: اآلية  ِئكا ُهُم اْلكا ُأولاَٰ خ اإلسالم ابن يف اسم الفاعل، واستقراء شي {فا

تيمية يف املصدر، فهو يتكلم عن الكفر، وفرق بني املصدر واسم الفاعل، فاملصدر 

 يدل عىل احلدث وحده، أما اسم الفاعل يدل عىل احلدث وعىل الفاعل للحدث.

ذاك "ته من دبرها، قال: ل يف قول ابن عباس فيمن يأيت امرأفإن قيل: ماذا يقا

 ؟"إين أكره الكفر يف اإلسالم"بن ثابت:  ؟، وكذلك قول امرأة قيس"الكفر
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فيقال: هذا كالم صحايب، واستقراء شيخ اإلسالم يف النصوص الرشعية، ال يف 

، "يف اإلسالم"قيس وهو قوهلا: زوجة أقوال الصحابة، ثم يوجد قرينة يف كالم 

 وال جيتمع الكفر األكرب مع اإلسالم، فإذن هو حممول عىل الكفر األصغر.

 

 

 

أنواع اجلهل،  -رمحه اهلل تعاىل-بنّي  ويف الصحيفة الثامنة والعرشين بعد املائتني *

 وخالصة ما بنّي: أن اجلهل أنواع ثالثة:

 أال يعلم الرجل شيًئا، وال يعتقد شيًئا، وهذا هو اجلهل البسيط. -1

 احلق، وهذا هو اجلهل املركب.أن يعتقد خالف  -2

أن يتعّمد خمالفة الرشيعة، وهذا جهل، وهي املعايص، فكل معصية جهل  -3

 باعتبار أنه خالف الرشيعة.

وذكر تقسيم اجلهل إىل هذه األقسام الثالثة الراغب يف مفرداته، وابن القيم يف 

 )مفتاح دار السعادة(، ويف غريها من كتبه.

رمحه -الكالم ببيان وجه تسمية املعصية جهاًل، فقال  -رمحه اهلل تعاىل-ثم ختم 

أو عدم " هذا األول، "وذلك نسبة إىل اجلهل الذي هو عدم العلم": -اهلل تعاىل

فإن من مل يعلم احلق فهو جاهل جهاًل بسيًطا، فإن اعتقد "هذا الثاين،  "اتباع العلم
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فإن قال خالف "، هذان نوعان من اجلهل، قال: "خالفه فهو جاهل جهاًل مركًبا

، وسيأيت بيان هذا بام هو أوضح، "باحلق، أو غري عامل فهو جاهل أيًضا عالـاًم احلق 

 ."{وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالًما}كام قال تعاىل: "قال: 

، فتعّمد أن خيالف احلق مع "باحلق عالـاًم فإن قال خالف احلق  "لكن انتبه، قوله: 

 من النوع الثالث.علمه باحلق، هذا سيأيت بيانه 

إذا كان أحدكم صائاًم فال يرفث وال »: -صىل اهلل عليه وسلم-وقال النبي "قال: 

 ليس هذا جهاًل بسيًطا  وال مركًبا  وإنام املعايص .«: وال جيهل. »"«جيهل

ومن هذا قول بعض الشعراء العرب: أال جيهلن أحد علينا ... فنجهل فوق "قال: 

 ."وكذلك من عمل بخالف احلق فهو جاهل جهل اجلاهلني، وهذا كثري،

 

وإن علم أنه خمالف للحق كام قال سبحانه: "والعمل بخالف احلق هو املعصية، 

صىل اهلل -، قال أصحاب حممد {إنام التوبة عىل اهلل للذين يعملون السوء بجهالة}

، أي سبب تسمية "...: كل من عمل سوًءا فهو جاهل، وسبب ذلك -عليه وسلم

. أن العلم احلقيقي الراسخ يف القلب يمتنع أن يصدر معه ما .."جهاًل، املعصية 

خيالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خالفه فالبد من غفلة القلب عنه، أو ضعفه 

يف القلب بمقاومة ما ُيعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم، فيصري جاهاًل 

 ."هبذا االعتبار
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ل عىل نقص العلم أو العمل، وهذا نوع إذن من خالف بفعل املعصية فهذا يد

 جهٍل.

 

بنّي أن  يف الصحيفة الواحدة والثالثني بعد املائتني -رمحه اهلل تعاىل-وقال  *

، بخالف اجلاهلية -وسلم صىل اهلل عليه-اجلاهلية املطلقة انقطعت ببعثة حممد 

 املقيدة والنسبية.

فال جاهلية "، أي اجلاهلية املطلقة، "فأما يف زمان مطلق": -رمحه اهلل تعاىل-قال 

، فإنه ال تزال من أمته طائفة ظاهرين عىل -صىل اهلل عليه وسلم-بعد مبعث حممد 

سلمني، ويف كثري احلق، إىل قيام الساعة، واجلاهلية املقيدة قد تقوم يف بعض ديار امل

من أمر أربع يف أمتي »: -صىل اهلل عليه وسلم-من أشخاص املسلمني، كام قال 

 إىل آخر كالمه. "..«.إنك امرؤ فيك جاهلية»ر: ، وقال أليب ذ«اجلاهلية...

، فال تزال طائفة من -صىل اهلل عليه وسلم-فإذن اجلاهلية انقطعت ببعثة النبي 

 قائمة باحلق، فانقطعت اجلاهلية املطلقة. -صىل اهلل عليه وسلم-أمته 

صىل اهلل -الذي أثبت اجلاهلية املطلقة بعد بعثة النبي  وهذا بخالف سيد قطب

 ، كام يف كتابه )ظالل القرآن(.-عليه وسلم
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فائدة نفيسة، يبنّي فيها أن قوله  وذكر يف الصحيفة السادسة والثالثني بعد املائتني *

قُّ أان تاُقوما }تعاىل:  ْوٍم أاحا ِل يا ىَٰ ِمْن أاوَّ ىلا التَّْقوا سا عا ًدا ملَّاْسِجٌد ُأسِّ ُقْم فِيِه أابا الا تا

[، مل يكن ألجل الصالة يف مسجد فيه حمرمات، أو أنه ُبني عىل 108التوبة: ]{فِيهِ 

 أمٍر حمرم، وإنام ألنه من أماكن املغضوب عليهم. 

يف كالمه عن الصالة يف مواضع املغضوب عليهم:  -رمحه اهلل تعاىل-فقال 

، فإنه كان من {ال تقم فيه أبًدا}ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الرضار: "

أفمن أسس بنيانه عىل تقوى من اهلل }كنة العذاب والعقوبة، قال سبحانه: أم

، وقد {به يف نار جهنم ورضوان خرٌي أمن أسس بنيانه عىل شفا جرف هار فاهنار

ا ُهدم خرج منه دخان، وهذا كام أنه ُندب إىل الصالة يف أمكنة الرمحة، ُروي أنه مل

عن الصالة يف أماكن العذاب، فأما كاملساجد الثالثة، ومسجد قباء، فكذلك هنى 

أماكن الكفر واملعايص التي مل يكن فيها عذاب، إذا ُجعلت مكاًنا لإليامن أو الطاعة 

 ، أي إذا ُقلبت أماكن إيامن وطاعة فالصالة فيها حسن."فهذا حسن..

أهل الطائف أن جيعلوا  -صىل اهلل عليه وسلم-..فهذا حسن، كام أمر النبي "

 . إىل آخر كالمه."اغيتهماملسجد مكان طو

ًدا}فإذن قوله تعاىل:  ُقْم فِيِه أابا رضار، فالنهي [، أي مسجد 108]التوبة: {الا تا

 . معصيةأهل  ال جمرد مسجدراجع إىل أنه مسجد أهل العذاب والعقوبة، 
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مبينًا أن هذه األمة املحمدية  وقال يف الصحيفة الرابعة واخلمسني بعد املائتني، *

 ال تعتّد باحلساب يف دخول الشهور، وإنام عىل الرؤية، بخالف من كان قبلهم.

فوصف هذه األمة برتك الكتاب واحلساب الذي يفعله ": -رمحه اهلل تعاىل-فقال 

، يعني ليس مطلًقا وإنام يف أوقات "م وأعيادهمغريها من األمم يف أوقات عباداهت

صوموا »وأحاهلا عىل الرؤية حيث قال يف غري حديث: "عباداهتم وأعيادهم، 

 ، «لرؤيته وأفطروا لرؤيته

وهذا "، أي من اهلالل إىل اهلالل، "صوموا مع الوضح إىل الوضح»ويف رواية: 

املتأخرين املخالفني دليل عىل ما أمجع عليه املسلمون، إال من شّذ من بعض 

املسبوقني باإلمجاع، من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنام تقام بالرؤية عند 

إمكاهنا، ال بالكتاب واحلساب الذي تسبقه األعاجم من الروم والفرس والقبط 

 ، إىل آخر كالمه."...واهلند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى

إذن االعتامد عىل دخول الشهر وخروجه يرجع إىل الرؤية ال احلساب، وكذلك 

-رمحه اهلل تعاىل-األعياد، وهذا جممع عليه، وقد حكى اإلمجاع قبله ابن عبد الرب 

 ابن حجر يف ُشحه عىل البخاري.، وحكاه غريه، إىل أن حكاه 

فإذن هذا أمر دل عليه النص واإلمجاع، فمن خالف فقوله شاذ، وضابط القول 

 الشاذ هو أن خيالف اإلمجاع، كام بنّي ذلك ابن قدامة يف كتابه )روضة الناظر(.
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فإذا ُعلم أن هذا القول شاذ، فالدول التي تعتمد احلساب الفلكي، إذا حددوا 

اليوم األول من رمضان بيوم كذا بناًء عىل احلساب الفلكي، فال يصح ألهل البلد 

 معترب ُشًعا.أن يصوموا ولو صام أكثر أهل البلد، ألهنم اعتمدوا عىل أمر غري 

وإنام الواجب عىل أصح أقوال أهل العلم: أن يعتمدوا عىل رؤية بلد آخر يعتمد 

الرؤية الرشعية، فيتابعوهنم، ويف املسألة تفصيل، لكن القول: بأن أهل البلد إذا 

خمالف متابعتهم..، فهذا خطأ، ألنه قول  قيةبصاموا عىل احلساب الفلكي عىل ال

 تقدم بيانه. لإلمجاع وهو قول شاذ كام

ومما يف كالم شيخ اإلسالم من الفوائد، أن هناك إمجاًعا سابًقا، وقد يعقبه خالف، 

رمحه -وأن اخلالف الذي يأيت بعد اإلمجاع ال ُيعتد به، وهذا موجود يف كالم غريه 

 .-اهلل تعاىل رمحة واسعة

 

 

معنى التخفيف يف الصالة،  وذكر يف الصحيفة الرابعة والسبعني بعد املائتني *

وبنّي يف بحث نفيس أن ما جاء يف األحاديث النبوية من ختفيف الصالة املراد به 

نصيل يف الفجر بطوال املفصل،  بأن -صىل اهلل عليه وسلم-االقتداء هبدي النبي 

ويف العشاء بوسطه، ويف املغرب بقصاره، وهكذا...، وليس معنى التخفيف يف 

الصالة أن نقرأ يف الفجر بقصار املفصل دائاًم، أو بأوساط املفصل، وإنام املراد أن 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-نقتدي هبديه 
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أخف الناس  -هلل عليه وسلمصىل ا-كان النبي لذا قال أنس كام يف صحيح مسلم: 

صىل اهلل عليه -. فبنّي أن املراد بالتخفيف أي متابعة هديه صالًة لكنها يف متام

رمحه اهلل -، ال كام يظن كثريون أن التخفيف يرجع إىل العرف، وأنكر هذا -وسلم

يف كتابه )زاد  -رمحه اهلل تعاىل-، وذكر نحًوا من هذا الكالم ابن القيم -تعاىل

 .املعاد(

 

 يف الصحيفة احلادية عرشة بعد الثالثامئة قاعدة مهمة، -رمحه اهلل تعاىل-وذكر  *

واملظنّة إنام ُتقام مقام احلقيقة إذا كانت احلكمة خفّية أو غري منضبطة، فأما "فقال: 

 ."ظهورها وانضباطها فالمع 

ضح الضابط، إال إذا مل يتّ  الـمظنةوهذا كالم نفيس للغاية، ال تنتقل الرشيعة إىل 

فمثاًل البلوغ عىل أصح أقوال أهل العلم يكون بإكامل مخس عرشة سنة، وهذا 

ظنّة وليس ضابًطا، وإال ما الفرق بني هذا والذي قبله بعرشة أيام؟ بل بعض  ما

الناس قد يبلغ هذا العمر وهو يف حقيقته مل يكمل جسمه وعقله كالكبار، لكن 

ظنّة، فإذا مل ي كن هناك ضابط انتقلت الرشيعة إىل املظنة، الرشيعة جعلت هذا ما

يف كتابه )روضة الناظر(، وذكره  -رمحه اهلل تعاىل-وقد ذكر هذا املثال ابن قدامة 

 غريه من أهل العلم.

لكن هذا التأصيل مهم، وهو أن األصل أن ُينتقل إىل الضابط، فإن مل ُيتمكن من 

 .الـمظنةذلك فإنه ُينتقل إىل 
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ويف هذا الكتاب -ذكر قاعدة أصولية  امنة عرشة بعد الثالثامئة،ويف الصحيفة الث *

 من القواعد األصولية اليشء الكثري واملفيد، لكن انتقيت بعضها من باب التنويع.

ألن ذكر الوصف ُعقيب احلكم يدل عىل أنه علة له، وهذا ": -تعاىلرمحه اهلل -قال 

 ."يقتيض هنيه عام هو من أمر اليهود والنصارى

إذا ذكرت الرشيعة حكاًم ثم ذكرت وصًفا، فإن هذا الوصف علة هلذا احلكم، 

فمثاًل: دعت الرشيعة إىل أن نفعل كذا لئال نشابه اليهود، فدل هذا عىل أنه علة 

 احلكم.

 ا مفيد للغاية يف متييز العلة يف كثري من األدلة الرشعية.وهذ

 

-كالًما مفيًدا يتعّلق بالتابعي، فقال  وذكر يف الصحيفة األربعني بعد الثالثامئة *

قال عامر األحول: سألت عطاًء "معرض كالم عن قول عطاء:  يف -رمحه اهلل تعاىل

؟ قال: -صىل اهلل عليه وسلم-عن السدل يف الصالة، فكرهه، فقلت: عن النبي 

 ."-صىل اهلل عليه وسلم-عن النبي 

الحظ أن عطاء ذكر حكاًم ُشعًيا ثم استدل بحديث، ومن جهة الرواية هذا 

..والتابعي إذا "احلديث غري متصل بل هو مرسل، وقال شيخ اإلسالم بعد ذلك: 

، وهذا كالم مفيد، فال يمكن أن يستدل به "أفتى بام رواه دل عىل ثبوته عنده

 التابعي إال ويراه ثابًتا عنده.
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 ا يكون صحيًحا فنحتّج نحن به؟فإن قيل: هل مثل هذ

يقال: ما ذكره شيخ اإلسالم حق، فإذا ذكر التابعي حكاًم واحتّج بحديث فهو من 

جهة الصناعة احلديثية مرسل، لكنه صحيح عند هذا التابعي، وإال ملا احتجَّ به، 

لكن ليس هذا مسّوًغا لنا أن ُنصححه، ألننا ال نعرف الواسطة، ولو سمى 

 ن ثقة عنده وال يكون ثقة عند غريه، ويكون الصواب غريه.الواسطة قد يكو

 

 

يف معرض  يف الصحيفة السابعة واخلمسني بعد الثالثامئة -رمحه اهلل تعاىل-وذكر  *

وكره "فقال وهو يتكلم عن اإلمام أمحد: كالمه عن التشّبه وما يتعّلق باألعاجم، 

، أي باللغة األعجمية، وهذا الذي ابُتلينا به يف هذا "تسمية الشهور بالعجمية

الزمن، كُثر عند الناس تسمية الشهور باألسامء األعجمية، واملفرتض أن ُتسمى 

 الشهور باألسامء العربية التي اشتهرت عند أهل اإلسالم.

والفضل يسمي الشهور باألسامء األعجمية، كاألشهر  حتى ترى بعض أهل العلم

 امليالدية وغري ذلك، واملفرتض أن ُتسمى باألشهر العربية.

وهي: أن الرشيعة  -وسيأيت الكالم عليها إن شاء اهلل تعاىل-وأذكر قاعدة مهمة 

هنت عن التشّبه سًدا للذريعة، والقاعدة األصولية: ] أن ما ُمنع سًدا للذريعة جيوز 

مصلحة الراجحة [. قرر هذه القاعدة ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(، وابن لل

 القيم يف كتابه )اهلدي(، و)أعالم املوقعني(.
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ومن أدلة ذلك: أن الرشيعة هنت عن النظر إىل املرأة، لكن يف اخلطبة أجازته، وهذا 

أيًضا: أن من باب ] ما ُمنع سًدا للذريعة جاز للمصلحة الراجحة [، ومن األدلة 

الرشيعة هنت عن الصالة يف أوقات النهي سًدا للذريعة، وعىل الصحيح جتوز 

 الصالة يف أوقات النهي لذوات األسباب.

األشهر األعجمية كامليالدية وغريها، فإنه ال إال ولنفرض أن أهل بلد ال يعرفون 

التاريخ  لكنه قبل يذكربأس أن يذكر ذلك إذا احتاج الناس أن يضبطوا هذا األمر، 

اهلجري حتى ُيعرف عند املسلمني، وهكذا ما منعته الرشيعة من باب التشبّه فإنه 

 يصح أن ُيفعل للمصلحة الراجحة.

 

ًثا مفيًدا بح يف الصحيفة الرابعة والسبعني بعد الثالثامئة -رمحه اهلل تعاىل-وذكر  *

فيام يتعلق باعتقاد أهل السنة يف أن العرب أفضل من العجم، فقرر هذا ونقل 

 اإلمجاع عليه، ثم نقل كالم بعض أهل العلم عىل ذلك.

 لكنه أشار إىل مباحث مهمة تتعلق هبذا البحث، منها:

يف األفراد، فالعرب أفضل من العجم جنًسا أن األفضلية يف اجلنس ال  -1

 ال فرًدا، فمن أفراد العجم من هو خري من آالف العرب.

البحث يف األفضلية راجع إىل أمور الدنيا، ال إىل أمور اآلخرة  -2

أنثى سواء كان عربًيا أو واألعامل الصاحلة، فإن من عمل صاحلًا من ذكر أو 

 أعجمًيا فأجره عند اهلل واحد وال فرق بني العرب والعجم وغريهم.
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أن األفضلية لذات اخلصال اخلرية التي جعلها اهلل يف العرب، أي يف  -3

ومعنى هذا: أن  منهم، -صىل اهلل عليه وسلم-فضل يف ذاهتم، ال ألن النبي 

صىل -طبيعة العرب جنًسا أفضل من طبيعة غريهم يف ذاهتم، ال ألن النبي 

 منهم. -اهلل عليه وسلم

منهم أن هذه فضيلة  -صىل اهلل عليه وسلم-وال شك أن كون النبي 

وحممدة، لكن هذا يشء وأن يكونوا يف أنفسهم قد ُوجدت فيهم خصال 

نس واجلملة، فألجل هذا كان يف اخلري التي ُجبلوا عليها من حيث اجل

 هلم فضيلة له. -صىل اهلل عليه وسلم-انتساب النبي 

 

فهذه أمور ينبغي أن ُتعرف يف وجه التفضيل، وقد بحث هذا شيخ اإلسالم ابن 

يف كالم طويل يصعب قراءته، لكن حبذا الرجوع إليه، ثم  -رمحه اهلل تعاىل-تيمية 

 التالية. يف الفائدة هذكر كالًما مفيًدا أنقل

 

 

فإن الذي عليه أهل السنة " امئة:ثقال يف الصحيفة الرابعة والسبعني بعد الثال *

، الحظ عرّب بلفظ "واجلامعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم..
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وفرسيهم، وغريهم، وإن قريًشا  ..عربانيهم ورسيانيهم وروميهم")اجلنس(، 

 ، إذن العرب أيًضا يتفاضلون، وأفضل العرب قريش."أفضل العرب

-وأن قريًشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول اهلل "قال: 

-أفضل بني هاشم، فهو أفضل اخللق نفًسا وأفضلهم نسًبا  -صىل اهلل عليه وسلم

 ."-صىل اهلل عليه وسلم

صىل اهلل -وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم ملجرد كون النبي "قال: 

منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم يف أنفسهم أفضل، وبذلك  -عليه وسلم

 ."أنه أفضل نفًسا ونسًبا، وإال لزم الدور -صىل اهلل عليه وسلم-يثبت لرسول اهلل 

منهم، ثم  -صىل اهلل عليه وسلم-فإذن العرب فضلهم يف ذواهتم، ال يف أن النبي 

 كالًما عن أهل السنة يدل عىل ذلك. -رمحه اهلل تعاىل-نقل شيخ اإلسالم 

خالفوا يف  ومما ذكر هو وذكره ابن حجر وأشار هلذا أبو عثامن الصابوين، أن الذين

بوا بيشء من التعصب كام سيأيت أناس من العجم ُأصيذلك هم الشعوبيون، أي: 

 .-رمحه اهلل تعاىل-من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 

كالًما نفيًسا نحتاج  -رمحه اهلل تعاىل-ذكر  ويف الصحيفة الرابعة بعد األربعامئة *

إليه مجيًعا، وكالمه فيمن أراد أن يتكلم يف التفضيل بني بني آدم، وأن العرب 

وأن ": -رمحه اهلل تعاىل-أفضل من العجم، أو يف تفضيل أناس عىل أناس، فقال 

الذي جيب عىل املسلم إذا نظر يف الفضائل أو تكلم فيها، أن يسلك سبيل العاقل 
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لدّين، الذين غرضه أن يعرف اخلري، ويتحّراه جهده، ليس غرضه الفخر عىل ا

أحد، وال الغمص من أحد، فقد روى مسلم يف صحيحه عن عياض بن محار 

  -ريض اهلل عنه-املجاشعي 

إنه أوحي إيّل أن تواضعوا، حتى ال »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل 

صىل -، فنهى اهلل سبحانه عىل لسان رسوله «حديفخر أحد عىل أحد، وال يبغي أ

، وهذا ليس يف مسألتنا "عن نوعي االستطالة عىل اخللق.. -اهلل عليه وسلم

فحسب، بل يف البلدان واألحساب، وهكذا يف العجم يف أنساهبم بينهم، وهكذا 

 أربع يف أمتي»ملا قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-العرب يف أنساهبم بينهم، ألن النبي 

الفخر يف األحساب والطعن يف »، ثم قال: « .من أمر اجلاهلية ال يرتكوهنن ..

وهو -، أما الفخر يف األحساب: أي قد تتميز قبيلة أو جزء من قبيلة «...االنساب

يتميزون بمفاخر كالكرم أو الشجاعة والقوة، فهذا هو  -ما يسمى بالفخذ

الشجاعة والقوة، فيفخر الرجل احلسب، وقد يوجد عند العجم من متّيز بالكرم أو 

 .، إلخ..هبذه األمور عىل غريه، أو أن يفخر ببلده عىل بلد غريه.

صىل اهلل عليه -فنهى اهلل سبحانه عىل لسان رسوله  ": -رمحه اهلل تعاىل-فقال 

عن نوعي االستطالة عىل اخللق، وهي الفخر والبغي، ألن املستطيل إن  -وسلم

، "كان بغري حق فقد بغى، فال حيل ال هذا وال هذا استطال بحق فقد افتخر، وإن

وقد سمعت بأذين من جُيّوز الفخر بحق، ويقول أن هذا من باب اإلخبار، وهذا 
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من تالعب الشيطان، ألن الفخر إما أن يكون بحق، فهذا حمرم، ويسمى فخًرا، 

 ري حق فهذا يسمى بغًيا.وإما أن يكون بغ

ألن املستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغري ": -رمحه اهلل تعاىل-قال 

حق فقد بغى، فال حيل ال هذا وال هذا، فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل 

أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فال يكن حظه 

كر الفضائل أهيا القريش أو من كنت من بني هاشم، ، تأمل وأنت تذ"...استشعار

 .أو العريب، أو من أراد أن يفتخر بحسبه أو ببلده أو بغريه..

فال يكن حظه استشعار فضل نفسه، والنظر إىل ذلك، ": -رمحه اهلل تعاىل-قال 

فإنه خمطئ يف هذا، ألن فضل اجلنس ال يستلزم فضل الشخص كام قدمناه، فرب 

اهلل من مجهور قريش، ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن حبيش أفضل عند 

 ."الفضل، فضاًل عن أن يستعيل هبذا ويستطيل

، ربُّ حبيش أفضل من مجهور قريش، وواهلل إن اإلمام -رمحه اهلل تعاىل-وصدق 

األلباين خري من آالف العرب اليوم، وهكذا، فُربَّ رجل أعجمي خري من آالف 

 من العرب.

وإن كان من الطائفة األخرى مثل العجم، أو غري قريش، أو غري بني "ثم قال: 

فيام أخرب وطاعته  -صىل اهلل عليه وسلم-هاشم، فليعلم أن تصديقه لرسول اهلل 

فيام أمر وحمبة ما أحبه اهلل، والتشبه بمن فّضل اهلل، والقيام بالدين احلق الذي بعث 
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الطائفة املفضلة، وهذا هو الفضل اهلل به حممًدا يوجب أن يكون أفضل من مجهور 

 ."احلقيقي

رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة، كالٌم فيه عدل وإنصاف، أسأل اهلل أن جيمعني وإياكم 

 وإياه ووالدينا يف الفردوس األعىل.

 

مبّينًا من هم العرب، ومن العجم،  وذكر يف الصحيفة اخلامسة بعد األربعامئة *

.. أن اسم العرب والعجم قد صار ": -رمحه اهلل تعاىل-وما أقسام الناس، فقال 

، إذن "فيه اشتباه، فإنا قدمنا أن اسم العجم يعم يف اللغة كل من ليس من العرب

 يكون له نسب.كل من ليس عربًيا فهو أعجمي، والرشط األساس لكل عريب أن 

يف األصل كان هبا ُيعرف العرب، وهو أن يكونوا من جزيرة العرب،  ثم ذكر أشياء

رمحه -، وبنّي "وأن يكونوا من أوالد العرب"وأن يتكلموا بلغة العرب، فقال: 

أنه قد يوجد من العرب من ال يتكلم باللغة العربية، ومنهم من ترك بالد  -اهلل

منهم من مجع األمرين أو فقد األمرين،  أو ، و-وهي جزيرة العرب-العرب 

 كسب أحدمها دون اآلخر، ومع هذا كله يبقى من أوالد العرب.

وكذلك األنساب ثالثة أقسام، قوم من "ثم ذكر أن الناس أقسام ثالثة، فقال: 

نسل العرب، وهم باقون عىل العربية لساًنا وداًرا، أو لساًنا ال داًرا، أو داًرا ال 

 ."لساًنا
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وقسم من نسل العرب، بل من نسل بني هاشم، صارت العجمية "قال:  ثم

األصل، ال ُيدرى أمن نسل العرب هم  ودارهم، أو أحدمها، وقوم جمهولو لساهنم

 ."أم نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم

فإذن جعل الناس أقساًما ثالثة: قسم عريب، وقسم أعجمي، وقسم ال ُيدرى هو 

 ثر الناس.أعجمي أو عريب وهم أك

 

وهو  ،يف الصحيفة السادسة والعرشين بعد األربعامئة -رمحه اهلل تعاىل-وذكر  *

موافقتهم يف أعيادهم ال جتوز من "يتكلم عن حضور أعياد الكفار، قال: 

وأما الطريق الثاين: اخلاص يف نفس "قال: ، ثم ذكر الطريق األول، ثم "طريقني

أعياد الكفار، فالكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار، أما الكتاب: فمام تأوله غري 

والذين ال يشهدون الزور وإذا مروا }واحد من التابعني وغريهم يف قوله تعاىل: 

ن سريين ، فروى أبو بكر اخلالل يف اجلامع بإسناده عن حممد ب{باللغو مروا كراًما

، قال: هو الشعانني، وكذلك ذكر عن {والذين ال يشهدون الزور}يف قوله تعاىل: 

، "جماهد قال: هو أعياد املرشكني، وكذلك عن الربيع بن أنس قال: أعياد املرشكني

وبإسناده عن عطاء بن يسار، قال: قال عمر: إياكم ورطانة األعاجم، "إىل أن قال: 

 ."كنائسهم وأن تدخلوا عىل املرشكني يف

وهذا األثر ذكره شيخ اإلسالم يف موضع آخر، وذكر أنه رواه البيهقي بإسناد 

من ذكر اآلثار واألدلة يف بيان حرمة حضور  -رمحه اهلل تعاىل-صحيح، وأكثرا 
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دل عىل ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع "أعياد املرشكني، وتقدم أنه قال: 

 . واالعتبار: القياس."واالعتبار

يف كتابه )أحكام أهل الذمة(، أنه حيرم هتنئة  -رمحه اهلل تعاىل-ن القيم وذكر اب

 الكفار بأعيادهم باإلمجاع.

إذن حضور أعيادهم حمرم بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، وكذلك 

-رمحه اهلل تعاىل-هتنئتهم بأعيادهم حمرم بإمجاع أهل العلم، كام بنّي هذا ابن القيم 

. 

إياكم ورطانة االعاجم، وأن تدخلوا عىل املرشكني يوم "عمر: ومن ذلك قول 

، يف هذا األثر أنه ينبغي للمسلم أن يدع غري اللغة العربية، "عيدهم يف كنائسهم

كاللغة اإلنجليزية وغريها من لغة الكفار، وستأيت اإلشارة إىل هذا، إال إذا دعت 

 حلاجة.املصلحة لذلك، فإن ما كان مكروًها فإنه يرتفع عند ا

يف بيان حرمة حضور  -رمحه اهلل تعاىل-ومن األدلة التي أوردها شيخ اإلسالم 

أعياد الكفار: أنه ذكر أن األعياد التي يفعلها املسلمون وهي أعياد غري جائزة 

 ُشًعا حيرم حضورها، فإذن أعياد الكفار من باب أوىل.

 

تعريف العيد، وهذا أمر  وذكر يف الصحيفة الثانية واألربعني بعد األربعامئة *

ينبغي أن ُيضبط، ومن املعلوم أن الرشيعة أجازت وأتت بعيدين، عيد الفطر وعيد 

 األضحى، وحّرمت ما عدا ذلك.
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يوضح ذلك أن "مبّينًا معنى العيد:  -رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

اسم ملا يعود من االجتامع العام عىل وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود العيد 

 ، إذن العيد يف اللغة: يشء يعود."...األسبوع، أو الشهر، أو نحو ذلك

 

-كالًما يف تعريف العيد، فقال  وذكر يف الصحيفة الرابعة عرشة بعد اخلمسامئة 

ل يوم أو مكان هلم فيه اجتامع، العيد اسم جنس يدخل فيه ك": -رمحه اهلل تعاىل

وكل عمٍل حُيدثونه يف هذه األمكنة واألزمنة، فليس النهي عن خصوص 

أعيادهم، بل كل ما يعظمونه من األوقات واألمكنة التي ال أصل هلا يف دين 

 ."اإلسالم

إذن العيد ما يعود من زمان أو مكان، إما يف كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، 

ن الذي يعود أو الزمان الذي يعود مقصوًدا معظاًم، لذا قال ابن القيم ثم يكون املكا

قي كتابه )إغاثة اللهفان(: العيد هو ما ُيقصد من زمان أو مكان، وهذا قيد مهم، 

فلو أن أقواًما اتفقوا عىل أن جيتمعوا يف كل شهر، فرأوا أن أفرغ يوم هلم هو أول 

و سنتني، فال يقال هذا عيد، ألن مخيس من كل شهر، فاستمروا عىل هذا سنة أ

 الزمان غري مقصود، وإنام وافق فرغًة.

بخالف أن يكون الزمان مقصوًدا أو أن يكون املكان مقصوًدا، كمثل عيد امليالد، 

إذا ُولد صبي يف اليوم الفالين، تراه يف كل سنة يف هذا اليوم حيتفلون هبذا اليوم، 

 وجه القصد. هذا عيد، ألن الزمان مقصود، فيعود عىل
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ومثل ذلك أن حُيتفل عىل مرور مخسني سنة عىل إنشاء ُشكة، وأيًضا هذا عيد، ألن 

الزمان مقصود، ومثل ذلك ما يسمى بعيد احلب، فهو أيًضا عيد، ألن الزمان 

مقصود، ومثل ذلك اليوم الوطني، فهو عيد ألن الزمان مقصود، وختتلف الدول، 

يوم التأسيس، ومنهم من جيعله يوم من الدول من جيعلون اليوم الوطني 

االستقالل، ومنهم من جيعله يوم توحيد الدولة ..إلخ، فاخلالصة أن الزمان أو 

 املكان لو كان مقصوًدا فهو عيد وهو حمرم ُشًعا.

عىل حرمة أمثال هذه األعياد، وهو  األدلة -رمحه اهلل تعاىل-وسيبنّي شيخ اإلسالم 

أورد هذه األدلة لبيان أن حضور أعياد الكفار حمرم، فقال: إذا  -رمحه اهلل تعاىل-

كان حضور األعياد التي ُينشئها املسلمون حمرم، فإذن ما كان من أعياد الكفار 

 يف ذكر األدلة عىل ذلك. -رمحه اهلل تعاىل-فحضوره حمرم من باب أوىل، واستطرد 

 

يف بيان أن األعياد التي  ومما ذكر يف الصحيفة الثانية والثالثني بعد األربعامئة، 

وأما السنة، فروى ": -رمحه اهلل-حُيدثها املسلمون أو غريهم حمرمة ُشًعا، قال 

 -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قِدم رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك 

، قالوا: كنا نلعب «ما هذان اليومان؟»، فقال: املدينة، وهلام يومان يلعبون فيهام

إن اهلل قد أبدلكم هبام »: -صىل اهلل عليه وسلم-فيهام يف اجلاهلية، فقال رسول اهلل 

، ثم ساق "رواه أبو داود هبذا اللفظ«. خرًيا منهام، يوم األضحى ويوم الفطر

، إذن "ط مسلمورواه أمحد والنسائي، وهذا إسناد عىل ُش"بإسناده مثله، ثم قال: 
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شيخ اإلسالم يصحح هذا احلديث، ومثله احلافظ ابن حجر فقد صحح هذا 

 احلديث.

فوجه الداللة أن العيدين اجلاهليني مل ": -وتأمل ملا قال-قال شيخ اإلسالم 

وال تركهم يلعبون فيهام عىل العادة، بل  -صىل اهلل عليه وسلم-يقرمها رسول اهلل 

، واإلبدال من اليشء يقتيض ترك «ام يومني آخرينإن اهلل قد أبدلكم هب»قال: 

ل و الـمبدل منه، وهلذا ال ُتستعمل هذه العبارة  الـمبدلمنه، إذ ال جُيمع بني البادا

أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم }إال فيام ُترك اجتامُعهام، كقوله تعاىل: 

 ."{عدو بئس للظاملني بداًل 

، «قد أبدلكام اهلل هبام خرًيا منهام»"أدلة عىل هذا فقال:  -رمحه اهلل تعاىل-ثم ذكر 

منه، فدل عىل حرمة كل عيد سوى عيد الفطر وعيد  الـمبدلفال جيتمع البدل و

 .األضحى

 

ذكر كالًما نفيًسا للغاية، ُيبنّي  ويف الصحيفة الرابعة واألربعني بعد األربعامئة، *

عّبدون هبا، بل هي ممنوعة ولو تفيه أن حرمة األعياد التي أحدثها الناس ال ألهنم ي

 صارت حمرمة ألمرين:ومل يتعّبدوا هبا، فإذا تعبّدوا هبا زادت حرمتها، 

 األمر األول: ألهنا عيد. -

 .األمر الثاين: ألهنا بدعة -



  

 
 39 عبد العزيز الريس /د لفضيلة الشيخ

وهذا النقل خيفى عىل كثريين، فقد رأيت بعضهم يظن أن العيد حمرم ألنه عبادة، 

وينسب هذا إىل ابن تيمية، فشيخ اإلسالم بنّي أن العيد حمرم ألنه عيد، فإذا ُوجد 

 معه وصف التعّبد صار حمرًما للبدعة أيًضا.

أن ينحر  ملا ذكر حديث ثابت بن الضحاك، أن رجاًل نذر -رمحه اهلل تعاىل-قال 

هل كان فيها وثن من أوثان »: -صىل اهلل عليه وسلم-إباًل ببوانة، فسأل النبي 

، قالوا: ال، «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟»، قالوا: ال، قال: «اجلاهلية ُيعبد؟

أنه ذكر العبادة وذكر  -رمحه اهلل تعاىل-احلديث، فبنّي « أوف بنذرك ..»قال: 

يومان يلعبون "ال ُيتعّبد به، وتقدم يف حديث أنس: العيد، فدل عىل أن العيد 

 ."فيهام

مل تكن أعياد اجلاهلية عبادة هلم، ": -رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ."بني كوهنا مكان وثٍن وكوهنا مكان عيد -صىل اهلل عليه وسلم-وهلذا فّرق 

أعظم حترياًم من عيد ُيتخذ هلًوا  بل أعياد الكتابيني التي ُتتخذ دينًا وعبادة"ثم قال: 

 ."ولعًبا

إذن ُيتصور عند ابن تيمية عيٌد ُيتخذ هلًوا ولعًبا، وال ُيشرتط يف العيد أن يكون 

 تعبدًيا، وما كان تعبدًيا فهو أشد حرمة.

 

بل أعياد الكتابيني التي ُتتخذ دينًا وعبادة أعظم حترياًم من عيد ُيتخذ هلًوا "قال: 

ه أعظم من اقتضاء الشهوات بام حرمه، عّبد بام ُيسخطه اهلل ويكرهن التولعًبا، أل
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وهلذا كان الرشك أعظم إثاًم من الزنا، وهلذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من 

 ."جهاد الوثنيني، وكان من قتلوه من املسلمني له أجر شهيدين

ن بام هم ألن أهل الكتاب يتعبّدون بام هم عليه، بخالف الوثنيني فإهنم ال يتعبدو

 عليه.

واضح يف أنه ال ُيشرتط يف أن  -رمحه اهلل تعاىل-فاملقصود أن كالم شيخ اإلسالم 

يكون العيد تعبدًيا، بل حتى لو كان عىل وجه اللعب، بام أنه قد ُتقصد من زمان 

 أو مكان فهو عيد.

 

بنّي حكم التكلم بغري اللغة  ويف الصحيفة الثالثة والستني بعد األربعامئة، *

 -التكلم بغري اللغة العربية، :أي-، "وأما اخلطاب هبا بغري حاجة"العربية، فقال: 

من غري حاجة يف أسامء الناس والشهور، كالتواريخ ونحو ذلك، فهو منهي  ..."

أن يتكلم إنسان بألفاظ ال يعرف معناها، ، أي "عنه، مع اجلهل باملعنى بال ريب

 هذا منهي عنه بال ريب.

وأما مع العلم به فكالم أمحد بنّي يف كراهته أيًضا، فإنه كره آذرماه، ونحوه، "قال: 

 ، إىل آخر كالمه."ومعناه ليس حمرًما ..

إياكم "فإذن اإلمام أمحد كره أن ُيتكلم بغري اللغة العربية، وتقدم قول عمر: 

، لكن أؤكد، أن ما ُمنع كراهة فإنه جيوز للحاجة، للقاعدة "ورطانة األعاجم

 األصولية: ]الكراهة ترتفع مع احلاجة[.
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ن يتعلم اللغة اتباًعا وهناك فرق بني من يتعلم اللغة ألنه حمتاج إليها، وبني م

 لغرب، وأن يظن أن من كان أكثر اتباًعا هلم وتكلاًم بلغتهم كان أكثروتقليًدا ل

حترًضا وتقدًما، فهذا مذموم أشد ممن يتعلمها عىل الوجه الذي تقدم ذكره، ألن 

من يتعلم غري اللغة العربية للحاجة، فقد ترتفع الكراهة بحسب نوع احلاجة، 

 ..إىل غري ذلك..بخالف من يتقّصد بتعلمها تعظيم الكفار أو أن هذا عالمة حترّض 

ملا تكلم عن سامع بعض الناس  ألربعامئة،ويف الصحيفة الثالثة والثامنني بعد ا *

وهلذا جتد من أكثر من ": -رمحه اهلل تعاىل-للقصائد ألجل إصالح القلوب، قال 

 ."لطلب صالح قلبه، تنقص رغبته يف سامع القرآن، حتى ربام كرهه دئسامع القصا

ترى بعض الناس يتقّصد سامع القصائد إلصالح القلوب، ومع األيام يتعلق قلبه 

هبذه القصائد ويزهد يف القرآن، لذا ينبغي أن نجاهد أنفسنا حتى تصلح مع كتاب 

 ربنا سبحانه وتعاىل.

 

تكلم عن مشاهبة الكفار، وأن هلا  ويف الصحيفة الثامنة والثامنني بعد األربعامئة، *

فاملشاهبة واملشاكلة يف األمور الظاهرة، ": -رمحه اهلل تعاىل-أثًرا يف الظاهر، قال 

 ."توجب مشاهبة ومشاكلة يف األمور الباطنة، عىل وجه املسارقة والتدريج اخلفي

 بدأ يقرب إليهم ولو بالتدرج اخلفي. ا، من شابه قومً -رمحه اهلل تعاىل-وصدق 

 هم أقل كفًرا من وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاُشوا املسلمني"قال: 

غريهم، كام رأينا املسلمني الذين أكثروا من معاُشة اليهود والنصارى هم أقل 
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إيامًنا من غريهم ممن جّرد اإلسالم، واملشاركة يف اهلدي الظاهر ُتوجب أيًضا 

 ."مناسبة وائتالًفا، كام أهنا ُتؤثر متابعة من ُيشاهبه أيًضا ُتسبب ألفة وحمبة ملن ُيشاهبه

نبغي احلذر من مثل هذا، وأن يكون املسلم فطنًا يف عدم مشاهبة الكافرين، إذن ي

 بل ينبغي أن يعتز بإسالمه ودينه، حتى ال يكون مشاهًبا ومقلًدا هلؤالء الكافرين.

 

بنّي قاعدة نفيسة للغاية، وهي  ويف الصحيفة الثامنة والتسعني بعد اخلمسامئة، *

واملصالح املرسلة، وكالمه نفيس للغاية، بل قد ال جتد  الـمحدثةالفرق بني البدع 

يف غري هذا الكتاب هبذا البسط والبيان، ويصلح أن ُيستفاد من هذه القاعدة فيام 

 يسمى بوسائل الدعوة، هل هي توقيفية أو غري توقيفية؟

: أنه ُينظر للمقتيض واملانع والدافع، فإن أردت أن حُتدث وسيلة، وخالصة ما قال

 وترددت هل هي من البدع املحدثة فرُتد؟ أو من املصالح املرسلة فُتقبل؟

، وانظر -والدافع هلذا الفعل الـمحوجوهو السبب -فيقول: انظر إىل املقتيض 

وصحابته،  -صىل اهلل عليه وسلم- إن كان املقتيض موجوًدا يف عهد النبيفللامنع، 

 ومل يمنعهم من فعله مانع، فال يصح أن ُيفعل.

ثم أشار إىل أنه قد يقول قائل: إن الناس قد قرّصوا يف دين اهلل، وبسبب ذنوهبم 

ُيؤمر الناس أن يرجعوا إىل دين اهلل، ال نغرّي دين اهلل، فقال: كال، بل وتقصريهم 

 أن ُيغري الدين.

 وأقرب هذه القاعدة بمثال:
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لفعلها يف عهد  ، يقال: املقتيِض "األناشيد اإلسالمية"الدعوة إىل اهلل بام يسمى 

السيام للنساء والصبيان، والسيام بعد  -وصحابته، -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

 -اتساع فتوحات اإلسالم، ودخل العجم وغريهم ممن نشأ عىل الغناء وغري ذلك،

فاملقتيض كان موجوًدا، ومل يمنعهم مانع من هذه الوسيلة، فإذن فعل هذه الوسيلة 

 بدعة، وال يقال إهنا مصلحة مرسلة.

دعوة، وبني استعامل األناشيد من باب التسلية، وفرق بني اختاذ األناشيد وسيلة لل

 فهذا وجه آخر، وقد ثبت عن الصحابة أهنم كانوا ُينشدون: 

 عىل اجلهاد ما بقينا أبًدا ...نحن الذين بايعوا حممًدا 

 وكام هو احلال يف احلداء وغري ذلك، فهذا من باب التسلية ال التعّبد.

كام يف )جمموع الفتاوى(: لو  - تعاىلرمحه اهلل-لذا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

سئل أي عامل: ما حكم السعي بني جبلني؟ لقال كل عامل: جيوز، ولو سئلوا: ما 

 حكم السعي بني اجلبلني عىل وجه التعّبد؟ قال: لقالوا بدعة.

فإذن ُينظر للقصد، واألصل يف العبادات املنع بخالف األصل يف العادات 

 واملعامالت.

 

 

يف الصحيفة السابعة والتسعني بعد  -رمحه اهلل تعاىل-سالم ابن تيمية قال شيخ اإل

أن ُيقال: إن الناس ال حُيدثون شيئًا  -واهلل أعلم-والضابط يف هذا "اخلمسامئة: 
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إال ألهنم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة مل حيدثوه، فإنه ال يدعو إليه عقل 

إليه، فإن كان السبب  الـمحوجسبب وال دين، فام رآه الناس مصلحة ُنظر يف ال

من غري تفريط منا  -صىل اهلل عليه وسلم-إليه أمًرا حدث بعد النبي  الـمحوج

...". 

 -انتبه إىل قوله )من غري تفريط منا(، أي ذنوب العباد ليست مربرة لإلحداث،

. فهنا قد جيوز إحداث ما تدعو احلاجة إليه، وكذلك إن كان املقتيض لفعله .."

صىل اهلل عليه -لكن تركه النبي  -صىل اهلل عليه وسلم-قائاًم عىل عهد رسول اهلل 

ملعارض زال بموته، وأما ما مل حيدث سبب حيوج إليه، أو كان السبب  -وسلم

املحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا ال جيوز اإلحداث، فكل أمٍر يكون املقتيض 

موجوًدا لو كان مصلحة ومل  -وسلمصىل اهلل عليه -لفعله عىل هدي رسول اهلل 

يفعل، ُيعلم أنه ليس بمصلحة، وأما ما حدث املقتيض له بعد موته من غري معصية 

 ."اخللق، فقد يكون مصلحة

فأما ما كان املقتيض لفعله موجوًدا، لو كان مصلحة، وهو مع هذا مل "ثم قال: 

يرشعه، فوضعه تغيري لدين اهلل، وإنام دخل فيه من ُنسب إىل تغيري الدين، من 

صىل اهلل -امللوك والعلامء والعبّاد، أو من زّل منهم باجتهاد، كام ُروي عن النبي 

ا أخاف عليكم، زلة عامل، إن أخوف م»وغري واحد من الصحابة:  -عليه وسلم

، فمثال هذا القسم األذان يف العيدين، فإن «وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون
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هذا ملا أحدثه بعض األمراء أنكره املسلمون ألنه بدعة، فلو مل يكن كونه بدعة 

 ."..دلياًل عىل كراهته وإال لقيل: هذا ذكر هلل .

 هلل، فام املانع أن ُيؤّذن للعيدين؟، لقيل: األذان ذكر الحظ، لوال أنه بدعة

.. وإال لقيل: هذا ذكر هلل ودعاء للخلق إىل عبادة اهلل، فيدخل يف "قال: 

ومن أحسن }، وكقوله تعاىل: {اذكروا اهلل ذكًرا كثرًيا}العمومات، كقوله تعاىل: 

 .-رمحه اهلل تعاىل-، إىل آخر كالمه "..{قواًل ممن دعا إىل اهلل

التي نريد أن ُنحدثها، قد تكون بدعة فرُتد، وقد تكون من إذن هذه الوسيلة 

املصالح املرسلة فُتقبل، فننظر إىل هذين الضابطني الذين سبق الكالم عليهام، 

 وهذا مبحث نفيس للغاية، ينبغي أن ُيضبط وأن ُيعرف.

ثم تأمل يف كالمه، وإذا تبنّي أن الوسائل تكون بدعة ألن املقتيض كان موجوًدا ومل 

-نع مانع ومع ذلك مل ُيفعل، فال جُيّوز ذلك بداللة العمومات، ألن ترك النبي يم

سنة كام أن فعله سنة، والعام إذا خالف السنة اخلاصة فهي  -صىل اهلل عليه وسلم

مقدمة عليه، فتخصص العام وُتقيد املطلق، وإذا خالفها القياس صار القياس 

 فاسًدا.

 

سنة كام أن  -صىل اهلل عليه وسلم-بنّي أن ترك النبي  ويف الصحيفة الستامئة، *

بل ": -رمحه اهلل تعاىل-فعله سنة، ويصح أن ُيسمى ذلك بالسنة الرتكية، قال 

 مع وجود ما ُيعتقد مقتضًيا، -صىل اهلل عليه وسلم-يقال: ترك رسول اهلل 
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وزوال املانع سنة كام أن فعله سنة، فلام أمر باألذان يف اجلمعة وصىل العيدين بال 

أذان وال إقامة، كان ترك األذان فيهام سنة، فليس ألحد أن يزيد يف ذلك، بل 

الزيادة يف ذلك كالزيادة يف أعداد الصلوات، أو أعداد الركعات، أو صيام 

يل الظهر مخس ركعات، وقال: هذا الشهر، أو احلج، فإن الرجل لو أحب أن يص

زيادة عمل صالح، مل يكن له ذلك، وكذلك لو أراد أن ينصب مكاًنا آخر ُيقصد 

لدعاء اهلل فيه وذكره، مل يكن له ذلك، وليس له أن يقول: هذه بدعة حسنة، بل 

يقال له: كل بدعة ضاللة، ونحن نعلم أن هذا ضاللة قبل أن نعلم هنًيا خاًصا 

ما فيها من املفسدة، فهذا مثال ملا حدث مع قيام املقتيض له وزوال  عنها، أو نعلم

املانع لو كان خرًيا، فإن كل ما ُيبديه املحدث هلذا من املصلحة أو يستدل به من 

 ."... -صىل اهلل عليه وسلم-األدلة، قد كان ثابًتا عىل عهد رسول اهلل 

فهذا الدليل كان موجوًدا يف وانتبه، كل من أراد أن يستدل بدليل يف جتويز بدعة، 

، ومع ذلك مل يفعل هبذه الداللة املزعومة يف -صىل اهلل عليه وسلم-عهد النبي 

 هذا الدليل، فدل عىل أن استدالله هبذا الدليل خطأ.

املصلحة أو يستدل به من األدلة، قد  ... فإن كل ما ُيبديه املحدث هلذا من"قال: 

، ومع هذا مل يفعله رسول -صىل اهلل عليه وسلم-كان ثابًتا عىل عهد رسول اهلل 

، فهذا الرتك سنة خاصة، مقدمة عىل كل عموم وكل -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

 ."قياس
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دع وهذا كالم ُيكتب بامء الذهب، وهذا هو حمط املعركة، مع كثري ممن جُيّوز الب

 العملية، تراهم كثرًيا ما يستدلون بالنصوص العامة واملطلقة، أو بالقياس.

اْذُكُروا اهللَّا }فمثاًل يف األذان للعيدين: يقولون نستدل بالعمومات كقوله تعاىل: 

ثرًِيا [، أو نقيس ذلك عىل اجلمعة، بجامع اجتامع الناس 41]األحزاب: {ِذْكًرا كا

، -صىل اهلل عليه وسلم-ا القياس ُمعارض برتكه هلام، فيقال: هذا العموم وهذ

وكام أن فعله سنة فرتكه سنة، وهذه السنة الرتكية إذا عارضها العام خصصته، وإذا 

 عارضها املطلق تقيده، وإذا عارضها القياس صار القياس فاسًدا.

وهذا األمر إذا ُضبط سنسلم من كثري من البدع، وهي حمط املعركة مع املخالفني 

 مثال هذه املسائل.يف أ

إذن ضبط السنة الرتكية مفيد للغاية، كام أن االعتناء بفهم السلف مفيد للغاية، 

فمن ضبط هذين األمرين: السنة الرتكية، وكيفية التعامل معها فيام ُيعارضها من 

العمومات والقياس، وضبط فهم السلف، فقد أغلق أبواًبا كثرية من أبواب 

 البدع.

البدع جمتهدين يف إسقاط هذين الدليلني، جيتهدون يف إسقاط السنة لذا حياول أهل 

 الرتكية وإسقاط فهم السلف.

ترك أكل الضب، فهل  -صىل اهلل عليه وسلم-فيقول بعضهم معرتًضا: إن النبي 

 ؟تركه حجة
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يقال: إن هناك فرًقا بني ترك تعّبد به، وترك مل يتعّبد به، فرتك األذان للعيدين عبادة، 

إين ال أعرفه بأرض »أما ترك أكل الضب فقد علله بأمر يرجع إىل العادة، فقال: 

 «.قومي

 -صىل اهلل عليه وسلم-فإذن البد أن ُينظر يف نوع الرتك الذي تركه النبي 

 وأصحابه.

 

-بنّي حجية فهم السلف، فقال  فة السابعة والتسعني بعد الستامئة،ويف الصحي *

-وإنام املتبع يف إثبات أحكام اهلل، كتاب اهلل، وسنة رسول اهلل ": -رمحه اهلل تعاىل

جيوز إثبات حكم ُشعي ، وسبيل السابقني أو األولني، ال -صىل اهلل عليه وسلم

 ."بدون هذه األصول الثالثة نًصا واستنباًطا بحال

، البد من كتاب وسنة عىل فهم السلف الصالح، قال -رمحه اهلل تعاىل-وصدق 

بِيِل املُْْؤِمننِيا }سبحانه:  رْيا سا تَّبِْع غا يا ىَٰ وا ُه اهْلُدا ا لا بانيَّ ا تا ْعِد ما ُسولا ِمن با اِقِق الرَّ ن ُيشا ما وا

نَّما ُنوا  ها ُنْصلِِه جا َٰ وا ىلَّ ا تاوا ِه ما  لِّ
 

ِصرًياۖ  ْت ما اءا سا [، إذن البد من اعتبار 115]النساء: {وا

 فهم السلف.

 

ذكر أن بعض الناس يريد أن يفر من  ويف الصحيفة الرابعة عرشة بعد اخلمسامئة، *

االحتفال ومن املشاركة يف األعياد املحرمة، فيجعل احتفاله بعد العيد أو قبله 
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بأسبوع أو أسبوعني، فذكر أن هذا خطأ، ألن سبب هذه املناسبة هو هذا العيد، 

 سواء تقدم أو تأخر.

قد يمتنع من إحداث أشياء يف أيام فإن بعض الناس ": -رمحه اهلل تعاىل-فال 

عيدهم، كيوم اخلميس وامليالد، ويقول لعياله: إنام أصنع لكم هذا يف األسبوع أو 

عىل إحداث ذلك وجود عيدهم، ولوال هو مل  الـمحركالشهر اآلخر، وإنام 

 ."يقتضوا ذلك، فهذا أيًضا من مقتضيات املشاهبة

جل حيتفلوا مع الناس، فيقول: أؤ أنفكأن أوالده وعياله ضغطوا عليه ويريدون 

لكم االحتفال إىل بعد أسبوع أو بعد شهر، وترى بعض اإلخوة الطيبني، ال يريد 

أن حيتفل باليوم الوطني، فيجعل احتفاله قبله أو بعده، وسببه هو اليوم الوطني، 

 .-رمحه اهلل تعاىل-فاألمر نفسه كام بنّي 

 

ورة طاعة يف معرض كالمه عن خط ويف الصحيفة الرابعة عرشة بعد اخلمسامئة، *

عىل  فإنه حييلهميف حضور األعياد املحرمة،  النساء، وإذا ضغطوا عىل الرجل

قبل العيد املحرم بيوم  وال حيتفلاألعياد املرشوعة كعيد الفطر وعيد األضحى، 

 أو يومني.

صىل اهلل عليه -لكن حُيال األهل عىل عيد اهلل ورسوله ": -رمحه اهلل تعاىل-فقال 

 ."..، ويقيض هلم فيه من احلقوق ما يقطع استرشافهم إىل غريه .-وسلم
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هذين العيدين، حتى ال تسترشف نفوسهم تلك وصدق، فُيبالغ يف إكرامهم يف 

 .-رمحه اهلل تعاىل-األعياد، وهذا من فقهه 

.. فإن مل يرضوا، فال حول وال قوة إال باهلل، ومن أغضب أهله ": -رمحه اهلل-قال 

أرضاهم، وليحذر العاقل من طاعة النساء يف ذلك، ففي هلل، أرضاه اهلل و

صىل اهلل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-الصحيحني عن أسامة بن زيد 

، وأكثر ما ُيفسد «ما تركت بعدي فتنة أرض عىل الرجال من النساء»: -عليه وسلم

 ريض اهلل-والدول طاعة النساء، ويف صحيح البخاري عن أيب بكرة  الـملك

، «مل يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»: -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  -عنه

 ."«هلكت الرجال حني أطاعت النساء»وروي أيًضا: 

، وقال {وأصلحنا له زوجه}ولذلك امتن اهلل عىل زكريا حيث قال: "ثم قال: 

 ."بعض العلامء: ينبغي للرجل أن جيتهد إىل اهلل يف إصالح زوجه له

أن جيتهد اإلنسان يف دعاء ربه أن ُيصلح زوجه وأوالده، ويفعل األسباب، فينبغي 

وال يبالغ الرجل يف طاعة املرأة ألهنا يف الغالب ضعيفة ومتيل للشهوات ومتابعة 

اآلخرين، ويف املقابل ال ُيبالغ يف عصياهنا، إن أمرت بام حيبه اهلل ورسوله فتطاع، 

ا أمرت بمحرم فال طاعة ملخلوق يف وإن أمرت بمباح ال يرض فتطاع، لكن إذ

 معصية اخلالق.
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بنّي حكم ما يبيعه املسلمون يف أعياد  ويف الصحيفة العرشين بعد اخلمسامئة، *

الكفار، مما يستعني به املسلمون أو الكفار يف االحتفال بأعياد الكفار، فال جيوز 

 ألن فيه تعاوًنا عىل اإلثم والعدوان.

وال يبيع املسلم ما يستعني به املسلمون عىل مشاهبتهم يف ": -رمحه اهلل تعاىل-فقال 

حو ذلك، ألن يف ذلك إعانة عىل املنكر، فأما العيد، من الطعام واللباس ون

 ."..مبايعتهم ما يستعينون هم به عىل عيدهم، أو شهود أعيادهم للرشاء فيها.

فأما بيع املسلمني هلم يف أعيادهم ما يستعينون به عىل  ..": -رمحه اهلل-ثم قال 

عيدهم من الطعام والرشاب والرحيان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك هلم، فهذا فيه 

رمحه -. إىل آخر كالمه "نوع إعانة عىل إقامة عيد حمرم، وهو مبني عىل أصل ...

 .-اهلل

عىل حضور أعياد الكفار، إذن ينبغي أال ُيعان املسلمون عىل أعيادهم املحرمة وال 

وال ُيعان الكفار عىل أعيادهم من باب أوىل، كأن ُيباع اللباس الذي ُيلبس أو 

 الطعام الذي ُيؤكل يف أيام العيد.

 

أن قوله تعاىل:  -رمحه اهلل-بنّي  ويف الصحيفة الثامنة والستني بعد اخلمسامئة، *

ىلا النُُّصِب } ا ُذبِحا عا ما  [، أن التابعني فرسوا ذلك بالذبح لغري اهلل.3]املائدة: {وا

، {وما ذبح عىل النصب}وكذلك تفاسري التابعني عىل أن ": -رمحه اهلل تعاىل-قال 

 ."هو ما ُذبح لغري اهلل
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ال تصوموا »بنّي ضعف حديث:  ئة،ويف الصحيفة الثانية والسبعني بعد اخلمسام *

، بنّي ضعفه من جهة اإلسناد، ومن جهة املتن، «يوم السبت إال فيام افرُتض عليكم

 وساق كالم أهل العلم يف بيان ذلك.

ال تصوموا يوم السبت إال فيام »: -صىل اهلل عليه وسلم- وقال: إن قول النبي

، أي «إال فيام افرُتض عليكم»، فاالستثناء معيار العموم، وقوله: «افرُتض عليكم

، «صوموا يوًما قبله أو يوًما بعده»ال جُياز أن ُيصام إال الفرض، فإذن حديث: 

يصوم حتى نقول ال وكان ": -ريض اهلل عنهم-يتناىف مع هذا، وقول الصحابة 

 .إىل غري ذلك من األحاديث الكثرية..، يتناىف مع هذا، ."..يفطر.

صىل اهلل عليه -أن هذا احلديث ال يصح عن النبي  -رمحه اهلل تعاىل-لذا بنّي 

، وبنّي يف )ُشح العمدة قسم الصالة( نقاًل لكالم اإلمام أمحد، واستفاد -وسلم

بت بالصيام، أن هذا القول مل يقل به أحد، وأن منه: أن القول بحرمة إفراد يوم الس

 اإلمجاع عىل خالفه.

لذلك فالعلامء خمتلفون يف صوم يوم السبت بني الكراهة أو اإلباحة، أما القول 

 بالتحريم فهو قول حمدث خمالف إلمجاع أهل العلم.

 

بنّي قاعدة عظيمة تتعلق بالبدع،  ويف الصحيفة الثانية والثامنني بعد اخلمسامئة، *

وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة واإلمجاع، مع ما يف ": -رمحه اهلل تعاىل-فقال 
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أم هلم ُشكاء ُشعوا هلم من الدين }أيًضا، قال تعاىل: كتاب اهلل من الداللة عليها 

، فمن ندب إىل يشء ُيتقرب به إىل اهلل، أو أوجبه بقوله أو بفعله {ما مل يأذن به اهلل

من غري أن يرشعه اهلل، فقد ُشع من الدين ما مل يأذن به اهلل، ومن اتبعه يف ذلك 

 ."اهللفقد اختذه ُشيًكا هلل ُشع من الدين ما مل يأذن به 

ْأذان بِِه }وهذا فيه أن قوله تعاىل:  ْ يا ا ملا يِن ما نا الدِّ ُم مِّ ُعوا هلا ا اُء ُشا كا ُْم ُُشا أاْم هلا

[، يستدل به عىل ذم البدع، وهذا ما فعله اإلمام أمحد وغريه 21]الشورى: {اهللَُّ

يف كام بّينه ابن تيمية يف )القواعد النورانية(، وابن جرير يف تفسريه، وابن رجب 

 )جامع العلوم واحلكم(.

ُشع من الدين ما مل يأذن "وهذا فيه أن البدع يف أصلها ُشك وكفر، لذلك قال: 

، وقد نّص عىل هذا نًصا واضًحا الشاطبي يف )االعتصام(، وأشار هلذا ابن "به اهلل

الرصاط املستقيم(، ويف غريها من تيمية يف مواضع كام يف )األخنائية( ويف )اقتضاء 

 كتبه.

 

، -رمحه اهلل تعاىل-بنّي شيًئا دقيًقا  ويف الصحيفة الثالثة والثامنني بعد اخلمسامئة، *

وهذا األمر قد خيفى عىل كثريين، وقد ذكره يف هذا الكتاب يف أكثر من موضع، 

فذكر أن الرجل قد يقع يف بدعة ويكون جمتهًدا أو متأواًل، ففعله خطأ قطًعا، لكنه 

 قد ُيثاب.
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حكام اآلخرة، أما وهذا التقرير قد ُيشكل عىل كثريين، فيقال: إن اإلثابة تتعلق بأ

يف الدنيا فيجب أن خُيطأ، وإن كانت البدعة تستوجب تبديًعا فُيبدع وُيضلل وُيؤمر 

 هبجره، واآلخرة أمرها إىل اهلل سبحانه وتعاىل.

نعم قد يكون متأواًل يف هذا الرشع، فُيغفر له ألجل ": -رمحه اهلل تعاىل-قال 

تأويله، إذا كان جمتهًدا االجتهاد الذي ُيعفى معه عن املخطئ، وُيثاب أيًضا عىل 

 ."اجتهاده..

، »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-ألن النبي  ابا دا ُثمَّ أاصا ما احْلااكُِم فااْجتاها كا ا حا إِذا

كا  ا حا إِذا اِن، وا ُه أاْجرا لا ُه أاْجرٌ فا لا أا، فا دا ُثمَّ أاْخطا ، أخرجه البخاري ومسلم، فإذا «ما فااْجتاها

أخطأ له أجر واحد، وهو أجر عىل النية ال عىل العمل، كام بنّي ذلك الشافعي، 

 .-رمحهم اهلل تعاىل-وابن عبد الرب، وابن تيمية 

ذلك، كام ال وُيثاب أيًضا عىل اجتهاده لكن ال جيوز اتباعه يف ": -رمحه اهلل-قال 

جيوز اتباع سائر من قال أو عمل قواًل أو عماًل قد ُعلم الصواب يف خالفه، وإن 

 ."كان القائل أو الفاعل مأجوًرا أو معذوًرا ..

فمن أطاع أحًدا يف دين اهلل، مل يأذن به اهلل يف حتليله أو حتريمه أو استحبابه "ثم قال: 

 يلحق اآلمر الناهي نصيب، ثم قد أو إجيابه، فقد حلقه من هذا الذم نصيب، كام

 ."يكون كٌل منهام معفًوا عنه الجتهاده ومثاًبا أيًضا عىل االجتهاد

، ومن ذلك أنه يف الصحيفة السابعة والستني -رمحه اهلل تعاىل-وكرر هذا كثرًيا 

-رمحه اهلل تعاىل-بعد السبعامئة، كرر مثل هذا، وكرره يف مواضع أخرى، ومما قال 
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أنه منهي عنه،  عالـاًم الرجل العمل الذي يعتقده صاحلًا، وال يكون  وقد يفعل": 

 ."فُيثاب عىل حسن قصده، وُيعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع

وعامة العبادات املبتدعة املنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ": -رمحه اهلل-ثم قال 

وحيصل له هبا نوع من الفائدة، وذلك ال يدل عىل أهنا مرشوعة، بل لو مل تكن 

مفسدهتا أغلب من مصلحتها ملا هنى عنها، ثم الفاعل قد يكون متأواًل، أو خمطئًا 

ن اخلري املرشوع املقرون ه وُيثاب عىل ما فعله مجمتهًدا أو مقلًدا، فيُغفر له خطؤ

، "بغري املرشوع، كاملجتهد املخطئ، وقد ُبسط هذا يف موضع غري هذا املوضع ..

 .-رمحه اهلل تعاىل-إىل آخر كالمه 

 

 

-رمحه اهلل-طائفتان يف هذا التأصيل البديع من شيخ اإلسالم  تويف ظني قد ضل

: 

قالت إنه ال ُيثاب، وال ُيغفر له، وإن بذل ما بذل من اجتهاد،  الطائفة األوىل: -

وهذا خُيالف النصوص الكثرية يف أن من اجتهد وأصاب فله أجران وأن 

اِخْذناا إِن نَِّسيناا }من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وقوله تعاىل:  ناا الا ُتؤا بَّ را

ْأناا  [.286]البقرة: {أاْو أاْخطا

قالوا: إذا كان قد ُيغفر له وقد ُيثاب، فلامذا نعاديه؟ فال يصح  ئفة الثانية:الطا -

أن ُنعاديه، وهذا أيًضا خطأ، وينبغي أن ُيقال: إن هناك فرًقا بني أحكام الدنيا 
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السابع من جمموع الفتاوى:  ة، وقال ابن تيمية كام يف املجلدوأحكام اآلخر

ريق بني أحكام الدنيا وأحكام وهذا أصل عظيم عند أهل السنة، وهو التف

اآلخرة، ففي اآلخرة قد ُيغفر له بل قد ُيثاب، أما يف الدنيا جيب أن نقوم 

 بالواجب الرشعي.

 

-بنّي قاعدتني عظيمتني، فقال  اخلمسامئة، دويف الصحيفة اخلامسة والثامنني بع *

واألصل يف العبادات أال ُيرشع منها إال ما ُشعه اهلل، واألصل يف ": -رمحه اهلل

 ."العادات أال حُيظر منها إال ما حظره اهلل

وهذه القاعدة يكثر تكرارها عند أهل السنة بقوهلم: األصل يف العبادات احلظر، 

 واإلباحة.واألصل يف املعامالت احلل 

 

وهو أنه ال تكلم عن أمر نفيس،  ويف الصحيفة السابعة والثامنني بعد اخلمسامئة، *

بلد وال إىل أكثر الناس، وال إىل أكثر العلامء، وال إىل أكثر  أهل يصح أن ُيرجع إىل 

 العّباد، وإنام الرجوع إىل الكتاب والسنة وما أمجع عليه أهل العلم.

وأما عادة بعض العباد أو أكثرها، أو قول كثري من العلامء، أو ": -رمحه اهلل-قال 

ارًضا لكالم رسول العّباد، أو أكثرهم، ونحو ذلك، فليس مما يصلح أن يكون مع

 ."حتى ُيعارض به -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
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، ترى بعض الناس ُيبالغون، فيقول: الذي عليه عمل أهل -رمحه اهلل-وصدق 

نجد، والذي عليه عمل أهل بلد كذا ..، من هؤالء؟ ليسوا أنبياء وال مرسلني، بل 

أهل املدينة يف عهد إذا كان العلامء كام ذكر شيخ اإلسالم مل يقبلوا بحجية عمل 

مالك، وخالف أكثر العلامء قول مالك، فكيف حُيتج بعمل أهل نجد أو غريها؟ 

 العربة بالدليل الرشعي ما مل حيصل إمجاع.

 

-بنّي جواًبا له عىل قول عمر  ويف الصحيفة الثالثة والتسعني بعد اخلمسامئة، *

، فبنّي أن املراد بالبدعة البدعة اللغوية ال "نعمة البدعة هذه": -ريض اهلل عنه

صىل اهلل -الرشعية، وذلك أن صالة الرتاويح مجاعة قد ُُشعت، وتركها النبي 

صىل اهلل عليه -لسبب، وهو خشية أن ُتفرض، وبعد أن مات  -عليه وسلم

 ، فنبقى عىل املرشوعية.زال هذا السبب -وسلم

ثم نقول: أكثر ما يف هذا تسمية عمر تلك بدعة، مع حسنها، ": -رمحه اهلل-فقال 

وهذه تسمية لغوية، ال تسمية ُشعية، وذلك أن البدعة يف اللغة تعم كل ما ُفعل 

 ."ابتداًء من غري مثال سابق

ن رجب يف كتابه وقد ذكر نحًوا من هذا الكالم الشاطبي يف كتابه )االعتصام(، واب

 )جامع العلوم واحلكم(.

وقد بلغني عن بعض املعارصين أهنم عارضوا مثل هذا، وقالوا: البدعة هي ما 

صىل اهلل -ُفعلت عىل غري مثال سابق، وصالة الرتاويح قد ُفعلت يف عهد النبي 
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ن ُتوصف فعل عىل غري مثال سابق؟ فال يصح أ، فكيف يقال: مل تُ -عليه وسلم

 اللغوية.بالبدعة 

فيقال: هذا فيه نظر كبري، وذلك أهنا مل ُتفعل عىل غري مثال سابق أي يف زمن عمر 

، فهي عىل غري مثال -ريض اهلل عنه-وزمن أيب بكر، فلم ُتفعل، فجددها عمر 

 سابق نسبًيا ال عىل الوجه اإلطالق.

 

ذكر تأصياًل بديًعا ينبغي أن ُيضبط، فذكر أن  ويف الصحيفة الرابعة بعد الستامئة، *

كثريين يعملون أعاماًل وخيصصوهنا بزمن أو بعدد أو بمكان، وإذا قلت هلم هذا 

 -رمحه اهلل تعاىل-منكر وال يصح، قال: أنا مل أفعله لسبب، وإنام جاء هكذا، فبنّي 

  أنه ال ُيمكن أن خُيصص أحد شيًئا بزمان أو مكان أو عدد إال لدافع،

فمن حدد وقت الصباح للفراغ وحضور الذهن، فهذا جائز، أما لو حدد وقت 

 .إلخ، لفضيلة هذا الزمان، فيقال: هذا حيتاج إىل دليل..الصباح أو العرص .

 يف كتابه )االعتصام(. -رمحه اهلل تعاىل-وبنّي هذا أيًضا الشاطبي 

عتقاد يف قلبه، أو يف إذ لوال قيام هذا اال": -رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم 

قلب متبوعه، ملا انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم أو الليلة، فإن الرتجيح من 

 ."غري مرجح ممتنع

ودافع، فإن  لـمخصص، ال يمكن أن خُيصص أحد شيًئا إال ل-رمحه اهلل-وصدق 

كان الدافع الفراغ وعدم االنشغال وأمثال ذلك، فهذا جائز، أما إذا كان الدافع 
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عبدي فيحتاج لدليل، ألن األصل يف العبادات احلظر واملنع إال لدليل أمر ت

 ُشعي.

 

ويف الصفحة التاسعة بعد الستامئة، أّكد ما سبق ذكره يف أنه ال يصح ألحد أن 

فظهر أن املفسدة تنشأ من ": -رمحه اهلل-خُيصص شيًئا إال بدليل ُشعي، فقال 

 -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  ختصيص ما ال خصيصة له، كام أشعر به لفظ رسول

، فإن نفس «ال ختصوا يوم اجلمعة بصيام بني األيام وال بقيام بني الليايل»ملا قال: 

الفعل املنهي عنه أو املأمور به قد يشتمل عىل حكمة األمر أو النهي، كام يف قوله: 

، فلفظ النهي عن االختصاص لوقت بصوم أو صالة يقتيض «خالفوا املرشكني»

ساد ناشئ من جهة االختصاص، فإذا كان يوم اجلمعة يوًما فاضاًل، ُيستحب أن الف

فيه من الصالة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما ال ُيستحب 

يف غريه، كان ذلك يف مظنة أن ُيتوّهم أن صومه أفضل من غريه، وُيعتقد أن قيام 

صىل -ام غريها من الليايل، فنهى النبي ليلته كالصيام يف هناره، هلا فضيلة عىل قي

عن التخصيص دفًعا هلذه املفسدة التي ال تنشأ إال من  -اهلل عليه وسلم

 ."التخصيص

إذن نستفيد من هذا شيًئا مهاًم، وهو أنه ال يصح ألحد أن خُيصص عبادة بال 

، إىل غري ذلك، بال ...خمصص ُشعي، فمن خصص عبادة بزمان أو مكان أو عدد

 فقد وقع يف البدعة، وال يكفي االستدالل بالعمومات.دليل، 
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تكلم عن بدعة صالة الرغائب،  ويف الصحيفة السابعة عرشة بعد الستامئة، *

يوم مل تعظمه ": -رمحه اهلل-وتكون يف أول ليلة مجعة من شهر رجب، فقال 

الرشيعة أصاًل، ومل يكن له ذكر يف السلف، وال جرى فيه ما ُيوجب تعظيمه، مثل 

أول يوم مخيس من رجب، وليلة تلك اجلمعة التي تسمى الرغائب، فإن تعظيم 

هذا اليوم والليلة إنام حدث يف اإلسالم بعد املائة الرابعة، وُروي فيه حديث 

 ."موضوع باتفاق العلامء

ة الرغائب، وقد كثرت الفتنة هبا يف بالد العامل هذه هي التي تسمى بصال

اإلسالمي، ومل يصح فيها حديث ومل حتدث إال بعد القرون املفضلة، كام بنّي ذلك 

 .-رمحه اهلل-شيخ اإلسالم 

 

تكلم عن املولد النبوي، وبعض دعاة  ويف الصحيفة التاسعة عرشة بعد الستامئة *

املولد يرى كالم شيخ اإلسالم يف هذا املوضع وغريه جتويًزا للمولد ، وذلك أنه 

ذكر أن من حيرض املولد قد ُيثاب بحسن نيته إذا اجتهد وأخطأ، أو كان مقلًدا وقلد 

 من يثق به.

اب، وأن هذا يتعلق بأحكام اآلخرة، وتقدم أن هذا التأصيل صحيح، وأنه قد ُيث

 بخالف الكالم عن أحكام الدنيا.
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وكذلك ما حُيدثه بعض الناس إما مضاهاًة للنصارى يف ميالد ": -رمحه اهلل-قال 

وتعظياًم، واهلل قد  -صىل اهلل عليه وسلم-، وإما حمبة للنبي -عليه السالم-عيسى 

صىل اهلل -دع، من اختاذ مولد النبي ُيثيبهم عىل هذه املحبة واالجتهاد، ال عىل الب

عيًدا، مع اختالف الناس يف مولده، فإن هذا مل يفعله السلف مع قيام  -عليه وسلم

املقتيض له وعدم املانع منه لو كان خرًيا، ولو كان هذا خرًيا حمًضا أو راجًحا لكان 

صىل -أحق به منا، فإهنم كانوا أشد حمبة لرسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-السلف 

، وتعظياًم له منا، وهم عىل اخلري أحرص، وإنام كامل حمبته -اهلل عليه وسلم

وتعظيمه يف متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطنًا وظاهًرا، ونرش ما 

ُبعث به، واجلهاد عىل ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقني 

اتبعوهم بإحسان، وأكثر هؤالء الذين  األولني من املهاجرين واألنصار والذين

جتدهم حّراًصا عىل أمثال هذه البدع مع ما هلم من حسن القصد واالجتهاد الذي 

عام  -صىل اهلل عليه وسلم-ُيرجى هلم به املثوبة، جتدهم فاترين يف أمر الرسول 

إىل آخر  "..أمروا بالنشاط فيه، وإنام هم بمنزلة من حُييل املصحف وال يقرأ فيه .

 .-رمحه اهلل-كالمه 

 :-رمحه اهلل تعاىل-إذن ملخص قوله 

 بدعة. -صىل اهلل عليه وسلم-أن االحتفال بمولد النبي  -1

 أنه ال ُيثاب عىل البدع. -2

 أنه قد ُيثاب عىل النية واالجتهاد كام تقدم تقريره. -3
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احلقيقية هي يف متابعته، وأن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن حمبة النبي  -4

 -صىل اهلل عليه وسلم-ممن ابتيُل هبذه البدع إذا جاءت متابعة النبي كثرًيا 

 كانوا أشد الناس تقصرًيا.

 

 

كون اليوم  عن -رمحه اهلل-تكلم  ويف الصحيفة الرابعة والعرشين بعد الستامئة، *

فاضاًل ليس مسّوًغا إلحداث البدع، وهذه قاعدة مفيدة، وما أكثر الذين إذا رأوا 

 اليوم معظاًم جعلوه سبياًل إلحداث البدع.

النوع الثالث: ما هو معّظم يف الرشيعة كيوم عاشوراء، ويوم ": -رمحه اهلل-قال 

األُول من ذي  عرفة، ويومي العيدين، والعرش األواخر من شهر رمضان، والعرش

احلجة، وليلة اجلمعة ويومها، والعرش األول من املحرم، ونحو ذلك من األوقات 

الفاضلة، فهذا الرضب قد حيدث فيه ما ُيعتقد أن له فضيلة، وتوابع ذلك ما يصري 

 .-رمحه اهلل-إىل آخر كالمه  "..منكًرا ُينهى عنه .

 

بنّي فائدة نفيسة فيام يتعلق  ويف الصحيفة التاسعة والعرشين بعد الستامئة، *

واحلديث إذا مل ُيعلم أنه كذب، فروايته ": -رمحه اهلل-بأحاديث الفضائل، فقال 

له، لقوله يف الفضائل أمر قريب، أما إذا ُعلم كذبه فال جيوز روايته إال مع بيان حا
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من روى عنا حديًثا وهو يعلم أنه كذب فهو أحد »: -صىل اهلل عليه وسلم-

 ."«الكاذبني

فإذن ينبغي أن نعلم تأصياًل مفيًدا فيام يتعلق بأحاديث الفضائل، فأحاديث 

 الفضائل يصح أن ُتورد برشوط ثالثة:

ذكر أال يكون ضعفها شديًدا، ومن ذلك أال يكون كذًبا كام الرشط األول:  -

، وهذا باإلمجاع، حكاه العالئي، نقله عنه -رمحه اهلل تعاىل-شيخ اإلسالم 

 السيوطي يف )تدريب الراوي(، وابن عاّلن يف )دليل الفاحلني(.

، -صىل اهلل عليه وسلم-أال جُيزم عند ذكره بنسبته للنبي  الرشط الثاين: -

عز بن عبد إىل غري ذلك من األلفاظ، ذكر ذلك ال.فُيقال: ُروي، ُذكر، ..

 السالم، وابن دقيق العيد، وغريمها.

أال يكون أصاًل، ذكر هذا ابن حجر، وبيّنه شيخ اإلسالم  الرشط الثالث: -

ابن تيمية يف مواضع كام يف )جمموع الفتاوى(، والشاطبي يف )االعتصام(، 

 واأللباين يف مقدمة )صحيح الرتغيب والرتهيب(.

وما أكثر الغلط يف هذا كام ذكر شيخ اإلسالم يف كتابه )االستقامة(، فرتى 

بعضهم يأيت بحديث يف فضائل األعامل، فإذا قلت له: هذا ضعيف، قال: 

 صحيح لكنه يف الفضائل، وهذا احلديث الذي يف الفضائل له حاالن:
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o  أن أصل احلكم ثابت بأحاديث صحيحة، وإنام  األوىل:احلال

التساهل فيام ُروي يف فضله، وكان أصل حكمه ثابًتا، ومثل هذا جائز 

 بالرشوط التي تقدمت.

o :أال يثبت أصل احلكم من طريق صحيح، ثم ُيراد أن  احلال الثانية

ُيروى حديث يف فضائل هذا العمل وكان احلديث ضعيًفا، وهذا 

تىض هذا أن يقال: إن هذا الفعل مستحب، فريجع إىل خطأ، ألن مق

األحكام ال إىل الفضائل، واألحكام ال تؤخذ من األحاديث الضعيفة 

 بخالف الفضائل بالرشوط املتقدمة.

 

ذكر أصاًل عظياًم، وهو أن هناك فرًقا  ويف الصحيفة الثالثة والثالثني بعد الستامئة، *

 بني ما ُيفعل أحياًنا وما ُيفعل عىل وجه الدوام.

عىل الدوام، كالوتر وغريه،  -صىل اهلل عليه وسلم-فمن األمور ما فعلها النبي 

فعلها تارة وتركها فالسنة أن ُيفعل عىل وجه الدوام وأن ُيلتزم، ومن األمور ما 

 تارة، كصالة النافلة يف مجاعة، فاملداومة يف فعل مثل هذا بدعة.

وعليك أن تعلم أنه إذا اسُتحب التطوع املطلق يف وقت معنّي، ": -رمحه اهلل-قال 

وُجّوز التطّوع يف مجاعة، مل يلزم من ذلك تسويغ مجاعة راتبة غري مرشوعة، ففرق 

 ."بني البابني
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ا ُيفعل عىل غري وجه الدوام، وبني ما ُيفعل عىل وجه الدوام، إذن فرق بني م

ريض -فبعضهم يصيل راتبة الظهر مجاعة ويتحج بحديث أنس يف قصة أم سليم 

أهنم صلوا نافلة بالنهار مجاعة، فيقال: هذا حصل قلياًل، وما حصل  -اهلل عنهم

 قلياًل ال جُيعل راتبة، ومن فعل ذلك فقد وقع يف البدعة.

 

رمحه اهلل -بنّي فائدًة عظيمة، فقال   الصحيفة التاسعة والثالثني بعد الستامئة،ويف *

فأما احلديث املرفوع يف هذه الصالة األلفية، فكذب موضوع باتفاق ": -تعاىل

 ."باحلديثأهل العلم 

يف صالة األلفية ُتقرأ سورة اإلخالص ألف مرة، لذلك سميت باأللفية، وبنّي 

باتفاق أهل  ةشيخ اإلسالم أن كل األحاديث التي جاءت يف هذه الصالة موضوع

 املعرفة باحلديث.

 

بنّي قاعدة نفيسة يف العمل بالعام،  ويف الصحيفة التاسعة والثالثني بعد الستامئة، *

وينبغي أن نعلم أن كثرًيا من البدع دخلت يف دين اإلسالم عن طريق العمومات، 

ثرًِيا}فمن قوله تعاىل:  [، أحدثوا الدعاء 41]األحزاب: {اْذُكُروا اهللَّا ِذْكًرا كا

إىل السنة الرتكية وال إىل فهم اجلامعي بعد الصالة، متسًكا بالعموم من غري نظر 

 السلف.
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فإذن ما جاء من النص العام ال ُيفهم منه الدوام، بل البد أن ننظر إىل هدي 

 السلف، وإىل السنة الرتكية.

الدالة عىل استحباب الصالة  وأما العمومات": -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم 

فحق، لكن العمل املعنّي إما أن ُيستحب بخصوصه أو ُيستحب ملا فيه من املعنى 

العام، فأما املعنى العام فال ُيوجب جعل خصوصها مستحًبا، ومن استحبها 

 ."ذكرها يف النفل املقّيد، كصالة الضحى والرتاويح، وهذا خطأ

ىل استحباب األمر املعني، ومن ظن ذلك فقد فالنص العام ال يكفي يف الداللة ع

أخطأ، فال يصح التمسك بالعمومات يف تقييد األفراد وكذا الدوام عىل األفراد، 

ومن فعل ذلك فقد وقع يف البدعة، ومما يعني عىل ذلك أمران: السنة الرتكية، وفهم 

 السلف.

 

بنّي أن ما قيل يف أن رأس احلسني  ويف الصحيفة الثالثة واخلمسني بعد الستامئة، *

ُدفن يف مرص بالقاهرة، أن هذا كذب وال يصح، وله رسالة مستقلة يف ذلك كام يف 

 )جمموع الفتاوى(.

-ريض اهلل عنه-ومن ذلك مشهد بقاهرة مرص، ُيقال إن فيه رأس احلسني "قال: 

، وأصله أنه كان بعسقالن مشهد يقال إن فيه رأس احلسني، فُحمل فيام قيل الرأس 

من هناك إىل مرص، وهو باطل باتفاق أهل العلم، مل يقل أحد من أهل العلم إن 
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-إىل آخر كالمه  "..ا.رأس احلسني كان بعسقالن، بل فيه أقوال ليس هذا منه

 .-رمحه اهلل تعاىل

 

بنّي خطورة تعظيم األماكن،  ويف الصحيفة اخلامسة واخلمسني بعد الستامئة، *

وأن تعظيم املكان خطره أكثر من تعظيم األزمنة، وذلك أن املكان قد ُيعبد من 

 اهلل، بخالف الزمان.دون 

فهذه البقاع التي ُيعتقد هلا خصيصة كائنة ما كانت، فإن ": -رمحه اهلل تعاىل-قال 

تعظيم مكاٍن مل ُيعظمه الرشع ٌُش من تعظيم زمان مل ُيعظمه، فإن تعظيم األجسام 

 ."بالعبادة عندها أقرب إىل عبادة األوثان من تعظيم الزمان

 

ال تشد »بنّي معنى حديث:  عني بعد الستامئة،ويف الصحيفة الواحدة والسب *

 رواه البخاري ومسلم.«. الرحال إال إىل ثالثة مساجد

 ما املستثنى منه ؟

 ألعتكف فيه. -غري املساجد الثالثة-فلو قال قائل: أسافر إىل املسجد الفالين  

ال تشد الرحال إال »: -صىل اهلل عليه وسلم-فهل يقال هذا حمرم استدالاًل بقوله 

 ؟«إىل املساجد الثالثة

 أريد أن أدرس عليه. عالـاًم أو قال ثاٍن: أسافر إىل املكان الفالين ألن هناك 

 أسافر إىل املكان الفالين ألن هناك صاحًبا يل أريد أن أزوره.وقال ثالث: 
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 وقال رابع: أسافر إىل املكان الفالين ألن هناك مكاًنا مجياًل أريد أن أتنّزه فيه.

ال تشد الرحال إال إىل »فقال أحدهم: اتقوا اهلل، كل هذا السفر حمرم، حلديث: 

 فأهيم املراد من احلديث؟، فهل هذا صحيح؟ وإن مل يكن كذلك، «ثالثة مساجد

يقال: املراد من احلديث أن يكون شد الرحل ملكان ُيقصد منه التعّبد، وقد دّل عىل 

جاء من الطور، فلقية  -ريض اهلل عنه-ذلك: ما ثبت عند أمحد وغريه أن أبا هريرة 

، فقال: من أين أتيت؟ قال: أتيت -ريض اهلل عنه-برصة بن أيب برصة الغفاري 

صىل اهلل -ت أنك ستذهب إىل الطور لنهيتك، ألن النبي مفقال: لو علمن الطور، 

، فالطور املراد منه «إال إىل املساجد الثالثة الـمطيال ُتعمل »قال:  -عليه وسلم

 .-عليه السالم-املكان الذي كلم اهلل سبحانه فيه موسى 

ريض -وأيًضا ثبت عند ابن أيب شيبة، وعند ابن شبة يف )تاريخ املدينة(، عن قزعة 

أن يذهب إىل الطور، فنهاه ابن  -ريض اهلل عنهام-أنه استأذن ابن عمر  -اهلل عنه

 عمر.

احلديث، «ال تشد الرحال .. :» -صىل اهلل عليه وسلم-فإذا نظرنا يف قول النبي 

، ويف هني عبد -ريض اهلل عنه-وما قاله أليب هريرة وأثر أيب هريرة مع أيب برصة، 

 -صىل اهلل عليه وسلم-، علمنا أن النبي -ريض اهلل عنهم-اهلل بن عمر لقزعة 

 وصحابته ينهون عن شد الرحال إىل األماكن التي ُيقصد التعّبد إليها.
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مل يراد أما لو أراد الرجل أن يرحل ملكان ليتنّزه فيه فإنه ال يدخل يف النهي، ألنه 

منه التعّبد، ولو أراد رجل أن يرحل لزيارة صديقه، فال يدخل يف النهي، ألن املراد 

 التعّبد لكنه ليس مكاًنا،

ب عليه العلم، فصحيح هذه عبادة لكنه لولو أراد رجل أن يذهب إىل عامل ليط 

ليس مكاًنا، ولو أراد أن يعتكف يف مسجد فذهب إىل ذاك املسجد ألنه أفرغ له أو 

يأ له من خيدمه هناك، فيقال: ليس املراد املكان وإنام املراد األمر اآلخر من التهيؤ هُي 

 والفراغ.

يف الصحيفة الواحدة والسبعني بعد الستامئة،  -رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم 

وهذا النهي يعم السفر "احلديث، قال: «. .ال تشد الرحال .»بعد أن ذكر حديث: 

 ."شاهد، وكل مكاٍن ُيقصد السفر إىل عينه للتقّربإىل املساجد وامل

 إذن ما اجتمع فيه أمران: شد الرحل ملكان وُيراد به التعّبد.

ملا رأى أبا هريرة  -ريض اهلل عنه-بدليل أن برصة بن أيب برصة الغفاري "ثم قال: 

ل: لو رأيتك قبل راجًعا من الطور الذي كلم اهلل عليه موسى، قا -ريض اهلل عنه-

ال تشد الرحال إال إىل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-ه، ألن النبي ن تأتيه مل تأتأ

، فقد فهم الصحايب الذي روى احلديث، أن الطور وأمثاله من «ثالثة مساجد

مقامات األنبياء مندرجة يف العموم، وأنه ال جيوز السفر إليها، كام ال جيوز السفر 

 .-رمحه اهلل تعاىل-إىل آخر كالمه  "...إىل مسجد غري املساجد الثالثة 

 إذن هذا الدليل واضح بنّي يف أن تقّصد مكان للعبادة عىل وجه السفر حمرم ُشًعا
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 فائدة: •

أن العلامء خمتلفون يف شد الرحل  -رمحه اهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية  ذكر

لغري املساجد الثالثة عىل قولني، فمنهم من قال بإباحة السفر، ومنهم من 

إنام هم املتأخرون، كأيب حامد  استحبابهقال بحرمته، ثم ذكر أن من قال 

 سلف قال هبذا.الغزايل وابن قدامة، ومجاعة، وقال: ومل أعلم عن أحد من ال

إذن القول الذي عليه السلف هو القول باحلرمة، فإذن القول باستحباب 

وفضيلة شد الرحل مل يقل به أحد، وإنام اخلالف املحكي بني احلرمة 

واإلباحة، ومن قال باستحباب شد الرحل فقوله حمدث، ألنه خمالف 

 لإلمجاع.

وكذلك إيقاد املصابيح يف "قال: ، ويف الصحيفة السابعة والسبعني بعد الستامئة *

 ."هذه املشاهد مطلًقا، ال جيوز بال خالف أعلمه للنهي الوارد

صىل اهلل عليه -قد جاء احلديث عن النهي عن إيقاد املصابيح يف املقابر، فقال 

، لكن هذه األحاديث متنازع «واملتخذين عليها املصابيح والرُسج .. .. »: -وسلم

يكفي يف بيان حرمتها  -وهذا فيام يظهر واهلل أعلم-يف صحتها، فإذا ُقدر ضعفها 

 ."أعلمه ال جيوز بال خالف"اإلمجاع، ملا قال: 

لذا ما تراه من إيقاد املقابر من وجود األنوار يف املقربة، فهذا خطأ وحمرم ُشًعا، 

ممنوع، ومن علم مقربة ُيفعل فيها ذلك ُيبلغ  -وهلل احلمد-ويف بالدنا السعودية 
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، ومن احتاج إىل اإلنارة إذا أراد أن يدفن ميته بالليل فإنه يأيت -وهلل احلمد-وُتزال 

، وال ُتضاء املقابر دائاًم، وهذا حمرم باإلمجاع كام تقدم يف كالم شيخ بمصباحه معه

 .-رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة-اإلسالم ابن تيمية 

 

ذكر حديًثا مشهوًرا وبني أنه موضوع  ويف الصحيفة الثالثة والثامنني بعد الستامئة، *

صىل اهلل عليه -ومما يرويه بعض الناس من أنه ": -رمحه اهلل-باالتفاق، فقال 

 ."قال: أو نحو هذا، فهو كالم موضوع مكذوب باتفاق العلامء -وسلم

 

معلًقا عىل كالم مشهور، وهو  ويف الصحيفة الواحدة والتسعني بعد الستامئة، *

 قوهلم: إن قرب معروف الرتياق املجرب، ويريدون به معروًفا الكرخي.

وهذه الكلمة ُنقلت عن إبراهيم احلريب، وهذه العبارة موجودة كام يف )سري أعالم 

: أي العالج املجرب، وبنّي ابن تيمية "الرتياق املجرب"النبالء( ويف غريه، ومعنى 

قلنا: الذي ذكرنا "أن هذا خطأ، وأنه ُنقل عن بعضهم، ثم ذكر كالًما ثم قال: 

.. قلنا: الذي  " ، أي أن يقال هذا يف قرب معروف الكرخي أو غريه،"كراهيته ..

ذكرنا كراهيته، ال ُينقل يف استحبابه فيام علمناه يشء ثابت عن القرون الثالثة التي 

خري أمتي القرن الذي »عليها، حيث قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أثنى النبي 

، مع شدة املقتيض فيهم لذلك لو «ُبعثت فيه، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم
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عدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة املقتيض، لو كان فيه فضل كان فيه فضيلة، ف

 ."يوجب القطع بأنه ال فضل فيه

فيقول: إن هؤالء الذين قالوا هذه الكلمة يوجد أجلة تابعوهم ووافقوهم عىل 

هذا الكالم، لكن هؤالء األجّلة متأخرون، وقول السلف األولني عىل خالف 

 ذلك.

عرف اجلواب عنها، ألنه يكثر نقلها، وينقلها وهذه الكلمة ينبغي أن ُتضبط وأن يُ 

 بعض الصوفية وأهل البدع يريدون أن حيتجوا هبا عىل أهل السنة.

 

بنّي أن الدعاء سبب، وبعض الناس  ويف الصحيفة الثانية عرشة بعد الستامئة، *

 يقول: إذا كان اهلل قدر األمور كلها، فلامذا ندعو؟

الداء والدواء(، ورد عىل ذلك شيخ اإلسالم يف ورد عىل هذا ابن القيم يف كتابه )

هذا الكتاب، وقالوا: لو أخذنا هبذا املبدأ وهو أن كل يشء ُقّدر، فلامذا نتزوج 

ونحن نريد الولد؟ سيأيت الولد، وملاذا نأكل حتى ال نموت؟ سيحصل لنا الشبع 

ملاء بال أكل، ..إلخ، فيقول: إن الدعاء سبب كام أن األكل سبب للشبع، وُشب ا

 سبب للرّي، وأن الزواج سبب للولد.

والصواب ما عليه "بعد أن ذكر كالم الفالسفة وغريهم:  -رمحه اهلل-قال 

اجلمهور، من أن الدعاء سبب حلصول اخلري املطلوب، أو غريه، كسائر األسباب 

املقدرة واملرشوعة، وسواء سمي سبًبا أو جزًء من السبب أو ُشًطا، فاملقصود هنا 
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إذا أراد اهلل بعبده خرًيا أهلمه دعاءه واالستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه واحد، ف

: إين ال أمحل -ريض اهلل عنه-سبًبا للخري الذي قضاه له، كام قال عمر بن اخلطاب 

 هم اإلجابة، وإنام أمحل هم الدعاء، فإذا ُأهلمت الدعاء فإن اإلجابة معه.

أو يرويه أهلمه أن يأكل أو أن يرشب، وإذا أراد كام أن اهلل إذا أراد أن ُيشبع عبًدا 

-رمحه اهلل-إىل آخر كالمه  ".اهلل أن يتوب عىل عبد أهلمه أن يتوب، فيتوب عليه ..

. 

 

ذكر قاعدًة عظيمًة للغاية، وهو  ويف الصحيفة الواحدة والعرشين بعد الستامئة، *

 أن هناك فرًقا بني ما ُيتعّبد عىل وجه القصد، وما ُيتعّبد عىل وجه التبع.

 -صىل اهلل عليه وسلم-، أن النبي -ريض اهلل عنه-فقد ثبت يف مسلم عن بريدة 

، «ل اهلل لنا ولكم العافيةنسأ.. » علمهم ما يقال عند اخلروج للمقابر، وفيه: 

فأصل الدعاء املرشوع للميت وهو املقصود، أما الدعاء للنفس فجاء تبًعا، فمن 

جعل ما جاء تبًعا قصًدا، فدعا لنفسه يف املقابر فقد وقع يف البدعة، وإنام املرشوع 

 هو الدعاء للميت.

مر به، كام جاءت به فإن الدعاء عند القرب ال ُيكره مطلًقا، بل ُيؤ": -رمحه اهلل-قال 

السنة فيام تقدم ضمنًا وتبًعا، وإنام املكروه أن يتحرى املجيء إىل القرب للدعاء 

 ."عنده
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إذن القاعدة التي تنفعنا يف البدع العملية: من جعل املتبوع مقصوًدا فقد وقع يف 

 البدعة.

ئة: وقال مبينًا هذا يف موضع آخر، يف الصحيفة الرابعة واألربعني بعد السبعام

 ."ومع هذا فالفرق بني ما ُيفعل ضمنًا وتبًعا وما ُيفعل ألجل القرب بنّي كام تقدم"

ففي هذا احلديث داللة عىل " ويف الصحيفة الرابعة واخلمسني بعد السبعامئة، قال:

 -صىل اهلل عليه وسلم-أن من قصد أن يبني مسجده يف موضع صالة رسول اهلل 

 ."فال بأس به

أن يصيل  -صىل اهلل عليه وسلم-دعا النبي  -ريض اهلل عنه-ألن عتبان بن مالك 

 يف مكان يريد ان يتخذه مصىل له.

.. فال بأس به، وكذلك قصد الصالة يف موضع صالته، لكن هذا كان "فقال: 

صىل اهلل -أصل قصده بناء مسجد، فأحب أن يكون موضًعا يصيل له فيه النبي 

هو الذي رسم املسجد،  -صىل اهلل عليه وسلم-لنبي ، ليكون ا-عليه وسلم

اتفاًقا، فاختاذه مسجًدا ال  -صىل اهلل عليه وسلم-بخالف مكان صىل فيه النبي 

 . إىل آخر كالمه."حلاجة إىل املسجد لكن ألجل صالته فيه ..

صىل اهلل عليه -إذن فرق بني مكان تقّصده ويريد أن جيعله مصىل، ودعا النبي 

عرًضا،  -صىل اهلل عليه وسلم- فيه، وبني مكان صىل فيه النبي ليصيل -وسلم

فأراد أن يتخذه مسجًدا ومصىل، فالثاين بدعة بخالف األول، ألن األول مقصود 

 والثاين جاء تبًعا.
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-رمحه اهلل-بنّي شيًئا مفيًدا، فقال  ويف الصحيفة الثامنة والعرشين بعد السبعامئة، *

وال أحفظ ال عن صاحب وال عن تابع، وال عن إمام معروف، أنه استحب ": 

-قصد يشء من القبور للدعاء عنده، وال روى أحد يف ذلك شيئًا، ال عن النبي 

 ."، وال عن الصحابة، وال عن أحد من األئمة املتبوعني-صىل اهلل عليه وسلم

إذن تقّصد قرب للدعاء هذا منكر باإلمجاع، مل يفعله أحد كام تقدم يف كالم شيخ 

 .-رمحه اهلل تعاىل-اإلسالم ابن تيمية 

أنه من  ملا ترجم لشيخ اإلسالم، -رمحه اهلل تعاىل-وقد ذكر احلافظ ابن حجر 

أصحاب االستقراء التام، حتى قيل يف ترمجته التي ذكرها الذهبي: احلديث الذي 

 .-رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة-ال حيفظه ابن تيمية ليس حديًثا، 

 

بنّي تأصياًل بديًعا، وهو أن املتابعة  ويف الصحيفة الثالثة واخلمسني بعد الستامئة، *

 يف النيات أوىل من املتابعة يف العمل الظاهر.

لبس إزاًرا ورداًء، ولبس  -صىل اهلل عليه وسلم-ومن أمثلة ذلك: أن النبي 

يف اللباس أن ُيلبس املرء لباس قومه، العاممة، ألن قومه يلبسون ذلك، فالسنة 

واملتابعة يف النيات أبلغ من املتابعة يف العمل الظاهر، فلو أن رجاًل يف مثل بلدنا 

، فيقال: هذا -صىل اهلل عليه وسلم-أراد أن يلبس العاممة ويريد بذلك اتباع النبي 
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خمالًفا خطأ، ألن السنة يف اللباس أن تلبس لباس قومك، ال أن تتقصد لباًسا 

 للباس قومك، واألمثلة عىل ذلك كثرية.

 

صىل -والصواب مع مجهور الصحابة، ألن متابعة النبي ": -رمحه اهلل تعاىل-قال 

تكون بطاعة أمره، وتكون يف فعله، بأن يفعل مثل ما فعل عىل  -اهلل عليه وسلم

له،  الوجه الذي فعله، فإن قصد العبادة يف مكان كان قصد العبادة فيه متابعة

كقصد املشاعر واملساجد، وأما إذا نزل يف مكان بحكم االتفاق لكونه صادف 

وقت النزول، أو غري ذلك مما ُيعلم أنه مل يتحّرى ذلك املكان، فإذا حترينا ذلك 

 ."املكان مل نكن متبعني له، فإن األعامل بالنيات

 يف العمل الظاهر.، فاملتابعة يف النيات أبلغ من املتابعة -رمحه اهلل تعاىل-وصدق 

 

رمحه -ذكر فائدة عظيمة، فقال  ويف الصحيفة الثانية والستني بعد السبعامئة، *

 -صىل اهلل عليه وسلم-واتفق األئمة عىل أنه إذا دعا بمسجد النبي ": -اهلل تعاىل

-، إذا أردت أن تدعو عند قرب النبي "يستقبل قربه، وتنازعوا عند السالم عليه ال

صىل اهلل عليه وسلم ال تستقبل القرب، أما عند السالم عليه فإنك تستقبل القرب، 

 خالًفا أليب حنيفة، أما اجلمهور عىل استقبال القرب عند السالم.

واتفقوا أيًضا عىل أنه ال ": ويف الصحيفة الرابعة والسبعني بعد السبعامئة، قال

ُيرشع قصد الصالة والدعاء عند القبور، ومل يقل أحد من أئمة املسلمني أن الصالة 
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عنده والدعاء عنده أفضل منه يف املساجد اخلالية عن القبور، بل اتفق علامء 

املسلمني عىل أن الصالة والدعاء يف املساجد التي مل ُتبن عىل القبور أفضل من 

والدعاء يف املساجد التي ُبنيت عىل القبور، بل الصالة والدعاء يف هذه الصالة 

منهي عنه ومكروه باتفاقهم، وقد رّصح كثري منهم بتحريم ذلك، بل وإبطال 

 ."الصالة فيها، وإن كان يف ذلك نزاع

إذن الصالة يف مسجد ال قرب فيه خري من الصالة يف مسجد فيه قرب، وال ُيرشع 

 ة عند القبور.قصد الدعاء والصال

 

بنّي أن التوسل بدعاء الرجل  ،ويف الصحيفة السادسة والثامنني بعد السبعامئة *

التوسل عبادة، الصالح أو بالعمل الصالح، أن هذا جائز باإلمجاع، فمن املعلوم أن 

 واألصل يف العبادات احلظر واملنع، وال جيوز إال يف أحد أمور ثالثة:

 التوسل بأسامء اهلل وصفاته. األول: -

 التوسل بدعاء الرجل الصالح. الثاين: -

  التوسل باألعامل الصاحلة. الثالث: -

اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )الرد عىل البكري(، وكام يف )قاعدة وقد بنّي ذلك شيخ 

 يف التوسل والوسيلة(، ويف غريها من كتبه.

أما التوسل والتوجه إىل اهلل وسؤاله باألعامل الصاحلة ": -رمحه اهلل تعاىل-قال 

التي أمر هبا، كدعاء الثالثة الذي آووا إىل غار بأعامهلم الصاحلة، وبدعاء األنبياء 
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والصاحلني وشفاعتهم، فهذا مما ال نزاع فيه، بل هذا من الوسيلة التي أمر اهلل هبا 

 ."{وابتغوا إليه الوسيلة يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهلل}يف قوله تعاىل: 

 

بنّي توجيه األحاديث التي فيها  ويف الصحيفة الثالثة والتسعني بعد السبعامئة، *

، وكام يف دعاء الرجل «السالم عليك أهيا النبي .. »نداء األموات، كام يف التشهد: 

وأتوجه إليك بنبيك حممد نبي الرمحة، يا حممد إين أتوجه بك إىل »األعمى ملا قال: 

، يقول ابن تيمية عن احلديث إلخ « .ريب يف حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه يّف ..

 ذلك ما ملخصه: من نادى نداًء ال يريد به حصول املطلوب فال يسمى ُشًكا.

صىل -، أي السالم عليك يا حممد، والنبي «السالم عليك أهيا النبي»فأنت تقول: 

وإنا لفراقك يا »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-ميت، والنبي  -اهلل عليه وسلم

، وإبراهيم ميت، وهذا وإن كان فيه حرف النداء لكن ال يراد «إبراهيم ملحزونون

 منه الطلب، والنداء الرشكي هو الذي يراد به الطلب.

وقوله يا حممد يا نبي اهلل، هذا وأمثاله نداء ُيطلب به ": -رمحه اهلل تعاىل-قال 

..فيخاطب "، أي ال يراد به حصول املطلوب، "استحضار املُنادى يف القلب..

الشهود بالقلب، كام يقول املصيل: السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته، 

يكن يف اخلارج واإلنسان يفعل مثل هذا كثرًيا، خياطب من يتصور يف نفسه وإن مل 

 . إىل آخر كالمه."من يسمع اخلطاب، فلفظ التوسل بالشخص والتوجه إليه ..
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، وقال: -رمحه اهلل تعاىل-وقد وضح هذا بعبارة أوضح حممد بشري السهسواين 

 النداء الرشكي هو النداء املقرون بطلب.

كر وكام ثبت عند الدارقطني يف العلل أن ابن عمر ملا خدرت رجله قيل له: اذ

 .-حبيبك، فقال: يا حممد. وهذا ليس نداًء ُشكًيا، ألنه نداء غري مقرون بطلب 

 

ريض اهلل -ذكر تأصياًل يف فعل ابن عمر  ويف الصحيفة الثالثة بعد الثالثامئة، *

صىل -يتقّصد األماكن التي نزل هبا النبي  -ريض اهلل عنه-، وكان ابن عمر -عنه

 ، وهذا ُمشكل.-اهلل عليه وسلم

يف كالم نفيس، يتبنّي منه وبام سيأيت من الفائدة  -رمحه اهلل تعاىل-فقال ابن تيمية 

صىل -ن ينزل باملكان الذي نزل به النبي كا -ريض اهلل عنه-التالية، أن ابن عمر 

صىل اهلل -ومل يكن ُيعظم املكان، وإنام يفعل ذلك متابعًة للنبي  -اهلل عليه وسلم

واهلل إين أعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع، ولوال "، كام قال عمر: -عليه وسلم

 ."يقبلك ما قبلتك -صىل اهلل عليه وسلم-أين رأيت النبي 

صىل اهلل عليه -إذن ابن عمر اختلف مع الصحابة يف التأّس بام مل يتقصده النبي 

، ال يف تعظيم املكان، وذهب إىل ذلك أمحد يف رواية، أما مجهور الصحابة -وسلم

 فلم يذهبوا إىل التأّس بام مل يتقصده بخالف ما كان متقّصًدا.

تعظيم األماكن كالصوفية  عىل دعاةالباب فيجب التنبه هلذا األمر، وهبذا ُيغلق 

 وغريهم.
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وقد تبنّي أن أحًدا من السلف مل ": -رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يكن يفعل ذلك إال ما ُنقل عن ابن عمر، أنه كان يتحرى النزول يف املواضع التي 

 ، والصالة يف املواضع التي صىل فيها، حتى-صىل اهلل عليه وسلم-نزل هبا النبي 

توّضأ وصب فضل وضوئه يف أصل شجرة،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن النبي 

ففعل ابن عمر ذلك، وهذا من ابن عمر حتّري ملثل فعله، فإنه قصد أن يفعل مثل 

فعله يف نزوله وصالته، وصبه للامء وغري ذلك، ومل يقصد ابن عمر الصالة 

 ."والدعاء يف املواضع التي نزهلا

 بني تعظيم املكان.إذن فرق بني التأّّس و

 

صىل -بنّي أقسام ما ُينقل من التأّّس بالنبي  ويف الصحيفة الثالثة بعد الثامنامئة، *

 ، وجعله أقساًما ثالثة، وسأنقل رأس كل قسم.-اهلل عليه وسلم

فالكالم هنا يف ثالث مسائل، إحداها: التأّس به يف صورة ": -رمحه اهلل-فقال 

الفعل الذي فعله، من غري أن ُيعلم قصده فيه، أو مع عدم السبب الذي فعله، فهذا 

فيه نزاع، وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولني، وغريهم خيالفوهنم يف ذلك، 

يفعلون كفعل ابن عمر والغالب املعروف عن املهاجرين واألنصار، أهنم مل يكونوا 

 ."، وليس هذا مما نحن فيه اآلن-ريض اهلل عنه-

-ملا رأى الناس يتقّصدون مكاًنا كان قد صىل فيه النبي  -ريض اهلل عنه-بل عمر 

 أنكر عليهم ذلك، كام ثبت عند ابن أيب شيبة. -صىل اهلل عليه وسلم
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بقعة للصالة عندها من ..املسألة الثانية: أن يتحرى تلك ال": -رمحه اهلل-ثم قال 

غري أن يكون ذلك وقًتا للصالة، بل أراد أن ُينشئ الصالة والدعاء من أجل 

البقعة، فهذا مل ُينقل عن ابن عمر، وال غريه، وإن اّدعى بعض الناس أن ابن عمر 

فعله، فقد ثبت عن أبيه عمر أنه هنى عن ذلك، وتواتر عن املهاجرين واألنصار 

حجة  -لو فعل ذلك-ن ذلك، فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر أهنم مل يكونوا يفعلو

 ."..عىل أبيه، وعىل املهاجرين واألنصار.

 فعىل التسليم أنه فعل فليس حجة.

..املسألة الثالثة: أال تكون تلك البقعة يف طريقه، بل يعدل ": -رمحه اهلل-ثم قال 

مثل من يذهب إىل حراء عن طريقه إليها، أو يسافر إليها سفًرا قصرًيا أو طوياًل، 

ليصيل فيه ويدعو، أو يذهب إىل الطور الذي كلم اهلل عليه موسى ليصيل فيه 

. إىل آخر كالمه، "ويدعو، أو يسافر إىل غري هذه األماكن من اجلبال وغري ذلك ..

 وبنّي أن هذا خطأ وأن هذا ال يصح.

عىل التأّس فيام  ومما هيمني أن تفهم هذا األمر الدقيق: وهو أن الصحابة متفقون

، وخمتلفون يف التأّس فيام مل يتقصده، -صىل اهلل عليه وسلم-تقّصده النبي 

 والصواب عدم التأّس، وكذلك متفقون عىل عدم تعظيم البقعة واملكان.
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ذكر يف ضمن كالم له أنه قد كتب  ويف الصحيفة احلادية عرشة بعد الثامنامئة، *

منسًكا قدياًم ثم تراجع عنه، وكان قد ذكر يف هذا املنسك أنه ُيستحب الذهاب 

 للصالة يف مساجد مكة.

وقد ذكر طائفة من املصنفني يف املناسك استحباب زيارة ": -رمحه اهلل تعاىل-قال 

تبته قبل أن أحج يف أول مساجد مكة وما حوهلا، وكنت قد كتبتها يف منسك ك

عمري لبعض الشيوخ، مجعته من كالم العلامء، ثم تبنّي لنا أن هذا كله من البدع 

املحدثة، التي ال أصل هلا يف الرشيعة، وأن السابقني األولني من املهاجرين 

 واألنصار مل يفعلوا شيًئا من ذلك، وأن أئمة العلم واهلدى ينهون عن ذلك، 

هو املسجد الذي ُُشع لنا قصده للصالة والدعاء والطواف وأن املسجد احلرام 

 ."وغري ذلك من العبادات، ومل يرشع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه

 فأراد أن ُيبنّي من هذا الكالم: أنه ال ُيرشع تقّصد مسجد سوى املساجد الثالثة.

هو الذي يسميه "ومما ذكر تبًعا يف الصحيفة السابعة عرشة بعد الثامنامئة، فقال: 

كثري من العامة اليوم األقىص، واألقىص اسم للمسجد كله، وال ُيسمى هو وال 

 ."غريه حرًما، وإنام احلرم بمكة واملدينة خاصة

رمني، وإنام هو أي أن من األخطاء الشائعة أن يقال يف املسجد األقىص: ثالث احل

 مسجد عظيم يصح أن ُيسافر إليه، لكن ال يسمى حرًما.
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هبذا ينتهي ما تيرس انتقاؤه من الفوائد العظيمة من هذا الكتاب العظيم، ولُيعلم 

ء بالفوائد، وأويص إخواين أين تركت ضعف هذه الفوائد أو أكثر، فإن الكتاب ميل

 وأن يفهموه ملا فيه من التأصيالت العظيمة والفوائد الكثرية. هوقرأيأن 

أسأل اهلل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بام علمنا، وأن جيزي عنا شيخ اإلسالم ابن 

 تيمية خرًيا، وأن جيمعنا وإياه وإياكم يف الفردوس األعىل، إنه الرمحن الرحيم.

 وجزاكم اهلل خرًيا.

 

 


