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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات 

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

 وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، أما بعد:اهلل، وحده ال رشيك له، 

ففي اليوم السابع والعرشين من شهر ذي احلجة، لعام تسٍع وثالثني وأربعامئة 

، ويف مدينة الرياض ومسجد اجلرب، -صىل اهلل عليه وسلم-وألف من هجرة النبي 

ألتقيكم يف تعليق عىل رسالة البن رجب بعنوان )فضل علم السلف عىل علم 

 اخللف(.

وهذه الرسالة ليست طويلة لكنها رسالة مفيدة، ومن عنوان الرسالة ُيفهم مضمون 

هذه الرسالة، وخالصتها أن السلف أعلم من اخللف، وأن كثرة الكالم عند اخللف 

ال يدل عىل غزارة علمهم وأهنم أعلم من السلف، فلذا ذكر وبنّي أن كثرة الكالم 

قد  -رمحهم اهلل تعاىل-ال يدل عىل أنه أعلم من غريه، وبنّي أن السلف  من العامل

يكون كالمهم قلياًل لكن منطوقه ومفهومه يدل عىل معاٍن كثرية، وسيأيت الكالم 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-عىل هذا 

صح اخلروج عن فهم األولني، وفاًقا أو خالًفا، وفاًقا: وينبغي أن ُيعلم أنه ال ي

بمعنى أن األولني إذا أمجعوا عىل قول فال يصح اخلروج عن هذا القول، وكذلك 

إذا اختلفوا عىل قولني ال يصح اخلروج عن هذين القولني، ذكر أبو يعىل يف كتابه 
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حابة عىل قولني )العدة( عن اإلمام أمحد أنه قيل له: رجل يقول: إذا اختلف الص

 أخرج عن قوليهام، قال: هذا قول خبيث، قول أهل البدع.

وذلك أن األمة إذا اختلفت عىل قولني فالبد أن احلق يف أحد هذين القولني، فإذا 

صىل اهلل عليه -أحدث قواًل ثالًثا فقد أتى بقول خطأ قطًعا، ويؤكد ذلك أن النبي 

احلق، كام أخرج الشيخان من حديث بنّي أن الفرقة الناجية ظاهرة عىل  -وسلم

 -صىل اهلل عليه وسلم-املغرية بن شعبة وحديث معاوية بن أيب سفيان أن النبي 

 «.ال تزال طائفة من أمتي عىل احلق ظاهرين»قال: 

فإذا اختلفت األمة عىل قولني فالبد أن يف أحد القولني الفرقة الناجية والطائفة 

أحدث قواًل ثالًثا فقطًعا هذا القول الثالث ُيعد املنصورة التي هي عىل احلق، فمن 

 خًطا.

فإذن إذا أمجع السلف عىل قول واحد ال يصح أن ُُيدث قوٌل ثان، وإذا اختلفوا عىل 

 قولني ال يصح أن ُُيدث قول ثالث، هذا أمر.

واألمر الثاين: أن نعلم أن السلف خري هذه األمة علاًم وعماًل، جاء يف حديث ابن 

صىل اهلل عليه -ان يف الصحيحني وجاء يف حديث غريمها أن النبي مسعود وعمر

، بألفاظ خمتلفة، وهذه اخلريية «..خري أمتي قرين، ثم الذين يلوهنم »قال:  -وسلم

تشمل العلم والعمل، ومن قال إن هذه اخلريية خاصة بالعمل دون العلم فقد جعل 
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خري أمتي قرين، ثم الذين »قال: اخلريية مقّيدة، وظاهر النص أن اخلريية عامة، ألنه 

..إلخ، فمن جعل اخلريية خاصة يف صورة من الصور، فقد خصص اللفظ « يلوهنم

العام، ولو قال إن األولني خري يف باب العمل دون العلم، لصّح أن ُيقال: إن 

املتأخرين خري من األولني من هذا الباب، وظاهر النص أن األولني خري ممن 

 بعدهم.

يف أوائل )الفتوى احلموية(، وبينه ابن القيم  -رمحه اهلل تعاىل-ذا ابن تيمية وقد بنّي ه

 يف كتابه )أعالم املوقعني(، وسيأيت يف كالم ابن رجب ما يدل عىل هذا.

فاملقصود أن األولني خري هذه األمة علاًم وعماًل، وخري هذه األمة يف باب الفقه 

أن ُُيصص فهم السلف باالعتقاد دون واالعتقاد وغريه من أمور الدين، وال جيوز 

 باقي الدين، بل هو عام يف الدين كله.

 وفهم السلف وكالمه له حاالن:

 فهم للنص، بأن ُُيصصوا العام أو يقيدوا املطلق أو ُيبّينوا املجمل.احلال األوىل: 

 أن يبتدئوا حكاًم جديًدا. احلال الثانية:

 ويف كال احلالني فإن فهمهم حجة، ألدلة:
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ِذيَن }الدليل األول: قوله تعاىل:  َنَصاِر َوالَّ ُلوَن ِمَن املأَُهاِجِريَن َواألأ َوَّ ابُِقوَن األأ َوالسَّ

ِِضَ اهللَُّ َعنأُهمأ َوَرُضوا َعنأهُ  َساٍن رَّ َبُعوُهم بِإِحأ [، فامتدح هؤالء 100،اآلية]التوبة: {اتَّ

 عىل احلق.فدل عىل أهنم 

َ }الدليل الثاين: قوله تعاىل:  َُدٰى َوَيتَّبِعأ َغريأ َ َلُه اهلأ ِد َما َتَبنيَّ ُسوَل ِمن َبعأ َوَمن ُيَشاِقِق الرَّ

لِِه َجَهنََّم َوَساَءتأ َمِصرًيا ٰ َوُنصأ ِه َما َتَوىلَّ ِمننَِي ُنَولِّ [، دل هذا 115]النساء:  {َسبِيِل املأُؤأ

منني واجب، وال جيوز اخلروج عنه...إىل غري ذلك من عىل أن اتباع سبيل املؤ

 األدلة.

فلذا إذا رأيت مسألة دينية، سواء كانت فقهية أو عقدية ال يوجد فيها إال قول 

السلف وال تعلم له خمالًفا، فاألصل أن تعمل  لصحايب أو تابعي، وهذا هو قول

بقوله، ألن هذا هو سبيل املؤمنني يف هذه املسألة، فإن كان فهاًم ُعمل به يف باب 

الفهم، بأن ُُيصص العام وُيقيد املطلق، وُيبنّي املجمل، وإن كان حكاًم ابتدائًيا 

 فُيعمل به يف احلكم االبتدائي.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

مد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل حممد وىل آله وصحبه أمجعني وسلم تسليًما احل

ا، أما بعد فهذه كلًمت خمترصة يف معنى العلم وانقسامه إىل علم نافع، وعلم  كثريا

غري نافع، والتنبيه عىل فضل علم السلف عىل علم اخللف، فنقول وباهلل املستعان 

 وال حول وال قوة إال باهلل.

اهلل تعاىل يف كتابه العلم تارة يف مقام املدح وهو العلم النافع، وتارة يف مقام  قد ذكر

ُقل َهل َيسَتوي الَّذيَن }الذم وهو العلم الذي ال ينفع. فأما األول فمثل قوله تعاىل: 

ُه ال إَِلَه إاِلا ُهَو َوامَلالئِ }، وقوله: {َيعَلموَن َوالَّذيَن ال َيعَلمون َكة َوُأولوا َشِهَد اهللَُ َأنَّ

إِنًَّم ََيشى اهللََ ِمن ِعباِدِه }، وقوله: {َوُقل َربِّ ِزدين ِعلًما }، وقوله: {الِعلَم قائًِما بِالِقسط

 .{الُعَلًمءُ 

وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه األسًمء وعرضهم عىل املالئكة وقوهلم 

، وما قصه سبحانه {َأنَت الَعليُم احَلكيمُسبحاَنَك ال ِعلَم َلنا إاِلا ما َعلَّمَتنا إِنََّك }

اا }وتعاىل من قصة موسى عليه السالم وقوله للخرض  بُِعَك َعىل َأن ُتَعلَِمني ِِم َهل َأتَّ

ا  ، فهذا هو العلم النافع.{ُعلِّمَت ُرشدا

وقد أخرب عن قوم أهنم أوتوا علًما ومل ينفعهم علمهم. فهذا علم نافع يف نفسه لكن 

يَمَثُل الَّذيَن مُحِّلوا الَتوراَة ُثمَّ مَل ََيِملوها َكَمَثِل احِلًمِر }ع به، قال تعاىل: صاحبه مل ينتف
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ا َواِتُل َعَليِهم َنَبَأ الَّذي آَتيناُه آياتِنا َفاِنَسَلَخ ِمنها َفَأتَبَعُه }، وقال: {ََيِمُل َأسفارا

َبَع الَشيطاُن َفكاَن ِمَن الغاويَن َوَلو ِشئنا َلَرَفعناُه ِِبا  َوَلكِنَُّه َأخَلَد إىِل األَرِض َوإِتَّ

َفَخَلَف ِمن َبعَدُهم َخلَف َوِرثوا الكِتاَب َيأُخذوَن َعَرَض هذا }، وقال تعاىل: {َهواهُ 

األَدنى َوَيقولوَن َسُيغَفُر َلنا َوإِن َيأِِتِم َعَرٌض ِمثُلُه َيأُخذوُه َأمَل ُيؤَخذ َعَليِهم ميثاُق 

وا َعىل اهللَِ إاِلا احَلقَّ َوَدَرسوا ما فيِه َوالداُر اآلِخَرُة َخرٌي لِلَّذيَن الكِتاِب َأالا َيقول

ُه اهللَُ َعىل ِعلم  }اآلية، وقال: {َيتَّقون ، عىل تأويل من تأول اآلية عىل علم عند {َوَأَضلَّ

 من أضله اهلل.

َتَعلَّموَن ما َويَ }وأما العلم الذي ذكره اهلل تعاىل عىل جهة الذم له، فقوله يف السحر: 

ُهم َوال َينَفُعُهم َوَلَقد َعلِموا مَلَِن اِشََتاُه ماَلُه يف اآلِخَرةِ ِمن َخالق   َفَلًما }، وقوله: {َيرُضُّ

جاَءُِتم ُرُسُلُهم بِالَبيِّناِت َفِرحوا بًِم ِعنَدُهم ِمَن الِعلِم َوحاَق ِِبِم ما كانوا بِِه 

ا ِمَن احَلياِة الُدنيا َوُهم َعن اآلِخَرِة ُهم َيعَلمونَ }، وقوله تعاىل: {َيسَتهِزئون  ظاِهرا

 .{غافِلون

ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إىل نافع وإىل غري نافع، واالستعاذة من العلم 

الذي ال ينفع وسؤال العلم النافع، ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي 

بك من علم ال ينفع ومن قلب ال اللهم إين أعوذ »صىل اهلل عليه وسلم كان يقول: 

وخرجه أهل السنن من وجوه «. َيشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب هلا
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ويف «. ومن دعاء ال يسمع»متعددة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم. ويف بعضها: 

 «.أعوذ بك من هؤالء األربع»بعضها: 

اللهم »م كان يقول: وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صيل اهلل عليه وسل

ا وأعوذ بك من علم ال ينفع ، وخرجه الَتمذي من حديث أيب «إين أسألك علًما نافعا

اللهم انفعني بًم علمتني وعلمني »هريرة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يقول: 

، وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صىل اهلل عليه «ما ينفعني وزدين علًما 

اللهم انفعني بًم علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علًما تنفعني » وسلم كان يدعو:

، وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يقول: «به

ا فرب علم غري » ا دائًما فرب إيًمن غري دائم وأسألك علًما نافعا ا نسألك إيًمنا اللهم إنا

 «.نافع

إنَّ مَن البيان »النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: وخرج أبو داود من حديث ُبريدة عن 

ا وإن من العلم جهالا  إن من العلم »، وإن صعصعة بن صوحان فرس قوله: «سحرا

له ذلك.«جهالا   ، أن يتكلف العامل إىل علمه ماال يعلم فُيجهِّ

وُيفرس أيضا بأن العلم الذي يرض وال ينفع جهل، ألن اجلهل به خري من العلم به، 

ا منه فهو رش من اجلهل، وهذا كالسحر وغريه من العلوم فإذا كا ن اجلهل به خريا

 املرضة يف الدين أو يف الدنيا.
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وقد روي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم تفسري بعض العلوم التي ال تنفع. ففي 

مراسيل أيب داود عن زيد بن أسلم قال: قيل يا رسول اهلل، ما أعلَم فالنا قال بم قالوا 

، وخرجه أبو نعيم يف كتاب «علم ال ينفع وجهالة ال ترض»الناس قال: بأنساب 

رياض املتعلمني من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أيب هريرة مرفوعا 

م قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وبًم اختلفت »وفيه:  إهنَّ

ل: آية حمكمة، أو سنة قائمة، فيه العرب وزاد يف آخره العلم ثالثة ما خالهن فهو فض

، وهذا اإلسناد ال يصح وبقية َدلَّسُه عن غري ثقة، وآخر احلديث «أو فريضة عادلة

العلم »خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص مرفوعا: 

، ويف «ثالثة ما سوى ذلك فهو فضل: آية حمكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة

 عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي وفيه ضعف مشهور.إسناده 

 

العلم إىل قسمني، القسم األول العلم  -رمحه اهلل تعاىل-إذن قّسم احلافظ ابن رجب 

علاًم نافًعا ثم جعل من العلم الذي ال ينفع  النافع، والقسم الثاين العلم غري النافع، 

يف نفسه لكنه مل ينفع صاحبه ملانع يف صاحبه، وإال هو يف نفسه علم نافع، لكن ُوجد 

َراَة ُثمَّ مَلأ }يف صاحبه مانٌع فلم ينتفع هبذا العلم، كقوله تعاىل:  ِذيَن مُحُِّلوا التَّوأ َمَثُل الَّ

َفارً  ِمُل َأسأ اَمِر َُيأ  [، وإال هذا يف األصل علم نافع.5]اجلمعة:  {َُيأِمُلوَها َكَمَثِل احلأِ
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بعض  -رمحه اهلل تعاىل-ويدخل يف العلم الذي ال ينفع العلم الذي يرض، وسيذكر 

العلوم وسُيبنّي أن هذا العلم رٌش حمض، كام سيأيت ويرضب مثاًل عىل ذلك بعلم 

الفلسفة، فعىل هذا علم الفلسفة واملنطق وعلم السحر علم يرض، ألن العلم الذي 

ع قد يكون مما ال ينفع لكن ال يرض يف نفسه، وإنام يرض من جهة أنه فّوت عىل ال ينف

 اإلنسان حتصيل العلم النافع.

ومن العلم الذي ال ينفع ما هو ضار يف نفسه كعلم الفلسفة والسحر، ويتبع ذلك 

 علم املنطق، ألنه من علم الكالم، وعلم الكالم علم ضار.

 

نساب ما توصل به األرحام من حديث أيب هريرة وقد ورد األمر بأن ُيتعلم من األ

، «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم»عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: 

 أخرجه اإلمام امحد والَتمذي.

تعلموا من »وخرجه محيد بن زنجويه من طريق آخر عن أيب هريرة مرفوعا: 

من العربية ما تعرفون به كتاب  أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا

«. اهلل ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما ِتتدون به يف ظلًمت الرب والبحر ثم انتهوا

ا من رواية نعيم بن أيب هند قال: قال عمر:  يعة وخرج أيضا ويف إسناد روايته ابن هُلَ
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لنسبة ما تعلموا من النجوم ما ِتتدون به يف بركم وبحركم ثم امسكوا وتعلموا من ا

 تصلون به أرحامكم وتعلموا ما َيل لكم من النساء وَيرم عليكم ثم انتهوا.

 

افتخار اإلنسان بنسبه من اجلاهلية، أخرج مسلم من حديث أيب مالك األشعري أن 

اجلاهلية ال يَتكوهنن، أربع يف أمتي من أمر »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

 احلديث.« ...الفخر باألحساب، والطعن يف األنساب

فإذن النفوس جمبولة عىل الفخر بالنسب، وباحلسب، ويتبع ذلك الطعن يف أنساب 

يف  -رمحه اهلل تعاىل-اآلخرين، وقد أشار إىل هذا املعنى شيخ اإلسالم ابن تيمية 

س األمارة بالسوء قد ُجبلت عىل الفخر كتابه )اقتضاء الرصاط املستقيم(، لذا النفو

باألنساب واألحساب، ومن ذلك الفخر بالبلدان وبغري ذلك، فيحتاج املسلم إىل 

 أن جُياهد نفسه يف مثل هذا، وأن يكون حذًرا من الفخر باألحساب واألنساب.

ك مجًعا من طالب العلم دخلوا هذا امليدان، بحجة تعلم أن هناومما ُيؤسف له، 

األنساب، ثم بالغوا يف ذلك فأصبح يف حقهم علاًم غري نافع، ثم زادوا يف ذلك إىل 

أن وجدوا هذا سبياًل للرئاسة والرفعة عند العامة من أقارهبم وممن هم من أنساهبم، 

مثل هذا، فبالغوا يف فأصبحوا مفخرة ومرجًعا وصاروا ُيصدرون يف املجالس يف 

هذا األمر، حتى أصبحوا أهل فخر بأحساهبم وأنساهبم، وأهل طعن يف أنساب 
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اآلخرين، فينبغي لطالب العلم أن يكون حذًرا وأال تنزلق به القدم يف مثل هذا، فإن 

صىل اهلل عليه -النفوس األّمارة بالسوء قد ُجبلت عىل مثل هذا، لذا قال النبي 

فيدل عىل أن النفوس  ،«أمتي من أمر اجلاهلية ال يَتكوهننأربع يف »: -وسلم

األمارة بالسوء قد ُجبلت عىل مثل هذا، أسأل اهلل أن يعافيني وإياكم وهو أرحم 

 الرامحني، وأن جيعل حبنا وبغضنا يف اهلل رب العاملني.

 

وروى مسعر عن حممد ابن عبد اهلل قال قال عمر بن اخلطاب: تعلموا من النجوم ما 

 عرفون به القبلة والطريق.ت

ص يف  ا أن يتعلم الرجل من النجوم ما هيتدي به، ورخا وكان النخعي ال يرى بأسا

تعلم منازل القمر أمحد وإسحق ويتعلم من أسًمء النجوم ما هيتدي به، وكره قتادة 

 تعلم منازل القمر، ومل يرخص ابن عيينه فيه ذكره حرب عنهًم.

وم ومتعلم حروف أيب جاد ليس له عند اهلل خالق وقال طاوس: ُرب ناظر يف النج

خرجه حرب. وخرجه محيد بن زنجويه من رواية طاوس عن ابن عباس، وهذا 

حممول عىل علم التأثري ال علم التسيري فان علم التأثري باطل حمرم وفيه ورد احلديث 

، خرجه أبو «ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر»املرفوع: 



  

 

 12 على اخللفتعليقات على فضل علم السلف 

ا:  ا من حديث قبيصة مرفوعا العيافة »داود من حديث ابن عباس مرفوعا وخرج أيضا

 ، والعيافة: زجر الطري، والطرق: اخلط يف األرض.«والطرَِية والطرق من اجلبت ... 

فعلم تأثري النجوم باطل حمرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إىل النجوم وتقريب 

ا تعلم منه ما َيتاج إليه لالهتداء ومعرفة القبلة القرابني هلا كفر وأما علم التسيري فإذ

ا عند اجلمهور، وما زاد عليه فال حاجة إليه وهو يشغل عًم هو  والطرق كان جائزا

أهم منه، وربًم أدى التدقيق فيه إىل إساءة الظن بمحاريب املسلمني يف أمصارهم 

ا من أهل هذا العلم قديًما وحديثاا وذلك يفيض إىل اعتقاد خطأ  كًم وقع ذلك كثريا

 الصحابة والتابعني يف صالِتم يف كثري من األمصار وهو باطل.

وقد أنكر األمام أمحد االستدالل باجلدي وقال إنًم ورد ما بني املرشق واملغرب قبلة: 

 يعني مل يرد اعتبار اجلدي ونحوه من النجوم.

 

إذن علم األنساب وعلم النجوم منه ما هو نافع، فمن علم األنساب النافع ما تصل 

به األرحام، ومن علم النجوم النافع علم التسيري، أي يعرف أن هذا النجم يف جهة 

الشامل، فيعرف به جهة الشامل، فمن ثّم يعرف القبلة، أو يعرف االجتاه إىل طريقه 

ذلك، هذا يسمى علم التسيري وهذا جائز عىل أصح قويل  الذي يقصده، ..إىل غري

 أهل العلم.
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وما زاد من معرفة األنساب عىل صلة األرحام فهو من العلم الذي ال ينفع، فإن 

اسُتعمل عىل وجه حمرم فهو من العلم الضار واملحرم، ومثل ذلك علم النجوم، ما 

ل إىل الرشك بحسب اعتقاد زاد عىل علم التسيري فهو حمرم، كعلم التأثري، وقد يص

 صاحبه.

فإذن من العلوم ما يكون نافًعا يف أصله عىل مقدار ما ُُيتاج إليه، وما زاد عن ذلك 

 فإنه من العلم الذي ال ينفع، وقد يكون حمرًما وقد يكون كفًرا بحسب احلال.

أشار إليه ابن رجب، قال: إن مما يرتتب عىل علم النجوم هو أن ُيشكك  ومن ذلك ما

يف قبلة املسلمني، بحيث يقال إن القبلة منحرفة يمنًة أو يرسًة، قلياًل، فيبدأ الناس 

يشكون يف قبلتهم، ثم ُيشككون فيمن قبلهم، قد يكون املسجد قدياًم وتوارد 

النظر إىل النجم الفالين يّتضح أن املسلمون عىل الصالة إىل هذه القبلة، لكن ب

املسجد منحرف يمنًة أو يرسًة شيًئا قلياًل، ومثل هذا خطأ، وهو أشد خطًأ مما تقدم، 

 من جهة أنه ُيشكك الناس يف قبلتهم وفيمن قبلهم.

لكن إذا ُعلم أن ما بني املرشق واملغرب قبلة، جاء يف ذلك حديث مرفوع لكن ال 

ثار، ثبت عن عمر وعن ابن عمر أن ما بني املرشق يصح، وإنام العمدة عىل اآل

واملغرب قبلة، حتى قال ابن تيمية يف )رشح العمدة(، وابن رجب يف )رشح 

البخاري( أنه ليس بني الصحابة خالف يف ذلك، وهي رواية عن اإلمام أمحد وقول 

أيب حنيفة، أن ما بني املرشق واملغرب قبلة، كام جاء عن عمر: تضع يديك هكذا 
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منة ويرسة، ثم تصيل بينهام كيفام شئت، قد تصيل هكذا أو هكذا، صل بينهام كيفام ي

 شئت.

ويؤيد ذلك ظاهر القرآن، فإن القرآن دعانا إىل اجتاه اجلهة، ال العني، قال سبحانه: 

َرهُ } وا ُوُجوَهُكمأ َشطأ [، أي جهته، إال من رأى 144]البقرة: {َوَحيأُث َما ُكنُتمأ َفَولُّ

ينه بأن كان قريًبا منها فهذا جيب عليه أن يستقبل الكعبة بعينه بإمجاع أهل الكعبة بع

 العلم ذكره ابن قدامة.

 

وقد أنكر ابن مسعود عىل كعب قوله إن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغريه، 

 وأنكر اإلمام أمحد عىل املنجمني قوهلم إن الزوال َيتلف يف البلدان.

بعضهم لذلك ألن الرسل مل تتكلم يف هذا وإن كان وقد يكون إنكارهم أو إنكار 

 أهله يقطعون به وإن كان االشتغال به ربًم أدى إىل فساد عريض.

 

يشري ابن رجب إىل أن هذا ليس خطًأ، وأن القول بأن األفالك تدور ...إىل غري 

، فاملقصود يريد هبذا أنه وإن قيل بأن هذا معتمٌد -والكالم عىل غري األرض-ذلك، 

 أهل هذا الفن لكن إنكاره ألنه قد ُيؤدي إىل ما قد يرض، أو ألنه مما ال ينفع. عند
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وقد اعَتض بعض من كان يعرف هذا عىل حديث النزول ثلث الليل اآلخر، وقال: 

ثلث الليل َيتلف باختالف البلدان فال يمكن أن يكون النزول يف وقت معني. 

عَتاض، وأن الرسول صىل اهلل عليه ومعلوم بالرضورة من دين اإلسالم قبح هذا اال

وسلم أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعَتض به ملا ناظروه بل بادروا إىل عقوبته 

 وإحلاقه بزمرة املخالفني املنافقني املكذبني.

 

أخرب فيام روى البخاري ومسلم من حديث أيب ملا  -صىل اهلل عليه وسلم-فالنبي 

ينزل ربنا يف الثلث اآلخر »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال  -رِض اهلل عنه-هريرة 

 احلديث.«من كل ليلة، فيقول: هل من سائل فأعطيه ... 

قد يقول قائل: بام أن الوقت ُيتلف لياًل وهناًرا من مكان إىل مكان، إذن ينزل يف 

هذه اجلهة، والساعات التي تليها يف اجلهة األخرى، فيلزم من هذه الساعات يف 

 ذلك أن يكون نازاًل عىل مدار اليوم.

يقال: هذا الزم يف حق املخلوقني، أما اهلل سبحانه فليس كمثله يشء، ثم مقتضاه 

تكذيب النصوص التي فيها أن اهلل ينزل ألنه عىل اعرتاضهم سيكون نازاًل، وقد 

 نه.أخرب أنه ينزل سبحا
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فهو سبحانه ليس كمثله يشء، وهو السميع البصري، وال يصح أن ُتعارض أدلة 

الكتاب والسنة بمثل هذا، بل جيب التسليم وأن ُينّزه سبحانه عن مشاهبة املخلوقني 

وأن ُيعتقد أنه ليس كمثله يشء، وأنه عىل كل يشء قدير سبحانه وتعاىل، وأن كالمه 

 وكالم رسوله حق. 

 

يف علم األنساب هو ِما ال َيتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغريه وكذلك التوسع 

 النهي عنه مع أن طائفة من الصحابة والتابعني كانوا يعرفونه ويعتنون به.

 

فمن عرفه من الصحابة والتابعني فهم مل يتعلموا حمرًما، لكن تعلموا علاًم غريه أوىل 

م، ومل ينشغل بتعلمه بعد منه، مع أن بعضهم كأيب بكر قد تعلم هذا قبل اإلسال

 اإلسالم.

 

ا هو ِما يشغل عن العلم األهم والوقوف  وكذلك التوسع يف علم العربية لغة ونحوا

ا. وقد كره القاسم بن خميمرة علم النحو وقال أوله شغل وآخره  معه َيرم علًما نافعا

، وأنكر بغي. وأراد به التوسع فيه، وكذلك كره أمحد التوسع يف معرفة اللغة وغريبها

 عىل أيب عبيدة توسعه يف ذلك وقال هو يشغل عًم هو أهم منه.
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فإذن هذا يدل عىل أن التوّسع يف علم اللغة والنحو مذموم، وأنه من العلم الذي ال 

بأنه مذموم أي أنه مما ُيشغل ينفع، كالتوّسع يف علم األنساب ونحو ذلك، وأعني 

عام هو أنفع، ال أنه حمرم يف نفسه، لكن الكالم عىل التوّسع، وقد يتمّسك هبذا من 

ال ُيريد أن يتعلم النحو، أو أن يتعلم اللغة، فيقال: كرهوا التوّسع، مل يكرهوا تعلم 

ح دار النحو وتعلم العربية مما ُُيتاج إليه، وقد تكلم ابن القيم يف كتابه )مفتا

 السعادة( عىل علم اللغة وغري ذلك.

وذكر أن العلم املحمود منه ما ُُيتاج إليه ملعرفة الكتاب والسنة، وهذا حق، وما زاد 

 عىل ذلك فإنه من العلم الذي ال ينفع.

لكن الذي ُيالحظ أن هناك تقصرًيا كبرًيا يف تعلم النحو واللغة، بل ترى الرجل 

وعنده قصور كبري يف هذا، وهذا خطأ، ينبغي أن ُيعتنى  طالب علم ُيشار إليه بالبنان

بدراسة اللغة وبدراسة النحو، أما ما زاد عىل ذلك فهو الذي ال ينبغي االنشغال به 

 وينبغي االنشغال بام هو أنفع.

 

وهلذا يقال إن العربية يف الكالم كامللح يف الطعام يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح 

لح ما يصلح الطعام، وما زاد عىل ذلك فإنه يفسده، وكذلك الكالم كًم يؤخذ من امل

علم احلساب َيتاج منه إىل ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض 
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والوصايا، واألموال التي تقسم بني املستحقني هلا، والزائد عىل ذلك ِما ال ينتفع به 

 أهم منه. إال يف جمرد رياضة األذهان وصقاهلا ال حاجة إليه ويشغل عًم هو

 

فإذن تعلم ما زاد عىل هذا من علم احلساب، ومثل ذلك يقال يف الرياضيات، فهو 

 من العلم الذي ال ينفع، لكن ليس حمرًما يف نفسه.

 

أما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا 

بدعة، وهي من حمدثات األمور أن من مل يكن عالـًما ِبا فهو جاهل أو ضال فكلها 

 املنهي عنها.

 

سيشري إىل ما اشتهر من علم الكالم، بحيث إن من انتسبوا إىل اإلسالم أخذوا 

فبنّي أنه حمدث ألنه ُيتعّبد هبذا العلم، يمجدون هذا العلم ويشيعونه ويثنون عليه، 

بخالف أصل علم احلساب وعلم الرياضيات ونحو هذا، فمثل هذا ال ُيتعّبد به، 

 لذلك مل يصفه بأنه بدعة، ومثل ذلك ما يتعلق باللغة والنحو، مل يصفه بأنه بدعة.

ا، بل بخالف ما سيشري إليه من علم الكالم، فإنه وصفه بأنه بدعة ألهنم جعلوه دينً 

إن املتأخرين بالغوا يف علم الكالم، وذكروا أنه ال يمكن أن يكون الرجل عالـاًم 
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بل ملا حتى يكون عالـاًم بعلم الكالم، ومن مل يكن عالـاًم بعلم الكالم فليس عالـاًم، 

ذكروا دليل األعراض وحدوث األجسام ذكر عبد الرمحن النيسابوري يف كتابه 

قال: إن أول واجب عىل املكلف هو  -وهو من األشاعرة-الغنية يف أصول الدين 

 النظر يف دليل األعراض وحدوث األجسام! هذا أول واجب عىل املكلف!

وخطأ، واعتقاد أنه دين وأصل دليل األعراض وحدوث األجسام باطل يف نفسه، 

بدعة، لكن بالغوا إىل أن جعلوا أول واجب عىل املكلف هو النظر، وفرس بعضهم 

بذلك كعبد الرمحن النيسابوري بأنه دليل األعراض وحدوث األجسام، فإىل هذه 

 الدرجة حصلت املبالغة يف علم الكالم.

الم مذموم عند السلف، وكلامت السلف كثرية يف ذمه، وقد حكى ابن وعلم الك

عبد الرب يف كتابه )جامع بيان العلم وفضله(، إمجاع أهل العلم عىل أن علامء الكالم 

 ليسوا علامء وليسوا فقهاء، وذكر 

قوام السنة يف كتابه )احلجة يف بيان املحجة( كثرًيا من اآلثار، وذكره غريه من أهل 

 فكالم اإلمام مالك واإلمام الشافعي وأمحد كثري يف ذم علم الكالم. العلم،

ومما يدخل يف علم الكالم علم املنطق، لذا ذكر غري واحد اإلمجاع عىل حرمة علم 

 املنطق، وهو من علم الكالم.



  

 

 20 على اخللفتعليقات على فضل علم السلف 

فقارن بني السلف الذين شددوا يف دراسة علم الكالم، وبينوا أن علم الكالم ليس 

بعلم الكالم ليس عالـاًم، قارن بني هذا وبني حال املتأخرين الذين  علاًم، وأن العامل

بالغوا يف علم الكالم، حتى إن الرجل ال يكون عالـاًم حتى يكون عارًفا بعلم 

دو يقول: ومما سمعت قبل زمن أن املوريتاين اإلخواين حممد حسن ولد الد الكالم،

ال يمكن أن يكون الرجل عالـاًم حتى يكون عالـاًم وعارًفا بعلم الكالم، ثم ذكر أن 

اإلمام مالًكا والشافعي وأمحد كانوا عاملني بعلم الكالم، وهذا مجع بني اخلطأ 

 والكذب.

اخلطأ يف زعمه أنه ال يمكن أن يكون الرجل عالـاًم حتى يكون عالـاًم بعلم الكالم، 

زعمه أن مالًكا والشافعي واإلمام أمحد وأمثاهلم كانوا عاملني بعلم  والكذب يف

 .-رمحهم اهلل رمحة واسعة-الكالم، وهم كانوا ينكرون ذلك ويشددون فيه 

 

فمن ذلك ما أحدثته املعتزلة من الكالم يف القدر ورضب األمثال هللَّ، وقد ورد النهي 

ا:  عن اخلوض يف القدر ويف صحيحي ابن حبان واحلاكم ال »عن ابن عباس مرفوعا

ا ما مل يتكلموا يف الولدان والقدر ، وقد روي «يزال أمر هذه األمة موافياا ومقاربا

ا:  إذا »موقوفا ورجح بعضهم وقفه وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا

 «.ذكر أصحايب فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا
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ُيعلم أن القدر قدرة اهلل، كام قاله زيد بن أسلم واإلمام أمحد ومجاعة، وهو  ينبغي أن

فعل اهلل، فمن خاض يف القدر عىل وجه االعرتاض واالستنكار وعدم التسليم، 

فهذا مذموم، ألننا مما نوقن به أنه سبحانه أحكم احلاكمني، فإذا قّدر أمًرا فقطًعا أن 

 علمه وجهله من جهله. هذا األمر بمقتىض احلكمة، علمه من

أهنم قالوا: القدر  -رِض اهلل عنهام-لذا جاء عن مجع من السلف كابن عمر وعيل 

معروف عند السلف، أن القدر املعنى رّس اهلل، وهذا اإلسناد إليهام ضعيف، لكن 

 رّس اهلل، فمن خاض يف هذا الرس عىل وجه االعرتاض وعدم التسليم فهذا املذموم.

وأحب أن أبنّي هذا بأمر أوضح، وهو أن ُيعلم أن هناك فرًقا بني التعامل بالعدل 

ه القاعدة إذا ُضبطت ُعرف يشء كثري مما يتعلق بالقدر، وقد والتعامل بالفضل، وهذ

ذكر هذه القاعدة شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(، ويف كتابه 

 يف كتابه )شفاء العليل(. -رمحه اهلل تعاىل-)اجلواب الصحيح(، وابن القيم 

ن ريااًل عىل هذه فلو أن رجاًل استأجر أجريين عىل أن يعمال ساعة له، وهلم مخسو

الساعة، فلام انتهى هذان األجريان أعطى األول مخسني ريااًل، وأعطى الثاين سبعني 

ريااًل، فإنه عامل األول بالعدل، وعامل الثاين بالفضل، وترك الفضل ليس ظلاًم، 

وال يصح أن ُيقال: إنه ظلم األول، ألنه أعطاه ما اتفق معه، وإنام عامله بالعدل، 

ليس ظلاًم، بخالف ترك العدل فإنه ظلم، وهذه قاعدة مهمة للغاية  فرتك الفضل

 ينبغي أن ُتفقه.



  

 

 22 على اخللفتعليقات على فضل علم السلف 

إذا ُعرفت هذه القاعدة، يقال: قد حكم اهلل عىل رجل باإلسالم فأسلم ومات عىل 

اإلسالم، وحكم وقىض عىل آخر بالكفر، فامت كافًرا، فيقال: قد عامل املسلم 

م الكافر اإلسالم مل يظلمه ألن ترك الفضل بالفضل، وعامل الكافر بالعدل، فلام حر

 ليس ظلاًم.

 فعامل الكافر بالعدل، وتركه للفضل ليس ظلاًم، وإنام ترك العدل هو الظلم.

فإن قال قائل: ملاذا عامل ذاك الرجل بالعدل فامت كافًرا؟ وملاذا عامل املسلم 

 بالفضل فامت مسلاًم؟

، وقطًعا نعلم أن اهلل حكيم، بل هو أحكم يقال: قطًعا إن هناك سبًبا، لكننا ال نعلمه

 ."أليس اهلل بأحكم احلاكمني"احلاكمني سبحانه كام قال عن نفسه 

وعدم علمنا باحلكمة ليس نفًيا للحكمة، وهذا نعيشه يف حياتنا، فلو أن أطباء قالوا 

إن حالة املريض صعبة للغاية، والبد أن ُيبقر بطنه، وأن ُيفعل فيه كذا وكذا، فقال 

 ، لكنه مل يفهم،-وهم مهرة وثقات-ملريض: بّينوا يل السبب؟ فبنّي األطباء، ا

فعدم فهمه ال يدل عىل أن ما حكم به األطباء ليس صواًبا، وال حكمة، فعدم العلم 

 باحلكمة ليس نفًيا للحكمة.

ر هذا يف حق املخلوقني، ففي حق  وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن ُتفهم، فإذا ُتصوُّ

 .-سبحانه وتعاىل-لعاملني من باب أوىل اخلالق رب ا
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فإذن إذا قيل: ملاذا حكم اهلل عىل هذا بالكفر فامت كافًرا، وحكم عىل ذلك باإلسالم 

 فامت مسلاًم؟

يقال: قطًعا إن هناك فرًقا وأن هذا مقتىض احلكمة، وعدم علمنا باحلكمة ليس نفًيا 

ي قدرة اهلل، الذي قال فيه للحكمة، وهذه احلكمة التي ال نعلمها هي رّس اهلل، وه

 السلف: القدر قدرة اهلل سبحانه.

فمن خاض يف هذه احلكمة وأبى إال أن يعرفها، أو اعرتض عليها، هذا هو املذموم 

من دراسة علم القدر الذي ذكره ابن رجب يف مثل هذا، وذكره غريه من أهل 

 العلم.

 

عباس أنه قال مليمون  وقد روي من وجوه متعددة يف أسانيدها مقال وروي عن ابن

بن مهران إياك والنظر يف النجوم فإهنا تدعو إىل الكهانة والقدر فإنه يدعو إىل الزندقة 

وإياك وشتم أحد من أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلم َفُيكِبََّك اهللَ يف النار عىل 

ا وال يصح رفعه، والنهي عن اخلوض يف القدر  وجهك وخرجه أبو نعيم مرفوعا

ىل وجوه منها رضب كتاب اهللَ بعضه ببعض فينزع املثبت للقدر بآية والنايف يكون ع

 له بأخرى. ويقع التجادل يف ذلك.
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وهذا قد روي أنه وقع يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم وأن النبي صىل اهلل عليه 

وسلم غضب من ذلك وهنى عنه وهذا من مجلة االختالف يف القرآن واملراء فيه وقد 

 ذلك. هني عن

ا ونفياا باألقيسة العقلية: كقول القدرية لو قدر وقىض  ومنها اخلوض يف القدر إثباتا

. وقول من خالفهم إن اهللَ جرب العباد عىل أفعاهلم ونحو ذلك،  ثم عذب كان ظالـًما

ومنها اخلوض يف رس اهلل، وقد ورد النهي عنه عن عيل وغريه من السف فإن العباد 

 ذلك.ال يطلعون عىل حقيقة 

 

 إذن ذكر ابن رجب أموًرا ثالثة تتعلق بالقدر:

أن ُيرضب كتاب اهلل بعضه ببعض، فيقال: قدر اهلل عىل اخلالئق ما قّدر، األول: 

فلامذا العمل؟ جاءت الرشيعة بوجوب العمل، وجاءت باإليامن بالقدر، لذا أخرج 

 مع كنا: قال -عنه اهلل رِض–يخان واللفظ للبخاري عن عيل بن أيب طالب الش

ما منكم من أحد إال »: فقال جنازة، يف الغرقد بقيع يف وسلم عليه اهلل صىل النبي

، فقالوا: يا رسول اهلل أفال نتكل؟ «وقد كتب مقعده من اجلنة، ومقعده من النار

َقٰى  }ثم قرأ: « اعملوا فكل ميرس ملا ُخلق له»فقال:  َطٰى َواتَّ ا َمنأ َأعأ َق  َفَأمَّ َوَصدَّ

نَٰى  ُسأ ٰى بِاحلأ َ ُه لِلأُيرسأ ُ نَٰى   َفَسنَُيرسِّ َتغأ ا َمن َبِخَل َواسأ نَٰى  َوَأمَّ ُسأ َب بِاحلأ ُه  َوَكذَّ ُ َفَسنَُيرسِّ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura92-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura92-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura92-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura92-aya9.html
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ٰى  َ بعضه ببعض، بل جيب أن ُيؤمن ، فال ُيرضب كتاب اهلل [ «10-5]الليل: {لِلأُعرسأ

باجلميع، ُيؤمن بالقدر، ويف املقابل جُيتهد يف العمل، وال ُُيتجُّ عىل القدر باملعايب، 

فيقول: أنا معذور يف فعل األمر الفالين ألن اهلل قدره عيّل، بل أنت مأمور بالعمل، 

 مع أن اهلل قّدر األمور كلها.

اخلوض يف القدر إثباًتا ونفًيا باألقيسة العقلية، يبدأ يقيس أمور القدر عىل  الثاين:

كام قالت "العقل، والقدر أمر غيبي، فال يصح أن ُيقاس عىل العقل، لذا قال: 

وقول من "، بنوا عىل مقتىض العقل، "القدرية لو قّدر وقىض ثم عذب كان ظالـاًم 

 ."ونحو ذلكخالفهم إن اهلل جرب العباد عىل أفعاهلم 

فرضب مثاًل باجلربية والقدرية، القدرية قالوا: إن اهلل قّدر عىل العباد أعامهلم، قالوا: 

إنه لو قيل إن اهلل قّدر عىل العباد أعامهلم ثم إن اهلل يعذهبم عىل هذه األعامل لكان 

حتى ُيرجوا من هذا الظلم، قالوا: إن اهلل مل ُيلق أفعال العباد، ظالـاًم هلم، و

وقابلهم اجلربية، قالوا: ال شك أن اهلل هنى عن الزنا والرسقة والكفر لكنه قّدره عىل 

العباد، فقالوا حتى نخرج من هذا املأزق نقول: إن أفعال اهلل ال حكمة هلا، وال ُيسأل 

 عام يفعل، وال علة هلا.

قتني ضالتان، وُيتصوّر هذا بام ذكره ابن القيم كام يف )خمترص الصواعق(، وكال الفر

وأقربه يف مثال تقريبي لُيفهم وجه اخلالف بني القدرية واجلربية،: مّر رجالن عىل 
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رجل يزين، فقالوا: كيف يزين واهلل ال ُيب الزنا؟ وال يريده؟ ويف املقابل هذا العبد 

 قالوا: هذا تناقض.يف فعله للزنا قد قّدره اهلل؟ ف

فأراد أحدمها أن ُيرج من هذا التناقض، فقال: حًقا هذا يف الظاهر متعارض، لكن 

حتى نخرج من هذا التعارض يقال: إن اهلل مل ُيلق أفعال العباد، وأفعال العباد غري 

 داخلة يف خلق اهلل، حتى ال يقع التعارض.

وقع، ألنه مل ُيلقه، هذا قول فهو سبحانه ال يريد هذا األمر، وال ُيبه ومع ذلك 

 القدرية ومنهم املعتزلة.

أما الرجل اآلخر قال: يصعب عيلَّ أن أقول إن اهلل مل ُيلق أفعال العباد، واهلل يقول: 

 َوكِيٌل }
ٍ
ء  َوُهَو َعىَلٰ ُكلِّ يَشأ

ٍ
ء  [، 62]الزمر: {اهللَُّ َخالُِق ُكلِّ يَشأ

ر هذا األمر فإذن احلل يف اخلروج من هذا املأزق والتعارض  هو أن ُيقال: إن اهلل قدَّ

وهو ال يريده، وإن كان األمر يف الظاهر متعارًضا لكنه سبحانه ال ُيسأل عام يفعل، 

ثم انبنى عىل هذا قوهلم: إن أفعال اهلل ال حكمة هلا، وال ُتعلل، وال ُنؤمن بالسببية 

 ...إىل غري ذلك.

دري، ومنهم املعتزلة، والثاين فهذا أصل ضالل هاتني الفرقتني، والرجل األول ق

 جربي ومنهم األشاعرة.
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إن اإلرادة إرادتان، إرادة ُمرادة أما أهل السنة فقالوا: اجلواب سهٌل، هو أن يقال: 

لذاهتا، وهي اإلرادة الرشعية، وهو بمعنى حمبة اهلل لليشء، كل ما ُيبه اهلل فهو ُمريد 

قد يقع وقد ال يقع، هذه اإلرادة األوىل وهي مرادة لذاهتا وهي اإلرادة له رشًعا، 

َ َواَل ُيِريُد بُِكُم }الرشعية، ومن اإلرادة الرشعية قوله تعاىل:  ُيرسأ ُيِريُد اهللَُّ بُِكُم الأ

 َ ُعرسأ  [ ُيب اهلل اليرس.185]البقرة: {الأ

 

اهتا، وإنام مرادة لغريها، فاخلري اإلرادة الكونية، وهي ليست مرادة لذ اإلرادة الثانية: 

َوَما }الذي فيها ليس يف ذاهتا وإنام لغريها، وهي اإلرادة الكونية، ومنها قوله تعاىل: 

َعامَلنِيَ  [، فاهلل ال يريد الزنا رشًعا، لكن 29]التكوير: {َتَشاُءوَن إاِلَّ َأن َيَشاَء اهللَُّ َربُّ الأ

نية قد ُيبه وقد ال ُيبه، وقطًعا مل يقع يشء إال يريده كوًنا، وما يقع من اإلرادة الكو

 وأن فيه خرًيا، علمه من علمه وجهله من جهله.

 هذا تقريب ملا ذكره ابن القيم كام يف )خمترص الصواعق(.

ثم ذكر ابن القيم يف كتابه )مدارج السالكني( أن خلق إبليس فيه خري، لكن ليس 

فلام خلق إبليس فوسوس ألبينا آدم فخرج خرًيا يف ذاته، وإنام اخلري يف جهة غريه، 

من اجلنة، تاب آدم وصارت حاله بعد التوبة خرًيا من حاله قبل، ثم حصل أمور 

كثرية، وهكذا كل من وقع يف معصية اهلل فيتوب منها، يظهر أثر اسم اهلل التّواب، 
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دارج واسم اهلل الغفور والغّفار، ...إىل غري ذلك مما ذكره ابن القيم يف كتابه )م

 السالكني(، فإذن ما ُيراد كوًنا ال رشًعا فيه خري لكن ال لذاته وإنام لغريه.

فعىل هذا مل يرد اهلل الزنا رشًعا، لكن أراده كوًنا، وما ُيراد كوًنا ليس حمبوًبا لذاته، 

وإنام لغريه، ثم رضب ابن تيمية عىل ذلك مثاًل يف كتابه )منهاج السنة( بالدواء 

حمبوب من وجه، ومكروه من وجه، فمحبوب من وجه وهو نفعه، الكريه، قال: هو 

 ومكروه من وجه وهو طعمه.

فبهذا استطاع أهل السنة أن يؤمنوا باجلميع، أما أهل البدع فآمنوا ببعض وكفروا 

 .-رمحه اهلل تعاىل-ببعض، وهذا هو األمر الثاين الذي ذكره ابن رجب 

فلذلك الظلم عند القدرية هو القول بأن اهلل خلق أفعال العباد، لذلك العدل 

عندهم أن يقال: إنه مل ُيلق أفعال العباد، أما الظلم عند اجلربية أن يترّصف يف غري 

ملكه، قالوا واهلل ال يمكن أن يترّصف يف غري ملكه ألن امللك كله ملكه، ورّد عليهم 

يا عبادي إين »أهل السنة، وممن رد عليهم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رشح حديث: 

احلديث ، كام يف املجلد الثامن عرش من )جمموع « ...حرمت الظلم عىل نفيس 

الفتاوى(، وقال: عىل قولكم ال يستطيع اهلل الظلم، إذا كان الظلم الترّصف يف ملك 

تصّور الظلم من اهلل، فأي ترصف فهو ترصف الغري، وامللك كله ملك هلل، إذن ال يُ 

يف ملكه، فعىل هذا عىل كيف  يمدح نفسه عىل ترك الظلم؟ وذلك أنه ال يصح ألحد 

َعبِيدِ }أن يمتدح نفسه بأمر ال يستطيعه ؛ لذا قال:  لأ ٍم لِّ ]فصلت: {َوَما َربَُّك بَِظالَّ
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تأصيلكم ال [، وال يمكن أن يمتدح نفسه إال بأمر يستطيعه وتركه، وعىل 46

 يستطيع أن يظلم سبحانه.

أما أهل السنة فقالوا: الظلم أن تأخذ من حسنات هذا وتعطي هذا، وسيئات هذا 

وتعطي هذا، وهذا يستطيعه سبحانه، لكنه ال يفعله وحرمه عىل نفسه سبحانه 

 وتعاىل.

ومنها اخلوض يف رس القدر، وقد تقدم البحث يف هذا، إذن ذكر ابن رجب أموًرا 

 ة تتعلق باخلوض يف القدر اخلوض املذموم، والذي هو من العلم الذي ال ينفع.ثالث

 

ومن ذلك أعني حمدثات األمور ما أحدثه املعتزلة ومن حذا حذوهم من الكالم يف 

ا من الكالم يف القدر ألن الكالم  ذات اهلل تعاىل وصفاته بأدلة العقول وهو أشد خطرا

 يف ذاته وصفاته. يف القدر كالم يف أفعاله وهذا كالم

 

يقول: كالم املعتزلة فيام يتعلق بذات اهلل وصفاته أشد من الكالم يف القدر، ألن 

القدر يتعلق بفعله فحسب، أما ما يتعلق بكالم املعتزلة واجلهمية فيام يتعلق بذات 

اهلل وصفاته أشد، فهو متعدٍّ إىل ذاته وصفاته الفعلية والذاتية، أما القدر يتعلق 

 الفعلية فحسب. باألمور
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ومنها اخلوض يف القدر إثباًتا ونفًيا باألقيسة "وأريد أن أشري إىل أمر، أنه ملا ذكر قبل: 

وقول من "، قال: "العقلية كقول القدرية لو قّدر وقىض وعذب لكان ظالـاًم 

األشاعرة، فإن ابن رجب يف بعض املواضع يتقيهم قدر ، مل يقل اجلربية أو "خالفهم

 .-رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة-االستطاعة لغلبتهم يف زمنه 

فابن رجب يذكر أن من الـمحدثات أن ُتستعمل العقول يف نفي الكتاب والسنة 

فإذن استعامل العقول له  ومن ذلك نفي الصفات، كام يفعل ذلك املعتزلة وغريهم،

 حاالن:

 احلال األوىل: بام يتعارض مع الكتاب والسنة، وهذا مذموم.

احلال الثانية: بام ال يتعارض مع الكتاب والسنة، بل بام يؤيده، وبام ُُيتاج إليه يف 

 الكتاب والسنة، وهذا حممود.

بطالن التحليل(، وذكر أن وقد أشار هلذا املعنى ابن تيمية يف كتابه )بيان الدليل يف 

الرأي قسامن، رأي حممود ورأي مذموم، الرأي املذموم ما خالف الكتاب والسنة، 

 والرأي املحمود ما دل عىل الكتاب والسنة، أو ُأستفيد وُبني عىل الكتاب والسنة.

 

ا ِما ورد به الكتاب والسنة من ذلك  وقسم هؤالء إىل قسمني أحدمها من نفى كثريا

عنده للتشبيه باملخلوقني، كقول املعتزلة لو رؤي لكان جسًم ألنه ال يرى  الستلزامه
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إال يف جهة: وقوهلم لو كان له كالم يسمع لكان جسًم، ووافقهم من نفى االستواء 

 فنفوه هلذه الشبهة: وهذا طريق املعتزلة واجلهمية..

 

ي ذكر ، يتق"وهذا طريق اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة .."الحظ أنه مل يقل 

 األشاعرة، ملا تقدم ذكره.

 

وقد اتفق السلف عىل تبديعهم وتضليلهم وقد سلك سبيلهم يف بعض األمور كثري 

 ِمن انتسب إىل السنة واحلديث من املتأخرين.

 

إىل األشاعرة، فإن كثرًيا من املتأخرين من أهل  -واهلل أعلم-وصدق، ويشري هبذا 

بون إىل السنة، ووقعوا يف التأويل بمقتىض احلديث قد وقعوا يف مثل هذا، وهم ينتس

 العقول، فخالفوا الكتاب والسنة.

انقسم هؤالء إىل قسمني، أحدمها الذين نفوا كثرًيا مما ورد من الكتاب "فإذن قوله: 

، قالوا: لو أثبتنا هلل الصفات للزم من ذلك أن يكون حمدًثا، "والسنة بناًء عىل العقل

جلسم من صفات املخلوقني، وهو ما يسمى بدليل وما كان حمدًثا فهو جسم، وا
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األعراض وحدوث األجسام، وهذا بنوه عىل أدلة عقلية، ونتيجة هذه األدلة أهنا 

 خالفت الكتاب والسنة.

عىل خالف بينهم وبدعوى الفرار من التشبيه نفوا ما يريدون من أسامء اهلل وصفاته 

يف ذلك، وأهل السنة عندهم أن التشبيه هو تسوية اخلالق باملخلوق يف يشء من 

خصائص اخلالق، أما لو أثبّت سمًعا للخالق وسمًعا للمخلوق، وسمع اخلالق 

مغاير لسمع املخلوق ال ُيعّد تشبيًها، وُيتصّور هذا يف إثبات الذات، فإن املعتزلة 

يدية يثبتون الذات هلل، وال يقولون ننفي الذات حتى ال ومثلهم األشاعرة واملاتر

نقع يف التشبيه، ويتصورون ذاًتا هلل خاصًة له مغايرًة لذات املخلوقني، فيقال: كام 

بل إن بعض هذه الطوائف ، تصّورهتم هذا يف الذات فتصّوروه يف الصفات

ا مستلزم كاألشاعرة واملاتريدية يثبتون بعض الصفات، وال يعتقدون أن إثباهت

للتشبيه، فيقال: كام اعتقدتم ذلك فيام أثبتموه من الصفات فاعتقدوه فيام نفيتموه 

 وأّولتموه من الصفات.

ومثل هذا يقال يف املعتزلة، فإن املعتزلة يثبتون األسامء للخالق واملخلوق، وجيعلون 

نه التشبيه، أسامء اهلل خاصة به، فيقال: كام تصّورتم هذا يف األسامء وأنه مل يلزم م

 فتصّوروا ذلك فيام نفيتموه من الصفات الفعلية والذاتية.

فاملقصود أهنم استعملوا العقل يف رّد أدلة الكتاب والسنة، وهذا استعامل مذموم، 

 بل من الـمحدثات كام بّينه ابن رجب.
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مقالتهم والثاين من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي مل يرد ِبا األثر، ورد عىل أولئك 

كًم هي طريقة مقاتل بن سليًمن ومن تابعه كنوح بن أيب مريم وتابعهم طائفة من 

ا مسلك الكرامية فمنهم من أثبت إلثبات هذه  الـمحدثني قديًما وحديثاا. وهو أيضا

 الصفات اجلسم إما لفظا وإما معنى.

ِما هي ومنهم من أثبت هللَّ صفات مل يأت ِبا الكتاب والسنة كاحلركة وغري ذلك 

 عنده الزم الصفات الثابتة.

وقد أنكر السلف عىل مقاتل قوله يف رده عىل جهم بأدلة العقل وبالغوا يف الطعن 

 عليه. ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغريه.

 

مقاتل بن سليامن أثبت اجلسم، حتى إنه  أن يف الكالم إمجااًل، -واهلل أعلم-يبدو يل 

أثبت اجلسم بام يتصّور بمعنى البدن، أثبته هلل سبحانه وتعاىل، لكن قال: جسمه 

الذي بمعنى البدن مغاير ألجسام املخلوقني، لذلك شدد عليه السلف ومنهم من 

 حكم بكفره وقتله.

رمحه اهلل -اتل شيخ اإلسالم ابن تيمية وقيل إنه رجع عن ذلك، وقد بنّي هذا عن مق

يف )رشح حديث النزول(، ويف غريه، فمقاتل وقع فيام ُيقابل اجلهمية، غال  -تعاىل
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يف اإلثبات، حتى أثبت أن هلل جساًم وبدًنا كام أنه للمخلوق، إال أنه مغاير ألجسام 

 املخلوقني.

م أنه قيل أنه رجع عن وهذا خطأ من مقاتل، فهذا الذي من أجله ُكّفر مقاتل، وتقد

رمحه اهلل -ذلك، ال ألنه استعمل العقل واعتمد عىل العقل، فكالم ابن رجب 

ُيوهم أن استعامل أدلة العقل مذموم يف اإلثبات، فيقال: استعامل العقل كام  -تعاىل

األسامء والصفات العقل، تقدم له حاالن، مذموم وحممود، بل إن من أدلة إثبات 

وهو ما يسمى بالقياس األولوي، وهذا قد أمجع عليه السلف، كام بّينه شيخ اإلسالم 

يف كتابه )رشح العقيدة األصفهانية(، ودل عليه القرآن،  -رمحه اهلل تعاىل-ابن تيمية 

نِي َعنَك َشيأًئاَيا }قال تعاىل:  َمُع َواَل ُيبأرِصُ َواَل ُيغأ ُبُد َما اَل َيسأ  [.42]مريم: {َأَبِت مِلَ َتعأ

فلذلك كل كامل يف املخلوق من كل وجه فهو كامل يف اخلالق من باب أوىل، وهذا 

يسمى بالقياس األولوي، وهذا استدالل بالعقل، فلذلك يقال: االستدالل بالعقل 

ول مذموم، واحلال الثاين حممود، فاالستدالل بالعقل يف باب له حاالن: احلال األ

 االعتقاد عىل الوجه الصحيح ليس مذموًما، كالقياس األولوي، كام تقدم ذكره.

مبالغة يف نفي االستدالل بالعقل، فاملقصود  -واهلل أعلم-فكالم ابن رجب كأن فيه 

أن يف كالمه إمجااًل، فإن كان املراد أن مقاتل بن سليامن وأمثاله استدلوا بالعقل يف 

باب االعتقاد حتى أقروا أمًرا مغايًرا للرشيعة، فهذا حق، وإن كان املراد عدم 

 باب االعتقاد فهذا فيه نظر، بل قد دل الكتاب والسنة االستدالل بالعقل مطلًقا يف
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وإمجاع أهل السنة عىل صحة االستدالل بالعقل يف باب االعتقاد، وذلك كالقياس 

 األولوي عىل ما تقدم ذكره.

، أما ما يتعلق باحلركة، فينبغي أن ُيعلم أن احلركة لفظ جممل، كاجلسم، لفظ جممل

فإن أرادوا باجلسم بأن له جساًم باملعنى اللغوي، وهو أن اجلسم بدن، فهذا منفي 

عن اهلل قطًعا، أما إن أرادوا باجلسم هو ما له الصفات الفعلية كام يقوله املتكلمون، 

فيقال: هذا خطأ، فإن أهل السنة يثبتون الصفات الفعلية وال يلزم منه إثبات اجلسم، 

 عمكم أن إثبات الصفات الفعلية يلزم منه إثبات اجلسم خطأ قطًعا.وز

 وهذا ملخص ما قرره ابن تيمية يف )رشح حديث النزول( وغريه.

أما ما يتعلق باحلركة، فاحلركة هلا معنى عند املتكلمني وعند الفالسفة، فعند 

ركة هي انتقال اليشء من مكان إىل مكان، بحيث يفرغ املكان املتكلمني يذكرون احل

 األول وينشغل الثاين.

 أما الفالسفة فعندهم احلركة: هي التغري من حال إىل حال.

وهذان املعنيان إثباهتم هلل باإلطالق بال تفصيل خطأ، وإنام يقال: احلركة هلا إطالق 

ي: أن كل فعل يسمى حركة، عام وخاص، واإلطالق العام للحركة باملعنى اللغو

ونحن قطًعا نثبت هلل صفات فعلية، فإثبات احلركة باملعنى العام أن كل فعل ُيسمى 
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حركة فهذا صحيح يف حق اهلل سبحانه وتعاىل، ألنه جييء يوم القيامة، ...إىل غري 

 ذلك.

أما إثبات احلركة باملعنى اخلاص وهو االنتقال من مكان إىل مكان فمثل هذا ال 

بت وال ُينفى، وإنام يقال هلل العلو سبحانه، وال يقال: يلزم منه انتقال من مكان إىل ُيث

 مكان ..إىل غري ذلك، فإن مثل هذه ال ُتثبت هلل سبحانه وتعاىل.

فإذن اخلالصة : احلركة باملعنى العام وهو أن كل فعٍل يسمى حركة، فهذا ُيثبت 

يء يوم القيامة، ويميش سبحانه، ...إىل باملعنى العام، وهذا املعنى اللغوي، لذلك جي

 غري ذلك من األدلة.

أما احلركة باملعنى اخلاص فإهنا عىل أصح األقوال ال ُتثبت وال ُتنفى، وإنام ُيتوّقف 

باملعنى العام، أن  -واهلل أعلم-فيها، فمن أثبت احلركة كالدارمي وغريه، فمراده 

 )رشح حديث النزول(، وبنّي أن عند كل فعٍل ُيعد حركة، وقد بنّي هذا ابن تيمية يف

 أهل اللغة، أن كل فعٍل يسمى حركة.

 

والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كًم جاءت 

 من غري تفسري هلا وال تكييف وال متثيل.
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أي عىل طريقة أهل البدع، وليس املراد تفويض املعنى كام  "سريمن غري تف"املراد 

وقد ابُتلينا بام يظن ذلك أهل البدع من املفّوضة، وقد وقع يف هذا مجع من احلنابلة، 

لمذهب احلنبيل فقهًيا، ثم استغلوا هذا يسمون اليوم باحلنابلة اجلدد، ومتعصبة ل

التعّصب يف زعمهم أن مذهب احلنابلة مذهب التفويض، وهذا كذب عىل احلنابلة، 

من أئمة أهل السنة، وهو من أئمة املثبتني عىل غري  -رمحه اهلل تعاىل-فإن اإلمام أمحد 

 وجه التفويض، بل السلف كلهم جممعون عىل اإلثبات من غري تفويض للمعنى،

وإنام يفّوضون الكيفية، وقد بنّي هذا اإلمام مالك فيام روى الاللكائي وغريه ملا قال: 

 ."االستواء معلوم والكيف جمهول"

رسالة عظيمة يف هذا، نقلها شيخ  -وهو من أئمة السنة األوائل-والبن ماجشون 

جع إىل اإلسالم يف كتابه )الفتوى احلموية الكربى(، فيها تقرير بديع للصفات بام ير

إثبات املعنى ونفي الكيفية، ثم كالم السلف كالزهري واألوزاعي وغريهم ملا 

، داٌل عىل أن هلا معنًى "بال كيف"، ويف بعض األلفاظ: "أمروها كام جاءت"قالوا: 

، "أمروها كام جاءت"وكيفية، لكن الكيف نفوه، ويف املقابل أثبتوا املعنى ملا قالوا: 

 غوي.أي بام جاءت بمعناها الل

ثم لو كان املعنى اللغوي غري مراد، والقرآن بلسان عريب مبني لبنّي السلف أنه ال 

ُيرجع يف أسامء اهلل وصفاته إىل املعنى اللغوي، ألن القرآن جاء بلغة العرب، 

 فاألصل أنه شامل لكل ما يف القرآن، ولو ُأريد خالف هذا لبّينه السلف.
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يعلمون الكتاب إال أمايّن، ولو قيل بأن التفويض ثم ذم اهلل اليهود بأهنم أميون، ال 

معتقد السلف، لكان الصحابة والتابعون أميني يف أعظم يشء وهو يف أسامء اهلل 

وصفاته، وقد بسط الرد شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )درء تعارض العقل 

قوة شيخ والنقل(، وابن القيم يف كتابه )الصواعق املرسلة(، وأيًضا تكلم عىل هذا ب

 يف )التدمرية(، ويف )الفتوى احلموية(. -رمحه اهلل تعاىل-اإلسالم ابن تيمية 

فينبغي أن نقف وقفة جازمة وصارمة وشديدة جتاه هؤالء احلنابلة الذين يسمون 

باحلنابلة اجلدد، ويريدون دعوة الناس إىل أمرين مذمومني، أحدمها أشد ذًما من 

 ّصب املذهبي والفقهي، والثاين إىل التفويض.اآلخر، األول إىل التقليد والتع

 

ا اإلمام أمحد وال خوض يف  وال يصح من أحد منهم خالف ذلك البتة خصوصا

معانيها وال رضب مثل من األمثال هلا، وإن كان بعض من كان قريباا من زمن اإلمام 

ا لطريقة مقاتل فال يقتدى به يف ذلك..  أمحد فيهم من فعل شيئاا من ذلك اتباعا

 

 يعني اتباع طريقة مقاتل ملا غال يف التجسيم واإلثبات.
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إنًم االقتداء بأئمة اإلسالم كابن املبارك، ومالك، والثوري، واألوزاعي، والشافعي، 

 وأمحد، واسحق، وأيب عبيد، ونحوهم.

وكل هؤالء ال يوجد يف كالمهم يشء من جنس كالم املتكلمني فضال عن كالم 

يف كالم من سلم من قدح وجرح، وقد قال أبو زرعة  الفالسفة، ومل يدخل ذلك

الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج يف نرشه إىل يشء من الكالم 

 فلستم منه.

 

 إذن السلف مشددون فيام يتعلق بعلم الكالم والفلسفة، وقد تقدم بيان هذا.

ضوابط وقواعد ومن ذلك أعني حمدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من 

 عقلية ورد فروع الفقه إليها.

 

 قد ضل يف باب الفقه طائفتان:

أهل الرأي، وهم الذين توّسعوا يف الرأي والعقل حتى  الطائفة األوىل: -

خالفوا أدلة الكتاب والسنة بالرأي والعقل، ومن أشهر هؤالء كثري من 

 أهل رأي. احلنفية، فإهنم
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من يقابل أهل الرأي وهم الظاهرية، وهم من غلوا يف أدلة الطائفة الثانية:  -

 الكتاب والسنة حتى مجدوا عىل ظواهر النصوص، وسيأيت الكالم عن هذا.

فإذن أولئك بالغوا يف العقل حتى ردوا النصوص بداللة العقل، أما الظاهرية 

ة ومجدوا عىل ظواهرها حتى فبالغوا يف التمسك بظواهر نصوص الكتاب والسن

 جّردوها عن معانيها. 

 

ا لتلك القواعد املقررة وإن كان أصلها ِما  وسواء أخالفت السنن أم وافقتها طردا

لوه عىل نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويالت َيالفهم غريهم فيها وهذا هو  تأوا

ز والعراق، الذي أنكره أئمة اإلسالم عىل من أنكروه من فقهاء أهل الرأي باحلجا

 وبالغوا يف ذمه وإنكاره.

 

ومن ذلك أعني حمدثات العلوم ما "كالم ابن رجب فيه يشء من اإلمجال، قال: 

، القواعد "أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها

والضوابط حممودة ومطلب رشعي، لكن إن أراد ما كان بمقتىض العقل املخالف 

للكتاب والسنة فحق، وإن أراد أصل التقعيد فغري صحيح، بل طريقته تدل عىل 
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خالف ذلك، فإنه هو الذي أّلف القواعد الكربى، وهي قواعد فقهية عظيمة يف 

 املذهب احلنبيل.

ا لتلك القواعد وسوا"وهنا اإلشكال، قال:  ء أخالفت السنن أم وافقتها طردا

، إذا وافقت السنن فليس مذموًما، وإنام املذموم إذا خالفت السنن، فكأن "املقررة

يف كالمه شيًئا من اإلمجال، لكن إذا مُحل عىل طريقته وما ُعرف من هديه واعتنائه 

 الكتاب والسنة.بالقواعد، ُُيمل هذا عىل أنه يريد بالقواعد التي خالفت أدلة 

 

وإال تأصيل العلم وتقعيده وإرجاعه إىل الضوابط والقواعد  حممود، إذا كان 

يف  -رمحه اهلل تعاىل-صحيًحا، أما إذا كان غري صحيح فمذموم، ومما ذكر ابن القيم 

أنه ال كتابه )أعالم املوقعني( ثم الشوكاين يف كتابه )أدب الطلب وهناية األرب(، 

يصح أن ُترد أدلة الكتاب والسنة بحّجة قاعدة، وهذا يقع فيه كثري من الفقهاء، 

تراهم يقولون: دل الكتاب أو السنة عىل كذا، لكن هذا ُيالف قاعدة، فريد الدليل 

يصح، إال إذا كانت القاعدة مبنية عىل أدلة، واألدلة  من الكتاب والسنة، وهذا ال

متواردة، ثم جاء حديث فرٌد ُيالف ذلك، فإنه ُينظر يف داللته أو يف ثبوته، أما أن 

 ُيرد الدليل بمجرد خمالفة قاعدة مزعومة فهذا ال يصح.
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فأما األئمة وفقهاء أهل احلديث فإهنم يتبعون احلديث الصحيح حيث كان إذا كان 

موال به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق عىل تركه فال مع

 جيوز العمل به ألهنم ما تركوه إال عىل علم أنه ال يعمل به.

 

مهم وبديع للغاية، وهو أن أئمة السنة يعملون باحلديث، إذا ُوجد من  وهذا تأصيل

عمل به ممن سبقهم، أما إذا أمجعوا عىل تركه أو مل يعملوا به فإنه ال يصح العمل به، 

-وهذا أمر موجود يف كالم أئمة السنة كالشافعي وغريه، بل حتى شيخ اإلسالم 

الم عن األئمة األعالم(، لكن ذكره قرر هذا يف كتابه )رفع امل -رمحه اهلل تعاىل

 بضوابط.

لكن هذا التأصيل أمر صحيح وال يصح القول إال به، لو صح احلديث من جهة 

إسناده، وأمجع العلامء عىل عدم العمل به أو مل جتد العلامء عملوا به ال يصح أن ُيعمل 

فهموا هذا به، وذلك أنه جيب علينا يف الفهم أن نكون متبعني للسلف، والسلف مل ي

 فنكون متابعني هلم، وال يصح اخلروج عن فهمهم.

ومما يوجد عند بعض املتأخرين أهنم يعملون بالنص وال يلتفتون إىل إمجاع العلامء 

عىل ترك العمل به، وهذا خطأ، وذلك أن من ظهر له نٌص ومل يَر العلامء عملوا به، 

ننا مأمورون باتباع السلف، ورأى العلامء عملوا بخالفه فال يصح له أن يعمل به، أل
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كام أنه ال يصح أن ُيقبل خرب إال بعد صحة إسناده، فنحتاج لالحتجاج إىل إسناد 

النص إن كان آية فهو ثابت بكونه من كتاب اهلل، أو حديًثا بصحة إسناده إىل رسول 

، فكذلك ال يصح أن نفهم نًصا إال بسلف، فالبد من -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

 لفهم، فنحتاج إىل إسنادين، إىل إسناد النص وإسناد الفهم.إسناد ا

فنحن مأمورون باتباع السلف فعاًل وترًكا، وهذا الكالم من ابن رجب عظيم، 

واإلمام الرتمذي ملا أّلف كتابه )اجلامع(، قال: كل ما يف كتايب قد عمل به أهل العلم 

ابن رجب يف رشحه  إال حديثني. فإذن راعى الرتمذي هذه القاعدة، ورشح هذا

 عىل العلل، وذكر أحاديث ذكر العلامء أهنم مل يعملوا هبا.

يظن عامل أن هذا احلديث أمجع العلامء عىل عدم العمل  لكن أنبه إىل أمر، وهو أنه  قد

به، وقد يكون خمطًئا يف ذلك، فقد يوجد من عمل به، لكن التأصيل صحيح، وإن 

 كان قد ُُيطئ يف تنزيل هذا عىل بعض األحاديث.

لكن مما جيب أن ُيعتنى به أنه إذا صّح احلديث ومل تَر العلامء عملوا به بل عملوا 

 ح أن نعمل به حتى نقف عىل سلف قد عمل هبذا احلديث.بخالفه، ال يص

-وقد رأيت بعضهم يقول: يل سلف، فيقال: من سلفك؟ يقول: سلفي رسول اهلل 

 !-صىل اهلل عليه وسلم



  

 

 44 على اخللفتعليقات على فضل علم السلف 

يقال: هذا استدالل بمورد النزاع، فنحن خمتلفون يف فهم النص، هل ُيفهم عىل هذا 

أم ال، ثم ترك العلامء للعمل به داللة عىل أنه قد ُنسخ، أو أنه مل يصح عن رسول اهلل 

-وإن كان ظاهر إسناده الصحة، وقد نّبه عىل هذا األلباين  -صىل اهلل عليه وسلم-

ق وأنه بِيع ىف دين كان  يف كتابه -رمحه اهلل تعاىل )إرواء الغليل(، ملا ذكر حديث رُسَّ

عليه، قال: ترك العلامء العمل به، واعترب هذا طريقة صحيحة، وهو إشارة إىل 

 النسخ أو إىل عدم الصحة، وهذا تأصيل مهم.

 

قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإهنم كانوا أعلم 

 منكم.

ما خالف عمل أهل املدينة من احلديث فهذا كان مالك يرى األخذ بعمل أهل  فأما

 املدينة األكثرون أخذوا باحلديث.

 

يف كتاب )حجية مذهب أهل  -رمحه اهلل تعاىل-هذا فيه تأصيل وقد بّينه ابن تيمية 

نة إىل أربعة أقسام، قسم جيري جمرى النقل، كمقدار عمل أهل املدياملدينة(، وقّسم 

الصاع ونحو ذلك، فهذا ذكر أنه معمول به عند املذاهب األربعة، إىل أن ذكر القسم 
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الرابع وهو عمل أهل املدينة بعد اخللفاء الراشدين، وبنّي أن هذا انفرد به مالك وأن 

 الصواب خالفه.

 

ا، ومل وِما أنكره أئمة السلف اجلدال واخلصام  واملراء يف مسائل احلالل واحلرام أيضا

يكن ذلك طريقة أئمة اإلسالم، وإنًم أحدث ذلك بعدهم كًم أحدثه فقهاء العراقني 

يف مسائل اخلالف بني الشافعية واحلنفية وصنفوا كتب اخلالف ووسعوا البحث 

واجلدال فيها وكل ذلك حمدث ل أصل له وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك 

 لم النافع.عن الع

 

أصل اجلدال يف مسائل احلالل واحلرام جممع عىل جوازه، حكى اإلمجاع ابن عبد 

 الرب يف كتابه )جامع بيان العلم وفضله(، ونقل آثاًرا عن السلف يف ذلك.

 مسائل احلالل واحلرام، فكالم السلف من الصحابة ومن بعدهم كثري يف املجادلة يف

 قال: بخالف مسائل االعتقاد، فالسلف عىل خالف هذا.

عىل اجلدال بغري علم، أو اجلدال الذي  -رمحه اهلل تعاىل-فإذن ُُيمل كالم ابن رجب 

ُيراد منه الغلبة ال الوصول للحق، يعني ليس ألصل اجلدال، وإنام ألمور خارجة 

منه املغالبة، أو املراد به التعّصب ونرصة الباطل، عنه، كأن يكون بغري علم، أو ُيراد 
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ونرصة قول األصحاب أًيا كان، إىل غري ذلك من املعاين، وال ُيراد به أصل اجلدال 

يف املسائل الفقهية، فإن أصل اجلدال يف املسائل الفقهية جائز باإلمجاع، وقد فعله 

كتابه )جامع بيان العلم  يف -رمحه اهلل تعاىل-السلف، وقد بنّي هذا ابن عبد الرب 

 وفضله(.

 انترش ثم الفقه، مسائل يف اجلدال يف توّسع -احلنفية–وقد حصل عند أهل الرأي 

بقية أصحاب املذاهب األربعة، واملذموم هو التوّسع يف ذلك ونرصة  إىل ورسى

 قول األصحاب ألنه قول األصحاب، ال اتباًعا للدليل، وهذا خطأ ومذموم.

اجلدال إىل مذموم وحممود، وأن اجلدال  -رمحه اهلل تعاىل-تيمية وقد قسم ابن 

املحمود ما كان بعلم وسلطان، ويقابله اجلدال املذموم وهو بغري علم، بنّي هذا يف 

 كتابه )االستقامة(.

 .-رمحه اهلل تعاىل-وكالم ابن رجب فيه نوع من اإلمجال 

 

ما ضل قوم بعد هدى »سنن: وقد أنكر ذلك السلف وورد يف احلديث املرفوع يف ال

بوُه َلَك إاِلا َجَدالا َبل ُهم َقوٌم َخِصمون}ثم قرأ: « إال أوتوا اجلدل  .{ما رَضَ

أنكر السلف اجلدال املذموم، ال أصل اجلدال يف املسائل الفقهية، وإنام أنكروا 

 اجلدال املذموم إما بجهل أو يراد به املغالبة، أو رد احلق، إىل غري ذلك.
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ا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب اجلدل.وقال بع  ض السلف إذا أراد اهلل بعبد رشا

وقال مالك أدركت أهل هذه البلدة وإهنم ليكرهون هذا اإلكثار الذي فيه الناس 

 اليوم.

 

واملراد هبذا اجلدل املذموم الذي ال فائدة منه، وإنام يراد به االنشغال بالقيل والقال 

إلحقاق احلق وإبطال الباطل والوصول إىل مراد اهلل يف وترك العمل، أما اجلدال 

املسائل الفقهية، فهذا حممود وهو عبادة عظيمة، وإن كان اإلكثار منه مزلة قدم، ألنه 

 قد ُيراد من ورائه املغالبة.

 

يريد املسائل وكان يعيب كثرة الكالم والفتيا ويقول يتكلم أحدهم كأنه مجل مغتلم 

 در يف كالمه وكان يكره اجلواب يف كثرة املسائل.يقول هو كذا هو كذا ِب

 

يريد اإلكثار من املسائل التي ال تنفع، البد أن ُُيمل عىل املسائل التي ال تنفع، كالتي 

اشتهرت عند أهل الرأي من رضب االفرتاض، وكثرته، إذا قدر كذا، وإذا قدر كذا 

ام مالك، ال اإلكثار من بحث ...، فهذا ال ينفع وال ُُيتاج إليه، هذا الذي ذمه اإلم

 املسائل ودراستها.
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وُح ِمن َأمِر َريبا }ويقول: قال اهللَُ عز وجل:  وِح ُقِل الرا فلم يأته  {َوَيسَألوَنَك َعِن الرا

يف ذلك جواب. وقيل له: الرجل يكون عالـًما بالسنن جيادل عنها قال ال ولكن َيرب 

 بالسنة فان قبل منه وإال سكت.

 واجلدال يف العلم يذهب بنور العلم.وقال: املراء 

 

أما كثرة الكالم يف الفتيا ويف العلم، هذا له حاالن، إن كان بعلم فإنه حممود، ألن 

فيه نرًشا للعلم، وإن كان بغري علم فهو مذموم، وقد أشار هلذا ابن القيم يف كتابه 

 العلم، لكثرة )أعالم املوقعني(، فإن ابن عباس كثر نقل الفتاوى عنه، وكثر كالمه يف

 .-رمحه اهلل تعاىل-وغزارة علمه 

وغريه مل ُيصل له هذا األمر، إما لقلة علمه أو مل يتهّيأ بأن طال عمره وتأخر زمنه 

 كام حصل لعبد اهلل بن عباس.

إذن كثرة املسائل والفتوى إذا كانت بعلم فهي حممودة، أما إذا كانت بغري علم فهي 

إنكار مثل هذا فهو حممول عىل غري علم، ولذلك  مذمومة، فام جاء من السلف يف

وِح }استدل بقوله تعاىل:  َأُلوَنَك َعِن الرُّ صىل اهلل عليه -[، النبي 85]اإلرساء: {َوَيسأ

صىل اهلل عليه -ولو تكلم فيها لتكلم بغري علم، فلذلك مل يتكلم فيها  -وسلم

 .-وسلم
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بيان ما ينتفع الناس منه فهو حممود،  ثم مل ُيبّينها ألنه ال فائدة من معرفة الروح، أما

ِم إاِلَّ }لذلك قال:  ِعلأ َن الأ ِر َريبِّ َوَما ُأوتِيُتم مِّ وُح ِمنأ َأمأ وِح ُقِل الرُّ َأُلوَنَك َعِن الرُّ َوَيسأ

[، فهو ال يعلم ما يتعلق بالروح، فلذا مل جُيب به، وربنا مل ُيربه 85]اإلرساء: {َقلِياًل 

 نه ال فائدة من ذلك.عن تفاصيل أمر الروح أل

فإذن كثرة الفتوى والقيل والقال يف العلم له حاالن، إما بحق وبصواب وبطريقة 

 مبنية عىل الدليل واألثر فهذه حممودة، وإما بخالف ذلك فهذا مذموم.

أما اجلدال يف باب االعتقاد فهذا مذموم وهذا الذي قيل لإلمام مالك فيه: الرجل 

عنها؟ قال: ال، ولكن ُُيرب السنة. هذا قد ُُيمل عىل السنة يكون عامل بالسنة، جيادل 

فيام يقابل البدعة، فمثل هذا ال جُيادل فيه، هذا من حيث األصل، وقد ُُيمل عىل 

السنة بام ُيقابل الواجب، أي املستحب، فيكون هذا اجلدال حممواًل عىل اجلدال 

 املذموم.

و أن األصل يف اجلدال يف مسائل الفقه ثم أنبه إىل أمر، وقد تقدمت اإلشارة إليه، وه

جائز باإلمجاع، كام تقدم من كالم ابن عبد الرب يف كتابه )جامع بيان العلم وفضله(، 

أما ما يتعلق باالعتقاد، فاألصل أنه ممنوع، بنّي هذا الاللكائي، واآلجري، واإلمام 

يان العلم وفضله(، وبنّي هذا ابن عبد الرب يف كتابه )جامع ب -رمحه اهلل تعاىل-أمحد 

عليه -لكن قد ُينتقل عن هذا األصل ملصلحة راجحة، لذلك ناظر إبراهيم 

 -رِض اهلل عنه-يف مسألة عقدية، النمرود بن كنعان، وناظر ابن عباس  -السالم
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اخلوارج، وناظر عمر بن عبد العزيز أيًضا اخلوارج كام نقله عنه ابن عبد الرب يف 

وهكذا أئمة اإلسالم، وناظر ابن تيمية مجًعا كثرًيا من )جامع بيان العلم وفضله(، 

. حفًصا -رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة-أهل البدع، وأيًضا ناظر اإلمام الشافعي 

 الفرد يف مسألة عقدية وهي كالم اهلل، وكفره.

 

وقال املراء يف العلم ُيقيس القلب ويورث الضغن. وكان يقول يف املسائل التي ُيسأل 

 ا ال أدري. وكان اإلمام أمحد يسلك سبيله يف ذلك.عنها كثريا 

 

وهذا حق، ما ال ُيعلم أو ُيشك فيه، يقول: ال أدري، أما ما ُيعلم فاألصل أن ُيبنّي 

 وأن ُيوّضح للناس.

 

وقد ورد النهي عن كثرة املسائل وعن أغلوطات املسائل وعن املسائل قبل وقوع 

 احلوادث ويف ذلك ما يطول ذكره.
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تهر عن أهل الرأي كثرة الكالم يف املسائل قبل وقوعها، وقد ذم ذلك وقد اش

السلف، وذلك ألنه إذا تكلم فيها فإنه يتكلم عن اهلل وقد ُُيطئ، وال حاجة لذلك، 

 فإذن الكالم فيام مل يقع من املسائل له حاالن:

ال فائدة منه، وهذا مذموم ألنه قد يتكلم فيه بخالف ما ُيريده  احلال األوىل:-

 اهلل.

 ما ُُيتاج إليه، فمثل هذا حممود. احلال الثانية:-

فيه إمجال، ومن أخذه بظاهره قد يظن أن ابن  -رمحه اهلل تعاىل-فكالم ابن رجب 

اجلدال رجب يذم كثرة الفتيا يف مسائل العلم ولو كان بحق، وكثرة اجلدال، وأيًضا 

يف مسائل الفقه ولو كان بحق، واألمر عىل خالف ذلك، ويدل عىل هذا ما تقدم 

 ذكره.

وقد حصلت مناظرات فقهية كثرية بني اإلمام الشافعي وحممد بن احلسن، ونقل 

أشياء من ذلك الشافعي يف كتبه، وذكر مناظراته لغري واحد، وُيكيها قصة، قلت 

 السلف ال يذمون املناظرة يف باب الفقه. له... وقال يل...، فدل هذا عىل أن

 

ومع هذا ففي كالم السلف واألئمة كًملك والشافعي وأمحد وإسحاق التنبيه عىل 

مأخذ الفقه ومدارك األحكام بكالم وجيز خمترص يفهم به املقصود من غري إطالة 
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وال إسهاب، ويف كالمهم من رد األقوال املخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن 

 عبارة بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة املتكلمني يف ذلك بعدهم.

فإذن السلف يتكلمون يف العلم لكنهم أوتوا فقًها ودقة، بحيث إن كالمهم قليل  

صىل -ومعناه كثري، وهذا حممود، لذا يف البخاري من حديث أيب هريرة أن النبي 

 ل ومعناه كثري.كالم قلي ،«بعثت بجوامع الكلم»قال:  -اهلل عليه وسلم

 

بل ربًم مل يتضمن تطويل كالم من بعدهم من الصواب يف ذلك ما تضمنه كالم 

 السلف واألئمة مع اختصاره وإجيازه.

 

وهذا حق، قد يطيل من بعدهم الكالم فيخطئ، أما السلف ُيترصون فيكون 

 اختصارهم صواًبا من جهة املنطوق أو املفهوم.

 

ا  فًم سكت من سكت من كثرة اخلصام واجلدال من سلف األمة جهال وال عجزا

 ولكن سكتوا عن علم وخشية هللَّ.
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هذا حق، إن كان اجلدال مذموًما فقد تركوه عن خشية، وإن كان اجلدال حمموًدا 

فإهنم مل يسكتوا عنه، وما سكتوا عنه فإنه مل تقع احلاجة إليه يف زمنهم، ووقعت ملن 

ه من بعدهم، فالبد من التفصيل يف مثل هذه بعدهم، أو مل ُيتاجوا إليه واحتاج إلي

 املسائل، ألن اإلمجال فيها ُيسبب إشكااًل.

، وسأشري هلذا، وقد نسبوا أشياء اإلمجاالتوقد رأيت مجًعا يأخذون بمثل هذه 

ظن أن السلف أميون يف العلم، ال ُيدققون  للسلف وهي خطأ، من ذلك أن بعضهم

يف املسائل، وال ُُيررون املسائل، ويتمسكون بكلامت البن رجب يف هذا، وهذا 

خطأ قطًعا يدل عليه هدي السلف، فإن السلف أهل حتقيق وتدقيق يف مسائل 

 العلم.

قي يف كتابه )املدخل(، ونقلها ومن كلامت الشافعي املشهورة التي رواها البيه

، "من طلب علاًم فليدقق لئال يذهب دقيق العلم"الذهبي يف كتابه )السري(، أنه قال: 

وكتب الشافعي خري شاهد عىل هذا، فإنه دقق يف مسائل كثرية، وكذلك كتب 

املسائل لإلمام أمحد، فإن فيها تدقيًقا عظياًم يف مسائل العلم، فُيورد عليه اإلشكال 

جيب عليه، كام يف مسائل إسحاق بن منصور الكوسج، ومسائل ابنه عبد اهلل فيُ 

 وصالح، وغريه.

فالسلف أهل علم، لكن يتكلمون بمقتىض ما ُُيتاج إليه، قد ُيؤّلف ابتداًء، وقد 

 .-رمحهم اهلل رمحة واسعة-ُيذكر اإليراد واإلشكال فيأيت اجلواب منهم 
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، بدليل أنه قد رشح البخاري ودقق يف وابن رجب قطًعا ليس عىل هذه الطريقة

املسائل أيام تدقيق، ورشح األربعني ودقق يف مسائل الفقه أيام تدقيق، وهكذا يف بقية 

، لكن أناًسا فهموا هذا وظنوه عن السلف، حتى جعلوا -رمحه اهلل تعاىل-كتبه 

 السلف أميني ال يفقهون شيًئا من العلم، وإنام يأخذون العلم باإلمجال، حتى

سمعت كالًما ألحدهم يقول: إن رشح العلم وذكر األقوال والرد عليها ..إلخ، 

هذا خالف طريقة السلف، ينبغي أن تكون سهاًل يف العلم، تقرأ احلديث وتفهمه 

وانتهى األمر، كل حديث تقرأه تفهم منه ما فتح اهلل عليك وأنت عريب وهذا يكفي 

. 

اللحن واخلطأ يف كالمه، صحيح هو وواهلل لو سمعتم كالمه لرأيتم العجب من 

عريب عرًقا، لكن ليس عربًيا لساًنا، أين لساننا عن العرب األوائل؟ حتى يأيت مثل 

هذا وغريه ويقول يكفي أن تقرأ احلديث يف ظاهره وتستنبط منه وال حتتاج إىل بحث 

وال دراسة، ويزعم أن هذه طريقة السلف، والسلف أبعد الناس عن هذا كام تقدم 

 انه.بي

 

وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم الختصاصه بعلم دوهنم ولكن حباا 

للكالم وقلة ورع، كًم قال احلسن وسمع قوما يتجادلون هؤالء قوم ملوا العبادة 

 وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا.
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 من تكلم بعدهم له حاالن: يقال: 

كالم ال فائدة منه، وأوىل منه الكالم اخلطأ، فعليه ُينزل كالم  ال األوىل:احل-

 ابن رجب.

يتكلم بام يقتضيه احلال، فلام ُوجد املتكلمون ونرشوا بدعهم،  احلال الثانية:-

احتاج أهل السنة أن ُيفنّدوا هذه البدع وُيوضوا املعارك يف بيان خطأها، 

األمر بني األمة، فإذن كالمهم كان ألن األمة ابُتليت بذلك، وشاع هذا 

حلاجة ُوجدت يف زمان مل توجد يف وقت السلف، فهذا حممود وليس 

 مذموًما.

 

وقال مهدي بن ميمون سمعت حممد بن سريين وما رآه رجل ففطن له فقال إين 

أعلم ما يريد إين لو أردت أن أماريك كنت عالـًما بأبواب املراء: ويف رواية قال أنا 

راء منك ولكني ال أماريك وقال إبراهيم النخعي ما خاصمت قط وقال أعلم بامل

عبد الكريم احلوري ما خاصم ورع قط وقال جعفر بن حممد إياكم واخلصومات يف 

 الدين فإهنا تشغل القلب. وتورث النفاق.
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هذا حممول كام تقدم عىل اخلصام املذموم، إما يف االعتقاد، واألصل فيه أنه مذموم 

 أو يف الفقهيات عىل وجٍه مذموم كام تقدم بيانه.وممنوع، 

 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت املراء فأقرص، وقال: من جعل دينه 

ا للخصومات أكثر الثقل. وقال: أن السابقني عن علم وقفوا وببرصنا قد كفوا  عرضا

ا. وكانوا هم أقوى عىل البحث لو بحثوا. وكالم السلف يف هذا املعنى كثري  جدا

 

وهذا حق، ال يصح ألحد أن ُُيدث وأن يتقدم بني يدي السلف، ألهنم ما تركوا 

ذلك إال عن علم، لكن هذا يشء وترك اجلدال املحمود الذي ُوجد مقتضاه فيام بعد 

 يشء آخر.

 

وقد فتن كثري من املتأخرين ِبذا فظنوا أن من كثر كالمه وجداله وخصامه يف مسائل 

الدين فهو أعلم ِمن ليس كذلك، وهذا جهل حمض، وانظر إىل أكابر الصحابة 

وعلًمئهم كأيب بكر وعمر وعيل ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا، 

ذلك كالم التابعني أكثر من كالم كالمهم أقل من كالم ابن عباس وهم أعلم منه وك

 الصحابة والصحابة أعلم منهم.
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وليس كالم ابن عباس مذموًما، وإنام ُوجدت احلاجة البن عباس، ألنه تأخر زمن 

وفاته، وكثر الداخلون يف اإلسالم فاحتاجوا إليه أكثر من غريه، بخالف غريه ممن 

 ابن عباس، ومع ذلك ُوجد مات متقدًما فإنه مل ُيتج الناس إليه كام احتاجوا إىل

كالم كثري البن مسعود ألنه انتقل إىل الكوفة، وكان إمامهم، مامل يوجد لغريه، ألنه 

 احتيج إليه ما مل ُُيتج لغريه.

فإذن قلة كالم من تقدم كأيب بكر وعمر وعثامن وعيل، ليس ذًما للكالم بحق، وإنام 

 -صىل اهلل عليه وسلم-أن أعلم هذه األمة بعد النبي مل ُُيتج لذلك، ومما ُيقطع به 

أبو بكر، باإلمجاع، كام نقل اإلمجاع ابن تيمية عن غري واحد، ونقله غري ابن تيمية، 

، وروايته للحديث -صىل اهلل عليه وسلم-وهو أعلم الناس بحديث رسول اهلل 

ذلك ألنه احتيج أليب هريرة ومل ُُيتج أليب بكر الصديق قليلة بالنسبة أليب هريرة، و

يف زمانه، وتأخرت وفاة أيب هريرة، فاحتاج إىل كثرة الرواية، وهذا ما مل يكن أليب 

بكر الصديق، زد عىل ذلك أهنم كانوا من حيث األصل أهل ورع، ال ينسبون اليشء 

 إال إذا احتاجوا. -صىل اهلل عليه وسلم-للنبي 

 

عوا التابعني كالمهم أكثر من كالم التابعني والتابعون أعلم منهم. فليس وكذلك تاب

 العلم بكثرة الرواية وال بكثرة املقال
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أما أن التابعني أعلم من أتباع التابعني، هذا من حيث اجلملة، وإال يوجد يف أتباع 

التابعني من هو أعلم من التابعني، أما الصحابة فال شك أهنم أعلم هذه األمة، 

وأفضل هذه األمة، أما من بعدهم فإنه قد يوجد يف املتأخر كأتباع التابعني من هو 

 أعلم من التابعني، وهذا من حيث اجلملة.

وتقدم أن كثرة الكالم قد ترجع إىل قلة العلم وعدم اخلوف من اهلل، وهذا مذموم، 

جد وقد ترجع إىل أنه قد وجدت احلاجة لفالن حتى تكلم أكثر من غريه، ومل تو

احلاجة لغريه، وبعبارة أخرى: ُوجد مقتيض الكالم عنده ومل يوجد عند غريه، إما 

 لتأخر زمانه أو لوجود بدع يف زمانه مل توجد عند غريه، ...إىل غري ذلك.

 

ولكنه نور يقذف يف القلب يفهم به العبد احلق ويميز به بينه وبني الباطل ويعرب عن 

 ذلك بعبارات وجيزة حمصلة للمقاصد.

 

ليس العلم بكثرة الرواية، وإنام العلم نور يقذفه اهلل يف قلب العبد، وهذه صحيح، 

عبارة صحيحة لكن البد أن ُتفهم عىل وجهها، ال يصح ألحد أن يقول: ال أكلف 

علم وال حفظ القرآن وحفظ السنن واآلثار، وإنام أشتغل بالعبادة، نفيس طلب ال

 فإن العلم نور يقذفه اهلل يف قلب العبد، هذا خطأ قطًعا.
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والسلف عىل خالف ذلك، فأمحد كان ُيفظ ألف ألف حديث، واملراد أشياء مروية 

و أو آثار عن الصحابة أ -صىل اهلل عليه وسلم-بأسانيدها ما بني مرفوعة للنبي 

التابعني، ومل ُيفظ هذا أمحد بأن جلس يقرأ القرآن ويتعّبد، وإنام باجلد واالجتهاد 

والرحلة، وهكذا غريه من أئمة السنة كالشافعي، حفظ كثرًيا، ودرس كثرًيا، وألف 

الكتب املفيدة، ووضع الدروس وحلق العلم، ومثله اإلمام أمحد، ومثل ذلك 

 غريهم من أئمة السنة. ، إىل-رمحه اهلل تعاىل-اإلمام مالك 

، "ليس العلم بكثرة الرواية"إذن هم اجتهدوا وتعبوا، وإنام هذا الكالم الذي يقال: 

هذا يف املقارنة بني رجلني، بني رجل عنده كثرة املعلومات لكن مل تنفعه ومل يتعّبد 

بذلك ومل يصلح قلبه بذلك، وبني رجل ليس كذلك، فمثل هذا مل ينتفع بالعلم، أما 

مجع بني األمرين: كثرة حتصيل مسائل العلم وانتفاع قلبه بذلك، فهذا نور عىل من 

 نور.

ورأيت بعضهم يبالغ يف مثل هذه اآلثار وجيعلها عذًرا له يف الكسل يف حتصيل 

-العلم، أو قد ُيفتن فيدع حتصيل العلم ويشتغل يف مثل هذا، وقد نّبه اإلمام مالك 

رجب يف )رشح العلل(، قال: احذروا الصاحلني يف فيام نقله ابن  -رمحه اهلل تعاىل

العلم، ويريد هبم من انشغلوا بالعبادة والصالح عن حتصيل العلم والرواية، فإن 

هؤالء إذا رووا أخطأوا، ألهنم مل يضبطوا العلم، وقد نقل آثاًرا يف ذلك ابن رجب 

راجعة العلم، يف رشحه عىل )العلل(، اشتغلوا بالعبادة حتى تركوا حتصيل العلم وم
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وهذا مذموم نقًصا ال مذموم إثاًم، ألنه انتقل إىل مفضول وترك الفاضل، وال يقال 

 آثم لكن فّوت األفضل.

وإنام األكمل أن جُيتهد يف حتصيل العلم، وأن ُيدقق يف مسائل العلم، ويف املقابل مع 

اهلل والعلم التعّبد بذلك وصالح القلب به، أي أن جيمع بني علمني، بني العلم بأمر 

 .-رمحه اهلل تعاىل-باهلل، كام سيأيت يف كالم الثوري 

 

ا  وقد كان النبي صيل اهلل عليه وسلم أويت جوامع الكلم واخترص له الكالم اختصارا

وهلذا ورد النهي عن كثرة الكالم والتوسع يف القيل والقال، وقد قال النبي صىل اهلل 

ا وأن تشقيق الكالم من الشيطان، يعني أن عليه وسلم أن اهللَ مل يبعث نبيا إال م بلغا

 النبي إنًم يتكلم بًم َيصل به البالغ.

وأما كثرة القول وتشقيق الكالم فإنه مذموم. وكانت خطب النبي صىل اهلل عليه 

ا  ا، وكان َيدث حديثاا لو عده العاد ألحصاه، وقال إن من البيان سحرا وسلم قصدا

ا  له كًم ظن ذلك من ظنه ومن تأمل سياق ألفاظ احلديث وإنًم قاله يف ذم ذلك ال مدحا

 قطع بذلك.
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، أخرجه مسلم من حديث عامر بن يارس، «إن من البيان لسحًرا»يعني احلديث: 

طائفة والبخاري من حديث ابن عمر، فمن العلامء من جعله ذًما، وذهب إىل هذا 

، ومنهم من قال ُيتلف -رمحه اهلل تعاىل-من السلف، وهو قول ابن رجب 

باختالف استعامل البيان، إن اسُتعمل يف رد احلق فهو مذموم، وإن اسُتعمل يف بيان 

احلق وتأكيده فهو حممود، وهذا قول ابن بطال وابن عبد الرب، واخلطايب، ومجاعة 

 من أهل العلم.

فاملقصود الذي هيمنا أن استعامل البيان يف رد احلق مذموم، أما استعامله يف إحقاق 

يف كتابه )منهاج السنة(  -رمحه اهلل تعاىل-احلق فإنه حممود، ومما أشار له ابن تيمية 

أن للبالغة معنًى عند املتأخرين، وهي تكّلف األلفاظ التي ال ُتفهم، إىل غري ذلك 

 هذا مذموم، من التكلف املذموم، ف

وإنام معنى البالغة هو أن ُيبنّي املراد بمعنًى ُيفهم، وهذا هو املحمود، لذا ترى بعض 

اخلطباء يبالغ ويأيت بالعبارات الوحشية والتي يقل استعامهلا بحيث إهنا ال ُتفهم 

ويزعم أن هذا نوع من البالغة، وهذا خطأ، بل البالغة أن يكون الكالم واضًحا 

عنى املراد بأسلوب سهل ُيفهم، وال يتعارض مع حتسني الكالم، فإن يبلغ السامع م

حتسني الكالم يشء وتقعري الكالم وأن ُيؤتى باأللفاظ التي يقل استعامهلا بحيث أهنا 

 ُتستنكر يشء آخر.
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ا أن اهللَ ليبغض البليغ من الرجال  ويف الَتمذي وغريه عن عبد اهلل بن عمرو مرفوعا

 تتخلل البقرة بلساهنا، ويف املعنى أحاديث كثرية مرفوعة الذي يتخلل بلسانه كًم

 وموقوفة عىل عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغريهم من الصحابة..

 

واجلامع هلذا أن من استعمل اللسان والبالغة يف رد احلق أو تزيني الباطل فهذا 

 املذموم، بخالف من استعمله يف بيان احلق وتأكيده وتأصيله.

 

تقد أنه ليس كل من كثر بسطة للقول وكالمه يف العلم كان أعلم ِمن فيجب أن يع

 ليس كذلك.

 

وهذا حق، ليس كل من كثر كالمه فهو أعلم ممن قّل كالمه، ويف املقابل ليس كل 

من قّل كالمه فهو أعلم ممن كثر كالمه، وإنام العربة بالكالم املحقق املبني عىل دليل 

 الرجل فهو حممود منه، ألنه قد بّلغ احلق.من الكتاب والسنة، فإذا كثر من 

 

وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون يف بعض من توسع يف القول من املتأخرين انه 

أعلم ِمن تقدم. فمنهم من يظن يف شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة 
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ين ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء املشهور

املتبوعني. وهذا يلزم منه ما قبله ألن هؤالء الفقهاء املشهورين املتبوعني أكثر قوال 

ِمن كان قبلهم فإذا كان من بعدهم أعلم منهم التساع قوله كان أعلم ِمن كان أقل 

منهم قوال بطريق األوىل. كالثوري واألوزاعي والليث. وابن املبارك. وطبقتهم. 

ا.وِمن قبلهم من التابعني و  الصحابة أيضا

ا ِمن جاء بعدهم وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح  فإن هؤالء كلهم أقل كالما

 وإساءة ظن ِبم ونسبته هلم إىل اجلهل وقصور العلم وال حول وال قوة إال باهللَ.

 

يقول لو جعلت كثرة الكالم دلياًل عىل أنه أعلم، وزعمت أن هذا العامل أعلم حتى 

كل من تأخر سيكون أعلم ممن قبله، حتى من األئمة من الصحابة، إذن هكذا 

 املتبوعني إىل الصحابة.

وال يمكن أن يقال مثل هذا لسبب، وهو أن العلم كلام تأّخر كثر الدخيل فيه، فإذا 

كثر الدخيل فيه كُثرت املعلومات، فُصعب عىل العامل أن يميز احلق، بخالف السلف 

 العلم النقي، هذا يف عهد الصحابة، فإن العلم قليل ألنه ال يوجد عندهم إال

 والدخيل قليل للغاية، أما يف عهد التابعني فكثر الدخيل، وهكذا، هذا من جهة.
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اجلهة الثانية: ُقرب عهدهم بالتنزيل، فالصحابة عايشوا التنزيل، وهؤالء قُرب 

عهدهم ممن عايش التنزيل، فالتابعون أحرى بأن يقفوا عىل احلق ممن بعدهم، وعىل 

 هذا فِقس.

 

ا،  ولقد صدق ابن مسعود يف قوله يف الصحابة أهنم أبر األمة قلوباا، وأعمقها علوما

ا، ويف هذا إشارة إىل أن من بعدهم أقل  ا. وروي نحوه عن ابن عمر أيضا وأقلها تكلفا

ا. ا وأكثر تكلفا  علوما

ا إنكم يف زمان كثري علًمؤه قليل خطباؤه وسيأيت بعد ا أيضا كم زمان وقال ابن مسعودا

قليل علًمؤه كثري خطباؤه فمن كثر علمه وقل قوله فهو املمدوح ومن كان بالعكس 

 فهو مذموم.

وقد شهد النبي صىل اهلل عليه وسلم ألهل اليمن باإليًمن والفقه. وأهل اليمن أقل 

ا يف العلوم لكن علمهم علم نافع يف قلوِبم ويعربون بألسنتهم  ا وتوسعا الناس كالما

 حتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع.عن القدر امل

 

صىل اهلل –وينبغي أن ُيعلم أن أكثر السلف عىل أن أهل اليمن املمدوحني ملا قال 

ذي نعرفه اليوم ، ليس املراد به اليمن ال«اإليامن يامن، واحلكمة يامنية»: -عليه وسلم
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واملحدد جغرافًيا، بل كثري من السلف قال املراد هبم األوس واخلزرج، أي يراد هبم 

األنصار كطاوس وأمحد وأيب عبيد القاسم بن سالم، إىل غري ذلك من كلامت العلامء 

 ، وُوجد يف كالم املتأخرين أنه جعله لليمن بصفة عامة.-رمحهم اهلل تعاىل-

 

يف تفسري القرآن ومعاين احلديث والكالم يف احلالل واحلرام فصل: فأفضل العلوم 

ا عن الصحابة والتابعني وتابعيهم إىل أن ينتهي إىل أئمة اإلسالم  ما كان مأثورا

 املشهورين املقتدى ِبم الذين سميناهم فيًم سبق.

 

فأفضل العلوم يف تفسري القرآن ومعاين احلديث "فإنه قد ُيستشكل عىل قوله ملا قال: 

إلخ...، فد ُيستشكل أنه  "والكالم يف احلالل واحلرام ما كان مأثوًرا عن الصحابة..

مل يذكر التوحيد وما يتعلق باهلل، وقد ذكر ابن القيم وابن أيب العز احلنفي أن أفضل 

العلم علم االعتقاد، ألن العلم يرشف برشف من يتعلق به، واالعتقاد يتعلق باهلل، 

َف من هذا ال  باب، وال شك أن التوحيد أرشف العلوم.فلذلك رَشُ

لكن كأنه مل يكن مراد ابن رجب النظر إىل أفضل العلوم باعتبار العلم وأقسام 

العلم، كعلم االعتقاد والفقه ..إلخ، وإنام النظر إىل مصادر العلم، لذلك ذكر القرآن 

 واحلديث.
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فيه، وما حدث  فضبط ما روي عنهم يف ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه

ا لكالم يتعلق من كالمهم  بعدهم من التوسع ال خري يف كثري منه إال أن يكون رشحا

ا لكالمهم فأكثره باطل أو ال منفعة فيه.  وأما ما كان خمالفا

 

 ، إذن ُيتاج إىل جهد وعلم حتى ُيضبط."فضبط ما ُروي عنهم"هذا حق، قال: 

تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث ما روي عنهم يف ذلك أفضل العلوم مع  "قال: 

ا  "، يقول يف كثري منه، "بعدهم من التوسع ال خري يف كثري منه إال أن يكون رشحا

ا لكالمهم فأكثره باطل أو ال منفعة فيه ، "لكالم يتعلق من كالمهم وأما ما كان خمالفا

د عىل هذا أي ما كان خمالًفا لكالمهم فهو ما بني باطل أو ال منفعة فيه، لكن ُيزا

وُيقال: قد حدث أمور بعد السلف، فاحتاج املتأخرون أن يتكلموا فيه، فمن تكلم 

فيه عىل قواعد الكتاب والسنة معتمًدا عىل الكتاب والسنة وعىل قواعد السلف فإنه 

 حممود، وليس مذموًما.

 

ويف كالمهم يف ذلك كفاية وزيادة فال يوجد يف كالم من بعدهم من حق إال وهو يف 

المهم موجود بأوجز لفظ وأخرص عبارة وال يوجد يف كالم من بعدهم من باطل ك
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إال ويف كالمهم ما يبني بطالنه ملن فهمه وتأمله ويوجد يف كالمهم من املعاين البديعة 

 واملآخذ الدقيقة ماال هيتدى إليه من بعدهم وال يلم به.

قع يف كثري من الباطل فمن مل يأخذ العلم من كالمهم فاته ذلك اخلري كله مع ما ي

 متابعة ملن تأخر عنهم.

 

صحيح، ُيتاج من أراد مجع كالمهم من معرفة صحيحه من سقيمه، فعىل هذا كالم 

األولني أحسن وأدق وأنفع من كالم املتأخرين، فهو أقل كالًما وأكثر علاًم، وأدق 

خرج عن وأقعد، لذا املفرتض أن نسري عىل سننهم وأن نشتغل بفهم كالمهم، وأال ن

 أقواهلم إىل أقوال غريهم.

لكن أؤكد قد حتصل مسائل أو حتدث أمور فيحتاج فيها املتأخرون إىل كالم 

ضافية، األولني، من أمثلة ذلك: ضوابط البدعة العملية اإلوتأصيل قد ال يوجد يف 

رمحه اهلل -البدعة التي تسمى بالبدعة اإلضافية، وهي البدع العملية، ذكر الشاطبي 

يف كتابه )االعتصام( يف املجلد الثاين أنه ألف كتابه )االعتصام( ألنه مل ير يف  -تعاىل

الكتب السابقة تأصياًل وتقعيًدا ملسائل البدع، فاحتاج أن ُيؤّصل ذلك يف كتابه 

إن الكتب التي قبل الشاطبي ككتاب ابن وضاح، أو كتاب أيب بكر )االعتصام(، ف

الطرطويش، هذه الكتب أكثرها يف ذكر األمثلة، وكذلك كتاب أيب شامة، وإن كان 
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فيه ذكر لألمثلة وفيه تأصيل أكثر من كالم الطرطويش، لكن أكثر كالم األولني إذا 

السلف، ويسندون كالم  ذموا البدع يذكرون أمثلة عىل ذم البدع، ويذكرون كالم

الصحابة والتابعني واألحاديث املرفوعة يف ذم بدع وقعت، إال أن تأصيل هذا مل 

يوجد يف الكتب املتقدمة، ألهنم مل ُيتاجوا إىل ذلك، لكن احتاج له من بعدهم ملا 

 قّل العلم وكثر الدخيل يف العلم، فلذلك احتاج العلامء إىل تأصيل لتسهيل العلم.

ذكر الشاطبي أنه احتاج أن ُيفرد كتاًبا يف ذلك وهو كتاب )االعتصام(، فألجل هذا 

أّصل وقّعد البدع العملية للحاجة  -رمحه اهلل تعاىل-فاملراد من هذا أن الشاطبي 

 إليها ومل ُيتج إليها من قبُل.

 

وَيتاج من أراد مجع كالمهم إىل معرفة صحيحة من سقيمه، وذلك بمعرفة اجلرح 

لل فمن مل يعرف ذلك فهو غري واثق بًم ينقله من ذلك ويلتبس عليه والتعديل والع

 حقه بباطله. وال يثق بًم عنده من ذلك.

 

وهذا حق، فمن نظر يف احلديث قويت حجته كام قال الشافعي، وذلك أن يكون 

مطمئنًا إىل صحة هذا احلديث فيستدل به، ومطمئنًا من صحة األثر عن الصحابة 

يس كذلك فإنه يكون ما بني مقّلد أو متكلم فيه بال علم، أو فيستدل به، أما من ل
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معتمًدا عليه بال علم، فلذلك قد يأيت ويقول: وهذا احلكم حرام، ويطيل الكالم 

 استدالاًل بحديث كذا، فيكون احلديث ضعيًفا.

وينبغي أن ُيتعلم علم احلديث تصحيًحا فلذا من نظر يف احلديث قويت حجته، 

وتضعيًفا، ومما ُيشتكى له أنه يف هذه السنوات قد عزف طالب العلم عن علم 

احلديث ودراسته روايًة، وقل املعتنون بذلك، بل يف املقابل فيه إقبال عىل التقليد 

 والتعصب املذهبي، وقد تقدمت اإلشارة إىل احلنابلة اجلدد، وينبغي لطالب العلم

أن يعتنوا بعلم احلديث وبدراسته من جهة اإلسناد صحًة وضعًفا، وأن يكونوا يف 

الفقه أهل دليل، يتفّقهون بدراسة متن ويتدرجون يف ذلك بال تعصب، وإنام 

يدرسون املتون الفقهية عىل أهنا فهرس للمسائل، يتصور املسألة ثم يأخذها 

 بدليلها.

ميل ال أصول فقه املتكلمني، أو أصول الفقه ثم يتقوى يف الفقه ويف أصول الفقه الع

 الذي ال يرتتب عليه عمل، وإنام املراد أصول الفقه العميل.

ثم بعد ذلك يقوى ساعده يف باب االجتهاد فيبدأ النظر يف الدليل، وقبل هذا يتبع 

من يثق به بأن يدرسه عىل رجل عارف، ثم يتدرج رويًدا رويًدا، لكن ال ُيربى عىل 

 وإنام ُيدرس الفقه عىل أنه فهرس للمسائل، بال تعّصب.التقليد، 
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كًم يرى من قل علمه بذلك ال يثق بًم يروى عن النبي صىل اهلل عليه وسلم وال عن 

ز أن يكون كله باطال لعدم معرفته  السلف جلهله بصحيحه من سقيمه فهو جلهله جُيوِّ

 بًم يعرف به صحيح ذلك وسقيمه.

اء به أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلم فًم كان غري قال األوزاعي: العلم ما ج

ذلك فليس بعلم، وكذا قال اإلمام أمحد، وقال يف التابعني: أنت خمري يعنى خمريا يف 

 كتابته وتركه.

 

 ولإلمام أمحد روايتان يف االحتجاج بقول التابعي، وذكر هذه الرواية ابن اجلوزي

 يف كتابه )مناقب اإلمام أمحد(، وذكرها غريه.

وللشافعي كالم يدل عىل االحتجاج بقول التابعي، كام بّينه ابن القيم يف كتابه 

)أعالم املوقعني(، بل ولغري الشافعي، ونقل شيًئا من ذلك ابن القيم يف كتابه 

املرييس، وبنّي )الفروسية(، وبنّي ِعظم قول التابعني الدارمي يف أواخر رده عىل برش 

 شيًئا من ذلك أبو يعىل يف كتابه )إبطال التأويالت(.

فلذلك إذا قال التابعي قواًل، السيام يف التفسري، وقد كان السلف يعظمون قول 

التابعي يف التفسري، وال سيام يف مثل قول جماهد، فإذا قال التابعي قواًل يف الفقه، ومل 

، فينبغي أال ُُيرج عن قوله، ألن هذا هو سبيل ُُيالف، وال ُيعلم عن أحد أنه خالفه
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املؤمنني يف هذه املسألة، ونحن مأمورون باتباع سبيل املؤمنني، وهو أرفع ما يف 

 الباب.

يف رواية عنه أن أقّل احليض يوم وليلة، قال:  -رمحه اهلل تعاىل-وقد ذكر اإلمام أمحد 

رواية إىل أن من ذبح العقيقة وهذا قول عطاء وهو أرفع ما يف الباب، وذهب أمحد يف 

مع األضحية فإهنا جُتزئ، إذا أراد أن ُيذبح أضحية فأدخل معها العقيقة فإهنا جتزئ، 

 وبنى هذا عىل آثار التابعني.

وقال الشافعي يف مسألة تتعلق باحلج: قلت فيها تقليًدا لعطاء، نقل هذا ابن القيم 

 يف كتابه )أعالم املوقعني(.

الذي ال ُيعرف له خمالف، األصل أن ُيعمل بقوله وأال ُُيرج عن فإذن قول التابعي 

 قوله، ألنه سبيل املؤمنني يف هذه املسألة وهو أرفع ما يف الباب.

 

وقد كان الُزهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم عىل تركه كالم 

 التابعني.

ن الشافعي وأمحد ويف زماننا يتعني كتابة كالم أئمة السلف املقتدى ِبم إىل زم

وإسحاق وأيب عبيد، وليكن اإلنسان عىل حذر ِما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم 

حوادث كثرية، وحدث من انتسب إىل متابعة السنة واحلديث من الظاهرية 
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ونحوهم وهو أشد خمالفة هلا لشذوذه عن األئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ 

 مامل يأخذ به األئمة من قبله.

 

وهذا حق، فإن مما ُيتحرّس له أن ُينسب الظاهرية إىل أهل احلديث، ألهنم يأخذون 

بظاهر النص، والظاهرية ضاّلل، بل مبتدعة يف باب الفقه، وبنّي هذا مجع من 

ألصفهاين الظاهري، وهو العلامء، كام ُيعرف هذا بالرجوع إىل ترمجة داود بن عيل ا

شيخ الظاهرية، يف كتاب ابن أيب حاتم )اجلرح والتعديل(، وترمجته ساقطة من 

كتاب )اجلرح والتعديل( البن أيب حاتم، لكنها موجودة يف )لسان امليزان( البن 

، فقد نقلها ثم علق عليها، ونقل كالم السلف يف تضليل -رمحه اهلل تعاىل-حجر 

قه زيادة عىل تضليله يف االعتقاد، والذي هيمني ما نحن بصدده داود الظاهري يف الف

 هو ما يتعلق بالفقه.

وبنّي ضالل مذهب الظاهرية ابن عريب املالكي، والشاطبي يف كتابه )االعتصام(، 

فقد ذكر يف موضعني أن مذهب الظاهرية مذهب مبتدع، ويدل عليه كالم ابن 

د الناس عن أهل احلديث، وذلك أهنم رجب، فقد انتسبوا إىل أهل احلديث وهم أبع

 مجدوا عىل ظاهر النص ومل يرجعوا إىل فهم السلف.
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فلذا من اخلطأ الكبري أن ُينسب مذهب الظاهرية إىل أهل احلديث، وهم أبعد الناس 

 عن احلديث، ألن من كان من أهل احلديث يكون متابًعا للسلف يف فهم النص.

ه )أعالم املوقعني( من أوجه أربعة، وزاد ابن وقد نقد ابن القيم الظاهرية يف كتاب

 رجب وجًها خامًسا يف هذا الكتاب.

 الوجه األول: أهنم متوّسعون يف االستصحاب، فيبالغون يف االستصحاب. -

الوجه الثاين: أن األصل عندهم يف املعامالت املنع واحلظر، وهذا بخالف  -

 كالم أئمة اإلسالم.

ظواهر النصوص، وال ينظرون للمعاين، الوجه الثالث: أهنم جامدون عىل  -

وقد بنّي ابن القيم أن هذا خطأ، وأن األلفاظ قوالب املعاين، وأن املعنى مراد 

 لذاته واللفظ مراد لغريه.

الوجه الرابع: أهنم ينكرون القياس، وإنكار القياس بدعة، واملراد به القياس  -

 الصحيح.

بن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني(، هذه أربعة أمور ضل فيها الظاهرية، وذكر هذا ا

وهناك أمر خامس ذكره ابن رجب وأشار إليه هنا: أهنم ينفردون بفهم النصوص، 

ال يرجعون إىل السلف، وقد أشار هلذا أيًضا يف رشحه عىل البخاري، فُيجّوز 

الظاهرية أن يفهموا فهاًم خمالًفا للسلف كلهم، وبعبارة أخرى: يرون إحداث قول 

  فهم النص، ويف ابتداء األحكام الرشعية، وهذه بدعة وضاللة.جديد يف
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لذا قال ابن تيمية يف املجلد اخلامس من كتابه )منهاج السنة(: كل قوٍل تفردت به 

الظاهرية فهو خطأ. وأشار إىل أن السبب أهنم متأخرون، فينفردون بأقوال مل ُيسبقوا 

 إليها.

 هب الظاهرية.هذه مخسة أمور تدل عىل ضالل وابتداع مذ

 

فأما الدخول مع ذلك يف كالم املتكلمني أو الفالسفة فرش حمض وقل من دخل يف 

يشء من ذلك إال وتلطخ ببعض أوضارهم كًم قال أمحد ال َيلو من نظر يف الكالم 

من أن يتجهم: وكان هو وغريه من أئمة السلف َيذرون من أهل الكالم وأن ذبوا 

 عن السنة.

 

ئدة عظيمة من اإلمام أمحد، قال ال جتالسوا أهل األهواء وإن وهذا مهم، وهذه فا

ذبوا عن السنة، وهذا كالم عظيم من اإلمام أمحد، لذا ال ُيغرت برجل من أهل 

األهواء أن يذب عن أهل السنة يف أبواب، ألنه قد خالف السنة يف أبواب أخرى 

جرون، هذا اقتضت تبديعه، فلذلك ال جُيالس أهل البدع، بل ُيفاصلون وهُي 

 األصل.



  

 

 75 على اخللفتعليقات على فضل علم السلف 

أما قول ابن رجب أنه قّل من دخل يف يشء من ذلك إال وتلطخ ببعض أوضارهم، 

وهذا حق، وهذا من جهة الغالب، وإال من أئمة السنة من دخل علم الكالم وقاتل 

املتكلمني بسالحهم، وأخرج السنة نقية وصافية، وخلصها من شوائب أهل البدع 

ف البدعة، ومن أميز أولئك شيخ اإلسالم ابن واملتكلمني، وقّوى السنة وأضع

 .-رمحه اهلل رمحة واسعة ورفع درجته يف عليني-تيمية 

فإنه إمام هذا الباب، وقد ضبط علم الكالم حتى فاق املتكلمني يف زمانه، وبنّي 

جهلهم، واستطاع من طريق علم الكالم أن ُيبنّي خطأ أشياء يف علم الكالم، هذا 

رى أن ُيبنّي أن االعتقاد الصحيح ُيثبت يف بعضه حتى بعلم من جهة، ومن جهة أخ

الكالم، وأن من أراد أن يرد االعتقاد الصحيح بعلم الكالم فإنه ما بني خمطئ يف 

التمسك بعلم الكالم ألنه ليس حجة أو أنه عن طريق علم الكالم حًقا ال ُيرد كل 

 احلق الذي يزعمون رده باسم علم الكالم.

رف عمق شيخ اإلسالم يف هذا فليقرأ مناظرة الواسطية، فقد ذكر ومن أراد أن يع

أشياء عجيبة يف هذا وخّطأ املتكلمني الذي جاؤوا ملناظرته، بل يف بعض املواضع 

 .-رمحه اهلل رمحة واسعة-من كتبه خّطأ الرازي الذي يعتمدون عليه، 

إىل علم الكالم، فاملقصود أن هذا من باب الغالب، لذا نحن يف هذا الزمن ال نحتاج 

رمحه -وما نحتاج إليه يف الرد عىل املتكلمني قد كفانا إياه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

، فمن اخلطأ أن ترى بعضهم باسم حب العلم والشغف فيه، يدرس علم -اهلل تعاىل
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املنطق، أو يدرس علم الكالم، هذا خطأ، قد عافاك اهلل وسلمت منه، وما حتتاج منه 

كلمني جتده يف كالم شيخ اإلسالم، فإذا مل تفهمه بإمكانك أن تتوسع لبيان خطأ املت

إىل أن تفهمه، لكن ال ُتبالغ يف ذهاب األوقات واألعامر بدراسة علم املنطق أو علم 

 الكالم.

، كالم نفيس يف هذا، قال: «احلالل بنّي واحلرام بنّي »وللشوكاين يف رشح حديث 

الكالم هنايته، وإياك وأن تغرت بمن مل يتعّمق خذ الكالم من الرجل قد بلغ يف علم 

فيه وال يزال مغروًرا به..، ثم ذكر أنه تعّمق فيه وأنه بلغ النهاية وأنه ال فائدة من 

 .-رمحه اهلل رمحة واسعة-هذا العلم، وأن فيه ضياع األوقات ...إىل غري ذلك، 

 

ذم من ال يتوسع وأما ما يوجد يف كالم من أحب الكالم الـمحدث واتبع أهله من 

يف اخلصومات واجلدال ونسبته إىل اجلهل أو إىل احلشو أو إىل أنه غري عارف باهللَ أو 

 غري عارف بدينه فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ باهللَ منه.

 

وهذا حق، من أحب الكالم الـمحدث، يعني يقول: إذا مل تدرس علم الكالم فإنك 

حد أن يتمسك بكالم ابن رجب هذا لست ذا علم، هذا حق، لكن ال يصح أل

 ويقول: إن التدقيق يف مسائل العلم خطأ، كال، هو يريد علم الكالم الـمحدث.
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وِما أحدث من العلوم والكالم يف العلوم الباطنة من املعارف وأعًمل القلوب وتوابع 

 ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف وفيه خطر عظيم...

 

 .يريد بذلك الرد عىل الصوفية

 

وقد أنكره أعيان األئمة كاإلمام أمحد وغريه: وكان أبو سليًمن يقول أنه لَتُمرُّ يب 

 النكتُة من ُنَكِت القوم فال أقبلها إال بشاهدين عدلني الكتاب والسنة.

وقال اجلنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة من مل يقرأ القرآن ويكتب احلديث ال 

تسع اخلرق يف هذا الباب ودخل فيه قوم إىل أنواع يقتدى به يف علمنا هذا، وقد ا

 الزندقة والنفاق ودعوى أن أولياء اهللَ أفضل من األنبياء.

أو أهنم مستغنون عنهم وإىل التنقص بًم جاءت به الرسل من الرشائع، وإىل دعوى 

احللول واالحتاد أو القول بوحدة الوجود. وغري ذلك من أصول الكفر والفسوق 

 عوى اإلباحة. وحل حمظورات الرشائع.والعصيان كد

وقد بنّي هذا شيخ اإلسالم ببسط مفيد يف كتابه )الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء 

 الشيطان(.
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وأدخلوا يف هذا الطريق أشياء كثرية ليست من الدين يف يشء، فبعضها زعموا أنه 

لرياضة النفوس َيصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد 

لعشق الصور املحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكرس النفوس والتواضع 

كشهرة اللباس وغري ذلك ِما مل تأت به الرشيعة. وبعضه يصد عن ذكر اهللَ وعن 

ا ولعباا.  الصالة كالغناء والنظر إىل املحرم، وشاِبوا بذلك الذين اختذوا دينهم هلوا

النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب  فصل: العلم النافع، فالعلم

والسنة وفهم معانيها والتقيد يف ذلك باملأثور عن الصحابة والتابعني وتابعيهم يف 

معاين القرآن واحلديث. وفيًم ورد عنهم من الكالم يف مسائل احلالل واحلرام. 

ن سقيمه والزهد. والرقائق. واملعارف. وغري ذلك واالجتهاد عىل متييز صحيحه م

أوال. ثم االجتهاد عىل الوقوف يف معانيه وتفهمه ثانياا. ويف ذلك كفاية ملن عقل. 

 وشغل ملن بالعلم النافع عني واشتغل.

 

وكالمه حق، لكن لضعف مهتنا من جهة، ولقلة املراجع عندنا من جهة أخرى، 

ت عن فإننا حمتاجون لكثري من علوم املتأخرين، ألنه عن طريقها نصل إىل النقوال

السلف، ونستطيع أن نقف عىل أشياء لو بحث عنها أحدنا بنفسه مل يستطع الوقوف 

 عليها.
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فحاجتنا ماسة إىل )فتح الباري(، ولرشح النووي عىل مسلم، ولرشح القاِض 

ا بحجة أن يشتغل بعلم وال يصح ألحد أن هيجرهعياض والقرطبي، وأمثاهلم، 

 السلف، لألمرين السابقني:

 قلة املراجع بني أيدينا. األمر األول: -

 ضعف مهتنا. األمر الثاين: -

فمن الصعب أن نستطيع أن نصل إىل كالم السلف يف كثري من األمور بمجرد قراءة 

كتب السلف، لقلة الكتب ولضعف اهلمة، فلذا نحتاج إىل كالم العلامء املتأخرين، 

م ينقلون كالم السلف، وقد يكون كالمهم غري واضح بالنسبة إلينا فُيبّينون كالم فه

 السلف.

وهنا طالب العلم ينبغي أن يكون ذا متييز، وُياول أن ينظر ما بّينوه هل هو حُمدث 

أو غري حُمدث، وهل له سلف أو ليس له سلف، باالجتهاد واالستعانة باهلل سبحانه 

 وتعاىل.

ن رجب نفسه يف رشحه عىل البخاري ورشحه عىل األربعني، وإن ولو نظرت إىل اب

كان معتنًيا بكالم السلف إال أنه نقل عن كثري من املتأخرين واحتاج إليهم، مع سعة 

، فكيف إذن بنا نحن؟ نحن من -رمحه اهلل تعاىل-اطالعه وكثرة الكتب يف زمانه 

 باب أوىل.
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كالم السلف ويف التأصيل عىل  ثم قد يوجد من اخللف من هو متمّيز يف معرفة

طريقة السلف، كشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم، وابن رجب، فينبغي االعتناء 

بكتب هؤالء الثالثة وإن كانوا متأخرين، لكنهم أئمة سنة قد ساروا عىل سنن من 

رمحهم -مىض من السلف، فلذا االعتناء بكتب هؤالء ينبغي أن ُتقدم عىل غريهم 

 .-واسعة اهلل رمحة

وأنبه إىل أن بعض املعارصين قد غال يف هذا غلًوا شديًدا، حتى هجر كثرًيا من كتب 

املتأخرين، كرشوح ابن حجر، والنووي وأمثاهلم، بحجة أهنم متكلمون ..إىل غري 

ذلك، وقد ُحرموا علاًم كثرًيا، لذلك إذا سألتهم عن كثري من املسائل ال جتد عندهم 

الوصول لنتيجة يف العلم ألنه ليس عندهم كتب أمثال هؤالء، علاًم، وال يستطيعون 

وحدثت عن بعضهم أنه حتى صحيح البخاري  -وهذا نادر-بل بعضهم بالغ 

هجره! بحجة أن فيه كالًما غري األحاديث واآلثار، كالتبويب ..إىل غري ذلك، فصار 

ذا الباب ومن يقرأ يف مصنف ابن أيب شيبة، وأمثال هذه الكتب، فهذا من الغلو يف ه

 تقصريه وجهله.

 

ومن وقف عىل هذا وأخلص القصد فيه لوجه اهلل عز وجل واستعان عليه أعانه 

وهداه ووفقه وسدده وفهمه وأهلمه. وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته اخلاصة به 
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 ، قال ابن{إِنًَّم ََيشى اهللََ ِمن ِعباِدِه الُعَلًمءُ }وهي خشية اهللَ، كًم قال عز وجل: 

 مسعود وغريه: كفى بخشية اهللَ علًم وكفى باالغَتار باهللَ جهال.

وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم اخلشية. وقال بعضهم: 

ا.  من خيش اهللََ فهو عامل ومن عصاه فهو جاهل وكالمهم يف هذا املعنى كثري جدا

 

هنا بعض النقوالت فيها تداخل، ال شك أن اخلشية علم عظيم، وهذا قول ابن 

ليس "، وقول السلف: "كفى بخشية اهلل علاًم، وكفى باالغرتار به جهاًل "مسعود: 

 ، هذا حق، وقد تقدم بيان هذا."العلم بكثرة الرواية ولكن العلم اخلشية

يق مسائله، وإنام املراد أن يتعّبد وليس املراد من هذا أن ُيزّهد يف دراسة العلم وحتق

بذلك وأال ُُيالف األدلة من الكتاب والسنة، وإنام يتعّبد بذلك ويتقّرب به إىل اهلل، 

ويستشعر أنه يف أمر أعظم من قيام الليل واخللوة بذكر اهلل والدعاء، فإنه إذا فعل 

 مثل ذلك أورث يف قلبه نوًرا وخشية.

، هذا حق، وهو مبحث "مل ومن عصاه فهو جاهلمن خيش اهلل فهو عا"أما قوله: 

آخر، كل من عىص اهلل فهو جاهل، كام جاء عن أيب العالية واحلسن ومجاعة من 

، جاهل من جهة أنه -رمحه اهلل تعاىل-السلف، وبنّي هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 عصاه، ال من جهة اجلهل الذي يقابل العلم، وإنام اجلهل الذي يقابل الطاعة.
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لو كان الرجل أعلم خلق اهلل فعىص يقال: جاهل، من جهة ترك الطاعة، لكن ليس ف

ِذيَن  }جاهاًل من جهة عدم العلم باملعلوم، لذلك قال سبحانه:  َبُة َعىَل اهللَِّ لِلَّ اَم التَّوأ إِنَّ

وَء بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمن َقِريٍب  َمُلوَن السُّ لة هنا أي: [، معنى اجلها17]النساء: {َيعأ

عصوا اهلل، فاجلهالة أي معصيته سبحانه، لذلك قال أبو العالية وغريه: كل من 

من مل يدع قول »عىص اهلل فهو جاهل، ومثل ما يف البخاري من حديث أيب هريرة: 

، اجلهل: أي «الزور والعمل به واجلهل، فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه

 املعصية.

 

علم النافع يدل عىل أمرين، أحدمها: عىل معرفة اهللَ وما وسبب ذلك أن هذا ال

يستحقه من األسًمء احلسنى والصفات العىل واألفعال الباهرة، وذلك يستلزم 

إجالله وإعظامه وخشيته ومهابته وحمبته ورجاءه والتوكل عليه والرىض بقضائه 

كرهه ويسخطه من والصرب عىل بالئه، واألمر الثاين: املعرفة بًم َيبه ويرضاه وما ي

 االعتقادات واألعًمل الظاهرة والباطنة واألقوال.

 

وصدق، واألمر الثاين ال ُيصل إال بالتحقيق والتدقيق والبحث واجلهد الكبري، 

 واألول ُيصل باستشعار التعبد هبذا العلم ومراقبة اهلل سبحانه والتفّكر فيه.
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 فلذلك من كّمل نفسه بأن مجع بني العلمني:

 لعلم باهلل.األول: ا -

 الثاين: العلم بأمره وهنيه. -

 فقد حصل اخلري الكبري والكثري.

 

فيوجب ذلك ملن علمه املسارعة إىل ما فيه حمبة اهللَ ورضاه والتباعد عًم يكرهه 

ا ووقر  ويسخطه: فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع فمتى كان العلم نافعا

له. وذل هيبة وإجالال وخشية وحمبة وتعظيًم. يف القلب فقد خشع القلب هللَّ وانكرس 

ومتى خشع القبل هللَّ وذل وانكرس له قنعت النفس بيسري احلالل من الدنيا وشبعت 

 به فأوجب هلا ذلك القناعة والزهد يف الدنيا.

وكل ما هو فان ال يبقى من املال واجلاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه 

اآلخرة، وإن كان كريًما عىل اهللَ كًم قال ذلك ابن عمر وغريه من عند اهللَ من نعيم 

 السلف وروي مرفوعا.

 

فأعقل الناس هم الزّهاد الذين عرفوا حقيقة الدنيا، فمهام حصلت من الدنيا فإنه 

زائل، فإذن ال ينبغي أن ُيعلق القلب بمثل هذا، حتى قال الشافعي: لو أوىص 
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لوصية وملا كانت إال للزّهاد، وشاهد هذا يف كتابه الرجل للعقالء ملا رُصفت هذه ا

َقٰى َأَفاَل }اهلل:  ٌ َوَأبأ َيا َوِزينَُتَها َوَما ِعنَد اهللَِّ َخريأ نأ ََياِة الدُّ  َفَمَتاُع احلأ
ٍ
ء ن يَشأ َوَما ُأوتِيُتم مِّ

ِقُلونَ   [.60]القصص: {َتعأ

ترى زائل، وليس معنى هذا أال جيتهد اإلنسان يف حتصيل الدنيا، فإن كل ما 

الصحابة أزهد الناس، وكان عثامن وهو من أزهد الناس أغنى الصحابة، وكان عبد 

، وعثامن وعبد -رِض اهلل عنهم وأرضاهم-الرمحن بن عوف من أغنى الصحابة، 

ال، لكن األمر يتعلق الرمحن بن عوف من أفاضل الصحابة، فال يتناىف مع مجع امل

بالقلب، من مجع املال ويلهث لذات املال هذا املذموم، فمن مجع املال بنية حسنة ومل 

ُيشغله عن غريه ومل يتعلق القلب به فهذا املحمود، ثم استعمل املال يف طاعة اهلل، 

 هذا املحمود.

رمحه - هذا إذن العربة بالقلب مع املال، ال بذات املال، والبن تيمية كالم عظيم يف

 كام يف )جمموع الفتاوى(. -اهلل تعاىل

 

وأوجب ذلك أن يكون بني العبد وبني ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه 

 وإن دعاه أجابه
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، ينبغي أن يكون لنا مع -أسأل اهلل أن يعينني وإياكم عليها-وهذه وصية عظيمة 

نتعرف إىل اهلل يف الرخاء  اهلل عالقة خاصة، معرفة خاصة، خلوة خاصة، بحيث أن

فيعرفنا يف الشدة سبحانه، وهذا بعمل الواجبات واملستحبات وترك املحرمات 

واملكروهات، وبمحاسبة النفس وأن يكون للعبد ساعة ُيلو هبا مع ربه يف كل يوم 

ُياسب نفسه، من فعل ذلك فإنه ُيكمل نفسه يوًما بعد يوم، فإذا فرّص اليوم حاول 

 ، وهكذا.غًدا أال ُيقرص

 

وال يزال عبدي يتقرب إيلَّ بالنوافل حتى أحبه إىل قوله »كًم قال يف احلديث اإلهلي: 

 «.ولئن دعاين ألجيبنه»، ويف رواية: «فلئن سألني ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه

احفظ اهللَ َيفظك احفظ اهللَ جتده »ويف وصيته صىل اهللَ عليه وسلم البن عباس: 

 «.اهللَ يف الرخاء يعرفك يف الشدة أمامك تعرف إىل

فالشأن يف أن العبد يكون بينه وبني ربه معرفة خاصة بقلبه بحيث جيده قريباا منه 

يستأنس به يف خلوته، وجيد حالوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. وال جيد ذلك 

إال من أطاعه يف رسه وعالنيته. كًم قيل لوهيب بن الورد جيد حالوة الطاعة من 

 ىص قال ال وال من هم.ع

 



  

 

 86 على اخللفتعليقات على فضل علم السلف 

املراد منه كامل الطاعة، يعني كامل احلالوة، وإال ال أحد إال وقد  -واهلل أعلم-هذا 

األنبياء واملرسلون غري معصومني من الصغائر بإمجاع السلف، عىص اهلل، إذا كان 

ُه }، قال سبحانه: -رمحه اهلل تعاىل-هذا ابن تيمية وقد قرر  َوَعىَصٰ آَدُم َربَّ

نَا َلَك َفتأًحا}وقال سبحانه:  ،[121]طه: {َفَغَوٰى  ا َفَتحأ ِفَر َلَك اهللَُّ َما 1ُمبِينًا ) إِنَّ ( لَِيغأ

رَ  َم ِمنأ َذنأبَِك َوَما َتَأخَّ  [2، 1]الفتح:  {َتَقدَّ

ية، لكن النظر لغالب حال الرجل، أما الكبائر فيجتهد إذن البد من الوقوع يف املعص

أال يقع فيها، فإذا وقع فزع للتوبة، ومثل ذلك الصغائر، وقد تزل به القدم ثم يرجع 

 إىل التوبة، وهكذا....

، وال أظن -واهلل أعلم-أما أن ُيراد أال يقع يف املعصية البتة، فهذا فيه نوع مبالغة 

 حيث الغالب واجلملة. هذا مراده، وإنام مراده من

 

ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة. فإذا سأله أعطاه. 

وإذا دعاه أجابه كًم قالت شعوانة لفضيل: أما بينك وبني ربك ما إذا دعوته أجاب؟ 

 فُغيش عليه.
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كان بينه  والعبد ال يزال يقع يف شدائد وكرب يف الدنيا، ويف الربزخ ويف املوقف فإذا

وبني ربه معرفة خاصة كفاه اهللَ ذلك كله،، وهذا هو املشار إليه يف وصية ابن عباس 

ف إىل اهللَ يف الرخاء يعرفك يف الشدة»بقوله صىل اهلل عليه وسلم:   «.تعرَّ

وقيل ملعروف ما الذي هيجك إىل االنقطاع؟ وُذكر له املوت والقرب واملوقف واجلنة 

 هذا كله بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. والنار، فقال: إن ملكا

فالعلم النافع ما عرف بني العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به 

 واستحى من قربه، وعبده كأنه يراه.

وهلذا قالت طائفة من الصحابة: إن أول علم ُيرفع من الناس اخلشوع. وقال ابن 

ا يقرأون  القرآن ال جياوز تراقيهم ولكن إذا وقع يف القلب فرسخ مسعود: إن أقواما

 فيه نفع.

 

إذن هؤالء األقوام قرؤوا القرآن ومل يتعّبدوا به ويعملوا به ويصل إىل قلوهبم، 

 وأؤكد، العلم النافع أبلغه وأكمله العلم باهلل والعلم بمراد اهلل.

 ومل ُيصل العلم باهلل أما من يقرأ القرآن وال يفهمه فإنه مل ُيصل العلم بمراد اهلل

 سبحانه.
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وقال احلسن: العلم علًمن فعلم عىل اللسان فذلك حجة اهللَ عىل ابن آدم، وعلم يف 

 القلب فذلك العلم النافع.

 

ترك العلم ودراسة املسائل وإنام املراد به علم  -كام يظن بعضهم-وليس املراد هبذا 

، أما العلم الذي باللسان ويتعّبد به يكون باللسان بال تعّبد، وإنام بالنفاق ونحوه

فإنه من العلم الثاين، وهو علم القلب، ألن اللسان مرتبط بالقلب إذا تعّبد وتقرب 

 هلل به.

أما إذا كان باللسان وحده بال قلب فهو املذموم، وهو الذي يريده احلسن، وهو ما 

يف األرض ...إىل  ال ُيتقّرب به، وإنام يكون من باب النفاق واجلدال وإرادة العلو

 غري ذلك.

 

وكان السلف يقولون: العلًمء ثالثة، عامل باهللَ عامل بأمر اهللَ، وعامل باهللَ ليس بعامل 

بأمره، وعامل بأمر اهللَ ليس بعامل باهللَ وأكملهم األول وهو الذي َيشى اهلل ويعرف 

 أحكامه.
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وييل ذلك أن يكون عالـاًم فإذن أكمل ما يكون علاًم هو العلم باهلل والعلم بأمره، 

باهلل ليس عالـاًم بأمره، بأن يعلم وُيشى اهلل، وهذا يكثر يف العّباد والنّساك 

ونحوهم، فهذا حممود ما مل يقعوا يف البدع وفيام ُيسخط اهلل من جهة أوامر اهلل، ويليه 

يتعّبد اهلل  ، هذا من يعلم أوامر اهلل، إما أنه ال"عامل بأمر اهلل ليس بعامل باهلل"قال: 

بذلك وإنام بالرياء والسمعة، فهذا مذموم، وإما أن يعلم هذه األوامر وعنده نقص 

 فيام يتعلق بالعلم باهلل، فهذا ناقص وليس مذموًما.

 

فالشأن كله يف أن العبد يستدل بالعلم عىل ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه 

ابن آدم »جاب دعاءه كًم يف األثر اإلرسائييل: قريباا ومتى وجده منه قريباا قربه إليه وأ

اطلبني جتدين فإن وجدتني وجدت كل يشء وإن فتك فاتك كل يشء وأنا أحب 

 ، وكان ذو النون يردد هذه األبيات بالليل:«إليك من كل يشء

 ُاطُلبوا أِلَنُفِسُكم ... ِمثَل ما َوَجدُت َأنا

 َعنا َقد َوَجدُت يِل َسَكناا ... َليَس يف َهواهُ 

َبني ... َأو َقُربُت ِمنُه َدنا  إِن َبُعدُت َقرَّ

وكان اإلمام أمحد رمحه اهللَ يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية اهللَ. فأصل 

 العلم باهللَ الذي يوجب خشيته وحمبته والقرب منه واألنس به والشوق إليه.
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قًصا، وقد يظن فالعلم الذي عند معروف العلم باهلل، وهذا حممود، وإن كان ن

بعضهم أن هذا هو املراد من العلم، فإذن لنشتغل بالعلم باهلل وندع العلم بأمر اهلل، 

وهذا نقص وخطأ، وإنام األكمل أن جيمع بني األمرين، العلم باهلل والعلم بأمره، 

 ويليه العلم باهلل دون أمره ما مل يقع فيام حرم اهلل، وهذا هو حال معروف الكرخي.

 

العلم بأحكام اهللَ وما َيبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو  ثم يتلوه

ا، وحصل له العلم النافع  اعتقاد، فمن حتقق ِبذين العلمني كان علمه علًما نافعا

 والقلب اخلاشع والنفس القانعة والدعاء املسموع.

اهلل عليه وسلم،  ومن فاته هذا العلم النافع وقع يف األربع التي استعاذ منها النبي صيل

وصار علمه وباالا وحجة عليه، فلم ينتفع به ألنه مل َيشع قلبه لربه، ومل تشبع نفسه 

ا وهلا طلباا، ومل ُيسمع دعاؤه لعدم امتثاله ألوامر ربه،  من الدنيا بل ازداد عليها حرصا

 وعدم اجتنابه ملا يسخطه ويكرهه.

تلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان هذا إن كان علمه علًما يمكن االنتفاع به وهو امل

متلقى من غري ذلك فهو غري نافع يف نفسه وال يمكن االنتفاع به بل رضه أكثر من 

 نفعه.
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فالكالم يف هذا أن الرجل إذا كان عالـاًم بأمر اهلل ومل يكن عالـاًم باهلل، فهذا مذموم 

والعلامء وطالب العلم ُيبتلون بالصوارف عن إرادة اهلل، بل باإلقبال عىل  كام تقدم،

الدنيا أكثر من غريهم، ألنه قد ُيفتح هلم أبواب ال ُتفتح لغريهم، بل قد يكونون يف 

م ُيفتح هلم يشء، أو أول أمرهم تاركني ألبواب حتصيل الدنيا، فيسبقهم الناس، ث

يشعرون بالنقص فيام بعد بسبب األوالد والدنيا وما فيها من مشاق، ثم يقبلون عىل 

 هذه األبواب ويتأولون إىل أن هيلكوا.

فينبغي لطالب العلم أن جياهد نفسه، وأنه كلام تقدم به العمر والعلم فهو حمتاج إىل 

 جماهدة أكثر من ذي قبل، وهكذا حتى يلقى اهلل.

ل ذكر ابن القيم ملا تكلم عن بعض العلامء ووصفهم بأنه شيطان أخرس، قال: إذا ب

ُغري الدين مل يتمّعر ومل يلتفت إىل ذلك، ثم إذا ُأخذ يشء من دنياه أقام الدنيا ومل 

 يقعدها، قال: وهذا شيطان أخرس، ذكر هذا يف كتابه )أعالم املوقعني(.

م مع األيام يضعفون، وينشغلون عن وصدق، فإن هذا كثري يف أهل العلم، تراه

لب العلم، وقد ُتفتح هلم أبواب من الدنيا ال ُتفتح لغريهم، بل قد يتلهفون ملا يف 

أيدي الناس؛ ألهنم قد ُيتاجون بعُد أكثر من حاجتهم قبل، فإن الرجل كلام تقدمت 

عليه  صىل اهلل-به السن وكثرة األوالد عظمت الدنيا يف قلبه، وقد بنّي هذا النبي 

 كام يف البخاري، رسم الدنيا وأمل اإلنسان وجعله متجاوًزا للدنيا. -وسلم
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لذا ينبغي لطالب العلم أن جياهد نفسه، كلام تقدم به العمر وكلام تقدم يف العلم أكثر 

من ذي قبل، وليعلم أنه ال ُيصل لإلنسان إال ما ُكتب له، وأن هذا ال يتناىف مع 

ن من غري تلّهف وال تعلق قلب، فإن املذموم يف املال حتصيله بالطرق الرشعية، لك

 أن يتعلق القلب به.

صىل اهلل عليه -لذا روى البخاري من حديث حكيم بن حزام أنه سأل النبي 

يا حكيم، إن هذا املال حلٌو »مااًل فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فقال:  -وسلم

، وكان كالذي يأكل وال يشبع، خرض، فمن أخذه باسترشاف نفس مل ُيبارك له فيه

 «.ومن مل يأخذه باسترشاف نفس بورك له فيه

ًفا فيام يف أيدي  وترى بعض الناس مع املال كالذي يأكل وال يشبع، وتراه هلًفا ومتشوِّ

الناس، فينبغي يف مثل هذا أن جُياهد نفسه أن يقرص عينه عن النظر فيام يف أيدي 

الناس، وأن يعرف حقيقة الدنيا، وأن ُيقبل عىل كتاب اهلل، فإنه أعظم واعظ وأقوى 

زاجر ورادع عن مثل هذا، أسأل اهلل أن يعينني وإياكم عىل ذلك، إنه الرمحن 

 الرحيم.
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لعلم الذي ال ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر واخليالء وطلب وعالمة هذا ا

العلو والرفعة يف الدنيا واملنافسة فيها، وطلب مباهاة العلًمء وِماراة السفهاء ورصف 

 وجوه الناس إليه.

وقد ورد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار، وربًم 

لوم معرفة اهلل وطلبه واإلعراض عًم سواه، وليس ادعى بعض أصحاب هذه الع

غرضهم بذلك إال طلب التقدم يف قلوب الناس من امللوك وغرهم وإحسان ظنهم 

 ِبم وكثرة اتباعهم. والتعظم بذلك عىل الناس.

 

، -أسأل اهلل أن يصلحنا وأن يتوب علينا-، ما أكثر هذا، -رمحه اهلل تعاىل-صدق 

لدنيا وعدم التفاتك إليها حتى تكسب الناس، وتكسب قد ُتظهر عدم إقبالك عىل ا

األتباع، أو تكسب ثناء الناس، أو ثناء امللوك واملسؤولني، بأن هذا الرجل متزّهد، 

فرييد أن ُيظهر ذلك يف لباسه أو يف أفعاله، إىل غري ذلك، هذا باب خفي من أبواب 

 .-عافاين اهلل وإياكم-الرياء 

 :"وعالمة ذلك ..."وتأمل كالمه ملا قال: 
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وعالمة ذلك إظهار دعوى الوالية كًم كان يدعيه أهل الكتاب، وكًم ادعاه القرامطة 

والباطنية ونحوهم، وهذا بخالف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم 

ا.  وازدرائها باطناا وظاهرا

 

هبذا  ، ال يزدروهنا يف الظاهر وهم يف الباطن يريدون"باطنًا وظاهًرا"الحظ قوله 

 االزدراء مدًحا وعلًوا، أسأل اهلل أن يتوب علينا مجيًعا ويرمحنا.

 

وقال عمر: من قال إنه عامل فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر ومن قال هو 

 يف اجلنة فهو يف النار.

ومن عالمات ذلك عدم قبول احلق واالنقياد إليه والتكرب عىل من يقول احلق، 

ا إن كان دوهنم  يف أعني الناس. واإلرصار عىل الباطل خشية تفرق قلوب خصوصا

 الناس عنهم بإظهار الرجوع إىل احلق.

 

واهلل هذا خطري للغاية، جيب أن نراجع أنفسنا، متى ما ظهر احلق جيب أن ننصاع له، 

من صغري أو كبري، وإذا وجدت يف نفسك تردًدا فعاتبها، وحاسب نفسك أال تتكرب  

 ه من فالن ألنه عدوك، أو ألنه أصغر منك ...إلخ.عىل احلق، أو ال تقبل
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بل رأيت بعض طالب العلم والفضالء إذا باحثه من هو دونه يف العلم وكان أكثر 

تبّحًرا منه، أخذ ُيعاتبهم من طرف خفي: إن هناك شباًبا وأناًسا يتحمسون يف العلم 

 املسألة قد ويأتون بمسائل غرائب، ثم يعاتبهم حتى يكرسهم، مع أنك لو دققت يف

جتد القول الذي يدعو له هذا الذي دونه هو املشهور عند أهل العلم، والذي 

 استنكره قد ال يقول به إال أمحد يف رواية.

فينبغي لإلنسان أن يتقى اهلل، إذا أتى من هو دونه بعلم يشجعه، وُيثني عليه، وُيذكره 

يعلو هو، وأال تنزل مرتبته،  بأن ُُيلص العمل هلل، ال أن يكرسه وأن ُيضعفه إرادة أن

فإن العبد غًدا بني يدي اهلل موقوف، وهو سبحانه يعلم خائنة األعني وما ختفي 

 الصدور، سبحانه وتعاىل، أسأل اهلل أن يعاملنا مجيًعا برمحته.

 

وربًم أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها عىل رؤوس األشهاد ليعتقد الناس 

 واضعونفيهم أهنم عند أنفسهم مت

 

ينبغي قدر االستطاعة أن نبتعد عن املدح بيننا، فاملدح هو الذبح، كام قال ابن القيم 

يف كتابه )الفوائد(، ُيضعف القلب وجيعل القلب يتعلق بغري اهلل،  -رمحه اهلل تعاىل-
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للناس، وهل أثنوا عليه يف هذه الكلمة وهذا الدرس، وهذا املقال ويبدأ يلتفت 

 واملسألة، أم مل ُيثنوا عليه، ...وهكذا

فلنجاهد أنفسنا عىل صالح هذه النفس األمارة بالسوء، أسأل اهلل أن يصلح نفوسنا 

 يا أرحم الرامحني.

 

بعدهم من  فيمدحون بذلك وهو من دقائق أبواب الرياء كًم نبه عليه التابعون فمن

العلًمء، ويظهر منهم من قبول املدح واستجالبه ِما ينايف الصدق واإلخالص، فإن 

الصادق َياف النفاق عىل نفسه وَيشى عىل نفسه من سوء اخلامتة فهو يف شغل 

 شاغل عن قبول املدح واستحسانه.

 

فهو يف شغل شاغل، أي: يف عبادة وطاعة وخوف أن يسبق الكتاب ويكون من أهل 

 ار، يف شغل شاغل عن مدح الناس وثنائهم.الن

 

فلهذا كان من عالمات أهل العلم النافع أهنم ال يرون ألنفسهم حاال وال مقاما، 

 ويكرهون بقلوِبم التزكية واملدح وال يتكربون عىل أحد.



  

 

 97 على اخللفتعليقات على فضل علم السلف 

 ! هذا األصل."ويكرهون بقلوهبم"الحظ قوله: 

 

اآلخرة البصري بدينه املواظب عىل  قال احلسن: إنًم الفقيه الزاهد يف الدنيا الراغب يف

عبادة ربه. ويف رواية عنه قال: الذي ال َيسد من فوقه وال يسخر ِمن دونه وال يأخذ 

ا. وهذا الكالم األخري قد روي معناه عن ابن عمر من قوله  َمه اهللَ أجرا عىل علم علَّ

ا هللَّ ا  وأهل العلم النافع كلًم ازدادوا يف هذا العلم ازدادوا تواضعا وخشية وانكسارا

 وذال.

ا لربه، فإنه كلًم  قال بعض السلف: ينبغي للعامل أن يضع الَتاب عىل رأسه تواضعا

ا.  ازداد علًما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية وحمبة وازداد له ذال وانكسارا

ومن عالمات العلم النافع أنه يدل صاحبه عىل اهلرب من الدنيا وأعظمها الرئاسة 

 واملدح.والشهرة 

 

ومنها أن يتباهى بكثرة أتباعه وأصحابه وأن ينشد ذلك، وترى بعضهم عنده يشء 

من املبالغة: طاليب ...، قلت ...، ونحن قلنا ...، وظهر لنا، وتبنّي لنا...، وطالبنا 

 وتالميذنا..

 ينبغي أن نجاهد أنفسنا قدر االستطاعة يف ترك هذه األلفاظ.



  

 

 98 على اخللفتعليقات على فضل علم السلف 

 جمانبته من عالمات العلم النافع. فإذا وقع يشء من فالتباعد عن ذلك واالجتهاد يف

ذلك من غري قصد واختيار كان صاحبه يف خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه َيشى 

ا، كًم كان اإلمام أمحد َياف ذلك عىل نفسه عند اشتهار  ا واستدراجا أن يكون مكرا

 اسمه وبعد صيته.

 

فاإلمام أمحد ملا اشتهر وبعد صيته بني الناس، كان يردد أنه ابُتيل بالشهرة، وكان 

 .-رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة-يكره ذلك كرًها شديًدا 

وهذا الذي ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا، أصبح الناس ُيمتدحون اليوم بأن فالًنا من 

ارت تدرج عىل ألسنة املشاهري، ما أحسن حظك فإنك رصت من املشاهري! حتى ص

بعض طالب العلم، وهذا خطأ، ينبغي أن نجاهد أنفسنا بإصالح مثل هذه 

النفوس، غًدا تصبح عادة بيننا ويصبح أمًرا مستسهاًل مستساًغا بيننا، وكان اإلمام 

أمحد وغريه من أهل السنة إذا ذكر هلم أحدهم أنه رأى فيه رؤيا حسنة يقول: أنا 

 إليها.أعلم بنفيس، وال يلتفت 

رمحه اهلل -ومما ُذكر يف ترمجة الشيخ العالمة املجاهد محود بن عبد اهلل التوجيري 

أن رجاًل أعرابًيا رأى يف املنام ثالثة أيام أنه يقال: اذهب للشيخ محود  -تعاىل

 التوجيري وبرشه باجلنة، أو بنّي له أنه مغفور له، أو كالًما نحو هذا.
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ود أكثر من مرة، فلام خرج الشيخ محود عند فأتى الرجل فطرق باب الشيخ مح

الباب، فذكر له هذا الرجل أنه رأى هذه الرؤيا، فقال: أعوذ باهلل، مل جيد الشيطان 

 أن ُيرسل إال أنت؟ ثم غضب عليه فأغلق الباب يف وجهه.

أما أحدنا لو قيل له هذا: لقال: أعد الرؤيا...، وقد يقيدها بكتابة ...وهذا موجود 

 ا، أسأل اهلل أن يتوب علينا مجيًعا وأن يعاملنا برمحته.فينا مجيعً 

ثم ُيفتن هبا ثم يتذكرها يف ليله ويف هناره، وكلام قام يصيل يتذكر هذه الرؤيا، وقد 

 تكون من الشيطان وتكون استدراًجا، أسأل اهلل أن يعاملنا مجيًعا برمحته.

 

 يفخر به عىل أحد...ومن عالمات العلم النافع أن صاحبه ال يدعى العلم وال 

  

اهلل أكرب، كالم عظيم، ال يّدعي العلم وال يفخر به عىل أحد، ؛ ألن العلم الذي 

ُل َعَليأِهمأ َنَبَأ }عندك من فضل اهلل، ولو شاء اهلل سلبه منك، كام سلبه من غريك،  َواتأ

يأَطاُن  َبَعُه الشَّ ِذي آَتيأنَاُه آَياتِنَا َفانَسَلَخ ِمنأَها َفَأتأ َغاِوينَ الَّ ]األعراف: {َفَكاَن ِمَن الأ

[، سلبه اهلل العلم، ما عندك من العلم واهلل هو بفضل اهلل، ولو شاء أخذه منك، 175

فلم تفخر؟ وما مّن اهلل عليك من نرصة السنة أو غري ذلك فهو بفضل اهلل عليك، 

 ولو شاء ألضلك عن السنة، فإذن األمر خطري.
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اجلهل، بل ُيمد اهلل أن اهلل فتح عليه العلم؛ فإن العلم ويف املقابل ال ينسب غريه إىل 

 فتح من اهلل.

ملا ُذكر للبخاري ما حصل له من املحنة، وقام من قام عليه، وُنسب إليه ما مل يقل به 

، قال: إنام هو احلسد، والعلم فضل يؤتيه اهلل من يشاء من عباده، -رمحه اهلل تعاىل-

كام يف )خمترص الصواعق(، ونقله من تاريخ أيب  -تعاىلرمحه اهلل -نقل هذا ابن القيم 

 .-رمحه اهلل تعاىل-أمحد احلاكم 

فاملقصود أنه ينبغي أال نزدري غرينا يف العلم، امحد اهلل أن اهلل فتح عليك، وال تزدر 

غريك، ثم اعلم أنه وإن ُفتح عليك يف مسائل، فإنك أجهل من محار أهلك يف مسائل 

ه املسائل، فإذا أنا عرفت عرشين مسألة ازدريتك، وأنت إذا أكثر، وغريك يعلم هذ

 عرفت عرشين مسألة أخرى ازدريتني ..وهكذا، ما أصبح العلم هلل.

وإنام ما ُُيشى عىل أهل العلم العلو يف األرض وحب الرئاسة، وذكر ابن تيمية كام 

اُر اآلأ }يف )جمموع الفتاوى( يف سورة القصص، قوله تعاىل:  َعُلَها تِلأَك الدَّ ِخَرُة َنجأ

ِض َواَل َفَساًدا  َرأ ا يِف األأ ِذيَن اَل ُيِريُدوَن ُعُلوًّ ُمتَِّقنيَ  ۚ  لِلَّ َعاِقَبُة لِلأ [، 84]القصص: {َوالأ

قال: الناس يف هذه اآلية أصناف أربعة...، والشاهد من ذلك: صنف يريد علًوا يف 

لعلم، ثم قال: صنف يريد األرض وال يريد فساًدا، قال: ويكثر يف املتفّقهة وأهل ا

اإلفساد، قال: وهذا يف الرّساق وقطاع الطرق، وصنف يريد العلو والفساد، قال: 

وهذا يكثر يف احلكام والسالطني، قال: والصنف الرابع الذي ال يريد علًوا يف 
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األرض وال فساًدا، وهؤالء هم املتقون وجيعل اهلل هلم العاقبة، أسأل اهلل أن جيعلني 

 ن هؤالء يا رب العاملني.وإياكم م

 

وال ينسب غريه إىل اجلهل إال من خالف السنة وأهلها فإنه يتكلم فيه غضباا هللَّ ال 

ا لرفعتها عىل أحد.  غضباا لنفسه وال قصدا

 

وهذا كالم عظيم، من خالف السنة من أهل البدع عليك به، عليك باستصغاره 

رمحه اهلل -بّينه أبو عثامن الصابوين وازدرائه واحتقاره، وهذا اعتقاد أهل السنة كام 

 يف كتابه )عقيدة السلف أصحاب احلديث(، وبّينه غريه من أهل السنة. -تعاىل

لكن يكون الدافع إرادة اهلل والدار اآلخرة ال حب العلو يف األرض، قد يكون 

الرجل صاحًبا لك أو قريًبا لك، ثم يضل بالبدعة كأن يكون صوفًيا أو أشعرًيا، أو 

زلًيا، أو جهمًيا، أو خارجًيا، أو مرجًئا أو حركًيا إخوانًيا أو تبليغًيا، فتفرح من معت

وجه أنك سلمت من هذا القرين، وهذه نية دخيلة يعلمها اهلل، يعلم خائنة األعني 

 وما ختفي الصدور.
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وأما من علمه غري نافع فليس له شغل سوى التكرب بعلمه عىل الناس وإظهار فضل 

ونسبتهم إىل اجلهل وَتنَقُّصهم لريتفع بذلك عليهم وهذا من أقبح علمه عليهم 

 اخلصال وأرداها.

وربًم نسب من كان قبله من العلًمء إىل اجلهل والغفلة والسهو فيوجب له حب نفسه 

 وحب ظهورها وإحسان ظنه ِبا وإساءة ظنه بمن سلف.

الظن بأنفسهم وَيسنون الظن بمن سلف  وأهل العلم النافع عىل ضد هذا يسيؤون

من العلًمء، ويقرون بقلوِبم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ 

مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها، وما أحسن قول أيب حنيفة وقد سئل عن علقمة 

واألسود أهيًم أفضل؟ فقال: واهللَ ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم 

 بن املبارك إذا ذكر أخالق من سلف ينشد:وكان ا

 ال ُتعِرض بِِذكِرنا َمع ِذكِرِهم ... َليَس الَصحيُح إِذا َمشى َكامُلقَعدِ 

 

 -رمحه اهلل تعاىل-هذا وهو ابن املبارك 

 

ومن علمه غري نافع إذا رأى لنفسه فضال عىل من تقدمه يف املقال وتشقق الكالم ظن 

و الدرجة عند اهللَ لفضل خص به عمن سبق فاحتقر لنفسه عليهم فضال يف العلوم أ
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من تقدمه واجَتأ عليه بقلة العلم وال يعلم املسكني أن قلة كالم من سلف إنًم كان 

ورعا وخشية هللَّ ولو أراد الكالم وإطالته ملا عجز عن ذلك. كًم قال ابن عباس لقوم 

ا أسكتهم خشية اهللَّ من غري عي وال  سمعهم يتًمرون يف الدين أما علمتم إن هللَّ عبادا

بكم. وأهنم هلم العلًمء والفصحاء والطلقاء والنبالء العلًمء بأيام اهللَ غري أهنم إذا 

تذكروا عظمة اهللَ طاشت عقوهلم وانكرست قلوِبم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا 

استفاقوا من ذلك يسارعون إىل اهللَ باألعًمل الزاكية يعدون أنفسهم من املفرطني 

أهنم ألكياس أقوياء ومع الظاملني واخلاطئني وأهنم ألبرار برآء إال أهنم ال و

يستكثرون له الكثري وال يرضون له بالقليل، وال يدلون عليه باألعًمل هم حيث ما 

 لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. خرجه أبو نعيم وغريه.

صىل اهلل عليه وسلم وخرج اإلمام أمحد والَتمذي من حديث أيب إمامة عن النبي 

، وحسنه «احلياء والعيُّ شعبتان من اإليًمن والبذاء والبيان شعبتان من النفاق»قال: 

 الَتمذي، وخرجه احلاكم وصححه.

وخرج ابن حبان يف صحيحه عن أيب هريرة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: 

لكن البيان الفصل يف البيان من اهلل والعي من الشيطان وليس البيان بكثرة الكالم و»

 «.احلق وليس العي قلة الكالم ولكن من سفه احلق
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ثالث »ويف مراسيل حممد بن كعب القرظي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: 

ينقص ِبن العبد يف الدنيا ويزداد ِبن يف اآلخرة ما هو أعظم من ذلك، الرحم 

 «.واحلياء وعي اللسان

اإليًمن احلياء والعفاف والعي عي اللسان ال عي قال عون بن عبد اهللَ: ثالث من 

القلب وال عي العمل، وهن ِما يزدن يف اآلخرة وينقصن يف الدنيا وما يزدن يف 

 اآلخرة أكرب ِما ينقصن من الدنيا. وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف.

وقال بعض السلف إن كان الرجل ليجلس إىل القوم فريون أن به عيا وما به من عي 

 لفقيه مسلم.إنه 

 

املراد بالعي املحمود هو السكوت عام ال ينفع، ومن ذلك  خالصة الكالم عن العي،

السكوت عام يرض، من القول بغري علم، والتكلم بام ال ينفع ...إىل غري ذلك، أما 

التكلم باحلق فهو حممود، وهذا الذي تدل عليه األدلة، هذا من جهة، فام أكثر كالم 

 هذا. السلف وغريهم يف العلم وحتقيقه وبيانه، وقد تقدم بيان

ومن جهة أخرى هذا كالم الرشاح كالبيضاوي والطيبي وغريهم من أهل العلم، 

وهذا حق، ألن العّي املحمود هو السكوت عام ال ينبغي أن ُيتكلم به، ما بني أن 
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يكون حمرًما أو مما ال ينفع، أو مما ال ُُيتاج الكالم فيه، أو الكالم يف املسائل التي مل 

 ال يرِض اهلل وال حاجة يف ذلك، إىل غري ذلك. تقع، ألنه قد يتكلم بام

أما الكالم بحق فهو حممود، وما أكثر فتاوى ابن عباس وابن عمر وغريمها من 

 .-رمحهم اهلل رمحة واسعة-الصحابة ممن تأخروا واشتهر عنهم العلم 

فيها نوع إمجال، ولو حصل  -رمحه اهلل تعاىل-لذلك هذه األلفاظ من ابن رجب 

لتفصيل لكان أحسن حتى ال ُتفهم عىل غري باهبا، وقطًعا ابن رجب ال فيها بعض ا

يريد ما قد ُيفهم بداللة حاله وواقعه يف كتبه الكثرية يف العلم، وإطالة البحث 

 .-رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة-والنفس يف حتقيق املسائل، 

 

كثرة فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوِتم عًم سكتوا عنه من رضوب الكالم و

اجلدال واخلصام والزيادة يف البيان عىل مقدار احلاجة مل يكن عياا وال جهال وال 

ا وإنًم كان ورعا وخشية هللَّ واشتغاال عًم ال ينفع بًم ينفع، وسواء يف ذلك  قصورا

كالمهم يف أصول الدين وفروعه، ويف تفسري القرآن واحلديث، ويف الزهد والرقائق. 

 ذلك ِما تكلموا فيه.واحلكم واملواعظ، وغري 
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فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى ومن سلك غري سبيلهم ودخل يف كثرة السؤال 

والبحث واجلدال والقيل والقال، فإن اعَتف هلم بالفضل وعىل نفسه بالنقص كان 

 حاله قريباا.

وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد ال يعرف عيب نفسه إال وهو أمحق، قيل له فًم 

كثرة الكالم. وإن ادعى لنفسه الفضل وملن سبقه النقص واجلهل فقد عيبك؟ قال: 

ا عظيًم.  ضل ضالال مبيناا وخرس خرسانا

 

إذن هذا يؤكد ما تقدم ذكره، أن املذموم هو الكالم عىل غري وجه رشعي، وعىل غري 

 وجه نافع، ومن باب أوىل ما كان حمرًما.

 

ىض اإلنسان لنفسه أن يكون عالـًما ويف اجلملة ففي هذه األزمان الفاسدة إما أن ير

، فإن ريض باألول فليكتف  عند اهللَ وال يرىض إال بأن يكون عند أهل الزمان عالـًما

بعلم اهللَ فيه، ومن كان بينه وبني اهللَ معرفة اكتفى بمعرفة اهللَ إياه، ومن مل يرض إال 

من طلب العلم »بأن يكون عالـًما عند الناس دخل يف قوله صىل اهلل عليه وسلم: 

ليباهي به العلًمء أو يًمري به السفهاء أو يرصف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده 

 «.من النار
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وينبغي أال ُيفهم أن معنى كالم ابن رجب أن نرش العلم وحتقيق مسائل العلم من 

إال بأن يكون عند أهل "النوع الثالث، بل هو من النوع األول والثاين، ألنه قال: 

، فإن ريض باألول فليكتف بعلم اهللَ فيهالز ، ليس معنى هذا أال ينرش "مان عالـًما

 العلم وال ُُيقق مسائله كام تقدم، والكالم ُيبنّي بعضه بعًضا.

وقد ُيفهم من هذا الكالم أن يعتزل الرجل ويشتغل بالعبادة، وأال ينرش العلم وال 

كالم ابن رجب كام تقدم بيانه  يشتغل بتحقيق العلم، وهذا ينايف ما تقدم ذكره من

مراًرا، وحال ابن رجب عىل خالف هذا، ثم فعل السلف عىل خالف هذا كام تقدم 

 يف كالم ابن عباس وغريه، إىل كالم اإلمام الشافعي واإلمام أمحد وغريهم.

 

قال وهيب بن الورد: ُربَّ عامل يقول له الناس عامل وهو معدود عند اهللَ من اجلاهلني، 

إن أول من تسعر »صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم: ويف 

به النار ثالثة أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عامل ويقال له 

 «.قد قيل ذلك ثم أمر به فيسحب عىل وجهه حتى ألقي يف النار

س حيث كان أهل الزمان فإن مل تقنع نفسه بذلك حتى تصل إىل درجة احلكم بني النا

ال يعظمون من مل يكن كذلك وال يلتفتون إليه فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو 

 خري وانتقل من درجة العلًمء إىل درجة الظلمة.
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 .-واهلل أعلم-يريد به القضاء  "درجة احلكم بني الناس "يريد بـ

فهو حممود وهو من ويريد القضاء بغري احلق، ال يريد القضاء بحق، فمن قىض بحق 

 أهل اجلنة.

 

 وهلذا قال بعض السلف ملا أريد عىل القضاء فأباه...

 

 هذا يؤكد أنه يريد القضاء.

 

...إنًم تعلمت العلم ألحرش به مع األنبياء ال مع امللوك فإن العلًمء َيرشون مع 

 األنبياء والقضاة َيرشون مع امللوك.

 

امللوك الظلمة عىل الظلم، ال القضاة الذين املراد القضاة الظلمة الذين أعانوا 

ُيكمون بالعدل ويكفون الظلمة عن الظلم، أو ال يشاركوهنم يف ذلك، فقد كان 

قاضًيا، وكان الصحابة كعيل  -صىل اهلل عليه وسلم-الصحابة قضاًة، وكان النبي 

 وغريه قضاًة.
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والقضاء ال يتناىف مع العلم، لكن القضاء مزلة قدم، ألن فيه علًوا من جهة، وألن 

فيه خمالطة امللوك وغريهم، وهؤالء يكثر فيهم الظلم، ويكثر فيهم إرادة اليشء 

لنفسه، لذلك هو مزلة قدم، وأيًضا ألن فيه فتح باب يف تكّسب الدنيا، والوجاهات 

 م.ونحو ذلك، فهو مزلة قد

 

وال بد للمؤمن من صرب قليل حتى يصل به إىل راحة طويلة فإن جزع ومل يصرب فهو 

 كًم قال ابن املبارك من صرب فًم أقل ما يصرب ومن جزع فًم أقل ما يتمتع.

 

، ولتأخذ العربة من عمرك، كم ذهب من عمرك؟ كأهنا -رمحه اهلل تعاىل-وصدق 

ه عن حمرمات وعىل فعل واجبات ملحة برص، قد صربت إذا مّن اهلل عليك بفضل

وكأنك مل تفعل شيًئا، ذهبت بأرسع ما كان وكأنك مل تتعب، وإن كان عند اهلل 

 مكتوب برمحة اهلل وفضله.

وقد يكون هناك أناس اشتغلوا بامللذات تتبًعا هلوى النفس، وأيًضا ذهبت عليه، ومل 

-عافاين اهلل وإياكم-ة يبق بعد ذلك إال ثمرة العلم والعبادة والتقوى وثمرة املعصي

، فلذلك ينبغي أن نأخذ العربة مما مىض وأن نجاهد النفس فيام تقدم، ولنعلم أن 

األعامل باخلواتيم، وقد يكون ما بقي أقل بكثري مما مىض، فجاهد نفسك فإهنا 
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سنيات، بل قد تكون أياًما، بل قد تكون ساعات، جاهد نفسك عىل الطاعات، إياك 

 الواجبات، أحسن فيها غاية اإلحسان، وقم هبا كأنك ترى اهلل، ثم إياك التقصري يف

فإن مل تكن تراه فإنه يراك، ثم جاهد نفسك عىل فعل النوافل، ومن أعظمها السنن 

الرواتب، فإهنا أفضل من قيام الليل باتفاق املذاهب األربعة، فجاهد نفسك عليها، 

تنس الوتر، وال تنس وردك  وصل من الليل ما يرس اهلل، وكلام زدت زيد لك، وال

من القرآن، قراءة ختّشع وإقبال عىل اهلل، وال تنس ساعة جتاهد فيها نفسك، وأذكار 

 الصباح واملساء وغريها من األذكار.

وهكذا جتاهد نفسك حتى ترتقى، واهلل إهنا ساعات، بل قد تكون أقل، وقد تكون 

النا، أسأل اهلل أن يعيننا أكثر، ومهام طالت فإهنا ستذهب كلمح البرص، كام هو ح

 عىل ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه الرمحن الرحيم. 

 

 وكان اإلمام الشافعي رمحه اهللَ ينشد:

َِتا َأضغاُث َأحالمِ  اِم ... َكَأنَّ ُمدَّ  يا َنفُس ما ِهَي إاِلا َصرُب َأيا

 َش ُقدامييا َنفُس جوزي َعِن الُدنيا ُمباِدَرةا ... َوَخلِّ َعنها َفإِنَّ الَعي

ا ونعوذ به من علم ال ينفع. ومن قلب ال َيشع. ومن نفس  فنسأل اهللَ تعاىل علًما نافعا

ا نعوذ بك من هؤالء األربع.  ال تشبع: ومن دعاء ال يسمع: اللهم إنا
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 احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عليه وسلم عىل سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني.

 لسوء من املسلمني باهل الكتاب.فصل: يف مشاِبة علًمء أهل ا

ليتدبر ما ذم اهللَ به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إيتائهم الكتاب ومشاهدِتم 

اآليات كإحياء القتيل املرضوب ببعض البقرة. ثم هنينا عن التشبه ِبم يف ذلك، فقيل 

َوما َنَزَل ِمَن احَلقِّ َوال َيكونوا َأمَل َيأِن لِلَّذيَن آَمنوا َأن خَتَشَع قلوُِبُم لِِذكِر اهللَِ }لنا: 

َكالَّذيَن أوتوا الكِتاَب ِمن َقبُل َفطاَل َعَليِهُم األَمُد َفَقَست قلوُِبُم َوَكثرٌي ِمنهُم 

َفبًِم َنقِضِهم }، وبني يف موضع أخر سبب قسوة قلوِبم، فقال سبحانه: {فاِسقون

 أن قسوة قلوِبم كان عقوبة هلم عىل فأخرب {ميثاَقُهم لعناهم َوَجَعلنا ُقلوَِبُم قاِسَية

نقضهم ميثاق اهللَ وهو خمالفتهم ألمره وارتكاِبم لنهيه بعد أن أخذ عليهم مواثيق 

فوَن الَكلَِم َعِن َمواِضِعه َوَنسوا }اهللَ وعهوده أن ال يفعلوا ذلك، ثم قال تعاىل:  َُيَرِّ

روا بِهِ  اا ُذكِّ  .{َحظًّا ِِم

هلم خصلتني مذمومتني إحدامها حتريف الكلم من  فذكر أن قسوة قلوِبم أوجبت

 بعد مواضعه والثانية نسياهنم حظاا ِما ذكروا به،

 

 [.67]التوبة: {َنُسوا اهللََّ َفنَِسَيُهمأ }املراد هنا النسيان بعمد، كام قال سبحانه: 
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ذلك واملراد تركهم وإمهاهلم نصيباا ِما ذكروا به من احلكمة. واملوعظة احلسنة، فنسوا 

 وتركوا العمل به وأمهلوه.

وهذان األمران موجودان يف الذين فسدوا من علًمئنا ملشاِبتهم ألهل الكتاب، 

أحدمها: حتريف الكلم، فإن من تفقه لغري العمل يقسو قلبه فال يشتغل بالعمل بل 

بتحريف الكلم ورصف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها، والتلطف يف ذلك 

 يفة من محلها عىل جمازات اللغة املستبعدة ونحو ذلكبأنواع احليل اللط

 

وهذا كثرًيا ما ُيصل للرجل مع نفسه األمارة بالسوء، إذا كان األمر متعلًقا بغريه 

شدد، وإذا كان متعلًقا بنفسه تأّول، فلذا البيع والرشاء مع الفقيه فيه خماطرة، لكثرة 

راقب نفسه وأن يمتحنها وأن ما يتأّول، فينبغي أن يكون املسلم حذًرا، وأن يُ 

ُيتربها، إذا ُسئل شدد، وإذا وقع األمر به بحث عن املخارج واحليل، وهذه من 

 اخلُدع ومن تالعب الشيطان، أسأل اهلل أن يعافيني وإياكم.

أو يفعل ذلك مع الوجهاء واألغنياء، واألمراء، والسالطني، حتى يتقّرب إليهم، 

 عززوه، وليعلم إهنم وإن قربوك فإن اهلل قد أبعدك.ُياول أن ُيسهل هلم ليقربوه، ويُ 

: -رمحه اهلل تعاىل-ثم قد يبتليك اهلل بأن ُيبعدوك ويسلطهم عليك، قال ابن تيمية 

-رمحه اهلل تعاىل-ما اجتمع قوم عىل باطل إال سلط اهلل بعضهم عىل بعض، وصدق 
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ع غريهم، ما ، وهذا مالحظ، سواء مع امللوك أو مع الناس بعضهم مع بعض أو م

اجتمعوا عىل باطل إال سلط اهلل بعضهم عىل بعض، أسأل اهلل أن يعافينا مجيًعا وأن 

 يعاملنا برمحته وهو أرحم الرامحني.

 

والطعن يف ألفاظ السنن حيث مل يمكنهم الطعن يف ألفاظ الكتاب. ويذمون من 

ا.  متسك بالنصوص وأجراها عىل ما يفهم منها ويسمونه جاهال أو حشويا

وهذا يوجد يف املتكلمني يف أصول الديانات ويف فقهاء الرأي. ويف صوفية الفالسفة 

 واملتكلمني.

 

، ُيرفون ما يتعلق باالعتقاد، "وهذا يوجد يف املتكلمني يف أصول الديانات "قوله: 

وهذا معروف عن املتكلمني كاجلهمية واملعتزلة واألشاعرة واملاتريدية وأمثاهلم، 

لرأي، أي احلنفية، فإهنم ُياولون بالرأي رد أدلة الكتاب والسنة، ويف الفقه أهل ا

بل يستعملون احليل يف حتليل ما حرم اهلل، وملا ذكر ابن تيمية الرأي املذموم قال: هو 

 التحايل عىل ما حرم اهلل عن طريق احليل، وهذا مشهور عند احلنفية.

 لق بالتنّسك والتعّبد.، هذا فيام يتع"ويف صوفية الفالسفة واملتكلمني"قال: 
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والثاين: نسيان حظ ِما ذكروا به من العلم النافع فال تتعظ قلوِبم بل يذمون من 

ا.  تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا

 

ال شك أن القصاص الذين ساروا عىل خالف اهلدي النبوي مذمومون، لكن أن 

أو قد ُيطعن فيهم بأهنم  ُينسب أهل اآلخرة إىل القصاص أو ُيقال عنهم جمانني،

يريدون مدًحا وثناًء ...إىل غري ذلك، هذا حرام وال جيوز، ألنه طعن يف نيات الناس 

بال برهان وال بّينة، فإذا غلبتك نفسك وما استطعت أن جتعل نفسك مقبلة عىل اهلل، 

فال أقل من أن تغبط غريك وأن تدعو له لتأخذ بعض األجر، ال تزد عىل هذا اإلثم 

  آخر بانتقاص أهل اآلخرة.إثاًم 

ونقل أهل الرأي يف كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل عىل رشفها 

فمن اشتغل بالتفسري فغايته أن يقص عىل الناس ويذكرهم ومن اشتغل برأهيم 

َيعَلموَن }وعلمهم فإنه يفتي ويقيض وَيكم ويدرس وهؤالء هلم نصيب من الذين 

ا ِمَن احَلياِة   .{الُدنيا َوُهم َعِن اآلِخَرِة غافِلونَ ظاِهرا

 

يذكر هذا ذًما هلم، يعني أن بعض أهل الرأي يقول: من اشغل بالتفسري فغايته أن 

يقص عىل الناس وأن ُيذكرهم، هذا ذم يف نظر هؤالء من أهل الرأي من احلنفية، 
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ن من أما من اشتغل بعلمهم وفقههم فإنه سيكون قاضًيا ذا منزلة ومكانة، فيقول إ

أهل الرأي من ذكر مثل هذا، رضبه وذكره مثاًل عىل من نسوا حًظا مما ُذكروا به، 

 وصاروا ينتقصون غريهم.

 

واحلامل هلم عىل هذا شدة حمبتهم للدنيا وعلوها ولو أهنم زهدوا يف الدنيا ورغبوا 

ا يف اآلخرة ونصحوا أنفسهم وعباد اهللَ لتمسكوا بًم أنزل اهللَ عىل رسوله، وألزمو

 الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم ال َيرجون عن التقوى.

فكان يكفيهم ما يف نصوص الكتاب والسنة ومن خرج منهم عنهًم كان قليال، فكان 

اهلل يقيض من يفهم من معاين النصوص ما يرد به اخلارج عنها إىل الرجوع إليها 

رمة التي بسببها فتحت ويستغني بذلك عًم ولدوه من الفروع الباطنة واحليل املح

أبواب الرباء وغريه من املحرمات، واستحلت حمارم اهللَ بأدنى احليل، كًم فعل أهل 

 الكتاب.

 

وهذا شائع وكثري يف احلنفية، والبن تيمية رد عظيم عليهم يف كتابه )بيان الدليل يف 

)إغاثة بطالن التحليل(، وكذلك ابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني(، ويف كتابه 

 اللهفان(، فقد ذكروا عنهم أشياء عجائب يف حتليل ما حرم اهلل.
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ومن ذلك التيس املستعار، وهو الـمحلل، الذي يتزوج بنية حتليل املرأة التي طلقت 

البينونة الكربى، فيتزوجها بنية أن ُُيللها لزوجها، وذكر ابن تيمية مسائل هلم 

أهنم احتالوا واجتهدوا بأن ُيللوا ما حرم  وأمثلة فيام يتعلق بالربا وباألموال، كيف

 اهلل.

 

َوَهدى اهللَُ الَّذيَن آَمنوا ملِا اخُتلَِف فيِه ِمن احَلقِّ بِإِذنِِه َواهللَُ هَيدي ِمن َيشاُء إىِل رِصاط  }

ا إىل يوم الدين {ُمسَتقيم ، وصىل اهللَ عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليًما كثريا

 م الوكيل.وحسبنا اهللَ ونع

 

أسأل اهلل أن يغفر البن رجب، وأن يرفع درجته يف عليني، وأن جيعلنا من العاملني 

بأمر اهلل والعاملني به إنه الرمحن الرحيم، وأال يكلنا إىل أنفسنا وأن يرزقنا العلم النافع 

 والعمل الصالح، وأن ُييينا مجيًعا عىل التوحيد والسنة وأن يميتنا عىل ذلك.

أنه يف جملس ذكر مسألة فبسطها،  ف التي ُذكرت يف ترمجة ابن رجب،من اللطائ

وتكلم فيها بأحسن الكالم، فلام كان يف جممع مع أناس ذي علم ومكانة، فُذكرت 

هذه املسألة فلم يتكلم، فلام خرجوا سأله صاحبه الذي سمع كلمته األوىل، قال: 
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وتكلمت هبا يف جملس كذا؟ قال: مل مالك مل تتكلم يف هذه املسألة وكنت عالـاًم هبا 

 حترضين نية.

فالحظ أنه يف موطن اجتمع فيه علامء وأناس، وموطن النفس تدعو إىل أن يتكلم 

 وأن ُيربز ما عنده من العلم، قال: مل حترضين نية يف ذاك املجلس فام تكلمت!

 يعني رأى أن كالمه ليس هلل فأعرض عنه.

 حم الرامحني.فأسأل اهلل أن يصلح نياتنا وهو أر

وهو ملا تقدم الكالم عن ذم علم الكالم والدخول فيه، هل هذا الكالم  ورد سؤال:

 ؟-رمحه اهلل تعاىل-يدخل فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

تقدم اجلواب يف ثنايا التعليقات، وأن الدخول وتعلم علم الكالم مذموم  يقال:

دخول يف ذلك من باب بإمجاع السلف وأنه حمرم، لكن شيخ اإلسالم اضطر لل

 اإلصالح، فإن علم الكالم شاع يف زمانه، واغرت به الناس، فأراد أن ُيبني هلم أمرين:

أن علم الكالم ال فائدة منه، بل هو خطأ يف نفسه، وخمالف  األمر األول: -

 ألدلة الكتاب والسنة والعقل.

أن ُيبني هلم أن بعض قواعد علم الكالم لو اضطردت  األمر الثاين: -

 صبحت حجة عىل أهل الكالم أنفسهم.أل
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لذا كام قال ابن القيم يف النونية أن ابن تيمية قاتلهم بسالحهم، وأنه قلب األمر 

 .-رمحه اهلل تعاىل-عليهم 

الذين جددوا  -صىل اهلل عليه وسلم-فلذلك ابن تيمية من أفذاذ علامء أمة حممد 

-قاد، فلوال اهلل ثم ابن تيمية الدين يف أبواب كثرية، من أمهها وأميزها باب االعت

إن أحدنا أحسن حاله أن يكون متلطًخا بالتأويل، ما بني أن يكون  -واهلل أعلم

أشعرًيا يف مسائل ومفّوًضا يف مسائل، إال أن يشاء اهلل رب العاملني، ولو اهتدى إىل 

يخ السنة فقد هيتدي هلا يف أبواب لكن ختفى عليه يف أبواب كثرية، لكن اهلل مّن بش

 .-رمحه اهلل تعاىل-اإلسالم ابن تيمية 

شيخ  -التي أتى هبا شيخ اإلسالم ابن تيمية-ثم أحيا دعوته وجدد دعوة السنة 

، ثم أيده اهلل بالسلطان وهو اإلمام -رمحه اهلل تعاىل-اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

الدولة  ، وتعاقب عىل هذا آل سعود، وعلامء هذه-رمحه اهلل تعاىل-حممد بن سعود 

املباركة، علامء الدعوة النجدية السلفية حتى ظهرت للناس، فلام قوى اهلل هذه 

الدولة املباركة انترشت السنة رشًقا وغرًبا، وعرفها الناس، فلام صارت إماًما وقدوة 

ومقدًما من بني دول أهل السنة، صار الناس يقصدوهنا ويرجعون إليها، ومّن اهلل 

فصار الناس يأتون للحرمني ويسمعون السنة، وأيًضا عليها وتولت احلرمني، 

 أغناها اهلل فوفد الناس إليها رشًقا وغرًبا، فصار يف هذا خري عظيم يف نرش السنة.
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، وسألته -رمحه اهلل تعاىل-وملا قابلت الشيخ العالمة املجاهد املجدد مقبل الوادعي 

استطاعوا أن ُيصلحوا وقلت له: قبلك ابن الوزير، والصنعاين، والشوكاين، وما 

 اليمن وأن جُيددوا دعوة التوحيد والسنة كام فعلت، فام الرس؟ وما السبب؟

 قال: السبب الدولة السعودية.

 قلت : كيف؟

قال: ملا قواها اهلل وأغناها، صار اليمنيون يفدون إليها، ويسمعون دعوة السنة، فلم 

ت وغري ذلك، ثم صارت تعد غريبة عليهم، يسمعوهنا يف خطب اجلمعة ويف الكلام

كتبهم تأيت إلينا، فام عاد األمر غريًبا كام كان بالنسبة إىل من قبلنا، ففتحوا الطريق يل، 

 فلام قمت ودعوت وقام معي من قام، تيرس قبول الناس لدعوة السنة.

فأسأل اهلل أن يعز دولة التوحيد والسنة بالتوحيد والسنة، وأن يزيدها قوة ومتكنًا 

ن يوفق والهتا لكل خري، وأن يوفق امللك سلامن وويل عهده أن يعزوا دينه وعًزا، وأ

وأن يعلوا كلمته، وأن يعم التوحيد والسنة بجميع بالد املسلمني، وأن يوفق مجيع 

 حكام املسلمني لنرصهتا، إنه الرمحن الرحيم، وجزاكم اهلل خرًيا.

 


