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

 (ٖٖ-1ٔ القواعد) اإليمان - ٕ
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 

  :بعدو  ،والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده ،الحمد هلل
 ولمحاضرين. ،ولنا ،الميم اغفر لشيخنا

 :-رحمو اهلل-الرحمن السعدي  قال الشيخ عبد
 :ومن كتاب اإليمان لشيخ اإلسالم

فيصل المؤمن إلى ذلك من  ،-صمى اهلل عميو وسمم-ونحن نذكر ما يستفاد من كالم اهلل وكالم رسولو محمد 
بل نذكر من ذلك في  ،فال نذكر اختالف الناس ابتداء ،، فإن ىذا ىو المقصودوكالم رسولو ،نفس كالم اهلل

لى اهلل ورسولو خير وأحسن ما يبين أن رد موارد النزاع إ ضمن بيان ما يستفاد من كالم اهلل وكالم رسولو
 .، وأحسن عاقبة في الدنيا واآلخرة؛ خير في الحالتأويال
 أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،هلل الحمد

 (اإليمان)وىو كتاب  ،ىذا الكتاب في -رحمو اهلل- ىا شيخ اإلسالم ابن تيميةذكر ي فيذه القواعد والضوابط والفوائد
كتاب  :لو كتاب آخر يقال لو -رحمو اهلل- ألن شيخ اإلسالم ابن تيمية (؛اإليمان الكبير)والمقصود بو ىنا 

   .(اإليمان األوسط)
 ،قيقتو عند اإلطالق في كالم العربن حوبي   ،الكالم عمى اإليمان عند أىل السنة -رحمو اهلل- ذكر فيو الشيخ

وأن اإليمان ليس المراد بو مجرد التصديق كما يزعمو أو يظنو بعضيم أن ذلك ىو المراد  ،ومراد الشارع بذلك
ن اإليمان في المغة ليس إ :يعني يقول ،وذكر نحو سبعة فروق في المغة بين اإليمان والتصديق ،في لغة العرب
نما ىو ت ،معناه التصديق ورد عمى الطوائف ، وتكمم عمى حقيقة اإليمان ،ل في ىذه المسألةوأص  ، صديق خاصوا 

 .المخالفة في ذلك
ولو صدر منو أفعال من الكفر كإىانة المصحف  وتكمم بكالم قوي متين عمى من يدعي أن اإلنسان يكون مؤمناً 

ذا إإال  يزعمون أنو ال يكون كافراً ن رد عمى أولئك الذي، ونحو ذلك من التصرفات التي يخرج بيا من اإلسالم
  .ويراجع في محمو من ىذا الكتاب ،بل تكمم بكالم أشد عمى ىؤالء ،اإلرجاءمن وأن ىذا نوع ، اعتقد جواز ذلك

ىي  -رحمو اهلل- الرحمن وىي الفائدة األولى من ىذا الكتاب مما انتقاه الشيخ عبد ،الفائدة التي ذكرىا ىناو 
أعظم األصول ىي  :واألصول الكبار ،ذكر األصولفإن التأصيل في العمم ىو أن ت   ،تتعمق بمسألة التأصيل
لى بناء المسائل عمى إ إضافة، وما إلى ذلك، القياسوما يرجع إلييما من اإلجماع و  ،دالئل الكتاب والسنة

 .حقيقة التأصيل يى هيذف ،تبنى عمى قواعدىا األصولية والفقيية المسائل العممية والعممية ،القواعد
صل ؤ يبني عمى األصول، ىذا الدرس ي ،صل يعني يذكر األصولؤ ىذا درس م ،صلؤ كتاب م  ىذا  :فإذا قمت

فيذا ىو  ،أو نحو ذلك صلؤ أو م ،صلؤ ىذا بحث ي ،ىذه المحاضرة تؤصل ،صلؤ ىذا الكتاب ي ،لطالب العمم



 ،تكمم عمييا بطريقة أخرى، كمسألة اإليمان مثالً ا تكمم في مسألة من المسائل العممية لكن لو أن أحدً  ،المراد
قال  ،قال الذىبي ،قال ابن رجب ،قال شيخ اإلسالم ،قال الحافظ ابن القيم، قال فالن، جعل ينقل أقوال أىل العمم

 ىذه طريقة تأصيمية في العمم؟ :يقال ؟ ىلصالؤ م، ىل ىذا الكتاب يعتبر وينقل أقوليم ،فالن
 .     الجواب: ال

 طريقة مفيدة؟  ىل ال
فيذا مراد ، ال تبني عمى األصول ،ألنيا ال تعتمد عمى األصول صمة؛ؤ مت ولكنيا ليس ،نعم ىي مفيدة :الجواب
 .رحمو اهلل- الشيخ

فيصل المؤمن إلى  ،-صمى اهلل عميو وسمم-نحن نذكر ما يستفاد من كالم اهلل وكالم رسولو محمد  :ىنا يقول
 ؟  ي اإليمان إذا أطمق ما المراد بويعن، ذلك من نفس كالم اهلل وكالم رسولو

نرجع إلى نصوص الكتاب  :فنقول ؟وىل العمل داخل في مسمى اإليمان أو ال ،اختمفت الطوائف في ذلك
 .  عميو وسممصمى اهلل -و ومراد رسول ،ثم يتبين لنا بعد ذلك مراد اهلل ،ذلك ئونستقر  ،والسنة
بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كالم اهلل وكالم رسولو  ،فال نذكر اختالف الناس ابتداء يقول:

فإذا أردت أن تحتج عمى أحد ال تحتج بأن  ،ما يبين أن رد موارد النزاع إلى اهلل ورسولو خير وأحسن تأويال
نما قال اهلل قال رسولو، ل فالن كذا أو نحو ذلكأو قا، كذايقول  افالنً أن  وأ ،أفتى بكذا افالنً  وما يرجع إلى  ،وا 

 -رضي اهلل عنيم-مع ذلك فيم السمف الصالح  مستصحباً ، جماع واألدلة المعتبرة عند أىل العمماإلذلك من 
 .صمى اهلل عميو وسمم-أما أقوال الناس فال عبرة بيا إن خالفت كالم اهلل وكالم رسولو  ،لمنصوص

وتارة  ،غير مقرون بغيره فيدخل فيو اإلسالم واألعمال الصالحة : اسم اإليمان تارة يذكر مفرداً -رحمو اهلل- قال
ا رن معو اسمً ما قُ و  ،لما في القمب اسماً  اإليمانقرن باإلسالم أو بالعمل الصالح أو بالذين أوتوا العمم فيكون يُ 

، نفى إال لنفي بعض واجباتوألنيا ال تُ  ؛نفي اإليمان عند عدميا دل عمى أنيا واجبة ثم إنّ ، لمشرائع الظاىرة
ن ذُ    .إيمانو دل عمى أنيا مستحبة نفَ يُ  كر فضل إيمان صاحبيا ولموا 

حينما يستعمل لفظ  ،ىذه الموارد في الكتاب والسنة ئفيو يستقر  ،كر من التأصيلفيما ذ   ىذه طريقتو أيضاً 
، حتى يتبين المراد ،أو جاء مقرونا بغيره ،كيف جاء مقيداً و  ؟مفرداً  كيف جاء مطمقاً  ،اإليمان في الكتاب والسنة

لم ا  -عز وجل-اهلل  مثالً ، اإلسالم واألعمال الصالحة ون بغيره فيدخل فيوغير مقر  نو تارة يذكر مفرداً إ: فيقول
سالم الظاىر مع إ وفإنو يدخل في، أو نحو ذلك [404:البقرة] {آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا}أو يقول:  ،يمدح المؤمنين

، إذعان القمب الذي ىو إيمان القمب ،يعني انقياد الباطن الذي ىو اإلقرار والتصديق االنقيادي ،سالم الباطنإ
ذا جاء مقروناً و  ،طمقذا أ  إىذا  ،يدخل فيو األعمال الصالحةو  ،استسالم الجوارح ويدخل فيو أيضاً  إذا -مع غيره  ا 
 ،التصديق االنقيادي :لو لوما يقا ،وانقياد الباطن ،فإن اإليمان يكون بمعنى إقرار الباطن -قرن مع اإلسالم

اِلَحاتِ  َوَعِمُموا آَمُنوا الَِّذينَ } ،عمال الصالحةذا ذكر مع األإ ،سالم الظاىرإويكون اإلسالم بمعنى   آل] {الصَّ
تارة يقرن  ،وعمموا الصالحات بقموبيم وجوارحيم ،وأقروا وانقادوا بقموبيم : صدقوا وأذعنواآمنوا بمعنى [57:عمران

كان  ،افترقا في المعنى -اإلسالم واإليمان-إذا اجتمعا في المفظ  :وليذا يقال ؛باإلسالم أو بالعمل الصالح



اجتمعا  -أو اإلسالم وحده ،يعني ذكر اإليمان وحده-ذا افترقا في المفظ ا  و  ،اإلسالم لو معنى واإليمان لو معنى
 .ذا ذكر اإليمان دخل فيو اإلسالما  و  ،فإذا ذكر اإلسالم دخل فيو اإليمان، في المعنى

 نأفدل عمى  [44:المجادلة] {َدَرَجاتٍ  اْلِعْممَ  ُأوُتوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  المَّوُ  َيْرَفعِ } ،و بالذين أوتوا العممأقال: 
وما زاد عميو يتصل بالقدر ، فينا يكون اإليمان بمعنى ما في القمب، عمى من مرتبة عامة المؤمنينأ ةىذه مرتب

، لك، وما إلى ذوالتوكل، ةوالمحب، والرجاء، الخوف ،ألن القمب لو أعمال ؛يضاً أو في القمب أ ،ئد في الجوارحالزا
 -يأتيكما س-إن اإليمان  :وليذا يقال، التصديق االنقيادي واإلقراروىو قدر زائد عمى  ،كل ذلك من عمل القمب

بمعنى ، فقول القمب ىو التصديق االنقيادي ،مع قول المسان وعمل المسان والجوارح ،قول القمب وعمل القمب ىو
، والصبر، والخوف، والرجاء، ةالمحبك ةوعمل القمب ما زاد عمى ىذا القدر من االعمال القمبي، اإلقرار واإلذعان

  .فيذا عمل القمب ،وما شابو، والتوكل، والرضا
نفي اإليمان عند عدميا  ا لمشرائع الظاىرة، ثم إنّ سمً ارن معو وما قُ  ،لقمبما في اا لسمً ايكون اإليمان فقال: 

صل فاأل ،ال إيمان لمن ال أمانة لو :قيل يعني إذا ،نفى إال لنفي بعض واجباتوتُ  ألنو الة؛ نيا واجبأدل عمى 
 .في النفي أن يتوجو إلى الذات

فإنو يتوجو بعد  -الييئة-، فإذا وجدت الذات نراه يركع ويسجد ،الذات موجودة ،(4)((ال صالة بحضرة طعام))
 .ذلك إلى الصحة

 . ، ىذا يتوجو إلى نفي الذاتال رجل في الدار :ا تقولم  ل
إلى  وفإذا دل دليل عمى الصحة توج ،فيتوجو إلى الصحة ة،مثال فالذات موجود ((ال صالة بحضرة طعام))لكن 

 .، وكمال مستحبكمال واجب :ألن الكمال نوعان؛ الكمال المستحب
 .، ومنو ما ىو مستحبألن الكمال منو ما ىو واجب ؛والصحيح أن يفصل ،ىذا لنفي الكمال :فبعضيم يقول

فإن اإليمان إن دل دليل عمى ، (2)((ن لمن ال أمانة لوال إيما)) ،نتفاء بعض األعمالفينا إذا جاء نفي اإليمان ال
يدل  ذلكفإن  ،وأن أصل اإليمان ثابت، يعني بمعنى أن صاحبو لم يخرج من مطمق اإليمان، وجوده وصحتو

 .من واجبات اإليمان نو ترك واجباً عمى أ
أعالىا شيادة أال إلو إال  ،ةأخبر أن اإليمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعب -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي 

واهلل ال  ،واهلل ال يؤمن)): ، فإذا قيل مثال(3)والحياء شعبة من اإليمان، أدناىا إماطة األذى عن الطريقو  ،اهلل
 .(4)((من ال يأمن جاره بوائقو)) :قال ؟من يا رسول اهلل :قيل ،((واهلل ال يؤمن ،يؤمن

 .نو ينقص من إيمانو الواجبأو  ،حرموقع في أمر ممن جاره بوائقو دل عمى أنو أي فيذا الذي ال
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 . ، فدل عمى أن األمانة واجبة((ال إيمان لمن ال أمانة لو)) ، وفي ترك الواجباتىذا في فعل المحرمات
عز -إال أن يرحمو اهلل  ،ا لموعيدوأن من انتفت عنو األمانة فإنو يكون قد نقص من إيمانو الواجب فيكون مستحق  

 .أو يحصل لو شيء من موانع العقوبة ،-وجل
ن ذُ  ،نفى إال لنفي بعض واجباتوتُ  ألنو ال يقول: مانو دل عمى أنيا ينف إولم يُ  ،كر فضل إيمان صاحبياوا 
مثل المؤمن الذي يقرأ )) مثل: ،فيذا يكون من الكمال المستحب، نفكر فضل إيمان صاحبيا ولم ت  ذ   ،ةمستحب

ة طعميا   ،كمثل التمرة طعميا طيب يقرأ القرآن وريحيا طيب، ومثل المؤمن الذي ال ،طيبالقرآن كمثل األترج 
 .(5)((وال ريح ليا

راجع في ذكر دالئل من الكتاب والسنة عمى ىذه األمور ت   -رحمو اهلل- وشيخ اإلسالم ،ةىذه القاعدة ىي ممخص
ال أذكرىا  أو في األصل الذي نقل منو الشيخ كتاب اإليمان ،والفروقات اليسيرة سواء في النسخة الخطية، محميا

 .ذلكحتى ال نشغل الوقت ب ةإن لم تكن مؤثر 
ولوال ذلك  ،متضمنة لمرجاء والخشية أبداً  [2ٕ:فاطر] {اْلُعَمَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  المَّوَ  َيْخَشى ِإنََّما} :-اهلل رحمو-قال 

فأىل الخوف هلل والرجاء لو ىم أىل العمم  ،ولوال ذلك لكان أمناً ، كما أن الرجاء يستمزم الخوف ،لكانت قنوطاً 
  الذين مدحيم اهلل.

يعني ال يخشاه إال ، ىذه تدل عمى الحصر "إنما"، [28:فاطر] {اْلُعَمَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  المَّوَ  َيْخَشى ِإنََّما} :ىنا قولو
كل من خشي اهلل فيو  خبر أنفأ ،اآلية تدل عميو أيضاً  ،-رحمو اهلل- كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،(6)عالم
 َىلْ  ُقلْ  َربِّوِ  َرْحَمةَ  َوَيْرُجو اآْلِخَرةَ  َيْحَذرُ  َوَقاِئًما َساِجًدا المَّْيلِ  آَناءَ  َقاِنتٌ  ُىوَ  َأمَّنْ }: كما قال في اآلية األخرى، عالم

وأن الذي ال يخشى اهلل ال يكون  ،ىم أىل الخشية أىل العمملك عمى أن فدل ذ، [9:الزمر] {َيْعَمُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي
 . لك بالخشيةوغيره ذ -رضي اهلل عنو-وليذا فس ر ابن مسعود ، عالماً 

فيو  -عز وجل-اهلل  ىفكل من عص، [54:األنعام] {ِبَجَياَلةٍ  ُسوًءا ِمْنُكمْ  َعِملَ  َمنْ }: -عز وجل-وقال اهلل 
 .جاىل

 .لمرجاء ةً متضمن والخشية أبداً ل: فينا يقو 
 .خشية :فالخوف مع العمم يقال لو ،تبكما أن المحبة عمى مرا، الخوف عمى مراتب، الخشية ىي: خوف خاص

ا متضمنة لمرجاء، ولوال ذلك والخشية أبدً : يقول، [28:فاطر] {اْلُعَمَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  المَّوَ  َيْخَشى ِإنََّما}فينا يقول: 
فيما ، بد من اجتماع الخوف والرجاء ولذلك ال، وجد الخوف من غير رجاء لكان قنوطاً يعني لو  ،لكانت قنوطاً 

 .كالجناحين لمطائر ال يطير إال بيما
عز -دالل عمى اهلل من اإل ءيحصل شي بمعنى أن  ، اكما أن الرجاء يستمزم الخوف ولوال ذلك لكان أمنً : قال
 .من الخوف ، إذا كان الرجاء مجرداً ة عميوءوالجرا -وجل

 .فال يخافو -عز وجل-فيكون اإلنسان آمنًا من عقاب اهلل ، من الخوف ةوىكذا المحبة إذا كانت مجرد
                                                           

 المسافرين صالة كتاب ومسمم، ،(5020) برقم الكالم، سائر عمى القرآن فضل باب القرآن، فضائل كتاب البخاري، أخرجو - 5
 (.797) برقم القرآن، حافظ فضيمة باب وقصرىا،

 (.24/ 7) الفتاوى مجموع - 6



 .عز وجل-الذين مدحيم اهلل  ىم أىل العمم فأىل الخوف من اهلل والرجاء لو
بموجبو، فال يسمى عمل نو عمم يُ أبد مع ذلك  ا ذكر قوليم في العقل أنو العمم قال: فاللمّ  :-رحمو اهلل-قال 
 إال من عرف الخير فطمبو، والشر فتركو. عاقالً 

الواقع أن ، و إن العقل ىو العمم :قالوا، فيم -أىل الكالم-يناقش المتكممين  -رحمو اهلل- شيخ اإلسالم ابن تيمية
يكون ، وىذا مشاىد ،ن أوعية العمم ولكن ال عقل لولك قد يكون اإلنسان م، ولذالعمم غير العقل، العقل ليس العمم

 ىفمربما أود ،ستشار في شيءوال ي   ،يورجع إلال يصمح أن ي  ، أخرق ،فيو شيء من السفو أو الطيش أو العجمة
 .غير العقل، فالعمم غير الذكاء، بالناس إلى ميالك

ومنو ما يكون مكتسبًا بتجارب اإلنسان  ،امنو ما يكون فطري  ، في قمب اإلنسان -عز وجل-فالعقل نور يقذفو اهلل 
االستماع منيم وما إلى أو مخالطة الناس و  ،، قراءة التاريخفاع واالستفادة من تجارب اآلخرينتن، أو االفي نفسو
فيضم عقول ، ستشارةلى االإمن نقص عنده العقل بل كل عاقل يحتاج  ذلكول ،تمع إليو ىذا وىذاجفيذلك، 

 .نفسوب ظعوالشقي من و   ،غيرهب ظعالعاقل من و  ف، ةكانت قراءة التاريخ نافع أيضاً  كذلول، اآلخرين إلى عقمو
، يعني يعمل عمل بموجبونو عمم يُ أبد مع ذلك  فال: يقول، إن العقل ىو العمم :ء الذين قالواناقش ىؤاليفينا 

ال ما فائدة ىذا العقل ،بمقتضاه ىذا الذي عرف الخير وما  فال يسمى عاقال إال من عرف الخير فطمبو،، !؟وا 
  ؟!ىل ىذا يكون عاقالً  ،وعرف الشر ووقع فيو ،طمبو

 ،[3-2:الصف] {َتْفَعُمونَ  اَل  َما َتُقوُلوا َأنْ  المَّوِ  ِعْندَ  َمْقتًا َكُبرَ  * َتْفَعُمونَ  اَل  َما َتُقوُلونَ  ِلمَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا}
فإن العقل يقتضي العمل ، [44:البقرة] {َتْعِقُمونَ  َأَفاَل  اْلِكتَابَ  َتْتُمونَ  َوَأْنُتمْ  َأْنُفَسُكمْ  َوَتْنَسْونَ  ِباْلِبرِّ  النَّاَس  َأتَْأُمُرونَ }

 .[40:الممك] {السَِّعيرِ  َأْصَحابِ  ِفي ُكنَّا َما َنْعِقلُ  َأوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّا َلوْ  َوَقاُلوا} :-عز وجل-وليذا قال اهلل  ،بالعمم
 ِبَأنَُّيمْ  َذِلكَ }ثم ذكر العمة قال: ، [44:الحشر] {َشتَّى َوُقُموُبُيمْ  َجِميًعا َتْحَسُبُيمْ }: -تبارك وتعالى-في قولو  ذلكوك
ذلك من و ، وأن تتحد كممتيم ،فإن مقتضى العقل ىو أن الناس يجتمعون وال يتفرقون، [58:المائدة] {َيْعِقُمونَ  اَل  َقْومٌ 

 .أسباب القوة
بد أن يذىب ما في  فال ،غير ذلكو  ، أو شرب الخمروالسرقة: ومن أتى الكبائر مثل الزنا، -رحمو اهلل-قال 

ن بقي أصل التصديق في قمبو ،قمبو من تمك الخشية والخشوع والنور نزع عنو ىذا من اإليمان الذي يُ و  ،وا 
 عند فعل الكبيرة.

ىل معنى  ،(7)مةكالظ   رأسو فوق فكان اإليمان منو خرج العبد زنى إذاأنو أخبر  -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي 
 .؟نو فارق اإليمان بالكمية وصار كافراً أ ذلك

فإن القمب وبصره  ذلكول؛ معو من اإليمان الرادع الذي يحجزه عن مواقعة ىذه الفواحش لكن لم يبق   ،: الالجواب
أو حينما تتوقد ، الشبية فال يبصر الحقأو يعشى حينما تقع لو ، يحصل لو العمى -الذي ىو البصيرة-

فينا ، يو، فيواقع أمورًا ما كان ليواقعيا لوال تمك الحال التي صار إلييامالشيوات وتضطرب في قمبو فإن ذلك ي ع
ن بقي أصل التصديق في قمبو فاليقول:  وىذا  ،بد أن يذىب ما في قمبو من تمك الخشية والخشوع والنور وا 
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ال يزني الزاني حينما )): -صمى اهلل عميو وسمم-وقد قال النبي ، عنو عند فعل الكبيرة من اإليمان الذي ينزع
نما أنو يكون كافراً  وىذا ال يعني ،(8)((وال يشرب الخمر حين يشربيا وىو مؤمن ،يزني وىو مؤمن دل عمى ، وا 

 .وأنو من أىل الوعيد ،نو نقص من إيمانو الواجبأ
يحمل  بل ليس ألحد أن ،كالم اهلل ورسولو ينبغي لممسمم أن يقدر قدر: والمقصود ىنا أنو -رحمو اهلل-قال 

فإن كثيرًا من  ،رف أنو أراده ال عمى ما يحتممو ذلك المفظ في كالم كل أحدكالم أحد من الناس إال عمى ما عُ 
ه بو دُ وقصْ  ،ر ما يحتممو المفظكْ يل كأنو ذِ يسمك مسمك من يجعل التأو  ،الناس يتأول النصوص المخالفة لقولو
فميس لنا أن نؤمن  ،بل جميع ما قالو اهلل ورسولو يجب اإليمان بو ،دفع ذلك المحتج بذلك عميو، وىذا خطأ

 فإذا ،وليس االعتناء في مراده في أحد النصين دون اآلخر بأولى من العكس ،ببعض الكتاب ونكفر ببعض
فيكون أصل  ،فكذلك النص اآلخر الذي تأولو ،تبع فيو مراد اهلل ورسولوا وكان النص الذي وافقو يعتقد أن

  وىذا ىو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل. ،مقصوده معرفة ما أراد اهلل ورسولو بكالمو
ر في كالم اهلل ظفي الن -المنحرفةالطرق - ىنا يتحدث عن طريقة أىل األىواء والبدع -رحمو اهلل- شيخ اإلسالم
صمى اهلل عميو -ليس ألحد أن يحمل كالم اهلل وكالم رسولو فيو يقول:  -عميو الصالة والسالم-وكالم رسولو 

ومن شابييم أو شاكميم ممن يتعصبون ألقوال الرجال من األئمة  ،كما يفعل أىل البدع ،وفق مذىبو -وسمم
فيجعل قول ىذا المطاع أو المقدم  ، أو في األمور العممية ،ر العمميةفي األمو  ذلكسواء كان  ،المتبوعين وغيرىم

وىذا يقع فيو كثير من ، تابعًا لو -صمى اهلل عميو وسمم-يجعل كالم اهلل وكالم رسولو  ذلكثم بعد  ،يجعمو أصالً 
من المعاني ثم تنازع  ىمعن طرد لفظ الشارع فيافإذا  ،الواجب أن ينظر في ألفاظ الشارعو  ،الناس قديمًا وحديثاً 

وأن يرجع إلى طريقتو في  ،ن يحمل عمى معيود الشارع في كالموأالناس في موضع من المواضع فينبغي 
آخر إال لدليل  ىوال يجوز أن يحمل عمى معن ،فيعرف مراده بو في ىذا الموضع الذي حصل بو النزاع ،استعمالو
في  -صمى اهلل عميو وسمم-المعروف المعيود من كالم اهلل وكالم رسولو  فال ينقض ىذا األصل ،ذلكأوجب 

   .ىذه طريقة أىل البدع ،ىذا ال يجوز ،مواطن النزاع من أجل تصحيح قول عالم أو متبوع أو مطاع
ي ثم قال بعده ف ،ما ذكرتو آنفا يذكره شيخ اإلسالم في مناقشتو ليم قبل أن يذكر ىذا الكالم الذي بين أيديناو 

 -صمى اهلل عميو وسمم-رسولو  وكالمكالم اهلل  قدر والمقصود ىنا ىو أنو ينبغي لممسمم أن يقدر :محصمتو
لى إىذه ىي الطريقة الصحيحة المتجردة من أجل الوصول  ،..ليس ألحد أن يحمل كالم كل أحد من الناسبل 

 :ثم بعد ذلك تقول ،اآلن يمكن أن تأتي الى كالم أحد من الناس وتبحث عن المواطن المحتممة المتشابية ،الحق
ىذا اإلنسان  ،ول كذاؤ ىذا اإلنسان ي   ،ىذا اإلنسان جيمي ئ،نسان مرجىذا اإل ،ىذا اإلنسان يريد معنى باطالً 

األىواء حينما يقصدون الوقيعة فيمن أىل كما يفعمو بعض  ،وما إلى ذلك ،يجري النصوص عمى طريقة كذا
  .خالفيم
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لى المواطن األخرى إوالواجب الالئق أن يرجع في ىذا الموضع الذي اشتبو والتبس في كالم ىذا المتكمم 
لى تمك إرجع ىذا الموضع المتشابو في   ،المحكمة التي يعبر فييا عن مراده بصورة واضحة ال خفاء فييا وال لبس

وكالمو صريح  ،رف بالبدعةلو تكمم بو من ع   يكون محتمالً  لذلك تجد الموطن الواحد أحياناً و  ،المواضع المحكمة
ولكن لو تكمم بيذه العبارة أحد من أىل  ،كتبو وكالمو فإنو يحمل عمى مراده ومعيودهمن فييا في مواضع أخرى 

أ ع أو يخط  ل أو يبد  ضم  وال يجوز أن ي   ،رف اعتقاده واتباعو لمحق فإنيا تحمل عمى معنى صحيحمن ع   ،السنة
ذا كان ذلك عند النظر في إوكيف  ،وظمم ال يجوز في النظر في كالم الناس ،ذا تجن  ىو  ،بمجرد ىذه العبارة

ىذا ال يصح بحال من ، ألجل تصحيح قول أو مذىب ؛فيحمل عمى المحامل الباطمة ،كالم اهلل وكالم رسولو
ومن أراد أن يعرف دقة مداخل اليوى عمى النفس  ،ستبين ليا ما يداخميا من األىواءوالنفوس قد ال ي ،األحوال

القائد ) :في الجزء الذي أفرد بعنوان "التنكيل"في كتابو  -رحمو اهلل- يالرحمن المعمم فمينظر ما قالو الشيخ عبد
وكثير منيم يظن أنو من المتجردين  ،كثير من الناس ا ال يتفطن ليادقيقة جد   ر أموراً ذك ،(لى تصحيح العقائدإ

 .   حص واختبر نفسو لوجد أنو ال يخمو، واهلل المستعانولكنو لو نظر وف ،لمحق
يسمك مسمك من يجعل التأويل كأنو ذكر ما  ،من الناس يتأول النصوص المخالفة لقولو افإن كثيرً  :يقول ىنا

طريقة صحيحة في االستدالل تمك  تأو ليس ،يعني ليس ذلك بحجة ،وىذا الكالم غير صحيح ،يحتممو المفظ
حد أأحممو عمى  إذن ىذا مسوغ ألن   :كون المفظ يحتمل فتقول ،من النصوصواستخراج المعاني  ،والنظر

نما الصحيح عند المواضع  ،ال يمكن، فيذا غمط ،تبعة وأكون قد خرجت من العيدة وال يكون عمي   ،االحتماالت وا 
لى القرائن المحتممة أن ينظر إلى معيود ما يمحقو - المحاق أيضاً و  ،والسياق ،-يعني ما قبمو-والسباق  المتكمم وا 

لكن كون المفظ  ،فيستبين المراد ،فينظر في القرائن السابقة والالحقة مع المواضع األخرى ،-ويتبعو في الكالم
ىذا ، معنى من غير دليل حمل عمىن ي  أل أو أكثر فيكون ذلك مسوغاً  معان  فقط ألنو يحتمل معنيين أو ثالثة 

     .غير صحيح وال تبرأ بو الذمة
ه بو دفع ذلك المحتج بذلك عميو في ر ما يحتممو المفظ، وقصدُ كْ يسمك مسمك من يجعل التأويل كأنو ذِ  :يقول

وتطمب  ،مواطن االحتجاج والرد والمناظرة وما إلى ذلك، والنفوس في ىذه األحوال يكون ليا حضور كبير
 .االنتصار
فبمجرد ما يحتج عميو بدليل من ىذه األدلة قد يسارع ، صار لنفسو ولشيخو ولمذىبو وما إلى ذلكتيطمب االن

وىذا خطأ، بل جميع  :يقول، ويحممو عمى المعنى اآلخر من غير برىان ،ويحتمل كذا ،ىذا يحتمل كذا :ويقول
، وليس االعتناء في ونكفر ببعض ما قالو اهلل ورسولو يجب اإليمان بو فميس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب

ذا كان النص الذي وافقو يعتقد أنو اتبع فيو مراد اهلل إف ،مراده في أحد النصين دون اآلخر بأولى من العكس
لى مراد اهلل ومراد إيريد الوصول ، نسان متجرداً يعني أن يكون اإل ،ورسولو فكذلك النص اآلخر الذي تأولو

، كما ىي لو وردهوما خالفو أو   ،فما وافقو قبمو، ال يكون ذلك بطريقة ينتقي فييا، -صمى اهلل عميو وسمم-رسولو 
 .طريقة أىل األىواء والبدع

 .وىذا ىو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل :قال



بمعنى: تفسير  :كذا -عز وجل-تأويل قول اهلل  ،تأويل اآلية، التأويل والتفسير يأتيان بمعنى واحد ،ىذه قاعدة
يعني تأويل ، ول إليو الشيء في ثاني حالئأتي التأويل بمعنى آخر وىو: ما ي، وي-تبارك وتعالى-كالم اهلل 

ىذان في الكتاب ، تحقق ذلك :تأويل الرؤيا بيذا االعتبار ،فعل المأمور :تأويل األمر، ر بووقوع المخب   :خبرال
ليو إول ئن يكون بمعنى التفسير أو أن يكون بيذا االعتبار ما يأما إذا ذكر التأويل فيو إوكالم السمف ، والسنة

وىو صرف الكالم من المعنى  ،ولكن عند المتأخرين صاروا يستعممونو في معنى ثالث ،الشيء في ثاني حال
وأما إذا كان لشبيات أو لغير دليل فإن ذلك  ،ذا كان لدليل فال إشكالإىذا ، لى معنى مرجوحإالراجح المتبادر 

 .يكون من قبيل التحريف
أما من  ،عند من يفرق بين التفسير والتأويل ،وىذا ىو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل :فينا يقول

 فيذا ال يجري -إذ التأويل عندىم ىو التفسير ؛و الغالب في اصطالح المفسرينكما ى- يجعميما بمعنى واحد
ن التأويل ىو إ :يعني الذين يقولون :وىذا ىو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل ،عميو ىذه الجممة األخيرة

ى لإحق لك في صرفو من المعنى الراجح ال  :نقول ،صرف الكالم من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح
بمجرد كون ىذا المفظ لو ، أو الطريقة اتباع الشيخ وأ ،والتعصب لممذىب المعنى المرجوح بالتحكم واليوى

أو المعنى المعيود المتكرر في  ،احتماالت ال يبرر ذلك حمل ألفاظ الشارع عمى غير المعنى الظاىر المتبادر
ومن المعاصرين  ،صمون كابن جرير وابن كثيرؤ ولذلك تجد أىل العمم الكبار من األئمة الذين ي ؛االستعمال

حينما يتكممون  ،طريقة شيخ االسالم ابن تيمية وابن القيم في كالميم في التفسيروكذلك ىي  ،الشيخ الشنقيطي
وال يجوز العدول  ،وىذا ىو الظاىر المتبادر :ما يقول جرير كثيراً  يذكرون ىذا المعنى المتبادر، ابنعن اآليات 

، ىذا ىو التأصيل، تتكرر مثل ىذه العبارات دائماً  ،ليوإعن الظاىر المتبادر من القرآن بغير دليل يجب الرجوع 
  .وقاعدة تبني عمييا الفيم والتفسير يذكر لك أصال
نَّ } :لما يذكر األقوال يقول لك مثالً  -رحمو اهلل- الشيخ الشنقيطي الغمبة ، [473:الصافات] {اْلَغاِلُبونَ  َلُيمُ  ُجْنَدَنا َواِ 

تل ومن ق  ، تلنبياء ق  بعض األ :فبعض العمماء يقول، والغمبة بالسيف والسنان ،الغمبة بالحجة والبيانعمى تطمق 
، الغمبة بالحجة والبيان اذً إ ،: المقتول مغموب، فقالوالو مقابالً  ،لو فجعمو قسيماً ، "بغم  ل أو ي  قت  ي  "ففيو مغموب 

نَّ } بعضيم  -عمييم الصالة والسالم-غمبة الرسل  ،[24:المجادلة] {َوُرُسِمي َأَنا أَلَْغِمَبنَّ } ،{اْلَغاِلُبونَ  َلُيمُ  ُجْنَدَنا َواِ 
ا نتتبع لفظ الغمبة في القرآن نجد أنيا في الغالب لم   :يقول -رحمو اهلل- الشيخ الشنقيطيو  ،ىذا المراد :قال

 {َصاِغِرينَ  َواْنَقَمُبوا ُىَناِلكَ  َفُغِمُبوا}تستعمل في الغمبة في ميدان المعركة كما أنيا تأتي بمعنى الغمبة في الحجة 
الغمبة المقصود بيا  {َوُرُسِمي َأَنا أَلَْغِمَبنَّ } :عميو يقول فبناءً  ،ىذه في الحجة مع فرعون والسحرة، [449:األعراف]

 .االستقراء ، جاء بيذا منالغمبة بالحجة والبيان ويدخل فييا أيضاً  ،(9)ميدان المعركة
، فتتبع ىذه المفظة في القرآن، ؟، ما معنى القنوتفي موضوع القنوتوىكذا شيخ االسالم كتب رسالة خاصة 

م وىكذا في الكال ،ثم جاء بمعنى كمي يجمع شتات ىذه المعاني التي قيمت ،ونظر في كل موضع فيما استعممت
 . سبق مفصالً وقد المثل في القرآن  عمى

                                                           

 (.324/ 6) بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء - 9



ن اهلل فيو المنازع من المؤمنين فإنيا مما بيّ : فكل مسألة يقطع فييا باإلجماع وبانتفاء -رحمو اهلل- قال
 .نيكفر مخالف النص البيِّ  كماجماع يكفر ومخالف مثل ىذا اإل ،اليدى

 يعني يقصد بو اإلجماع القطعي.
ن فيو اليدى قد ال يقطع بأنيا مما تبيّ  فينا أيضاً  ،قطع بوجماع وال يُ ظن اإلو أما إذا كان يُ  :-رحمو اهلل- قال

  .جماع قد ال يكفرخالف مثل ىذا اإلوم ،من جية الرسول
مثل ومخالف  ،جية الرسولن فيو اليدى من بأنيا مما تبيّ  ،اإلجماع الظني قطع،قد ال يُ : ، يقولالتعبير دقيق

ىذا  ،والصواب في خالفو ،جماع خطأإلا قد يكون ظن   :ألنو كما يقول شيخ االسالم ؛جماع قد ال يكفرىذا اإل
 .قد ال يكون صحيحاً  ،ال يكون واقعاً  قد -المظنون-جماع الظني اإل
جماع ىل ىو واإل ،وما ال يكفر ،جماعو من مخالفة اإلوىذا ىو فصل الخطاب فيما يكفر ب :-رحمو اهلل- قال

 أو ظني الداللة؟.، قطعي الداللة
: ، ىنا من عند قولوبالكالمجرى فألحقيا  -رحمو اهلل-الرحمن  كأن قمم الشيخ عبد، ىنا سيتكمم عن مسألة جديدة

سالم ابن تيمية في سيتكمم عمييا شيخ اإل، ىذه مسألة جديدة ؟أو ظني الداللة ،جماع، ىل ىو قطعي الداللةواإل
فالمفترض أن ىذه ، ال ال معنى ليا ىناا  و  ،فالشيخ كأن القمم جرى معو فألحقيا بالكالم السابق (كتاب االيمان)

ىذه  ،جماع ىل ىو قطعي الداللة أو ظني الداللةواإل ،شكلوي   ،حتى ال يتشتت عميك المعنى ؛الجممة تحذف
 .، فيذا ال عالقة لو بالقاعدة السابقةمسألة ثانية

من المنكر الذي حرمو من الكفر  : ومن لم يكن في قمبو بغض ما يبغضو اهلل ورسولو-رحمو اهلل- قال
لشيء من  من لم يكن مبغضاً  فإنّ ، يمان الذي أوجبو اهلل عميولم يكن في قمبو اإل، والفسوق والعصيان

 لم يكن معو إيمان أصال . المحرمات أصالً 
، أن ينتفي أو محبة ما يحبو اهلل ،تصور معو اإليمان ما لم يكن في قمبو بغض ما يبغضو اهلليعني اإلنسان ال ي  

ا فميغيره بيده، فإن لم يستطع رأى منكم منكرً ))من حينما قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ذلك بالكمية،
يس وراء ذلك من اإليمان حبة ))ول: وقال ،(40)((فبمسانو، فإن لم يستطع فبقمبو، وذلك أضعف اإليمان

ليس ، يعني العمل تجاه المنكر في ىذه القضية ،المراد ليس وراء ذلك من اإليمان :بعضيم قال، (44)((خردل
 .ما بعدىا شيء وكراىية القمب، نكار القمبإ، ما بعد القمب شيء، ىناك عمل
، ىل وراء يمانإنفور القمب من المنكر ، يمانإفكراىية القمب لممنكر  ،اإليمان بضع وسبعون شعبة ومعموم أن

   .عميو أنو إيمان؟ ىل ىناك شيء أقل من ىذا يصدق ،؟وراء الكراىة شيء ،؟ىذا النفور شيء
وبعضيم  ،عمل تجاه المنكرما ي  ليس وراء ذلك من اإليمان يعني م ،المراد ىذا ىو :فبعضيم يقول ،الجواب: ال

حتى ال توجد الكراىة  ،نسان ال يتحرك قمبو تجاه المنكر أصالً إ، ىذا يدل عمى انتفاء اإليمان بالكمية ،اليقول، 
                                                           

 بالمعروف األمر وأن وينقص، يزيد اإليمان وأن اإليمان، من المنكر عن النيي كون بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 40
 (.49) برقم واجبان، المنكر عن والنيي
 بالمعروف األمر وأن وينقص، يزيد اإليمان وأن اإليمان، من المنكر عن النيي كون بيان باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - 44
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ليست قضية  ،لشيء من المحرمات أصالً  كن مبغضاً من لم ي فإن   ،فمثل ىذا ال يتصور اإليمان في قمبو ،القمبية
وقد يوجد بعض األمور المشروعة قد ينفر  ،ليو ويحبوإيوجد نوع من المنكرات ييواه ويميل قد نسان اإل، معينة

نو إ :وال يقال ،وتنقاد وتقر وتغالب ىواىا فيذه مؤمنة ،ولكنيا تذعن، المرأة قد تكره موضوع التعدد مثالً ، منيا قمبو
كرىوا ما  :أولئك كرىوا أي ،[9:محمد] {َأْعَماَلُيمْ  َفَأْحَبطَ  المَّوُ  َأْنَزلَ  َما َكرُِىوا ِبَأنَُّيمْ  َذِلكَ } :قولو تعالىيصدق عمييا 

لكن في قضية معينة لو فييا ىوى ىذا ، ىذا ال يكون مؤمناً ، كرىوا الدين ،كرىوا الوحي ،كرىوا اإلسالم ،أنزل اهلل
من أبغض دين  :وتجدون في نواقض اإلسالم العشرة ،وال داعي لمتكمف في ىذا ،اإليماننو يخرج من إ :ال يقال

من لم  فإنّ  ، يقول:ىذه القضية ينبغي أن تقيد وتضبط ليست عمى إطالقيا، مما جاء بو الرسول الرسول أو شيئاً 
  .اإليمان ، فإن ىذا ال يتصور معوا لشيء من المحرمات أصال، لم يكن معو إيمان أصالً يكن مبغضً 

 :-رحمو اهلل- قال
ومن نفى اهلل ورسولو عنو ، يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات اإليمان إذا أطمق في كالم اهلل ورسولو

 ،ون الوعيدفال يدخل في االسم الذي يستحق أىمو الوعد د، أو فعل محرماً  ،بد أن يكون ترك واجباً  اإليمان فال
 . بل يكون من أىل الوعيد

 :والشيخ في المقدمة قال، ذا اقترنا  و  ،طمقالمسألة تتعمق بمسألة سبقت فيما يتصل باإليمان واإلسالم إذا أ  ىذه 
فيذا مثال عمى ما  ،لفائدة أو زيادة ؛وىو قميل ،نو قد يتكرر بعض ىذه الضوابط أو القواعد في بعض المواضعإ

تناول فعل يطمق في كالم اهلل ورسولو فإنو أاإليمان اذا  :وىنا يقول، في المقدمة -رحمو اهلل- ذكر الشيخ
   .: ألن اإليمان قول وعمل، فعل الواجباتاإليمان إذا أطمق ،الواجبات وترك المحرمات

ال يؤمن من ال ))، مثمما قمنا ،أو فعل محرماً  ،بد أن يكون قد ترك واجباً  ومن نفى اهلل ورسولو عنو اإليمان فال
الوعد  ،دون الوعيد -يعني الوعد المطمق- فال يدخل في االسم الذي يستحق أىمو الوعد، ((يأمن جاره بوائقو
إنما ذلك يكون ألىل اإليمان المطمق الكامل دون ، ن ىذا االنسان يدخل الجنة بال عذابإ :بمعنى أن يقال

 أو فعل أموراً  ،قد ترك بعض واجبات اإليمان ولكنو أيضاً  ،فإن اإلنسان قد يكون معو إيمان صحيح، الوعيد
يكون و  ،ثم بعد ذلك ال يخمد في النار، لو -عز وجل-ن لم يغفر اهلل إفيعذب  ،محرمة فيكون من أىل الوعيد

نما ليس معنى ذلك أنو مخمد في النار، بل يكون من أىل الوعيد، ىذه حال أىل التوحيد، مآلو إلى الجنة ، وا 
 .تحت المشيئة

ما أن يقصد لغيرهإما أن يقصد لنفسو وكل مقصود :-حمو اهللر - قال : فإن كان منتيى مقصوده ومراده ،، وا 
رادتو إفإن  ،وىو أحب إليو من كل من سواه ،عبادة اهلل وحده ال شريك لو وىو إليو الذي يعبده ال يعبد سواه

 أصلن كان ا  و  ،فيثاب عمى مباحاتو التي يقصد بيا االستعانة عمى الطاعة ،رادتو وجو اهللإلى إتنتيي 
بل الكفار وأىل  ،فإن اهلل إنما أباحيا لممؤمنين من عباده، مقصوده عبادة غير اهلل لم تكن الطيبات مباحة لو

ه ولم يعبدوه الجرائم والذنوب وأىل الشيوات يحاسبون يوم القيامة عمى نعم اهلل التي تنعموا بيا فمم يشكرو 
     .[ٕٓ:األحقاف] {ِبَيا َواْسَتْمَتْعُتمْ  الدُّْنَيا َحَياِتُكمُ  ِفي َطيَِّباِتُكمْ  َأْذَىْبُتمْ }ويقال ليم:  ،بيا

ما أن يقصد لغيره :اآلن يقول العبادات التي شرعيا  :يعني ما يقصد لنفسو، كل مقصود إما أن يقصد لنفسو، وا 
لييا تجد إذا نظرت إيعني  ،ىذه المسألة نسبيةو  ،وما إلى ذلك ،، والحجوالصيام، كالصالة -تبارك وتعالى-اهلل 



تحصيل ثوابو وما إلى  ،ىو تحصيل مرضاتو ،-عز وجل-وىو التقرب إلى اهلل  ،ىي مقصودة لغيرىا أنيا أيضاً 
ذا نظرت إلى غيرىا مثالً  ،ىذه العبادات مقصودة لذاتيا :لكن بالنظر إلى الوسائل والمقاصد يقال، ذلك كأن  وا 

أي أنو  ،أو الصيام فيذا مقصود لغيره ،أو عمى قيام الميل ،ينام اإلنسان القيمولة من أجل أن يتقوى عمى العبادة
  .بذلك فيكون مأجوراً  ،يسخر المباحات من أجل أن يستعين بذلك عمى العبادات والطاعات

أو االغتسال من أجل التبرد من أجل أن يتقوى عمى الصيام  ،جماموتكون ىذه المباحات التي يزاوليا من االست
فيؤجر عمى  ،وىو غسل لمتبرد والنظافة ،ليتنشط ؛يقوم من الميل ويغتسل ،أو من أجل أن يتقوى لقيام الميل، مثالً 
  .ذلك
والعبادة ، طاعةأو يتقوى عمى ال، الذي يزاول ألوانا من الرياضات من أجل أن يتقوى عمى الجياد في سبيل اهللو 

ىي من قبيل الوسائل التي يستعان بيا ، وتكون مزاوالتو ىذه عبادة ،في ىذا كمو ىذا يكون مأجوراً ، وما إلى ذلك
 .-عز وجل-عبادة اهلل  ألن مقصوده ىو ؛عمى تحقيق المقاصد فيؤجر عمييا

التي تكون مباحة ألىل اإليمان فإن ىذه المتع والمذات ، -تبارك وتعالى-وأما من كان مقصوده عبادة غير اهلل 
ىذا معنى كالم  {ِبَيا َواْسَتْمَتْعُتمْ  الدُّْنَيا َحَياِتُكمُ  ِفي َطيَِّباِتُكمْ  َأْذَىْبُتمْ } ،قيامةتكون زيادة في العذاب عميو يوم ال

ذا فعل إما أو  :والكالم الذي ذكره بعده، وشيخ االسالم ذكر شواىد ليذا من الكتاب والسنة ،-رحمو اهلل- الشيخ
 وبينيما كالم طويل وشواىد عمى ما ذكر. ،ىذا تابع لما قبمو ..المؤمن

نو إف ،ليوإلحاجتو  للمعدول عن الحرام إلى الحال  بيح لو قاصداً ذا فعل المؤمن ما أُ إ: وأما -رحمو اهلل- قال
 ..نسان من قول أو عمل.وأما ماال يحتاج إليو اإل  ،يثاب عميو

 مثل ماذا؟  ،فإنو يثاب عميو ،لى الحالل لحاجتو إليوإلمعدول عن الحرام  بيح لو قاصداً ما أُ 
ىذا  ،ليعدل عن الحرام ؛حتى يستعين بذلك عمى الحالل -أمور الناس-ا في األمور العادية أمثمتو كثيرة جد  

من الشعر المباح ونحو ذلك بين حين  سمع شيئاً  فمو أنو أحياناً  ،بالسماع المحرم نسان الذي قد تعمق مثالً اإل
نو يكون إف ،يستعين بذلك عمى التخمص من الحرام ،عن الحرام ليكون ذلك عوضاً  ؛وآخر في السفر ونحو ىذا

يا ىذا تكون مأجورة م  عف  ، يعفو عن النظر إلى الحرام الرجل الذي يطمب من امرأتو أن تمبس لو لباساً ، مأجوراً 
 . عميو

 .ثمة وصور كثيرة في المكاسب وغيرىاأمفي وقل مثل ذلك 
))وفي قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-يعني اآلن في األمور العادية النبي ، ..وأما ما ال يحتاج إليو اإلنسانقال: 

 عميو أكان حرام في وضعيا لو أرأيتم)): ي أحدنا شيوتو ويكون لو أجر؟ قال: أيأتسألوه ،ضع أحدكم صدقة((ب  
وليذا أرشد  ؛يقصد بذلك االستعاضة عن الحرام، فيذا اإلنسان الذي يأتي شيوتو يكون مأجوراً ، (42)((وزر؟ فييا

فإن معيا مثل الذي  ؛ا أعجبو منيا أن يأتي أىمومن رأى امرأة أعجبتو أو رأى شيئً  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
: الميم وليذا نقول ،حرامألنو استعاض بالحالل عن ال ؛فإذا فعل ذلك جاء وواقع أىمو فإنو يكون مأجوراً  ،(43)معيا

  .بطاعتك عن معصيتكو  ،رامكاغننا بحاللك عن ح
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اَلةَ  َوَأِقمِ }يقول:  -عز وجل-واهلل  اَلةَ  ِإنَّ  الصَّ ومن السمف من  ،[45:العنكبوت] {َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َتْنَيى الصَّ
ىذا ن كان ا  و  ،ألن االنسان طاقة وجيد ؛إن االشتغال بالصالة في نفسو إشغال عن المنكر وانصراف عنو :قال

 . لكن الشيء بالشيء يذكر ،اجح فيياليس ىو المعنى الر 
: لحديث ؛ا فيذا عميو ال لوعمل بل يفعمو عبثً نسان من قول و ليو اإل إ: وأما ما ال يحتاج -رحمو اهلل- قال
  .(44)((هللا أو ذكرَ  ،أو نيًيا عن منكر ،بمعروف آدم عميو ال لو إال أمراً كل كالم ابن ))
ومنو ما يكون معصية فيحاسب  ،نسان منو ما يكون قربة وطاعة فيؤجر عميووكالم اإل ،الحديث ال يصح ىذا
 ِإالَّ  َقْولٍ  ِمنْ  َيْمِفظُ  َما}: قولو فيذا اختمف السمف فيو ىل ىو داخل في عموم، ومنو ما يكون ال لو وال عميو يو،عم

نما الذي يكتب ىو ما يترتب عميو ا  و  ،أو ال يكتب ابتداء ؟فيل يكتب ثم بعد ذلك يطرح [48:ق] {َعِتيدٌ  َرِقيبٌ  َلَدْيوِ 
 أقسام.  ةفالحاصل أن كالم االنسان ثالث ،؟الجزاء
مر المؤمن بأحد أمرين أُ ف ،(45)((أو ليصمت ))ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فميقل خيراً : -رحمو اهلل- قال

مات ، من قولو والسكوت عن الشر خيراً  ،من السكوت عنو اوليذا كان قول الخير خيرً  ؛إما قول الخير أو الصُّ
 قدره ودرجتو عميو.  ُص بل نقْ  ،ا لعذاب جينم وغضب اهللن شرط ما عميو أن يكون مستحقِّ إذ ليس مِ 
، والشرب، واألكل، مطةوالخ  ، والكالم، زهالفضول المباح من النظر، والن  -ال شك أن التوسع في الفضول ، ىو ىذا
فمن الناس  ،والناس يتفاوتون ،[49:األحقاف] {َعِمُموا ِممَّا َدَرَجاتٌ  َوِلُكل  } ،االنسان في مرتبة ايكون نقصً  -والنوم

ومن الناس من يشتغل بأمور من الطاعات  ،من يشغل نفسو بأعمى األعمال وأفضل األعمال بعد الواجبات
 ،ومن الناس من يشتغل بأمور محرمة من الصغائر، ومن الناس من يشتغل بعد الفرائض بأمور مباحة ،مفضولة

 ،فيؤالء عمى مراتب، إلى ذلك أو بعضو اً ومن الناس من يكون داعي ،ومن الناس من يشتغل بأمور من الكبائر
  .-واهلل المستعان-

 فيتناول النبيين والصديقين والشيداء.  : ولفظ الصالح والشييد يذكر مفرداً -رحمو اهلل- قال
  .يق يذكر مفرداً والصد   :وفي األصل في كتاب اإليمان ،لفظ الصالح والشييد

  .و يذكر مع غيره فيفسر بحسبو ،يداءفيتناول النبيين والصديقين والش
، فيتناول النبيين يق يذكر مفرداً فينا لفظ الصالح والشييد والصد   ،ىذا كما سبق أيضا في لفظ اإليمان واإلسالم

نَّوُ }: -عميو الصالة والسالم-اهلل تعالى قال في حق الخميل  اِلِحينَ  َلِمنَ  اآْلِخَرةِ  ِفي َواِ  وقال  ،[430:البقرة] {الصَّ
اِلِحينَ  َوأَْلِحْقِني ُحْكًما ِلي َىبْ  َربِّ } :أيضاً  فذلك يقال لألنبياء وال شك أنيم أئمة أىل  ،[83:الشعراء] {ِبالصَّ

اِلِحينَ  َوأَْلِحْقِني ُمْسِمًما َتَوفَِّني}قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-ويوسف ، الصالح فينا لفظ  ،[404:يوسف] {ِبالصَّ
 .يق والنبيالصالح والشييد مثال والصد  كر ذا ذ  إفيو الصالح أعم فيدخل 
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سواء  ،، والشييد من نال درجة الشيادة-أىل الصالح-والصالح يدخل فيو النبي وغير النبي  ،بئن ن  فالنبي: م  
 َوالرَُّسولَ  المَّوَ  ُيِطعِ  َوَمنْ }: -عز وجل-كما قال اهلل  ،أو ما جاء فيو أنو من الشيداء ،كان ذلك شييد المعركة

دِّيِقينَ  النَِّبيِّينَ  ِمنَ  َعَمْيِيمْ  المَّوُ  َأْنَعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  َفُأوَلِئكَ  اِلِحينَ  َوالشَُّيَداءِ  َوالصِّ  فالحظ ىنا أنو ذكر [69:النساء] {َوالصَّ
رضي -أبو بكر ، ن كمل تصديقو وصدقويق: م  الصد   "يقينوالصد  " ،بئن ن  م   فيكون النبي ما ىو معروف ،ىؤالء

   .وكذلك كمل صدقو، فكمل تصديقو، : صدقال قالإ ًئاشي -صمى اهلل عميو وسمم-ما قال النبي  -اهلل عنو
لكثرة الصدق  ؛فيذا عمى صيغة مبالغة ،-رحميا اهلل-: مريم يعني [75:المائدة] {ِصدِّيَقةٌ  َوُأمُّوُ }قال اهلل تعالى: و 

لفظ الصالح أو ، كر أحد ىؤالءفإذا ذ   ،يعم ذلك جميعاً  ، والصالحوالشييد معروف، يقىذا الصد  ، والتصديق
 ويذكر مع غيره فيفسر بحسبو ،فيتناول النبيين والصديقين والشيداء: قال كر مفرداً ذا ذ  إالشييد أو الصديق 

وكذلك  ،وىم أئمة الصدق والتصديق ،ىم من الشيداء يشيدون عمى أمميم -عمييم الصالة والسالم-فاألنبياء 
  .ىم أئمة الصالحين أيضاً 

 .ا من كالم شيخ اإلسالم: ىي ممخصة جد  أو الفائدة السابقة ،لضابط السابقأو ا ،القاعدة السابقةو 
ذا  ،: ولفظ الفسوق والعصيان والكفر، فإذا أطمقت المعصية والفسوق تناول الكفر فما دونو-رحمو اهلل-قال  وا 

  قيدت أو قرنت مع غيرىا كانت عمى حسب ذلك.
 َوَمنْ } ،فإذا أطمقت المعصية أو الفسوق تناول الكفر فما دونو ،لفظ الفسوق والعصيان والكفر ىذا يقابل ما سبق 

إال في  -يعني مع قيد التأبيد-وىذا ال يكون  ،[23:الجن] {َأَبًدا ِفيَيا َخاِلِدينَ  َجَينَّمَ  َنارَ  َلوُ  َفِإنَّ  َوَرُسوَلوُ  المَّوَ  َيْعصِ 
  .الكفار الخارجين عن اإلسالم

 .[59:ىود] {ُرُسَموُ  َوَعَصْوا َربِِّيمْ  ِبآَياتِ  َجَحُدوا َعادٌ  َوِتْمكَ }: -عز وجل-وقال اهلل 
وال  ،فالمعصية تكون بمعنى الكفر ،[24:النازعات] {َوَعَصى َفَكذَّبَ }: عن فرعون -تبارك وتعالى-ا في قولو وىكذ

وكذلك  ،معصية :كمو يقال لو، بالصغائر وتكون أيضاً  ،وتكون بالكبائر ،شك أن الكفر ىو رأس المعاصي
 .إذا خرجت لإلفساد ،يقال: فسقت الفأرة من جحرىا، الفسوق فإنو يقال لمخروج

، ذلك بالمعصية ويكون ،اويكون بالخروج جزئي   ،ويكون ىذا بالكفر ،فالفسوق يقال لمخروج عن طاعة اهلل بالكمية
لكالم عمى في ا ينقمو بعضيم عن بعض يقولون مثالً  يرددون مثاالً  في كتب أصول الفقو ولذلك تجدون كثيراً 

فيذا ، ن جاء كافر فمن باب أولىإيقولون:  ،[6:الحجرات] {َفَتَبيَُّنوا ِبَنَبإٍ  َفاِسقٌ  َجاَءُكمْ  ِإنْ }: مفيوم الموافقة األعمى
، {َفاِسقٌ  َجاَءُكمْ  ِإنْ }: فقولو ،، وال تختص بالعاصيألن لفظة فاسق تتناول ىذا وىذا ؛دقيقالمثال في ظني غير 

ذا قيدت أو قرنت مع غيرىا ا  و  ،فإذا أطمقت المعصية والفسوق تناول الكفر فما دونويقول:  ،كافر أو دونو
فيكون الفسوق ىنا  [7:الحجرات] {َواْلِعْصَيانَ  َواْلُفُسوقَ  اْلُكْفرَ  ِإَلْيُكمُ  َوَكرَّهَ } :يعني مثالً  كانت عمى حسب ذلك
  .والعصيان غير الكفر

 َفِإنَّ  َوَرُسوَلوُ  المَّوَ  َيْعصِ  َوَمنْ }، ىذه مطمقة [44:النساء] {ُحُدوَدهُ  َوَيَتَعدَّ  َوَرُسوَلوُ  المَّوَ  َيْعصِ  َوَمنْ } وىكذا في قولو:
 َخاِلًدا َنارًا ُيْدِخْموُ  ُحُدوَدهُ  َوَيَتَعدَّ  َوَرُسوَلوُ  المَّوَ  َيْعصِ  َوَمنْ }ن قولو: إ :لكن يمكن أن يقال ،[23:الجن] {َجَينَّمَ  َنارَ  َلوُ 

 ،لنارألنو ذكر معو الخمود في ا ؛محمول عمى الكفر وذلك أيضاً  ،ىنا قيدىا بتعدي الحدود [44:النساء] {ِفيَيا



ىذا في  ،[424:طو] {َفَغَوى َربَّوُ  آَدمُ  َوَعَصى}: في قولو وكذلك أيضاً  ،{ِفيَيا َخاِلًدا}بالخمود قال:  أيضاً  اوقيدى
  .عصاه في األكل من الشجرة، خصوص قضية معينة

فيذه  [452:عمران آل] {ُتِحبُّونَ  َما َأرَاُكمْ  َما َبْعدِ  ِمنْ  َوَعَصْيُتمْ }: قولو عن أىل اإليمان في يوم أحد وىكذا في
ذا قيدت أو قرنت مع غيرىا كانت عمى ، ويأتي مطمًقا فيذا يأتي مقيداً ، معصية مقيدة خالف المعصية المطمقة وا 

بحسب ما ، عمى أنيا دون ذلكتدل  وأحياناً ، توجد قرينة تدل عمى أنيا بمعنى الكفر يعني أحياناً ، حسب ذلك
 رنت معو.يدت بو أو ق  ق  

 ،ن يستحق النفعن نفع مَ مِ  ،: اإلعانة عمى الخير الذي يحبو اهلل ورسولو: فالشفاعة الحسنة-رحمو اهلل- قال
 .حق دفع الضر عنوودفع الضر عمن يست

أو منع اإلحسان  ،نسان: اإلعانة عمى ما يكرىو اهلل ورسولو كالشفاعة التي فييا ظمم اإل والشفاعة السيئة
  . لمن يستحقو
واحتمال المفظ إلى  ،لما تكمم عن قضية المجاز (كتاب اإليمان)في  مثالً ف ،يستطرد -رحمو اهلل- شيخ اإلسالم

وىل ىو موجود في القرآن  ،عمى مسألة المجاز بديعاً  وتجد فيو كالماً  ،اآخره توسع في الكالم عمى المجاز جد  
 ِمْنَيا َنِصيبٌ  َلوُ  َيُكنْ  َحَسَنةً  َشَفاَعةً  َيْشَفعْ  َمنْ } :لقولو تعالى -رحمو اهلل- وتطرق الشيخ، وكالم العرب أو ال

وأنواع الشفاعة  ،فتكمم شيخ اإلسالم عن مسألة الشفاعة [85:النساء] {ِمْنَيا ِكْفلٌ  َلوُ  َيُكنْ  َسيَِّئةً  َشَفاَعةً  َيْشَفعْ  َوَمنْ 
 ،ن يستحق النفعن نفع مَ مِ الحسنة ىي اإلعانة عمى الخير الذي يحبو اهلل ورسولو،  :فقال، الحسنة والسيئة

ىل ىذا القيد يفيم ، يعني اإلعانة عمى الخير الذي يحبو اهلل ورسولو، ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنو
  .؟اعة الحسنة ال تكون إال عمى طاعةمنو أن الشف

: وليذا قال، لكن بشرط أن ال يكون ذلك في معصية، فإن إعانة الناس مما يحبو اهلل ورسولو ؛ليس بالضرورة
الشفاعة الحسنة: اإلعانة عمى الخير  :فقولو ىنا ،[85:النساء] {ِمْنَيا ِكْفلٌ  َلوُ  َيُكنْ  َسيَِّئةً  َشَفاَعةً  َيْشَفعْ  َوَمنْ }

ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر  ،ن يستحق النفعن نفع مَ مِ  :يبينو قولو بعده، الذي يحبو اهلل ورسولو
نما نفع الناس أمر ، ال يقصد ىذا، الشفاعة ال تكون اال في الطاعات أو القرباتم ىذا أن في  إذن ال ي  ، عنو وا 

بدفع أيضًا يكون وكذلك  ،تحصيل مطالبيم التي يحبونيا مما ال يكون معصيةبفيكون نفعيم  ،يحبو اهلل ورسولو
من أجل أن  -يشفع لو-فال يعان اإلنسان  ،رعيةوىو أال يكون ذلك فيو مخالفة ش ،بقيده ،الضر عنيم بضابطو

 .فيذه شفاعة سيئة ،أو أن يسقط عنو الحد مثالً  ،أو محرماً  ل منكراً يحص  
مما ال ، بيا ضرر ودفع األمور التي يكون عميو ،كون بتحصيل المطموباتت اوكذلك في الشفاعة الحسنة فإني

أو أن يعان بمال  ،يقبل في دراسة ن  شفع إلنسان أل كمن مثالً ، -صمى اهلل عميو وسمم-يكون معصية هلل ورسولو 
  فيذا كمو من الشفاعة الحسنة. ،أو إبراء ،سقاط دينإيحتاجو أو قضاء دين أو 

فمن استكبر عن  ،و العباد لوفكل ما يعبد بو فيو من تمام تألُّ  ،: اإللو ىو المستحق لمعبادة-رحمو اهلل- قال
  .ال إلو إال اهلل في ىذا المقام :لفي ذلك لغيره لم يحقق قو مطيعاً  بعض عبادتو سامعاً 

يعني مستحق لمعبادة ، اإللو ىو المستحق لمعبادة: يقول ،تين بعدىامصمة بالقاعدتين المت -أيضاً -ىذه القاعدة 
 ،و العباد لوفيو من تمام تألُّ  -تبارك وتعالى-فكل ما يعبد بو اهلل  ،فيو إلو تأليو الخالئق ،عبدحتى لو لم ي  



ال إلو إال  :في ذلك لغيره لم يحقق قول مطيعاً  فمن استكبر عن بعض عبادتو سامعاً  ،بمعنى التعبدو يعني التأل  
نما تأل   ،ا لومألوىً  -تبارك وتعالى-يكن اهلل لم  ،اهلل في ىذا المقام  َأَفرََأْيتَ } :-عز وجل-و غيره كما قال اهلل وا 

صمى اهلل -وقال النبي  ،-عز وجل-ا يعبد من دون اهلل فقد يكون اليوى إليً  ،[23:الجاثية] {َىَواهُ  ِإَلَيوُ  اتََّخذَ  َمنِ 
 .(46)((...والخميصة، والقطيفة، والدرىم، الدينار، عبد تعس)): -عميو وسمم

من دون اهلل حيث أطاعوىم في تحميل ما حرم  : وىؤالء الذين اتخذوا أحبارىم ورىبانيم أرباباً -رحمو اهلل- قال
  :وتحريم ما أحل اهلل عمى وجيين ،اهلل

فيعتقدون تحريم ما أحل اهلل وتحميل ما حرم  ،فيتبعونيم عمى التبديل ،: أن يعمموا أنيم بدلوا دين اهللأحدىما
ن لم  ،وقد جعمو اهلل ورسولو شركاً  ،فيذا كفر، ا لرؤسائيم مع عمميم أنيم خالفوا دين الرسلاهلل اتباعً  وا 

واعتقد ما  ،فكان من اتبع غيره في خالف الدين مع عممو أنو خالف الدين ،ون ليميسجديكونوا يصمون ليم و 
  مثل ىؤالء. قالو ذلك دون ما قالو اهلل ورسولو مشركاً 

ىم عمى نوعين: إما أن يعمم أن ىذا الذي أطاعيم واتبعيم فيو ىو  اتخذوا أحبارىم ورىبانيمالذين يعني ىؤالء 
: ألنو قال ؛اجعميم آلية وأربابً ، فيذا ال شك أنو كفر وشرك، ل وغيروأنو مما بد   ،-عز وجل-مخالف لدين اهلل 

فالذي يشرع لمناس قد زاحم ، ألن التشريع من خصائص الربوبية ؛[34:التوبة] {َأْرَباًبا َوُرْىَباَنُيمْ  َأْحَباَرُىمْ  اتََّخُذوا}
 َلمْ  َما الدِّينِ  ِمنَ  َلُيمْ  َشَرُعوا ُشَرَكاءُ  َلُيمْ  َأمْ } ،في مقام الربوبية بخصائصو فيما يتصل بالتشريع -عز وجل-اهلل 
 .[24:الشورى] {المَّوُ  ِبوِ  َيْأَذنْ 

كم فيو يما ذبحتم بأيد :يقولون، حينما أثاروا شبية -تحميل الميتة-في قضية الميتة  أيضاً  -عز وجل-وقال اهلل 
: -عز وجل-فقال اهلل ، ا أحسن من اهللأنتم إذً حرام،  :لشريفة بسكين من ذىب تقولونوما ذبحو اهلل بيده ا ،حالل

نَّوُ  َعَمْيوِ  المَّوِ  اْسمُ  ُيْذَكرِ  َلمْ  ِممَّا تَْأُكُموا َواَل } نَّ  َلِفْسقٌ  َواِ  نْ  ِلُيَجاِدُلوُكمْ  َأْوِلَياِئِيمْ  ِإَلى َلُيوُحونَ  الشََّياِطينَ  َواِ   َواِ 
 .[424:األنعام] {َلُمْشِرُكونَ  ِإنَُّكمْ  َأَطْعُتُموُىمْ 

بل ىذه الدالئل  ،فقط [44:المائدة] {اْلَكاِفُرونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ  المَّوُ  َأْنَزلَ  ِبَما َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ }: فالمسألة ال تتعمق بقولو
-أو من اتبعو ورضي بالتبديل والتغيير لشرائع اهلل ، عاً أن من جعل نفسو مشر  عمى في الكتاب والسنة كميا تدل 

  .فإنو يكون مشركاً  -عز وجل
يمانيم بتحميل الحاللالثاني لكن أطاعوىم في معصية اهلل كما  ،وتحريم الحرام ثابتاً  ،: أن يكون اعتقادىم وا 

 فيؤالء ليم حكم أمثاليم من أىل الذنوب.  ،من المعاصي التي يعتقد أنيا معاصٍ فعل المسمم ما يفعمو ي
ولكنو من الناحية العممية إما ليوى أو لشيوة أو  ،-عز وجل-كما أمر اهلل ، ىذا حرام وىذا حالل يعتقد أنيعني 

وال  ،د تحميل الحرامىو ال يعتق، فإن ىذا يكون لو حكم أمثالو من أىل الذنوب ،يتبعيم في ذلك خوف أو رغبة
نما اعتقاده  ،تحريم الحالل  أمره رئيسو، أمره أبوه، لكن أطاعو بمعصية، بتحميل الحالل وتحريم الحرامثابت وا 
     ؟  ، ىل ىذا يكفر-عز وجل-بمعصية اهلل 

 ألنو ال طاعة لمخموق في معصية الخالق. ؛ولكنو يكون عاصياً  ،ال :الجواب
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ا قصده اتباع الرسول ولكن خفي ن كان مجتيدً إ ل لمحرامم لمحالل والمحمِّ : ثم ذلك المحرِّ -رحمو اهلل- قال
بل يثيبو عمى اجتياده الذي  ،وئوقد اتقى اهلل ما استطاع فيذا ال يؤاخذه اهلل بخط ،عميو الحق في نفس األمر

قول الرسول  نوعدل ع ،وئثم اتبعو عمى خط، ولكن من عمم أن ىذا خطأ فيما جاء بو الرسول، أطاع بو ربو
مع عممو ، ن اتبع في ذلك ىواه ونصره بالمسان واليدإالسيما ، الشرك الذي ذمو اهللفيذا لو نصيب من ىذا 

  . ذا شرك يستحق صاحبو العقوبة عميوفي، أنو مخالف لمرسول
ذا إأنو  -صمى اهلل عميو وسمم-وكما ذكر النبي  ،يعني اآلن اإلنسان العالم قد يجتيد فيخطئ فيكون معذوراً 

 ،لالجتياد ىذا من كان متأىالً ، (47)واذا أخطأ فمو أجر واحد عمى اجتياده ،أجراناجتيد الحاكم فأصاب فمو 
فإنو يكون  -اذا أخطأ العالم-فمثل ىذا اذا أخطأ ، -عز وجل-عمى اهلل  مجترئاً  ال يكون جاىالً ، يعني لديو آلتو

نما تكمم العمماء في العالم  ،ذا بذل الجيد واجتيدإ معذوراً   ؟و التقميد أو الىل يجوز ل، ذا قمدإوا 
والمسألة تحتاج ، ينظر في األدلة وكذا ايعني ال يممك وقتً ، ذا ضاق عميو الوقتإفذكر بعض أىل العمم أن ذلك 

فاآلن ىذا ، أو يسأل أو نحو ذلك ،لو حكم أمثالو فيمكن أن يقمد غيره فيكون في ىذه الحال مقمداً  ،إلى أمر سريع
يعمم أن ىذا القول خطأ مخالف لما جاء بو الرسول ىو أخذ بقولو و  أن أحداً  لوو ، العالم الذي أخطأ يكون معذوراً 

 ُدونِ  ِمنْ  َأْرَباًبا َوُرْىَباَنُيمْ  َأْحَباَرُىمْ  اتََّخُذوا} ،قد وقع فيما حذر اهلل منويكون فإنو بذلك  -صمى اهلل عميو وسمم-
ومن ىنا تأتي خطورة اتباع ، -صمى اهلل عميو وسمم-اتبعو في أمر يعمم أنو خالف ما جاء بو الرسول ، {المَّوِ 

 .رخص الفقياء
غ لو كثير من أىل األىواء يظن أنو بمجرد أنو يوجد قول لعالم أن ذلك يسو  و  ،كثير من الناسو ، بعض العامةو 

، فيعرف الحق ويستبين، يجب النظر في دالئل الكتاب والسنةنما ا  و ، وىذا خطأ غير صحيح ،اتباع ذلك القول
ن الواجب إ :ولذلك فإنو يقال لمعوام، يبحث عما يوافق ىواه، وال تبرأ الذمة بمجرد ىذا التقميد بالتشيي واالختيار

 .[43:النحل] {َتْعَمُمونَ  اَل  ُكْنُتمْ  ِإنْ  الذِّْكرِ  َأْىلَ  َفاْسأَُلوا}عمى أمثاليم أن يسألوا أىل العمم 
والتقوى مع  ،بالدين والورع أو من كان متصفاً  ،األتقى واألورع، بد من األمرين فيسأل من يثق بعممو ودينو ال

فإنو ينظر األوثق ، حالل :وىذا يقول ،حرام :ىذا يقول، بخالفو ،جد من أفتاه بيذا وآخر أفتاه بغيرهفإذا و   ،العمم
نظر ": ييقول الشاطب فإن استويا، األرجح في نفسو من جية الديانة ومن جية العمم، واألعمى مرتبة في نفسو

؟ من ىنا؟ اذىب من الجية ، أين اليوى(48)"الشريعة قد ركبت عمى خالف داعية اليوى بالنفوس فإن، إلى ىواه
واليوم صار بعض العامة ، ىذه يوجد فييا قول ،ىذه أفتى فييا عالم، ىذا عكس ما يفعمو كثير من العامة، الثانية

 ، ؟أو أال يوجد قول آخر ،يا شيخ أريد األقوال :يرسل رسالة بالجوال ويقول، ذا سألواإ
 .ليس ىذا ىو المخرج؟ و أال يوجد قول آخر :قال  يجوز،الىذا  :لو ذا قمتإ
 ،يوجد قول :وىذا يصور ويقول ،يوجد قول :وىذا يسمع المعازف ويقول ،يوجد قول :ىذا يحمق لحيتو ويقولو 

وىذه تخرج إلى خاطبيا ال  ،يوجد قول :وتقول عند محارميا السرة إلى الركبة فقط ما بينساترة وىذه امرأة تخرج 
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 ،ومن أكبر أوعية أىل العمم ،ابن حزم إمام من أئمة أىل العمم :وتقول ،يوجد ما يواري إال العورة المغمظة فقط
 .(49)وينظر لكل شيء ما عدا السوءتين ،ويقول: يجوز لممرأة أن تخرج لمخاطب

ويوجد  ،، ويمرق من الدينيوجد قول :ويقول ،من المسكرات اوىذا يستبيح أنواعً  ،من الربا ايح أنواعً وىذا يستب
  .قول!ويوجد  ،ع بيذه الطريقة فيجتمع فيو الشر كمويوق  !، قول
نما تنازعوا  ،ال يجوز تقميد أحد في خالفو : وليذا اتفق العمماء ،عمى أنو إذا عرف الحق-رحمو اهلل- قال وا 

ن كان عاجزاً  ،في جواز التقميد عمى القادر عمى االستدالل فيذا يكون كمن ، عن إظيار الحق الذي يعممو وا 
 ال يؤاخذ بما عجز عنو. فإذا فعل ما يقدر عميو من الحق، عرف أن دين اإلسالم حق وىو بين النصارى

ذا إف، رف أن دين اإلسالم حق وىو بين النصارىىذا اإلنسان الذي ع، بعباده -عز وجل-وىذا من رحمة اهلل 
وىو  ،ويفعل بعض المحرمات، فقد يترك بعض الواجبات، فعل ما يقدر عميو من الحق ال يؤاخذ بما عجز عنو

مالم  فيكون بذلك معذوراً  -عز وجل-وىو ال يعمم أن ذلك مما حرمو اهلل ، بل قد يفعل بعض الكبائر، ال يعمم
 ،ىي مسألة نسبية ،وليذا فإن مسألة ما يعذر بالجيل فيو تتفاوت ؛ر في طمب الحقيحصل التفريط والتقصي

السنة ظاىرة ليست كالبمد التي يكون أىل اإلسالم فييا أو أىل السنة في و  اإلسالم ظاىراً  اي يكون فييتفالبمد ال
 إنسان نشأ في غابة بعيدة فخفي عميو بعض حقائق الدين وأ ،أو نشأ بين رافضة ،إنسان نشأ بين جيمية، غربة

  . [286:البقرة] {ُوْسَعَيا ِإالَّ  َنْفًسا المَّوُ  ُيَكمِّفُ  اَل } ،مع بذل الجيد فإنو يكون معذوراً  وال يستطيع أكثر من ذلك
وقد فعل ما يقدر عميو  ،ا عن معرفة الحق عمى التفصيلمجتيد عاجزً م: وأما إن كان المتبع ل-رحمو اهلل- قال

يره بمجرد ظدون ن وأما إن قمد شخصاً  ،مثمو من االجتياد في التقميد فيذا ال يؤاخذ إن أخطأ كما في القبمة
ن كان متبوعو مصيباً ، ونصره بيده ولسانو من غير عمم أن معو الحق فيذا من أىل الجاىمية ،ىواه لم يكن  وا 

ن كان متبوعو مخطعممو صالحاً   .كان آثماً  ًئا، وا 
 ، الذي ىو االستنباط.فيذا لمعمماء اد في استخراج األحكام من األدلة،اجتي :االجتياد نوعان، فيذه ثالث مسائل

اآلن مسائل الحيض واالستحاضة  ،فيذا يكون لمعامة، ونوع آخر من االجتياد الذي يسمونو تحقيق المناط
لكن المرأة ، ومتى يكون استحاضة إلى آخره متى يكون حيضاً ، ن الحكم فيياوما إلى ذلك يبي  ، والكدرة والصفرة

  .في تنزيل الحكم عمى المعين ،فيذا اجتياد في تحقيق المناط ،ىذا الوصف أو ذاك اتنظر ىل ينطبق عميي
نذكر مسألة الزكاة ، ؟فالن عنده مال ىل تجب عميو الزكاة أو ال، انتفى المانعو جد الشرط اذا و  ، الزكاة واجبة

ميو الشروط وتنتفي الموانع أو ثم بعد ذلك يأتي تحقيق المناط ىل ىذا تنطبق ع ،وأحكام الزكاة في الجممة ،ىذه
 .وقل مثل ذلك في أمثمة أو صور كثيرة، ؟ فيذا يحصل بو االجتياد من قبل العامةال

يوجد من يثق بو ن لم إ، يسأل من يثق بو، يتحرى :، نقولخفيت عميو القبمة ومن، اآلن يجب استقبال القبمة
يأتي ىذا اإلنسان ، فإن بذل جيده فيو معذور ،المحاريب إن وجد محاريباح و ينظر في أمور مثل اتجاه الري

، وتطبيق ذلك عمى نفسو ،تحقيق المناطفي ىذا اجتياد اآلن ، وفعمت ما أقدر عميو ،أنا اجتيدت في القبمة :يقول
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، ىل لو ختمف في تفصيميا وتقديرىاتأتي مسائل ي  ، إذا بذل الوسع ،يذا ال يؤاخذ إن أخطأ كما في القبمةفيقول: 
  أن يجتيد في البمد أو ال؟

 ؟ ، يسأل منىذه مسألة اختمف فييا الفقياء
يقمده  اأن ال يتخذ لو متبوعً ، ىذه مسألة معروفة ذكرىا أىل العمم، و ا دون نظيره بمجرد ىواهوأما إن قمد شخصً 

وكمما جيء لو ،  أقبل إال قول فالنالأنا  :يقول، أم من غيرىم ة المتبوعينئماألسواء كانوا من ، سواه ندون م
 مأ ،كان ذلك في المتبوعين من أئمة الفقياء سواءً  ،فيذا ال يجوز، باألدلة وأقوال أىل العمم وما إلى ذلك يردىا

صمى اهلل -نزلة الرسول من الناس بم ال يجوز لو أن يجعل أحداً ، أو غير ذلك، كان في غيرىم من أىل السموك
 .يقبل كل ما يقول ويرد ما سواه، -عميو وسمم

ه ولسانو من غير عمم أن معو الحق فيذا من دونصره بي ،دون نظيره بمجرد ىواه وأما من قمد شخصاً : يقول
ن كان متبوعو مصيباً  ،ةيأىل الجاىم  .لم يكن عممو صالحاً  وا 

وىو  ،المسألة التي قمده فييا وانتصر لو بقوة لكن عمى وجو الحميةيعني حتى لو كان ىذا المتبوع اآلن في ىذه 
 الشرعية باقلباألكما أن من تعزى  ،فإنو يكون بذلك مذموماً ، لكنو ينصره في كل شيء، ا من باطلال يميز حق  

-قال النبي ، لممياجرين يا :قال اآلخر، لألنصار يا :لما قال الرجل ،عمى سبيل الحمية الجاىمية يكون مذموماً 
 -عز وجل-مع أنيا ألقاب شريفة ذكرىا اهلل  ،(20)(())أبدعوى الجاىمية وأنا بين أظيركم: -صمى اهلل عميو وسمم

، وال طائفة ال فرداً ، من الناس فميس ألحد أن يقمد أحداً ، ؟!ذا كانت محدثة مبتدعةإفكيف ، في القرآن وأقرىا
وتبرأ بيا  ،لخروج من العيدةدليل والحجة التي يحصل بيا االو  حقال نظر في ويتبعيم في كل ما يقولون من غير

  . الذمة
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