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

 الميم اغفر لشيخنا ولنا ولمحاضرين.ف
أصل مبنى تعبير الرؤيا عمى القياس والتمثيل واعتبار المعقول بالمحسوس، : -رحمو اهلل-قال المؤلف 

ل عمى ك الذي وكمو اهلل بالرؤيا؛ ليستدل الرائي بما ُضرب لو من المثيضربيا الممَ  ،فالرؤيا أمثال مضروبة
 .ر عنو إلى شبيوعبُ نظيره وي
 والسبلم عمى رسول اهلل، أما بعد:  والصبلة ،الحمد هلل

أعني كتاب "إعبلم الموقعين -في ىذا الكتاب عظيم النفع  -رحمو اهلل-فيذا الكبلم الذي ذكره الحافظ ابن القيم 
ذكره كما سبق في مضامين كبلمو عمى القياس، فإنو تطرق منو إلى الكبلم عمى األمثال ثم  -عن رب العالمين"

أمثال مضروبة، وأن من يفيم األمثال في القرآن فإن ذلك ُمعين لو عمى فيم التعبير، بعد ذلك بين أن الرؤى 
 ومعرفة التعبير، تعبير الرؤيا.

ر الرؤيا عمى القياس والتمثيل، باعتبار المعقول ييذكر ىنا أن أصل معنى تعب -رحمو اهلل-والحافظ ابن القيم 
وال يبقى فيو غبش وال لبس،  ،ليتبين ويتضح ؛محسوسر المعقول بالبالمحسوس، ومن أشير صورىا أن ُيصو  

ذكر أكثر من أربعين مثبًل في ىذا الكتاب، وفسرىا  ،تكمم عمى جممة من األمثال -رحمو اهلل-فالحافظ ابن القيم 
 بتفسير بديع.
ل ليستدل الرائي بما ُضرب لو من المث ؛ك الذي وكمو اهلل بالرؤياالرؤيا أمثال مضروبة يضربيا الممَ فوىنا يقول: 

، فمذلك تجدون أىل العمم في كتب األصول وفي غيرىا حينما يستدلون عمى عمى نظيره ويعُبر منو إلى شبيو
، فيذا االعتبار أصمو [2الحشر:] {َفاْعَتِبُروا َيا ُأوِلي اأَلْبَصارِ }: -تبارك وتعالى-القياس مثبًل يستدلون بمثل قولو 

برة تنتقل من العين إلى الخد، فيو يعُبر من الحال التي وقعت ومعبر وع   ةعّبار  :منو قيلو العبور، مأخوذ من 
ظ بغيره، عيره، وليذا يقولون: العاقل من وُ لئبل يقع لو ما وقع لغ ؛فبل يفعل ذلك الفعل ،لغيره إلى حالو ىو فيعتبر

القصص في القرآن؛  -رحمو اهلل-فاألمثال المضروبة من ىذا القبيل، ولذلك أدخل فييا شيخ اإلسبلم ابن تيمية 
ثم ينتقل  ،كذبين والظالمين أو ألىل اإليمانينظر في تمك الحال التي وقعت لممألن المقصود بيا االعتبار، فيو 
  منو إلى حالو ىو فيفعل ما يميق.

معرفة األمثال في القرآن، ولكن التعبير ال شك أنو يقوم عمى أمرين  يعين عمى فيميا وير ال شك أنفمسألة التعب
 اثنين: 

َوَعمَّْمَتِني ِمْن تَْأِويِل }قال:  -عميو الصبلة والسبلم-المحل القابل، وليذا يوسف ىو وجود األمر األول: 
لمن شاء من عباده، فتارة يوىب التعبير فُيعبر من غير  -عز وجل-، فيذا أمر ييبو اهلل [101يوسف:] {اأَلَحاِديثِ 



مع ىذا العمم بمنزلة نور العين المحل القابل ويكون  ،بالتعمم ويزداد يوجد المحل القابل ولكنو يزكوتعمم، وتارة 
ذا وُ جد ضوء الشمس ونور العين ال يا وُ وضوء الشمس، فإذ  جدبصر فإن اإلنسان ال يستطيع أن يرى األشياء، وا 

نور العين لكن من غير ضوء الشمس فإن اإلنسان يكون في ظبلم ال يرى األشياء، فإذا وجد ىذا وىذا أصبح 
حسن التعبير، ومن الناس من ولذلك بعض الناس قد يتعمم وال ي مبصرًا، فيكذا التعبير إذا وجد المحل القابل،

في ذكر قواعد في ىذا الباب، وذكر أمثمة  -هللرحمو ا-يتعمم وينتفع ويكون عنده قدرة عمى التعبير، وابن القيم 
ولكن قد  ،وجو، وذكر أمورًا تدل عمى أشياء في التعبيروبّين كيف تُ  ،وربط بين ىذه األمور ،االتعبير كثيرة جد  

يكون ذلك في بعضيا أو في كثير منيا ىو الغالب وليس ذلك باطراد؛ ألن ىذا يتوقف عمى معرفة حال الرائي 
الجواب: ال، فالحية ألوان  ،ا إلى ذلك، يعني: مثبًل رؤية الحية ىل ذلك يعني بالضرورة العدو مثبًل؟والمبلبسة وم

وبحسب حال الرائي، فقد تكون بمعنى آخر كالحياة الجديدة مثبًل، فأىل التعبير يعرفون ىذه األشياء، لكن ىناك 
ُأخر في التعبير، المباس ىو الدين،  ن  اتي بمعأشياء في الجممة يعني مثبًل القمر ىو السمطان، لكن القمر قد يأ

جممو في الوقت نفسو، تيا؛ ألن المباس يستر اإلنسان ويفإذا رأى لباسًا ضافيًا ىذا يدل عمى كمال الديانة ومتان
: -صمى اهلل عميو وسمم-وليذا قال جبريل لمنبي  ،ر عنو بالفطرةفكذلك الدين يحصل بو ىذا وىذا، المبن مثبًل ُيعب  

، فكون المبن يدل عمى الفطرة باعتبار أن الصغير منذ فاختار المبنلما جاء لو بخمر ولبن  ،(1)((أصبت الفطرة))
   .وُيبنى منو لحمو وعظمو ،هؤ ويكون منو غذا ،ويؤثره عمى غيره ،والدتو بفطرتو ُيقبل عمى المبن
وحصل ذلك يوم أحد،  ،ذلك بقتل أصحابو فسر بقرًا ُتذبح -صمى اهلل عميو وسمم-وىكذا البقر، لما رأى النبي 

فإذا  ،ستعمل في إصبلح األرض، وحرثيا فُيفسر أو ُيعبر ذلك بأىل الصبلح والخير والدينأن البقر تذلك  وُ فوج  
أو نحو ذلك ُيفسر بوقوع مثل ىذا يعني المكروه ألىل الخير والصبلح ونحو ذلك،  -بقرًا ُتذبح-رأى مثل ىذا 

زرعًا ُيحصد أو ُيحرق فيذا ىو عمل اإلنسان،  :الزرع والحرث حينما يرى اإلنسان مثبلً في وقل مثل ىذا أيضًا 
 كمما زرعت زرعًا واستتم جاءت الخادمة فحصدتو مثبًل، فيي قد تكونأنيا رى تقد  مثبلً كالمرأة وبعض الناس 

  .نسأل اهلل العافية ،نيذا حصد لعمل اإلنساففتأخذ حسنات ىذه المرأة،  ،تقع في عرضيا مثبًل أو تظمميا
النار تُفسر بالفتنة، والنجوم باألشراف والعمماء ووجوه الناس، فيم بمنزلة النجوم، كما ُيعبر  في وقل مثل ذلك

والحدث ُيعبر بالحدث بالدين والبدعة وما أشبو ذلك،  ،خروج الدم يرى اإلنسان دمًا يخرج منو بخروج المال
ذكر كثيرًا منيا، فمن أراد  -رحمو اهلل-فالحاصل أن ىذه أمور تدل غالبًا عمى ىذه األشياء، والحافظ ابن القيم 

 ،التوسع فميرجع إلى كبلمو، وىو في غاية النفع، والكتب التي تحدثت عن مثل ىذا كثير، ىناك كتب مفردة
 ذكر الحافظ فيو كبلمًا نافعًا في ىذا الباب باب تعبير الرؤيا.بعض شروح الحديث مثل فتح الباري وأيضًا 
عام الرسالة إلى كل مكمف، فرسالتو عامة في كل  -صمى اهلل عميو وسمم-: وكما أن محمدًا -رحمو اهلل-قال 

 فكذلك ال يخرج حكم تحتاج ،شيء من الدين أصولو وفروعو، دقيقو وجميمو، فكما ال يخرج أحد عن رسالتو
 إليو األمة عنيا وعن بيانو ليا.
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عامة لؤلحمر واألسود، وكذلك ىي شاممة  -صمى اهلل عميو وسمم-رسالتو و  ،ىذه الرسالة ىي خاتمة الرساالت
 وما يستجد عبر العصور فإن أحكامو موجودة في ىذه الشريعة. ،لجميع ما يحتاج إليو الناس من األحكام

عممت أنواع االستدالل وُنزلت عمى النص فإنو يتبين ألىل العمم من ذلك ما يحتاجون إليو من أحكام، ستُ افإذا 
ن بو ما اشترك محقو فإنيم ي ،وال بمفيومو ،فإن لم يجدوا شيئًا من ذلك بمون من ألوان االستدالل ال بمنطوق النص

ق المسكوت بالمنطوق، حمو بقياس األولى، فيُ أ ،وىو القياس عند الفقياء ،مة بقياس التمثيلمعو وساواه في الع
ر لبعضيم، لكن فكل قضية أو نازلة تستجد فميا حكم بالشريعة، ولكن قد يخفى ذلك عمى بعض أىل العمم ويظي

ىي: الواجب، والمندوب، فييا من األحكام الخمسة التي  -تبارك وتعالى-من حكم هلل  ال توجد قضية تخمو
في يتفاوتون  ، ولكن العمماء-تبارك وتعالى-ح، البد أن يكون ليا حكم في شريعة اهلل باالمو المكروه، و والمحرم، 

يذكر بعده أشياء وتطبيقات من ىذا القبيل، ثم يذكر األشياء التي قد يخفى  -رحمو اهلل-ذلك، ولذلك ابن القيم 
ولكن غيره  ،أو يجيل الحكم أو ال يتوصل إلى المطموب من ىذا الدليل ئخطفإن العالم قد ي ومن ث مّ  ،مأخذىا

التفاصيل التي راجع األصل فإنو يجد ىن فييا عمى ما ذكر، فمن شاء فميبر فذكر أمثمة كثيرة ليذا ي ،يصل إليو
 يختصر كبلم -رحمو اهلل-ختصرة القصيرة، وكما قمت بأن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تحت ىذه الجمل الم

 ابن القيم السيما في مثل ىذه المقامات، فالكبلم الذي يذكره لربما في صفحات كثيرة يختصره في أسطر قميمة.
ستحدثت في أزمان لثقة بالشريعة، والقوانين إنما االقضية ىذه يحتاج الناس أن يعرفوىا جيدًا فإن ذلك مما يقوي اف

القانوني من حكام الدولة العثمانية، والواقع أن صناعة سميمان  :شتير بيذا من ُعرف بالنسبة إلييااو  ،غابرة
لشدة  ؛شتير بيذااولكنو ىو الذي  ،القوانين وجمب القوانين واستحداث القوانين الوضعية كان قبل سميمان القانوني

من الشر عمى المسممين إال بسبب تمك الفتاوى التي زعم أصحابيا من عنايتو بيذا الجانب، وما ُفتح ىذا الباب 
مؤىل لبلجتياد  وأنو ال يوجد في األمة من ىو ،شيوخ الدولة العثمانية وشيوخ التقميد أن باب االجتياد قد ُأقفل

بقيت النوازل ببل أحكام، فاحتاجوا إلى استخراج قوانين يرقعون بيا ىذا النقص الذي  ومن ث مّ  ،قمدةإطبلقًا، فالكل م
 توىموه.
اللة ال يخرج عنيا حكم من األحكام، ولكن د ،سنة عامة شاممة: نصوص الكتاب وال-رحمو اهلل-قال 

ضافية ،ةيحقيق :النصوص نوعان  .وا 
من أي  :د ىنا سؤالمن األحكام ير  بأن الشريعة ال يخرج عنيا حكم قال ج بو ما سبق، حينما ىذا ىو الذي ُيعال  

 ال يخرج عنيا حكم ،شاممةعامة الكتاب والسنة نصوص فيو يوضحو اآلن، يقول:  ،؟كيف يكون ذلك ،؟وجو
ضافية. :لكن داللة النصوص نوعانمن األحكام،    حقيقية وا 

رادتو، وىذه الداللة ال تختمف فالحقيقية تابعة لقصد المتكممقال:   .وا 
  .ىذه الداللة ال تختمف، وىذا يدخل فيو أنواع المنطوق الصريح، ما ىي أنواع الداللة؟

فترض لة المفظ عمى تمام معناه، وىذه يدال :فأنواع المنطوق الصريح ىي المطابقةمنطوق ومفيوم، الداللة  :قمنا
 .أن ال تخفى عمى طالب العمم حينما يأتي يستنبط من النصوص؛ ألنيا تكون من الوضوح بمكان

 .وىي داللتو عمى بعض معناه :ثم بعد ذلك داللة التضمن



عند  ،صف لو لم يكن عمة لو لكان ذلك عيبًا عند السامعينوىي أن ُيقرن الحكم بو  :ثم داللة اإليماء والتنبيو
، فدل (2)((أعتق رقبة))العقبلء، فيدل عمى أنو ىو الحكم، قال: واقعت امرأتي في شير رمضان وأنا صائم، قال: 

وىو صائم، يعني: لم يكن  ،عمى أن إعتاق الرقبة ىو بسبب الوقاع مع ىذه األوصاف المعتبرة في شير رمضان
 ونحو ذلك، فيذه ُتسمى داللة اإليماء والتنبيو، وليذا قال في المراقي:  ،لعذر كالمسافر والمريض فطراً م

 الفن تُقصد لدى ذويوفي نبيو *** اإليماء والت داللةُ 
أنيا تكون مقصودة لممتكمم، يعني: يقصدىا حينما قال ىذا الكبلم، فتقول  -رحمو اهلل-ىذا معنى كبلم ابن القيم 

ألنو مثبًل ارتد عن اإلسبلم،  ؛ُقتل ،ال :مثبًل: ىذا اإلنسان قتل فُقتل، إذًا لماذا ُقتل؟ ألنو قتل، لو قال إنسان
تعقيب مع التعميل، فمو قال فُقتل، فالفاء تدل عمى ال :قتل ثم تبني عميو ما بعده فتقول :نقول: إذًا لماذا تقول
    .نسجمتبلعب باأللفاظ، ىذا كبلمو غير مألنو ارتد، يقال: ىذا م ؛إنسان: ال، ىو ُقتل

زيدًا، تصدق عمى الفقراء، ىذا  زيدًا، ىذا منطوق وىو أعط   المنطوق تقول: أعط   ،اللةفيذه األنواع من الد
منطوق مقصود لممتكمم، أحسن إلى الناس تؤجر، دل عمى أن اإلحسان إلى الناس ىو سبب األجر، أحسن إلى 

استعباد  ،أنا ما أقصد ىذا ،ال :وأسر القموب بسبب اإلحسان، لو قال ،الناس تستعبد قموبيم، استعباد القموب
  .سمى داللة اإليماء والتنبيوت ه، نقول: ىذا تبلعب باأللفاظ، فيذاإلحسانوىو غير  القموب يكون بسبب أمر آخر

  .تبرةكذا كذا، فيذه الداللة أيضًا مع وكذلك داللة االلتزام، تقول: يمزم من
كن مقصودة لممتكمم في ىذه التي لم ت ،األخير الذي ىو السادس من أنواع ىذه الداللة وىو داللة اإلشارةوالنوع 

مثل ليا باألمثمة المعروفة عند األصوليين والمفسرين، مثبًل ، وىذه التي ي-في ىذا الخطاب يعني- ىذا السياق
، مع قولو: [15األحقاف:] {َوَحْمُمُو َوِفَصاُلُو َثالُثوَن َشْيرًا}أقل مدة الحمل ما ىي؟ ستة أشير، من أين ُأخذت؟ 

طام من التي ىي مدة العامين التي ىي الفعشرين ال، فإذا طرحت األربعة و "في عامين"يعني: وفطامو  "وفصالو"
فجمعت بين النصين، فداللة اإلشارة تكون تارة من دليمين مثل ىذا، وتارة تكون  ،الثبلثين يبقى لمحمل ستة أشير
َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط َفاآلَن َباِشُروُىنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب المَُّو َلُكْم َوُكُموا }من دليل واحد وذلك في قولو: 

، فإذا جاز األكل والشرب والجماع إلى آخر لحظة من الميل [187البقرة:] {اأَلْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ 
  .فإن ىذا يدل عمى صحة صوم من أصبح وىو ُجنب من غير احتبلم، لكن ىل النص سيق لبيان ىذا المعنى؟

 ،وىي غير التفسير اإلشاري المعروف عند الصوفية، ىذه تختمف ،سمى داللة اإلشارةالجواب: ال، لكن ىذه ت
فالحقيقية تابعة ىذه داللة اإلشارة عند األصوليين، فيي نوع من الداللة صحيح ال إشكال فيو، فيو يقول ىنا: 

وىو ما  ،الحقيقية المفيوم بأنواعو، مفيوم المخالفة بأنواعو، الداللة الحقيقية، ويدخل في الداللة تكمملقصد الم
صاحب ال ت :ُيفيم من السكوت، يعني: إذا قمت مثبًل: تصدق عمى الفقراء، صاحب األخيار، فالمسكوت عنو

ال، ال تصاحب األشرار، ال تتصدق  :ال، إذا كان في المأمور ضع :ضع ،عكسايعني  ،ُمخالفة هاألشرار، ىذ

                                                           

 ومسمم، ،(1936) برقم فميكفر، عميو فتصدق شيء، لو يكن ولم رمضان، في جامع إذا باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجو - 2
 عمى تجب وأنيا وبيانيا، فيو الكبرى الكفارة ووجوب الصائم، عمى رمضان نيار في الجماع تحريم تغميظ باب الصيام، كتاب

 (.1111) برقم يستطيع، حتى المعسر ذمة في وتثبت والمعسر الموسر



سمى داللة المفيوم ، يعني: ال تعطو لؤلغنياء، ىذه تتصدق عمى الفقراء، أعطو لمفقراء :ء، إذا قمتعمى األغنيا
 .بنوع المخالفة، يعني: مفيوم المخالفة

يعني موافق لممنطوق، فإذا  ،الموافقة وىو الُمتجو بنفس االتجاه لكنو مسكوت عنوسمى مفيوم وىناك مفيوم ي
، يعني: ال تضربيما من باب أولى، ال تشتميما من باب أولى، مع أن ىذا [23اإلسراء:] {ُأف  َفال َتُقْل َلُيَما }قال: 

منيا أمثمة كثيرة، في يقال من باب أولى، وقل مثل ذلك  مسكوت عنو، والمنطوق ىو النيي عن التأفيف، فيذا
من باب أولى، لكن ىذا المفيوم مفيوم الموافقة منو ما  :، والعمياء يقولون(3)عن التضحية بالشاة العوراء ييالن

عن التضحية  ينيالومنو ما ىو ظني مثل: ، الضرب من باب أولى، [23اإلسراء:] {َفال َتُقْل َلُيَما ُأف  }قطعي ىو 
  .، فالشاة العمياء من باب أولى، لكن ىل ىذا مقطوع بو؟بالشاة العوراء

   .العوراء؟ الجواب: ال، لماذا ُنيي عن الشاة
فيي  ،عمفيا وىي رابضةمياء فيي ال ترى شيئًا فصاحبيا يزال فيي ترى شطر المرعى، أما العألنيا مظنة الي

فقة بنوعيو أيضًا منو ما فصار ىذا من باب الظني وليس القطعي، ثم مفيوم الموا ،من فالعمة ىنا انتفتمظنة الس  
والشتم، من باب أولى النيي عن الضرب فلنيي عن التأفيف ا :ومنو ما ىو أولوي، األولوي مثل ،ىو مساو  
ال فرق، فيذا  ،ألكمو أو السفر بو لمنزىة والفرجة مساو  النيي عن أكل مال اليتيم فإحراق مال اليتيم  :المساوي

حرق مال  ،المعب بو ،ُنيي عن أكمو ُينيى أيضًا عن المسكوت عنو الذي ىو التنزه بو ،سمى مفيوم موافقةي
رحمو -اليتيم، التعرض لو بأي نوع من أنواع اإلتبلف، فيذا كمو مقصود، وليذا ذكر شيخ اإلسبلم ابن تيمية 

فييا أحد، يعني: كابر درك لمعقبلء، يعني: القضية ال يأن اعتبار مفيوم المخالفة حتى في كبلم الناس مُ  -اهلل
ولماذا ب لمذين في الصف األول، ماذا سيقول اآلخرون؟ سيقولون: ىذا الكتا عط  أ :قمناو لو أتينا بكتاب  مثبلً اآلن 

ال ُتعطو لغيرىم، ىذا يسمى  :كبلمالنحن ما تعرضنا لآلخرين، يقولون: ال، ُيفيم من  ،ال ُنعط ى نحن أيًضا؟
  .صمى اهلل عميو وسمم-عتبر في كبلم الناس فضبًل عن كبلم اهلل وكبلم رسولو مفيوم المخالفة، فيو م

رادتو، يقول: وىذه الداللة ال تختمفىذه ىي الحقيقية تابعة لقصد الم نإذ  :رقفُتستنبط األحكام بيذه الط ،تكمم وا 
  .شارة، وىذه األخيرة غير مقصودةاإلتنبيو، اليماء و اإلتزام، لالتضمن، اال ،بالمطابقة

وأنواع مفيوم المخالفة كثيرة فإذا نزلتيا عمى  ،لت جميع ىذه األنواع، فإذا نزّ -مخالفة وموافقة- وكذلك بالمفيوم
النص ظير لك من المعاني ما اهلل بو عميم، وليذا تجد بعض العمماء كما سبق يقف مع نص قصير في سطر 
واحد فيستخرج منو ثبلثمائة فائدة، ثبلثمائة مسألة، وبعضيم يقول: إنو يستخرج من سورة الفاتحة ألف فائدة، 

 نزيل أنواع الداللة ىذه عمى النص، تأتي اإلضافية بعد ذلك.بت ،؟كيف يستخرج ىذا
دراكو وجودة فكره وقريحتو، وصفاء ذىنو ومعرفتو باأللفاظ : -رحمو اهلل-قال  واإلضافية تابعة لفيم السامع وا 

 .ينًا بحسب تباين السامعين في ذلكباوىذه الداللة تختمف اختالفًا مت ومراتبيا،
  .ما الدليل عمى أقل مدة الحمل من القرآن؟ :لو قمنا لكم اآلن قبل أن أذكر المثال يعني

                                                           

 من عنو نيي ما باب الضحايا، كتاب والنسائي، ،(2802) برقم الضحايا، من يكره ما باب الضحايا، كتاب داود، أبو أخرجو - 3
 في األلباني وصححو ،(3144) برقم بو، يضحى أن يكره ما باب األضاحي، أبواب ماجو، وابن ،(4369) برقم العوراء، األضاحي

 (.1148) برقم الغميل، إرواء



اد، قدرة عمى الربط واالستحضار، فيذه تخفى عمى أكثر الناس، فبل يستخرجيا إال الواحد ىذه تحتاج إلى ذىن وقّ 
صوص الكتاب أو كانت من نص واحد، وتجد ذلك في ن -وىذا أصعب-بعد الواحد، سواء كانت من نصين 

 .؟حدد المير بشيء معينعني: اآلن تحديد أعمى المير ىل يوالسنة وعمى تفاوت، ي
أن ، فدل عمى أن المرأة ممكن [20النساء:] {َوآَتْيُتْم ِإْحَداُىنَّ ِقنَطارًا َفال تَْأُخُذوا ِمْنُو َشْيًئا}يؤخذ من قولو تعالى: 

نماُتعطى المير الكثير، مع أن اآلية لم ُتسق لبيان أن المير يمكن أن يكون كثيرًا،  سيقت لبيان أنو ال يحل لو  وا 
فيم اآلية عمى غير وجييا، يعني: ، وقد ت-تبارك وتعالى-أن يأخذ مما أعطاىا شيئًا إال في حالة ذكرىا اهلل 

في البحرين فشرب الخمر فجيء بو إلى عمر  لما كان -رضي اهلل عنو-ُقدامة بن مظعون كأولئك الذين فيموا 
اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما }وسألو عن ىذا، فقال: إن اهلل يقول:  -رضي اهلل عنو- َلْيَس َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

اِلَحاِت ُثمَّ اتََّقْوا َوآَمُنو  ، يقول: أنا شيدت [93المائدة:] {ا ُثمَّ اتََّقْوا َوَأْحَسُنواَطِعُموا ِإَذا َما اتََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
بين لو أن ىذا ليس  -رضي اهلل عنو-ُجناح أن أشرب الخمر، فعمر  فميس عميّ  ،وأحسنت ،واتقيت ،وآمنت ،بدراً 

ثم ُحرمت الخمر بعد  ،ثم قتموا وىي في أجوافيم ،نزلت في قوم شربوا الخمر قبل أن ُتحرم ، وأنياىو المراد
َلْيَس َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا }، فاهلل يقول: ؟، فيقولون: ما بال ىؤالء الذين قتموا وىي في أجوافيم(4)ذلك

اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما اتََّقْوا َوآَمُنوا محرمة ، فيؤالء حققوا التقوى ولم يشربوىا وىي [93المائدة:] {الصَّ
  .فميس عمييم في ذلك حرج
، فيميا [105المائدة:] {َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َعَمْيُكْم َأنُفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَدْيُتمْ }وىكذا في قولو تعالى: 

ن يأمر بمعروف أو قوم عمى غير وجييا فظنوا أن اإلنسان إذا أصمح نفسو فبل شأن لو بغيره، وأنو ال يمزمو أ
ينيى عن منكر، وأن ذلك ال تتوقف عميو النجاة، وىذا الكبلم غير صحيح، فإن األمر بالمعروف من اإليمان 

كنًا من أركان اإلسبلم، عده بعضيم من أركان اإلسبلم، فيؤالء ل الصالح بل عده بعض أىل العمم ر ومن العم
  .(5)أن ىذا ليس مقصوداً  -رضي اهلل عنو- فبين ليم أبو بكر ،وائالذين فيموا ىذا الفيم أخط
، في حصار القسطنطينية ومعيم أبو أيوب [195البقرة:] {َوال ُتْمُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْيُمَكةِ }وىكذا في قولو تعالى: 

، -ليس عميو درع-وىو غير دارع  ،لما خرج رجل إلى المشركين ودخل في صفيم -رضي اهلل عنو-األنصاري 
َوال ُتْمُقوا }وأن ىذا ليس ىو المقصود بقولو:  ،كة، فقام أبو أيوب وبين ليم المرادفقالوا: ألقى بنفسو إلى التيم

أضر  -صمى اهلل عميو وسمم-أنيم لما نصروا النبي و  ،، وبين ليم سبب النزول[195البقرة:] {ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْيُمَكةِ 
ونصر اهلل دينو وأعز كممتو،  ،اشتغموا بالجياد فمما كُثر الداخمون في اإلسبلمو أىمموىا  ،ذلك بحروثيم وأمواليم

                                                           

 تحريم باب األشربة، كتاب ومسمم، ،(2464) برقم الطريق، في الخمر صب باب والغصب، المظالم كتاب البخاري، أخرجو - 4
بن  قدامة قصة: وانظر، (1980) برقم يسكر، مما وغيرىا والزبيب، والبسر التمر ومن العنب، عصير من تكون أنيا وبيان الخمر،
 .(.404 -11/403) ، البن تيميةالفتاوى مجموع في -رضي اهلل عنو-مظعون 

 عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الفتن أبواب والترمذي، ،(4338) برقم والنيي، األمر باب المبلحم، كتاب داود، أبو أخرجو - 5
 والنيي بالمعروف األمر باب الفتن، أبواب ماجو، وابن ،(2168) برقم المنكر، يغير لم إذا العذاب نزول في جاء ما باب ،-وسمم
 (.1564) برقم الصحيحة، السمسمة في األلباني وصححو ،(4005) برقم المنكر، عن



، فكانت اليمكة ىي في االشتغال باألموال والضيعات (6)قالوا: لو رجعنا إلى أموالنا فأصمحناىا فنزلت ىذه اآلية
  .[195البقرة:] {ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْيُمَكةِ َوال ُتْمُقوا }ونصرة الدين،  -تبارك وتعالى-في سبيل اهلل عن الجياد 

ِإَذا }عن قولو:  -رضي اهلل عنو- فسأل عمرُ  ،لما كان في مجمس عمر -رضي اهلل عنيما-وىكذا ابن عباس 
ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّو َكاَن َجاَء َنْصُر المَِّو َواْلَفْتُح * َورََأْيَت النَّاَس َيْدُخُموَن ِفي ِديِن المَِّو َأْفَواًجا * َفَسبِّْح 

سبح هلل نبيو إذا فتح اهلل عميو أن ين يحضر في مجمسو، فقالوا: أمر ا، فسأليم وىم كبار م  [3-1النصر:] {َتوَّاًبا
، يعني: إذا أتم (7)-صمى اهلل عميو وسمم-بحمد ربو ويستغفره، فسأل ابن عباس عنيا قال: ىو أجل رسول اهلل 

ُيختم  -كما ىي آخر األعمال-وآخر العمر  ،يمة التي ُطمبت منكوحصل الفتح فقد أديت الم ،اهلل ذلك
، انظر -صمى اهلل عميو وسمم-باالستغفار والتسبيح وما إلى ذلك حتى يوافيو األجل، فقال: ىو أجل رسول اهلل 

  .ورضي اهلل تعالى عن-إلى ىذا الفيم الذي لم يفيمو من حضر في مجمس عمر 
ىنا نكرة في سياق النفي فيم منيا  "ظمم"، [82األنعام:] {الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْمِبُسوا ِإيَماَنُيْم ِبُظْممٍ }وىكذا في قولو: 

أو أن الظمم ىنا عام؛ ألن النكرة في سياق النفي لمعموم، فقالوا: وأينا  ،طمق الظممم -رضي اهلل عنيم-الصحابة 
ِإنَّ الشِّْرَك }أن الظمم ىنا ىو الشرك، وفسرىا بآية لقمان  -صمى اهلل عميو وسمم-لم يظمم نفسو؟! فبين ليم النبي 

غطي البسو فإن المباس ي ،المبس "يمبسوا"، لكن ىنا لو تأمل الناظر في اآلية إلى لفظة (8)[13لقمان:] {َلُظْمٌم َعِظيمٌ 
، ال يحصل بمجرد [82األنعام:] {َوَلْم َيْمِبُسوا ِإيَماَنُيْم ِبُظْممٍ }ويستره وىذا ال يحصل إال بالكفر بالنسبة لئليمان، 

  .[82األنعام:] {َوَلْم َيْمِبُسوا ِإيَماَنُيْم ِبُظْممٍ }وليذا قال:  ؛الذنب والمعصية
، [81البقرة:] {َبَمى َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِو َخِطيَئُتُو َفُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَيا َخاِلُدونَ }وىكذا في قولو: 

 ،السيئة قد تؤدي إلى الخمود في النار نكسب سيئة وأحاطت بو خطيئتو إذ ،فبعض الناس قد يستشكل ىذا
ذلك؛ ألن السيئة والخطيئة التي النار، والواقع ليس كفي صاحب الكبيرة فيحتج بيا الخوارج والمعتزلة عمى تخميد 

حيط بو، فيذا فيم لمنصوص قد يخفى عمى كثير من شرك فقط، أما المعاصي فإنيا ال تحيط بصاحبيا ىي الت
 .الناس

-وذكر مسائل اختمف فييا السمف  ،ةذكر أشياء من ىذا القبيل كثير  -رحمو اهلل-الحافظ ابن القيم أن فالحاصل 
   .بينة ليامع أن النصوص م مفمن بعدى -رضي اهلل تعالى عنيم

وذكر أمثمة لمسائل احتج عمييا بعضيم بالقياس، قال: ىذه دل عمييا القياس، ىذه نقول بيا بطريق القياس، 
إلييا آنفًا، لكنو خفي عمييم، وىذا يقول: مع أن النص يدل عمييا بطريق أو بآخر من أنواع الداللة التي أشرت 

ذا  -تبارك وتعالى-واهلل  ،اتجده كثيرً   ،ناقش المسائلنظرت إلى الحافظ ابن القيم كيف يفاوت بين األذىان، وا 

                                                           

 والترمذي، ،(2512) برقم ،[195:البقرة] {التَّْيُمَكةِ  ِإَلى ِبَأْيِديُكمْ  ُتْمُقوا َواَل }: تعالى قولو في باب الجياد، كتاب داود، أبو أخرجو - 6
 صحيح في األلباني وصححو ،(2972) برقم البقرة، سورة ومن باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن القرآن تفسير أبواب
 (.2269) برقم داود، أبي
 (.3627) برقم اإلسبلم، في النبوة عبلمات باب المناقب، كتاب البخاري، أخرجو - 7
 ومسمم، ،(3360) برقم ،[125:النساء] {َخِمياًل  ِإْبَراِىيمَ  المَّوُ  َواتََّخذَ }: تعالى اهلل قول باب األنبياء، أحاديث كتاب البخاري، أخرجو - 8

خبلصو، اإليمان صدق باب اإليمان، كتاب  (.124) برقم وا 



المسائل الفقيية التي  ،أو مسألة فقيية ،أو حديثاً  -عز وجل-آية من كتاب اهلل كانت سواء  ،وكيف يعرف األدلة
تاب ال تجد ىذه المناقشة في شيء من كتب الفقو أبدًا فيما أعمم، ال المطوالت وال الكتب ناقشيا في ىذا الكي

المتوسطة وال المختصرة، انظر إلى المسائل التي ذكرىا في ىذا الكتاب، انظر مثبًل في كبلمو عمى مسألة 
ما يتكمم عمى طبلق لو وال تجد قريبًا منو،  ،طواف الحائض، تكمم فييا بكبلم ال تجد مثمو في كتب الفقو

ويحتج لما يراه راجحًا،  ،ناقش المسألةوي ،الغضبان، لما يتحدث عمى الطبلق بالثبلث ويورد أدلة ىؤالء وىؤالء
 يفتح عمى من يشاء من عباده. -عز وجل-كبلمًا متينًا ال يوجد مثمو في كتب الفقو، فاهلل  تجد

ودوام النظر  ،والصبر عمى ذلك ،منيا ما ىو ظاىر كالطمب ،فالعمم رزق من اهلل لو أسباب يتعاطاىا اإلنسان
 .إلى آخره

 ىناكومنيا ما ىو باطن من الصدق واإلخبلص وما إلى ذلك من األمور، فيذا فضل اهلل يؤتيو من يشاء، و 
 :ذكر فييا كبلمًا جيدًا رسالة كتبيا لبعض طبلب العمم يسألونو يقولون -رحمو اهلل-رسالة لمشيخ حمد بن عتيق 

فذكر أسباب التحصيل، وذكر منيا أمورًا خفية، قال: قد يكون  ،حصل كثيراً نحن نقرأ ونراجع ومع ذلك ال ن
وما إلى ذلك فيجمس السنين الطويمة  ،وسعيو واشتغالو وقراءتو ،بارك لو في طمبوفبل ي لئلنسان منيا قصد فاسد

القيم في ىذا الكتاب من أسباب التوصل لمحق ولم يخرج بكبير طائل، ىذا باإلضافة إلى ما ذكره الحافظ ابن 
أن يميمو  -تبارك وتعالى-كثرة الذكر واالستغفار والتضرع إلى اهلل، وسؤال اهلل  :والفيم وما إلى ذلك ،والصواب

 .فيمووأن ي
و شيء أو إذا أشكل عمي ،وذكر حال شيخ اإلسبلم وكيف كان يمجأ إلى التوبة واالستغفار حينما تعرض لو مسألة

 فتح عميو في ذلك، ىذه أمور نغفل عنيا كثيرًا.فُيكثر من االستغفار حتى ي
تو لمقياس فأحد األمرين الزم فيو: وما ُظن فيو مخالف ،خالف القياس: ليس في الشريعة ما ي-رحمو اهلل-قال 

نو عمى إ :ثم ذكر ما قيل، ثبت بالنص كونو من الشرعأو يكون ذلك الحكم لم ي ،إما أن يكون القياس فاسداً 
  .ة الواضحة مطابقتو لمقياس الصحيحوبين بالدالل ،خالف القياس

وكذلك في كبلم شيخ اإلسبلم الذي مضى معنا في السنة  ،اإلشارة إلى ىذا المعنى في أكثر من مناسبة تسبق
الصحيح لعقل خالف اي الكتاب وال في السنة الصحيحة يالماضية أنو ال يوجد في ىذه الشريعة نص واحد ال ف

خالف قياسًا قام في ذىن ىذا القائل فتوىمو صحيحًا وىو نو يخالف القياس إنما ىو يإ :قالوالقياس، وأن الذي ي
لم يدل الشرع عمى أنو كما قال ىذا المتكمم، يعني: ىو فيم من الشرع ليس بصحيح، أو أن ىذا الحكم أصبًل 

دل عمى كذا والواقع أنو ما دل عميو، وال أقره أو تعرض فيمًا سقيمًا، فيم الحكم عمى غير وجيو، ظن أن الشرع 
خالف القياس، ىذا عمى خبلف فقياء: ىذا يأنو سأل شيخ اإلسبلم عن قول ال -رحمو اهلل-لو، وذكر ابن القيم 

مسائل كثيرة مما ُيدعى فيو أنو أجاب عن و  ،عن ىذا -رحمو اهلل-القياس، فأجابو شيخ اإلسبلم ابن تيمية 
كون اإلنسان جامع في اإلحرام وقبل التحمل األول أو قبل  ،في الحج الفاسد مثبلً  اس، مسألة الُمضيّ خالف القيي

ىذا عمى  :ن قابل، فيقولونثم بعد ذلك يقضي م   ،الوقوف بعرفة عمى خبلف فإنو يمضي في ىذا الحج الفاسد
تكمم  ،إنو عمى خبلف القياس :قالواخبلف القياس، فتكمم في ىذه المسألة، مسألة الوضوء من لحوم اإلبل الذين 

وشيخ اإلسبلم ذكر أثر أكل لحوم اإلبل، وأن اإلبل ُخمقت من الجن،  ،وأنو ليس عمى خبلف القياس ،عمى ىذا



ناسب ذلك الماء، وأن ىذا جار  عمى وفق القياس وليس من أكميا فيفير، وأن ذلك يؤثر وأن الجن ُخمق من النا
 .مخالفًا لو

الف القياس، وىكذا كون اإلنسان يفطر خال يوأن ذلك  ،في حال الصيام شرب وىو ناس   وىكذا من أكل أو
يعني تكمم ابن  ،ضعفو، وىكذا أيضًا ما ذكره من مسائل مشابيةبالحجامة وأن ىذا ال يخالف القياس؛ ألن ذلك ي

  عمى أن القياس منو ما ىو قياس صحيح وىو أنواع. -رحمو اهلل-القيم 
فاسد أيضًا، وأن ما ُيظن أنو عمى خبلف القياس فإنما ىو القياس الذي انعقد في نفسو وليس  ومنو ما ىو قياس

 .بقياس صحيح، ثم أجاب عمى ىذه المسائل
راجع ذلك، لكن مفصمة طويمة، فمن شاء التوسع فميثم انجر الكبلم إلى نفاة القياس، وبدأ يرد عمى ىؤالء بردود 

وأن  ،-تبارك وتعالى-أن الذي تكمم بالقرآن ىو اهلل  -رحمو اهلل-تيمية كما سبق في كبلم شيخ اإلسبلم ابن 
خالفة لمعقول واألقيسة الصحيحة؛ ألن فبل يمكن أن تكون م ،الذي أقر ىذه الشريعة وشرعيا وحكم بيا ىو اهلل

أرشد أصحاب الذي تكمم بذلك وشرعو ىو العميم الحكيم، فبل يمكن أن يتطرق إلييا الخمل من ىذه الجية، واهلل 
مضامين ىذا كان  فيالعقول إلى النظر واالعتبار والتفكر وما إلى ذلك، وتحداىم أن يأتوا بمثل ىذا القرآن، و 

  .[82النساء:] {َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتالًفا َكِثيرًا}يقول ليم: 
كن طاعة فإن لم ي ،؟أمر فعميو أن يعمم أواًل ىل ىو طاعة هلل أم ال: والعبد إذا عزم عمى فعل -رحمو اهلل-قال 

فال  باحًا يستعين بو عمى الطاعة، وحينئذ يصير طاعة، فإذا بان لو أنو طاعة هللفال يفعمو إال أن يكون م
ن كان قدم عميو فُيذل نفسو، و ، فإن لم يكن ُمعانًا عميو فال يُ ؟عان عميو أم اليقدم عميو حتى ينظر ىل ىو م ا 

عانًا عميو بقي عميو نظر آخر وىو أن يأتيو من بابو، فإن أتاه من غير بابو أضاعو أو فرط فيو أو أفسد م
يَّاَك َنْسَتِعيُن * } :وىو معنى قول العبد ،منو شيئًا، فيذه األمور الثالثة أصل سعادة العبد وفالحو ِإيَّاَك َنْعُبُد َواِ 

رَاَط اْلُمْسَتِقيمَ  ، فأسعد الخمق أىل العبادة واالستعانة واليداية إلى المطموب، وأشقاىم [6-8الفاتحة:] {اْىِدَنا الصِّ
 ومنيم من يكون لو نصيب من أحدىا دون اآلخر. ،َعِدم األمور الثالثةمن 

غير الواجبات، يعني: إذا أراد أن  واألمور األخروية ،فيما ُيقدم عميو العبد من األمور الدنيوية اىذا كبلم ميم جد  
يقوم بمشروع خيري، يقوم بعمل مشروع دعوي مثبًل،  ،بعمل من أعمال اآلخرة غير الواجبات -أن ينيض-يقوم 

يدًا ونحو ذلك ى عمبًل من األعمال التي تتطمب جأن يقوم بأمر دنيوي، أن يتولى إدارة في مكان ما، أن يتول
فيما -وأظنو ذكره؛ ألنو تكمم عمى مثل ىذا  ،وىناك أمر آخر لم يذكره ىنا فعميو أن ينظر في ىذه األمور،

  في كتابو الفوائد. -أذكر
مجرد ما يخطر في قمبو خاطر فإنو بفبعض الناس يندفع ، ؟، ما نيتو فيو؟األول: أن ينظر ىل لو فيو نية أو ال

بعد فشل حتى ُيعرف بذلك فُينبز بو، يعني:  فيقوم بيذه األعمال التي تورث فشبلً  ،سارع في اقتفاء ىذا الخاطري
أن  :ال يقوم بشيء إال ويفشل، لماذا يفشل؟ ألسباب، فاألول ،ال يقوم بمشروع ،ىذا اإلنسان ال ينيض بعمل

نترنت مثبًل يعني يريد أن يؤسس موقعًا في اإل ،، حتى األشياء البسيطة؟ينظر ىل لو فيو نية أو ليس لو فيو نية
ولو معجبون وأتباع  ،أو نحو ذلك، ىل المقصود ىو تعزيز النفس بمعنى أن نفسو يكون ليا حضور ادعوي   اموقعً 



ية يصرف النظر، ىل لو قصد صحيح ، من البدائ، فيذا قصد سي؟يرفع نفسو في قموب الخمق نوما إلى ذلك، أ
   .أو ال؟ -عز وجل-ما عند اهلل بو ريد ي

إنيا عنوان سعادة العبد، ىل ىذا األمر  :وقال ،في ىذه األشياء التي ذكرىافالنية أواًل، ينظر في النية، ثم ينظر 
، وقد تمتبس بعض األمور عمى بعض الناس فيظن أنيا طاعة والواقع أنيا ؟أو معصية -عز وجل-طاعة هلل 

 ليست كذلك.
قدم عميو حتى فبل يُ  باحًا يستعين بو عمى طاعة، فإن بان لو أنو طاعةيكن طاعة فبل يفعل إال أن يكون مفإن لم 

  ،ىل معو أعوان، أو ال يوجد لو أعوان؟ ،ىل عنده ،، ىناك قال: ىل لو؟عان عميو أم الينظر ىل ىو م
فقد ينيض بعمل ثم يبحث عن فريق ينيضون بيذا العمل معو فبل يجد  ،يعني: العمل إذا كان يحتاج إلى أعوان

أنا أقوم بيذا العمل ىل لو أعوان  :أو يضرب صدره ويقول ،قرر ويضع يدهدًا فيفشل العمل، فينظر قبل أن يأح
ويعرض عمى األعوان الذين يظن أنيم يقفون معو ويعينون عمى  ،جرب ويسأل ويستشير، ويمكن أن ي؟أو ال

    .ىل أتولى ىذا العمل وتنيضون بو معي أو ال؟ ،ىذا، ىل تقفون معي؟
وأن يقف معو في ىذا العمل فيكون قد نيض  ،عينوأن ي وال أحد يمكن ونفقد يجد النتيجة أن الجميع مشغول

 بمشروع فاشل، فيذا يحتاج اإلنسان أن ينظر إليو.
أن يأتيو فعميو خير وطاعة فيو عمل  ىوو  -عز وجل-ويريد بو ما عند اهلل  ،ولو فيو نية ،فإذا كان لو فيو أعوان

أو  ،يريد أن يوزع مثبًل كتبًا في الحج ،أحيانًا أمور سيمة ،من بابو، ال يأتيو من غير بابو، أحيانًا أمور بسيطة
شاحنة ثم بعد ذلك يأتي الموسم وليس  يوزع أشياء ممكن أن ينظر ىل لو أعوان يوزعون معو أو ال، أحيانًا يمؤل

البد  ىذه تحتاج إلى توزيع فيبقى متحيرًا، ثم أيضًا يأتيو من بابو يعني ،عنده من يذىب بيا، ليس عنده من يوزع
ق أن يدخل من الطرق المعروفة التي تمكنو من القيام بيذا العمل أو ذاك، فأحيانًا قد يواجو في منتصف الطري

وال يحصل  ،وال ُيسمح لو بيذا فتذىب األموال وتضيع وال يحصل المقصود ،وأن ىذا أمر ال يمكن أن يتحقق ل
النفع، فيأتيو من بابو، يمكن أن يكون ىذا عبر مكتب تعاوني مثبًل، مظمة مؤسسة دعوية أو غير ذلك فيكون 

 ىذا العمل يسير في طريقو الصحيح.
شاىده ح، وذلك أعظم أسباب الفشل الذي نأثر ىذه الخواطر فيذا غير صحي اما خطر لو خاطرة قفلكن أنو كم

 جيود وأموال وما يحصل من إجياض لكثير من األفكار التي يمكن أن تكون نافعة.وما يضيع بسبب ذلك من 
وبعده كبلمًا في غاية النفع، يمكن أن أورد بعضو عمى وجو السرعة ألىميتو، ىذا الكبلم الذي ذكره ذكر قبمو 

بن الخطاب؛  يشرح كبلم عمر -"إعبلم الموقعين"في -فيو يقول في الكبلم عمى إخبلص النية في ىذا الكتاب 
عمر استغرق من ىذا الكتاب ما إن شرح خطاب  :وكما قمت لكم ،ألن ىذا ىو في مضامين شرح خطاب عمر

فمن "يقول في كتابو ألبي موسى األشعري:  -رضي اهلل عنو-ب من النصف يعني حوالي مجمدين، فعمر يقر 
 .(9)"ولو عمى نفسو كفاه اهلل ما بينو وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيو شانو اهلل ،خُمصت نيتو في الحق
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رضي -عمر  يعني-، "مث الُممي  شكاة الُمحد  النبوة، وىو جدير بأن يخرج من م ىذا شقيق كبلم"فابن القيم يقول: 
ومن أحسن اإلنفاق منيما نفع غيره وانتفع غاية االنتفاع، فأما  ،وىاتان الكممتان من كنوز العمم"، -اهلل عنو

فإن ": من تزين بما ليس فيو شانو اهلل، يعني ،"الكممة األولى فيي منبع الخير وأصمو، والثانية أصل الشر وفصمو
مع الذين كان اهلل معو، فإن اهلل  -سبحانو-وكان قصده وىمو وعممو لوجيو  -تعالى-العبد إذا خُمصت نيتو هلل 

 ،ال غالب لو -سبحانو-اتقوا والذين ىم محسنون، ورأس التقوى واإلحسان خموص النية هلل في إقامة الحق، واهلل 
  .، فإن كان اهلل مع العبد فمن يخاف؟!؟فمن كان معو فمن ذا الذي يغمبو أو ينالو بسوء

ن لم يكن معو فمن يرجو العبد بالحق عمى غيره وعمى نفسو أواًل ينصره من بعده؟ فإذا قام من و  ؟؟! وبمن يثقوا 
 .(10)"كادتو السموات واألرض والجبال لكفاه اهلل مؤنتيا وول ،لم يقم لو أحد وهلل ،وكان قيامو باهلل

نما يؤتى العبد من تفريطو وتقصيره في وجعل لو فرجًا ومخرجً "ىذا إذا كان العبد قيامو هلل وأمره هلل، يقول:  ا، وا 
، انتبيوا ليذا الكبلم، (11)"أو في واحد، فمن كان قيامو في باطل لم ُينصر ،أو في اثنين منيا ،ىذه األمور الثبلثة

ن  "وأسباب تأخير النصر أو ضعف االنتصار،  ُنصر نصرًا عارضًا فبل  من كان قيامو في باطل لم ُينصر وا 
ن قام في حق لكن لم يقم فيو هلل ،عاقبة لو نما قام لطمب المحمدة والشكور والجزاء من  ،وىو مذموم مخذول، وا  وا 

، والقيام في الحق -ىذا الغرض الدنيوي يعني-الخمق أو التوصل إلى غرض دنيوي كان ىو المقصود أواًل 
وقاتل لتكون كممة اهلل  ،صرة لمن جاىد في سبيمووسيمة إليو فيذا لم ُتضمن لو النصرة، فإن اهلل إنما ضمن الن

ن ُنصر فبحسب ما معو  ،كان قيامو لنفسو وىواه فإنو ليس من المتقينميا، ال لمن ىي الع وال من المحسنين، وا 
ذا كانت الدولة ألىل الباطل فبحسب ما معيم من  ،فإن اهلل ال ينصر إال الحق"زئي، ي: نصر جأ، "من الحق وا 

ن كان ُمبطبًل لم تكن لو  ا، فإن كان صاحبو محق  الصبر، والصبر منصور أبداً  كان منصورًا لو العاقبة، وا 
ذا قام العبد في الحق هلل  او متوكبًل عميو مفوضًا إليو بري  ولكن قام بنفسو وقوتو ولم يقم باهلل مستعينًا ب ،العاقبة، وا 

ن قيامو ، فكيف إذا كا(12)"صرة بحسب ما قام بو من ذلكفمو من الخذالن وضعف الن ،من الحول والقوة إال بو
 {َوَمْن َيَتَوكَّْل َعَمى المَِّو َفُيَو َحْسُبوُ }، يتوكل عمى غير اهلل ؟!ىذا كيف ُينصر -عز وجل-بغيره من أعداء اهلل 

 .؟!، فإذا كان توكمو وانتظاره النصر من عدوه فيذا كيف ُينصر[3الطبلق:]
لبتة، وصاحبو مؤيد منصور أمر اهلل ال يقوم لو شيء وُنكتة المسألة أن تجريد التوحيدين في أ"يقول ابن القيم: 

من ))، نحن بحاجة إلى مثل ىذا الكبلم في مثل ىذه األيام، وذكر الحديث: (13)"ولو توالت عميو ُزمر األعداء
، ثم ذكر ىذا (14)((اهلل كفاه اهلل الناس، ومن أرضى الناس بسخط اهلل وكمو اهلل إلى الناس اأسخط الناس برض

 الذي سمعتم آنفًا.الكبلم 
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م األمور الثبلثة، ثم وأن أشقاىم من ع   ،ثم ذكر أن أسعد الخمق أىل العبادة واالستعانة واليداية إلى المطموب د 
لكن  ةعنده عباد، "د، ونصيبو من إياك نستعين معدوم أو ضعيفبعومنيم من يكون لو نصيب من إياك ن"قال: 

ونصيبو من  ايكون نصيبو من إياك نستعين قوي   ومنيم من"ما عنده استعانة باهلل، فيذا مخذول ميين محزون، 
العواقب، ومنيم من  أولكن ال عاقبة لو، بل عاقبتو أسو  ،إياك نعبد ضعيفًا أو مفقودًا فيذا لو نفوذ وتسمط وقوة

ياك نستعين كحال كثير  امن اليداية إلى المقصود ضعيف جد  بو ولكن نصي ،يكون لو نصيب من إياك نعبد وا 
من الُيدى ودين  -صمى اهلل عميو وسمم-ىاد الذين قل عمميم بحقائق ما بعث اهلل بو رسولو اد والز من الُعبّ 

 ، فيذا كبلم في غاية النفاسة، وذكر بعده أشياء وتفاصيل يمكن أن ُتراجع.(15)"الحق
 .لعمل هلل ولغيره فيو ثالثة أقسامولغيره مردود، فإذا كان ا ،مقبول: العمل هلل وحده -رحمو اهلل-قال 

بيذا القيد، وقد ذكر ىو ىذا القيد  ،، مقبول إذا كان لمسنة موافقاً عمل هلل وحده مقبول ولغيره مردودالىنا يقول: 
 والمتابعة والموافقة. ،؛ ألنو كما تعممون البد من اإلخبلص هللونفس في الكتاب

  .الباعث األول عمى العمل اإلخالص أن يكون :أحدىا
 يم في العمل الذي يحصل فيو تشريك في النية، إذا كان العمل هلل ولغيره فيو ثبلثة أقسام: تفصيل م اىذ

رادة غير اهلل، فيذا المعوَّ  ،أن يكون الباعث األول عمى العمل اإلخالص :أحدىا ل فيو ثم يعرض لو الرياء وا 
ادة فيكون حكمو حكم قطع النية في أثناء العب ،غير اهلللاألول ما لم يفسخو بإرادة جازمة عمى الباعث 

 .وفسخيا، أعني: استصحاب حكميا
فينا عرض لو قصد آخر فاسد،  -اإلخبلص-فيو إرادة ما عند اهلل  األول يعني اآلن عندنا عمل كان الباعث

صمي والعمل صحيح، قام يعرض لو رياء، فمثل ىذا إن كان عارضًا خطر لو فدفعو فالعبرة بالقصد األول، 
ثم دفع  ،فعرض لو أثناء ذلك خاطرة رياء دخل إنسان المسجد ورآه يصمي فأراد أن ُيزين صبلتو ليذا الذي دخل

فانصرف قمبو عنو، فيذا العمل صحيح، أما إذا كان ذلك من أولو،  ،خموقمذلك تذكر عظمة اهلل وضعف ال
د أن ُيقدم عمى إذا وجد في أول العبادة، يعني: ىو أرا ،بطميان ىذا يد القصدان في أول العبادة فإجيعني: وُ 

، -ا حاجي :المحمدة يقال- يد ما عند اهلل ويريد ثناء الناسج أو نحو ذلك وىو ير عبادة، أراد أن يصمي أو أن يح
    فيذا يبطل العمل إذا كان من البداية في أول العبادة، فياتان صورتان.

لو قصد فاسد فاسترسل معو، فيذا يبطل العمل، استرسل فيو هلل ثم عرض األول أنو كان القصد  :الصورة الثالثة
في ذلك عمى نوعين: يعني: دخل إنسان فانصرف إليو قمبو صار ُيزين العمل لو واستمر عمى ىذا، والعمل  معو

قراءة القرآن فيذا يبطل  ،ل، ونوع ال ُيبنى آخره عمى أولو مثل التبلوةى آخره عمى أولو مثل الصبلة فتبطنوع ُيبن
يعني يؤجر عميو، وتبقى بعض العبادات مترددة بين بين، يعني:  ،ما دخل فيو القصد الفاسد، وقبمو ال يبطل

لو حصل لو رياء في الشوط السابع  ،الطواف ىل ُيبنى بعضو عمى بعض أو ال؟ :اختمف العمماء فييا، مثل
 ر أنا في الشوط السابع وأنا أدعوسميم بتويتاأنا اآلن أطوف في الشوط السابع، ير  :أرسل رسالة لمناس وقال ليم
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طل عممو أو ال ، فيذا يبكذا يمى يساري الحجر األسود وعمى يمينأو ع ،وعمى يساري مقام إبراىيم ،لكم اآلن
  .يبطل؟

 المقاصد السيئة. ،الراجح أنو يبطل وأن الطواف ُيبنى آخره عمى أولو، ىذا بالنسبة لممقاصد الفاسدة
َلْيَس َعَمْيُكْم ُجَناٌح }بطل العمل كما لو حج يريد ما عند اهلل والتجارة وع آخر من التشريك في النية ال يوىناك ن

عبلء كممة اهلل[198البقرة:] {َربُِّكمْ َأْن َتْبَتُغوا َفْضاًل ِمْن  ويريد من  ،، فيذا ال إشكال فيو، جاىد يريد ما عند اهلل وا 
نما يكون عمى سبيل التبع، يصوم يريد ما عند  الغنيمة فيذا ال إشكال فيو، لكن ال يكون ذلك بالقصد األول، وا 

  لكن ال يكون ىذا بالقصد األول. ،اهلل وليصح بدنو، ُيخفف من وزنو
 رتب األعمال بالنظر إلى التشريك في النية وعدمو إلى أقسام: نستطيع أن ن مّ ومن ث  

 ،راد بو ما عند اهلل فقط دون االلتفات ألمر يجوز االلتفات إليوواألفضل واألكمل ما يأعبلىا من حيث األقوى 
ما عند اهلل، فيذا وال ما ال يجوز االلتفات إليو، ال يريد إال ما عند اهلل، يحج فقط يريد ما عند اهلل، يصوم يريد 

 أعمى المراتب.
حج  :ما قمتلى أمر يجوز االلتفات إليو، مثمويمتفت إ ،أن يعمل عمبًل من ىذه األعمال الصالحة :المرتبة الثانية

، حج وعنده بضاعة يبيعيا في الحج، حج وعنده سيارة يؤجرىا قاببلى مُيعط   ويريد أن يعمل في حممة، يكتسب
 ج، فيذا يجوز لكنو أقل من األول.في الح

ألول في مثل ىذه األمور ليذا المطموب الدنيوي، يعني: ىو يريد التجارة وىي أن يكون القصد ا :المرتبة الثالثة
وما عند اهلل  ،نيوي عمى سبيل التبع، ىو ما جاىد إال لمغنيمةالحج تبع فمثل ىذا ال يصح، إنما يكون األمر الدو 

 ىذا عمى سبيل التبع.
قط، جاىد لمغنيمة فيا فقط، يحج لمتجارة، يىو أن يعمل العمل يريد بو الدن ،وىي أقل من ىذا :المرتبة الرابعة

 العمل.، فيذا ليس لو عند اهلل نصيب من ىذا يصوم ليصح بدنو، يزكي لينمو مالو ويزكو
بطل العمل ويمتفت إلى قصد فاسد قميمو ي ،وىو أن يعمل يريد ما عند اهلل :المرتبة التي بعدىا وىي شر منيا

 و.ئمعة، ىذا ال يجوز االلتفات إليو، عمى التفصيل السابق إذا دخل في أول العمل أو في أثناالرياء والس :مثل
يكون مرائيًا في عممو، فيذا إن دخل في  ،-أل اهلل العافيةنس-معة سادسة: أن يعمل لمحض الرياء والسالمرتبة ال

َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوِزيَنَتَيا ُنَوفِّ ِإَلْيِيْم َأْعَماَلُيْم ِفيَيا َوُىْم }أصل اإليمان فإنو يكون ممن قال اهلل فييم: 
{ ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا ِفيَيا َوَباِطٌل َما َكاُنوا َيْعَمُمونَ  ِفيَيا ال ُيْبَخُسوَن * ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُيمْ 

ذا كانت جميع أعمالو بيذه الطريقة فاآلية تصدق عميو آية ىود ىذه، ومعاوية [16-15ىود:] رضي اهلل -، وا 
 ،جاىديم النار يوم القيامة ثبلثة: المُتسعر بأول من "وأبو ىريرة حمموا اآلية عمى أىل الرياء في الحديث:  -عنو

 .(16)"والقارئ ،والمنفق
 واهلل أعمم. ،فيذه مسألة التشريك في النية بيذا التفصيل
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الثاني عكس ىذا، فيذا ال ُيحتسب لو بما مضى من العمل وُيحتسب لو من حين قمب نيتو، ثم إن كانت قال: 
 ...العبادة ال يصح آخرىا

ن كانت غير مرتبطة مرتبط ىذا تفصيل لما ُيحتسب لو، إن كانت العبادة آخرىا  بأوليا ما ُيحتسب لو شيء، وا 
  ما قبل فساد النية.م كالتبلوة ُيحتسب لو

ال لم تجب ،قال: ثم إن كانت العبادة ال يصح آخرىا إال بصحة أوليا وجبت اإلعادة كالصالة كمن أحرم لغير ، وا 
 .هلل عند الوقوف أو الطوافاهلل ثم قمب نيتو 
يصمي باألجرة  والجزاء والشكر من الناس، وكمن وفيريد أداء فرض ،دئيا ُمريدًا بيا اهلل والناسالثالث: أن يبت

: فالن حج أو سقط الفرض عنو، ويقالجرة، وكمن يحج ليُ فيو لو لم يأخذ األجرة صمى ولكنو يصمي هلل ولأل
ن كانت النية شرطًا في سقوط الفرض وجبت عميو اإلعادة، فإن حقيقة  ،قبل منو العملنحو ذلك، فيذا ال ي وا 

وىو لم يأت بو  ،ولم يؤمر إال بيذا ،تجريد القصد طاعة لممعبود يخالص التي ىي شرط في صحة العمل ىاإل
   فبقي في ُعيدة األمر.

تكممون عمى النية من جية الفقياء ال يتعرضون ليذا عادة، يقولون: ىذا عند أرباب السموك، لكن الفقياء ي
نو إ :وأنواع العبادات، ىذا الذي يتطرق إليو الفقياء عادة، لكن لو جاء إنسان وقال ،التفريق بين العبادة والعادة

 ،أعد الصبلة :جزيو ذلك نقول لوان الرياء حاضرًا في قمبو، فيل يأو حج أو نحو ذلك، وكصمي الفرض كان ي
 يتحدثون عنو، ىم القبل عند اهلل، لكن الفقياء من حيث المناقشة الفقيية البحتة ىم ىذا صبلتو ال تصح، وال ت

ة ويتحدثون عن قضية الطيار  ،أو فرض ،ير مثبلً يتحدثون عن قضية وجود النية التي ىي نية الصبلة أن ىذه ظُ 
ولكن ىذا  ،ُمسقطة لمقضاءمجزئة  هوط بيذه الطريقة، فيقولون: إن ىذناقشون الشر واستقبال القبمة وما إلى ذلك ي

يء مجزئًا ُمسقطًا لمتبعة والقبول مرتبة أعمى منيا، فقد يكون الش ،عندىم ال يعني القبول، اإلجزاء عندىم مرتبة
  كمف لكنو غير مقبول؛ لفقد شرط أو وجود مانع، وليذا ىم يقولون: عن الم

 ضاءُ سقط االقت*** وىي أن ي   العبادة اإلجزاءُ  كفايةُ 
 االقتضاء يعني طمب الشارع.

 *** وذا أخص   أو السقوط لمقضا
 تقبل لو الأن اإلنسان الذي يشرب الخمر  معروفيعني: يسقط القضاء فقط، ىذه مناقشة الفقياء، لكن القبول 

 .(17)صبلة أربعين يوماً 
وقل مثل ذلك في ، (18)ليمةوكذلك الذي يذىب إلى العراف ويسألو عن شيء لم تُقبل لو أيضًا صبلة أربعين 

 .آخر شيء واإلجزاء شيء، فالقبول (19)سبل ال ُترفع لو صبلةالمُ 
                                                           

 ،(1862) برقم الخمر، شارب في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن األشربة أبواب الترمذي، أخرجو - 17
 يكون ما باب األشربة، أبواب ماجو، وابن ،(5664) برقم الخمر، شارب صموات عن المبينة الرواية ذكر األشربة، كتاب والنسائي،

 (.6313) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(3377) برقم الخمر، منو
تيان الكيانة تحريم باب السبلم، كتاب مسمم، أخرجو - 18  (.2230) برقم الكيان، وا 
 ،((إزاره مسبل رجل صبلة يقبل ال)): ولفظو ،(638) برقم الصبلة، في اإلسبال باب الصبلة، كتاب داود، أبو أخرجو - 19



يقولون لو: أنت ما صميت أعد الصبلة اآلن، ىم ف يناقشون كونو حصل لو رياء أو ما حصل لو رياء الالفقياء ف
تو سيعرف أن صبل، فإذا عمم من نفسو أنو عنده رياء -عز وجل-ىذا بينو وبين اهلل  ،قشون ىذه القضيةاما ين

ىذا خرج  :، لكن ىل يقال-تبارك وتعالى-خمص فييا هلل صمي صبلة أخرى يىذه غير مقبولة، فإنو يذىب وي
  .؟الوقت وما صمى مثبلً 

 حرم ثالثة أنواع: التقميد الم: -رحمو اهلل-قال 
 .ما أنزل اهلل، وعدم االلتفات إليو اكتفاء بتقميد اآلباءاإلعراض ع :أحدىا

 .قمد أنو أىل ألن يؤخذ بقولوتقميد من ال يعمم المالثاني: 
 .يور الدليل عمى خالف قول الُمقمدالثالث: التقميد بعد قيام الحجة وظ

وذكرت لكم  ،طرق إليياوالقضايا التي ت ،ىذا الكبلم في التقميد سبقت اإلشارة إليو في الكبلم عمى وصف الكتاب
وحاصل ما ذكر في تفسير سورة محمد،  ،وذكرت أيضًا كبلم الشيخ محمد األمين الشنقيطي ،كبلمو في التقميد

حرم ثبلثة أنواع؛ ألن التقميد منو ما ذكر أن التقميد الم -رحمو اهلل-وأنو جعل التقميد عمى أنواع، فينا ابن القيم 
ىذا كما كان المشركون يقولون:  ،يوما أنزل اهلل وعدم االلتفات إلومنو ما ىو غير محرم، اإلعراض ع ،محرمىو 
  .[22الزخرف:] {ِإنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَمى ُأمَّةٍ }

مسائل أحيانًا  ،كثير من الناسعند منو، ىذا تجده لؤلسف  قمد أنو أىل ألن يؤخذالثاني: تقميد من ال يعمم الم
يار ،غريبة أطعم  :ومسائل تتعمق بطبلق، يأتيك بجواب غريب، رجل طمق امرأتو فيقول لو ،مسائل تتعمق بظ 

عشرة مساكين، كيف أطعم عشرة مساكين؟! من سألت؟ قال: سألت إمام المسجد، إمام المسجد ىذا من أىل 
  .العمم؟! قال: ما أدري، فيذه مشكمة، من ال يعمم أنو أىل لمتقميد فيذا ال يجوز

وىذا  ،مرة، بمجرد ما يرى إنسانًا أحيانًا ظاىره الصبلح تجد ىذا يأخذ بيدهلحج وفي العاوىذا تجده كثيرًا في 
ويسألونو ويستفتونو وىم ال يعرفون ىل ىو من أىل العمم أو أنو ليس كذلك، فيسألونو ويبنون عمى  ،بمنكبو
واف ىل ىو في الط وهسألتمو  رأيتموهويعممون بمقتضاه، طيب ىذا الذي  -إذا كان يجترئ في الجواب-كبلمو 

رحمو -يا شيخ يا شيخ، كما يقول الشيخ ابن عثيمين  :وسألناه امتحيً م ا ندري، رأينا إنسانً المن أىل العمم؟ قالوا: 
، وقد تجده حتى في غير الحج في بعض و، فيذا ال تبرأ الذمة ب(20)"تحت كل عمود خيمة في م نى ُمفت  ": -اهلل

نة أو نحو ذلك، ىذا يسألو عن يما الس  وعميو س   ،يمبس ىذا القميص اأوا إنسانً الببلد أو في بعض األماكن إذا ر 
 مسألة طبلق، وىذا يسألو عن قضايا في العبادات وغير ذلك، وىم ال يعرفون حالو، فيذا ال يصح.

  .الثالث: التقميد بعد قيام الحجة وظيور الدليل عمى خبلف قول الُمقمد، ما الفرق بين ىذا وبين األول؟
 ،وجدنا آباءنا عمى ىذا :ولم يمتفت إلى شيء من ذلك، ىو يقول ،األول ُمعرض تمامًا لم ينظر في حجة أصبلً 

رىان ومع ذلك كابر فيذا سمع الب ،جة سمع الدليلفمم ينظر في حجة ولم يقف عمى حجة، الثالث ىذا سمع الح
جج والبراىين عمى صحة دين كر لو الحوُتذ ،ى لئلسبلميعني ُيدع   ،يقع لكثيرين سواء كان في أصل الدين

الدليل نص صريح في كذا، ومع ذلك ال يمتفت  :زئية، ُيقمد شيخو فيقال لوسبلم، أو كان ذلك في المسائل الجاإل
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غضو لمن جاءه بالحق فيو ال يقبل لك بسبب التعصب واليوى أو لشدة بإليو، يؤتى لو باألدلة وال يرجع عن ذ
ذا  ،ستطاعاإلنسان أن يتمطف بالناس قدر الممنو قميبًل وال كثيرًا، ولذلك يحتاج  أن ُيقدم الحق بصيغة مقبولة، وا 

س في مشارق األرض ومغاربيا ُندرسيم بكتب يقبمون المؤلفين الذين ألفوىا ممن كتبوا عمى عقيدة أردنا أن ُندر  
ال تأتييم بعالم ولو كان من العمماء الربانيين وىم قد رضعوا  ،إلى القبول وىو من الحكمة صحيحة، وىذا أدعى

ُندرسكم كتبو، ىذا خبلف الحكمة، ىناك  :ثم تقول ،ةاعادويعادونو غاية الم ،مع لبن األميات أن ىذا بغيض
  تبًا عمى االعتقاد الصحيح ممن يقبمون منيم.سيم كفدر   ة،تب أخرى كثير ك

ىنا في الكبلم عمى ىذه األنواع من التقميد ذكر نصوصًا كثيرة في ىذا الباب  -رحمو اهلل-القيم ابن ىد أن فالشا
 وما أشبو ذلك. ،ونيي األئمة عن تقميدىم ،في ذم التقميد اوآثارً 
وال يجب عميو أن يعرف  ،: الواجب عمى كل عبد من العمم أن يعرف ما يخصو من األحكام-رحمو اهلل-قال 

وىو بحمد اهلل أيسر شيء كتاب اهلل وسنة رسولو، وىي بحمد اهلل  ،ما ال تدعوه إليو الحاجة إلى معرفتو
ة شيا وتفاصيميا نحو أربعمضبوطة محفوظة، أصول األحكام التي تدور عمييا نحو خمسمائة حديث، وفرْ 

 آالف حديث.
قميد التقميد وذم الت :لما قال ليمفي سياق الرد عمى الذين اعترضوا عميو  -رحمو اهلل-ىذا الكبلم ذكره ابن القيم 

وأن يتفرغوا لمعمم  ،د قال: أنت تريد من الناس أن يكونوا مجتيدينوأورد النصوص في ذم التقميد، ىنا اعتراض ير  
وتتعطل  ،واالكتساب ،ويحتاج إلى ترك مزاوالتيم من الحروث والتجارات واألعمال ،وىذا يحتاج إلى انقطاع

وال أطالب  ،أنا ما قمت ىذا أبداً  :ويشتغل الناس جميعًا بطمب العمم الشرعي، فابن القيم يقول ،مصالح الدنيا
الواجب  :الناس بأن يتفرغوا جميعًا وأن يتخصصوا في األمور الشرعية، فاألمر أيسر من ذلك، أنا أقول ليم فقط

زاد عمى ذلك فيذا يتعممو الذين تفرغوا لمعمم ما وأما  و من األحكام،عمى كل عبد من العمم أن يعرف ما يخص
صمي، كيف يتوضأ، يتعمم إذا كان عنده مال تعمم ما يحتاج إليو، يتعمم كيف يوتخصصوا فيو، لكن كل واحد ي

ضاربة أو ل من الجنابة، إذا كان يتعامل بمزكيو، المال الذي يجب فيو الزكاة وما إلى ذلك، يتعمم كيف يغتسيأن 
 يسأل الواحد إال الكميا ويعرف، تجد الكثيرين يعممون أعمااًل ويخطئون ولربما من المعامبلت يتعمم حنحو ذلك 

ثم ىو ُيفيق بعد عشر سنوات ويسأل عن  ،بعد سنين من الخطأ، وقد أكل المال أو ذىب بعد ذلك بأمور كثيرة
 .مرةيعتمر وال يتعمم أحكام الحج والعىذا، تجده يحج و 

وتحممت  ،فت وأنا حائضت أن أخبرىم فطيرة ونزل عمّي الحيض واستحيم: ذىبت مع أىمي إلى العامرأة قولقد تف
معيم بعدما سعيت، ثم رجعت إلى بمدي بعد عمرتنا تمك، وسمعت في اإلذاعة أن العقد غير صحيح وأنا 

وعشرين سنة، واآلن تسألين عن ىذا بعد  ى كان ىذا الكبلم؟ قالت: قبل خمستزوجت وعندي عشرة أوالد، مت
  .مرة قبل أن تذىبيمبادئ الحج والع تعممت   ، ىبّل ؟!خمس وعشرين سنة وعشرة أوالد

أنتم جميعًا البد أن  :نحن لم نقل لمناس :فاإلنسان يحتاج أن يتعمم ما يتعمق بو من األحكام، فابن القيم يقول
وما إلى ذلك، ىذا  ،تتحولوا إلى مجتيدين وعمماء وتتخصصوا في عموم الشريعة فتتعطل الصنائع والتجارات

األحكام  اإن األحاديث أو النصوص التي تدور عميي :األمر أيسر من ذلك، ويقول :ويقول ،بو عمييم الكبلم يردّ 
نقطاع طول ال يحتاج الوىذا  ،ة آالف حديثتفاصيل نحو أربعول، والفرش والنحو خمسمائة حديث ىذه األص



ما فيعرف من التوحيد والفقو و  ،يتعمم ما يتعمق بو :العمر، ىذا من أراد أن يتعمم جميع األحكام، لكن نحن نقول
 :صمي وىي تقولالنساء اكتشفتيا أخرى في رمضان تصمي بو، يعني: إحدى إلى ذلك، يحفظ من القرآن ما ي

ين؟ قالت: ما أقرأ، أسمع ئ، قالت: ما ىذا الكبلم؟ ماذا تقر ، قالت: أقول ما سمعت  ؟ماذا تقولينفسألتيا بس بس، 
ىنا،  ،غابة في أفريقيافي ليست  ،وأقول مثميم، ىذه ىنا في ىذا البمد ىذا الناس يصدر منيم صوت السين

  .؟!وتقول ىذا الكبلم، فما ىذا الجيل في حاضرة ،والمرأة جاوزت الستين
ويأخذون من المحكم ما يفسر  ،حكمعين أنيم يردون المتشابو إلى الم: طريقة الصحابة والتاب-رحمو اهلل-قال 

حكم، وتوافق النصوص بعضيا بعضًا وُيصدق بعضيا بعضًا ينو، فتتفق دالالتو مع داللة المبليم المتشابو وي
نما االختالف والتناقض في  ،فيو وال تناقضفإنيا كميا من عند اهلل، وما كان من عند اهلل فال اختالف  وا 

 وليذا األصل أمثمة كثيرة أصولية وفروعية. ،غيره
نما االختبلف والتناقض فيما كان من عند غيره، وليذا األصل أمثمة كثيرة أصولية وفروعية، وذكر ثمانية عشر  وا 

و، وأن أصحاب األىواء يتبعون تشابع المميمة الماضية في مسألة اتبامثبًل لذلك، ىذا أصل كبير أشرت إليو في ال
  تشابو، وقمت بأن ىؤالء ليم في ذلك طريقان: الم

من أجل التمبيس  ؛حكم ويضربونو بالمتشابوفيأتون إلى الم ،الطريق األول: أن يضربوا النصوص بعضيا ببعض
ِلُتَبيَِّن } :لمقرآن وبيان لوعارضون السنة الواضحة المفصمة التي ىي شرح فيذه طريقة، ولذلك قد ي ،والتشكيك

َل ِإَلْيِيمْ   جممة من القرآن.، قد يعارضونيا بنصوص م[44النحل:] {ِلمنَّاِس َما ُنزِّ
مبسون بيا ويجعمونيا موىمة يشككون أو يممة لثانية: أن يستخرجوا من النص المحكم لفظًا أو جوالطريقة ا

فيعطمون النصوص بيذه  ،تشابوفي داللتو فيجعمونو من قبيل الم ليس بصريح ،إن ىذا النص يحتمل :ليقولوا
 ،مبسون عمى الناس، ولذلك ىذا األصل نحن بحاجة إليو في مثل ىذه األيام لكثرة الشغب واألىواءالطريقة وي

فييا رنت وكتابات أحيانًا يكتبونيا ويضممون نتمبسين الذين جعموا ألنفسيم مواقع أحيانًا في اإلوكثرة أولئك الم
، ىم دعونا مع القرآن :ويقولون ،مبسون فييا، وغالب ما يشغب ىؤالء عمى السنة، يشغبون عمى السنةالناس ي

، والسنة شارحة لو، ولذلك تجد بعض (21)-رضي اهلل تعالى عنو- وجوه كما قال عمي   يعرفون أن القرآن ذو
ذا سمعتو في المجمس تقول ،ىؤالء ُيثني عمى القرآن ما ىذه الفتوح التي ُفتحت  :وىو أسود أزرق ذئب أطمس، وا 

، القرآن فيو بيان كل شيء، القرآن فيو جميع أنواع اليدايات التي يحتاج الناس إلييا، فيطرب السامع ليذا ؟عميو
ذلك يقودك إلى الكبلم عمى ثم بعد  ،كمما كان من الصم البما شاء اهلل فبلن ُفتح عميو، بعد :ويقول ،الكبلم
قين، وىؤالء يسألون ببساطة كيف ستشر وتبلميذ الم ،بيات المستشرقينوأننا لسنا بحاجة إلييا، ويرددون ش ،السنة

وما تقول في ركوعك وسجودك وفي  ؟الظير؟ وماذا تقرأ في قيامكفي صمي وكم صبلة تصمي؟ كم ت ،؟صميت
أن المغرب ثبلث ركعات، وىكذا في تفاصيل من القرآن ىات  ،؟صميوكيف ت ،، ماذا تقول؟؟شيد إلى آخرهالت

      .كثيرة
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 ،فماذا يفعمون؟خاع، ؤالء ىو غارق في الجيالة إلى النفالشاىد أن ىؤالء ُيمبسون ويطعنون في السنة، وبعض ى
يجمعون  ،قموبيم فيأتون ليمطير أن ي -عز وجل-بلب العمم ممن لم ُيرد اهلل يأتون إلى بعض المنتكسين من ط

َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َزْيٌغ }باب يعرف النصوص التي يمكن أن ُيمبس بيا يتبع المتشابو الذ :يكون مثل ،ليم
ويقدميا لو  ،، فيجمعون ىذه النصوص ليؤالء[7آل عمران:] {َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَو ِمْنُو اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء تَْأِويِموِ 

مبس ويضرب ىذا بيذا، مرة أو يبدأ يشكك وي ،خر في أعمدتو في صحيفةتفضل، ويبدأ اآل :ويقول لو "سيدي"ـب
يتكمم عمى قضايا تتعمق بالحجاب، ومرة يتكمم عمى قضايا تتعمق بقوامة الرجل، ومرة يتكمم عمى أنو ال ُيقتل 

ويأتي بأمور من  ،يتكمم عمى مسألة الحدود عموماً  مسمم بكافر، ومرة يتكمم عمى قضية رجم الزاني، ومرة
ىم نة وشككو فإذا ُلبس عمى ىؤالء في الس ،تشابو، فيذا لؤلسف موجود وىم يطعنون في السنة بالدرجة األولىالم

توصموا بعد ذلك إلى أمر آخر وىو تشكيكيم فيما ىو أكبر  -سمي بعض ىؤالءوال أحتاج أن أ-فييا وزعزعوىم 
ثم ينقميم ذلك إلى الشك في رب العالمين ىل ىو  ،فيشكون في أصل الدين وأصل الرسالة ،من ىذا وأعظم

في الوجود، وقد رأيت ىنا في ىذا المسجد من يشك في وجود اهلل بل ليس في الوحدانية  ،موجود أو غير موجود
األحاديث، كانت وكانت البداية قراءة ليؤالء الذين يشككون في الصحابة وفي السنة وفي بعض  ،-عز وجل-

    .ون لو بكثرةءويقر  ،موقع ،البداية قراءات ليم، فبلن بن فبلن
ساعة في اليوم في النت، حتى صار يقرأ في مواقع الزندقة، فمما جمست معيم  ةعشر  ىتويقول أحدىم: أقرأ اثن

إقامة عند حتى انتيينا  ،ُشبو ،معيم أوراق مطبوعة من المواقع ىذهو من بعد صبلة العصر إلى إقامة العشاء 
صبلة العشاء، قمت: كيف ترون؟ قالوا: ُشبو ساقطة، وىم ليسوا في مقام طمع وال خوف، ُشبو ساقطة، طيب 

قالوا: نعم، كيف كنتم ترونيا من قبل؟ قالوا: ُمعضمة، بقينا في شك وحيرة، كانت  ،عرفتم اآلن أنيا ساقطة؟
، ال داعي أن يدخل امنيا آخرً  ض نفسو لمفتنة أواًل لم ينجُ ول: من عرّ ولذلك أق ،البداية قراءة ليؤالء المأفونين

ما يكتبون، ثم بعد ذلك ما  ،ننظر ما يقول ىؤالء :ويقول ،اإلنسان البحر الخ ضم الذي ال ُيحسن السباحة فيو
  .تبارك وتعالى-يمبث أن يشك في دين اهلل 

تشابو يفعمون ىذا، وممن تكمم عمى ىذا أتباع المالء فالحاصل أن ىذه النصوص ليس فييا تناقض لكن ىؤ 
َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَو ِمْنُو اْبِتَغاَء }ية آل عمران: آفي  -تعالى-ن عند قولو و المفسر 

وكذلك الطاىر  ،"اإلكميل"، تكمم العمماء عمى ىذا، شيخ اإلسبلم في كتابو [7آل عمران:] {اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء تَْأِويِموِ 
تشابو، وأما وير" وغير ىؤالء كثير، اتباع المبن عاشور لو كبلم جيد في ىذا الموضع من تفسيره "التحرير والتنا

 ."الموافقات" والشاطبي فأبدع في الكبلم عمى ىذه القضية في كتاب
ولمعانيو بقولو أو فعمو  ،أللفاظ الوحيأقسام: بيانو  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي : وبيان -رحمو اهلل-قال 

 جمالت القرآن.وبيانو بالقول والفعل لم ،أو يسألونو ،ئي يبتدأ الناسابيان لمقرآن، وبيان ابتد :أو إقراره
رحمو -ص لكبلم ابن القيم، يعني: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي خمنواع التي ذكرىا ىي ثبلثة، وىي مىذه األ

ال فابن القيم  -رحمو اهلل-أجمل كبلم ابن القيم  -اهلل نة ، يعني: بيان السحوالة أذكرىا في عشر  -رحمو اهلل-وا 
 نة مع القرآن لو عشرة أحوال، ىذه العشرة:لمقرآن حال الس



ميو اآليات فيتموىا عمى الناس، و، يعني: ىذا نوع من البيان تنزل عبيانو عمى لسانو بتبلوتو وببلغ :النوع األول
، ىذا ىو، قال: بيانو أللفاظ الوحي :بمغ ليم ما ُنزل عميو، فيذا النوع األول من البيان، الحظ التمخيصي

 .ولمعانيو
 بيان المعنى لمن احتاج إلى ذلك. :الثاني عند ابن القيم
اَلةَ  َوَأِقيُموا}، اهلل قال: (22)((صميصموا كما رأيتموني أ))ىو البيان بالفعل  :الثالث عند ابن القيم ، [43:البقرة] {الصَّ

 لتأخذوا))، قال: [97:عمران آل] {اْلَبْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعَمى َوِلمَّوِ }، [196:البقرة] {ِلمَّوِ  َواْلُعْمَرةَ  اْلَحجَّ  َوَأِتمُّوا}
 ، بيان بالفعل.(23)((مناسككم

رآن ُيتمى في ىذا الحكم، فينزل ق ،ل عنو من األحكام التي لم تنزل في القرآنئبيانو لما س :عند ابن القيم الرابع
 رآن، وىذا أمثمتو كثيرة.فينزل ق -صمى اهلل عميو وسمم-يعني: أشياء ما نزلت فُيسأل عنيا النبي 

صمى اهلل عميو - خبر النبي  في ،ك بالوحيالمم  ل عنو بالوحي دون نزول قرآن، يعني: يأتي ئبيانو ما س :الخامس
نو ُيغفر لو إلى آخره فمما الرجل الذي سأل عن الشييد وكو  أن تكون آية تُتمى، يعني: مثبلً  السائل دون -وسمم

، يعني: ُيغفر لو كل شيء (24)((ني  إال الد  ))نزل عميو جبريل قال:  ،-صمى اهلل عميو وسمم-دعاه النبي  انصرف
  رآنًا ُيتمى.ولم يكن ق ،ن، فنزل عميو الوحي بيذاي  إال الد  

نما ىو يئبالسنة، يعني: ما س اءالسادس: بيانو األحكام ابتد  بين لمناس األحكام.ل وا 
 ليدل عمى الجواز. ؛السابع: بيانو لمجواز بالفعل، يفعل ىذا الشيء

ىذا الشيء فأقرىم عميو، رآىم أكموا الضب بين الثامن: بيانو الجواز باإلقرار وىو يشاىدىم يفعمونو، رآىم يفعمون 
 .(25)فأقرىم -صمى اهلل عميو وسمم-يديو 

ألصل أن ما سكت عنو فيو توسعة وا ،التاسع: بيانو بالسكوت عن تحريمو، يعني: لم يتعرض لو بالتحريم
 باح، فنعرف الحكم من ىذا.وم

لو  -صمى اهلل عميو وسمم-بين النبي إباحتو فييجاب شيء أو تحريمو أو العاشر واألخير: أن يحكم القرآن بإ
ُيوِصيُكُم }، يعني: مثبًل القرآن بين الميراث اوأوصافً  أو أحواال ،أو أوقات مخصوصة ،أو قيوداً  ،أو موانع ،شروطاً 

أشياء تتعمق بالميراث  -وسممصمى اهلل عميو -، بين النبي [11النساء:] {المَُّو ِفي َأْوالِدُكْم ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَيْينِ 
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بين ، في(27)((ال يتوارث أىل ممتين شتى))، (26)((كافر  ال مسممُ الال يرث ))موانع وغيرىا أن القاتل مثبًل ال يرث، 
 جمبًل في القرآن.وقد جاء ذلك م ،بينيا بسنتوأو الموانع ي ،مثل ىذه القيود والشروط

األحوال األصمية والعارضة، واألصل أن ُيتبع فييا أرجح  : قد تتغير الفتوى وتختمف بحسب-رحمو اهلل-قال 
 وُيدفع أعظم المفاسد، ولذلك أمثمة: األمر بالمعروف والنيي عن المنكر. ،المصالح

مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان من األصول التي يشغب عمييا أىل األىواء اليوم؛ لُيمبسوا عمى الناس، وبمغ 
حتى الحدود الشرعية، حتى الحدود كانت في زمن ال يوجد فيو اإلمكانات الموجودة األمر ببعضيم أنيم يقولون: 

صبلحيات وي ،ن الآلاالسارق وُيترك يمشي يذىب، لكن في ىذا العصر فكان تُقطع يد  وجد توجد سجون وا 
والحكم ، ويذكرون شبيات، حتى الحدود جعموىا مما يتغير بتغير الزمان، ستفاد من ىذايأن ويوجد، ويمكن 

ىم بين ُمقل من ىذا االنحراف وُمكثر، وأنتم تسمعون  ،-نسأل اهلل العافية- اشرع وما إلى ذلك قضايا كثيرة جد  بال
تبارك -اليوم بعض ىؤالء يرفع عقيرتو ويتكمم في مثل ىذه القضايا، ويعيب الداعين إلى تحكيم شرع اهلل 

ىذه قضية مرحمية في بمد يعني كُثر  :لؤلسف ما يقولونأو إلى الحجاب أو إلى آخره، ىذا موجود و  ،-وتعالى
نما يقولون،طاولة فيو الفساد في أزمنة مت ىذا ىو الدين، وىذا ىو الفيم الصحيح لئلسبلم، فمثل ىؤالء  :وا 

بقدر  امرحمي   ا، يعني: المسألة ليست إصبلحً -تبارك وتعالى-نو ىو دين اهلل إ :مشكمة، حينما يقال عن االنحراف
فصل في ىذه المسألة يُ  -رحمو اهلل-ىذا ىو الدين، االنحراف ىذا ىو الدين، فابن القيم  :كان، ال، يقولاإلم

 ."تغير الفتوى بتغير الزمان" :مسألة
، ىناك األشياء المقطوع بيا المنصوصة التي اعمى إطبلقي تليس "تغير الفتوى بتغير الزمانفيذه المسألة: "

نما ىناك أشياء أخرى ىي من األمور التي تتعمق بالذرائع  ُحسمت من ق بل الشارع ىذه ال تتغير بتغير الزمان، وا 
في زمن من األزمان، تتعمق بقضايا عارضة، تتعمق باجتياد، تتعمق بمصالح ومفاسد، فيذه ىي التي تتغير 

زرقاء، يقولون مثبًل: لعمامة النو ال يجوز ُلبس اإ :مثبًل في بعض القرون يقولون ابتغير الزمان، يعني: تجد كبلمً 
كة مثل التي يمبسيا اإلخوان من أىل ، غير الُمحن  (28)كةمامة غير الُمحن  كما قال اإلمام أحمد أن يمبس العكره ي

 :ُتمف من تحت الحنك، لماذا يقول ،ىذه عمائم غير ُمحنكة، الُمحنكة ىي التي تأتي من الحنك ،السودان مثبلً 
   .مامة الزرقاء ما شأنيا؟والعكره؟ وىل ُيكره اآلن أو ال؟ يُ 

ألن أىل الذمة  ؛كره أن يمبس العمامة الزرقاءي :العمامة الزرقاء كانت في ذلك الوقت القرن الذي قال فيو الفقياء
ليتميزوا عن المسممين، لكن اآلن أىل الذمة ال يمبسون عمائم زرقاء وال غير زرقاء،  ؛ُألزموا بالعمائم الزرقاء
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وعمائم المسممين، أما ىذه التي تطوى عمى الرأس وتكور فيذه عمائم أىل  ،ىذه عمائم العرب العمائم الُمحنكة
فبل يقال اآلن بالكراىة، وقل مثل ذلك في أمثمة كثيرة  ،لكن اآلن ال يمبس أىل الكتاب ىذه العمائم أصبلً  ،الكتاب

الكبلم في ترجمة معاني  لمذريعة مثل اُيمنع شيء في وقت من األوقات سد  تتغير فييا الفتوى بتغير الزمان، فقد 
شيخ السمطنة  ،صطفى صبريبلم الشيخ مفي ببلد إسبلمية منيم شيخ اإلس ونالقرآن، أصدر عمماء كثير 

وكتب كثيرون شيخ األزىر وغير شيخ  ،العثمانية يسمونو شيخ اإلسبلم كتب فييا رسالة جيدة فيو يرى المنع
األزىر واختمفوا كثيرًا في مسألة ترجمة معاني القرآن، أول ما بدأت الترجمة، لماذا ىؤالء منعوا؟ لمفاسد ذكروىا، 

ورأوا أنيا راجحة، بعد ذلك صار األمر ال يكاد ُينكر، ما السبب؟ تغيرت  ،لمصالح اعتبروىا ؟ولماذا أولئك أجازوا
   .حرفة، طيب ما العمل؟والنصارى يطبعون ترجمات مشوىة ومبح الييود األحوال، أص

البد من طبع ترجمات سميمة؛ لئبل ُيضمل الناس وُيعرض ليم اإلسبلم بطريقة مشوىة، فالفتوى تتغير بتغير 
ذا أردتم مناقشة جيد ،إن الفتوى تتغير بتغير الزمان ليس عمى إطبلقو :الزمان، فقوليم ة ليذا ىذا لو ضوابط، وا 

ي، ىذا السفيانلمدكتور عابد  "الثبات والشمول في الشريعة اإلسبلمية" :نظروا في مثل كتابفاالموضوع ودراسة 
   .من أفضل من كتب في ىذا الموضوع

الضوابط  كن يكفيكم لو قرأتم في ىذا، ذكروىناك كتابات كثيرة في ىذا الموضوع تغير الفتوى بتغير الزمان، ل
ىذا  :موضوعات تأصيمية مثل ،أن يتيسر أن تكون شيرية من الموضوعات التي كنت أرجووىذا والشروط، 

الموضوع المصمحة وضوابطيا، الضرورة وضوابطيا، قضية سد الذرائع وضوابطيا، قضية الفتوى بالعمل 
تحت ىذه بين لمشباب ما وابطيا، كل ىذه بدراسة تأصيمية توض ،ومتى ال ُيعتبر ،متى ُيعتبر األحوط ،باألحوط

   .القضايا؛ ألن ىؤالء ُيمبسون عمييم بيذه القضايا الك بار التي يذكرونيا ذكرًا مشوىاً 
لكن ليس عمى إطبلقو، وذكر  "أن الفتوى تتغير بتغير الزمان"يقول: األصل ىذا ال ُينكر  -رحمو اهلل-فابن القيم 

مثل األمر بالمعروف والنيي عن وى، قال: ىذه األمثمة ىي من ىذا النوع الذي ذكرتو تتغير فيو الفت ،أمثمة
، يعني: شيخ اإلسبلم لما رأى التتر قد سكروا ووقف بعض قد يجب تركو إلى ما ىو أىم منو، قال: المنكر

كر خيرًا ، لماذا؟ قال: إن ىؤالء يكون الس(29)ليس ىذا من ذاك :ىذا مقام نيي عن منكر قال :وقال لو ،أصحابو
 ،أفضل ، فيبقى سكران(30)وانتيكوا العرض الحرام، وأفسدوا المال الحرام ،سفكوا الدم الحرامليم؛ ألنيم إذا أفاقوا 

فمثل ىذا  ،لكن يقولون ىكذا ،أن نوم الظالم عبادة اً صحيحليس  نوم الظالم عبادة، طبعاً  :ما يقول بعض الناسك
لو، فمسائل األمر بالمعروف والنيي عن المنكر يختمف  اح الناس من شره قد يكون ىذا خيرً ريالذي يسكر فيست

 .الحكم فييا بحسب الحال والزمان والمكان واألشخاص
قامة الحدود في الغزوقال:  صمى -، إقامة الحدود في الغزو، لماذا؟ ىذا جاء النيي عنو صريحًا عن النبي وا 

أو  ،اءلئبل تأخذه الحمية فيمجأ إلى المشركين، يفر إلى المشركين إما خوفًا من إقامة الحد ابتد -اهلل عميو وسمم
  .فُنيي عن إقامة الحدود في الغزو ،شركين وُيفتن في دينوالحد يغضب لنفسو فينطرح عند الم بعد إقامة
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قد يكونون في حال اضطرار مع ، لماذا؟ ألن ىؤالء من المجاعة ، عمر لم يقطعالقطع من المجاعة ءودر يقول: 
ضطر أو غير ُمضطر، ل ىو محتاج أو ال، يعني: ىل ىو مق بين الناس في أوقات الجوع والحاجة، ىأنو ُيفر  

 يقطعيقولون: عمر لم  ،ىذا يدل عمى تعطيل الحدود، فيؤالء الذين ُيمبسون :لكن الحدود ُتدرأ بالشبيات، فما يقال
 ،الحدود ثابتة ،ال :يدل عمى أنو حتى الحدود أيضًا تتغير بتغير الزمان، نقول ليمعام الرمادة، ىذا  من المجاعة

أو ىذا  ،فيرتد عن دينو ،لكن ىنا عرض أمر إما في ببلد الكفار؛ لئبل ُيفتن فتقع مفسدة أكبر من إقامة الحد
   .فبل تقطع يده ،فيكون بذلك في حال ضرورة ،فسرق اضطرً قد يكون م اإلنسان
يجاب قوت البمد في الفِ قال:  كانوا يخرجونو األصناف التي و يعني: الذي ورد فيو  طرة والكفارات ونحوىا،وا 

 ،رز الذي نأكمو ما كانوا يعرفونوىناك أشياء حصمت فيما بعد ىذا األلكن ُذكرت الشعير والتمر والزبيب والُبر، 
جد إال بعد ذلك بقرون، يعني: ما وجد ىنا وُعرف إال بعد بقرون، فيذا قوت، بل ذكر وما وُ  ،وما كانوا يأكمونو

من المبن أو المحم أن ىؤالء ُيخرجونو من الكفارة؛ ألن  مياىأ يكون قوت تيأن الببلد ال -رحمو اهلل-ابن القيم 
، اعطيو شعيرً ن :صناف قمنافما يعطون من غير قوتيم، فمو بقينا مع ىذه األ ،المقصود ىو إغناء ىؤالء الفقراء

لمدواب والبيائم، فيعطون من قوتيم، فيذا تتغير فيو  اىو ما يأكل الشعير، الشعير صار في ىذا العصر عمفً 
ىم بإعطائيم من قوتيم، ؤ ىذا اليوم عن السؤال، فيكون إغناألن مقصود الشارع ىو إغناء الفقراء في  ؛الفتوى
د عميو أن ىذا ال يكون المطبوخ صدقة فطر أو ال؟ ىذا يحتمل، لكنو ير  ى من الطعام االحتمال ىل ُيعط  ويبقى 

  .دخرًا، يعني: يمكن أن يبقيو الفقير عنده وينتفع بو بعد ذلكم
أيام  التي ُترك حمبيا لمدة ىي اةالُمصرّ و ى يعني إذا حمبيا، اة؟ الُمصراة ُتعط  رّ ما شأن الُمص   اة،رّ والُمصَ يقول: 

فإذا اشتراىا  ،بيا منذ ثبلثة أياموىو لم يحم ،بالحميب فيظنون أنيا ُمدرة الناس ضرعيا قد امتؤل ىيعيا فير فيأتي ليب
حكم  -صمى اهلل عميو وسمم-فيعرف أنو قد غشو، فالنبي  ،ىذا اإلنسان واغتر وحمبيا اليوم الثاني ما فييا شيء

ألنو قوت  ؛يقول: صاع التمر ىذا ُذكر -اهلل رحمو-قابل الحميب، ابن القيم بأنيا ُترد مع صاع من تمر م
، يقول: ؟اةرّ عندىم، وألنو طعام، لكن في الببلد التي ال يوجد فييا التمر أصبًل ماذا يفعمون إذا بيعت ليم ُمص  

 ما يحتاج ،، ابن القيم يقول: ال؟من تمر اصاعً  من الببلد التي فييا التمر حتى تردّ  اانتظر حتى نستورد لك تمرً 
ج عن حمبيا ج صاع من قوتيم، يقول: مثبًل لو كان الزبيب والتين يقوم مقام التمر عندىم ُيخر  إلى مثل ىذا فُيخر  

وال الجمود عمى  ،ميات الشريعة وتضييع أصولياب، وىذا ىو الفقو، ال التبلعب بكصاع من تين أو من زبي
      ظواىرىا من غير فقو ليا.

، ىذه ناقشيا مناقشة بديعة، ويطول الكبلم لو أردنا أن الحائض لمضرورة وينبني عميو جواز طوافيقول: 
تنا سبأحا"))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  :يقول بلمو، طواف الحائض لمضرورة، يعنينستعرض ك

، ُفيم منو أنو ال يصح طواف الحائض، لكان ابن القيم (31)"، فقالوا: إنيا قد طافت، فأمر الناس أن ينفروا؟((ىي
مراء حتى يطوف من يحبسيم األ ،زمن الخمفاء كان الناس ُيحبسون -صمى اهلل عميو وسمم-يقول: في زمانو 

يبقون حتى  ،يحبسون الحجيج ،يحبسون الوفد ،يحبسون الناس ،ض، يحبسون الركبتخمف عن الطواف كالُحي  
                                                           

 وسقوطو الوداع طواف وجوب باب الحج، كتاب ومسمم، ،(4401) برقم الوداع، حجة باب المغازي، كتاب البخاري، أخرجو - 31
 (.1211) برقم الحائض، عن



وكيف لو رأى الطائرات اآلن والذين  ،ا اآلن يعني في عصرهأمّ  :انفروا، لكن يقول :لونثم يقو  ،يطوف الجميع
فيي  ،يقول: أما اآلن فما عاد الناس ينتظرون وال ُيحبسون من أجل ىذا فيفوتيا الركب ؟!،يأتون من وراء البحار

اذىبي وابقي عمى  :ما أن يقال لياالشريعة بيذا، وا   لفساد ولم تأت  إما أن تبقى وحدىا وىذا تعريض ليا لمضياع وا
ن كانت غير متزوجة  ،ولربما بقيت سنة ال يقربيا زوجيا ،اإلحرام حتى تعودين بعد ذلك من ىذه الببلد البعيدة وا 

إن الطواف  :والشريعة ما جاءت بو، أو يقال ليا ،ىذا أمر في غاية المشقةو وتبقى عمى اإلحرام،  ،ال تتزوج
أو يقال: يسقط  ،طواف الوداععنيا يسقط  ،طواف اإلفاضةأي كن ألن الطواف ر  ؛مكنيسقط عنك، وىذا ال ي

يسقط عنيا الحج، يقول:  :عنيا الحج إذا عرفت أنو ال يمكنيا إال في ىذه السفرة وأنو سيأتييا فييا الحيض فيقال
يمكن أن تكون في حكم  يانإ، أو يقال: -شروط الوجوب-ألن ىذا ليس من شروط الحج  ؛وىذا غير صحيح

فيذىب حجيا وسفرىا ووقوفيا وما إلى ذلك، يقال: أنت   ،ثم بعد ذلك ال تكون قد حجت ،ر فتتحمل بدمالُمحص  
ن كان قال بو بعضيم، أو  ،رفي حكم الُمحص   اآلن اذبحي شاة وتحممي وذىب حجك، يقول: وىذا غير صحيح وا 

 ن الطيارة لمطواف أصبًل ال تجب ال لمحائض وال لغيرإ :-كما يقول بعض أىل العمم-يقال ليذه المرأة 
إن الطواف صبلة )): -رضي اهلل عنيما-وقول ابن عباس  ،ناقش ىذا القولالحائض، ىي غير واجبة، ثم بدأ ي

، وذكر الفروقات بين الطواف والصبلة، الكبلم وااللتفات، وليس فيو قراءة، وليس فيو (32)((الكبلم باح فيوإال أنو ي
 :وكثرة الحركة، الفروقات بين الطواف والصبلة، فقال ،وال ركوع وال سجود، وفروقات كثيرة من المشي قيام

     .؟الطيارة أين موقعيا من ىذا
، ىل (33)((افعمي ما يفعل الحاج غير أن ال تطوفي))ثم تكمم عمى قصد الشارع من نيي المرأة عن الطواف 

المقصود التمويث فإذا ُأمن جاز ليا أن تطوف؟ أو المقصود الطيارة أنيا البد أن تكون طاىرة من أجل الطواف؟ 
ما  ،إما أن تتحمل :، فيؤالء ىم الذين يقولون(34)"قال بأن الطواف شرط بإطبلق كالطيارة لمصبلةإما أن ي"فقال:  وا 

ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد } ،إنو شرط لكن كستر العورة :السابقة، أو يقال راداتيوأورد عمييم اإل ،أن ترجع أو تنتظر والبد
، فيقول: إذا لم تستطع [26الحج:] {َوَطيِّْر َبْيِتَي ِلمطَّاِئِفيَن َواْلَقاِئِميَن َوالرُّكَِّع السُُّجودِ }، [31األعراف:] {ُكلِّ َمْسِجدٍ 

أو  يعني، يسقط عنيا الستر ،جوز ليا أن تطوف وىي عاريةففي ىذه الحال ي مثبل ُسرق المباسبأن  ستر العورة 
أي  ،مع أن ىذا أعظم من طواف الحائض :يقول ،فيسقط عنيا ىذا الشرط ،يتعرى بعض الجسد؛ ألنيا ال تجد

كونيا تظير العورة أو بعض العورة التي يجب سترىا؛ ألنيا ما عندىا لباس، فتكون معذورة مع ظيور العورة، 
طواف الحائض أسيل من ىذا، ومع ذلك يصح أن تطوف وقد انكشف ما يجب ستره  ،الحيض أسيل منو :فيقول
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وكأن ابن القيم يميل إلى ىذا، ، (35)ن الطواف واجب وليس بشرط ويسقط مع العجزإ :إن عجزت، يقول: أو يقال
 ،الطواففي وقل مثل ذلك اآلن  ،قيا مشقة شديدةحتمفيذه يذىب عنيا الركب وتتعطل و  ،أنو يسقط مع العجز
كر، الناس الذين ال سمرض الطفنا ست ساعات، الذين عندىم  :يقول لك ،يطوفون اإلفاضة ،أصبح في السطح

 :أسئمة كثيرة يتحرج اإلنسان في اإلجابة عنيا، كثيرون يقولون ذكر فيكما يُ  ،-ونثد  يعني ُيح  - ون أنفسيميتمالك
ست ساعات أرجع من جديد  ،ذىبت أتوضأ وخرجت في الزحام ثم ذىبت وتوضأت وأتيت سينتقض الوضوء ول

 ،؟توضأأين أذىب أ ،ستطيعأأنا معي مجموعة ما  :تقض الوضوء، ماذا أفعل؟ وأرجع وينتقض، امرأة تقولنوسي
 :ليا ولن ينتظرني أحد، فيقال ،سأرجع من جديد الحممة ستمشي ،وأنا في الشوط السادس وانتقض الوضوء

ناقش ىذا فيو إشكال كبير، ابن القيم يفت  طواف اإلفاضة، يعني: ثانية أنت  ال زلت  ُمحرمة ما ط رجعي مرةا
ن الحائض تطوف أو إ :ىذه القضية بيذه الطريقة من المناقشة، ىذا ىو المقصود، ليس مقصودي اآلن أن أقول

قرر فيو شيئًا اآلن إطبلقًا، إنما شرط، ال أقصد ىذا إطبلقًا، وال أيست بال تطوف، أو أن الطيارة شرط أو ل
ناقش ىذه القضية ويذكر ثمانية احتماالت يعني من باب التقسيم ي -رحمو اهلل-أعرض لكم كيف ابن القيم 

ما أن يقال كذا، وا  ر والتقسيم العقميينب  يسمونو الس   قال كذا، ما أن ي، يذكر ثمانية احتماالت إما أن يقال كذا، وا 
ما حصر األوصاف، ثم يُكرّ توتعرفون السبر والتقسيم، ال ما وا  عمييا بالمناقشة واالختبار الذي يسمونو  قسيم إما وا 

ما أن نقول كذا ،إما أن نقول كذا ،ذكر ثمانية احتماالت ،يعني االختبار، فناقشيا بيذه الطريقة ،رب  الس   ثم بدأ  ،وا 
     .لمضرورةطواف الحائض، يقول:  ايناقشيا واحدًا بعد اآلخر، ىذ

ثبلث سنوات من و  ،عيد أبي بكرو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-يعني: في عيد النبي  واإللزام بالثالث وعدمويقول: 
  مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان.من فعمر ألزميم بو، فيذا  ،طبلق الثبلث واحدة :خبلفة عمر

َوَمْن َيتَِّق المََّو َيْجَعْل َلُو َمْخَرًجا * َوَيْرُزْقُو ِمْن َحْيُث ال } :إن اهلل وسع عمى الناس وقال في سورة الطبلق"يقول: 
وقال ليم في أول  ،،  يقول: ىؤالء ما اتقوا اهلل في الطبلق الذي جعل اهلل ليم فيو سعة[3-2الطبلق:] {َيْحَتِسبُ 
، فيؤالء ما اتقوا اهلل في [1الطبلق:] {َطمَّْقُتُم النَِّساَء َفَطمُِّقوُىنَّ ِلِعدَِّتِينَّ َوَأْحُصوا اْلِعدََّة َواتَُّقوا المََّو َربَُّكمْ ِإَذا }السورة: 
فألزميم عمر بو لما كُثر ذلك وتتابع الناس عميو،  ،حيث ضيقوا أمرًا وسعو اهلل ،ميم ما تحمموافحمّ  ،الطبلق

ما بثبلثة ألفاظ في عدة واحدة، واألصل أن كل طمقة تكون في عدة  ،الثبلث إما بمفظ واحديعني: يطمقون  وا 
   مستقمة، فيو يتحدث عن ىذا.

واإللزام بالصداق الذي اتفق الزوجان عمى تأخيره،  ،وغيرىا من اإلقرار وغيره وموجبات األيمان والنذورويقول: 
بعض  ،بلبسات، يعني: أحيانًا توجد بعض الم(36)وقد تنبني عمييا كثير من مسائل الحيل والذرائع ونحوىا

طالب بالمير المؤجل عمى خبلف بين أىل العمم في ىذه أنو ليس لمزوجة عمى الراجح أن ت األصل ،األحوال
رقة أو وفاة، لو ، الراجح أنو ال يكون ذلك إال بفوبعضيم أكثر ،طالب بعد سنةمدة تبعضيم يحدد  ،المسألة

بو،  ينأو وفاة تطالب -طبلق-خر، يقول ليا: ال، إال إذا حصل فرقة ريد المؤ أنا أ :وقالت ،ذىبت إلى القاضي
   قال غير ذلك.لكن في بعض الحاالت قد ي
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