
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )٢٦(اقتضاء الصراط المستقيم 

 خالد بن عثمان السبت/  الشيخ

 في صحيحه، عن مسلم وروى( : في كتاب االقتضاء- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 :-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : ، قال-رضي اهللا عنه- عن أبي هريرة ،أبي صالح  عن،األعمش

 أي ))هما بهم كفر((:  فقوله،)١())النياحة على الميتواثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، ((
هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر، حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان 

 المطلق، حتى تقوم به حقيقة بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر
الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب اإليمان يصير مؤمناً، حتى يقوم به أصل اإليمان، وفرق 

ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك، ((: -صلى اهللا عليه وسلم-بين الكفر المعرف بالالم، كما في قوله 
  .)ي اإلثباتر ف منكّ وبين كفٍر،)٢())إال ترك الصالة

 نكرة في سياق اإلثبات : فكفر،))اثنتان في الناس هم بهما كفر((: كهذا الحديثيعني ر في اإلثبات الكفر المنكّ
 يعني ال كفر ، هذا الفعل ال كفر فيه،كفرهذا القول : قولي ،شمل هذا وهذافإنه ي ولو سبق بنفي ،لم يسبق بنفي
 في  لكن، هذا في النفي،يناقض التوحيد وينافي الدينمما  وال الكفارمن أفعال  وليس ، أكبر كفرأصغر وال

 فإذا جاء ،)٣())ترك الصالة بين الرجل وبين الشرك والكفر((:  تقول،أل الكفر معرفاً بي يأتسياق اإلثبات
 وهذا أحد األوجه التي يستدل ،مخرج من الملةالكفر ال وهو ، عهدية"أل" ،معرفاً بأل حمل على الكفر المعهود

 فإنه ال يحمل على ، وأما إذا جاء منكراً، وهي مسألة خالفية معروفة،أن تارك الصالة كافرببها من يقول 
 فوجود هذا في اإلنسان ال يعني ،مما ينافي الدين ،من أعمال الكفار ،الكفر األكبر وإنما ذلك من أخالق الكفار

فيفرق بين هذا وبين  ،للقائل، لكن القول كفر اًوهذا ليس تكفير ،قولك كذا كفر:  تقول،أنه خارج من الملة
كما ذكرت لكم في بعض المناسبات في مثل هذا  ، الكفر المطلق ومطلق الكفر: وهذا الذي يقال فيه،اآلخر

 يوصف بأنه يمكن أنمطلق الكفر و ، الملةالمخرج منالمعروف المعهود   الكفرفالكفر المطلق هو ،االستعمال
 قتال المسلم ال يخرج من الملة لكنه ،)٤())سباب المسلم فسوق وقتاله كفر((ن الملة كفر وإن لم يكن مخرجاً م

                                                
 ).٦٧( رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب إطالق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، برقم - ١
، وابن ماجه، )٤٦٤(، كتاب الصالة، باب الحكم في تارك الصالة، برقم -رضي اهللا عنه- رواه النسائي من حديث جابر  -  ٢

، )٦٢٨٨(، والبيهقي في السنن الكبرى برقم )١٠٨٠(ها، باب ما جاء فيمن ترك الصالة، برقم كتاب إقامة الصالة والسنة في
 ).٩٥١٩(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم 

، كتاب اإليمان، باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك -رضي اهللا عنهما- رواه مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا - ٣
 ).٨٢(الصالة، برقم 

، كتاب اإليمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو -رضي اهللا عنه-رواه البخاري من حديث عبد اهللا بن مسعود  - ٤
سلم فسوق وقتاله كفر،  سباب الم:-سلمصلى اهللا عليه و-  بيان قول النبي ، ومسلم، كتاب اإليمان، باب)٤٨(ال يشعر، برقم 

 ).٦٤(برقم 
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 من الكفر -عز وجل-دعاء غير اهللا لكن  ،من مطلق الكفرهذا ف ،هو كفر: عمل يوصف به ذلك يقال
 .المطلق

سم في جميع  وبين المعنى المطلق لال،كافر أو مؤمن:  إذا قيلسم المطلقوفرق أيضاً بين معنى اال(: قال
  .)ردهامو

ومعنى  ، أو مؤمن وبين المعنى المطلق لالسم في جميع موارده،كافر: فرق بين معنى االسم المطلق إذا قيل
  هو والكافر المطلق، المؤمن الذي حقق اإليمانمعناهف ،مؤمنأو  ،كافر: قيلإذا   االسم المطلقهذا الكالم أن

أما مطلق  ، فهذا هو الكافر المطلق،من كان منابذاً للتوحيد ،لدين من كان خارجاً عن ا،من كان من أهل النار
   . كقتال المسلم؛ فإنه قد يطلق على ما ال يخرج صاحبه من الملة،كافر: ذا االسمه
  .))٥())ضال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بع((: كما في قوله(

 . هذا من مطلق الكفر))ال ترجعوا بعدي كفاراً((: فقوله

 تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤالء يسمون كفاراً، تسمية ))يضرب بعضكم رقاب بعض((: فقوله(
سورة [ }ِمن ماء داِفٍق{: كافر، ومؤمن، كما أن قوله تعالى: سم المطلق إذا قيلمقيدة، وال يدخلون في اال

  }فَلَم تَِجدواْ ماء فَتَيممواْ{: لسمى المني ماء تسمية مقيدة، ولم يدخل في اإلسم المطلق، حيث قا ]٦:الطارق
 .)]٤٣:سورة النساء[

هذا ، ماء الزعفرانوكذلك  ،يصدق عليه اسم المائية المطلقال هذا ف ،ماء وردي: معنى هذا الكالم حينما تقول
عنه  فانتفى ،مرق: يقال له اللحم وطهيته  في الماءضعإذا وو ،عصير: هلال قيبعصير  الماء  إذا خلط،بقيد

 ، أمرنا أن نتطهر بالماء المطلق في الطهارة-عز وجل- واهللا ، أو اسم المائية المطلق،وصف المائية المطلق
في طهارة أو لم يستعمل في طهارة  سواء استعمل ،ماء اآلبار وماء البحار وماء األمطار وماء األنهارك

:  من وصف المائية المطلقة فإنه يقال له فإن تغير لونه بشيء من الطاهرات لكن لم ينتقل،طالما أنه طاهر
 معناه النعيمالنعيم المطلق :  مثالًتقولحينما  و، هذا بقيد،}ِمن ماء داِفٍق{: هلوقفنحو  وأما مطلق الماء ،ماء

إنسان بائس وأعطيته قطعة ب أتيتلو ف ،يصدق على أدنى شيء منهفإنه يم مطلق النع:  وحينما تقول،الكامل
 ، وهكذا االرتفاع المطلق ومطلق االرتفاع، له من مطلق النعيم لكن حصل،ا حصل له نعيم فهذ،من الحلوى

 فوجود حد أدنى ولو يسير من ، البياض المطلق أو مطلق البياض،وهكذا في السواد المطلق أو مطلق السواد
 كمال ،ء مطلق ما،مطلق:  ووجوده في صورته الكاملة يقال له،مطلق الشيء: هذا االسم أو الصفة يقال له

مطلق الكمال و ،لالكمال المطلق هللا يعني الكامو ،ق الكمال فكل ما يصدق عليه أنه كمال أما مطل،مطلق
  .قينيوجد عند المخلو
رضي اهللا تعالى - عن جابر بن عبد اهللا ،عمرو بن دينار ما أخرجاه في الصحيحين، عن: ومن هذا الباب

 وقد ثاب معه ناس من المهاجرين، حتى -اهللا عليه وسلمصلى -غزونا مع رسول اهللا ": قال -ماعنه
وقال ،تداعوا حتى شديداً غضباً األنصاري فغضب،  فكسع أنصارياً،ابكثروا، وكان من المهاجرين رجل لع 

                                                
، ومسلم، كتاب )١٢١(، كتاب العلم، باب اإلنصات للعلماء، برقم -رضي اهللا عنه-رواه البخاري من حديث جرير  -  ٥

 ). ٦٥( كفارا، برقم ي ال ترجعوا بعد-صلى اهللا عليه وسلم-اإليمان، باب بيان معنى قول النبي 
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ما بال ((:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-فخرج النبي  للمهاجرين يا :المهاجري وقال ،لألنصار يا :األنصاري
صلى اهللا عليه -فقال النبي ، فأخبر بكسعة المهاجري لألنصاري ،))ما شأنهم؟:  ثم قالدعوى الجاهلية؟

أوقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة : ، وقال عبد اهللا بن أبي بن سلول))دعوها فإنها خبيثة((: -وسلم
  صلى اهللا- ؟ فقال النبي-لعبد اهللا- نبي اهللا هذا الخبيثأال تقتل يا :  قال عمر،ليخرجن األعز منها األذل

  .)٦())ال يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه((: -ليه وسلمع 
. بطّالفالن ي يعناب  لعن، فال بخالف االستعمال الشائع اآلن، والدعابة يحب المزحيعني )ابرجل لع(: قوله
 ،رجله على مؤخرتهأي ضربه بظهر : كسعه ف،المقصود باللعاب يعني يكثر اللعب والفكاهة وما إلى ذلكو

  . ويكرهون الضرب على القفا،ن الضربوالعرب كانوا يكرهون هذا النوع م ،يمزح معه
  ِ القفا واللهازم عبد إنّهإذا  *** كما قيل سيداًاًكنت أرى زيدو

على بعض األساتذة أسمع أنه يضرب الطالب و ، ذلككانوا يكرهونو ،قفاهعبد القفا يعني يضرب على 
 وفي الغزوة خرج كثير ، فهذا الرجل اللعاب يمزح، هذا الضرب فالعرب كانوا يكرهون، يليقهذا الو ،مقفاه

 ضربه : فكسع هذا الرجَل، وهذا رجل من المهاجرين،-صلى اهللا عليه وسلم-من المهاجرين مع رسول اهللا 
  . فغضب ذاك الرجل وحصلت مشكلة، على مؤخرته،بظهر رجله على عجزه

بن مشلل فاستبق إلى الماء مولى ا على ماء -صلى اهللا عليه وسلم-ت لما كان النبي بعض الرواياوجاء في 
 ومولى لعبد اهللا بن أبي من جهينة فاختصموا على الماء فالجهجاه لطم ،الجهجاه وهو من غفار: لعمر يقال له

: بد اهللا بن أبي وقال ع،يا للمهاجرين:  فقال الجهجاه،يا لألنصار: هذا الرجل الجهني فغضب الجهني وقال
  .)٧(ن كلبك يأكلكسم:  ما مثلنا ومثل هؤالء إال كما قال األول،؟أوفعلوها

 غالم من المهاجرين، وغالم من: اقتتل غالمان":  عن جابر قال من حديث أبي الزبير،مسلم ورواه(
صلى اهللا -يا لألنصار، فخرج رسول اهللا : يا للمهاجرين، ونادى األنصاري: ياألنصار، فنادى المهاجر

 إال أن غالمين اقتتال، فكسع ،ال يا رسول اهللا:  قالوا،))؟؟ أدعوى الجاهليةما هذا((: ، فقال-عليه وسلم
إن كان ظالماً فلينهه، فإنه له نصر، : ال بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً((: أحدهما اآلخر، فقال

  .)٨())وإن كان مظلوماً فلينصره
 ولذلك سرعان ما اجتمعوا إلى هذا الرجل وكاد أن يقع بينهم ،هم هذه الحمية غضة طريةيعني هم كانت عند

 رجل من يعذرني من((:  على المنبر ويقول-صلى اهللا عليه وسلم-القتال، بل في قصة اإلفك لما كان النبي 
 اهللا  كان في حاٍل-صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،اهللا بن أبي بن سلول  وهو عبد،)٩())قد بلغ أذاه في أهلي

                                                
صلة واآلداب، باب ، ومسلم، كتاب البر وال)٣٣٣٠(رواه البخاري، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، برقم  - ٦

 ).٢٥٨٤(نصر األخ ظالماً أو مظلوماً، برقم 
 .نه في مرسل قتادةإ: وقال) ٨/٦٥٠(ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري  - ٧
 ).٢٥٨٤(رواه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب نصر األخ ظالماً أو مظلوماً، برقم  - ٨
 ، ومسلم، كتاب التوبة، باب في حديث اإلفك وقبول اهللا)٣٩١٠(لمغازي، باب حديث اإلفك، برقم رواه البخاري، كتاب ا - ٩

 ).٢٧٧٠(توبة القاذف، برقم 
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 في -صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ، وكانت في بيت أبيها-ارضي اهللا عنه-أعلم بها مما قيل عن عائشة 
اهللا بن أبي من الخزرج  وعبد ،)) رجلمن  يعذرنيمن((:  قال على المنبر، في اشتداد هذه المحنة،ه األثناءهذ
 وإن كان من ،رسول اهللا إن كان منا قتلناه يا:  فقال، األوس فقام سعد بن معاذ وهو سيد، من ساداتهمهوو

:  صالحاً فقال وكان رجالً-مرضي اهللا عنه- فأخذت الحمية سعد بن عبادة ،إخواننا الخزرج مرنا بأمرك
 في عرضه، -صلى اهللا عليه وسلم-هم النبي ات ،المحنةفي وقت شدة  ،كذبت واهللا ال تقتله وال تقدر على قتله

كذبت واهللا ال :  أخذته الحمية فقال لسيد األوس،-رضي اهللا عنه- خيار الخزرج وهو سعد بن عبادة وهذا من
 إنك منافق تدافع عن ،كذبت أنتبل : قال ،-رضي اهللا عنه- فقام أسعد بن زرارة ،تقتله وال تقدر على قتله

القضية أخذت منحى و ،نبرسكنهم وهو على المخفضهم وي ي-صلى اهللا عليه وسلم- فبقي النبي ،المنافقين
هذه األشياء موجودة في النفوس  ف،حدي بين القادة وكل واحد يكذب اآلخر ويتهمه بالنفاقفحصل الت ،آخر

وإذا أردت أن تعرف هذا  ، إلى ساعتنا هذههي موجودة في نفوسناو ،الحمية الجاهليةدعوى الجاهلية و
 كل نفر من بالد المسلمين انظر كيف ينتصر  اجتمع، وإذابالذات الغرببصورة واضحة سافر إلى عالم آخر 

 وأن هذا ، أن هذه دعوى الجاهلية-صلى اهللا عليه وسلم- النبي حينما يحكمو ، منهملبلده ولو كان للظالمين
  .)١٠())إنك امرؤ فيك جاهلية(( : كما قال ألبي ذر،عمل من أعمال الجاهلية ال يعني أنه يكفر

سمان شرعيان، جاء بهما الكتاب والسنة، االمهاجرون، واألنصار : سمانفهذان اال( :-رحمه اهللا-قال و
 . المسلمين من قبل، وفي هذا: وسماهما اهللا بهما، كما سمانا

وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو األنصار انتساب حسن محمود، عند اهللا وعند رسوله، ليس من المباح 
نتساب إلى قبائل واألمصار، وال من المكروه أو المحرم كاالنتساب إلى الالذي يقصد به التعريف فقط، كاال

  . )ما يفضي إلى بدعة، أو معصية أخرى
قول ف ،على وجه من الحمية والعصبية المذمومة فعند ذلك تكون مذمومةاألسماء الشرعية عملت إذا استُيعني 
 ى سبيل العصبية والحمية استعمل علحين ذموماًلألنصار صار م يا: وقول اآلخر ،للمهاجرين يا: الرجل

أصحابها وانتسبوا إليها وتحزبوا  واأللقاب التي ابتدعها  فكيف باألسماء المبتدعة،المفضية إلى هذا الشر
ال يجوز ألحد أن يمتحن  :يقالف ،الشرعيذم إذا استعمل على غير الوجه إذا كان االسم الشرعي يف ،!لها؟

 أنا ، أنا مسلم، ال شكيلي وال قرفندي، أسماء طوائف،لي أو قرفنديأنت شكي: كما يقول شيخ اإلسالم ،باأللقاب
 كل ،على سبيل الحمية والعصبية واستعمال ذلك ،هابالناس حتى األسماء الشرعية ال يجوز امتحان  ،مؤمن

 مع أنا ننكر ،لحق فهو أخ لنا بأي اسم تسمىالتزم ن اكل م، )١١())كونوا عباد اهللا إخوانا((ذلك مذموم 
  . فال يمتحن الناس،اء المبتدعةاألسم

                                                
، )٥٧٠٣(، في كتاب األدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، برقم -رضي اهللا عنه-رواه البخاري من حديث أبي ذر  - ١٠

 ).١٦٦١( مما يأكل وإلباسه مما يلبس وال يكلفه ما يغلبه، برقم يمان، باب إطعام المملوكومسلم، كتاب اإل
، كتاب األدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، برقم - رضي اهللا عنه-رواه البخاري من حديث أبي هريرة  - ١١

 ).٢٥٦٣(، ومسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها، برقم )٥٧١٧(
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 ذلك، -صلى اهللا عليه وسلم- كل منهما طائفته منتصراً بها، أنكر النبي ا لما دع-مع هذا-ثم ( :قال
إن الداعي بها إنما هما غالمان، لم يصدر ذلك من الجماعة، :  حتى قيل له))دعوى الجاهلية(( :وسماها

إنما هو تعصب  أن المحذور: -صلى اهللا عليه وسلم-لنبي فأمر بمنع الظالم، وإعانة المظلوم، ليبين ا
  . )فحسن واجب، أو مستحب: الرجل لطائفته مطلقاً فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان

اً أن نصره  علمهم إذا كان ظالم))انصر أخاك ظالما أو مظلوماً(( ،التي كانت في نفوسهمهذا من الحمية 
 أن نبغي ي لكن هذه فائدة مهمة جداً،منع إيقاع الظلم عليهأنت ت فاً كان مظلومإذاو ،ميكون بكفه عن الظل

 واستعملت على وجه يفضي إلى العصبية ،تضبط وهي أن األسماء الشرعية إذا وضعت في غير موضعها
 ما أنزل اهللا  باألسماء المبتدعة المختلقة التياًً فكيف إذ،والحمية المذمومة فإن ذلك يكون من عمل الجاهلية

  .!؟بها من سلطان
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