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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 هلل وكفى والصالة والسالم على النيب املصطفى ، أما بعد :  احلمد

ما يورد شيخنا العالمة املتفنن الشيخ عبدهللا بن صاحل العبيد يف جمالسه أقوال السلف   فكثريا
وتعظيم   ومعرفة كبرية  احتفاء خاص  وأقواهلم  وله أبحواهلم  وأحواهلم وطرائقهم ومصطلحاهتم 
عجيب، ومن الزم جمالسه عرف ذلك وعظّم ما يذكره الشيخ حفظه هللا، وقد بدا يل فكرة 

كان عليه السلف من األحوال ، وما تكلموا به من نفائس األقوال، وكذا ما   ما  مجع بعض
 عليه مجهورهم يف بعض املسائل من التفسري والعقائد ومسائل احلرام واحلالل .

خالل قراءايت املتواضعة رأيت أن من أكثر من ينقل أقواهلم ويشري إىل أحواهلم ثالثة علماء   ومن
هم ) شيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم ، وابن رجب ( فاستعنت من أهل السنة واجلماعة و 

ابهلل وحبثت بلفظة )كان السلف( يف برانمج تراث فظهر يل كم هائل وخباصة عند شيخ اإلسالم 
هللا على اجلميع ،فتقاصرت مهيت عن كل ذلك ، واكتفيت مبا أورده ابن القيم وابن رجب   رمحة

نتيجة، قد فحْصت جّلها ونقلت لّبها، ومهميت   ١٨٠٠كثر من  وهي كثرية جدا بلغت ابملكرر أ
 ترتيبها ونشرها. 

يف "طريق اهلجرتني"   -رمحه هللا  -يف ختام هذه املقدمة أقول ما قاله العالمة ابن القيم  وإين
فنستغفر هللا الذي ال إله إال هو أوال من وصف حاهلم وعدم االتصاف به بل ما مشمنا له رائحة 

قوم حتمل على تعرف منزلتهم والعلم هبا وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن ولكن حمبة ال
 هبم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة. ومنها :  اللحاق

  



قال ابن القيم :)وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص آبراء الرجال وال يقرون املعارض  -١
 ١٠٦٣/٣على ذلك .(الصواعق املرسلة .

ب :)كان السلف جيتهدون يف أعمال اخلري ويعدون أنفسهم من املقصرين املذنبني، قال ابن رج-٢
 ٤٩وحنن مع إساءتنا نعد أنفسنا من احملسنني(. احلكم اجلديرة ابإلذاعة 

قال ابن رجب )كان السَّلف خيافون َعلى عطاء السلمي من شدة خوفه الَِّذي أنساه القرآن، -٣
ا هو سوط يساق به املتواين وصريه صاحب فراش، وهذا ألّن خوف   العقاب ليس مقصوًدا لذاته، إَّنَّ

النار من مجلة نعم هللا َعلى عباده الذين خافوه واتقوه، وهلذا  عن الطاعة إليها، ومن هنا كانت 
 ١١٢/٤املعىن عدها سبحانه من مجلة آالئه َعلى الثقلني يف سورة الرمحن.( جمموع الرسائل  

من السلف يرى أن السجدة مقصودٌة قراءهتا يف فجر يوم اجلمعة( قال ابن رجب )وكان كثرٌي  -٤
 ١٣٣/٨فتح الباري 

قبله كأَّّنا على    -٥ أو  الفجر  َصدََع  إذا  السلُف  قال: )كان  األوزاعي،  : وعن  القيم  ابن  وقال 
ِبلني على أنفسهم، حّّت لو أّن حبيًبا ألحدهم غاب عنه حيًنا ُُثَّ َقِدَم؛   َلما التفَت  رؤوسهم الطَّريرُ، ُمقر

فَ يَ َتحلَُّقوَن، فأوَُّل ما يُِفيُضون   ىبإليه. فال يزالون كذلك إىل طلوِع الشمس، ُُثَّ يقوم بعضهم إىل بعف
 ٦٤٢/١فيه أمُر َمعاِدهم، وما هم صائرون إليه، ُُثَّ أيخذون يف الفقه( التبيان يف أميان القرآن 

من    -٦ املشهور  السلف ميدحون  :وقد كان  ابن رجب  يف قال  منه  الغريب  ويذمون  احلديث، 
 ٦٢١/٢اجلملة. شرح العلل 

قال ابن رجب :)كان السلف جيتهدون على إخفاء هتجدهم قال احلسن: كان الرجل يكون -٧
عنده زواره فيقوم من الليل يصلي ال يعلم به زواره وكانوا جيتهدون يف الدعاء وال يسمع هلم صوت  

 ٣٩فيبكي طول ليلته وهي ال تشعر(لطائف املعارف وكان الرجل ينام مع امرأته على وسادة 



قال ابن رجب :كاَن بعض الّسلف يَ ُقول يف ُدعائِِه اللَُّهمَّ إنَّك قلت َعن أهل الّنار أهنم ﴿وأقسموا  -٨
اهنم ال يب رَعث هللا من مَيُوت{  اِبَّللَّ جهد أمير

ِ يف دار واِحَدة(   وحنن َعثن هللا من مَيُوت اللَُّهمَّ ال جتمع َبني أهل القسَمنير اننا ليب ر نقسم اِبَّللَّ جهد أمير
 ٦٨كلمة اإلخالص 

الصاحلُ  -٩ السلُف  وكان  والعصِر،  الصبِح  بعد  اجللوِس  يف  أحاديُث  :)ووردت  رجب  ابن  قال 
 ٤٣٩/٧حيافظوَن عليه(.الفتح 

من ختفيف الصالة من األئمة ختفيًفا،  - ملسو هيلع هللا ىلص -كاَن حدث بعد النَِّبّ قال ابن رجب :)فَ َقدر  -١٠
النَِّبّ   الصالة َعلى صالة  الكوفة، وحدث من يطيل  َذِلَك َعن أهل  إطالة   -  ملسو هيلع هللا ىلص  -وقد حكي 

(الفتح  ئفتني ، وكان السلف ينكرون َعلى الطا-أيرًضا    –زائدة، وكان َذِلَك يف أهل الشام وأهل املدينة  
٢٢٢/٦ 

 : »إن النصر مع الصرب« - ملسو هيلع هللا ىلص -ابن رجب :)فقوله  قال-١١

الصرب َعلى جهاد العبد لعدوه الظاهر، وجهاده لعدوه الباطن وهو نفسه وهواه، وكان السَّلف    يشمل
 يفضلون هذا الصرب َعلى الصرب َعلى البالء(. 

 ١٥٩/٣الرسائل  جمموع

َن الُقوَِّة َعلى تَ ررِك الطَّعاِم والشَّراِب ما لَيرَس  قال ابن رجب :)وَقدر كاَن َكِثرٌي ِمَن السََّلِف هَلُمر مِ -١٢
ِِهمر، وال يَ َتَضرَُّروَن ِبَذِلَك(.جامع العلوم واحلكم   ٥٠٠/٢لَِغرير

الثوري  -١٣ النهي كأنس  تعظيمهم غاية  ينهون عن  الصاحل  السلف  :)وقد كان  ابن رجب  قال 
 ٤٧وأمحد(. احلكم اجلديرة ابإلذاعة 

القيم : ق-١٤ ابن  يَ نرِطُقوَن  قال  اجلَِهِة وال  بِنَ فرِي  يَ ُقوُلوَن  السََّلُف األوَُّل ال  القرطِب :وَقدر كاَن  ال 
رَبَتر ِبِه ُرُسُلُه وَلَر يُ نرِكرر أَحدٌ  ِمَن السََّلِف   ِبَذِلَك َبلر َنطَُقوا ُهمر والكافَُّة ِِبثرباهِتا َّللَِِّ َكما َنَطَق ِكتابُُه وأخر



َتوى    ِلحِ الّصا  ِتواِء فَإنَُّه ال تُ عرَلُم َحِقيَقُتُه(.اجتماع  أنَُّه اسر ا َجِهُلوا َكيرِفيََّة ااِلسر َعلى َعررِشِه َحِقيَقًة، وإَّنَّ
 ٢٦٣اجليوش اإلسالمية 

قال ابن رجب )وقد كان السلف الصاحل، ومع سعة حفظهم، وكثرة احلفظ يف زماهنم، أيمرون -١٥
يه علوم سلف األمة وأئمتها، وَل يبق منها إال  ابلكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت ف

 ٣٤٦/١ما كان مدوان يف الكتب، لتشاغل أهل هذا الزمان مبدارسة اآلراء وحفظها؟(شرح العلل 

قال ابن رجب :)وقد كان السَّلف ال يطلقون اسم العاَل إال َعلى من عنده علم يوجب له  -١٦
ا العاَل من خيشى    ٥٧٠/٢هللا، ولقي خبشية هللا علًما(جمموع الرسائل  اخلشية، كما قال بعضهم: إَّنَّ

هو  -١٧ عليه  مبا كان  التمسُّك  ذلك  فيشمل  املسلوكُة،  الطريقة  هي  :والسُّنة:  رجب  ابن  قال 
وخلفاؤه الرّاشدوَن ِمَن االعتقادات واألعمال واألقوال، وهذه هي السُّنُة الكاملُة، وهلذا كان السلف 

احلسن واألوزاعي    نِة إال على ما يشمل ذلك كلَّه، وُروي معىن ذلك ع قدميًا ال يُطلقون اسم السُّنَّ 
 ٧٧٣/٢والُفضيل بن عياض. جامع العلوم 

ملَح عجينه  -١٨ يسأل هللا يف صالته كلَّ حوائجه حّّت  السَّلف  بعُض  :)وكان  ابن رجب  قال 
 ٦٦٢/٢وعلَف شاته(. جامع العلوم 

ال-١٩ السَّلف يسمون أهل  ابن رجب :)كان  إذا  قال  الرجل  يقرأ  القراء، ويَ ُقوُلوَن:  ِعلرم والدين 
 ٥٦١/٢تنسك(جمموع الرسائل 

 ١١٨/١قال ابن رجب :)وقد كان السلف كثري منهم خيرج إىل البادية أايم الثمار واللنب(الفتح  -٢٠

ه( أو هبذا املعىن. -٢١  قال ابن رجب :وكان يقال: )من أمر أخاه على رؤوس املأل فقد عريَّ

ف يكرهون األمر ابملعروف والنهي عن املنكر على هذا الوجه وحيبون أن يكون سرًا  )وكان السل
فيما بني اآلمر واملأمور فإن هذا من عالمات النصح فإن الناصح ليس له غرض يف إشاعة عيوب  



هللا    همن ينصح له وإَّنا غرضه إزالة املفسدة اليت وقع فيها. وأما إشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرم
 ١٧وله(الفرق بني النصيحة والتعيري ورس

قال ابن القيم :)وهلذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفني: صاحب َهًوى قد فتنه -٢٢
 هواه، وصاحَب ُدنيا أعرمَته ُدنياه. 

مفتون.إغاثة    وكانوا لكل  فتنٌة  فتنتهما  فإن  اجلاهل،  والعابد  الفاجر،  العاَل  فتنة  احذروا  يقولون: 
 ٩٠٢/٢اللهفان 

 قال ابن رجب )وكاَن السلُف كثريًا حيافظوَن على األمياِن. -٢٣

من    فمنهم فيه  شكَّ  فيما  يكفَر  حّت  يتورُع  من كاَن  ومنهم  ألبتَّة،  ابَّللَِّ  حيلُف  ال  من كاَن 
 ٣٠٨/٢احلنِث(.تفسري ابن رجب 

 ٣٦٤/١قال ابن رجب )كان السلف لقلة ذنوهبم يعدوهنا(.جمموع الرسائل -٢٤

اب-٢٥ الزاندقة  قال  الرد على اجلهمية ابلتوحيد والرد على  السلف يرتمجون  القيم :)وهلذا كان  ن 
واجلهمية كما ترجم البخاري آخر كتاب اجلامع بكتاب التوحيد والرد على اجلهمية والزاندقة وكذلك  

 ١٤٠٥/٤ابن خزمية مسى كتابه التوحيد وهو يف الرد على اجلهمية(الصواعق املرسلة 

 جب :)وكان السلُف يوصوَن ِبتقاِن العمِل وحتسيِنِه دون جمرِد اإلكثار منه، فإنّ قال ابن ر -٢٦

 ٤٢٣/١القليَل مع التحسنِي واإلتقاِن أفضُل من الكثرِي مع عدِم اإلتقاِن. التفسري  العملَ 

 قال ابن رجب ) ومّت تكلَّف اإلنساُن تعاطي اخلشوع يف جوارِحِه وأطراِفه مع فراغ قلبِه من  -٢٧

قاَل   شوعاخل منه، كما  يستعيذوَن  السلف  الذي كاَن  وهو  نفاٍق،  ذلك خشوَع  منه كاَن  وُخلوه 
 ١٠/٢بعُضهم: استعيذوا ابَّللَِّ من خشوع النفاِق.( التفسري 



قال ابن رجب :)وكان السلف الصاحل لقوة رغبتهم يف العلم والدين واخلري يرحتل أحدهم إىل  -٢٨
 (- ملسو هيلع هللا ىلص -النِب  بلد بعيد لطلب حديث واحد يبلغه عن

أحدهم يرحل إىل من هو دونه يف الفضل والعلم لطلب شيء من العلم ال جيده عنده(جمموع   وكان 
 ٨/١الرسائل 

َت َعِن الشَّرِّ، وَعّما ال يُ عرِِن ِلِشدَّتِِه َعلى -٢٩ قال ابن رجب )وكاَن السََّلُف َكِثريًا مَيرَدُحوَن الصَّمر
الن َّفرِس، وَذِلَك يَ َقُع ِفيِه الّناُس َكِثريًا، َفكانُوا يُعاجِلُوَن أن رُفَسُهمر، وجُياِهُدوهَنا َعلى السُُّكوِت َعّما ال  

 ٣٤١/١ العلوميَ عرِنيِهمر.( جامع 

قال ابن رجب)وقد كاَن السلف الصاحل ينجلي الغيب لقلوهبم يف الصالة، َحّّت كأهنم ينظرون -٣٠
إليها رأى عني، فمن كاَن يغلب َعِليِه اخلوف واخلشية ظهر لقلبه يف الصالة صفات اجلالل من 

النار ومتعلقاهتا و  َذِلَك، فيشهد  القيامة، كما كاَن القهر والبطش والعقاب واالنتقام وحنو  موقف 
 يَ ُقول: ما دخلت يف الصالة قط إال مثلت ِل جهنم.   -صاحب األوزاعي    -َسِعيد برن َعبرد العزيز  

كاَن يغلب َعِليِه احملبة والرجاء، فإنه مستغرق يف مطالعة صفات اجلالل والكمال والرأفة والرمحة   ومن
هتا، ورمبا شهد يوم املزيد وتقريب احملبني ِفيِه.( الفتح والود واللطف وحنو َذِلَك، فيشهد اجلنة ومتعلقا

٤٣٦/٦ 

الصحابة -٣١ ممارستهم كالم  النبوة، وكثرة  بزمن  عهدهم  لُقرب  السَّلف  :)وكان  ابن رجب  قال 
والتايعني ومن بعدهم؛ يعرفون األحاديث الشاذة اليت َل يعمل هبا، ويطرحوهنا. ويكتفون ابلعمل مبا  

 ٦٣١/٢موع الرسائل مضى عليه السَّلُف.(جم

َلة( حتفة املودود -٣٢  ٢٢٩قال ابن القيم :)وكاَن الّسلف يستحبون أن يعدُلوا َبني األورالد يف الُقب ر

يقصد "وجاء ربك وامللك صفا -قال ابن رجب :)وكان السلف ينسبون أتويل هذه اآلايت  -٣٣
أول من أشتهر عنهم أن  واألحاديث الصحيحة إىل اجلهمية؛ ألن جهًما وأصحابه    -صفا"وغريها



هللا تعاىل منزه عما دلت عليه هذه النصوص أبدلة العقول اليت مسوها أدلة قطعية هي احملكمات، 
الكتاب والسنة هي املتشاهبات فعرضوا ما فيها على تلك اخلياالت، فقبلوا ما دلت    ألفاظوجعلوا  

ذلك سائر طوائف أهل الكالم على ثبوته بزعمهم، وردوا مادلت على نفيه بزعمهم، ووافقهم على  
 ٢٣٠/٧من املعتزلة وغريهم.(الفتح 

قال ابن رجب )كان بعض السلف يظهر عليه احلزن يوم عيد الفطر فيقال له: إنه يوم فرح  -٣٤
أم   مِن  أيقبله  أدري  فال  عمال  له  أعمل  أن  موالي  أمرين  عبد  ولكِن  صدقتم  فيقول:  وسرور 

 ٢٠٩ال؟(لطائف املعارف 

)وقد كان السلف قدميا يصفون املؤمن ابلغربة يف زماهنم كما سبق مثله عن   قال ابن رجب-٣٥
 ٣٢٢احلسن واألوزاعي وسفيان وغريهم(.كشف الكربة 

قال ابن رجب :)كان السلف يذكرون النار بدخول احلمام فيحدث هلم ذلك عبادة دخل  -٣٦
[ فغشي عليه.(لطائف  ٤٧]غافر  ابن وهب احلمام فسمع اتليا يتلو: ﴿وإذر يَ َتحاجُّوَن يف النّاِر﴾  

 ٣١٩املعارف 

قال ابن رجب :)وكان بعض السلف خيتم يف قيام رمضان يف كل ثالث ليال وبعضهم يف كل -٣٧
سبع منهم قتادة وبعضهم يف كل عشرة منهم أبو رجاء العطاردي وكان السلف يتلون القرآن يف  

 ١٧١شهر رمضان يف الصالة وغريها (.لطائف املعارف 

غري   قال  -٣٨ يف  والصبح  العشاء  صالة  إىل  املشي  خيتارون  السلف  :)وقد كان  رجب  ابن 
 ٣٧١/٣ضوء(.الفتح 

قون -يقصد أصحاب األغاين  -قال ابن رجب :)وقد كاَن السلُف الصاحلُ حُيذِّرون منهمُ -٣٩ ويفسِّ
 من جرََّد، وأعرَض عن اخلشيِة إىل الزندقِة.

  الكتاِب والسنِة: هو خشيةُ أكثَر ما جاءتر به الّرُسُل، وذكَر يف فإنّ 



 وإجاللِِه وتعظيِمِه، وتعظيم حرماتِِه وشعائِرِه، وطاعِتِه.  اَّللَِّ 

 ٣٨٤/٢ال حتّرُك شيئا من ذلَك، بلر حُتِدُث ضدَُّه من الرُعونَِة واالنبساِط.( التفسري  واألغاين

الشوق(جمموع-٤٠ َعلى  اخلوف  يقدمون درجة  السَّلف  :)ولذلك كان  ابن رجب  الرسائل   قال 
٣٨٩/٣ 

الكالم على  -٤١ لتشبهه ابلنساء(  املغِّن خمن َّثًا  الرجل  يسمون  السلف  القيم :)بل كان  ابن  قال 
 ١٨١مسألة السماع 

قال ابن القيم :)وكان السلف ُيَسمُّون أهل اآلراء املخالفة للسنة وما جاء به الرسوُل يف مسائل -٤٢
العَملي  األحكام  اخَلرَبِيَّة، ومسائل  املخالف  العلم  الرأي  الشبهات واألهواء، ألن  أهل  يسموهنم  ة، 

للسنة جهٌل ال علم، وَهًوى ال ديٌن، فصاحبه ممن اتَّبَع هواه بغري ُهًدى من هللا، واتَّبع هواه بغري  
 ٨٦٢/٢علم، وغايُته الضالُل يف الدنيا والشقاء يف اآلخرة(.إغاثة اللهفان 

 إَّنا تُبىن على ثالثِة أصول: اخلوِف، والرجاِء، واحملبِة.   قال ابن رجب)وقد ُعِلَم أّن العبادةَ -٤٣

 منهما فرٌض الزِم، واجلمُع بني الثالثِة حتم واجبا، فلهذا كانَ  وكل  

 ٣٢٠/٢يذموَن من تعبََّد بواحٍد منها وأمهَل اآلَخَريِن(التفسري  السلفُ 

 ٤١٩/٤له(.جمموع الرسائل قال ابن رجب :)وكان السَّلف آلِخِر النهار أشد تعظيًما من أوَّ -٤٤

قال ابن القيم : )وكان السلف يقولون : »من فسَد من علمائنا ففيه َشَبه من اليهود، ومن  -٤٥
 ٤٤٠/٢َفَسد من ُعّبادان ففيه َشَبه من النصارى«،(بدائع الفوائد 

قال ابن رجب :)وقد كتب أبو الدرداء إىل سلمان: هلم إىل األرض املقدسة، أرض اجلهاد، -٤٦
من  و  الفتح  مسلمة  رؤساء  ذلك  فعل  للجهاد، كما  هبا  اإلقامة  خيتارون  السَّلف  لذلك كان 

 ٢٢٧/٣قريش.(جمموع الرسائل 



قال ابن رجب :)كاَن بعض الّسلف ميشي أبدا على َقَدَميرِه من الشوق وكاَن بَعضهم َكأنَُّه  -٤٧
 ٩٨خممور من غري شراب.(شرح حديث لبيك اللهم لبيك 

:)وكان السلف حيذِّرون من فضول النظر، كما حَيذِّرون من فضول الكالم،   قال ابن القيم-٤٨
 ٨٢٠/٢وكانوا يقولون: »ما شيءٌ أحوَج إىل طول السَّجن من اللِّساٍن«(بدائع الفوائد 

قال ابن القيم :)وقد كان السلف حياسب أحدهم نفَسه يف قوله: يوم حاّر، ويوم ابرد.(الداء  -٤٩
 ٣٧٣والدواء

قال ابن رجب :)كان السلف حيبون أن جيعلوا بينهم وبني احلرام حاجزا من احلالل يكون  -٥٠
 ٢٢٧/١وقاية بينهم وبني احلرام، فإن اضطروا واقعوا ذلك احلالل(الفتح 

قال ابن رجب :)كان السلف يرون أن من مات عقيَب عمل صاحل، كصياِم رمضاَن، أو    -٥١
 أن يدخل اجلنة، وكانوا مع اجتهادهم يف  عقيَب حج أوعمرٍة، أنّه يُرجى له

 يف األعماِل الصاحلِة جيددون التوبَة واالستغفاَر عنَد املوِت، وخيتُمونَ  الصحة

 ٣١٦/١ابالستغفاِر وكلمِة التوحيِد.( التفسري  أعماهلم

 قال ابن رجب )كاَن بعُض السلِف يُردد هذيِن البيتنِي ابلليِل، ويبِكي بكاًء شديًدا شعر:-٥٢

 لذنِبَك طوَل الليِل جمتهًدا ابركِ 

 البكاَء معوُل األحزانِ  إن 

 تنَس ذنبَك يف النهاِر وطولِه  ال

 ١٠٥/١الذنوَب حتيُط ابإلنساِن( التفسري  إن 

سلف الصاحل يتمنوَن املوَت شوقًا إىل لقاء اَّللَّ عزَّ وجَل(.  قال ابن رجب )وقد كان كثري من ال -٥٣
 ١٠٥/١التفسري 



َلورِم  -٥٤ ِمن  َحَذرًا  الّصاحِلَِة؛  األعرماِل  جَيرَتِهُدوَن يف  الّصاِلُح  السََّلُف  :)وَقدر كاَن  ابن رجب  قال 
 ٥٤/٢الن َّفرِس ِعنرَد انرِقطاِع األعرماِل َعلى الت َّقرِصرِي.(جامع العلوم 

قال ابن رجب )وأما أكثر املتأخرين، فإهنم يسمعون َعلى الشيوخ الذين ال يعرفون ما يقرأ  -٥٥
عليهم ويستجيزوهنم، وهذا ألّن مقصودهم من اإلسناد حفظ السلسلة والعلو، وليس املقصود من 

 ٥٦٨/٢الرواية عن هؤالء تلقي الِعلرم عنهم وضبطه كما كان السَّلف.(جمموع الرسائل 

 ن رجب )وكان السَّلف يَ ُقوُلوَن: الُعَلماء ثالثة: قال اب-٥٦

ابهلل عاَل أبمر هللا، وعاَل ابهلل ليس بعاَل أبمره، وعاَل أبمر هللا ليس بعاَل ابهلل.وأكملهم األول،    عاَل
 ٢٨/٣وهو الَِّذي خيشى هللا ويعرف أحكامه( جمموع الرسائل 

َعلى نوافل البدن. وُروي ذلك عن احلسن  قال ابن رجب:) وهلذا كان السَّلف يفضلون التفكر  -٥٧
 ٣١٥/٣وابن املسيب.(جمموع الرسائل 

ِ، أَحُدمُها: ما اق رَتَضترُه  -٥٨ َهنير ُل النِّزاِع، أنر يُقاَل: التَّطررِيُب والت ََّغِنِّ َعلى وجر قال ابن القيم :)وَفصر
رَترَسَلتر طَِبيَعُتُه  الطَِّبيَعُة ومَسََحتر ِبِه ِمن َغريرِ َتَكلٍُّف وال ََتررِيٍن وال ت َ  َعُه، واسر عرِليٍم، َبلر إذا ُخلَِّي وطَب ر

تَ زرِينٍي وحَترِسنٍي َكما قاَل   جاَءتر  ِل  التَّطررِيِب والت َّلرِحنِي َفَذِلَك جائٌِز، وإنر أعاَن طَِبيَعَتُه ِبَفضر ِبَذِلَك 
لِلنَِّبِّ   َعرِيُّ  َمعُ   ملسو هيلع هللا ىلصأبُو ُموسى األشر ُت أنََّك َتسر  حلََربَّرتُُه َلَك حَترِبريًا«( واحلَزِيُن وَمن هاَجُه )»َلور َعِلمر

بَ ُلُه  بُّ الطََّرُب واحلُ  زِيِن والتَّطررِيِب يف الِقراَءِة، وَلِكنَّ الن ُُّفوَس تَ قر ِسِه َدفرَع التَّحر والشَّورُق ال مَيرِلُك ِمن نَ فر
ِليِه ِلُموافَ َقِتِه الطَّبرَع، وَعَدِم التََّكلُِّف و  َتحر   ٌف،التََّصنُِّع ِفيِه فَ ُهَو َمطرُبوٌع ال ُمَتطَبٌَّع، وَكَلٌف ال ُمَتَكلَّ وَتسر

ُموُد، وُهَو الَِّذي ي َ  َحر
ُدوُح امل َمر

َتِمُعونَُه، وُهَو الت ََّغِنِّ امل َعُلونَُه وَيسر َتأث َُّر ِبِه فَ َهذا ُهَو الَِّذي كاَن السََّلُف يَ فر
هِ   حُترَمُل أِدلَُّة أررابِب َهذا الَقورِل ُكلُّها. التّاِل والّساِمُع، وَعلى َهذا الَوجر

هُ  الثّاين: ما كاَن ِمن َذِلَك ِصناَعًة ِمَن الصَّناِئِع، ولَيرَس يف الطَّبرِع السَّماَحُة ِبِه، بَلر ال حَيرُصُل إاّل    الَوجر
أِبنرواِع   الِغناِء  أصرواُت  يُ تَ َعلَُّم  وََتَرٍُّن، َكما  وَتَصنٍُّع  إيقاعاتٍ بَِتَكلٍُّف  َعلى  رَكََّبِة 

ُ
وامل الَبِسيطَِة،  اِن   األحلر



عابُوها  خَمرُصوَصٍة، وأورزاٍن خُمررَتََعٍة، ال حَترُصُل إاّل اِبلت ََّعلُِّم والتََّكلُِّف، فَ َهِذِه ِهَي الَّيِت َكرَِهها السََّلُف و 
 ٤٧٤/١املعاد  وَذمُّوها وَمنَ ُعوا الِقراَءَة هِبا وأنرَكُروا َعلى َمن قَ رَأ هِبا.(زاد

يكرهوَن الشُّهرَة غايَة الَكراهِة، منُهم: أيوُب -٥٩ قال ابن رجب )ومن هنا كاَن السلف الصاحلُ 
والنخعيُّ وسفياُن وأمحُد وغريُهم من العلماِء الراّبنينَي، وكذلك الُفَضيُل وداود الطّائيُّ وغريمها من 

أنفسُهم غ يُذمُّوَن  الذمِّ ويالزُّّهاِد والعارفنَي، وكانوا  الرسائل   سرتون ايَة  السَّرِت.(جمموع  أعماهلُم غايَة 
٨٧/١ 

َرُهوَن التََّسرَُّع يف الَفتروى، ويَ َودُّ ُكلُّ  -٦٠ قال ابن القيم :)وكاَن السََّلُف ِمن الصَّحابَِة والّتاِبِعنَي َيكر
ُُه: فَإذا رَأى أهنا َقدر تَ َعي َّ  ِفَيُه إاّيها َغرير ِمها ِمن  واِحٍد ِمنُهمر أنر َيكر ِتهاَدُه يف َمعررَِفِة ُحكر َنتر َعَليرِه َبَذَل اجر

 ٢٧/١والسُّنَِّة أور قَ ورِل اخلَُلفاِء الرّاِشِديَن ُُثَّ أفرّت.(إعالم املوقعني  لِكتابِ ا

النار اضطرب وتغري حاله، وقد قال تعاىل:  -٦١ قال ابن رجب )وكان من السَّلف من إذ رأى 
ِويَن﴾ ]الواقعة  ﴿حَنرُن َجَعلرناها َتذر  [ قال جماهد وغريه: يعِن أن انر الدُّنريا تذكر  ٧٣ِكَرًة وَمتاًعا لِلرُمقر

 ١١٩/٤بنار اآلخرة.(جمموع الرسائل 

َد َمن -٦٢ ُ وإاّيُكمر يف احلَراِم زُهر قال ابن رجب :)كاَن بَ عرُض السََّلِف يَ ُقوُل أِلصرحاِبِه: َزهََّدان اَّللَّ
َيِتِه، أور َكما قاَل(جامع العلوم َقَدَر َعَليرِه يف اخلَ  َ يَراُه، َفرَتََكُه ِمن َخشر  ٤٠٨/١لرَوِة، فَ َعِلَم أنَّ اَّللَّ

ء َملرُعون وال أَيرُكل من بيض دجاَجة -٦٣ خل بَيته ِبَشير قال ابن رجب :)وكاَن بعض الّسلف ال يدر
قّط(.شرح حديث لبيك   يلعنها وال يشرب من لنب شاة لعنها قاَل بَعضهم ما أكلت َشيرئا ملعوان

 ٤٨/١اللهم لبيك 

 قال ابن رجب )وكان بعض السلف جيلس ابلليل مطرقًا رأسه، وميد يديه وهو ساكت -٦٤

 ١١٦املسكني املستعطي.(اختيار األوىل يف شرح حديث اختصام املأل األعلى  كحال



ا  -٦٥ نوافل الصالة(لطائف  يواظبون يف احلج على  السلف  ابن رجب :)وقد كان  ملعارف  قال 
٢٣٣ 

لِلّساِئِل: َهلر -٦٦ يَ ُقوُل  أَلٍة  َمسر أَحُدُهمر َعنر  ُسِئَل  إذا  السََّلُف الطَّيُِّب  القيم :)وَقدر كاَن  ابن  قال 
برُه، وقاَل: َدعرنا يف عاِفَيٍة.(إعالم املوقعني  ؟ فَإنر قاَل »ال« َلَر جيُِ  ١٢٠/٤كاَنتر أور وقَ َعتر

الصاحل يتأسفون عند موهتم على انقطاع أعماهلم عنهم قال ابن رجب :)وهلذا كان السلف  -٦٧
ابملوت وبكى معاذ عند موته وقال: إَّنا أبكي على ظمأ اهلواجر وقيام ليل الشتاء ومزامحة العلماء  

 ٣٠١ابلركب عند حلق الذكر.(لطائف املعارف 

ان  قال ابن رجب :)وكذلك يدعى للقادم من احلج أبن جيعل هللا حجه مربورا، وكذلك ك-٦٨
 ٦١السلف يدعون ملن رجع من حجه(لطائف املعارف 

قال ابن رجب :)وكان السلف يستحبون أن ميوتوا عقب عمل صاحل من صوم رمضان أو -٦٩
 ١٢١رجوع من حج وكان يقال: من مات كذلك غفر له(لطائف املعارف 

 قال ابن رجب: )وكان بعُض السَّلف يقِصُد السُّوق ليذكر هللا فيها بني أهل الغفلة.  -٧٠

لصاحبه: تعاَل حّّت نذكر هللا يف غفلة الناس، فخَلوا   رجالن منهم يف السوق، فقال أحدمها  والتقى
يف موضع، فذكرا هللا، ُث تفرَّقا، ُث ماَت أحدمها، فلقيه اآلخر يف منامه، فقال له: أشعرت أّن هللا  

 ١٢٩٨/٣غفر لنا عشية التقينا يف السُّوق؟(جامع العلوم واحلكم 

طعم طعاًما لرجل، قال: أصبحت صائًما، قال ابن القيم :)وكان بعض السلف إذا أراد أن ال ي-٧١
يريد أن أصبح فيما سلف صائًما قبل ذلك اليوم، وكان حممد ابن سريين إذا اقتضاه بَ عرُض ُغَرمائه  

الد يومي  بذلك  يريد   ، اَّللَّ شاء  إن  اليومني  أحِد  يف  أعطيك  قال:  يعطيه  ما  عنده   نيا وليس 
 ١١٧/٥واآلخرة.(إعالم املوقعني 



القيم-٧٢ ابن  َمن عارض حديَث قال  يشتدُّ نكريُهم وغضُبهم على  الطَّيُِّب  السَّلُف  :)وقد كان 
برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائًنا من كان، ويهجرون    -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اَّللَّ  

  قي فاعل ذلك، وينكرون على من يضرب له األمثال، وال يسوِّغون غري االنقياد له والتسليم والتل
ة، وال خيطر بقلوهبم التوقف يف قبوله حّت يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول  ابلسمع والطاع 

 ٦٩/١فالن وفالن.(إعالم املوقعني 

قال ابن رجب :)َفمن سلم من ظلم َغريه وسلم الّناس من ظلمه فقد عويف وعويف الّناس ِمنُه -٧٣
ُعو اللَُّهمَّ سلمِن وسلم مِن(شرح حديث لبيك  ١٠٢اللهم لبيك   وكاَن بعض الّسلف َيدر

قال ابن القيم: )كان السلُف الصاحلُ الطيُب إذا مسعوا احلديث عنه وجدوا تصديقه يف القرآن  -٧٤
وَل يقل أحد منهم قط يف حديث واحد أبًدا: إن هذا زايدة على القرآن فال نقبله وال نسمعه وال 

اَّللَّ   به، ورسوُل  م  -ملسو هيلع هللا ىلص- نعمل  عندهم  أعظُم  وسنُته  إعأجلُّ يف صدورهم  وأكرب.(  ذلك    الم ن 
 ٩٧/٤املوقعني 

قال ابن رجب :)كان بعُض السلِف يقوُل: لو يعلُم امللوُك وأبناُء امللوِك ما حنُن فيه جلالُدوان  -٧٥
 عليه ابلسيوِف. 

 ١٣٤/٢آخُر:لو عِلموا ما حنن فيه لقتُلوان ودخلوا فيه (التفسري  وقال

ينكره على قائله يقول: )كذب فالن(    قال ابن رجب )وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول-٧٦
: »كذب أبو السنابل« ملا بلغه أنه أفّت أن املتوىف عنها زوجها إذا كانت ملسو هيلع هللا ىلصومن هذا »قول النِب 

 ١١حاماًل ال حتل بوضع احلمل حّت ميضى عليها أربعة أشهر وعشر(الفرق بني النصيحة والتعيري 

 أنر جُيرَهَد عند املوت، كما قال عمر بن  قال ابن رجب :)وقد كان بعُض السَّلف َيسَتِحبُّ -٧٧
. وقال   املؤمن  به عن  ُيكفر  ما  إنّه آلخر  املوت،  هُتَوََّن عليَّ سكراُت  أنر  ما أحبُّ  العزيز:  عبد 

 النَّخعي: كانوا يستحبون أنر جيهدوا عند املوت.



 بد املوت هوَّنه عليه.بعضهم خيشى من تشديد املوت أنر يُفنت، وإذا أراد هللا أنر يهوِّن على الع  وكان 

 ١١٠١/٣العلوم واحلكم  جامع

الَبالِء، وخَيرتاُر -٧٨ َعلى  السََّلِف كاَن َيصرربُ  ِمَن  الدَّعرَوِة  ثَ ُر َمن كاَن جُماَب  ابن رجب :)وأكر قال 
ُعو لِنَ فرِسِه اِبلَفرَِج ِمنُه. وَقدر ُرِوَي أنَّ َسعرَد برَن أِب وقّاٍص كاَن يَ  ُعو لِلّناِس ِلَمعررِفَِتِهمر َلُه ثَوابَُه، وال َيدر در

، َفقاَل: َقضاُء اَّللَِّ أَحبُّ إَِلَّ ِمن   عرَوتِِه،ِِبجابَِة دَ  لَِبَصرَِك، وكاَن َقدر ُأِضرَّ  َ َلُه: َلور َدَعورَت اَّللَّ َفِقيَل 
 ٣٥٤/٢َبَصرِي.(جامع العلوم واحلكم 

قوُل: من أحَب أن تدوَم له العافيُة  قال ابن رجب :)كان بعُض السلِف يدوُر على اجملالِس وي-٧٩
 ٢٧٠/٢فليتِق اَّللََّ.( التفسري 

التعبِد، فبكى شوقًا إىل هللِا ستنَي سنًة  -٧٩ الصاحلنَي كثرُي  السلِف  بعُض  ابن رجب:)كان  قال 
فرأى يف منامِه كأنُّه على ضفِة هنر جيرِي ابملسِك حافتاُه شجُر لؤلؤ ،ونبٌت من قضباِن الذهِب،  

 ٍر ُمَزيَّناٍت يقلَن بصوٍت واحد:فإذا جبوا

املسبَّح بكل لساٍن سبحانَُه. سبحان املوحَِّد بكل مكاٍن سبحانه. سبحان الدائم يف كلِّ    سبحانَ 
 األزماِن سبحانه. فقال هلنَّ: ما تصنعن ههنا؟

 :فقلن

 إلُه الناِس رّب حممٍد… لقوٍم على األقداِم ابلليِل قوَّمُ  براان

 نَي إهلهم… وتسري مهوُم القوِم والناُس نوَّمُ ربَّ العامل يناجونَ 

ُ أعينُهم بكنَّ؟ فقال  : َبخ َبخ هلؤالِء، من هم، لقد أقر اَّللَّ

 تعرَفهم؟  -: أو ما فقلنَ 

 : ال، فقلَن: بلى هؤالِء املتهجدوَن أصحاُب القرآِن والسهِر.قالَ 



 اِمهِ بعُض الصاحلنَي رمبا انَم يف هتجدِه، فتوقظُه احلوراُء يف من وكان 

 ١٨٥/٢ِبيقاظها.(التفسري  فيستيقظُ 

قال ابن القيم :)فكما حيبُّ أن يستغفر له أخوه املسلم، كذلك هو أيًضا ينبغي أن يستغفر  -٨٠
وللمؤمنني  واملسلمات  وللمسلمني  ولوالديَّ  ِل  اغفر  »ربِّ  رياه:  ِهجِّ فيصري  املسلم،  ألخيه 

 واملؤمنات«. 

أحٍد أن يداوم على هذا الدُّعاء كلَّ يوٍم سبعني مرَّة، فيجعل   كان بعُض السَّلف يستحبُّ لكلِّ   وقد
له منه ِوررًدا ال خيُِلُّ به. مسعُت شيخنا يذُكره، وذَكر فيه فضاًل عظيًما ال أحفظُه.( مفتاح دار السعادة 

٨٤٤/٢ 

 قال ابن رجب )قال اجلوزجاين: َل ير املسلمون بطني املطر أبسا.-٨١

 صرح كثري من السلف أبنه طاهر ولو خالطه بول، منهم: سعيد بن جبري وبكر املزين وغريمها.  وقد

 من النجاسات إَّنا يشرع على وجه ال يفضي إىل خمالفة ما  والتحرز

الباري   كان  الصحيحة؟!(فتح  السنن  وخمالفة  خمالفتهم  مع  يشرع  فكيف  الصاحل،  السلف  عليه 
٤٤/٣ 

أئمة السلف اجملمع على علمهم وفضلهم يقبلون احلق ممن أورده    قال ابن رجب : )فلهذا كان -٨٢
عليهم وإن كان صغريًا ويوصون أصحاهبم وأتباعهم بقبول احلق إذا ظهر يف غري قوهلم.(الفرق بني 

 ٨النصيحة والتعيري 

ًئا يَ عرَلُم ِمن أيرَن ُهَو، و -٨٣ أُل َعنرُه َحّّت  قال ابن رجب :)وكاَن بَ عرُض السََّلِف ال أَيرُكُل إاّل َشي ر َيسر
ِلِه وَقدر ُرِوَي يف َذِلَك َحِديٌث َمررُفوٌع، إاّل أنَّ ِفيِه َضعرًفا(جامع العلوم واحلكم    ٢٠٦/١يَِقَف َعلى أصر

ا ِل نَ فرٌس واِحَدٌة، -٨٤ قال ابن رجب :)وكاَن بَ عرُض السََّلِف يَ برِكي، ويَ ُقوُل: لَيرَس ِل نَ فرساِن، إَّنَّ
 ٣٠/٢ أِجدر ُأخررى( جامع العلوم واحلكم إذا َذَهَبتر َلَر 



َليرِه، َفكاَن  -٨٥ َعٍة َحّّت أُقرِعَد ِمن رِجر ٍم ألرَف رَكر قال ابن رجب :)وكاَن بَ عرُض السََّلِف ُيَصلِّي ُكلَّ يَ ور
َلَة، ويَ ُقوُل: َعجِ  َبَل الِقب ر تَ قر َتىب واسر َر احر َعٍة، فَإذا َصّلى الَعصر برُت لِلرَخِليَقِة َكيرَف ُيَصلِّي جاِلًسا ألرَف رَكر

َر،   َك،أِنَستر ِبِسوا ِر ِسواَك. وكاَن بَ عرُضُهمر َيُصوُم الدَّهر َتناَرتر قُ ُلوهُبا ِبذِكر َبلر َعِجبرُت لِلرَخِليَقِة َكيرَف اسر
ِقيلَ  ِل.  ِر اِبألكر الذِّكر َعِن  ِتغاِل  نَ فرِسي خَتررُُج اِلشر الُفطُوِر، قاَل: أُحسُّ  برِن فَإذا كاَن وقرُت  ِلُمَحمَِّد   

تَ ور  ِر: أما َتسر يَ ُقوُل: أان َجِليُس َمن ذََكَرين.( جامع   ِحشُ النَّضر تَ ورِحُش وُهَو  َدَك؟ قاَل: َكيرَف أسر وحر
 ٥٢١/٢العلوم واحلكم 

قال ابن رجب :)وقد كان علماء السلف أيخذون العلم عن أهله والغالب عليهم املسكنة -٨٦
ا، ويدعون أهل الرايسات والوالايت فال أيخذون عنهم ما عندهم من وعدم املال والرفعة يف الدني

 ١٠٤العلم ابلكلية.(اختيار األوىل 

قال ابن رجب )وكاَن بَ عرُض السََّلِف يَ ُقوُل يف ُمناجاتِِه: إذا َسِئَم الَبطّاُلوَن ِمن ِبطالَِتِهمر، فَ َلنر  -٨٧
رَِك( جامع  أَم حمُِبُّوَك ِمن ُمناجاِتَك وذِكر  ٥١٦/٢العلوم واحلكم َيسر

قال ابن القيم :وكان بعض السلف إذا اجتهد يف ميينه قال: »وهللِا الذي ال إله إال هو(.التبيان  -٨٨
 ١٤/١يف أميان القرآن  

قال ابن رجب :)وقد كان كثري من السلف خيتارون املشي إىل اجلمعة، كما سبق من غري  -٨٩
 واحٍد من الصحابة. 

واحة أنه كان يبكر إىل اجلمعة، وخيلع نعليه، وميشي حافًيا، ويقصر يف روي عن عبد هللا بن ر   وقد
 ١٩٩/٨مشيه.خّرجه األثرم ِبسناد منقطع(.فتح الباري 

قال ابن القيم )وكان بعُض السلف إذا مرَّ مبثٍل ال يفهُمه يبكي ويقول: لسُت من العاِلمني.(    -٩٠
 ١٣٨/١مفتاح دار السعادة 



علم احلالل واحلرام علم شريف، ومنه ما تَ َعلَُّمُه فرض عني، ومنه ما  قال ابن رجب )واعلم أن  -٩١
هو فرض كفاية.وقد نص العلماء على أن تَ َعلَُّمُه أفضل من نوافل العبادات، منهم أمحد وإسحاق.  

وهنيه، مبلغ عنه   هوكان أئمة السلف يتوقون الكالم فيه تورًعا؛ ألّن املتكلم فيه خمرب عن هللا أبمر 
 ينه. شرعه ود

نُُه وتَ َبدََّل، َحّّت َكأنَُّه لَيرَس ابلَِّذي   وكان  ٍء ِمَن احَلاَلِل واحلَراِم تَ َغريَّ َلور ابن سريين إَذا ُسِئَل َعنر َشير
 ٢٣/١كاَن.(جمموع الرسائل 

قال ابن رجب :)ورمبا ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة هللا وطلبه واإلعراض عما سواه، -٩٢
إال طلب التقدم يف قلوب الناس من امللوك وغريهم، وإحسان ظنهم هبم،  وليس غرضهم بذلك  

وكثرة أتباعهم، والتعظم بذلك َعلى الناس، وعالمة ذلك إظهار دعوى الوالية كما كان يدعيه أهل  
السَّلف من احتقار    تاب،الك القرامطة والباطنية وحنوهم، وهذا خبالف ما كان عليه  ادعاه  وكما 

 ٣٠/٣ابطًنا وظاهرًا.(جمموع الرسائل نفوسهم وازدرائها 

َ ستََّة أشهٍر أن يبلِّغهم شهر رمضاَن.-٩٣  قال ابن رجب )قال بعُض السَّلِف: كانوا يدُعون اَّللَّ

َ ستََّة أشهٍر أن يتقب ََّلُه منُهم.(التفسري ُث   ٢٩/٢يدعوَن اَّللَّ

ِمِن الَِّذي يَ قررَأُ الُقررآَن   ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن القيم :)ثَ َبَت يف »الصَِّحيِح«: َعِن النَِّبِّ  -٩٤ ُؤر
أنَُّه قاَل: )»َمَثُل امل

 َكَمَثِل األُت رُرجَِّة، طَعرُمها طَيٌِّب، ورحُِيها طَيٌِّب«(

ءٍ   يف  َهِذِه َمناِفُعُه أنر ُيَشبََّه ِبِه ُخالَصُة الُوُجوِد،   األُت ررُجِّ َمناِفُع َكِثريٌَة وذكر منافعه ُث قال : وَحِقيٌق ِبَشير
ِمُن الَِّذي يَ قررَأُ الُقررآَن، وكاَن بَ عرُض السََّلِف حيُِبُّ النَّظََر إلَيرِه لِما يف َمنظَرِِه ِمَن الت َّفر  ُؤر

.(زاد رِيحِ وُهَو امل
 ٢٦١/٤املعاد 

مِ -٩٥ له  يقول: »اي  السَّلف  بعض  القيم )وكان  ابن  له رجااًل«.مفتاح دار قال  أّن  لو  ديٍن،  ن 
   ٨٥٥/٢السعادة 



للصالة  -٩٦ معدة  أماكن  بيوهتم  يف  يتخذوا  أن  السلف  عادة  من  :)وقد كان  رجب  ابن  قال 
 ١٦٩/٣فيها.(

َلُق -٩٧ َتدُّ َخورُف السََّلِف ِمن ُسوِء اخلَواتِيِم، وِمنُهمر َمن كاَن يَ قر قال ابن رجب )وِمن ُهنا كاَن َيشر
وقُ ُلوُب  ِمن ذِكر  لَنا؟  خُيرَتُم  يَ ُقوُلوَن: مباذا  اِبخلَواتِيِم،  ُمَعلََّقٌة  األبرراِر  قُ ُلوَب  إنَّ  ِقيَل:  وَقدر  السَّواِبِق.  ِر 

َُقرَِّبنَي ُمعَ 
 ١٧٣/١اِبلسَّواِبِق، يَ ُقوُلوَن: ماذا َسَبَق لَنا.( جامع العلوم واحلكم  لََّقةٌ امل

حصل له من خوف النار أحوال شّت، لغلبة حال   قال ابن رجب )وقد كان يف السلف من-٩٨
شهادة قلوهبم للنار، فمنهم من كان يالزمه القلق والبكاء، ورمبا اضطرب أو غشي عليه إذا مسع 

 ٢٩ذكر النار.(التخويف من النار 

 قال ابن رجب )كاَن بعُض السلِف إذا ُوفَِّق لقيام ليليٍة من اللياِل أصَبَح يف هنارِها صائًما. -٩٩

 ١٣٦/١صياَمه شكرًا للتوفيق للقياِم(التفسري  جيعلُ و 

َ تعاىل حيفظُه يف تلَك احلاِل.-١٠٠  قال ابن رجب :)ومّت كان العبُد مشتغاًل بطاعِة اَّللَِّ فإّن اَّللَّ

 شيبان الراِعي يرعى غنًما، فإذا جاءِت اجلمعُة خطَّ عليها خطًا وكان 

 إىل اجلمعِة ُث يرجُع وهي كما تركها.  وذهبَ 

 ٥٧٧/١بعُض السلِف بيدِه امليزاُن يزُن هبا دراِهم فسمَع األذاَن فنهَض ونفَضها.(التفسري  وكان 

 

َلٍغ َعِظيٍم ِمَن املاِل. وكاَن يَ لرَبُسها وقرَت الصَّالِة. -١٠١ قال ابن القيم :)وكاَن لِبَ عرِض السََّلِف ُحلٌَّة مبَب ر
 : َرِبِّ أَحقُّ َمن جَتَمَّلرُت َلُه يف َصالِت. ويَ ُقولُ 

َيَديرِه.  وَمعرُلومٌ   َ نِعرَمِتِه َعلى َعبرِدِه. الِسيَّما إذاوَقَف َبنير أثَ َر  ُسبرحانَُه وتَعاىل حيُِبُّ أنر يَرى   َ : أنَّ اَّللَّ
َ يََديرِه مبالِبِسِه ونِعرَمِتِه الَّيِت ألرَبَسهُ  َسُن ما وَقَف َبنير  ٣٦٣/٢إاّيها ظاِهرًا وابِطًنا.(مدارج السالكني    فَأحر



قال ابن القيم:) كان بعض السلف يقول ال جمد إال بفعال وال فعال إال مبال وكان بعضهم -١٠٢
يقول اللهم إىن من عبادك الذين ال يصلحهم إال الغىن وهو من أسباب رضا هللا عن العبد كما 

 ٢٦٠كان من أسباب سخطه عليه(عدة الصابرين 

بن -١٠٣ سعيد  منهم:  األذان،  قبل  املسجد  أيِت  السلف  من  )وقد كان كثري  رجب  ابن  قال 
 املسيب، وكان اإلمام أمحد يفعله يف صالة الفجر. 

 ابن عيينة: ال تكن مثل أجري السوء، ال أيِت حّت يدعى. وقال

 ٣٥٢/٥إىل انه يستحب إتيان املسجد قبل أن ينادي املؤذن.(فتح الباري  يشري

ال ابن رجب:)كان كثري من السلف يواسون من إفطارهم أو يؤثرون به ويطوون ،كان ابن  ق-١٠٤
عمر يصوم وال يفطر إال مع املساكني فإذا منعه أهله عنهم َل يتعش تلك الليلة، وكان إذا جاءه 

 سائل وهو على  

فنة فيصبح  أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل فريجع وقد أكل أهله ما بقي يف اجل طعامه
 ١٦٨صائما وَل أيكل شيئا.(لطائف املعارف  

ِبُض َعلى  -١٠٥ َعٍة، ُُثَّ يَ قر َلَة أرربَ َعِماَئِة رَكر قال ابن القيم :)وكاَن بَ عرُض السََّلُف ُيَصلِّي يف اليَ ورِم واللَّي ر
َرِضيُتَك َّللَِّ  َمأروى ُكلِّ ُسوٍء، وَهلر  ِسِه: اي  لِنَ فر السالكني حِلرَيِتِه ويَ ُهزُّها. ويَ ُقوُل  ٍ؟(مدارج   طَررَفَة َعنير

٩٥/٢ 

قال ابن رجب :)وكان بعض السلف يقول يف دعائه يف املرض: اللهم أنقص من الوجع،  -١٠٦
 ٣٨٤/٢وال تنقص من األجر(جمموع الرسائل 

الصحابة، وأكثُر -١٠٧ َبنَي اإلخوة واجلدِّ وهو قوُل كثرٍي من  قال ابن رجب: )ومنهم من شرَّك 
بعدهم على اختالف طويل بينهم يف كيفية التشريك بينهم يف املرياث، وكان ِمَن السَّلف  الفقهاء  



وا العلوم  وإشكاله(جامع  أمرهم  الشتباه  بشيٍء؛  فيهم  جُييب  وال  حكمهم  يف  يتوقَّف   حلكم َمن 
١١٩٢/٣ 

أنَُّه ال حَيرُسُن أنر يُ عرصى   قال ابن رجب :)وِمن ُهنا كاَن بَ عرُض السََّلِف َكُسَليرماَن الت َّيرِميِّ يَ َرورنَ -١٠٨
ُتَِّقنيَ 

امل تَ َعوَُّدوا ُحبَّ اَّللَِّ وطاَعَتُه، فَإنَّ  هَلُمر:  َفقاَلتر  أورالَدها،  السََّلِف  ِمَن  امررَأٌة  ُ. وَوصَِّت  ألُِفوا  اَّللَّ  
مبَعر   َة،الطّاعَ  َلرُعوُن 

امل هَلُُم  َعَرَض  فَإنر  ِها،  َغرير ِمن  َجوارُِحُهمر  تَ ورَحَشتر  هِبِمر  فاسر َعرِصَيُة 
امل َمرَِّت  ِصَيٍة، 

 ٣٤٧/٢حُمرَتِشَمًة، فَ ُهمر هَلا ُمنرِكُروَن(.جامع العلوم واحلكم 

قال ابن رجب :)وكان أكثر من السلف يوتر يف آخر الليل، منهم: عمر وعلي وابن مسعود -١٠٩
 ١٦٢/٩وابن عمر وابن عباس وغريهم.(فتح الباري 

ُض السََّلِف يَ ُقوُل يف ُخطرَبِتِه: أال ُربَّ ُمِهنٍي لِنَ فرِسِه وُهَو يَ زرُعُم أنَُّه قال ابن القيم :)وكاَن بَ عر -١١٠
يَ زرُعُم أنَُّه هَلا ُمَكربٌِّ  ِسِه وُهَو  لِنَ فر ُمِعز ، وُمَصغٌِّر  يَ زرُعُم أنَُّه هَلا  لِنَ فرِسِه وُهَو  رٌِم، وُمِذل     ، وُمِضيعٌ هَلا ُمكر

ِسِه وُهَو يَ زرُعُم أ ُلُغ ِمنها لِنَ فر ِسِه، يَ ب ر اًل أنر َيُكوَن َمَع َعُدّوِِه َعلى نَ فر َررِء َجهر
نَُّه ُمراٍع حِلِفرِظها، وَكفى اِبمل

َتعاُن.(اجلواب الكايف  ُسر
ُ امل ُلُغُه َعُدوُُّه، واَّللَّ  ١٠٣ِبِفعرِلِه ما ال يَ ب ر

َّنا أنتم ركب وقوف  قال ابن القيم :)وكان بعض السلف يقول تصربوا فإَّنا هي أايم قالئل وا-١١١
يوشك أن يدعى أحدكم فيجيب وال يلتفت، وأنه قد نعيت إليكم أنفسكم واملوت حبس ال بد 

 ٢٤٤منه وهللا ابملرصاد وإَّنا خترج هذه النفوس على آخر سورة الواقعة(عدة الصابرين 

ويقولُ -١١٢ الدُّعاُء،  منُه  يُطَلَب  أن  َيكرُه  السلِف  مَن  :)وكان كثرٌي  ابن رجب  يسألُه    قال  ملن 
 الدُّعاء: أِمِنِّ أان؟!( 

هنا ُنكتٌة دقيقة، وهي أن اإلنساَن قد يُذمُّ نفسُه يني الناِس يُريُد بذلك أن يُرِي أنه ُمتواضٌع   وها
عنَد نفسِه، فريتفُع بذلَك عنَدُهم وميدُحونَُه بِه، وهذا من َدقائِق أبواِب الّرايِء وقد نَ بَّه عليِه السلُف  

 الصاحلُ. 



 ٨٨/١الرسائل  وعجمم

قال ابن رجب :)وقد كان كثري من السلف يكتم حاجته ويظهر الغىن تعفًفا وتكرًما، منهم:  -١١٣
 إبراهيم النخعي كان يلبس ثيااًب حسناء، وخيرج إىل الناس وهم يرون أنه حتل له امليتة من احلاجة. 

ال مأوى له إال املساجد، بعض الصاحلني يلبس الثياب اجلميلة ويف كمه مفتاح دار كبرية و   وكان 
وكان آخر ال يلبس جبة يف الشتاء لفقره، ويقول: ِب علة َتنعِن من لبس احملشو. وإَّنا يعِن به  

 ١٠٧الفقر( اختيار األوىل 

 قال ابن رجب :)وكان كثري من السلف يلبس خاَتا عليه صورة حيوان منقوشة يف فصه.-١١٤

 وري، وطائفة من أصحابنا.( طائفة: يكره ذلك، وهو قول مالك والث وقالت

 ٤٣٠/٢الباري  فتح

قال ابن رجب :)وكان كثري من السَّلف ال أيمر ابملعروف وال ينهى عن املنكر إال سرًّا فيما -١١٥
 بينه وبني من أيمره وينهاه. 

أم الدرداء: من وعظ أخاه سرًّا فقد زانه، ومن وعظه عالنية فقد شأنه.(جمموع الرسائل    وقالت
٤٥/٤ 

قال ابن القيم :)وكان بعض السلف يقول: احلمد هلل الذي أذاقِن لذته، وأبقى يّف منفعته -١١٦
 ٦٨وأذهب عِن مضرته.(الوابل الصيب 

قال ابن القيم:)كان بعض السلف يقول ألصحابه انطلقوا حّت أريكم الدنيا فيذهب هبم -١١٧
 ٢٣٠عدة الصابرين اىل مزبلة فيقول انظروا اىل مثارهم ودجاجهم وعسلهم ومسنهم(

قال ابن القيم :)وكاَن بَ عرُض السََّلِف إذا َخرََج ِمن دارِِه: َرَفَع رَأَسُه إىل السَّماِء، وقاَل: اللَُّهمَّ  -١١٨
 إيّنِ 



رََج خُمرَرًجا ال أُكوُن ِفيِه ضاِمًنا َعَليرَك.(مدارج السالكني  أُعوذُ   ٢٥٩/٢ِبَك أنر ُأخر

لف إذا صلى صالة استغفر من تقصريه فيها كما يستغفر قال ابن رجب :)كان بعض الس-١١٩
املذنب من ذنبه إذا كان هذا حال احملسنني يف عباداهتم فكيف حال املسيئني مثلنا يف عباداهتم 

 ٢١٥ارمحوا من حسناته كلها سيئات وطاعاته كلها غفالت.(لطائف املعارف 

َتنا  قال ابن القيم :)وكاَن بَ عرُض السََّلِف يَ ُقوُل عِ -١٢٠ نرَد اإلفرتاِء: ُسبرحاَنَك ال ِعلرَم لَنا إاّل ما َعلَّمر
 إّنَك أنرَت الَعِليُم احَلِكيُم. 

ُ، ال قُ وََّة إاّل اِبََّللَِّ    وكانَ  ، وكاَن ماِلٌك يَ ُقوُل: ما شاَء اَّللَّ ُحوٌل يَ ُقوُل: ال َحورَل وال قُ وََّة إاّل اِبََّللَِّ َمكر
رِي﴾ ]طه  الَعِليِّ الَعِظيِم، وكاَن بَ عر  رَحر ِل َصدر رر ِل أمررِي﴾ ]طه  ٢٥ُضُهمر يَ ُقوُل: ﴿َربِّ اشر [ ﴿وَيسِّ

ُللر ُعقر ٢٦ َقُهوا قَ ورِل﴾ ]طه  ٢٧ِمن ِلساين﴾ ]طه    َدةً [ ﴿واحر يَ ُقوُل:  ٢٨[ ﴿يَ فر بَ عرُضُهمر  [ وكاَن 
َ الصَّواِب والثَّ  ِدين وَسدِّدرين وامجرَعر ِل َبنير ين ِمن اخَلطَِأ واحلِررماِن.اللَُّهمَّ وفِّقرِِن واهر  واِب وأِعذر

باِب اإلصابَِة.(إعالم املوقعني    وكانَ   ١٩٨/٤بَ عرُضُهمر يَ قررَأُ الفاحِتََة، وَجرَّبرنا حَنرُن َذِلَك فَ رَأيرناُه أقروى أسر

قال ابن رجب :)كان ابن عمر وغريه من السلف إذا شربوا ماء ابردا بكوا وذكروا أمنية -١٢١
 ٣٢٥أهنم يشتهون.(لطائف املعارف أهل النار و 

قال ابن القيم :)وكان بعض السلف يطبق شفتيه وحيرك لسانه بال إله إال اَّللَّ ذاكرًا، وإن َل  -١٢٢
يسمع نفسه، فإنه ال َحظَّ للشفتني يف حروف هذه الكلمة، بل كلها حلقية لسانية،فيمكن الذاكر 

أحًدا من نفسه وال  يسمع  لسانه هبا وال  إ  أن حيّرِك  يتكلم(  العني  تراه  املوقعني   عالمالناس، وال 
٣٥١/٥ 

رائِيَل، فَإذا كاَن ِعنرَد -١٢٣ قال ابن رجب :)وقاَل بَ عرُض السََّلِف: كاَن َشباٌب يَ تَ َعبَُّدوَن يف َبِِن إسر
َربُوا َكِثريًا، فَ َتنا  َسُروا َكِثريًا.(جامع  ِفطررِِهمر، قاَم َعَليرِهمر قائٌِم َفقاَل: ال أَترُكُلوا َكِثريًا، فَ َتشر ُموا َكِثريًا، فَ َتخر

 ٤٧٥/٢ احلكمالعلوم و 



قال ابن رجب :)وقال بعض السلف: إن كان الرجل ليجلس إىل القوم فريون أن به عيا وما  -١٢٤
به من عي إنه لفقيه مسلم: فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوهتم عما سكتوا عنه من ضروب  

  ازايدة يف البيان على مقدار احلاجة َل يكن عًيا وال جهال وال قصورً الكالم وكثرة اجلدال واخلصام وال
وإَّنا كان ورعا وخشية َّللَّ واشتغاال عما ال ينفع مبا ينفع. وسواء يف ذلك كالمهم يف أصول الدين 
وفروعه. ويف تفسري القرآن واحلديث. ويف الزهد والرقائق. واحلكم واملواعظ. وغري ذلك مما تكلموا 

واجلدال    بحثسلك سبيلهم فقد اهتدى ومن سلك غري سبيلهم ودخل يف كثرة السؤال والفيه فمن  
والقيل والقال. فإن اعرتف هلم ابلفضل. وعلى نفسه ابلنقص كان حاله قريًبا وقد قال إايس بن 
معاوية ما من أحد ال يعرف عيب نفسه إال وهو أمحق قيل له فما عيبك قال كثرة الكالم وإن 

(بيان يمالفضل وملن سبقه النقص واجلهل فقد ضل ضالال مبيًنا وخسر خسرااًن عظادعى لنفسه ا
 ٩فضل علم السلف 

قال ابن رجب :)وكان كثري من اخلائفني من السلف، ينغص عليهم ذكر طعام أهل النار  -١٢٥
اخلوف   وشراهبم، طعام الدنيا وشراهبا، حّت ميتنعوا من تناوله أحيااًن لذلك، فكان اإلمام أمحد يقول:

 ١٥٥مينعِن من أكل الطعام والشراب فال أشتهيه.(التخويف من النار 

قال ابن القيم :)الوجه الثاين واخلمسون: قولكم: إن عمر كتب إىل ُشريح: »أِن أقِض مبا  -١٢٦
، فإن َل يكن يف سنة رسول اَّللَّ   ، فإن َل يكن يف كتاب اَّللَّ فبما يف سنة رسول اَّللَّ يف كتاب اَّللَّ

أن يُقدِّم    رهقضى به الصاحلون« فهذا من أظهر احلجج عليكم على بطالن التقليد؛ فإنه أمَ   فبما
احلكم ابلكتاب على كل ما سواه، فإن َل جيده يف الكتاب ووجده يف السنة َل يلتفت إىل غريها،  

م كذلك فإن َل جيده يف السنة قضى مبثل ما قضى به الصحابة، وحنن نناشد اَّللَّ فرقة التقليد: هل ه
أن أيخذ حكمها من كتاب    هأو قريًبا من ذلك؟ وهل إذا نزلت هبم انزلة حّدث أحٌد منهم نَ فرسَ 
، فإن َل جيدها يف السنة  -ملسو هيلع هللا ىلص-اَّللَّ ُث ينفذه، فإن َل جيدها يف كتاب اَّللَّ أخذها من سنة رسول اَّللَّ  
اهدون على أنفسهم أبهنم إَّنا  أفّت فيها مبا أفّت به الصحابة؟ واَّللَّ يشهُد عليهم ومالئكُته وهم ش

هلم يف الكتاب أو السنة أو عن الصحابة خالُف    نَ أيخذون حكمها من قول من قلَّدوه، وإن استبا



ذلك َل يلتفتوا إليه، وَل أيخذوا بشيء منه إال بقول من قلدوه؛ فكتاب عمر من أبطل األشياء 
 مي.( وأكسرها لقوهلم، وهذا كان سري السلف املستقيم وهديهم القو 

 ٥٥٧/٣املوقعني  إعالم

قال ابن رجب :)كان بعض السلف خيرج يف أايم الرايحني والفواكه إىل السوق فيقف وينظر -١٢٧
 ٣١٥ويعترب ويسأل هللا اجلنة(لطائف املعارف 

ُتوُب قال ابن القيم:)وَلَر يَ َزِل السََّلُف واخلََلُف حَيرَتجُّوَن ِبِكتاِب بَ عرِضِهمر إىل بَ عرٍض، ويَ ُقولُ -١٢٨ َكر
 امل
ِتجاُج اِبلُكُتِب َلَر يَ برَق أِبيرِدي األُمَِّة إاّل  رَبَُه، وَلور َبَطَل ااِلحر  أيرَسُر إلَيرِه: َكَتَب إَِلَّ ُفالٌن أنَّ ُفالاًن أخر

َخةُ   ِسرِي،اليَ  ا ُهَو َعلى النَُّسِخ ال َعلى احلِفرِظ، واحلِفرُظ َخّواٌن، والنُّسر ال خَتُوُن، وال    فَإنَّ ااِلعرِتماَد إَّنَّ
َلَر   وقاَل:  اِبلِكتاِب،  ِتجاَج  ااِلحر َردَّ  الِعلرِم  ِل  أهر ِمن  أَحًدا  أنَّ  تَ َقدَِّمِة 

ُ
امل األزرماِن  ِمَن  َزَمٍن  يف  حُيرَفُظ 

ِِن  ُلُه، َبلر ُكلُُّهمر جُمرِمُعوَن َعلى قَ ُبوِل الِكتاِب والَعَمِل ِبِه إذا َصحَّ   ُيشاِفهر  ِعنرَدُه أنَُّه  ِبِه الكاِتُب، َفال أقَ ب ر
 ٢٢١/٥ِكتابُُه(زاد املعاد 

قال ابن رجب )وقد كان بعض السلف يصوم األشهر احلرم كلها منهم ابن عمر واحلسن  -١٢٩
البصري وأبو اسحاق السبيعي وقال الثوري: األشهر احلرم أحب إِل أن أصوم فيها.(لطائف املعارف 

١١٩ 

ف عاهدوا هللا أن ال يضحكوا أبًدا حّت يعلموا قال ابن رجب :)وقد كان مجاعة من السَّل-١٣٠
أين مصريهم، إىل اجلنة أم إىل النار، منهم محمة الدوسي، والربيع بن خراش، وأخوه ربعي، وأسلم  

 ١٢٥/٤العجلي، ووهيب بن الورد، وغريهم.(جمموع الرسائل 

ملن أراد أمرُهم   قال ابن رجب :)وقد كان كثري من السلِف ينهوَن عن الدخوِل َعلى امللوكِ -١٣١
 ابملعروِف وهَنيُهم عن املنكر أيًضا. 



هنى عن ذلك: ُعمُر بُن عبِد العزيِز وابُن املبارِك والثَّوريُّ وغريُهم من األئمِة.(جمموع الرسائل   وممَّن
٨٦/١ 

 قال ابن رجب :)وقد كان طائفة من السلف؛ كابن عمر والربيع بن -١٣٢

الصدقة مبا يشتهون م  خثيم بقيمته أكثر؛ عماًل يستحبون  ينتفع  ن األطعمة؛ وإن كان املسكني 
 ١٤٠/١[.( القواعد ٩٢بقوله تعاىل: ﴿َلنر تَناُلوا الربَّ َحّّت تُ نرِفُقوا ممّا حتُِبُّوَن﴾ ]آل عمران 

قال ابن رجب :)وأكثر العلماء قالوا: هو قول وعمل. وهذا كله إمجاع من السلف وعلماء  -١٣٣
أبو ثور اإلمجاع عليه أهل احلديث. وقد حكى   الشافعي إمجاع الصحابة والتابعني عليه وحكى 

 أيضا. 

األوزراعي: كان من مضى ممن سلف ال يفرقون بني اإلميان والعمل وحكاه غري واحد من   وقال
سلف العلماء عن أهل السنة واجلماعة. وممن حكى ذلك عن أهل السنة واجلماعة: الفضيل بن 

 ١/ ٥تح الباري عياض، ووكيع بن اجلراح.(ف

ُتِذلَِّن -١٣٤ وال  بطاعتك،  أِعزَّين  اللهم  السلف:  بعض  دعاء  من  :)وكان  القيم  ابن  قال 
 ١٤٦مبعصيتك(.الداء والدواء 

ابلصالة -١٣٥ العشاءين  بني  ما  إحياء  يستحبون  السلف  من  طائفة  :)كان  رجب  ابن  قال 
الغفلة ألكثر الناس فيه عن  ويقولون: هي ساعة غفلة ولذلك فضل القيام يف وسط الليل املشمول

 ١٣١الذكر(لطائف املعارف 

قال ابن القيم :)والسلف الصاحل كانوا جيدون األذواق الصحيحة املتصلة ابهلل يف األعمال -١٣٦
الصحيحة املشروعة، ويف قراءة كتاب هللا وتدبره واستماعه، ويف مزامحة العلماء ابلركب، ويف اجلهاد 

اب األمر  ويف  هللا،  سبيل  فيف  والبغض  هللا  يف  احلب  ويف  املنكر،  عن  والنهي  وتوابع   يه،ملعروف 
 ٧٩ذلك.(الكالم على مسألة السماع 



كما سبق عن أِب  - قال ابن رجب :)وقد كان كثري من السلف الصاحل خيتار احلمى لنفسه  -١٣٧
 ٣٨٣/٢بن كعب أنه دعا لنفسه ابحلمى.(جمموع الرسائل 

 قال ابن رجب :)كان بعض التابعني إذا جلس إلَيرِه أكثر من ثالثة أنفس قام خوف الشهرة. -١٣٨

 ُه: أال خترج فتحدث الناس. علقمة يكثر اجللوس يف بيته فِقيَل لَ  وكان 

 : أكره أن يوطأ عقِب ويقال: هذا علقمة، هذا علقمة. َفقالَ 

كثري من الصادقني من السَّلف جيتنب لباس الثياب اليت يُظنُّ أبصحاهبا اخلري، إبعاًدا هلذا الظن   كان 
 ٧٥٧/٢عن أنفسهم.(جمموع الرسائل 

يُغِِن من كثري من هذ-١٣٩ :)وقد كان  القيم  ابن  يكتب هبا قال  التطويل ثالُث كلماٍت كان  ا 
بعُض السلف إىل بعض، فلو نَ َقَشها العبُد يف لوح قلبه يقرؤها على عدد األنفاس لكان ذلك بعض  

أصلَح هللاُ    ما يستحقه، وهي: »َمن أصلَح َسرِيرَته أصلَح أهللُ عالنيَته، وَمن أصلح ما بينه وبني هللا
 ٩٢آلخرتِه كفاه هللا َمُؤونَة دنياه«.(الرسالة التبوذكية  ما بيَنه وبنَي الناس، وَمن َعِملَ 

قال ابن رجب :)وذكران فيما تقدم أن من السلف من كان يتيمم لرواية احلديث وحنو ذلك،  -١٤٠
 ٢٣٤/٢وعن أِب العالية أنه تيمم لرد السالم.(فتح الباري 

ذكر خرجوا وعليهم قال ابن رجب :)كان كثري من السلف إذا خرجوا من جملس مساع ال-١٤١
يعمل  طعاما عقب ذلك ومنهم من كان  أن أيكل  يستطيع  فمنهم من كان ال  والوقار  السكينة 
مبقتضى ما مسعه مدة أفضل الصدقة: تعليم جاهل أو إيقاظ غافل ما وصل املستثقل يف نوم الغفلة 

ن آملته فصاح بسياط الوعظة ليستيقظ املواعظ كالسياط تقع على نياط القلوب فم  هأبفضل من ضرب
 ١٦فال جناح ومن زاد أمله فمات فدمه مباح.(لطائف املعارف 

قال ابن رجب :)وقال النخعي: كان يقال لصاحب األربعني احتفظ بنفسك وكان كثري من  -١٤٢
 ٣٠٣السلف إذا بلغ األربعني تفرغ للعبادة(لطائف املعارف 



مسعود وغريه أيمرون من خياف  قال ابن رجب :)ومن ها هنا كان طائفة من السَّلف ابن  -١٤٣
أن ال يصرب َعلى ما خيالف هواه مما خيتار له أن يقول يف استخارته: يف عافية فإنّه قد خيتار له البالء 

 ١٤٧/٣وال يصرب عليه، وقد ُروي مرفوًعا من وجه ضعيف(جمموع الرسائل 

ولون حسبنا أن جيريان  قال ابن القيم :)وقد كان مجاعة من السلف ال يسألون هللا اجلنة ويق-١٤٤
 ٩٢/١من النار( حادي األرواح 

قال ابن القيم :)مع أن السلف واألئمة يذمون ما كان من العقليات واجلدل والكالم مبتدعا -١٤٥
وإن قصد به نصر السنة فكيف ذمهم ملن عارض السنة ابلبدعة والوحي ابلرأي وجادل يف آايت  

 ١٢٧٣/٤رسلة هللا ابلباطل ليدحض به احلق(الصواعق امل 

قال ابن القيم :)وال كان أحد مُيّزِق ثيابه من السلف الصاحل، وهم كانوا أعلَم ابهلل وأفقَه يف  -١٤٦
دينه من أن يُقِدموا على حمرَّم يف الشريعة ابتفاق األمة، وهو إتالف املال وإضاعته، ويعدُّونه قربًة 

املائة الثانية، وكان أهله من خيار   اخر تغبرُي يف أو إىل هللا تعاىل، وال كان فيهم رقّاٌص، بل ملّا حدَث ال
قال   ، الِفنَت  وهبا  الشيطان،  قرن  يطلع  منها  اليت  املشرق  من جهة  مبدأ حدوثه  طائفتهم، وكان 
عن  الناس  به  يصدُّون  التغبري،  يسّمونه  الزاندقة  أحدثتره  شيًئا  ببغداد  »خّلفت  الشافعي: 

 ٢٠٢/١القرآن«.(الكالم على مسألة السماع 

جب :)وكان طائفة من السلف يصومون عاشوراء يف السفر منهم ابن عباس وأبو قال ابن ر -١٤٧
اسحاق والزهري وقال: رمضان له عدة من أايم أخر وعاشوراء يفوت ونص أمحد على أن يصام 

 ٥٢عاشوراء يف السفر( لطائف املعارف 

ًسا ُمطرَمِئنًَّة إلَيرَك.(مدارج   قال ابن القيم :)وكاَن ِمن ُدعاِء بَ عرِض السََّلِف اللَُّهمَّ َهبر ِل -١٤٨ نَ فر
 ٤٨١/٢السالكني 

حبياته-١٤٩ مشروٌط  القرآن  بسماع  :)انتفاعه  القيم  ابن  امليت- قال  انقطع   -يقصد  مات  فلما 
عمله كله، واستماع القرآن من أفضل األعمال الصاحلة، وقد انقطع مبوته، ولو كان ذلك ممكًنا  



ني، ومن بعدهم أوىل هبذا احلظ العظيم ملسارعتهم إىل  لكان السلف الطيب من الصحابة والتابع
وحرصهم عليه ولو كان خريًا لسبقوان إليه، فالذي ال شك فيه أنه ال جيب حضور الرتبة، وال  رياخل

 ٨٢/٦تتعنيَّ القراءة عند القرب.(إعالم املوقعني 

ف ينهون عن جمالسة قال ابن القيم :)وكان إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وغريمها من السل-١٥٠
املردان قال النخعي جمالستهم فتنة وإَّنا هم مبنزلة النساء وابجلملة فكم من مرسل حلظاته رجع جبيش 

 ١٠٥صربه مغلوال وَل يقلع حّت تشحط بينهم قتيل.( روضة احملبني 

قال ابن رجب :)وكان كثري من السلف يشرتط على أصحابه يف السفر أن خيدمهم اغتناما -١٥١
ذلك منهم: عامر بن عبد قيس وعمرو بن عتبة بن فرقد مع اجتهادمها يف العبادة يف أنفسهما   ألجر

من  رجل  وكان  واألذان  اخلدمة  السفر  يف  أصحابه  على  يشرتط  أدهم  بن  إبراهيم  وكذلك كان 
الصاحلني يصحب إخوانه يف سفر اجلهاد وغريه فيشرتط عليهم أن خيدمهم فكان إذا رأى رجال 

ل ثوبه قال له: هذا من شرطي فيغسله وإذا رأى من يريد أن يغسل رأسه قال: هذا يريد أن يغس
من شرطي فيغسله فلما مات نظروا يف يده فإذا فيها مكتوب من أهل اجلنة فنظروا إليها فإذا هي  

 ٢٣٢واللحم.(لطائف املعارف  جللدكتابة بني ا

ن ُجبري، وربيع بن أِب راشد قال ابن رجب :)وكان غرُي واحد من السلف، منهم سعيد ب-١٥٢
 ٢٦٥/١يَ ُقوُلوَن: لو فارق ذكُر املوت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبُنا.(جمموع الرسائل 

قال ابن القيم :)ذكر ابرن عبد الرب َعن بعض الّسلف انه قاَل من كاَن حسن الَفهم َرِديء  -١٥٣
ِتماع َل يقم َخريه بشره وذكر عبد هللا بن امحرَد يف كتاب   الِعَلل َلُه قاَل كاَن ُعررَوة بن الزبري حيب ااِلسر

مماراة ابرن َعبّاس َفكاَن خيزن علمه َعنُه وكاَن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتَبة يلطف َلُه يف السُّؤال 
فيعزه اِبلعلِم عزا وقاَل ابرن جريج َل أستخرج العلم الَِّذي استخرجت من َعطاء إاّل برفقي ِبِه وقاَل  

إذا جالست العاَل َفُكن على ان تسمع احرص ِمنك على ان َتقول وقد قاَل هللا  بعض الّسلف  
َلُه قلب اَور القى الّسمع وُهَو َشِهيد فَ َتأمل ما حَتت َهِذه االلفاظ    َتعاىل إن يف َذِلك لذكرى ملن كانَ 



لم َعنُه من  من كنوز العلم وَكيف تفتح مراعاهتا للرَعبد أبواب العلم واهلدى وَكيف ينغلق ابب الع
 ١٦٩/١امهاهلا وعدم مراعاهتا(مفتاح دار السعادة 

ُُه ِمَن السََّلِف َيذرُكُروَن َهذا األثَ َر: ابرَن آَدَم َخريرِي  -١٥٤ قال ابن القيم :)وكاَن ماِلُك برُن ِديناٍر وَغرير
إلَيرَك اِبلنَِّعِم وتَ تَ بَ غَّ  َعُد إَِلَّ وأحَتَبَُّب  َمَلٌك َكرمٌِي َقدر  إلَيرَك انزٌِل وَشرَُّك َيصر يَزاُل  عاِصي وال 

َ
ُض إَِلَّ اِبمل

 ١٣٣إَِلَّ ِمنَك ِبَعَمٍل قَِبيٍح.( اجتماع اجليوش اإلسالمية  جَ َعرَ 

رِمِذيِّ َعنر يَزِيَد برِن َسَلَمَة: أنَُّه »َسأَل النَِّبَّ -١٥٥ َفقاَل: اي َرُسوَل اَّللَِّ   ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن رجب :)ويف الرتِّ
ِمنَك َحِديثًا َكِثريًا فَأخاُف أنر يُ نرِسَيِِن أوََّلُه آِخرُُه، َفَحدِّثرِِن ِبَكِلَمٍة َتُكوُن مِجاًعا، قاَل: اتَِّق  إيّنِ مسَِعرُت  

 ٤٠٥/١ِفيما تَ عرَلُم«. وَلَر يَ َزِل السََّلُف الّصاِلُح يَ َتواَصورَن هِبا(جامع العلوم واحلكم  َّللََّ ا

 هم صرَُّحوا أبن الروح تعاُد إىل البدِن عند السؤاِل. قال ابن رجب :)فهؤالء السلُف كلُّ -١٥٦

 ١٠١/٢مبثِل ذلك طوائُف من الفقهاِء واملتكلمنَي من أصحابِنا وغريِِهم(التفسري  وصرَّح

تَ يرِقُظ ِمنُه. -١٥٧ ًما َقطُّ، َفَحدَّثرُت نَ فرِسي أيّنِ أسر قال ابن رجب :)وقاَل بَ عرُض السََّلِف: ما َّنرُت نَ ور
تِِه ِمن تَ غرِسيِلِه وحَنروِِه، وكاَن  وكاَن حَ  َتِضُر ِعنرَد َمور ُحر

ِبيٌب أبُو حُمَمٍَّد يُوِصي ُكلَّ يَ ورٍم مبا يُوِصي ِبِه امل
َبحَ يَ برِكي ُكلَّما   : خَياُف    أصر رَأتُُه َعنر ُبكائِِه، َفقاَلتر إذا أمرسى أنر    -واَّللَِّ    - أور أمرسى، َفُسِئَلِت امر

بَ  ِبَح، وإذا أصر ُ، ُيصر ِلِه: أَسُتوِدُعُكُم اَّللَّ ُد برُن واِسٍع إذا أراَد أنر يَناَم قاَل أِلهر َح أنر مُيرِسَي. وكاَن حُمَمَّ
َتطاَع   يِت فَ َلَعلَّها أنر َتُكوَن َمِنيَّ  َزينُّ: إِن اسر

ُ
ٌر امل الَّيِت ال أُقوُم ِمنها َفكاَن َهذا َدأربَُه إذا أراَد الن َّورَم. وقاَل َبكر

ِل    أَحدُُكمر  رِي َلَعلَُّه أنر يَِبيَت يف أهر َعلر، فَإنَُّه ال َيدر ُتوٌب، فَ لريَ فر ُدُه ِعنرَد رَأرِسِه َمكر أنر ال يَِبيَت إاّل وَعهر
َلُه: َكيرَف الزَّماُن َعَليرَك؟ قاَل: َكيرَف الزَّماُن   ُيصرِبحُ الدُّنريا، و  أَُويرٌس إذا ِقيَل  ِل اآلِخَرِة. وكاَن  يف أهر
َبَح َظنَّ أنَُّه ال مُيرِسي فَ يُ َبشَُّر اِبجلَنَِّة أِو النّاِر؟ وقاَل َعلى َرجُ  ِبُح، وإنر أصر ٍل إنر أمرسى َظنَّ أنَُّه ال ُيصر

ِملُ   َعورُن برُن َعبردِ  َتكر ًما َيسر ِبٍل يَ ور تَ قر ِلِه، َكمر ِمن ُمسر َورَت ُكنرَه َمنزِلَِتِه َمن َعدَّ َغًدا ِمن أجر
: ما أن رَزَل امل ُه،  اَّللَِّ

ُتُم األَمَل وُغُروَرُه، وكاَن   رُِكُه، إنَُّكمر َلور رَأي رُتُم األَجَل وَمِسريَُه، لَبَ َغضر ٍل لَِغٍد ال يُدر :  يَ ُقولُ وَكمر ِمن ُمَؤمِّ
رُِك آِخَرُه.(جامع العلوم واحلكم  ِمَن َلُه يف الدُّنريا ما َظنَّ أنَُّه ال يُدر ُؤر

 ٣٨٥/٢إنَّ ِمن أن رَفِع أاّيِم امل



َعلى  -١٥٨ خَياُفوَن  الّصاِلِح  السََّلِف  ِمَن  بَ عرَدُهمر  وَمن  الصَّحابَُة  ُهنا كاَن  :)وِمن  ابن رجب  قال 
َغَر، وخَياُف   ِسِه النِّفاَق األصر ِمُن خَياُف َعلى نَ فر ُؤر

َتدُّ قَ َلُقُهمر وَجَزُعُهمر ِمنُه، فامل أنر  أن رُفِسِهُم النِّفاَق وَيشر
عِ  َعَليرِه  َذِلَك  اخلَِفيَِّة    نردَ يَ غرِلَب  السُّوِء  َدساِئَس  أنَّ  تَ َقدََّم  رَبِ، َكما  األكر النِّفاِق  رُِجُه إىل  فَ ُيخر اخلاَتَِة، 

 ١٧٤/١تُوِجُب ُسوَء اخلاَتَِة(جامع العلوم واحلكم 

قال ابن القيم :)فلو تبني هلذا البائس وأمثاله أن طريقة السلف إَّنا هي إثبات ما دلت عليه -١٥٩
ا تشبيهه فيها خبلقه كما  النصوص من  الرب عن  معانيها وتنزيه  لصفات وفهمها وتدبرها وتعقل 

ينزهونه عن العيوب والنقائص وإبطال طريقة النفاة املعطلة وبيان خمالفتها لصريح املعقول كما هي 
خمالفة لصحيح املنقول علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إىل الطريق األقوم وأهنا  

تصديق الرسول فيما أخرب وفهم ذلك ومعرفته وال يناقض ذلك إال ما هو ابطل وكذب  تتضمن  
 ١١٣٤/٣وخيال(الصواعق املرسلة 

وغريه من أئمة السَّلف حُيذِّرون من أهل   -يعِن أمحد بن حنبل-قال ابن رجب :)وكان هو -١٦٠
 ٢٥/٣الكالم وإن ذبوا عن السُّنَّة(جمموع الرسائل 

ويرفع  -١٦١ فريكع  اإلمام،  يتابع  أن  للمأموم  األفضل  أن  َعلى  العلماء  )وأكثر  ابن رجب  قال 
ويسجد وجيلس بعد اإلمام يف َذِلَك، وكذلك كاَن يفعل أبو قالبة وغريه من السلف.(فتح الباري 

١٦٥/٦ 

عان، قال ابن القيم :)فعلم أن خوف املقربني عند رهبم أعظم من خوف غريهم وهللا املست-١٦٢
ومن هاهنا كان خوف السابقني من فوات اإلميان كما قال بعض السلف: أنتم ختافون الذنب، 

 ٢٨٩وأان أخاف الكفر.(طريق اهلجرتني 

الرّاِبع عشر أن األقلف معرض لفساد َطهاَرته وصالته فَإن القلفة  -١٦٣ ه  قال ابن القيم :)الَوجر
مار هَلا فصحة الطَّهاَرة والصَّالة َمورُقوَفة على اخلِتان تسرت الذّكر ُكله فيصيبها البَ ورل وال مُيكن ااِل  ِتجر سر

يف نَفسه فَإنَُّه مبَنزَِلة من ِبِه َسلس البَ ورل   ُذورًاوهِلَذا منع كثري من الّسلف واخللف إماَمته وإن كاَن َمعر 



ني، كتب  قال ابن رجب :) وَل يزل السلف الصاحل يوصون حبب املساك-١٦٧وحَنروه(حتفة املودود 
سفيان الثوري إىل بعض إخوانه:« عليك ابلفقراء واملساكني والدنو منهم، فإن رسول هللا )كان  

 ٩٥األوىل  ياريسأل ربه حب املساكني "(.اخت 

قال ابن رجب :)وهلذا كان القوُل الصحيُح الذي عليه السلُف وأئمُة السنِة أنه يصحُّ التوبُة  -١٦٨
 امن بعِض الذنوِب دون بعٍض خالفً 

 ١٢٦/٢املعتزلِة( التفسري  لبعضِ 

قال ابن رجب :) وقد قاَل طائفة من السلف: إذا اختلفت األحاديث فانظروا ما كاَن عليِه -١٦٩
 أبو بكر وعمر.

، وقد تقدم عنهما القراءة يف املغرب -  ملسو هيلع هللا ىلص  -: أن ما عمال به فهَو الذي استقر عليِه أمر النِب  يعِن 
عهد    -   ملسو هيلع هللا ىلص  -حديث عثمان بن أِب العاص، أن النِب    -ًضا  أي  -بقصار املفصل، وعضد َذِلَك  

ِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق﴾ وأشباهها   السور.(فتح الباري    منإليه أن خيفف، ووقت لُه أن يقرأ ب  ﴿اق ررَأر اِبسر
٣٢/٧ 

ا كاَن ُسؤالُُه َعنر َعَمٍل صاِلٍح يَ تَ َقرَُّب ِبِه إىل اَّللَِّ بَ عرَد ا-١٧٠ بَِة َحّّت مَيرُحَو  قال ابن رجب :)وإَّنَّ لت َّور
بَِة وَمغرِفَرِة الذُّنُوِب هِبا الَعَمَل الّصا َ َشَرَط يف قَ ُبوِل الت َّور :  ورلِهِ ِلَح، َكقَ ِبِه أثَ َر الذَّنرِب اِبلُكلِّيَِّة، فَإنَّ اَّللَّ

لِِه: ﴿وإيّنِ َلغَ ٦٠[ ]َمررمَيَ  ٦٠﴿إاّل َمن اتَب وآَمَن وَعِمَل صاحِلًا﴾ ]مرمي   ّفاٌر ِلَمن اتَب وآَمَن  [، وقَ ور
لِِه: ﴿فَأّما َمن اتَب وآَمَن وَعِمَل صاحِلًا فَ َعسى أنر َيُكوَن  ٨٢[ ]طََه  ٨٢وَعِمَل صاحِلًا﴾ ]طه   [ وقَ ور

ِلِحنَي﴾ ]القصص   ُفر
[، ويف َهذا ُمتَ َعلٌَّق ِلَمن يَ ُقوُل: إنَّ التّاِئَب بَ عرَد الت َّوربَِة ٦٧[ ]الَقَصِص  ٦٧ِمَن امل

شِ 
َ
يَئِة، وكاَن َهذا حاَل َكِثرٍي ِمَن اخلائِِفنَي ِمَن السََّلِف. وقاَل بَ عرُضُهمر لَِرُجٍل: َهلر أذرنَ برَت َذن رًبا؟ يف امل

َ كَ  اَّللَّ أنَّ  َت  فَ َعِلمر قاَل:  نَ َعمر،  َقدر    تَ َبهُ قاَل:   َ اَّللَّ أنَّ  تَ عرَلَم  َحّّت  فاعرَملر  قاَل:  نَ َعمر،  قاَل:  َعَليرَك؟ 
 ٤٣٧/١لوم واحلكم حَماُه.(جامع الع



وغلطهم إَّّنا هو من أتويل القرآن،    -قال ابن القيم :)فإن كان هذا ردهم لشهادة القدرية  -١٧١
فما الظن ابجلهمية الَّذين أخرجهم كثري من السلف من الثنتني والسبعني فرقة؟(الطرق   -كاخلوارج 
 ٤٦٦/١احلكمية 

 الِعلرِم ابهلل الَِّذي يقتضي خشيتُه وحمبتُه قال ابن رجب :)وكذلك أكثُر السَّلِف جيمعون بني-١٧٢
والتبتَُّل إلَيرِه، وبني الِعلرم ابهلِل الَِّذي يقتضي معرفة احلالِل واحلراِم والفتاوى واألحكام. ومنهم من كان  

حنبل. ومنهم من كان نصيبُه من   نمتوسًعا يف كال العلمني كاحلسن البصري، وسفيان، وأمحد ب
 ٤٨١/٢صيبه من اآلخر(جمموع الرسائل أحدمها أوفَر من ن

قال ابن رجب :)وكره طائفة من السلف أن يصلي الرجل ابلنساِء األجنبيات وليس خلفه  -١٧٣
 صٌف من الرجال منهم: اجلزري. 

: إذا كان خلفه صف رجال صلى خلفه النساء؛ ألن  -يف روايه امليموين  –قال اإلمام أمحد    وكذلك
 يتيم وأم سليم وراءهم. صلى أبنس وال - ملسو هيلع هللا ىلص -النَِّّب 

 لُه: فإن َل يكن رجال، كانوا نساء؟ قيل

 : هذه مسأله مشتبهٌة. قيل لُه: فصالهتم جائزة؟ قالَ 

 : أما صالته فهي جائزة قيل له: فصالة النساء؟ هذه مسألٌة مشتيهٌة. قال

 ٤٦/٨يف صحة صالهتن دونه.(فتح الباري  فتوقف

 يف الدَّلِيِل الَِّذي َعَليرِه مُجرُهوُر السََّلِف: أنَّ الصَّورَم َشررٌط يف  قال ابن القيم :)فالَقورُل الرّاِجحُ -١٧٤
ُحُه شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية.(  ٨٣/٢ااِلعرِتكاِف، وُهَو الَِّذي كاَن يُ َرجِّ

وآاثر أصحابه:    -   ملسو هيلع هللا ىلص  - قال ابن القيم:)ومن ذلك: أن الذي دّلت عليه سنة رسول هللا  -١٧٥
 ينُجس إال ابلتغري، وإن كان يسريًا.  أن املاء ال

 ٢٨٥/١قول أهل املدينة ومجهور السلف، وأكثر أهل احلديث(إغاثة اللهفان  وهذا



قال ابن رجب :)فأما األئمة وفقهاء أهل احلديث؛ فإهنم يتبعون احلديث الصحيح حيث -١٧٦
ما اتفق السَّلف َعلى  كان إذا كان معموال به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم، فأما  

 ١٧/٣تركه، فال جيور العمل به؛ ألهنم ما تركوه إال َعلى علم أنّه ال بعمل به.(جمموع الرسائل 

ًخا وُهَو َرفرُع الظّاِهِر -١٧٧ يه السََّلُف َنسر ُيَسمِّ َعرىن العامِّ الَِّذي 
ًخا اِبمل قال ابن القيم:وإنر كاَن َنسر

ِييٍد أور شَ  ِصيٍص أور تَ قر ًخا.(إعالم املوقعني  بَِتخر يه َنسر  ٢٢٧/٢ررٍط أور ماِنٍع؛ فَ َهذا َكِثرٌي ِمن السََّلِف ُيَسمِّ

على وجه -١٧٨ بصورة خاصة  العام  اللفظ  تفسري  السلف  يقع يف كالم  :)وقد  القيم  ابن  قال 
كما  التمثيل ال على تفسري معىن اللفظة يف اللغة بذلك فيغري به املعىن فيجعله معىن اللفظة يف اللغة  

َمِئٍذ َعِن النَِّعيِم﴾ ]التكاثر أُلنَّ يَ ور البارد يف الصيف فلم يرد   ملاء[ إنه ا٨قال بعضهم يف قوله ﴿ُُثَّ لَُتسر
 ٦٩٩/٢به أن النعيم املسؤول عنه هو هذا وحده.(الصواعق املرسلة 

[، فال خالَف ٣٠رة  قال ابن القيم :)وأّما قولُه تعاىل: ﴿إيّنِ جاِعٌل يف األررِض َخِليَفًة﴾ ]البق-١٧٩
أّن املراَد به آدُم وذريته. ومجهوُر أهل التفسري من السَّلف واخللف على أنه جعله خليفًة عمن كان 

الذين سكنوها بعد اجلنِّ،   الئكةقبله يف األرض. قيل: عن اجلنِّ الذين كانوا ُسّكاهنا. وقيل: عن امل
 ٤٢٩/١وقصَّتهم مذكورٌة يف التفاسري .مفتاح دار السعادة 

ُد َّللَِِّ وَسالٌم َعلى ِعباِدِه الَِّذيَن اصرطَفى﴾ قال غري واحد  -١٨٠ قال ابن القيم:)قال هللا ﴿ُقِل احلَمر
 ١١١٨/٣من السلف هم أصحاب حممد(الصواعق املرسلة 

قال ابن رجب :)فمّت أظهَر اإلنساُن لباَس املساكنِي لدعوى الصالح ليشتهَر بذلَك عنَد -١٨١
ذل ابلفقراِء  الناِس كاَن  املختصَّ  اللباَس  املخلصنَي  السلِف  من  ترَك كثرٌي  ُهنا  ومن  ورايًء،  َك كربًا 

 ٢٠١/٢والصاحلنَي وقاُلوا: إنه شهرة(التفسري 

قال ابن رجب :)وقد اشرتى مجاعٌة من السَّلف أنفَسهم من هللا أبمواهلم، فمنهم من تصدَّق   - ١٨٢
 وزنه فضة ثالَث مرّاٍت أو أربًعا، كخالد الطّحان. مباله كحبيب أِب حممد، ومنهم َمن تصدَّق ب



من كان جيتهد يف األعمال الصاحلة ويقول: إَّّنا أان أسرٌي أسعى يف فكاك رقبيت، منهم عمرو   ومنهم
بُن ُعتبة، وكان بعُضهم يسبُِّح كلَّ يوم اثِن عشر ألَف تسبيحة بقدر ِديَِته، كأنّه قد قتل نفسه، فهو 

َتكُّها بديتها(   ٦٥٣/٢جامع العلوم واحلكم يَ فر

 قال ابن رجب :) وعن يزيد بن حبيب كان أيمر بقسم الزكاة يف السر. -١٨٣

ابُن عطية: وهذا مردود، ال سّيما عند السَّلف الصاحل؛ فقد قال ابُن جرير الطربي: أمجع الناس    قال
 ٤٣٨/٢أّن إظهار الواجب أفضل.(جمموع الرسائل 

جاَدالِت، َبلر َشدَُّدوا الَقورَل َعلى -١٨٤
ُ
قال ابن القيم :)قاَل الغزاِل: وَلَر جَترِر عاَدُة السََّلِف هِبَِذِه امل

ِث والسُّؤاِل( إعالم املوقعني َمن خيَُ  َتِغُل اِبلَبحر  ١٩٠/٤وُض يف الَكالِم، وَيشر

قال ابن القيم :)ولقد َجّرد السلف الصاحلُ التوحيَد، ومَحَورا جانبه، حّت كان أحُدهم إذا سّلم  -١٨٥
ة  ، ُث أراد الدعاء، استقبل القبلة، وجعل ظهره إىل جدار القرب، ُث دعا( إغاث-  ملسو هيلع هللا ىلص  -على النِب  

 ٣٦٣/١اللهفان 

، عن عمرة، عن عائشة، أن النِب -وفيه ضعف    -قال ابن رجب :)وروى حارثة بن حممد  -١٨٦
 كان إذا سجد وضع يديه وجاه القبلة.   - ملسو هيلع هللا ىلص -

 ابن ماجه.  خرجه

 ذلك كثري من السلف، منهم: ساَل والقاسم بن حممد واحلسن وابن سريين. واستحب

 ٥٠/٣الباري  حفص بن عاصم: هو من السنة.(فتح وقال

يُع السََّلِف وُشَريرٌح وُعَمُر برُن َعبرِد الَعزِيِز -١٨٧ قال ابن القيم :)قاُلوا: فَ َهُؤالِء ُعَمُر برُن اخَلطّاِب ومجَِ
يُزوَن َشهاَدَة ااِلبرِن أِلبِيِه واألِب اِلبرِنِه، قاَل ابرُن َحزر  رِو برِن َحزرٍم جيُِ ِر برُن حُمَمَِّد برِن َعمر ٍم: وهِبَذا وأبُو َبكر

يُع   يَ ُقولُ  ومجَِ ُسَليرماَن  وأبُو  َزينُّ 
ُ
وامل ثَ ورٍر  وأبُو  َويرِه  راهر برُن  حاُق  وإسر  ُّ الَبيتِّ وُعثرماُن  ُمعاِويََة  برُن  إايُس 

 أصرحابِنا، يَ عرِِن داُود برَن َعِليٍّ وأصرحابَُه. 



رِيُّ أنَّ الَِّذيَن َردُّوا َشهاَدَة ااِلبرنَ   وَقدر  ُروَن، وأنَّ السََّلَف الّصاِلَح  ذََكَر الزُّهر َتأخِّ
ُ
 أِلبِيِه واألَخ أِلِخيِه ُهمر امل

 َلَر َيُكونُوا يَ ُردُّوهَنا.

َ ِبِه، واِبََّللَِّ الت َّورِفيُق( إعالم املوقعني  إىل  ٨٩/١أن قال :وَهذا ُهَو الَقورُل الَِّذي َنِديُن اَّللَّ

ورقة يفتحها كل ساعة فينظر فيها، وفيها قال ابن رجب :)وكان بعض الصاحلني يف جيبه  -١٨٨
ِم َربَِّك فَإنََّك أِبعرُيِننا﴾ ]الطور   [.٤٨مكتوب: ﴿واصرربر حِلُكر

 اجلميل هو أن يكتم العبد املصيبة وال خيرب هبا. والصرب

يٌل﴾ ]يوسف  قال  [ قالوا: ال شكوى معه.٨٣طائفة من السَّلف يف قوله تعاىل: ﴿َفَصربرٌ مجَِ

 ن قيس قد ذهبت عينه من أربعني سنة وَل يذكرها ألحد. األحنف ب كان 

عني عبد العزيز بن أِب رّواد من عشرين سنة، فتأمله ابنه يوًما َفقاَل له: اي أبت، قد ذهبت    وذهبت
الرسائل  جامع  سنة.(  عشرين  من  أبيك  عني  أذهب  عن هللا  الرضا  بِن،  اي  نعم  َفقاَل:  عينك! 

١٥٣/٣ 

ُ لُِيِضيَع إمياَنُكمر﴾ ]البقرة -١٨٩  [، وفيه قوالن: ١٤٣قال ابن القيم : قال تعاىل }وما كاَن اَّللَّ

 : ما كان هللا ليضيع صالتكم إىل بيت املقدس، بل جيازيكم عليها؛ ألهنا كانت أبمره ورِضاه. أحدمها

 ا ورضيها.: ما كان ليضيع إميانكم ابلقبلة األوىل، وتصديقكم أبن هللا شرعهوالثاين

 ١٥٨٥/٤السلف واخللف على القول األول وهو مستلزم للقول اآلِخِر .(بدائع الفوائد  وأكثر

 قال ابن رجب :)وقد استحبَّ كثري من السَّلِف كثرَة الدعاء هبذا يف أايم -١٩٠

 . التشريقِ 

ا َحَسَنًة ويف اآلِخَرِة َحَسَنًة  عكرمة: كان ُيستحبُّ أن يُقاَل يف أايِم التشريِق: )َربَّنا آتِنا يف الدُّنري   قال
 وِقنا َعذاَب النّاِر(. 



 عطاٍء، قال: ينبِغي لُكلِّ من نَ َفر أن يقوَل حني ينفُر متوجًها إىل  وعن

 : )َربَّنا آتِنا يف الدُّنريا َحَسَنًة ويف اآلِخَرِة َحَسَنًة وِقنا َعذاَب الّناِر(. أهِله

 وهذا الدعاُء من أمجع األدعيِة للخري. عبُد بن مُحيٍد يف »تفسريه«  خرَّجهما

 يكثُر منه.  - ملسو هيلع هللا ىلص -النِب  وكانَ 

 أنّه كان أكثَر دعائِِه، وكاَن إذا دعا بدعاءٍ  وُروي

 ٢٩٠معه، فإنّه جيمُع خرَي الدنيا واآلخرِة.(لطائف املعارف  جعله

العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهب لذاته وبقيت تبعاته -١٩١ قال ابن رجب :) ما مضى من 
ما كانُوا   ِسِننَي*ُُثَّ جاَءُهمر  َمت َّعرناُهمر  إنر  قال هللا: ﴿أفَ رَأيرَت  املوت وميقاته  إذا جاء  يكن  وكأنه َل 

ُهمر ما كانُوا مُيَت َُّعوَن﴾ ]الشعراء   [ تال بعض السلف هذه اآلية  ٢٠٧،  ٢٠٥يُوَعُدوَن، ما أغرىن َعن ر
 ٣٠٢وبكى وقال: إذا جاء املوت َل يغن عن املرء ما كان فيه من اللذة والنعيم (لطائف املعارف 

قال ابن رجب:)صام بعض السلف أربعني سنة ال يعلم به أحد كان له دكان فكان كل يوم  -١٩٢
ن أهله أنه أيكلهما يف السوق أيخذ من بيته رغيفني وخيرج إىل دكانه فيتصدق هبما يف طريقه فيظ
 ٣٨ويظن أهل السوق أنه أكل يف بيته قبل أن جييء( لطائف املعارف 

قال ابن رجب :)قال أبو داود: قيل ألمحد: من توضأ حيرك خاَته؟ قال: إن كان ضيًقا البد  -١٩٣
خُلُه املاُء أجزأه.  أن حيركه، وإن كان واسًعا يدر

ر أبن التحريك أوىل، وهو قول مجهور أهل الِعلرم من السَّلف:  أجزأه عدم حتريكه. وهذا يشع  ومراده
كاحلسن، وابن سريين، وميمون بن مهران، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار، وعروة بن الزبري،  

 ٧٠٢/٢ومحاد ومالك، وأِب حنيفة، والشافعي، وغريهم.(جمموع الرسائل 

 حل إىل واليِة القضاِء فاسُتمهلوا ثالثَة أايمٍ قال ابن رجب :)وُدعي طائفٌة من السلِف الصا -١٩٤



َ ألنفِسِهم ابملوِت فماتوا.  فدَعوا  اَّللَّ

 على حال بعض الصاحلنَي ومعامالتِِه اليت كانتر سرًّا بينه وبنَي ربِّه.  واطُّلعَ 

فتنٌة، كما  فدعا الشهرَة ابخلرِي  فإّن  فماَت  االشتهاِر،  فتنِة  من  إليه خوفًا  يقبضُه  أن   َ جاَء ىف    اَّللَّ
 احلديثِ 

 ٢٠٩/٢ابملرِء فتنة أن يشاَر إليه ابألصابع فإهّنا فتنٌة«(التفسري  »كفى

َسُن ِمن ِعلرٍم إىل ِحلرٍم.(إعالم -١٩٥ ٍء أحر ءٌ إىل َشير قال ابن القيم :)وقاَل بَ عرُض السََّلِف: ما قُرَِن َشير
 ١٥٣/٤املوقعني 

 يتبعها عربة، وما كان ضحك يف الدنيا  قال ابن رجب :)قال بعض السلف: ما من حربة إال-١٩٦
 إال كان بعده بكاء. من عرف الدنيا حق معرفتها حقرها وأبغضها كما قيل: 

 ٣١لو بيعت الدنيا بفلس … أنفت لعاقل أن يشرتيها( لطائف املعارف  أما

له -١٩٧ يتأهبون  رأهتم  قرب شهر رمضان  فلما  السلف جارية  من  قوم  :)ابع  ابن رجب  قال 
إال ويستعدون   تصومون  وأنتم ال  فقالت:  لصيام رمضان  نتهيأ  فقالوا  فسألتهم  ابألطعمة وغريها 

 ١٤٧رمضان لقد كنت عند قوم كل زماهنم رمضان ردوين عليهم.( لطائف املعارف 

رَتِي ِسلرَعًة بَِثَمٍن إ -١٩٨ در َمن يُ قررُِضُه، فاشر ٍد، فَ َلمر جيَِ ىل  قال ابن رجب :)وَلور كاَن حُمرتاًجا إىل نَ قر
لرَعِة، لَِيأرُخَذ مَثََنها، فَ َهذا ِفيِه قَ ورالِن لِلسََّلِف، وَرخََّص   أمحرَُد يف  أَجٍل يف ِذمَِّتِه، وَمقرُصوُدُه بَ يرُع تِلرَك السِّ

ثَ ُر السَّ   ٍة،رِوايَ  لرَعَة ِمن ابئِِعها َلُه، فَأكر َلِف َعلى وقاَل يف رِوايٍَة: أخرشى أنر َيُكوَن ُمضرطَرًّا؛ فَإنر ابَع السِّ
ِِهمر.(جامع العلوم واحلكم  َهُب ماِلٍك وأِب َحِنيَفَة وأمحرََد وَغرير  ٢١٦/٢حَتررمِِي َذِلَك، وُهَو َمذر

كان يشد املئزر واختلفوا يف تفسريه فمنهم من قال:    ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن رجب :)ومنها: أن النِب  -١٩٩
وسطه ويسعى يف كذا وهذا فيه هو كناية عن شدة جده واجتهاده يف العبادة كما يقال فالن يشد  

  ء نظر فإهنا قالت: جد وشد املئزر فعطفت شد املئزر على جده والصحيح: أن املراد: اعتزاله النسا



الثوري وقد ورد ذلك صرحيا من حديث  املتقدمون منهم: سفيان  السلف واألئمة  وبذلك فسره 
ويف حديث أنس وطوى فراشه    عائشة وأنس وورد تفسريه أبنه َل أيو إىل فراشه حّت ينسلخ رمضان 

غالبا يعتكف العشر األواخر واملعتكف ممنوع من قرابن النساء   ملسو هيلع هللا ىلصواعتزل النساء وقد كان النِب  
 ١٨٦واإلمجاع(لطائف املعارف  لنص اب

قال ابن القيم :)وقد فسر كثري من السلف قوله تعاىل ﴿ربنا وال حتملنا ماال طاقة لنا به﴾ -٢٠٠
ه التخصيص وإَّنا أرادوا به التمثيل وأن العشق من حتميل ماال يطاق واملراد ابلعشق وهذا َل يريدوا ب

يطوفون   عشاقابلتحميل هاهنا التحميل القدري ال الشرعي األمري قالوا وقد رأينا مجاعة من ال
على من يدعو هلم أن يعافيهم هللا من العشق ولو كان اختيارا ألزالوه عن نفوسهم ومن هاهنا يتبني  

 ١٤٥من العاذلني وعذهلم يف هذه احلال مبنزلة عذل املريض يف مرضه(روضة احملبني  خطأ كثري

 

قال ابن رجب :)والصواب ما عليه السلف الصاحل من إمرار آايت الصفات وأحاديثها كما  -٢٠١
البتة  ذلك  منهم خالف  أحد  من  يصح  وال  َتثيل:  تكييف وال  وال  هلا  تفسري  غري  من  جاءت 

وال خوض يف معانيها وال ضرب مثل من األمثال هلا: وإن كان بعض من  خصوًصا اإلمام أمحد  
اإلمام أمحد فيهم من فعل شيًئا من ذلك اتباًعا لطريقة مقاتل فال يقتدى به يف  منكان قريًبا من ز 

وأمحد.  والشافعي.  واألوزاعي.  والثوري  ومالك.  املبارك.  اإلسالم كابن  أبئمة  اإلقتداء  إَّنا  ذلك 
 بيد. وحنوهم. واسحق. وأِب ع

هؤالء ال يوجد يف كالمهم شيء من جنس كالم املتكلمني فضال عن كالم الفالسفة(بيان   وكل
 ٤فضل علم السلف على اخللف 

قال ابن رجب :)ومما أنكره أئمة السلف اجلدال واخلصام واملراء يف مسائل احلالل واحلرام  -٢٠٢
ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقني يف أيًضا وَل يكن ذلك طريقة أئمة اإلسالم: وإَّنا أحدث  



فيها وكل  البحث واجلدال  الشافعية واحلنفية وصنفوا كتب اخلالف ووسعوا  بني  مسائل اخلالف 
 ٤ذلك حمدث ل أصل له وصار ذلك علمهم حّت شغلهم ذلك عن العلم النافع.( املرجع السابق 

والشافعي وأمحد وإسحاق   قال ابن رجب :)ومع هذا ففي كالم السلف واألئمة كمالك-٢٠٣
التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك األحكام بكالم وجيز خمتصر يفهم به املقصود من غري إطالة وال  
إسهاب: ويف كالمهم من رد األقوال املخالفة للسنة أبلطف إشارة وأحسن عبارة حبيث يغِن ذلك  

يل كالم من بعدهم من الصواب  عن إطالة املتكلمني يف ذلك بعدهم بل رمبا َل يتضمن تطو   همن فهم
فما سكت من سكت من كثرة  اختصاره وإجيازه  السلف واألئمة مع  ما تضمنه كالم  يف ذلك 
. (املرجع السابق  اخلصام واجلدال من سلف األمة جهال وال عجزًا ولكن سكتوا عن علم وخشية َّللَّ

٥ 

اَع السََّلِف عَ -٢٠٤  لى انرِقساِم الذُّنُوِب إىل َصغائَِر وَكبائَِر. قال ابن القيم :)وَلِكنَّ النُُّصوَص وإمجر

ِ، أَحُدمُها: يف اللََّمِم ما ُهَو؟ والثّاين: يف الَكبائِِر وَهلر هَلا َعَدٌد حَيرُصُرها، أور َحد    ُُثَّ  تَ َلُفوا يف َفصرَلنير  اخر
 ٢٠٧/٢حَيُدُّها؟ (مدارج السالكني 

٢٠٥- 
َ
ًَة. وتَ َلذََّذ اِبلَبالِء قال ابن القيم :)وَلور ُرزَِق ِمَن امل نَع نِعرَمًة، والَبالَء َرمحر

َ
عررَِفِة َحظًّا واِفرًا َلَعدَّ امل

ثَ َر ِمن َلذَّتِِه اِبلِغىن. وكاَن يف حاِل الِقلَِّة أعرَظَم شُ  ِر أكر ثَ َر ِمن َلذَّتِِه اِبلعاِفَيِة. وتَ َلذََّذ اِبلَفقر رًا ِمن  أكر كر
 حاِل الَكث رَرِة. 

 ٢٠٧/٢تر حاَل السََّلِف.(مدارج السالكني كانَ   وَهِذهِ 

قال ابن رجب :)وما تقدم عن أِب بكر وعمر يدل على أن البكاء يف الصالة من خشية -٢٠٦
هللا حسن مجيل، ويقبح أن يقال: ال يبطلها؛ فإن ما كاَن زينة الصالة وزهرهتا ومجاهلا كيف يقنع  

 ٢٦٤/٦اخلاشعون هلل على َذِلَك.(فتح الباري أبن يقال فيِه: غري مبطل؟ وَل يزل السلف الصاحل 



قال ابن رجب )ولكن أكثر السلف على أن استخراج ذرية آدم منه كان بعد نفخ الروح  -٢٠٧
 ٨١فيه وعلى هذا يدل أكثر األحاديث( لطائف املعارف 

قال ابن رجب :)ومن أنواع املناولة أن يكتب العاَل إىل رجل بشيء من حديثه، وخيتمه، -٢٠٨
السلف وأي من جلة  هبا خلق كثري  وقد روى  يده،  من  املناولة  عنه، وهي دون  روايته  له يف  ذن 

 واخللف.

 ٥٢٥/١أيوب وشعبة منصور وغريهم: إذا كتب إليك العاَل، فقد حدثك.( شرح علل الرتمذي    وقال

الُم والسُّنَُّة  -٢٠٩ ََتُه ِهَي اإلسر قال ابن القيم :)وَقدر داَرتر أقرواُل السََّلِف َعلى أنَّ َفضرَل اَّللَِّ وَرمحر
وَعلى َحَسِب َحياِة الَقلرِب َيُكوُن فَ َرُحُه هِبِما، وُكلَّما كاَن أررَسَخ ِفيِهما كاَن قَ لرُبُه أَشدَّ فَ َرًحا َحّّت إنَّ 

َوَف ما َيُكوُن   صُ الَقلرَب َلرَيرقُ  ًنا أخر َزَن ما َيُكوُن الّناُس، وُهَو مُمرَتِلٌئ أمر فَ َرحا إذا ابَشَر ُروَح السُّنَِّة أحر
 ٣٨النّاُس.(اجتماع اجليوش اإلسالمية 

قال ابن رجب :)وكان عمر بن اخلطاب ال ينكر من الغناء النصب واحلداء وحنومها، وقد  -٢١٠
 ٤٣٣/٨تح الباري رخص فيه غري واحد من السلف.( ف

َم اجلُُمَعِة:  -٢١١ قال ابن القيم :)وَروى َسِعيُد برُن ُجَبريرٍ، َعِن ابرِن َعبّاٍس ، قاَل: الّساَعُة الَّيِت ُتذرَكُر يَ ور
َر َلَر ُيَكلِّمر أَحًدا   ِس. وكاَن َسِعيُد برُن ُجَبريرٍ إذا َصّلى الَعصر ِر إىل ُغُروِب الشَّمر َ َصالِة الَعصر َحّّت ما َبنير

ا ُس،تَ غرُرَب  ساَعُة    لشَّمر ا  أِبهنَّ الَقورُل  ويَِليِه  األحاِديِث.  ثَ ُر  أكر وَعَليرِه  السََّلِف،  َثِر  أكر قَ ورُل  ُهَو  وَهذا 
 ٣٨٢/١الصَّالِة، وبَِقيَُّة األقرواِل ال َدلِيَل َعَليرها.(زاد املعاد 

قال: أن من اشرتى ثواب  قال ابن رجب :)وقد أشتد نكري عبد الرمحن بن مهدي لقول من -٢١٢
بدراهم فيها شيء حرام وصلى فيه أنه يعيد صالته، وقال: هو قول خبيث، ما مسعت أبخبث منه، 

 نسأل هللا السالمة. 

 عنه احلافظ أبو نعيم يف »احللية« ِبسناده.  ذكره



الرمحن بن مهدي من أعيان علماء أهل احلديث وفقهائهم املطلعني على أقوال السلف، وقد    وعبد
 ٤٣٤/٢عد هذا القول من البدع، فدل على أنه ال يعرف بذلك قائل من السلف.(فتح الباري 

قال ابن القيم :)وقد فسر غري واحد من السلف هَلرَو احلديِث أبنّه الغناء، وروي يف ذلك  -٢١٣
االستماَع حديث مرفوع من حديث عائشة أم املؤمنني: »إن هللا حرَّم القيَنة، وبيَعها ومثَنها وتعليَمها و 

رَتِي هَلرَو احَلِديِث﴾. ورواه الرتمذي من حديث أِب أمامة(الكالم   إليها«، ُثّ قرأ: ﴿وِمَن الّناِس َمن َيشر
 ٢٣على مسألة السماع 

ا َكثُ َر َهذا  -٢١٤ ُمت ََّهٍم وال جَمرُروٍح، وإَّنَّ يَُدلُِّسوَن َعنر  َيُكونُوا  لِيِس السََّلِف، َلَر  قال ابن القيم :)َتدر
رِيَن.( زاد املعاد الن َّ  َتأخِّ

ُ
لِيِس يف امل  ٤٠٨/٥ورُع ِمَن التَّدر

ُن اخلُُلِق: -٢١٥ ِن اخلُُلِق فَ َعِن احَلَسِن قاَل: ُحسر ِسرُي ُحسر قال ابن رجب :)وَقدر ُرِوَي َعِن السََّلِف تَ فر
البِ  اخلُُلِق:  ُن  الشَّعرِبِّ قاَل: ُحسر ِتماُل. وَعِن  َلُة وااِلحر احَلَسُن، وكاَن الَكَرُم والِبذر ُر  َلُة والَعِطيَُّة والِبشر ذر

َعرُروِف، وَكفُّ األذى. وُسِئَل َساّلُم ِلكَ الشَّعرِبُّ َكذَ 
ُل امل ِه، وَبذر ُط الَوجر باَرِك قاَل: ُهَو َبسر

ُ
. وَعِن ابرِن امل

ِن اخلُُلِق، فَأنرَشَد:   برُن أِب ُمِطيٍع َعنر ُحسر

َتُه ُمتَ َهلِّاًل  َتراهُ    … َكأنََّك تُ عرِطيِه الَِّذي أنرَت سائُِلهُ إذا ما ِجئ ر

َ سائُِلهُ  وَلور   َلَر َيُكنر يف َكفِِّه َغريرُ ُروِحِه … جَلاَد هِبا فَ لريَ تَِّق اَّللَّ

َعرُروُف واجلُوُد ساِحُلهُ  ُهوَ 
َتُه … فَ ُلجَُّتُه امل ُر ِمن أيِّ النَّواِحي أتَ ي ر  الَبحر

ُن اخلُ   وقالَ  ُن اخلُُلِق أنر حَترَتِمَل ما اإلماُم أمحرَُد: ُحسر ُلِق أنر ال تَ غرَضَب وال حَترَتدَّ، وَعنرُه أنَُّه قاَل: ُحسر
ِه، وأنر ال تَ غرَضَب، وحَنرَو َذِلَك قاَل حُمَمَُّد   ُط الَوجر حاُق برُن راَهَويرِه: ُهَو َبسر َيُكوُن ِمَن الّناِس. وقاَل إسر

 ٤٥٧/١.( جامع العلوم واحلكم رٍ برُن َنصر 

قال ابن رجب :)وَل يزل علماء السلف يلبسون الثياب احلسنة، وال يعدون ذلك كربًا.(فتح -٢١٦
 ٤٢٣/٢الباري 



قال ابن رجب :)وأما قلة العيال فهو مما يغبط به املؤمن أحيااًن السيما مع فقره وحاجته، -٢١٧
لى طلب الرزق هلم  وهلذا يقال: »قلة العيال أحد اليسارين«. فإن كثرة العيال قد حيمل املؤمن عَ 

يقول:   وريمن الوجوه املكروهة، وهلذا وقع يف كالم كثري من السَّلف ذم العيال، فكان سفيان الث
 ال يُعبأ بصاحب عياٍل، فقلما رأيت صاحب عيال إال خلط.(

 ٧٤٤/٢الرسائل  جمموع

معاصي هللا   قال ابن رجب :)والصرب احملمود أنواع: منه صرٌب على طاعِة هللا، ومنه صرٌب عن-٢١٨
، والصرُب على الطاعات وعِن احملرَّماِت أفضُل من الصَّرِب على األقدار  -، ومنه صرٌب على أقدار هللا  

مهران، وغ بن  بُن جبري، وميمون  منهم: سعيُد  السَّلُف،  بذلك  العلوم  ريمهااملؤملة، صرّح  .(جامع 
 ٦٤٩/٢واحلكم 

السلف أهنم-٢١٩ ابن سريين عن  ابن رجب:)ونقل  يفعلونه فإن أفضل االنساك أن   قال  كانوا 
 ١٢٠يؤتى ابحلج يف سفرة والعمرة يف سفرة.(لطائف املعارف 

ِمَن  -٢٢٠ ٍء  الَقلرِب يف َشير الت ََّلفَُّظ مبا يف  ُب  الَقلرِب، وال جيَِ ِهَي َقصرُد  ابن رجب :)والنِّيَُّة:  قال 
َحقُِّقوَن الِعباداِت، وَخرََّج بَ عرُض أصرحاِب الّشاِفِعيِّ َلُه ق َ 

ُ
رِتاِط الت ََّلفُِّظ اِبلنِّيَِّة لِلصَّالِة، وَغلَّطَُه امل وراًل اِبشر

َتَحبَّهُ   ،ِمنُهمر  اسر َمِن  َفِمنُهمر  ِها،  الصَّالِة وَغرير اِبلنِّيَِّة يف  الت ََّلفُِّظ  الُفَقهاِء يف  ِمَن  ُروَن  َتأخِّ
ُ
امل تَ َلَف  ،  واخر

سائِِل نَ قرٌل خاص  َعِن السََّلِف، وال َعِن األئِمَِّة إاّل يف احَلجِّ  وِمنُهمر َمن َكرَِهُه. وال يُ عرَلُم يف 
َ
 َهِذِه امل

 ٩٢/١فَإنَّ جُماِهًدا قاَل: إذا أراَد احَلجَّ، ُيَسمِّي ما يُِهلُّ ِبِه(جامع العلوم واحلكم  َدُه،وحر 

ئز، قد أمجع  قال ابن رجب :)مقصود الرتمذي أن يبني أن الكالم يف اجلرح والتعديل جا-٢٢١
 عليه سلف األمة وأئمتها، ملا فيه من َتييز ما جيب قبوله من السنن مما ال جيوز قبوله.

ظن بعض من ال علم عنده أن ذلك من ابب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا    وقد
فيه كان فيه مصلحة، ولو كانت خاصة كالقدح يف شهادة شاهد الزور، جائز بغري نزاع، فما كان  

 ٣٤٨/١مصلحة عامة للمسلمني أوىل.(شرح العلل 



ِِه ِمِن اررِتكاِبِه الَكبائَِر ِعنرَدان وِعنرَد َكِثرٍي ِمَن الُعَلماِء، -٢٢٢ قال ابن رجب:)وال يُ برِطُل ااِلعرِتكاَف ِبَغرير
رِيُّ والث َّوررِ  ِِهمر  وإنر خاَلَف يف َذِلَك طائَِفٌة ِمَن السََّلِف، ِمنُهمر َعطاءٌ والزُّهر يُّ وماِلٌك، وُحِكَي َعنر َغرير

 ١٨١/١العلوم واحلكم  جامعأيرًضا.(

 قال ابن رجب :)وقد روي عن كثري من السَّلف أهنم نقشوا َعلى خواتيمهم األذكار.-٢٢٣

 ٦٧٦/٢عن إبراهيم النخعي أنّه رخص فيما دون اآلية يف نقش اخلواتيم(.جمموع الرسائل  وروي

قال ابن رجب:) وقد روي عن طائفة من السلف تفضيل بعض أنواع الثوبني على بعض: -٢٢٤
 فقال أبو مالك: الصالة يف اإلزار والقباء أحب إِل من الصالة يف القميص واإلزار.

ة يف التبان والرداء أحب إِل من الصالة يف القميص والرداء.(فتح الباري النخعي، قال: الصال  وعن
٣٨٨/٢ 

قال ابن القيم :)ومن مسائل أمحد بن أحرم بن خزمية بن عباد بن عبد هللا ابن حسان بن -٢٢٥
 عبد هللا بن املغفل املزين الصحاِب: 

 وقال له رجل: )مجعنا هللا تعاىل وإايك يف مستقر رمحته( فقال: »ال تقل هكذا«.  مسعته

: اختلف السلف يف هذه الدعوة وذكرها البخاري يف كتاب األدب املفرد له وحكى عن بعض  قلت
السلف أنه كرهها وقال: »مستقر رمحته ذاته« هذا معىن كالمه وحجة من أجازها وَل يكرهها الرمحة 

الرمحة املخلوقة ومستقرها اجلنة وكان شيخنا مييل إىل هذا القول انتهى.( بدائع الفوائد   هنا املراد
٧٢/٤ 

ميشون يف    -  ملسو هيلع هللا ىلص  -قال ابن رجب )وعن زيد بن أسلم، قاَل: كاَن أصحاب رسول هللا  -٢٢٦
 املسجد، وهم جنب. خرجه ابن املنذر وغريه. 

 وهو قول أكثر  جيوز العبور إال حلاجة، يف أصح الوجهني ألصحابنا، وال

 ٣٢١/١منهم: عكرمة ومسروق والنخعي.( فتح الباري  السلف،



ِتياينُّ: تَ ررُك الصَّالِة ُكفرٌر، ال خُيرتَ َلُف ِفيِه. وَذَهَب إىل َهذا  -٢٢٧ خر قال ابن رجب:)وقاَل أيُّوُب السِّ
باَرِك وأمحرَ 

ُ
ابرِن امل قَ ورُل  َعَليرِه الَقورِل مَجاَعٌة ِمَن السََّلِف واخلََلِف، وُهَو  حاُق  حاَق، وَحكى إسر َد وإسر

ِل الِعلرِم! (جام اَع أهر  ١٤٧/١العلوم واحلكم  عإمجر

قال ابن القيم :)وقال أبو داود: مسعت أمحد بن حنبل، وذكر أصحاب احليل فقال: حيتالون -٢٢٨
 لنقض سنن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وآله وسلم.

ضمنة إلسقاط ما أوجب هللا تعاىل وإابحة ما حرم هللا هو الذى الذي اشتقت منه احليل املت   والرأي
 ٣٥٤/١اتفق السلف على ذمه وعيبه.(إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 

ِلِم ِمَن الكاِفِر[.-٢٢٩ ُسر
ُر اخِلالِف يف تَ وررِيِث امل  قال ابن القيم:) ]ذِكر

تَ َلَف ِفيهِ   وأّما ِلِم ِمَن الكاِفِر فاخر ُسر
السََّلُف، َفَذَهَب َكِثرٌي ِمنُهمر إىل أنَُّه ال يَرُِث َكما ال يَِرُث    تَ وررِيُث امل

َعرُروُف ِعنرَد األئِمَِّة األرربَ َعِة، وأترباِعِهمر. 
ِلَم: وَهذا ُهَو امل ُسر

 الكاِفُر امل

ِس، وَهذا قَ ورُل ُمعاذِ   وقاَلتر  ِلُم الكاِفَر، ُدوَن الَعكر ُسر
برِن َجَبٍل، وُمعاِويََة برِن   طائَِفٌة ِمنُهمر: َبلر يَِرُث امل

ُروِق   َُسيَِّب، وَمسر
امل برِن  وَسِعيِد   ،ِ احُلَسنير برِن  َعِليِّ  برِن  احلََنِفيَِّة، وحُمَمَِّد  برِن  ياَن، وحُمَمَِّد  ُسفر برِن  أِب 

دَِع،ا حاَق برِن راَهَويرِه. وهُ   ألجر الِم ابرِن وَعبرِد اَّللَِّ برِن ُمَغفٍَّل، وحَيرىي برِن يَ عرَمَر، وإسر ِتياُر َشيرِخ اإلسر َو اخر
الذمة   أهل  ِنساَءان.(أحكام  يَ نرِكُحوَن  وال  ِنساَءُهمر،  نَ نرِكُح  يَرِثُونَنا، َكما  وال  نَرِثُ ُهمر  قاُلوا:  تَ يرِمَيَة. 

٨٥٣/٢ 

قال ابن رجب :)وحكى أبو بكر ابن السمعاين عن أهل السنة واجلماعة التفريق بني اإلسالم  -٢٣٠
السلف: احلسن، وابن سريين، وقتادة، وداود بن أِب واإلميان ومم بينهما من  التفريق  ن روي عنه 

هند، وأبو جعفر حممد بن علي، والزهري، ومحاد بن زيد، وشريك، وابن أِب ذئب، وابن مهدي، 
على اختالف بينهم يف صفة التفريق.( فتح الباري   –وأبو خيثمة، وحيىي بن معني، وغريهم    وأمحد،
٢٠٧/١ 



َبع امليُِّت بناٍر إىل قربه ِمن جِمرَمٍر أو غريه  -٢٣١ قال ابن القيم :)وقد كره السَّلُف ومن بعدهم أن يُ ت ر
ع. قالت عائشة: »ال جتعلوا آخَر زاده أن تَ تربعوه ابلنار« (مفتاح دار السعادة   ، ويف معناه الشَّمر

١٤٩٦/٣ 

َل بن عبد هللا بن عمر  قال ابن رجب :)وقد رخص يف الصالة يف قميص غري مزرر: سا-٢٣٢
 وغريه من السلف. 

 ٣٩٠/٢مالك: هو اسرت من الذي يصلي متوشحا بثوب.( فتح الباري  وقال

ُ : )ُخُذوُه فاعرِتُلوُه إىل َسواِء اجَلِحيِم )-٣٣٣ ( ُُثَّ ُصبُّوا فَ ورَق رَأرِسِه ِمن ٤٧قال ابن رجب:)وقال اَّللَّ
 (.٤٩َعزِيُز الَكرمُِي )( ُذقر إنََّك أنرَت ال٤٨َعذاِب احلَِميِم )

 كثرٌي من السلِف: نزلتر هذه اآلية يف أِب جهٍل.  قال

 األوزاعيُّ: يؤخذ أبو جهل يوم القيامة فيخرق يف رأسه خرق، ُث قال

الَعزِيُز    يؤتى أنرَت  إنََّك  )ُذقر  له:  يقال  ُث  اخلرق،  ذلك  يف  فيصب  احلميِم  من  بسجل 
 ٧١٥/١الَكرمُِي(.التفسري

 ب :)وقد أمجَع السَّلُف الّصاحلُ على أّن الذي عن ميينه يكُتُب احلسناِت، والذي قال ابن رج-٣٣٤

 مشاله يكتُب السيئات، وقد ُروَي ذلَك مرفوًعا من حديث أِب أمامةَ  عن

 ٢/٣٠٢ضعيف.(التفسري  ِبسنادٍ 

أنَّ الذُّابَب إذا ماَت يف ماٍء  قال ابن القيم :)فَأّما الِفقرِهيُّ فَ ُهَو َدلِيٌل ظاِهُر الدَّالَلِة ِجدًّا َعلى  -٣٣٥
ُسُه، وَهذا قَ ورُل مُجرُهوِر الُعَلماِء، وال يُ عرَرُف يف السََّلِف خُماِلٌف يف َذِلَك. (زاد   أور مائٍِع فَإنَُّه ال يُ َنجِّ

 ١٠٢/٤املعاد 



قال ابن رجب :)وقد استحب هلا طائفة ِمن السلف أن تتوضأ يف وقت كل صالة مفروضة،  -٣٣٦
ل القبلة، وتذكر هللا مبقدار تلك الصالة، ِمنُهم: احلسن وعطاء وأبو جعفر حممد بِن علي، وتستقب

 وهَو قول إسحاق. 

 َعن عقبة بِن عامر، أنه كاَن أيمر احلائض بذلك، وأن جتلس بفناء مسجدها.  وروي

 اجلوزجاين.  خرجه

 ١٣٠/٢لباري مكحول: كاَن َذِلَك ِمن هدي نساء املسلمني يف أايم حيضهن.(فتح ا وقال

قال ابن رجب :)وقد ذكران عنه رواية أخرى أنه أجاز ألِب اليمان إطالق قوله )أان( فيما -٣٣٧
 ٥٢٩/١يرويه عن شعيب ابملناولة واإلجازة، وهو قول كثري من السلف واخللف.( شرح العلل 

قال ابن رجب :)وقد أثبت ذلك مجهور السلف، سواء كانت رطبة أو ايبسة، كما دل عليه -٢٣٨
ِدِه﴾ ؟ ]اإلسراء  ١٠قوله: ﴿ايِجباُل أوِِّب َمَعُه﴾ ]سبأ   ٍء إال ُيَسبُِّح حِبَمر [، وقوله: ﴿وإنر ِمن َشير

٤٤.] 

 احلسن التسبيح مبا كان رطًبا قبل ان ييبس.  وخص 

 ٢٢٧/٥ح الباري على خالفه.(فت واجلمهور

ُُه -٢٣٩ ُه ِمنُهمر أَحٌد، َبلر خاَلَفُه َغرير قال ابن رجب :)وَلور قاَل بَ عرُض اخلَُلفاِء األرربَ َعِة قَ وراًل، وَلَر خُيالِفر
نُصوُص َعنر 

َ
ِِه؟ ِفيِه قَ ورالِن أيرًضا لِلرُعَلماِء، وامل لُُه َعلى قَ ورِل َغرير أمحرََد أنَُّه    ِمَن الصَّحابَِة، فَ َهلر يُ َقدَُّم قَ ور

َثِر السََّلِف يَ  ُُه، وَكالُم أكر ِِه ِمَن الصَّحابَِة، وَكذا ذََكَرُه اخَلطّاِبُّ وَغرير لُُه َعلى قَ ورِل َغرير ُدلُّ َعلى  يُ َقدَُّم قَ ور
احَلقَّ     اَّللََّ َجَعلَ ِمن ُوُجوٍه أنَُّه قاَل: »إنَّ   ملسو هيلع هللا ىلصَذِلَك، ُخُصوًصا ُعَمَر برَن اخَلطّاِب ، فَإنَُّه ُرِوَي َعِن النَِّبِّ  

َتِدلُّ بَِقورِل النَِّبِّ   كاَمُه، وَيسر َبُع أحر َ ملسو هيلع هللا ىلصَعلى ِلساِن ُعَمَر وقَ لرِبِه« وكاَن ُعَمُر برُن َعبرِد الَعزِيِز يَ ت ر : »إنَّ اَّللَّ
 ١٢٣/٢َجَعَل احَلقَّ َعلى ِلساِن ُعَمَر وقَ لرِبِه«.( جامع العلوم واحلكم 



ُمر َلَر خَيُصُّوا الرَّدَّ بَِعيرٍب ُدوَن َعيرٍب    قال ابن القيم :)وَمن-٢٤٠ أَتمََّل فَتاوى الصَّحابَِة والسََّلِف َعِلَم أهنَّ
يف   إاّل رِوايًَة ُرِوَيتر َعنر عمر )ال تُ َردُّ النِّساُء إاّل ِمَن الُعُيوِب األرربَ َعِة: اجلُُنوِن واجلُذاِم والرَبَِص والّداءِ 

ثَ َر ِمن أصبغ َعِن ابن وهب َعنر عمر وعلي.( زاد املعاد  ( وَهِذِه الّرِو الَفررجِ  ناًدا أكر ايَُة ال نَ عرَلُم هَلا إسر
١٦٧/٥ 

ِتهاِد؛ إذر َلور كاَن ِمن  -٢٤١ رمِِي احلَِيِل َقطرِعي  لَيرَس ِمن َمساِلِك ااِلجر قال ابن القيم :)أنَّ الَقورَل بَِتحر
ِتهاِد َلَر يَ َتَكلَّمر الصَّ  حابَُة والّتاِبُعوَن واألئِمَُّة يف أررابِب احلَِيِل ِبَذِلَك الَكالِم الَغِليِظ الَِّذي َمساِلِك ااِلجر

ِليُد َمن يُ فريِت هبِ   انذََكرر  َعٌة حُمرَدثٌَة؛ َفال جَيُوُز تَ قر ا ِبدر ا،  ِمنُه الَيِسرَي ِمن الَكِثرِي، وَقدر ات ََّفَق السََّلُف َعلى أهنَّ
ِمِه، وال ُب نَ قرُض ُحكر  كَ  جَيُوُز الدَّالَلُة لِلرُمَقلِِّد َعلى َمن يُ فريِت هِبا، وَقدر َنصَّ اإلماُم أمحرَُد َعلى َذلِ وجيَِ

َ األئِمَِّة( إعالم املوقعني   ٢٢٣/٣ُكلِِّه، وال ِخالَف يف َذِلَك َبنير

قال ابن رجب :)وكره بعض السلف نبش القبور العادية اجملهولة؛ خشية أن يصادف قرب  -٢٤٢
 صاحل، وخصوصا أبرض الشام كاألردن.  نِب أو

 أمحد على أنه إذا غلب املسلمون على ارض احلرب فال تنبش قبورهم.  ونص 

حممول على ما إذا كان النبش عبثا لغري مصلحة، أو أن خيشى منه أن يفعل الكفار مثل ذلك    وهذا
 ٢١٣/٣ابملسلمني إذا غلبوا على أرضهم.( فتح الباري 

رجل من السلف إىل اجلمعة فوجد الناس قد سبقوه إىل الظل فقعد   قال ابن رجب :)خرج -٢٤٣
يف الشمس فناداه رجل من الظل أن يدخل إليه فأىب أن يتخطى الناس لذلك ُث تال: ﴿واصرربر َعلى  

الظهرية    حر [ كان بعضهم إذا رجع من اجلمعة يف  ١٧ما أصاَبَك إنَّ َذِلَك ِمن َعزرِم األُُموِر﴾ ]لقمان  
ف الناس من موقف احلساب إىل اجلنة أو النار فإن الساعة تقوم يف يوم اجلمعة وال يذكر انصرا

ينتصف ذلك النهار حّت يقيل أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار قاله ابن مسعود وتال قوله:  
َسُن َمِقياًل﴾ ]الفرقان: تَ َقرًّا وأحر َمِئٍذ َخريرٌ ُمسر  ٣٢١املعارف [ (لطائف ٢٤﴿أصرحاُب اجلَنَِّة يَ ور



قال ابن رجب :)وهلذا قال طائفة كثرية من السَّلف منهم عمر بن عبد العزيز، والفضيل،  -٢٤٤
 وأبو سليمان، وابن املبارك، وغريهم: إن الراضي ال يتمىن غري حاله اليت هو عليها خبالف الصابر. 

غري ما هم عليه من احلال، ُروي عن طائفة من الصحابة هذا املعىن أيًضا، وأهنم كانوا ال يتمنون    وقد
 ١٥١/٣منهم عمر وابن مسعود.(جمموع الرسائل 

قال ابن القيم :)والسََّلُف كانوا يستعملون الكراَهَة يف معناها الذي استعملت فيه يف كالم -٢٤٥
أررَجُح من  الكراهة مبا ليس مبحرم، وترُكُه  املتأخرون اصطلحوا على ختصيص  اَّللَّ ورسوله، ولِكِن 

 ٨١/٢الم املوقعني فعله(إع

ابلغربة،  -٢٤٦ السنة ووصفها  مدح  السلف كثريًا  يف كالم  يوجد  املعىن  :)وهلذا  ابن رجب  قال 
ووصف أهلها ابلقلة، فكان احلسن البصري يقول ألصحابه: اي أهل السنة، ترفقوا، رمحكم هللا، 

 فإنكم من أقل الناس. 

من  وقال وأغرب  السنة،  من  أغرب  ليس شيء  عبيد:  بن  الرسائل  يونس  يعرفها.( جمموع  من  ها 
٣١٩/١ 

قال ابن رجب :)ومن مكايده اليت بلغ فيها مراده: مكيدُة التَّحليل، الذي لعن رسول هللا  -٢٤٧
فاعله، وشبَّهه ابلتَّيس املستعار، وَعظُم بسببه العار والشَّنار، وَعريَّ املسلمني به الكفاُر،   -  ملسو هيلع هللا ىلص  -

رَِيتر له ال وحصل بسببه من الفساد ما ال حُيصيه إ  املستعارات، وضاقت  تُّيوسال ربُّ العباد، واسُتكر
به ذرًعا النفوس األبيّات، ونفرت منه أشدَّ من نِفارها من السفاح، وقالت: لو كان هذا نكاًحا 

من أتى مبا شرعه من النكاح، فالنكاح سنته، وفاعل السنَّة   -  ملسو هيلع هللا ىلص  - صحيًحا َل يَ لرَعنر رسول هللا  
املستعار مقرون، ومساه السلف مبسمار   لتيساب  -مع وقوع اللعنة عليه-واحمللُِّل  مقّرب غري ملعون،  

 ٤٧٣/١النار.( إغاثة اللهفان 

رسول هللا  -٢٤٨ قراءة  هكذا كانت  :)وليس  القيم  ابن  وال -  ملسو هيلع هللا ىلص  - قال  السلف  ِخياِر  وال   ،
َلة( إغاثة اللهفان   ٢٩٨/١التابعني، وال الُقرّاء العاملني، بل كانت سهلة َرسر



ُعوٍد -٢٤٩ َتجُّوا حِبَِديِث ابرِن َمسر قال ابن القيم :)وقاَل أصرحاُب الّشاِفِعيِّ : َكث رَرُة الِقراَءِة أَفضرُل، واحر
ثاهِلا، ال ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: قاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ِر أمر ، فَ َلُه ِبِه َحَسَنٌة، واحَلَسَنُة بَِعشر : )»َمن قَ رَأ َحررفًا ِمن ِكتاِب اَّللَِّ

 وَلِكنر أِلٌف َحررٌف، والٌم َحررٌف، وِميٌم َحررٌف«(. َرواُه الرتمذي وَصحََّحُه.  ررٌف،حَ  أُقوُل: اَل

يف َكث رَرِة قاُلوا السََّلِف  ِمَن  َعنر َكِثرٍي  آاثرًا  وذََكُروا  َعٍة،  رَكر يف  الُقررآَن  قَ رَأ  َعّفاَن  برَن  ُعثرماَن  وأِلنَّ   :
 ٣٢٨/١الِقراَءِة.(زاد املعاد 

رجب :)فإن حكم املؤذن يف اخلروج بعد األذان من املسجد كحكم غريه يف النهي  قال ابن  -٢٥٠
السلف فعل خالف  أحًدا من  نعلم  عليه أمحد، وإسحاق، وقال: ال  العلماء، ونص  أكثر  عند 

 ٤٢٨/٥ذلك.( فتح الباري 

قال ابن رجب:)وهذا كله مما يدل على اجتماع السلف الصاحل على أن أتخري اجلمعة إىل  -٢٥١
 ١٨٩/٨دخول وقت العصر حرام ال مساغ له يف اإلسالم.( فتح الباري 

قال ابن رجب :)وقال احلسن: »كان يُقال: َمن َعريََّ أخاُه ِبَذنرٍب اتَب ِمنُه َلَر مَيُتر َحّّت -٢٥٢
َتِليُه هللاُ ِبِه«.   يَ ب ر

نِطقِ   ويُروي
َ
، فلو أن رجاًل عري رجاًل  من حديث ابن مسعود ِبسناد فيه ضعف: »الَبالُء ُموَكٌَّل اِبمل

 برضاع كلبة لرضعها«. 

 ُروي هذا املعىن مجاعة من السَّلف.  وقد

ت رجاًل منذ   وملّا ركب ابَن سريين الدَّيرُن وُحبس به قال:«إين أعرف الذنَب الَِّذي أصابِن هذا، عريَّ
 ٤١٣/٢أربعني سنة فقلت له: اي ُمفلس( جمموع الرسائل 

 فُكلُّ زماٍن فاضٍل من ليٍل أو هنار، فإّن آخَره أفضُل من أوَّلِه، كيومِ قال ابن رجب :)وأيًضا  -٢٥٣

 ويوِم اجلُمعة، وكذلك الليُل والنَّهار عموًما؛ آِخرُُه أفضل من أوَّلِه. عرَفَة،

 كانِت الصالُة الوسطى صالَة العصرر، كما دلَِّت األحاديُث الصحيحةُ   ولذلك



 وآاثر السَّلِف الكثريُة تُدلُّ عليِه، وكذلَك عشُر ذي احلجِة واحملرِم » عليه،

 ٦٠٦/٢أفضُل من أوَّهِلما.( التفسري  آخرمها

قال ابن القيم :)وملا كان اإلنس أكمل من اجلن وأمت عقواًل ازدادوا عليهم بثالثة أصناف  -٢٥٤
ُأخر ليس شيء منها للجن، وهم: الرسل، واألنبياُء واملقربون. فليس ىف اجلن صنف من هؤالِء، بل 

 وله حيلتهم الصالح: وذهب شذاذ من الناس إىل أن فيهم الرسل واألنبياَء حمتجني على ذلك بق
[، وبقوله: ﴿وإذ َصَرفرنا إلَيرَك ١٣٠تعاىل: ﴿اي َمعرَشَر اجِلنَّ واإلنرِس أَلَر أَيرِتُكمر ُرُسٌل ِمنُكمر﴾ ]األنعام  

]األحقاف   ﴿ُمنرِذرِيَن﴾  قوله:  إىل  اجِلنِّ﴾  ِمَن  رِيَن ٢٩نَ َفرًا  ُمَبشِّ تعاىل: ﴿ُرُساًل  قال هللا  وقد   ،]
شاذ ال يلتفت إليه وال يعرف به سلف من الصحابة والتابعني   ل[، وهذا قو ١٦٥وُمنرِذرِيَن﴾ ]النساء  

نرُكمر﴾ ]األنعام   [، ال يدل على أن الرسل من  ١٣٠وأئمة اإلسالم، وقوله تعاىل: ﴿أَلَر أَيرِتُكمر ُرُسٌل مِّ
كل واحدة من الطائفتني، بل إذا كانت الرسل من اإلنس وقد أُمرت اجلن ابتباعهم صح أن يقال 

أَل أيتكم رسل منكم ونظري هذا أن يقال للعرب والعجم: أَل جيئكم رسل منكم اي   لإلنس واجلن:
يقتضى أن يكون من هؤالِء رسل ومن هؤالء.( طريق اهلجرتني   العرب والعجم؟ فهذا ال  معشر 

٤١٦ 

َهب سلف األمة وأئمتها    -٢٥٥ قال ابن القيم :) فَإذا عرفت َهِذه األقروال الباِطَلة فلتعلم أن َمذر
يِّت إذا ماَت يكون يف نعيم أو َعذاب وأن َذِلك حيصل لروحه وبدنه وأن الّروح تبقى بعد  أن  

َ
امل

يااًن وحيصل َلُه َمعها النَّعيم أو الَعذاب ُثَّ إذا   ا تتصل اِبلبدِن أحر ُمفارَقة البدن منعمة أو معذبة وأهنَّ
ى أُِعيَدت األررواح إىل األجساد و  قاُموا من قُ ُبورهم لرب العاملني ومعاد األبدان كاَن يَ ورم الِقياَمة الُكربر

سلمني واليَ ُهود والنَّصارى( الروح 
ُ
 ٥٢/١ُمتَّفق َعَليرِه َبني امل

قال ابن القيم :)وقد اتفق السَّلف واخللف على أن الردَّ إىل هللا هو الردُّ إىل كتابه، والردُّ إىل -٢٥٦
 ٤٧/١ته بعد وفاته (.الرسالة التبوذكية رسوله هو الردُّ إليه يف حياته، والردُّ إىل سنَّ 



قال ابن رجب :)صلى كثري من السلف صالة الصبح بوضوء العشاء عشرين سنة ومنهم -٢٥٧
من صلى كذلك أربعني سنة قال بعضهم: منذ أربعني سنة ما أحزنِن إال طلوع الفجر قال اثبت: 

 ٤٣ئف املعارف  كابدت قيام الليل عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة أخرى.(لطا 

قال ابن رجب:)ودل ذلك على جواز األذان قبل طلوع الفجر، وهو قول مالك، واألوزاعي، -٢٥٨
وابن املبارك، والشافعي، وأمحد، وإسحاق، وأِب يوسف، وأِب ثور، وداود، وأِب خيثمة، وسليمان 

 بن داود اهلامشس، وأِب بكر بن أِب شيبة وغريهم من فقهاء أهل احلديث.

مل أهل احلرمني، ينقلونه خلًفا عن سلف، حّت قال مالك يف »املوطإ«: َل يزل الصبح ع  وعليه
 ينادى هلا قبل الفجر. 

الشافعي، أنه فعل أهل احلرمني، وأنه من األمور الظاهرة عندهم، وَل ينكره منكر.( الفتح   وذكر
٣٣٨/٥ 

 قال ابن القيم:)قال هللا تعاىل: -٢٥٩

ُدَّثُِّر ُقمر 
﴾ ]املدثر ﴿اي أيُّها امل ر وثِياََبَك َفَطهِّرر  [ ٤ - ١فَأنرِذرر وَرّبَك َفَكربِّ

القلب، واملراد ابلطهارة    ومجهور املراد ابلثياب هاهنا  أن  بعدهم على  السلف ومن  املفسرين من 
 ٥٢/١إصالح األعمال واألخالق( إغاثة اللهفان 

سالمه، ُث جيلس  قال ابن رجب:)واملنقول عن السلف يدل على أن اإلمام ينحرف عقب-٢٦٠
 ٤٣٧/٧إن شاء.( الفتح 

قال ابن القيم:)وقد قيل: إن التغبري يف لسان السلف هو الغناء، قال احلافظ أبو موسى  -٢٦١
ِص وَحثرِي  والفحر األرَض ابلدّق  ون  فيغربِّ الرقص،  الناس على  الغناء، ألنه حيمل  إنه  قيل  املديِن: 

 ٣١الرتاِب.(الكالم على مسألة السماع 



لِِه َتعاىل: ﴿وقاتُِلوُهمر َحّّت ال  قا-٢٦٢ ررِك َكَقور َنَة هاُهنا اِبلشِّ ثَ ُر السََّلِف َفسَُّروا الِفت ر ل ابن القيم :)وأكر
َنٌة﴾ ]البقرة   نَ تُ ُهمر إاّل أنر قاُلوا واَّللَِّ ١٩٣[ ]البَ َقَرِة  ١٩٣َتُكوَن ِفت ر لُُه: ﴿ُُثَّ َلَر َتُكنر ِفت ر [. وَيُدلُّ َعَليرِه قَ ور

: َلَر َيُكنر َمآُل ِشررِكِهمر وعاِقبَ ُتُه، وآِخُر أمررِِهمر، ٢٣[ ]األنرعاِم:  ٢٣ما ُكنّا ُمشررِِكنَي﴾ ]األنعام    بِّنارَ  [ أير
 ١٥١/٣إاّل أنر َترَبَُّءوا ِمنُه وأنرَكُروُه.(زاد املعاد 

٢٦٣- ِ َرَتنير الشُّهر َرُهوَن  َيكر السََّلِف: كانُوا  بَ عرُض  قاَل  :)وهِلَذا  القيم  ابن  العاِل قال  الثِّياِب  ِمَن   
ُنرَخِفِض( زاد املعاد 

 ١٤٠/١وامل

قال ابن رجب :)وقد أنكر السَّلف َعلى مقاتل قوله يف رده َعلى جهم أبدلة العقل، وابلغوا -٢٦٤
البخاري وغريه.( جمموع  إبراهيم شيخ  بن  منهم مكي  قتله،  استحل  الطعن عليه، ومنهم من  يف 

 ١٦/٣الرسائل 

ب :) قال تعاىل )إَّّنا يَتقبَُّل هللا من املتَّقني﴾ . وهلذا كانت هذه اآلية يشتدُّ  قال ابن رج-٢٦٥
يُتقبل منهم.( جامع  الذين  املتَّقني  السَّلف على نفوسهم، فخافوا أنر ال يكونوا من  منها خوُف 

 ٢٧٩/١العلوم واحلكم 

ه الشعر، ومؤذنه قال ابن رجب :)وقد قال كثري من السلف، منهم: قتادة: الشيطان قرآن-٢٦٦
 املزمار، ومصايده النساء. 

 ٤٣٤/٨مرفوعا.( فتح الباري  –ذلك من حديث أِب أمامة  وروي

قال ابن القيم :)املنكرون للقدر فرقتني: فرقة كذبت ابلعلم السابق ونفته، وهم غالهتم الذين -٢٦٧
 ٩٢كفرهم السلف واألئمة وتربأ منهم الصحابة. (طريق اهلجرتني 

 القيم:)وأما قول كثري من الفقهاء من أصحابنا وغريهم ال أبس أن جيعل املصاب  قال ابن-٢٦٨



رأسه ثواب يعرف به قالوا ألن التعزية سنة ويف ذلك تيسري ملعرفته حّت يعزيه ففيه نظر وأنكره   على
شيخنا وال ريب أن السلف َل يكونوا يفعلوا شيئا من ذلك وال نقل هذا عن أحد من الصحابة 

 ٩٩واآلاثر املتقدمة كلها صرحية يف رد هذا القول( عدة الصابرين  والتابعني

قال ابن القيم :)وهلذا َل يؤاخذان اَّللَّ ابللَّغرو يف أمياننا، ومن اللغو ما قالته أم املؤمنني عائشة  -٢٦٩
، يف عرض كالمه من غري عقد اليمني، وكذل ، وبلى واَّللَّ ك ومجهور السلف أنه قول احلالف: ال واَّللَّ

احلالف يف عرض ك الطالق، كقول  أميان  ابللغو يف  اَّللَّ  يؤاخذ  أفعل،  المهال  الطالق ال  علّي   :
 ٤٣١/٤والطالق يلزمِن ال أفعل، من غري قصد لعقد اليمني(إعالم املوقعني 

قال ابن القيم:)ولقد أنكر السَّلف التمسُّح حبجر املقام الذي أمر هللا أن يُتخذ منه ُمصلّى، -٢٧٠
ُذوا ِمن َمقاِم إبرراِهيَم ُمَصلًّى﴾ كما ذك ر األزرقي يف كتاب مكة عن قتادة، يف قوله تعاىل: ﴿واختَِّ
تكلفت هذه األمة شيًئا  لقد[، قال: »إَّنا أمروا أن يصلوا عنده، وَل يؤمروا مبسحه، و ١٢٥]البقرة 

َلورَلق«.(  ما تكلفته األمم قبلها ؛ ذُكر لنا من رأى أثره وأصابعه، فما زالت هذه األمة   َتسحه حّت اخر
 .٣٨٣/١إغاثة اللهفان 

 هذه الفوائد .  آخر

 هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .  وصلى


