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خالفَة ـمن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم م )فوائد(
  أصحاب الجحيم

فقد يسر  -:أما بعد ،، والصالة والسالم على رسول اهللاوحده الحمد هللا
تقي  شيخ اإلسالم للعالمة) اقتضاء الصراط املستقيم(اهللا يل قراءة كامل كتاب 

: ط وزارة الشؤون اإلسالمية، ت( - اهللا وقدس روحهمه ـرح–ابن تيمية  الدين
، لنفسي معهاـّمة، رأيت جـفوائد ج حوىاإلمام،  كتب  ، وهو كغريه من)العقل

  .ونشرها لغريي
فإن طريقتي هي انتقاء ما تغايرت فيه الطرق، ـوملا كان صيد الفوائد م 

، وذلك ألن كل مسائل  مظان الكتابالفائدة الالفتة، والفائدِة التي ليست من 
رى بعد كل فائدة اإلشارة إىل موضعها من الكتاب ـوست !كتب أهل العلم تعد فوائد

ا منقولة هـنكما أ  ،وستلحظ تنوعها من سائر الفنون، الصفحةاجلزء و  عرب ذكر رقم
  .بنصها

أوهلما للعالمة  :للكتاب ناختصارين نافعي وجودثم ال أنسى التنبيه إلى 
) خمتارات من اقتضاء الصراط املستقيم: (والثاين). ج القومينهامل: (البعلي، وامسه
  .-رمحهما اهللا-مني يللشيخ ابن عث

بقية  وصفحات ألرجو اهللا أن ييسر يل نقل بقية الفوائد املدونة على طرةإين و 
ال يشرق الكتاب حىت (وذلك إىل ملف إلكرتوين يسهل تداوله، و  تراث اإلمام،

  .)!يظلم
أصبت فمن لطف اهللا وعونه، وإن أخطأت فمنبت اخلطأ فإن  جهدي،ذا ه

  .حمد وآلهـومعدنه، واهللا أسال أن يسبغ علّي من فواضله، وصلى اهللا على نبينا م
  

  .عفيف المأنوس-محمد بن مساعد بن سعود العضياني. د
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  :وهذا أوان الشروع يف املقصود  

 بين وتشاكال تناسبا تورث الظاهر الهدي في المشاركة •
 أمر وهذا واألعمال، األخالق في ما موافقة إلى يقود ين،بهالمتشا

 انضمام نوع نفسه من جيد العلم أهل ثياب الالبس فإن حمسوس؛
 نوع نفسه من جيد - مثال -  املقاتلة اجلند لثياب والالبس إليهم،
 .مانع مينعه أن إال لذلك، متقاضيا طبعه ويصري بأخالقهم، ختلق

١/٩٣. 
 صالة يف فأنت اهللا تذكر دمت ما: " نهع اهللا رضي مسعود ابن قال •

 ".التسبيح العلم مدارسة" جبل بن معاذ وقال" يف السوق كنت وإن
١٠٩-١/١٠٨. 

 فيه عموم ال  وذلك المطلقة بالحقيقة أمر باملخالفة األمر: قيل إن •
 فمن نهيذكرو  ما سائر وكذلك ،ما أمر في المخالفة فيه يكفي بل
  . املعني؟ الفعل ذلك غري يف املخالفة ذلك اقتضى أين
 األفعال عامة في المتكلمين بعض يورده قد سؤال هذا: قلت

  .وجهين من بهوجوا الفقهاء على به ويلبسون ابه المأمور
 املطلقة واألفعال األمساء من ذلك وحنو واملخالفة التقوى أن: أحدمها

 عموم جهة من ال، ألجزائه الكل عموم جهة من فيها العموم يكون قد
  :أقسام ثالثة العموم فإن ألنواعه؛ اجلنس
 وال العام، االسم فيه يصدق ال ما وهو: ألجزائه الكل عموم - ١

 .جزئه على  أفراده



 

3 

 على العام االسم أفراد فيه يصدق ما وهو: ألفراده  اجلميع عموم - ٢
  .آحاده

 االسم نفس فيه يصدق ما وهو: نهوأعيا ألنواعه اجلنس عموم - ٣
  .أفراده على العام

 قوله يف كما والصفات واألفعال األعيان يف ألجزائه الكل عموم: فاألول
 واجلبني اخلد يعم الوجه اسم فإن] ٦: املائدة[} ُوُجوَهُكمْ  َفاْغِسُلوا{: تعاىل
 غسل فإذا الوجه هو ليس األجزاء هذه من واحد وكل ذلك وحنو ةبهواجل

  .جزئه بانتفاء املسمى  النتفاء للوجه غاسال يكن مل األجزاء هذه بعض
 أو سالم بغري وخرج ركعة فصلى صل: قيل إذا واألفعال الصفات يف وكذلك

 املطلقة الصالة معىن النتفاء ممتثال يكن مل يوم بعض فصام صم: قيل
 يكن مل بهوضر  فأطعمه. الرجل هذا أكرم: قيل إذا وكذلك املطلق والصوم
  .يسوءه ما وترك يسره ما فعل يقتضي املطلق اإلكرام ألن ممتثال؛

 اآلخر واليوم باهللا يؤمن كان من«: وسلم عليه اهللا صلى النيب قال فلما
 له؛ مكرما يكن مل جائعا وتركه كفايته بعض أطعمه فلو »ضيفه فليكرم
  مطلقة حقيقة اإلكرام: يقال وال اإلكرام، أجزاء النتفاء

 املطلقة  فاملخالفة. خالفوهم: قال إذا كذلك لقمة بإطعام حيصل وذلك
 ألن التساوي؛ طريق على أكثرها يف أو األشياء، بعض يف املوافقة تنايف

 اآلخر، عن ياهـن بأحدمها األمر فيكون املطلقة املوافقة ضد املطلقة املخالفة
 إذا: يقال ال كما املخالفة، حصلت فقد ما شيء يف خالف إذا: يقال وال

  .املوافقة حصلت فقد ما شيء يف وافقه
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 اللفظ، من املطلق املفهوم وبني املطلق اللفظ مفهوم بني الفرق ذلك وسر
  .ومقيدا مطلقا يستعمل اللفظ فإن
 من أعم كان ومقيدها؛ مطلقها موارده مجيع بني املشرتك املعىن أخذت فإذا

 بعض حبصول حيصل املطلق املعىن وذلك إطالقه عند نهم املفهوم املعىن
  .واملقيدة املطلقة استعماالته من حصل استعمال أي يف اللفظ مسميات

 يقتضي بل التقييد عند معانيه بعض حيصل فال إطالقه حال يف معناه وأما
  .املقيد اللفظ يقتضيها ال كثرية أمورا

 املطلق املاء بني يفرقون الفقهاء أن ترى أال. هنا الغالطون يغلط ما فكثريا
 تقول فأنت املائعات، وسائر واملتغريات املين يف الثابتة املطلقة املائية وبني
 فإذا مقيد، إكرام فهذا. الدرهم هذا  بإعطاء الضيف أكرم: التقييد عند
 ال أمورا يقتضي وذلك املطلق اللفظ مبفهوم آمرا كنت. الضيف أكرم: قلت

  . فقط درهم إعطاء حبصول حتصل
 قوله يعم كما ألفراده اجلميع عموم فهو العموم من الثاني القسم وأما

  .مشرك كل] ٥: التوبة[ }اْلُمْشرِِكنيَ  فَاقْـتـُُلوا{: تعاىل
: قوله يعم كما نهألعيا اجلنس عموم :العموم أقسام من الثالث والقسم

  .والكافر  واملسلم القتل أنواع مجيع »بكافر مسلم يقتل ال«
 كانت إذا ما شيء يف باملخالفة حتصل ال املطلقة فاملخالفة هذا تبني إذا

 أو األشياء مجيع يف باملخالفة حتصل وإمنا نهم أكثر يف حصلت قد املوافقة
 احلكم بل جيتمعان، فال املطلقة املوافقة ضد املطلقة املخالفة إذ ا،بهغال يف

 لفظ من املفهوم أن وهو مقدمة على مبين نهلك جيد، حتقيق وهذا للغالب
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وما  ١/١٩٠. ةالظاهر  األمور عامة يف املخالفة يعم اإلطالق، عند املخالفة
  .بعدها

 يكون أن من بد فال العلة، بقاء مع نسخ مث بعلة، للعُ  إذا احلكم •
 يف تكون أن أما تأثريها ضعف أو الناسخ وقت عليها ترجح غريها

 .١/٢٢٨. حمال فهذا باطلة نفسها
 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال مانهع اهللا رضي عباس ابنحديث 

 بن جرير وعن. األربعة السنن أهل رواه .»لغرينا والشق لنا اللحد«: وسلم
 لنا اللحد« وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال نهع اهللا رضي اهللا عبد

 ألهل والشق«: ألمحد رواية ويف، ماجه وابن ،أمحد رواه »لغرينا والشق
 .بعضا بعضها يصدق لكن لين فيها طرق من مروي وهو. ».الكتاب

 . القرب أسفل يف امليت وضع يف حىت الكتاب ألهل خمالفتنا على التنبيه وفيه
١/٢٣٢.  

: قال نهع اهللا رضي األسقع بن واثلة عن ماجه وابن داود أبو روى •
 على قومك تعين أن: قال العصبية ما اهللا رسول يا«: قلت
 رسول خطبنا: قال املدجلي جعشم بن مالك بن سراقة وعن .»الظلم

 مل ما عشريته عن املدافع خريكم«: فقالوسلم  عليه اهللا صلى اهللا
 اهللا رسول أن مطعم بن جبري عن أيضا وروى .١داود أبو رواه »يأمث

 منا وليس عصبية، إىل دعا من منا ليس«: قال وسلم عليه اهللا صلى
  وروى. »عصبية على مات من منا وليس عصبية، على قاتل من

                                                             
 وأيوب ،)٣٤١/  ٥( داود أيب سنن". ضعيف سويد بن أيوب: "داود أبو قال سويد، بن أيوب :احلديث يف ١

 أئمة وسائر والنسائي، حامت وأبو والبخاري، معني وابن أمحد ضعفه .مسعود أبو السيباين الرملي: هو سويد بن
  .احملقق. )٤٠٦ ،٤٠٥/  ١( التهذيب هذيبـت: ينظر) . هـ ٢٠٢( سنة تويف احلديث،
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 نصر من«: قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن  مسعود ابن عن أيضا
 .»بهبذن ينزع فهو ردي الذي كالبعري فهو احلق غري قومهعلى

١/٢٤٢. 
 المحل حرمة انتهاك من أعظم المكاني المحل حرمة انتهاك •

 البلد يف والنبات الصيد ومن املباحات تناول من حرم وهلذا .الزماني
 حرمة أن الصحيح كان وهلذا. احلرام الشهر يف مثله حيرم مل ما احلرام
 الصحيحة النصوص عليه دلت كما باقية احلرام البلد يف القتال

 .١/٢٥٣. احلرام الشهر خبالف
 هريرة أيب عن رباح بن زياد قيس أيب عن صحيحه يف مسلم روى •

 من خرج من«: قال نهأ وسلم عليه اهللا صلى النيب عن نهع اهللا رضي
 راية حتت قاتل ومن جاهلية، ميتة مات فمات اجلماعة وفارق الطاعة
 فقتل عصبية ينصر أو عصبية، إىل يدعو أو لعصبية، يغضب عمية
 يتحاشى وال وفاجرها، برها يضرب أميت على خرج ومن جاهلية فقتله
 »نهم ولست مين فليس عهده عهد لذي يفي وال ا،نهمؤم من
 هلا يعقد اليت الثالثة األقسام احلديث هذا يف وسلم عليه اهللا صلى ذكر

 فالقسم .العصبية وأهل والعداة البغاة من القبلة أهل قتال باب الفقهاء
 الطاعة عن اخلروج نفس عن ىنهف السلطان، طاعة عن اخلارجون األول

 أهل فإن جاهلية، ميتة مات عليه طاعة وال مات، إن نهأ وبني واجلماعة
 معروف هو ما على عاما أمريا يطيعون يكونوا مل وحنوهم العرب من اجلاهلية

  .همـسريت من
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 الراية ومسى ذلك وحنو بلده أهل أو لقومه، تعصبا يقاتل الذي ذكر مث
 يكون العصبية قتال فكذلك وجهه يدرى ال الذي األعمى األمر نهأل عمية
   .هذا قتال جبواز علم غري عن

 أو ،نهبلسا دعا أو ،بهبقل غضب سواء جاهلية قتلة املقتول قتلة وجعل
 اهللا رضي هريرة أيب عن أيضا مسلم رواه فيما ذلك فسر وقد بيده ضرب

 ال زمان الناس على ليأتني«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال نهع
: فقيل قتل شيء أي على املقتول يدري وال قتل، شيء أي يف القاتل يدري
  .»النار يف واملقتول القاتل اهلرج: قال ذلك؟ يكون كيف

 غرضهم الذين العداة من إما األمة على اخلوارج: الثالث والقسم
 املصر أهل يقتل كمن الرياسة غرضهم أو وحنوهم، الطريق كقطاع األموال
 اخلارجني من أو مقاتلة، يكونوا مل وإن مطلقا، غريه حكم حتت هم الذين

 قتلهم الذين كاحلرورية مطلقا القبلة أهل دماء يستحلون الذين السنة عن
  .١/٢٤٨ .نهع اهللا رضي علي
 االستعمال عليه غلب نهلك صفة، األصل كانت يف وإن الجاهلية •

 .١/٢٥٦. املصدر معىن من قريب ومعناه امسا، صار حىت
 عن أحدمها يأخذه ومل أيضا فعله الغري أن واتفق الشيء فعل من •

 لئال هذا عن ىنهي قد لكن .نظر ابهتش هذا كون ففي ،بهصاح
 اللحى بصبغ أمر كما املخالفة، من فيه وملا ،بهالتش إىل ذريعة يكون

 غريوا الشيب،«: وسلم عليه اهللا صلى قوله أن مع الشوارب، وإحفاء
 منا، قصد بغري حيصل مهـب بهالتش أن على دليل ».باليهود وابهتش وال
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 الفعلية املوافقة من أبلغ وهذا فينا خلق ما تغيري ترك مبجرد بل فعل وال
 .١/٢٧١ .االتفاقية

 كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن على تدل كلها أنس أحاديث •
 يفعله أكثر ما على زيادة واالعتدالني، والسجود الركوع يطيل

 ١/٣٠٥ .ذلك على تدل الصحيح روايات وسائر. األئمة
 يكون وسجودها الكسوف صالة ركوع إن: القولني أصح يف نقول •

 أصحابنا ومن .النصف من أكثر معظمه، بقدر قيامه من قريبا
 قراءة بقدر والسجود، الركوع يف يسبح البقرة، قرأ إذا: قال من وغريهم

 .١/٣١٢ .للسنة خمالف ضعيف وهو. آية مائة
 من فليست معني مقصد لغري الربية يف اخلروج هي اليت ٢السياحة •

 من السياحة ليست: " أمحد اإلمام قال وهلذا. األمة هذه عمل
 مجاعة أن مع ." الصاحلني وال النبيني فعل من وال شيء، يف اإلسالم

 غري أو ذلك، يف متأولني انهع ينهامل السياحة ساحوا قد إخواننا من
 ال« فيها قيل اليت املبتدعة الرهبانية من وهي ،نهع ينهبال عاملني
 .١/٣٢٧. »اإلسالم يف رهبانية

. لتوضيحه ال املوصوف، لتقييد تكون أن: الصفة يف األصل •
١/٣٤٦. 

: والمعاصي الكفر وظهور وشرائعه، اهللا دين دروس أصل من •
 على المحافظة: خير كل أصل من أن كما بالكافرين، بهالتش
 مل وإن الدين، يف البدع وقع عظم وهلذا .وشرائعهم األنبياء سنن

                                                             
 يفعل كما والتصوف الرتهنب وجه على وذلك معني، مقصد لغري الربية يف اخلروج: املؤلف فسرها كما وهي ٢
 .احملقق .الدراويش
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 يف جاء وهلذا. الوصفني؟ مجعت إذا فكيف بالكفار، بهتش فيها يكن
. ٣»مثلها السنة من منهع نزع إال بدعة قوم ابتدع ما«: احلديث

١/٣٥٢. 
 .١/٣٥٦ .مهـنورهبا أحبارهم أحدثها النصارى شرائع عامة •
 إال احلرب وقت يعرفون ال وبعده، نبيهم، عهد على املسلمون كان •

 كبار من وهو- : عباد بن قيس قال ،نهسبحا اهللا وذكر السكينة
 وعند الذكر، عند: الصوت خفض يستحبون كانوا: " -التابعين
 كانت مهـنأ تقتضي اآلثار سائر وكذلك .٤" الجنائز وعند القتال،
 اهللا، بذكر القلوب امتالء مع املواطن، هذه يف السكينة، عليهم

 رفع وكان .كذلك الصالة يف همـحال أن كما. وإكرامه وإجالله
 مث واألعاجم، الكتاب أهل عادة من الثالثة املواطن هذه يف الصوت

 .١/٣٥٨ .األمة هذه من كثري اهـب ابتلى قد
 .١/٣٨٠ .عنده ثبوته على دل، رواه مبا  أفىت إذا التابعي •
 أحد يرد وال كتفيه، أحد على الثوب يطرح أن هو املذكور السدل •

 نهبأ: وعلله أمحد، عن املنصوص هو هذا. اآلخر كتفه على طرفيه
 .العلماء عامة عليه الذي هو وهذا... اليهود  فعل

                                                             
 وعلى عليه اهللا صلى النيب ألن: قال. آخره يف جاء حديث يف احلرث بن غضيف عن مسنده يف أمحد أخرج ٣

 السيوطي وذكره) ١٠٥/  ٤( املسند. احلديث. . " السنة من مثلها اهللا رفع إال بدعة قوم أحدث ما: " قال وسلم آله
  ) .٧٧٩٠( رقم حديث ،) ٤٨٠/  ٢( الصغري اجلامع".  حسن حديث: " وقال الصغري، اجلامع يف

 وأخرجه) . ٧٤/  ٤( اجلنائز يف الصوت رفع كراهية باب اجلنائز، كتاب الكربى، السنن يف البيهقي أخرجه ٤
/  ٤( الرزاق عبد مصنف: وانظر) . ٢٧٤/  ٤( الصوت رفع يف باب اجلنائز، كتاب املصنف، يف شيبة أيب ابن

٤٥٣(.  
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 إسبال هو السدل أن من عقيل وابن اآلمدي احلسن أبو ذكره ما وأما 
 وجره الثوب، إسبال هو فيكون وجيره، قدميه  عن ينزل حبيث الثوب

 يانهم والجر اإلسبال كان وإن .العلماء لعامة خمالف فغلط ؛نهع ينهامل
 لكن ،الصحيح على محرم وهو أكثر، فيه واألحاديث ،باالتفاق نهع

  .١/٣٨٢ .السدل هو ليس
 الصالة تأخير أن حنيفة أبي مذهب عليه في المستقر األصل •

 الغيم، يوم كاستثناء ،انهيستثنو  مواضع في إال تعجيلها، من أفضل
 :يقول العلماء من غريهم كان وإن ،الشتاء يف الظهر وكتعجيل

 .١/٣٩١. أفضل التعجيل أن األصل
 الكتاب أهل كفعل اجلمعة يوم العمل ترك ويكره": قال اإلمام مالك •

 .١/٣٩٥". واألحد السبت يوم
 ولم ،غيره جواب فيها فحكى مسألة، اإلمام أحمد عن سئل إذا •

 بهألصحا فيه ؟، هل ُيجعل قوال لهمخالفة وال بموافقة يردفه
 أجاب قد لكان ملا له موافقته لوال نهأل نعم؛: أحدمها :وجهان
 مذاهب له حيكي أن يسأله ومل قوله، عن سأله إمنا نهأل السائل
 فقط، حكاه إمنا نهأل له؛ قوال ذلك مبجرد جيعل ال: والثاين .الناس
 .١/٤٠٢ .املوافقة على يدل ال احلكاية وجمرد

 وبادية وحنوهم األرمن: الروم بادية إن: ويقال األعراب،: العرب بادية •
 .١/٤١٨. التتار: الرتك وبادية وحنوهم األكراد: الفرس

 أعيان بعض كان وإن .البادية جنس من أفضل احلاضرة جنس •
 .١/٤١٩. احلاضرة أكثر من أفضل البادية
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 قابوس عن الوليد بن شجاع بدر أيب حديث من وغريه الرتمذي روى •
 رسول يل قال: قال. نهع اهللا رضي سلمان عن أبيه عن ظبيان أيب بن
"  دينك فتفارق تبغضني ال ،سلمان يا«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 تبغض : قال اهللا؟ هداني وبك أبغضك كيف اهللا، رسول يا: قلت
 ال غريب حسن حديث هذا: الرتمذي قال . »فتبغضني العرب
 صلى النيب جعل فقد .الوليد بن شجاع بدر أيب حديث من إال نعرفه

 بغضهم وجعل الدين، لفراق سببا العرب بغض: وسلم عليه اهللا
 العرب، جنس بغض أن على دليل وهذا... لبغضه  مقتضيا

 من أفضل مهـنأ: ومقتضاه ،للكفر سبب أو كفر: ومعاداتهم
  .١/٤٣٣. اإلميان قوة سبب حمبتهم وأن غريهم،

 عليه ما ذلك في دخل األعاجم؛ ةبهمشا عن الشريعة تنه إذا •
 األعاجم عليه ما فيه ودخل وحديثا، قديما الكفار، األعاجم

 يف يدخل كما األولون، السابقون عليه يكن لم مما المسلمون،
 وما اإلسالم، قبل اجلاهلية أهل عليه كان ما العربية اجلاهلية مسمى

 من بهتش ومن .عليها كانوا اليت اجلاهلية من العرب من كثري إليه عاد
. مهـب حلق بالعرب العجم من بهتش ومن م،هـب حلق بالعجم العرب

١/٤٤٩. 
 أكثر بغداد، بعد بلدا رأيت ما"  :الرهاوي القادر عبد احلافظ قال •

 .١/٤٥١ ". انبهأص من حديثا
 أفضل حبشي فرب ... الشخص فضل يستلزم ال الجنس فضل •

 . قريش مجهور من اهللا عند
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 بين غري أو قريش، غري أو العجم، مثل األخرى، الطائفة من كان وإن
 أخرب فيما وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول تصديقه أن فليعلم هاشم،
 بالدين والقيام اهللا، فضل مبن بهوالتش اهللا، بهأح من وحمبة أمر، فيما وطاعته
 مجهور من أفضل يكون أن له يوجب حممدا؛ به اهللا بعث الذي احلق،

  .احلقيقي الفضل هو وهذا املفضلة، الطائفة
 وقالوا الديوان، وضع حني ،نهع اهللا رضي اخلطاب بن عمر إىل وانظر 

. اهللا وضعه حيث عمر ضعوا ولكن ،ال: فقال بنفسه املؤمنني أمري يبدأ: له
 جاءت حىت يليهم، من  مث وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بيت بأهل فبدأ
 االتباع هذا ثم .قريش بطون أكثر عن متأخرون وهم عدي بين يف نوبته

. قريش من غيرهم عن فضال هاشم، بني عامة على قدمه ونحوه، للحق
١/٤٥٣.  

  :أوصاف ثالثة جمعوا لقوم اسما كان األصل في العرب اسم •
  .العربية باللغة كان مهـنلسا أن: أحدها
  .العرب أوالد من كانوا مهـنأ: الثاين

 من هي اليت العرب، جزيرة: وهي العرب أرض كانت منهمساك أن: الثالث
 حبيث الشام، أوائل إىل باليمن، حجر أقصى ومن البصرة حبر إىل القلزم حبر

 األرض هذه ويف .الشام فيها تدخل وال دارهم، يف اليمن تدخل كانت
  .وقبله املبعث حني العرب، كانت

 املشرق أقصى من البالد، سائر سكنوا األمصار وفتحت اإلسالم جاء فلما 
 فارس مساكن كانت وهذه وأرمينية الشام سواحل وإىل املغرب، أقصى إىل

   ... وغريهم والرببر، والروم
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  :أقسام ثالثة ثم انقسمت هذه البالد في األنساب
 دارا، ال لسانا أو ودارا، لسانا العربية على باقون وهم العرب، نسل من قوم
  . لسانا ال دارا أو

 مهـنلسا العجمية صارت هاشم، بين نسل من بل العرب، نسل من وقوم
  .أحدمها أو ودارهم،

 العجم؟ نسل من أم هم، العرب نسل أمن: يدرى ال األصل، جمهولو وقوم
 يف عجما أو واللسان، الدار عرب كانوا سواء اليوم، أكثرالناس وهم

  .١/٤٥٤ .أحدمها
 اهللا رسول أمر«: قال مانهع اهللا رضي عباس ابن عن الرتمذي روى •

 قال .»احملرم من العاشر عاشوراء يوم بصوم وسلم عليه اهللا صلى
 .١/٤٦٩. " صحيح حسن حديث هذا: " الرتمذي

 يف أحيانا يشارك الكفار أن عليه، جيب أو للرجل، يستحب قد •
 إىل همـدعوت من: دينية مصلحة ذلك يف كان إذا الظاهر، هديهم
 دفع أو بذلك، املسلمني إلخبار أمرهم باطن على واالطالع الدين،
 .١/٤٧١ .الصاحلة املقاصد من ذلك وحنو املسلمني، عن ضررهم

 إما: عائد معتاد، وجه على العام االجتماع من يعود لما اسم العيد •
 .ذلك نحو أو الشهر، أو األسبوع، بعود أو السنة، بعود

  :أمورا يجمع: فالعيد
  .اجلمعة ويوم الفطر، كيوم عائد يوم: انهم

  .فيه اجتماع: انهوم
  .والعادات العبادات، من: ذلك تتبع أعمال: انهوم
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 األمور هذه وكل مطلقا، يكون وقد ،نهبعي مبكان العيد خيتص وقد 
: اجلمعة ليوم وسلم عليه اهللا صلى كقوله فالزمان، .عيدا تسمى قد
 واألعمال، واالجتماع. »عيدا للمسلمني اهللا جعله يوم هذا إن«

 عليه اهللا صلى اهللا رسول مع العيد شهدت«: عباس ابن كقول
 قربي تتخذوا ال«: وسلم عليه اهللا صلى كقوله واملكان،. »وسلم
 فيه، والعمل اليوم لمجموع اسما) العيد: (لفظ يكون وقد .»عيدا
 بكر، أبا يا دعهما«: وسلم عليه اهللا صلى النيب كقول ،الغالب وهو
  .١/٤٩٦ »عيدنا هذا وإن عيدا، قوم لكل فإن

 يتخذ عيد من حترميا أعظم: وعبادة دينا تتخذ اليت الكتابيني أعياد •
 اقتضاء من أعظم ويكرهه اهللا يسخطه مبا التعبد ألن ولعبا؛ هلوا

 كان وهلذا الزنا، من إمثا أعظم الشرك كان وهلذا حرمه؛ مبا الشهوات
 من قتلوه من وكان الوثنيين، جهاد من أفضل الكتاب أهل جهاد

 .١/٤٩٩ .شهيدين أجر له المسلمين
ون سألت أمحد عن شهود هذه األعياد اليت تك: " عن مهنا قال •

وأشباهه، يشهده  ٥طور يانور ودير أيوب: عندنا بالشام، مثل
 الغنم فيه، والبقر، والدقيق سلمون، يشهدون األسواق، وجيلبونامل

يف األسواق يشرتون،  إمنا يكون نهوالشعري، وغري ذلك، إال أوالرب، 
إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم، وإنما : قال وال يدخلون عليهم بيعهم؟
 ". يشهدون السوق فال بأس

                                                             
ا، وفيها هـبابتلي  نها، وأهـبإن أيوب عليه السالم كان : يقال. قرية حبوران من نواحي دمشق: دير أيوب  ٥
 ) .٤٩٩/  ٢(معجم البلدان لياقوت : انظر. واهللا أعلم
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أن ال يدخلوا : فإنما رخص أحمد رحمه اهللا في شهود السوق بشرط
  .١/٥١٧ .فعلم منعه من دخول بيعهم عليهم بيعهم؛

فهذا الكالم  :تعليًقا على نقل مهنا ٢/١٣تيمية في صوقال ابن  
إذا مل : " قال نهأجاز شهود السوق مطلقا بائعا، ومشرتيا؛ أل نهحمتمل؛ أل

هذا يعم البائع، " يدخلوا عليهم كنائسهم، وإمنا يشهدون السوق فال بأس 
 عائدا إىل املسلمني،" جيلبون : " واملشرتي، ال سيما إن كان الضمري يف قوله

  .م جالبني إىل السوقهـنفيكون قد نص على جواز كو 
إنما أرخص في شهود السوق فقط،  نهأ - وهو أقوى-ويحتمل 

؛ ألن السائل إمنا سأله منهم، ولم يتعرض للبيع منهورخص في الشراء م
: " عن شهود السوق اليت يقيمها الكفار لعيدهم، وقال يف آخر مسألته

وذلك؛ ألن السائل مهنا بن حيىي " يشرتون، وال يدخلون عليهم بيعهم 
ي عن نهقد مسع ما جاء يف ال -واهللا أعلم- الشامي، وهو فقيه عامل، وكان 

هل شهود أسواقهم مبنزلة شهود أعيادهم؟ : شهود أعيادهم، فسأل أمحد
يف شهود السوق، ومل يسأل عن بيع املسلم هلم إما  فأجاب أمحد بالرخصة

أحمد  بهفما أجاب ...  اجة إليه إذ ذاكلظهور احلكم عنده، وإما لعدم احل
ا، من غير دخول الكنيسة نهمن جواز شهود السوق فقط للشراء م

، وال إعانة على معصية؛ ألن شهود منكر فيجوز؛ ألن ذلك ليس فيه
م جائز، وال إعانة فيه على املعصية، بل فيه صرف ملا نهنفس االبتياع م

تقليل الشر، وقد كانت أسواق يف م فيكون فيه نهلعيدهم ع نهلعلهم يبتاعو 
ا، وشهد بعضها النيب صلى اهللا عليه هـناجلاهلية، كان املسلمون يشهدو 

ا ما كان نهوسلم، ومن هذه األسواق ما كان يكون يف مواسم احلج، وم
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فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم، ما ...  ألعياد باطلة يكون
والريحان ونحو ذلك، أو  على عيدهم، من الطعام واللباس بهيستعينون 

، وهو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم
مخرا ال جيوز  نهأن بيع الكفار عنبا أو عصريا يتخذو : مبين على أصل وهو

 .مسلما بهوكذلك ال جيوز بيعهم سالحا يقاتلون 
 اهللا عبد بن حممد إىل معروف بإسناد السلفي رواه فيما الشافعي قال •

 مسى: " يقول الشافعي إدريس بن حممد مسعت: قال احلكم عبد بن
 تسميهم العرب تزل ومل جتارا،: والبيع الشراء يف فضله من الطالبني اهللا

 من به اهللا مسى مبا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مساهم مث التجار،
 حنب فال العجم، أمساء من اسم والسماسرة العرب، بلسان التجارة

 بالعربية ينطق وال تاجرا، إال تاجرا، العربية يعرف رجل يسمي أن
 وجل عز اهللا اختاره الذي اللسان أن وذلك بأعجمية، شيئا فيسمى
 حممد أنبيائه خامت لسان وجعله العزيز، بهكتا به فأنزل العرب، لسان
 تعلم على يقدر أحد لكل ينبغي: نقول وهلذا ،وسلم عليه اهللا صلى
 غري من فيه مرغوبا يكون بأن األوىل اللسان نهأل ؛ يتعلمها أن العربية

 .١/٥٢١. "بأعجمية ينطق أن أحد على حيرم أن
 أيضا ويؤثر بينا، قويا تأثريا والدين واخللق، العقل، يف يؤثر اللغة اعتياد •

 تزيد تهمهـبومشا والتابعني، الصحابة من األمة هذه صدر ةهـبمشا يف
 .١/٥٢٧ .واخللق والدين العقل

 .١/٥٣٣. األزمان على كى مستمرةحتُ  شريعة للنصارى ينضبط ال •
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 قّلت حاجته، بعض المشروعة األعمال غير من أخذ إذا العبد •
 خبالف غريه، من اعتاض ما بقدر ،به وانتفاعه المشروع في رغبته

 ،به ومنفعته له حمبته تعظم نهفإ املشروع، إىل ومهته متههـن صرف من
  .إسالمه ويكمل  نهدي ويتم
 رغبته تنقص ؛بهقل صالح لطلب القصائد مساع من أكثر من جتد ولذا

 املشاهد زيارات إىل السفر من أكثر ومن كرهه، رمبا حىت القرآن، مساع يف
 يف يكون ما والتعظيم احملبة من بهقل يف احلرام البيت حلج يبقى ال وحنوها؛

 كالم من واآلداب احلكمة أخذ على أدمن ومن السنة، وسعته من قلب
 املوقع، ذاك بهقل يف بهوآدا اإلسالم  حلكمة يبقى ال والروم، فارس حكماء

 بهقل يف وسريهم األنبياء لقصص يبقى ال وسريهم؛ امللوك أدمن قصص ومن
  .١/٥٤٣. كثري هذا ونظري االهتمام، ذاك

 أو يتعسر وقد ينضبط، وال يظهر ال قد ةهـباملشا من احلاصل لفسادا •
 .١/٥٤٨. له تفطن ولو حصوله، بعد زواله يتعذر

 نهيفعلو  منهلك ،عن الكفار مأخوذاالعمل الذي ليس يف األصل  •
 منفعة فيه يفوت قد ولكن ة،هـباملشا حمذور فيه ليس فهذا أيضا،

 من نهكو  وراء شرعي دليل على وحترميه ذلك كراهة فتتوقف املخالفة،
 بنا، وابهتش مهـنكو  من بأوىل مهـب نابهتش كوننا ليس إذ تهم،هـبمشا
 ضرر؛ تركه يف يكن مل إذا املخالفة ملصلحة تركه استحباب فأما

 .فيه خمالفتهم الشريعة توجب قد وهذا املخالفة، من تقدم ملا ؛فظاهر
 على يقتصر وقد وحنوه، الزي يف كما: خمالفتنا عليهم توجب وقد 

 تبلغ وقد والسجود، النعلني، يف والصالة اللحية صبغ يف كما االستحباب،
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 كان فيما تهمبهمشا بخالف. والفطور املغرب تأخري يف كما الكراهة،
  .١/٥٥٣. التحريم فيه األصل فإن م،نهع مأخوذا

فيه اجتماع، وكل  اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان هلم: العيد •
ي عن خصوص نهفليس اليف هذه األمكنة واألزمنة،  نهعمل حيدثو 

من األوقات واألمكنة التي ال أصل  نهيعظمو أعيادهم، بل كل ما 
 .فيها من األعمال يدخل يف ذلك نه، وما حيدثو لها في دين اإلسالم

هو وما قبله وما بعده من األيام اليت حيدثون فيها  :العيد كذلك حريمو 
أو ما  أو ما حوله من األمكنة اليت حيدث فيها أشياء ألجله أشياء ألجله،

بسبب أعماله من األعمال حكمها حكمه فال يفعل شيء من  حيدث
  .٢/٥. ذلك
ويف صحيح البخاري  .أكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء •

ل اهللا صلى اهللا عليه قال رسو «: قال نهعن أيب بكرة رضي اهللا ع
هلكت «: وروي أيضا »يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لن: " وسلم

 وقد قال صلى اهللا عليه وسلم .»الرجال حني أطاعت النساء
إنكن صواحب «: يف تقدمي أيب بكر نهألمهات املؤمنني، ملا راجع

ن مراجعة ذي اللب، كما قال يف هـنيريد أن النساء من شأ. »يوسف
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي «: احلديث اآلخر

أبياته  ٦أعشى باهلة - ملا أنشده األعشى و « .»اللب من إحداكن
                                                             

احلرمازي، وليس يف بين  نهإ: " عبد اهللا بن األعور املازين، وقال ابن حجر يف اإلصابة: أكثر املصادر تسميه  ٦
أعشى (سميته عبد اهللا بن األعور، صحايب، ولست أدري ما وجه ت: مازن أعشى، إمنا تتفق املصادر على أن امسه

قال هذه  نهعامر بن احلارث بن رياح الباهلي، ومل أجد من املصادر ما يشري إىل أ: هنا، فأعشى باهلة امسه) باهلة
، ) ٤٥/  ٣(، واللباب ) ١٠٢/  ١(، وأسد الغابة ) ٤٥٣٥ت(، ) ٢٧٦/  ٢(اإلصابة : انظر. واهللا أعلم". األبيات 

 ) .٢٥٠/  ٣(، واألعالم ) ٥٣/  ٧( ، وطبقات ابن سعد) ٢٠٤/  ٢(ومسند أمحد 
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جعل ) وهن شر غالب ملن غلب: (. . . . . . . اليت يقول فيها
وهن شر غالب ملن  : "النيب صلى اهللا عليه وسلم يرددها ويقول

: ولذلك امنت اهللا على زكريا عليه السالم حيث قال "غلب
ينبغي : " العلماءوقال بعض ] ٩٠: األنبياء[} َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجهُ {

 .٢/٦ ".اهللا يف إصالح زوجه له إىل  للرجل أن جيتهد
لبيع الخمر : أي( يجوز أن يؤجرها لذلك: " قال أبو حنيفة •

ال فرق عند أيب حنيفة بني : قال أبو بكر الرازي ." )واتخاذها كنيسة
يبيع  نهيعلم أ نهأن يشرتط  أن يبيع فيه اخلمر، وبني أن  ال يشرتط لك

ال يستحق  نهومأخذه في ذلك أ ".فيه اخلمر، أن اإلجارة تصح
ألن له أن ال يبيع  عليه بعقد اإلجارة فعل هذه األشياء، وإن شرط؛

فيها اخلمر وال يتخذها كنيسة، وتستحق عليه األجرة بالتسليم يف 
املدة، فإذا مل يستحق عليه فعل هذه األشياء، كان ذكرها وترك ذكرها 

ستحق ا، فإن األجرة تنهسواء، كما لو اكرتى دارا لينام فيها أو يسك
فيما إذا استأجر رجال حيمل   ليه، وإن مل يفعل ذلك، وكذا يقولع

ال يتعني محل اخلمر، بل لو  نهيصح؛ أل نهأ: مخرا، أو ميتة، أو خنزيرا
بدله عصريا استحق األجرة، فهذا التقييد عنده لغو، فهو  محل عليه

أن  نهمبنزلة اإلجارة املطلقة، واملطلقة عنده جائزة، وإن غلب على ظ
  نهاملستأجر يعصي فيها، كما جيوز بيع العصري ملن يتخذه مخرا، مث إ

ألن السالح معمول للقتال ال : كره بيع السالح يف الفتنة، قال
 .يصلح لغريه
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ليس املقيد  : " ، وقالواوعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة األولى
لة كاملطلق، بل املنفعة املعقود عليها هي املستحقة، فتكون هي املقاب

بالعوض، وهي منفعة حمرمة، وإن جاز للمستأجر أن يقيم غريها مقامها، 
ال يستحق عليه فعل املعقود  نهوألزموه ما لو اكرتى دارا يتخذها مسجدا، فإ

ا اقتضت فعل الصالة، هـنأبطل هذه اإلجارة بناء على أ نهعليه، ومع هذا فإ
  .وهي ال تستحق بعقد إجارة

إذا : " وقالوا، الفقهاء في المقدمة الثانيةونازعه أصحابنا وكثير من 
ا يف حمرم حرمت اإلجارة له؛ ألن النيب هـبأن املستأجر ينتفع  نهغلب على ظ

صلى اهللا عليه وسلم لعن عاصر اخلمر ومعتصرها، والعاصر إمنا يعصر 
استحق اللعنة،  عصريا لكن إذا رأى أن املعتصر يريد أن يتخذه مخرا، وعصره

  .٢/٢٩ .يف غري هذا املوضع وهذا أصل مقرر
 :والمغني والنائحة، ونحوهم؛ إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا البغي •

 موها؟ فيهاـن يردوها على من أعطاها، أو جيب أهـبهل يتصدقون 
الذين بذلوها يف املنفعة أنا ال نردها على الفساق : أصحهما ،قوالن

مصاحل املسلمني،  ا، وتصرف يف هـببل يتصدق  احملرمة وال يباح األخذ
 .٢/٤٦ .كما نص عليه أمحد يف أجرة محال اخلمر

حرم يف : غري اهللا يف عيدهم، أو غري عيدهم ى أهل الكتابإن مس •
أشهر الروايتني، وهو مذهب اجلمهور، وهو مذهب الفقهاء الثالثة 

ه من فيما نقله غري واحد، وهو قول علي بن أيب طالب، وغري 
وأبو أمامة، والعرباض بن سارية، وعبادة  م أبو الدرداءنهالصحابة، م

  .بن الصامت، وهو قول أكثر فقهاء الشام وغريهم
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ال حيرم، وإن مسوا غري اهللا، وهذا قول عطاء وجماهد ومكحول : والثانية
  .٢/٥٧ .واألوزاعي والليث

اختاذ دين مل يشرعه  :أصل الضالل في أهل األرض إنما نشأ من •
  .اهللاأو حترمي ما مل حيرمه  .اهللا

أن م بهوهلذا كان األصل الذي بىن اإلمام أمحد وغريه من األئمة عليه مذاه
  :أعمال الخلق تنقسم إلى

وإىل  .ا يف اآلخرة، أو يف الدنيا واآلخرةهـبا دينا، ينتفعون هـنعبادات يتخذو 
  .ا يف معايشهمهـبعادات ينتفعون 

واألصل يف  .ا إال ما شرعه اهللانهأن ال يشرع م: فاألصل يف العبادات
  .٢/٨٦ .ا إال ما حظره اهللانهأن ال حيظر م: العادات

يستلزم العتقاد ضالل وفعل ما ال  -كاألعياد احملدثة- العمل املبتدع  •
إما العتقاد هو ضالل يف الدين، : مث هذا العمل املبتدع مستلزم ،جيوز

، والتدين باالعتقادات الفاسدة، أو نهأو عمل دين لغري اهللا سبحا
فعل هذه البدع يناقض فعلمت أن  ... ال جيوز -لغري اهللا التدين

ا نهوأ. عن اهللا بهاالعتقادات الواجبة، وينازع الرسل ما جاءوا 
 .٢/١١٥ .تورث القلب نفاقًا، ولو كان نفاقًا خفيًفا

ما ترك أحد شيًئا من السنة إال : رمحه اهللا قال أبو عثمان النيسابوري •
 .٢/١٢٠. رب يف نفسهلكِ 

كما يؤمر بعبادة  ،نهى عن منكر إال ويؤمر بمعروف يغني عنهال ي •
النفوس خلقت لتعمل، و ...  ى عن عبادة ما سواهنه، وينهاهللا سبحا
وإمنا الرتك مقصود لغريه، فإن مل يشتغل بعمل صاحل، وإال  ال لتترك،
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مل يرتك العلم السيئ، أو الناقص، لكن ملا كان من األعمال السيئة ما 
 .حفظًا للعمل الصاحل نهيت عهـنيفسد عليها العمل الصاحل، 

٢/١٢٦.  
ضع ملا ظهرت و  التوسعة على العيال يوم عاشوراء، حديثأن  بهاألش •

 هؤالء اختذوا يوم عاشوراء مأمتًافإن  الرافضةو ة الناصبالعصبية بني 
فوضع أولئك فيه آثارًا تقتضي التوسع فيه، واختاذه عيًدا، وكالمها 

 .٢/١٣٢ .باطل
، كذب، فروايته في الفضائل أمر قريب  نهالحديث إذا لم يعلم أ •

 .٢/١٣٤. فال جيوز روايته إال مع بيان حاله بهأما إذا علم كذ
من األحاديث املرفوعة واآلثار  ليلة النصف من شعبان، روى يف فضل •

كان خيصها  وأن من السلف من، ا ليلة مفضلةهـنما يقتضي أ
 .٢/١٣٦. بالصالة فيها

ما يفعل يف عهد اخللفاء الراشدين من غري إنكار ال : قال بعضهم •
  .٢/١٥١ .يكون بدعة

 .٢/١٥٢ .بدعةلاجتماع الرجال والنساء إن : قال احلسن •
عملت أحدا من أهل العلم ذكر أن هودا النيب مات بدمشق، بل ما  •

مبكة، فإن مبعثه كان باليمن،  :مات باليمن، وقيل نهإ :قد قيل
فأما الشام فال داره وال  .ان إىل مكةومهاجره بعد هالك قومه ك

واحلال هذه مع أن أهل العلم مل يذكروه بل - ا هـبمهاجره، فموته 
وما علمت أن أحدا ذكر أن أويسا ...  البعديف غاية  -ذكروا خالفه

أيضا، فإن أويسا قدم من اليمن  مات بدمشق، وال هو متوجهالقرين 
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مات بنواحي  نهإ: قتل بصفني، وقيل نهإ: وقد قيل. إىل أرض العراق
قدم إليها فضال  نهفأما الشام فما ذكر أ. أرض فارس، وقيل غري ذلك

 .٢/١٦٠ .اهـبعن املمات 
إن رأس احلسني كان بعسقالن، بل فيه  من أهل العلم مل يقل أحد •

 يادمحل رأسه إىل قدام عبيد اهللا بن ز  نها، فإنهأقوال ليس هذا م
. بالكوفة، حىت روي له عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يغيظه

وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام، وال 
 .إمنا كانوا بالعراق املسمني يف احلديث، فإن الصحابة يثبت ذلك

٢/١٦٢. 
من قبور األنبياء إال  ال يثبت: كان غير واحد من أهل العلم يقول •

: وغريه قد يثبت غري هذا أيضا مثل .قبر نبينا صلى اهللا عليه وسلم
قبل إبراهيم اخلليل عليه السالم، وقد يكون علم أن القرب يف تلك 

، ككثري من قبور الصحابة اليت بباب نهالناحية لكن يقع الشك يف عي
قرب بالل  نهالصغري من دمشق، فإن األرض غريت مرات، فتعيني قرب أ

أو غريه ال يكاد يثبت، إال من طريق خاصة، وإن كان لو ثبت ذلك 
 .٢/١٦٥ .حكم شرعي مما قد أحدث عندها بهمل يتعلق 

يما فاحلافظ،  المقدسيعبد اهللا حممد بن عبد الواحد  أيب شرط •
أحسن من من األحاديث اجلياد الزائدة على الصحيحني،  اختاره

 .٢/١٧١. شرط الحاكم في صحيحه
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: صلى اهللا عليه وسلم قال، صححه ابن عبد الربيف احلديث الذي  •
ما من رجل مير بقرب رجل كان يعرفه يف الدنيا، فيسلم عليه، إال رد «

 .٢/١٨٧. »اهللا عليه روحه، حىت يرد عليه السالم
  :اختلف أصحابنا وغيرهم، هل يجوز السفر لزيارتها؟ على قولين •

ها معصية، وال جيوز قصر الصالة فيها، ـواملسافرة لزيارت ال يجوز،: أحدهما
وهذا قول ابن بطة وابن عقيل، وغريمها؛ ألن هذا السفر بدعة، مل يكن يف 

ي، وألن يف نهعصر السلف، وهو مشتمل على ما سيأيت من معاين ال
ال تشد الرحال إال إىل «: الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وهذا . »املسجد احلرام، واملسجد األقصى، ومسجدي هذا: ثالثة مساجد
 نهمكان يقصد السفر إىل عيي يعم السفر إىل املساجد واملشاهد، وكل نهال

ًعا من ملا رأى أبا هريرة راج ليل أن بصرة بن أيب بصرة الغفاريبد للتقرب
لو رأيتك قبل أن تأتيه مل تأته ألن : قال الطور الذي كلم اهللا عليه موسى

 .»ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد«: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
فقد فهم الصحايب الذي روى احلديث أن الطور وأمثاله من مقامات 

كما ال جيوز السفر ال جيوز السفر إليها،   نهاألنبياء، مندرجة يف العموم، وأ
وأيًضا فإذا كان السفر إىل بيت من بيوت . إىل مسجد غري املساجد الثالثة

ال جيوز، مع أن قصده ألهل مصره جيب تارة، ويستحب  -غري الثالثة-اهللا 
فالسفر إىل  -أخرى، وقد جاء يف قصد املساجد من الفضل ما ال حيصى

 .بيوت عباده أوىل أن ال جيوز
م نه، قاله طائفة من املتأخرين، ميجوز السفر إليها نهأ: والوجه الثاني
. احلراين والشيخ أبو حممد املقدسي وأبو احلسن بن عبدوسأبو حامد الغزايل 
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وما علمته منقوًال عن أحد من املتقدمني، بناء على أن احلديث مل يتناول 
ي عن السفر إىل األمكنة اليت فيها نهي عن ذلك، كما مل يتناول النهال

الوالدان، والعلماء واملشايخ، واإلخوان، أو بعض املقاصد، من األمور 
  .٢/١٨٢ .الدنيوية املباحة

األرض كلها مسجد، إال «): مرفوًعا(حديث أيب سعيد اخلدري  •
والبزار،  ،رواه أمحد، وأبو داود، والرتمذي، وابن ماجه» املقربة واحلمام

 .٢/١٨٩ .بأسانيد جيدة ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه وغريهم
قصد القبور للدعاء عندها، ورجاء اإلجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر  •

من رجائها بالدعاء يف غري ذلك املوطن، أمر مل يشرعه اهللا وال رسوله 
وال فعله أحد من الصحابة وال التابعني، وال أئمة املسلمني وال ذكره 

أكثر ما ينقل من ذلك اء وال الصاحلني املتقدمني، بل أحد من العلم
وأصحاب رسول اهللا صلى  .عن بعض المتأخرين بعد المائة الثانية

اهللا عليه وسلم قد أجدبوا مرات، ودمهتهم نوائب غري ذلك، فهال 
بل . جاءوا فاستسقوا واستغاثوا، عند قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم؟

ومل يستسق عند قرب النيب صلى اهللا  ،بهخرج عمر بالعباس فاستسقى 
 .٢/١٩٧ .عليه وسلم

مجيع األمور اليت يظن أن هلا تأثريا يف العامل وهي حمرمة يف الشرع،   •
 كالعني، والدعاء احملرم،. الفلكية، والتوجهات النفسانية كالتمرجيات

مضرتها أكثر وحنو ذلك، فإن . والرقى احملرمة، أو التمرجيات الطبيعية
، فإن هذه األمور ال عتها حتى في نفس ذلك المطلوبمن منف
ا أمر بها غالبا إال أمور دنيوية، فقل أن حيصل  ألحد بسبهـبيطلب 
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 .دع اآلخرة. دنيوي إال كانت عاقبته فيه يف الدنيا عاقبة خبيثة
٢/٢١٠. 

كم من عبد دعا دعاء غير مباح، فقضيت حاجته في ذلك  •
، تارة بأن يسأل ما ال واآلخرة الدعاء، وكان سبب هالكه في الدنيا

تصلح له مسألته، كما فعل بلعام وثعلبة، وكخلق كثري دعوا بأشياء 
وتارة بأن يسأل على الوجه الذي . فحصلت هلم، وكان فيها هالكهم

َال حيُِبُّ  نهاْدُعوا رَبَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة إِ {: نهاهللا كما قال سبحا بهال حي
ال حيب املعتدين يف صفة  نهفهو سبحا] ٥٥: األعراف[} اْلُمْعَتِدينَ 

الدعاء، وال يف املسؤول، وإن كانت حاجتهم قد تقضى، كأقوام 
هم مبناجاة فيها جرأة على اهللا، واعتداء حلدوده، ـناجوا اهللا يف دعوات

 .، بل أشد من ذلكنهوأعطوا طلبتهم فتنة، وملا يشاء سبحا
٢/٢١٤. 

ا، بهالعبادة املشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة لصاح •
مث ذلك ال مينع أن . الجتهاده أو تقليده، أو حسناته أو غري ذلك

قد زال  ، وإن كان هذا الفاعل املعنينهعى نهيعلم أن ذلك مكروه ي
 .٢/٢١٥ .موجب الكراهة يف حقه

ما نفعت يف اآلخرة، أو نفعت يف الدنيا ومل  :الكرامة في الحقيقة •
 .٢/٢٢٠. تضر يف اآلخرة

فهو من باب اإلعانة ال : ما كان من الدعاء غير المباح إذا أثر •
: وهلذا قال تعاىل يف مرمي. كسائر الكفار واملنافقني والفساق .العبادة

 رَ {
النيب صلى وكان «] ١٢: التحرمي[} بها وَُكتُ هـبَوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت
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بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزها بر وال " اهللا عليه وسلم يستعيذ 
 . »فاجر

ومن رحمة اهللا تعالى، أن الدعاء المتضمن شرًكا، كدعاء غيره أن 
، وال بهال يحصل غرض صاح - يفعل، أو دعائه أن يدعو، ونحو ذلك 

ور العظيمة،  ، فأما األمة إال في األمور الحقيرةبهيورث حصول الغرض ش
كإنزال الغيث عند القحوط، أو كشف العذاب النازل، فال ينفع فيه هذا 

ُقْل َأرَأَيـَْتُكْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذاُب اللَِّه أَْو أَتـَْتُكُم {: كما قال تعاىل. الشرك
َر اللَِّه َتْدُعوَن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني  َيْكِشُف َما َبْل ِإيَّاُه َتْدُعوَن فَـ  -السَّاَعُة َأَغيـْ

  .٢/٢٢٤. }َتْدُعوَن إِلَْيِه ِإْن َشاَء َوتـَْنَسْوَن َما ُتْشرُِكونَ 
: - يعين أمحد بن حنبل  -قلت أليب عبد اهللا : قال أبو بكر األثرم •

ما أعرف : ؟ فقالبهقرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ميس ويتمسح 
قال  .أما المنبر فنعم قد جاء فيه: فالمنبر؟ فقال: قلت له. هذا

عن ابن أبي ذئب  عن ابن أبي فديك نهشيء يروو : أبو عبد اهللا
عن سعيد بن  نهويروو : قال. مسح على المنبر نهأ: عن ابن عمر

مبنرب النيب صلى أمحد وغريه يف التمسح  رخصف...  املسيب يف الرمانة
اليت هي موضع مقعد النيب صلى اهللا عليه ( والرمانة اهللا عليه وسلم

وقد حكى بعض . ومل يرخصوا يف التمسح بقربه، )وسلم ويده
أصحابنا رواية يف مسح قربه، ألن أمحد شيع بعض املوتى، فوضع يده 

 .والفرق بني املوضعني ظاهر. على قربه يدعو له
فأما اليوم فقد . كما كرهوا التمسح بالقرب. وكره مالك التمسح باملنرب 

المنبر خشبة صغيرة،  احترق المنبر، وما بقيت الرمانة، وإنما بقي من
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، ألن األثر املنقول عن ابن عمر وغريه، إمنا هو فقد زال ما رخص فيه
  .٢/٢٤٤ .التمسح مبقعده

 نهأ -ال عن صاحب وال تابع، وال عن إمام معروف  - ما أحفظ  •
استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، وال روى أحد يف ذلك 

ال عن الصحابة وال عن شيًئا، ال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم و 
 .٢/٢٤٦ .أحد من األئمة املعروفني

عن السفر إلى القبور  ينهال أعلم بين المسلمين خالفا في ال •
 .٢/١٥٧. إال أن يكون خالفا حادثا ،بقصد الدعاء عندها

من الصالة والقراءة وغريمها، يصل إىل امليت، : ثواب العبادات البدنية •
وهذا مذهب أيب . )املالية باإلمجاعكما يصل إليه ثواب العبادات (

. حنيفة وأمحد وغريمها، وقول طائفة من أصحاب الشافعي، ومالك
 المشهور عند أصحاب الشافعيو.. . وهو الصواب ألدلة كثيرة

 .٢/٢٦٢ .أن ثواب البدنية ال يصل إليه بحال ومالك
واملسألة  هل تكره، أم ال تكره؟: اختلفوا في القراءة عند القبور •

 :ثالث روايات عن أحمدمشهورة، وفيها 
، وأكثر بهوهي اختيار اخلالل وصاح. بهأن ذلك ال بأس  :إحداها

هي الرواية املتأخرة عن أمحد، وقول : وقالوا. بهاملتأخرين من أصحا
 واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر مجاعة من أصحاب أيب حنيفة،

 على قربه وقت الدفن بفواتيحقرأ أوصى أن ي نهما، أنهع رضي اهللا
  .ونقل أيضا عن بعض املهاجرين قراءة سورة البقرة. البقرة، وخواتيمها
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هل تقرأ الفاحتة يف : حىت اختلف هؤالء. أن ذلك مكروه: والثانية
صالة اجلنازة إذا ُصلَِّي عليها يف املقربة؟ وفيه عن أمحد روايتان، وهذه الرواية 

الذين صحبوه،   به، وعليها قدماء أصحانهع بههي اليت رواها أكثر أصحا
مذهب جمهور  وهيكعبد الوهاب الوراق وأيب بكر املروزي، وحنومها، 

، كأيب حنيفة ومالك وهشيم بن بشري وغريهم، وال حيفظ عن السلف
 .الشافعي نفسه يف هذه املسألة كالم، وذلك ألن ذلك كان عنده بدعة

، فعلم أن الصحابة "ما علمت أحًدا يفعل ذلك : " وقال مالك
  .نهوالتابعين ما كانوا يفعلو 

ل عن ابن ا، كما نقهـبأن القراءة عنده وقت الدفن ال بأس : والثالثة
مثل  - ما، وبعض املهاجرين، وأما القراءة بعد ذلك نهرضي اهللا ع عمر

مل ينقل عن أحد من  نهفهذا مكروه، فإ -الذين ينتابون القرب للقراءة عنده 
وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها، لما فيها  .السلف مثل ذلك أصال
والذين كرهوا القراءة عند القرب، كرهها بعضهم،  .من التوفيق بين الدالئل

ى عن القراءة هـنوإن مل يقصد القراءة هناك، كما تكره الصالة، فإن أمحد 
  .٢/٢٦٣ .يف صالة اجلنازة هناك

، وجد بهإلى كالم اهللا وكالم رسوله بعقله، وتدبره بقلمن أصغى  •
فيه من الفهم والحالوة والبركة والمنفعة ما ال يجده في شيء من 

  .الكالم ال منظومه وال منثوره
ومن اعتاد الدعاء املشروع يف أوقاته، كاألسحار، وأدبار الصلوات 

   .بعض صفاتهوالسجود، وحنو ذلك، أغناه عن كل دعاء مبتدع، يف ذاته أو 
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فعلى العاقل أن جيتهد يف اتباع السنة يف كل شيء من ذلك، ويعتاض 
من يـََتَحرَّ اخلَري  نهخري بنوعه من السنن، فإ نهعن كل ما يظن من البدع أ
  .٢/٢٧٠ .يـُْعَطُه، ومن يتوقَّ الشرَّ يُوَقهُ 

كنت أصلي لقومي بين : قال عن عتبان بن مالك«يف الصحيحني،  •
إين أنكرت بصري، : لنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلتسامل، فأتيت ا

وإن السيول حتول بيين وبني مسجد قومي، فلوددت أنك جئت 
أفعل إن شاء اهللا : " فقال. فصليت يف بييت مكانا حىت أختذه مسجدا

فغدا علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر معه، بعدما " 
ار، فاستأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم فأذنت له، فلم نهاشتد ال

فأشرت له إىل " أين حتب أن أصلي من بيتكم: " قالجيلس حىت 
 عليه أن يصلي فيه، فقام رسول اهللا صلى اهللا املكان الذي أحب

ركعتني، مث سلم وسلمنا حني  وراءه، فصلىوسلم فكرب، وصففنا 
 ".»سلم

ن قصد أن يبني مسجده في ففي هذا الحديث داللة على أن م
، وكذلك قصد بهموضع صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال بأس 

لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد،  الصالة في موضع صالته،
فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي صلى اهللا عليه وسلم، 
ليكون النبي صلى اهللا عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخالف 

صلى فيه النبي صلى اهللا عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا ال  مكان
  .٢/٢٧٥ .ألجل صالته فيه لحاجة إلى المسجد، لكن
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مل يكن على عهد الصحابة والتابعني وتابعيهم يف بالد اإلسالم، ال  •
احلجاز وال الشام وال اليمن وال العراق وال خراسان وال مصر وال 

ولم  مسجد مبين على قرب، وال مشهد يقصد للزيارة أصال، ،املغرب
يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي ألجل الدعاء 
عنده، وال كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى اهللا 

، وإمنا كانوا يصلون عليه وسلم، وال عند قبر غيره من األنبياء
 .يه وسلم وعلى صاحبيهويسلمون على النيب صلى اهللا عل

إذا دعا مبسجد النيب صلى اهللا عليه وعلى آله  نهواتفق األئمة على أ
  :وتنازعوا عند السالم عليهوسلم ال يستقبل قربه، 

يستقبل قربه ويسلم عليه وهو الذي ذكره : فقال مالك وأمحد وغريمها 
  .نهمنصوًصا ع نهأصحاب الشافعي، وأظ

القبلة ويسلم عليه، هكذا يف كتب بل يستقبل : وقال أبو حنيفة 
  . ٢/٢٨٤. بهأصحا
ليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء أن يستقبل قبر النبي  •

وهذا الذي ذكرناه عن مالك  .صلى اهللا عليه وسلم، ويدعو عنده
، وهي احلكاية اليت ذكرها نهوالسلف، يبني حقيقية احلكاية املأثورة ع

ناظر أبو جعفر أمري : " قالالقاضي عياض عن حممد بن محيد 
املؤمنني مالًكا يف مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فقال له 

يا أمري املؤمنني، ال ترفع صوتك يف هذا املسجد، فإن اهللا : مالك
} النَِّيبِّ  َال تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوتِ {: تعاىل أدب قوما فقال

ِإنَّ الَِّذيَن يـَُغضُّوَن َأْصَواتـَُهْم {: لفقا ومدح قوًما اآلية] ٢: احلجرات[
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ِإنَّ الَِّذيَن {: اآلية وذم قوًما فقال] ٣: احلجرات[} ِعْنَد َرُسوِل اللَّهِ 
] ٤: احلجرات[} يـَُناُدوَنَك ِمْن َورَاِء احلُُْجَراِت َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعِقُلونَ 

يا أبا : وقال وإن حرمته ميتًا كحرمته حيًا، فاستكان أبو جعفر،. اآلية
عبد اهللا، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم  نهومل تصرف وجهك ع: وسلم؟ فقال
وقال اهللا . اهللا  فيشفعه بهة؟ بل استقبله واستشفع إىل اهللا يوم القيام

} اللَّهَ ُءوَك فَاْستَـْغَفُروا ْم ِإْذ ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم َجاهـنَوَلْو أَ {: تعاىل
  . اآلية] ٦٤: النساء[

فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة، أو مغيرة، وإما 
املعروف  بها ما هو خالف مذهنهإذ قد يفهم م بهأن تفسر بما يوافق مذه
ال يستقبل القرب عند  نهأ بهال خيتلف مذه نه، فإبهبنقل الثقات من أصحا

ال يقف عند الدعاء مطلًقا، وذكر طائفة من  نهوقد نص على أ الدعاء،
يدنو من القرب، ويسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث  نهأ بهأصحا

فاتفقوا يف استقبال . ال يوليه ظهره: يدعو مستقبل القبلة، ويوليه ظهره، وقيل
  .القبلة وتنازعوا يف تولية القرب ظهره، وقت الدعاء

أن يكون مالك رمحه اهللا سئل عن استقبال  - واهللا أعلم  -  بهويش 
قد كان من فقهاء  نهالقرب عند السالم عليه، وهو يسمي ذلك دعاء، فإ

عند السالم عليه يستقبل القبلة أيًضا، ومالك يرى  نهالعراق من يرى أ
إن كان  - فقول مالك في هذه الحكاية  ... استقبال القرب يف هذه احلال

إنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه، وسألت  :معناه - هنثابًتا ع
اهللا له الوسيلة، يشفع فيك يوم القيامة فإن األمم يوم القيامة يتوسلون 
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له يوم القيامة،   بهفعل ما يشفع  يف الدنيا هو بهبشفاعته واستشفاع العبد 
هذه  وأما الحكاية في تالوة مالك ... كسؤال اهللا له الوسيلة وحنو ذلك

ُفَسُهْم َجاُءوكَ نهَوَلْو أَ {: اآلية فهي  اآلية، ]٦٤: النساء[} ْم ِإْذ ظََلُموا أَنـْ
فإن هذا لم يذكره أحد من األئمة فيما أعلمه، باطلة،  -واهللا أعلم  -

بعد الموت ال استغفارا وال  استحب أن يسأل نهم أنهولم يذكر أحد م
  .هذا وعن أمثاله ينافي نهغيره، وكالمه المنصوص ع

إمنا يعرف مثل هذا يف حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء، عن أعرايب 
  :أتى قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتال هذه اآلية، وأنشد بيتني نهأ

  ن القاع واألكمبهفطاب من طي ...يا خري من دفنت بالقاع أعظمه 
  فيه العفاف وفيه اجلود والكرم ... نهنفسي الفداء لقرب أنت ساك

وهلذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي 
ا حكم شرعي، هـبذه احلكاية اليت ال يثبت هـبوأمحد، مثل ذلك، واحتجوا 

ال سيما يف مثل هذا األمر الذي لو كان مشروعا مندوبا؛ لكان الصحابة 
اء حاجة مثل هذا األعرايب من غريهم، بل قض بهوأعمل  بهوالتابعون أعلم 

  .قد بسطت يف غري هذا املوضع وأمثاله هلا أسباب
وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب 

فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيسأل يف  ،بهمشروًعا مأمورًا 
: حياته املسألة فيعطيها ال يرد سائال، وتكون املسألة حمرمة يف حق السائل

قالوا يا " ا يتأبطها نارا هـبإين ألعطي أحدهم العطية فيخرج «حىت قال 
يأبون إال أن يسألوين، ويأىب اهللا يل : " رسول اهللا فلم تعطيهم؟ قال

  .»البخل
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ي نهم نهوقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صاحلًا، وال يكون عاملًا أ
  .وهذا باب واسع. لعدم علمه نه، فيثاب على حسن قصده، ويُعفى عنهع

ا، قد يفعلها بعض الناس، نهي عنهوعامة العبادات المبتدعة الم
بل لو  ،ا مشروعةنها نوع من الفائدة، وذلك ال يدل على أبهويحل له 

مث الفاعل قد يكون . انهي عهـنها أغلب من مصلحتها ملا ـمل تكن مفسدت
متأوال، أو خمطئا جمتهدا أو مقلدا، فيغفر له خطؤه ويثاب على ما فعله من 

  .٢/٢٨٦. مجتهد املخطئـاخلري املشروع املقرون بغري املشروع، كال
 مانهي عنهقصد الصالة عندها، مو ، على القبوربناء المساجد  •

وا عن بناء املساجد على القبور، بل هـنم قد هـنفإ باتفاق العلماء،
 .صرحوا بتحرمي ذلك، كما دل عليه النص

، ال يشرع قصد الصالة والدعاء عند القبور نهواتفقوا أيضا على أ
 نهومل يقل أحد من أئمة املسلمني إن الصالة عندها والدعاء عندها أفضل م

اتفق علماء املسلمني على أن الصالة  القبور، بلجد اخلالية عن يف املسا
والدعاء يف املساجد اليت مل تنب على القبور، أفضل من الصالة والدعاء يف 

 نهي عنهبل الصالة والدعاء في هذه ماملساجد اليت بنيت على القبور، 
م بتحريم ذلك بل وبإبطال الصالة نهصرح كثير م مكروه باتفاقهم، وقد

  .٢/٢٩٨ .ي هذا نزاعفيها، وإن كان ف
ي نهلو أقسم على اهللا ببعض خلقه من األنبياء واملالئكة وغريهم؛ ل •

 ال يقسم بمخلوق مطلقا،كما  ،ولو مل يكن عند قربه ،عن ذلك
ي هـنوهل هو  .باتفاق األئمة ، غير منعقدنهي عنهوهذا القسم م

 .ي حترميهـن نهأ: أصحهما: حترمي أو تنزيه؟ على قولني
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العلماء إال في الحلف بالنبي صلى اهللا عليه وسلم لم يتنازع و 
، كابن عقيل بهخاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحا

لكن القول الذي عليه جمهور طرد اخلالف يف احللف بسائر األنبياء، 
ال ينعقد اليمين  نهأ: األئمة، كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم

  .٢/٣٠٥. ، وهذا هو الصوابةوال يقسم مبخلوق البت ،ةبمخلوق البت
رخص  فهذا فيه نزاع،" العز من عرشك  أسألك بمعاقد" :إذا قال •

 .ونقل عن أيب حنيفة كراهته. بهمجيء األثر ـفيه غري واحد ل
قال بشر بن الوليد ) : شرح الكرخي(قال أبو احلسني القدوري يف  

ال ينبغي ألحد أن يدعو : قال أبو حنيفة رمحه اهللا: مسعت أبا يوسف قال
قال أبو . مبعقد العز من عرشك، أو حبق خلقك: ، وأكره أن يقولبهاهللا إال 
حبق فالن، أو : هو اهللا، فال أكره هذا، وأكره مبعقد العز من عرشه: يوسف

 .ذا احلق يكرههـبحبق أنبيائك ورسلك، وحبق البيت واملشعر احلرام، 
ال حق للخلق على اخلالق،  نهفاملسألة خبلقه ال جتوز؛ أل: قالوا مجيًعا

هل هو  ،عرشك العز من ولكن معقدفال جيوز أن يسأل مبا ليس مستحقا 
 م، فلذلك تنازعوا فيه، وأبو يوسفنهسؤال مبخلوق أو خالق؟ فيه نزاع بي

العز من عرشك ومنتهى الرمحة من كتابك،  أسألك مبعاقد: " بلغه األثر فيه
  .٢/٣٠٧ .فجوزه لذلك" وبامسك األعظم وجدك األعلى وكلماتك التامة 

يه وسلم حديث أيب سعيد الذي رواه ابن ماجه عن النيب صلى اهللا عل •
اللهم إين أسألك حبق «: يف الدعاء الذي يقوله اخلارج إىل الصالة

السائلني عليك، وحبق ممشاي هذا، فإين مل أخرج أشًرا وال بطًرا، وال 
رياء، وال مسعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن 
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بعضهم على جواز  بهاستدل . ٧»تنقذين من النار، وأن تغفر يل
ال ريب  ... :والجواب على هذا أن يقال... السؤال بالمخلوق 

وََكاَن {ني، كما قال تعاىل أن اهللا جعل على نفسه حقا لعباده املؤمن
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننيَ َحق َكَتَب {وكما قال تعاىل ] ٤٧: الروم[} ا َعَليـْ

أن النيب : نيويف الصحيح] ٥٤: األنعام[} رَبُُّكْم َعَلى نـَْفِسِه الرَّْمحَةَ 
يا معاذ، أتدري «: قال ملعاذ بن جبل وهو رديفه صلى اهللا عليه وسلم

حقه عليهم : " اهللا ورسوله أعلم، قال: ما حق اهللا على عباده؟ قلت
إذا  أتدري ما حق العباد على اهللا. شيئا بهأن يعبدوه، وال يشركوا 

حقهم عليه أن ال : " قال. اهللا ورسوله أعلم: قلت" فعلوا ذلك؟ 
 .قفهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصاد »مهـبيعذ

: وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق، وتنازعوا
ومن جوز ذلك احتج بقوله  .هل يوجب بنفسه على نفسه؟ على قولين

وبقوله يف ] ٥٤: األنعام[} َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نـَْفِسِه الرَّْمحَةَ {: نهسبحا
 »لم على نفسي وجعلته بينكم حمرماإين حرمت الظ«: الصحيح احلديث

اس على خلقه، وتعالى، والتحريم بالقي نهوأما اإليجاب عليه سبحا... 
وهو قول مبتدع خمالف لصحيح املنقول وصريح املعقول،  فهذا قول القدرية

خالق كل شيء ومليكه، وأن ما شاء   نهسبحا نهوأهل السنة متفقون على أ
ولهذا كان من كان وما مل يشأ مل يكن، وأن العباد ال يوجبون عليه شيئا، 

                                                             
، وكتب ) ٢٥٦/  ١(، ) ٧٧٨(أخرجه ابن ماجه يف كتاب املساجد، باب املشي إىل الصالة، احلديث رقم   ٧

هذا إسناده مسلسل بالضعفاء، عطية وهو العويف وفضيل بن مرزوق، : قال يف الزوائد) : " حممد فؤاد عبد الباقي(املعلق 
 ١" (ه من طريق فضيل بن مرزوق، فهو صحيح عندهلكن رواه ابن خزمية يف صحيح. والفضل بن املوفق، كلهم ضعفاء

قول : انظر. كما أشار املؤلف إىل أن احلديث فيه عطية العويف وفية ضعف) ٢١/  ٣(، وأمحد يف املسند ) ٢٥٦/ 
 .احملقق ) .٣٢٣/  ٢(املؤلف فيه 
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كتب على نفسه، وحرم على   نهإ: قال من أهل السنة بالوجوب، قال
للمخلوق  كما يكون  نفسه  ال أن العبد نفسه يستحق على اهللا شيئا،

لعباد بكل خري فهو اخلالق هلم وهو فإن اهللا هو املنعم على ا على املخلوق؛
ومن توهم من . املرسل إليهم الرسل، وهو امليسر هلم اإلميان، والعمل الصاحل

م يستحقون عليه من جنس ما يستحقه األجري هـنالقدرية واملعتزلة وحنوهم أ
  .على من استأجره؛ فهو جاهل يف ذلك

من فضله  بهمل تكن الوسيلة إليه إال مبا من : وإذا كان كذلك
، ليس من باب نه، واحلق الذي لعباده هو من فضله وإحسانهوإحسا

   .يتعاىل عن ذلك نهسبحا نهغريه عليه فإ بهما أوج املعاوضة، وال من باب 
األعمال الصاحلة اليت وعد  ذا سئل مبا جعله سببا للمطلوب منوإ
جيعل هلم خمرجا، ويرزقهم من حيث ال حيتسبون،  نها بكرامته، وأهـبأصحا

فيستجيب دعاءهم، ومن أدعية عباده الصاحلني، وشفاعة ذوي الوجاهة 
  .وما بعدها ٢/٣٠٨ .عنده، فهذا سؤال وتسبب مبا جعله هو سببا

مجرور إال ـال جيوز العطف على الضمري ال نهمن زعم من النحاة أ •
غالب الكالم بإعادة اجلار، وإال فقد باعادة اجلار، فإمنا قاله ملا رأى 

العطف بدون ذلك كما  -نثره ونظمه  -ع من الكالم العريب مسُ 
وال ضرورة هنا، كما يدعى مثل "ما فيها غريه وفرسه : " حكى سيبويه

 .٢/٣٠٨. يف الشعر ذلك
ليس كل من متعه اهللا برزق ونصر، إما إجابة لدعائه، وإما بدون  •

يرزق املؤمن  نهويواليه، بل هو سبحا اهللا بهذلك، يكون ممن حي
والكافر، والرب والفاجر، وقد جييب دعاءهم ويعطيهم سؤهلم يف 
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أن بعض الكفار ا وقد ذكرو  .الدنيا، وما هلم يف اآلخرة من خالق
ماؤهم العذب، فطلبوا  النصارى حاصروا مدينة للمسلمني فنفد من

والة أمر  فاشتورم، نهم مباء عذب لريجعوا عمن املسلمني أن يزودوه
بل ندعهم حىت يضعفهم العطش فنأخذهم، فقام : املسلمني، وقالوا

فقال فاستسقوا ودعوا اهللا فسقاهم، فاضطرب بعض العامة،  أولئك
: أدرك الناس فأمر بنصب منرب له وقال :الملك لبعض العارفين

اللهم إنا نعلم أن هؤالء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت يف  
] ٦: هود[} َما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه رِْزقـَُهاوَ {: كتابك

وقد دعوك مضطرين، وأنت جتيب املضطر إذا دعاك، فأسقيتهم؛ ملا 
م، وال حتب بهمن رزقهم، وملا دعوك مضطرين ال ألنك حت بهتكفلت 

ا اإلميان يف قلوب عبادك هـبم، واآلن فنريد أن ترينا آية يثبت نهدي
 .٢/٣١٥. هذافأرسل اهللا عليهم رحيا فأهلكتهم، أو حنو . املؤمنني

السائلني عليك، وحبق  أسألك حبق«: قوله يف حديث أيب سعيد •
لكن . فهذا احلديث رواه عطية العويف، وفيه ضعف »ممشاي هذا
م، وحق به، أن جيينهفإن حق السائلني عليه سبحا ...: بتقدير ثبوته

م، فالسؤال له، والطاعة سبب حلصول إجابته بهاملطيعني له أن يثي
 نه، ولو قدر أبه، والتسبب به، والتوجه بهوإثابته، فهو من التوسل 

قسم لكان قسما مبا هو من صفاته؛ ألن إجابته وإثابته من أفعاله 
 .٢/٣٢٣ .وأقواله

أعوذ برضاك من «: قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح •
سخطك، ومبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحصي ثناء 
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واالستعاذة ال تصح » عليك، أنت كما أثنيت على نفسك
، وذلك مما بمخلوق، كما نص عليه اإلمام أحمد وغيره من األئمة

قد ثبت يف الصحيح  نهعلى أن كالم اهللا غري خملوق، وأل بهاستدلوا 
أعوذ بكلمات «كان يقول   نهأ: وغريه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

واالستعاذة ال تكون مبخلوق، : قالوا» اهللا التامات من شر ما خلق
: فقال جمهور أهل السنة) المعافاة(فأورد بعض الناس لفظ 

وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم املعافاة من األفعال، 
، ، وأن الخالق ليس هو المخلوقبهإن أفعال اهللا قائمة : يقولون

وهو قول  وعلى هذا مجهور أصحاب أمحد والشافعي ومالك،
أهل احلديث، والصوفية، وطوائف  أصحاب أيب حنيفة، وقول عامة

 .٢/٣٢٣ .من أهل الكالم والفلسفة
والنزاع يف ذلك لفظي، ولكن  )الغير: (تنازع أهل النظر في مسمى •

ات ما ال ينجلي بهبسبب ذلك حصلت يف مسائل الصفات من الش
وهلذا ...  اماتهـبمبعرفة ما وقع يف األلفاظ من االشرتاك واإلإال 

صفات : الصفات غير الذات، وبين قوله: يفرق بين قول القائل
يدخل فيه ) اهللا(؛ ألن مسمى اسم اهللا غير اهللا، فإن الثاني باطل

ال يدخل فيه الصفات، وهلذا  نهفإ) الذات(صفاته، خبالف مسمى 
الصفات زائدة : ، وإن قيلنهعليه سبحا صفات اهللا زائدة: ال يقال

ا هي زائدة على ما أثبته املثبتون من الذات هـنعلى الذات؛ ألن املراد أ
واهللا تعاىل هو الذات املوصوفة بصفاته الالزمة، فليس اسم  مجردةـال

اهللا متناوال لذات جمردة عن الصفات أصال، وال ميكن وجود ذلك، 
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اهللا وعلمه، : ال نقول: ناظرته للجهميةوهلذا قال أمحد رمحه اهللا يف م
هو إله : اهللا بعلمه وقدرته ونوره: واهللا وقدرته، واهللا ونوره، ولكن نقول

 .٢/٣٢٧. واحد
 بهتساءلون : (أسألك باهللا وبالرحم، وقراءة من قرأ: قول الناس •

توجب الصلة،  فإن الرحم ا،بهفهو من باب التسبب ) واألرحام
وتقتضي أن يصل اإلنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغريه، يتوسل 

ما، ليس هو من باب نهة اليت بيمن القراب: إليه مبا يوجب صلته
قسام، وال من باب التوسل مبا ال يقتضي املطلوب، بل هو توسل اإل

بدعاء األنبياء، وبطاعتهم، والصالة  املطلوب، كالتوسل مبا يقتضي
 .يهمعل

كنت إذا : " قال نهما يروى عن عبد اهللا بن جعفر أ: ومن هذا الباب
حبق جعفر إال ما : شيئا فلم يعطنيه، قلت له نهسألت عليا رضي اهللا ع

فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب . أو كما قال" أعطيتنيه فيعطينيه 
لك أسألك حبق أنبيائك، وحنو ذ: اإلقسام عليه جبعفر، أو من باب قوهلم

، وله عليه حق نهوليس كذلك، بل جعفر هو أخو علي، وعبد اهللا هو اب
إن من أبر الرب «: الصلة، فصلة عبد اهللا صلة ألبيه جعفر، كما يف احلديث

 .٢/٣٢٧. »أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يويل
ذكر طائفة من املصنفني يف املناسك استحباب زيارة مساجد مكة  •

كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول وكنت قد  وما حوهلا، 
عمري، لبعض الشيوخ، جمعته من كالم العلماء، ثم تبين لنا أن 

، وأن هذا كله من البدع المحدثة التي ال أصل لها في الشريعة



 

41 

السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، مل يفعلوا شيئا من ذلك، 
المسجد الحرام هو وأن ون عن ذلك، نهوأن أئمة العلم واهلدى ي

شرع لنا قصده للصالة والدعاء والطواف، وغير  المسجد الذي
، بمكة سواه نهذلك من العبادات، ولم يشرع لنا قصد مسجد بعي

وال يصلح أن جيعل هناك مسجد يزامحه يف شيء من األحكام، وما 
يفعله الرجل يف مسجد من تلك املساجد، من دعاء وصالة وغري 

املسجد احلرام كان خريا له؛ بل هذا سنة مشروعة، ذلك، إذا فعله يف 
 .غريه هناك حتريا لفضله، فبدعة غري مشروعة وأما قصد مسجد

٢/٣٣٩. 
ال جيب بالنذر إال ما كان من جنسه واجب  نهمن أصول أيب حنيفة أ •

 .٢/٣٤٣. بالشرع
مكشوفة، ومل يكن أحد من الصحابة، ال  صخرة بيت املقدسكانت  •

بعبادة، وكانت مكشوفة يف خالفة عمر  علماؤهم خيصهاوال هم ـوالت
وكذلك يف . ما، مع حكمهما على الشامنهوعثمان رضي اهللا ع

، وإن كان مل حيكم عليها مث كذلك يف نهخالفة علي رضي اهللا ع
فلما كان في زمن عبد الملك وجرى  .نه، وابن ابنهإمارة معاوية، واب

وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى، كان هو الذي بنى القبة  نهبي
إن الناس كانوا يقصدون احلج فيجتمعون : وقد قيل على الصخرة،

حبجة احلج، فعظم عبد امللك شأن الصخرة،  نهبابن الزبري، أو يقصدو 
يف، الشتاء والص مبا بناه عليها من القبة، وجعل عليها من الكسوة يف
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للبيت المقدس، فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن ليكثر قصد الناس 
 .)والناس على دين امللك( الزبير،

وظهر من ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت املقدس ما مل يكن 
مبثل هذا، وجاء بعض الناس ينقل اإلسرائيليات يف  نهاملسلمون يعرفو 

تعظيمها، حىت روى بعضهم عن كعب األحبار، عند عبد امللك بن مروان، 
، فقال "أنت عرشي األدىن : إن اهللا قال للصخرة: " وة بن الزبري حاضروعر 
: البقرة[} َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواْألَْرضَ {: يقول اهللا تعاىل: " عروة

ويف ختصيصها  ... وأمثال هذا"  إن الصخرة عرشه؟ : وأنت تقول] ٢٥٥
  .ة لليهودهـببالتعظيم مشا

أن : وقد ذكر طائفة من متأخري الفقهاء، من أصحابنا وغيرهم
كما تغلظ يف اليمين تغلظ ببيت المقدس، بالتحليف عند الصخرة، 

بالتحليف بني الركن واملقام، وكما تغلظ يف مسجده صلى  املسجد احلرام،
ولكن ليس لهذا أصل في كالم أحمد  اهللا عليه وسلم بالتحليف عند قربه،

ئمة، بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر ونحوه من األ
المساجد عند المنبر، وال تغلظ اليمين بالتحليف عند ما لم يشرع 

كما ال تغلظ بالتحليف عند املشاهد ومقامات للمسلمين تعظيمه، 
  .ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال، خمالف للشريعة. األنبياء، وحنو ذلك

٢/٣٤٧. 
ا فضيلة عند هـنكنائس النصارى ليس يف إتيامن   بيت لحم كنيسة •

: املسلمني، سواء كان مولد عيسى أو مل يكن، بل قرب إبراهيم اخلليل
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مل يكن يف الصحابة وال التابعني هلم بإحسان من يأتيه للصالة عنده، 
 .٢/٣٥٢ .للزيارة أصال نهوال الدعاء وال كانوا يقصدو 

 
  .محمد،  وعلى آله و صحبه وسلمواهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا 

 


