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 اهلل الرمحن الرحيم بسم 

 :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أما بعد

فقد طالعت تفريًغا لدورة علمية يف رشح رسالة )الوصية الصغرى( لشيخ اإلسالم 

 :، قام بإعداده بعض اإلخوة ووضعوا له فهرًسا، وأسميته ابن تيمية 

 (ة التعليقات العلمية عىل الوصية الصغرى التيمي  )

إنه   لعباده،  نافًعا  جيعله  وأن  يتقبله  أن  اهلل  وأسأل  قاعدة،  عرش  سبع  يف  جعلته  وقد 

 .الرمحن الرحيم 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس 

@dr_alraies 

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق 

ـ 1441/  6/  25   ه
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

هذه الرسالة يف أصلها جواب عىل سؤال، وقد مجعت بني االختصار وغزارة العلم  

والفوائد واالرشادات والنصائح، حتى إنه يصح أن ُتسمى هذه الرسالة: )منار املسلم يف  

له الظاهر، وما ينبغي أن  حياته(، فهي ُتنري الطريق للمتعبد والناسك يف صالح قلبه وعم

 يكون عليه. 

تيمية   ابن  اإلسالم  ينب   ولشيخ  خمتَصة  كثرية  أن  رسائل  العلم  لطالب  غي 

َيا ِعَباِدي  يتذاكروها ما بني حني وآخر، كهذه الرسالة أو كرشح حديث: »يتدارسوها و

ْمُت الظُّْلَم َعىَل َنْفِِس، َوَجَعْلُتُه َبْينَ  ًما، َفََل َتَظاَلَُواإِِّني َحرَّ «، إىل غري ذلك من الرسائل  ُكْم ُُمَرَّ

 الكثرية. 

وبني خمتَصة  كوهنا  بني  مجعت  الرسائل  هذه  من  كثرًيا  والفوائد  فإن  العلم  غزارة   

 . والفرائد 

الطريقة يف   الرسالة  وستكون  ما يرس اهلل من كالمه  رشح هذه  ،  التعليق عىل 

، وهو  فإن يف هذه الرسالة أحاديث أوردها شيخ اإلسالم ابن تيمية    االبتداء   وقبل

اهلل   بحفظه ألحاديث رسول  ال حيفظه  ملسو هيلع هللا ىلصمعروف  الذي  احلديث  الذهبي:  قال  ، حتى 

 شيخ اإلسالم ابن تيمية ليس حديًثا. 

احب استقراء تام. وهذا ال ُيقال يف كل عامل،  : إن ابن تيمية صوقال ابن حجر  

 . فهو موسوعة يف معرفة األحاديث واآلثار  
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وقد ذكر املعلمي أن ابن تيمية كان يكتب من حفظه، وغالًبا إذا كان كذلك فإنه يكتب  

هذا يف  و،  رسيع الكتابة فيكتب من حفظه ارجتااًل   بعض األحاديث باملعنى، وكان  

 . كثري من رسائله وأجوبته  

من   يشء  فيها  يوجد  وقد  باملعنى،  احلديث  ذكر  األحاديث  بعض  يف  يوجد  قد  لذا 

 . الوهم وهو قليل للغاية يف جانب كثرة أحاديثه ومروياته  

وت فيه أهل  واألمر اآلخر: ينبغي أن ُيعلم أن باب التصحيح والتضعيف نسبي، يتفا

ُيضعفه، فباب التصحيح والتضعيف  ف عامل آخر  خيالفه  العلم، فقد ُيصحح عامل حديًثا، و

نسبي، ثم من العلامء من قد يرى ضعف حديٍث ثم يتساهل يف إيراده من باب االعتضاد 

  ال االحتجاج، وهذه طريقة سلكها أهل العلم، كام بنين هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 خنائية( و)الرد عىل البكري( ويف غريها من كتبه. يف )اإل

فلذلك قد يتساهل شيخ اإلسالم وُيورد حديًثا ضعيًفا، ألن املعنى صحيح وقد دلت 

عليه أدلة رشعية، فلذا ال أحب أن يذهب وقٌت يف الكالم عىل األحاديث صحًة وضعًفا،  

أال   األصل  لكن  فائدة،  أو  حلاجة  لبعضها  ُأشري  أن  وقد  واألصل  كذلك،  األمر  يكون 

 . ننشغل بفهم كالمه ودراسته 

 متن الوصية الصغرى: 

 سؤال أيب القاسم اَلغريب:
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اَلرشق  ببَلد  لقيت  من  أعلم  اخللف  وقدوة  السلف  بقية  اإلمام  الشيخ  يتفضل 

بأن يوصيني بام يكون فيه صَلح ديني   "تيمية  واَلغرب؛ تقي الدين أبو العباس أمحد بن  

اعتامدي يف علم احلديث وكذلك يف غريه من   يكون عليه  ودنياي؟ ويرشدِّن إىل كتاب 

أرجح   يل  ويبني  الواجبات  بعد  الصاحلة  األعامل  أفضل  عىل  وينبهني  الرشعية  العلوم 

م الكريم عليه اَلكاسب كل ذلك عىل قصد اإليامء واالختصار واهلل تعاىل حيفظه. والسَل

 ورمحة اهلل وبركاته.

 فأجاب: 

فام أعلم وصية أنفع من وصية اهلل ورسوله َلن  "الوصية  "احلمد هلل رب العاَلني، أما 

ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا }عقلها واتبعها. قال تعاىل:  

ثه إىل اليمن فقال: يا معاذ: اتق اهلل ووىص النبي صىل اهلل عليه وسلم معاذا َلا بع}.    {اهلل

. وكان معاذ ريض اهلل   {حيثام كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس بخلق حسن

يا معاذ واهلل إِّن ألحبك  }  "عنه من النبي صىل اهلل عليه وسلم بمنزلة علية؛ فإنه قال له:  

 .  {وكان يردفه وراءه

أي بخطوة   -واحلرام وأنه حيرش أمام العلامء برتوة  أنه أعلم األمة باحلَلل    "وروي فيه:  

. ومن فضله أنه بعثه النبي صىل اهلل عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكام  " -

إىل أهل اليمن. وكان يشبهه بإبراهيم اخلليل عليه السَلم وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن  

مة قانتا هلل حنيفا ومل يك من اَلرشكني؛ تشبيها مسعود ريض اهلل عنه يقول: إن معاذا كان أ
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له بإبراهيم. ثم إنه صىل اهلل عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أهنا جامعة. وهي كذلك  

 َلن عقلها مع أهنا تفسري الوصية القرآنية. 

أما بيان مجعها فألن العبد عليه حقان: حق هلل عز وجل. وحق لعباده. ثم احلق الذي  

أن خيل ببعضه أحيانا: إما برتك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي صىل اهلل عليه ال بد  

حتقيق حلاجته   "حيثام كنت    "وهذه كلمة جامعة ويف قوله    {اتق اهلل حيثام كنت}عليه وسلم  

فإن الطبيب متى تناول    {وأتبع السيئة احلسنة متحها}إىل التقوى يف الرس والعَلنية. ثم قال:  

 ا مرضا أمره بام يصلحه.اَلريض شيئ

والذنب للعبد كأنه أمر حتم. فالكيس هو الذي ال يزال يأيت من احلسنات بام يمحو  

وإن كانت مفعولة ألن اَلقصود هنا ُموها    "السيئة    "وإنام قدم يف لفظ احلديث    السيئات.

 .{كقوله يف بول األعرايب: صبوا عليه ذنوبا من ماء }ال فعل احلسنة فصار 

أ يزول  وينبغي  والذنوب  اَلحو  يف  أبلغ  فإنه  السيئات  جنس  من  احلسنات  تكون  ن 

موجبها بأشياء: )أحدها( التوبة. و )الثاِّن( االستغفار من غري توبة. فإن اهلل تعاىل قد يغفر 

له إجابة لدعائه وإن مل يتب فإذا اجتمعت التوبة واالستغفار فهو الكامل. )الثالث( األعامل  

كام يكفر اَلجامع يف رمضان واَلظاهر واَلرتكب "الكفارات اَلقدرة    "  الصاحلة اَلكفرة: أما 

 "لبعض ُمظورات احلج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات اَلقدرة وهي  

كام قال حذيفة    "الكفارات اَلطلقة    "هدي وعتق وصدقة وصيام. وأما    "أربعة أجناس  
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ي وولده؛  وماله  أهله  يف  الرجل  فتنة  واألمر  لعمر:  والصدقة  والصيام  الصَلة  كفرها 

 باَلعروف والنهي عن اَلنكر.

وقد دل عىل ذلك القرآن واألحاديث الصحاح يف التكفري بالصلوات اخلمس واجلمعة 

والصيام واحلج وسائر األعامل التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له 

السنن خصوصا ما صنف يف فضائل األعامل.    ما تقدم من ذنبه وهي كثرية َلن تلقاها من 

يبلغ؛  حني  من  اإلنسان  فإن  إليه؛  احلاجة  باإلنسان  ما  أشد  من  هبذا  العناية  أن  واعلم 

خصوصا يف هذه األزمنة ونحوها من أزمنة الفرتات التي تشبه اجلاهلية من بعض الوجوه 

لية بعدة أشياء فكيف فإن اإلنسان الذي ينشأ بني أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور اجلاه

بغري هذا ويف الصحيحني عن النبي صىل اهلل عليه وسلم من حديث أيب سعيد ريض اهلل  

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. }عنه  

فمن؟  قال:  والنصارى؟  اليهود  اهلل  رسول  يا  تعاىل   {قالوا:  قوله  يف  تصديقه  خرب  هذا 

  {عتم بخَلقكم كام استمتع الذين من قبلكم بخَلقهم وخضتم كالذي خاضوافاستمت}

 وهلذا شواهد يف الصحاح واحلسان.

وهذا أمر قد يرسي يف اَلنتسبني إىل الدين من اخلاصة؛ كام قال غري واحد من السلف  

ا  منهم ابن عيينة؛ فإن كثريا من أحوال اليهود قد ابتيل به بعض اَلنتسبني إىل العلم وكثري

دين   فهم  ذلك من  يبرص  الدين كام  إىل  اَلنتسبني  بعض  به  ابتيل  قد  النصارى  أحوال  من 

اإلسَلم الذي بعث اهلل به ُممدا صىل اهلل عليه وسلم ثم نزله عىل أحوال الناس. وإذا كان  
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اهلل  فأحياه  ميتا  ربه وكان  نور من  فهو عىل  صدره لإلسَلم  اهلل  رشح  فمن  األمر كذلك 

يم نورا  له  األمتني  وجعل  وطريق  اجلاهلية  أحوال  يَلحظ  أن  بد  ال  الناس  يف  به  يش 

اَلغضوب عليهم والضالني من اليهود والنصارى فريى أن قد ابتيل ببعض ذلك. فأنفع ما  

 للخاصة والعامة العلم بام خيلص النفوس من هذه الورطات وهو إتباع السيئات احلسنات. 

النبيني من األعامل واألخَلق والصفات.  واحلسنات ما ندب اهلل إليه عىل لسان خاتم 

وهي كل ما يؤمل من هم أو حزن أو أذى    "اَلصائب اَلكفرة    "ومما يزيل موجب الذنوب  

فلام قىض هباتني   العبد.  يف مال أو عرض أو جسد أو غري ذلك لكن ليس هذا من فعل 

ق حسن  وخالق الناس بخل  "الكلمتني حق اهلل: من عمل الصالح وإصَلح الفاسد قال:  

 وهو حق الناس. "

له  والدعاء  واإلكرام  بالسَلم  قطعك  تصل من  أن  الناس:  مع  احلسن  اخللق  ومجاع 

واالستغفار والثناء عليه والزيارة له وتعطي من حرمك من التعليم واَلنفعة واَلال وتعفو  

عمن ظلمك يف دم أو مال أو عرض. وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. وأما اخللق  

وصف اهلل به ُممدا صىل اهلل عليه وسلم فهو الدين اجلامع جلميع ما أمر اهلل  العظيم الذي  

قالت عائشة ريض اهلل عنها كان }به مطلقا هكذا قال جماهد وغريه وهو تأويل القرآن كام  

 وحقيقته اَلبادرة إىل امتثال ما حيبه اهلل تعاىل بطيب نفس وانرشاح صدر. {خلقه القرآن

يف وصية اهلل فهو أن اسم تقوى اهلل جيمع فعل كل ما أمر اهلل به وأما بيان أن هذا كله  

إجيابا واستحبابا وما هنى عنه حتريام وتنزهيا وهذا جيمع حقوق اهلل وحقوق العباد. لكن َلا  



8 

يف   مفرسا  جاء  اَلحارم  عن  لَلنكفاف  اَلقتضية  العذاب  خشية  بالتقوى  يعني  تارة  كان 

ريض اهلل عنهام الذي رواه الرتمذي وصححه:    حديث معاذ وكذلك يف حديث أيب هريرة

قيل: يا رسول اهلل ما أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟ قال: تقوى اهلل وحسن اخللق. قيل:  }

. ويف الصحيح عن عبد    {وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: األجوفان: الفم والفرج

أكمل اَلؤمنني إيامنا }يه وسلم اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عل

فجعل كامل اإليامن يف كامل حسن اخللق. ومعلوم أن اإليامن كله تقوى    {أحسنهم خلقا

 اهلل.

وتفصيل أصول التقوى وفروعها ال حيتمله هذا اَلوضع فإهنا الدين كله؛ لكن ينبوع 

  {وإياك نستعني إياك نعبد }اخلري وأصله: إخَلص العبد لربه عبادة واستعانة كام يف قوله: 

فابتغوا }ويف قوله:    {عليه توكلت وإليه أنيب}ويف قوله:    {فاعبده وتوكل عليه}ويف قوله:  

بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من اَلخلوقني انتفاعا    {عند اهلل الرزق واعبدوه واشكروا له

ن  هبم أو عمَل ألجلهم وجيعل مهته ربه تعاىل وذلك بمَلزمة الدعاء له يف كل مطلوب م 

أن   يمكن  له بكل ُمبوب. ومن أحكم هذا فَل  والعمل  ذلك  فاقة وحاجة وخمافة وغري 

 يوصف ما يعقبه ذلك.

وأما ما سألت عنه من أفضل األعامل بعد الفرائض؛ فإنه خيتلف باختَلف الناس فيام 

يقدرون عليه وما يناسب أوقاهتم فَل يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد لكن مما  

بني العلامء باهلل وأمره: أن مَلزمة ذكر اهلل دائام هو أفضل ما شغل العبد به هو كاإلمجاع  
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سبق اَلفردون قالوا يا  }نفسه يف اجلملة وعىل ذلك دل حديث أيب هريرة الذي رواه مسلم:  

وفيام رواه أبو داود عن    {رسول اهلل ومن اَلفردون؟ قال: الذاكرون اهلل كثريا والذاكرات 

أال أنبئكم بخري أعاملكم  } عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال:  أيب الدرداء ريض اهلل

وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري لكم من إعطاء الذهب والورق ومن  

أن تلقوا عدوكم فترضبوا أعناقهم ويرضبوا أعناقكم؟ قالوا: بىل يا رسول اهلل قال: ذكر  

 .  {اهلل

واإليامنية برصا وخربا ونظرا عىل ذلك كثرية. وأقل ذلك أن يَلزم  والدالئل القرآنية  

العبد األذكار اَلأثورة عن معلم اخلري وإمام اَلتقني صىل اهلل عليه وسلم كاألذكار اَلؤقتة يف  

أول النهار وآخره وعند أخذ اَلضجع وعند االستيقاظ من اَلنام وأدبار الصلوات واألذكار  

األكل والرشب واللباس واجلامع ودخول اَلنزل واَلسجد واخلَلء    اَلقيدة مثل ما يقال عند

واخلروج من ذلك وعند اَلطر والرعد إىل غري ذلك وقد صنفت له الكتب اَلسامة بعمل  

. وقد تعرض أحوال يكون "ال إله إال اهلل    "اليوم والليلة. ثم مَلزمة الذكر مطلقا وأفضله  

 أفضل منه.   "هلل واهلل أكرب وال حول وال قوة إال باهلل  سبحان اهلل واحلمد    "بقية الذكر مثل:  

تعلم علم   القلب مما يقرب إىل اهلل من  اللسان وتصوره  به  يعلم أن كل ما تكلم  ثم 

وتعليمه وأمر بمعروف وهني عن منكر فهو من ذكر اهلل. وهلذا من اشتغل بطلب العلم  

يه الفقه الذي سامه اهلل ورسوله  النافع بعد أداء الفرائض أو جلس جملسا يتفقه أو يفقه ف

فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر اهلل. وعىل ذلك إذا تدبرت مل جتد بني األولني يف كلامهتم يف  
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أفضل األعامل كبري اختَلف. وما اشتبه أمره عىل العبد فعليه باالستخارة اَلرشوعة فام ندم  

 من استخار اهلل تعاىل.

اح كل خري وال يعجل فيقول: قد دعوت فلم  وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفت

يستجب يل وليتحر األوقات الفاضلة: كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند األذان ووقت  

بكفايته وحسن   والثقة  اهلل  فالتوكل عىل  اَلكاسب:  اَلطر ونحو ذلك. وأما أرجح  نزول 

دعوه كام قال سبحانه  الظن به. وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إىل اهلل وي

كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموِّن أطعمكم. يا عبادي كلكم  }فيام يأثر عنه نبيه:  

وفيام رواه الرتمذي عن أنس ريض اهلل عنه قال    {عار إال من كسوته فاستكسوِّن أكسكم

ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا  }قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  

  {واسألوا اهلل من فضله}. وقد قال اهلل تعاىل يف كتابه:    {طع فإنه إن مل ييرسه مل يتيرسانق

وهذا وإن    {فإذا قضيت الصَلة فانترشوا يف األرض وابتغوا من فضل اهلل }وقال سبحانه. 

أمر النبي صىل اهلل عليه  }كان يف اجلمعة فمعناه قائم يف مجيع الصلوات. وهلذا واهلل أعلم  

ي يدخل اَلسجد أن يقول: اللهم افتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج أن يقول:  وسلم الذ

وقد قال اخلليل صىل اهلل عليه وسلم )فابتغوا عند اهلل الرزق   {اللهم إِّن أسألك من فضلك

واعبدوه واشكروا له وهذا أمر واألمر يقتيض اإلجياب فاالستعانة باهلل واللجأ إليه يف أمر  

 الرزق وغريه أصل عظيم.
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ثم ينبغي له أن يأخذ اَلال بسخاوة نفس ليبارك له فيه وال يأخذه بإرشاف وهلع؛ بل  

يكون اَلال عنده بمنزلة اخلَلء الذي حيتاج إليه من غري أن يكون له يف القلب مكانة والسعي 

 فيه إذا سعى كإصَلح اخلَلء.

من أصبح والدنيا أكرب مهه شتت }ويف احلديث اَلرفوع الذي رواه الرتمذي وغريه:  

اهلل عليه شمله وفرق عليه ضيعته ومل يأته من الدنيا إال ما كتب له. ومن أصبح واآلخرة 

 . {أكرب مهه مجع اهلل عليه شمله وجعل غناه يف قلبه؟ وأتته الدنيا وهي راغمة

إ الدنيا وأنت إىل نصيبك من اآلخرة أحوج فإن وقال بعض السلف: أنت ُمتاج  ىل 

وما  }بدأت بنصيبك من اآلخرة مر عىل نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال اهلل تعاىل: 

إن اهلل  }  {ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون}  {خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

مكسب من صناعة أو جتارة أو بناية . فأما تعيني مكسب عىل    {هو الرزاق ذو القوة اَلتني

أو حراثة أو غري ذلك فهذا خيتلف باختَلف الناس وال أعلم يف ذلك شيئا عاما لكن إذا  

عن لإلنسان جهة فليستخر اهلل تعاىل فيها االستخارة اَلتلقاة عن معلم اخلري صىل اهلل عليه 

كلف غريه إال أن يكون منه وسلم فإن فيها من الربكة ما ال حياط به. ثم ما تيرس له فَل يت

 كراهة رشعية.

وأما ما تعتمد عليه من الكتب يف العلوم فهذا باب واسع وهو أيضا خيتلف باختَلف  

نشء اإلنسان يف البَلد فقد يتيرس له يف بعض البَلد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما 

ه يف تلقي العلم اَلوروث عن  ال يتيرس له يف بلد آخر لكن مجاع اخلري أن يستعني باهلل سبحان
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النبي صىل اهلل عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علام وما سواه إما أن يكون علام 

فَل يكون نافعا؟ وإما أال يكون علام وإن سمي به. ولئن كان علام نافعا فَل بد أن يكون يف 

من مثله وخري  يغني عنه مما هو  ما  اهلل عليه وسلم  فهم مرياث ُممد صىل  ه. ولتكن مهته 

 مقاصد الرسول يف أمره وهنيه وسائر كَلمه.

فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فَل يعدل عنه فيام بينه وبني اهلل تعاىل وال مع  

الناس إذا أمكنه ذلك. وليجتهد أن يعتصم يف كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن  

عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدع بام رواه مسلم  النبي صىل اهلل عليه وسلم. وإذا اشتبه  

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يقول إذا  }يف صحيحه عن عائشة ريض اهلل عنها  

قام يصيل من الليل: اللهم رب جربيل وميكائيل وإرسافيل فاطر السموات واألرض عامل  

فون اهدِّن َلا اختلف فيه من احلق  الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتل

فإن اهلل تعاىل قد قال فيام رواه عنه رسوله:   {بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم

أهدكم} فاستهدوِّن  هديته  من  إال  ضال  كلكم  عبادي  وصف    {يا  وأما  الكتب   ". 

الك  "واَلصنفني   أثناء اَلذاكرة ما يرسه اهلل سبحانه. وما يف  تب اَلصنفة  فقد سمع منا يف 

أنفع من   البخاري    "اَلبوبة كتاب  إسامعيل  يقوم    "صحيح ُممد بن  لكن هو وحده ال 

بأصول العلم. وال يقوم بتامم اَلقصود للمتبحر يف أبواب العلم إذ ال بد من معرفة أحاديث  

وقد  العلامء.  بعض  بعلمها  خيتص  التي  األمور  يف  العلم  وأهل  الفقه  أهل  وكَلم  أخر 

يف كل فن من فنون العلم إيعابا فمن نور اهلل قلبه هداه بام يبلغه من ذلك ومن  أوعبت األمة  

قال النبي صىل اهلل عليه وسلم أليب لبيد }أعامه مل تزده كثرة الكتب إال حرية وضَلال؛ كام  
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عنهم؟ تغني  فامذا  والنصارى؟  اليهود  عند  واإلنجيل  التوراة  أوليست  .    {األنصاري: 

يرزقنا اهلدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا رش أنفسنا وأن ال يزيغ  فنسأل اهلل العظيم أن  

العاَلني.  رب  هلل  واحلمد  الوهاب  هو  إنه  رمحة  لدنه  من  لنا  وهيب  هدانا؟  إذ  بعد  قلوبنا 

 وصلواته عىل أرشف اَلرسلني.

---------------------------------------------- 

احلمد هلل رب العاَلني، أما  :  بن تيمية  فأجاب شيخ اإلسَلم بحر العلوم ا ):  قوله 

إذن هذه الرسالة جواب عىل سؤال، تضمن السؤال   (...الوصية فام أعلم وصية أنفع من 

 . أموًرا تتضح من اجلواب

 . وممن يف هذا السؤال طلب وصية جامعة من شيخ اإلسالم ابن تيمية  

: َلن عقلها واتبعها، قال تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلص فام أعلم وصية أنفع من وصية اهلل ورسوله  ):  قوله 

النبي   اتقوا اهلل﴾، ووىص  أن  وإياكم  قبلكم  الكتاب من  أوتوا  الذين   ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ولقد وصينا 

يا معاذ، اتق اهلل حيثام كنت، وأتبع السيئة احلسنة متحها،  : »معاًذا َلا بعثه إىل اليمن فقال 

 . («وخالق الناس بخلق حسن 

وترك   املأمور  فعل  التقوى  معنى  ألن  كله،  الدين  هي  التقوى  أن  ُيعلم  أن  ينبغي 

اهلل عذاب  وبني  بينك  جتعل  بأن  آخرون  علامء  وُيعرفها  أوامره  املحظور،  بفعل  وقاية،   

 . واجتناب نواهيه
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فعل املأمور سواء كان واجًبا أو مستحًبا، وترك املنهي عنه سواء  :  إذن اجلامع للتقوى 

 . كان حمرًما أو مكروًها

ثم أهل التقوى يف تقواهم متفاوتون، منهم من هو عىل التقوى الواجب، وذلك إذا  

عىل التقوى  بأن يكون  رفع من ذلك  فعل الواجبات وترك املحرمات، ومنهم من يكون أ

ناس متفاوتون  وال  ،ذلك بفعل املستحبات وترك املكروهاتاملستحب، وهو من يزيد عىل  

ل املستحبات وترك  عيف ترك املكروهات، والتقوى املستحب هي ف يف فعل املستحبات و

يعلمها إال اهلل  املكروهات، والناس متفاوتون يف التقوى املستحب عىل مراتب عظيمة ال  

 . سبحانه وتعاىل 

احلديث، وهذا    «اتق اهلل حيثام كنت ...: »ملسو هيلع هللا ىلصحديث معاذ، ملا قال النبي    ذكر  

، وقد ذكر كالمه  احلديث رواه الرتمذي وغريه وقد ضعفه إمام العلل الدارقطني  

 . وأقره، ومل ُينازعه يف ضعفه( واحلكم جامع العلوم) ابن رجب يف كتابه 

من العلامء من صححه وإن كان األظهر ضعفه، إال  أنه مع ضعف هذا احلديث فإال  

أن هذا احلديث مل يأت بحكم جديد، لذا حتى ولو قيل بضعفه فام دل عليه من املعاين فهو  

 . من جوامع الكلم

 : وقد مجع هذا احلديث لو تأملناه بني أمور ثالثة

 «.اتق اهلل حيثام كنت: »تعامل العبد مع ربه، وهو قوله : األول  األمر -
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«. وأتبع السيئة احلسنة متحها: »تعامل العبد مع نفسه، ألنه قال   :األمر الثاِّن -

 . فكلام عصيت اهلل وتبت بادر بفعل احلسنات

الثالث - قال   :األمر  فقد  اخللق،  مع  العبد  »تعامل  بخلق  :  الناس  وخالق 

تفيد عموم املكان، أي يف كل زمان  (  حيثام« )اهلل حيثام كنتاتق  : »، ثم قال«حسن

 .تأكيد للمكان  «حيث ما كنت»و « اتق اهلل: »ومكان، فكل زمان مأخوذ من قوله 

النبي    وكان معاذ  ):  قوله  له  ملسو هيلع هللا ىلص من  قال  فإنه  يا معاذ واهلل إِّن  :  بمنزلة علية، 

ُيردفه وراءه، وُروي فيه أنه أعلم األمة باحلَلل واحلرام، وأنه حُيرش أمام   ألحبك، وكان 

إن  :  هذا يشء من فضائل معاذ، فكأن شيخ اإلسالم يقول  (-أي بخطوة -العلامء برتوة  

ه هبذه النصيحة، وحرص عليه بأن أعطاه هذه النصيحة   ملعاذ منزلة رفيعة، فلذلك خصن

 .احلديث  «اتق اهلل حيثام كنت ...: »امعة، وهي قوله اجل

 . خصن معاًذا هبذه النصيحة اجلامعة   ملسو هيلع هللا ىلصفأراد شيخ اإلسالم بذكر هذا أن ُيبنين أن النبي  

الباب نسبي كام تقدم، لكن  هذا  وأؤكد أين لن أقف مع األحاديث صحة وضعًفا فإن 

أكثر احلفاظ ضعفوا هذا احلديث مرفوًعا،    (باحلَلل واحلرامأعلم األمة  ):  قوله:  للفائدة 

ِة َأُبو ُعَبْيَدَة  : »وإنام صححوا منه جزًء، وهو موقوف، ملا قال ٍة َأِمنٌي، َوَأِمنُي َهِذِه األُمَّ لُِكلي ُأمَّ

اِح   . ، وهذا الذي ذكره البخاري«ْبُن اجَلرَّ

 . ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهلل ضعيف وال يصح  -واهلل أعلم-أما باقي احلديث فإنه 



16 

ُمبلًغا عنه داعًيا، وُمفقًها وُمفتًيا وحاكاًم إىل أهل    ملسو هيلع هللا ىلصومن فضله أنه بعثه النبي  ):  قوله 

أرسل معاًذا إىل    ملسو هيلع هللا ىلصكام هو معلوم يف حديث ابن عباس يف الصحيحني، أن النبي    (اليمن

َل َما َتْدُعوُهْم إَِلْيِه ِعَباَدُة اهللَِّ  : »اليمن وقال  «...إِنََّك َتْقَدُم َعىَل َقْوٍم َأْهِل كَِتاٍب، َفْلَيُكْن َأوَّ

 . احلديث

عمره  من  الثالثني  يبلغ  مل  فإنه  سنه،  صغر  مع  جبل  بن  ملعاذ  العلية  املنازل  وهذه 

 ومع ذلك قد فاز هبذه املراتب العالية ،. 

، وإبراهيم إمام الناس وكان  -عليه السَلم-وكانوا ُيشبهونه بإبراهيم اخلليل  ):  قوله 

تشبيًها .  إن معاًذا كان أمًة قانًتا هلل حنيًفا، ومل يك من اَلرشكني:  يقول   ابن مسعود  

- عليه السالم-والسلف كانوا ُيشبهون معاًذا بإبراهيم    فابن مسعود    (له بإبراهيم

تغليق  )وقد صححه ابن حجر يف كتابه    وهذا إسناده صحيح عن ابن مسعود    ،

 (. التعليق

خطأ، وإنام    -واهلل أعلم-، فهذا    ملسو هيلع هللا ىلصأي النبي    «وكان ُيشبهه ...: »أما يف بعض النسخ

 «.هونهوكانوا ُيشبي : »النسخ اخلطية

كان ُيشبه    ملسو هيلع هللا ىلصويؤكد ذلك أين مل أقف عىل حديث ال صحيح وال ضعيف أن النبي  

 .-عليه السالم-معاًذا بإبراهيم 

هذه الوصية، فُعلم أهنا جامعة، وهي كذلك َلن عقلها مع    وصاه   ملسو هيلع هللا ىلصثم إنه  ):  قوله 

أهنا تفسري الوصية القرآنية، أما بيان مجعها فألن العبد عليه حقان، حق هلل عز وجل، وحق 
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َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناً ﴿:  لذا لو ُتؤمل قوله تعاىل  (لعباده اُه  إِين إاِلن  َتْعُبُدوا    ﴾ َوَقََض َربَُّك َأالن 

، أشار إىل حقني، إىل حق اهلل، وحق العباد، ثم بدأ باألهم ثم ذكر األهم  [23رساء:  ]اإل

 . من حق اهلل وهو التوحيد، ويف حق العباد ذكر األهم وهو بر الوالدين

ثم احلق الذي عليه البد أن خُيل ببعضه أحياًنا، إما برتك مأمور به أو فعل منهي ):  قوله 

 .(عنه

 . أن العبد البد أن يزل وأن خُيطئ وأن يقع يف املعصية: القاعدة األوىل

األنبياء غري معصومني من الصغائر، بخالف    أن   أمجع السلف عىل:  فائدة •

 . الكبائر فإهنم معصومون منها

تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  والسلف  السنة  أهل  عن  هذا  حكى  ،  وقد 

َم ِمْن  ﴿ :  وُيؤكد ذلك قوله تعاىل َما َتَقدن ُمبِينًا * لَِيْغِفَر َلَك اهللنُ  إِننا َفَتْحنَا َلَك َفْتحًا 

رَ  ُه  ﴿:  ، وقال تعاىل[2-1]الفتح:    ﴾َذْنبَِك َوَما َتَأخن ]طه:   ﴾َفَغَوىَوَعََص آَدُم َربن

121]. 

فإذن تقع املعصية من األنبياء، لكن ال يقع منهم إال الصغائر، أما الكبائر فهم  

 . معصومون منها إمجاًعا، والصغائر قد يقعون فيها إمجاًعا كام تقدم بيانه 

حيثام  : »وهذه كلمة جامعة، ويف قوله([  اتق اهلل حيثام كنت: »ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ):  قوله 

 .(«وأتبع السيئة احلسنة متحها: »حتقيق حلاجته من التقوى يف الرس والعَلنية، ثم قال   «كنت

 . أن العبد حمتاج لتقوى اهلل يف كل زمان ومكان ظاهًرا وباطنًا : القاعدة الثانية
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للعبد ):  قوله  والذنب  بام يصلحه،  أمره  اَلريض شيًئا مرًضا  تناول  متى  الطبيب  فإن 

 . (كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي ال يزال يأيت من احلسنات بام يمحو السيئات

 : السيئة احلسنة، لذا نحن مع الذنوب لنا أحوالالعاقل والكيس ُيتبع    :القاعدة الثالثة

األسباب  :  أواًل  - ترك  وعىل  الذنب،  يف  الوقوع  عدم  عىل  أنفسنا  ُنجاهد 

 . املوصلة للذنب 

 . إذا وقعنا يف الذنب نفزع إىل التوبة  :ثانًيا -

 . ُنكثر من األعامل الصاحلة، فإن احلسنات ُيذهبن السيئات :ثالًثا -

األسباب   ترك  ثم  به،  واالستعانة  باهلل  التعلق  الذنب  ترك  يف  ينفع  ما  أعظم  ومن 

إىل   ترجع  فإهنا  والشبهاتية  الشهوانية  الذنوب  من  كثرًيا  تأملت  لو  الذنب،  إىل  املوصلة 

ب يف اجلوال أشياء يعلم أهنا ُتوصل  قلّ التساهل يف ترك األسباب املوصلة إىل الذنب، فقد يُ 

 . أو ُتوقعه يف احلرام كثرًيا فيتساهل، وقد جُيالس أهل البدع

الشهوانية   الذنوب  من  كثري  فإذن  والضالل،  للفتنة  سبب  البدع  أهل  وجمالسة 

والشبهاتية ترجع إىل التساهل يف فعل األسباب والوسائل املوصلة للمحرم، وقد قال ابن  

وذلك يرجع  :  قد تأملت سبب ضالل من ضل بعد اهلداية، قال(: انة الكربىاإلب)بطة يف  

 . إىل أمرين، وذكر منهام التساهل يف جمالسة أهل البدع 

فإن من جُيالس أهل البدع يتأثر هبم مهام كان، نسأل اهلل أن ُيعيذنا وإياكم وأن يعصمنا  

 . وإياكم من الفتن يا رب العاملني



19 

لفظ احلديث السيئة وإن كانت مفعولة، ألن اَلقصود هنا ُموهلا ال  وإنام قدم يف  ):  قوله 

يقول قدم السيئة    ( ([صبوا عليه ذنوًبا من ماء : »فعل احلسنة، فصار كقوله يف بول األعرايب

 . عىل احلسنة وإن كان املفرتض أن ُيقدم احلسنة عىل السيئة

 . وهذا أوضح  «صبوا عىل بوله: »ويف نسخة قال

كالمه   قال  ومعنى  مفعولة):  ملا  كانت  فعل    (وإن  النحوي،  املعنى  يريد  ال 

النح باملعنى  مفعوالن  كالمها  والسيئة  احلسنة  ألن  أول وفاعل،  مفعول  بني  ما  وي، 

أي وإن كانت قد ُفعلت وحصلت،  (وإن كانت مفعولة): وإنام يريد بقوله  ،ومفعول ثاين

حصل وُفعل وهو السيئة؟ وُيؤخر ما ُيراد فعله وهي احلسنة؟ هذا  فكيف ُيقدم أمًرا قد  

 . حمل إشكال

الواقع أنه ال ُيراد فعل احلسنة وإنام    :فأجاب عىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال 

 . ُيراد حمو السيئة، فلذلك قدم السيئة

البول قد    (([وًبا من ماء صبوا عليه ذن: »كقوله يف بول األعرايب) :  بقوله  ثم مثنل  

 . حصل، وقدمه، ألن املراد إزالته

 .( وينبغي أن تكون احلسنات من جنس السيئات): قوله 

جنسها، فلو قدر  ت من أن احلسنة متحو السيئة، أبلغ ما تكون إذا كان:  القاعدة الرابعة

 . اهلل بقطيعة رمحه فاحلسنة أن يصل رمحه  أن أحًدا عَص
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التوبة  ):  قوله  أحدها  بأشياء،  موجبها  يزول  والذنوب  اَلحو  يف  أبلغ  ذكر   (...فإنه 

 .-رمحه اهلل تعاىل–أموًرا حتصل هبا إزالة الذنوب، وهذا املبحث مهم كام سُيبنين ذلك 

أما التوبة فهي واجبة، وهي الرتك مع الندم    ( والثاِّن االستغفارأحدها التوبة،  ): قوله 

َا املُْْؤِمنُوَن َلَعلنُكْم ُتْفلُِحونَ ﴿:  مع العزم قلًبا أال يعود، قال تعاىل   ﴾ َوُتوُبوا إِىَل اهللنِ مَجِيعًا َأُّيُّ

 . ، وهذا أمر، واألمر يقتيض الوجوب [31]النور: 

حكى اإلمجاع النووي، وابن تيمية، وغريمها من    وقد أمجع العلامء عىل وجوب التوبة،

 . أهل العلم

وينبغي أن ُيعلم أن املذنب إذا ندم وعزم بقلبه أال يعود ثم فعل، ال ُيقال إنه مَص،  

يفعل فهو  ألنه عزم أال يعود، لكن لو مل يعزم عىل عدم العود ويف نفسه أن يفعل، فلو مل  

 املَص، فإذن اإلرصار أمر قلبي، أسأل اهلل أن يتوب علينا مجيًعا وأن يعاملنا برمحته.

قال: سمعت     من حديث أيب هريرة  ومسلم   البخاري  ويؤيد هذا ما يف صحيح 

اَم َقاَل أَ   -إِنَّ َعْبًدا َأَصاَب َذْنًبا  يقول: »  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل     -َفَقاَل: َربي َأْذَنْبُت    -ْذَنَب َذْنًبا  َوُربَّ

اَم َقاَل: َأَصْبُت   ْنَب َوَيْأُخُذ بِِه؟    -َوُربَّ َيْغِفُر الذَّ ا  َلُه َربًّ ُه: َأَعلَِم َعْبِدي َأنَّ  َفاْغِفْر يِل، َفَقاَل َربُّ

َأْو    -َأْذَنَب َذْنًبا، َفَقاَل: َربي َأْذَنْبُت   َغَفْرُت لَِعْبِدي، ُثمَّ َمَكَث َما َشاَء اهللَُّ ُثمَّ َأَصاَب َذْنًبا، َأوْ 

َغَفْرُت    -َأَصْبُت   بِِه؟  َوَيْأُخُذ  ْنَب  الذَّ َيْغِفُر  ا  َربًّ َلُه  َأنَّ  َعْبِدي  َأَعلَِم  َفَقاَل:  َفاْغِفْرُه؟  آَخَر، 

اَم َقاَل: َأَصاَب َذْنًبا، َقاَل: َقاَل: َربي َأَصْبُت    لَِعْبِدي، ُثمَّ َمَكَث َما َشاَء اهللَُّ، ُثمَّ َأْذَنَب َذْنًبا، َوُربَّ
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ْنَب َوَيْأُخُذ بِِه؟    -َأْو َقاَل َأْذَنْبُت    - ا َيْغِفُر الذَّ آَخَر، َفاْغِفْرُه يِل، َفَقاَل: َأَعلَِم َعْبِدي َأنَّ َلُه َربًّ

 «  َغَفْرُت لَِعْبِدي َثََلًثا، َفْلَيْعَمْل َما َشاءَ 

وا َعىَل َما َفَعُلوا َوُهْم  ﴿لًيا بل اإلرصار أمر قلبي،  فإذن ليس اإلرصار أمًرا عم َومَلْ ُيَِصُّ

 . هذا إرصار قلبي [135]آل عمران:  ﴾َيْعَلُمونَ 

وابن جرير (  شعب اإليامن)وهذا اإلرصار جيعل الصغرية كبرية، ثبت عند البيهقي يف  

عباس   ابن  عن  تفسريه  قال  يف  مع  ":  أنه  كبرية  مع  ال  صغرية  وال  االستغفار 

 . "اإلرصار

إذن األمر األول الذي يمحو موجب الذنوب التوبة، وهذا عام يف مجيع املعايص، يف  

 . الكفر والرشك األكربين، واألصغرين، والكبائر، والصغائر

االستغفار من غري توبة، فإن اهلل تعاىل قد يغفر له إجابًة لدعائه وإن مل :  الثاِّن):  قوله 

يا رب اغفر يل، يا رب  :  فلو دعا وقال  ( فإذا اجتمعت التوبة واالستغفار فهو الكامل يتب،  

 . اغفر يل، وهو مل يتب، لكن دعا اهلل باملغفرة، فإن هذا أمًرا ثانًيا يمحو ُموجب الذنوب

اَلكفرة:  الثالث):  قوله  الصاحلة  لقوله    (األعامل  الذنوب،  تكفر  الصاحلة  األعامل 

اكِِرينَ ﴿:  تعاىل ينَئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذن ، لكن ينبغي  [114]هود:    ﴾ إِنن احْلََسنَاِت ُيْذِهْبَن السن

أن ُيعلم أن األعامل الصاحلة التي ُتكفر الذنوب واملعايص هي الذنوب واملعايص الصغائر  

 . ُتكفر باألعامل الصاحلةال الكبائر، فإن الكبائر ال 
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 : ويدل لذلك دليالن

أن النبي   أخرج اإلمام مسلم من حديث أيب هريرة :  الدليل األول  -

»قال   ملسو هيلع هللا ىلص َرَمَضاَن، :  إىَِل  َوَرَمَضاُن  ْمَعِة،  اجْلُ إىَِل  ْمَعُة  َواجْلُ ْمُس،  اخْلَ َلَواُت  الصَّ

َراٌت َما َبْينَُهنَّ   .«إَِذا اْجَتنََب اْلَكَبائِرَ  ُمَكفي

 . فإذا كانت الصلوات اخلمس واجلمعة ال ُيكفرن الكبائر فغريها من باب أوىل

، وأقره ابن  اإلمجاع، فقد حكى اإلمجاع ابن عبد الرب    :الدليل الثاِّن -

 . عطية، وابن رجب، وغريهم من أهل العلم

 . األعامل الصاحلة ال ُتكفر الكبائر وإنام ُتكفر الصغائرفالعلامء جممعون عىل أن  

رها، وُعفي عنه،   وينبغي أن ُيعلم أن املراد بتكفريها بحيث إنه إذا فعل عماًل صاحلًا كفن

َوَيْغِفُر َما ُدوَن  ﴿،   له فرق بني هذا وبني عفو اهلل ومغفرته، فإن عفو اهلل ومغفرته ال حدّ ف

 . سواء كان من الصغائر أو الكبائر [48]النساء:    ﴾َيَشاءُ َذلَِك ملَِْن 

إما الكفارات اَلقدرة كام ُيكفر اَلجامع يف رمضان واَلُظاهر واَلرتكب لبعض  ) :  قوله 

ُمظورات احلج، أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات اَلقدرة، وهي أربعة  

الكفارات املعروفات، وقد اجتمعت الصدقة  يريد    (أجناس، هدي وعتق وصدقة وصيام

والعتق والصيام يف كفارة الظهار، واهلدي فيمن ترك واجًبا يف احلج، ثبت عند مالك يف  

 . "من نيس نسًكا أو تركه فلُيهرق دًما ": املوطأ عن ابن عباس أنه قال
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قال حذيفة):  قوله  اَلطلقة كام  الكفارات  املق   ...(  وإما  نوعان،  الكفارات  درة  فإذن 

ُتكفر   التي  الصاحلة  األعامل  واملطلقة  إلخ،  رمضان،  هنار  يف  واجلامع  الظهار  ككفارة 

 . السيئات

فتنة الرجل يف أهله وماله وولده ُيكفرها الصَلة والصيام  :  كام قال حذيفة لعمر ):  قوله 

واألحاديث   القرآن  ذلك  عىل  دل  وقد  اَلنكر،  عن  والنهي  باَلعروف  واألمر  والصدقة 

الصحاح يف التكفري بالصلوات اخلمس واجلمعة والصيام واحلج، وسائر األعامل التي ُيقال  

فيها من قال كذا وعمل كذا ُغفر له، أو ُغفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثرية َلن تلقاها من  

السنن خصوًصا ما ُصنف يف فضائل األعامل، واعلم أن العناية هبذا من أشد ما باإلنسان  

 . (يهاحلاجة إل

من أشد ما حيتاج إليه اإلنسان أن يعرف املكفرات للذنوب، فإن كل فساد يف الدنيا  

إِنن  ﴿:  والدين بسبب الذنوب واملعايص، والقرآن واضح يف هذا غاية الوضوح، قال تعاىل

وا َما بَِأنُفِسِهمْ  ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتنى ُيَغرين  .[11]الرعد:  ﴾اهللنَ ال ُيَغرين

َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبن َواْلَبْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النناِس لُِيِذيَقُهْم َبْعَض النِذي  ﴿ :  وقال تعاىل

ُهْم َيْرِجُعونَ  َوَكَذلَِك ُنَويلن َبْعَض الظناملنَِِي َبْعضًا  ﴿:  ، وقال تعاىل[41]الروم:    ﴾َعِمُلوا َلَعلن

َيْكِسُبونَ  َكاُنوا  تعاىل[129]األنعام:    ﴾باَِم  وقال  َأَصْبُتْم  ﴿:  ،  َقْد  ُمِصيَبٌة  َأَصاَبْتُكْم  َأَوملَنا 

َقِديرٌ   
ٍ
ء يَشْ ُكلن  َعىَل  اهللنَ  إِنن  َأْنُفِسُكْم  ِعنِْد  ِمْن  ُهَو  ُقْل  َهَذا  َأننى  ُقْلُتْم  ]آل عمران:    ﴾ِمْثَلْيَها 

165]. 
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َقْرَيًة  وقال تعاىل: ﴿ َمَثاًل  اهللنُ  َب  ُكلن  َوََضَ ِمْن  َرَغدًا  ِرْزُقَها  َيْأتِيَها  ُمْطَمئِننًة  آِمنًَة  َكاَنْت 

باَِم َكاُنوا َيْصنَُعونَ  َفَأَذاَقَها اهللنُ لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف  بَِأْنُعِم اهللنِ  َفَكَفَرْت  ]النحل:    ﴾ َمَكاٍن 

112]. 

فلذا   أشد ما حيتاج إليه املؤمن  فإذن كل بالء يف الدنيا والدين فهو بسبب الذنوب، 

واملسلم ومن يريد اهلل والدار اآلخرة أن يعتني باملكفرات علمًيا وعملًيا، حتى يظفر هبا،  

 . وينجو من موجبات أثر الذنوب 

اإلنسان العناية بمعرفة مكفرات الذنوب والقيام  أشد ما حيتاج إليه    :القاعدة اخلامسة

 .  بذلك علمًيا وعملًيا 

فإن اإلنسان من حني يبلغ خصوًصا يف هذه األزمنة ونحوها من أزمنة الفرتات  ):  قوله 

الوجوه بعض  من  اجلاهلية  ُتشبه  بأنه جاهلية    (التي  الزمان  هذا  يصف  مل  دقيقة،  عبارته 

  ملسو هيلع هللا ىلص أنه بعد بعثة النبي  (  اقتضاء الَصاط املستقيم) يف كتابه    مطلقة، وذلك أنه بنين  

 . انتهت اجلاهلية املطلقة

البخاري  أخرجه  الذي  املتواتر  احلديث  لذلك  ويدل  النسبية،  اجلاهلية  تبقى  وإنام 

النبي   املغرية بن شعبة ومعاوية بن أيب سفيان أن  َتَزاُل  : »قال   ملسو هيلع هللا ىلص ومسلم من حديث  اَل 

ْم، َحتَّى َيْأيِتَ َأْمُر اهللِ َوُهْم َكَذلِ  ُهْم َمْن َخَذهَلُ ، اَل َيرُضُّ قي تِي َظاِهِريَن َعىَل احْلَ  «. َك َطائَِفٌة ِمْن ُأمَّ

فبقاء أهل احلق يف األزمان كلها مانع من وجود اجلاهلية    إذن البد من بقاء أهل احلق،

 . العامة واملطبقة 
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فيام يتعلق باجلاهلية، فقد بنين أن من اجلاهلية  مهمة  فوائد  (  االقتضاء) وذكر يف كتابه  

مع   فيجتمع  ذلك،  دون  يكون  ما  اجلاهلية  ومن  اإليامن،  مع  جيتمع  وال  كفًرا  يكون  ما 

البخاري أن »قال أليب ذر  ملسو هيلع هللا ىلص النبي    اإليامن، كام يف  يَّةٌ : 
َجاِهلِ فِيَك  اْمُرٌؤ  فاجتمع  «.  إِنََّك 

 . اإليامن واجلاهلية، وهو ما دون الكفر 

فإن اإلنسان حني يبلغ يف هذه األزمنة ونحوها من  ):  يقول  ثم يف كالمه هذا  

انقطاع احلجة وظهور الرسالة من زمن إىل زمن  الفرتات هي التي فيها    (أزمنة الفرتات 

 . ومن بلد إىل بلد، لكن ال يمكن أن يكون انقطاًعا تاًما، وإنام يتفاوت

ُه الَ  أنه قال: وهذا حق، ويدل عليه ما أخرج البخاري من حديث أنس  وا، َفإِنن »اْصرِبُ

ِمنُْه،   َبْعَدُه رَشٌّ  النِذي  إاِلن  َزَماٌن  َعَلْيُكْم  َنبِينُكْم َصىلن اهللُ  َيْأِِت  ِمْن  َربنُكْم« َسِمْعُتُه  َتْلَقْوا  َحتنى 

 . َعَلْيِه َوَسلنمَ 

 كيف ُيقال هذا األمر واآلن ُوجدت اإلذاعات والقنوات وغري ذلك؟ :  فإن قيل

أضعافها  :  ُيقال فيوجد  اخلري،  تنرش  وقنوات  إذاعات  ُوجدت  تنرش وأضعافها  كام 

 . الكفر والبدع

فإن اإلنسان الذي ينشأ بني أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور اجلاهلية بعدة ):  قوله 

، قد ينشأ اإلنسان يف بيئة علم، ومع ذلك يكون  صدق و ( أشياء، فكيف بغري هذا؟

 متلطًخا ببعض اجلاهلية، فكيف بغريه؟ 
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أحكمواف قد  الذين  العلامء  أكثر  والنحو    وأتقنوا  ام  واللغة  الفقه  وأصول  الفقه 

فابن حجر اهليتمي  والتفسري، إىل غري ذلك من العلوم، ومع ذلك عندهم من اجلاهلية،  

املتأخر الشافعية  كبار حمققي  يرجعون من  وإليه  ُيعولون،  وعليه  ذلك ُيَصح  ين،  ومع   ،

 ! بجواز الرشك األكرب

 ! وُيسمي شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم بشيخي الكفر والزندقة

 فكيف بغريه؟  وهو هبذه املنزلة الكبرية من العلم

أصواًل عظاًما، فقد ثبت عن    معرفة وقد جيهللذلك قد ينشأ اإلنسان يف بيئة علم و

رواه   مجاعة من التابعني رشب اخلمروهو صحايب بدري أنه استحل مع عون  قدامة بن مظ 

خري الناس، بل هو من خري الناس، ألنه من أهل  يف  وهم يف خري العصور و  عبد الرزاق،

 .بدر، وحصل منه ما حصل

بالرضورة ال ُيعذر فيه باجلهل، ُيقال فيه    لذا إذا قيل إن هناك ما هو معلوم من الدين

تفصيل، إن ُأريد عموًما فُيقال إن من الدين ما هو معلوم من الدين بالرضورة، من جهة  

العموم، أما إن ُأريد يف التنزيل عىل األعيان فال يوجد أمر معلوم من الدين بالرضورة،  

وكام يف  (  درء تعارض العقل والنقل)، ويف ( مةاالستقا)يف كتابه  ذكر هذا ابن تيمية 

املعلوم من الدين بالرضورة  (:  الصواعق املرسلة)، وقال ابن القيم يف  (جمموع الفتاوى)

 .نسبي إضايف، خيتلف من شخص إىل شخص ومن زمن إىل زمن، وال ُيعمم عىل كل أحد 
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مسعود  ف ابن  كان  الفضا  إذا  من  وفيه  مسعود،  ابن  العلم  وهو  ورسوخ  ئل 

ومع ذلك اعتقد أن املعوذتني    ملسو هيلع هللا ىلص، بل هو من أعلم صحابة النبي  اليشء الكثري  

 . ليستا من القرآن

فإذن املعلوم من الدين بالرضورة بالنظر لألعيان نسبي إضايف، خيتلف من شخص  

 . .. إىل شخص، ومن زمن إىل زمن، ومن مكان إىل مكان، إلخ

 . كلام تأخر الزمان زادت اجلاهليةفن اجلاهلية تزداد زمنًا بعد زمن،  أ  :القاعدة السادسة

اجلاهلية قد توجد فيمن نشأ يف بيت علم ودين، فغريهم من باب  أن    :القاعدة السابعة

 . أوىل

لتتبعن سنن من  : »من حديث أيب سعيد    ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيحني عن النبي  ):  قوله 

، قالوا يا رسول  ([كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

والنصارى:  اهلل قال اليهود  »؟  تعاىل  «فمن؟:  قوله  يف  تصديقه  خرب  ﴿فاستمتعتم  :  هذا 

بخَلقكم كام استمتع الذين من قبلكم بخَلقهم وخضتم كالذي خاضوا﴾، وهلذا شواهد  

واحلسان الصحاح  اليهود    (يف  من  وقع  ما  فكل  قبلها،  من  سُتشابه  األمة  هذه  أن  يريد 

 . بداللة حديث أيب سعيدوالنصارى سيوجد يف هذه األمة من ُيتابعه، 

تعاىل قوله  بَِخالِقِهْم  ﴿:  ثم ذكر  َقْبلُِكْم  ِمْن  ِذيَن  الن اْسَتْمَتَع  َكاَم  بَِخالِقُكْم  َفاْسَتْمَتْعُتْم 

َخاُضوا ِذي  َكالن الكفر،    [69]التوبة:    ﴾ َوُخْضُتْم  بأهل  اإليامن  أهل  تشبُّه  أدلة  من  فهذه 

فهذان الدليالن القرآين والنبوي يؤكدان ما ثبت عند أمحد وأيب داود من حديث ابن عمر  
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النبي   »قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن  بقوم  :  تشبه  منهممن  بأهل    «فهو  التشبه  ذمت  الرشعية  األدلة  إذن 

وهذا ذم، والرشيعة ال تذم    «هو منهم: »عمر قالاجلاهلية وأهل الكفر، ويف حديث ابن  

وابن القيم يف  (  القواعد النورانية)إال عىل ترك واجب أو فعل حمرم، ذكر هذا ابن تيمية يف  

 (. بدائع الفوائد )

إذن املراد من هذا أن ما وقع فيه من قبلنا من الضالل البد أن يوجد يف هذه األمة من  

 . يقع فيه 

كل ما وقع فيه من سبقنا من اليهود والنصارى من ضالل فالبد أن    :القاعدة الثامنة

 . يوجد يف هذه األمة من يقع فيه

 (. اقتضاء الَصاط املستقيم ) وقد قرر هذا ابن تيمية تقريًرا بيننًا ظاهًرا يف كتابه

وهذا أمر قد يرسي يف اَلنتسبني إىل الدين من اخلاصة، كام قال غري واحد من  ):  قوله 

فإن كثرًيا من أحوال اليهود قد ابُتيل به بعض اَلنتسبني إىل العلم،  :  السلف منهم ابن عيينة

وكثرًيا من أحوال النصارى قد ابُتيل به بعض اَلنتسبني إىل الدين، كام ُيبرص بذلك من فهم  

 . (، ثم نزله عىل أحوال الناس  ملسو هيلع هللا ىلصدين اإلسَلم الذي بعث اهلل به ُممًدا 

باليهود   العلامء  ألن  شبنه  بالنصارى  العباد  وشبنه  يعملوا،  ومل  علموا  اليهود  ألن 

عن سفيان    (اجلرح والتعديل)النصارى عملوا بال علم، وقد روى ابن أيب حاتم يف مقدمة  

 . اتقوا فتنة العابد اجلاهل، والعامل الفاجر فإهنام فتنة لكل مفتنون :وقال: الثوري أنه قال 
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اهلل صدره لإلسَلم فهو عىل نور من ربه،   وإذا كان األمر كذلك فمن رشح ):  قوله 

وكان ميًتا فأحياه اهلل، وجعل له نوًرا يميش به يف الناس البد أن ُيَلحظ أحوال اجلاهلية، 

وطريق األمتني اَلغضوب عليهم والضالني من اليهود والنصارى، فريى قد ابُتيل ببعض 

 . (ذلك

 . كلام كان الرجل أكثر علاًم ونوًرا بَص اجلاهلية أكثر من غريه :القاعدة التاسعة

الورطات وهو  ):  قوله  النفوس من هذه  العلم بام خيلص  والعامة  فأنفع ما للخاصة 

 . السيئاتأي ما تقدم ذكره وهو معرفة ما ُيمحى به   (اتباع السيئات احلسنات

من األعامل واألخَلق    ملسو هيلع هللا ىلصواحلسنات ما ندب اهلل إليه عىل لسان خاتم النبيني  ):  قوله 

وحمرمة ومكروهة ترًكا،    ال خترج احلسنات عن كوهنا واجبة أو مستحبة فعاًل،  (والصفات 

 . فهذا هو الدين، فعل الواجبات واملستحبات وترك املحرمات واملكروهات

رة:  ومما يزيل موَجب الذنوب):  قوله  وهي كل ما يؤمل من همٍّ أو حَزن   ،اَلصائب اَلكفي

هذا املكفر    (أو أذى يِفْ ماٍل أو عرض أو جسد، أو غري ٰذلك، لكن ليس ٰهذا من فعل العبد

 . الرابع وهو املصائب

هذه املصائب بتقدير اهلل وليست من فعل العبد، لذلك هي مصيبة، وهذه املصائب  

:  أيب سعيد، قالوحديث أيب هريرة  ومكفرات فقد ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة  

 «.حتى الشوكة ُيشاكها تكفر عنه»
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فإذا كانت الشوكة تكفر، فام بالك بام هو أشد من الشوكة، وقد نبنه السلف والعلامء 

نية، لكن ال  ك ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغريهم عىل أن املصائب ُتكفر ولو بال 

 . ترفع الدرجة وينال احلسنات إال بنية

فلو قدر أن رجاًل يميش فأصابته شوكة، فإنه مبارشة تكفر خطاياه، بحسبها وحسب  

ن األدلة جاءت  اخلطيئة، فإن استحرض أهنا بقدر اهلل وكان عنده نية، فإهنا ترفعه درجة، أل

 . بأهنا مكفرة ومل تشرتط فيها النية 

قال ):  قوله  الفاسد  وإصَلح  صالح  عمل  من  اهلل  حق  الكلمتني  هباتني  قىض  :  فلام 

، وهو حق الناس، ومجاع اخللق احلسن مع الناس أن تصل  ([وخالق الناس بخلق حسن»

والزيارة له، وتعطي من  من قطعك بالسَلم واإلكرام والدعاء له واالستغفار والثناء عليه 

 (. حرمك من التعليم واَلنفعة واَلال 

من ُتعطي من حرمك  بان  بل من    هذا خلق عاٍل  فإذن من مل حيرمك  واملال،  العلم 

 . نفعك من باب أوىل

وبعضه  ):  قوله  واجب  هذا  فبعض  عرض،  أو  مال  أو  دم  يف  ظلمك  عمن  وتعفو 

، وابن القيم  (جمموع الفتاوى)كام يف    وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية    (مستحب

، ونقله ابن القيم عن جعفر بن حممد أن مجاع األخالق احلسنة يف  ( مدارج السالكني)يف  

 .[199]األعراف:  ﴾ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعْن اجْلَاِهلنِيَ ﴿: قوله تعاىل
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ُخْذ  ﴿:  من تدبر هذه اآلية وعمل هبا حصل له مجاع األخالق احلسنة، وذلك أنه قال 

الرجل    ﴾اْلَعْفوَ  أن  إىل  يرجع  فاقبله، كثري من اخلالف واخلصومات  الناس  أتاك من  فام 

أكثر فلم ُيقدر، فيغضب ويتأمل وقد ال يملك نفسه فيتلفظ عىل  تقديًرا  يعتقد أنه يستحق  

 . غريه بسوء إىل غري ذلك

أما إذا أخذ ما جاء من الناس كُثر أو قلن وكرب أو صغر وقبله ورضيت نفسه بذلك  

 . د باب كبري من أبواب سوء اخللقفقد انس

بِاْلُعْرِف ﴿:  قال قال  ﴾ َوْأُمْر  اخلري،  أو خرج منك يشء فال خيرج إال  :  فإذا تكلمت 

وإذا أخطأ عليك أحد فال تقابله باملثل، بل أعرض عنه، فلو    ﴾ َوَأْعِرْض َعْن اجْلَاِهلنِيَ ﴿

إنسان أن يقوم هبذه األمور جلمع األخالق احلسنة كلها،   الكريم من  استطاع  نسأل اهلل 

 .فضله

فهو الدين اجلامع جلميع ما    ملسو هيلع هللا ىلصوأما اخللق العظيم الذي وصف اهلل به ُممًدا  ):  قوله 

: أمر اهلل به مطلًقا، هكذا قال جماهد وغريه، وهو تأويل القرآن كام قالت عائشة  

أي إنك لعىل دين    [4]القلم:    ﴾َوإِننَك َلَعىل ُخُلٍق َعظِيمٍ ﴿:  وقوله تعاىل  (كان خلقه القرآن

ربه، وأخالق العبد مع اخللق، فالدين  عظيم، ألن اخللق باملعنى العام هو أخالق العبد مع  

 . كله يرجع إىل هذا

العظيمة يف كتابه   القيم  ابن  السالكني)ومن كلامت  كل من زاد عليك يف  (:  مدارج 

 . نسأل اهلل أن ُيعاملنا برمحته يا أرحم الرامحني. األخالق احلسنة فقد زاد عليك يف الدين
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 . (اهلل تعاىل بطيب نفس وانرشاح صدروحقيقته اَلبادرة المتثال ما حيبه ): قوله 

 . األخالق احلسنة من الدين: القاعدة العارشة

ألمهية األخالق احلسنة فإن كثرًيا من أهل العلم ذكروها يف كتب  :  تنبيه •

، وأبو  ( عقيدة السلف أصحاب احلديث)االعتقاد، كأيب عثامن الصابوين يف كتابه 

 (. الواسطية )بكر اإلسامعييل يف كتابه يف االعتقاد، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

تقوى اهلل جيمع كل ما أمر اهلل به إجياًبا  وأما بيان أن هذا كله يف وصية اهلل فهو  ) :  قوله 

 . (واستحباًبا، وما هنى عنه حترياًم وتنزهًيا، وهذا جيمع حقوق اهلل وحقوق العباد

الواجبات واملستحبات  تقوى اهلل جامعة للدين كله، ألهنا فعل    :القاعدة احلادية عرشة

 . وترك املحرمات واملكروهات

لكن َلا كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب اَلقتضية لَلنكفاف عن اَلحارم  ): قوله 

قد ُتطلق التقوى وُيراد هبا اتقاء فعل املحرم، قال ابن رجب    (جاء مفرًسا يف حديث معاذ 

العلوم واحلكم)يف كتابه   التق(:  جامع  وى وُيراد هبا اجتناب واتقاء فعل  وأكثر ما ُتطلق 

املحرم، إال أن معناها العام فعل الواجبات وترك املحرمات، لكن قد ُتطلق عىل بعض  

 . املعنى العام وهو اتقاء فعل املحرمات 

يا :  الذي رواه الرتمذي وصححه، قيل  وكذلك يف حديث أيب هريرة  ):  قوله 

وما أكثر  :  ، قيل([تقوى اهلل وحسن اخللق: »س اجلنة؟ قال رسول اهلل ما أكثر ما ُيدخل النا
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، ويف الصحيح عن عبد اهلل بن عمر  « األجوفان الفم والفرج: »ما ُيدخل الناس النار؟ قال

  أكمل اَلؤمنني إيامًنا أحسنهم خلًقا : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : قال») . 

)قوله  الصحيح:  لفظ (  يف  إطالق  العلامء  من  كثري  درج  وقد  الصحيحني،  يف  أي 

عىل ما أخرجه الشيخان أو أحدمها، كام هو ظاهر صنيع شيخ اإلسالم ابن  (  الصحيح)

، وشيخ اإلسالم  ( األذكار)و(  رياض الصاحلني)يف كتابه    تيمية يف كتبه، والنووي  

 (. التوحيد)حممد بن عبد الوهاب يف كتاب 

خُيرجه   ومن مل  وإن  الصحيح،  احلديث  به  وُيريد  الصحيح  لفظ  يذكر  من  العلامء 

 (. رياض الصاحلني)البخاري ومسلم، وقد ذكر هذا ابن عالن يف رشحه عىل 

فجعل كامل اإليامن يف كامل حسن اخللق، ومعلوم أن اإليامن كله تقوى اهلل، ):  قوله 

اَلوضع، فإهنا الدين كله، لكن ينبوع اخلري  وتفصيل أصول التقوى وفروعها ال حيتمله هذا  

﴿إياك نعبد وإياك نستعني﴾، ويف : وأصله إخَلص العبد لربه عبادًة واستعانة كام يف قوله

قوله:  قوله ويف  عليه﴾،  وتوكل  قوله:  ﴿فاعبده  ويف  أنيب﴾،  وإليه  توكلت  : ﴿عليه 

 . (﴿فابتغوا عند اهلل الرزق واعبدوه واشكروا له﴾

الثانية عرشة ابن    :القاعدة  قال  واستعانته،  اهلل  بني عبادة  اجلمع  وأصله  اخلري  ينبوع 

السالكني ) يف كتابه    القيم   اَك  ﴿:  عند قوله تعاىل(  مدارج  َوإِين َنْعُبُد  اَك    ﴾ َنْسَتِعنيُ إِين

 : الناس عىل أربع مراتب: ، قال [ 5]الفاحتة: 

 من مجع بني االستعانة والعبادة.  ،وهي أعالها اَلرتبة األوىل:  -
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 من ليس عنده استعانة وال عبادة.  اَلرتبة الثانية: -

 من عنده استعانة باهلل لكن ليست عنده عبادة.  اَلرتبة الثالثة: -

 ليست عنده استعانة. من عنده عبادة لكن   اَلرتبة الرابعة: -

املتعبدين   من  وكثري  واالستعانة،  العبادة  بني  مجع  من  تقدم  كام  املراتب  هذه  وأعىل 

حيصل عنده نقص يف االستعانة، السيام العبادات التي تعود عليها، فتجد أن املتعبد إذا  

الرواتب، ال يستشعر يف قلبه   أو  الفجر كالعَص وغريه،  الفجر أو غري صالة  قام يصيل 

 ستعانة، فينبغي أن يكمل يف القلب العبادة هلل واالستعانة به سبحانه. اال

ألجلهم، ) :  قوله  عمًَل  أو  هبم  انتفاًعا  اَلخلوقني  من  قلبه  تعلق  العبد  يقطع  بحيث 

 . ( وجيعل مهته ربه تعاىل، وذلك بمَلزمة الدعاء له يف كل مطلوب

تعلقه باخلالق، وهذه  أعىل املراتب انقطاع القلب عن اخلالئق، و  :القاعدة الثالثة عرشة

 . مرتبة عظيمة

عرشة الرابعة  ما    :القاعدة  واالنشغال  أعظم  اخلالئق  عن  القلب  انقطاع  عىل  ُيعني 

 . باخلالق هو الدعاء

وجيعل مهته ربه تعاىل وذلك بمَلزمة الدعاء له يف كل مطلوب من فاقة وحاجة ) :  قوله 

وخمافة، وغري ذلك والعمل له بكل ُمبوب، ومن أحكم هذا فَل يمكن أن ُيوصف ما ُيعقبه 

 . (ذلك
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عرشة اخلامسة  األعامل    :القاعدة  كثرة  باخلالق  القلب  تعلق  عىل  ُيعني  ما  أعظم  من 

 . الصاحلة

للغاية،   فالدعاء عظيم  الدعاء،  أن نحرص عىل  أوسع وأرسع ووينبغي  الدعاء هو 

ألنه   املراد،  حتقيق  يف  باب  يشء  وأسهل  كل  بيده  الذي  مبارشة  سبحانه  اهلل  من  الطلب 

 . سبحانه 

فينبغي أن حُيرص عىل الدعاء يف كل صغري وكبري، إذا أردت أن تقرأ كتاًبا تدعو اهلل  

وتستعني به، وإذا أردت أن حترض درًسا، وإذا أردت أن تفعل أمًرا صغرًيا أو كبرًيا، اجعل  

 . باهلل، وتدعو اهلل سبحانه اقلبك معلقً 

قبل  وك الصغار  أدرك حاجته يف هذه  العبد معلق باهلل، لذا  الدعاء دليل عىل أن  ثرة 

 . فبادر إىل دعائه عند اهلل  الكبار

باختَلف  ):  قوله  خيتلف  فإنه  الفرائض  بعد  األعامل  أفضل  من  عنه  سألت  ما  وأما 

فيه جواب جامع مفصل لكل   ُيمكن  ُيناسب أوقاهتم، فَل  يقدرون عليه وما  فيام  الناس 

أن مَلزمة ذكر اهلل دائاًم هو أفضل ما    ،د، لكن مما هو كاإلمجاع بني العلامء باهلل وأمرهأح

 .(شغل العبد به نفسه يف اجلملة

أقوال ثالثة، قيل الصالة،   العلامء تنازعوا يف أفضل األعامل عىل  ينبغي أن ُيعلم أن 

وهذه األعامل الثالثة    (:منهاج السنة)وقيل اجلهاد، وقيل العلم، قال ابن تيمية يف كتابه  

 .هي أفضل األعامل باإلمجاع
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العلم، وهذا قول أيب حنيفة ومالك   الثالثة أن أفضل األعامل  وأصح هذه األقوال 

ليس  هو  والشافعي يف قول وأمحد يف رواية، ألن العلم هو الوحي وألن غريه حمتاج إليه، و 

مما ال يريده، إىل غري ذلك من الفضائل  حمتاًجا إىل غريه، وألنه بالعلم ُيعرف ما يريده اهلل  

 . الكثرية

لكن ينبغي أن ُيعلم أن البحث يف األعامل التطوعية، أما ما تكلم عنه ابن تيمية من أن  

 : هذا خيتلف باختالف الناس، فهذا يرد عليه أمران

األول  - ويستطيع  :  األمر  يشء،  كل  يف  متساويان  رجلني  أن  قدر  لو  أنه 

أحدهم أن يطلب العلم واآلخر أن يرب أمه بًرا مستحًبا أو غري ذلك من األعامل  

املستحبة فأُّيام يفعل؟ فهنا البد أن تكون املفاضلة بالنظر إىل ذات العبادة، وابن  

لنظر إىل ذات العبادة،  تيمية مل يفعل هذا، والذي درج عليه العلامء أهنم يفاضلون با

 . وإنام ابن تيمية نظر إىل املرجحات اخلارجية

، وبحث العلامء هو النظر  م ابن تيمية أنه نظر إىل العباديف كال  :األمر الثاِّن -

 . يف ذات العبادة، ال إىل ذات العبد 

أفضل  لكن مما هو كاإلمجاع بني العلامء باهلل وأمره أن مَلزمة ذكر اهلل دائاًم هو  ):  قوله 

به نفسه يف اجلملة العبد  عن اعرتاض    -واهلل أعلم-  خُيرج(  يف اجلملة: )قوله   (ما شغل 

الصالة أو اجلهاد أو العلم، فكأنه    وهو أن خالف العلامء أي األعامل أفضل املراد به  :ُيقال

  وذلك أنه قد يريد بالذكر الذكر باملعنى العام كام سيأِت، وهذا يبعد (  يف اجلملة)يريد بذكر  
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ألن الذكر باملعنى العام تستوي فيه مجيع األعامل، فهو ُيطلق عىل األعامل    -واهلل أعلم-

 . كلها

وقد يريد بالذكر الذكر باملعنى اخلاص وهو التسبيح والتهليل، وهذا هو مراده، فكأن  

إذا قيل إن  فأن هذا أفضل األعامل ألنه معني عىل أفضل عمل معني،    -واهلل أعلم-املراد  

، وعىل أي حال  -واهلل أعلم-العلم أفضل عمل فإن هذا الذكر باملعنى اخلاص معني عليه  

فإن اخلالف بني  أو    كان  العلم  أعامل ثالثة،  إىل  أفضل هو راجع  أي األعامل  العلامء يف 

 . الصالة أو اجلهاد

 

، قالوا يا ([سبق اَلفردون: »وعىل ذلك دل حديث أيب هريرة الذي رواه مسلم): قوله 

، وفيام رواه أبو داود  «الذاكرون اهلل كثرًيا والذاكرات : »رسول اهلل، ومن اَلفردون؟ قال 

أال أنبئكم بخري أعاملكم وأزكاها عند مليككم : »أنه قال   ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أيب الدرداء  

عدوكم   تلقوا  أن  ومن  والورق  الذهب  إعطاء  من  لكم  وخري  درجاتكم  يف  وأرفاعها 

 . («ذكر اهلل : »بىل يا رسول اهلل، قال : قالوا «فترضبوا أعناقهم ويرضبوا أعناقكم؟

 . الصحيح ال يصح مرفوًعا وال موقوًفاهذا احلديث عىل  

أي ما ُيبَص    (والدالئل القرآنية واإليامنية برًصا وخرًبا ونظًرا عىل ذلك كثرية):  قوله 

 . -واهلل أعلم-أي ما جاء األدلة باإلخبار عنه :  ويدل عليه الواقع، وخرًبا 



38 

اَلأثورة عن معلم اخلري وإمام):  قوله  العبد األذكار    ملسو هيلع هللا ىلصاَلتقني    وأقل ذلك أن ُيَلزم 

اَلنام  من  االستيقاظ  وعند  اَلضجع،  أخذ  وعند  وآخره،  النهار  أول  يف  اَلؤقتة  كاألذكار 

واجلامع،  واللباس  والرشب  األكل  عند  ُيقال  ما  مثل  اَلقيدة  واألذكار  الصلوات  وأدبار 

غري ذلك، وقد ودخول اَلنزل واَلسجد واخلَلء واخلروج من ذلك وعند اَلطر والرعد، إىل  

أقل ما ينبغي للعبد أن يداوم عليه    ذكر    (ُصنفت له الكتب اَلسامة بعمل اليوم والليلة

 . من ذكر اهلل

 . للنووي  (  األذكار)كذلك كتب األذكار، ومن أمجعها وأحسنها كتاب 

روى الرتمذي من حديث   (ال إله إال اهلل:  ثم مَلزمة الذكر مطلًقا، وأفضله):  قوله 

النبي   أن  »قال  ملسو هيلع هللا ىلص جابر  هللَِِّ :  ْمُد  احْلَ َعاِء  الدُّ َوَأْفَضُل  اهللَُّ،  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  ْكِر  الذي لكن  «َأْفَضُل   ،

احلديث يف إسناده رجل ضعيف، ثم هو منقطع، لكن قد ُيقال إن أفضل الذكر ال إله إال  

 . اهلل، ألنه متضمن للتوحيد

سبحان اهلل واحلمد هلل واهلل أكرب، ) وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل  ):  قوله 

مجاع،  عىل أن أفضل الذكر مطلًقا هو القرآن باإل  (أفضل منه(  وال حول وال قوة إال باهلل

، فأفضل ذكر ُيتقرب به  (جمموع الفتاوى)كام يف    ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 . إىل اهلل هو قراءة القرآن، ألنه كالم اهلل سبحانه 
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ثم ما تقدم ذكره ذكر ابن تيمية أنه أقل ما ينبغي للعبد، ثم من أراد األكمل فليجعل  

ُيداوم عليه وجُياهد نفسه عىل قراءته، وليجعل له ورًدا من  العبد له ورًدا من كتاب اهلل،  

 . الذكر ُيداوم عليه وجُياهد نفسه عىل مالزمته

أنه كان ُيسبح اهلل يف اليوم ثنتي عرشة    فقد ثبت عند ابن سعد عن أيب هريرة  

 . ألف تسبيحة، فقد جعله ورًدا ُيداوم عىل ذلك

لن نستطيع جماهدة هذه النفس  و ونحن إذا مل نجعل لنا ورًدا فلن نستطيع إكثار الذكر،  

 . األمارة بالسوء إال وأن نجعل لنا ورًدا ُنجاهد النفس عىل إمتامه

وأحسن ما يكون هو أن ُيسعى للقيام هبذا الورد يف أول النهار، فإن يف أول النهار  

إذا الحظت وجدت أنك إذا فرطت يف وردك يف  بركة، وهو أقل انشغااًل مما سواه، لذا  

 . أول النهار صعب عليك بعد ذلك

ثم ُيعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما ُيقرب إىل اهلل من تعلم  ):  قوله 

وهذا أمر مهم، وذلك أن    ( علم وتعليمه وأمر بمعروف وهني عن منكر فهو من ذكر اهلل

 : ذكر اهلل له إطالقان 

 . املعنى اخلاص، وهو التسبيح والتهليل، إىل غري ذلك: ول اإلطَلق األ -

الثاِّن - قال    :اإلطَلق  هلل،  ذكر  عبادة  فكل  عبادة،  كل  وهو  العام،  املعنى 

ذاكر هلل، والصائم   الل واحلرام جمالس الذكر، فاملزكيجمالس احل :  سعيد بن جبري 

 . ذاكر هلل باملعنى العام
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، وإليه ُيشري شيخ اإلسالم ابن  ( األذكار)يف أوائل كتابه    وقد ذكر هذا النووي  

 . تيمية يف هذا الكالم

وهلذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس جملًسا يتفقه  ):  قوله 

سامه اهلل ورسوله فقًها، فهذا أيًضا من أفضل ذكر اهلل، وعىل ذلك أو ُيفقه فيه الفقه الذي  

إذا تدبرت مل جتد بني األولني يف كلامهتم يف أفضل األعامل كبري اختَلف، وما اشتبه أمره 

بينهم كثري اختالف بالنظر إىل  ليس    -واهلل أعلم-  (عىل العبد فعليه باالستخارة اَلرشوعة

عىل    اأفضل العبادات بالنظر إىل العبادة نفسها فإن بينهم خالفً ما يصلح لكل عبد، أما يف  

، وذكر  ( مفتاح دار السعادة) أقوال ثالثة، وقد بسط ابن القيم الكالم عىل ذلك يف كتابه  

 . أكثر من مخسني ومائة دليل يف بيان فضل طلب العلم 

من استخار اهلل  وما اشتبه أمره عىل العبد فعليه باالستخارة اَلرشوعة، فام ندم  ):  قوله 

 . (تعاىل

السادسة عرشة فإهنا أعظم    :القاعدة  إىل االستخارة،  فليفزع  أمر  اشتبه عليه  أن من 

 . معني لكشف اإلشكال يف املشتبهات 

ولُيكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خري وال يعجل فيقول قد دعوت  ): قوله 

الصلوات وأدبار  الليل  كآخر  الفاضلة،  األوقات  وليتحر  يل،  يستجب  األذان    ومل  وعند 

 . (ووقت نزول اَلطر ونحو ذلك
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عرشة السابعة  أدعى    :القاعدة  كان  اآلداب  هذه  توافرت  وكلام  آداب،  للدعاء 

 . لالستجابة 

آدابه آدابه:  ومن  ومن  اإلجابة،  أوقات  يف :  حتري  ثبت  فقد  االستعجال،  عدم 

النبي   أن  هريرة  أيب  »قال  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيحني من حديث  مَلْ  :  َما  أِلََحِدُكْم  َيْعَجْل، ُيْسَتَجاُب 

 «. َيُقوُل: َدَعْوُت َفَلْم ُيْسَتَجْب يِل 

لذلك ترانا ُنقَص كثرًيا، قد ندعو يف أمر ثم نلح وُنكثر الدعاء، ثم ال نرى االستجابة  

 . فندع، وهذا غلط، وأخشى أن ينطبق علينا أننا مستعجلون

به):  قوله  الظن  بكفايته وحسن  والثقة  اهلل  فالتوكل عىل  اَلكاسب  أرجح  هو    (وأما 

 . جُييب عىل السؤال، ألن السائل سأل عن أرجح املكاسب الزال

وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إىل اهلل ويدعوه كام قال سبحانه  ):  قوله 

نبيه   عنه  يأثر  عبادي  : »ملسو هيلع هللا ىلصفيام  يا  أطعمكم،  فاستطعموِّن  أطعمته،  إال من  كلكم جائع 

  ، وفيام رواه الرتمذي عن أنس  ([سوته، فاستكسوِّن أكسكمكلكم عاٍر إال من ك

ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :  قال 

:  سبحانه﴿واسألوا اهلل من فضله﴾ وقال  :  ، وقد قال اهلل تعاىل يف كتابه«إن مل ُييرسه مل يتيرس

﴿فإذا ُقضيت الصَلة فانترشوا يف األرض وابتغوا من فضل اهلل﴾ وهذا وإن كان يف اجلمعة  

 . (فمعناه قائم يف مجيع الصلوات

 . ألن املصيل ينقطع للعبادة فبعد ذلك يرجع إىل ما كان عليه من طلب الرزق 



42 

اللهم افتح : »َلسجد أن يقول الذي يدخل ا  ملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي    -واهلل أعلم-وهلذا  ):  قوله 

، وقد قال اخلليل  «اللهم إِّن أسألك من فضلك: »وإذا خرج أن يقول ([  يل أبواب رمحتك

﴿فابتغوا عند اهلل الرزق واعبدوه واشكروا له﴾ وهذا أمر، واألمر يقتيض اإلجياب،  :  ملسو هيلع هللا ىلص

أعظم سبيل للرزق :  القاعدة السابعة عرشة وهذه هي    (فاالستعانة واللجأ إليه أصل عظيم

 . الدعاء

 االستعانة باهلل وااللتجاء إليه أصل عظيم، فلُيتمسك به.  :القاعدة الثامنة عرشة

يأخذه بإرشاف  ):  قوله  فيه، وال  له  لُيبارك  اَلال بسخاوة نفس  يأخذ  له أن  ينبغي  ثم 

 . (وهلع، بل يكون اَلال عنده بمنزلة اخلَلء

ينبغي أن ُيؤخذ املال بسخاوة نفس ال هبلع وباسترشاف، فمن    :عرشةالقاعدة التاسعة  

 . أخذه باسترشاف وهلع مل ُيبارك له فيه

بل يكون اَلال عنده بمنزلة اخلَلء الذي حيتاج إليه من غري أن يكون له يف القلب  ):  قوله 

وهذا من َضب املثال البديع، شبه املال    (كإصَلح اخلَلءمكانة، والساعي فيه إذا سعى  

باخلالء، فنحن حمتاجون للخالء، فكذلك ما احتجنا إليه من املال فهو كاخلالء ُيستفاد منه  

 . وال يتعلق القلب به

جمموع  )، قال ابن تيمية كام يف  وبه ُيفهم وجه كون الصحابة أغنياء ومل يرضهم  

 . لك أن قلوهبم مل تتعلق باملال، بل كان املال يف أيدُّيم ال يف قلوهبموذ(: الفتاوى
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، فال أخذنا النفع يف الدنيا وال استفدنا يف اآلخرة، نسأل  به  قلوبنا  ونحن مبتلون بتعلق 

 . اهلل أن ُيعاملنا مجيًعا برمحته

زاد الرجل الذي يفرح إذا  :  فلذلك ينبغي أال تتعلق القلوب باملال، حتى قيل ألمحد

قال إذا نقص؟  يفرح  :  ماله، وحيزن  ماله وال  لزيادة  يفرح  الذي ال  الزاهد  بزاهد،  ليس 

 . بنقصانه

إن حالنا مع املال عجيب،    مل يتعلق باملال، واهلل تدل عىل أن القلب    وهذه درجات عليا

ُمالزم لنا يف اهلم والفكر، والشيطان حُياول أن جيعلنا نعيش معه باألماين، واألماين رأس  

مال املفاليس، حُياول الشيطان أن ُيشغلنا باألماين وبغريها وباملال، حتى ُيشغلنا عن ذكر  

 . اهلل

، واألمر واهلل ليس  إن عند فالن مااًل :  بل أصبح معيار السعادة عند بعضهم أن ُيقال 

 . كذلك

من أصبح والدنيا أكرب مهه : »ويف احلديث اَلرفوع الذي رواه الرتمذي وغريه ):  قوله 

الدنيا إال ما ُكتب له، ومن أصبح   يأته من  شتت اهلل عليه شمله، وفرق عليه ضيعته ومل 

واآلخرة أكرب مهه مجع اهلل عليه شمله، وجعل غناه يف قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وقال 

السلف فإن  :  بعض  أحوج،  اآلخر  من  نصيبك  إىل  وأنت  الدنيا  إىل  ُمتاج  بدأت  أنت 

﴿وما خلقت  :  بنصيبك من اآلخرة ُمر عىل نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاًما، قال اهلل تعاىل
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إن اهلل هو الرزاق *  اجلن واإلنس إال ليعبدون ما أريد منهم من رزق وال أريد أن يطعمون  

 . (ذو القوة اَلتني﴾

 . من أعظم ما ُييرس أمر الدنيا تقوى اهلل وعبادته :القاعدة العرشون

وأما تعيني مكسب عىل مكسب من صناعة أو جتارة أو بناية أو حراثة أو غري  ):  قوله 

الناس، وال أعلم يف ذلك شيًئا عاًما أمر    (ذلك، فهذا خيتلف باختَلف  ُيعلم  أن  وينبغي 

 . وهو أن جُيتهد يف املكسب احلالل

لقاة عن معلم  لكن إذا عنى لإلنسان جهة فليستخر اهلل تعاىل فيها االستخارة اَلت):  قوله 

فإن فيها من الربكة ما ال حُياط به، ثم ما تيرس له فَل يتكلف غريه، إال أن يكون   ملسو هيلع هللا ىلص اخلري  

من أحسن ما ينفع يف الرزق أن من وجد    :القاعدة الواحدة والعرشون  (منه كراهة رشعية

 . باًبا يرتزق منه فال يرتكه إىل غريه، إال لسبب رشعي

ا ما يعتمد عليه من الكتب يف العلوم فهذا باب واسع، وهو أيًضا خيتلف  وأم):  قوله 

العلم أو من طريقه   البَلد من  له يف بعض  يتيرس  البَلد، فقد  باختَلف نشء اإلنسان يف 

قد تكون يف بلد يدرس أهله املذهب    وصدق    (ومذهبه فيه ما ال يتيرس له يف بلد آخر

 . من دراسة املذهب الشافعي ما ال يتيرس يف دراسة غريه له  فيتيرسالشافعي، 

يف باب العلم    امعوهكذا يف بلدان أخرى، قد يتيرس املذهب احلنبيل إلخ، فلذلك اجل

، وينبغي أن ُيعلم أن انتساب الرجل إىل مذهب  ملسو هيلع هللا ىلصأن جُيتهد يف معرفة مراد اهلل ورسوله  

انتساب  (:  جمموع الفتاوى)، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف  درس عليه ليس مذموًما
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فيقول  بلده وقبيلته،  إىل  إىل مذهبه كانتسابه  تفقهت عىل  :  الرجل  أنني  باعتبار  أنا حنبيل 

ليس   هذا  الشافعي،  املذهب  عىل  تفقهت  أنني  باعتبار  شافعي  أنا  أو  احلنبيل،  املذهب 

 . مذموًما 

هب، وأن يرد األدلة ألجل املذهب، فيتفقه عىل هذه  املذموم هو التعصب هلذه املذا

املذاهب ويدرسها كفهرس للعلم، لكن ال يتعصب هلا، بل هي من أنفع الطرق حلصول 

 . الفقه 

  ملسو هيلع هللا ىلص لكن مجاع اخلري أن يستعني باهلل سبحانه يف تلقي العلم اَلوروث عن النبي ): قوله 

، وما سواه إما أن يكون علاًم فَل يكون نافًعا، وإما أال  فإنه هو الذي يستحق أن ُيسمى علاًم 

ما يغني   ملسو هيلع هللا ىلصيكون علاًم وإن سمي به، ولئن كان علاًم نافًعا فَلبد أن يكون يف مرياث ُممد  

منه  وخري  مثله  هو  مما  والعرشون  (عنه  الثانية  الرشعي    :القاعدة  العلم  هو  النافع  العلم 

 . ذلك إما ليس علاًم، أو هو علم غري نافعفحسب، وما عدا 

 . كل علم نافع فهو يف العلم الرشعي  :القاعدة الثالثة والعرشون

يف أمره وهنيه وسائر كَلمه، فإذا اطمأن   ملسو هيلع هللا ىلصولتكن مهته فهم مقاصد الرسول  ):  قوله 

 بينه وبني اهلل تعاىل، وال مع الناس إذا  فَل يعدل عنه فيام  ملسو هيلع هللا ىلص قلبه أن هذا هو مراد الرسول  

 . (ملسو هيلع هللا ىلصأمكنه ذلك، وليجتهد أن يعتصم يف كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي  

 . ملسو هيلع هللا ىلصاملقصود من العلم معرفة مراد اهلل ورسوله  :القاعدة الرابعة والعرشون
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ختلف فيه الناس فليدع بام رواه مسلم يف صحيحه عن  وإذا اشتبه عليه مما قد ا): قوله 

اللهم رب جربيل  : »كان يقول إذا قام يصيل من الليل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل    عائشة  

بني   حتكم  أنت  والشهادة،  الغيب  عامل  واألرض،  الساموات  فاطر  وإرسافيل،  وميكائيل 

خيتلفون، اهدِّن َلا اخُتلف فيه من احلق بإذنك، إنك هتدي من تشاء  عبادك فيام كانوا فيه  

يا عبادي كلكم  »  :ملسو هيلع هللا ىلص، فإن اهلل تعاىل قد قال فيام رواه عنه رسول اهلل  ([إىل رصاط مستقيم

 . («ضال إال من هديته، فاستهدوِّن أهدكم 

من أعظم ما يفيد يف معرفة ما اشتبه من العلم الدعاء    :القاعدة اخلامسة والعرشون

 . املأثور يف حديث عائشة  

اهلل  ) :  قوله  يرسه  ما  اَلذاكرة  أثناء  يف  منا  ُسمع  فقد  واَلصنفني  الكتب  وصف  وأما 

سبحانه، وما يف الكتب اَلصنفة اَلبوبة كتاب أنفع من صحيح ُممد بن إسامعيل البخاري، 

ال يقوم بأصول العلم، وال يقوم بتامم اَلقصود للمتبحر يف أبواب العلم، إذ    لكن هو وحده

البد من معرفة أحاديث أخر، وكَلم أهل الفقه وأهل العلم يف األمور التي خيتص بعلمها  

 . (بعض العلامء

والعرشون السادسة  لُيستعان    :القاعدة  العلامء،  كالم  فهم  من  العلم  فهم  يف  البد 

 . دث قول جديد بفهمهم ولئال حُي 

وقد أوعبت األمة يف كل فن من فنون العلم إيعاًبا، فمن نور اهلل قلبه هداه بام  ):  قوله 

وضَلاًل  حرية  إال  الكتب  كثرة  تزده  مل  أعامه  ومن  ذلك،  من  السابعة  ،  (ُيبلغه  القاعدة 
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نافعة  ة، وإن كان كثرة الكتب رة الكتب قد ال تزيد العبد إال حريكث  :والعرشون واألخرية

 . لكنها ال تنفع كل أحد، وإنام البد أن يكون مؤصاًل عارًفا كيف يستفيد من هذه الكتب

أوليست التوراة واإلنجيل عند اليهود  : »البن لبيد األنصاري  ملسو هيلع هللا ىلصكام قال النبي  ) :  قوله 

عنهم؟ ُتغني  فامذا  والسداد  ([والنصارى  اهلدى  يرزقنا  أن  العظيم  اهلل  فنسأل  وُيلهمنا ، 

رشدنا ويقينا رش أنفسنا، وأال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وهيب لنا من لدنه رمحة، إنه هو  

 . (الوهاب، واحلمد هلل رب العاَلني، وصلواته عىل أرشف اَلرسلني

، وأن يعلمنا ما  أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يغفر لشيخ اإلسالم ابن تيمية  

 . ن ينفعنا بام علمنا، وجزاكم اهلل خرًياينفعنا وأ

 


