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باب وجوب اإلسالم

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارك على عبد اهلل ورسولو نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت ،أما بعد.
فرسالة فضل اإلسبلم لئلمام اجملدد شيخ اإلسبلم ٤تمد بن عبد الوىاب ،رٛتو اهلل وغفر لو ،من
الرسائل ا١تهمة اليت تبُت عن منهج السلف الصاحل رضوان اهلل تعاىل عليهم ،وقد بُت ا١تؤلف رٛتو اهلل ُب
أبواب ىذه الرسالة الطريقة الصحيحة اليت ٬تب على أىل اإلسبلم أن يسلكوىا؛ ٖتقيقا لئلسبلم الذي
أمرىم اهلل  بالدخول فيو ،ووعد أىلو الفضل واألجر منو سبحانو وتعاىل ،والناس ٭تتاجون إىل مثل ىذه
الرسالة العظيمة ألهنا رسالة مؤصلة مستدل عليها بكتاب اهلل وسنة رسولو  وا١تأثور عن سلف ىذه
األمة.
ورسالة فضل اإلسبلم ُب أبواهبا الثبلثة عشر ،تعٌت ببيان طريقة السلف الصاحل رضوان اهلل تعاىل عليهم
ومنهجهم ُب االستسبلم هلل  وٖتقيق العبودية لو ،وجاءت ىذه الرسالة مشتملة على فضل اإلسبلم
وأىل اإلسبلم ،كما أهنا جاءت مشتملة على ٗتليص اإلسبلم من شوائب البدع واحملدثات؛ ألن اإلسبلم
الذي دعانا اهلل  إليو ىو اإلسبلم الذي أنزلو على رسولو ٤تمد  وىو الذي بُت النيب  أو ذكره ُب
()1
قولو :تركتكم على مثل البيضاء ،ليلها كنهارىا ،ال يزيغ عنها إال ىالك
فهذا الكتاب وىذه الرسالة تتعلق بفضل اإلسبلم ومعرفة فضل اإلسبلم٦ ،تا يثبت العبد على اإلسبلم
ويدعو من خرج عن اإلسبلم كلية أو خرج عن بعضو أن يعود إليو ،وىذا الفضل ا١تذكور ُب الكتاب تارة
يكون الفضل فيو عائدا إىل حكم اإلسبلم ،وتارة إىل حقيقتو ،وتارة إىل مشوليتو ،وتارة إىل االنتماء إليو؛
ْتيث ال يبغي اإلنسان عن اإلسبلم بديبل ،ال تعبدا ،ال ُب تعبده هلل  وال ُب االنتساب ،فبل ينتسب إىل
شيء إال إىل اإلسبلم ،وال يعبد اهلل إال باإلسبلم ،الذي بعث بو النيب  وىذا ما اشتملت عليو ىذه
الرسالة ا١تباركة العظيمة.
 - 1ابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )44وأٛتد (. )126/4
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فهذه الرسالة ،يعٍت اشتملت على ،كما سيأٌب إن شاء اهلل ،على ىذه الفضائل العظيمة لدين اإلسبلم،
وىذه الرسالة اٝتها فضل اإلسبلم ،فبعضهم يذكر أن ىذه الرسالة ٝتيت بأحد أبواهبا ،وىو الباب األول،
وبعضهم يرى أن ىذه الرسالة ىي فضل اإلسبلم ،والباب األول ما ىو إال جزء من الرسالة ،واألبواب اليت
تليو كلها تتعلق بفضل اإلسبلم ،وىذا كلو ال إشكال فيو من جهة مقاصد ا١تؤلف رٛتو اهلل ُب ىذا الكتاب.
وىذه الرسالة حقيقة هبا رد على الذين يطعنون ُب دعوة اإلمام اجملدد ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل،
وليس ىناك دعوة ٕتديدية ُب العصور ا١تتأخرة قامت على الكتاب والسنة حقاُ ،ب تأصيلها واالستدالل
١تسائلها ،وُب وضوحها وبثها ونشرىا ،مثل ىذه الدعوة ا١تباركة ،و٨تن نعلم علما يقينيا بأن دعوة اإلمام
٤تمد رٛتو اهلل ليس فيها خفاء ،بل ىي مبسوطة وظاىرة ،وأئمة الدعوة ٢تم مؤلفات كثَتة وىي مشهورة
ومنشورة ومتداولة ،كلها قائمة على الكتاب والسنة ،ال ٕتد كبلما ألئمة الدعوة إال ومستدل عليو بالكتاب
والسنةٍ ،ب إن ىذا االستدالل مل ٮتتلفوا فيو عن أىل العلم ومل يتناقضوا فيو ،فقد ٚتع اإلمام ٤تمد بن عبد
الوىاب ومن جاء ب عده من تبلميذه وأحفاده ،ومن سار على هنجهم من أىل العلم ،ال يذكرون مسألة إال
ويستدلون ٢تا من الكتاب والسنة ،وىذا االستدالل ىم معتمدون فيو على من سبقهم من أىل العلمٍ ،ب إن
أصو٢تم جاءت منضبطة ألهنا مأخوذة عن أصول أىل العلم ،ليست حادثة ومل يصبها شيء من التغيَت وال
من التبديل ،بل ىي أصول ثابتة كأصول أىل العلم رٛتهم اهلل ،و٢تذا ال ٕتد فيما ذكروه تناقضا تتناقض فيو
ا١تسائل أو تتعارض فيو أوجو االستدالل فيما يتطرق إليو من ا١تسائل.
ومن قرأ ُب الكتب أو ُب كتب الدعوات اليت يذكر أهنا دعوات إصبلحية أو دعوات ٕتديدية ال ٬تد
ىذه ا١تعاين ،أو ٬تدىا على قلة ،فكثَت منها ما ىي إال ،ليست إال تفسَتات عقلية أو عاطفية ،ولكن
ليست ٕتري على أصول أىل العلم وسندىمٓ ،تبلف دعوة اإلمام ٤تمد بن عبد الوىاب ،وما ذاك إال ألن
اإلمام ٤تمد بن عبد الوىاب كان عا١تا ،وعلمو رٛتو اهلل ليس مبنيا على عقل أو رأي ،وإ٪تا ىو مبٍت على
شرع واستسبلم هلل  فلهذا نفع اهلل  بكتبو ،وخاصة ما يتعلق منها بتحقيق العبودية هلل عز وجل.
وإ٪تا ركز اإلمام ٤تمد بن عبد الوىاب على ىذا ألن الشرك كان قد ضرب أطنابو ُب بقاع األرض،
فدعا كما دعا األنبياء عليهم الصبلة والسبلم ،إىل ٖتقيق العبودية هلل عز وجل؛ ألن ما يكون من الشريعة
إ٪تا صحتو وبطبلنو مبٍت على ٖتقيق التوحيد هلل  أو الوقوع ُب اإلشراك باهلل سبحانو وتعاىل.
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ألجل ىذا جاءت ىذه الرسالة ،وىي رسالة فضل اإلسبلم ،رسالة وافية با١تقصود٤ ،تققة للمنهج ،أو
مبينة للمنهج اٟتق الذي ينبغي أن يسلكو السائر إىل ربو  ا١تتعبد هلل تعاىل بدين اإلسبلم.
وفضل اإلسبلم ،من ا١تعلوم أن الفضل ىو الزيادة ،وىذا الفضل إ٪تا ىو فضل تفضل اهلل  بو على
ىذه األمةُ ،ب دينها ونبيها ،وعلى أىل اإلسبلم ُب الدين والرسالة واألجرُ ،ب الدين والنيب واألجر ،وىذا
سيتبُت إن شاء اهلل عند عرض أبواب ىذا الكتاب.
وأما اإلسبلم فهو االستسبلم هلل  بالتوحيد ،يعٍت أن يوحد اإلنسان ربو  منقادا إىل ذلك ٥تلصا
هلل تعاىل؛ و٢تذا شيخ اإلسبلم ابن تيمية رٛتو اهلل ذكر أن لفظ اإلسبلم يطلق على معنيُت :االستسبلم
واالنقياد ،وا١تعٌت الثاين :إخبلص ذلك وإفراده هلل ٔ تعٌت أنو ال يستسلم إال هلل ،وال ينقاد إال هلل٥ ،تلصا
هلل  ال يشرك مع اهلل  أحدا سواه؛ وعنوان ىذا االستسبلم ىو شهادة أن ال إلو إال اهلل اليت ىي
العروة الوثقى ودعوة اٟتق.
واإلسبلم يطلق على معنيُت :أحد٫تا معٌت عام يشًتك فيو ٚتيع األنبياء ،وىو توحيد اهلل  وإفراده
بالعبودية ،وىذا معٌت تشًتك فيو األنبياء عليهم الصبلة والسبلم ،وبو فسر قولو تعاىل:
   

()1

وجاء ُب قولو تعاىل عن إبراىيم وإٝتاعيل:

     

()2

 

  

وأيضا يعٍت ،قلنا :يراد بو اإلسبلم ،يراد بو التوحيد ،الذي

اج تمعت عليو األنبياء والرسل عليهم صلوات اهلل وسبلمو ،كما ذكر اهلل  ذلك ُب قولو:


()3

              
           
 - 1سورة آل عمران آية . 19 :
 - 2سورة البقرة آية . 128 :
 - 3سورة األنبياء آية . 25 :
 - 4سورة النحل آية . 36 :
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قولو تعاىل:

            

     

()1

وا١تعٌت الثاين يراد بو الشريعة اليت بعث هبا النيب  يراد هبا الشريعة وا١تنهاج والدين الذي بعث اهلل بو
نبيو ٤تمدا  يراد بو اإلسبلم ا٠تاص .نذكر ُب قولو تعاىل:
       

     
()2

؛ وُب قولو عليو الصبلة والسبلم :بٍت

اإلسبلم على ٜتس )3( .ألن اإلسبلم ا٠تاص يشارك ُب اإلسبلم العام وىو اإلسبلم الذي بعثت بو األنبياء
بالتوحيد .وأما شرائع األنبياء فمختلفة

     

()4

لكن يطلق

على الدين :اإلسبلم ،الذي جاء بو النيب  يطلق عليو اإلسبلم ،وىذا اإلسبلم ٬تمع الدين الذي ىو
ٖتقيق العبودية هلل ،والذي اجتمعت عليو األنبياء والرسل ،والثاين :الشرعة ،والثالث :ا١تنهاج ،وىذا الكتاب
يتعلق با١تنهاج ،ف ضل اإلسبلم ىنا يتعلق با١تنهاج ،والسبيل الذي ٬تب أن يكون عليو ا١تسلم ُب عبادتو لربو
عز وجل؛ ألنو ال يبحث عن تفاصيل الشريعة ،وال يبحث عن تفاصيل التوحيد ،وإ٪تا يبُت ا١تنهج الذي
٬تب أن يكون عليو ا١تسلم ُب عبادتو لربو جل وعبل.

 - 1سورة النحل آية . 2 :
 - 2سورة آل عمران آية . 85 :
 - 3البخاري  :اإلٯتان ( ، )8ومسلم  :اإلٯتان ( ، )16والًتمذي  :اإلٯتان ( ، )2669والنسائي  :اإلٯتان وشرائعو ( ، )5661وأٛتد (. )92/2
 - 4سورة ا١تائدة آية . 48 :
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باب فضل اإلسالم

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت ،اللهم اغفر لنا
ولشيخنا وللحاضرين أٚتعُت.
قال اإلمام اجملدد رٛتو اهلل تعاىل ٤تمد بن عبد الوىاب ،رٛتو اهلل تعاىل :باب فضل اإلسبلم وقول اهلل
تعاىل:
()1

           

وقولو تعاىل:

           

         

()2

وقولو تعاىل:

 

           
        

()3

وُب الصحيح عن ابن عمر رضي اهلل

عنهما عن النيب  قال :مثلكم ومثل أىل الكتابُت كمثل رجل استأجر أجراء فقال :من يعمل يل من
غدوة إىل نصف النهار على قَتاط ؟ فعملت اليهودٍ ،ب قال :من يعمل يل من نصف النهار إىل صبلة
العصر على قَتاط ؟ فعملت النصارىٍ ،ب قال :من يعمل يل من صبلة العصر إىل أن تغيب الشمس على
قَتاطُت ؟ فأنتم ىم .فغضبت اليهود والنصارى وقالوا :ما لنا أكثر عمبل وأقل إعطاء ؟ قال :ىل نقصتكم
من حقكم شيئا ؟ قالوا ال ،قال :ذلك فضلي أوتيو من أشاء ( )4وفيو أيضا عن أيب ىريرة  قال :قال

رسول اهلل  أضل اهلل عن اٞتمعة من كان قبلنا ،فكان لليهود يوم السبت ،وللنصارى يوم األحد ،فجاء
اهلل بنا ،فهدانا اهلل ليوم اٞتمعة ،وكذلك ىم تبع لنا يوم القيامة٨ ،تن اآلخرون من أىل الدنيا واألولون يوم
 - 1سورة ا١تائدة آية . 3 :
 - 2سورة يونس آية . 164 :
 - 3سورة اٟتديد آية . 28 :
 - 4البخاري  :اإلجارة ( ، )2268والًتمذي  :األمثال ( ، )2871وأٛتد (. )129/2
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القيامة ( )1وفيو؛ تعليقا عن النيب  أنو قال :أحب الدين إىل اهلل اٟتنيفية السمحة ( )2وعن أيب بن كعب 
قال" :عليكم بالسبيل والسنة ،فإنو ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرٛتن ففاضت عيناه من خشية اهلل
فتمسو النار ،وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرٛتن فاقشعر جلده من خشية اهلل ،إال كان مثلو كمثل
شجرة يبس ورقها ،فبينما ىي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها ،إال ٖتاتت عنو ذنوبو كما ٖتات
عن ىذه الشجرة ورقها ،وإن اقتصادا ُب سبيل اهلل وسنة خَت من اجتهاد ُب خبلف سبيل وسنة".

وعن أيب الدرداء  قال :يا حبذا نوم األكياس وإفطارىم ،كيف يغبنون سهر اٟتمق وصومهم،
و١تثقال ذرة من بر مع تقوى ويقُت ،أعظم وأفضل وأرجح من أمثال اٞتبال من عبادة ا١تغًتين
ىذا الباب ىو الباب األول :باب فضل اإلسبلم ،ذكر فيو ا١تؤلف رٛتو اهلل آيات وأحاديث وآثارا،

فأول ذلك قول اهلل 
  

()3

  

        

وىذه اآلية أنز٢تا اهلل  على رسولو  عشية عرفة ُب حجة الوداع ،فقولو:
()4

يعٍت بو اإلسبلم ،وىذا الكمال ال نقص بعده ،ومن ىنا قال العلماء

رٛتهم اهلل :إن دين اإلسبلم دين كامل ،ال ٭تتاج إىل زيادة ،كما أنو دين كامل ال ٬توز أن ينقص منو
شيء ،وبناء على ىذا جعلوا من ابتدع بدعة فتعبد اهلل هبا ،مستدركا على اهلل تعاىل ما أًب بو على عباده من
إكمال ىذا الدين ،أو ما أنعم اهلل  بو على عباده من إكمال ىذا الدين ،فقولو:
 

()5

 

وىذا عائد إىل حقيقة اإلسبلم ،وىو أن ىذا اإلسبلم كامل ليس فيو نقص بوجو من

الوجوه ،فهذا فضل اإلسبلم باعتبار حقيقتوٍ ،ب بُت اهلل  فضل اإلسبلم باعتبار مشوليتو لكل زمان
 - 1البخاري  :اٞتمعة ( ، )898ومسلم  :اٞتمعة ( ، )856والنسائي  :اٞتمعة ( ، )1368وأٛتد (. )243/2
 - 2أٛتد (. )236/1
 - 3سورة ا١تائدة آية . 3 :
 - 4سورة ا١تائدة آية . 3 :
 - 5سورة ا١تائدة آية . 3 :
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ومكان ،فإنو قال:
 

()2

   

يعٍت إىل يوم القيامة.

ففي األول مشولية من جهة قولو:


()1

ٍب قال:

  

()4

وُب قولو أيضا:

   



()5

()3

وُب قولو أيضا:

وىذا خطاب ٞتميع الناس إىل يوم القيامة ،فهو شامل

باعتبار ا١تخاطبُت ،وشامل باعتبار الزمان وا١تكان؛ ألنو رضيو دينا إىل قيام الساعة ،ومل يقيد ذلك ٔتكان دون
مكان ،وخاطب بو الناس كافة ،فدل ىذا على فضل اإلسبلم على غَته ألن الشرائع السابقة كانت ٤تدودة
بزمان ومكان وبقوم ،وأما شريعة النيب  فليس ٭تدىا زمان وال مكان ،وليست خاصة بقوم ،و٢تذا قال النيب
 واهلل ال يسمع يب أحد من ىذه األمة ،يهودي وال نصراينٍ ،ب مل يؤمن بالذي أرسلت بو إال كان من أىل

النار ( )6وىذا ا١تعٌت ا١تذكور ُب ىذه اآلية ىو من عموم بعثتو عليو الصبلة والسبلم ،ذكره اهلل ُ ب مواطن
من كتابو:

     

   

()8

؛

()7

   

      

()9

( )9؛ فهذه اآلية فيها بيان فضل اإلسبلم ُب حقيقتو ،حيث إنو دين كامل  ،والثاين :مشوليتو ٞتميع ا٠تبلئق
واألجناس واألمكنة واألزمنة ،وثالثها أيضا :بقاء ىذا الدين ال ينسخ أبدآ ،تبلف الشرائع السابقة فإهنا
 - 1سورة ا١تائدة آية . 3 :
 - 2سورة ا١تائدة آية . 3 :
 - 3سورة ا١تائدة آية . 3 :
 - 4سورة ا١تائدة آية . 3 :
 - 5سورة ا١تائدة آية . 3 :
 - 6مسلم  :اإلٯتان ( ، )153وأٛتد (. )356/2
 - 7سورة األنبياء آية . 167 :
 - 8سورة األعراف آية . 158 :
 - 9سورة سبأ آية .28 :
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نسخت ،كانت خاصة ونسخت ،كما قال تعاىل:

     
()1

      

يعٍت أنو ناسخ ٞتميع األديان السابقة ،وعلى

وعلى ىذا يظهر فضل اإلسبلم على غَته من األديان السابقة ،من جهة كمالو ومن جهة مشوليتو ومن جهة
بقائو إىل يوم القيامة ،يعٍت بقاء ىذا الدين يتعبد بو هلل رب العا١تُت.
واآلية الثانية ،ىو قولو تعاىل :قل يا أي ها الناس إن كنتم ُب شك من ديٍت فبل أعبد الذين ت عبدون من دون
اللو ول كن أعبد اللو الذي ي ت وفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنُت

باعتبار مشوليتو ُب قولو:



()3

والثاين باعتبار حقيقتو ،وىو أن ىذا الدين دين يتعبد بو

اإلنسان ربو جل وعبل دون أن يشرك بو ،فقولو:
()4

        

ىذا خطاب ٞتميع الناس ،ورسالة النيب  شاملة ،كما تقدم ُب اآلية السابقة ،والثاين ُب قولو:
()5

      

قولو:

()2

فهذه اآلية أظهر اهلل هبا فضل اإلسبلم

وىذا ىو ٖتقيق التوحيد ا٠تالص هلل ُ ب

فبل أعبد الذين ت عبدون من دون اللو ول كن أعبد اللو الذي ي ت وفاكم

     

()7

()6

؛ وىذا ا٠تطاب للناس:

بُت اهلل ُ ب سياق ىذه اآليات ما يثبت أن ىذا الدين

حق ،فمن شك فيو فإ٪تا شك ُب اٟتق وال يضر اإلسبلم شيئا ،كما قال تعاىل ُب آواخر اآليات:

 - 1سورة ا١تائدة آية . 48 :
 - 2سورة يونس آية .164 :
 - 3سورة يونس آية . 164 :
 - 4سورة يونس آية . 164 :
 - 5سورة يونس آية .164 :
 - 6سورة يونس آية . 164 :
 - 7سورة يونس آية .164 :
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 فيها ؛ فهذه اآلية بُت اهلل

)1(

         

 وال  وىو أنو دين يوجب على أتباعو أن يوحدوا اهلل،فضل اإلسبلم من جهة مشوليتو ومن جهة حقيقتو
.يشركوا بو شيئا
      

ىذه

)2(

:تؤلف قول اهلل تعاىل١ٍب بعد ذلك ذكر ا

           

تراد هبا مؤمنو أىل١ أو أن ا تمد٤ تراد هبا أمة١تراد هبا؟ ىل ا١تهم اهلل من اٛاآلية اختلف العلماء ر
:تم٢  ٍب قال، باسم اإلٯتان خاطبهم اهلل
ىو

)5(

 

)3(

  

:ىل ىذا األمر ُب قولو

)4(

:الكتاب؟ فقولو

   

 أو أنو أمر للمؤمنُت من أتباعو عليو الصبلة والسبلم؟،تؤمنُت من أىل الكتاب١أمر ألىل الكتاب؟ يعٍت ا
تراد هبم ُب ىذه اآلية ىم مؤمنو١ واختاره ابن جرير أن ا،بعض أىل العلم وىو تفسَت ابن عباس والضحاك
     

: ويدل عليو قولو تعاىل ُب سورة القصص،أىل الكتاب

            
               

. 168 :  سورة يونس آية- 1
.28 : تديد آيةٟ سورة ا- 2
. 28 : تديد آيةٟ سورة ا- 3
.28 : تديد آيةٟ سورة ا- 4
. 28 : تديد آيةٟ سورة ا- 5
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()1

   

قولو:

فقولو:

   

   
()3

()2

ىو معٌت

ويستدلون على ىذا ٔتا ثبت ُب الصحيحُت من

حديث أيب موسى األشعري  أن النيب  قال :ثبلثة يؤتون أجرىم مرتُت :رجل من أىل الكتاب آمن
بنبيو وأدرك النيب  فآمن بو واتبعو وصدقو .
يؤتى أجره مرتُت ،وىذا يوافق قولو ُب اآلية:

()4

فبُت ىذا اٟتديث أن من آمن من أىل الكتاب فإنو
()5

   

ومن العلماء من يرى أن ىذه اآلية إ٪تا ىي ُب ا١تؤمنُت من ىذه األمةُ ،ب ا١تؤمنُت من أمة ٤تمد 
والدليل عليو ،يقولون :سياق اآلية؛ ألنو قال بعدىا:
     

     

()6

والثاين حديث ابن عمر الذي ساقو ا١تؤلف رٛتو اهلل .فإن اهلل  جعل ٢تذه األمة األجر مضاعفا،
وقالوا :إن آية القصص ليست كآية اٟتديد؛ ألن آية اٟتديد ٮتتلف فيها األجر عن آية القصص ،فآية
القصص ُب أىل الكتاب ألنو قال:
وأما ىنا فقال:

   

()7

ومل يزد على ذلك،

          

 - 1سورة القصص آية .54-51 :
 - 2سورة القصص آية . 54 :
 - 3سورة اٟتديد آية .28 :
 - 4البخاري  :اٞتهاد والسَت ( ، )3611ومسلم  :اإلٯتان ( ، )154والًتمذي  :النكاح ( ، )1116والنسائي  :النكاح ( ، )3344وابن ماجو  :النكاح
( ، )1956وأٛتد ( ، )462/4والدارمي  :النكاح (. )2244
 - 5سورة اٟتديد آية .28 :
 - 6سورة اٟتديد آية . 29 :
 - 7سورة القصص آية .54 :
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()1

فذكر ٢تم ثبلثة أشياء ،وأما أىل الكتاب فلهم شيء واحد:

  

()2

؛ وإتياهنم أجرىم مرتُت ىو ا١توافق ٟتديث أيب موسى األشعري رضي اهلل عنو .ويرون أن آية اٟتديد وىي
اليت ذكرىا ا١تؤلفُ ،ب ىذه األمة ،وآية القصص ُب أىل الكتاب ،أو ُب مؤمٍت أىل الكتاب ،وعلى كبل
القولُت ُب تفسَت اآل ية فإن فضل اإلسبلم ظاىر ،فإن كانت ىذه اآلية ُب أىل الكتاب فوجو ذلك أن اهلل
 أمرىم باإلٯتان برسول اهلل  مع أهنم كانوا على دين منزل من عند اهلل  و٢تذا خاطبهم باسم
اإلٯتان ،ومل يكونوا كافرين بالشريعة السابقة ،فإن من كفر بالشريعة السابقة اليت أمر أن يتبعها ال يطلق عليو
أو ال ينادى باسم اإلٯتان ،ولكن ىنا ناداىم اهلل باسم اإلٯتان ،فدل ذلك على أهنم كانوا مؤمنُت برسالة من
كان قبل النيب  فلما دعاىم اهلل  إىل اإلٯتان بالنيب  دل ذلك على أن اإلسبلم يفضل على
الديانات السابقة ،وىذا فضل اإلسبلم؛ ألن اهلل  مل ينقله م من الفاضل إىل ا١تفضول وإ٪تا نقلهم من
ا١تفضول إىل الفاضل ،بل نقلهم ،بل جعل  ىذا ا١تفضول منسوخا باإلسبلم.
الشيء الثاين ،أو الوجو الثاين ،ىو قولو:
    

()3

      

فهذا األجر ا١ترتب على اإلسبلم ،ليس ىو كاألجر ا١ترتب على

التعبد هلل  بالرساالت السابقة؛ ألنو ١تا قال:
     

()4

     

ىذا أجر رتبو اهلل  على اإلٯتان برسولو ٤تمد  ولو كان

كان األجر واحدا مل يكن لدعوهتم وذكر أجرىم مزيد فضل ،ولكن ١تا ذكر ىذا الفضل بعد دعوهتم إىل
اإلٯتان دل ىذا على أن األجر ا١ترتب على اتباع النيب  ليس ىو كاألجر ا١ترتب على اتباع من سلف من

 - 1سورة اٟتديد آية . 28 :
 - 2سورة القصص آية .54 :
 - 3سورة اٟتديد آية . 28 :
 - 4سورة اٟتديد آية .28 :
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إخوانو من األنبياء عليهم الصبلة والسبلم ،وبو يظهر فضل اإلسبلم على غَته ،سواء فيما رتب عليو من
أجر أو فيما أمر بو الناس من اتباع اإلسبلم.
وعلى التفسَت الثاين ٢تذه اآلية وأهنا ُب ا١تؤمنُت من ىذه األمة ،يكون أيضا األمر واضحا ،وىو قريب
من األمر األول ،وىو أن اهلل  بُت لنا فضل اإلسبلم بأمرين :األمر األول :الدعوة إليو ،واألمر بو ،وال
شك أن األمر بالشيء دليل على فضلو ،والثاين أيضا :ما رتبو اهلل  من األجر على اإلسبلم واإلٯتان
برسولو ٤تمد ٦ تا يدعو إىل اتباعو واإلٯتان بو ؤتا جاء بو عليو الصبلة والسبلم  -فاألمر ُب ىذه الفضيلة
ظاىر.
ٍب ذكر ا١تؤلف رٛتو اهلل قال :وُب الصحيح عن ابن عمر  يعٍت بو "صحيح البخاري" قال :مثلكم
ومثل أىل الكتابُت كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل يل من غدوة إىل نصف النهار على قَتاط.

( )1إىل آخر اٟتديث ؛ ىذا اٟتديث ذكره النيب  مثبل ،وىذا ا١تثل أبان بو رسول اهلل  عن فضل األمة
على األمم السابقة ،حيث إهنا عملت عمبل قليبل وأجرت أجرا مضاعفا ،فالطائفة األوىل وىي الثبلث
ملل :اإلسبلم واليهود والنصارى ،فاإلسبلم واليهودية والنصرانية ،فاليهود عملوا من الغدوة وىي أول النهار
إىل نصف النهار ،على قَتاط والقَتاط يساوي واحد إىل اثٍت عشر من الدرىم .والثاين النصارى عملوا من
نصف النهار إىل صبلة العصر ،على قَتاط ،وىذه األمة عملت من صبلة العصر إىل غروب الشمس على
قَتاط ُت ،فهذه األمة عملها أقصر مدة ألنو من صبلة العصر إىل غروب الشمس.
والثاين :أن اهلل  جعل ٢تم األجر مضاعفا ،فأولئك على قَتاط ،وىذه األمة على قَتاطُت ،قال:
فغضبت اليهود والنصارى ،وقالوا :ما لنا أكثر عمل وأقل عطاء )2( .غضب اليهود والنصارى ،إما أن
يكون قد غضب اليهود والنصارى ١تا أخربىم اهلل ُ ب كتبهم هبذا؛ ألن النيب  -عليو الصبلة والسبلم -
قد بشر بو بالكتب السماوية السابقة ،وذكرت شيء من أوصافو ،فلعلهم ١تا ذكر اهلل  ذلك ُب كتبهم
غضبوا ،ولكن ال يغضب منهم إال من كان كافرا معًتضا على حكم اهلل  وإما أن يكون ىذا الغضب

 - 1البخاري  :اإلجارة ( ، )2268والًتمذي  :األمثال ( ، )2871وأٛتد (. )129/2
 - 2البخاري  :اإلجارة ( ، )2268والًتمذي  :األمثال ( ، )2871وأٛتد (.)111/2
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ُب اآلخرة ،إذا رأوا األجور وأن ىذه األمة ضاعف اهلل ٢ تا األجر مع قلة العمل ،وىذان تفسَتان ذكر٫تا
العلماء ،وذكروا على الوجو الثاين أنو عرب با١تاضي لتحقق وقوع ذلك.
وقولو :قال :ىل نقصتكم من حقكم شيئا ؟ قالوا :ال ،قال :ذلك فضلي أوتيو من أشاء ( )1قولو:

ىل نقصت من حقكم شيئا ( )2ىذا اٟتق الذي ذكره اهلل  إ٪تا ىو باعتبار ما تفضل بو  على
عباده فرتب ٢تم أجورا على الطاعات ،وجعلهم مستحقُت ٢تا إذا وافوه هبا على الوجو الذي يرضاه عنهم،
ٍب قال :ذلك فضلي أوتيو من أشاء

()3

فاألول وىو االستحقاق أو اٟتق يتعلق بعدل اهلل  والثاين

يتعلق بالفضل ،فاهلل  من عدلو أنو يوُب عباده أجورىم وال يبخسهم شيئا ،ىذا من عدلو  وأما

فضلو فيتفضل بو على من شاء من عباده ،قال اهلل 

        

       

()4

؛ ىذا اٟتديث ا١تذكور ىاىنا

حديث ابن عمر ُ ب األجراء ،ىو حديث دال على فضل اإلسبلم ،باعتبار أن اهلل  فضل أىل
اإلسبلم على غَتىم ٔتا ضاعف ٢تم من األجور ،وىذا الفضل مل يكونوا مستحقُت لو أو حائزين عليو إال
بوصف اإلسبلم ،وأن األجر لو كان على العمل فاليهود عملت أكثر والنصارى عملت أكثر ،ولكن جاء
الفضل باعتبار الوصف الذي قام هبم ،وىو وصف اإلسبلم ،فلما ٖتقق فيهم اإلسبلم فعملوا عمبل أقل ٦تا
عملو من قبلهم ،كان أجرىم مضاعفا ،فهذا الفضل إ٪تا نالوه ألنو ٖتقق فيهم ،إ٪تا نالوه بوصف اإلسبلم،
أو بانتمائهم إىل اإلسبلم حقيقة ،نالوا ىذا األجر وضوعف ٢تم ،وىذا مثلو مثل اآلية السابقة؛ ألن اآلية
السابقة إ٪تا نالوا األجر ا١ترتب فيها ١تا قام هبم اإلٯتان برسول اهلل  وىذا يدلك على فضل اإلسبلم على
غَته ،وأن ىذا الفضل عائد إىل اإلسبلم ،ومورث لتفضيل أىل اإلسبلم على غَتىم ،وإ٪تا كانوا أفضل من
غَتىم ١تا تلبسوا بو من حقيقة اإلسبلم.

 - 1البخاري  :اإلجارة ( ، )2268والًتمذي  :األمثال ( ، )2871وأٛتد (. )129/2
 - 2البخاري  :اإلجارة ( ، )2269والًتمذي  :األمثال ( ، )2871وأٛتد (.)6/2
 - 3البخاري  :اإلجارة ( ، )2268والًتمذي  :األمثال ( ، )2871وأٛتد (. )129/2
 - 4سورة النساء آية .46 :
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ٍب قال :وفيو عن أيب ىريرة ،وىذا يعٍت فيو يعٍت ُب "الصحيح" عائد إىل قولوُ :ب الصحيح ،وىو ىنا ُب
صحيح اإلمام مسلم رٛتو اهلل قال :أضل اهلل عن اٞتمعة من كان قبلنا ،فكان لليهود يوم السبت
وللنصارى يوم األحد ،فجاء اهلل بنا فهدانا اهلل ليوم اٞتمعة ،وكذلك ىم تبع لنا يوم القيامة ٨تن اآلخرون من
أىل الدنيا واألولون يوم القيامة ( )1ىذا اٟتديث ذكر فيو النيب  أن اهلل أضل عن اٞتمعة اليهود
والنصارى ،يعٍت أنو مل يهدىم إىل أن ٬تعلوا ىذا اليوم يوم عطلتهم واسًتاحتهم ويوم عيدىم ،وإ٪تا وفق اهلل

 ىذه األم ة ٢تذا اليوم واختاره سبحانو وتعاىل ٢تم ،فعندنا يوم اٞتمعة يتلوه السبت ٍب األحد ،ىذه ثبلثة
أيام ،اٞتمعة ألىل اإلسبلم والسبت لليهود ،وللنصارى يوم األحد.
وأنت إذا نظرت إىل ىذه األيام الثبلثة ،وجدت ىذه األيام الثبلثة ال تكون إال على ىذا الًتتيب:
اٞتمعة يليو ا لسبت يليو األحد ،فهم تبع لنا؛ ألننا لو بدأنا بالسبت النقطع ما بُت األحد واٞتمعة ،وإ٪تا
توالت ،وإ٪تا ىذه األيام ا١تتوالية يكون فيها أىل السبت وأىل األحد بعد أىل اٞتمعة ،فصاروا تبعا لنا ولسنا
تبعا ٢تم ،و٢تذا قال :وكذلك ىم تبع لنا يوم اٞتمعة ( )2يعٍت أن اهلل ىدانا ليوم اٞتمعة ،فكانوا بعدنا
السبت واألحد ،وكذلك ىم تبع لنا يوم القيامة ،يعٍت أن اهلل  يبعث ىذه األمة قبل األمم و٭تشرىم قبل
األمم ،ويقضي بينهم قبل األمم ويدخلهم ُب مناز٢تم قبل األممٍ ،ب تأٌب األمم بعد أمة النيب  قال٨ :تن

اآلخرون من أىل الدنيا واألولون يوم القيامة ( )3أي ٨تن اآلخرون من أىل الدنيا ُب الوجود ألن النيب 

خاًب األنبياء وا١ترسلُت ،ووجد بعد إخوانو ٦تن تقدمو ،واألولون يوم القيامة ،يعٍت أن ىذه األمة جاءت ُب
الوجود ُب الدنيا بعد األمم ،لكنها تتقدم على األمم يوم القيامة؛ فهذا اٟتديث فيو فضل اإلسبلم على
األمم السابقة ،وىو أمر ظاىر ألهنم تبع ٢تذه األمة ُب الدنيا واآلخرة.
والثاين أن اهلل  فضل ىذه األمة ٔتا اختاره ٢تا من يوم اٞتمعة ،وىذا التفضيل الوارد ُب ىذا اٟتديث
إ٪تا جاء باالنتماء إىل ملة اإلسبلم ،فهذا تفضيل ٢تذه األمة على من سلف ُب الدنيا واآلخرة.

 - 1البخاري  :اٞتمعة ( ، )898ومسلم  :اٞتمعة ( ، )856والنسائي  :اٞتمعة ( ، )1368وأٛتد (. )243/2
 - 2البخاري  :اٞتمعة ( ، )876ومسلم  :اٞتمعة ( ، )855والنسائي  :اٞتمعة ( ، )1367وأٛتد (.)236/2
 - 3البخاري  :اٞتمعة ( ، )898ومسلم  :اٞتمعة ( ، )856والنسائي  :اٞتمعة ( ، )1368وأٛتد (. )243/2
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ٍب قال :وفيو تعليقا ،يعٍت ُب الصحيح ،وا١تراد بو ىنا "صحيح اإلمام البخاري رٛتو اهلل" ؛ وىذا التعليق
قد وصلو عبد بن ٛتيد واإلمام أٛتد والبخاري ُب األدب ا١تفرد ،وحسنو ابن حجر والعيٍت ،وٖتسينو إ٪تا ىو
بشواىده ،وأما ىذه الطريق ففيها ضعف من جهة عنعنة ٤تمد بن إسحاق ،ومن جهة أنو من رواية داود
بن اٟتسُت عن عكرمة ،وداود ُب روايتو عن عكرمة ضعف ،لكن للحديث شواىد كثَتة ،حسنو العلماء
رٛتهم اهلل هبذه الشواىد.
قال فيو :أحب الدين إىل اهلل اٟتنيفية السمحة ( )1واٟتنيفية السمحة ىي دين اإلسبلم ،كما ُب
اٟتديث :بعثت باٟتنيفية السمحة ( )2فهي حنيفية ُب التوحيد ،يعٍت أن ىذه الشريعة أو ىذا الدين فيو
ٖتقيق لتوحيد اهلل عز وجل؛ ألن اٟتنيف ىو ا١تائل عن الشرك قصدا إىل التوحيد:
         
()4

       

قال اهلل تعاىل:

()3

 

وكما قال تعاىل:



؛ وقولو " السمحة " يعٍت ُب التشريع،

        

    

()5

      

       

()7

 - 1أٛتد (.)236/1
 - 2أٛتد (. )266/5
 - 3سورة النحل آية .126 :
 - 4سورة البينة آية . 5 :
 - 5سورة األعراف آية .157 :
 - 6سورة ا١تائدة آية . 6 :
 - 7سورة اٟتج آية .78 :
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()1

؛

       

()2

؛ فهي ٝتحة ُب التشريع حنيفية ُب

التوحيد.
ذكر النيب  ىذا اٟتديث وفيو شاىد على فضل اإلسبلم ،وذلك أنو أحب الدين إىل اهلل  و٢تذا
جعلو اهلل  خا٘تا لؤلديان كلها ،ورضيو دينا إىل يوم القيامة؛ ألنو أحب الدين إىل اهلل عز وجل .وىذا
يبُت لك فضل اإلسبلم؛ ألن قولو :أحب الدين إىل اهلل اٟتنيفية السمحة ( )3إما أن يكون الدين ا١تراد بو
بو ىنا ،يعٍت األديان السابقة ،ويكون فضلو واضحا ،يعٍت ىو أحبها إىل اهلل ،وإما أن يراد بالدين ىو
خصوص اإلسبلم وأعبله وأجلو اٟتنيفية السمحة ،وعليو يكون ىذا الدين فضلو فيما؟ يعٍت فضل ىذا
الدين ُب ٝتاحتو ويسره ورفع اٟترج عن ىذه األمة ُب ىذه الشريعة؛ ألن الديانات السابقة والشرائع السابقة
كان فيها من اإلصر واألغبلل ما ليس على ىذه األمة.
الشاىد أن ىذا اٟتديث ظاىر ُب فضل اإلسبلم على األديان ،وظاىر ُب فضل اإلسبلم ُب العقيدة
والتشريع .أما العقيدة ففي قولو " اٟتنيفية " اليت أٚتع عليها األنبياء ،وأما " السمحة " ففي التشريع الذي
اختصت بو ىذه الشريعة وفضلت بو على الشرائع السابقة.
ٍب أورد ا١تؤلف رٛتو اهلل أثر أيب بن كعب الذي خرجو ابن أيب شيبة وابن ا١تبارك ُب الزىد ،والبللكائي
وابن بطة وابن نعيم ُب اٟتلية ،خرجوا ىذا األثر ،أثر أيب بن كعب  قال " :عليكم بالسبيل والسنة "؛

السبيل ىنا يراد بو اٞتماعة ،قال اهلل 

        

            

()4

؛ و٢تذا اإلمام ابن بطة رٛتو اهلل أورده ُب باب ما أمر بو من التمسك بالسنة واٞتماعة واألخذ هبا،
والسيوطي رٛتو اهلل ُب كتابو " األمر باالتباع " ذكره ٖتت فصل " فصل ُب األمر بلزوم السنة واٞتماعة
 - 1سورة البقرة آية . 286 :
 - 2سورة الطبلق آية .7 :
 - 3أٛتد (. )236/1
 - 4سورة النساء آية .115 :
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والنهي عن الفرقة " ،فدل على قولو :السبيل ،أن ا١تراد بو اٞتماعة ،لكن ىذه اٞتماعة ىي ٚتاعة اٟتق اليت
اجتمعت على اٟتق ،قال :فإنو ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرٛتن ففاضت عيناه من خشية اهلل
فتمسو النار.
ىذا اٟتديث ذكر فيو ا١تفارقة بُت من فاضت عيناه من خشية اهلل ،لكن ليس على السبيل والسنة،
وبُت من فاضت عيناه من خشية اهلل وىو على السبيل والسنة؛ ألن اإلنسان قد يكون فيو خشية من اهلل
 ولكنو ال يكون على السبيل والسنة ،مثل ما فسر بعضهم قولو تعاىل:
       

()1

  

فسرت ىذه اآلية ُب أحد تفسَتاهتا بأن

ىؤالء ُب ا١تًتىبُت الذين خشعوا لكنهم يعاقبون يوم القيامة؛ ألهنم ليسوا على حق وإ٪تا على باطل ،من
جنس ما ذكره اهلل ُ ب قولو:

      

      

()2

وأما القسم الثاين وىم الذين يذكرون اهلل ،لكن على سبيل وسنة ،ىؤالء ىم الذين إذا فاضت أعينهم
من خشية اهلل ال ٘تسهم النار ،مثل مل ذكر اهلل ُ ب قولو:

     

             
        

()3

جاءت ُب أىل الكتاب الذين آمنوا برسول اهلل  فكانوا على السبيل والسنة .وقال اهلل 

؛ فهذه


              
 - 1سورة الغاشية آية . 4-2 :
 - 2سورة اٟتديد آية .27 :
 - 3سورة اإلسراء آية . 169-167 :
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()1

وىذه جاءت ُب من آمن من النصارى ،فكان على اإلسبلم والسنة ،ففاضت عيناه ،فإنو ال ٘تسو النار ،كما
ذكر أيب بن كعب رضي اهلل تعاىل عنو ُب ىذا اٟتديث.
ٍب قال " :وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرٛتن فاقشعر جلده من خشية اهلل ،إال كان مثلو
كمثل شجرة يبس ورقها ،فبين ما ىي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها ،إال ٖتاتت عنو ذنوبو كما
ٖتات عن ىذه الشجرة ورقها "  ،ىذه اٞتملة اليت ذكرىا أيب بن كعب رضي اهلل تعاىل عنو ،فيها ٘تثيل ٟتال
ا١تؤمن الذي كان على اإلسبلم والسنة فاقشعر جلده ،والقشعريرة ىي الرعدة اليت تأخذ اإلنسان ،فأخذتو
رعدة بسبب خشيتو ووجلو ،فإن ىذا مثلو كمثل الشجرة ،ىذه الشجرة ٢تا أوراق ،وىذه األوراق قد يبست؛
ألن الرطب يكون ٦تسكا بأصلو وىو الشجرة ،أما اليابس من ىذه األوراق إذا جاءتو الريح فإهنا تتساقط
ىذه األوراق وتتحات ،وأنت ترى األشجار إذا يبس ورقها ٍب جاءهتا الريح أحيانا ال يبقى على الشجرة
شيء من ىذه األوراق ،فكذلك من خشي اهلل  وىو على اإلسبلم والسنة ،فإن اهلل  يذىب عنو
ذنوبو وٯتحوىا جل وعبل ،وىذا كثَت ذكره اهلل ُ ب كتابو.
ٍب قال " :وإن اقتصادا ُب سبيل وسنة خَت من اجتهاد ُب خبلف سبيل وسنة "  ،يعٍت أن االقتصاد ُب
العبادة مع كون اإلنسان على اإلسبلم والسنة ،خَت من االجتهاد ُب العبادة وليس اإلنسان على سبيل
وسنة ،وىذا مثل ما ذكر النيب ُ ب ا٠توارج؛ فإهنم أىل بدعة وضبللة قد قال فيهم  ٭تقر أحدكم
صبلتو عند صبلتو وصيامو عند صيامو وقراءتو عند قراءتوٍ )2( .ب ذكر قال :يقرؤون القرآن ال ٬تاوز
حناجرىم ( )3فهؤالء ١تا مل يكونوا على سبيل وسنة ألهنم خالفوا ٚتاعة ا١تسلمُت ومل يعملوا ٔتوجب السنة
 - 1سورة ا١تائدة آية .85-83 :
 - 2البخاري  :ا١تناقب ( ، )3616ومسلم  :الزكاة ( ، )1664وأٛتد (. )65/3
 - 3البخاري  :فضائل القرآن ( ، )5658ومسلم  :الزكاة ( ، )1664والنسائي  :الزكاة ( ، )2578وأبو داود  :السنة ( ، )4764وأٛتد (.)4/3
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اليت جاء هبا النيب  كانت قراءهتم ٢تذا القرآن ال يستفيدون منها شيئا ،ال أجرا وال عمبل ،و٢تذا االقتصاد
ُب العبادة مع كون اإلنسان على السبيل ،يعٍت على السنة ،خَت من االجتهاد ُب العبادة وىي ٓتبلف،
وليس على سبيل وسنة ،وفيو ٖترير من البدع؛ ألن أىل البدع قد يتعبدون هلل  بعبادات مل يشرعها اهلل
وال رسولو  وقد يرىقون أنفسهم بذلك ،لكن ال يؤجرون على ىذا االجتهاد الذي خالفوا فيو السنة؛
ألن عملهم وقع غَت مقبول.
ىذا اٟتديث أو ىذا األثر عن أيب بن كعب رضي اهلل تعاىل عنو ،يدل عل فضل اإلسبلم ،من جهة أن
اإلسبلم الذي جاء بو النيب  يشتمل على أمرين :السبيل والسنة ،وىي اٞتماعة الذين اجتمعوا على
اإلسبلم ،وعلى السنة ،وىي الطريقة اليت جاء هبا النيب  وقد فسر هبذا قولو تعاىل:
 

 

اهلل قولو تعاىل:

()1

فسرىا ابن عباس  بأهنا السبيل والسنة ،وفسر اٟتسن البصري رٛتو

      

ىذا التفسَت تفسَت اٟتسن البصري رٛتو اهلل ٢تذه اآلية:
ا١تذكورة ُب:

 

   
()4

   

()2

فسرىا بأهنا السنة ،فدل
()3

أن الشرعة

ىي السنة ،وا١تنهاج ىي الطريقة اليت يتعبد

ٔتقتضاىا هلل  وىذا يشهد لقولو " :عليكم بالسبيل والسنة " ؛ فهذا األثر فيو فضل االستمساك
باإلسبلم ا٠تالص من الشوائب والبدع واحملدثات ،وأن فضل اإلسبلم ال يتحقق بكمالو إال ١تن كان على
السبيل والسنة .وٚتلة ىذه الفضائل ما ذكر ُب ىذا اٟتديث ،النجاة من النار ومغفرة الذنوب ،وقبول
العمل ،يعٍت فيو ثبلثة أشياء ،النجاة من النار ١تن حقق اإلسبلم على الوجو الصحيح ا٠تايل من البدع
والشوائب ،كان لو القبول و٤تا اهلل  عنو الذنوب ومل ٘تسو النار ،وإذا مل ٘تسو النار يعٍت أنو من أىل
 - 1سورة ا١تائدة آية . 48 :
 - 2سورة اٞتاثية آية .18 :
 - 3سورة اٞتاثية آية . 18 :
 - 4سورة ا١تائدة آية .48 :
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اٞتنة؛ ألن اهلل  قال:

      

()1

وليس ٙتة ُب اآلخرة إال

فريقان فريق ُب اٞتنة وفريق ُب السعَت ،فإذا مل ٘تسو النار معناه أنو من أىل اٞتنة ،فالعمل أو االستمساك
باإلسبلم ا٠تايل عن الشوائب والبدع واحملدثات مورث ٢تذه األشياء الثبلثة :قبول العمل و٤تو الذنوب
ودخول اٞتنة ،وىذه ال ٕتتمع وال تتأتى إال ُب اإلسبلم الصحيح ا٠تايل من البدع والشوائب ،فدلك ىذا
على فضل اإلسبلم من حيث ما يًتتب على اتباع أو على العمل بو على وجهو ا١تنزل من عند اهلل  ما
يًتتب عليو من ىذه األجور العظيمة وصبلح العمل.
ٍب أورد حديث أيب الدرداء :يا حبذا نوم األكياس وإفطارىم إىل آخره " وىذا األثر أثر أيب الدرداء
 خرجو اإلمام أٛتد ُب الزىد وأبو نعيم ُب اٟتلية ،وىذا األثر وىو أثر أيب الدرداء متعلق ٔترتبة اإلحسان،
وىي أخص مراتب الدين وأعبلىا؛ ألن الدين ثبلث مراتب :اإلسبلم واإلٯتان واإلحسان ،وأعلى ىذه

ا١تراتب اإلحسان الذي فسره النيب  بأن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنو يراك ( )2وىو ا١تذكور
ُب قولو تعاىل:

             

      
  

()4

()3

ومذكور ُب قولو تعاىل

   

؛ فهذا األثر متعلق بفضل ،أو متعلق بأعلى مراتب الدين وىو

اإلحسان.

قولو في الحديث :يا حبذا نوم األكياس األكياسٚ :تع كيس ،وىو ضد األٛتق ،و٢تذا جعلهما

متقابلُت ،ألن قولو :اٟتمقىٚ ،تع أٛتق ،وىو قليل العقل ،والكيس ىو وافر العقل ،فإن وفرة العقل ٘تنع
اإلنسان عن الوقوع فيما ال ٭تسن أن يقع فيو.
 - 1سورة الشورى آية . 7 :
 - 2البخاري  :اإلٯتان ( ، )56ومسلم  :اإلٯتان ( ، )16والنسائي  :اإلٯتان وشرائعو ( ، )4991وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )64وأٛتد (. )426/2
 - 3سورة يونس آية .61 :
 - 4سورة البقرة آية . 195 :
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ثم قال :و١تثقال ذرة من بر مع تقوى ويقُت أعظم وأرجح من أمثال اٞتبال من عبادة ا١تغًتين فقولو:
و١تثقال ذرة من بر مع تقوى ويقُت ،ىذه ىي مرتبة اإلحسان ،ىذا األثر يبُت أن العمل وإن كان قليبل
ولكنو إذا عملو اإلنسان مع مراقبة هلل  كان أنفع وأفضل وأكمل للعبد من العبادة اليت يعملها وإن
كانت كثَتة لكنو تنقصها ىذه ا١ترتبة وىذا يوافق حديث أيب بن كعب ُب قولو :وإن اقتصادا ُب سبيل وسنة
خَت من اجتهاد ُب خبلف سبيل وسنة ألن من كان على السبيل والسنة فإنو يراقب ربو جل وعبل فيما
يعمل ،فدل ىذا على فضل اإلسبلم من جهة ما ٭تققو ىذا الدين لصاحبو الذي عمل بأعلى درجاتو ما
٭تقق لو من الفضل وا٠تَت الذي مل يكن لينالو إال ٔتراقبتو هلل  ا١تتعلقة ٔترتبة اإلحسان اليت ىي أعلى
مراتب الدين.
وىذا األثر قد شرحو ابن القيم ُب كتابو "الفوائد" ،وبُت أنو من جواىر الكبلم ،وأدلو على فقو الصحابة
وتقدمهم على من بعدىم ،واهلل تعاىل أعلم ،وصلى اهلل عليو نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم.
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باب وجوب الدخول في اإلسالم

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت والصبلة والسبلم على رسولو األمُت وعلى آلو وصحبو أٚتعُت ،أما بعد...
قال ا١تؤلف رٛتو اهلل تعاىل" :باب وجوب الدخول ُب اإلسبلم" وقول اهلل تعاىل:
          
     

()2

؛ وقولو تعاىل:

       

()1

  

؛ وقولو تعاىل:

     
()3

؛ قال ٣تاىد :السبل :البدع والشبهات.

وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل  من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد
أخرجاه ،وُب لفظ :من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد

()5

()4

وللبخاري عن أيب ىريرة  قال :قال

رسول اهلل  كل أميت يدخلون اٞتنة إال من أىب ،قالوا :يا رسول اهلل ومن يأىب ؟ قال :من أطاعٍت دخل
اٞتنة ومن عصاين فقد أىب ( )6وُب الصحيح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب  قال :أبغض
الناس إىل اهلل ثبلثة :ملحد ُب اٟترم ،ومبتغ ُب اإلسبلم سنة جاىلية ،ومطلب دم امرئ مسلم بغَت حق
ليهريق دمو ( )7رواه البخاري.
قال ابن تيمية رٛتو اهلل :قولو :سنة جاىلية ،يندرج فيها كل جاىلية مطلقة أو مقيدة ،أي ُب شخص
دون شخص ،كتابية أو وثنية أو غَت٫تا من كل ٥تالفة ١تا جاء بو ا١ترسلون.
 - 1سورة آل عمران آية .85 :
 - 2سورة آل عمران آية . 19 :
 - 3سورة األنعام آية .153 :
 - 4البخاري  :الصلح ( ، )2697ومسلم  :األقضية ( ، )1718وأبو داود  :السنة ( ، )4666وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )14وأٛتد (. )276/6
 - 5مسلم  :األقضية ( ، )1718وأٛتد (.)256/6
 - 6البخاري  :االعتصام بالكتاب والسنة ( ، )7286ومسلم  :اإلمارة ( ، )1835والنسائي  :االستعاذة ( ، )5516وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )3وأٛتد
(. )361/2
 - 7البخاري  :الديات (.)6882
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وُب الصحيح عن حذيفة  قال :يا معشر القراء استقيموا ،فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا،
فإن أخذًب ٯتينا ومشاال لقد ضللتم ضبلال بعيدا ( )1وعن ٤تمد بن وضاح رٛتو اهلل أنو كان يدخل ا١تسجد
فيقف على اٟتلق فيقول ،فذكره وقال :أنبأنا سفيان بن عيينة عن ٣تاىد عن الشعيب عن مسروق قال :قال
عبد اهلل ،يعٍت ابن مسعود " ليس عام إال والذي بعده شر منو ،ال أقول :عام أمطر من عام وال عام
أخصب من عام ،وال أمَت خَت من أمَت ،لكن ذىاب علمائكم وخياركمٍ ،ب ٭تدث أقوام يقيسون األمور
بآرائهم ،فيهدم اإلسبلم ويثلم".
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل وصلى اهلل وسلم وبارك على رسول اهلل وعلى آلو ومن اىتدى هبداه.
ىذا" :باب وجوب الدخول ُب ا إلسبلم" وىذا من فضائل اإلسبلم ،أنو ٬تب على كل أحد أن يدخل
فيو ألن فضيلة الشيء أحيانا تكون بذكر فضائلو ووجوبو ،وأحيانا تكون باألمر بلزومو والعمل بو والدخول
فيو ،واهلل جل وعبل قد أوجب على عباده الدخول ُب اإلسبلم ،ال يشذ عن ذلك أحد ،بل بعد بعثة النيب
 وجب على اٞتميع أن ينقادوا إىل ىذا الدين دين اإلسبلم.
قال :وقول اهلل تعاىل:
 

()2

بعثة النيب  بو؛ ألن قولو:

           

فهذه اآلية ا١تذكورة ىاىنا تدل على أن اإلسبلم واجب على كل الناس بعد
   

()3

ىذا لفظ عام يشمل ٚتيع الناس منذ

منذ بعثتو عليو الصبلة والسبلم إىل قيام الساعة ألهنا جاءت مطلقة مل تقيد بزمان وال ٔتكان؛ وقولو:
             
 - 1البخاري  :االعتصام بالكتاب والسنة (. )7282
 - 2سورة آل عمران آية .85 :
 - 3سورة آل عمران آية . 85 :
 - 4سورة آل عمران آية .85 :
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ىاىنا ذكر اهلل  حال من اٗتذ غَت اإلسبلم دينا ،وذكر أنو ال يقبل منو ،يعٍت أن كل قربة يتقرب هبا إىل
اهلل تعاىل بدين غَت دين اإلسبلم ،فإن اهلل  ال يقبلها بل ىي مردودة عليو؛ ألن شرط قبول العمل أن
يكون اإلنسان مسلما ،والثانية قولو:

     

()1

وىذا حكم

عليو ُب اآلخرة بأنو من ا٠تاسرين ،يعٍت ا٢تالكُت ،وبناء على ىذا فيقال :إنو ١تا جاء ُب ىذه اآلية هتديد
ووعيد ١تن اٗتذ غَت دين اإلسبلم دينا ،دل ذلك على أن الواجب ىو اٗتاذ دين اإلسبلم دينا يتقرب بو
العبد إىل اهلل عز وجل؛ ألن الشيء أحيانا يؤمر بو وأحيانا ينهى عن ضده ،سواء كان ىذا النهي بلفظ
النهي أو أن ٮترب اهلل  عن مآل أىلو وما ٢تم من ا٠تسارة وا٢تبلك ،فإذا كان ىذا واقع من ابتغى غَت
اإلسبلم دينا ،فإنو ال حال أخرى إال أن يدين اإلنسان بدين اإلسبلم ،فدلنا ىذا على وجوب الدخول ُب
دين اإلسبلم ،وىذا الوجوب واجب على كل الناس ليس خاصا بأحد.
فهذا اآلية يستدل هبا ُب ىذا الباب على أمرين؛ أحد٫تا :وجوب الدخول ُب اإلسبلم ،لقولو:
       

()2



وىذا وعيد ١تن اٗتذ غَت دين اإلسبلم

دينا ،فإذا ورد ىذا ُب حقو دل ذلك على أنو ٬تب عليو أن يتخذ دين اإلسبلم دينا لو ،والثاين :أن ىذا
الدخول ُب دين اإلسبلم واجب على كل أحد للعموم الذي ُب قولو:

 

()3

وىذا العموم

ٞتميع الناس كلهم ،أو للناس كل هم ،وىو مطلق عن الزمان وا١تكان ،فدل ذلك على أنو منذ البعثة إىل قيام
الساعة.
واآلية الثانية ىي قولو تعاىل:

     

()4

ىذه اآلية ذكر بعض

أىل العلم أهنا نزلت ١تا افتخر ا١تشركُت بآبائهم ،كل فريق قال :ال دين إال دين آبائي ،فكذهبم اهلل 
 - 1سورة آل عمران آية . 85 :
 - 2سورة آل عمران آية .85 :
 - 3سورة آل عمران آية . 85 :
 - 4سورة آل عمران آية .19 :
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وأنزل ىذه اآلية وبُت أن الدين عند اهلل ىو اإلسبلم؛ فقولو :إن الدين عند اهلل اإلسبلم ،ىذا خرب ،ولكن
ىذا ا٠ترب يقتضي فعل ما أخرب اهلل بو واالستقامة عليو؛ ألن اهلل ١ تا أخربنا هبذا وحصر الدين ُب
اإلسبلم ،دل على أنو ال يدان هلل  بغَت اإلسبلم ،ومعٌت ذلك أن من دان هلل  بغَت اإلسبلم فإنو
خالف ىذا ا٠ترب الذي ذكره اهلل  وا١تراد بو أن يستقيم الناس على اإلسبلم ،وليس ىذا خربا قدريا وإ٪تا
ىو خرب شرعي ألن ا٠ترب الشرعي يرد أحيانا ويراد بو وجوب امتثال ما دل عليو ،وإن كانت صورتو صورة
ا٠ترب ،وإال لو كان خربا قدريا لكان الناس على اإلسبلم ،كما ُب قولو تعاىل:
   

()1

   

وىذا ُب اإلسبلم الذي ىو ٔتعناه القدري ،أي أن

اهلل  يصرف عباده كيف يشاء ،وىم ُب ىذا التصريف منقادون لو ،لكن ىذا التصريف ا١تراد بو ما كان
قدريا ال ما كان شرعيا؛ ألن القدري ال ٯتكن أن يتخلف ،فقولو:


()2

    

حصر الدين ُب اإلسبلم فدل ذلك على أنو ال يدان هلل  بغَت اإلسبلم.

وىذه اآلية فسر فيها اإلسبلم بأنو اإلسبلم ا٠تاص كما فسرىا الشافعي وغَته ،يعٍت الذي ىو شريعة
النيب  وبعض أىل العلم فسر اإلسبلم ىنا بأنو اإلسبلم العام ،ال نقول العام ولكن نقول اإلسبلم الذي
ىو ٔتعٌت التذلل وا٠تشوع وا٠تضوع هلل  الذي ىو توحيد اهلل  الذي اجتمعت عليو األنبياء ،واألنبياء
كلهم على ىذا التوحيد ،كما ذكر اهلل  ذلك عن بعض أنبيائو ،كما ُب قولو تعاىل عن نوح:



                


()3

؛ وُب قولو تعاىل عن إبراىيم عليو السبلم وإٝتاعيل عليهما السبلم:

 - 1سورة آل عمران آية . 83 :
 - 2سورة آل عمران آية .19 :
 - 3سورة يونس آية . 72 :
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()1

      

؛ وُب قولو:

   
()2

            

وُب قولو تعاىل إخبارا عن يوسف:

        

            
  

()3

؛ وفيما ذكره اهلل  عن نبيو موسى عليو السبلم:

         

()4



؛ فهذا إسبلم اجتمعت عليو

األنبياء وىو إخبلص العبودية هلل تعاىل ،وفسرت اإلسبلم ىا ىنا وىاىنا يعٍت هبذا التفسَت وهبذا التفسَت.

وعلى كل قولو :باب وجوب الدخول ُب اإلسبلم ،يعٍت اإلسبلم الذي بعث بو النيب  ألنو ال يقبل

بعد ذلك دين من يهودي وال نصراين وال غَتىم من أىل الكفر ،وإن كان ا١تراد باآلية اإلسبلم ا٠تاص فهي
داللة مطابقة على الباب ،وإن كان ا١تراد هبا اإلسبلم الذي ىو ٔتعٌت التوحيد واالنقياد والتذلل هلل  فهذا
من دين النيب عليو الصبلة والسبلم ،قد شاركو فيو األنبياء ،فاإلنسان ا١تأمور باتباع النيب  -عليو الصبلة
والسبلم  -يلزمو ابتداء أن ٮتلص الدين والتوحيد هلل  كما كانت عليو أنبياء اهلل ورسلو عليو الصبلة
والسبلم.
وقولو تعاىل:
  

          
()5

ىذه اآلية جاءت ُب الوصايا اليت ذكرىا اهلل ُ ب آخر سورة األنعام ابتداء من

 - 1سورة البقرة آية .128 :
 - 2سورة البقرة آية . 132 :
 - 3سورة يوسف آية .161 :
 - 4سورة يونس آية .84 :
 - 5سورة األنعام آية . 153 :
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قولو تعاىل:

()1

             

إىل أن قال:

        

   

()3

()2

أضاف اهلل  الصراط ىاىنا إىل نفسو ،ووصفو بأنو

مستقيم ،يعٍت ال اعوجاج فيو البتة ،فعرفو ىنا باإلضافة وعرفو ُب موضع آخر باأللف والبلم
()4

  

فقولو:



وىذا التعريف باإلضافة وباأللف والبلم مع إفراد الصراط ،دليل على

أنو واحد ال تعدد فيو ،وأنو شيء معُت ال اختبلف فيو.
وقولو جل وعبل :فاتبعوه ،يعٍت اتبعوا ىذا الصراط ا١تستقيم .والصراط ا١تستقيم فسر بأنو دين اإلسبلم،
وفسر بأنو القرآن وفسر بأنو النيب  وكلها حق؛ ألنو إذا فسر باإلسبلم فهو الدين الذي جاء مبنيا على
كتاب اهلل وسنة نبيو  وإن فسر بالقرآن فالقرآن دعانا إىل اإلسبلم ودلنا على السنة ،وإن فسر بالسنة
فالسنة جاءت مبينة للقرآن داعية إىل اإلسبلم ،كل ىذه التفسَتات تعود إىل شيء واحد وىو ما بعث بو
النيب . 
فقولو:
وقولو:

()5

 
 

()6

يعٍت اتبعوا اإلسبلم الذي ىو الصراط ا١تستقيم ،فهذا أمر باتباعو ،وقولو:

ىذه عامة ألن واو اٞتماعة تفيد العموم

ٞتميع الناس بأن يتبعوا ىذا الصراط ا١تستقيمٍ ،ب قال:
 - 1سورة األنعام آية .151 :
 - 2سورة األنعام آية . 153 :
 - 3سورة األنعام آية . 153 :
 - 4سورة الفاٖتة آية .6 :
 - 5سورة األنعام آية . 153 :
 - 6سورة األنعام آية .153 :
 - 7سورة األنعام آية . 153 :
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()1

يعٍت ال تتبعوا السبل اليت ىي ليست سبيل اإلسبلم ،فنهى اهلل  عن اتباع السبل

وأمرنا باتباع الصراط ا١تس تقيم ،فجاء أمر وهني ،أمر صريح باالتباع وهني عن اتباع السبل األخرى ،فإذا هنانا
عن اتباع السبل األخرى مل يبق إال سبيل واحد ،وىو سبيل اإلسبلم ،فوجب اتباعو ،كيف وقد أمر بو قبل
ذلك ُب قولو:
 

قولو:

 

()2

وقلنا :ىذا األمر ىو لعموم الناس ،كما تفيده صيغة العموم ُب قولو:

()3

       

()4

سيأتينا إن شاء اهلل بعد

حديث عبد اهلل بن مسعود ُ ب بيان النيب ٢ تذه السبل وأنو خط خطا وخط عن جنباتو خطوطا
ووضع يده على ا٠تطٍ ،ب قال :ىذا سبيل اهلل وىذه ىي السبل ،يعٍت الذي عن ٯتينو وعن مشالو ،فدل ىذا

على أن سبيل اهلل  واحد .فإن قال قائل :قد قال اهلل 

   

          
              
  

()5

فجمع السبل ىنا ،والعلماء رٛتهم اهلل يقولون :إن سبيل اهلل 

واحد ،وأما سبل الغواية فهي كثَتة ألن قولو :وال تتبعوا السبل ،يشمل السبل ا١تخرجة عن ملة اإلسبلم
أصبل ،كاليهودية والنصرانية والبوذية واإلٟتادية ،وغَتىا ٦تا يناقض اإلسبلم ،وقد تكون السبل ىذه ىي
األى واء اليت أىلها من أىل القبلة ،لكن يقع عندىم شيء من األىواء والبدع ،كا٠توارج والقدرية وا١ترجئة
 - 1سورة األنعام آية .153 :
 - 2سورة األنعام آية . 153 :
 - 3سورة األنعام آية . 153 :
 - 4سورة األنعام آية .153 :
 - 5سورة ا١تائدة آية . 16-15 :
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واٞتهمية وا١تعتزلة والرافضة ،ىذه أىواء ،فقال :وال تتبعوا السبل ،ىذه األىواء ،والعلماء يقولون :سبيل اهلل
واحد وىو صراطو ،وقد جاء ُب قولو تعاىل كما قدمنا ُب سورة ا١تائدة:

 

()1

ا١تراد

بسبل السبلم ىنا ىي شرائع اإلسبلمٚ ،تع السبيل ألن ا١تراد بو الشرائع ،كما جاء ُب اٟتديث الصحيح أن
رجبل قال :يا رسول اهلل إن شرائع اإلسبلم قد كثرت علي ،فأخربين بشيء أتشبث بو ،قال :ال يزال لسانك
رطبا من ذكر اهلل ( )2فقولو:

 

()3

ىو ا١تراد بقولو :شرائع اإلسبلم ،فالصبلة شريعة

واٟتج شريعة والصيام شريعة واٞتهاد شريعة ،واألمر با١تعروف والنهي عن ا١تنكر شريعة ،وصلة األرحام
شريعة ،وبر الوالدين شريعة ،وىكذا ،كلها شرائع اإلسبلم ،فجمع السبيل ىنا ألنو أراد بو شرائع اإلسبلم.
وىذه الشرائع كما ذكر العلماء ىي تعود إىل شيء واحد وىو الصراط ا١تستقيم الذي ىو السبيل إىل
اهلل  قال ٣تاىد :السبل :البدع والشبهات ،وقول ٣تاىد رٛتو اهلل ىنا أخرجو ابن جرير وابن أيب حاًب ُب
تفسَتيهما ،وقول ٣تاىد رٛتو اهلل ،إما أن يكون قولو :البدع والشبهات ،يعٍت البدع ،سواء كانت بدعة
كربى ٥ترجة من ا١تلة ،أو بدعة غَت ٥ترجة من ا١تلة ،فيدخل ٖتتها ٚتيع البدع ،سواء كانت بدعا كفرية
وملبل شركية ،أو كانت بدعا دون ذلك ،و٭تتمل أن ٣تاىدا فسر السبل بأحد أفراده أو آحاده ،فقولو:
السبل :البدع والشبهات ،ال تعٍت أن السبل منحصرة ُب البدع والشبهات ،بل البدع والشبهات أحد أفراد
السبل اليت هنينا عن اتباعها ،كما ذكرنا قبل قليل أن السبل ىنا ليست ٤تصورة ُب البدع فقط وإ٪تا ىي تعم
البدع وا١تلل الكفرية اليت ىي مناقضة لئلسبلم أصبل.
ٍب ذكر حديث عائشة رضي اهلل عنها أن النيب  قال :من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد
( )4وُب لفظ :من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد ( )5قولو ُب اٟتديث األول" :من أحدث ُب أمرنا"
وُب الثاين" :من عمل" اإلحداث والعمل ،أما بالنسبة لئلحداث :فهو أن ىذا اٟتديث يكون ُب احملدث
 - 1سورة ا١تائدة آية .16 :
 - 2الًتمذي  :الدعوات ( ، )3375وابن ماجو  :األدب (. )3793
 - 3سورة ا١تائدة آية .16 :
 - 4البخاري  :الصلح ( ، )2697ومسلم  :األقضية ( ، )1718وأبو داود  :السنة ( ، )4666وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )14وأٛتد (. )276/6
 - 5مسلم  :األقضية ( ، )1718وأٛتد (.)256/6
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نفسو الذي أحدث البدعة وأنشأىا ،وأما قولو" :من عمل عمبل" ىذا عام ُب من أنشأ البدعة فعمل هبا،
أو عمل ببدعة أنشأىا غَته  ،و٢تذا أىل العلم كثَتا ما يريدون اٟتديث بلفظو األول ٍب بلفظو الثاين ،ألن
اللفظ الثاين أعم من األول ،ألن قولو :من عمل عمبل ليس عليو أمرنا ،سواء كان ىو الذي أحدث ىذه
البدعة ،أو أحدثها غَته فعمل ىو هبا.
وأما الرواية األوىل فهي ُب حق من أحدث البدعة وأنشأىا ،وقولو" :فهو رد" يعٍت مردود ،من إطبلق
ا١تصدر على ا١تفعول ،كما ُب قولو تعاىل:

  

()1

أي ىذا ٥تلوق اهلل يقول ىذا خلق

اهلل ،يعٍت ٥تلوق اهلل ،ىنا ُب ىذا اٟتديث قال :من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد ( )2ما صلة
ىذا اٟتديث بقولو " :باب وجوب الدخول ُب اإلسبلم " ؟ .نقول :اإلسبلم مبٍت على أصلُت :اإلخبلص

وا١تتابعة ،وال يتحقق ىذا الدخول إال باألمرين ،باإلخبلص الذي ىو التوحيد ،وبا١تتابعة لرسول اهلل 
وىذا اٟتديث الذي معنا حديث عائشة رضي اهلل عنها ،أصل من األصول اليت تبٌت عليها ىذه الشريعة؛

ألنو يتعلق ٔتسألة االتباع للنيب  و٢تذا بعض أىل العلم يقول :إن التوحيد نوعان :توحيد ا١ترسل وتوحيد
ا١ترسل ،فتوحيد ا١ترسل :ىو توحيد اهلل  ألنو ىو الذي أرسل الرسل .وأما توحيد ا١ترسل :فهو ا١تتعلق
بالرسول  ألنو مرسل من عند اهلل .ومعٌت توحيد ا١ترسل ىو أال ٕتعل لك طريقا إىل اهلل إال عن طريقو،
وال تتعبد ربك جل وعبل إال ٔتا شرعو لك نبيك  فإذا جعلت شخصا آخر تطيعو وتتبعو مع رسول اهلل
 فقد أشركت ُب توحيد ا١ترسل؛ ألنك جعلت هلل  شريكا ،وجعلتو طريقا لك إىل اهلل  مع نبيك

 لكن ال يفهم من ىذا أن من سأل أىل العلم فعمل ٔتا قالوا ،أنو يكون قد أشرك مع رسول اهلل 
غَته ُب االتباع؛ ألننا نقول :إن أىل العلم تابعون لرسول اهلل  آخذون بسنتو ،فهم ينقلون عن رسول اهلل
 ويبلغون عنو ما قال ،ولسنا نتبع أىل العلم كاتباعنا لنبينا  ألن النيب عليو الصبلة والسبلم ٬تب
طاعتو طاعة مستقلة ،وأما أىل العلم فاتباعهم إ٪تا ىو يكون تبعا لرسول اهلل  كما قال اهلل تعاىل:

 - 1سورة لقمان آية . 11 :
 - 2البخاري  :الصلح ( ، )2697ومسلم  :األقضية ( ، )1718وأبو داود  :السنة ( ، )4666وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )14وأٛتد (.)276/6
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()1

فأعاد الفعل

مع الرسول  ومل يعده مع أويل األمر ،فدل على أن طاعتهم إ٪تا تكون ُب طاعة اهلل وطاعة رسولو 

وأما النيب عليو الصبلة والسبلم فإنو ٕتب طاعتو عليو الصبلة والسبلم استقبلال؛ ألنو ال يأمر وال يأٌب إال ٔتا

فيو طاعة اهلل  وىو معصوم ُب ببلغو ،أما غَته من أىل العلم فيخطئون ويصيبون ويغفلون ،وليسوا
معصومُت فيما يبلغون أو فيما يقولون.
إذن ىذا اٟتديث ،صلتو بالباب أن ىذا اٟتديث متعلق بتوحيد ا١ترسل الذي ىو اتباع النيب  ودين
اإلسبلم قائم على أصلُت :اإلخبلص وا١تتابعة ،فقولو :باب وجوب الدخول ُب اإلسبلم ،يعٍت ٔتتابعة النيب
.ثم ذكر حديث البخاري :كل أميت يدخلون اٞتنة إال من أىب ،قالوا :ومن يأىب يا رسول اهلل ؟ قال:
من أطاعٍت دخل اٞتنة ومن عصاين فقد أىب ( )2ىذا اٟتديث الذي خرجو اإلمام البخاري حديث يتعلق
باتباع النيب  -عليو الصبلة والسبلم  -فسبيلو سبيل اٟتديث ا١تتقدم ُب وجو إيراد ا١تؤلف رٛتو اهلل لو ُب ىذا
الباب.
وقولو" :كل أميت" ا١تراد باألمة ىنا أمة الدعوة؛ ألن العلماء يقسمون أمة النيب  إىل قسمُت ،أمة

الدعوة ،وىم النا س كافة منذ بعث النيب عليو الصبلة والسبلم ،وأمة اإلجابة وىم الذين أطاعوه واتبعوه 
كما ُب قولو  لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صبلة ( )3وكما أخرب النيب  أنو
يدعو ربو يوم القيامة خوفا على أمتو فيقول :يا رب أميت أميت

()4

يعٍت هبم أمة اإلجابة ،وقولو  -عليو

 - 1سورة النساء آية . 59 :
 - 2البخاري  :االعتصام بالكتاب والسنة ( ، )7286ومسلم  :اإلمارة ( ، )1835والنسائي  :االستعاذة ( ، )5516وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )3وأٛتد
(.)361/2
 - 3البخاري  :اٞتمعة ( ، )887ومسلم  :الطهارة ( ، )252والًتمذي  :الطهارة ( ، )22والنسائي  :الطهارة ( ، )7وأبو داود  :الطهارة ( ، )46وابن ماجو
 :الطهارة وسننها ( ، )287وأٛتد ( ، )433/2ومالك  :الطهارة ( ، )147والدارمي  :الطهارة (. )683
 - 4البخاري  :التوحيد ( ، )7516ومسلم  :اإلٯتان ( ، )193وأٛتد (.)247/3
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الصبلة والسبلم  :-إن أميت يدعون يوم القيامة غرا ٤تجلُت ( )1وىكذا من النصوص اليت فيها ذكر أمة
اإلجابة ،يعٍت أصحابو الذين اتبعوه  أو من تبع النيب  إىل يوم القيامة فهو من أمة اإلجابة.

قال :كل أميت يدخلون اٞتنة إال من أىب ،قالوا :يا رسول اهلل ومن يأىب ؟ قال من أطاعٍت دخل اٞتنة

ومن عصاين فقد أىب ( )2ىنا قسم الناس قسمُت من أطاعو دخل اٞتنة ،ومن عصاه فقد أىب ،ومل يذكر ىنا
النار ،بل قال :من عصاين فقد أىب ( )3قال العلماء ىنا :أقام السبب مكان ا١تسبب؛ ألن اإلباء يتسبب

عنو دخول النار ،والطاعة يتسبب عنها دخول اٞتنة ،فذكر النيب  ما تسبب عن الطاعة وىو دخول
اٞتنة ،ومل يذكر ما تسبب عن اإلباء أو عن ا١تعصية ،وإ٪تا قال :ومن عصاين فقد أىب ( )4فأقام السبب
مقام ا١تسبب ؟ قال العلماء :إن إقامة السبب ىنا مقام ا١تسبب ،لبيان أن عدم دخولو اٞتنة إ٪تا كان بسبب
إ بائو ،وأيضا ١تا ذكروا ىذا إ٪تا ذكره ُب ىذا اٟتديث فقال :ومن عصاين فقد أىب ( )5وأقام السبب مقام
ا١تسبب ألن ىناك قرينة دالة على ا١تسبب عن اإلباء ،وىو أن النيب  جعل الناس قسمُت أىل الطاعة
يدخلون اٞتنة ،فالقسم الثاين ال بد أن يكون ا١تقابل ٢تم وىم أىل النار ،فيفهم من السياق بداللة ما تقدم
أن من أىب فهو من أىل النار؛ ألنو ال يدخل اٞتنة ،واآلخرة ليس فيها إال اٞتنة أو النار ،وقلنا :ىذا
اٟتديث فيو دليل على وجوب متابعتو  ومتابعتو عليو الصبلة والسبلم تقتضي الدخول ُب اإلسبلم،
واإلسبلم كما قدمنا قائم على اإلخبلص وا١تتابعة .وقلنا :الشاىد فيو كالشاىد ُب حديث عائشة رضي اهلل
عنها.

 - 1البخاري  :الوضوء ( ، )136ومسلم  :الطهارة ( ، )246وابن ماجو  :الزىد ( ، )4366وأٛتد ( ، )466/2ومالك  :الطهارة (. )66
 - 2البخاري  :االعتصام بالكتاب والسنة ( ، )7286ومسلم  :اإلمارة ( ، )1835والنسائي  :االستعاذة ( ، )5516وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )3وأٛتد
(.)361/2
 - 3البخاري  :االعتصام بالكتاب والسنة ( ، )7286ومسلم  :اإلمارة ( ، )1835والنسائي  :االستعاذة ( ، )5516وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )3وأٛتد
(. )361/2
 - 4البخاري  :االعتصام بالكتاب والسنة ( ، )7286ومسلم  :اإلمارة ( ، )1835والنسائي  :االستعاذة ( ، )5516وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )3وأٛتد
(.)361/2
 - 5البخاري  :االعتصام بالكتاب والسنة ( ، )7286ومسلم  :اإلمارة ( ، )1835والنسائي  :االستعاذة ( ، )5516وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )3وأٛتد
(. )361/2
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بعد ذلك قال :وُب الصحيح ،يعٍت ُب " صحيح اإلمام البخاري " عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن

النيب  قال :أبغض الناس إىل اهلل ثبلثة ( )1فقولو :أبغض الناس ،ىذا لفظ عام لكن يراد بو ا٠تصوص،
يراد بو من كان من أىل اإلسبلم ،يعٍت أبغض الناس إىل اهلل من أىل ا١تعاصي ،إذا كانوا من أىل القبلة.
فقولو :أبغض الناس إىل اهلل ثبلثة :ملحد ُب اٟترم ( )2واإلٟتاد ىو ا١تيل ،وا١تراد بو ىنا :من أتى ٔتا

حرمو اهلل ُ ب اٟترم ،والتعبَت ىنا ٔتلحد وإن كان أحيانا اإلنسان قد يفعل ُب اٟترم الصغَتة من الذنوب
وال يفعل الكبَتة ،إال أن قولو " :ملحد ُب اٟترم " مع أن الفعل قد يكون من صغائر الذنوب ،إ٪تا ذكر
ذلك ألن السيئة ُب اٟترم يعظم إٙتها ،وال يضاعف إٙتها ولكن يعظم اإلٍب ،اإلٍب يعظم ،لكن ال يضاعف،
وىذا اٟتديث كقولو تعاىل:

         

()3

اهلل  جعل ا٢تم بالسيئة يؤاخذ عليو اإلنسان إذا كان ُب اٟترم ،مع أن حديث ابن عباس وغَته ،الثابت
ُب الصحيح أن من ىم بسيئة فلم يعملها ،كتبها اهلل حسنة ،لكن إذا ىم هبا ُب اٟترم عاقبو اهلل  عليها،
وقلنا :إ٪تا كان ىذا لعظم شأن اٟترم.
قال :ومبتغ ُب اإلسبلم سنة جاىلية ( )4السنة اٞتاىلية ىي الطريقة والعادة اليت كان عليها أىل
اٞتاىلية قبل البعثة ،أو ىي ما أحدث ُب أمر الدين وإن مل يكن من عمل اٞتاىلية األوىل؛ ألن كل عمل
أحدث وليس لو أصل من الشرع فهو جاىلي وإن مل يكن معروفا ُب اٞتاىلية ،فعندنا اآلن مثبل بدعة ا١تولد
ىذه مل تكن سنة جاىلية مل يكونوا ٭تتفلون ُب اٞتاىلية قبل يسلم با١تولدٔ ،تولده عليو الصبلة والسبلم لكن
ىذه سنة جاىلية؛ ألهنا أحدثت ُب دين اهلل عز وجل.
يقال ىذه مثبل عادة جاىلية ،أو ىذه طائفة جاىلية ،أو ىذا شاعر جاىلي وإن كان ُب اإلسبلم لكن
تكون ويقال :ىذه خصلة جاىلية ىذه اٞتاىلية ا١تقيدة توجد ،وجدت بعد اإلسبلم ،فأما ا١تطلقة فقد ٤تاىا

 - 1البخاري  :الديات (.)6882
 - 2البخاري  :الديات (. )6882
 - 3سورة اٟتج آية .25 :
 - 4البخاري  :الديات (. )6882
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اهلل  ببعثة النيب  -عليو الصبلة والسبلم  -فليس ىناك جاىلية تطبق على األرض بعد بعثتو  -عليو
الصبلة والسبلم  -ألنو  -عليو الصبلة والسبلم  -قال :ال تزال طائفة من أميت على اٟتق ظاىرين (. )1
ومن ىنا قرر العلماء رٛتهم اهلل أنو ال جاىلية مطلقة بعد بعثتو  -عليو الصبلة والسبلم  -وقولو :ومن
طلب دم امرئ مسلم بغَت حق ليهريق دمو ( )2وىذا ىو الثالث من ىؤالء الناس ،وقولو :ومن طلب دم
امرئ مسلم بغَت حق ليهرقو يعٍت من طلب إنسانا ليقتلو إما أن يكون ْتق أو بغَت حق .فالذي ْتق :أن
يطلب السلطان قاتبل ليقيم عليو القصاص ،أو مفسدا ُب األرض ليقيم عليو حد اٟترابة أو ٨تو ذلك فهذا
ال يدخل ُب ىذا اٟتديث؛ ألنو طلبو ْتق .أو إنسان طلب دم وليو الذي قتل ىذا لو حق الطلب ،فهذا
النوع ليس داخبل ُب ىذا اٟتديث .وإ ٪تا ُب ىذا اٟتديث من طلبو بغَت حق كأن يقتلو أو يطلب دمو ليأخذ
مالو ،أو أنو يطلبو ليأخذه ّتريرة غَته كأن يقتل رجل رجبل فيطلب ويل ا١تقتول ولد ىذا القاتل؛ ليقتلو وال
جريرة لو فيو ،فمثل ىذا طلبو بغَت حق ،وقد كان ىذا عادة جاىلية معروفة ،فهؤالء الثبلثة ىم أبغض الناس
إىل اهلل  لكن قلنا من أىل ا١تعاصي .وإ٪تا قلنا ىذا ألن الشرك ىو أكرب الكبائر كما ثبت بذلك
اٟتديث عنو  واإلٚتاع منعقد على ذلك؛ ولو كان ىذا ُب غَت أىل الكبائر يعٍت من الناس أٚتعُت لكان
أبغض الناس إىل اهلل  أىل الشرك ،فلما مل يذكر أكرب الكبائر وىو اإلشراك باهلل  ىنا ،أو مل يذكر
صاحبو دل ذلك على أن ا١تراد هبؤالء الثبلثة ىم أىل ا١تعاصي من ىذه األمة.

والشاىد في ىذا الحديث قولو :ومبتغ ُب اإلسبلم سنة جاىلية ( )3وىذا اٟتديث يستدل بو أيضا

أو وجو االستشهاد بو على الباب قريب من سابقيو :حديث عائشة ،وحديث أيب ىريرة رضي اهلل عنهما؛
ألن قولو :ومبتغ ُب اإلسبلم سنة جاىلية ( )4يقتضي أن اإلنسان ٬تب عليو أن يكتفي باإلسبلم احملقق
باالتباع ،وأن ال ٭تدث ُب اإلسبلم شيئا فمن ابتغى ُب اإلسبلم سنة جاىلية فإنو يكون قد خالف ما
أوجب اهلل عليو من الدخول ُب اإلسبلم؛ ألن الدخول ُب اإلسبلم يراد بو الدخول ُب اإلسبلم الذي جاء بو
الوحي من عند اهلل  وابتغاء سنة جاىلية ُب اإلسبلم يناُب ىذا الواجب الذي أوجبو اهلل  عليو،
 - 1مسلم  :اإلمارة ( ، )1923وأٛتد (.)384/3
 - 2البخاري  :الديات (. )6882
 - 3البخاري  :الديات (.)6882
 - 4البخاري  :الديات (. )6882
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ويقتضي أنو ال بد من اتباع النيب  فيما يفعلو الناس أو فيما يفعلو أىل اإلسبلم ،وإذا كان الواجب
عليهم ذلك دلنا على وجوب الدخول ُب اإلسبلم الذي بعث بو النيب  من غَت شوائب بدع وال
٤تدثات.

قال ابن تيمية رحمو اهلل " :قولو " سنة اٞتاىلية " يندرج فيها كل جاىلية مطلقة أو مقيدة ،أي ُب

شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غَت٫تا من كل ٥تالفة ١تا جاء بو ا١ترسلون ،ىذا الكبلم الذي ذكره
ا ١تؤلف رٛتو اهلل عن شيخ اإلسبلم ابن تيمية ىو ُب " اقتضاء الصراط ا١تستقيم " مفرقا لكن اختصره ا١تؤلف
رٛتو اهلل وٚتعو وذكره هبذه الصيغة ا١تذكورة ىاىنا ،وىو واضح؛ ألن قولو" :يندرج ُب كل جاىلية مطلقة أو
مقيدة " .ومر معٌت اٞتاىلية ا١تطلقة واٞتاىلية ا١تقيدة.
قال :وُب الصحيح عن حذيفة  ىذا اٟتديث ُب صحيح اإلمام البخاري قال" :يا معشر القراء"

والقراء :ىم الذين كان ىذا اللفظ يطلق ُب الصدر األول على العلماء ،الذين علموا القرآن وعملوا بو؛
و٢تذا يقول بعض أىل العلم :ىم العلماء العباد .قولو :يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم

سبقا بعيدا ( )1أي سبقتم غَتكم سبقا ظاىرا؛ فإن أخذًب ٯتينا أو مشاال فقد ضللتم ضبلال بعيدا ( )2أي:
ضللتم كما قال العلماء أي ضللتم ضبلال قويا متمكنا " .ىذا اٟتديث كما قال العلماء منتزع من قولو
تعاىل:

()3

     

ا١تفسر ٢تذه اآلية؛ ألن قولو :يا معشر القراء استقيموا
 

()5

وُب قولو تعاىل:

()4

وأيضا ىو منتزع من حديث ابن مسعود

وما أرى معٌت قولو تعاىل:

 

     

 - 1البخاري  :االعتصام بالكتاب والسنة (.)7282
 - 2البخاري  :االعتصام بالكتاب والسنة (. )7282
 - 3سورة األنعام آية .153 :
 - 4البخاري  :االعتصام بالكتاب والسنة (. )7282
 - 5سورة األنعام آية .153 :
 - 6سورة ىود آية . 112 :
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وُب قولو تعاىل:

   

()1

؛ " فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا "

ىذا يقولو حذيفة رضي اهلل تعاىل عنو للقراء ،وىؤالء القراء الذين كانوا قد سبقوا إىل اإلسبلم ،فهو ٭ترضهم
على االستقامة وعدم الزيغ عن الطريق ا١تستقيم ٯتينا أو مشاال؛ ألهنم إذا كانوا قد سبقوا وثبتوا فإن حظهم
عند اهلل  أعظم ٦تن جاء بعدىم لسابقتهم ،وأما إذا ا٨ترفوا عن الصراط فإن ذلك يكون ضبلال بعيدا؛
ألهنم إ٪تا ا٨ترفوا بعد علم ،ألهنم ا٨ترفوا بعد علم ألنو قال " :يا معشر القراء " فهؤالء قراء ،عندىم وصف
العلم؛ وإذن قال بعض العلماء إهنم سبقوا بشيء آخر وىو تقدمهم وسابقتهم ُب اإلسبلم ،فإذا قد حصلوا
ىاتُت ا٠تصلتُت العظيمتُت.
فإذا استقاموا على ىذا فهم خَت من غَتىم ١تا آتاىم اهلل  من العلم وفضلهم بو و٦تا ٢تم من
السابقة ،فإن ا٨ترفوا عن ىذا الصراط ٯتينا أو مشاال فقد ضلوا ضبلال بعيدا ،وإ٪تا جاء ٢تم ىذا الوصف؛
ألهنم ضلوا بعد علم.
ٍب قال :وعن ٤تمد بن وضاح "وىو صاحب كتاب البدع والنهي عنها وىو كتاب مطبوع"  :أنو كان
يدخل ا١تسجد "أنو" يعٍت أنو الضمَت ىنا عائد إىل حذيفة رضي اهلل تعاىل عنو أي أنو كان يدخل ا١تسجد
فيقف على اٟتلق فيقول فذكرهٍ ،ب ساق ُب سنده أثر ابن مسعود " ليس عام إال والذي بعده شر منو"
وىذا ثابت أيضا ُب اٟتديث الصحيح :ال أقول عام أمطر من عام وال عام أخصب من عام وال أمَت خَت
من أمَت لكن ذىاب علمائكم وخياركم ٍب ٭تدث أقوام يقيسون األمور بآرائهم فيهدم اإلسبلم ويثلم ىذا
اٟتديث أو ىذا األثر يبُت فيو ابن مسعود رضي اهلل تعاىل عنو أن قولو" :ليس عام إال والذي بعده شر منو"
ليس ىو متعلقا بأمور الدنيا ،و٢تذا قال" :ال أقول عام أمطر من عام" يعٍت أن السنة اليت ال ٘تطر ال نقول
إهنا شر من السنة اليت أمطرت ،وال السنة أو العام الذي وقع فيو خصب أو كان خصبا يعٍت وىو ا١تراد بو
نبات األرض وظهور عشبها با١تطر ،إذا كانت سنة خصبة وسنة ٣تدبة ال نقول :إن السنة اجملدبة شر من
ا٠تصبة ،وكذلك وال نقول :أمَت خَت من أمَت .يعٍت أن السنة أو العام اليت يكون فيو أمَت خَت من أمَت أن
السنة اليت يكون فيها األمَت ا١تفضول شر من السنة اليت يكون فيها األمَت فاضل ،يقول ابن مسعود :ال
 - 1سورة فصلت آية .6 :
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أقول ىذا ولكن أقول" :إن ليس عام والذي بعده شر منو؛ بذىاب علمائكم وخياركم"؛ ألنو إذا ذىب
العلماء بقي الناس ُب جهل ،وإذا ذىب ا٠تيار بقي أشرار الناس ،وىذا ىو الشر ا١تراد بو باٟتديث ،يعٍت
يكون جهل بذىاب العلماء وأشرار بذىاب األخيارٍ " .ب ٭تدث أقوام يقيسون األمور بآرائهم " يعٍت يأٌب
أقوام يقيسون األمور بآرائهم ،وا١تراد بو ىنا أهنم يقدمون الرأي على الكتاب والسنة.
وقد استفاد بعض العلماء من قولو تعاىل:

     

()1

إبطال كل

اآلراء واألقيسة اليت ٗتالف الشرع .قال " :يقيسون األمور بآرائهم " ىذا ُب الطائفة اليت تعمل بالرأي وتدع
الكتاب والسنة؛ ألن القياس ليس مذموما ُب كل أحوالو وإ٪تا ا١تذموم ىو أن يقدم الرأي على الشرع سواء
بإحداث ا لبدع وإنشائها أو بتقدًن الرأي على الشرع ،أما ا١تسائل اليت ٖتتاج إىل قياس من اٟتوادث والنوازل
فهذه ال بأس من استعمال القياس فيها لكن بشرط أن يكون من ٣تتهد وأن يكون اجتهاده جاريا على
أصول الكتاب والسنة وإٚتاع أىل العلم ،وال يكون ُب ىذا القياس مناقضة ١تعاين الشريعة وأحكامها ،وأما
إذا كان القياس قياس الرأي ا١تؤدي إىل ٖتليل اٟترام وٖترًن اٟتبلل أو معارضة الكتاب والسنة أو ما كان عليو
سلف ىذه األمة أو ما علم من دين اإلسبلم من ا١تعاين ا١تعتربة بدالئل الشرع الكلية فإن ىذا قياس مذموم؛
قال " :فيهدم اإلسبلم ويثلم " ا٢تدم ىو نقيض البناء ،والثلمة ىي الفرجة اليت تكون بعد ا٢تدم؛ ىذا األثر
من بن مسعود  أيضا دال على مسألة اتباع النيب  ألنو ١تا ذم القياس مقايسة األمور باآلراء دل على
أن ىذا الدين إ٪تا يأخذ باالتباع للنيب  وىذا أمره ظاىر ىنا .ىذا الباب ":باب وجوب الدخول ُب
اإل سبلم " ىذا فيو رد على الذين يزعمون أنو ٬توز التعبد باألديان السماوية وقد كثروا وتتعبد هلل باليهودية
سائغ أو بالنصرانية سائغ يشرطون أن يكون دينا ٝتاويا ،وىذا طبعا كفر وردة عن دين اهلل بإٚتاع العلماء
ألنو ال دين بعد مبعث النيب  إال دين ٤تمد  وإال لو كان يصح التعبد باليهودية والنصرانية ١تا قاتل
النيب  من مل يؤمن من ىؤالء؛ وفيو أيضا رد على أىل البدع واألىواء الذين ٭تدثون ٤تدثات ويضيفوهنا
إىل دين اإلسبلم وفيو أيضا بيان ا١تنهج اٟتق الذي ٬تب على ا١تسلم أن يسلكو وىو أن يكون ٥تلصا متابعا
لرسول اهلل  تاركا لؤلىواء واآلراء؛ واألثر ىذا واهلل ما ٭تفظ منها ...لكن معناه صحيح ما فيو إشكال،
 - 1سورة آل عمران آية . 19 :
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ال واإلسناد فيو ٣تالد لكن العلماء يتخففون ُب اآلثار وال يتشددون خاصة ىذا األثر واضح الكتاب دال
عليو والسنة دالة عليو .العلماء رٛتهم اهلل ُب اآلثار ا١تنقولة عن الصحابة والتابعُت ال يشددون فيها ُب
إيرادىا ألنو ال تدخل ُب قولو  -عليو الصبلة والسبلم  :-من كذب علي متعمدا ( )1وال :من قال ما مل
أقل ( )2من ا١تعلوم أن الراوي الضعيف قد ٭تفظ والراوي الكاذب قد يصدف فإذا كان األثر ليس فيو أصل
شرعي وإ٪تا األصول الشرعية دالة عليو فيذكر استئناسا وىذا كثَت ُب كبلم األئمة حىت ُب كبلم أٛتد وىو
من أعلم الناس بالتصحيح والتضعيف؛ ٣تالد بن سعيد ضعيف إسناده كلو جيد إال ٣تالدا فيو ضعف،
ضعيف لكن ُب مثل ىذا األثر ٭تتمل ما يضره.

 - 1البخاري  :العلم ( ، )116ومسلم  :مقدمة ( ، )3وأٛتد (.)416/2
 - 2البخاري  :العلم ( ، )169وأٛتد (. )56/4
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باب تفسير اإلسالم
قال رٛتو اهلل تعاىل :باب "تفسَت اإلسبلم" وقول اهلل تعاىل:
    

()1

   

وُب الصحيح عن عمر بن ا٠تطاب  أن رسول اهلل  قال:

اإلسبلم أن تشهد أن ال إلو إال اهلل وأن ٤تمدا رسول اهلل ،وتقيم الصبلة وتؤٌب الزكاة ،وتصوم رمضان ،وٖتج

البيت إن استطعت إليو سبيبل )2( .وفيو عن أيب ىريرة  مرفوعا :ا١تسلم من سلم ا١تسلمون من لسانو

ويده ( )3وعن هبز بن حكيم عن أبيو عن جده أنو سأل رسول اهلل  عن اإلسبلم فقال :أن تسلم قلبك
هلل وأن تويل وجهك إىل اهلل ،وأن تصلي الصبلة ا١تكتوبة ،وتؤدي الزكاة ا١تفروضة ( )4رواه أٛتد؛ وعن أيب
قبلبة عن رجل من أىل الشام عن أبيو أنو سأل رسول اهلل  ما اإلسبلم ؟ قال :أن تسلم قلبك هلل
ويسلم ا١تسلمون من لسانك ويدك ،قال :أي اإلسبلم أفضل ؟ قال :اإلٯتان ،قال :وما اإلٯتان ؟ قال :أن
()5
تؤمن باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو والبعث بعد ا١توت.
ىذا باب " تفسَت اإلسبلم "؛ ١تا ذكر فصل اإلسبلم ووجوب الدخول ُب اإلسبلم فسر اإلسبلم الذي
لو ىذا الفضل والذي ٬تب الدخول فيو؛ فهذا تفسَت لئلسبلم الذي لو الفضل ا١تتقدم والذي ٬تب الدخول
فيو؛ قال وقول اهلل تعاىل:

        

اآلية اليت ذكرىا ا١تؤلف رٛتو اهلل:

 

()7

خطاب للنيب 

()6

ىذه

 

 - 1سورة آل عمران آية .26 :
 - 2مسلم  :اإلٯتان ( ، )8والًتمذي  :اإلٯتان ( ، )2616والنسائي  :اإلٯتان وشرائعو ( ، )4996وأبو داود  :السنة ( ، )4695وابن ماجو  :ا١تقدمة (، )63
وأٛتد (. )51/1
 - 3البخاري  :اإلٯتان ( ، )16ومسلم  :اإلٯتان ( ، )46والنسائي  :اإلٯتان وشرائعو ( ، )4996وأبو داود  :اٞتهاد ( ، )2481وأٛتد ( ، )159/2والدارمي
 :الرقاق (.)2716
 - 4أٛتد (. )3/5
 - 5أٛتد (.)114/4
 - 6سورة آل عمران آية . 26 :
 - 7سورة آل عمران آية .26 :
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()1

والوجو ىنا إما أن يراد بو الوجو ا١تعروف وقد عرب بو عن الذات يعٍت

أنو أسلم نفسو هلل  وإما أن يكون ا١تراد أنو ُب قولو:

  

قصدي يراد بو القصد؛ ومثل ىذه اآلية قولو تعاىل عن إبراىيم
 
 

()4

وقولو:

()3

وأيضا قول اهلل تعاىل:

     

بقولو:

   

 

()8

      

()7

  

()5

 

فهذه اآليات مبينة ٢تذه اآلية ،واهلل  أمره النطق

يعٍت أسلمت قصدي أو أسلمت نفسي هلل ٔ تعٌت أن

اإلنسان ٬تعل قصده ونيتو هلل  ال يشرك معو غَته ،فقولو:
قولو:

    

      
()6

()2

يعٍت أسلمت

()9

يعٍت

    

  

()16

أيضا أسلم وجهو هلل

عز وجل؛ ألن ىذا مقتضى االتباع للنيب  أن يكون مقتديا للنيب  وأعظم ما يقتدي بو فيو ىو
إخبلص الدين هلل  فهذه اآلية تبُت أن اإلسبلم ىو إخبلص القصد هلل تعاىل.
 - 1سورة آل عمران آية . 26 :
 - 2سورة آل عمران آية . 26 :
 - 3سورة األنعام آية .79 :
 - 4سورة لقمان آية . 22 :
 - 5سورة البقرة آية .112 :
 - 6سورة النساء آية . 125 :
 - 7سورة آل عمران آية .26 :
 - 8سورة آل عمران آية . 26 :
 - 9سورة آل عمران آية .26 :
 - 16سورة آل عمران آية . 26 :
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وُب قولو:
()2

   

()1

ىل قولو 

   

ىل ىذا إعراض عن احملاجة؟ أو أنو إقامة للحجة على ا٠تصم؟ ىي اآلية ٖتتمل أن يكون ما فيها

إعراضا عن احملاجة ،ووجو ىذا اإلعراض أن ىؤالء جاءىم النيب  باآليات والدالئل الدالة على صدقو

وعلى وجوب توحيد اهلل  فلم ينتفعوا هبا بل استكربوا ،كما قال اهلل 
         

  
()3

فهؤالء جاءهتم اٟتجج

والبينات والرباىُت وما زالوا ٭تاجون رسول اهلل  و٬تادلونو؛ ألهنم ال يطلبون اٟتق فلهذا قولو:
()4

  

يعٍت أعرض عنهم يعٍت أعرض عن ىؤالء ،وإما أن يكون ا١تراد بو ىنا ىو

إقامة الربىان عليهم ووجو إقامة الربىان عليهم ىو أنو قال:
()5



     

.
وىؤالء اليهود والنصارى وا١تشركون يزعمون أهنم على دين ا٠تليل إبراىيم عليو السبلم وإبراىيم عليو

السبلم ذكر اهلل  أنو قال:

      
()6

      

:-



  



وىذا معٌت قول النيب  -عليو الصبلة والسبلم -

 7ىو معٌت قول إبراىيم عليو السبلم:

 - 1سورة آل عمران آية . 26 :
 - 2سورة آل عمران آية .26 :
 - 3سورة الشورى آية . 16 :
 - 4سورة آل عمران آية .26 :
 - 5سورة آل عمران آية . 26 :
 - 6سورة األنعام آية .79 :
 - 7سورة آل عمران آية . 26 :
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)(1

فما دام أنكم تزعمون أنكم على ملة

إبراىيم عليو السبلم فأنا مل آت إال ٔتا جاء بو إبراىيم عليو السبلم؛ فيلزمكم اإلٯتان ٔتا جئت بو واتباعي
على ذلك ،ألنو ١تا قال ٢تم:



  



) (2أقام عليهم اٟتجة هبذه اآلية؛ ألن

ىذا ىو الذي كان عليو ا٠تليل عليو السبلم .وأنتم تزعمون أنكم على ملة ا٠تليل كما ذكر اهلل عنهم:
            

 (3)  ؛ فإذا زعمتم أنكم على دين ا٠تليل فما جئت بو ىو دين ا٠تليل عليو الصبلة
والسبلم فاتبعوين على ىذا الدين ،فأقام  عليهم اٟتجة هبذا.
قال وُب الصحيح عن عمر يعٍت ُب " صحيح مسلم " وىو حديث جربائيل ا١تشهور ىذا ُب تفسَت
اإلسبلم ،فقولو باب تفسَت اإلسبلم يعٍت يفسر اإلسبلم ٔتا ورد ُب حديث جربيل عليو السبلم وىو خَت
التفسَت؛ ألنو تفسَت رسول اهلل  - -؛ ٍب قال :وفيو عن أيب ىريرة مرفوعا :ا١تسلم من سلم ا١تسلمون من
لسانو ويده ( ) 4ىو اٟتديث الصحيح جاء ُب الصحيحُت من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،وُب
صحيح مسلم من حديث جابر و٨توه ُب الصحيحُت من حديث أيب موسى األشعري وأما حديث أيب
ىريرة فإنو خرجو الًتمذي والنسائي وابن حبان واٟتاكم وصححو الًتمذي؛ قولو :ا١تسلم من سلم ا١تسلمون
من لسانو ويده ( )5ىذا اٟتديث والذي قبلو ُب أعمال اٞتوارح؛ ففيو تفسَت اإلسبلم بأعمال اٞتوارح فيو
تفسَت اإلسبلم باألعمال الظاىرة؛ ألهنا إما قول أو عمل جوارح ،وقولو ُب حديث أيب ىريرة :ا١تسلم من
 - 1سورة األنعام آية . 79 :
 - 2سورة آل عمران آية .26 :
 - 3سورة آل عمران آية . 67 :
 - 4البخاري  :اإلٯتان ( ، )16ومسلم  :اإلٯتان ( ، )46والنسائي  :اإلٯتان وشرائعو ( ، )4996وأبو داود  :اٞتهاد ( ، )2481وأٛتد ( ، )159/2والدارمي
والدارمي  :الرقاق (.)2716
 - 5البخاري  :اإلٯتان ( ، )16ومسلم  :اإلٯتان ( ، )46والنسائي  :اإلٯتان وشرائعو ( ، )4996وأبو داود  :اٞتهاد ( ، )2481وأٛتد ( ، )159/2والدارمي
والدارمي  :الرقاق (. )2716
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سلم ا١تسلمون من لسانو ويده ( )1ىو ال يعادل حديث عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو؛ ألن حديث عمر
ىذا فيو بيان حقيقة اإلسبلم بأركانو ،وأما ىنا فهو بيان لئلسبلم الكامل كما نص على ذلك أىل العلم،
ويدل على أن ا١تراد ب و ىنا اإلسبلم الكامل أنو ثبت ُب حديث أيب موسى األشعري ُب الصحيحُت أنو
أن النيب سئل قيل :يا رسول اهلل أي اإلسبلم أفضل؟ فقال :من سلم ا١تسلمون من لسانو ويده ( )2فدل
على ذلك أن ىذا ُب اإلسبلم الكامل ،وأما دخول اإلسبلم فأما اإلسبلم يتحقق يعٍت أو اإلسبلم يفسر ٔتا
فسره بو النيب ُ ب حديث جربائيل لكن كمال اإلسبلم ىو يفسر ٔتا ُب حديث أيب ىريرة رضي اهلل تعاىل
عنو واهلل أعلم و -صلى اهلل على نبينا ٤تمد .-
ىذا يقول :نسمع كثَتا أن ا١تنهج اٟتق ىو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف األمة ،فهل لنا أن ننتسب
٢تذا ا١تنهج ونقول٨ :تن سلفيون ،أما أن ىذا من باب التزكية للنفس والتحزب ،ومن خالف ىذا ا١تنهج
يسمى غَت سلفي ىل ىذا سائغ ؟
إطبلق لفظ السلف وارد عن ا١تتقدمُت من علماء ىذه األمة ،عقيدة السلف أصحاب اٟتديث،
والسلف ىو من تقدمك ،وىذا لفظ معروف عند العلماء وقد ذكره شيخ اإلسبلم ابن تيمية ُب مواضع
كثَتة جدا وقرر أن االنتساب إليو حق لقول اهلل تعاىل:

  

         

فقولو:

    

  

)(3

)ٍ (4ب جاء بعده بقولو:

) (5فأولئك سلف ١تن جاء بعدىم؛ وُب قولو تعاىل:



 - 1البخاري  :اإلٯتان ( ، )16ومسلم  :اإلٯتان ( ، )46والنسائي  :اإلٯتان وشرائعو ( ، )4996وأبو داود  :اٞتهاد ( ، )2481وأٛتد ( ، )159/2والدارمي
 :الرقاق (.)2716
 - 2البخاري  :اإلٯتان ( ، )11ومسلم  :اإلٯتان ( ، )42والًتمذي  :اإلٯتان ( ، )2628والنسائي  :اإلٯتان وشرائعو (. )4999
 - 3سورة التوبة آية .166 :
 - 4سورة التوبة آية . 166 :
 - 5سورة التوبة آية .166 :
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) (1فمن تقدمهم فهو سلف ٢تم ،والسلف أو السلفية ليست ىي حزبا وال ٬توز التحزب ٢تا كما أنو 
هنى عن التحزب لؤلنصار وا١تهاجرين؛ يعٍت التحزب ٔتعناه ا١تذموم الذي يقتضي تفريق األمة ،ولو كان
غَتىم على ا١تنهج الصحيح اٟتقيقي ،لكن السلف يطلق ،يقال عقيدة السلف؛ السلف :يراد هبا اإلسبلم
والسنة ىذا يراد هبا وينتسب ٢تا اإلنسان ،لكن ال ٬تعل لفظ السلفية ٬ ،تعل السلف حزبا مقاببل لؤلحزاب
األخرى ،يعٍت ما ٕتعل السلفية حزبا يقابل اإلخوان ا١تسلمُت ويقابل ٚتاعات التبليغ ىذه أحزاب ضالة ،أما
السلفية فهي دين اهلل الذي قال اهلل         
           
    

)(4

)(3

وا١تذكور ُب قولو:

)(2



ىذا ىو السلفية ،أما أن ٬تعلها الناس حزبا فهذا غلط؛

ألن السلفية ىي الدين الذي بعث بو النيب ىي دين اإلسبلم الذي بعث بو النيب وكان عليو سلف
ىذه األمة .أما أن ٕتعل السلفية مقابلة لؤلحزاب أو ٕتعل تصنف على أهنا حزب فهذا ال ٬توز تصنيفها
على أهنا حزب وال ٬توز ألحد ٖتزيب السلفية ،بل ىي دين اهلل الذي بعث بو النيب ألهنا الكتاب
والسنة؛ وسيأٌب إن شاء اهلل ُب ىذا الكتاب باب ما جاء ُب دعوى ا٠تروج عن اإلسبلم " واهلل تعاىل
أعلم وصلى اهلل على نبينا ٤تمد .

 - 1سورة اٟتشر آية . 16 :
 - 2سورة اجملادلة آية .22 :
 - 3سورة اجملادلة آية . 22 :
 - 4سورة األنعام آية .153 :
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حديث اإلسالم أن تسلم قلبك وأن تولي وجهك إلى اهلل

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل ،وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى هبداه.

كنا بدأنا ُب باب تفسَت اإلسبلم ووقفنا عند حديث هبز بن حكيم عن أبيو عن جده أن النيب 
سئل عن اإلسبلم فقال :أن تسلم قلبك وأن تويل وجهك إىل اهلل ،وأن تصلي الصبلة ا١تكتوبة وتؤدي الزكاة
ا١تفروضة ( )1قال ا١تؤلف رواه أٛتد؛ كذلك رواه ابن حبان ُب صحيحو والنسائي والطرباين وغَت٫تا.
ىذا اٟتديث ُب بيان تفسَت اإلسبلم ُب اٟتديثُت السابقُت قلنا :إن ىذا متعلق باألعمال الظاىرة ،إن
اٟتديثُت السابقُت متعلقان باألعمال الظاىرة لكن أحد٫تا ُب أركان اإلسبلم ،واآلخر ُب كمال اإلسبلم.
ٍب بُت ُب حديث هبز بن حكيم أن اإلسبلم ليس ىو ٣ترد األعمال الظاىرة فحسب لكن ال بد أن
ينضم إليو عمل باطن ،فبل يصح إسبلم إال ومعو إٯتان ،لكن ليس من شرط اإلسبلم أن يكون صاحبو
كامل اإلٯتان ،ولكن ال بد أن يكون معو أصل اإلٯتان وإال كان منافقا؛ ألنو إذا كان ٣ترد األعمال الظاىرة
فقط دون أن يكون معتقدا بقلبو وىو الذي أشار إليو ُب اٟتديث بقولو :أن تسلم قلبك هلل وأن تويل
وجهك إىل اهلل ( )2فإن ىذا ال يكون مؤمنا إذا مل يكن معو ىذا األصل ال يكون مسلما إن مل يكن معو
ىذا األصل .وعندنا إسبلم ُب الظاىر وإسبلم ُب الباطن فمن أظهر شعائر اإلسبلم وحقق اإلسبلم الظاىر
حكم عليو أنو مسلما ظاىرا وعصم دمو ومالو ،وقد يكون ُب الباطن كافر عند اهلل تعاىل ألنو مل يؤمن قلبو
ومل يسلم هلل  لكن اإلسبلم الذي تكون معو النجاة ُب اآلخرة ىو اإلسبلم الذي يكون معو إٯتان ُب
الباطن ،لكن ليس من شرطو أن يستكمل اإلنسان اإلٯتان أو أن يكون متصفا باإلٯتان الكامل؛ بل الناس
متفاضلون ُب اإلٯتان كما ىو مذىب أىل السنة واٞتماعة.
ٍب بُت ا١تؤلف ٍب ذكر حديث أيب قبلبة عن رجل من أىل الشام ىذا الرجل الذي من أىل الشام وقع
ُب بعض روايات اٟتديث فأنو عمرو بن عبسة وأبو قبلبة رٛتو اهلل مل يدرك عمرو بن عبسة وىذا اٟتديث

 - 1أٛتد (. )3/5
 - 2أٛتد (.)319/1
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الذي ذكره ا١تؤلف رٛتو اهلل خرجو عبد الرزاق وأٛتد وعبد بن ٛتيد و٤تمد بن نصر ا١تروزي ُب " تعظيم قدر
الصبلة " ،وقد صحح العراقي رٛتو اهلل ُب ٗتريج أحاديث اإلحياء صحح إسناد اإلمام أٛتد رٛتو اهلل.
ىذا اٟتديث وىو قولو :أن تسلم قلبك ويسلم ا١تسلمون من لسانك ويدك ( )1ىذا دليل على أنو ال
بد أن ٬تمع ُب اإلسبلم بُت األمرين :بُت إٯتان الباطن وإسبلم الظاىر؛ ألنو أطلقو ىنا على عمل القلب مع
أن اٞتوارح ٣تتمعون؛ ٍب قال :أي اإلسبلم أفضل ؟ قال :اإلٯتان ،قال :وما اإلٯتان ؟ قال :أن تؤمن باهلل
ومبلئكتو وكتبو ورسلو والبعث بعد ا١توت ( )2عندنا ا١تؤلف أو ىذه الرواية وىي قولو ُب :أي اإلسبلم أفضل؟
قال :اإلٯتان ،قال :وما اإلٯتان؟ قال :أن تؤمن باهلل ( )3ىذا تفسَت ا١تؤلف رٛتو اهلل فسر اإلسبلم أوال
باألعمال الظاىرة ٍب ذكر ما يدل على أنو ال بد أن يكون معو عمل ُب الباطنٍ ،ب بُت هبذا أن اإلٯتان ىو
أفضل اإلسبلم على ما ُب ىذا اٟتديث ،وبو يستدل على أن اإلسبلم ال بد أن يكون معو إٯتان يعٍت معو
أصل اإلٯتان؛ وىذا الذي ذكره ا١تؤلف رٛتو اهلل ىو ا١تقرر عند أىل السنة واٞتماعة.
إذن ٩تلص من ىذا إىل أن اإلسبلم إىل أن ىناك إسبلم ظاىر وىو من فعل شعائر اإلسبلم الظاىرة
حكم بإسبلمو ظاىرا ،وال يكون مسلما باطنا وظاىرا إال إذا ٚتع مع أعمال اٞتوارح اإلٯتان الباطنٍ ،ب
اإلسبلم أيضا يعٍت مراتب ودرجات وأعبله وأفضلو كما ذكر ُب ىذا اٟتديث اإلٯتان ،نعم.

 - 1أٛتد (. )114/4
 - 2أٛتد (.)114/4
 - 3أٛتد (. )114/4
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باب قول اهلل تعالى ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منو

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .اللهم اغفر لنا
ولشيخنا وللحاضرين أٚتعُت.
قال اإلمام اجملدد رٛتو اهلل تعاىل ٤تمد بن عبد الوىاب :باب قول اهلل تعاىل:
    

)(1

  

؛ وعن أيب ىريرة قال :قال رسول اهلل ٕ تيء األعمال يوم

القيامة فتجيء الصبلة فتقول :يا رب أنا الصبلة ،فيقول :إنك على خَت؛ فتجيء الصدقة فتقول :يا رب
أنا الصدقة ،فيقول :إنك على خَت؛ ٍب ٬تيء الصيام فيقول :يا رب أنا الصيام ،فيقول :إنك على خَتٍ ،ب
ٕتيء األعمال على ذلك فيقول اهلل إنك على خَتٍ ،ب ٬تيء اإلسبلم فيقول :يا رب أنت السبلم وأنا
اإلسبلم ،فيقول اهلل إنك على خَت بك اليوم آخذ وبك أعطي؛ قال اهلل ُب كتابو:

 

)(2

رواه أٛتد .وُب

           

الصحيح عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل قال :من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد ( )3رواه
أٛتد.
باب قول اهلل تعاىل

       

)(4

ىذا الباب عقده ا١تؤلف رٛتو اهلل لبيان أن األعمال مبناىا على اإلسبلم وىذا من فضائل اإلسبلم،
فكل ع مل ال يؤجر صاحبو وال يصح وال يقبل منو إال إذا حقق اإلسبلم ،وا١تراد بو ٖتقيق توحيد اهلل عز
وجل؛ فدل ىذا على أن ٖتقيق التوحيد هلل ىو األساس الذي تبٌت عليو األعمال قبوال وردا؛ فإن قولو
 - 1سورة آل عمران آية .85 :
 - 2سورة آل عمران آية . 85 :
 - 3مسلم  :األقضية ( ، )1718وأٛتد (.)256/6
 - 4سورة آل عمران آية . 85 :
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نص بُت ُب أن من مل ٭تقق التوحيد

(1)

       

:تعاىل

 يقبل منو عملو؛ وقد ذكر اهلل  ومفهوم اآلية أن من حقق التوحيد واإلسبلم فإن اهلل،فبل يقبل منو عمل
       

:  انتفاء قبول العمل عن أىل الكفر

            
        
        
(4)

(2)

 

:وقال تعاىل ُب اشًتاطو

(3)

 

           

  

ففيو

:وقال تعاىل

(6)

: وقال تعاىل،ىذا شرط لصبلح العمل

(5)

 

فقولو

          

 وتعلمون أن اإلسبلم واإلٯتان إذا اشًتطا اجتمعا يعٍت أن كل واحد منهما،اشًتاط اإلٯتان لقبول العمل
 وإذا اجتمعا افًتقا يعٍت أنو يكون لكل واحد منهما معٌت خاص كما ُب حديث جربائيل،يطلق على اآلخر
 وذكر اإلٯتان بأركانو، اإلسبلم واإلٯتان ذكر اإلسبلم بأركانو تا بُت النيب١ -  عليو الصبلة والسبلميعٍت أنو قد

(7)

 

:تتمعان فقولو ُب اآليات٬ ؛ وأما إذا افًتقا فإهنما-  - وغاير بينهما
.85 :  سورة آل عمران آية- 1
. 54 :  سورة التوبة آية- 2
.23 :  سورة الفرقان آية- 3
. 97 :  سورة النحل آية- 4
.97 :  سورة النحل آية- 5
. 94 :  سورة األنبياء آية- 6
.97 :  سورة النحل آية- 7
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قد حقق التوحيد هلل  وىو معٌت قولو:
   

         

)(1

ٍب ذكر ا١تؤلف رٛتو اهلل حديث أيب ىريرة قالٕ :تيء األعمال يوم القيامة فتجيء الصبلة فتقول:
يا رب أنا الصبلة ( )2إىل آخره "؛ فمجيء األعمال قال بعض أىل العلم :إهنا ٕتيء شافعة ألصحاهبا،
وقال بعضهم :إهنا ٕتيء ٥تاصمة ألىلها ،فتقول :يا رب أنا الصبلة ،فيقول :إنك على خَت ،وٕتيء
الصدقة ( )3إىل آخره .فعندنا الصبلة وعندنا الصدقة وعندنا الصبلة وعندنا الصيام وعندنا اإلٚتال ُب قولو:
قولوٍ :ب ٕتيء األعمال على ذلك ( )4يعٍت ٕتيء كما جاءت الصبلة والصدقة والصيام ،ويقول ٢تا الرب
جل وعبل كما قال للصبلة والصدقة والصيام.
ىذه أعمال وشرائع اإلسبلم جعل اهلل القبول والرد مبنيا على األصل وىو على اإلسبلم؛ ألنو قال
ُب اٟتديث :بك اليوم آخذ وبك أعطي ( )5يعٍت باإلسبلم ا١تذكور قبل؛ فقولو :بك اليوم آخذ وبك أعطي
( )6ىو الشاىد للباب؛ فبُت أن بناء األعمال السابقة من الصبلة والصدقة وسائر األعمال أنو مبٍت على
اإلسبلم وىذا ظاىر ُب الداللة.
ٍب قال :قال اهلل ُب كتابو:

       

( )7ىذا

ليس استدالال وإ٪تا ىو استشهاد كما ذكره العلماء ،يعٍت يستشهد النيب  على ما ذكره هبذه اآلية .قال
رواه أٛتد ،وىذا اٟتديث خرجو اإلمام أٛتد وأبو يعلى والطرباين ُب األوسط من حديث اٟتسن عن أيب
ىريرة  واٟتسن مل يسمع من أيب ىريرة كما ذكره اٟتافظ بن كثَت ،وىذا اٟتديث يعٍت مع ما فيو من ىذا
 - 1سورة آل عمران آية . 85 :
 - 2أٛتد (.)362/2
 - 3أٛتد (. )362/2
 - 4أٛتد (. )362/2
 - 5أٛتد (. )362/2
 - 6أٛتد (. )362/2
 - 7سورة آل عمران آية . 85 :
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االنقطاع لكن حسنو بعض أىل العلم كما ،ومنهم القاري ُب " مرقاة ا١تفاتيح " ،ىو اٟتديث أصلو لو
شواىد كثَتة من الشريعة سواء من القرآن والسنة تصح أو تصحح أو تدل على أن ىذا اٟتديث ليس ُب
أصلو ما ينكر.
()1
ٍب ذكر حديث عائشة رضي اهلل عنها الذي مر معنا سابقا :من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد.
رواه أٛتد وىو أيضا رواية ١تسلم وىو أيضا ىذا اللفظ أيضا خرجو اإلمام مسلم ُب صحيحو وقد سبق.
ىذا اٟتديث قولو :من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد )2( .سبق أن ذكرنا أن اإلسبلم مبٍت على
اإلخبلص وا١تتابعة للرسول  فاٟتديث األول ىو وا١تتعلق باإلسبلم والتوحيد قلنا ىذا متعلق باإلخبلص،
والثاين من حديث عائشة رضي اهلل عنها متعلق بالشطر اآلخر أو الركن اآلخر وىو ا١تتابعة للنيب  . يعٍت
أن من وقع عملو على غَت اتباع فلن يقبل منو ،ومن وقع عملو على غَت إخبلص فإنو ال يقبل منو .نعم.

 - 1مسلم  :األقضية ( ، )1718وأٛتد (. )256/6
 - 2مسلم  :األقضية ( ، )1718وأٛتد (.)256/6
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باب وجوب االستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه
وقول اهلل تعاىل:

     

( )1؛ روى النسائي وغَته:

عن النيب  أنو رأى ُب يد عمر بن ا٠تطاب  ورقة من التوراة فقال :أمتهوكون يا بن ا٠تطاب ،لقد
جئتكم هبا بيضاء نقية ،فلو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموين ضللتم ( )2وُب رواية :ولو كان موسى حيا

ما وسعو إال اتباعي ( )3فقال عمر :رضيت باهلل ربا وباإلسبلم دينا ؤتحمد نبيا.
باب وجوب االستغناء ٔتتابعة الكتاب عن كل ما سواه.

وا١تراد بالكتاب ىنا القرآن ،والقرآن دال على سنة النيب  وقد قال بعض السلف :إن القرآن أحوج
من السنة للقرآن وذلك أن السنة مبينة للقرآن ،واهلل جل وعبل جعل بيان السنة من بيان القرآن ،وقد ذكر
ابن مسعود  أن لعن الواصلة وا١تستوصلة ُب القرآن ،وجاءتو امرأة قالت :إين قرأت القرآن ما بُت دفتيو
فلم أجد ذلك " فقال :قال اهلل تعاىل:


       

( )4وقد لعن رسول اهلل  الواصلة وا١تستوصلة.

فقولو باب وجوب االستغناء ٔتتابعة الكتاب يعٍت ىو السنة؛ ألن اهلل  أحالنا على سنة نبيو 

بنصوص القرآن؛ فدل ذلك على أننا نأخذ ونستغٍت بالكتاب والسنة عن كل ما سوا٫تا ،سواء كان ما
سوا٫تا من الكتب السابقة ا١تنزلة على أنبياء اهلل ورسلو؛ ألهنا نسخت ٔتبعث النيب  أو كان ذلك متلقى
عن العادات والتقاليد ،أو كان ذلك متلقى عن األىواء أو كان متلقى عن القوانُت والنظم فكلها يستغٌت ٔتا
ُب كتاب اهلل وسنة نبيو  عنها.

 - 1سورة النحل آية . 89 :
 - 2أٛتد ( ، )387/3والدارمي  :ا١تقدمة (.)435
 - 3أٛتد ( ، )387/3والدارمي  :ا١تقدمة (. )435
 - 4سورة اٟتشر آية .7 :
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ومن ا١تعلوم أن ما ليس ُب الكتاب وال ُب السنة نوعان :نوع يتعبد بو ،ىذا ال ٬توز إال أن يتعبد
بالكتاب والسنة ،ونوع آخر ليس داخبل ُب العبادات ،وإ٪تا ىو من ا١تصاحل الدنيوية البحتة ،فهذه إذا
عارضت الكتاب والسنة فبل ٬توز األخذ هبا ،وإذا مل تعارض الكتاب وال السنة فإنو ٬توز األخذ هبا ألن
األصل فيها اإلباحة.
قال :وقول اهلل تعاىل:

     

( )1ىذه اآلية ذكر اهلل

 أنو نزل الكتاب على النيب  تبيانا يعٍت بيانا لكل شيء ،والتاء ىنا للمبالغة وقولو:

 

( )2فلفظ عام ،و٢تذا قال ابن مسعود  قد بُت لنا ُب ىذا القرآن كل علم وكل شيء .ومل يقصره رٛتو
اهلل على أمر اٟتبلل واٟترام كما فعل ٣تاىد ،فمجاىد قصره على اٟتبلل واٟترام وابن مسعود فعممو ،و٢تذا
قال أىل العلم إن قولو:

  

()3

سواء من اٟتبلل واٟترام ما أمر بو وما هني عنو،

سواء كان متعلقا ٔتصاحل الدنيا أو ٔتصاحل اآلخرة ،وطبعا داللتو -القرآن -أحيانا تكون داللة تفصيلية
وأحيانا تكون داللة إٚتالية وأحيانا تكون داللة باإلحالة ،تعلمون أن اهلل  قال:
     

 

( )4وىذا ينتظم فيو كل ما سأل عنو اإلنسان أو احتاج أن يسأل

عنو اإلنسان فقد أحالو اهلل  إىل أىل الذكر ،وأىل الذكر ُب األصل ىم أىل العلم الشرعي ،لكن ذكر
بع ض العلماء أنو يدخل فيو أصحاب كل فن ،أصحاب كل علم يدخلون ُب عموم ىذه اآلية وإن كانت
جاءت أصالة ُب أىل أصحاب العلم الشرعي ،وىذه اآلية:

 - 1سورة النحل آية . 89 :
 - 2سورة النحل آية .89 :
 - 3سورة النحل آية . 89 :
 - 4سورة النحل آية .43 :
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( )1ىي أيضا دل عليها قولو تعاىل:

     

( )2وىذا على



أن ا١تراد بالكتاب ىنا الكتاب ا١تنزل ُب أحد التفسَتين لآلية؛ ألن بعضهم فسر قولو تعاىل:
   

( )3ا١تراد بو الكتاب القدري أي أن كل شيء مكتوب عند اهلل  وبعضهم



يرى أنو الكتاب الشرعي
  

النساء قال:

اهلل 

 

      
()5

()4

يعٍت أنو ٦تاثل ٢تذه اآلية:

وأيضا مثل ىذه اآلية قولو تعاىل ١تا ذكر ٚتلة كبَتة من األحكام ُب سورة

          

( )6وأيضا ما ذكره

           

 

()7

فقولو:

    

()8

ىذه عامة يدخل فيها اٟتبلل

واٟترام ألن اهلل  مل يكن ليهلكهم أو يضلهم حىت يبُت ٢تم ما يتقون من أمر اٟتبلل واٟترام فهو معٌت
قولو:

  

( )9من اٟتبلل واٟترام.

 - 1سورة النحل آية . 89 :
 - 2سورة األنعام آية .38 :
 - 3سورة األنعام آية . 38 :
 - 4سورة األنعام آية .38 :
 - 5سورة النحل آية . 89 :
 - 6سورة النساء آية .176 :
 - 7سورة التوبة آية . 115 :
 - 8سورة التوبة آية .115 :
 - 9سورة النحل آية . 89 :
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ٍب ذكر ا١تؤلف رٛتو اهلل قال :روى النسائي وغَته ،ىذا روى النسائي وغَته ذكره حىت بعض أىل العلم
عزوه إىل النسائي ،لكن ليس ىو موجودا ُب " ٖتفة األشراف " وال ُب " كنز العمال " وأيضا مل يعزه
صاحب ا١تشكاة إىل النسائي فاهلل أعلم.
قولو في الحديث :أمتهوكون يا بن ا٠تطاب

()1

قولو :أمتهوكون يعٍت أمتحَتون ،يعٍت ىل أنتم

متحَتون ُب دينكم ال تعرفون دينكم حىت تضطروا إىل أخذه من اليهود وغَتىم .وىذا إنكار من النيب 

على عمر ١تا رأى ُب يده ورقة من التوراة.

ٍب قال  : لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ( )2وىذا ا١تعٌت يوافق قولو تعاىل:

  

( )3فقولو :لقد جئتكم هبا ( )4يعٍت هبذه ا١تلة ،والضمَت عائد إىل ا١تلة؛ وقولو :بيضاء نقية ( )5يقول العلماء
العلماء وصفها بالبياض لكرمها وفضلها؛ ألن البياض كان أفضل األلوان عند العرب ،و٢تذا إذا كان ىناك
رجل مل يتدنس ٔتا يعيبو قالوا :أبيض الوجو ،داللة على كرمو وفضلو وشرفو؛ وقولو :نقية ،يقول بعض أىل
العلم :إهنا قريبة من معٌت بيضاء أي أهنا خالصة مل تشب بشائبة  ،ىي بيضاء وىذه البيضاء خالصة مل
تشب ،وقال بعض أىل العلم :إن قولو بيضاء إن قولو نقية يعٍت ٭تتمل أهنا يعٍت مصونة عن التبديل
والتحريف ،وخالية عن التكاليف الشاقة ،وىذا أيضا يعٍت داخل ُب التفسَت األول لقولو نقية؛ فدل قولو:

لقد جئتكم هبا ( )6يعٍت هبذه ا١تلة بيضاء نقية على ظهور ما جاء بو النيب  وعلى صفائو وخلوصو من
الشوائب؛ من شوائب الشكوك والشبهات ،كما أنو فيو يسر ال مشقة فيو كما ُب دين اليهود والنصارى؛
ألن اليهود والنصارى أوال دخل التوراة واإل٧تيل تغيَت وتبديل فلم تعد بيضاء نقية كما أنزلت ،والثانية :أن
الشرائع السابقة فيها من اإلصر واألغبلل واٟترج ما ليس ُب شريعة النيب  -عليو الصبلة والسبلم  -فكأن

 - 1أٛتد (.)387/3
 - 2أٛتد (. )387/3
 - 3سورة النحل آية .89 :
 - 4أٛتد (. )387/3
 - 5أٛتد (.)387/3
 - 6أٛتد (. )387/3
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النيب  علل هبذا التعليل :لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ( )1يعٍت كيف تنظرون ُب ىذه الكتب والشريعة اليت بعثت
هبا وجئت هبا ىي مغنية لكم عن النظر ُب ىذه الكتب؟ ألن الشريعة اليت جاء هبا ٤تفوظة من أن ينا٢تا تبديل أو
تغيَت أو ٖتريف

       

(. )2

ٍب إن ىذه الشريعة ليس فيها من ا١تشقة كما ُب الشرائع السابقة .فهذا فمن أخذ من كتب اليهود
()3
والنصارى فقد استبدل الذي ىو أدىن بالذي ىو خَتٍ ،ب قال :ولو كان موسى حيا ما وسعو إال اتباعي

وقبلها قال :ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموين ضللتم ( )4فؤلن اهلل  قد أخذ على األنبياء ا١تيثاق لو
بعث النيب  فيهم آلمنوا بو واتبعوه

       

           
              
 

( )5فلو أن النيب  بعث لوجب على النيب الذي بعث ُب وقتو أن يؤمن بو ،وأن يتبعو

يتبعو  و٢تذا إذا نزل عيسى عليو السبلم ُب آخر الزمان فإنو ال ٭تكم بشريعتو ،وإ٪تا ٭تكم بشريعة النيب -
- ؛ ألن شريعة النيب ١ تا نزلت كانت كافية عن كل شريعة ،و٢تذا قال اهلل ١ تا ذكر عن ا١تشركُت
أهنم قالوا:

             

   

()6

ٍب قال:

      

 - 1أٛتد (.)387/3
 - 2سورة اٟتجر آية . 9 :
 - 3أٛتد ( ، )387/3والدارمي  :ا١تقدمة (.)435
 - 4أٛتد ( ، )387/3والدارمي  :ا١تقدمة (. )435
 - 5سورة آل عمران آية . 81 :
 - 6سورة العنكبوت آية . 56 :
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( )1فهذه مغنية فقولو:

( )2ىذه مغنية عن كل كتاب أو عن كل قانون أو

عن كل رأي قد كفانا اهلل  بكتابو عن ذلك كلو.

وقولو :ولو كان موسى حيا ما وسعو إال اتباعي ( )3ألنو ٍب بعد بعثة النيب ٬ تب على كل ا٠تبلئق

اإلٯتان بو؛ ألن اهلل  أرسلو للثقلُت :اإلنس واٞتن ،والعرب والعجم ،واألسود واألٛتر ،وللذكر واألنثى
وا١تلوك والزىاد والعباد والرؤساء وا١ترؤوسُت ،أرسلو إىل اٞتميع وأوجب عليهم طاعتو ،فلو بعث النيب ُ ب
وقت أحد من األنبياء للزمو اتباعو ألنو مرسل إىل الثقلُت واألنبياء عليهم الصبلة والسبلم من البشر.
وىذا اٟتديث الذي ساقو ا١تؤلف وذكره وأخرجو اإلمام أٛتد رٛتو اهلل وابن أيب شيبة وابن أيب عاصم ُب
السنة ومن حديث الشعيب عن جابر  ولو طرق ولو أيضا شواىد ،وىذه الطرق والشواىد وىي يعٍت ليس
ىذه الطرق والشواىد ال يسلم كل طريق منها من ضعف .وقد تنازع العلماء -تنازع أىل العلمُ -ب ىذا
تصحيح ىذا اٟتديث؛ لكن ىذا اٟتديث الذي ذكر ىاىنا وذكره ا١تؤلف رٛتو اهلل حكى بعض العلماء
اإلٚتاع على ما فيو يعٍت على داللتو على التحرًن ُب النظر ُب الكتب ُب " التوراة واإل٧تيل " .والزركشي
رٛتو اهلل حكى إٚتاع العلماء على التحرًن يعٍت ٖترًن النظر ُب التوراة واإل٧تيل؛ ألن الذي ينظر إليها ماذا
يطلب منها؟ قد جعل اهلل ُب القرآن الكفاية وال يأمن أن يقع ُب قلبو شيء من الشبو فيهلك ،و٢تذا ،لكن
ىذا اإلٚتاع طبعا ٤تل نظر وقد انتقده واستدركو اٟتافظ بن حجر رٛتو اهلل.
و٤تصل كبلم أىل العلم أن الناظر ُب التوراة واإل٧تيل إما أن يكون متمكنا أو غَت متمكن ،فإن كان
غَت متمكن فإنو منهي عن النظر فيهما ،وإن كان متمكنا فهو على قسمُت :إما أن ينظر فيهما ١تصلحة
كمن نظر فيهما ١تناظرة اليهود والنصارى ،وبيان التحريف والتبديل الذي وقع فيو ،أو استخراج ما يدل

 - 1سورة العنكب وت آية .51 :
 - 2سورة العنكبوت آية . 51 :
 - 3أٛتد ( ، )387/3والدارمي  :ا١تقدمة (.)435
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على نبوة النيب  منها من الكتابُت؛ ليلزم بو اليهود والنصارى؛ فبعض أىل العلم وىو عليو العمل جار من
قدًن ،جرى عمل أىل العلم على ىذا أهنم ينظرون فيهما إذا احتاجوا إليهما؛ جملادلة أىل الكتاب.
القسم الثاين :أال يكون ىناك حاجة للنظر فيهما وإن كان متمكنا فعندئذ ىو منهي عن النظر ُب

التوراة واإل٧تيل وغَت٫تا ٦تا ٯتاثلهما؛ ألن النظر ىنا جاء النهي عنو ،قد جاء ُب حديث مرفوع إىل النيب 
رواه اإلمام أٛتد وابن أيب شيبة وغَت٫تا أن النيب -عليو الصبلة والسبلم  -قال :ال تسألوا أىل الكتاب عن
شيء ( )1قد علقو البخاري ُب صحيحو ،ووصلو اإلمام أٛتد وابن أيب شيبة وغَت٫تا من حديث جابر،
ولك ن ىذا اٟتديث فيو ضعفُ ،ب إسناده ٣تالد ،ولكن ىذا اٟتديث قد جاء ما يشهد لو جاء عن ابن
مسعود  بإسناد حسن أو صحيح أنو قال :ال تسألوا أىل الكتاب عن شيء ،كيف يهدونكم وقد ضلوا

أن تكذبوا ْتق أو تصدقوا بباطل؟ ( )2يعٍت إذا سألتموىم فأجابوكم فإما أن تكذبوا ْتق قالوه ،وإما أن
تصدقوا بباطل قالوه فبل تسألوىم؛ وجاء ُب " صحيح البخاري" عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو قال" :

كيف تسألون أىل الكتاب عن شيء وما نزل على رسول اهلل  أحدث وقد نزل ٤تضا مل يشب؟ " ٍب
ذكر قال :وكيف تسألوهنم وقد بدلوا كتاب اهلل وغَتوه وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا ىذا من عند اهلل
ليشًتوا بو ٙتنا قليبل أوال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فواهلل ما رأينا رجبل منهم يسألكم عن
الذي أنزل عليكم.
فإن قال قائل فما يصنع بقولو تعاىل:
    

       


( )3؟

وا ٞتواب عن ىذا أن ىذه اآلية ىي ُب مؤمٍت أىل الكتاب الذين آمنوا بالنيب  وقد ذكر بعض أىل
العلم أن ىذه اآلية جاءت ال لتقرير السؤال وإ٪تا جاءت لنفي السؤال ٔتعٌت أن النيب  مل يكن ُب قلبو
شك ٦تا جاء٦ ،تا أنزلو اهلل  عليو ،ومل يكن رسول اهلل  ليسأل أىل الكتاب؛ ألنو مل يكن عنده شك
 - 1أٛتد (. )338/3
 - 2أٛتد (.)338/3
 - 3سورة يونس آية . 94 :
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أصبل .فهذه اآلية كأهنا نزلت لنفي السؤال؛ النتفاء الشك من قلب النيب -  -؛ وعلى كل قال العلماء
ىذه ُب مؤمٍت أىل الكتاب يسألون ،إذا سئل مؤمنو أىل الكتاب فإهنم ال ٬تيبون إال ٔتا يوافق يعٍت القرآن
والسنة وال يأتون بشيء ٦تا حرف وبدل؛ فتبُت هبذا أن النظر ُب كتب أىل الكتاب منهي عنو.
وقلنا :إن بعض أىل العلم حكى اإلٚتاع لكن إٚتاع قلنا يعٍت فيو ٤تل نظر عند أىل العلم لكن لينبغي
أن يعلم أن الناظر كما سبق التقسيم إما أن يكون متمكنا أو غَت متمكن ،فغَت ا١تتمكن أو ا١تتمكن الذي
ليس ىناك مصلحة من نظره ُب ىذه الكتب فإنو ال ينظر فيها ،وأما ا١تتمكن الذي ينظر ُب الكتب ١تصلحة
ظاىرة فهذا ينظر ُب ىذه الكتب .نعم.
طبعا ىذا باب وجوب االستغناء ٔتتابعة الكتاب عن كل ما سواه ،ىذا يعٍت يتعلق بفضل اإلسبلم من
جهة كمالو؛ ألن اهلل  جعل فيو غنية عما سواه ،وىذا الكمال كمال ُب التشريع ،وكمال ُب اٟتفظ
والسبلمة من التغيَت والتبديل ،كما أنو يدل على فضل اإلسبلم من جهة مصدره ،وذلك أن اإلسبلم من
عند اهلل  وىذا ٦تا يفضل بو اإلسبلم على سائر الديانات اليت صارت ترجع إما إىل آراء الرجال
وأىوائهم ،وإما إىل عادات الناس وتقاليدىم وإما إىل كتب ٤ترفة مبدلة .نعم.
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باب ما جاء في الخروج عن دعوى اإلسالم
وقولو تعاىل:

    

( )1وُب ىذا عن اٟتارث األشعري  عن

النيب  أنو قال :آمركم ٓتمس اهلل أمرين هبن :السمع والطاعة واٞتهاد وا٢تجرة واٞتماعة ،فإنو من فارق
اٞتماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسبلم من عنقو إىل أن يراجع ،ومن ادعى دعوى اٞتاىلية فإنو من جثاء
جهنم ،فقال رجل يا رسول اهلل :وإن صلى وصام؟ قال :وإن صلى وصام ،فادعوا بدعوى اهلل الذي ٝتاكم
ا١تسلمُت وا١تؤمنُت عباد اهلل ( )2رواه أٛتد والًتمذي وقال ىذا حديث حسن صحيح.
وُب الصحيح :من فارق اٞتماعة شربا فمات ،فميتة اٞتاىلية ( )3وفيو :أبدعوى اٞتاىلية وأنا بُت
أظهركم قال أبو العباس" :كل ما خرج عن دعوى اإلسبلم والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذىب
أو طريقة فهو من عزاء اٞتاىلية" ،بل ١تا اختصم مهاجري وأنصاري فقال ا١تهاجري :يا للمهاجرين ،وقال
األنصاري :يا لؤلنصار قال  أبدعوى اٞتاىلية وأنا بُت أظهركم ؟ وغضب لذلك غضبا شديدا .انتهى
كبلمو رٛتو اهلل.
ىذا باب ما جاء ُب ا٠تروج عن دعوى اإلسبلم.
يعٍت باب ما جاء ُب ا٠تروج عن دعوى اإلسبلم .الدعوى ىنا عن دعاء أو نداء اإلسبلم ،وذلك أن
األصل أن يتسمى اإلنسان باألٝتاء الشرعية ،األصل أن يتسمى باألٝتاء الشرعية وأن ينتمي إليها وىي:
اإلسبلم واإلٯتان وعباد اهلل كما جاء ُب ىذا اٟتديث ،وتسمي الرجل بغَت األٝتاء الشرعية واالنتساب إىل
غَتىا ىذا خروج عن دعوى اإلسبلم؛ ألن دعوى اإلسبلم أن تنسب نفسك إىل اإلسبلم باأللفاظ اليت ورد
هبا الشرع ،فإذا انتسب اإلنسان إىل غَت اإلسبلم فالنسبة إما أن تكون ٤ترمة مثل من ينتسب إىل ا١تذاىب
العلمانية أو الشيوعية أو االشًتاكية ىذا وإن انتسب إليها وإن مل يكن ٤تققا ١تعناىا ،مثبل اآلن ينضم إىل
حزب اشًتاكي أو شيوعي ىو ال يؤمن بالشيوعية لكن ينضم للمصاحل السياسية ،ىذا ال ٬توز لو و٤ترم عليو
ىذا؛ ألنو انتساب إىل باطل قطعا.
 - 1سورة اٟتج آية .78 :
 - 2الًتمذي  :األمثال ( ، )2863وأٛتد (. )136/4
 - 3البخاري  :الفنت ( ، )7654ومسلم  :اإلمارة ( ، )1849وأٛتد ( ، )316/1والدارمي  :السَت (.)2519
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والثاين :انتساب ٦تدوح وىو االنتساب إىل األشياء الشرعية يعٍت ٦تدوح و٤تمود مثل انتساب األنصار
وا١تهاجرين؛ ألن اهلل ٝ تاىم بذلك


()1

     

    

()2

فهذه نسبة

شرعية ،االنتساب إليها ٦تدوح؛ أنس بن مالك  ثبت ُب صحيح البخاري أنو سئل عن ىذا االسم ىل
ىو شيء تسميتم بو أو ٝتاكم اهلل بو؟ فقال :قد ٝتانا اهلل بو وىو ظاىر من القرآن ،فالنسبة إليو نسبة مدح
وثناء ،وقسم آخر ٬توز االنتساب إليو وىو االنتساب مثبل إىل البلد كفبلن دمشقي أو شامي أو ٧تدي أو
نصري أو مكي ،أو االنتساب إىل قبيلة كالقرشي ،التميمي وىكذا ،أو االنتساب إىل ا١تذاىب الفقهية فبلن
حنفي ،شافعي ،حنبلي ،فهذا أيضا انتساب مباح ألن ا١تراد ىو األخذ بأصول ىذه ا١تذاىب ،وأصو٢تا
أصول شرعية ،مثل ىذه و٨توىا ٬توز االن تساب إليها ما مل تفض إىل بدعة أو ٤ترم ،ما مل تفض إىل بدعة
أو إىل ٤ترم فإن أفضت حرم االنتماء إليها ،كأن يتعصب الوايل ٢تذه القبيلة ويعادي فيها ،أو يوايل ُب ىذا
البلد ويعادي فيو٬ ،تعل الوالء فيو والعداء فيو ،أو ٬تعل العصمة ١تن يتبعو من األئمة فهذا مفض إىل بدعة
أو ٤ترم فبل ٬توز .مثل إنسان ٬توز أن يقول أنا عريب أو أعجمي لكن إذا كان االنتساب إليها يفضي إىل
بدعة كالذين ٬تعلون والءىم للعروبة فقط ،يوايل العريب ولو كان كافرا ويتعصب لو ويقدمو على ا١تسلمُت
فهذا انتساب مذموم و٤ترم؛ ألنو مفض إىل بدعة ،لكن لو قال أنا فبلن العريب ىذا ال بأس؛ ألنو إخبار أو
تعريف ،العلماء يقولون :إذا كان من باب التعريف الذي ال يفضي إىل بدعة أو عصبية مذمومة أو أمر ٤ترم
فبل بأس بذلك ،ىذه ىي التقسيمات اليت ذكرىا العلماء رٛتهم اهلل.
واألصل ُب ا١تسلم ىو أن ينسب نفسو كما نسبو اهلل  ألن عندنا ا١تسلمُت وا١تؤمنُت وعباد اهلل ىذه
تشمل ٚتيع ا١تسلمُت من أول البعثة إىل قيام الساعة على اختبلف أجناسهم وألواهنم وأمكنتهم وأزمنتهم
تشملهم ىذه ،فيو أٝتاء خاصة ورد إطبلق الشرع عليها وىي ا١تهاجرون واألنصار ،وقد جاء على سبيل
ا١تدح ٢تم رضوان اهلل تعاىل عليهم فهذا اسم خاص لطائفة من الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم ال يشرك
 - 1سورة التوبة آية . 117 :
 - 2سورة التوبة آية .166 :
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فيو غَتىم ألنو خاص فليس كل مسلم يكون أنصاريا وال مهاجريا ،لكن األنصاري وا١تهاجري من ا١تسلمُت
من ا١تؤمنُت من عباد اهلل ،االنتساب أصبل يكون إىل اإلسبلم ،و٬توز االنتساب إىل األمر ا١تمدوح كما
انتسب ا١تهاجرون واألنصار ،نسبهم اهلل ،وىذا مدح وثناء عليهم هبذا الوصف ،لكن لو أفضى ىذا
الوصف كما ذكر العلماء إىل أمر ٤ترم حرم ،والدليل عليو ما ساقو ا١تؤلف رٛتو اهلل ١تا تشاجرا غبلمان
أحد٫تا من األنصار واآلخر من ا١تهاجرين ،فقال أحد٫تا :يا لؤلنصار ،وقال اآلخر :يا للمهاجرين ،فتنادى
كل واحد ١تا ينتسب إليو وكادت أن تقوم بينهم حرب بسبب ىذا الدعاء هنى النيب  عن ذلك وغضب
وقال :ما بال دعوى اٞتاىلية ،دعوىا فإهنا منتنة ( )1كما ثبت ُب الصحيحُت ،وثبت ُب صحيح البخاري
لفظ آخر :دعوىا فإهنا خبيثة ( )2فإذا كان االنتساب إليها على جهة التعصب مثل ما حصل ُب ىذه
القصة فإن العلماء يقولون :إذا كان ىذا منهيا عنو فيما وُب أصلو ٦تدوح فكيف ٔتا ىو ُب أصلو مباح أو
مذموم فإنو ال ٬توز التعصب لو مطلقا.
قال :باب ما جاء ُب ا٠تروج عن دعوى اإلسبلم .وا٠تروج عن دعوى اإلسبلم كما ىو معلوم حسب
التفصيل السابق ،األصل فيو التحرًن؛ و٢تذا قال ابن عباس  " من أقر باسم من ىذه األٝتاء احملدثة فقد
خلع ربقة اإلسبلم من عنقو" .ويقول مالك بن النضر رٛتو اهلل" :إذا تسمى الرجل بغَت اإلسبلم والسنة
فأٟتقو بأي دين شئت " .فاالنتساب إىل غَت أو االنتماء إىل غَت األشياء الشرعية فيو خطورة إذا كان
االنتساب إليها مفض إىل بدعة أو معصية أو كان مورثا للعصبية ،يعٍت يوايل ويعادي من أجل ىذا ،مثل
اآلن فيو أحزاب إسبلمية ٬تعلون الوالء والرباء عليها الذي يكون ُب اٟتزب يوالونو وخارج اٟتزب يعادونو
ىذه العادة جاىلية ،ومن عزاء اٞتاىلية ا١تذمومة ومن التفريق الذي حذر اهلل  منو؛ ألن األصل ُب ىذه
األمة أن تكون واحدة:

( )3والتفرق منهي عنو:

    

        

()4

قال تعاىل:

  

 - 1البخاري  :تفسَت القرآن ( ، )4965ومسلم  :الرب والصلة واآلداب ( ، )2584والًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3315وأٛتد (. )392/3
 - 2البخاري  :ا١تناقب (.)3518
 - 3سورة األنبياء آية . 92 :
 - 4سورة األنعام آية .159 :
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()1

فاألصل ُب ىذه األمة أهنا أمة واحدة وال ٬توز ٖتزيب ىذه األمة ،وا١تواالة وا١تعاداة من أجل ىذه
األحزاب فإهنا ٤ترمة؛ ىذه األحزاب أوال :ىي مورثة للتفرق؛ ألن كل حزب من ىذه األحزاب لو منهجو
وطريقتو.
والثاين :إن فيها تعصب ٢تذه األحزاب ،والتعصب ٢تذه األحزاب ٤ترم شرعا ألنو جعل الوالء والرباء
للحزب ال لئلسبلم؛ قال :وقول اهلل تعاىل:
فقولو ىو يعٍت بو اهلل  وىذا ىو ا١تشهور،
الكتب السابقة

 

    
    

( )4يعٍت ُب القرآن

 

()2

وُب ىذا

( )3يعٍت ُب

( )5يعٍت أن اهلل ٝ تى ىذه

األمة مسلمُت ُب الكتب السابقة وٝتاىم مسلمُت ُب القرآن ،وىذه تسمية من اهلل ٢ تذه األمة تدل
على فضيلة ىذه التسمية وىذا االسم؛ ألن اهلل  ذكره ُب الكتب السابقة ٍب أكد ذكره ُب التنزيل على
النيب  -عليو الصبلة والسبلم -؛ والثانية :إن ىذه التسمية ال ينبغي للمسلم أن يتحول عنها؛ ألنو االسم
الذي اختاره اهلل ٢ تذه األمة واهلل تعاىل ال ٮتتار ٢تذه األمة إال أكمل األٝتاء وأ٘تها وأفضلها ،فمن
تسمى بغَت االسم الشرعي فقد خرج عن دعوى اإلسبلم؛ ألن اهلل  دعانا هبذا ،دعانا با١تسلمُت ُب

الكتب السابقة وُب كتابنا ،فمن خرج عما ٝتانا اهلل  بو فقد خرج عن دعوى اإلسبلم؛ ألن اهلل 

نادانا هبذا.

 - 1سورة الروم آية . 32-31 :
 - 2سورة اٟتج آية .78 :
 - 3سورة اٟتج آية . 78 :
 - 4سورة اٟتج آية .78 :
 - 5سورة اٟتج آية . 78 :
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وُب آخر اٟتديث قال :فادعوا بدعوى اهلل الذي ٝتاكم ا١تسلمُت وا١تؤمنُت وعباد اهلل
أٝتاء :االسم األول :ا١تسلمُت وىذه مثل ما ُب قولو تعاىل:
( )2وٝتانا  ا١تؤمنُت:

 


()3

  
    

فهذه ىي يا عبادي تسميتنا بالعباد بعباد اهلل وبا١تؤمنُت:

   

()1

ىذه ثبلثة

  

( )4فهذه التسميات جاءت ُب اإلٯتان باسم اإلٯتان وباإلسبلم ومنسوبة إىل اإلٯتان

واإلسبلم ،وأيضا جاءت تسميتنا بعباد اهلل ،فهذه التسميات ىي تسمية اهلل ٢ تذه األمة فبل ٮترج
اإلنسان عن دعوى اإلسبلم اليت دعانا هبا اهلل عز وجل .وطبعا قلنا ىذاٝ :تاكم ا١تسلمُت وا١تؤمنُت عباد
اهلل ،ىذه تشمل ٚتي ع الناس ،لكن األٝتاء ا٠تاصة اليت أطلقت على األنصار وا١تهاجرين ىذه لطائفة
خاصة ،وىم داخلون ُب ىذا.
فاٟتديث جاء لبيان األٝتاء العامة أو األٝتاء اليت يشًتك فيها عموم ا١تسلمُت أتباع النيب  -عليو
الصبلة والسبلم  -وىي ثبلثة أٝتاء ،فهذه األٝتاء ىي األصل ُب اإلطبلق وال ٬توز ا٠تروج عن ىذه األٝتاء
إذا كان ا٠تروج عنها مفضيا لبدعة أو أمر ٤ترم كما سبق بيانو ُب األقسام السابقة.
()5

ىذا اٟتديث حديث اٟتارس األشعري عن النيب  قال :آمركم ٓتمس اهلل أمرين هبن :السمع
وا١تراد من ىنا السمع الذي ليس ىو ٣ترد السمع اٟتسي وإ٪تا ا١تراد السمع الذي يكون على القبول
واالستجابة؛ ألن اهلل قال:

        

 - 1الًتمذي  :األمثال (.)2863
 - 2سورة األحزاب آية . 35 :
 - 3سورة العنكبوت آية .56 :
 - 4سورة اإلسراء آية . 53 :
 - 5الًتمذي  :األمثال ( ، )2863وأٛتد (.)136/4
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وقال تعاىل:

           

   

لئلمام كما ُب قولو تعاىل:
 

()1

()2

ٝتاع قبول واستجابة ،قال :والطاعة وا١تراد هبا ىنا الطاعة لؤلمَت أو

        

( )3؛ وثبت ُب اٟتديث الصحيح أن النيب  قال :من أطاعٍت فقد أطاع اهلل ومن عصاين فقد

عصى األمَت ،ومن أطاع األمَت فقد أطاعٍت ومن عصى األمَت فقد عصاين.

()4

وا١تراد بو ىنا طبعا طاعة

األمَت ُب غَت معصية اهلل ألن النيب  ثبت عنو ُب الصحيح أنو قال :على ا١ترء ا١تسلم السمع والطاعة فيما
أحب وكره إال أن يؤمر ٔتعصية ،فإذا أمر ٔتعصية فبل ٝتع وال طاعة ( )5فطاعة األمَت مقيدة بأن تكون ُب
غَت معصية اهلل تعاىل ،وأما طاعة اهلل وطاعة رسولو  فهي طاعة مطلقة ،وطاعة الرسول  إ٪تا كانت
طاعة مطلقة ألنو ال يأمر إال ٔتا فيو طاعة اهلل  وأما غَته من األئمة وا٠تلفاء واألمراء فهؤالء قد يأمرون
ٔتعصية اهلل تعاىل ،فإذا أمروا ٔتعصية فبل يطاعون ،ولكن يطاعون ُب غَت ا١تعصية.
قال " :واٞتهاد " وا١تراد بو ىنا اٞتهاد بنوعيو :اٞتهاد ا١تتعدي واٞتهاد القاصر عن النفس؛ فمجاىدة
النفس داخلة ُب ىذا اٟتديث ٣تاىدهتا على العمل واإلٯتان وترك الفواحش وا١تنكرات داخل ُب ىذا،
واٞتهاد الذي ىو قتال العدو يدخل ىنا وىو اٞتهاد ا١تتعدي ،يعٍت الذي يكون نفعو لؤلمة ويتعدى ٣تاىدة
النفس إىل ٣تاىدة الغَت.

 - 1سورة األنفال آية . 21-26 :
 - 2سورة النور آية .51 :
 - 3سورة النساء آية . 59 :
 - 4البخاري  :اٞتهاد والسَت ( ، )2957ومسلم  :اإلمارة ( ، )1835وابن ماجو  :اٞتهاد ( ، )2859وأٛتد (.)386/2
 - 5البخاري  :األحكام ( ، )7144ومسلم  :اإلمارة ( ، )1839والًتمذي  :اٞتهاد ( ، )1767وأبو داود  :اٞتهاد ( ، )2626وأٛتد (. )142/2
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" وا٢تجرة " بأنواعها سواء ا٢تجرة اليت فيها ىجر ما هنى اهلل  عنو كما فسر النيب  ا١تهاجر بأنو:
من ىجر ما هنى اهلل عنو ( )1أو ا٢تجرة من ببلد الشرك إىل ببلد اإلسبلم أو من ببلد البدع إىل السنة ،أو
من ببلد الفسق إىل ببلد الطاعة والعمل الصاحل ،وا٢تجرة سواء كانت قبل الفتح أو بعد الفتح كلها داخلة
ُب لفظ ا٢تجرة.
قالوا " :واٞتماعة " واٞتماعة وا١تراد هبم ىم ٚتاعة ا١تسلمُت وإن كانوا قلة ،ولكن اٞتماعة إذا اجتمعوا
على إمام وبايعوه وكانوا على اٟتق فهؤالء داخلون ُب قولو واٞتماعة؛ فإنو من فارق اٞتماعة قيد شرب فقد
خلع ربقة اإلسبلم من عنقو ( )2ىذا تعليل لقولو اٞتماعة ،واهلل ١ تا أمر باٞتماعة بُت النيب  أنو من
فارق اٞتماعة قيد شرب ،وقيد بكسر القاف يعٍت مقدار شرب ،فقد خلع ربقة اإلسبلم من عنقو إال أن يراجع

( )3والربقة :عبارة عن حلقة فيها حبل ،ىذه اٟتلقة توضع ُب رقبة البهيمة أو ُب رجلها وٯتسك صاحبها
باٟتبل أو با٠تيط الذي يكون متصبل هبذه اٟتلقة ،فهذا الذي يفارق اٞتماعة قيد شرب يعٍت يفارقهم شيئا
قليبل فهذا خلع ربقة اإلسبلم من عنقؤ ،تعٌت أنو قد ٖتلل من األحكام واٟتدود؛ ألنو ٖتلل من األحكام
واٟتدود ،ألن الدابة إذا أزيلت عنها ىذه اٟتلقة أو فلتت من ىذه اٟتلقة وا٩تلعت منها فإهنا يعٍت ترتع وتقع
ُب أشياء ال يريدىا صاحبها ،كذلك من فارق اٞتماعة فإنو يكون ٓتروجو عن اٞتماعة قد وقع ُب تعدي
حدود اهلل اليت حدىا لعباده ،وخالف أحكام اهلل اليت شرعها اهلل  لعباده.
قال :ومن ادعى دعوى اٞتاىلية فإنو من جثا جهنم ( )4ومن ادعى دعوى اٞتاىلية ،دعوى اٞتاىلية إما
التنادي ومن دعا بدعوى اٞتاىلية ونداء اٞتاىلية الذي كان كانوا يتنادون بو ُب اٞتاىلية ،ذلك أن الرجل إذا
يعٍت أصاب خصومة مع غَته فإنو ينادي ُب قومو يا آل فبلن يا آل فبلن فتقع اٟتروب والقتال بينهم
بسبب ىذا ،وينصر ا١تدعو الداعي سواء كان ْتق أو باطل ،وىي عبارة مشهورة ُب اٞتاىلية :انصر أخاك
ظا١تا أو مظلوما ،وجاء الشرع هبذه العبارة ،فقال رسول اهلل  انصر أخاك ظا١تا أو مظلوما ( )5ولكن على

 - 1البخاري  :اإلٯتان ( ، )16والنسائي  :اإلٯتان وشرائعو ( ، )4996وأبو داود  :اٞتهاد ( ، )2481وأٛتد (.)192/2
 - 2الًتمذي  :األمثال ( ، )2863وأٛتد (. )136/4
 - 3الًتمذي  :األمثال ( ، )2863وأٛتد (.)136/4
 - 4الًتمذي  :األمثال ( ، )2863وأٛتد (. )136/4
 - 5البخاري  :ا١تظامل والغصب ( ، )2443والًتمذي  :الفنت ( ، )2255وأٛتد (.)99/3
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على معٌت صحيح بأن يكف الظامل عن ظلمو ،وأما أولئك ُب اٞتاىلية فكانوا يعينون الظامل على ظلمو
ويقاتلون معو ولو كان على الباطل ،فهذه الدعوى يعٍت من دعوى اٞتاىلية.

وقال بعض أىل العلم :ومن ادعى دعوى اٞتاىلية يعٍت ىو معٌت ما مر معنا ُب اٟتديث السابق:

ومبتغ سنة اٞتاىلية ُب اإلسبلم ( )1ىذه الدعوة دعوى اٞتاىلية ىي يعٍت أنو عمل بسنن اٞتاىلية ُب
اإلسبلم؛ فإنو من جثا جهنم ( )2جثا ضبطت بالقصر يعٍت أنو من ٚتاعات جهنم؛ ألن جثا ىو ٚتع جثوة
أو جثوة أو جثوة ،واٞتثوة أو اٞتثوة أو اٞتثوة ىي اٟتجارة اجملموعة يعٍت من حجارة جهنم ،وضبطت ّتثي

وىو ٚتع جاث من جثا على ركبتيو إذا وقع عليهما كما قال اهلل 
 

  

( )3وجثيا قراءتان .فقال رجل :وإن صلى وصام ؟ قال :وإن صلى وصام ( )4يعٍت أنو يكون

من جثا جهنم وإن صلى وصام؛ لعظم ما ارتكبو ،وقولو رواه أٛتد والًتمذي ،وقال حديث حسن صحيح،
ُب النس خ حسن صحيح غريب .قال :أطلقها على طريق من طرقو وطريق آخر خرجو أيضا وقال :حسن
غريب ،وىذا اٟتديث صححو ابن خزٯتة ُب الصحيح وابن حبان ،وصححو أيضا اٟتاكم وحسنو اٟتافظ
الكفيف وألزم الدعوة القطٍت اإلمام مسلما إخراجو ُب صحيحو ُب كتابو اإللزامات .قال وُب الصحيح
وا١ت راد ىنا ُب الصحيح الصحيح ا١تراد بو الصحيحان من حديث ابن عباس :من فارق اٞتماعة شربا فمات
فميتة جاىلية ( )5ىذا اٟتديث جزء من حديث فيو قول النيب  من رأى من أمَته شيئا يكرىو فليصرب،
فإنو من فارق اٞتماعة شربا فمات فميتة جاىلية (. )6

ىذا الحديث قولو :من فارق اٞتماعة ( )7إذا نظرنا إىل ىذا العموم فإننا نرى أن مفارقة اٞتماعة أحيانا

أحيانا تكون مفارقة ُب التسمي ،وأحيانا تكون مفارقة با٠تروج عليها ،أما بالتسمية فا١تؤلف رٛتو اهلل
 - 1البخاري  :الديات (. )6882
 - 2الًتمذي  :األمثال ( ، )2863وأٛتد (.)136/4
 - 3سورة مرًن آية . 72 :
 - 4الًتمذي  :األمثال ( ، )2863وأٛتد (.)136/4
 - 5البخاري  :الفنت ( ، )7654ومسلم  :اإلمارة ( ، )1849وأٛتد ( ، )316/1والدارمي  :السَت (. )2519
 - 6البخاري  :الفنت ( ، )7654ومسلم  :اإلمارة ( ، )1849وأٛتد ( ، )316/1والدارمي  :السَت (.)2519
 - 7البخاري  :الفنت ( ، )7654ومسلم  :اإلمارة ( ، )1849وأٛتد ( ، )316/1والدارمي  :السَت (. )2519
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أدخلو؛ أدخل ىذا اٟتديث ُب ىذا ا١توضع ألن قولو " :من فارق اٞتماعة " يشمل مفارقة اٞتماعة؛ ٚتاعة
ا١ت سلمُت بالتسمي باسم آخر غَت االسم الذي عليو ٚتاعة ا١تسلمُت وىي ا١تسلمون وا١تؤمنون وعباد اهلل،
فمن فعل ذلك فقد فارق اٞتماعة حىت ُب التسمية يكون مفارقا للجماعة ،وُب ىذا شيخ اإلسبلم ابن تيمية
رٛتو اهلل سئل عمن يتسمى أو يسمى بالشكيلي أو الفرقندي يعٍت أٝتاء كانت موجودة عندىم ألقوام
ينتسبون إىل ىذا ،فبُت شيخ اإلسبلم رٛتو اهلل أن ال ٬توز االنتساب إليها ،وأنو ال ٬توز لئلنسان أن يقر
غَته على نسبتوٍ .ب فصل رٛتو اهلل ُب أنواع التسمية أو أنواع االنتساب كما سبق بيانو.
فقولو " :من فارق اٞتماعة " ىنا استدالل بعموم النص الوارد عن النيب  من فارق اٞتماعة شربا ( )1ألن

من فارقهم حىت ولو كانت ا١تفارقة ُب التسمية فإنو يكون مفارقا ٞتماعة ا١تسلمُت؛ ألن اهلل ٝ تانا
ا١تسلمُت وا١تؤمنُت وعباد اهلل ،فإذا استحدث اٝتا وانتسب إليو فقد فارق ٚتاعة ا١تسلمُت ُب ىذه التسمية،
وقولو قال أبو ال عباس يعٍت ابن تيمية رٛتو اهلل  " :كل من خرج عن دعوى اإلسبلم والقرآن من نسب أو
بلد أو جنس أو مذىب أو طريقة فهو من عزاء اٞتاىلية .يعٍت ىذا الكبلم الذي ذكره شيخ اإلسبلم ابن
تيمية مراده أن االنتساب إىل ىذه األشياء على طريق التعصب أو كان االنتساب إليها يفضي إىل بدعة أو
معصية ،أو كانت ىذه التسمية ُب االسم ُب أصلو ٤تظور شرعا ٦تا يدل عليو من ا١تعٌت الباطل ،كما سبق
أن ذكرنا فإن ىذه ال ٬توز االنتساب إليهاٍ ،ب استدل ١تا اختصم مهاجري وأنصاري ،فقال ا١تهاجري يا
للمهاجرين وقال األنصاري يا لؤلنصار ،قال  أبدعوى اٞتاىلية وأنا بُت أظهركم وغضب لذلك غضبا
شديدا وتقرير ىذا أن انتساب ا١تهاجري وانتساب األنصاري انتساب صحيح؛ ألنو انتساب إىل الشيء
ا١تمدوح وقد ٝتاىم اهلل  هبذا  ،فإذا كان االنتساب قد ذم النيب  التعصب ُب ىذه ا١تسألة مع كون
األصل ،أو كون االسم ٦تدوحا شرعا فإن األٝتاء اليت ىي مباحة أو اليت ىي ٤ترمة فإن االنتساب إليها أو
فإن التعصب ٢تا ٤ترم قطعا ،والعلم عند اهلل تعاىل وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو.

 - 1البخاري  :الفنت ( ، )7654ومسلم  :اإلمارة ( ، )1849وأٛتد ( ، )297/1والدارمي  :السَت (.)2519
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باب وجوب الدخول في اإلسالم كلو وترك ما سواه

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت ،اللهم اغفر لنا
ولشيخنا وللحاضرين أٚتعُت.
قال اإلمام اجملدد ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل تعاىل -:باب وجوب الدخول ُب اإلسبلم كلو وترك
ما سواه...
وقول اهلل تعاىل:

      

( )1وقولو تعاىل:

             

وقولو تعاىل:

          

رضي اهلل عنهما ُب قولو تعاىل:

     

()2

( )3قال ابن عباس

( )4تبيض وجوه أىل السنة

واالئتبلف ،وتسود وجوه أىل البدع واالختبلف.
وعن عبد اهلل بن عمرو قال :قال رسول اهلل  ليأتُت على أميت ما أٌب على بٍت إسرائيل حذو النعل
بالنعل ،حىت إن كان منهم من أتى أمو عبلنية كان ُب أميت من يصنع ذلك ،وإن بٍت إسرائيل تفرقت على
اثنتُت وسبعُت ملة وتفًتق أميت على ثبلث وسبعُت ملة كلهم ُب النار إال ملة واحدة  -قالوا :ومن ىي يا
رسول اهلل ؟ قال :ما أنا عليو وأصحايب ،فليتأمل ا١تؤمن الذي يرجو لقاء اهلل كبلم الصادق ا١تصدوق ُب ىذا
ا١تقام خصوصا قولو ما أنا عليو وأصحايب؛ يا ٢تا من موعظة لو وافقت من القلوب حياة ( )5؛ رواه
الًتمذي ،ورواه أيضاً من حديث أيب ىريرة وصححو ،لكن ليس فيو ذكر النار؛ وىو ُب حديث معاوية عند
 - 1سورة البقرة آية . 268 :
 - 2سورة النساء آية .66 :
 - 3سورة األنعام آية . 159 :
 - 4سورة آل عمران آية .166 :
 - 5الًتمذي  :اإلٯتان (. )2641
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أٛتد وأيب داود وفيو :أنو سيخرج من أميت أقوام تتجارى هبم تلك األىواء كما يتجارى الكلب بصاحبو ،فبل
يبقى منو عرق وال مفصل إال دخلو ( )1وتقدم قولو :ومبتغ ُب اإلسبلم سنة اٞتاىلية.
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ورسولو نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قال ا١تؤلف رٛتو اهلل - :باب وجوب الدخول ُب اإلسبلم كلو وترك ما سواه...
تقدم فيما مضى باب وجوب الدخول ُب اإلسبلم ،وىذا الباب باب آخر وىو باب وجوب الدخول
ُب اإلسبلم كلو وترك ما سواه؛ ٔتعٌت أن اإلنسان ٬تب عليو أن يدخل ُب اإلسبلم كلو ّتميع شرائعو وإن
ترك العمل ببعض الشرائع ولكنو يقبل اإلسبلم كلو ويستسلم ٟتكم اهلل  وإن ٗتلف العمل أحيانا فإن
ىذا العمل قد يؤاخذ عليو إذا كان واجبا ،وقد ينقص ثواب اإلنسان إذا كان العمل من السنن وليس من
الفرائض ؛ ولكن ا١تقصود أن يقبل اإلنسان ما جاء ُب شريعة اإلسبلم كلها؛ وكلما كان اإلنسان عامبل
بشرائع اإلسبلم كان أجره أعظم ،و٢تذا نقول :إن فضل اإلسبلم يتفاوت الناس فيو فمنهم من ٭توز أعلى
فضل اإلسبلم ،ومنهم من دون ذلك ،يعٍت أن الناس فيو درجات ليس كلهم على درجة واحدة فيما ٭توزونو
من أجر أو أجر فضل اإلسبلم أو من أجل الفضل ا١تًتتب على الدخول ُب اإلسبلم.
وقال :وترك ما سواه؛ ٔتعٌت أن الدخول ُب اإلسبلم ال يكفي وحده ،ولكن ال بد من ترك ما سوى
اإلسبلم من ا١تلل والعقائد وحىت من البدع واحملدثات ،وحىت من الذنوب وا١تعاصي ،كل ىذه ٬تب تركها؛
ألن الذنوب وا١تعاصي ليست من اإلسبلم والبدع ليست من اإلسبلم ،والعقائد وا١تلل ا١تخالفة لشريعة
اإلسبلم ليست من اإلسبلم ،والشرائع ا١تخالفة لئلسبلم ليست من اإلسبلم؛ فكل ما مل يشرع ُب كتاب اهلل
وسنة نبيو  فليس من اإلسبلم ،و٬تب على ا١تسلم تركو ،وال يكفي أن يدخل اإلنسان ُب اإلسبلم
فحسب ،ولكن ال بد أن يًتك ما سوى اإلسبلم وترك ما سوى اإلسبلم معناه ىجر ما سوى اإلسبلم،
وأيضا اعتقاد بطبلن ما ليس ُب اإلسبلم أو ما ليس من اإلسبلم ،ال بد أن يعتقد اإلنسان ىذا ،وال يكفي
أن يدخل اإلنسان ُب اإلسبلم وال يًتك ما سوى اإلسبلم ،فإذا دخل ُب اإلسبلم وفعل أفعاال ليست من
 - 1أبو داود  :السنة ( ، )4597وأٛتد (.)162/4
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كفرا ،وقد
كفرا ،قد يكون فعلها ً
اإلسبلم أو أعماال ليست من اإلسبلم ،فهذه األعمال قد يكون فعلها ً
يكون بدعة ،وقد يكون معصية ،وال بد أيضا أن يعتقد أن ىذه األشياء ليست من اإلسبلم؛ فكل ما
خالف اإلسبلم فليس من اإلسبلم وىذا من ترك ما سواه؛ ألن ترك ما سواه يشمل ىجر الفعل ويشمل
أيضا عدم اعتقاد صحة ىذه األشياء وأهنا منافية لئلسبلم سواء كانت تقتضي كفرا أو دون ذلك من البدعة
والفسق.
وقول اهلل تعاىل:

      

( )1ىذه اآلية أمر

اهلل فيها عباده أن يدخلوا ُب السلم كافة ،وا١تراد بالسلم ىنا اإلسبلم كما فسره بذلك ابن عباس 

و٣تاىد وعكرمة وطاوس فسروا السلم ىنا باإلسبلم؛ وقولو :كافة ىذه نصبت على اٟتال من السلم يعٍت:
      

()2

يعٍت ُب اإلسبلم ّتميع شرائعو،

و٢تذا قال ٣تاىد ُب تفسَت ىذه اآلية :اعملوا ّتميع األعمال ووجوه الرب اعملوا ّتميع األعمال ووجوه الرب.

وىذا ىو التفسَت ا١تشهور ٢تذه اآلية؛ وداللة ذلك على وجوب الدخول ُب اإلسبلم ظاىرة؛ ألن اهلل 

أمر ُب ىذه اآلية بالدخول ُب اإلسبلم ،والزم الدخول ُب اإلسبلم ترك ما سواه؛ ألن من التزم شرائع
اإلسبلم وعمل هبا فإن مقتضى ذلك أن يًتك ما سوى اإلسبلم؛ ألن شرائع اإلسبلم جاءت آمرة بًتك ما
سوى اإلسبلم.
وقولو تعاىل:
 

()3

           

ىذه اآلية جاءت ذامة ١تن عدل عن الكتاب والسنة إىل ما سوا٫تا ،وقد جاءت على

سبيل اإلنكار؛ ألن اهلل  قال:

      

 - 1سورة البقرة آية . 268 :
 - 2سورة البقرة آية .268 :
 - 3سورة النساء آية . 66 :
 - 4سورة النساء آية .66 :
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واالستفهام ىنا استفهام إنكاري أنكر اهلل  فيو على من طلب التحاكم إىل غَت دين اهلل  فهذه اآلية
أنكر اهلل فيها على من طلب التحاكم إىل غَت شرع اهلل  ومعٌت ذلك أن من مل يًتك سوى اإلسبلم؛
فإنو ال يعد داخبل ُب اإلسبلم ،أو ال يعد فاعبل ما أوجب اهلل  عليو من الدخول ُب اإلسبلم؛ ألن
الدخول ُب اإلسبلم ال بد أن ٬تتمع فيو أمران :الدخول ُب اإلسبلم يعٍت ٖتقيق العبودية هلل تعاىل وترك ما
سوى ذلك كما قال اهلل تعاىل:
 

      

( )1والعروة الوثقى ىي كلمة التوحيد ،فجعل اهلل  األمرين متحتمُت و٫تا اإلٯتان

باهلل والكفر بالطاغوت ،فلو آمن باهلل ومل يكفر بالطاغوت يعٍت مل يًتك ما سوى اإلسبلم مل يتحقق لو
اإلسبلم؛ فقولو ىنا:

           

            
()2

     

اإلسبلم ٍب قال:

    

      

اهلل  أنكر عليهم طلب التحاكم إىل غَت
()3

يعٍت يكفروا ٔتا سوى اإلسبلم ٍب قال:

( )4فوصف طلبهم التحاكم إىل الطاغوت بأنو

ضبلل بعيد ،والتحاكم إىل الطاغوت ترك لئلسبلم إىل ما سواه ،فصار ُب ىذه اآلية ثبلثة أشياء:

اإلنكار على من طلب التحاكم إلى غير اإلسالم ،ومعٌت ذلك وإنو وإن أظهر اإلسبلم كما ىو شأن

ا١تنافقُت؛ ألن ىذه اآلية نزلت فيهم؛ فإنو وإن أظهر اإلسبلم لكنو طلب أو مل يكفر با١تلل والنحل اليت ىي

 - 1سورة البقرة آية . 256 :
 - 2سورة النساء آية .66 :
 - 3سورة النساء آية . 66 :
 - 4سورة النساء آية .66 :
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خارجة عن اإلسبلم بل طلبها فإن ىذا مل ٭تقق ما أوجب اهلل  عليو من الدخول ُب اإلسبلم وترك ما
سواه.
ثانيا :أن اهلل  قال:

    

()1

وىو معٌت قول ا١تؤلف :وترك ما

سواه.
والثالث  :قولو:

      

()2

فوصف طلبهم

التحاكم إىل الطاغوت بأنو ضبلل بعيد؛ وطلبهم للتحاكم إىل الطاغوت قلنا ىذا يناُب ما أوجب اهلل عليهم
من الدخول ُب اإلسبلم وترك ما سواه.
واآلية الثالثة :قولو تعاىل:
( )3ىذه اآلية فيها قراءتان:

          
   

( )4وىذه عليها اٞتمهور ،والقراءة الثانية" :إن

الذين فارقوا دينهم" وىي قراءة ٛتزة والكسائي ،فقولو :إن الذين فرقوا دينهم أو فارقوا دينهم ،كبل أو معٌت
اآلية على كبل القراءتُت يرد بعضو إىل بعض ،فقولو:

   

( )5يعٍت أهنم حزبوا

دينهم وإذا حزبوا دينهم فمعٌت ذلك أهنم أعرضوا عن الشرع؛ ألن التحزب؛ ألن ٖتزيب الدين وتفريق الدين
إ٪تا ىو ناتج عن ا٢توى؛ قال اهلل تعاىل:
  

()6

وقال تعاىل:

        
        

 - 1سورة النساء آية . 66 :
 - 2سورة النساء آية .66 :
 - 3سورة األنعام آية . 159 :
 - 4سورة األنعام آية .159 :
 - 5سورة األنعام آية . 159 :
 - 6سورة البينة آية .4 :
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()1

 

فدل ذلك على أن التفرق ناتج عن ا٢توى ،وا٢توى من ا١تعلوم أن من اتبع ىواه فإنو مل

يستسلم لربو  كما أمر ،ومل يًتك ما سوى الشرعة أو الدين الذي أمره اهلل  بو ،فقولو:
  

()2



يعٍت ٖتزبوا فيو وجعلوه فرقا ،فهؤالء اتبعوا أىوائهم فلم يستسلموا ٟتكم اهلل

 ومل يًتكوا ما سوى ما أمرىم اهلل  بو من الدخول فيو وىو اإلسبلم؛ ألن اآلية عامة ليست ُب
اليهود النصارى فحسب؛ ولكنها عامة ُب اليهود والنصارى وأىل األىواء ،جاءت ُب كل من فرق دينو
سواء من األمم السابقة أو ُب ىذه األمة؛ وقراءة ":فارقوا دينهم" يعٍت أهنم أن ىؤالء الذين فارقوا دينهم

معناىا أهنم مل يعملوا بالدين بل عملوا ٔتا ٮتالف الشرع ،ومنو أهنم جعلوا دينهم فرقا وأحزابا؛ قال اهلل 
              



    

لنبيو:

    

( )3فقولو

( )4ىذا فيو ٖتذير بليغ ومفارقة للذين فرقوا دينهم؛ ألن اهلل قال لنبيو:
( )5يعٍت أنو بريء منهم ألنو عليو الصبلة والسبلم جاء باالجتماع،

وهنى عن التفرق واالختبلف ،وجاء باتباع الشرع وطاعة اهلل  وترك ما سوى ذلك ،فلم يكن النيب 

منهم ُب شيء.
وقولو:

         

()6

ىذا وعيد شديد

وهتديد ١تن فرق دينو أو فارقو ،وإذا كان متوعدا على ذلك فمعناه :أن من مل يدخل ُب اإلسبلم ّتميع
شرائعو ويًتك ما سواه فإنو على خطر عظيم.
 - 1سورة الشورى آية . 14 :
 - 2سورة األنعام آية .159 :
 - 3سورة األنعام آية . 159 :
 - 4سورة األنعام آية .159 :
 - 5سورة األنعام آية . 159 :
 - 6سورة األنعام آية .159 :
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ٍب أورد ا١تؤلف رٛتو اهلل أثر ابن عباس ُب قولو تعاىل:

     

()1

الذي أخرجو ابن أيب حاًب ُب تفسَته والبللكائي ُب قادح للسنة ،قال :تبيض وجوه أىل السنة واالئتبلف،
وتسود وجوه أىل البدع واالختبلف .فقولو :تبيض وجوه أىل السنة واالئتبلف ،السنة تشمل أىل اإلسبلم
الذين ٘تسكوا ٔتا جاء عن رسول اهلل  واالئتبلف ضد االختبلف ،وقولو :وتسود وجوه أىل البدع يشمل
البدع الكفرية يعٍت اليت تنقل من ا١تلة ،ويشمل البدع اليت ال تنقل من ا١تلة ،واالختبلف ضد االجتماع؛
فقولو:

           

           
     

( )2فقولو جل وعبل:

  

( )3وإن

كانت ظاىرة ُب أىل الكفر لكن السلف الصاحل يستدلون ٔتا نزل ُب الكفر األكرب على ما دونو؛ وىذه
اآلية يعٍت أو ىذا التفسَت من ابن عباس  ظاىر ُب الداللة على الباب؛ ألن من ترك السنة ووقع ُب
البدعة على اختبلفها أو ترك االجتماع إىل االختبلف والتفرق؛ فإنو مل يدخل ُب اإلسبلم كلو ومل يًتك ما
سواه؛ ألن أىل البدع أىل أىواء سواء كانوا كفارا أو دون ذلك ،والتفرق إ٪تا ينتج عن ا٢توى ،فصار ىذا
األثر ظاىر الداللة على مقصود ا١تؤلف رٛتو اهلل ُب ىذا التبويب.
ٍب ساق حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص  وىذا اٟتديث خرجو اإلمام الًتمذي ُب جامعو
واٟتاكم واآلجوري ُب الشريعة وابن نصر ا١تروزي ُب السنة وُب إسناده عبد الرٛتن بن زياد اإلفريقي ،وفيو
ضعف ،لكن ىذا اٟتديث لو شواىد منها حديث أيب ىريرة وىو حديث صحيح كما سيذكره ا١تؤلف ،ومن
حديث معاوية أيضا وىو حديث حسن كما يذكره ا١تؤلف ،وحديث أيب أمامة من طرق وىو حديث
حسن؛ فهذا اٟتديث -يعٍت لو شواىد -حديث حسن بشواىده أو صحيح .يبقى قولو ُب اٟتديث :ما أنا
 - 1سورة آل عمران آية . 166 :
 - 2سورة آل عمران آية .167-166 :
 - 3سورة آل عمران آية . 166 :
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عليو وأصحايب ( )1ىذه اللفظة يعٍت ىي لفظة مفسرة لقولو :إال ملة واحدة ( )2جاء تفسَتىا ما أن عليو
وأصحايب ،وىذه اللفظة ٢تا شواىد ،جاء ُب الرواية األخرى تفسَتىا باٞتماعة ،وىو ثابت وجاء تفسَتىا
بالسواد األعظم والسواد األعظم واٞتماعة وما ُب ىذا اٟتديث :ما أنا عليو وأصحايب ( )3كلها معناىا

واحد؛ ألن قولو :ما أنا عليو وأصحايب ( )4األصل ُب ٚتاعة ا١تسلمُت ىم أصحاب النيب  مع نبيهم عليو
الصبلة والسبلم ىذه ىي اٞتماعةٍ ،ب أطلقت على من خلفهم من ورث ذلك عنهم إذا اجتمعوا على
اٟتق ،فهم ٚتاعة ا١تسلمُت ،وىي اٞتماعة فدل ذلك على أن ا١تقصود ىي ا١تقصود بقولو اٞتماعة ،أن
ا١تقصود بقولو اٞتماعة ىو ما عليو رسول اهلل  وأصحابو ابتداء ومن خلفهم تبع ٢تم على ىذه اٞتماعة،
والسواد األعظم ال يراد بو الكثرة فقط ،وإ٪تا يراد بالسواد األعظم كما قال أىل العلم ىو االجتماع على
اٟتق؛ ألن الطائفة اجملتمعة على اٟتق يطلق عليها السواد األعظم؛ ألن قوة اٟتق الذي معهم أقوى من كثرة
األشخاص ،فهم السواد األعظم ،فدل ىذا على أن قولو :ما أنا عليو وأصحايب ( )5لو شواىد صحيحة،
وأن ا١تراد ما أنا عليو وأصحايب يعٍت ىو ا١تراد من قولو ُب الرواية األخرى اٞتماعة ،وُب الرواية األخرى السواد
األعظم ،ومعانيها مؤتلفة ليس بينها اختبلف.
قولو للحديث :ليأتُت على أميت ما أتى على بٍت إسرائيل حذو النعل بالنعل ( )6وىذا خرب منو -عليو
الصبلة والسبلم١ -تا يقع من أمتو من التشبو باألمم السابقة فيما فعلت ،وقولو :حذو النعل بالنعل ( )7يعٍت
يعٍت أن ىذه األمة تعمل مثل أعمال األمم السابقة كما تقطع إحدى النعلُت على قدر األخرى؛ ألن النعل
()8
إذا صنعت قيست أختها عليها وصارت ٔتقدار واحد ال ٗتتلفان وىذا معٌت قولو :حذو النعل بالنعل
يعٍت :أن ىذه األمة ٘تاثل وتكون ُب غاية ا١تماثلة وا١تطابقة وا١توافقة لؤلمم السابقة كما تطابق النعل النعل،
 - 1الًتمذي  :اإلٯتان (. )2641
 - 2الًتمذي  :اإلٯتان (.)2641
 - 3الًتمذي  :اإلٯتان (. )2641
 - 4الًتمذي  :اإلٯتان (.)2641
 - 5الًتمذي  :اإلٯتان (. )2641
 - 6الًتمذي  :اإلٯتان (.)2641
 - 7الًتمذي  :اإلٯتان (. )2641
 - 8الًتمذي  :اإلٯتان (.)2641
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حىت إن كان منهم من أتى أمو عبلنية كان ُب أميت من يصنع ذلك ،وىذا كناية عن الزنا باألم ،والزنا إذا
كان ٤ترما؛ فإنو يشتد ُب احملارم ٍب يكون أشد إذا وقع باألم؛ ألن ىذا ٦تا تنفر عنو الطباع لكن لشدة
ا١تشاهبة يقع ذلك من بعض األمة التباعهم أىوائهم.
قال :وإن بٍت إسرائيل تفرقت على اثنتُت وسبعُت ملة وتفًتق أميت -وا١تراد باألمة ىنا أمة
اإلجابةوليست أمة الدعوة -على ثبلث وسبعُت ملة كلها ُب النار ( )1وقولو :كلها ُب النار ،يعٍت كل ىذه
الفرق ،فمنهم من ٮتلد ُب النار إذا كانت بدعتو كفرية ،ومنهم من يكون مستحقا لدخول النار بوعيد اهلل
 وقد يعفو اهلل  عنو.

إال ملة واحدة ( )2وىذه ا١تلة ىي اليت وصفها النيب  فقولو :ما أنا عليو وأصحايب ( )3شاىد للباب؛

للباب؛ ألن ما عليو النيب  وأصحابو والدخول ُب اإلسبلم كافة وترك ما سواه ،و٢تذا يعٍت يشهد ٢تذا ما
تقدم ُب اٟتديث من قولو :وتفًتق ىذه األمة على ثبلث وسبعُت فرقة كلها ُب النار ( )4؛ ألن إ٪تا كانت ُب
ُب النار ألهنا مل تدخل ُب اإلسبلم كلو وتًتك ما سواه ،بل وقع عندىا شيء من ا٢توى واحملدثات والبدع اليت
آلت بأىلها إما إىل الكفر وإما إىل البدعة اليت تناُب ما أوجب اهلل  على الناس من الدخول ُب اإلسبلم
كلو؛ ألن معٌت الدخول ُب اإلسبلم كلو كما تقدم أن يدخل اإلنسان ُب اإلسبلم كلو يًتك ما بو كفر وما
بو بدعة وما بو معصية.
قال " :فليتأمل ا١تؤمن الذي يرجو لقاء اهلل كبلم الصادق ا١تصدوق ُب ىذا ا١تقام ،خصوصا قولو ما أنا
عليو وأصحايب يا ٢تا من موعظة لو وافقت من القلوب حياة " .ىذا الكبلم ا١تختصر من ا١تؤلف رٛتو اهلل
فيو تذكَت ١تن كان يرجو لقاء اهلل وال شك أن شرائع اإلسبلم من العمل الصاحل واهلل تعاىل قال:
            

 - 1الًتمذي  :اإلٯتان (. )2641
 - 2الًتمذي  :اإلٯتان (.)2641
 - 3الًتمذي  :اإلٯتان (. )2641
 - 4الًتمذي  :اإلٯتان (.)2641
 - 5سورة الكهف آية . 116 :
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قال :خصوصا قولو خصوصا قولو :ما أنا عليو وأصحايب؛ ألن قولو :ما أنا عليو وأصحايب ،ىو الفارق أو
فهم ىذه العبارة والعمل ٔتقتضاىا ىو الذي فرق بُت أىل السنة والبدعة ،فإن أىل السنة فهموا ىذا وعملوا
ٔتقتضاه فتحروا ما كان عليو رسول اهلل  وأصحابو وعملوا بو ،وأما أىل األىواء فإهنم مل يتحروا ىذا ومل
يعملوا بو ،والدليل على ىذا أهنم قدموا اآلراء الكبلمية والقواعد الفلسفية على نصوص الوحيُت ،ألن كل
الفرق والنحل وا١تذاىب تقدم العقل والرأي على ما جاء بو الشرع ،وأىل السنة واٞتماعة يتبعون ما كان
عليو رسول اهلل  وأصحابو ويقدمونو على العقل والرأي؛ ألن النيب  معصوم وما كان عليو ٚتلة
أصحابو فإن ٢تم العصمة فيو يعٍت باجملموع ،ال يعًتيو خطأ وال نقص فلذلك قدمو أىل السنة واٞتماعة على
العقل والرأي الذي يلحقو نقص وخطأ وغفلة ،وأيضا قد يكون ا٢توى مصاحبا ٢تم؛ ٍب قال :يا ٢تا من
موعظة لو وافقت من القلوب حياة؛ واٟتياة -القلوب إ٪تا ٖتِت بالشرع

   

              

( )1فحياة القلوب إ٪تا تكون بالشرع ،وىذا إشارة إىل أىل السنة واٞتماعة الذين كانت قلوهبم حية بنور
الكتاب والسنة فعملوا ٔتوجب ىذا اٟتديث وتفقهوا ُب قولو :ما أنا عليو وأصحايب ( )2فجاء ما ىم عليو
موافقا ١تا عليو رسول اهلل . 
قال ا١تؤلف :رواه الًتمذي ورواه أيضاً من حديث أيب ىريرة وصححو ،وحديث أيب ىريرة أيضا أخرجو
أبو دا ود وابن ماجو وأٛتد وصححو ابن حبان واٟتاكم وأيضا صححو الًتمذي؛ لكن قال :ليس فيو ذكر
النار ا١تذكور ُب قولو :كلها ُب النار ( )3قال :وىو ُب حديث معاوية عند أٛتد وأيب داود؛ وحديث معاوية
ىذا إسناده حسن وقد حسنو اٟتافظ ابن كثَت واٟتافظ ابن حجر وجود إسناده اٟتافظ العراقي .وفيو يعٍت
ُب حديث معاوية  أنو سيخرج من أميت أقوام تتجارى هبم األىواء ( )4يعٍت أن األىواء تتجارى هبؤالء
القومٔ ،تعٌت أهنا تدخل وٕتري وتسري فيهم ُ-ب عروقهم وُب مفاصلهم -يعٍت ٔتعٌت أن ىذه األىواء تسيطر

 - 1سورة األنعام آية . 122 :
 - 2الًتمذي  :اإلٯتان (.)2641
 - 3ابن ماجو  :الفنت ( ، )3993وأٛتد (. )126/3
 - 4أبو داود  :السنة ( ، )4597وأٛتد (.)162/4
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عليهم وتشرب هبا قلوهبمٍ .ب ذكر النيب ٘ تثيل ذلك قال :كما يتجارى الكلب بصاحبو ( )1والكلب
بالفتح ىو داء تعرفو العرب يصيب الكلب ،فإذا أصاب الكلب أصابو عطش شديد وٟتقو اٞتنون وغالبا ما

ٯتوت من أثر ىذا الداء ،وإذا عض الكلب وىو ُب ىذه اٟتالة شخصا فالغالب أنو ٯتوت؛ ومثل النيب 

قال :كما يتجارى الكلب بصاحبو ( )2يعٍت الكلب داء الكلب إذا أصاب إنسانا؛ فإنو يكون شبو اجملنون،
وتعلمون أن اجملنون يتصرف تصرفات ال إرادية ،وىذا الداء إذا أصاب اإلنسان أو أصاب الشخص؛ فإنو
يسري إىل عروقو ومفاصلو حىت يكون شبيها باجملنون ،وىكذا األىواء إذا سرت ُب قلب اإلنسان؛ فإنو
يصبح هبذه األىواء كالذي ال يعقل؛ ألن نصوص الوحيُت تصَت تابعة ٢تواه وليس ىواه تابعا ٢تا؛ فيقع ُب
االضطراب والتناقض واٟتَتة .وقولو :كما تتجارى هبم األىواء ( )3األىواء وىو ٚتع ىوى وىو ميل النفس
إىل ما تشتهيو ،والسلف يطلقون على أىل البدع أىل األىواء وذكر العلماء أنو ٚتع ا٢توى ىنا؛ ألن أنواع
ا٢توى متعددة وأصناف البدع كثَتة؛ فا٠توارج والقدرية وا١ترجئة وا١تعتزلة واٞتهمية والرافضة والنواصب إىل
غَتىم ىؤالء كلهم أىل أىواء ،كل منهم لو بدعتو فقال :تتجارى هبم األىواء ( )4يعٍت جاء بصيغة اٞتمع
على اعتبار تنوع ىذه األىواء؛ ٍب قال :ومبتغ ُب اإلسبلم سنة اٞتاىلية؛ ألن من ابتغى ُب اإلسبلم سنة
اٞتاىلية؛ فإنو مل يدخل ُب اإلسبلم كلو ومل يًتك ما سوى اإلسبلم نعم.

 - 1أبو داود  :السنة ( ، )4597وأٛتد (. )162/4
 - 2أبو داود  :السنة ( ، )4597وأٛتد (.)162/4
 - 3أبو داود  :السنة ( ، )4597وأٛتد (. )162/4
 - 4أبو داود  :السنة ( ، )4597وأٛتد (.)162/4

86

شرح فضل اإلسالم

باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر
وقولو تعاىل:

             

()1

( )2وقولو

وقولو:

           

تعاىل:

           

     

()3

وُب الصحيح أنو  قال ُب ا٠توارج :أينما لقيتموىم فاقتلوىم لئن لقيتهم ألقتلنهم قتل عاد ( )4وفيو
أنو هنى عن قتل أمراء اٞتور ما صلوا.
وعن جرير بن عبد اهلل  أن رجبلً تصدق بصدقة ٍب تتابع الناس فقال رسول اهلل  من سن ُب
اإلسبلم سنة حسنة فلو أجرىا وأجر من عمل هبا من بعده من غَت أن ينقص من أجورىم شيء ،ومن سن
()5
ُب اإلسبلم سنة سيئة كان عليو وزرىا ووزر من عمل هبا من بعده من غَت أن ينقص من أوزارىم شيء
رواه مسلم.
()6
ولو مثلو من حديث أيب ىريرة ولفظو :من دعا إىل ىدى ٍ -ب قال  -ومن دعا إىل ضبللة
قال :باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر...
من ا١تعلوم أن الذنوب منها ما ىو كفر وشرك ومنها ما ىو بدعة ومنها ما ىو معصية وىي نوعان
كبائر وصغائر ،وىذا كرره أىل العلم رٛتهم اهلل ،كما ذكره اٟتافظ بن القيم ُب "بدائع الفوائد" والشاطيب ُب
"االعتصام" وشيخ اإلسبلم ابن تيمية ،بل إن شيخ اإلسبلم ابن تيمية رٛتو اهلل ذكر أن السنة واإلٚتاع
 - 1سورة النساء آية .48 :
 - 2سورة األنعام آية .144 :
 - 3سورة النحل آية .25 :
 - 4البخاري  :التوحيد ( ، )7432ومسلم  :الزكاة ( ، )1664والنسائي  :الزكاة ( ، )2578وأبو داود  :السنة ( ، )4764وأٛتد (.)68/3
 - 5مسلم  :الزكاة ( ، )1617والًتمذي  :العلم ( ، )2675والنسائي  :الزكاة ( ، )2554وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )263وأٛتد ( ، )358/4والدارمي :
ا١تقدمة (.)514
 - 6مسلم  :العلم ( ، )2674والًتمذي  :العلم ( ، )2674وأبو داود  :السنة ( ، )4669وأٛتد ( ، )397/2والدارمي  :ا١تقدمة (.)513

81

شرح فضل اإلسالم

داالن على أن البدعة أكرب من الكبائر ،وسعيد بن جبَت  يقول :ألن يصحب ابٍت فاسقا شاطرا يعٍت
يقطع الطريق سنيا أحب إيل من أن يصحب عابدا مبتدعا .وىذا يدل على ما ذكره شيخ اإلسبلم وغَته
من أن البدع أشد من كبائر الذنوب وأغلظ؛ ألن العلماء يقولون :إن صاحب البدعة معارض للشرع هبواه،
وأما صاحب ا١تعصية؛ فإنو يعتقد أنو على خطأ ،ومل يعارض الشرع ،وإ٪تا خالف الشرع ٔتا أنو فعل ما هناه
عنو الشرع أو وقع أو ترك ما أمره بو الشرع ال على سبيل ا١تعارضة للشرع ،وإ٪تا فعل ذلك شهوة مع اعتقاده
أن الشرع ٓتبلفو ،وأما ا١تبتدع فإنو معارض للشرع غَت مسلم لنصوص الشرع ،و٢تذا قال العلماء رٛتهم اهلل:
إن البدعة أشد من الكبائر .استدل ا١تؤلف رٛتو اهلل بقولو تعاىل:
      

      

( )1وقبل ذلك البدعة ىي كل ما مل يشرعو اهلل ورسولو  فهو

بدعة ،يعٍت أن ما أحدث ُب الدين ٦تا مل يشرعو اهلل وال رسولو  فهو بدعة ،وأما الكبائر فهي ٚتع كبَتة،
وىي ما يعٍت كل ذنب ختمو اهلل  بنار أو غضب أو لعنة أو أوجب فيو حدا أو نفى اإلٯتان عن صاحبو
فهو من كبائر الذنوب؛ والبدعة من الذنوب وا١تعاصي -ال شك -بإٚتاع العلماء لكنها أكرب من الكبائر،
وىي نوعان نوع مكفر ونوع غَت مكفر ،فا١تكفر ملحق ٔتا يتعلق بالكفر وأما غَت ا١تكفر فإن صاحبو ال
يكفر لكن جرمو أعظم من جرم مرتكب الكبَتة .قولو تعاىل:
      

تعاىل:

      

( )2فهذه اآلية ذكر اهلل  فيها أنو ال يغفر الشرك كما قال

             

  

()3

وىذا بإٚتاع العلماء أن الشرك ال يغفر ،والذي أٚتع عليو العلماء ىو الشرك

األكرب وأما الشرك األصغر فقد وقع اختبلف بُت العلماء ىل يغفر أو ال؟ مع إٚتاعهم على أن من وقع ُب
 - 1سورة النساء آية .48 :
 - 2سورة النساء آية .48 :
 - 3سورة ا١تائدة آية .72 :
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الشرك األصغر فإن مآلو إىل اٞتنة ،لكن ىل ينفذ عليو الوعيد وال يغفر يعٍت يعذب على الشرك األصغر ٍب
يدخل اٞتنة بعد ذلك؟ أو أنو يكون مثل أصحاب الكبائر إن شاء غفر اهلل  لو فلم يعذبو أبدا ،وإن
شاء عذبو  بذنبو ٍب أدخلو اٞتنة؛ فقولو:
   

( )1قولو:

         

      

()2

يدخل فيو ما دون

الشرك .ا١تؤلف  -رٛتو اهلل  -ىناك احتماالت إليراده ٢تذه اآلية إما أن يكون أورد ىذه اآلية لبلستدالل
هبا على أن البدع ا١تكفرة ال يغفرىا اهلل  لقولو:

      

ا١تؤلف  -رٛتو اهلل  -ىذه اآلية؛ ألن الذي يبتدع يكون مشركا ُب توحيد ا١ترسل:
         

()4

( )3أو أورد

  

    

( )5و٭تتمل أن ا١تؤلف أوردىا؛ ألن البدع باب الشرك والكفر ،ىذه احتماالت إليراد ا١تؤلف لآلية.
ٍب ساق ا١تؤلف اآلية الثانية وىي قولو:
   

       

( )6وا١تبتدع قائل على اهلل  بغَت علم ،ومضل للناس بدعوتو إىل البدع سواء

كان ذلك ْتالو أو مقالو؛ ليس من شرط إضبلل الناس أن ينادي اإلنسان غَته ويدعوه إىل البدعة ،ولكن
إذا فعل البدع فرآه الناس فإنو واٟتال ىذه ٔتنزلة الداعي للبدع؛ ألنو كأنو يقول ىذا شرع اهلل وىذا دين اهلل؛
ألن ا١تبتدع يقول ىذه الصبلة ا١تبتدعة أو ىذا الدعاء ا١تبتدع ىذا من الشريعة ٦تا يتعبد اهلل  بو ،فهو
قائل على ربو  بغَت علمٍ ،ب إن فعلو ٢تذه البدعة ىو دعوة لغَته للتأسي بو فيها فضبل عن لو أنو دعا
 - 1سورة النساء آية .48 :
 - 2سورة النساء آية .48 :
 - 3سورة النساء آية .48 :
 - 4سورة الشورى آية .21 :
 - 5سورة اٞتاثية آية .23 :
 - 6سورة األنعام آية .144 :
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الناس إىل بدعتو بقولو؛ وقولو:
األخرى:

()1

      

         

عباس السابق

     

()3

وُب اآلية

( )2وأثر ابن

قال :تبيض وجوه أىل السنة واالئتبلف

وتسود وجوه أىل البدعة واالختبلف؛ إذا ٚتعت ىذه اآلية مع األثر مع اآلية اللي عندنا تبُت لك داللة
ىذه اآلية على أىل البدع وىي ظاىرة.
واستدل أيضا بقولو تعاىل:

        

        

تعاىل:

()4

ىذه اآلية من سورة النحل قبلها قولو

          

()5



             
   

( )6ىذه اآلية بُت اهلل  أن الذين يضلون الناس بغَت علم ٭تملون أوزارىم

أوزارىم وأوزار غَتىم -ألهنم -ألن فعل غَتىم مسبب عنهم ألهنم سبب فيما فعلو غَتىم من البدع
واحملدثات والذنوب وا١تعاصي ،فلما كانوا متسببُت فيو ،فقد ٛتلوا أوزارىم يعٍت أوزارىم على اعتبار أهنم
فاعلون وأوزار غَتىم على اعتبار أهنم ىم الذين تسببوا ُب فعل غَتىم ٢تذه البدع أو ىذه السيئات؛ وعلى

 - 1سورة األنعام آية .144 :
 - 2سورة الزمر آية .66 :
 - 3سورة آل عمران آية .166 :
 - 4سورة النحل آية .25 :
 - 5سورة النحل آية .24 :
 - 6سورة النحل آية .25 :
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ىذا نقول :إن ىذه اآلية ال تعارض قول اهلل 

     

( )1؛ ألهنم إ٪تا

ٛتلوا أوزار غَتىم ألهنم تسببوا فيها فكان ما فعلوه أو ما فعلو غَتىم مسبب عنهم فلهم يد فيو فعوقبوا
على ما فعلوه ال على فعل غَتىم.
قال وُب الصحيح أنو قال ُب ا٠توارج :أينما لقيتموىم فاقتلوىم ( )2وفيو  -يعٍت  -األول ُب الصحيح
يعٍت صحيح البخاري ومسلم من حديث علي  والثاين وفيو ُب صحيح مسلم من حديث أم سلمة
مرفوعا أنو هنى عن قتل أمراء اٞتور ما صلوا .ىذا اٟتديث ىذان اٟتديثان إذا ٚتعت داللتهما إىل بعض
تبُت لك مراد ا١تؤلف؛ يقول :إن ا٠توارج أىل بدعة فأمر النيب  بقتلهم ،وأمراء اٞتور أىل شهوة فلم يأمر

النيب  بقتا٢تم بل هنى عن قتا٢تم ١تا قالوا :أفبل نقاتلهم؟ قال :ال ،ما صلوا ( )3فنهى النيب  عن قتا٢تم

مع أن ا٠توارج كما تقدم ٢تم هنمة ُب العلم والعبادة ومع ذلك أمر النيب  بقتلهم؛ ألهنم أضر على األمة
من أصحاب الشهوة؛ ألن البدعة أثرىا متعد إىل الغَت واعتداء على الشرع ،وأما الشهوة فهي قاصرة على
صاحبها ،وصاحبها غَت معارض للشرع ،كما تقدم معنا أن أىل الشهوات مقرون بأن ما يفعلونو خبلف
الشرع ،أما أىل األىواء فإهنم يدينون بأن ما يفعلونو من الشرع ،فلما كان األمر كذلك أمر النيب  بقتل
ا٠توارج أىل البدع؛ ألن ضررىم متعد وىم أضر على األمة من أصحاب الشهوات ،ومل يأمر النيب  بقتال
أئمة اٞتور؛ ألن ما يفعلونو إ٪تا ىو من باب الشهوات.
ٍب ساق حديث جرير بن عبد اهلل  من سن ُب اإلسبلم سنة حسنة فلو أجرىا وأجر من عمل هبا
من بعده من غَت أن ينقص من أجورىم شيء ،ومن سن ُب اإلسبلم سنة سيئة كان عليو وزرىا ووزر من
عمل هبا من بعده ال ينقص من أجورىم شيء ( )4ىذا اآلن ُب تقرير مسألة من ابتدع بدعة وىو قولو :سن

 - 1سورة األنعام آية .164 :
 - 2البخاري  :التوحيد ( ، )7432ومسلم  :الزكاة ( ، )1664والنسائي  :الزكاة ( ، )2578وأبو داود  :السنة ( ، )4764وأٛتد (.)68/3
 - 3مسلم  :اإلمارة ( ، )1854والًتمذي  :الفنت ( ، )2265وأبو داود  :السنة ( ، )4766وأٛتد (.)295/6
 - 4مسلم  :الزكاة ( ، )1617والًتمذي  :العلم ( ، )2675والنسائي  :الزكاة ( ، )2554وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )263وأٛتد ( ، )362/4والدارمي :
ا١تقدمة (.)514
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سن ُب اإلسبلم سنة سيئة ( )1وىي سنة اٞتاىلية اليت مضت كان عليو وزرىاُ ،ب الشهوة ليس عليو وزر إال
وزر الشهوة أو وزر ا١تعصية ،لكن ُب البدعة عليو وزرىا ووزر من عمل هبا؛ ألنو ىو الذي سنها ،ووزر من
عمل هبا من بعده؛ وىذا مقرر ١تا مر ُب اآليات السابقة

( ، )2فداللتها واٟتديث الذي يليو أيضا من دعا إىل

      

ىدى ىي داللتها كداللة قولو تعاىل:
    

     

       

( )3نعم.

 - 1مسلم  :الزكاة ( ، )1617والًتمذي  :العلم ( ، )2675والنسائي  :الزكاة ( ، )2554وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )263وأٛتد ( ، )358/4والدارمي :
ا١تقدمة (.)514
 - 2سورة النحل آية .25 :
 - 3سورة النحل آية .25 :
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باب ما جاء في أن اهلل احتجز التوبة على صاحب البدعة
ىذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل اٟتسن.
وذكر ابن وضاح عن أيوب قال :كان عندنا رجل يرى رأياً فًتكو فأتيت ٤تمد بن سَتين فقلت:
أشعرت أن فبلنا ترك رأيو؟ قال :انظر إىل ماذا يتحول؟ إن آخر اٟتديث ىي أشد عليهم من أولو :ٯترقون
من اإلسبلم كما ٯترق السهم من الرمية ٍب ال يعودون إليو ( )1وسئل أٛتد بن حنبل عن معٌت ذلك فقال :ال
يوفق للتوبة.
الباب السابق ١تا جاء من البدعة أشد من الكبائر ىو ىذا متصل بقولو وترك ما سواه ُب الباب الذي
قبلو؛ ألن السبب تقرير أن الدخول ُب اإلسبل م يقتضي ترك ما سواه من البدع و٨توىا ،فبُت ا١تؤلف  -رٛتو
اهلل ُ -ب الباب السابق أن البدعة أشد من الكبائر معناه أن فضل اإلسبلم تاما كامبل ال ينالو أىل البدع،
وإن كانت البدعة غَت مكفرة فإن صاحبها وإن حكمنا بإسبلمو أو وإن كان مسلما إال أنو ال ينال فضل
اإلسبلم كامل ألنو مل يًتك ما سوى اإلسبلم ،وشرط نوالو كامبل أن يدخل فيو كافة وأن يًتك ما سواهٍ ،ب
إذا حصل منو تقصَت أو خلل فإنو ينقص الفضل حىت يعود إىل أنو ال ينال شيئا من فضل اإلسبلم إذا خرج
عن ملتوٍ .ب جاء ا١تؤلف  -رٛتو اهلل  -بباب ما جاء ُب أن اهلل احتجز التوبة على صاحب البدعة وىذا
أيضا ٖتذير من البدع؛ ألن البدع يعٍت تقدح ُب دين العبد وإذا كان كذلك فبل ينال الفضل أو فضل
اإلسبلم على كمالو .ىذا الباب باب ما جاء ُب أن اهلل احتجز التوبة على صاحب البدعة قال :ىذا مروي
من حديث أنس ومن مراسيل اٟتسن ،وحديث أنس أخرجو ابن أيب عاصم ُب "السنة" والبيهقي ُب "شعب
اإلٯتان" وابن وضاح ُب "البدع" وابن عدي ُب "الكامل" والطرباين ُب "األوسط" وإسناده ال يصح ،وأيضا
جاء كما ذكر ا١تؤلف من مراسيل اٟتسن يعٍت اليت رفعها إىل النيب  وقد روي أيضا عن اٟتسن موقوفا
وكبل ا١توقوف وا١ترفوع ال يصح؛ وأيضا جاء من حديث حذيفة  عند ابن ماجو وإسناده ال يصح ،وجاء
من حديث عائشة عند البيهقي ُب "الشعب" وال يصح ،فبل يصح ُب ىذا الباب حديثا وأن اهلل حجز
التوبة عن صاحب البدعة أو احتجز التوبة عن صاحب البدع ىذه كلها ال تصح؛ و٢تذا ابن اٞتوزي  -رٛتو
اهلل ُ -ب كتابو "العلل ا١تتناىية" قال :ىذا حديث ال يصح عن رسول اهلل . 
 - 1البخاري  :التوحيد ( ، )7562ومسلم  :الزكاة ( ، )1664والنسائي  :الزكاة ( ، )2578وأبو داود  :السنة ( ، )4764وأٛتد (.)4/3
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قال :وذكر ابن وضاح عن أيوب -يعٍت السختياين -قال :كان عندنا رجل يرى رأياً ،قو٢تم يرى رأيا
يعٍت أنو من أىل األىواء ،فأتيت ٤تمد بن سَتين فقلت :أشعرت أن فبلنا ترك رأيو؟ قال :انظر إىل ماذا
يتحول؟ إن آخر اٟتديث أشد عليهم من أولو :ٯترقون من اإلسبلم كما ٯترق السهم من الرمية ٍب ال يعودون
إليو ( )1ىذا الكبلم من ابن سَتين ظاىره أن صاحب البدعة ال يوفق للتوبة ،وإن ترك رأيا فإنو يئول بو
اٟتال إىل رأي آخر؛ واستدل بقولو ُب ا٠توارج ،قال  ا٠توارج ٯترقون من اإلسبلم كما ٯترق السهم من
الرميةٍ ،ب ال يعودون إليو ( )2فقولو :ٯترقون من اإلسبلم كما ٯترق السهم من الرمية ( )3السادد بالسهم إذا
أطلقو إنسان قوي على صيد فإن ىذا الرمي أحيانا يدخل السهم ُب الصيد من جانب وٮترج من اٞتانب
اآلخر لقوة الرمي ،وىؤالء يعٍت ا٠توارج ٯترقون من اإلسبلم كما ٯترق السهم من الرمية ٔتعٌت أهنم ٔتا فعلوا
ٮترجون من اإلسبلم ،لكن اختلف أىل العلم ُب خروجهم من اإلسبلم ،ىل ىؤالء ا٠توارج كفار أو
مسلمون؟ عامة أىل العلم أهنم مسلمون وليسوا كفار .وقولو :ٯترقون من اإلسبلم كما ٯترق السهم من
الرمية ( )4قد يكون ىذا خاص بطا ئفة منهم وىي الطوائف اليت تعتقد اعتقادات كفرية ،أو أنو يكون ُب
الطائفة ا٠تاصة اليت وصفها النيب  وىم الذين قتلهم علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنو ،يعٍت
الطائفة ا١تعينة وليس كل ا٠توارج ٭تتمل ىذا و٭تتمل ىذا .قالٍ :ب ال يعودون إليو ( )5يعٍت ال يعودون إىل
اإلسبلم ،ومن ىنا استدل ابن سَتين رٛتو اهلل بقولوٍ :ب ال يعودون إليو ( )6على أن صاحب البدعة ال يعود
إىل السنة؛ ٍب ذكر كبلم اإلمام أٛتد قال :ال يوفق للتوبة ،وىذا شرح لقولو لؤلحاديث اليت فيها أن اهلل

احتجز التوبة عن صاحب البدعة ،يعٍت كأن اإلمام أٛتد وابن سَتين يعٍت ٭تملون ىذا على عادة اهلل 
وسنتو ُب أىل البدع أنو ال يوفقهم  للتوبة ،وليس ىذا ٤تموال على أن اهلل  ال يقبل توبة ا١تبتدع إذا
تاب؛ ألن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تقرر أن التوبة تقبل حىت من الكافر:
 - 1البخاري  :التوحيد ( ، )7562ومسلم  :الزكاة ( ، )1664والنسائي  :الزكاة ( ، )2578وأبو داود  :السنة ( ، )4764وأٛتد (.)4/3
 - 2البخاري  :التوحيد ( ، )7562ومسلم  :الزكاة ( ، )1664والنسائي  :الزكاة ( ، )2578وأبو داود  :السنة ( ، )4764وأٛتد (.)4/3
 - 3البخاري  :التوحيد ( ، )7562ومسلم  :الزكاة ( ، )1664والنسائي  :الزكاة ( ، )2578وأبو داود  :السنة ( ، )4764وأٛتد (.)4/3
 - 4البخاري  :التوحيد ( ، )7562ومسلم  :الزكاة ( ، )1664والنسائي  :الزكاة ( ، )2578وأبو داود  :السنة ( ، )4764وأٛتد (.)4/3
 - 5أٛتد (.)15/3
 - 6أٛتد (.)15/3
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()1

     

            

()2

ومنها التوبة ومنها

البدع؛ ومن ىنا يعٍت كبلم السلف ٤تمول على أنو ال يوفق للتوبة كما قال اإلمام أٛتد ،ولكن ىذا ال يعٍت
العموم الكلي التام؛ يقول العلماء :إن قول السلف أن ا١تبتدع ال يوفق للتوبة أو أن اهلل حجب التوبة عنو
ليس معناه أن ىذا ُب كل مبتدع ،ولكن يقولون ىذا يعٍت ىذا ىو الغالب على أىل البدع و٢تذا يقولون :إن
ىذا ُب العموم العادي وليس ُب العموم الكلي التام؛ ألن العموم الكلي التام يقتضي استغراق ٚتيع آحاده،
وأما العادي فإنو يطلق على الشيء الغالب ،يقولون :والغالب على أىل البدع أهنم ال يعودون ،ومن ا١تعلوم
أن ابن عباس ١ تا ناظر ا٠توارج جاء ُب مسند أٛتد وصححو اٟتاكم أنو أعاد منهم أربعة آالف ١تا
ناظرىم عبد اهلل بن عباس  فعادت طائفة منهم وطائفة مل تعد؛ وتاريخ ا١تبتدعة دال على أن القليل
منهم ىو الذي يعود والكثَت منهم ال يعود ،فكبلم السلف وىذه األحاديث إن ثبتت؛ ألن بعض أىل
العلم ٭تسنها ٔتجموع طرقها يعٍت ٤تمولة على أن الغالب على أىل البدع أهنم ال يتوبون ،وقد يتوب منو
أناس ،وقد حصل أن تاب منو أناس ،لكن صاحب البدعة ١تاذا ال يتوب من بدعتو غالبا؟ قالوا يقول شيخ
اإلسبلم :ألن ا١تبتدع زين لو سوء عملو فرآه حسنا ،قال :فهو ال يتوب مادام أنو يرى فعلو حسنا؛ ألن أول
التوبة العلم بأن فعلو سيئ ليتوب منو؛ قال :ولكن التوبة منو ٦تكنة وواقعة لكن التوبة منو ٦تكنة ليست
مستحيلة وواقعة يعٍت وقعت من بعض ا١تبتد عة؛ لكن شيخ اإلسبلم يذكر ١تاذا صاحب البدعة ال يتوب؟
يقول :ألنو يرى أن ما يعملو حسنا ،فإذا كان حسنا فإنو ال يتوب؛ ألن التوبة إ٪تا تكون عن السيئات ،وىو
ال يرى ىذا سيئا ،فأول الدرجات أول درجات التوبة أن يعلم اإلنسان أن ما فعلو سيئا ،وا١تبتدع يرى أن ما
فعلو حسنا؛ فلهذا كانت التوبة ُب حق ا١تبتدع يعٍت بعيدة غالبا وليست دائما ،أما ُب حق صاحب الشهوة؛
فإنو ألنو يرى أن ما يفعلو سيئ يكون أقرب إىل التوبة من ا١تبتدع ،نعم.

 - 1سورة األنفال آية .38 :
 - 2سورة الزمر آية .53 :
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باب قول اهلل تعالى يا أىل الكتاب لم تحاجون في إبراىيم
باب قول اهلل تعاىل:

     

    

()2

وقولو:

()1

إىل قولو:

       

            

()3

وفيو

حديث ا٠توارج ،وقد تقدم وفيو أنو  قال :إن آل أيب فبلن ليسوا يل بأولياء إ٪تا أوليائي ا١تتقون ؛ وفيو
أيضا عن أنس أن رسول اهلل  ذكر لو أن بعض الصحابة قال :أما أنا فبل آكل اللحم ،وقال اآلخر :أما

أنا فأقوم وال أنام ،وقال اآلخر :أما أنا فبل أتزوج النساء .وقال اآلخر :أما أنا فأصوم وال أفطر ،فقال 

لكٍت أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنيت فليس مٍت ( )4فتأمل إذا كان
بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيو ىذا الكبلم الغليظ وٝتي فعلو رغوباً عن السنة ،فما ظنك بغَت
ىذا من البدع؟ وما ظنك بغَت الصحابة؟
باب قولو تعاىل:

     

   

( )5إىل قولو:



( )6ىذا الباب يقصد بو أن فضل اإلسبلم ال يكون ١تدعي اإلسبلم ،بل ال

بد من ٖتقيق اإلسبلم باتباع النيب -صلى اهلل عليو وسلم-؛ وىذا ما تعطيو النصوص اليت ذكرىا ا١تؤلف -
رٛتو اهلل ُ -ب ىذا .قال :باب قول اهلل تعاىل:

     

 - 1سورة آل عمران آية .65 :
 - 2سورة آل عمران آية .67 :
 - 3سورة البقرة آية .136 :
 - 4البخاري  :النكاح ( ، )5663ومسلم  :النكاح ( ، )1461والنسائي  :النكاح ( ، )3217وأٛتد (.)285/3
 - 5سورة آل عمران آية .65 :
 - 6سورة آل عمران آية .67 :

91

شرح فضل اإلسالم



)1(

          

              
       

تاجة أىل٤  فيها ىذه اآلية ذكر اهلل


)3(

)2(

    

      

: فرد اهلل عليهم ذلك بقولو،الكتاب وىم اليهود والنصارى ُب إبراىيم فزعموا أنو يهودي أو نصراين

فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا كيف يتبع

)4(

      

 ُب خلقو أن م ن أعرض عن الشرع تبع ىواه صرفو اهلل  وىذا من سنة اهلل،تتأخر أفبل تعقلون١تتقدم ا١ا
       

:تق كما قال تعاىلٟ عن ا

               
   
 
  

:) ؛ ٍب قال تعاىل5(

     

- تيل٧تا أنزل عليكم من التوراة واإل٦  يعٍت-

-  تقولون إن إبراىيم كان يهوديا أو نصرانيا- )7(

)6(

   

     

.65 :  سورة آل عمران آية- 1
.66 :  سورة آل عمران آية- 2
.67 :  سورة آل عمران آية- 3
.65 :  سورة آل عمران آية- 4
.146 :  سورة األعراف آية- 5
.66 :  سورة آل عمران آية- 6
.66 :  سورة آل عمران آية- 7
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فقال:

(ٍ )1ب رد اهلل  على كل الطوائف اليت ادعت -أن -إبراىيم عليو الصبلة والسبلم

     
()3

   
 

()4

واٟتنيف ىو ا١تائل عن الشرك إىل التوحيد قصدا ٍب قال:

وا١تراد يعٍت موحدا:

   

()5

( )2يعٍت ليس على ملة اليهود وال النصارى؛

       

؛ فقولو مسلما قلنا مسلما يعٍت موحدا ،وىذا ىو الدين الذي تشًتك

فيو الرسل عليهم الصبلة والسبلم أما ادعاء أن إبراىيم كان على شريعة اليهود والنصارى فهذا باطل .قال:
    

()6

وىذا فيو رد على مشركي العرب وغَتىم ٦تن يزعمون أهنم

على دين ا٠تليل عليو السبلم؛ ألن ىؤالء كانوا مشركُت وإبراىيم عليو الصبلة والسبلم كان موحدا ،فرد اهلل
 على كل الطوائف اليت تدعي إبراىيم عليو الصبلة والسبلم .وىذه اآلية يعٍت وجو االستدالل هبا ظاىر؛
ألن ٣ترد االدعاء ال يغٍت وال ٭تقق االنتساب الصحيح إىل ا١تلة.
وقولو:

            

       

( )7ىذه اآلية فيها معٌت النفي ويراد هبا التقريع

والتوبيخ من يرغب عن ملة إبراىيم عليو والسبلم ،بُت جل وعبل أنو ال يرغب عن ىذه ا١تلة إال من سفو
 - 1سورة آل عمران آية .66 :
 - 2سورة آل عمران آية .67 :
 - 3سورة آل عمران آية .67 :
 - 4سورة آل عمران آية .67 :
 - 5سورة النحل آية .126 :
 - 6سورة آل عمران آية .67 :
 - 7سورة البقرة آية .136 :
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نفسؤ ،تعٌت أنو أىلكها وظلمها بسبب سفهو؛ وىذه اآلية ا١تذكورة ىاىنا قولو:
  

( )1يعٍت إبراىيم؛

     

 

( )2ىذه اآلية دلت

على أن من أعرض عن ملة إبراىيم وىي اٟتنيفية السمحاء فقد انتفى عنو أن يكون على ملة إبراىيم؛ ألنو
ليس ىناك إال فهمان إما أن يكون على ملة إبراىيم والتوحيد ،وإال إما يكون من السفهاء يعٍت ظلموا
أنفسهم فلم يكونوا على ىذه ا١تلة وىذه ا١تلة ليست ٣ترد ادعاء؛ لكن ىي ٣ترد ٖتقيق ،فمن مل يعمل هبذه
السنة فإ٪تا ىي دعوى ال حقيقة ٢تا ،أو مل يعمل ٔتا كان عليو إبراىيم فإ٪تا ىي دعوى ال حقيقة ٢تا وىو قد
ظلم نفسو بسفهو ٍب قال :وفيو حديث ا٠توارج ا١تتقدم؛ ألن النيب  ذكر ا٠توارج أو ذكر فيهم :٭تقر
أحدكم صبلتو عند صبلهتم وصيامو عند صيامهم

()3

إىل آخره ...ذكر النيب  فيهم من عبادهتم ومع

ذلك ١تا مل ٭تققوا االتباع وإ٪تا ادعوه قال النيب  فيهم ٯترقون من اإلسبلم كما ٯترق السهم من الرمية ( )4؛
؛ و٢تذا قال بعض أىل العلم :إن أىل األىواء مردىم إىل الزندقة ألهنم ال يزالون يتنقلون ُب األىواء حىت

يكفروا باهلل  ويلحدوا ُب آياتو.
قال :وفيو يعٍت ُب الصحيح وىو ا١تراد صحيح البخاري ومسلم؛ قال :إن آل أيب فبلن ليسوا بأولياء
ىذا ُب بعض النسخ ُب روايات البخاري ُب بعض روايات صحيح البخاري وُب بعضها :إن آل أيب فبلن
ليسوا بأوليائي ،إ٪تا أوليائي ا١تتقون قولو :إ٪تا أوليائي ا١تتقون الثابت ُب الصحيح ليس ىذه اٞتملة إ٪تا أوليائي
ا١تتقون ،إ٪تا فيو :إ٪تا وليي اهلل وصاحل ا١تؤمنُت ( )5أما :إ٪تا أوليائي ا١تتقون ىذه جاءت ُب حديث آخر ليس
ىو ىذا اٟتديث ،وقولو ُب اٟتديث :إن آل أيب فبلن ىنا كٌت عن ىؤالء ،ومل يصرح من ىم أبو فبلن .قال
ذكر النووي -رٛتو اهلل -أنو مل يصرح الصحايب مل يصرح هبذا؛ ألن الرواة أو بعض الرواة قال :مل يصرح ألنو
خشي أن يتسبب التصريح ُب مفسدة؛ ألنو إذا ذكرت القبيلة أو ذكر القوم قد يتسبب على ذلك مفسدة،
 - 1سورة البقرة آية .136 :
 - 2سورة البقرة آية .136 :
 - 3البخاري  :ا١تناقب ( ، )3616ومسلم  :الزكاة ( ، )1664وأٛتد (.)65/3
 - 4البخاري  :ا١تناقب ( ، )3611ومسلم  :الزكاة ( ، )1666والنسائي ٖ :ترًن الدم ( ، )4162وأبو داود  :السنة ( ، )4767وأٛتد (.)88/1
 - 5البخاري  :األدب ( ، )5996ومسلم  :اإلٯتان ( ، )215وأٛتد (.)263/4
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قال وقولو :إن آل أيب فبلن ليسوا بأولياء ىذا من إطبلق الكل وإيراد البعض؛ ألن ا١تقصود ليس كل آل أيب
فبلن ولكن ا١تراد من مل يؤمن منهم ىو الذي ليس وليا لرسول اهلل  أما إذا آمن فهو داخل ُب قولو عليو
()2
الصبلة والسبلم :وصاحل ا١تؤمنُت ( )1وقولو :إن آل أيب فبلن ليسوا بأوليائي إ٪تا وليي اهلل وصاحل ا١تؤمنُت

تعلمون أن الوالية لرسول اهلل  ىي إ٪تا تتحقق لئلنسان باتباعو النيب عليو الصبلة والسبلم فبُت النيب 
أن أولياءه ىم صاٟتو ا١تؤمنُت ،وصاحل ا١تؤمنُت ىم أتباعو على شريعتو حقيقة ال ادعاء ،إذا علم معٌت ىذا
ظهر وجو االستشهاد بو ىاىنا وأن ا١تؤلف يبُت أن اإلسبلم وأن فضل اإلسبلم ال يتحقق باالدعاء وإ٪تا
يتحقق باالتباع الصادق ،واالتباع الصادق ٖتصل بو الوالية لرسول اهلل . 
ٍب ذكر حديث أنس ُ ب قصة الثبلثة وىو أيضا حديث ثابت ُب الصحيحُت ،والشاىد منو قولو
عليو الصبلة والسبلم :فمن رغب عن سنيت فليس مٍت

()3

وإن كان قصده صاٟتا؛ ألن ىؤالء الصحابة

رضي اهلل عنهم كانوا يريدون صاٟتا ولكن ىذا ما فعلوه مل يقرىم رسول اهلل  عليو وبُت عليو الصبلة

والسبلم أنو ليس من سنتو ،وعلى ىذا إذا فعل اإلنسان أعماال إذا عمل أعماال؛ فإهنا تقاس بسنة النيب 

فإذا كانت خارجة عن السنة فإن انتماءه إىل السنة يكون ادعاء ال حقيقة .قال :فتأمل إذا كان بعض
الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيو ىذا الكبلم الغليظ وٝتي فعلو رغوباً عن السنة فما ظنك بغَت ىذا من
البدع وما ظنك بغَت الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم؛ يعٍت ا١تؤلف  -رٛتو اهلل  -يذكر أن ىذا الفعل

الصادر من الصحابة إ٪تا ىو مقصود .مقصوده العبادة واالنقطاع إىل اهلل  العبادة ،وأصل التعبد هلل 
مشروع؛ ألن اهلل  إ٪تا خلق ا٠تلق لعبادتو ،لكن ١تا كانت ىذه العبادة وقعت على غَت ىدي النيب 
منعهم النيب  وبُت أن من رغب عن سنتو فليس منو .قال :فما ظنك بغَت ىذا من البدع اليت ليس ٢تا
أصوال البتة وما ظنك أيضا بغَت الصحابة؛ ألن الصحابة ٢تم منزلة عظيمة ال توازيها منزلة من جاء بعدىم،
ومع ذلك أنكر النيب  عليهم وبُت أن من رغب عن سنتو فليس منو فكيف من جاء بعدىم ٦تن مل يدرك

 - 1البخاري  :األدب ( ، )5996ومسلم  :اإلٯتان ( ، )215وأٛتد (.)263/4
 - 2البخاري  :األدب ( ، )5996ومسلم  :اإلٯتان ( ، )215وأٛتد (.)263/4
 - 3البخاري  :النكاح ( ، )5663ومسلم  :النكاح ( ، )1461والنسائي  :النكاح ( ، )3217وأٛتد (.)285/3
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فضلهم ويكون لو ما كان ٢تم من شرف الصحبة؟ فإن ىذا ال شك يعٍت أن إٟتاق ا٠تطأ بو أنو أوىل
وأحرى .واهلل تعاىل أعلم وصلى اهلل على نبينا ٤تمد.
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باب قول اهلل تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اللو التي فطر الناس عليها ال تبديل
لخلق اللو

بسم اهلل الرحمن الرحيم
تعُت؛ اللهم اغفرٚتمد وعلى آلو وصحبو أ٤  وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا،تُت١تمد هلل رب العاٟا
.تعُتٚلنا ولشيخنا وللحاضرين أ
 

 باب قول اهلل تعاىل-:تمد بن عبد الوىاب٤  تعاىل- تو اهللٛ ر- قال اإلمام اجملدد

                
)1(

      

           
)2(

:وقولو تعاىل

    

            

:وقولو
)3(



 إن لكل نيب والة من النبيُت وإن وليي منهم أيب إبراىيم: قال  أن رسول اهلل وعن ابن مسعود
        

.رواه الًتمذي

)4(

:وخليل ريب " ٍب قرأ

     
.36 :  سورة الروم آية- 1
.132 :  سورة البقرة آية- 2
.123 :  سورة النحل آية- 3
.68 :  سورة آل عمران آية- 4
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وعن أيب ىريرة  قال :قال رسول اهلل  إن اهلل ال ينظر إىل أجسامكم وال إىل أموالكم ولكن ينظر
إىل قلوبكم وعمالكم
و٢تما عن ابن مسعود  قال :أن رسول اهلل  قال :أنا فرطكم على اٟتوض ولَتفعن إيل رجال من
أميت حىت إذا أىويت ألناو٢تم اختلجوا دوين ،فأقول :أي رب أصحايب ،فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا
()1
بعدك
و٢تما عن أيب ىريرة  أن رسول اهلل  قال :وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا :أولسنا إخوانك يا
رسول اهلل ؟ قال :أنتم أصحايب ،وإخواين ىم الذين مل يأتوا بعد ،قالوا :فكيف تعرف من مل يأت بعد من
أمتك؟ فقال :أرأيتم لو أن رجبلً لو خيل غر ٤تجلة بُت ظهراين خيل دىم هبم أال يعرف خيلو؟ قالوا :بلى،

قال :فإهنم يأتون غرا ٤تجلُت من الوضوء وأنا فرطهم على اٟتوض ،أال ليذادن رجال يوم القيامة عن
()2
سحقا
حوضي كما يذاد البعَت الضال أناديهم أال ىلم فيقال :إهنم قد بدلوا بعدك ،فأقول :سحقا ً
وللبخاري :بينما أنا قائم إذا زمرة ،حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيٍت وبينهم فقال :ىلم ،فقلت :أين ؟
قال :إىل النار ،واهلل قلت :وما شأهنم؟ قال :إهنم ارتدوا بعدك على أدبارىم القهقرىٍ ،ب إذا زمرة  -فذكر
()3
مثلو  -قال :فبل أراه ٮتلص منهم إال مثل ٫تل النعم
و٢تما من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما :فأقول كما قال العبد الصاحل:

 

               
 

()4

 - 1البخاري  :الفنت ( ، )7649ومسلم  :الفضائل ( ، )2297وابن ماجو  :ا١تناسك ( ، )3657وأٛتد (.)393/5
 - 2البخاري  :ا١تساقاة ( ، )2367ومسلم  :الطهارة ( ، )249والنسائي  :الطهارة ( ، )156وابن ماجو  :الزىد ( ، )4366وأٛتد ( ، )468/2ومالك :
الطهارة (.)66
 - 3البخاري  :الرقاق (.)6587
 - 4سورة ا١تائدة آية .117 :
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و٢تما عنو مرفوعاً :ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو ٯتجسانو كما تنتج
البهيمة هبيمة ٚتعاء ،ىل ٖتسون فيها من جدعاء؟ حىت تكونوا أنتم ٕتدعوهناٍ ،ب قرأ أبو ىريرة 
      

()1

متفق عليو.

وعن حذيفة  قال :كان الناس يسألون رسول اهلل  عن ا٠تَت وكنت أسألو عن الشر ٥تافة أن
يدركٍت فقلت :يا رسول اهلل ،إنا كنا ُب جاىلية وشر فجاءنا اهلل هبذا ا٠تَت ،فهل بعد ىذا ا٠تَت من شر؟
قال :نعم .فقلت :وىل بعد ذلك ال شر من خَت؟ نعم وفيو دخن ،قلت :وما دخنو؟ قال :قوم يستنون بغَت
سنيت ويهدون بغَت ىديي تعرف منهم وتنكر ،قلت :فهل بعد ذلك ا٠تَت من شر؟ قال :نعم ،فتنة عمياء
ودعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها ،قلت :يا رسول اهلل صفهم لنا ،فقال :قوم من
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا  -قلت :يا رسول اهلل ما تأمرين إن أدركٍت ذلك؟ قال :تلزم ٚتاعة ا١تسلمُت
وإمامهم ،قلت :فإن مل يكن ٚتاعة وال إمام؟ قال :فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة
حىت يدركك ا١توت ،وأنت على ذلك ( )2أخرجاه وزاد مسلمٍ :ب ماذا؟ قالٍ :ب ٮترج الدجال معو هنر ونار
فمن وقع ُب ناره وجب أجره وحط وزره ،ومن وقع ُب هنره وجب وزره وحط أجره ،قال :قلت ٍب ماذا؟
()3
قالٍ :ب ىي قيام الساعة
وقال أبو العالية :تعلموا اإلسبلم فإذا تعلمتموه فبل ترغبوا عنو ،وعليكم بالصراط ا١تستقيم؛ فإنو
اإلسبلم ،وال تنحرفوا عن الصراط ٯتينا وال مشاال ،وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وىذه األىواء .انتهى.
تأمل كبلم أيب العالية  -رٛتو اهلل تعاىل -ىذا ما أجلو ،واعرف زمانو الذي ٭تذر فيو من األىواء اليت
من اتبعها فقد رغب عن اإلسبلم ،وتفسَت اإلسبلم بالسنة ،وخوفو على أعبلم التابعُت وعلمائهم من
ا٠تروج عن السنة والكتاب ،يتبُت لك معٌت قولو تعاىل:

     

( )4وقولو:

 - 1سورة الروم آية .36 :
 - 2البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وابن ماجو  :الفنت ( ، )3979وأٛتد (.)386/5
 - 3أبو داود  :الفنت وا١تبلحم (.)4244
 - 4سورة البقرة آية .131 :
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()1

وقولو تعاىل:

       

( )2وأشباه ىذه األصول الكبار اليت ىي أصل األصول والناس عنها ُب غفلة ،ؤتعرفتها يتبُت

معٌت األحاديث ُب ىذا الباب وأمثا٢تا ،وأما اإلنسان الذي يقرأىا وأشباىها وىو آمن مطمئن أهنا ال تنالو
ويظنها ُب قوم كانوا فبادوا أفأمنوا مكر اهلل فبل يأمن مكر اهلل إال القوم ا٠تاسرون.
وعن ابن مسعود  قال :خط لنا رسول اهلل  خطًا ٍب قال :ىذا سبيل اهلل ٍب خط خطوطا عن
ٯتينو وعن مشالو ٍب قال :ىذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليو ٍب تبل   :
          

()3

رواه أٛتد والنسائي.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ورسولو نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
ىذا الباب وىو باب قول اهلل تعاىل
 



        

( )4عقده ا١تؤلف  -رٛتو اهلل  -ليبُت أنو ٬تب على ا١تسلم أن يستمسك باإلسبلم وأن

يثبت عليو وأن يتوجو بقلبو إىل اهلل تعاىل ال لغَته وأن يعٌت بسبلمة الفطرة اليت فطر اهلل  ا٠تبلئق عليها؛
ٍب إنو فيو بيان بأن ىذا الدين موافق للفطرة ال ٮتالفها ،وىذا فوجو ارتباطو بفضل اإلسبلم ،فضل اإلسبلم
من جهتُت اٞتهة األوىل أنو ال ينال ىذا الفضل إال من دخل ُب الدين واستمسك بو ومات عليو ،والثانية
 - 1سورة البقرة آية .132 :
 - 2سورة البقرة آية .136 :
 - 3سورة األنعام آية .153 :
 - 4سورة الروم آية .36 :
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أن ىذا الدين موافق للفطرة ال ٮتالفها .وقولو:

       

             
()1

   

فهذه اآلية أمر اهلل  فيها عبده أن يوجو وجهو إىل اهلل  وأن

ٮتلص قصده هلل تعاىلٍ ،ب بُت اهلل  أن ىذا ىو فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها؛ ألن ىذا الدين وىو
دين اإلسبلم ىو فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها .وتفسَت الفطرة باإلسبلم ُب ىذه اآلية ىو الذي عليو
ٚتاىَت العلماء ،بل حكاه بعض أىل العلم إٚتاعا أن ا١تراد بالفطرة ىنا ىي اإلسبلم؛ ٍب بُت جل وعبل أن
ىذا ىو الدين ا١تستقيم الذي ال اعوجاج فيو ولكن أكثر الناس ال يعلمون كما ُب قولو تعاىل:
         



( )2واآلية األخرى وىي قولو تعاىل:

             
  

( )3فقولو:

   
 

()6

 

(ُ )5ب قولو:

( )4الضمَت ىنا عائد على الكلمة وىي:

        

ووصى هبا إبراىيم يعٍت ووصى هبذه الكلمة إبراىيم ووصى إبراىيم هبذه الكلمة

بنيو ،ووصى هبذه الكلمة يعقوب بنيو قائبل:

        

 - 1سورة الروم آية .36 :
 - 2سورة األنعام آية .116 :
 - 3سورة البقرة آية .132 :
 - 4سورة البقرة آية .132 :
 - 5سورة البقرة آية .131 :
 - 6سورة البقرة آية .131 :
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()1

  

والثاين ُب قولو:

فأوال ىذه وصية إبراىيم ويعقوب عليو السبلم وىي الوصية باإلسبلم،

     

()2

ففيها ٖتريض على التمسك

باإلسبلم وفيها ٖتريض على الثبات على اإلسبلم حىت يتوَب اهلل  عبده ألنو قال:
  

  

(ٔ )3تعٌت اثبتوا على الدين حىت يتوفاكم اهلل  عليو.

واآلية الثالثة وىي قولو تعاىل:

          

( )4وىذا أمر للنيب  باتباع ملة إبراىيم وملة إبراىيم ىي اإلسبلم ،فأمر اهلل

  

اهلل  نبيو  أن يكون من ا١تسلمُت ا١تتبعُت ١تلة إبراىيم عليو السبلم اليت توافق الفطرة.

ٍب ذكر ا١تؤلف حديث ابن مسعود  إن لكل نيب والة من النبيُت ( )5يعٍت إن لكل نيب أحباء وقرناء

ىم أوىل بو من غَتىم .قال :وإن وليي منهم أيب إبراىيم وخليل ريب ( )6يعٍت أن ويل النيب  من األنبياء

ىو أبوه إبراىيم عليو السبلم وخليل ريب ىذا من ا٠تلة وىي خالص احملبة ،فإبراىيم خليل الرٛتن و٤تمد 
خليل اهللٍ ،ب قرأ مستشهدا:
  

       

( )7يعٍت إن أوىل الناس بإبراىيم عليو السبلم ىم الذين اتبعوه سواء كانوا ُب زمانو

زمانو أو بعد زمانو ٦تن جاء بعده على ملتو ،وىذا النيب -يعٍت نبينا٤ -تمد  والذين آمنوا من أمة ٤تمد
صلى اهلل عليو وسلم-؛ وىذه اآلية فيها رد على الذين يزعمون أن إبراىيم عليو السبلم كان يهوديا أو - 1سورة البقرة آية .132 :
 - 2سورة البقرة آية .132 :
 - 3سورة البقرة آية .132 :
 - 4سورة النحل آية .123 :
 - 5الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )2995وأٛتد (.)429/1
 - 6الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )2995وأٛتد (.)466/1
 - 7سورة آل عمران آية .68 :
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نصرانيا أو من ا١تشركُت؛ وىذا اٟتديث خرجو الًتمذي وأٛتد واٟتاكم وغَتىم ،وقد اختلف ُب وصلو
وإرسالو ،قد رجح الًتمذي وأبو زرعة وأبو حاًب الوجو ا١ترسل.
ٍب جاء ْتديث أيب ىريرة :إن اهلل ال ينظر إىل أجسامكم وال إىل أموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم
وأعمالكم ( )1وىذا اٟتديث خرجو اإلمام مسلم  -رٛتو اهلل  -بروايتُت :إن اهلل ال ينظر إىل صوركم
وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم ( )2وُب الرواية األخرى :إن اهلل ال ينظر إىل أجسادكم وال إىل

صوركم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأشار  بأصبعو إىل صدره ( )3؛ وقولو :ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم
وأعمالكم ( )4يعٍت ينظر إىل القلوب وما فيها من الصدق واإلخبلص واليقُت وما فيها أيضا من ضد ذلك،
كما أنو ينظر جل وعبل إىل أعمال العباد :صاٟتها وفاسدىا؛ وىذا اٟتديث ظاىر ُب الداللة على ما ترجم لو

ا١تؤلف  -رٛتو اهلل عز وجل .وذلك أن قولو :ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم ( )5ىذا ىو الشاىد وأن اإلنسان
اإلنسان ٮتلص قصده وعملو هلل  وىو معٌت قولو:

    

()6

قال :و٢تما عن ابن مسعود قال :قال رسول اهلل  أنا فرطكم على اٟتوض ( )7يعٍت أنو  ىو الذي
الذي يتقدم أصحابو على اٟتوض وىو اٟتوض الذي يكون ُب عرصات يوم القيامة قد جاءت فيو أوصاف
كثَتة كما ىو ُب كتب السنة ا١تشهورة.
قال :ولَتفعن إيل رجال من أميت ( )8أي يظهرىم اهلل  لرسولو  حىت يراىم .قال :حىت إذا أىويت

أىويت ألناو٢تم ( )9يعٍت حىت إذا أىوى  ليناو٢تم من اٟتوض ليشربوا منو؛ قال :اختلجوا ( )16يعٍت أهنم
 - 1مسلم  :الرب والصلة واآلداب (.)2564
 - 2مسلم  :الرب والصلة واآلداب (.)2564
 - 3مسلم  :الرب والصلة واآلداب (.)2564
 - 4مسلم  :الرب والصلة واآلداب (.)2564
 - 5مسلم  :الرب والصلة واآلداب (.)2564
 - 6سورة الروم آية .36 :
 - 7البخاري  :الفنت ( ، )7649ومسلم  :الفضائل ( ، )2297وابن ماجو  :ا١تناسك ( ، )3657وأٛتد (.)393/5
 - 8البخاري  :الفنت ( ، )7649ومسلم  :الفضائل ( ، )2297وأٛتد (.)439/1
 - 9البخاري  :الفنت (.)7649
 - 16البخاري  :الرقاق ( ، )6582ومسلم  :الفضائل (.)2364
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اقتطعوا وجذبوا قهرا بغَت اختيار منهم قال :اختلجوا دوين يعٍت أهنم يقتطعون بالقرب من النيب  قبل أن

يناو٢تم عليو الصبلة والسبلم شرابا من اٟتوض؛ قال :فأقول :أي رب أصحايب ( )1؛ ألن النيب  كان
يعرفهم ُب الدنيا ،وكانوا ىؤالء إما أن يكون من أظهر اإلسبلم وكان منافقا أو يكون أسلم ُب عهده عليو
الصبلة والسبلم ٍب ارتد ،أو يكون ٦تن أحدث ُب الدين بعد وفاة النيب  وإن مل يرتد ويكون اقتطاعو ُب
ىذه اٟتالة إ٪تا ىو اقتطاع مؤقت ٔتعٌت -أن ىذا -أن من عقوبتو أال يشرب من حوض النيب  وإن كان
مآلو إىل اٞتنة؛ فبعض العلماء يقصرىا على واحد من ىذه األصناف وبعض أىل العلم يعممها ُب اٞتميع.
قال :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك ( )2يعٍت ما أحدثوا من اٟتدث الذي يكون ُب الدين ،وقد قدمنا
أنو قد يكون ٔتا ٮترج من ا١تلة ،وقد يكون ما ىو دون ذلك.
ٍب قال :و٢تما عن أيب ىريرة أن رسول اهلل  قال :وددت أنا قد رأينا إخواننا ( )3؛ ىذا اٟتديث الذي

الذي ذكره ا١تؤلف وىو رواية مسلم ذكره النيب ١ تا زار ا١تقربة كما ُب صدر اٟتديث أن النيب  أتى
()4
ا١تقربة فقال :السبلم عليكم دار قوم مؤمنُت وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا

يعٍت ود النيب  أنو رآىم ُب الدنيا قالوا :أولسنا إخوانك يا رسول اهلل ؟ قال " :أنتم أصحايب ( )5وقولو
عليو الصبلة والسبلم أنتم أصحايب ال ينفي أن يكونوا أخوة لو عليو الصبلة والسبلم ،ولكن الصحبة شيء
زائد عن األخوة ،فكل صحايب فهو أخ وليس كل أخ صحابيا و٢تذا قال أىل العلم إن قول :عليو الصبلة
والسبلم :أنتم أصحايب ( )6ىذا فيو تفضيل للصحابة على من جاء بعدىم؛ ألن من جاء بعدىم إ٪تا ىم
إخوة ،وأما الذين صحبوا النيب  فهم إخوة و٢تم الوصف ا٠تاص وىو الصحبة؛ والصحبة أكمل من ٣ترد
األخوة؛ ألن الصحبة ٢تا شرفها.
 - 1البخاري  :الفنت ( ، )7649ومسلم  :الفضائل ( ، )2297وأٛتد (.)393/5
 - 2البخاري  :الفنت ( ، )7649ومسلم  :الفضائل ( ، )2297وابن ماجو  :ا١تناسك ( ، )3657وأٛتد (.)393/5
 - 3البخاري  :ا١تساقاة ( ، )2367ومسلم  :الطهارة ( ، )249والنسائي  :الطهارة ( ، )156وابن ماجو  :الزىد ( ، )4366وأٛتد ( ، )468/2ومالك :
الطهارة (.)66
 - 4مسلم  :الطهارة ( ، )249والنسائي  :الطهارة ( ، )156وأبو داود  :اٞتنائز ( ، )3237وابن ماجو  :الزىد ( ، )4366وأٛتد ( ، )366/2ومالك :
الطهارة (.)66
 - 5مسلم  :الطهارة ( ، )249والنسائي  :الطهارة ( ، )156وابن ماجو  :الزىد ( ، )4366وأٛتد ( ، )366/2ومالك  :الطهارة (.)66
 - 6مسلم  :الطهارة ( ، )249والنسائي  :الطهارة ( ، )156وابن ماجو  :الزىد ( ، )4366وأٛتد ( ، )366/2ومالك  :الطهارة (.)66
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ٍب قال ُب اٟتديث :بُت ظهراين خيل دىم هبم ( )1الدىم ىي السود ،والبهم ٚتع هبيم وىو الذي ال
ٮتالط لونو لون آخر ،ويكون ا١تعٌت بُت ظهراين خيل سود خالصة السوادٔ ،تعٌت أن أو ا١تراد هبذا اٟتديث
ىو أن النيب  يشبو أصحابو ُب األمم هبذا التشبيو وىو أن الرجل إذا كانت لو إبل وكانت ىذه اإلبل غر
٤تجلة يعٍت ٮتالط لوهنا لون آخر ،ومنو الغرة والتحجيل ،والغرة ىي بياض ُب جبهة الفرس ،والتحجيل
بياض ُب يديو يدي الفرس ورجليها ،فإذا كان ىناك خيل سود خالصة السواد وىذه الغر احملجلة بينها
٘تيزت ا٠تيل الغر احملجلة عن تلك فيعرفها صاحبها ،وىكذا أصحاب النيب  ومن سار على طريقتهم
واتبعو عليو الصبلة والسبلم يأتون يوم القيامة قد خصهم اهلل  بالغرة والتحجيل فيتميزون عن األممٍ .ب
قال عليو الصبلة والسبلم :أال ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعَت الضال ( )2يعٍت أن
ىناك رجاال يبعدون ويطردون عن حوضو عليو الصبلة والسبلم كما تطرد اإلبل أو كما يطرد البعَت الذي

ضل إذا أراد االنضمام إىل ٚتاعة اإلبل الذين يتبعون الراعي .قال :أناديهم أال ىلم ( )3يعٍت أن النيب 

ينادي ىؤالء الرجال أقبلوا ألنو عليو الصبلة والسبلم كان يعرفهم ُب الدنيا وكانوا من أصحابو .فيقال :إهنم

قد بدلوا بعدك ( )4يعٍت مل يكونوا على ما كانوا عليو ُب حال حياتو عليو الصبلة والسبلم ،فالنيب  إ٪تا
ناداىم بناء على ما كان يعلمو من أحوا٢تم ولكن حدث التبديل والتغيَت من بعده؛ وىذا فيو رد على الذين
سحقا ( )5يعٍت
يزعمون أن الرسول عليو الصبلة والسبلم يعرف أحوال األمة بعد الوفاة .قال :فأقول :سحقا ً
بعدا بعدا ٢تم وكررىا للتأكيد ،وىذه الكلمة وىي سحقا تضبط
يعٍت ىذه الكلمة فأقول سحقا سحقا أي ً
بسحقا ضم السُت وتسكُت اٟتاء أو إسكان اٟتاء وبالضم فيهما يقال سحقا وهبما قرئ قولو تعاىل:
   

()6

فاٞتمهور قرؤوىا باإلسكان والكسائي قرأىا بالضم ُب

ا١توضعُت ُب اٟترفُت سحقا.
 - 1ابن ماجو  :الزىد (.)4366
 - 2البخاري  :ا١تساقاة ( ، )2367ومسلم  :الطهارة ( ، )249وابن ماجو  :الزىد ( ، )4366وأٛتد ( ، )366/2ومالك  :الطهارة (.)66
 - 3مسلم  :الطهارة ( ، )249وابن ماجو  :الزىد ( ، )4366ومالك  :الطهارة (.)66
 - 4مسلم  :الطهارة ( ، )249وابن ماجو  :الزىد ( ، )4366وأٛتد ( ، )468/2ومالك  :الطهارة (.)66
 - 5مسلم  :الطهارة ( ، )249وابن ماجو  :الزىد ( ، )4366وأٛتد ( ، )366/2ومالك  :الطهارة (.)66
 - 6سورة ا١تلك آية .11 :
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قال :وللبخاري :بينما أنا قائم إذا زمرة ،حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيٍت وبينهم ( )1يعٍت بينما النيب
 قائم على اٟتوض ا١تنصوب ُب عرصات يوم القيامة خرج رجل من بيٍت وبينهم يعٍت خرج رجل من بُت
ىذه الزمرة وبُت النيب عليو الصبلة والسبلم ،قال العلماء ىذا الرجل ىو ملك ُب صورة رجل ،فقلت :فقال:

ىلم ( )2يعٍت ا١تلك أو ىذا الرجل الذي خرج يدعو ىذه الزمرة فقلت :يعٍت النيب  أين؟ قال :إىل النار
( )3فهم يزادون عن اٟتوض ويقادون إىل النار كما تدل عليو ٣تموع الروايتُت.
قلت :وما شأهنم؟ قالوا :إهنم ارتدوا بعدك على أدبارىم القهقرى ( )4أي أهنم رجعوا إىل ا٠تلف؛ ألن
القهقرى ىي الرجوع إىل ا٠تلف ٔتعٌت أهنم عادوا إىل ما كانوا عليو من قبلٍ .ب إذا زمرة ( - )5فذكر مثلو -
يعٍت زمرة أخرى عرفهم النيب  وخرج رجل من بينو وبينهم وقال :ما تقدم .قال :فبل أراه ٮتلص منهم إال

مثل ٫تل النعم ( )6ا٢تمل بالفتح ىي اإلبل اليت ليس ٢تا راع ،وا١تعٌت من ىذا أنو ال يرد على حوضو عليو
الصبلة والسبلم من ىؤالء إال قليل؛ ألن ا٢تمل وىي اإلبل الضوال واليت ليس ٢تا راع ىي بالنسبة إىل اإلبل
اليت ٢تا راع قليلة ،فبُت النيب عليو الصبلة والسبلم أنو ال يرد من ىؤالء على حوضو إال قليل.
و٢تما ُب حديث ابن عباس  فأقول كما قال العبد الصاحل ( )7يعٍت إذا قيل للنيب  إنك ال تدري

ما أحدثوا بعدك ،فيقول النيب  وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ( - )8يعٍت كما قال عيسى عليو
السبلم؛ فقولو :كما قال العبد الصاحل ( )9فيو إشارة إىل الرد على الذين يعبدون ا١تسيح عليو الصبلة
 - 1البخاري  :الرقاق (.)6587
 - 2البخاري  :الرقاق (.)6587
 - 3البخاري  :الرقاق (.)6587
 - 4البخاري  :الرقاق (.)6587
 - 5البخاري  :الرقاق (.)6587
 - 6البخاري  :الرقاق (.)6587
 - 7البخاري  :أحاديث األنبياء ( ، )3349ومسلم  :اٞتنة وصفة نعيمها وأىلها ( ، )2866والًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3167والنسائي  :اٞتنائز
( ، )2687وأٛتد (.)253/1
 - 8البخاري  :أحاديث األنبياء ( ، )3349ومسلم  :اٞتنة وصفة نعيمها وأىلها ( ، )2866والًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3167والنسائي  :اٞتنائز
( ، )2687وأٛتد (.)253/1
 - 9البخاري  :أحاديث األنبياء ( ، )3349ومسلم  :اٞتنة وصفة نعيمها وأىلها ( ، )2866والًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3167والنسائي  :اٞتنائز
( ، )2687وأٛتد (.)253/1
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والسبلم ،فدعا النيب عليو الصبلة والسبلم لو بوصف العبودية ألن النصارى غلت فيو فعبدتو من دون اهلل
تعاىل .فأقول كما قال العبد الصاحل :وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم

()1

يعٍت أن النيب  يذكر ما

بناء على ما كان يعلم من
ذكره العبد الصاحل عيسى عليو السبلم ،ألن النيب  دعا ىؤالء فقال :ىلمً ،
أحوا٢تم قبل وفاتو عليو الصبلة والسبلم؛ فهذا بيان أو قول النيب عليو الصبلة والسبلم ىذا فيو بيان أو
تعليل لدعوتو عليو الصبلة والسبلم ٢تؤالء الذين بدلوا بعد وفاتو؛ ألنو عليو الصبلة والسبلم كان يعلمهم
حال الوفاة أما بعد الوفاة فاهلل  ىو الرقيب عليهم .إذا ضممت ىذا إىل ما تقدم من قولو عليو السبلم:
فأقول سحقا سحقا ( )2وجدت االستسبلم ٟتكم اهلل  وعدم اجملادلة ،وإ٪تا سلم ٟتكم اهلل  ألنو عن
عن علم ،فيستسلم النيب  للحكم ويعتذر عليو الصبلة والسبلم عن قولو :أي رب أصحايب ،وعن قولو
وعن دعائو ٢ تم بالورود على حوضو .وىذا اٟتديث ُب ىذه الروايات وىذا اٟتديث يدل الشاىد منو
ُب قولو :إهنم قد بدلوا بعدك أو إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك ( )3ىذا فيو التحذير من التبديل والتغيَت ُب
الدين ؤتفهومو يدل على وجوب االستمساك بالدين حىت الوفاة فهو يوافق قولو تعاىل:
   

 

( )4فمن بدل أو غَت فإنو مل يقم وجهو للدين حنيفا.

ٍب ذكر ا١تؤلف حديث ابن عباس فقال :و٢تما عنو يعٍت عن ابن عباس مرفوعاً :ما من مولود يولد إال
على الفطرة ( )5والفطرة ىنا ىي اإلسبلم كما ذكرنا ُب اآلية ،وليس ا١تراد ىنا أن ىذا الطفل أو ىذا ا١تولود
خرج من بطن أمو يعلم الدين فإن اهلل  قال:

     

 - 1البخاري  :أحاديث األنبياء ( ، )3349ومسلم  :اٞتنة وصفة نعيمها وأىلها ( ، )2866والًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3167والنسائي  :اٞتنائز
( ، )2687وأٛتد (.)253/1
 - 2مسلم  :الطهارة ( ، )249وابن ماجو  :الزىد ( ، )4366وأٛتد ( ، )366/2ومالك  :الطهارة (.)66
 - 3ابن ماجو  :الزىد ( ، )4366وأٛتد (.)468/2
 - 4سورة البقرة آية .132 :
 - 5البخاري  :اٞتنائز ( ، )1358ومسلم  :القدر ( ، )2658والًتمذي  :القدر ( ، )2138والنسائي  :اٞتنائز ( ، )1956وأبو داود  :السنة (، )4714
وأٛتد ( ، )315/2ومالك  :اٞتنائز (.)569
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()1

ولكن ا١تراد أن فطرة ىذا ا١تولود اليت فطره اهلل  عليها تقتضي معرفتو هلل

و٤تبتو لئلسبلم ،فلو خلي بينو وبُت الفطرة فلم تغَت ومل تبدل -فإذا مل تغَت فطرتو ومل تبدل -فإنو مل يعدل
عن اإلسبلم إىل غَته؛ أما معرفة تفاصيل الدين فهذه إ٪تا يتلقاىا عن األنبياء وا١ترسلُت عليهم الصبلة
والسبلم ،لكن ا١تولود يولد وقد ىيأه اهلل  لئلقرار بربوبيتو و٤تبة دينو ،فإذا مل يوجد عارض يعارض ىذا
ويصرف ىذه الفطرة عن ىذا فإهنا تقبل على اإلسبلم .فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو ٯتجسانو ( )2قال
العلماء :ومل يقل أو يسلمانو ألن األصل ىو اإلسبلم ا١تذكور ُب قولو :على الفطرة .قال :كما تنتج البهيمة
هبيمة ٚتعاء ( )3وىذا ٘تثيل من النيب عليو الصبلة والسبلم وتشبيو يعٍت أن البهيمة تلد هبيمة ٚتعاء ٔتعٌت أنو
مل يذىب شيء منها بل قد اجتمعت خلقتها؛ ىل ٖتسون فيها من جدعاء؟ ( )4يعٍت ىل ترون؟ قد جاء

ُب الرواية األخرى :ىل ترون فيها من جدعاء؟ ( )5يعٍت اٞتدع ىو أصلو قطع األذن ،فا١تراد يعٍت ىل ٖتسون
ٖتسون فيها نقصا حىت تكونوا أنتم ٕتدعوهنا ،يعٍت أهنا تولد سوية وإ٪تا ٭تصل اٞتدع بعد والدهتا؛ وىذا
أيضا تشبيو الفطرة هبذا يعٍت أن اإلنسان يولد سويا على الفطرة وإ٪تا ٭تصل التغيَت وحبس الفطرة بعد
الوالدة بعد والدتو فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو ٯتجسانو ،وىذا اٟتديث مثل ما ثبت ُب حديث عياض بن

ٛتار  أن اهلل  قال :خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطُت ( )6وُب رواية :خلقت عبادي حنفاء
حنفاء مسلمُت فاجتالتهم الشياطُت ( )7يعٍت ٗتطفتهم الشياطُت وأىوهتم وأضلتهم فغَتت فطرهتم اليت
فطرىم اهلل تعاىل عليها؛ ٍب استشهد أبو ىريرة  بقولو تعاىل:

    

 - 1سورة النحل آية .78 :
 - 2البخاري  :اٞتنائز ( ، )1358ومسلم  :القدر ( ، )2658والًتمذي  :القدر ( ، )2138وأبو داود  :السنة ( ، )4714وأٛتد ( ، )275/2ومالك :
اٞتنائز (.)569
 - 3البخاري  :اٞتنائز ( ، )1358ومسلم  :القدر ( ، )2658وأبو داود  :السنة ( ، )4714وأٛتد ( ، )315/2ومالك  :اٞتنائز (.)569
 - 4البخاري  :اٞتنائز ( ، )1358ومسلم  :القدر ( ، )2658وأبو داود  :السنة ( ، )4714وأٛتد ( ، )315/2ومالك  :اٞتنائز (.)569
 - 5البخاري  :اٞتنائز ( ، )1358ومسلم  :القدر ( ، )2658وأبو داود  :السنة ( ، )4714وأٛتد ( ، )315/2ومالك  :اٞتنائز (.)569
 - 6مسلم  :اٞتنة وصفة نعيمها وأىلها ( ، )2865وأٛتد (.)162/4
 - 7مسلم  :اٞتنة وصفة نعيمها وأىلها ( ، )2865وأٛتد (.)162/4

168

شرح فضل اإلسالم

 

()1

فهذا اٟتديث يعٍت أورده ا١تؤلف رٛتو اهلل ألنو بيان لآلية؛ ألنو بيان لقولو تعاىل:

   



( )2وىو دال على ما دلت عليو.

ٍب أورد ا١تؤلف رٛتو اهلل حديث حذيفة  - طويل  -قال :كان الناس يسألون رسول اهلل  عن
ا٠تَت وكنت أسألو عن الشر ٥تافة أن يدركٍت ( )3فقولو٥ :تافة أن يدركٍت تعليل لسؤالو رضي اهلل تعاىل عنو
عن الشر .فقلت :يا رسول اهلل! إنا كنا ُب جاىلية وشر ( )4يشَت هبذا إىل ما كان قبل اإلسبلم من الكفر
والقتل والنهب وإتيان الفواحش اليت كانوا عليها ،فهم كانوا ُب جاىلية وشر .فجاءنا اهلل هبذا ا٠تَت ( )5وىو
اإلسبلم الذي يأمر بضد الشر الذي ُب اٞتاىلية .فهل بعد ىذا ا٠تَت من شر؟ قال :نعم )6( .يعٍت أنو يقع
بعد ا٠تَت الذي بعث بو النيب  شر ،قال العلماء :وىذا الشر ابتدأ ٔتقتل عثمان  ألنو ٔتقتلو فتح باب

الفنت .قال :نعم ،قلت :وىل بعد ذلك الشر من خَت؟ قال :نعم ،وفيو دخن ( )7يعٍت أن ا٠تَت الذي يقع
بعد الشر ال يكون خَتا ٤تضا كا٠تَت األول ،وإ٪تا يقع فيو دخن؛ والدخن فسر بأنو فساد القلب ،وفسر بأنو
كل أمر مكروه ،وفسر بالدخان؛ وا١تقصود من ىذا كلو أن ىذا ا٠تَت الذي يأٌب ال يكون خالصا ،وإ٪تا
يشوبو كدر ليس ىو كا٠تَت األول ،و٢تذا قلوب ىؤالء ال يصفو بعضها لبعض وال ترجع القلوب على ما
كانت عليو من قبل ولكن ٭تصل فيها دخن .قال :قلت :وما دخنو؟ قال :قوم يستنون بغَت سنيت ويهدون
بغَت ىديي تعرف منهم وتنكر ( )8؛ قولو :ويهدون بغَت ىديي ( )9ىكذا باإلضافة وضبطت أيضا بالتنوين
بغَت ىدي وضبطت أيضا بغَت ىدى بضم ا٢تاء وا١تعٌت واحد .قال :تعرف منهم وتنكر ( )16أي تعرف من
 - 1سورة الروم آية .36 :
 - 2سورة الروم آية .36 :
 - 3البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وابن ماجو  :الفنت ( ، )3979وأٛتد (.)386/5
 - 4البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)386/5
 - 5البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)386/5
 - 6البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)466/5
 - 7البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)386/5
 - 8البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)386/5
 - 9البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)386/5
 - 16البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)386/5
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أعما٢تم وأقوا٢تم ما يوافق السنة وٕتد من أقوا٢تم وأعما٢تم ما تنكره ١تخالفتو للسنة .قلت :فهل بعد ذلك
()2
ا٠تَت ( )1يعٍت بعد ذلك ا٠تَت الذي فيو دخن .قال :فهل بعد ذلك ا٠تَت من شر؟ قال :نعم فتنة عمياء
( )2فقولو :فتنة عمياء ،ىي ليست ُب صحيح مسلم وإ٪تا خرجها أبو داود رٛتو اهلل؛ وقولو :فتنة عمياء،
ىذه الفتنة العمياء إ٪تا ٝتيت عمياء ألن من وقع فيها ال ٬تد منها ٥ترجا أو أهنا تأخذ الناس على غرة من
غَت بصَتة منهم فيعمون فيها ويلتبس عليهم اٟتق بالباطل وتصم آذاهنم عن ٝتاع اٟتق .قال :ودعاة على
أبواب جهنم ( )3قولو :ودعاة على أبواب جهنم؛ ىؤالء الدعاة ىم الذين يدعون إىل ا١تنكر ،ولكن قال:
على أبواب جهنم على اعتبار ما يئول اٟتال إليو ألن ا١تقصود ىنا أن دعوهتم إىل ا١تنكر أو إىل ىذه األفعال
احملرمة تورث صاحبها الوقوع ُب النار فعرب ٔتا يئول إليو اٟتال .قال :من أجاهبم إليها قذفوه فيها ( )4ألهنم
ىم الذين دعوا إليها وتسببوا؛ قال :قلت :يا رسول اهلل صفهم لنا ،فقال :قوم من جلدتنا ويتكلمون
بألسنتنا )5( .يعٍت بذلك أن ىؤالء ُب الظاىر أهنم مثلنا ومعنا ولكن ُب الباطن ىم ٥تالفون لنا؛ ألن اٞتلد
ىو ما يظهر يعٍت ىو غشاء البدن الظاىر فهؤالء قال :قوم من جلدتنا ،يعٍت أن صفاهتم الظاىرة كصفاتنا
ويتكلمون بألستنا؛ قال العلماء :معٌت ذلك أهنم إما أن يكونوا من ىذه األمة ٍب ارتدوا أو أهنم من ىذه
األمة ولكن وقع فيهم ٤تدثات وضبلالت؛ ألن الداعي الذي يكون على أبواب جهنم تارة يدعو إىل الكفر
وتارة يدعو إىل ما دون الكفر .قال :فما تأمرين إن أدركٍت ذلك؟ ( )6وىذا سؤال عن طريق النجاة؛ قال:
تلزم ٚتاعة ا١تسلمُت وإمامهم ( )7يعٍت أنو إذا وقعت ىذه الفنت فالنجاة منها أن يلزم اإلنسان ٚتاعة
ا١تسلمُت وإمامهم ،وىذا بُت وظاىر ُب أ٫تية اٞتماعة كما أنو ظاىر ُب أ٫تية نصب اإلمام والسمع والطاعة
()8
لو وإن كان عاصيا جائرا ظا١تا .قلت :فإن مل يكن ٢تم ٚتاعة وال إمام؟ قال :فاعتزل تلك الفرق كلها
 - 1البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)386/5
 - 2البخاري  :أحاديث األنبياء ( ، )3452ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)466/5
 - 3البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)466/5
 - 4البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)386/5
 - 5البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)386/5
 - 6البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)386/5
 - 7البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)386/5
 - 8البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)386/5
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فا١تخرج ىو لزوم ٚتاعة ا١تسلمُت فإن مل ٬تد فيعتزل الفرق كلها؛ ألنو حينئذ ال يكون ىناك ٚتاعة
للمسلمُت .قال :ولو أن تعض على أصل شجرة ( )1يعٍت أنو يعتزل ىذه الفرق ولو حصل لو من الشدة
وا١تشقة والعنت ما حصل لو؛ ولذا قال :ولو أن تعض على أصل شجرة ( )2؛ يعٍت ولو كان االعتزال
بالعض على أصل شجرة ،ولو كان االعتزال يلحقك فيو مشقة وعنت فاعتزل ىذه الفرق كلها؛ ألن ذلك
سبيل للنجاة من ىذه الفنت حىت يدركك ا١توت وأنت على ذلك؛ يعٍت وأنت مبلزم ٞتماعة ا١تسلمُت
وإمامهم أو وأنت معتزل تلك الفرق؛ ألن ما تقدم ىو حاالن ذكر٫تا النيب  . قال وزاد مسلم :والزيادة
ىنا ليست ١تسلم وإ٪تا ىي ُب أيب داود ،وزاد مسلمٍ :ب ماذا؟ قالٍ :ب ٮترج الدجال ( )3إىل آخر ما ذكر؛
وىذا إشارة إىل أن ىذه الفنت تبقى وتستمر حىت تأٌب الفنت الكربى وأشراط الساعة الكربى ومنها خروج
الدجال الذي يبعثو اهلل  لفتنة عظيمة ،وقد ذكرىا ُب ىذا اٟتديث ،وىي ثابتة من أوجو كثَتة ُب
صحيح مسلم وغَته أنو يكون معو نار وماء فا١تاء ىو نار تأجج وناره هنر بارد؛ قد أمر النيب ُ ب
اٟتديث الصحيح إذا أدرك اإلنسان الدجال فإنو يطأطئ رأسو ويأٌب النهر الذي ىو نار ألنو ماء بارد كما
ذكر النيب  ذلك.
وىذا اٟتديث أورده ا١تؤلف رٛتو اهلل ىاىنا ليبُت وجوب االستمساك بدين اهلل  ورد الباطل -كل ما
خالف ىدي النيب  بقطع النظر عن قائلو -كما أن فيو التحذير من البدع واحملدثات ألهنا تناُب ما أمر
اهلل  بو من إقامة الوجو للدين :إما تناُب أصل اإلقامة ،وإما تناُب الكمال الذي أوجب اهلل  على
عباده.
ٍب ذكر ا١تؤلف أثر أيب العالي ة رفيع بن مهران الرياحي وىو من التابعُت توُب قبل ا١تائة توُب سنة تسعُت
أو ثبلث وتسعُت .قال أبو العالية :تعلموا اإلسبلم فإذا تعلمتموه فبل ترغبوا عنو وعليكم بالصراط ا١تستقيم
فإنو اإلسبلم وال تنحرفوا عن الصراط ٯتينا وال مشاال وعليكم بسنة نبيكم  وإياكم وىذه األىواء .فهذه
ثبلثة أمور ٚتعها أبو العالية رٛتو اهلل ُب ىذا األثر:
 - 1البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)386/5
 - 2البخاري  :ا١تناقب ( ، )3666ومسلم  :اإلمارة ( ، )1847وأبو داود  :الفنت وا١تبلحم ( ، )4244وأٛتد (.)386/5
 - 3أبو داود  :الفنت وا١تبلحم (.)4244
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أحدىا :النصيحة بتعلم اإلسبلم.
والثانية :النصيحة بلزوم اإلسبلم والتحذير من البدع.
والثالثة :بيان معٌت اإلسبلم.
أما النصيحة بتعلم اإلسبلم ففي قولو :تعلموا اإلسبلم ،وأما النصيحة بلزوم اإلسبلم ففي قولو :وعليكم
بالصراط ا١تستقيم ،وُب قولو :وعليكم بسنة نبيكم؛ والتحذير ٦تا ٮتالفو أو من البدع ُب قولو :فبل ترغبوا
عنو ،وُب قولو :وال تنحرفوا عن الصراط ،وُب قولو :وإياكم وىذه األىواء.
وأثر أيب العالية رٛتو اهلل خرجو عبد الرزاق ُب مصنفو واآلجوري وا١تروزي ابن ٤تمد بن نصر ا١تروزي ُب
السنة وابن وضاح ُب البدع والبللكائي ُب "أصول اعتقاد أىل السنة" وأبو نعيم ُب "اٟتلية" وغَتىم .وىذا
األثر إما ذكره عاصم حدث بو اٟتسن البصري فقال اٟتسن :صدق أبو العالية ونصح؛ فهذه موافقة من
اٟتسن البصري أليب العالية على ىذا؛ و١تا حدث بو عاصم حفصة بنت سَتين رٛتها اهلل قالت لو:
أحدثت ٤تمدا هبذا؟ تعٍت أخاىا ٤تمد بن سَتين فقال :ال ،فقالت :حدثو إياه .وىذا دليل على أن ىذا
األثر وقع موقع القبول عند العلماء وىو أثر جامع دلت عليو النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ،و٢تذا
اإلمام ٤تمد بن عبد ال وىاب قال :تأمل كبلم أيب العالية رٛتو اهلل ىذا ما أجلو وإ٪تا كان كبلما جليبل ألنو
مأخوذ من الكتاب والسنة الذي ٭تذر فيو من األىواء اليت من اتبعها فقد رغب عن اإلسبلم ،قال :وتفسَت
اإلسبلم بالسنة ،ىنا ٭تتمل أن يكون سبق قلم؛ ألن ُب كبلم أيب العالية قال :وعليكم بالصراط ا١تستقيم
فإنو اإلسبلم؛ ففسر أبو العالية الصراط ا١تستقيم باإلسبلم ،فيحتمل أنو ىنا وتفسَت الصراط باإلسبلم أو
وتفسَت اإلسبلم بالصراط؛ ألن أثر أيب العالية فيو بيان اإلسبلم وما ٮتالف اإلسبلم ،وذلك أنو  ذكر
قال :وعليكم بالصراط ا١تستقيم فإنو اإلسبلم؛ وىو مذكور ُب قولو تعاىل:


  

(. )1

ٍب ذكر ا١تؤلف كبلمو على أثر أيب العالية وىذا الكبلم كبلم ا١تؤلف رٛتو اهلل يعٍت أوال :فيو أن أبا العالية
رٛتو اهلل حذر من ىذه األىواء ُب القرون ا١تفضلة ،بل ُب القرن األول أو ُب ا١تائة األوىل ،فمن جاء بعدىم
 - 1سورة األنعام آية .153 :
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من أىل القرون فهم أحق بالتحذي ر ألن تلك القرون ىي خَت القرون؛ والثانية :أنو حذر من ىذه األىواء
وأمر بلزوم السنة مع قوة إٯتان أولئك وانتشار العلم فيهم فمن جاء بعدىم فهو أحرى أن ٭تذر؛ وكذلك:
فيو ا٠توف من الوقوع ُب احملدثات فإذا خافو أبو العالية رٛتو اهلل على السلف الصاحل والتابعُت ا١تتقدمُت
وفيهم من ا٠تَت والعلم واإلٯتان ما ىو أكثر وأوفر من غَتىم ،فإن من مل يكن هبذه ا١تثابة فهو أحق أن
٭تذر من البدع والفنت.
ٍب بُت ا١تؤلف أن كبلم أيب العالية يبُت أو يتبُت بو معٌت قولو تعاىل:
    

()1

     

؛ ألن ىذا وصية من اهلل ٠ تليلو عليو السبلم

باالستسبلم هلل  وىو معٌت لزوم الصراط ا١تستقيم ،وأيضا الوصية الثانية وىي :ووصى هبا يعٍت باإلسبلم
أو بالكلمة السابقة إبراىيم بنيو ويعقوب ،ففيو الوصية بلزوم الصراط ا١تستقيم ،كما أن فيو الوصية بًتك
اال٨تراف عن الصراط ٯتينا أو مشاال أو الرغوب عن اإلسبلم ،الوارد ُب كبلم أيب العالية.
وقولو:

         

()2

ىذا فيو ٖتذير من

الرغوب عن اإلسبلم كما ورد ُب كبلم أيب العالية؛ وقد مر بيان ىذه اآليةٍ .ب بُت ا١تؤلف رٛتو اهلل أن بكبلم
أيب العالية تبُت ىذه اآليات وتبُت أيضا أصول كبار اليت ىي أصل األصول والناس عنها ُب غفلة؛ ؤتعرفتها
يعٍت ىذه األصول أو ٔتعرفة كبلم أيب العالية يتبُت معٌت األحاديث ُب ىذا الباب وأمثا٢تا ،وقد تقدم بيان
معٌت األحاديث وتقدم ما تضمنو كبلم أيب العالية رٛتو اهلل وىو مطابق ١تا دلت عليو ىذه األحاديث.
ٍب قال :وأما ا إلنسان الذي يقرأىا وأشباىها يعٍت يقرأ ىذه اآليات واألحاديث وأشباىها وىو آمن
مطمئن أهنا ال تنالو ويظنها ُب قوم كانوا فبادوا ،أفأمنوا مكر اهلل فبل يأمن مكر اهلل إال القوم ا٠تاسرون ،ىذا
ٖتذير من عدم التدبر ُب ىذه النصوص واعتقاد أهنا لقوم آخرين ولسنا ٥تاطبُت هبا بل ٨تن ٥تاطبون هبا كما
خوطب هبا من قبلنا ،فمن ظن أهنا ُب أقوام آخرين ومل يلتفت إىل ىذه النصوص ومل يعرىا اىتمامو فإنو
يكون واٟتالة ىذه من اآلمنُت من مكر اهلل  كأنو آمن من مكر اهلل  أال يضل عن ىذا الدين بعد
 - 1سورة البقرة آية .131 :
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إذ ىداه اهلل  إليو؛ وىذا يقع ُب كثَت من الناس يفرطون ُب باب توحيد اهلل  واالستقامة على شرعو
وال يتفطنون إىل النصوص اليت ٖتذر من الوقوع ُب البدع واحملدثات ،ال يتفطنون إىل ىذه النصوص لظنهم
أهنا كانت ،لظنهم أهنم ليسوا ٥تاطبُت هبا وإ٪تا خوطب هبا غَتىم .والواقع أهنم كلهم ٥تاطبون هبا ا١تتقدم

وا١تتأخر ،فمن مل يلحظ ىذا فإنو قد يكون آمنا من أال تزل بو قدم بعد ثبوهتا فيكون آمنا من مكر اهلل 
فإذا أمن مكر اهلل  كان من ا٠تاسرين.
ٍب ذكر أثر ابن مسعود  وىذا األثر خرجو أٛتد والنسائي يعٍت ُب الكربى والطيالسي والدارمي
وصححو ابن حبان واٟتاكم؛ ىذا اٟتديث حديث ابن مسعود  ىو بيان لقولو تعاىل  :
   

()1

ىذا اٟتديث فيو التحذير من البدع واحملدثات اليت ىي سبل

الشيطان ،كما أن ُب ىذا اٟتديث ٖتريض على لزوم الصراط ا١تستقيم ،كما أن فيو بيانا ٢تذا الصراط وأن
صراط اهلل  واحد ال ثاين لو ،وقد مر بيان ىذه اآلية وىي قولو تعاىل:


  

( )2وىذا اٟتديث مبُت ٢تا ومفسر وىو دال على أنو ٬تب ٖتقيق ما جاء بو النيب  وترك

معارضة ما جاء بو سواء كان برأي أو غَته نعم.
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باب ما جاء في غربة اإلسالم وفضل الغرباء
وقول اهلل تعاىل :ف لوال كان من القرون من ق بلكم أولو بقية ي ن هون عن الفساد ُب األرض إال قل ًيبل
٦تن أ٧تي نا من هم ( )1وعن أيب ىريرة  مرفوعاً :بدأ اإلسبلم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوىب للغرباء

( )2رواه مسلم وأٛتد من حديث ابن مسعود وفيو :ومن الغرباء؟ قال :نزاع من القبائل ( )3وُب رواية :الغرباء
()4
الذين يصلحون إذا فسد الناس
وللًتمذي من حديث كثَت بن عبد اهلل عن أبيو عن جده طوىب للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس
()5
من سنيت
وعن أيب أمية قال :سألت أبا ثعلبة  فقلت لو يا أبا ثعلبة :كيف تقول ُب ىذه اآلية؟
           



( )6فقال :أما واهلل لقد

سألت عنها خبَتاً ،سألت عنها رسول اهلل  فقال :بل ائتمروا با١تعروف وتناىوا عن ا١تنكر حىت إذا رأيتم
شحا مطاعاً وىوى متبعا ،ودنيا مؤثرة ،وإعجاب كل ذي رأي برأيو ،فعليك ٓتاصة نفسك ،ودع عنك
العوام ،فإن من ورائكم أياماً الصابر فيهن مثل القابض على اٞتمر ،للعامل فيهن مثل أجر ٜتسُت رجبل
يعملون مثل عملكم ،قلنا :منا أم منهم؟ قال :بل منكم .رواه أبو داود والًتمذي.

وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر  ولفظو :إن من بعدكم أياما الصابر فيها ا١تتمسك
ٔتثل ما أنتم عليو اليوم ،لو أجر ٜتسُت منكم ،قيل يا رسول اهلل :منهم ،قال :بل منكم ؛ ٍب قال :أنبأنا
٤تمد بن سعيد ،أنبأنا أسد ،قال سفيان بن عيينة :عن أسلم البصري ،عن سعيد أخ اٟتسن يرفعو قلت
لسفيان عن النيب  قال :نعم ،قال :إنكم اليوم على بينة من ربكم ،تأمرون با١تعروف وتنهون عن ا١تنكر
 - 1سورة ىود آية .116 :
 - 2مسلم  :اإلٯتان ( ، )145وابن ماجو  :الفنت ( ، )3986وأٛتد (.)389/2
 - 3ابن ماجو  :الفنت ( ، )3988وأٛتد ( ، )398/1والدارمي  :الرقاق (.)2755
 - 4الًتمذي  :اإلٯتان (.)2636
 - 5الًتمذي  :اإلٯتان (.)2636
 - 6سورة ا١تائدة آية .165 :
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وٕتاىدون ُب اهلل ،ومل تظهر فيو السكرتان :سكرة اٞتاىلية ،وسكرة حب العيش ،وستحولون عن ذلك ،فبل
تأمرون با١تعروف وال تنهون عن ا١تنكر ،وال ٕتاىدون ُب اهلل ،وتظهر فيكم السكرتان فا١تتمسك يومئذ
بالكتاب والسنة لو أجر ٜتسُت ،قيل :منهم؟ قال :ال بل منكم .؛ ولو بإسناد عن ا١تعافري قال :قال رسول
اهلل  طوىب للغرباء ،الذين ٯتسكون بكتاب اهلل حُت يًتك ،ويعملون بالسنة حُت تطفأ .
ىذا باب ما جاء ُب غربة اإلسبلم وفضل الغرباء ،قلنا ىذا الباب عقده ا١تؤلف رٛتو يبُت أن فضل
اإلسبلم وأجره قد يكون ُب زمان أكثر وأكمل منو ُب زمان آخر ،وا١تراد بغربة اإلسبلم ا١تراد بالغربة ىو إذا
كان أىل اإلسبلم ا١تستمسكون بو قلة فإن الغربة حينئذ تكون؛ والغربة كما ذكر العلماء ُب غربة اإلسبلم
إما أن تكون الغربة اليت تقع ُب آخر الدنيا حُت ال يبقى على وجو األرض مسلم ،وذلك بعد فتنة الدجال
وخروج يأجوج ومأجوج وقرب قيام الساعة ٍب يبعث اهلل  ر٭تا تقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة ،فهذه
الغربة اليت تقع ُب آخر الزمان؛ أما كون اإلسبلم يكون غريبا ُب األرض كلها قبل قيام الساعة فهذا ال يكون
كما ذكره العلماء ألن اهلل تعاىل:
  

       

( )1قال :ال تزال طائفة من أميت على اٟتق ظاىرين.

()2

أما الغربة اليت تكون

مقيدة بزمان أو مكان أو شريعة فهذه حاصلة قد تكون شريعة من الشرائع غريبة إذا فعلها أحد استغرهبا
الناس لقلة من يقوم هبا ،أو قد يكون مثبل ا١تستمسكون ُب اإلسبلم ُب بعض األمكنة قلة والشر ىو
الظاىر ،فهذا موجود ويوجد ،أما أن تكون مطبقة على األرض كلها فهذه ال تكون إال ُب آخر الزمان كما
ذكره العلماء رٛتهم اهلل.
وقول اهلل تعاىل :ف لوال كان من القرون من ق بلكم أولو بقية ي ن هون عن الفساد ُب األرض إال قل ًيبل
٦تن أ٧تي نا من هم

( )3ىذه اآلية ذكر أىل العلم أن قولو:
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كان من ال قرون ،وىذا ٖتريض لكنو قد صاحبو معٌت التأثر الذي ينبغي أن يكون على األمم ا٠تالية اليت مل
هتتد هبدى اهلل عز وجل؛ وذكر بعضهم أن قولو:

   

( )1معناه النفي أي مل

يكن من قبلكم من القرون من ينهى عن الفساد إال بقية أو إال قليل ٦تن أ٧تينا منهم؛ وقولو:
من القرون من ق بلكم أولو بقية

()2

يعٍت أولو بقية من الفهم والعقل والعلم

        

وىؤالء القليل ٧تاىم اهلل  من العذاب ،و٢تذا قال:

ف لوال كان

 

( )3يعٍت مل يكن ينهى عن الفساد إال قليل
   

( )4فدل ذلك على

فضل الغربة ألن ىؤالء القلة الذين ينهون عن الفساد ىم ا١تستمسكون بالدين ،وقد ذكر اهلل  أهنم
قليل ،وبُت فضلهم جل وعبل بأنو ٧تاىم؛ وىذا ٤تل االستشهاد هبذه اآلية.
ٍب أورد حديث أيب ىريرة :بدأ اإلسبلم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوىب للغرباء ( )5فقولو :بدأ

اإلسبلم غريبا ( )6يعٍت أن أول ما بدأ اإلسبلم مل يؤمن مع النيب  إال قليل بل نفر كانواٍ ،ب بعد ذلك فتح
فتح اهلل  على رسولو  فدخل الناس ُب دين اهلل أفواجا؛ ٍب أخرب  أنو سيعود غريبا كما بدأ يعٍت

يبقى ُب قلة من الناس؛ ٍب بُت  أجر الغرباء قال :فطوىب للغرباء ( )7؛ والغرباء ىنا ىم الغرباء األولون
والغرباء ا١تتأخرون ،فكبل الطرفُت يشملهم قولو :فطوىب للغرباء ( )8وطوىب فسر بأنو اٞتنة وفسر بأنو شجرة
ُب اٞتنة وفسر بأن ىذا دعاء ،دعاء ٢تم بأن ٬تعلهم اهلل ُ ب أكمل حال وأحسنها وأن يسبغ عليهم
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فضلو وأن يفرحوا هبذا الفضل؛ فقولو :فطوىب للغرباء ( )1يعٍت ُب األولُت وا١تتأخرين ،كل ما كانت غربة
()3
فطوىب للغرباء؛ فقولو :فطوىب للغرباء ( )2ىذا فيو فضل الغرباء وقولو :بدأ اإلسبلم غريبا وسيعود غريبا
ىذا فيو إثبات غربة اإلسبلم .قال :رواه مسلم يعٍت من حديث أيب ىريرة كما تقدم ،وأٛتد من حديث ابن
مسعود رواه أٛتد من حديث ابن مسعود ،وكذلك وُب ابن ماجو؛ وجاء بو ا١تؤلف الزيادة اللي فيو .قال:
ومن الغرباء؟ قال( :النزاع من القبائل ) ( )4والنزاع ٚتع نازع وىو الغريب عن بلده وقبيلتو وعشَتتو؛ وىذا
تفسَت للغرباء وىو واضح ُب الداللة .وُب رواية ( :الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس) ( )5وُب رواية
الًتمذي األخرى وىي رواية ضعيفة جدا قال :الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنيت ( )6لكن ا١تعٌت

صحيح ألن الغرباء أو ألن صبلح اإلنسان يكون لصبلحو ُب نفسو وسعيو إلصبلح غَته؛ ألن اهلل 
أوجب عليو أن يأمر با١تعروف وينهى عن ا١تنكر وأن ينصح لعباد اهلل ،فإذا ترك ىذا الواجب الذي فرضو اهلل
 عليو مل يستكمل الصبلح ُب نفسو ،فبلزم الصبلح ُب نفس اإلنسان أن يسعى إلصبلح غَته .وىذا
الكبلم الذي ذكره ُب بيان معٌت الغرباء وىو ٤تصلو أهنم ىم ا١تستمسكون بالسنة عند فساد األزمنة.
قال :وعن أيب أمية وىو أبو أمية الشيباين قال :سألت أبا ثعلبة فقلت يا أبا ثعلبة :كيف تقول ُب ىذه
            

( )7؟ ىو

سألو عن ىذه اآلية ألن ظاىر ىذه اآلية أنو ال يلزمو األمر با١تعروف والنهي عن ا١تنكر ألنو قال:



اآلية

        

( )8فقد يتصور من ظاىرىا أن اإلنسان ال يلزمو

األمر با١تعروف والنهي عن ا١تنكر وإ٪تا يلزمو إصبلح نفسو؛ ولكن طبعا ىذا غَت مراد ألنو كما تقدم من
 - 1مسلم  :اإلٯتان ( ، )145وابن ماجو  :الفنت ( ، )3986وأٛتد (.)389/2
 - 2مسلم  :اإلٯتان ( ، )145وابن ماجو  :الفنت ( ، )3986وأٛتد (.)389/2
 - 3مسلم  :اإلٯتان ( ، )145وابن ماجو  :الفنت ( ، )3986وأٛتد (.)389/2
 - 4ابن ماجو  :الفنت ( ، )3988وأٛتد ( ، )398/1والدارمي  :الرقاق (.)2755
 - 5الًتمذي  :اإلٯتان (.)2636
 - 6الًتمذي  :اإلٯتان (.)2636
 - 7سورة ا١تائدة آية .165 :
 - 8سورة ا١تائدة آية .165 :
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الزم إصبلح النفس أن يسعى اإلنسان إلصبلح غَته ،ولكن إذا وقع من غَته ذنب ومعصية وقد نصح لو
فإنو ال يتحمل شيئا من آثامو وأوزاره وضرر ذلك يقع عليو .قال :أما واهلل لقد سألت عنها خبَتاً ( )1يعٍت

سألت عنها عا١تا هبا عارفا ٔتعناىا وإ٪تا كان كذلك ألنو قد سأل النيب  عنها .قال :سألت عنها رسول

اهلل  فقال :بل ائتمروا با١تعروف ( )2قال العلماء ُب قولو" :سألت عنها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم"
يعٍت فقلت لو :أما نًتك األمر با١تعروف والنهي عن ا١تنكر بناء على ظاىر ىذه اآلية فقال :ال تًتكوا بل ائتمروا
وىذا ا١تعٌت ا١تستفاد إ٪تا ىو ا١تستفاد من اإلضراب ُب قولو :بل ائتمروا ( )3مستفاد من اإلضراب وإن مل يكن
مذكورا ُب الكبلم ولكنو مقدر .بل ائتمروا با١تعروف وتناىوا عن ا١تنكر حىت إذا رأيتم شحا مطاعاً ( )4فالشح ىو
ىو البخل وىو أشد البخل أو ىو البخل مع اٟترص .وقولو :شحا مطاعا ( )5يعٍت أن نفس اإلنسان تطيعو

على ىذا الشح وتوافقو عليو؛ وىوى متبعا ( )6وىذا ظاىر؛ ودنيا مؤثرة ( )7يعٍت على اآلخرة؛ وإعجاب كل ذي
ذي رأي برأيو ( )8سواء كان حقا أو باطبل؛ قال :فعليك ٓتاصة نفسك ( )9قال العلماء :ىذه ىي اٟتالة
اليت يرخص فيها بًتك األمر با١تعروف والنهي عن ا١تنكر ،ىذا قالو بعض أىل العلم ،يعٍت إذا حصل الفساد
ا١تستشري كما ذكر فإنو يرخص لئلنسان بًتك األمر با١تعروف والنهي عن ا١تنكر لئبل يلحقو ضرر أعظم.
قال :فعليك ٓتاصة نفسك ودع عنك العوام ( )16يعٍت أمر عامة الناس؛ فإن من ورائكم أياماً الصابر فيهن
مثل القابض على اٞتمر ( )11يعٍت أن الصابر ُب ىذه األيام اليت تكون فيها الغربة كالقابض على اٞتمر إذ

 - 1الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
 - 2الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
 - 3الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
 - 4الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
 - 5الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
 - 6الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
 - 7الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
 - 8الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
 - 9الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
 - 16الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
 - 11الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
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يلحقو من ا١تشقة ما يلحق القابض على اٞتمر؛ للعامل فيهن ( )1يعٍت ُب ىذه األيام؛ مثل أجر ٜتسُت
رجبل يعملون مثل عملكم ( )2يعٍت ُب غَت ىذه األيام ،ففرق بُت أيام العمل ُب أيام الغربة والعمل ُب غَت
أيام الغربة ،فالعمل الذي ُب أيام الغربة يوازن عمل ٜتسُت رجبل من عمل أصحاب النيب  ولكن ال
يقتضي ىذا تفضيل ا١تتأخر على أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم؛ ألن التفضيل ىنا مل يأت على وجو
العموم وإ٪تا جاء التفضيل ُب عمل خاص ،فلهم من األجور ُب ىذه األيام مثل أجر ٜتسُت رجبل ،لكن إذا
ٚتعت ما للصحابة رضي اهلل عنهم من الصحبة وا٢تجرة واٞتهاد والسابقة إىل غَتىا وجدت أن ٚتيع ما
قدموه يفضل على ٚتيع من جاء بعدىم؛ ألن النيب  قال :خَت القرون قرين ٍب الذين يلوهنم ٍب الذين
()4
يلوهنم ( )3؛ وقال :ال تسبوا أصحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذىبا ما بلغ مد أحدىم وال نصيفو

( )4؛ وىذا اٟتديث الذي أليب ثعلبة خرجو أبو داود والًتمذي وابن ماجو ،وصححو ابن حبان واٟتاكم،
وأما الًتمذي فقال حسن غريب.
ىذه الغربة اليت يعٍت ىي فيها فضل ىذا اٟتديث فيو فضل الغرباء؛ ألنو قال :للعامل فيهن ( )5وكذلك
ُب إثبات الغربة غربة اإلسبلم أنو تقع لو غربة قد دل عليو :إذا رأيت شحا مطاعا ( )6ودل عليو :فإن من
ورائكم أياما الصابر فيهن ( )7إىل آخره.
إذ بقي أن ننبو على أن أىل العلم نبهوا على أن غربة اإلسبلم ال ٗتول تركو ،يعٍت إذا كان اإلسبلم
غريبا فبل ٬توز لئلنسان أن يفسد وأن يًتك إصبلح نفسو؛ ألن اإلسبلم ُب غربة ،كما أن ا١تسلم ال يغتم
بقلة ا١تستمسك باإلسبلم وقت الغربة وال يكون لذلك أثر عليو أو يكون أو يلحقو شك ُب دينو إذا رأى
 - 1الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
 - 2الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
 - 3البخاري  :الشهادات ( ، )2652ومسلم  :فضائل الصحابة ( ، )2533والًتمذي  :ا١تناقب ( ، )3859وابن ماجو  :األحكام ( ، )2362وأٛتد
(.)434/1
 - 4البخاري  :ا١تناقب ( ، )3673ومسلم  :فضائل الصحابة ( ، )2541والًتمذي  :ا١تناقب ( ، )3861وأبو داود  :السنة ( ، )4658وابن ماجو  :ا١تقدمة
ا١تقدمة ( ، )161وأٛتد (.)54/3
 - 5الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
 - 6الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
 - 7الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
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قلة ا١تستمسكُت بو ،وكذلك ال تدل غربة اإلسبلم على أن ا١تستمسك باإلسبلم وقت الغربة ُب شر وإ٪تا

ىو ُب خَت ألن النيب  قال :فطوىب للغرباء ( )1فهو من أسعد الناس وأحظهم.
ٍب ذكر أثر ابن الوضاح األول وإسناده ضعيف جدا ،وأثره الثاين أيضا فيو ىو أثر أيضا ضعيف ،وأيضا
اٟتديث الثال ث وىو حديث ا١تعافري أبو بكر بن عمرو ا١تعافري ىذا حديث مرسل ،وأيضا ُب سنده
جهالة ،لكن ىذا اٟتديث ىو يعٍت تابع للحديث الذي قبلو ،وما فيو من ا١تعٌت ما ُب اٟتديث الذي قبلو؛
ويبقى الباب األخَت نعم .مل تظهر فيكم السكرتان :سكرة اٞتهل ،وسكرة حب العيش؛ يعٍت سكرة اٞتهل
تعلمون أن القرون األوىل فيها من العلم فيها من العلم ما ليس جاء بعدىم ،والغربة عادة تنشأ عن اٞتهل؛
وسكرة حب العيش فهو كما ذكر ُب اٟتديث السابق :ودنيا مؤثرة ( )2يعٍت ستؤثر الدنيا على اآلخرة ،فإذا
ظهرت ىاتان السكرتان اٞتهل كما ثبت ُب اٟتديث الصحيح أن اهلل  يقبض العلم بقبض العلماء ،ىذا
من أمارات الساعة ،وإذا قربت الساعة فإن الشر يزداد وا٠تَت يقل نعم.

 - 1مسلم  :اإلٯتان ( ، )145وابن ماجو  :الفنت ( ، )3986وأٛتد (.)389/2
 - 2الًتمذي  :تفسَت القرآن ( ، )3658وابن ماجو  :الفنت (.)4614
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باب التحذير من البدع
عن العرباض بن سارية قال :وعظنا رسول اهلل  يوما موعظة بليغة ،ذرفت منها العيون ووجلت منها

القلوب ،قلنا :يا رسول اهلل كأهنا موعظة مودع فأوصنا ،قال :أوصيكم بتقوى اهلل ،والسمع والطاعة ،وإن
تأمر عليكم عبد ،وإنو من يعش منكم فسَتى اختبلفا كثَتا ،فعليكم بسنيت وسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت
من بعدي ،عضوا عيها بالنواجذ ،وإياكم و٤تدثات األمور ،فإن كل بدعة ضبللة ( )1قال الًتمذي حديث
حسن صحيح.
وع ن حذيفة قال :كل عبادة ال يتعبدىا أصحاب ٤تمد فبل تتعبدوىا فإن األول مل يدع لآلخر مقاال،
فاتقوا اهلل يا معشر القراء ،وخذوا طريق من كان قبلكم .رواه أبو داود.
وقال الدارمي :أخربنا اٟتكم بن ا١تبارك ،أنبأنا عمر بن ٭تِت ،قالٝ :تعت أيب ٭تدث عن أبيو قال :كنا
٧تلس على باب عبد اهلل بن مسعود  قبل صبلة الغداة ،فإذا خرج مشينا معو إىل ا١تسجد ،فجاءنا أبو
موسى األشعري  فقال :أخرج إليكم أبو عبد الرٛتن بعد ؟ قلنا :ال ،فجلس معنا حىت خرج ،فلما خرج
قمنا إليو ٚتيعا فقال لو أبو موسى :يا أبا عبد الرٛتن إين رأيت ُب ا١تسجد آنفا أمرا أنكرتو ،ومل أر واٟتمد
هلل إال خَتا ،قال :فما ىو؟ فقال :إن عشت فسًتاه ،قال :رأيت ُب ا١تسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون
الصبلةُ ،ب كل حلقة رجل وُب أيديهم حصى فيقول :كربوا مائة ،فيكربون مائة ،فيقول :ىللوا مائة،
فيهللون مائة ،فيقول :سبحوا مائة ،فيسبحون مائة ،قال :فماذا قلت ٢تم؟ قال :ما قلت ٢تم شيئا ،انتظار
رأيك أو انتظار أمرك قال :أفبل أمرهتم أن يعدوا سيئاهتم وضمنت ٢تم أن ال يضيع من حسناهتم شيء؟ ٍب
مضى ومضينا معو حىت أتى حلقة من تلك اٟتلق فوقف عليهم ،فقال :ما ىذا الذي أراكم تصنعون ؟
فقالوا يا أبا عبد الرٛتن :حصى نعد بو التكبَت والتهليل والتسبيح ،فقال :فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن ال
يضيع من حسناتكم شيء ،و٭تكم يا أمة ٤تمد! ما أسرع ىلكتكم! ىؤالء صحابة ٤تمد  متوافرون،
وىذه ثيابو مل تبل ،وآنيتو مل تكسر ،والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة ىي أىدى من ملة ٤تمد أو مفتتحو
باب ض بللة ،قالوا :واهلل يا أبا عبد الرٛتن ما أردنا إال ا٠تَت ،قال :وكم من مريد للخَت لن يصيبو ،إن رسول
اهلل  حدثنا أن قوماً يقرءون القرآن ال ٬تاوز تراقيهم ،واًن اهلل ما أدري لعل أكثرىم منكم ٍب توىل عنهم،
 - 1الًتمذي  :العلم ( ، )2676وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )44وأٛتد ( ، )126/4والدارمي  :ا١تقدمة (.)95
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فقال عمرو بن سلمة :رأينا عامة أولئك اٟتلق يطاعنوننا يوم النهروان مع ا٠توارج .واهلل ا١تستعان وعليو
التكبلن ،وصلى اهلل وسلم على سيدنا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
ىذا ىو الباب األخَت ُب ىذا الكتاب ا١تبارك والرسالة العظيمة وىو باب التحذير من البدع ،وىذا
الباب عقده ا١تؤلف ألن البدع من أعظم ما يذىب فضل اإلسبلم ،وىي يسَتة ُب الدخول على الناس
والتمكن من نفوسهم؛ ألهنا تأٌب بوجو الطاعة هلل ولرسولو  . وذكر ا١تؤلف فيو حديث العرباض بن
سارية الشهَت وىو حديث خرجو الًتمذي وأبو داود وابن ماجو وأٛتد والدارمي ،وصححو ابن حبان
واٟتاكم وكذلك صححو أبو نعيم واٟتافظ بن عبد الرب وغَتىم صححوا ىذا اٟتديث ،والًتمذي قال حسن
صحيح .حديث العرباض بن سارية قال فيو :قلنا :يا رسول اهلل كأهنا موعظة مودع ( )1وذلك أن ا١تودع ال
يًتك شيئا ٦تا يهم ا١تودع إال أوصاه بو عند وداعو إياه ،وىكذا رسول اهلل  أوصى أصحابو هبذه الوصية
العظيمة اٞتامعة قال :أوصيكم بتقوى اهلل ،والسمع والطاعة ( )2فهاتان وصيتان إحدا٫تا الوصية بتقوى اهلل
والثانية السمع والطاعة ١تن تأمر على ا١تسلمُت .قال :وإنو من يعش منكم فسَتى اختبلفا كثَتا ،فعليكم
بسنيت وسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدي ،عضوا عليها بالنواجذ ( )3وىذه الوصية الثالثة ا٠تاصة ُب

ا١تخرج من الفنت وتعدد األىواءٍ ،ب أكد  بقولو :وإياكم و٤تدثات األمور ،فإن كل بدعة ضبللة ( )4؛
فقولو أوال :فعليكم بسنيت وسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدي عضوا عليها ( )5ىذا أمر بلزوم السنة
وفيها تتضمن التحذير من الوقوع ُب البدع ألنو إذا أمرنا بالسنة فمعناه أنو حذرنا ٦تا ٮتالفو وىو البدعة،
والثاين أنو قال :وإياكم و٤تدثات األمور ( )6وىذا ٖتذير من البدع؛ والثالث أنو وصف البدع كلها بأهنا
()7
ضبللة؛ وقد جاء ُب بعض روايات األحاديث وصححها بعض أىل العلم قال :وكل ضبللة ُب النار

 - 1الًتمذي  :العلم ( ، )2676وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )44وأٛتد ( ، )126/4والدارمي  :ا١تقدمة (.)95
 - 2الًتمذي  :العلم ( ، )2676والدارمي  :ا١تقدمة (.)95
 - 3الًتمذي  :العلم ( ، )2676وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )44وأٛتد ( ، )126/4والدارمي  :ا١تقدمة (.)95
 - 4الًتمذي  :العلم ( ، )2676وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )42والدارمي  :ا١تقدمة (.)95
 - 5الًتمذي  :العلم ( ، )2676وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )42وأٛتد ( ، )126/4والدارمي  :ا١تقدمة (.)95
 - 6الًتمذي  :العلم ( ، )2676وابن ماجو  :ا١تقدمة ( ، )42والدارمي  :ا١تقدمة (.)95
 - 7النسائي  :صبلة العيدين (.)1578
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فهذا التحذير من البدع وبيان أن البدع كلها ضبللة ،وىذا يشمل التحذير من البدع صغَتىا وكبَتىا ،وليس
ُب البدع بدعة حسنة بل كلها سيئة؛ ألن قولو :فإن كل بدعة ضبللة ( )1يعم ٚتيع البدع.
ٍب أورد ا١تؤلف رٛتو اهلل أثر حذيفة بن اليمان قال :كل عبادة ال يتعبدىا أصحاب رسول اهلل  فبل
تتعبدوىا ،يعٍت أن العبادات توقيفية ،وأن العبادة إ٪تا تتلقى عن سلف ىذه األمة وال ٬توز للناس أن ٭تدثوا
شيئا؛ ألن الصحابة كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقها علما وأبعدىا تكلفا وأىداىا سبيبل وأقومها اتباعا للنيب
 فكوهنم ال يتعبدون هبا دليل على عدم شرعيتها ،وأن من فهم التعبد بعبادة مل يتعبدوا هبا فإن فهمو
خاطئٍ .ب قال :فاتقوا اهلل يا معشر القراء ،وخذوا طريق من كان قبلكم؛ وىذا سبق عندنا ُب باب وجوب
الدخول ُب اإلسبلم ما جاء ُب الصحيح عن حذيفة أنو قال :يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد
سبقتم سبقا بعيدا .وىذا األثر ىو معٌت األثر السابق.
ٍب أورد ما خرجو الدارمي ُب مقدمة سننو ُب قصة أولئك الذين كانوا ٬تلسون على باب عبد اهلل بن
مسعود  وىذا األثر طويل فيو التحذير من البدع وإن استحسنها اإلنسان ورأى فيها خَتا؛ وفيو أيضا أن
البدع ،فيو بيان خطورة البدع ألهنا كما قلنا ألن سرياهنا إىل النفوس سريع؛ ألهنا تأٌب على وجو القربة هلل
 ال على وجو ا١تعصية ،وفيو أن البدع ال يستهان هبا وإن كانت صغَتة؛ ألن البدع الصغَتة قد تئول إىل
بدع كربى ،و٢تذا قال عمرو بن سلمة :رأينا عامة أولئك اٟتلق يطاعنوننا يوم النهروان ،يعٍت ١تا قاتل علي
 ا٠توارج ُب م وقعة النهروان كانوا أولئك الذين ُب اٟتلق كانوا يقاتلون علي بن أيب طالب قد خرجوا عليو

فًتقوا من ىذه البدعة الصغَتة ٔتجرد التهليل والتحميد والتسبيح على وجو أو على ىيئة مل ترد عن النيب 

كانوا على ىذه البدعة الصغَتة ٍب ترقوا حىت وصلوا إىل إحدى البدع الكربى وىي ا٠تروج على علي بن أيب
طالب رضي اهلل تعاىل عنو؛ فاألمر الرابع أن البدعة ال ٗتلوا من أحد أمرين أو فاعل البدعة ال ٮتلو من أحد
أمرين :إما أن يزعم أنو أىدى ٦تا جاء بو النيب  أو أنو يفتح باب ضبللة ال ٮتلو من ىذا؛ إن قال إنو
أىدى من النيب  فهو ضال مضل فلم يبق لو إال أن يفتتح باب ضبللة ،يعٍت باب بدع وضبللة على
الناس؛ ألن كل بدعة ضبللة ،فتعُت أن كل بدعة ضبللة؛ ألن ا١تبتدع ال يقول إين أجيء ٔتا ىو أفضل من
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ملة ٤تمد  وإ٪تا ىو ُب زعمو يريد أن يأٌب ٔتا يقربو إىل اهلل  ويهديو إليو فلم يبق لو إال أن يكون
بفعلو ىذا مفتتحا لباب ضبللة؛ وفيو ٖتذير من البدع ألهنا ضبللة.
ىذا ما تيسر ُب ىذه الدروس ا٠تمسة ونسأل اهلل  أن ٬تعلنا وإياكم ٦تن يستمع القول فيتبع
أحسنو ،كما نسألو جل وعبل أن ينفعنا وإياكم ٔتا ٝتعنا وأن يغفر للشيخ اإلمام اجملدد ا١تصلح ٤تمد بن
عبد الوىاب وأن يرفع درجاتو وأن ٬تعلنا وإياكم ٦تن اتبع نبيو  هبدى وإحسان ،وصلى اهلل وسلم على
نبينا ٤تمد وآلو وصحبو أٚتعُت واٟتمد هلل رب العا١تُت.
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