
 

 

 
 

 منسكشرح 

 شيخ الإسلام ابن تيمية

 
 يخ الدكتورشال  معالي

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 املكان: هـ8241 :شرحالاتريخ 
مسجد أاب اخليل حبي السالم 

 ابلرايض

        



 

 

 
2 

 (61شرح منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية ) 2

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، سم
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد  ،الحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيم

ومن حمل شيئا مماء  :-رحمه هللا تعالى-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وعلى آله وصحبه
زمزم جاز فلقد كان السلف يحملونه وأما التمر الصيحاني فال فضيلة فيه بل غيره من التمر 

في مثل ذلك  -صلى هللا عليه وسلم-البرني والعجوة خير منه واألحاديث إنما جاءت عن النبي 
ولم  كما جاء في الصحيح من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم وال سحر

 -صلى هللا عليه وسلم-يجيء عنه في  الصيحاني شيء وقول بعض الناس إنه صاح بالنبي 
جهل منه بل إنما سمي ذلك ليبسه فإنه يقال تصوح التمر إذا يبس وهكذا قول بعض الجهال 

صلى هللا عليه -أن عين الزرقاء جاءت معه من مكة ولم يكن بالمدينة على عهد النبي 
 عين جارية ال الزرقاء وال عيون حمزة وال غيرهما بل كل هذا مستخرج بعده. -وسلم

وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد  ،يكفي. الحمد هلل رب العالمين
ا من ومن حمل شيئ  " :-رحمه هللا تعالى-أما بعد فيقول المؤلف  ،وعلى آله وأصحابه أجمعين

الماء المبارك المعروف الذي ينبع بالمسجد الحرام دخل فيه بعد أن ماء زمزم هو  "ماز زمزم جاز
بإسماعيل وسعي أمه وراء  ا منه دخل هذا الماء المبارك الذي سببه العطش الذي ألم  كان خارج  

من في جهات بين الصفا والمروة لتبحث عن من ينقذه من هذا العطش فنبع من تحت قدمه 
 ،اء مبارك وجاء فيه نصوص منها ماء زمزم لما شرب لهعلى كل حال هو م ،والقصة معروفة

فجاءت فيه هذه النصوص فيحرص كثير من الناس أن يحمله  ،وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم
أثبتت األبحاث العلمية ما كان  ..،ا أثبتيتزود به وله خصائص كثيرة جد   ،من مكانه إلى بلده

بين يوم وليلة قوته وزاده من ماء زمزم وسمن  ا في األول ومع ذلك أبو ذر مكث ثالثينخافي  
يعني من خصائصه أنه ال يحوج اإلنسان إلى  ،بسببه وتكسرت ُعكن بطنه فهو ماء مبارك

الخروج من المسجد وهذا شيء مجرب ال يحوج اإلنسان إلى الخروج من المسجد شيء جربناه 
ورة يقضي حاجته وأما ماء زمزم ا من غيره احتاج إلى الديعني اإلنسان إذا إذا شرب ماء كثير  

كان طعمه أشد مرارة من  ..،افجربناه وجربه غيرنا فلم يحوجهم ذلك فهو ماء مبارك وهو أيض  
ستساغ كان طعمه ال يستسيغه إال من يتعبد بشربه فيتضلع منه كما فعل ي، اآلن طعمه اآلن

من ماء  ن ومن شمالاآلن كأنه تسرب إليه من جهات من يمي -عليه الصالة والسالم-النبي 
ا على كل حال هو يبقى ماء زمزم حتى أن األبحاث تثبت مما غير طعمه فجعله مستساغ   مكة

هذه هذا الشيء  ،أن الماء المتسرب إليه بمجرد ما يالمس الحجارة حجارة البئر ينقلب إلى زمزم
ال منذ ال يدركه البشر هذه بركة عظيمة ي ويعني عجيب يعني هذا شيء ال يدركه الناس  عني وا 

الناس  ،آالف السنين وماليين البشر تشرب منه وتستقي منه وتتروى منه ومع ذلك لم ينظب
يتزودون منه ويأخذون منه إلى بلدناهم ومازالوا يفعلون ذلك وهذا جائز ال بأس به ال شيء فيه 
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ويذكر  -ارضي هللا عنه-وكانت عائشة تحمله  "قد كان السلف يحملونهو "فقد جاء األثر بذلك 
من أنواع  "وأما التمر الصيحاني" ،أنه ُحمل له من ماء زمزم -عليه الصالة والسالم-عن النبي 

ستمائة نوع منها التمر الصيحاني  ،التمور بالمدينة أوصلها ابن الجوزي إلى قريب من ستمائة
الصالة عليه -النبي  بال فضيلة له أما من يزعم من العامة أنه صاح ،"فال فضيلة له"قال 

فال فضيلة له بل "فصارت له مزية بهذه الصيحة فال أصل له وال يثبت هذا الخبر  -والسالم
خير منه ألنه جاء في العجوة ما جاء في الحديث  "والعجوة خير منه ،غيره من التمر البرني

الصحيح من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم وال سحر وجاء في حديث 
 ..،ا يدل على أنه أفضل منا هذا أيض  باع التمر الردي قال بع الجمع واشتري به جنيب   بالل لما

عليه الصالة -ا كذلك نوع جيد معروف عندهم في عهد النبي نوع فاضل عندهم والبرني أيض  
قال بل غيره من التمر البرني والعجوة خير منه واألحاديث لما جاءت " ،إلى يومنا هذا -والسالم

كما جاء في الصحيح من تصبح بسبع  ،في مثل ذلك -عليه الصالة والسالم- عن النبي
 ،السين مثلثة قالوا أفصحها الفتح َسم وال سحر "تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم وال سحر

قوله عجوة وجاء في أحاديث من غير تقييد أو تخصيص بالعجوة مما جعل بعض أهل العلم 
يستروح إلى أن التصبح بسبع تمرات أيا كان ال سيما لمن لم يجد العجوة أنه يدخل في هذا 

وعلى كل حال على اإلنسان أن يحرص على  ،الحديث وأنه ال يضره في ذلك اليوم سم وال سحر
لكن  ،األن التنصيص عليها يدل على تميزه ؛تات إن وجد العجوة فبها ونعمالتصبح بسبع تمر 

ألن العجوة فرد فرد  ؛ذكرها على وجه الخصوص مع وجود النص العام ال يقتضي التخصيص
من أفراد التمر وجاء النص بالعموم وجاء النص بالخصوص التخصيص يدل على أنها لها مزية 

لكن ال ينفي أن يكون غيرها بمثل ما جاء فيها من أنه ال يضره ليس لغيرها وأنها أولى من غيرها 
 سم وال سحر.

 طالب: ...................
يبقى أن العجوة هذه إذا  ،فرد خصوص وعموم ،ال ال فرد العجوة فرد ما هو بوصف

ُزرعت في غير المدينة وقد زرعت وأنتجت هل تأخذ الخصيصة التي لها لما زرعت بالمدينة 
هي تمر عجوة وال يشك في ذلك وأنها هي هي  ..،باألرض الطيبة هذا محل نظر تحتاج إلى

ثل ومع ذلك م ،بجميع خصائصها جاء في بعض النصوص ما يدل على أنها من عجوة المدينة
فعلى اإلنسان أن يحرص على أن  ،ما قلنا في العجوة أنه فرد من األفراد ال يقتضي التخصيص

وظاهر النص أنه ال يأكل قبلها شيء يعني  ،ايتصبح بسبع تمرات ومعنى يتصبح يأكلها صباح  
صلى هللا -النبي ب ناس أنه صاحوقول بعض ال ولم يجيء عنه في الصيحاني شيء"يبدأ بها 
فإنه يقال "ليبسه  "بل إنما سمي بذلك ليبسه" ،هذا خبر ال أصل له "جهل منه -وسلمعليه 

ولكن البالد إذا إذا  ،ح النبت إذا يبستصو   ،ح الزرع إذا يبستصو   ،"تصوح التمر إذا يبس
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وهذا كقول بعض الجهال إن عين الزرقاء " ،اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم يعني يبس
كيف تجي عين الزرقاء  ،من مكة -عليه الصالة والسالم-جاءت مع النبي  "جاءت معه من مكة

يعني مشت من تحت األرض ونبعت هناك معه يعني كما قيل أن سفينة نوح طافت  ؟من مكة
ا وصلت خلف المقام ركعتين مثل هذا كثير يعني على ألسنة الوضاعين جاءت معه بالبيت سبع  
وال  عين جارية ال الزرقاء -صلى هللا عليه وسلم-النبي ولم يكن بالمدينة على عهد "من مكة 

قرب مدافن الشهداء فنسبت إلى بقريبة من أحد يعني  ..،عيون حمزة هذه قريبة من "حمزة يون ع
بل كل هذا مستخرج بعده  ال الزرقاء وال عين حمزة وال غيرهما" ،حمزة وال غيرهماسيدهم وهو 

مثل بئر  -عليه الصالة والسالم-يعني العيون التي أو اآلبار التي في عهده  "مستخرج بعده
 بضاعة وبئر حاء وغيرهما من اآلبار كلها موجودة آبار لكنها ليست عيون جارية سم.

 -رضي هللا عنه-ورفع الصوت في المساجد منهي عنه وقد ثبت أن عمر بن الخطاب 
ا إن ال لو أعلم أنكما من أهل البلد ألوجعتكما ضرب  رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فق

األصوات ال ترفع في مسجده فما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت عقب الصالة من 
ولم يكن أحد من السلف يفعل  ،قولهم السالم عليك يا رسول بأصوات عالية من أقبح المنكرات

منخفضة بل ما في الصالة من قول المصلي ا من ذلك عقيب السالم بأصوات عالية وال شيئ  
السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته هو المشروع كما أن الصالة عليه مشروعة في كل 

وفي  ،اوقد ثبت في الصحيح أنه قال من صلى علي مرة صلى هللا عليه بها عشر   ،زمان ومكان
قال إذ ا يكفيك هللا ثلث أمرك فقال  قال يا رسول هللا أجعل عليك ثلث صالتي المسند أن رجال  

أجعل عليك ثلثي صالتي قال إذ ا يكفيك هللا ثلثي أمرك قال أجعل صالتي كلها عليك قال إذ ا 
يكفيك هللا ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك وفي السنن عنه أنه قال ال تتخذوا قبري عيدا 

 بن حسن شيخ الحسنيين في زمنه رأى عبدهللا ديثما كنتم فإن صالتكم تبلغني وقوصلوا علي ح
-للدعاء عنده قال يا هذا إن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-ينتاب قبر النبي  رجال   رجال  

ا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صالتكم تبلغني قال ال تتخذوا قبري عيد   -صلى هللا عليه وسلم
الصالة والسالم عليه في كل فما أنت ورجل باألندلس إال سواء ولهذا كان السلف يكثرون 

 مكان وزمان ولم يكونوا يجتمعون.
صلى -مسجد النبي في عنه وهو  "ورفع الصوت في المساجد منهي" :-رحمه هللا-قال 
 -رحمه هللا-د رفع الصوت في المساجد قال منهي عنه وترجم اإلمام البخاري شأ -هللا عليه وسلم

باب من جاء في رفع الصوت في المسجد وذكر ما يدل على ما يدل على المنع وذكر ما يدل 
على الجواز مما يدل على أنه عند الحاجة ال بأس به وعند عدم الحاجة يثبت فيه النهي وهل 

أكثر من الحاجة يعني إذا كان الطالب عددهم قليل يبلغهم  يلحق بهذا رفع الصوت بالعلم مثال  
 ،عشرة ،ستة ،ا يكون الجماعة خمسةوكذلك في الصالة أحيان   ،ال داعي للمكبر مثال  الصوت ف
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صف أو صفين ثم يرفع الصوت بحيث ال يخرج الواحد من المسجد إال وقد أصيب بالصداع هذا 
ألنه ال داعي له وال حاجة إليه ومع ذلك  ؛من المنهي عنه ال شك أن هذا داخل في المنهي عنه

ا ويدخل ئمة ال سيما الشباب يتكلف في اختيار األنواع التي هي أرفع صوت  هو مؤذي وبعض األ
فمثل هذا المسجد يكفيه أقل  ،هللا المستعان ،عليها من المؤثرات ومن األشياء التي تحسن صوته

ألنه كبير  ؛من هذا أقل من الموجود فيه مثل بعض المساجد يحتاج إلى شيء من رفع الصوت
محدث محدث يستعمل في مر األواألصل أن هذا  ،سألة مقدرة بالحاجةوالجماعة كثيرون فالم

عبادة دعت إليه الحاجة فالحاجة تقدر بقدرها وما زاد على ذلك يبقى في حيز المنع ما زاد على 
فرفع األصوات في المساجد امتهان لها يعني لو أنت عند شخص  ،الحاجة يبقى في حيز المنع

تجله وتعظمه تجد بعض كالمك ما ُيسمع ال سيما إذا كان بيد أمر ونهي ومسؤولية وترجوه 
ن أنكر األصوات وتخافه  فخفض الصوت دليل على التعظيم والتوقير ورفع الصوت بضده وا 

-وأرضاه عم النبي  -رضي هللا عنه-لب لصوت الحمير مع أنه ذكر عن العباس بن عبدالمط
أن صوته يصل إلى تسعة فراسخ هذا ذكر في ترجمته ذكر في كتب أهل  -الصالة والسالمعليه 

العلم لكن يبقى أن الصوت الزائد على الحاجة ال داعي له ويدخل في حيز الذم وهو في مسجد 
ذا كان في أشد لما جاء ال ترفعوا أصواتكم  -صلى هللا عليه وسلم-النبي  فوق صوت النبي وا 

-إذا كان شخص يحدث بكالم النبي  -عليه الصالة والسالم-مسجده أشد فأمام حديثه وكالمه 
من الصوت الذي يؤدى به  ..،ال يجوز رفع الصوت أكثر من فإنه حينئذ   -عليه الصالة والسالم

ى رجلين يرفعان رأ -رضي هللا عنه-وقد ثبت أن عمر  -عليه الصالة والسالم-حديث النبي 
سألهما أنتما من أهل المدينة قالوا ال من أهل أصواتهما في المسجد فقال لو أنكما من أهل البلد 

يعني الغريب الذي ال يعرف العادات  ،الو كنتما من أهل البلد ألوجعتكما ضرب  الطائف قال 
لكن مثل الذي نشأ في البلد وعرف عادة الناس ونشأوا على  ،الناس مثل هذا يعذر وسلوموالتقاليد 

إن األصوات ال ترفع في مسجده  ،شرعي مثل هذا يؤدب يعزر هكونهذا األمر مع ما فيه من 
قال فما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت عقب الصالة من قولهم الصالة عليك يا 

يقول هذا  بأصوات عالية -الصالة والسالم عليه-سلموا مباشرة يسلمون على النبي رسول هللا 
ا من ذلك عقب السالم بأصوات عالية وال ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئ   من أقبح المنكرات

عليه -إنما معروف أن طريقتهم أنهم يذهبون إليه ويتوجهون إلى وجهه فيسلمون عليه  ؛منخفضة
 من السفر.إذا قدموا من سفر كما يسلم القادم  -الصالة والسالم

 طالب: ..................
 على كل حال الزائد عن الحاجة هذا مذموم الزائد عن الحاجة مذموم.

 طالب: ....................
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بأصوات هذا الذي يؤذي المؤمنين  ،نفس الشيء الذي يشغل الناس ويؤذيهم هذا هذا أذى
عالية وال منخفضة بل ما في الصالة من قول المصلي السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا 

يعني إضافة إلى ما تقدم من أن الغريب إذا دخل المسجد يسلم على النبي  وبركاته هو المشروع
وقد ثبت عنه في  ،كما أن الصالة عليه مشروعة في كل زمان ومكان -عليه الصالة والسالم-
صلى هللا عليه بها »يعني واحدة كما جاء في الخبر  «من صلى علي مرة»صحيح أنه قال ال

عليه الصالة -الصالة على النبي  وفي المسند أن رجال  قال  «اصلى هللا عليه بها عشر   «اعشر  
والسنة  ،مرغب فيها يختلف أهل العلم في وجوبها إذا ذكر واألمر بها ثابت في الكتاب -والسالم
ا ا مؤكد  المقصود أن العلماء يختلفون في وجوبها لكن عامتهم على أنها مستحبة استحباب   ،اأيض  

أجعل لك ثلث  قال يا رسول هللا وفي المسند أن رجال   ،والبخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي
أجعل عليك ثلث صالتي قال إذ ا  ..،قال أجعل لك عليكو صالتي إذن يكفيك هللا ثلث أمرك 

ثلث أمرك فقال أجعل عليك ثلثي صالتي قال إذ ا يكفيك هللا ثلثي أمرك قال أجعل لك يكفيك هللا 
ا يكفيك هللا ما أهمك من أمر دنياك وأمر  صالتي كلها عليك أجعل صالتي كلها عليك قال إذ 

ا في السنن عند الترمذي أجعل لك من صالتي الثلث النصف الثلثين أجعل لك جاء أيض   ،آخرتك
 ل إذ ا يكفيك هللا ما أهمك ما معنى أجعل لك صالتي؟صالتي كلها قا

 طالب: ................
عليه الصالة -يعني في الدعاء ال يخلي أي دعاء من دعائه من الصالة على النبي 

يعني حمل على هذا عند أهل العلم واال وش معنى أنه يترك األدعية كلها إال الصالة  -والسالم
الصالة ليست الشرعية ليست الصالة الشرعية ذات  أوال   ؟-والسالمعليه الصالة -على النبي 

عليه -إنما المقصود بها الدعاء فهل يجعل جميع أدعيته صالة على النبي  ؛الركوع والسجود
وهذا  ؟-عليه الصالة والسالم-ه من صالة على النبي أو أنه ال يخلي من دعائ -الصالة والسالم

ر من أهل العلم مع أن الحديث حسن يعني مقبول في الجملة ما هو المتجه وهو الذي يرجحه كثي
 إشكال. -إن شاء هللا-فيه 

 طالب: ........................
 في قلبه في قلبه ال يتكلم.

 طالب: ....................
عند ذكره وعند الدعاء الزم  -عليه الصالة والسالم-المهم ال تترك الصالة على النبي 

أي دعاء تدعو  -عليه الصالة والسالم-تختم دعائك ال بد أن تختم دعائك بالصالة على النبي 
لم يكن في داخل الصالة  ما  -عليه الصالة والسالم-بالصالة على النبي   به ال بد أن تختم

أن هذا أولى ما حمل  يعني ما تقول اللهم صل على محمد وأنت ساجد وأنت تدعو ال المقصود
ال فهو مشكل مشكل يعني يعني معناه أن الناس يتركون ما يدعون بشيء إنما  عليه الحديث وا 



 

 

 

 

7

  
7 

 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وهناك أدعية جاءت بها النصوص في الكتاب  -عليه الصالة والسالم-يصلون على النبي 
تكم ا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صال ال تتخذوا قبري عيد  »وفي السنن عنه أنه قال والسنة 
 وقد رأى عبدهللا بن حسن -عليه الصالة والسالم-نعم تبلغه يبلغ الصالة يبلغ السالم  «تبلغني

 في األصول التي ذكرت األثر حسن بن حسن هكذا في نسخة ثانية عندكم تعليق.
 طالب: ..................

 ما عندكم مخرج األثر؟ ما خرج األثر؟ 
 طالب: .................

 حسن بن حسن.يعني عن 
 طالب: .................

لكن من القائل حسن بن حسن أو عبدهللا بن حسن  ،ال هين الحديث الحديث معروف
وقد رأى قال  ،على كل حال األصول التي خرجت الخبر فيها أنه حسن بن حسن بن علي

 -سالمعليه الصالة وال-ينتاب قبر النبي  عبدهللا بن حسن شيخ الحسنيين في زمانه رجال  
قال ال تتخذوا  -صلى هللا عليه وسلم-للدعاء عنده فقال يا هذا إن رسول هللا يعني يتردد عليه 

في أي مكان  ،وصلوا علي حيثما كنتميعني مع التكرر في أوقات محددة يكون عيد  اقبري عيد  
عليه الصالة -يبلغ النبي  فإن صالتكم تبلغنيفي أقصى المشرق أو في أقصى المغرب 

فما أنت ورجل قال عبدهللا بن حسن أو حسن بن حسن انتهى الحديث يبلغني قال  -الموالس
ألن الصالة  ؛هذا ليس من المرفوع فما أنت ورجل من األندلس إال سواء باألندلس إال سواء

عليه -ولهذا كان السلف يكثرون الصالة والسالم عليه  -عليه الصالة والسالم-والسالم يبلغانه 
 في كل زمان ومكان وجاء الحث عليها بما ال يرتبط ال بزمان وال بمكان سم. -والسالمالصالة 

ولهذا كان السلف يكثرون الصالة والسالم عليه في كل مكان وزمان ولم يكونوا 
سقاء وال إشهاد قصائد وال نحو ذلك طعام وا   ،يجتمعون عند قبره لقراءة ختمة وال إيقاد شمع وا 

نوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصالة بل هذا من البدع بل كا
والقراءة والذكر والدعاء واالعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك وقد علموا أن النبي 

صلى هللا عليه -فإنه  ،له مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته -صلى هللا عليه وسلم-
ن األجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من قال من دعا إلى هدى فله م -وسلم

ا وهو الذي دعا أمته إلى كل خير فكل خير يعمله أحد من األمة فله مثل أجره فلم أجورهم شيئ  
يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب صالة أو صدقة أو قراءة من أحد  -صلى هللا عليه وسلم-يكن 

وكل من كان له أطوع وأتبع  ،اأجورهم شيئ  فإن له مثل أجر ما يعملونه من غير أن ينقص من 
 ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ: -تعالى–كان أولى الناس به في الدنيا واآلخرة قال 
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إن آل أبي فالن ليسوا لي بأولياء إنما وليي » :-صلى هللا عليه وسلم-وقال   ٨٠١يوسف:  ژ ژڑ
وهو أولى بكل مؤمن من نفسه وهو الواسطة بين هللا وبين خلقه في  «هللا وصالح المؤمنين

تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحالل ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وهللا هو 
 ىئ ىئ ىئ ژ: -تعالى–المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه قال 

 ٱ ژ: -تعالى–فجعل الطاعة والرسول كما قال   ٢٥النور:  ژ   مئ حئ جئ ی ی ی       ی

: -تعالى–وجعل الخشية والتقوى هلل وحده ال شريك له فقال   ١٠النساء: ژ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ
 ڱ ڱ    ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک   ک ک ڑ ڑژ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژفأضاف اإليتاء إلى هللا والرسول كما قال تعالى:   ٢٥التوبة: ژں

ن ك  ٧الحشر:  ژ ہہ ہ  ۀ  ان.فليس ألحد أن يأخذ إال ما أباحه الرسول وا 
 ما أباحه هللا والرسول، فليس ألحد أن يأخذ إال ما أباحه هللا والرسول.

ن كان هللا آتاه ذلك من جهة القدرة  ،فليس ألحد أن يأخذ إال ما أباحه هللا والرسول وا 
 -صلى هللا عليه وسلم-والملك فإنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ولهذا كان 

يقول في االعتدال من الركوع وبعد السالم اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال 
و البخت والمال والملك فإنه ال ينجيه أي من آتيته جدا وهو البخت وه ،ينفع ذا الجد منك الجد

: -تعالى–وأما التوكل فعلى هللا وحده والرغبة فإليه وحده كما قال  ،منك إال اإليمان والتقوى 
ولم يقولوا   ٢٥التوبة: ژ ں ڱ ڱ    ڱ ژ :ولم يقل ورسوله وقالوا  ٨٧١آل عمران: ژ يئ ىئ مئژ

لى ربك فارغب وقال  هنا ورسوله كما قال في اإليتاء بل هذا نظير قوله فإذا فرغت فانصب وا 
 جب يئ ىئ مئ حئ جئ    ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ژتعالى: 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال حسبنا هللا ونعم الوكيل قالها   ٨٧١آل عمران: ژحب
حين قال لهم الناس إن  -صلى هللا عليه وسلم-إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد 
ا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل وقد قال تعالى يا الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان  

أي هللا أي هللا  ..،ومن اتبعك من المؤمنين أي هللا وحده حسبك وحسب أيها النبي حسبك هللا
 وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك ومن قال إن هللا والمؤمنين.

 قال إن المعنى، ومن قال إن المعنى هللا والمؤمنون حسبك.
 ومن قال إن المعنى هللا والمؤمنين حسبك.

 حسبك. والمؤمنون إن المعنى هللا والمؤمنون 
بل قوله من جنس الكفر فإن هللا  ،ومن قال إن المعنى هللُا والمؤمنون حسبك فقد ضل

 هو وحده حسب كل مؤمن به.
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 فإن هللا وحده هو حسب كل مؤمن به.
أليس هللا بكاف  :فإن هللا وحده هو حسب كل مؤمن به والحسب الكافي كما قال تعالى

كالعبادات واإلخالص والتوكل والخوف والرجاء وهلل تعالى حق ال يشركه فيه مخلوق  ،عبده
والحج والصالة والزكاة والصيام والصدقة والرسول له حق كاإليمان به وطاعته واتباع سنته 
ومواالة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه في المحبة على األهل والمال والنفس كما قال 

أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والذي نفسي بيده ال يؤمن  -صلى هللا عليه وسلم-
بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله بل يجب تقديم  ،ووالده والناس أجمعين

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ    چ چ ژ :الجهاد الذي أمر به على هذا كله كما قال تعالى

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ    ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

وقال تعالى:   ٥٢التوبة: ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک
وبسط ما في هذا المختصر وشرحه   ٢٥التوبة: ژ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻژ

وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد  ،أعلم -سبحانه وتعالى-مذكور في غير هذا الموضع وهللا 
 والحمد هلل رب العالمين. ،وآله وصحبه وسلم

يعني السلف من  ولم يكونوا يجتمعون عند قبره :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
ال لقراءة  -عليه الصالة والسالم-الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يكونوا يجتمعون عند قبره 

بمعنى أن كل واحد يختم القرآن عنده أو يجتمعون على ختمة واحدة يتناوبونها هذا لم  ختمة
ن وجد في بعض العصور المتأخرة مما ال يوجد اآلن يعني ال يوجد  يحصل في عهد السلف وا 

اآلن من يختم يجتمعون لختم القرآن عنده ووجد في عصور مضت مما لم يكن في عهد السلف 
يوقدون الشموع عند قبره  واكأن "ال لقراءة ختمة وال إيقاد شمع" ،من الصحابة ومن تبعهم بإحسان

سراء عند حجرته في مناسبات في المناسبات في المولد في مناسبة اإل -عليه الصالة والسالم-
وال إيقاد "ا من هذا ومما لم يكن على عهد السلف الصالح في غيرهما من المناسبات يفعلون شيئ  

سقاء وال إنشاد قصائد طعام وا  كل هذا يوجد في الموالد المبتدعة واالجتماعات التي  "شمع وا 
ا من ئ  في المناسبات التي أحدثوها يفعلون شي -عليه الصالة والسالم-يزعمون بها تعظيم النبي 

مما نهى عنه  -عليه الصالة والسالم-هذا بل يفعلون ما هو أعظم من ذلك يفعلون الغلو بالنبي 
ال تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وحصل من غالة هذه األمة  -عليه الصالة والسالم-

 من هو نظير ما حصل من النصارى في ابن مريم.
فإإإإإإإن مإإإإإإن جإإإإإإودك الإإإإإإدنيا وضإإإإإإرتها                

ومإإإإإن علومإإإإإإك علإإإإإإم اللإإإإإإوح والقلإإإإإإم            .
. 

يإإا أكإإريم الخلإإق مإإا لإإي مإإن ألإإوذ بإإه               
سإإإواك عنإإإد حلإإإول الحإإإادث العمإإإم             .

. 



 

 

 
61 

 (61شرح منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية ) 61

ومن نظر فيما كتب في الموالد يجد من هذا الشيء الكثير من الغلو واإلطراء  قرأومن 
وال نحيي ذلك  -نسأل هللا السالمة والعافية-بجسده  -عليه الصالة والسالم-وزعمهم أنه يحضر 

ما هو مشروع "كانوا يفعلون في مسجده  "بل كانوا يفعلون في مسجده السلف بل هذا من البدع"
وال المسجد  -عليه الصالة والسالم-تقدم أن الشيخ ذكر أن مسجد النبي  "في سائر المساجد

وأما ما يفعل في سائر  ،األقصى ال خصيصة لهما في شيء من األفعال إال مزيد الفضل
نما الذي اختص بالطواف والتقبيل والمسح هو المسجد الحرام يطاف بالكعبة  المساجد يفعل فيه وا 

 ليماني وما عدا ذلك فال.ويقبل الحجر األسود ويسمح ا
 طالب: ..................

 وش فيه؟
 طالب: ....................

لكن يبقى  وفضل الروضة قلنا أنها روضة من رياض الجنة والعمل الصالح فيها له مزية
أنه إذا كان هناك من يقوم مقامه ويسبب بذلك زحام ويكون يؤذي الناس يكون غيره أفضل منه 

علون في مسجده ما هو مشروع في سائر المساجد من الصالة والقراءة والذكر بل كانوا يف"
-يفعل في مسجده  "وتعليمه"وتعلم العلم تعليم العلم  ،"واالعتكاف وتعليم القرآن والعلم والدعاء

يصلى فيه ويقرأ فيه القرآن وتنتظر فيه  ،كما يفعل في سائر المساجد -عليه الصالة والسالم
ويدعونه  -جل  وعال-الصالة ويرابط فيه انتظار الصالة بعد الصالة ويعتكفون فيه ويذكرون هللا 

كسائر المساجد ويتعلمون القرآن ويعلمونه ويتعلمون العلم ويعلمونه وما زال األمر على ذلك إلى 
يستنكر من البدع من بعض المبتدعة يوجد في  لكن قد يوجد بعض ما ،"ونحو ذلك"يومنا هذا 
 ،اآلن يزاول بعض البدع ويوجد شيء من اإلنكار والمقاومة -عليه الصالة والسالم-مسجده 

صلى هللا -وقد علموا أن النبي " ،نسأل هللا أن يوفق والة األمر للقضاء على جميع مظاهر البدع
من »قال  -عليه الصالة والسالم-فإنه  له مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته -عليه وسلم

وهو  «ادعا إلى هدى فله من األجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئ  
ما يفعله فله مثل أجره فعلى هذا  "الذي دعا أمته إلى كل خير فكل خير يعمله أحد من األمة

عليه -حي عن النبي أو يض -عليه الصالة والسالم-بعض الناس ينيب في الحج عن النبي 
انتشر وصية قبل ثالثين سنة شخص أوصى آلدم بألف حجة ولحواء وللرسول  -الصالة والسالم

ليس بحاجة  -عليه الصالة والسالم-وألئمة المسلمين وغيرهم النبي  -عليه الصالة والسالم-
ليه الصالة ع-فالتضحية عنه بدعة ولو كانت خيرا لسبقونا إليه لسبقنا إليه أفضل الناس بعده 

يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب صالة أو صدقة  -صلى هللا عليه وسلم-فلم يكن " ،-والسالم
لكن غيره  ،"اأو قراءة من أحد فإن له مثل أجر ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شيئ  

مسألة إهداء الثواب هو قول الجمهور مع  ؟يهدى له ثوابه أو ال يهدى له -عليه الصالة والسالم-
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أنه ال يصلي أحد عن أحد نعم يصوم أحد عن أحد في النذر من مات وعليه صوم صام عنه 
وليه يحج يقبل النيابة حج عن أبيك واعتمر لكن الصالة ال تقبل النيابة ال يصلي أحد عن أحد 

ن شخص طاف عنه يقبل النيابة لكن لو صلى ثم أهدى الثواب قرأ القرآن فأهدى الثواب ناب ع
كما أن األصل يقبل النيابة وهكذا إهداء الثواب عند جمهور أهل العلم يصل ومنعه بعضهم إال 

على كل حال المسألة خالفية بين أهل العلم  ،فيما دل عليه الدليل من الدعاء والصدقة ونحوهما
 والقول قول الجمهور وصول الثواب.

 طالب: ..............
هر أنهم ليسوا بحاجة ليسوا بحاجة يعني مقامهم أعظم من أن يهدي لهم شخص الظا

 مذنب يهدي لهم الثواب واال يضحي عنهم ال ال.
 طالب: ...............

ن كان ابن  هذا أمر ما ما حصل يعني في ما فعله أئمة اإلسالم وعلماؤهم ما فعلوه وا 
يهدى له الثواب على ما عندهم من  ،حزم وغيره مثل مثل مثل غيره يعني يهدى له الثواب

 مخالفات.
 طالب: .............

وكل من كان له "قال  ،ال ما يخص هذا عام العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
كان أولى الناس به في الدنيا واآلخرة كل من  "أطوع وأتبع كان أولى الناس به في الدنيا واآلخرة

قل هذه سبيلي )  -تعالى–قال " ،الناس به أبو بكر وعمركان له أطوع وأتبع ولذلك كان أولى 
 "أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن اتبعني"يعني طريقتي في الدعوة ومنهجي في الدعوة  "(أدعو

هذه كثير من من الجماعات أو جميع الجماعات كل واحد تدعي أنها هي التي على الحق كل 
من كان  ،لكن الحاسم والفاصل قل هذه سبيلي ،جماعة من الجماعات تدعي أنها على الحق

هو الذي على الحق قل هذه  في طريقته وفي منهجه هذا -عليه الصالة والسالم-ا للنبي متابع  
ي الدعوة أدعو إلى هللا على بصيرة ال على جهل ألنا نجد من يزاول الدعوة من سبيلي طريقتي ف

إنما الذي على سبيله من يدعو  -عليه الصالة والسالم-هؤالء ليسوا على سبيل النبي  ،الجهال
ا دعا إليه إذا عرف لكن ال يلزم أن يكون عالم بكل شيء إذا عرف شيئ   ،إلى هللا على بصيرة

ن كان االستدراج ا أمر به معروف   عرف منكرا نهى عنه لكن ال يقحم نفسه في شيء ال يحسنه وا 
 ،وارد في مثل هذا يستدرج اإلنسان يدعو أوال فيما يعرف ثم بعد ذلك يقحم نفسه فيما ال يعرف

عليه الصالة -لكن الذي يدعو إلى هللا على بصيرة ولو في مسألة ولو في جزئية هذا سبيل النبي 
 -عليه الصالة والسالم-عه افأتب ،أنا ومن اتبعني -عليه الصالة والسالم-بيله سلك س -والسالم

إن آل أبي فالن ليسوا  -صلى هللا عليه وسلم-وقال " ،يدعون هللا يدعون إلى هللا على بصيرة
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ا عليه كالعادة يعني إذا كان فيه ما ينقصه أو يسبب التطاول المبهم هنا ال ُيذكر ستر   "لي بأولياء
 ألنه ليس في تسميته مصلحة. ؛فإنه ُيبهم ويتتابع الرواة على إبهامه فال يسمونه نعمعليه 

 طالب: ................
آل أبي فالن ليسوا بأولياء إنما وليي هللا وصالح "أن الرسول قال إيه من الراوي 

أنا أولى بالمؤمنين من  ،"بكل مؤمن من نفسه -عليه الصالة والسالم-وهو أولى  ،المؤمنين
 أنفسهم وهو أولى بكل مؤمن من نفسه، سم.

 طالب: ..................
وهو الواسطة بين هللا وبين خلقه في تبليغ أمره " ،واآلية نعم النبي أولى بالمؤمنين

وال واسطة فيما يرتفع إلى هللا من  ،ألن فيه واسطة فيما ينزل من هللا ؛"ونهيه ووعده ووعيده
أما  ،يعني فرق إذا أثبتنا الواسطة بين الحق والخلق فالمراد فيما ينزل من الحق إلى الخلق ،عمل

وهو الواسطة بين هللا وبين خلقه في تبليغ أمره "قال  ،ما يصعد من الخلق إلى الحق فال واسطة
مد وال أحد يحلل ويحرم سواه ومن اعت "ونهيه ووعده ووعيده فالحالل ما حلله والحرام ما حرمه

 ۇ ژا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون هللا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أحد  

قال عدي بن حاتم ما عبدناهم قال أليس   ١٨التوبة:  ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ
نسأل هللا السالمة -يحرمون الحالل ويحللون الحرام فتطيعوهم قال نعم بلى قال تلك عبادتهم 

ا يعني مقتضى شهادة أن محمد   "والحرام ما حرمه والدين ما شرعه فالحالل ما حلله" -والعافية
عليه الصالة -وهللا هو المعبود ال محمد وال غير محمد  ،رسول هللا أال يعبد هللا إال بما شرع

ال محمد وال جبريل وال  -جل  وعال-فاهلل هو المعبود المسؤول ال يسأل أحد غير هللا  ،-والسالم
الذي  ،ال يستعان إذا استعنت فاستعن باهلل "المعبود المسؤول المستعان بهوهللا هو " ،غيرهما

ومن يطع هللا ) قال تعالى " ،وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يخاف ويرجى ويتوكل عليه
يطع هللا ورسوله الطاعة هلل والرسول وأطيعوا  "(ورسوله ويخشى هللا ويتقه فأولئك هم الفائزون 

هو الذي  -جل  وعال-والتقوى إنما تكون هلل  ،ويخشى هللا الخشية هلل فقط ،سولهللا وأطيعوا الر 
فجعل الطاعة هلل "يتقى وهو الذي يخشى وهو الذي يخاف وهو الذي يرجى أولئك هم الفائزون 

-ألن طاعة الرسول تابعة لطاعة هللا  "والرسول كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع هللا
وجعل الخشية والتقوى هلل وحده ال شريك فقال تعالى ولو "وجل الطاعة هلل والرسول  -جل  وعال

حسبنا "هو الكافي لنا وهو  ،يكفينا هللا فقط ،"أنهم رضوا ما آتاهم هللا ورسوله وقالوا حسبنا هللا
هللا سيؤتينا "اإليتاء يكون من هللا والرسول والحسب من هللا فقط  "ورسوله سيؤتينا هللا من فضله

 ،الرغبة إنما تكون إلى هللا والرهبة تكون منه فقط "ورسوله إنا إلى هللا راغبون  من فضله
كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه  ،فأضاف اإليتاء إلى هللا والرسول"
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فليس ألحد أن يأخذ إال ما أباحه هللا  ،"فليس ألحد أن يأخذ إال ما أباحه هللا والرسول ،فانتهوا
والرسول يعني ال ال يأخذ ما ما يصل إليه من طرق غير مباحة مهما كان السبب ومهما كان 

أما في حال االختيار فإنه ال يجوز ألحد أن يأخذ  ،المبرر إال إذا كان مضطر ألكل ميتة ونحوها
ن كان هللا آتاه ذلك من جهة القدرة " ،-معليه الصالة والسال-ا إال ما أباحه هللا ورسوله شيئ   وا 

يعني يستوي في ذلك الرئيس  ،"والملك فإنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء
إال من حله مهما كان وضعه ولو ولي ولو سلط على  والمرؤوس ال يجووز ألحد أن يأخذ ماال  

خذ إال ما أباحه هللا له ورسوله فإنه هذا المال ولو كان مسؤوال عن بيت المال ال يجوز له أن يأ
اآلن  "يقول -صلى هللا عليه وسلم-ولهذا كان " ،يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء
طيب  ،فاهلل يعطي ويؤتي والرسول يؤتي ويعطي ،اإليتاء من هللا ورسوله اإليتاء من هللا ورسوله

وآتوهم من  ،«إنما أنا قاسم وهللا المعطي» ..،قال هللا المعطي -عليه الصالة والسالم-الرسول 
 ،هو المعطي -جل  وعال-فاهلل  -جل  وعال-مال هللا فاإلضافة الحقيقية لإليتاء واإلعطاء هي هلل 

لكن يطلق اإليتاء  ،فاهلل هو المانع وهو المعطي ال غيره ،قاسم -عليه الصالة والسالم-النبي 
هو المعطي والرسول هو  -جل  وعال-واإلعطاء على الواسطة فالرسول يؤتي ويعطي وهللا 

القاسم والغني الذي بيده المال يعطي باعتبار أنه واسطة يؤتي من مال هللا وهو في الحقيقة قاسم 
 وليس بمعطي.

 طالب: ....................
إباحة تبعية  ،إضافة تبعية -عليه الصالة والسالم-ل اإلباحة للرسو على كل حال إضافة 

عليه الصالة -على الخالف بين أهل العلم هل هناك أحكام صدرت عنه  -جل  وعال-إلباحة هللا 
ال ينطق عن الهوى إن هو إال  -عليه الصالة والسالم-ال توجد في القرآن مع أنه  -والسالم

هل له أن يجتهد أو ال يجتهد مسألة  ،-الصالة والسالمعليه -وحي يوحى والخالف في اجتهاده 
يقول في االعتدال من الركوع وبعد  -صلى هللا عليه وسلم-ولهذا كان " ،معروفة في األصول

الذي ال  "اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد ،السالم
عطيه ال يستطيع أحد أن يمنعه واعلم أن األمة لو ال يحاول والذي ي -جل  وعال-يعطيه هللا 

 اجتمعوا على أن يمنعوك.
 طالب: ..............

وضده له أرادوا أن  ،على ذلك بحال أن ينفعوك بشيء لم ينفعك هللا فإنهم ال يقدرون 
وبعض الناس يبذل األسباب وتكون األسباب قوية  ،يمنعوا ما أعطيت أو يعطوك ما لم يكتب لك

بعض الناس  ،والعكس ،ا فيجزم بحصول المراد ومع ذلك ال يحصلتكون األسباب قوية جد  ا جد  
أمر سهل يعني يلقي الشيء السبب ويعرف أنه ضعيف واالحتمال ضعيف ثم يترتب عليه 

وال ينفع ذا الجد يعني ال ينفع صاحب الجد الحظ  -جل  وعال-ألن األمور كلها بيد هللا  ؛المسبب
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له هذا النصيب وال  -جل  وعال-إذا لم يرد هللا  -جل  وعال-فعه حظه من هللا صاحب الحظ ال ين
البخت والحظ وش  "وهو البخت اأي أي من آتيته أي من آتيته جد  " ،ينفع ذا  الجد منك الجد

 عندكم؟
 طالب: ..............

والمقصود بها الحظ  ،إيه البخت البخت كلمة عربية واال فارسية؟ يظهر أنها فارسية
عندكم إال؟ نعم إال اإليمان  ،ال ينجيه منك إال اإليمان والتقوى  ..،والمال والملك فإنه ال ينجيك"

والتقوى وأما التوكل فعلى هللا وحده والرغبة فإليه وحده كما قال  اإليمان إال ،إذ ا ساقطة عندي
ولم يقل ورسوله وقالوا إنا إلى هللا راغبون ولم يقولوا ورسوله ورسوِله  تعالى وقالوا حسبنا هللا

بل هذا نظير قوله فإذا "كما قال في اإليتاء  ،سيؤتينا هللا من فضله ورسوله "كما قال في اإليتاء
لى ربك فارغب وقال " ،-جل  وعال-يعني ال إلى غيره الرغبة تكون إلى هللا  ،"فرغت فانصب وا 

الذين قال لهم الناس إن الناس  ،قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهمتعالى الذين 
الذي قال لهم الناس هم  ،"ا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيلقد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان  

ومن معه الناس المراد به ُنعيم بن مسعود واحد وهذا من العام  -عليه الصالة والسالم-النبي 
إن الناس قد جمعوا لكم يعني من الكفار فاخشوهم أي خافوهم فزادهم  ،الذي أريد به الخصوص

بخالف واقع الناس اليوم إذا سمعوا أدنى خبر هلعوا وخافوا وفزعوا  -جل  وعال-ا وثقة باهلل إيمان  
 ،فوق كل شيء -جل  وعال-ونسوا أن هللا  -سأل هللا السالمة والعافيةن-من البشر إلى البشر 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال حسبنا " ،ا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيلفزادهم إيمان  
حين  -صلى هللا عليه وسلم-محمد  هاوقال هللا ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار

 ،ا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيلن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان  قال لهم الناس إ
أي هللا وحده حسبك وحسب  ،وقد قال تعالى يا أيها النبي حسبك هللا ومن اتبعك من المؤمنين

وحسب المؤمنين الذين اتبعوك ومن قال "يكفيك ويكفي المؤمنين فالكافي هو هللا وحده  "المؤمنين
حسبك يا أيها النبي حسبك هللا ومن اتبعك من المؤمنين ومن العطف  "هللا والمؤمنون  إن المعنى

 على إيش العطف على إيش؟ على الكاف.
 طالب: ...............

 على الكاف واال على لفظ الجاللة هللا؟ 
 طالب: على الكاف.

 ،ائل زاد المعادعلى الكاف وكما قرره شيخ اإلسالم هنا وأطال ابن القيم في تقريره في أو 
فإن هللا وحده  ،ومن قال إن المعنى هللا والمؤمنون حسبك فقد ضل بل قوله من جنس الكفر"

يعني من الذي يعتمد على مخلوق إال فيما يقدر عليه أما  ،"هو حسب كل مؤمن والحسب الكافي
تعالى أليس والحسب الكافي كما قال " ،ما ال يقدر عليه فاالعتماد فيه والتوكل عليه هذا شرك
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يعني جميع أنواع العبادة هذه ال  "هللا بكاف عبده وهلل تعالى حق ال يشركه فيه مخلوق كالعبادات
وهذا هذا النوع هو الذي ضل به من ضل من جموع المسلمين صرفوا  ،يشركها فيها أحد

إذا حققوا توحيد  وزعموا أنهم ،-جل  وعال-ا من أنواع العبادة التي ال تليق إال باهلل للمخلوقين شيئ  
من  -عليه الصالة والسالم-الربوبية كفاهم ولو كان تحقيق توحيد الربوبية يكفي الكتفى به النبي 

قاتلهم وهم يعترفون بأن هللا هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو  ،مشركي قريش
 ،عهم ولم يخلصهم من القتالالمدبر يعترفون بهذا كله يعترفون بتوحيد الربوبية لكن هذا لم ينف

وهلل تعالى حق ال يشركه فيه مخلوق كالعبادات واإلخالص والتوكل والخوف والرجاء والحج "
 -رحمه هللا تعالى-هذه أنواع العبادات فصلها اإلمام المجدد  ،"والصالة والزكاة والصيام والصدقة

ال شك أن له حق على  "حق والرسول له" ،وذكر أدلتها في األصول الثالثة وغيرها والصدقة
من الظلمات إلى النور وأنقذهم من النار  -جل  وعال-أمته فهو سبب هدايتهم وبه أخرجهم هللا 

والرسول له حق كاإليمان به وطاعته واتباع سنته ومواالة من يواليه ومعاداة من يعاديه "
نت أحب شيء إال من وأل ..،ألنت أحب الناس "وتقديمه في المحبة على األهل والمال والنفس

يعني هذه األمور القلبية  ،نفسي يقول عمر قال بل ومن نفسك قال ومن نفسي قال اآلن يا عمر
ا عظيما فيأتي من تجب تنقاد بسرعة بهذه السهولة اإلنسان متقرر في نفسه شيء يحبه حب  

قاد النفس تن ؟طاعته فيقول أحب هذا أكثر من هذا ينقاد بسرعة تنقاد النفس إلى هذا بسرعة
ا لكن في باطنه لكن اإلنسان قد يوافق ظاهر   ،-رضي هللا عنه-المشربة بحب هللا ورسوله كعمر 

ألنه قد يقول قائل أنا أحب الرسول  ؛ألن التغيير من المألوف فيه صعوبة وهذه النفس ؛هللا أعلم
الجنة إذ ا أنا  ألني بسببه أنجو من النار وأدخل ،أحب إلي من كل شيء -عليه الصالة والسالم-

يعني لوال أن هللا رتب اإلنقاذ من النار من النار إلى الجنة  ،أحببت الرسول من أجل نفسي
جعله داعية هدى  -جل  وعال-هل يلزمني أن أحبه أكثر من نفسي يعني لوال أن هللا  ،بسببه

هل يحب أكثر من النفس ال ما  وأنقذت بسببه وأنقذ المسلمون بسببه يعني لو كان لشخصه مثال  
أحب إلي من  -عليه الصالة والسالم-أنه قد يقول قائل أنني أحب الرسول  ..،يلزم المقصود أن

لكن إذا تأملت في الموضوع ودققت في األمر  ،نفسي هذا ما دل عليه الخبر وهذا هو الواجب
أن تحب الرسول أكثر  أنني في الحقيقة أحببت الرسول من أجلي من أجل نفسي ومع ذلك عليك

من نفسك وتروض نفسك على هذا ويكون األثر والفائدة العملية أنه لو تعارض محبوب الرسول 
صلى هللا عليه -كما قال " ،مع محبوب نفسك قدمت ما يحبه هللا ورسوله على ما تحبه أنت

س والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والنا -وسلم
بل يجب تقديم "يعني حتى من النفس كما في حديث عمر والناس أجمعين  "بل يجب ،أجمعين

تقديم الجهاد يعني إذا نادى منادي الجهاد واستنفره اإلمام أو  "الجهاد الذي أمر به على هذا كله
حضره عدو أو ما أشبه ذلك يجب عليه أن يقدم الجهاد المتعين على كل محبوب على كل 



 

 

 
61 

 (61شرح منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية ) 61

على امرأة ووعد للدخول في ليلة معينة وقبل الدخول نودي للجهاد عليه أن يقدم  محبوب عقد
بعض الناس عمر بيت وفرش وما بقى إال يسكن ثم ينادي منادي الجهاد يقول  ،الجهاد على هذا

نص على كما نستمتع بهذا البيت الجديد شيء يسير ونلحق ال عليك أن تقدمه على المسكن 
خوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة قل إن كان " ،ذلك آباؤكم وأبناؤكم وا 

تخشونها كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من هللا ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا 
فوق  -جل  وعال-فمحبة الرسول فمحبة هللا  "حتى يأتي هللا بأمره وهللا ال يهدي القوم الفاسقين

ثم محبة ما يحبه هللا ورسوله مقدم على كل  -عليه الصالة والسالم-ل كل شيء ثم محبة الرسو 
وهللا ورسوله أحق أن  ،"وقال تعالى وهللا ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين" ،شيء
إذا كان الوالد ال يرضيه إال ما يسخط هللا ورسوله إذا كان الحاكم أو الوالي أو السلطان  ،يرضوه

هللا ورسوله فال طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهللا ورسوله أحق أن  ال يرضيه إال ما يسخط
وبسط ما في "إن لم يكونوا مؤمنين شأنهم هذا أمر ثاني قال  ،يرضوه إن كانوا مؤمنين بهذا القيد

له كثير في المناسك  -رحمه هللا-الشيخ  ،"هذا المختصر وشرحه مذكور في غير هذا الموضع
 ،في مواضع متعددة من كتبه والمجلد السادس والعشرين من مجموع الفتاوى كله خاص بالمناسك

قال وبسط ما في هذا المختصر وشرحه مذكور في  ،وطبع شرح العمدة قسم المناسك في مجلدين
د وعلى آله وصلى هللا وسلم على سيدنا محم ،أعلم -سبحانه وتعالى-وهللا "غير هذا الموضع 

ا ومعه منسك الصنعاني هذا المنسك طبع طبع قديم   ،"والحمد هلل رب العالمين ،وصحبه وسلم
ا مجموع يضم منسك شيخ اإلسالم ومنسك الصنعاني ثم ختم بقصيدة وهو منسك مختصر جد  

والقصيدة  ،اقيل عنها أنها في ذكرى الحج وبركاته لألمير الصنعاني وهذا المجموع طبع مرار  
ا منسوبة للصنعاني ونبهنا أظن في الدورة األولى أو الثانية أظنها عت مفردة ومع المجموع مرار  طب

ن اشتهرت وحفظها الناس  ،األولى على أن هذه القصيدة ليست للصنعاني ليست للصنعاني وا 
وطبعت في كتب منسوبة للصنعاني وهي في الحقيقة  ،وسجلت اآلن بأشرطة منسوبة للصنعاني

كما في شفاء الغرام  ،عاني هذه القصيدة ألبي بكر محمد بن محمد بن مرشد البغداديليست للصن
بأخبار البلد الحرام لتقي الدين الفاسي المتوفى سنة اثنتين وثالثين وثمانمائة قبل الصنعاني بكم؟ 

في الجزء الثاني من شفاء  ،الصنعاني ألف ومائة وثالث وثمانين يعني بينهم قرنين ونصف
وهذا التنبيه يعني ينبغي يضاف القول  ،صفحة مائتين وخمسة وثمانين إلى ميتين وتسعينالغراء 

وال شك أن  ،إلى قائله يعني من بركة القول نسبة القول أو من بركة العلم نسبة القول إلى قائله
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  ،وهللا أعلم ،نسبتها إلى الصنعاني خطأ
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