
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

) لشيخ اإلسالم رفع املالم عن األئمة األعالماحلمد هللا وبعد.. فهذه بعض فوائد كتاب (
  :- رمحه اهللا–ابن تيمية 

  
  انتقاء: إبراهيم بن فريهد العرتي

  
مواالة  -بعد مواالة اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم-جيب على املسلمني  -١

 وقد أمجع املسلمون على هدايتهم ودرايتهم...خصوصا العلماء ،القرآناملؤمنني كما نطق به 
قول قد جاء حديث صحيح خبالفه، فال بد له من عذر  (العلماء) إذا وجد لواحد من -٢

 ع األعذار ثالثة أصناف:ايف تركه. ومج
  أحدها: عدم اعتقاده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله.

  املسألة بذلك القول.والثاين: عدم اعتقاده إرادة تلك 
  والثالث: اعتقاده أن ذلك احلكم منسوخ.

  وهذه األصناف الثالثة تتفرع إىل أسباب متعددة: -٣
أن ال يكون احلديث قد بلغه، ومن مل يبلغه احلديث مل يكلف أن يكون عاملا   السبب األول:

بعض وهذا السبب: هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف خمالفا ل ..مبوجبه
 .األحاديث

وأما إحاطة ، إمنا يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته -٤
 واحد جبميع حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهذا ال ميكن ادعاؤه قط.

فهو  ؛من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من األئمة، أو إماما معينا -٥
  خمطئ خطأ فاحشا قبيحا.

كانوا قبل مجع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من املتأخرين بكثري؛ ألن  الذين -٦
كثريا مما بلغهم وصح عندهم قد ال يبلغنا إال عن جمهول؛ أو بإسناد منقطع؛ أو ال يبلغنا 
بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم اليت حتوي أضعاف ما يف الدواوين، وهذا أمر ال يشك 



 فيه من علم القضية.
 أن يكون احلديث قد بلغه، لكنه مل يثبت عنده. الثاين: السبب -٧
 ولذلك أسباب:، اعتقاد ضعف احلديث باجتهاد قد خالفه فيه غريه السبب الثالث: -٨

منها: أن يكون املحدث باحلديث يعتقده أحدمها ضعيفا؛ ويعتقده اآلخر ثقة. ومعرفة 
 الرجال علم واسع.

ممن حدث عنه، وغريه يعتقد أنه مسعه ألسباب  ومنها: أن ال يعتقد أن املحدث مسع احلديث
 .توجب ذلك معروفة. ومنها: أن يكون للمحدث حاالن: حال استقامة، وحال اضطراب.

ومنها: أن يكون املحدث قد نسي ذلك احلديث  أي النوعني؟ فال يدرى ذلك احلديث من
  كره فيما بعدومنها: أن يكون املحدث قد نسي ذلك احلديث فلم يذ .فلم يذكره فيما بعد

 اشتراطه يف خرب الواحد العدل احلافظ شروطا خيالفه فيها غريه. مثل السبب الرابع: -٩
 ..اشتراط بعضهم أن يكون املحدث فقيها إذا خالف قياس األصول

 أن يكون احلديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه. السبب اخلامس: -١٠
 .عدم معرفته بداللة احلديث. السبب السادس: -١١
 .ألحاديث أحاديث صحيحة تبني أن "اخلمر" اسم لكل شراب مسكرقد جاء من ا -١٢
والفرق بني هذا وبني الذي قبله، أن  اعتقاده أن ال داللة يف احلديث. السبب السابع: -١٣

والثاين عرف جهة الداللة، لكن اعتقد أا ليست داللة ، األول مل يعرف جهة الداللة
اللة، سواء كانت يف نفس األمر صوابا صحيحة، بأن يكون له من األصول ما يرد تلك الد

 ؛إىل غري ذلك مما يتسع القول فيه .أو خطأ، مثل أن يعتقد أن العام املخصوص ليس حبجة.
 .فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل اخلالف منه يف هذا القسم

اعتقاده أن تلك الداللة قد عارضها ما دل على أا ليست مرادة.  السبب الثامن: -١٤
 .العام خباص، أو املطلق مبقيدمثل معارضة 

اعتقاده أن احلديث معارض مبا يدل على ضعفه؛ أو نسخه؛ أو تأويله  السبب التاسع: -١٥
 ..إن كان قابال للتأويل

قد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إىل القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم  -١٦
ال ميكن العامل أن يبتدئ لكن  باملخالف، مع أن ظاهر األدلة عندهم يقتضي خالف ذلك.



قوال مل يعلم به قائال؛ مع علمه بأن الناس قد قالوا خالفه، حىت إن منهم من يعلق القول 
  .)إن كان يف املسألة إمجاع فهو أحق ما يتبع، وإال فالقول عندي كذا وكذا(فيقول: 

أو نسخه أو تأويله، مما ال يعتقد غريه معارضته مبا يدل على ضعفه  السبب العاشر: -١٧
كمعارضة طائفة من املدنيني  ..ال يكون يف احلقيقة معارضا راجحا؛ أو جنسه معارض نأ

  ..احلديث الصحيح بعمل أهل املدينة
  (خيار املجلس).. أكثر الناس قد يثبتون أن املدنيني قد اختلفوا يف مسألة -١٨
 .احلديث مل نطلع حنن عليهاجيوز أن يكون للعامل حجة يف ترك العمل ب -١٩
له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب للدليل ال جيوز أن يعتقد أن التارك  -٢٠

أو حكم بغري ما أنزل اهللا. وكذلك إن كان يف احلديث  ،لكونه حلل احلرام، أو حرم احلالل
ك العامل وعيد على فعل: من لعنة أو غضب أو عذاب وحنو ذلك؛ فال جيوز أن يقال: إن ذل

 ..وهذا مما ال نعلم بني األمة فيه خالفا، الذي أباح هذا، أو فعله، داخل يف هذا الوعيد
ال "يف "الصحيحني" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ألصحابه عام اخلندق:  -٢١

  ومع هذا فالذين صلوا يف الطريق كانوا أصوب فعال. "..يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة
لف، ومجهور الفقهاء، يف أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل عمل الس -٢٢

 مل يضمن بقود وال دية وال كفارة؛ وإن كان قتلهم وقتاهلم حمرما. بتأويل سائغ،
موانع حلوق الوعيد متعددة: منها: التوبة، ومنها: االستغفار، ومنها: احلسنات املاحية  -٢٣

، ومنها: شفاعة شفيع مطاع، ومنها: رمحة أرحم للسيئات، ومنها: بالء الدنيا ومصائبها
 الرامحني.

القضاة ثالثة: قاضيان يف النار، وقاض يف اجلنة، فأما "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  -٢٤
الذي يف اجلنة، فرجل علم احلق فقضى به، وأما اللذان يف النار، فرجل قضى للناس على 

 كذلك.واملفتون ". جهل، ورجل علم احلق وقضى خبالفه
، خرب الواحد الذي تلقته األمة بالقبول والتصديق، أو الذي اتفقت على العمل به -٢٥

 فعند عامة الفقهاء وأكثر املتكلمني أنه يفيد العلم.
اخلرب املفيد للعلم يفيده من كثرة املخربين تارة، ومن صفات املخربين أخرى، ومن  -٢٦

 ومن األمر املخرب به أخرى. نفس اإلخبار به أخرى، ومن نفس إدراك املخرب له أخرى،



، - بأن يكون قطعي السند واملنت-ما داللته قطعية منقسمة إىل:  الصحيحة األحاديث -٢٧
فأما األول فيجب اعتقاد موجبه علما وعمال؛ وهذا مما ال  ،وإىل ما داللته ظاهرة غري قطعية

 خالف فيه بني العلماء يف اجلملة.
جيب العمل به يف األحكام الشرعية وما داللته ظاهرة من األحاديث الصحيحة  -٢٨

 .باتفاق العلماء املعتربين
ما داللته ظاهرة: إىل أن  - وهو قول عامة السلف- ذهب األكثرون من الفقهاء و -٢٩

 .حجة يف مجيع ما تضمنته من الوعيد
كانوا يتساهلون يف أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب، ما ال يتساهلون يف أسانيد  -٣٠

فإن كان ذلك الوعيد حقا، ؛ اعتقاد الوعيد حيمل النفوس على التركأحاديث األحكام؛ ألن 
كان اإلنسان قد جنا، وإن مل يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد مل 

وذا الدليل رجح  ..خطؤه يف اعتقاده زيادة العقوبة - إذا ترك ذلك الفعل-يضر اإلنسان 
 ل املبيح.عامة العلماء الدليل احلاظر على الدلي

من قطع بنفي شيء من األمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها، كما هو  -٣١
 ..طريقة طائفة من املتكلمني، فهو خمطئ خطأ بينا.

زياد بن أبيه املولود على فراش احلارث بن كلدة؛  - رضي اهللا عنه-استلحق معاوية  -٣٢
 يبلغهم قضاء رسول اهللا صلى إلمكان أنه مل ..لكون أيب سفيان كان يقول: إنه من نطفته

اهللا عليه وسلم بأن الولد للفراش، واعتقدوا أن الولد ملن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان 
 .هو املحبل لسمية أم زياد.

وإن كان قد يعذر من يفعلها -إن تبني أا حرام ؛ مجيع املحرمات املختلف فيها -٣٣
  قد حترميها.فإن ذلك ال مينعنا أن نعت -جمتهدا أو مقلدا 

جيوز عليهم الصغائر والكبائر، مع  - عليهم الصالة والسالم-من سوى األنبياء  -٣٤
إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صاحلا؛ ملا تقدم أن موجب الذنب 
يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو ملحض 

 مشيئة اهللا ورمحته.
  



 هللا أوال وآخرًا .. واحلمد 


