بسمميحرلا نمحرلا هللا 
قال الشيخ ربيع بن هادي املدخلي  -حفظه هللا تعاىل :-

احلمد هلل رب العاملني ,والصالة والسالم على نبينا دمحم ,وعلى آله وصحبه وأتباعه إبحسان إىل يوم الدين.

قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا يف كتابه الفوائد:

قال املؤلف رمحه هللا( :كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها ,فالبد أن يقول على هللا غري احلق يف فتواه وحكمه ,ويف خربه
كثريا ما أتيت على خالف أغراض الناس وال سيما أهل الرايسة والذين يتبعون الشبهات فإهنم ال تتم
وإلزامه ,ألن أحكام الرب سبحانه ً
كثريا.
هلم أغراضهم إال مبخالفة احلق ودفعه ً

فإذا كان العامل واحلاكم حمبني للرايسة متبعني للشهوات مل يتم هلما ذلك إال بدفع ما يضاده من احلق ,وال سيما إذا قامت له شبهة,
ظاهرا ال خفاء به وال شبهة فيه أقدم على
فتتفق الشبهة والشهوة ويثور اهلوى فيخفى الصواب وينطمس وجه احلق ,وإن كان احلق ً
خمالفته وقال :يل خمرج ابلتوبة.

ِِ
الص َال َة واتَّب عوا الشَّهو ِ
ف يَلْ َق ْو َن غَيًّا﴾ [مرمي]٩٥ :
ات فَ َس ْو َ
ف ِمن بَ ْعده ْم َخ ْل ٌ
فأ َ
ويف هؤالء وأشباههم قال تعاىل﴿ :فَ َخلَ َ
َض ُ
اعوا َّ َ َ ُ
ََ

ِِ
ِِ
ِ
ض
ض َهٰ َذا ْاأل َْد َٰ
ف ِمن بَ ْعده ْم َخ ْل ٌ
وقال هللا تعاىل فيهم ً
َن َويَ ُقولُو َن َسيُ ْغ َفُر لَنَا َوإِن ََيِْت ْم َعَر ٌ
أيضا﴿ :فَ َخلَ َ
اب ََيْ ُخ ُذو َن َعَر َ
ف َوِرثُوا الْكتَ َ
ِِ
ِ
ِِ
ِمثْلُهُ َيْ ُخ ُذوه أََمل ي ْؤ َخ ْذ َعلَْي ِهم ِميثَ ُ ِ ِ
ِِ
ين يَتَّ ُقو َن أَفَ َال
ِّ
ِّ َ ُ ْ ُ
اق الْكتَاب أَن َّال يَ ُقولُوا َعلَى اللَّه إَّال ا ْحلَ َّق َوَد َر ُسوا َما فيه َوالد ُ
َّار ْاْلخَرةُ َخْي ٌر لِّلَّذ َ
تَ ْع ِقلُو َن﴾ [األعراف]٩٦٥ :

التعليق:

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

وبعد:

فالعلم شأنه عظيم عند هللا ,وألهله الصادقني املخلصني العاملني مبا تعلَّموه من دين هللا اجلزاء العظيم يرفعهم هللا به درجات ,وهم الذين
خيشون هللا ,كما قال سبحانه وتعاىل﴿ :إََِّّنَا َخيْ َشى اللَّهَ ِم ْن عِبَ ِادهِ الْعُلَ َماءُ﴾ [فاطر]٨٢ :

فالعامل الذي خيشى هللا ويراقبه البد أن يكون عامالً مبا علم ,فيتبع رضوان هللا ويتجنب مساخطه ,ويعرف ما الذي يرضي هللا عز وجل
وما الذي يسخطه.

وقد أثىن هللا ورسوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  -على العلم والعلماء ,وأخرب أن العلماء ورثة األنبياء ,وملن ليس كل من كان عاملا كان واراثً لألنبياء,
ً
فالبد من اإلخالص يف العلم والبد من تطبيق هذا العلم والعمل به ونشره يف الناس ,فيصلح نفسه هبذا العلم ويصلح اْلخرين ,وإذا مل
يعمل به كان العلم أداة وهدم والعياذ ابهلل,

َّ ِ
ِ ِ
الرهب ِ
ان
ين َآمنُوا إِ َّن َكث ًريا ِّم َن ْاأل ْ
َحبَا ِر َو ُّ ْ َ
وهلذا ذم هللا من مل يعمل بعلمه ,وتوعدهم أشد الوعيد ,قال –تبارك وتعاىلَ :-
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
ِ
لَيَأْ ُكلُو َن أ َْم َو َال الن ِ
صدُّو َن َعن َسبِ ِيل اللَّ ِه﴾ [التوبة]٤٣ :
َّاس ِابلْبَاط ِل َويَ ُ

فذمهم هللا أشد الذم وتوعدهم أشد الوعيد.

ند اللَّ ِه أَن تَ ُقولُوا َما َال تَ ْف َعلُو َن﴾ [الصف]٤ :
وقال تعاىلَ ﴿ :كبُ َر َم ْقتًا عِ َ

ِِِ
ين َآمنُوا أَن ََتْ َش َع قُلُوبُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه َوَما
فمن أكرب املقت أن تقول ابلعلم وتعظ من منطلق العلم مث ال تعمل ,قال تعاىل﴿ :أََملْ ََيْن للَّذ َ
ال علَي ِهم ْاألَم ُد فَ َقست قُلُوب هم وَكثِري ِمْن هم فَ ِ
احل ِق وَال ي ُكونُوا َكالَّ ِذين أُوتُوا الْكِت ِ
ِ
اس ُقو َن﴾ [احلديد]٩٦ :
َ َ
اب من قَ ْب ُل فَطَ َ َ ْ ُ َ
نََزَل م َن َْ ِّ َ َ
َ ْ ُ ُ ْ َ ٌ ِّ ُ ْ
َ

فينبغي لألمة اإلسالمية أن تتجنب طرق هؤالء الضالني من أهل الكتاب الذين تعلموا العلم ومل يعملوا به فقست قلوهبم وفسق
أكثرهم ,ألن عدم العمل ابلعلم يورث هذه القسوة ,وهذه القسوة إذا أصابت القلب أهلكته فال يقبل احلق وال يعمل ابلعلم والعياذ
ابهلل ,ويؤدي إىل كتمان العلم والعمل بضده ,ويؤدي إىل اتباع اهلوى ورد احلق الواضح كالشمس.

خريُكم قرين ُمثَّ الذين يلوهنم ُمثَّ الذين يلوهنم ُمثَّ يكون بعدهم قومٌ
وهذا قد وجد يف هذه األمة ,كما قال –عليه الصالة والسالمُ (( :-
ويظهر فيهم السمن)) ([)]1
خيونُون وال يُؤمتنون ,ويشهدون وال يُستشهدون ,وينذرون وال يُوفون,
ُ

يشهدون الزور وخيونون وال يؤمتنون ويقومون على الفجور ويتبعون الشهوات والعياذ ابهلل ,إال من سلَّم هللا من الطائفة املنصورة اليت أثىن
عليها رسول هللا –عليه الصالة والسالم.-

فعلينا أن نتعلم العلم لوجه هللا عز وجل ونعمل به ,فاجلهل داء قاتل ,والعلم سالح فتاك إذا مل تعمل به والعياذ ابهلل.

احلمار يف الرحى,
يدور
ويف احلديث الصحيح املتفق عليه(( :يُؤتى ابلرجل يوم القيامة فيُلقى يف النار
ُ
فتندلق ُ
ُ
فيدور هبا كما ُ
أقتاب بطنه ُ

أهل النار فيقولون :اي فُالن ما لك أمل ت ُكن أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر؟ فيقول :بلى ,كنت آمر ابملعروف وال آتيه
فيجتمع إليه ُ
وأهنى عن املنكر وآتيه)) وقد يكون من هو أسوأ منه ,فيأمر ابملنكر وينهى عن املعروف فكيف يكون حاله والعياذ ابهلل؟!

فتعلم العلم يكون لوجه هللا والعمل به كذلك ,وإال سيكون العلم وابالً فيبقى املرء بني داءين ,إما داء اجلهل وإما داء العلم غري النافع
بل العلم الضار.

وضارا له ,وقد يضر به اْلخرين.
والعلم الذي جاء به دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص -يف ذاته انفع ,ولكن إذا مل يعمل به اإلنسان صار وابالً عليه ً

قال تعاىل﴿ :وقُ ِل ْاعملُوا فَسيَرى اللَّهُ َعملَ ُكم ور ُسولُهُ والْم ْؤِمنُو َن و َستُرُّدو َن إِ َ ٰىل َع ِامل الْغَْي ِ
َّه َادةِ فَيُنَبِِّئُ ُكم ِمبَا ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن﴾ [التوبة:
ب َوالش َ
َ ْ ََ َ ُ
َ
َ َ
َ ََ

]٩٠٩

فاعملوا ابلعلم ,واعرفوا هللا أبمسائه وصفاته من كتابه ومن سنة رسوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ,-واعبدوا هللا مبا جاء به رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -وما نص
عليه القرآن ,فال تعبدوا هللا جبهل وال هبوى وإَّنا ابلعلم.

استَ ْغ ِف ْر
واملطلوب من تعلم العلم العمل به ,والعمل ال َييت إال بعد العلم كما قال هللا –تبارك وتعاىل﴿ :-فَ ْ
اعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَٰهَ إَِّال اللَّهُ َو ْ
لِ َذنبِك ولِْلمؤِمنِني والْمؤِمنَ ِ
العلم قبل القول والعمل ,ألنه جيب علينا أال نعمل إال ابلعلم
ات﴾ [دمحمَّ ,]٩٥ :
َ َ ُْ َ َ ُْ
وبوب عليها البخاريٌ :
ابب ُ
وال نعبد هللا إال به ,فال نعبده سبحانه ابجلهل أو اهلوى.

مجيعا أن نتعلم العلم الذي جاء به دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص -ونعمل به ,فال نرضى ألنفسنا اجلهل فنكون من الضالني ,وال نرضى ألنفسنا أن
فعلينا ً
نكون من املغضوب عليهم ,فاملغضوب عليهم هم اليهود ألنه يعلمون احلق وجيحدونه وخيالفونه ويعادون أهله ,والضالون هم النصارى

الذين يعبدون هللا على جهل ,فيجب أال نكون من املغضوب عليهم وال الضالني ,ونعوذ ابهلل من هاتني الصفتني ,ونسأل هللا أن
يهدينا الصراط املستقيم ,صراط الذين أنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.

قال املؤلف( :كل من آثر الدنيا)

تكلم املؤلف رمحه هللا هنا عن الدوافع اليت تدفع اإلنسان املتعلم إىل عدم تطبيق هذا العلم.

فمن ذلك :إيثار الدنيا ,مبعىن ترجيحها على اْلخرة ,فيؤثرها وحيتفي هبا ويهتم هبا وجيعل اْلخرة خلف ظهره ,فهذا من األسباب
والدوافع إىل ترك العمل ابلعلم وإىل حماربة احلق والعياذ ابهلل.

وهذه قاعدة(( :كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها ,فالبد أن يقول على هللا غري احلق يف فتواه وحكمه ,ويف خربه وإلزامه))
خيالف احلق يف كل هذه األمور ,وإذا فعل ذلك هلك والعياذ ابهلل ,فإذا أفىت قال غري احلق ,ألنه آثر الدنيا على اْلخرة ,فإما أن
يرتشي أو يطلب هبذا األمر الرايسة أو غريها من املطامع الدنيوية اليت تدفعه إىل كراهية احلق وخمالفته والقول بغريه.

كذاب ,فإما أن َييت أبحاديث موضوعة ,أو يفرتي على هللا وحيرف
فإن أفىت أفىت بغري احلق ,وإن حكم فكذلك ,وإن أخرب خيرب عن هللا ً

آايته ,وهذا موجود كما هو احلال يف أهل الرفض وأهل التصوف وأهل الكالم وأهل البدع قاطبة.

وهلذا قال -عليه الصالة والسالم(( :-وإن هذه األُمة ستفرتق على ٍ
ثالث وسبعني ملةً –يعين األهواءُ -كلها يف النار إال واحد ًة))
([ )]2يعين أهنم يقعون يف هذه األشياء.

فما الذي جيعله يصر على البدعة طول حياته وال يرجع إىل احلق إال أنه اتبع هواه وآثر دنياه على أخراه وحرص على الرائسة وعلى
حب املال ,فيوقعه ذلك يف هذه املهالك -والعياذ ابهلل -حيمل وزره وأوزار من وراءه ومن أتسى به إىل يوم القيامة.

قال -عليه الصالة والسالم(( :-من سن ُسنةَ يف اإلسالم حسنةً فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة ,ومن سن يف اإلسالم
ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة)) ([ )]3فيحمل أوزاره وأوزار الذين يضلهم عياذًا ابهلل.
وزرها ُ
ُسنةً سيئةَ فعليه ُ

فلو ذهبنا إىل أهل الطرق الصوفية ونظران كيف أهنم أهلكوا أنفسهم وأهلكوا الناس ابلعقائد الفاسدة واملناهج الضالة واألوراد الشركية
والتعلق ابلقبور ,فهؤالء يقولون غري احلق ويتعمدون ذلك ,وكثري منهم يعرف احلق من كتاب هللا وسنة رسوله  -ملسو هيلع هللا ىلص  ,-ولكن حرصه
على الدنيا وعلى املناصب والرائسة وما شاكل ذلك جيعله ال يتزحزح عن موقعه ومكانته اليت أحله الشيطان فيها وزينها له ,والعياذ
ابهلل.

كثريا ما أتيت على
يذكر ابن القيم رمحه هللا سبب خمالفة العامل للحق يف فتواه وحكمه وخربه وإلزامه ,فيقول( :ألن أحكام الرب سبحانه ً

كثريا).
خالف أغراض الناس وال سيما أهل الرايسة والذين يتبعون الشبهات فإهنم ال تتم هلم أغراضهم إال مبخالفة احلق ودفعه ً

ألن اجلنة حفت ابملكاره ,والنار حفت ابلشهوات ,فكثري من الناس مييلون إىل الشهوات ,والشهوات وحب الرايسات أتيت منافية
للحق خمالفة له ,فحب الشهوات من الباطل واحلرص على الرائسات والتفاين فيها ابطل ,فهناك معارضة ومصادمة بني احلق والباطل.

فانظروا إىل هؤالء الذين ينافسون على الكراسي يف االنتخاابت ويدفعون املاليني للوصول إليها ,وكم يكذبون ويُلَبِِّ ُسون على الناس.

فطرق الروافض والصوفية واجلهمية واملعتزلة واألحزاب الضالة اْلن يف هذا العصر كلهم أهلكهم احلرص على الدنيا واتباع الشهوات
وحب املناصب ,ويُلَبِِّ ُسون على الناس ,ألن ابطلهم ال ميشي إال إذا ألبسوه لباس احلق ,وهذا من صفات أعداء هللا اليهود والنصارى,

ورؤساء النصارى يف غاية اخلبث ,وقد يكون فيهم من هو أخبث من اليهود ,وقد يكون فيهم زاندقة ,كما أن يف رءوس الروافض

زاندقة ويف رءوس الصوفية زاندقة فعالً.

لذلك جتد عند الصوفية أهنم يقولون ابحللول ووحدة الوجود ,فهذه زندقة من أين جاءت؟ من الزاندقة ,وكثري من رؤساء الصوفية أخذوا
الزندقة من ابطنية الروافض ,فأهلكوا انفسهم وأهلكوا الكثري من الناس ,ونشروا البدع والضالالت ,وكثري منهم قد يعرف احلق ولكن
حرصه على الرايسة واملال جعله يتفاَن يف نصرة الباطل ومقاومة احلق ورده.

فتجردوا هلل وتعلموا العلم لوجهه سبحانه وتعاىل وأخلصوا له ,وآثروا اْلخرة على الدنيا ,وإال يكون العلم حجة عليكم وسببًا يف
هالككم.

ِِ
ِ
اب ﴾
ف ِمن بَ ْعده ْم َخ ْل ٌ
مث ساق املؤلف رمحه هللا بعض اْلايت يف الذين ال يعملون ابلعلم ,كقوله تعاىل﴿ :فَ َخلَ َ
ف َوِرثُوا الْكتَ َ
[األعراف]٩٦٥ :

فعندهم علم ألهنم ورثوا الكتاب عن أسالفهم ,وأسالفهم كان فيهم أهل فضل وخري ,وفيهم من فيه فسق ,ولكن هذا اخلَْلف احنرف

احنرافًا كامالً عما كان عليه أسالفه ,فورثوا منهم الكتاب لكنهم مل يعملوا به.

كثريا ممن ورثوا الكتاب جتدهم يتعلمون القرآن ويتعلمون
وحنن ورثنا كتاب هللا وسنة الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص -فعلينا أن نعمل هبما ,ألن ً
القراءات ,وقد يكون تعلم احلديث وعلوم احلديث ,ولكن ال يعمل ,ومثاالً على ذلك :ابن عريب الطائي كان ُحمد ًاث يعرف احلديث
وقال بوحدة الوجود واحللول والضالل والشرك والبالء ,فهذا ورث الكتاب ,ولكن مع األسف وقع يف الضالل واإلحلاد ألنه متبع هلواه.

كتااب مساه(( :شواهد احلق يف جواز االستغاثة بسيد اخللق)) ,مليء ابلكفر
النبهاين عرف احلديث وألَّف فيه ,ومع ذلك ألف ً
وقرظوه ,علماء سوء وكبار يف مناصبهم ومنازهلم عند الناس ,فضلوا وأضلوا والعياذ
والضالل ,وأيده علماء السوء فأيدوا هذا الكتاب َّ
أيضا كتاب(( :جامع كرامات األولياء)).
ابهلل ,وله ً

وهذا النبهاين من أشد الناس حرًاب للدعوة السلفية ,وقد هلك يف القرن املاضي ,وكان يُلبِِّس على الناس ويقول :ابن تيمية جدي يف

العلم ,وهو كالبحر اترة يرمي ابلدر والصدف واترة يرمي ابلننت واجليف –قبحه هللا ,-وله مؤلفات بعد هذا الكتاب ,ولكن من أخبثها
كتابه هذا :شواهد احلق يف جواز االستغاثة بسيد اخللق ,وهو يف احلقيقة شواهد الكفر والباطل والعياذ ابهلل.

قرًاب وجعله أضل الناس ,وهذا يكذب على هللا –تبارك وتعاىل-
فالقرآن كفَّر من يدعو غري هللا سواء كان املدعو نبيًّا مرسالً أو مل ًكا ُم َّ
يف هذا الكتاب(( :شواهد احلق يف جواز االستغاثة بسيد اخللق)) ,وكذلك كتابه(( :جامع كرامات األولياء)) ,يف جملدين فيهما من
الضالل واإلحلاد والزندقة ما ال يستطيع اإلنسان أن حيكي بعضه ,كرامات خمجلة من الفسق والفجور واخلبث والضالل.

ِ
َن
ض َهٰ َذا ْاأل َْد َٰ
اب ََيْ ُخ ُذو َن َعَر َ
فهؤالء من علماء السوء الذين اشرتوا آبايت هللا مثنًا قليالً كما قال هللا تعاىل فيهمَ ﴿ :وِرثُوا الْكتَ َ
ِِ
ِِ
اق الْ ِكتَ ِ
َّار
اب أَن َّال يَ ُقولُوا َعلَى اللَّ ِه إَِّال ْ
ض ِِّمثْلُهُ ََيْ ُخ ُذوهُ أََملْ يُ ْؤ َخ ْذ َعلَْي ِهم ِِّميثَ ُ
َويَ ُقولُو َن َسيُ ْغ َفُر لَنَا َوإِن ََيِْت ْم َعَر ٌ
احلَ َّق َوَد َر ُسوا َما فيه َوالد ُ
ِِ
ِ
ين يَتَّ ُقو َن أَفَ َال تَ ْع ِقلُو َن﴾ [األعراف]٩٦٥ :
اْْلخَرةُ َخْي ٌر لِّلَّذ َ

الشاهد :أن أعراض الدنيا أتتيه فيرتك احلق ,ويقول غري احلق ,وحيكم بغري احلق ,وخيرب بغري احلق ,ليحصل على هذا العرض الدنيوي,
صر على الباطل ,وجييئه عرض آخر فيتكالب عليه ويقول سيُغفر يل ,وهذا من األماين الباطلة.
ويقول سيُغفر يل ,وهو ُم ٌّ

فاهلل عز وجل يقبل التوبة من العبد إذا أذنب واتب ,ولكن هؤالء ليس عندهم توبة صادقة ,وإَّنا أماين كاذبة ,وهذا حال الذين ورثوا
الكتاب ومل يعملوا به ,ويقولون غري احلق ويؤثرون الدنيا على اْلخرة ,هذا حاهلم وهذا وصفهم ,وهلم أوصاف أخرى يف كتاب هللا ويف
سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

نسأل هللا أن جيعلنا ممن يعلم ويعمل ,وأن جينبنا حب الدنيا وحب الشهوات والرائسات فإهنا مهلكة نسأل هللا أن جينبنا هذه املهالك,
إن ربنا لسميع الدعاء.

وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم.
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