
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )٢٥(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  . وبعد، اهللا وصلى اهللا وسلم على رسول،الحمد هللا

 إذا اتبع -صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا ":  قال-رضي اهللا عنه-وأيضاً فعن عبادة بن الصامت (
  فجلس رسول اهللا :  هكذا نصنع يا محمد، قال: له حبر فقالجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض

  .)والترمذي هوابن ماج  رواه أبو داود،)١("))خالفوهم((:  وقال-صلى اهللا عليه وسلم-
 ، وأنها مقصودة للشارع، وأنها كثيرة جداً، هو بيان أدلة المخالفة-رحمه اهللا-بن تيمية امقصود شيخ اإلسالم 

 ثم -صلى اهللا عليه وسلم- قام النبي ، المعينة التي يريدها مثل مسألة القيام للجنازةبغض النظر عن الجزئية
هي علته؟ هل  و غير منسوخ فماأ  وإذا كان القيام منسوخاً،هل القيام للجنازة منسوخ:  اختلف العلماء،قعد

خرى؟ العلماء يتكلمون في هذا  أو أنها علة أ، وعلة القيام لما للموت من المهابة؟علة القعود هي المخالفة مثالً
 وهو أن المقصود ، إنما المقصود فقط بيان المعنى الذي ساقه المؤلف لتقريره،وليس هذا هو المقصود

 ومسائل التصحيح والتضعيف هي مسائل ، وقد يورد بعض األدلة التي فيها شيء من الضعف،المخالفة
 ولذلك قد ،ونقل كالم بعض العلماء في الحكم عليهايثه علق عليه وخُرجت أحادف ،دم وهذا الكتاب خُ،اجتهادية

لسنا و ، في الكتاب والسنةدلة المخالفة كثيرة جداًأالمقصود أن و ، من هذا في كثير من األحيانذكر شيئاًأال 
 ألن ؛ أو المقصود به كذا، أو أن المقصود به كذا،بصدد جزئية معينة نناقشها هل الحديث ضعيف أو صحيح

 أمر يضيع المقصود من تها ولذلك الدخول في األمثلة ومالحق، تتوقف على هذا الحديث أصالًالقضية ال
  : ، وقد قيلالفائدة

  إذ قد كفى الفرض واالحتمال** *ال والشأن ال يعترض المث
ا  إنم،يقصد بها تقرير األصل ألن األمثلة ال باالعتراض والنقد؛ فمن أراد أن يتعلم فال يهتم بمالحقة األمثلة

يمكن أن يكون هذا من جملة األدلة التي أوردها شيخ و ، والمقصود باألمثلة التوضيح،يقرر األصل باألدلة
  .-واهللا أعلم-يتوقف تقرير هذا األصل الكبير على هذا الدليل   لكن ال،اإلسالم

 .ر بن رافع ليس بالقوي في الحديثبش: وقال(
 مرت، ومعها إذا شيعت، وأحاديث األمر بذلك كثيرة مستفيضة، قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا: قلت

  . )حديث علي، وحديث عبادة هذا: هومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدتُ
:  وهنا يقول،؟ الذين مشوا معها ليوسع لهم الطريق مثالًأو للرجالعلة القيام هل هي لمهابة الموت؟ : يعني

عن : رواه مسلم ولفظهحديث علي   حديث علي وحديث عبادة،-للمارة مثالًسع من قال أنه قام ليو-فعمدته 
 يعني ، وقعد فقعدنا، قام فقمنا-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-رأينا رسول اهللا ":  قال-رضي اهللا عنه- علي

                                                
سلم، كتاب اللباس والزينة، باب في ، وم)٣٢٧٥(رواه البخاري، كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم  -  ١

 .رضي اهللا عنه-، من حديث أبي هريرة )٢١٠٣(مخالفة اليهود في الصبغ، برقم 
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إن رسول ": ظ، وفي لف)٣(" ثم قعد-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-قام رسول اهللا ": ، وفي لفظ)٢("في الجنازة
  .)٤(" قام ثم قعد-صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-اهللا 

   :همايفرق بين قيامين ويمكن هنا أن 
  . هذا هو المقصود،فإذا اجتازت قعد قيام إذا مرت الجنازة -
  هذا من كان مشيعاً،يقعد حتى توضع الجنازة  كان ال-صلى اهللا عليه وسلم-وقيام آخر وهو أن النبي  -

 ال -صلى اهللا عليه وسلم-كان النبي و ،إذا وضع السرير الذي يسميه الناس النعش فيقعدونف ،لجنازةوتابعا ل
هذا القيام غير القيام و ،بعضالفهمه ي أو في القبر كما ، وليس معناه أن توضع في اللحد،يجلس حتى توضع

هذا الذي اختلف العلماء  ،ي مكانهالقيام المذكور هنا أن يقوم إذا مرت به فإذا اجتازت جلس فو ،المذكور هنا
 ،كتاف الرجالأ عن  الجنازةمن السنة أال تجلس حتى توضعف ، ينسخم أما القيام الثاني فهو ثابت ل،في علته

  .على األرض
 فهذا الحديث ،وإن كان القول بهما ممكناً؛ ألن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال ال في اللحد(

 يقول به يضعفه وذلك ال  ال ومن،المخالفةبلل ع وقد ، أو نسخاً لغيره،ينه وبين غيرهعاً بإما أن يقال به جم
  . المخالفةس واالعتضاد على جن، باالستشهاد بهحيقد

عبد الرحمن بن القاسم، أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة، وال يقوم لها،  البخاري عن وقد روى
 ،كنت في أهلك ما كنت: لجاهلية يقومون لها، يقولون إذا رأوهاكان أهل ا": ويخبر عن عائشة، قالت

 فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية، وليس الغرض هنا الكالم في عين هذه ،)٥("مرتين
 . المسألة
 والشق اللحد لنا((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا عنه-عن ابن عباس وأيضاً 
صلى -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه- رواه أهل السنن األربعة وعن جرير بن عبد اهللا )٦())لغيرنا

                                                
 ).٩٦٢(رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة، برقم  - ٢
 ).٩٦٢(رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة، برقم  - ٣
      ، من حديث مسعود بن الحكم األنصاري عن علي )٩٦٢(نائز، باب نسخ القيام للجنازة، برقم رواه مسلم، كتاب الج -  ٤
 .رضي اهللا عنه-
 ).٣٦٢٥(رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب أيام الجاهلية، برقم  - ٥
، )٢٠٠٩(باب اللحد والشق، برقم ، والنسائي، كتاب الجنائز، )٣٢٠٨(رواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في اللحد، برقم  - ٦

، وابن )١٠٤٥(، برقم ))اللحد لنا والشق لغيرنا(( :-صلى اهللا عليه وسلم-والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي 
، وحسنه األلباني في تحقيق مشكاة المصابيح برقم )١٥٥٤(، كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد، برقم هماج

)١٧٠١.( 
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والشق (( : وفي رواية لـ أحمد،هوابن ماج أحمد  رواه)٧())اللحد لنا والشق لغيرنا((: -اهللا عليه وسلم
 .ق بعضها بعضاًفيها لين، لكن يصدوهو مروي من طرق  ،)٨())ألهل الكتاب

 .  التنبيه على مخالفتنا ألهل الكتاب، حتى في وضع الميت في أسفل القبرهوفي
ليس منا ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-وأيضاً عن عبد اهللا بن مسعود 

 .  متفق عليه)٩())من ضرب الخدود، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
  .)، وتكون دعوى الجاهلية في العصبيةندب الميت: ودعوى الجاهلية

ندب الميت باعتبار أنه ذكره في سياق واحد في ما يفعل عند الموت إذا مات : يجمع بين األمرينيعني أنه 
وغير ! جباله يا:  كأن يقول))ودعا بدعوى الجاهلية(( فإن النساء تشق الجيوب وتلطم الخدود، ،قريب لهم
 كانوا يطوفون باألسواق والقبائل على دابة أو غير دابة ويتكلم ، المحرمكانوا يفعلونه من النعي اذلك مم

 ال مجرد اإلخبار بموت ، فهذا هو النعي المحرم، يسمعه من حوله يذكر مآثر هذا الميتاإلنسان بصوت عاٍل
هذه فة الدعوة إلى العصبية والقومية والوطنية وما إلى ذلك من المعاني الباطل:  الجاهلية ومن دعوى،الميت

  .هي دعوى الجاهلية
من تعزى ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : بي بن كعب قالعن ُأ أحمد ومنه قوله فيما رواه(

  .))١٠())اوبعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه، وال تكنّ
 أنه -الشرع عموماً-السنة ومن عادة القرآن و ،اعضض كذا وكذا صراحة من غير تكنية: يعني يقال له

سورة [}ِنسآُؤكُم حرثٌ لَّكُم فَْأتُواْ حرثَكُم َأنَّى ِشْئتُم وقَدمواْ َألنفُِسكُم{: وجل يكني عن األشياء كما قال اهللا عز
الجماع بأي  : فأتوا حرثكم أنى شئتم يعني،]١٨٧:سورة البقرة[ }وابتَغُواْ ما كَتَب اللّه لَكُم{: ، وقال]٢٢٣:البقرة

 هذا كله من باب ، من الولد بالوطء: يعني}وابتَغُواْ ما كَتَب اللّه لَكُم{ وكذلك ،كان في موضع الولدصورة 
والَِّذين {: وجه المشهورة في التفسير في قوله أحد األوهو -تبارك وتعالى- وكذلك كما في قوله ،التكنية

:  يعني يعودون لما قالوا أي]٣:سورة المجادلة[}الُوا فَتَحِرير رقَبٍةيظَاِهرون ِمن نِّساِئِهم ثُم يعودون ِلما قَ
 كما في  وهكذا في أمثلة كثيرة جداً، العود بمعنى الجماع على أحد المعاني، النساء على أحد األقوالنيجامعو
على أحد التفسيرات المشهورة أن النكاح هنا  ]٣:سورة النور[ }الزاِني لَا ينِكح إلَّا زاِنيةً َأو مشِْركَةً{: ىقوله تعال

ح له بعبارة  أمر أن يصر-صلى اهللا عليه وسلم- فالمقصود هنا أن النبي ،المقصود به الوطء وهذا كثير
 لغتان  والهنو فالهن))فأعضوه بهن أبيه((اعضض كذا وكذا :  يقال للبعيد،صريحة دون أن يكنى عن ذلك

                                                
، وقال )١٩١٥٨(، وأحمد في المسند برقم )١٥٥٥(، كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد، برقم هرواه ابن ماج -  ٧

 .حديث حسن: ، وقال محققوه)١٩٢١٣(إسناده حسن بطرقه، وبرقم : محققوه
 .حسن بطرقه: ، وقال محققوه)١٩٢١٤(رواه أحمد في المسند برقم  - ٨
، ومسلم، كتاب اإليمان، باب تحريم ضرب )١٢٣٢(، كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، برقم رواه البخاري -  ٩

 ).١٠٣(الخدود وشق الجيوب، برقم 
، )٨٨٦٤(إسناده حسن، والنسائي في الكبرى برقم : ، وقال محققوه)٢١٢٣٦(رواه اإلمام أحمد في المسند برقم  - ١٠

 ).٥٦٧(، وصحيح الجامع برقم )٢٦٩( برقم وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة
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 كأن يتعزى بالقبيلة ،من تعزى بعزاء الجاهلية فيؤمر بذلك ،ضو الرجلع :عربيتان فصيحتان يقصد بها
اعضض كذا وكذا وهذا في غاية الشناعة في السب :  فيقال له،تعزى بالعرب أو نحو ذلكوالعشيرة أو ي

 هذا القول الفاحش إال في هذا المثال حد ولم يرد في شيء قط أن الشارع أمر أن يقال أل،والشتم لهذا اإلنسان
  .لذي يدعو بدعوى الجاهليةا
أربع في أمتي ((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -رضي اهللا عنه-وأيضاً عن أبي مالك األشعري (

النائحة إذا لم تتب قبل ((: وقال، ))...األنسابالفخر باألحساب، والطعن في : من أمر الجاهلية، ال يتركونهن
  .)م رواه مسل)١١()) ودرع من جرب،من قطرانموتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال 

 والبظر ،اعضض بظر الالت: قال لسهيل بن عمرو في صلح الحديبية -رضي اهللا عنه-أبو بكر الصديق 
 ،-يقطع جزء منه-في الختان ها من الجلد الزائد الذي يقطع يتَكَسإ أو بين ،هو ما يكون بين شفري المرأة

 لم أكافئك بها لرددت واهللا لوال يد لك علي:  فقال،هذا أبو بكر: ؟ قالوامن هذا: غضب سهيل بن عمرو فقالف
صلى اهللا عليه -ألنه قال للنبي و ؛ ألنه يستحق ذلك؛ أفحش له بالقول-رضي اهللا عنه- فأبو بكر ،عليك
ر  فغضب أبو بك،- مواجهةتيعني إذا حصل– ك ال يلبثون أن يفروا عن إني ال أرى حولك إال أوباشاً:-وسلم
اعضض كذا :  قال له-رضي اهللا عنه- لكن أبا بكر "أعضوه بهن أبيه"ـ فهذا المقصود بأنحن أوباش؟: وقال

 .وكذا يعني مما يكون في المرأة

 مآثر األجداد الذين ينتسب ،الفخر باألحساب يعني بالمآثرو ))الفخر باألحساب، والطعن في اإلنساب(( :وقوله
  .هذا كذا وهذا كذا: كقوله والطعن في األنساب معروف ،يفتخر بهموإليهم اإلنسان 

ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية، وأخبر أن بعض أمر الجاهلية ال يتركه الناس كلهم، ذماً لمن لم (
 وفعلهم فهو مذموم في دين اإلسالم، وإال لم يكن في  أن ما كان من أمر الجاهليةيتركه، وهذا كله يقتضي

 خرج مخرج الذم، وهذا كقوله  ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهليةكرات إلى الجاهلية ذم لها،إضافة هذه المن
 فإن في ذلك ذماً للتبرج، وذماً ،]٣٣:سورة األحزاب[}ولَا تَبرجن تَبرج الْجاِهِليِة الُْأولَى{: -سبحانه وتعالى-

  .)ي الجملةلحال الجاهلية األولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم ف
:  ألبي ذر-صلى اهللا عليه وسلم-نه على سبيل الذم كما قال النبي أيعني كل ما أضيف إلى الجاهلية فاألصل 

 سب إلى الجاهلية  فما نُ،مباشرة  أن المقصود هو الذم-رضي اهللا عنه-  ففهم،)١٢())إنك امرؤ فيك جاهلية((
كنا نفعل في :  وأما إذا قال، من حيث األصلاًم فإنه يكون مذمو-وهي الحالة التي كانت قبل اإلسالم–

 أو هذه ، أو هذا من أعمال الجاهلية،هذا جاهلي:  لكن إذا نسب إليه فقيل،الجاهلية كذا فإن ذلك ال يقتضي الذم
 وهي الحالة التي ، هذا ضابط هذه المسألة، فهذا يقتضي الذم، أو أهل الجاهلية،صفة من صفات الجاهلية

فبعضهم  ،}ولَا تَبرجن تَبرج الْجاِهِليِة الُْأولَى{في اآلية  المذكورة "األولى" وأما ،م مطلقاًكانت قبل اإلسال
      بين إدريس ونوح باعتبار أن إدريس : وبعضهم يقول،-صلى اهللا عليه وسلم- إبان بعث إبراهيم :يقول

                                                
 ).٩٣٤(رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم  - ١١
، )٣٠(رواه البخاري، كتاب اإليمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية وال يكفر صاحبها بارتكابها إال بالشرك، برقم  - ١٢

 ).١٦٦١(أكل وإلباسه مما يلبس وال يكلفه ما يغلبه، برقم ومسلم، كتاب اإليمان، باب إطعام المملوك مما ي
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عليهما الصالة -من داود وسليمان  في ز: وبعضهم كان يقول، كان قبل نوح-صلى اهللا عليه وسلم-
تبارك - كل هذا من أجل قوله ،-عليهما الصالة والسالم- بين عيسى ومحمد : وبعضهم يقول،-والسالم
 األولى بين إدريس : ألنهم يقولون؛ثانيةهناك قتضي أن تكون ت  والواقع أن األولى ال}الُْأولَى{ :-وتعالى
 ،-صلى اهللا عليه وسلم-الثانية هي التي كانت قبل مبعث النبي  و،مثالً -والسالم عليهما الصالة- ونوح

 والثانية ما يكون من ،-صلى اهللا عليه وسلم- كانت قبل مبعث النبي :بعضهم يقولو ،وبعضهم يقول غير هذا
 أن يكون يعني  والدليل على أنه ال،ولى ال يعني أن هناك ثانية األ: إذا قيل، وال مالزمة،جاهلية في اإلسالم

  ال-عز وجل- فعاد األولى التي أهلكها اهللا ،]٥٠:سورة النجم[ }وَأنَّه َأهلَك عادا الُْأولَى{: هناك ثانية أن اهللا قال
 الجاهلية التي كانت قبل }ولَا تَبرجن تَبرج الْجاِهِليِة الُْأولَى{ ، المتقدمة: فالمقصود باألولى لها،توجد ثانية

الناس رجعوا إلى :  فال يقال، في اإلسالم فال توجد جاهلية على سبيل العموم واإلطالقماأ و،ماإلسال
    لما فيه من الغمط بمبعث محمد ؛يجوز إطالقاً  هذا ال،الجاهلية، هذا عهد جاهلي، جاهلية القرن العشرين

ن هذه األمة على الحق تزال طائفة م ال(( :أخبر أنه -صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،-صلى اهللا عليه وسلم-
 ، وإنما يقال بقيد،إلخ.. وبرمدر وال يبقى بيت   وأخبر أن هذا اإلسالم سيبلغ مداه حتى ال،)١٣())ظاهرين

  . الجاهلية الغربية وما إلى ذلك، البلد الفالني الجاهلي،نون جاهليو القبيلة الفالنية جاهلية، القوم الفالني:يقال
 فإنه ذم لذلك ))إنك امرؤ فيك جاهلية((: ر رجالً بأمه لما عي- عنهرضي اهللا- قوله ألبي ذر -ومنه 

 .جاهلية التي لم يجئ بها اإلسالملق، وألخالق الالخُ
رسوِلِه ِإذْ جعَل الَِّذين كَفَروا ِفي قُلُوِبِهم الْحِميةَ حِميةَ الْجاِهِليِة فََأنزَل اللَّه سِكينَتَه علَى {:  قوله تعالى-ومنه 

ْؤِمِنينلَى الْمعن من أخالقهم  فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها، فما كا،]٢٦:سورة الفتح[ }و
 .وأفعالهم فهو كذلك
ثالث خالل ((: ي يزيد أنه سمع ابن عباس قالفي صحيحه، عن عبيد اهللا بن أب البخاري ومن هذا ما رواه

 إنها :يقولونو :سفيان  قال،)) والنياحة، ونسيت الثالثة،ابالطعن في األنس: من خالل الجاهلية
 .)١٤())ءقاء باألنواساالست((

قال رسول :  قال-رضي اهللا عنه-، عن أبي هريرة أبي صالح ، عناألعمش في صحيحه، عن مسلم وروى
 ،)١٥())لميتاثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، النياحة على ا(( :-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

 أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر، حيث كانتا من ))هما بهم كفر((: فقوله
أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر 

  .المطلق
                                                

، )٢٢٢٩(، باب ما جاء في األئمة المضلين، برقم -صلى اهللا عليه وسلم- رواه الترمذي، كتاب الفتن عن رسول اهللا  -  ١٣
صلى -ارة، باب قوله ، كتاب اإلم))ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة((: وهو عند مسلم بلفظ

  ).١٩٢٣(، برقم)ائفة من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خالفهمطال تزال  ((-اهللا عليه وسلم
 .رضي اهللا عنهما-، من حديث ابن عباس )٣٦٣٧(رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب أيام الجاهلية، برقم  - ١٤
 ). ٦٧(لكفر على الطعن في النسب والنياحة، برقم رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب إطالق اسم ا - ١٥
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 ،ق وال مناف،بجاهلي وال ،بكافرون فيه كفر وليس  وقد يك، نفاقه وقد يكون في،قد يكون في اإلنسان جاهلية
 ،)١٧()) وقتاله كفر،سباب المسلم فسوق(( : كحديث وما إلى ذلك،)١٦())ثالث من كن فيه كان منافقاً((: مثل
التشبه بألوان و ،التشبه بأهل الكتابو ،التشبه بأهل الجاهليةف ،المقصود من هذا هو أن التشبه بالكفار محرمو

 أو التشبه بهم في ، التشبه بهم في تحيتهم، سواء كانيجوز معاصرين وغيرهم كل ذلك الالمشركين من 
 واألعاجم من ،هل الجاهليةأ وإنما حتى ، وال يختص النهي عن التشبه بأهل الكتاب،لباسهم أو غير ذلك

 .الكفار

                                                
، وقال )١٠٩٢٥(، وأحمد في المسند برقم )٥٠٢٣(رواه النسائي، كتاب اإليمان وشرائعه، باب عالمة المنافق، برقم  - ١٦

، وصححه األلباني في صحيح الجامع )٢٥٧(إسناده األول صحيح على شرط مسلم، وابن حبان في صحيحه برقم : محققوه
 ).٥٣٥٤(قم بر
، ومسلم، كتاب اإليمان، )٤٨(رواه البخاري، كتاب اإليمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو ال يشعر، برقم  - ١٧

      ، من حديث عبد اهللا بن مسعود )٦٤( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-باب بيان قول النبي 
 . رضي اهللا عنه-
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