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  :المدخل
اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على نبينا كسيدنا ٤تمد األمُت، كعلى 

:  آلو كصحابتو أٚتعُت، كمن سار على درهبم، كاقتفى أثرىم إذل يـو الدين، كبعد
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز على ٕتميع : فلقد كانت موافقة ٝتاحة الشيخ

فتاكاه كرسائلو ك٤تاضراتو ُب سفر كاحد يضم أجزاء ٥تتلفة، تلبية لرغبات كثَتة، 
نفع اهلل هبا، كجعلها سبحانو ُب موازين حسناتو من العلم - ك٤تققة لفائدة علمية

كمزيبل للظنوف فيما حاكؿ بعض اإلخواف ُب داخل ا١تملكة كخارجها ٚتعو - النافع
. كتداكلو من أعماؿ ٝتاحتو بدافع ٤تبتهم لو، كاطمئناهنم ٔتا يصدر عنو

كقد سعدت ٔتا أسند إرل ٝتاحتو من اإلشراؼ على ٕتميع كطبع ما تبعثر من 
إنتاجو الغزير، فقد كاف حفظو اهلل، كأمد ُب عمره على خَت عمل، باسطا نفسو، كناشرا 
علمو لطلبة العلم كللسائلُت، حريصا على ا١تسا٫تة ُب كل ميداف للدعوة كالتعليم، منذ أف 

 ىػ كحىت اآلف، كدل ٭تفظ ُب مكتب ٝتاحتو من أعمالو 1357توذل القضاء ُب ا٠ترج عاـ 
اليت صدرت، إال ُب أثناء عملو ُب اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة، ٍب بعد االنتقاؿ لعملو 

. األخَت بالرياض
كمع ىذا بقيت أعماؿ أخرل كثَتة دل ٖتفظ كاحملاضرات، كدركس جامع الرياض، 

كىذه أعماؿ كثَتة ..كغَته من ا١تساجد، كالفتاكل كاألحاديث ُب الصحف كاإلذاعة
فكاف ال بد من ٕتميع ما تيسر من ذلك، ٍب عرضو على ٝتاحتو قبل تدكينو، ..جدا

كٗتصيص مكانو من الكتاب، إذ كاف رأيو حفظو اهلل عدـ نشر أم شيء إال بعد قراءتو 
 .كإقراره، كرعا منو ُب الفتول، كتوثقا عن التصحيف كاألخطاء
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البدء ُب العقيدة، كٗتصيص ا١توضوعات اليت - غفر اهلل لو كلوالديو- كقد رأل
تدخل ضمنها، إال أنو قد ٯتر ٔتا أكدع أجزاء العقيدة، ما يدخل ُب أبواب الفقو، 

حيث أمر باإلشارة إليها ُب موطنها، أك نقل ما يتعلق بالفقو ُب موضعو؛ ألنو جاء 
. ضمن أسئلة صحفية أك غَتىا فلم يستحسن ٕتزئتها

كإف ٝتاحتو لَتجو من كل من توجد لديو فتاكل أك مقاالت أك أحاديث 
مسجلة من القدًن أك اٟتديث أف ٯتدنا بو ليأخذ دكره من النشر بعد عرضو على 

.. ٝتاحتو
. كصلى اهلل كسلم على ا٢تادم البشَت، كآلو كصحبو أٚتعُت

محمد بن سعد الشويعر 
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 الطبعة الثانيةمقدمة 

إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئات 
أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال 

اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف ٤تمدا عبده كرسولو صلى اهلل عليو كسلم كعلى آلو 
. كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إذل يـو الدين

:  أما بعد
فهذه فتاكل كمقاالت صدرت مٍت ُب أكقات متعددة ك١تا فيها من الفائدة 

رأيت أف أٚتعها كأطبعها ُب غبلؼ كاحد ألستفيد منها، كيستفيد منها من شاء اهلل 
من العباد، كأسألو بأٝتائو اٟتسٌت كصفاتو العلى أف ينفعٍت هبا حيان كميتان، كأف ينفع 

 كىو حسيب كنعم الوكيل، كقد ،هبا عباده إنو ٝتيعه قريب، كال حوؿ كال قوة إال باهلل
رأيت ترتيبها على ترتيب الفقهاء بادئان ٔتا يتعلق بالعقيدة؛ لكوهنا أىم األمور، كقد 

ركعي ُب ىذه الطبعة تبلُب األخطاء ا١تطبعية ُب الطبعة السابقة، كاهلل ا١تستعاف كعليو 
. التكبلف كىو كرل التوفيق، كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو

المؤلف 
عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن 

باز 
مفتي عاـ المملكة كرئيس هيئة كبار العلماء 
كرئيس إدارة البحوث العلمية كاإلفتاء 
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*نبذة عن حياة المؤلف
 

 .أنا عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن عبد اهلل آؿ باز

 ٍب ،ككنت بصَتا ُب أكؿ الدراسة. ىػ1330كلدت ٔتدينة الرياض ُب ذم اٟتجة سنة 
ٍب ذىب بالكلية ُب ..فضعف بصرم بسبب ذلك. ىػ1346أصابٍت ا١ترض ُب عيٍت عاـ 

 ىػ كاٟتمد هلل على ذلك، كأسأؿ اهلل جل كعبل أف يعوضٍت عنو 1350مستهل ٤تـر من عاـ 
بالبصَتة ُب الدنيا كاٞتزاء اٟتسن ُب اآلخرة، كما كعد بذلك سبحانو على لساف نبيو ٤تمد 

. صلى اهلل عليو كسلم، كما أسألو سبحانو أف ٬تعل العاقبة ٛتيدة ُب الدنيا كاآلخرة

 ٍب بدأت ُب تلقي ،كقد بدأت الدراسة منذ الصغر كحفظت القرآف الكرًن قبل البلوغ
 :العلـو الشرعية كالعربية على أيدم كثَت من علماء الرياض من أعبلمهم

 ٤تمد بن عبد اللطيف بن عبد الرٛتن بن حسن بن الشيخ ٤تمد ابن عبد /الشيخ -1
. الوىاب رٛتهم اهلل

 صاحل بن عبد العزيز بن عبد الرٛتن بن حسن بن الشيخ ٤تمد بن عبد /الشيخ -2
 رٛتهم اهلل.(قاضي الرياض).الوىاب

 رٛتو اهلل.(قاضي الرياض)الشيخ سعد بن ٛتد بن عتيق  -3
 رٛتو اهلل.(ككيل بيت ا١تاؿ بالرياض)الشيخ ٛتد بن فارس  -4
رٛتو اهلل أخذت عنو علم  (من علماء مكة ا١تكرمة)الشيخ سعد كقاص البخارم  -5

 ُب مكة ا١تكرمة. ىػ1355التجويد ُب عاـ 
كقد الزمت حلقاتو .ٝتاحة الشيخ ٤تمد بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ الشيخ -6

إرل سنة . ىػ٨1347توان من عشر سنوات كتلقيت عنو ٚتيع العلـو الشرعية ابتداء من سنة 
 . ىػ حيث رشحت للقضاء من قبل ٝتاحتو1357

                                                 

 .تفضل ٝتاحة الشيخ عبد العزيز بإمبلء نبذة عن حياتو كقرأت عليو بعد كتابتها فأقرأىا* 
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. جزل اهلل اٞتميع أفضل اٞتزاء، كأحسنو كتغمدىم ٚتيعا برٛتتو كرضوانو
 :كقد توليت عدة أعماؿ هي

، القضاء ُب منطقة ا٠ترج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عاما كأشهرا -1
كقد كاف التعيُت ُب ٚتادل اآلخرة من .. ىػ1371إذل عاـ . ىػ1357كامتدت بُت سنيت 

.  ىػ1371كبقيت إذل هناية عاـ . ىػ1357عاـ 
ككلية الشريعة بالرياض . ىػ1372التدريس ُب ا١تعهد العلمي بالرياض سنة  -2

ُب علـو الفقو كالتوحيد كاٟتديث كاستمر عملي على ذلك .ىػ1373بعد إنشائها سنة 
.  ىػ1380تسع سنوات انتهت ُب عاـ 

نائبان لرئيس اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة، . ىػ1381عينت ُب عاـ  -3
.  ىػ1390كبقيت ُب ىذا ا١تنصب إذل عاـ 

بعد كفاة رئيسها شيخنا .ىػ1390توليت رئاسة اٞتامعة اإلسبلمية ُب سنة  -4
كبقيت ُب ىذا . ىػ1389 ٤تمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رٛتو اهلل ُب رمضاف عاـ /الشيخ

.  ىػ1395ا١تنصب إذل سنة 
صدر األمر ا١تلكي بتعييٍت ُب منصب الرئيس . ىػ1395/ 14/10كُب  -5

العاـ إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد، كبقيت ُب ىذا ا١تنصب إذل سنة 
 . ىػ1414

ىػ صدر ا١تر ا١تلكي بتعييٍت ُب منصب ا١تفيت العاـ 20/1/1414كُب  -6
للمملكة كرئيس ىيئة كبار العلماء كرئيس إدارة البحوث العلمية كاإلفتاء كال أزاؿ إذل ىذا 

 الوقت ُب العمل أسأؿ اهلل العوف كالتوفيق كالسداد
كرل إذل جانب ىذا العمل ُب الوقت اٟتاضر عضوية ُب كثَت من اجملالس العلمية 

  :كاإلسبلمية من ذلك
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 .ىيئة كبار العلماء با١تملكةرئاسة  -1
 .رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء ُب ا٢تيئة ا١تذكورة -2

 .عضوية كرئاسة اجمللس التأسيسي لرابطة العادل اإلسبلمي -3

 .رئاسة اجمللس األعلى العا١تي للمساجد -4

 .رئاسة اجملمع الفقهي اإلسبلمي ٔتكة ا١تكرمة التابع لرابطة العادل اإلسبلمي -5

 .عضوية اجمللس األعلى للجامعة اإلسبلمية ُب ا١تدينة ا١تنورة -6

 .عضوية ا٢تيئة العليا للدعوة اإلسبلمية ُب ا١تملكة -7
 :أما مؤلفاتي فمنها

 .الفوائد اٞتلية ُب ا١تباحث الفرضية -1

. "توضيح ا١تناسك"التحقيق كاإليضاح لكثَت من مسائل اٟتج كالعمرة كالزيارة  -2
حكم االحتفاؿ با١تولد ))التحذير من البدع، كيشتمل على أربع مقاالت مفيدة  -3

النبوم، كليلة اإلسراء كا١تعراج، كليلة النصف من شعباف، كتكذيب الرؤيا ا١تزعومة من خادـ 
. ((اٟتجرة النبوية ا١تسمى الشيخ أٛتد

. رسالتاف موجزتاف ُب الزكاة كالصياـ -4
. العقيدة الصحيحة كما يضادىا -5
. كجوب العمل بسنة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ككفر من أنكرىا -6
. الدعوة إذل اهلل كأخبلؽ الدعاة -7
. كجوب ٖتكيم شرع اهلل كنبذ ما خالفو -8
. حكم السفور كاٟتجاب كنكاح الشغار -9

. نقد القومية العربية -10
 .اٞتواب ا١تفيد ُب حكم التصوير -11

. ((دعوتو كسَتتو)) الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب  -12
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كيفية صبلة النيب صلى اهلل عليو - 1)): ثبلث رسائل ُب الصبلة -13
أين يضع ا١تصلي يديو حُت الرفع - 3كجوب أداء الصبلة ُب ٚتاعة، - 2كسلم، 

. ((من الركوع؟
صلى اهلل - حكم اإلسبلـ فيمن طعن ُب القرآف أك ُب رسوؿ اهلل  -14
. -عليو كسلم
. حاشية مفيدة على فتح البارم كصلت فيها إذل كتاب اٟتج -15
رسالة األدلة النقلية كاٟتسية على جرياف الشمس كسكوف األرض  -16

. كإمكاف الصعود إذل الكواكب
إقامة الرباىُت على حكم من استغاث بغَت اهلل أك صدؽ الكهنة  -17
. كالعرافُت

. اٞتهاد ُب سبيل اهلل -18
. الدركس ا١تهمة لعامة األمة -19
. فتاكل تتعلق بأحكاـ اٟتج كالعمرة كالزيارة -20
. كجوب لزـك السنة كاٟتذر من البدعة -21
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 (1)العقيدة الصحيحة كما يضادها

. اٟتمد هلل كحده، كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب بعده، كعلى آلو كصحبو
فٌلما كانت العقيدة الصحيحة ىي أصل دين اإلسبلـ، كأساس ا١تلة، : أما بعد

رأيت أف تكوف ىي موضوع احملاضرة، كمعلـو باألدلة الشرعية من الكتاب كالسنة أف 
األعماؿ كاألقواؿ إ٪تا تصح كتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإف كانت العقيدة 

كىمىٍن يىٍكفيٍر }: غَت صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعماؿ كأقواؿ، كما قاؿ تعاذل
لي ي كىهيوى ًفي اٍاًخرىًة ًمنى اٍل ىاًسرًينى  يمىاًف فػىقىٍد حىًب ى عىمى كىلىقىٍد أيكًحيى }:  كقاؿ تعاذل(2){بًاإٍلً

ًإلى  الَّلًذينى ًمٍن قػىٍبًل ى لىًئٍن أىٍ رىٍكتى لىيىٍحبىطىنَّل عىمىلي ى كىلىتىكيونىنَّل ًمنى اٍل ىاًسرًينى  . (3){ًإلىٍي ى كى
ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كقد دؿ كتاب اهلل ا١تبُت كسنة رسولو األمُت عليو من  كاآليات

اإلٯتاف باهلل، : ربو أفضل الصبلة كالتسليم، على أف العقيدة الصحيحة تتلخص ُب
كمبلئكتو، ككتبو، كرسلو، كاليـو اآلخر، كبالقدر خَته كشره، فهذه األمور الستة ىي 
عليو - أصوؿ العقيدة الصحيحة اليت نزؿ هبا كتاب اهلل العزيز، كبعث اهلل هبا رسولو ٤تمدان 

، كيتفرع عن ىذه األصوؿ كل ما ٬تب اإلٯتاف بو من أمور الغيب، -الصبلة كالسبلـ
كأدلة ىذه األصوؿ الستة ُب .-صلى اهلل عليو كسلم- كٚتيع ما أخرب اهلل بو كرسولو 

لىٍيسى اٍلًبرَّل أىٍف تػيوىُلوا كيجيوهىكيٍم } :الكتاب كالسنة كثَتةه جدان، فمن ذلك قوؿ اهلل سبحانو
ٍغًرًب كىلىًكنَّل اٍلًبرَّل مىٍن آمىنى بًاللَّلً  كىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر كىاٍلمىالًئكىًة  ًقبىلى اٍلمىٍشًرًؽ كىاٍلمى

                                                 

الصادر ُب شهر رجب كشعباف كرمضاف كشواؿ عاـ  (العدد السابع)نشرت ُب ٣تلة البحوث اإلسبلمية -  1
 .  ىػ1403

  .5سورة ا١تائدة اآلية -  2

  .65سورة الزمر اآلية -  3
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آمىنى الرَّلسيوؿي ًبمىا أيٍنًزؿى ًإلىٍيً  ًمٍن رىبِّيً  كىاٍلميٍؤًمنيوفى }: كقولو سبحانو.(1){كىاٍلًكتىاًب كىالنَّلًبيِّيينى 
ًتً  كىكيتيًبً  كىريسيًلً    نػيفىرِّيؽي بػىٍينى أىحىدو ًمٍن ريسيًل ً   اآلية، كقولو (2){كيلٌّل آمىنى بًاللَّلً  كىمىالًئكى

يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا آًمنيوا بًاللَّلً  كىرىسيوًلً  كىاٍلًكتىاًب الَّلًذم نػىزَّلؿى عىلى  رىسيوًلً  }: سبحانو
ًتً  كىكيتيًبً  كىريسيًلً  كىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر  كىاٍلًكتىاًب الَّلًذم أىنٍػزىؿى ًمٍن قػىٍبلي كىمىٍن يىٍكفيٍر بًاللَّلً  كىمىالًئكى

ا أىلىٍم تػىٍعلىٍم أىفَّل اللَّل ى يػىٍعلىمي مىا ًفي الّسَّلمىاًء }: كقولو سبحانو.(3){فػىقىٍد ضىلَّل ضىال ن بىًعيدن
أما األحاديث الصحيحة  (4){كىاٍاىٍرًض ًإفَّل  ىًل ى ًفي ًكتىابو ًإفَّل  ىًل ى عىلى  اللَّلً  يىًّسيره 

الدالة على ىذه األصوؿ فكثَتةه جدان، منها اٟتديث الصحيح ا١تشهور الذم ركاه مسلم ُب 
صحيحو من حديث أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو أف جربيل عليو السبلـ 

اإلٯتاف أف تؤمن باهلل كمبلئكتو )): سأؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم عن اإلٯتاف، فقاؿ لو
 اٟتديث، كأخرجو الشيخاف مع ((ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر كتؤمن بالقدر خَته كشره

اختبلؼ يسَت من حديث أيب ىريرة، كىذه األصوؿ الستة يتفرع عنها ٚتيع ما ٬تب على 
 .ا١تسلم اعتقاده ُب حق اهلل سبحانو، كُب أمر ا١تعاد كغَت ذلك من أمور الغيب

فمن اإلٯتاف باهلل سبحانو، اإلٯتاف بأنو اإللو اٟتق ا١تستحق للعبادة دكف كل ما سواه 
لكونو خالق العباد كاحملسن إليهم كالقائم بأرزاقهم كالعادل بسرىم كعبلنيتهم، كالقادر على إثابة 

كىمىا }: مطيعهم كعقاب عاصيهم، ك٢تذه العبادة خلق اهلل الثقلُت كأمرىم هبا، كما قاؿ تعاذل
هيٍم ًمٍن ًرٍزؽو كىمىا أيرًيدي أىٍف ييٍطًعميوًف ًإفَّل اللَّل ى هيوى  ٍنسى ًإ  لًيػىٍعبيديكًف مىا أيرًيدي ًمنػٍ خىلىٍقتي اٍلًجنَّل كىاإٍلً

ًة اٍلمىًتيني  ا النَّلاسي اٍعبيديكا رىبَّلكيمي }: كقاؿ تعاذل (5){الرَّلزَّلاؽي  يك اٍلقيوَّل  يىا أىيُػهى

                                                 

 .177سورة البقرة اآلية -   1

  .285سورة البقرة -  2

  .136سورة النساء اآلية -  3

  .70سورة اٟتج اآلية -  4

  [.58-56]سورة الذاريات اآليات -  5



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -16-  

الَّلًذم خىلىقىكيٍم كىالَّلًذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّلكيٍم تػىتػَّلقيوفى الَّلًذم جىعىلى لىكيمي اٍاىٍرضى ًفرىا نا كىالّسَّلمىاءى بًنىاءن 
ادنا كىأىنٍػتيٍم  اًء مىاءن فىأىٍخرىجى بًً  ًمنى الثَّلمىرىاًت ًرٍزقنا لىكيٍم فىال تىٍجعىليوا لًلَّلً  أىٍندى كىأىنٍػزىؿى ًمنى الّسَّلمى

.  كقد أرسل اهلل الرسل كأنزؿ الكتب لبياف ىذا اٟتق كالدعوة إليو(1){تػىٍعلىميوفى 

كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيلِّي أيمَّلةو رىسيو ن أىًف ايٍعبيديكا }:  كالتحذير ٦تا يضاده، كما قاؿ سبحانو
كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًل ى ًمٍن رىسيوؿو ًإ  نيوًحي ًإلىٍيً  أىنَّل ي }:  كقاؿ تعاذل(2){اللَّل ى كىاٍجتىًنبيوا الطَّلاايوتى 
ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آيىاتي ي ثيمَّل فيصِّيلىٍت ًمٍن لىديٍف }:  كقاؿ عز كجل(3){  ًإلى ى ًإ  أىنىا فىاٍعبيديكفً 

ًبيرو أى  تػىٍعبيديكا ًإ  اللَّل ى ًإنَّلًني لىكيٍم ًمٍن ي نىًذيره كىبىًشيره  ىي : كحقيقة ىذه العبادة، (4){حىًكيمو خى
 ، كذبحو ، كصوـو ، كصبلةو ، كرجاءو ، كخوؼو ،إفراد اهلل سبحانو ّتميع ما تعبد العباد بو من دعاءو 

 كالرىبة مع كماؿ اٟتب لو ، كغَت ذلك من أنواع العبادة، على كجو ا٠تضوع لو كالرغبة،كنذرو 
: سبحانو كالذؿ لعظمتو، كغالب القرآف الكرًن نزؿ ُب ىذا األصل العظيم، كقولو سبحانو

يني اٍل ىاًل ي } ينى أى  لًلَّلً  الدِّي كىقىضى  رىُب ى أى  }:  كقولو سبحانو(5){فىاٍعبيًد اللَّل ى ميٍ ًلصنا لى ي الدِّي
اًفريكفى }:  كقولو عز كجل(6){تػىٍعبيديكا ًإ  ًإيَّلااي   (7){فىاٍدعيوا اللَّل ى ميٍ ًلًصينى لى ي الدِّيينى كىلىٍو كىرًاى اٍلكى

اًفريكفى  :  كُب الصحيحُت عن معاذ رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ(7){اٍلكى
((. حق اهلل على العباد أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئا))

كمن اإلٯتاف باهلل أيضا اإلٯتاف ّتميع ما أكجبو على عباده كفرضو عليهم من أركاف  
شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمدا رسوؿ اهلل، كإقاـ الصبلة، : اإلسبلـ ا٠تمسة الظاىرة كىي

كإيتاء الزكاة، كصـو رمضاف، كحج بيت اهلل اٟتراـ ١تن استطاع إليو سبيبل، كغَت ذلك من 
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اليت جاء هبا الشرع ا١تطهر، كأىم ىذه األركاف كأعظمها شهادة أف ال إلو إال  الفرائض
إخبلص العبادة هلل :  كأف ٤تمدا رسوؿ اهلل، فشهادة أف ال إلو إال اهلل تقتضي،اهلل

ؽ إال بال معبود : كحده كنفيها عما سواه، كىذا ىو معٌت ال إلو إال اهلل، فإف معناىا
 فكلو معبود ،اهلل، فكل ما عبد من دكف اهلل من بشر أك ملك أك جٍت أك غَت ذلك

 ىًل ى بًأىفَّل اللَّل ى هيوى اٍلحىُّق }: بالباطل، كا١تعبود باٟتق ىو اهلل كحده، كما قاؿ سبحانو
 كقد سبق بياف أف اهلل سبحانو خلق الثقلُت (1){كىأىفَّل مىا يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًً  هيوى اٍلبىاًالي 

٢تذا األصل األصيل كأمرىم بو، كأرسل بو رسلو كأنزؿ بو كتبو، فتأمل ذلك جيدان 
كتدبره كثَتان ليتضح لك ما كقع فيو أكثر ا١تسلمُت من اٞتهل العظيم هبذا األصل 

. األصيل حىت عبدكا مع اهلل غَته، كصرفوا خالص حقو لسواه، فاهلل ا١تستعاف
 اإلٯتاف بأنو خالق العادل كمدبر شئوهنم كا١تتصرؼ ،-سبحانو –كمن اإلٯتاف باهلل 

فيهم بعلمو كقدرتو كما يشاء سبحانو كأنو مالك الدنيا كاآلخرة كرب العا١تُت ٚتيعا ال 
خالق غَته، كال رب سواه، كأنو أرسل الرسل كأنزؿ الكتب إلصبلح العباد كدعوهتم إذل ما 
فيو ٧تاهتم كصبلحهم ُب العاجل كاآلجل، كأنو سبحانو ال شريك لو ُب ٚتيع ذلك، كقاؿ 

ًإفَّل رىبَّلكيمي اللَّل ي }:  كقاؿ تعاذل(2){اللَّل ي خىاًلّقي كيلِّي  ىٍيءو كىهيوى عىلى  كيلِّي  ىٍيءو كىًكيله }: تعاذل
الَّلًذم خىلىّقى الّسَّلمىاكىاًت كىاٍاىٍرضى ًفي ًستَّلًة أىيَّلاـو ثيمَّل اٍستػىوىل عىلى  اٍلعىٍرًش يػيٍغًشي اللَّلٍيلى 
ًثيثنا كىالشَّلٍمسى كىاٍلقىمىرى كىالُنجيوـى ميّسى َّلرىاتو بًأىٍمرًًا أى  لى ي اٍل ىٍلّقي كىاٍاىٍمري  النػَّلهىارى يىٍطليبي ي حى

 .(3){تػىبىارىؾى اللَّل ي رىُب اٍلعىالىًمينى 
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اإلٯتاف بأٝتائو اٟتسٌت كصفاتو العلى الواردة ُب كتابو العزيز، : كمن اإلٯتاف باهلل أيضا
كالثابتة عن رسولو األمُت من غَت ٖتريف كال تعطيل كال تكييف كال ٘تثيل، بل ٬تب أف ٘تر 
كما جاءت ببل كيف، مع اإلٯتاف ٔتا دلت عليو من ا١تعاين العظيمة اليت ىي أكصاؼ هلل 

 ٬تب كصفو هبا على الوجو البلئق بو من غَت أف يشابو خلقو ُب شيء من -عز كجل- 
ًمٍثًلً   ىٍيءه كىهيوى الّسَّلًمييي اٍلبىًصيري }: صفاتو، كما قاؿ تعاذل :  كقاؿ عز كجل(1){لىٍيسى كى

 كىذه ىي عقيدة أىل (2){فىال تىٍضرًبيوا ًللَّلً  اٍاىٍمثىاؿى ًإفَّل اللَّل ى يػىٍعلىمي كىأىنٍػتيٍم   تػىٍعلىميوفى }
السنة كاٞتماعة من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأتباعهم بإحساف، كىي اليت 

عن أصحاب اٟتديث  (ا١تقاالت): أبو اٟتسن األشعرم رٛتو اهلل ُب كتابو: نقلها اإلماـ
. كأىل السنة، كنقلو غَته من أىل العلم كاإلٯتاف

أمركىا : سئل الزىرم كمكحوؿ عن آيات الصفات، فقاال: قاؿ األكزاعي رٛتو اهلل
سئل مالك كاألكزاعي كالليث بن سعد : كما جاءت، كقاؿ الوليد بن مسلم رٛتو اهلل

أمركىا كما : كسفياف الثورم رٛتهم اهلل عن األخبار الواردة ُب الصفات، فقالوا ٚتيعا
كنا كالتابعوف متوافركف نقوؿ إف اهلل سبحانو ": جاءت ببل كيف، كقاؿ األكزاعي رٛتو اهلل

، ك١تا سئل ربيعة بن أيب عبد الرٛتن "على عرشو، كنؤمن ٔتا كرد ُب السنة من الصفات
االستواء غَت ٣تهوؿ كالكيف غَت معقوؿ ": شيخ مالك رٛتة اهلل عليهما عن االستواء قاؿ

ك١تا سئل اإلماـ مالك رٛتو ."كمن اهلل الرسالة كعلى الرسوؿ الببلغ ا١تبُت كعلينا التصديق
 كالسؤاؿ عنو ، كاإلٯتاف بو كاجب، كالكيف ٣تهوؿ،االستواء معلـو": اهلل عن ذلك، قاؿ

كركم ىذا ا١تعٌت عن أـ .ما أراؾ إال رجل سوء، كأمر بو فأخرج: ، ٍب قاؿ للسائل"بدعة
ا١تؤمنُت أـ 
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: سلمة رضي اهلل عنها، كقاؿ اإلماـ أبو عبد الرٛتن عبد اهلل بن ا١تبارؾ رٛتة اهلل عليو
ككبلـ األئمة ُب ىذا ، "نعرؼ ربنا سبحانو بأنو فوؽ ٝتاكاتو على عرشو بائن من خلقو"

الباب كثَت جدان ال ٯتكن نقلو ُب ىذه احملاضرة، كمن أراد الوقوؼ على كثَت من ذلك 
لعبد اهلل بن اإلماـ أٛتد،  (السنة) كتاب :فلَتاجع ما كتبو علماء السنة ُب ىذا الباب مثل

أليب القاسم البللكائي  (السنة)لئلماـ اٞتليل ٤تمد ابن خزٯتة، ككتاب  (التوحيد)ك
أليب بكر بن أيب عاصم، كجواب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ألىل  (السنة)الطربم، ككتاب 

ٛتاة، كىو جواب عظيم كثَت الفائدة قد أكضح فيو رٛتو اهلل عقيدة أىل السنة، كنقل فيو 
الكثَت من كبلمهم كاألدلة الشرعية كالعقلية على صحة ما قالو أىل السنة، كبطبلف ما 

 كبُت فيها ،قد بسط فيها ا١تقاـ (التدمرية)قالو خصومهم، كىكذا رسالتو ا١توسومة بػ 
 مغعقيدة أىل السنة بأدلتها النقلية كالعقلية، كالرد على ا١تخالفُت ٔتا يظهر اٟتق، كيد

الباطل لكل من نظر ُب ذلك من أىل العلم، بقصد صاحل كرغبة ُب معرفة اٟتق، ككل من 
خالف أىل السنة فيما اعتقدكا ُب باب األٝتاء كالصفات فإنو يقع كال بد ُب ٥تالفة األدلة 

. النقلية كالعقلية مع التناقض الواضح ُب كل ما يثبتو كينفيو
أما أىل السنة كاٞتماعة فأثبتوا هلل سبحانو ما أثبتو لنفسو ُب كتابو الكرًن، أك أثبتو 
لو رسولو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ُب سٌنتو، إثباتان ببل ٘تثيل، كنزىوه سبحانو عن مشاهبة 
خلقو تنزيهان بريئان من التعطيل ففازكا بالسبلمة من التناقض، كعملوا باألدلة كلها، كىذه 
سنة اهلل سبحانو فيمن ٘تسك باٟتق الذم بعث بو رسلو، كبذؿ كسعو ُب ذلك كأخلص 

بىٍل نػىٍقًذؼي بًاٍلحىّقِّي عىلى  }: هلل ُب طلبو، أف يوفقو للحق كيظهر حجتو، كما قاؿ تعاذل
نىاؾى بًاٍلحىّقِّي }:  كقاؿ تعاذل(1){اٍلبىاًاًل فػىيىٍدمىغي ي فىً  ىا هيوى زىاًهّقه   كى  يىٍأتيونى ى ًبمىثىلو ًإ  ًجئػٍ
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كقد ذكر اٟتافظ ابن كثَت رٛتو اهلل ُب تفسَته ا١تشهور عند كبلمو على ، (1){كىأىٍحّسىنى تػىٍفًّسيرنا
ًإفَّل رىبَّلكيمي اللَّل ي الَّلًذم خىلىّقى الّسَّلمىاكىاًت كىاٍاىٍرضى ًفي ًستَّلًة أىيَّلاـو ثيمَّل اٍستػىوىل }: قوؿ اهلل عز كجل

.  اآلية، كبلمان حسنان ُب ىذا الباب ٭تسن نقلو ىا ىنا لعظم فائدتو(2){عىلى  اٍلعىٍرشً 
للناس ُب ىذا ا١تقاـ مقاالت كثَتة جدان ليس ىذا موضع ): قاؿ رٛتو اهلل ما نصو

 ، كالثورم، كاألكزاعي،بسطها، كإ٪تا نسلك ُب ىذا ا١تقاـ مذىب السلف الصاحل مالك
 كغَتىم من أئمة ا١تسلمُت قدٯتان ، كإسحاؽ بن راىويو، كأٛتد، كالشافعي،كالليث بن سعد

كحديثان، كىو إمرارىا كما جاءت من غَت تكييف كال تشبيو كال تعطيل، كالظاىر ا١تتبادر إذل 
 فإف اهلل ال يشبهو شيءه من خلقو، كليس كمثلو شيء كىو ،أذىاف ا١تشبهُت منفي عن اهلل

: السميع البصَت، بل األمر كما قاؿ األئمة، منهم نعيم بن ٛتاد ا٠تزاعي شيخ البخارم قاؿ
من شبو اهلل ٓتلقو كفر، كمن جحد ما كصف اهلل بو نفسو فقد كفر، كليس فيما كصف اهلل "

بو نفسو كال رسولو تشبيو، فمن أثبت هلل تعاذل ما كردت بو اآليات الصر٭تة كاألخبار 
الصحيحة على الوجو الذم يليق ّتبلؿ اهلل، كنفى عن اهلل تعاذل النقائص فقد سلك سبيل 

 . انتهى كبلـ ابن كثَت رٛتو اهلل"ا٢تدل
اإلٯتاف هبم إٚتاالن كتفصيبلن، فيؤمن ا١تسلم بأف هلل : كأما اإلٯتاف با١تبلئكة فيتضمن

ًعبىاده ميٍكرىميوفى   يىٍّسًبقيونى ي بًاٍلقىٍوًؿ كىهيٍم بًأىٍمرًًا }: مبلئكة خلقهم لطاعتو، ككصفهم بأهنم
ٍشيىًتً   ًن اٍرتىضى  كىهيٍم ًمٍن خى ٍلفىهيٍم كى  يىٍشفىعيوفى ًإ  ًلمى يػىٍعمىليوفى يػىٍعلىمي مىا بػىٍينى أىٍيًديًهٍم كىمىا خى

 كىم أصناؼ كثَتة منهم ا١توكلوف ْتمل العرش، كمنهم خزنة اٞتنة كالنار، ،(3){ميٍشًفقيوفى 
كمنهم ا١توكلوف ْتفظ أعماؿ العباد، كنؤمن على سبيل التفصيل ٔتن ٝتى اهلل كرسولو منهم، 

  كجربيل كميكائيل كمالك خازف النار، كإسرافيل ا١توكل بالنفخ ُب الصور،
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كقد جاء ذكرىم ُب أحاديث صحيحة، كقد ثبت ُب الصحيح عن عائشة رضي اهلل عنها 
 كخلق اٞتاف من مارج من ،خلقت ا١تبلئكة من نور)): أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

 خٌرجو مسلم ُب صحيحو، كىكذا اإلٯتاف بالكتب ٬تب (( كخلق آدـ ٦تا كصف لكم،نار
اإلٯتاف إٚتاالن بأف اهلل سبحانو أنزؿ كتبان على أنبيائو كرسلو، لبياف حقو كالدعوة إليو، كما 

ٍلنىا ريسيلىنىا بًاٍلبػىيػِّينىاًت كىأىنٍػزىٍلنىا مىعىهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى لًيػىقيوـى النَّلاسي }: قاؿ تعارل لىقىٍد أىٍرسى
ةن فػىبػىعىثى اللَّل ي النَّلًبيِّيينى ميبىشِّيرًينى }: اآلية، كقاؿ تعاذل (1){بًاٍلًقٍّس ً  كىافى النَّلاسي أيمَّلةن كىاًحدى

 .اآلية (2){كىميٍنًذرًينى كىأىنٍػزىؿى مىعىهيمي اٍلًكتىابى بًاٍلحىّقِّي لًيىٍحكيمى بػىٍينى النَّلاًس ًفيمىا اٍختػىلىفيوا ًفي ً 
كنؤمن على سبيل التفصيل ٔتا ٝتى اهلل منها كالتوراة كاإل٧تيل كالزبور كالقرآف، كالقرآف ىو 

 كٖتكيمو ،أفضلها كخا٘تها، كىو ا١تهيمن كا١تصدؽ ٢تا، كىو الذم ٬تب على ٚتيع األمة اتباعو
 ألف اهلل سبحانو بعث رسولو ؛مع ما صحت بو السٌنة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

٤تمدان صلى اهلل عليو كسلم رسوالن إذل ٚتيع الثقلُت، كأنزؿ عليو ىذا القرآف ليحكم بو بينهم، 
ا }: كجعلو شفاء ١تا ُب الصدكر، كتبيانان لكل شيء كىدل كرٛتةن للمؤمنُت، كما قاؿ تعارل كىهىذى

كىنػىزَّلٍلنىا عىلىٍي ى }:  كقاؿ سبحانو(3){ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىااي ميبىارىؾه فىاتَّلًبعيواي كىاتػَّلقيوا لىعىلَّلكيٍم تػيٍرحىميوفى 
يىاننا ًلكيلِّي  ىٍيءو كىهيدنل كىرىٍحمىةن كىبيٍشرىل لًٍلميٍّسًلًمينى  قيٍل يىا أىيُػهىا }:  كقاؿ تعاذل(4){اٍلًكتىابى تًبػٍ

النَّلاسي ًإنِّيي رىسيوؿي اللَّلً  ًإلىٍيكيٍم جىًميعنا الَّلًذم لى ي ميٍل ي الّسَّلمىاكىاًت كىاٍاىٍرًض   ًإلى ى ًإ  هيوى ييٍحًيي 
اتًً  كىاتَّلًبعيواي لىعىلَّلكيٍم  كىييًميتي فىآًمنيوا بًاللَّلً  كىرىسيوًلً  النَّلًبيِّي اٍايمِّييِّي الَّلًذم يػيٍؤًمني بًاللَّلً  كىكىًلمى

 .(5){تػىٍهتىديكفى 
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كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كىكذا الرسل ٬تب اإلٯتاف هبم إٚتاالن كتفصيبلن فنؤمن أف 
اهلل سبحانو أرسل إذل عباده رسبلن منهم مبشرين كمنذرين كدعاة إذل اٟتق، فمن أجاهبم فاز 

بالسعادة، كمن خالفهم باء با٠تيبة كالندامة، كخا٘تهم كأفضلهم ىو نبينا ٤تمد بن عبد اهلل صلى 
كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيلِّي أيمَّلةو رىسيو ن أىًف ايٍعبيديكا اللَّل ى كىاٍجتىًنبيوا }: اهلل عليو كسلم، كما قاؿ سبحانو

ريسيالن ميبىشِّيرًينى كىميٍنًذرًينى لًئىال يىكيوفى لًلنَّلاًس عىلى  اللَّلً  حيجَّلةه بػىٍعدى }:  كقاؿ تعاذل(1){الطَّلاايوتى 
اتىمى }:  كقاؿ تعاذل،(2){الُرسيلً  اًلكيٍم كىلىًكٍن رىسيوؿى اللَّلً  كىخى مىا كىافى ميحىمَّلده أىبىا أىحىدو ًمٍن رًجى
كمن ٝتى اهلل منهم أك ثبت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم تسميتو آمنا بو .(3){النَّلًبيِّيينى 

على سبيل التفصيل كالتعيُت، كنوح كىود كصاحل كإبراىيم كغَتىم صلى اهلل كسلم عليهم كعلى 
 .آ٢تم كأتباعهم

كأما اإلٯتاف باليـو اآلخر فيدخل فيو اإلٯتاف بكل ما أخرب اهلل بو كرسولو صلى اهلل عليو 
 ،كسلم ٦تا يكوف بعد ا١توت كفتنة القرب كعذابو كنعيمو، كما يكوف يـو القيامة من األىواؿ

 كنشر الصحف بُت الناس، فآخذ كتابو ، كاٞتزاء، كاٟتساب، كا١تيزاف،كالصراط، كالشدائد
 كآخذ كتابو بشمالو، أك من كراء ظهره، كيدخل ُب ذلك أيضا اإلٯتاف باٟتوض ا١توركد ،بيمينو

لنبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم، كاإلٯتاف باٞتنة كالنار، كرؤية ا١تؤمنُت لرهبم سبحانو كتكليمو 
إياىم، كغَت ذلك ٦تا جاء ُب القرآف الكرًن كالسَنة الصحيحة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم، فيجب اإلٯتاف بذلك كلو كتصديقو على الوجو الذم بينو اهلل كرسولو صلى اهلل عليو 

 .كسلم

  :اإلٯتاف بأمور أربعة: كأما اإلٯتاف بالقدر فيتضمن

أف اهلل سبحانو قد علم ما كاف كما يكوف، كعلم أحواؿ عباده، كعلم أرزاقهم : أك٢تا
  ال ٮتفى عليو من ذلك شيء،كآجا٢تم كأعما٢تم كغَت ذلك من شئوهنم
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:  كقاؿ عز كجل(1){ًإفَّل اللَّل ى ًبكيلِّي  ىٍيءو عىًليمه }: سبحانو كتعاذل، كما قاؿ سبحانو
. (2){لًتػىٍعلىميوا أىفَّل اللَّل ى عىلى  كيلِّي  ىٍيءو قىًديره كىأىفَّل اللَّل ى قىٍد أىحىاطى ًبكيلِّي  ىٍيءو ًعٍلمنا}

قىٍد عىًلٍمنىا }: كتابتو سبحانو لكل ما قدره كقضاه كما قاؿ سبحانو: كاامر الثاني
نىا ًكتىابه حىًفييه  هيٍم كىًعٍندى قي ي اٍاىٍرضي ًمنػٍ نىااي }:  كقاؿ تعاذل(3){مىا تػىنػٍ كىكيلَّل  ىٍيءو أٍحصىيػٍ

أىلىٍم تػىٍعلىٍم أىفَّل اللَّل ى يػىٍعلىمي مىا ًفي الّسَّلمىاًء كىاٍاىٍرًض ًإفَّل }:  كقاؿ تعاذل(4){ًفي ًإمىاـو ميًبينو 
 .(5){ ىًل ى ًفي ًكتىابو ًإفَّل  ىًل ى عىلى  اللَّلً  يىًّسيره 

 كما قاؿ ، كما دل يشأ دل يكن،اإلٯتاف ٔتشيئتو النافذة فما شاء كاف: اامر الثالث
ٍيئنا أىٍف يػىقيوؿى }:  كقاؿ عز كجل(6){ًإفَّل اللَّل ى يػىٍفعىلي مىا يىشىاءي }: سبحانو ًإنَّلمىا أىٍمرياي ًإ ىا أىرىادى  ى

. (8){كىمىا تىشىاءيكفى ًإ  أىٍف يىشىاءى اللَّل ي رىُب اٍلعىالىًمينى }:  كقاؿ سبحانو(7){لى ي كيٍن فػىيىكيوفي 
خلقو سبحانو ٞتميع ا١توجودات ال خالق غَته كال رب سواه، كما : اامر الرابي

يىا أىيُػهىا }:  كقاؿ تعاذل(9){اللَّل ي خىاًلّقي كيلِّي  ىٍيءو كىهيوى عىلى  كيلِّي  ىٍيءو كىًكيله }: قاؿ سبحانو
ري اللَّلً  يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى الّسَّلمىاًء  أىيُػهىا النَّلاسي ا ٍكيريكا نًٍعمىةى اللَّلً  عىلىٍيكيٍم هىٍل ًمٍن خىاًلّقو اىيػٍ

 فاإلٯتاف.(10){كىاٍاىٍرًض   ًإلى ى ًإ  هيوى فىأىنَّل  تػيٍؤفىكيوفى 

                                                 

  .115سورة التوبة اآلية - 1

  .12سورة الطبلؽ اآلية - 2

  .4سورة ؽ  اآلية - 3

  .12سورة يس اآلية - 4

  .70سورة اٟتج اآلية - 5

  .18سورة اٟتج اآلية - 6

  .82سورة يس اآلية - 7

  .29سورة التكوير اآلية - 8

  .62سورة الزمر اآلية - 9

  .3سورة فاطر اآلية - 10



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -24-  

 خبلفان ١تن أنكر بعض ذلك ،بالقدر يشمل اإلٯتاف هبذه األمور األربعة عند أىل السنة كاٞتماعة
 اعتقاد أف اإلٯتاف قوؿه كعمله يزيد بالطاعة كينقص :كيدخل ُب اإلٯتاف باهلل.من أىل البدع

 ، كأنو ال ٬توز تكفَت أحدو من ا١تسلمُت بشيءو من ا١تعاصي اليت دكف الشرؾ كالكفر،با١تعصية
 كشرب ا١تسكرات، كعقوؽ الوالدين، كغَت ذلك من الكبائر ما دل ،كالزنا، كالسرقة كأكل الربا

ًإفَّل اللَّل ى   يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًً  كىيػىٍغًفري مىا ديكفى  ىًل ى ًلمىٍن }: يستحل ذلك؛ لقوؿ اهلل سبحانو
. (1){يىشىاءي 

ك١تا ثبت ُب األحاديث ا١تتواترة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف اهلل ٮترج من النار 
 ،كمن اإلٯتاف باهلل اٟتب ُب اهلل كالبغض ُب اهلل، من كاف ُب قلبو مثقاؿ حبة من خردؿ من إٯتاف

. كا١تواالة ُب اهلل كا١تعاداة ُب اهلل، فيحب ا١تؤمن ا١تؤمنُت كيواليهم، كيبغض الكفار كيعاديهم
كعلى رأس ا١تؤمنُت من ىذه األمة أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فأىل السنة 

 لقوؿ النيب صلى اهلل عليو ؛ كيعتقدكف أهنم خَت الناس بعد األنبياء،كاٞتماعة ٭تبوهنم كيوالوهنم
متفق على صحتو، كيعتقدكف أف (( خَت الناس قرين ٍب الذين يلوهنم ٍب الذين يلوهنم)): كسلم

ٍب علي ا١ترتضى رضي اهلل ، ٍب عثماف ذك النورين، ٍب عمر الفاركؽ،أفضلهم أبو بكر الصديق
. عنهم أٚتعُت

كبعدىم بقية العشرة، ٍب بقية الصحابة رضي اهلل عنهم أٚتعُت، كٯتسكوف عما شجر بُت 
الصحابة، كيعتقدكف أهنم ُب ذلك ٣تتهدكف، من أصاب فلو أجراف كمن أخطأ فلو أجر، ك٭تبوف 
أىل بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ا١تؤمنُت بو، كيتولوهنم كيتولوف أزكاج رسوؿ اهلل صلى 

اهلل عليو كسلم أمهات ا١تؤمنُت، كيًتضوف عنهن ٚتيعا، كيتربءكف من طريقة الركافض الذين 
يبغضوف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيسبوهنم كيغلوف ُب أىل البيت، كيرفعوهنم 

فوؽ منزلتهم اليت أنز٢تم اهلل عز كجل، كما يتربءكف من طريقة النواصب الذين يؤذكف أىل البيت 
 .بقوؿ أك عمل
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كٚتيع ما ذكرناه ُب ىذه الكلمة ا١توجزة داخل ُب العقيدة الصحيحة اليت بعث اهلل هبا رسولو 
٤تمدان صلى اهلل عليو كسلم، كىي عقيدة الفرقة الناجية أىل السنة كاٞتماعة اليت قاؿ فيها النيب 

ال تزاؿ طائفة من أميت على اٟتق منصورة ال يضرىم من خذ٢تم حىت )): صلى اهلل عليو كسلم
 ،افًتقت اليهود على إحدل كسبعُت فرقة)):  كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ((يأٌب أمر اهلل سبحانو

 كلها ، كستفًتؽ ىذه األمة علي ثبلث كسبعُت فرقة،كافًتقت النصارل على اثنتُت كسبعُت فرقة
من كاف على مثل ما أنا )) : فقاؿ الصحابة من ىي يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ((ُب النار إال كاحدة
.  كىي العقيدة اليت ٬تب التمسك هبا كاالستقامة عليها كاٟتذر ٦تا خالفها،((عليو كأصحايب

كأما ا١تنحرفوف عن ىذه العقيدة كالسائركف على ضدىا فهم أصناؼ كثَتة، فمنهم عباد 
األصناـ كاألكثاف كا١تبلئكة كاألكلياء كاٞتن كاألشجار كاألحجار كغَتىا، فهؤالء دل يستجيبوا 

 كما فعلت قريش كأصناؼ العرب مع نبينا ٤تمد صلى ،لدعوة الرسل، بل خالفوىم كعاندكىم
 كالنصر على ، كشفاء ا١ترضى،اهلل عليو كسلم، ككانوا يسألوف معبوداهتم قضاء اٟتاجات

 كينذركف ٢تم، فلَما أنكر عليهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ذلك ،األعداء، كيذْتوف ٢تم
ا }:  كقالوا، استغربوا ذلك كأنكركه،كأمرىم بإخبلص العبادة هلل كحده أىجىعىلى اٍاًلهىةى ًإلىهنا كىاًحدن

ا لىشىٍيءه عيجىابه   ،فلم يزؿ صلى اهلل عليو كسلم يدعوىم إرل اهلل كينذرىم من الشرؾ.(1){ًإفَّل هىذى
كيشرح ٢تم حقيقة ما يدعو إليو حىت ىدل اهلل منهم من ىدل، ٍب دخلوا بعد ذلك ُب دين اهلل 
أفواجان، فظهر دين اهلل على سائر األدياف بعد دعوة متواصلة، كجهاد طويلو من رسوؿ اهلل صلى 

 كغلب ، كالتابعُت ٢تم بإحساف، ٍب تغَتت األحواؿ، كأصحابو رضي اهلل عنهم،اهلل عليو كسلم
اٞتهل على أكثر ا٠تلق حىت عاد األكثركف إرل دين اٞتاىلية، بالغلو ُب األنبياء كاألكلياء 

 كغَت ذلك من أنواع الشرؾ، كدل يعرفوا معٌت ال إلو إال اهلل كما عرؼ ،كدعائهم كاالستغاثة هبم
 .معناىا كفار العرب، فاهلل ا١تستعاف
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 بسبب غلبة اٞتهل كبعد العهد ، ُب الناس إرل عصرنا ىذااكدل يزؿ ىذا الشرؾ يفشو
. بعصر النبوة

 (1){هىؤي ًء  يفىعىاؤينىا ًعٍندى اللَّل ً }: كشبهة ىؤالء ا١تتأخرين ىي شبهة األكلُت، كىي قو٢تم
كقد أبطل اهلل ىذه الشبهة كبُت أف من عبد غَته .(2){مىا نػىٍعبيديهيٍم ًإ  لًيػيقىرِّيبيونىا ًإلى  اللَّلً  زيٍلفى }

كىيػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللَّلً  مىا   يىضيُرهيٍم كى  } :كائنان من كاف فقد أشرؾ بو، ككفر، كما قاؿ تعاذل
فىعيهيٍم كىيػىقيوليوفى هىؤي ًء  يفىعىاؤينىا ًعٍندى اللَّل ً  قيٍل أىتػينىبِّيئيوفى اللَّل ى }:  فرد اهلل عليهم سبحانو بقولو(3){يػىنػٍ

انى ي كىتػىعىالى  عىمَّلا  . (4){ييٍشرًكيوفًبمىا   يػىٍعلىمي ًفي الّسَّلمىاكىاًت كى  ًفي اٍاىٍرًض سيٍبحى
فبُت سبحانو ُب ىذه اآلية أف عبادة غَته من األنبياء كاألكلياء أك غَتىم، ىي الشرؾ األكرب، 

كىالَّلًذينى اتَّل ىذيكا ًمٍن ديكنًً  أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديهيٍم ًإ  }: كإف ٝتاىا فاعلوىا بغَت ذلك كقاؿ تعاذل
نػىهيٍم ًفي مىا هيٍم }:  فرد اهلل عليهم سبحانو بقولو(5){لًيػيقىرِّيبيونىا ًإلى  اللَّلً  زيٍلفى  ًإفَّل اللَّل ى يىٍحكيمي بػىيػٍ

فأباف بذلك سبحانو أف عبادهتم لغَته .(6){ًفيً  يىٍ تىًلفيوفى ًإفَّل اللَّل ى   يػىٍهًدم مىٍن هيوى كىاً به كىفَّلاره 
إف آ٢تتهم تقرهبم :  ك٨تو ذلك كفر بو سبحانو، كأكذهبم ُب قو٢تم، كالرجاء، كا٠توؼ،بالدعاء
 .إليو زلفى

كمن العقائد الكفرية ا١تضادة للعقيدة الصحيحة، كا١تخالفة ١تا جاءت بو الرسل عليهم 
ما يعتقده ا١تبلحدة ُب ىذا العصر من أتباع ماركس كلينُت كغَت٫تا، من دعاة : الصبلة كالسبلـ

فإف من ، اإلٟتاد كالكفر، سواء ٝتوا ذلك اشًتاكية أك شيوعية أك بعثية أك غَت ذلك من األٝتاء
أصوؿ 
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 كإنكار اٞتنة كالنار، ،ىؤالء ا١تبلحدة أنو ال إلو كاٟتياة مادة، كمن أصو٢تم إنكار ا١تعاد
كالكفر باألدياف كلها، كمن نظر ُب كتبهم كدرس ما ىم عليو علم ذلك يقينان، كال ريب 
أف ىذه العقيدة مضادةه ٞتميع األدياف السماكية، كمفضية بأىلها إذل أسوأ العواقب ُب 

 من أف بعض من :كمن العقائد ا١تضادة للحق ما يعتقده بعض ا١تتصوفة الدنيا كاآلخرة،
يسموهنم باألكلياء يشاركوف اهلل ُب التدبَت، كيتصرفوف ُب شئوف العادل، كيسموهنم 

باألقطاب كاألكتاد كاألغواث، كغَت ذلك من األٝتاء اليت اخًتعوىا آل٢تتهم، كىذا من 
أقبح الشرؾ ُب الربوبية، كىو شر من شرؾ جاىلية العرب؛ ألف كفار العرب دل يشركوا ُب 

الربوبية كإ٪تا أشركوا ُب العبادة، ككاف شركهم ُب حاؿ الرخاء، أما ُب حاؿ الشَدة 
فىً  ىا رىًكبيوا ًفي اٍلفيٍلً  دىعىويا اللَّل ى ميٍ ًلًصينى }: فيخلصوف هلل العبادة، كما قاؿ اهلل سبحانو

أما الربوبية فكانوا معًتفُت هبا هلل .(1){لى ي الدِّيينى فػىلىمَّلا نىجَّلاهيٍم ًإلى  اٍلبػىرِّي ًإ ىا هيٍم ييٍشرًكيوفى 
قيٍل }: ، كقاؿ تعاذل(2){كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقىهيٍم لىيػىقيولينَّل اللَّل ي }:  كما قاؿ سبحانو،كحده

مىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى الّسَّلمىاًء كىاٍاىٍرًض أىمَّلٍن يىٍمًل ي الّسَّلٍميى كىاٍاىٍبصىارى كىمىٍن ييٍ ًرجي اٍلحىيَّل ًمنى 
بػِّيري اٍاىٍمرى فىّسىيػىقيوليوفى اللَّل ي فػىقيٍل أىفىال تػىتػَّلقيوفى   (3){اٍلمىيِّيًت كىييٍ ًرجي اٍلمىيِّيتى ًمنى اٍلحىيِّي كىمىٍن ييدى

. كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة
شرؾ بعضهم ُب :  إحدا٫تا،أما ا١تشركوف ا١تتأخركف فزادكا على األكلُت من جهتُت

شركهم ُب الرخاء كالشدة، كما يعلم ذلك من خالطهم كسرب أحوا٢تم، كرأل : الربوبية، كالثانية
ما يفعلوف عند قرب اٟتسُت كالبدكم كغَت٫تا ُب مصر، كعند قرب العيدركس ُب عدف، كا٢تادم ُب 
اليمن كابن عريب ُب الشاـ، كالشيخ عبد القادر اٞتيبلين ُب العراؽ، كغَتىا من القبور ا١تشهورة 

 اليت غلت فيها العامة كصرفوا ٢تا الكثَت من حق اهلل عز كجل، كقل من
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ينكر عليهم ذلك كيبُت ٢تم حقيقة التوحيد الذم بعث اهلل بو نبيو ٤تمدان صلى اهلل عليو 
كسلم، كمن قبلو من الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ، فإنا هلل كإنا إليو راجعوف، كنسألو 
سبحانو أف يردىم إذل رشدىم، كأف يكثر بينهم دعاة ا٢تدل، كأف يوفق قادة ا١تسلمُت 

 .كعلماءىم حملاربة ىذا الشرؾ كالقضاء عليو ككسائلو، إنو ٝتيع قريب
كمن العقائد ا١تضادة للعقيدة الصحيحة ُب باب األٝتاء كالصفات عقائد أىل 

من اٞتهمية، كا١تعتزلة، كمن سلك سبيلهم ُب نفي صفات اهلل عز كجل، كتعطيلو : البدع
سبحانو من صفات الكماؿ، ككصفو عز كجل بصفة ا١تعدكمات كاٞتمادات 

. كا١تستحيبلت، تعاذل اهلل عن قو٢تم علوا كبَتان 
 بعض الصفات كأثبت بعضها، كاألشاعرة، فإنو يلزمهم لكيدخل ُب ذلك من نف

فيما أثبتوه من الصفات نظَت ما فركا منو من الصفات اليت نفوىا، كتأكلوا أدلتها، فخالفوا 
 أما أىل السنة كاٞتماعة ؛بذلك األدلة السمعية كالعقلية، كتناقضوا ُب ذلك تناقضان بينان 

فقد أثبتوا هلل سبحانو ما أثبتو لنفسو، أك أثبتو لو رسولو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم من 
األٝتاء كالصفات على كجو الكماؿ، كنزىوه عن مشاهبة خلقو، تنزيهان بريئان من شائبة 
التعطيل، فعملوا باألدلة كلها كدل ٭ترفوا كدل يعطلوا، كسلموا من التناقض الذم كقع فيو 

كىذا ىو سبيل النجاة كالسعادة ُب الدنيا كاآلخرة، كىو - كما سبق بياف ذلك- غَتىم
الصراط ا١تستقيم الذم سلكو سلف ىذه األمة كأئمتها، كلن يصلح آخرىم إال ما صلح 

 .بو أك٢تم كىو اتباع الكتاب كالسنة، كترؾ ما خالفهما
كاهلل كرل التوفيق، كىو سبحانو حسبنا كنعم الوكيل، كال حوؿ كال قوة إال بو، كصلى 

 .اهلل كسلم على عبده كرسولو نبينا ٤تمد كآلو كصحبو
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 (1)التوحيد كأنواع 
اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالعاقبة للمتقُت، كالصبلة كالسبلـ على عبده كرسولو 

كخليلو كأمينو على كحيو، كصفوتو من خلقو، نبينا كإمامنا كسيدنا ٤تمد بن عبد اهلل، 
. كعلى آلو كأصحابو كمن سلك سبيلو، كاىتدل هبداه إذل يـو الدين

:  أما بعد
 كبأبناء ،فإين أشكر اهلل عز كجل على ما من بو من ىذا اللقاء بإخوة ُب اهلل
 كأف ٯتنحنا ،أعزاء أسألو سبحانو أف ٬تعلو لقاء مباركان كأف يصلح قلوبنا كأعمالنا ٚتيعان 

الفقو ُب الدين كالثبات عليو، كأف يصلح أحواؿ ا١تسلمُت ٚتيعا ُب كل مكاف، كأف 
. يورل عليهم خيارىم، كيصلح قادهتم، كأف يكثر فيهم دعاة ا٢تدل إنو جواد كرًن

جامعة أـ القرل، كعلى ىذا ا١تركز : ٍب أشكر القائمُت على ىذه اٞتامعة
راشد بن راجح مدير : الصيفي، كعلى رأسهم األخ الكرًن صاحب الفضيلة الدكتور

كأسألو سبحانو بأٝتائو اٟتسٌت، كصفاتو العلى ، اٞتامعة علي دعوهتم رل ٢تذا اللقاء
. أف يوفقنا ٚتيعا ١تا فيو صبلحنا كسعادتنا ُب العاجل كاآلجل

ٝتعنا ٚتيعان ما قرأه علينا الطالب : أيها اإلخوة ُب اهلل، أيها ا١تستمعوف الكراـ
يىا }: من سورة اٟتشر، ٝتعنا آيات كرٯتات فيها عربة كذكرل، يقوؿ اهلل جل كعبل

 أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا اتػَّلقيوا اللَّل ى كىٍلتػىٍن يٍر نػىٍفسه مىا قىدَّلمىٍت ًلغىدو 
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ا تػىٍعمىليوفى  ًبيره ًبمى كمن ا١تعلـو أف كتاب اهلل عز كجل . إرل آخر السورة(1){كىاتػَّلقيوا اللَّل ى ًإفَّل اللَّل ى خى
من أكلو إرل آخره، فيو الذكرل كفيو الدعوة إذل كل خَت، كفيو التذكَت بأسباب النجاة كالسعادة، 

. كفيو العظة كالًتغيب كالًتىيب

فجدير با١تسلمُت ٚتيعا أف يعتنوا بتدبره كتعقلو، كأف يكثركا من تبلكتو؛ ١تعرفة ما أمر اهلل 
. كما هنى عنو، حىت يعلم ا١تؤمن ما أمر اهلل بو فيمتثلو، كيبتعد عما هنى اهلل عنو، بو

فكتاب اهلل فيو ا٢تدل كالنور كفيو الداللة على كل خَت كالتحذير من كل شر، كفيو 
الدعوة إذل مكاـر األخبلؽ ك٤تاسن األعماؿ، كالتحذير من سيئ األخبلؽ، كسيئ األعماؿ، 

ـي }: يقوؿ سبحانو ا اٍلقيٍرآفى يػىٍهًدم لًلَّلًتي ًهيى أىقٍػوى الطريقة كالسبيل اليت ىي  إذل:  أم(2){ًإفَّل هىذى
 كقاؿ (3){قيٍل هيوى لًلَّلًذينى آمىنيوا هيدنل كىً فىاءه }: أىدل السبل كأقومها كأصلحها، كقاؿ سبحانو

بػَّلريكا آيىاتًً  كىلًيىتىذىكَّلرى أيكليو اٍاىٍلبىابً }: تعاذل :  كقاؿ تعاذل(4){ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىااي ًإلىٍي ى ميبىارىؾه لًيىدَّل
ا اٍلقيٍرآفي ًايٍنًذرىكيٍم بًً  كىمىٍن بػىلى ى } . (5){كىأيكًحيى ًإلىيَّل هىذى

فوصييت لنفسي كللجميع كمن يسمع .فكتاب اهلل فيو ا٢تدل كالنور، كفيو العظة كالذكرل
العناية هبذا الكتاب العظيم، فهو أشرؼ كتاب، كأعظم كتاب، ىو خاًب : كلميت أك تبلغو

 .الكتب ا١تنزلة من السماء كمن تدبره كتعقلو بقصد طلب ا٢تداية، كمعرفة اٟتق، كفقو اهلل كىداه

بياف حق اهلل على عباده، كبياف ضد : كأىم ما اشتمل عليو ىذا الكتاب العظيم
ىذا أعظم موضوع اشتمل عليو القرآف، كىو بياف حقو سبحانو على عباده من توحيده، .ذلك

كإخبلص العبادة لو، كإفراده بالعبادة، 
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. كبياف ضد ذلك من الشرؾ األكرب، كالذنب الذم ال يغفر، كأنواع الكفر كالضبلؿ

كلو دل يكن ُب تدبر ىذا الكتاب العظيم إال العلم هبذا الواجب العظيم، كتدبر ما ذكره 
اهلل ُب ذلك، لكاف ذلك خَتان عظيمان، كفضبل كبَتا، فكيف كفيو الداللة على كل خَت، 

!. كالًتىيب من كل شر، كما تقدـ

ٍب بعد ذلك العناية بالسنة، فإهنا األصل الثاين، كالوحي الثاين، كفيها التفسَت لكتاب اهلل 
كالداللة على ما قد ٮتفى من كبلمو سبحانو، فهي ا١توضحة لكتاب اهلل، كما قاؿ اهلل عز 

. (1){كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍي ى الذِّيٍكرى لًتيبػىيِّينى لًلنَّلاًس مىا نػيزِّيؿى ًإلىٍيًهٍم كىلىعىلَّلهيٍم يػىتػىفىكَّلريكفى }: كجل
 فهو (2){كىمىا أىنٍػزىٍلنىا عىلىٍي ى اٍلًكتىابى ًإ  لًتيبػىيِّينى لىهيمي الَّلًذم اٍختػىلىفيوا ًفي ً }: كيقوؿ سبحانو

أنزؿ لدعوة الناس إذل ا٠تَت، كتعليمهم سبيل النجاة، كٖتذيرىم من سبل ا٢تبلؾ، كأمر اهلل نبيو 
عليو الصبلة كالسبلـ أف يبُت للناس ما أنزؿ إليهم، كأف يشرح ٢تم ما اشتبو عليهم فلم يزؿ عليو 
الصبلة كالسبلـ من حُت بعثو اهلل إذل أف توفاه سبحانو يدعو الناس إذل ما دؿ عليو كتاب اهلل 
كيشرح ٢تم ما دؿ عليو، ك٭تذرىم ٦تا هنى عنو، ككانت ا١تدة من حُت بعثو اهلل إذل أف توفاه ثبلثان 
كعشرين سنة، كلها دعوة كبياف كترىيب كترغيب، إذل أف نقل إذل الرفيق األعلى عليو الصبلة 

. كالسبلـ

موضوع العقيدة، موضوع : ك٤تاضرٌب ىذه الليلة ُب أعظم موضوع، كأىم موضوع، كىو
. التوحيد كضده

فالتوحيد ىو األمر الذم بعث اهلل من أجلو الرسل، كأنزؿ من أجلو الكتب، كخلق من 
ٍنسى ًإ  }: يقوؿ سبحانو.أجلو الثقلُت، كبقية األحكاـ تابعة لذلك كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجنَّل كىاإٍلً

 ليخصوه سبحانو بالعبادة،:  ا١تعٌت(3){لًيػىٍعبيديكفً 
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كيفردكه جل كعبل هبا، كدل ٮتلقوا عبثا كال سدل، كال ليأكلوا كيشربوا، كال ليعمركا القصور 
ك٨توىا، كال لشق األهنار، كغرس األشجار، كال لغَت ىذا من مهمات الدنيا، كلكنهم 

ىوا عن نواىيو، كيقفوا عند تخلقوا ليعبدكا رهبم، كليعظموه، كليتمسكوا بأكامره، كين
. حدكده، كليوجهوا العباد إليو، كيرشدكىم إذل حقو

هيوى الَّلًذم خىلىّقى }: كخلق ٢تم ما خلق من النعم ليستعينوا هبا على طاعتو، قاؿ تعاذل
كىسى َّلرى لىكيٍم مىا ًفي الّسَّلمىاكىاًت كىمىا ًفي }:  كقاؿ سبحانو(1){لىكيٍم مىا ًفي اٍاىٍرًض جىًميعنا

 كاهلل جل كعبل أنزؿ األمطار، كأجرل األهنار، كيسر للعباد من (2){اٍاىٍرًض جىًميعنا ًمٍن ي 
أنواع الرزؽ كأنواع النعم ما يعينهم على طاعتو، كما يكوف زادا ٢تم إذل هناية آجا٢تم، إقامة 

كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيلِّي أيمَّلةو رىسيو ن أىًف ايٍعبيديكا اللَّل ى }: للحجة، كقطعا للمعذرة، كقاؿ تعاذل
ٍلنىا ًمٍن قػىٍبًل ى ًمٍن رىسيوؿو ًإ  نيوًحي ًإلىٍيً  }:  كقاؿ سبحانو(3){كىاٍجتىًنبيوا الطَّلاايوتى  كىمىا أىٍرسى

ٍلنىا ًمٍن قػىٍبًل ى ًمٍن ريسيًلنىا }:  كقاؿ سبحانو(4){أىنَّل ي   ًإلى ى ًإ  أىنىا فىاٍعبيديكفً  كىاٍسأىٍؿ مىٍن أىٍرسى
ًن آًلهىةن يػيٍعبىديكفى  كىقىضى  رىُب ى أى  تػىٍعبيديكا }:  كقاؿ جل كعبل(5){أىجىعىٍلنىا ًمٍن ديكًف الرَّلٍحمى

ًإيَّلاؾى نىٍّستىًعيني }:  كقاؿ سبحانو ُب سورة الفاٖتة(6){ًإ  ًإيَّلااي  إذل غَت ذلك .(7){ًإيَّلاؾى نػىٍعبيدي كى
ذلك من اآليات الداالت على أنو سبحانو خلق ا٠تلق ليعبدكه كحده، كأمرىم بذلك، 

 .كأرسل الرسل ٢تذا األمر ليدعوا إليو، كليوضحوه للناس
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فوجب على أىل العلم خلفاء الرسل أف يبينوا للناس ىذا األمر العظيم، كأف يكوف 
أعظم ا١تطلوب، كأف تكوف العناية بو أعظم عناية؛ ألنو مىت أسلم صار ما بعده تابعا لو، 

كىلىٍو }: كمىت دل يوجد التوحيد دل ينفع ا١تكلف ما حَصل من أعماؿ كأقواؿ، قاؿ اهلل تعارل
هيٍم مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى  كىقىًدٍمنىا ًإلى  مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو }:  كقاؿ تعاذل(1){أىٍ رىكيوا لىحىًب ى عىنػٍ

ًإلى  الَّلًذينى ًمٍن قػىٍبًل ى لىًئٍن }:  كقاؿ سبحانو(2){فىجىعىٍلنىااي هىبىاءن مىٍنثيورنا كىلىقىٍد أيكًحيى ًإلىٍي ى كى
 . ُب آيات كثَتات(3){أىٍ رىٍكتى لىيىٍحبىطىنَّل عىمىلي ى كىلىتىكيونىنَّل ًمنى اٍل ىاًسرًينى 

كيؤيد ىذا ا١تعٌت أنو عليو الصبلة كالسبلـ مكث ٔتكة عشر سنُت، يدعو الناس إذل 
توحيد اهلل، قبل أف تفرض عليو الصبلة كغَتىا، كلها دعوة إذل توحيد اهلل كترؾ الشرؾ 

أف يعبدكا اهلل كحده، كيدعوا ما عليو : كخلع األكثاف، كبياف أف الواجب على ٚتيع الثقلُت
. آباؤىم كأسبلفهم من الشرؾ

ك٢تذا سأؿ ىرقل ملك الرـك أبا سفياف بن حرب ُب أياـ ا٢تدنة، ككاف أبو سفياف ُب 
كفد من قريش ُب ٕتارة بفلسطُت، كصادؼ ٣تيء ىرقل إذل القدس، فقيل لو عنهم، فأمر 

بإحضارىم لسؤا٢تم عما يعلموف عن ىذا النيب الذم بلغو خربه، ككاف ذلك ُب كقت 
!. إنو نيب؟: ا٢تدنة، كعلى رأسهم أبو سفياف ابن حرب، فسأ٢تم عنو، كعن قولو

: قل ٢تم: فأمر بأيب سفياف، فأجلسو أمامو، كأجلسوا أصحابو خلفو، كقاؿ لًتٚتانو
. إين سائلو فإف كذب فليكذبوه

فسأؿ عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، كعن أشياء كثَتة معركفة ُب البخارم كغَته، 
 .عما يدعوىم إليو؟: ك٦تا سأؿ عنو أف سأ٢تم
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يدعونا إذل أف نعبد اهلل كحده، كأف نًتؾ ما عليو آباؤنا، كيأمرنا بالصبلة : فقالوا
. كالصدؽ كالصلة كالعفاؼ

إف كاف كما قلتم ليملكن موضع قدمي ىاتُت فكاف األمر كما قاؿ، : فقاؿ ٢تم 
، كنصر اهلل نبيو كأيد حزبو . فمَلك اهلل ا١تسلمُت الشاـ، كأزاح عنها الرـك

إال من رحم - ك١تا تساىل فيو الناس..كا١تقصود أف ىذا األصل ىو األمر العظيم 
كقعوا ُب الشرؾ األكرب، كىم يدعوف اإلسبلـ كينكركف على من رماىم ٓتبلفو، كىم - اهلل

على الشرؾ بسبب جهلهم هبذا األصل العظيم، فقد اٗتذكا كثَتان من األموات آ٢تة من 
دكف اهلل يعبدكهنم، كيطوفوف بقبورىم، كيستغيثوف هبم، كيسألوهنم شفاء ا١ترضى، كقضاء 

ىذا ليس بشرؾ كإ٪تا ىو تعظيم للصاٟتُت، : اٟتاجات، كالنصر على األعداء، كيقولوف
بأف اإلنساف ال يدعو اهلل مباشرة إ٪تا يدعو اهلل : كتوسل هبم إذل اهلل، كيقولوف أيضا

بواسطة األكلياء كىم كالوزراء بالنسبة إذل الرب، كما أف الوزراء بالنسبة للملوؾ ىم 
. نسأؿ اهلل العافية.الواسطة، فشبهوا اهلل ٓتلقو، كعبدكا خلقو من دكنو

فكل ىذا من أسباب اٞتهل، كقلة البصَتة هبذا األصل العظيم، فعباد البدكم،  
عبد القادر، كعباد اٟتسُت، كعباد غَتىم من الناس، أصاهبم الببلء من ىذا : كعباد الشيخ

السبيل، جهلوا حقيقة التوحيد، كجهلوا دعوة الرسل، كالتبست عليهم األمور، فوقعوا ُب 
الشرؾ كاستحسنوه، كجعلوه دينان كقربة، كأنكركا على من أنكر عليهم، كقل أف ٕتد ُب 
غالب األمصار العادل البصَت هبذا األصل العظيم، بل ٕتد من يشار إليو باألصابع، 

إنو العادل، كىو مع ذلك ٦تن يعظم القبور التعظيم الذم دل يشرعو اهلل، كيدعو : كيقاؿ
. أىلها، كيستغيث هبم كينذر ٢تم ك٨تو ذلك

 .أما علماء اٟتق، علماء السنة، علماء التوحيد فهم قليل ُب كل مكاف 
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فالواجب على الطلبة ُب ىذه اٞتامعة، كعلى ٚتيع الطبلب ُب ٚتيع اٞتامعات 
كموه غاية اإلحكاـ، حىت يكونوا دعاة للهدل، : اإلسبلمية أف يعتنوا هبذا األصل، كأف ٭تي

كمبشرين باٟتق، كحىت يكونوا مبصرين للناس ْتقيقة دينهم الذم بعث اهلل بو نبيو ٤تمدان عليو 
. الصبلة كالسبلـ، كبعث بو الرسل ٚتيعان 

. كهذا الكلمة التي أقولها لكم ااف تتعلّق بأنواع التوحيد كأنواع الشرؾ

كحد اهلل أم اعتقده كاحدان ال شريك لو ُب :  مصدر كحد يوحد توحيدا، يعٍت:كالتوحيد
فهو كاحد جل كعبل كإف .ربوبيتو، كال ُب أٝتائو كصفاتو، كال ُب ألوىيتو كعبادتو، سبحانو كتعاذل

دل يوحده الناس، كإ٪تا ٝتي إفراد اهلل بالعبادة توحيدان؛ ألف العبد باعتقاده ذلك قد كحد اهلل عز 
 ضوء ذلك بإخبلص العبادة لو سبحانو كدعوتو كحده، لكجل، كاعتقده كاحدان فعاملو عل

كاإلٯتاف بأنو مدبر األمور كخالق ا٠تلق، كأنو صاحب األٝتاء اٟتسٌت، كالصفات الكاملة، كأنو 
. يستحق العبادة دكف كل ما سواه

:  كعند التفصيل تكوف أنواع التوحيد ثالثة
توحيد الربوبية، كتوحيد األلوىية، كتوحيد األٝتاء كالصفات، فتوحيد الربوبية أقر بو 

ا١تشركوف كدل ينكركه، لكنهم دل يدخلوا بو ُب اإلسبلـ؛ ألهنم دل ٮتصوا اهلل بالعبادة، كدل يقركا 
بتوحيد اإل٢تية، بل أقركا بأف رهبم ىو ا٠تالق الرازؽ، كأف اهلل ىو رهبم، كلكنهم دل يوحدكه 

 .بالعبادة، فقاتلهم النيب صلى اهلل عليو كسلم حىت ٮتلصوا العبادة هلل كحده

اإلقرار بأفعاؿ الرب، كتدبَته للعادل، كتصرفو فيو، ىذا : فتوحيد الربوبيو معناه 
توحيد الربوبية، كىو االعًتاؼ بأنو ا٠تبلؽ الرزاؽ مدبر األمور كمصرفها، يعطي : يسمى

كىذا ُب  .كٯتنع، كٮتفض كيرفع، كيعز كيذؿ، ك٭تيي كٯتيت، كىو على كل شيء قدير
 كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىنٍ }: اٞتملة أقر بو ا١تشركوف، كما قاؿ سبحانو
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كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىّقى الّسَّلمىاكىاًت كىاٍاىٍرضى }:  كقاؿ سبحانو(1){خىلىقىهيٍم لىيػىقيولينَّل اللَّل ي 
قيٍل مىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى الّسَّلمىاًء كىاٍاىٍرًض أىمَّلٍن يىٍمًل ي الّسَّلٍميى }:  كقاؿ تعاذل(2){لىيػىقيولينَّل اللَّل ي 

بػِّيري اٍاىٍمرى  كىاٍاىٍبصىارى كىمىٍن ييٍ ًرجي اٍلحىيَّل ًمنى اٍلمىيِّيًت كىييٍ ًرجي اٍلمىيِّيتى ًمنى اٍلحىيِّي كىمىٍن ييدى
 .(3){فىّسىيػىقيوليوفى اللَّل ي فػىقيٍل أىفىال تػىتػَّلقيوفى 

فهم معًتفوف هبذه األمور، لكنهم دل يستفيدكا من ىذا اإلقرار ُب توحيد اهلل بالعبادة، 
كإخبلصها لو سبحانو كتعاذل، بل اٗتذكا معو كسائط، كزعموا أهنا شفعاء كأهنا تقرهبم إذل اهلل 

فىعيهيٍم كىيػىقيوليوفى هىؤي ًء }: زلفى، كما قاؿ تعاذل كىيػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللَّلً  مىا   يىضيُرهيٍم كى  يػىنػٍ
قيٍل أىتػينىبِّيئيوفى اللَّل ى ًبمىا   يػىٍعلىمي ًفي }:  فقاؿ سبحانو ردا عليهم(4){ ً  يفىعىاؤينىا ًعٍندى اللَّل 

انى ي كىتػىعىالى  عىمَّلا ييٍشرًكيوفى   فهو سبحانو ال يعلم لو شريكان، (5){الّسَّلمىاكىاًت كى  ًفي اٍاىٍرًض سيٍبحى
ال ُب السماء كال ُب األرض، بل ىو الواحد األحد، سبحانو كتعاذل، الفرد الصمد، ا١تستحق 

أى  لًلَّلً  الدِّييني * فىاٍعبيًد اللَّل ى ميٍ ًلصنا لى ي الدِّيينى }: للعبادة جل كعبل، كقاؿ سبحانو كتعاذل
كىالَّلًذينى اتَّل ىذيكا ًمٍن ديكنًً  أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديهيٍم ًإ  لًيػيقىرِّيبيونىا ًإلى  }:  ٍب قاؿ سبحانو(6){اٍل ىاًل ي 
ما عبدناىم ألهنم : يقولوف ما نعبدىم إال ليقربونا إذل اهلل زلفى، يعٍت: كا١تعٌت.(7){اللَّلً  زيٍلفى 

يضركف كينفعوف، أك ألهنم ٮتلقوف كيرزقوف، أك ألهنم يدبركف األمور، كلكن عبدناىم ليقربونا إذل 
هىؤي ًء  يفىعىاؤينىا ًعٍندى }: اهلل زلفى، كليشفعوا لنا عنده، كما قالوا ُب اآلية السابقة من سورة يونس

 .(8){اللَّل ً 
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كعرؼ هبذا أهنم دل يعتقدكا أف آ٢تتهم تنفع كتضر، كٖتيي ك٘تيت، كترزؽ كتعطي 
ك٘تنع، كإ٪تا عبدكىم ليشفعوا ٢تم كليقربوىم إذل اهلل زلفى، فالبلت كالعزل كمناة كا١تسيح 

كمرًن كالصاٟتوف من العباد، كل ىؤالء ما عبدىم ا١تشركوف األكلوف، ألهنم ينفعوف 
كيضركف، بل عبدكىم ألهنم يرجوف شفاعتهم، كأف يقربوىم إذل اهلل زلفى، فحكم اهلل 

قيٍل أىتػينىبِّيئيوفى اللَّل ى ًبمىا   يػىٍعلىمي ًفي الّسَّلمىاكىاًت كى  ًفي }: عليهم بالشرؾ ُب قولو تعاذل
نػىهيٍم ًفي }:  كقاؿ ُب آية الزمر(1){اٍاىٍرًض سيٍبحىانى ي كىتػىعىالى  عىمَّلا ييٍشرًكيوفى  ًإفَّل اللَّل ى يىٍحكيمي بػىيػٍ

 فحكم عليهم بالكفر (2){مىا هيٍم ًفيً  يىٍ تىًلفيوفى ًإفَّل اللَّل ى   يػىٍهًدم مىٍن هيوى كىاً به كىفَّلاره 
ما نعبدىم إال ليقربونا إذل اهلل زلفى، فبُت أهنم كذبة ُب زعمهم أهنم : كالكذب، حُت قالوا

يقربوهنم إذل اهلل زلفى، كفرة هبذا العمل، كىو عبادهتم إياىم بالذبح كالنذر كالدعاء 
. كاالستغاثة ك٨تو ذلك

 ال إلو إال :يا قـو قولوا)): كقد دعاىم صلى اهلل عليو كسلم عشر سنُت يقوؿ ٢تم
 فأعرض عنو األكثركف، كدل يهتد إال األقلوف، ٍب أٚتع رأيهم على قتلو، فأ٧تاه ((اهلل تفلحوا

اهلل من شرىم كمن كيدىم، كىاجر إذل ا١تدينة عليو الصبلة كالسبلـ، فأقاـ هبا شريعة اهلل 
كدعا فيها إذل اهلل، كتقبل الدعوة األنصار رضي اهلل عنهم، كجاىدكا معو عليو الصبلة 

كالسبلـ كجاىد معو ا١تهاجركف من قريش، كمن غَتىم حىت أظهر اهلل دينو، كأعلى كلمتو، 
. كأذؿ الكفر كأىلو

كىو توحيد اهلل بأفعالو من : كىذا النوع الذم أقر بو ا١تشركوف ىو توحيد الربوبية
. خلق كرزؽ كتدبَت كإحياء كإماتة كغَت ذلك من أفعالو سبحانو كما سبق

  كىو حجة عليهم ُب إنكارىم توحيد اهلل بالعبادة، ألنو يستلزمو، كيدؿ
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كُب  (1){فػىقيٍل أىفىال تػىتػَّلقيوفى }: فلهذا أقاـ اهلل اٟتجة عليهم هبذا اإلقرار فقاؿ.عليو كيوجبو
. (3){ ى أىفىال تىذىكَّلريكف} (2){أىفىال تػىٍعًقليوفى } اآليات األخرل

كمن تدبر ىذا األمر الذم أقركا بو، استفاد لو عقل أف ىذا ا١تتصف هبذه الصفات 
ىو ا١تستحق ألف يعبد، ما داـ ىو ا٠تبلؽ كىو الرزاؽ كىو احمليي كىو ا١تميت كىو ا١تعطي 

كىو ا١تانع كىو ا١تدبر لؤلمور، كىو العادل بكل شيء كالقادر على كل شيء، فكيف 
تصرؼ العبادة لغَته، بل كيف يرجى غَته، كٮتاؼ غَته لو عقل أكلئك الكفار، كلكنهم 

اٍستىٍحوى ى عىلىٍيًهمي الشَّلٍيطىافي فىأىٍنّسىاهيٍم ً ٍكرى اللَّلً  أيكلىًئ ى ًحٍزبي الشَّلٍيطىاًف أى  }: ال يعقلوف
 .(4){ًإفَّل ًحٍزبى الشَّلٍيطىاًف هيمي اٍل ىاًسريكفى 

 كىكذا أشباىهم كما قاؿ (5){ يمٌّل بيٍكمه عيٍميه فػىهيٍم   يػىٍرًجعيوفى }: كقاؿ ُب ا١تنافقُت
ٍنًس لىهيٍم قػيليوبه   يػىٍفقىهيوفى ًبهىا كىلىهيٍم أىٍعيينه }: سبحانو ًثيرنا ًمنى اٍلًجنِّي كىاإٍلً كىلىقىٍد  ىرىٍأنىا ًلجىهىنَّلمى كى

اٍاىنٍػعىاـً بىٍل هيٍم أىضىُل أيكلىًئ ى هيمي    يػيٍبًصريكفى ًبهىا كىلىهيٍم آ ىافه   يىٍّسمىعيوفى ًبهىا أيكلىًئ ى كى
 ىؤالء ىم الغافلوف حقان كىم أشباه األنعاـ، بل ىم أضل منها، كما كصفهم اهلل (6){اٍلغىاًفليوفى 

بذلك ُب آيات بينات، كحجج نَتات، كبراىُت ساطعات، كمع ذلك دل يفهموىا كدل يعقلوىا، 
كاستمركا على كفرىم كضبل٢تم، حىت حاربوه صلى اهلل عليو كسلم يـو بدر، كيـو أحد، كيـو 

، استمركا ُب كفرىم كضبل٢تم، كدل تنفع فيهم اآليات، كدل يستفيقوا من (يـو األحزاب)ا٠تندؽ 
. غفلتهم كإعراضهم، كهلل اٟتكمة البالغة سبحانو كتعاذل كاٟتجة الدامغة

ٍب إنو سبحانو أظهر نبيو، كأعز دينو، كقهر األعداء، فغزاىم صلى اهلل عليو كسلم يـو  
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الفتح، كنصره اهلل عليهم، كفتح ببلدىم، كدخلوا ُب دين اهلل أفواجا، كعند ذلك أظهر 
عليو الصبلة كالسبلـ توحيد اإل٢تية، كقبلو الناس، كدخلوا ُب اٟتق، ٍب قامت ضده ىوازف، 

فأظهره اهلل عليهم، كشتت مشلهم، كاستوذل عليو الصبلة كالسبلـ على .كأىل الطائف
نسائهم كذرياهتم كأموا٢تم، كجعل اهلل العاقبة كالنصر لنبيو صلى اهلل عليو كسلم، كلعباده 

 .ا١تؤمنُت فاٟتمد هلل على ذلك
 توحيد األٝتاء كالصفات، كىو أيضا من جنس توحيد الربوبية، قد :كالنوع الثاني

كتوحيد الربوبية يستلزمو؛ ألف من كاف ىو ا٠تبلؽ الرزاؽ كا١تالك لكل .أقركا بو كعرفوه
شيء، فهو ا١تستحق ٞتميع األٝتاء اٟتسٌت كالصفات العلى، كىو الكامل ُب ذاتو كأٝتائو 
كصفاتو كأفعالو، ال شريك لو، كال شبيو لو، كال تدركو األبصار كىو السميع العليم، كما 

ًمٍثًلً   ىٍيءه كىهيوى الّسَّلًمييي اٍلبىًصيري }: قاؿ سبحانو هيوى قل }: ككما قاؿ عز كجل (1){لىٍيسى كى
كىم أم الكفار  (2){اللَّل ي أىحىده اللَّل ي الصَّلمىدي لىٍم يىًلٍد كىلىٍم ييولىٍد كىلىٍم يىكيٍن لى ي كيفيونا أىحىد

يعرفوف رهبم بأٝتائو كصفاتو، كقد كابر بعضهم فأنكر اسم الرٛتن، فأكذهبم اهلل بقولو 
نىا }: سبحانو يػٍ ليوى عىلىٍيًهمي الَّلًذم أىٍكحى ٍلنىاؾى ًفي أيمَّلةو قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبًلهىا أيمىمه لًتىتػٍ كىذىًل ى أىٍرسى

ًإلىٍيً  مىتىابً  ًن قيٍل هيوى رىبِّيي   ًإلى ى ًإ  هيوى عىلىٍيً  تػىوىكَّلٍلتي كى . (3){ًإلىٍي ى كىهيٍم يىٍكفيريكفى بًالرَّلٍحمى
كىو معٌت ال إلو إال اهلل، فإف معناىا ال معبود  ، هو توحيد اهلل بالعبادة:النوع الثالث

حق إال اهلل، فهي تنفي العبادة ّتميع أنواعها عن غَت اهلل، كتثبتها هلل كحده سبحانو 
كىذه الكلمة ىي أصل الدين كأساسو كلو، كىي الكلمة اليت دعا إليها النيب صلى اهلل .كتعاذل

 .عليو كسلم قومو، كدعا إليها عمو أبا طالب فلم يسلم كمات على دين قومو
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 :كقد أكضح اهلل معناىا ُب مواضع كثَتة من الكتاب الكرًن، منها قولو سبحانو
ًإلىهيكيٍم ًإلى ه كىاًحده   ًإلى ى ًإ  هيوى الرَّلٍحمىني الرَّلًحيمي } كىقىضى  رىُب ى }:  كقولو جل كعبل(1){كى

ًإيَّلاؾى نىٍّستىًعيني }:  كقولو تعاذل(2){أى  تػىٍعبيديكا ًإ  ًإيَّلااي  كىمىا أيًمريكا }:  كقولو(3){ًإيَّلاؾى نػىٍعبيدي كى
ككلها . اآلية، إذل غَت ذلك من اآليات(4){ًإ  لًيػىٍعبيديكا اللَّل ى ميٍ ًلًصينى لى ي الدِّيينى حينػىفىاءى 

إبطاؿ العبادة لغَت اهلل، كإثبات العبادة ْتق هلل : تفسر ىذه الكلمة، كتوضح أف معناىا
 ىًل ى بًأىفَّل اللَّل ى هيوى اٍلحىُّق كىأىفَّل مىا }: كحده جل كعبل، كما قاؿ سبحانو ُب سورة اٟتج

:  كقاؿ ُب سورة لقماف(5){يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًً  هيوى اٍلبىاًالي كىأىفَّل اللَّل ى هيوى اٍلعىًلُي اٍلكىًبيري 
 ىًل ى بًأىفَّل اللَّل ى هيوى اٍلحىُّق كىأىفَّل مىا يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًً  اٍلبىاًالي كىأىفَّل اللَّل ى هيوى اٍلعىًلُي }

. (6){اٍلكىًبيري 
فاهلل سبحانو كتعاذل ىو اٟتق، كلو دعوة اٟتق، كعبادتو ىي اٟتق دكف كل ما سواه  

سبحانو كتعاذل، فبل يستغاث إال بو، كال ينذر إال لو، كال يتوكل إال عليو، كال يطلب 
الشفاء إال منو، كال يطاؼ إال ببيتو العتيق، إذل غَت ىذا من أنواع العبادة، كىو اٟتق كدينو 

أعٍت أنواع التوحيد، كحفظها كاستقاـ : اٟتق سبحانو كتعاذل، كمن أتقن ىذه األنواع الثبلثة
على معناىا، علم أف اهلل ىو الواحد حقا، كأنو ىو ا١تستحق للعبادة دكف ٚتيع خلقو، 
كمن ضيع كاحدا منها أضاع اٞتميع فهي متبلزمة، ال إسبلـ إال هبا ٚتيعان، كمن أنكر 
صفات اهلل كأٝتاءه، فبل دين لو، كمن زعم أف مع اهلل مصرفا للكوف يدبر األمور، فهو 

 .كافر مشرؾ ُب الربوبية بإٚتاع أىل العلم
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كمن أقر بتوحيد الربوبية كاألٝتاء كالصفات، كلكن دل يعبد اهلل كحده، بل عبد معو سواه 
من ا١تشايخ أك األنبياء أك ا١تبلئكة أك اٞتن أك الكواكب أك األصناـ أك غَت ذلك فقد أشرؾ باهلل 
ككفر بو سبحانو، كال تنفعو بقية األقساـ ال توحيد الربوبية، كال توحيد األٝتاء كالصفات، حىت 

٬تمع بُت الثبلثة، فيقر بأف اهلل ربو ىو ا٠تالق الرازؽ ا١تالك ٞتميع األمور، كيقر ٔتا كفر بو 
ا١تشركوف، كحىت يؤمن بأنو سبحانو لو األٝتاء اٟتسٌت كالصفات العلى، ال شبيو لو، كال شريك 

كىلىٍم يىكيٍن لى ي * لىٍم يىًلٍد كىلىٍم ييولىٍد * قيٍل هيوى اللَّل ي أىحىده اللَّل ي الصَّلمىدي }: لو، كما قاؿ عز كجل
 (2){فىال تىٍضرًبيوا لًلَّلً  اٍاىٍمثىاؿى ًإفَّل اللَّل ى يػىٍعلىمي كىأىنٍػتيٍم   تػىٍعلىميوفى }:  كقاؿ سبحانو(1){كيفيونا أىحىده 

ًمٍثًلً   ىٍيءه كىهيوى الّسَّلًمييي اٍلبىًصيري }: كقاؿ عز كجل . (3){لىٍيسى كى

، ىو معٌت ال إلو إال اهلل، كىو األساس العظيم لدعوة الرسل كهو توحيد العبادة: الثالث
ألف النوعُت اآلخرين دل ينكر٫تا ا١تشركوف كما تقدـ، كإ٪تا أنكركا ىذا النوع كىو توحيد العبادة، 

ا لىشىٍيءه }: ، قالوا((قولوا ال إلو إال اهلل)): ١تا قاؿ ٢تم ا ًإفَّل هىذى أىجىعىلى اٍاًلهىةى ًإلىهنا كىاًحدن
ًتنىا ًلشىاًعرو مىٍجنيوفو }:  كقالوا أيضا(4){عيجىابه  ًإنػَّلهيٍم }:  كقبلها قولو سبحانو(5){أىئًنَّلا لىتىارًكيو آًلهى

انيوا ًإ ىا ًقيلى لىهيٍم   ًإلى ى ًإ  اللَّل ي يىٍّستىٍكًبريكفى } ًتنىا ًلشىاًعرو * ًإنػَّلهيٍم كى كىيػىقيوليوفى أىئًنَّلا لىتىارًكيو آًلهى
{ ى بىٍل جىاءى بًاٍلحىّقِّي كى ىدَّلؽى اٍلميٍرسىًلين}:  فكذهبم اهلل بقولو(6){مىٍجنيوفو 

(7) .

كىذا النوع ىو توحيد العبادة، كىو الذم أنكره ا١تشركوف األكلوف، كينكره ا١تشركوف 
، كال يؤمنوف بو، بل عبدكا مع اهلل سواه، فعبدكا  اليـو
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األشجار كاألحجار كعبدكا األصناـ، كعبدكا األكلياء كالصاٟتُت، كاستغاثوا هبم، كنذركا 
٢تم كذْتوا ٢تم، إذل غَت ىذا ٦تا يفعلو عباد القبور كعباد األصناـ كاألحجار كأشباىهم، 

ًإفَّل اللَّل ى }: كىم بذلك مشركوف كفار، إذا ماتوا على ذلك دل يغفر ٢تم، كما قاؿ سبحانو
ٍن يىشىاءي  كىلىٍو أىٍ رىكيوا }:  كقاؿ سبحانو(1){  يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبً  كىيػىٍغًفري مىا ديكفى  ىًل ى ًلمى

هيٍم مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى  ـى اللَّل ي }:  كقاؿ سبحانو(2){لىحىًب ى عىنػٍ ًإنَّل ي مىٍن ييٍشًرٍؾ بًاللَّلً  فػىقىٍد حىرَّل
 .(3){عىلىٍيً  اٍلجىنَّلةى كىمىٍأكىااي النَّلاري كىمىا ًلل َّلاًلًمينى ًمٍن أىٍنصىارو 

فبل بد من ٖتقيق ىذا النوع، كإفراد اهلل بالعبادة كنفي اإلشراؾ بو سبحانو كتعاذل، 
كاالستقامة على ذلك، كالدعوة إليو، كا١تواالة فيو، كا١تعاداة عليو، كبسبب اٞتهل هبذا النوع، 

ًإنػَّلهيمي }: كعدـ البصَتة فيو يقع الناس ُب الشرؾ ك٭تسبوف أهنم مهتدكف، كما قاؿ عز كجل
 كقاؿ ُب حق النصارل (4){اتَّل ىذيكا الشَّليىاًاينى أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًف اللَّلً  كىيىٍحّسىبيوفى أىنػَّلهيٍم ميٍهتىديكفى 

الَّلًذينى ضىلَّل سىٍعيػيهيٍم ًفي اٍلحىيىاًة الُدنٍػيىا كىهيٍم * قيٍل هىٍل نػينىبِّيئيكيٍم بًاٍاىٍخّسىرًينى أىٍعمىا ن }: كأمثا٢تم
عنا  فالكافر ٞتهلو كانتكاس قلبو، ٭تسب أنو ٤تسن، كىو يعبد (5){يىٍحّسىبيوفى أىنػَّلهيٍم ييٍحًّسنيوفى  ينػٍ

يعبد غَت اهلل، كيدعو غَت اهلل، كيستغيث بغَت اهلل، كيتقرب بالذبائح كالنذكر لغَته عز كجل، كما 
ـٍ تىٍحّسىبي أىفَّل }: ذلك إال ٞتهلو كقلة بصَتتو، كقد أنزؿ اهلل فيهم عز كجل قولو سبحانو أى
اٍاىنٍػعىاـً بىٍل هيٍم أىضىُل سىًبيالن  :  كقولو عز كجل(6){أىٍكثػىرىهيٍم يىٍّسمىعيوفى أىٍك يػىٍعًقليوفى ًإٍف هيٍم ًإ  كى

ٍنًس لىهيٍم قػيليوبه   يػىٍفقىهيوفى ًبهىا} ًثيرنا ًمنى اٍلًجنِّي كىاإٍلً  اآلية فالواجب (7){كىلىقىٍد  ىرىٍأنىا ًلجىهىنَّلمى كى
 على
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أف يعنوا هبذا النوع أعظم عناية، لكثرة اٞتهل بو، ككقوع : أىل العلم، كعلى طبلب العلم
 .أكثر ا٠تلق ُب ضده

فهما ْتمد اهلل من أكضح األشياء كأبينها، لكن ىذا النوع : أما النوعاف اآلخراف
توحيد العبادة يشتبو على أكثر الناس بسبب الشبو الكثَتة اليت يركجها أعداء اهلل، : أعٍت

 كثَت من الناس، كاألمر فيها ْتمد اهلل كاضح ١تن نور اهلل بصَتتو كىي لكيلبسوف هبا عل
. شبو باطلة ال كجو ٢تا

فاٟتق كاضح أبلج، كىو كجوب إخبلص العبادة هلل كحده، دكف كل ما سواه، كما قاؿ 
اًفريكفى }: عز كجل فىال }:  كقاؿ سبحانو كتعاذل(1){فىاٍدعيوا اللَّل ى ميٍ ًلًصينى لى ي الدِّيينى كىلىٍو كىرًاى اٍلكى

ا فىعي ى كى  يىضيُرؾى فىً ٍف }:  كقاؿ سبحانو(2){تىٍدعيوا مىيى اللَّلً  أىحىدن كى  تىدٍعي ًمٍن ديكًف اللَّلً  مىا   يػىنػٍ
 ىًلكيمي اللَّل ي رىُبكيٍم لى ي اٍلميٍل ي }:  كيقوؿ سبحانو كتعاذل(3){فػىعىٍلتى فىً نَّل ى ًإ نا ًمنى ال َّلاًلًمينى 

ًإٍف تىٍدعيوهيٍم   يىٍّسمىعيوا ديعىاءىكيٍم كىلىٍو * كىالَّلًذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًً  مىا يىٍمًلكيوفى ًمٍن ًقٍطًميرو 
ًبيرو  ابيوا لىكيٍم كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيٍم كى  يػينىبِّيئي ى ًمٍثلي خى  كيقوؿ (4){سىًمعيوا مىا اٍستىجى

كىمىٍن يىدٍعي مىيى اللَّلً  ًإلىهنا آخىرى   بػيٍرهىافى لى ي بًً  فىً نَّلمىا ًحّسىابي ي ًعٍندى رىبِّيً  ًإنَّل ي   يػيٍفًلحي }: سبحانو
اًفريكفى   ُب آيات كثَتات كلها دالة على كجوب إخبلص العبادة هلل كحده، كأف صرؼ (5){اٍلكى

كىكذا لو اعتقد أف شخصان أك ٚتادان يصلح أف يعبد كفر كإف دل .العبادة لغَت اهلل شرؾ ككفر
جربائيل أك النيب ٤تمد صلى اهلل عليو ؾيعبده، فلو اعتقد أف ىذا الصنم، أك ىذا الشخص 

عبد القادر اٞتيبلين، أك البدكم، أك اٟتسُت، أك علي بن أيب طالب، لو : كسلم، أك الشيخ
اعتقد 

                                                 

 .14سورة غافر اآلية  - 1

 .18سورة اٞتن اآلية  - 2

 .106سورة يونس اآلية  - 3

 14 ,13سورة فاطر اآليتاف  - 4

 . 117سورة ا١تؤمنوف  - 5



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -44-  

أف كاحدان منهم أك غَتىم يصلح للعبادة، كأنو ال بأس أف يدعى من دكف اهلل، كال بأس  
. أف يستغاث بو صار كافران، كإف دل يفعل شيئان 

كىكذا لو اعتقد أهنم يعلموف الغيب، أك يتصرفوف ُب الكوف كاف كافران هبذا 
االعتقاد، عند ٚتيع أىل العلم، فكيف إذا دعاىم من دكف اهلل، أك استغاث هبم أك نذر 

. ٢تم فإنو يكوف بذلك مشركان شركان أكرب
كىكذا إذا سجد ٢تم أك صلى ٢تم أك صاـ ٢تم صار بذلك مشركان شركان أكرب، 

. نسأؿ اهلل السبلمة من ذلك
شرؾ أكرب، كشرؾ : الشرؾ كىو أنواع ثبلثة، كاٟتقيقة أنو نوعاف: كضد التوحيد

. أصغر
ىو ما يتضمن صرؼ العبادة لغَت اهلل أك بعضها، أك يتضمن جحد : فالشرؾ ااكبر

شيء ٦تا أكجب اهلل من األمور ا١تعلومة من الدين بالضركرة كالصبلة، كصـو رمضاف، أك 
يتضمن جحد شيء ٦تا حـر اهلل، ٦تا ىو معلـو من الدين بالضركرة كالزنا كا٠تمر ك٨توىا، أك 

يتضمن طاعة ا١تخلوؽ ُب معصية ا٠تالق على كجو االستحبلؿ لذلك، كأنو ٬توز أف يطاع فبلف 
أك فبلنة، فيما ٮتالف دين اهلل عز كجل، من رئيس أك كزير أك عادل أك غَتىم فكل ما يتضمن 
صرؼ بعض العبادة لغَت اهلل كدعاء األكلياء كاالستغاثة هبم كالنذر ٢تم، أك يتضمن استحبلؿ ما 
حـر اهلل، أك إسقاط ما أكجب اهلل، كاعتقاد أف الصبلة ال ٕتب أك الصـو ال ٬تب أك اٟتج مع 
االستطاعة ال ٬تب، أك الزكاة ال ٕتب، أك اعتقد أف مثل ىذا غَت مشركع مطلقان، كاف ىذا 

. كفران أكرب، كشركا أكرب؛ ألنو يتضمن تكذيب اهلل كرسولو

كىكذا لو اعتقد حل ما حـر اهلل ٦تا ىو معلـو من الدين بالضركرة كاستحبلؿ الزنا 
كا٠تمر، كعقوؽ الوالدين، أك استحل قطع الطريق أك اللواط أك أكل الربا، كما أشبو ذلك من 

 إذا اعتقد حلها كفر- األمور ا١تعركؼ ٖترٯتها بالنص كاإلٚتاع
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. إٚتاعان، نسأؿ اهلل العافية كصار حكمو حكم ا١تشركُت شركان أكرب
كىكذا من استهزأ بالدين، كسخر بو حكمو حكمهم، ككفره كفر أكرب، كما قاؿ اهلل 

  تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرتيٍم بػىٍعدى * قيٍل أىبًاللَّلً  كىآيىاتًً  كىرىسيوًلً  كيٍنتيٍم تىٍّستػىٍهزًئيوفى }: سبحانو كتعاذل
 كىكذا لو استهاف بشيء ٦تا عظمو اهلل احتقاران لو، كازدراء لو، كأف يستهُت (1){ًإيمىاًنكيمٍ 

با١تصحف، أك يبوؿ عليو، أك يطأ عليو، أك يقعد عليو، أك ما أشبو ذلك استهانة بو، كفر 
إٚتاعان؛ ألنو بذلك يكوف متنقصان هلل، ٤تتقران لو؛ ألف القرآف كبلمو سبحانو كتعاذل، فمن 

استهاف بو فقد استهاف باهلل عز كجل، كىذه األمور قد أكضحها العلماء ُب باب حكم ا١ترتد، 
باب حكم ا١ترتد، أكضحوا فيو ٚتيع أنواع : ففي كل مذىب من ا١تذاىب األربعة ذكركا بابان ٝتوه

الكفر كالضبلؿ، كىو باب جدير بالعناية، كال سيما ُب ىذا العصر الذم كثرت فيو أنواع الردة، 
كالتبس األمر ُب ذلك على كثَت من الناس، فمن عٍت بو حق العناية عرؼ نواقض اإلسبلـ، 

. كأسباب الردة، كأنواع الكفر كالضبلؿ

الشرؾ األصغر، كىو ما ثبت بالنصوص تسميتو شركان، لكنو دل يبلغ : كالنوع الثاني 
الرياء كالسمعة كمن يقرأ يرائي، أك يصلي : درجة الشرؾ األكرب، فهذا يسمى شركان أصغر مثل

. يرائي، أك يدعو إذل اهلل يرائي ك٨تو ذلك

أخوؼ ما أخاؼ عليكم الشرؾ )): فقد ثبت ُب اٟتديث أنو صلى اهلل عليو كسلم قاؿ 
الرياء يقوؿ اهلل عز كجل يـو القيامة للمرائُت اذىبوا إذل من كنتم )) فسئل عنو فقاؿ ((األصغر

؟ ركاه اإلماـ أٛتد بإسناد صحيح عن ((تراءكف ُب الدنيا فانظركا ىل ٕتدكف عندىم من جزاء
٤تمود بن لبيد األشهلي األنصارم رضي اهلل عنو كركاه الطرباين أيضا كالبيهقي كٚتاعة مرسبلن 

عن ٤تمود ا١تذكور كىو صحايب صغَت دل يسمع من النيب صلى اهلل عليو كسلم كلكن مرسبلت 
 .الصحابة صحيحة كحجة عند أىل العلم، كبعضهم حكاه إٚتاعان 
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ما شاء اهلل كشاء فبلف، أك لوال اهلل كفبلف، أك ىذا من اهلل كمن : كمن ذلك قوؿ العبد
. فبلف

ىذا كلو من الشرؾ األصغر، كما ُب اٟتديث الذم ركاه أبو داكد بإسناد صحيح عن 
 شاء اهلل كشاء ماال تقولوا )): حذيفة رضي اهلل عنو، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ

((.  شاء اهلل ٍب شاء فبلفمافبلف كلكن قولوا 

كمن ىذا ما ركاه النسائي عن قتيلة أف اليهود قالوا ألصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم 
إنكم تشركوف تقولوف ما شاء اهلل كشاء ٤تمد كتقولوف كالكعبة فأمرىم النيب صلى اهلل عليو 

 كُب ركاية ،كسلم إذا أرادكا أف ٭تلفوا أف يقولوا كرب الكعبة كأف يقولوا ما شاء اهلل ٍب شاء ٤تمد
يا رسوؿ اهلل ما شاء اهلل : للنسائي أيضا عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف رجبل قاؿ

 كمن ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي ((أجعلتٍت هلل ندا ما شاء اهلل كحده)): فقاؿ.كشئت
ادنا كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى }: اهلل عنهما ُب تفسَت قولو تعاذل ىو الشرؾ :  قاؿ(1){فىال تىٍجعىليوا لًلَّلً  أىٍندى

كاهلل : ُب ىذه األمة أخفى من دبيب النمل على صفاةو سوداء ُب ظلمة الليل، كىو أف تقوؿ
لوال كليبة ىذا ألتانا اللصوص، كلوال البط ُب الدار ألتى : كحياتك يا فبلف كحياٌب، كتقوؿ

ىذا كلو .لوال اهلل كفبلف، ال ٕتعل فيها فبلنا: ما شاء اهلل كشئت، كقوؿ: اللصوص، كقوؿ الرجل
. بو شرؾ ركاه ابن أيب حاًب بإسناد حسن

كىكذا اٟتلف بغَت اهلل، كاٟتلف بالكعبة، .فهذا كأشباىو من جنس الشرؾ األصغر 
كاألنبياء كاألمانة كحياة فبلف، كبشرؼ فبلف ك٨تو ذلك، فهذا من الشرؾ األصغر؛ ١تا ثبت ُب 
ا١تسند بإسناد صحيح عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو 

 كركل اإلماـ أٛتد كأبو داكد كالًتمذم رٛتهم ((من حلف بشيء دكف اهلل فقد أشرؾ)): قاؿ
من )): اهلل بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

. ((حلف بغَت اهلل فقد كفر أك أشرؾ
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فقد كفر : كىذا ٭تتمل أف يكوف شكان من الراكم، ك٭تتمل أف أك ٔتعٌت الواك، كا١تعٌت
كمن ىذا ما ركاه الشيخاف عن عمر رضي اهلل تعارل عنو، عن النيب صلى اهلل عليو .كأشرؾ

 كاألحاديث ُب ىذا ا١تعٌت ((من كاف حالفان فليحلف باهلل أك ليصمت)): كسلم أنو قاؿ
. كثَتة

كىذه أنواع من الشرؾ األصغر، كقد يكوف أكرب على حسب ما يكوف ُب قلب 
صاحبو، فإذا كاف ُب قلب اٟتالف بالنيب أك البدكم أك الشيخ فبلف، أنو مثل اهلل، أك أنو 

يدعى مع اهلل، أك أنو يتصرؼ ُب الكوف مع اهلل أك ٨تو ذلك، صار شركان أكرب هبذه 
العقيدة، أما إذا كاف اٟتالف بغَت اهلل دل يقصد ىذا القصد، كإ٪تا جرل على لسانو من 

 .غَت ىذا القصد لكونو اعتاد ذلك، كاف ذلك شركان أصغر
الشرؾ ا٠تفي ذكر بعض أىل العلم أنو قسم ثالث، كاحتج : كىناؾ شرؾ يقاؿ لو

أف النيب صلى اهلل عليو : عليو بقولو صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث أيب سعيد ا٠تدرم
؟ قالوا بلى يا ((أال أنبئكم ٔتا ىو أخوؼ عليكم عندم من ا١تسيح الدجاؿ)): كسلم قاؿ

الشرؾ ا٠تفي يقـو الرجل فيصلي فيزين صبلتو ١تا يرل من نظر رجل ))رسوؿ اهلل قاؿ 
.  خرجو اإلماـ أٛتد((إليو

أف ىذا ليس قسما ثالثان، بل ىو من الشرؾ األصغر، كىو قد يكوف خفيا؛ : كالصواب
ألنو يقـو بالقلوب، كما ُب ىذا اٟتديث، ككالذم يقرأ يرائي، أك يأمر با١تعركؼ كينهى عن 

. ا١تنكر يرائي، أك ٬تاىد يرائي، أك ٨تو ذلك

كقد يكوف خفيان من جهة اٟتكم الشرعي بالنسبة إذل بعض الناس كاألنواع اليت ُب 
فإهنم ..كقد يكوف خفيان كىو من الشرؾ األكرب كاعتقاد ا١تنافقُت.حديث ابن عباس السابق

ًإفَّل اٍلمينىاًفًقينى }: يراءكف بأعما٢تم الظاىرة، ككفرىم خفي دل يظهركه، كما ُب قولو تعاذل
ًإ ىا قىاميوا ًإلى  الصَّلالًة قىاميوا كيّسىالى  يػيرىاءيكفى   يي ىاًدعيوفى اللَّل ى كىهيوى خىاًدعيهيٍم كى
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بًينى بػىٍينى  ىًل ى   ًإلى  هىؤي ًء كى  ًإلى  هىؤي ءً * النَّلاسى كى  يىٍذكيريكفى اللَّل ى ًإ  قىًليالن  ٍبذى  (1){ميذى
. اآلية، كاآليات ُب كفرىم كريائهم كثَتة، نسأؿ اهلل العافية

شرؾ أكرب، كشرؾ : كٔتا ذكرنا يعلم أف الشرؾ ا٠تفي ال ٮترج عن النوعُت السابقُت
. فالشرؾ يكوف خفيان كيكوف جليان .أصغر، كإف ٝتي خفيا

. دعاء األموات كاالستغاثة باألموات كالنذر ٢تم، ك٨تو ذلك: فاٞتلي

ما يكوف ُب قلوب ا١تنافقُت يصلوف مع الناس، كيصوموف مع الناس، كىم ُب : كا٠تفي
فهذا ىو الشرؾ .الباطن كفار يعتقدكف جواز عبادة األكثاف كاألصناـ، كىم على دين ا١تشركُت

. ، ألنو ُب القلوب األكربا٠تفي

كىكذا الشرؾ ا٠تفي األصغر، كالذم يقصد بقراءتو ثناء الناس، أك بصبلتو أك بصدقتو 
. أك ما أشبو ذلك، فهذا شرؾ خفي، لكنو شرؾ أصغر

كشرؾ : أكرب، كأصغر، ككل منهما يكوف خفيان : فاتضح هبذا أف الشرؾ شركاف 
كىو أكرب، كيكوف خفيان أصغر كالذم يقـو يرائي ُب صبلتو أك صدقتو أك دعائو هلل، ..ا١تنافقُت

 .أك دعوتو إذل اهلل أك أمره با١تعركؼ أك هنيو عن ا١تنكر أك ٨تو ذلك
أف ٭تذر ذلك، كأف يبتعد عن ىذه األنواع، كال سيما الشرؾ : فالواجب على كل مؤمن

األكرب، فإنو أعظم ذنب عصي اهلل بو، كأعظم جرٯتة كقع فيها ا٠تلق، كىو الذم قاؿ اهلل 
انيوا يػىٍعمىليوفى }: سبحانو كتعاذل فيو هيٍم مىا كى  كقاؿ فيو سبحانو (2){كىلىٍو أىٍ رىكيوا لىحىًب ى عىنػٍ

ـى اللَّل ي عىلىٍيً  اٍلجىنَّلةى كىمىٍأكىااي النَّلاري }: كْتمده  كقاؿ فيو سبحانو (3){ًإنَّل ي مىٍن ييٍشًرٍؾ بًاللَّلً  فػىقىٍد حىرَّل
. (4){ًإفَّل اللَّل ى   يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًً  كىيػىٍغًفري مىا ديكفى  ىًل ى ًلمىٍن يىشىاءي }: أيضا
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فمن مات عليو فهو من أىل النار جزمان، كاٞتنة عليو حراـ، كىو ٥تلد ُب النار أبد 
. اآلباد نعوذ باهلل من ذلك

أما الشرؾ األصغر فهو أكرب من الكبائر، كصاحبو على خطر عظيم، لكن قد 
ٯتحى عن صاحبو برجحاف اٟتسنات، كقد يعاقب عليو ببعض العقوبات لكن ال ٮتلد ُب 
النار خلود الكفار، فليس ىو ٦تا يوجب ا٠تلود ُب النار، كليس ٦تا ٭تبط األعماؿ، كلكن 

. ٭تبط العمل الذم قارنو
فالشرؾ األصغر ٭تبط العمل ا١تقارف لو، كمن يصلي يرائي فبل أجر لو، بل عليو 

. إٍب
بل عليو إٍب، ٓتبلؼ الشرؾ األكرب، كالكفر األكرب .كىكذا من قرأ يرائي فبل أجر لو

هيٍم مىا كىانيوا }: فإهنما ٭تبطاف ٚتيع األعماؿ، كما قاؿ تعاذل كىلىٍو أىٍ رىكيوا لىحىًب ى عىنػٍ
 .(1){يػىٍعمىليوفى 

فالواجب على الرجاؿ كالنساء، كعلى العادل كا١تتعلم، كعلى كل مسلم، أف يعٍت هبذا 
األكرب : األمر كيتبصر فيو، حىت يعلم حقيقة التوحيد بأنواعو، كحىت يعلم حقيقة الشرؾ بنوعيو

كاألصغر، كحىت يبادر بالتوبة الصادقة ٦تا قد يقع منو من الشرؾ األكرب، أك الشرؾ األصغر، 
كحىت يلـز التوحيد، كيستقيم عليو، كحىت يستمر ُب طاعة اهلل، كأداء حقو، فإف التوحيد لو 

حقوؽ، كىي أداء الفرائض، كترؾ ا١تناىي، فبل بد مع التوحيد من أداء الفرائض، كترؾ ا١تناىي، 
. صغَته ككبَته: كال بد أيضا من ترؾ اإلشراؾ كلو

كالشرؾ األصغر يناُب كمالو الواجب، .فالشرؾ األكرب يناُب التوحيد، كيناُب اإلسبلـ كليان 
فعلينا ٚتيعان أف نيعٌت هبذا األمر، كنتفقو فيو، كنبلغو للناس بكل عناية .فبل بد من ترؾ ىذا كىذا

 .كبكل إيضاح حىت يكوف ا١تسلم على بينة من ىذه األمور العظيمة
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كاهلل ا١تسئوؿ عز كجل أف يوفقنا كإياكم للعلم النافع، كالعمل الصاحل، كأف ٯتنحنا 
كا١تسلمُت ٚتيعان الفقو ُب دينو كالثبات عليو، كأف ينصر دينو كيعلي كلمتو، ك٬تعلنا كإياكم من 
ا٢تداة ا١تهتدين، كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كعلى آلو كأصحابو كأتباعو بإحساف إذل يـو 

. الدين

ككما هي العادة لكل محاضرة الّسؤاؿ عن اا ياء الهامة فقد كجهت إلي أسئلة [
[  كثيرة، أ كر هنا ما يتعلّق بالتوحيد

جزاكم اهلل خيران عل  محاضرتكم الوافية، كجعلها اهلل في : يقوؿ الّسائل: 1س
كيف الّسبيل إل  معرفة حقيقة التوحيد اعتقادان كسلوكان : كسؤالي هو: ميزاف أعمالكم

كعمالن؟  
الطريق ْتمد اهلل ميسر فعلى ا١تؤمن أف ٭تاسب نفسو، كيلزمها اٟتق، كيتأثر : جػ

با١تطبقُت للنصوص على أنفسهم، فيستقيم على توحيد اهلل كاإلخبلص لو كيلـز العمل بذلك، 
كيدعو إليو، حىت يثبت عليو، كيكوف سجية لو ال يضره بعد ذلك من أراد أف يعوقو عن ىذا أك 

ا١تهم أف يعٍت هبذا األمر ك٭تاسب نفسو، كأف يعرفو جيدان حىت ال تلتبس عليو .يلبس عليو
. األمور، كحىت ال تركج عليو الشبهات

نشاهد في بعض البالد اإلسالمية أف هناؾ أناسان يطوفوف بالقبور عن  :2س 
 .فما حكم هؤ ء، كهل يطلّق عل  الواحد منهم مشرؾ؟..جهل

حكم من دعا األصناـ كاستغاث هبا ك٨تو ذلك ْتمد اهلل ظاىر كىو الكفر األكرب : جػ
إال أف يدعي أنو طاؼ بالقبور بقصد عبادة اهلل، كما يطوؼ بالكعبة يظن أنو ٬توز الطواؼ 

بالقبور كدل يقصد التقرب بذلك ألصحاهبا كإ٪تا قصد التقرب إذل اهلل كحده، فهذا يعترب مبتدعان 
كلكن .ال كافران؛ ألف الطواؼ بالقبور بدعة منكرة، كالصبلة عندىا، ككل ذلك من كسائل الكفر

الغالب على عباد القبور ىو التقرب إذل أىلها بالطواؼ هبا، كما يتقربوف إليهم بالذبح ٢تم 
 كالنذر ٢تم، ككل ذلك شرؾ أكرب، من مات
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عليو مات كافران ال يغسل كال يصلى عليو كال يدفن ُب مقابر ا١تسلمُت، كأمره إذل اهلل عز كجل 
ما جرل ألـ : ُب اآلخرة إف كاف ٦تن دل تبلغو الدعوة فلو حكم أىل الفًتة، كيدؿ على ذلك

النيب صلى اهلل عليو كسلم فإهنا ما كانت أدركت النبوة ككانت على دين قومها، كاستأذف النيب 
صلى اهلل عليو كسلم ربو أف يستغفر ٢تا، فلم يؤذف لو أف يستغفر ٢تا؛ ألهنا كانت على دين 

إف أيب كأباؾ ُب )): كىكذا أبوه قاؿ عنو صلى اهلل عليو كسلم ١تا سألو سائل عن أبيو.اٞتاىلية
 كأبوه صلى اهلل عليو كسلم مات ُب اٞتاىلية على دين قومو فصار حكمو حكم الكفار، ((النار

لكن من دل تبلغو الدعوة ُب الدنيا، كمات على جهل باٟتق ٯتتحن يـو القيامة ُب أصح أقواؿ 
كىكذا ٚتيع أىل الفًتات الذين دل .أىل العلم فإف ٧تح دخل اٞتنة، كإف عصى دخل النار

عىثى رىسيو ن }: تبلغهم الدعوة، كما قاؿ تعاذل بًينى حىتَّل  نػىبػٍ . (1){كىمىا كينَّلا ميعىذِّي
أما من بلغو القرآف أك بعثة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فلم يستجب فقد قامت عليو 

ا اٍلقيٍرآفي ًايٍنًذرىكيٍم بًً  كىمىٍن بػىلى ى }: اٟتجة، كما قاؿ اهلل عز كجل أف : يعٍت.(2){كىأيكًحيى ًإلىيَّل هىذى
. من بلغو القرآف فقد أنذر

ا بىالغه لًلنَّلاًس كىلًيػيٍنذىريكا بً ً }: كقاؿ تعاذل  فمن بلغو القرآف كبلغو اإلسبلـ، ٍب دل (3){هىذى
كالذم نفسي )): يدخل فيو فلو حكم الكفرة، كقد صح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ

بيده ال يسمع يب أحد من ىذه األمة يهودم كال نصراين ٍب ٯتوت كدل يؤمن بالذم أرسلت بو 
فجعل ٝتاعو ببعثة النيب صلى اهلل عليو كسلم . خرجو مسلم ُب الصحيح((إال كاف من أىل النار

. حجة عليو
أف من أظهر الكفر ُب ديار اإلسبلـ حكمو حكم الكفرة، أما كونو يـو القيامة : كاٟتاصل

ينجو أك ال ينجو فهذا إذل اهلل سبحانو كتعاذل، إف كاف ٦تن دل تبلغو الدعوة كدل يسمع ببعثة الرسوؿ 
 صلى اهلل عليو كسلم فإنو ٯتتحن يـو القيامة
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كيرسل إليو عنق من النار كما جاء ُب حديث األسود بن سريع فيقاؿ لو ادخل، فإف دخلها 
. كاف عليو بردا كسبلمان، كإف أىب التف عليو العنق كصار إذل النار نسأؿ اهلل السبلمة

أف من دل تبلغو الدعوة كالذين ُب أطراؼ الدنيا أك ُب أكقات الفًتات، أك : فال ال ة
كاف بلغتو كىو ٣تنوف ذاىب العقل، أك ىـر ال يعقل فهؤالء كأشباىهم مثل أكالد ا١تشركُت 

الذين ماتوا كىم صغار، فإف أكالد ا١تشركُت الذين دل يبلغوا اٟتلم كلهم أمرىم إذل اهلل، فاهلل يعلم 
ٔتا كانوا عاملُت، كما أجاب بذلك النيب صلى اهلل عليو كسلم ١تن سألو عنهم، كيظهر علمو 

فيهم سبحانو يـو القيامة باالمتحاف، فمن ٧تح منهم دخل اٞتنة، كمن دل ينجح دخل النار كال 
. حوؿ كال قوة إال باهلل

. ما حكم التميمة من القرآف كمن ايرا؟: 3س 
أما التميمة من غَت القرآف كالعظاـ كالطبلسم كالودع كشعر الذئب كما أشبو ذلك : ج

فهذه منكرة ٤ترمة بالنص، ال ٬توز تعليقها على الطفل كال على غَت الطفل؛ لقولو صلى اهلل 
من )) كُب ركاية ((من تعلق ٘تيمة فبل أًب اهلل لو كمن تعلق كدعة فبل كدع اهلل لو)): عليو كسلم

 ((.تعلق ٘تيمة فقد أشرؾ

أما إذا كانت من القرآف أك من دعوات معركفة طيبة، فهذه اختلف فيها العلماء، فقاؿ 
. ٬توز تعليقها، كيركل ىذا عن ٚتاعة من السلف جعلوىا كالقراءة على ا١تريض: بعضهم

أهنا ال ٕتوز كىذا ىو ا١تعركؼ عن عبد اهلل بن مسعود كحذيفة رضي اهلل : كالقوؿ الثاني
ال ٬توز تعليقها كلو كانت من القرآف سدان للذريعة : عنهما كٚتاعة من السلف كا٠تلف قالوا

؛ ألف األحاديث ا١تانعة من التمائم أحاديث عامة، دل  كحسما ١تادة الشرؾ كعمبل بالعمـو
األخذ بالعمـو فبل ٬توز شيء من التمائم أصبل؛ ألف ذلك يفضي إذل : كالواجب.تستثن شيئان 

 .تعليق غَتىا كالتباس األمر
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فوجب منع اٞتميع، كىذا ىو الصواب لظهور دليلو، فلو أجزنا التميمة من القرآف كمن 
ىذا من : الدعوات الطيبة النفتح الباب كصار كل كاحد يعلق ما شاء، فإذا أنكر عليو، قاؿ

. القرآف، أك ىذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب، كيتسع ا٠ترؽ كتلبس التمائم كلها

أهنا قد يدخل هبا ا٠تبلء كمواضع القذر، كمعلـو أف كبلـ اهلل ينزه : كىناؾ علة ثالثة كىي
. عن ذلك، كال يليق أف يدخل بو ا٠تبلء

إف الرق  كالتمائم كالتولة  رؾ؟  : ما معن  الحديث: 4س 
اٟتديث ال بأس بإسناده، ركاه أٛتد كأبو داكد من حديث ابن مسعود، كمعناىا عند : ج
أف الرقى اليت تكوف بألفاظ ال يعرؼ معناىا أك بأٝتاء الشياطُت أك ما أشبو ذلك : أىل العلم

الصرؼ كالعطف، كالتمائم ما يعلق على األكالد عن : ٦تنوعة، كالتولة نوع من السحر يسمونو
العُت أك اٞتن، كقد تعلق على ا١ترضى كالكبار، كقد تعلق على اإلبل ك٨تو ذلك، كسبق اٞتواب 
عنها ُب جواب السؤاؿ الثالث، كيسمى ما يعلق على الدكاب األكتار، كىي من الشرؾ األصغر 

أنو أرسل ُب بعض : كحكمها حكم التمائم، كقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 كىذا من ((ال يبقُت ُب رقبة بعَت قبلدة من كتر إال قطعت)): مغازيو إذل اٞتيش رسوالن يقوؿ ٢تم

. اٟتجة على ٖترًن التمائم كلها سواء كانت من القرآف أك غَته

كىكذا الرقى ٖتـر إذا كانت ٣تهولة، أما إذا كانت الرقى معركفة ليس فيها شرؾ كال ما 
ال بأس بالرقى )): ٮتالف الشرع فبل بأس هبا؛ ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم رقى كرقي، كقاؿ

. ، ركاه مسلم((ما دل تكن شركان 

ككذلك الرقية ُب ا١تاء ال بأس هبا، كذلك بأف يقرأ ُب ا١تاء كيشربو ا١تريض، أك يصب 
: عليو، فقد فعل ذلك النيب صلى اهلل عليو كسلم فإنو ثبت ُب سنن أيب داكد ُب كتاب الطب
أنو صلى اهلل عليو كسلم قرأ ُب ماء لثابت بن قيس بن مشٌاس ٍب صبو عليو، ككاف السلف 

. يفعلوف ذلك، فبل بأس بو
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جرت العادة عند بعض القبائل أف ينحركا اإلبل عند المناسبات، هل يعتبر : 5س
 .هذا قدحان في العقيدة؟

ىذا فيو تفصيل، فإف كاف ٨ترىا للضيفاف كإطعاـ الناس فهذا ال بأس بو، كىو عمل : ج
مشركع، أما إف كاف ٨ترىا عند لقاء ا١تلوؾ أك عند لقاء ا١تعظمُت تعظيمان ٢تم فهذا شرؾ؛ ألنو 

 كىكذا ٨ترىا عند (1){كىمىا أيًهلَّل بًً  ًلغىٍيًر اللَّل ً }: ذبح لغَت اهلل، فيدخل ُب عمـو قولو تعاذل
القبور تذكَتان ّتود أىلها ككرمهم، فهذا من عمل اٞتاىلية، كىو منكر ال ٬توز؛ ألف رسوؿ اهلل 

 فإف قصد بو التقرب إذل أىل القبور فهذا ((  عقر في اإلسالـ)): صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
. شرؾ أكرب كىكذا الذبح للجن كاألصناـ كلو من الشرؾ األكرب، نسأؿ اهلل السبلمة من ذلك

اللهم  لِّي عل  : بعض الناس يصلي عل  النبي  ل  اهلل علي  كسلم كهذا: 6س
 .نبينا محمد اب القلوب كدكاء العافية، هل هذا مشركع؟

ليس ٔتشركع، كفيو إهباـ ٮتشى منو االلتباس على الناس، كلكن أفضل الصبلة عليو : ج
اللهم صل على ٤تمد كعلى آؿ ٤تمد، كما صليت على إبراىيم كعلى آؿ : الصبلة اإلبراىيمية

إبراىيم إنك ٛتيد ٣تيد، اللهم بارؾ على ٤تمد كعلى آؿ ٤تمد، كما باركت على إبراىيم كعلى 
ىذه الصبلة ىي الصبلة ا١تعركفة الثابتة عن النيب صلى اهلل عليو .آؿ إبراىيم، إنك ٛتيد ٣تيد

كسلم ك٢تا أنواع، كبأم نوع منها صٌلى فقد فعل ا١تشركع إذا كاف من األنواع الثابتة عنو صلى 
. اهلل عليو كسلم

 .ما حكم  ل ؟..لي قريب يكثر الحلف باهلل  دقان ككذبان  :7س
لقوؿ اهلل .ينبغي لك عدـ اإلكثار من اٟتلف، كلو كنت صادقان : ينصح كيقاؿ لو: ج

 ثبلثة)):  كقولو صلى اهلل عليو كسلم(2){كىاٍحفى يوا أىٍيمىانىكيمٍ } :سبحانو كتعاذل
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ال يكلمهم اهلل كال ينظر إليهم يـو القيامة كال يزكيهم ك٢تم عذاب أليم أشيمط زاف كعائل 
ككانت العرب ((.مستكرب كرجل جعل اهلل بضاعتو ال يشًتم إال بيمينو كال يبيع إال بيمينو

:  ٘تدح بقلة األٯتاف، كما قاؿ الشاعر

إ ا  درت من  االية بٌرًت   قليل اا يا حافي ليمين  
. ىي اليمُت: كاأللية

فا١تشركع للمؤمن أف يقلل من األٯتاف كلو كاف صادقان؛ ألف اإلكثار منها قد يوقعو ُب 
الكذب، كمعلـو أف الكذب حراـ، كإذا كاف مع اليمُت صار أشد ٖترٯتان، لكن لو دعت 

الضركرة أك ا١تصلحة الراجحة إذل اٟتلف الكاذب فبل حرج ُب ذلك؛ ١تا ثبت عن النيب صلى اهلل 
عليو كسلم من حديث أـ كلثـو بنت عقبة بن أيب معيط رضي اهلل عنها، أف النيب صلى اهلل 

كدل :  قالت((ليس الكذاب الذم يصلح بُت الناس فيقوؿ خَتا أك ينمي خَتا)): عليو كسلم قاؿ
اإلصبلح بُت الناس، كاٟترب، : أٝتعو يرخص ُب شيء ٦تا يقوؿ الناس إنو كذب إال ُب ثبلث

. ركاه مسلم ُب الصحيح" كحديث الرجل امرأتو، كحديث ا١ترأة زكجها

كاهلل إف أصحابك ٭تبوف الصلح ك٭تبوف أف تتفق : فإذا قاؿ ُب إصبلح بُت الناس
الكلمة، كيريدكف كذا ككذا، ٍب أتى اآلخرين كقاؿ ٢تم مثل ذلك، كمقصده ا٠تَت كاإلصبلح فبل 

. بأس بذلك للحديث ا١تذكور

: كىكذا لو رأل إنسانا يريد أف يقتل شخصا ظلمان أك يظلمو ُب شيء آخر، فقاؿ لو
كاهلل إنو أخي، حىت ٮتلصو من ىذا الظادل إذا كاف يريد قتلو بغَت حق أك ضربو بغَت حق، كىو 

. أخي، تركو احًتاما لو، كجب عليو مثل ىذا ١تصلحة ٗتليص أخيو من الظلم: يعلم أنو إذا قاؿ

أف األصل ُب األٯتاف الكاذبة ا١تنع كالتحرًن، إال إذا ترتب عليها مصلحة كربل : كا١تقصود
 .أعظم من الكذب، كما ُب الثبلث ا١تذكورة ُب اٟتديث السابق

 هل ي رج الشرؾ اا غر  احب  من الملة؟  :8س
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الشرؾ األصغر ال ٮترج من ا١تلة، بل ينقص اإلٯتاف كيناُب كماؿ التوحيد : ج
الواجب، فإذا قرأ اإلنساف يرائي أك تصدؽ يرائي، أك ٨تو ذلك نقص إٯتانو كضعف كأٍب 

. على ىذا العمل، لكن ال يكفر كفران أكرب

ًة كىاٍلمىٍوًع ىًة اٍلحىّسىنىًة كىجىاًدٍلهيٍم } :قاؿ تعال : 9س ًبيًل رىبِّي ى بًاٍلًحٍكمى ادٍعي ًإلى  سى
 ؟{كىجىاًدٍلهيمٍ }: عل  من يعود الضمير في قول  تعال  (1){بًالَّلًتي ًهيى أىٍحّسىني 

ادع الناس إذل سبيل ربك، فالضمَت ُب جاد٢تم : يعود على ا١تدعوين، كا١تعٌت: ج
كى  تيجىاًدليوا أىٍهلى }: ا١تدعوين سواء كانوا مسلمُت أك كفاران، كمثلها قولو تعاذل: يعٍت

ىم الكفرة من اليهود كالنصارل، فبل :  كأىل الكتاب(2){اٍلًكتىاًب ًإ  بًالَّلًتي ًهيى أىٍحّسىني 
. ٬توز جدا٢تم إال باليت ىي أحسن إال الذين ظلموا منهم، فالظادل يعامل ٔتا يستحقو

  ما حكم من يوحد اهلل تعال  كلكن يتكاسل عن أداء بعض الواجبات؟ :10س
يكوف ناقص اإلٯتاف، كىكذا من فعل بعض ا١تعاصي ينقص إٯتانو عند أىل : ج

السنة كاٞتماعة؛ ألهنم يقولوف اإلٯتاف قوؿ كعمل كعقيدة يزيد بالطاعة كينقص با١تعصية، 
ترؾ صياـ رمضاف بغَت عذر أك بعضو فهذه معصية كبَتة تنقص اإلٯتاف : كمن أمثلة ذلك

. كتضعفو، كبعض أىل العلم يكفره بذلك
أنو ال يكفر بذلك ما داـ يقر بالوجوب، كلكن أفطر بعض األياـ : لكن الصحيح

 كىكذا لو أخر الزكاة عن كقتها تساىبل أك ترؾ إخراجها فهو معصية.تساىبلن ككسبلن 

كضعف ُب اإلٯتاف، كبعض أىل العلم يكفره بًتكها، كىكذا لو قطع رٛتو أك عق 
. كالديو كاف ىذا نقصا ُب اإلٯتاف كضعفا فيو، كىكذا بقية ا١تعاصي
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أما ترؾ الصبلة فهو يناُب اإلٯتاف كيوجب الردة كلو دل ٬تحد كجوهبا ُب أصح 
رأس األمر اإلسبلـ كعموده الصبلة )): قورل العلماء؛ لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

العهد الذم بيننا )):  كقولو صلى اهلل عليو كسلم((كذركة سنامو اٞتهاد ُب سبيل اهلل
.  ُب أحاديث أخرل تدؿ على ذلك((كبينهم الصبلة فمن تركها فقد كفر
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 (1)اهلل خالّق كل  يء كما سواا م لوؽ

 .اٟتمد هلل كحده، كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب بعده كعلى آلو كصحبو
فقد كتب إرٌل بعض اإلخواف يذكر أنو ألقى عليو بعض زمبلئو شبهة : أما بعد

إنو يعًتؼ أف اهلل سبحانو ىو خالق السماكات كاألرض، كالعرش كالكرسي : قائبلن 
 اهلل ٦تن يكوف؟ : ككل شيء، كلكنو يسأؿ قائبل

كبلمك األكؿ صحيح ال تعليق عليو، أما قولك الثاين كىو : فأجابو بقولو لو 
اهلل ٦تن يكوف؟، فبل يقولو مسلم، كينبغي أف يسعك ما كسع الصحابة رضي اهلل : قولك

إف اهلل : عنهم، فإهنم دل يسألوا مثل ىذا السؤاؿ، كىم الفطاحل ُب العلم، كقاؿ لو أيضا
ًمٍثًلً   ىٍيءه كىهيوى الّسَّلًمييي اٍلبىًصيري }: سبحانو قاؿ عن نفسو هيوى اٍاىكَّلؿي }:  كقاؿ(2){لىٍيسى كى

كرغب إرٌل ُب . إذل آخر ما ذكره(3){كىاٍاًخري كىال َّلاًهري كىاٍلبىاًاني كىهيوى ًبكيلِّي  ىٍيءو عىًليمه 
  :اإلجابة عن ىذه الشبهة فأجبتو عن ذلك ٔتا نصو

أف شياطُت : اعلم كفقٍت اهلل كإياؾ كسائر ا١تسلمُت للفقو ُب دينو كالثبات عليو
اإلنس كاٞتن دل يزالوا كلن يزالوا يوردكف الكثَت من الشبو على أىل اإلسبلـ كغَتىم، 

للتشكيك ُب اٟتق كإخراج ا١تسلم من النور إذل الظلمات، كتثبيت الكافر على عقيدتو 
الباطلة، كما ذاؾ إال ١تا سبق ُب علم اهلل كقدره السابق، من جعل ىذه الدار دار ابتبلء 

  كامتحاف كصراع بُت

                                                 

ىػ 1403نشرت ُب ٣تلة البحوث اإلسبلمية العدد الثامن الصادر ُب األشهر ذم القعدة، ذم اٟتجة - 1
  .ىػ1404ك٤تـر كصفر 
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اٟتق كالباطل، حىت يتبُت طالب ا٢تدل من غَته، كحىت يتبُت الصادؽ من الكاذب، 
رىكيوا أىٍف يػىقيوليوا آمىنَّلا * الم }: كا١تؤمن من ا١تنافق، كما قاؿ سبحانو أىحىًّسبى النَّلاسي أىٍف يػيتػٍ

قيوا كىلىيػىٍعلىمىنَّل * كىهيٍم   يػيٍفتػىنيوفى  كىلىقىٍد فػىتػىنَّلا الَّلًذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمىنَّل اللَّل ي الَّلًذينى  ىدى
ليوىنَّلكيٍم حىتَّل  نػىٍعلىمى اٍلميجىاًهًدينى ًمٍنكيٍم كىالصَّلاًبرًينى }:  كقاؿ سبحانو(1){اٍلكىاً بًينى  كىلىنىبػٍ

ليوى أىٍخبىارىكيمٍ  كىًإفَّل الشَّليىاًاينى لىييوحيوفى ًإلى  أىٍكلًيىائًًهٍم لًييجىاًدليوكيٍم }:  كقاؿ سبحانو(2){كىنػىبػٍ
ًإٍف أىاىٍعتيميوهيٍم ًإنَّلكيٍم لىميٍشرًكيوفى  كىكىذىًل ى جىعىٍلنىا ًلكيلِّي نىًبٍي عىديًكا }:  كقاؿ تعاذل(3){كى

ٍنًس كىاٍلًجنِّي ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإلى  بػىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ ايريكرنا كىلىٍو  ىاءى رىُب ى مىا   ىيىاًاينى اإٍلً
ٍرهيٍم كىمىا يػىٍفتػىريكفى  ةي الَّلًذينى   يػيٍؤًمنيوفى بًاٍاًخرىًة كىلًيػىٍرضىٍواي * فػىعىليواي فىذى كىلًتىٍصغى  ًإلىٍيً  أىٍفًئدى
أنو يبتلي :  فأكضح سبحانو ُب اآلية األكذل كالثانية كالثالثة(4){كىلًيػىٍقتىرًفيوا مىا هيٍم ميٍقتىرًفيوفى 

 .قمدعي اإلٯتاف بشيء من الفنت ليتبُت صدقو ُب إٯتانو كعدـ
كأخرب سبحانو أنو فعل ذلك ٔتن مضى ليعلم سبحانو الصادقُت من الكاذبُت، 
كىذه الفتنة تشمل فتنة ا١تاؿ كالفقر كا١ترض كالصحة كالعدك، كما يلقي الشياطُت من 
اإلنس كاٞتن من أنواع الشبو كغَت ذلك من أنواع الفنت، فيتبُت بعد ذلك الصادؽ ُب 
ألنو .إٯتانو من الكاذب، كيعلم اهلل ذلك علما ظاىرا، موجودا ُب ا٠تارج بعد علمو السابق

لًتػىٍعلىميوا أىفَّل اللَّل ى عىلى  كيلِّي  ىٍيءو }: سبحانو قد سبق ُب علمو كل شيء كما قاؿ عز كجل
ا كتب )):  كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم(5){قىًديره كىأىفَّل اللَّل ى قىٍد أىحىاطى ًبكيلِّي  ىٍيءو ًعٍلمن

اهلل مقادير ا٠تبلئق قبل أف ٮتلق السماكات كاألرض ٓتمسُت ألف سنة قاؿ كعرشو على 
  خرجو((ا١تاء

                                                 

. 3-1سورة العنكبوت اآليات  - 1
 31سورة ٤تمد اآلية  - 2
. 121سورة األنعاـ  - 3
. 113-112سورة األنعاـ اآليتاف  - 4
. 12سورة الطبلؽ اآلية  - 5



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -60-  

كلكنو عز كجل ال يؤاخذ العباد ٔتقتضى علمو السابق، كإ٪تا يؤاخذىم .مسلم ُب صحيحو
كيثيبهم على ما يعلمو منهم، بعد عملهم إياه، ككجوده منهم ُب ا٠تارج، كذكر ُب اآليات 

أف الشياطُت يوحوف إذل أكليائهم من أنواع الشبو كزخرؼ : الرابعة كا٠تامسة كالسادسة
القوؿ ما يغركهنم بو ليجادلوا بو أىل اٟتق، كيشبهوا بو على أىل اإلٯتاف، كلتصغى إليو 

أفئدة الذين ال يؤمنوف باآلخرة لَتضوا بو، فيصولوا ك٬تولوا كيلبسوا اٟتق بالباطل، ليشككوا 
الناس ُب اٟتق، كيصدكىم عن ا٢تدل، كما اهلل بغافل عما يعملوف، لكن من رٛتتو عز 
كجل أف قيض ٢تؤالء الشياطُت كأكليائهم من يكشف باطلهم، كيزيح شبهتهم، باٟتجج 
الدامغة كالرباىُت القاطعة، فيقيموا بذلك اٟتجة، كيقطعوا ا١تعذرة، كأنزؿ كتابو سبحانو 

يىاننا ًلكيلِّي  ىٍيءو كىهيدنل }: تبيانا لكل شيء، كما قاؿ عز كجل كىنػىزَّلٍلنىا عىلىٍي ى اٍلًكتىابى تًبػٍ
نىاؾى بًاٍلحىّقِّي }:  كقاؿ سبحانو(1){كىرىٍحمىةن كىبيٍشرىل ًلٍلميٍّسًلًمينى  كى  يىٍأتيونى ى ًبمىثىلو ًإ  ًجئػٍ

ىذه اآلية عامة لكل حجة يأٌب هبا أىل الباطل :  قاؿ بعض السلف(2){كىأىٍحّسىنى تػىٍفًّسيرنا
. إذل يـو القيامة

كقد ثبت ُب األحاديث الصحيحة أف بعض الصحابة رضي اهلل عنهم قالوا للنيب 
يا رسوؿ اهلل، إنا ٧تد ُب أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أف يتكلم بو قاؿ : صلى اهلل عليو كسلم

 قاؿ بعض أىل العلم ُب ((ذلك صريح اإلٯتاف)) قاؿ ، نعم: قالوا((كقد كجد٘توه؟))
إف اإلنساف قد يوقع الشيطاف ُب نفسو من الشكوؾ كالوساكس ما يصعب : تفسَت ذلك

عليو أف ينطق بو لعظم بشاعتو كنكارتو، حىت أف خركره من السماء أىوف عليو من أف 
ينطق بو، فاستنكار العبد ٢تذه الوساكس، كاستعظامو إياىا ك٤تاربتو ٢تا ىو صريح اإلٯتاف؛ 

ألف إٯتانو الصادؽ باهلل عز كجل كبكماؿ أٝتائو كصفاتو، كأنو ال شبيو لو، كال  
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ند لو، كأنو ا٠تبلؽ العليم اٟتكيم ا٠تبَت، يقتضي منو إنكار ىذه الشكوؾ كالوساكس 
ك٤تاربتها، كاعتقاد بطبلهنا، كال شك أف ما ذكره لك ىذا الزميل من ٚتلة الوساكس، كقد 

 .اأحسنت ُب جوابو ككفقت للصواب فيما رددت بو عليو زادؾ اهلل علما كتوفيق
كأنا أذكر لك إف شاء اهلل ُب ىذا اٞتواب بعض ما كرد ُب ىذه ا١تسألة من  

األحاديث، كبعض كبلـ أىل العلم عليها لعلو يتضح لك من ذلك كللزميل ا١تبتلى 
بالشبهة اليت ذكرت، ما يكشف الشبهة كيبطلها كيوضح اٟتق، كيبُت ما ٬تب على ا١تؤمن 

أف يقولو كيعتمده عند كركد مثل ىذه الشبهة، ٍب أختم ذلك ٔتا يفتح اهلل علي ُب ىذا 
. ا١تقاـ العظيم، كىو سبحانو كرل التوفيق كا٢تادم إذل سواء السبيل

 من اجمللد 336ص  (اٞتامع الصحيح)قاؿ اإلماـ البخارم رٛتو اهلل ُب كتابو 
نا ثحد: ُب باب صفة إبليس كجنوده- طبعة ا١تطبعة السلفية - السادس من فتح البارم 

: أخربين عركة بن الزبَت قاؿ: ٭تِت بن بكَت، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قاؿ
يأٌب الشيطاف )): قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: قاؿ أبو ىريرة رضي اهلل عنو

أحدكم فيقوؿ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حىت يقوؿ من خلق ربك؟ فإذا بلغو فليستعذ 
فتح ) من اجمللد الثالث عشر من 264ص  (االعتصاـ) ٍب ركاه ُب كتاب ((باهلل كلينتو

لن يربح )): قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عن أنس رضي اهلل عنو قاؿ (البارم
.  انتهى((الناس يتساءلوف حىت يقولوا ىذا اهلل خالق كل شيء فمن خلق اهلل؟
 من اٞتزء الثاين 154كأخرج مسلم ُب صحيحو اللفظ األكؿ من حديث أيب ىريرة ص 

من اجمللد األكؿ من شرح مسلم للنوكم رٛتو اهلل، كأخرجو مسلم أيضا بلفظ آخر عن أيب ىريرة 
ال يزاؿ الناس يتساءلوف حىت يقاؿ )): قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: رضي اهلل عنو قاؿ

 ٍب ((ىذا اهلل خلق ا٠تلق فمن خلق اهلل؟ فمن كجد من ذلك شيئا فليقل آمنت باهلل كرسلو
ٍب ركاه من حديث أنس رضي اهلل عنو عن .ساقو بألفاظ أخر
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إف أمتك ال يزالوف يقولوف ما  :قاؿ اهلل عز كجل)):  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
 كخرج مسلم أيضا رٛتو اهلل ((كذا ما كذا؟ حىت يقولوا ىذا اهلل خلق ا٠تلق فمن خلق اهلل؟

جاء ناس من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم : عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
 قالوا نعم ((كقد كجد٘توه؟))فسألوه، إنا ٧تد ُب أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أف يتكلم بو قاؿ 

سئل النيب :  ٍب ركاه من حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ((ذلك صريح اإلٯتاف))قاؿ 
قاؿ النوكم رٛتو اهلل ُب شرح مسلم ١تا ذكر ىذه (( تلك ٤تض اإلٯتاف))عن الوسوسة قاؿ 
ذلك : أما معاين األحاديث كفقهها، فقولو صلى اهلل عليو كسلم): األحاديث ما نصو

استعظامكم الكبلـ بو ىو صريح اإلٯتاف فإف : صريح اإلٯتاف ك٤تض اإلٯتاف، معناه
استعظاـ ىذا كشدة ا٠توؼ منو، كمن النطق بو فضبل عن اعتقاده، إ٪تا يكوف ١تن 

استكمل اإلٯتاف استكماال ٤تققا كانتفت عنو الريبة كالشكوؾ، كاعلم أف الركاية الثانية كإف 
دل يكن فيها ذكر االستعظاـ فهو مراد، كىي ٥تتصرة من الركاية األكذل، ك٢تذا قدـ مسلم 

أف الشيطاف إ٪تا يوسوس ١تن أيس من إغوائو فينكد : رٛتو اهلل الركاية األكذل، كقيل معناه
 .قعليو بالوسوسة لعجزه عن إغوائ

كأما الكافر فإنو يأتيو من حيث شاء، كال يقتصر ُب حقو على الوسوسة، بل 
سبب الوسوسة ٤تض اإلٯتاف، أك : يتبلعب بو كيف أراد، فعلى ىذا ا١تعٌت اٟتديث

. الوسوسة عبلمة ٤تض اإلٯتاف، كىذا القوؿ اختيار القاضي عياض
كُب الركاية (( فمن كجد ذلك فليقل آمنت باهلل)): كأما قولو صلى اهلل عليو كسلم

 فمعناه اإلعراض عن ىذا ا٠تاطر الباطل كااللتجاء إذل ((فليستعذ باهلل كلينتو)): األخرل
ظاىر اٟتديث أنو صلى اهلل عليو كسلم : اهلل تعاذل ُب إذىابو، قاؿ اإلماـ ا١تازرم رٛتو اهلل

أمرىم أف يدفعوا ا٠تواطر باإلعراض عنها كالرد ٢تا، من غَت استدالؿ 
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فأما اليت : أف ا٠تواطر على قسمُت: كالذم يقاؿ ُب ىذا ا١تعٌت: قاؿ.كال نظر ُب إبطا٢تا
ليست ٔتستقرة كال اجتلبتها شبهة طرأت فهي اليت تدفع باإلعراض عنها، كعلى ىذا ٭تمل 
اٟتديث، كعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة، فكأنو ١تا كاف أمران طارئان بغَت أصل دفع بغَت 
نظر ُب دليل إذ ال أصل لو ينظر فيو، كأما ا٠تواطر ا١تستقرة اليت أكجبتها الشبهة فإهنا ال 

. تدفع إال باالستدالؿ كالنظر ُب إبطا٢تا كاهلل أعلم
إذا عرض لو ىذا :  فمعناه((فليستعذ باهلل كلينتو)): كأما قولو صلى اهلل عليو كسلم

الوسواس فليلجأ إذل اهلل تعاذل ُب دفع شره عنو كليعرض عن الفكر ُب ذلك، كليعلم أف 
ىذا ا٠تاطر من كسوسة الشيطاف، كىو إ٪تا يسعى بالفساد كاإلغواء فليعرض عن اإلصغاء 

انتهى كبلـ النوكم رٛتو اهلل  (إذل كسوستو، كليبادر إذل قطعها باالشتغاؿ بغَتىا، كاهلل أعلم
. 156ص 

قاؿ اٟتافظ ُب الفتح ُب الكبلـ على حديث أيب ىريرة ا١تذكور ُب أكؿ ىذا اٞتواب ما 
عن االسًتساؿ معو ُب : أم(( من خلق ربك فإذا بلغو فليستعذ باهلل كلينتو)): قولو): نصو

ذلك، بل يلجأ إذل اهلل ُب دفعو، كيعلم أنو يريد إفساد دينو كعقلو هبذه الوسوسة، فينبغي أف 
أف الشيطاف إذا كسوس : كجو ىذا اٟتديث: ٬تتهد ُب دفعها باالشتغاؿ بغَتىا، قاؿ ا٠تطايب

كىذا ٓتبلؼ ما لو : بذلك فاستعاذ الشخص باهلل منو، ككف عن مطاكلتو ُب ذلك اندفع، قاؿ
كالفرؽ بينهما أف اآلدمي : تعرض أحد من البشر بذلك فإنو ٯتكن قطعو باٟتجة كالربىاف، قاؿ

يقع منو كبلـ بالسؤاؿ كاٞتواب، كاٟتاؿ معو ٤تصور، فإذا راعى الطريقة كأصاب اٟتجة انقطع، 
كأما الشيطاف فليس لوسوستو انتهاء، بل كلما ألـز حجة زاغ إذل غَتىا إذل أف يفضي با١ترء إذل 

. اٟتَتة، نعوذ باهلل من ذلك

 ألف ؛كبلـ متهافت ينقض آخره أكلو" من خلق ربك: "على أف قولو): قاؿ ا٠تطايب
ا٠تالق يستحيل أف يكوف ٥تلوقا، ٍب لو كاف السؤاؿ متجهان 
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الستلـز التسلسل، كىو ٤تاؿ، كقد أثبت العقل أف احملدثات مفتقرة إذل ٤تدث، فلو كاف 
. انتهى (ىو مفتقران إذل ٤تدث لكاف من احملدثات

كالذم ٨تا إليو من التفرقة بُت كسوسة الشيطاف ك٥تاطبة البشر فيو نظر؛ ألنو ثبت 
ال يزاؿ الناس يتساءلوف )): ُب مسلم من طريق ىشاـ بن عركة عن أبيو ُب ىذا اٟتديث

حىت يقاؿ ىذا اهلل خلق ا٠تلق فمن خلق اهلل؟ فمن كجد من ذلك شيئا فليقل آمنت 
.  فسول ُب الكف عن ا٠توض ُب ذلك بُت كل سائل عن ذلك من بشر كغَته((باهلل

سألٍت عنها اثناف، ككاف السؤاؿ عن ذلك ١تا كاف : كُب ركاية ١تسلم عن أيب ىريرة قاؿ
أك الكف عن ذلك نظَت األمر بالكف عن ا٠توض ُب الصفات .كاىيا دل يستحق جوابا
فاليت ال تستقر كال ٬تلبها شبهة ىي اليت تدفع : ا٠تواطر على قسمُت): كالذات، قاؿ ا١تازرم

باإلعراض عنها، كعلى ىذا ينزؿ اٟتديث، كعلى مثلها يطلق اسم كسوسة، كأما ا٠تواطر 
. (ا١تستقرة الناشئة عن الشبهة فهي اليت ال تندفع إال بالنظر كاالستدالؿ

إ٪تا أمر باالستعاذة كاالشتغاؿ بأمر آخر كدل يأمر بالتأمل كاالحتجاج؛ ألف ): كقاؿ الطييب
العلم باستغناء اهلل جل كعبل عن ا١توجد أمر ضركرم ال يقبل ا١تناظرة؛ كألف االسًتساؿ ُب 
الفكر ُب ذلك ال يزيد ا١ترء إال حَتة، كمن ىذا حالو فبل عبلج لو إال ا١تلجأ إذل اهلل تعاذل، 

كاالعتصاـ بو، كُب اٟتديث إشارة إذل ذـ كثرة السؤاؿ عما ال يعٍت ا١ترء كعما ىو مستغن عنو، 
(. كفيو علم من أعبلـ النبوة إلخباره بوقوع ما سيقع فوقع

: (موافقة صحيح ا١تنقوؿ لصريح ا١تعقوؿ)كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل ُب كتابو 
يراد بو التسلسل ُب ا١تؤثرات، كىو أف يكوف للحادث فاعل كللفاعل فاعل،  (التسلسل)كلفظ 

كىذا باطل بصريح العقل كاتفاؽ العقبلء، كىذا ىو التسلسل الذم أمر النيب بأف يستعاذ باهلل 
 لصحيحُت عن أيبا، كما ُب (آمنت باهلل): منو، كأمر باالنتهاء عنو، كأف يقوؿ القائل

يأٌب الشيطاف أحدكم فيقوؿ من خلق كذا؟ من )): قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: ىريرة، قاؿ
((. خلق كذا؟ حىت يقوؿ لو من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهلل كلينتو
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قاؿ " ال يزاؿ الناس يتساءلوف حىت يقولوا ىذا اهلل خلق ا٠تلق فمن خلق اهلل؟: كُب ركاية
فبينما أنا ُب ا١تسجد إذ جاءين ناس من األعراب فقالوا يا أبا ىريرة ىذا اهلل خلق ا٠تلق فمن 

 صدؽ خليلي كُب الصحيح  قومواخلق اهلل؟ قاؿ فأخذ حصى بكفو فرماىم بو ٍب قاؿ قوموا
إف أمتك ال يزالوف يسألوف ما كذا؟ ما : قاؿ اهلل)): أيضا عن أنس بن مالك عن رسوؿ اهلل قاؿ

 انتهى ا١تقصود من كبلـ الشيخ رٛتو ((كذا؟ حىت يقولوا ىذا اهلل خلق ا٠تلق فمن خلق اهلل؟
. اهلل

كلعلو يتضح لك أيها السائل كلزميلك الذم أكرد عليك الشبهة، ٦تا ذكرنا من اآليات 
كاألحاديث ككبلـ أىل العلم ما يزيل الشبهة كيقضي عليها من أساسها كيبُت بطبلهنا؛ ألف اهلل 
سبحانو ال شبيو لو، كال كفؤ لو، كال ند لو، كىو الكامل ُب ذاتو كأٝتائو كصفاتو كأفعالو، كىو 
ا٠تالق لكل شيء كما سواه ٥تلوؽ، كقد أخربنا ُب كتابو ا١تبُت كعلى لساف رسولو األمُت عليو 

من ربو أفضل الصبلة كالتسليم، ٔتا ٬تب اعتقاده ُب حقو سبحانو، كٔتا يعرفنا بو كيدلنا عليو من 
أٝتائو كصفاتو كآياتو ا١تشاىدة، من ٝتاء كأرض كجباؿ كْتار كأهنار كغَت ذلك من ٥تلوقاتو عز 
كجل، كمن ٚتلة ذلك نفس اإلنساف فإهنا من آيات اهلل الدالة على قدرتو كعظمتو ككماؿ علمو 

ٍلًّق الّسَّلمىاكىاًت كىاٍاىٍرًض كىاٍخًتالًؼ اللَّلٍيًل كىالنػَّلهىاًر }: كحكمتو، كما قاؿ عز كجل ًإفَّل ًفي خى
يىاتو ًايكًلي اٍاىٍلبىابً    .(1){اى

، أما كنو (2){كىًفي أىنٍػفيًّسكيٍم أىفىال تػيٍبًصريكفى * كىًفي اٍاىٍرًض آيىاته لًٍلميوًقًنينى }: كقاؿ تعاذل
: ذاتو ككيفيتها ككيفية صفاتو فذلك من علم الغيب الذم دل يطلعنا عليو، فالواجب علينا فيو

اإلٯتاف كالتسليم كعدـ ا٠توض ُب ذلك، كما كسع ذلك سلفنا الصاحل من الصحابة رضي اهلل 
عنهم كأتباعهم بإحساف، فإهنم دل 
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ٮتوضوا ُب ذلك كدل يسألوا عنو، بل آمنوا باهلل سبحانو، كٔتا أخرب بو عن نفسو ُب كتابو، أك 
ًمٍثًلً  }على لساف رسولو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كدل يزيدكا، مع إٯتاهنم بأنو سبحانو  لىٍيسى كى

 { ىٍيءه كىهيوى الّسَّلًمييي اٍلبىًصيري 
كعلى كل من كجد شيئان من ىذه الوساكس، أك ألقي إليو شيء منها أف يستعظمها 

آمنت باهلل كرسلو، كأف يستعيذ باهلل من : كينكرىا من أعماؽ قلبو إنكاراى ن شديدان، كأف يقوؿ
نزغات الشيطاف، كأف ينتهي عنها كيطرحها كما أمر الرسوؿ بذلك ُب األحاديث السابقة، 
كأخرب أف استعظامها كإنكارىا ىو صريح اإلٯتاف، كعليو أف ال يتمادل مع السائلُت ُب ىذا 

الباب؛ ألف ذلك قد يفضي إذل شر كثَت كإذل شكوؾ ال تنتهي، فأحسن عبلج للقضاء على 
ذلك كالسبلمة منو ىو امتثاؿ ما أمر بو النيب صلى اهلل عليو كسلم، كالتمسك بو كالتعويل عليو، 

زىاىنَّل ى ًمنى الشَّلٍيطىاًف نػىٍزغه }: كعدـ ا٠توض فيو، كىذا ىو ا١توافق لقوؿ اهلل عز كجل ًإمَّلا يػىنػٍ كى
  .(1){فىاٍستىًعٍذ بًاللَّلً  ًإنَّل ي هيوى الّسَّلًمييي اٍلعىًليمي 

فاالستعاذة باهلل سبحانو، كاللجوء إليو كعدـ ا٠توض فيما أحدثو ا١توسوسوف كأرباب 
الكبلـ الباطل من الفبلسفة كمن سلك سبيلهم، من ا٠توض ُب باب أٝتاء اهلل كصفاتو كما 

ىو سبيل أىل اٟتق كاإلٯتاف، كىو طريق السبلمة - استأثر اهلل بعلمو، من غَت حجة كال برىاف 
كالنجاة كالعافية من مكايد شياطُت اإلنس كاٞتن، كفقٍت اهلل كإياؾ كسائر ا١تسلمُت للسبلمة من 

حصبهم : مكائدىم، ك٢تذا ١تا سأؿ بعض الناس أبا ىريرة رضي اهلل عنو عن ىذه الوسوسة
. صدؽ خليلي: باٟتصى كدل ٬تبهم على سؤا٢تم، كقاؿ

أف يكثر من تبلكة القرآف الكرًن كتدبره؛ ألف : كمن أىم ما ينبغي للمؤمن ُب ىذا الباب
فيو من بياف صفات اهلل كعظمتو كأدلة كجوده، ما ٯتؤل القلوب إٯتانان ك٤تبةن كتعظيمان، كاعتقادان 

جازمان بأنو سبحانو ىو رب كل شيء كمليكو كأنو ا٠تالق لكل شيء كالعادل بكل شيء، ال إلو 
 غَته كال رب سواه،
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كما ينبغي للمؤمن أيضا أف يكثر من سؤاؿ اهلل ا١تزيد من العلم النافع، كالبصر 
النافذ، كالثبات على اٟتق، كالعافية من الزيغ بعد ا٢تدل، فإنو سبحانو قد كَجو عباده 

كىقىاؿى رىُبكيمي }: إذل سؤالو، كرغبهم ُب ذلك ككعدىم اإلجابة، كما قاؿ عز كجل
اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب لىكيٍم ًإفَّل الَّلًذينى يىٍّستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًتي سىيىٍدخيليوفى جىهىنَّلمى 

  .(1){دىاًخرًينى 
كأسأؿ اهلل أف يوفقنا كإياؾ كزميلك كسائر .كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة

ا١تسلمُت للفقو ُب الدين، كالثبات عليو، كأف يعيذنا ٚتيعا من مضبلت الفنت، كمن 
مكايد شياطُت اإلنس كاٞتن ككساكسهم، إنو كرل ذلك كالقادر عليو، كالسبلـ 
عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو، كصلى اهلل كسلم على عبده كرسولو نبينا ٤تمد كآلو 

 .كصحبو
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 (1)حقيقة العبادة التي خلّق من أجلها الثقالف

من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إذل من يطَلع عليو من ا١تسلمُت، سلك اهلل يب 
 .كهبم سبيل عباده ا١تؤمنُت، كأعاذين كإياىم من طريق ا١تغضوب عليهم كالضالُت آمُت

 : السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو، أما بعد
فإف أىم كاجب على ا١تكلف كأعظم فريضة عليو، أف يعبد ربو سبحانو رب 

ًإفَّل رىبَّلكيمي اللَّل ي الَّلًذم }: السماكات كاألرض كرب العرش العظيم القائل ُب كتابو الكرًن
خىلىّقى الّسَّلمىاكىاًت كىاٍاىٍرضى ًفي ًستَّلًة أىيَّلاـو ثيمَّل اٍستػىوىل عىلى  اٍلعىٍرًش يػيٍغًشي اللَّلٍيلى النػَّلهىارى 

ًثيثنا كىالشَّلٍمسى كىاٍلقىمىرى كىالُنجيوـى ميّسى َّلرىاتو بًأىٍمرًًا أى  لى ي اٍل ىٍلّقي كىاٍاىٍمري تػىبىارىؾى اللَّل ي  يىٍطليبي ي حى
رىُب اٍلعىالىًمينى اٍدعيوا رىبَّلكيٍم تىضىُرعنا كىخيٍفيىةن ًإنَّل ي   ييًحُب اٍلميٍعتىًدينى كى  تػيٍفًّسديكا ًفي 
، (2){اٍاىٍرًض بػىٍعدى ًإٍ الًحهىا كىاٍدعيواي خىٍوفنا كىاىمىعنا ًإفَّل رىٍحمىةى اللَّلً  قىرًيبه ًمنى اٍلميٍحًّسًنينى 

كىمىا }: كأخربنا سبحانو ُب موضع من كتابو أنو خلق الثقلُت لعبادتو، فقاؿ عز كجل
ٍنسى ًإ  لًيػىٍعبيديكفً   كىذه العبادة اليت خلق اهلل الثقلُت من أجلها ىي (3){خىلىٍقتي اٍلًجنَّل كىاإٍلً

توحيده بأنواع العبادة من الصبلة كالصـو كالزكاة كاٟتج كالسجود كالطواؼ كالذبح كالنذر 
كا٠توؼ كالرجاء كاالستغاثة كاالستعانة كاالستعاذة، كسائر أنواع الدعاء، كيدخل ُب ذلك 

طاعتو سبحانو ُب ٚتيع أكامره كترؾ نواىيو على ما دؿ عليو كتابو الكرًن كسنة رسولو 
، كقد أمر اهلل سبحانو ٚتيع الثقلُت هبذه ـاألمُت عليو من ربو أفضل الصبلة كالتسلي

 العبادة اليت خلقوا ٢تا، كأرسل الرسل ٚتيعان، كأنزؿ الكتب لبياف ىذه العبادة كتفصيلها
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ا النَّلاسي اٍعبيديكا رىبَّلكيمي الَّلًذم }: كالدعوة إليها، كاألمر بإخبلصها هلل كحده، كما قاؿ تعاذل يىا أىيُػهى
كىقىضى  رىُب ى أى  تػىٍعبيديكا ًإ  }:  كقاؿ عز كجل(1){خىلىقىكيٍم كىالَّلًذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّلكيٍم تػىتػَّلقيوفى 

ٍيًن ًإٍحّسىاننا كىمىا }:  كمعٌت قضى ربك ُب ىذه اآلية أمر كأكصى، كقاؿ تعاذل(2){ًإيَّلااي كىبًاٍلوىاًلدى
أيًمريكا ًإ  لًيػىٍعبيديكا اللَّل ى ميٍ ًلًصينى لى ي الدِّيينى حينػىفىاءى كىييًقيميوا الصَّلالةى كىيػيٍؤتيوا الزَّلكىاةى كى ىًل ى ًديني 

 .(3){اٍلقىيِّيمىةً 
كىمىا آتىاكيمي الرَّلسيوؿي فى يذيكاي كىمىا نػىهىاكيٍم }: كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كقاؿ عز كجل
ا الَّلًذينى آمىنيوا }: كقاؿ سبحانو (4){عىٍن ي فىانٍػتػىهيوا كىاتػَّلقيوا اللَّل ى ًإفَّل اللَّل ى  ىًديدي اٍلًعقىابً  يىا أىيُػهى

أىًايعيوا اللَّل ى كىأىًايعيوا الرَّلسيوؿى كىأيكًلي اٍاىٍمًر ًمٍنكيٍم فىً ٍف تػىنىازىٍعتيٍم ًفي  ىٍيءو فػىريُدكاي ًإلى  اللَّلً  
ره كىأىٍحّسىني تىٍأًكيالن  يػٍ . (5){كىالرَّلسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللَّلً  كىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر  ىًل ى خى

كىلىقىٍد }:  اآلية، كقاؿ سبحانو(6){مىٍن ييًطًي الرَّلسيوؿى فػىقىٍد أىاىاعى اللَّل ى }: كقاؿ عز كجل
كىمىا }:  اآلية، كقاؿ سبحانو(7){بػىعىثٍػنىا ًفي كيلِّي أيمَّلةو رىسيو ن أىًف ايٍعبيديكا اللَّل ى كىاٍجتىًنبيوا الطَّلاايوتى 

الر }:  كقاؿ تعاذل(8){أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًل ى ًمٍن رىسيوؿو ًإ  نيوًحي ًإلىٍيً  أىنَّل ي   ًإلى ى ًإ  أىنىا فىاٍعبيديكفً 
ًبيرو  أى  تػىٍعبيديكا ًإ  اللَّل ى ًإنَّلًني لىكيٍم ًمٍن ي * ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آيىاتي ي ثيمَّل فيصِّيلىٍت ًمٍن لىديٍف حىًكيمو خى

. (9){نىًذيره كىبىًشيره 
فهذه اآليات احملكمات كما جاء ُب معناىا من كتاب اهلل كلها تدؿ على كجوب 

إخبلص العبادة هلل كحده، كأف ذلك ىو أصل الدين كأساس ا١تلة، كما 
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تدؿ على أف ذلك ىو اٟتكمة ُب خلق اٞتن كاإلنس كإرساؿ الرسل كإنزاؿ الكتب، فالواجب 
العناية هبذا األمر كالفقو فيو، كاٟتذر ٦تا كقع فيو الكثَتكف من ا١تنتسبُت إذل : على ٚتيع ا١تكلفُت

اإلسبلـ من الغلو ُب األنبياء كالصاٟتُت كالبناء على قبورىم كاٗتاذ ا١تساجد كالقباب عليها، 
كسؤا٢تم كاالستغاثة هبم كاللجوء إليهم كسؤا٢تم قضاء اٟتاجات كتفريج الكركب كشفاء ا١ترضى 

. كالنصر على األعداء إذل غَت ذلك من أنواع الشرؾ األكرب

كقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما يوافق ما دؿ عليو كتاب اهلل عز كجل،  
أتدرم ما حق )): ففي الصحيحُت عن معاذ رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ لو

 فقاؿ النيب صلى ، اهلل كرسولو أعلم: فقاؿ معاذ قلت((اهلل على العباد كما حق العباد على اهلل؟
حق اهلل على العباد أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئا كحق العباد على اهلل أف ال )) :اهلل عليو كسلم

 اٟتديث، كُب صحيح البخارم عن ابن مسعود رضي اهلل عنو أف ((يعذب من ال يشرؾ بو شيئا
 كخرج مسلم ُب ((من مات كىو يدعو هلل ندا دخل النار)): النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

ف لقي اهلل ال يشرؾ بو ـ)): صحيحو عن جابر رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
 كاألحاديث ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كىذه ((شيئان دخل اٞتنة كمن لقيو يشرؾ بو شيئا دخل النار

ا١تسألة ىي أىم ا١تسائل كأعظمها، كقد بعث اهلل نبيو ٤تمدان صلى اهلل عليو كسلم بالدعوة إذل 
التوحيد كالنهي عن الشرؾ، فقاـ بتبليغ ما بعثو اهلل بو عليو الصبلة كالسبلـ أكمل قياـ، كأكذم 
ُب اهلل أشد األذل فصرب على ذلك كصرب معو أصحابو رضي اهلل عنهم على تبليغ الدعوة حىت 
أزاؿ اهلل من اٞتزيرة العربية ٚتيع األصناـ كاألكثاف، كدخل الناس ُب دين اهلل أفواجان، ككسرت 
األصناـ اليت حوؿ الكعبة كُب داخلها، كىدمت البلت كالعزل كمناة، ككسرت ٚتيع األصناـ 
اليت ُب قبائل العرب، كىدمت األكثاف اليت لديهم، كعلت كلمة اهلل كظهر اإلسبلـ ُب اٞتزيرة 
العربية، ٍب توجو ا١تسلموف بالدعوة كاٞتهاد إذل خارج اٞتزيرة كىدل اهلل هبم من سبقت لو 

السعادة من العباد، كنشر اهلل 
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هبم اٟتق كالعدؿ ُب غالب أرجاء ا١تعمورة، كصاركا بذلك أئمة ا٢تدل كقادة اٟتق كدعاة 
العدؿ كاإلصبلح، كسار على سبيلهم من التابعُت ٢تم بإحساف أئمة ا٢تدل كدعاة اٟتق 
ينشركف دين اهلل كيدعوف الناس إذل توحيد اهلل ك٬تاىدكف ُب سبيل اهلل بأنفسهم كأموا٢تم 
ال ٮتافوف ُب اهلل لومة الئم، فأيدىم اهلل كنصرىم كأظهرىم على من ناكأىم ككَب ٢تم ٔتا 

يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا ًإٍف تػىٍنصيريكا اللَّل ى يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثىبِّيٍت }: كعدىم ُب قولو سبحانو
امىكيمٍ  . (1){أىٍقدى

الَّلًذينى ًإٍف * كىلىيػىٍنصيرىفَّل اللَّل ي مىٍن يػىٍنصيرياي ًإفَّل اللَّل ى لىقىًومٌّل عىزًيزه }: كقولو عز كجل
مىكَّلنَّلاهيٍم ًفي اٍاىٍرًض أىقىاميوا الصَّلالةى كىآتػىويا الزَّلكىاةى كىأىمىريكا بًاٍلمىٍعريكًؼ كىنػىهىٍوا عىًن اٍلميٍنكىًر 

 ٍب غََت الناس بعد ذلك كتفرقوا كتساىلوا بأمر اٞتهاد كآثركا الراحة (2){كىًللَّلً  عىاًقبىةي اٍايميورً 
فغَت اهلل عليهم كسلط .كاتباع الشهوات، كظهرت فيهم ا١تنكرات إال من عصم اهلل سبحانو
ًإفَّل اللَّل ى   يػيغىيػِّيري مىا }: عليهم عدكىم جزاء ٔتا كسبوا، كما ربك بظبلـ للعبيد، قاؿ تعاذل

. (3){ًبقىٍوـو حىتَّل  يػيغىيػِّيريكا مىا بًأىنٍػفيًّسًهمٍ 
الرجوع إذل اهلل سبحانو كإخبلص : فالواجب على ٚتيع ا١تسلمُت حكومات كشعوبا

العبادة لو كالتوبة إليو ٦تا سلف من تقصَتىم كذنوهبم، كالبدار بأداء ما أكجب اهلل عليهم من 
. الفرائض كاالبتعاد عما حـر عليهم، كالتواصي فيما بينهم بذلك كالتعاكف عليو

إقامة اٟتدكد الشرعية كٖتكيم الشريعة بُت الناس ُب كل شيء، : كمن أىم ذلك
كالتحاكم إليها، كتعطيل القوانُت الوضعية ا١تخالفة لشرع اهلل، كعدـ التحاكم إليها، كإلزاـ 

 ٚتيع الشعوب ْتكم الشرع، كما ٬تب على
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تفقيو الناس ُب دينهم كنشر التوعية اإلسبلمية بينهم، كالتواصي باٟتق : العلماء
كالصرب عليو، كاألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كتشجيع اٟتكاـ على ذلك، كما 

٬تب ٤تاربة ا١تبادئ ا٢تدامة من اشًتاكية كبعثية كتعصب للقوميات كغَتىا من ا١تبادئ 
. كا١تذاىب ا١تخالفة للشريعة

كبذلك ييصلح اهلل للمسلمُت ما كاف فاسدان، كيرد ٢تم ما كاف شاردان، كيعيد 
٢تم ٣تدىم السالف، كينصرىم على أعدائهم، كٯتكن ٢تم ُب األرض، كما قاؿ تعاذل 

نىا نىٍصري اٍلميٍؤًمًنينى }: كىو أصدؽ القائلُت كىعىدى اللَّل ي }:  كقاؿ تعاذل(1){كىكىافى حىًقا عىلىيػٍ
الَّلًذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الصَّلاًلحىاًت لىيىٍّستىٍ ًلفىنػَّلهيٍم ًفي اٍاىٍرًض كىمىا اٍستىٍ لىفى 
لىنػَّلهيٍم ًمٍن بػىٍعًد  الَّلًذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكِّينىنَّل لىهيٍم ًدينػىهيمي الَّلًذم اٍرتىضى  لىهيٍم كىلىييبىدِّي
ٍيئنا كىمىٍن كىفىرى بػىٍعدى  ىًل ى فىأيكلىًئ ى هيمي  ٍوًفًهٍم أىٍمننا يػىٍعبيديكنىًني   ييٍشرًكيوفى ًبي  ى خى

يىاًة الُدنٍػيىا }:  كقاؿ سبحانو(2){اٍلفىاًسقيوفى  ًإنَّلا لىنػىٍنصيري ريسيلىنىا كىالَّلًذينى آمىنيوا ًفي اٍلحى
فىيي ال َّلاًلًمينى مىٍعًذرىتػيهيٍم كىلىهيمي اللَّلٍعنىةي كىلىهيٍم سيوءي * كىيػىٍوـى يػىقيوـي اٍاىٍ هىادي  يػىٍوـى   يػىنػٍ

كاهلل ا١تسئوؿ سبحانو أف يصلح قادة ا١تسلمُت كعامتهم، كأف ٯتنحهم الفقو  (3){الدَّلارً 
ُب الدين، ك٬تمع كلمتهم على التقول كيهديهم ٚتيعا صراطو ا١تستقيم كينصر هبم 

اٟتق كٮتذؿ هبم الباطل، كأف يوفقهم ٚتيعا للتعاكف على الرب كالتقول كالتواصي باٟتق 
كالصرب عليو، كصلى اهلل كسلم على عبده كرسولو كخَتتو من خلقو نبينا كإمامنا 

. كسيدنا ٤تمد بن عبد اهلل كعلى آلو كأصحابو كمن اىتدل هبداه

                                                 

  .47اآلية : سورة الرـك- 1

  .55اآلية : سورة النور- 2

  .52-51اآلية : سورة غافر- 3



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -73-  

 (1)جوب تحكيم  رع اهلل كنبذ ما خالف ك

اٟتمد هلل رب العا١تُت، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، إلو األكلُت 
كاآلخرين، كرب الناس أٚتعُت، مالك ا١تلك، الواحد األحد الفرد الصمد، الذم دل 
يلد كدل يولد كدل يكن لو كفوا أحد، كأشهد أف ٤تمدا عبده كرسولو، صلوات اهلل 

كسبلمو عليو، بلغ الرسالة كأٌدل األمانة كجاىد ُب اهلل حق جهاده، كترؾ أمتو على 
:  احملجة البيضاء ليلها كنهارىا، ال يزيغ عنها إال ىالك أما بعد

فهذه رسالة موجزة كنصيحة الزمة ُب كجوب التحاكم إذل شرع اهلل، كالتحذير من 
التحاكم إذل غَته، كتبتها ١تا رأيت كقوع بعض الناس ُب ىذا الزماف ُب ٖتكيم غَت شرع 

اهلل، كالتحاكم إذل غَت كتاب اهلل كسنة رسولو، من العرافُت كالكهاف ككبار عشائر البادية، 
كرجاؿ القانوف الوضعي كأشباىهم، جهبلن من بعضهم ٟتكم عملهم ذلك، كمعاندة 

ك٤تادة هلل كرسولو من آخرين، كأرجو أف تكوف نصيحيت ىذه معلمة للجاىلُت، كمذكرة 
كى ىكِّيٍر فىً فَّل }: للغافلُت، كسببا ُب استقامة عباد اهلل على صراطو ا١تستقيم، كما قاؿ تعاذل

فىيي اٍلميٍؤًمًنينى  ًإٍ  أىخىذى اللَّل ي ًميثىاؽى الَّلًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى }:  كقاؿ سبحانو(2){الذِّيٍكرىل تػىنػٍ كى
يػِّينػينَّل ي ًللنَّلاًس كى  تىٍكتيميونى ي  . (3){لىتيبػى

كاهلل ا١تسئوؿ سبحانو أف ينفع هبا كيوفق ا١تسلمُت عموما اللتزاـ شريعتو، كٖتكيم 
. كتابو كاتباع سنة نبيو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم
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 : أيها المّسلموف
ٍنسى ًإ  }: لقد خلق اهلل اٞتن كاإلنس لعبادتو قاؿ اهلل سبحانو كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجنَّل كىاإٍلً

ٍيًن ًإٍحّسىاننا}: كقاؿ (1){لًيػىٍعبيديكفً  كىاٍعبيديكا } : كقاؿ(2){كىقىضى  رىُب ى أى  تػىٍعبيديكا ًإ  ًإيَّلااي كىبًاٍلوىاًلدى
ٍيًن ًإٍحّسىاننا . (3){اللَّل ى كى  تيٍشرًكيوا بًً   ىٍيئنا كىبًاٍلوىاًلدى

كنت رديف النيب صلى اهلل عليو كسلم على : كعن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو أنو قاؿ
 اهلل : قلت((يا معاذ أتدرم ما حق اهلل على العباد؟ كما حق العباد على اهلل؟)) :ٛتار فقاؿ

حق اهلل على العباد أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئا كحق العباد على اهلل أف )) :كرسولو أعلم قاؿ
ال تبشرىم )) : يا رسوؿ اهلل أفبل أبشر الناس؟ قاؿ: قاؿ قلت((ال يعذب من ال يشرؾ بو شيئا

.  ركاه البخارم كمسلم((فيتكلوا
كقد فسر العلماء رٛتهم اهلل العبادة ٔتعاف متقاربة من أٚتعها ما ذكره شيخ اإلسبلـ ابن 

اسم جامع لكل ما ٭تبو اهلل كيرضاه من األقواؿ كاألعماؿ : العبادة: تيمية رٛتو اهلل إذ يقوؿ
االنقياد التاـ هلل تعاذل، أمران كهنيان كاعتقادان : الظاىرة كالباطنة، كىذا يدؿ على أف العبادة تقتضي

كقوالن كعمبلن، كأف تكوف حياة ا١ترء قائمة على شريعة اهلل، ٭تل ما أحل اهلل ك٭تـر ما حـر اهلل، 
كٮتضع ُب سلوكو كأعمالو كتصرفاتو كلها لشرع اهلل، متجردا من حظوظ نفسو كنوازع ىواه، 
ليستوم ُب ىذا الفرد كاٞتماعة، كالرجل كا١ترأة، فبل يكوف عابدان هلل من خضع لربو ُب بعض 

فىال }: جوانب حياتو، كخضع للمخلوقُت ُب جوانب أخرل، كىذا ا١تعٌت يؤكده قوؿ اهلل تعاذل
نػىهيٍم ثيمَّل   يىًجديكا ًفي أىنٍػفيًّسًهٍم حىرىجنا ًممَّلا  كىرىبِّي ى   يػيٍؤًمنيوفى حىتَّل  ييحىكِّيميوؾى ًفيمىا  ىجىرى بػىيػٍ

اًهًليَّلةً }: كقولو سبحانو كتعاذل، (4){قىضىٍيتى كىييّسىلِّيميوا تىٍّسًليمنا  أىفىحيٍكمى اٍلجى
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غيوفى كىمىٍن أىٍحّسىني ًمنى اللَّلً  حيٍكمنا ًلقىٍوـو ييوًقنيوفى   كما ركم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل (1){ يػىبػٍ
((. ال يؤمن أحدكم حىت يكوف ىواه تبعان ١تا جئت بو)): عليو كسلم قاؿ

فبل يتم إٯتاف العبد إال إذا آمن باهلل، كرضي حكمو ُب القليل كالكثَت، كٖتاكم إذل 
شريعتو كحدىا ُب كل شأف من شئونو، ُب األنفس كاألمواؿ كاألعراض، كإال كاف عابدان لغَته، 

 فمن (2){كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيلِّي أيمَّلةو رىسيو ن أىًف ايٍعبيديكا اللَّل ى كىاٍجتىًنبيوا الطَّلاايوتى }: كما قاؿ تعاذل
خضع هلل سبحانو كأطاعو كٖتاكم إذل كحيو، فهو العابد لو، كمن خضع لغَته، كٖتاكم إذل غَت 

أىلىٍم تػىرى ًإلى  الَّلًذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّلهيٍم آمىنيوا }: شرعو، فقد عبد الطاغوت، كانقاد لو، كما قاؿ تعاذل
ا أيٍنًزؿى ًإلىٍي ى كىمىا أيٍنًزؿى ًمٍن قػىٍبًل ى ييرًيديكفى أىٍف يػىتىحىاكىميوا ًإلى  الطَّلاايوًت كىقىٍد أيًمريكا أىٍف يىٍكفيريكا  ًبمى

ا  كالعبودية هلل كحده كالرباءة من عبادة الطاغوت (3){بًً  كىييرًيدي الشَّلٍيطىافي أىٍف ييًضلَّلهيٍم ضىال ن بىًعيدن
كالتحاكم إليو، من مقتضى شهادة أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأف ٤تمدا عبده 

كرسولو، فاهلل سبحانو ىو رب الناس، كإ٢تهم، كىو الذم خلقهم كىو الذم يأمرىم كينهاىم، 
أى  }: ك٭تييهم كٯتيتهم، ك٭تاسبهم ك٬تازيهم، كىو ا١تستحق للعبادة دكف كل ما سواه قاؿ تعاذل

.  فكما أنو ا٠تالق كحده، فهو اآلمر سبحانو، كالواجب طاعة أمره(4){لى ي اٍل ىٍلّقي كىاٍاىٍمري 

كقد حكى اهلل عن اليهود كالنصارل أهنم اٗتذكا أحبارىم كرىباهنم أربابا من دكف اهلل، ١تا 
اتَّل ىذيكا أىٍحبىارىهيٍم كىريٍهبىانػىهيٍم أىٍربىابنا ًمٍن }: أطاعوىم ُب ٖتليل اٟتراـ كٖترًن اٟتبلؿ، قاؿ اهلل تعاذل

انى ي  ا   ًإلى ى ًإ  هيوى سيٍبحى  عىمَّلا ديكًف اللَّلً  كىاٍلمىًّسيحى اٍبنى مىٍريىمى كىمىا أيًمريكا ًإ  لًيػىٍعبيديكا ًإلىهنا كىاًحدن
 .(5){ييٍشرًكيوفٍ 
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كقد ركم عن عدم بن حاًب رضي اهلل عنو أنو ظن أف عبادة األحبار كالرىباف إ٪تا تكوف 
ُب الذبح ٢تم، كالنذر ٢تم، كالسجود كالركوع ٢تم فقط ك٨تو ذلك، كذلك عندما قدـ على 

يا رسوؿ اهلل، إنا لسنا : فقاؿ.النيب صلى اهلل عليو كسلم مسلما كٝتعو يقرأ ىذه اآلية
: نعبدىم، يريد بذلك النصارل حيث كاف نصرانيان قبل إسبلمو، قاؿ صلى اهلل عليو كسلم

فتلك )) : قاؿ، بلى: قاؿ((أليس ٭ترموف ما أحل اهلل فتحرمونو ك٭تلوف ما حـر فتحلونو؟))
.  ركاه أٛتد كالًتمذم كحسنو((عبادهتم

كىمىا أيًمريكا ًإ  لًيػىٍعبيديكا ًإلىهنا }: ك٢تذا قاؿ تعاذلق، قاؿ اٟتافظ ابن كثَت ُب تفسَت
ا  أم الذم إذا حـر الشيء فهو اٟتراـ، كما حللو فهو اٟتبلؿ، كما شرعو اتبع، (1){كىاًحدن

 أم تعاذل كتقدس كتنزه عن {  ًإلى ى ًإ  هيوى سيٍبحىانى ي عىمَّلا ييٍشرًكيوفى }كما حكم بو نفذ، 
ص - اىػ  ](الشركاء كالنظراء كاألعواف كاألضداد، كاألكالد ال إلو إال ىو كال رب سواه

. [ من اٞتزء الثاين349

« فصل»
إذا علم أف التحاكم إذل شرع اهلل من مقتضى شهادة أف ال إلو إال اهلل، كأف ٤تمدا عبده 
كرسولو، فإف التحاكم إذل الطواغيت كالرؤساء كالعرافُت ك٨توىم يناُب اإلٯتاف باهلل عز كجل، كىو 

اًفريكفى }: كفر كظلم كفسق، يقوؿ اهلل تعاذل ا أىنٍػزىؿى اللَّل ي فىأيكلىًئ ى هيمي اٍلكى  (2){كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى
نىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىا أىفَّل النػَّلٍفسى بًالنػَّلٍفًس كىاٍلعىٍينى بًاٍلعىٍيًن كىاٍاىٍنفى بًاٍاىٍنًف كىاٍاي يفى }: كيقوؿ كىكىتىبػٍ

بًاٍاي يًف كىالّسِّينَّل بًالّسِّينِّي كىاٍلجيريكحى ًقصىاصه فىمىٍن تىصىدَّلؽى بًً  فػىهيوى كىفَّلارىةه لى ي كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمىا 
ٍنًجيًل }:  كيقوؿ(3){أىنٍػزىؿى اللَّل ي فىأيكلىًئ ى هيمي ال َّلاًلميوفى  كىٍليىٍحكيٍم أىٍهلي اإٍلً
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. (1){ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي ًفيً  كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي فىأيكلىًئ ى هيمي اٍلفىاًسقيوفى 
كبٌُت تعاذل أف اٟتكم بغَت ما أنزؿ اهلل حكم اٞتاىلُت، كأف اإلعراض عن حكم اهلل 

كىأىًف }: تعاذل سبب ٟتلوؿ عقابو، كبأسو الذم ال يرد عن القـو الظا١تُت، يقوؿ سبحانو
ٍرهيٍم أىٍف يػىٍفًتنيوؾى عىٍن بػىٍعًض مىا أىنٍػزىؿى  نػىهيٍم ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي كى  تػىتَّلًبٍي أىٍهوىاءىهيٍم كىاٍحذى اٍحكيٍم بػىيػٍ
اللَّل ي ًإلىٍي ى فىً ٍف تػىوىلَّلٍوا فىاٍعلىٍم أىنَّلمىا ييرًيدي اللَّل ي أىٍف ييًصيبػىهيٍم بًبػىٍعًض  ينيوًبًهٍم كىًإفَّل كىًثيرنا ًمنى 

غيوفى كىمىٍن أىٍحّسىني ًمنى اللَّلً  حيٍكمنا ًلقىٍوـو *  النَّلاًس لىفىاًسقيوفى  أىفىحيٍكمى اٍلجىاًهًليَّلًة يػىبػٍ
كإف القارئ ٢تذه اآلية كا١تتدبر ٢تا يتبُت لو أف األمر بالتحاكم إذل ما أنزؿ . (2){ييوًقنيوفى 

 : اهلل، أكد ٔتؤكدات ٙتانية

نػىهيٍم ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي }:  األمر بو ُب قولو تعاذل:ااكؿ  .{كىأىًف اٍحكيٍم بػىيػٍ
 أف ال تكوف أىواء الناس كرغباهتم مانعة من اٟتكم بو بأم حاؿ من :الثاني

. {كى  تػىتَّلًبٍي أىٍهوىاءىهيمٍ }: األحواؿ كذلك ُب قولو
 التحذير من عدـ ٖتكيم شرع اهلل ُب القليل كالكثَت، كالصغَت كالكبَت، :الثالث
ٍرهيٍم أىٍف يػىٍفًتنيوؾى عىٍن بػىٍعًض مىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي ًإلىٍي ى }: بقولو سبحانو . {كىاٍحذى
 أف التورل عن حكم اهلل كعدـ قبوؿ شيء منو ذنب عظيم موجب للعقاب :الرابي

. {فىً ٍف تػىوىلَّلٍوا فىاٍعلىٍم أىنَّلمىا ييرًيدي اللَّل ي أىٍف ييًصيبػىهيٍم بًبػىٍعًض  ينيوًبًهمٍ }: األليم، قاؿ تعاذل
 التحذير من االغًتار بكثرة ا١تعرضُت عن حكم اهلل، فإف الشكور من :ال امس

 .{كىًإفَّل كىًثيرنا ًمنى النَّلاًس لىفىاًسقيوفى }: عباد اهلل قليل، يقوؿ تعاذل
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أىفىحيٍكمى }:  كصف اٟتكم بغَت ما أنزؿ اهلل بأنو حكم اٞتاىلية، يقوؿ سبحانو:الّسادس
اًهًليَّلةً  . {اٍلجى

:  تقرير ا١تعٌت العظيم بأف حكم اهلل أحسن األحكاـ كأعد٢تا، يقوؿ عز كجل:الّسابي
. {كىمىٍن أىٍحّسىني ًمنى اللَّلً  حيٍكمنا}

 أف مقتضى اليقُت ىو العلم بأف حكم اهلل ىو خَت األحكاـ كأكملها، كأ٘تها :الثامن
كىمىٍن أىٍحّسىني ًمنى اللَّلً  }: كأعد٢تا، كأف الواجب االنقياد لو، مع الرضا كالتسليم، يقوؿ سبحانو

ا ًلقىٍوـو ييوًقنيوفى   كىذه ا١تعاين موجودة ُب آيات كثَتة ُب القرآف، كتدؿ عليها أقواؿ الرسوؿ {حيٍكمن
اًلفيوفى عىٍن أىٍمرًًا أىٍف }: صلى اهلل عليو كسلم كأفعالو، فمن ذلك قولو سبحانو ًر الَّلًذينى يي ى فػىٍليىٍحذى

نىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه  فىال كىرىبِّي ى   يػيٍؤًمنيوفى حىتَّل  ييحىكِّيميوؾى ًفيمىا }: كقولو (1){تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ
نػىهيمٍ  كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو }: كقولو (3){اتَّلًبعيوا مىا أيٍنًزؿى ًإلىٍيكيٍم ًمٍن رىبِّيكيمٍ }:  اآلية، كقولو(2){ ىجىرى بػىيػٍ

كركم عن ، (4){كى  ميٍؤًمنىةو ًإ ىا قىضى  اللَّل ي كىرىسيولي ي أىٍمرنا أىٍف يىكيوفى لىهيمي اٍلً يػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًهمٍ 
 ((ال يؤمن أحدكم حىت يكوف ىواه تبعا ١تا جئت بو)): الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ

حديث صحيح ركيناه ُب كتاب اٟتجة بإسناد صحيح، كركم أف النيب صلى اهلل : قاؿ النوكم
أليسوا ٭تلوف ما حـر اهلل فتحلونو ك٭ترموف ما أحل اهلل )): عليو كسلم قاؿ لعدم بن حاًب

 كقاؿ ابن عباس رضي اهلل عنو لبعض من جادلو ((فتلك عبادهتم)) : قاؿ بلى قاؿ((فتحرمونو؟
: قاؿ رسوؿ اهلل، كتقولوف: يوشك أف تنزؿ عليكم حجارة من السماء، أقوؿ): ُب بعض ا١تسائل

(. قاؿ أبو بكر كعمر

أف العبد ٬تب عليو االنقياد التاـ لقوؿ اهلل تعاذل، كقوؿ رسولو، كتقدٯتهما : كمعٌت ىذا
. على قوؿ كل أحد، كىذا أمر معلـو من الدين بالضركرة
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ك٢تذا كاف من مقتضى رٛتتو كحكمتو سبحانو كتعاذل أف يكوف التحاكم بُت العباد 
بشرعو ككحيو؛ ألنو سبحانو ا١تنزه عما يصيب البشر من الضعف، كا٢تول كالعجز كاٞتهل، 
فهو سبحانو اٟتكيم العليم اللطيف ا٠تبَت، يعلم أحواؿ عباده كما يصلحهم، كما يصلح 

٢تم ُب حاضرىم كمستقبلهم، كمن ٘تاـ رٛتتو أف توذل الفصل بينهم ُب ا١تنازعات 
كا٠تصومات كشئوف اٟتياة ليتحقق ٢تم العدؿ كا٠تَت كالسعادة، بل كالرضا كاالطمئناف 

. النفسي، كالراحة القلبية
ذلك أف العبد إذا علم أف اٟتكم الصادر ُب قضية ٮتاصم فيها ىو حكم اهلل 

ا٠تالق العليم ا٠تبَت، قبل كرضي كسَلم، كحىت كلو كاف اٟتكم خبلؼ ما يهول كيريد، 
ٓتبلؼ ما إذا علم أف اٟتكم صادر من أناس بشر مثلو، ٢تم أىواؤىم كشهواهتم، فإنو ال 
يرضى كيستمر ُب ا١تطالبة كا١تخاصمة، كلذلك ال ينقطع النزاع، كيدـك ا٠تبلؼ، كإف اهلل 
سبحانو كتعاذل إذ يوجب على العباد التحاكم إذل كحيو، رٛتة هبم كإحسانا إليهم، فإنو 

:  سبحانو بٌُت الطريق العاـ لذلك أًب بياف كأكضحو بقولو سبحانو

ًإفَّل اللَّل ى يىٍأميريكيٍم أىٍف تػيؤىُدكا اٍاىمىانىاًت ًإلى  أىٍهًلهىا كىًإ ىا حىكىٍمتيٍم بػىٍينى النَّلاًس أىٍف }
يىا أىيُػهىا الَّلًذينى * تىٍحكيميوا بًاٍلعىٍدًؿ ًإفَّل اللَّل ى نًًعمَّلا يىًع يكيٍم ًبً  ًإفَّل اللَّل ى كىافى سىًميعنا بىًصيرنا 

آمىنيوا أىًايعيوا اللَّل ى كىأىًايعيوا الرَّلسيوؿى كىأيكًلي اٍاىٍمًر ًمٍنكيٍم فىً ٍف تػىنىازىٍعتيٍم ًفي  ىٍيءو فػىريُدكاي ًإلى  
ره كىأىٍحّسىني تىٍأًكيالن  . (1){اللَّلً  كىالرَّلسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللَّلً  كىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر  ىًل ى خىيػٍ

كاآلية كإف كاف فيها التوجيو العاـ للحاكم كاحملكـو كالراعي كالرعية، فإف فيها مع 
ذلك توجيو القضاة إذل اٟتكم بالعدؿ، فقد أمرىم بأف ٭تكموا بالعدؿ، كأمر ا١تؤمنُت أف 
يقبلوا ذلك اٟتكم الذم ىو مقتضى ما شرعو اهلل سبحانو، كأنزلو على رسولو، كأف يردكا 

. األمر إذل اهلل كرسولو ُب حاؿ التنازع كاالختبلؼ
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ك٦تا تقدـ يتبُت لك أيها ا١تسلم أف ٖتكيم شرع اهلل كالتحاكم إليو ٦تا أكجبو اهلل 
كرسولو، كأنو مقتضى العبودية هلل كالشهادة بالرسالة لنبيو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم، كأف 
اإلعراض عن ذلك أك شيء منو موجب لعذاب اهلل كعقابو، كىذا األمر سواء بالنسبة ١تا 

 .تعامل بو الدكلة رعيتها، أك ما ينبغي أف تدين بو ٚتاعة ا١تسلمُت ُب كل مكاف كزماف
كُب حاؿ االختبلؼ كالتنازع ا٠تاص كالعاـ، سواء كاف بُت دكلة كأخرل، أك بُت 
ٚتاعة كٚتاعة، أك بُت مسلم كآخر، اٟتكم ُب ذلك كلو سواء، فاهلل سبحانو لو ا٠تلق 
كاألمر، كىو أحكم اٟتاكمُت، كال إٯتاف ١تن اعتقد أف أحكاـ الناس كآراءىم خَت من 

حكم اهلل كرسولو، أك ٘تاثلو كتشاهبو، أك أجاز أف ٭تل ٤تلها األحكاـ الوضعية كاألنظمة 
.. البشرية، كإف كاف معتقدان بأف أحكاـ اهلل خَت كأكمل كأعدؿ

أف يتقوا اهلل : فالواجب على عامة ا١تسلمُت كأمرائهم كحكامهم، كأىل اٟتل كالعقد فيهم
عز كجل ك٭تكموا شريعتو ُب بلداهنم كسائر شئوهنم، كأف يقوا أنفسهم كمن ٖتت كاليتهم 
عذاب اهلل ُب الدنيا كاآلخرة، كأف يعتربكا ٔتا حل ُب البلداف اليت أعرضت عن حكم اهلل، 

كسارت ُب ركاب من قلد الغربيُت، كاتبع طريقتهم، من االختبلؼ كالتفرؽ كضركب الفنت، كقلة 
ا٠تَتات، ككوف بعضهم يقتل بعضان، كال يزاؿ األمر عندىم ُب شدة، كلن تصلح أحوا٢تم كيرفع 
تسلط األعداء عليهم سياسيان كفكريان إال إذا عادكا إذل اهلل سبحانو، كسلكوا سبيلو ا١تستقيم 

كىمىٍن }: الذم رضيو لعباده، كأمرىم بو ككعدىم بو جنات النعيم، كصدؽ سبحانو إذ يقوؿ
أىٍعرىضى عىٍن ً ٍكًرم فىً فَّل لى ي مىًعيشىةن ضىٍنكنا كىنىٍحشيرياي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمى  قىاؿى رىبِّي ًلمى حىشىٍرتىًني 

كال ، (1){أىٍعمى  كىقىٍد كيٍنتي بىًصيرنا قىاؿى كىذىًل ى أىتػىٍت ى آيىاتػينىا فػىنىًّسيتػىهىا كىكىذىًل ى اٍليػىٍوـى تػيٍنّسى 
أعظم من الضنك الذم عاقب اهلل بو من عصاه، كدل يستجب ألكامره، فاستبدؿ أحكاـ 

  ا١تخلوؽ الضعيف، بأحكاـ اهلل رب العا١تُت، كما
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أسفو رأم من لديو كبلـ اهلل تعاذل، لينطق باٟتق كيفصل ُب األمور، كيبُت الطريق كيهدم 
الضاؿ، ٍب ينبذه ليأخذ بدالن منو أقواؿ رجل من الناس، أك نظاـ دكلة من الدكؿ، أدل يعلم 

ىؤالء أهنم خسركا الدنيا كاآلخرة فلم ٭تصلوا الفبلح كالسعادة ُب الدنيا، كدل يسلموا من عقاب 
. اهلل كعذابو يـو القيامة، لكوهنم استحلوا ما حـر اهلل عليهم، كتركوا ما أكجب عليهم

، كمنبهة ٢تم للتفكر ُب أحوا٢تم، كالنظر فيما  أسأؿ اهلل أف ٬تعل كلميت ىذه مذكرة للقـو
فعلوه بأنفسهم كشعوهبم، فيعودكا إذل رشدىم، كيلزموا كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو 
كسلم، ليكونوا من أمة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم حقان، كلَتفع ذكرىم بُت شعوب األرض، 

كما ارتفع بو ذكر السلف الصاحل، كالقركف ا١تفضلة من ىذه األمة، حىت ملكوا األرض كسادكا 
الدنيا، كدانت ٢تم العباد، كل ذلك بنصر اهلل الذم ينصر عباده ا١تؤمنُت الذين استجابوا لو 

كلرسولو، أال ليتهم يعلموف، أم كنز أضاعوا كأم جـر ارتكبوا، كما جركه على أ٦تهم من الببلء 
ًإنَّل ي لىذًٍكره لى ى كىًلقىٍوًم ى كىسىٍوؼى تيٍّسأىليوف}: كا١تصائب قاؿ اهلل تعاذل { ى كى

كجاء ُب اٟتديث  (1)
أف القرآف يرفع من الصدكر كا١تصاحف ُب آخر الزماف، : عنو صلى اهلل عليو كسلم ما معناه

حُت يزىد فيو أىلو، كيعرضوف عنو تبلكة كٖتكيما، فاٟتذر اٟتذر أف يصاب ا١تسلموف هبذه 
. ا١تصيبة، أك تصاب هبا أجيا٢تم ا١تقبلة، بسبب صنيعهم، فإنا هلل كإنا إليو راجعوف

كأكجو نصيحيت أيضا إذل أقواـ من ا١تسلمُت يعيشوف بينهم، كقد علموا الدين، كشرع 
رب العا١تُت، كمع ذلك ال زالوا يتحاكموف عند النزاع إذل رجاؿ ٭تكموف بينهم بعادات 

. كأعراؼ، كيفصلوف بينهم بعبارات كسجعات، مشاهبُت ُب ذلك صنيع أىل اٞتاىلية األكذل

كأرجو ٦تن بلغتو موعظيت ىذه أف يتوب إذل اهلل، كأف يكف عن تلك األفعاؿ احملرمة، 
كيستغفر اهلل كيندـ على ما فات، كأف يتواصى مع إخوانو كمن حولو على إبطاؿ كل عادة 

 جاىلية، أك عرؼ ٥تالف لشرع اهلل، فإف
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التوبة ٕتيُب ما قبلها، كالتائب من الذنب كمن ال ذنب لو، كعلى كالة أمور أكلئك 
الناس كأمثا٢تم، أف ٭ترصوا على تذكَتىم كموعظتهم باٟتق، كبيانو ٢تم، كإ٬تاد اٟتكاـ 

الصاٟتُت بينهم، ليحصل ا٠تَت بإذف اهلل كيكفوا عباد اهلل عن ٤تادتو، كارتكاب 
معاصيو، فما أحوج ا١تسلمُت اليـو إذل رٛتة رهبم، اليت يغَت اهلل هبا حا٢تم، كيرفعهم 

. من حياة الذؿ كا٢تواف إذل حياة العز كالشرؼ
كأسأؿ اهلل بأٝتائو اٟتسٌت كصفاتو العلى أف يفتح قلوب ا١تسلمُت لتفهم 
كبلمو، كاإلقباؿ عليو سبحانو، كالعمل بشرعو كاإلعراض عما ٮتالفو، كااللتزاـ 

ًإًف اٍلحيٍكمي ًإ  لًلَّلً  أىمىرى أى  تػىٍعبيديكا ًإ  ًإيَّلااي  ىًل ى } :ْتكمو، عمبل بقولو عز كجل
 كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد (1){الدِّييني اٍلقىيِّيمي كىلىًكنَّل أىٍكثػىرى النَّلاًس   يػىٍعلىميوفى 

 .كعلى آلو كصحبو كأتباعو بإحساف إذل يـو الدين

                                                 

 .40سورة يوسف اآلية  -1



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -83-  

، حكم اإلسالـ فيمن زعم أف القرآف متناقض)
 ل  اهلل علي  كسلم أك ك ف الرسوؿ  أك مشتمل عل  بعض ال رافات

 بما يتضمن تنقص ، أك الطعن في رسالت ، كالرد عل 

 (1)(من تجرأ عل   ل  أك نّسب إلي 
اٟتمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كصحبو كمن اىتدل هبداه، 

 ربيع األكذل سنة 23فقد نشرت صحيفة الشهاب اللبنانية ُب عددىا الصادر ُب : أما بعد
ـ، فقرات خطَتة من كبلـ مسئوؿ كبَت، ألقاه 1974 نيساف سنة 1ىػ، ا١توافق 1394

ُب إحدل ا١تناسبات، حوؿ الثقافة الذاتية كالوعي القومي، يتضمن الطعن ُب القرآف الكرًن 
بأنو متناقض، كمشتمل على بعض ا٠ترافات، مع كصف الرسوؿ ٤تمد صلى اهلل عليو 

كسلم بأنو إنساف بسيط يسافر كثَتان ُب الصحراء، كيستمع إذل ا٠ترافات البسيطة السائدة 
ُب ذلك الوقت، كقد نقل تلك ا٠ترافات إذل القرآف الكرًن كىذا نص ما نشرتو الصحيفة 

:  ا١تذكورة
 ! القرآف متناقض حول خرافات، مثل قصة أهل الكهف، كعصا موس ؟

مؤ٘تر للمدرسُت كا١تربُت، ١تناسبة ا١تلتقى الدكرل : ُب مناسبة عقدت بأكاخر الشهر ا١تاضي
حوؿ الثقافة الذاتية، كالوعي القومي، كقد ألقى ذلك ا١تسئوؿ خطابان طويبلن تعرض فيو لقضايا 

فكرية ىامة، كأجرل عملية جريئة كعلنية لنصوص قرآنية ثابتة، خلص أهنا متناقضة حينا، 
كخرافية حينان آخر، كقد نشرت نص ا٠تطاب جريدة أخرل على جزأين ُب عددين صدرا بتاريخ 

 من شهر آذار، مارس ا١تاضي، كقد عملت كسائل اإلعبلـ الرٝتية على حذؼ 21 ك20
النقاط النافرة ُب ا٠تطاب كسنورد النقاط احملذكفة 
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 : اليت ٝتعت حية من ا١تذكور ٍب نورد ما نشرتو اٞتريدة حرفيان 
 قيٍل لىٍن ييًصيبػىنىا ًإ  مىا كىتىبى اللَّل ي }إف ُب القرآف تناقضان دل يعد يقبلو العقل بُت  (1)

 .(2){كًإفَّل اللَّل ى   يػيغىيػِّيري مىا ًبقىٍوـو حىتَّل  يػيغىيػِّيريكا مىا بًأىنٍػفيًّسًهمٍ } (1){لىنىا
الرسوؿ ٤تمد عليو الصبلة كالسبلـ كاف إنسانا بسيطا يسافر كثَتان عرب  (2)

الصحراء العربية، كيستمع إذل ا٠ترافات البسيطة السائدة ُب ذلك الوقت، كقد نقل تلك 
ا٠ترافات إذل القرآف، مثاؿ ذلك عصا موسى، كىذا شيء ال يقبلو العقل، بعد اكتشاؼ 

. باستور، كقصة أىل الكهف
إف ا١تسلمُت كصلوا إذل تأليو الرسوؿ ٤تمد، فهم دائما يكرركف ٤تمد صلى اهلل  (3)

كىذا تأليو حملمد، كقد دعا ُب ختاـ خطابو، ا١تربُت - عليو كسلم اهلل يصلي على ٤تمد
انتهى ا١تقصود ٦تا ذكرتو .كأىل التعليم إذل تلقُت ما قالو حوؿ اإلسبلـ إذل تبلميذىم

عن كبلـ ا١تذكور، كقد أفزع ىذا ا١تقاؿ كل مسلم قرأه أك ٝتعو، ١تا  (الشهاب)صحيفة 
اشتمل عليو من الكفر الصريح، كاٞترأة على اهلل سبحانو كتعاذل كعلى رسولو صلى اهلل 
عليو كسلم من مسئوؿ دكلة تنتسب إذل اإلسبلـ، كاف من ا١تفركض عليو أف يدافع عن 

دينو، كعن كتاب ربو، كعن رسولو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم لو ٝتع مثل ىذا ا١تقاؿ، أك 
فىً نػَّلهىا   تػىٍعمى  اٍاىٍبصىاري }: ما ىو أخف منو من أم أحد، كلكن األمر كما قاؿ سبحانو

يٍػتػىنىا كىهىٍب } (3){كىلىًكٍن تػىٍعمى  اٍلقيليوبي الَّلًتي ًفي الُصديكر رىبػَّلنىا   تيزًٍغ قػيليوبػىنىا بػىٍعدى ًإٍ  هىدى
  .(4){لىنىا ًمٍن لىديٍن ى رىٍحمىةن ًإنَّل ى أىٍنتى اٍلوىهَّلابي 
 7/4بادرت بإرساؿ برقية للمذكور بتاريخ " الشهاب" ك١تا قرأت ىذا ا١تقاؿ ُب صحيفة 

 : ىػ ىذا نصها1394سنة 
                                                 

. 51سورة التوبة اآلية -  1
. 11سورة الرعد اآلية -  2
. 46سورة اٟتج اآلية -  3
. 8سورة آؿ عمراف اآلية -  4
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 ىػ حديثا نسب 1394 ربيع األكؿ سنة 23بعدد  (الشهاب)نشرت صحيفة 
إليكم غاية ُب ا٠تطورة، يتضمن الطعن ُب القرآف الكرًن بالتناقض، كاالشتماؿ على 

. ا٠ترافات، كالطعن ُب مقاـ الرسالة احملمدية العظيم
كقد أزعج ذلك ا١تسلمُت كاستنكركه غاية االستنكار، فإف كاف ذلك صدر 

ا١تبادرة إذل التوبة النصوح منو، كإعبلهنا بطرؽ اإلعبلف - شرعا - منكم فالواجب 
الرٝتية كإال كجب إعبلف بياف رٝتي صريح بتكذيبو، كاعتقاد خبلفو كي يطمئن 

. ا١تسلموف، كهتدأ ثائرهتم، من ىذه التصر٭تات ا٠تطَتة
كنسأؿ اهلل تعاذل أف يوفق اٞتميع ١تا فيو ا٠تَت كالصبلح ُب الدنيا كاآلخرة، 
كللتوبة من ٚتيع اآلثاـ، سرىا كجهرىا، كأف يعز اإلسبلـ كأىلو كأكطانو إنو ٝتيع 

 .٣تيب
 رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 
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حسنُت ٤تمد ٥تلوؼ، كأيب اٟتسن : ٍب أرسلت برقية أخرل مٍت كمن ا١تشايخ
علي اٟتسٍت الندكم، كأيب بكر ٤تمود جومي، كالدكتور ٤تمد أمُت ا١تصرم، كذلك 

:   ىػ ىذا نصها4/1394 / 16بتاريخ 
 ربيع األكؿ 23بعددىا الصادر بتاريخ " الشهاب"نسبت إليكم صحيفة 

تصر٭تات مكفرة، ١تا فيها من الطعن ُب القرآف الكرًن، كا١تصطفى صلى اهلل عليو 
 .كسلم، كدعوتكم لرجاؿ التعليم لنشرىا بُت الطبلب

فإف كنتم قد اقًتفتموىا، فالواجب عليكم ا١تبادرة إذل التوبة كالعودة إذل 
اإلسبلـ، كإال كجب عليكم ا١تبادرة إذل التكذيب الصريح، كنشره ُب العادل ّتميع 
كسائل النشر، كإعبلف عقيدتكم اإلسبلمية الصحيحة ُب اهلل تعاذل ككتابو كرسولو، 
تربئة من الكفر، كتسكينا للفنت، كتطمينا للمسلمُت ُب سائر الدكؿ، كإف عدـ 

التكذيب دليل على اإلصرار على الردة، كمثار فنت ال يعلم عواقبها إال رب العا١تُت، 
هيٍم لى ي }ٖتمل كزرىا ككزر من يرتكس فيها إذل يـو الدين،  رىاي ًمنػٍ كىالَّلًذم تػىوىلَّل  ًكبػٍ

 .(1){عىذىابه عىً يمه 
 
 
 
 

                                                 

. 11سورة النور اآلية -  1

 حّسنين محمد م لوؼ

مفتي الديار المصرية سابقا 
 

 الدكتور محمد أمين المصرم
 جامعة المل  عبد العزيز

 بمكة المكرمة
 

 أبو بكر محمد جومي
 قاضي قضاة

 ك يات  ماؿ نيجيريا
 

أبو الحّسن علي الحّسني الندكم أمين 
ندكة العلماء لكنوا الهند كعضو رابطة 

. العالم اإلسالمي بمكة المكرمة
 

 عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
 رئيس الجامعة اإلسالمية

 .بالمدينة المنورة



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -87-  

ٍب اطلعت على اٞتريدة ا١تنوه عنها آنفا فألفيتها قد ذكرت، ُب عددىا الصادر ُب 
فيما يتعلق بعصا موسى،  (الشهاب)ـ طبق ما نقلتو عنها صحيفة 1974 مارس 21

 20كقصة أىل الكهف، كما ألفيتها قد نصت على منكر شنيع، ُب عددىا الصادر ُب 
:  كىذا نصو" الشهاب"ـ، كقع ُب كبلـ ا١تذكور، دل تشر إليو صحيفة 1974مارس 
على أين أريد أف ألفت نظركم إذل نقص سأبذؿ كل ما ُب كسعي لتداركو، قبل أف )

تصل مهميت إذل هنايتها، كأريد أف أشَت بذا إذل موضوع ا١تساكاة بُت الرجل كا١ترأة، كىي 
مساكاة متوفرة ُب ا١تدرسة كُب العمل، كُب النشاط الفبلحي، كحىت ُب الشرطة لكنها دل 

. تتوفر ُب اإلرث، حيث بقي للذكر حظ األنثيُت
إف مثل ىذا ا١تبدأ ٬تد ما يربره عندما يكوف الرجل قواما على ا١ترأة، كقد كانت ا١ترأة 
بالفعل ُب مستول اجتماعي ال يسمح بإقرار مساكاة بينها كبُت الرجل، فقد كانت البنت 
تدفن حية، كتعامل باحتقار، كىا ىي اليـو تقتحم ميداف العمل، كقد تضطلع بشئوف 
أشقائها األصغر منها سنان، فزكجيت مثبل ىي اليت تولت السهر على شئوف شقيقها، 

كل متاعب العمل الفبلحي، ككفرت لو سبل التعليم، - من أجل ذلك - كتكبدت 
كحرصت على ٖتقيق أمنية كالدىا الذم كاف يرغب ُب توجيو ابنو ٨تو احملاماة، فهل يكوف 

!  من ا١تنطق ُب شيء أف ترث الشقيقة نصف ما يرثو شقيقها ُب ىذه اٟتالة
فعلينا أف نتوخى طريق االجتهاد ُب ٖتليلنا ٢تذه ا١تسألة، كأف نبادر بتطوير األحكاـ 
التشريعية، ْتسب ما يقتضيو تطور اجملتمع، كقد سبق أف حجرنا تعدد الزكجات باالجتهاد 

أف يطوركا األحكاـ - ُب مفهـو اآلية الكرٯتة، كمن حق اٟتكاـ بوصفهم أمراء ا١تؤمنُت 
. (ْتسب تطور الشعب، كتطور مفهـو العدؿ، ك٪تط اٟتياة

إف صح صدكره من ا١تسئوؿ - ىكذا ُب الصحيفة ا١تذكورة، كىذا 
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فهو نوع آخر من الكفر الصريح؛ ألنو زعم أف إعطاء ا١ترأة -  ا١تشار إليو آنفا 
نصف ما يعطاه الذكر نقص، كليس من ا١تنطق البقاء عليو بعد مشاركة ا١ترأة ُب 

ميداف العمل، كما ذكر أنو حجر تعدد النساء باالجتهاد، كأنو ٬تب تطوير األحكاـ 
الشرعية باالجتهاد حسب تطور اجملتمع، كذكر أف ىذا من حق اٟتكاـ لكوهنم أمراء 
ا١تؤمنُت، كىذا من أبطل الباطل، كىو يتضمن شران كثَتان، كفسادان عظيمان سيأٌب التنبيو 

 .عليو إف شاء اهلل
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 بياف اادلة عل  كفر من اعن في القرآف
 (1)أك في الرسوؿ علي  الصالة كالّسالـ

إذا علم ما تقدـ، فإف الواجب اإلسبلمي كالنصيحة هلل كلعباده، كل ذلك، يوجب علينا 
بياف حكم اإلسبلـ فيمن طعن ُب القرآف بأنو متناقض، أك مشتمل على بعض ا٠ترافات، 

كفيمن طعن ُب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بأم نوع من أنواع الطعن غَتة هلل سبحانو، كغضبا 
كانتصارا لكتابو العزيز، كلرسولو الكرًن، كأداء لبعض حقو علينا، سواء كاف ما - عز كجل - لو 

ذكر عن أم شخص كاقعا أـ كاف غَت كاقع، كسواء أعلن إنكاره لو أك التوبة منو أـ دل يعلن 
ذلك إذ ا١تقصود بياف حكم اهلل فيمن أقدـ على شيء ٦تا ذكرنا من التنقص لكتاب اهلل أك 

. لرسولو صلى اهلل عليو كسلم
قد دؿ كتاب اهلل عز كجل كسيَنة رسولو عليو الصبلة كالسبلـ كإٚتاع األمة على : فنقوؿ

كمنزؿ من - عز كجل - أف كتاب اهلل، سبحانو ٤تكم غاية اإلحكاـ، كعلى أنو كلو كبلـ اهلل 
عنده، كليس فيو شيء من ا٠ترافات كالكذب، كما دلت األدلة ا١تذكورة على كجوب تعزير 

الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كتوقَته، كنصرتو، كدلت أيضا على أف الطعن ُب كتاب اهلل أك ُب 
أيها القارئ الكرًن - جناب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كفر أكرب، كردة عن اإلسبلـ، كإليك 

:  بياف ذلك- 
:  كقاؿ ُب أكؿ سورة ىود(2){الر تًٍل ى آيىاتي اٍلًكتىاًب اٍلحىًكيمً }قاؿ اهلل تعاذل ُب سورة يونس 

ًبيرو }  كقاؿ عز كجل ُب أكؿ سورة (3){الر ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آيىاتي ي ثيمَّل فيصِّيلىٍت ًمٍن لىديٍف حىًكيمو خى
 كذكر علماء التفسَت رٛتهم اهلل ُب تفسَت ىذه (4){تًٍل ى آيىاتي اٍلًكتىاًب اٍلحىًكيمً * الم }: لقماف

اآليات، أف معٌت ذلك أنو متقن األلفاظ كا١تعاين، مشتمل على األحكاـ العادلة، 

                                                 
حكم اإلسبلـ فيمن زعم أف القرآف ):  بعنواف9من رسالة طبعت باٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة رقم -  1

 .(متناقض
 .1يونس اآلية رقم -  2

 .1ىود اآلية رقم  - 3

 .1لقماف اآلية  - 4
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كاألخبار الصادقة، كالشرائع ا١تستقيمة، كأنو اٟتاكم بُت العباد فيما ٮتتلفوف فيو، كما قاؿ اهلل  
ةن فػىبػىعىثى اللَّل ي النَّلًبيِّيينى ميبىشِّيرًينى كىميٍنًذرًينى كىأىنٍػزىؿى مىعىهيمي اٍلًكتىابى }: سبحانو كىافى النَّلاسي أيمَّلةن كىاًحدى

ا اٍختػىلىفيوا ًفي ً  أىلىٍم تػىرى ًإلى  الَّلًذينى }: اآلية، كقاؿ سبحانو (1){بًاٍلحىّقِّي لًيىٍحكيمى بػىٍين النَّلاًس ًفيمى
نػىهيمٍ  . اآلية (2){أيكتيوا نىًصيبنا ًمنى اٍلًكتىاًب ييٍدعىٍوفى ًإلى  ًكتىاًب اللَّلً  لًيىٍحكيمى بػىيػٍ

فكيف يكوف ٤تكم األلفاظ كا١تعاين، كحاكما بُت الناس كىو متناقض مشتمل على 
بعض ا٠ترافات؟ ككيف يكوف ٤تكما كموثوقا بو إذا كاف الرسوؿ الذم جاء بو إنسانا بسيطا ال 

يفرؽ بُت اٟتق كا٠ترافة؟  
فعلم بذلك أف من كصف القرآف بالتناقض أك باالشتماؿ على بعض ا٠ترافات، أك 
كصف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ٔتا ذكرنا فإنو متنقص لكتاب اهلل، كمكذب ٠ترب اهلل، 

مرتدان عن  كقادح ُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كُب كماؿ عقلو، فيكوف بذلك كافران 
: كقاؿ اهلل سبحانو ُب أكؿ سورة يوسف- إف كاف مسلما قبل أف يقوؿ ىذه ا١تقالة - اإلسبلـ 

نىٍحني نػىقيُ  عىلىٍي ى * الر تًٍل ى آيىاتي اٍلًكتىاًب اٍلميًبيًن ًإنَّلا أىنٍػزىٍلنىااي قػيٍرآننا عىرىبًًيا لىعىلَّلكيٍم تػىٍعًقليوفى }
ًإٍف كيٍنتى ًمٍن قػىٍبًلً  لىًمنى اٍلغىاًفًلينى  ا اٍلقيٍرآفى كى نىا ًإلىٍي ى هىذى يػٍ ا أىٍكحى  كقاؿ (3){أىٍحّسىنى اٍلقىصىً  ًبمى

... اآلية (4){اللَّل ي نػىزَّلؿى أىٍحّسىنى اٍلحىًديًث ًكتىابنا ميتىشىاًبهنا مىثىاًنيى }: سبحانو ُب سورة الزمر
يشبو بعضو بعضا، كيصدؽ بعضو - عند أىل العلم - ُب ىذه اآلية  (متشاهبا)كمعٌت 

بعضا، فكيف يكوف هبذا ا١تعٌت؟ ككيف يكوف أحسن اٟتديث كأحسن القصص كىو متناقض، 
. مشتمل على بعض ا٠ترافات؟ سبحانك ىذا هبتاف عظيم

أما بعد فإف خَت : كصح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو كاف يقوؿ ُب خطبو 
 اٟتديث كتاب اهلل كخَت ا٢تدم ىدم ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم فمن طعن ُب القرآف، ٔتا

                                                 

 .213البقرة اآلية رقم  - 1

 .23آؿ عمراف اآلية رقم  - 2

 .3-1يوسف اآليتاف  - 3

 .23الزمر اآلية  - 4
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ُب كصفو لكتابو بأنو أحسن - عز كجل - ذكرنا أك غَته من أنواع ا١تطاعن فهو مكذب هلل 
إنو خَت اٟتديث : القصص كأحسن اٟتديث، كمكذب للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب قولو

ًإنَّل ي }:  كقاؿ(1){تػىٍنزًيله ًمنى الرَّلٍحمىًن الرَّلًحيمً }: كقاؿ سبحانو كتعاذل ُب كصف القرآف الكرًن كى
ا ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىااي ميبىارىؾه } كقاؿ (2){نػىزىؿى بًً  الُركحي اٍاىًميني * لىتػىٍنزًيلي رىبِّي اٍلعىالىًمينى  :  كقاؿ(3){كىهىذى

ًإنَّلا لى ي لىحىاًف يوفى } ًإنَّل ي لىًكتىابه عىزًيزه }:  كقاؿ(4){ًإنَّلا نىٍحني نػىزَّلٍلنىا الذِّيٍكرى كى   يىٍأتًيً  اٍلبىاًالي ًمٍن * كى
ٍلًفً  تػىٍنزًيله ًمٍن حىًكيمو حىًميدو  ٍيً  كى  ًمٍن خى  إذل أمثاؿ ىذه اآليات الكثَتة ُب كتاب (5){بػىٍيًن يىدى

اهلل، فمن زعم أنو متناقض أك مشتمل على بعض ا٠ترافات اليت أدخلها فيو الرسوؿ صلى اهلل 
عليو كسلم ٦تا تلقاه من بادية الصحراء أك غَتىم فقد زعم أف بعضو غَت منزؿ من عند اهلل كأنو 
غَت ٤تفوظ، كما أنو بذلك قد كصف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بأنو كذب على اهلل كأدخل 

إف القرآف كبلـ اهلل، كىذا غاية ُب : يقوؿ للناس- مع ذلك - ُب كتابو ما ليس منو، كىو 
الطعن ُب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ككصفو بالكذب على اهلل كعلى عباده، كىذا من أقبح 

فىمىٍن أىٍظلىمي ًممَّلٍن كىذىبى عىلى  اللَّلً  كىكىذَّلبى }: الكفر كالضبلؿ كالظلم، كما قاؿ اهلل سبحانو
اًفرًينى  كىمىٍن أىٍظلىمي ًممَّلًن }: كقاؿ عز كجل (6){بًالصِّيٍدًؽ ًإٍ  جىاءىاي أىلىٍيسى ًفي جىهىنَّلمى مىثٍػونل لًٍلكى

قيٍل }:  اآلية، كقاؿ تعاذل(7){افٍػتػىرىل عىلى  اللَّلً  كىًذبنا أىٍك قىاؿى أيكًحيى ًإلىيَّل كىلىٍم ييوحى ًإلىٍيً   ىٍيءه 
اًنكيمٍ * أىبًاللَّلً  كىآيىاتًً  كىرىسيوًلً  كيٍنتيٍم تىٍّستػىٍهزًئيوفى  .  اآلية(8){  تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرتيٍم بػىٍعدى ًإيمى
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أف ىذه اآلية نزلت ُب ٚتاعة كانوا مع النيب - رٛتهم اهلل - ذكر علماء التفسَت 
ما رأينا مثل قرائنا ىؤالء أرغب بطونا : صلى اهلل عليو كسلم ُب غزكة تبوؾ، قاؿ بعضهم

أٖتسبوف جبلد بٍت األصفر كقتاؿ : كقاؿ بعضهم.كال أكذب ألسنا، كال أجنب عند اللقاء
يظن ىذا أف : العرب بعضهم بعضا، كاهلل لنا بكم غدا مقرنُت ُب اٟتباؿ، قاؿ بعضهم

كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيولينَّل ًإنَّلمىا }: يفتح قصور الرـك كحصوهنا، ىيهات، فأنزؿ اهلل قولو سبحانو
كينَّلا نى يوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىبًاللَّلً  كىآيىاتًً  كىرىسيوًلً  كيٍنتيٍم تىٍّستػىٍهزًئيوفى   تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرتيٍم بػىٍعدى 

إ٪تا كنا :  اآلية، فجاءكا إذل الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يعتذركف كيقولوف(1){ًإيمىاًنكيمٍ 
٩توض كنلعب، كنتحدث حديث الركب نقطع بو عنا الطريق، فلم يعذرىم، بل قاؿ ٢تم 

   تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرتيٍم  *أىبًاللَّلً  كىآيىاتًً  كىرىسيوًلً  كيٍنتيٍم تىٍّستػىٍهزًئيوفى }: عليو الصبلة كالسبلـ
، فإذا كاف ىذا الكبلـ، الذم قالو ىؤالء يعترب استهزاء باهلل كآياتو كرسولو، {بػىٍعدى ًإيمىاًنكيمٍ 

إنو متناقض أك مشتمل على : ككفرا بعد إٯتاف، فكيف ْتاؿ من قاؿ ُب القرآف العظيم
إنو إنساف بسيط ال ٯتيز بُت : بعض ا٠ترافات، أك قاؿ ُب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

!. اٟتق كا٠ترافة، ال شك أف من قاؿ ىذا ىو أقبح استهزاء، كأعظم كفرا
 كر كالـ العلماء فيمن اعن في القرآف الكريم أك الرسوؿ علي  أفضل الصالة )
  ( بهما، أك سب اهلل، أك الرسوؿ  ل  اهلل علي  كسلمأأك استهز كالتّسليم

اٞتامع )قاؿ اإلماـ أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد األنصارم القرطيب ُب تفسَته 
ال : أبو بكر بن العريب: قاؿ القاضي: )عند تفسَت ىذه اآلية ما نصو (ألحكاـ القرآف

ٮتلو أف يكوف ما قالوه ُب ذلك جدان أك ىزالن كىو كيفما كاف كفر، فإف ا٢تزؿ بالكفر كفر 
. انتهى ا١تقصود (ال خبلؼ فيو بُت األمة
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الشفاء بتعريف حقوؽ )ُب كتابو - رٛتو اهلل - كقاؿ القاضي عياض بن موسى 
كاعلم أف من استخف بالقرآف أك ا١تصحف، أك بشيء ):  ما نصو325ص  (ا١تصطفى

منو، أك سبهما أك جحده أك حرفان منو أك آية، أك كذب بو أك بشيء ٦تا صرح بو فيو من 
حكم، أك خرب، أك أثبت ما نفاه أك نفى ما أثبتو على علم منو بذلك، أك شك ُب شيء 

ًإنَّل ي لىًكتىابه عىزًيزه }: فهو كافر عند أىل العلم بإٚتاع، قاؿ اهلل تعاذل- من ذلك    * كى
ٍلًفً  تػىٍنزًيله ًمٍن حىًكيمو حىًميدو  ٍيً  كى  ًمٍن خى  انتهى (1){يىٍأتًيً  اٍلبىاًالي ًمٍن بػىٍيًن يىدى

كقاؿ القاضي عياض ُب كتابو ا١تذكور، ُب حكم سب النيب صلى اهلل عليو كسلم .ا١تقصود
اعلم كفقنا اهلل كإياؾ، أف ٚتيع من سب النيب صلى اهلل عليو كسلم ):  ما نصو233ص 

أك عابو، أك أٟتق بو نقصا ُب نفسو أك نسبو أك دينو أك خصلة من خصالو أك عرض بو، 
أك شبهو بشيء، على طريق السب لو أك اإلزراء عليو، أك التصغَت لشأنو، أك الغض منو 

يقتل كما نبينو، كال نستثٍت فصبل - كالعيب لو، فهو ساب لو، كاٟتكم فيو حكم الساب 
. ان من فصوؿ ىذا الباب على ىذا ا١تقصد، كال ٪تًتم فيو تصر٭تان أك تلويح

ككذلك من لعنو أك دعا عليو أك ٘تٌت لو أك نسب إليو ما ال يليق ٔتنصبو، على 
طريق الذـ، أك عبث ُب جهتو العزيزة بسخف من الكبلـ كىجر كمنكر من القوؿ كزكر، 

أك عَته بشيء ٦تا جرل من الببلء أك احملنة عليو، أك غمصو ببعض العوارض البشرية 
رضواف - اٞتائزة، كا١تعهودة لديو، كىذا كلو إٚتاع العلماء كأئمة الفتول من لدف الصحابة 

أٚتع عواـ أىل العلم على أف من سب : قاؿ أبو بكر بن ا١تنذر .اهلل عليهم إذل ىلم جران 
مالك بن أنس، كالليث، كأٛتد، : النيب صلى اهلل عليو كسلم يقتل، ك٦تن قاؿ ذلك

. انتهى.(كإسحاؽ، كىو مذىب الشافعي
 (الصاـر ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ)كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل ُب كتابو  

  إف من سب النيب صلى اهلل عليو كسلم من: ا١تسألة األكذل):  ما نصو3ص 
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مسلم ككافر، فإنو ٬تب قتلو، ىذا مذىب عليو عامة أىل العلم، ٍب نقل كبلـ أيب بكر بن 
: ٍب قاؿ شيخ اإلسبلـ رٛتو اهلل ما نصو-: ا١تتقدـ ذكره ُب كبلـ القاضي عياض - ا١تنذر 

إٚتاع ا١تسلمُت على أف حد من - من أصحاب الشافعي - كقد حكى أبو بكر الفارسي 
سب النيب صلى اهلل عليو كسلم القتل، كما أف حد من سب غَته اٞتلد، كىذا اإلٚتاع 

الذم حكاه ٤تموؿ على إٚتاع الصدر األكؿ من الصحابة كالتابعُت، أك أنو أراد بو 
إٚتاعهم على أف ساب النيب صلى اهلل عليو كسلم ٬تب قتلو إذا كاف مسلما، ككذلك 

. أٚتعت األمة على قتل متنقصو من ا١تسلمُت كسابو: قٌيده القاضي عياض، فقاؿ
ككذلك حكي عن غَت كاحد اإلٚتاع على قتلو كتكفَته، كقاؿ اإلماـ إسحاؽ بن 

أٚتع ا١تسلموف على أف من سب اهلل، أك سب : راىويو أحد األئمة األعبلـ رٛتو اهلل
رسولو صلى اهلل عليو كسلم أك دفع شيئا ٦تا أنزؿ اهلل عز كجل، أك قتل نبيان من أنبياء اهلل 

ال أعلم : عز كجل أنو كافر بذلك، كإف كاف مقران بكل ما أنزؿ اهلل، قاؿ ا٠تطايب رٛتو اهلل
أٚتع العلماء على أف : أحدا من ا١تسلمُت اختلف ُب كجوب قتلو، كقاؿ ٤تمد بن سحنوف

شاًب النيب صلى اهلل عليو كسلم كا١تنتقص لو كافر، كالوعيد جاء عليو بعذاب اهلل لو، 
ٍب قاؿ شيخ اإلسبلـ أبو  .القتل، كمن شك ُب كفره كعذابو كفر- عند األمة - كحكمو 

فإنو يكفر كيقتل بغَت - إف كاف مسلمان - كٖترير القوؿ فيو أف الساب : العباس رٛتو اهلل
خبلؼ، كىذا مذىب األئمة األربعة، كقد تقدـ ٦تن حكى اإلٚتاع على ذلك إسحاؽ بن 

راىويو كغَته، ٍب ذكر ا٠تبلؼ فيما إذا كاف الساب ذميان، ٍب ذكر رٛتو اهلل ُب آخر 
ا١تسألة الرابعة ُب بياف السب ا١تذكور، كالفرؽ بينو كبُت ٣ترد :  ما نصو512الكتاب، ص 

الكفر، كقبل ذلك ال بد من تقدًن مقدمة، كقد كاف يليق أف تذكر ُب أكؿ ا١تسألة األكذل، 
إف سب اهلل، أك : لنكشف سر ا١تسألة، كذلك أف نقوؿ- أيضا - كذكرىا ىنا مناسب 

  سب رسولو
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صلى اهلل عليو كسلم كفر ظاىر كباطن، سواء كاف الساب يعتقد أف ذلك ٤تـر أك كاف مستحبلن 
لو، أك كاف ذاىبلن عن اعتقاده، ىذا مذىب الفقهاء كسائر أىل السنة القائلُت بأف اإلٯتاف قوؿ 

التكلم ُب ٘تثيل سب رسوؿ اهلل صلى اهلل ):  ما نصو538إذل أف قاؿ رٛتو اهلل ُب ص .كعمل
عليو كسلم كذكر صفتو ذلك ٦تا يثقل على القلب كاللساف، ك٨تن نتعاظم أف نتفوه بذلك 

ذاكرين، لكن لبلحتياج إذل الكبلـ ُب حكم ذلك ٨تن نفرض الكبلـ ُب أنواع السب مطلقان من 
دعاء كخرب، فأما الدعاء فمثل : السب نوعاف: غَت تعيُت، كالفقيو يأخذ حظو من ذلك، فنقوؿ

لعنو اهلل أك قبحو اهلل أك أخزاه اهلل، أك ال رٛتو اهلل أك ال رضي اهلل عنو أك : أف يقوؿ القائل لغَته
قطع اهلل دابره، فهذا كأمثالو سب لؤلنبياء كلغَتىم، ككذلك لو قاؿ عن نيب ال صلى اهلل عليو أك 
ال سلم، أك ال رفع اهلل ذكره، أك ٤تى اهلل اٝتو ك٨تو ذلك من الدعاء عليو، ٔتا فيو ضرر عليو ُب 
الدنيا أك ُب اآلخرة، فهذا كلو إذا صدر من مسلم أك معاىد، فهو سب، فأما ا١تسلم فيقتل بو 

. بكل حاؿ، كأما الذمي فيقتل بذلك إذا أظهره

ا٠ترب، فكل ما عده الناس شتمان، أك سبان : النوع الثاين: 540إذل أف قاؿ رٛتو اهلل ص 
أك تنقصان فإنو ٬تب بو القتل، فإف الكفر ليس مستلزما للسب، كقد يكوف الرجل كافران ليس 
بساب، كالناس يعلموف علما عاما أف الرجل قد يبغض الرجل كيعتقد فيو العقيدة القبيحة كال 
يسبو، كقد يضم إذل ذلك مسبة، كإف كانت ا١تسبة مطابقة للمعتقد، فليس كل ما ٭تتمل عقدان 

. ٭تتمل قوالن، كال ما ٭تتمل أف يقاؿ سران، ٭تتمل أف يقاؿ جهران 

 كُب حاؿ ليست بسب، فعلم أف ىذا ٮتتلف ،كالكلمة الواحدة تكوف ُب حاؿ سبان 
باختبلؼ األقواؿ كاألحواؿ، كإذا دل يأت للسب حد معركؼ ُب اللغة كال ُب الشرع، فا١ترجع 
فيو إذل عرؼ الناس، فما كاف ُب العرؼ سبان للنيب صلى اهلل عليو كسلم فهو الذم ٬تب أف 

. انتهى ا١تقصود (ننزؿ عليو كبلـ الصحابة كالعلماء، كما ال فبل
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كشف الشب  المذكورة في الكالـ المنّسوب إل  القائلين ب   
 :كقع ُب الكبلـ ا١تنسوب إذل من قاؿ بذلك ستة أمور شنيعة

قيٍل لىٍن ييًصيبػىنىا ًإ  مىا }: القوؿ بتناقض القرآف، كقد مثل لذلك بقولو تعاذل: ااكؿ 
ًإفَّل اللَّل ى   يػيغىيػِّيري مىا ًبقىٍوـو حىتَّل  يػيغىيػِّيريكا مىا }:  كقول  عز كجل(1){كىتىبى اللَّل ي لىنىا

 .(2){بًأىنٍػفيًّسًهمٍ 
إنكار قصة عصا موسى، كقصة أىل الكهف، كالتصريح بأهنا من : الثاني
أف الرسوؿ ٤تمدان صلى اهلل عليو كسلم كاف إنسانان بسيطان يسافر كثَتان : الثالث.األساطَت

عرب الصحراء العربية كيستمع إذل ا٠ترافات البسيطة السائدة ُب ذلك الوقت، كقد نقل 
. ا٠ترافات إذل القرآف، مثاؿ ذلك عصا موسى، كقصة أىل الكهف

إنكار إعطاء ا١ترأة نصف ما يعطى الذكر ُب ا١تَتاث، كالزعم أف ذلك ليس : الرابي
من ا١تنطق، كأنو نقص ٬تب البدار إذل إزالتو؛ ألنو ال يناسب تطور اجملتمع، كذكر بأنو 

. ينبغي للحكاـ أف يطوركا األحكاـ حسب تطور اجملتمع

إنكار تعدد النساء كحجره ذلك على بعض الناس؛ ألنو ال يناسب : ال امس
 .تطور اجملتمع

: القوؿ بأف ا١تسلمُت كصلوا إذل تأليو الرسوؿ ٤تمد، فهم دائما يكرركف: الّسادس
. انتهى.٤تمد صلى اهلل عليو كسلم، اهلل يصلي على ٤تمد، كىذا تأليو حملمد

نبُت بطبلف ما ذكر ُب ىذه األمور الستة، كنكشف الشبو - إف شاء اهلل - ك٨تن 
باألدلة القاطعة، كإف كاف األمر ُب ذلك كاضحان ْتمد اهلل 
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لكل من لو أدىن بصَتة، كلكن مقصودنا من ذلك إنكار ىذا ا١تنكر كإيضاح اٟتق ١تن قد 
. تركج عليو بعض ىذه الشبو ك٭تار ُب ردىا، كاهلل ا١تستعاف

- القوؿ بأف القرآف متناقض، فهذا من أقبح ا١تنكرات، كمن الكفر الصريح : فنقوؿ
ألنو تنقص للقرآف، كسب لو؛ ألف السب ىو التنقص للمسبوب - كما سبق بيانو 

ككصفو ٔتا ال يليق، كقد بينا فيما مضى باألدلة القاطعة أف القرآف برمء من ذلك، كأنو 
ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آيىاتي ي ثيمَّل }: ْتمد اهلل ُب غاية اإلحكاـ كاإلتقاف، كما قاؿ سبحانو

ًإنَّل ي لىًكتىابه عىزًيزه }:  كقاؿ(1){فيصِّيلىٍت ًمٍن لىديٍف حىًكيمو خىًبيرو    يىٍأتًيً  اٍلبىاًالي ًمٍن بػىٍيًن * كى
ٍلًفً  تػىٍنزًيله ًمٍن حىًكيمو حىًميدو  ٍيً  كى  ًمٍن خى . (2){يىدى

بػَّلريكفى اٍلقيٍرآفى كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد اىٍيًر اللَّلً  لىوىجىديكا ًفيً  }: كقاؿ عز كجل أىفىال يػىتىدى
ًثيرنا  إذل غَت ذلك من اآليات السابقات الدالة على إحكامو كإتقانو، كأنو (3){اٍخًتالفنا كى

أحسن اٟتديث كأحسن القصص، كتقدـ ذكر إٚتاع العلماء على ذلك، كعلى كفر من 
تنقصو أك جحد شيئان منو، أما اآليتاف ا١تذكورتاف كما جاء ُب معنا٫تا من اآليات الدالة 

 من زعم أتىعلى إثبات القدر، كعلى تعليق ا١تسببات بأسباهبا فليس بينها تناقض، كإ٪تا 
:  ذلك من جهة فساد فهمو، كنقص علمو، كما قاؿ الشاعر

كآفت  من الفهم الّسقيم  ككم من عائب قو ن  حيحان 
 كقد أٚتع كل من لديو علم كإنصاؼ كبصَتة باللغة العربية من علماء اإلسبلـ 
كخصومو، أف كتاب اهلل ُب غاية من اإلحكاـ كاإلتقاف، كأنو خَت كتاب كأفضل كتاب، 

 كأنو دل ينزؿ كتاب أفضل منو، ١تا اشتمل عليو من
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العلـو النافعة كاألحكاـ العادلة، كاألخبار الصادقة، كالشرائع القوٯتة، كاألسلوب البليغ 
 أم صدقا ُب (1){كىتىمَّلٍت كىًلمىةي رىبِّي ى ً ٍدقنا كىعىٍد ن }: ا١تقنع، كما قاؿ اهلل سبحانو

هيوى الَّلًذم أىٍرسىلى رىسيولى ي بًاٍلهيدىل }: األخبار، كعدالن ُب الشرائع كاألحكاـ، كقاؿ تعاذل
يًن كيلِّي ً  ىو ما فيو من العلـو : ا٢تدل:  اآلية، قاؿ العلماء(2){كىًديًن اٍلحىّقِّي لًييٍ ًهرىاي عىلى  الدِّي
. ىو ما فيو من الشرائع القوٯتة كاألحكاـ الرشيدة: النافعة كاألخبار الصادقة، كدين اٟتق

إذا علم ىذا فاٞتمع بُت اآليتُت ا١تذكورتُت كما ُب معنا٫تا ىو أف اهلل سبحانو قد قدر 
مقادير ا٠تبلئق، كعلم ما ىم عاملوف، كقدر أرزاقهم كآجا٢تم، ككتب ذلك كلو لديو، كما قاؿ 

أىلىٍم تػىٍعلىٍم أىفَّل اللَّل ى }: كقاؿ سبحانو...اآلية (3){قيٍل لىٍن ييًصيبػىنىا ًإ  مىا كىتىبى اللَّل ي لىنىا}: تعاذل
اًء كىاٍاىٍرًض ًإفَّل  ىًل ى ًفي ًكتىابو ًإفَّل  ىًل ى عىلى  اللَّلً  يىًّسيره   .(4){يػىٍعلىمي مىا ًفي الّسَّلمى

مىا أى ىابى ًمٍن ميًصيبىةو ًفي اٍاىٍرًض كى  ًفي أىنٍػفيًّسكيٍم ًإ  ًفي ًكتىابو ًمٍن }: كقاؿ سبحانو
رىأىهىا ًإفَّل  ىًل ى عىلى  اللَّلً  يىًّسيره  كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كُب الصحيحُت عن  (5){قػىٍبًل أىٍف نػىبػٍ

ما منكم من أحد إال كقد كتب )): علي رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
 يا رسوؿ اهلل أفبل نتكل على كتابنا كندع العمل : فقالوا((مقعده من اٞتنة كمقعده من النار

اعملوا فكل ميسره ١تا خلق لو أما من كاف من أىل السعادة )) :فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم
 ٍب قرأ ((فييسر لعمل أىل السعادة كأما من كاف من أىل الشقاكة فييسر لعمل أىل الشقاكة

فىّسىنػييىّسِّيرياي فأما من أعط  كاتق  ك دؽ بالحّسن  }النيب صلى اهلل عليو كسلم قولو تعاذل 
  *كىاٍستػىٍغنى  لًٍلييٍّسرىل كىأىمَّلا مىٍن بىً لى 
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. (1){ كىكىذَّلبى بًاٍلحيٍّسنى  فىّسىنػييىّسِّيرياي لًٍلعيٍّسرىل
أف جربائيل - رضي اهلل عنهما - كُب صحيح مسلم عن عمر بن ا٠تطاب كأيب ىريرة 

اإلٯتاف أف تؤمن باهلل ))سأؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم عن اإلٯتاف فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم 
:  ىذا لفظ عمر، كلفظ أيب ىريرة((كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر كتؤمن بالقدر خَته كشره

(( أف تؤمن باهلل كمبلئكتو ككتابو كلقائو كرسلو كتؤمن بالبعث كتؤمن بالقدر كلو))
عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنهما أنو ٝتع - أيضا - كُب صحيح مسلم 

كتب اهلل مقادير ا٠تبلئق قبل أف ٮتلق السماكات كاألرض )): النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ
عن عبد اهلل بن عمر - أيضا -  كُب صحيح مسلم ((ٓتمسُت ألف سنة قاؿ كعرشو على ا١تاء

كل شيء بقدر حىت العجز )): بن ا٠تطاب رضي اهلل عنهما أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
. ((كالكيس

كاألحاديث ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كُب ىذه اآليات كاألحاديث الداللة على أف اهلل 
سبحانو قد قدر األشياء كعلمها ككتبها، كأف اإلٯتاف بذلك أصل من أصوؿ اإلٯتاف الستة اليت 
٬تب على كل مسلم اإلٯتاف هبا، كيدخل ُب ذلك أنو سبحانو، خلق األشياء كلها، فما شاء 

اًلّقي كيلِّي  ىٍيءو كىهيوى عىلى  كيلِّي  ىٍيءو }: كاف كما دل يشأ دل يكن، كما قاؿ عز كجل اللَّل ي خى
كىلىٍو  ىاءى اللَّل ي لىجىمىعىهيٍم عىلى  اٍلهيدىل فىال تىكيونىنَّل ًمنى }:  كقاؿ سبحانو(2){ ه كىًكيل

اًهًلينى  ًلمىٍن  ىاءى ًمٍنكيٍم أىٍف يىٍّستىًقيمى كىمىا تىشىاءيكفى ًإ  أىٍف يىشىاءى اللَّل ي }:  كقاؿ سبحانو(3){اٍلجى
فعلمو سبحانو، ٤تيط بكل شيء، كقدرتو شاملة لكل شيء، كما قاؿ  (4){رىُب اٍلعىالىًمينى 

 كىو (5){لًتػىٍعلىميوا أىفَّل اللَّل ى عىلى  كيلِّي  ىٍيءو قىًديره كىأىفَّل اللَّل ى قىٍد أىحىاطى ًبكيلِّي  ىٍيءو ًعٍلمنا}: سبحانو
  كىو مع ذلك سبحانو قد أعطى العباد العقوؿ كاألٝتاع كاألبصار
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كاألدكات اليت يستطيعوف هبا أف يفعلوا ما ينفعهم، كيًتكوا ما يضرىم، كأف يعرفوا هبا الضار 
كالنافع، كا٠تَت كالشر، كالضبلؿ كا٢تدل، كغَت ذلك من األمور اليت مكن اهلل العباد من 

. إدراكها بعقو٢تم كأٝتاعهم كأبصارىم كسائر حواسهم
كجعل ٢تم سبحانو عمبلن كاختياران كمشيئة، كأمرىم بطاعتو كهناىم عن معصيتو كأمرىم 

باألسباب، ككعدىم على طاعتو الثواب اٞتزيل ُب الدنيا كاآلخرة، كعلى معاصيو العذاب األليم، 
فهم يعملوف كيكدحوف، كتنسب إليهم أعما٢تم كطاعاهتم كمعاصيهم؛ ألهنم فعلوىا با١تشيئة 

ا تػىٍعمىليوفى }: كاالختيار، كما قاؿ عز كجل ًبيره ًبمى كىمىا رىُب ى بًغىاًفلو عىمَّلا } (1){ًإفَّل اللَّل ى خى
ا يىٍصنػىعيوفى } (2){يػىٍعمىليوفى  ًبيره ًبمى قىٍد أىفٍػلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى الَّلًذينى هيٍم }:  كقاؿ سبحانو(3){ًإفَّل اللَّل ى خى

اًة فىاًعليوفى   اآليات، (4){ًفي  ىالتًًهٍم خىاً عيوفى كىالَّلًذينى هيٍم عىًن اللَّلٍغًو ميٍعًرضيوفى كىالَّلًذينى هيٍم لًلزَّلكى
اًفريكفى هيمي ال َّلاًلميوفى }: كقاؿ سبحانو  .(5){كىاٍلكى

ًإفَّل اٍلمينىاًفًقينى يي ىاًدعيوفى اللَّل ى كىهيوى خىاًدعيهيٍم كىًإ ىا قىاميوا ًإلى  }: كقاؿ سبحانو
 .(6){الصَّلالًة قىاميوا كيّسىالى  يػيرىاءيكفى النَّلاسى كى  يىٍذكيريكفى اللَّل ى ًإ  قىًليالن 

كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كُب األحاديث الصحيحة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم من ذلك ما ال ٭تصى كلكنهم مع ذلك ال ٮترجوف عن مشيئة اهلل هبذه 

كىمىا * فىمىٍن  ىاءى  ىكىرىاي * كىال ًإنَّل ي تىٍذًكرىةه }: األعماؿ كإرادتو الكونية، كما قاؿ عز كجل
ٍغًفرىةً  كىمىا }:  كقاؿ سبحانو(7){يىٍذكيريكفى ًإ  أىٍف يىشىاءى اللَّل ي هيوى أىٍهلي التػَّلٍقوىل كىأىٍهلي اٍلمى

 تىشىاءيكفى ًإ  أىفٍ 
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ًذًا تىٍذًكرىةه فىمىٍن  ىاءى اتَّل ىذى ًإلى  رىبِّيً  سىًبيالن }:  كقاؿ عز كجل(1){يىشىاءى اللَّل ي رىُب اٍلعىالىًمينى  ًإفَّل هى
ًتً   ا ييٍدًخلي مىٍن يىشىاءي ًفي رىٍحمى كىمىا تىشىاءيكفى ًإ  أىٍف يىشىاءى اللَّل ي ًإفَّل اللَّل ى كىافى عىًليمنا حىًكيمن

ابنا أىلًيمنا . (2){كىال َّلاًلًمينى أىعىدَّل لىهيٍم عىذى
قيٍل لىٍن ييًصيبػىنىا ًإ  مىا كىتىبى اللَّل ي }: كٔتا ذكرنا من ىذه اآليات يتضح معٌت قولو سبحانو

. (4){ًإفَّل اللَّل ى   يػيغىيػِّيري مىا بًقىٍوـو حىتَّل  يػيغىيػِّيريكا مىا بًأىنٍػفيًّسًهمٍ }: كقولو عز كجل (3){لىنىا
فاآلية األكذل دلت على أف ٚتيع ما يصيب العباد، ٦تا ٭تبوف كيكرىوف، كلو مكتوب 
عليهم، كدلت الثانية على أف اهلل سبحانو قد رتب على أعماؿ العباد كما يقع منهم من 

األسباب، مسبباهتا كموجباهتا، فا١تؤمن عند ا١تصيبة، يفزع إذل القدر فيطمئن قلبو، كترتاح نفسو 
بو، إلٯتانو بأف اهلل سبحانو قد قدر كل شيء، كأنو لن يصيبو إال ما كتب اهلل لو، ك٭تارب 

كىبىشِّيًر }: ا٢تمـو كالغمـو كاألكىاـ، كيصرب ك٭تتسب رجاء ما كعد اهلل بو الصابرين بقولو سبحانو
ًإنَّلا ًإلىٍيً  رىاًجعيوفى أيكلىًئ ى عىلىٍيًهٍم  ىلىوىاته  هيٍم ميًصيبىةه قىاليوا ًإنَّلا لًلَّلً  كى الصَّلاًبرًينى الَّلًذينى ًإ ىا أى ىابػىتػٍ

. (5){ًمٍن رىبِّيًهٍم كىرىٍحمىةه كىأيكلىًئ ى هيمي اٍلميٍهتىديكفى 
كال ٯتنعو ذلك من األخذ باألسباب كالقياـ ٔتا أكجب اهلل عليو، كتركو ما حـر اهلل عليو 

اآلية،  (6){كىقيًل اٍعمىليوا فىّسىيػىرىل اللَّل ي عىمىلىكيٍم كىرىسيولي ي كىاٍلميٍؤًمنيوفى }: عمبلن بقوؿ اهلل عز كجل
احرص على ما ينفعك كاستعن باهلل كال تعجزف فإف أصابك )): كقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

شيء فبل تقل لو أين فعلت لكاف كذا ككذا كلكن قل قدر اهلل كما شاء اهلل فعل فإف لو تفتح 
.  خرجو مسلم ُب صحيحو((عمل الشيطاف
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كبذلك يستحق ا١تدح كالثناء كالثواب العاجل كاآلجل على أعمالو الطيبة كأخذه 
باألسباب النافعة، كابتعاده عن كل ما يضره، كيستحق الذـ كالوعيد كأنواع العقوبات ُب الدنيا 

كاآلخرة على ما يفعلو من ا١تعاصي كا١تخالفات، كعلى تفريطو ُب األخذ باألسباب كعدـ 
. إعداده لعدكه ما يستطيع من القوة

كقد جرت سنة اهلل ُب عباده أهنم إذا استقاموا على دينو كتباعدكا عن غضبو كجاىدكا ُب 
يىا أىيُػهىا }: سبيلو أنو ينصرىم، ك٬تمع كلمتهم ك٬تعل ٢تم العاقبة اٟتميدة، كما قاؿ سبحانو

امىكيمٍ  نىا }:  كقاؿ سبحانو(1){الَّلًذينى آمىنيوا ًإٍف تػىٍنصيريكا اللَّل ى يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثىبِّيٍت أىٍقدى كىكىافى حىًقا عىلىيػٍ
كىلىيػىٍنصيرىفَّل اللَّل ي مىٍن يػىٍنصيرياي ًإفَّل اللَّل ى لىقىًومٌّل عىزًيزه الَّلًذينى ًإٍف }:  كقاؿ عز كجل(2){نىٍصري اٍلميٍؤًمًنينى 

ٍوا عىًن اٍلميٍنكىًر كىلًلَّلً   مىكَّلنَّلاهيٍم ًفي اٍاىٍرًض أىقىاميوا الصَّلالةى كىآتػىويا الزَّلكىاةى كىأىمىريكا بًاٍلمىٍعريكًؼ كىنػىهى
. (4){فىاٍ ًبٍر ًإفَّل اٍلعىاًقبىةى لًٍلميتَّلًقينى }:  كقاؿ سبحانو(3){عىاًقبىةي اٍايميورً 

أما إذا ضيعوا أمره كتابعوا األىواء كاختلفوا بينهم، فإف اهلل سبحانو يغَت ما هبم، من عز 
كاجتماع كلمة، كيسلط عليهم األعداء، كيصيبهم بأنواع العقوبات من القتل كا٠توؼ كنقص 
األمواؿ كاألنفس كالثمرات كغَت ذلك جزاءن كفاقنا كما ربك بظبلـ للعبيد، كىذا ىو معٌت قولو 

أنو سبحانو ال : كا١تعٌت .(5){ًإفَّل اللَّل ى   يػيغىيػِّيري مىا بًقىٍوـو حىتَّل  يػيغىيػِّيريكا مىا بًأىنٍػفيًّسًهمٍ }: عز كجل
يغَت ما بالعباد، من عز كرغد عيش كاٖتاد كلمة كغَت ذلك من صنوؼ النعم، إال إذا غَتكا ما 
بأنفسهم من طاعتو كاالستقامة على دينو، كاألخذ باألسباب النافعة، كإعداد ا١تستطاع من 

القوة، كالقياـ باٞتهاد، فإذا فعلوا ذلك غَت اهلل ما هبم، فصاركا بعد العزة أذلة، كبعد االجتماع 
كاالٖتاد متفرقُت ك٥تتلفُت، كبعد  
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، رغد العيش كأمن السبل إذل فقر كحاجة كاختبلؿ أمن، إذل غَت ذلك من أنواع العقوبات
 ىًل ى بًأىفَّل اللَّل ى لىٍم يى ي ميغىيػِّيرنا نًٍعمىةن }: كىذا ىو معٌت قولو عز كجل ُب اآلية األخرل
 فإذا تابوا إذل اهلل سبحانو، كبادركا إذل (1){أىنٍػعىمىهىا عىلى  قػىٍوـو حىتَّل  يػيغىيػِّيريكا مىا بًأىنٍػفيًّسًهمٍ 

األعماؿ الصاٟتات كاألخذ باألسباب الشرعية كاٟتسية، كأعدكا لعدكىم ما استطاعوا من 
القوة كجاىدكا ُب اهلل حق جهاده، أعطاىم اهلل العزة بعد الذلة، كالقوة بعد الضعف، 
كاالٖتاد بعد االختبلؼ، كالغٌت بعد الفقر، كاألمن بعد ا٠توؼ إذل غَت ذلك من أنواع 

. النعم
رٮتي اككما أف النصوص من الكتاب كالسنة، قد دلت على ما ذكرنا، فالواقع الت

شاىد بذلك، كمن تأمل أحواؿ ىذه األمة، ُب ماضيها كحاضرىا، كما جرل عليها من 
أنواع التغَت كاالختبلؼ عرؼ ما ذكرنا كاتضح لو معٌت اآليتُت، كأكضح شاىد على ذلك 
ما جرل لصدر ىذه األمة من العز كالتمكُت كالنصر على األعداء بسبب قيامهم بأمر اهلل 
كتعاكهنم على الرب كالتقول، كصدقهم ُب األخذ باألسباب النافعة كجهاد األعداء، فلما 

غَتكا غَت عليهم، كُب كاقعة بدر كأحد شاىد ١تا ذكرنا، فإف ا١تسلمُت ١تا صدقوا مع نبيهم 
صلى اهلل عليو كسلم ُب جهاد العدك يـو بدر، نصرىم اهلل مع قلتهم ككثرة عدكىم، 

. كصارت الدائرة على الكافرين
ك١تا أخل الرماة يـو أحد ٔتوقفهم، كفشلوا كتنازعوا كعصوا نبيهم صلى اهلل عليو 
كسلم ُب أمره ٢تم بلزـك موقفهم جرل ما جرل من ا٢تزٯتة، كقتل سبعوف من ا١تسلمُت، 

أىكىلىمَّلا }: كجرح عدد كثَت منهم، ك١تا استنكر ا١تسلموف ذلك كاستغربوه أنزؿ قولو سبحانو
ا قيٍل هيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًّسكيٍم ًإفَّل اللَّل ى  هىا قػيٍلتيٍم أىنَّل  هىذى أى ىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةه قىٍد أى ىٍبتيٍم ًمثٍػلىيػٍ

 فإذا كاف خَت األمة كأفضلهم، كفيهم سيد ا٠تلق نبينا .(2){عىلى  كيلِّي  ىٍيءو قىًديره 
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، ال شك أف !٤تمد صلى اهلل عليو كسلم إذا غَتكا غَت عليهم، فكيف بغَتىم من الناس
غَتىم من باب أكذل أف يغَت عليهم إذا غَتكا، كىم ُب ذلك كلو دل ٮترجوا عن قدر اهلل 

كىمىا أى ىابىكيٍم ًمٍن ميًصيبىةو فىًبمىا كىّسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو }: كما كتبو عليهم؛ لقولو عز كجل
مىا أى ىابى ًمٍن ميًصيبىةو ًفي اٍاىٍرًض كى  ًفي أىنٍػفيًّسكيٍم ًإ  ًفي }:  كقولو تعاذل(1){عىٍن كىًثيرو 

رىأىهىا ًإفَّل  ىًل ى عىلى  اللَّلً  يىًّسيره   كهبذا يتضح لطالب اٟتق معٌت (2){ًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف نػىبػٍ
. (3){ًإفَّل اللَّل ى   يػيغىيػِّيري مىا ًبقىٍوـو حىتَّل  يػيغىيػِّيريكا مىا بًأىنٍػفيًّسًهمٍ }: قولو سبحانو

 اآلية، كيعلم أف كبل (4){قيٍل لىٍن ييًصيبػىنىا ًإ  مىا كىتىبى اللَّل ي لىنىا}: كقولو سبحانو
منهما حق كأنو ليس بينهما تناقض، مع العلم بأف اهلل عز كجل قد يبتلي عباده ا١تؤمنُت 
بالسراء كالضراء، ليمتحن صربىم كجهادىم، كليكونوا أسوة لغَتىم، ٍب ٬تعل ٢تم العاقبة 

ليوى }: كما قاؿ سبحانو ليوىنَّلكيٍم حىتَّل  نػىٍعلىمى اٍلميجىاًهًدينى ًمٍنكيٍم كىالصَّلاًبرًينى كىنػىبػٍ كىلىنىبػٍ
ـٍ حىًّسٍبتيٍم أىٍف تىٍدخيليوا اٍلجىنَّلةى كىلىمَّلا يػىٍعلىًم اللَّل ي الَّلًذينى }:  كقاؿ سبحانو(5){أىٍخبىارىكيمٍ  أى

.  كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة(6){جىاهىديكا ًمٍنكيٍم كىيػىٍعلىمى الصَّلاًبرًينى 
الزعم : كأما الثاين كالثالث من األمور ا١تنكرة اليت كقعت ُب الكبلـ ا١تذكور، فهما

أف قصة موسى، كقصة أىل الكهف من األساطَت، كمن ا٠ترافات اليت نقلها الرسوؿ صلى 
كاف إنسانان - ألنو صلى اهلل عليو كسلم ُب زعم ىذا القائل .اهلل عليو كسلم إذل القرآف

بسيطان يسافر ُب الصحراء العربية، كيستمع إذل ا٠ترافات البسيطة السائدة ُب ذلك الوقت، 
. القصتاف ا١تذكورتاف- بزعمو - اليت منها 

                                                 

 .30الشورل اآلية  - 1

 .22اٟتديد اآلية  - 2

 .11الرعد اآلية  - 3

 .51التوبة اآلية  - 4

 .٤31تمد اآلية  - 5

 .142آؿ عمراف اآلية  - 6



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -105-  

كال ريب أف ىذا الكبلـ الشنيع ٦تا يثقل على القلب كاللساف ذكره، ١تا اشتمل عليو 
كما تقدـ بياف ذلك كنقلنا اإلٚتاع - من أنواع الكفر الصريح، كالردة الكربل ُب اإلسبلـ 

كلكن ١تسيس اٟتاجة إذل كشف شبهة قائلو، اضطررنا إذل نقلو ككتابتو كشبهتو - عليو 
لكوف العصا ، فيما افًتاه من ىذا الزعم الباطل ىي أف ىاتُت القصتُت ال يقبلهما العقل

ٚتادان ال تقبل اٟتياة، كألف نـو أىل الكهف طويل جدان، كىذه الشبهة باطلة من كجوه، 
أف العقل ال ٣تاؿ لو ُب ىذا ا١تقاـ، كإ٪تا الواجب على ٚتيع العقبلء : الوجو األكؿ

التصديق ٔتا أخرب اهلل بو كرسولو كاتباعو، كعدـ التكذيب بشيء منو، كليس ألحد أف 
 .٭تكم عقلو ُب اإلٯتاف ببعض ا١تنزؿ كإنكار بعضو

يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا آًمنيوا بًاللَّلً  كىرىسيوًلً  كىاٍلًكتىاًب الَّلًذم نػىزَّلؿى }: لقوؿ اهلل سبحانو
فىآًمنيوا بًاللَّلً  }: اآلية، كقولو سبحانو (1){عىلى  رىسيوًلً  كىاٍلًكتىاًب الَّلًذم أىنٍػزىؿى ًمٍن قػىٍبلي 

اتَّلًبعيوا مىا أيٍنًزؿى }:  كقاؿ عز كجل(2){كىرىسيوًلً  كىالُنوًر الَّلًذم أىنٍػزىٍلنىا كىاللَّل ي ًبمىا تػىٍعمىليوفى خىًبيره 
. (3){ًإلىٍيكيٍم ًمٍن رىبِّيكيٍم كى  تػىتَّلًبعيوا ًمٍن ديكنًً  أىٍكلًيىاءى قىًليالن مىا تىذىكَّلريكفى 

كقد أثٌت اهلل سبحانو على الرسوؿ كا١تؤمنُت بالتصديق ٔتا أنزؿ إليهم من رهبم، 
آمىنى }: ككصف ا١تتقُت بذلك، كأخرب أهنم ىم أىل ا٢تدل كالفبلح، فقاؿ سبحانو

ًتً  كىكيتيًبً  كىريسيًلً    نػيفىرِّيؽي  الرَّلسيوؿي ًبمىا أيٍنًزؿى ًإلىٍيً  ًمٍن رىبِّيً  كىاٍلميٍؤًمنيوفى كيلٌّل آمىنى بًاللَّلً  كىمىالًئكى
ًإلىٍي ى اٍلمىًصيري   .(4){بػىٍينى أىحىدو ًمٍن ريسيًلً  كىقىاليوا سىًمٍعنىا كىأىاىٍعنىا ايٍفرىانى ى رىبػَّلنىا كى

 ىًل ى اٍلًكتىابي   رىٍيبى ًفيً  هيدنل لًٍلميتَّلًقينى الَّلًذينى يػيٍؤًمنيوفى بًاٍلغىٍيًب * الم }: كقاؿ سبحانو
ا أيٍنًزؿى ًإلىٍي ى كىمىا أيٍنًزؿى ًمٍن قػىٍبًل ى  كىييًقيميوفى الصَّلالةى كىًممَّلا رىزىقٍػنىاهيٍم يػيٍنًفقيوفى كىالَّلًذينى يػيٍؤًمنيوفى ًبمى

 كىبًاٍاًخرىًة هيٍم ييوًقنيوفى أيكلىًئ ى عىلى  هيدنل ًمٍن رىبِّيًهمٍ 
                                                 

 .136النساء اآلية  - 1

 .8التغابن اآلية  - 2

 .3األعراؼ اآلية  - 3

 285البقرة اآلية  - 4



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -106-  

 كحكم سبحانو على من آمن ببعض ككفر ببعض بأنو ىو (1){ كىأيكلىًئ ى هيمي اٍلميٍفًلحيوفى 
ًإفَّل الَّلًذينى يىٍكفيريكفى بًاللَّلً  كىريسيًلً  كىييرًيديكفى أىٍف يػيفىرِّيقيوا بػىٍينى اللَّلً  }: الكافر حقا، فقاؿ تعاذل

كىريسيًلً  كىيػىقيوليوفى نػيٍؤًمني بًبػىٍعضو كىنىٍكفيري بًبػىٍعضو كىييرًيديكفى أىٍف يػىتَّلً ذيكا بػىٍينى  ىًل ى سىًبيالن 
ابنا ميًهيننا  كأنكر سبحانو على اليهود .(2){أيكلىًئ ى هيمي اٍلكىاًفريكفى حىًقا كىأىٍعتىٍدنىا ًلٍلكىاًفرًينى عىذى

أىفػىتػيٍؤًمنيوفى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب كىتىٍكفيريكفى بًبػىٍعضو }: ىذا التفريق كتوعدىم عليو، فقاؿ سبحانو
فىمىا جىزىاءي مىٍن يػىٍفعىلي  ىًل ى ًمٍنكيٍم ًإ  ًخٍزمه ًفي اٍلحىيىاًة الُدنٍػيىا كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يػيرىُدكفى ًإلى  

اًب كىمىا اللَّل ي ًبغىاًفلو عىمَّلا تػىٍعمىليوفى  . (3){أى ىدِّي اٍلعىذى
أف اهلل سبحانو ال أصدؽ منو، كىو العادل بكل ما كاف كما سيكوف، : الوج  الثاني

  يىٍأتًيً  }ككتابو ىو أحسن اٟتديث، كأحسن القصص، كقد ضمن حفظو كأخرب أنو 
ٍلًف ً  ٍيً  كى  ًمٍن خى اللَّل ي   ًإلى ى ًإ  هيوى لىيىٍجمىعىنَّلكيٍم }:  كما قاؿ عز كجل{اٍلبىاًالي ًمٍن بػىٍيًن يىدى

كىمىٍن أىٍ دىؽي }:  كقاؿ تعاذل(4){ًإلى  يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة   رىٍيبى ًفيً  كىمىٍن أىٍ دىؽي ًمنى اللَّلً  حىًديثنا
 . اآلية(6){اللَّل ي نػىزَّلؿى أىٍحّسىنى اٍلحىًديًث ًكتىابنا ميتىشىاًبهنا} :قاؿ سبحانو (5){ًمنى اللَّلً  ًقيالن 
كما - يشبو بعضو بعضان، كيصدؽ بعضو بعضان :  ُب ىذه اآلية{ميتىشىاًبهنا} :كمعٌت قولو

نىا }: كقاؿ جل كعبل- سبق بياف ذلك  يػٍ نىٍحني نػىقيُ  عىلىٍي ى أىٍحّسىنى اٍلقىصىً  ًبمىا أىٍكحى
ا اٍلقيٍرآفى  ًإنَّلا لى ي لىحىاًف يوفى }:  اآلية، كقاؿ سبحانو(7){ًإلىٍي ى هىذى  (8){ًإنَّلا نىٍحني نػىزَّلٍلنىا الذِّيٍكرى كى

ٍي ً }:  كقاؿ تعاذل(8){لىحىاًف يوفى  ًإنَّل ي لىًكتىابه عىزًيزه   يىٍأتًيً  اٍلبىاًالي ًمٍن بػىٍيًن يىدى   كى
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ٍلًفً  تػىٍنزًيله ًمٍن حىًكيمو حىًميد  كقاؿ (2){ًإفَّل اللَّل ى ًبكيلِّي  ىٍيءو عىًليمه }: قاؿ سبحانو (1){كى  ًمٍن خى
 .(3){لًتػىٍعلىميوا أىفَّل اللَّل ى عىلى  كيلِّي  ىٍيءو قىًديره كىأىفَّل اللَّل ى قىٍد أىحىاطى ًبكيلِّي  ىٍيءو ًعٍلمنا}: تعاذل

ألحد من الناس أف ٭تكم عقلو ُب التصديق ببعض - بعد ىذا - فكيف ٬توز 
الكتاب كالكفر ببعضو، ٍب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ىو أصدؽ الناس كأعلمهم ٔتا 

كقد كصفو اهلل سبحانو - بالنص كاإلٚتاع - أنزؿ عليو، كأكملهم عقبل كأزكاىم نفسان 
يىا أىيُػهىا }: بأزكى الصفات كأفضلها، كأخرب أنو ال ينطق عن ا٢تول، كما قاؿ عز كجل

ا كىميبىشِّيرنا كىنىًذيرنا كىدىاًعينا ًإلى  اللَّلً  بًً ٍ نًً  كىًسرىاجنا ميًنيرنا ٍلنىاؾى  ىاًهدن  كقاؿ 4{النَّلًبُي ًإنَّلا أىٍرسى
مىا ضىلَّل * كىالنَّلٍجًم ًإ ىا هىوىل }: كقاؿ سبحانو، (5){كىًإنَّل ى لىعىل  خيليّقو عىً يمو }: تعاذل

 كاآليات، كقد (6){ًإٍف هيوى ًإ  كىٍحيه ييوحى * كىمىا يػىٍنًطّقي عىًن اٍلهىوىل *  ىاًحبيكيٍم كىمىا اىوىل 
كقد أٚتع العلماء على أنو صلى اهلل عليو كسلم كٚتيع ا١ترسلُت معصوموف ُب كل ما 

يبلغونو عن اهلل عز كجل من الكتب كالشرائع، كقد توعده اهلل سبحانو بالوعيد الشديد لو 
نىا بػىٍعضى اٍاىقىاًكيًل }: تقوؿ عليو ما دل يقل، فقاؿ سبحانو ىخىٍذنىا ًمٍن ي * كىلىٍو تػىقىوَّلؿى عىلىيػٍ اى

. (7){فىمىا ًمٍنكيٍم ًمٍن أىحىدو عىٍن ي حىاًجزًينى * ثيمَّل لىقىطىٍعنىا ًمٍن ي اٍلوىتًينى * بًاٍليىًميًن 
كقد ٛتاه اهلل من ذلك كصانو كحفظو كنصره كأيده حىت بلغ الرسالة أٚتل تبليغ، 
كأدل األمانة أكمل أداء، فكيف بعد ىذا كلو ٬توز ألحد من الناس أف ينكر شيئان ٦تا 
جاء بو صلى اهلل عليو كسلم من كتاب اهلل العظيم كشرعو اٟتكيم، كيزعم أف الرسوؿ 

 صلى اهلل عليو كسلم أدخل ُب كتاب اهلل
                                                 

 .42-41فصلت اآليتاف  - 1

 .115التوبة اآلية  - 2

 .12الطبلؽ اآلية  - 3

 .46-45األحزاب اآليتاف  - 4

 .4القلم اآلية  - 5

 .4-1النجم اآليات  - 6

 .47-44اٟتاقة اآليات  - 7



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -108-  

 .، سبحانك ىذا هبتاف عظيم، ككفر صريح عامل اهلل قائلو ٔتا يستحق!ما ليس منو

أف كظيفة العقوؿ ىي التدبر للمنزؿ، كالتعقل ١تا دؿ عليو من ا١تعٌت : الوج  الثالث
ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىااي ًإلىٍي ى ميبىارىؾه }: كما قاؿ اهلل سبحانو.بقصد االستفادة كالعمل كاالتباع

بػَّلريكا آيىاتًً  كىلًيىتىذىكَّلرى أيكليو اٍاىٍلبىابً  ـٍ عىلى  }:  كقاؿ سبحانو(1){لًيىدَّل بػَّلريكفى اٍلقيٍرآفى أى أىفىال يػىتىدى
 أما ٖتكيمها ُب اإلٯتاف ببعض ا١تنزؿ كرد بعضو فهو خركج هبا عن (2){قػيليوبو أىقٍػفىاليهىا

. كظيفتها، كٕتاكز ٟتدكدىا، كعدكاف من فاعل ذلك كما سبق بيانو

أف العقوؿ الصحيحة الصر٭تة ال ٗتالف ا١تنقوؿ الصحيح كال تضاده : الوج  الرابي
ألف الرسل صلى اهلل عليهم كسلم ال يأتوف ٔتا ٖتيلو العقوؿ الصحيحة، كلكن قد يأتوف ٔتا 
ٖتار فيو العقوؿ لقصورىا كضعف إدراكها، فيجب عليها أف تسلم للصادؽ اٟتكيم العليم 

كقصة عصا موسى، كقصة أىل .بكل شيء، خربه كحكمو، كأف ٗتضع لذلك كتؤمن بو
الكهف ليستا ٦تا ٖتيلو العقوؿ؛ ألف قدرة اهلل سبحانو، عظيمة كشاملة، كال يعجزه شيء 

ٍيئنا أىٍف يػىقيوؿى لى ي كيٍن }: ُب األرض كال ُب السماء، كما قاؿ سبحانو ًإنَّلمىا أىٍمرياي ًإ ىا أىرىادى  ى
 ك١تا سبق من اآليات (4){كىكىافى اللَّل ي عىلى  كيلِّي  ىٍيءو ميٍقتىًدرنا}:  كقاؿ سبحانو(3){فػىيىكيوفي 

اآليات الكثَتات، ُب ىذا ا١تعٌت كقد جعل اهلل ىذه العصا معجزة باىرة لرسولو ككليمو 
موسى صلى اهلل عليو كسلم، كأيده هبا على عدكه فرعوف ليقيم اٟتجة عليو كعلى قومو، 

فكانت من اآليات العظيمة اليت خرؽ اهلل هبا العادة من أجل تأييد اٟتق، كإبطاؿ ما جاء 
بو السحرة من السحر العظيم، الذم سحركا بو أعُت الناس كاسًتىبوىم، فلقفت ىذه 

العصا ُب  
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صورة ثعباف عظيم ٚتيع حبا٢تم كعصيهم، كعرؼ السحرة أف ىذا شيء من عند اهلل، ال طاقة 
١تخلوؽ بو، فآمنوا برب موسى كىاركف كخركا هلل سجدان، كما قاؿ سبحانو كتعاذل ُب سورة 

نىا ًإلى  ميوسى  أىٍف أىٍلًّق عىصىاؾى فىً  ىا ًهيى تػىٍلقىفي مىا يىٍأًفكيوفى }: األعراؼ يػٍ  فػىوىقىيى اٍلحىُّق  *كىأىٍكحى
انيوا يػىٍعمىليوفى   قىاليوا  *كىأيٍلًقيى الّسَّلحىرىةي سىاًجًدينى * فػىغيًلبيوا هينىاًل ى كىانٍػقىلىبيوا  ىاًارًينى * كىبىطىلى مىا كى

، ما (1){رىبِّي ميوسى  كىهىاريكفى * آمىنَّلا ًبرىبِّي اٍلعىالىًمينى   كقد ثبت بالنقل ا١تعصـو كا١تشاىد ا١تعلـو
ىو من جنس قصة عصا موسى أك أعجب منها، فأما النقل ا١تعصـو فهو ما ذكره اهلل سبحانو 
ُب قصة آدـ كاٞتاف، كأف اهلل عز كجل خلق آدـ من الطُت، من صلصاؿ كالفخار، كخلق اٞتاف 
من مارج من نار، ٍب نفخ ُب آدـ من ركحو، كالطُت ٚتاد كالعصا، ك١تا نفخ اهلل فيو الركح صار 
إنسانان عاقبلن، ٝتيعان بصَتان، كىكذا النار ٚتاد ٤ترؽ، كقد خلق اهلل منها اٞتاف، كجعلو حيان ٝتيعان 
بصَتان، فالذم قدر على ذلك ىو الذم جعل ُب عصا موسى اٟتياة، حىت صارت بذلك حية 
تسعى، كلقفت ما ألقاه السحرة من العصي كاٟتباؿ، كربك على كل شيء قدير، أما الشاىد 
ا١تعلـو فجميع بٍت آدـ كلهم ٥تلوقوف من ماء مهُت، كما قاؿ اهلل عز كجل ُب سورة السجدة 

أى خىٍلّقى *  ىًل ى عىاًلمي اٍلغىٍيًب كىالشَّلهىادىًة اٍلعىزًيزي الرَّلًحيمي } الَّلًذم أىٍحّسىنى كيلَّل  ىٍيءو خىلىقى ي كىبىدى
ٍنّسىاًف ًمٍن ًاينو   كىذا ا١تاء ىو النطفة ا١تكنونة (2){ثيمَّل جىعىلى نىٍّسلى ي ًمٍن سياللىةو ًمٍن مىاءو مىًهينو * اإٍلً

من ماء الرجل كماء ا١ترأة، ٍب تكوف بعد ذلك علقة، ٍب مضغة كىي ُب أطوارىا الثبلثة ٚتاد، ٍب 
ينفخ اهلل فيها الركح فتكوف بعد ذلك خلقان آخر حيان ذا ٝتع كبصر كعقل، كما قاؿ اهلل 

ٍنّسىافى ًمٍن سياللىةو ًمٍن ًاينو }: سبحانو ثيمَّل * ثيمَّل جىعىٍلنىااي نيٍطفىةن ًفي قػىرىارو مىًكينو * كىلىقىٍد خىلىٍقنىا اإٍلً
ـى لىٍحمنا ثيمَّل  خىلىٍقنىا الُنٍطفىةى عىلىقىةن فى ىلىٍقنىا اٍلعىلىقىةى ميٍضغىةن فى ىلىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًع ىامنا فىكىّسىٍونىا اٍلًع ىا

اًلًقينى  ٍأنىااي خىٍلقنا آخىرى فػىتىبىارىؾى اللَّل ي أىٍحّسىني اٍل ى  ففي خلق آدـ كذريتو آيات بينات على (3){أىٍنشى
قدرة 
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 ا٠تالق سبحانو، كأنو على كل شيء قدير، كبكل شيء عليم، كأنو سبحانو ال يعجزه 
البيضة، فإهنا ٥تلوؽ ٚتاد، ٍب ٬تعل اهلل ُب ذلك - أيضا - شيء، كمن ا١تشاىد ا١تعلـو 
طائر حيان ٝتيعان بصَتان، - باألسباب اليت قدرىا كعلمها عباده - اٞتماد الذم ُب داخلها 

كالشواىد من ٥تلوقاتو عز كجل على قدرتو العظيمة كحكمتو كعلمو الشامل كثَتة ال 
بطبلف ىذه الشبهة اليت شبو هبا القائل ُب - لطالب اٟتق - ٖتصى، كٔتا ذكرنا يتضح 

، كمن الدالئل  كحسان الكبلـ ا١تنسوب إليو، كيعلم ذلك أهنا من أبطل الباطل نقبلن كعقبلن 
القطعية على بطبلهنا أف اهلل سبحانو قد خلق السماكات كاألرض، كخلق ٚتيع ا١تخلوقات 
اٞتامدة كا١تتحركة بقدرتو العظيمة كذلك أعظم كأكرب من جعل عصا موسى حية تسعى، 

 (1){كىًفي أىنٍػفيًّسكيٍم أىفىال تػيٍبًصريكفى * كىًفي اٍاىٍرًض آيىاته ًلٍلميوًقًنينى }: كما قاؿ اهلل سبحانو
ٍلًّق النَّلاًس كىلىًكنَّل أىٍكثػىرى النَّلاًس   }: قاؿ سبحانوك لى ىٍلّقي الّسَّلمىاكىاًت كىاٍاىٍرًض أىٍكبػىري ًمٍن خى

ٍنّسىافي أىنَّلا خىلىٍقنىااي ًمٍن نيٍطفىةو فىً  ىا هيوى خىًصيمه ميًبينه }:  كقاؿ تعاذل(2){يػىٍعلىميوفى   * أىكىلىٍم يػىرى اإٍلً
ـى كىًهيى رىًميمه  ا الَّلًذم أىٍنشىأىهىا * كىضىرىبى لىنىا مىثىالن كىنىًّسيى خىٍلقى ي قىاؿى مىٍن ييٍحًيي اٍلًع ىا قيٍل ييٍحًييهى

ًر اٍاىٍخضىًر نىارنا فىً  ىا أىنٍػتيٍم ًمٍن ي * أىكَّلؿى مىرَّلةو كىهيوى ًبكيلِّي خىٍلّقو عىًليمه  الَّلًذم جىعىلى لىكيٍم ًمنى الشَّلجى
أىكىلىٍيسى الَّلًذم خىلىّقى الّسَّلمىاكىاًت كىاٍاىٍرضى بًقىاًدرو عىلى  أىٍف يىٍ ليّقى ًمثٍػلىهيٍم بػىلى  كىهيوى * تيوًقديكفى 

ا أىٍمرياي ًإ ىا أىرىادى  ىٍيئنا أىٍف يػىقيوؿى لى ي كيٍن فػىيىكيوفي * اٍل ىالؽي اٍلعىًليمي  فىّسيٍبحىافى الَّلًذم بًيىًدًا * ًإنَّلمى
ًإلىٍيً  تػيٍرجىعيوفى  كأما قصة أىل الكهف فليس فيها ْتمد اهلل ما ٖتيلو . (3){مىلىكيوتي كيلِّي  ىٍيءو كى

العقوؿ، بل أمرىا أسهل كأيسر من قصة العصا، كاهلل سبحانو قد أرانا شاىدا ٢تا ُب أنفسنا، 
كذلك ٔتا من بو على العباد من النـو الذم قدره عليهم، كجعلو رٛتة ٢تم، ١تا يًتتب عليو من 

 ،إٚتامهم من التعب، كاستعادة قواىم بعد الكبلؿ كا١تشقة كضعف القول
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كجعل ذلك من آياتو الدالة على قدرتو العظيمة، ككماؿ إحسانو كلطفو بعباده، كجعلو دليبلن 
كىهيوى الَّلًذم يػىتػىوىفَّلاكيٍم بًاللَّلٍيًل كىيػىٍعلىمي مىا جىرىٍحتيٍم بًالنػَّلهىاًر }: على اٟتياة بعد ا١توت، كما قاؿ تعاذل

عىثيكيٍم ًفيً  لًيػيٍقضى  أىجىله ميّسىًم  ثيمَّل ًإلىٍيً  مىٍرًجعيكيٍم ثيمَّل يػينىبِّيئيكيٍم ًبمىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليوفى   كقاؿ (1){ثيمَّل يػىبػٍ
يىاتو ًلقىٍوـو }: سبحانو اًر كىابًٍتغىاؤيكيٍم ًمٍن فىٍضًلً  ًإفَّل ًفي  ىًل ى اى كىًمٍن آيىاتًً  مىنىاميكيٍم بًاللَّلٍيًل كىالنػَّلهى
{ ى يىٍّسمىعيوف

اللَّل ي يػىتػىوىفَّل  اٍاىنٍػفيسى ًحينى مىٍوتًهىا كىالَّلًتي لىٍم تىميٍت ًفي مىنىاًمهىا }:  كقاؿ عز كجل(2)
يىاتو  ا اٍلمىٍوتى كىيػيٍرًسلي اٍايٍخرىل ًإلى  أىجىلو ميّسىًم  ًإفَّل ًفي  ىًل ى اى هى فػىييٍمًّس ي الَّلًتي قىضى  عىلىيػٍ

ًتً  جىعىلى لىكيمي اللَّلٍيلى كىالنػَّلهىارى لًتىٍّسكينيوا ًفيً  كىلًتىٍبتػىغيوا }:  كقاؿ تعاذل(3){ًلقىٍوـو يػىتػىفىكَّلريكفى  كىًمٍن رىٍحمى
 كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كقد أكضح فيها سبحانو أف (4){ًمٍن فىٍضًلً  كىلىعىلَّلكيٍم تىٍشكيريكفى 

النـو كفاة كنعمة كرٛتة، كآية باىرة على قدرتو العظيمة، فالذم قدر على ذلك كجعل ذلك 
نعمة عامة، كرٛتة ٞتميع عباده، ُب ليلهم كهنارىم، عند اٟتاجة إليو، كجعلو دليبلن على البعث 

كالنشور كاٟتياة بعد ا١توت، ىو الذم قدر على أىل الكهف النومة الطويلة، ٟتكم كثَتة، 
ـٍ }: كأسرار عظيمة، كقد بُت بعضها ُب كتابو العزيز حيث قاؿ سبحانو ُب سورة الكهف أى

يىةي ًإلى  اٍلكىٍهًف  انيوا ًمٍن آيىاتًنىا عىجىبنا ًإٍ  أىكىل اٍلًفتػٍ حىًّسٍبتى أىفَّل أىٍ حىابى اٍلكىٍهًف كىالرَّلًقيًم كى
ا فىضىرىبٍػنىا عىلى  آ ىانًًهٍم ًفي اٍلكىٍهًف  فػىقىاليوا رىبػَّلنىا آتًنىا ًمٍن لىديٍن ى رىٍحمىةن كىهىيِّيٍئ لىنىا ًمٍن أىٍمرًنىا رى ىدن

ًإً  اٍعتػىزىٍلتيميوهيٍم كىمىا يػىٍعبيديكفى ًإ  اللَّل ى فىٍأكيكا ًإلى  اٍلكىٍهًف }:  إذل قولو سبحانو(5){ًسًنينى عىدىدنا كى
ًتً  كىيػيهىيِّيٍئ لىكيٍم ًمٍن أىٍمرًكيٍم ًمرفػىقنا  فذكر سبحانو ُب ىذه اآلية أف (6){يػىٍنشيٍر لىكيٍم رىُبكيٍم ًمٍن رىٍحمى

 من اٟتكمة ُب إيوائهم إذل الكهف أف ينشر ٢تم
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 من رٛتتو كيهيئ ٢تم من أمرىم مرفقا، ١تا اعتزلوا قومهم كىجركىم هلل، بسبب شركهم 
كىكىذىًل ى أىٍعثػىٍرنىا عىلىٍيًهٍم لًيػىٍعلىميوا أىفَّل كىٍعدى اللَّلً  حىّقٌّل }: ككفرىم، ٍب قاؿ عز كجل بعد آيات

 اآلية، فأباف سبحانو ُب ىذه اآلية أف ُب قصة أىل الكهف (1){كىأىفَّل الّسَّلاعىةى   رىٍيبى ًفيهىا
كأف .كإعثار الناس عليهم، إقامة اٟتجة على صدؽ كعد اهلل بالبعث كالنشور كقياـ الساعة

الذم ٭تيي النائم بعد نومو الطويل ككفاتو بالنـو ىو الذم ٭تيي العباد بعد موهتم كتفرؽ 
أكصا٢تم، كمعلـو أف البعث كالنشور قد أخرب بو ٚتيع األنبياء كدؿ عليو كتاب اهلل ُب 

مواضع كثَتة، كأٚتع عليو ا١تسلموف كغَتىم، ٦تن آمن بالرسل ا١تاضُت، فالذم يقدر على 
إحياء ا١توتى ك٣تازاهتم بأعما٢تم ىو القادر سبحانو، على إنامة األحياء ٍب بعثهم من باب 

، ككفاة ا١توت - أكذل، فكل كاحدة من الوفاتُت  دليل على األخرل، كقد بُت - كفاة النـو
اهلل سبحانو ُب سورة البقرة إحياء ا١توتى، ُب الدنيا قبل اآلخرة ُب ٜتسة مواضع ليقيم 

اٟتجة على ا١تنكرين للبعث كالنشور، كيوضح ٢تم سبحانو أنو القادر على إحياء ا١توتى ُب 
. الدنيا كاآلخرة

ًإٍ  قػيٍلتيٍم يىا ميوسى  لىٍن نػيٍؤًمنى لى ى حىتَّل  نػىرىل اللَّل ى }: قولو سبحانو: الموضي ااكؿ كى
ٍتكيمي الصَّلاًعقىةي كىأىنٍػتيٍم تػىٍن يريكفى ثيمَّل بػىعىثٍػنىاكيٍم ًمٍن بػىٍعًد مىٍوًتكيٍم لىعىلَّلكيٍم  جىٍهرىةن فىأىخىذى

 .(2){تىٍشكيريكفى 
ٍلتيٍم نػىٍفّسنا فىادَّلارىٍأتيٍم ًفيهىا كىاللَّل ي ميٍ ًرجه مىا }: قولو سبحانو: الموضي الثاني ًإٍ  قػىتػى كى

ٍوتى  كىييرًيكيٍم آيىاتًً  لىعىلَّلكيٍم  كيٍنتيٍم تىٍكتيميوفى فػىقيٍلنىا اٍضرًبيواي بًبػىٍعًضهىا كىذىًل ى ييٍحًيي اللَّل ي اٍلمى
أف اهلل سبحانو أمرىم بضرب القتيل الذم اختلفوا ُب قاتلو، ببعض : كا١تعٌت (3){تػىٍعًقليوفى 

 البقرة اليت أمر بنو إسرائيل بذْتها،
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 فضربوه ّتزء منها، فرد اهلل عليو ركحو فتكلم كأخربىم بقاتلو، كبُت سبحانو أف ُب ىذه القصة 
 .دليبلن على إحيائو ا١توتى لذكم العقوؿ

أىلىٍم تػىرى ًإلى  الَّلًذينى خىرىجيوا ًمٍن ًديىارًًهٍم كىهيٍم أيليوؼه }: قولو سبحانو: الموضي الثالث
حىذىرى اٍلمىٍوًت فػىقىاؿى لىهيمي اللَّل ي ميوتيوا ثيمَّل أىٍحيىاهيٍم ًإفَّل اللَّل ى لىذيك فىٍضلو عىلى  النَّلاًس كىلىًكنَّل أىٍكثػىرى 

. (1){النَّلاًس   يىٍشكيريكفى 
اًكيىةه عىلى  عيريكً هىا }: قولو سبحانو: الموضي الرابي الَّلًذم مىرَّل عىلى  قػىٍريىةو كىًهيى خى أىٍك كى

ًذًا اللَّل ي بػىٍعدى مىٍوتًهىا فىأىمىاتى ي اللَّل ي ًمائىةى عىاـو ثيمَّل بػىعىثى ي  . (2){قىاؿى أىنَّل  ييٍحًيي هى
ًإٍ  قىاؿى ًإبٍػرىاًهيمي رىبِّي أىرًًني كىٍيفى تيٍحًي اٍلمىٍوتى  }: قولو سبحانو كتعاذل: الموضي ال امس كى

قىاؿى أىكىلىٍم تػيٍؤًمٍن قىاؿى بػىلى  كىلىًكٍن لًيىٍطمىًئنَّل قػىٍلًبي قىاؿى فى يٍذ أىٍربػىعىةن ًمنى الطَّلٍيًر فىصيٍرهينَّل ًإلىٍي ى ثيمَّل اٍجعىٍل 
هينَّل جيٍزءنا ثيمَّل اٍدعيهينَّل يىٍأتًينى ى سىٍعينا كىاٍعلىٍم أىفَّل اللَّل ى عىزًيزه حىًكيمه  . (3){عىلى  كيلِّي جىبىلو ًمنػٍ

ففي ىذه ا١تواضع ا٠تمسة من كتاب اهلل، بيانو سبحانو لعباده إحياءه ا١توتى قبل يـو 
القيامة، فالذم قدر على ذلك ىو القادر على إطالة مدة النائم ما شاء سبحانو من الوقت، ٍب 
بعثو مىت شاء من باب أكذل كأحرل؛ ألف إطالة النـو ٍب بعث النائم من نومو أسهل بكثَت من 
إحياء ا١توتى بعد انقطاع مادة اٟتياة منهم، كمصَتىم ٚتادان ال إحساس فيو، كما أف ذلك 

من إحياء ا١توتى يـو القيامة بعد تفرؽ أكصا٢تم، كمصَتىم رفاتان كترابان، - أيضا - أسهل كأيسر 
كقد دلت الدالئل القطعية، كالكتب السماكية، كالعقوؿ الصحيحة على البعث كالنشور، كما 
- جاءت بو الرسل كنطق بو أفضل الكتب كأفضل الرسل، كأٚتع عليو ا١تسلموف، فكيف يبقى 

شبهة ١تن لديو أدىن عقل ُب قصة أىل الكهف، كقدرة اهلل سبحانو على ما أخرب - بعد ذلك 
بو عنهم، فنسأؿ اهلل العافية من زيغ القلوب، كالضبلؿ بعد ا٢تدل، كال حوؿ كال قوة إال باهلل 

 .العلي العظيم
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كأما الرابع كا٠تامس من ا١تنكرات الواقعة ُب ذلك الكبلـ حسب ما ذكرتو صحيفة 
االعًتاض على إعطاء : فهما- ـ 1974 / 3 / 20ُب عددىا الصادر ُب  (الصباح)

األنثى ُب ا١تَتاث نصف ما للذكر، كاالعًتاض على تعدد النساء، كالزعم أف إعطاء ا١ترأة 
- ُب ىذا العصر - مثل نصف الذكر نقص ٬تب تداركو، كأف الواجب - ُب ا١تَتاث - 

مساكاة ا١ترأة للذكر ُب ا١تَتاث كما ساكتو ُب ا١تدرسة كا١تعمل كالفبلحة كالشرطة، أنو ليس 
من ا١تنطق ُب ىذا العصر أف يفضل الذكر على األنثى، كالزعم بأف ىذا ا١تبدأ ٬تد ما يربره 
عندما يكوف الرجل قواما على ا١ترأة، حُت كانت ا١ترأة ُب مستول اجتماعي ال يسمح ٢تا 

ٔتساكاة الذكر، حُت كانت تدفن حية ٖتتقر، أما اليـو فقد اقتحمت ميداف العمل، 
أف علينا أف نتوخى طريق االجتهاد ُب ٖتليلنا ٢تذه : كشاركت الرجاؿ ُب ذلك، كجاء فيو

ا١تسألة، كأف نبادر بتطوير األحكاـ التشريعية، ْتسب ما يقتضيو تطور اجملتمع، كقد سبق 
ُب بعض اٞتهات أف حجر تعدد الزكجات باالجتهاد ُب مفهـو اآلية الكرٯتة، كذكر أف 

أف يطوركا األحكاـ ْتسب تطور الشعب - بوصفهم أمراء ا١تؤمنُت - من حق اٟتكاـ 
كتطور مفهـو العدؿ ك٪تط اٟتياة كانتهى ا١تقصود من ىذا الكبلـ الذم نشرتو صحيفة 

كُب ىذا التصريح .فيما نقلتو من الكبلـ ا١تذكور (الشهاب)كدل تشر إليو صحيفة  (الصباح)
ا٠تطَت أنواع من الكفر كالضبلؿ، منها اهتاـ اهلل سبحانو ُب حكمو، كالدعوة الصر٭تة 

للحكاـ إذل أف يتبلعبوا بأحكاـ الشريعة، حسب عقو٢تم، كاجتهادىم، كتطور الشعوب، 
كأساليب اٟتياة ُب نظرىم، كال شك أف ىذا من أبطل الباطل، كفيو تشبو باليهود 

كالنصارل ُب تبلعبهم بشرائع أنبيائهم، كافًتائهم على اهلل سبحانو ما دل يشرعو، كنسبتهم 
ما ليس منها، كمقتضى ما ذكره ىذا الرجل أف اهلل سبحانو دل - سبحانو - إذل أحكامو 

يعلم ما تنتهي إليو الشعوب ُب آخر الزماف، كما ستصل إليو ٣تتمعاهتم 
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-  من التطور، فلهذا دعا اٟتكاـ إذل أف يبادركا لتطوير األحكاـ، كمن ا١تعلـو 
أف اهلل سبحانو يعلم ما كاف كما - باألدلة القطعية من الكتاب كالسنة كإٚتاع األمة 

سيكوف، كيعلم أحواؿ عباده ُب ماضيهم كُب حاضرىم كقت التنزيل، كفيما سيصلوف 
اللَّل ي الَّلًذم خىلىّقى سىٍبيى سىمىاكىاتو كىًمنى اٍاىٍرًض }: إليو ُب ا١تستقبل، كما قاؿ عز كجل

نػىهينَّل لًتػىٍعلىميوا أىفَّل اللَّل ى عىلى  كيلِّي  ىٍيءو قىًديره كىأىفَّل اللَّل ى قىٍد  ًمثٍػلىهينَّل يػىتػىنػىزَّلؿي اٍاىٍمري بػىيػٍ
ا هيوى اللَّل ي الَّلًذم   ًإلى ى ًإ  هيوى عىاًلمي }:  كقاؿ سبحانو(1){أىحىاطى ًبكيلِّي  ىٍيءو ًعٍلمن

بالنص - أيضا -  كما أف من ا١تعلـو (2){اٍلغىٍيًب كىالشَّلهىادىًة هيوى الرَّلٍحمىني الرَّلًحيمي 
كاإلٚتاع أف اهلل سبحانو حكيم عليم، كأنو الرٛتن الرحيم ال يظلم كال ٬تور، بل ىو 

اٟتكيم العليم بأحواؿ عباده كاللطيف هبم، كقد شرع ٢تم من األحكاـ ما فيو 
صبلحهم كرٛتتهم كإقامة العدؿ بينهم، ُب ا١تواريث كغَتىا، فهو سبحانو أحكم 
اٟتاكمُت كأرحم الراٛتُت، كىو العادل بأحواؿ عباده كما يصلحهم ُب آخر الزماف، 
كما أنو العادل سبحانو ٔتا يصلحهم ُب كقت التشريع، كمن زعم خبلؼ ذلك فقد 
اهتم اهلل ُب حكمتو كعلمو، كلو أراد سبحانو أف يقـو اٟتكاـ أك العلماء بتطوير 

األحكاـ ُب كقت من األكقات، لبُت ذلك لعباده ُب كتابو أك على لساف رسولو عليو 
  .الصبلة كالسبلـ

فلما دل يقع شيء من ذلك علم أف ما شرعو من األحكاـ ٬تب األخذ بو كالسَت عليو، 
كاٟتكم بو ُب كقت التشريع كفيما يأٌب من الزماف إذل قياـ الساعة، كيف كقد بُت اهلل ُب 
كتابو أف الواجب اتباع ما أنزؿ، كاالستمساؾ بو، كاٟتكم بُت الناس بذلك، كاٟتذر من 

ا٠تركج عنو، فقاؿ 
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 (1){اتَّلًبعيوا مىا أيٍنًزؿى ًإلىٍيكيٍم ًمٍن رىبِّيكيٍم كى  تػىتَّلًبعيوا ًمٍن ديكنًً  أىٍكلًيىاءى قىًليالن مىا تىذىكَّلريكفى }: تعاذل
 كقاؿ (2){فىاٍستىٍمًّسٍ  بًالَّلًذم أيكًحيى ًإلىٍي ى ًإنَّل ى عىلى  ً رىاطو ميٍّستىًقيمو }: كقاؿ سبحانو

ثيمَّل جىعىٍلنىاؾى عىلى   ىرًيعىةو ًمنى اٍاىٍمًر فىاتَّلًبٍعهىا كى  تػىتَّلًبٍي أىٍهوىاءى الَّلًذينى   يػىٍعلىميوفى }: تعاذل
ٍيئنا كىًإفَّل ال َّلاًلًمينى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىاللَّل ي كىًلُي  ًإنػَّلهيٍم لىٍن يػيٍغنيوا عىٍن ى ًمنى اللَّلً   ى

كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍي ى اٍلًكتىابى }:  كقاؿ تعاذل ٮتاطب نبيو صلى اهلل عليو كسلم(3){اٍلميتَّلًقينى 
نػىهيٍم ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي  ٍيًمننا عىلىٍيً  فىاٍحكيٍم بػىيػٍ ٍيً  ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى قنا ًلمىا بػىٍينى يىدى بًاٍلحىّقِّي ميصىدِّي

هىاجنا كىلىٍو  ىاءى اللَّل ي  كى  تػىتَّلًبٍي أىٍهوىاءىهيٍم عىمَّلا جىاءىؾى ًمنى اٍلحىّقِّي ًلكيٍل جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم ً ٍرعىةن كىًمنػٍ
رىاًت ًإلى  اللَّلً  مىٍرًجعيكيٍم  ليوىكيٍم ًفي مىا آتىاكيٍم فىاٍستىًبقيوا اٍل ىيػٍ ةن كىلىًكٍن لًيىبػٍ لىجىعىلىكيٍم أيمَّلةن كىاًحدى

نػىهيٍم ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي كى  تػىتَّلًبٍي * جىًميعنا فػىيػينىبِّيئيكيٍم ًبمىا كيٍنتيٍم ًفيً  تىٍ تىًلفيوفى  كىأىًف اٍحكيٍم بػىيػٍ
ٍرهيٍم أىٍف يػىٍفًتنيوؾى عىٍن بػىٍعًض مىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي ًإلىٍي ى فىً ٍف تػىوىلَّلٍوا فىاٍعلىٍم أىنَّلمىا ييرًيدي  أىٍهوىاءىهيٍم كىاٍحذى

أىفىحيٍكمى اٍلجىاًهًليَّلًة * اللَّل ي أىٍف ييًصيبػىهيٍم بًبػىٍعًض  ينيوًبًهٍم كىًإفَّل كىًثيرنا ًمنى النَّلاًس لىفىاًسقيوفى 
غيوفى كىمىٍن أىٍحّسىني ًمنى اللَّلً  حيٍكمنا ًلقىٍوـو ييوًقنيوفى  أكجب سبحانو ُب ىذه اآليات  (4){يػىبػٍ

الكرٯتات اٟتكم ٔتا أنزؿ، كاٟتذر من ٥تالفتو، كما حذر سبحانو من متابعة أىواء الناس 
ُب خبلؼ اٟتق، كأخرب أف حكمو ىو أحسن األحكاـ، كأنو ال حكم أحسن منو، كبُت 
أف ما خالف حكمو فهو من حكم اٞتاىلية، كبُت ُب آية أخرل أف ما خالف حكمو 

أىلىٍم تػىرى ًإلى  الَّلًذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّلهيٍم آمىنيوا }: فهو من حكم الطاغوت، كما ُب قولو عز كجل
ا أيٍنًزؿى ًإلىٍي ى كىمىا أيٍنًزؿى ًمٍن قػىٍبًل ى ييرًيديكفى أىٍف يػىتىحىاكىميوا ًإلى  الطَّلاايوًت كىقىٍد أيًمريكا أىٍف يىٍكفيريكا  ًبمى

ا ًإ ىا ًقيلى  *بًً  كىييرًيدي الشَّلٍيطىافي أىٍف ييًضلَّلهيٍم ضىال ن بىًعيدن   كى
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ًإلى  الرَّلسيوًؿ رىأىٍيتى اٍلمينىاًفًقينى يىصيُدكفى عىٍن ى   لىهيٍم تػىعىالىٍوا ًإلى  مىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي كى
ففي ىذا أعظم بياف ١تن يؤمن باهلل كاليـو اآلخر أف كل ما خالف ما أنزؿ  (1){ يديكدنا

اهلل على رسولو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم من األحكاـ فهو من حكم الطاغوت، كمن 
عمل ا١تنافقُت، كأنو ُب غاية البعد عن ا٢تدل، كحكم سبحانو ُب آيات على أف من دل 

ُب - ٭تكم ٔتا أنزؿ على نبيو صلى اهلل عليو كسلم فهو كافر ظادل فاسق، كأخرب تعاذل 
أنو ليس ١تؤمن كال مؤمنة إذا قضى اهلل كرسولو أمرا أف يكوف ٢تم - موضع آخر من كتابو 

كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كى  ميٍؤًمنىةو ًإ ىا }: ا٠تَتة من أمرىم، فقاؿ عز كجل ُب سورة األحزاب
قىضى  اللَّل ي كىرىسيولي ي أىٍمرنا أىٍف يىكيوفى لىهيمي اٍلً يػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًهٍم كىمىٍن يػىٍعً  اللَّل ى كىرىسيولى ي فػىقىٍد 

ٟتاكم أك - بعد ىذا البياف العظيم كالتحذير الشديد - فهل ٬توز  (2){ضىلَّل ضىال ن ميًبيننا
عادل أك غَت٫تا أف ٮتالف ما أنزؿ اهلل كحكم بو ُب ا١تواريث أك غَتىا، كىل ٬توز لو أف 

يدعو اٟتكاـ إذل تطوير األحكاـ باجتهادىم كآرائهم، كلما تطورت الشعوب كاجملتمعات، 
كىل ىذا إال الكفر كالضبلؿ كاالعًتاض على اهلل سبحانو كاهتامو ُب حكمو، كا٠تركج عن 

ما أشنع ىذا القوؿ، كما أشد بعده عن اٟتق، كما أعظم كفر من .شريعتو كالتبلعب بدينو
قد أٚتع : ٢تذا الرجل كأمثالو- أيضا - استجازه أك استحسنو، أك دعا إليو، ٍب يقاؿ 

على أف - رضي اهلل عنهم إذل يومنا ىذا - من عهد الصحابة - علماء ا١تسلمُت 
االجتهاد ٤تلو ا١تسائل الفرعية اليت ال نص فيها، أما العقيدة كاألحكاـ اليت فيها نص 

صريح من الكتاب، أك السنة الصحيحة، فليست ٤تبل لبلجتهاد، بل الواجب على اٞتميع 
 األخذ بالنص، كترؾ ما خالفو، كقد نص العلماء على ذلك ُب كل مذىب من ا١تذاىب
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إ٪تا يكوف من أىل العلم بكتاب اهلل كسنة رسولو - حيث جاز -  ا١تتبعة، ٍب االجتهاد 
صلى اهلل عليو كسلم الذين ٢تم قدـ راسخ ُب معرفة أصوؿ األدلة الشرعية كأصوؿ الفقو، 

ألنو ليس .كاٟتديث، ك٢تم باع كاسع ُب معرفة اللغة العربية، كليس ذلك لغَتىم من اٟتكاـ
سواء كاف ملكان أك - كل حاكم يكوف عا١تان يصح منو االجتهاد، كما أنو ليس كل حاكم 

يسمى أمَت ا١تؤمنُت، كإ٪تا أمَت ا١تؤمنُت من ٭تكم بينهم بشرع اهلل - رئيس ٚتهورية 
كيلزمهم بو، كٯتنعهم من ٥تالفتو، ىذا ىو ا١تعلـو بُت علماء اإلسبلـ كا١تعركؼ بينهم، 

فليعلم من يقوؿ ٔتثل ىذا القوؿ ىذا األمر على حقيقتو، كليبادر بالتوبة إذل اهلل ٦تا نسب 
إليو، كلَتجع إذل طريق ا٢تدل، فالرجوع إذل اٟتق شرؼ كفضيلة، بل كاجب كفريضة، أما 
التمادم ُب الباطل فهو ذؿ كىواف كاستكبار عن اٟتق كسَت ُب ركاب الشيطاف، كاهلل 

سبحانو يتوب على التائبُت، كيغفر زالت ا١تذنبُت إذا صدقوا ُب التوبة إليو، كما قاؿ اهلل 
 اآلية، كقاؿ ُب حق (1){قيٍل ًللَّلًذينى كىفىريكا ًإٍف يػىٍنتػىهيوا يػيٍغفىٍر لىهيٍم مىا قىٍد سىلىفى }: سبحانو
 كقاؿ النيب صلى اهلل (2){أىفىال يػىتيوبيوفى ًإلى  اللَّلً  كىيىٍّستػىٍغًفريكنى ي كىاللَّل ي اىفيوره رىًحيمه }: النصارل

 كاهلل ((اإلسبلـ يهدـ ما كاف قبلو كالتوبة هتدـ ما كاف قبلها)): عليو كسلم فيما صح عنو
. ا١تستعاف، كىو سبحانو كرل التوفيق كا٢تادم إذل سواء السبيل

:  تنبي  هاـ
أف اهلل سبحانو - من الكتاب كالسنة كبإٚتاع العلماء - قد علم باألدلة الكثَتة 

حكيم عليم ُب كل ما شرعو لعباده، كما أنو حكيم عليم ُب كل ما قضاه كقدره عليهم، 
كلذلك أكثر ُب كتابو العزيز من ذكر حكمتو كعلمو ليعلم العقبلء من عباده أنو سبحانو 

عليم حكيم ُب كل ما قدر كشرع، فتطمئن 
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١تا ذكر -  قلوهبم لئلٯتاف بذلك كتنشرح صدكرىم للعمل بشريعتو كحكمو، ك٢تذا 
ختم ذلك بقولو - سبحانو مَتاث األكالد كاألبوين، كتفضيل الذكر على األنثى 

آبىاؤيكيٍم كىأىبٍػنىاؤيكيٍم   تىٍدريكفى أىيُػهيٍم أىقػٍرىبي لىكيٍم نػىٍفعنا فىرًيضىةن ًمنى اللَّلً  ًإفَّل }: سبحانو
 فأكضح سبحانو ُب ىذه اآلية أنو العادل بأحواؿ عباده، (1){اللَّل ى كىافى عىًليمنا حىًكيمنا

أما العباد فبل يدركف أم أقارهبم أقرب نفعا ٢تم، كبُت سبحانو أف تفصيل ىذه 
ا١تواريث صدر عن علم كحكمة، ال عن جهل كعبث، تعاذل اهلل عن ذلك علوان كبَتا، 
ٍب ختم ما ذكره من مَتاث الزكجُت كتفضيل الزكج على الزكجة كما ذكره من مَتاث 

كىً يَّلةن ًمنى اللَّلً  كىاللَّل ي عىًليمه }: اإلخوة من األـ كا١تساكاة بينهم، بقولو سبحانو
ًليمه  كما ختم تفضيلو الذكر على األنثى ُب مَتاث اإلخوة لؤلبوين أك ألب  (2){حى

ٍيًن يػيبػىيِّيني اللَّل ي }: بالعلم، فقاؿ ًر ًمٍثلي حىيِّي اٍاينٍػثػىيػى ةن رًجىا ن كىًنّسىاءن فىًللذَّلكى ًإٍف كىانيوا ًإٍخوى كى
فبُت بذلك أنو فصل ىذه ا١تواريث عن  (3){لىكيٍم أىٍف تىًضُلوا كىاللَّل ي ًبكيلِّي  ىٍيءو عىًليمه 

علم بأحواؿ عباده، كما ىو الئق هبم، كأنو حليم ال يعاجل من عصى بالعقوبة لعلو 
بعد ما ذكر أحكاـ ا١تواريث أف ذلك من - عز كجل - يندـ كيتوب، ٍب أخرب 

تًٍل ى حيديكدي اللَّلً  كىمىٍن ييًطًي اللَّل ى كىرىسيولى ي }: حدكده، كتوعد من تعداىا فقاؿ سبحانو
ييٍدًخٍل ي جىنَّلاتو تىٍجًرم ًمٍن تىٍحًتهىا اٍاىنٍػهىاري خىاًلًدينى ًفيهىا كى ىًل ى اٍلفىٍوزي اٍلعىً يمي كىمىٍن يػىٍعً  

ا ًفيهىا كىلى ي عىذىابه ميًهينه   .(4){اللَّل ى كىرىسيولى ي كىيػىتػىعىدَّل حيديكدىاي ييٍدًخٍل ي نىارنا خىاًلدن
إف مساكاة ا١ترأة بالرجل ُب كل شيء ال : ٍب يقاؿ ٢تذا الرجل كأمثالو
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يقره شرع كال عقل صحيح، ألف اهلل سبحانو قد فاكت بينهما ُب ا٠تلقة كالعقل كُب 
أحكاـ كثَتة، كجعل الرجل أفضل منها، كقوامان عليها؛ لكونو يتحمل من ا١تشاؽ 

كلذلك - غالبا - كألف عقلو أكمل من عقلها - غالبا - كاألعماؿ ما ال تتحملو ا١ترأة 
جعلو اهلل سبحانو قائمان عليها حىت يصوهنا، ك٭تفظها ٦تا يضرىا كيدنس عرضها، كجعل 

شهادة ا١ترأتُت تعدؿ شهادة الرجل، لكونو أكمل عقبلن كحفظان منها، كخصها سبحانو بأف 
مطالبة - ُب ىذه األحواؿ - تكوف حرثان للرجل ك٤تل اٟتمل، كالوالدة كالرضاع فهي 

بأمور ال يطالب هبا الرجل، كىي ُب نفس الوقت تعجز عن األعماؿ اليت يقـو هبا الرجل؛ 
ألف ٛتلها ككالدهتا كما أكجب اهلل عليها من العناية بأطفا٢تا كتربيتهم كإرضاعهم، عند 

ضركرهتم إذل إرضاعها ٢تم، ٯتنعها من الكثَت من األعماؿ، كألف الرجل ُب حاجة شديدة 
- إذل بقاء ا١ترأة ُب البيت لًتبية أطفا٢تا، كالعناية بشئوف بيتها، كإعداد ما ٭تتاجو زكجها 

كليس كل أحد ٬تد من يقـو مقاـ زكجتو، ُب العناية هبذه الشئوف، ٍب ا١ترأة - ُب الغالب 
ىي موضع طمع الرجاؿ لبلستمتاع هبا، كقضاء كطرىم اٞتنسي منها، فهي ُب أشد 

. اٟتاجة إذل من ٭تميها من الرجاؿ كيقف سدان منيعان دكف عبث السفهاء هبا
أما ما ذكر من اختبلطها بالرجاؿ، ُب ا١تدرسة كا١تعمل كالشرطة كغَت ذلك، فليس 
أمران جائزان على إطبلقو، بل فيو تفصيل، كىو أنو ال ٬توز ٢تا ذلك إال ُب حدكد الشريعة، 
حيث تأمن على نفسها كعرضها، كتتمكن من اٟتجاب الشرعي، كحيث تسلم من خلوة 

رجل بامرأة إال ككاف الشيطاف  ما خبل)): الرجل هبا؛ لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم
ال ٮتلوف رجل بامرأة إال كمعها ذك ٤تـر كال )): كلقولو صلى اهلل عليو كسلم(( ثالثهما

 كألف اهلل سبحانو قد جعل الرجاؿ قوامُت على النساء ٔتا ((تسافر امرأة إال مع ذم ٤تـر
كٔتا ينفقونو من األمواؿ - كما تقدـ - فضلهم اهلل بو عليهن ُب ا٠تلق كا٠تلق كالعقل 

عليهن، كما 
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الرِّيجىاؿي قػىوَّلاميوفى عىلى  النِّيّسىاًء ًبمىا فىضَّللى اللَّل ي بػىٍعضىهيٍم عىلى  بػىٍعضو كىًبمىا }: قاؿ سبحانو
 اآلية، فأطلق سبحانو ُب ىذه اآلية قياـ الرجاؿ على النساء، كدل (1){ ٍ أىنٍػفىقيوا ًمٍن أىٍموىاًلًهم

ٮتص ذلك بوقت دكف كقت، كىو سبحانو يعلم ما يكوف ُب آخر الزماف، فلو كاف اٟتكم 
يتغَت لبُت ذلك سبحانو كدل يهملو، أك لبينو رسولو صلى اهلل عليو كسلم ُب سنتو، فلما دل 
يقع شيء من ذلك علم أف قياـ الرجاؿ على النساء حكم مستمر إذل يـو القيامة، كقد 
علم كل من لو أدىن بصَتة بأحواؿ العادل اٟتاضر، ما قد ترتب على اختبلط ا١ترأة بالرجل 
ُب ا١تدرسة كا١تعمل كغَت٫تا، من الفساد الكبَت، كالشر العظيم كالعواقب الوخيمة، ككل 

ما جاءت بو الشريعة، كأف الواجب ىو االلتزاـ بأحكامها ُب ٚتيع ذلك يبُت فضل 
 ك٦تا ينبغي أف يعلم أف ىذا التفضيل كُب كل زماف كمكاف، كاٟتذر من خبلفها،األحواؿ، 

إ٪تا ىو للجنس على اٞتنس، كال يلـز من ذلك أف يكوف كل فرد من أفراد الرجاؿ أفضل من 
كل كاحدة من أفراد النساء، بل قد يكوف بعض النساء، أفضل من بعض الرجاؿ من كجوه 

فعائشة كخد٬تة كحفصة، كغَتىن من - كما ىو معلـو من النقل كالواقع ُب كل زمن - كثَتة 
أفضل من كثَت من الرجاؿ، كىكذا ُب كل زماف - رضي اهلل عنهن ٚتيعا - أمهات ا١تؤمنُت 

يوجد ُب النساء من تفوؽ بعض الرجاؿ، ُب عملها كعقلها كدينها، كلكن ذلك ال يلـز منو 
مساكاة ا١ترأة للرجل ُب كل شي، كما ال يلـز منو الدعوة إذل مساكاهتا ُب ا١تَتاث كاألحكاـ، كقد 
سبق فيما ذكرنا من األدلة عند الكبلـ على قصة عصا موسى كأىل الكهف، أف الواجب على 
ٚتيع ا١تكلفُت ىو اإلٯتاف با١تنزؿ، كا٠تضوع لو كالتصديق بو، كالعمل ٔتقتضاه، كأنو ال ٬توز رده 
أك بعضو، أك التكذيب بشيء منو؛ ألف اهلل سبحانو ىو أصدؽ قيبلن من خلقو، كىو العادل 

بأحواؿ عباده كما يصلحهم، كألنو سبحانو أمر باتباع ا١تنزؿ، كدل ٬تعل لعباده ا٠تَتة ُب رد شيء 
  منو، كألف رسولو صلى اهلل عليو كسلم ىو أصدؽ ا٠تلق كأكملهم عقبلن كأزكاىم نفسان،
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أنو ال ينطق عن ا٢تول إف ىو - عز كجل - كىو األمُت على كحيو سبحانو، كقد أخرب 
إال كحي يوحى، كقد بلغ كبلـ ربو كما أنزؿ، بلغ شريعتو كما أمر بذلك فبل ٬توز ألحد 

كقد أٚتع العلماء كافة على أنو .بعد ذلك ٥تالفة ا١تنزؿ، أك تغيَت ا١تشركع برأم أك اجتهاد
ال ٬توز ألحد التكذيب بشيء ٦تا أنزؿ اهلل أك دفعو، كعدـ الرضى بو أك العدكؿ عما 

شرع، كذكركا أف ذلك كفر صريح، كردة عن اإلسبلـ؛ ١تا سبق من األدلة، كلقولو سبحانو 
 كقد سبق ما نقلو (1){ ىًل ى بًأىنػَّلهيٍم كىرًهيوا مىا أىنزىؿى اللَّل ي فىأىٍحبى ى أىٍعمىالىهيمٍ }ُب ىذا ا١تعٌت 

- اإلماـ الكبَت إسحاؽ بن راىويو، كالقاضي عياض بن موسى، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
. من إٚتاع العلماء على ما ذكرنا فراجعو ٕتد ما يشفي كيكفي- رٛتهم اهلل 

كأما االعًتاض على تعدد الزكجات كتأييد اٟتجر على بعض الناس باٞتمع بُت 
فىاٍنًكحيوا مىا }: زكجتُت فأكثر، كالزعم بأنو فعل ذلك باالجتهاد ُب مفهـو قولو تعاذل

ةن أىٍك مىا مىلىكىٍت  اىابى لىكيٍم ًمنى النِّيّسىاًء مىثٍػنى  كىثيالثى كىريبىاعى فىً ٍف ًخٍفتيٍم أى  تػىٍعًدليوا فػىوىاًحدى
ألنو ليس : ىذا من الغلط الكبَت، كاٞتهل العظيم: اآلية، فجوابو أف يقاؿ (2){أىٍيمىانيكيمٍ 

ألحد من الناس أف يفسر كتاب اهلل ٔتا ٮتالف ما فسره بو رسولو ٤تمد صلى اهلل عليو 
كسلم أك فسره بو أصحابو رضي اهلل عنهم أك أٚتع عليو ا١تسلموف؛ ألف الرسوؿ صلى اهلل 

عليو كسلم ىو أعلم الناس بتفسَت كتاب اهلل، كأنصحهم هلل كلعباده، كقد أباح اٞتمع 
لنفسو كألمتو، كأمر بالعدؿ بُت النساء، كحذر الرجاؿ من ا١تيل، كىكذا أصحابو رضي اهلل 

عنهم ىم أعلم الناس بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بتفسَت كتاب اهلل عز كجل، 
كما أهنم أعلم الناس بسنتو، كىم أنصح الناس للناس بعد األنبياء، كدل يقل أحد منهم 

ٟتاكم أك عادل أك أم - بعد ذلك - بتحرًن اٞتمع، فكيف ٬توز 
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شخص مهما كاف أف يقدـ على خبلفهم، كأف يقوؿ على اهلل خبلؼ ما علموه من شرع 
اهلل كأٚتع عليو العلماء بعدىم، ىذا من أبطل الباطل، كمن أقبح الكفر كالضبلؿ، كمن 
أعظم اٞترأة على كتاب اهلل كعلى أحكاـ شريعتو بغَت حق، ٍب إف من تأمل ما شرعو اهلل 
سبحانو، من إباحة التعدد، علم أف ُب ذلك مصاحل كثَتة، للرجاؿ كالنساء كللمجتمع 

كعلم أيضا أف ذلك من ٤تاسن الشريعة - كما سيأٌب بياف ذلك إف شاء اهلل - نفسو 
اإلسبلمية اليت بعث اهلل هبا رسولو ٤تمدا صلى اهلل عليو كسلم إذل الناس كافة، كجعلها 

أيضا - مشتملة على ما فيو صبلحهم كسعادهتم ُب ا١تعاش كا١تعاد، كاتضح لو من ذلك 
أف إباحة التعدد من كماؿ إحساف اهلل لعباده كلطفو هبم، كلو فيو اٟتكمة البالغة ١تن - 

تدبر ىذا ا١تقاـ، كعقل عن اهلل شرعو كأحكامو، كما ذلك إال ألف ا١ترأة عرضة ألشياء 
كثَتة، منها ا١ترض كالعقم كغَت ذلك، فلو حـر التعدد لكاف الزكج بُت أمرين، إذا كانت 
زكجتو عاقران أك كبَتة السن، أك قد طاؿ هبا ا١ترض كىو ُب حاجة إذل من يعفو كيصونو 

كذلك مضرة - كيعينو على حاجاتو، أك ُب حاجة إذل الولد أك غَت ذلك، فإما أف يطلقها 
كإما أف يبقيها ُب عصمتو فيحصل لو بذلك الضرر كالتعب الكثَت، - عليو كعليها 

كالتعرض ١تا حـر اهلل من الفاحشة، كغَت ذلك من األمور اليت ال ٗتفى على ا١تتأمل، ككبل 
ال تعفو ا١ترأة الواحدة - أيضا - األمرين شر ال يرضى هبما عاقل، كقد يكوف الرجل 

فيحتاج إذل ثانية أك أكثر، ليعف نفسو عما حـر اهلل، كقد تكوف ا١ترأة اليت لديو قليلة 
النسل، كإف دل تكن عاقران فيحتاج إذل زكجة ثانية أك أكثر لطلب تكثَت النسل الذم حث 

عليو النيب صلى اهلل عليو كسلم كرغب فيو األمة، كقد تكوف ا١ترأة عاجزة عن الكسب 
كليس ٢تا من يقـو عليها كيصوهنا فتحتاج إذل زكج يقـو عليها كيعفها، إذل غَت ذلك من 

ا١تصاحل العظيمة للرجل كا١ترأة كللمجتمع نفسو ُب تعدد الزكجات، كقد تكثر النساء 
 بسبب اٟترب أك غَتىا، فيقل من يقـو عليهن فيحتجن إذل زكج يعفهن كيرعى



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -124-  

أف اهلل - ٦تا ذكرنا سابقا - مصاٟتهن ك٭تصل ٢تن بسببو الولد الشرعي، كقد علمت 
أف - كائنا من كاف - سبحانو، ىو اٟتكيم العليم ُب كل ما قضاه كقدره، فبل ٬توز ألحد 

يعًتض عليو ُب حكمو، أك يتهمو ُب شرعو، كما أنو ال ٬توز ألحد أف يزعم أف غَت حكم 
اهلل أحسن من حكمو، أك أف غَت ىدم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أحسن من ىديو، 

ا ًلقىٍوـو }: كما قاؿ اهلل عز كجل غيوفى كىمىٍن أىٍحّسىني ًمنى اللَّلً  حيٍكمن اًهًليَّلًة يػىبػٍ أىفىحيٍكمى اٍلجى
أما بعد فإف خَت اٟتديث )):  ككاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ ُب خطبو(1){ييوًقنيوفى 

كتاب اهلل كخَت ا٢تدم ىدم ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كشر األمور ٤تدثاهتا ككل بدعة 
كقد كاف بعض أىل اٞتاىلية ٬تمعوف . كاآليات كاألحاديث ُب ىذا الباب كثَتة((ضبللة

بُت العدد الكثَت من النساء، فجاء اإلسبلـ كقصرىم على أربع، كما ُب قصة غيبلف بن 
سلمة رضي اهلل عنو فإنو أسلم كٖتتو عشر نسوة، فأمره النيب صلى اهلل عليو كسلم أف 

ٮتتار منهن أربعا كيفارؽ سائرىن، كثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ما يدؿ على أف 
أكثر من أربع، فجاءت - اهلل سبحانو أباح لنبييو الكرٯتُت داكد كسليماف عليهما السبلـ 

الشريعة اإلسبلمية احملمدية الكاملة العامة ٞتميع البشر على يد أفضل ا٠تلق كخاًب الرسل 
بأمر كسط ٬تمع ا١تصاحل كلها، كىو إباحة - عليو كعليهم أفضل الصبلة كالسبلـ - 

- رٛتهم اهلل - اٞتمع بُت أربع من النساء، كمنع ما زاد على ذلك، كقد أٚتع العلماء 
على ٖترًن ما زاد على - أيضا - كأٚتعوا - كما تقدـ - على إباحة اٞتمع بُت أربع 

ذلك، كقد شذ عنهم ُب جواز الزيادة على ذلك من ال يعتد ٓتبلفو، ما عدا النيب صلى 
اهلل عليو كسلم فإف اهلل خصو ٓتصائص، منها جواز اٞتمع بُت تسع نسوة، ألسباب 
كحكم كثَتة ليس ىذا موضع ذكرىا، كمن تأمل حاؿ من أنكر التعدد، كالنصارل 

كأشباىهم علم من كاقع الكثَت منهم أهنم كقعوا فيما حـر اهلل من الزنا، كاٗتذكا ا٠تدينات 
الكثَتات، فاعتاضوا 
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أىتىٍّستىٍبًدليوفى الَّلًذم هيوى }: اٟتراـ عن اٟتبلؿ، كا٠تبيث عن الطيب، كشاهبوا من قاؿ اهلل فيهم
ره  يػٍ  كمعلـو أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ىو أعلم الناس بتفسَت (1){أىٍدنى  بًالَّلًذم هيوى خى

 (2){فىاٍنًكحيوا مىا اىابى لىكيٍم ًمنى النِّيّسىاًء مىثٍػنى  كىثيالثى كىريبىاعى }: كتاب اهلل، كقد فسر قولو تعاذل
بأف ا١تراد من ذلك إباحة اٞتمع بُت أربع من النساء فأقل، دكف ما زاد عن ذلك، كىكذا 

أصحابو رضي اهلل عنهم دل ٭تفظ أف أحدان منهم أنكر اٞتمع بُت أربع أك نكح أكثر من أربع، 
كىم أعلم الناس بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بتفسَت كتاب اهلل، كما أهنم أعلم الناس 
بسنتو صلى اهلل عليو كسلم كما سبق بيانو، كُب ذلك كفاية كمقنع لطالب اٟتق، كاهلل ا١تستعاف 

 .كعليو التكبلف كال حوؿ كال قوة إال بو
كأما ا١تنكر السادس من ا١تنكرات الستة اليت ذكرت، كىو الزعم أف ا١تسلمُت ُب 

إكثارىم من الصبلة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قد أ٢توه بذلك، فجوابو أف ىذا 
ليس من التأليو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كالعبادة لو، بل ذلك عبادة هلل كحده، 

ًإفَّل اللَّل ى كىمىالًئكىتى ي ييصىُلوفى عىلى  }: كامتثاؿ ألمره عز كجل حيث قاؿ ُب سورة األحزاب
فقد أخرب سبحانو أنو  (3){النَّلًبيِّي يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا  ىُلوا عىلىٍيً  كىسىلِّيميوا تىٍّسًليمنا

كمبلئكتو يصلوف على النيب صلى اهلل عليو كسلم ٍب أمر ا١تؤمنُت بالصبلة كالسبلـ عليو، 
فدؿ ذلك على شرعية اإلكثار من الصبلة كالسبلـ عليو صلى اهلل عليو كسلم، كأف ذلك 
من أفضل القربات، كقد أٚتع علماء اإلسبلـ على ذلك كصح عنو صلى اهلل عليو كسلم 

إذا ٝتعتم ا١تؤذف فقولوا مثل ما يقوؿ ٍب صلوا علي فإنو )): أنو أمر بذلك كرغب فيو فقاؿ
من صلى علي صبلة صلى اهلل عليو هبا عشران ٍب سلوا اهلل رل الوسيلة فإهنا منزلة ُب اٞتنة ال 

  تنبغي إال لعبد من عباد اهلل كأرجو أف أكوف أنا ىو فمن سأؿ رل الوسيلة حلت لو
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عن كعب ابن عجرة رضي اهلل عنو أف - كاللفظ للبخارم - ، كُب الصحيحُت ((الشفاعة
قالوا يا رسوؿ اهلل أمرنا اهلل أف نصلي عليك فكيف نصلي - رضي اهلل عنهم - الصحابة 

 اللهم صل على ٤تمد كعلى آؿ ٤تمد كما صليت على إبراىيم :قولوا)) :عليك؟ فقاؿ
كعلى آؿ إبراىيم إنك ٛتيد ٣تيد اللهم بارؾ على ٤تمد كعلى آؿ ٤تمد كما باركت على 

 كاألحاديث ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كالصبلة من ((إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٛتيد ٣تيد
الثناء على عبده ُب ا١تؤل األعلى، بذكر صفاتو اٟتميدة، كأعمالو : اهلل سبحانو معناىا

الثناء من اهلل - أيضا - اٞتليلة، كمن العباد طلبهم ذلك من اهلل سبحانو، كيراد بالصبلة 
يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا ا ٍكيريكا اللَّل ى }: سبحانو على عباده كرٛتتو إياىم، كما ُب قولو سبحانو

ً ٍكرنا كىًثيرنا كىسىبِّيحيواي بيٍكرىةن كىأىً يالن هيوى الَّلًذم ييصىلِّيي عىلىٍيكيٍم كىمىالًئكىتي ي لًييٍ رًجىكيٍم ًمنى 
كىذه ا١تسألة من أكضح ا١تسائل لصغار  (1){رىًحٍيمان ال ُليمىاًت ًإلى  الُنوًر كىكىافى بًاٍلميٍؤًمًنينى 

: فإف قيل.طلبة العلم كعامة ا١تسلمُت، فكيف خفي ىذا على ىذا القائل؟ فاهلل ا١تستعاف
إذا كاف اإلكثار من الصبلة كالسبلـ على النيب صلى اهلل عليو كسلم ليس تأليها لو، فما 

إف التأليو للرسوؿ صلى اهلل : ىو التأليو للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كالعبادة لو؟، قلنا
عليو كسلم كلكثَت ٦تن يسموف باألكلياء كغَتىم كاقع من كثَت من اٞتهاؿ، كمنتشر ُب 

أ٨تاء األرض، يعلم ذلك من خرب كاقع الناس، كعرؼ دين اهلل الذم بعث بو رسلو كأنزؿ 
بو كتبو، كخلق الثقلُت من أجلو، كىذا التأليو الذم كقع من كثَت من اٞتهاؿ، ىو صرؼ 
بعض العبادة للنيب صلى اهلل عليو كسلم أك لغَته من ا١تخلوقُت، كدعائو كاالستغاثة بو، 
كطلبو ا١تدد كالشفاء للمرضى، كالنصر على األعداء، ك٨تو ذلك من أنواع العبادة، كاهلل 

سبحانو أكجب على عباده أف ٮتصوه بالعبادة، كهناىم عن الشرؾ بو، كبعث الرسل كأنزؿ 
الكتب 
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ٍنسى ًإ  }: لبياهنا كبياف ما يضادىا، كما قاؿ عز كجل كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجنَّل كىاإٍلً
الر ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آيىاتي ي ثيمَّل فيصِّيلىٍت ًمٍن لىديٍف حىًكيمو }:  كقاؿ سبحانو(1){لًيػىٍعبيديكفً 

كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيلِّي أيمَّلةو رىسيو ن أىًف }:  اآلية، كقاؿ عز كجل(2){خىًبيرو أى  تػىٍعبيديكا ًإ  اللَّل ى 
كىمىا أيًمريكا ًإ  لًيػىٍعبيديكا اللَّل ى }: كقاؿ سبحانو (3){ايٍعبيديكا اللَّل ى كىاٍجتىًنبيوا الطَّلاايوتى 

 كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، فاهلل سبحانو ىو الذم (4){ميٍ ًلًصينى لى ي الدِّيينى حينػىفىاءى 
يشفي ا١ترضى، كينصر على األعداء كيكشف الكركب ك٬تيب ا١تضطر، كينزؿ ا١تدد على 

ًإٍ  تىٍّستىًغيثيوفى رىبَّلكيٍم فىاٍستىجىابى }: كما قاؿ سبحانو- إذا ٞتئوا إليو كاستغاثوا بو - عباده 
كىمىا جىعىلى ي اللَّل ي ًإ  بيٍشرىل كىلًتىٍطمىًئنَّل بًً  * لىكيٍم أىنِّيي ميًمدُكيٍم بًأىٍلفو ًمنى اٍلمىالًئكىًة ميٍرًدًفينى 

ًإٍف تػىٍنصيريكا }:  كقاؿ سبحانو(5){قػيليوبيكيٍم كىمىا النَّلٍصري ًإ  ًمٍن ًعٍنًد اللَّلً  ًإفَّل اللَّل ى عىزًيزه حىًكيمه 
امىكيمٍ  أىمَّلٍن ييًجيبي اٍلميٍضطىرَّل ًإ ىا دىعىااي كىيىٍكًشفي }:  كقاؿ عز كجل(6){اللَّل ى يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثىبِّيٍت أىٍقدى

كىقىاؿى رىُبكيمي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب لىكيٍم ًإفَّل الَّلًذينى يىٍّستىٍكًبريكفى عىٍن } كقاؿ سبحانو (7){الُّسوءى 
 .(8){ًعبىادىًتي سىيىٍدخيليوفى جىهىنَّلمى دىاًخرًينى 

كقد عرؼ ا١تشركوف ذلك ُب جاىليتهم، فكانوا يشركوف ُب حاؿ الرخاء، كأما ُب حاؿ 
فىً  ىا رىًكبيوا ًفي اٍلفيٍلً  دىعىويا اللَّل ى ميٍ ًلًصينى }: الشدائد فيخلصوف هلل العبادة، كما قاؿ عز كجل
ينى فػىلىمَّلا نىجَّلاهيٍم ًإلى  اٍلبػىرِّي ًإ ىا هيٍم ييٍشرًكيوفى  أف اهلل سبحانو - أيضا -  كما اعًتفوا (9){لى ي الدِّي

ىو ا٠تالق الرزاؽ، 
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من األنبياء، كاألكلياء كا١تبلئكة كاٞتن - النافع، الضار، ا١تدبر ألمور العباد، كأهنم ما عبدكا غَته 
إال ليشفعوا ٢تم عند اهلل، كليقربوىم لديو زلفى، كما ذكر اهلل عنهم ذلك - كاألصناـ كاألكثاف 

كىيػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللَّلً  مىا   يىضيُرهيٍم كى  }: ُب كتابو ا١تبُت حيث قاؿ عز كجل ُب سورة يونس
فىعيهيٍم كىيػىقيوليوفى هىؤي ًء  يفىعىاؤينىا ًعٍندى اللَّل ً  ًإنَّلا أىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍي ى }:  اآلية، كقاؿ ُب سورة الزمر(1){يػىنػٍ

ينى  يني اٍل ىاًل ي كىالَّلًذينى اتَّل ىذيكا ًمٍن * اٍلًكتىابى بًاٍلحىّقِّي فىاٍعبيًد اللَّل ى ميٍ ًلصنا لى ي الدِّي أى  لًلَّلً  الدِّي
نػىهيٍم ًفي مىا هيٍم ًفيً   ديكنًً  أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديهيٍم ًإ  لًيػيقىرِّيبيونىا ًإلى  اللَّلً  زيٍلفى  ًإفَّل اللَّل ى يىٍحكيمي بػىيػٍ

. (2){يىٍ تىًلفيوفى ًإفَّل اللَّل ى   يػىٍهًدم مىٍن هيوى كىاً به كىفَّلاره 
ففي ىذه اآليات كغَتىا من اآليات الكثَتة، الداللة الصر٭تة على أف اهلل سبحانو ىو 

اإللو اٟتق، ا١تستحق للعبادة، كأنو ال ٬توز تأليو غَته كال صرؼ شيء من ذلك لسواه، كما قاؿ 
ًإلىهيكيٍم ًإلى ه كىاًحده   ًإلى ى ًإ  هيوى الرَّلٍحمىني الرَّلًحيمي }: عز كجل  ىًل ى بًأىفَّل }:  كقاؿ سبحانو(3){كى

ًبيري  كقد أخرب  (4){اللَّل ى هيوى اٍلحىُّق كىأىفَّل مىا يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًً  هيوى اٍلبىاًالي كىأىفَّل اللَّل ى هيوى اٍلعىًلُي اٍلكى
ُب غَت موضع من كتابو، أنو حـر الشرؾ على عباده كأنو ال يغفر ١تن لقيو بو، كما أخرب أف 

ًإفَّل اللَّل ى   يػىٍغًفري أىٍف }: صرؼ شيء من العبادة لغَته شرؾ بو كعبادة لسواه، كما قاؿ سبحانو
ا كقاؿ  (5){ييٍشرىؾى بًً  كىيػىٍغًفري مىا ديكفى  ىًل ى ًلمىٍن يىشىاءي كىمىٍن ييٍشًرٍؾ بًاللَّلً  فػىقىٍد ضىلَّل ضىال ن بىًعيدن

لىقىٍد كىفىرى الَّلًذينى قىاليوا ًإفَّل اللَّل ى هيوى اٍلمىًّسيحي اٍبني مىٍريىمى كىقىاؿى }: عز كجل ُب سورة ا١تائدة
ـى اللَّل ي عىلىٍيً   اٍلمىًّسيحي يىا بىًني ًإٍسرىائًيلى اٍعبيديكا اللَّل ى رىبِّيي كىرىبَّلكيٍم ًإنَّل ي مىٍن ييٍشًرٍؾ بًاللَّلً  فػىقىٍد حىرَّل

 ىًلكيمي اللَّل ي رىُبكيٍم لى ي } كقاؿ تعاذل (6){اٍلجىنَّلةى كىمىٍأكىااي النَّلاري كىمىا ًلل َّلاًلًمينى ًمٍن أىٍنصىارو 
 اٍلميٍل ي كىالَّلًذينى تىٍدعيوفى 
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ًمٍن ديكنًً  مىا يىٍمًلكيوفى ًمٍن ًقٍطًميرو ًإٍف تىٍدعيوهيٍم   يىٍّسمىعيوا ديعىاءىكيٍم كىلىٍو سىًمعيوا مىا 
 فبُت سبحانو (1){اٍستىجىابيوا لىكيٍم كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيٍم كى  يػينىبِّيئي ى ًمٍثلي خىًبيرو 

ُب ىذه اآلية أف دعاءىم غَته شرؾ بو عز كجل كما أكضح سبحانو أف ذلك من الكفر 
كىمىٍن يىٍدعي مىيى اللَّلً  ًإلىهنا آخىرى   بػيٍرهىافى لى ي ًبً  فىً نَّلمىا ًحّسىابي ي ًعٍندى }: األكرب فقاؿ عز كجل

 كأخرب عز كجل أنو ال أضل ٦تن دعا غَت اهلل كأف ا١تدعوين (2){رىبِّيً  ًإنَّل ي   يػيٍفًلحي اٍلكىاًفريكفى 
يتربؤكف من عابديهم كداعيهم، كأهنم غافلوف - من ا١تبلئكة كاألنبياء كغَتىم - من دكنو 

كىمىٍن أىضىُل ًممَّلٍن يىٍدعيو ًمٍن ديكًف اللَّلً  مىٍن   } :عن ذلك ال شعور ٢تم بو، فقاؿ سبحانو
اءن  *يىٍّستىًجيبي لى ي ًإلى  يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة كىهيٍم عىٍن ديعىائًًهٍم اىاًفليوفى  انيوا لىهيٍم أىٍعدى ًإ ىا حيًشرى النَّلاسي كى  كى

اًفرًينى  انيوا بًًعبىادىتًًهٍم كى كىيػىٍوـى نىٍحشيريهيٍم جىًميعنا ثيمَّل نػىقيوؿي لًلَّلًذينى أىٍ رىكيوا }:  كقاؿ سبحانو(3){كىكى
نػىهيٍم كىقىاؿى  يرىكىاؤيهيٍم مىا كيٍنتيٍم ًإيَّلانىا تػىٍعبيديكفى  انىكيٍم أىنٍػتيٍم كى يرىكىاؤيكيٍم فػىزىيػَّلٍلنىا بػىيػٍ  فىكىفى  بًاللَّلً   *مىكى

نىكيٍم ًإٍف كينَّلا عىٍن ًعبىادىًتكيٍم لىغىاًفًلينى  نػىنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ  .(4){ ىًهيدن
كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة معلومة، كفيما ذكرناه منها كفاية كداللة صر٭تة على  

أف العبادة حق اهلل كحده، كأنو ال ٬توز صرؼ شيء منها لغَته سبحانو، فالواجب على 
أىل العلم أف يبينوا ذلك للناس، كأف يشرحوا ٢تم حقيقة التوحيد الذم بعث اهلل بو رسولو 
٤تمدا صلى اهلل عليو كسلم، كمن قبلو من الرسل، كأف يعلموىم ما جهلوا من ذلك، كأف 
٭تذركىم من الشرؾ باهلل عز كجل، كعلى اٟتكاـ أف ينفذكا أمر اهلل ُب عباده، كٯتنعوىم 
من عبادة غَته، ك٥تالفة شريعتو، على ما جاء ُب كتاب اهلل، كسنة رسولو صلى اهلل عليو 

كسلم مستعينُت بعلماء اٟتق على معرفة ما جهلوا من كتاب اهلل، أك سنة رسولو صلى اهلل 
عليو كسلم، كُب 
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ذلك عزىم كشرفهم، ك٧تاهتم ُب الدنيا كاآلخرة، كقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 كقاؿ صلى اهلل عليو ،((من يرد اهلل بو خَتا يفقهو ُب الدين)): عليو كسلم أنو قاؿ

من دؿ )):  كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم((خَتكم من تعلم القرآف كعلمو )):كسلم
 كُب األثر ا١تشهور عن عثماف رضي اهلل عنو كىو ((على خَت فلو مثل أجر فاعلو

إف اهلل يزع بالسلطاف ما ال يزع - أيضا - مركم عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو 
 (لن يصلح آخر ىذه األمة إال ما أصلح أك٢تا) :بالقرآف كقاؿ اإلماـ مالك رٛتو اهلل

كىذه الكلمة العظيمة ىي قوؿ ٚتيع أىل العلم، كالذم صلح بو األكلوف كصاركا بو 
قادة الناس، كأئمة ا٢تدل كحكاـ األرض، ىو اتباع كتاب اهلل كسنة رسولو عليو 

كرد ما تنازعوا فيو إليهما، ال إذل آراء الناس كاجتهاداهتم، كلن - الصبلة كالسبلـ 
يصلح آخرىم إال هبذا األمر الذم صلح بو أك٢تم، فنسأؿ اهلل أف يوفق أئمة ا١تسلمُت 
كعلماءىم لذلك، كأف ٬تمع كلمتهم على اٟتق، كأف يصلح عامة ا١تسلمُت، كٯتن 

. عليهم بالفقو ُب الدين، كيورل عليهم خيارىم، إنو جواد كرًن
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 (1)نواقض اإلسالـ
اٟتمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب بعده، كعلى آلو كأصحابو كمن اىتدل 

. هبداه
فاعلم أيها ا١تسلم أف اهلل سبحانو أكجب على ٚتيع العباد الدخوؿ ُب : أما بعد

اإلسبلـ، كالتمسك بو كاٟتذر ٦تا ٮتالفو، كبعث نبيو ٤تمدان صلى اهلل عليو كسلم للدعوة 
إذل ذلك، كأخرب عز كجل أف من اتبعو فقد اىتدل، كمن أعرض عنو فقد ضل، كحذر 
ُب آيات كثَتات من أسباب الردة، كسائر أنواع الشرؾ كالكفر، كذكر العلماء رٛتهم اهلل 
ُب باب حكم ا١ترتد أف ا١تسلم قد يرتد عن دينو بأنواع كثَتة من النواقض اليت ٖتل دمو 
كمالو كيكوف هبا خارجان من اإلسبلـ، كمن أخطرىا كأكثرىا كقوعا عشرة نواقض ذكرىا 
الشيخ اإلماـ ٤تمد بن عبد الوىاب كغَته من أىل العلم رٛتهم اهلل ٚتيعا، كنذكرىا لك 
فيما يلي على سبيل اإل٬تاز لتحذرىا كٖتذر منها غَتؾ، رجاء السبلمة كالعافية منها، مع 

 .توضيحات قليلة نذكرىا بعدىا
ًإفَّل اللَّل ى   }: الشرؾ ُب عبادة اهلل، قاؿ اهلل تعاذل: من النواقض العشرة: ااكؿ

ٍن يىشىاءي  ًإنَّل ي مىٍن ييٍشًرٍؾ بًاللَّلً  } :كقاؿ تعاذل (2){يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبً  كىيػىٍغًفري مىا ديكفى  ىًل ى ًلمى
ـى اللَّل ي عىلىٍيً  اٍلجىنَّلةى كىمىٍأكىااي النَّلاري كىمىا ًلل َّلاًلًمينى ًمٍن أىٍنصىارو   كمن ذلك دعاء (3){فػىقىٍد حىرَّل

. األموات كاالستغاثة هبم كالنذر كالذبح ٢تم
من جعل بينو كبُت اهلل كسائط يدعوىم كيسأ٢تم الشفاعة كيتوكل عليهم فقد : الثاين
. كفر إٚتاعا
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. من دل يكفر ا١تشركُت أك شك ُب كفرىم أك صحح مذىبهم كفر: الثالث
من اعتقد أف ىدم غَت النيب صلى اهلل عليو كسلم أكمل من ىديو، : الرابي

أك أف حكم غَته أحسن من حكمو، كالذين يفضلوف حكم الطواغيت على 
. حكمو، فهو كافر
من أبغض شيئان ٦تا جاء بو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كلو عمل : ال امس

. (1){ ىًل ى بًأىنػَّلهيٍم كىرًهيوا مىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي فىأىٍحبى ى أىٍعمىالىهيمٍ }: بو فقد كفر؛ لقولو تعاذل
من استهزأ بشيء من دين الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أك ثوابو أك : الّسادس

قيٍل أىبًاللَّلً  كىآيىاتًً  كىرىسيوًلً  كيٍنتيٍم تىٍّستػىٍهزًئيوفى   }: عقابو كفر، كالدليل قولو تعاذل
. (2){تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرتيٍم بػىٍعدى ًإيمىاًنكيمٍ 

السحر كمنو الصرؼ كالعطف، فمن فعلو أك رضي بو كفر، كالدليل : الّسابي
نىةه فىال تىٍكفيرٍ }: قولو تعاذل . (3){كىمىا يػيعىلِّيمىاًف ًمٍن أىحىدو حىتَّل  يػىقيو  ًإنَّلمىا نىٍحني ًفتػٍ

كىمىٍن }: مظاىرة ا١تشركُت كمعاكنتهم على ا١تسلمُت، كالدليل قولو تعاذل: الثامن
هيٍم ًإفَّل اللَّل ى   يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى ال َّلاًلًمينى  . (4){يػىتػىوىلَّلهيٍم ًمٍنكيٍم فىً نَّل ي ًمنػٍ

من اعتقد أف بعض الناس يسعو ا٠تركج عن شريعة ٤تمد صلى اهلل : التاسي
رى اإٍلًٍسالـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍن ي }: لقولو تعاذل.عليو كسلم فهو كافر كىمىٍن يػىٍبتىً  اىيػٍ

. (5){كىهيوى ًفي اٍاًخرىًة ًمنى اٍل ىاًسرًينى 
  :اإلعراض عن دين اهلل ال يتعلمو كال يعمل بو، كالدليل قولو تعاذل: العا ر
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هىا ًإنَّلا ًمنى اٍلميٍجرًًمينى ميٍنتىًقميوفى } . (1){كىمىٍن أىٍظلىمي ًممَّلٍن  يكِّيرى ًبآيىاًت رىبِّيً  ثيمَّل أىٍعرىضى عىنػٍ
كال فرؽ ُب ٚتيع ىذه النواقض بُت ا٢تازؿ كاٞتاد كا٠تائف، إال ا١تكره، ككلها 
من أعظم ما يكوف خطران، كأكثر ما يكوف كقوعان، فينبغي للمسلم أف ٭تذرىا، 

كٮتاؼ منها على نفسو، نعوذ باهلل من موجبات غضبو كأليم عقابو، كصلى اهلل على 
. خَت خلقو ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم، انتهى كبلمو رٛتو اهلل

من اعتقد أف األنظمة كالقوانُت اليت يسنها الناس : كيدخل ُب القسم الرابع
أفضل من شريعة اإلسبلـ أك أهنا مساكية ٢تا، أك أنو ٬توز التحاكم إليها، كلو اعتقد 
أف اٟتكم بالشريعة أفضل أك أف نظاـ اإلسبلـ ال يصلح تطبيقو ُب القرف العشرين، 

أك أنو كاف سببان ُب ٗتلف ا١تسلمُت، أك أنو ٭تصر ُب عبلقة ا١ترء بربو دكف أف يتدخل 
من يرل أف إنفاذ حكم اهلل ُب قطع : ُب شئوف اٟتياة األخرل، كيدخل ُب الرابع أيضان 

يد السارؽ، أك رجم الزاين احملصن ال يناسب العصر اٟتاضر، كيدخل ُب ذلك أيضان 
كل من اعتقد أنو ٬توز اٟتكم بغَت شريعة اهلل ُب ا١تعامبلت أك اٟتدكد أك غَت٫تا، كإف 
دل يعتقد أف ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ ألنو بذلك يكوف قد استباح ما حرمو 
اهلل إٚتاعان، ككل من استباح ما حـر اهلل ٦تا ىو معلـو من الدين بالضركرة، كالزنا 

. كا٠تمر كالربا كاٟتكم بغَت شريعة اهلل فهو كافر بإٚتاع ا١تسلمُت
كنسأؿ اهلل أف يوفقنا ٚتيعا ١تا يرضيو كأف يهدينا كٚتيع ا١تسلمُت صراطو 

 .ا١تستقيم إنو ٝتيع قريب، كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو
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  رعية الت لّق بما يحب اهلل الت لّق ب 
 من معاني أسمائ  ك فات 

 سلمو اهلل (1).بن عبد اهلل بن باز إذل حضرة األخ ا١تكـر من عبد العزيز
:  سبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو، كبعد.كتواله

ىػ كصل كصلكم اهلل هبداه، كما تضمنو 23/3/1386كتابكم الكرًن ا١تؤرخ ُب 
من السؤاؿ عما قالو بعض ا٠تطباء ُب خطبة اٞتمعة من اٟتث على االتصاؼ بصفات 

. إخل كاف معلومان؟..اهلل، كالتخلق بأخبلقو ىل ٢تا ٤تمل، كىل سبق أف قا٢تا أحد
ىذا التعبَت غَت الئق، كلكن لو ٤تمل صحيح، كىو اٟتث على التخلق : كاٞتواب

ٔتقتضى صفات اهلل كأٝتائو كموجبها، كذلك بالنظر إذل الصفات اليت ٭تسن من ا١تخلوؽ 
أف يتصف ٔتقتضاىا، ٓتبلؼ الصفات ا١تختصة باهلل كا٠تبلؽ كالرزاؽ كاإللو ك٨تو ذلك، 
فإف ىذا شيء ال ٯتكن أف يتصف بو ا١تخلوؽ، كال ٬توز أف يدعيو، كىكذا ما أشبو ىذه 

األٝتاء، كإ٪تا ا١تقصود الصفات اليت ٭تب اهلل من عباده أف يتصفوا ٔتقتضاىا، كالعلم 
كالقوة ُب اٟتق، كالرٛتة كاٟتلم كالكـر كاٞتود كالعفو كأشباه ذلك، فهو سبحانو عليم ٭تب 
العلماء قوم ٭تب ا١تؤمن القوم، أكثر من حبو للمؤمن الضعيف، كرًن ٭تب الكرماء، 

رحيم ٭تب الرٛتاء عفو ٭تب العفو، إخل، لكن الذم هلل سبحانو من ىذه الصفات كغَتىا 
سبحانو ليس كمثلو شيء ُب أكمل كأعظم من الذم للمخلوؽ، بل ال مقارنة بينهما؛ ألنو 

صفاتو كأفعالو، كما أنو ال مثيل لو ُب ذاتو، كإ٪تا حسب ا١تخلوؽ أف يكوف لو نصيب من معاين 
 ىذه الصفات، يليق بو كيناسبو على اٟتد الشرعي، فلو 

                                                 

رسالة بعثتها إذل أحد السائلُت إجابة ١تا سأؿ عنو عندما كنت نائبا للجامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة ُب - 1
  .  ىػ1386عاـ 
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ٕتاكز ُب الكـر اٟتد صار مسرفا، كلو ٕتاكز ُب الرٛتة اٟتد عطل اٟتدكد كالتعزيرات 
الشرعية، كىكذا لو زاد ُب العفو على اٟتد الشرعي كضعو ُب غَت موضعو، كىذه األمثلة 

عدة ): تدؿ على سواىا، كقد نص العبلمة ابن القيم رٛتو اهلل على ىذا ا١تعٌت ُب كتابيو
( زاد ا١تعاد)ك( ا١تدارج)كلعلو نص على ذلك ُب غَت٫تا كػ( الوابل الصيب)ك (الصابرين

ك١تا كاف ): 310كغَت٫تا، كإليك نص كبلمو ُب العدة كالوابل، قاؿ ُب العدة صفحة 
سبحانو ىو الشكور على اٟتقيقة، كاف أحب خلقو إليو من اتصف بصفة الشكر، كما 
أف أبغض خلقو إليو من عطلها، أك اتصف بضدىا، كىذا شأف أٝتائو اٟتسٌت، أحب 

خلقو إليو من اتصف ٔتوجبها، كأبغضهم إليو من اتصف بأضدادىا، ك٢تذا يبغض الكافر 
كالظادل كاٞتاىل، كالقاسي القلب كالبخيل كاٞتباف، كا١تهُت كاللئيم، كىو سبحانو ٚتيل 

٭تب اٞتماؿ، عليم ٭تب العلماء، رحيم ٭تب الراٛتُت، ٤تسن ٭تب احملسنُت، ستَت ٭تب 
أىل السًت، قادر يلـو على العجز، كا١تؤمن القوم أحب إليو من ا١تؤمن الضعيف، فهو 

عفو ٭تب العفو، كتر ٭تب الوتر، ككلما ٭تبو فهو من آثار أٝتائو كصفتو كموجبها، ككلما 
 من ٣تموعة 43صفحة ( الوابل الصيب)كقاؿ ُب .(يبغضو فهو ٦تا يضادىا كينافيها

كاٞتود من صفات الرب جل جبللو، فإنو يعطي كال يأخذ، كيطعم كال يطعم، ): اٟتديث
كىو أجود األجودين، كأكـر األكرمُت، كأحب ا٠تلق إليو من اتصف ٔتقتضيات صفاتو، 
فإنو كرًن ٭تب الكرماء من عباده، كعادل ٭تب العلماء كقادر ٭تب الشجعاف، كٚتيل ٭تب 

 .انتهى (اٞتماؿ
 كأرجو أف يكوف فيما ذكرناه كفاية كحصوؿ للفائدة، كأسأؿ اهلل سبحانو أف يوفقنا 

 .ٚتيعان للفقو ُب دينو كالقياـ ْتقو إنو ٝتيع قريب، كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
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إجابة عن أسئلة في العقيدة 
 .ـ أ ح سلمو اهلل/ من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إذل حضرة األخ ا١تكـر د

:  سبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو، كبعد
نرجو من فضيلتكم توضيح معاين اآليات الكرٯتة : فأشَت إذل كتابكم الذم جاء فيو

كىهيوى اللَّل ي ًفي الّسَّلمىاكىاًت كىًفي اٍاىٍرًض يػىٍعلىمي ًسرَّلكيٍم }بسم اهلل الرٛتن الرحيم : التالية
كىًسيى كيٍرًسُي ي الّسَّلمىاكىاًت كىاٍاىٍرضى كى  يػىئيودياي }:  كاآلية(1){كىجىٍهرىكيٍم كىيػىٍعلىمي مىا تىٍكًّسبيوفى 
اًء ًإلى ه كىًفي اٍاىٍرًض ًإلى ه } كاآلية (2){ًحٍف يهيمىا كىهيوى اٍلعىًلُي اٍلعىً يمي  كىهيوى الَّلًذم ًفي الّسَّلمى

مىا يىكيوفي ًمٍن نىٍجوىل ثىالثىةو ًإ  هيوى رىاًبعيهيٍم كى  خىٍمّسىةو } كاآلية (3){كىهيوى اٍلحىًكيمي اٍلعىًليمي 
ًإ  هيوى سىاًدسيهيٍم كى  أىٍدنى  ًمٍن  ىًل ى كى  أىٍكثػىرى ًإ  هيوى مىعىهيٍم أىٍينى مىا كىانيوا ثيمَّل يػينىبِّيئػيهيٍم ًبمىا 

. (4){عىًمليوا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإفَّل اللَّل ى ًبكيلِّي  ىٍيءو عىًليمه 
كحديث اٞتارية الذم ركاه مسلم حينما سأ٢تا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

 قالت رسوؿ اهلل قاؿ الرسوؿ ((من أنا)) : فقالت ُب السماء كقاؿ ٢تا((أين اهلل)): كقاؿ
نرجو توضيح معاين ىذه اآليات الكرٯتة، (( أعتقها فإهنا مؤمنة)) :صلى اهلل عليو كسلم

. كتوضيح معٌت حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم للجارية؟
كأفيدؾ بأف ا١تعٌت العاـ لآليات الكرٯتات كاٟتديث النبوم الشريف ىو الداللة على 
عظمة اهلل سبحانو كتعاذل كعلوه على خلقو كألوىيتو ٞتميع ا٠تبلئق كلها، كإحاطة علمو 
كمشولو لكل شيء كبَتان كاف أك صغَتان سران أك علنان، كبياف قدرتو على كل شيء، كنفي 

. العجز عنو سبحانو كتعاذل
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 ففيها الداللة {كىًسيى كيٍرًسُي ي الّسَّلمىاكىاًت كىاٍاىٍرضى }: كأما ا١تعٌت ا٠تاص ٢تا فقولو تعاذل   
على عظمة الكرسي كسعتو، كما يدؿ ذلك على عظمة خالقو سبحانو ككماؿ قدرتو، 

 يثقلو كال يكرثو حفظ السموات  أم ال{كى  يػىئيودياي ًحٍف يهيمىا كىهيوى اٍلعىًلُي اٍلعىً يمي }: كقولو
كاألرض كمن فيهما كمن بينهما، بل ذلك سهل عليو يسَت لديو، كىو القائم على كل 
نفس ٔتا كسبت، الرقيب على ٚتيع األشياء فبل يعزب عنو شيء كال يغيب عنو شيء، 
كاألشياء كلها حقَتة بُت يديو متواضعة ذليلة صغَتة بالنسبة إليو سبحانو، ٤تتاجة كفقَتة 

إليو، كىو الغٍت اٟتميد الفعاؿ ١تا يريد الذم ال يسأؿ عما يفعل كىم يسألوف، كىو القاىر 
لكل شيء اٟتسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم ال إلو غَته كال رب سواه، كقولو 

كىهيوى اللَّل ي ًفي الّسَّلمىاكىاًت كىًفي اٍاىٍرًض يػىٍعلىمي ًسرَّلكيٍم كىجىٍهرىكيٍم كىيػىٍعلىمي مىا }: سبحانو
 فيها الداللة على أف ا١تدعو اهلل ُب السماكات كُب األرض، كيعبده كيوحده {تىٍكًّسبيوفى 

كيقر لو باإل٢تية من ُب السماكات كمن ُب األرض، كيسمونو اهلل كيدعونو رغبان كرىبان إال 
من كفر من اٞتن كاإلنس، كفيها الداللة على سعة علم اهلل سبحانو كاطبلعو على عباده 
كإحاطتو ٔتا يعملونو سواء كاف سران أك جهران، فالسر كاٞتهر عنده سواء سبحانو كتعاذل، 

. فهو ٭تصي على العباد ٚتيع أعما٢تم خَتىا كشرىا

اًء ًإلى ه كىًفي اٍاىٍرًض ًإلى ه كىهيوى اٍلحىًكيمي }: كقولو سبحانو كىهيوى الَّلًذم ًفي الّسَّلمى
أنو سبحانو ىو إلو من ُب السماء كإلو من ُب األرض يعبده أىلهما :  معناىا{اٍلعىًليمي 

ككلهم خاضعوف لو أذالء بُت يديو إال من غلبت عليو الشقاكة فكفر باهلل كدل يؤمن بو، 
. كىو اٟتكيم ُب شرعو كقدره العليم ّتميع أعماؿ عباده سبحانو

أىلىٍم تػىرى أىفَّل اللَّل ى يػىٍعلىمي مىا ًفي الّسَّلمىاكىاًت كىمىا ًفي اٍاىٍرًض مىا }: كقولو سبحانو كتعاذل
يىكيوفي ًمٍن نىٍجوىل ثىالثىةو ًإ  هيوى رىاًبعيهيٍم كى  خىٍمّسىةو ًإ  هيوى سىاًدسيهيٍم كى  أىٍدنى  ًمٍن  ىًل ى 

 كى  أىٍكثػىرى ًإ  هيوى مىعىهيٍم أىٍينى مىا كىانيوا ثيمَّل يػينىبِّيئػيهيٍم ًبمىا عىًمليوا
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أنو مطلع سبحانو على ٚتيع عباده أينما : معناىا (1){ يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإفَّل اللَّل ى ًبكيلِّي  ىٍيءو عىًليمه 
كانوا يسمع كبلمهم كسرىم ك٧تواىم، كيعلم أعما٢تم، كرسلو من ا١تبلئكة الكراـ كالكاتبُت 

كا١تراد با١تعية ا١تذكورة ُب .اٟتفظة أيضا مع ذلك يكتبوف ما يتناجوف بو مع علم اهلل بو كٝتعو كلو
معية علمو سبحانو كتعاذل، فهو معهم بعلمو ٤تيط هبم، : ىذه اآلية عند أىل السنة كاٞتماعة

كبصره نافذ فيهم، فهو سبحانو كتعاذل مطلع على خلقو ال يغيب عنو من أمورىم شيء مع أنو 
سبحانو فوؽ ٚتيع ا٠تلق قد استول على عرشو استواء يليق ّتبللو كعظمتو، ال يشابو خلقو ُب 

ًمٍثًلً   ىٍيءه كىهيوى الّسَّلًمييي اٍلبىًصيري }: شيء من صفاتو، كما قاؿ عز كجل  ٍب ينبئهم (2){لىٍيسى كى
يـو القيامة ّتميع األعماؿ اليت عملوىا ُب الدنيا؛ ألنو سبحانو بكل شيء عليم، كبكل شيء 
٤تيط، عادل الغيب ال يعزب عن علمو مثقاؿ ذرة ُب السماكات كال ُب األرض كال أصغر من 

 .ذلك كال أكرب إال ُب كتاب مبُت
أما حديث اٞتارية اليت أراد سيدىا إعتاقها كفارة ١تا حصل منو من ضرهبا فقاؿ ٢تا 

 :؟ قالت((من أنا)) :؟ قالت ُب السماء قاؿ((أين اهلل)) :النيب صلى اهلل عليو كسلم
 فإف فيو الداللة على علو اهلل على خلقو، كأف ((أعتقها فإهنا مؤمنة)) :رسوؿ اهلل قاؿ

ىذا ىو ا١تعٌت ا١توجز ١تا .االعًتاؼ بذلك كبرسالتو صلى اهلل عليو كسلم دليل على اإلٯتاف
سألت عنو، كالواجب على ا١تسلم أف يسلك ُب ىذه اآليات كما ُب معناىا من 

األحاديث الصحيحة الدالة على أٝتاء اهلل كصفاتو مسلك أىل السنة كاٞتماعة كىو 
اإلٯتاف هبا، كاعتقاد صحة ما دلت عليو كإثباتو لو سبحانو على الوجو البلئق بو من غَت 
ٖتريف كال تعطيل كال تكييف كال ٘تثيل، كىذا ىو ا١تسلك الصحيح الذم سلكو السلف 
الصاحل كاتفقوا عليو، كما ٬تب على ا١تسلم الذم يريد السبلمة لنفسو ٕتنيبها الوقوع فيما 

يغضب اهلل كالعدكؿ عن طريق أىل الضبلؿ الذين يؤكلوف 
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صفات اهلل أك ينفوهنا عنو سبحانو كتعاذل عما يقوؿ الظا١توف كاٞتاىلوف علوان 
لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية كشرحها  (العقيدة الواسطية)كنرفق لك نسخة من .كبَتان 
لشيخ ٤تمد خليل ا٢تراس؛ ألف فيها ْتثان موسعان ُب ا١توضوع الذم سألت ؿ
كنسأؿ اهلل أف يرزؽ اٞتميع العلم النافع كالعمل بو، كأف يوفق اٞتميع ١تا يرضيو .عنو

 .إنو ٝتيع ٣تيب
. كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
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الجواب عمن يقوؿ بأف اهلل حاؿ بين خلق  
:  اٟتمد هلل كحده، كالصبلة كالسبلـ على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو أما بعد

بأف اهلل سبحانو حاؿ بُت خلقو، ك٥تتلط : فقد تكررت األسئلة عمن يقوؿ
كىمىا كيٍنتى ًبجىاًنًب }: هبم، كأف ذلك ىو معٌت ا١تعية العامة، كشبهوا أيضا بقولو تعاذل

ٍيًهٍم ًإٍ  يػيٍلقيوفى أىٍقالمىهيمٍ }:  اآلية كقولو(1){اٍلغىٍرًبيِّي  ٍيًهٍم } (2){كىمىا كيٍنتى لىدى كىمىا كيٍنتى لىدى
كمعٌت ذلك أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم دل يكن عندىم،  (3){ًإٍ  يىٍ تىًصميوفى 

. كإ٪تا كاف اهلل تعاذل بذاتو معهم؛ ألنو ُب كل مكاف، على حد قو٢تم
ك١تا كاف القائل هبذا القوؿ قد أساء الفهم، كارتكب خطأ فاحشان، ٥تالفا 

للعقيدة الصحيحة، اليت جاء هبا القرآف كالسنة، كاعتقدىا سلف ىذه األمة، رأيت 
بياف اٟتق، كإيضاح ما خفي على ىذا القائل ُب ىذا األمر العظيم، الذم يتعلق 

بأٝتاء اهلل كصفاتو، فاهلل سبحانو كتعاذل يوصف ٔتا كصف بو نفسو، كٔتا كصفو بو 
رسولو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم على ما يليق ّتبللو، من غَت تكييف كال ٘تثيل، 

ًمٍثًلً   ىٍيءه كىهيوى الّسَّلًمييي }: كمن غَت ٖتريف كال تعطيل، كما قاؿ تعاذل لىٍيسى كى
أف اهلل سبحانو :  كإف ٦تا ثبت ُب القرآف كالسنة، كأٚتع عليو سلف األمة(4){اٍلبىًصيري 

فوؽ خلقو، بائن منهم، مستو على عرشو، استواء يليق ّتبللو، ال يشابو خلقو ُب 
استوائهم، كىو سبحانو معهم بعلمو، ال ٗتفى عليو منهم خافية، كىذا ىو ما يدؿ 

عليو 
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القرآف، بأبلغ العبارات كأكضحها، كما تدؿ عليو السنة باألحاديث الصحيحة الصر٭تة، كمن 
: األدلة القرآنية على أف اهلل سبحانو ُب السماء فوؽ خلقو، مستو على عرشو قولو سبحانو

 ًإنِّيي ميتػىوىفِّيي ى كىرىاًفعي ى }:  كقولو(1){ًإلىٍيً  يىٍصعىدي اٍلكىًلمي الطَّليِّيبي كىاٍلعىمىلي الصَّلاًلحي يػىٍرفػىعي ي }
أىأىًمٍنتيٍم مىٍن } (4){الرَّلٍحمىني  ثيمَّل اٍستػىوىل عىلى  اٍلعىٍرشً } (3){تػىٍعريجي اٍلمىالًئكىةي كىالُركحي ًإلىٍي ً }( 2){ًإلىيَّل 

اًء أىٍف يىٍ ًّسفى ًبكيمي اٍاىٍرضى  اًء أىٍف يػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم  }.(5){ًفي الّسَّلمى ـٍ أىًمٍنتيٍم مىٍن ًفي الّسَّلمى أى
ا لىعىلِّيي أىبٍػلي ي } (7){الرَّلٍحمىني عىلى  اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}:  كقولو(6){حىاً بنا يىا هىامىافي اٍبًن ًلي  ىٍرحن

اً بنا ىظيُن ي كى ًإنِّيي اى .  اآليات(8){اٍاىٍسبىابى أىٍسبىابى الّسَّلمىاكىاًت فىأىاَّلًليى ًإلى  ًإلىً  ميوسى  كى
كأما األدلة من السنة فقد كرد ُب األحاديث الصحاح كاٟتساف ما ال ٭تصى إال 
بالكلفة، مثل قصة معراج الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم إذل ربو، كُب حديث الرقية الذم 

 ((ربنا اهلل الذم ُب السماء تقدس اٝتك أمرؾ ُب السماء كاألرض)): ركاه أبو داكد كغَته
كالعرش فوؽ ذلك كاهلل فوؽ عرشو كىو يعلم ما أنتم ))اٟتديث، كقولو ُب حديث األكعاؿ 

 ((أين اهلل؟: )) ركاه أٛتد كأبو داكد كغَت٫تا، كقولو ُب اٟتديث الصحيح للجارية((عليو
(( أعتقها فإهنا مؤمنة)) : قالت أنت رسوؿ اهلل فقاؿ((من أنا؟)) : ُب السماء قاؿ:قالت

أخرجو مسلم ُب صحيحو إذل أمثاؿ ذلك من األحاديث الثابتة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم، كا١تفيدة علمان يقينيان أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بلغ أف اهلل سبحانو على 

عرشو، كأنو فوؽ 
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 السماء، كما فطر اهلل على ذلك ٚتيع األمم، عرهبا كعجمها، ُب اٞتاىلية كاإلسبلـ إال 
من اجتالتو الشياطُت عن فطرتو، ٍب عن السلف ُب ذلك من األقواؿ ما لو ٚتع لبلغ مئُت 
أك ألوفان، ٍب ليس ُب كتاب اهلل كال ُب سنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم كال عن أحد من 
سلف األمة، ال من الصحابة كال من التابعُت ٢تم بإحساف، كال عن األئمة الذين أدركوا 

حرؼ كاحد ٮتالف ذلك، ال نصان كال ظاىران، كدل يقل أحد - زمن األىواء كاالختبلؼ 
منهم قط أف اهلل ليس ُب السماء، كال أنو ليس على العرش، كال أنو بذاتو ُب كل مكاف، 

كال أف ٚتيع األمكنة بالنسبة إليو سواء، كال أنو ال داخل العادل كال خارجو، كال أنو ال ٕتوز 
اإلشارة اٟتسية إليو باألصابع ك٨توىا، بل قد ثبت ُب الصحيح عن جابر بن عبد اهلل أف 
النيب صلى اهلل عليو كسلم ١تا خطب خطبتو العظيمة ُب يـو عرفات، ُب أعظم ٣تمع 

 فيقولوف نعم فَتفع ((أال ىل بلغت؟)): حضره الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم جعل يقوؿ
.  غَت مرة، كأمثاؿ ذلك كثَت((اللهم اشهد))أصبعو إذل السماء ٍب ينكبها إليهم كيقوؿ 

 5انظر الفتاكل ج.كما أكضح ىذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كغَته من أىل العلم
كا١تقصود أف ىذا ا١تعتقد الفاسد الذم تعتقده اٞتهمية ا١تعطلة كمن سار على .14ص 

سبيلهم من أىل البدع، من أفسد ا١تعتقدات كأخبثها، كأعظمها ببلء كتنقصان للخالق جل 
كاألدلة على بطبلف ىذا ا١تذىب الضاؿ كثَتة، فإف .كعبل، نعوذ باهلل من زيغ القلوب

العقل الصحيح كالفطرة السليمة ينكراف ذلك، فضبل عن األدلة الشرعية الثابتة، أما 
استدالؿ بعضهم باآليات ا١تذكورة آنفا، فإنو من أبطل الباطل، حيث زعموا أنو يؤخذ من 

. اآليات أف اهلل موجود بذاتو ُب األرض ّتانب الطور تعاذل اهلل عن ذلك علوا كبَتان 
: عامة كخاصة، فا٠تاصة كقولو تعاذل: كقد خفي على ىذا القائل أف ا١تعية نوعاف

  كقولو(1){ًإفَّل اللَّل ى مىيى الَّلًذينى اتػَّلقىٍوا كىالَّلًذينى هيٍم ميٍحًّسنيوفى }

                                                 

. 128النحل اآلية  - 1



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -143-  

ا أىٍسمىيي كىأىرىل}:  كقولو(1){  تىٍحزىٍف ًإفَّل اللَّل ى مىعىنىا}: سبحانو  كأشباىها من (2){ًإنَّلًني مىعىكيمى
فهو سبحانو مع أنبيائو كعباده ا١تؤمنُت ا١تتقُت بالنصر كالتأييد، كاإلعانة كالتوفيق .اآليات

كما قاؿ عز كجل فيما ركاه عنو نبيو صلى اهلل عليو كسلم .كالتسديد كالكفاية كالرعاية كا٢تداية
كال يزاؿ عبدم يتقرب إرل بالنوافل حىت أحبو فإذا أحببتو كنت ٝتعو الذم يسمع بو )): إذ يقوؿ

 كليس معٌت ذلك أف يكوف ((كبصره الذم يبصر بو كيده اليت يبطش هبا كرجلو اليت ٯتشي هبا
إ٪تا ا١تراد تسديده كتوفيقو، ُب - تعاذل اهلل عن ذلك علوان كبَتان - اهلل سبحانو جوارح للعبد 

فيب يسمع كيب يبصر  )):جوارح العبد كلها كما تفسر ذلك الركاية األخرل، حيث قاؿ سبحانو
توفيقو : كنت ٝتعو إخل:  فوضح هبذا سبحانو أف ا١تراد من قولو((كيب يبطش كيب ٯتشي

. كتسديده كحفظو لو من الوقوع فيما يغضبو

اإلحاطة التامة كالعلم، كىذه ا١تعية ىي ا١تذكورة ُب آيات : كأما ا١تعية العامة فمعناىا
مىا يىكيوفي ًمٍن نىٍجوىل ثىالثىةو ًإ  هيوى رىاًبعيهيٍم كى  خىٍمّسىةو ًإ  هيوى سىاًدسيهيٍم }: كثَتة كقولو

كىهيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا }:  كقولو(3){كى  أىٍدنى  ًمٍن  ىًل ى كى  أىٍكثػىرى ًإ  هيوى مىعىهيٍم أىٍينى مىا كىانيوا
كىمىا تىكيوفي ًفي }:  كقولو(5){فػىلىنػىقيصَّلنَّل عىلىٍيًهٍم ًبًعٍلمو كىمىا كينَّلا اىائًًبينى }:  كقولو(4){كيٍنتيمٍ 

ليو ًمٍن ي ًمٍن قػيٍرآفو كى  تػىٍعمىليوفى ًمٍن عىمىلو ًإ  كينَّلا عىلىٍيكيٍم  يهيودنا ًإٍ  تيًفيضيوفى   ىٍأفو كىمىا تػىتػٍ
 إذل غَت ذلك من اآليات، فهو جل كعبل مستو على عرشو، على الكيفية البلئقة (6){ًفي ً 

كشهيد عليهم أينما كانوا، كحيث كانوا، من بر أك .بكمالو كجبللو كىو ٤تيط ٓتلقو علما
ْتر، ُب ليل أك هنار، ُب البيوت كالقفار، اٞتميع ُب علمو على السواء، 
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كٖتت بصره كٝتعو، فيسمع كبلمهم، كيرل مكاهنم، كيعلم سرىم ك٧تواىم، كما قاؿ  
أى  ًإنػَّلهيٍم يػىثٍػنيوفى  يديكرىهيٍم لًيىٍّستىٍ فيوا ًمٍن ي أى  ًحينى يىٍّستػىٍغشيوفى ثًيىابػىهيٍم يػىٍعلىمي مىا }: تعاذل

اًت الُصديكرً  سىوىاءه ًمٍنكيٍم مىٍن أىسىرَّل }:  كقولو تعاذل(1){ييًّسُركفى كىمىا يػيٍعًلنيوفى ًإنَّل ي عىًليمه ًبذى
لًتػىٍعلىميوا أىفَّل }:  كقاؿ(2){اٍلقىٍوؿى كىمىٍن جىهىرى ًبً  كىمىٍن هيوى ميٍّستىٍ فو بًاللَّلٍيًل كىسىاًربه بًالنػَّلهىارً 
ا  فبل إلو غَته كال رب (3){اللَّل ى عىلى  كيلِّي  ىٍيءو قىًديره كىأىفَّل اللَّل ى قىٍد أىحىاطى ًبكيلِّي  ىٍيءو ًعٍلمن

كقد بدأ سبحانو آيات ا١تعية العامة بالعلم، كختمها بالعلم، ليعلم عباده أف ا١تراد .سواه
علمو سبحانو بأحوا٢تم، كسائر شئوهنم، ال أنو سبحانو ٥تتلط هبم ُب بيوهتم، : بذلك

كٛتاماهتم كغَت ذلك من أماكنهم، تعاذل اهلل عن ذلك علوان كبَتان، كالقوؿ بأف معٌت ا١تعية 
ىو اختبلطو با٠تلق بذاتو، ىو ما يقوؿ بو أىل اٟتلوؿ، الذين يزعموف أف معبودىم ُب كل 

مكاف بذاتو، كينزىونو عن استوائو على عرشو، كعلوه على خلقو، كدل يصونوه عن أقبح 
األماكن كأقذرىا، قبحهم اهلل كأخزاىم، كقد تصدل للرد عليهم أئمة السلف الصاحل، 

كأٛتد بن حنبل، كعبد اهلل بن ا١تبارؾ، كإسحاؽ بن راىويو، كأيب حنيفة النعماف، كغَتىم 
كمن بعدىم من أئمة ا٢تدل، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، كالعبلمة ابن القيم كاٟتافظ ابن 

. كثَت كغَتىم
 كما جاء ُب معناىا من اآليات، أنو {كىهيوى مىعىكيمٍ }: كإذا تبُت ىذا فإنو ال يؤخذ من قولو

على ىذا بوجو من الوجوه،  (مع)٥تتلط ك٦تتزج با١تخلوقات، ال ظاىرا كال حقيقة، كال يدؿ لفظ 
كغاية ما تدؿ عليو ا١تصاحبة كا١توافقة، كا١تقارنة ُب أمر من األمور، كىذا االقًتاف ُب كل موضع 

أٚتع ا١تسلموف من أىل السنة على أف معٌت : ْتسبو، قاؿ أبو عمر الطلمنكي رٛتو اهلل تعاذل
 أنو:  ك٨تو ذلك من القرآف{كىهيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيمٍ }: قولو تعاذل
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علمو، كأف اهلل تعاذل فوؽ السماكات بذاتو، مستو على عرشو، كما نطق بو كتابو كعلماء 
األمة، كأعياف األئمة من السلف دل ٮتتلفوا أف اهلل على عرشو فوؽ ٝتاكاتو، كقاؿ أبو نصر 

أئمتنا كسفياف الثورم، كمالك، كٛتاد بن سلمة، كٛتاد بن زيد، كسفياف بن : السجزم
عيينة، كالفضيل، كابن ا١تبارؾ، كأٛتد، كإسحاؽ، متفقوف على أف اهلل سبحانو بذاتو فوؽ 

أٚتع علماء الصحابة كالتابعُت : كقاؿ أبو عمر ابن عبد الرب.العرش كعلمو بكل مكاف
مىا يىكيوفي ًمٍن نىٍجوىل ثىالثىةو ًإ  هيوى }: الذين ٛتل عنهم التأكيل، قالوا ُب تأكيل قولو تعاذل

 اآلية كىو على العرش، كعلمو ُب كل مكاف، كما خالفهم ُب ذلك أحد ٭تتج {رىاًبعيهيمٍ 
كىهيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيٍم كىاللَّل ي }: كقاؿ اٟتافظ ابن كثَت رٛتو اهلل على قولو تعاذل .بقولو

 أم رقيب شهيد على أعمالكم، حيث كنتم كأين كنتم، من بر أك (1){ًبمىا تػىٍعمىليوفى بىًصيره 
ْتر ُب ليل أك هنار، ُب البيوت أك ُب القفار، اٞتميع ُب علمو على السواء كٖتت بصره 

أى  ًإنػَّلهيٍم }: كٝتعو، فيسمع كبلمكم، كيرل مكانكم كيعلم سركم ك٧تواكم، كما قاؿ تعاذل
يػىثٍػنيوفى  يديكرىهيٍم لًيىٍّستىٍ فيوا ًمٍن ي أى  ًحينى يىٍّستػىٍغشيوفى ثًيىابػىهيٍم يػىٍعلىمي مىا ييًّسُركفى كىمىا يػيٍعًلنيوفى ًإنَّل ي 

اًت الُصديكر سىوىاءه ًمٍنكيٍم مىٍن أىسىرَّل اٍلقىٍوؿى كىمىٍن جىهىرى بًً  كىمىٍن هيوى }:  كقاؿ تعاذل(2){ ً عىًليمه ًبذى
كقاؿ ُب تفسَت آية سورة  . فبل إلو غَته كال رب سواه(3){ميٍّستىٍ فو بًاللَّلٍيًل كىسىاًربه بًالنػَّلهىارً 

ًإ  هيوى رىابًعيهيٍم كى  خىٍمّسىةو ًإ  هيوى } أم من سر ثبلثة (4){مىا يىكيوفي ًمٍن نىٍجوىل ثىالثىةو }: اجملادلة
انيوا  أم مطلع عليهم يسمع (5){سىاًدسيهيٍم كى  أىٍدنى  ًمٍن  ىًل ى كى  أىٍكثػىرى ًإ  هيوى مىعىهيٍم أىٍينى مىا كى

  كبلمهم كسرىم ك٧تواىم،
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كرسلو أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجوف بو، مع علم اهلل بو، كٝتعو لو، كما قاؿ 
ـي اٍلغيييوبً }: تعاذل  كقاؿ (1){أىلىٍم يػىٍعلىميوا أىفَّل اللَّل ى يػىٍعلىمي ًسرَّلهيٍم كىنىٍجوىاهيٍم كىأىفَّل اللَّل ى عىال
ٍيًهٍم يىٍكتيبيوفى }: تعاذل ـٍ يىٍحّسىبيوفى أىنَّلا   نىٍّسمىيي ًسرَّلهيٍم كىنىٍجوىاهيٍم بػىلى  كىريسيلينىا لىدى  (2){أى

ك٢تذا حكى غَت كاحد اإلٚتاع على أف ا١تراد هبذه اآلية معية علمو تعاذل، كال شك 
ُب إرادة ذلك، كلكن ٝتعو أيضا مع علمو ٤تيط هبم، كبصره نافذ فيهم، فهو سبحانو 

. كتعاذل مطلع على خلقو ال يغيب عنو من أمورىم شيء
كا١تقصود بياف أف ىذا ا١تعتقد .ككبلـ السلف ُب ىذا ا١تقاـ أكثر من أف ٭تصر

 أنو معهم بذاتو {كىهيوى مىعىكيمٍ }كىو القوؿ بأف اهلل بذاتو ُب كل مكاف، كأف معٌت قولو 
قوؿ ُب غاية السقوط كالبطبلف، كما ىو جلي من األدلة - كأنو ال ٕتوز اإلشارة إليو 

الكثَتة الصر٭تة، اليت سبق ذكر بعضها، ككاضح بطبلنو من إٚتاع أىل العلم، الذم 
. نقلو عنهم من سبق ذكره من األئمة

كهبذا يتضح أف القائلُت باٟتلوؿ، أعٍت حلوؿ اهلل سبحانو بُت خلقو بذاتو كمن 
قاؿ بقو٢تم، قد جانبوا الصواب كأبعدكا النجعة، كقالوا على اهلل خبلؼ اٟتق، كتأكلوا 

نعوذ باهلل من ا٠تذالف، .اآليات الواردة ُب ا١تعية على غَت تأكيلها الذم قالو أىل العلم
كمن القوؿ على اهلل ببل علم، كنسألو الثبات على اٟتق كا٢تداية إذل سبيل الرشاد، إنو 

 .كرل ذلك كالقادر عليو كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو

                                                 

. 78التوبة اآلية  - 1
. 80الزخرؼ اآلية  - 2
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النهي عن سب القدر 
:  اٟتمد هلل كحده، كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب بعده، كبعد

/ 9/ 17 الصادر ُب 4887فقد اطلعت على ما نشر ُب جريدة الرياض العدد 
بقلم قماشة اإلبراىيم، كقد كرد " قسوة القدر"ىػ ٖتت زاكية قصة اجتماعية بعنواف 1401

إننا ُب ىذه اٟتياة ليس لنا حقوؽ، إننا أعمار يلهو هبا ): ُب القصة ا١تذكورة قوؿ الكاتبة
. (القدر، حىت ٯتلها، فيلقي هبا إذل العادل اآلخر، كالقدر يلهو أحيانا بدموعنا كضحكاتنا
كىذا الكبلـ مناؼ لكماؿ التوحيد، ككماؿ اإلٯتاف بالقدر، فإف القدر ال يلهو، 

كالزمن ال يعبث، كإف كل ما ٬ترم ُب ىذه اٟتياة ىو بتقدير اهلل كعلمو، كاهلل سبحانو ىو 
الذم يصرؼ الليل كالنهار، كىو الذم يقدر السعادة كالشقاء، حسب ما تقتضيو حكمتو 
كقد ٗتفى تلك اٟتكمة على الناس؛ ألف علمهم ٤تدكد، كعقو٢تم قاصرة عن إدراؾ تلك 
اٟتكمة اإل٢تية، ككل ما ُب الوجود ٥تلوؽ هلل، خلقو ٔتشيئتو كقدرتو، كما شاء كاف كما دل 
يشأ دل يكن، كىو الذم يعطي كٯتنع، كٮتفض كيرفع، كيعز كيذؿ، كيغٍت كيفقر، كيضل 

كيهدم، كيسعد كيشقي، كيورل ا١تلك من يشاء، كينزعو ٦تن يشاء، كقد أحسن كل شيء 
خلقو، ككل أفعاؿ ا٠تالق كأكامره كنواىيو، ٢تا حكمة بالغة كغايات ٤تمودة، يشكر عليها 

. سبحانو، كإف دل يعرفها البشر لقصور إدراكهم
يقوؿ اهلل )) :كقد كرد ُب الصحيحُت كغَت٫تا عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ

 كُب ((يؤذيٍت ابن آدـ يسب الدىر كأنا الدىر بيدم األمر أقلب الليل كالنهار :تعاذل
ال يقل ابن آدـ يا خيبة الدىر فإين )) : كُب ركاية((ال تسبوا الدىر فإين أنا الدىر)) :ركاية

 كقد ((أنا الدىر أرسل الليل كالنهار فإذا شئت قبضتهما
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أصابتهم :  كاف العرب ُب اٞتاىلية ينسبوف إليو ما يصيبهم من ا١تصائب كا١تكاره، فيقولوف
قوارع الدىر، كأبادىم الدىر، فإذا أضافوا إذل الدىر ما نا٢تم من الشدائد، سبوا فاعلها 

فكاف مرجع سبها إذل اهلل عز كجل، إذ ىو الفاعل ُب اٟتقيقة لؤلمور اليت يصفوهنا، فنهوا 
عن سب الدىر كقد نقل ىذا التفسَت للحديث هبذا ا١تعٌت عن الشافعي، كأيب عبيد، كابن 

. جرير، كالبغوم كغَتىم
أقلب الليل كالنهار يعٍت أف ما ٬ترم فيهما من خَت كشر بإرادة اهلل : كأما معٌت قولو

كتدبَته كبعلم منو تعاذل كحكمة، ال يشاركو ُب ذلك غَته، ما شاء كاف كما دل يشأ دل 
يكن، فالواجب عند ذلك ٛتده ُب اٟتالتُت، كحسن الظن بو سبحانو كْتمده، كالرجوع 

نىا تػيٍرجىعيوفى }: إليو بالتوبة كاإلنابة، قاؿ تعاذل ًإلىيػٍ نىةن كى ٍيًر ًفتػٍ ليوكيٍم بًالشَّلرِّي كىاٍل ى . (1){كىنػىبػٍ
: كقد أكرد اإلماـ اجملدد ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل، بابا ُب كتاب التوحيد ٝتاه

:  أكرد فيو ىذا اٟتديث كبُت أنو يشتمل على عدة مسائل (باب من سب الدىر فقد آذل اهلل)
. النهي عن سب الدىر- 1
. تسميتو أذل هلل- 2
فإف اهلل ىو الدىر  : التأمل ُب قولو- 3
. أنو قد يكوف سابا كلو دل يقصده بقلبو- 4

أخطأت عندما نسبت القسوة إذل الدىر - سا٤تها اهلل - كعلى ىذا فإف الكاتبة 
ال يتصرؼ، كإ٪تا اهلل سبحانو ىو ا١تقدر - كما سبق - ُب عنواف قصتها؛ ألف القدر 

لؤلشياء عن حكمة بالغة، كاهلل جل كعبل ال يوصف بالقسوة، بل ىو جل كعبل رحيم 
اهلل أرحم ))بعباده، كىو أرحم هبم من الوالدة بولدىا، كما كرد ُب اٟتديث الصحيح 

 فيجب  ((بعباده من الوالدة بولدىا
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أف ننزه أقبلمنا عن الوقوع ُب مثل ىذه ا١تزالق، امتثاال ألمر اهلل كأمر رسولو، كإكماالن 
- كما ىو معركؼ - للتوحيد، كابتعادان عما ينافيو أك يناُب كمالو، ككسائل اإلعبلـ 

كاسعة االنتشار كعظيمة التأثَت على الناس، ككثرة ترديدىا ١تثل ىذه الكلمات ينشرىا 
بُت الناس، ك٬تعلهم يتساىلوف ُب استعما٢تا، كخاصة النشء مع ما ُب استعما٢تا من 

. احملذكر
نسأؿ اهلل أف يهدينا إذل الصراط ا١تستقيم، ك٬تنبنا زالت القلم كاللساف، إنو 

 .ٝتيع ٣تيب كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو
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 إقامة البراهين عل  حكم من استغاث بغير اهلل
 (1) أك  دؽ الكهنة كالعرافين

: تقديم
اٟتمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو كمن كااله أما 

فلما كانت عقيدة التوحيد ىي األساس اليت قامت عليو دعوة ٤تمد بن عبد اهلل : بعد
عليو أفضل الصبلة كأزكى التسليم، كاليت ىي ُب اٟتقيقة امتداد لدعوة الرسل ٚتيعا، 

كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيلِّي أيمَّلةو رىسيو ن أىًف ايٍعبيديكا اللَّل ى كىاٍجتىًنبيوا }كما قاؿ تعاذل 
 ككاف من صميم االعتقاد هبذ الدعوة ىو ٤تاربة البدع كاألباطيل، بشىت (2){الطَّلاايوتى 

أشكا٢تا، فإنو ٬تب على كل مسلم أف يتبصر ُب دينو، كيعبد اهلل تعاذل طبقا ١تا 
. جاءت بو الشريعة اإلسبلمية

كلقد كاف ا١تسلموف األكائل من سلف ىذه األمة، على ىدل من أمر دينهم؛ 
ذلك ألف أعما٢تم بل كٚتيع شئوهنم، كانت على كفق ما جاء بو القرآف الكرًن 

. كالسنة ا١تطهرة
- منهج الكتاب كالسنة - ٍب ١تا ا٨ترؼ أكثر ا١تسلمُت عن ىذا ا١تنهج القوًن 

ُب عقائدىم كأعما٢تم، تفرقوا شيعان كأحزابان ُب العقائد، كا١تذاىب، ُب السياسة 
كاألحكاـ، ككاف من نتائج ىذا اال٨تراؼ أف فشت فيهم البدع كاألباطيل كالشعوذة، 

. كأصبح ذلك مدخبل ألعداء اإلسبلـ ُب الطعن على اإلسبلـ كأىلو

                                                 

 صدر ىذا ا١توضوع بكتاب من منشورات الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة - 1
 . ىػ1404كاإلرشاد ُب عاـ 
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. قدٯتا كحديثا من ىذه البدع- ُب مؤلفاهتم - كلقد حذر علماء اإلسبلـ 
:  كقد ساهمت في  ل  بثالث رسائل مجموعة

. ُب حكم االستغاثة بالنيب صلى اهلل عليو كسلم: اكل ا
ُب حكم االستغاثة باٞتن كالشياطُت كالنذر ٢تم  : الثانية

. ُب حكم التعبد باألكراد البدعية كالشركية: الثالثة
تضع - كىي حاملة لواء الدعوة اإلسبلمية ُب ىذه الببلد ا١تباركة -  كالرئاسة 

مسا٫تة منها ُب ٤تاربة البدع .بُت يديك أيها القارئ الكرًن ىذه الرسائل الثبلث
كا٠ترافات، كرفع ا١تستول الثقاُب كالفهم اٟتقيقي لئلسبلـ،  

نسأؿ اهلل العلي القدير أف ينفع هبا عباده، كاهلل كرل التوفيق كصلى اهلل على 
. ٤تمد كآلو كصحبو كسلم
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 [ في حكم ا ستغاثة بالنبي:الرسالة ااكل ]
اٟتمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كأصحابو كمن اىتدل 

 4 / 19 الصادر 15اجملتمع الكويتية ُب عددىا  هبداه، أما بعد فقد نشرت صحيفة
تتضمن االستغاثة  (ُب ذكرل ا١تولد النبوم الشريف) ىػ أبياتا ٖتت عنواف 1390/ 

بالنيب صلى اهلل عليو كسلم كاالستنصار بو إلدراؾ األمة كنصرىا كٗتليصها ٦تا كقعت 
، كىذا نص من األبيات (آمنة)فيو من التفرؽ كاالختبلؼ، بإمضاء من ٝتت نفسها 

:  ا١تشار إليها
 يشعل الحرب كيصل  من ل اها   يا رسوؿ اهلل أدرؾ عالمان 

ا ػفي ظالـ الش  قد ااؿ سراا  يا رسوؿ اهلل أدرؾ أمة 
في متاهات ااس  ضاعت رؤاها   يا رسوؿ اهلل أدرؾ أمة 

 : إذل أف قالت
 في ظالـ الش  قد ااؿ سراها    يا رسوؿ اهلل أدرؾ أمة
ق ػين ناديت اإلؿػيـو بدر ح   ا عجلت ػعجل النصر كم

ا ػنودان   ترااػإف هلل ج   ان ػفاستحاؿ الذؿ نصران رائي
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اهلل أكرب ىكذا توجو ىذه الكاتبة نداءىا كاستغاثتها إذل الرسوؿ صلى اهلل عليو )
ف النصر بيد اهلل كحده، أكسلم طالبة منو إدراؾ األمة بتعجيل النصر، ناسية أك جاىلة 

ليس ذلك بيد النيب صلى اهلل عليو كسلم كال غَته من ا١تخلوقات، كما قاؿ اهلل سبحانو 
ًإٍف }:  كقاؿ عز كجل(1){كىمىا النَّلٍصري ًإ  ًمٍن ًعٍنًد اللَّلً  اٍلعىزًيًز اٍلحىًكيمً }: ُب كتابو ا١تبُت

ًإٍف يىٍ ذيٍلكيٍم فىمىٍن  ىا الَّلًذم يػىٍنصيريكيٍم ًمٍن بػىٍعًداً  . (2){يػىٍنصيرٍكيمي اللَّل ي فىال اىاًلبى لىكيٍم كى
كقد علم بالنص كاإلٚتاع أف اهلل سبحانو خلق ا٠تلق ليعبدكه، كأرسل الرسل كأنزؿ 

ٍنسى }: الكتب، لبياف تلك العبادة، كالدعوة إليها، كما قاؿ سبحانو كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجنَّل كىاإٍلً
كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيلِّي أيمَّلةو رىسيو ن أىًف ايٍعبيديكا اللَّل ى كىاٍجتىًنبيوا }: كقاؿ تعاذل (3){ًإ  لًيػىٍعبيديكفً 
كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًل ى ًمٍن رىسيوؿو ًإ  نيوًحي ًإلىٍيً  أىنَّل ي   ًإلى ى ًإ  أىنىا }:  كقاؿ تعاذل(4){الطَّلاايوتى 
ًبيرو }:  كقاؿ عز كجل(5){فىاٍعبيديكفً  * الر ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آيىاتي ي ثيمَّل فيصِّيلىٍت ًمٍن لىديٍف حىًكيمو خى

فأكضح سبحانو ُب ىذه اآليات احملكمات . (6){أى  تػىٍعبيديكا ًإ  اللَّل ى ًإنَّلًني لىكيٍم ًمٍن ي نىًذيره كىبىًشيره 
أنو دل ٮتلق الثقلُت إال ليعبدكه كحده، ال شريك لو، كبُت أنو أرسل الرسل عليهم الصبلة 

كالسبلـ لؤلمر هبذه العبادة كالنهي عن ضدىا، كأخرب عز كجل أنو أحكم آيات كتابو كفصلها 
لئبل يعبد غَته سبحانو، كالعبادة ىي توحيده كطاعتو، بامتثاؿ أكامر كترؾ نواىيو، كقد أمر اهلل 

كىمىا أيًمريكا ًإ  لًيػىٍعبيديكا اللَّل ى ميٍ ًلًصينى لى ي الدِّيينى }: بذلك ُب آيات كثَتة، منها قولو سبحانو
{ ى حينػىفىاء

  .(8){كىقىضى  رىُب ى أى  تػىٍعبيديكا ًإ  ًإيَّلااي }:  اآلية، كقولو عز كجل(7)
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أى  ًللَّلً  * ًإنَّلا أىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍي ى اٍلًكتىابى بًاٍلحىّقِّي فىاٍعبيًد اللَّل ى ميٍ ًلصنا لى ي الدِّيينى } :كقولو سبحانو
 كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة كلها تدؿ على كجوب إخبلص العبادة (1){الدِّييني اٍل ىاًل ي 

هلل كحده كترؾ عبادة ما سواه من األنبياء كغَتىم، كال ريب أف الدعاء من أىم أنواع 
فىاٍدعيوا اللَّل ى ميٍ ًلًصينى لى ي }: العبادة كأٚتعها فوجب إخبلصو هلل كحده كما قاؿ عز كجل

كىأىفَّل اٍلمىّسىاًجدى ًللَّلً  فىال تىٍدعيوا مىيى اللَّلً  }: قاؿ عز كجل ك(2){الدِّيينى كىلىٍو كىرًاى اٍلكىاًفريكفى 
ا نكرة ُب سياؽ  (أحدا)ألف ؛ كىذا يعم ٚتيع ا١تخلوقات من األنبياء كغَتىم (3){أىحىدن

كى  تىٍدعي ًمٍن ديكًف اللَّلً  مىا   }: النهي، فتعم كل من سول اهلل سبحانو، كقاؿ تعاذل
فىعي ى كى  يىضيُرؾى  كىذا خطاب للنيب صلى اهلل عليو كسلم، كمعلـو أف اهلل سبحانو  (4){يػىنػٍ

فىً ٍف فػىعىٍلتى فىً نَّل ى }: كجلقد عصمو من الشرؾ كإ٪تا ا١تراد من ذلك ٖتذير غَته ٍب قاؿ عز 
فإذا كاف سيد كلد آدـ عليو الصبلة كالسبلـ لو دعا غَت اهلل يكوف من  (5){ًإ نا ًمنى ال َّلاًلًمينى 

اًفريكفى }: الظا١تُت، فكيف بغَته، كالظلم إذا أطلق يراد بو الشرؾ األكرب، كما قاؿ سبحانو كىاٍلكى
علم هبذه اآليات كغَتىا أف ؼ. (7){ًإفَّل الشِّيٍرؾى لى يٍلمه عىً يمه }:  كقاؿ تعاذل(6){هيمي ال َّلاًلميوفى 

دعاء غَت اهلل من األموات كاألشجار كاألصناـ كغَتىا، شرؾ باهلل عز كجل يناُب العبادة اليت 
ال إلو )خلق اهلل الثقلُت من أجلها، كأرسل الرسل كأنزؿ الكتب لبياهنا، كالدعوة إليها كىذا معٌت 

ال معبود ْتق إال اهلل فهي تنفي العبادة عن غَت اهلل كتثبتها هلل كحده، كما : فإف معناىا (إال اهلل
  ىًل ى بًأىفَّل اللَّل ى هيوى اٍلحىُّق كىأىفَّل مىا يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًً  هيوى }قاؿ اهلل سبحانو 
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 كىذا ىو أصل الدين كأساس ا١تلة، كال تصح العبادات إال بعد صحة ىذا (1){ اٍلبىاًالي 
ًإلى  الَّلًذينى ًمٍن قػىٍبًل ى لىًئٍن أىٍ رىٍكتى لىيىٍحبىطىنَّل }: األصل، كما قاؿ تعاذل كىلىقىٍد أيكًحيى ًإلىٍي ى كى

هيٍم مىا كىانيوا }: كقاؿ سبحانو (2){عىمىلي ى كىلىتىكيونىنَّل ًمنى اٍل ىاًسرًينى  كىلىٍو أىٍ رىكيوا لىحىًب ى عىنػٍ
 أف ال يعبد إال اهلل :أحدهما:  كدين اإلسبلـ مبٍت على أصلُت عظيمُت(3){يػىٍعمىليوفى 
 أف ال يعبد إال بشريعة نبيو كرسولو صلى اهلل عليو كسلم، كىذا معٌت :الثاني .كحده

شهادة أف ال إلو إال اهلل، فمن دعا األموات من األنبياء كغَتىم، أك دعا األصناـ أك 
األشجار، أك األحجار أك غَت ذلك من ا١تخلوقات، أك استغاث هبم، أك تقرب إليهم 

بالذبائح كالنذكر، أك صلى ٢تم، أك سجد ٢تم، فقد اٗتذىم أربابا من دكف اهلل، كجعلهم 
أندادا لو سبحانو، كىذا يناقض ىذا األصل، كيناُب معٌت ال إلو إال اهلل، كما أف من ابتدع 
ُب الدين ما دل يأذف بو اهلل دل ٭تقق معٌت شهادة أف ٤تمدان رسوؿ اهلل، كقد قاؿ اهلل عز 

 كىذه األعماؿ ىي (4){كىقىًدٍمنىا ًإلى  مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىعىٍلنىااي هىبىاءن مىٍنثيورنا}: كجل
أعماؿ من مات على الشرؾ باهلل عز كجل، كىكذا األعماؿ ا١تبتدعة اليت دل يأذف هبا اهلل، 
فإهنا تكوف يـو القيامة ىباء منثورا، لكوهنا دل توافق شرعو ا١تطهر، كما قاؿ النيب صلى اهلل 

متفق على صحتو كىذه (( من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد)): عليو كسلم
الكاتبة قد كجهت استغاثتها كدعاءىا للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كأعرضت عن رب 

كال شك أف ىذا  .العا١تُت،الذم بيده النصر كالضر كالنفع، كليس بيد غَته شيء من ذلك
ظلم عظيم كخيم، كقد أمر اهلل عز كجل بدعائو سبحانو، ككعد من يدعوه باالستجابة، كتوعد 

كىقىاؿى رىُبكيمي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب لىكيٍم }: من استكرب عن ذلك بدخوؿ جهنم، كما قاؿ عز كجل
 ًإفَّل الَّلًذينى يىٍّستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًتي سىيىٍدخيليوفى 
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 أم صاغرين ذليلُت، كقد دلت ىذه اآلية الكرٯتة على أف الدعاء (1){جىهىنَّلمى دىاًخرًينى 
عبادة، كعلى أف من استكرب عنو فمأكاه جهنم، فإذا كانت ىذه حاؿ من استكرب عن 
دعاء اهلل، فكيف تكوف حاؿ من دعا غَته، كأعرض عنو، كىو سبحانو القريب ا١تالك 

كىًإ ىا سىأىلى ى ًعبىاًدم عىنِّيي فىً نِّيي }: لكل شيء كالقادر على كل شيء كما قاؿ سبحانو
ةى الدَّلاًع ًإ ىا دىعىاًف فػىٍليىٍّستىًجيبيوا ًلي كىٍليػيٍؤًمنيوا ًبي لىعىلَّلهيٍم يػىٍر يديكفى   (2){قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوى

، ((الدعاء ىو العبادة))كقد أخرب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب اٟتديث الصحيح أف 
احفظ اهلل ٭تفظك احفظ اهلل ٕتده )): كقاؿ البن عمو عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما

.  أخرجو الًتمذم كغَته((ٕتاىك إذا سألت فاسأؿ اهلل كإذا استعنت فاستعن باهلل
 ركاه البخارم، ((من مات كىو يدعو هلل ندا دخل النار)): كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم

أف ٕتعل هلل ))أم الذنب أعظم؟ قاؿ : كُب الصحيحُت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو سئل
ىو النظَت كا١تثيل فكل من دعا غَت اهلل، أك استغاث بو أك نذر لو، أك :  كالند((كىو خلقك ندان 

ذبح لو أك صرؼ لو شيئا من العبادة سول ما تقدـ، فقد اٗتذه ندان، سواء كاف نبيان أك كليان، أك 
أما سؤاؿ اٟتي اٟتاضر ٔتا يقدر عليو، . ٪تان أك غَت ذلك من ا١تخلوقاتصملكان أك جنيان، أك 

 كاالستعانة بو ُب األمور اٟتسية، اليت يقدر عليها فليس ذلك من الشرؾ، بل من األمور العادية
فىاٍستػىغىاثى ي الَّلًذم ًمٍن ً يعىًتً  عىلى  الَّلًذم }: اٞتائزة بُت ا١تسلمُت، كما قاؿ تعاذل ُب قصة موسى

ائًفنا يػىتػىرىقَّلبي }:  ككما قاؿ تعاذل ُب قصة موسى أيضا(3){ًمٍن عىديكِّياً  هىا خى  ككما (4){فى ىرىجى ًمنػٍ
يستغيث اإلنساف بأصحابو ُب اٟترب، كغَتىا من األمور اليت تعرض للناس، ك٭تتاجوف فيها إذل 

بعضهم 
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كقد أمر اهلل نبيو صلى اهلل عليو كسلم أف ٮترب أمتو أنو ال ٯتلك ألحد نفعان كال . ببعض
ا }: ضران، فقاؿ ُب سورة اٞتن قيٍل ًإنِّيي   أىٍمًل ي * قيٍل ًإنَّلمىا أىٍدعيو رىبِّيي كى  أيٍ ًرؾي ًبً  أىحىدن

ا قيٍل   أىٍمًل ي لًنػىٍفًّسي نػىٍفعنا كى  }:  كقاؿ تعاذل ُب سورة األعراؼ(1){لىكيٍم ضىًرا كى  رى ىدن
ٍيًر كىمىا مىّسَّلًنيى الُّسوءي  ضىًرا ًإ  مىا  ىاءى اللَّل ي كىلىٍو كيٍنتي أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى  ٍستىٍكثػىٍرتي ًمنى اٍل ى

. (2){ًإٍف أىنىا ًإ  نىًذيره كىبىًشيره ًلقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 
كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة كىو صلى اهلل عليو كسلم ال يدعو إال ربو، ككاف ُب يـو بدر 

 حىت ((يا رب ا٧تز رل ما كعدتٍت)): يستغيث باهلل، كيستنصره على عدكه كيلح ُب ذلك، كيقوؿ
حسبك يا رسوؿ اهلل، فإف اهلل منجز لك ما كعدؾ : قاؿ الصديق األكرب أبو بكر رضي اهلل عنو

ًإٍ  تىٍّستىًغيثيوفى رىبَّلكيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم أىنِّيي ميًمدُكيٍم بًأىٍلفو }: كأنزؿ اهلل سبحانو ُب ذلك قولو تعاذل
كىمىا جىعىلى ي اللَّل ي ًإ  بيٍشرىل كىلًتىٍطمىًئنَّل بًً  قػيليوبيكيٍم كىمىا النَّلٍصري ًإ  ًمٍن * ًمنى اٍلمىالًئكىًة ميٍرًدًفينى 

 فذٌكرىم سبحانو ُب ىذه اآليات استغاثتهم، كأخرب أنو (3){ًعٍنًد اللَّلً  ًإفَّل اللَّل ى عىزًيزه حىًكيمه 
استجاب ٢تم بإمدادىم با١تبلئكة، ٍب بُت سبحانو أف النصر ليس من ا١تبلئكة، إ٪تا أمدىم هبم، 

 .للتبشَت بالنصر، كالطمأنينة
 كقاؿ عز كجل ُب {كىمىا النَّلٍصري ًإ  ًمٍن ًعٍنًد اللَّل ً }: كبُت أف النصر من عنده فقاؿ

 (4){كىلىقىٍد نىصىرىكيمي اللَّل ي بًبىٍدرو كىأىنٍػتيٍم أىً لَّلةه فىاتػَّلقيوا اللَّل ى لىعىلَّلكيٍم تىٍشكيريكفى }: سورة آؿ عمراف
أنو سبحانو ىو الناصر ٢تم يـو بدر، فعلم بذلك أف ما أعطاىم من : فبُت ُب ىذه اآلية

السبلح كالقوة، كما أمدىم بو من ا١تبلئكة، كل ذلك من أسباب النصر، كالتبشَت 
كالطمأنينة، كليس النصر منها، بل ىو من عند اهلل كحده، فكيف ٬توز ٢تذه الكاتبة أك 

غَتىا أف توجو 
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استغاثتها كطلبها النصر إذل النيب صلى اهلل عليو كسلم كتعرض عن رب العا١تُت، ا١تالك لكل 
!  شيء كالقادر على كل شيء؟

ال شك أف ىذا من أقبح اٞتهل، بل من أعظم الشرؾ فالواجب على الكاتبة أف تتوب 
نو، كالعـز على عدـ عإذل اهلل سبحانو توبة نصوحا، كذلك بالندـ على ما كقع منها، كاإلقبلع 

العود إليو، تعظيما هلل كإخبلصا لو، كامتثاال ألمره كحذرا ٦تا هنى عنو، ىذه ىي التوبة النصوح، 
كإذا كانت من حق ا١تخلوقُت كجب ُب التوبة أمر رابع، كىو رد اٟتق إذل مستحقو، أك ٖتللو 

كىتيوبيوا ًإلى  اللَّلً  جىًميعنا أىيُػهىا }: منو، كقد أمر اهلل عباده بالتوبة، ككعدىم قبو٢تا كما قاؿ تعاذل
أىفىال يػىتيوبيوفى ًإلى  اللَّلً  كىيىٍّستػىٍغًفريكنى ي }:  كقاؿ ُب حق النصارل(1){اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىلَّلكيٍم تػيٍفًلحيوفى 

كىالَّلًذينى   يىٍدعيوفى مىيى اللَّلً  ًإلىهنا آخىرى كى  يػىٍقتػيليوفى النػَّلٍفسى }:  كقاؿ تعاذل(2){كىاللَّل ي اىفيوره رىًحيمه 
ـى اللَّل ي ًإ  بًاٍلحىّقِّي كى  يػىٍزنيوفى كىمىٍن يػىٍفعىٍل  ىًل ى يػىٍلّقى أىثىامنا  ييضىاعىٍف لى ي اٍلعىذىابي يػىٍوـى * الَّلًتي حىرَّل

اننا  ًإ  مىٍن تىابى كىآمىنى كىعىًملى عىمىالن  ىاًلحنا فىأيكلىًئ ى يػيبىدِّيؿي اللَّل ي * اٍلًقيىامىًة كىيىٍ ليٍد ًفيً  ميهى
ا كىهيوى الَّلًذم يػىٍقبىلي التػَّلٍوبىةى عىٍن }: كقاؿ تعاذل. (3){سىيِّيئىاتًًهٍم حىّسىنىاتو كىكىافى اللَّل ي اىفيورنا رىًحيمن

. (4){ًعبىاًدًا كىيػىٍعفيو عىًن الّسَّليِّيئىاًت كىيػىٍعلىمي مىا تػىٍفعىليوفى 
اإلسبلـ يهدـ ما كاف قبلو كالتوبة )): كصح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ

 كلعظم خطر الشرؾ، ككونو أعظم الذنوب، كخشية االغًتار ٔتا صدر من ((ٕتب ما كاف قبلها
ىذه الكاتبة، كلوجوب النصح هلل كلعباده، حررت ىذه الكلمة ا١توجزة، كأسأؿ اهلل عز كجل أف 

ينفع هبا، كأف يصلح أحوالنا كأحواؿ ا١تسلمُت ٚتيعا، كأف ٯتن علينا ٚتيعا بالفقو ُب الدين، 
كالثبات عليو، كأف يعيذنا كا١تسلمُت من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا إنو كرل ذلك كالقادر 

. عليو كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو نبينا ٤تمد كآلو كصحبو
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 [الرسالة الثانية]
من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إذل من يراه من ا١تسلمُت، كفقٍت اهلل كإياىم للتمسك 

. بدينو، كالثبات عليو آمُت

فقد سألٍت بعض اإلخواف عما يفعلو بعض : أما بعد .السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
اٞتهاؿ، من دعاء غَت اهلل سبحانو كاالستنجاد بو ُب ا١تهمات، كدعاء اٞتن كاالستغاثة هبم، 

. كالنذر ٢تم، كالذبح ٢تم كشبو ذلك

، يعٍت بذلك سبعة من رؤساء اٞتن، يا سبعة (يا سبعة، خذكه): كمن ذلك قوؿ بعضهم
خذكه يا جن ): افعلوا بو كذا، اكسركا عظامو، اشربوا دمو، مثلوا بو، كمن ذلك قوؿ بعضهم

، كىذا يوجد كثَتان ُب بعض اٞتهات اٞتنوبية، ك٦تا يلتحق هبذا األمر (الظهَتة يا جن العصر
دعاء األموات من األنبياء كالصاٟتُت كغَتىم، كدعاء ا١تبلئكة كاالستغاثة هبم، فهذا كلو 

كأشباىو كاقع من كثَت ٦تن ينتسب إذل اإلسبلـ، جهبل منو كتقليدان ١تن قبلو، كرٔتا سهل بعضهم 
عن حكم : ىذا شيء ٬ترم على اللساف، ال نقصده كال نعتقده، كسألٍت أيضا: ُب ذلك بقولو

مناكحة من عرؼ هبذه األعماؿ، كذبائحهم كالصبلة عليهم كخلفهم، كعن تصديق ا١تشعوذين 
كالعرافُت، كمن يدعي معرفة ا١ترض كأسبابو ٔتجرد إشرافو على شيء ٦تا مس جسد ا١تريض، 

. كالعمامة كالسراكيل كا٠تمار كأشباه ذلك

اٟتمد هلل كحده كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب بعده، كعلى آلو كصحبو : كالجواب
:  كمن اىتدل هبم إذل يـو الدين، أما بعد

فإف اهلل سبحانو كتعاذل قد خلق الثقلُت ليعبدكه، دكف كل ما سواه، كليخصوه بالدعاء 
كاالستغاثة، كالذبح كالنذر كسائر العبادات، كقد بعث الرسل بذلك، كأمرىم بو، كأنزؿ الكتب 
السماكية اليت أعظمها القرآف الكرًن ببياف ذلك كالدعوة إليو، كٖتذير الناس من الشرؾ باهلل 

كعبادة غَته، كىذا ىو أصل األصوؿ، 
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ال معبود ْتق إال : اهلل ألف معناىا  كأساس ا١تلة كالدين، كىو معٌت شهادة أف ال إلو إال
اهلل، فهي تنفي األلوىية كىي العبادة عن غَت اهلل، كتثبت العبادة هلل كحده، دكف ما سواه 
من سائر ا١تخلوقات، كاألدلة على ىذا من كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم 

ٍنسى ًإ  لًيػىٍعبيديكفً }: كثَتة جدا، منها قولو عز كجل  كقولو (1){كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجنَّل كىاإٍلً
كىمىا أيًمريكا ًإ  لًيػىٍعبيديكا اللَّل ى }:  كقولو تعاذل(2){كىقىضى  رىُب ى أى  تػىٍعبيديكا ًإ  ًإيَّلااي }: سبحانو

كىقىاؿى رىُبكيمي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب لىكيٍم ًإفَّل }:  كقولو تعاذل(3){ميٍ ًلًصينى لى ي الدِّيينى حينػىفىاءى 
كىًإ ىا سىأىلى ى }:  كقاؿ تعاذل(4){الَّلًذينى يىٍّستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًتي سىيىٍدخيليوفى جىهىنَّلمى دىاًخرًينى 
ةى الدَّلاًع ًإ ىا دىعىافً   فبُت سبحانو ُب ىذه اآليات (5){ًعبىاًدم عىنِّيي فىً نِّيي قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوى

أمر : أنو خلق الثقلُت لعبادتو، كأنو قضى أف ال يعبد إال ىو سبحانو كتعاذل، كمعٌت قضى
كأكصى، فهو سبحانو أمر عباده كأكصاىم ُب ٤تكم القرآف، كعلى لساف الرسوؿ عليو 
الصبلة كالسبلـ، أال يعبدكا إال رهبم، كأكضح جل كعبل أف الدعاء عبادة عظيمة، من 
استكرب عنها دخل النار، كأمر عباده أف يدعوه كحده، كأخرب أنو قريب ٬تيب دعوهتم، 

فوجب على ٚتيع العباد أف ٮتصوا رهبم بالدعاء ألنو نوع من العبادة اليت خلقوا ٢تا، كأمركا 
  * قيٍل ًإفَّل  ىالًتي كىنيّسيًكي كىمىٍحيىامى كىمىمىاًتي ًللَّلً  رىبِّي اٍلعىالىًمينى }: هبا كقاؿ عز كجل

 أف صلى اهلل عليو كسلم أمر اهلل نبيو (6){ ىرًي ى لى ي كىًبذىًل ى أيًمٍرتي كىأىنىا أىكَّلؿي اٍلميٍّسًلًمينى 
ٮترب الناس أف صبلتو كنسكو، كىو الذبح، ك٤تياه ك٦تاتو هلل رب العا١تُت ال شريك لو، فمن 

 ذبح لغَت اهلل فقد
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 أشرؾ باهلل، كما لو صلى لغَت اهلل ألف اهلل سبحانو جعل الصبلة كالذبح قرينُت، كأخرب أهنما هلل 
كحده ال شريك لو، فمن ذبح لغَت اهلل من اٞتن كا١تبلئكة كاألموات كغَتىم، يتقرب إليهم 
: بذلك، فهو كمن صلى لغَت اهلل، كُب اٟتديث الصحيح يقوؿ النيب عليو الصبلة كالسبلـ

 كأخرج اإلماـ أٛتد بسند حسن عن طارؽ بن شهاب رضي اهلل ((لعن اهلل من ذبح لغَت اهلل))
مر رجبلف على قـو ٢تم صنم ال ٬توزه أحد حىت )): عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ

يقرب لو شيئا فقالوا ألحد٫تا قرب قاؿ ليس عندم شيء أقربو قالوا قرب كلو ذبابان فقرب ذبابا 
دكف اهلل عز كجل  فخلوا سبيلو فدخل النار كقالوا لآلخر قرب قاؿ ما كنت ألقرب ألحد شيئان 

فإذا كاف من تقرب إذل الصنم ك٨توه بالذباب ك٨توه يكوف مشركان، ، ((فضربوا عنقو فدخل اٞتنة
يستحق دخوؿ النار، فكيف ٔتن يدعو اٞتن كا١تبلئكة كاألكلياء كيستغيث هبم، كينذر ٢تم، 
كيتقرب إليهم بالذبائح يرجو بذلك حفظ مالو، أك شفاء مريضو، أك سبلمة دكابو كزرعو، أك 

يفعل ذلك خوفا من شر اٞتن، أك ما أشبو ذلك، فهذا كأشباىو أكذل بأف يكوف مشركا، 
ك٦تا كرد ُب ذلك أيضا قولو . مستحقا لدخوؿ النار من ىذا الرجل الذم قرب الذباب للصنم

يني اٍل ىاًل ي كىالَّلًذينى اتَّل ىذيكا ًمٍن ديكنًً  * فىاٍعبيًد اللَّل ى ميٍ ًلصنا لى ي الدِّيينى }: عز كجل أى  لًلَّلً  الدِّي
نػىهيٍم ًفي مىا هيٍم ًفيً  يىٍ تىًلفيوفى  أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديهيٍم ًإ  لًيػيقىرِّيبيونىا ًإلى  اللَّلً  زيٍلفى  ًإفَّل اللَّل ى يىٍحكيمي بػىيػٍ

كىيػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللَّلً  مىا   يىضيُرهيٍم }:  كقاؿ تعاذل(1){ًإفَّل اللَّل ى   يػىٍهًدم مىٍن هيوى كىاً به كىفَّلاره 
فىعيهيٍم كىيػىقيوليوفى هىؤي ًء  يفىعىاؤينىا ًعٍندى اللَّلً  قيٍل أىتػينىبِّيئيوفى اللَّل ى ًبمىا   يػىٍعلىمي ًفي الّسَّلمىاكىاًت  كى  يػىنػٍ

انى ي كىتػىعىالى  عىمَّلا ييٍشرًكيوفى  . (2){كى  ًفي اٍاىٍرًض سيٍبحى

ٗتذكا من دكنو أكلياء من اأخرب اهلل سبحانو ُب ىاتُت اآليتُت، أف ا١تشركُت 
ا١تخلوقات، يعبدكهنم معو بالدعاء كا٠توؼ، كالرجاء كالذبح، كالنذر ك٨تو ذلك، 

زاعمُت أف أكلئك األكلياء يقربوف من عبدىم إذل اهلل كيشفعوف  
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٢تم عنده، فأكذهبم اهلل سبحانو، كأكضح باطلهم، كٝتاىم كذبة ككفارا كمشركُت، كنزه نفسو 
انى ي كىتػىعىالى  عىمَّلا ييٍشرًكيوفى }: عن شركهم فقاؿ جل كعبل  فعلم بذلك أف من اٗتذ ملكنا، {سيٍبحى

أك نبيان أك جنيان أك شجران أك حجران يدعوه مع اهلل، كيستغيث بو، كيتقرب إليو، بالنذر كالذبح، 
رجاء شفاعتو عند اهلل، كتقريبو لديو، أك رجاء شفاء ا١تريض، أك حفظ ا١تاؿ، أك سبلمة الغائب، 

ًإفَّل اللَّل ى }: أك ما شابو ذلك فقد كقع ُب ىذا الشرؾ العظيم، كالببلء الوخيم، الذم قاؿ اهلل فيو
ا    يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًً  كىيػىٍغًفري مىا ديكفى  ىًل ى ًلمىٍن يىشىاءي كىمىٍن ييٍشًرٍؾ بًاللَّلً  فػىقىًد افٍػتػىرىل ًإٍثمن

ـى اللَّل ي عىلىٍيً  اٍلجىنَّلةى كىمىٍأكىااي النَّلاري كىمىا }:  كقاؿ تعاذل1{عىً يمنا ًإنَّل ي مىٍن ييٍشًرٍؾ بًاللَّلً  فػىقىٍد حىرَّل
كالشفاعة إ٪تا ٖتصل يـو القيامة ألىل التوحيد كاإلخبلص، ال ألىل . (2){لًل َّلاًلًمينى ًمٍن أىٍنصىارو 

يا رسوؿ اهلل من أسعد الناس بشفاعتك؟ : الشرؾ كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ١تا قيل لو
لكل نيب دعوة )):  كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم((من قاؿ ال إلو إال اهلل خالصا من قلبو)) :قاؿ

مستجابة فتعجل كل نيب دعوتو كإين اختبأت دعوٌب شفاعة ألميت يـو القيامة فهي نائلة إف 
ككاف ا١تشركوف األكلوف يؤمنوف بأف اهلل رهبم  ((شاء اهلل من مات من أميت ال يشرؾ باهلل شيئان 

كخالقهم كرازقهم، كإ٪تا تعلقوا على األنبياء كاألكلياء كا١تبلئكة، كاألشجار كاألحجار 
كأشباه ذلك، يرجوف شفاعتهم عند اهلل، كتقريبهم لديو كما سبق ُب اآليات، فلم يعذرىم 

اهلل بذلك، كدل يعذرىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، بل أنكر اهلل عليهم ُب كتابو 
العظيم، كٝتاىم كفاران كمشركُت، كأكذهبم ُب زعمهم أف ىذه اآل٢تة تشفع ٢تم، كتقرهبم 

إذل اهلل زلفى كقاتلهم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم على ىذا الشرؾ حىت ٮتلصوا العبادة هلل 
نىةه كىيىكيوفى الدِّييني كيُل ي ًللَّل ً }: عمبل بقولو سبحانو كحده،  (3){كىقىاتًليوهيٍم حىتَّل    تىكيوفى ًفتػٍ

 أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدكا))كقاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم 
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يقيموا الصبلة كيؤتوا الزكاة كإذا فعلوا ذلك  ك أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمدا رسوؿ اهلل
 كمعٌت قولو صلى اهلل ((عصموا مٍت دماءىم كأموا٢تم إال ْتق اإلسبلـ كحساهبم على اهلل

حىت يشهدكا أف ال إلو إال اهلل أم حىت ٮتصوا اهلل بالعبادة، دكف كل ما : عليو كسلم
كىأىنَّل ي كىافى }: ككاف ا١تشركوف ٮتافوف من اٞتن كيعوذكف هبم، فأنزؿ اهلل ُب ذلك قولو. سواه

ٍنًس يػىعيو يكفى ًبرًجىاؿو ًمنى اٍلًجنِّي فػىزىاديكهيٍم رىهىقنا  قاؿ أىل التفسَت ُب (1){رًجىاؿه ًمنى اإٍلً
 أم ذعرا كخوفا؛ ألف اٞتن تتعاظم ُب نفسها :{فػىزىاديكهيٍم رىهىقنا}:معٌت قولو: اآلية الكرٯتة

كتتكرب، إذا رأت اإلنس يستعيذكف هبا، كعند ذلك يزدادكف ٢تم إخافة كإذعاران، حىت 
يكثركا من عبادهتم، كاللجوء إليهم، كقد عوض اهلل ا١تسلمُت عن ذلك االستعاذة بو 

زىاىنَّل ى ًمنى الشَّلٍيطىاًف نػىٍزغه }: سبحانو، كبكلماتو التامة، كأنزؿ ُب ذلك قولو عز كجل ًإمَّلا يػىنػٍ كى
قيٍل أىعيو ي } (3){قيٍل أىعيو ي ًبرىبِّي اٍلفىلىّقً }:  كقولو عز كجل(2){فىاٍستىًعٍذ بًاللَّلً  ًإنَّل ي سىًمييه عىًليمه 

من نزؿ منزال فقاؿ أعوذ )): كصح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ .(4){ًبرىبِّي النَّلاسً 
 ك٦تا ((بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق دل يضره شيء حىت يرٖتل من منزلو ذلك

تقدـ من اآليات كاألحاديث، يعلم طالب النجاة، كالراغب ُب اٟتفاظ على دينو، 
كالسبلمة من الشرؾ، دقيقو كجليلو، أف التعلق باألموات كا١تبلئكة كاٞتن كغَتىم من 

ا١تخلوقات، كدعاءىم كاالستعاذة هبم ك٨تو ذلك من عمل أىل اٞتاىلية ا١تشركُت، كمن 
أقبح الشرؾ باهلل سبحانو فالواجب تركو كاٟتذر من ذلك كالتواصي بًتكو، كاإلنكار على 
من فعلو، كمن عرؼ من الناس هبذه األعماؿ الشركية دل ٕتز مناكحتو، كال أكل ذبيحتو، 
كال الصبلة عليو، كال الصبلة خلفو، حىت يعلن التوبة إذل اهلل سبحانو من ذلك، كٮتلص 

 الدعاء كالعبادة هلل كحده كالدعاء
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 كركم عنو ((الدعاء ىو العبادة)): ىو العبادة، بل ٥تها، كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم
كى  }:  كقاؿ سبحانو((الدعاء مخ العبادة)): صلى اهلل عليو كسلم ُب لفظ آخر أنو قاؿ

ره ًمٍن ميٍشرًكىةو كىلىٍو أىٍعجىبىٍتكيٍم كى  تػيٍنًكحيوا  يػٍ ىمىةه ميٍؤًمنىةه خى تػىٍنًكحيوا اٍلميٍشرًكىاًت حىتَّل  يػيٍؤًمنَّل كىاى
ره ًمٍن ميٍشًرؾو كىلىٍو أىٍعجىبىكيٍم أيكلىًئ ى يىٍدعيوفى ًإلى  النَّلاًر  يػٍ اٍلميٍشرًًكينى حىتَّل  يػيٍؤًمنيوا كىلىعىٍبده ميٍؤًمنه خى

ٍغًفرىًة بًً ٍ نًً  كىيػيبػىيِّيني آيىاتًً  لًلنَّلاًس لىعىلَّلهيٍم يػىتىذىكَّلريكفى   فنهى اهلل (1){كىاللَّل ي يىٍدعيو ًإلى  اٍلجىنَّلًة كىاٍلمى
سبحانو ا١تسلمُت عن التزكج با١تشركات، من عباد األكثاف كاٞتن كا١تبلئكة كغَت ذلك، حىت 
يؤمن بإخبلص العبادة هلل كحده، كتصديق الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فيما جاء بو، كاتباع 
سبيلو، كهنى عن تزكيج ا١تشركُت بالنساء ا١تسلمات، حىت يؤمنوا بإخبلص العبادة هلل كحده، 

 .كتصديق الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كاتباعو

كأخرب سبحانو أف األمة ا١تؤمنة خَت من اٟترة ا١تشركة، كلو أعجبت من ينظر إليها، كيسمع 
كبلمها، ّتما٢تا كحسن كبلمها، كأف العبد ا١تؤمن خَت من اٟتر ا١تشرؾ، كلو أعجب 
سامعو كالناظر إليو، ّتمالو كفصاحتو كشجاعتو كغَت ذلك، ٍب أكضح أسباب ىذا 

ا١تشركُت :  يعٍت بذلك{أيكلىًئ ى يىٍدعيوفى ًإلى  النَّلارً }: التفضيل بقولو سبحانو
ألهنم من دعاة النار بأقوا٢تم كأعما٢تم كسَتهتم كأخبلقهم، أما ا١تؤمنوف .كا١تشركات

! كا١تؤمنات فهم من دعاة اٞتنة بأخبلقهم كأعما٢تم كسَتهتم، فكيف يستوم ىؤالء كىؤالء
ا كى  تػىقيٍم عىلى  }: كقاؿ جل كعبل ُب شأف ا١تنافقُت هيٍم مىاتى أىبىدن كى  تيصىلِّي عىلى  أىحىدو ًمنػٍ

 فأكضح جل كعبل ُب ىذه اآلية (2){قػىٍبرًًا ًإنػَّلهيٍم كىفىريكا بًاللَّلً  كىرىسيوًلً  كىمىاتيوا كىهيٍم فىاًسقيوفى 
الكرٯتة أف ا١تنافق كالكافر ال يصلى عليهما؛ لكفر٫تا باهلل كرسولو، كىكذا ال يصلى 
خلفهما، كال ٬تعبلف أئمة للمسلمُت؛ لكفر٫تا كعدـ أمانتهما، كللعداكة العظيمة اليت 

بينهما كبُت ا١تسلمُت، كألهنما ليسا من أىل الصبلة  
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ألف الكفر كالشرؾ ال يبقى معهما عمل، نسأؿ اهلل العافية من ذلك كقاؿ عز ؛ كالعبادة
ًإنَّل ي }: كجل ُب ٖترًن ا١تيتة كذبائح ا١تشركُت كى  تىٍأكيليوا ًممَّلا لىٍم ييٍذكىًر اٍسمي اللَّلً  عىلىٍيً  كى

ًإٍف أىاىٍعتيميوهيٍم ًإنَّلكيٍم  لىًفٍّسّقه كىًإفَّل الشَّليىاًاينى لىييوحيوفى ًإلى  أىٍكلًيىائًًهٍم لًييجىاًدليوكيٍم كى
 هنى عز كجل ا١تسلمُت عن أكل ا١تيتة كذبيحة ا١تشرؾ؛ ألنو ٧تس فذبيحتو (1){لىميٍشرًكيوفى 

ألف التسمية منو باطلة ال أثر ٢تا ألهنا عبادة، ؛ ُب حكم ا١تيتة، كلو ذكر اسم اهلل عليها
كالشرؾ ٭تبط العبادة كيبطلها، حىت يتوب ا١تشرؾ إذل اهلل سبحانو، كإ٪تا أباح عز كجل 

ـي الَّلًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًحلٌّل لىكيٍم كىاىعىاميكيٍم }: طعاـ أىل الكتاب ُب قولو سبحانو كىاىعىا
 ألهنم ينتسبوف إذل دين ٝتاكم، كيزعموف أهنم من أتباع موسى كعيسى، كإف (2){ًحلٌّل لىهيمٍ 

كانوا ُب ذلك كاذبُت كقد نسخ اهلل دينهم كأبطلو ببعث ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم إذل 
الناس عامة، كلكن اهلل جل كعبل أحل لنا طعاـ أىل الكتاب كنساءىم، ٟتكمة بالغة 
كأسرار مرعية، قد كضحها أىل العلم ٓتبلؼ ا١تشركُت من عباد األكثاف كاألموات، من 

األنبياء كاألكلياء كغَتىم؛ ألف دينهم ال أصل لو، كال شبهة فيو، بل ىو باطل من أساسو، 
 .فكانت ذبيحة أىلو ميتة، كال يباح أكلها

 (شيطاف طار بك) (جن أخذؾ) (جن أصابك): كأما قوؿ الشخص ١تن ٮتاطبو
كما أشبو ذلك، فهذا من باب السب كالشتم، كذلك ال ٬توز بُت ا١تسلمُت، كسائر أنواع 

السب كالشتم، كليس ذلك من باب الشرؾ، إال أف يكوف قائل ذلك يعتقد أف اٞتن 
يتصرفوف ُب الناس بغَت إذف اهلل كمشيئتو، فمن اعتقد ذلك ُب اٞتن أك غَتىم من 

ا١تخلوقات، فهو كافر هبذا االعتقاد؛ ألف اهلل سبحانو ىو ا١تالك لكل شيء كالقادر على 
كل شيء كىو النافع الضار كال يوجد شيء إال بإذنو، كمشيئتو كقدره السابق، كما قاؿ 

 قيلٍ }: عز كجل آمرا نبيو صلى اهلل عليو كسلم أف ٮترب الناس هبذا األصل العظيم
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ٍيًر    أىٍمًل ي لًنػىٍفًّسي نػىٍفعنا كى  ضىًرا ًإ  مىا  ىاءى اللَّل ي كىلىٍو كيٍنتي أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى  ٍستىٍكثػىٍرتي ًمنى اٍل ى
 فإذا كاف سيد ا٠تلق كأفضلهم عليو (1){كىمىا مىّسَّلًنيى الُّسوءي ًإٍف أىنىا ًإ  نىًذيره كىبىًشيره ًلقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 

كاآليات ! الصبلة كالسبلـ، ال ٯتلك لنفسو نفعا كال ضرا، إال ما شاء اهلل فكيف بغَته من ا٠تلق 
. ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة

كأما سؤاؿ العرافُت كا١تشعوذين كا١تنجمُت كأشباىهم، ٦تن يتعاطى األخبار عن 
لقوؿ النيب .ا١تغيبات، فهو منكر ال ٬توز، كتصديقهم أشد كأنكر، بل ىو من شعب الكفر

 ((من أتى عرافا فسألو عن شيء دل تقبل لو صبلة أربعُت يومان )): صلى اهلل عليو كسلم
ركاه مسلم ُب صحيحو، كُب صحيحو أيضا عن معاكية بن اٟتكم السلمي رضي اهلل عنو 

كأخرج أىل السنن عن النيب . أف النيب صلى اهلل عليو كسلم هنى عن إتياف الكهاف كسؤا٢تم
من أتى كاىنا فصدقو ٔتا يقوؿ فقد كفر ٔتا أنزؿ )): صلى اهلل عليو كسلم علي أنو قاؿ
 كاألحاديث ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، فالواجب على ((على ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم

 عن اإلخباراٟتذر من سؤاؿ الكهنة كالعرافُت، كسائر ا١تشعوذين، ا١تشتغلُت ب: ا١تسلمُت
ا١تغيبات، كالتلبيس على ا١تسلمُت، سواء كاف باسم الطب أك غَته، ١تا تقدـ من هني النيب 
صلى اهلل عليو كسلم عن ذلك، كٖتذيره منو، كيدخل ُب ذلك ما يدعيو بعض الناس باسم 

: الطب، من األمور الغيبية، إذا شم عمامة ا١تريض، أك ٜتار ا١تريضة، أك ٨تو ذلك، قاؿ
ىذا ا١تريض أك ىذه ا١تريضة فعل كذا، كصنع كذا، من أمور الغيب اليت ليس ُب عمامة 
ا١تريض ك٨توىا داللة عليها، كإ٪تا القصد من ذلك التلبيس على العامة حىت يقولوا إنو 

عارؼ بالطب، كعارؼ بأنواع ا١ترض كأسبابو، كرٔتا أعطاىم شيئان من األدكية، فصادؼ 
الشفاء بقدر اهلل، فظنوا أنو بأسباب دكائو، كرٔتا كاف ا١ترض بأسباب بعض اٞتن 

كالشياطُت، الذين ٮتدموف ذلك ا١تدعي للطب، كٮتربكنو عن بعض ا١تغيبات اليت يطلعوف 
عليها فيعتمد 
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على ذلك كيرضي اٞتن كالشياطُت ٔتا يناسبهم من العبادة، فَتتفعوف عن ذلك 
ا١تريض، كيًتكوف ما قد تلبسوا بو معو من األذل، كىذا شيء معركؼ عن اٞتن 

. كالشياطُت كمن يستخدمهم
اٟتذر من ذلك، كالتواصي بًتكو، كاالعتماد على اهلل : فالواجب على ا١تسلمُت

سبحانو، كالتوكل عليو ُب كل األمور كال بأس بتعاطي الرقى الشرعية كاألدكية ا١تباحة، 
كالعبلج عند األطباء الذين يستعملوف الكشف على ا١تريض، كالتأكد من مرضو، 

ما )): باألسباب اٟتسية كا١تعقولة، كقد صح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ
 كقاؿ صلى اهلل ((أنزؿ اهلل داء إال أنزؿ لو شفاء علمو من علمو كجهلو من جهلو

 كقاؿ صلى اهلل ((لكل داء دكاء فإذا أصيب دكاء الداء برأ بإذف اهلل)): عليو كسلم
 كاألحاديث ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، ((عباد اهلل تداككا كال تداككا ْتراـ)): عليو كسلم

فنسأؿ اهلل عز كجل أف يصلح أحواؿ ا١تسلمُت ٚتيعا، كأف يشفي قلوهبم كأبداهنم، 
من كل سوء، كأف ٬تمعهم على ا٢تدل، كأف يعيذنا كإياىم من مضبلت الفنت، كمن 
طاعة الشيطاف كأكليائو، إنو على كل شيء قدير، كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي 

. العظيم، كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو نبينا ٤تمد كآلو كصحبو
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 [ في حكم التعبد بااكراد البدعية كالشركية:الرسالة الثالثة]
كفقو اهلل لكل  (......)من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إذل حضرة األخ ا١تكـر 

. سبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو .خَت آمُت
فقد كصل إرل كتابكم الكرًن كصلكم اهلل هبداه، كما تضمنو من اإلفادة : أما بعد

أنو يوجد ُب ببلدكم أناس متمسكوف بأكراد ما أنزؿ اهلل هبا من سلطاف، منها ما ىو 
علي بن أيب طالب رضي اهلل : بدعي، كمنها ما ىو شركي، كينسبوف ذلك إذل أمَت ا١تؤمنُت

عنو كغَته، كيقرؤكف تلك األكراد ُب ٣تالس الذكر، أك ُب ا١تساجد بعد صبلة ا١تغرب، 
ْتق اهلل، رجاؿ اهلل، أعينونا بعوف اهلل، ككونوا عوننا باهلل، : زاعمُت أهنا قربة إذل اهلل، كقو٢تم

يا أقطاب، كيا أسياد، أجيبوا يا ذكم األمداد فينا، كاشفعوا هلل، ىذا عبدكم : ككقو٢تم
كاقف، كعلى بابكم عاكف، كمن تقصَته خائف، أغثنا يا رسوؿ اهلل كما رل غَتكم 

أذىب، كمنكم ٭تصل ا١تطلب، كأنتم أىل اهلل، ْتمزة سيد الشهداء، كمن منكم لنا مددا، 
اللهم صل على من جعلتو سببا النشقاؽ أسرارؾ اٞتربكتية : أغثنا يا رسوؿ اهلل، ككقو٢تم

كانفبلقا ألنوارؾ الرٛتانية، فصار نائبان عن اٟتضرة الربانية، كخليفة أسرارؾ الذاتية، كرغبتكم 
ُب بياف ما ىو بدعة، كما ىو شرؾ، كىل تصح الصبلة خلف اإلماـ الذم يدعوا هبذا 

. الدعاء، كل ذلك كاف معلومان؟
اٟتمد هلل كحده كالصبلة كالسبلـ علي من ال نيب بعده، كعلى آلو كصحبو، : كالجواب

:  كمن اىتدل هبداه إذل يـو الدين، أما بعد
فاعلم كفقك اهلل، أف اهلل سبحانو إ٪تا خلق ا٠تلق كأرسل الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ 

ٍنسى ًإ  }: ليعبد كحده ال شريك لو، دكف كل ما سواه، كما قاؿ تعاذل كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجنَّل كىاإٍلً
. (1){لًيػىٍعبيديكفً 
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ىي طاعتو سبحانو كطاعة رسولو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم، بفعل ما أمر اهلل : كالعبادة
بو كرسولو، كترؾ ما هنى اهلل عنو كرسولو كعن إٯتاف باهلل كرسولو، كإخبلص هلل ُب العمل، مع 

 (1){كىقىضى  رىُب ى أى  تػىٍعبيديكا ًإ  ًإيَّلااي }: ككماؿ الذؿ لو كحده كما قاؿ تعاذل .غاية اٟتب هلل
* الرَّلٍحمىًن الرَّلًحيًم * اٍلحىٍمدي لًلَّلً  رىبِّي اٍلعىالىًمينى }: أم أمر كأكصى بأف يعبد كحده كقاؿ تعاذل

يًن  ًإيَّلاؾى نىٍّستىًعيني * مىاًلً  يػىٍوـً الدِّي  أباف سبحانو هبذه اآليات أنو ىو ا١تستحق (2){ًإيَّلاؾى نػىٍعبيدي كى
أى  لًلَّلً  * فىاٍعبيًد اللَّل ى ميٍ ًلصنا لى ي الدِّيينى }: ألف يعبد كحده، كيستعاف بو كحده، كقاؿ عز كجل

يني اٍل ىاًل ي  اًفريكفى }:  كقاؿ تعاذل(3){الدِّي  (4){فىاٍدعيوا اللَّل ى ميٍ ًلًصينى لى ي الدِّيينى كىلىٍو كىرًاى اٍلكى
 كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، (5){كىأىفَّل اٍلمىّسىاًجدى لًلَّلً  فىال تىٍدعيوا مىيى اللَّلً  أىحىدنا}: كقاؿ تعاذل

كجوب إفراد اهلل بالعبادة، كمعلـو أف الدعاء بأنواعو من العبادة، فبل ٬توز : ككلها تدؿ على
ألحد من الناس أف يدعو إال ربو، كال يستعُت كال يستغيث إال بو، عمبل هبذه اآليات الكرٯتة، 
كما جاء ُب معناىا كىذا فيما عدا األمور العادية، كاألسباب اٟتسية، اليت يقدر عليها ا١تخلوؽ 

اٟتي اٟتاضر، فإف تلك ليست من العبادة، بل ٬توز بالنص كاإلٚتاع أف يستعُت اإلنساف 
باإلنساف اٟتي القادر، ُب األمور العادية اليت يقدر عليها، كأف يستعُت بو، أك يستغيث بو ُب 
دفع شر كلده أك خادمو أك كلبو كما أشبو ذلك، ككأف يستعُت اإلنساف باإلنساف اٟتي اٟتاضر 
القادر، أك الغائب بواسطة األسباب اٟتسية كا١تكاتبة ك٨توىا ُب بناء بيتو، أك إصبلح سيارتو، 

: أك ما أشبو ذلك، كمن ىذا الباب قوؿ اهلل عز كجل ُب قصة موسى عليو الصبلة كالسبلـ
  .(6){فىاٍستػىغىاثى ي الَّلًذم ًمٍن ً يعىًتً  عىلى  الَّلًذم ًمٍن عىديكِّياً }
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كمن ذلك استغاثة اإلنساف بأصحابو ُب اٞتهاد كاٟترب، ك٨تو ذلك، فأما االستغاثة 
باألموات كاٞتن كا١تبلئكة، كاألشجار كاألحجار فذلك من الشرؾ األكرب، كىو من جنس 
عمل ا١تشركُت األكلُت مع آ٢تتهم كالعزل كالبلت كغَت٫تا، كىكذا االستغاثة كاالستعانة ٔتن 

يعتقد فيهم الوالية من األحياء فيما ال يقدر عليو إال اهلل، كشفاء ا١ترضى، كىداية 
القلوب، كدخوؿ اٞتنة، كالنجاة من النار كأشباه ذلك، كاآليات السابقات كما جاء ُب 
معناىا من اآليات كاألحاديث، كلها تدؿ على كجوب توجيو القلوب إذل اهلل ُب ٚتيع 

ألف العباد خلقوا لذلك، كبو أمركا كما سبق ُب ؛ األمور، كإخبلص العبادة هلل كحده
ٍيئنا}: اآليات، ككما ُب قولو سبحانو :  كقولو سبحانو(1){كىاٍعبيديكا اللَّل ى كى  تيٍشرًكيوا ًبً   ى

كقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب  (2){كىمىا أيًمريكا ًإ  لًيػىٍعبيديكا اللَّل ى ميٍ ًلًصينى لى ي الدِّيينى }
 متفق على ((حق اهلل على العباد أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئان )): حديث معاذ رضي اهلل عنو

من مات كىو )): صحتو، كقولو صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو
 ركاه البخارم، كُب الصحيحُت من حديث ابن عباس رضي اهلل ((يدعو هلل ندا دخل النار

إنك تأٌب قوما أىل ))أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ١تا بعث معاذا إذل اليمن قاؿ لو : عنهما
فادعهم إرل أف )) كُب لفظ ((كتاب فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو شهادة أف ال إلو إال اهلل

 ((فادعهم إذل أف يوحدكا اهلل)):  كُب ركاية للبخارم((يشهدكا أف ال إلو إال اهلل كأين رسوؿ اهلل
كُب صحيح مسلم عن طارؽ بن أشيم األشجعي رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم 

 ((من كحد اهلل ككفر ٔتا يعبد من دكف اهلل حـر مالو كدمو كحسابو على اهلل عز كجل)): قاؿ
كاألحاديث ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كىذا التوحيد ىو أصل دين اإلسبلـ، كىو أساس ا١تلة، كىو 
 ارأس األمر، كىو أىم الفرائض كىو اٟتكمة ُب خلق الثقلُت كاٟتكمة ُب إرساؿ الرسل ٚتيع
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كىمىا }: عليهم الصبلة كالسبلـ، كما تقدمت اآليات الدالة على ذلك، كمنها قولو سبحانو
ٍنسى ًإ  لًيػىٍعبيديكفً  :  كمن األدلة على ذلك أيضان قولو عز كجل(1){خىلىٍقتي اٍلًجنَّل كىاإٍلً

 كقولو سبحانو (2){كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيلِّي أيمَّلةو رىسيو ن أىًف ايٍعبيديكا اللَّل ى كىاٍجتىًنبيوا الطَّلاايوتى }
ٍلنىا ًمٍن قػىٍبًل ى ًمٍن رىسيوؿو ًإ  نيوًحي ًإلىٍيً  أىنَّل ي   ًإلى ى ًإ  أىنىا فىاٍعبيديكفً }: كتعاذل  (3){كىمىا أىٍرسى

: كقاؿ عز كجل عن نوح كىود كصاحل كشعيب عليهم الصبلة كالسبلـ، أهنم قالوا لقومهم
رياي } كىذه دعوة الرسل ٚتيعان، كما دلت على ذلك  (4){اٍعبيديكا اللَّل ى مىا لىكيٍم ًمٍن ًإلى و اىيػٍ

اآليتاف السابقتاف، كقد اعًتؼ أعداء الرسل بأف الرسل أمركىم بإفراد اهلل بالعبادة، كخلع 
اآل٢تة ا١تعبودة من دكنو، كما قاؿ عز كجل ُب قصة عاد، أهنم قالوا ٢تود عليو الصبلة 

اي كىنىذىرى مىا كىافى يػىٍعبيدي آبىاؤينىا}: كالسبلـ  كقاؿ سبحانو كتعاذل (5){أىًجٍئتػىنىا لًنػىٍعبيدى اللَّل ى كىٍحدى
عن قريش ١تا دعاىم نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم إرل إفراد اهلل بالعبادة، كترؾ ما 

أىجىعىلى اٍاًلهىةى }يعبدكف من دكنو من ا١تبلئكة، كاألكلياء كاألصناـ كاألشجار كغَت ذلك 
ا لىشىٍيءه عيجىابه  ا ًإفَّل هىذى :  كقاؿ عنهم سبحانو كتعاذل ُب سورة الصافات(6){ًإلىهنا كىاًحدن

ًتنىا ًلشىاًعرو } ًإنػَّلهيٍم كىانيوا ًإ ىا ًقيلى لىهيٍم   ًإلى ى ًإ  اللَّل ي يىٍّستىٍكًبريكفى كىيػىقيوليوفى أىئًنَّلا لىتىارًكيو آًلهى
 كاآليات الدالة على ىذا ا١تعٌت كثَتة، ك٦تا ذكرناه من اآليات كاألحاديث، (7){مىٍجنيوفو 

أف ىذه األدعية - كفقٍت اهلل كإياؾ للفقو ُب الدين، كالبصَتة ْتق رب العا١تُت- يتضح لك
كأنواع االستغاثة اليت بينتها ُب سؤالك، 
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 كلها من أنواع الشرؾ األكرب ألهنا عبادة لغَت اهلل، كطلب ألمور ال يقدر عليها سواه، من 
األموات كالغائبُت، كذلك أقبح من شرؾ األكلُت؛ ألف األكلُت إ٪تا يشركوف ُب حاؿ 

الرخاء، كأما ُب حاؿ الشدائد فيخلصوف هلل العبادة؛ ألهنم يعلموف أنو سبحانو ىو القادر 
: على ٗتليصهم من الشدة دكف غَته، كما قاؿ تعاذل ُب كتابو ا١تبُت عن أكلئك ا١تشركُت

فىً  ىا رىًكبيوا ًفي اٍلفيٍلً  دىعىويا اللَّل ى ميٍ ًلًصينى لى ي الدِّيينى فػىلىمَّلا نىجَّلاهيٍم ًإلى  اٍلبػىرِّي ًإ ىا هيٍم }
كىًإ ىا مىّسَّلكيمي الُضُر ًفي اٍلبىٍحًر }:  كقاؿ سبحانو كتعاذل ٮتاطبهم ُب آية أخرل(1){ييٍشرًكيوفى 

ٍنّسىافي كىفيورنا فإف  (2){ضىلَّل مىٍن تىٍدعيوفى ًإ  ًإيَّلااي فػىلىمَّلا نىجَّلاكيٍم ًإلى  اٍلبػىرِّي أىٍعرىٍضتيٍم كىكىافى اإٍلً
إنا ال نقصد أف أكلئك يفيدكف بأنفسهم، كيشفوف : قاؿ قائل من ىؤالء ا١تشركُت ا١تتأخرين

مرضانا بأنفسهم، أك ينفعونا بأنفسهم، أك يضركنا بأنفسهم، كإ٪تا نقصد شفاعتهم إذل اهلل 
ُب ذلك؟  

إف ىذا ىو مقصد الكفار األكلُت كمرادىم، كليس مرادىم أف : أف يقاؿ لو: فالجواب
آ٢تتهم ٗتلق أك ترزؽ، أك تنفع أك تضر بنفسها، فإف ذلك يبطلو ما ذكره اهلل عنهم ُب القرآف، 

كأهنم أرادكا شفاعتهم كجاىهم، كتقريبهم إذل اهلل زلفى، كما قاؿ سبحانو كتعاذل ُب سورة يونس 
فىعيهيٍم كىيػىقيوليوفى هىؤي ًء }: عليو الصبلة كالسبلـ كىيػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللَّلً  مىا   يىضيُرهيٍم كى  يػىنػٍ
قيٍل أىتػينىبِّيئيوفى اللَّل ى ًبمىا   يػىٍعلىمي ًفي }:  فرد اهلل عليهم ذلك بقولو(3){ يفىعىاؤينىا ًعٍندى اللَّل ً 

انى ي كىتػىعىالى  عىمَّلا ييٍشرًكيوفى   فأباف سبحانو أنو ال يعلم ُب (4){الّسَّلمىاكىاًت كى  ًفي اٍاىٍرًض سيٍبحى
السموات كال ُب األرض شفيعان عنده على الوجو الذم يقصده ا١تشركوف، كما ال يعلم اهلل 

تػىٍنزًيلي }: كجوده ال كجود لو؛ ألنو سبحانو ال ٮتفى عليو شيء، كقاؿ تعاذل ُب سورة الزمر
 ًإنَّلا أىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍي ى اٍلًكتىابى بًاٍلحىّقِّي * اٍلًكتىاًب ًمنى اللَّلً  اٍلعىزًيًز اٍلحىًكيًم 
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يني اٍل ىاًل ي  ينى أى  لًلَّلً  الدِّي ، فأباف سبحانو أف العبادة لو كحده، (1){فىاٍعبيًد اللَّل ى ميٍ ًلصنا لى ي الدِّي
كأنو ٬تب على العباد إخبلصها لو جل كعبل؛ ألف أمره للنيب صلى اهلل عليو كسلم بإخبلص 

كمعٌت الدين ىنا ىو العبادة، كالعبادة ىي طاعتو كطاعة رسولو صلى ..العبادة لو، أمر للجميع
اهلل عليو كسلم كما سلف، كيدخل فيها الدعاء كاالستغاثة، كا٠توؼ، كالرجاء كالذبح كالنذر، 
: كما يدخل فيها الصبلة كالصـو كغَت ذلك، ٦تا أمر اهلل بو كرسولو، ٍب قاؿ عز كجل بعد ذلك

مىا }:  أم يقولوف(2){كىالَّلًذينى اتَّل ىذيكا ًمٍن ديكنًً  أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديهيٍم ًإ  لًيػيقىرِّيبيونىا ًإلى  اللَّلً  زيٍلفى }
نػىهيٍم ًفي }: بقولو سبحانو عليهم  فرد اهلل{نػىٍعبيديهيٍم ًإ  لًيػيقىرِّيبيونىا ًإلى  اللَّلً  زيٍلفى  ًإفَّل اللَّل ى يىٍحكيمي بػىيػٍ

 فأكضح سبحانو ُب ىذه اآلية (3){مىا هيٍم ًفيً  يىٍ تىًلفيوفى ًإفَّل اللَّل ى   يػىٍهًدم مىٍن هيوى كىاً به كىفَّلاره 
كىذا ىو مقصد  .أف الكفار ما عبدكا األكلياء من دكنو إال ليقربوىم إذل اهلل زلفى: الكرٯتة

نػىهيٍم ًفي مىا هيٍم ًفيً  }: الكفار قدٯتان كحديثان، كقد أبطل اهلل ذلك بقولو تعاذل ًإفَّل اللَّل ى يىٍحكيمي بػىيػٍ
 فأكضح سبحانو كذهبم ُب زعمهم أف آ٢تتهم {يىٍ تىًلفيوفى ًإفَّل اللَّل ى   يػىٍهًدم مىٍن هيوى كىاً به كىفَّلاره 

تقرهبم إذل اهلل زلفى، ككٌفرىم ٔتا صرفوا ٢تا من العبادة، كبذلك يعلم كل من لو أدىن ٘تييز أف 
الكفار األكلُت إ٪تا كاف كفرىم باٗتاذىم األنبياء كاألكلياء، كاألشجار كاألحجار كغَت ذلك من 
ا١تخلوقات شفعاء بينهم كبُت اهلل كاعتقدكا أهنم يقضوف حوائجهم من دكف إذنو سبحانو كال 

كما أنو من : رضاه، كما تشفع الوزراء عند ا١تلوؾ فقاسوه عز كجل على ا١تلوؾ كالزعماء، كقالوا
لو حاجة إذل ا١تلك كالزعيم يتشفع إليو ٓتواصو ككزرائو، فهكذا ٨تن نتقرب إذل اهلل بعبادة أنبيائو 

كأكليائو، كىذا من أبطل الباطل؛ ألنو سبحانو ال شبيو لو، كال يقاس ٓتلقو، كال يشفع أحد 
عنده إال بإذنو ُب الشفاعة، كال يأذف إال ألىل التوحيد، كىو سبحانو كتعاذل على كل شيء 

قدير، كبكل شيء عليم، كىو أرحم الراٛتُت، ال ٮتشى أحدا  
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ألنو سبحانو ىو القاىر فوؽ عباده، كا١تتصرؼ فيهم كيف يشاء، ٓتبلؼ ا١تلوؾ ؛ ككال ٮتافو
 شيء فلذلك ٭تتاجوف إذل من يعينهم على ما قد يعجزكف  كلكالزعماء فإهنم ما يقدركف على

عنو، من كزرائهم كخواصهم كجنودىم، كما ٭تتاجوف إذل تبليغهم حاجات من ال يعلموف 
حاجتو، فيحتاجوف إذل من يستعطفهم كيسًتضيهم من كزرائهم كخواصهم، أما الرب عز كجل 

فهو سبحانو غٍت عن ٚتيع خلقو، كىو أرحم هبم من أمهاهتم، كىو اٟتاكم العدؿ، يضع 
األشياء ُب مواضعها، على مقتضى حكمتو كعلمو كقدرتو، فبل ٬توز أف يقاس ٓتلقو بوجو من 

أف ا١تشركُت قد أقركا بأنو ا٠تالق الرازؽ ا١تدبر، كأنو ىو : الوجوه، ك٢تذا أكضح سبحانو ُب كتابو
الذم ٬تيب ا١تضطر، كيكشف السوء، ك٭تيي كٯتيت، إذل غَت ذلك من أفعالو سبحانو، كإ٪تا 

كىلىًئٍن }: ا٠تصومة بُت ا١تشركُت كبُت الرسل ُب إخبلص العبادة هلل كحده، كما قاؿ عز كجل
قيٍل مىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى الّسَّلمىاًء كىاٍاىٍرًض }: كقاؿ تعاذل (1){سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقىهيٍم لىيػىقيولينَّل اللَّل ي 

أىمَّلٍن يىٍمًل ي الّسَّلٍميى كىاٍاىٍبصىارى كىمىٍن ييٍ ًرجي اٍلحىيَّل ًمنى اٍلمىيِّيًت كىييٍ ًرجي اٍلمىيِّيتى ًمنى اٍلحىيِّي 
بػِّيري اٍاىٍمرى فىّسىيػىقيوليوفى اللَّل ي فػىقيٍل أىفىال تػىتػَّلقيوفى  كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، ، (2){كىمىٍن ييدى

كسبق ذكر اآليات الدالة، على أف النزاع بُت الرسل كبُت األمم، إ٪تا ىو ُب إخبلص 
كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيلِّي أيمَّلةو رىسيو ن أىًف ايٍعبيديكا اللَّل ى }: العبادة هلل كحده، كقولو سبحانو

 كما جاء ُب معناىا من اآليات كبُت سبحانو ُب مواضع كثَتة من (3){كىاٍجتىًنبيوا الطَّلاايوتى 
اي ًإ  }: البقرة كتابو الكرًن شأف الشفاعة، فقاؿ تعاذل ُب سورة مىٍن  ىا الَّلًذم يىٍشفىيي ًعٍندى

ٍيئنا }:  كقاؿ ُب سورة النجم(4){بًً ٍ نً ً  كىكىٍم ًمٍن مىلى و ًفي الّسَّلمىاكىاًت   تػيٍغًني  ىفىاعىتػيهيٍم  ى
ٍن يىشىاءي كىيػىٍرضى   .(5){ًإ  ًمٍن بػىٍعًد أىٍف يىٍأ ىفى اللَّل ي ًلمى

                                                 

 . 87الزخرؼ اآلية  - 1

 .31يونس اآلية  - 2

 .36النحل اآلية  - 3

 .255البقرة اآلية  - 4

 .26النجم اآلية  - 5



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -175-  

ًن اٍرتىضى  كىهيٍم }: كقاؿ ُب سورة األنبياء ُب كصف ا١تبلئكة كى  يىٍشفىعيوفى ًإ  ًلمى
كأخرب عز كجل أنو ال يرضى من عباده الكفر، كإ٪تا يرضى . (1){ًمٍن خىٍشيىًتً  ميٍشًفقيوفى 

ًإٍف }: منهم الشكر، كالشكر ىو توحيده كالعمل بطاعتو، فقاؿ تعاذل ُب سورة الزمر
ًإٍف تىٍشكيريكا يػىٍرضى ي لىكيمٍ   (2){تىٍكفيريكا فىً فَّل اللَّل ى اىًنيٌّل عىٍنكيٍم كى  يػىٍرضى  ًلًعبىاًدًا اٍلكيٍفرى كى

يا رسوؿ اهلل من أسعد : كركل البخارم ُب صحيحو عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أنو قاؿ
من )) : أك قاؿ((من قاؿ ال إلو إال اهلل خالصا من قلبو)) :الناس بشفاعتك؟ قاؿ

:  كُب الصحيح عن أنس رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ،((نفسو
لكل نيب دعوة مستجابة فتعجل كل نيب دعوتو كإين اختبأت دعوٌب شفاعة ألميت يـو ))

كاألحاديث ُب ىذا  ((القيامة فهي نائلة إف شاء اهلل من مات من أميت ال يشرؾ باهلل شيئان 
ا١تعٌت كثَتة، كٚتيع ما ذكرنا من اآليات كاألحاديث كلو يدؿ على أف العبادة حق اهلل كحده، 

نو ال ٬توز صرؼ شيء منها لغَت اهلل، ال لؤلنبياء كال لغَتىم، كأف الشفاعة ملك هلل عز كجل، أك
 اآلية، كال يستحقها أحد إال بعد إذنو (3){قيٍل لًلَّلً  الشَّلفىاعىةي جىًميعنا}: كما قاؿ سبحانو

كأما ا١تشركوف . للشافع، كرضاه عن ا١تشفوع فيو، كىو سبحانو ال يرضى إال التوحيد كما سبق
فىعيهيٍم  ىفىاعىةي الشَّلاًفًعينى }: فبل حظ ٢تم ُب الشفاعة، كما قاؿ تعارل ا تػىنػٍ :  كقاؿ تعاذل(4){فىمى

:  كالظلم عند اإلطبلؽ ىو الشرؾ كما قاؿ تعاذل(5){مىا لًل َّلاًلًمينى ًمٍن حىًميمو كى   ىًفييو ييطىاعي }
اًفريكفى هيمي ال َّلاًلميوفى }: تعاذل أما ما ذكرتو . (7){ًإفَّل الشِّيٍرؾى لى يٍلمه عىً يمه }:  كقاؿ تعاذل(6){كىاٍلكى

 ذكرتو ُب السؤاؿ من قوؿ بعض الصوفية ُب ا١تساجد
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اللهم صل على من جعلتو سببان النشقاؽ أسرارؾ اٞتربكتية، كانفبلقا ألنوارؾ : كغَتىا
إخل  ..الرٛتانية، فصار نائبان عن اٟتضرة الربانية، كخليفة أسرارؾ الذاتية

:  كالجواب
إف ىذا الكبلـ كأشباىو من ٚتلة التكلف كالتنطع، الذم حذر منو نبينا : أف يقاؿ

٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ركاه مسلم ُب الصحيح عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو، 
 قا٢تا ثبلثا، قاؿ إالماـ ا٠تطايب ((ىلك ا١تتنطعوف)): قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

ا١تتعمق ُب الشيء ا١تتكلف البحث عنو على مذاىب أىل الكبلـ : ا١تتنطع: رٛتو اهلل
. الداخلُت فيما ال يعنيهم، ا٠تائضُت فيما ال تبلغو عقو٢تم

ىم ا١تتعمقوف ا١تغالوف ُب الكبلـ، ا١تتكلموف بأقصى : كقاؿ أبو السعادات ابن األثَت
حلوقهم، مأخوذ من النطع كىو الغار األعلى من الفم، ٍب استعمل ُب كل متعمق قوالن 

 .كفعبلن 
كٔتا ذكره ىذاف اإلماماف من أئمة اللغة، يتضح لك كلكل من لو أدىن بصَتة، أف 
ىذه الكيفية ُب الصبلة كالسبلـ على نبينا كسيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، من 
ٚتلة التكلف كالتنطع ا١تنهي عنو، كا١تشركع للمسلم ُب ىذا الباب أف يتحرل الكيفية 

الثابتة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب صفة الصبلة كالسبلـ عليو، كُب ذلك غنية 
كمن ذلك ما ركاه البخارم كمسلم ُب الصحيحُت، كاللفظ للبخارم عن كعب .عن غَته

يا رسوؿ اهلل أمرنا اهلل أف : بن عجرة رضي اهلل عنو، أف الصحابة رضي اهلل عنهم قالوا
 اللهم صل على ٤تمد كعلى آؿ ٤تمد :قولوا)) :نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقاؿ

كما صليت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٛتيد ٣تيد كبارؾ على ٤تمد كعلى آؿ 
 كُب الصحيحُت عن أيب ((٤تمد كما باركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم إنك ٛتيد ٣تيد

يا رسوؿ اهلل كيف نصلي عليك؟ : أهنم قالوا: ٛتيد الساعدم رضي اهلل عنو
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 اللهم صل علي ٤تمد كعلى أزكاجو كذريتو كما صليت على آؿ إبراىيم كبارؾ :قولوا)) : قاؿ
 كُب صحيح (( آؿ إبراىيم إنك ٛتيد ٣تيدلعلى ٤تمد كعلى أزكاجو كذريتو كما باركت عل

يا رسوؿ اهلل أمرنا اهلل : قاؿ بشَت بن سعد: مسلم عن أيب مسعود األنصارم رضي اهلل عنو، قاؿ
قولوا اللهم صل على ٤تمد كعلى آؿ ))أف نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ٍب قاؿ 

٤تمد كما صليت على آؿ إبراىيم كبارؾ على ٤تمد كعلى آؿ ٤تمد كما باركت على آؿ 
 ((.إبراىيم ُب العا١تُت إنك ٛتيد ٣تيد كالسبلـ كما علمتم

فهذه األلفاظ كأشباىها كغَتىا ٦تا ثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ىي اليت 
ينبغي للمسلم أف يستعملها ُب صبلتو كسبلمو على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ألف 
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ىو أعلم الناس ٔتا يليق أف يستعمل ُب حقو، كما أنو أعلم 

الناس ٔتا ينبغي أف يستعمل ُب حق ربو من األلفاظ أما األلفاظ ا١تتكلفة كاحملدثة، 
كاأللفاظ احملتملة ١تعٌت غَت صحيح كاأللفاظ اليت ذكرت ُب السؤاؿ، فإنو ال ينبغي 

١تا فيها من التكلف، كلكوهنا قد تفسر ٔتعاف باطلة، مع كوهنا ٥تالفة لؤللفاظ  .استعما٢تا
اليت اختارىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأرشد إليها أمتو، كىو أعلم ا٠تلق كأنصحهم 
كأبعدىم عن التكلف، عليو من ربو أفضل الصبلة كالسبلـ، كأرجو أف يكوف فيما ذكرناه 
من األدلة ُب بياف حقيقة التوحيد، كحقيقة الشرؾ، كالفرؽ بُت ما كاف عليو ا١تشركوف 

األكلوف، كا١تشركوف ا١تتأخركف ُب ىذا الباب كُب بياف كيفية الصبلة ا١تشركعة على رسوؿ 
 كفاية كمقنع لطالب اٟتق أما من ال رغبة لو ُب معرفة اٟتق فهذا صلى اهلل عليو كسلماهلل 

فىً ٍف لىٍم يىٍّستىًجيبيوا لى ى فىاٍعلىٍم أىنَّلمىا يػىتَّلًبعيوفى أىٍهوىاءىهيٍم كىمىٍن }: تابع ٢تواه، قاؿ اهلل عز كجل
 .(1){أىضىُل ًممَّلنى اتػَّلبىيى هىوىااي ًبغىٍيًر هيدنل ًمنى اللَّلً  ًإفَّل اللَّل ى   يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى ال َّلاًلًمينى 
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 فبُت سبحانو ُب ىذه اآلية الكرٯتة أف الناس بالنسبة إذل ما بعث اهلل بو نبيو ٤تمدان 
 : صلى اهلل عليو كسلم من ا٢تدل كدين اٟتق قسماف

 تابع ٢تواه، كأخرب سبحانو أنو ال :كالثاني مستجيب هلل كلرسولو، :أحدهما
. أضل ٦تن اتبع ىواه بغَت ىدل من اهلل

فنسأؿ اهلل عز كجل العافية من اتباع ا٢تول، كما نسألو سبحانو أف ٬تعلنا 
كإياكم كسائر إخواننا من ا١تستجيبُت هلل كلرسولو صلى اهلل عليو كسلم، كا١تعظمُت 
لشرعو، كاحملذرين من كل ما ٮتالف شرعو من البدع كاألىواء إنو جواد كرًن، كصلى 

. اهلل على عبده كرسولو نبينا ٤تمد كآلو كأصحابو كأتباعو بإحساف إذل يـو الدين



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -179-  

 (1)التحذير من البدع
 الرسالة ااكل 

 في حكم ا حتفاؿ بالموالد النبوية كايرها
. اٟتمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو كمن اىتدل هبداه

فقد تكرر السؤاؿ من كثَت عن حكم االحتفاؿ ٔتولد النيب صلى اهلل عليو : أما بعد
. كسلم، كالقياـ لو ُب أثناء ذلك، كإلقاء السبلـ عليو، كغَت ذلك ٦تا يفعل ُب ا١توالد

 ال ٬توز االحتفاؿ ٔتولد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كال غَته؛ :كالجواب أف يقاؿ
ألف ذلك من البدع احملدثة ُب الدين؛ ألف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم دل يفعلو، كال 

، كال التابعوف ٢تم بإحساف يهمخلفاؤه الراشدكف، كال غَتىم من الصحابة رضواف اهلل عل
ُب القركف ا١تفضلة، كىم أعلم الناس بالسنة، كأكمل حبا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

من )): كمتابعة لشرعو ٦تن بعدىم، كقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ
: مردكد عليو، كقاؿ ُب حديث آخر:  أم((أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد

عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدم ٘تسكوا هبا كعضوا عليها ))
ففي ىذين ((. بالنواجذ كإياكم ك٤تدثات األمور فإف كل ٤تدثة بدعة ككل بدعة ضبللة

اٟتديثُت ٖتذير شديد من إحداث البدع، كالعمل هبا، كقد قاؿ سبحانو كتعاذل ُب كتابو 
 : كقاؿ عز كجل(2){كىمىا آتىاكيمي الرَّلسيوؿي فى يذيكاي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍن ي فىانٍػتػىهيوا}: ا١تبُت
نىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه } ًر الَّلًذينى يي ىاًلفيوفى عىٍن أىٍمرًًا أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ  كقاؿ (3){فػىٍليىٍحذى

 لىقىدٍ } :سبحانو

                                                 

صدرت ضمن رسالة طبعتها الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد، طبعت - 1
 . عدة طبعات
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ًثيرنا ةه حىّسىنىةه ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيو اللَّل ى كىاٍليػىٍوـى اٍاًخرى كى ىكىرى اللَّل ى كى  (1){ كىافى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ اللَّلً  أيٍسوى
كىالّسَّلابًقيوفى اٍاىكَّلليوفى ًمنى اٍلميهىاًجرًينى كىاٍاىٍنصىاًر كىالَّلًذينى اتػَّلبػىعيوهيٍم بًً ٍحّسىافو رىًضيى }: كقاؿ تعاذل

ا  ىًل ى اٍلفىٍوزي  ا أىبىدن اًلًدينى ًفيهى ا اٍاىنٍػهىاري خى هيٍم كىرىضيوا عىٍن ي كىأىعىدَّل لىهيٍم جىنَّلاتو تىٍجًرم تىٍحتػىهى اللَّل ي عىنػٍ
اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍتمىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكيمي }: كقاؿ تعاذل (2){اٍلعىً يمي 

ٍسالـى ًديننا كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة كإحداث مثل ىذه ا١توالد يفهم منو أف اهلل  (3){اإٍلً
سبحانو دل يكمل الدين ٢تذه األمة، كأف الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ دل يبلغ ما ينبغي لؤلمة 

أف تعمل بو، حىت جاء ىؤالء ا١تتأخركف فأحدثوا ُب شرع اهلل ما دل يأذف بو، زاعمُت أف ذلك ٦تا 
يقرهبم إذل اهلل، كىذا ببل شك فيو خطر عظيم، كاعًتاض على اهلل سبحانو كعلى رسولو صلى 

 .اهلل عليو كسلم، كاهلل سبحانو قد أكمل لعباده الدين، كأًب عليهم النعمة
كالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم قد بلغ الببلغ ا١تبُت، كدل يًتؾ طريقا يوصل إذل اٞتنة، 

كيباعد من النار إال بينو لؤلمة، كما ثبت ُب اٟتديث الصحيح عن عبد اهلل بن عمرك 
ما بعث اهلل من نيب إال كاف )): قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: رضي اهلل عنو قاؿ

 ركاه مسلم ُب ((حقان عليو أف يدؿ أمتو على خَت ما يعلمو ٢تم كينذرىم شر ما يعلمو ٢تم
كمعلـو أف نبينا صلى اهلل عليو كسلم ىو أفضل األنبياء كخا٘تهم، كأكملهم . صحيحو

ببلغان كنصحان، فلو كاف االحتفاؿ با١توالد من الدين الذم يرضاه اهلل سبحانو لبينو الرسوؿ 
صلى اهلل عليو كسلم لؤلمة، أك فعلو ُب حياتو، أك فعلو أصحابو رضي اهلل عنهم، فلما دل 
يقع شيء من ذلك علم أنو ليس من اإلسبلـ ُب شيء، بل ىو من احملدثات اليت حذر 
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم منها أمتو، كما تقدـ ذكر ذلك ُب اٟتديثُت السابقُت كقد 

 جاء ُب معنا٫تا أحاديث أخر، مثل قولو صلى اهلل عليو كسلم ُب
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أما بعد فإف خَت اٟتديث كتاب اهلل كخَت ا٢تدم ىدم ٤تمد صلى اهلل )): خطبة اٞتمعة
 . ركاه اإلماـ مسلم ُب صحيحو((عليو كسلم كشر األمور ٤تدثاهتا ككل بدعة ضبللو

كاآليات كاألحاديث ُب ىذا الباب كثَتة، كقد صرح ٚتاعة من العلماء بإنكار ا١توالد 
كالتحذير منها، عمبل باألدلة ا١تذكورة كغَتىا، كخالف بعض ا١تتأخرين فأجازىا إذا دل تشتمل 

على شيء من ا١تنكرات، كالغلو ُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، ككاختبلط النساء 
بالرجاؿ، كاستعماؿ آالت ا١تبلىي، كغَت ذلك ٦تا ينكره الشرع ا١تطهر، كظنوا أهنا من البدع 

رد ما تنازع فيو الناس إذل كتاب اهلل كسنة رسولو ٤تمد صلى اهلل : كالقاعدة الشرعية .اٟتسنة
ا الَّلًذينى آمىنيوا أىًايعيوا اللَّل ى كىأىًايعيوا الرَّلسيوؿى كىأيكًلي }: عليو كسلم، كما قاؿ اهلل عز كجل يىا أىيُػهى

اٍاىٍمًر ًمٍنكيٍم فىً ٍف تػىنىازىٍعتيٍم ًفي  ىٍيءو فػىريُدكاي ًإلى  اللَّلً  كىالرَّلسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللَّلً  كىاٍليػىٍوـً 
ره كىأىٍحّسىني  يػٍ كىمىا اٍختػىلىٍفتيٍم ًفيً  ًمٍن  ىٍيءو فىحيٍكمي ي }: كقاؿ تعاذل (1){ تىٍأًكٍيالن اٍاًخًر  ىًل ى خى

االحتفاؿ با١توالد إذل كتاب اهلل سبحانو، : كقد رددنا ىذه ا١تسألة كىي (2){ًإلى  اللَّل ً 
فوجدناه يأمرنا باتباع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فيما جاء بو، ك٭تذرنا عما هنى عنو، 
كٮتربنا بأف اهلل سبحانو قد أكمل ٢تذه األمة دينها، كليس ىذا االحتفاؿ ٦تا جاء بو 

الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فيكوف ليس من الدين الذم أكملو اهلل لنا، كأمرنا باتباع 
إذل سنة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فلم ٧تد فيها - أيضا- كقد رددنا ذلك. الرسوؿ فيو

أنو فعلو، كال أمر بو، كال فعلو أصحابو رضي اهلل عنهم، فعلمنا بذلك أنو ليس من الدين، 
بل ىو من البدع احملدثة، كمن التشبو بأىل الكتاب من اليهود كالنصارل ُب أعيادىم، 
كبذلك يتضح لكل من لو أدىن بصَتة كرغبة ُب اٟتق، كإنصاؼ ُب طلبو أف االحتفاؿ 

اليت أمر اهلل سبحانو كرسولو  با١توالد ليس من دين اإلسبلـ، بل ىو من البدع احملدثات،
صلى اهلل عليو كسلم  
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بًتكها كاٟتذر منها، كال ينبغي للعاقل أف يغًت بكثرة من يفعلو من الناس ُب سائر األقطار، فإف 
اٟتق ال يعرؼ بكثرة الفاعلُت، كإ٪تا يعرؼ باألدلة الشرعية، كما قاؿ تعاذل عن اليهود 

اتيوا }: كالنصارل كىقىاليوا لىٍن يىٍدخيلى اٍلجىنَّلةى ًإ  مىٍن كىافى هيودنا أىٍك نىصىارىل تًٍل ى أىمىانًيُػهيٍم قيٍل هى
انىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم  ىاًدًقينى  ًإٍف تيًطٍي أىٍكثػىرى مىٍن ًفي اٍاىٍرًض ييًضُلوؾى عىٍن }:  كقاؿ تعاذل(1){بػيٍرهى كى

مع كوهنا بدعة ال ٗتلو من -  اآلية، ٍب إف غالب ىذه االحتفاالت با١توالد(2){سىًبيًل اللَّل ً 
اشتما٢تا على منكرات أخرل، كاختبلط النساء بالرجاؿ، كاستعماؿ األغاين كا١تعازؼ، كشرب 

ا١تسكرات كا١تخدرات، كغَت ذلك من الشركر، كقد يقع فيها ما ىو أعظم من ذلك، كىو 
الشرؾ األكرب، كذلك بالغلو ُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أك غَته من األكلياء كدعائو 
كاالستغاثة بو، كطلبو ا١تدد، كاعتقاد أنو يعلم الغيب، ك٨تو ذلك من األمور الكفرية اليت 

يتعاطاىا الكثَت من الناس، حُت احتفا٢تم ٔتولد النيب صلى اهلل عليو كسلم كغَته ٦تن يسموهنم 
إياكم كالغلو ُب الدين فإ٪تا )): باألكلياء كقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ

ال تطركين كما أطرت )):  كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ((أىلك من كاف قبلكم الغلو ُب الدين
 من  خرجو البخارم ُب صحيحو،((النصارل ابن مرًن إ٪تا أنا عبد فقولوا عبد اهلل كرسولو

كمن العجائب كالغرائب أف الكثَت من الناس ينشط ك٬تتهد ُب .حديث عمر رضي اهلل عنو
حضور ىذه االحتفاالت ا١تبتدعة، كيدافع عنها، كيتخلف عما أكجب اهلل عليو من 

حضور اٞتمع كاٞتماعات، كال يرفع بذلك رأساى، كال يرل أنو أتى منكران عظيمان، كال شك 
أف ذلك من ضعف اإلٯتاف كقلة البصَتة، ككثرة ما راف على القلوب من صنوؼ الذنوب 

أف بعضهم يظن أف رسوؿ : كمن ذلك .كا١تعاصي، نسأؿ اهلل العافية لنا كلسائر ا١تسلمُت
اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٭تضر ا١تولد، ك٢تذا يقوموف لو ٤تيُت كمرحبُت، كىذا من أعظم 

الباطل، كأقبح اٞتهل، فإف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ال ٮترج من قربه  
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قبل يـو القيامة، كال يتصل بأحد من الناس، كال ٭تضر اجتماعهم، بل ىو مقيم ُب قربه 
إذل يـو القيامة، كركحو ُب أعلى عليُت عند ربو ُب دار الكرامة، كما قاؿ اهلل تعاذل ُب 

عىثيوفى }: سورة ا١تؤمنُت يِّيتيوفى ثيمَّل ًإنَّلكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة تػيبػٍ كقاؿ النيب  (1){ثيمَّل ًإنَّلكيٍم بػىٍعدى  ىًل ى لىمى
أنا أكؿ من ينشق عنو القرب يـو القيامة كأنا أكؿ شافع كأكؿ )): صلى اهلل عليو كسلم

عليو من ربو أفضل الصبلة كالسبلـ، فهذه اآلية الكرٯتة، كاٟتديث الشريف، كما (( مشفع
جاء ُب معنا٫تا من اآليات كاألحاديث، كلها تدؿ على أف النيب صلى اهلل عليو كسلم 
كغَته من األموات، إ٪تا ٮترجوف من قبورىم يـو القيامة، كىذا أمر ٣تمع عليو بُت علماء 
ا١تسلمُت ليس فيو نزاع بينهم، فينبغي لكل مسلم التنبو ٢تذه األمور، كاٟتذر ٦تا أحدثو 
اٞتهاؿ كأشباىهم من البدع كا٠ترافات اليت ما أنزؿ اهلل هبا من سلطاف، كاهلل ا١تستعاف، 

. كعليو التكبلف، كال حوؿ كال قوة إال بو
 أما الصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فهي من أفضل القربات، 

ًإفَّل اللَّل ى كىمىالًئكىتى ي ييصىُلوفى عىلى  النَّلًبيِّي يىا }: كمن األعماؿ الصاٟتات، كما قاؿ اهلل تعاذل
من )):  كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم(2){أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا  ىُلوا عىلىٍيً  كىسىلِّيميوا تىٍّسًليمنا

 كىي مشركعة ُب ٚتيع األكقات، كمتأكدة ُب ((علي كاحدة صلى اهلل عليو هبا عشران  صلى
آخر كل صبلة، بل كاجبة عند ٚتع من أىل العلم ُب التشهد األخَت من كل صبلة، 

 منها ما بعد األذاف، كعند ذكره عليو الصبلة كالسبلـ، كُب ةكسنة مؤكدة ُب مواضع كثَت
. يـو اٞتمعة كليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثَتة

كاهلل ا١تسؤكؿ أف يوفقنا كسائر ا١تسلمُت للفقو ُب دينو كالثبات عليو، كأف ٯتن على اٞتميع 
بلزـك السنة، كاٟتذر من البدعة، إنو جواد كرًن، كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كعلى آلو 

  .كصحبو
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 الرسالة الثانية
حكم ا حتفاؿ بليلة اإلسراء كالمعراج 

 : أما بعد.اٟتمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كصحبو
فبل ريب أف اإلسراء كا١تعراج من آيات اهلل العظيمة الدالة على صدؽ رسولو ٤تمد 
صلى اهلل عليو كسلم، كعلى عظم منزلتو عند اهلل عز كجل، كما أهنا من الدالئل على 
: قدرة اهلل الباىرة، كعلى علوه سبحانو كتعاذل على ٚتيع خلقو، قاؿ اهلل سبحانو كتعاذل

سيٍبحىافى الَّلًذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًا لىٍيالن ًمنى اٍلمىٍّسًجًد اٍلحىرىاـً ًإلى  اٍلمىٍّسًجًد اٍاىٍقصى  الَّلًذم }
كتواتر عن رسوؿ اهلل صلى اهلل . (1){بىارىٍكنىا حىٍولى ي لًنيرًيى ي ًمٍن آيىاتًنىا ًإنَّل  هيوى الّسَّلًمييي اٍلبىًصيري 

، كفتحت لو أبواهبا حىت جاكز السماء السابعة، فكلمو ءعليو كسلم أنو عرج بو إذل السما
ربو سبحانو ٔتا أراد، كفرض عليو الصلوات ا٠تمس، ككاف اهلل سبحانو فرضها أكال ٜتسُت 
صبلة، فلم يزؿ نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم يراجعو كيسألو التخفيف، حىت جعلها 

 ألف اٟتسنة بعشر أمثا٢تا، فللو اٟتمد ،ٜتسان، فهي ٜتس ُب الفرض، كٜتسوف ُب األجر
. كالشكر على ٚتيع نعمو

كىذه الليلة اليت حصل فيها اإلسراء كا١تعراج، دل يأت ُب األحاديث الصحيحة تعيينها ال 
ُب رجب كال غَته، ككل ما كرد ُب تعيينها فهو غَت ثابت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم عند 

أىل العلم باٟتديث، كهلل اٟتكمة البالغة ُب إنساء الناس ٢تا، كلو ثبت تعيينها دل ٬تز للمسلمُت 
ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم ؛ أف ٮتصوىا بشيء من العبادات، كدل ٬تز ٢تم أف ٭تتفلوا هبا

كأصحابو رضي اهلل عنهم دل ٭تتفلوا هبا، كدل ٮتصوىا بشيء كلو كاف االحتفاؿ هبا أمران مشركعان 
لبينو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم لؤلمة، إما بالقوؿ كإما بالفعل، كلو كقع شيء من ذلك 

لعرؼ كاشتهر، كلنقلو الصحابة رضي اهلل عنهم إلينا، فقد نقلوا عن 
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 نبيهم صلى اهلل عليو كسلم كل شيء ٖتتاجو األمة، كدل يفرطوا ُب شيء من الدين، بل 
ىم السابقوف إذل كل خَت، فلو كاف االحتفاؿ هبذه الليلة مشركعان لكانوا أسبق الناس إليو، 
كالنيب صلى اهلل عليو كسلم ىو أنصح الناس للناس، كقد بلغ الرسل غاية الببلغ، كأدل 

األمانة فلو كاف تعظيم ىذه الليلة كاالحتفاؿ هبا من دين اهلل دل يغفلو النيب صلى اهلل عليو 
كسلم كدل يكتمو، فلما دل يقع شيء من ذلك، علم أف االحتفاؿ هبا، كتعظيمها ليسا من 
اإلسبلـ ُب شيء كقد أكمل اهلل ٢تذه األمة دينها، كأًب عليها النعمة، كأنكر على من شرع 

اٍليػىٍوـى }: ُب الدين ما دل يأذف بو اهلل قاؿ سبحانو كتعاذل ُب كتابو ا١تبُت من سورة ا١تائدة
ٍسالـى ًديننا  كقاؿ عز (1){أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍتمىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلً

يًن مىا لىٍم يىٍأ ىٍف ًبً  اللَّل ي كىلىٍو  }: كجل ُب سورة الشورل ـٍ لىهيٍم  يرىكىاءي  ىرىعيوا لىهيٍم ًمنى الدِّي أى
نػىهيٍم كىًإفَّل ال َّلاًلًمينى لىهيٍم عىذىابه أىلًيمه  كثبت عن رسوؿ اهلل . (2){كىًلمىةي اٍلفىٍصًل لىقيًضيى بػىيػٍ

التحذير من البدع، كالتصريح بأهنا ضبللة، : صلى اهلل عليو كسلم ُب األحاديث الصحيحة
تنبيها لؤلمة على عظم خطرىا، كتنفَتان ٢تم من اقًتافها، كمن ذلك ما ثبت ُب الصحيحُت 

من أحدث ُب )): عنها عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ- عن عائشة رضي اهلل
من عمل عمبلن ليس عليو أمرنا فهو )):  كُب ركاية ١تسلم((أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد

كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو :  كُب صحيح مسلم عن جابر رضي اهلل عنو قاؿ((رد
أما بعد فإف خَت اٟتديث كتاب اهلل كخَت ا٢تدم )): كسلم يقوؿ ُب خطبتو يـو اٞتمعة

زاد النسائي  ((ىدم ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كشر األمور ٤تدثاهتا ككل بدعة ضبللة
:  كُب السنن عن العرباض بن سارية رضي اهلل عنو أنو قاؿ((ككل ضبللة ُب النار)): بسند جيد

كعظنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم موعظة بليغة كجلت منها القلوب كذرفت منها العيوف 
 :فقلنا يا رسوؿ اهلل كأهنا موعظة مودع فأكصنا فقاؿ
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أكصيكم بتقول اهلل كالسمع كالطاعة كإف تأمر عليكم عبد فإنو من يعش منكم ))
فسَتل اختبلفان كثَتان فعليكم بسنيت ك سنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من بعدم 

٘تسكوا هبا كعضوا عليها بالنواجذ كإياكم ك٤تدثات األمور فإف كل ٤تدثة بدعة ككل 
 كاألحاديث ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كقد ثبت عن أصحاب رسوؿ اهلل ((بدعة ضبللة

صلى اهلل عليو كسلم، كعن السلف الصاحل بعدىم، التحذير من البدع كالًتىيب 
منها، كما ذاؾ إال ألهنا زيادة ُب الدين، كشرع دل يأذف بو اهلل، كتشبو بأعداء اهلل من 
اليهود كالنصارل ُب زيادهتم ُب دينهم، كابتداعهم فيو ما دل يأذف بو اهلل، كألف الزمها 

التنقص للدين اإلسبلمي، كاهتامو بعدـ الكماؿ، كمعلـو ما ُب ىذا من الفساد 
اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم }: العظيم، كا١تنكر الشنيع، كا١تصادمة لقوؿ اهلل عز كجل

 كا١تخالفة الصر٭تة ألحاديث الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ احملذرة من (1){ًدينىكيمٍ 
. البدع كا١تنفرة منها

كأرجو أف يكوف فيما ذكرناه من األدلة كفاية كمقنع لطالب اٟتق ُب إنكار 
أعٍت بدعة االحتفاؿ بليلة اإلسراء كا١تعراج، كالتحذير منها، كأهنا ليست : ىذه البدعة

ك١تا أكجب اهلل من النصح للمسلمُت، كبياف ما شرع اهلل  .من دين اإلسبلـ ُب شيء
 ٢تم من الدين، كٖترًن كتماف العلم، رأيت تنبيو إخواين ا١تسلمُت على ىذه البدعة،

اليت قد فشت ُب كثَت من األمصار، حىت ظنها بعض الناس من الدين، كاهلل ا١تسؤكؿ 
أف يصلح أحواؿ ا١تسلمُت ٚتيعان، كٯتنحهم الفقو ُب الدين، كيوفقنا كإياىم للتمسك 
باٟتق كالثبات عليو، كترؾ ما خالفو، إنو كرل ذلك كالقادر عليو، كصلى اهلل كسلم 

. كبارؾ على عبده كرسولو نبينا ٤تمد كآلو كصحبو
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 الرسالة الثالثة
حكم ا حتفاؿ بليلة النصف من  عباف 

اٟتمد هلل الذم أكمل لنا الدين كأًب علينا النعمة، كالصبلة كالسبلـ على نبيو 
. كرسولو ٤تمد نيب التوبة كالرٛتة

اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍتمىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي }: فقد قاؿ اهلل تعاذل: أما بعد
ٍسالـى ًديننا ـٍ لىهيٍم  يرىكىاءي  ىرىعيوا }:  اآلية من سورة ا١تائدة، كقاؿ تعاذل(1){كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلً أى

يًن مىا لىٍم يىٍأ ىٍف بًً  اللَّل ي   اآلية من سورة الشورل كُب الصحيحُت عن عائشة (2){لىهيٍم ًمنى الدِّي
من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو )): رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

كُب صحيح مسلم عن جابر رضي اهلل عنو، أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يقوؿ  ((رد
فإف خَت اٟتديث كتاب اهلل كخَت ا٢تدم ىدم ٤تمد صلى : أما بعد)): ُب خطبة اٞتمعة

 كاآليات كاألحاديث ُب ىذا ا١تعٌت ((اهلل عليو كسلم كشر األمور ٤تدثاهتا ككل بدعة ضبللة
كثَتة، كىي تدؿ داللة صر٭تة على أف اهلل سبحانو كتعاذل قد أكمل ٢تذه األمة دينها، 
كأًب عليها نعمتو، كدل يتوؼ نبيو عليو الصبلة كالسبلـ إال بعدما بلغ الببلغ ا١تبُت، كبُت 

كأكضح صلى اهلل عليو كسلم أف كل ما . لؤلمة كل ما شرعو اهلل ٢تا من أقواؿ كأعماؿ
٭تدثو الناس بعده كينسبونو إذل دين اإلسبلـ من أقواؿ أك أعماؿ، فكلو بدعة مردكد على 
من أحدثو، كلو حسن قصده، كقد عرؼ أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم األمر، 
كىكذا علماء اإلسبلـ بعدىم، فأنكركا البدع كحذركا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف 

كمن البدع  .ُب تعظيم السنة كإنكار البدعة كابن كضاح، كالطرطوشي، كأيب شامة كغَتىم
بدعة االحتفاؿ بليلة النصف من شعباف، كٗتصيص يومها : اليت أحدثها بعض الناس

بالصياـ، كليس 
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 على ذلك دليل ٬توز االعتماد عليو، كقد كرد ُب فضلها أحاديث ضعيفة ال ٬توز 
االعتماد عليها، أما ما كرد ُب فضل الصبلة فيها، فكلو موضوع، كما نبو على ذلك كثَت 
من أىل العلم، كسيأٌب ذكر بعض كبلمهم إف شاء اهلل ككرد فيها أيضا آثار عن بعض 

السلف من أىل الشاـ كغَتىم، كالذم أٚتع عليو ٚتهور العلماء أف االحتفاؿ هبا بدعة، 
كأف األحاديث الواردة ُب فضلها كلها ضعيفة، كبعضها موضوع، ك٦تن نبو على ذلك 

كغَته، كاألحاديث الضعيفة إ٪تا يعمل هبا  (لطائف ا١تعارؼ): اٟتافظ ابن رجب، ُب كتابو
ُب العبادات اليت قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما االحتفاؿ بليلة النصف من شعباف، 

. فليس لو أصل صحيح حىت يستأنس لو باألحاديث الضعيفة
أبو العباس شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو : كقد ذكر ىذه القاعدة اٞتليلة اإلماـ

أيها القارئ، ما قالو بعض أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة، حىت تكوف على : كأنا أنقل لك.اهلل
رد ما تنازع فيو الناس من : بينة ُب ذلك، كقد أٚتع العلماء رٛتهم اهلل على أف الواجب

عز كجل، كإذل سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فما حكما - ا١تسائل إذل كتاب اهلل
بو أك أحد٫تا فهو الشرع الواجب االتباع، كما خالفهما كجب اطراحو، كما دل يرد فيهما 
من العبادات فهو بدعة ال ٬توز فعلو، فضبل عن الدعوة إليو كٖتبيذه، كما قاؿ سبحانو ُب 

يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوٍا أىًايعيوٍا الٌل ى كىأىًايعيوٍا الرَّلسيوؿى كىأيٍكًلي ااىٍمًر ًمنكيٍم فىً ف }سورة النساء 
تػىنىازىٍعتيٍم ًفي  ىٍيءو فػىريُدكاي ًإلى  الٌلً  كىالرَّلسيوًؿ ًإف كينتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًالٌلً  كىاٍليػىٍوـً ااًخًر  ىًل ى 

ره كىأىٍحّسىني تىٍأًكيالن   (2){كىمىا اٍختػىلىٍفتيٍم ًفيً  ًمٍن  ىٍيءو فىحيٍكمي ي ًإلى  اللَّل ً }:  كقاؿ تعاذل(1){خىيػٍ
  قيٍل ًإٍف كيٍنتيٍم تيًحُبوفى اللَّل ى فىاتَّلًبعيوًني ييٍحًبٍبكيمي اللَّل ي }: اآلية من سورة الشورل، كقاؿ تعاذل
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فىال كىرىبِّي ى   }: ، اآلية من سورة آؿ عمراف، كقاؿ عز كجل(1){كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم  ينيوبىكيمٍ 
نػىهيٍم ثيمَّل   يىًجديكا ًفي أىنٍػفيًّسًهٍم حىرىجنا ًممَّلا  يػيٍؤًمنيوفى حىتَّل  ييحىكِّيميوؾى ًفيمىا  ىجىرى بػىيػٍ

 كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كىي نص ُب كجوب رد مسائل (2){قىضىٍيتى كىييّسىلِّيميوا
ا٠تبلؼ إذل الكتاب كالسنة، ككجوب الرضى ْتكمهما، كأف ذلك ىو مقتضى 

. أم عاقبة: اإلٯتاف، كخَت للعباد ُب العاجل كاآلجل، كأحسن تأكيبل
- ُب ىذه ا١تسألة (لطائف ا١تعارؼ): ُب كتابو- رٛتو اهلل- قاؿ اٟتافظ ابن رجب 

كليلة النصف من شعباف كاف التابعوف من أىل الشاـ؛ كخالد ): ما نصو- بعد كبلـ سبق
بن معداف، كمكحوؿ، كلقماف بن عامر كغَتىم، يعظموهنا ك٬تتهدكف فيها ُب العبادة، 

إنو بلغهم ُب ذلك آثار إسرائيلية، فلما : كعنهم أخذ الناس فضلها كتعظيمها، كقد قيل
اشتهر ذلك عنهم ُب البلداف، اختلف الناس ُب ذلك فمنهم من قبلو منهم، ككافقهم على 
تعظيمها، منهم طائفة من عباد أىل البصرة كغَتىم، كأنكر ذلك أكثر علماء اٟتجاز، 

عطاء، كابن أيب مليكة، كنقلو عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم، عن فقهاء أىل ا١تدينة، : منهم
ذلك كلو بدعة كاختلف علماء أىل الشاـ ُب : كىو قوؿ أصحاب مالك كغَتىم، كقالوا

:  صفة إحيائها على قولُت

كاف خالد بن معداف .أنو يستحب إحياؤىا ٚتاعة ُب ا١تساجد: أحدهما
كلقماف بن عامر كغَت٫تا يلبسوف فيها أحسن ثياهبم، كيتبخركف كيتكحلوف، كيقوموف 
ُب ا١تسجد ليلتهم تلك، ككافقهم إسحاؽ بن راىويو على ذلك، كقاؿ ُب قيامها ُب 

 .ليس ذلك ببدعة، نقلو حرب الكرماين ُب مسائلو: ا١تساجد ٚتاعة
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أنو يكره االجتماع فيها ُب ا١تساجد للصبلة كالقصص كالدعاء، كال يكره : كالثاني
أف يصلي الرجل فيها ٠تاصة نفسو، كىذا قوؿ األكزاعي إماـ أىل الشاـ كفقيههم 

كال يعرؼ لئلماـ أٛتد كبلـ : كعا١تهم، كىذا ىو األقرب إف شاء اهلل تعاذل، إذل أف قاؿ
من الركايتُت عنو ُب قياـ : ُب ليلة نصف شعباف، كيتخرج ُب استحباب قيامها عنو ركايتاف

دل يستحب قيامها ٚتاعة ألنو دل ينقل عن النيب صلى اهلل عليو  (ُب ركاية)ليليت العيد، فإنو 
، لفعل عبد الرٛتن بن يزيد بن األسود لذلك كىو (ُب ركاية)كسلم كأصحابو، كاستحبها 

من التابعُت، فكذلك قياـ ليلة النصف، دل يثبت فيها شيء عن النيب صلى اهلل عليو 
  .(كسلم كال عن أصحابو، كثبت فيها عن طائفة من التابعُت من أعياف فقهاء أىل الشاـ

انتهى ا١تقصود من كبلـ اٟتافظ ابن رجب رٛتو اهلل، كفيو التصريح منو بأنو دل يثبت عن 
النيب صلى اهلل عليو كسلم كال عن أصحابو رضي اهلل عنهم شيء ُب ليلة النصف من شعباف، 
كأما ما اختاره األكزاعي رٛتو اهلل من استحباب قيامها لؤلفراد، كاختيار اٟتافظ ابن رجب ٢تذا 

ألف كل شيء دل يثبت باألدلة الشرعية كونو مشركعان، دل ٬تز .القوؿ، فهو غريب كضعيف
لعمـو قوؿ .للمسلم أف ٭تدثو ُب دين اهلل، سواء فعلو مفردا أك ُب ٚتاعة، كسواء أسره أك أعلنو

 كغَته من األدلة الدالة ((من عمل عمبلن ليس عليو أمرنا فهو رد)): النيب صلى اهلل عليو كسلم
. على إنكار البدع كالتحذير منها

: ما نصو (اٟتوادث كالبدع): كقاؿ اإلماـ أبو بكر الطرطوشي رٛتو اهلل ُب كتابو
ما أدركنا أحدان من مشيختنا كال فقهائنا : كركل ابن كضاح عن زيد بن أسلم، قاؿ)

يلتفتوف إذل النصف من شعباف، كال يلتفتوف إذل حديث مكحوؿ، كال يركف ٢تا فضبلن على 
إف أجر ليلة النصف من ): إف زيادا النمَتم يقوؿ: كقيل البن أيب مليكة .(ما سواىا

: ، فقاؿ(شعباف كأجر ليلة القدر
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الشوكاين  :كقاؿ العبلمة. ككاف زياد قاصان، انتهى ا١تقصود (لو ٝتعتو كبيدم عصا لضربتو)
يا علي من صلى مائة ركعة ليلة : حديث): ما نصو (الفوائد اجملموعة): رٛتو اهلل ُب

النصف من شعباف يقرأ ُب كل ركعة بفاٖتة الكتاب كقل ىو اهلل أحد عشر مرات قضى 
اهلل لو كل حاجة إخل كىو موضوع، كُب ألفاظو ا١تصرحة ٔتا ينالو فاعلها من الثواب ما ال 
ٯتًتم إنساف لو ٘تييز ُب كضعو، كرجالو ٣تهولوف، كقد ركم من طريق ثانية كثالثة كلها 

حديث صبلة نصف شعباف باطل، كالبن : (ا١تختصر): موضوعة كركاهتا ٣تاىيل، كقاؿ ُب
، (إذا كاف ليلة النصف من شعباف فقوموا ليلها، كصوموا هنارىا): حباف من حديث علي

مائة ركعة ُب نصف شعباف باإلخبلص عشر مرات مع طوؿ : (الآللئ): ضعيف كقاؿ ُب
كاثنتا : فضلو، للديلمي كغَته موضوع، كٚتهور ركاتو ُب الطرؽ الثبلث ٣تاىيل ضعفاء قاؿ

. عشرة ركعة باإلخبلص ثبلثُت مرة موضوع كأربع عشرة ركعة موضوع
كغَته ككذا من ا١تفسرين،  (اإلحياء)كقد اغًت هبذا اٟتديث ٚتاعة من الفقهاء كصاحب 

ليلة النصف من شعباف على أ٨تاء ٥تتلفة كلها باطلة : أعٍت- كقد ركيت صبلة ىذه الليلة
موضوعة، كال يناُب ىذا ركاية الًتمذم من حديث عائشة لذىابو صلى اهلل عليو كسلم إذل 

البقيع، كنزكؿ الرب ليلة النصف إذل ٝتاء الدنيا، كأنو يغفر ألكثر من عدة شعر غنم كلب، فإف 
الكبلـ إ٪تا ىو ُب ىذه الصبلة ا١توضوعة ُب ىذه الليلة، على أف حديث عائشة ىذا فيو ضعف 

كانقطاع، كما أف حديث علي الذم تقدـ ذكره ُب قياـ ليلها، ال يناُب كوف ىذه الصبلة 
. انتهى ا١تقصود (موضوعة، على ما فيو من الضعف حسبما ذكرناه

حديث صبلة ليلة النصف موضوع على رسوؿ اهلل صلى اهلل ): كقاؿ اٟتافظ العراقي
الصبلة ا١تعركفة بصبلة ): (اجملموع): كقاؿ اإلماـ النوكم ُب كتاب. عليو كسلم ككذب عليو

الرغائب، كىي اثنتا عشرة ركعة بُت ا١تغرب كالعشاء، ليلة 
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 أكؿ ٚتعة من رجب، كصبلة ليلة النصف من شعباف مائة ركعة، ىاتاف الصبلتاف بدعتاف 
، كال (إحياء علـو الدين)، ك(قوت القلوب): منكرتاف، كال يغًت بذكر٫تا ُب كتاب

باٟتديث ا١تذكور فيهما، فإف كل ذلك باطل، كال يغًت ببعض من اشتبو عليو حكمهما 
. (من األئمة فصنف كرقات ُب استحباهبما، فإنو غالط ُب ذلك

أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن إٝتاعيل ا١تقدسي كتابان نفيسان : كقد صنف الشيخ اإلماـ
ُب إبطا٢تما، فأحسن فيو كأجاد، ككبلـ أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة كثَت جدان، كلو ذىبنا 
ننقل كل ما اطلعنا عليو من كبلـ ُب ىذه ا١تسألة، لطاؿ بنا الكبلـ، كلعل فيما ذكرنا 

. كفاية كمقنعان لطالب اٟتق
ك٦تا تقدـ من اآليات كاألحاديث ككبلـ أىل العلم، يتضح لطالب اٟتق أف 

االحتفاؿ بليلة النصف من شعباف بالصبلة أك غَتىا، كٗتصيص يومها بالصياـ بدعة 
منكرة عند أكثر أىل العلم، كليس لو أصل ُب الشرع ا١تطهر، بل ىو ٦تا حدث ُب 

اإلسبلـ بعد عصر الصحابة رضي اهلل عنهم، كيكفي طالب اٟتق ُب ىذا الباب كغَته 
 كما جاء ُب معناىا من اآليات، (1){اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيمٍ }: قوؿ اهلل عز كجل

 كما ((من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد)): كقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم
قاؿ : جاء ُب معناه من األحاديث، كُب صحيح مسلم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ

ال ٗتصوا ليلة اٞتمعة بقياـ من بُت الليارل كال ٗتصوا )): رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 فلو كاف ٗتصيص ((يومها بالصياـ من بُت األياـ إال أف يكوف ُب صـو يصومو أحدكم

ألف يومها .شيء من الليارل، بشيء من العبادة جائزا، لكانت ليلة اٞتمعة أكذل من غَتىا
ىو خَت يـو طلعت عليو الشمس، بنص األحاديث الصحيحة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو كسلم، فلما حذر النيب صلى اهلل عليو كسلم من ٗتصيصها بقياـ من بُت الليارل، دؿ 
  ذلك على أف غَتىا من الليارل من باب أكذل، ال ٬توز ٗتصيص شيء
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ك١تا كانت ليلة القدر  .منها بشيء من العبادة، إال بدليل صحيح يدؿ على التخصيص
كليارل رمضاف يشرع قيامها كاالجتهاد فيها، نبو النيب صلى اهلل عليو كسلم على ذلك، 

كحث األمة على قيامها، كفعل ذلك بنفسو، كما ُب الصحيحُت عن النيب صلى اهلل عليو 
من قاـ رمضاف إٯتانا كاحتسابا غفر لو ما تقدـ من ذنبو كمن قاـ ليلة )): كسلم أنو قاؿ

 فلو كانت ليلة النصف من شعباف، أك ((القدر إٯتانا كاحتسابا غفر لو ما تقدـ من ذنبو
ليلة أكؿ ٚتعة من رجب أك ليلة اإلسراء كا١تعراج يشرع ٗتصيصها باحتفاؿ أك شيء من 
العبادة، ألرشد النيب صلى اهلل عليو كسلم األمة إليو، أك فعلو بنفسو، كلو كقع شيء من 

ذلك لنقلو الصحابة رضي اهلل عنهم إذل األمة، كدل يكتموه عنهم، كىم خَت الناس، 
كأنصح الناس بعد األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ، كرضي اهلل عن أصحاب رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو كسلم كأرضاىم، كقد عرفت آنفا من كبلـ العلماء أنو دل يثبت عن رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كال عن أصحابو رضي اهلل عنهم شيء ُب فضل ليلة أكؿ ٚتعة 

من رجب، كال ُب ليلة النصف من شعباف، فعلم أف االحتفاؿ هبما بدعة ٤تدثة ُب 
اإلسبلـ، كىكذا ٗتصيصها بشيء من العبادة، بدعة منكرة، كىكذا ليلة سبع كعشرين 

من رجب، اليت يعتقد بعض الناس أهنا ليلة اإلسراء كا١تعراج، ال ٬توز ٗتصيصها بشيء من 
العبادة، كما ال ٬توز االحتفاؿ هبا، لؤلدلة السابقة، ىذا لو عيًلمىت، فكيف كالصحيح من 

قوؿ باطل أهنا ليلة سبع كعشرين من رجب، : أقواؿ العلماء أهنا ال تعرؼ، كقوؿ من قاؿ
:  ال أساس لو ُب األحاديث الصحيحة، كلقد أحسن من قاؿ

ك ر اامور المحدثات البدائي  كخير اامور الّسالفات عل  الهدل 
كاهلل ا١تسؤكؿ أف يوفقنا كسائر ا١تسلمُت للتمسك بالسنة كالثبات عليها، كاٟتذر ٦تا 
خالفها، إنو جواد كرًن، كصلى اهلل كسلم على عبده كرسولو نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو 

. أٚتعُت
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 الرسالة الرابعة
 (1)تنبي  هاـ عل  كذب الو ية المنّسوبة

للشيخ أحمد خادـ الحـر النبوم الشريف 
من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إذل من يطلع عليو من ا١تسلمُت حفظهم اهلل 

. باإلسبلـ، كأعاذنا كإياىم من شر مفًتيات اٞتهلة الطغاـ، آمُت
. سبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

فقد اطلعت على كلمة منسوبة إذل الشيخ أٛتد خادـ اٟتـر النبوم : أما بعد
ىذه كصية من ا١تدينة ا١تنورة عن الشيخ أٛتد خادـ اٟتـر النبوم ): الشريف بعنواف

كنت ساىران ليلة اٞتمعة أتلو القرآف الكرًن، كبعد تبلكة قراءة أٝتاء : )قاؿ فيها (الشريف
، فرأيت صاحب الطلعة البهية رسوؿ اهلل  اهلل اٟتسٌت، فلما فرغت من ذلك هتيأت للنـو

رٛتة بالعا١تُت سيدنا .صلى اهلل عليو كسلم الذم أتى باآليات القرآنية، كاألحكاـ الشريفة
 يا شيخ أٛتد، قلت لبيك يا رسوؿ اهلل، يا أكـر خلق: ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ

أنا خجبلف من أفعاؿ الناس القبيحة، كدل أقدر أف أقابل ريب، كال : اهلل، فقاؿ رل
ألف من اٞتمعة إذل اٞتمعة مات مائة كستوف ألفان على غَت دين اإلسبلـ، ٍب ذكر .ا١تبلئكة

ٍب .فهذه الوصية رٛتة هبم من العزيز اٞتبار: بعض ما كقع فيو الناس من ا١تعاصي، ٍب قاؿ
ألهنا منقولة .فأخربىم يا شيخ أٛتد هبذه الوصية: ذكر بعض أشراط الساعة، إذل أف قاؿ

بقلم القدر من اللوح احملفوظ، كمن يكتبها كيرسلها من بلد، إذل بلد، كمن ٤تل إذل ٤تل، 
شفاعيت يـو القيامة، كمن كتبها بٍت لو قصر ُب اٞتنة، كمن دل يكتبها كيرسلها حرمت عليو 
 ككاف فقَتان أغناه اهلل، أك كاف مديونان قضى اهلل دينو، أك عليو

                                                 

 عن الرئاسة العامة إلدارات  البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة 17نشرت ىذه الوصية ُب كراسة برقم - 1
 .   ىػ1402كاإلرشاد عاـ 
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ذنب غفر اهلل لو كلوالديو بربكة ىذه الوصية، كمن دل يكتبها من عباد اهلل اسود كجهو ُب 
كاهلل العظيم ثبلثان ىذه حقيقة، كإف كنت كاذبان أخرج من الدنيا : الدنيا كاآلخرة، كقاؿ

ىذه . (على غَت اإلسبلـ، كمن يصدؽ هبا ينجو من عذاب النار، كمن يكذب هبا كفر
خبلصة ما ُب الوصية ا١تكذكبة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كلقد ٝتعنا ىذه 

الوصية ا١تكذكبة مرات كثَتة منذ سنوات متعددة، تنشر بُت الناس فيما بُت كقت كآخر، 
إنو رأل النيب صلى اهلل : كتركج بُت الكثَت من العامة، كُب ألفاظها اختبلؼ، ككاذهبا يقوؿ

عليو كسلم ُب النـو فحملو ىذه الوصية، كُب ىذه النشرة األخَتة اليت ذكرنا لك أيها 
، فا١تعٌت أنو : القارئ زعم ا١تفًتم فيها أنو رأل النيب صلى اهلل عليو كسلم عندما هتيأ للنـو

!  رآه يقظة
زعم ىذا ا١تفًتم ُب ىذه الوصية أشياء كثَتة، ىي من أكضح الكذب، كأبُت الباطل، 

سأنبهك عليها قريبان ُب ىذه الكلمة إف شاء اهلل كلقد نبهت عليها ُب السنوات ا١تاضية، كبينت 
 ىذه النشرة األخَتة ترددت ُب لللناس أهنا من أكضح الكذب، كأبُت الباطل، فلما اطلعت عل

الكتابة عنها، لظهور بطبلهنا، كعظم جراءة مفًتيها على الكذب، كما كنت أظن أف بطبلهنا 
يركج على من لو أدىن بصَتة، أك فطرة سليمة، كلكن أخربين كثَت من اإلخواف أهنا قد راجت 

ىا بينهم كصدقها بعضهم، فمن أجل ذلك رأيت أنو يتعُت على كعلى كثَت من الناس، كتداكؿ
 مفًتاة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حىت ال اأمثارل الكتابة عنها، لبياف بطبلهنا، كأنو

يغًت هبا أحد، كمن تأملها من ذكم العلم كاإلٯتاف، أك ذكم الفطرة السليمة كالعقل الصحيح، 
. عرؼ أهنا كذب كافًتاء من كجوه كثَتة

 كلقد سألت بعض أقارب الشيخ أٛتد ا١تنسوبة إليو ىذه الفرية، عن ىذه الوصية، 
بأهنا مكذكبة على الشيخ أٛتد، كأنو دل يقلها أصبلن، كالشيخ أٛتد ا١تذكور قد : فأجابٍت

مات من مدة، كلو فرضنا أف الشيخ أٛتد ا١تذكور، أك من ىو أكرب منو، زعم أنو رأل 
النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب النـو أك اليقظة، 
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كأكصاه هبذه الوصية، لعلمنا يقينان أنو كاذب، أك أف الذم قاؿ لو ذلك شيطاف، ليس ىو 
:  الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم لوجوه كثَتة منها

أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ال يرل ُب اليقظة بعد كفاتو صلى اهلل عليو كسلم، - 1
كمن زعم من جهلة الصوفية أنو يرل النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب اليقظة، أك أنو ٭تضر ا١تولد 

أك ما شابو ذلك، فقد غلط أقبح الغلط، كلبس عليو غاية التلبيس، ككقع ُب خطأو عظيم 
ألف ا١توتى إ٪تا ٮترجوف من قبورىم يـو القيامة ال ُب .كخالف الكتاب كالسنة كإٚتاع أىل العلم

الدنيا، كمن قاؿ خبلؼ ذلك فهو كاذب كذبان بينان، أك غالط ملبس عليو، دل يعرؼ اٟتق الذم 
عرفو السلف الصاحل، كدرج عليو أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأتباعهم بإحساف، 

عىثيوفى ثيمَّل ًإنَّلكيٍم بػىٍعدى  ىًل ى لىمىيِّيتيوفى }: قاؿ اهلل تعاذل  كقاؿ النيب صلى (1){ثيمَّل ًإنَّلكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة تػيبػٍ
 ((أنا أكؿ من تنشق عنو األرض يـو القيامة كأنا أكؿ شافع كأكؿ مشفع)) :اهلل عليو كسلم

 .كاآليات كاألحاديث ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة
أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ال يقوؿ خبلؼ اٟتق، ال ُب حياتو : الوجو الثاين- 2

كىو صلى - كما يأٌب- كال ُب كفاتو، كىذه الوصية ٗتالف شريعتو ٥تالفة ظاىرة، من كجوه كثَتة
، كمن رآه ُب ا١تناـ على صورتو الشريفة فقد رآه؛ ألف الشيطاف  اهلل عليو كسلم قد يرل ُب النـو
ال يتمثل ُب صورتو، كما جاء بذلك اٟتديث الصحيح الشريف، كلكن الشأف كل الشأف ُب 
إٯتاف الرائي كصدقو كعدالتو كضبطو كديانتو كأمانتو، كىل رأل النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب 

. صورتو أك ُب غَتىا
كلو جاء عن النيب صلى اهلل عليو كسلم حديث قالو ُب حياتو، من غَت طريق الثقات 
العدكؿ الضابطُت دل يعتمد عليو، كدل ٭تتج بو، أك جاء من طريق الثقاة الضابطُت، كلكنو 
ٮتالف ركاية من ىو أحفظ منهم، كأكثق ٥تالفة ال ٯتكن معها اٞتمع بُت الركايتُت، لكاف 

ناسخ يعمل بو، حيث أمكن ذلك بشركطو، كإذا دل : منسوخان ال يعمل بو، كالثاين: أحد٫تا
  ٯتكن اٞتمع كال النسخ كجب أف
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. تطرح ركاية من ىو أقل حفظان، كأدىن عدالة، كاٟتكم عليها بأهنا شاذة ال يعمل هبا

فكيف بوصية ال يعرؼ صاحبها، الذم نقلها عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم، كال تعرؼ عدالتو كأمانتو، فهي كاٟتالة ىذه حقيقة بأف تطرح كال يلتفت 

 فيها شيء ٮتالف الشرع، فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على يكنإليها، كإف دل 
أمور كثَتة تدؿ على بطبلهنا، كأهنا مكذكبة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

!  كمتضمنة لتشريع دين دل يأذف بو اهلل
 من قمن قاؿ علي ما دل أقل فليتبوأ مقعد)): كقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

 كقد قاؿ مفًتم ىذه الوصية على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما دل يقل، ((النار
ككذب عليو كذبان صر٭تان خطَتان، فما أحراه هبذا الوعيد العظيم كما أحقو بو إف دل يبادر 

 ألف من ؛بالتوبة، كينشر للناس كذب ىذه الوصية على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
نشر باطبلن بُت الناس كنسبو إذل الدين دل تصح توبتو منو إال بإعبلهنا كإظهارىا، حىت يعلم 

ًإفَّل الَّلًذينى يىٍكتيميوفى مىا }: الناس رجوعو عن كذبو، كتكذيبو لنفسو؛ لقوؿ اهلل عز كجل
أىنٍػزىٍلنىا ًمنى اٍلبػىيػِّينىاًت كىاٍلهيدىل ًمٍن بػىٍعًد مىا بػىيػَّلنَّلااي ًللنَّلاًس ًفي اٍلًكتىاًب أيكلىًئ ى يػىٍلعىنػيهيمي اللَّل ي 
كىيػىٍلعىنػيهيمي الالًعنيوفى ًإ  الَّلًذينى تىابيوا كىأىٍ لىحيوا كىبػىيػَّلنيوا فىأيكلىًئ ى أىتيوبي عىلىٍيًهٍم كىأىنىا التػَّلوَّلابي 

أف من كتم شيئان من اٟتق دل : فأكضح سبحانو كتعاذل ُب ىذه اآلية الكرٯتة (1){الرَّلًحيمي 
تصح توبتو من ذلك إال بعد اإلصبلح كالتبيُت، كاهلل سبحانو قد أكمل لعباده الدين، كأًب 

عليهم النعمة ببعث رسولو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم، كما أكحى اهلل إليو من الشرع 
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اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي }: الكامل، كدل يقبضو إليو إال بعد اإلكماؿ كالتبيُت، كما قاؿ عز كجل
ًتي .  اآلية(1){لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍتمىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمى
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كمفًتم ىذه الوصية قد جاء ُب القرف الرابع عشر، يريد أف يلبس على الناس دينان 
جديدان، يًتتب عليو دخوؿ اٞتنة ١تن أخذ بتشريعو، كحرماف اٞتنة كدخوؿ النار ١تن دل يأخذ 
: بتشريعو، كيريد أف ٬تعل ىذه الوصية اليت افًتاىا أعظم من القرآف كأفضل، حيث افًتل فيها

أف من كتبها كأرسلها من بلد إذل بلد، أك من ٤تل إذل ٤تل بٍت لو قصر ُب اٞتنة، كمن دل يكتبها 
 .كيرسلها حرمت عليو شفاعة النيب صلى اهلل عليو كسلم يـو القيامة

كىذا من أقبح الكذب كمن أكضح الدالئل على كذب ىذه الوصية، كقلة حياء مفًتيها، 
كعظم جرأتو على الكذب؛ ألف من كتب القرآف الكرًن كأرسلو من بلد إرل بلد، أك من ٤تل إذل 
٤تل، دل ٭تصل لو ىذا الفضل إذا دل يعمل بالقرآف الكرًن، فكيف ٭تصل لكاتب ىذه الفرية 

كمن دل يكتب القرآف كدل يرسلو من بلد إذل بلد، دل ٭تـر شفاعة النيب .كناقلها من بلد إذل بلد
صلى اهلل عليو كسلم إذا كاف مؤمنان بو، تابعان لشريعتو، كىذه الفرية الواحدة ُب ىذه الوصية، 

تكفي كحدىا للداللة على بطبلهنا ككذب ناشرىا، ككقاحتو كغباكتو كبعده عن معرفة ما جاء بو 
. الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم من ا٢تدل

أمور أخرل كلها تدؿ على بطبلهنا ككذهبا، كلو - سول ما ذكر- كُب ىذه الوصية
أقسم مفًتيها ألف قسم، أك أكثر على صحتها، كلو دعا على نفسو بأعظم العذاب 
كأشد النكاؿ، على أنو صادؽ دل يكن صادقان، كدل تكن صحيحة، بل ىي كاهلل ٍب كاهلل 
من أعظم كأقبح الباطل، ك٨تن نشهد اهلل سبحانو، كمن حضرنا من ا١تبلئكة، كمن اطلع 

أف ىذه الوصية كذب -:  هبا ربنا عز كجللشهادة نلق- على ىذه الكتابة من ا١تسلمُت
 .ل اهلل من كذهبا كعاملو ٔتا يستحقزكافًتاء على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أخ

 :كيدؿ عل  كذبها كبطالنها، سول ما تقدـ أمور كثيرة
ألف من اٞتمعة إذل اٞتمعة مات مائة كستوف ألفان علي ): قولو فيها:  منهاااكؿ

ألف ىذا من علم الغيب، كالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم قد انقطع عنو .(غَت دين اإلسبلـ
 لقوؿ .الوحي بعد كفاتو، كىو ُب حياتو ال يعلم الغيب فكيف بعد كفاتو
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 اآلية كقولو (1){قيٍل   أىقيوؿي لىكيٍم ًعٍنًدم خىزىاًئني اللَّلً  كى  أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى }: اهلل سبحانو
 كُب اٟتديث (2){قيٍل   يػىٍعلىمي مىٍن ًفي الّسَّلمىاكىاًت كىاٍاىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإ  اللَّل ي }: تعاذل

يذاد رجاؿ عن حوضي يـو القيامة، )): الصحيح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ
إنك ال تدرم ما أحدثوا بعدؾ فأقوؿ كما قاؿ : فأقوؿ يا رب أصحايب أصحايب، فيقاؿ رل

ا مىا ديٍمتي ًفيًهٍم فػىلىمَّلا تػىوىفػَّلٍيتىًني كيٍنتى أىٍنتى الرَّلًقيبى }: العبد الصاحل كىكيٍنتي عىلىٍيًهٍم  ىًهيدن
. (3)(({عىلىٍيًهٍم كىأىٍنتى عىلى  كيلِّي  ىٍيءو  ىًهيده 

من كتبها ): من األمور الدالة على بطبلف ىذه الوصية كأهنا كذب، قولو فيها: الثاني
ككاف فقَتان أغناه اهلل، أك مديونان قضى اهلل دينو، أك عليو ذنب غفر اهلل لو كلوالديو بربكة ىذه 

إذل آخره، كىذا من أعظم الكذب، كأكضح الدالئل على كذب مفًتيها، كقلة حيائو  (الوصية
من اهلل كمن عباده؛ ألف ىذه األمور الثبلثة ال ٖتصل ٔتجرد كتب القراف الكرًن، فكيف ٖتصل 

١تن كتب ىذه الوصية الباطلة، كإ٪تا يريد ىذا ا٠تبيث التلبيس على الناس، كتعليقهم هبذه 
، كيًتكوا األسباب اليت شرعها اهلل لعباده،  الوصية حىت يكتبوىا كيتعلقوا هبذا الفضل ا١تزعـو

كقضاء الدين، كمغفرة الذنوب، فنعوذ باهلل من أسباب ا٠تذالف كطاعة .كجعلها موصلة إذل الغٌت
. ا٢تول كالشيطاف

كمن دل يكتبها ): من األمور الدالة على بطبلف ىذه الوصية، قولو فيها: اامر الثالث
كىذا أيضا من أقبح الكذب، كمن أبُت األدلة على  (من عباد اهلل اسود كجهو ُب الدنيا كاآلخرة

بطبلف ىذه الوصية، ككذب مفًتيها، كيف ٬توز ُب عقل عاقل، أف يكتب ىذه الوصية اليت 
جاء هبا رجل ٣تهوؿ ُب القرف الرابع عشر، يفًتيها على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيزعم 
 أف من دل يكتبها يسود كجهو ُب الدنيا كاآلخرة، كمن كتبها كاف غنيان بعد الفقر، كسليمان من
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سبحانك ىذا هبتاف عظيم، !!  الدين بعد تراكمو عليو، كمغفوران لو ما جناه من الذنوب
كإف األدلة كالواقع يشهداف بكذب ىذا ا١تفًتم، كعظم جرأتو على اهلل، كقلة حيائو من 
اهلل كمن الناس، فهؤالء أمم كثَتة دل يكتبوىا، فلم تسود كجوىهم، كىهنا ٚتع غفَت ال 

٭تصيهم إال اهلل قد كتبوىا مرات كثَتة، فلم يقض دينهم، كدل يزؿ فقرىم، فنعوذ باهلل من 
زيغ القلوب، كرين الذنوب، كىذه صفات كجزاءات دل يأت هبا الشرع الشريف ١تن كتب 
أفضل كتاب كأعظمو كىو القرآف الكرًن، فكيف ٖتصل ١تن كتب كصية مكذكبة مشتملة 
على أنواع من الباطل، كٚتل كثَتة من أنواع الكفر، سبحاف اهلل ما أحلمو على من اجًتأ 

. عليو بالكذب
من األمور الدالة على أف ىذه الوصية من أبطل الباطل، كأكضح الكذب : اامر الرابي

، كىذا أيضا من أعظم (كمن يصدؽ هبا ينجو من عذاب النار، كمن كذب هبا كفر): قولو فيها
اٞترأة على الكذب، كمن أقبح الباطل، يدعو ىذا ا١تفًتم ٚتيع الناس، إذل أف يصدقوا بفريتو، 

أهنم بذلك ينجوف من عذاب النار، كأف من كذب هبا يكفر، لقد أعظم كاهلل ىذا - كيزعم
غَت اٟتق إف من صدؽ هبا ىو الذم يستحق أف يكوف - كاهلل- الكذاب على اهلل الفرية، كقاؿ

ألهنا فرية كباطل ككذب ال أساس لو من الصحة، ك٨تن نشهد اهلل على .كافران ال من كذب هبا
أهنا كذب، كأف مفًتيها كذاب، يريد أف يشرع للناس ما دل يأذف بو اهلل، كيدخل ُب دينهم ما 
: ليس منو، كاهلل قد أكمل الدين كأ٘تو ٢تذه األمة من قبل ىذه الفرية بأربعة عشر قرنان فانتبهوا

أيها القراء كاإلخواف، كإياكم كالتصديق بأمثاؿ ىذه ا١تفًتيات، كأف يكوف ٢تا ركاج فيما بينكم، 
فإف اٟتق عليو نور ال يلتبس على طالبو، فاطلبوا اٟتق بدليلو، كاسألوا أىل العلم عما أشكل 

عليكم، كال تغًتكا ْتلف الكذابُت، فقد حلف إبليس اللعُت ألبويكم آدـ كحواء، على أنو ٢تما 
من الناصحُت، كىو أعظم ا٠تائنُت كأكذب الكذابُت، كما حكى اهلل عنو ذلك ُب سورة 

 األعراؼ حيث قاؿ
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 فاحذركه كاحذركا أتباعو من (1){كىقىاسىمىهيمىا ًإنِّيي لىكيمىا لىًمنى النَّلاً ًحينى }: سبحانو
ا١تفًتين، فكم لو ك٢تم من األٯتاف الكاذبة، كالعهود الغادرة، كاألقواؿ ا١تزخرفة لئلغواء 

عصمٍت اهلل كإياكم كسائر ا١تسلمُت من شر الشياطُت، كفنت ا١تضلُت، ! كالتضليل
كزيغ الزائغُت، كتلبيس أعداء اهلل ا١تبطلُت، الذين يريدكف أف يطفئوا نور اهلل بأفواىهم، 

كيلبسوا على الناس دينهم، كاهلل متم نوره، كناصر دينو، كلو كره أعداء اهلل من 
. الشياطُت كأتباعهم من الكفار كا١تلحدين

كأما ما ذكره ىذا ا١تفًتم من ظهور ا١تنكرات، فهو أمر كاقع، كالقرآف الكرًن 
كالسنة ا١تطهرة قد حذرا منها غاية التحذير، كفيهما ا٢تداية كالكفاية، كنسأؿ اهلل أف 
يصلح أحواؿ ا١تسلمُت، كأف ٯتن عليهم باتباع اٟتق، كاالستقامة عليو كالتوبة إذل اهلل 

. سبحانو من سائر الذنوب، فإنو التواب الرحيم القادر على كل شيء
كأما ما ذكر عن شركط الساعة، فقد أكضحت األحاديث النبوية ما يكوف من 
أشراط الساعة، كأشار القرآف الكرًن إذل بعض ذلك، فمن أراد أف يعلم ذلك كجده 
ُب ٤تلو من كتب السنة، كمؤلفات أىل العلم كاإلٯتاف، كليس بالناس حاجة إذل بياف 
مثل ىذا ا١تفًتم كتلبيسو، كمزجو اٟتق بالباطل كحسبنا اهلل كنعم الوكيل، كال حوؿ 
كال قوة إال باهلل العلي العظيم، كاٟتمد هلل رب العا١تُت، كصلى اهلل كسلم على عبده 

. كرسولو الصادؽ األمُت، كعلى آلو كأصحابو كأتباعو بإحساف إرل يـو الدين
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 (1)كلمة في المعضد
من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إذل حضرة األخ ا١تكـر زاده اهلل من العلم  

 .كاإلٯتاف آمُت
ىػ كصل 14/1/1385كبعد، فكتابكم ا١تؤرخ ُب : سبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

كصلكم اهلل هبداه، كقد سرين علم صحتكم اٟتمد هلل على ذلك، كما سرين أيضا ما 
أبديتموه من ا١تبلحظة على جوايب ُب ا١تعضد كرغبتكم ُب ْتث ا١توضوع من ٚتيع النواحي 

. إذل آخره
كأفيدكم أف األسباب ٗتتلف كتتنوع كثَتان مع قطع النظر عن االعتقاد، فمنها ما  

، كإف كاف الفاعل  ىو جائز، كمنها ما ىو مكركه ك٬توز عند اٟتاجة، كمنها ما ىو ٤تـر
 .يعتقد أهنا أسباب كأف الشاُب ىو اهلل كحده

ما يتعاطاه الناس اليـو من األدكية ا١تباحة، كتناكؿ اٟتبوب كاإلبر : فمن ااكؿ
كالضمادات، كاألدىاف ضد األمراض اليت يقرر األطباء عبلجها بذلك، ككاألشعة 

الكهربائية فهذه كأشباىها من األسباب اٞتائزة، اليت جربت كعرؼ نفعها من دكف مضرة، 
إذا اعتقد متعاطيها أهنا أسباب كأف الشفاء من اهلل كحده، كمن األسباب ا١تكركىة الكي؛ 

الشفاء ُب ثبلث كية نار كشرطة ٤تجم )): ١تا ثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ
 أخذ ((كأنا أهنى أميت عن الكي)) كُب لفظ آخر ((كشربة عسل كما أحب أف أكتوم

العلماء من ىذا اٟتديث الشريف كراىة الكي، كأنو إ٪تا يستعمل عند اٟتاجة، كينبغي أف 
كىو التداكم باألسباب : يكوف آخر الطب، عند تعذر أك تعسر غَته، كمن النوع الثالث

 احملرمة، التداكم با٠تمر كٟتـو السباع، كأشباه ذلك من األطعمة
                                                 

ألنو ال يهم القارئ : ىذه رسالة جوابية لشخص سألٍت عن حكم ا١تعضد كقد حذؼ اسم السائل- 1
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كاألشربة احملرمة فهذه األشياء ال ٬توز التداكم هبا، كلو زعم بعض الناس أف فيها نفعان، 
كلو اعتقد أف اهلل ىو الشاُب كأهنا أسباب، كما ذلك إال لؤلدلة الدالة على ٖترًن التداكم 
بالنجاسات كاحملرمات، كلو قدر أف فيها بعض النفع؛ ألف ضرره أكرب؛ كألنو ليس كل ما 

أف ال يرد فيو هني خاص عن الشارع : أحد٫تا: فيو نفع يباح استعمالو، بل البد من أمرين
 .عليو الصبلة كالسبلـ
أف ال تكوف مضرتو أكرب من نفعو، فإف كانت مضرتو أكرب دل ٬تز : كاامر الثاني

استعمالو، كإف دل يرد فيو هني؛ ألف الشرع الكامل كرد بتحرًن ما يغلب ضرره، كا٠تمر، ك٢تذا 
عباد اهلل تداككا كال )): جاء ُب اٟتديث الصحيح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

 كصح عنو صلى اهلل ((إف اهلل دل ٬تعل شفاءكم فيما حـر عليكم: تتداككا ْتراـ كُب لفظ آخر
عليو كسلم أف رجبل سألو عن ا٠تمر يصنعها للدكاء فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو كسلم 

 ك٦تا تقدـ تعلموف أف ا١تعيار ُب التحليل كالتحرًن ليس ىو اعتقاد ((ليست بدكاء كلكنها داء))
اإلنساف، كإ٪تا ا١تعيار ىو األدلة الشرعية؛ ألف اإلنساف قد يعتقد أف الشفاء من اهلل، كيتعاطى 

أسبابان ٤ترمة كأىل الشرؾ فإهنم يتعلقوف بآ٢تتهم كيعبدكهنا من دكف اهلل، كيقولوف إهنا تقرهبم إذل 
اهلل زلفى، كتشفع ٢تم لديو، كال يعتقدكف أهنا تتصرؼ بذاهتا ُب شفائهم، أك رد غائبهم أك 

فىعيهيٍم }: الدفاع عنهم، كما قاؿ اهلل سبحانو كىيػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللَّلً  مىا   يىضيُرهيٍم كى  يػىنػٍ
فىاٍعبيًد اللَّل ى ميٍ ًلصنا لى ي الدِّيينى أى  }:  اآلية، كقاؿ تعاذل(1){كىيػىقيوليوفى هىؤي ًء  يفىعىاؤينىا ًعٍندى اللَّل ً 

يني اٍل ىاًل ي كىالَّلًذينى اتَّل ىذيكا ًمٍن ديكنًً  أىٍكلًيىاءى مىا نػىٍعبيديهيٍم ًإ  لًيػيقىرِّيبيونىا ًإلى  اللَّلً  زيٍلفى  ًإفَّل  لًلَّلً  الدِّي
نػىهيٍم ًفي مىا هيٍم ًفيً  يىٍ تىًلفيوفى ًإفَّل اللَّل ى   يػىٍهًدم مىٍن هيوى كىاً به كىفَّلاره  كاألدلة  (2){اللَّل ى يىٍحكيمي بػىيػٍ

ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كقد يتعاطى اإلنساف أسبابان ىي ُب نفسها جائزة، كالرقية الشرعية، 
 كتناكؿ اٟتبوب، كاإلبر ا١تشتملة
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على ا١تواد ا١تباحة، فيحـر عليو تناك٢تا إذا اعتقد أهنا ىي الشافية كليس ربو كخالقو، كأنو  
إذا عرؼ ىذا فمسألة ا١تعضد، ىل تلحق باألسباب اٞتائزة كاإلبر .ىو الذم بيده الشفاء

كاٟتبوب، أك ا١تكركىة كالكي ك٨توه؟ أك تلحق باألسباب احملرمة، كتعليق التمائم كاٟتلقات 
كا٠تيوط كالودع، على األكالد عن العُت أك اٞتن أك بعض األمراض؟ ككتعليق األكتار على 
الدكاب كما كاف أىل اٞتاىلية يفعلوف ذلك، كقد زجرىم النيب صلى اهلل عليو كسلم عن 
ذلك كأخرب أنو من الشرؾ، مع أهنم يعتقدكف أف اهلل سبحانو ىو النافع الضار، كىو الذم 

قيٍل }: يدبر األمر، كىو الذم يكشف الضر ك٬تلب النفع، كالدليل على ذلك قولو تعاذل
مىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى الّسَّلمىاًء كىاٍاىٍرًض أىمَّلٍن يىٍمًل ي الّسَّلٍميى كىاٍاىٍبصىارى كىمىٍن ييٍ ًرجي اٍلحىيَّل ًمنى 
بػِّيري اٍاىٍمرى فىّسىيػىقيوليوفى اللَّل ي فػىقيٍل أىفىال تػىتػَّلقيوفى   (1){اٍلمىيِّيًت كىييٍ ًرجي اٍلمىيِّيتى ًمنى اٍلحىيِّي كىمىٍن ييدى
فهذه اآلية الكرٯتة أمر اهلل فيها نبيو صلى اهلل عليو كسلم أف يسأؿ ا١تشركُت عن ىذه 

فػىقيٍل أىفىال }: األشياء كأخرب أهنم سيقولوف أف فاعلها ىو اهلل كحده ك٢تذا قاؿ تعاذل
اهلل ُب ترؾ الشرؾ بو، كأنتم تعلموف أنو سبحانو ىو ا١تتصرؼ ُب   ا١تعٌت أفبل تتقوف{تػىتػَّلقيوفى 

كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىّقى الّسَّلمىاكىاًت كىاٍاىٍرضى لىيػىقيولينَّل }: ىذه األمور كا١تدبر ٢تا كقاؿ تعاذل
اللَّل ي قيٍل أىفػىرىأىيٍػتيٍم مىا تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللَّلً  ًإٍف أىرىادىًنيى اللَّل ي ًبضيٍر هىٍل هينَّل كىاً فىاتي ضيرِّيًا أىٍك 

ًتً  قيٍل حىٍّسًبيى اللَّل ي عىلىٍيً  يػىتػىوىكَّللي اٍلميتػىوىكِّيليوفى   (2){أىرىادىًني ًبرىٍحمىةو هىٍل هينَّل ميٍمًّسكىاتي رىٍحمى
كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كىي دالة على أف ا١تشركُت يؤمنوف بأف اهلل سبحانو ىو 

النافع الضار، كىو الكاشف للضر، اٞتالب للنفع، كىو الذم ٭تيي كٯتيت، كيدبر األمر، 
كلكنهم يعبدكف آ٢تتهم من األصناـ كاألشجار كاألنبياء كاألكلياء كا١تبلئكة، بقصد 

 الوساطة كالشفاعة، كىكذا ما يتعاطونو من تعليق التمائم
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كاألكتار كاٟتلقات، كا٠تيوط على األكالد كالدكاب، ىو من باب األسباب عندىم، ال أهنا 
شافية بنفسها، كلكنها ١تا كانت أسبابان ٤ترمة، تقتضي تعلق قلوهبم هبا، كالتفاهتم إليها، 
كغفلتهم عن اهلل سبحانو، أنكرىا عليهم النيب صلى اهلل عليو كسلم كزجرىم عنها، كألهنا 
قد ٕترىم إذل شرؾ أكرب، كفساد أعظم، كمن أجل ذلك اختلفت كجهة نظر ا١تشايخ 

الذين ْتثت معهم موضوع ا١تعضد، ىل يلحق باألسباب األخَتة؟ كقد بينت ُب اٞتواب 
الذم أرسلت صورتو لكم، أف األقرب إٟتاقو باألسباب األخَتة احملرمة؛ ألنو من جنس 
اٟتلقات كالتمائم كاألكتار اليت جاء فيها النهي؛ ألف الذين تعاطوىا من أىل اٞتاىلية، 
كمن سلك سبيلهم، إ٪تا استعملوىا لظنهم أف فيها نفعان جعلو اهلل فيها كخصها بو، كإف 
كاف اهلل ىو النافع الضار، لكنو سبحانو خلق ُب ٥تلوقاتو أنواع النفع، كأنواع الضرر، 
كفاكت بُت ذلك على مقادير ٥تتلفة، فمن أجل ذلك كقع الناس فيما كقعوا فيو، من 

تعاطي األسباب اٞتائزة كاحملرمة، كال سبيل إذل التمييز بُت ىذا كىذا، إال من طريق الشرع 
، كإف قدر فيو بعض النفع، كما  ا١تطهر، فما عرؼ أنو من جنس األسباب احملرمة فهو ٤تـر

عرؼ أنو من جنس األسباب اٞتائزة فهو جائز، كإف كاف فيو بعض الضرر، إذا كانت 
منفعتو أكثر، كما عرؼ أف الشرع هنى عنو كمنع منو فالواجب تركو مطلقان، كا٠تمر كٟتـو 

ا تبقى اٟتركز كالتمائم، األياـ ـالسباع، كمعلـو أف لبس ا١تعضد يبقى على اإلنساف ؾ
كالليارل كالسنوات، ٓتبلؼ اٟتبة اليت يأكلها، كيفرغ منها، كٓتبلؼ اإلبرة اليت يستعملها 
كينتهي منها، فليس ا١تعضد من جنس ىذه األشياء بل ىو أشبو بلبس اٟتلقة اليت كرد 
فيها حديث عمراف بن حصُت ا١تذكور ُب اٞتواب الذم أشرفتم عليو، كىو أشبو أيضا 
بلبس التمائم كالودع كاألكتار، ك٦تا تقدـ تعلموف كجهة نظرم كنظر ا١تشايخ الذين قالوا 

. ٔتنع لبسو، كاهلل سبحانو كتعاذل أعلم
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ك٦تا يؤيد ذلك أف تعاطي لبسو قد يفضي بالناس إذل لبس كل ما جاء من الغرب، 
٦تا يدعى فيو النفع، حىت تعظم ا١تصيبة كيكرب ا٠تطر، كيغفل الناس عما جاء بو 
الشرع ا١تطهر، ُب تنويع األسباب كتفصيلها، ككجوب التحرز ٦تا حـر اهلل منها، 

كاسأؿ اهلل سبحانو أف يوفقنا كإياكم كسائر ا١تسلمُت ١تا فيو رضاه، كأف ٯتنحنا ٚتيعان 
الفقو ُب دينو كالثبات عليو، كأف يعيذنا كإياكم كسائر ا١تسلمُت من مضبلت الفنت، 

. إنو على كل شيء قدير كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
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 (1)ااسورة النحاسية
 .من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إذل حضرة األخ سلمو اهلل كتواله

فقد كصلٍت كتابكم الكرًن كصلكم اهلل :  سبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو كبعد
برضاه، كأشرفت على األكراؽ ا١ترفقة ا١تتضمنة بياف خصائص األسورة النحاسية اليت 

، كأفيدكم أين درست موضوعها كثَتان، كعرضت ذلك (الركماتيـز)حدثت أخَتان ١تكافحة 
على ٚتاعة كثَتة من أساتذة اٞتامعة كمدرسيها، كتبادلنا ٚتيعان كجهات النظر ُب حكمها، 
فاختلف الرأم، فمنهم من رأل جوازىا؛ ١تا اشتملت عليو من ا٠تصائص ا١تضادة ١ترض 

، كمنهم من رأل تركها؛ ألف تعليقها يشبو ما كاف عليو أىل اٞتاىلية، من (الركماتيـز)
اعتيادىم تعليق الودع كالتمائم كاٟتلقات من الصفر، كغَت ذلك من التعليقات اليت 

يتعاطوهنا، كيعتقدكف أهنا عبلج لكثَت من األمراض، كأهنا من أسباب سبلمة ا١تعلق عليو 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى : من العُت، كمن ذلك ما كرد عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنو قاؿ

 كُب ((من تعلق ٘تيمةن فبل أًب اهلل لو كمن تعلق كدعة فبل كدع اهلل لو)): اهلل عليو كسلم
 كعن عمراف بن حصُت رضي اهلل عنهما، أف النيب ((من تعلق ٘تيمة فقد أشرؾ))ركاية 

 قاؿ من الواىنة ((ما ىذا؟))صلى اهلل عليو كسلم رأل رجبل ُب يده حلقة من صفر فقاؿ 
إنزعها فإهنا ال تزيدؾ إال كىنا فإنك لو مت كىي ))فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم 

 كُب حديث آخر عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو ُب بعض ((عليك ما أفلحت أبدا
أسفاره أرسل رسوالن يتفقد إبل الركب كيقطع كل ما علق عليها من قبلئد األكتار اليت كاف 

 فهذه األحاديث كأشباىها يؤخذ منها أنو ال .يظن أىل اٞتاىلية أهنا تنفع إبلهم كتصوهنا
ينبغي إف يعلق شيئا من التمائم أك الودع أك اٟتلقات، أك األكتار أك أشباه ذلك من اٟتركز 

 .كالعظاـ كا٠ترز ك٨تو ذلك لدفع الببلء أك رفعو

                                                 

 .كىي إجابة لسائل (للركماتيـز)ىذه رسالة أخرل عن األسورة النحاسية اليت ٕتعل - 1



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -209-  

كالذم أرل ُب ىذه ا١تسألة ىو ترؾ األسورة ا١تذكورة، كعدـ استعما٢تا سدان 
لذريعة الشرؾ، كحسمان ١تادة الفتنة هبا كا١تيل إليها، كتعلق النفوس هبا، كرغبة ُب توجيو 

ا١تسلم بقلبو إذل اهلل سبحانو ثقة بو، كاعتمادان عليو كاكتفاء باألسباب ا١تشركعة 
 أباح اهلل كيسر لعباده غنية عما حـر عليهم، كعما فيماا١تعلومة إباحتها ببل شك، 

من اتقى الشبهات )): اشتبو أمره كقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ
فقد استربأ لدينو كعرضو كمن كقع ُب الشبهات كقع ُب اٟتراـ كالراعي يرعى حوؿ 

دع ما يريبك إذل ما ال )):  كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم((اٟتمى يوشك أف يرتع فيو
 كال ريب أف تعليق األسورة ا١تذكورة يشبو ما تفعلو اٞتاىلية ُب سابق الزماف، ((يريبك

فهو إما من األمور احملرمة الشركية، أك من كسائلها، كأقل ما يقاؿ فيو أنو من 
ا١تشتبهات، فاألكذل با١تسلم كاألحوط لو أف يًتفع بنفسو عن ذلك، كأف يكتفي 

بالعبلج الواضح اإلباحة، البعيد عن الشبهة، ىذا ما ظهر رل كٞتماعة من ا١تشايخ 
 اهلل عز كجل أف يوفقنا كإياكم ١تا فيو رضاه، كأف ٯتن علينا ٚتيعا كأسأؿكا١تدرسُت، 

بالفقو ُب دينو كالسبلمة ٦تا ٮتالف شرعو، إنو على كل شيء قدير، كاهلل ٭تفظكم 
. كالسبلـ
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 التحذير من الرقي الم الفة للشرع
من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إذل من يراه من ا١تسلمُت ُب منطقة الفرع كغَتىا 

 .من ضواحي ا١تدينة ا١تنورة، كفقهم اهلل للفقو ُب الدين آمُت
:  أما بعد: سبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

كغَتىا من ذكات السم، مشتملة على  (للعقرب)فقد بلغٍت أنو يوجد ّتهتكم رقية 
كىذا نص بعض ما بلغٍت من . تنبيهكم عليها، كٖتذيركم منهامأنواع من الشرؾ فوجب عل

:  الرقية ا١تشار إليها
بسم اهلل يا قراءة اهلل، بالسبع السموات، كباآليات ا١ترسبلت، اليت ٖتكم كال ٭تكم )

عليها، يا سليماف الرفاعي، كيا كاظم سم األفاعي، ناد األفاعي، باسم الرفاعي، أنثاىا 
كذكرىا، طويلها كأبًتىا، كأصفرىا كأسودىا، كأٛترىا كأبيضها، صغَتىا كأكربىا، كمن شر 
سارم الليل كماشي النهار، استعنت عليها باهلل كآيات اهلل كتسعة كتسعُت نبيان، كفاطمة 

. انتهى (بنت النيب، كمن جاء بعدىا من ذريتها
ىذا بعض ما بلغٍت ك٢تا صور كثَتة، ال ٗتلو من الشرؾ، كىذه الرقية فيها أنواع من 

يا سليماف الرفاعي، يا كاظم سم ): كمثل قولو (بالسبع السموات): الشرؾ، مثل قولو
استعنت عليها باهلل كآيات اهلل كتسعة : )، كمثل قولو(األفاعي، ناد األفاعي، باسم الرفاعي

كقد دؿ القرآف الكرًن كالسنة  (كتسعُت نبيان، كفاطمة بنت النيب كمن جاء بعدىا من ذريتها
ا١تطهرة على أف العبادة حق هلل كحده، كأنو ال يدعى إال اهلل، كال يستعاف إال بو، كما قاؿ 

ًإيَّلاؾى نىٍّستىًعيني }: تعاذل كىأىفَّل اٍلمىّسىاًجدى لًلَّلً  فىال تىٍدعيوا مىيى اللَّلً  }:  كقاؿ تعاذل(1){ًإيَّلاؾى نػىٍعبيدي كى
ا   كقاؿ عليو ((الدعاء ىو العبادة)):  كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم(2){أىحىدن

                                                 

 .5الفاٖتة اآلية  - 1

 .18اٞتن اآلية  - 2
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 كاآليات ((إذا سألت فاسأؿ اهلل كإذا استعنت فاستعن باهلل)): الصبلة كالسبلـ
كاألحاديث ُب ىذا ا١تعٍت كثَتة، كقد أٚتع العلماء على أنو ال ٬توز االستعانة باٞتمادات، 
كالسماكات كالكواكب كاألصناـ كاألشجار ك٨تو ذلك، بل ذلك من الشرؾ، كما أٚتعوا 
أنو ال ٬توز دعاء األموات كاالستعانة هبم، أك االستغاثة أك ٨تو ذلك، سواءن كانوا أنبياء أك 

صدقة جارية أك علم : أكلياء أك غَتىم؛ ألف اإلنساف إذا مات انقطع عملو إال من ثبلث
ينتفع بو أك كلد صاحل يدعو لو، كما صح بذلك اٟتديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم كىذه الرقية فيها االستعانة بالسموات كاالستعانة بكثَت من األموات، من األنبياء 
كغَتىم، كفيها االستعانة بالرفاعي، كىذا كلو من الشرؾ، فالواجب على ٚتيع ا١تسلمُت 
اٟتذر من ىذه الرقية، كأشباىها من الرقى ا١تشتملة على الشرؾ، كالتواصي بًتؾ ذلك، 
كالتحذير منو، كاالكتفاء بالرقى، كبالتعوذات الشرعية ففيها الغنية كالكفاية، مثل آية 

ٍؿ أىعيو ي ًبرىبِّي ؽي ك} {قيٍل أىعيو ي ًبرىبِّي اٍلفىلىّقً ك}  {قيٍل هيوى اللَّل ي أىحىده }الكرسي، كسورة 
 كغَت ذلك من اآليات القرآنية، كىكذا التعوذات كالدعوات الشرعية، كاالستعاذة {النَّلاسً 

باسم اهلل الذم  )):بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق، كقوؿ ا١تسلم ُب الصباح كا١تساء
 ثبلث مرات، كمثل ((ال يضر مع اٝتو شيء ُب األرض كال ُب السماء كىو السميع العليم

اشف أنت كس رب الناس االلهم رب الناس مذىب الب)): قولو ُب رقية ا١تريض كاللديغ
باسم اهلل أرقيك من كل شيء (( ))الشاُب ال شفاء إال شفاؤؾ شفاء ال يغادر سقما

 ثبلث مرات ((يؤذيك من شر كل نفس أك عُت حاسد اهلل يشفيك باسم اهلل أرقيك
كىكذا قراءة الفاٖتة على ا١تريض كاللديغ من أعظم أسباب الشفاء، كال سيما مع التكرار 
لذلك بصدؽ كإخبلص هلل سبحانو، ُب طلب الشفاء منو، كاإلٯتاف الصادؽ بأنو سبحانو 

. ىو الشاُب ال يقدر على الشفاء من ٚتيع األمراض غَته عز كجل
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كأسأؿ اهلل أف يوفقنا كا١تسلمُت ٚتيعان للفقو ُب دينو كالثبات عليو، كأف يعيذنا 
. ٚتيعان من كل ما ٮتالف شرعو، إنو جواد كرًن، كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
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 (1)كجوب العمل بّسنة الرسوؿ  ل  اهلل علي  كسلم ككفر من أنكرها
اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالعاقبة للمتقُت، كالصبلة كالسبلـ على عبده كرسولو نبينا 
٤تمد ا١ترسل رٛتة للعا١تُت، كحجة على العباد أٚتعُت، كعلى آلو كأصحابو الذين ٛتلوا 
كتاب رهبم سبحانو، كسنة نبيهم صلى اهلل عليو كسلم إذل من بعدىم، بغاية األمانة 
كاإلتقاف، كاٟتفظ التاـ للمعاين كاأللفاظ رضي اهلل عنهم كأرضاىم كجعلنا من أتباعهم 

 .بإحساف
فقد أٚتع العلماء قدٯتان كحديثان على أف األصوؿ ا١تعتربة ُب إثبات : أما بعد

األحكاـ، كبياف اٟتبلؿ كاٟتراـ ُب كتاب اهلل العزيز، الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال 
من خلفو، ٍب سنة رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ الذم ال ينطق عن ا٢تول إف ىو إال 

كاختلف العلماء ُب أصوؿ أخرل أ٫تها القياس،  .كحي يوحى ٍب إٚتاع علماء األمة
كٚتهور أىل العلم على أنو حجة إذا استوَب شركطو ا١تعتربة، كاألدلة على ىذه األصوؿ 

 : أكثر من أف ٖتصر كأشهر من أف تذكر
فهو كتاب اهلل العزيز، كقد دؿ كبلـ ربنا عز كجل ُب مواضع : أما اا ل ااكؿ

: من كتابو على كجوب اتباع ىذا الكتاب كالتمسك بو، كالوقوؼ عند حدكده، قاؿ تعاذل
قاؿ  (2){تَّلًبعيوا مىا أيٍنًزؿى ًإلىٍيكيٍم ًمٍن رىبِّيكيٍم كى  تػىتَّلًبعيوا ًمٍن ديكنًً  أىٍكلًيىاءى قىًليالن مىا تىذىكَّلريكفى ا}

ا ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىااي ميبىارىؾه فىاتَّلًبعيواي كىاتػَّلقيوا لىعىلَّلكيٍم تػيٍرحىميوفى } :تعاذل قىٍد }: كقاؿ تعاذل (3){كىهىذى
اتػَّلبىيى ًرٍضوىانى ي سيبيلى الّسَّلالـً يػىٍهًدم ًبً  اللَّل ي مىًن * جىاءىكيٍم ًمنى اللَّلً  نيوره كىًكتىابه ميًبينه 

 كىييٍ رًجيهيٍم ًمنى ال ُليمىاًت ًإلى  الُنوًر بًً ٍ نًً  كىيػىٍهًديًهٍم ًإلى  ً رىاطو 
                                                 

 ىػ، 1400نشرت ٔتجلة البحوث اإلسبلمية العدد ا٠تامس الصادر من ٤تـر إذل ٚتادل الثانية عاـ - 1
 . ىػ شركة الطباعة العربية السعودية1400كصدرت ُب نشرة صغَتة من الرئاسة العامة عاـ 

. 3األعراؼ اآلية -  2
. 155األنعاـ اآلية - 3
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ًإنَّل ي لىًكتىابه عىزًيزه }: كقاؿ تعاذل.(1){ ميٍّستىًقيمو    * ًإفَّل الَّلًذينى كىفىريكا بًالذِّيٍكًر لىمَّلا جىاءىهيٍم كى
ٍلًفً  تػىٍنزًيله ًمٍن حىًكيمو حىًميدو  ٍيً  كى  ًمٍن خى :  كقاؿ تعاذل(2){يىٍأتًيً  اٍلبىاًالي ًمٍن بػىٍيًن يىدى

ا اٍلقيٍرآفي ًايٍنًذرىكيٍم ًبً  كىمىٍن بػىلى ى } ا بىالغه ًللنَّلاًس }: كقاؿ تعاذل .(3){كىأيكًحيى ًإلىيَّل هىذى هىذى
كقد جاءت األحاديث الصحاح عن رسوؿ  .كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة (4){ًب كىلًيػيٍنذىريكا 

اهلل صلى اهلل عليو كسلم آمرة بالتمسك بالقرآف كاالعتصاـ بو، دالة على أف من ٘تسك بو 
كاف على ا٢تدل، كمن تركو كاف على الضبلؿ، كمن ذلك ما ثبت عنو صلى اهلل عليو 

إين تارؾ فيكم ما لن تضلوا إف اعتصمتم بو )): كسلم أنو قاؿ ُب خطبتو ُب حجة الوداع
 ركاه مسلم ُب صحيحو، كُب صحيح مسلم أيضا عن زيد بن أرقم رضي اهلل ((كتاب اهلل

إين تارؾ فيكم ثقلُت أك٢تما كتاب اهلل فيو )): عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
:  فحث على كتاب اهلل، كرغب فيو، ٍب قاؿ((ا٢تدل كالنور فخذكا بكتاب اهلل ك٘تسكوا بو

: ُب القرآف:  كُب لفظ قاؿ((كأىل بييت أذكركم اهلل ُب أىل بييت أذكركم اهلل ُب أىل بييت))
((. ىو حبل اهلل من تسمك بو كاف على ا٢تدل كمن تركو كاف على الضبلؿ))

كاألحاديث ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كُب إٚتاع أىل العلم كاإلٯتاف من الصحابة كمن بعدىم 
على كجوب التمسك بكتاب اهلل كاٟتكم بو كالتحاكم إليو، مع سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

. كسلم، ما يكفي كيشفي عن اإلطالة ُب ذكر األدلة الواردة ُب ىذا الشأف
فهو ما صح عن رسوؿ اهلل :  من األصوؿ الثبلثة اجملمع عليهاأما اا ل الثاني

صلى اهلل عليو كسلم كأصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم كمن بعدىم من أىل العلم 
كاإلٯتاف، يؤمنوف هبذا األصل األصيل، ك٭تتجوف بو كيعلمونو األمة، كقد ألفوا ُب 
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ذلك ا١تؤلفات الكثَتة، كأكضحوا ذلك ُب كتب أصوؿ الفقو كا١تصطلح، كاألدلة على ذلك 
ال ٖتصى كثرة، فمن ذلك ما جاء ُب كتاب اهلل العزيز من األمر باتباعو كطاعتو، كذلك 
موجو إذل أىل عصره كمن بعدىم؛ ألنو رسوؿ اهلل إذل اٞتميع، كألهنم مأموركف باتباعو 

كطاعتو، حىت تقـو الساعة، كألنو عليو الصبلة كالسبلـ ىو ا١تفسر لكتاب اهلل، كا١تبُت ١تا 
أٚتل فيو بأقوالو كأفعالو كتقريره، كلوال السنة دل يعرؼ ا١تسلموف عدد ركعات الصلوات 
كصفاهتا كما ٬تب فيها، كدل يعرفوا تفصيل أحكاـ الصياـ كالزكاة، كاٟتج كاٞتهاد كاألمر 
با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، كدل يعرفوا تفاصيل أحكاـ ا١تعامبلت كاحملرمات، كما أكجب 

. اهلل هبا من حدكد كعقوبات

كىأىًايعيوا اللَّل ى }: ك٦تا كرد ُب ذلك من اآليات قولو تعاذل ُب سورة آؿ عمراف
يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا أىًايعيوا }:  كقولو تعاذل ُب سورة النساء(1){كىالرَّلسيوؿى لىعىلَّلكيٍم تػيٍرحىميوفى 

اللَّل ى كىأىًايعيوا الرَّلسيوؿى كىأيكًلي اٍاىٍمًر ًمٍنكيٍم فىً ٍف تػىنىازىٍعتيٍم ًفي  ىٍيءو فػىريُدكاي ًإلى  اللَّلً  
ره كىأىٍحّسىني تىٍأًكيالن  . (2){كىالرَّلسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللَّلً  كىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر  ىًل ى خىيػٍ

مىٍن ييًطًي الرَّلسيوؿى فػىقىٍد أىاىاعى اللَّل ى كىمىٍن تػىوىلَّل  }: كقاؿ تعاذل ُب سورة النساء أيضا
ٍلنىاؾى عىلىٍيًهٍم حىًفي نا  ككيف ٘تكن طاعتو كرد ما تنازع فيو الناس إذل كتاب اهلل (3){فىمىا أىٍرسى

كسنة رسولو، إذا كانت سنتو ال ٭تتج هبا، أك كانت كلها غَت ٤تفوظة، كعلى ىذا القوؿ 
يكوف اهلل قد أحاؿ عباده إذل شيء ال كجود لو، كىذا من أبطل الباطل، كمن أعظم 

كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍي ى الذِّيٍكرى لًتيبػىيِّينى }: الكفر باهلل كسوء الظن بو، كقاؿ عز كجل ُب سورة النحل
ًللنَّلاًس مىا نػيزِّيؿى 
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كىمىا أىنٍػزىٍلنىا عىلىٍي ى اٍلًكتىابى ًإ  لًتيبػىيِّينى لهم الذم }:  كقاؿ فيها أيضا(1){ًإلىٍيًهٍم كىلىعىلَّلهيٍم يػىتػىفىكَّلريكفى 
 فكيف يكل اهلل سبحانو إذل رسولو صلى اهلل (2){اٍختػىلىفيوا ًفيً  كىهيدنل كىرىٍحمىةن ًلقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 

عليو كسلم تبيُت ا١تنزؿ إليهم، كسنتو ال كجود ٢تا أك ال حجة فيها، كمثل ذلك قولو تعاذل ُب 
قيٍل أىًايعيوا اللَّل ى كىأىًايعيوا الرَّلسيوؿى فىً ٍف تػىوىلَّلٍوا فىً نَّلمىا عىلىٍيً  مىا حيمِّيلى كىعىلىٍيكيٍم مىا }: سورة النور

ًإٍف تيًطيعيواي تػىٍهتىديكا كىمىا عىلى  الرَّلسيوًؿ ًإ  اٍلبىالغي اٍلميًبيني  ٍلتيٍم كى كقاؿ تعاذل ُب السورة  (3){حيمِّي
. (4){كىأىًقيميوا الصَّلالةى كىآتيوا الزَّلكىاةى كىأىًايعيوا الرَّلسيوؿى لىعىلَّلكيٍم تػيٍرحىميوفى }: نفسها

ا النَّلاسي ًإنِّيي رىسيوؿي اللَّلً  ًإلىٍيكيٍم جىًميعنا الَّلًذم لى ي }: كقاؿ ُب سورة األعراؼ قيٍل يىا أىيُػهى
ميٍل ي الّسَّلمىاكىاًت كىاٍاىٍرًض   ًإلى ى ًإ  هيوى ييٍحًيي كىييًميتي فىآًمنيوا بًاللَّلً  كىرىسيوًلً  النَّلًبيِّي اٍايمِّييِّي الَّلًذم 

اتًً  كىاتَّلًبعيواي لىعىلَّلكيٍم تػىٍهتىديكفى  . (5){يػيٍؤًمني بًاللَّلً  كىكىًلمى
كُب ىذه اآليات الداللة الواضحة على أف ا٢تداية كالرٛتة ُب اتباعو عليو الصبلة كالسبلـ، 
ككيف ٯتكن ذلك مع عدـ العمل بسنتو، أك القوؿ بأنو ال صحة ٢تا، أك ال يعتمد عليها، كقاؿ 

نىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم }: عز كجل ُب سورة النور اًلفيوفى عىٍن أىٍمرًًا أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ ًر الَّلًذينى يي ى فػىٍليىٍحذى
كىمىا آتىاكيمي الرَّلسيوؿي فى يذيكاي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍن ي }:  كقاؿ ُب سورة اٟتشر(6){ أىلًٍيمعىذىابه 
 كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، ككلها تدؿ على كجوب طاعتو عليو الصبلة كالسبلـ، (7){فىانٍػتػىهيوا

كالسبلـ، كاتباع ما جاء بو، كما سبقت األدلة على كجوب اتباع كتاب اهلل، كالتمسك بو 
كطاعة أكامره كنواىيو، ك٫تا أصبلف متبلزماف، من جحد كاحدان منهما فقد جحد األخر ككذب 

 بو، كذلك كفر كضبلؿ، كخركج عن دائرة
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اإلسبلـ بإٚتاع أىل العلم كاإلٯتاف، كقد تواترت األحاديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
ُب كجوب طاعتو، كاتباع ما جاء بو، كٖترًن معصيتو، كذلك ُب حق من كاف ُب عصره، كُب 

حق من يأٌب بعده إذل يـو القيامة، كمن ذلك ما ثبت عنو ُب الصحيحُت من حديث أيب ىريرة 
من أطاعٍت فقد أطاع اهلل كمن عصاين فقد )): رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

كل )):  كُب صحيح البخارم عنو رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ((عصى اهلل
من أطاعٍت دخل اٞتنة كمن )) قيل يا رسوؿ اهلل كمن يأىب؟ قاؿ ((أميت يدخلوف اٞتنة إال من أىب

 كخرج أٛتد كأبو داكد كاٟتاكم بإسناد صحيح عن ا١تقداـ بن معدم كرب، ((عصاين فقد أىب
أال إين أكتيت الكتاب كمثلو معو أال يوشك )): عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ

رجل شبعاف على أريكتو يقوؿ عليكم هبذا القرآف فما كجدًب فيو من حبلؿ فأحلوه كما كجدًب 
((. فيو من حراـ فحرموه

عن ابن أيب رافع عن أبيو عن النيب صلى اهلل :  بسند صحيحقكخرج أبو داكد كابن ماج
ال ألفُت أحدكم متكئان على أريكتو يأتيو األمر من أمرم ٦تا أمرت بو أك )): عليو كسلم قاؿ

ٝتعت :  كعن اٟتسن بن جابر قاؿ((هنيت عنو فيقوؿ ال ندرم ما كجدنا ُب كتاب اهلل اتبعناه
حـر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يـو خيرب : ا١تقداـ بن معدم كرب رضي اهلل عنو يقوؿ

يوشك أحدكم أف يكذبٍت كىو متكئ ٭تدث ْتديثي فيقوؿ بيننا كبينكم كتاب ))أشياء ٍب قاؿ 
اهلل فما كجدنا فيو من حبلؿ استحللناه كما كجدنا فيو من حراـ حرمناه أال إف ما حـر رسوؿ 

كقد تواترت . أخرجو اٟتاكم كالًتمذم كابن ماجة بإسناد صحيح((اهلل مثل ما حـر اهلل
األحاديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بأنو كاف يوصي أصحابو ُب خطبتو، أف يبلغ 

 كمن ذلك ما ُب الصحيحُت أف ((رب مبلغ أكعى من سامع)): شاىدىم غائبهم، كيقوؿ ٢تم
: النيب صلى اهلل عليو كسلم ١تا خطب الناس ُب حجة الوداع ُب يـو عرفة كُب يـو النحر قاؿ ٢تم

 فلوال أف سنتو حجة على من ((فليبلغ الشاىد الغائب فرب من يبلغو أكعى لو ٦تن ٝتعو))
ٝتعها كعلى 
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 من بلغتو، كلوال أهنا باقية إذل يـو القيامة، دل يأمرىم بتبليغها، فعلم بذلك أف اٟتجة بالسنة 
. قائمة على من ٝتعها من فيو عليو الصبلة كالسبلـ كعلى من نقلت إليو باألسانيد الصحيحة

كقد حفظ أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم سنتو عليو الصبلة كالسبلـ 
القولية كالفعلية، كبلغوىا من بعدىم من التابعُت، ٍب بلغها التابعوف من بعدىم، كىكذا 
نقلها العلماء الثقات جيبلن بعد جيل، كقرنان بعد قرف، كٚتعوىا ُب كتبهم، كأكضحوا 
صحيحها من سقيمها، ككضعوا ١تعرفة ذلك قوانُت كضوابط معلومة بينهم، يعلم هبا 

صحيح السنة من ضعيفها، كقد تداكؿ أىل العلم كتب السنة من الصحيحُت كغَت٫تا، 
كحفظوىا حفظان تامان، كما حفظ اهلل كتابو العزيز من عبث العابثُت، كإٟتاد ا١تلحدين، 

ًإنَّلا لى ي }: كٖتريف ا١تبطلُت، ٖتقيقان ١تا دؿ عليو قولو سبحانو ًإنَّلا نىٍحني نػىزَّلٍلنىا الذِّيٍكرى كى
 كال شك أف سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كحي منزؿ، فقد حفظها (1){لىحىاًف يوفى 

اهلل كما حفظ كتابو، كقيض اهلل ٢تا علماء نقادا، ينفوف عنها ٖتريف ا١تبطلُت، كتأكيل 
اٞتاىلُت، كيذبوف عنها كل ما ألصقو هبا اٞتاىلوف كالكذابوف كا١تلحدكف؛ ألف اهلل سبحانو 
جعلها تفسَتا لكتابو الكرًن، كبيانا ١تا أٚتل فيو من األحكاـ، كضمنها أحكاما أخرل، دل 

ينص عليها الكتاب العزيز، كتفصيل أحكاـ الرضاع، كبعض أحكاـ ا١تواريث، كٖترًن 
اٞتمع بُت ا١ترأة كعمتها، كبُت ا١ترأة كخالتها، إذل غَت ذلك من األحكاـ اليت جاءت هبا 

. السنة الصحيحة كدل تذكر ُب كتاب اهلل العزيز

 الصحابة كالتابعين كمن بعدهم من أهل العلم في تع يم عن كر بعض ما كرد  
١تا توُب : ُب الصحيحُت عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ ..الّسنة، ككجوب العمل بها

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كارتد من ارتد من العرب، قاؿ أبو بكر الصديق رضي اهلل 
  فقاؿ لو،عنو كاهلل ألقاتلن من فرؽ بُت الصبلة كالزكاة
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أمرت أف أقاتل الناس )) :عمر رضي اهلل عنو كيف تقاتلهم كقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم
؟ فقاؿ أبو بكر ((حىت يقولوا ال إلو إال اهلل فإف قالوىا عصموا مٍت دماءىم كأموا٢تم إال ْتقها

الصديق أليست الزكاة من حقها كاهلل لو منعوين عناقان كانوا يؤدكهنا إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 فما ىو إال أف عرفت أف اهلل قد شرح :كسلم لقاتلتهم على منعها فقاؿ عمر رضي اهلل عنو

 كقد تابعو الصحابة رضي اهلل عنهم على ذلك، فقاتلوا .صدر أيب بكر للقتاؿ فعرفت أنو اٟتق
أىل الردة حىت ردكىم إذل اإلسبلـ، كقتلوا من أصر على ردتو، كُب ىذه القصة أكضح دليل 

كجاءت اٞتدة إذل الصديق رضي اهلل عنو تسألو عن .على تعظيم السنة، ككجوب العمل هبا
ليس لك ُب كتاب اهلل شيء، كال أعلم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : مَتاثها، فقاؿ ٢تا

فشهد عنده بعضهم بأف : ٍب سأؿ رضي اهلل عنو الصحابة.قضى لك بشيء، كسأسأؿ الناس
النيب صلى اهلل عليو كسلم أعطى اٞتدة السدس، فقضى ٢تا بذلك، ككاف عمر رضي اهلل عنو 

يوصي عمالو أف يقضوا بُت الناس بكتاب اهلل، فإف دل ٬تدكا القضية ُب كتاب اهلل، فبسنة رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم، ك١تا أشكل عليو حكم إمبلص ا١ترأة، كىو إسقاطها جنينان ميتان، 
بسبب تعدم أحد عليها، سأؿ الصحابة رضي اهلل عنهم عن ذلك، فشهد عنده ٤تمد بن 

بأف النيب صلى اهلل عليو كسلم قضي ُب ذلك بغرة : مسلمة كا١تغَتة بن شعبة رضي اهلل عنهما
. فقضى بذلك رضي اهلل عنو.عبد أك أمة

ك١تا أشكل على عثماف رضي اهلل عنو حكم اعتداد ا١ترأة ُب بيتها بعد كفاة زكجها، 
أف النيب صلى اهلل عليو : كأخربتو فريعة بنت مالك بن سناف أخت أيب سعيد رضي اهلل عنهما

قضى بذلك رضي اهلل .أف ٘تكث ُب بيتو حىت يبلغ الكتاب أجلو: كسلم أمرىا بعد كفاة زكجها
ك١تا بلغ عليان رضي اهلل عنو .عنو، كىكذا قضى بالسنة ُب إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة

أف عثماف رضي اهلل عنو ينهى عن متعة اٟتج أىٌل علي رضي اهلل عنو باٟتج كالعمرة ٚتيعان، 
ك١تا احتج بعض الناس .ال أدع سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لقوؿ أحد من الناس: كقاؿ
  على
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ابن عباس رضي اهلل عنهما ُب متعة اٟتج، بقوؿ أيب بكر كعمر رضي اهلل عنهما ُب ٖتبيذ إفراد 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى : أقوؿ!! يوشك أف تنزؿ عليكم حجارة من السماء: اٟتج، قاؿ ابن عباس

قاؿ أبو بكر كعمر، فإذا كاف من خالف السنة لقوؿ أيب بكر كعمر : اهلل عليو كسلم كتقولوف
!. ٗتشى عليو العقوبة فكيف ْتاؿ من خالفهما لقوؿ من دكهنما، أك جملرد رأيو كاجتهاده

: ك١تا نازع بعض الناس عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ُب بعض السنة، قاؿ لو عبداهلل
ىل ٨تن مأموركف باتباع عمر أك باتباع السنة؟ ك١تا قاؿ رجل لعمراف بن حصُت رضي اهلل 

إف السنة : كىو ٭تدثهم عن السنة، غضب رضي اهلل عنو كقاؿ.حدثنا عن كتاب اهلل: عنهما
ىي تفسَت كتاب اهلل، كلوال السنة دل نعرؼ أف الظهر أربع، كا١تغرب ثبلث، كالفجر ركعتاف، كدل 
نعرؼ تفصيل أحكاـ الزكاة إذل غَت ذلك، ٦تا جاءت بو السنة من تفصيل األحكاـ، كاآلثار 
عن الصحابة رضي اهلل عنهم ُب تعظيم السنة ككجوب العمل هبا، كالتحذير من ٥تالفتها كثَتة 

كمن ذلك أيضا أف عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ١تا حدث بقولو صلى اهلل عليو .جدان 
فغضب عليو عبد اهلل .كاهلل لنمنعهن:  قاؿ بعض أبنائو((ال ٘تنعوا إماء اهلل مساجد اهلل)): كسلم

. كاهلل لنمنعهن: أقوؿ قاؿ رسوؿ اهلل كتقوؿ: كسبو سبان شديدان، كقاؿ

ك١تا رأل عبد اهلل بن ا١تغفل ا١تزين رضي اهلل عنو، كىو من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل 
إف النيب صلى اهلل عليو كسلم هنى عن : عليو كسلم بعض أقاربو ٮتذؼ، هناه عن ذلك كقاؿ لو

ٍب رآه .((إنو ال يصيد صيدان كال ينكأ عدكان، كلكنو يكسر السن كيفقأ العُت)): ا٠تذؼ، كقاؿ
كاهلل ال كلمتك أبدا، أخربؾ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ينهى : بعد ذلك ٮتذؼ فقاؿ
إذا حدثت : كأخرج البيهقي عن أيوب السختياين التابعي اٞتليل، أنو قاؿ .عن ا٠تذؼ ٍب تعود
: كقاؿ األكزاعي رٛتو اهلل.دعنا من ىذا كأنبئنا عن القرآف فاعلم أنو ضاؿ: الرجل بسنة فقاؿ

السنة قاضية على الكتاب، أم تقيد ما أطلقو، أك بأحكاـ دل تذكر ُب الكتاب، كما ُب قوؿ 
  كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍي ى الذِّيٍكرى لًتيبػىيِّينى لًلنَّلاسً }: اهلل سبحانو
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أال إين أكتيت )): كسبق قولو صلى اهلل عليو كسلم. (1){مىا نػيزِّيؿى ًإلىٍيًهٍم كىلىعىلَّلهيٍم يػىتػىفىكَّلريكفى 
إ٪تا ):  كأخرج البيهقي عن عامر الشعيب رٛتو اهلل أنو قاؿ لبعض الناس((الكتاب كمثلو معو

. يعٍت بذلك األحاديث الصحيحة (ىلكتم ُب حُت تركتم اآلثار
إذا بلغك عن : كأخرج البيهقي أيضا عن األكزاعي رٛتو اهلل أنو قاؿ لبعض أصحابو

رسوؿ اهلل حديث، فإياؾ أف تقوؿ بغَته، فإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف مبلغان عن اهلل 
إ٪تا العلم ): تعاذل، كأخرج البيهقي عن اإلماـ اٞتليل سفياف بن سعيد الثورم رٛتو اهلل أنو قاؿ

( ما منا إال راد كمردكد عليو إال صاحب ىذا القرب: )، كقاؿ مالك رٛتو اهلل(كلو، العلم باآلثار
إذا جاء اٟتديث عن ): كأشار إذل قرب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كقاؿ أبو حنيفة رٛتو اهلل

مىت ركيت عن ) :كقاؿ الشافعي رٛتو اهلل .(رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فعلى الرأس كالعُت
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حديثان صحيحان فلم آخذ بو، فأشهدكم أف عقلي قد 

إذا قلت قوالن كجاء اٟتديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : )كقاؿ أيضا رٛتو اهلل.(ذىب
ال ): كقاؿ اإلماـ أٛتد بن حنبل رٛتو اهلل لبعض أصحابو ،(ٓتبلفو، فاضربوا بقورل اٟتائط

عجبت لقـو : تقلدين كال تقلد مالكان كال الشافعي، كخذ من حيث أخذنا، كقاؿ أيضا رٛتو اهلل
عرفوا اإلسناد كصحتو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، يذىبوف إذل رأم سفياف، كاهلل 

نىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه }: سبحانو يقوؿ اًلفيوفى عىٍن أىٍمرًًا أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ ًر الَّلًذينى يي ى فػىٍليىٍحذى
الشرؾ، لعلو إذا رد بعض قولو عليو الصبلة كالسبلـ، : أتدرم ما الفتنة؟ الفتنة:  ٍب قاؿ(2){أىلًيمه 

، كأخرج البيهقي عن ٣تاىد بن جرب التابعي اٞتليل أنو (أف يقع ُب قلبو شيء من الزيغ فيهلك
الرد إذل اهلل :  قاؿ(3){فىً ٍف تػىنىازىٍعتيٍم ًفي  ىٍيءو فػىريُدكاي ًإلى  اللَّلً  كىالرَّلسيوؿً }: قاؿ ُب قولو سبحانو

 كأخرج البيهقي عن الزىرم رٛتو اهلل.الرد إذل كتابو، كالرد إذل الرسوؿ الرد إذل السنة
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االعتصاـ بالسنة ٧تاة، كقاؿ موفق الدين ابن : كاف من مضى من علمائنا يقولوف: أنو قاؿ
كاألصل الثاين ): قدامة رٛتو اهلل ُب كتابو ركضة الناظر، ُب بياف أصوؿ األحكاـ، ما نصو

من األدلة سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
انتهى .(حجة، لداللة ا١تعجزة على صدقو، كألمر اهلل بطاعتو، كٖتذيره من ٥تالفة أمره

ًر الَّلًذينى يي ىاًلفيوفى }: ا١تقصود، كقاؿ اٟتافظ ابن كثَت رٛتو اهلل ُب تفسَت قولو تعاذل فػىٍليىٍحذى
نىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه  عن أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل :  أم(1){عىٍن أىٍمرًًا أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ

عليو كسلم، كىو سبيلو كمنهاجو كطريقتو، كسنتو كشريعتو، فتوزف األقواؿ كاألعماؿ بأقوالو 
كأعمالو، فما كافق ذلك قبل، كما خالفو فهو مردكد على قائلو كفاعلو كائنا من كاف، كما 

من عمل )): ثبت ُب الصحيحُت كغَت٫تا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ
فليخش كليحذر من خالف شريعة الرسوؿ باطنا :  أم((عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد

نىةه، أم: كظاىرا ُب قلوهبم من كفر أك نفاؽ أك بدعة أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه : أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ
كما ركل اإلماـ أٛتد حدثنا عبد .ُب الدنيا بقتل أك حد أك حبس أك ٨تو ذلك: أىلًيمه، أم

قاؿ رسوؿ اهلل : ىذا ما حدثنان أبو ىريرة، قاؿ: الرزاؽ حدثنا معمر عن ٫تاـ بن منبو، قاؿ
مثلي كمثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حو٢تا )): صلى اهلل عليو كسلم

جعل الفراش كىذه الدكاب البلئي يقعن ُب النار يقعن فيها كجعل ٭تجزىن كيغلبنو 
فيقتحمن فيها قاؿ فذلك مثلي كمثلكم أنا آخذ ْتجزكم عن النار ىلم عن النار فتغلبوين 

كقاؿ السيوطي رٛتو اهلل ُب رسالتو  .أخرجاه من حديث عبد الرزاؽ(( كتقتحموف فيها
اعلموا رٛتكم اهلل أف من أنكر أف ): ما نصو (مفتاح اٞتنة ُب االحتجاج بالسنة): ا١تسماة

قوالن كاف أك فعبلن بشرطو ا١تعركؼ ُب األصوؿ حجة، كوف حديث النيب صلى اهلل عليو كسلم 
كفر كخرج عن دائرة اإلسبلـ، كحشر مع اليهود كالنصارل، أك مع من شاء اهلل من فرؽ 

 كاآلثار عن .انتهى ا١تقصود (الكفرة
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الصحابة كالتابعُت كمن بعدىم من أىل العلم ُب تعظيم السنة، ككجوب العمل هبا، 
كالتحذير من ٥تالفتها كثَتة جدان، كأرجو أف يكوف ُب ما ذكرنا من اآليات 

كاألحاديث كاآلثار كفاية كمقنع لطالب اٟتق، كنسأؿ اهلل لنا كٞتميع ا١تسلمُت 
التوفيق ١تا يرضيو، كالسبلمة من أسباب غضبو، كأف يهدينا ٚتيعان صراطو ا١تستقيم إنو 

. ٝتيع قريب
 كعلى آلو كأصحابو كأتباعو ٤تمدكصلى اهلل كسلم على عبده كرسولو نبينا 

. بإحساف
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 كجوب لزـك الّسنة كالحذر من البدعة
اٟتمد هلل الذم أكمل لنا الدين، كأًب علينا النعمة، كرضي لنا اإلسبلـ دينا، 
كالصبلة كالسبلـ على عبده كرسولو الداعي إذل طاعة ربو، احملذر عن الغلو كالبدع 

كا١تعاصي، صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كمن سار على هنجو كاتبع ىداه إذل يـو 
:  الدين أما بعد

األردكية األسبوعية، الصادرة ُب  (إدارة)فقد اطلعت على ا١تقاؿ الذم نشر ّتريدة 
ٛتلة إعبلمية : مدينة كانفور الصناعية بوالية أترابراديش، ُب صفحتها األكذل، كا١تتضمن

ضد ا١تملكة العربية السعودية ك٘تسكها بعقيدهتا اإلسبلمية، ك٤تاربتها للبدع، كاهتاـ عقيدة 
السلف اليت تسَت عليها اٟتكومة، بأهنا ليست سنية، ٦تا يهدؼ بو كاتبو إذل التفرقة بُت 

. أىل السنة، كتشجيع البدع كا٠ترافات
كىذا ال شك تدبَت سيئ، كتصرؼ خطَت، يراد بو اإلساءة إذل الدين اإلسبلمي، 

كبث البدع كالضبلالت، ٍب إف ىذا ا١تقاؿ يركز بشكل كاضح على موضوع إقامة االحتفاؿ 
لذا .ٔتولد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كجعلو منطلقا للحديث عن عقيدة ا١تملكة كقيادهتا

:  رأيت التنبيو على ذلك، فأقوؿ مستعينا باهلل تعاذل
ال ٬توز االحتفاؿ ٔتولد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كال غَته، بل ٬تب منعو؛ ألف 
ذلك من البدع احملدثة ُب الدين، كألف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم دل يفعلو، كدل يأمر بو 
لنفسو، أك ألحد ٦تن توُب قبلو من األنبياء، أك من بناتو أك زكجاتو، أك أحد أقاربو أك 

كدل يفعلو خلفاؤه الراشدكف كال غَتىم من الصحابة، رضواف اهلل عليهم أٚتعُت، .صحابتو
كال التابعوف لو بإحساف، كال أحد من علماء الشريعة كالسنة احملمدية ُب القركف 

كىؤالء ىم أعلم الناس بالسنة، كأكمل حبان لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، .ا١تفضلة
 .كمتابعة لشرعو ٦تن بعدىم، كلو كاف خَتا لسبقونا إليو
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كقد أمرنا باالتباع كهنينا عن االبتداع، كذلك لكماؿ الدين اإلسبلمي، كاالغتناء ٔتا 
شرعو اهلل تعاذل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم، كتلقاه أىل السنة كاٞتماعة بالقبوؿ، من 

. الصحابة كالتابعُت ٢تم بإحساف
من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو )): كقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ

 ((من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد))كُب ركاية أخرل ١تسلم . متفق على صحتو((فهو رد
عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت )): كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ ُب حديث آخر

من بعدم ٘تسكوا هبا كعضوا عليها بالنواجذ كإياكم ك٤تدثات األمور فإف كل ٤تدثة بدعة ككل 
أما بعد فإف خَت اٟتديث كتاب اهلل كخَت )):  ككاف يقوؿ ُب خطبتو يـو اٞتمعة((بدعة ضبللة

((. ا٢تدم ىدم ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كشر األمور ٤تدثاهتا ككل بدعة ضبللة
ففي ىذه األحاديث ٖتذير من إحداث البدع، كتنبيو بأهنا ضبللة، تنبيها لؤلمة على 

: كقاؿ تعاذل.كاألحاديث ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة.عظيم خطرىا، كتنفَتا ٢تم عن اقًتافها كالعمل هبا
ًر الَّلًذينى }: كقاؿ عز كجل (1){كىمىا آتىاكيمي الرَّلسيوؿي فى يذيكاي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍن ي فىانٍػتػىهيوا} فػىٍليىٍحذى

نىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه  اًلفيوفى عىٍن أىٍمرًًا أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ لىقىٍد كىافى لىكيٍم }:  كقاؿ تعاذل(2){يي ى
ًثيرنا ةه حىّسىنىةه ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيو اللَّل ى كىاٍليػىٍوـى اٍاًخرى كى ىكىرى اللَّل ى كى  كقاؿ (3){ًفي رىسيوًؿ اللَّلً  أيٍسوى

كىالّسَّلابًقيوفى اٍاىكَّلليوفى ًمنى اٍلميهىاًجرًينى كىاٍاىٍنصىاًر كىالَّلًذينى اتػَّلبػىعيوهيٍم بًً ٍحّسىافو رىًضيى اللَّل ي }: تعاذل
هيٍم كىرىضيوا عىٍن ي كىأىعىدَّل لىهيٍم جىنَّلاتو  ا  ىًل ى اٍلفىٍوزي  عىنػٍ ا أىبىدن اًلًدينى ًفيهى ا اٍاىنٍػهىاري خى تىٍجًرم تىٍحتػىهى

اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍتمىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكيمي }:  كقاؿ تعاذل(4){اٍلعىً يمي 
ٍسالـى ًديننا   كىذه اآلية(5){اإٍلً
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تدؿ داللة صر٭تة، على أف اهلل سبحانو كتعاذل قد أكمل ٢تذه األمة دينها، كأًب عليها نعمتو،  
كدل يتوؼ نبيو عليو الصبلة كالسبلـ إال بعد ما بلغ الببلغ ا١تبُت، كبُت لؤلمة كل ما شرعو اهلل 

٢تا من أقواؿ كأعماؿ، كأكضح أف كل ما ٭تدثو الناس بعده، كينسبونو إذل الدين اإلسبلمي، من 
كقد ثبت عن أصحاب  .أقواؿ كأعماؿ، فكلو بدعة مردكدة على من أحدثها، كلو حسن قصده

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كعن السلف الصاحل بعدىم، التحذير من البدع كالًتىيب 
منها، كما ذاؾ إال ألهنا زيادة ُب الدين، كشرع دل يأذف بو اهلل، كتشبو بأعداء اهلل من اليهود 

كالنصارل، ُب زيادهتم ُب دينهم، كابتداعهم فيو ما دل يأذف بو اهلل، كألف الزمها التنقص للدين 
اإلسبلمي، كاهتامو بعدـ الكماؿ، كمعلـو ما ُب ىذا من الفساد العظيم، كا١تنكر الشنيع، 

 كا١تخالفة الصر٭تة ألحاديث (1){اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيمٍ }: كا١تصادمة لقوؿ اهلل عز كجل
. الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ، كاحملذرة من البدع كا١تنفرة منها

أف اهلل سبحانو كتعاذل دل يكمل : كإحداث مثل ىذه االحتفاالت با١تولد ك٨توه يفهم منو
الدين ٢تذه األمة، كأف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم دل يبلغ ما ينبغي لؤلمة أف تعمل بو، حىت 

جاء ىؤالء ا١تتأخركف فأحدثوا ُب شرع اهلل ما دل يأذف بو اهلل زاعمُت أف ذلك ٦تا يقرهبم إذل اهلل، 
كىذا ببل شك فيو خطر عظيم، كاعًتاض على اهلل سبحانو كتعاذل كعلى رسولو، كاهلل سبحانو 
قد أكمل لعباده الدين، كأًب عليهم النعمة، كالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم قد بلغ الببلغ ا١تبُت، 
كدل يًتؾ طريقا يوصل إذل اٞتنة، كيباعد من النار، إال بينو ألمتو، كما ثبت ُب الصحيح عن عبد 

ما بعث )): قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: اهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنهما قاؿ
 ((اهلل من نيب إال كاف حقان عليو أف يدؿ أمتو على خَت ما يعلمو ٢تم كينذرىم شر ما يعلمو ٢تم
ركاه مسلم ُب صحيحو، كمعلـو أف نبينا عليو الصبلة كالسبلـ ىو أفضل األنبياء كخا٘تهم، 

 كأكملهم ببلغا كنصحا، فلو كاف االحتفاؿ با١توالد من الدين الذم ارتضاه اهلل سبحانو
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لعباده، لبينو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم لؤلمة، أك فعلو أصحابو رضي اهلل عنهم، فلما 
دل يقع شيء من ذلك، علم أنو ليس من اإلسبلـ ُب شيء، بل ىو من احملدثات اليت 
. حذر الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم منها أمتو، كما تقدـ ذلك ُب األحاديث السابقة

كقد صرح ٚتاعة من العلماء بإنكار ا١توالد كالتحذير منها، عمبل باألدلة ا١تذكورة 
كغَتىا، كمعلـو من القاعدة الشرعية أف ا١ترجع ُب التحليل كالتحرًن، كرد ما تنازع فيو 

يىا أىيُػهىا }: الناس إذل كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم، كما قاؿ عز كجل
الَّلًذينى آمىنيوا أىًايعيوا اللَّل ى كىأىًايعيوا الرَّلسيوؿى كىأيكًلي اٍاىٍمًر ًمٍنكيٍم فىً ٍف تػىنىازىٍعتيٍم ًفي  ىٍيءو 
ره كىأىٍحّسىني  فػىريُدكاي ًإلى  اللَّلً  كىالرَّلسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللَّلً  كىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر  ىًل ى خىيػٍ

. (2){كىمىا اٍختػىلىٍفتيٍم ًفيً  ًمٍن  ىٍيءو فىحيٍكمي ي ًإلى  اللَّل ً }:  كقاؿ تعاذل(1){تىٍأًكيالن 
كإذا رددنا ىذه ا١تسألة كىي االحتفاؿ با١توالد إذل كتاب اهلل سبحانو كتعاذل، كجدناه 
يأمرنا باتباع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فيما جاء بو، ك٭تذرنا عما هنى عنو، كٮتربنا بأف اهلل 
سبحانو قد أكمل ٢تذه األمة دينها، كليس ىذا االحتفاؿ ٦تا جاء بو الرسوؿ صلى اهلل عليو 

. كسلم فيكوف ليس من الدين الذم أكملو اهلل لنا، كأمرنا باتباع الرسوؿ فيو

كإذا رددناه أيضا إذل سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، دل ٧تد أنو فعلو كال أمر 
بو، كال فعلو أصحابو رضي اهلل عنهم، فبذلك نعلم أنو ليس من الدين، بل من البدع 

كبذلك .احملدثة، كمن التشبو األعمى بأىل الكتاب من اليهود كالنصارل ُب أعيادىم
يتضح لكل من لو أدىن بصَتة كرغبة ُب اٟتق، كإنصاؼ ُب طلبو، أف االحتفاؿ ّتميع 

ا١توالد ليس من دين اإلسبلـ ُب شيء، بل ىو من البدع احملدثات، اليت أمرنا اهلل سبحانو 
. كرسولو عليو الصبلة كالسبلـ بًتكها كاٟتذر منها
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كال ينبغي للعاقل أف يغًت بكثرة من يفعلو من الناس ُب سائر األقطار، فإف اٟتق ال يعرؼ 
: بكثرة الفاعلُت، كإ٪تا يعرؼ باألدلة الشرعية، كما قاؿ تعاذل عن اليهود كالنصارل

كىقىاليوا لىٍن يىٍدخيلى اٍلجىنَّلةى ًإ  مىٍن كىافى هيودنا أىٍك نىصىارىل تًٍل ى أىمىانًيُػهيٍم قيٍل هىاتيوا بػيٍرهىانىكيٍم }
ًإٍف تيًطٍي أىٍكثػىرى مىٍن ًفي اٍاىٍرًض ييًضُلوؾى عىٍن سىًبيًل }:  كقاؿ تعاذل(1){ًإٍف كيٍنتيٍم  ىاًدًقينى  كى

.  اآلية(2){اللَّل ً 
ال ٗتلو ُب أغلب األحياف، كُب - مع كوهنا بدعة - ٍب إف غالب ىذه االحتفاالت 

بعض األقطار من اشتما٢تا على منكرات أخرل، كاختبلط النساء بالرجاؿ، كاستعماؿ األغاين 
كقد يقع فيها ما ىو أعظم من .كا١تعازؼ، كشرب ا١تسكرات كا١تخدرات كغَت ذلك من الشركر

ذلك، كىو الشرؾ األكرب كذلك بالغلو ُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أك غَته من األكلياء، 
كدعائو كاالستغاثة بو كطلب ا١تدد منو، كاعتقاد أنو يعلم الغيب، ك٨تو ذلك من األمور اليت 

إياكم كالغلو ُب الدين )): تكفر فاعلها، كقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ
ال تطركين كما )):  كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ((فإ٪تا أىلك من كاف قبلكم الغلو ُب الدين

 أخرجو البخارم ُب صحيحو، ك٦تا ((أطرت النصارل ابن مرًن إ٪تا أنا عبد فقولوا عبد اهلل كرسولو
يدعو إذل العجب كاالستغراب، أف الكثَت من الناس ينشغل ك٬تتهد ُب حضور ىذه االحتفاالت 
ا١تبتدعة، كيدافع عنها، كيتخلف عما أكجب اهلل عليو، من حضور اٞتمع كاٞتماعات، كال يرفع 

كال شك أف ذلك من ضعف اإلٯتاف، كقلة البصَتة، .بذلك رأسان، كال يرل أنو أتى منكران عظيمان 
. ككثرة ما راف على القلوب من صنوؼ الذنوب كا١تعاصي، نسأؿ اهلل العافية لنا كلسائر ا١تسلمُت

كأغرب من ذلك أف بعضهم يظن أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٭تضر ا١تولد، 
ك٢تذا يقوموف لو ٤تيُت كمرحبُت، كىذا من أعظم الباطل كأقبح اٞتهل، فإف 
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كال يتصل بأحد من الناس، كال . الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ال ٮترج من قربه قبل يـو القيامة
٭تضر اجتماعاهتم، بل ىو مقيم ُب قربه إذل يـو القيامة، كركحو ُب أعلى عليُت عند ربو ُب دار 

ثيمَّل ًإنَّلكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة * ثيمَّل ًإنَّلكيٍم بػىٍعدى  ىًل ى لىمىيِّيتيوفى }: الكرامة، كما قاؿ اهلل سبحانو كتعاذل
عىثيوفى  أنا أكؿ من ينشق عنو القرب يـو القيامة كأنا )): كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم، (1){تػيبػٍ

 فهذه اآلية كاٟتديث الشريف، كما جاء ٔتعنا٫تا من اآليات ((أكؿ شافع كأكؿ مشفع
كاألحاديث، كلها تدؿ على أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كغَته من األموات، إ٪تا ٮترجوف من 
قبورىم يـو القيامة، كىذا أمر ٣تمع عليو بُت علماء ا١تسلمُت، ليس فيو نزاع بينهم، فينبغي لكل 

التنبو ٢تذه األمور، كاٟتذر ٦تا أحدثو اٞتهاؿ كأشباىهم، من البدع كا٠ترافات اليت ما أنزؿ : مسلم
. اهلل هبا من سلطاف

أما الصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فهي من أفضل القربات، كمن 
ًإفَّل اللَّل ى كىمىالًئكىتى ي ييصىُلوفى عىلى  النَّلًبيِّي يىا أىيُػهىا }: األعماؿ الصاٟتات، كما قاؿ سبحانو كتعاذل

ا من صلى )):  كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم(2){الَّلًذينى آمىنيوا  ىُلوا عىلىٍيً  كىسىلِّيميوا تىٍّسًليمن
 كىي مشركعة ُب ٚتيع األكقات، كمتأكدة ُب آخر كل ((علي كاحدة صلى اهلل عليو هبا عشران 

صبلة، بل كاجبة عند الكثَت من أىل العلم ُب التشهد األخَت من كل صبلة، كسنة مؤكدة ُب 
مواضع كثَتة، منها ما بعد األذاف، كعند ذكره صلى اهلل عليو كسلم، كُب يـو اٞتمعة كليلتها، 

ىذا ما أردت التنبيو عليو ٨تو ىذه ا١تسألة، كفيو كفاية إف .كما دلت على ذلك أحاديث كثَتة
. شاء اهلل ١تن فتح اهلل عليو كأنار بصَتتو

كإنو ليؤسفنا جدان أف تصدر مثل ىذه االحتفاالت البدعية، من مسلمُت متمسكُت 
إذا كنت سنيان : كنقوؿ ١تن يقوؿ بذلك.بعقيدهتم، كحبهم لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كمتبعان لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فهل فعل ذلك ىو أك أحد من صحابتو الكراـ، 
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أك التابعُت ٢تم بإحساف، أـ ىو التقليد األعمى ألعداء اإلسبلـ، من اليهود كالنصارل 
. كمن على شاكلتهم

كليس حب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يتمثل فيما يقاـ من احتفاالت ٔتولده، بل 
بطاعتو فيما أمر بو، كتصديقو فيما أخرب بو، كاجتناب ما هنى عنو كزجر، كأال يعبد اهلل إال 

كليست .ككذا بالصبلة عليو عند ذكره، كُب الصلوات كُب كل كقت كمناسبة.ٔتا شرع
الوىابية حسب تعبَت الكاتب بدعان ُب إنكار مثل ىذه األمور البدعية، بل عقيدة 

ىي التمسك بكتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم، كالسَت على ىديو، : الوىابية
كىدم خلفائو الراشدين، كالتابعُت ٢تم بإحساف، كما كاف عليو السلف الصاحل، كأئمة 
الدين كا٢تدل، أىل الفقو كالفتول ُب باب معرفة اهلل، كإثبات صفات كمالو كنعوت 

جبللو، اليت نطق هبا الكتاب العزيز، كصحت هبا األخبار النبوية، كتلقتها صحابة رسوؿ 
يثبتوهنا كيؤمنوف هبا كٯتركهنا كما جاءت، من .اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالقبوؿ كالتسليم

غَت ٖتريف كال تعطيل، كمن غَت تكييفو كال ٘تثيل، كيتمسكوف ٔتا درج عليو التابعوف، 
كتابعوىم من أىل العلم كاإلٯتاف كالتقول، كسلف األمة كأئمتها، كيؤمنوف بأف أصل 

 شهادة أف ال إلو إال اهلل، كأف ٤تمدان رسوؿ اهلل، كىي أصل اإلٯتاف كاإلٯتاف كقاعدتو ق
باهلل كحده، كىي أفضل شعب اإلٯتاف، كيعلموف بأف ىذا األصل البد فيو من العلم 

كالعمل كاإلقرار بإٚتاع ا١تسلمُت، كمدلولو كجوب عبادة اهلل كحده ال شريك لو، كالرباءة 
من عبادة ما سواه، كائنان من كاف، كأف ىذا ىو اٟتكمة اليت خلقت ٢تا اٞتن كاإلنس، 
كأرسلت ٢تا الرسل كأنزلت هبا الكتب، كىي تتضمن كماؿ الذؿ كاٟتب هلل كحده، 

كتتضمن كماؿ الطاعة كالتعظيم، كأف ىذا ىو دين اإلسبلـ الذم ال يقبل اهلل دينا سواه، 
ال من األكلُت كال من اآلخرين، فإف األنبياء على دين اإلسبلـ، كبعثوا بالدعوة إليو، كما 

يتضمن من االستسبلـ هلل كحده، فمن استسلم لو كلغَته، أك دعاه كدعا غَته كاف مشركا، 
  كمن دل يستسلم لو كاف
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كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيلِّي أيمَّلةو رىسيو ن أىًف ايٍعبيديكا اللَّل ى كىاٍجتىًنبيوا }: مستكربان عن عبادتو قاؿ تعاذل
كعقيدهتم مبنية أيضا على ٖتقيق شهادة أف ٤تمدان رسوؿ اهلل، كنبذ البدع  (1){الطَّلاايوتى 

 .كا٠ترافات، ككل ما ٮتالف الشرع الذم جاء بو ٤تمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل تعاذل، كيدين اهلل بو، : كىذا ىو الذم يعتقده الشيخ

كيدعو إليو، كمن نسب إليو خبلؼ ىذا فقد كذب كافًتل إٙتان مبينان، كقاؿ ما ليس لو بو 
كسيجزيو اهلل ما كعد بو أمثالو من ا١تفًتين، كأبدل رٛتو اهلل تعاذل من التقارير ا١تفيدة، .علم

كاألْتاث الفريدة، كا١تؤلفات اٞتليلة، على كلمة اإلخبلص كالتوحيد، كشهادة أف ال إلو إال 
اهلل، كما دؿ عليو الكتاب كالسنة كاإلٚتاع، من نفي استحقاؽ العبادة كاإل٢تية عما سول 
اهلل، كإثبات ذلك هلل سبحانو كتعاذل، على كجو الكماؿ ا١تناُب للشرؾ دقيقو كجليلو، كمن 
عرؼ مصنفاتو كما ثبت عنو، كعرؼ كاشتهر من دعوتو كأمره كما عليو الفضبلء النببلء 

من أصحابو كتبلمذتو، تبُت لو أنو على ما كاف عليو السلف الصاحل، كأئمة الدين 
كا٢تدل، من إخبلص العبادة هلل كحده، كنبذ البدع كا٠ترافات، كىذا ىو الذم قاـ عليو 
حكم السعودية، كعلماؤىا يسَتكف عليو كاٟتمد هلل، كليست اٟتكومة السعودية متصلبة 

إال ضد البدع، كا٠ترافات للدين اإلسبلمي، كالغلو ا١تفرط الذم هنى عنو الرسوؿ صلى اهلل 
عليو كسلم، كالعلماء كا١تسلموف بالسعودية كحكامهم ٭تًتموف كل مسلم احًتامان شديدان، 
كيكنوف ٢تم الوالء كاحملبة كالتقدير، من أم قطر أك جهة كاف، كإ٪تا ينكركف على أصحاب 
العقائد الضالة ما يقيمونو من بدع كخرافات كأعياد مبتدعة، كإقامتها كاالحتفاؿ هبا، ٦تا دل 

يأذف بو اهلل كال رسولو، كٯتنعوف ذلك؛ ألنو من ٤تدثات األمور ككل ٤تدثة بدعة، 
  كا١تسلموف مأموركف باالتباع ال باالبتداع، لكماؿ الدين اإلسبلمي كاستغنائو ٔتا شرعو اهلل
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كرسولو صلى اهلل عليو كسلم، كتلقاه أىل السنة كاٞتماعة بالقبوؿ من الصحابة 
. كالتابعُت ٢تم بإحساف، كمن هنج هنجهم

كليس منع االحتفاؿ البدعي ٔتولد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كما يكوف  
فيو من غلو أك شرؾ ك٨تو ذلك عمبلن غَت إسبلمي، أك إىانة لرسوؿ اهلل صلى اهلل 

إياكم كالغلو ُب الدين فإ٪تا )): عليو كسلم، بل ىو طاعة لو كامتثاؿ ألمره، حيث قاؿ
ال تطركين كما أطرت النصارل ابن )):  كقاؿ((أىلك من كاف قبلكم الغلو ُب الدين
(( مرًن إ٪تا أنا عبد فقولوا عبد اهلل كرسولو

كاهلل ا١تسئوؿ أف يوفقنا كسائر .ىذا ما أردت التنبيو عليو ُب ا١تقاؿ ا١تشار إليو
ا١تسلمُت للفقو ُب دينو كالثبات عليو، كأف ٯتن على اٞتميع بلزـك السنة، كاٟتذر من 

. البدعة، إنو جواد كرًن، كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو
 

الرئيس العاـ 
 إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلر اد

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 
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كجوب ا عتصاـ بكتاب اهلل عز كجل كسنة رسول   ل  اهلل علي  كسلم 
 (1)كالتحذير مما ي الفهما

اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالعاقبة للمتقُت، كالصبلة كالسبلـ على عبده كرسولو كأمينو على 
كحيو، كصفوتو من خلقو، نبينا كإمامنا كسيدنا ٤تمد بن عبد اهلل، كعلى آلو كأصحابو كمن 

:  أما بعد.سلك سبيلو، كاىتدل هبداه إذل يـو الدين
فإف اهلل عز كجل بعث نبيو صلى اهلل عليو كسلم با٢تدل كدين اٟتق، كما قاؿ سبحانو 

يًن }: ُب سورٌب التوبة كالصف هيوى الَّلًذم أىٍرسىلى رىسيولى ي بًاٍلهيدىل كىًديًن اٍلحىّقِّي لًييٍ ًهرىاي عىلى  الدِّي
{ ى كيلِّيً  كىلىٍو كىرًاى اٍلميٍشرًكيوف

هيوى الَّلًذم أىٍرسىلى رىسيولى ي بًاٍلهيدىل كىًديًن }:  كقاؿ ُب سورة الفتح(2)
ا يًن كيلِّيً  كىكىفى  بًاللَّلً   ىًهيدن : ا٢تدل:  قاؿ علماء التفسَت رٛتهم اهلل(3){اٍلحىّقِّي لًييٍ ًهرىاي عىلى  الدِّي

ىو ما بعث اهلل بو نبيو صلى اهلل عليو كسلم من العلـو النافعة، كاألخبار الصادقة، كدين اٟتق 
ىو ما بعثو اهلل بو من األعماؿ الصاٟتة، كاألحكاـ العادلة، كقد بُت اهلل سبحانو أف اإلٯتاف ٔتا 
بعث بو نبيو صلى اهلل عليو كسلم من ا٢تدل كدين اٟتق، كالعمل بذلك، ىو الصراط ا١تستقيم 
الذم من سار عليو، كاستقاـ عليو، كصل إذل شاطئ السبلمة، كفاز باٞتنة كالكرامة، كمن حاد 
عنو كاتبع ىواه، باء بالصفقة ا٠تاسرة، كسوء ا١تصَت، كقد أمر اهلل عز كجل ٚتيع العباد باتباع 

الصراط ا١تستقيم، كهناىم عن اتباع السبل اليت تفضي هبم إذل صراط اٞتحيم، فقاؿ عز كجل ُب 
ا ً رىاًاي ميٍّستىًقيمنا فىاتَّلًبعيواي كى  تػىتَّلًبعيوا الُّسبيلى فػىتػىفىرَّلؽى ًبكيٍم عىٍن سىًبيًلً  }: سورة األنعاـ كىأىفَّل هىذى

 كأشار بقولو كأف ىذا، إذل ما سبق أف أمر نبيو صلى اهلل (4){ ىًلكيٍم كى َّلاكيٍم بًً  لىعىلَّلكيٍم تػىتػَّلقيوفى 
قيٍل }: عليو كسلم أف يتلوه على الناس، كيبينو ٢تم، ليعقلوا كيتذكركا، كذلك ُب قولو سبحانو

ـى رىُبكيمٍ    تػىعىالىٍوا أىٍتلي مىا حىرَّل
                                                 

 ىػ ٔتكة ا١تكرمة مساء 1406 لرابطة العادل اإلسبلمي ٟتج عاـ  ا١توسم الثقاُب كلمة ألقيتها ُب افتتاح- 1
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ٍيًن ًإٍحّسىاننا كى  تػىٍقتػيليوا أىٍك دىكيٍم ًمٍن ًإٍمالؽو نىٍحني نػىٍرزيقيكيٍم  عىلىٍيكيٍم أى  تيٍشرًكيوا بًً   ىٍيئنا كىبًاٍلوىاًلدى
ـى اللَّل ي ًإ   هىا كىمىا بىطىنى كى  تػىٍقتػيليوا النػَّلٍفسى الَّلًتي حىرَّل ًإيَّلاهيٍم كى  تػىٍقرىبيوا اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍ كى

كى  تػىٍقرىبيوا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإ  بًالَّلًتي ًهيى أىٍحّسىني حىتَّل  * بًاٍلحىّقِّي  ىًلكيٍم كى َّلاكيٍم بًً  لىعىلَّلكيٍم تػىٍعًقليوفى 
ًإ ىا قػيٍلتيٍم فىاٍعًدليوا  لي ى أى يدَّلاي كىأىٍكفيوا اٍلكىٍيلى كىاٍلًميزىافى بًاٍلًقٍّسً    نيكىلِّيفي نػىٍفّسنا ًإ  كيٍسعىهىا كى يػىبػٍ

. (1){كىلىٍو كىافى  ىا قػيٍربى  كىبًعىٍهًد اللَّلً  أىٍكفيوا  ىًلكيٍم كى َّلاكيٍم بًً  لىعىلَّلكيٍم تىذىكَّلريكفى 
ا ً رىاًاي ميٍّستىًقيمنا فىاتَّلًبعيواي }: ٍب قاؿ سبحانو أف : فبُت عز كجل هبذا. اآلية(2){كىأىفَّل هىذى

امتثاؿ ىذه األكامر كالنواىي، ىو الصراط ا١تستقيم الذم أمر باتباعو، كبدأىا سبحانو بالتحذير 
 اٞترائم، كألف ضده كىو دمن الشرؾ كبياف ٖترٯتو على األمة، كذلك ألنو أعظم الذنوب كأش
كقاعدة الصراط ا١تستقيم، .التوحيد ىو أعظم الفرائض كأىم الواجبات، كذلك ىو أساس ا١تلة

كىو الذم بعث اهلل بو ٚتيع الرسل، كأنزؿ بو ٚتيع الكتب، كخلق من أجلو الثقلُت، كما قاؿ 
ٍنسى ًإ  لًيػىٍعبيديكفً }: سبحانو . (3){كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجنَّل كىاإٍلً

( 4){كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيلِّي أيمَّلةو رىسيو ن أىًف ايٍعبيديكا اللَّل ى كىاٍجتىًنبيوا الطَّلاايوتى }: كقاؿ تعاذل

ٍلنىا ًمٍن قػىٍبًل ى ًمٍن رىسيوؿو ًإ  نيوًحي ًإلىٍيً  أىنَّل ي   ًإلى ى ًإ  أىنىا فىاٍعبيديكفً }: كقاؿ تعاذل  كقد (5){كىمىا أىٍرسى
أمر اهلل عباده بذلك ُب مواضع كثَتة من كتابو، كعلى لساف رسولو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ 

{ ى يىا أىيُػهىا النَّلاسي اٍعبيديكا رىبَّلكيمي الَّلًذم خىلىقىكيٍم كىالَّلًذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّلكيٍم تػىتػَّلقيوف}: تعاذل
كقاؿ  (6)

{ ي كىقىضى  رىُب ى أى  تػىٍعبيديكا ًإ  ًإيَّلاا}: سبحانو
كىمىا أيًمريكا ًإ  لًيػىٍعبيديكا اللَّل ى }:  كقاؿ عز كجل(7)

  كأرشد عباده ُب سورة الفاٖتة، أف يقركا بذلك هلل سبحانو(8){ميٍ ًلًصينى لى ي الدِّيينى حينػىفىاءى 
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ًن الرَّلًحيًم * اٍلحىٍمدي ًللَّلً  رىبِّي اٍلعىالىًمينى }: فقاؿ  يًن * الرَّلٍحمى ًإيَّلاؾى نػىٍعبيدي * مىاًلً  يػىٍوـً الدِّي
ًإيَّلاؾى نىٍّستىًعيني  كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كُب الصحيحُت عن ابن عباس رضي اهلل  (1){كى

أتدرم ما حق اهلل على العباد كما حق )): عنهما أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ ١تعاذ
حق اهلل )) قاؿ معاذ قلت اهلل كرسولو أعلم فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم ((العباد على اهلل؟

من )):  اٟتديث كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم((على العباد أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئان 
 خرجو البخارم ُب صحيحو، كاألحاديث ُب ىذا ((مات كىو يدعو هلل ندان دخل النار

ا١تعٌت كثَتة، كىذا ىو معٌت ال إلو إال اهلل، فإف معناىا ال معبود حق إال اهلل، فهي تنفي 
 ىًل ى بًأىفَّل }: ٚتيع أنواع العبادة عن غَت اهلل، كتثبتها ْتق هلل كحده، كما قاؿ اهلل سبحانو

ٍب ذكر سبحانو حق الوالدين، ، (2){ ي اللَّل ى هيوى اٍلحىُّق كىأىفَّل مىا يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًً  اٍلبىاًال
كىو اإلحساف إليهما كعدـ عقوقهما، ٍب هنى عن قتل األكالد من أجل اإلمبلؽ، كىو 

. الفقر كأخرب أنو سبحانو ىو الذم يرزؽ الوالدين كاألكالد
ككاف من عادة بعض أىل اٞتاىلية قتل أكالدىم خشية الفقر، فنهى عباده عن فعل 
ذلك، ١تا فيو من الظلم كالعدكاف كسوء الظن باهلل عز كجل، ٍب هنى عن قرباف الفواحش 
ظاىرىا كباطنها، كىي ا١تعاصي كلهػا، ٍب خص من ذلك قتل النفس بغَت حق لعظم ىذه 
اٞترٯتة، كسوء عاقبتها أكثر من غَتىا من ا١تعاصي اليت دكف الشرؾ، ٍب هنى عن قرباف ماؿ 

اليتيم إال باليت ىي أحسن، حىت يبلغ أشده، كذلك حُت يبلغ كيرشد، ٍب أمر بالوفاء 
بالكيل كا١تيزاف بالقسط كىو العدؿ، ١تا ُب ٓتس ا١تكياؿ كا١تيزاف من الظلم كالعدكاف، 

: كأكل ا١تاؿ بالباطل، ٍب أمر بالعدؿ ُب القوؿ بعد ما أمر بالعدؿ ُب الفعل، فقاؿ سبحانو
 : كا١تعٌت(3){كىًإ ىا قػيٍلتيٍم فىاٍعًدليوا كىلىٍو كىافى  ىا قػيٍربى }
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أف العدؿ ُب ٚتيع األقواؿ كاألفعاؿ مع القريب كالبعيد، كاٟتبيب كالبغيض، طاعة هلل 
ىو الظلم ُب القوؿ كالعمل، ٍب أمر عباده سبحانو : سبحانو، كتنفيذ ٟتكمو، كضده

بالوفاء بعهده الذم عهد إليهم ُب كتابو ا١تبُت، كعلى لساف رسولو األمُت عليو من ربو 
أفضل الصبلة كالتسليم، كذلك يشمل ٚتيع ما شرعو لعباده من الفرائض، كاألحكاـ 

كاألقواؿ كاألعماؿ، كما هناىم عنو سبحانو، كما نص على ذلك أئمة التفسَت، ٍب قاؿ عز 
ا ً رىاًاي ميٍّستىًقيمنا فىاتَّلًبعيواي كى  تػىتَّلًبعيوا الُّسبيلى فػىتػىفىرَّلؽى ًبكيٍم عىٍن }: كجل بعد ذلك كىأىفَّل هىذى

ًبيًل ً  أف صراطو سبحانو ىو العمل بأكامره، كاالنتهاء عن نواىيو، كاإلٯتاف :  فعلم هبذا(1){سى
بكل ما جاء بو رسولو صلى اهلل عليو كسلم من العلـو النافعة، كاألخبار الصادقة، 

كالشرائع كاألحكاـ، ظاىران كباطنان، خبلفان ألىل النفاؽ، كقد أرشد سبحانو عباده ُب سورة 
الفاٖتة، إذل أف يسألوه ا٢تداية إذل ىذا الصراط لشدة ضركرهتم إذل ذلك، كبُت سبحانو أنو 

كىمىٍن ييًطًي اللَّل ى كىالرَّلسيوؿى فىأيكلىًئ ى مىيى }: ىو طريق ا١تنعم عليهم، ا١تذكورين ُب قولو تعاذل
اًء كىالصَّلاًلًحينى كىحىّسينى أيكلىًئ ى  يًقينى كىالُشهىدى الَّلًذينى أىنٍػعىمى اللَّل ي عىلىٍيًهٍم ًمنى النَّلًبيِّيينى كىالصِّيدِّي

 كقد دلت األحاديث ا١ترفوعة، كاآلثار عن الصحابة رضي اهلل عنهم، كالتابعُت ،(2){رىًفيقنا
٢تم بإحساف، على أف السبل اليت هنى اهلل عن اتباعها، ىي البدع كالشبهات كالشهوات 
احملرمة، كا١تذاىب كالنحل ا١تنحرفة عن اٟتق، كسائر األدياف الباطلة، كمن ذلك ما ركاه 

خط : اإلماـ أٛتد كالنسائي بإسناد صحيح، عن عبد اهلل ابن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ
 كخط ((ىذا سبيل اهلل مستقيمان ))رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خطا بيده ٍب قاؿ 

ىذه السبل ليس منها سبيل إال عليو شيطاف يدعو ))خطوطا عن ٯتينو كمشالو ٍب قاؿ 
  كىأىفَّل هىذىا} : ٍب قرأ((إليو
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ًبيًل ً  ك٦تا ٭تسن ، (1){ً رىاًاي ميٍّستىًقيمنا فىاتَّلًبعيواي كى  تػىتَّلًبعيوا الُّسبيلى فػىتػىفىرَّلؽى ًبكيٍم عىٍن سى
: أنو عز كجل ذكر ُب ختاـ اآلية األكذل من اآليات الثبلث ا١تذكورة آنفا: التنبيو عليو

 ىًلكيٍم كى َّلاكيٍم ًبً  لىعىلَّلكيٍم }:  كُب ختاـ اآلية الثانية(2){ ىًلكيٍم كى َّلاكيٍم ًبً  لىعىلَّلكيٍم تػىٍعًقليوفى }
 قاؿ بعض (4){ ىًلكيٍم كى َّلاكيٍم ًبً  لىعىلَّلكيٍم تػىتػَّلقيوفى }: كُب ختاـ اآلية الثالثة .(3){تىذىكَّلريكفى 

علماء التفسَت، اٟتكمة ُب ذلك كاهلل أعلم، أف من تدبر كتاب اهلل عز كجل، كأكثر من 
تبلكتو، حصل لو التعقل لؤلكامر كالنواىي، كالتذكر ١تا تشتمل عليو من ا١تصاحل العظيمة، 

كىي فعل األكامر كترؾ : كالعواقب اٟتميدة ُب الدنيا كاآلخرة، كبذلك ينتقل إذل التقول
النواىي، اتقاء لغضب اهلل كعقابو، كرغبة ُب مغفرتو كرٛتتو كالفوز بكرامتو، كىذا معٌت 
لكونو .عظيم، كذلك من أسرار كتاب اهلل الذم ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو

تنزيبلن من حكيم ٛتيد، ال ٗتفى عليو خافية، كال يعجزه شيء، كىو العادل بأحواؿ عباده 
كمصاٟتهم، ال إلو غَته كال رب سواه، كقد أخرب سبحانو أ٪تا أكحى اهلل بو إذل نبيو صلى 
اهلل عليو كسلم، ىو ركح ٖتصل بو اٟتياة الطيبة، كنور ٖتصل بو البصَتة كا٢تداية، كما 

أخرب أف رسولو الكرًن يهدم إذل صراطو ا١تستقيم، الذم أكضحو ُب اآليات الثبلث اليت 
ا ًمٍن } :ذكرنا آنفا، كذلك ُب قولو عز كجل ُب سورة الشورل نىا ًإلىٍي ى ريكحن يػٍ كىكىذىًل ى أىٍكحى

يمىافي كىلىًكٍن جىعىٍلنىااي نيورنا نػىٍهًدم بًً  مىٍن نىشىاءي ًمٍن  أىٍمرًنىا مىا كيٍنتى تىٍدًرم مىا اٍلًكتىابي كى  اإٍلً
ًإنَّل ى لىتػىٍهًدم ًإلى  ً رىاطو ميٍّستىًقيمو ً رىاًط اللَّلً  الَّلًذم لى ي مىا ًفي الّسَّلمىاكىاًت كىمىا ًفي  ًعبىاًدنىا كى

فأكضح سبحانو أف الوحي الذم أكحاه إذل نبيو صلى . (5){اٍاىٍرًض أى  ًإلى  اللَّلً  تىًصيري اٍايميوري 
 اهلل عليو كسلم من الكتاب كالسنة،
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 ركح ٖتصل بو اٟتياة الطيبة، السعيدة اٟتميدة، كنور ٖتصل بو ا٢تداية كالبصَتة، كما قاؿ 
نىااي كىجىعىٍلنىا لى ي نيورنا يىٍمًشي ًبً  ًفي النَّلاًس }: عز كجل ُب سورة األنعاـ يػٍ أىكىمىٍن كىافى مىٍيتنا فىأىٍحيػى

هىا ٍن مىثػىلي ي ًفي ال ُليمىاًت لىٍيسى ًب ىارًجو ًمنػٍ فأخرب سبحانو أف الكافر ميت  . اآلية(1){كىمى
منغمس ُب الظلمات، ال خركج لو منها إال إذا أحياه اهلل باإلسبلـ كالعلم النافع، كقاؿ عز 

يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا اٍستىًجيبيوا ًللَّلً  كىًللرَّلسيوًؿ ًإ ىا دىعىاكيٍم ًلمىا }: كجل ُب سورة األنفاؿ
 اآلية فأخرب سبحانو أف االستجابة هلل كللرسوؿ ىي اٟتياة، كأف من دل (2){ييٍحًييكيمٍ 

مىٍن عىًملى }: يستجب هلل كللرسوؿ فهو ميت مع األموات، كقاؿ عز كجل ُب سورة النحل
ا ًمٍن  ىكىرو أىٍك أينٍػثى  كىهيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّل ي حىيىاةن اىيِّيبىةن كىلىنىٍجزًيػىنػَّلهيٍم أىٍجرىهيٍم بًأىٍحّسىًن مىا   ىاًلحن

انيوا يػىٍعمىليوفى   فأباف سبحانو ُب ىذه اآلية الكرٯتة أف من عمل صاٟتان من الذكور كاإلناث، (3){كى
كىو مؤمن باهلل كرسولو، أحياه اهلل حياة طيبة، كىي اٟتياة اليت فيها راحة القلب، كالضمَت، مع 
السعادة العاجلة كاآلجلة، الستقامة صاحبها على شرع مواله سبحانو، كسَته على ذلك إذل أف 
يلقاه عز كجل، ٍب أخرب سبحانو أنو ٬تزيهم ُب اآلخرة أجرىم بأحسن ما كانوا يعملوف، فجمع 

اآلخرة، كذلك فضل اهلل يؤتيو ٢تم سبحانو بُت اٟتياة الطيبة ُب الدنيا، كالسعادة الكاملة ُب 
من يشاء كاهلل ذك الفضل العظيم، كمعلـو أنو ال ٭تصل ىذا ا٠تَت العظيم، إال ١تن اعتصم 
بكتاب اهلل عز كجل، كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم قوالن كعمبلن كعقيدةن، كاستمر على 

يىا أىيُػهىا الَّلًذينى }: ذلك حىت يلقى ربو عز كجل، كما قاؿ سبحانو ُب سورة آؿ عمراف
ٍبًل اللَّلً  جىًميعنا  آمىنيوا اتػَّلقيوا اللَّل ى حىّقَّل تػيقىاتًً  كى  تىميوتينَّل ًإ  كىأىنٍػتيٍم ميٍّسًلميوفى كىاٍعتىًصميوا ًبحى

   أمر اهلل سبحانو ُب(4){كى  تػىفىرَّلقيوا
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: بأف يتقوا اهلل ُب ٚتيع حياهتم، حىت ٯتوتوا على ذلك، كأمرىم: ىاتُت اآليتُت أىل اإلٯتاف
باالعتصاـ ْتبلو، كىو دينو الذم بعث بو نبيو صلى اهلل عليو كسلم، كىو اإلسبلـ كىو 

التمسك بالقرآف كالسنة، كهنى عن التفرؽ ُب ذلك ١تا يفضي إليو التفرؽ من ضياع اٟتق، 
كسوء العاقبة، كاختبلؼ القلوب، كقاؿ سبحانو ُب سورة اٟتجر ٮتاطب نبيو صلى اهلل 

:  إذل أف قاؿ سبحانو(1){فىاٍ دىٍع ًبمىا تػيٍؤمىري كىأىٍعًرٍض عىًن اٍلميٍشرًًكينى }: عليو كسلم
 فأمره (2){كىاٍعبيٍد رىبَّل ى حىتَّل  يىٍأتًيى ى اٍليىًقيني * فىّسىبِّيٍح ًبحىٍمًد رىبِّي ى كىكيٍن ًمنى الّسَّلاًجًدينى }

سبحانو أف يبلغ رساالتو، كيصدع بذلك، كيعرض عمن خالفو، ٍب أمره أف يسبح ْتمده، 
كأف يكوف من الساجدين لو عز كجل، كأف يعبد ربو حىت يأتيو اليقُت، كىو ا١توت، فعلم 
بذلك أف الواجب على ٚتيع العباد، أف يستقيموا على شرع اهلل، كأف يعتصموا بكتابو 

كسنة نبيو صلى اهلل عليو كسلم، كأف يستمركا ُب ذلك، كيلزموه كال يبالوا ٔتن خالفو، حىت 
تنزؿ هبم آجا٢تم، كقد أمر اهلل سبحانو ُب مواضع كثَتة من كتابو العزيز، كُب أحاديث 
كثَتة ٦تا صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، باتباع كتابو الكرًن، كاالعتصاـ بو 
: كاتباع السنة كتعظيمها، كاٟتذر ٦تا خالفهما، فمن ذلك قولو تعاذل ُب سورة األعراؼ

 كقاؿ (3){اتَّلًبعيوا مىا أيٍنًزؿى ًإلىٍيكيٍم ًمٍن رىبِّيكيٍم كى  تػىتَّلًبعيوا ًمٍن ديكنًً  أىٍكلًيىاءى قىًليالن مىا تىذىكَّلريكفى }
ا ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىااي ميبىارىؾه فىاتَّلًبعيواي كىاتػَّلقيوا لىعىلَّلكيٍم }: سبحانو ُب سورة األنعاـ كىهىذى

ـي كىيػيبىشِّيري }:  كقاؿ ُب سورة اإلسراء(4){تػيٍرحىميوفى  ا اٍلقيٍرآفى يػىٍهًدم ًللَّلًتي ًهيى أىقٍػوى ًإفَّل هىذى
ًكتىابه }:  كقاؿ ُب سورة ص(5){اٍلميٍؤًمًنينى الَّلًذينى يػىٍعمىليوفى الصَّلاًلحىاًت أىفَّل لىهيٍم أىٍجرنا كىًبيرنا

بػَّلريكا آيىاتً ً   أىنٍػزىٍلنىااي ًإلىٍي ى ميبىارىؾه لًيىدَّل
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اآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، كقاؿ سبحانو ُب سورة النساء ١تا ذكر  .(1){ كىلًيىتىذىكَّلرى أيكليو اٍاىٍلبىابً 
تًٍل ى حيديكدي اللَّلً  كىمىٍن ييًطًي اللَّل ى كىرىسيولى ي ييٍدًخٍل ي جىنَّلاتو تىٍجًرم ًمٍن تىٍحًتهىا }: تفصيل ا١تَتاث

اًلًدينى ًفيهىا كى ىًل ى اٍلفىٍوزي اٍلعىً يمي كىمىٍن يػىٍعً  اللَّل ى كىرىسيولى ي كىيػىتػىعىدَّل حيديكدىاي ييٍدًخٍل ي نىارنا  اٍاىنٍػهىاري خى
ا ًفيهىا كىلى ي عىذىابه ميًهينه  اًلدن ا الَّلًذينى آمىنيوا أىًايعيوا اللَّل ى كىأىًايعيوا }:  كقاؿ فيها أيضا(2){خى يىا أىيُػهى

الرَّلسيوؿى كىأيكًلي اٍاىٍمًر ًمٍنكيٍم فىً ٍف تػىنىازىٍعتيٍم ًفي  ىٍيءو فػىريُدكاي ًإلى  اللَّلً  كىالرَّلسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى 
ره كىأىٍحّسىني تىٍأًكيالن  يػٍ   .(3){بًاللَّلً  كىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر  ىًل ى خى

فأمر سبحانو ُب ىذه اآلية العظيمة بطاعتو، كطاعة رسولو صلى اهلل عليو كسلم كأكرل 
األمر، كأمر عند التنازع بالرد إليو سبحانو كإذل رسولو صلى اهلل عليو كسلم، كقد بُت أىل العلم 
أف الرد إليو سبحانو ىو الرد إذل كتابو الكرًن، كأف الرد إذل الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ىو الرد 

كأخرب عز كجل أف ىذا الرد خَت .إليو ُب حياتو، كإذل سنتو صلى اهلل عليو كسلم بعد كفاتو
للعباد ُب دنياىم كأخراىم، كأحسن تأكيبل أم عاقبة، كهبذا يعلم أف الواجب على ٚتيع أىل 

أف يعتصموا بكتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم ُب كل أمورىم، كأف يردكا : اإلسبلـ
ما تنازعوا فيو إليهما، كأف ذلك خَت ٢تم كأحسن عاقبة ُب العاجل كاآلجل، أما طاعة أكرل 

األمر فهي كاجبة ُب ا١تعركؼ، كما صحت بذلك السنة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، 
كىذا ا١توضع من ا١تواضع اليت قيد فيها مطلق الكتاب ٔتا يصح ُب السنة عن الرسوؿ صلى اهلل 
عليو كسلم؛ ألنو ىو ا١تبلغ عنو، كالداؿ على شريعتو بأمره سبحانو، كما قاؿ عز كجل ُب سورة 

 كقاؿ فيها (4){كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍي ى الذِّيٍكرى لًتيبػىيِّينى لًلنَّلاًس مىا نػيزِّيؿى ًإلىٍيًهٍم كىلىعىلَّلهيٍم يػىتػىفىكَّلريكفى }: النحل
الَّلًذم اٍختػىلىفيوا ًفيً  كىهيدنل كىرىٍحمىةن ًلقىٍوـو  كىمىا أىنٍػزىٍلنىا عىلىٍي ى اٍلًكتىابى ًإ  لًتيبػىيِّينى لىهيم}: سبحانو ُي
كقاؿ سبحانو ُب سورة . (5){يػيٍؤًمنيوفى 
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ا أىٍرسىٍلنىاؾى عىلىٍيًهٍم حىًفي نا}: النساء أيضا ، (1){مىٍن ييًطًي الرَّلسيوؿى فػىقىٍد أىاىاعى اللَّل ى كىمىٍن تػىوىلَّل  فىمى
كبُت سبحانو ُب سورة األعراؼ أف أنصاره كأتباعو ىم ا١تفلحوف، كبُت عز كجل أف ا٢تداية 

فىالَّلًذينى آمىنيوا بًً  كىعىزَّلريكاي كىنىصىريكاي كىاتػَّلبػىعيوا }: معلقة باتباعو صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ سبحانو
ا النَّلاسي ًإنِّيي رىسيوؿي اللَّلً  ًإلىٍيكيٍم جىًميعنا  الُنورى الَّلًذم أيٍنًزؿى مىعى ي أيكلىًئ ى هيمي اٍلميٍفًلحيوفى قيٍل يىا أىيُػهى
الَّلًذم لى ي ميٍل ي الّسَّلمىاكىاًت كىاٍاىٍرًض   ًإلى ى ًإ  هيوى ييٍحًيي كىييًميتي فىآًمنيوا بًاللَّلً  كىرىسيوًلً  النَّلًبيِّي 

اتًً  كىاتَّلًبعيواي لىعىلَّلكيٍم تػىٍهتىديكفى  يىا أىيُػهىا }: كقاؿ ُب سورة األنفاؿ (2){اٍايمِّييِّي الَّلًذم يػيٍؤًمني بًاللَّلً  كىكىًلمى
يىا }:  إذل أف قاؿ سبحانو(3){الَّلًذينى آمىنيوا أىًايعيوا اللَّل ى كىرىسيولى ي كى  تػىوىلَّلٍوا عىٍن ي كىأىنٍػتيٍم تىٍّسمىعيوفى 

ا ييٍحًييكيمٍ  ا الَّلًذينى آمىنيوا اٍستىًجيبيوا لًلَّلً  كىلًلرَّلسيوًؿ ًإ ىا دىعىاكيٍم ًلمى  اآلية كسبق أف ىذه (4){أىيُػهى
اآلية العظيمة تدؿ على أف اٟتياة باالستجابة هلل كللرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كأف من دل 

يستجب هلل كرسولو فهو من األموات، كإف كاف حيان بُت الناس، حياة البهائم، كقاؿ عز كجل 
قيٍل أىًايعيوا اللَّل ى كىأىًايعيوا الرَّلسيوؿى فىً ٍف تػىوىلَّلٍوا فىً نَّلمىا عىلىٍيً  مىا حيمِّيلى كىعىلىٍيكيٍم مىا }: ُب سورة النور

ًإٍف تيًطيعيواي تػىٍهتىديكا كىمىا عىلى  الرَّلسيوًؿ ًإ  اٍلبىالغي اٍلميًبيني  ٍلتيٍم كى فأباف سبحانو ُب ىذه  (5){حيمِّي
أف ا٢تداية ُب طاعتو، كاتباع ما جاء بو، كالشك أف طاعتو صلى اهلل عليو كسلم : اآلية الكرٯتة

مىٍن ييًطًي الرَّلسيوؿى فػىقىٍد أىاىاعى }: طاعة هلل عز كجل، كاتباع لكتابو العظيم، كما قاؿ سبحانو
نىةه }: كقاؿ ُب آخر سورة النور. اآلية(6){اللَّل ى  اًلفيوفى عىٍن أىٍمرًًا أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ ًر الَّلًذينى يي ى فػىٍليىٍحذى

نىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه   كىذا كعيد شديد ١تن حاد عن أمره صلى اهلل عليو كسلم (7){ًفتػٍ
  كاتبع ىواه،
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لىٍيسى عىلى  اٍاىٍعمى  حىرىجه كى  عىلى  اٍاىٍعرىًج حىرىجه كى  عىلى  اٍلمىرًيًض }: كقاؿ ُب سورة الفتح
ابنا  ٍب ي عىذى ا اٍاىنٍػهىاري كىمىٍن يػىتػىوىؿَّل يػيعىذِّي حىرىجه كىمىٍن ييًطًي اللَّل ى كىرىسيولى ي ييٍدًخٍل ي جىنَّلاتو تىٍجًرم ًمٍن تىٍحًتهى

كىمىا آتىاكيمي الرَّلسيوؿي فى يذيكاي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍن ي فىانٍػتػىهيوا كىاتػَّلقيوا }: كقاؿ ُب سورة اٟتشر (1){أىلًيمنا
 كاآليات ُب األمر بطاعة اهلل كطاعة رسولو صلى اهلل عليو (2){اللَّل ى ًإفَّل اللَّل ى  ىًديدي اٍلًعقىابً 

كسلم، كاتباع كتاب اهلل عز كجل كاالىتداء بو كثَتة جدا كقد ذكرنا منها ْتمد اهلل ما فيو 
الكفاية كا١تقنع ١تن كفق لقبوؿ اٟتق، كأما األحاديث ُب ذلك فهي كثَتة أيضان، فنذكر منها ما 
تيسر، كمن ذلك ما ثبت ُب الصحيحُت عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو، عن النيب صلى اهلل عليو 

من أطاعٍت فقد أطاع اهلل كمن عصاين فقد عصى اهلل كمن أطاع األمَت فقد )): كسلم أنو قاؿ
 كا١تراد بطاعة األمَت طاعتو ُب ا١تعركؼ، كما ثبت ذلك ((أطاعٍت كمن عصى األمَت فقد عصاين

ُب األحاديث الصحيحة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كمعلـو أف السنة يقيد مطلقها 
ٔتقيدىا، كما أف الكتاب العزيز يفسر ا١تطلق فيو با١تقيد، كيفسر مطلقو أيضان ٔتقيد السنة، كما 

ا الَّلًذينى آمىنيوا أىًايعيوا اللَّل ى كىأىًايعيوا }: سبق التنبيو على ذلك عند ذكر قولو عز كجل يىا أىيُػهى
 اآلية، كُب صحيح البخارم، عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو، عن (3){ًمٍنكيمٍ  الرَّلسيوؿى كىأيكًلي اٍاىٍمرً 

كل أميت يدخلوف اٞتنة إال من أىب قيل يا رسوؿ اهلل كمن )): النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ
 كخرج اإلماـ أٛتد كأبو داكد كاٟتاكم ،((يأىب قاؿ من أطاعٍت دخل اٞتنة كمن عصاين فقد أىب

: بإسناد صحيح، عن ا١تقداـ بن معدم كرب، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ
أال إين أكتيت الكتاب كمثلو معو أال يوشك رجل شبعاف على أريكتو يقوؿ عليكم هبذا ))

 كخرج أبو داكد كابن ((القرآف فما كجدًب فيو من حبلؿ فأحلوه كما كجدًب فيو من حراـ فحرموه
 ماجة بسند صحيح، عن ابن أيب رافع، عن
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ال ألفُت أحدكم متكئان على أريكتو يأتيو األمر )): أبيو، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
 كعن ((من أمرم ٦تا أمرت بو أك هنيت عنو فيقوؿ ال ندرم ما كجدنا ُب كتاب اهلل اتبعناه

حـر رسوؿ : ٝتعت ا١تقداـ بن معدم كرب رضي اهلل عنو يقوؿ: اٟتسن بن جابر قاؿ
يوشك أحدكم أف يكذبٍت كىو متكئ ))صلى اهلل عليو كسلم يـو خيرب أشياء ٍب قاؿ 

٭تدث ْتديثي فيقوؿ بيننا كبينكم كتاب اهلل فما كجدنا فيو من حبلؿ استحللناه كما 
 أخرجو اٟتاكم ((كجدنا فيو من حراـ حرمناه أال إف ما حـر رسوؿ اهلل مثل ما حـر اهلل

كالًتمذم كابن ماجة بإسناد صحيح، كقد تواترت األحاديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
رب )): كسلم بأنو كاف يوصي أصحابو ُب خطبتو أف يبلغ شاىدىم غائبهم كيقوؿ ٢تم

 كمن ذلك ما ُب الصحيحُت أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ١تا ((مبلغ أكعى من سامع
فليبلغ الشاىد )): خطب الناس ُب حجة الوداع ُب يـو عرفة، كُب يـو النحر قاؿ ٢تم

 فلوال أف سنتو حجة على من ٝتعها كعلى من ((الغائب فرب مبلغ أكعى لو ٦تن ٝتعو
بلغتو، كلوال أهنا باقية إذل يـو القيامة، دل يأمرىم بتبليغها، فعلم بذلك أف اٟتجة بالسنة 
قائمة على من ٝتعها من فيو عليو الصبلة كالسبلـ، كعلى من نقلت إليو باألسانيد 

. الصحيحة
كاسأؿ اهلل سبحانو بأٝتائو اٟتسٌت كصفاتو العلى أف يوفقنا كسائر ا١تسلمُت 

للتمسك بكتابو، كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم، كالعمل هبما، كالتحاكم إليهما، كرد 
ما تنازع فيو ا١تسلموف إليهما، كأف يوفق حكاـ ا١تسلمُت كقادهتم التباع كتابو كسنة نبيو 

صلى اهلل عليو كسلم، كاٟتكم هبما ُب ٚتيع الشئوف، كأف ٬تمع كلمة ا١تسلمُت على اٟتق، 
كينصرىم على أعدائهم، كما اسألو سبحانو أف ينصر دينو، كيعلى كلمتو كٮتذؿ أعداءه 
كيوفق اجملاىدين ُب سبيلو ١تا فيو رضاه، ك٬تمع كلمتهم على اٟتق، كيؤلف بُت قلوهبم، 

. كينصرىم على أعدائهم أعداء اإلسبلـ، إنو كرل ذلك كالقادر عليو



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -244-  

. كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كعلى آلو كأصحابو كأتباعو بإحساف
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 

رئيس اجمللس التأسيسي لرابطة العادل اإلسبلمي ٔتكة ا١تكرمة كرئيس اجمللس 
األعلى العا١تي للمساجد كالرئيس العاـ إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة 

. كاإلرشاد ُب ا١تملكة العربية السعودية
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 (1)عوامل إ الح المجتمي
اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالعاقبة للمتقُت، كالصبلة كالسبلـ األ٘تاف كاألكمبلف 
على عبده كرسولو نبينا كإمامنا ٤تمد بن عبد اهلل كعلى آلو كأصحابو، كمن سلك 

:  أما بعد.سبيلو كاىتدل هبداه إذل يـو الدين
فإين أشكر اهلل عز كجل على ما من بو من ىذا اللقاء بإخواين كأبنائي ُب ىذه 
اٞتامعة، كأسألو عز كجل أف ٬تعلو لقاء مباركان، كأف يصلح قلوبنا كأعمالنا ٚتيعان، كأف 

٬تعلنا ىداة مهتدين كصاٟتُت مصلحُت، كأف يعيذنا ٚتيعان من شركر أنفسنا كمن 
ٍب أشكر القائمُت على ىذه اٞتامعة على دعوهتم رل ٢تذا اللقاء، .سيئات أعمالنا

كاسأؿ اهلل أف يوفقهم ٚتيعان ١تا فيو رضاه، ك١تا فيو صبلح أبناء اٞتامعة كموظفيها 
كالقائمُت عليها، ك١تا فيو صبلح ا١تسلمُت عمومان، كأف يزيدىم ىدل كتوفيقان كأف 
. يعيذنا ٚتيعان كسائر ا١تسلمُت من كل ما يغضبو، كٮتالف شرعو، إنو جواد كرًن

كلميت أرجو أف تكوف موجزة، ٍب بعدىا .أيها اإلخوة كأيها األبناء الكراـ
عوامل إصبلح : "اٞتواب عما يتقدـ بو األبناء من األسئلة حسب اإلمكاف كعنواهنا

اجملتمع ُب أشد اٟتاجة إذل اإلصبلح، اجملتمع اإلسبلمي كغَت اإلسبلمي،  ".اجملتمع
كلكن بوجو أخص اجملتمع اإلسبلمي ُب أشد اٟتاجة إذل أف يسَت على النهج القوًن، 
كأف يأخذ بالعوامل كاألسباب كالوسائل اليت هبا صبلحو، كأف يسَت على النهج الذم 
سار عليو خَتة ىذه األمة، خليل الرٛتن كصفوتو من عباده، سيدنا ٤تمد بن عبد اهلل 

. عليو الصبلة كالسبلـ

                                                 

 .  ىػ٤6/1404تاضرة ألقيت ُب جامعة البًتكؿ كا١تعادف بتاريخ - 1



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -246-  

كمعلـو أف العوامل اليت هبا صبلح اجملتمع اإلسبلمي كغَت اإلسبلمي، ىي العوامل 
اليت قاـ هبا إماـ ا١ترسلُت، كخاًب النبيُت عليو من ربو أفضل الصبلة كالتسليم، كقاـ هبا 

أبو بكر الصديق، كعمر : صحابتو الكراـ كعلى رأسهم ا٠تلفاء الراشدكف ا١تهديوف
الفاركؽ، كعثماف ذك النورين، كعلي ا١ترتضى، أبو اٟتسن، ٍب من معهم من الصحابة 

كمن ا١تعلـو أف ىذه العوامل قاـ هبا  .رضي اهلل عن اٞتميع، كجعلنا من أتباعهم بإحساف
نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ُب مكة أكال، ٍب ُب ا١تدينة، كلن يصلح آخر ىذه األمة إال 
الذم صلح بو أك٢تا كما قاؿ أىل العلم كاإلٯتاف، كمن ٚتلتهم اإلماـ ا١تشهور مالك بن 

 ا٢تجرة ُب زمانو، كالفقيو ا١تعركؼ، أحد األئمة األربعة قاؿ ىذه ا١تقالة، دارأنس إماـ 
لن يصلح آخر ىذه األمة إال ما ): كتلقاىا أىل العلم ُب زمانو كبعده، ككافقوا عليها ٚتيعا

. (أصلح أك٢تا
أف الذم صلح بو أك٢تا كىو اتباع كتاب اهلل كسنة رسولو الكرًن صلى اهلل : كا١تعٌت

. عليو كسلم ىو الذم يصلح بو آخرىا إذل يـو القيامة
كمن أراد صبلح اجملتمع اإلسبلمي، أك صبلح اجملتمعات األخرل ُب ىذه الدنيا 

بغَت الطريق كالوسائل كالعوامل اليت صلح هبا األكلوف فقد غلط، كقاؿ غَت اٟتق، فليس إذل 
غَت ىذا من سبيل، إ٪تا السبيل إذل إصبلح الناس كإقامتهم على الطريق السوم، ىو 

 أتباعهمالسبيل الذم درج عليو نبينا عليو الصبلة كالسبلـ، كدرج عليو صحابتو الكراـ ٍب 
بإحساف إذل يومنا ىذا، كىو العناية بالقرآف العظيم، كالعناية بسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم، كدعوة الناس إليهما كالتفقو فيهما، كنشر٫تا بُت الناس عن علم كبصَتة 
. كإيضاح ما دؿ عليو ىذاف األصبلف من األحكاـ ُب العقيدة األساسية الصحيحة

كمن اآلراء اليت ٬تب على اجملتمع اإلسبلمي األخذ هبا، كبياف احملاـر اليت ٬تب على 
 اجملتمع اإلسبلمي اٟتذر منهل، كبياف اٟتدكد اليت حدىا اهلل
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كىي ، (1){تًٍل ى حيديكدي اللَّلً  فىال تػىٍقرىبيوهىا}: كرسولو، حىت يقف عندىا، كما قاؿ عز كجل 
احملاـر هنى عن قرباهنا باقًتاؼ ا١تعاصي، كما هنى عن تعدم اٟتدكد اليت حدىا لعباده كىي ما 

. فرضو عليهم، كألزمهم بو من العبادات كاألحكاـ
كالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أكؿ عمل عملو، كأكؿ أساس رٝتو، أنو دعا الناس إذل 

. توحيد اهلل، كإخبلص العبادة لو
ىذا أكؿ عمل، كىذا أكؿ أساس تكلم بو كدعا إليو كسار عليو، ىو دعوة الناس إذل 

. توحيد اهلل، كإرشادىم إذل تفاصيل ذلك
ىذه ىي األساس ا١تتُت، " ال إلو إال اهلل: "كالكلمة اليت دلت على ىذا ا١تعٌت ىي قوؿ

. كمعها شهادة أف ٤تمدان رسوؿ اهلل
٫تا أساس اإلسبلـ، ك٫تا أساس صبلح ىذه األمة، : ىذاف األصبلف كاألساساف ا١تهماف

من أخذ هبما كاستقاـ عليهما عمبلن كعلمان كدعوةن كصربان، استقاـ لو أمره كأصلح اهلل بو األمة، 
. على قدر جهاده كقدرتو كأسبابو، كمن أضاعهما أك أضاع أحد٫تا ضاع كىلك

اقرأ، ٍب : ك١تا بعث اهلل نبيو عليو الصبلة كالسبلـ، كأنزؿ القرآف، كاف أكؿ ما نزؿ عليو
: ا١تدثر، فقاـ إذل الناس ينذرىم كيدعوىم إذل توحيد اهلل ك٭تذرىم نقمة اهلل عز كجل، كيقوؿ

 فاستكرب ا١تشركوف كاستنكركا ىذا؛ ألنو ليس األمر الذم ((يا قـو قولوا ال إلو إال اهلل تفلحوا))
أىجىعىلى }: اعتادكه، كليس األمر الذم أدركوا عليو أسبلفهم، ك٢تذا استنكركه، كقالوا عند ذلك

ا لىشىٍيءه عيجىابه  ا ًإفَّل هىذى ًتنىا ًلشىاًعرو مىٍجنيوفو اأىئًنَّلا لىتىارًكيو}:  كقالوا(2){اٍاًلهىةى ًإلىهنا كىاًحدن  { آًلهى
انيوا ًإ ىا ًقيلى لىهيٍم   ًإلى ى ًإ  اللَّل ي يىٍّستىٍكًبريكفى كىيػىقيوليوفى أىئًنَّلا لىتىارًكيو }: كقبلها قولو سبحانو ًإنػَّلهيٍم كى

ًتنىا ًلشىاًعرو مىٍجنيوفو  . (4){بىٍل جىاءى بًاٍلحىّقِّي كى ىدَّلؽى اٍلميٍرسىًلينى }:  فرد اهلل عليهم بقولو(3){آًلهى
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كبسبب تساىل الكثَت من العلماء كطلبة العلم، كأعياف أىل اإلسبلـ الذين فقهوا توحيد 
اهلل، بسبب التساىل ُب ىذا األصل األصيل، انتشر الشرؾ ُب بلداف كثَتة، كعبدت القبور 

كأىلها من دكف اهلل، كصرؼ ٢تا الكثَت من عبادة اهلل، فهذا يدعو صاحب القرب، كىذا يستغيث 
بو، كىذا ينذر لو، كىذا يطلبو ا١تدد كما فعلت قريش كغَتىا ُب اٞتاىلية مع العزل، ككما فعل 
غَتىم مع البلت كمع مناة، كمع أصناـ أخرل، ككما يفعل ا١تشركوف ُب كل زماف مع أصنامهم 

. كأكثاهنم، ُب التعظيم كالدعاء كاالستغاثة، كالتمسح كالتربؾ كطلب ا١تدد

كىذا من دسائس الشيطاف كمن مكائده، فإنو أحرص شيء على إزاحة الناس عن 
. عقيدهتم كدينهم، كعلى إبعادىم عنها بكل كسيلة

كىم أمل األمة بعد اهلل عز كجل ُب القيادة ا١تستقبلة، كىم - فالواجب على طلبة العلم 
أف يقودكا السفينة ْتكمة كإخبلص كصدؽ، كأف يعنوا - رجاؿ الغد ُب أم جامعة ٗترجوا 

باألساس كأف يعرفوا العامل الوحيد العظيم الذم عليو االرتكاز، كالذم يتبعو ما سواه، كىو 
العناية بتوحيد اهلل كاإلخبلص لو، كالعناية باإلٯتاف ٔتحمد صلى اهلل عليو كسلم، كأنو رسوؿ اهلل 

حقان، كأف الواجب اتباعو، كالسَت ُب منهاجو، كأف صحابتو ىم خَت األمة، كىم أفضلها، 
فيجب حسن الظن هبم، كاعتقاد عدالتهم، كأهنم خَت األمة بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم، كأهنم ٛتلة السنة كٛتلة القرآف، فوجب السَت على منهاجهم كالًتضي عنهم ٚتيعان، 
كاعتقاد أهنم خَت الناس، كىم أفضل الناس بعد األنبياء كما ثبت ُب الصحيحُت عن ابن 

خَت الناس قرين ٍب الذين يلوهنم )): مسعود رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ
.  كىناؾ أحاديث أخرل دلت على ذلك((ٍب الذين يلوهنم

فأصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم، ىم خَت الناس بعد األنبياء، كىم أفضل الناس، 
كىم على مراتب ُب الفضل، فأفضلهم ا٠تلفاء الراشدكف ٍب بقية العشرة ا١تشهود ٢تم باٞتنة، ٍب 

 ،الباقوف على مراتبهم، كعلى حسب علمهم كفضلهم
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فوجب أف نعٍت هبذا األساس كأف ندعو الناس إذل توحيد اهلل كإخبلص العبادة لو، كأال 
نغلو ُب القبور كاألنبياء كاألكلياء كنعبدىم مع اهلل، كنصرؼ ٢تم العبادة من دعاء أك خوؼ 

. أك رجاء أك ٨تو ذلك
ك٬تب على طالب العلم كعلى القائد أف يعظم أمر اهلل كهنيو، كأف يستقر خوؼ اهلل 
ُب قلبو، فوؽ ٚتيع األشياء، كأف يعظم أمره كهنيو، كأال يبارل ٔتا يرجف بو ا١ترجفوف ضد 

اٟتق كأىلو ثقة باهلل، كتصديقان ١تا كعد رسولو ٤تمدان صلى اهلل عليو كسلم ككافة الرسل كما 
كىقىاؿى الَّلًذينى كىفىريكا ًلريسيًلًهٍم لىنيٍ رًجىنَّلكيٍم ًمٍن أىٍرًضنىا أىٍك لىتػىعيوديفَّل ًفي }: ُب قولو جل كعبل

ًملَّلًتنىا فىأىٍكحى  ًإلىٍيًهٍم رىبُػهيٍم لىنػيٍهًلكىنَّل ال َّلاًلًمينى كىلىنيٍّسًكنػىنَّلكيمي اٍاىٍرضى ًمٍن بػىٍعًدًهٍم  ىًل ى ًلمىٍن 
 اآلية، فطالب العلم العادل كا١توجو، كالقائد البصَت ال يبارل (1){خىاؼى مىقىاًمي كىخىاؼى كىًعيدً 

بإرجاؼ عباد القبور، كال بإرجاؼ ا٠ترافيُت، كال بإرجاؼ من يعادم اإلسبلـ من أم 
صنف، بل يصمد ُب ا١تيداف، كيصرب كيعلق قلبو باهلل، كٮتافو سبحانو، كيرجو منو النصر 
: جل كعبل، فهو الناصر كىو الورل سبحانو كتعاذل، كقد كعد أف ينصر من ينصره فقاؿ

امىكيمٍ } :  كيقوؿ سبحانو(2){يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا ًإٍف تػىٍنصيريكا اللَّل ى يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثىبِّيٍت أىٍقدى
نىا نىٍصري اٍلميٍؤًمًنينى }  لكن بالشرط كىو التمسك بدين اهلل، كاإلٯتاف بو، (3){كىكىافى حىًقا عىلىيػٍ

. كاإلٯتاف برسولو صلى اهلل عليو كسلم، كاالستقامة على دين اهلل

كىلىيػىٍنصيرىفَّل }: ىذا ىو السبب، كىذا ىو الشرط ُب نصر اهلل لنا، كما قاؿ عز كجل
اللَّل ي مىٍن يػىٍنصيرياي ًإفَّل اللَّل ى لىقىًومٌّل عىزًيزه الَّلًذينى ًإٍف مىكَّلنَّلاهيٍم ًفي اٍاىٍرًض أىقىاميوا الصَّلالةى كىآتػىويا 

. (4){الزَّلكىاةى كىأىمىريكا بًاٍلمىٍعريكًؼ كىنػىهىٍوا عىًن اٍلميٍنكىرً 
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كىعىدى اللَّل ي الَّلًذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الصَّلاًلحىاًت }: كُب اآلية األخرل يقوؿ سبحانو
ا اٍستىٍ لىفى الَّلًذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكِّينىنَّل لىهيٍم ًدينػىهيمي الَّلًذم اٍرتىضى   لىيىٍّستىٍ ًلفىنػَّلهيٍم ًفي اٍاىٍرًض كىمى

ٍوًفًهٍم أىٍمننا يػىٍعبيديكنىًني   ييٍشرًكيوفى ًبي  ىٍيئنا لىنػَّلهيٍم ًمٍن بػىٍعًد خى   .(1){لىهيٍم كىلىييبىدِّي

أف اهلل : فهذا كعده عز كجل ١تن استقاـ على اإلٯتاف كا٢تدل كالعمل الصاحل
يستخلفو ُب األرض كٯتكن لو دينو، كيؤمنو كيعيذه من شر األعداء كمكائدىم كينصره 

. عليهم
كمن ٖتقيق شهادة أف ٤تمدان رسوؿ اهلل تعظيم سنتو، كالدعوة إليها كتنفيذ 

مقاصدىا، كالتحذير من خبلفها، كتفسَت القرآف الكرًن هبا فيما قد ٮتفى من آياتو، فإنو 
يفسر بالسنة كيوضح هبا، فالسنة توضح القرآف كتبينو كتدؿ عليو، كتعرب عنو، كما قاؿ عز 

 .(2){كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍي ى الذِّيٍكرى لًتيبػىيِّينى ًللنَّلاًس مىا نػيزِّيؿى ًإلىٍيًهٍم كىلىعىلَّلهيٍم يػىتػىفىكَّلريكفى }: كجل
ىذا األساس العظيم ٬تب أف يكوف منو ا١تنطلق للدعاة ا١تخلصُت، كا١تصلحُت ُب 
األرض، الذين يريدكف أف يتولوا إصبلح اجملتمع كاألخذ بيده إذل شاطئ السبلمة، كسفينة 
النجاة، كي يرتكز ىذا اإلصبلح على أعظم عامل، كىو اإلخبلص هلل ُب العبادة كاإلٯتاف 

. برسولو عليو الصبلة كالسبلـ، كتعظيم أمره كهنيو، باتباع شريعتو كاٟتذر ٦تا ٮتالفها
ٍب بعد ذلك ينظر ُب العوامل األخرل اليت ىي تابعة ٢تذا األساس، فيدعو إذل أداء 
فرائض اهلل من صبلة كزكاة كصـو كحج، كغَت ذلك كينهى عن ٤تاـر اهلل من الشرؾ كما 
دكنو من سائر ا١تعاصي كالشركر، كيسعى باإلصبلح بُت الناس باألمر با١تعركؼ كالنهي 

 .عن ا١تنكر كالدعوة إذل اهلل كإصبلح ذات البُت، إذل غَت ذلك
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فهو ساع بكل جهده إذل إقامة أمر اهلل ُب أرض اهلل، كإذل ترؾ ٤تاـر اهلل كالوقوؼ عند 
حدكد اهلل، كإذل اٟتذر من البدع احملظورة ُب الدين، ىكذا يكوف ا١تصلح ا١توفق يأخذ العوامل 
عامبلن عامبلن مع مراعاة األساس ا١تتُت، كىو ٖتقيق شهادة أف ال إلو إال اهلل، كأف ٤تمدان رسوؿ 
اهلل علمان كعمبلن، فهو يعلمها الناس كيعمل هبا ُب نفسو، فيوحد اهلل، كٮتصو بالعبادة كينقاد 
لشريعتو خلف رسوؿ اهلل ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم، يتلقى السنة كيعظمها كما عظمها 
الصحابة، كيسَت على هنجها كعلى مقتضاىا مع كتاب اهلل كما سار الصحابة، فإف علم 

الصحابة من كتاب اهلل كمن سنة رسولو عليو الصبلة كالسبلـ، ما عندىم كتب أخرل، كإ٪تا 
. جاءت الكتب بعدىم

أما الصحابة كالتابعوف فكانت سَتهتم، ككانت أعما٢تم مستقاة من الكتاب العظيم، 
يتدبركنو كيقرؤكنو بقصد صاحل، بقصد العلم كإإلفادة كالعمل، كمن السنة كذلك يدرسوهنا 

. ك٭تفظوهنا، كيأخذكف منها العلم كالعمل

ىكذا كاف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كىكذا كاف التابعوف ٢تم بإحساف 
. قبل كجود ا١تؤلفات ُب اٟتديث كغَت اٟتديث

فقدر لنفسك مع أكلئك، كاستنبط من كتاب ربك، كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم، 
كمن كبلـ أىل العلم ما يعينك على فهم كتاب اهلل، كعلى فهم السنة، ككن حريصا على العلم 

كالفقو ُب الدين حىت تستطيع أف توجو اجملتمع إذل الطريق السوم، كتأخذ بيده إذل شاطئ 
السبلمة، كحىت تعلم كيف تعمل، فتبدأ بنفسك، كٕتتهد ُب إصبلح سَتتك كمسابقتك إذل كل 
خَت، فتكوف مع أكؿ الناس ُب الصبلة، كمع أكؿ الناس ُب كل خَت، كتكوف من أبعدىم عن 

كل شر، ٘تتثل تنفيذ كتاب اهلل، كتنفيذ سنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم ُب أعمالك كُب 
. أقوالك مع زمبلئك كإخوانك كأعوانك

ىكذا يكوف ا١تؤمن، كىكذا كاف الصحابة رضي اهلل عنهم، كىكذا كاف أتباعهم من 
 التابعُت، كأتباع التابعُت كا١تصلحُت، كأئمة ا٢تدل يدرسوف
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كتاب اهلل، كيعملوف ٔتا فيو كيقرئونو الناس كيعلموهنم إياه، كيرشدكهنم إذل معانيو، 
كيعلموهنم السنة ك٭تثوهنم على التمسك هبا كالفقو فيها، كيوصوهنم بتعظيم األكامر 
. كالنواىي، كالوقوؼ عند اٟتدكد اليت حدىا اهلل كرسولو مدة حياهتم ُب ىذه العاجلة

فالدعوة إذل توحيد اهلل .ف عوامل اإلصبلح يتطلب إخبلصان كصدقان ـفكل عامل 
ال معبود حق إال اهلل، : ٖتتاج إذل إخبلص كصدؽ كبياف معٌت ال إلو إال اهلل، كأف معناىا

كأف الواجب اٟتذر من الشرؾ كلو دقيقو كجليلو، كٖتذير الناس منو كما فعل رسوؿ اهلل 
. صلى اهلل عليو كسلم، ككما فعل أصحابو رضي اهلل عنهم كأرضاىم

كبتدبر القرآف العظيم يتضح ىذا ا١تعٌت كثَتان، كىكذا السنة تعظيمها كالدعوة إليها 
بعد اإلٯتاف أف ٤تمدان رسوؿ اهلل، كأف الواجب اتباعو كأف اهلل أرسلو إذل الناس كافة، عرهبم 
كعجمهم، جنهم كإنسهم، ذكورىم كإناثهم، فعلى ٚتيع أىل األرض أف يتبعوه، كما قاؿ 

قيٍل يىا أىيُػهىا النَّلاسي ًإنِّيي رىسيوؿي اللَّلً  ًإلىٍيكيٍم جىًميعنا الَّلًذم لى ي ميٍل ي الّسَّلمىاكىاًت }: سبحانو
كىاٍاىٍرًض   ًإلى ى ًإ  هيوى ييٍحًيي كىييًميتي فىآًمنيوا بًاللَّلً  كىرىسيوًلً  النَّلًبيِّي اٍايمِّييِّي الَّلًذم يػيٍؤًمني بًاللَّلً  

اتًً  كىاتَّلًبعيواي لىعىلَّلكيٍم تػىٍهتىديكفى  فىالَّلًذينى آمىنيوا ًبً  كىعىزَّلريكاي }:  كقاؿ قبلها سبحانو(1){كىكىًلمى
. (2){ ى كىنىصىريكاي كىاتػَّلبػىعيوا الُنورى الَّلًذم أيٍنًزؿى مىعى ي أيكلىًئ ى هيمي اٍلميٍفًلحيوف

فمن اتبعو كعظم أمره كهنيو فهو ا١تفلح، كمن حاد عن ذلك كتبع ا٢تول كالشيطاف 
. فهو ا٠تاسر ا٢تالك كال حوؿ كال قوة إال باهلل

كالعوامل تتعدد ْتسب ما تدعو إليو، كما تنهى عنو، فأنت ٕتتهد ُب اختيار العامل 
الذم تقـو بو العامل الشرعي الذم عرفت أصلو، كعرفت مأخذه من كتاب اهلل، كمن 

 سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فأنت تدعو الناس إذل دين
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اهلل، كإذل أداء فرائض اهلل، كإذل ترؾ ٤تاـر اهلل على الطريقة اليت سلكها رسوؿ اهلل صلى 
. اهلل عليو كسلم

كالعوامل كاجملتمعات ٗتتلف، فاجملتمع احملارب للدين، كالذم ليس فيو قائد يعينك على 
اإلصبلح كالتوجيو تعمل فيو كما عمل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب مكة، تدعو إذل اهلل 
باٟتسٌت كباألسلوب اٟتسن، كبالكلمات اللينة، حىت يدخل ما تقوؿ ُب القلوب، كحىت يؤثر 
فيها فيحصل بذلك ا٧تذاب القلوب إذل طاعة اهلل كتوحيده، كتتعاكف مع إخوانك كمن سار 
على هنجك ُب دعوة الناس كإرشادىم بالطرؽ اللينة ُب اجملتمعات اليت ٯتكن حضورىا حىت 

. يثبت ىذا اإلٯتاف ُب القلوب، كحىت ينتشر بُت الناس بأدلتو الواضحة

كُب اجملتمع اإلسبلمي، ككجود القائد اإلسبلمي الذم يعينك يكوف لك نشاط 
أكثر ُب األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، كاالتصاؿ با١تسئولُت عند كجود ا١تعاندين، 
كالذين ٮتشى من عنادىم ا٠تطر على اجملتمع، كتكوف مع ذلك سالكان ا١تسلك القوًن 

ٍنّسىافى لىًفي خيٍّسرو * كىاٍلعىٍصًر }: بالرفق كاٟتكمة كالصرب، كما قاؿ عز كجل ًإ  * ًإفَّل اإٍلً
 فبل بد من صرب (1){الَّلًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّلاًلحىاًت كىتػىوىا ىٍوا بًاٍلحىّقِّي كىتػىوىا ىٍوا بًالصَّلٍبرً 

كتواص باٟتق، كدعوة إليو، حىت تنجح ُب مهمتك، ككذلك ا١تسئولوف كالكبار الذين 
ٮتشى من شرىم على الدعوة، ينصحوف باألسلوب اٟتسن، كيوجهوف، كيدعوف بالكتابة 

فىًبمىا رىٍحمىةو ًمنى }: كا١تشافهة من أعياف األمة كرجا٢تا كقادهتا كأمرائها، كما قاؿ سبحانو
 اآلية، ككما قاؿ (2){اللَّلً  لًٍنتى لىهيٍم كىلىٍو كيٍنتى فى ًا اىًلييى اٍلقىٍلًب  نٍػفىُضوا ًمٍن حىٍوًل ى 
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فػىقيو  لى ي قػىٍو ن }: سبحانو ١توسى كىاركف عليهما الصبلة كالسبلـ ١تا بعثهما إذل فرعوف
  .(1){لىيػِّيننا لىعىلَّل ي يػىتىذىكَّلري أىٍك يىٍ شى 
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فالواجب على ا١تصلحُت كالدعاة أف يسلكوا ىذا السبيل، كأف يعاٞتوا مشكبلت 
اجملتمع باٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة، كأف ٮتاطبوا كل إنساف ٔتا يليق بو، حىت ينجحوا ُب 

. مهمتهم، كيصلوا إذل غايتهم
كعلى الداعي أيضا إذل اهلل سبحانو كالراغب ُب اإلصبلح أف يراعي عاملُت آخرين، 

عامل التناصح كالتواصي باٟتق مع إخوانو كزمبلئو كمع : سول العاملُت السابقُت ك٫تا
أعياف اجملتمع كقادتو كعامل الصرب على ما قد يقع من األذل من األعياف أك غَتىم عمبلن 

ٍنّسىافى لىًفي خيٍّسرو ًإ  }: ٔتا دلت عليو السورة السابقة كىي قولو سبحانو كىاٍلعىٍصًر ًإفَّل اإٍلً
. {الَّلًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّلاًلحىاًت كىتػىوىا ىٍوا بًاٍلحىّقِّي كىتػىوىا ىٍوا بًالصَّلٍبرً 

كتأسيان بالرسل الكراـ عليهم الصبلة كالسبلـ، كما قاؿ اهلل عز كجل لنبيو ٤تمد 
فىاٍ ًبٍر كىمىا  ىبػىرى أيكليو اٍلعىٍزـً }: صلى اهلل عليو كسلم ُب آخر سورة األحقاؼ كىي مكية

:  اآلية، كقاؿ سبحانو ُب سورة آؿ عمراف كىي مدنية(1){ًمنى الُرسيًل كى  تىٍّستػىٍعًجٍل لىهيمٍ 
لىويفَّل ًفي أىٍموىاًلكيٍم كىأىنٍػفيًّسكيٍم كىلىتىٍّسمىعينَّل ًمنى الَّلًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كىًمنى } لىتيبػٍ

ًإٍف تىٍصًبريكا كىتػىتػَّلقيوا فىً فَّل  ىًل ى ًمٍن عىٍزـً اٍايميور  كقاؿ فيها (2){ ً الَّلًذينى أىٍ رىكيوا أى نل كىًثيرنا كى
ًإٍف تىٍصًبريكا كىتػىتػَّلقيوا   يىضيرُكيٍم كىٍيديهيٍم }: سبحانو ١تا هنى عن اٗتاذ البطانة من ا١تشركُت كى

ٍيئنا ًإفَّل اللَّل ى ًبمىا يػىٍعمىليوفى ميًحي   كقاؿ سبحانو ُب آخر سورة النحل، كىي مدنية (3){ ه  ى
ريؾى ًإ  بًاللَّلً  كى  تىٍحزىٍف عىلىٍيًهٍم كى  تى ي ًفي ضىٍيّقو ًممَّلا يىٍمكيريكفى }: أيضا كىاٍ ًبٍر كىمىا  ىبػٍ

، (4){ًإفَّل اللَّل ى مىيى الَّلًذينى اتػَّلقىٍوا كىالَّلًذينى هيٍم ميٍحًّسنيوفى 
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. كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة
ككل من سلك مسلك الرسل من الدعاة كا١تصلحُت، ٧تح ُب دعوتو، كفاز 
بالعاقبة اٟتميدة كالنصر على األعداء كمن سرب ذلك، كدرس أخبار ا١تصلحُت 

  .كسَتهتم علم ذلك كٖتققو
فأسأؿ اهلل بأٝتائو اٟتسٌت، كصفاتو العلى، أف يصلح أحواؿ ا١تسلمُت، 

كٯتنحهم الفقو ُب الدين، كأف يوفق قادهتم لكل خَت، كيصلح ٢تم البطانة، كأف يعيذ 
ا١تسلمُت ٚتيعان ُب كل مكاف من مضبلت الفنت، كمن طاعة ا٢تول كالشيطاف، إنو 

 .كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو..كرل ذلك كالقادر عليو
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 (1)اادلة النقلية كالحّسية عل  إمكاف الصعود إل  الكواكب
 .اٟتمد هلل كحده، كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب بعده، كعلى آلو كصحبو

فقد تكرر السؤاؿ عما يدعيو بعض ركاد الفضاء من الوصوؿ إذل سطح : أما بعد
القمر، كعما ٭تاكلونو من الوصوؿ إذل غَته من الكواكب، كلكثرة التساؤؿ كا٠توض ُب 
إف - ذلك، رأيت أف أكتب كلمة ُب ا١توضوع تنَت السبيل، كترشد إذل اٟتق ُب ىذا الباب 

إف اهلل سبحانو كتعاذل حـر على عباده القوؿ بغَت علم، كحذرىم من : فأقوؿ- شاء اهلل 
هىا كىمىا }: ذلك ُب كتابو ا١تبُت، فقاؿ عز كجل ـى رىبِّييى اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍ قيٍل ًإنَّلمىا حىرَّل

ٍثمى كىاٍلبػىٍغيى ًبغىٍيًر اٍلحىّقِّي كىأىٍف تيٍشرًكيوا بًاللَّلً  مىا لىٍم يػينػىزِّيٍؿ ًبً  سيٍلطىاننا كىأىٍف تػىقيوليوا  بىطىنى كىاإٍلً
كى  تػىٍقفي مىا لىٍيسى لى ى ًبً  ًعٍلمه ًإفَّل الّسَّلٍميى }:  كقاؿ تعاذل(2){عىلى  اللَّلً  مىا   تػىٍعلىميوفى 

أف الشيطاف يأمر : كأخرب سبحانو، (3){كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيُل أيكلىًئ ى كىافى عىٍن ي مىٍّسئيو ن 
يىا أىيُػهىا النَّلاسي كيليوا ًممَّلا ًفي اٍاىٍرًض حىال ن اىيِّيبنا كى  }: بالقوؿ عليو بغَت علم، فقاؿ تعاذل

تػىتَّلًبعيوا خيطيوىاًت الشَّلٍيطىاًف ًإنَّل ي لىكيٍم عىديكٌّل ميًبينه ًإنَّلمىا يىٍأميريكيٍم بًالُّسوًء كىاٍلفىٍحشىاًء كىأىٍف تػىقيوليوا 
 كأمر سبحانو عباده ا١تؤمنُت بالتثبت ُب أخبار الفاسقُت، (4){عىلى  اللَّلً  مىا   تػىٍعلىميوفى 

يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسّقه بًنىبى و فػىتىبػىيػَّلنيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومنا ًبجىهىالىةو }: فقاؿ تعاذل
 فالواجب على ا١تسلمُت عموما، كعلى طلبة العلم .5{فػىتيٍصًبحيوا عىلى  مىا فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمينى 

اٟتذر  : خصوصا
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ىذا حبلؿ، : من القوؿ على اهلل بغَت علم، فبل ٬توز ١تن يؤمن باهلل كاليـو اآلخر أف يقوؿ
كىذا حراـ، أك ىذا جائز، كىذا ٦تتنع، إال ْتجة ٭تسن االعتماد عليها، كإال فليسعو ما 

اهلل أعلم أك ال : كسع أىل العلم قبلو، كىو اإلمساؾ عن ا٠توض فيما ال يعلم كأف يقوؿ
سيٍبحىانى ى   ًعٍلمى لىنىا ًإ  }: أدرم، كما أحسن قوؿ ا١تبلئكة عليهم السبلـ لرهبم عز كجل

 .(1){مىا عىلَّلٍمتػىنىا ًإنَّل ى أىٍنتى اٍلعىًليمي اٍلحىًكيمي 
ككاف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كرضي اهلل عنهم إذا سأ٢تم الرسوؿ صلى 

كما ذاؾ إال لكماؿ علمهم .اهلل كرسولو أعلم: اهلل عليو كسلم عن شيء ال يعلمونو قالوا
كإٯتاهنم، كتعظيمهم هلل عز كجل، كبعدىم عن التكلف، كمن ىذا الباب كجوب التثبت فيما 
يقولو الكفار، كالفساؽ كغَتىم، عن الكواكب كخواصها، كإمكاف الوصوؿ إليها، كما يلتحق 

بذلك، فالواجب على ا١تسلمُت ُب ىذا الباب كغَته من األبواب التثبت، كعدـ ا١تبادرة 
بالتصديق أك التكذيب، إال بعد حصوؿ ا١تعلومات الكافية، اليت يستطيع ا١تسلم أف يعتمد 

عليها كيطمئن إليها، ُب التصديق أك التكذيب، كىذا ىو معٌت قولو سبحانو ُب اآلية السابقة 
ا الَّلًذينى آمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسّقه بًنىبى و فػىتىبػىيػَّلنيوا}: من سورة اٟتجرات  اآلية، كالتبُت ىو (2){يىا أىيُػهى

التثبت، حىت توجد معلومات أك قرائن تشهد ٠ترب الفاسق ك٨توه، ٔتا يصدقو أك يكذبو، كدل يقل 
بل قاؿ فتبينوا ألف الفاسق سواء كاف كافرا، أك .إف جاءكم فاسق بنبأ فردكا خربه: سبحانو

مسلما عاصيا، قد يصدؽ ُب خربه، فوجب التثبت ُب أمره كقد أنكر اهلل سبحانو على الكفار 
ا لىٍم ييًحيطيوا بًًعٍلًمً  كىلىمَّلا يىٍأتًًهٍم }: تكذيبهم بالقرآف بغَت علم، فقاؿ جل كعبل بىٍل كىذَّلبيوا ًبمى

 كما أحسن ما قالو (3){تىٍأًكيلي ي كىذىًل ى كىذَّلبى الَّلًذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم فىاٍن يٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي ال َّلاًلًمينى 
ابن القيم رٛتو اهلل : العبلمة
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:   ُب قصيدتو الكافية الشافية
علمان ب  سبب إل  الحرماف  دار برد  يء لم تح  بإف اؿ

كأعظم من ذلك كأخطر، اإلقداـ على التكفَت أك التفسيق بغَت حجة يعتمد عليها، من 
كتاب اهلل أك سنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم، كال شك أف ىذا من اٞترأة على اهلل كعلى 
دينو، كمن القوؿ عليو بغَت علم، كىو خبلؼ طريقة أىل العلم كاإلٯتاف من السلف الصاحل 

رضي اهلل عنهم كجعلنا من أتباعهم بإحساف، كقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو 
من دعا )):  كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم((من قاؿ ألخيو يا كافر فقد باء هبا أحد٫تا)): قاؿ

رجع عليو ما قاؿ كىذا :  أم((رجبلن بالكفر أك قاؿ يا عدك اهلل كليس كذلك إال حار عليو
كعيد شديد يوجب اٟتذر من التكفَت كالتفسيق، إال عن علم كبصَتة، كما أف ذلك كما كرد ُب 

-. إذا علم ىذا - معناه يوجب اٟتذر من كرطات اللساف، كاٟترص على حفظو إال من ا٠تَت 
فلنرجع إذل موضوع البحث ا١تقصود، كقد تأملنا ما كرد ُب الكتاب العزيز من اآليات 
ا١تشتملة على ذكر الشمس كالقمر كالكواكب، فلم ٧تد فيها ما يدؿ داللة صر٭تة على عدـ 

إمكاف الوصوؿ إذل القمر أك غَته من الكواكب كىكذا السنة ا١تطهرة دل ٧تد فيها ما يدؿ على 
عدـ إمكاف ذلك كقصارل ما يتعلق بو من أنكر ذلك أك كفر من قالو، ما ذكره اهلل ُب كتابو 

ا لًلنَّلاًظرًينى }: الكرًن ُب سورة اٟتجر، حيث قاؿ سبحانو اًء بػيريكجنا كىزىيػَّلنَّلاهى كىلىقىٍد جىعىٍلنىا ًفي الّسَّلمى
ا ًمٍن كيلِّي  ىٍيطىافو رىًجيمو ًإ  مىًن اٍستػىرىؽى الّسَّلٍميى فىأىتٍػبػىعى ي ً هىابه ميًبينه  ًفٍ نىاهى  كقاؿ تعاذل (1){كىحى

اًء بػيريكجنا كىجىعىلى ًفيهىا ًسرىاجنا كىقىمىرنا ميًنيرنا}: ُب سورة الفرقاف  (2){تػىبىارىؾى الَّلًذم جىعىلى ًفي الّسَّلمى
ًإنَّلا زىيػَّلنَّلا الّسَّلمىاءى الُدنٍػيىا ًبزًينىةو اٍلكىوىاًكًب كىًحٍف نا ًمٍن كيلِّي  ىٍيطىافو مىارًدو }: كقاؿ ُب سورة الصافات

  يىّسَّلمَّلعيوفى ًإلى  اٍلمىَلىً اٍاىٍعلى  كىيػيٍقذىفيوفى ًمٍن كيلِّي جىاًنبو ديحيورنا كىلىهيٍم عىذىابه كىاً به ًإ  مىٍن 
 خىًطفى اٍل ىٍطفىةى فىأىتٍػبػىعى ي 
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  .(1){ً هىابه ثىاًقبه 

كىلىقىٍد زىيػَّلنَّلا الّسَّلمىاءى الُدنٍػيىا ًبمىصىابًيحى كىجىعىٍلنىاهىا ريجيومنا }: كقاؿ سبحانو ُب سورة ا١تلك
أىلىٍم تػىرىٍكا كىٍيفى خىلىّقى اللَّل ي }:  كقاؿ ُب سورة نوح(2){لًلشَّليىاًايًن كىأىٍعتىٍدنىا لىهيٍم عىذىابى الّسَّلًعيرً 

ا  كظنوا أف ما ذكره (3){سىٍبيى سىمىاكىاتو ًابىاقنا كىجىعىلى اٍلقىمىرى ًفيًهنَّل نيورنا كىجىعىلى الشَّلٍمسى ًسرىاجن
اهلل ُب ىذه اآليات الكرٯتات كما جاء ُب معناىا يدؿ على أف الكواكب ُب داخل السماء، أك 

من : ملصقة هبا، فكيف ٯتكن الوصوؿ إذل سطحها، كتعلقوا أيضا ٔتا قالو بعض علماء الفلك
أف القمر ُب السماء الدنيا، كعطارد ُب الثانية، كالزىرة ُب الثالثة، كالشمس ُب الرابعة، كا١تريخ ُب 

. ا٠تامسة، كا١تشًتم ُب السادسة، كزحل ُب السابعة

ليس ُب اآليات ا١تذكورات : كقد نقل ذلك كثَت من ا١تفسرين كسكتوا، كاٞتواب أف يقاؿ
ما يدؿ على أف الشمس كالقمر كغَت٫تا من الكواكب ُب داخل السماء كال أهنا ملصقة هبا، 

كإ٪تا تدؿ اآليات على أف ىذه الكواكب ُب السماء كأهنا زينة ٢تا، كلفظ السماء يطلق ُب اللغة 
اًء أىٍف يىٍ ًّسفى }: العربية على كل ما عبل كارتفع، كما ُب قولو سبحانو أىأىًمٍنتيٍم مىٍن ًفي الّسَّلمى

اًء أىٍف يػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم حىاً بنا فىّسىتػىٍعلىميوفى  ـٍ أىًمٍنتيٍم مىٍن ًفي الّسَّلمى ًبكيمي اٍاىٍرضى فىً  ىا ًهيى تىميوري أى
للظرفية، كأف السماء ا١تراد  (ُب)إف : قاؿ ٚتاعة من ا١تفسرين ُب ىاتُت اآليتُت. (4){كىٍيفى نىًذيرً 

العلو، كاحتجوا بذلك على أف اهلل سبحانو ُب جهة العلو فوؽ العرش، كما ذاؾ إال ألف : هبا
 (ُب)إف : إطبلؽ السماء على العلو أمر معركؼ ُب اللغة العربية كقاؿ آخركف من أىل التفسَت

فىًّسيحيوا ًفي }: السماء ا١تبنية، كما قاؿ سبحانو: ىنا ٔتعٌت على، كأف ا١تراد بالسماء ىنا
 أف اهلل سبحانو فوؽ:  أم على األرض، كعلى ىذا يكوف ا١تعٌت(5){اٍاىٍرضً 
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السماء، فيوافق ذلك بقية اآليات الدالة على أنو سبحانو فوؽ العرش، كأنو استول عليو 
لىٍيسى }: استواء يليق ّتبللو عز كجل، كال يشاهبو فيو استواء خلقو، كما قاؿ عز كجل

ًمٍثًلً   ىٍيءه كىهيوى الّسَّلًمييي اٍلبىًصيري  كقاؿ  (2){كىلىٍم يىكيٍن لى ي كيفيونا أىحىده }:  كقاؿ سبحانو(1){كى
 كمن أنكر ىذا (3){فىال تىٍضرًبيوا ًللَّلً  اٍاىٍمثىاؿى ًإفَّل اللَّل ى يػىٍعلىمي كىأىنٍػتيٍم   تػىٍعلىميوفى }: تعاذل

ا١تعٌت ككصف اهلل سبحانو كتعاذل ٓتبلفو، فقد خالف األدلة الشرعية من الكتاب كالسنة، 
الدالة على علو اهلل سبحانو، كاستوائو على عرشو استواء يليق ّتبللو من غَت تكييف كال 
٘تثيل كال ٖتريف كال تعطيل، كما خالف إٚتاع سلف األمة، كمن ىذا الباب قولو سبحانو 

يىا أىيُػهىا النَّلاسي اٍعبيديكا رىبَّلكيمي الَّلًذم خىلىقىكيٍم كىالَّلًذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّلكيٍم }: ُب سورة البقرة
تػىتػَّلقيوفى الَّلًذم جىعىلى لىكيمي اٍاىٍرضى ًفرىا نا كىالّسَّلمىاءى بًنىاءن كىأىنٍػزىؿى ًمنى الّسَّلمىاًء مىاءن فىأىٍخرىجى ًبً  

ادنا كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى   .(4){ًمنى الثَّلمىرىاًت ًرٍزقنا لىكيٍم فىال تىٍجعىليوا ًللَّلً  أىٍندى
كىأىنٍػزىؿى ًمنى الّسَّلمىاًء }: ذكر ٚتاعة من ا١تفسرين أف ا١تراد بقولو سبحانو ُب ىذه اآلية

ىو السحاب، ٝتي بذلك لعلوه كارتفاعو فوؽ الناس، كمن : أف ا١تراد بالسماء ىنا {مىاءن 
مىٍن كىافى يى يُن أىٍف لىٍن يػىٍنصيرىاي اللَّل ي ًفي }: ىذا الباب أيضا قولو عز كجل ُب سورة اٟتج
معناه فليمدد : قاؿ ا١تفسركف. اآلية(5){الُدنٍػيىا كىاٍاًخرىًة فػىٍليىٍمديٍد ًبّسىبىبو ًإلى  الّسَّلمىاءً 

بسبب إذل ما فوقو من سقف ك٨توه، فسماه ٝتاء لعلوه بالنسبة إذل من ٖتتو، كمن ىذا 
أىلىٍم تػىرى كىٍيفى ضىرىبى اللَّل ي مىثىالن كىًلمىةن اىيِّيبىةن كىشىجىرىةو اىيِّيبىةو أىٍ ليهىا ثىاًبته }: الباب قولو تعاذل
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ُب السماء أم ُب العلو، كقاؿ صاحب : اآلية فقولو ىنا (1){كىفػىٍرعيهىا ًفي الّسَّلمىاءً 
كالسماء معركفة تؤنث كتذكر : ٝتا ٝتوا ارتفع، كبو أعبله كأٝتاه، إذل أف قاؿ: القاموس

كاألدلة ُب ىذا الباب من كبلـ اهلل سبحانو ككبلـ رسولو ٤تمد . كسقف كل شيء انتهى
صلى اهلل عليو كسلم ككبلـ ا١تفسرين، كأئمة اللغة، على إطبلؽ لفظ السماء على الشيء 
ا١ترتفع كثَتة، إذا عرؼ ىذا فيحتمل أف يكوف معٌت اآليات أف اهلل سبحانو جعل ىذه 

الكواكب ُب مدار بُت السماء كاألرض، كٝتاه ٝتاء لعلوه، كليس فيما علمنا من األدلة ما 
ٯتنع ذلك، كقد ذكر اهلل سبحانو أف الشمس كالقمر ٬ترياف ُب فلك ُب آيتُت من كتابو 

كىهيوى الَّلًذم خىلىّقى اللَّلٍيلى كىالنػَّلهىارى كىالشَّلٍمسى } :الكرًن ك٫تا قولو عز كجل ُب سورة األنبياء
ا أىٍف }:  كقولو سبحانو ُب سورة يس(2){كىاٍلقىمىرى كيلٌّل ًفي فػىلى و يىٍّسبىحيوفى    الشَّلٍمسي يػىٍنبىًغي لىهى

اًر كىكيلٌّل ًفي فػىلى و يىٍّسبىحيوفى   كلو كانا ملصقُت بالسماء دل (3){تيٍدًرؾى اٍلقىمىرى كى  اللَّلٍيلي سىاًبّقي النػَّلهى
. يوصفا بالسبح ألف السبح ىو اٞترم ُب ا١تاء ك٨توه

كقد ذكر ابن جرير رٛتو اهلل ُب تفسَته ا١تشهور أف الفلك ُب لغة العرب ىو الشيء 
كالصواب من القوؿ ُب ): الدائر، كذكر ُب معناه عن السلف عدة أقواؿ، ٍب قاؿ ما نصو

 كجائز أف يكوف ذلك {ًفي فػىلى و يىٍّسبىحيوفى ككل }: أف يقاؿ كما قاؿ اهلل عز كجل: ذلك
كحديدة الرحا، ككما ذكر عن اٟتسن كطاحونة الرحا، كجائز أف : الفلك كما قاؿ ٣تاىد

ىو كل : يكوف موجا مكفوفا، كأف يكوف قطب السماء كذلك أف الفلك ُب كبلـ العرب
كنقل رٛتو اهلل عن عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم أنو قاؿ ما  (شيء دائر، فجمعو أفبلؾ

، كالشمس كالقمر، كقرأ): نصو : الفل  الذم بين الّسماء كاارض من مجارم النجـو
 تػىبىارىؾى الَّلًذم جىعىلى ًفي}
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اًء بػيريكجنا كىجىعىلى ًفيهىا ًسرىاجنا كىقىمىرنا ميًنيرنا  تلك الربكج بُت السماء : كقاؿ (1){الّسَّلمى
. انتهى (كاألرض كليست ُب األرض

ُب التفسَت كبلـ ابن زيد ىذا، كأنكره كال - رٛتو اهلل - كقد نقل اٟتافظ بن كثَت 
: كجو إلنكاره عند التأمل، لعدـ الدليل على نكارتو، كقاؿ النسفي ُب تفسَته ما نصو

 (كاٞتمهور على أف الفلك موج مكفوؼ ٖتت السماء ٕترم فيو الشمس كالقمر كالنجـو)
. انتهى

كقاؿ أكثر ا١تفسرين ىو موج ): ما نصو (ركح ا١تعاين): كقاؿ األلوسي ُب تفسَته
كعلى ىذا القوؿ ُب تفسَت . انتهى (مكفوؼ ٖتت السماء ٕترم فيو الشمس كالقمر

الفلك كاآليات ا١تتقدمة آنفا، ال يبقى إشكاؿ ُب أف الوصوؿ إذل سطح القمر أك غَته من 
الكواكب ال ٮتالف األدلة السمعية، كال يلـز منو قدح فيما دؿ عليو القرآف من كوف 
الشمس كالقمر ُب السماء، كمن زعم أف ا١تراد باألفبلؾ السماكات ا١تبنية فليس لقولو 
حجة يعتمد عليها فيما نعلم، بل ظاىر األدلة النقلية كغَتىا يدؿ على أف السماكات 

السماء الدنيا، كما ىو : السبع غَت األفبلؾ، ك٭تتمل أنو أراد بالسماء ُب اآليات ا١تتقدمة
اًء بػيريكجنا كىزىيػَّلنَّلاهىا }: ظاىر ُب آية اٟتجر كىي قولو سبحانو كىلىقىٍد جىعىٍلنىا ًفي الّسَّلمى

كىلىقىٍد زىيػَّلنَّلا الّسَّلمىاءى الُدنٍػيىا }:  كصريح ُب آية ا١تلك كىي قولو سبحانو(2){ًللنَّلاًظرًينى 
 كدل يرد سبحانو أف الربكج ُب داخلها، كإ٪تا أراد (3){ًبمىصىابًيحى كىجىعىٍلنىاهىا ريجيومنا ًللشَّليىاًاينً 

سبحانو أهنا بقرهبا كتنسب إليها كما يقاؿ ُب لغة العرب فبلف مقيم ُب ا١تدينة، أك ُب مكة 
كإ٪تا ىو ُب ضواحيها كما حو٢تا، كأما كصفو سبحانو للكواكب بأهنا زينة للسماء فبل يلـز 

منو أف تكوف ملصقة هبا، كال دليل على ذلك، بل يصح أف 
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تسمى زينة ٢تا، كإف كانت منفصلة عنها، كبينها كبينها فضاء كما يزين اإلنساف سقفو 
بالقماش كالثريات الكهربائية ك٨تو ذلك من غَت ضركرة إذل إلصاؽ ذلك بو، كمع ىذا 

فبلف زين سقف بيتو، كإف كاف بُت الزينة كالسقف فضاء، كأما قولو : يقاؿ ُب اللغة العربية
أىلىٍم تػىرىٍكا كىٍيفى خىلىّقى اللَّل ي سىٍبيى سىمىاكىاتو ًابىاقنا كىجىعىلى اٍلقىمىرى }: سبحانو ُب سورة نوح

 فليس ُب األدلة ما يدؿ على أف معناه أف الشمس (1){ًفيًهنَّل نيورنا كىجىعىلى الشَّلٍمسى ًسرىاجنا
أف نور٫تا ُب السماكات ال أجرامهما : كالقمر ُب داخل السماكات، كإ٪تا معناه عند األكثر

كقد ركل ابن جرير رٛتو اهلل . فأجرامهما خارج السماكات كنور٫تا ُب السماكات كاألرض
عند ىذه اآلية عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنهما ما يدؿ على ىذا ا١تعٌت 
حيث قاؿ ُب تفسَت حدثنا عبد األعلى، قاؿ حدثنا ابن ثور، عن معمر عن قتادة عن 

إف الشمس كالقمر كجوىهما قبل : عبد اهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنهما أنو قاؿ
ألف قتادة دل يدرؾ عبد اهلل بن .السماكات، كأقفيتهما قبل األرض انتهى كُب سنده انقطاع

عمرك، كلعل ىذا إف صح عنو ٦تا تلقاه عن بٍت إسرائيل، كظاىر اآلية يدؿ على أف نور٫تا 
ُب السماكات ال أجرامهما، كأما كوف كجوىهما إذل السماكات كأقفيتهما إرل األرض 

 .فموضع نظر، كاهلل سبحانو كتعارل أعلم بذلك
أف ذلك من باب إطبلؽ الكل على البعض : كأما قوؿ من قاؿ من أىل التفسَت

رأيت بٍت ٘تيم كإ٪تا رأل : ألف القمر ُب السماء الدنيا، كالشمس ُب الرابعة، كما يقاؿ
بعضهم فليس ّتيد، كال دليل عليو، كليس ىناؾ حجة يعتمد عليها فيما نعلم، تدؿ على 
أف القمر ُب السماء الدنيا كالشمس ُب الرابعة، كأما قوؿ من قاؿ تلك من علماء الفلك، 
فليس ْتجة عليها ألف أقوا٢تم غالبان مبنية على التخمُت كالظن، ال على قواعد شرعية، 

 كأسس
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ما قالو اٟتافظ ابن كثَت رٛتو اهلل ُب :  قطعية، فيجب التنبو لذلك، كيدؿ على ىذا ا١تعٌت
 اآلية (1){أىلىٍم تػىرىٍكا كىٍيفى خىلىّقى اللَّل ي سىٍبيى سىمىاكىاتو ًابىاقنا} ى :تفسَته عند قولو سبحانو

 أم {أىلىٍم تػىرىٍكا كىٍيفى خىلىّقى اللَّل ي سىٍبيى سىمىاكىاتو ًابىاقنا}: قولو تعاذل: حيث قاؿ ما نصو
أك ىو من األمور ا١تدركة  .كاحدة فوؽ كاحدة كىل ىذا يتلقى من جهة السمع فقط

باٟتس ٦تا علم من التسيَت كالكسوفات، فإف الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها 
بعضا، فأدناىا القمر ُب السماء الدنيا، كىو يكسف ما فوقو، كعطارد ُب الثانية، كالزىرة 

ُب الثالثة، كالشمس ُب الرابعة، كا١تريخ ُب ا٠تامسة، كا١تشًتم ُب السادسة، كزحل ُب 
، (فلك الثوابت):السابعة، كأما بقية الكواكب كىي الثوابت، ففي فلك ثامن يسمونو

: كىو األطلس، كاألثَت عندىم: ىو الكرسي، كالفلك التاسع: كا١تتشرعوف منهم يقولوف
الذم حركتو على خبلؼ حركة سائر األفبلؾ كذلك أف حركتو مبدأ اٟتركات، كىي من 

ا١تغرب إذل ا١تشرؽ كسائر األفبلؾ عكسو من ا١تشرؽ إذل ا١تغرب، كمعها يدكر سائر 
الكواكب تبعا، كلكن للسيارة حركة معاكسة ٟتركة أفبلكها، فإهنا تسَت من ا١تغرب إذل 
ا١تشرؽ، ككل يقطع فلكو ْتسبو، فالقمر يقطع فلكو ُب كل شهر مرة، كالشمس ُب كل 
سنة مرة، كزحل ُب كل ثبلثُت سنة مرة، كذلك ْتسب اتساع أفبلكها، كإف كانت حركة 
اٞتميع ُب السرعة متناسبة، ىذا ملخص ما يقولونو ُب ىذا ا١تقاـ على اختبلؼ بينهم، ُب 

انتهى   (مواضع كثَتة لسنا بصدد بياهنا
على أف علماء الفلك غَت : إخل يدؿ...على اختبلؼ بينهم: فقوؿ اٟتافظ رٛتو اهلل ىنا

متفقُت على ما نقلو عنهم آنفا، من كوف القمر ُب السماء الدنيا، كعطارد ُب الثانية، كالزىرة ُب 
إخل كغَت ذلك ٦تا نقلو عنهم، كلو كانت لديهم أدلة قطعية على ما ..الثالثة كالشمس ُب الرابعة

،   ذكركا، دل ٮتتلفوا، كلو فرضنا أهنم اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس ْتجة؛ ألنو غَت معصـو
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كإ٪تا اإلٚتاع ا١تعصـو ىو إٚتاع علماء اإلسبلـ الذين قد توافرت فيهم شركط االجتهاد 
ال تزاؿ طافئة من أميت على اٟتق منصورة اٟتديث فإذا : لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

اجتمع علماء اإلسبلـ على حكم، اجتماعا قطعيا ال سكوتيا، فإهنم ببل شك على حق؛ 
ألف الطائفة ا١تنصورة منهم، كقد أخرب النيب صلى اهلل عليو كسلم أهنا ال تزاؿ على اٟتق، 

كظاىر األدلة السابقة، ككبلـ الكثَت من أىل العلم أك األكثر كما ، حىت يأٌب أمر اهلل
أف ٚتيع الكواكب كمنها الشمس كالقمر ٖتت السماكات، : حكاه النسفي، كاأللوسي

كليست ُب داخل شيء منها، كبذلك يعلم أنو ال مانع من أف يكوف ىناؾ فضاء بُت 
الكواكب كالسماء الدنيا، ٯتكن أف تسَت فيو ا١تركبات الفضائية، ٯتكن أف تنزؿ على سطح 
القمر أك غَته من الكواكب كال ٬توز أف يقاؿ بامتناع ذلك إال بدليل شرعي صريح ٬تب 
ا١تصَت إليو، كما أنو ال ٬توز أف يصدؽ من قاؿ إنو كصل إذل سطح القمر أك غَته من 
الكواكب، إال بأدلة علمية تدؿ على صدقو، كال شك أف الناس بالنسبة إذل معلوماهتم 

عن الفضاء، كركاد الفضاء يتفاكتوف، فمن كاف لديو معلومات قد اقتنع هبا بواسطة ا١تراصد 
أك غَتىا، دلتو على صحة ما ادعاه ركاد الفضاء األمريكيوف أك غَتىم، من كصو٢تم إذل 
سطح القمر فهو معذكر ُب تصديقو، كمن دل تتوافر لديو ا١تعلومات الدالة على ذلك 

التوقف، كالتثبت حىت يثبت لديو ما يقتضي التصديق أك التكذيب، عمبل : فالواجب عليو
قوؿ اهلل سبحانو ُب : باألدلة السالف ذكرىا، ك٦تا يدؿ على إمكاف الصعود إذل الكواكب

ا كى يهيبنا }: سورة اٞتن فيما أخرب بو عنهم كىأىنَّلا لىمىٍّسنىا الّسَّلمىاءى فػىوىجىٍدنىاهىا ميًلئىٍت حىرىسنا  ىًديدن
ا ابنا رى ىدن هىا مىقىاًعدى لًلّسَّلٍمًي فىمىٍن يىٍّستىًمًي اٍافى يىًجٍد لى ي ً هى  فإذا كاف (1){كىأىنَّلا كينَّلا نػىٍقعيدي ًمنػٍ

اٞتن قد أمكنهم الصعود إذل السماء حىت ١تسوىا، كقعدكا منها مقاعد فكيف يستحيل 
ذلك على اإلنس ُب ىذا العصر الذم تطور فيو العلم، 
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كاالخًتاع حىت كصل إذل حد ال ٮتطر بباؿ أحد من الناس، حىت ٥تًتعيو قبل أف  
ٮتًتعوه، أما السماكات ا١تبنية فهي ٤تفوظة بأبواهبا كحراسها، فلن يدخلها شياطُت اإلنس 

كىجىعىٍلنىا الّسَّلمىاءى سىٍقفنا مىٍحفيوظنا كىهيٍم عىٍن آيىاتًهىا }: كاٞتن، كما قاؿ اهلل تعاذل
 كثبت ُب األحاديث (2){كىحىًفٍ نىاهىا ًمٍن كيلِّي  ىٍيطىافو رىًجيمو }:  كقاؿ تعاذل(1){ميٍعًرضيوفى 

الصحيحة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ١تا عرج بو إذل السماء مع جربيل، دل يدخل 
السماء الدنيا كما بعدىا إال بإذف، فغَته من ا٠تلق من باب أكذل كأما قولو سبحانو ُب 

فيذيكا ًمٍن أىٍقطىاًر الّسَّلمىاكىاًت }: سورة الرٛتن ٍنًس ًإًف اٍستىطىٍعتيٍم أىٍف تػىنػٍ يىا مىٍعشىرى اٍلًجنِّي كىاإٍلً
فيذيكفى ًإ  ًبّسيٍلطىافو  . (3){كىاٍاىٍرًض فىانٍػفيذيكا   تػىنػٍ

فليست كاضحة الداللة على إمكاف الصعود إذل الكواكب ألف ظاىرىا كما قبلها 
كما بعدىا يدؿ على أف اهلل سبحانو أراد بذلك بياف عجز الثقلُت، عن النفوذ من أقطار 

كقد ذكر اإلماـ ابن جرير رٛتو اهلل كغَته من علماء التفسَت ُب . السماكات كاألرض
أف ا١تراد بذلك يـو القيامة، كأف اهلل : أحد٫تا.تفسَت ىذه اآلية الكرٯتة أقواال أحسنها قوالف

سبحانو أخرب فيها عن عجز الثقلُت يـو القيامة عن الفرار من أىوا٢تا، كقد قدـ ابن جرير 
أف ا١تراد : ىذا القوؿ، كذكر أف ُب اآلية اليت بعدىا ما يدؿ على اختياره لو كالقوؿ الثاين

بياف عجز الثقلُت عن ا٢تركب من ا١توت ألنو ال سلطاف ٢تم ٯتكنهم من ا٢تركب : بذلك
من ا١توت، كما أنو ال سلطاف ٢تم على ا٢تركب من أىواؿ يـو القيامة، كعلى ىذين 

القوة، ك٦تا ذكرناه يتضح أنو ال حجة ُب اآلية، ١تن قاؿ إهنا : القولُت يكوف ا١تراد بالسلطاف
العلم، كيتضح أيضا أف : تدؿ على إمكاف الصعود إذل الكواكب، كأف ا١تراد بالسلطاف

 :أقرب األقواؿ فيها
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إف ا١تراد بذلك يـو القيامة، أخرب اهلل سبحانو فيها أنو يقوؿ ذلك : قوؿ من قاؿ
، تعجيزا ٢تم كإخبارا أهنم ُب قبضة اهلل سبحانو، كليس  للجن كاإلنس ُب ذلك اليـو

يػيٍرسىلي عىلىٍيكيمىا  يوىاظه ًمٍن نىارو كىنيحىاسه فىال }: ٢تم مفر ٦تا أراد هبم، ك٢تذا قاؿ بعدىا
، ألرسل -: كاهلل أعلم -  فا١تعٌت (1){تػىٍنتىًصرىافً  أنكما لو حاكلتما الفرار ُب ذلك اليـو

عليكما شواظ من نار ك٨تاس فبل تنتصراف منهما، أما ُب الدنيا فبل ٯتكن ألحد 
ألهنا ٤تفوظة ْترسها كأبواهبا كما تقدـ ذكر ذلك ؛ النفوذ من أقطار السماكات ا١تبنية

  .كاهلل سبحانو كتعاذل أعلم
كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو نبينا ٤تمد كآلو كصحبو 

 عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
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الصعود إل  الكواكب 
سليماف : من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إذل حضرة األخ ا١تكـر فضيلة الشيخ

بن عبد الرٛتن بن ٛتداف زاده اهلل من العلم كاإلٯتاف، كمنحٍت كإياه الفقو ُب السنة 
. كالقرآف، آمُت

:  السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو أما بعد
 ىػ كصلكم اهلل هبداه 1389 / 10 / 8فقد كصلٍت خطابكم الكرًن ا١تؤرخ ُب 

كنظمنا ٚتيعا ُب سلك من خافو كاتقاه كما تضمنو من التعقيب على مقارل ا١تنشور ُب 
الصحف احمللية ُب شعباف من ىذا العاـ ا١تتعلق بالصعود إذل الكواكب كاف معلوما، كقد 
تأملت ما ذكره فضيلتكم من أكلو إذل آخره، فلم أجد فيو ما يقتضي الرجوع عما ذكرتو 
ُب ا١تقاؿ ا١تذكور، كقد اجتهد ٤تبكم ُب ىذه ا١تسألة كتأمل اآليات كاألحاديث الواردة ُب 
ىذا الباب، كٖترر ُب ذلك إيضاح اٟتق نصحا هلل كلعباده، كدفاعا عن كتاب اهلل عز كجل 

لئبل يظن من صدؽ ما ادعاه ركاد الفضاء من النزكؿ .كسنة رسولو عليو الصبلة كالسبلـ
على سطح القمر، أف القرآف كالسنة قد أخربا ٔتا شهد الواقع ٓتبلفو، فيحصل لو بذلك 
الشك كالريب ُب أخبار اهلل كرسولو، كاٟتق أف كتاب اهلل عز كجل كسنة رسولو صلى اهلل 

عليو كسلم الصحيحة، ال ٯتكن أف يقع فيهما ما ٮتالف كاقعا ٤تسوسا أك معقوال صحيحا 
صر٭تا، فإذا كجد شيء يظن أنو من ىذا الباب كجب أف يعلم أف ذلك غَت صحيح، 

لكونو ظن ما ليس كاقعا كاقعا، أك ظن ما .كإ٪تا ا٠تطأ جاء من اعتقاد العبد، أك سوء فهمو
ىو شبهة معقوال صر٭تا صحيحا، أك ظن ما ليس صحيحا من السنة صحيحا، أك أخطأ 

:  فهمو لكتاب اهلل كسنة رسولو الصحيحة، كما قاؿ الشاعر

  كآفت  من الفهم الّسقيم  ككم من عائب قو ن  حيحان 
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ابن تيمية، : كالشواىد على ىذا كثَتة، كقد نبو أبو العباس شيخ اإلسبلـ
ابن القيم رٛتة اهلل عليهما على ىذا ا١تعٌت ُب مواضع كثَتة من : كتلميذه العبلمة

بياف اٟتق : أف ا١تقصود من كتابة ا١تقاؿ السابق: كا٠تبلصة)كتبهما كما ال ٮتفى، 
كإزالة الشبهة، كالًتغيب ُب التثبت ُب األمور، كعدـ العجلة بتصديق أك تكذيب أك 
تكفَت، إال بعد كجود أدلة كاضحة صحيحة ترشد إذل ذلك، فإف كاف ما كتبتو مصيبا 
للحق فاٟتمد هلل كالفضل لو كحده، كإف كاف خطأ فذلك مٍت كمن الشيطاف، كاهلل 

 الرأم، كإعادة إهتاـسبحانو كرسولو صلى اهلل عليو كسلم براء من ذلك، كإذا رأيتم 
قراءة ا١تقاؿ لقصد مزيد التثبت، ُب معرفة اٟتق بأدلتو الواضحة، ُب ىذه ا١تسألة فهو 

، كأسأؿ (مىت كجدىا أخذىا- كما ذكر فضيلتكم - مناسب، كاٟتق ضالة ا١تؤمن 
اهلل عز كجل أف يزيدين كإياكم من العلم كا٢تدل، كأف يوفقنا ٚتيعا إلصابة اٟتق ُب 
القوؿ كالعمل، كأف يكتب ١تصيبنا ُب ىذه ا١تسألة كغَتىا أجرين، ك١تخطئنا أجر 

 .اجتهاده، كأف يعامل اٞتميع بعفوه، إنو جواد كرًن، كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
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حكم من يطالب بتحكيم المبادئ ا  تراكية كالشيوعية 
:  أما بعد.. اٟتمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو
:  فقد كرد إرل سؤاؿ من بعض اإلخوة الباكستانيُت ىذا ملخصو

ما حكم الذين يطالبوف بتحكيم ا١تبادئ االشًتاكية كالشيوعية، ك٭تاربوف حكم  
اإلسبلـ، كما حكم الذين يساعدكهنم ُب ىذا ا١تطلب، كيذموف من يطالب ْتكم 

اإلسبلـ، كيلمزكهنم كيفًتكف عليهم، كىل ٬توز اٗتاذ ىؤالء أئمة كخطباء ُب مساجد 
 ا١تسلمُت؟

 اٟتمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كأصحابو كمن :كالجواب
أف ٭تكموا الشريعة : اىتدل هبداه، ال ريب أف الواجب على أئمة ا١تسلمُت كقادهتم

اإلسبلمية ُب ٚتيع شئوهنم، كأف ٭تاربوا ما خالفها، كىذا أمر ٣تمع عليو بُت علماء 
اإلسبلـ، ليس فيو نزاع ْتمد اهلل، كاألدلة عليو من الكتاب كالسنة كثَتة معلومة عند أىل 

نػىهيٍم ثيمَّل }: العلم، منها قولو سبحانو فىال كىرىبِّي ى   يػيٍؤًمنيوفى حىتَّل  ييحىكِّيميوؾى ًفيمىا  ىجىرى بػىيػٍ
يىا }:  كقولو عز كجل(1){  يىًجديكا ًفي أىنٍػفيًّسًهٍم حىرىجنا ًممَّلا قىضىٍيتى كىييّسىلِّيميوا تىٍّسًليمنا

أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا أىًايعيوا اللَّل ى كىأىًايعيوا الرَّلسيوؿى كىأيكًلي اٍاىٍمًر ًمٍنكيٍم فىً ٍف تػىنىازىٍعتيٍم ًفي  ىٍيءو 
ره كىأىٍحّسىني  فػىريُدكاي ًإلى  اللَّلً  كىالرَّلسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللَّلً  كىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر  ىًل ى خىيػٍ

 كقولو (3){كىمىا اٍختػىلىٍفتيٍم ًفيً  ًمٍن  ىٍيءو فىحيٍكمي ي ًإلى  اللَّل ً } كقولو سبحانو (2){تىٍأًكيالن 
غيوفى كىمىٍن أىٍحّسىني ًمنى اللَّلً  حيٍكمنا ًلقىٍوـو ييوًقنيوفى }: سبحانو  (4){أىفىحيٍكمى اٍلجىاًهًليَّلًة يػىبػٍ
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كىمىٍن لىٍم } (1){كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي فىأيكلىًئ ى هيمي اٍلكىاًفريكفى }: كقولو سبحانو
كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي فىأيكلىًئ ى } (2){يىٍحكيٍم ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي فىأيكلىًئ ى هيمي ال َّلاًلميوفى 

كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة كقد أٚتع العلماء على أف من زعم أف  (3){هيمي اٍلفىاًسقيوفى 
حكم غَت اهلل أحسن من حكم اهلل، أك أف ىدم غَت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

أحسن من ىدم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فهو كافر، كما أٚتعوا على أف من زعم أنو 
٬توز ألحد من الناس ا٠تركج عن شريعة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم أك ٖتكيم غَتىا فهو 
كافر ضاؿ، كٔتا ذكرناه من األدلة القرآنية، كإٚتاع أىل العلم يعلم السائل كغَته، أف 
الذين يدعوف إذل االشًتاكية أك الشيوعية أك غَت٫تا من ا١تذاىب ا٢تدامة ا١تناقضة ٟتكم 

اإلسبلـ، كفار ضبلؿ، أكفر من اليهود كالنصارل ألهنم مبلحدة ال يؤمنوف باهلل كال باليـو 
اآلخر، كال ٬توز أف ٬تعل أحد منهم خطيبا كإماما ُب مسجد من مساجد ا١تسلمُت، كال 
تصح الصبلة خلفهم، ككل من ساعدىم على ضبل٢تم، كحسن ما يدعوف إليو، كذـ دعاة 

اإلسبلـ ك١تزىم، فهو كافر ضاؿ، حكمو حكم الطائفة ا١تلحدة، اليت سار ُب ركاهبا 
كأيدىا ُب طلبها، كقد أٚتع علماء اإلسبلـ على أف من ظاىر الكفار على ا١تسلمُت 

يىا }: كساعدىم عليهم بأم نوع من ا١تساعدة، فهو كافر مثلهم، كما قاؿ اهلل سبحانو
أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا   تػىتَّلً ذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّلصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوىلَّلهيٍم 

هيٍم ًإفَّل اللَّل ى   يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى ال َّلاًلًمينى  يىا أىيُػهىا الَّلًذينى }:  كقاؿ تعاذل(4){ًمٍنكيٍم فىً نَّل ي ًمنػٍ
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يمىاًف كىمىٍن  آمىنيوا   تػىتَّلً ذيكا آبىاءىكيٍم كىًإٍخوىانىكيٍم أىٍكلًيىاءى ًإًف اٍستىحىُبوا اٍلكيٍفرى عىلى  اإٍلً
. (1){يػىتػىوىلَّلهيٍم ًمٍنكيٍم فىأيكلىًئ ى هيمي ال َّلاًلميوفى 
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كأرجو أف يكوف فيما ذكرناه كفاية كمقنع لطالب اٟتق، كاهلل يقوؿ اٟتق كىو 
يهدم السبيل، كنسألو سبحانو أف يصلح أحواؿ ا١تسلمُت، ك٬تمع كلمتهم على 

اٟتق، كأف يكبت أعداء اإلسبلـ، كيفرؽ ٚتعهم، كيشتت مشلهم، كيكفي ا١تسلمُت 
شرىم، إنو على كل شيء قدير كصلى اهلل كسلم على عبده كرسولو نبينا ٤تمد كآلو 

. كصحبو
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حكم ا حتاكم إل  القوانين الوضعي   
مي كجود القرآف الكريم 

ما رأيكم في المّسلمين الذين يحتكموف إل  القوانين الوضعية، مي : س
كجود القرآف الكريم كالّسنة المطهرة بين أظهرهم؟ 

رأيي ُب ىذا الصنف من الناس الذم يسموف أنفسهم با١تسلمُت، ُب : ج
الوقت الذم يتحاكموف فيو إذل غَت ما أنزؿ اهلل، كيركف شريعة اهلل غَت كافية، كال 

صاٟتة للحكم ُب ىذا العصر، ىو ما قالو اهلل سبحانو كتعاذل ُب شأهنم حيث يقوؿ 
نػىهيٍم ثيمَّل  ى }: سبحانو كتعاذل فىالى كىرىبِّي ى  ى يػيٍؤًمنيوفى حىتَّل ى ييحىكِّيميوؾى ًفيمىا  ىجىرى بػىيػٍ

كيقوؿ سبحنانو . (1){يىًجديكٍا ًفي أىنفيًّسًهٍم حىرىجنا مِّيمَّلا قىضىٍيتى كىييّسىلِّيميوٍا تىٍّسًليمنا
كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم } (2){كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي فىأيكلىًئ ى هيمي اٍلكىاًفريكفى } :كتعاذل

كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي فىأيكلىًئ ى } (3){ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي فىأيكلىًئ ى هيمي ال َّلاًلميوفى 
إذان فالذين يتحاكموف إذل شريعة غَت شريعة اهلل، كيركف أف ذلك . (4){هيمي اٍلفىاًسقيوفى 

جائزه ٢تم، أك أف ذلك أكذل من التحاكم إذل شريعة اهلل، ال شك أف ٮترجوف بذلك عن 
دائرة اإلسبلـ، كيكونوف بذلك كفاران ظا١تُت فاسقُت، كما جاء ُب اآليات السابقة 

غيوفى كىمىٍن أىٍحّسىني ًمنى اللَّلً  حيٍكمنا ًلقىٍوـو }: كقولو عز كجل.كغَتىا أىفىحيٍكمى اٍلجىاًهًليَّلًة يػىبػٍ
 .(5){ييوًقنيوفى 

. كاهلل ا١توفق
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 (1)يجب تحكيم الشرع في ال اافين
اٟتمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كأصحابو كمن اىتدل هبداه 

:  كأما بعد
فمن ا١تعلـو لدل كل من لو أدىن بصَتة أف اختطاؼ الطائرات، كبٍت اإلنساف من 
السفارات كغَتىا، من اٞترائم العظيمة العا١تية، اليت يًتتب عليها من ا١تفاسد الكبَتة، 

.  كإيذائهم ما ال ٭تصيو إال اهلل،كاألضرار العظيمة، كإضاقة األبرياء
كما أف من ا١تعلـو أف ىذه اٞترائم ال ٮتص ضررىا كشرىا دكلة دكف دكلة، كال 

. طائفة دكف طائفة، بل يعم العادل كلو
كال ريب أف ما كاف من اٞترائم هبذه ا١تثابة، فإف الواجب على اٟتكومات 

أف يعنوا بو غاية العناية، كأف يبذلوا اٞتهود ا١تمكنة ٟتسم : كا١تسئولُت من العلماء كغَتىم
شره، كالقضاء عليو، كقد أنزؿ اهلل كتابو الكرًن تبيانان لكل شيء كىدل كرٛتة كبشرل 
للمسلمُت، كبعث نبيو ٤تمدا صلى اهلل عليو كسلم رٛتة للعا١تُت، كحجة على العباد 

اٟتكم بشريعتو كالتحاكم إليها، كرد ما تنازع فيو : أٚتعُت، كأكجب على ٚتيع الثقلُت
فىال كىرىبِّي ى }: الناس إذل كتابو كسنة رسولو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كما قاؿ عز كجل

نػىهيٍم ثيمَّل   يىًجديكا ًفي أىنٍػفيًّسًهٍم حىرىجنا ًممَّلا    يػيٍؤًمنيوفى حىتَّل  ييحىكِّيميوؾى ًفيمىا  ىجىرى بػىيػٍ
غيوفى كىمىٍن أىٍحّسىني ًمنى }:  كقاؿ تعاذل(2){قىضىٍيتى كىييّسىلِّيميوا تىٍّسًليمنا أىفىحيٍكمى اٍلجىاًهًليَّلًة يػىبػٍ
يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا أىًايعيوا اللَّل ى كىأىًايعيوا }:  كقاؿ عز كجل(3){اللَّلً  حيٍكمنا ًلقىٍوـو ييوًقنيوفى 

  الرَّلسيوؿى كىأيكًلي
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اٍاىٍمًر ًمٍنكيٍم فىً ٍف تػىنىازىٍعتيٍم ًفي  ىٍيءو فػىريُدكاي ًإلى  اللَّلً  كىالرَّلسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللَّلً  
ره كىأىٍحّسىني تىٍأًكيالن  . (1){كىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر  ىًل ى خىيػٍ

كقد أٚتع العلماء رٛتهم اهلل على أف الرد إذل اهلل ىو الرد إذل كتابو الكرًن، كأف الرد 
. إذل الرسوؿ ىو الرد إليو ُب حياتو، كإذل سنتو الصحيحة بعد كفاتو عليو الصبلة كالسبلـ

 فهذه اآليات (2){كىمىا اٍختػىلىٍفتيٍم ًفيً  ًمٍن  ىٍيءو فىحيٍكمي ي ًإلى  اللَّل ً }: كقاؿ سبحانو
كلها تدؿ على كجوب رد ما تنازع فيو الناس إذل اهلل : الكرٯتات كما جاء ُب معناىا

سبحانو، كإذل الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ، كذلك ىو الرد إذل حكم اهلل عز كجل، 
كاٟتذر ٦تا خالفو ُب ٚتيع األمور، كمن أىم ذلك األمور اليت يعم ضررىا كشرىا 

. كاالختطاؼ
أف ٖتكم فيهم شرع اهلل، ١تا : فإف الواجب على الدكلة اليت يقع ُب يدىا ا٠تاطفوف 

يًتتب على جرٯتتهم الشنيعة من اٟتقوؽ هلل، كاٟتقوؽ لعباده، كاألضرار الكثَتة، كا١تفاسد 
العظيمة، كليس لذلك حل يقطع دابرىا، ك٭تسم شرىا إال اٟتل الذم كضعو أحكم 

اٟتاكمُت، كأرحم الراٛتُت، ُب كتابو الكرًن، كبعث بو أنصح ا٠تلق كأفضلهم، كأرٛتهم 
سيد األكلُت كاآلخرين، ٤تمدا عليو من ربو أفضل الصبلة كالتسليم، كىو اٟتل الذم ٬تب 
أف يفهمو ا٠تاطفوف كا١تخطوفوف، كمن لو صلة هبم كغَتىم، كأف تنشرح لو صدكرىم إف 

كانوا مؤمنُت، فإف دل يكونوا مؤمنُت فقد أمر اهلل نبيو صلى اهلل عليو كسلم بتحكيم الشرع 
نػىهيٍم ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي كى  تػىتَّلًبٍي أىٍهوىاءىهيمٍ }: فيهم، كما ُب قولو سبحانو  (3){كىأىًف اٍحكيٍم بػىيػٍ

نػىهيٍم بًاٍلًقٍّس ً }: كقولو عز كجل . (4){كىًإٍف حىكىٍمتى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ
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تكوين ٞتنة من : كبناء على ما ذكرنا فإف الواجب على كل دكلة يلجأ إليها ا٠تاطفوف
كعلى .علماء الشرع اإلسبلمي للنظر ُب القضية كدراستها من جوانبها كاٟتكم فيها بشرع اهلل

ىؤالء العلماء أف ٭تكموا ُب القضية على ضوء األدلة من كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو 
كسلم كأف يستضيئوا ُب ذلك ٔتا ذكره علماء الشرع عند آية احملاربة من سورة ا١تائدة، كما ذكره 

باب حكم قطاع الطريق ٍب يصدركا حكمهم معززان باألدلة الشرعية : العلماء ُب كل مذىب ُب
كعلى اٟتكومة اليت ٞتأ إليها ا٠تاطفوف تنفيذ اٟتكم الشرعي، طاعة هلل، كتعظيمان ألمره، كتنفيذان 
. لشرعو، كحسمان ١تادة ىذه اٞترائم العظيمة، كرغبة ُب ٖتقيق األمن، كرٛتة ا١تخطوفُت كإنصافهم

أما القوانُت اليت كضعها الناس لذلك من غَت استناد إذل كتاب اهلل عز كجل، كسنة 
رسولو صلى اهلل عليو كسلم، فكلها من كضع البشر، كال ٬توز ألىل اإلسبلـ التحاكم إليها، 

كليس بعضها أكذل بالتحاكم إليو من بعض ألهنا كلها من حكم اٞتاىلية، كمن حكم الطاغوت 
أىلىٍم تػىرى ًإلى  }: الذم حذر اهلل منو، كنسب إذل ا١تنافقُت الرغبة ُب التحاكم إليو، كما قاؿ تعاذل

الَّلًذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّلهيٍم آمىنيوا ًبمىا أيٍنًزؿى ًإلىٍي ى كىمىا أيٍنًزؿى ًمٍن قػىٍبًل ى ييرًيديكفى أىٍف يػىتىحىاكىميوا ًإلى  الطَّلاايوًت 
ا  كىًإ ىا ًقيلى لىهيٍم تػىعىالىٍوا ًإلى  مىا  *كىقىٍد أيًمريكا أىٍف يىٍكفيريكا ًبً  كىييرًيدي الشَّلٍيطىافي أىٍف ييًضلَّلهيٍم ضىال ن بىًعيدن
ًإلى  الرَّلسيوًؿ رىأىٍيتى اٍلمينىاًفًقينى يىصيُدكفى عىٍن ى  يديكدنا  .(1){أىنٍػزىؿى اللَّل ي كى

فبل ٬توز ألىل اإلسبلـ أف يتشبهوا بأعداء اهلل ا١تنافقُت بالتحاكم إذل غَت اهلل كالصدكد  
. عن حكم اهلل كرسولو

كال ٬توز أف ٭تتج ٔتا كقع فيو أغلب ا١تسلمُت اليـو من التحاكم إذل القوانُت الوضعية،  
فإف ذلك ال يربره كال ٬تعلو جائزا، بل ىو من أنكر ا١تنكرات، كإف كقع فيو األكثركف، كليس 

ًإٍف تيًطٍي أىٍكثػىرى مىٍن ًفي }: كقوع األكثر ُب أمر من األمور دليبل على جوازه، كما قاؿ سبحانو كى
  اٍاىٍرًض ييًضُلوؾى 
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ًإٍف هيٍم ًإ  يىٍ ري يوفى  ككل حكم ٮتالف شرع اهلل  (1){عىٍن سىًبيًل اللَّلً  ًإٍف يػىتَّلًبعيوفى ًإ  ال َّلنَّل كى
غيوفى كىمىٍن أىٍحّسىني ًمنى اللَّلً  حيٍكمنا }: فهو من حكم اٞتاىلية، قاؿ سبحانو اًهًليَّلًة يػىبػٍ أىفىحيٍكمى اٍلجى

 (2){ًلقىٍوـو ييوًقنيوفى 
كأخرب سبحانو أف اٟتكم بغَت ما أنزؿ اهلل كفر كظلم كفسق، فقاؿ سبحانو ُب سورة 

اًفريكفى }: ا١تائدة ا أىنٍػزىؿى اللَّل ي فىأيكلىًئ ى هيمي اٍلكى ا أىنٍػزىؿى } (3){كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى
ا أىنٍػزىؿى اللَّل ي فىأيكلىًئ ى هيمي اٍلفىاًسقيوفى } (4){اللَّل ي فىأيكلىًئ ى هيمي ال َّلاًلميوفى  . (5){كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمى

اٟتذر من اٟتكم بغَت ما : كىذه اآليات كما جاء ُب معناىا، توجب على ا١تسلمُت
أنزؿ اهلل كالرباءة منو، كا١تبادرة إذل حكم اهلل كرسولو، كانشراح الصدر بو، كالتسليم لو كإذا 
كانت اٟتادثة يعم ضررىا كا٠تطف، كاف كجوب رد اٟتكم فيها إذل اهلل كرسولو آكد من 

غَتىا، كأعظم ُب الوجوب ألف اهلل سبحانو ىو اٟتكيم ا٠تبَت، كىو أحكم اٟتاكمُت، 
كأرحم الراٛتُت، كىو العادل ٔتا يصلح عباده، كيدفع عنهم الضرر، ك٭تسم عنهم الفساد ُب 

حاضرىم كمستقبلهم فوجب أف يردكا اٟتكم فيما تنازعوا فيو إذل كتاب اهلل، كسنة نبيو 
صلى اهلل عليو كسلم ألف فيهما الكفاية، كا١تقنع، كاٟتل لكل مشكل، كالقضاء على كل 
شر ١تن ٘تسك هبما كاستقاـ عليهما، كحكم هبما كٖتاكم إليهما كما سبق بياف ذلك ُب 

. اآليات احملكمات
كلعظم ىذه اٞترٯتة كخطورهتا، رأيت أف من الواجب ٖترير ىذه الكلمة نصحا لؤلمة، 
. كبراءة للذمة، كتذكَتا للعمـو هبذا الواجب العظيم، كتعاكنان مع ا١تسئولُت على الرب كالتقول
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كاهلل ا١تسئوؿ أف يصلح أحواؿ ا١تسلمُت كيهديهم صراطو ا١تستقيم، كيوفق 
حكوماهتم للحكم بالشريعة اإلسبلمية، كالتحاكم إليها، كالتمسك هبا ُب ٚتيع 

.. األمور إنو جواد كرًن كصلى اهلل على عبده كرسولو، نبينا ٤تمد كآلو كصحبو كسلم
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كيف الّسبيل كما هو المصير في القضية الفلّسطينية التي تزداد مي : س
  ااياـ تعقيدان كضراكة؟

إف ا١تسلم ليأدل كثَتان، كيأسف جدان من تدىور القضية الفلسطينية من : ج
كضع سيئ إذل كضع أسوأ منو، كتزداد تعقيدان مع األياـ، حىت كصلت إذل ما كصلت 
إليو ُب اآلكنة األخَتة، بسبب اختبلؼ الدكؿ اجملاكرة، كعدـ صمودىا صفان كاحدان 
ضد عدكىا، كعدـ التزامها ْتكم اإلسبلـ الذم علق اهلل عليو النصر، ككعد أىلو 

باالستخبلؼ كالتمكُت ُب األرض، كذلك ينذر با٠تطر العظيم، كالعاقبة الوخيمة، إذا 
دل تسارع الدكؿ اجملاكرة إذل توحيد صفوفها من جديد، كالتزاـ حكم اإلسبلـ ٕتاه 

. ىذه القضية، اليت هتمهم كهتم العادل اإلسبلمي كلو
ك٦تا ٕتدر اإلشارة إليو ُب ىذا الصدد أف القضية الفلسطينية قضية إسبلمية أكالن 

كأخَتان، كلكن أعداء اإلسبلـ بذلوا جهودان جبارة إلبعادىا عن ا٠تط اإلسبلمي، 
كإفهاـ ا١تسلمُت من غَت العرب، أهنا قضية عربية، ال شأف لغَت العرب هبا، كيبدكا 

أهنم ٧تحوا إذل حد ما ُب ذلك، كلذا فإنٍت أرل أنو ال ٯتكن الوصوؿ إذل حل لتلك 
القضية، إال باعتبار القضية إسبلمية، كبالتكاتف بُت ا١تسلمُت إلنقاذىا، كجهاد 
اليهود جهادان إسبلميان، حىت تعود األرض إذل أىلها، كحىت يعود شذاذ اليهود إذل 

ببلدىم اليت جاءكا منها، كيبقى اليهود األصليوف ُب ببلدىم، ٖتت حكم اإلسبلـ ال 
حكم الشيوعية كال العلمانية، كبذلك ينتصر اٟتق كٮتذؿ الباطل، كيعود أىل األرض 

. إذل أرضهم على حكم اإلسبلـ، ال على حكم غَته، كاهلل ا١توفق
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 للعالم اإلسالمي لل ركج ب  من الدكامة التي يوجد عما هو الدكاء الناج: س
  فيها؟

إف ا٠تركج بالعادل اإلسبلمي من الدكامة اليت ىو فيها، من ٥تتلف ا١تذاىب : ج 
كالتيارات العقائدية كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، إ٪تا يتحقق بالتزامهم باإلسبلـ، 

. كٖتكيمهم شريعة اهلل ُب كل شيء كبذلك تلتئم الصفوؼ كتتوحد القلوب
كىذا ىو الدكاء الناجح للعادل اإلسبلمي، بل للعادل كلو، ٦تا ىو فيو من اضطراب 

يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا ًإٍف تػىٍنصيريكا }: كاختبلؼ، كقلق كفساد كإفساد، كما قاؿ اهلل تعاذل
امىكيمٍ  كىلىيػىٍنصيرىفَّل اللَّل ي مىٍن يػىٍنصيرياي ًإفَّل اللَّل ى }:  كقاؿ عز كجل(1){اللَّل ى يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثىبِّيٍت أىٍقدى

الَّلًذينى ًإٍف مىكَّلنَّلاهيٍم ًفي اٍاىٍرًض أىقىاميوا الصَّلالةى كىآتػىويا الزَّلكىاةى كىأىمىريكا * لىقىًومٌّل عىزًيزه 
كىعىدى اللَّل ي الَّلًذينى } : كقاؿ سبحانو(2){بًاٍلمىٍعريكًؼ كىنػىهىٍوا عىًن اٍلميٍنكىًر كىًللَّلً  عىاًقبىةي اٍايميورً 

آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الصَّلاًلحىاًت لىيىٍّستىٍ ًلفىنػَّلهيٍم ًفي اٍاىٍرًض كىمىا اٍستىٍ لىفى الَّلًذينى ًمٍن 
لىنػَّلهيٍم ًمٍن بػىٍعًد خىٍوًفًهٍم أىٍمننا  قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكِّينىنَّل لىهيٍم ًدينػىهيمي الَّلًذم اٍرتىضى  لىهيٍم كىلىييبىدِّي

ٍيئنا ٍبًل اللَّلً  جىًميعنا }:  اآلية كقاؿ سبحانو(3){يػىٍعبيديكنىًني   ييٍشرًكيوفى ًبي  ى كىاٍعتىًصميوا ًبحى
.  كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة(4){كى  تػىفىرَّلقيوا

كلكن ما داـ أف القادة إال من شاء اهلل منهم، يطلبوف ا٢تدل كالتوجيو من غَت 
كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم ك٭تكموف غَت شريعتو، كيتحاكموف إذل ما 
كضعو أعداؤىم ٢تم، فإهنم لن ٬تدكا طريقان للخركج ٦تا ىم فيو من التخلف كالتناحر فيما 

بينهم، كاحتقار أعدائهم ٢تم، كعدـ إعطائهم حقوقهم 
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فنسأؿ اهلل أف ٬تمعهم على ا٢تدل، . (1){كىمىا ظىلىمىهيمي اللَّل ي كىلىًكٍن أىنٍػفيّسىهيٍم يىٍ ًلميوفى }
كأف يصلح قلوهبم كأعما٢تم، كأف ٯتن عليهم بتحكيم شريعتو كالثبات عليها، كترؾ ما 
 .خالفها، إنو كرل ذلك كالقادر عليو، كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو
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 (1)نقد القومية العربية
عل  ضوء اإلسالـ كالواقي 

:   كبعد،اٟتمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل
فبل يشك مسلم لو أدىن بصَتة بالتاريخ اإلسبلمي ُب فضل العرب ا١تسلمُت، كما 
قاموا بو من ٛتل رسالة اإلسبلـ ُب القركف ا١تفضلة، كتبليغو لكافة الشعوب، كالصدؽ ُب 
الدعوة إليو، كاٞتهاد لنشره كالدفاع عنو، كٖتمل ا١تشاؽ العظيمة ُب ذلك، حىت أظهرىا اهلل 
على أيديهم كخفقت رايتو ُب غالب ا١تعمورة، كشاىد العادل على أيدم دعاة اإلسبلـ ُب 
صدر اإلسبلـ أكمل نظاـ كأعدؿ حاكم، كرأكا ُب اإلسبلـ كل ما يريدكف كينشدكف من 

خَت الدنيا كاآلخرة، ككجدكا ُب اإلسبلـ تنظيم حياة سعيدة تكفل ٢تم العزة كالكرامة 
ككجدكا ُب اإلسبلـ تنظيم ، كاٟترية من عبادة العبيد، كظلم ا١تستبدين، كالوالة الغامشُت

بعبادة عظيمة تصلهم باهلل، كتطهر قلوهبم من الشرؾ كاٟتقد : عبلقتهم باهلل سبحانو
كالكرب، كتغرس فيها غاية اٟتب هلل ككماؿ الذؿ لو كالتلذذ ٔتناجاتو، كتعرفهم برهبم 

كبأنفسهم، كتذكرىم باهلل كعظيم حقو كلما غفلوا أك كادكا أف يغفلوا كجدكا ُب اإلسبلـ 
تنظيم عبلقتهم بالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كماذا ٬تب عليهم من حقو كالسَت ُب 
سبيلو، ككجدكا ُب اإلسبلـ أيضا تنظيم العبلقات اليت بُت الراعي كالرعية، كبُت الرجل 
كأىلو، كبُت الرجل كأقاربو، كبُت الرجل كإخوانو ا١تسلمُت، كبُت ا١تسلمُت كالكفار، 

بعبارات كاضحة كأساليب جلية ككجدكا من الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كمن الصحابة 
كأتباعهم بإحساف تفسَت ذلك بأخبلقهم اٟتميدة كأعما٢تم اجمليدة، فأحب الناس اإلسبلـ 

. كعظموه كدخلوا فيو أفواجان، كأدركوا فيو كل خَت كطمأنينة كصبلح كإصبلح
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كالكبلـ ُب مزايا اإلسبلـ كما اشتمل عليو من أحكاـ سامية كأخبلؽ كرٯتة، تصلح 
القلوب، كتؤلف بينها كتربطها برباط كثيق من ا١تودة ُب اهلل سبحانو، كالتفاين ُب نصر 

دينو، كالتمسك بتعاليمو، كالتواصي باٟتق كالصرب عليو، ال ريب أف الكبلـ ُب ىذا الباب 
يطوؿ كالقصد ُب ىذه الكلمة اإلشارة إذل ما حصل على أيدم ا١تسلمُت من العرب ُب 
صدر اإلسبلـ من اٞتهاد كالصرب، كما أكرمهم اهلل بو من ٛتل مشعل اإلسبلـ إذل غالب 
ا١تعمورة، كما حصل للعادل من الرغبة ُب اإلسبلـ، كا١تسارعة إذل الدخوؿ فيو، ١تا اشتمل 
عليو من األحكاـ الرشيدة كالتعاليم السمحة، كالتعريف باهلل سبحانو كبأٝتائو كصفاتو 
كعظيم حقو على عباده، ك١تا اتصف بو ٛتلتو كالدعاة إليو من ٘تثيل أحكاـ اإلسبلـ ُب 
أقوا٢تم كأعما٢تم كأخبلقهم، حىت صاركا بذلك خَت أمة أخرجت للناس، كحققوا بذلك 

هىٍوفى عىًن }: معٌت قولو تعاذل رى أيمَّلةو أيٍخرًجىٍت ًللنَّلاًس تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍ كيٍنتيٍم خىيػٍ
 كمعٌت اآلية كما قاؿ أبو ىريرة رضي اهلل عنو كنتم خَت الناس (1){ ً اٍلميٍنكىًر كىتػيٍؤًمنيوفى بًاللَّل 

. للناس
ال يشك مسلم قد عرؼ ما كاف عليو ا١تسلموف ُب صدر اإلسبلـ فيما ذكرناه، 

فهو من اٟتقائق ا١تعلومة بُت ا١تسلمُت، كال يشك مسلم ُب ما للمسلمُت غَت العرب من 
الفضل كاٞتهاد ا١تشكور ُب مساعدة إخواهنم من العرب ا١تسلمُت ُب نشر ىذا الدين 
كاٞتهاد ُب إعبلء كلمتو، كتبليغو سكاف ا١تعمورة، شكر اهلل للجميع مساعيهم اٞتليلة، 

. كجعلنا من أتباعهم بإحساف، إنو على كل شيء قدير
كإ٪تا الذم ينكر اليـو كيستغرب صدكره عن كثَت من أبناء اإلسبلـ من العرب، 

انصرافهم عن الدعوة إذل ىذا الدين العظيم، الذم رفعهم اهلل بو، كأعزىم ْتمل رسالتو، 
كجعلهم ملوؾ الدنيا كسادة العادل، ١تا ٛتلوا لواءه 
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كجاىدكا ُب سبيلو بصدؽ كإخبلص، حىت فتحوا الدنيا، ككسركا كسرل، كقصركا قيصر،  
كاستولوا على خزائن ٦تلكتيهما، كأنفقوىا ُب سبيل اهلل سبحانو، ككانوا حينذاؾ ُب غاية 
من الصدؽ كاإلخبلص كالوفاء كاألمانة كالتحاب ُب اهلل سبحانو كا١تؤاخاة فيو، ال فرؽ 
عندىم بُت عريب كعجمي، كال بُت أٛتر كأسود، كال بُت غٍت كفقَت، كال بُت شرقي 

كغريب، بل ىم ُب ذلك إخواف متحابوف ُب اهلل، متعاكنوف على الرب كالتقول، ٣تاىدكف ُب 
سبيل اهلل، صابركف على دين اإلسبلـ ال تأخذىم ُب اهلل لومة الئم، يوالوف ُب اإلسبلـ، 

كيعادكف فيو، ك٭تبوف عليو، كيبغضوف عليو، كلذلك كفاىم اهلل مكايد أعدائهم، ككتب ٢تم 
النصر ُب ٚتيع ميادين جهادىم، كما كعدىم اهلل سبحانو بذلك ُب كتابو ا١تبُت حيث 

نىا نىٍصري اٍلميٍؤًمًنينى }: يقوؿ سبحانو يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا }:  كقاؿ تعاذل(1){كىكىافى حىًقا عىلىيػٍ
امىكيمٍ  . (2){ًإٍف تػىٍنصيريكا اللَّل ى يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثىبِّيٍت أىٍقدى

ٍب بعد ىذا الشرؼ العظيم كالنصر ا١تؤزر من ا١توذل سبحانو لعباده ا١تؤمنُت من 
العرب كغَتىم، نرل نفران من أبنائنا ٮتدعوف با١تبادئ ا١تنحرفة، كيدعوف إذل غَت 
اإلسبلـ، كأهنم دل يعرفوا فضل اإلسبلـ كما حصل ألسبلفهم باإلسبلـ من العزة 

كالكرامة، كاجملد الشامخ كاجملتمع القوم الذم كتبو اهلل ألىل اإلسبلـ الصادقُت، حىت 
إف عدكىم ليخافهم كىو عنهم مسَتة شهر، نسي ىؤالء أك تناسوا ىذا اجملد ا١تؤثل 

كالعز العظيم كا١تلك الكبَت، الذم نالو ا١تسلموف باإلسبلـ، فصار ىؤالء األبناء 
يدعوف إذل التكتل كالتجمع حوؿ القومية العربية، كيعرفوهنا بأهنا اجتماع كتكاتف 

لتطهَت الببلد من العدك ا١تستعمر، كلتحصيل ا١تصاحل ا١تشًتكة، كاستعادة اجملد 
. السليب
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أهنا الوطن كالنسب كاللغة العربية كمن : كقد اختلف الدعاة إليها ُب عناصرىا، فمن قائل
أما  أهنا اللغة مع ا١تشاركة ُب اآلالـ كاآلماؿ كمن قائل غَت ذلك: أهنا اللغة فقط كمن قائل: قائل

الدين فليس من عناصرىا عند أساطينهم كالصرحاء منهم، كقد صرح كثَت بأف الدين ال دخل لو 
ُب القومية، كصرح بعضهم أهنا ٖتًـت األدياف كلها من اإلسبلـ كغَته كىدفها كما يعلم من 

كبلمهم ىو التكتل كالتجمع كالتكاتف ضد األعداء كلتحصيل ا١تصاحل ا١تشًتكة كما سلف، 
 .كال ريب بأف ىذا غرض نبيل كقصد ٚتيل

فإذا كاف ىذا ىو ا٢تدؼ، ففي اإلسبلـ من اٟتث على ذلك كالدعوة إليو، كإ٬تاب 
التكاتف كالتعاكف لنصر اإلسبلـ، كٛتايتو من كيد األعداء كلتحصيل ا١تصاحل ا١تشًتكة، ما 
ىو أكمل كأعظم ٦تا يرٕتى من كراء القومية كمعلـو عند كل ذم لب سليم أف التكاتف 
كالتعاكف الذم مصدره القلوب، كاإلٯتاف بصحة ا٢تدؼ، كسبلمة العاقبة ُب اٟتياة كبعد 

أعظم من التعاكف كالتكاتف على أمر اخًتعو البشر - ا١تمات كما ُب اإلسبلـ الصحيح 
كأيضا فالتكاتف .كدل ينزؿ بو كحي السماء، كال تؤمن عاقبتو ال ُب الدنيا كال ُب اآلخرة

كالتعاكف الصادر عن إٯتاف باهلل، كصدؽ ُب معاملتو كمعاملة عباده، مضموف لو النصر 
ٓتبلؼ التكاتف كالتعاكف - كما ُب اآليات الكرٯتات اليت أسلفنا ذكرىا - كحسن العاقبة 

. ا١تبٍت على فكرة جاىلية تقليدية، دل يأت هبا شرع كدل يضمن ٢تا النصر
كىذا كلو على سبيل التنزؿ لدعاة القومية، كالرغبة ُب إيضاح اٟتقائق لطالب اٟتق 
كإال فمن خرب أحواؿ القوميُت، كتدبر مقاالهتم كأخبلقهم كأعما٢تم، عرؼ أف غرض 
الكثَتين منهم من الدعوة إذل القومية، أمور أخرل يعرفها من لو أدىن بصَتة بالواقع 

كأحواؿ اجملتمع، كمن تلك األمور، فصل الدين عن الدكلة، كإقصاء أحكاـ اإلسبلـ عن 
اجملتمع، كاالعتياض عنها 
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 بقوانُت كضعية ملفقة من قوانُت شىت، كإطبلؽ اٟترية للنزعات اٞتنسية كا١تذاىب ا٢تدامة 
كال ريب أف دعوة تفضي إذل ىذه الغايات، يرقص ٢تا - ال بلغهم اهلل مناىم - 

تغريران - كإف تظاىر ٓتبلؼ ذلك - االستعمار طربان، كيساعد على كجودىا كرفع مستواىا 
للعرب عن دينهم، كتشجيعان ٢تم على االشتغاؿ بقوميتهم، كالدعوة إليها كاإلعراض عن 

. دينهم
كمن زعم من دعاة القومية أف الدين من عناصرىا، فقد فرض أخطاء على 

القوميُت، كقاؿ عليهم ما دل يقولوا ألف الدين ٮتالف أسسهم اليت بنوا القومية عليها، 
كٮتالف صريح كبلمهم كيباين ما يقصدكنو من تكتيل العرب، على اختبلؼ أدياهنم ٖتت 

. راية القومية
ك٢تذا ٕتد من ٬تعل الدين من عناصر القومية يتناقض ُب كبلمو، فيثبتو تارة كينفيو 

أخرل، كما ذلك إال أنو دل يقلو عن عقيدة كإٯتاف، كإ٪تا قالو ٣تاملة ألىل اإلسبلـ، أك عن 
إهنا ٗتدـ اإلسبلـ أك تسانده، ككل : جهل ْتقيقة القومية كىدفها، كىكذا قوؿ من قاؿ

ذلك بعيد عن اٟتقيقة كالواقع، كإ٪تا اٟتقيقة أهنا تنافس اإلسبلـ كٖتاربو ُب عقر داره، 
 .كتطلي ببعض خصائصو ترك٬تان ٢تا كتلبيسان أك جهبلن كتقليدان 

كلو كانت الدعوة إذل القومية يراد منها نصر اإلسبلـ كٛتاية شعائره، لكرس 
القوميوف جهدىم ُب الدعوة إليو كمناصرتو، كٖتكيم دستوره النازؿ من فوؽ سبع ٝتاكات، 

كلبادركا إذل التخلق بأخبلقو، كالعمل ٔتا يدعو إليو، كابتعدكا عن كل ما ٮتالفو؛ ألنو 
األصل األصيل كا٢تدؼ األعظم، كألنو السبيل الذم من سار عليو، كاستقاـ عليو، كصل 

إذل شاطئ السبلمة، كفاز باٞتنة كالكرامة، كمن حاد عن سبيلو باء با٠تيبة كالندامة، 
كخسر الدنيا كاآلخرة، فلو كاف دعاة القومية يقصدكف بدعوهتم إليها تعظيم اإلسبلـ 

، ككرسوا  كخدمتو، كرفع شأنو، ١تا اقتصركا على الدعوة للخادـ دكف ا١تخدـك
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٢تذا ا٠تادـ جهودىم، كغضبوا من صوت دعاة اإلسبلـ إذا دعوا إليو، كحذركا ٦تا ٮتالفو أك  
. يقف حجران ُب طريقو

لو كاف دعاة القومية يريدكف بدعوهتم إعبلء كلمة اإلسبلـ، كاجتماع العرب عليو، 
لنصحوا العرب كدعوىم إذل التمسك بتعاليم اإلسبلـ، كتنفيذ أحكامو، كلشجعوىم على نصره 

كدعوة الناس إليو، فإف العرب أكذل الناس بأف ينصركا اإلسبلـ، ك٭تموه من مكايد األعداء 
ك٭تكموه فيما شجر بينهم، كما فعل أسبلفهم؛ ألنو عزىم كذكرىم ك٣تدىم، كما قاؿ اهلل 

فىاٍستىٍمًّسٍ  بًالَّلًذم أيكًحيى } : كقاؿ(1){لىقىٍد أىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكيٍم ًكتىابنا ًفيً  ً ٍكريكيٍم أىفىال تػىٍعًقليوفى }: تعاذل
ًإنَّل ي لىذًٍكره لى ى كىًلقىٍوًم ى كىسىٍوؼى تيٍّسأىليوفى   كإذا عرفت أيها (2){ًإلىٍي ى ًإنَّل ى عىلى  ً رىاطو ميٍّستىًقيمو كى

أعٍت الدعوة إذل القومية العربية، أحدثها الغربيوف من : القارئ ما تقدـ، فاعلم أف ىذه الدعوة
النصارل، حملاربة اإلسبلـ كالقضاء عليو ُب داره، بزخرؼ من القوؿ، كأنواع من ا٠تياؿ، كأساليب 

من ا٠تداع، فاعتنقها كثَت من العرب من أعداء اإلسبلـ، كاغًت هبا كثَت من األغمار كمن 
. قلدىم من اٞتهاؿ، كفرح بذلك أرباب اإلٟتاد كخصـو اإلسبلـ ُب كل مكاف

كمن ا١تعلـو من دين اإلسبلـ بالضركرة أف الدعوة إذل القومية العربية أك غَتىا من 
القوميات، دعوة باطلة كخطأ عظيم، كمنكر ظاىر، كجاىلية ككيد سافر لئلسبلـ كأىلو، كذلك 

: لوجوه
 أف الدعوة إذل القومية العربية تفرؽ بُت ا١تسلمُت، كتفصل ا١تسلم العجمي :ااكؿ

عن أخيو العريب، كتفرؽ بُت العرب أنفسهم؛ ألهنم كلهم ليسوا يرتضوهنا، كإ٪تا يرضاىا 
، ككل فكرة تقسم ا١تسلمُت كٕتعلهم أحزابان فكرة باطلة، ٗتالف مقاصد  منهم قـو دكف قـو
اإلسبلـ كما يرمي إليو؛ كذلك ألنو يدعو إذل االجتماع كالوئاـ، كالتواصي باٟتق كالتعاكف 

 على
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يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا اتػَّلقيوا اللَّل ى حىّقَّل }:  الرب كالتقول، كما يدؿ على ذلك قولو سبحانو
ٍبًل اللَّلً  جىًميعنا كى  تػىفىرَّلقيوا كىا ٍكيريكا * تػيقىاتًً  كى  تىميوتينَّل ًإ  كىأىنٍػتيٍم ميٍّسًلميوفى  كىاٍعتىًصميوا ًبحى

ًتً  ًإٍخوىاننا كىكيٍنتيٍم  اءن فىأىلَّلفى بػىٍينى قػيليوًبكيٍم فىأىٍ بىٍحتيٍم بًًنٍعمى نًٍعمىةى اللَّلً  عىلىٍيكيٍم ًإٍ  كيٍنتيٍم أىٍعدى
هىا كىذىًل ى يػيبػىيِّيني اللَّل ي لىكيٍم آيىاتًً  لىعىلَّلكيٍم تػىٍهتىديكفى   (1){عىلى   ىفىا حيٍفرىةو ًمنى النَّلاًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍ

هيوى الَّلًذم أىيَّلدىؾى بًنىٍصرًًا كىبًاٍلميٍؤًمًنينى كىأىلَّلفى بػىٍينى قػيليوًبًهٍم لىٍو أىنٍػفىٍقتى مىا ًفي }: كقاؿ تعاذل
نػىهيٍم ًإنَّل ي عىزًيزه حىًكيمه   كقاؿ (2){اٍاىٍرًض جىًميعنا مىا أىلَّلٍفتى بػىٍينى قػيليوًبًهٍم كىلىًكنَّل اللَّل ى أىلَّلفى بػىيػٍ

ميًنيًبينى ًإلىٍيً  كىاتػَّلقيواي كىأىًقيميوا الصَّلالةى كى  تىكيونيوا ًمنى اٍلميٍشرًًكينى ًمنى الَّلًذينى فػىرَّلقيوا }: تعاذل
ٍيًهٍم فىرًحيوفى  . (3){ًدينػىهيٍم كىكىانيوا ً يػىعنا كيُل ًحٍزبو ًبمىا لىدى

فانظر أيها ا١تؤمن الراغب ُب اٟتق كيف ٭تارب اإلسبلـ التفرؽ كاالختبلؼ، كيدعو 
إذل االجتماع كالوئاـ، كالتمسك ْتبل اٟتق كالوفاة عليو، تعلم بذلك أف ىدؼ القومية 
غَت ىدؼ اإلسبلـ، كأف مقاصدىا ٗتالف مقاصد اإلسبلـ، كيدؿ على ذلك أيضا أف 
ىذه الفكرة، أعٍت الدعوة إذل القومية العربية كردت إلينا من أعدائنا الغربيُت، ككادكا هبا 

ا١تسلمُت، كيقصدكف من كرائها فصل بعضهم عن بعض، كٖتطيم كياهنم، كتفريق مشلهم، 
ككم نالوا من اإلسبلـ كأىلو هبذه القاعدة النحيسة، ٦تا  (فرؽ تسد)على قاعدهتم ا١تشئومة 

. ٭تزف القلوب كيدمي العيوف
: كذكر كثَت من مؤرخي الدعوة إذل القومية العربية، كمنهم مؤلف ا١توسوعة العربية
أف أكؿ من دعا إذل القومية العربية ُب أكاخر القرف التاسع عشر ا١تيبلدم، ىم الغربيوف 

على أيدم بعثات التبشَت ُب سوريا، ليفصلوا الًتؾ عن العرب، كيفرقوا بُت ا١تسلمُت، كدل 
 تزؿ الدعوة إليها ُب
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الشاـ كالعراؽ كلبناف تزداد كتنمو، حىت عقد ٢تا أكؿ مؤ٘تر ُب باريس من ٨تو ستُت 
ـ، ككثرت بسبب ذلك اٞتمعيات العربية، كتعددت 1910سنة، كذلك عاـ 

االٕتاىات، فحاكؿ األتراؾ إٜتادىا، بأحكاـ اإلعداـ اليت نفذىا ٚتاؿ باشا ُب 
سورية ُب ذلك الوقت، إرل آخر ما ذكركا، فهل تظن أيها القارئ أف خصومنا 

كأعداءنا يسعوف ُب مصاٟتنا، بابتداعهم الدعوة إذل القومية العربية، كعقد ا١تؤ٘ترات 
٢تا، كابتعاث ا١تبشرين هبا، ال كاهلل، إهنم ال يريدكف بنا خَتان كال يعملوف ١تصاٟتنا، إ٪تا 
يعملوف كيسعوف لتحطيمنا ك٘تزيق مشلنا، كالقضاء على ما بقي من ديننا، ككفى بذلك 

دليبلن لكل ذم لب، على ما يراد من كراء الدعوة إذل القومية العربية، كأهنا معوؿ 
. غريب استعمارم، يراد بو تفريقنا كإبعادنا عن ديننا كما سلف

أ٢تمهم اهلل - كمن العجب الذم ال ينقضي، أف كثَتان من شبابنا ككتابنا 
خفيت عليهم ىذه اٟتقيقة، حىت ظنوا أف التكتل كالتجمع حوؿ القومية - رشدىم 

العربية، كا١تناصرة ٢تا، أنفع للعرب كأضر للعدك، من التجمع كالتكتل حوؿ اإلسبلـ 
. كمناصرتو، كىذا ببل شك ظن خاطئ، كاعتقاد غَت مطابق للحقيقة

نعم ال شك أنو ٭تزف ا١تستعمر كيقلق راحتو كل ٕتمع كتكتل ضد مصلحتو، كلكن 
خوفو من التجمع كالتكتل حوؿ اإلسبلـ أعظم كأكرب، كلذلك رضي بالدعوة إذل القومية 

العربية، كحفز العرب إليها، ليشغلهم هبا عن اإلسبلـ، كليقطع هبا صلتهم باهلل 
ألهنم إذا فقدكا اإلسبلـ حرموا ما ضمنو اهلل ٢تم من النصر، الذم كعدىم بو ُب .سبحانو

* كىلىيػىٍنصيرىفَّل اللَّل ي مىٍن يػىٍنصيرياي ًإفَّل اللَّل ى لىقىًومٌّل عىزًيزه }: اآليتُت السابقتُت، كُب قولو تعاذل
الَّلًذينى ًإٍف مىكَّلنَّلاهيٍم ًفي اٍاىٍرًض أىقىاميوا الصَّلالةى كىآتػىويا الزَّلكىاةى كىأىمىريكا بًاٍلمىٍعريكًؼ كىنػىهىٍوا عىًن 

. (1){اٍلميٍنكىًر كىًللَّلً  عىاًقبىةي اٍايميورً 
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كمعلـو عند ٚتيع العقبلء أنو إذا كاف ال بد من أحد ضررين، فارتكاب األدىن 
منهما أكذل، حذران من الضرر األكرب، كقد دؿ الشرع كالقدر على ىذه القاعدة، كقد 
عرفها ا١تستعمر كسلكها ُب ىذا الباب كغَته فتنبو يا أخي كاحذر مكايد الشيطاف 

كاالستعمار كأكليائهما، تنج من ضرر عظيم، كخطر كبَت، كعواقب سيئة عافاين اهلل كإياؾ 
. كا١تسلمُت من ذلك

كما أهنا إساءة إذل اإلسبلـ - ك٦تا تقدـ يعلم القارئ اليقظ أف الدعوة إذل القومية العربية 
لكوهنا .فهي أيضا إساءة إذل العرب أنفسهم، كجناية عليهم عظيمة- ك٤تاربة لو ُب ببلده 

تفصلهم عن اإلسبلـ الذم ىو ٣تدىم األكرب، كشرفهم األعظم كمصدر عزىم كسيادهتم على 
كلقد أحسن الكاتب ! ؟:العادل، فكيف يرضى عريب عاقل بدعوة ىذا شأهنا كىذه غايتها

 (أيها العرب: اٝتعوىا مٍت صر٭تة): أبو اٟتسن الندكم ُب رسالتو ا١تشهورة: اإلسبلمي الشهَت
:   ما نصو28 ك 27حيث يقوؿ ُب صفحة 

فمن ا١تؤسف احملزف ا١تخجل أف يقـو ُب ىذا الوقت ُب العادل العريب، رجاؿ يدعوف )
إذل القومية العربية اجملردة من العقيدة كالرسالة، كإذل قطع الصلة عن أعظم نيب عرفو تاريخ 
اإلٯتاف، كعن أقول شخصية ظهرت ُب العادل، كعن أمنت رابطة ركحية ٕتمع بُت األمم 
كاألفراد كاألشتات، إهنا جرٯتة قومية تبز ٚتيع اٞترائم القومية، اليت سجلها تاريخ ىذه 
األمة، كإهنا حركة ىدـ كٗتريب، تفوؽ ٚتيع اٟتركات ا٢تدامة ا١تعركفة ُب التاريخ، كإهنا 

. انتهى (كمة، ُب سبيل الدمار القومي كاالنتحار االجتماعيؤخطوة حاٝتة مش
 الذم قد سرب أحواؿ (1)(اٟتسٍت الكبَت)أيها القارئ كلمة ىذا العادل العريب : فتأمل

العادل كعرؼ نتائج الدعوة إذل القوميات كسوء مصَتىا، تدرؾ 
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، من فتنة كربل كمصيبة عظمى،   بعقلك السليم ما كقع فيو العرب كا١تسلموف اليـو
هبذه الدعوة ا١تشئومة، كقى اهلل ا١تسلمُت شرىا، ككفق العرب كٚتيع ا١تسلمُت للرجوع إذل 

. ما كاف عليو أسبلفهم ا١تهديوف، إنو ٝتيع ٣تيب
، كقلة أنصاره كا١تتحمسُت  ٍب ال ٮتفاؾ أيها القارئ الكرًن غربة اإلسبلـ اليـو

لدعوتو، ككثرة احملاربُت لو كا١تتنكرين ألحكامو كتعاليمو، فالواجب على أبناء اإلسبلـ بدالن 
أف يكرسوا جهودىم للدعوة إذل اإلسبلـ كتعظيمو : من التحمس للقومية كا١تناصرة لدعاهتا

ُب قلوب الناس، كأف ٬تتهدكا ُب نشر ٤تاسنو كإعبلف أحكامو العادلة، كتعاليمو السمحة 
 حىت يعيدكا بذلك ما درس من كاألىواءالصافية، نقية من شوائب الشرؾ كا٠ترافات كالبدع 

٣تد أسبلفهم، كٛتاستهم لئلسبلـ، كتكريس قواىم لنصرتو كٛتايتو، كالرد على خصومو 
بشىت األساليب الناجعة، كأنواع اٟتجج كالرباىُت الساطعة كال شك أف ىذا كاجب 

متحتم، كفرض الـز على ٚتيع أبناء اإلسبلـ، كل منهم ْتسب ما أعطاه اهلل من ا١تقدرة 
كاإلمكانات، اليت يستطيع هبا القياـ ٔتا أكجب اهلل عليو من النصر لدينو كالدعوة إليو، 

فنسأؿ اهلل أف ٯتن على اٞتميع بذلك، كأف يصلح قلوبنا كأعمالنا، كأف يقر أعُت ا١تسلمُت 
ٚتيعان بنصر اإلسبلـ الصاُب من الشوائب، كظهوره على ٚتيع خصومو ُب القريب 

.  كأقرب ٣تيبمسؤكؿالعاجل، إنو سبحانو خَت 

أف اإلسبلـ هنى عن دعول اٞتاىلية كحذر منها، كأبدل ُب ذلك : الوج  الثاني
كأعاد ُب نصوص كثَتة بل قد جاءت النصوص تنهى عن ٚتيع أخبلؽ اٞتاىلية، كأعما٢تم 

إال ما أقره اإلسبلـ من ذلك، كال ريب أف الدعوة إذل القومية العربية من أمر اٞتاىلية، 
ألهنا دعوة إذل غَت اإلسبلـ، كمناصرة لغَت اٟتق، ككم جرت اٞتاىلية على أىلها من 

كيبلت كحركب طاحنة، كقودىا النفوس كاألمواؿ كاألعراض، كعاقبتها ٘تزيق الشمل كغرس 
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ابن :  العداكة كالشحناء ُب القلوب، كالتفريق بُت القبائل كالشعوب قاؿ شيخ اإلسبلـ
كل ما خرج عن دعول اإلسبلـ كالقرآف من نسب أك بلد أك جنس أك )تيمية رٛتو اهلل 

مذىب أك طريقة، فهو من عزاء اٞتاىلية، بل ١تا اختصهم مهاجرم كأنصارم، فقاؿ 
: يا لؤلنصار، قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: يا للمهاجرين، كقاؿ األنصارم: ا١تهاجرم

انتهى  . كغضب لذلك غضبان شديدان ((أبدعول اٞتاىلية كأنا بُت أظهركم))
كىقػىٍرفى ًفي بػيييوًتكينَّل كى  تػىبػىرَّلٍجنى تػىبػىُرجى }: ك٦تا كرد ُب ذلك من النصوص قولو تعاذل

ًإٍ  }:  كقاؿ تعاذل(1){اٍلجىاًهًليَّلًة اٍايكلى  كىأىًقٍمنى الصَّلالةى كآتًينى الزَّلكىاةى كىأىًاٍعنى اللَّل ى كىرىسيولى ي 
. (2){جىعىلى الَّلًذينى كىفىريكا ًفي قػيليوًبًهمي اٍلحىًميَّلةى حىًميَّلةى اٍلجىاًهًليَّلةً 

ليس منا من دعا إذل )): كُب سنن أيب داكد، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ
 كُب صحيح ((عصبية كليس منا من قاتل على عصبية كليس منا من مات على عصبية

إف اهلل أكحى إرل أف تواضعوا حىت ال )): مسلم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ
 كال ريب أف دعاة القومية يدعوف إذل ((يبغي أحد على أحد كال يفخر أحد على أحد

عصبية كيغضبوف لعصبية كيقاتلوف على عصبية، كال ريب أيضا أف الدعوة إذل القومية 
تدعو إذل البغي كالفخر؛ ألف القومية ليست دينان ٝتاكيان ٯتنع أىلو من البغي كالفخر، كإ٪تا 
ىي فكرة جاىلية ٖتمل أىلها على الفخر هبا كالتعصب ٢تا على من نا٢تا بشيء، كإف 

، فتأمل أيها القارئ ذلك يظهر لك كجو اٟتق كمن . كانت ىي الظا١تة كغَتىا ا١تظلـو
: النصوص الواردة ُب ذلك ما ركاه الًتمذم كغَته، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ

إف اهلل قد أذىب عنكم عيبِػَية اٞتاىلية كفخرىا باآلباء إ٪تا ىو مؤمن تقي أك فاجر شقي ))
 كىذا ((الناس بنو آدـ كآدـ خلق من تراب كال فضل لعريب على عجمي إال بالتقول

يىا أىيُػهىا }: اٟتديث يوافق قولو تعاذل
                                                 

 .33األحزاب اآلية  - 1

. 26الفتح اآلية  - 2



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -295-  

 النَّلاسي ًإنَّلا خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن  ىكىرو كىأينٍػثى  كىجىعىٍلنىاكيٍم  يعيوبنا كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفَّل أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى 
 أكضح سبحانو هبذه اآلية الكرٯتة أنو جعل الناس شعوبان كقبائل للتعارؼ (1){اللَّلً  أىتٍػقىاكيمٍ 

ال للتفاخر كالتعاظم، كجعل أكرمهم عنده ىو أتقاىم، كىكذا يدؿ اٟتديث ا١تذكور على 
ىذا ا١تعٌت كيرشد إذل سنة اٞتاىلية التكرب كالتفاخر باألسبلؼ كاألحساب، كاإلسبلـ 

ٓتبلؼ ذلك، يدعو إذل التواضع كالتقول كالتحاب ُب اهلل، كأف يكوف ا١تسلموف الصادقوف 
من سائر أجناس بٍت آدـ، جسدان كاحدان، كبناءن كاحدان يشد بعضهم بعضان، كيأدل بعضهم 

ا١تؤمن )): لبعض، كما ُب اٟتديث الصحيح، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ
:  كشبك بُت أصابعو كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم((للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضان 

مثل ا١تؤمنُت ُب توادىم كتراٛتهم كتعاطفهم مثل اٞتسد الواحد إذا اشتكى منو عضو ))
ىل قوميتك تدعو :  فأنشدؾ باهلل أيها القومي((.تداعى لو سائر اٞتسد باٟتمى كالسهر

إذل ىذه األخبلؽ الفاضلة، من الرٛتة للمسلمُت من العرب كالعجم، كالعطف عليهم 
كالتأدل آلالمهم؟ ال كاهلل، كإ٪تا تدعو إذل مواالة من ا٩ترط ُب سلكها، كنصب العداكة ١تن 

تنكر ٢تا، فتنبو أيها ا١تسلم الراغب ُب النجاة، كانظر إذل حقائق األمور ٔترآة العدالة 
كالتجرد من التعصب كا٢تول، حىت ترل اٟتقائق على ما ىي عليو، أرشدين اهلل كإياؾ إذل 

. أسباب النجاة
كمن ذلك ما ثبت ُب الصحيح أف غبلما من ا١تهاجرين كغبلما من األنصار تنازعا، 

يا لؤلنصار فسمع ذلك النيب صلى اهلل عليو : يا للمهاجرين كقاؿ األنصارم: فقاؿ ا١تهاجرم
 فإذا كاف من انتسب إذل ا١تهاجرين كاستنصر ((أبدعول اٞتاىلية كأنا بُت أظهركم)): كسلم فقاؿ

هبم على إخواهنم ُب الدين، أك إذل األنصار كاستنصر هبم على إخواهنم ُب الدين يكوف قد دعا 
بدعول اٞتاىلية، مع كوهنما اٝتُت ٤تبوبُت هلل سبحانو، كقد أثٌت اهلل على أىلهما 
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كىالّسَّلاًبقيوفى اٍاىكَّلليوفى ًمنى اٍلميهىاًجرًينى كىاٍاىٍنصىاًر كىالَّلًذينى }: ثناءن عظيمان ُب قولو تعاذل
هيٍم كىرىضيوا عىٍن ي   اآلية، فكيف تكوف حاؿ من (1){اتػَّلبػىعيوهيٍم بًً ٍحّسىافو رىًضيى اللَّل ي عىنػٍ

انتسب إذل القومية كاستنصر هبا كغضب ٢تا؟ أفبل يكوف أكذل ٍب أكرل بأف يكوف قد دعا 
. بدعول اٞتاىلية؟ ال شك أف ىذا من أكضح الواضحات

كمن ذلك ما ثبت ُب اٟتديث الصحيح عن اٟتارث األشعرم، أف النيب صلى اهلل 
إف اهلل أمر ٭تِت بن زكريا ٓتمس أف يعمل هبن كيأمر بٍت إسرائيل أف )): عليو كسلم قاؿ

كأنا آمركم ٓتمس اهلل أمرين )): ، ٍب قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم((يعملوا هبن فذكرىا
هبن السمع كالطاعة كاٞتهاد كا٢تجرة كاٞتماعة فإنو من فارؽ اٞتماعة قيد شرب فقد خلع 

 قيل (( جهنم جثىربقة اإلسبلـ من عنقو إال أف يراجع كمن دعا بدعول اٞتاىلية فهو من
فادعوا بدعول اهلل  كإف صلى كصاـ كزعم أنو مسلم))يا رسوؿ اهلل كإف صلى كصاـ؟ قاؿ 

 كىذا اٟتديث الصحيح من أكضح األحاديث ((الذم ٝتاكم ا١تسلمُت ا١تؤمنُت عباد اهلل
كأبينها ُب إبطاؿ الدعوة إذل القومية، كاعتبارىا دعوة جاىلية، يستحق دعاهتا أف يكونوا 

من جثي جهنم، كإف صاموا كصلوا، كزعموا أهنم مسلموف فيا لو من كعيد شديد، كٖتذير 
ينذر كل مسلم من الدعوات اٞتاىلية، كالركوف إذل معتنقيها، كإف زخرفوىا با١تقاالت 

السحرية، كا٠تطب الرنانة الواسعة، اليت ال أساس ٢تا من اٟتقيقة، كال شاىد ٢تا من الواقع، 
كإ٪تا ىو التلبيس كا٠تداع كالتقليد األعمى، الذم ينتهي بأىلو إذل أسوأ العواقب، نسأؿ 

. اهلل السبلمة من ذلك
كىنا شبهة يذكرىا بعض دعاة القومية أحب أف أكشفها للقارئ، كىي أف بعض  

دعاة القومية زعم أف النهي عن الدعوة إذل القومية العربية كالتحذير منها يتضمن تنقص 
. العرب كإنكار فضلهم
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ال شك أف ىذا زعم خاطئ كاعتقاد غَت صحيح، فإف االعًتاؼ : كاٞتواب أف يقاؿ
بفضل العرب، كما سبق ٢تم ُب صدر اإلسبلـ من أعماؿ ٣تيدة ال يشك فيو مسلم عرؼ 
التاريخ كما أسلفنا، كقد ذكر غَت كاحد من أىل العلم، كمنهم أبو العباس بن تيمية ُب 

أف مذىب أىل السنة تفضيل جنس العرب على  (اقتضاء الصراط ا١تستقيم): كتابو
غَتىم، كأكرد ُب ذلك أحاديث تدؿ على ذلك، كلكن ال يلـز من االعًتاؼ بفضلهم أف 
٬تعلوا عمادا يتكتل حولو، كيوارل عليو كيعادم عليو، كإ٪تا ذلك من حق اإلسبلـ الذم 
أعزىم اهلل بو، كأحيا فكرىم كرفع شأهنم، فهذا لوف كىذا لوف، ٍب ىذا الفضل الذم 
امتازكا بو على غَتىم، كما من اهلل بو عليهم من فصاحة اللساف، كنزكؿ القرآف الكرًن 

بلغتهم، كإرساؿ الرسوؿ العاـ بلساهنم، ليس ٦تا يقدمهم عند اهلل ُب اآلخرة، كال يوجب 
٢تم النجاة إذا دل يؤمنوا كيتقوا، كليس ذلك أيضا يوجب تفضيلهم على غَتىم من جهة 
الدين، بل أكـر الناس عند اهلل أتقاىم، كما تقدـ ُب اآلية الكرٯتة كاٟتديث الشريف، بل 
ىذا الفضل عند أىل التحقيق يوجب عليهم أف يشكركا اهلل سبحانو أكثر من غَتىم، 

كأف يضاعفوا اٞتهود ُب نصر دينو الذم رفعهم اهلل بو، كأف يوالوا عليو كيعادكا عليو، كدكف 
أف يلتفتوا إذل قومية أك غَتىا من األفكار ا١تسمومة، كالدعوات ا١تشئومة، كلو كانت 
أنساهبم كحدىا تنفعهم شيئا دل يكن أبو ٢تب كأضرابو من أصحاب النار، كلو كانت 

يا )): تنفعهم بدكف اإلٯتاف دل يقل ٢تم النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب اٟتديث الصحيح
 كبذلك يعلم القارئ ((معشر قريش اشًتكا أنفسكم من اهلل ال أغٍت عنكم من اهلل شيئان 

ا١تسلم من ا٢تول أف الشبهة ا١تذكورة شبهة كاىية ال أساس ٢تا من الشرع ا١تطهر، كال من 
. ا١تنطق السليم البعيد من ا٢تول

أنو قد ركم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو : كىنا شبهة أخرل كىي قوؿ بعضهم 
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 ((إذا عز العرب عز اإلسبلـ)):  كركاه بعضهم بلفظ((إذا ذؿ العرب ذؿ اإلسبلـ)):  قاؿ
كىذا يدؿ علي أف انتصار القومية العربية كالدعوة إليها انتصار لئلسبلـ كدعوة إليو، : قالوا

يعلم كل ذم لب سليم كبصَتة باإلسبلـ، أف ىذه سفسطة ُب : كاٞتواب أف يقاؿ
السمعيات، كمغالطة ُب اٟتقائق، كتأكيل للحديث على غَت تأكيلو، سواء صح أـ دل 

يصح، فإف الواقع يشهد ٓتبلؼ ما ذكره القائل، فقد ذؿ العرب يـو بدر كيـو األحزاب، 
كصار ُب ذ٢تم عز اإلسبلـ كظهوره، كانتصر العرب يـو أحد كصار ُب انتصارىم ذؿ 
ا١تسلمُت كا١تضرة عليهم، كلكن اهلل سبحانو لطف بأكليائو كأحسن ٢تم العاقبة، فهل 

إف انتصار العرب : يستطيع ىذا القائل أف يدعي خبلؼ ىذا الواقع؟ كىل ٯتكن أف يقوؿ
الكافرين باهلل، احملاربُت لدينو، انتصار لئلسبلـ، من قاؿ ىذا فقد قاؿ خبلؼ اٟتق، كىو 
إما جاىل أك متجاىل، يريد أف يلبس اٟتق بالباطل كٮتدع ضعفاء البصائر، سبحاف اهلل 

. ما أعظم شأنو
ٍب أعود فأكضح للقارئ أف اٟتديث ا١تذكور ضعيف اإلسناد، كال يصح عن النيب 

١تا ذكر ىذا  (٣تمع الزكائد): صلى اهلل عليو كسلم قاؿ اٟتافظ أبو اٟتسن ا٢تيثمي ُب
 ركاه أبو يعلى، كُب إسناده ٤تمد بن ((إذا ذلت العرب ذؿ اإلسبلـ)): اٟتديث بلفظ

. انتهى (ا٠تطاب ضعفو األزدم كغَته، ككثقو ابن حباف
ال أعرفو : قاؿ أبو حاًب): ُب ترٚتة ٤تمد ا١تذكور (ا١تيزاف)كقاؿ اٟتافظ الذىيب ُب  

كُب إسناده أيضا علي بن زيد بن جدعاف، : انتهى قلت (منكر اٟتديث: كقاؿ األزدم
كىو ضعيف عند ٚتهور من احملدثُت ال ٭تتج ْتديثو، لو سلم اإلسناد من غَته، فكيف 
كُب اإلسناد من ىو أضعف منو، كىو ٤تمد بن ا٠تطاب ا١تذكور كأما توثيق ابن حباف لو، 

 كلو صح اٟتديث لكاف.فبل يعتمد عليو ألنو معركؼ بالتساىل كقد خالفو غَته
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إذا ذؿ العرب اٟتاملوف راية اإلسبلـ كالدعوة إليو، ال العرب ا١تتنكركف لو الداعوف إذل : معناه 
غَته كال ٬توز أف يرد ُب سنة رسوؿ اهلل كل ما ٮتالف القرآف الكرًن كاألحاديث الصحيحة أبدا، 

فإف كبلـ اهلل ال يتناقض، ككبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كذلك، كالسنة ال ٗتالف 
. القرآف بل تصدقو كتوافقو، كتدؿ على معناه كتوضح ما أٚتل فيو

كقد علق اهلل سبحانو ُب القرآف النصر على اإلٯتاف باهلل كالنصر لدينو، فبل ٬توز أف 
يرد ُب السنة ما يناقض ذلك، فتنبو أيها ا١تؤمن، كاحذر من الشبهات ا١تضللة، كاألحاديث 
ا١تكذكبة، كاآلراء الفاسدة كاألفكار ا١تسمومة، فإف ا٠تطر عظيم، كا١تعصـو من عصمو اهلل 

سبحانو، فاعتصم بو كتوكل عليو كتفقو ُب دينو، كاستقم عليو تفز بالنجاة كالعاقبة 
. اٟتميدة
كىذه الشبو كأمثا٢تا تفسر لنا ما صح بو اٟتديث عن النيب صلى اهلل عليو كسلم  

كاف الناس يسألوف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عن ا٠تَت : أنو قاؿ: من حديث حذيفة
ككنت أسألو عن الشر ٥تافة أف يدركٍت فقلت يا رسوؿ اهلل إنا كنا ُب جاىلية كشر فجاءنا 

قلت فهل بعد ذلك الشر من ((.نعم))اهلل هبذا ا٠تَت فهل بعد ىذا ا٠تَت من شر؟ قاؿ 
قـو يستنوف بغَت سنيت كيهدكف بغَت )) قلت ما دخنو؟ قاؿ ((نعم كفيو دخن))خَت؟ قاؿ 

نعم دعاة على )) : قلت فهل بعد ذلك ا٠تَت من شر؟ قاؿ((ىديي تعرؼ منهم كتنكر
ىم من )) : يا رسوؿ اهلل صفهم لنا قاؿ: قلت((أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها

لتلـز )) : فما تأمرين يا رسوؿ اهلل إف أدركٍت ذلك؟ قاؿ: قلت((جلدتنا كيتكلموف بألسنتنا
فاعتزؿ تلك )) : فإف دل يكن ٢تم ٚتاعة كال إماـ؟ قاؿ: قلت((ٚتاعة ا١تسلمُت كإمامهم

 ركاه ((الفرؽ كلها كلو أف تعض بأصل شجرة حىت يدركك ا١توت كأنت على ذلك
البخارم كمسلم كاللفظ للبخارم، فهذا اٟتديث العظيم اٞتليل يرشدؾ أيها ا١تسلم إذل أف 

، الذين يدعوف إذل أنواع من الباطل كالقومية العربية، كاالشًتاكية  ىؤالء الدعاة اليـو
كالرأٝتالية الغامشة، كإذل 
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ا٠تبلعة كاٟترية ا١تطلقة كأنواع الفساد كلهم دعاة على أبواب جهنم، سواء علموا أـ دل 
يعلموا، من أجاهبم إذل باطلهم قذفوه ُب جهنم، كال شك أف ىذا اٟتديث اٞتليل من 
أعبلـ النبوة، كدالئل صحة رسالة ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم حيث أخرب بالواقع قبل 

. كقوعو فوقع كما أخرب
فنسأؿ اهلل لنا كلسائر ا١تسلمُت العافية من مضبلت الفنت، كنسألو سبحانو أف يصلح  

. كالة أمر ا١تسلمُت كزعماءىم حىت ينصركا دينو، ك٭تاربوا ما خالفو إنو كرل ذلك كالقادر عليو
ىو أهنا : من الوجوه الدالة على بطبلف الدعوة إذل القومية العربية: الوج  الثالث

سلم إذل مواالة كفار العرب كمبلحدهتم من غَت ا١تسلمُت، كاٗتاذىم بطانة، كاالستنصار 
هبم على أعداء القوميُت من ا١تسلمُت كغَتىم كمعلـو ما ُب ىذا من الفساد الكبَت، 

كا١تخالفة لنصوص القرآف كالسنة، الدالة على كجوب بغض الكافرين من العرب كغَتىم، 
: كمعاداهتم كٖترًن مواالهتم كاٗتاذىم بطانة كالنصوص ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة منها قولو تعاذل

يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا   تػىتَّلً ذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّلصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىمىٍن }
هيٍم ًإفَّل اللَّل ى   يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى ال َّلاًلًمينى  فػىتػىرىل الَّلًذينى ًفي قػيليوًبًهٍم * يػىتػىوىلَّلهيٍم ًمٍنكيٍم فىً نَّل ي ًمنػٍ

 اآلية سبحاف اهلل ما أصدؽ (1){مىرىضه ييّسىارًعيوفى ًفيًهٍم يػىقيوليوفى نىٍ شى  أىٍف تيًصيبػىنىا دىائًرىةه 
قولو كأكضح بيانو، ىؤالء القوميوف يدعوف إذل التكتل حوؿ القومية العربية مسلمها 

٩تشى أف تصيبنا دائرة، ٩تشى أف يعود االستعمار إذل ببلدنا، ٩تشى أف : ككافرىا، يقولوف
تسلب ثركاتنا بأيدم أعدائنا، فيوالوف ألجل ذلك كل عريب من يهود كنصارل، ك٣توس 

إف نظامها ال يفرؽ بُت : ككثنيُت كمبلحدة كغَتىم، ٖتت لواء القومية العربية، كيقولوف
عريب كعريب، كإف تفرقت أدياهنم، فهل ىذا إال مصادمة لكتاب اهلل، ك٥تالفة لشرع اهلل، 

كتعد ٟتدكد اهلل، كمواالة كمعاداة، 
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 كحب كبغض على غَت دين اهلل؟ فما أعظم ذلك من باطل، كما أسوأه من منهج القرآف يدعو 
إذل مواالة ا١تؤمنُت كمعاداة الكافرين أينما كانوا ككيفما كانوا، كشرع القومية العربية يأىب ذلك 

ا الَّلًذينى آمىنيوا   تػىتَّلً ذيكا }:  كيقوؿ اهلل سبحانو(1){قيٍل أىأىنٍػتيٍم أىٍعلىمي أىـً اللَّل ي }: كٮتالفو يىا أىيُػهى
كىمىٍن يػىٍفعىٍل ي ًمٍنكيٍم فػىقىٍد ضىلَّل } : إذل قولو تعاذل{عىديكِّيم كىعىديكَّلكيٍم أىٍكلًيىاءى تػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍم بًاٍلمىوىدَّلةً 

. (2){سىوىاءى الّسَّلًبيلً 
يًن }: كلهم أكلياء مسلمهم ككافرىم كاهلل يقوؿ: كنظاـ القومية يقوؿ  ىرىعى لىكيٍم ًمنى الدِّي

نىا بًً  ًإبٍػرىاًهيمى كىميوسى  كىًعيّسى  أىٍف أىًقيميوا  نىا ًإلىٍي ى كىمىا كى َّليػٍ يػٍ مىا كى َّل  بًً  نيوحنا كىالَّلًذم أىٍكحى
ةه حىّسىنىةه ًفي ًإبٍػرىاًهيمى كىالَّلًذينى } كيقوؿ سبحانو (3){الدِّيينى كى  تػىتػىفىرَّلقيوا ًفي ً  انىٍت لىكيٍم أيٍسوى قىٍد كى

نػىنىا  ا بػىيػٍ مىعى ي ًإٍ  قىاليوا ًلقىٍوًمًهٍم ًإنَّلا بػيرىآءي ًمٍنكيٍم كىًممَّلا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللَّلً  كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى
اي  ا حىتَّل  تػيٍؤًمنيوا بًاللَّلً  كىٍحدى اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي أىبىدن نىكيمي اٍلعىدى   تىًجدي قػىٍومنا }:  كقاؿ تعاذل(4){كىبػىيػٍ

انيوا آبىاءىهيٍم أىٍك أىبٍػنىاءىهيٍم أىٍك  يػيٍؤًمنيوفى بًاللَّلً  كىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر يػيوىاُدكفى مىٍن حىادَّل اللَّل ى كىرىسيولى ي كىلىٍو كى
أقصوا الدين عن :  كشرع القومية أك بعبارة أخرل شرع دعاهتا يقوؿ(5){ًإٍخوىانػىهيٍم أىٍك عىًشيرىتػىهيمٍ 

القومية، كافصلوا الدين عن الدكلة، كتكتلوا حوؿ أنفسكم كقوميتكم، حىت تدركوا مصاٟتكم 
كتسًتدكا أ٣تادكم، ككأف اإلسبلـ كقف ُب طريقهم، كحاؿ بينهم كبُت أ٣تادىم، ىذا كاهلل ىو 

. اٞتهل كالتلبيس كعكس القضية، سبحانك ىذا هبتاف عظيم
كاآليات الدالة على كجوب مواالة ا١تؤمنُت، كمعاداة الكافرين، كالتحذير من توليهم كثَتة 
ال ٗتفى على أىل القرآف، فبل ينبغي أف نطيل بذكرىا ككيف ٬توز ُب عقل عاقل أف يكوف أبو 
جهل، كأبو ٢تب، كعقبة بن أيب معيط، كالنضر بن اٟتارث كأضراهبم من صناديد الكفار ُب 

عهد النيب  
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صلى اهلل عليو كسلم كبعده إرل يومنا ىذا، إخوانان كأكلياء أليب بكر كعمر كعثماف كعلي 
ىذا كاهلل من أبطل الباطل .كسائر الصحابة، كمن سلك سبيلو من العرب إذل يومنا ىذا

كأعظم اٞتهل كشرع القومية كنظامها يوجب ىذا كيقتضيو، كإف أنكره بعض دعاهتا جهبلن 
. أك ٕتاىبلن كتلبيسان، فبل حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم

أف يتكاتفوا كيتكتلوا ٖتت راية اإلسبلـ، كأف يكونوا : كقد أكجب اهلل على ا١تسلمُت
جسدان كاحدان، كبناءن متماسكان ضد عدكىم، ككعدىم على ذلك النصر كالعز كالعاقبة 

كىعىدى اللَّل ي الَّلًذينى }: اٟتميدة، كما تقدـ ذلك ُب كثَت من اآليات، ككما ُب قولو تعارل
آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الصَّلاًلحىاًت لىيىٍّستىٍ ًلفىنػَّلهيٍم ًفي اٍاىٍرًض كىمىا اٍستىٍ لىفى الَّلًذينى ًمٍن 

لىنػَّلهيٍم ًمٍن بػىٍعًد خىٍوًفًهٍم أىٍمننا  قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكِّينىنَّل لىهيٍم ًدينػىهيمي الَّلًذم اٍرتىضى  لىهيٍم كىلىييبىدِّي
ٍيئنا تػينىا ًلًعبىاًدنىا }:  اآلية كقاؿ تعاذل(1){يػىٍعبيديكنىًني   ييٍشرًكيوفى ًبي  ى كىلىقىٍد سىبػىقىٍت كىًلمى

نىا لىهيمي اٍلغىالًبيوفى   فوعد اهلل سبحانو عباده (2){اٍلميٍرسىًلينى ًإنػَّلهيٍم لىهيمي اٍلمىٍنصيوريكفى كىًإفَّل جيٍندى
ا١ترسلُت، كجنده ا١تؤمنُت بالنصر كالغلبة، كاستخبلفهم ُب األرض كالتمكُت لدينهم، كىو 

 كإ٪تا يتخلف ىذا الوعد ُب (3){كىٍعدى اللَّلً    ييٍ ًلفي اللَّل ي اٍلًميعىادى }الصادؽ ُب كعده، 
بعض األحياف بسبب تقصَت ا١تسلمُت، كعدـ قيامهم ٔتا أكجب اهلل عليهم من اإلٯتاف 

باهلل، كالنصر لدينو، كما ىو الواقع، فالذنب ذنبنا ال ذنب اإلسبلـ، كا١تصيبة حصلت ٔتا 
كىمىا أى ىابىكيٍم ًمٍن ميًصيبىةو فىًبمىا كىّسىبىٍت }: كسبت أيدينا من ا٠تطايا، كما قاؿ تعاذل

. (4){أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىٍن كىًثيرو 
 التوبة إذل اهلل سبحانو، كالتمسك بدينو،: فالواجب على العرب كغَته 

                                                 

 .55النور اآلية  - 1

 173-171الصافات اآليات  - 2

 .20الزمر اآلية  - 3

 .30الشورل اآلية  - 4



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -303-  

كالتواصي ْتقو، كٖتكيم شريعتو، كاٞتهاد ُب سبيلو، كاالستقامة على ذلك من الرؤساء 
كغَتىم، فبذلك ٭تصل ٢تم النصر كيهـز العدك، ك٭تصل التمكُت ُب األرض، كإف قل 

أخذ اٟتذر من عدكنا، كأف نعد : عددنا كعدتنا، كال ريب أف من أىم الواجبات اإلٯتانية
لو ما نستطيع من القوة، كذلك من ٘تاـ اإلٯتاف، كمن األخذ باألسباب اليت يتعُت األخذ 

 كقولو ،(1){يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا خيذيكا ًحٍذرىكيمٍ }: هبا، كال ٬توز إ٫تا٢تا، كما ُب قولو تعاذل
. (2){كىأىًعُدكا لىهيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّلةو }: تعاذل

كليس للمسلمُت أف يوالوا الكافرين أك يستعينوا هبم على أعدائهم، فإهنم من األعداء كال 
تؤمن غائلتهم كقد حـر اهلل مواالهتم، كهنى عن اٗتاذىم بطانة، كحكم على من توالىم بأنو 

صحيح ): منهم، كأخرب أف اٞتميع من الظا١تُت، كما سبق ذلك ُب اآليات احملكمات، كثبت ُب
خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ًقبىل بدر فلما : ، عن عائشة رضي اهلل عنها قالت(مسلم
 أدركو رجل قد كاف يذكر منو جرأة ك٧تدة ففرح أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل (ْترة الوبرة)كاف 

عليو كسلم حُت رأكه فلما أدركو قاؿ لرسوؿ اهلل جئت ألتبعك كأصيب معك كقاؿ لو رسوؿ اهلل 
 ((ستعُت ٔتشرؾأفارجع فلن )) قاؿ ال قاؿ ((تؤمن باهلل كرسولو؟: ))صلى اهلل عليو كسلم

 ٍب مضى حىت إذا كنا بالشجرة أدركو الرجل فقاؿ لو كما قاؿ أكؿ مرة فقاؿ لو النيب :قالت
 قالت ٍب ((ستعُت ٔتشرؾأفارجع فلن )) :ال قاؿ: صلى اهلل عليو كسلم كما قاؿ أكؿ مرة فقاؿ

 فقاؿ لو ، نعم: قاؿ((تؤمن باهلل كرسولو؟))رجع فأدركو ُب البَتاء فقاؿ لو كما قاؿ أكؿ مرة 
 فهذا اٟتديث اٞتليل، يرشدؾ إذل ترؾ االستعانة ((فانطلق)) :رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

با١تشركُت، كيدؿ على أنو ال ينبغي للمسلمُت أف يدخلوا ُب جيشهم غَتىم، ال من العرب كال 
كليعلم أعداء اهلل أف ا١تسلمُت ليسوا ُب حاجة إليهم، .من غَت العرب؛ ألف الكافر عدك ال يؤمن

 إذا اعتصموا باهلل، كصدقوا ُب
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ألف النصر بيده ال بيد غَته، كقد كعد بو ا١تؤمنُت، كإف قل عددىم كعدهتم كما سبق ؛ معاملتو
يىا }: ُب اآليات ككما جرل ألىل اإلسبلـ ُب صدر اإلسبلـ، كيدؿ على تلك أيضا قولو تعاذل

ا الَّلًذينى آمىنيوا   تػىتَّلً ذيكا ًبطىانىةن ًمٍن ديكًنكيٍم   يىٍأليونىكيٍم خىبىا ن كىُدكا مىا عىًنُتٍم قىٍد بىدىًت  أىيُػهى
 (1){تػىٍعقليوفٍ اٍلبػىٍغضىاءي ًمٍن أىفٍػوىاًهًهٍم كىمىا تيٍ ًفي  يديكريهيٍم أىٍكبػىري قىٍد بػىيػَّلنَّلا لىكيمي اٍايىاًت ًإٍف كيٍنتيٍم 

فانظر أيها ا١تؤمن إذل كتاب ربك كسنة نبيك عليو الصبلة كالسبلـ كيف ٭تارباف مواالة الكفار، 
كاالستعانة هبم كاٗتاذىم بطانة، كاهلل سبحانو أعلم ٔتصاحل عباده، كأرحم هبم من أنفسهم، فلو 
كاف ُب اٗتاذىم الكفار أكلياء من العرب أك غَتىم كاالستعانة هبم مصلحة راجحة، ألذف اهلل 
فيو كأباحو لعباده، كلكن ١تا علم اهلل ما ُب ذلك من ا١تفسدة الكربل، كالعواقب الوخيمة، هنى 
عنو كذـ من يفعلو، كأخرب ُب آيات أخرل أف طاعة الكفار، كخركجهم ُب جيش ا١تسلمُت 

ا الَّلًذينى آمىنيوا ًإٍف تيًطيعيوا الَّلًذينى }: يضرىم، كال يزيدىم ذلك إال خباال، كما قاؿ تعاذل يىا أىيُػهى
ري النَّلاً رًينى  يػٍ قىًلبيوا خىاًسرًينى بىًل اللَّل ي مىٍو كيٍم كىهيوى خى  (2){كىفىريكا يػىريُدككيٍم عىلى  أىٍعقىاًبكيٍم فػىتػىنػٍ

نىةى }: كقاؿ تعاذل غيونىكيمي اٍلًفتػٍ ىٍكضىعيوا ًخاللىكيٍم يػىبػٍ لىٍو خىرىجيوا ًفيكيٍم مىا زىاديككيٍم ًإ  خىبىا ن كىاى
  .(3){كىًفيكيٍم سىمَّلاعيوفى لىهيٍم كىاللَّل ي عىًليمه بًال َّلاًلًمينى 

فكفى هبذه اآليات ٖتذيران من طاعة الكفار، كاالستعانة هبم، كتنفَتان منهم، كإيضاحان ١تا 
كىاٍلميٍؤًمنيوفى }: يًتتب على ذلك من العواقب الوخيمة، عاَب اهلل ا١تسلمُت من ذلك، كقاؿ تعاذل

كىالَّلًذينى كىفىريكا بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو ًإ  }:  كقاؿ تعاذل(4){كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو 
ًبيره  نىةه ًفي اٍاىٍرًض كىفىّسىاده كى  أكضح سبحانو أف ا١تؤمنُت بعضهم أكلياء (5){تػىٍفعىليواي تىكيٍن ًفتػٍ

بعض، كالكفار بعضهم أكلياء بعض، فإذا دل يفعل ا١تسلموف ذلك، كاختلط الكفار با١تسلمُت، 
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كصار بعضهم أكلياء بعض، حصلت الفتنة كالفساد الكبَت، كذلك ٔتا ٭تصل ُب القلوب 
من الشكوؾ، كالركوف إذل أىل الباطل كا١تيل إليهم، كاشتباه اٟتق على ا١تسلمُت نتيجة 

امتزاجهم بأعدائهم كمواالة بعضهم لبعض، كما ىو الواقع اليـو من أكثر ا١تدعُت لئلسبلـ 
حيث كالوا الكافرين، كاٗتذكىم بطانة، فالتبست عليهم األمور بسبب ذلك، حىت صاركا 

ال ٯتيزكف بُت اٟتق كالباطل كال بُت ا٢تدل كالضبلؿ، كال بُت أكلياء الرٛتن كأكلياء 
. الشيطاف، فحصل بذلك من الفساد كاألضرار ما ال ٭تصيو إال اهلل سبحانو

: كقد احتج بعض دعاة القومية على جواز مواالة النصارل كاالستعانة هبم بقولو تعاذل
اكىةن لًلَّلًذينى آمىنيوا اٍليػىهيودى كىالَّلًذينى أىٍ رىكيوا كىلىتىًجدىفَّل أىقٍػرىبػىهيٍم مىوىدَّلةن لًلَّلًذينى } لىتىًجدىفَّل أى ىدَّل النَّلاًس عىدى

 كزعموا أهنا ترشد إذل جواز مواالة النصارل؛ لكوهنم أقرب (1){آمىنيوا الَّلًذينى قىاليوا ًإنَّلا نىصىارىل
مودة للذين آمنوا من غَتىم، كىذا خطأ ظاىر كتأكيل للقرآف بالرأم اجملرد، ا١تصادـ لآليات 

احملكمات ا١تتقدـ ذكرىا كغَتىا، ك١تا ثبت ُب السنة ا١تطهرة من التحذير من مواالة الكفار، من 
من قاؿ )): أىل الكتاب كغَتىم كترؾ االستعانة هبم، كقد كرد عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ

أف تفسر اآليات بعضها ببعض، كال ٬توز أف :  كالواجب((ُب القرآف برأيو فليتبوأ مقعده من النار
يفسر شيء منها ٔتا ٮتالف بقيتها، كليس ُب ىذه اآلية ْتمد اهلل ما ٮتالف اآليات الدالة على 
ٖترًن مواالة الكفار من النصارل كغَتىم، كإ٪تا أيٌبى ىذا الداعية من سوء فهمو كتقصَته ُب تدبر 
اآليات، كالنظر ُب معناىا، كاالستعانة على ذلك بكبلـ أىل التفسَت ا١تعركفُت بالعلم كاألمانة 

أف : كاإلمامة، كمعٌت ىذه اآلية على ما قاؿ أىل التفسَت، كعلى ما يظهر من صريح لفظها
أهنم يوادكف ا١تؤمنُت، كال أف : النصارل أقرب مودة للمؤمنُت من اليهود كا١تشركُت، كليس معناىا

ا١تؤمنُت يوادكهنم، كلو فرض أف النصارل أحبوا ا١تؤمنُت كأظهركا مودهتم ٢تم دل ٬تز ألىل اإلٯتاف 
 أف
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يوادكىم كيوالوىم؛ ألف اهلل سبحانو كتعاذل قد هناىم عن ذلك ُب اآليات السالفات كمنها قولو 
ا الَّلًذينى آمىنيوا   تػىتَّلً ذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّلصىارىل أىٍكلًيىاءى }: تعاذل .  اآلية(1){يىا أىيُػهى

  تىًجدي قػىٍومنا يػيٍؤًمنيوفى بًاللَّلً  كىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر يػيوىاُدكفى مىٍن حىادَّل اللَّل ى }: كقولو تعاذل
 كال ريب أف النصارل من احملادين هلل كلرسولو، النابذين لشريعتو، ا١تكذبُت لو (2){كىرىسيولى ي 

كلرسولو عليو أفضل الصبلة كالسبلـ فكيف ٬توز ١تن يؤمن باهلل كاليـو اآلخر، أف يوادكهنم أك 
. يتخذىم بطانة؟ نعوذ باهلل من ا٠تذالف كطاعة ا٢تول كالشيطاف

كزعم آخر من دعاة القومية أف اهلل سبحانو قد سهل ُب مواالة الكفار الذين دل ٮترجونا 
يًن }: من ديارنا، كاحتج على ذلك بقولو تعاذل هىاكيمي اللَّل ي عىًن الَّلًذينى لىٍم يػيقىاتًليوكيٍم ًفي الدِّي   يػىنػٍ

. (3){كىلىٍم ييٍ رًجيوكيٍم ًمٍن ًديىارًكيٍم أىٍف تػىبػىُركهيٍم كىتػيٍقًّسطيوا ًإلىٍيًهٍم ًإفَّل اللَّل ى ييًحُب اٍلميٍقًّسًطينى 
كىذا كالذم قبلو احتجاج باطل، كقوؿ ُب القرآف بالرأم اجملرد، كتأكيل لآلية على غَت 

الكفار كهنى عن اٗتاذىم بطانة ُب اآليات احملكمات، كدل  كاهلل سبحانو حـر مواالة.تأكيلها
يفصل بُت أجناسهم، كال بُت من قاتلنا كمن دل يقاتلنا، فكيف ٬توز ١تسلم أف يقوؿ على اهلل ما 

دل يقل، كأف يأٌب بتفصيل من رأيو دل يدؿ عليو كتاب كال سنة؟ سبحاف اهلل ما أحلمو، كإ٪تا 
الرخصة ُب اإلحساف إذل الكفار، كالصدقة عليهم إذا كانوا : معٌت اآلية ا١تذكورة عند أىل العلم

مسا١تُت لنا، ٔتوجب عهد أك أماف أك ذمة، كقد صح ُب السنة ما يدؿ على ذلك، كما ثبت 
ُب الصحيح أف أـ أٝتاء بنت أيب بكر قدمت عليها ُب ا١تدينة ُب عهد النيب صلى اهلل عليو 

كسلم كىي مشركة تريد الدنيا، فأمر النيب صلى اهلل عليو كسلم أٝتاء أف تصل أمها، كذلك ُب 
 مدة ا٢تدنة اليت كقعت بُت النيب صلى اهلل عليو كسلم كبُت أىل مكة، كصح عن
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النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو أعطى عمر جبة من حرير، فأىداىا إذل أخ لو ٔتكة مشرؾ،  
فهذا كأشباىو من اإلحساف الذم قد يكوف سببا ُب الدخوؿ ُب اإلسبلـ، كالرغبة فيو، كإيثاره 
على ما سواه، كُب ذلك صلة للرحم، كجود على احملتاجُت، كذلك ينفع ا١تسلمُت كال يضرىم، 

 .كليس من مواالة الكفار ُب شيء كما ال ٮتفى على ذكم األلباب كاألبصار
إف التكتل حوؿ القومية العربية بدكف : كللقوميُت ىنا شبهة، كىي أهنم يقولوف 

تفرقة بُت ا١تسلم كالكافر ٬تعل العرب كحدة قوية، كبناء شا٥تا، يهاهبم عدكىم ك٭تًـت 
حقوقهم، كإذا انفصل ا١تسلموف عن غَتىم من العرب، ضعفوا كطمع فيهم العدك، كشبهة 

إف العرب إذا اعتصموا باإلسبلـ، كٕتمعوا حوؿ رايتو، حقد : أخرل كىي أهنم يقولوف
عليهم أعداء اإلسبلـ، كدل يعطوىم حقوقهم، كتربصوا هبم الدكائر، خوفا من أف يثَتكىا 
حركبا إسبلمية، ليستعيدكا هبا ٣تدىم السالف، كىذا يضرنا كيؤخر حقوقنا كمصاٟتنا 

. ا١تتعلقة بأعدائنا، كيثَت غضبهم علينا
إف اجتماع ا١تسلمُت حوؿ اإلسبلـ، كاعتصامهم ْتبل اهلل، : أف يقاؿ: كاٞتواب

كٖتكيمهم لشريعتو، كانفصا٢تم من أعدائهم كالتصريح ٢تم بالعداكة كالبغضاء، ىو سبب 
نصر اهلل ٢تم كٛتايتهم من كيد أعدائهم، كىو كسيلة إنزاؿ اهلل الرعب ُب قلوب األعداء 

من الكافرين، حىت يهابوىم كيعطوىم حقوقهم كاملة غَت منقوصة، كما حصل ألسبلفهم 
فقد كاف بُت أظهرىم من اليهود كالنصارل اٞتمع الغفَت، فلم يوالوىم كدل يستعينوا .ا١تؤمنُت

هبم، بل كالوا اهلل كحده، كاستعانوا بو كحده، فحماىم كأيدىم كنصرىم على عدكىم 
كالقرآف كالسنة شاىداف بذلك، كالتاريخ اإلسبلمي ناطق بذلك، قد علمو ا١تسلم 

كقد خرج النيب صلى اهلل عليو كسلم يـو بدر إذل ا١تشركُت، كُب ا١تدينة اليهود، فلم .كالكافر
يستعن هبم، كا١تسلموف ُب ذلك الوقت ليسوا بالكثرة، كحاجتهم إذل األنصار كاألعواف 

 شديدة، كمع ذلك فلم يستعن نيب اهلل كا١تسلموف باليهود،
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 ال يـو بدر كال يـو أحد، مع شدة اٟتاجة إذل ا١تعُت ُب ذلك الوقت، كال سيما يـو أحد، كُب 
ذلك أكضح داللة على أنو ال ينبغي للمسلمُت أف يستعينوا بأعدائهم، كال ٬توز أف يوالوىم أك 
يدخلوىم ُب جيشهم، لكوهنم ال تؤمن غائلتهم، ك١تا ُب ٥تالطتهم من الفساد الكبَت، كتغيَت 

أخبلؽ ا١تسلمُت، كإلقاء الشبهة، كأسباب الشحناء كالعداكة بينهم، كمن دل تسعو طريقة الرسوؿ 
. صلى اهلل عليو كسلم كطريقة ا١تؤمنُت السابقُت فبل كسع اهلل عليو

كأما حقد غَت ا١تسلمُت على ا١تسلمُت إذا ٕتمعوا حوؿ اإلسبلـ، فذلك ٦تا يرضي 
اهلل عن ا١تؤمنُت كيوجب ٢تم نصره، حيث أغضبوا أعداءه من أجل رضاه، كنصر دينو 

كلن يزكؿ حقد الكفار على ا١تسلمُت، إال إذا تركوا دينهم كاتبعوا ملة .كاٟتماية لشرعو
أعدائهم، كصاركا ُب حزهبم، كذلك ىو الضبلؿ البعيد كالكفر الصريح، كسبب العذاب 

كىلىٍن تػىٍرضى  عىٍن ى اٍليػىهيودي كى  النَّلصىارىل }: كالشقاء ُب الدنيا كاآلخرة، كما قاؿ سبحانو
حىتَّل  تػىتَّلًبيى ًملَّلتػىهيٍم قيٍل ًإفَّل هيدىل اللَّلً  هيوى اٍلهيدىل كىلىًئًن اتػَّلبػىٍعتى أىٍهوىاءىهيٍم بػىٍعدى الَّلًذم جىاءىؾى 

. (1){ و ًمنى اٍلًعٍلًم مىا لى ى ًمنى اللَّلً  ًمٍن كىًلٍي كى  نىًصير
كى  يػىزىاليوفى يػيقىاتًليونىكيٍم حىتَّل  يػىريُدككيٍم عىٍن ًديًنكيٍم ًإًف اٍستىطىاعيوا كىمىٍن }: كقاؿ تعاذل

يػىٍرتىًدٍد ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنً  فػىيىميٍت كىهيوى كىاًفره فىأيكلىًئ ى حىًبطىٍت أىٍعمىاليهيٍم ًفي الُدنٍػيىا كىاٍاًخرىًة 
ثيمَّل جىعىٍلنىاؾى عىلى   ىرًيعىةو ًمنى }:  كقاؿ تعاذل(2){كىأيكلىًئ ى أىٍ حىابي النَّلاًر هيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى 

ٍيئنا كىًإفَّل  اٍاىٍمًر فىاتَّلًبٍعهىا كى  تػىتَّلًبٍي أىٍهوىاءى الَّلًذينى   يػىٍعلىميوفى ًإنػَّلهيٍم لىٍن يػيٍغنيوا عىٍن ى ًمنى اللَّلً   ى
 فأباف اهلل سبحانو كتعاذل ُب ىذه (3){ال َّلاًلًمينى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىاللَّل ي كىًلُي اٍلميتَّلًقينى 

أف الكفار لن يرضوا عنا حىت نتبع ملتهم، كندع شريعتنا، كإهنم ال يزالوف : اآليات البينات
 .يقاتلونا حىت يردكنا عن ديننا إف استطاعوا
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كأخرب أنو مىت أطعناىم كاتبعنا أىواءىم، كنا من ا١تخلدين ُب النار، إذا متنا على  
. ذلك، نسأؿ اهلل العافية من ذلك، كنعوذ باهلل من موجبات غضبو كأسباب انتقامو

إف : من الوجوه الدالة على بطبلف الدعوة إذل القومية العربية أف يقاؿ: الوج  الرابي
الدعوة إليها كالتكتل حوؿ رايتها يفضي باجملتمع كال بد إذل رفض حكم القرآف؛ ألف 

القوميُت غَت ا١تسلمُت لن يرضوا ٖتكيم القرآف، فيوجب ذلك لزعماء القومية أف يتخذكا 
أحكاما كضعية ٗتالف حكم القرآف، حىت يستوم ٣تتمع القومية ُب تلك األحكاـ، كقد 
صرح الكثَت منهم بذلك كما سلف، كىذا ىو الفساد العظيم، كالكفر ا١تستبُت كالردة 

نػىهيٍم ثيمَّل   }: السافرة، كما قاؿ تعاذل فىال كىرىبِّي ى   يػيٍؤًمنيوفى حىتَّل  ييحىكِّيميوؾى ًفيمىا  ىجىرى بػىيػٍ
. (1){يىًجديكا ًفي أىنٍػفيًّسًهٍم حىرىجنا ًممَّلا قىضىٍيتى كىييّسىلِّيميوا تىٍّسًليمنا

غيوفى كىمىٍن أىٍحّسىني ًمنى اللَّلً  حيٍكمنا ًلقىٍوـو }: كقاؿ تعاذل أىفىحيٍكمى اٍلجىاًهًليَّلًة يػىبػٍ
 كقاؿ (3){كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي فىأيكلىًئ ى هيمي اٍلكىاًفريكفى }:  كقاؿ تعاذل(2){ييوًقنيوفى 
كىمىٍن لىٍم }:  كقاؿ تعاذل(4){كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي فىأيكلىًئ ى هيمي ال َّلاًلميوفى }: تعاذل

 ككل دكلة ال ٖتكم بشرع اهلل، كال تنصاع (5){يىٍحكيٍم ًبمىا أىنٍػزىؿى اللَّل ي فىأيكلىًئ ى هيمي اٍلفىاًسقيوفى 
ٟتكم اهلل، كال ترضاه فهي دكلة جاىلية كافرة، ظا١تة فاسقة بنص ىذه اآليات احملكمات، 
٬تب على أىل اإلسبلـ بغضها كمعاداهتا ُب اهلل، كٖتـر عليهم مودهتا كمواالهتا حىت تؤمن 

قىٍد كىانىٍت }: باهلل كحده، كٖتكم شريعتو، كترضى بذلك ٢تا كعليها، كما قاؿ عز كجل
ةه حىّسىنىةه ًفي ًإبٍػرىاًهيمى كىالَّلًذينى مىعى ي ًإٍ  قىاليوا ًلقىٍوًمًهٍم ًإنَّلا بػيرىآءي ًمٍنكيٍم كىًممَّلا تػىٍعبيديكفى  لىكيٍم أيٍسوى

 ًمنٍ 
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اي  ا حىتَّل  تػيٍؤًمنيوا بًاللَّلً  كىٍحدى اكىةي كىاٍلبػىٍغضىاءي أىبىدن نىكيمي اٍلعىدى نػىنىا كىبػىيػٍ ا بػىيػٍ . (1){ديكًف اللَّلً  كىفىٍرنىا ًبكيٍم كىبىدى
فالواجب على زعماء القومية كدعاهتا، أف ٭تاسبوا أنفسهم كيتهموا رأيهم، كأف يفكركا ُب 

كمة، كغاياهتا الوخيمة، كأف يكرسوا جهودىم للدعوة إذل اإلسبلـ كنشر ؤنتائج دعوهتم ا١تش
٤تاسنو كالتمسك بتعاليمو كالدعوة إذل ٖتكيمو بدالن من الدعوة إذل قومية أك كطنية، كليعلموا 

يقينان أهنم إف دل يرجعوا إذل دينهم كيستقيموا عليو ك٭تكموه فيما شجر بينهم، فسوؼ ينتقم اهلل 
منهم، كيفرؽ ٚتعهم، كيسلبهم نعمتو، كيستبدؿ قوما غَتىم، يتمسكوف بدينو ك٭تاربوف ما 

رىكيٍم ثيمَّل   يىكيونيوا أىٍمثىالىكيمٍ }: خالفو كما قاؿ تعاذل ًإٍف تػىتػىوىلَّلٍوا يىٍّستىٍبًدٍؿ قػىٍومنا اىيػٍ  كقاؿ (2){كى
فػىلىمَّلا نىّسيوا مىا  يكِّيريكا بًً  فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلِّي  ىٍيءو حىتَّل  ًإ ىا فىرًحيوا ًبمىا أيكتيوا }: تعاذل

أىخىٍذنىاهيٍم بػىٍغتىةن فىً  ىا هيٍم ميٍبًلّسيوفى فػىقيًطيى دىاًبري اٍلقىٍوـً الَّلًذينى ظىلىميوا كىاٍلحىٍمدي لًلَّلً  رىبِّي 
إف اهلل ليملي للظادل حىت إذا )): كسلم أنو قاؿ كصح عن النيب صلى اهلل عليو (3){اٍلعىالىًمينى 

كىكىذىًل ى أىٍخذي رىبِّي ى ًإ ىا أىخىذى اٍلقيرىل كىًهيى ظىاًلمىةه ًإفَّل } : ٍب قرأ قولو تعاذل((أخذه دل يفلتو
اي أىلًيمه  ىًديده  راقبوا اهلل سبحانو، كتوبوا إليو، كخافوا عذابو :  فيا معشر القوميُت(4){أىٍخذى

كاشكركه على إنعامو، كذلك بتعظيم كتابو كسنة نبيو صلى اهلل عليو كسلم كالعمل هبما 
كدعوة الناس إذل ذلك، كٖتذيرىم ٦تا ٮتالفو، ففي ذلك عز الدنيا كاآلخرة، كصبلح أمر 

اجملتمع، كراحة الضمَت كطمأنينة القلب، كالسعادة العاجلة كاآلجلة، كاألمن من عذاب اهلل 
ككل ما خالف ذلك من الدعوات، فهو دعوة إذل جهنم، كسبيل إذل .ُب الدنيا كاآلخرة

، قلق الضمائر
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كاضطراب اجملتمع، كتسليط األعداء، كحرماف السعادة كاألمن ُب الدنيا كاآلخرة، كما قاؿ  
ًن اتػَّلبىيى هيدىامى فىال يىًضُل }: ذك العزة كاٞتبلؿ ُب كتابو ا١تبُت فىً مَّلا يىٍأتًيػىنَّلكيٍم ًمنِّيي هيدنل فىمى

كى  يىٍشقى  كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ً ٍكًرم فىً فَّل لى ي مىًعيشىةن ضىٍنكنا كىنىٍحشيرياي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمى  
قىاؿى رىبِّي ًلمى حىشىٍرتىًني أىٍعمى  كىقىٍد كيٍنتي بىًصيرنا قىاؿى كىذىًل ى أىتػىٍت ى آيىاتػينىا فػىنىًّسيتػىهىا كىكىذىًل ى 

ٍوـى تػيٍنّسى  كىكىذىًل ى نىٍجًزم مىٍن أىٍسرىؼى كىلىٍم يػيٍؤًمٍن بًآيىاًت رىبِّيً  كىلىعىذىابي اٍاًخرىًة أى ىُد  اٍليػى
، بل لو (1){كىأىبٍػقى   فأباف سبحانو ُب ىذه اآليات أف من اتبع ىداه دل يضل كدل يشقى

ا٢تدل كالسعادة ُب الدنيا كاآلخرة كمن أعرض عن ذكره فلو ا١تعيشة الضنك ُب الدنيا، 
كالعمى كالعذاب ُب اآلخرة، كمن ضنك ا١تعيشة ُب الدنيا ما يبتلى بو أعداء اإلسبلـ من 

ظلمة القلوب كحَتهتا، كما ينزؿ هبا من الغمـو كا٢تمـو كالشكوؾ كالقلق، كأنواع ا١تشاؽ ُب 
طلب الدنيا كٚتعها كا٠توؼ من نقصها كسلبها، كغَت ذلك من أنواع العقوبات ا١تعجلة 

فىال تػيٍعًجٍب ى أىٍموىاليهيٍم كى  أىٍك ديهيٍم ًإنَّلمىا ييرًيدي اللَّل ي }: ُب الدنيا، كما قاؿ اهلل سبحانو
بػىهيٍم ًبهىا ًفي اٍلحىيىاًة الُدنٍػيىا كىتػىٍزهىّقى أىنٍػفيّسيهيٍم كىهيٍم كىاًفريكفى  :  كقاؿ تعاذل(2){لًيػيعىذِّي

اًب اٍاىٍكبىًر لىعىلَّلهيٍم يػىٍرًجعيوفى } اًب اٍاىٍدنى  ديكفى اٍلعىذى  كاآليات ُب (3){كىلىنيًذيقىنػَّلهيٍم ًمنى اٍلعىذى
ىذا ا١تعٌت كثَتة، نسأؿ اهلل أف يصلح قلوبنا، كأف يعرفنا بذنوبنا، كٯتن علينا بالتوبة منها، 

. كأف يهدينا كسائر إخواننا سواء السبيل، إنو على كل شيء قدير
٤تمد : كلنختم الكبلـ ُب ىذا ا١تقاـ بنبذة من كبلـ الكاتب ا١تصرم الشهَت الشيخ

 254صفحة  (مع اهلل): الغزارل تتعلق بالقومية قد أجاد فيها كأفاد، حيث قاؿ ُب كتابو
  :ما نصو
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    مكاف لَللحاد بيننا)
إهنم مسخ !! ما ىؤالء الناس؟ إهنم ليسوا عربان كال عجمان كال ركس كال أمريكاف

غريب األطوار صفيق الصياح، بليت بو ىذه الببلد إثر ما كضعو االستعمار هبا كترؾ 
من جلدتنا كيتكلموف - كما جاء ُب اٟتديث - بذكره ُب مشاعرىا كأفكارىا، فهم 

بألسنتنا، بيد أهنم عدك لتارٮتنا كحضارتنا كعبء على كفاحنا كهنضتنا، كعوف للحاقدين 
إف ىؤالء الناس الذين برزكا فجأة، كمؤلت  .على ديننا كالضانُت ْتق اٟتياة لو ك١تن اعتنقو

ضجتهم األكدية كما ٘تؤل الضفادع بنقيقها أكناؼ الليل، ٬تب أف ٯتزؽ النقاب عن 
سريرهتم، كأف تعرفهم ىذه األمة على حقيقتهم، حىت ال يركج ٢تم خداع، كال ينطلي ٢تم 

زكر، إف صفوؼ الذين يلبسوف مسوح العركبة، كيندسوف خبلؿ صفوؼ اجملاىدين، 
كيزعموف أهنم مبشركف بالقومية العربية كرافعوف أللويتها، كُب الوقت نفسو ينسحبوف من 
تقاليد العركبة، كيهاٚتوف أجل ما عرفت بو، كيبعثركف العوائق ُب طريق اإلٯتاف كرسالتو إف 
ىؤالء الناس ينبغي أف ٯتاط اللثاـ عن كجوىهم الكاٟتة، كأف تلقى األضواء على كظيفتهم 

اليت يسرىا االستعمار ٢تم، ككقف بعيدا يرقب نتائجها ا١ترة، كما نتائجها إال الدمار 
ا١تنشود لرسالة القرآف، كصاحبها العظيم ٤تمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليو كسلم لقد قرأنا 
ما يكتبوف، كٝتعنا ما يقولوف، كدل يعوزنا الذكاء الستبانة غاياهتم، فهم ملحدكف ٣تاىركف 

إف اإلسبلـ ليس إال هنضة عربية، فاز هبا ىذا اٞتنس العظيم : بالكفر، يقولوف ُب صراحة
ُب القركف الوسطى، كاستطاع ُب فورتو العارمة أف ٬تتاح العادل بقيادة رجل عبقرم، ىو 

٤تمد صلى اهلل عليو كسلم أم أف ىذا الدين اٞتليل، نبت من األرض، كدل : الزعيم الكبَت
ينزؿ من السماء، كأنو انطبلقة شعب طامح فاتح، كليس ىداية مثالية فدائية، جاءت من 

عند اهلل لتنقذ العرب من جاىلية طامسة، كانوا هبا ُب  
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مؤخرة البشر، إذل حنيفية ٝتحة رفعت خسيستهم، ٍب انتشر شعاعها بعد ُب أ٨تاء 
كالفضل ُب ذلك كلو هلل .األرض، كما تنتشر األضواء ُب عرض األفق لدل الشركؽ

مىا كيٍنتى تىٍدًرم }: كحده، الذم اصطفى ٤تمدا، كامنت عليو با٢تدل كاٟتق، بعد أف قاؿ لو
يمىافي  كىأىنٍػزىؿى اللَّل ي عىلىٍي ى اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىعىلَّلمى ى مىا }:  كقاؿ،(1){مىا اٍلًكتىابي كى  اإٍلً

لىقىٍد مىنَّل اللَّل ي عىلى  اٍلميٍؤًمًنينى }:  كما يقوؿ ُب العرب الذين أرسل فيهم(2){لىٍم تىكيٍن تػىٍعلىمي 
ليو عىلىٍيًهٍم آيىاتًً  كىيػيزىكِّييًهٍم كىيػيعىلِّيميهيمي اٍلًكتىابى  ًإٍ  بػىعىثى ًفيًهٍم رىسيو ن ًمٍن أىنٍػفيًّسًهٍم يػىتػٍ

 فأم زحف عريب ىنالك؟ كأم (3){كىاٍلًحٍكمىةى كىًإٍف كىانيوا ًمٍن قػىٍبلي لىًفي ضىالؿو ميًبينو 
ثورة )بأف اإلسبلـ : عبقرية أنشأت من عندىا ىذا الغيث ا١تمرع ألىل األرض؟ إف الزعم

أكذكبة كربل كأضلولة شائنة، كإف ىذا القوؿ ليس تكذيبا لئلسبلـ فقط، بل دعوة  (عربية
خطَتة إذل تكذيب الديانات كلها، كإذل إشاعة الكفر كالفسوؽ كالعصياف ُب أ٨تاء 
األرض، كالغريب أف ىؤالء الناس ٮتاصموف اإلسبلـ بعنف، ك٭تاربوف أمتو ّتربكت، 
كيهادنوف األدياف األخرل من ٝتاكية كأرضية، كأف اإلسبلـ ىو العدك الذم كلفوا 

باستئصالو كحده، ال بل ىو العقبة الفذة اليت كضعت ا١تعاكؿ ُب أيديهم إلىالتها ترابا، 
أجل، كىل لبلستعمار عدك ُب ىذه الببلد إال اإلسبلـ؟ إنو مصدر ا١تقاكمة العنيدة، كركح 
الكفاح الباسل الذم أعيا ا١تهاٚتُت كأحبط مؤامراهتم، كمن ٍب فعلى االستعمار أف ينسج 

خيوطو حولو ليقتلو، ك٭توؿ بينو كبُت اٟتياة الكرٯتة، كلقد ابتدع القوميات الضيقة 
كاستجباىا بشىت األساليب، ليناؿ من كياف ىذا الدين، فلما سقطت أماـ اإلسبلـ ُب 

ا١تعركة، دس أتباعو ٖتت لواء القومية العربية، كزكدىم بضركب من االدعاء، ليزٛتوا العرب 
 ا١تخلصُت ُب
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كتفسَت القومية العربية ىذا التفسَت  .ىذا ا١تيداف، كلينالوا من اإلسبلـ بطريقة أخرل
الكفور الكنود، ىو حرب أخرل ضد اإلسبلـ، إنو ٞتدير أف يتسمى ىؤالء بأتباع القومية 

أليسوا يعملوف ١تصلحة االستعمار كإسرائيل، كلقد مرت أربعة عشر قرنا .العربية ال العربية
على تشريف اهلل العرب ْتمل : على اشتباؾ العركبة باإلسبلـ، أك بتعبَتنا ٨تن أىل اإلٯتاف

ىذه األمانة كإببلغها للناس، كنظرة إذل البعيد تعرفنا بسهولة أف العرب مرت عليهم أدىار 
قبل اإلسبلـ، دل يكونوا فيها شيئان مذكورا، ٍب جاء ىذا الدين فدخلوا التاريخ بو، كطار 

ًإنَّل ي لىذًٍكره لى ى كىًلقىٍوًم ى كىسىٍوؼى تيٍّسأىليوفى }صيتهم ٖتت رايتو، كصدؽ اهلل إذ يقوؿ   ٍب (1){كى
أخطأ العرب، فظنوا أف ىذا الدين العا١تي الذم نزلت فيهم آياتو، ٯتنحهم امتيازان خاصان، 
ك٬تعلهم عنصران أرقى من سائر األجناس، كنشأ عن ىذا ا٠تطأ رد الفعل الذم ال بد منو، 
فقامت الشعوب األخرل تدافع عن قيمة دمائها ككرامة عنصرىا، كىذه األغبلط ا١تتبادلة 
علتها حنُت البشر إذل اٞتاىلية، كاستثقا٢تم مؤنة السعي لتحصيل الكماؿ اإلنساين، فإذا 
عز على شخص تافو أف يكوف تقيا ينسبو عملو إذل اجملد كالعبل، ذىب ينتحل نسبا آخر 
إذل أسرة أك كطن أك جنس، لَتتفع بو دكف جهد، كتلك كلها عصبيات باطلة كنزعات 

نازلة، كال ٤تل ٢تا ُب دين، كال كزف ٢تا عند رب العا١تُت، كلكن ا١تهم أف العرب األكلُت ١تا 
أرادكا ا١تفاخرة كالتميز كاف اإلسبلـ متكأىم كمعقد فخارىم، فبأم شيء ٯتلئوف أفواىهم 

إذا دل يذكركا اإلسبلـ؟ إف كطاهبم خاؿ كتارٮتهم صفر، حىت جاء األفاكوف ُب ىذا الزماف 
بالبدعة اليت دل يسمع هبا إنساف، فإذا العركبة ُب نظرىم ٬تب أف تتجرد من اإلٯتاف، 

أهنا باالنسبلخ عن الدين تسمو كتسَت، بل إف أحد الكتاب من - قبحهم اهلل - كزعموا 
 إف اإلسبلـ جٌت على العركبة، كإف : ىذه العصابة كجد الوجو الذم يطالع بو الناس ليقوؿ
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ضار - ألنو عا١تي - اللغة العربية قد انتشرت أبعد ٦تا انتشر اإلسبلـ، كإف اإلسبلـ 
كظاىر أف ىذا الكبلـ بقطع النظر عن بطبلنو، إ٪تا يركج ٟتساب .بالقومية العربية

االستعمار الغريب منو كالشرقي على السواء، كأف قائلو ٮتدـ أىداؼ الغزاة الذين عسكرت 
جيوشهم ُب بعض أقطار العركبة كأنزلت هبا ا٢توف، ككقفت على حدكد البعض اآلخر 

. تًتبص بو الدكائر
أف ننسى التاريخ؛ ألنو ال يضم : ككاتب آخر من ىذه العصابة يطلب منا بإٟتاح

إال رفات ا١توتى، كأف نتطلع إذل ا١تستقبل فحسب، كنسي ىذا الغر أف اليهود ُب كبد 
الشرؽ األكسط، أقاموا دكلتهم بإمداد من التاريخ ا١توحى، كأهنم جعلوا اسم إسرائيل علما 

عليها، إنو حبلؿ للناس ٚتيعا أف يستصحبوا تارٮتهم ُب كفاحهم، أما ٨تن ا١تسلمُت 
فحراـ علينا أف نذكر فصبل من ىذا التاريخ، كأف نستوحي منو عونان ُب جهاد كأمبلن ُب 
امتداد، إهنا قومية عربية ال عربية، تلك اليت يبشر هبا ا١تلحدكف ككارىو اإلسبلـ، كلقد 
عرؼ األكلوف كاآلخركف أننا ٨تن ا١تسلمُت أحٌت الناس على العركبة كأكصلهم جملدىا، 

كأخلصهم لقضاياىا، كأف ىؤالء القوميُت ال خَت فيهم، بل إهنم مصدر شر طويل كأذل 
. (ثقيل

٤تمد الغزارل ىاىنا، كقاؿ أيضا ُب كتابو : انتهى ما أردنا نقلو للقراء من كبلـ الشيخ
:   ما نصو347ا١تذكور صفحة 

  :الهدـ الركحي)
٬تتهد االستعمار ُب صرؼ ا١تسلمُت عن دينهم بكل ما يتاح لو من كسائل، كُب 
جعل حركات التحرر الناشطة ُب ببلدىم مبتوتة العبلقة بالدين، حىت تولد ميتة، أك ٖتيا 
عقيمة ال ٙتر ٢تا كال زىر كما من هنضة ُب األكلُت كاآلخرين إال ك٢تا دعامة معنوية تقـو 

عليها، كسناد ركحي تتحرؾ بو، ك١تا كاف عمل الدين ُب ىذه اٟتالة مؤل القلوب بالضمائر 
اٟتية، 
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 كبٌت األخبلؽ على الفضيلة، كصبغ اٟتياة بتقاليد جامعة كمعلومة ككاضحة، كرص 
الصفوؼ على إحساس مشًتؾ، كدفعها إذل مصَت كاحد، فإف االستعمار استهدؼ 
. إقصاء الدين عن آفاؽ الببلد كلها، كتكوين أجياؿ غريبة عنو، إف دل تكن كارىة لو

بل إف ذكر اإلسبلـ أصبح ٤تظوران ُب ا١تناسبات اٞتادة، كالشئوف ا٢تامة، كقد ٭تـو 
البعض حولو، كلكنو يوجل من التصريح بو، كأف اإلسبلـ ٣تـر ارتكب ذنبا ٍب فر من 

القضاء الذم حكم بعقوبتو، فهو ال يستطيع الظهور ُب اجملتمعات، كرٔتا تلوح لو فرصة 
الظهور متنكران، ٖتت اسم مستعار، فيتحرؾ قليبلن ىنا كىناؾ، حىت إذا أحس انكشاؼ 

أمره استخفى من األنظار، يا عجبان، ١تاذا يلقى اإلسبلـ ىذا ا٢تواف كلو؟  
عند االستعمار الذم ٬تر خلفو ضغائن القركف األكذل كيضع نصب عينو : كاٞتواب

أال تقـو لئلسبلـ قائمة ُب ببلده، فهو حريص على خنقو ُب ميداف الًتبية كا١تعامبلت 
كالتشريع، كسائر ألواف اٟتياة، إنو يطمئن إذل ٣تتمع كاحد، اجملتمع الذم مات ضمَته، 

كالذم تفسخت أخبلقو، ُب ىذا اجملتمع الذم غاصت منو معاين الفضل، كاستغلظت فيو 
يستطيع االستعمار أف يطمئن إذل يومو كغده،  .غرائز الشره، كزحفت فيو ثعابُت األثرة

فإذا جاء اإلسبلـ ليمسح ىذه األقذار طلب منو على عجل أف يعود إذل ككره ليخفى عن 
. إنو اسم ال ينبغي أف يذكر كحقيقة ال ٬توز أف تعيش.األعُت

ىكذا حكم االستعمار، حىت قيض اهلل لنا فكرة العركبة عنوانان، نستطيع ٖتتو أف 
ندفع غوائل ا١توت، كقد ىششنا للفكرة، كرجونا من كرائها ا٠تَت، كللعركبة اجملردة مثل 
تعكر على االستعمار مآربو، إف التعليم ُب ظل االحتبلؿ األجنيب أكجد أناسا ٖتركهم 

الشهوات كحدىا، أناسا فرغت عواطف اليقُت من أفئدهتم فهي ىواء، فإذا جاءت إليهم 
 العركبة، فهل
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 يعرفوف أف العفة من خبلئقها، كأف تقديس العرض من مشائلها، كأف احملافظة على 
إف أمثاؿ العرب ُب اٞتاىلية تشهد ٔتا ٢تم من غَتة .اٟترًن من صفاهتا الباطنة كالظاىرة

أف العرب ٬تعلوف ُب : يعٍت (كل ذات صدار خالة): على نسائهم، فا١تثل القائل
حكم ا٠تالة كل من تلبس ثياب ا١ترأة، فما ينظركف إليها إال نظرة االحًتاـ كالعفة، 

:  كذلك أف ا٠تالة ٔتنزلة األـ، كيقوؿ الشاعر
 حت  يوارم جارتي مثواها   كأاض ارفي إف بدت لي جارتي

:   كيقوؿ اآلخر
...!  أداعب ، كريبت  أريد  ك  ألقي لذم الودعات سواي

طفبلن مع أمو ابتغاء إٍب باألـ نفسها، فهل ىذه الشوارع ال يبلعب أنو : يعٍت
الغاصة ٔتتتبعي العورات كبغاة الدنية شوارع عربية؟  

كىل عرب أكلئك الذين ترل الواحد منهم يتأبط ذراع فتاة متربجة لعوب تسَت 
؟ كالعرب األقدموف كانوا أصحاب كـر غريب، (ىيت لك)ُب كضع يقوؿ لكل ناظر 

كإيثار المع، كهنوض باٟتق على عض الزمن كشدة اٟتاجة، كاٝتع قوؿ عركة بن 
:  الورد

 كأنت امرؤ عاف  إنائ  كاحد   كإني امرؤ عاف  إنائي  ركة 
بوجهي  حوب الحّق كالحّق    أتهزأ مني أف سمنت كأف ترل

 جاهد
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   كأحّسو قراح الماء كالماء بارد   أفرؽ جّسمي في جّسـو كثيرة
 أرأيت صورة اإلنساف النبيل، يؤثر غَته بالطعاـ، كيستعيض برشحات من ا١تاء 

البارد يصفر هبا كجهو، كىو يأىب تضييع من نزلوا بو، كحسبو أنو فرؽ جسمو ُب 
. جسـو كثَتة

أمدف عربية ىذه اليت تراىا مزدٛتة : احتفظ هبذه الصورة، ٍب سل نفسك
كمع ذلك فقلما تؤكم يتيما، أك تغذك ٤تركما، .بأصحاب الفضوؿ من ا١تاؿ النامي

كما لنا نبحث عن الشمائل العربية ا١تفقودة ُب بيئات مسخها االستعمار، كترؾ 
إنو عريب كلغة : عليها طابع اٟتيوانية كالتقطع، إنك ترل الواحد من أكلئك يقوؿ

يا أخي : العرب ال تستقيم على فمو، كمن أعاجيب الليارل أف أٝتع ا١تذيع مثبل يقوؿ
ا١تواطن، أحنا بنعمل إيو ُب ىذه األياـ، ككاف يستطيع أف يقوؿ ما نعمل ُب ىذه 

األياـ، كلكنو حريص على ٗتليد لغة الرعاع، كالتنكر للغة الفصحى، كىي اللغة اليت 
ترسل هبا اإلذاعات من ٚتيع ٤تطات العادل ١تستمعيها على اختبلؼ ألسنتهم، إذ أف 

ٮتاطب ا١تذيع قومو، ُب أم عاصمة بلغة غَت الفصحى، فهل من مظاىر الوفاء 
لعركبتنا أف نذيع ٨تن بلغة الرعاع؟  

أف اإلسبلـ كحده ىو الذم ٮتلد العركبة لغة كأدبا كخلقا، كأف التنكر ٢تذا : الواقع
الدين معناه القضاء اٟتقيقي على العركبة ُب لغتها كأدهبا كخلقها، كلذلك ٬تب على 
الدعاة أف يستميتوا ُب إبراز ىذا االسم بقدر ما يستميت االستعمار ُب إخفائو، كأف 
يذىبوا عنو الوحشة اليت صنعها أعداؤه حولو، حىت يصبح مألوفا ُب اآلذاف، ٤تببا إذل 

القلوب، كإظهار ىذا االسم ال يكفي، فما قيمة شكل ال جوىر لو ٬تب على الدعاة أف 
 .٬تمعوا اٞتماىَت على تعاليمو كأف ينعشوا أنفسهم بركحو
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الضمَت الديٍت ا٠تاشي هلل، الرحيم ٓتلقو، احملتفي بالواجبات، النفور من 
الرذائل، الشجاع ُب نصرة اٟتق، ا١تستعد للقاء باهلل، ا١تتأسي بصاحب الرسالة، ىذا 
الضمَت، ٬تب أف ندعمو بل أف نوجده ُب كل طائفة، كأف يربط بو إ٧تاز كل عمل، 
ك٧تاح كل مشركع، كمنع كل تفريط، كصيانة كل حق، فاإلسبلـ قبل كل شيء قلب 
كبَت، قلب موصوؿ باهلل، يبادر ١ترضاتو كيتقيو حيث كاف، كىذا القلب ال يتكوف 
من تلقاء نفسو، كيستحيل أف يتكوف بداىة كسط تيارات الشكوؾ كالتجهيل اليت 

تسلط عليو عمدا ليتوقف كيزيغ، إنو يتكوف بأغذية ركحية منظمة، تقدـ لو ُب برامج 
التعليم، كُب عظات ا١تساجد، كُب صبغ البيئة ٔتعاف معينة، تساعد على احًتاـ 

الفضيلة كإشاعتها، ك٨تن أحوج ما نكوف إلنشاء ىذه الضمائر ُب الذرارم احملدثة 
اليت عريت عنها، كالطبقات الكثيفة اليت مردت على العبث كاالستخفاؼ ّتميع 

القيم، إنٍت أستغرب كيف نشًتم آلة ما بأغلى األسعار، ٍب نوقف أمامها عامبلن ال 
يتقي اهلل، فهي ٗترب بُت يديو على عجل، أك يقل إنتاجها لو قدر ٢تا البقاء سليمة، 

إننا لو بذلنا شيئا زىيدا لغرس التدين اٟتق ُب قلب ىذا العامل لرْتنا الكثَت، أفبل 
يبذؿ ا١تسئولوف ىذا الشيء بالزىيد، كلو على اعتباره نفقات صيانة لآللة اليت 

اشًتيت؟ إف من حق اهلل علينا كمن حق ببلدنا علينا أف نريب الصغار كالكبار باسم 
اإلٯتاف البتداء عمل ما، فسوؼ يتم على خَت الوجوه، إف للضمَت الديٍت عبلقة 

أٛتد الزين ُب : راشدة بالسماء، كنواة مباركة ُب األرض، كما أصدؽ قوؿ األستاذ
:  كصفو

 أرض كركح من اللطيف ال بير ػ  هو  وت الّسماء في عالم اؿ
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خدع العيش من رياء كزكر   ك عاع تذكب تحت سناا 
كتعيا ب  قول التفكير    هو سر يحار في كنه  اللب

باان الش   ظاهر التأثير    مبل  العلم أن  ركح خير
حل من قلب  مكاف الشعور   كل حي علي  من  رقيب 

كتهفو إل  مهاكم الشركر    حل حيث ااهواء تنزك إل  اإلثم
رام إنذارها بّسوء المصير    جامحات أعيت عل  الناس كبحا
فأ اخت إل   ياح النذير   ثم  اح الضمير فيها نذيرا 

 بّسليل الثرل لعالم نور  هو ركح من المالئ  يّسمو 
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 كهو باؽ عل  توال  العصور   قد تولت باانبياء عصور
 قائما في الصدكر بالتذكير   حاف ا في الزماف ما خلفوا 
قدست من  حائف كسطور    حامال من  رائي ال ير كتبا

 ير ملح في اللـو كالتي تػ   ػليس يعفو عن الهنات كإف أف
ك٨تن ننشد ىذا الشعر ىنا تكرٯتان لؤلدب العارل، كإال فبل ٣تاؿ لقوؿ بعد أف 

أال إف ُب اٞتسد مضغة إذا صلحت )): نتدبر قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 انتهى ا١تقصود من ((صلح اٞتسد كلو كإذا فسدت فسد اٞتسد كلو أال كىي القلب

كأسأؿ .جزاه اهلل خَتان، كلعظيم فائدتو نقلتو ىاىنا (مع اهلل): كبلـ الغزارل ُب كتابو
اهلل عز كجل أف يصلح قلوب ا١تسلمُت كيعمرىا بتقواه، كأف ٯتن علينا كعلى ٚتيع 
شبابنا كسائر إخواننا بالفقو ُب الدين، كاالستقامة على صراط اهلل ا١تستقيم، فإف 

: ذلك ىو سبيل النجاة كالفوز بالعزة كالكرامة ُب الدنيا كاآلخرة، كما قاؿ اهلل سبحانو
ًإفَّل الَّلًذينى قىاليوا رىبُػنىا اللَّل ي ثيمَّل اٍستػىقىاميوا فىال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كى  هيٍم يىٍحزىنيوفى أيكلىًئ ى }

اًلًدينى ًفيهىا جىزىاءن ًبمىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى  نَّلًة خى ًإفَّل الَّلًذينى } كقاؿ تعاذل (1){أىٍ حىابي اٍلجى
قىاليوا رىبُػنىا اللَّل ي ثيمَّل اٍستػىقىاميوا تػىتػىنػىزَّلؿي عىلىٍيًهمي اٍلمىالًئكىةي أى  تى ىافيوا كى  تىٍحزىنيوا كىأىٍبًشريكا 
يىاًة الُدنٍػيىا كىًفي اٍاًخرىًة كىلىكيٍم ًفيهىا نَّلًة الَّلًتي كيٍنتيٍم تيوعىديكفى نىٍحني أىٍكلًيىاؤيكيٍم ًفي اٍلحى  بًاٍلجى
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 كصح عن (1){ مىا تىٍشتىًهي أىنٍػفيّسيكيٍم كىلىكيٍم ًفيهىا مىا تىدَّلعيوفى نػيزي ن ًمٍن اىفيورو رىًحيمو 
كاهلل (( من يرد اهلل بو خَتا يفقهو ُب الدين)): النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ

كصلى اهلل كسلم على عبده كرسولو ٤تمد كآلو كصحبو كمن تبعهم بإحساف إذل .أعلم
. يـو الدين
  تكميل

 ىػ سألٍت مندكب صحيفة الببلد 1380عاـ : ُب احملـر من العاـ ا١تاضي، أعٍت
. عن مسائل، بعضها يتعلق بالقومية، فأجبتو ٔتا نشر ُب صحيفة الببلد

:  كلتكميل الفائدة للقراء رأيت أف أذكر األسئلة كاألجوبة ىاىنا، كىذا نصها
ما رأم فضيلتكم في الدعوة التي تقـو بها بعض ااكساط : الّسؤاؿ ااكؿ

ال ارجية إل  أف القومية العربية كحدها هي الرابطة ااكل  بين العرب؟  
ما رأم فضيلتكم في ا تجاا الذم يبدك كاضحا في هذا : الّسؤاؿ الثاني

ااياـ للمقارنة بين القومية كاإلسالـ، كالذم ي هر في بعض الجرائد كالمجالت 
بالمملكة؟  

بعض الم لصين من الوعاظ يعالجوف في كع هم اامور : الّسؤاؿ الثالث
البّسيطة الفرعية في الدين كطريقة حالقة الرأس، أك  كل المالبس، في حين 

أف هناؾ أموران هامة تتصل بالعقيدة، تحتاج من هؤ ء الم لصين من الدعاة إل  
عناية خا ة انها أمور هامة أساسية، فما رأم فضيلتكم في هذا؟  

تود جريدة البالد أف تحمل من فضيلتكم نصيحة إل  : الّسؤاؿ الرابي
 قرائها من م تلف الطبقات فما هي؟
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ال ريب أف الدعوة إذل أف تكوف القومية : أف يقاؿ: الجواب عن الّسؤاؿ ااكؿ
العربية ىي الرابطة األكذل بُت العرب، دعوة باطلة ال أساس يؤيدىا، ال من العقل كال 
النقل، بل ىي دعوة جاىلية إٟتادية يهدؼ دعاهتا إذل ٤تاربة اإلسبلـ، كالتملص من 

كقد يدعو إليها من ال يقصد ىذا ا١تعٌت، كإ٪تا دعا إليها تقليدان لغَته .أحكامو كتعاليمو
كإحسانان للظن بو، كلو عرؼ حقيقة ا١تقصود منها ٟتارهبا كابتعد عنها، ككل من لو أدىن 
معرفة بتاريخ العرب قبل اإلسبلـ كبعد يعلم إنو دل يكن للعرب كبَت قيمة تذكر كال راية 

ترىب إال باإلسبلـ، كبو فتحوا الببلد كسادكا العباد، كبو كانوا أمة مرىوبة اٞتانب، ٤تًتمة 
ًإفَّل اللَّل ى   يػيغىيػِّيري مىا }: اٟتقوؽ مرفوعة الرأس، حىت غَتكا فغَت عليهم، كما قاؿ اهلل سبحانو

كال أحب أف أطيل ُب ىذا ا١تيداف؛ ألف . اآلية(1){ًبقىٍوـو حىتَّل  يػيغىيػِّيريكا مىا بًأىنٍػفيًّسًهمٍ 
الصحيفة ال تتحمل ذلك، كاٟتق ُب ذلك أكضح من الشمس، ال يرتاب فيو من لو أدىن 

: إ١تاـ ْتاؿ العرب كاإلسبلـ، كما أحسن قوؿ اهلل تعاذل لنبيو صلى اهلل عليو كسلم
ًإنَّل ي لىذًٍكره لى ى كىًلقىٍوًم ى } فىاٍستىٍمًّسٍ  بًالَّلًذم أيكًحيى ًإلىٍي ى ًإنَّل ى عىلى  ً رىاطو ميٍّستىًقيمو كى

 (3){لىقىٍد أىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكيٍم ًكتىابنا ًفيً  ً ٍكريكيٍم أىفىال تػىٍعًقليوفى }:  كقولو تعاذل(2){كىسىٍوؼى تيٍّسأىليوفى 
كإذا كاف ا٢تدؼ من الدعوة إذل القومية العربية أف ٬تتمع العرب، كأف يشًتكوا ُب 

مصاٟتهم، كأف ينتصفوا من عدكىم كيطردكه عن ببلدىم، فليس ىذا ىو السبيل إذل ىذا 
الغرض النبيل، كإ٪تا السبيل الوحيد ىو الرجوع إذل دينهم اٟتق، الذم بو شرفوا كعرفوا 

كبرزكا ُب ا١تيداف، كسادكا األمم، كالتمسك بتعاليمو السمحة كأحكامو الرشيدة، كٖتكيمو 
ُب كل شيء، كا١تواالة ُب ذلك كا١تعاداة فيو، كبذلك ٭تصل االجتماع، كتدرؾ ا١تصاحل 

كينتصف من 
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 األعداء، كيكوف النصر عليهم مضمونان كالعاقبة ٛتيدة ُب الدنيا كاآلخرة، كما قاؿ اهلل 
يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا ًإٍف تػىٍنصيريكا اللَّل ى يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثىبِّيٍت }: تعاذل ُب ٤تكم التنزيل

امىكيمٍ  كىلىيػىٍنصيرىفَّل اللَّل ي مىٍن يػىٍنصيرياي ًإفَّل اللَّل ى لىقىًومٌّل عىزًيزه الَّلًذينى ًإٍف }:  كقاؿ تعال (1){أىٍقدى
مىكَّلنَّلاهيٍم ًفي اٍاىٍرًض أىقىاميوا الصَّلالةى كىآتػىويا الزَّلكىاةى كىأىمىريكا بًاٍلمىٍعريكًؼ كىنػىهىٍوا عىًن اٍلميٍنكىًر 

كىعىدى اللَّل ي الَّلًذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الصَّلاًلحىاًت }:  كقاؿ تعاذل(2){كىًللَّلً  عىاًقبىةي اٍايميورً 
لىيىٍّستىٍ ًلفىنػَّلهيٍم ًفي اٍاىٍرًض كىمىا اٍستىٍ لىفى الَّلًذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكِّينىنَّل لىهيٍم ًدينػىهيمي الَّلًذم 

ٍيئنا لىنػَّلهيٍم ًمٍن بػىٍعًد خىٍوًفًهٍم أىٍمننا يػىٍعبيديكنىًني   ييٍشرًكيوفى ًبي  ى  . اآلية(3){اٍرتىضى  لىهيٍم كىلىييبىدِّي
كما أحسن ما قاؿ مالك بن أنس رٛتة اهلل عليو ُب .كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة معلومة

لقد صدؽ ىذا اإلماـ ُب ىذه .لن يصلح آخر ىذه األمة إال ما أصلح أك٢تا: ىذا ا١تعٌت
. الكلمة القصَتة العظيمة

. اللهم أصلحنا ككالة أمرنا ٚتيعا كسائر ا١تسلمُت إنك ٝتيع قريب
إف من أعظم الظلم كأسفو السفو، أف : أف يقاؿ: كأما الّسؤاؿ الثاني فالجواب عن 

يقارف بُت اإلسبلـ كبُت القومية العربية، كىل للقومية اجملردة من اإلسبلـ من ا١تزايا ما تستحق بو 
أف ٕتعل ُب صف اإلسبلـ، كأف يقارف بينها كبينو؟ ال شك أف ىذا من أعظم ا٢تضم لئلسبلـ 
كالتنكر ١تبادئو كتعاليمو الرشيدة، ككيف يليق ُب عقل عاقل أف يقارف بُت قومية لو كاف أبو 

جهل، كعتبة بن ربيعة، كشيبة بن ربيعة كأضراهبم من أعداء اإلسبلـ أحياء لكانوا ىم صناديدىا 
٤تمد رسوؿ اهلل : كأعظم دعاهتا، كبُت دين كرًن صاحل لكل زماف كمكاف، دعاتو كأنصاره ىم

صلى اهلل عليو كسلم كأبو بكر الصديق، كعمر ابن ا٠تطاب، كعثماف بن عفاف، كعلي بن أيب 
طالب، كغَتىم من الصحابة 

                                                 

 .٤7تمد اآلية  - 1

 .41-40اٟتج اآليتاف  - 2

 .55النور اآلية  - 3



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -325-  

صناديد اإلسبلـ كٛتاتو األبطاؿ، كمن سلك سبيلهم من األخيار؟ ال يستسيغ ا١تقارنة  
بُت قومية ىذا شأهنا، كىؤالء رجا٢تا كبُت دين ىذا شأنو كىؤالء أنصاره كدعاتو، إال 

كما مثل ىؤالء ُب .مصاب ُب عقلو، أك مقلد أعمى، أك عدك لدكد لئلسبلـ كمن جاء بو
ىذه ا١تقارنة إال مثل من قارف بُت البعر كالدر، أك بُت الرسل كالشياطُت، كمن تأمل ىذا 
ا١تقاـ من ذكم البصائر، كسرب اٟتقائق كالنتائج، ظهر لو أف ا١تقارنة بُت القومية كاإلسبلـ، 

ٍب كيف تصح ا١تقارنة بُت قومية غاية من .أخطر على اإلسبلـ من ا١تقارنة بُت ما ذكر آنفا
مات عليها النار، كبُت دين غاية من مات عليو الفوز ّتوار الرب الكرًن، ُب دار الكرامة 

كا١تقاـ األمُت؟  
. اللهم اىدنا كقومنا سواء السبيل، إنك على كل شيء قدير

ال ريب أف ا١ترشدين ىم أطباء اجملتمع، كمن شأف : الجواب عل  الّسؤاؿ الثالث
الطبيب أف يهتم ٔتعرفة األدكاء ٍب يعمل على عبلجها بادئا باألىم فاألىم، كىذه طريقة 
أنصح األطباء كأعلمهم باهلل كأقومهم ْتقو كحق عباده، سيد كلد آدـ عليو من ربو أفضل 
الصبلة كالتسليم فإنو صلى اهلل عليو كسلم ١تا بعثو اهلل بدأ بالنهي عن أعظم أدكاء اجملتمع 
كىو الشرؾ باهلل سبحانو، فلم يزؿ صلى اهلل عليو كسلم من حُت بعثو اهلل ٭تذر األمة من 
الشرؾ كيدعوىم إذل التوحيد إذل أف مضى عليو عشر سنُت، ٍب أمر بالصبلة، ٍب ببقية 

عليهم أف يسلكوا سبيلو كأف يقتفوا أثره، بادئُت باألىم : الشرائع، كىكذا الدعاة بعده
فاألىم كلكن إذا كاف اجملتمع مسلمان ساغ للداعي أف يدعو إذل األىم كغَته، بل ٬تب 

 حسب طاقتو؛ ألف ا١تطلوب إصبلح اجملتمع ا١تسلم كبذؿ الوسع ُب تطهَت ؾعليو ذؿ
كال .عقيدتو من شوائب الشرؾ ككسائلو، كتطهَت أخبلقو ٦تا يضر اجملتمع كيضعف إٯتانو

مانع من بداءتو بعض األكقات بغَت األىم، إذا دل يتيسر الكبلـ ُب األىم، كال مانع أيضا 
من اشتغالو باألىم كإعراضو عن غَت األىم، إذا رأل ا١تصلحة ُب ذلك كخاؼ إف ىو 

 اشتغل هبما ٚتيعان أف
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ٮتفق فيهما ٚتيعان، كىكذا شأف ا١تصلحُت كاألطباء ا١تربزين، يهتموف بطرؽ  
اإلصبلح كيسلكوف أ٧تعها كأقرهبا إذل النتيجة ا١ترضية، كإذا دل يستطيعوا ٖتصيل ا١تصلحتُت 

أك ا١تصاحل، أك تعطيل ا١تفسدتُت، اىتموا باألىم من ذلك كاشتغلوا بو دكف غَته، كمن 
تأمل قواعد الشرع كسَتة الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ، كسَتة خلفائو الراشدين كاألئمة 
الصاٟتُت، علم ما ذكرتو، كعرؼ كيف يقـو بإرشاد الناس، ككيف ينتشلهم من أدكائهم 
إذل شاطئ السبلمة، كمن صحت نيتو كبذؿ كسعو ُب معرفة اٟتق، كطلب من مواله 

ا٢تداية إذل خَت الطرؽ، كأ٧تعها ُب الدعوة، كاستشار أىل العلم كالتجارب فيما أشكل 
كىالَّلًذينى جىاهىديكا ًفينىا }: عليو، فاز بالنجاح كىدم إذل الصواب، كم قاؿ سبحانو

. (1){لىنػىٍهًديػىنػَّلهيٍم سيبػيلىنىا كىًإفَّل اللَّل ى لىمىيى اٍلميٍحًّسًنينى 
أف يأخذكا بوصية اهلل سبحانو اليت :  نصيحيت ٞتميع القراء ىي:الجواب الرابي

كىًللَّلً  مىا ًفي الّسَّلمىاكىاًت كىمىا ًفي اٍاىٍرًض كىلىقىٍد }: أكصى هبا ُب كتابو الكرًن حيث يقوؿ
ًإيَّلاكيٍم أىًف اتػَّلقيوا اللَّل ى  نىا الَّلًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كى  كالتقول كما يعلم (2){كى َّليػٍ

أف يتقي العبد غضب الرب كعذابو، بفعل ما أمر : القارئ الكرًن كلمة جامعة، حقيقتها
اهلل بو كرسولو، كترؾ ما هنى اهلل عنو كرسولو، عن علم كإٯتاف كإخبلص ك٤تبة كرغبة كرىبة، 

 أنصح بو القراء كىو من ٚتلة ٦تاكبذلك يفوز بالسعادة كحسن العاقبة ُب الدنيا كاآلخرة، ك
التقول، التثبت ُب األمور، كالًتيث ُب اٟتكم عليها، إال بعد دراستها من ٚتيع نواحيها، 
كبعد التحقق من معناىا كمعرفتو معرفة تامة بعرض ذلك ا١تعٌت على ا١تيزاف الشرعي كىو 
كتاب اهلل، كما صح من السنة، فما كافق ذلك ا١تيزاف قبل، كما خالفو ترؾ، ك٬تب أف 
يكوف القارئ ُب دراستو لؤلشياء، كعرضو ٢تا على ا١تيزاف ا١تذكور، بعيدا كل البعد عن 

  اإلفراط
                                                 

 .69العنكبوت اآلية  - 1

 .131النساء اآلية  - 2



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -327-  

كالتفريط، متجردان عن ثويب التعصب كا٢تول، كمىت سلم من ىذه األمور، كدرس 
األمور حق دراستها بإخبلص، كقصد حسن، كفق للحقيقة كفاز بالصواب، كٛتد 

العاقبة، ككم جرت العجلة على أصحاهبا كغَتىم من كيبلت كمشاكل، تذىب األياـ 
كالليارل كآثارىا كتبعتها باقية؟ ككم حصل بسبب التعصب كا٢تول من فساد كدمار 

ك٦تا أنصح بو القراء أيضا كىو من .كعواقب ال ٖتمد؟ نسأؿ اهلل السبلمة من ذلك
أىم التقول دعوة العباد إذل اهلل سبحانو كالتواصي باٟتق كالصرب عليو، كالتعاكف على 
الرب كالتقول، كاألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر باٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة كالتغيَت 

من رأل منكم منكرا فليغَته بيده فإف  )):حسب الطاقة، كما ُب اٟتديث الصحيح
 كأسأؿ اهلل للجميع ((دل يستطع فبلسانو فإف دل يستطع فبقلبو كذلك أضعف اإلٯتاف

الثبات على اٟتق كالعافية من مضبلت الفنت، إنو خَت مسئوؿ، كأكـر ٣تيب، كاهلل 
. أعلم، كصلى اهلل كسلم على عبده كرسولو ٤تمد كآلو كصحبو

 
* * *
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 (1)الدعوة إل  اهلل كأخالؽ الدعاةكجوب 
اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالعاقبة للمتقُت، كال عدكاف إال على الظا١تُت، كأشهد أف ال 
إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، إلو األكلُت كاآلخرين، كقيـو السماكات كاألرضُت، كأشهد 

أف ٤تمدا عبده كرسولو كخليلو كأمينو على كحيو، أرسلو إذل الناس كافة بشَتا كنذيرا، 
كداعيا إذل اهلل بإذنو كسراجا منَتا، صلى اهلل عليو كعلى آلو كأصحابو الذين ساركا على 
طريقتو ُب الدعوة إذل سبيلو، كصربكا على ذلك كجاىدكا فيو حىت أظهر اهلل هبم دينو، 

:  كأعلى كلمتو كلو كره ا١تشركوف، كسلم تسليما كثَتا أما بعد
فإف اهلل سبحانو كتعاذل إ٪تا خلق اٞتن كاإلنس ليعبد كحده ال شريك لو، كليعظم 

ٍنسى ًإ  }: أمره كهنيو كليعرؼ بأٝتائو كصفاتو، كما قاؿ عز كجل كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجنَّل كىاإٍلً
يىا أىيُػهىا النَّلاسي اٍعبيديكا رىبَّلكيمي الَّلًذم خىلىقىكيٍم كىالَّلًذينى ًمٍن }:  كقاؿ عز كجل(2){لًيػىٍعبيديكفً 

اللَّل ي الَّلًذم خىلىّقى سىٍبيى سىمىاكىاتو كىًمنى }:  كقاؿ عز كجل(3){ ى قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّلكيٍم تػىتػَّلقيوف
نػىهينَّل لًتػىٍعلىميوا أىفَّل اللَّل ى عىلى  كيلِّي  ىٍيءو قىًديره كىأىفَّل اللَّل ى قىٍد  اٍاىٍرًض ًمثٍػلىهينَّل يػىتػىنػىزَّلؿي اٍاىٍمري بػىيػٍ

فبُت سبحانو أنو خلق ا٠تلق ليعبد، كيعظم، كيطاع أمره . (4){أىحىاطى ًبكيلِّي  ىٍيءو ًعٍلمنا
ألف العبادة ىي توحيده كطاعتو مع تعظيم أكامره كنواىيو، كبُت عز كجل أيضا أنو .كهنيو

ليعلم أنو على كل شيء قدير، كأنو قد أحاط بكل .خلق السماكات كاألرض كما بينهما
 .شيء علما
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أف يعرؼ اهلل سبحانو بأٝتائو كصفاتو، كأنو : فعلم بذلك أف من اٟتكمة ُب إ٬تاد ا٠تليقة
على كل شيء قدير، كأنو العادل بكل شيء جل كعبل، كما أف من اٟتكمة ُب خلقهم 

كإ٬تادىم أف يعبدكه كيعظموه كيقدسوه كٮتضعوا لعظمتو؛ ألف العبادة ىي ا٠تضوع هلل جل كعبل 
عبادة؛ ألهنا - من أكامر كترؾ نواه - كالتذلل لو، كٝتيت الوظائف اليت أمر اهلل هبا ا١تكلفُت 

. تؤدل با٠تضوع كالتذلل هلل عز كجل

ٍب ١تا كانت العبادة ال ٯتكن أف تستقل بتفاصيلها العقوؿ، كما أنو ال ٯتكن أف تعرؼ هبا 
األحكاـ من األكامر كالنواىي على التفصيل، أرسل اهلل سبحانو كتعاذل الرسل، كأنزؿ الكتب 
لبياف األمر الذم خلق اهلل من أجلو ا٠تلق، كإليضاحو كتفصيلو للناس حىت يعبدكا اهلل على 
بصَتة، كحىت ينتهوا عما هناىم عنو على بصَتة، فالرسل عليهم الصبلة كالسبلـ ىم ىداة 

ا٠تلق، كىم أئمة ا٢تدل، كدعاة الثقلُت ٚتيعا إذل طاعة اهلل كعبادتو، فاهلل سبحانو أكـر العباد 
هبم، كرٛتهم بإرسا٢تم إليهم، كأكضح على أيديهم الطريق السوم، كالصراط ا١تستقيم، حىت 

يكوف الناس على بينة من أمرىم، كحىت ال يقولوا ما ندرم ما أراده اهلل منا، ما جاءنا من بشَت 
: كال نذير، فقطع اهلل ا١تعذرة، كأقاـ اٟتجة بإرساؿ الرسل كإنزاؿ الكتب، كما قاؿ جل كعبل

كىمىا }:  كقاؿ سبحانو(1){كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ًفي كيلِّي أيمَّلةو رىسيو ن أىًف ايٍعبيديكا اللَّل ى كىاٍجتىًنبيوا الطَّلاايوتى }
: كقاؿ عز كجل، (2){أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًل ى ًمٍن رىسيوؿو ًإ  نيوًحي ًإلىٍيً  أىنَّل ي   ًإلى ى ًإ  أىنىا فىاٍعبيديكفً 

 اآلية، (3){لىقىٍد أىٍرسىٍلنىا ريسيلىنىا بًاٍلبػىيػِّينىاًت كىأىنٍػزىٍلنىا مىعىهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى لًيػىقيوـى النَّلاسي بًاٍلًقٍّس ً }
ةن فػىبػىعىثى اللَّل ي النَّلًبيِّيينى ميبىشِّيرًينى كىميٍنًذرًينى كىأىنٍػزىؿى مىعىهيمي }: كقاؿ سبحانو كىافى النَّلاسي أيمَّلةن كىاًحدى

ا اٍختػىلىفيوا ًفي ً  اآلية، فبُت سبحانو أنو أرسل ، (4){اٍلًكتىابى بًاٍلحىّقِّي لًيىٍحكيمى بػىٍينى النَّلاًس ًفيمى
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 الرسل كأنزؿ الكتب؛ ليحكم بُت الناس باٟتق كالقسط، كليوضح للناس ما اختلفوا فيو 
كىافى : من الشرائع كالعقائد، من توحيد اهلل كشريعتو عز كجل، فإف قولو سبحانو كتعاذل

ةن يعٍت على اٟتق، دل ٮتتلفوا من عهد آدـ عليو الصبلة كالسبلـ إذل نوح  الَناسي أيَمةن كىاًحدى
ككاف الناس على ا٢تدل كما قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما، كٚتاعة من السلف 

كا٠تلف، ٍب كقع الشرؾ ُب قـو نوح، فاختلفوا فيما بينهم، كاختلفوا فيما ٬تب عليهم من 
حق اهلل، فلما كقع الشرؾ كاالختبلؼ أرسل اهلل نوحا عليو الصبلة كالسبلـ، كبعده 

نىا ًإلى  نيوحو كىالنَّلًبيِّيينى ًمٍن بػىٍعًداً إً }: الرسل، كما قاؿ عز كجل يػٍ نىا ًإلىٍي ى كىمىا أىٍكحى يػٍ  (1){نَّلا أىٍكحى
الَّلًذم اٍختػىلىفيوا ًفيً  كىهيدنل كىرىٍحمىةن  كىمىا أىنٍػزىٍلنىا عىلىٍي ى اٍلًكتىابى ًإ  لًتيبػىيِّينى لىهيمي }: كقاؿ تعاذل

 فاهلل أنزؿ الكتاب ليبُت حكم اهلل فيما اختلف فيو الناس، كليبُت شرعو (2){ًلقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 
فيما جهلو الناس، كليأمر الناس بالتزاـ شرع اهلل كالوقوؼ عند حدكده، كينهى الناس عما 
يضرىم ُب العاجل كاآلجل، كقد ختم الرسل جل كعبل بأفضلهم كإمامهم، كبسيدىم نبينا 

كإمامنا كسيدنا ٤تمد بن عبد اهلل عليو كعليهم من رهبم أفضل الصبلة كالتسليم، فبلغ 
الرسالة كأدل األمانة، كنصح األمة كجاىد ُب اهلل حق جهاده، كدعا إذل اهلل سرا كجهرا، 
كأكذم ُب اهلل أشد األذل، كلكنو صرب على ذلك، كما صرب من قبلو من الرسل عليهم 
الصبلة كالسبلـ، صرب كما صربكا، كبلغ كما بلغوا، كلكنو أكذم أكثر، كصرب أكثر، كقاـ 
بأعباء الرسالة أكمل قياـ، عليو كعليهم الصبلة كالسبلـ، مكث ثبلثان كعشرين سنة يبلغ 

مكة )رساالت اهلل كيدعو إليو، كينشر أحكامو، منها ثبلث عشرة سنة ُب أـ القرل 
أكال بالسر، ٍب باٞتهر صدع باٟتق، كأكذم كصرب على الدعوة كعلى أذل الناس،  (ا١تكرمة

 انتو كيعرفوف فضلوـمع أهنم يعرفوف صدقو كأ
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 كنسبو كمكانتو، كلكنو ا٢تول كاٟتسد كالعناد من األكابر، كاٞتهل كالتقليد من العامة 
فاألكابر جحدكا كاستكربكا كحسدكا، كالعامة قلدكا كاتبعوا كأساءكا، فأكذم بسبب ذلك 

. أشد األذل عليو الصبلة كالسبلـ

قىٍد نػىٍعلىمي ًإنَّل ي }: كيدلنا على أف األكابر قد عرفوا اٟتق كعاندكا، قولو سبحانو
بيونى ى كىلىًكنَّل ال َّلاًلًمينى بًآيىاًت اللَّلً  يىٍجحىديكفى   (1){لىيىٍحزيني ى الَّلًذم يػىقيوليوفى فىً نػَّلهيٍم   ييكىذِّي

فبُت سبحانو أهنم ال يكذبوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، بل يعلموف صدقو كأمانتو 
ُب الباطن، ككانوا يسمونو األمُت قبل أف يوحي إليو عليو الصبلة كالسبلـ، كلكنهم 

 لكنو عليو الصبلة كالسبلـ دل يباؿ ،جحدكا اٟتق حسدان كبغيان عليو، عليو الصبلة كالسبلـ
بذلك كدل يكًتث بو، بل صرب كاحتسب كسار ُب الطريق، كدل يزؿ داعيان إذل اهلل جل 
كعبل، كصابران على األذل، ٣تاىدان بالدعوة، كافان عن األذل متحمبلن لو، صافحا عما 

يصدر منهم حسب اإلمكاف، حىت اشتد األمر، كعزموا على قتلو عليو الصبلة كالسبلـ، 
فعند ذلك أذف اهلل لو با٠تركج إذل ا١تدينة، فهاجر إليها عليو الصبلة كالسبلـ، كصارت 

عاصمة اإلسبلـ األكذل، كظهر فيها دين اهلل كصار للمسلمُت هبا دكلة كقوة، كاستمر عليو 
الصبلة كالسبلـ ُب الدعوة كإيضاح اٟتق، كشرع ُب اٞتهاد بالسيف، كأرسل الرسل يدعوف 

الناس إذل ا٠تَت كا٢تدل، كيشرحوف ٢تم دعوة نبيهم ٤تمد عليو الصبلة كالسبلـ كبعث 
السرايا، كغزا الغزكات ا١تعركفة حىت أظهر اهلل دينو على يديو، كحىت أكمل اهلل بو الدين، 

كأًب عليو كعلى أمتو النعمة، ٍب توُب عليو الصبلة كالسبلـ بعدىا أكمل اهلل بو الدين، كبلغ 
الببلغ ا١تبُت عليو الصبلة كالسبلـ، فتحمل أصحابو من بعده األمانة، كساركا على 

الطريق، فدعوا إذل اهلل عز كجل، كانتشركا ُب أرجاء ا١تعمورة دعاة للحق ك٣تاىدين ُب 
 سبيل اهلل عز
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 كجل، ال ٮتشوف ُب اهلل لومة الئم، يبلغوف رساالت اهلل كٮتشونو كال ٮتشوف أحدان إال اهلل 
جل كعبل، فانتشركا ُب األرض غزاة ٣تاىدين، كدعاة مهتدين، كصاٟتُت مصلحُت ينشركف 
دين اهلل، كيعلموف الناس شريعتو، كيوضحوف ٢تم العقيدة اليت بعث اهلل هبا الرسل، كىي 
إخبلص العبادة هلل كحده، كترؾ عبادة ما سواه من األشجار كاألحجار كاألصناـ كغَت 

ذلك، فبل يدعى إال اهلل كحده، كال يستغاث إال بو كال ٭تكم إال شرعو، كال يصلى إال لو، 
كال ينذر إال لو، إذل غَت ذلك من العبادات، كأكضحوا للناس أف العبادة حق هلل، كتلوا 

 ،(1){يىا أىيُػهىا النَّلاسي اٍعبيديكا رىبَّلكيمي }عليهم ما كرد ُب ذلك من اآليات مثل قولو سبحانو 
ًإيَّلاؾى نىٍّستىًعيني } ،(2){كىقىضى  رىُب ى أى  تػىٍعبيديكا ًإ  ًإيَّلااي } فىال تىٍدعيوا مىيى } ،(3){ًإيَّلاؾى نػىٍعبيدي كى

ا قيٍل ًإفَّل  ىالًتي كىنيّسيًكي كىمىٍحيىامى كىمىمىاًتي ًللَّلً  رىبِّي اٍلعىالىًمينى    ىرًي ى } ،(4){اللَّلً  أىحىدن
 كصربكا على ذلك صربا عظيما، كجاىدكا ُب ،(5){لى ي كىًبذىًل ى أيًمٍرتي كىأىنىا أىكَّلؿي اٍلميٍّسًلًمينى 

اهلل جهادا كبَتا رضي اهلل عنهم كأرضاىم، كتبعهم على ذلك أئمة ا٢تدل من التابعُت 
كأتباع التابعُت من العرب كغَت العرب، ساركا ُب ىذا السبيل، سبيل الدعوة إذل اهلل عز 
كجل، كٖتملوا أعباءىا، كأدكا األمانة مع الصدؽ كالصرب كاإلخبلص ُب اٞتهاد ُب سبيل 
اهلل، كقتاؿ من خرج عن دينو، كصد عن سبيلو، كدل يؤد اٞتزية اليت فرضها اهلل، إذا كاف 
من أىلها، فهم ٛتلة الدعوة كأئمة ا٢تدل بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كىكذا 

أتباع الصحابة من التابعُت كأتباع التابعُت كأئمة ا٢تدل، ساركا على ىذا الطريق كما تقدـ، 
كصربكا ُب ذلك كانتشر دين اهلل، كعلت كلمتو على أيدم الصحابة كمن تبعهم من أىل 

 العلم
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 كاإلٯتاف، من العرب كالعجم من ىذه اٞتزيرة جنوهبا كمشا٢تا، كمن غَت اٞتزيرة من 
سائر أرجاء الدنيا، ٦تن كتب اهلل لو السعادة، كدخل ُب دين اهلل، كشارؾ ُب الدعوة 
كاٞتهاد، كصرب على ذلك، كصارت ٢تم السيادة كالقيادة كاإلمامة ُب الدين، بسبب 
صربىم كإٯتاهنم كجهادىم ُب سبيل اهلل عز كجل، كصدؽ فيهم قولو سبحانو فيما 

هيٍم أىًئمَّلةن يػىٍهديكفى بًأىٍمرًنىا لىمَّلا  ىبػىريكا كىكىانيوا ًبآيىاتًنىا }: ذكر ُب بٍت إسرائيل كىجىعىٍلنىا ًمنػٍ
 صدؽ ىذا ُب أصحاب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كفيمن سار على (1){ييوًقنيوفى 

سبيلهم، صاركا أئمة كىداة كدعاة للحق، كأعبلما يقتدل هبم، بسبب صربىم 
كإٯتاهنم، فإف بالصرب كاليقُت تناؿ اإلمامة ُب الدين، فأصحاب الرسوؿ عليو الصبلة 
كالسبلـ كأتباعو بإحساف إذل يومنا ىذا، ىم األئمة كىم ا٢تداة، كىم القادة ُب سبيل 
اٟتق، كبذلك يتضح لكل طالب علم أف الدعوة إذل اهلل من أىم ا١تهمات، كأف األمة 

.. ُب كل زماف كمكاف ُب أشد اٟتاجة إليها، بل ُب أشد الضركرة إذل ذلك
:  كيتلخص الكبلـ ُب الدعوة إذل اهلل عز كجل ُب أمور

. حكمها كفضلها: (األمر األكؿ)
. كيفية أدائها كأساليبها: (األمر الثاين)
. بياف األمر الذم يدعى إليو: (األمر الثالث)
بياف األخبلؽ كالصفات اليت ينبغي للدعاة أف يتخلقوا هبا كأف : (األمر الرابع)

يسَتكا عليها، فنقوؿ كباهلل ا١تستعاف كعليو التكبلف كىو ا١تعُت كا١توفق لعباده سبحانو 
  :كتعاذل
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: بياف حكم الدعوة إل  اهلل عز كجل كبياف فضلها: اامر ااكؿ
فقد دلت األدلة من الكتاب كالسنة على كجوب الدعوة إذل اهلل عز كجل، : أما حكمها

كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّلةه يىٍدعيوفى ًإلى  }: كأهنا من الفرائض، كاألدلة ُب ذلك كثَتة، منها قولو سبحانو
هىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىأيكلىًئ ى هيمي اٍلميٍفًلحيوفى  ٍيًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ  كمنها قولو جل (1){اٍل ى

اًدٍلهيٍم بًالَّلًتي ًهيى أىٍحّسىني }: كعبل  (2){ادٍعي ًإلى  سىًبيًل رىبِّي ى بًاٍلًحٍكمىًة كىاٍلمىٍوًع ىًة اٍلحىّسىنىًة كىجى
قيٍل }:  كمنها قولو سبحانو(3){كىادٍعي ًإلى  رىبِّي ى كى  تىكيونىنَّل ًمنى اٍلميٍشرًًكينى }: كمنها قولو عز كجل

 فبُت سبحانو أف أتباع الرسوؿ (4){هىًذًا سىًبيًلي أىٍدعيو ًإلى  اللَّلً  عىلى  بىًصيرىةو أىنىا كىمىًن اتػَّلبػىعىًني
صلى اهلل عليو كسلم ىم الدعاة إذل اهلل، كىم أىل البصائر، كالواجب كما ىو معلـو ىو 

لىقىٍد كىافى لىكيٍم ًفي رىسيوًؿ }: اتباعو، كالسَت على منهاجو عليو الصبلة كالسبلـ كما قاؿ تعاذل
ًثيرنا ةه حىّسىنىةه ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيو اللَّل ى كىاٍليػىٍوـى اٍاًخرى كى ىكىرى اللَّل ى كى  كصرح العلماء أف (5){اللَّلً  أيٍسوى

الدعوة إذل اهلل عز كجل فرض كفاية، بالنسبة إذل األقطار اليت يقـو فيها الدعاة، فإف كل قطر 
ككل إقليم ٭تتاج إذل الدعوة كإذل النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قاـ هبا من يكفي سقط 
. عن الباقُت ذلك الواجب، كصارت الدعوة ُب حق الباقُت سنة مؤكدة، كعمبلن صاٟتان جليبلن 

كإذا دل يقم أىل اإلقليم، أك أىل القطر ا١تعُت بالدعوة على التماـ، صار اإلٍب 
عاما، كصار الواجب على اٞتميع، كعلى كل إنساف أف يقـو بالدعوة حسب طاقتو 

أف يوجد طائفة : كإمكانو، أما بالنظر إذل عمـو الببلد، فالواجب
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 منتصبة تقـو بالدعوة إذل اهلل جل كعبل ُب أرجاء ا١تعمورة، تبلغ رساالت اهلل، 
كتبُت أمر اهلل عز كجل بالطرؽ ا١تمكنة، فإف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم قد بعث 
. الدعاة، كأرسل الكتب إذل الناس، كإذل ا١تلوؾ كالرؤساء كدعاىم إذل اهلل عز كجل

كُب كقتنا اليـو قد يسر اهلل عز كجل أمر الدعوة أكثر، بطرؽ دل ٖتصل ١تن قبلنا، 
فأمور الدعوة اليـو متيسرة أكثر، من طرؽ كثَتة، كإقامة اٟتجة على الناس اليـو ٦تكنة 

عن طريق اإلذاعة، كعن طريق التلفزة، كعن طريق الصحافة، كمن طرؽ : بطرؽ متنوعة
شىت، فالواجب على أىل العلم كاإلٯتاف، كعلى خلفاء الرسوؿ أف يقوموا هبذا الواجب، 
كأف يتكاتفوا فيو، كأف يبلغوا رساالت اهلل إذل عباد اهلل كال ٮتشوا ُب اهلل لومة الئم، كال 
٭تابوا ُب ذلك كبَتان كال صغَتان كال غنيان كال فقَتان، بل يبلغوف أمر اهلل إذل عباد اهلل، كما 
أنزؿ اهلل، ككما شرع اهلل، كقد يكوف ذلك فرض عُت إذا كنت ُب مكاف ليس فيو من 
يؤدم ذلك سواؾ، كاألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، فإنو يكوف فرض عُت، كيكوف 
فرض كفاية، فإذا كنت ُب مكاف ليس فيو من يقول على ىذا األمر، كيبلغ أمر اهلل 

سواؾ، فالواجب عليك أنت أف تقـو بذلك، فأما إذا كجد من يقـو بالدعوة كالتبليغ، 
كاألمر كالنهي غَتؾ، فإنو يكوف حينئذ ُب حقك سنة، كإذا بادرت إليو كحرصت عليو 

كنت بذلك منافسا ُب ا٠تَتات، كسابقا إذل الطاعات، ك٦تا احتج بو على أهنا فرض كفاية 
 اآلية، قاؿ اٟتافظ ابن كثَت (1){كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّلةه يىٍدعيوفى ًإلى  اٍل ىٍيرً }: قولو جل كعبل

كلتكن منكم أمة منتصبة ٢تذا األمر العظيم، تدعو إذل : عند ىذه اآلية كٚتاعة ما معناه
اهلل، كتنشر دينو، كتبلغ أمره سبحانو كتعاذل، كمعلـو أيضا أف الرسوؿ عليو الصبلة 

كالسبلـ دعا إذل اهلل، كقاـ بأمر اهلل ُب مكة حسب طاقتو، كقاـ الصحابة كذلك رضي اهلل 
 عنهم كأرضاىم بذلك
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حسب طاقتهم، ٍب ١تا ىاجركا قاموا بالدعوة أكثر كأبلغ، ك١تا انتشركا ُب الببلد بعد 
كفاتو عليو الصبلة كالسبلـ قاموا بذلك أيضا رضي اهلل عنهم كأرضاىم، كل على قدر 

طاقتو كعلى قدر علمو، فعند قلة الدعاة، كعند كثرة ا١تنكرات، كعند غلبة اٞتهل كحالنا 
، تكوف الدعوة فرض عُت على كل كاحد ْتسب طاقتو، كإذا كاف ُب ٤تل ٤تدكد  اليـو
كقرية كمدينة ك٨تو ذلك، ككجد فيها من توذل ىذا األمر، كقاـ بو كبلغ أمر اهلل، كفى 

كصار التبليغ ُب حق غَته سنة، ألنو قد أقيمت اٟتجة على يد غَته كنفذ أمر اهلل على يد 
. سواه

كلكن بالنسبة إذل بقية أرض اهلل، كإذل بقية الناس، ٬تب على العلماء حسب 
طاقتهم، كعلى كالة األمر حسب طاقتهم، أف يبلغوا أمر اهلل بكل ما يستطيعوف، كىذا 

. فرض عُت عليهم على حسب الطاقة كالقدرة
كهبذا يعلم أف كوهنا فرض عُت، ككوهنا فرض كفاية، أمر نسيب ٮتتلف، فقد تكوف 
الدعوة فرض عُت بالنسبة إذل أقواـ كإذل أشخاص، كسنة بالنسبة إذل أشخاص كإذل أقواـ، 

. ألنو كجد ُب ٤تلهم كُب مكاهنم من قاـ باألمر ككفى عنهم
أما بالنسبة إذل كالة األمور كمن ٢تم القدرة الواسعة، فعليهم من الواجب أكثر، 

كعليهم أف يبلغوا الدعوة إذل ما استطاعوا من األقطار، حسب اإلمكاف بالطرؽ ا١تمكنة، 
كباللغات اٟتية اليت ينطق هبا الناس، ٬تب أف يبلغوا أمر اهلل بتلك اللغات حىت يصل دين 
اهلل إذل كل أحد باللغة اليت يعرفها، باللغة العربية كبغَتىا، فإف األمر اآلف ٦تكن كميسور 

بالطرؽ اليت تقدـ بياهنا، طرؽ اإلذاعة كالتلفزة كالصحافة كغَت ذلك من الطرؽ اليت 
، كدل تتيسر ُب السابق، كما أنو ٬تب على ا٠تطباء ُب االحتفاالت كُب اٞتمع  تيسرت اليـو

كُب غَت ذلك أف يبلغوا ما استطاعوا من أمر اهلل عز  
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كجل، كأف ينشركا دين اهلل حسب طاقتهم، كحسب علمهم، كنظرا إذل انتشار الدعوة إذل 
ا١تبادئ ا٢تدامة كإذل اإلٟتاد كإنكار رب العباد كإنكار الرساالت كإنكار اآلخرة، كانتشار الدعوة 
النصرانية ُب الكثَت من البلداف، كغَت ذلك من الدعوات ا١تضللة، نظرا إذل ىذا فإف الدعوة إذل 
اهلل عز كجل اليـو أصبحت فرضا عاما، ككاجبا على ٚتيع العلماء كعلى ٚتيع اٟتكاـ الذين 
يدينوف باإلسبلـ، فرض عليهم أف يبلغوا دين اهلل حسب الطاقة كاإلمكاف بالكتابة كا٠تطابة، 

كباإلذاعة كبكل كسيلة استطاعوا، كأف ال يتقاعسوا عن ذلك، أك يتكلوا على زيد أك عمرك، فإف 
اٟتاجة بل الضركرة ماسة اليـو إذل التعاكف كاالشًتاؾ، كالتكاتف ُب ىذا األمر العظيم أكثر ٦تا 

كاف قبل، ذلك ألف أعداء اهلل قد تكاتفوا كتعاكنوا بكل كسيلة، للصد عن سبيل اهلل 
كالتشكيك ُب دينو، كدعوة الناس إذل ما ٮترجهم من دين اهلل عز كجل، فوجب على أىل 

اإلسبلـ أف يقابلوا ىذا النشاط ا١تلحد بنشاط إسبلمي، كبدعوة إسبلمية على شىت ا١تستويات، 
كّتميع الوسائل كّتميع الطرؽ ا١تمكنة، كىذا من باب أداء ما أكجب اهلل على عباده من 

. الدعوة إذل سبيلو

فضل الدعوة  

كقد كرد ُب فضل الدعوة كالدعاة آيات كأحاديث كثَتة، كما أنو كرد ُب إرساؿ 
النيب صلى اهلل عليو كسلم الدعاة أحاديث ال ٗتفى على أىل العلم، كمن ذلك قولو جل 

كىمىٍن أىٍحّسىني قػىٍو ن ًممَّلٍن دىعىا ًإلى  اللَّلً  كىعىًملى  ىاًلحنا كىقىاؿى ًإنَّلًني ًمنى }: كعبل
 فهذه اآلية الكرٯتة فيها التنويو بالدعاة كالثناء عليهم، كأنو ال أحد أحسن (1){اٍلميٍّسًلًمينى 

قوال منهم، كعلى رأسهم الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ، ٍب أتباعهم على حسب مراتبهم 
ُب الدعوة كالعلم كالفضل، فأنت يا عبد اهلل يكفيك شرفا أف تكوف من أتباع الرسل، كمن 

كىمىٍن أىٍحّسىني قػىٍو ن ًممَّلٍن دىعىا ًإلى  اللَّلً  كىعىًملى  ىاًلحنا }ا١تنتظمُت ُب ىذه اآلية الكرٯتة 
 كىقىاؿى ًإنَّلًني ًمنى 
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ال أحد أحسن قوالن منو لكونو دعا إذل اهلل كأرشد إليو كعمل ٔتا يدعو :  ا١تعٌت(1){اٍلميٍّسًلًمينى 
دعا إذل اٟتق كعمل بو، كأنكر الباطل كحذر منو، كتركو، كمع ذلك صرح ٔتا ىو : إليو، يعٍت

إنٍت من ا١تسلمُت، مغتبطان كفرحان ٔتا من اهلل بو عليو، كليس كمن : عليو، دل ٮتجل بل قاؿ
يستنكف عن ذلك كيكره أف ينطق بأنو مسلم، أك بأنو يدعو إذل اإلسبلـ، ١تراعاة فبلف أك 

٣تاملة فبلف، كال حوؿ كال قوة إال باهلل، بل ا١تؤمن الداعي إذل اهلل القوم اإلٯتاف، البصَت بأمر 
اهلل يصرح ْتق اهلل، كينشط ُب الدعوة إذل اهلل كيعمل ٔتا يدعو إليو، ك٭تذر ما ينهى عنو، فيكوف 
من أسرع الناس إذل ما يدعو إليو، كمن أبعد الناس عن كل ما ينهى عنو، كمع ذلك يصرح بأنو 

قيٍل بًفىٍضًل اللَّلً  }: مسلم كبأنو يدعو إذل اإلسبلـ، كيغتبط بذلك كيفرح بو كما قاؿ عز كجل
ره ًممَّلا يىٍجمىعيوفى  يػٍ ًتً  فىًبذىًل ى فػىٍليػىٍفرىحيوا هيوى خى . (2){كىًبرىٍحمى

فالفرح برٛتة اهلل كفضلو فرح االغتباط، فرح السركر، أمر مشركع، أما الفرح ا١تنهي عنو 
تػىٍفرىٍح ًإفَّل   }: فهو فرح الكرب، كالفرح ىذا ىو ا١تنهي عنو كما قاؿ عز كجل ُب قصة قاركف

  .(3){اللَّل ى   ييًحُب اٍلفىرًًحينى 
.. ىذا فرح الكرب كالتعارل على الناس كالتعاظم، كىذا ىو الذم ينهى عنو

أما فرح االغتباط كالسركر بدين اهلل، كالفرح هبداية اهلل، كاالستبشار بذلك كالتصريح 
بذلك ليعلم، فأمر مشركع ك٦تدكح ك٤تمود، فهذه اآلية الكرٯتة من أكضح اآليات ُب الداللة 
على فضل الدعوة، كأهنا من أىم القربات، كمن أفضل الطاعات، كأف أىلها ُب غاية من 

 الصبلة كالسبلـ، كأكملهم ُب ذلك ـالشرؼ كُب أرفع مكانة، كعلى رأسهم الرسل عليو
خا٘تهم كإمامهم كسيدىم نبينا ٤تمد عليو كعليهم أفضل الصبلة كالسبلـ، كمن ذلك قولو جل 

 فبُت سبحانو أف (4){قيٍل هىًذًا سىًبيًلي أىٍدعيو ًإلى  اللَّلً  عىلى  بىًصيرىةو أىنىا كىمىًن اتػَّلبػىعىًني}: كعبل
 الرسوؿ
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 صلى اهلل عليو كسلم يدعو على بصَتة، كأف أتباعو كذلك، فهذا فيو فضل الدعوة، كأف 
أتباع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ىم الدعاة إذل سبيلو على بصَتة، كالبصَتة ىي العلم 
ٔتا يدعو إليو كما ينهى عنو، كُب ىذا شرؼ ٢تم كتفضيل، كقاؿ النيب الكرًن عليو الصبلة 

 ركاه مسلم ُب ((من دؿ على خَت فلو مثل أجر فاعلو)): كالسبلـ ُب اٟتديث الصحيح
من دعا إذل ىدل كاف لو من األجر مثل أجور )): الصحيح، كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ

من تبعو ال ينقص ذلك من أجورىم شيئان كمن دعا إذل ضبللة كاف عليو من اإلٍب مثل 
 أخرجو مسلم أيضا، كىذا يدؿ على فضل ((آثاـ من تبعو ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا

الدعوة إذل اهلل عز كجل، كصح عنو عليو الصبلة كالسبلـ أنو قاؿ لعلي رضي اهلل عنو 
 متفق على ((فواهلل ألف يهدم اهلل بك رجبلن كاحدان خَت لك من ٛتر النعم)): كأرضاه

صحتو، كىذا أيضا يدلنا على فضل الدعوة إذل اهلل كما فيها من ا٠تَت العظيم، كأف الداعي 
إذل اهلل جل كعبل يعطى مثل أجور من ىداه اهلل على يديو، كلو كانوا آالؼ ا١تبليُت، 

كتعطى أيها الداعية مثل أجورىم، فهنيئان لك أيها الداعية إذل اهلل هبذا ا٠تَت العظيم، كهبذا 
لسبلـ يعطى مثل أجور أتباعو، فيا ٢تا من نعمة ايتضح أيضا أف الرسوؿ عليو الصبلة ك

عظيمة يعطى نبينا عليو الصبلة كالسبلـ مثل أجور أتباعو إذل يـو القيامة، ألنو بلغهم 
رسالة اهلل، كد٢تم على ا٠تَت عليو الصبلة كالسبلـ، كىكذا الرسل يعطوف مثل أجور 

أتباعهم عليهم الصبلة كالسبلـ، كأنت كذلك أيها الداعية ُب كل زماف تعطى مثل أجور 
. أتباعك كالقابلُت لدعوتك، فاغتنم ىذا ا٠تَت العظيم كسارع إليو

  :كيفية أدائها كأساليبها: اامر الثاني
أما كيفية الدعوة كأسلوهبا فقد بينها اهلل عز كجل ُب كتابو الكرًن، كفيما جاء ُب 

 سنة نبيو عليو الصبلة كالسبلـ، كمن أكضح ذلك قولو جل



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -340-  

ًة كىاٍلمىٍوًع ىًة اٍلحىّسىنىًة كىجىاًدٍلهيٍم بًالَّلًتي ًهيى }: كعبل  ًبيًل رىبِّي ى بًاٍلًحٍكمى ادٍعي ًإلى  سى
 فأكضح سبحانو الكيفية اليت ينبغي أف يتصف هبا الداعية كيسلكها يبدأ أكال (1){أىٍحّسىني 

باٟتكمة، كا١تراد هبا األدلة ا١تقنعة الواضحة الكاشفة للحق، كالداحضة للباطل، ك٢تذا قاؿ 
ا١تعٌت بالقرآف، ألنو اٟتكمة العظيمة، ألف فيو البياف كاإليضاح للحق : بعض ا١تفسرين

بأكمل كجو، كقاؿ بعضهم معناه باألدلة من الكتاب كالسنة، كبكل حاؿ، فاٟتكمة كلمة 
عظيمة، معناىا الدعوة إذل اهلل بالعلم كالبصَتة، كاألدلة الواضحة ا١تقنعة الكاشفة للحق، 
كا١تبينة لو، كىي كلمة مشًتكة تطلق على معاف كثَتة، تطلق على النبوة كعلى العلم كالفقو 
ُب الدين كعلى العقل، كعلى الورع كعلى أشياء أخرل، كىي ُب األصل كما قاؿ الشوكاين 

أف كل كلمة ككل مقالة : كا١تعٌتاألمر الذم ٯتنع عن السفو، ىذه ىي اٟتكمة، : رٛتو اهلل
تردعك عن السفو، كتزجرؾ عن الباطل فهي حكمة، كىكذا كل مقاؿ كاضح صريح، صحيح 
ُب نفسو، فهو حكمة، فاآليات القرآنية أكذل بأف تسمى حكمة، كىكذا السنة الصحيحة أكذل 
بأف تسمى حكمة بعد كتاب اهلل، كقد ٝتاىا اهلل حكمة ُب كتابو العظيم، كما ُب قولو جل 

يػيٍؤًتي اٍلًحٍكمىةى }:  يعٍت السنة، ككما ُب قولو سبحانو(2){كىيػيعىلِّيميهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى }: كعبل
ًثيرنا رنا كى يػٍ  اآلية، فاألدلة الواضحة تسمى (3){مىٍن يىشىاءي كىمىٍن يػيٍؤتى اٍلًحٍكمىةى فػىقىٍد أيكًتيى خى

حكمة، كالكبلـ الواضح ا١تصيب للحق، يسمى حكمة كما تقدـ، كمن ذلك اٟتكمة اليت 
كىي بفتح اٟتاء كالكاؼ ٝتيت بذلك، ألهنا ٘تنع الفرس من ا١تضي ُب : تكوف ُب فم الفرس

 .السَت، إذا جذهبا صاحبها هبذه اٟتكمة
فاٟتكمة كلمة ٘تنع من ٝتعها من ا١تضي ُب الباطل، كتدعوه إذل األخذ باٟتق 

 كالتأثر بو، كالوقوؼ عند اٟتد الذم حده اهلل عز كجل، فعلى
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الداعية إذل اهلل عز كجل أف يدعو باٟتكمة، كيبدأ هبا كيعٌت هبا، فإذا كاف ا١تدعو عنده 
بعض اٞتفا كاالعًتاض، دعوتو با١توعظة اٟتسنة باآليات كاألحاديث اليت فيها الوعظ 

كالًتغيب، فإف كاف عنده شبهة جادلتو باليت ىي أحسن، كال تغلظ عليو، بل تصرب عليو 
كال تعجل كال تعنف، بل ٕتتهد ُب كشف الشبهة، كإيضاح األدلة باألسلوب اٟتسن، 

ىكذا ينبغي لك أيها الداعية، أف تتحمل كتصرب كال تشدد، ألف ىذا أقرب إذل االنتفاع ك
باٟتق كقبولو كتأثر ا١تدعو، كصربه على اجملادلة كا١تناقشة، كقد أمر اهلل جل كعبل موسى 
كىاركف ١تا بعثهما إذل فرعوف أف يقوال لو قوال لينا كىو أطغى الطغاة، قاؿ اهلل جل كعبل 

 كقاؿ اهلل سبحانو (1){فػىقيو  لى ي قػىٍو ن لىيػِّيننا لىعىلَّل ي يػىتىذىكَّلري أىٍك يىٍ شى }: ُب أمره ١توسى كىاركف
فىًبمىا رىٍحمىةو ًمنى اللَّلً  لًٍنتى لىهيٍم كىلىٍو كيٍنتى فى ًا اىًلييى }: ُب نبيو ٤تمد عليو الصبلة كالسبلـ

 اآلية، فعلم بذلك أف األسلوب اٟتكيم كالطريق ا١تستقيم (2){اٍلقىٍلًب  نٍػفىُضوا ًمٍن حىٍوًل ى 
ُب الدعوة أف يكوف الداعي حكيما ُب الدعوة، بصَتا بأسلوهبا، ال يعجل كال يعنف، بل 

 كاألحاديث، كبا١توعظة اآلياتيدعو باٟتكمة، كىي ا١تقاؿ الواضح ا١تصيب للحق من 
اٟتسنة كاٞتداؿ باليت ىي أحسن ىذا ىو األسلوب الذم ينبغي لك ُب الدعوة إذل اهلل عز 
كجل، أما الدعوة باٞتهل فهذا يضر كال ينفع، كما يأٌب بياف ذلك إف شاء اهلل عند ذكر 
أخبلؽ الدعاة، ألف الدعوة مع اٞتهل باألدلة، قوؿ على اهلل بغَت علم، كىكذا الدعوة 
بالعنف كالشدة ضررىا أكثر، كإ٪تا الواجب كا١تشركع ىو األخذ ٔتا بينو اهلل عز كجل ُب 

ًبيًل رىبِّي ى بًاٍلًحٍكمىةً }: سورة النحل كىو قولو سبحانو  اآلية، إال إذا ظهر (3){ادٍعي ًإلى  سى
 :من ا١تدعو العناد كالظلم، فبل مانع من اإلغبلظ عليو كما قاؿ اهلل سبحانو
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كى  } : اآلية، كقاؿ تعاذل(1){يىا أىيُػهىا النَّلًبُي جىاًهًد اٍلكيفَّلارى كىاٍلمينىاًفًقينى كىاٍاليٍي عىلىٍيًهمٍ }
هيمٍ    .(2){تيجىاًدليوا أىٍهلى اٍلًكتىاًب ًإ  بًالَّلًتي ًهيى أىٍحّسىني ًإ  الَّلًذينى ظىلىميوا ًمنػٍ

  :بياف اامر الذم يدع  إلي : اامر الثالث
أما الشيء الذم يدعى إليو، ك٬تب على الدعاة أف يوضحوه للناس، كما أكضحو 
الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ فهو الدعوة إذل صراط اهلل ا١تستقيم، كىو اإلسبلـ كىو دين 

ًبيًل رىبِّي ى }: اهلل اٟتق، ىذا ىو ٤تل الدعوة كما قاؿ سبحانو  فسبيل اهلل جل {ادٍعي ًإلى  سى
ىو اإلسبلـ، كىو الصراط ا١تستقيم، كىو دين اهلل الذم بعث بو نبيو ٤تمدا عليو : كعبل

الصبلة كالسبلـ، ىذا ىو الذم ٕتب الدعوة إليو، ال إذل مذىب فبلف كال إذل رأم فبلف، 
كلكن إذل دين اهلل، إذل صراط اهلل ا١تستقيم، الذم بعث اهلل بو نبيو كخليلو ٤تمدا عليو 
الصبلة كالسبلـ، كىو ما دؿ عليو القرآف العظيم، كالسنة ا١تطهرة الثابتة عن رسوؿ اهلل 

عليو الصبلة كالسبلـ، كعلى رأس ذلك الدعوة إذل العقيدة الصحيحة، إذل اإلخبلص هلل 
كتوحيده بالعبادة، كاإلٯتاف بو كبرسلو، كاإلٯتاف باليـو اآلخر، كبكل ما أخرب اهلل بو كرسولو 

ىذا ىو أساس الصراط ا١تستقيم، كىو الدعوة إذل شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمدان 
رسوؿ اهلل، كمعٌت ذلك الدعوة إذل توحيد اهلل كاإلخبلص لو، كاإلٯتاف بو كبرسلو عليهم 

الصبلة كالسبلـ، كيدخل ُب ذلك الدعوة إذل اإلٯتاف بكل ما أخرب اهلل بو كرسلو، ٦تا كاف 
كما يكوف من أمر اآلخرة، كأمر آخر الزماف كغَت ذلك، كيدخل ُب ذلك أيضا الدعوة إذل 
ما أكجب اهلل من إقامة الصبلة، كإيتاء الزكاة كصـو رمضاف كحج البيت إذل غَت ذلك، 

كيدخل أيضان ُب ذلك الدعوة إذل اٞتهاد ُب سبيل اهلل، كاألمر با١تعركؼ كالنهي عن 
 ا١تنكر، كاألخذ ٔتا شرع اهلل ُب الطهارة كالصبلة كا١تعامبلت، كالنكاح كالطبلؽ كاٞتنايات،
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النفقات كاٟترب كالسلم كُب كل شيء ألف دين اهلل عز كجل دين شامل، يشمل مصاحل ك 
العباد ُب ا١تعاش كا١تعاد، كيشمل كل ما ٭تتاج إليو الناس ُب أمر دينهم، كيدعو إذل مكاـر 

األخبلؽ ك٤تاسن األعماؿ، كينهى عن سفاسف األخبلؽ كعن سيئ األعماؿ، فهو 
عبادة كقيادة؛ يكوف عابدان كيكوف قائدان للجيش، عبادة كحكم؛ يكوف عابدان مصليان 

صائمان كيكوف حاكمان بشرع اهلل منفذان ألحكامو عز كجل، عبادة كجهاد، يدعو إذل اهلل 
ك٬تاىد ُب سبيل اهلل من خرج عن دين اهلل، مصحف كسيف؛ يتأمل القرآف كيتدبره كينفذ 

فهو يدعو إذل .أحكامو بالقوة، كلو بالسيف إذا دعت اٟتاجة إليو، سياسة كاجتماع
األخبلؽ الفاضلة كاألخوة اإلٯتانية، كاٞتمع بُت ا١تسلمُت كالتأليف بينهم، كما قاؿ جل 

ٍبًل اللَّلً  جىًميعنا كى  تػىفىرَّلقيوا}: كعبل  فدين اهلل يدعو إذل االجتماع كإذل (1){كىاٍعتىًصميوا ًبحى
السياسة الصاٟتة اٟتكيمة، اليت ٕتمع كال تفرؽ، تؤلف كال تباعد تدعو إذل صفاء 

القلوب، كاحًتاـ األخوة اإلسبلمية كالتعاكف على الرب كالتقول كالنصح هلل كلعباده، كىو 
بغَت ما أنزؿ اهلل عز كجل كما .أيضا يدعو إذل أداء األمانة كاٟتكم بالشريعة، كترؾ اٟتكم

ًإفَّل اللَّل ى يىٍأميريكيٍم أىٍف تػيؤىُدكا اٍاىمىانىاًت ًإلى  أىٍهًلهىا كىًإ ىا حىكىٍمتيٍم بػىٍينى النَّلاًس }: قاؿ سبحانو
  .(2){أىٍف تىٍحكيميوا بًاٍلعىٍدؿً 

كىو أيضا سياسة كاقتصاد، كما أنو سياسة كعبادة كجهاد، فهو يدعو إذل االقتصاد 
الشرعي ا١تتوسط، ليس رأٝتاليا غامشا ظا١تا ال يبارل باحملرمات، ك٬تمع ا١تاؿ بكل كسيلة 
كبكل طريق، كليس اقتصادان شيوعيان إٟتاديان ال ٭تًـت أمواؿ الناس، كال يبارل بالضغط 
عليهم كظلمهم كالعدكاف عليهم، فليس ىذا كال ىذا، بل ىو كسط بُت االقتصادين، 

 ككسط بُت الطريقُت، كحق بُت الباطلُت، فالغرب عظموا ا١تاؿ كغلوا ُب 
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حبو كُب ٚتعو، حىت ٚتعوه بكل كسيلة، كسلكوا فيو ما حـر اهلل عز كجل، كالشرؽ من 
ا١تلحدين من السوفييت كمن سلك سبيلهم، دل ٭تًتموا أمواؿ العباد بل أخذكىا 

كاستحلوىا، كدل يبالوا ٔتا فعلوا ُب ذلك، بل استعبدكا العباد، كاضطهدكا الشعوب، ككفركا 
ال إلو كاٟتياة مادة، فلم يبالوا هبذا ا١تاؿ كدل يكًتثوا بأخذه : باهلل كأنكركا األدياف، كقالوا

بغَت حلو، كدل يكًتثوا بوسائل اإلبادة كاالستيبلء على األمواؿ، كاٟتيلولة بُت الناس كبُت ما 
فطرىم اهلل عليو من الكسب كاالنتفاع، كاالستفادة من قدراهتم كمن عقو٢تم، كما أعطاىم 

كال ىذا، فاإلسبلـ جاء ْتفظ ا١تاؿ كاكتسابو بالطرؽ الشرعية  اهلل من األدكات، فبل ىذا
 كظلم الناس كالتعدم عليهم، كما جاء باحًتاـ ا١تلك االبعيدة عن الظلم كالغش كالرب

الفردم كاٞتماعي، فهو كسط بُت النظامُت كبُت االقتصادين، كبُت الطريقُت الغامشُت، 
فأباح ا١تاؿ كدعا إليو، كدعا إذل اكتسابو بالطرؽ اٟتكيمة، من غَت أف يشغل كاسبو عن 

يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا }: طاعة اهلل كرسولو كعن أداء ما أكجب اهلل عليو، ك٢تذا قاؿ عز كجل
نىكيٍم بًاٍلبىاًالً  كل ا١تسلم )):  كقاؿ النيب علية الصبلة كالسبلـ(1){  تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم )):  كقاؿ((على ا١تسلم حراـ دمو كمالو كعرضو

:  كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ((حراـ كحرمة يومكم ىذا ُب شهركم ىذا ُب بلدكم ىذا
ألف يأخذ أحدكم حبلو فيأٌب ْتزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف هبا كجهو خَت ))

كسئل صلى اهلل عليو كسلم أم الكسب أطيب،  .((لو من سؤاؿ الناس أعطوه أك منعوه
ما أكل أحد )):  كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ((عمل الرجل بيده ككل بيع مربكر)): فقاؿ

 فهذا ((طعاما أفضل من أف يأكل من عمل يده ككاف نيب اهلل داكد يأكل من عمل يده
يبُت لنا أف نظاـ اإلسبلـ ُب ا١تاؿ نظاـ متوسط، ال مع رأس ا١تاؿ الغاشم من الغرب 

 كأتباعو، كال مع الشيوعيُت ا١تلحدين الذين استباحوا 
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األمواؿ كأىدركا أىلها، دل يبالوا هبم كاستعبدكا الشعوب كقضوا عليها، كاستحلوا ما حـر 
اهلل منها، فلك أف تكسب ا١تاؿ كتطلبو بالطرؽ الشرعية، كأنت أكذل ٔتالك كبكسبك 

. بالطريقة اليت شرعها اهلل، كأباحها جل كعبل
كاإلسبلـ أيضا يدعو إذل األخوة اإلٯتانية، كإذل النصح هلل كلعباده، كإذل احًتاـ ا١تسلم 

ألخيو، ال غل كال حسد كال غش كال خيانة، كال غَت ذلك من األخبلؽ الذميمة كما قاؿ جل 
ا اٍلميٍؤًمنيوفى }:  كقاؿ جل كعبل(1){كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو }: كعبل ًإنَّلمى
ةه  ا١تسلم أخو ا١تسلم ال يظلمو كال ٭تقره كال )): كقاؿ النيب عليو الصبلة كالسبلـ، (2){ًإٍخوى
 اٟتديث، فا١تسلم أخو ا١تسلم ٬تب عليو احًتامو كعدـ احتقاره، ك٬تب عليو إنصافو ((ٮتذلو

ا١تؤمن )): كإعطاؤه حقو، من كل الوجوه اليت شرعها اهلل عز كجل، كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم
 فأنت يا أخي مرأة أخيك، كأنت لبنة من البناء الذم قاـ عليو بنياف األخوة ((مرآة أخيو ا١تؤمن

اإلٯتانية، فاتق اهلل ُب حق أخيك، كاعرؼ حقو كعاملو باٟتق كالنصح كالصدؽ، كعليك أف 
تأخذ اإلسبلـ كلو كال تأخذ جانبا دكف جانب، ال تأخذ العقيدة كتدع األحكاـ كاألعماؿ، كال 

تأخذ األعماؿ كاألحكاـ كتدع العقيدة، بل خذ اإلسبلـ كلو، خذه عقيدةن كعمبلن كعبادةن، 
يىا }: كجهادان كاجتماعان كسياسةن كاقتصادان كغَت ذلك، خذه من كل الوجوه كما قاؿ سبحانو
ا الَّلًذينى آمىنيوا اٍدخيليوا ًفي الّسِّيٍلًم كىافَّلةن كى  تػىتَّلًبعيوا خيطيوىاًت الشَّلٍيطىاًف ًإنَّل ي لىكيٍم عىديكٌّل  أىيُػهى

  .(3){ميًبينه 

ادخلوا ُب السلم ٚتيعو، يعٍت ُب اإلسبلـ، يقاؿ : قاؿ ٚتاعة من السلف معٌت ذلك
لئلسبلـ سلم؛ ألنو طريق السبلمة، كطريق النجاة ُب الدنيا كاآلخرة، فهو سلم كإسبلـ، 

فاإلسبلـ يدعو إذل السلم، يدعو إذل حقن 

                                                 

 .71التوبة اآلية  - 1

 .10اٟتجرات اآلية  - 2

 .208البقرة اآلية  - 3



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -346-  

الدماء ٔتا شرع من اٟتدكد كالقصاص كاٞتهاد الشرعي الصادؽ، فهو سلم كإسبلـ كأمن  
ال : اٍدخيليوا ُب الِسٍلًم كىاَفةن أم ادخلوا ُب ٚتيع شعب اإلٯتاف: كإٯتاف، ك٢تذا قاؿ جل كعبل

 كىال تػىَتًبعيوا خيطيوىاًت الَشٍيطىاًف ،تأخذكا بعضا كتدعوا بعضا، عليكم أف تأخذكا باإلسبلـ كلو
يعٍت ا١تعاصي اليت حرمها اهلل عز كجل، فإف الشيطاف يدعو إذل ا١تعاصي كإذل ترؾ دين اهلل 

كلو، فهو أعدا عدك، ك٢تذا ٬تب على ا١تسلم أف يتمسك باإلسبلـ كلو، كأف يدين 
باإلسبلـ كلو، كأف يعتصم ْتبل اهلل عز كجل، كأف ٭تذر أسباب الفرقة كاالختبلؼ ُب 

ٚتيع األحواؿ، فعليك أف ٖتكم شرع اهلل ُب العبادات كُب ا١تعامبلت، كُب النكاح 
كالطبلؽ، كُب النفقات كُب الرضاع، كُب السلم كاٟترب، كمع العدك كالصديق، كُب 

اٞتنايات كُب كل شيء، دين اهلل ٬تب أف ٭تكم ُب كل شيء، كإياؾ أف توارل أخاؾ ألنو 
كافقك ُب كذا، كتعادم اآلخر ألنو خالفك ُب رأم أك ُب مسألة، فليس ىذا من 

اإلنصاؼ، فالصحابة رضي اهلل عنهم اختلفوا ُب مسائل، كمع ذلك دل يؤثر ذلك ُب 
الصفاء بينهم، كا١تواالة كاحملبة رضي اهلل عنهم كأرضاىم، فا١تؤمن يعمل بشرع اهلل، كيدين 

باٟتق، كيقدمو على كل أحد بالدليل، كلكن ال ٭تملو ذلك على ظلم أخيو، كعدـ 
إنصافو إذا خالفو ُب الرأم ُب مسائل االجتهاد اليت قد ٮتفى دليلها، كىكذا ُب ا١تسائل 
اليت قد ٮتتلف ُب تأكيل النص فيها، فإنو قد يعذر، فعليك أف تنصح لو كأف ٖتب لو 

ا٠تَت، كال ٭تملك ذلك على العداء كاالنشقاؽ، ك٘تكُت العدك منك كمن أخيك كال حوؿ 
. كال قوة إال باهلل

اإلسبلـ دين العدالة كدين اٟتكم باٟتق كاإلحساف، دين ا١تساكاة إال فيما استثٌت 
اهلل عز كجل، ففيو الدعوة إذل كل خَت، كفيو الدعوة إذل مكاـر األخبلؽ، ك٤تاسن 

ًإفَّل اللَّل ى يىٍأميري }: األعماؿ، كاإلنصاؼ كالعدالة كالبعد عن كل خلق ذميم، قاؿ تعاذل
هى  عىنً  ًإيتىاًء ً م اٍلقيٍربى  كىيػىنػٍ   بًاٍلعىٍدًؿ كىاإٍلًٍحّسىاًف كى
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يىا أىيُػهىا النَّلاسي ًإنَّلا }:  كقاؿ تعاذل(1){اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبػىٍغًي يىًع يكيٍم لىعىلَّلكيٍم تىذىكَّلريكفى 
خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن  ىكىرو كىأينٍػثى  كىجىعىٍلنىاكيٍم  يعيوبنا كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفَّل أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللَّلً  أىتٍػقىاكيٍم 

  .(2){ًإفَّل اللَّل ى عىًليمه خىًبيره 
أف الواجب على الداعية اإلسبلمي أف يدعو إذل اإلسبلـ كلو، كال يفرؽ بُت : كال ال ة

الناس، كأف ال يكوف متعصبان ١تذىب دكف مذىب، أك لقبيلة دكف قبيلة، أك لشيخو أك رئيسو أك 
غَت ذلك، بل الواجب أف يكوف ىدفو إثبات اٟتق كإيضاحو، كاستقامة الناس عليو، كإف 

إف : خالف رأم فبلف أك فبلف أك فبلف، ك١تا نشأ ُب الناس من يتعصب للمذاىب كيقوؿ
مذىب فبلف أكذل من مذىب فبلف، جاءت الفرقة كاالختبلؼ، حىت آؿ ببعض الناس ىذا 
األمر إذل أف ال يصلي مع من ىو على غَت مذىبو، فبل يصلي الشافعي خلف اٟتنفي، كال 

اٟتنفي خلف ا١تالكي كال خلف اٟتنبلي، كىكذا كقع من بعض ا١تتطرفُت ا١تتعصبُت، كىذا من 
الببلء كمن اتباع خطوات الشيطاف، فاألئمة أئمة ىدل، الشافعي، كمالك، كأٛتد، كأبو حنيفة، 
كاألكزاعي، كإسحاؽ بن راىويو، كأشباىهم كلهم أئمة ىدل كدعاة حق، دعوا الناس إذل دين 
اهلل كأرشدكىم إذل اٟتق، ككقع ىناؾ مسائل بينهم، اختلفوا فيها ٠تفاء الدليل على بعضهم، 

فهم بُت ٣تتهد مصيب لو أجراف، كبُت ٣تتهد أخطأ اٟتق فلو أجر كاحد، فعليك أف تعرؼ ٢تم 
قدرىم كفضلهم كأف تًتحم عليهم، كأف تعرؼ أهنم أئمة اإلسبلـ كدعاة ا٢تدل، كلكن ال 

مذىب فبلف أكذل باٟتق، بكل حاؿ، أك : ٭تملك ذلك على التعصب كالتقليد األعمى، فتقوؿ
. ىذا غلط" ال"مذىب فبلف أكذل باٟتق لكل حاؿ ال ٮتطئ، 

عليك أف تأخذ باٟتق، كأف تتبع اٟتق إذا ظهر دليلو كلو خالف فبلنان، كعليك 
  أف ال تتعصب كتقلد تقليدان أعمى، بل تعرؼ لؤلئمة فضلهم كقدرىم،
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كلكن مع ذلك ٖتتاط لنفسك كدينك، فتأخذ باٟتق كترضى بو، كترشد إليو إذا 
طلب منك، كٗتاؼ اهلل كتراقبو جل كعبل، كتنصف من نفسك، مع إٯتانك بأف اٟتق 

أعٍت - كاحد، كأف اجملتهدين إف أصابوا فلهم أجراف، كإف أخطئوا فلهم أجر كاحد 
كما صح بذلك ا٠ترب عن رسوؿ - ٣تتهدم أىل السنة، أىل العلم كاإلٯتاف كا٢تدل 

. اهلل صلى اهلل عليو كسلم
  :أما المقصود من الدعوة كالهدؼ منها

فا١تقصود كا٢تدؼ إخراج الناس من الظلمات إذل النور، كإرشادىم إذل اٟتق 
حىت يأخذكا بو، كينجو من النار، كينجو من غضب اهلل، كإخراج الكافر من ظلمة 

الكفر إذل النور كا٢تدل، كإخراج اٞتاىل من ظلمة اٞتهل إذل نور العلم، كالعاصي من 
: ظلمة ا١تعصية إذل نور الطاعة، ىذا ىو ا١تقصود من الدعوة كما قاؿ جل كعبل

 فالرسل بعثوا ليخرجوا (1){اللَّل ي كىًلُي الَّلًذينى آمىنيوا ييٍ رًجيهيٍم ًمنى ال ُليمىاًت ًإلى  الُنورً }
الناس من الظلمات إذل النور، كدعاة اٟتق كذلك يقوموف بالدعوة كينشطوف ٢تا، 
إلخراج الناس من الظلمات إذل النور، كإلنقاذىم من النار كمن طاعة الشيطاف، 

 .كإلنقاذىم من طاعة ا٢تول إذل طاعة اهلل كرسولو
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بياف ااخالؽ كالصفات التي ينبغي للدعاة أف : اامر الرابي
 يت لقوا بها كأف يّسيركا عليها

أما أخبلؽ الدعاة كصفاهتم اليت ينبغي أف يكونوا عليها، فقد أكضحها اهلل جل 
. كعبل ُب آيات كثَتة، ُب أماكن متعددة من كتابو الكرًن

اإلخبلص، فيجب على الداعية أف يكوف ٥تلصا هلل عز كجل، ال : منها (أكالن )
يريد رياء كال ٝتعة، كال ثناء الناس كال ٛتدىم، إ٪تا يدعو إذل اهلل يريد كجهو عز 

ًبيًلي أىٍدعيو ًإلى  اللَّل ً }: كجل، كما قاؿ سبحانو :  كقاؿ عز كجل(1){قيٍل هىًذًا سى
 فعليك أف ٗتلص هلل عز كجل، ىذا أىم (2){كىمىٍن أىٍحّسىني قػىٍو ن ًممَّلٍن دىعىا ًإلى  اللَّل ً }

. األخبلؽ، ىذا أعظم الصفات أف تكوف ُب دعوتك تريد كجو اهلل كالدار اآلخرة
: أف تكوف على بينة ُب دعوتك أم على علم، ال تكن جاىبل ٔتا تدعو إليو (ثانيان )

ًبيًلي أىٍدعيو ًإلى  اللَّلً  عىلى  بىًصيرىةو } فبل بد من العلم، فالعلم فريضة،  .(3){قيٍل هىًذًا سى
فإياؾ أف تدعو على جهالة، كإياؾ أف تتكلم فيما ال تعلم، فاٞتاىل يهدـ كال يبٍت، 

كيفسد كال يصلح، فاتق اهلل يا عبد اهلل، إياؾ أف تقوؿ على اهلل بغَت علم، ال تدعو إذل 
شيء إال بعد العلم بو، كالبصَتة ٔتا قالو اهلل كرسولو، فبل بد من بصَتة كىي العلم، فعلى 
طالب العلم كعلى الداعية، أف يتبصر فيما يدعو إليو، كأف ينظر فيما يدعو إليو كدليلو، 

فإف ظهر لو اٟتق كعرفو دعا إذل ذلك، سواء كاف ذلك فعبلن أك تركان، فيدعو إذل الفعل إذا 
 .كاف طاعة هلل كرسولو، كيدعو إذل ترؾ ما هنى اهلل عنو كرسولو على بينة كبصَتة

                                                 

 .108يوسف اآلية  - 1

 .33فصلت اآلية  - 2

 .108يوسف اآلية  - 3



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -350-  

من األخبلؽ اليت ينبغي لك أف تكوف عليها أيها الداعية، أف تكوف حليمان ُب  (ثالثان )
دعوتك، رفيقان فيها، متحمبلن صبوران، كما فعل الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ، إياؾ كالعجلة، 
إياؾ كالعنف كالشدة، عليك بالصرب، عليك باٟتلم، عليك بالرفق ُب دعوتك، كقد سبق لك 

ادٍعي ًإلى  سىًبيًل رىبِّي ى بًاٍلًحٍكمىًة كىاٍلمىٍوًع ىًة اٍلحىّسىنىًة }: بعض الدليل على ذلك كقولو جل كعبل
اًدٍلهيٍم بًالَّلًتي ًهيى أىٍحّسىني   اآلية كقولو (2){فىًبمىا رىٍحمىةو ًمنى اللَّلً  لًٍنتى لىهيمٍ }:  كقولو سبحانو(1){كىجى

 كُب (3){فػىقيو  لى ي قػىٍو ن لىيػِّيننا لىعىلَّل ي يػىتىذىكَّلري أىٍك يىٍ شى }: جل كعبل ُب قصة موسى كىاركف
اللهم من كرل من أمر أميت شيئا فرفق هبم  )):اٟتديث الصحيح يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

 خرجو مسلم ُب الصحيح، ((فارفق بو كمن كرل من أمر أميت شيئا فشق عليهم فاشقق عليو
فعليك يا عبد اهلل أف ترفق ُب دعوتك، كال تشق على الناس، كال تنفرىم من الدين، كال تنفرىم 
بغلظتك كال ّتهلك، كال بأسلوبك العنيف ا١تؤذم الضار، عليك أف تكوف حليمان صبوران، سلس 
القياد لُت الكبلـ، طيب الكبلـ حىت تؤثر ُب قلب أخيك، كحىت تؤثر ُب قلب ا١تدعو، كحىت 
يأنس لدعوتك كيلُت ٢تا، كيتأثر هبا، كيثٍت عليك هبا كيشكرؾ عليها، أما العنف فهو منفر ال 

 .مقرب، كمفرؽ ال جامع
كمن األخبلؽ كاألكصاؼ اليت ينبغي بل ٬تب أف يكوف عليها الداعية، العمل 
بدعوتو، كأف يكوف قدكة صاٟتة فيما يدعو إليو، ليس من يدعو إذل شيء ٍب يًتكو، أك 
ينهى عنو ٍب يرتكبو، ىذه حاؿ ا٠تاسرين نعوذ باهلل من ذلك، أما ا١تؤمنوف الراْتوف فهم 
دعاة اٟتق يعملوف بو كينشطوف فيو كيسارعوف إليو، كيبتعدكف عما ينهوف عنو، قاؿ اهلل 

يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا ًلمى تػىقيوليوفى مىا   تػىٍفعىليوفى كىبػيرى مىٍقتنا ًعٍندى اللَّلً  أىٍف تػىقيوليوا }: جل كعبل
 كقاؿ  (4){مىا   تػىٍفعىليوفى 
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أىتىٍأميريكفى النَّلاسى بًاٍلًبرِّي كىتػىٍنّسىٍوفى }: سبحانو موٓتا اليهود على أمرىم الناس بالرب كنسياف أنفسهم
ليوفى اٍلًكتىابى أىفىال تػىٍعًقليوفى  كصح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو . (1){أىنٍػفيّسىكيٍم كىأىنٍػتيٍم تػىتػٍ

يؤتى بالرجل يـو القيامة فيلقى ُب النار فتندلق أقتاب بطنو فيدكر فيها كما يدكر اٟتمار )): قاؿ
بالرحى، فيجتمع عليو أىل النار فيقولوف لو يا فبلف أدل تكن تأمر با١تعركؼ كتنهى عن ا١تنكر 

 ىذه حاؿ من دعا إذل اهلل ((فيقوؿ بلى كنت آمركم با١تعركؼ كال آتيو كأهناكم عن ا١تنكر كآتيو
فمن أىم  .كأمر با١تعركؼ كهنى عن ا١تنكر، ٍب خالف قولو فعلو كفعلو قولو، نعوذ باهلل من ذلك

األخبلؽ كمن أعظمها ُب حق الداعية، أف يعمل ٔتا يدعو إليو، كأف ينتهي عما ينهى عنو، كأف 
يكوف ذا خلق فاضل، كسَتة ٛتيدة، كصرب كمصابرة، كإخبلص ُب دعوتو، كاجتهاد فيما يوصل 

ا٠تَت إذل الناس، كفيما يبعدىم من الباطل، كمع ذلك يدعو ٢تم با٢تداية، ىذا من األخبلؽ 
الفاضلة، أف يدعو ٢تم با٢تداية كيقوؿ للمدعو ىداؾ اهلل، كفقك اهلل لقبوؿ اٟتق، أعانك اهلل 

على قبوؿ اٟتق، تدعوه كترشده كتصرب على األذل، كمع ذلك تدعو لو با٢تداية، قاؿ النيب عليو 
 .((اللهم اىد دكسا كأت هبم)): إهنم عصوا، قاؿ (دكس)الصبلة كالسبلـ ١تا قيل عن 

تدعو لو با٢تداية كالتوفيق لقبوؿ اٟتق، كتصرب كتصابر ُب ذلك، كال تقنط كال تيأس كال 
تقل إال خَتان، ال تعنف كال تقل كبلمان سيئان ينفر من اٟتق، كلكن من ظلم كتعدل لو شأف 

اًدليوا أىٍهلى اٍلًكتىاًب ًإ  بًالَّلًتي ًهيى أىٍحّسىني ًإ  الَّلًذينى }: آخر، كما قاؿ اهلل جل كعبل كى  تيجى
هيمٍ  . (2){ظىلىميوا ًمنػٍ

فالظادل الذم يقابل الدعوة بالشر كالعناد كاألذل، لو حكم آخر، ُب اإلمكاف تأديبو 
على ذلك بالسجن أك غَته، كيكوف تأديبو على ذلك على حسب مراتب الظلم، لكن ما داـ 

كافان عن األذل، فعليك أف تصرب عليو، 
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 كٖتتسب كٕتادلو باليت ىي أحسن، كتصفح عما يتعلق بشخصك من بعض األذل، 
. كما صرب الرسل كأتباعهم بإحساف

كأسأؿ اهلل عز كجل أف يوفقنا ٚتيعان ٟتسن الدعوة إليو، كأف يصلح قلوبنا 
كأعمالنا، كأف ٯتنحنا ٚتيعا الفقو ُب دينو، كالثبات عليو، ك٬تعلنا من ا٢تداة ا١تهتدين، 
كالصاٟتُت ا١تصلحُت، إنو جل كعبل جواد كرًن، كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده 

. كرسولو نبينا ٤تمد كعلى آلو كأصحابو كأتباعو بإحساف إذل يـو الدين
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كاجب المعلِّيم 
فإف من أىم األمور ُب حق : أما بعد .اٟتمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل

ا١تعلم أف يوجو الطالب إذل اإلقباؿ على طلب العلم حىت يعلم من أمور دينو ما ال يسعو 
جهلو كمعرفة العقيدة الصحيحة كأحكاـ الصبلة كالزكاة كالصياـ كأحكاـ اٟتج كأحكاـ 
ا١تعامبلت إذا كاف ٦تن يتعاطى البيع كالشراء ك٨تو٫تا من كجوه ا١تكاسب حىت يكوف ُب 

ألف اهلل سبحانو إ٪تا خلق الثقلُت ليعبد كحده ال شريك ؛ ذلك كلو على بينة كىدل
كعبادتو ىي توحيده سبحانو بأنواع العبادة كطاعة أكامره كترؾ نواىيو، كال سبيل إذل .لو

معرفة ذلك بالتفصيل إال بواسطة التعلم، ككلما اجتهد الطالب ُب التعلم كبذؿ كسعو فيو 
كمن أىم األسباب  .كاف ُب ذلك أقرب إذل ٧تاحو كإدراكو ا١تطلوب بتوفيق اهلل سبحانو

اإلخبلص هلل ُب ذلك، كاٟتذر : إلدراؾ ا١تطلوب كالفوز با١ترغوب فيو من العلم الشرعي
من طلبو لغرض آخر كالرياء أك ٨توه من أغراض الدنيا، كقد جاء عن النيب صلى اهلل عليو 

رضان من عمن تعلم علما ٦تا يبتغي بو كجو اهلل ال يتعلمو إال ليصيب بو )): كسلم أنو قاؿ
أخرجو أبو داكد بإسناد حسن كأخرج (( الدنيا دل ٬تد عرؼ اٞتنة يـو القيامة يعٍت ر٭تها

من طلب العلم ليجارم بو العلماء أك ليمارم )): الًتمذم عنو صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
فالواجب على طالب العلم  ((بو السفهاء أك ليصرؼ بو كجوه الناس إليو أدخلو اهلل النار

فىمىٍن كىافى يػىٍرجيوا ًلقىاءى }: كعلى كل مسلم أف ٮتلص عملو هلل كحده عمبل بقوؿ اهلل عز كجل
ا كىمىا أيًمريكا ًإ  }:  كقولو سبحانو(1){رىبِّيً  فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىالن  ىاًلحنا كى  ييٍشًرٍؾ بًًعبىادىًة رىبِّيً  أىحىدن

يقوؿ اهلل :  اآلية، كقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم(2){لًيػىٍعبيديكا اللَّل ى ميٍ ًلًصينى لى ي الدِّيينى حينػىفىاءى 
 أنا أغٌت الشركاء عن)): عز كجل
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.  ركاه مسلم ُب صحيحو(( غَتم تركتو كشركو فيوالشرؾ من عمل عمبل أشرؾ معي 
كالواجب على ا١تعلم أف يعٌت هبذا األمر، كأف يبدأ بنفسو فيكوف ٥تلصا هلل ُب كل 
أعمالو، حسن السَتة كالسلوؾ؛ ألف الطالب يتأسى بأستاذه ُب ا٠تَت كالشر، باذال كسعو 
ُب ٖتصيل العلم ا١توركث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كأف يوجو طلبتو إذل ما 
 .ينفعهم كيعينهم على ٖتصيل العلم مذكرا ٢تم ْتسن العاقبة للمخلصُت كسوئها لغَتىم

تقول اهلل كخشيتو ُب ٚتيع األحواؿ كما قاؿ : كمن أىم األسباب أيضا ُب ٖتصيل العلم
 كمعلـو (1){كىمىٍن يػىتَّلًّق اللَّل ى يىٍجعىٍل لى ي مىٍ رىجنا كىيػىٍرزيٍق ي ًمٍن حىٍيثي   يىٍحتىًّسبي }: عز كجل

أف حصوؿ العلم من أفضل األرزاؽ، كىو خركج من ضيق اٞتهل كظلمتو إذل سعة العلم 
 كحصوؿ العلم النافع من (2){كىمىٍن يػىتَّلًّق اللَّل ى يىٍجعىٍل لى ي ًمٍن أىٍمرًًا ييٍّسرنا}: كنوره، كقاؿ تعاذل

أعظم التيسَت كالتسهيل؛ ألف طالب العلم الشرعي يدرؾ بعلمو من كجوه ا٠تَت كأسباب 
يىا أىيُػهىا الَّلًذينى آمىنيوا ًإٍف تػىتػَّلقيوا اللَّل ى يىٍجعىٍل }: النجاة ما ال يتيسر للجاىل، كقاؿ سبحانو

 كأحسن ما فسر بو الفرقاف أنو العلم (3){لىكيٍم فػيٍرقىاننا كىييكىفِّيٍر عىٍنكيٍم سىيِّيئىاًتكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيمٍ 
النافع الذم يفرؽ بُت اٟتق كالباطل، كا٢تدل كالضبلؿ، كالغي كالرشاد، كعلى حسب ما 

٭تصل للعبد من العلم تكوف خشيتو هلل كتعظيمو ٟترماتو، كيكوف فرقانا بُت اٟتق كالباطل، 
ًإفَّل الَّلًذينى }:  كقاؿ عز كجل(4){ًإنَّلمىا يىٍ شى  اللَّل ى ًمٍن ًعبىاًدًا اٍلعيلىمىاءي }: كما قاؿ سبحانو

أما )):  قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم(5){يىٍ شىٍوفى رىبػَّلهيٍم بًاٍلغىٍيًب لىهيٍم مىٍغًفرىةه كىأىٍجره كىًبيره 
من كاف :  كقاؿ بعض السلف((كاهلل إين ألخشاكم هلل كأتقاكم لو
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 باهلل أعرؼ كاف منو أخوؼ، كمن أعظم عبلمات السعادة كأكضح الدالئل على أف اهلل 
أراد بالعبد خَتا أف يقبل على العلم الشرعي، كأف يكوف فقيها ُب دينو كما قاؿ النيب صلى 

.  متفق على صحتو((من يرد اهلل بو خَتا يفقهو ُب الدين)): اهلل عليو كسلم
كما ذاؾ إال ألف الفقو ُب الدين ٭تفز العبد على القياـ بأمر اهلل كخشيتو، كأداء 

فرائضو، كاٟتذر من مساخطو، كيدعوه إذل مكاـر األخبلؽ ك٤تاسن األعماؿ كالنصح هلل 
كلعباده، كمن أعظم األسباب أيضا ُب بقاء العلم كزيادتو كاالنتفاع بو كاالستقامة على 

الطاعة كاٟتذر من ا١تعاصي، كقد جاء ُب اٟتديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو 
كىمىا }:  كأبلغ من ذلك قولو سبحانو((إف العبد ليحـر الرزؽ بالذنب يصيبو)): قاؿ

يىا أىيُػهىا }:  كقولو تعاذل(1){أى ىابىكيٍم ًمٍن ميًصيبىةو فىًبمىا كىّسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىٍن كىًثيرو 
 كال شك أف نقص العلم أك نسيانو من (2){الَّلًذينى آمىنيوا ًإٍف تػىتػَّلقيوا اللَّل ى يىٍجعىٍل لىكيٍم فػيٍرقىاننا

. أعظم ا١تصائب
فالواجب التحرز من أسباب ذلك كقد ركم أف مالكا رٛتو اهلل قاؿ لئلماـ الشافعي 

إين أرل اهلل سبحانو قد ألقى عليك من نوره فبل تطفئو ): ١تا جلس بُت يديو لطلب العلم
:  كركم عن الشافعي رٛتو اهلل أنو قاؿ (با١تعاصي

أر دني إل  ترؾ المعا ي     كوت إل  ككيي سوء حف ي
كنور اهلل   يؤتاا عا ي   قاؿ اعلم بأف العلم نورك

كاهلل .اآليات كاألحاديث كاآلثار ُب ىذا ا١تعٍت كثَتة، كالعاقل ينتفع بأدىن إشارةك
. سبحانو كرل التوفيق
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" منهج اإلسالـ"تعليّق عل  محاضرة عن 
من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إذل حضرة األخ ا١تكـر سلمو اهلل كزاده علما 

:  كتوفيقا آمُت، سبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
كسرين ما تضمنو . ـ1973/ 12/ 19فقد كصلٍت كتابكم الكرًن ا١تؤرخ : أما بعد

من اإلفادة عن نشاطكم ضد ا١تبادئ ا٢تدامة، كما جرل عليكم بسبب ذلك، كىكذا 
الرسل كأتباعهم يبتلوف ٍب تكوف ٢تم العاقبة اٟتميدة، فاصربكا كصابركا كأبشركا، كقد 

فألفيتها ُب اٞتملة  (أين ٨تن من منهج اإلسبلـ)اطلعت على احملاضرة ا١ترفقة بعنواف 
٤تاضرة جيدة، كثَتة الفائدة، إال أف فيها بعض ا١تواضع الغامضة ا١تعٌت مثل قولكم ُب 

ك٢تذا يعترب اإلسبلـ كل من ٮترج عن ىذا الوضع، كيشكل طبقة جديدة أك ): 3صفحة 
فنوصيكم بالعناية دائمان ُب .إخل (...يكوف مراكز قول، يعتربه اإلسبلـ كافرا باإلسبلـ

احملاضرات كغَتىا بالبياف كاإليضاح، كعدـ اإلٚتاؿ، أما ما ذكرًب من الرغبة ُب العمل ُب 
السعودية، فبل ٮتفى عليكم أف السنة الدراسية مضى منها جزء كبَت، كالغالب أف كزارة 

. ا١تعارؼ قد أمنت حاجتها من ا١تدرسُت
كالذم أرل أف تعملوا ُب الوعظ كاإلرشاد ُب الكويت، كال حرج عليكم ُب أخذ 

الراتب على ذلك كما تأخذكنو على التدريس، فكبل األمرين دعوة إذل اهلل، كتعليم 
كتوجيو، كأمر ٔتعركؼ كهني عن ا١تنكر، كليس ىناؾ بأس أف يأخذ ا١تسلم من بيت ا١تاؿ 
ما يعينو على التدريس، أك الوعظ كاإلرشاد، أك اإلمامة كاألذاف أك ٨توىا من جهات الرب، 
كإ٪تا ا٠تبلؼ ُب أخذ األجرة على التعليم أك اإلمامة، إذا كاف ذلك من غَت بيت ا١تاؿ، 
كقد أخذ أصحاب الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ُب زمنو صلى اهلل عليو كسلم كزمن 

خلفائو الراشدين من بيت ا١تاؿ، ما يعينهم على طاعة اهلل كاٞتهاد ُب سبيلو، كىم أكرع 
الناس 
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 كأخشاىم هلل، كأعلمهم بشرعو بعد األنبياء رضي اهلل عنهم كأرضاىم، فلنا كلكم 
كللمسلمُت فيهم أسوة حسنة، كفق اهلل اٞتميع ١تا يرضيو، كمنحنا كإياكم كسائر 
إخواننا الفقو ُب دينو، كالثبات عليو، إنو ٝتيع قريب، كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل 

. كبركاتو
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 اإلماـ محمد بن عبد الوهاب 
 (1)دعوت  كسيرت 

اٟتمد هلل رب العا١تُت، كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو كخَتتو من خلقو 
. سيدنا كإمامنا ٤تمد بن عبد اهلل، كعلى آلو كأصحابو كمن كااله

أيها اإلخواف الفضبلء، أيها األبناء األعزاء، ىذه احملاضرة ا١توجزة أتقدـ هبا : أما بعد
بُت أيديكم تنويرا لؤلفكار، كإيضاحا للحقائق، كنصحا هلل كلعباده، كأداء لبعض ما ٬تب 

الشيخ اإلماـ ٤تمد بن عبد : علي من اٟتق ٨تو احملاضر عنو، كىذه احملاضرة عنواهنا
. الوىاب، دعوتو كسَتتو

١تا كاف اٟتديث عن ا١تصلحُت كالدعاة كاجملددين، كالتذكَت بأحوا٢تم كخصا٢تم 
اٟتميدة، كأعما٢تم اجمليدة، كشرح سَتهتم اليت دلت على إخبلصهم، كعلى صدقهم ُب 
دعوهتم كإصبلحهم، ١تا كاف اٟتديث عن ىؤالء ا١تصلحُت ا١تشار إليهم، كعن أخبلقهم 
كأعما٢تم كسَتهتم، ٦تا تشتاؽ إليو النفوس، كترتاح لو القلوب، كيود ٝتاعو كل غيور على 
الدين، ككل راغب ُب اإلصبلح، كالدعوة إذل سبيل اٟتق، رأيت أف أٖتدث إليكم عن 
رجل عظيم كمصلح كبَت، كداعية غيور، أال كىو الشيخ اجملدد لئلسبلـ ُب اٞتزيرة العربية 
ُب القرف الثاين عشر من ا٢تجرة النبوية ىو اإلماـ ٤تمد بن عبد الوىاب بن سليماف بن 

لقد عرؼ الناس ىذا اإلماـ كال سيما علماؤىم كرؤساؤىم،  .علي التميمي اٟتنبلي
ككرباؤىم كأعياهنم ُب اٞتزيرة العربية كُب خارجها، كلقد كتب الناس عنو كتابات كثَتة ما 
بُت موجز كما بُت مطوؿ، كلقد أفرده كثَت من الناس بكتابات، حىت ا١تستشرقوف كتبوا 
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عنو كتابات كثَتة، ككتب عنو آخركف ُب أثناء كتاباهتم عن ا١تصلحُت، كُب أثناء كتاباهتم 
ريخ، كصفو ا١تنصفوف منهم بأنو مصلح عظيم، كبأنو ٣تدد لئلسبلـ، كبأنو على أُب الت

كمن ٚتلتهم ا١تؤلف الكبَت أبو بكر الشيخ  .ىدل كنور من ربو، كإف تعدادىم يشق كثَتان 
فقد كتب عن ىذا الشيخ فأجاد كأفاد، كذكر سَتتو كذكر .حسُت بن غناـ اإلحسائي

غزكاتو، كأطنب ُب ذلك ككتب كثَتا من رسائلو، كاستنباطاتو من كتاب اهلل عز كجل، 
كمنهم أيضا الشيخ عثماف بن بشر ُب كتابو عنواف اجملد، فقد كتب عن ىذا الشيخ أيضا، 
كعن دعوتو، كعن سَتتو، كعن تأريخ حياتو، كعن غزكاتو كجهاده، كمنهم خارج اٞتزيرة 
الدكتور أٛتد أمُت ُب كتابو زعماء اإلصبلح، فقد كتب عنو كأنصف، كمنهم الشيخ 

، ككتب عن سَتتو كأجاد ُب : الكبَت مسعود الندكم، فقد كتب عنو كٝتاه ا١تصلح ا١تظلـو
ذلك، ككتب عنو أيضا آخركف، منهم الشيخ الكبَت األمَت ٤تمد بن إٝتاعيل الصنعاين، 

. فلما بلغو دعوة الشيخ سر هبا كٛتد اهلل عليها.فقد كاف ُب زمانو كقد كاف على دعوتو
ككذلك كتب عنو العبلمة الكبَت الشيخ ٤تمد بن علي الشوكاين، صاحب نيل 
األكطار كرثاه ٔترثية عظيمة، ككتب عنو ٚتع غَت ىؤالء يعرفهم القراء كالعلماء كٔتناسبة 
كوف كثَت من الناس قد ٮتفى عليو حاؿ ىذا الرجل كسَتتو كدعوتو رأيت أف أساىم ُب 

بياف حاؿ ىذا الرجل، كما كاف عليو من سَتة حسنة، كدعوة صاٟتة، كجهاد صادؽ، كأف 
أشرح قليبل ٦تا أعرفو عن ىذا اإلماـ حىت يتبصر ُب أمره من كاف عنده شيء من لبس، أك 

شيء من شك ُب حاؿ ىذا الرجل، كدعوتو، كما كاف عليو، كلد ىذا اإلماـ ُب عاـ 
( 1111)ىجرية، ىذا ىو ا١تشهور ُب مولده رٛتة اهلل عليو، كقيل ُب عاـ  (1115)

 ىجرية على صاحبها أفضل الصبلة 1115أنو كلد ُب عاـ : ىجرية، كا١تعركؼ األكؿ
. كأكمل التحية

  اهلل عليو كىي قريةةكتعلم على أبيو ُب بلدة العيينة، كىذه البلدة ىي مسقط رأسو رحم
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 معلومة ُب اليمامة ُب ٧تد، مشاؿ غرب مدينة الرياض، بينها كبُت الرياض مسَتة سبعُت 
كيلو مًت، كلد فيها رٛتة اهلل عليو، كنشأ نشأة صاٟتة، كقرأ القرآف مبكرا كاجتهد ُب 

الدراسة كالتفقو على أبيو الشيخ عبد الوىاب بن سليماف ككاف فقيها كبَتا، ككاف عا١تا 
ٍب بعد بلوغ اٟتلم حج كقصد بيت اهلل اٟتراـ، كأخذ .قديرا، ككاف قاضيا ُب بلدة العيينة
ٍب توجو إذل ا١تدينة على ساكنها أفضل الصبلة كالسبلـ،  .عن بعض علماء اٟتـر الشريف

فاجتمع بعلمائها، كأقاـ فيها مدة، كأخذ عن عا١تُت كبَتين مشهورين ُب ا١تدينة ذلك 
ك٫تا الشيخ عبد اهلل بن إبراىيم بن سيف النجدم، أصلو من اجملمعة، كىو كالد .الوقت

الشيخ إبراىيم بن عبد اهلل صاحب العذب الفائض ُب علم الفرائض، كأخذ أيضا عن 
ىذاف العا١تاف ٦تن اشتهر أخذ الشيخ عنهما .الشيخ الكبَت ٤تمد حياة السندم با١تدينة

. با١تدينة، كلعلو أخذ عن غَت٫تا ٦تن ال نعرؼ
كرحل الشيخ لطلب العلم إذل العراؽ، فقصد البصرة كاجتمع بعلمائها، كأخذ عنهم 
ما شاء اهلل من العلم، كأظهر الدعوة ىناؾ إذل توحيد اهلل، كدعا الناس إذل السنة، كأظهر 
للناس أف الواجب على ٚتيع ا١تسلمُت أف يأخذكا دينهم عن كتاب اهلل، كسنة رسوؿ اهلل 
عليو الصبلة كالسبلـ، كناقش كذاكر ُب ذلك، كناظر من ىنالك من العلماء كاشتهر من 
مشاٮتو ىناؾ شخص يقاؿ لو الشيخ ٤تمد اجملموعي، كقد ثار عليو بعض علماء السوء 

بالبصرة، كحصل عليو كعلى شيخو ا١تذكور بعض األذل، فخرج من أجل ذلك، ككاف من 
نيتو أف يقصد الشاـ، فلم يقدر على ذلك لعدـ كجود النفقة الكافية، فخرج من البصرة 
إذل الزبَت، كتوجو من الزبَت إذل األحساء كاجتمع بعلمائها كذاكرىم ُب أشياء من أصوؿ 

ُب العقد ا٠تامس من القرف الثاين  (كاهلل أعلم)الدين، ٍب توجو إذل بلدة حرٯتبلء كذلك 
عشر، ألف أباه كاف قاضيا ُب العيينة، كصار بينو كبُت أمَتىا نزاع، فانتقل عنها إذل 

حرٯتبلء  
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 1139 ىجرية، فقدـ الشيخ ٤تمد على أبيو ُب حرٯتبلء بعد انتقالو إليها سنة 1139سنة 
 ىجرية أك ما بعدىا، كاستقر ىناؾ، كدل يزؿ 1140ىجرية، فيكوف قدكمو حرٯتبلء ُب عاـ 

 ىجرية، فحصل من 1153مشتغبلن بالعلم كالتعليم، كالدعوة ُب حرٯتبلء حىت مات كالده عاـ 
بعض أىل حرٯتبلء شر عليو، كىم بعض السفلة هبا أف يفتك بو، كقيل إف بعضهم تسور عليو 

. اٞتدار، فعلم هبم بعض الناس فهربوا، كبعد ذلك ارٖتل الشيخ إذل العيينة رٛتة اهلل عليو

كأسباب غضب ىؤالء السفلة عليو أنو كاف آمرا با١تعركؼ ناىيا عن ا١تنكر، ككاف 
٭تث األمراء على تعزير اجملرمُت، الذين يعتدكف على الناس بالسلب كالنهب كاإليذاء، 

ىؤالء السفلة الذين يقاؿ ٢تم العبيد ىناؾ، ك١تا عرفوا من الشيخ أنو ضدىم، كأنو ال يرضى 
بأفعا٢تم، كأنو ٭ترض األمراء على عقوباهتم، كاٟتد من شرىم، غضبوا عليو ك٫توا أف يفتكوا 
بو، فصانو اهلل كٛتاه، ٍب انتقل إذل بلدة العيينة كأمَتىا إذ ذاؾ عثماف بن ناصر بن معمر، 
فنزؿ عليو كرحب بو األمَت، كقاؿ قم بالدعوة إذل اهلل، ك٨تن معك كناصركؾ، كأظهر لو 

. ا٠تَت، كاحملبة كا١توافقة على ما ىو عليو
فاشتغل الشيخ بالتعليم كاإلرشاد كالدعوة إذل اهلل عز كجل، كتوجيو الناس إذل ا٠تَت، 
كاحملبة ُب اهلل رجا٢تم كنسائهم، كاشتهر أمره ُب العيينة، كعظم صيتو، كجاء إليو الناس من 

دعنا هندـ قبة زيد بن ا٠تطاب : القرل اجملاكرة، كُب يـو من األياـ قاؿ الشيخ لؤلمَت عثماف
رضي اهلل عنو فإهنا أسست على غَت ىدل، كأف اهلل جل كعبل ال يرضى هبذا العمل، 
كالرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ هنى عن البناء على القبور، كاٗتاذ ا١تساجد عليها، كىذه 

ال مانع : القبة فتنت الناس كغَتت العقائد، كحصل هبا الشرؾ فيجب ىدمها، فقاؿ األمَت
إين أخشى أف يثور أىل اٞتبيلة، كاٞتبيلة قرية ىنالك قريبة من : من ذلك، فقاؿ الشيخ

كمعهم الشيخ رٛتة اهلل . مقاتل ٢تدـ القبة600القرب، فخرج عثماف كمعو جيش يبلغوف 
عليو، فلما قربوا من القبة خرج 
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فلما رأكا األمَت عثماف كمن معو كفوا  .أىل اٞتبيلة ١تا ٝتعوا بذلك لينصركىا ك٭تموىا
فباشر الشيخ ىدمها كإزالتها، فأزا٢تا اهلل عز كجل على يديو رٛتة اهلل .كرجعوا عن ذلك

كلنذكر نبذة عن حاؿ ٧تد قبل قياـ الشيخ رٛتة اهلل عليو، كعن أسباب قيامو، .عليو
. كدعوتو

كاف أىل ٧تد قبل دعوة الشيخ على حالة ال يرضاىا مؤمن، كاف الشرؾ األكرب قد 
نشأ كانتشر، حىت عبدت القباب كعبدت األشجار، كاألحجار، كعبدت الغَتاف، كعبد 

كىو من ا١تعتوىُت، كعبد من دكف اهلل أناس يدعوف بالوالية، كىم .من يدعي بالوالية
٣تانُت ٣تاذيب ال عقوؿ عندىم، كاشتهر ُب ٧تد السحرة كالكهنة، كسؤا٢تم كتصديقهم 
كليس ىناؾ منكر إال من شاء اهلل، كغلب على الناس اإلقباؿ على الدنيا كشهواهتا، كقل 

القائم هلل كالناصر لدين اهلل، كىكذا ُب اٟترمُت الشريفُت، كُب اليمن اشتهر ُب ذلك 
الشرؾ، كبناء القباب على القبور، كدعاء األكلياء كاالستغاثة هبم، كُب اليمن من ذلك 
الشيء الكثَت، كُب بلداف ٧تد من ذلك ما ال ٭تصى، ما بُت قرب كما بُت غار، كبُت 

شجرة كبُت ٣تذكب ك٣تنوف يدعى من دكف اهلل كيستغاث بو مع اهلل، ككذلك ٦تا عرؼ ُب 
٧تد كاشتهر دعاء اٞتن كاالستغاثة هبم، كذبح الذبائح ٢تم، كجعلها ُب الزكايا من البيوت 

رجاء ٧تدهتم، كخوؼ شرىم، فلما رأل الشيخ اإلماـ ىذا الشرؾ كظهوره ُب الناس، كعدـ 
كجود منكر لذلك، كقائم بالدعوة إذل اهلل ُب ذلك، مشر عن ساعد اٞتد، كصرب على 
الدعوة، كعرؼ أنو ال بد من جهاد، كصرب كٖتمل لؤلذل، فجد ُب التعليم كالتوجيو 

كاإلرشاد كىو ُب العيينة، كُب مكاتبة العلماء ُب ذلك، كا١تذاكرة معهم رجاء أف يقوموا معو 
ُب نصر دين اهلل، كاجملاىدة ُب ىذا الشرؾ كىذه ا٠ترافات، فأجاب دعوتو كثَتكف من 

علماء ٧تد كعلماء اٟترمُت، كعلماء اليمن، كغَتىم ككتبوا إليو با١توافقة، كخالف آخركف 
كعابوا ما دعا إليو كذموه، كنفركا عنو كىم بُت أمرين، ما بُت جاىل 
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خراُب ال يعرؼ دين اهلل كال يعرؼ توحيد اهلل، كإ٪تا يعرؼ ما ىو عليو آباؤه كأجداده من 
ًإنَّلا }: اٞتهل كالضبلؿ كالشرؾ، كالبدع، كا٠ترافات، كما قاؿ اهلل عز كجل عن أمثاؿ أكلئك

ًإنَّلا عىلى  آثىارًًهٍم ميٍهتىديكفى   كطائفة أخرل ٦تن ينسبوف إذل (1){كىجىٍدنىا آبىاءىنىا عىلى  أيمَّلةو كى
ما بالكم دل تنكركا علينا ىذا الشيء؟ : العلم ردكا عليو عنادا كحسدا، لئبل يقوؿ العامة

١تاذا جاء ابن عبد الوىاب كصار على اٟتق، كأنتم علماء كدل تنكركا ىذا 
فحسدكه كخجلوا من العامة، كأظهركا العناد للحق، إيثارا للعاجل على اآلجل، !.الباطل؟

. كاقتداء باليهود ُب إيثارىم الدنيا على اآلخرة، نسأؿ اهلل العافية كالسبلمة
أما الشيخ فقد صرب كجد ُب الدعوة، كشجعو من شجعو من العلماء كاألعياف ُب 
داخل اٞتزيرة، كُب خارجها، فعـز على ذلك كاستعاف بربو عز كجل، كعكف قبل ذلك 

على كتاب اهلل، ككانت لو اليد الطوذل ُب تفسَت كتاب اهلل، كاالستنباط منو، كعكف على 
سَتة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كسَتة أصحابو، كجد ُب ذلك كتبصر فيو، حىت أدرؾ 
من ذلك ما أعانو كثبتو على اٟتق، فشمر عن ساعد اٞتد، كصمم على الدعوة كعلى أف 

. ينشرىا بُت الناس، كيكاتب األمراء كالعلماء ُب ذلك، كليكن ُب ذلك ما يكوف
فحقق اهلل لو اآلماؿ الطيبة، كنشر بو الدعوة، كأيد بو اٟتق، كىيأ اهلل لو أنصارا 
كمساعدين كأعوانا، حىت ظهر دين اهلل، كعلت كلمة اهلل فاستمر الشيخ ُب الدعوة ُب 

العيينة بالتعليم كاإلرشاد، ٍب مشر عن ساعد اٞتد إذل العمل كإزالة آثار الشرؾ بالفعل، ١تا 
رأل الدعوة دل تؤثر، باشر الدعوة عمليا ليزيل بيده ما تيسر، كما أمكن من آثار الشرؾ، 

كزيد بن .ال بد من ىدـ ىذه القبة اليت على قرب زيد: قاؿ الشيخ لؤلمَت عثماف بن معمر
ا٠تطاب رضي اهلل عنو ىو أخو عمر بن ا٠تطاب أمَت ا١تؤمنُت رضي اهلل تعاذل عن 

ككاف من  .اٞتميع

                                                 

 .23الزخرؼ اآلية  - 1
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 من ا٢تجرة النبوية، فكاف ٦تن قتل 12ٚتلة الشهداء ُب قتاؿ مسيلمة الكذاب ُب عاـ 
ىناؾ، كبٍت على قربه قبة فيما يذكركف، كقد يكوف قرب غَته، لكنو فيما يذكركف أنو قربه، 
فوافقو عثماف كما تقدـ، كىدمت القبة ْتمد اهلل، كزاؿ أثرىا إذل اليـو كهلل اٟتمد كا١تنة، 
أماهتا جل كعبل ١تا ىدمت عن نية صاٟتة، كقصد مستقيم كنصر للحق، كىناؾ قبور 
أخرل منها قرب يقاؿ إنو قرب ضرار بن األزكر، كانت عليو قبة ىدمت أيضا، كىناؾ 

مشاىد أخرل أزا٢تا اهلل عز كجل، ككانت ىناؾ غَتاف كأشجار تعبد من دكف اهلل جل 
 .كعبل، فأزيلت كقضي عليها كحذر الناس عنها

 كا١تقصود أف الشيخ استمر رٛتة اهلل عليو على الدعوة، قوالن كعمبلن كما تقدـ، ٍب 
إف الشيخ أتتو امرأة، كاعًتفت عنده بالزنا عدة مرات، كسأؿ عن عقلها فقيل إهنا عاقلة 
كال بأس هبا، فلما صممت على االعًتاؼ، كدل ترجع عن اعًتافها، كدل تدع إكراىا كال 

شبهة ككانت ٤تصنة، أمر الشيخ رٛتة اهلل عليو بأف ترجم فرٚتت بأمره، حالة كونو قاضيا 
بالعيينة، فاشتهر أمره بعد ذلك هبدـ القبة، كبرجم ا١ترأة، كبالدعوة العظيمة إذل اهلل، 

كبلغ أمَت األحساء كتوابعها من بٍت خالد سليماف ابن عريعر  .كىجرة ا١تهاجرين إذل العيينة
ا٠تالدم أمر الشيخ، كأنو يدعو إذل اهلل، كأنو يهدـ القباب، كأنو يقيم اٟتدكد، فعظم على 

اإلقداـ على الظلم، - إال من ىدل اهلل- ىذا البدكم أمر الشيخ، ألف من عادة البادية
كسفك الدماء، كهنب األمواؿ، كانتهاؾ اٟترمات، فخاؼ أف ىذا الشيخ يعظم أمره، 

كيزيل سلطاف األمَت البدكم، فكتب إذل عثماف يتوعده، كيأمره أف يقتل ىذا ا١تطوع الذم 
فإما أف تقتلو، كإما !! إف ا١تطوع الذم عندكم بلغنا عنو كذا، ككذا: عنده ُب العيينة، كقاؿ

ككاف عنده لؤلمَت عثماف خراج من الذىب، .!! أف نقطع عنك خراجك الذم عندنا
فعظم على عثماف أمر ىذا األمَت، كخاؼ إف عصاه أف يقطع عنو خراجو أك ٭تاربو، فقاؿ 

إف ىذا األمَت كتب إلينا كذا ككذا، : للشيخ
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كإنو ال ٭تسن منا أف نقتلك، كإنا ٩تاؼ ىذا األمَت كال نستطيع ٤تاربتو، فإذا رأيت أف  
إف الذم أدعو إليو ىو دين اهلل، كٖتقيق كلمة ال إلو إال : ٗترج عنا فعلت، فقاؿ الشيخ

اهلل كٖتقيق شهادة أف ٤تمدان رسوؿ اهلل، فمن ٘تسك هبذا الدين، كنصره كصدؽ ُب ذلك 
نصره اهلل كأيده ككاله على ببلد أعدائو، فإف صربت كاستقمت، كقبلت ىذا ا٠تَت فأبشر، 

: فقاؿ.فسينصرؾ اهلل ك٭تميك من ىذا البدكم كغَته، كسوؼ يوليك اهلل ببلده كعشَتتو
فخرج الشيخ عند ذلك كٖتوؿ .أيها الشيخ إنا ال نستطيع ٤تاربتو، كال صرب لنا على ٥تالفتو

من العيينة إذل ببلد الدرعية، جاء إليها ماشيان فيما ذكركا، حىت كصل إليها ُب آخر النهار، 
كقد خرج من العيينة ُب أكؿ النهار مشيا على األقداـ، دل يرحلو عثماف، فدخل على 

شخص من خيارىا ُب أعبل البلد يقاؿ لو ٤تمد بن سويلم العريٍت، فنزؿ عليو كيقاؿ إف 
ىذا الرجل خاؼ من نزكلو عليو، كضاقت بو األرض ٔتا رحبت، كخاؼ من أمَت الدرعية 

أبشر ٓتَت كىذا الذم أدعو الناس إليو دين اهلل، : ٤تمد بن سعود فطمأنو الشيخ كقاؿ لو
كيقاؿ إف الذم أخربه زكجتو، ، فبلغ ٤تمد بن سعود خرب الشيخ ٤تمد.كسوؼ يظهره اهلل

أخربم ٤تمدا هبذا الرجل، كشجعيو على قبوؿ : جاء إليها بعض الصاٟتُت، كقاؿ ٢تا
دعوتو، كحرضيو على مؤازرتو كمساعدتو، ككانت امرأة صاٟتة طيبة، فلما دخل عليها 

ىذه ! أبشر هبذه الغنيمة العظيمة: ٤تمد ابن سعود أمَت الدرعية كملحقاهتا، قالت لو
غنيمة ساقها اهلل إليك، رجل داعية يدعو إذل دين اهلل، يدعو إذل كتاب اهلل، يدعو إذل 

بادر بقبولو كبادر بنصرتو، كال تقف ! سنة رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ يا ٢تا من غنيمة
فأشَت عليو، ! ُب ذلك أبدا، فقبل األمَت مشورهتا، ٍب تردد ىل يذىب إليو أـ يدعوه إليو؟
ال ينبغي أف : كيقاؿ إف ا١ترأة أيضا ىي اليت أشارت عليو مع ٚتاعة من الصاٟتُت، كقالوا لو

 تدعوه إليك، بل ينبغي أف تقصده ُب منزلو كأف تقصده أنت، كأف تعظم العلم كالداعي
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إذل ا٠تَت، فأجاب إذل ذلك ١تا كتب اهلل لو من السعادة كا٠تَت رٛتة اهلل عليو، كأكـر  
مثواه، فذىب إذل الشيخ ُب بيت ٤تمد بن سويلم كقصده كسلم عليو كٖتدث معو، كقاؿ 

أبشر بالنصرة كأبشر باألمن كأبشر با١تساعدة فقاؿ لو الشيخ كأنت : لو يا شيخ ٤تمد
أبشر بالنصرة أيضا كالتمكُت كالعاقبة اٟتميدة، ىذا دين اهلل من نصره نصره اهلل، كمن أيده 

يا شيخ سأبايعك على دين اهلل كرسولو، : أيده اهلل، كسوؼ ٕتد آثار ذلك سريعا، فقاؿ
كعلى اٞتهاد ُب سبيل اهلل، كلكنٍت أخشى إذا أيدناؾ كنصرناؾ كأظهرؾ اهلل على أعداء 

ال؛ أبايعك على : اإلسبلـ أف تبتغي غَت أرضنا، كأف تنتقل عنا إذل أرض أخرل، فقاؿ
ىذا، أبايعك على أف الدـ بالدـ، كا٢تدـ با٢تدـ، ال أخرج عن ببلدؾ أبدان، فبايعو على 
النصرة، كعلى البقاء ُب البلد، كأنو يبقى عند األمَت يساعده، ك٬تاىد معو ُب سبيل اهلل، 

كتوافد الناس إذل الدرعية من كل مكاف، من .حىت يظهر دين اهلل، ك٘تت البيعة على ذلك
العيينة، كعرقة، كمنفوحة كالرياض كغَت ذلك من البلداف اجملاكرة، كدل تزؿ الدرعية موضع 

ىجرة يهاجر إليها الناس من كل مكاف، كتسامع الناس بأخبار الشيخ، كدركسو ُب 
الدرعية كدعوتو إذل اهلل كإرشاده إليو، فأتوا زرافات ككحدانا، فأقاـ الشيخ بالدرعية معظما 

مؤيدا ٤تبوبا منصورا، كرتب الدركس ُب الدرعية ُب العقائد، كُب القرآف الكرًن، كُب 
التفسَت، كُب الفقو، كاٟتديث، كمصطلحو، كالعلـو العربية، كالتأرٮتية، كغَت ذلك من 

. العلـو النافعة
كتوافد الناس عليو من كل مكاف، كتعلم عليو ُب الدرعية الشباب كغَتىم، كرتب 
للناس دركسا كثَتة للعامة كا٠تاصة، كنشر العلم ُب الدرعية، كاستمر على الدعوة، ٍب بدأ 
باٞتهاد ككاتب الناس إذل الدخوؿ ُب ىذا ا١تيداف، كإزالة الشرؾ الذم ُب ببلدىم، كبدأ 
بأىل ٧تد، ككاتب أمراءىا كعلماءىا، كاتب علماء الرياض، كأمَتىا دىاـ بن دكاس، 

ككاتب علماء ا٠ترج كأمراءىا، كعلماء ببلد اٞتنوب كالقصيم، كحائل، كالوشم، 
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كدل يزؿ يكاتبهم كيكاتب علماءىم كأمراءىم، كىكذا علماء األحساء .كسدير، كغَت ذلك
كعلماء اٟترمُت الشريفُت، كىكذا علماء ا٠تارج ُب مصر، كالشاـ كالعراؽ، كا٢تند، كاليمن، 
كغَت ذلك، كدل يزؿ يكاتب الناس كيقيم اٟتجج، كيذكر الناس ما كقع فيو أكثر ا٠تلق من 
الشرؾ كالبدع، كليس معٌت ىذا أنو ليس ىناؾ أنصار للدين، بل ىناؾ أنصار، كاهلل جل 
كعبل ضمن ٢تذا الدين أف ال بد لو من ناصر، كال تزاؿ طائفة ُب ىذه األمة على اٟتق 

منصورة، كما قاؿ النيب عليو الصبلة كالسبلـ، فهناؾ أنصار للحق ُب أقطار كثَتة، كلكن 
اٟتديث اآلف عن ٧تد، فكاف فيها من الشر كالفساد كالشرؾ كا٠ترافات ما ال ٭تصيو إال 

اهلل عز كجل، مع أف فيها علماء فيهم خَت، كلكن دل يقدر ٢تم أف ينشطوا ُب الدعوة كأف 
. يقوموا هبا كما ينبغي

كىناؾ أيضا ُب اليمن كغَت اليمن دعاة إذل اٟتق، كأنصار قد عرفوا ىذا الشرؾ 
كىذه ا٠ترافات، كلكن دل يقدر اهلل لدعوهتم من النجاح ما قدر لدعوة الشيخ ٤تمد 

عدـ الصرب لكثَت من : عدـ تيسر الناصر ا١تساعد ٢تم، كمنها: ألسباب كثَتة، منها
قلة علـو بعض الدعاة اليت يستطيع هبا أف : كمنها .الدعاة، كٖتمل األذل ُب سبيل اهلل

: كمنها.يوجو الناس باألساليب ا١تناسبة، كالعبارات البلئقة، كاٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة
أسباب أخرل غَت ىذه األسباب، كبسبب ىذا ا١تكاتبات الكثَتة كالرسائل كاٞتهاد، 
اشتهر أمر الشيخ، كظهر أمر الدعوة، كاتصلت رسائلو بالعلماء ُب داخل اٞتزيرة كُب 

خارجها، كتأثر بدعوتو جم غفَت من الناس، ُب ا٢تند كُب أندكنيسيا كُب أفغانستاف كُب 
أفريقيا كُب ا١تغرب كىكذا ُب مصر، كالشاـ كالعراؽ، ككاف ىناؾ دعاة كثَتكف، عندىم 
معرفة باٟتق كالدعوة إليو فلما بلغتهم دعوة الشيخ زاد نشاطهم كزادت قوهتم، كاشتهركا 

بالدعوة، كدل تزؿ دعوة الشيخ تشتهر كتظهر بُت العادل اإلسبلمي كغَته، ٍب ُب ىذا العصر 
األخَت طبعت كتبو، كرسائلو، ككتب أبنائو كأحفاده، كأنصاره، كأعوانو من علماء 
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ا١تسلمُت ُب اٞتزيرة كخارجها، ككذلك طبعت الكتب ا١تؤلفة ُب دعوتو، كترٚتتو، كأحواؿ 
أنصاره، حىت اشتهرت بُت الناس ُب غالب األقطار كاألمصار، كمن ا١تعلـو أف لكل نعمة 

كىكىذىًل ى جىعىٍلنىا ًلكيلِّي نىًبٍي عىديًكا }: حاسدا، كأف لكل داع أعداء كثَتين كما قاؿ اهلل تعاذل
ٍنًس كىاٍلًجنِّي ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإلى  بػىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ ايريكرنا كىلىٍو  ىاءى رىُب ى مىا   ىيىاًاينى اإٍلً

ٍرهيٍم كىمىا يػىٍفتػىريكفى   فلما اشتهر الشيخ بالدعوة، ككتب الكتابات الكثَتة، (1){فػىعىليواي فىذى
كألف ا١تؤلفات القيمة، كنشرىا ُب الناس، ككاتبو العلماء، ظهر ٚتاعة كثَتكف من حساده 

. كمن ٥تالفيو، كظهر أيضا أعداء آخركف
عادكه : قسم عادكه باسم العلم كالدين، كقسم: كصار أعداؤه كخصومو قسمُت

باسم السياسة لكن تسًتكا بالعلم، كتسًتكا باسم الدين، كاستغلوا عداكة من عاداه من 
العلماء، الذين أظهركا عداكتو كقالوا إنو على غَت اٟتق، كإنو كيت ككيت، كالشيخ رٛتة 

اهلل عليو مستمر ُب الدعوة يزيل الشبو، كيوضح الدليل، كيرشد الناس إذل اٟتقائق على ما 
إنو من ا٠توارج، : ىي عليو من كتاب اهلل كسنة رسولو عليو الصبلة كالسبلـ كطورا يقولوف

ٮترؽ اإلٚتاع كيدعي االجتهاد ا١تطلق، كال يبارل ٔتن قبلو من العلماء : كتارة يقولوف
كالفقهاء كتارة يرمونو بأشياء أخرل، كما ذاؾ إال من قلة العلم من طائفة منهم، كطائفة 
أخرل قلدت غَتىا، كاعتمدت على غَتىا، كطائفة أخرل خافت على مراكزىا فعادتو 

. سياسة، كتسًتت باسم اإلسبلـ كالدين، كاعتمدت على أقواؿ ا١تخرفُت كا١تضللُت

 :كال صـو في الحقيقة ثالثة أقّساـ
 علماء ٥ترفوف يركف اٟتق باطبل كالباطل حقا، كيعتقدكف أف البناء على القبور، 

كاٗتاذ ا١تساجد عليها، كدعاءىا من دكف اهلل كاالستغاثة هبا كما 
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أشبو ذلك دين كىدل، كيعتقدكف أف من أنكر ذلك فقد أبغض الصاٟتُت، كأبغض  
. األكلياء، كىو عدك ٬تب جهاده

من ا١تنسوبُت للعلم جهلوا حقيقة ىذا الرجل، كدل يعرفوا عنو اٟتق : كقسم آخر
الذم دعا إليو، بل قلدكا غَتىم، كصدقوا ما قيل فيو من ا٠ترافيُت ا١تضللُت، كظنوا أهنم 

على ىدل فيما نسبوه إليو من بغض األكلياء كاألنبياء، كمن معاداهتم كإنكار 
. فذموا الشيخ، كعابوا دعوتو كنفركا عنو.كراماهتم

خافوا على ا١تناصب كا١تراتب، فعادكه لئبل ٘تتد أيدم أنصار الدعوة : كقسم آخر
اإلسبلمية إليهم، فتزيلهم عن مراكزىم، كتستورل على ببلدىم، كاستمرت اٟترب الكبلمية 
كاجملادالت كا١تساجبلت بُت الشيخ كخصومو، يكاتبهم كيكاتبونو، ك٬تاد٢تم كيرد عليهم 

كيردكف عليو، كىكذا جرل بُت أبنائو كأحفاده كأنصاره، كبُت خصـو الدعوة، حىت اجتمع 
من ذلك رسائل كثَتة، كردكد ٚتة، كقد ٚتعت ىذه الرسائل كالفتاكل كالردكد فبلغت 

٣تلدات، كقد طبع أكثرىا كاٟتمد هلل، كاستمر الشيخ ُب الدعوة كاٞتهاد، كساعده األمَت 
٤تمد بن سعود أمَت الدرعية، كجد األسرة السعودية على ذلك؛ كرفعت راية اٞتهاد، كبدأ 

 ىػ، بدأ اٞتهاد بالسيف كبالكبلـ، كباٟتجة كالربىاف، ٍب استمرت 1158اٞتهاد من عاـ 
الدعوة مع اٞتهاد بالسيف، كمعلـو أف الداعي إذل اهلل عز كجل إذا دل يكن لديو قوة تنصر 
اٟتق، كتنفذه فسرعاف ما ٗتبو دعوتو كتنطفئ شهرتو، ٍب يقل أنصاره، كمعلـو ما للسبلح 
من األثر العظيم ُب نشر الدعوة، كقمع ا١تعارضُت، كنصر اٟتق كقمع الباطل، كلقد صدؽ 

ٍلنىا ريسيلىنىا }: اهلل العظيم ُب قولو عز كجل، كىو الصادؽ سبحانو ُب كل ما يقوؿ لىقىٍد أىٍرسى
 بًاٍلبػىيػِّينىاًت كىأىنٍػزىٍلنىا مىعىهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى لًيػىقيوـى النَّلاسي بًاٍلًقٍّسً  كىأىنٍػزىٍلنىا اٍلحىًديدى ًفي ً 
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 (1){بىٍأسه  ىًديده كىمىنىاًفيي لًلنَّلاًس كىلًيػىٍعلىمى اللَّل ي مىٍن يػىٍنصيرياي كىريسيلى ي بًاٍلغىٍيًب ًإفَّل اللَّل ى قىًومٌّل عىزًيزه  
فبُت سبحانو كتعاذل أنو أرسل الرسل بالبينات، كىي اٟتجج كالرباىُت الساطعة، اليت يوضح اهلل 
هبا اٟتق، كيدفع هبا الباطل، كأنزؿ مع الرسل الكتاب الذم فيو البياف، كا٢تدل كاإليضاح، كأنزؿ 
معهم ا١تيزاف، كىو العدؿ الذم ينصف بو ا١تظلـو من الظادل، كيقاـ بو اٟتق كينشر بو ا٢تدل، 

كيعامل الناس على ضوئو باٟتق كالقسط، كأنزؿ اٟتديد فيو بأس شديد، فيو قوة، كردع كزجر ١تن 
كلقد أحسن من  .خالف اٟتق، فاٟتديد ١تن دل تنفع فيو اٟتجة، كتؤثر فيو البينة، فهو القامع

 : قاؿ ُب مثل ىذا

 تزيل ظباا أخدعي كل مائل   كما هو إ  الوحي أك حد مرهف

 كهذا دكاء الداء من كل عادؿ   فهذا دكاء الداء من كل جاهل

  فالعاقل ذك الفطرة السليمة، ينتفع بالبينة، كيقبل اٟتق بدليلو، أما الظادل التابع ٢تواه فبل 
يردعو إال السيف، فجد الشيخ رٛتو اهلل ُب الدعوة كاٞتهاد، كساعده أنصاره من آؿ سعود 

 ىػ إذل أف توُب الشيخ 1158طيب اهلل ثراىم على ذلك، كاستمركا ُب اٞتهاد كالدعوة من عاـ 
 ىػ فاستمر اٞتهاد كالدعوة قريبان من ٜتسُت عامان، جهاد، كدعوة كنضاؿ، 1206ُب عاـ 

كجداؿ ُب اٟتق، كإيضاح ١تا قاؿ اهلل كرسولو، كدعوة إذل دين اهلل، كإرشاد إذل ما شرعو رسوؿ 
اهلل عليو الصبلة كالسبلـ حىت التـز الناس بالطاعة، كدخلوا ُب دين اهلل، كىدموا ما عندىم من 
القباب، كأزالوا ما لديهم من ا١تساجد ا١تبنية على القبور، كحكموا الشريعة، كدانوا هبا كتركوا ما 
كانوا عليو من ٖتكيم سوالف اآلباء كاألجداد، كقوانينهم كرجعوا إذل اٟتق كعمرت ا١تساجد 

بالصلوات، كحلقات العلم كأديت الزكوات، كصاـ الناس رمضاف كما شرع اهلل عز كجل، كأمر 
با١تعركؼ، كهني عن ا١تنكر، كساد األمن ُب األمصار كالقرل كالطرؽ كالبوادم، ككقف البادية 

عند  
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حدىم، كدخلوا ُب دين اهلل كقبلوا اٟتق، كنشر الشيخ فيهم الدعوة، كأرسل الشيخ إليهم 
ا١ترشدين، كالدعاة ُب الصحراء كالبوادم، كما أرسل ا١تعلمُت، كا١ترشدين، كالقضاة إذل 
البلداف كالقرل، كعم ىذا ا٠تَت العظيم كا٢تدل ا١تستبُت ٧تدا كلها، كانتشر فيها اٟتق، 

. كظهر فيها دين اهلل عز كجل
ٍب بعد كفاة الشيخ رٛتة اهلل عليو، استمر أبناؤه كأحفاده، كتبلميذه، كأنصاره، ُب 
الدعوة كاٞتهاد، كعلى رأس أبنائو الشيخ اإلماـ عبد اهلل بن ٤تمد، كالشيخ حسُت بن 

٤تمد، كالشيخ علي بن ٤تمد، كالشيخ إبراىيم ابن ٤تمد، كمن أحفاده الشيخ عبد الرٛتن 
بن حسن، كالشيخ علي بن حسُت كالشيخ سليماف بن عبد اهلل بن ٤تمد، كٚتاعة 
آخركف، كمن تبلميذه أيضا الشيخ ٛتد بن ناصر بن معمر، كٚتع غفَت من علماء 

الدرعية، كغَتىم استمركا ُب الدعوة كاٞتهاد كنشركا دين اهلل تعاذل، ككتابة الرسائل كتأليف 
ا١تؤلفات، كجهاد أعداء الدين، كليس بُت ىؤالء الدعاة كخصومهم شيء، إال أف ىؤالء 

دعوا إذل توحيد اهلل كإخبلص العبادة هلل عز كجل، كاالستقامة على ذلك، كىدـ ا١تساجد، 
كالقباب اليت على القبور، كدعوا إذل ٖتكيم الشريعة كاالستقامة عليها، كدعوا إذل األمر 
با١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر، كإقامة اٟتدكد الشرعية، ىذه أسباب النزاع بينهم كبُت 

أهنم أرشدكا إذل توحيد اهلل، كأمركىم بذلك، كحذركا الناس من الشرؾ : كا٠تبلصة.الناس
باهلل، كمن كسائلو كذرائعو، كألزموا الناس بالشريعة اإلسبلمية، كمن أىب كاستمر على الشرؾ 
بعد الدعوة كالبياف، كاإليضاح كاٟتجة، جاىدكه ُب اهلل عز كجل، كقصدكه ُب ببلده حىت 
ٮتضع للحق، كينيب إليو، أك يلزموه بو بالقوة كالسيف حىت ٮتضع ىو كأىل بلده إذل 

ذلك، ككذلك حذركا الناس من البدع كا٠ترافات، اليت ما أنزؿ اهلل هبا من سلطاف، كالبناء 
على القبور، كاٗتاذ القباب عليها كالتحاكم إذل الطواغيت، كسؤاؿ 
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السحرة كالكهنة، كتصديقهم كغَت ذلك، فأزاؿ اهلل ذلك على يدم الشيخ كأنصاره رٛتة 
. اهلل عليهم ٚتيعان 

كعمرت ا١تساجد بتدريس الكتاب العظيم كالسنة ا١تطهرة، كالتأريخ اإلسبلمي، 
كالعلـو العربية النافعة، كصار الناس ُب مذاكرة، كعلم، كىدل، كدعوة، كإرشاد، كآخركف 
منهم فيما يتعلق بدنياىم من الزراعة كالصناعة كغَت ذلك، علم، كعمل، كدعوة، كإرشاد، 

كدنيا كدين، فهو يتعلم كيذاكر، كمع ذلك يعمل ُب حقلو الزراعي، أك ُب صناعتو أك 
ٕتارتو كغَت ذلك، فتارة لدينو، كتارة لدنياه، دعاة إذل اهلل كموجهوف إذل سبيلو، كمع ذلك 
يشتغلوف بأنواع الصناعة الرائجة ُب ببلدىم، ك٭تصلوف من ذلك على ما يغنيهم عن خارج 

كبعد فراغ الدعاة كآؿ سعود من ٧تد امتدت دعوهتم إذل اٟترمُت، كجنوب اٞتزيرة، .ببلدىم
ككاتبوا علماء اٟترمُت سابقا كالحقا، فلما دل ٕتد الدعوة كاستمر أىل اٟترمُت على ما ىم 
عليو من تعظيم القباب، كاٗتاذىا على القبور، ككجود الشرؾ عندىا، كالسؤاؿ ألرباهبا، 

سار اإلماـ سعود بن عبد العزيز بن ٤تمد بعد كفاة الشيخ بإحدل عشرة سنة متوجها إذل 
جهة اٟتجاز، كنازؿ أىل الطائف ٍب قصد أىل مكة، ككاف أىل الطائف قد توجو إليهم 
قبل سعود األمَت عثماف بن عبد الرٛتن ا١تضايفي، كناز٢تم بقوة أرسلها إليو اإلماـ سعود 
بن عبد العزيز بن ٤تمد أمَت الدرعية بقوة عظيمة من أىل ٧تد كغَتىم، كساعدكه حىت 
استوذل على الطائف، كأخرج منها أمراء الشريف، كأظهر فيو الدعوة إذل اهلل كأرشد إذل 

اٟتق، كهنى فيها عن الشرؾ كعبادة ابن عباس كغَته ٦تا كاف يعبده ىناؾ اٞتهاؿ، 
ٍب توجو األمَت سعود عن أمر أبيو عبد العزيز إذل جهة .كالسفهاء من أىل الطائف

فلما عرؼ شريفها أنو ال بد من التسليم أك الفرار  .اٟتجاز، كٚتعت اٞتيوش حوؿ مكة
فر إذل جدة، كدخل سعود كمن معو من ا١تسلمُت الببلد من غَت قتاؿ، كاستولوا على مكة 

ُب فجر يـو السبت ثامن ٤تـر من  
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 ىػ كأظهركا الدعوة إذل دين اهلل كىدموا ما فيها من القباب اليت بنيت 1218عاـ 
على قرب خد٬تة كغَته، فأزالوا القباب كلها، كأظهركا فيها الدعوة إذل توحيد اهلل عز 

كجل، كعينوا فيها العلماء ا١تدرسُت، كا١توجهُت، كا١ترشدين، كالقضاة اٟتاكمُت 
بالشريعة، ٍب بعد مدة كجيزة فتحت ا١تدينة، كاستوذل آؿ سعود على ا١تدينة ُب عاـ 

 ىػ بعد مكة بنحو سنتُت، كاستمر اٟترماف ُب كالية آؿ سعود، كعينوا فيها 1220
ا١توجهُت كا١ترشدين، كأظهركا ُب الببلد العدؿ كٖتكيم الشريعة، كاإلحساف إذل أىلها 
كال سيما فقراؤىم ك٤تاك٬تهم فأحسنوا إليهم باألمواؿ، ككاسوىم كعلموىم كتاب اهلل، 

كأرشدكىم إذل ا٠تَت، كعظموا العلماء كشجعوىم على التعليم كاإلرشاد، كدل يزؿ 
 ىػ، ٍب بدأت اٞتيوش ا١تصرية 1226اٟترماف الشريفاف ٖتت كالية آؿ سعود إذل عاـ 

 آؿ سعود كإخراجهم من اٟترمُت، ألسباب كثَتة لقتاؿكالًتكية تتوجو إذل اٟتجاز، 
تقدـ بعضها، كىذه األسباب كما تقدـ ىي أف أعداءىم، كحسادىم، كا١تخرفُت 

الذين ليس ٢تم بصَتة، كبعض السياسيُت الذين أرادكا إٜتاد ىذه الدعوة كخافوا منها 
أف تزيل مراكزىم، كأف تقضي على أطماعهم، كذبوا على الشيخ كأتباعو كأنصاره، 

إهنم يبغضوف الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ، كإهنم يبغضوف األكلياء، كينكركف : كقالوا
كراماهتم كقالوا إهنم أيضا يقولوف كيت ككيت، ٦تا يزعموف أهنم يتنقصوف بو الرسل 
عليهم الصبلة كالسبلـ، كصدؽ ىذا بعض اٞتهاؿ، كبعض ا١تغرضُت، كجعلوه سلما 

 كتشجيع األتراؾ كا١تصريُت على حرهبم، فجرل ما جرل من كقتلهم،للنيل منهم 
الفنت كالقتاؿ، كصار القتاؿ بُت اٞتنود ا١تصرية كالًتكية كمن معهم، كبُت آؿ سعود ُب 

 ىػ سبع 1233 ىػ إذل عاـ ٧1226تد، كاٟتجاز، سجاال مدة طويلة من عاـ 
. سنُت كلها قتاؿ كنضاؿ بُت قول اٟتق كقول الباطل
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 أف ىذا ىو الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتة اهلل عليو، إ٪تا قاـ إلظهار كال ال ة
دين اهلل، كإرشاد الناس إذل توحيد اهلل، كإنكار ما أدخل الناس فيو من البدع كا٠ترافات، 
 .كقاـ أيضا إللزاـ الناس باٟتق، كزجرىم عن الباطل، كأمرىم با١تعركؼ، كهنيهم عن ا١تنكر

ىذه خبلصة دعوتو رٛتة اهلل تعاذل عليو، كىو ُب العقيدة على طريقة السلف الصاحل يؤمن 
باهلل كبأٝتائو كصفاتو، كيؤمن ٔتبلئكتو، كرسلو، ككتبو، كباليـو اآلخر، كبالقدر خَته كشره 
على طريقة أئمة اإلسبلـ ُب توحيد اهلل، كإخبلص العبادة لو جل كعبل، كُب اإلٯتاف بأٝتاء 
اهلل كصفاتو على الوجو البلئق باهلل سبحانو، ال يعطل صفات اهلل، كال يشبو اهلل ٓتلقو، 

كُب اإلٯتاف بالبعث كالنشور، كاٞتزاء كاٟتساب، كاٞتنة كالنار، كغَت ذلك كيقوؿ ُب اإلٯتاف 
ما قالو السلف إنو قوؿ كعمل يزيد كينقص، يزيد بالطاعة، كينقص با١تعصية، كل ىذا من 

عقيدتو رٛتة اهلل عليو، فهو على طريقتهم كعلى عقيدهتم، قوال كعمبل، دل ٮترج عن 
طريقتهم تلك البتة، كليس لو ُب ذلك مذىب خاص، كال طريقة خاصة، بل ىو على 

. رضي اهلل عن اٞتميع.طريقة السلف الصاحل من الصحابة كأتباعهم بإحساف
كإ٪تا أظهر ذلك ُب ٧تد كما حو٢تا، كدعا إذل ذلك، ٍب جاىد عليو من أباه، 

كعانده، كقاتلهم، حىت ظهر دين اهلل كانتصر اٟتق، ككذلك ىو على ما عليو ا١تسلموف من 
الدعوة إذل اهلل، كإنكار الباطل، كاألمر با١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر، كلكن الشيخ 

كأنصاره يدعوف الناس إذل اٟتق، كيلزموهنم بو، كينهوهنم عن الباطل، كينكركنو عليهم، 
كيزجركهنم عنو حىت يًتكوه، ككذلك جد ُب إنكار البدع كا٠ترافات حىت أزا٢تا اهلل سبحانو 
بسبب دعوتو، فاألسباب الثبلثة ا١تتقدمة آنفا ىي أسباب العداكة كالنزاع بينو كبُت الناس 

:  كىي
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 .إنكار الشرؾ كالدعوة إذل التوحيد ا٠تالص: أك 

إنكار البدع، كا٠ترافات، كالبناء على القبور كاٗتاذىا مساجد ك٨تو ذلك :  ثانيا
 .كا١توالد كالطرؽ اليت أحدثتها طوائف ا١تتصوفة

إنو يأمر الناس با١تعركؼ، كيلزمهم بو بالقوة فمن أىب ا١تعركؼ الذم أكجبو اهلل : ثالثا
عليو، ألـز بو كعزر عليو إذا تركو، كينهى الناس عن ا١تنكرات، كيزجرىم عنها، كيقيم 
حدكدىا، كيلـز الناس باٟتق، كيزجرىم عن الباطل كبذلك ظهر اٟتق كانتشر، ككبت 

الباطل كانقمع، كصار الناس ُب سَتة حسنة، كمنهج قوًن ُب أسواقهم، كُب مساجدىم، 
ال تعرؼ البدع بينهم، كال يوجد ُب ببلدىم الشرؾ، كال تظهر ا١تنكرات  .كُب سائر أحوا٢تم

بل من شاىد ببلدىم كشاىد أحوا٢تم كما ىم عليو ذكر حاؿ السلف الصاحل كما .بينهم
كانوا عليو زمن النيب عليو الصبلة كالسبلـ، كزمن أصحابو، كزمن أتباعو بإحساف ُب 

 .القركف ا١تفضلة رٛتة اهلل عليهم
كهنجوا منهجهم، كصربكا على ذلك، كجدكا فيو، كجاىدكا .فالقـو ساركا سَتهتم

عليو، فلما حصل بعض التغيَت ُب آخر الزماف بعد كفاة الشيخ ٤تمد ٔتدة طويلة، ككفاة 
كثَت من أبنائو رٛتة اهلل عليهم ككثَت من أنصاره حصل بعض التغيَت جاء االبتبلء كجاء 

ًإفَّل اللَّل ى   يػيغىيػِّيري مىا }: االمتحاف بالدكلة الًتكية، كالدكلة ا١تصرية، مصداؽ قولو عز كجل
 نسأؿ اهلل عز كجل أف ٬تعل ما أصاهبم تكفَتا (1){ًبقىٍوـو حىتَّل  يػيغىيػِّيريكا مىا بًأىنٍػفيًّسًهمٍ 

كدل تزؿ .ك٘تحيصا من الذنوب، كرفعة كشهادة ١تن قتل منهم رضي اهلل عنهم كرٛتهم
دعوهتم ْتمد اهلل قائمة منتشرة إذل يومنا ىذا فإف اٞتنود ا١تصرية ١تا عثت ُب ٧تد، كقتلت 
من قتلت، كخربت ما خربت، دل ٯتض على ذلك إال سنوات قليلة ٍب قامت الدعوة بعد 

ذلك كانتشرت، كهنض بالدعوة 
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بعد ذلك بنحو ٜتس سنُت اإلماـ تركي بن عبد اهلل بن ٤تمد بن سعود رٛتة اهلل عليو 
فنشر الدعوة ُب ٧تد كما حو٢تا، كانتشر العلماء ُب ٧تد كأخرج من كاف ىناؾ من األتراؾ، 
كا١تصريُت، أخرجهم من ٧تد كقراىا، كبلداهنا، كانتشرت الدعوة بعد ذلك ُب ٧تد ُب عاـ 

.  ىػ1240
فمكث . ىػ1233ككاف ٗتريب الدرعية كالقضاء على دكلة آؿ سعود ُب عاـ 

 1239الناس ُب ٧تد ُب فوضى، كقتاؿ، كفنت ٨تو ٜتس سنُت من أربع كثبلثُت إذل عاـ 
ىػ ٍب ُب عاـ أربعُت بعد ا١تائتُت كألف اجتمع مشل ا١تسلمُت ُب ٧تد على اإلماـ تركي بن 
عبد اهلل بن ٤تمد بن سعود، كظهر اٟتق ككتب العلماء الرسائل، إذل القرل كالبلداف، 

كشجعوا الناس كدعوىم إذل دين اهلل كانطفأت الفنت اليت بينهم بعد اٟتركب الطويلة اليت 
حصلت على أيدم ا١تصريُت كأعواهنم، كىكذا انطفأت اٟتركب كالفنت اليت كقعت بينهم 
على إثر تلك اٟتركب كٜتدت نارىا، كظهر دين اهلل، كاشتغل الناس بعد ذلك بالتعليم 

كاإلرشاد، كالدعوة، كالتوجيو، حىت عادت ا١تياه إذل ٣تاريها، كعاد الناس إذل أحوا٢تم، كما 
كانوا عليو ُب عهد الشيخ، كعهد تبلمذتو، كأبنائو، كأنصاره، رضي اهلل عن اٞتميع 

 ىػ إذل يومنا ىذا ْتمد اهلل، كدل يزؿ ٮتلف آؿ 1240كرٛتهم، كاستمرت الدعوة من عاـ 
سعود بعضهم بعضا، كآؿ الشيخ كعلماء ٧تد بعضهم بعضا، فآؿ سعود ٮتلف بعضهم 

. بعضا ُب اإلمامة كالدعوة إذل اهلل كاٞتهاد ُب سبيل اهلل
كىكذا العلماء ٮتلف بعضهم بعضا ُب الدعوة إذل اهلل كاإلرشاد إليو، كالتوجيو إذل 

إال أف اٟترمُت الشريفُت بقيا مفصولُت عن الدكلة السعودية دىران طويبلن ٍب عادا  .اٟتق
 ىػ كاستوذل على اٟترمُت الشريفُت اإلماـ عبد العزيز بن عبد الرٛتن 1343إليهم ُب عاـ 

بن فيصل بن تركي بن عبد اهلل بن ٤تمد  
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 .ابن سعود رٛتة اهلل عليو، كدل يزاال ْتمد اهلل ٖتت كالية ىذه الدكلة إذل يومنا ىذا
فللو اٟتمد، كنسأؿ اهلل عز كجل أف يصلح البقية الباقية من آؿ سعود، كمن 
آؿ الشيخ، كمن علماء ا١تسلمُت ٚتيعا ُب ىذه الببلد كغَتىا كأف يوفقهم ٚتيعا ١تا 

أف يصلح علماء ا١تسلمُت أينما كانوا، كأف ينصر باٞتميع اٟتق، كٮتذؿ هبم كيرضيو، 
الباطل، كأف يوفق دعاة ا٢تدل أينما كانوا للقياـ ٔتا أكجب اهلل عليهم، كأف يهدينا 
كإياىم صراطو ا١تستقيم، كأف يعمر اٟترمُت الشريفُت، كملحقاهتما، كسائر ببلد 

ا١تسلمُت با٢تدل، كدين اٟتق، كبتعظيم كتاب اهلل، كسنة نبيو عليو الصبلة كالسبلـ، 
كأف ٯتن على اٞتميع بالفقو فيهما، كالتمسك هبما، كالصرب على ذلك، كالثبات عليو، 

كالتحاكم إليهما، حىت يلقوا رهبم عز كجل، إنو على كل شيء قدير كباإلجابة 
كىذا آخر ما تيسر بيانو، كالتعريف بو، من حاؿ الشيخ، كدعوتو كأنصاره، .جدير

كخصومو، كاهلل ا١تستعاف، كعليو االتكاؿ، كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم، 
كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كرسولو، نبينا كإمامنا ٤تمد بن عبد اهلل، كعلى 

. آلو، كأصحابو، كمن سلك سبيلو كاىتدل هبداه كاٟتمد هلل رب العا١تُت
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 أسئلة كتابية كجهت لي من أحد المشايخ
  :فأجبت عليها قائالن   من خارج المملكة

ا١تكـر كفقو اهلل للعلم / من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إذل حضرة األخ 
أما بعد فقد كصلٍت كتابكم : سبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.النافع كالعمل بو آمُت

 ىػ كصلكم اهلل ْتبل ا٢تدل كالتوفيق، كما تضمنو من 1394 / 3 / 2ا١تؤرخ 
:  األسئلة الثبلثة عن الوىابية فهمتو، كإليكم جواهبا

قولكم ما هي الوهابية كهل هي مذهب خامس أـ تتبي بعض : 1س
؟ المذاهب ااربعة
ىذه الكلمة يطلقها الكثَت من الناس على دعوة الشيخ اإلماـ :  كالجواب

٤تمد بن عبد الوىاب بن سليماف التميمي اٟتنبلي رٛتو اهلل، كيسمونو كأتباعو 
الوىابيُت، كقد علم كل من لو أدىن بصَتة ْتركة الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو 
اهلل كدعوتو أنو قاـ بنشر دعوة التوحيد ا٠تالص، كالتحذير من الشرؾ بسائر أنواعو 

كالتعلق باألموات كغَتىم كاألشجار كاألحجار ك٨تو ذلك، كىو رٛتو اهلل ُب العقيدة 
على مذىب السلف الصاحل، كُب الفركع على مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل الشيباين 
رٛتو اهلل كما تدؿ على ذلك كتبو كفتاكاه ككتب أتباعو من أبنائو كأحفاده كغَتىم، 

كقد طبعت كلها كانتشرت بُت الناس، كقد قاـ اإلماـ ٤تمد رٛتو اهلل ُب كقت 
استحكمت فيو غربة اإلسبلـ، كخيم على اٞتزيرة العربية كغَتىا إال ما شاء اهلل 

سحب اٞتهالة، كانتشرت هبا عبادة األنداد كاألكثاف فما كاف من أمر الشيخ رٛتو اهلل 
إال أف مشر عن ساعد اٞتد، كناضل ككافح، ككرس جهوده ُب القضاء على طرؽ 

الغواية مستعمبل ُب ذلك شىت الوسائل ا١توصلة إذل  
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نشر التوحيد النقي من ا٠ترافات بُت الناس، ككاف من نعم اهلل سبحانو أف كفق اهلل 
اإلماـ ٤تمد بن سعود أمَت الدرعية ُب ذلك الوقت لقبوؿ ىذه الدعوة فقاـ معو ُب 
ىذا السبيل ىو كأكالده كمن ٖتت إمرتو كمن تابعو ُب ىذا ا٠تَت جزاىم اهلل كل خَت 
كغفر ٢تم ككفق ذريتهم ٚتيعان لكل ما فيو رضاه كصبلح عباده، كما زالت أصقاع 

اٞتزيرة العربية تعيش ُب ظل ىذه الدعوة ا٠تَتة إذل يومنا ىذا، ككانت دعوتو رٛتو اهلل 
كفق كتاب اهلل كسنة رسولو عليو الصبلة كالسبلـ، كليست الوىابية مذىبا خامسا 

كما يزعمو اٞتاىلوف كا١تغرضوف، كإ٪تا ىي دعوة إذل العقيدة السلفية كٕتديد ١تا درس 
. من معادل اإلسبلـ كالتوحيد ُب اٞتزيرة العربية كما سلف
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هل الوهابيوف ينكركف  فاعة الرسوؿ علي  الصالة كالّسالـ؟  : 2س 
ال ٮتفى على كل عاقل درس سَتة اإلماـ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب : 2ج

كأتباعو أهنم براء من ىذا القوؿ؛ ألف اإلماـ رٛتو اهلل قد أثبت ُب مؤلفاتو ال سيما ُب 
كتاب التوحيد ككشف الشبهات شفاعة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ألمتو يـو القيامة، 
كمن ىنا يعلم أف الشيخ رٛتة اهلل عليو كأتباعو ال ينكركف شفاعتو عليو الصبلة كالسبلـ 

 بل يثبتوهنا كما أثبتها اهلل كرسولو، كاألفراطكشفاعة غَته من األنبياء كا١تبلئكة كا١تؤمنُت 
. كدرج على ذلك سلفنا الصاحل عمبل باألدلة من الكتاب كالسنة

كهبذا يتضح لكم أف ما نقل عن الشيخ كأتباعو من إنكار شفاعة النيب صلى اهلل 
عليو كسلم من أبطل الباطل، كمن الصد عن سبيل اهلل كالكذب على الدعاة إليو، كإ٪تا 

أنكر الشيخ رٛتو اهلل كأتباعو طلبها من األموات ك٨توىم كلكنها ال تكوف إال بعد إذف اهلل 
اي ًإ  }: للشافع كرضاه عن ا١تشفوع فيو كما قاؿ عز كجل مىٍن  ىا الَّلًذم يىٍشفىيي ًعٍندى

ٍيئنا ًإ  ًمٍن }:  كقاؿ سبحانو(1){بًً ٍ نً ً  كىكىٍم ًمٍن مىلى و ًفي الّسَّلمىاكىاًت   تػيٍغًني  ىفىاعىتػيهيٍم  ى
ٍن يىشىاءي كىيػىٍرضى  كى  يىٍشفىعيوفى }:  كقاؿ سبحانو ُب شأف ا١تبلئكة(2){بػىٍعًد أىٍف يىٍأ ىفى اللَّل ي ًلمى

ًن اٍرتىضى  كىهيٍم ًمٍن خىٍشيىًتً  ميٍشًفقيوفى   كىو سبحانو ال يرضى إال التوحيد، أما (3){ًإ  ًلمى
فىعيهيٍم  ىفىاعىةي }: ا١تشركوف فبل نصيب ٢تم ُب الشفاعة كما قاؿ سبحانو فىمىا تػىنػٍ

 فنسأؿ اهلل لنا (5){مىا لًل َّلاًلًمينى ًمٍن حىًميمو كى   ىًفييو ييطىاعي }: كقاؿ عز كجل (4){الشَّلاًفًعينى 
. كاهلل ا١توفق..كلكم التوفيق ١تا يرضيو، كالعافية كالسبلمة من كل ما يغضبو

                                                 

  .255البقرة اآلية - 1

  .26النجم اآلية - 2

  .28األنبياء اآلية - 3

  .48ا١تدثر اآلية - 4

  .18غافر اآلية - 5
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هل ما أ يي أف اتباع اإلماـ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم  اهلل : 3س 
لما استولوا عل  الجزيرة العربية كك لوا إل  المدينة المنورة ربطوا خيولهم في 

الركضة الشريفة الواقعة في مّسجد الرسوؿ  ل  اهلل علي  كسلم؟  
ليس ٢تذا ا١تقاؿ أصل من الصحة بل ىو من الكذب كالصد عن اٟتق، كإ٪تا : 3 ج

نشر الدعوة السلفية، كبياف حقيقة التوحيد : ا١تعركؼ عنهم ١تا استولوا على ا١تدينة ا١تنورة
الذم بعث اهلل بو نبيو ٤تمدان صلى اهلل عليو كسلم كسائر ا١ترسلُت، كإنكار ما كاف عليو 

الكثَت من الناس من الشرؾ األكرب كاالستغاثة بالرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ كطلبو ا١تدد، 
كاالستغاثة ٔتن ُب البقيع من الصحابة كأىل البيت كغَتىم من الصاٟتُت، ككاالستغاثة بعم 
النيب صلى اهلل عليو كسلم ٛتزة رضي اهلل عنو كغَته من الشهداء بأحد، ىذا ىو ا١تعركؼ 

عنهم مع تعليم الناس حقيقة اإلسبلـ كإنكار البدع كا٠ترافات اليت سادت ُب اٟتجاز 
كغَته ُب ذلك الوقت، كمن زعم عنهم خبلؼ ذلك من االستهانة بالقرب الشريف أك 
بالركضة أك قاؿ عنهم أهنم يتنقصوف النيب صلى اهلل عليو كسلم أك أحدا من الصحابة 
رضي اهلل عنهم أك غَتىم من الصاٟتُت فقد كذب كافًتل كقاؿ خبلؼ الواقع كخبلؼ 

. اٟتق
ككتب التاريخ موجودة تشهد ٢تم ٔتا ذكرنا كتبُت كذب ا١تفًتين، رزقٍت اهلل كإياكم 
الفقو ُب دينو كالثبات عليو حىت نلقاه سبحانو، كجنبنا كإياكم طرؽ الزلل إنو كرل ذلك 

كنسأؿ اهلل عز كجل أف يغفر ٢تم كلسائر علماء ا١تسلمُت كدعاة ا٢تدل، كأف .كالقادر عليو
٬تعلنا كإياكم من أتباعهم بإحساف، كأف يرينا ٚتيعا اٟتق حقا كيرزقنا اتباعو، كيرينا الباطل 

. كاهلل ا١توفق..باطبل كيرزقنا اجتنابو، إنو كرل ذلك كالقادر عليو
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كلمة في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم  اهلل 
اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت نبينا ٤تمد 

 .كعلى آلو كأصحابو أٚتعُت
. السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو: أيها اإلخوة األفاضل

فإف أعظم نعمة أنعم اهلل هبا علينا نعمة اإلسبلـ اليت ال تدانيها أم نعمة : أما بعد
كجعلنا خَت أمة أخرجت للناس كأكمل .أخرل، فلقد أكرمنا اهلل ٨تن ا١تسلمُت هبذا الدين

اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍتمىٍمتي }: لنا ديننا الذم رضيو لنا يقوؿ تبارؾ كتعاذل
ٍسالـى ًديننا كفاءه بكل متطلبات :  ككماؿ الدين يعٍت(1){عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلً

استقبلؿ الشريعة اإلسبلمية أصو٢تا : اٟتياة العاجلة كاآلجلة كمعاٞتتو لكل شئوهنا، كيعٍت
. كفركعها، كمشو٢تا لكل ما ٭تتاج إليو الناس

:  كيقوؿ عز كجل(2){مىا فػىرَّلٍانىا ًفي اٍلًكتىاًب ًمٍن  ىٍيءو }: يقوؿ سبحانو كتعاذل
يىاننا ًلكيلِّي  ىٍيءو كىهيدنل كىرىٍحمىةن كىبيٍشرىل ًلٍلميٍّسًلًمينى }  كمعلـو (3){كىنػىزَّلٍلنىا عىلىٍي ى اٍلًكتىابى تًبػٍ

أف ىذا الدين متلقى عن كحي اهلل إذل رسولو صلى اهلل عليو كسلم كتاب اهلل سبحانو 
: كتعاذل، كسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم اللذين قاؿ فيهما صلى اهلل عليو كسلم

 كبوفاة رسوؿ اهلل صلى ((لقد تركت فيكم ما إف ٘تسكتم بو لن تضلوا كتاب اهلل كسنيت))
اهلل عليو كسلم انقطع الوحي بعد أف كمل الدين كاستقر، كلقد تعهد اهلل ْتفظو بقولو 

ًإنَّلا لى ي لىحىاًف يوفى }: سبحانو  كلقد طبق  (4){ًإنَّلا نىٍحني نػىزَّلٍلنىا الذِّيٍكرى كى

                                                 

 3ا١تائدة اآلية -  1
. 38األنعاـ اآلية  - 2
. 89النحل اآلية  - 3
. 9اٟتجر اآلية  - 4
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كقيض اهلل  .اإلسبلـ أًب تطبيق ُب عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو من بعده
لو من بعد من ٛتل دعوتو للعا١تُت، فاتسعت رقعة الدكلة اإلسبلمية، كدخل الناس ُب دين 
اهلل أفواجا من ٥تتلف الشعوب كاألمم، كانصهر اٞتميع ُب العقيدة اإلسبلمية اليت ربطتهم 

ٓتالقهم، كجعلت كالءىم هلل كلرسولو كأخوهتم أخوة اإلٯتاف كاإلسبلـ، كتتابع على 
ا١تسلمُت منذ عهد الرسالة حىت العصر اٟتديث العديد من الدكؿ كاٟتكومات، كمرت 
على ا١تسلمُت فًتات تراجع كا٨تسار كانكماش نتيجة لعوامل عدة خارجية كداخلية 

كبتتبعها يدرؾ ذكك البصَتة أف الرتباطهم بكتاب اهلل كسنة رسولو كاالعتصاـ هبما أثرا 
عظيما ُب ذلك فحينما يتمسكوف بدينهم ك٬تتمعوف على ىديو يكوف ٢تم التقدـ كالغلبة 

كالنصر، كحينما يتهاكنوف ُب ذلك أك ينحرفوف عنو يدب فيهم النزاع فيغلبوف 
كلقد قيض اهلل لئلسبلـ منذ عهد الرسالة حىت اليـو علماء مصلحُت نقلوه .كيًتاجعوف

للناس، كبينوا أحكامو، كنافحوا عنو، كعاٞتوا بو قضايا الناس كشئوهنم كاستنبطوا األحكاـ 
لكل ما جد من الوقائع اليت ال نص فيها، ككاف ٢تؤالء العلماء ا١تصلحُت أثرىم البارز ُب 
تقوية كازع الدين لدل الناس، كإزالة الشبهات كالشكوؾ، ك٤تاربة ا١تعاصي كالبدع، كدعوة 
الناس إذل ما كاف عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو، كاف ٢تؤالء الدعاة أثرىم 

. القوم ُب ذلك ٦تا نتج عنو قوة اجملتمع ا١تسلم كتقدـ ا١تسلمُت كاجتماع كلمتهم
ز ىؤالء الدعاة ا١تصلحُت اإلماـ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب ٣تدد القرف ركمن أب

الثاين عشر ا٢تجرم رٛتو اهلل الذم كفقو اهلل للقياـ بدعوة إصبلحية عظيمة أعادت 
لئلسبلـ ُب اٞتزيرة العربية قوتو كصفاءه كنفوذه كطهر اهلل بو اٞتزيرة من الشرؾ كالبدع، 

كامتدت آثار ىذه الدعوة ا١تباركة إذل أجزاء كثَتة من .كىداىم بو إذل الصراط ا١تستقيم
العادل اإلسبلمي كتأثر هبا عدد من العلماء كا١تصلحُت فيو، ككاف من أقول أسباب ٧تاح 

ىذه 
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الدعوة أف ىيأ اهلل ٢تا حكاما آمنوا هبا كنصركىا كآزركا دعاهتا، ذلكم ىم اٟتكاـ من آؿ 
سعود بدءان من اإلماـ اجملاىد ٤تمد بن سعود رٛتو اهلل مؤسس الدكلة السعودية ٍب أبنائو 

. كأحفاده من بعده
إف دعوة اإلماـ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل ىي الدعوة اإلسبلمية اليت 
دعا إليها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كصحابتو الكراـ كسلف ىذه األمة الصاحل، 

ك٢تذا ٧تحت كحققت أثارا عظيمة رغم كثرة أعدائها كمعارضيها ُب العادل اإلسبلمي أثناء 
ال تزاؿ طائفة من أميت )): قيامها كذلك مصداقان لقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

((. على اٟتق ظاىرين ال يضرىم من خذ٢تم كال من خالفهم حىت يأٌب أمر اهلل
كىذه الدعوة كإف كانت سلسلة دعوة اإلصبلح كمرتبطة ٔتذىب السلف الصاحل، 

السابق ٢تا؛ كدل ٗترج عنو إال أهنا تستحق ا١تزيد من الدراسة كالعناية كتبصَت الناس هبا؛ ألف 
الكثَت من الناس ال يزاؿ جاىبل حقيقتها، كألهنا أٙترت ٙترات عظيمة دل ٖتصل على يد 
مصلح قبلو بعد القركف ا١تفضلة، كذلك ١تا ترتب عليها من قياـ ٣تتمع ٭تكمو اإلسبلـ، 
ككجود دكلة تؤمن هبذه الدعوة كتطبق أحكامها تطبيقان صافيان نقيان ُب ٚتيع أحواؿ الناس 

ُب العقائد كاألحكاـ كالعادات كاٟتدكد كاالقتصاد كغَت ذلك ٦تا جعل بعض ا١تؤرخُت ٢تذه 
إف التاريخ اإلسبلمي بعد عهد الرسالة كالراشدين دل يشهد التزاما تاما : الدعوة يقوؿ

بأحكاـ اإلسبلـ كما شهدتو اٞتزيرة العربية ُب ظل الدكلة السعودية اليت أيدت ىذه الدعوة 
كال تزاؿ ىذه الببلد كاٟتمد هلل تنعم بثمرات ىذه الدعوة أمنا كاستقرارا .كدافعت عنها

كرغدا ُب العيش كبعدا عن البدع كا٠ترافات اليت أضرت بكثَت من الببلد اإلسبلمية حيث 
. انتشرت فيها

 كا١تملكة العربية السعودية حكامان كعلماء يهمهم أمر ا١تسلمُت ُب العادل 
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كمن  .كلو، ك٭ترصوف على نشر اإلسبلـ ُب ربوع الدنيا لتنعم ٔتا تنعم بو ىذه الببلد
ىنا فإف الدكلة السعودية منذ قيامها كحىت اآلف تتيح الفرص كا١تناسبات لبياف حقيقة 
ىذه الدعوة اليت تعتمد على كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم، كٖترص 

على إزالة الشبهات اليت تثار من اٞتاىلُت هبذه الدعوة أك ا١تغرضُت، فكانت 
اللقاءات تتم للمناقشة حوؿ الدعوة كآثارىا، كالرد على ا١تعارضُت، ككانت الرسائل 

. تبعث، كالكتب تؤلف، كال زالت كاٟتمد هلل
كيأٌب ىذا االجتماع الذم دعت إليو جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية 
كنظمتو ضمن تلك اٞتهود السابقة، كمؤيدان ٢تا، كمن أكذل هبذا من اٞتامعة اليت تضم 
خَتة تبلميذ ىذه الدعوة كعلمائها، كاليت أسست أكؿ ما أسست لتخدـ ىذه الدعوة 

كتعلمها للناس كتدعوا العباد إليها، كذلك حينما تشاكر جبللة ا١تلك عبد العزيز 
كٝتاحة شيخنا العبلمة الشيخ ٤تمد ابن إبراىيم رٛتهما اهلل كأجزؿ ٢تما ا١تثوبة ُب 

إ٬تاد ىذه ا١تؤسسة لتقـو بواجب الدعوة كالتعليم كفق مذىب السلف الذم دعا إليو 
اإلماـ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو اهلل، ففتحت ا١تعاىد العلمية ٍب الكليات ٍب اتسع 
نطاقها لتكوف جامعة إسبلمية ٖتمل اسم مؤسس الدكلة السعودية األكؿ، كناصر 
الدعوة اإلسبلمية اإلماـ ٤تمد بن سعود، كقد خرجت اٞتم الغفَت من العلماء ٦تن 
كاف لو األثر الكبَت ُب هنضة ىذه الببلد، لقد قامت ىذه اٞتامعة كال تزاؿ بتدريس 
مؤلفات اإلماـ ٤تمد بن عبد الوىاب كٓتاصة ُب العقائد كمؤلفات مشاىَت أئمة 

السلف ٦تن سبقو كاإلماـ ابن تيمية كابن القيم كالطحاكم كاٟتافظ ابن كثَت كغَتىم 
رحم اهلل اٞتميع، كأجزؿ ٢تم ا١تثوبة لقاء جهادىم ُب سبيل اهلل، كالذب عن دينو، 

. عرفتو للناسـكبياف اٟتق الذم أكجب اهلل بيانو ك
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أيها اإلخوة الكراـ، إف االجتماع لدراسة مذىب السلف الصاحل كمنو دعوة الشيخ 
٤تمد بن عبد الوىاب، كتعريف الناس هبا، كحثهم على االستمساؾ ٔتا كاف عليو رسوؿ 

اهلل صلى اهلل عليو كسلم كصحابتو الكراـ كسلف ىذه األمة أمر كاجب كمن أعظم القرب 
إذل اهلل؛ ألنو تعاكف على ا٠تَت، كتشاكر ُب ا١تعركؼ، كْتث للوصوؿ إذل األفضل، ككثَتا ما 
تزكؿ الشبو عند التقاء العلماء كْتث ا١تسائل مشافهة، كأنا على يقُت أف ىذا االجتماع 
سيكوف لو إف شاء اهلل اآلثار الكبَتة الطيبة ُب العادل اإلسبلمي كلو ليجتمعوا على كتاب 
اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم، كيبتعدكا عن البدع ُب الدين، كالتفرؽ فيو الذم 

أكىن شوكة ا١تسلمُت كقول أعداءىم عليهم، كال شك أف ىذه النخبة ا١تختارة اليت ٕتتمع 
اليـو من ٥تتلف أ٨تاء العادل اإلسبلمي ١تناقشة األْتاث كاألفكار، كتلمس أفضل الطرؽ 
لعودة الناس إذل كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم، كإحياء مذىب السلف 

ستصل إذل نتائج إ٬تابية بإذف اهلل تقدمها للمسلمُت كافة، - الصاحل من ىذه األمة
كتدعوىم إذل كلمة سواء متجردين عن التعصب األعمى، كمبتعدين عن الغلو ُب 

األشخاص كاألفكار، فاٟتق كاضح ال لبس فيو فما كاف عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم كصحابتو الكراـ كما كسعهم ٬تب أف نكوف عليو ٚتيعا كأف يسعنا ُب ٥تتلف ديارنا 
كأكطاننا ما كسعهم كىذا ىو لب الدعوة السلفية دعوة الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو 
اهلل، كإف من أىم اآلثار اإل٬تابية اليت ترتبت على ىذه ا١تناسبة ٚتع مؤلفات الشيخ رٛتو 

اهلل كرسائلو، كٖتقيقها كطبعها كتقدٯتها للناس، ككضع كشاؼ ٖتليلي موضوعي ٢تا، 
. كطبعو كتوزيعو أيضا

ككما أف من ٙتاره األْتاث الكثَتة اليت قدمت من العلماء ُب موضوعات ىامة 
تتصل بدعوة الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب كاعتمادىا على الكتاب كالسنة، كصلتها 

ٔتذىب السلف، كآثارىا ُب اٞتزيرة العربية كُب العادل اإلسبلمي كلو، كالشبهات اليت أثَتت 
. حو٢تا كمناقشتها
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كإين إذ أشيد هبذه اإل٧تازات آمل أف يتمخض ىذا االجتماع عن توصيات كقرارات 
ىامة تدعو إذل تقوية ٚتيع ا١تراكز كا٢تيئات كا١تؤسسات اليت تقـو على نشر مذىب 

السلف الصاحل كالدعوة إليو، كدعمها كالتمكُت ٢تا، كتدعو أيضا إذل ربط الناشئة بكتب 
السلف كمناىجهم عن طريق الدراسة كالبحث، كتدعو أيضا إذل ا١تزيد من اللقاءات اليت 
من شأهنا بياف مذىب أىل السنة كاٞتماعة كالدعوة إليو، كمعاٞتة العقبات اليت تقف دكف 

. انتشاره كاعتماد الناس عليو
كإف جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية مشكورة على جهودىا ُب ىذا 

ا١تيداف، كمطالبة من اٞتميع باالىتماـ هبذه القضايا، كالتعاكف مع ٚتيع اٞتهات اليت تعٌت 
ٔتذىب السلف كالدعوة إليو كنشره على ٥تتلف ا١تستويات كا١تيادين، كدعم األشخاص 

. الذين يسهموف ّتهودىم كآرائهم ُب ٤تاربة البدع كا٠ترافات عن منهج اٟتق
كإين على يقُت بأف حكومة ا١تملكة العربية السعودية السنية كفقها اهلل ١تا فيو رضاه 
كنصر هبا اٟتق، لن تتواىن ُب دعم توصياتكم كمقرراتكم فيما ٮتدـ اإلسبلـ كا١تسلمُت 
كما ىي عادهتا ُب ىذا الشأف، كإف من جهودىا منذ عهد ا١تلك عبد العزيز رٛتو اهلل 
نشر كتب السلف كالعناية هبا كتدريسها، كمعاكنة اٞتماعات كاألفراد الذين يهتموف هبا 

مشهورة معلومة لدل ا٠تاص كالعاـ، كذلك من فضل اهلل عليها - ك٭ترصوف على انتشارىا
ك٦تا تشكر عليو ىذه الدكلة اليت قامت على مذىب السلف، كطبقتو ُب ٣تتمعها كإين من 
جانيب سأحرص ما استطعت على التعاكف معكم عموما كمع ىذه اٞتامعة ا١تباركة كسائر 
اٞتامعات اليت تعٌت باإلسبلـ كأىلو، كمع الدعاة إذل اهلل على منهج رسولو صلى اهلل عليو 

كسلم كمنهج صحابتو الكراـ، كسلف األمة الصاحل حسب الطاقة كاإلمكاف، أيها 
اإلخوة، أعضاء األسبوع، لقد كنت راغبا ُب لقياكم كاٟتديث معكم، كمناقشة األْتاث 

ا١تقدمة، كاآلراء ا١تعركضة 
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 كاالشًتاؾ معكم ُب حلقاتكم كدراساتكم؛ ألف ُب ذلك تعاكنا على ا٠تَت، 
كلكٍت شغلت عن ذلك باجمللس األعلى العا١تي للمساجد ا١تنعقد ُب مكة ا١تكرمة، 

كمن بعده اجملمع الفقهي اللذين تنظمهما رابطة العادل اإلسبلمي اليت تلتقي معكم ُب 
اىتمامكم كجهودكم ٦تا حاؿ دكف ٖتقيق رغبيت ُب مشاركتكم ىذه الفرصة الطيبة، 
كجعلٍت أكتب إليكم ىذه الكلمة راجيان للجميع التوفيق كالسداد مع كصييت لنفسي 
كٞتميع إخواين بتقول اهلل كالعمل ٔتا يرضيو، كالنشاط ا١تتواصل ُب الدعوة إذل سبيلو، 

كأشكر لصاحب السمو ا١تلكي األمَت سلماف بن عبد العزيز أمَت منطقة الرياض 
رعايتو ٟتفل االفتتاح، كما أشكر لئلخوة ا١تشرفُت على تنظيم ىذا األسبوع جهودىم 

كإسهامهم، كلؤلعضاء من العلماء األفاضل مشاركتهم كإسهامهم، كأسأؿ اهلل أف 
يتقبل عمل اٞتميع، كأف ٬تعلو خالصا لوجهو الكرًن، كأف ٬تعلنا ٚتيعا من ا٢تداة 

. ا١تهتدين إنو جواد كرًن، كصلى اهلل على نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم
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 (1)كيف نحارب الغزك الثقافي الغربي كالشرقي
. اٟتمد هلل كحده كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو

فمما ال شك فيو أف أخطر ما تواجهو اجملتمعات اإلسبلمية ُب الوقت اٟتاضر ىو : كبعد
ما يسمى بالغزك الثقاُب بأسلحتو ا١تتنوعة من كتب كإذاعات كصحف ك٣تبلت كغَت ذلك من 
األسلحة األخرل، ذلك أف االستعمار ُب العصر اٟتديث قد غَت من أساليبو القدٯتة ١تا أدركو 
من فشلها كعدـ فعاليتها، ك٤تاربة الشعوب كاستماتتها ُب الدفاع عن دينها كأكطاهنا كمقدراهتا 
كتراثها حيث إف األخذ بالقوة، كعن طريق العنف كاإلرىاب ٦تا تأباه الطباع، كتنفر منو النفوس 

ال سيما ُب األكقات اٟتاضرة بعد أف انتشر الوعي بُت الناس، كاتصل الناس بعضهم ببعض 
كأصبح ىناؾ منظمات كىيئات كثَتة تدافع عن حقوؽ الشعوب، كترفض االستعمار عن طريق 
القوة، كتطالب ْتق تقرير ا١تصَت لكل شعب، كأف ألىل كل قطر حقهم الطبيعي ُب سيادهتم 

على أرضهم كاستثمار مواردىم كتسيَت دفة اٟتكم ُب أكطاهنم حسب ميو٢تم كرغباهتم ُب 
اٟتياة، كحسب ما تدين بو تلك الشعوب من معتقدات كمذاىب كأساليب ٥تتلفة للحكم ٦تا 
اضطر معو إذل ا٠تركج عن ىذه األقطار بعد قتاؿ عنيف، كصدامات مسلحة كحركب كثَتة 

. دامية

كلكنو قبل أف ٮترج من ىذه األقطار فكر ُب عدة كسائل، كاٗتذ كثَتا من 
ا١تخططات بعد دراسة كاعية كتفكَت طويل كتصور كامل ألبعاد ىذه ا١تخططات، 
كمدل فعاليتها كتأثَتىا، كالطرؽ اليت ينبغي أف تتخذ للوصوؿ إذل الغاية اليت يريد، 

كأىدافو تتلخص ُب إ٬تاد مناىج دراسية على صلة ضعيفة بالدين، مبالغة ُب الدىاء 
 كا١تكر كالتلبيس، ركز فيها على خدمة

                                                 

 ىػ أسئلة 1404 كرد ُب العدد الثامن من ٣تلة البحوث اإلسبلمية لؤلشهر الربيعُت كاٞتمادين عاـ - 1
 . كأجوبة عن الغزك الفكرم معي من إعداد ٖترير اجمللة
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أىدافو كنشر ثقافتو كترسيخ اإلعجاب ٔتا حققو ُب ٣تاؿ الصناعات ا١تختلفة، كا١تكاسب  
ا١تادية ُب نفوس أغلب الناس حىت إذا ما تشربت هبا قلوهبم، كأعجبوا ٔتظاىر بريقها 

ك١تعاهنا، كعظيم ما حققتو كأ٧تزتو من ا١تكاسب الدنيوية كاالخًتاعات العجيبة، ال سيما 
اختارت ٚتاعة - ُب صفوؼ الطبلب كا١تتعلمُت الذين ال يزالوف ُب سن ا١تراىقة كالشباب 

منهم ٦تن انطلى عليهم سحر ىذه اٟتضارة؛ إلكماؿ تعليمهم ُب ا٠تارج ُب اٞتامعات 
األكربية كاألمريكية كغَتىا حيث يواجهوف ىناؾ بسلسلة من الشبهات كالشهوات على 
أيدم ا١تستشرقُت كا١تلحدين بشكل منظم، كخطط مدركسة، كأساليب ملتوية، ُب غاية 
ا١تكر كالدىاء، كحيث يواجهوف اٟتياة الغربية ٔتا فيها من تفسخ كتبذؿ كخبلعة كتفكك 

. ك٣توف كإباحية
كىذه األسلحة كما يصاحبها من إغراء كتشجيع، كعدـ كازع من دين أك سلطة، 
قل من ينجو من شباكها كيسلم من شركرىا، كىؤالء بعد إكماؿ دراستهم كعودهتم إذل 

ببلدىم كتسلمهم ا١تناصب الكبَتة ُب الدكلة أخطر من يطمئن إليهم ا١تستعمر بعد رحيلو، 
كيضع األمانة ا٠تسيسة ُب أيديهم لينفذكىا بكل دقة، بل بوسائل كأساليب أشد عنفا 

كقسوة من تلك اليت سلكها ا١تستعمر، كما كقع ذلك فعبلن ُب كثَت من الببلد اليت ابتليت 
أما الطريق إذل السبلمة من ىذا ا٠تطر كالبعد عن .باالستعمار أك كانت على صلة كثيقة بو

مساكئو كأضراره فيتلخص ُب إنشاء اٞتامعات كالكليات كا١تعاىد ا١تختلفة بكافة 
اختصاصاهتا للحد من االبتعاث إذل ا٠تارج، كتدريس العلـو بكافة أنواعها مع العناية 

با١تواد الدينية كالثقافة اإلسبلمية ُب ٚتيع اٞتامعات كالكليات كا١تعاىد؛ حرصان على سبلمة 
عقيدة الطلبة، كصيانة أخبلقهم، كخوفا على مستقبلهم، كحىت يسا٫توا ُب بناء ٣تتمعهم 
على نور من تعاليم الشريعة اإلسبلمية، كحسب حاجات كمتطلبات ىذه األمة ا١تسلمة، 

كالواجب التضييق من نطاؽ االبتعاث إذل ا٠تارج كحصره ُب 
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.  علـو معينة ال تتوافر ُب الداخل
فنسأؿ اهلل التوفيق لكل ما فيو صبلح العباد كالببلد، كٛتاية ا١تسلمُت من كل ما 

. يضرىم ُب عقائدىم كأخبلقهم إنو جواد كرًن
كىذا ا١تقاـ مع ما ذكرنا آنفا ٭تتاج إذل مزيد من العناية ُب إصبلح ا١تناىج كصبغها 
بالصبغة اإلسبلمية على كجو أكمل، كاالستكثار من ا١تؤسسات العلمية اليت يستغٍت هبا 
أبناء الببلد عن السفر إذل ا٠تارج كاختيار ا١تدرسُت كا١تدرسات كا١تديرين كا١تديرات، كأف 
يكوف اٞتميع من ا١تعركفُت باألخبلؽ الفاضلة كالعقيدة الطيبة كالسَتة اٟتسنة، كالغَتة 

اإلسبلمية كالقوة كاألمانة؛ ألف من كاف هبذه الصفات أمن شره كرجي خَته كبذؿ كسعو 
. ُب كل ما من شأنو إيصاؿ ا١تعلومات إذل الطلبة كالطالبات سليمة نقية

أما إذا اقتضت الضركرة ابتعاث بعض الطبلب إذل ا٠تارج لعدـ كجود بعض ا١تعاىد 
الفنية ا١تتخصصة ال سيما ُب ٣تاؿ التصنيع كأشباىو فأرل أف يكوف لذلك ٞتنة علمية 

أمينة الختيار الشباب الصاحل ُب دينو كأخبلقو ا١تتشبع بالثقافة كالركح اإلسبلمية، كاختيار 
مشرؼ على ىذه البعثة معركؼ بعلمو كصبلحو كنشاطو ُب الدعوة لَتافق البعثة ا١تذكورة، 

كيقـو بالدعوة إذل اهلل ىناؾ، كُب الوقت نفسو يشرؼ على البعثة، كيتفقد أحوا٢تا 
كتصرفات أفرادىا، كيقـو بإرشادىم كتوجيههم، كإجابتهم عما قد يعرض ٢تم من شبو 

. كتشكيك كغَت ذلك
كينبغي أف يعقد ٢تم دكرة قبل ابتعاثهم كلو قصَتة يدرسوف فيها ٚتيع ا١تشاكل 
كالشبهات اليت قد تواجههم ُب الببلد اليت يبتعثوف إليها، كيبُت ٢تم موقف الشريعة 

اإلسبلمية منها، كاٟتكمة فيها حسب ما دؿ عليو كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو 
كسلم، ككبلـ أىل العلم مثل أحكاـ الرؽ، كتعدد الزكجات بصفة  
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عامة، كتعدد أزكاج النيب صلى اهلل عليو كسلم بصفة خاصة، كحكم الطبلؽ، كحكمة 
اٞتهاد ابتداء كدفاعان كغَت ذلك من األمور اليت يوردىا أعداء اهلل على شباب ا١تسلمُت 

. حىت يكونوا على استعداد تاـ للرد على ما يعرض ٢تم من الشبو
أما عن ٣تاهبة الغزك ا١تتمثل ُب اإلذاعات كالكتب كالصحف كاجملبلت كاألقبلـ اليت 
ابتليت هبا اجملتمعات اإلسبلمية ُب ىذا العصر، كأخذت تشغل أكثر أكقات ا١ترء ا١تسلم 
كا١ترأة ا١تسلمة رغم ما تشتمل عليو ُب أكثر األحياف من السم الزعاؼ، كالدعاية ا١تضللة 
فهي من أىم ا١تهمات ٟتماية اإلسبلـ كالثقافة اإلسبلمية من مكائده كشره مع التأكيد 

على دعاة اإلسبلـ كٛتاتو للتفرغ لكتابة البحوث كالنشرات كا١تقاالت النافعة، كالدعوة إذل 
اإلسبلـ، كالرد على أصناؼ الغزك الثقاُب، ككشف عواره، كتبيُت زيفو حيث إف األعداء 
قد جندكا كافة إمكاناهتم كقدراهتم، كأكجدكا ا١تنظمات ا١تختلفة كالوسائل ا١تتنوعة للدس 

على ا١تسلمُت كالتلبيس عليهم، فبل بد من تفنيد ىذه الشبهات ككشفها، كعرض اإلسبلـ 
عقيدة كتشريعا كأحكاما كأخبلقا عرضا شيقا صافيا جذابا باألساليب الطيبة العصرية 

ا١تناسبة، كعن طريق اٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة، كاٞتداؿ باليت ىي أحسن من طريق ٚتيع 
كسائل اإلعبلـ حسب الطاقة كاإلمكاف؛ ألف دين اإلسبلـ ىو الدين الكامل اٞتامع لكل 

خَت، الكفيل بسعادة البشر، كٖتقيق الرقي الصاحل، كالتقدـ السليم كاألمن كالطمأنينة 
. كاٟتياة الكرٯتة، كالفوز ُب الدنيا كاآلخرة

 األكثرينكما أصيب ا١تسلموف إال بسبب عدـ ٘تسكهم بدينهم كما ٬تب، كعدـ فهم 
ٟتقيقتو، كما ذلك إال إلعراضهم عنو كعدـ تفقههم فيو، كتقصَت الكثَت من العلماء ُب شرح 
مزاياه، كإبراز ٤تاسنو كحكمو كأسراره كالصدؽ كالصرب ُب الدعوة إليو، كٖتمل األذل ُب ذلك 
باألساليب كالطرؽ ا١تتبعة ُب ىذا العصر، كمن أجل ذلك حصل ما حصل اليـو من الفرقة 

 .كاالختبلؼ، كجهل األكثر بأحكاـ اإلسبلـ، كالتباس األمور عليهم
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كمعلـو أنو لن يصلح آخر ىذه األمة إال ما أصلح أك٢تا كالذم صلح بو أك٢تا ىو اتباع 
: كتاب اهلل الكرًن كسنة رسولو األمُت عليو من ربو أفضل الصبلة كالتسليم كما قاؿ تعاذل

:  كقاؿ تعاذل(1){اتَّلًبعيوا مىا أيٍنًزؿى ًإلىٍيكيٍم ًمٍن رىبِّيكيٍم كى  تػىتَّلًبعيوا ًمٍن ديكنًً  أىٍكلًيىاءى قىًليالن مىا تىذىكَّلريكفى }
ا ً رىاًاي ميٍّستىًقيمنا فىاتَّلًبعيواي كى  تػىتَّلًبعيوا الُّسبيلى فػىتػىفىرَّلؽى ًبكيٍم عىٍن سىًبيًلً   ىًلكيٍم كى َّلاكيٍم } كىأىفَّل هىذى

ا ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىااي ميبىارىؾه فىاتَّلًبعيواي كىاتػَّلقيوا لىعىلَّلكيٍم }:  كقاؿ سبحانو(2){بًً  لىعىلَّلكيٍم تػىتػَّلقيوفى  كىهىذى
 كقد كعدىم اهلل سبحانو كتعاذل على ذلك النصر ا١تبُت كالعاقبة اٟتميدة، كما قاؿ (3){تػيٍرحىميوفى 

نىا نىٍصري اٍلميٍؤًمًنينى }: سبحانو كىو أصدؽ القائلُت ًإٍف }:  كقاؿ سبحانو(4){كىكىافى حىًقا عىلىيػٍ كى
ا يػىٍعمىليوفى ميًحي ه  كىعىدى }:  كقاؿ عز كجل(5){تىٍصًبريكا كىتػىتػَّلقيوا   يىضيرُكيٍم كىٍيديهيٍم  ىٍيئنا ًإفَّل اللَّل ى ًبمى

ا اٍستىٍ لىفى الَّلًذينى  اللَّل ي الَّلًذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الصَّلاًلحىاًت لىيىٍّستىٍ ًلفىنػَّلهيٍم ًفي اٍاىٍرًض كىمى
ٍوًفًهٍم أىٍمننا يػىٍعبيديكنىًني  لىنػَّلهيٍم ًمٍن بػىٍعًد خى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكِّينىنَّل لىهيٍم ًدينػىهيمي الَّلًذم اٍرتىضى  لىهيٍم كىلىييبىدِّي

يىا أىيُػهىا }:  كقاؿ سبحانو(6){  ييٍشرًكيوفى ًبي  ىٍيئنا كىمىٍن كىفىرى بػىٍعدى  ىًل ى فىأيكلىًئ ى هيمي اٍلفىاًسقيوفى 
امىكيمٍ   كاآليات ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، ك١تا (7){الَّلًذينى آمىنيوا ًإٍف تػىٍنصيريكا اللَّل ى يػىٍنصيرٍكيٍم كىيػيثىبِّيٍت أىٍقدى

حقق سلفنا الصاحل ىذه اآليات الكرٯتات قوال كعمبل كعقيدة نصرىم اهلل على أعدائهم، 
كمكن ٢تم ُب األرض، كنشر هبم العدؿ كرحم هبم العباد، كجعلهم قادة األمة كأئمة ا٢تدل، ك١تا 

ًإفَّل اللَّل ى   يػيغىيػِّيري مىا بًقىٍوـو حىتَّل  يػيغىيػِّيريكا مىا }: غَت من بعدىم غَت عليهم كما قاؿ سبحانو
 .(8){بًأىنٍػفيًّسًهمٍ 
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 فنسأؿ اهلل سبحانو أف يرد ا١تسلمُت حكومات كشعوبا إذل دينهم ردان ٛتيدان، 
كأف ٯتنحهم الفقو فيو كالعمل بو كاٟتكم بو، كأف ٬تمع كلمتهم على اٟتق، كيوفقهم 
للتعاكف على الرب كالتقول، كالتواصي باٟتق كالصرب عليو إنو ٝتيع قريب، كصلى اهلل 

. كسلم على نبينا كسيدنا ٤تمد كآلو كصحبو كأتباعو بإحساف



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -395-  

 (1)الرد عل  مصطف  أمين
اطلعت : اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل األمُت، كبعد

آثار ا١تدينة "ىػ بعنواف 24/6/1380على ما نشرتو صحيفة الندكة ُب عددىا الصادر ُب 
بقلم األخ مصطفى أمُت فلما تأملت ا١تقاؿ ا١تشار إليو كجدتو قد اشتمل على " ا١تنورة

كا١تقتضي لذلك قوؿ النيب صلى .أخطاء كثَتة ٬تب التنبيو عليها؛ لئبل يغًت هبا بعض القراء
من رأل )): كقولو صلى اهلل عليو كسلم.((الدين النصيحة اٟتديث)): اهلل عليو كسلم

منكم منكرا فليغَته بيده فإف دل يستطع فبلسانو فإف دل يستطع فبقلبو كذلك أضعف 
:  كإليك أيها القارئ األخطاء كاٟتجة على إنكارىا((. اإلٯتاف

ىذه ا١تدينة ا١تقدسة هبا آثار كثَتة تستحق الذكرل، ك٨تن : قولو ُب ا١تدينة: أكال
العرب دل هنتم هبذه اآلثار بينما نشاىد معادل باريس، كلندف هبا من اآلثار ما ٬تعل شعوهبا 
ٗتلد ىذه الذكرل فما بالنا ٨تن ا١تسلمُت العرب ال هنتم بآثار العصور ا١تاضية، إذل قولو 

يدعونا الكاتب ُب ىذه الكلمة إذل التشبو بباريس كلندف ُب .إخل..كإ٪تا يدعو اإلسبلـ
تعظيم اآلثار، كٗتليد ذكراىا باألبنية كأشباىها، كىذا غريب، كعجيب أف يدعو مسلم إذل 

 ((من تشبو بقـو فهو منهم)): التشبو بأعداء اهلل، كالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ
أيها القارئ إف تعظيم اآلثار ال يكوف باألبنية، كالكتابات كالتأسي بالكفرة، كإ٪تا تعظيم 
اآلثار يكوف باتباع أىلها ُب أعما٢تم اجمليدة، كأخبلقهم اٟتميدة، كجهادىم الصاحل قوالن 
كعمبلن، كدعوةن كصربان، ىكذا كاف السلف الصاحل يعظموف آثار سلفهم الصاٟتُت، كأما 
تعظيم اآلثار باألبنية كالزخارؼ كالكتابة ك٨تو ذلك فهو خبلؼ ىدم السلف الصاحل، 
كإ٪تا ذلك سنة اليهود كالنصارل كمن تشبو هبم، كىو من أعظم كسائل الشرؾ، كعبادة 

 األنبياء
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كاألكلياء كما يشهد بو الواقع، كتدؿ عليو األحاديث كاآلثار ا١تعلومة ُب كتب السنة فتنبو 
نعم، ينبغي للمسلمُت أف يستعدكا ألعدائهم ُب إ٬تاد ا١تصانع النافعة للمجتمع، كاخًتاع .كاحذر

األسلحة ا١تناسبة للعصر، ال تأسيا بالكفرة، كلكن طاعة هلل كلرسولو، كتأسيا بالسلف الصاحل 
ا الَّلًذينى }: من الصحابة رضي اهلل عنهم، كمن سلك سبيلهم، كاألصل ُب ذلك قولو تعاذل يىا أىيُػهى

:  كقوؿ النيب(2){كىأىًعُدكا لىهيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّلةو }:  كقولو تعاذل(1){آمىنيوا خيذيكا ًحٍذرىكيمٍ 
ا١تؤمن القوم خَت كأحب إذل اهلل من ا١تؤمن الضعيف كُب كل خَت احرص على ما ينفعك ))

كاآليات كاألحاديث ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة، ككلها تدؿ على  . اٟتديث((كاستعن باهلل كال تعجزف
أنو ٬تب على ا١تسلمُت أف يوجدكا بينهم من ا١تصانع كاألسلحة كأسباب العيش كاٟتياة الكرٯتة 

ما يقـو بكفايتهم كيغنيهم عن اٟتاجة إذل غَتىم، كيعينهم على جهاد أعدائهم كٛتاية 
مصاٟتهم، كالنصر لدينهم، كاسًتجاع أ٣تادىم السالفة، كمن عدكاف من أرادىم أك أراد دينهم 
. بسوء، ىذا يا مصطفى أمُت ىو تعظيم اآلثار ال ما أشرت إليو من األبنية ك٨توىا كاهلل ا١تستعاف

كا١تعرفة ال ٕتعل التقول ُب الضعف كال ُب ا٠توؼ :  يقوؿ الكاتب مصطفى:ثانيان 
إخل، نعم ال .بل ُب العلم بسنة الكوف كالوقوؼ على أسراره، كاالتصاؿ ٔتا دؽ كجل منو

ينبغي أف ٕتعل التقول ُب الضعف كا٠توؼ كالتأخر عن ميادين اإلصبلح كالنفع ا٠تاص 
كالعاـ، كالنظر ُب سنن الكوف كالتبصر ُب حكمة الرب سبحانو فيما خلق كشرع بل ٬تب 
أف يكوف أىل التقول ىم أشجع الناس على كل خَت، كأكملهم عناية بكل إصبلح؛ ألف 
تقواىم هلل سبحانو تقتضي منهم ذلك، كلكن كبلـ الكاتب يوىم أف التقول تنحصر ُب 
العلم بسنة الكوف، كالوقوؼ على أسراره، كالتأسي ٔتن بلغ ُب ىذا الباب أقصى ما ٯتكنو 

من العناية، كليس األمر كذلك، كإ٪تا العلم بسنة 
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الكوف، كالعناية بأسراره من التقول، ال أنو كل التقول؛ ألف التقول عند علماء 
فعل ما أمر اهلل بو كترؾ ما هنى اهلل عنو، عن إٯتاف كصدؽ كإخبلص ك٤تبة : الشرع

كرغبة كرىبة، كمن ذلك العناية با١تصاحل العامة كإ٬تاد ا١تصانع النافعة، كالتأسي ٔتن 
سبقنا ُب ىذا ا١تيداف من السلف الصاٟتُت، كاألئمة ا١تتقُت، كال حرج علينا ُب أف 
نأخذ ٦تا كقف عليو غَتنا من أسرار الكوف كاكتشف من العلـو النافعة الدنيوية اليت 

ال ٗتالف الشرع ا١تطهر، كإ٪تا تعُت على ٛتايتو من كيد أعدائو كتغٍت أىلو عن 
اٟتاجة إذل الغَت بل ٬تب ذلك كيتعُت على أىل اإلسبلـ ال تأسيان بالكفار بل ألف 
دينهم الكامل يأمرىم باٟترص على ما ينفعهم، كاٟتذر عن كل ما يضرىم كما 

تقدمت األدلة على ذلك، كىؤالء الكفار الذين بلغوا ُب االخًتاع الغاية دل يزدىم ما 
كصلوا إليو من العلم إال كفرا كإٟتادا كىبوطا من األخبلؽ الفاضلة، كابتعادا عن 
األخبلؽ الكرٯتة، فبل ينبغي أف يغًت بعلمهم، كال أف يقلدكا ُب أخبلقهم كأزيائهم 
ا١تخالفة لشرع اهلل كإ٪تا يؤخذ من علومهم ما ينفع كتدعو اٟتاجة إليو مع التقيد 

بتعاليم الشريعة كاالستقامة على صراط اهلل ا١تستقيم، كاٟتذر من كل ما خالف ذلك، 
فتنبو أيها القارئ الكرًن ٢تذا ا١تقاـ العظيم تنج من ضبلالت كثَتة كشبهات متنوعة، 

. كاهلل ا٢تادم إذل سواء السبيل
فمن الواجب على الذين يزكركف قرب سيد : يقوؿ الكاتب مصطفى: ثالثان 

الشهداء أف يلتمسوا فيو ىذه األسوة، كأف يعلموا أف اهلل ٬تزيهم ّتهادىم لبلوغ الغاية 
كأسوة ٛتزة رضي اهلل عنو : إذل أف قاؿ.منها كال ٬تزيهم جملرد الزيارة، كالتربؾ، كالدعاء

. إخل..ىي اٞتهاد ُب سبيل اهلل لو ا١تثل األعلى
إف ىذا الكبلـ فيو حق كباطل، فأما اٟتق فهو تشجيع زكار قرب : أقوؿ
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ٛتزة بن عبد ا١تطلب رضي اهلل عنو كغَته من ا١تؤمنُت على تذكر أعما٢تم اجمليدة اليت قاموا 
هبا حُت كانوا ُب قيد اٟتياة من اٞتهاد ُب سبيل اهلل، كالدعوة إليو، كالعناية با١تصاحل 

العامة، كالتأسي هبم ُب ذلك، كىذا حق ينبغي لكل مسلم أف يتذكره كثَتا، كأف يتأسى 
:  كقولو1.بأىلو ُب سائر أطوار حياتو حىت يعمل كأعما٢تم، كيسَت كسَتهتم حسب الطاقة

كىذا ببل شك خطأ ظاىر ك٥تالف .إف اهلل ال ٬تزم الزائر جملرد الزيارة كالتربؾ كالدعاء
زكركا القبور فإهنا )): لؤلحاديث الصحيحة اليت يقوؿ فيها النيب صلى اهلل عليو كسلم

 ((.كتزىد ُب الدنيا))  كُب بعضها((تذكركم اآلخرة

فالنصوص الواردة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب ىذا الباب تدؿ على أف مقصود 
الزيارة تذكر اآلخرة، كالزىد ُب الدنيا، كالدعاء ألىل القبور من ا١تسلمُت بالعافية 

كشجع على أمر آخر يؤخذ من .كالكاتب ا١تذكور قد أعرض عن ىذا كدل يرفع بو رأسا.كا١تغفرة
نصوص أخرل، كلو ٚتع بُت األمرين ١تا فاتو الصواب، كأما قصد الزائر للقبور التربؾ هبا، فليس 

ذلك من دين اإلسبلـ بل ىو من أعماؿ أىل اٞتاىلية، كمن أخبلؽ عباد األكثاف، فيجب 
كاف : كقد ثبت ُب صحيح مسلم عن بريدة رضي اهلل عنو قاؿ.اٟتذر منو، كهني الزكار عنو

السبلـ عليكم أىل ))رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يعلم أصحابو إذا زاركا القبور أف يقولوا 
 كُب ((نسأؿ اهلل لنا كلكم العافية.الديار من ا١تؤمنُت كا١تسلمُت كإنا إف شاء اهلل بكم الحقوف

مر النيب صلى اهلل عليو كسلم بقبور ا١تدينة : جامع الًتمذم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ
 فهذه سنة ((فقاؿ السبلـ عليكم يا أىل القبور يغفر اهلل لنا كلكم أنتم سلفنا ك٨تن باألثر))

الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب زيارة القبور كبياف ا١تقصد منها، كأما التربؾ هبا كالبناء عليها 
ف سنة اليهود كالنصارل ـكالكتابة عليها كقصدىا للدعاء عندىا فليس ذلك من سنتو بل ىو 

 .كأىل اٞتاىلية، نسأؿ اهلل لنا كللمسلمُت ٚتيعا العافية من ذلك

                                                 

 .كأما الباطل فهو ما يو٫تو كبلمو من حصر ا١تقصود بالزيارة ُب التأسي با١تزكر ُب أعمالو الطيبة السالفة - 1



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -399-  

كاٗتذت بعض األمم اإلسبلمية : يقوؿ الكاتب مصطفى ُب أثناء كبلمو:  ن رابعا
ملوكها أربابان، كجعلت من بعض الصاٟتُت فيها أكلياء اٗتذهتم إذل اهلل زلفى، ك٢تؤالء 

كأكلئك بنت القباب، كأقامت عليها ا١تساجد ال تقصد ٗتليد ذكراىم ليكوف للذكرل ُب 
األجياؿ أسوة كمثبل، بل تقصد أف تكوف القباب كا١تساجد ٤تاريب لعبادهتم، كالتوسل إذل 

أقوؿ ُب ىذا .إخل..اهلل، كلو أهنم أقاموا القبة أك ا١تسجد لؤلسوة، كللذكرل لكاف ذلك خَتا
أما اٟتق فهو إقرار الكاتب بوجود ىذه البدع كا١تنكرات ُب بعض .الكبلـ حق كباطل

األمم اإلسبلمية، كانتقاده اٗتاذ تلك القبب كا١تساجد ٤تاريب لعبادة األموات كالتوسل 
كىذا ال شك كاقع، كمن زار البلداف اجملاكرة رأل ذلك عيانان فإنا هلل كإنا إليو راجعوف، .هبم

كنسأؿ اهلل أف يعاُب ا١تسلمُت من ذلك، كأف ٯتنحهم الفقو ُب الدين الذم بعث اهلل بو 
نبينا ٤تمدان صلى اهلل عليو كسلم حىت يعرفوا أف ىذه احملدثات حوؿ القبور ٗتالف شرعو 

كأما الباطل الذم اشتمل عليو كبلـ .كتوقع ُب عبادة غَت اهلل سبحانو كما ىو الواقع
الكاتب فهو تفصيلو بُت اٗتاذ القباب كا١تساجد للعبادة كالتوسل، كبُت اٗتاذىا لتخليد 

ليس عليو دليل بل النصوص من " التفصيل"الذكرل ففرؽ بُت األكؿ كالثاين، كىذا 
الكتاب كالسنة ٗتالفو، كتدؿ على أنو ال ٬توز اٗتاذ القباب كا١تساجد على القبور 

ألف اٗتاذىا لعبادة األموات كالتوسل هبم بالدعاء كاالستغاثة ك٨تو ذلك شرؾ أكرب .مطلقان 
من جنس عمل اٞتاىلية األكذل حوؿ البلت كالعزل كمناة كأشباىها، كاٗتاذىا للذكرل 

كسيلة قريبة كذريعة إذل الشرؾ بأىل القبور كعبادهتم مع اهلل سبحانو، ك٢تذا ا١تعٌت جاءت 
كمن ذلك ما .النصوص من الكتاب كالسنة تنكر ذلك كٖتذر منو، كٖتسم كسائل الشرؾ

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : ثبت ُب الصحيحُت عن عائشة رضي اهلل عنها قالت
 قالت عائشة ((لعنة اهلل على اليهود كالنصارل اٗتذكا قبور أنبيائهم مساجد)): كسلم

رضي اهلل عنها ٭تذر ما صنعوا كلوال ذلك ألبرز قربه غَت أنو خشي أف يتخذ 
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مسجدان، كُب صحيح مسلم عن جندب بن عبد اهلل رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
أال كإف من كاف قبلكم كانوا يتخذكف قبور أنبيائهم كصاٟتيهم مساجد أال فبل )): كسلم قاؿ

 كُب صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي اهلل عنو ((تتخذكا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك
(. (هنى أف ٬تصص القرب كأف يقعد عليو كأف يبٌت علي)): أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 فهذه األحاديث كما جاء ُب معناىا تدؿ على ٖترًن اٗتاذ ا١تساجد كالقباب على 
لئبل يفعلوا فعل اليهود كالنصارل .القبور، كأف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم حذر أمتو من ذلك

من الغلو ُب تعظيم األموات، كاٗتاذ قبورىم مساجد، كالصبلة عندىا كالدعاء ك٨تو ذلك فيقعوا 
ُب الشرؾ كعبادة األنبياء كالصاٟتُت من دكف اهلل كما كقع غَتىم، كىذا الذم خافو صلى اهلل 

عليو كسلم قد كقع ُب أمتو فعظموا األموات من األنبياء كالصاٟتُت التعظيم الذم دل يشرعو اهلل، 
كبنوا على قبورىم ا١تساجد كالقباب كصرفوا ٢تم الدعوات كالرغبات حىت كقع الشرؾ احملذكر، 
كحصل التأسي بعباد القبور فبل حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم كمن ذلك ما ثبت ُب 

الصحيحُت من حديث أـ سلمة، كأـ حبيبة رضي اهلل عنهما أهنما رأتا ُب أرض اٟتبشة كنيسة 
أكلئك إذا )): يقاؿ ٢تا مارية كما فيها من الصور، فذكرتا ذلك للنيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ

مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدان كصوركا فيو تلك الصور أكلئك شرار ا٠تلق عند 
 فبُت صلى اهلل عليو كسلم أف بناة ا١تساجد كالقباب على القبور كا١تصورين فيها الصور ىم ((اهلل

شرار ا٠تلق عند اهلل، كلعنهم ُب حديث عائشة كدل يفصل بُت من بناىا للعبادة أك لتخليد 
الذكرل، فعلم بذلك أف بناءىا ال ٬توز مطلقا كما ذلك إال لكوهنا من أعظم كسائل الشرؾ، 
كمن أظهر أعبلمو كشعائره، كىي سنة اليهود كالنصارل اليت هنينا عن اتباعها، كحذرنا من 

لتتبعن سنن من كاف قبلكم حذك القذة بالقذة حىت ))سلوكها كما ُب قولو صلى اهلل عليو كسلم 
؟ متفق ((فمن)) قالوا يا رسوؿ اهلل اليهود كالنصارل قاؿ ((لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

عليو، فهذا ا٠ترب الصحيح  
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يدؿ على أف ىذه األمة تسلك مسالك اليهود كالنصارل ُب الشرؾ كالبدع إال من عصم اهلل من 
ذلك، كىم الطائفة ا١تنصورة كما ُب األحاديث األخر، كيدؿ ىذا ا٠ترب أيضا على ٖتذير األمة 
من اتباع سنن اليهود كالنصارل؛ ألف اتباعهم يفضي بأىلو إذل ٥تالفة الرسوؿ صلى اهلل عليو 

كسلم كقد أمر اهلل سبحانو ُب كتابو الكرًن بطاعة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كاٟتذر عما هنى 
كىمىا آتىاكيمي الرَّلسيوؿي فى يذيكاي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍن ي فىانٍػتػىهيوا كىاتػَّلقيوا اللَّل ى ًإفَّل اللَّل ى }: عنو كما قاؿ تعاذل
. (1){ ىًديدي اٍلًعقىابً 

نىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه }: كقاؿ تعاذل اًلفيوفى عىٍن أىٍمرًًا أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ ًر الَّلًذينى يي ى فػىٍليىٍحذى
 دعا إذل كل خَت كحذر أمتو من كل شر فبل ٬توز  صلى اهلل عليو كسلم كال ريب أنو(2){أىلًيمه 

١تن يؤمن باهلل كاليـو اآلخر أف ٮتالف سبيلو أك يدعو إذل غَت طريقو، كال شك أف البناء على 
القبور كاٗتاذ ا١تساجد كالقباب عليها من سبيل اليهود كالنصارل، كمن كسائل الشرؾ كالضبلؿ 

. مطلقان فوجب تركها كاٟتذر منها كاهلل كرل التوفيق

ككذلك البقيع ىذا اٞتزء الذم دفنوا فيو أزكاج كعمات : يقوؿ الكاتب مصطفى: خامّسان 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كقرب إبراىيم كقبور الصحابة كاف ُب ا١تاضي بالقباب حىت 

جاءت الدكلة الرشيدة كأزالت تلك القباب، كلكن تركت القبور كما ىي دل تعلم، ك٭تضر إذل 
ىذا البقيع مئات األلوؼ من زكار ا١تسجد النبوم لزيارة أىل البقيع فبل يعرفوف من فضلهم اهلل 
على العباد أمثاؿ زكجات رسوؿ اهلل كابنو إبراىيم كعشرات الصحابة فلو عملت إدارة األكقاؼ 
على ىذه القبور لوحات يكتب عليها اسم صاحب القرب ك٭تاط أيضا القرب بشبك من حديد 

. إخل...للتعرؼ عليو كالسبلـ عليو ليس إال

يدعو الكاتب ُب ىذه الكلمات إدارة األكقاؼ با١تدينة إذل عمل لوحات يكتب فيها 
أٝتاء ا١تشهورين من ا١تدفونُت ُب البقيع كإذل إقامة شبك حديد 

                                                 

 .7اٟتشر اآلية  - 1

 .63النور اآلية  - 2



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -402-  

أقوؿ قد يكوف ىذا االقًتاح من الكاتب عن حسن نية كمقصد .على قبورىم للتعريف هبم
صاحل، كلكن اآلراء كاالستحسانات ال ينبغي للمؤمن االعتماد عليها حىت يعرضها علي 
ا١تيزاف العادؿ الذم ٯتيز طيبها من خبيثها أال كىو كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو 
كسلم، كلعل الكاتب حُت كتب ىذه الكلمة من أك٢تا إذل آخرىا دل يكن عنده علم ٔتا 

جاءت بو السنة الصحيحة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حوؿ القبور فلذلك كقعت 
اقًتاحو على إدارة األكقاؼ ما : منو األخطاء السالفة، ككقع منو ىذا ا٠تط األخَت كىو

تقدـ ذكره، كقد سبق ُب اٟتديث الصحيح هني الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عن البناء 
على القبور، كال شك أف اٗتاذ الشبابيك عليها نوع من البناء ككسيلة إذل الغلو فيها، 
كالفتنة هبا كىكذا الكتابة عليها ىي من كسائل الغلو فيها كاٗتاذىا أكثانا فإف بعض 

 أٝتاء ا١تدفونُت كعرفوا أهنم من ا١تعظمُت لعلم أك عبادة أك رئاسة، أك قرأكااٞتهاؿ إذا 
لكوهنم من أىل بيت النيب صلى اهلل عليو كسلم أكبوا عليهم للتمسح هبم كالتربؾ بًتبتهم 
كما يفعل اٞتهاؿ ُب البلداف اجملاكرة بكثَت من ا١توتى، كقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسلم النهي عن الكتابة على القبور، كما صح عنو النهي عن البناء عليها، كأف يزاد 
عليها من غَت تراهبا، كأف تتخذ عليها ا١تساجد كالسرج كما سلفت األحاديث بذلك، كما 
ذلك منو صلى اهلل عليو كسلم إال ٛتاية ٞتناب التوحيد، كسدان لطرؽ الشرؾ كخوفان على 
األمة من الوقوع فيما كقع فيو من قبلهم من ضبلؿ اليهود كالنصارل، كعباد األكثاف من 
شىت قبائل العرب فلقد بلغ الرسالة كأدل األمانة كنصح األمة أبلغ نصيحة عليو من ربو 
أفضل الصبلة كأكمل التسليم، كا١تقصود من الزيارة ألىل البقيع ىو الدعاء ٢تم بالعافية 
كا١تغفرة، كالتذكر لآلخرة بزيارهتم كما سلف ُب أكؿ ىذه الكلمة كذلك متيسر ْتمد اهلل 
كإف دل يعلم الزائر أٝتاءىم، كليس ىناؾ حاجة إذل ما اقًتحو ىذا الكاتب من الكتابة 
كإقامة الشبك، كلو كاف ُب ذلك خَت للمسلمُت لكاف السلف الصاحل من الصحابة 

كأتباعهم بإحساف أسبق إذل 



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -403-  

ذلك كأكرل بفعلو من ا١تتأخرين؛ ألهنم بالشريعة أعلم، كُب العمل هبا أرغب كلزكجات النيب 
صلى اهلل عليو كسلم كغَتىم من أىل البيت أحب كأغَت فلما تركوا ذلك كاكتفوا ٔتا كاف 

عليو اٟتاؿ ُب زمن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كا٠تلفاء الراشدين علم أف ما أحدثو 
الناس بعدىم ُب القبور من البناء كالكتابة ىو الباطل كالغلو احملـر كاٟتدث ا١تنكر، فتنبو 
أيها القارئ لذلك، كاحذر من شبو ا١تشبهُت كبدع ا١تبتدعُت كاهلل ا٢تادم إذل الصراط 

كقد جاء بعد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم دعاة الشرؾ من اليهود كالنصارل .ا١تستقيم
كمن تشبو هبم من ىذه األمة يدعوف الناس إذل خبلؼ ما دعاىم إليو الرسوؿ صلى اهلل 

عليو كسلم، كينشركف بينهم األفكار ا٢تدامة كالدعايات ا١تضللة عن قصد كعن غَت قصد، 
فراج الباطل بسبب ذلك كخفي اٟتق على أكثر ا٠تلق، كقل دعاة ا٢تدل كأنصار الشريعة، 
ككثر بُت الناس أدعياء العلم كأنصار الشرؾ كدعاة الرذيلة، فحسبنا اهلل كنعم الوكيل، كمن 
ىنا يعلم القراء الصاٟتوف، كالعلماء ا١تهتدكف أف الواجب عليهم التشمَت عن ساعد اٞتد 
ُب الدعوة إذل اإلسبلـ الصاُب من شوائب الشرؾ كالبدع، كنشر ٤تاسنو كأحكامو العادلة 
كأىدافو، السامية كتعاليمو السمحة بُت طبقات األمة ُب اجملتمعات كاحملافل كالصحف 

كالنشرات، كمن طريق ا٠تطابة كاإلذاعة ليتعلم اٞتاىل كينتبو الغافل كيتذكر الناسي كيقف 
ا١تضلل عند حده فبل يكيد لئلسبلـ كأحكاـ الشريعة ٔترأل من أىل العلم كمسمع، كمىت 

مشر دعاة اإلسبلـ لنصره ُب الدعوة إليو، ذؿ دعاة الشرؾ كاإلٟتاد كالبدع كاألىواء، 
كٜتدت نارىم كقبعوا ُب زكايا ا٠تموؿ كابتعدكا عن منصات ا٠تطابة كمنابر الصحافة، أك 

دخلوا ُب اٟتق كناصركا أىلو ١تا سطع ٢تم نوره، كظهر ٢تم رشده، كانزاح عن قلوهبم 
حجب الشبهات كاٞتهالة، فما أكجب النصيحة لدين اإلسبلـ على أىل اإلسبلـ كما 

أعظم حقو عليهم، كلقد قاـ هبذا الواجب جم غفَت من علماء اإلسبلـ كدعاة اإلصبلح 
ُب ىذا العصر، كإين ألرجو ٢تم التوفيق كالثبات كمزيد القوة 
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 كالنشاط ُب اٟتق كىدـ حصوف الضبلؿ كقلع أسس الباطل، كإين ألرل لزاما على 
الذين دل يسا٫توا ُب ىذا ا١تيداف من القراء الناهبُت كالعلماء ا١تربزين أف ينفضوا عنهم 
غبار الكسل كشبهة التواكل، كأف يقتحموا ا١تيداف بصدؽ كشجاعة كعلم كحلم حىت 
ينصركا دينهم ك٭تموا شريعتهم كيهدكا الناس إليها كيرشدكىم إذل الصراط ا١تستقيم، 
ك٢تم بذلك مثل أجور أتباعهم إذل يـو القيامة كما قاؿ الصادؽ األمُت صلى اهلل 

من دعا إذل ىدل كاف لو من األجر مثل أجور من تبعو ال ينقص )): عليو كسلم
 كاهلل ا١تسئوؿ أف يهدينا كٚتيع إخواننا صراطو ا١تستقيم، كأف ((ذلك من أجورىم شيئا

يعيذنا ٚتيعا من طريق ا١تغضوب عليهم كالضالُت إنو على كل شيء قدير، كصلى اهلل 
. كسلم على عبده كرسولو ٤تمد كآلو كصحبو
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  الح محمد جماؿ :الرد عل 
اٟتمد هلل، كصلى اهلل كسلم على رسوؿ اهلل، كعلى آلو كأصحابو كمن اىتدل 

. هبداه
ُب عددىا الصادر ُب  (الندكة)فقد اطلعت على ما نشرتو صحيفة : أما بعد

 (اآلثار اإلسبلمية): ىػ بقلم األخ صاحل ٤تمد ٚتاؿ ٖتت عنواف1387/ 24/5
فألفيت الكاتب ا١تذكور يدعو ُب مقالو ا١تنوه عنو إذل تعظيم اآلثار اإلسبلمية، 

كالذين يزكركف ): كالعناية هبا، ٮتشى أف تندثر ك٬تهلها الناس، كٯتضي الكاتب فيقوؿ
اآلف بيت شكسبَت ُب بريطانيا، كمسكن بتهوفن ُب أ١تانيا ال يزكركهنا بدافع التعبد 

كالتأليو، كلكن بركح التقدير كاإلعجاب ١تا قدمو الشاعر اإل٧تليزم كا١توسيقي األ١تاين 
لببلد٫تا كقومهما ٦تا يستحق التقدير فأين ىذه البيوت التافهة من بيت ٤تمد كدار 
األرقم بن أيب األرقم كغار ثور كغار حراء كموقع بيعة الرضواف كصلح اٟتديبية، إذل 

ك٣تد  (أبو ا٢توؿ)كمنذ سنوات قليلة عمدت مصر إذل تسجيل تاريخ : أف قاؿ
الفراعنة، كراحت ترسلها أصواتا ٖتدث كتصور مفاخر اآلباء كاألجداد، كجاء السواح 
من كل مكاف يستمعوف إذل ذلك الكبلـ الفارغ إذا ما قيست ٔتجد اإلسبلـ، كتاريخ 

اإلسبلـ كرجاؿ اإلسبلـ ُب ٥تتلف اجملاالت كيريد الكاتب من ىذا الكبلـ أف 
ا١تسلمُت أكذل بتعظيم اآلثار اإلسبلمية كغار حراء كغار ثور، كما ذكره الكاتب 

معهما آنفا من تعظيم اإل٧تليز كاأل١تاف للفنانُت ا١تذكورين، كمن تعظيم ا١تصريُت آلثار 
ٍب يقًتح الكاتب أف تقـو كزارة اٟتج كاألكقاؼ بالتعاكف مع كزارة ا١تعارؼ .الفراعنة

:  على صيانة ىذه اآلثار كاالستفادة منها بالوسائل التالية
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كتابة تاريخ ىذه اآلثار بأسلوب عصرم معرب عما ٖتملو ىذه اآلثار من - 1
. ذكريات اإلسبلـ ك٣تده عرب القركف إذل أف يرث اهلل األرض كمن عليها

. رسم خريطة أك خرائط ١تواقع اآلثار ُب كل من مكة ا١تكرمة كا١تدينة ا١تنورة- 2
إعادة بناء ما هتدـ من ىذه اآلثار على شكل يغاير األشكاؿ القدٯتة، كٖتلية - 3

البناء باآليات القرآنية كاألحاديث النبوية على لوحة كربل يسجل هبا تاريخ موجز لؤلثر 
. كذكرياتو ٔتختلف اللغات

إصبلح الطرؽ إذل ىذه اآلثار، كخاصة منها اٞتبلية كغار ثور كغار حراء، - 4
كتسهيل الصعود إليها ٔتصاعد كهربائية كاليت يصعد هبا إذل جباؿ األرز ُب لبناف مثبل 

. مقابل أجر معقوؿ
تعيُت قيم أك مرشد لكل أثر من طلبة العلم يتوذل شرح تاريخ األثر للزائرين، - 5

كا١تعاين السامية اليت ٯتكن استلهامها منو بعيدا عن ا٠ترافات كالبدع، أك االستعانة 
. بتسجيل ذلك على شريط يدار كلما لزمت اٟتاجة إليو

انتهى  (إدراج تاريخ ىذه اآلثار ضمن ا١تقررات ا١تدرسية على ٥تتلف ا١تراحل- 6
. نقل ا١تقصود من كبلمو

ك١تا كاف تعظيم اآلثار اإلسبلمية بالوسائل اليت ذكرىا الكاتب ٮتالف األدلة 
الشرعية كما درج عليو سلف األمة كأئمتها من عهد الصحابة رضي اهلل عنهم إذل أف 
مضت القركف ا١تفضلة، كيًتتب عليو مشاهبة الكفار ُب تعظيم آثار عظمائهم، كغلو 

اٞتهاؿ ُب ىذه اآلثار، كإنفاؽ األمواؿ ُب غَت كجهها ظنا من ا١تنفق أف زيارة ىذه اآلثار 
من األمور الشرعية، كىي ُب اٟتقيقة من البدع احملدثة، كمن كسائل الشرؾ، كمن مشاهبة 

. اليهود كالنصارل ُب تعظيم آثار أنبيائهم كصاٟتيهم كاٗتاذىا معابد، كمزارات
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رأيت أف أعلق على ىذا ا١تقاؿ ٔتا يوضح اٟتق كيكشف اللبس باألدلة الشرعية كاآلثار 
السلفية، كأف أفصل القوؿ فيما ٭تتاج إذل تفصيل، ألف التفصيل ُب مقاـ االشتباه من أىم 

الدين )): ا١تهمات، كمن خَت الوسائل إليضاح اٟتق، عمبل بقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
 فأقوؿ ((هلل كلكتابو كلرسولو كألئمة ا١تسلمُت كعامتهم))قيل ١تن يا رسوؿ اهلل قاؿ (( النصيحة

: قد ثبت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: كاهلل ا١تستعاف كال حوؿ كال قوة إال بو
من عمل )):  أخرجو الشيخاف كُب لفظ ١تسلم((من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد))

 كُب صحيح مسلم عن جابر رضي اهلل عنو قاؿ كاف رسوؿ اهلل ((عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد
 أما بعد فإف خَت اٟتديث كتاب اهلل كخَت :صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ ُب خطبتو يـو اٞتمعة

. ا٢تدم ىدم ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كشر األمور ٤تدثاهتا ككل بدع ضبللة
كىذه اآلثار اليت ذكرىا الكاتب كغار حراء كغار ثور .كاألحاديث ُب ىذا ا١تعٌت كثَتة

كبيت النيب صلى اهلل عليو كسلم كدار األرقم بن أيب األرقم ك٤تل بيعة الرضواف كأشباىها إذا 
عظمت كعبدت طرقها كعملت ٢تا ا١تصاعد كاللوحات ال تزار كما تزار آثار الفراعنة، كآثار 

كبذلك نكوف هبذه اإلجراءات قد .عظماء الكفرة، كإ٪تا تزار للتعبد كالتقرب إذل اهلل بذلك
أحدثنا ُب الدين ما ليس منو، كشرعنا للناس ما دل يأذف بو اهلل كىذا ىو نفس ا١تنكر الذم 

يًن مىا لىٍم يىٍأ ىٍف بًً  }: حذر اهلل عز كجل منو ُب قولو سبحانو ـٍ لىهيٍم  يرىكىاءي  ىرىعيوا لىهيٍم ًمنى الدِّي أى
{ ي اللَّل 

من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو :  كحذر منو النيب صلى اهلل عليو كسلم بقولو(1)
لتتبعن سنن من كاف قبلكم حذك القذة بالقذة حىت لو )): فهو رد كبقولو صلى اهلل عليو كسلم

 متفق على ((فمن)) قالوا يا رسوؿ اهلل اليهود كالنصارل؟ قاؿ ((دخلوا جحر ضب لدخلتموه
. صحتو

 كلو كاف تعظيم اآلثار بالوسائل اليت ذكرىا الكاتب كأشباىها ٦تا ٭تبو اهلل كرسولو ألمر 
بو صلى اهلل عليو كسلم 
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أك فعلو، أك فعلو أصحابو الكراـ رضي اهلل عنهم، فلما دل يقع شيء من ذلك علم 
أنو ليس من الدين بل ىو من احملدثات اليت حذر منها النيب صلى اهلل عليو كسلم كحذر 

كقد ثبت عن أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو .منها أصحابو رضي اهلل عنهم
أنو أنكر تتبع آثار األنبياء، كأمر بقطع الشجرة اليت بويع النيب صلى اهلل عليو كسلم ٖتتها 
ُب اٟتديبية ١تا قيل لو إف بعض الناس يقصدىا، ٛتاية ٞتناب التوحيد كحسمان لوسائل 

الشرؾ كالبدع كا٠ترافات اٞتاىلية، كأنا أنقل لك أيها القارئ ما ذكره بعض أىل العلم ُب 
قاؿ اإلماـ أبو بكر ٤تمد بن الوليد الطرطوشي ُب : ىذا الباب لتكوف على بينة من األمر

كقاؿ ا١تعركر : ٍب قاؿ( فصل ُب جوامع البدع: )(135)صفحة  (اٟتوادث كالبدع)كتابو 
بن سويد خرجنا حجاجان مع عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو فلقينا مسجدان فجعل الناس 
يصلوف فيو قاؿ عمر أيها الناس إ٪تا ىلك من كاف قبلكم باتباع مثل ىذا حىت اٗتذكىا 

بيعا فمن عرضت لو فيها صبلة فليصل كمن دل تعرض لو صبلة فليمض ٍب نقل ُب صفحة 
عن ٤تمد بن كضاح أف عمر بن ا٠تطاب أمر بقطع الشجرة اليت بويع ٖتتها النيب  (141)

ٍب قاؿ ابن .صلى اهلل عليو كسلم، ألف الناس كانوا يذىبوف ٖتتها فخاؼ عمر الفتنة عليهم
ككاف مالك كغَته من علماء ا١تدينة يكرىوف إتياف تلك ا١تساجد كتلك اآلثار ): كضاح

اليت با١تدينة ما عدا قباء كأحد، كدخل سفياف بيت ا١تقدس كصلى فيو كدل يتبع تلك اآلثار 
فكم من أمر : كال الصبلة فيها، ككذلك فعل غَته أيضا ٦تن يقتدل بو، ٍب قاؿ ابن كضاح

ىو اليـو معركؼ عند كثَت من الناس كاف منكران عند من مضى، ككم من متحبب إذل اهلل 
 .انتهى كبلمو رٛتو اهلل.(ٔتا يبغضو اهلل عليو كمتقرب إذل اهلل ٔتا يبعده منو

من  (26)من جزء  (133)كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل ُب صفحة 
كأما صعود اٞتبل الذم بعرفة كيسمى جبل  ): ٣تموع الفتاكل ما نصو
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الرٛتة فليس سنة، ككذلك القبة اليت فوقو اليت يقاؿ ٢تا قبة آدـ ال يستحب دخو٢تا كال 
الصبلة فيها، كالطواؼ هبا من الكبائر ككذلك ا١تساجد اليت عند اٞتمرات ال يستحب 

دخوؿ شيء منها كال الصبلة فيها، كأما الطواؼ هبا أك بالصخرة أك ْتجرة النيب صلى اهلل 
كقاؿ ُب صفحة .(عليو كسلم كما كاف غَت البيت العتيق فهو من أعظم البدع احملرمة

كأما زيارة ا١تساجد اليت بنيت ٔتكة غَت ا١تسجد اٟتراـ : )من اٞتزء ا١تذكور (144)
كا١تسجد الذم ٖتت الصفا كما ُب سفح أيب قبيس ك٨تو ذلك من ا١تساجد اليت بنيت 

على آثار النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو كمسجد ا١تولد كغَته فليس قصد شيء من 
ذلك من السنة، كال استحبو أحد من األئمة، كإ٪تا ا١تشركع إتياف ا١تسجد اٟتراـ خاصة، 
كا١تشاعر عرفة كمزدلفة كمٌت كالصفا كا١تركة، ككذلك قصد اٞتباؿ كالبقاع اليت حوؿ مكة 

غَت ا١تشاعر عرفة كمزدلفة كمٌت، مثل جبل حراء كاٞتبل الذم عند مٌت الذم يقاؿ إنو كاف 
فيو قبة الفداء ك٨تو ذلك فإنو ليس من سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم زيارة شيء من 

ككذلك ما يوجد ُب الطرقات من ا١تساجد ا١تبنية على اآلثار كالبقاع .ذلك بل ىو بدعة
، كقاؿ (اليت يقاؿ إهنا من اآلثار دل يشرع النيب صلى اهلل عليو كسلم زيارة شيء من ذلك

كأما قوؿ السائل ىل : فصل: )من اجملموع ا١تذكور (27)من اٞتزء  (134)ُب صفحة 
٬توز تعظيم مكاف فيو خلوؽ كزعفراف لكوف النيب صلى اهلل عليو كسلم رئي عنده؟ فيقاؿ 
بل تعظيم مثل ىذه األمكنة كاٗتاذىا مساجد كمزارات ألجل ذلك ىو من أعماؿ أىل 

الكتاب الذين هنينا عن التشبو هبم فيها، كقد ثبت أف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو كاف 
مكاف صلى فيو رسوؿ اهلل : ما ىذا؟ فقالوا: ُب السفر فرأل قوما يبتدركف مكانا فقاؿ

اهلل صلى اهلل عليو كسلم أتريدكف أف كمكاف صلى فيو رسوؿ : صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ
تتخذكا آثار أنبيائكم مساجد؟ من أدركتو فيو الصبلة فليصل كإال فليمض، كىذا قالو عمر 

ْتضرة من الصحابة رضي اهلل عنهم، كمن ا١تعلـو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يصلي ُب 
 أسفاره ُب مواضع، ككاف ا١تؤمنوف يركنو ُب
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 ا١تناـ ُب مواضع، كما اٗتذ السلف شيئا من ذلك مسجدا كال مزارا، كلو فتح ىذا الباب 
لصار كثَت من ديار ا١تسلمُت أك أكثرىا مساجد كمزارات فإهنم ال يزالوف يركف النيب صلى 

اهلل عليو كسلم ُب ا١تناـ كقد جاء إذل بيوهتم، كمنهم من يراه مرارا كثَتة، كٗتليق ىذه 
كدل يأمر اهلل أف يتخذ مقاـ نيب من األنبياء مصلى إال : األمكنة بدعة مكركىة إذل أف قاؿ

 كما أنو دل يأمر باالستبلـ (1){كىاتَّلً ذيكا ًمٍن مىقىاـً ًإبٍػرىاًهيمى ميصىًل }: مقاـ إبراىيم بقولو
كالتقبيل ٟتجر من اٟتجارة إال اٟتجر األسود، كال بالصبلة إذل بيت إال البيت اٟتراـ، كال 
٬توز أف يقاس غَت ذلك عليو باتفاؽ ا١تسلمُت بل ذلك ٔتنزلة من جعل للناس حجا إذل 

كقد : ٍب قاؿ.غَت البيت العتيق، أك صياـ شهر مفركض غَت صياـ رمضاف، كأمثاؿ ذلك
تبُت اٞتواب ُب سائر ا١تسائل ا١تذكورة بأف قصد الصبلة كالدعاء عندما يقاؿ أنو قدـ نيب 
أك أثر نيب أك قرب بعض الصحابة أك بعض الشيوخ أك بعض أىل البيت أك األبراج أك 

الغَتاف من البدع احملدثة ا١تنكرة ُب اإلسبلـ دل يشرع ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
كال كاف السابقوف األكلوف كالتابعوف ٢تم بإحساف يفعلونو، كال استحبو أحد من أئمة 

كالكبلـ على ىذا مبسوط ُب غَت ىذا  (ا١تسلمُت بل ىو من أسباب الشرؾ كذرائعو
كدل يكن أحد من الصحابة بعد : )من اٞتزء ا١تذكور (500)اٞتواب، ٍب قاؿ ُب صفحة 

 كال يتحرل مثل ذلك فإنو ال يشرع لنا بعد اإلسبلـ أف إذل غار حراءاإلسبلـ يذىب 
كأما قصد التخلي ُب كهوؼ اٞتباؿ : إذل أف قاؿ..نقصد غَتاف اٞتباؿ كال نتخلى فيها

كغَتاهنا، كالسفر إذل اٞتبل للربكة مثل جبل الطور كجبل حراء كجبل ثور أك ٨تو ذلك فهذا 
ال تشد الرحاؿ إال إذل ثبلثة )): ليس ٔتشركع لنا بل قد قاؿ صلى اهلل عليو كسلم

 . انتهى كبلمو رٛتو اهلل((مساجد
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( 204)صفحة  (إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف)كقاؿ ابن القيم رٛتو اهلل ُب 
كقد أنكر ): بعد كبلـ لو سبق ُب التحذير من قصد القبور للتربؾ هبا، كالدعاء عندىا

الصحابة ما ىو دكف ىذا بكثَت فركل غَت كاحد عن ا١تعركر بن سويد قاؿ صليت مع 
عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ُب طريق مكة صبلة الصبح ٍب رأل الناس يذىبوف 

مذاىب فقاؿ أين يذىب ىؤالء؟ فقيل يا أمَت ا١تؤمنُت مسجد صلى فيو النيب صلى اهلل 
عليو كسلم فهم يصلوف فيو فقاؿ إ٪تا ىلك من كاف قبلكم ٔتثل ىذا كانوا يتبعوف آثار 

أنبيائهم كيتخذكهنا كنائس كبيعا فمن أدركتو الصبلة منكم ُب ىذه ا١تساجد فليصل كمن 
ال فليمش كال يتعمدىا ككذلك أرسل عمر رضي اهلل عنو أيضا فقطع الشجرة اليت بايع 

 .ٖتتها أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم انتهى كبلمو رٛتو اهلل
ككبلـ أىل العلم ُب ىذا الباب كثَت ال ٨تب أف نطيل على القارئ بنقلو، كلعل 

إذا عرفت ما تقدـ من األدلة الشرعية ككبلـ أىل ..فيما نقلناه كفاية كمقنعا لطالب اٟتق
العلم ُب ىذا الباب علمت أف ما دعا إليو الكاتب ا١تذكور من تعظيم اآلثار اإلسبلمية 
كغار ثور ك٤تل بيعة الرضواف كأشباىها كتعمَت ما هتدـ منها كالدعوة إذل تعبيد الطرؽ 

إليها، كاٗتاذ ا١تصاعد ١تا كاف مرتفعا منها كالغارين ا١تذكورين كاٗتاذ اٞتميع مزارات ككضع 
كل ذلك ٥تالف للشريعة اإلسبلمية اليت جاءت - لوحات عليها، كتعيُت مرشدين للزائرين

بتحصيل ا١تصاحل كتكميلها كتعطيل ا١تفاسد كتقليلها، كسد ذرائع الشرؾ كالبدع كحسم 
كعرفت أيضا أف البدع كذرائع الشرؾ ٬تب النهي عنها كلو حسن .الوسائل ا١تفضية إليها

قصد فاعلها أك الداعي إليها ١تا تفضي إليو من الفساد العظيم كتغيَت معادل الدين 
كإحداث معابد كمزارات كعبادات دل يشرعها اهلل كال رسولو صلى اهلل عليو كسلم كقد قاؿ 

  اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍتمىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكيمي }: اهلل عز كجل
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ٍسالـى ًديننا  فكل شيء دل يكن مشركعان ُب عهده صلى اهلل عليو كسلم كعهد أصحابو (1){اإٍلً
رضي اهلل عنهم ال ٯتكن أف يكوف مشركعا بعد ذلك، كلو فتح ىذا الباب لفسد أمر الدين 
كدخل فيو ما ليس منو، كأشبو ا١تسلموف ُب ذلك ما كاف عليو اليهود كالنصارل من التبلعب 
باألدياف كتغيَتىا على حسب أىوائهم كاستحساناهتم كأغراضهم ا١تتنوعة، ك٢تذا قاؿ اإلماـ 
مالك بن أنس إماـ دار ا٢تجرة ُب زمانو رٛتو اهلل كلمة عظيمة كافقو عليها أىل العلم قاطبة، 

، كمراده بذلك أف الذم أصلح أك٢تا (لن يصلح آخر ىذه األمة إال ما أصلح أك٢تا): كىي قولو
ىو التمسك بكتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم كالسَت على تعاليمهما، كاٟتذر ٦تا 
خالفهما، كلن يصلح آخر ىذه األمة إال ىذا األمر الذم صلح بو أك٢تا، كلقد صدؽ ُب ذلك 
رٛتو اهلل فإف الناس ١تا غَتكا كبدلوا كاعتنقوا البدع كأحدثوا الطرؽ ا١تختلفة تفرقوا ُب دينهم، 

كالتبس عليهم أمرىم كصار كل حزب ٔتا لديهم فرحوف كطمع فيهم األعداء، كاستغلوا فرصة 
االختبلؼ كضعف الدين، كاختبلؼ ا١تقاصد، كتعصب كل طائفة ١تا أحدثتو من الطرؽ 

ا١تضلة، كالبدع ا١تنكرة حىت آلت حاؿ ا١تسلمُت إذل ما ىو معلـو اآلف من الضعف كاالختبلؼ 
كتداعي األمم عليهم، فالواجب على أىل اإلسبلـ ٚتيعا ىو الرجوع إذل دينهم كالتمسك 

الكتاب العزيز كالسنة : بتعاليمو السمحة كأحكامو العادلة، كأخذىا من منبعها الصاُب
الصحيحة ا١تطهرة، كالتواصي بذلك، كالتكاتف على ٖتقيقو ُب ٚتيع اجملاالت التشريعية 

كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كغَت ذلك، كاٟتذر كل اٟتذر من كل ما ٮتالف ذلك أك 
يفضي إذل التباسو أك التشكيك فيو، كبذلك ترجع إذل ا١تسلمُت عزهتم ا١تسلوبة، كيرجع إليهم 

كىعىدى اللَّل ي }: ٣تدىم األثيل كينصرىم اهلل على أعدائهم كٯتكن ٢تم ُب األرض كما قاؿ عز كجل
ا اٍستىٍ لىفى   الَّلًذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الصَّلاًلحىاًت لىيىٍّستىٍ ًلفىنػَّلهيٍم ًفي اٍاىٍرًض كىمى
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لىنػَّلهيٍم ًمٍن بػىٍعًد خىٍوًفًهٍم   الَّلًذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكِّينىنَّل لىهيٍم ًدينػىهيمي الَّلًذم اٍرتىضى  لىهيٍم كىلىييبىدِّي
ٍيئنا كىلىيػىٍنصيرىفَّل اللَّل ي مىٍن يػىٍنصيرياي ًإفَّل }:  كقاؿ سبحانو(1){أىٍمننا يػىٍعبيديكنىًني   ييٍشرًكيوفى ًبي  ى

اللَّل ى لىقىًومٌّل عىزًيزه الَّلًذينى ًإٍف مىكَّلنَّلاهيٍم ًفي اٍاىٍرًض أىقىاميوا الصَّلالةى كىآتػىويا الزَّلكىاةى كىأىمىريكا 
. (2){بًاٍلمىٍعريكًؼ كىنػىهىٍوا عىًن اٍلميٍنكىًر كىًللَّلً  عىاًقبىةي اٍايميورً 

كأما اقًتاح الكاتب إدراج تاريخ ىذه اآلثار ضمن ا١تقررات ا١تدرسية على ٥تتلف 
ا١تراحل فهذا حق كال مانع منو إذا كاف ذلك على سبيل الدعوة إذل التأسي برسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسلم فيما أصابو من ا١تشاؽ كاألذل الشديد ُب سبيل الدعوة إذل اٟتق، 

كالتذكَت بأحوالو صلى اهلل عليو كسلم ُب بيتو، كُب دار األرقم، كُب غار ثور كحراء، 
كاالستفادة من اآليات كا١تعجزات اليت حصلت ُب غار ثور، ُب مكة ا١تكرمة، كُب طريق 

ا٢تجرة، كُب ا١تدينة ا١تنورة، ككوف اهلل سبحانو ٛتاه من مكايد أعدائو ُب ٚتيع مراحل 
ال شك أف التحدث عن ىذه األمور كما فيها من العرب كا١تعجزات، كالداللة على .الدعوة

صدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فيما دعا إليو، كالشهادة لو بأنو رسوؿ اهلل حقا، 
كما أيده اهلل بو من اآليات كا١تعجزات كل ذلك ٦تا يقوم اإلٯتاف ُب القلوب، كيشرح 
صدكر ا١تسلمُت، ك٭تفزىم إذل التأسي برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كالسَت على 

منهاجو، كالصرب على دعوتو، كٖتمل ما قد يعرض للمسلم كال سيما الداعية إذل اٟتق من 
أنواع ا١تشاؽ كا١تتاعب، كلقد أدرؾ علماء ا١تسلمُت ىذه ا١تعاين اٞتليلة، كصنفوا فيها 

الكتب، كالرسائل كذكركىا ُب ا١تقررات ا١تدرسية على اختبلؼ أنواعها كمراحلها، كال ريب 
أنو ينبغي للمسئولُت عن التعليم ُب ٚتيع الببلد اإلسبلمية أف يعنوا هبذا األمر، كأف يعطوه 
ما يستحقو من إيضاح كتفصيل حىت تكوف ناشئة ا١تسلمُت على غاية من البصَتة ٔتا كاف 

 عليو نبيهم
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كإمامهم سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من األخبلؽ الكرٯتة، 
كاألعماؿ الصاٟتة كاٞتهاد الطويل كالصرب العظيم حىت ٟتق بربو كصار إذل الرفيق 

كاهلل ا١تسئوؿ أف يصلح أحواؿ ا١تسلمُت  .األعلى عليو من ربو أفضل الصبلة كالسبلـ
ٚتيعا، كأف يوفقهم كقادهتم للتمسك بدين اهلل كاالستقامة عليو كٖتكيمو، كالتحاكم 
إليو، كالسَت على منهاجو القوًن الذم ارتضاه لعباده كتركهم عليو نبيو ٤تمد صلى اهلل 

عليو كسلم، كسار عليو صحابتو الكراـ، كأتباعهم بإحساف، إنو على كل شيء 
. كصلى اهلل كسلم على عبده كرسولو كآلو كصحبو.قدير
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 (1)حكم اإلحداد عل  الملوؾ كالزعماء
اٟتمد هلل، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كأصحابو كمن اىتدل هبداه أما 

:  بعد

فقد جرت عادة الكثَت من الدكؿ اإلسبلمية ُب ىذا العصر باألمر باإلحداد على من 
ٯتوت من ا١تلوؾ كالزعماء ١تدة ثبلثة أياـ أك أقل أك أكثر مع تعطيل الدكائر اٟتكومية كتنكيس 
األعبلـ، كال شك أف ىذا العمل ٥تالف للشريعة احملمدية، كفيو تشبو بأعداء اإلسبلـ، كقد 

جاءت األحاديث الصحيحة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم تنهى عن اإلحداد كٖتذر منو 
إال ُب حق الزكجة فإهنا ٖتد على زكجها أربعة أشهر كعشرا، كما جاءت الرخصة عنو صلى اهلل 
عليو كسلم للمرأة خاصة أف ٖتد على قريبها ثبلثة أياـ فأقل، أما ما سول ذلك من اإلحداد 

فهو ٦تنوع شرعان كليس ُب الشريعة الكاملة ما ٬تيزه على ملكو أك زعيمو أك غَت٫تا، كقد مات ُب 
حياة النيب صلى اهلل عليو كسلم ابنو إبراىيم كبناتو الثبلث كأعياف آخركف فلم ٭تد عليهم عليو 

زيد بن حارثة، كجعفر بن أيب طالب، كعبد : الصبلة كالسبلـ، كقتل ُب زمانو أمراء جيش مؤتة
اهلل بن ركاحة رضي اهلل عنهم فلم ٭تد عليهم، ٍب توُب النيب صلى اهلل عليو كسلم كىو أشرؼ 

ا٠تلق كأفضل األنبياء كسيد كلد آدـ، كا١تصيبة ٔتوتو أعظم ا١تصايب كدل ٭تد عليو الصحابة رضي 
اهلل عنهم، ٍب مات أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو كىو أفضل الصحابة، كأشرؼ ا٠تلق بعد 
األنبياء فلم ٭تدكا عليو، ٍب قتل عمر كعثماف كعلي رضي اهلل عنهم كىم أفضل ا٠تلق بعد 

األنبياء كبعد أيب بكر الصديق فلم ٭تدكا عليهم، كىكذا مات الصحابة ٚتيعا فلم ٭تد عليهم 
التابعوف، كىكذا مات أئمة اإلسبلـ كأئمة ا٢تدل من علماء التابعُت كمن بعدىم؛ كسعيد بن 

ا١تسيب، كعلي بن اٟتسُت زين العابدين، كابنو ٤تمد بن علي، كعمر بن عبد العزيز، 

                                                 

 نشر ىذا ا١توضوع ُب ٣تلة البحوث اإلسبلمية العدد التاسع الصادر لؤلشهر الربيعاف كاٞتمادياف عاـ - 1
 .  ىػ1404
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كالزىرم، كاإلماـ أيب حنيفة، كصاحبيو، كاإلماـ مالك بن أنس، كاألكزاعي كالثورم، 
كاإلماـ الشافعي، كاإلماـ أٛتد بن حنبل، كإسحاؽ بن راىويو، كغَتىم من أئمة 
العلم كا٢تدل فلم ٭تد عليهم ا١تسلموف، كلو كاف خَتا لكاف السلف الصاحل إليو 

أسبق، كا٠تَت كلو ُب اتباعهم كالشر كلو ُب ٥تالفتهم كقد دلت سنة رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كسلم اليت أسلفنا ذكرىا على أف ما فعلو سلفنا الصاحل من ترؾ اإلحداد 
على غَت األزكاج ىو اٟتق كالصواب، كأف ما يفعلو الناس اليـو من اإلحداد على 
ا١تلوؾ كالزعماء أمر ٥تالف للشريعة ا١تطهرة مع ما يًتتب عليو من األضرار الكثَتة 

كتعطيل ا١تصاحل كالتشبو بأعداء اإلسبلـ، كبذلك يعلم أف الواجب على قادة 
ترؾ ىذا اإلحداد، كالسَت على هنج سلفنا الصاحل من الصحابة : ا١تسلمُت كأعياهنم

تنبيو الناس على ذلك كإعبلمهم بو : كمن سلك سبيلهم، كالواجب على أىل العلم
ك١تا أكجب اهلل سبحانو من النصيحة .أداء لواجب النصيحة، كتعاكنا على الرب كالتقول

هلل كلكتابو كلرسولو صلى اهلل عليو كسلم كألئمة ا١تسلمُت كعامتهم رأيت ٖترير ىذه 
 .الكلمة ا١توجزة

كأسأؿ اهلل عز كجل أف يوفق قادة ا١تسلمُت كعامتهم لكل ما فيو رضاه 
كالتمسك بشريعتو كاٟتذر ٦تا خالفها، كأف يصلح قلوبنا كأعمالنا ٚتيعا إنو ٝتيع 

. كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كآلو كأصحابو.الدعاء قريب اإلجابة
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 استنكار إخراج فيلم محمد رسوؿ اهلل  ل  اهلل علي  كسلم
اٟتمد هلل رب العا١تُت كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا١ترسلُت نبينا ٤تمد كعلى آلو 

. كأصحابو أٚتعُت
 الصادر 162كبعد فقد اطلعت على ما نشرتو ٣تلة اجملتمع الكويتية ُب عددىا 

كقد تضمن ا٠ترب ا١تذكور أنو  (فيلم ٤تمد رسوؿ اهلل)ىػ ٖتت عنواف 9/7/1393بتاريخ 
خبلؿ األياـ ا١تاضية ًب التوقيع على عقد تأسيس الشركة العربية لئلنتاج السينمائي العا١تي، 

كتوذل التوقيع ٦تثلو حكومات ليبيا كالكويت كا١تغرب كالبحرين، كأف الشركة ا١تذكورة 
تعاقدت مع ا١تخرج مصطفى عقاد إلنتاج فيلم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم حياتو 

كاأللواف، يستمر عرضو ثبلث ساعات كٮترج بعشرين لغة  (بالسينما سكوب)كتعاليمو 
. عا١تية ٔتا فيها العربية

كذلك باالستناد إذل قصة أقرىا األزىر كاجمللس الشيعي األعلى كاشًتؾ ُب صياغتها 
توفيق اٟتكيم كعبد اٟتميد جودة السحار كعبد الرٛتن الشرقاكم، انتهى ا٠ترب ا١تذكور، 
كلكوف ذلك فيما نعتقد أمران منكران، كحدثان خطَتان يًتتب عليو مفاسد كربل، كأضرار 

عظيمة كاستهانة با١تصطفى صلى اهلل عليو كسلم كتعريض لذاتو الشريفة إذل التبلعب هبا 
رأيت ا١تسا٫تة ُب إنكار ىذا ا١تنكر، كاإلىابة بالدكؿ األربع ا١توافقة - كاالستهزاء كالتنقص

على إخراجو بالرجوع عن ذلك تعظيمان للنيب صلى اهلل عليو كسلم، كاحًتامان لو، كاحًتازان 
. عن تعريض ذاتو الشريفة للتنقص كاالستهانة كالسخرية

كمعلـو أف الرجوع إذل اٟتق خَت من التمادم ُب الباطل كقد عرض ىذا ا١توضوع 
ٖترًن إخراج فيلم عن : على اجمللس التأسيسي لرابطة العادل اإلسبلمي ٔتكة ا١تكرمة فقرر

النيب صلى اهلل عليو كسلم، كٖترًن ٘تثيل الصحابة رضي اهلل 
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عنهم، كذلك ُب ا١تادة السادسة من قراره ا١تتخذ ُب دكرتو الثالثة عشرة ا١تنعقدة خبلؿ ا١تدة 
- 1):  ىػ، كىذا نص ا١تادة ا١تذكورة1391 شعباف 13 ىػ إذل 1391 شعباف 1من 

يقرر اجمللس التأسيسي باإلٚتاع ٖترًن إخراج فيلم ٤تمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ١تا 
فيو من ٘تثيلو صلى اهلل عليو كسلم بآلة التصوير الكامَتا مشَتة إليو كإذل موضعو كحركاتو 
كسائر شئونو بالتحديد، ك٘تثيل بعض الصحابة رضي اهلل عنهم ُب مواقف عديدة كمشاىد 

. ٥تتلفة كىو ٤تـر باإلٚتاع
يوصي اجمللس األمانة العامة للرابطة بإببلغ ىذا القرار ٞتميع الدكؿ اإلسبلمية، - 2

كا١تنظمات اإلسبلمية، كاٞتمعيات الدينية ُب الببلد العربية كاإلسبلمية ككزارات اإلعبلـ، 
كمشيخة األزىر، ك٣تمع البحوث اإلسبلمية باألزىر، كاجمللس األعلى للشئوف اإلسبلمية 

. بالقاىرة، كالصحف، كاإلذاعات ُب الببلد اإلسبلمية كافة
يوصي اجمللس األمانة العامة لرابطة العادل اإلسبلمي، بإخطار ٥ترج ىذا الفيلم - 3

هبذا القرار جوابا على طلبو األخَت بإخراج الفيلم كإنذاره بأف األمانة العامة للرابطة ستتخذ 
اإلجراءات القانونية ضد كل من ٭تاكؿ االعتداء على قدسية كحرمة صاحب الرسالة 

. العظمى صلى اهلل عليو كسلم، كحرمة أصحابو األكرمُت ُب أية جهة من العادل
يوصي اجمللس األمانة العامة لرابطة العادل اإلسبلمي بوضع رسالة ُب حرمة - 4

إخراج فيلم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كعن أصحابو رضواف اهلل عليهم أٚتعُت تضم 
ما أجرتو األمانة العامة للرابطة بشأنو ُب ٚتيع مراحلو، كما صدر فيو من قرارات ُب اجمللس 

التأسيسي لرابطة العادل اإلسبلمي كا١تنظمات اإلسبلمية األخرل، كما صدر بشأنو من 
القرارات كالفتاكل ُب الببلد اإلسبلمية عامة، كنشر ذلك ُب الببلد اإلسبلمية تبصرة كتنويران 

. كإرشادان كٖتذيران 
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يشكر اجمللس األمانة العامة لرابطة العادل اإلسبلمي على ما قامت بو من جهود - 5
 .انتهى.(موفقة ُب ىذا ا١توضوع ا٠تطَت

كما قررت ىيئة كبار العلماء با١تملكة العربية السعودية منع ٘تثيل الصحابة رضي اهلل 
 / 4 / 16 كتاريخ 13كالنيب صلى اهلل عليو كسلم من باب أكذل كذلك بقرارىا رقم : عنهم

:   ىػ اآلٌب نصو1393

اٟتمد هلل رب العا١تُت كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا١ترسلُت كعلى آلو كصحبو أٚتعُت )
. كالتابعُت كمن تبعهم بإحساف إذل يـو الدين

 1393 / 4 / 1فإف ىيئة كبار العلماء ُب دكرهتا الثالثة ا١تنعقدة فيما بُت : أما بعد
 كتاريخ 44/93ىػ قد اطلعت على خطاب ا١تقاـ السامي رقم 17/4/1393ك
 ىػ ا١توجو إذل الرئيس العاـ إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد 1/1/1393

:  كالذم جاء فيو ما نصو

نبعث إليكم مع الرسالة الواردة إلينا من طبلؿ بن الشيخ ٤تمود البٍت ا١تكي مدير عاـ 
مؤذف  (ببلؿ)شركة لونا فيلم من بَتكت بشأف اعتزاـ الشركة عمل فيلم سينمائي يصور حياة 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم نرغب إليكم بعد االطبلع عليها عرض ا١توضوع على كبار 
العلماء إلبداء رأيهم فيو كإخبارنا بالنتيجة، كبعد اطبلع ا٢تيئة على خطاب ا١تقاـ السامي، كما 

:  أعدتو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء على ذلك كتداكؿ الرأم قررت ما يلي

إف اهلل سبحانو أثٌت على الصحابة، كبُت منزلتهم العالية كمكانتهم الرفيعة، كُب - 1
إخراج حياة أم كاحد منهم على شكل مسرحية أك فيلم سينمائي منافاة ٢تذا الثناء الذم أثٌت 

. اهلل عليهم بو، كتنزيل ٢تم من ا١تكانة العالية اليت جعلها اهلل ٢تم كأكرمهم هبا

إف ٘تثيل أم كاحد منهم سيكوف موضعا للسخرية كاالستهزاء، كيتواله أناس غالبا - 2
ليس للصبلح كالتقول مكاف ُب حياهتم العامة كاألخبلؽ  
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اإلسبلمية مع ما يقصده أرباب ا١تسارح من جعل ذلك كسيلة إذل الكسب ا١تادم، كأنو مهما 
حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب كالغيبة كما يضع ٘تثيل الصحابة رضواف اهلل عليهم 
ُب أنفس الناس كضعا مزريا فتتزعزع الثقة بأصحاب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كٗتف ا٢تيبة 
اليت ُب نفوس ا١تسلمُت من ا١تشاىدين، كينفتح باب التشكيك على ا١تسلمُت ُب دينهم كاٞتدؿ 

كا١تناقشة ُب أصحاب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم، كيتضمن ضركرة أف يقف أحد ا١تمثلُت 
موقف أيب جهل كأمثالو ك٬ترم على لسانو سب ببلؿ كسب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ما 
جاء بو اإلسبلـ كال شك أف ىذا منكر، كما يتخذ ىدفا لبلبلة أفكار ا١تسلمُت ٨تو عقيدهتم 

. ككتاب رهبم كسنة نبيهم ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم

ما يقاؿ من كجود مصلحة كىي إظهار مكاـر األخبلؽ ك٤تاسن اآلداب مع - 3
التحرم للحقيقة كضبط السَتة كعدـ اإلخبلؿ بشيء من ذلك بوجو من الوجوه رغبة ُب العربة 
كاالتعاظ فهذا ٣ترد فرض كتقدير، فإف من عرؼ حاؿ ا١تمثلُت كما يهدفوف إليو عرؼ أف ىذا 

. النوع من التمثيل يأباه كاقع ا١تمثلُت كركاد التمثيل كما ىو شأهنم ُب حياهتم كأعما٢تم

4 - ، من القواعد ا١تقررة ُب الشريعة أف ما كاف مفسدة ٤تضة أك راجحة فإنو ٤تـر
ك٘تثيل الصحابة على تقدير كجود مصلحة فيو فمفسدتو راجحة، فرعاية للمصلحة كسدان 
للذريعة كحفاظان على كرامة أصحاب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم منع ذلك كقد لفت نظر 
ا٢تيئة ما قالو طبلؿ من أف ٤تمدان صلى اهلل عليو كسلم كخلفاءه الراشدين ىم أرفع من أف 

يظهركا صورة أك صوتان ُب ىذا الفيلم، لفت نظرىم إذل أف جرأة أرباب ا١تسارح على 
تصوير ببلؿ كأمثالو من الصحابة إ٪تا كاف لضعف مكانتهم كنزكؿ درجتهم ُب األفضلية 

عن ا٠تلفاء األربعة، فليس ٢تم من اٟتصانة كالوجاىة ما ٯتنع من ٘تثيلهم كتعريضهم 
ألف لكل صحايب فضبل .للسخرية كاالستهزاء ُب نظرىم فهذا غَت صحيح
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 ٮتصو كىم مشًتكوف ٚتيعا ُب فضل الصحبة كإف كانوا متفاكتُت ُب مناز٢تم عند اهلل 
جل كعبل، ىذا القدر ا١تشًتؾ بينهم كىو فضل الصحبة ٯتنع من االستهانة هبم 

. انتهى.(كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو
كلكل ما تقدـ كما سوؼ يفضي إليو اإلقداـ على ىذا األمر من االستهانة 

بالنيب صلى اهلل عليو كسلم كبأصحابو رضي اهلل عنهم كتعريض سَتتو كأعمالو كسَتة 
أصحابو كأعما٢تم للتبلعب كاالمتهاف من قبل ا١تمثلُت كٕتار السينما يتصرفوف فيها 
كيف شاءكا، كيربزكهنا على الصفة اليت تبلئمهم بغية التكسب كاالٕتار من كراء 
ذلك، ك١تا ُب ىذا العمل ا٠تطَت من تعريض النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو 

رضي اهلل عنهم لبلستهانة كالسخرية، كجرح مشاعر ا١تسلمُت، فإين أكرر استنكارم 
. بشدة إلخراج الفيلم ا١تذكور

كأطلب من ٚتيع ا١تسلمُت ُب كافة األقطار استنكارىم لذلك، كما أرجو من 
كُب إبراز سَتتو صلى اهلل .ٚتيع اٟتكومات كا١تسئولُت بذؿ جهودىم لوقف إخراجو

عليو كسلم كسَتة أصحابو رضي اهلل عنهم بالطرؽ اليت درج عليها ا١تسلموف من 
عهده صلى اهلل عليو كسلم إذل يومنا ىذا ما يكفي كيشفي كيغٍت عن إخراج ىذا 

. الفيلم
كأسأؿ اهلل عز كجل أف يوفق ا١تسلمُت ٚتيعا كحكوماهتم لكل ما فيو صبلح 

ا١تسلمُت ُب العاجل كاآلجل، كلكل ما فيو تعظيم نبيهم صلى اهلل عليو كسلم 
التعظيم الشرعي البلئق بو كبأصحابو الكراـ، كاٟتذر من كل ما يفضي إذل التنقص 
٢تم أك السخرية منهم أك يعرضهم لذلك، إنو جواد كرًن كصلى اهلل كسلم على عبده 

. كرسولو نبينا ٤تمد كآلو كصحبو
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 (1)خطر مشاركة المرأة للرجل في ميداف عمل 
اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على رسولو األمُت، كعلى آلو كصحبو 

:  أٚتعُت أما بعد
فإف الدعوة إذل نزكؿ ا١ترأة للعمل ُب ميداف الرجاؿ ا١تؤدم إذل االختبلط سواء كاف 

ذلك على جهة التصريح أك التلويح ْتجة أف ذلك من مقتضيات العصر كمتطلبات 
اٟتضارة أمر خطَت جدا لو تبعاتو ا٠تطَتة، كٙتراتو ا١ترة، كعواقبو الوخيمة، رغم مصادمتو 
للنصوص الشرعية اليت تأمر ا١ترأة بالقرار ُب بيتها كالقياـ باألعماؿ اليت ٗتصها ُب بيتها 

. ك٨توه
كمن أراد أف يعرؼ عن كثب ما جناه االختبلط من ا١تفاسد اليت ال ٖتصى فلينظر 

إذل تلك اجملتمعات اليت كقعت ُب ىذا الببلء العظيم اختيارا أك اضطرارا بإنصاؼ من 
نفسو كٕترد للحق عما عداه ٬تد التذمر على ا١تستول الفردم كاٞتماعي، كالتحسر على 
انفبلت ا١ترأة من بيتها كتفكك األسر، ك٬تد ذلك كاضحا على لساف الكثَت من الكتاب 

. بل ُب ٚتيع كسائل اإلعبلـ كما ذلك إال ألف ىذا ىدـ للمجتمع كتقويض لبنائو
كاألدلة الصحيحة الصر٭تة الدالة على ٖترًن ا٠تلوة باألجنبية كٖترًن النظر إليها، 

كٖترًن الوسائل ا١توصلة إذل الوقوع فيما حـر اهلل أدلة كثَتة قاضية بتحرًن االختبلط؛ ألنو 
. يؤدم إذل ما ال ٖتمد عقباه

كإخراج ا١ترأة من بيتها الذم ىو ٦تلكتها كمنطلقها اٟتيوم ُب ىذه اٟتياة إخراج ٢تا 
 .عما تقتضيو فطرهتا كطبيعتها اليت جبلها اهلل عليها
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فالدعوة إذل نزكؿ ا١ترأة ُب ا١تيادين اليت ٗتص الرجاؿ أمر خطَت على اجملتمع اإلسبلمي، 
كمن أعظم آثاره االختبلط الذم يعترب من أعظم كسائل الزنا الذم يفتك باجملتمع كيهدـ قيمو 

. كأخبلقو

كمعلـو أف اهلل تبارؾ كتعاذل جعل للمرأة تركيبا خاصا ٮتتلف ٘تاما عن تركيب الرجاؿ 
. ىيأىا بو للقياـ باألعماؿ اليت ُب داخل بيتها كاألعماؿ اليت بُت بنات جنسها

أف اقتحاـ ا١ترأة ١تيداف الرجاؿ ا٠تاص هبم يعترب إخراجا ٢تا عن تركيبها : كمعٌت ىذا
كطبيعتها، كُب ىذا جناية كبَتة على ا١ترأة كقضاء على معنوياهتا كٖتطيم لشخصيتها، كيتعدل 

ذلك إذل أكالد اٞتيل من ذكور كإناث؛ ألهنم يفقدكف الًتبية كاٟتناف كالعطف، فالذم يقـو هبذا 
الدكر ىو األـ قد فصلت منو كعزلت ٘تاما عن ٦تلكتها اليت ال ٯتكن أف ٕتد الراحة كاالستقرار 

. كالطمأنينة إال فيها ككاقع اجملتمعات اليت تورطت ُب ىذا أصدؽ شاىد على ما نقوؿ

كاإلسبلـ جعل لكل من الزكجُت كاجبات خاصة على كل كاحد منهما أف يقـو بدكره 
. ليكتمل بذلك بناء اجملتمع ُب داخل البيت كُب خارجو

فالرجل يقـو بالنفقة كاالكتساب، كا١ترأة تقـو بًتبية األكالد كالعطف كاٟتناف كالرضاعة 
كاٟتضانة كاألعماؿ اليت تناسبها لتعليم الصغار كإدارة مدارسهن كالتطبيب كالتمريض ٢تن ك٨تو 

فًتؾ كاجبات البيت من قبل ا١ترأة يعترب ضياعان للبيت ٔتن .ذلك من األعماؿ ا١تختصة بالنساء
فيو، كيًتتب عليو تفكك األسرة حسيان كمعنويان كعند ذلك يصبح اجملتمع شكبلن كصورة ال 

. حقيقة كمعٌت

لرِّيجىاؿي قػىوَّلاميوفى عىلى  النِّيّسىاًء ًبمىا فىضَّللى اللَّل ي بػىٍعضىهيٍم عىلى  بػىٍعضو }: قاؿ اهلل جل كعبل
ا أىنٍػفىقيوا ًمٍن أىٍموىاًلًهمٍ  فسنة اهلل ُب خلقو أف القوامة للرجل   (1){كىًبمى
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بفضلو عليها كما دلت اآلية الكرٯتة على ذلك، كأمر اهلل سبحانو للمرأة بقرارىا ُب بيتها 
اجتماع الرجاؿ بالنساء األجنبيات ُب : النهي عن االختبلط كىو: كهنيها عن التربج معناه

مكاف كاحد ْتكم العمل أك البيع أك الشراء أك النزىة أك السفر أك ٨تو ذلك؛ ألف اقتحاـ 
ا١ترأة ُب ىذا ا١تيداف يؤدم هبا إذل الوقوع ُب ا١تنهي عنو، كُب ذلك ٥تالفة ألمر اهلل كتضييع 

. ٟتقوقو ا١تطلوب شرعا من ا١تسلمة أف تقـو هبا
كالكتاب كالسنة دال على ٖترًن االختبلط كٖترًن ٚتيع الوسائل ا١تؤدية إليو قاؿ اهلل 

كىقػىٍرفى ًفي بػيييوًتكينَّل كى  تػىبػىرَّلٍجنى تػىبػىُرجى اٍلجىاًهًليَّلًة اٍايكلى  كىأىًقٍمنى الصَّلالةى كآتًينى }: جل كعبل
الزَّلكىاةى كىأىًاٍعنى اللَّل ى كىرىسيولى ي ًإنَّلمىا ييرًيدي اللَّل ي لًييٍذًهبى عىٍنكيمي الرِّيٍجسى أىٍهلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهِّيرىكيٍم 

ًة ًإفَّل اللَّل ى كىافى لىًطيفنا * تىٍطًهيرنا  لى  ًفي بػيييوًتكينَّل ًمٍن آيىاًت اللَّلً  كىاٍلًحٍكمى كىا ٍكيٍرفى مىا يػيتػٍ
- كٚتيع ا١تسلمات كا١تؤمنات داخبلت ُب ذلك-  فأمر اهلل أمهات ا١تؤمنُت(1){خىًبيرنا

بالقرار ُب البيوت ١تا ُب ذلك من صيانتهن كإبعادىن عن كسائل الفساد؛ ألف ا٠تركج لغَت 
حاجة قد يفضي إذل التربج كما يفضي إذل شركر أخرل، ٍب أمرىن باألعماؿ الصاٟتة اليت 
تنهاىن عن الفحشاء كا١تنكر كذلك بإقامتهن الصبلة كإيتائهن الزكاة كطاعتهن هلل كلرسولو 
صلى اهلل عليو كسلم، ٍب كجههن إذل ما يعود عليهن بالنفع ُب الدنيا كاآلخرة كذلك بأف 
يكن على اتصاؿ دائم بالقرآف الكرًن كبالسنة النبوية ا١تطهرة اللذين فيهما ما ٬تلو صدأ 

يىا }: القلوب كيطهرىا من األرجاس كاأل٧تاس كيرشد إذل اٟتق كالصواب، كقاؿ اهلل تعاذل
أىيُػهىا النَّلًبُي قيٍل ًاىٍزكىاًج ى كىبػىنىاًت ى كىًنّسىاًء اٍلميٍؤًمًنينى ييٍدنًينى عىلىٍيًهنَّل ًمٍن جىالبًيًبًهنَّل  ىًل ى 

ا فأمر اهلل نبيو عليو الصبلة  (2){أىٍدنى  أىٍف يػيٍعرىٍفنى فىال يػيٍؤ ىٍينى كىكىافى اللَّل ي اىفيورنا رىًحيمن
أف يقوؿ ألزكاجو كبناتو كعامة نساء  - كىو ا١تبلغ عن ربو- كالسبلـ
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ا١تؤمنُت يدنُت عليهن من جبلبيبهن كذلك يتضمن سًت باقي أجسامهن باٞتبلبيب كذلك 
فإذا كاف األمر هبذه .إذا أردف ا٠تركج ٟتاجة مثبلن لئبل ٖتصل ٢تن األذية من مرضى القلوب

ا١تثابة فما بالك بنزك٢تا إذل ميداف الرجاؿ كاختبلطها معهم، كإبداء حاجتها إليهم ْتكم 
الوظيفة، كالتنازؿ عن كثَت من أنوثتها لتنزؿ ُب مستواىم كذىاب كثَت من حيائها ليحصل 

. بذلك االنسجاـ بُت اٞتنسُت ا١تختلفُت معٌت كصورة
قيٍل لًٍلميٍؤًمًنينى يػىغيُضوا ًمٍن أىٍبصىارًًهٍم كىيىٍحفى يوا فػيريكجىهيٍم  ىًل ى أىزٍكى  }: قاؿ اهلل جل كعبل

ا يىٍصنػىعيوفى كىقيٍل لًٍلميٍؤًمنىاًت يػىٍغضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًهنَّل كىيىٍحفىٍ نى فػيريكجىهينَّل  ًبيره ًبمى لىهيٍم ًإفَّل اللَّل ى خى
هىا كىٍليىٍضرًٍبنى ًب يميرًًهنَّل عىلى  جيييوًبًهنَّل  .  اآليتاف(1){كى  يػيٍبًدينى زًينىتػىهينَّل ًإ  مىا ظىهىرى ًمنػٍ

يأمر اهلل نبيو عليو الصبلة كالسبلـ أف يبلغ ا١تؤمنُت كا١تؤمنات أف يلتزموا بغض النظر 
كمعلـو أف حفظ الفرج .كحفظ الفرج عن الزنا ٍب أكضح سبحانو أف ىذا األمر أزكى ٢تم

من الفاحشة إ٪تا يكوف باجتناب كسائلها كال شك أف إطبلؽ البصر كاختبلط النساء 
بالرجاؿ كالرجاؿ بالنساء ُب ميادين العمل كغَتىا من أعظم كسائل كقوع الفاحشة، 

كىذاف األمراف ا١تطلوباف من ا١تؤمن يستحيل ٖتققهما منو كىو يعمل مع ا١ترأة األجنبية 
فاقتحامها ىذا ا١تيداف معو كاقتحامو ا١تيداف معها ال شك .كزميلة أك مشاركة ُب العمل لو

أنو من األمور اليت يستحيل معها غض البصر كإحصاف الفرج كاٟتصوؿ على زكاة النفس 
. كطهارهتا

كىكذا أمر اهلل ا١تؤمنات بغض البصر كحفظ الفرج كعدـ إبداء الزينة إال ما ظهر 
منها، كأمرىن اهلل بإسداؿ ا٠تمار على اٞتيوب ا١تتضمن سًت رأسها ككجهها؛ ألف اٞتيب 
٤تل الرأس كالوجو، فكيف ٭تصل غض البصر كحفظ الفرج كعدـ إبداء الزينة عند نزكؿ 

ا١ترأة ميداف الرجاؿ كاختبلطها  
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معهم ُب األعماؿ؟ كاالختبلط كفيل بالوقوع ُب ىذه احملاذير، كيف ٭تصل للمرأة ا١تسلمة 
أف تغض بصرىا كىي تسَت مع الرجل األجنيب جنبان إذل جنب ْتجة أهنا تشاركو ُب 

األعماؿ أك تساكيو ُب ٚتيع ما تقـو بو؟  
كاإلسبلـ حـر ٚتيع الوسائل كالذرائع ا١توصلة إذل األمور احملرمة، ككذلك حـر اإلسبلـ 
يىا }: على النساء خضوعهن بالقوؿ للرجاؿ لكونو يفضي إذل الطمع فيهن كما ُب قولو عز كجل

ًنّسىاءى النَّلًبيِّي لىٍّستينَّل كىأىحىدو ًمنى النِّيّسىاًء ًإًف اتػَّلقىٍيتينَّل فىال تىٍ ضىٍعنى بًاٍلقىٍوًؿ فػىيىٍطمىيى الَّلًذم ًفي قػىٍلًبً  
فكيف ٯتكن التحفظ من ذلك مع االختبلط؟ . يعٍت مرض الشهوة(1){مىرىضه 

كمن البدىي أهنا إذا نزلت إذل ميداف الرجاؿ ال بد أف تكلمهم كأف يكلموىا، كال 
بد أف ترقق ٢تم الكبلـ كأف يرققوا ٢تا الكبلـ، كالشيطاف من كراء ذلك يزين ك٭تسن كيدعو 
إذل الفاحشة حىت يقعوا فريسة لو، كاهلل حكيم عليم حيث أمر ا١ترأة باٟتجاب، كما ذاؾ 

من الفتنة - بإذف اهلل- إال ألف الناس فيهم الرب كالفاجر كالطاىر كالعاىر فاٟتجاب ٯتنع
ك٭تجز دكاعيها، كٖتصل بو طهارة قلوب الرجاؿ كالنساء، كالبعد عن مظاف التهمة قاؿ اهلل 

كىًإ ىا سىأىٍلتيميوهينَّل مىتىاعنا فىاٍسأىليوهينَّل ًمٍن كىرىاًء ًحجىابو  ىًلكيٍم أىٍاهىري ًلقيليوًبكيٍم }: عز كجل
كحـر عليها .كخَت حجاب ا١ترأة بعد حجاب كجهها باللباس ىو بيتها . اآلية(2){كىقػيليوًبًهنَّل 

اإلسبلـ ٥تالطة الرجاؿ األجانب؛ لئبل تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشر أك غَت مباشر، 
كأمرىا بالقرار ُب البيت كعدـ ا٠تركج منو إال ٟتاجة مباحة مع لزـك األدب الشرعي، كقد 

ٝتى اهلل مكث ا١ترأة ُب بيتها قرارا، كىذا ا١تعٌت من أٝتى ا١تعاين الرفيعة ففيو استقرار 
فخركجها عن ىذا القرار يفضي إذل اضطراب .لنفسها كراحة لقلبها كانشراح لصدرىا

نفسها كقلق قلبها كضيق صدرىا كتعريضها ١تا ال 
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ٖتمد عقباه، كهنى اإلسبلـ عن ا٠تلوة با١ترأة األجنبية على اإلطبلؽ إال مع ذم ٤تـر كعن السفر 
، سدا لذريعة الفساد كإغبلقا لباب اإلٍب كحسما ألسباب الشر، كٛتاية للنوعُت  إال مع ذم ٤تـر

ما تركت بعدم )): من مكايد الشيطاف، ك٢تذا صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ
اتقوا الدنيا )):  كصح عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ((فتنة أضر على الرجاؿ من النساء

((. كاتقوا النساء فإف أكؿ فتنة بٍت إسرائيل كانت ُب النساء

كقد يتعلق بعض دعاة االختبلط ببعض ظواىر النصوص الشرعية اليت ال يدرؾ مغزاىا 
إال من نور اهلل قلبو كتفقو ُب الدين كضم األدلة الشرعية بعضها إذل بعض ككانت ُب تصوره 
كحدة ال يتجزأ بعضها عن بعض، كمن ذلك خركج بعض النساء مع الرسوؿ صلى اهلل عليو 
كسلم ُب بعض الغزكات، كاٞتواب عن ذلك أف خركجهن كاف مع ٤تارمهن ١تصاحل كثَتة ال 

يًتتب عليو ما ٮتشى عليهن من الفساد، إلٯتاهنن كتقواىن كإشراؼ ٤تارمهن عليهن كعنايتهن 
باٟتجاب بعد نزكؿ آيتو ٓتبلؼ حاؿ الكثَت من نساء العصر، كمعلـو أف خركج ا١ترأة من بيتها 
إذل العمل ٮتتلف ٘تاما عن اٟتالة اليت خرجن هبا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب الغزك 

كأيضان فما الذم فهمو السلف الصاحل حوؿ  .فقياس ىذه على تلك يعترب قياسا مع الفارؽ
ىذا، كىم ال شك أدرل ٔتعاين النصوص من غَتىم، كأقرب إذل التطبيق العملي لكتاب اهلل 

كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم فما ىو الذم نقل عنهم على مدار الزمن؟ ىل كسعوا الدائرة 
كما ينادم دعاة االختبلط فنقلوا ما كرد ُب ذلك إذل أف تعمل ا١ترأة ُب كل ميداف من ميادين 

اٟتياة مع الرجاؿ تزاٛتهم كيزاٛتوهنا كٗتتلط معهم كٮتتلطوف معها؟ أـ أهنم فهموا أف تلك قضايا 
معينة ال تتعداىا إذل غَتىا؟  

اإلسبلمية كالغزكات على مدار التاريخ دل ٧تد ىذه الظاىرة، - كإذا استعرضنا الفتوحات
أما ما يدعى ُب ىذا العصر من إدخا٢تا كجندم ٭تمل السبلح كيقاتل، كالرجل فهو ال يتعدل 

أف يكوف كسيلة إلفساد كتذكيب 
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أخبلؽ اٞتيوش باسم الًتفيو عن اٞتنود؛ ألف طبيعة الرجاؿ إذا التقت مع طبيعة ا١ترأة كاف  
منهما عند ا٠تلوة ما يكوف بُت كل رجل كامرأة من ا١تيل كاألنس كاالسًتاحة إذل اٟتديث 
كالكبلـ، كبعض الشيء ٬تر إذل بعض، كإغبلؽ الفتنة أحكم كأحـز كأبعد من الندامة ُب 

. ا١تستقبل
فاإلسبلـ حريص جدا على جلب ا١تصاحل كدرء ا١تفاسد كغلق األبواب ا١تؤدية إليها، 
كالختبلط ا١ترأة مع الرجل ُب ميداف العمل تأثَت كبَت ُب ا٨تطاط األمة كفساد ٣تتمعها كما 

الركمانية كاليونانية ك٨تو٫تا أف من أعظم : سبق؛ ألف ا١تعركؼ تارٮتيا عن اٟتضارات القدٯتة
أسباب اال٨تطاط كاالهنيار الواقع هبا ىو خركج ا١ترأة من ميداهنا ا٠تاص إذل ميداف الرجاؿ 
كمزاٛتتهم ٦تا أدل إذل فساد أخبلؽ الرجاؿ، كتركهم ١تا يدفع بأمتهم إذل الرقي ا١تادم 

كانشغاؿ ا١ترأة خارج البيت يؤدم إذل بطالة الرجل كخسراف األمة، كعدـ ..كا١تعنوم
انسجاـ األسرة كاهنيار صرحها، كفساد أخبلؽ األكالد، كيؤدم إذل الوقوع ُب ٥تالفة ما 

كقد حرص اإلسبلـ أف يبعد ا١ترأة عن .أخرب اهلل بو ُب كتابو من قوامة الرجل على ا١ترأة
ٚتيع ما ٮتالف طبيعتها فمنعها من تورل الوالية العامة كرئاسة الدكلة كالقضاء كٚتيع ما فيو 

 ركاه ((لن يفلح قـو كلوا أمرىم امرأة)): مسئوليات عامة لقولو صلى اهلل عليو كسلم
ففتح الباب ٢تا بأف تنزؿ إذل ميداف الرجاؿ يعترب ٥تالفا ١تا يريده .البخارم ُب صحيحو

فاإلسبلـ ٯتنع ٕتنيد ا١ترأة ُب غَت ميداهنا األصيل، كقد .اإلسبلـ من سعادهتا كاستقرارىا
أف الرجل كا١ترأة ال يتساكياف - كخاصة ُب اجملتمع ا١تختلط- ثبت من التجارب ا١تختلفة

فطريان كال طبيعيان، فضبلن عما كرد ُب الكتاب كالسنة كاضحا جليا ُب اختبلؼ الطبيعتُت 
ا١تنٌشأ ُب اٟتلية كىو ُب ا٠تصاـ غَت - كالذين ينادكف ٔتساكاة اٞتنس اللطيف .كالواجبُت

 .بالرجاؿ، ٬تهلوف أك يتجاىلوف الفوارؽ األساسية بينهما- مبُت
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لقد ذكرنا من األدلة الشرعية كالواقع ا١تلموس ما يدؿ على ٖترًن االختبلط كاشًتاؾ 
ا١ترأة ُب أعماؿ الرجاؿ ما فيو كفاية كمقنع لطالب اٟتق، كلكن نظرا إذل أف بعض الناس 
قد يستفيدكف من كلمات رجاؿ الغرب كالشرؽ أكثر ٦تا يستفيدكف من كبلـ اهلل ككبلـ 
رسولو صلى اهلل عليو كسلم ككبلـ علماء ا١تسلمُت، رأينا أف ننقل ٢تم ما يتضمن اعًتاؼ 
رجاؿ الغرب كالشرؽ ٔتضار االختبلط كمفاسده لعلهم يقتنعوف بذلك، كيعلموف أف ما 
جاء بو دينهم العظيم من منع االختبلط ىو عُت الكرامة كالصيانة للنساء كٛتايتهن من 

. كسائل اإلضرار هبن كاالنتهاؾ ألعراضهن
إف االختبلط يألفو الرجاؿ، ك٢تذا طمعت ): قالت الكاتبة اإل٧تليزية البلدم كوؾ

ا١ترأة ٔتا ٮتالف فطرهتا، كعلى قدر كثرة االختبلط تكوف كثرة أكالد الزنا كىهنا الببلء 
علموىن االبتعاد عن الرجاؿ أخربكىن بعاقبة الكيد : إذل أف قالت...العظيم على ا١ترأة

. (الكامن ٢تن با١ترصاد
قل ىو ا٠تلل العظيم ُب ترتيب أحوالنا الذم دعا ا١ترأة ): كقاؿ شوبنهور األ١تاين

١تشاركة الرجل ُب علو ٣تده كباذخ رفعتو، كسهل عليها التعارل ُب مطامعها الدنيئة حىت 
. (أفسدت ا١تدنية اٟتديثة بقول سلطاهنا كدينء آرائها

لو تفكرت أيها ا١تطالع فيما كانت عليو ا١ترأة ُب عهد قدماء ): كقاؿ اللورد بَتكف
اليوناف لوجدهتا ُب حالة مصطنعة ٥تالفة للطبيعة كلرأيت معي كجوب إشغاؿ ا١ترأة 
. اىػ (باألعماؿ ا١تنزلية مع ٖتسن غذائها كملبسها فيو كضركرة حجبها عن االختبلط بالغَت

إف النظاـ الذم يقضي بتشغيل ا١ترأة ُب ا١تعامل ): كقاؿ سامويل ٝتايلس اإل٧تليزم
مهما نشأ عنو من الثركة للببلد فإف نتيجتو كانت ىادمة لبناء اٟتياة ا١تنزلية، ألنو ىاجم 

  ىيكل ا١تنزؿ، كقوض أركاف األسرة، كمزؽ
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الركابط االجتماعية، فإنو يسلب الزكجة من زكجها كاألكالد من أقارهبم فصار بنوع خاص 
ال نتيجة لو إال تسفيل أخبلؽ ا١ترأة، إذ كظيفة ا١ترأة اٟتقيقية ىي القياـ بالواجبات ا١تنزلية 
مثل ترتيب مسكنها كتربية أكالدىا كاالقتصاد ُب كسائل معيشتها مع القياـ باالحتياجات 

البيتية، كلكن ا١تعامل تسلخها من كل ىذه الواجبات ْتيث أصبحت ا١تنازؿ خالية 
كأضحت األكالد تشب على عدـ الًتبية، كتلقى ُب زكايا اإل٫تاؿ كأطفئت احملبة الزكجية 
كخرجت ا١ترأة عن كوهنا الزكجة الظريفة كالقرينة احملبة للرجل، كصارت زميلتو ُب العمل 

كا١تشاؽ، كباتت معرضة للتأثَتات اليت ٘تحو غالبا التواضع الفكرم كاألخبلقي الذم عليو 
. (مدار حفظ الفضيلة

إف سبب األزمات العائلية ُب أمريكا كسر كثرة اٞترائم ُب ): كقالت الدكتورة إيدايلُت
اجملتمع ىو أف الزكجة تركت بيتها لتضاعف دخل األسرة فزاد الدخل كا٩تفض مستول 

إف التجارب أثبتت أف عودة ا١ترأة إذل اٟترًن ىو الطريقة الوحيدة إلنقاذ : األخبلؽ ٍب قالت
. (اٞتيل اٞتديد من التدىور الذم يسَت فيو

إف ا١ترأة تستطيع أف ٗتدـ الدكلة حقا إذا ): كقاؿ أحد أعضاء الكو٧ترس األمريكي
. (بقيت ُب البيت الذم ىو كياف األسرة

إف اهلل عندما منح ا١ترأة ميزة إ٧تاب األكالد دل يطلب منها أف ): كقاؿ عضو آخر
. (تًتكهم لتعمل ُب ا٠تارج بل جعل مهمتها البقاء ُب ا١تنزؿ لرعاية ىؤالء األطفاؿ

اتركوا للمرأة حريتها ا١تطلقة كاملة بدكف رقيب ٍب ): كقاؿ شوبنهور األ١تاين أيضا
قابلوين بعد عاـ لًتكا النتيجة كال تنسوا أنكم سًتثوف معي للفضيلة كالعفة كاألدب كإذا 

، ذكر ىذه النقوؿ كلها الدكتور مصطفى (أخطأ أك أصاب كبد اٟتقيقة: مت فقولوا
. (ا١ترأة بُت الفقو كالقانوف)حسٍت السباعي رٛتو اهلل ُب كتابو 
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كلو أردنا أف نستقصي ما قالو منصفو الغرب ُب مضار االختبلط اليت ىي 
نتيجة نزكؿ ا١ترأة إذل ميداف أعماؿ الرجاؿ لطاؿ ا١تقاؿ كلكن اإلشارة ا١تفيدة تكفي 

. عن طوؿ العبارة
أف استقرار ا١ترأة ُب بيتها كالقياـ ٔتا ٬تب عليها من تدبَته بعد : كا٠تبلصة

القياـ بأمور دينها ىو األمر الذم يناسب طبيعتها كفطرهتا ككياهنا، كفيو صبلحها 
كصبلح اجملتمع كصبلح الناشئة فإف كاف عندىا فضل ففي اإلمكاف تشغيلها ُب 

ا١تيادين النسائية كالتعليم للنساء كالتطبيب كالتمريض ٢تن ذلك ٦تا يكوف من األعماؿ 
النسائية ُب ميادين النساء كما سبقت اإلشارة إذل ذلك، كفيها شغل ٢تن شاغل 
كتعاكف مع الرجاؿ ُب أعماؿ اجملتمع كأسباب رقيو، كل ُب جهة اختصاصو، كال 

ننسى ىنا دكر أمهات ا١تؤمنُت رضي اهلل عنهن كمن سار ُب سبيلهن، كما قمن بو 
من تعليم لؤلمة كتوجيو كإرشاد، كتبليغ عن اهلل سبحانو كعن رسولو صلى اهلل عليو 
كسلم فجزاىن اهلل عن ذلك خَتا، كأكثر ُب ا١تسلمُت اليـو أمثا٢تن مع اٟتجاب 

. كالصيانة كالبعد عن ٥تالطة الرجاؿ ُب ميداف أعما٢تم
كاهلل ا١تسئوؿ أف يبصر اٞتميع بواجبهم، كأف يعينهم على أدائو على الوجو 
الذم يرضيو، كأف يقي اٞتميع كسائل الفتنة كعوامل الفساد كمكايد الشيطاف، إنو 

. جواد كرًن كصلى اهلل على عبده كرسولو نبينا ٤تمد كآلو كصحبو كسلم
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{ كىفيًتحىٍت أىبٍػوىابػيهىا} :في قول  تعال " الواك"رسالة جوابية حوؿ 
كفقو اهلل . (1)من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إذل حضرة األخ ا١تكـر فضيلة الشيخ

. لكل خَت، آمُت

:  سبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو، كبعد

 ىػ كصل كصلكم اهلل هبداه، كما 1388 / 1 / 2يا ٤تب، كتابكم الكرًن ا١تؤرخ ُب 
إف الواك ُب قولو تعاذل ُب سورة الزمر ُب حق أىل : تضمنو من اإلشارة إذل تضعيف قوؿ من قاؿ

 ىي كاك الثمانية، كاف معلوما، كأفيد فضيلتكم (2){حىتَّل  ًإ ىا جىاءيكهىا كىفيًتحىٍت أىبٍػوىابػيهىا}: اٞتنة
أ٪تا ذكر٘توه ىو الصواب، كقد نبهت على ذلك حُت كبلمي على اآلية، كذكرت أف العبلمة ابن 
القيم رٛتو اهلل ضعف ىذا القوؿ، كما ضعفو العبلمة ابن كثَت رٛتو اهلل، كرجحا ٚتيعا أهنا كاك 
العطف، كلكن لعل فضيلتكم دل ينتبو ٢تذا الشيء كاألمر كاضح جدان، كليس للقوؿ بأهنا كاك 
الثمانية كجو، ال من جهة الشرع كال من جهة اللغة، كأما قوؿ بعض ا١تفسرين كصاحب ركح 

كاٞتواب ٤تذكؼ " كاك العطف"ا١تعاين، إهنا كاك اٟتاؿ فليس ّتيد، كالصواب ما تقدـ، كىو أهنا 
اًلًدينى }: بعد قولو  (اٟتمد هلل):  كتقديره كاهلل أعلم، فرحوا بذلك كسركا بو، كقالوا{فىاٍدخيليوهىا خى

عند  (حادم األركاح): إخل كقد بسط العبلمة ابن القيم رٛتو اهلل الكبلـ ُب ىذا األمر، ُب كتابو
. كبلمو على أبواب اٞتنة، كإليكم نسخة من الكتاب ا١تذكور لبلطبلع عليو

كإين ألشكر فضيلتكم على تنبيهكم كاىتمامكم بالعلم، كاألخذ بالراجح ُب مواطن 
. ا٠تبلؼ، زادين اهلل كإياكم كسائر اإلخواف من العلم النافع، كالعمل الصاحل إنو جواد كرًن

. كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

                                                 

 .   ىػ1388رسالة جوابية مٍت عندما كنت نائبا للجامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة عاـ - 1
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حكم من زعم أف عيّس  علي  الّسالـ لم يرفي إل  الّسماء 
 أك أن    ينزؿ آخر الزماف

اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالعاقبة للمتقُت، كالصبلة كالسبلـ على عبده كرسولو كخَتتو من 
أما .خلقو ٤تمد بن عبد اهلل كعلى آلو كصحبو كمن سار سَتتو كاىتدل هبداه إذل يـو الدين

 : بعد
فقد كرد رل سؤاؿ من الباكستاف بإمضاء األخ ُب اهلل الشيخ منظور أٛتد رئيس اٞتامعة 

:  العربية جنيوت بباكستاف الغربية كىذا نص السؤاؿ
ما قوؿ السادة العلماء الكراـ ُب حياة سيدنا عيسى عليو السبلـ كرفعو إذل السماء )

ّتسده العنصرم الشريف ٍب نزكلو من السماء إذل األرض قرب يـو القيامة، كأف ذلك النزكؿ من 
أشراط الساعة، كما حكم من أنكر نزكلو قرب يـو القيامة، كادعى أنو صلب كأنو دل ٯتت بذلك 

كعاش فيها طويبل كمات فيها ٔتوت طبيعي كأنو ال ينزؿ قبل  (ا٢تند)بل ىاجر إذل كشمَت 
. انتهى (الساعة بل يأٌب مثيلو، أفتونا مأجورين؟

 :الجواب
 كباهلل ا١تستعاف، كعليو التكبلف، كال حوؿ كال قوة إال باهلل، قد تظاىرت األدلة من 

الكتاب كالسنة على أف عيسى ابن مرًن عبد اهلل كرسولو عليو الصبلة كالسبلـ رفع إذل السماء 
ّتسده الشريف كركحو، كأنو دل ٯتت كدل يقتل كدل يصلب، كأنو ينزؿ آخر الزماف فيقتل الدجاؿ 
كيكسر الصليب كيقتل ا٠تنزير كيضع اٞتزية كال يقبل إال اإلسبلـ، كثبت أف ذلك النزكؿ من 

كقد أٚتع علماء اإلسبلـ الذين يعتمد على أقوا٢تم على ما ذكرناه كإ٪تا اختلفوا  .أشراط الساعة
 (1){ًإٍ  قىاؿى اللَّل ي يىا ًعيّسى  ًإنِّيي ميتػىوىفِّيي ى كىرىاًفعي ى ًإلىيَّل }: ُب التوُب ا١تذكور ُب قوؿ اهلل عز كجل

أف ا١تراد بذلك كفاة ا١توت : على أقواؿ أحد٫تا

                                                 

 .55آؿ عمراف اآلية  - 1
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كألف ذلك قد تكرر ُب القرآف .ألنو الظاىر من اآلية بالنسبة إذل من دل يتأمل بقية األدلة
كقولو  (1){قيٍل يػىتػىوىفَّلاكيٍم مىلى ي اٍلمىٍوًت الَّلًذم كيكِّيلى ًبكيمٍ }: الكرًن هبذا ا١تعٌت مثل قولو تعاذل

 ُب آيات أخرل قد ذكر (2){كىلىٍو تػىرىل ًإٍ  يػىتػىوىفَّل  الَّلًذينى كىفىريكا اٍلمىالًئكىةي }.سبحانو كتعاذل
. فيها التوُب ٔتعٌت ا١توت كعلى ىذا ا١تعٌت يكوف ُب اآلية تقدًن كتأخَت

معناه القبض، نقل ذلك ابن جرير ُب تفسَته عن ٚتاعة من السلف، : القوؿ الثاين
إين قابضك من عادل األرض إذل : كاختاره كرجحو على ما سواه، كعليو فيكوف معٌت اآلية

توفيت مارل من فبلف : كمن ىذا ا١تعٌت قوؿ العرب.عادل السماء كأنت حي كرافعك إرل
. أم قبضتو كلو كافيا
؛ ألف النـو يسمى كفاة كقد دلت األدلة : كالقوؿ الثالث إف ا١تراد بذلك كفاة النـو

على عدـ موتو عليو السبلـ فوجب ٛتل اآلية على كفاة النـو ٚتعا بُت األدلة كقولو 
اللَّل ي يػىتػىوىفَّل  اٍاىنٍػفيسى }:  كقولو عز كجل(3){كىهيوى الَّلًذم يػىتػىوىفَّلاكيٍم بًاللَّلٍيلً }: سبحانو كتعاذل

هىا اٍلمىٍوتى كىيػيٍرًسلي  ًحينى مىٍوتًهىا كىالَّلًتي لىٍم تىميٍت ًفي مىنىاًمهىا فػىييٍمًّس ي الَّلًتي قىضى  عىلىيػٍ
 كالقوالف األخَتاف أرجح من القوؿ األكؿ، كبكل حاؿ (4){ميّسىًم  اٍايٍخرىل ًإلى  أىجىلو 

فاٟتق الذم دلت عليو األدلة البينة كتظاىرت عليو الرباىُت أنو عليو الصبلة كالسبلـ رفع 
إذل السماء حيان، كأنو دل ٯتت بل دل يزؿ عليو السبلـ حيا ُب السماء إذل أف ينزؿ ُب آخر 
الزماف كيقـو بأداء ا١تهمة اليت أسندت إليو ا١تبينة ُب أحاديث صحيحة عن ٤تمد رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم، ٍب ٯتوت بعد ذلك ا١توتة اليت كتبها اهلل عليو كمن ىنا يعلم أف 

تفسَت التوُب با١توت قوؿ ضعيف مرجوح، كعلى فرض صحتو فا١تراد 
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بذلك التوُب الذم يكوف بعد نزكلو ُب آخر الزماف فيكوف ذكره ُب اآلية قبل الرفع من باب 
 .ألف الواك ال تقتضي الًتتيب كما نبو عليو أىل العلم كاهلل ا١توفق؛ ا١تقدـ كمعناه التأخَت

كأما من زعم أنو قد قتل أك صلب فصريح القرآف يرد قولو كيبطلو كىكذا قوؿ من 
قاؿ إنو دل يرفع إذل السماء كإ٪تا ىاجر إذل كشمَت كعاش هبا طويبل كمات فيها ٔتوت 
طبيعي كإنو ال ينزؿ قبل الساعة كإ٪تا يأٌب مثيلو فقولو ظاىر البطبلف بل ىو من أعظم 

. الفرية على اهلل تعاذل كالكذب عليو كعلى رسولو صلى اهلل عليو كسلم
فإف ا١تسيح عليو السبلـ دل ينزؿ إذل كقتنا ىذا كسوؼ ينزؿ ُب مستقبل الزماف كما 
أخرب بذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، ك٦تا تقدـ يعلم السائل كغَته أف من قاؿ إف 
ا١تسيح قتل أك صلب، أك قاؿ إنو ىاجر إذل كشمَت كمات هبا موتا طبيعيا كدل يرفع إذل 

السماء، أك قاؿ إنو قد أتى أك سيأٌب مثيلو، كإنو ليس ىناؾ مسيح ينزؿ من السماء فقد 
أعظم على اهلل الفرية بل ىو مكذب هلل كلرسولو صلى اهلل عليو كسلم كمن كذب اهلل 

كرسولو فقد كفر، كالواجب أف يستتاب من قاؿ مثل ىذه األقواؿ، كأف توضح لو األدلة 
. من الكتاب كالسنة فإف تاب كرجع إذل اٟتق كإال قتل كافرا

كاألدلة على ذلك كثَتة معلومة منها قولو سبحانو ُب شأف عيسى عليو السبلـ ُب 
كىمىا قػىتػىليواي كىمىا  ىلىبيواي كىلىًكٍن  يبِّي ى لىهيٍم كىًإفَّل الَّلًذينى اٍختػىلىفيوا ًفيً  لىًفي  ىٍ  }: سورة النساء

بىٍل رىفػىعى ي اللَّل ي ًإلىٍيً  كىكىافى اللَّل ي * ًمٍن ي مىا لىهيٍم ًبً  ًمٍن ًعٍلمو ًإ  اتػِّيبىاعى ال َّلنِّي كىمىا قػىتػىليواي يىًقيننا 
كمنها ما توافرت بو األحاديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو  (1){عىزًيزنا حىًكيمنا

عليو الصبلة كالسبلـ ينزؿ ُب آخر الزماف حكما مقسطا فيقتل مسيح الضبللة كيكسر 
الصليب كيقتل ا٠تنزير كيضع اٞتزية كال يقبل إال اإلسبلـ، كىي أحاديث متواترة مقطوع 

 بصحتها عن رسوؿ اهلل
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صلى اهلل عليو كسلم كقد أٚتع علماء اإلسبلـ على تلقيها بالقبوؿ كاإلٯتاف ٔتا دلت عليو 
كذكركىا ُب كتب العقائد، فمن أنكرىا متعلقا بأهنا أخبار آحاد ال تفيد القطع، أك أك٢تا 
على أف ا١تراد بذلك ٘تسك الناس ُب آخر الزماف بأخبلؽ ا١تسيح عليو السبلـ من الرٛتة 
كالعطف، كأخذ الناس بركح الشريعة كمقاصدىا كلباهبا ال بظواىرىا، فقولو ظاىر البطبلف 
٥تالف ١تا عليو أئمة اإلسبلـ بل ىو صريح ُب رد النصوص الثابتة ا١تتواترة، كجناية على 

الشريعة الغراء، كجرأة شنيعة على اإلسبلـ، كأخبار ا١تعصـو عليو الصبلة كالسبلـ، كٖتكيم 
للظن كا٢تول، كخركج عن جادة اٟتق كا٢تدل، ال يقدـ عليو من لو قدـ راسخ ُب علم 
الشريعة كإٯتاف صادؽ ٔتن جاء هبا، كتعظيم ألحكامها كنصوصها، كالقوؿ بأف أحاديث 
ا١تسيح أخبار آحاد ال تفيد القطع قوؿ ظاىر الفساد؛ ألهنا أحاديث كثَتة ٥ترجة ُب 
الصحاح كالسنن كا١تسانيد متنوعة األسانيد كالطرؽ، متعددة ا١تخارج قد توافرت فيها 
شركط التواتر، فكيف ٬توز ١تن لو أدىن بصَتة ُب الشريعة أف يقوؿ باطراحها كعدـ 

كلو سلمنا أهنا أخبار آحاد فليس كل أخبار اآلحاد ال تفيد القطع بل .االعتماد عليها
الصحيح الذم عليو أىل التحقيق من أىل العلم أف أخبار اآلحاد إذا تعددت طرقها 

كاستقامت أسانيدىا كسلمت من ا١تعارض ا١تقاـك تفيد القطع، كاألحاديث ُب ىذا الباب 
هبذا ا١تعٌت فإهنا أحاديث مقطوع بصحتها متعددة الطرؽ كا١تخارج ليس ُب الباب ما 

يعارضها فهي مفيدة للقطع سواء قلنا إهنا أخبار آحاد أك متواترة، كبذلك يعلم السائل 
كغَته بطبلف ىذه الشبهة، كا٨تراؼ قائلها عن جادة اٟتق كالصواب، كأشنع من ذلك 
كأعظم ُب البطبلف كاٞترأة على اهلل سبحانو كعلى رسولو صلى اهلل عليو كسلم قوؿ من 
تأك٢تا على غَت ما دلت عليو فإنو قد ٚتع بُت تكذيب النصوص كإبطا٢تا، كعدـ اإلٯتاف 
ٔتا دلت عليو، من نزكؿ عيسى عليو السبلـ كحكمو بُت الناس بالقسط، كقتلو الدجاؿ 

كغَت ذلك ٦تا جاء ُب األحاديث، كبُت نسبة الرسوؿ 
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صلى اهلل عليو كسلم الذم ىو أنصح الناس كأعلمهم بشريعة اهلل إذل التمويو كالتلبيس 
كإرادة غَت ما يظهر من كبلمو كتدؿ عليو ألفاظو، كىذا غاية ُب الكذب كاالفًتاء كالغش 
لؤلمة الذم ٬تب أف يتنزه عنو مقاـ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كىذا القوؿ يشبو قوؿ 

ا١تبلحدة الذين نسبوا الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ إذل التخييل كالتلبيس ١تصلحة 
كقد رد عليهم أىل العلم كاإلٯتاف، كأبطلوا  .اٞتمهور، كأهنم ما أرادكا ٦تا قالوه اٟتقيقة

مقاالهتم بغاية البياف كساطع الربىاف، فنعوذ باهلل من زيغ القلوب كالتباس األمور كمضبلت 
الفنت كنزغات الشيطاف، كنسألو عز كجل أف يعصمنا كا١تسلمُت من طاعة ا٢تول 

كالشيطاف إنو على كل شيء قدير، كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم كنرجو أف 
يكوف فيما ذكرناه مقنع للسائل كإيضاح للحق كاٟتمد هلل رب العا١تُت كصلى اهلل كسلم 

 .على عبده كرسولو ٤تمد كآلو كصحبو أٚتعُت

 التحذير من بناء المّساجد عل  القبور
كسئلت هل يجوز أف يبن  عل  موضي أهل الكهف مّسجد؟  

:  أما بعد.بسم اهلل، كاٟتمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل: فأجبت قائبل
فقد اطلعت على ما نشر ُب العدد الثالث من ٣تلة رابطة العلـو اإلسبلمية ُب 

. (أخبار ا١تسلمُت ُب شهر)باب 
إف رابطة العلـو اإلسبلمية ُب ا١تملكة األردنية ا٢تامشية تنوم إشادة مسجد على 

الكهف الذم اكتشف حديثان ُب قرية الرحيب كىو الكهف الذم يقاؿ إف أىل 
. الكهف الوارد ذكرىم ُب القرآف الكرًن رقدكا فيو، انتهى
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كلواجب النصح هلل كلعباده رأيت أف أكجو كلمة ُب اجمللة نفسها لرابطة العلـو 
اإلسبلمية ُب ا١تملكة األردنية ا٢تامشية مضموهنا نصيحة الرابطة عن تنفيذ ما نوتو من 

إشادة مسجد على الكهف ا١تذكور، كما ذاؾ إال ألف إشادة ا١تساجد على قبور األنبياء 
كالصاٟتُت كآثارىم ٦تا جاءت الشريعة اإلسبلمية الكاملة با١تنع منو كالتحذير عنو كلعن من 

فعلو؛ لكونو من كسائل الشرؾ كالغلو ُب األنبياء كالصاٟتُت، كالواقع شاىد بصحة ما 
جاءت بو الشريعة، كدليل على أهنا من عند اهلل عز كجل، كبرىاف ساطع كحجة قاطعة 
على صدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فيما جاء بو عن اهلل كبلغو األمة، ككل من 

تأمل أحواؿ العادل اإلسبلمي كما حصل فيو من الشرؾ كالغلو بسبب إشادة ا١تساجد على 
األضرحة كتعظيمها كفرشها كٕتميلها كاٗتاذ السدنة ٢تا علم يقينا أهنا من كسائل الشرؾ، 
كأف من ٤تاسن الشريعة اإلسبلمية ا١تنع منها كالتحذير من إشادهتا، ك٦تا كرد ُب ذلك ما 

قاؿ : ركاه الشيخاف البخارم كمسلم رٛتة اهلل عليهما عن عائشة رضي اهلل عنها قالت
لعن اهلل اليهود كالنصارل اٗتذكا قبور أنبيائهم )): رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كلوال ذلك ألبرز قربه غَت أنو خشي أف :  قالت عائشة ٭تذر ما صنعوا، قالت((مساجد
يتخذ مسجدا، كُب الصحيحُت أيضا أف أـ سلمة كأـ حبيبة رضي اهلل عنهما ذكرتا لرسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم كنيسة رأتاىا بأرض اٟتبشة كما فيها من الصور فقاؿ صلى اهلل 

أكلئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا كصوركا فيو تلك )): عليو كسلم
كُب صحيح مسلم عن جندب بن عبد اهلل رضي اهلل (( الصور أكلئك شرار ا٠تلق عند اهلل

إين )): ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قبل أف ٯتوت ٓتمس كىو يقوؿ: عنو قاؿ
أبرأ إذل اهلل أف يكوف رل منكم خليل فإف اهلل قد اٗتذين خليبلن كما اٗتذ إبراىيم خليبلن كلو 

كنت متخذا من أميت خليبل الٗتذت أبا بكر خليبل أال كإف من كاف قبلكم كانوا 
  يتخذكف قبور أنبيائهم كصاٟتيهم مساجد أال فبل تتخذكا القبور مساجد فإين أهناكم عن
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، كاألحاديث ُب ىذا الباب كثَتة، كقد نص األئمة من علماء ا١تسلمُت من ٚتيع ((ذلك
عمبل .ا١تذاىب األربعة كغَتىم على النهي عن اٗتاذ ا١تساجد على القبور كحذركا من ذلك

بسنة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كنصحا لؤلمة كٖتذيرا ٢تا أف تقع فيما كقع فيو من 
. ةقبلها من غبلة اليهود كالنصارل كأشباىهم من ضبلؿ ىذه األـ

فالواجب على رابطة العلـو اإلسبلمية ُب األردف كعلى غَتىا من ا١تسلمُت أف تأخذ 
بالسنة، كتسَت على هنج األئمة، كأف ٖتذر ٦تا حذر اهلل منو كرسولو، كُب ذلك صبلح العباد 
كسعادهتم ك٧تاهتم ُب الدنيا كاآلخرة كقد تعلق بعض الناس ُب ىذا الباب بقولو عز كجل ُب 

. (1){قىاؿى الَّلًذينى اىلىبيوا عىلى  أىٍمرًًهٍم لىنىتَّلً ذىفَّل عىلىٍيًهٍم مىٍّسًجدنا}: قصة أىل الكهف
إف اهلل سبحانو كتعاذل أخرب عن الرؤساء كأىل السيطرة : كاٞتواب عن ذلك أف يقاؿ

ُب ذلك الزماف أهنم قالوا ىذه ا١تقالة، كليس ذلك على سبيل الرضا كالتقرير ٢تم كإ٪تا ىو 
على سبيل الذـ كالعيب كالتنفَت من صنيعهم، كيدؿ على ذلك أف الرسوؿ صلى اهلل عليو 

كسلم الذم أنزلت عليو ىذه اآلية كىو أعلم الناس بتأكيلها قد هنى أمتو عن اٗتاذ 
ا١تساجد على القبور، كحذرىم من ذلك كلعن كذـ من فعلو، كلو كاف ذلك جائزا ١تا شدد 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب ذلك التشديد العظيم كبالغ ُب ذلك حىت لعن من 
فعلو، كأخرب أنو من شرار ا٠تلق عند اهلل عز كجل، كىذا فيو كفاية كمقنع لطالب اٟتق، 
كلو فرضنا أف اٗتاذ ا١تساجد على القبور جائز ١تن قبلنا دل ٬تز لنا التأسي هبم ُب ذلك؛ 
ألف شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها كرسولنا عليو الصبلة كالسبلـ ىو خاًب الرسل كشريعتو 
كاملة عامة كقد هنانا عن اٗتاذ ا١تساجد على القبور، فلم ٕتز لنا ٥تالفتو، ككجب علينا 

اتباعو كالتمسك ٔتا جاء بو كترؾ ما خالف ذلك من الشرائع القدٯتة، كالعادات 
ا١تستحسنة عند من فعلها؛ ألنو ال أكمل من شرع اهلل كال ىدم أحسن من ىدم رسوؿ 

 .اهلل صلى اهلل عليو كسلم
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كاهلل ا١تسئوؿ أف يوفقنا كا١تسلمُت ٚتيعا للثبات على دينو كالتمسك بشريعة 
رسولو ٤تمد عليو الصبلة كالسبلـ ُب األقواؿ كاألعماؿ، كالظاىر كالباطن، كُب سائر 
الشئوف حىت نلقى اهلل عز كجل كإنو ٝتيع قريب كصلى اهلل كسلم على عبده كرسولو 

 .٤تمد كآلو كصحبو كمن اىتدل هبداه إذل يـو الدين



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -441-  

اإلجابة عن أسئلة متفرقة 
:  اإلجابة عن سؤاؿ حوؿ البو ية- 1
هل للبو ية كتاب؟  : س
ال نعلم ٢تم كتابا ٝتاكيا بل حكمهم حكم عبدة األكثاف فإف دخل أحد منهم : ج

. ُب دين اليهودية أك النصرانية أك اجملوس فلو حكم الدين الذم ينتقل إليو

:  اإلجابة عن سؤاؿ حوؿ التصوير- 2
هل يجوز إلنّساف تصوير نفّس  كإرساؿ الصورة إل  أهل  في أكقات عيد : س
كنحوها؟  
قد تكاثرت األحاديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب النهي عن : ج

التصوير كلعن ا١تصورين ككعيدىم بأنواع الوعيد، فبل ٬توز للمسلم أف يصور نفسو كال أف 
نسأؿ اهلل أف .يصور غَته من ذكات األركاح إال عند الضركرة كاٞتواز كالتابعية ك٨تو ذلك

يصلح أحواؿ ا١تسلمُت، كأف يوفق كالة األمر للتمسك بشريعتو كاٟتذر ٦تا خالفها إنو خَت 
. كاهلل ا١توفق.مسئوؿ

:  اإلجابة عن سؤاؿ حوؿ سب الدين كالرب- 3
من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إذل األخ ا١تسلم الغيور الذم يستربئ لدينو 

. كعرضو حفظو اهلل آمُت
:  كبعد: السبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

فلقد قرأت سؤالك الذم يتضمن أف زكجة نسبت لزكجها أنو يسب الدين 
. إخل..كالرب



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -442-  

سب الدين كالرب جل كعبل كل ذلك من أعظم أنواع الكفر بإٚتاع أىل : كاٞتواب
العلم، أما ما يتعلق بثبوتو من الرجل كاٟتكم عليو ٔتقتضاه كالتفريق بينو كبُت زكجتو فهذا 

. يرجع فيو إذل احملكمة
. كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو..كأسأؿ اهلل أف يوفق اٞتميع ١تا يرضيو

:  اإلجابة عن سؤاؿ حوؿ ااااني- 4
سبق أف استفسرنا من فضيلتكم عن ٝتاع األغاين كأجبتمونا بأف األغاين : س

ا١تاجنة حراـ ٝتاعها، ٢تذا ما حكم ٝتاع األغاين الدينية كالوطنية كأغاين األطفاؿ كأعياد 
ا١تيبلد، علما بأهنا تكوف دائما مصحوبة بعزؼ سواء ُب الراديو أك التلفزيوف؟  

العزؼ حراـ مطلقا، كٚتيع األغاين إذا كانت مصحوبة بالعزؼ فهي ٤ترمة، : ج
كىًمنى }: كأما أعياد ا١تيبلد فهي بدعة، ك٭تـر حضورىا كا١تشاركة فيها لقوؿ اهلل سبحانو

ًبيًل اللَّلً  ًبغىٍيًر ًعٍلمو   اآلية قاؿ أكثر (1){النَّلاًس مىٍن يىٍشتىًرم لىٍهوى اٍلحىًديًث لًييًضلَّل عىٍن سى
ىو الغناء كيلحق بو أصوات ا١تعازؼ، قاؿ عبد اهلل بن مسعود - ٢تو اٟتديث- ا١تفسرين

الغناء ينبت النفاؽ ُب القلب كما ينبت ا١تاء الزرع، كُب صحيح البخارم : رضي اهلل عنو
ليكونن من أميت أقواـ يستحلوف اٟتر كاٟترير كا٠تمر )): عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

كل : معركؼ، كا٠تمر: باٟتاء ا١تهملة كالراء الفرج اٟتراـ، كاٟترير:  كاٟتر((كا١تعازؼ
الغناء كآالت اللهو، كُب الصحيحُت عن عائشة رضي اهلل عنها عن : مسكر، كا١تعازؼ

((. من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد)): النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ
ألف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم دل يفعل ذلك : كاالحتفاؿ با١توالد من احملدثات

كأصحابو رضي اهلل عنهم دل  .كال أمر بو كىو أنصح الناس لؤلمة كأعلمهم بشرع اهلل
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يفعلوه، كىم أحب الناس للنيب صلى اهلل عليو كسلم، كأحرصهم على اتباع السنة كلو كاف 
خَتا لسبقونا إليو، كاألدلة ُب ىذا كثَتة كاهلل ا١تستعاف كال حوؿ كال قوة إال باهلل، كصلى 

. اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو
:  اإلجابة عن سؤاؿ حوؿ اا اف كاإلقامة عند القبر- 5
ما حكم اا اف، كاإلقامة في قبر الميت عند كضع  في ؟  : س
ال ريب أف ذلك بدعة ما أنزؿ اهلل هبا من سلطاف؛ ألف ذلك دل ينقل عن : ج

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن أصحابو رضي اهلل عنهم كا٠تَت كلو ُب اتباعهم كسلوؾ 
كىالّسَّلاًبقيوفى اٍاىكَّلليوفى ًمنى اٍلميهىاًجرًينى كىاٍاىٍنصىاًر كىالَّلًذينى }: سبيلهم كما قاؿ سبحانو

هيٍم كىرىضيوا عىٍن ي   اآلية، كقاؿ النيب صلى اهلل عليو (1){اتػَّلبػىعيوهيٍم بًً ٍحّسىافو رىًضيى اللَّل ي عىنػٍ
 كُب لفظ آخر قاؿ عليو الصبلة ((من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد)): كسلم

كشر )):  كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم((من عمل عمبلن ليس عليو أمرنا فهو رد)): كالسبلـ
 أخرجو مسلم ُب صحيحو من حديث جابر رضي اهلل ((األمور ٤تدثاهتا ككل بدعة ضبللة

. عنو، كصلى اهلل على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو كسلم
:  اإلجابة عن سؤاؿ حوؿ الصالة عل  النبي بعد اا اف- 6
ما يفعل  بعض الناس عندنا في ااردف كبعض البلداف ااخرل من قوؿ : س

اللهم  ل عل  سيدنا محمد كعل  آل  ك حب  أجمعين، فهل : المؤ ف بعد اا اف
في  ل   يء؟ كما حكم ؟  

فإف كاف ا١تؤذف يقوؿ ذلك ٓتفض صوت فذلك مشركع : ىذا ا١تقاـ فيو تفصيل: ج
إذا ٝتعتم ا١تؤذف )): للمؤذف كغَته ٦تن ٬تيب ا١تؤذف؛ ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

 فقولوا مثل ما يقوؿ ٍب صلوا علي فإف من صلى علي كاحدة 
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صلى اهلل عليو هبا عشرا ٍب سلوا اهلل رل الوسيلة فإهنا منزلة ُب اٞتنة ال تنبغي إال 
 ((لعبد من عباد اهلل كأرجو أف أكوف أنا ىو فمن سأؿ رل الوسيلة حلت لو الشفاعة

خرجو مسلم ُب صحيحو، كركل البخارم ُب صحيحو عن جابر بن عبد اهلل رضي 
من قاؿ حُت يسمع النداء )): قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: اهلل عنهما قاؿ

اللهم رب ىذه الدعوة التامة كالصبلة القائمة آت ٤تمدان الوسيلة كالفضيلة كابعثو 
 أما إف كاف ا١تؤذف يقوؿ ((مقاما ٤تمودان الذم كعدتو حلت لو شفاعيت يـو القيامة

ذلك برفع صوت كاألذاف فذلك بدعة؛ ألنو يوىم أنو من األذاف، كالزيادة ُب األذاف 
ال ٕتوز؛ ألف آخر األذاف كلمة ال إلو إال اهلل، فبل ٬توز الزيادة على ذلك، كلو كاف 
ذلك خَتا لسبق إليو السلف الصاحل بل لعلمو النيب صلى اهلل عليو كسلم أمتو كشرعو 

 ((من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد)): ٢تم، كقد قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
أخرجو مسلم ُب صحيحو، كأصلو ُب الصحيحُت من حديث عائشة رضي اهلل 

كأسأؿ اهلل سبحانو أف يزيدنا كإياكم كسائر إخواننا من الفقو ُب دينو، كأف ٯتن .عنها
. كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو.علينا ٚتيعا بالثبات عليو، إنو ٝتيع قريب

:  اإلجابة عن سؤاؿ حوؿ التكبير من سورة الضح  إل  آخر القرآف- 7
هل ثبت التكبير من سورة الضح  إل  آخر القرآف؟  : س
دل يثبت ذلك عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كما صرح بذلك اٟتافظ ابن : ج

كثَت رٛتو اهلل ُب أكؿ تفسَت سورة الضحى، كلكن ذلك عادة جرل عليها بعض 
القراءة ٟتديث ضعيف كرد ُب ذلك، فاألكذل ترؾ ذلك؛ ألف العبادات ال تثبت 

. كاهلل ا١توفق.  الضعيفةباألحاديث
:  اإلجابة عن سؤاؿ حوؿ الدعاء عند تفريّق الصدقة- 8



اجلزء األول  جمنوع فتاوى ومقاالت متنوعة

  -445-  

سؤالنا عن اا  اص الذين يجتمعوف عند الصدقة التي يراد تفريقها : س
عليهم كيضعوف أيديهم عليها كيدعو أحدهم للمتصدؽ كيؤمن الباقوف بأ وات 

مرتفعة؟  
ال تنبغي ىذه الكيفية؛ ألهنا بدعة، أما الدعاء للمتصدؽ من غَت كضع األيدم : ج

على ا١تاؿ ا١تتصدؽ بو، كمن دكف اجتماع على رفع األصوات على الكيفية ا١تذكورة فهو 
من صنع إليكم معركفا فكافئوه فإف دل ٕتدكا )): لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم.مشركع

 ركاه أبو داكد، كالنسائي، بإسناد ((ما تكافئونو فادعوا لو حىت تركا أنكم قد كافأ٘توه
. صحيح، كاهلل ا١توفق

:  دع الكرامات كالمعجزاتـاإلجابة عن سؤاؿ من - 9
من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إذل حضرة األخ ا١تكـر حفظو اهلل السبلـ عليكم 

:  كرٛتة اهلل كبركاتو كأما بعد
ـ الذم ترغبوف فيو مساعدتكم 25/9/1973فإشارة إذل خطابكم ا١تؤرخ 

للحضور إذل ا١تدينة ا١تنورة، كقد ذكرًب فيو دعاء قلتم إنو أثرم مبارؾ كلو رجاء من ا١توذل 
عز كجل بالكرامات كا١تعجزات اليت تفضل اهلل هبا على عباده ا١تؤمنُت، كذكرًب أنو لو قرئ 

. على نار ٠تمدت كلو قرئ على ماء جار ركد
أف ىذا الدعاء غَت مأثور، كال أصل لو فيما نعلم، كقد اشتمل على توسل : أفيدكم

غَت مشركع، كإ٪تا التوسل ا١تشركع أف يتوسل العبد إذل ربو بأٝتائو، كما قاؿ اهلل تعاذل 
 ككذا (1){كىًللَّلً  اٍاىٍسمىاءي اٍلحيٍّسنى  فىاٍدعيواي ًبهىا}
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 التوسل باألعماؿ الصاٟتة كأعظمها التوحيد، كأنفع الدعاء األدعية النبوية اليت كاف رسوؿ اهلل 
يدعو هبا ال ما أحدثو الناس مثل ىذا الدعاء الذم ذكر٘توه، فالواجب عليكم العناية بالتفقو ُب 
دين اهلل كسؤاؿ أىل العلم كالبصَتة عما يشكل كاٟتذر ٦تا ٮتالف ىدم ا١تصطفى صلى اهلل 

. عليو كسلم
أما رغبتكم ُب اٟتضور إذل ا١تدينة كحالتكم ا١تادية ضعيفة فإف عليكم اٟترص على تقول 

اهلل ُب أم مكاف كنتم، كاهلل تعاذل دل يوجب حج بيتو اٟتراـ إال على ا١تستطيعُت، كما قاؿ 
 فأنتم معذكركف، كإذا أغناكم (1){كىلًلَّلً  عىلى  النَّلاًس ًحُج اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى ًإلىٍيً  سىًبيالن }: تعاذل

اهلل إتهتم إذل الديار ا١تقدسة، كإال فبل يكلف اهلل نفسا إال كسعها، كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل 
. كبركاتو

:  اإلجابة عن سؤاؿ حوؿ عقائر اإلبل كالغنم- 10
إ ا ت ا م قبيلتاف أك   صاف كحكم  يخ القبيلة عل  المدع  علي  بعقائر : س

  .من اإلبل أك الغنم تعقر كتذبح عند من ل  الحّق، إل  آخرا
: الذم يظهر لنا من الشرع ا١تطهر أف ىذه العقائر ال ٕتوز؛ لوجوه: ج

ال عقر ُب )): أف ىذا من سنة اٞتاىلية، كقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:  أكلها
((. اإلسبلـ

أف ىذا العمل يقصد منو تعظيم صاحب اٟتق، كالتقرب إليو بالعقَتة، كىذا من : كالثاني
جنس ما يفعلو ا١تشركوف من الذبح لغَت اهلل، كمن جنس ما يفعلو بعض الناس من الذبح عند 

إف ىذا يعترب من الذبح لغَت اهلل، كذلك ال : قدـك بعض العظماء، كقد قاؿ ٚتاعة من العلماء
قيٍل ًإفَّل  ىالًتي كىنيّسيًكي كىمىٍحيىامى }: ٬توز، بل ىو ُب اٞتملة من الشرؾ، كما قاؿ اهلل سبحانو

اًتي لًلَّلً  رىبِّي اٍلعىالىًمينى    ىرًي ى لى ي كىًبذىًل ى أيًمٍرتي كىأىنىا أىكَّلؿي اٍلميٍّسًلًمينى    .(2){كىمىمى
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كالنسك ىو الذبح، قرنو اهلل بالصبلة لعظم شأنو، فدؿ ذلك على أف الذبح 
نىاؾى }٬تب أف يكوف هلل كحده، كما أف الصبلة هلل كحده، كقاؿ تعاذل  ًإنَّلا أىٍعطىيػٍ

ٍوثػىرى  لعن اهلل من )):  كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم(1){فىصىلِّي ًلرىبِّي ى كىاٍنحىرٍ * اٍلكى
((. ذبح لغَت اهلل

: أف ىذا العمل من حكم اٞتاىلية، كقد قاؿ اهلل سبحانو: الوج  الثالث
غيوفى كىمىٍن أىٍحّسىني ًمنى اللَّلً  حيٍكمنا ًلقىٍوـو ييوًقنيوفى } اًهًليَّلًة يػىبػٍ  كفيو (2){أىفىحيٍكمى اٍلجى

تركو، : فالواجب .مشاهبة ألعماؿ عباد األموات، كاألشجار كاألحجار كما تقدـ
كفيما شرع اهلل من األحكاـ ككجوه اإلصبلح ما يغٍت كيكفي عن ىذا اٟتكم، كاهلل 

 .كرل التوفيق
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تم الجزء ااكؿ كيلي  الجزء الثاني  
في التوحيد كما يلحّق ب  من كتاب  

  مجموع فتاكل كمقا ت متنوعة
 


