
الرابع   المجلد

الله   (     )  إل إله ل كلمة معنى بيان

رسول على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
واهتدى سبيله سلك ومن ، وأصحابه آله وعلى الله

:  بعد . أما الدين يوما إلى بهداةا
إليها وكل التي اللجنة رأت لقد الله في الخإوةا أيها

يكون أن البلد هذا في والمحاضرات الندوات توزيع
) الله إل إله ل معنى ( بيان الليلة هذه الكلمة عنوان

الدين أصل هي الكلمة هذه لن ذلك على فوافقت
الكافر بين بها الله فرق التي وهي الملة وأساس

جميعا الرسل إليها دعت التي وهي ، والمسلم
الثقلن أجلها من وخإلق الكتب أجلها من وأنزلت

الصلةا عليه أبونا آدما إليها دعا ، والنس الجن
وقع ثم ، نوح عهد إلى وذريته هو عليها وسار والسلما
عليه نوحا إليهم الله فأرسل نوح قوما في الشرك
: لهم ويقول الله توحيد إلى يدعوهم والسلما الصلةا

ِما    َ يا ْو ُدوا     َق ُب ْع ّلَه     ا ُكْم     َما     ال ٍه     ِمْن     َل َل ُه     ِإ ْيُر هود وهكذا   َغ
الرسل من وغيرهم وشعيب ولوط وإبراهيم وصالح

الله توحيد إلى ، الكلمة هذه إلى أممهم دعوا كلهم
وخإاتمهم وآخإرهم سواه ما عبادةا وترك له والخإلصا
الله بعثه والسلما الصلةا عليه محمد نبينا وأفضلهم

إله     ل     قولوا:  قوما يا لهم وقال الكلمة بهذه قومه إلى
وأن وحده لله العبادةا بإخإلصا وأمرهم   تفلحوا     الله     إل

بالله الشرك من وأسلفهم آباؤهم عليه ما يدعوا
ذلك وغير والحجار والشجار والوثان الصناما وعبادةا

َعَل:  وقالوا المشركون فاستنكرها ، َهَة     َأَج ِل ًها     اْل َل ِإ
ًدا َذا     ِإّن     َواِح ٌءْء     َه ٌءْب     َلَشْي عبادةا اعتادوا قد لنهم   ُعَجا

والذبح ذلك وغير والشجار والولياء والوثان الصناما
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وتفريج الحاجات قضاء وطلبهم لهم والنذر لهم
آلهتهم تبطل لنها الكلمة؛ هذه فاستنكروا الكروب

.  الله دون من ومعبوداتهم

ُهْم:  الصافات سورةا في سبحانه وقال       ّن ُنوا     ِإ َكا
َذا ُهْم     ِقيَل     ِإ َلَه     ل     َل ّلُه     ِإل     ِإ ِبُروَن     ال ْك َت ُلوَن     َيْس ُقو َي ّنا     َو ِئ َأ

ُكو ِر َتا َنا     َل ِت َه ِل ٍر     آ ُنوٍن     ِلَشاِع الصلةا عليه النبي سموا   َمْج
وعنادهم وضللهم بجهلهم مجنونا شاعرا والسلما

أعقل وأنه المين وأنه الناس أصدق أنه يعلمون وهم
والظلم الجهل ولكنه بشاعر ليس وأنه الناس

، الناس على والتشبيه والتكذيب والمغالطة والعدوان
ويعمل معناها ويعرف الكلمة هذه يحقق لم من فكل

الله يوحد الذي هو فالمسلم ، بمسلم فليس بها
ويصوما له فيصلي ، سواه ما كل دون بالعبادةا ويخصه

غير إلى له ويذبح وينذر به ويستغيث وحده ويدعوه له
سبحانه الله أن يقينا ويعلم ، العبادات أنواع من ذلك
سواء يستحقها ل سواه ما وأن للعبادةا المستحق هو

أو جنيا أو شجرا أو صنما أو وليا أو ملكا أو نبيا كان
لله حق هي بل العبادةا يستحقون ل كلهم ذلك غير

َقَضى:  وجل عز الله قال ولهذا ، وحدةا ّبَك     َو َأل     َر

ُدوا ُب ْع ُه     ِإل     َت ّيا ، إياه إل تعبدوا أل وأوصى أمر يعني   ِإ
إل حق معبود ل أنه وهو ، الله إل إله ل معنى هو وهذا
الله غير عن لللهية . نفي وإثبات نفي فهي ، الله

فاللهية ، وتعالى سبحانه وحده لله بحق لها وإثبات
بحق وحده لله وهي باطلة الله غير بها يوصف التي
ِلَك:  وجل عز قال كما وتعالى سبحانه له ثابتة َأّن     َذ ِب
ّلَه َو     ال ّق     ُه ْلَح َأّن     ا ُعوَن     َما     َو ْد ِه     ِمْن     َي ِن َو     ُدو ِطُل     ُه َبا ْل    ا

صرف وأما ، سواه ما كل دون وحده لله فالعبادةا
في لها ووضع باطل فذلك سبحانه لغيره لها الكفار

َها    َ يا:  تعالى الله قال ، محلها غير ّي أ
ّناُس     َ ُدوا     ال ُب ْع ا
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ُكُم ّب ِذي     َر ّل ُكْم     ا َق َل ِذيَن     خَإ ّل ُكْم     ِمْن     َوا ِل ْب ُكْم     َق ّل َع ُقوَن     َل ّت    َت
: سورةا أعظم وهي الفاتحة سورةا في سبحانه وقال
ّياَك ُد     ِإ ُب ْع ّياَك     َن ِإ ِعيُن     َو َت أن المؤمنين الله أمر   َنْس
ّياَك:  هكذا يقولوا ُد     ِإ ُب ْع ّياَك     َن ِإ ِعيُن     َو َت نعبدك يعني   َنْس
:  وجل عز وقال ، وحدك نستعين وإياك وحدك

ُدوا ُب ْع ّلَه     َوا ُكوا     َول     ال ِر ِه     ُتْش ًئا     ِب ْي َوَما:  سبحانه وقال   َش
ُدوا     ِإل     ُأِمُروا ُب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ َء     ال َفا َن وقال   ُح

ُعوا:  وجل عز ْد ّلَه     َفا ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ ْو     ال َل َه     َو ِر َك
ِفُروَن َكا ْل ِد:  سبحانه وقال   ا ُب ْع ّلَه     َفا ِلًصا     ال َلُه     ُمْخ

ّديَن ِه     َأل     ال ّل ّديُن     ِل ِلُص     ال ْلَخا آيات من ذلك غير إلى   ا
المستحق هو سبحانه أنه على تدل كلها كثيرات
هو وهذا ، فيها لهم حظ ل المخلوقين وأن للعبادةا
العبادةا تخص وحقيقتها وتفسيرها الله إل إله ل معنى
.  سواه عما بحق وتنفيها وحده الله بحق

عبدت وقد موجودةا الله غير عبادةا أن ومعلوما      
دون من فرعون وعبد الله دون من وأوثان أصناما

من الرسل وعبدت الله دون من الملئكة وعبدت الله
قد ذلك كل الله دون من الصالحون وعبد الله دون
هو بالحق والمعبود الحق خإلف وهو باطل ولكنه وقع
.  وتعالى سبحانه وحده الله

محاضرةا ألقاها سماحته في مسجد المير محمد بن
 ه 1409\1\13عبد العزيز بالحوية مساء الخميس 

نفي ، سبق كما وإثبات نفي الله إل إله ل وكلمة
العبادةا وإثبات كان من كائنا الله غير عن بحق للعبادةا

الخليل إبراهيم عن وعل جل قال كما بالحق وحده لله
ِني:  وقومه لبيه قال أنه السلما عليه ّن ٌءْء     ِإ ِمّما     َبَرا

ُدوَن ُب ْع ِذي     ِإل     َت ّل ِني     ا َطَر ّنُه     َف ِإ ِديِن     َف ْه َي َها     َس َل َع ِلَمًة     َوَج َك
َيًة ِق ْد:  سبحانه وقال   ِفي     َبا َنْت     َق ُكْم     َكا ٌءْةا     َل َو ٌءْة     ُأْس َن َحَس
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ِهيَم     ِفي ْبَرا ِذيَن     ِإ ّل َعُه     َوا ْذ     َم ُلوا     ِإ ِهْم     َقا ْوِم َق ّنا     ِل ُء     ِإ ُبَرآ
ُكْم ْن ُدوَن     َوِمّما     ِم ُب ْع ِه     ُدوِن     ِمْن     َت ّل َنا     ال َفْر ُكْم     َك َدا     ِب َب َنا     َو َن ْي َب

ُكُم َن ْي َب ُةا     َو َو َدا َع ْل ُء     ا ْغَضا َب ْل ًدا     َوا َب ّتى     َأ ُنوا     َح ْؤِم ِه     ُت ّل ُه     ِبال َد َوْح
ْد:  سبحانه قوله لن جميعا الرسل قول وهذا َق
َنْت ُكْم     َكا ٌءْةا     َل َو ٌءْة     ُأْس َن ِهيَم     ِفي     َحَس ْبَرا ِذيَن     ِإ ّل َعُه     َوا    َم
إلى أولهم من معه الذين وهم جميعا الرسل به يعني

من البراءةا هي وكلمتهم دعوته ودعوتهم آخإرهم
الذين الله دون من المعبودين ومن الله غير عبادةا
منهم يتبرأ فالمؤمن ، إليها ودعوا لهم بالعبادةا رضوا
بالحق المعبود وحده بالله ويؤمن عبادتهم وينكر

السابقة الية في سبحانه قال ولهذا ، وتعالى سبحانه
ِني وقومه لبيه قال أنه إبراهيم عن ّن ِإ ٌءْء :  ِمّما َبَرا

ُدوَن ُب ْع ِذي ِإل َت ّل ِني ا َطَر وتعالى سبحانه الله وهو َف
وأنما عبادته من يتبرأ ل فإنه غيره وفطر فطره الذي
غيره عبادةا من تكون فالبراءةا ، غيرةا عبادةا من يتبرأ

وأوجدهم وخإلقهم العباد فطر الذي هو أما ، سبحانه
العبادةا المستحق فهو بالنعم وغذاهم العدما من

ومعناها الكلمة هذه مدلول هو فهذا ، وتعالى سبحانه
الله غير عبادةا من البراءةا وحقيقتها ، ومفهومها
لله بحق العبادةا بأن واليمان بطلنها واعتقاد وإنكارها

:  وعل جل قوله معنى وهذا وتعالى سبحانه وحده
ُفْر     َفَمْن ْك ُغوِت     َي ّطا ْؤِمْن     ِبال ُي ِه     َو ّل ِد     ِبال َق َتْمَسَك     َف اْس

ِةا َو ُعْر ْل َقى     ِبا ْث ُو ْل ِفَصامَا     ل     ا ْن َها     ا ّلُه     َل ٌءْع     َوال ٌءْم     َسِمي ِلي    َع

الطاغوت عبادةا ينكر بالطاغوت يكفر ومعنى       
دون من عبد ما لكل : اسم والطاغوت ، منها ويتبوأ

فالصناما طاغوتا يسمى الله دون من معبود فكل الله
الله دون من المعبودةا والكواكب والحجار والشجار

كفرعون راض وهو عبد من وهكذا طواغيت كلها
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وهكذا ، طاغوت له يقال وأشباههما ونمرود
الشرك.  إلى يدعون لنهم طواغيت الشياطين

بذلك يرض ولم الله دون من عبد من وأما       
طواغيت ليسوا فهؤلء والملئكة والصالحين كالنبياء

من عبادتهم إلى دعا الذي الشيطان الطاغوت وإنما
والملئكة والصالحون والنبياء الرسل أما ، وإنس جن
أنكروا لنهم طواغيت وليسوا ذلك من براء فهم

وحده الله حق العبادةا أن وبينوا منها وحذروا عبادتهم
َفَمْن وعل جل قال كما وتعالى سبحانه ُفْر :  ْك َي

ُغوِت ّطا منها ويتبرأ الله غير عبادةا ينكر يعني ِبال
ْؤِمْن باطلة أنها ويبين ويجحدها ُي ِه َو ّل بأن يؤمن يعني ِبال

وأنه للعبادةا المستحق هو وأنه بالحق المعبود هو الله
ومليكه شيء كل رب العليم الحق وأنه العالمين رب

فوق وهو عباده فوق والقاهر شيء بكل العالم ،
في وعلمه ، وتعالى سبحانه السموات فوق العرش

يتم فل ، وعل جل العبادةا المستحق وهو مكان كل
الله غير عبادةا من بالبراءةا إل يصح ول اليمان

هو الله بأن واليمان ، بطلنها واعتقاد وإنكارها
معنى هو وهذا ، وتعالى سبحانه للعبادةا المستحق

ِلَك:  الحج سورةا في سبحانه قوله َأّن     َذ ّلَه     ِب َو     ال ُه
ّق ْلَح َأّن     ا ُعوَن     َما     َو ْد ِه     ِمْن     َي ِن َو     ُدو ِطُل     ُه َبا ْل سورةا وفي   ا

:  لقمان

ِلَك َأّن     َذ ّلَه     ِب َو     ال ّق     ُه ْلَح َأّن     ا ُعوَن     َما     َو ْد ِه     ِمْن     َي ِن َو     ُدو ُه
ِطُل َبا ْل قوله وهي السابقات اليات معنى وهو   ا
َها    َ يا:  سبحانه ّي أ

ّناُس     َ ُدوا     ال ُب ْع ُكُم     ا ّب وعل جل وقوله   َر
ُدوا:  ُب ْع ّلَه     َوا ُكوا     َول     ال ِر ِه     ُتْش ًئا     ِب ْي : وجل عز وقوله   َش

ُدوا     ِإل     ُأِمُروا     َوَما ُب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ َء     ال َفا َن    ُح
.  اليات من ذلك غير إلى
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قرون عشرةا إلى وبعده آدما عهد في الناس وكان
الله رضي عباس ابن قال كما الله توحيد على كلهم
الله مع فعبدوا نوح قوما في الشرك وقع ثم ، عنهما

ذلك الله ذكر كما ونسرا ويعوق ويغوث وسواعا ودا
الصلةا عليه نوحا إليهم الله فأرسل ، نوح سورةا في

الله نقمة وينذرهم الله توحيد إلى يدعوهم والسلما
وضللهم وكفرهم طغيانهم في فاستمروا ، وعقابه

ومعظمهم فأكثرهم ، القليل إل منهم به يؤمن ولم
العظيم كتابه في ذلك الله بين كما ذلك عن استكبروا

كتابه في لنا بينه ما بهم فعل بهم؟ الله فعل فماذا ،
الذي العاما الماء وهو بالطوفان إهلكهم من العظيم

كفر من به الله وأغرق الجبال فوق وعل الرض مل
نوح مع كان من إل ينج ولم نوح رسوله وعصى بالله
ُه:  سبحانه قال كما السفينة في َنا ْي ْنَج َأ َأْصَحاَب     َف َو

ِة َن ِفي َها     الّس َنا ْل َع َيًة     َوَج َلِميَن     آ َعا ْل في عقابهم وهذا   ِل
وهو الخإرةا في آخإر عقاب ولهم ، الدنيا في العاجل
.  العافية الله نسأل القيامة يوما النار في العذاب

هودا إليهم الله وأرسل ذلك بعد عاد جاءت ثم         
في نوح قوما من قبلهم من مسلك فسلكوا ، نوح بعد

عليهم الله فأرسل ، والضلل بالله والكفر العناد
من إل منهم ينج ولم آخإرهم عن فأهلكوا العقيم الريح
.  القليل وهم بهود آمن

فسلكوا ثمود وهم صالح قوما بعدهم جاء ثم         
هود وأمة نوح أمة المتين من قبلهم من مسلك
الله فأخإذهم الحق عن واستكبروا الرسل فعصوا
ولم آخإرهم عن هلكوا حتى والرجفة الصيحة بعقاب

.  والسلما الصلةا عليه صالح بنبيه آمن من إل ينج
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وأمه إبراهيم أمة الخإرى المم بعدهم جاء ثم         
جاء ثم ، ويوسف وإسحاق يعقوب وأمة وشعيب لوط

من وغيرهم وسليمان وداود وهارون موسى بعدهم
، أمروا كما الله توحيد إلى الناس دعوا كلهم النبياء

ْد:  تعالى الله قال َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب َأِن     َرُسوًل     ُأّم

ُدوا ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا :  تعالى الله وقال   ال
َنا     َوَما ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ِه     ُنوِحي     ِإل     َرُسوٍل     ِمْن     َق ْي َل ّنُه     ِإ ل     َأ
َلَه َنا     ِإل     ِإ ُدوِن     َأ ُب ْع البلغا من عليهم ما أدوا وكلهم   َفا

وأدوا الرسالة بلغوا ، والسلما الصلةا عليهم والبيان
: " الكلمة هذه معنى لهم وبينوا المة ونصحوا المانة

لله العبادةا إخإلصا الواجب أن " وبينوا الله إل إله ل
سواه ما كل دون العبادةا يستحق الذي هو وأنه وحده

والجن والكواكب والصناما والحجار الشجار وأن ،
يصلحون ل كلهم المخلوقات من وغيرهم والنس
.  وحده لله تصرف أن يجب العبادةا . لن للعبادةا

وخإرج موسى وعاند وطغى بغى لما وفرعون         
فيه معه ومن وأغرقه للبحر وعل جل الله ساقه لقتله

الغرق وهو معجل عذاب وهذا ، واحدةا لحظة في
.  والسلمة العافية الله نسأل ، النار عذاب وبعده

الناس دعا والسلما الصلةا عليه محمد ونبينا         
من بالنار وحذر آمن من بالجنة وبشر الله عبادةا إلى
بسبب ثم ، مكة في القليل وهم آمن من فآمن ، كفر

، المدينة إلى بالهجرةا الله أمره ولصحابه له الذى
، الهجرةا استطاع ممن معه آمن ومن إليها فهاجر

الولى والعاصمة ، الهجرةا دار المدينة فصارت
سوق فيها وقامت ، الله دين فيها وانتشر ، للمسلمين

قريش من شديد وإيذاء ، عظيم تعب بعد الجهاد
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وسلم عليه الله صلى الله لرسول وغيرهم
.  مكة في معه وللمؤمنين

" الله إل إله " ل الكلمة هذه أجل من ذلك كل         
الصلةا عليه خإاتمهم ومحمد إليها تدعو الرسل

، بها اليمان إلى يدعو ، ذلك إلى يدعو والسلما
دون من عبدوها التي اللهة وتعطيل ، معناها واعتقاد

والمشركون ، وحده لله العبادةا وإخإلصا وإنكارها الله
طريقة على سائرون إنهم ويقولون ، ذلك يأبون

ّنا:  ويقولون ، أسلفهم َنا     ِإ ْد َنا     َوَج َء َبا َلى     آ ٍة     َع ّنا     ُأّم ِإ َو
َلى ِهْم     َع ِر َثا ُدوَن     آ َت ْق    ُم

الله صلى النبي فيهم بعث الذين العرب فأمة         
العناد في قبلهم من مسلك سلكوا ، وسلم عليه

الصلةا عليه ونبينا ، والتكذيب والضلل والكفر
إلى يدعوهم ، مكة في سنة عشر ثلثة طيلة والسلما

إل به يؤمن فلم ، بالله الشرك ترك وإلى ، الله توحيد
في استمروا ، المدينة إلى الهجرةا بعد وهذا ، القليل

ويوما ، أحد ويوما ، بدر يوما وقاتلوه ، طغيانهم
ساعدهم من وساعدهم ، وضلل وكفرا عنادا الحزاب

نبيه أيد قدرته جلت الله ولكن ، العرب كفار من
من بدر يوما جرى ما وجرى ، وأعانهم والمؤمنين

ثم ، الله لولياء والنصر ، الله أعداء على الهزيمة
الله كتبه الذي المتحان من أحد يوما جرى ما جرى
على والقتل الجراح من حصل ما وحصل ، عباده على

سبحانه العظيم كتابه في بينها بأسباب المسلمين
صلى الرسول بين الحزاب وقعة جاءت ثم ، وتعالى

جنده الله فأعز ، الكفر أهل وبين وسلم عليه الله
لم خإائبين فرجعوا ، بالكفار بأسه وأنزل عبده ونصر
ثم ، أعدائهم ضد المسلمين الله ونصر خإيرا ينالوا
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، الهجرةا من ست عاما الحديبية غزوةا ذلك بعد جاءت
صلى الرسول بين الصلح من حصل ما فيها وحصل

سنين عشر والمهادنة ، مكة وأهل وسلم عليه الله
وحتى ، ببعض بعضهم يتصل وحتى ، الناس يأمن حتى

من به جاء وما والسلما الصلةا عليه دعوته يتأملوا
صلى النبي فغزاهم العهد قريش نقضت ثم ، الهدى

، رمضان في الهجرةا من ثمان عاما وسلم عليه الله
الله دين في الناس ودخإل ، مكة عليه الله وفتح

.  لله والحمد أفواجا

من يحتاج السلما وهو العظيم الدين فهذا         
إليه ودعوةا لله وإخإلصا ومصابرةا صبر إلى أهله

لما وترك حدوده عند والوقوف ، وبرسله به وإيمان
به بعث الذي ، الله دين هو هذا ، وجل عز عنه نهى

نبيه به بعث الذي الدين وهو ، كتبه به وأنزل رسله
الله توحيد وهو ، والسلما الصلةا عليه محمدا

عليه الله صلى محمد برسوله واليمان له والخإلصا
وأصله ، وعقيدةا وعمل قول لشريعته والنقياد ، وسلم

بها الله بعث التي ، الله إل إله ل أل الشهادةا وأساسه
عهد إلى نوح عهد من بها إل إسلما ل ، الرسل جميع
الكلمة بهذه إل إسلما ل ، والسلما الصلةا عليه محمد

فيقول ، وعقيدةا وعمل " قول الله إل إله ل: " 
بقلبه ويصدقها " بلسانه الله إل إله " ل المسلم
من ويتبرأ ، بالعبادةا ويخصه ، الله فيوحد ، وأعماله

للنبي الشهادةا من هذا مع ولبد ، سواه ما عبادةا
بالله اليمان من بد ل ، والسلما الصلةا عليه بالرسالة

للرسل التصديق من لبد ، له العبادةا اصاوإخإل وحده
صلى محمد عهد إلى نوح عهد من بذلك بعثوا الذين

الله إل إله " ل بأنه الشهادةا مع لبد ، وسلم عليه الله
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الصلةا عليه نوح تصديق : من بالله واليمان" 
.  بذلك إل إسلما فل ، والسلما

عليه هود بتصديق إل إسلما ل كذلك هود عهد وفي
، له والخإلصا الله توحيد مع ، والسلما الصلةا

ل صالح عهد في وهكذا ، الله إل إله ل بمعنى واليمان
واليمان ، له والخإلصا الله . . بتوحيد بذلك إل إسلما
، والسلما الصلةا عليه حقا الله رسول وأنه ، بصالح
في لبد ، أمته إلى يبعث نبي كل بعدهم من وهكذا

الذي الرسول بذاك واليمان الله توحيد من السلما
عليه مريم ابن عيسى وآخإرهم ، وتصديقه إليهم بعث

وآخإر إسرائيل بني أنبياء آخإر هو والسلما الصلةا
إل إسلما فل ، والسلما الصلةا عليه محمد قبل النبياء

اليهود أنكرته ولما ، به جاء ما واتبع به آمن لمن
بذلك.  كفارا صاروا وكذبوه

وسلم عليه الله صلى محمدا الله بعث ثم         
ل السلما في الدخإول وجعل ، وآخإرهم النبياء خإاتم
، والسلما الصلةا عليه به باليمان إل يصح ول يتم

: " وهي ، الكلمة بهذه واليمان الله توحيد من فلبد
الله توحيد معناها . وأن معناها واعتقاد ، الله إل إله ل

، سواه ما كل دون بها وتخصيصه ، بالعبادةا وإفراده
وأنه ، والسلما الصلةا عليه محمد برسوله اليمان مع

أمته الرسول علم هكذا ، بعده نبي ل ، النبياء خإاتم
ذلك على الله كتاب دل وهكذا ، والسلما الصلةا عليه

ْيَس:  تعالى قال ، ِبّر     َل ْل ّلوا     َأْن     ا َو ُكْم     ُت َه َبَل     ُوُجو ِق
ِرِق ْلَمْش ِرِب     ا ْغ ْلَم ِكّن     َوا َل ِبّر     َو ْل ِه     آَمَن     َمْن     ا ّل ِما     ِبال ْو َي ْل َوا

ِر ِة     اْلخِإ َك ِئ ْلَمل َتاِب     َوا ِك ْل ّييَن     َوا ِب ّن اليمان من لبد   َوال
 ع محمد وآخإرهم جميعا بالنبيين
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صلى النبي جبرائيل سأل ولما ، والسلما الصلةا ليه
بالله     تؤمن     أن:  قال اليمان عن وسلم عليه الله

بالقدر     وتؤمن     الخإر     واليوما     ورسله     وكتبه     وملئكته
   وشره     خإيره

وأن الله إل إله ل أن وشهادةا السلما مع فلبد         
النبياء بجميع اليمان من الله رسول محمدا

، الملئكة بجميع واليمان ، السابقين والمرسلين
الصلةا عليهم والرسل النبياء على المنزلة والكتب
وشره خإيره بالقدر اليمان من ولبد ، جميعا والسلما
والجنة ، الموت بعد والبعث ، الخإر باليوما واليمان

ذلك أصل ولكن ، منه لبد حق ذلك وأن ، والنار
المستحق هو وأنه ، وحده بالله اليمان وأساسه

.  العبادةا

تابعة والبقية الساس هو وهذا ، الصل هو هذا         
والستقامة السلما في الدخإول أراد فمن ، لذلك
من يكون وأن ، النار من والنجاةا بالجنة والفوز عليه
بالجنة الموعودين والسلما الصلةا عليه محمد أتباع

ل أن شهادةا بتحقيق إل ذلك له يتم ل فإنه والكرامة
.  الله رسول محمدا وأن الله إل إله

الله " - بإفراد الله إل إله وهي- : " ل الولى فتحقيق
الله أخإبر ما بكل واليمان ، بها وتخصيصه ، بالعبادةا

والرسل والكتب والنار الجنة أمر من ورسوله به
.  وشره خإيره والقدر الخإر واليوما

محمدا أن شهادةا الثانية- وهي تحقيق وأما         
وأنه ، وسلم عليه الله صلى به - فباليمانالله رسول

إلى كافة الناس إلى الله أرسله ورسوله الله عبد
، به واليمان الله توحيد إلى يدعوهم ، والنس الجن
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مع والسلما الصلةا عليه الله رسول به جاء ما واتباع
بعد ثم ، والنبياء الرسل من الماضين بجميع اليمان

يد على ، لعباده شرعها التي الله بشرائع اليمان ذلك
بها والخإذ ، وسلم عليه الله صلى محمد رسوله

وجهاد وحج وصوما وزكاةا صلةا من بها والستمساك
.  ذلك وغير

عن سئل إذا وسلم عليه الله صلى وكان          
: له قال النار من به وينجو الجنة العبد به يدخإل عمل

   الله     رسول     محمدا     وأن     الله     إل     الله     ل     أن     تشهد
له فعبر   شيئا     به     تشرك     ول     الله     تعبد  :  له قال وربما

تعبد : أن الله إل إله ل أن شهادةا معنى فإن ، بالمعنى
عليه جبرائيل سأله لما . ولهذا شيئا به تشرك ول الله

: فقال عنه الله رضي هريرةا أبي حديث في السلما
السلما:  قال السلما؟ عن أخإبرني ، الله رسول يا

عمر حديث وفي   شيئا     به     تشرك     ول     الله     تعبد     أن
إل إله ل أن تشهد أن السلما:  قال عنه الله رضي

: فإن هذا يفسر فهذا الله رسول محمدا وأن الله
، بالعبادةا الله إفراد : معناها الله إل إله ل أن شهادةا

اليمان مع به الشراك وعدما الله عبادةا هو وهذا
.  والسلما الصلةا عليه برسوله

على دلني الله رسول يا:  فقال رجل وجاءه         
ول الله تعبد  قال النار من وأنجو الجنة به أدخإل عمل

.  آخإره إلى   الصلةا وتقيم قال ثم   شيئا به تشرك

ل معنى هو هذا به الشراك وعدما الله فعبادةا         
َلْم:  تعالى الله قال الله إل إله ْع ّنُه     َفا َلَه     ل     َأ ّلُه     ِإل     ِإ ال

ِفْر ْغ َت ِبَك     َواْس ْن َذ ، للعبادةا المستحق أنه : اعلم يعني   ِل
وأنه ، وحده لها المستحق هو بل ، لغيره عبادةا ل وأنه
.  وجل عز لغيره العبادةا تنبغي ل الذي ، الحق الله
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إنما . لنهم معناها يبين لها المشركين وإنكار         
على أنهم وتبين آلهتهم لتبط أنها علموا لما أنكروها

َعَل:  فقالوا أنكروها ولهذا ضللة َهَة     َأَج ِل ًها     اْل َل ًدا     ِإ َواِح
ُهْم:  عنهم الله وقال ّن ُنوا     ِإ َذا     َكا ُهْم     ِقيَل     ِإ َلَه     ل     َل ِإل     ِإ

ّلُه ِبُروَن     ال ْك َت ُلوَن     َيْس ُقو َي ّنا     َو ِئ ُكو     َأ ِر َتا َنا     َل ِت َه ِل ٍر     آ ِلَشاِع
ُنوٍن وأنها ، زيفها وتبين آلهتهم تبطل أنها فعرفوا   َمْج

الله هو الحق الله وأن ، باطلة وأنها ، للعبادةا تصلح ل
فعبادتهم أنكروها . ولهذا وتعالى سبحانه وحده

أو الجن أو الموات أو ، الحجار أو الشجار أو للصناما
.  باطلة عبادةا ذلك غير

، نفع ول ضر عندهم ليس المخلوقات فجميع         
، وعل جل عبيده ، وتعالى سبحانه لله مملوكون كلهم

كل خإالق سبحانه الله . لن للعبادةا يصلحون فل
ُكْم:  وتعالى سبحانه القائل وهو شيء ُه َل ِإ ٌءْه     َو َل ٌءْد     ِإ َواِح

َلَه     ل َو     ِإل     ِإ ّنَما:  وعل جل وقال   الّرِحيُم     الّرْحَمُن     ُه ِإ
ُكُم ُه َل ّلُه     ِإ ِذي     ال ّل َلَه     ل     ا َو     ِإل     ِإ َع     ُه ٍء     ُكّل     َوِس ْلًما     َشْي    ِع

مؤمن كل وعلى ، مكلف كل على فالواجب         
وأن المر هذا في التبصر والنس الجن من ومؤمنة

. لديه واضحا ، عنده جليا يكون حتى ، كثيرا به يعتني
معنى وهو ، وحده الله عبادةا وأساسه الدين أصل لن

الله إل بحق معبود : ل أي ، الله إل إله ل أن شهادةا
اليمان ذلك إلى ويضاف ، وتعالى سبحانه وحده

لبد ، والسلما الصلةا عليه محمد وبخاتمهم بالرسل
واليوما ، الله وكتب ، الله بملئكة اليمان مع ذلك من

الله أخإبر ما بكل واليمان وشره خإيره وبالقدر ، الخإر
.  ورسوله به

في الدخإول تحقيق في منه لبد ذلك كل         
يظن الناس من . وكثير ذلك بيان سبق وكما السلما
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وأن الله إل إله ل أن أشهد أو ، الله إل إله : ل قول أن
من وهذا ، فعل ما فعل ولو يكفيه الله رسول محمدا
كلمات بل ، تقال كلمات ليست فإنها ، العظيم الجهل

بمقتضاها ويعمل يقولها بأن تحقيقه من لبد معنى لها
بالشرك الله يحارب وهو ، الله إل إله : ل قال فإذا

قالها فقد ، الكلمة هذه حقق ما فإنه غيره وعبادةا
، سلول بن أبي بن الله عبد رأسهم وعلى المنافقون

قال وكما النار من السفل الدرك في ذلك مع وهم
ِقيَن     ِإّن:  وجل عز ِف َنا ْلُم ّدْرِك     ِفي     ا َفِل     ال َْلْس ِر     ِمَن     ا ّنا ال

َلْن َد     َو ُهْم     َتِج باللسان قالوها ! . لنهملماذا؟   َنِصيًرا     َل
يعملوا ولم يعتقدوها ولم ، بقلوبهم بها وكفروا

. وهكذا اللسان بمجرد قولها ينفعهم فل بمقتضاها
كلهم ، الوثان وعباد والنصارى اليهود من قالها من

بمعناها يؤمنوا حتى تنفعهم ل ، الطريق هذا على
.  لشرعه ينقادوا وحتى ، بالعبادةا الله يخصوا وحتى

العنسي والسود الكذاب مسيلمة اتباع وهكذا         
النبوةا ادعوا الذين الثقفي عبيد أبي بن والمختار
رسول محمدا وأن ، الله إل إله ل ويقولون وغيرهم

محمد بعد نبي أنه ادعى من صدقوا لما لكن ، الله
. لنهم مرتدين وصاروا ، كفروا وسلم عليه الله صلى
ٌءْد     َكاَن     َما:  تعالى الله قول كذبوا َبا     ُمَحّم ٍد     َأ ِمْن     َأَح

ُكْم ِل ِكْن     ِرَجا َل ِه     َرُسوَل     َو ّل َتَم     ال ّييَن     َوخَإا ِب ّن خإاتمهم فهو   ال
صار رسول أو نبي أنه بعده ادعى ومن ، وآخإرهم

في مسيلمة كأتباع صدقه من وهكذا ، ضال كافرا
في والمختار اليمن في العنسي والسود اليمامة
أنبياء بأنهم الكذابين هؤلء صدقوا لما وغيرهم العراق
. فإذا يقاتلوا أن واستحقوا بذلك صدقهم من . كفر

ما ادعى لنه كافرا؛ يكون النبوةا مقاما ادعى من كان
الله على وكذب ، العظيم المقاما هذا في له ليس
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نفسه وينصب ، اللوهية مقاما يدعي بالذي فكيف
بالكفر أولى هذا أن شك ل الله؟ دون من ليعبد

.  والضلل

، العبادةا له ويصرف ، الله غير يعبد فمن         
الكفر أعظم أتى فقد عليه ويعادي ذلك على ويوالي

عليه محمد بعد بالنبوةا لمخلوق شهد . فمن والضلل
إيمان ول إسلما فل ، ضال كافر فهو والسلما الصلةا

، وعقيدةا وعمل قول الله إل إله ل : أن بشهادةا إل
بأن اليمان من ولبد ، الله سوى بحق معبود ل وأنه

الماضين النبياء تصديق مع ، الله رسول محمدا
الصلةا عليهم الرسالة بلغوا بأنهم لهم والشهادةا
عليه الله أوجب بما العبد يقوما ذلك بعد . ثم والسلما

العبد يكون ل الصل هو هذا ، والنواهي الوامر من
واليمان بالعبادةا الله : بإفراد الصل بهذا إل مسلما

" ولبد الله إل إله : " ل الكلمة هذه ، عليه دلت بما
، قبله والنبياء الله برسول اليمان من ذلك مع

المانة وأدوا الرسالة بلغوا أنهم واعتقاد وتصديقهم
تقدما كما الجهلة من وكثير ، والسلما الصلةا عليهم
محمدا أن وشهد الله إل إله ل قال متى أنه يظن

أو النبياء عبد ولو مسلما يعتبر فإنه الله رسول
الجهل من وهذا ، ذلك غير أو الموات أو الصناما
من بد ل بل ، البعيد والضلل الكبير والفساد العظيم
بضد التيان وعدما ، عليه والستقامة بمعناها العمل

في وعل جل يقول ولهذا ، وعقيدةا وعمل قول ذلك
ِذيَن     ِإّن:  فصلت سورةا ّل ُلوا     ا َنا     َقا ّب ّلُه     َر َقاُموا     ُثّم     ال َت اْس
َنّزُل َت ِهُم     َت ْي َل َكُة     َع ِئ ْلَمل ُفوا     َأل     ا ُنوا     َول     َتَخا ْبِشُروا     َتْحَز َأ َو
ِة ّن ْلَج ِتي     ِبا ّل ُتْم     ا ْن ُدوَن     ُك َع ُكْم     َنْحُن     ُتو ُؤ َيا ِل ْو ِةا     ِفي     َأ َيا ْلَح ا
َيا ْن ّد ِفي     ال ِةا     َو .  الية   اْلخِإَر
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استقاموا ثم الله : ربنا قالوا أنهم والمعنى         
، يرضيه ما واتبعوا وأطاعوه ووحدوه ، ذلك على

صارت ذلك على استقاموا فلما ، معاصيه وتركوا
من الخإرى الية وفي ، بالكرامة وفازوا ، لهم الجنة
ِذيَن     ِإّن:  سبحانه قال الحقاف سورةا ّل ُلوا     ا َنا     َقا ّب َر

ّلُه َقاُموا     ُثّم     ال َت ٌءْف     َفل     اْس ْو ِهْم     خَإ ْي َل ُنوَن     ُهْم     َول     َع َيْحَز
ِئَك َل ِة     َأْصَحاُب     ُأو ّن ْلَج ِديَن     ا ِل َها     خَإا ًء     ِفي ُنوا     ِبَما     َجَزا َكا

ُلوَن ْعَم المر هذا في بالتبصر الله عبد يا فعليك   َي
الصل أنه تعلم حتى ، العناية بغاية فيه والتفقه
ول إسلما ل فإنه ، الله لدين العظيم والساس الصيل
، وعقيدةا وعمل قول الله إل إله ل أن بشهادةا إل إيمان

، وعقيدةا وعمل قول الله رسول محمدا بأن والشهادةا
وما كان عما ورسوله به الله أخإبر ما بكل واليمان
صلةا من السلما بأعمال تأتي ذلك بعد ثم ، سيكون

.  ذلك وغير وصوما وزكاةا

ودعاةا ، الباطل بدعاةا يغتر أن لعاقل ينبغي ول
، غيره بالله وأشركوا ، الله غير دعوا الذين الشرك
بذلك أنهم وزعموا ، الله دون من المخلوقين وعبدوا

" الله إل إله : " ل قالوا . لنهم كفارا يكونون ل
وأقوالهم بأعمالهم ونقضوها ، باللسنة قالوها

وعبادةا ، بالله بشركهم وأفسدوها قالوها ، الكفرية
أموالهم ول دماءهم تعصم فلم ، وتعالى سبحانه غيره

عن عنهما الله رضي عمر ابن عن الصحيحين ففي ،
أن أمرت :  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي
محمدا وأن الله إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل

فعلوا فإذا ، الزكاةا ويؤتوا الصلةا ويقيموا الله رسول
، السلما بحق إل وأموالهم دماءهم مني عصموا ذلك

 وجل عز الله على وحسابهم
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بد ل أنه وسلم عليه الله صلى النبي بين هكذا        
أشيم بن طارق حديث . . وفي المور هذه من

عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي الشجعي
يعبد     بما     وكفر     الله     إل     إله     ل     قال     من:  قال أنه وسلم

عز     الله     على     وحسابه     ودمه     ماله     حرما     الله     دون     من
يعبد     بما     وكفر     الله     وحد     من:  الخإر اللفظ وفي   وجل
مسلم الماما أخإرجهما   ودمه     ماله     حرما     الله     دون     من
.  صحيحه في

بهذين وسلم عليه الله صلى النبي فأبان        
والخإلصا الله توحيد من لبد أنه وأمثالهما الحديثين

والبراءةا ذلك وإنكار ، غيره بعبادةا الكفر من ولبد ، له
وإيتاء الصلةا وإقاما بالشهادتين التلفظ مع ، منه

هو . . وهذا السلمية الحقوق بقية وأداء الزكاةا
.  وجل عز بالله الكفر وضده ، حقا السلما

وهو ، عليه والسير التزامه يجب الصل وهذا        
أداء مع كنت أينما العبادةا له وتخلص ، الله توحد أن

، عليك الله حرما ما وترك ، الله فرضها التي الحقوق
ولكرامته الله لثواب مستحقا ، مسلما تكون وبهذا

الله أنزل ولذلك ، والخإرةا الدنيا في وتعالى سبحانه
ْقُت     َوَما:  وعل جل قوله َل ْلِجّن     خَإ ْنَس     ا ِْل ُدوِن     ِإل     َوا ُب ْع َي ِل

وحده الله يعبدوا أن وهي ، خإلقهم في الحكمة فبين
المر لهذا خإلقوا بل ، سدى ول عبثا يخلقوا لم وأنهم ،

، شيئا به يشركوا ول ، وعل جل الله : ليعبدوا العظيم
وصلتهم ورجائهم وخإوفهم بدعائهم ويخصوه
بهذا بعث وقد ، ذلك وغير ونذرهم وذبحهم ، وصومهم

ْد:  وجل عز قال كما ، الرسل المر َق َل َنا     َو ْث َع ُكّل     ِفي     َب
ٍة ُدوا     َأِن     َرُسوًل     ُأّم ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا    ال
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أبطل السلما نواقض من بناقض أتى من فكل        
إذا أهلها تنفع إنما الكلمة هذه . لن الكلمة هذه

بالعبادةا الله فأفردوا ، عليها واستقاموا بها عملوا
على واستقاموا سواه ما عبادةا وتركوا ، بها وخإصوه

وتركوا الله أوامر فاطلعوا ، المعنى من عليه دلت ما
. وبذلك ينقضها بناقض يأتوا ولم ، الله نواهي

من والنجاةا بالسعادةا والفوز ، الله كرامة يستحقون
.  النار

قالها ولو تنفعه ل فإنها عمل أو بقول نقضها من أما
الله إل إله ل قال فلو ، الواحدةا الساعة في مرةا ألف

وزكى وصاما وصلى الله رسول محمدا أن وأشهد
خإرج الكذاب- الذي مسيلمة : أن يقول ولكنه وحج
في ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد في
صادق إنه قال الله- لو رسول أنه يدعي الصحابة عهد
أبي بن المختار إن قال . أو شيء كل ينفعه ولم كفر
نبي إنه العراق في النبوةا ادعى الذي الثقفي عبيد

قال . أو قتاله في أخإطئوا قاتلوه الذين وأن صادق
أنه اليمن في ادعى الذي العنسي السود حق في
صادقون : إنهم الكذابين من بعدهم من أو ، نبي

آلف وكررها ، الله إل إله ل قال ولو ، كافرا يكون
.  المرات

أو الحسين يعبد أو البدوي يعبد وهو قالها لو وهكذا
محمدا النبي يعبد أو ، العيدروس أو علوان ابن يعبد

الله رضي عباس ابن يعبد أو ، وسلم عليه الله صلى
غيرهم أو ، الجيلني القادر عبد الشيخ يعبد أو ، عنهما

منهم ويطلب ، لهم وينذر ، بهم ويستغيث يدعوهم
إل إله " ل وهي ، الكلمة هذه تنفعه لم ، والعون المدد
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، الكلمة لهذه وناقضا ، ضال كافرا بذلك " وصار الله
.  لها مبطل

ولكنه وصاما وصلى ، الله إل إله ل قال لو وهكذا
يهزأ أو يتنقصه أو ، وسلم عليه الله صلى النبي يسب

بل ، ينبغي كما الرسالة يبلغ لم : إنه يقول أو ، به
صار ، العيوب من بشيء يعيبه أو ، ذلك في قصر
وإن ، المرات آلف الله إل إله ل قال وإن ، كافرا
الذي العبد دين تبطل النواقض هذه لن ، وصاما صلى
كتبهم في الله رحمهم العلماء ذكر ولهذا ، بها يأتي
بعد يكفر الذي وهو ، المرتد حكم : باب سموه بابا

منها السلما نواقض من أنواعا فيه وذكروا ، إسلمه
.  آنفا ذكرنا ما

، الصلةا وجوب وجحد ، الله إل إله ل قال لو وهكذا
واجبا ليس الصوما أو ، واجبة ليست الصلةا إن:  فقال

مع واجبا ليس الحج أو ، واجبة ليست الزكاةا أو ،
إل إله : " ل قوله ينفعه ولم إجماعا كفر ، الستطاعة

صاما ولو ، ذلك وجوب جحد إذا صومه أو صلته أو الله
غيره أو ، حلل الزنى إن يقول ولكنه ، وتعبد وصلى

جميع عند كفر تحريمه على المة أجمعت مما
إله : ل قال وإن ، القول بهذا دينه ونقض ، المسلمين

. وصاما وصلى الله رسول محمدا أن وشهد ، الله إل
بقوله حرمه الذي لله مكذبا صار الزنى بتحليله لنه

ُبوا     َول:  وتعالى سبحانه ْقَر َنا     َت ّنُه     الّز َفاِحَشًة     َكاَن     ِإ
َء ِبيًل     َوَسا    َس

ولو كفر ، حلل الميسر أو الخمر : إن قال لو وهكذا
يصير فإنه الله إل إله : ل قال ولو ، وصاما صلى

في لله مكذب لنه المسلمين جميع عند كافرا مشركا
َها    َ يا:  سبحانه قوله ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ّنَما     آَم ْلَخْمُر     ِإ ا
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ْيِسُر ْلَم ْنَصاُب     َوا َْل َْلْزلمُا     َوا ٌءْس     َوا َعَمِل     ِمْن     ِرْج
َطاِن ْي ُه     الّش ُبو ِن َت ُكْم     َفاْج ّل َع ِلُحوَن     َل ْف من كان إن لكن   ُت

بعيدةا بلد في نشأ لكونه الحكم يجهل مثله ذلك قال
، الشرعية بالدلة ذلك حكم له بين ، المسلمين عن
من ونحوهما الخمر أو الزنى حل على أصر فإذا

.  إجماعا كفر ، عليها المجمع المحرمات

السلما في الدخإول أن يعلم أن هذا من والمقصود
بأن " والشهادةا الله إل إله : " ل الكلمة بهذه والنطق
، والمال الدما عصمة في يكفي ل الله رسول محمدا

.  ينقضه بما قائلها أتى إذا

هذه وقال وتعبد وصاما صلى إنسانا أن لو وهكذا
ذلك مع قال ثم ، مجلس كل في المرات آلف الكلمة

عند كفر ، أخإته أو بنته أو ، يجامعها أن حلله أمه : إن
ما استحل لكونه بذلك مرتدا وصار ، المسلمين جميع
.  والجماع بالنص ، الله حرما

محمدا : إن وقال ، النبياء من نبيا كذب لو وهكذا
إل إله ل وأقول ، لله وموحد به مؤمن وأنا الله رسول

ليس كذاب مريم ابن عيسى إن أقول ولكني ، الله
سليمان أو داود أو هارون أو موسى أو ، لله برسول

القرآن نص ممن غيرهم أو صالحا أو هودا أو نوحا أو
ولم إجماعا كفر سبهم أو ، أنبياء ليسوا نبوته على

رسول محمدا أن شهادةا ول الله إل إله ل قول ينفعه
الله به يكذب بما أتى لنه صومه ول صلته ول ، الله

بكل أتى لو وهكذا ، الله رسل في وطعن ، ورسوله
وصاما وصلى وحده الله وعبد ، الله شرعه مما شيء
ومن زكى شاء من ، واجبة ليست الزكاةا يقول ولكنه
الذين المرتدين من وصار ، إجماعا كفر يزك لم شاء

غير الزكاةا:  قال لنه ؛ دماؤهم تراق أن يستحقون
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ِقيُموا:  تعالى الله قول خإالف ولنه ، واجبة َأ َةا     َو الّصل
ُتوا َةا     َوآ َكا على الدالة السنة من النصوصا وخإالف   الّز
.  أركانه من وركن السلما فروض من فرض أنها

فإنه ، واجبة : إنها قال ولو ، الصلةا ترك لو وهكذا
النبي لقول أكبر كفرا العلماء قولي أصح في يكفر
وبينهم     بيننا     الذي     العهد:  وسلم عليه الله صلى

في أحمد الماما أخإرجه    كفر     فقد     تركها     فمن     الصلةا
النبي وقول ، صحيح بإسناد السنن وأهل ، مسنده

الشرك     وبين     الرجل     بين:  وسلم عليه الله صلى
في مسلم الماما أخإرجه    الصلةا     ترك     والكفر
.  صحيحه

كفر على الدالة والحاديث اليات من ذلك غير إلى
المر هذا في التفصيل أراد ومن ، الصلةا تارك

العلماء فيه ذكر ما ليعرف ، المرتد حكم باب فليراجع
.  الكثيرةا النواقض من

، الدين هذا في بصيرةا على المؤمن يكون وبذلك
وهي ، الدين أصل هي الله إل إله ل أن ويعرف
وانه ، الله رسول محمدا أن شهادةا مع الملة أساس

مع ، الشهادتين بهاتين إل دين ول إيمان ول إسلما ل
عليه الله صلى الله رسول به جاء ما بكل اليمان
الله أخإبر ما بكل اليمان مع ، بذلك واللتزاما ، وسلم

اليمان ومع وسلم عليه الله صلى ورسوله به
ومع ، الله بمحارما اليمان ومع ، الله بفرائض
.  الله حدود عند الوقوف

وهو ، كتبهم في وبينوه ، العلماء أوضحه أمر وهذا
عبد يا لك فينبغي ، العلم أهل بين ووفاق إجماع محل
الجاهلين بقول تنخدع وأل ، بصيرةا على تكون أن الله
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، الله غير عباد من ، وغيرهم القبوريين من والضالين
الله دين وجهلوا ، الدنيا الحياةا في سعيهم ضل الذين

بذلك أنهم ويزعمون ، غيره الله مع عبدوا حتى ،
وهم ، الله إل إله : ل يقولون لنهم كافرين ليسوا

هاتين أن أيضا وتعلم ، وأقوالهم بأعمالهم ينقضونها
الملة وأساس الدين أصل هما اللتين الشهادتين

السلما نواقض من بناقض أتى من حق في ينتقضان
 .

إل إله ل أن شهدا المرأةا هذه أو الرجل هذا أن فلو
غير إلى وصاما وصليا ، الله رسول محمدا وأن الله
ليست الجنة أن يقولن لكنهم ، أعمال من ذلك

بل ، نار ول جنة فل ، حقيقة ليست النار أن أو حقيقة
القول بذلك يكفران فإنهما ، حقيقة ماله كلما كله

المسلمين.  بإجماع ، أكبر كفرا

مسلم أنه وزعم ذلك قال من وصاما صلى ولو         
أو الجنة : إن يقول ولكنه الشرك وترك لله موحد
: ما قال أو ، نار ول جنة هناك ما ، حقا ليستا النار
، آخإر يوما فيه ما ، قيامة هناك ما أو ، ميزان هناك
جميع عند ضال كافرا مرتدا يصير بذلك فإنه

المسلمين. 

يعلم ل أو الغيب يعلم ما الله : أن قال أو         
بهذا لكونه بذلك يكفر فإنه ، حقيقتها على الشياء
ّلَه     ِإّن:  سبحانه الله لقول مكذبا القول ُكّل     ال ٍء     ِب َشْي
ٌءْم ِلي تنقص قد ولنه ، اليات من معناها في جاء وما   َع
يا تعلم وبهذا ، القول بهذا وسبه ، وتعالى سبحانه ربه

رسول محمدا وأن الله إل إله ل أن شهادةا أن أخإي
ل ولكنها ، الملة أساس وهي اليمان أصل هي:  الله

بل ، السلما نواقض من بناقض أتى إذا قائلها تعصم
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واليوما ورسله وكتبه وملئكته بالله اليمان من لبد
.  وشره خإيرةا وبالقدر ، الخإر

وترك ، الله فرائض أداء من ذلك مع ولبد         
نواقض من بناقض ذلك بعد أتى فمن ، الله محارما
وصار ، الله إل إله ل قول حقه في بطل السلما

التي المعاصي من بمعصية أتى وإن ، كافرا مرتدا
يكفر ولم ، إيمانه وضعف ، دينه نقص الشرك دون

بتحريمها يؤمن وهو ، الخمر يشرب أو يزني كالذي
على وهو ، ضعيفا وإيمانه ، ناقصا يكون دينه فإن

فيها والعذاب النار دخإول من ذلك على مات إذا خإطر
، مسلما موحدا مات قد كان إذا فيها يخلد ل ولكنه ،

سبحانه الله مشيئة حسب إليه ينتهي أمد له بل
من خإطر على هو بل ، آمنا يكون ل ولكنه ، وتعالى
بهذه ونقص ضعف قد إيمانه . لن النار دخإول

أو زنى من ، يتب ولم عليها مات التي ، المعصية
.  الكبائر من غيرهما أو سرقة

:  قسمان الله لمر فالمخالفة
، بالكلية السلما ويبطل ، الردةا يوجب قسم         

. سابقا أوضحتها التي كالنواقض كافرا صاحبه ويكون

ينقصه ولكن السلما يبطل : ل الثاني والقسم         
غضب من عظيم خإطر على صاحبه ويكون ، ويضعفه

التي المعاصي جنس وهو ، يتب لم إذا وعقابه الله
، يستحلها ل ولكن ، معاصي أنها مرتكبها يعرف
على أو ، الخمر على أو ، الزنى على مات كالذي
. . فهذا ذلك ونحو الربا على أو ، الوالدين عقوق
، له غفر شاء وإن عذبه شاء إن ، الله مشيئة تحت
ّلَه     ِإّن:  وجل عز الله لقول ِفُر     ل     ال ْغ ِه     ُيْشَرَك     َأْن     َي ِب
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ِفُر ْغ َي ِلَك     ُدوَن     َما     َو ُء     ِلَمْن     َذ لكونه بكافر؛ ليس لنه   َيَشا
للهوى اتباعا فعلها وإنما ، المور هذه يستحل لم

الربا أو الخمر أو الزنى استحل من أما ، والشيطان
لهذه التنبه فينبغي ، ذلك بيان تقدما كما يكفر فإنه

بصيرةا على المسلم يكون وأن ، منها والحذر ، المور
السنة أهل قول هو ذكرناه الذي . وهذا أمره من

وسلم عليه الله صلى الله رسول وأصحاب والجماعة
.  بإحسان واتباعهم عليهم الله رضوان

على الستقامة المسلمين وجميع الله رزقني         
والثبات ، الدين في بالفقه جميعا علينا ومن ، دينه
ومن أنفسنا شرور من جميعا الله وأعاذنا ، عليه

وسلم الله وصلى ، قريب سميع إنه أعمالنا سيئات
آله وعلى محمد نبينا ورسوله عبده على وبارك

.  الدين يوما إلى بإحسان وأتباعه وأصحابه

بالمحاضرة       تتعلق العقيدة في مهمة أسئلة

المسلم    يعذر متي

الشرك من شيئا فعل إذا المسلم يعذر هل : 1س
 ؟ جاهل الله لغير والنذر كالذبح

:  قسمان  : المور1 ج
بالجهل فيه يعذر ل وقسم بالجهل فيه يعذر قسم      

الشرك وأتى ، المسلمين بين ذلك أتى من كان . فإذا
لم مقصر لنه يعذر ل فإنه ، الله غير وعبد ، بالله

في معذور غير فيكون دينه في يتبصر ولم ، يسأل
أو أحجار أو أشجار أو أموات من الله غير عبادته
الله قال كما ، دينه عن وغفلته لعراضه ، أصناما

ِذيَن:  سبحانه ّل َفُروا     َوا ِذُروا     َعّما     َك ْن ِرُضوَن     ُأ ْع ولن   ُم
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أن ربه استأذن لما وسلم عليه الله صلى النبي
له يؤذن لم الجاهلية في ماتت لنها لمه يستغفر

الوثان عباد قومها دين على ماتت لنها لها؛ ليستغفر
عن سأله لشخص قال وسلم عليه الله صلى ولنه ،

قال وجهه في ما رأى فلما ، النار في : هو قال ، أبيه
، بالله الشرك على مات لنه النار في وأباك أبي : إن

بين بالذي فكيف ، وتعالى سبحانه غيرةا عبادةا وعلى
أو ، الحسين يعبد أو ، البدوي يعبد وهو المسلمين

الرسول يعبد أو ، الجيلني القادر عبد الشيخ يعبد
يعبد أو عليا يعبد أو ، وسلم عليه الله صلى محمدا
. أولى باب من يعذرون ل وأشباههم . فهؤلء غيرهم
، المسلمين بين وهم الكبر الشرك أتوا . لنهم

صلى الله رسول سنة . . وهكذا أيديهم بين والقرآن
ذلك عن ولكنهم ، بينهم موجودةا وسلم عليه الله

.  معرضون

ينشأ كالذي بالجهل يعذر : من الثاني والقسم      
أو ، الدنيا أطراف في السلما عن بعيدةا بلد في

تبلغهم لم ممن ونحوهم الفترةا كأهل أخإرى لسباب
الله إلى وأمرهم ، بجهلهم معذورون فهؤلء ، الرسالة

القيامة يوما يمتحنون أنهم والصحيح ، وجل عز
دخإلوا عصوا وإن ، الجنة دخإلوا أجابوا فإن ، فيؤمرون

ّنا     َوَما:  وعل جل لقوله النار ِبيَن     ُك ّذ َع ّتى     ُم َعَث     َح ْب َن
بسط . وقد ذلك في وردت صحيحة ولحاديث   َرُسوًل

المسألة هذه في الكلما الله رحمه القيم ابن العلمة
طبقات ذكر ) لما الهجرتين : ( طريق كتابه آخإر في

.  فائدته لعظم هناك فليراجع ، المكلفين

الفساق      ومعاشرة ، التوسل حكم
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، فلن حق أو فدن بجاه التوسل يجوز هل : 2 س
الفساق معاشرةا تجوز وهل

 وصحبتهم؟                                   
جمهور عند الله يشرعها لم التي البدع من  : هذا2 ج

الله إلى التوسل المشروع وإنما ، . العلم أهل
ومحبته وتوحيدةا وصفاته بأسمائه وتعالى سبحانه

: سبحانه قال كما الصالحات وبالعمال ، به واليمان
ِه ّل ِل ُء     َو َْلْسَما َنى     ا ْلُحْس ُه     ا ُعو ْد َها     َفا سبحانه يقل ولم   ِب

الولياء بجاه أو النبياء بجاه أو ، محمد بجاه : فادعوه
: سبحانه قال وإنما ذلك نحو أو ، العتيق بيته بحق أو ،

ِه ّل ِل ُء     َو َْلْسَما َنى     ا ْلُحْس ُه     ا ُعو ْد َها     َفا هو بأسمائه أي   ِب
الحاديث جاءت كما بتوحيده أيضا ويدعي ، وصفاته

أشهد     بأني     أسألك     إني     اللهم  :  الحديث ومنها ، بذلك
يلد     لم     الذي     الصمد     الحد     أنت     إل     إله     ل     الله     أنت     أنك
أهل حديث ذلك ومن   أحد     كفوا     له     يكن     ولم     يولد     ولم

الغار إلى أووا لما صخرةا عليهم انطبقت الذين الغار
صخرةا عليهم انطبقت فقد ، مطر فيه ليل في

، الخروج يستطيعوا ولم الغار فم عليهم وسدت
إلى نتوسل أن إل هذا من ينجينا : ل بينهم فيما فقالوا

فتوسل ، الله إلى فتوسلوا ، الخالصة بأعمالنا الله
بعفته توسل والثاني ، لوالديه ببره الله إلى أحدهم

الله ففرج ، للمانة بأدائه توسل والثالث ، الزنى عن
.  عنهم

إلى توسل إذا العبد أن ذكرنا مما بذلك فعلم       
أو ، له ومحبته به بإيمانه أو ، بتوحيده أو بأسمائه الله

أو ، له ومحبته وسلم عليه الله صلى بنبيه باليمان
ما بترك أو ، طاعته من ، عليه الله افترض ما بأداء
حري وصاحبه مشروع توسل فهو ، عليه حرما

بالجابة. 
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تجوز؛ فل ومجالستهم الفساق معاشرةا وأما       
خإالطهم إذا لكن ، وضللهم فسقهم إلى يجرون لنهم

، الباطل من عليه هم ما وإنكار الله إلى للدعوةا
عن ونهيهم بالمعروف وأمرهم ، للخير وتوجيههم

، بذلك مأمور المسلم . لن به بأس ل فهذا ، المنكر
معهم ويأكل يجالسهم وخإلنا أصحابا يتخذهم من أما

.  يجوز ل فذلك ، بهم ويأنس

والقوانين     العرفية القوانين إلى التحاكم
القبلية 

والقوانين ، العرفية القوانين إلى يتحاكم من : 3 س
 الله؟ إل إله ل معنى حققوا هل ، القبلية

فهذا القبلية والعراف القوانين تحكيم  : أما3 ج
قال كما ، الله شرع تحكيم والواجب ، يجوز ل منكر

ّبَك     َفل:  سبحانه ُنوَن     ل     َوَر ْؤِم ّتى     ُي ّكُموَك     َح ِفيَما     ُيَح
ُهْم     َشَجَر َن ْي ُدوا     ل     ُثّم     َب ِهْم     ِفي     َيِج ُفِس ْن ْيَت     ِمّما     َحَرًجا     َأ َقَض

ّلُموا ُيَس ِليًما     َو المدعية الدول جميع على والواجب   َتْس
، القوانين تحكيم تدع وأن الله شرع تحكم أن السلما

ول ، الله حكم إلى ترجع أن قبيلة أي القبيلة وعلى
.  آبائها وسوالف وأعرافها قوانينها إلى ترجع

. . فإذا إلزاما غير من به بأس فل الصلح أما       
بين وأعيانها القبيلة أفراد أحد أو ، القبيلة شيخ أصلح

أشاروا بأن ، الله شرع يخالف ل صلحا متخاصمين
يتسامح بأن وهذا ، حقه بعض يسقط بأن هذا على
أما ، بهذا بأس : فل يعفو بأن وهذا ، حقه بعض عن
فهذا وآبائهم أسلفهم إلى ترجع بقوانين يلزموهم أن
عن يسمح هذا أن على بالتراضي الصلح أما ، يجوز ل

ذلك أشبه ما أو ، لخإيه سبه عن يسمح أو ، حقه بعض
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ْلُح:  تعالى الله لقول به بأس ل فهذا ، ٌءْر     َوالّص ْي    خَإ
بين     جائز     الصلح وسلم عليه الله صلى النبي ولقول

.     حراما     أحل     أو     حلل     حرما     صلحا     إل     المسلمين

الطلق    بنية   النكاح

بجواز الشرطة أحد على فتوى لك سمعت : 4 س
فترةا بعد تركها ينوي وهو ، الغربة بلد في الزواج
هو . فما البتعاث أو الدورةا انتهاء لحين ، معينة
أنجبت لو وماذا ، المتعة وزواج الزواج هذا بين الفرق
أمها مع الغربة بلد في يتركها هل ، طفلة زوجته

 اليضاح؟ أرجو المطلقة

وأنا الدائمة اللجنة من فتوى صدر لقد  : نعم4 ج
بين ذلك كان إذا الطلق بنية النكاح بجواز رئيسها

متى أنه ونيته غربة بلد في تزوج إذا ، ربه وبين العبد
ذلك أشبه وما موظفا كونه من أو دراسته من انتهى

وهذه ، العلماء جمهور عند بهذا بأس فل يطلق أن
.  شرطا وليست ، سبحانه الله وبين بينه تكون النية

فيه يكون المتعة نكاح : أن المتعة وبين بينه والفرق
أو سنة أو شهرين أو كشهر معلومة مدةا شرط
المذكورةا المدةا انقضت فإذا ، ذلك ونحو سنتين
كونه أما ، الباطل المتعة نكاح هو هذا ، النكاح انفسخ
أنه قلبه في ولكن ورسوله الله سنة على تزوجها

يضره ل فهذا ، يطلقها سوف البلد من انتهى متى
شرطا وليست معلومة وليست تتغير قد النية وهذه

من وهذا ، ذلك يضره فل الله وبين بينه هي بل
قول وهذا ، والفواحش الزنى عن عفته أسباب
موفق المغني صاحب عنهم حكاه ، العلم أهل جمهور
.  الله رحمه قدامة ابن الدين
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عقيدته       تعرف ل من ذبيحة حكم

ومن ، عقيدته تعرف ل من ذبيحة تؤكل هل : 5 س
يعرف ومن ، حراما أنها يعلم وهو المعاصي يستحل

 قصد؟ بدون الجن دعاء عنه

كان إذا حلل فذبيحته بالشرك يعرف ل كان  : إذا5 ج
الله رسول محمدا وأن الله إل إله ل أن يشهد مسلما

حلل تكون ذبيحته فإن كفرةا يقتضي ما عنه يعرف ول
الشرك من بشيء أتى قد أنه عنه عرف إذا إل ،

فهذا بهم والستغاثة ، الموات دعاء أو الجن كدعاء
، ذبيحته تؤكل ل هذا ومثل ، الكبر الشرك من نوع

افعلوا أو كذا : افعلوا يقول أن الجن دعاء أمثلة ومن
من وهذا ، كذا بفلن افعلوا أو كذا أعطوني أو كذا

بهم ويستغيث الملئكة يدعو أو القبور أصحاب يدعو
الله . نسأل الكبر الشرك من كله فهذا لهم ينذر أو

.  والعافية السلمة

يتعاطى من ذبيحة أكل من تمنع ل فهي المعاصي أما
ذبحها إذا حلل هي بل ، يستحلها لم إذا منها شيئا
فهذا المعاصي يستحل من أما ، الشرعي الوجه على
أو الربا أو الخمر أو الزنى يستحل كأن ، كافرا يعتبر

من ذلك ونحو الزور شهادةا أو الوالدين عقوق
الله نسأل ، المسلمين بين عليها المجمع المحرمات

.  يغضبه ما كل من العافية

بالله     الشرك معنى توضيح

َها    َ يا:  تعالى قوله تفسير وما الشرك هو ما : 1 س ّي أ
َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ُقوا     آَم ّت ّلَه     ا ُغوا     ال َت ْب ِه     َوا ْي َل َلَة     ِإ َوِسي ْل .  الية   ا
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الله مع الله غير تشريك هو اسمه على  : الشرك1 ج
بها يستغيث ، غيرها أو الصناما يدعو كأن العبادةا في
، لها يذبح أو لها يصوما أو لها يصلي أو لها ينذر أو

يصلي أو العيدروس من أو للبدوي يذبح أن ومثل
عليه الله صلى الرسول من المدد يطلب أو لفلن
اليمن في العيدروس من أو القادر عبد من أو وسلم

يسمى كله فهذا والغائبين الموات من غيرهم أو
استغاث أو الجن أو الكواكب دعا إذا وهكذا ، شركا

شيئا فعل فإذا ، ذلك أشبه ما أو المدد طلبهم أو بهم
أو الموات مع أو الجمادات مع العبادات هذه من

جل الله قال ، وجل عز بالله شركا هذا صار الغائبين
ْو:  وعل َل ُكوا     َو ِبَط     َأْشَر ُهْم     َلَح ْن ُنوا     َما     َع ُلوَن     َكا ْعَم    َي
ْد:  سبحانه وقال َق َل ْيَك     ُأوِحَي     َو َل َلى     ِإ ِإ ِذيَن     َو ّل ِمْن     ا
ِلَك ْب ِئْن     َق ْكَت     َل َطّن     َأْشَر َب َيْح ُلَك     َل َنّن     َعَم ُكو َت َل ِمَن     َو

ِريَن ْلَخاِس عبادةا الله غير يعبد أن الشرك ومن   ا
أعرض فمن ، كفرا ويسمى شركا يسمى فإنه ، كاملة

أو كالشجار الله لغير عبادته وجعل بالكلية الله عن
من الموات بعض أو الجن أو الصناما أو الحجار

أو لهم يصلي أو يعبدهم بالولياء يسمونهم الذين
وأشد كفرا أعظم فهذا بالكلية الله وينسى لهم يصوما
الله وجود ينكر من وهكذا ، العافية الله نسأل ، شركا

كالشيوعيين مادةا والحياةا إله هناك ليس ويقول ،
الناس أكفر هؤلء الله لوجود المنكرين والملحدةا

، العافية الله نسأل وضلل شركا وأعظمهم وأضلهم
كلها وأشباهها العتقادات هذه أهل أن والمقصود

يغلط وقد ، وجل عز بالله كفرا وتسمى شركا تسمى
والستغاثة الموات دعوةا فيسعى لجهله الناس بعض
هذا . لن عظيم غلط وهذا جائزةا ويظنها ، وسيلة بهم

بعض سماه وإن ، بالله الشرك أعظم من العمل
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المشركين دين وهو ، وسيلة المشركين أو الجهلة
الرسل وأرسل ، به وعابهم عليه الله ذمهم الذي

الوسيلة وأما ، منه والتحذير لنكاره الكتب وأنزل
َها    َ يا:  وجل عز الله قول في المذكورةا ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا آَم
ُقوا ّت ّلَه     ا ُغوا     ال َت ْب ِه     َوا ْي َل َلَة     ِإ َوِسي ْل ُدوا     ا ِه ِه     ِفي     َوَجا ِل ِبي    َس

هو وهذا ، بطاعته سبحانه إليه التقرب بها فالمراد
الله إلى قربة فالصلةا ، جميعا العلم أهل عند معناها

، والهدي كالضاحي وسيلة لله والذبح ، وسيلة فهي
الله وذكر ، وسيلة والصدقات ، وسيلة والصوما
وعل جل قوله معنى هو وهذا ، وسيلة القرآن وقراءةا

ُقوا:  ّت ّلَه     ا ُغوا     ال َت ْب ِه     َوا ْي َل َلَة     ِإ َوِسي ْل ُدوا     ا ِه ِه     ِفي     َوَجا ِل ِبي َس
كثير ابن قال هكذا ، بطاعته إليه القربة ابتغوا يعني
، التفسير أئمة من وغيرهم والبغوي جرير وابن

أينما واطلبوها بطاعته إليه القربة التمسوا والمعنى
وصدقات وصوما صلةا من ، لكم الله شرع مما كنتم
ِئَك:  الخإرى الية في قوله وهكذا ، ذلك وغير َل ُأو

ِذيَن ّل ُعوَن     ا ْد ُغوَن     َي َت ْب َلى     َي ِهُم     ِإ ّب َلَة     َر َوِسي ْل ُهْم     ا ّي أ
ْقَرُب     َ َأ

َيْرُجوَن َتُه     َو ُفوَن     َرْحَم َيَخا َبُه     َو َذا الرسل هكذا   َع
من شرعها التي بالوسائل الله إلى يتقربون واتباعهم

ذلك غير إلى قرآن وقراءةا وذكر وصلةا وصوما جهاد
الوسيلة أن الناس بعض ظن أما ، الوسيلة وجوه من
ظن فهذا بالولياء والستغاثة بالموات التعلق هي

: فيهم الله قال الذين المشركين اعتقاد وهذا ، باطل
ُدوَن ُب ْع َي ِه     ُدوِن     ِمْن     َو ّل ُهْم     ل     َما     ال ُهْم     َول     َيُضّر ُع َف ْن َي
ُلوَن ُقو َي ُئوَن     ُقْل:  بقوله سبحانه عليهم فرد   َو ّب َن ُت َأ

ّلَه َلُم     ل     ِبَما     ال ْع َواِت     ِفي     َي َْلْرِض     ِفي     َول     الّسَما َنُه     ا ْبَحا ُس
َلى َعا َت ُكوَن     َعّما     َو ِر    ُيْش
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نشرت في المجلة العربية التي تصدر شهريا
بالرياض في الباب المخصص لسماحته بالجابة على

أسئلة القراء 

  

وأتباعهم      الرسل طريق هو هذا

:  بعد . أما وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

تقومون ما عرف مسلم كل وسر كثيرا سرني فلقد
عمل من عنكم نسمع بما صدورنا وانشرحت به

الله كلمة إعلء سبيل في مشكورةا وجهود ، متواصل
بنشر والهتماما الملحدةا الكفرةا أعدائه ومجاهدةا

البدع ومحاربة الصحيح والمعتقد الشرعي العلم
بظهور وأعينكم أعيننا يقر أن الله فنسأل والمنكرات

.  المتقين لعباده العاقبة يجعل وأن عدوه ودحر دينه

والصدق له والخإلصا سبحانه الله تقوى هي ووصيتي
لواء وحمل والدعوةا الجهاد طريق على والثبات معه

من المستمد الصحيح العلم ونشر السلفية العقيدةا
واجتهاد وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب
الرسل طريق هو هذا فإن عليهما المبني السلف أئمة

ِه     ُقْل:  تعالى قال ، الرسل واتباع ِذ ِلي     َه ِبي ُعو     َس ْد َأ

َلى ِه     ِإ ّل َلى     ال ٍةا     َع َنا     َبِصيَر ِني     َوَمِن     َأ َع َب ّت ْبَحاَن     ا ِه     َوُس ّل َوَما     ال
َنا ِكيَن     ِمَن     َأ ِر ْلُمْش ُهْم:  سبحانه وقال   ا ْد ِه ِه     َوَجا ِب

ًدا َها ِبيًرا     ِج ُقوَن:  سبحانه وقال   َك ِب ُلوَن     َوالّسا ّو َْل ِمَن     ا
ِريَن َهاِج ْلُم ِر     ا ْنَصا َْل ِذيَن     َوا ّل ُهْم     َوا ُعو َب ّت ِإْحَساٍن     ا َرِضَي     ِب

ّلُه ُهْم     ال ْن ْنُه     َوَرُضوا     َع سلك من أن شك ول ، الية   َع
أعداء من والتضييق اليذاء من فسيجد السبيل هذا
والدين العلم وأئمة وأولياؤه الله رسل وجده ما الله
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إذا للمتقين العاقبة لين هديهم على أتباعهم من
النية حسن منهم الله علم وإذا والثبات بالصبر تذرعوا

دينه ونصر كلمته إعلء هو هدفهم وأن له والخإلصا
ْلَك:  تعالى قال ، الدنيا من عرضا وليس ّداُر     ِت ال
ُةا َها     اْلخِإَر ُل َع ِذيَن     َنْج ّل ُدوَن     ل     ِل ِري ّوا     ُي ُل َْلْرِض     ِفي     ُع َول     ا
ًدا َبُة     َفَسا ِق َعا ْل ِقيَن     َوا ّت ْلُم ّنُه:  تعالى وقال   ِل ّتِق     َمْن     ِإ َي
ِبْر َيْص ِإّن     َو ّلَه     َف ُع     ل     ال ِنيَن     َأْجَر     ُيِضي ْلُمْحِس    ا

أفضل فلستم وشتمتم وضربتم وقتلتم حوربتم ولئن
بالصبر وعليكم وسلمه صلواته عليهم الله رسل من

يؤخإذ كالمريض والمعصية البدع صاحب فإن والرفق
، زانه إل شيء في كان ما والرفق والحكمة بالرفق
على ول العنف على يعطي ل ما بالرفق الله ويعطي

مع الفرج وأن الصبر مع النصر أن واعلم ، غيره
عليه الله صلى قال كما ، يسرا العسر مع وأن الكرب
.  وسلم

يجعلها وأن دعوتكم في يبارك أن الله أسأل وإنني
عند واحتسبوا ، بلدكم في التوحيد لنشر مباركا سببا
لعلي وسلم عليه الله صلى قوله واذكروا أجركم الله

لك     خإير     واحدا     رجل     بك     الله     يهدي     لن عنه الله رضي
دعا     من وسلم عليه الله صلى وقوله    النعم     حمر     من
ل     تبعه     من     أجور     مثل     الجر     من     له     كان     هدى     إلى

   شيئا     أجورهم     من     ذلك     ينقص

الناس تسعوا لن : إنكم الرحمن جميل الشيخ أخإي
في الله فالله ، بأخإلقكم تسعونهم ولكن بأموالكم

إليهم والتقرب ومودتهم قلوبهم كسب حاولوا قومكم
عنكم ويأخإذوا منكم ليقبلوا سبحانه الله يرضي بما

على واحدةا يدا . وكونوا الصدر ورحابة الخلق بحسن
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على النصر لكم الله يكتب حتى وأعدائكم الله أعداء
.  قريبا يكون أن فعسى وعدوه عدوكم

أمره امتثال إلى وهدانا خإير لكل وإياكم الله وفقنا
، وعامتهم ولتهم للمسلمين؛ النصيحة بذل في

نهجه على والثبات دينه على الستقامة ورزقنا
ذلك ولي إنه بصيرةا على إليه والدعوةا دينه ونصرةا
.  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما ، عليه والقادر

رسالة بعث بها سماحته إلى الشيخ جميل الرحمن 

في       صرفها من والحذر النعم شكر وجوب
مصارفها   غير

الله رسول على والسلما والصلةا ، وحده لله الحمد
:  بعد أما ، وصحبه وآله

حصل كما والحاجة بالفقر عباده ، الله يبتلي فقد
تعالى قال عشر الرابع القرن أول في البلد هذه لهل

ُكْم:  ّن َو ُل ْب َن َل ٍء     َو ْوِف     ِمَن     ِبَشْي ْلَخ ْلُجوِع     ا ْقٍص     َوا َن ِمَن     َو
َواِل َْلْم ُفِس     ا ْن َْل ّثَمَراِت   َوا ِر َوال َبّش ِريَن َو ِب ِذيَن الّصا ّل ا

َذا ُهْم     ِإ ْت َب ٌءْة     َأَصا َب ُلوا     ُمِصي ّنا     َقا ِه     ِإ ّل ّنا     ِل ِإ ِه     َو ْي َل ُعوَن     ِإ    َراِج

اليوما واقعنا هو كما الرزق وسعة بالنعم يبتليهم كما
ّنَما:  تعالى قال وشكرهم إيمانهم ليختبر ُكْم     ِإ ُل َوا َأْم

ُكْم ُد ْول َأ ٌءْة     َو َن ْت ّلُه     ِف ُه     َوال َد ْن ٌءْر     ِع ٌءْم     َأْج ِظي والعاقبة   َع
أعمالهم تكون الذين للمتقين ذلك كل في الحميدةا

الفقر حال في والحتساب كالصبر الله شرع ما وفق
في مصارفه في المال وصرف النعم على الله وشكر

مصارفه في المال صرف القتصاد . ومن الغنى حال
النفس على تقتير غير من والمشرب المأكل في

حاجة غير من المال تضييع في إسراف ول ، والهل
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َعْل     َول:  تعالى قال كله ذلك عن الله نهى وقد َتْج
َدَك َلًة     َي ُلو ْغ َلى     َم ِقَك     ِإ ُن َها     َول     ُع ْط ْبُس َبْسِط     ُكّل     َت ْل َد     ا ُع َتْق َف

ُلوًما إضاعة عن النهي في تعالى وقال   َمْحُسوًرا     َم
ُتوا     َول:  المال ْؤ َء     ُت َها َف ُكُم     الّس َل َوا ِتي     َأْم ّل َعَل     ا ّلُه     َج ال

ُكْم َياًما     َل .  الية   ِق

الموال إعطاء عن الية هذه في وعل جل الله نهى
ذلك فدل مصارفها غير في يصرفونها لنهم للسفهاء

، عنه منهي أمر مصارفها غير في صرفها أن على
ِني    َ يا:  تعالى وقال َدمَا     َب ُذوا     آ ُكْم     خُإ َت َن َد     ِزي ْن ٍد     ُكّل     ِع َمْسِج
ُلوا ُك ُبوا     َو ُفوا     َول     َواْشَر ِر ّنُه     ُتْس ِفيَن     ُيِحّب     ل     ِإ ِر ْلُمْس    ا
ّذْر     َول:  سبحانه وقال َب ِذيًرا     ُت ْب ِريَن     ِإّن     َت ّذ َب ْلُم ُنوا     ا َكا

َواَن ِطيِن     ِإخْإ َيا .  الية   الّش

على الموال صرف في : الزيادةا هو والسراف
وقد ، وجهها غير في : صرفها والتبذير ، الحاجة مقدار
والمشارب المآكل في بالمباهاةا اليوما الناس ابتلي
بقدر يكتفون فل العراس وحفلت الولئم في خإاصة

ألقوا الكل من الناس انتهى إذا منهم وكثير الحاجة
من . وهذا الممتهنة والطرق الزبالة في الطعاما باقي
من فالعاقل ، وزوالها تحولها في وسبب النعمة كفر
عن شيء فضل وإذا الحاجة بميزان المور يزن

وضعه ذلك تعذر وإذا حاجته في هو عمن بحث الحاجة
شاء ومن الدواب لتأكله المتهان عن بعيد مكان في
مسلم كل على والواجب ، المتهان من ويسلم الله
يكون وأن عنه الله نهى ما تجنب على يحرصا أن

شاكرا الله وجه ذلك في مبتغيا تصرفاته في حكيما
غير في وصرفها بها التهاون من حذرا ، لنعمه

ِئْن:  تعالى قال مصارفها ُتْم     َل َكْر ُكْم     َش ّن َد ِزي ِئْن     ََل َل َو
ُتْم َفْر ِبي     ِإّن     َك َذا ٌءْد     َع ِدي ِني:  وجل عز وقال   َلَش ُكُرو ْذ َفا
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ُكْم ُكْر ْذ ُكُروا     َأ ُفُروِن     َول     ِلي     َواْش ْك أن سبحانه وأخإبر   َت
:  سبحانه فقال القول بمجرد ل بالعمل يكون الشكر
ُلوا ْعَم َد     آَل     ا ُو ْكًرا     َدا ٌءْل     ُش ِلي َق َي     ِمْن     َو ِد َبا ُكوُر     ِع    الّش

، والعمل واللسان بالقلب يكون سبحانه لله فالشكر
له وأحسن فضله من زاده وعمل قول الله شكر فمن

مصارفها في يصرفها ولم الله بنعم كفر ومن العاقبة
بالعذاب الله توعده وقد عظيم خإطر على فهو

المسلمين أحوال يصلح أن الله ونسأل ، الشديد
لشكر وإياهم يوفقنا وأن دينه في الفقه ويمنحهم

ولي إنه عباده ونفع طاعته على بها والستعانة نعمه
وآله محمد نبينا على الله وصلى ، عليه والقادر لك

.  وسلم وصحبه

نشرت بمجلة الدعوةا التي تصدر بالرياض 

والمؤمنات    المؤمنين أخلق

والصلةا للمتقين والعاقبة العالمين رب لله الحمد
وأمينه خإلقه من وصفوته ورسوله عبده على والسلما

بن الله عبد بن محمد وسيدنا وإمامنا نبينا وحيه على
المدني ثم المكي العربي الهاشمي المطلب عبد

بهداةا واهتدى سبيله سلك ومن وأصحابه آله وعلى
:  بعد , أما الدين يوما إلى

وسلم عليه الله صلى محمدا بعث وجل عز الله فإن
الصادق الخبر : هو , والهدى الحق ودين بالهدى
والحكاما الشرائع : هو الحق , ودين النافع والعلم

َو:  تعالى , قال والسلما الصلةا عليه بها جاء التي ُه
ِذي ّل َلُه     َأْرَسَل     ا َدى     َرُسو ُه ْل ِديِن     ِبا ّق     َو ْلَح ُه     ا ِهَر ْظ ُي َلى     ِل َع
ّديِن ِه     ال ّل ْو     ُك َل َه     َو ِر ُكوَن     َك ِر ْلُمْش وتعالى سبحانه والله   ا

والذكور والعجم والعرب والنس الجن إلى أرسله
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جميعا للعالمين رحمة وعل جل , أرسله والناث
يعلم والسلما الصلةا عليه أرسله,  للمتقين وإماما
أسباب لهم ويوضح دينهم في ويفقههم دينهم الناس
بدين وبعثه الهلك أسباب من ويحذرهم النجاةا

ّديَن ِإّن السلما َد ال ْن ِه ِع ّل ِْلْسلمُا ال بالهدى بعثة ا
النافعة والعلوما الصادقة بالخإبار الحق ودين

يدعوا , بعثه العادلة والحكاما المستقيمة والشرائع
إلى يدعو , بعثه شر كل عن وينهى خإير كل إلى

عن , وينهى العمال ومحاسن الخإلق مكارما
:  وجل عز , قال العمال وسيئ الخإلق سفاسف

َناَك     َوَما ْل ّفًة     ِإل     َأْرَس ّناِس     َكا ِذيًرا     َبِشيًرا     ِلل َن عز وقال   َو
َناَك     َوَما:  وجل ْل َلِميَن     َرْحَمًة     ِإل     َأْرَس َعا ْل تعالى وقال   ِل

َها    َ يا     ُقْل:  ّي أ
ّناُس     َ ّني     ال ِه     َرُسوُل     ِإ ّل ُكْم     ال ْي َل ًعا     ِإ ِذي     َجِمي ّل ا

ْلُك     َلُه َواِت     ُم َْلْرِض     الّسَما َلَه     ل     َوا َو     ِإل     ِإ ِيي     ُه ُيِميُت     ُيْح َو
ُنوا ِه     َفآِم ّل ِه     ِبال ِل ِبّي     َوَرُسو ّن ُْلّمّي     ال ِذي     ا ّل ْؤِمُن     ا ِه     ُي ّل ِبال

ِه ِت ِلَما َك ُه     َو ُعو ِب ّت ُكْم     َوا ّل َع ُدوَن     َل َت ْه ِذيَن:  قبلها وقال   َت ّل َفا
ُنوا ِه     آَم ُه     ِب َعّزُرو ُه     َو َنَصُرو ُعوا     َو َب ّت ّنوَر     َوا ِذي     ال ّل ِزَل     ا ْن ُأ

َعُه ِئَك     َم َل ِلُحوَن     ُهُم     ُأو ْف ْلُم    ا

الكريم النبي هذا , وحال العظيم الدين هذا حال هذه
الله , بعثه والتسليم الصلةا أفضل ربه من عليه

, والناث , والذكور والنس , الجن للعالمين رحمة
ببعثته; لنه الله رحمها الدواب , حتى والعجم والعرب
. إليها والحسان برحمتها وأوصى خإيرا بها أوصى
والنس الجن خإلق أنه وتعالى سبحانه الله وبين

ْقُت     َوَما:  وجل عز فقال ليعبدوه َل ْلِجّن     خَإ ْنَس     ا ِْل ِإل     َوا
ُدوِن ُب ْع َي ويفردوني العبادةا لي ليخلصوا : إل والمعنى   ِل

العبادةا هي , هذه نهيي عن وينتهوا أمري ويطيعوا بها
له إخإلصا عن نواهيه وترك سبحانه أوامره , طاعة
وعن ورهبة رغبة وعن وبرسله به إيمان وعن سبحانه
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, والسلما الصلةا عليه رسوله وأخإبار لخإباره تصديق
.  حدوده عند وقوف وعن

َها    َ يا:  فقال بذلك أمرهم وقد ّي أ
ّناُس     َ ُدوا     ال ُب ْع ُكُم     ا ّب َر

ِذي ّل ُكْم     ا َق َل ِذيَن     خَإ ّل ُكْم     ِمْن     َوا ِل ْب ُكْم     َق ّل َع ُقوَن     َل ّت وهذا   َت
والعجم والعرب والنس , والجن والناث الذكور يعم

ُدوا:  وجل عز , وقال ُب ْع ّلَه     َوا ُكوا     َول     ال ِر ِه     ُتْش ًئا     ِب ْي    َش
َقَضى:  سبحانه وقال ّبَك     َو ُدوا     َأل     َر ُب ْع ُه     ِإل     َت ّيا وقال   ِإ

َأّن:  وجل عز َذا     َو ِطي     َه ِقيًما     ِصَرا َت ُه     ُمْس ُعو ِب ّت َول     َفا
ُعوا ِب ّت ُبَل     َت َق     الّس َفّر َت ُكْم     َف ِه     َعْن     ِب ِل ِبي ُكْم     َس ِل ُكْم     َذ ِه     َوّصا ِب
ُكْم ّل َع ُقوَن     َل ّت    َت

" : " الحمد وهي الكتاب فاتحة سورةا في وعلمهم
دينه , وهو المستقيم لصراطه الهداية الله يسألوا أن

, وهو والسلما الصلةا عليه محمد نبيه به جاء الذي
, فقال والصلح والتقوى والهدى واليمان السلما

ُد:  وعل جل ْلَحْم ِه ا ّل َلِميَن َرّب ِل َعا ْل ِم الّرْحَمِن ا الّرِحي
ِلِك ِما َما ْو ّديِن َي ّياَك ال ُد ِإ ُب ْع ّياَك َن ِإ ِعيُن َو َت كله وهذا َنْس
أن إلى للعباد وتوجيه وتعالى سبحانه الله على ثناء

جميع في المستعان , وأنه بالحق المعبود بأنه يعترفوا
ذلك بعد يقولوا أن علمهم , ثم وتعالى سبحانه المور

َنا:  ِد ْه ِقيَم     الّصَراَط     ا َت ْلُمْس عليه وأثنوا حمدوه لما   ا
, علمهم وحده المستعان وأنه عبيده بأنهم واعترفوا

َنا:  يقولوا أن ِد ْه ِقيَم     الّصَراَط     ا َت ْلُمْس ِذيَن     ِصَراَط     ا ّل ا
َعْمَت ْن ِهْم     َأ ْي َل ِر     َع ْي ْغُضوِب     َغ ْلَم ِهْم     ا ْي َل ّليَن     َول     َع    الّضا

واليمان السلما وهو دينه هو المستقيم والصراط
المنعم طريق , وهو الصالح والعمل النافع والعلم
النبي أصحاب , وهم والعمل العلم أهل من عليهم
ومن بإحسان تبعهم ومن وسلم عليه الله صلى

.  واتباعهم الرسل من سبقهم
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الله أنعم من , صراط المستقيم الصراط هو هذا
قال , كما به وعملوا الحق عرفوا الذين , وهم عليهم
ِطِع     َوَمْن:  تعالى ّلَه     ُي ِئَك     َوالّرُسوَل     ال َل ُأو َع     َف ِذيَن     َم ّل ا
َعَم ْن ّلُه     َأ ِهْم     ال ْي َل ّييَن     ِمَن     َع ِب ّن ِقيَن     ال ّدي ِء     َوالّص َدا َه َوالّش

ِلِحيَن ِئَك     َوَحُسَن     َوالّصا َل ًقا     ُأو ِفي - الصراطهذا   َر
الصلةا عليهم الرسل , وهم هؤلء صراط المستقيم

عليه محمد نبينا منهم , ويخصنا وأتباعهم والسلما
مأمورون , فإننا الكراما وأصحابه والسلما الصلةا
منهاجه على والسير وسلم عليه الله صلى باتباعه
عنهم الله رضي أصحابه سلكه ما على والسير

:  وعل جل قال , كما والعمل العلم من وأرضاهم
ُقوَن ِب ُلوَن     َوالّسا ّو َْل ِريَن     ِمَن     ا َهاِج ْلُم ِر     ا ْنَصا َْل ِذيَن     َوا ّل َوا

ُهْم ُعو َب ّت ِإْحَساٍن     ا ّلُه     َرِضَي     ِب ُهْم     ال ْن ْنُه     َوَرُضوا     َع ّد     َع َع َأ َو
ُهْم ّناٍت     َل ِري     َج َها     َتْج َت َهاُر     َتْح ْن ْل

َ ِديَن     ا ِل َها     خَإا ًدا     ِفي َب ِلَك     َأ َذ
ْوُز َف ْل ِظيُم     ا َع ْل ما , وهو الله دين , هو الصراط فهذا   ا
العلم من وسلم عليه الله صلى نبيه به الله بعث

, وهو الصالح والعمل النافع العلم , من والعمل
عليه محمدا نبيه به الله بعث الذي الحق ودين الهدى
, هذا وعل جل كتابه في بينه ما وهو والسلما الصلةا

التي النواهي وترك الوامر فعل هو العظيم الصراط
رسوله لسان وعلى العظيم كتابه في سبحانه بينها

,  والسلما الصلةا عليه المين

الله كتاب يتدبروا أن السلما أهل على فالواجب
عليه رسوله سنة ويتعلموا القرآن وهو,  ويتعقلوه

الله كتاب , ففي عليهما ويستقيموا والسلما الصلةا
الوامر بيان والسلما الصلةا عليه رسوله وسنة

عليه الله صلى محمد نبينا بها جاء التي والنواهي
وأثنى سبحانه مدحها التي الخإلق بيان , وفيها وسلم
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وصفاتهم المؤمنات وأخإلق المؤمنين أخإلق من عليها
,  وأعمالهم

تدبر , ومن ذلك وجد وتعقله الله كتاب تدبر ومن
وسلم عليه الله صلى الرسول سيرةا السنة- وهي

, ومن ذلك وعرف ذلك تدبرها- وجد , من وأحاديثه
الفرقان سورةا آخإر في سبحانه الله أوضحه ما ذلك
ُد:  سبحانه قال حيث َبا ِذيَن     الّرْحَمِن     َوِع ّل َيْمُشوَن     ا
َلى َْلْرِض     َع ًنا     ا ْو َذا     َه ِإ ُهُم     َو َب َط ُلوَن     خَإا ِه ْلَجا ُلوا     ا َسلًما     َقا

ِذيَن ّل ُتوَن     َوا ِبي ِهْم     َي ّب ًدا     ِلَر َياًما     ُسّج ِق ِذيَن     َو ّل ُلوَن     َوا ُقو َنا     َي ّب َر
ِرْف ّنا     اْص َذاَب     َع ّنَم     َع َه َها     ِإّن     َج َب َذا َها     َغَراًما     َكاَن     َع ّن ِإ
َءْت َقّرا     َسا َت َقاًما     ُمْس ِذيَن     َوُم ّل َذا     َوا ُقوا     ِإ َف ْن ُفوا     َلْم     َأ ِر ُيْس

َلْم ُتُروا     َو ْق َكاَن     َي ْيَن     َو ِلَك     َب َواًما     َذ ِذيَن     َق ّل ُعوَن     ل     َوا ْد َع     َي َم
ِه ّل ًها     ال َل ُلوَن     َول     آخَإَر     ِإ ُت ْق ْفَس     َي ّن ِتي     ال ّل ّلُه     َحّرمَا     ا ِإل     ال

ّق ْلَح ُنوَن     َول     ِبا َعْل     َوَمْن     َيْز ْف ِلَك     َي َق     َذ ْل َثاًما     َي    َأ

يزني أو حق بغير نفسا يقتل أو بالله يشرك من أي
: بقوله سبحانه , فسره عظيما عذابا , أي آثاما يلقى

َعْف َذاُب     َلُه     ُيَضا َع ْل ْومَا     ا ِة     َي َياَم ِق ْل ْد     ا ُل َيْخ ِه     َو ًنا     ِفي َها أي   ُم
َعِمَل     َوآَمَن     َتاَب     َمْن     ِإل:  العذاب في ِلًحا     َعَمًل     َو َصا

ِئَك َل ُأو ّدُل     َف َب ّلُه     ُي ِهْم     ال ِت َئا ّي َناٍت     َس َكاَن     َحَس ّلُه     َو ُفوًرا     ال َغ
َعِمَل     َاَب  ت     َوَمْن     َرِحيًما ِلًحا     َو ّنُه     َصا ِإ ُتوُب     َف َلى     َي ِه     ِإ ّل ال
ًبا َتا الرجال من اليمان أهل أخإلق من هذا كل   َم

 والنساء

ِذيَن:  قال ثم ّل ُدوَن     ل     َوا َه , يحضرونه ل أي   الّزوَر     َيْش
والكفر المعاصي سائر من والمنكر الباطل هو والزور

َذا ويحاربونه ينكرونه بل يشهدونه , ل ِإ ِو     َمّروا     َو ْغ ّل ِبال
َذا:  الخإرى الية في كما عنه أعرضوا   ِكَراًما     َمّروا ِإ َو

ُعوا َو     َسِم ْغ ّل ْعَرُضوا     ال ْنُه     َأ ُلوا     َع َقا َنا     َو َنا     َل ُل ْعَما ُكْم     َأ َل َو
ُكْم ُل ْعَما ِذيَن الية   َأ ّل َذا     َوا ّكُروا     ِإ َياِت     ُذ ِهْم     ِبآ ّب َلْم     َر
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َها     َيِخّروا ْي َل ًنا     ُصّما     َع َيا ُعْم خإشوع عن يخرون بل   َو
المؤمن , هكذا لله تعظيم وعن الله على إقبال وعن

ولنت لذلك خإشعوا الله بآيات ذكروا , إذا والمؤمنة
, يرجون خإشيته من وبكوا ربهم وعظموا قلوبهم

ِذيَن:  وتعالى سبحانه عقابه ويخشون ثوابه ّل َوا
ُلوَن ُقو َنا     َي ّب َنا     َهْب     َر َنا     ِمْن     َل َواِج َنا     َأْز ِت ّيا ُذّر َةا     َو ُيٍن     ُقّر ْع َأ

َنا ْل َع ِقيَن     َواْج ّت ْلُم    ِإَماًما     ِل

عباد , وهم والمؤمنات المؤمنين صفات من هذا كل
ترى أن العين , وقرةا والكمال الحقيقة على الرحمن

والولد,  العمال بصالح متخلفا وأنثى ذكر من ولدك
ابن له يقال , والذكر والنثى الذكر يشمل أطلق إذا

تشمل الذرية كلمة وهكذا,  بنت لها يقال والنثى
آدما ابن مات إذا:  الحديث , ومنه والنثى الذكر
به ينتفع علم أو جارية صدقة ثلث من إل عمله انقطع

 له يدعو صالح ولد أو

سبحانه , فقوله تقدما كما والنثى الذكر يشمل فالولد
ِذيَن:  ّل ُلوَن     َوا ُقو َنا     َي ّب َنا     َهْب     َر َنا     ِمْن     َل َواِج َنا     َأْز ِت ّيا ُذّر َو

َةا ُيٍن   ُقّر ْع مطيعين لكونهم العين بهم تقر ذرية يعني َأ
, الزوج الزواج , وهكذا شريعته على مستقيمين لله
, وهكذا عينه بها قرت الله طاعة على زوجته رأى إذا

مؤمنة وهي الله طاعة على زوجها رأت إذا الزوجة
لزوجته عين قرةا الصالح , فالزوج عينها بذلك قرت

, والذرية المؤمن لزوجها عين قرةا الصالحة والزوجة
المؤمنين وأقاربهم وأمهاتهم لبائهم عين قرةا الطيبة

َنا والمؤمنات ْل َع ِقيَن     َواْج ّت ْلُم    ِإَماًما     ِل

سبحانه أوضح , ثم للخلق هداةا الخير في أئمة يعني
ِئَك فقال جزاءهم َل ُأو ْوَن :  َفَة ُيْجَز ُغْر ْل , الجنة وهي ا
فوق مكان أعلى في , لنها لرتفاعها غرفة سميت
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مكان أعلى في , فالجنة العرش تحت السماوات
ِئَك قال ولهذا َل ُأو ْوَن :  َفَة ُيْجَز ُغْر ْل ِبَما الجنة يعني ا

َبُروا وصبرهم,  الله طاعة على صبرهم بسبب أي َص
, فلما المصائب على , وصبرهم الله محارما عن

, لما العظيمة العالية بالجنة الله جازاهم صبروا
الله محارما عن وصبروا الله حق أداء على صبروا

وغير وفقر مرض من المؤلمة المصائب على وصبروا
ِئَك الجزاء بأحسن الله , جزاهم ذلك َل ْوَن     ُأو ُيْجَز

َفَة ُغْر ْل َبُروا     ِبَما     ا ْوَن     َص ّق َل ُي َها     َو ّيًة الجنة في أي   ِفي َتِح
ِديَن     َوَسلًما ِل َها     خَإا َنْت     ِفي َقّرا     َحُس َت َقاًما     ُمْس من هذه   َوُم
أهل والناث الذكور من الكامل اليمان أهل صفات

,  والنجاةا السعادةا

سبحانه فيها الله بين كثيرات آيات القرآن وفي
ما ذلك , ومن وأخإلقهم والمؤمنات المؤمنين صفات

ْيَس:  سبحانه يقول حيث البقرةا سورةا في ِبّر     َل ْل َأْن     ا

ّلوا َو ُكْم     ُت َه َبَل     ُوُجو ِرِق     ِق ْلَمْش ِرِب     ا ْغ ْلَم ِكّن     َوا َل ِبّر     َو ْل َمْن     ا
ِه     آَمَن ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ِة     اْلخِإ َك ِئ ْلَمل َتاِب     َوا ِك ْل ّييَن     َوا ِب ّن َوال
َتى ْلَماَل     َوآ َلى     ا ِه     َع ّب ِوي     ُح َبى     َذ ُقْر ْل َتاَمى     ا َي ْل َوا

ِكيَن ْلَمَسا ْبَن     َوا ِبيِل     َوا ِليَن     الّس ِئ ِفي     َوالّسا َقاِب     َو الّر
َقامَا َأ َةا     َو َتى     الّصل َةا     َوآ َكا ُفوَن     الّز ْلُمو ِهْم     َوا ِد ْه َع َذا     ِب ِإ

ُدوا َه ِريَن     َعا ِب ِء     ِفي     َوالّصا ْأَسا َب ْل ِء     ا ْأِس     َوِحيَن     َوالّضّرا َب ْل ا
ِئَك َل ِذيَن     ُأو ّل ُقوا     ا َد ِئَك     َص َل ُأو ُقوَن     ُهُم     َو ّت ْلُم حالة هذه   ا

بينها صفاتهم , هذه والناث الذكور من التقياء
سورةا من الكريمة الية هذه في وتعالى سبحانه
ِكّن:  بقوله البقرةا َل ِبّر     َو ْل ِه     آَمَن     َمْن     ا ّل ,  الية   ِبال

بالله آمن من البر صاحب أي البر ذا : ولكن والمعنى
ربا بالله آمن والنبيين والكتاب والملئكة الخإر واليوما

, وأنه الحق معبوده بأنه , وآمن وتعالى سبحانه وإلها
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بالسماء موصوف سبحانه وأنه ورازقه خإالقه
ول له كفؤ ول له شبيه , ل العلى والصفات الحسنى

وصفاته وأسمائه ذاته في الباطل هو , بل له ند
له , بل الوجوه من بوجه نقص يعتريه , ل وأفعاله
ُقْل:  تعالى قال كما الوجوه كل من المطلق الكمال

َو ّلُه     ُه ٌءْد     ال ّلُه     َأَح ُد     ال ْد     َلْم     الّصَم ِل َلْم     َي ْد     َو َل َلْم     ُيو ُكْن     َو َلُه     َي
ًوا ُف ٌءْد     ُك الموت بعد بالبعث , أي الخإر باليوما وآمن   َأَح

يوما , وهو الخإر اليوما ويأتي تزول الدنيا , هذه
وسوف يأتي , سوف اليوما هذا من , لبد القيامة

ُكْم     ُثّم:  وعل جل قال كما عباده الله يبعث ّن َد     ِإ ْع َب
ِلَك ُتوَن     َذ ّي ُكْم     ُثّم     َلَم ّن ْومَا     ِإ ِة     َي َياَم ِق ْل ُثوَن     ا َع ْب تعالى وقال   ُت

َأّن:  َعَة     َو ٌءْة     الّسا َي ِت ْيَب     ل     آ َها     َر َأّن     ِفي ّلَه     َو َعُث     ال ْب َمْن     َي
ِر     ِفي ُبو ُق ْل والجزاء الحساب يوما:  هو الخإر فاليوما   ا

الصحف , وإعطاء والصراط والميزان والنار والجنة
, ثم العمال ووزن الميزان ونصب والشمال باليمين

, النار أو الجنة إلى الناس ينتهي كله ذلك بعد
, والكرامة والسعادةا الجنة إلى فالمؤمنون
الله المهين- نسأل والعذاب النار إلى والكافرون

العافية- 

ربهم طاعة في هم الذين بالملئكة اليمان وهكذا
تبليغ في عبادةا وبين بينه وسفراء جنوده من وجند

ْعُصوَن     ل:  وتعالى سبحانه ونواهيه أوامره ّلَه     َي َما     ال
ُهْم ُلوَن     َأَمَر َع ْف َي ْؤَمُروَن     َما     َو نور من الله خإلقهم   ُي
ٌءْد     َبْل:  وعل جل قال كما أوامره ينفذون َبا ْكَرُموَن     ِع ُم

َنُه     ل ُقو ِب ْوِل     َيْس َق ْل ُهْم     ِبا ِه     َو ِر َأْم ُلوَن     ِب ْعَم َلُم     َي ْع ْيَن     َما     َي َب
ِهْم ِدي ْي ُهْم     َوَما     َأ َف ْل ُعوَن     َول     خَإ َف َتَضى     ِلَمِن     ِإل     َيْش ُهْم     اْر َو

ِه     ِمْن ِت َي ُقوَن     خَإْش , والسلما الصلةا عليهم   ُمْشِف
ْعُصوَن     ل:  وعل جل فيهم ويقول ّلَه     َي ُهْم     َما     ال َأَمَر

ُلوَن َع ْف َي ْؤَمُروَن     َما     َو    ُي
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المنزلة الكتب به , والمراد بالكتاب اليمان وهكذا
اليمان , فأهل الكريم القرآن , وأعظمها السماء من

الماضين النبياء على المنزلة الكتب بجميع يؤمنون
, المنزل العظيم القرآن وأشرفها وأعظمها وآخإرها

المؤمنون , وهكذا وسلم عليه الله صلى محمد على
, ويصدقونهم جميعا والمرسلين بالنبيين يؤمنون
خإاتمهم , وهو وسلم عليه الله صلى محمد وآخإرهم

على بالمال يتصدقون المؤمنون , وهكذا وأفضلهم
َتى:  وتعالى سبحانه قوله معنى , وهو حبه ْلَماَل     َوآ ا
َلى ِه     َع ّب ِوي     ُح َبى     َذ ُقْر ْل , في حبه على المال ينفقون   ا

, وفي وغيرهم القارب من والمساكين الفقراء
أهل , هكذا الله أعداء جهاد , وفي الخيرية المشاريع

,  الخيرات سبيل في أموالهم ينفقون,  والبر اليمان

َفى:  وجل عز يقول أخإرى آية وفي َتَجا ُهْم     َت ُب ُنو َعِن     ُج
ْلَمَضاِجِع ُعوَن     ا ْد ُهْم     َي ّب ًفا     َر ْو ًعا     خَإ َطَم ُهْم     َوِمّما     َو َنا ْق َرَز

ُقوَن ْنِف ُنوا:  سبحانه ويقول   ُي ِه     آِم ّل ِه     ِبال ِل َوَرُسو
ُقوا ْنِف َأ ُكْم     ِمّما     َو َل َع ِفيَن     َج َل َتْخ ِه     ُمْس ِذيَن     ِفي ّل ُنوا     َفا آَم

ُكْم ْن ُقوا     ِم َف ْن َأ ُهْم     َو ٌءْر     َل ٌءْر     َأْج ِبي الية- آية هذه وفي   َك
َتى:  سبحانه يقولالبقرةا-  ْلَماَل     َوآ َلى     ا ِه     َع ّب ِوي     ُح َذ
َبى ُقْر ْل َتاَمى     ا َي ْل ِكيَن     َوا ْلَمَسا ْبَن     َوا ِبيِل     َوا ِليَن     الّس ِئ َوالّسا

ِفي َقاِب     َو , الجهات هذه في ينفقون أنهم المعنى   الّر
,  الفقراء اليتاما وفي القرابات في

أبناء وفي الضعفاء من القارب غير المساكين وفي
أهلها من وليسوا بالبلد يمرون الذين وهم السبيل
الذين وهم السائلون , وهكذا النفقة بهم وتنقطع
سائلون , أو ومسكنتهم لحاجتهم الناس يسألون

, حالهم يسد ما , فيعطون حالهم تعرف ل مجهولون
ِفي وقوله َو َقاِب :  عتق في : ينفقون المعنى الّر
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عتق وفي والماء العبيد عتق في , أي الرقاب
: وتعالى سبحانه قال , ثم أسرهم وفك السارى

َقامَا َأ َةا َو َتى الّصل َةا َوآ َكا  الّز

الزكاةا ويؤتون الصلةا يقيمون المؤمنين : أن والمعنى
, أوقاتها في , ويقيمونها الصلوات على يحافظون

, ثم الله شرعها كما الزكاةا , ويؤدون الله شرعها كما
ُفوَن سبحانه قال ْلُمو َوا ِهْم :  ِد ْه َع َذا ِب ُدوا ِإ َه إذا أي َعا

:  سبحانه قال , ثم يغدروا ولم وفوا عهدا أعطوا
ِريَن ِب ِء     ِفي     َوالّصا ْأَسا َب ْل ِء     ا ْأِس     َوِحيَن     َوالّضّرا َب ْل في أي   ا

: وهي , والضراء الفقر حالة:  , وهي البأساء حالة
, وحين ذلك ونحو والجراحات والوجاع المراض

:  سبحانه قال , ثم والحرب القتال حين:  البأس
ِئَك َل ِذيَن     ُأو ّل ُقوا     ا َد ِئَك     َص َل ُأو ُقوَن     ُهُم     َو ّت ْلُم هم هؤلء   ا

الطيبة بأعمالهم إيمانهم حققوا , لكونهم الصدق أهل
النفال سورةا في . وذكر وجل عز لله , وتقواهم

,  أخإرى صفات

تعالى قال المؤمنون سورةا , وفي براءةا سورةا وفي
ْد:  َلَح     َق ْف ُنوَن     َأ ْؤِم ْلُم ِذيَن     ا ّل ِهْم     ِفي     ُهْم     ا ِت ُعوَن     َصل خَإاِش

وأخإلقهم المؤمنين صفات ذكر أخإرى مواضع وفي
, ولهذا ذلك وجد وتعقله الكريم القرآن في نظر ومن
ٌءْب:  وتعالى سبحانه يقول َتا ُه     ِك َنا ْل ْنَز ْيَك     َأ َل ٌءْك     ِإ َباَر ُم

ّبُروا ّد َي ِه     ِل ِت َيا ّكَر     آ َذ َت َي ِل ُلو     َو َباِب     ُأو ْل َْل :  سبحانه ويقول   ا
َذا     ِإّن ُقْرآَن     َه ْل ِدي     ا ْه ِتي     َي ّل َومُا     ِهَي     ِل ْق وجل عز ويقول   َأ
َو     ُقْل:  ِذيَن     ُه ّل ُنوا     ِل ًدى     آَم ٌءْء     ُه َفا سبحانه ويقول   َوِش

َفل:  وتعالى ّبُروَن     َأ َد َت ُقْرآَن     َي ْل َلى     َأمْا     ا ُلوٍب     َع َها     ُق ُل َفا ْق َأ

, الناس وعموما الله في وأخإواتي لخإواني فنصيحتي
وتدبر بالقرآن : العناية ولنفسي جميعا لهم نصيحتي

تلوته على , والحرصا قلب ظهر عن وحفظه معانيه
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تارةا قلب ظهر وعن تارةا المصحف من باستمرار
والتعقل بالتدبر يحفظه ممن القارئ كان إن أخإرى

,  الفائدةا وطلب

ٌءْب:  سبحانه قال كما َتا ُه     ِك َنا ْل ْنَز ْيَك     َأ َل ٌءْك     ِإ َباَر ّبُروا     ُم ّد َي ِل
ِه ِت َيا ّكَر     آ َذ َت َي ِل ُلو     َو َباِب     ُأو ْل َْل بالعمل ذلك وتطبيق   ا

الكتاب هذا أنزل قد سبحانه , فالله والفقه والفهم
َذا:  وجل عز , قال والفقه والعلم للعمل َه ٌءْب     َو َتا ِك
ُه َنا ْل ْنَز ٌءْك     َأ َباَر ُه     ُم ُعو ِب ّت ُقوا     َفا ّت ُكْم     َوا ّل َع فهو   ُتْرَحُموَن     َل
.  والحفظ القراءةا لمجرد , ل والتباع للعمل منزل

العلم هو , والمقصود وسيلة والقراءةا الحفظ لن
وتنفيذ ورسوله بالله اليمان مع والسنة بالكتاب

في تعالى قوله ذلك , ويجمع نواهيه وترك الله أوامر
ُنوَن:  التوبة سورةا ْؤِم ْلُم َناُت     َوا ْؤِم ْلُم ُهْم     َوا ْعُض ُء     َب َيا ِل ْو َأ

ْعٍض ْأُمُروَن     َب ْعُروِف     َي ْلَم ْوَن     ِبا َه ْن َي ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ِقيُموَن     ا ُي َو
َةا ُتوَن     الّصل ْؤ ُي َةا     َو َكا ُعوَن     الّز ِطي ُي ّلَه     َو َلُه     ال ِئَك     َوَرُسو َل ُأو

ُهُم َيْرَحُم ّلُه     َس ّلَه     ِإّن     ال ٌءْز     ال ِزي ٌءْم     َع ِكي    َح

المؤمنين صفات بيان في اليات أجمع من الية فهذه
, عليهم يجب , وما العظيمة وأخإلقهم والمؤمنات

ُنوَن:  وتعالى سبحانه فقوله ْؤِم ْلُم َناُت     َوا ْؤِم ْلُم َوا
ُهْم ْعُض ُء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ المؤمنين أن على يدل   َب

, الله في ويتحابون يتناصحون أولياء والمؤمنات
البر على ويتعاونون عليه والصبر بالحق ويتواصون

, جميعا والمؤمنات المؤمنون , هكذا والتقوى
ولية , والمؤمنة الله في أخإته وولي أخإيه ولي المؤمن

يحب منهما واحد , كل الله في وأخإتها الله في أخإيها
, عليه باستقامته ويفرح إليه , ويدعوه للخإر الخير
ول عرضه في يتكلم ول يغتابه , ل الشر عنه ويدفع
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يدعي , ول يسبه ول بالزور عليه يشهد , ول عليه
.  والمؤمنات المؤمنون , هكذا باطلة دعوى عليه

محاضرةا ألقاها سماحة الشيخ في مسجد سليمان
ه . 1407الراجحي بالرياض ، شهر ربيع الخإر عاما 

الله في أخإتك أو لخإيك إيذاء نفسك من رأيت فإذا
، هذا غير أو بالكذب أو بالنصيحة أو بالسب أو بالغيبة

لو ، اليمان ضعيف وأنك ناقص إيمانك أن فاعرف
من فعلت ما فعلت لما كامل مستقيما إيمانك كان
أو ، والنصيحة بالغيبة عليه والتعدي ، أخإيك ظلم

الكاذبة اليمين أو بالزور الشهادةا أو الباطلة الدعوى
ورسوله بالله فاليمان ، ذلك ونحو ، السباب أو

عن صاحبه يمنع ذلك كل ، والهدى والبر لله والتقوى
بالغيبة ل ، الله في وأخإته الله في أخإيه على التعدي

ول الباطلة بالدعوى ول بالكذب ول بالشتم ول
فإيمانه ، الظلم أنواع من ذلك غير ول الزور بشهادةا
قال ثم ، أذى كل من ويصنعه ذلك عن يحجزه
ْأُمُروَن:  ذلك بعد سبحانه ْعُروِف     َي ْلَم ْوَن     ِبا َه ْن َي َعِن     َو
ِر َك ْن ْلُم نصر وبه ، المة صلح فيه عظيم واجب هذا   ا
والمعاصي الهلك أسباب على القضاء وبه ، الدين

بالمعروف يأمرون والمؤمنات فالمؤمنون ، والشرور
من رأى إذا يسكت ل المؤمن المنكر عن وينهون

أو أخإته من رأى إن وهكذا ، عنه ينهاه ، منكرا أخإيه
نهاهن منكرا منهن رأى إذا ، غيرهن أو خإالته أو عمته

الله في أخإته أو الله في أخإيه من رأى وإذا ، ذلك عن
وأمره ، ذلك عليه أنكر الواجب في تقصيرا

والسلوب والحكمة بالرفق ذلك كل ، بالمعروف
يتكاسل الله في له أخإا رأى إذا فالمؤمن ، الحسن

شرب أو النميمة أو الغيبة يتعاطى أو الصلوات عن
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أو أحدهما أو والديه يعصي أو المسكر أو الدخإان
والسلوب الطيب بالكلما عليه أنكر أرحامه يقطع

، الشديد والسلوب المكروهة باللقاب ل ، الحسن
من رأى إذا وهكذا ، له يجوز ل المر هذا أن له وبين
تعصي يراها كأن ، ذلك عليها أنكر منكرا الله في أخإته

تربية في تقصر أو زوجها إلى تسيء أو ، والديها
كان سواء ، عليها أنكر بالصلةا تتساهل أو ، أولدها
أو ، أخإيها ابن أو أخإتها ابن أو أخإاها أو أباها أو زوجها
، منها ذلك عرفوا الذين الناس من بل لها قريبا ليس
، ذلك عن نهته تقصيرا زوجها من رأت إذا كذلك وهي
يتساهل رأته أو يدخإن رأته أو الخمر يشرب رأته كأن

عليه تنكر المسجد دون البيت في يصلي أو ، بالصلةا
: يا له تقول كأن ، الطيب وبالكلما الحسن بالسلوب

لك يجوز ل هذا ، الله وراقب الله اتق ، الله عبد
حرما ما عنك دع ، الجماعة في الصلةا على حافظ

، اللحية حلق أو التدخإين أو المسكرات من عليك الله
.  الملبس إسبال أو ، الشوارب إطالة أو

المؤمنين من واحد كل على يجب المنكرات هذه كل
والزوجة الزوج وعلى ، إنكارها والصلحاء والمؤمنات

وعلى الجليس وعلى الجار وعلى والقريب الخأ وعلى
وصف في تعالى الله قال كما بذلك القياما غيرهم

ْأُمُروَن:  والمؤمنات المؤمنين ْعُروِف     َي ْلَم ْوَن     ِبا َه ْن َي َو
ِر     َعِن َك ْن ْلُم :  والسلما الصلةا عليه المصطفى وقال   ا
أن     أوشك     يغيروه     فلم     المنكر     رأوا     إذا     الناس     إن

:  والسلما الصلةا عليه ويقول ،   بعقابه        الله     يعمهم
يستطع     لم     فإن     بيده     فليغيره     منكرا     منكم     رأى     من

   اليمان     أضعف     وذلك     فبقلبه     يستطع     لم     فإن     فبلسانه
، الطريق في كانت سواء المنكرات لجميع عاما وهذا

في أو الطائرةا في أو المسجد في أو البيت في أو
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يعم وهو ، مكان أي في أو السيارةا في أو القطار
يتكلم والرجل تتكلم المرأةا ، جميعا والنساء الرجال
هذا في . لن المنكر عن والنهي بالمعروف بالمر
عن السكوت يجوز ول ، الجميع ونجاةا الجميع صلح
خإاطر أو الخأ خإاطر أو الزوج خإاطر أجل من ذلك
والكلمات الحسن بالسلوب يكون لكن ، وفلن فلن

الوقات ملحظة ومع ، والشدةا بالعنف ل ، الطيبة
يقبل ل وقت في الناس بعض يكون فقد ، المناسبة
، للقبول متهيئا يكون آخإر وقت في ولكنه التوجيه

بالمعروف والمر للنكار يلحظان والمؤمنة فالمؤمن
أن اليوما منه يقبل لم إذا ييأس ول المناسبة الوقات

، تيأس ل والمؤمنة ، ييأس ل فالمؤمن ، غدا منه يقبل
بالمعروف المر وفي ، المنكر إنكار في يستمران بل

بالله الظن حسن مع ولعباده لله النصيحة وفي
: سبحانه الله قال ثم ، وجل عز الله عند فيما والرغبة

ِقيُموَن ُي َةا     َو ُتوَن     الّصل ْؤ ُي َةا     َو َكا المؤمنون هكذا   الّز
في عليها ويحافظون الصلةا يقيمون والمؤمنات

ويحافظون ، المساجد في الرجال ويقيمها ، أوقاتها
إذا إليها ويسارعون ، الجماعة في إخإوانهم مع عليها

على حي ، الصلةا على : ( حي يقول المنادي سمعوا
الوقات.  جميع في إليها ) ويبادرون الفلح

ذلك في الله يراقب أن مؤمن كل على والواجب
بالله- - والعياذ الناس من كثير به ابتلي مما ويحذر

الجماعة صلةا عن والتخلف ، البيت في أدائها من
البيت في فيصلي ، ذلك في النفاق أهل شابهوا حتى
طلوع بعد ما إلى الفجر أخإر وربما الله عافاه وقد

تركها وربما فيصلي ، العمل يقوما أن إلى الشمس
، الخطير والمنكر العظيم البلء هو وهذا ، بالكلية

، دينه حفظ فقد حفظها من ، السلما عمود فالصلةا
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كفر تركها من ، أضيع سواها لما فهو ضيعها ومن
بيننا     الذي     العهد:  وسلم عليه الله صلى النبي لقول

الرجال يعم وهذا    كفر     فقد     تركها     فمن     الصلةا     وبينهم
الرجل     بين:  والسلما الصلةا عليه ويقول ، والنساء

للمؤمن يجوز فل    الصلةا     ترك     والشرك     الكفر     وبين
للرجل يجوز ول ، للمؤمنة ول المر بهذا التساهل

، المساجد إلى الخروج يجب بل ، البيت في فعلها
له     صلةا     فل     يأت     فلم     النداء     سمع     من  :  النبي يقول

رجل     أنا     الله     رسول     يا     فقال     رجل     وجاءه           عذر     من     إل
لي     فهل     المسجد     إلى     يلئمني     قائد     لي     ليس     أعمى

تسمع     " هل     قال     بيتي؟     في     أصلي     أن     رخإصة     من
له يرخإص فلم   فأجب        قال     نعم     قال     بالصلةا؟     النداء
قائد له ليس أعمى وهو وسلم عليه الله صلى النبي
.  البصير الصحيح بحال فكيف ، يلئمه

هممت     لقد:  قال أنه والسلما الصلةا عليه عنه وثبت
ثم     الناس     فيؤما     رجل     آمر     ثم     فتقاما     بالصلةا     آمر     أن

ل     رجال     إلى     حطب     من     حزما     معهم     برجال     أنطلق
على يدل وهذا   بيوتهم     عليهم     فأحرق     الصلةا     يشهدون

والمسارعة بالصلةا العناية فالواجب.  المر عظم
عنها التكاسل من والحذر ، المساجد في إليها

أهل صفات من والتثاقل عنها الكسل فإن ، والتثاقل
ِإّن:  سبحانه قال حالهم- كما من بالله - نعوذ النفاق

ِقيَن ِف َنا ْلُم ُعوَن     ا ِد ّلَه     ُيَخا َو     ال ُه ُهْم     َو ُع ِد َذا     خَإا ِإ َلى     َقاُموا     َو ِإ
ِةا َلى     َقاُموا     الّصل ُءوَن     ُكَسا ّناَس     ُيَرا ُكُروَن     َول     ال ْذ ّلَه     َي ال

ِليًل     ِإل العناية ومسلمة مسلم كل على فالواجب   َق
أركانه أعظم وهي ، السلما عمود هي التي بالصلةا

ضيعها ومن ، دينه حفظ حفظها فمن ، الشهادتين بعد
المحافظة بالله- ومن إل قوةا ول حول دينه- ول ضيع
الماما مسابقة وعدما فيها الخشوع إقامتها ومن عليها
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ْد:  وتعالى سبحانه الله يقول ، َلَح     َق ْف ُنوَن     َأ ْؤِم ْلُم ا
ِذيَن ّل ِهْم     ِفي     ُهْم     ا ِت ُعوَن     َصل الله صلى ويقول   خَإاِش
صلته     يسرق     الذي     سرقة     الناس     أسوأ وسلم عليه

يتم     ل        قال     صلته؟     يسرق     كيف     الله     رسول     يا     قيل   
عليه الله صلى النبي رأى ولما   سجودها     ول     ركوعها
ول ركوعها يتم فلم ، صلته في أساء قد رجل وسلم

قمت     إذا:  له وقال ، الصلةا يعيد أن أمره سجودها
ثم     فكبر     القبلة     استقبل     ثم     الوضوء     فأسبغ     الصلةا     إلى
تطمئن     حتى     اركع     ثم     القرآن     من     معك     تيسر     ما     اقرأ

تطمئن     حتى     اسجد     ثم     قائما     تعتدل     حتى     ارفع     ثم     راكعا
حتى     اسجد     ثم     جالسا     تطمئن     حتى     ارفع     ثم     ساجدا
   كلها     صلتك     في     ذلك     افعل     ثم     ساجدا     تطمئن

منكر ذلك أن شك ول ، نقرا ينقرها الناس من وكثير
، المذكور للحديث صلته بطلت نقرها من لن عظيم؛

والعتدال والسجود الركوع في الطمأنينة من فلبد
مسابقة من الحذر مع ، السجدتين وبين الركوع بعد

فل كبر إذا ، تسابقه فل الماما مع كنت فإذا ، الماما
أكبر : " الله قال وإذا ، صوته وينقطع يكبر حتى تكبر

ينقطع وحتى راكعا يستوي حتى تركع فل ، " راكعا
الماما تسابق ل السجود في وهكذا ، تركع ثم ، صوته

، هذا ول هذا ل ، تسابقه ول معه ل ، الماما مع تكن ول
فل إمامكم إني:  وسلم عليه الله صلى يقول

ول بالقياما ول بالسجود ول بالركوع تسبقوني
الحديث في والسلما الصلةا عليه ويقول  بالنصراف

عليه     تختلفوا     فل     به     ليؤتم     الماما     جعل     إنما:  الصحيح
فاركعوا     ركع     وإذا     يكبر     حتى     تكبروا     ول     فكبروا     كبر     فإذا
حمده     لمن     الله     سمع     قال     إذا     يركع     حتى     تركعوا     ول

ول     فاسجدوا     سجد     وإذا     الحمد     ولك     ربنا     فقولوا
من بين- لكل واضح المر وهذا         يسجد     حتى     تسجدوا
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يسارع بل ، يصبر ل الناس بعض الله- ولكن وفقه
من الحذر بالله- فالواجب الماما- والعياذ ويسابق

.  ذلك

في الفجر صلةا على المحافظة على يعين ومما
وعدما بالنوما التبكير الجماعة في أدائها وعلى وقتها

يكره وسلم عليه الله صلى النبي كان وقد ، السهر
.  بعدها والحديث العشاء صلةا قبل النوما

في المستطاع بذل ومؤمنة مؤمن لكل فالمشروع
السهر وعدما وقتها في الصلةا أداء على المحافظة

صلةا عن النوما يسبب قد ذلك . لن العشاء بعد
ذلك على المنبهة بالساعة يستعان أن وينبغي ، الفجر

 .

هذا في وأهله الرجل بين ذلك على التعاون ينبغي كما
ُنوا:  وجل عز الله لقول ، المر َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْل ا

َوى ْق ّت ُنوا     َول     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْث ِْل َواِن     ا ْد ُع ْل ويقول   َوا
ِر:  وتعالى سبحانه َعْص ْل ْنَساَن     ِإّن*    َوا ِْل ٍر     َلِفي     ا *   خُإْس

ِذيَن     ِإل ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم َعِم ِلَحاِت     َو ْوا     الّصا َواَص َت ّق     َو ْلَح ِبا
ْوا َواَص َت ِر     َو ْب بالحق والتواصي التناصح من بد فل   ِبالّص
عن والنهي بالمعروف والمر الخير على والتعاون

صلى النبي عن صح وقد ، العقوبة حلول قبل ، المنكر
المنكر     رأوا     إذا     الناس     إن:  قال أنه وسلم عليه الله
   بعقابه     الله     يعمهم     أن     أوشك     يغيروه     فلم

النصيحة     الدين:  والسلما الصلةا عليه الرسول وقال
رسول     يا     لمن     النصيحة" قيل     الدين     النصيحة     الدين
المسلمين     ولئمة     ولرسوله     ولكتابه     لله        قال     الله؟

الله رضي البجلي الله عبد بن جرير وقال   وعامتهم
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إقاما     على     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     بايعت:  عنه
   مسلم     لكل     والنصح     الزكاةا     وإيتاء     الصلةا

، غيره يبلغها أن الفائدةا سمع إذا للمسلم والمشروع
لقول العلم من سمعت ما غيرها تبلغ المسلمة وهكذا
    آية     ولو     عني     بلغوا:  وسلم عليه الله صلى النبي
:  يقول الناس خإطب إذا وسلم عليه الله صلى وكان
   سامع     من     أوعى     مبلغ     فرب     الغائب     الشاهد     ليبلغ

طريقا     سلك     من:  وسلم عليه الله صلى ويقول
         الجنة        إلى     طريقا     به     له     الله     سهل     علما     فيه     يلتمس

إلى جاء من كل العظيم الحديث هذا في ويدخإل ،
يطلب موعظة أو علم حلقة فيه مكان أي أو مسجد
.  ويستفيد العلم

خإيرا     به     الله     يرد     من:  والسلما الصلةا عليه ويقول
:  والسلما الصلةا عليه " . ويقول   الدين     في     يفقهه
كما     أداها     ثم     فوعاها     مقالتي     سمع     امرأ     الله     نضر

فقه     حامل     ورب     بفقيه     ليس     فقه     حامل     فرب     سمعها
:  وسلم عليه الله صلى ويقول   منه     أفقه     هو     من     إلى
الله     كتاب     يتلون     الله     بيوت     من     بيت     في     قوما     اجتمع     ما

وغشيتهم     السكينة     عليهم     نزلت     إل     بينهم     ويتدارسونه
   عنده     فيمن     الله     وذكرهم     الملئكة     وحفتهم     الرحمة

، العلم حلقات إلى المسابقة شرعية على يدل وهذا
القرآن تلوةا على الجتماع على والحرصا بها والعناية

.  ومدارسته

المفيدةا والحاديث الدينية البرامج سماع ذلك ومن
ويتولها ، الكريم القرآن إذاعة من تذاع التي

. ثم العقيدةا وحسن ، والبصيرةا بالعلم المعروفون
، لعبادته الثقلين خإلق سبحانه الله أن المعلوما من

يعرف ل والنسان.  العلم من فيها لبد والعبادةا
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، الدين في والتفقه بالتعلم إل بها كلف التي العبادةا
ْقُت     َوَما:  يقول والله َل ْلِجّن     خَإ ْنَس     ا ِْل ُدوِن     ِإل     َوا ُب ْع َي    ِل
تتفقه أن ولبد ، تتعلمها أن بد ل التي العبادةا هي فما

صلةا من لعباده وأحبه الله شرعه ما كل هي ، فيها؟
بعد وتعالى سبحانه قال ثم ، ذلك وغير وصوما وزكاةا
ُتوَن:  الصلةا ْؤ ُي َةا     َو َكا يجب ، المال حق فالزكاةا   الّز

مخلصا ، أهلها إلى أمواله زكاةا يؤدي أن المسلم على
، وتعالى سبحانه ، عقابه من خإائفا ، ثوابه راجيا ، لله
ّنَما:  تعالى قوله في أهلها الله بين وقد َقاُت     ِإ َد الّص

ِء َقَرا ُف ْل ِكيِن     ِل ْلَمَسا قال ثم ، التوبة سورةا من الية   َوا
ُعوَن:  بعدها ِطي ُي ّلَه     َو َلُه     ال الصلةا ذكر بعدما   َوَرُسو

بالمعروف والمر المؤمنين بين والموالةا والزكاةا
ُعوَن:  قال المنكر عن والنهي ِطي ُي ّلَه     َو َلُه     ال    َوَرُسو

المر في يطيعونه كما ، شيء كل في يعني
، والزكاةا الصلةا وفي ، المنكر عن والنهي بالمعروف

، والمؤمنة المؤمن هكذا ، شيء كل في يطيعونه
أينما والنواهي الوامر كل في ورسوله الله يطيعون

ِئَك:  تعالى قال ثم ، بذلك إل الدين يتم ول ، كانوا َل ُأو

ُهُم َيْرَحُم ّلُه     َس الذين أن بذلك سبحانه فأوضح   ال
، وأطاعوه حقه وأدوا الله دين على استقاموا
هم ، والسلما الصلةا عليه رسوله وأطاعوا

، لله لطاعتهم والخإرةا الدنيا في للرحمة المستحقون
أن على ذلك فدل ، حقه وأدائهم ، به وإيمانهم
الله لعذاب نفسه عرض قد المقصر الغافل المعرض

في والجد الصالح بالعمل تحصل فالرحمة ، وغضبه
وتابع ذلك عن أعرض ومن ، بأمره والقياما الله طاعة
: تعالى قال ، القيامة يوما النار فله والشيطان الهوى
َأّما َغى     َمْن     َف َثَر*    َط َةا     َوآ َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد ِإّن*    ال ْلَجِحيَم     َف ا
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َوى     ِهَي ْأ ْلَم َأّما*    ا َقامَا     خَإاَف     َمْن     َو ِه     َم ّب َهى     َر َن ْفَس     َو ّن ال
َوى     َعِن َه ْل ِإّن*    ا ّنَة     َف ْلَج َوى     ِهَي     ا ْأ ْلَم    ا

أن العلى وصفاته الحسنى بأسمائه الله فنسأل
الصالح والعمل النافع للعلم المسلمين وسائر يوفقنا

يرزقنا وأن ، جميعا وأعمالنا قلوبنا يصلح وأن ،
على والتعاون ، بالصبر والتواصي بالحق التواصي

على والحرصا ، الدنيا على الخإرةا وإيثار والتقوى البر
نفع على والحرصا ، العمال وسلمة القلوب سلمة

ينصر أن سبحانه أسأله كما ، كانوا أينما المسلمين
أمر ولةا جميع يوفق وأن كلمته ويعلي دينه

وأن وأعمالهم قلوبهم يصلح وأن ، عموما المسلمين
لتحكيم صدورهم يشرح وأن دينه في الفقه ينصحهم
يعيذنا وأن ، عليها والستقامة ، بها والحكم شريعته
مضلت من مكان كل في المسلمين وسائر وإياهم
السلما أعداء يخذل وأن ، المحن وطوارق ، الفتن
ينصر وأن ، عليهم الدائرةا يجعل وأن ، كانوا أينما

إنه ، مكان كل في الله سبيل في المجاهدين إخإواننا
نبينا على وسلم الله . وصلى عليه والقادر ذلك ولي

 وصحبه وآله محمد

الشرعي     القضاء إلى الحاجة

وما ، القضاء من يتهرب الئمة كبار نرى يقول : 1 س
وحالنا عليه نقدما فكيف ، الخطورةا لدراكهم إل ذاك

 ؟ بحالهم تقارن ل

وشدةا الناس حال تأمل من ولكن ، صحيح  : هذا1 ج
الستجابة وجوب علم الشرعي القضاء إلى حاجتهم

أن عليه أهله- ووجب من كان عليه- إذا والصبر لذلك
أسباب من يستطيع ما ذلك في يبذل وأن فيه يجتهد
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للذمة براءةا تبعاته من والعافية خإطره من التخلص
إليهم وإحسانا المسلمين لخإوانه ورحمة للمة ونصحا

الله وسيعينه ، بالحق بينهم والحكم مشاكلهم حل في
زماننا . وليس وصدقه إخإلصه حسب على ويسدده

ذلك في العلماء . لن الصالح السلف كزمان هذا
يقوما من وجد بعضهم اعتذر إذا ، كثيرين كانوا الزمان
قل فقد زماننا في أما ، العلماء إخإوانه من مقامه

هو من القضاء عن اعتذر فإذا ، الجهل وفشا العلماء
من البلد من الكثير وتعطل غيره وجود صعب له أهل

ل ما العظيمة المضرةا من ذلك وفي الشرعي القضاء
.  المستعان والله ، أحد على يخفى

والقانون     الشريعة بين المقارنة

يعد والقانون الشريعة بين المقارنة هل : 2 س
 ؟ للشريعة انتقاصا

بيان كقصد صالح لقصد المقارنة كانت  : إذا2 ج
القوانين على وتفوقها شأنها وارتفاع الشريعة شمول

بأس فل العامة المصالح على واحتوائها الوضعية
الباطل دعاةا وإقناع الحق إظهار من فيه - لمابذلك
أو القوانين إلى الدعوةا في يقولون ما زيف وبيان

قد أو للشريعة يصلح ل الزمن هذا أن إلى الدعوةا
ما ولبيان ، الطيب الصالح القصد زمانها- لهذا مضى
ولتطمين ، عليه هم ما بطلن ويبين أولئك يردع

مانع ل كله . لهذا الحق على وتثبيتها المؤمنين قلوب
كان إذا الوضعية والقوانين الشريعة بين المقارنة من
المعروفين والبصيرةا العلم أهل بواسطة ذلك

بعلوما العلم وسعة السيرةا وحسن الصالحة بالعقيدةا
.  العظيمة ومقاصدها الشريعة
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بالسواد    اللحية صبغ

صبغ في وردت التي الحاديث صحة مدى ما : 3 س
عند بالسواد اللحية صبغ انتشر فقد بالسواد؟ اللحية

 العلم؟ إلى ينتسبون ممن كثير

من كثيرةا صحيحة أحاديث الباب هذا  : في3 ج
الله رضي الصديق والد قصة في جاء حديث أشهرها

الله عبد بن جابر عن صحيحه في مسلم رواةا عنه
أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي

بياضا كالثغامة ولحيته الصديق والد رأس رأى لما قال
: " رواية وفي   السواد     واجتنبوا     بشيء     هذا     غيروا: 

وأبو أحمد رواه عباس ابن " وحديث السواد وجنبوه
الله رضي عباس ابن عن صحيح بسند والنسائي داود

سيكون:  قال وسلم عليه الله صلى النبي إن عنهما
كحواصل     بالسواد     يخضبون     قوما     الزمان     آخإر     في

، شديد وعيد وهذا   الجنة     رائحة     يريحون     ل     الحماما
تحريم على تدل كلها أخإرى أحاديث ذلك وفي

.  بغيره الخضاب شرعية وعلى بالسواد الخضاب

الهدامة       الفكار محاربة في العلم أهمية

والصلةا ، للمتقين والعاقبة العالمين رب لله الحمد
، خإلقه من وخإيرته ورسوله عبده على والسلما

آله وعلى الله عبد بن محمد نبينا وحيه على وأمينه
يوما إلى هداهم واتبع سبيلهم سلك ومن وأصحابه

.  الدين

بتحية البناء وأيها الخإوةا أيها أحييكم : فإني وبعد
، وبركاته الله ورحمة عليكم : السلما فأقول السلما

هذا من به من ما على وجل عز الله أشكر إني ثم
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لنا ومفيدا مباركا لقاء يجعله أن سبحانه وأسأله اللقاء
على قاضيا ، إليه ويقرب يرضيه لما وموصل جميعا

ظهور على وعونا ، والبلء الفساد أسباب من كثير
هذا على القائمين أشكر إني . ثم الباطل ودرء الحق

والجابة إليكم للتحدث لي دعوتهم على المشروع
على يجزيهم أن سبحانه وأسأله ، أسئلتكم عن

المهتدين الهداةا من وإياهم يجعلنا وأن ، خإيرا عملهم
وإدحاض الحق إظهار فيه لما جميعا يوفقنا وأن ،

للحق الصواب يوافق بما السائلين وإجابة ، الباطل
.  وجل عز المولى يرضي الذي

محاربة في العلم ( أهمية سمعتم كما والعنوان
ألقيتها التي كلمتي عنوان هو هذا ) ، الهدامة الفكار

.  وأبنائي إخإواني أيدي بين

الوسيلة وهو ، خإير كل مفتاح هو العلم أن ريب ول
العمل فإن ، الله حرما ما وترك الله أوجب ما أداء إلى

العزما يؤكد مما وهو ، الله وفقه لمن العلم نتيجة
إل جهاد ول كفاح ول عمل ول إيمان فل ، خإير كل على

لها قيمة ل علم بغير التي والعمال فالقوال ، بالعلم
تجر وقد ، وخإيمة عواقب لها تكون بل فيها نفع ول ،

.  كبير فساد إلى

وتحارب دينه وينشر حقه ويؤدي الله يعبد وإنما
والنشطة المضللة والدعوات الهدامة الفكار

عز الله كتاب عن المتلقى ، النافع بالعلم المنحرفة
إنما وهكذا وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة وجل
وبه ، بالعلم الله ويتقي ، بالعلم الفرائض تؤدى

وجل عز الله كتاب في الموجودةا الحقائق تكشف
جل قال ، والسلما الصلةا عليه محمد رسوله وسنة
َنَك     َول:  العزيز كتابه في وعل ُتو ْأ َثٍل     َي َناَك     ِإل     ِبَم ْئ ِج
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ّق ْلَح َأْحَسَن     ِبا ْفِسيًرا     َو الباطل أهل يقدمه ما فجميع   َت
توجيهاتهم وفي المضللة دعواتهم في به يلبسون وما

جاء فيما غيرهم تشبيههم وفي الباطل بأنواع لغيرهم
عليه الله صلى الله رسول وعن وجل عز الله عن

ورسوله الله عن جاء بما ويكشف يندحض كله وسلم
القلوب تمل قيمة وبحجة ، أكمل وبيان ، أوضح بعبارةا
من المأخإوذ العلم لن إل ذاك وما ، الحق وتؤيد

حكيم عن صدر علم ، المطهرةا والسنة العزيز الكتاب
ما ويعلم مشكلتهم ويعلم العباد أحوال يعلم ، عليم
بما ويعلم ، سليمة أو خإبيثة أفكار من نفوسهم في

ذلك كل ، الزمان من يأتي فيما الباطل أهل به يأتي
 ، سبحانه يعلمه

وإقامة ، الباطل وكشف الحق ليضاح كتابه أنزل وقد
الصلةا عليهم رسله إليه دعت ما على الحجج

عليه الله صلى محمدا رسوله أرسل وقد ، والسلما
تبيانا الكريم كتابه وأنزل ، الحق ودين بالهدى وسلم

.  للمسلمين وبشرى ورحمة وهدى شيء لكل

العلم اخإتفاء عند وينشطون الباطل أهل يعمل وإنما
الله : قال يقول ممن الميدان وخإلو ، الجهل وظهور

غيرهم ضد يستأسدون ذلك فعند ، الرسول وقال
يخشونهم من وجود لعدما ، باطلهم في وينشطون

الله ذكر وقد ، البصيرةا وأهل واليمان الحق أهل من
، مواضع في إجمال شيء كل كتابه في وجل عز

َنا:  وجل عز قال أخإرى مواضع في وتفصيل ْل َنّز َو
ْيَك َل َتاَب     َع ِك ْل ًنا     ا َيا ْب ُكّل     ِت ٍء     ِل الحكيم كلما وهذا   َشْي
ُق     َوَمْن.  منه أصدق ل الذي العليم َد ِه     ِمَن     َأْص ّل ِقيًل     ال

َنا:  قوله في سبحانه وأوضح ْل َنّز ْيَك     َو َل َتاَب     َع ِك ْل ا
ًنا َيا ْب ُكّل     ِت ٍء     ِل ًدى     َشْي ُه ُبْشَرى     َوَرْحَمًة     َو ِلِميَن     َو ْلُمْس    ِل
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وبشرى ورحمة هدى فيه شيء لكل تبيانا كونه مع أنه
إليه ودعوةا ومناهجه لسبله وإيضاح للحق بيان . فهو

هدى فهو ذلك ومع ، إشارةا وأبين عبارةا بأوضح
ربهم ذكر في إليه يحتاجون ما كل في للعالمين
ويبين ، مساخإطه عن والبعد ، يرضيه ما إلى والتوجه

في رحمة كونه مع السعادةا وسبيل النجاح طريق لهم
وتطمينا ، وبشرى وإحسانا وهدى ، وإرشاده بيانه

من إليه ويرشد الحقائق من يوضح بما للقلوب
النفوس إليها وتطمئن القلوب لها تخضع التي البصائر

يقول وظهورها بوضوحها ، الصدور لها وتنشرح ،
َها    َ يا سبحانه ّي أ

ّناُس     َ ْد     ال ُكْم     َق ْت َء ٌءْة     َجا َظ ْوِع ُكْم     ِمْن     َم ّب َر
ٌءْء َفا ِر     ِفي     ِلَما     َوِش ُدو ًدى     الّص ُه ٌءْة     َو ِنيَن     َوَرْحَم ْؤِم ْلُم    ِل
َها    َ يا:  سبحانه ويقول ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ال
ُعوا ِطي َأ ِلي     الّرُسوَل     َو ُأو ِر     َو َْلْم ُكْم     ا ْن ِإْن     ِم ُتْم     َف ْع َناَز ِفي     َت

ٍء ُه     َشْي ّدو َلى     َفُر ِه     ِإ ّل ُتْم     ِإْن     َوالّرُسوِل     ال ْن ُنوَن     ُك ْؤِم ِه     ُت ّل ِبال
ِما ْو َي ْل ِر     َوا ِلَك     اْلخِإ ٌءْر     َذ ْي َأْحَسُن     خَإ ِويًل     َو ْأ سبحانه ويقول   َت

ُتْم     َوَما:  ْف َل َت ِه     اخْإ ٍء     ِمْن     ِفي ْكُمُه     َشْي َلى     َفُح ِه     ِإ ّل ُكُم     ال ِل َذ
ّلُه ّبي     ال ِه     َر ْي َل ْلُت     َع ّك َو ِه     َت ْي َل ِإ ِنيُب     َو    ُأ

عليه الله صلى نبيه وسنة وجل عز كتابه أن ولول
، إليهما الناس رد لما والكفاية الهداية فيهما وسلم
علوا ذلك عن الله تعالى ، مفيد غير إليهما رده ولكان
لما والخلف التنازع عند إليهما الناس رد وإنما ، كبيرا
المشكلت وحل ، الواضح والبيان ، الهداية من فيهما

لليمان شرط هذا أن ذكر ثم ، الباطل على والقضاء
ُتْم     ِإْن:  سبحانه فقال ْن ُنوَن     ُك ْؤِم ِه     ُت ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا    اْلخِإ

وأحسن والجل العاجل في للعباد خإير أنه ذكر ثم
الله إلى فيه يتنازعون ما ردهم أن يعني ، عاقبة

في لهم وأحسن والخإرةا الدنيا في لهم خإير والرسول
.  العاقبة
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محاضرةا ألقاها سماحة الشيخ في كلية الشريعة
بجامعة الماما محمد بن سعود السلمية في شهر

ه . 1402ربيع الثاني عاما 

  

رسوله وسنة العزيز الله كتاب في أن يعلم هذا ومن
يحتاجه ما لكل وبيانا المشكلت لجميع حل المين
كما ، خإصوماتهم على القضاء وفي ، دينهم في الناس

على والقضاء الحق إلى للداعي النصر ذلك في أن
َول:  سبحانه يقول ولهذا الواضحة بالحجة خإصمه
َنَك ُتو ْأ َثٍل     َي َناَك     ِإل     ِبَم ْئ ّق     ِج ْلَح َأْحَسَن     ِبا ْفِسيًرا     َو والمثل   َت

ومن ، حجة يزعمونها شبهة من يقدمون ما كل يعم
أنها يزعمون دعوةا ومن ، صحيحا يدعونه مذهب
به جاءت وما الكتاب هذا يكشفه ذلك كل ، مفيدةا

.  والسلما الصلةا عليه رسوله سنة

ودعوات وشبهات مشكلت من يقدمونه ما فجميع
بهذا العلم يكشفه ذلك كل هدامة ومذاهب مضللة
ومعلوما ، والسلما الصلةا عليه الرسول وسنة الكتاب

والمذاهب الضالة والمبادئ الهدامة الفكار أن
ل بالباطل للحق والملبسون ، كثيرةا المنحرفة
الصد في والمؤلفون الباطل دعاةا وكذلك ، يحصون

على يلبسون وهم ، الله إل يحصيهم ل الله سبيل عن
كثر ولقد ، الكلم من يحرفون بما باطلهم الناس

وفي التلفاز وفي الذاعات في والمتكلمون الخطباء
نافذةا كل وفي والمجتمعات الصحافة : في مجال كل

ويمني ، فكرته إلى وينادي ، نحلته إلى يدعو كل ،
المحن هذه من مخرج ول ، الباطل إلى ويدعوةا غيره

بعرضها إل عليها والقضاء منها للتخلص طريق ول ،
ففي ، والسنة الكتاب العظيم الميزان هذا على
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وبيان تمحيصها العظيم الميزان هذا على عرضها
من وهداها ، غيها من ورشدها ، باطلها من حقها

الباطل ويندحر ، وأهله الحق ينتصر وبذلك ، ضللها
والشتراكية الشيوعية دعاةا تقدما فإذا ، وأهله

والحياةا إله : ( ل والقائلون الله لوجود المنكرون
وما الله لكتاب والمنكرون بالحق ) المكذبون مادةا
الباري وجود على والعقلية النقلية الدلة من فيه ورد

كتاب إلى فارجعوا الشامل وعلمه العظيمة وقدرته
وجوده دلئل إلى يرشد ما آياته من واقرؤا الله

والموجد الشياء لهذه الحكيم الصانع وأنه ، سبحانه
.  سبحانه لها والخالق لها

وبين ، ذلك إلى الكريم كتابه في سبحانه أرشد وقد
كل خإالق وأنه العليم الخلق وأنه العالمين رب أنه

في ذلك على الدلة ويقيم ، الحق ينصر وأنه شيء
، الحق طالب عليها ليعتمد ، كتابه من كثيرةا مواضع

ُكْم:  سبحانه يقول ُه َل ِإ ٌءْه     َو َل ٌءْد     ِإ َلَه     ل     َواِح َو     ِإل     ِإ الّرْحَمُن     ُه
ْلِق     ِفي     ِإّن:  بعدها سبحانه يقول ثم   الّرِحيُم خَإ

َواِت َْلْرِض     الّسَما ِتلِف     َوا ْيِل     َواخْإ ّل ِر     ال َها ّن ْلِك     َوال ُف ْل َوا
ِتي ّل ِري     ا ِر     ِفي     َتْج َبْح ْل ُع     ِبَما     ا َف ْن ّناَس     َي ْنَزَل     َوَما     ال ّلُه     َأ ال
ِء     ِمَن ٍء     ِمْن     الّسَما َيا     َما َأْح ِه     َف َْلْرَض     ِب َد     ا ْع َها     َب ِت ْو َبّث     َم َو
َها ٍة     ُكّل     ِمْن     ِفي ّب ِريِف     َدا َتْص َياِح     َو ِر     َوالّسَحاِب     الّر ْلُمَسّخ ا
ْيَن ِء     َب َْلْرِض     الّسَما َياٍت     َوا ٍما     َل ْو َق ُلوَن     ِل ِق ْع ويقول   َي

َها    َ يا:  وتعالى تبارك ّي أ
ّناُس     َ ُدوا     ال ُب ْع ُكُم     ا ّب ِذي     َر ّل ا

ُكْم َق َل ِذيَن     خَإ ّل ُكْم     ِمْن     َوا ِل ْب ُكْم     َق ّل َع ُقوَن     َل ّت ِذي*    َت ّل َعَل     ا َج
ُكُم َْلْرَض     َل َء     ِفَراًشا     ا ًء     َوالّسَما َنا ْنَزَل     ِب َأ ِء     ِمَن     َو الّسَما
ًء َأخْإَرَج     َما ِه     َف ّثَمَراِت     ِمَن     ِب ًقا     ال ُكْم     ِرْز ُلوا     َفل     َل َع ِه     َتْج ّل ِل

ًدا َدا ْن ُتْم     َأ ْن َأ َلُموَن     َو ْع ّنَما:  ويقول   َت ُكُم     ِإ ُه َل ّلُه     ِإ ِذي     ال ّل ل     ا
َلَه َو     ِإل     ِإ َع     ُه ٍء     ُكّل     َوِس ْلًما     َشْي :  سبحانه ويقول   ِع

َقَضى ّبَك     َو ُدوا     َأل     َر ُب ْع ُه     ِإل     َت ّيا ّياَك:  ويقول   ِإ ُد     ِإ ُب ْع َن
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ّياَك ِإ ِعيُن     َو َت أنه سبحانه بها يرشد كثيرةا آيات إلى   َنْس
جاءت الرسل وأن ، العالمين رب وأنه ، العباد رب
ْد:  وعل جل قال كما ، بهذا َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُأّم

ُدوا     َأِن     َرُسوًل ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا ويقول   ال
َنا     َوَما:  تعالى ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ُنوِحي     ِإل     َرُسوٍل     ِمْن     َق

ِه ْي َل ّنُه     ِإ َلَه     ل     َأ َنا     ِإل     ِإ ُدوِن     َأ ُب ْع ِلَك:  سبحانه ويقول   َفا َذ
َأّن ّلَه     ِب َو     ال ّق     ُه ْلَح َأّن     ا ُعوَن     َما     َو ْد ِه     ِمْن     َي ِن َو     ُدو ِطُل     ُه َبا ْل ا
َأّن ّلَه     َو َو     ال ِلّي     ُه َع ْل ِبيُر     ا َك ْل ِد:  وعل جل ويقول   ا ُب ْع َفا
ّلَه ِلًصا     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ ِه     َأل     ال ّل ّديُن     ِل ِلُص     ال ْلَخا ويقول   ا

ّلُه:  سبحانه ُق     ال ِل ٍء     ُكّل     خَإا َو     َشْي ُه َلى     َو ٍء     ُكّل     َع َشْي
ٌءْل ِكي ِلٍق     ِمْن     َهْل:  سبحانه ويقول   َو ْيُر     خَإا ِه     َغ ّل    ال

يتأملها عندما ، كثيرةا مواضع في الدلة يبين ثم
العقلي بالدليل مؤيد النقلي الدليل أن يعرف المؤمن

: قوله بعد سبحانه ذكر ولهذا ، المحسوس المشاهد
َها    َ يا ّي أ

ّناُس     َ ُدوا     ال ُب ْع ُكُم     ا ّب :  فقال ذلك على الحجة   َر
ِذي ّل ُكْم     ا َق َل ِذيَن     خَإ ّل ُكْم     ِمْن     َوا ِل ْب ُكْم     َق ّل َع ُقوَن     َل ّت    َت

نعبده أن المستحق هو لنا الخالق هذا أن والمعنى
أمر وهذا ، العباد مصالح يرعى ولنه ، خإلقنا لكونه
لم فهم ، الصحيحة والعقول السليمة بالفطر معلوما
الخالق هو فالله ، بارؤهم خإلقهم فقد أنفسهم يخلقوا
ِذي:  سبحانه قال ثم ، والعقلية النقليه بالدلة ّل َعَل     ا َج

ُكُم َْلْرَض     َل َء     ِفَراًشا     ا ًء     َوالّسَما َنا ْنَزَل     ِب َأ ِء     ِمَن     َو الّسَما
ًء َأخْإَرَج     َما ِه     َف ّثَمَراِت     ِمَن     ِب ًقا     ال ُكْم     ِرْز ُلوا     َفل     َل َع ِه     َتْج ّل ِل

ًدا َدا ْن ُتْم     َأ ْن َأ َلُموَن     َو ْع    َت

الشياء هذه تدرك كيف وتعالى سبحانه بين
كل ويدركها العقل يدركها التي المخلوقة المشاهدةا

ونسير ، عليها نناما لنا فراشا الرض فجعل ، إنسان
نزرع ، عليها ونحمل ، عليها المواشي ونرعى ، عليها
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ثم ، ذلك غير إلى المعادن منها ونأخإذ ، الشجار عليها
المطر أنزل ، السحاب من ماء السماء من أنزل

.  لنا الثمرات به فأخإرج

الثمار هذه أخإرج الذي من المطر؟ أنزل الذي من
ما غير ومن زرعوا مما والدواب الناس يأكلها التي

قدرته على الدالة العظيمة الله آيات من كلها زرعوا؟
أرساها مستقرةا . أرض العالمين رب وأنه العظيمة

ممهدةا وجعلها ، لها أوتادا جعلها التي بالجبال ربنا
وسياراتنا ودوابنا نحن ونطمئن ، عليها نعيش ساكنة
ما بجميع ونتمتع ، طائراتنا فضائها في وتطير ، فوقها
وزينها ، فوقنا خإلقها كذلك والسماء ، فيها خإلق

الشمس فيها وجعل ، والثوابت السيارات بالكواكب
والعلي ، العظيم الخالق قدرةا العباد ليعلم والقمر
.  وتعالى سبحانه ذلك في له شريك ل الذي الكبير

التي المنوعة والثمار ، الكثيرةا المزروعات هذه ثم
اخإتلف مع ، العظيمة والمصالح ، الكثيرةا المنافع فيها

إلى ومنافعها ، وطعومها وأحجامها ، وألوانها أشكالها
واستحقاقه ، سبحانه الله قدرةا تظهر هنا ، ذلك غير

ُكْم:  وجل عز قال كما للعبادةا ُه َل ِإ ٌءْه     َو َل ٌءْد     ِإ َلَه     ل     َواِح ِإل     ِإ
َو ْلِق     ِفي     ِإّن*    الّرِحيُم     الّرْحَمُن     ُه َواِت     خَإ َْلْرِض     الّسَما َوا

ِتلِف ْيِل     َواخْإ ّل ِر     ال َها ّن ْلِك     َوال ُف ْل ِتي     َوا ّل ِري     ا ِر     ِفي     َتْج َبْح ْل ا
ُع     ِبَما َف ْن ّناَس     َي ْنَزَل     َوَما     ال ّلُه     َأ ِء     ِمَن     ال ٍء     ِمْن     الّسَما َما

َيا َأْح ِه     َف َْلْرَض     ِب َد     ا ْع َها     َب ِت ْو َبّث     َم َها     َو ٍة     ُكّل     ِمْن     ِفي ّب َدا
ِريِف َتْص َياِح     َو ِر     َوالّسَحاِب     الّر ْلُمَسّخ ْيَن     ا ِء     َب الّسَما
َْلْرِض َياٍت     َوا ٍما     َل ْو َق ُلوَن     ِل ِق ْع في لنا يبين سبحانه فهو   َي

ِفي     ِإّن:  بها ونحس ونراها نشاهدها التي اليات هذه
ْلِق َواِت     خَإ َْلْرِض     الّسَما ِتلِف     َوا ْيِل     َواخْإ ّل ِر     ال َها ّن هذه   َوال

عجائب من فيها وما وارتفاعها اتساعها مع السموات
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فيها وما وانبساطها سعتها مع الرض وهذه ، وغرائب
والنهار الليل اخإتلف ثم ، ذلك وغير وجبال أنهار من
من البحر من أخإرج وما ماء من السماء من أنزل وما

التي البواخإر من ماؤها يحمله وما ، الناس تنفع أشياء
، الناس حاجات تحصل ، الماء هذا ظهر على أمسكها

.  بلد إلى بلد من أيضا وتحملهم

، موتها بعد الرض به فأحيا ماء السماء من أنزل ثم
والسحاب ، الرياح وتصريف ، دابة كل من فيها وبث

العظيمة اليات . هذه والرض السماء بين المسخر
الذي وخإالقها بارئها وجود إلى ترشده تدبرها لمن

سبحانه العالمين رب وأنه العدما من وأوجده خإلقه
به إل لها قواما ل المخلوقات هذه وأن ، وتعالى
ِه     َوِمْن:  وجل عز قال كما سبحانه ِت َيا ُقومَا     َأْن     آ َت
ُء َْلْرُض     الّسَما ِه     َوا ِر َأْم نشاهدها التي اليات فهذه   ِب

ذوو بها ينتفع إنما ونعلمها نقرؤها التي والدلئل
قال ولهذا المستقيمة والبصائر السليمة العقول
َياٍت:  الية آخإر في سبحانه ٍما     َل ْو َق ُلوَن     ِل ِق ْع    َي

، الناس أصدق هم ، والسلما الصلةا عليهم والرسل
وقد ، صدقهم على والمعجزات الدلة أقاموا وقد

، وخإالقنا ربنا وأنه ، الله صنع هذا وأن بهذا أخإبرونا
وأنه ، السلما وأنه ، الرحيم وأنه ، الرحمن وأنه

سبحانه الحسنى أسمائه من ذلك غير إلى ، القدوس
أنه العظيم كتابه في وعل جل أخإبر كما ، وتعالى
وفي ، وعل جل شيء كل على القادر العليم الحكيم

والدهرية الشيوعية دعاةا على رد أبلغ هذا
فهل ، الله وجود أنكروا ممن وغيرهم والشتراكية

نفسها تخلق الموجودات هذه وهل المخلوقات هذه
كوب بل ؟ عاقل هذا يقول هل . ؟ نفسها وتنشيء
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مجنون إنك لقال نفسه خإلق إنه لعاقل قلت لو الماء
، والعصا والملعقة القهوةا وكوب الشاي كوب وهكذا ،

العظيم العالم بهذا فكيف صنعها من معروف كلها
فيه وجعل ، العدما من سبحانه الخالق أنشأةا الذي
سبحانه المبدع فهو ، يحصى ل ما والمنافع اليات من

 ، كبيرا علوا الظالمون يقول عما وتعالى

وبينت ، بذاته تليق أسماء بين قد الخالق هذا ثم
، إليه وأرشدوا عليه ودلوا وأسماءه صفاته الرسل
نبينا رأسهم وعلى ، صدقهم على الدلئل وقامت
وأفضلهم النبياء أصدق ، والسلما الصلةا عليه محمد

التي العامة والرسالة ، العظيم بكتابه الله بعثه قد ،
الذين الماسونية دعاةا يأتي ثم ، شيء كل بها أوضح

، البهيمية الحوال إلى الناس يردوا أن يريدون
الخإلق مكارما ويحاربوا شيء كل في والمساواةا
حقا يصيرون ل كالبهائم ليجعلوهم العمال ومحاسن

دعت ما خإلف كله وهذا ، شر من خإيرا ول باطل من
دل ما وخإلف ، والسلما الصلةا عليهم الرسل إليه

دلت ما خإلف أيضا وهو ، المعجز الكريم القرآن عليه
فطر التي السليمة والفطر ، الصحيحة العقول عليه
على الناس فطر سبحانه الله فإن ، عليها العباد الله

والعدل العمال ومحاسن ، الخإلق بمكارما العتراف
فطر . لقد والذى والعدوان الظلم وكراهة ، والحق

من والخأ ، البن من الب تمييز على العباد الله
هذا ميزوا البهائم حتى ، الزوج من والزوجة ، الخإت

.  هذا عن

النسان على حرج ل وأنه ، الباحية ادعى من كذلك
من يشاء ما ويستبيح يشاء ما يعمل أن حال أي في

أبطل وقد ، وضالون ملحدون كلهم ، ومساوئ مهازل
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أرسل أنه وتعالى سبحانه وبين ، المذهب هذا الله
وما ، عباده على حقه لبيان الكتاب وأنزل ، الرسل

أوصى وما ، الخبائث من حرما وما ، الطيبات من أحل
به جاءت بما التمسك من عبادةا وتعالى سبحانه به

.  خإالفه ما ونبذ ، الرسل

السماء من المنزلة الكتب في سبحانه أوضح ولقد
، الضلل من والهدى ، الحراما من الحلل تفصيل

.  الشر من والخير ، المنكر من والمعروف

، كله ذلك عن أعرضوا قد والماسونيون فالباحيون
عليه استقاموا كريما خإلقا فل ، ظهورهم وراء ونبذوه

جاءت بما يأخإذوا فلم ، به تمسكوا صحيحا عقل ول ،
، والباطل الحق بين والتمييز الهدى من الرسل به

، وجل عز الله كتاب تأمل ومن ، والضلل والهدى
العالم أحوال وتأمل ، والسلما الصلةا عليه نبيه وسنة

عليهم الرسل به جاءت فيما كله الحق أن : عرف
حرمه ما وبيان الله أباح ما بيان من ، والسلما الصلةا

، والخبيث الطيب بين ليميزوا بعثوا وأنهم ، سبحانه
تسير حتى ، الله شرع بما ، والحراما الحلل وبين

، ورشاد خإير وعلى ، وبيان هدى على المجتمعات
التي ، الحميدةا والصفات الكريمة الخإلق وعلى
وذريته ، ونفسه وماله ، ودينه عقله للنسان تحفظ

.  ذلك وغير وزوجته

وتستقيم ، المجتمع فيأمن غيره عليه يتعدى ول
إنسان لكل وتحصل ، الناس ويأمن والخإلق الحوال

وتعاطي ، وشرائه وبيعه ، وعطائه أخإذه في ، حريته
بالطرق كسب ما وتملكه الحلل من له الله يسر ما

.  يضره ول ينفعه بما وتصرفه ، الشرعية

67



القاديانية كدعوةا أخإرى أفكار إلى دعا من وأما
رسول أو ، جديد نبي اتباع إلى دعا ممن ، وأشباههم

الله لن زائفة؛ مضللة وأفكاره باطلة فدعواه ، جديد
الصلةا عليه محمدا أن المبين كتابه في بين وجل عز

الحاديث في ذلك جاء وقد ، النبيين خإاتم والسلما
، وسلم عليه الله صلى الله رسول عن المتواترةا
َكاَن     َما:  تعالى قال ، السابقة النبوات به وبشرت

ٌءْد َبا     ُمَحّم ٍد     َأ ُكْم     ِمْن     َأَح ِل ِكْن     ِرَجا َل ِه     َرُسوَل     َو ّل َتَم     ال َوخَإا
ّييَن ِب ّن كل عليهم تلتبس ، النعاما أشباه هناك ولكن   ال
حق بين يميزون ول ، شيء كل عليهم ويخفى ، دعوى
.  وضلل هدى بين يفرقون ول ، وباطل

يلتبس الناعقون به وينعق الداعون يدعيه ما فكل
هذا صوت ارتفع ولهذا ، والبصيرةا العلم : لعدما عليهم
، الباطلة بدعواه أحمد غلما مرزا أعني ، الرجل
بما وصدقوا ، النعاما أشباه هم من الناس من فاتبعه

نص يخالف مما ، الباب هذا في كتبه وما ، قاله
المصطفى عن السنة به تواترت وما ، العزيز الكتاب

النبياء خإاتم كونه ومن والسلما الصلةا عليه
.  والمرسلين

من هم من على يشتبه وكيف ، هذا مثل يحدث كيف
والذين ، العقول أصحاب من هم الذين ، آدما بني

الشياء أوضح من وبطلنه ، ويكتبون يقرءون
من عباده يري وجل عز الله ولكن ، وأظهرها
، لب ذي لكل وذكرى عظة فيه ما والعبر العجائب

ْعَمى     ل:  وتعالى سبحانه قال ْبَصاُر     َت َْل ِكْن     ا َل ْعَمى     َو َت
ُلوُب ُق ْل ِتي     ا ّل ِر     ِفي     ا ُدو والبابية البهائية وهكذا   الّص

هذا في وضلوا ، باطلة دعاوي ادعوا ممن ، وأشباههم
ما البشر من النعاما أشباه على ولبسوا ، السبيل
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ثم ، نبي أنه كبيرهم فزعم ، باطلهم من إليه يدعون
.  العالمين رب أنه ادعى

وأندية ودعاةا أتباعا لهم نجد ، باطلهم ظهور ومع
منهم الكثير كان وربما إليه وتدعو ، باطلهم تروج

ولكنه ، دعواه في مبطل أنه ويعلم الحق يعرف
في ذلك في غرض من له لما ، الباطل بتأييد يتظاهر

وهم ، الباطل طريق في فتابعهم الدنيا الحياةا هذه
عز الله قال كما ، منها أضل هم بل ، بالنعاما أشبه
ُهْم     َأّن     َتْحَسُب     َأمْا:  وجل َثَر ْك ُعوَن     َأ ْو     َيْسَم ُلوَن     َأ ِق ْع ِإْن     َي

ِما     ِإل     ُهْم َعا ْن َْل ِبيًل     َأَضّل     ُهْم     َبْل     َكا سبحانه وقال   َس
ْد:  وتعالى َق َل َنا     َو ْأ ّنَم     َذَر َه ِثيًرا     ِلَج ْلِجّن     ِمَن     َك ْنِس     ا ِْل َوا

ُهْم ٌءْب     َل ُلو ُهوَن     ل     ُق َق ْف َها     َي ُهْم     ِب َل ٌءْن     َو ُي ْع ْبِصُروَن     ل     َأ َها     ُي ِب
ُهْم َل ٌءْن     َو َذا ُعوَن     ل     آ َها     َيْسَم ِئَك     ِب َل ِما     ُأو َعا ْن َْل َأَضّل     ُهْم     َبْل     َكا

ِئَك َل ُلوَن     ُهُم     ُأو ِف َغا ْل    ا

فرعون أصحاب ضل كما ، بعيدا ضلل هؤلء ضل لقد
.  بالنمرود النمرود وأصحاب ، بفرعون

، ويشرب ويأكل ويتغوط يتبول الذي المسكين فهذا
يكون وكيف ، ربا يكون كيف ، شيء كل من ويتألم

ولكن أتباعه؟ وعلى ، عليه هذا يجوز وكيف ، إلها
َها:  سبحانه الله قال كما المر ّن ِإ ْعَمى     ل     َف ْبَصاُر     َت َْل ا
ِكْن َل ْعَمى     َو ُلوُب     َت ُق ْل ِتي     ا ّل ِر     ِفي     ا ُدو قال وكما   الّص

ُهْم     َأّن     َتْحَسُب     َأمْا:  وتعالى سبحانه َثَر ْك ُعوَن     َأ ْو     َيْسَم َأ

ُلوَن ِق ْع ِما     ِإل     ُهْم     ِإْن     َي َعا ْن َْل :  وجل عز قال وكما   َكا
َع     ِمّمَن     َأَضّل     َوَمْن َب ّت ُه     ا َوا ِر     َه ْي َغ ًدى     ِب ِه     ِمَن     ُه ّل .  الية   ال

جم يتبعه الزمان آخإر في يأتي الذي الدجال وهكذا
من يروجه لما بصيرةا وأعمى ، جاهل كل من كثير
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تشتبه التي العادات خإوارق من به ويأتي ، الباطل
.  النعاما أشباه على

وأنصارا اتباعا لها تجد باطلة دعوةا وكل ، نحلة وكل
فهو الصالح السلف طريق أما ، هدى ول ، قلوب بغير

عليه قاما لما ، النهار رابعة في الشمس من أوضح
والدلة ، النيرةا والحجج ، الساطعة البراهين من

طلب في ورغبة بصيرةا أدنى عنده من لكل ، القاطعة
رسوله وسنة الكريم كتابه في الله بين وقد ، الحق

بكتاب التمسك في يكونان والفلح الخير أن المين
والسلما الصلةا عليه المصطفى وسنة ، العظيم الله

الله رضوان الصحابة من المة سلف عليه كان وما ،
على الحق دعاةا فيرد ، بإحسان وأتباعهم ، عليهم
وسنة ، الله كتاب من علموا بما المنحرفين هؤلء

بعقولهم علموا وبما والسلما الصلةا عليه رسوله
السليمة وفطرهم ، النافذةا وبصائرهم ، الصحيحة

، رسوله وسنة ، الله كتاب من علموه ما هدى على
الدللة من ، وجل عز الله مخلوقات من علموه وما

وصدق ، للعبادةا واستحقاقه ، وعظمته ، قدرته على
الحق هو به أتوا ما وأن ، والسلما الصلةا عليهم رسله

الله صلى رسوله وسنة ، الله كتاب عليه دل ما وهو ،
والهدى والحراما الحلل بيان من ، وسلم عليه

وما ، عنه نهى وما ، لعبادةا الله شرع وما ، والضلل
.  ذلك غير إلى ، ناروال الجنة من به أخإبر

وسائر الشيوعيين من وغيرهم هؤلء أنكره ما وأن
ذلك وغير والنار والجنة والنشور البعث من الملحدةا

للدلة ومخالف باطل كله الخإر اليوما شئون من
.  القطعية
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فإن ، واضح وباطلهم داحضة حجتهم جميعا وهم
رب أماما ووقوفهم الموتى بعث على الدالة الدلة

في الله خإلقه ما كل وأن ، تحصى ل كثيرةا العالمين
ووجوب ، سبحانه قدرته على شاهد الدنيا هذه

الله ينزل الميتة فالرض ، وحده بألوهيته العتراف
ويخرج ، موتها بعد النبات منها فيخرج المطر عليها
.  الثمار من شاء ما وعل جل منها

هو ، الثمار بهذه علينا وأنعم ، النبات هذا أخإرج فالذي
به وأحيا المطر هذا أنزل الذي ، وتعالى سبحانه الله

الذي هو ، والثمار النبات أخإرجت التي الميتة الرض
كل ويقف ، قبورهم من ويبعثهم ، الموتى سيحيي

وما ، عمل ما على للحساب وجل عز أمامه واحد
.  الدنيا هذه في يداه اكتسبت

ثم ، تراب من آدما أبانا الله : خإلق النسان وهكذا
ثم ، مهين ماء من سبحانه خإلقهم الذرية منه جاءت
إنسان إلى ثم ، مضغة إلى ثم ، علقة إلى تحولوا
ثم ، وجوارح وإدراك وعقل ، وبصر سمع له سوي
فيأخإذ ، عظيما إنسانا يصير حتى ، وينتج يتدرج

.  وينتج ويتعلم ويفكر ويعطي

عز الله قدرةا على تدل كلها العظيمة اليات هذه وأن
هناك- بأن وإخإبارهم الرسل صدق على وتدل ، وجل

الحق فيه يؤيد ، سبحانه لديه الخإرةا- مجتمعا في أي
ويقيهم الجنة ويدخإلهم الجزاء بأحسن أهله ويجزي ،

الباد أبد النار في ويخلدهم أعداءه ويذل ، النار عذاب
، يظلم من يشاهد الدار هذه في عاقل كل أن . ثم
وبدنه ماله في عليه يعتدى ومن ، حقوقه تؤخإذ ومن
ولم ، الحقوق يرد ولم الظالم يموت ثم ، ذلك وغير
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على الحق ذلك يضيع فهل ، المظلوما ينصف
!  المستضعفين؟ المساكين المظلومين

حدد العليم الحكيم العظيم الخالق . . فإن كل
، القيامة يوما هو الموعد ذلك ، موعدا للنصاف

الدنيا في حقه يعط لم الذي المظلوما فيه ينصف
. إن يستحق بما ويعاقبه منه فينتقم الظالم من كامل
، وابتلء امتحان دار ولكنها جزاء دار ليست الدار هذه

المظلوما فيها ينصف وقد ، وأحزان وسرور وعمل
القيامة يوما إلى أمره يؤجل وقد ، فيها حقه فيأخإذ

كما ، الظالمين هؤلء من الله فينتقم ، عظيمة لحكمة
َبّن     َول:  وتعالى سبحانه قال ّلَه     َتْحَس ِفًل     ال َعّما     َغا

ْعَمُل ِلُموَن     َي ّظا ّنَما     ال ُهْم     ِإ َؤخّإُر ٍما     ُي ْو َي ِه     َتْشَخُص     ِل ِفي
ْبَصاُر َْل    ا

، المظلومين الله ينصف الرهيب اليوما هذا ففي
وقد ، الظالمين من لهم وينتقم ، جزاءهم ويعطيهم

كما ، الدنيا في العقوبات للظلمة سبحانه الله يعجل
للمظلومين ذلك يؤجل وقد ، كثيرةا أمم في فعل

العظيم اليوما هذا في الحقوق تعطى ثم ، والظالمين
ذلك وكل ، البصار فيه تشخص الذي القيامة يوما ،

.  حق

على يفوت ل شيء كل على القادر العليم فالحكم
ونشورا بعثا هناك أن أخإبرنا ولهذا ، حقهم المظلومين

الدلة هذا على قامت وقد ، وحسابا جزاء هناك وأن ،
والعقول ، المة وإجماع ، والسنة القرآن من

من بد ل أنه على ودلت ، السليمة والفطر ، الصحيحة
وأن ، حق الجنة وأن ، حق البعث وأن ، وحساب جزاء
، السماوية الكتب به جاءت ذلك كل ، حق النار

.  المسلمون عليها وأجمع ، النبوية والسنة
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تشهد الصحيحة والعقول السليمة فالفطر ذلك ومع
من يقتص لم ومظلومين ظالمين نشاهد وإننا ، بذلك

فل ، الحقوق منهم تؤخإذ ولم ، للمظلومين الظالمين
إنسان كل فيه ويجازى ، فيه يحاسبون يوما من لهم بد

.  قدما ما على

سبيل في مجتهدين موفقين صالحين مؤمنين نجد إننا
تعدوا الذين أولئك من غيرهم ناله ما ينالوا لم ، الخير
لديهم هذا مع وهم ، الله عباد وظلموا ، الله حدود

والخدما ، الشاهقة والقصور ، العظيمة الموال
.  والمتاع

ينالوا لم محرومون ، المتقين الخإيار من غفير وجمع
ربهم مع لقاء من ولبد موعد من فلبد ، شيئا هذا من

، العظيم والجر ، العالية المنازل من فيه يعطون ،
صبرهم جزاء ، الفضل بأنواع سبحانه عليه ويتكرما

والمنازل ، الكبير الثواب فينالون ، الصالحة وأعمالهم
، العظيم والحسان ، الجزيل والخير ، العالية

على ، تحصى ل التي والخيرات والجواري والقصور
، صالح عمل من قدموا ما وعلى ، خإير من فعلوا ما

المفرطين ، الظالمين هؤلء سبحانه ويجازي
شهواتها وغرتهم ، الدنيا إلى ركنوا الذين ، المعرضين
العذاب من يستحقون بما ، مفاتنها وراء وانساقوا
، لتفريطهم إل ذلك وما ، المصير وسوء ، والنكال

ومقابلتهم ، حدوده وتعديهم ، الله عن وإعراضهم
عن وأدبارهم ، عباده وظلمهم ، بالكفران نعمه

.  طاعته

. وهذه يستحقون بما وجل عز الله يجازيهم فهؤلء
، الصحيح العقل صاحب تأملها إذا العظيمة المور

أن وعلم ، حق المعاد أن عرف ، السليمة والفطرةا
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وغيرهم والوثنيون والشيوعيون الملحدون يدعيه ما
الباطل أبطل : من البدان ومعاد الخإرةا ينيرون ممن

.  زائفة وأقوالهم ، ساقطة دعواهم أن له واتضح ،

والفكار ، المضللة والدعوات النحل أصحاب وهكذا
العقل ذو تأملها إذا ، السبيل هذا على كلها ، الهدامة
، السليمة والفطرةا ، النافذةا والبصيرةا ، الصحيح

والسنة الكتاب من ، زيفها أدلة وعرف بطلنها عرف
خإلق سبحانه فإنه ، الصحيحة الكتب ومن ، المطهرةا
وسنة كتابه من ، الحق على الدلئل وأقاما ، الشواهد

من العقول في أودع وبما ، وسلم عليه الله صلى نبيه
مخلوقات من الدنيا هذه في خإلق وبما ، وإدراك فهم

وأنه ، بالحكمة له تشهد ، كائنات من فيها وأوجد ،
شيء كل على القادر ، الكريم الرزاق ، العليم الخلق

.  له شريك ل وحده يعبد لن والمستحق ،

كتاب على يقبل أن كان أينما ، العلم بطالب والجدير
ومن ، همه أكبر من ، وتعقله تدبره يجعل وأن ، الله

بقراءته الكاملة العناية له تكون وأن ، شواغله أعظم
والبراهين ، العظيمة المعاني من فيه ما وتدبر ،

صدق وعلى ، الرسل به جاء ما صحة على ، الساطعة
أهل به يقول ما بطلن وعلى ، الكتاب عليه دل ما

.  كانوا وكيفما ، كانوا أينما ، السوء

وبصره ، الله أعزه للهدى طالبا القرآن تدبر ومن
َذا     ِإّن:  وتعالى سبحانه قال كما ، مناه وبلغه َه

ُقْرآَن ْل ِدي     ا ْه ِتي     َي ّل َومُا     ِهَي     ِل ْق َو     ُقْل:  وجل عز وقال   َأ ُه
ِذيَن ّل ُنوا     ِل ًدى     آَم ٌءْء     ُه َفا    َوِش

وتأمل ، المؤمن تأملها إذا المطهرةا السنة وهكذا
في وخإصومه أعدائه مع وسلم عليه الله صلى موقفه
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منصورون الحق أهل وأن ، الحق عرف والمدينة مكة
يفوته فلن الدنيا في النصر فاته ومن ، وممتحنون

ّنا:  وجل عز قال كما ، الخإرةا في والعوض الجزاء ِإ
ْنُصُر َن َنا     َل َل ِذيَن     ُرُس ّل ُنوا     َوا ِةا     ِفي     آَم َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد ْومَا     ال َي ُقومُا     َو َي

ُد َها َْلْش ْومَا     ا ُع     ل     َي َف ْن ِلِميَن     َي ّظا ُهْم     ال ُت ِذَر ْع ُهُم     َم َل َنُة     َو ْع ّل ال
ُهْم َل ُء     َو ِر     ُسو ّدا    ال

الدنيا في للعاملين بالنصر سبحانه الله وعد فقد
ْنُصَرّن:  وجل عز قال ، الخإرةا في والثواب َي َل ّلُه     َو ال

ُه     َمْن ْنُصُر ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ٌءْز     َل ِزي ِذيَن*    َع ّل ُهْم     ِإْن     ا ّنا ّك َم
َْلْرِض     ِفي َقاُموا     ا َةا     َأ ُوا     الّصل َت َةا     َوآ َكا َأَمُروا     الّز َو

ْعُروِف ْلَم ْوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ِه     ا ّل ِل َبُة     َو ِق ِر     َعا ُْلُمو فقد   ا
الذين ، اليتين هاتين في وتعالى سبحانه الله وعد

الزكاةا ويؤدون ، الصلةا ويقيمون ، للحق يعملون
عن وينهون ، بالمعروف ويأمرون ، لمستحقيها

النصر يعلم وهو ، بالنصر وعل جل وعدهم ، المنكر
الله من والرضى والنصر فيها والتمكين الدنيا في

.  الشهاد يقوما يوما ، القيامة يوما سبحانه

فالمؤمنون ، للكافرين وذلة ، للمؤمنين عزةا هذا وفي
الذلة وجوههم تعلو والكافرون ، بالجنة يفوزون
هذا . وفي ومصيرهم مثواهم تكون والنار ، والندامة
َد:  وتعالى سبحانه يقول المعنى َع ّلُه     َو ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا آَم

ُكْم ْن ُلوا     ِم َعِم ِلَحاِت     َو ُهْم     الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض     ِفي     َل َكَما     ا
َلَف َتْخ ِذيَن     اْس ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َنّن     َق ّك ُيَم َل ُهْم     َو ُهُم     َل َن ِذي     ِدي ّل ا

َتَضى ُهْم     اْر ُهْم     َل ّن َل ّد َب ُي َل ِد     ِمْن     َو ْع ِهْم     َب ِف ْو ًنا     خَإ ِني     َأْم َن ُدو ُب ْع ل     َي
ُكوَن ِر ًئا     ِبي     ُيْش ْي .  كثيرةا المعنى هذا في واليات   َش

في نبغوا الذين الموفقين العلم أهل أحوال تأمل ومن
الله صلى نبيهم وسنة ربهم كتاب وتدبروا المة هذه
فهم على يعينهم ما ذلك في وعلموا ، وسلم عليه
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عليه الله صلى الله رسول سنة فهم وعلى الله كتاب
عنهم الله رضي الصحابة من صحيحا فهما ، وسلم

السلما أئمة من بإحسان لهم والتابعين وأرضاهم
من نهجهم على سار ومن عنهم نقل وما كتبوا فيما
تيمية بن العباس كأبي والبصيرةا والوفاء الصدق أهل

ابن والحافظ القيم ابن : العلمة وتلميذيه الله رحمه
أئمة من الميدان هذا في برزوا ممن وغيرهم كثير
.  الشأن هذا

قالوا ما بفهم عليه الله وفتح ، أحوالهم تأمل من نعم
، الباهرةا والعبر ، العجاب العجب رأى كتبوا وهل

والبراهين ، النيرةا والقلوب ، الصحيحة والعلوما
طريق إلى بها تمسك من ترشد التي ، الساطعة
.  الستقامة وسبيل السعادةا

الغاية تحقيق ، سبحانه الله بتوفيق له يحصل وبذلك
والمعرفة بالعلوما نفسه وتحصين ، المطلوبة

، رسله به الله بعث الذي ، الحق إلى والطمأنينة
.  المة هذه سلف عليه ودرج ، كتبه به وأنزل

، والضلل الزيغ دعاةا من خإالفهم من أن له ويتضح
، الزائفة والحجج ، الباطلة الشبهات إل عندهم ليس
.  جوع من تغني ول تسمن ل التي

يميز الذي هو الحقيقة في العلم طالب أن حقا ويعلم
وبراهينه ، الظاهرةا بأدلته ، الباطل من الحق

ما منها ويأخإذ ، المهتدين الئمة كتب ويقرأ ، الساطعة
موافقته وعدما ، بطلنه ظهر ما ويترك ، الحق وافق
الماما الشيخ المبرزين الئمة هؤلء ومن ، للحق
القرن في وأنصاره ، الله رحمه الوهاب عبد بن محمد
، الميدان هذا في برزوا قد ، بعده وما عشر الثاني

76



الرسائل وأرسلوا ، الناجحة العظيمة الكتابات وكتبوا
في الحق وأوضحوا ، الخصوما على وردوا الناس إلى

وقد ، والسنة الكتاب من بأدلة ، ومؤلفاتهم رسائلهم
قاسم بن الرحمن عبد الشيخ العلمة ذلك من جمع

: ( الدرر المسمى كتابه في كثيرةا جملة الله رحمه
) .  النجدية الجوبة في السنية

رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ كتبها التي والدلة
الحق فيها رأى فيها وتبصر تأملها من وتلميذه الله

التي- الساطعة والبراهين ، الباهرةا والحجج ، المبين
وتبين ، وشبهاتهم ، الخصوما أقوال بطلن توضح
.  الواضحة بأدلته الحق

في وفقوا زمانهم- قد تأخإر مع عليهم الله رحمة وهم
بدعوةا يتعلق ما وأوضحوا ، أدلته وبيان الحق إظهار

، القبور وعباد ، الوثنية دعاةا على والرد ، التوحيد
المستقيم النهج على وكانوا ، السبيل هذا في وبرزوا

الباب هذا في واستعانوا ، الصالح السلف نهج ،
والسنة الكتاب في جاءت التي الواضحة بالدلة
، التفسير وكتب ، الحديث بكتب وعنوا ، النبوية
، الحق بهم الله أظهر حتى الميدان هذا في وبرزوا
، غيرهم على الحجة بهم وأقاما ، الباطل بهم وأذل
وأجرى ، الجهاد راية وقامت ، السلما راية بهم ونشر

يحصى ل ما الجزيل وخإيره نعمه من أيديهم على الله
عرفوا الذين المصار سائر في الحق أهل وأصبح ،

ينشرون ، منهجهم وسلمة ، دعوتهم وصحة ، كتبهم
على الشأن هذا في ألفوا بما ويستعينون ، دعوتهم
من ، مكان كل في السلما وأعداء السلما خإصوما

.  والخرافات والبدع الشرك أهل
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، يرضيه لما جميعا يوفقنا أن وجل عز الله واسأل
، مهتدين هداةا يجعلنا وأن ، وأعمالنا قلوبنا يصلح وأن

كما ، دينه في الفقه يمنحنا وأن ، مصلحين وصالحين
ويصلح ، كلمته ويعلي ، دينه ينصر أن وجل عز أسأله
عليهم يولي وأن ، مكان كل في المسلمين أحوال

هداةا ويجعلهم ، المسلمين قادةا يصلح وأن ، خإيارهم
إليها والتحاكم الشريعة لتحكيم يوفقهم وأن ، مهتدين

، الحق بهم وينصر ، خإير لكل أمرنا ولةا يوفق وأن ،
نبينا على وسلم الله وصلى ، كريم جواد وعل جل إنه

.  وصحبه آله وعلى محمد

العلم    أهل أخلق

أشرف على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
آله وعلى محمد ونبينا سيدنا والمرسلين النبياء
.  أجمعين وصحبه

العلماء أخإلق فيها أوضح أن أردت كلمة : فهذه وبعد
العظم بإمامهم تأسيا عليه يسيروا أن ينبغي وما

الله عبد بن محمد نبينا وهو خإير كل في وقدوتهم
وقائد ، العالمين رب رسول ، وسلم عليه الله صلى
، أجمعين الله سبيل إلى الدعاةا وإماما المحجلين الغر

" ول العلم أهل " أخإلق عنوانها يكون أن ورأيت
هم العلماء أن علم من مسكة ذي كل على يخفى
درهما ول دينارا يورثوا لم النبياء . لن النبياء خإلفاء
الله كتاب عليه دل ما هو والعلم ، العلم ورثوا وإنما

ولهذا والسلما الصلةا عليه رسوله وسنة وجل عز
خإلق عن عنها الله رضي سئلت لما عائشة قالت
خإلقه     كان:  قالت ، والسلما الصلةا عليه النبي

الله رضي عائشة من العظيمة الكلمة فهذه   القرآن
هي والسلما الصلةا عليه أخإلقه أن إلى ترشدنا عنها
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من القرآن في ما على الستقامة وهي ، القرآن اتباع
مدحها التي بالخإلق التخلق وهي ، ونواهي أوامر

خإلق كل عن والبعد أهلها على وأثنى العظيم القرآن
مختصرةا جامعة كلمة وهي أهله وعاب ، القرآن ذمه

والمدرسين الدعاةا من العلم بأهل فجدير ، عظيمة
يقبلوا وأن الله بكتاب يعنوا أن بهم جدير ، والطلبة

وجل عز الله يحبها التي الخإلق منه يأخإذوا حتى عليه
خإلقا لهم تكون وحتى ، عليها يستقيموا وحتى ،

 ، كانوا أينما عليه يسيرون ومنهجا

َذا     ِإّن:  وجل عز يقول ُقْرآَن     َه ْل ِدي     ا ْه ِتي     َي ّل َومُا     ِهَي     ِل ْق َأ

الطرق أقوما هي التي الطريقة إلى الهادي فهو
من أعظم للمؤمن هدف هناك وهل ، السبل وأهدى

ول وأصلحها وأقومها السبل ، أهدى على يكون أن
وهو وأزكاها وأهمها الهداف أرفع هو هذا أن شك

صلى محمدا نبيه به الله مدح الذي العظيم الخلق
سبحانه قال حيث القلم سورةا في وسلم عليه الله

ِم     ن:  وتعالى َل َق ْل ُطُروَن     َوَما     َوا ْنَت     َما*    َيْس ِة     َأ ْعَم ِن ِب
ّبَك ُنوٍن     َر ِإّن*    ِبَمْج ْيَر     ََلْجًرا     َلَك     َو ُنوٍن     َغ ّنَك*    َمْم ِإ َو

َعلى ُلٍق     َل ٍم     خُإ ِظي    َع

، الخلق بهذا يعنوا أن وطلبته العلم أهل جميع فعلى
وعمل وتعقل وتدبرا قراءةا الله كتاب على يقبلوا وأن

ٌءْب:  وتعالى سبحانه يقول ، َتا ُه     ِك َنا ْل ْنَز ْيَك     َأ َل ٌءْك     ِإ َباَر ُم
ّبُروا ّد َي ِه     ِل ِت َيا ّكَر     آ َذ َت َي ِل ُلو     َو َباِب     ُأو ْل َْل أصحاب وهم   ا
الحق بين التمييز الله وهبهم الذين الصحيحة العقول

الخلق هذا أراد ومن ، والضلل الهدى وبين والباطل
وجل عز الله كتاب على بالقبال فعليه العظيم
وبين بينه ومذاكرةا وتعقل وتدبرا تلوةا به والعناية
مع عليه أشكل عما العلم لهل وسؤال زملئه
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العناية ومع ، المعتمدةا التفسير كتب من الستفادةا
حتى ، عليه وتدل القرآن تفسر لنها النبوية بالسنة

أهل من يكون وحتى القويم النهج هذا على يسر
 ، وعمل وتدبرا قراءةا الله كتاب

الله كتاب عندهم والنصارى الله كتاب عندهم فاليهود
، الله كتاب عندهم المة هذه من السوء وعلماء

خإالفوا لما الناس أشر من صاروا هؤلء؟ صار فماذا
كل من أتباعهم وهكذا عليهم الله وغضب ، الله كتاب

نهج على وسار علم على الله كتاب خإالف من
حكمهم حكمه ، وغيرهم والنصارى اليهود من الغاوين

لنا خإلقا يكون وأن الله بكتاب نعمل أن والمقصود
قال وقد وشفاء وهدى قبلنا آمنوا للذين خإلقا كان كما
ِه     ُقْل:  وسلم عليه الله صلى لنبيه وعل جل الله ِذ َه

ِلي ِبي ُعو     َس ْد َلى     َأ ِه     ِإ ّل َلى     ال ٍةا     َع َنا     َبِصيَر ِني     َوَمِن     َأ َع َب ّت ا
ْبَحاَن ِه     َوُس ّل َنا     َوَما     ال ِكيَن     ِمَن     َأ ِر ْلُمْش من أيضا وهذا   ا

العلم أهل أخإلق ومن ، والسلما الصلةا عليه أخإلقه
أهل واليمان العلم أهل والبصيرةا العلم أهل ، جميعا
 ، والتقوى العلم

حظ لهم فليس وإيمان تقوى غير من العلم أهل أما
الله إلى الدعوةا أخإلقهم من العلم أهل . لن ذلك في

الشرعية بأدلته الحق وبيان العمل مع بصيرةا على
على وهداتهم الخلق دعاةا فهم ، وعقيدةا وعمل قول
، والسلما الصلةا عليه رسوله وسنة الله كتاب ضوء

الناس يبلغون بل ، قليل ثمنا الله بآيات يشترون ل
به الله بعث الذي الحق إلى ويرشدونهم ، الله دين
في الذى على ويصبرون ، والسلما الصلةا عليه نبيه

جهالة على دعا من أن يعلم وبهذا ، الحوال جميع
وليس ، وسلم عليه الله صلى النبي خإلق على فليس
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سبحانه الله لن مجرما؛ هو بل العلم أهل خإلق على
لما الشرك مرتبة فوق علم بغير عليه القول جعل

كتابه في تعالى قال ، العظيم الفساد من عليها يترتب
ّنَما     ُقْل:  المبين ّبَي     َحّرمَا     ِإ َواِحَش     َر َف ْل َهَر     َما     ا َها     َظ ْن ِم

َطَن     َوَما ْثَم     َب ِْل ْغَي     َوا َب ْل ِر     َوا ْي َغ ّق     ِب ْلَح َأْن     ا ُكوا     َو ِر ِه     ُتْش ّل ِبال
َنّزْل     َلْم     َما ِه     ُي ًنا     ِب َطا ْل َأْن     ُس ُلوا     َو ُقو َلى     َت ِه     َع ّل ل     َما     ال

َلُموَن ْع في علم بغير عليه القول سبحانه فجعل   َت
فيها الية هذه لن المحرمات؛ مراتب من القمة

إلى فانتهى منه أشد هو ما إلى الدنى من الترقي
يعلم وبهذا ، علم بغير الله على القول ثم الشرك

المنكرات من وأنه ، علم بغير الله على القول خإطر
العواقب من فيه لما الخطيرةا والكبائر العظيمة

سورةا من أخإرى آية وفي ، الناس وإضلل السيئة
يدعو مما علم بغير عليه القول أن سبحانه بين البقرةا

أن العلم لطالب ينبغي فل ، به ويأمر الشيطان إليه
َها    َ يا:  وعل جل يقول ، الشيطان ركاب في يسير ّي أ

َ

ّناُس ُلوا     ال َْلْرِض     ِفي     ِمّما     ُك ًبا     َحلًل     ا ّي ُعوا     َول     َط ِب ّت َت
َواِت ُط َطاِن     خُإ ْي ّنُه     الّش ُكْم     ِإ ّو     َل ُد ٌءْن     َع ِبي ّنَما*    ُم ُكْم     ِإ ْأُمُر َي
ِء ِء     ِبالّسو َفْحَشا ْل َأْن     َوا ُلوا     َو ُقو َلى     َت ِه     َع ّل َلُموَن     ل     َما     ال ْع    َت

وأنه المبين العدو هذا عن الله ذكره ما أخإي يا انظر
لما علم بغير الله على والقول والفحشاء بالسوء يأمر
عليه القول في والفساد الخطر عظيم من يعلم

يحل علم بغير الله على القائل لن علم؛ بغير سبحانه
بالباطل ويأمر الحق عن وينهى الحلل ويحرما الحراما
 ، لجهله

القول من الحذر وطلبته العلم أهلى على فالواجب
حتى الشرعية بالدلة والعناية علم بغير الله على

وحتى عنه ينهون أو إليه يدعون بما علم على يكونوا
أعظم هم بالله والعلماء ، علم بغير الله على يقولوا ل
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الله من الخوف في وأكملهم لله خإشية الناس
ّنَما:  تعالى قال ، حدوده عند والوقوف ّلَه     َيْخَشى     ِإ ال

ِه     ِمْن ِد َبا ُء     ِع َلَما ُع ْل عالم وكل الله يخشى مسلم فكل   ا
الناس فأعظم ، متفاوتة الخشية لكن ، الله يخشى
، بالله العلماء هم لله خإشية الناس وأكمل لله خإشية

علماء وليسوا ، الطب علماء ليسوا ، بدينه العلماء
علماء وليسوا ، الجغرافيا علماء وليسوا ، الهندسة
العلماء ولكنهم ، وكذا كذا علماء وليسوا ، الحساب

والسلما الصلةا عليه رسوله به جاء وبما وبدينه بالله
 ، والسلما الصلةا عليهم الرسل رأسهم وعلى

العلماء قدوةا وهم العلماء رأس هم والنبياء فالرسل
علمهم ورثوا ، لهم خإلفاء بعدهم ومن الئمة وهم

العلماء  :  الحديث في . جاء إليه دعوا ما إلى ودعوا
زمانهم تأخإر العلم- وإن بأهل فجدير   النبياء     ورثة

أوائلهم مسلك يسلكوا بهم- أن جدير هذا كزماننا
والوقوف ونهيه أمره وتعظيم الله خإشية في الخإيار

ل للهدى ودعاةا للحق أنصارا يكونوا وأن ، حدوده عند
علمهم ينفع وبذلك ، لئم لومة الحق في يخشون

ّنَما:  سبحانه فقوله بهم الناس وينتفع ذمتهم وتبرأ ِإ
ّلَه     َيْخَشى ِه     ِمْن     ال ِد َبا ُء     ِع َلَما ُع ْل ، الكاملة الخشية يعني   ا

الرسل وأعلهم ، العلم لهل الكاملة فالخشية
على العلم أهل من فالمثل المثل ثم ، والنبياء
وعلى علمهم سعة حسب وعلى لله تقواهم حسب
.  وتصديقهم إيمانهم وكمال إيمانهم قوةا حسب

الرسول عمل عن سألوا لما الصحابة بعض قال ولما
: أين تقالوه فكأنهم السر في وسلم عليه الله صلى
غفر قد وسلم عليه الله صلى الله رسول من نحن
الصحيح في كما ، تأخإر وما ذنبه من تقدما ما له الله
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: أما بعضهم فقال عنها الله رضي عائشة حديث من
ول فأصوما أنا : أما الخإر وقال ، أناما ول فأصلي أنا

وقال فراش على أناما فل أنا : أما الخإر وقال أفطر
صلى النبي ذلك فبلغ ، اللحم آكل فل أنا : أما الخإر
عليه وأثنى الله وحمد الناس فخطب وسلم عليه الله
له     وأتقاكم     لله     لخإشاكم     إني     والله     أما:  قال ثم

النساء     وأتزوج     وأفطر     وأصوما     وأناما     أصلي     ولكني
الصلةا عليه فبين    مني     فليس     سنتي     عن     رغب     فمن

، وسلم عليه الله صلى الناس أخإشى أنه والسلما
الصلةا عليه يتقى بما وأعلمهم لله الناس أتقى وأنه

بالله الناس أعلم هم قبله الرسل وهكذا والسلما
ل ولكن ، مراتبهم على العلماء يليهم ثم لله وأتقاهم

يكونوا أن منه والخوف الله خإشية كمال من يلزما
فمتى يخطئ قد عالم كل بل الخطأ من معصومين

عليه الله صلى النبي قال كما ، إليه رجع الحق له بان
   التوابون     الخطائين     وخإير     خإطاء     آدما     بني     كل:  وسلم
في ويجتهد بدليله الحق يتحرى أن العلم طالب فعلى
فإن النية ويخلص والعانة التوفيق ربه ويسأل ذلك

أجران فله أصاب وإن واحد أجر فله ذلك مع أخإطأ
الله صلى الله رسول عن السنة بذلك صحت كما

.  وسلم عليه

والسير الله حدود عند الوقوف تقتضي لله فالخشية
فإذا ، وسلم عليه الله صلى الله رسول منهج على
هو فالعالم ، يجوز ل وغلوا تنطعا صار ذلك على زاد

وفي والمنع الباحة في الله حدود عند يقف الذي
أن الحذر شديد يكون ذلك مع لكنه ، والترك العمل
، علم ما بخلف يعمل أو علم بغير الله على يقول

عن سبحانه الله ذكر وقد ، ذلك في اليهود فيشابه
حميدةا خإصال التقياء العاملين الكتاب أهل بعض
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ْد:  تعالى فقال بذلك لنا تذكيرا َق ِهْم     ِفي     َكاَن     َل َقَصِص
ٌءْةا ْبَر ِلي     ِع َباِب     ُِلو ْل َْل كما عبر والقصص التاريخ ففي   ا
ْيُسوا:  سبحانه . وقال وجل عز قال ًء     َل َوا ْهِل  أ     ِمْن     َس َ

َتاِب ِك ْل ٌءْة     ا ٌءْة     ُأّم ِئَم ُلوَن     َقا ْت َياِت     َي ِه     آ ّل َء     ال َنا ْيِل     آ ّل ُهْم     ال َو
ُدوَن ُنوَن     َيْسُج ْؤِم ِه     ُي ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ْأُمُروَن     اْلخِإ َي َو

ْعُروِف ْلَم ْوَن     ِبا َه ْن َي ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ُعوَن     ا ِر ُيَسا ِفي     َو
ْيَراِت ْلَخ ِئَك     ا َل ُأو ِلِحيَن     ِمَن     َو    الّصا

الصفات وهذه ، الطيبة أعمالهم من نموذج وهذا
فيها بهم لنقتدي عنهم سبحانه الله ذكرها الحميدةا
في وهكذا الخير بأهل ونتأسى المسلك هذا ولنسلك

ِإّن:  وعل جل يقول عمران آل سورةا آخإر ْهِل     ِمْن     َو َأ

َتاِب ِك ْل ْؤِمُن     َلَمْن     ا ِه     ُي ّل ِزَل     َوَما     ِبال ْن ُكْم     ُأ ْي َل ِزَل     َوَما     ِإ ْن ُأ

ِهْم ْي َل ِعيَن     ِإ ِه     خَإاِش ّل َتُروَن     ل     ِل َياِت     َيْش ِه     ِبآ ّل ًنا     ال ِليًل     َثَم َق
ِئَك َل ُهْم     ُأو ُهْم     َل َد     َأْجُر ْن ِهْم     ِع ّب ّلَه     ِإّن     َر ُع     ال ِري ْلِحَساِب     َس    ا
الكتاب أهل خإيار بها أخإذ التي الحميدةا الخصال فهذه
خإشوع ، بالله إيمان ، علمائهم من الله هداهم ومن

يديه بين وذل ، سبحانه لله وطاعة لله وخإضوع
الله بآيات يشترون ل ذلك مع ثم ، وتعالى سبحانه

فعل كما يكتمونه ول الحق يجحدون ول قليل ثمنا
الصلةا عليه محمد سيرةا كتموا ، الضالون علماؤهم
حظهم أجل من الحق من كثيرا وكتموا والسلما
 ، الدنيا متاع من أرادوا وما العاجل

أهل والخإرين الولين من واليمان العلم أهل أما
به ويصرحون بالحق ينطقون فإنهم الله من الخوف

أعمالهم من أن بل قليل ثمنا الله بآيات يشترون ول
إليه والدعوةا عليه والدللة الحق بيان العظيمة
الله ثواب يرجون منه والترهيب الباطل من والتحذير

:  وجل عز وقال ، وتعالى سبحانه ويخشون- عقابه
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َفَمْن َلُم     َأ ْع ّنَما     َي ِزَل     َأ ْن ْيَك     ُأ َل ّبَك     ِمْن     ِإ ّق     َر ْلَح َو     َكَمْن     ا ُه
ْعَمى ّنَما     َأ ّكُر     ِإ َذ َت ُلو     َي َباِب     ُأو ْل َْل َهْل     ُقْل:  تعالى وقال   ا

ِوي َت ِذيَن     َيْس ّل َلُموَن     ا ْع ِذيَن     َي ّل َلُموَن     ل     َوا ْع ّنَما     َي ّكُر     ِإ َذ َت َي
ُلو َباِب     ُأو ْل َْل ل أنه اليتين هاتين في سبحانه وبين   ا

- وهوربنا عند من المنزل الحق يعلم من يستوي
هو من هؤلء- مع يستوى ل والصلح والصلح الهدى
تصوره لفساد إليه يهتدي ول الحق يعرف ل أعمى

، وهؤلء هؤلء يستوى ل ، لبه وفساد قلبه وانحراف
ّنَما:  قال ولهذا ّكُر     ِإ َذ َت ُلو     َي َباِب     ُأو ْل َْل أن فأوضح   ا

وهم ، اللباب أولي من يكون إنما والتبصر التذكر
 ، السليمة الصحيحة العقول أولوا

ِذيَن:  فقال العظيمة صفاتهم ذكر ثم ّل ُفوَن     ا ِد     ُيو ْه َع ِب
ِه ّل ُقُضوَن     َول     ال ْن َق     َي َثا ْلِمي العلم أهل صفات هذه   ا

إليهم عهد والذي الله بعهد يوفون الذين وهم واليمان
وعمل قول دينه على ويستقيمون حقه يؤدون ،

بالمواثيق يوفون بل ، الميثاق ينقضون ول وعقيدةا
يوصل أن به الله أمر ما يصلون والذين والعهود

ُفوَن ربهم ويخشون َيَخا َء     َو ْلِحَساِب     ُسو ما يصلون   ا
الله أمر على الستقامة من يوصل أن به الله أمر

ل الرسول سنة واتباع وتعالى سبحانه لله والخإلصا
اتباع ومن الله توحيد من لبد ، وهذا هذا من بد

بتحقيق وذلك بهذا هذا وصل من ولبد الرسول
محمدا وأن الله إل إله ل أن : شهادةا الشهادتين

ذلك ومن بالعمل اليمان يتبعون وهكذا ، الله رسول
التي الخشية ربهم ويخشون الرحم وصلة الوالدين بر

، الله معاصي من وتعنتهم الله طاعة على تعينهم
تؤثر دعوى مجرد ل حقيقية خإشية سبحانه يخشونه

معظمة له خإاضعة لله خإاشعة وتجعلها قلوبهم في
 ، أوامره ممتثلة ، نواهيه تاركة لحرماته
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التي الخشية ربهم يخشون واليمان العلم أهل هكذا
 الباطل وترك الحق إلى وتؤدي المتابعة تثمر

ُفوَن َيَخا َء     َو ْلِحَساِب     ُسو الخشية كمال من هذا   ا
العدةا أعدوا ولهذا ، الحساب سوء من خإوفهم

يوما الحساب سوء من خإوفا الطريق على واستقاموا
 ، القيامة

فقال ، والسابعة السادسة الصفتين سبحانه ذكر ثم
ِذيَن:  وتعالى سبحانه ّل َبُروا     َوا َء     َص َغا ِت ْب ِه     ا ِهْم     َوْج ّب َر
َقاُموا َأ َةا     َو عن وصبروا الله طاعة على صبروا   الّصل
وجه ابتغاء ولكن ، رياء عن ول تجلدا ل ، الله محارما

وأهل اليمان أهل هكذا ، لديه الزلفى وابتغاء الله
الله طاعة أداء في الشدائد على يصبرون بالله العلم
مع الله رسالة وبتبليغ ، الله معاصي ترك وفي

أوجب مما شيء في التفريط وعدما للصلةا إقامتهم
عمود هي التي العظيمة العبادةا هذه من عليهم الله

 ، الله أمر كما وأدوها ، السلما

:  فقال والتاسعة الثامنة الصفة سبحانه ذكر ثم
ُقوا َف ْن َأ ُهْم     ِمّما     َو َنا ْق َيًة     ِسّرا     َرَز ِن َعل ُءوَن     َو ْدَر َي ِة     َو َن ْلَحَس ِبا
َئَة ّي مرضاته في ينفقون هذا مع أنهم والمعنى   الّس

الناس يراه شيء ، وعلنية سرا لعباده الحسان وفي
ويبتغون الله فضل يبتغون ، الناس يراه ل وشيء
الزكوات يؤدون وغيرها ، الزكاةا من وإحسانه رحمته

، سبحانه الله أعطاهم مما الخير وجوه في وينفقون ،
ُءوَن ْدَر َي ِة     َو َن ْلَحَس َئَة     ِبا ّي بالحسنات يدرءون   الّس
، الغيظ وكظمهم وتحملهم صبرهم لكمال السيئات

قال ، عباده من الصلحاء وهكذا بالله العلماء هكذا
ِئَك:  تعالى الله َل ُهْم     ُأو َبى     َل ْق ِر     ُع ّدا العاقبة لهم   ال

ّناُت:  بقوله سبحانه فسرها ، الحميدةا ْدٍن     َج َع
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َها َن ُلو ْدخُإ َلَح     َوَمْن     َي ِهْم     ِمْن     َص ِئ َبا ِهْم     آ َواِج َأْز ِهْم     َو ِت ّيا ُذّر    َو
الله أن السابقة العمال هذه على ثوابهم من

سبحانه بفضله وأزواجهم وذرياتهم وآبائهم يشملهم
حقه وأداء الله أمر على فالستقامة ، ورحمته وتعالى
على والثبات المنكر عن والنهي بالمعروف والمر
هذا كل ، بالحسنة السيئة ودرء ذلك في والصبر الحق

وذريته وأزواجه ، آبائه وصلح العبد صلح أسباب من
لهم الملئكة وزيارةا كرامته دار في واجتماعهم

الله نعم ومن ، بهم ومرحبين عليهم مسلمين
وأمه أبيه لهداية سببا يكون أن العبد على العظيمة
على العظيمة الله نعم من وهكذا ، وذريته وزوجته
وأمها وأبيها زوجها لهداية سببا تكون أن المرأةا

الباء دخإول أن الكريمة الية من ويعلم ، وأولدها
بسبب هو إنما أقاربهم مع الجنة والذريات والزواج
بسبب ولكن والقرابة النسب لمجرد ل صلحهم
هي التي الله طاعة في والجتهاد والستقامة الصلح
وزوجاته وأقربائه العبد صلح في واسطة أعظم

الية وهذه ، كرامته دار في واجتماعهم وذرياته
َوَما:  سبأ سورةا في تعالى قوله تشبه الكريمة
ُكْم ُل َوا ُكْم     َول     َأْم ُد ْول ِتي     َأ ّل ُكْم     ِبا ُب َقّر َنا     ُت َد ْن َفى     ِع ْل َمْن     ِإل     ُز

َعِمَل     آَمَن ِلًحا     َو ِئَك     َصا َل ُأو ُهْم     َف ُء     َل ْعِف     َجَزا ِبَما     الّض
ُلوا ُهْم     َعِم َفاِت     ِفي     َو ُغُر ْل ُنوَن     ا    آِم

َها    َ يا:  الحجرات سورةا في تعالى وقوله ّي أ
ّناُس     َ ّنا     ال ِإ

ُكْم َنا ْق َل ٍر     ِمْن     خَإ َك َثى     َذ ْن ُأ ُكْم     َو َنا ْل َع ًبا     َوَج ُعو ِئَل     ُش َبا َق َو
ُفوا َعاَر َت ُكْم     ِإّن     ِل ْكَرَم َد     َأ ْن ِه     ِع ّل ُكْم     ال َقا ْت ّلَه     ِإّن     َأ ٌءْم     ال ِلي    َع

، الكريمات اليات من ذلك معنى في جاء ما وهكذا
النعيم بجنات والفوز العالية المنازل أن تبين كلها

يحصل ل ذلك كل ، وغضبه الله عذاب من والسلمة
إنما والدعوةا بالنساب ول والدعوةا الماني بمجرد
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الصبر بأسباب ورحمته الله توفيق بعد ذلك يحصل
عليه والقبال محارمه عن والصبر الله طاعة على

والضراعة العمل في له والخإلصا وتعالى سبحانه
الشدائد على صبرهم مع والهداية التوفيق بطلب إليه

، المصائب على وصبرهم الحق سبيل في والمشاق
، النعيم بدار والفوز العظيم الخير لهم حصل كله بهذا

أن والهداية العلم وأهل اليمان لهل ينبغي وهكذا
حتى عليها ويسيروا العظيمة الخإلق بهذه يتخلقوا

عقبى لهم تكون وحتى ، الحميدةا العاقبة لهم تكون
من بد ول ، إخإلصا من بد ول صبر من بد فل ، الدار
ُهْم:  النسان سورةا في تعالى قال ، صدق ِبَما     َوَجَزا
َبُروا ّنًة     َص ِريًرا     َج سورةا في سبحانه وقال   َوَح

ّني المؤمنون ُهُم     ِإ ُت ْي ْومَا     َجَز َي ْل َبُروا     ِبَما     ا ُهْم     َص ّن أ
ُهُم     َ

ِئُزوَن َفا ْل صفات ذكر لما الفرقان سورةا في وقال   ا
ِئَك:  العظيمة الرحمن عباد َل ْوَن     ُأو َفَة     ُيْجَز ُغْر ْل ِبَما     ا

َبُروا ْوَن     َص ّق َل ُي َها     َو ّيًة     ِفي    َوَسلًما     َتِح

ُد:  قوله في ذكرها التي الحميدةا الخصال فهذه َبا َوِع
ِذيَن     الّرْحَمِن ّل َلى     َيْمُشوَن     ا َْلْرِض     َع ًنا     ا ْو ، اليات   َه
عن وصبرهم ، الله طاعة على بصبرهم لهم حصلت
من فلبد ، المصائب على وصبرهم ، الله محارما
يعلم أن ولبد عدته له نعد وأن ، المر بهذا العناية
العظيمة العمال وأن الصبر من بد ل أنه العلم طالب
والرغبة الدعوى بمجرد يحصل ل ، الكثير والخير

 ، وصبر عمل دون من والتصنيف

وسائر يوفقنا أن وصفاته بأسمائه تعالى الله اسأل
يرزقنا وأن الصالح والعمل النافع للعلم المسلمين

أخإلق ، واليمان العلم أهل بأخإلق التخلق جميعا
وجميع يزيدنا وأن ، بإحسان وأتباعهم الرسل
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والبصيرةا الصالح والعمل النافع العلم من المسلمين
ومن أنفسنا شرور من جميعا يعيننا وأن ، النافذةا
القائمين يوفق أن سبحانه نسأله كما ، أعمالنا سيئات

رضاه فيه ما لكل مكان كل في المسلمين أمور على
على ويعينهم المسلمين قادةا يصلح وأن العباد وصلح
شريعته لتحكيم يوفقهم وأن ، ورسوله الله طاعة

كما ، الفهايخ مما والحذر ، إليها والتحاكم بها واللتزاما
كل في المسلمين أحوال يصلح أن وجل عز أسأله
على يعينهم وأن الدين في الفقه يمنحهم وأن مكان
وسائر يعيذنا وأن ، عبادته وحسن وشكره ذكره

ولي وعل جل إنه شرعه يخالف ما كل من المسلمين
على وبارك وسلم الله . . وصلى عليه والقادر ذلك

وأتباعه وأصحابه آله وعلى محمد نبينا ورسوله عبده
.  الدين يوما إلى بإحسان

محاضرةا ألقاها سماحة الشيخ في جامعة أما القرى
ه . 1409بمكة المكرمة في شهر رجب عاما 

  

المنتظر       المهدي وأمر الحرام المسجد حادث

وعلى الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
.  بهداه اهتدى ومن وأصحابه آله

التي الشنعاء والجريمة النكراء الحادثة : فإن بعد أما
من الفجر صلةا بعد المسلمين من جماعة بها قاما
هجرية 1400 عاما  / من1 / 1 الموافق الثلثاء يوما

بين النار وإطلقهم الحراما المسجد باقتحامهم
الله بيت في السجود والركع والقائمين الطائفين

العالم مضاجع اقضت قد ، وآمنها بقعة أقدس الحراما
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الشديد بالستنكار وقابلها مشاعره وألهبت السلمي
الذي الحراما البيت على عدوان لنها إل ذاك وما ،

لحرمته وانتهاك ، وأمنا للناس مثابة الله جعله
وترويع ، الحراما والشهر المين البلد وحرمات

ولي على وخإروج ، الفتنة لنار وإشعال ، للمسلمين
.  حق بغير البلد أمر

حرما في اللحاد من يعتبر الجراما هذا أن شك ول
ْد     َوَمْن:  فيه الله قال الذي الله ِر ِه     ُي ٍد     ِفي ْلَحا ِإ ٍم     ِب ْل ُظ ِب

ْقُه ِذ َذاٍب     ِمْن     ُن ٍم     َع ِلي وإيذاء للمسلمين ترويعا ويعتبر   َأ
ِذيَن:  وجل عز الله قال وقد وعدوانا وظلما لهم ّل َوا

ُذوَن ْؤ ِنيَن     ُي ْؤِم ْلُم َناِت     ا ْؤِم ْلُم ِر     َوا ْي َغ ُبوا     َما     ِب َتَس ْك ِد     ا َق َف
ُلوا َتَم ًنا     اْح َتا ْه ْثًما     ُب ِإ ًنا     َو ِبي ِلْم     َوَمْن:  سبحانه وقال   ُم ْظ َي

ُكْم ْن ْقُه     ِم ِذ ًبا     ُن َذا ِبيًرا     َع ِلُموَن:  وجل عز وقال   َك ّظا َوال
ُهْم     َما ِلّي     ِمْن     َل ٍر     َول     َو حملهم ذلك إلى يضاف   َنِصي

أرادوا الذين المن رجال على النار وإطلقهم السلح
 ، شرهم من المسلمين به وحصل فتنتهم إطفاء

علينا     حمل     من وسلم عليه الله صلى النبي قال وقد
الحرما في السلح حمل عن ونهي   منا     فليس     السلح

حراما     البلد     هذا     إن:  والسلما الصلةا عليه وقال
ول     دما     فيه     يسفك     ل     القيامة     يوما     إلى     الله     بحرمة
: والسلما الصلةا عليه أيضا وقال   شجره     فيه     يعضد

ول     قبلي     لحد     فيه     القتال     يحل     لم     البلد     هذا     إن الله
وقد     نهار     من     ساعة     لي     أحل     وإنما     بعدي     لحد     يحل

الشاهد     فليبلغ     بالمس     كحرمته     اليوما     حرمته     عادت
تعدى وقد كثيرةا المعنى هذا في والحاديث   الغائب

وغيرهم الحجاج من كثير إلى وضررها الفتنة هذه شر
، 
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الحراما المسجد أبواب إغلقهم ذلك إلى يضاف
هذه تدخإل وبذلك ، والخارجين الداخإلين بذلك ومنعهم
َلُم     َوَمْن:  وجل عز قوله تحت الطائفة ْظ َع     ِمّمْن     َأ َن َم
َد ِه     َمَساِج ّل َكَر     َأْن     ال ْذ َها     ُي َعى     اْسُمُه     ِفي َها     ِفي     َوَس ِب خَإَرا

ِئَك َل ُهْم     َكاَن     َما     ُأو َها     َأْن     َل ُلو ْدخُإ ِفيَن     ِإل     َي ِئ ُهْم     خَإا ِفي     َل
َيا ْن ّد ٌءْي     ال ُهْم     خِإْز َل ِةا     ِفي     َو ٌءْب     اْلخِإَر َذا ٌءْم     َع ِظي    َع

كثير ظلم الشنيعة الحادثة بهذه حصل فقد وبالجملة
بالمسجد مر أنه نعلم ول كبير وبلء عظيم وفساد
في ول الجاهلية في ل الحادثة هذه مثل الحراما
وفسادهم وعدوانهم لظلمهم تبريرهم . أما السلما
، المهدي زعموه لمن البيعة إعلن أرادوا بأنهم الكبير
ول عليه دليل ل وزعم ظاهر وخإطأ فاسد تبرير فهذا
وحرمة الحراما المسجد حرمة به يستحلوا أن يجوز

السلح حمل لهم يبيح ول فيه الموجودين المسلمين
لن غيرهم على ول المن رجال على النار وإطلق
لي يجوز ل التي الغيبية المور من المنتظر المهدي
المهدي هو فلن ابن فلنا بأن يجزما أن مسلم

بغير رسوله وعلى الله على قول ذلك لن المنتظر
تتوافر حتى به الله استأثر قد لمر ودعوى ، علم

الله صلى النبي أوضحها التي والمارات العلمات
وأهمها ، المهدي وصف أنها وبين وسلم عليه

يمل وأن ، الشريعة على وليته تستقيم أن وأوضحها
العلمات توافر مع جورا ملئت كما عدل الرض
عليه الله صلى النبي بيت من : كونه وهي ، الخإرى
اسمه وكون النف أقنى الجبهة أجلى وكونه ، وسلم
وسلم عليه الله صلى النبي اسم يوافق أبيه واسم
يمكن كلها المور هذه توافر وبعد ، أبيه واسم

.  المهدي هو صفته هذه من أن يقول أن المسلم
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المهدي هو فلن كون إثبات في المنامات اعتماد أما
العلم أهل ولجماع الشرعية للدلة مخالف فهو

العتماد يجوز ل كثرت مهما المرائي . لن واليمان
الله لن المطهر؛ الشرع به ثبت ما خإلف في عليها

وسلم عليه الله صلى محمد لنبينا أكمل سبحانه
عليه وفاته قبل النعمة عليهم وأتم الدين ولمته
من شيئا يعتمد أن لحد يجوز فل والسلما الصلةا

ثم ، والسلما الصلةا عليه شرعه مخالفة في حلماال
أنه وسلم عليه الله صلى النبي أخإبر قد المهدي أن

انتهاك ولتباعه له يجوز فكيف المطهر بالشرع يحكم
وحمل المسلمين وحرمة الحراما المسجد حرمة

على الخروج له يجوز وكيف ، حق بغير عليهم السلح
وأعطته واحد رجل على اجتمعت قد قائمة دولة

وقد ، جمعها ويفرق عصاها فيشق الشرعية البيعة
أتاكم     من:  عنه صح فيما والسلما الصلةا عليه قال

يفرق     أو     عصاكم     يشق     أن     يريد     جميع     وأمركم
مسلم خإرجه   كان     من     كائنا     عنقه     فاضربوا     جماعتكم

وسلم عليه الله صلى النبي بايع ولما ، صحيحه في
: وقال ، أهله المر ينازعوا ل أن على بايعهم أصحابه

 برهان فيه الله من عندكم بواحا كفرا تروا أن إل

يوجب ما منها يصدر لم الله بحمد الدولة وهذه
على الخروج يستبيح الذي وإنما ، عليها الخروج
يكفرون . الذين ، الخوارج هم بالمعاصي الدولة

، السلما أهل ويقاتلون ، بالذنوب المسلمين
الله صلى النبي فيهم قال وقد ، الوثان أهل ويتركون

يمرق كما السلما من يمرقون : إنهم وسلم عليه
فاقتلوهم     لقيتموهم     أينما:  وقال الرمية  من السهم

   القيامة     يوما     الله     عند     قتلهم     لمن     أجرا     قتلهم     في     فإن
، معلومة كثيرةا شأنهم في . والحاديث عليه متفق
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معصية     من     شيئا     أميره     من     رأى     من:  النبي قال وقد
من     يدا     ينزعن     ول     الله     معصية     من     يأتي     ما     فليكره     لله

مات     الجماعة     وفارق     الطاعة     عن     خإرج     من     فإن     طاعة
حديث في والسلما الصلةا عليه وقال   جاهلية     ميتة

أمرني الله بخمس آمركم : وأنا الشعري الحارث
، والهجرةا ، والطاعة ، والسمع ، : الجهاد بهن

خإلع فقد شبرا الجماعة فارق من فإن ، والجماعة
في والحاديث يراجع أن إل عنقه من السلما ربقة
. .  كثيرةا المعنى هذا

نشر في العدد الخامس من مجلة البحوث السلمية
ه .1400سنة 

الحادثة هذه في فتوى المملكة علماء من صدر وقد
في نشرت وقد ، جملتهم من وأنا ، بها والقائمين

المرئية الذاعة بواسطة وأذيعت ، المحلية الصحف
:  نصها يلي . . وفيما والمسموعة

العتداء       بشأن العلماء كبار هيئة من بيان
الحرام    المسجد على

نبي ل من على وسلم الله وصلى ، وحده لله الحمد
 ، وصحبه آله وعلى محمد بعده

في العلماء كبار هيئة مجلس انعقاد : فبمناسبة وبعد
النصف في الرياض مدينة في عشرةا الخامسة دورته
في للنظر  هـ1400 عاما صفر شهر من الول

رأت ، الدورةا هذه أعمال جدول في المدرجة العمال
على العتداء بشأن بيان إصدار واجبها من أن الهيئة

التي الضالة المعتدية الفئة قبل من الحراما المسجد
عليها القضاء فتم عدوانها شر المؤمنين الله كفى
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بهذه العلماء كبار هيئة فإن ، وكرمه الله بفضل
الثم فعلها الظالمة الفئة هذه من تستنكر المناسبة
جرائم عدةا ارتكبت قد بذلك وتعتبرها الغادر وعدوانها

:  يلي ما أهمها

والقتال للقتل ميدانا وجعله الله حرما - انتهاك1
تسوده حرب ساحة إلى آمن حرما من وتحويله
والقتال والقتل والضطرابات والفزع الفوضى

والجراما الشديد الوعيد من ذلك في ما متجاهلين
ْد     َوَمْن:  تعالى الله قال ، البالغ ِر ِه     ُي ٍد     ِفي ْلَحا ِإ ٍم     ِب ْل ُظ ِب
ْقُه ِذ َذاٍب     ِمْن     ُن ٍم     َع ِلي    َأ

عليه الله صلى الله رسول أن البخاري صحيح وفي
الناس     يحرمها     ولم     الله     حرمها     مكة     إن:  قال وسلم

بها     يسفك     أن     الخإر     واليوما     بالله     يؤمن     لمرئ     يحل     فل
رسول     بقتال     ترخإص     أحد     فإن     شجرا     بها     يعضد     ول     دما
أذن     الله     إن     فقولوا     فيها     وسلم     عليه     الله     صلى     الله

نهار     من     ساعة     لي     أذن     وإنما     لكم     يأذن     ولم     لرسوله
فليبلغ     بالمس     كحرمتها     اليوما     حرمتها     عادت     وقد

   الغائب     الشاهد

مكة الحراما البلد في المسلمين دماء - سفك2
أيديهم على فيه قتل حيث المن حرمه وفي المكرمة
معصومي المسلمين من العشرات فتنتهم وبسبب

.  والمال الدما

الشهر وفي الحراما البلد في القتال على - القداما3
َنَك:  تعالى قال ، الحراما ُلو َأ ِر     َعِن     َيْس ْه ِما     الّش ْلَحَرا ا

َتاٍل ِه     ِق ٌءْل     ُقْل     ِفي َتا ِه     ِق ٌءْر     ِفي ِبي .  الية   َك
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وهم ، أمرهم وولي المسلمين إماما على - الخروج4
من حال في وسلطانه وليته وتحت إمامهم مع

واجتماع والتناصح والتآلف والتكاتف الستقرار
ودولها العالم شعوب من كثير عليها يحسدهم الكلمة

المسلمين أمر ولي على الخروج بجريمة مستهينين
أو جاهلين نافذةا بيعة من له أعناقهم في ما وخإلع

من الشرعية النصوصا من ذلك في هل متجاهلين
َها    َ يا:  تعالى قال والسنة الكتاب ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا آَم
ُعوا ِطي ّلَه     َأ ُعوا     ال ِطي َأ ِلي     الّرُسوَل     َو ُأو ِر     َو َْلْم ُكْم     ا ْن    ِم

الله رضي الصامت بن عبادةا عن الصحيحين وفي
وسلم عليه الله صلى الله رسول : دعانا قال عنه

السمع على بايعنا أن ، علينا أخإذ فيما فكان ، فبايعناه
، ويسرنا وعسرنا ، ومكرهنا منشطنا في والطاعة

أن : " إل قال ، أهله المر ننازع ل وأن ، علينا وأثرةا
واللفظ برهان الله من فيه عندكم بواحا كفرا تروا

الله رضي عمر ابن عن مسلم صحيح وفي لمسلم
وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه عنهما
القيامة     يوما     الله     لقي     طاعة     من     يدا     خإلع     من:  يقول

ميتة     مات     بيعة     عنقه     في     وليس     مات     ومن     له     حجة     ول
بن عمرو بن الله عبد عن مسلم صحيح وفي   جاهلية
عليه الله صلى النبي أن عنهما الله رضي العاصا
يده     صفقة     فأعطاه     إماما     بايع     ومن:  قال وسلم
آخإر     جاء     فمن     استطاع     إن     فليطعه     فؤاده     وثمرةا
   الخإر     عنق     فاضربوا     ينازعه

النبي أن شريح بن عرفجة عن مسلم صحيح وفي
جميع     وأمركم     أتاكم     من:  قال وسلم عليه الله صلى
فاضربوا     جماعتكم     يفرق     أو     عصاكم     يشق     أن     يريد
   كان     من     كائنا     عنقه

95

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1000
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1000
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1000
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN999
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN999
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN999
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN998
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN998
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN998
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=59


عليه اعتدائهم مدةا الله حرما تعطيل في - التسبب5
وتلوةا وطواف وذكر صلةا من الدينية الشعائر من

إنه حتى العبادات أنواع من ذلك وغير الله لكتاب
مآذنه من ترفع ولم فيه تصل لم جمعتان عليه مضى

َوَمْن:  تعالى قال ، وجماعة جمعة الصلةا نداءات
َلُم ْظ َع     ِمّمْن     َأ َن َد     َم ِه     َمَساِج ّل َكَر     َأْن     ال ْذ َها     ُي اْسُمُه     ِفي

َعى َها     ِفي     َوَس ِب .  الية   خَإَرا

والسذج والنساء الغرار من بمجموعة التغرير
الثم الطغيان هذا حظيرةا في بزجهم ، وغيرهم

المشقة وصنوف المآسي من لكثير وتعريضهم
.  بعضهم قتل في والتسبب

من قاما حيث ، والضلل الهوى لداعي - النقياد7
هو بأنه أحدهم إلى بالشارةا الفتنة هذه كبر تولى

انتفاء مع بمبايعته المطالبة وأعلن المنتظر المهدي
.  يكذبه ما ووجود ذلك على يدل ما

هذه تعتبر العلماء كبار هيئة فإن تقدما ما على وبناء
وعلى الله حرما على لعتدائها ضالة فئة الفئة

بما وقيامها الحراما الدما وسفيها الحراما مسجده
دخإلت وبذلك عصاهم وشق المسلمين فرقة يسبب
ْد     َوَمْن:  سبحانه قوله تحت ِر ِه     ُي ٍد     ِفي ْلَحا ِإ ٍم     ِب ْل ُظ ْقُه     ِب ِذ ُن
َذاٍب     ِمْن ٍم     َع ِلي َلُم     َوَمْن:  وقوله   َأ ْظ َع     ِمّمْن     َأ َن َم

َد ِه     َمَساِج ّل َكَر     َأْن     ال ْذ َها     ُي َعى     اْسُمُه     ِفي َها     ِفي     َوَس ِب    خَإَرا
.  الية

ترى الرأي هذا الظالمة الفئة هذه في ترى إذ والهيئة
والتأويلت الثمة الشبه من منشوراتها في أن

وفتنة شر بذور يعتبر ما الضالة والتجاهات الباطلة
والتلعب والضطرابات الفوضى إلى وطريق وضلل
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السذج بعض يغتر قد بدعاوى والعباد البلد بمصالح
تبين وإذ ، المستطير الشر بواطنها وفي بظاهرها

جميعا المسلمين تحذر فإنها وتستنكره ذلك الهيئة
والتأويلت الثمة الشبه من المنشورات تلك في مما

بهذه الهيئة أن كما ، السيئة والتجاهات الباطلة
حكومة من فتنتهم على القضاء وبمناسبة المناسبة

ووفقه الله حفظه العزيز عبد بن خإالد الملك جللة
أن وتعالى سبحانه الله تشكر ، خإير كل على وأعانه

يحمي أن تعالى وتسأله ، عليها القضاء أسباب يسر
وأن سوء كل من عامة المسلمين وبلد البلد هذه

بالسلما ويعزهم ولتها ويعين الحق على شملها يجمع
الصالحة البطانة من لهم ويجعل بهم السلما ويعز
جهلوه وإذا عليه أعانوهم بالخير هموا إذا من

الحق يحق وأن إياه ذكروهم نسوه وإذا إليه أرشدوهم
وحاقد ظالم من ؛ المجرمون كره ولو الباطل ويبطل
التي العظيمة الجهود الهيئة وتقدر ، وحاسد وماكر
بطريقة الفتنة هذه على القضاء في الحكومة بذلتها

من كل وتشكر والبصيرةا والحكمة بالقوةا اتسمت
وفي قلمه أو لسانه أو بيده عليها القضاء في ساهم
وأعوانه عهده وولي الملك جللة هؤلء مقدمة

مسمياتها بمختلف العسيرية والقوات المخلصين
لقتلهم وتعالى سبحانه الله ونسأل ، أفرادها ورتب

الجر ولحيائهم الثواب وجزيل والرحمة المغفرةا
ونعم حسبنا والله والهدى الحق على والثبات العظيم
وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى الوكيل
.  وسلم

 العلماء كبار هيئة
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وإنما ، الحق لطالب والقناع الله شاء إن الية وفيها
هذه لخطأ والبيان اليضاح مزيد هذه بكلمتي أردت

فيمن وخإطئها ، فعلت فيما وعدوانها وظلمها الطائفة
. .  المهدي أنه زعمت

بعض ذلك زعم كما بالكلية المنتظر المهدي إنكار أما
في خإروجه أحاديث لن باطل؛ قول فهو المتأخإرين

ملئت كما وقسطا عدل الرض يمل وأنه الزمان أخإر
جدا وكثرت معنويا تواترا تواترت قد جورا

، العلماء من جماعة بذلك صرح كما واستفاضت
علماء من السجستاني البري الحسن أبو منهم

والعلمة السفاريني والعلمة ، الرابع القرن
.  العلم أهل من كالجماع وهو ، وغيرهم الشوكاني

توافر بعد إل المهدي هو فلنا بأن الجزما يجوز ل ولكن
الصحيحة الحاديث في النبي بينها التي العلمات

عدل الرض يمل كونه وأوضحها وأعظمها ، الثابتة
. ذلك بيان سبق كما وظلما جورا ملئت كما ، وقسطا

ويمنحهم المسلمين أحوال يصلح أن سبحانه ونسأله
للحكم أمرهم ولةا يوفق وأن ، الدين في الفقه

، خإالفها ما كل من والحذر إليها والتحاكم بشريعته
وصلى ، كريم جواد أنه للمسلمين العاقبة يحسن وأن
وآله محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم الله

.  الدين يوما إلى بإحسان تبعهم ومن ، وصحبه

أهل       عقيدة عنوانها محاضرة على تعليق
المنتظر      المهدي في والثر   السنة

أهل " عقيدةا محاضرته إلقاء من المحاضر انتهاء بعد
الجامعة رئيس نائب فضيلة . . " قاما والثر السنة
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باز بن الله عبد بن العزيز عبد الشيخ آنذاك السلمية
.  التالية بالكلمة المحاضرةا على فعلق

وعلى الله رسول على وسلم الله وصلى ، لله الحمد
يوما إلى بهداةا واهتدى سبيله سلك ومن وأصحابه آله

.  الدين

الشيخ الفاضل الستاذ محاضرنا نشكر : فإنا بعد أما
المحاضرةا هذه على العباد حمد بن المحسن عبد

واستوفى وأفاد فيها أجاد فلقد الواسعة القيمة
الحق مهدي المنتظر بالمهدي يتعلق فيما حقا المقاما

بسط فقد الكلما من بسطه ما على مزيد ول ،
في العلم أهل كلما وذكر ، الحاديث وذكر ، واعتنى

، الحق إلى وهدي للصواب وفق وقد ، الباب هذا
جهوده عن الله وجزاه خإيرا محاضرته عن الله فجزاه

التكميل على وأعانه المثوبة له وضاعف خإيرا
-نقوما وسوف ، الموضوع هذا في لرسالته والتماما

فائدتها لعظم منها انتهائه بعد الله- بطبعها شاء إن
على أعلقها التي والخلصة إليها الحاجة ومسيس

:  أقول أن القيمة المحاضرةا هذه

هذه في فضيلته أبداه ما هو والصواب الحق إن
أمر المهدي فأمر ، العلم أهل بينه كما ، المحاضرةا

متعاضدةا متواترةا بل مستفيضة فيه والحاديث معلوما
كما ، : تواترها العلم أهل من واحد غير حكى وقد ،

متواترةا وهي ، المحاضرةا هذه في الستاذ حكاه
مخارجها واخإتلف طرقها لكثرةا معنويا تواترا

أن على تدل بحق فهي ، وألفاظها ورواتها وصحابتها
وهو حق وخإروجه ثابت أمره به الموعود الشخص هذا

ذرية ) من الحسني العلوي الله عبد بن ( محمد
وهذا ، عنه الله رضي طالب أبي بن علي بن الحسن
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الزمان آخإر في للمة وجل عز الله رحمة من الماما
، والجور الظلم ويمنع والحق العدل فيقيم يخرج

وهداية عدل المة على الخير لواء به الله وينشر
.  للناس وإرشادا وتوفيقا

قال كما فرأيتها أحاديثه من كثير على اطلعت وقد
: فيها وغيرةا القيم ابن قال وكما ، وغيرةا الشوكاني

، المنجبر الضعيف وفيها ، الحسن وفيها الصحيح
استقاما ما ذلك من ويكفينا ، موضوعة أخإبار وفيها
كان وسواء ، لغيرةا أو لذاته صحيحا كان سواء ، سنده
إذا الضعيفة الحاديث وهكذا ، لغيره أو لذاته حسنا

. العلم أهل عند حجة فإنها بعضا بعضها وشد انجبرت
، لذاته صحيح:  أقساما أربعة عندهم المقبول فإن

.  لغيره وحسن ، لذاته وحسن ، لغيره وصحيح

سواء مقبول فكله المتواتر أما ، المتواتر عدا ما هذا
من المهدي فأحاديث ، معنويا أو لفظيا تواتره كان
من بتواترها فتقبل ، معنويا تواترا متواترةا الباب هذا
وتعدد طرقها وكثرةا ومعانيها ألفاظها اخإتلف جهة

ثبوتها على بهم الموثوق العلم أهل ونص ، مخارجها
.  وتواترها

، ذلك من بأقل كثيرةا أشياء أثبتوا العلم أهل رأينا وقد
منهم- اتفاق هو العلم- بل أهل جمهور أن والحق

في سيخرج وأنه ، حق وأنه ، المهدي أمر ثبوت على
.  الزمان آخإر

يلتفت فل الباب هذا في العلم أهل عن شذ من أما
إسماعيل الحافظ قاله ما . وأما ذلك في كلمه إلى
سورةا في التفسير كتابه في عليه الله رحمه كثير بن
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أن : يمكن المهدي وأن ، النقباء ذكر عند المائدةا
.  نظر : محل فهذا عشر الثني الئمة أحد يكون

أمر     يزال     ل:  قال والسلما الصلةا عليه الرسول فإن
كلهم     خإليفة     عشر     اثنا     عليهم     ولي     ما     قائما     المة     هذه
    قائما     المة     هذه     أمر     يزال     ل:  فقوله    قريش     من
، نافذ والمر ، قائم زمانهم في الدين أن على يدل

انقراض قبل كان إنما هذا أن ومعلوما ، ظاهر والحق
تفرق اخإتلف آخإرها في جرى وقد ، أمية بني دولة

، المسلمين على نكبة به وحصل ، الناس بسببه
في : خإلفة خإلفتين إلى المسلمين أمر وانقسم
الخطوب من وجرى ، العراق في وخإلفة ، الندلس
.  معلوما هو ما والشرور

أمر     يزال     ل:  قال والسلما الصلةا عليه والرسول
حتى عظيمة أمور ذلك بعد جرى ثم   قائما     المة     هذه

جهات من جهة كل على وصار الخلفة نظاما اخإتل
وفي ، كثيرةا دويلت وصارت وحاكم أمير المسلمين

.  وأكثر أعظم هذا زماننا

أن يقال أن يصح فكيف ، يخرج لم الن حتى والمهدي
يقوله أن يمكن ل هذا ؟ المهدي خإروج إلى قائم المر

.  ونظر تأمل من

: أن العلم أهل من جماعة قاله كما هذا في والقرب
ل:  الحديث بهذا وسلم عليه الله صلى النبي مراد
عشر     اثنا     عليهم     ولي     ما     قائما     المة     هذه     أمر     يزال

: الخلفاء ذلك من مراده أن   قريش     من     كلهم     خإليفة
ثم ، يزيد وابنه ، عنهم الله رضي ومعاوية ، الربعة

عبد بن وعمر ، الربعة وأولده ، مروان بن الملك عبد
.  خإليفة عشر اثنا فهؤلء ، العزيز
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القرب في عشر الثني الئمة أن والمقصود
فإن ، الملك عبد بن بهشاما عددهم ينتهي والصوب

ظاهر والحق منتشر والسلما قائم زمانهم في الدين
الخإتلف من يزيد موت بعد وقع وما ، قائم والجهاد

وابن الشاما في مروان وتولي الخلفة في والنشقاق
ظهور في المسلمين يضر لم ، الحجاز في الزبير
مقهور وعدوهم قائم وأمرهم ظاهر فدينهم ، دينهم

الله بحمد زال ثم جرى الذي الخلف هذا وجود مع
جرى ما بعد الناس واجتماع الملك لعبد البيعة بتماما

.  وغيره الحجاج يد على الخطوب من

عليه الله صلى به أخإبر الذي المر هذا أن يتبين وبهذا
يكون المهدي وأمر ، وانتهى ومضى وقع قد وسلم

بن جابر بحديث تعلق له وليس الزمان آخإر في
.  عشر الثني الئمة في سمرةا

ابن قال فقد عيسى نزول عند يكون المهدي كون أما
نزول عند يكون : أظنه والملحم الفتن في كثير

أسامة أبي بن الحارث رواه الذي والحديث ، المسيح
المهدي : أميرهم قال لنه عليه؛ ويدل هذا إلى يرشد

مريم ابن عيسى نزول عند يكون أنه في صريح فهو ،
الروايات وبعض مسلم روايات بعض إليه ترشد كما ،

القوما هو فهذا بالصريحة ليست لكن ، الخإرى
.  القطعي بالمر ليس ولكنه والظهر

صلى النبي قال كما الزمان آخإر في سيخرج كونه أما
ظاهرةا والحاديث ، معلوما أمر فهذا وسلم عليه الله
والعلماء الئمة قاله كما والحق ، تقدما كما ذلك في
.  وظهوره خإروجه من بد ل أنه ذلك في
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وأمر والسلما الصلةا عليه مريم ابن المسيح أمر وأما
فيهما فالمر ، وأوضح أظهر فأمرهما الدجال المسيح
وبينوا المة علماء ذلك على أجمع وقد ، قطعي
أن كما ، الزمان آخإر في نازل المسيح أن للناس
بذلك تواترت وقد ، الزمان آخإر في خإارج الدجال
صحيحة وكلها وسلم عليه الله صلى النبي عن الخإبار

آخإر في والسلما الصلةا عليه عيسى بنزول متواترةا
والسلما الصلةا عليه محمد بشريعة وحكمه الزمان
خإروج وهكذا حق . هذا الضللة مسيح الدجال وقتله

المسيح نزول أن وزعم ذلك أنكر من أما حق الدجال
، الخير ظهور إلى إشارةا المهدي ووجود مريم ابن
ذلك أشبه وما ومأجوج ويأجوج الدجال وجود وإن

باطلة بل فاسدةا أقوال فهذه الشر ظهور إلى إشارةا
عن حادوا قد فأهلها ، تذكر أن ينبغي ل ، الحقيقة في

له وجه ل ، خإطيرا وأمرا منكرا أمرا وقالوا الصواب
، النظر في ول الثر في له وجه ول الشرع في

وسلم عليه الله صلى الرسول قاله ما تلقي والواجب
عن الخبر صح فمتى ، والتسليم به واليمان بالقبول
، واجتهاده برأيه يعارضه أن لحد يجوز فل الله رسول

ّبَك     َفل:  وجل عز الله قال كما التسليم يجب بل ل     َوَر
ُنوَن ْؤِم ّتى     ُي ّكُموَك     َح ُهْم     َشَجَر     ِفيَما     ُيَح َن ْي ُدوا     ل     ُثّم     َب َيِج

ِهْم     ِفي ُفِس ْن ْيَت     ِمّما     َحَرًجا     َأ ّلُموا     َقَض ُيَس ِليًما     َو وقد   َتْس
الدجال عن المر بهذا وسلم عليه الله صلى أخإبر
فوجب مريم ابن المسيح عيسى وعن المهدي وعن
من والحذر بذلك واليمان بالقبول قاله ما تلقي

ول صاحبه يضر الذي العمى والتقليد الرأي تحكيم
.  الخإرةا في ول الدنيا في ل ينفعه

رضاه فيه لما الجميع يوفق أن وجل عز الله وأسأل
الحق على والثبات دينه في الفقه جميعا يمنحنا وأن
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وصلى.  عنا راض وهو وتعالى سبحانه ربنا نلقى حتى
.  وصحبه وآله محمد ورسوله عبده على الله

نقلت من شريط التسجيل وعرضت على فضيلته
بعد نقلها فأذن في نشرها 

المعاملت      في والنصح الصدق وجوب

وعلى الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
سبحانه الله : فإن بعد . أما واله ومن وصحبه آله

في والنصح الصدق المسلمين على أوجب وتعالى
والغش الكذب عليهم وحرما ، المعاملت جميع

وأداء والنصح الصدق في لما إل ذاك وما ، والخيانة
بين السليم والتعاون المجتمع أمر صلح من المانة
وعدوان لبعض بعضهم ظلم من والسلمة أفراده
والكذب والخيانة الغش في ولما ، بعض على بعضهم

وأخإذ لبعض بعضه وظلم المجتمع أمر فساد من
بين والتباغض الشحناء وإيجاد حقها بغير الموال
عليه الله صلى الله رسول عن صح ولهذا ، الجميع
رسول     يا     لمن     قيل     النصيحة     الدين:  قال أنه وسلم

المسلمين     ولئمة     ورسوله     ولكتابه     لله     قال     ؟     الله
الصحيحين . وفي صحيحه في مسلم خإرجه   وعامتهم

:  قال عنه الله رضي البجلي الله عبد بن جرير عن
الصلةا     إقاما     على     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     بايعت
الصحيحين وفي   مسلم     لكل     والنصح     الزكاةا     وإيتاء
: قال قال عنه الله رضي حزاما بن حكيم عن أيضا

ما     بالخيار     البيعان:  وسلم عليه الله صلى الله رسول
بورك     وبينا     صدقا     فإن     يتفرقا     حتى     قال     أو     يفترقا     لم

   بيعهما     بركة     محقت     وكذبا     كتما     وإن     بيعهما     في     لهما
من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن وصح
هريرةا أبي عن مسلم صحيح وفي   منا     فليس     غشنا
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وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     مر:  قال عنه الله رضي
أصابعه     فنالت     فيها     يده     فأدخإل     طعاما     من     صبرةا     على
أصابته     قال     ؟     الطعاما     صاحب     يا     هذا     ما        فقال     بلل

كي     الطعاما     فوق     جعلته     أفل     قال     الله     رسول     يا     السماء
الحاديث فهذه   مني     فليس     غش     من     الناس     يراه

وجوب على تدل كلها معناها في جاء وما الصحيحة
تحريم وعلى المعاملت في والصدق والبيان النصح
أن على تدل كما ذلك في والخيانة والغش الكذب
وأن ، المعاملة في البركة أسباب من والنصح الصدق
النصح ومن ، محقها أسباب من والغش الكذب

والمستأجر للمشتري الخفية العيوب بيان والمانة
. ومن عنهما الخإبار عند والسوما الثمن حقيقة وبيان
ليبذل الثمن أو السوما في الزيادةا والخيانة الغش

. وفي منه قريبا أو ذلك مثل المستأجر أو المشتري
: قال قال عنه الله رضي هريرةا أبي عن الصحيحين

يكلمهم     ل     ثلثة:  وسلم عليه الله صلى الله رسول
ولهم     يزكيهم     ول     القيامة     يوما     إليهم     ينظر     ول     الله

ابن     من     يمنعه     بالفلةا     ماء     فضل     على     رجل     أليم     عذاب
له     فحلف     العصر     بعد     بسلعة     رجل     بايع     ورجل     السبيل

ذلك     غير     على     وهو     فصدقه     وكذا     كذا     بها     لعطي     بالله
منها     أعطاه     فإن     للدنيا     إل     يبايعه     ل     إماما     بايع     ورجل
جميع على فالواجب   يف     لم     منها     يعطه     لم     وإن     وفى

أسباب من والحذر المعاملة في الله تقوى المسلمين
الغش أصحاب به توعد الذي عقابه وأليم الله غضب

التواصي الجميع على يجب كما ، والكذب والخيانة
. لن المور جميع في الله وتقوى والنصح بالصدق

وصلح القلوب وصفاء والخإرةا الدنيا سعادةا ذلك في
المعاملة في البركة حصول أيضا ذلك وفي ، المجتمع

.  لخإيه المسلم ظلم ومن الحراما أكل من والسلمة
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:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن صح وقد
بين     وشبك     بعضا     بعضه     يشد     كالبنيان     للمؤمن     المؤمن
المسلمين     مثل:  والسلما الصلةا عليه وقال   أصابعه

الواحد     الجسد     كمثل     وتعاطفهم     وتراحمهم     توادهم     في
بالسهر     الجسد     سائر     له     تداعى     عضو     منه     اشتكى     إذا

   والحمى

، المسلمين أحوال يصلح أن سبحانه الله واسأل
، قادتهم ويصلح ، التقوى على قلوبهم ويجمع

المور جميع في والنصح ، الصدق جميعا ويمنحهم
. وصلى كريم جواد إنه ، والتقوى البر على والتعاون

.  وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله

نشرت في مجلة الجامعة السلمية بالمدينة العدد
الرابع السنة السادسة لشهر ربيع الخإر عاما

 . 5-3ه . صا1394

أهم       من الله في والتآخي بالله التذكير
الطاعات     أفضل ومن القربات

والصلةا ، للمتقين والعاقبة العالمين رب لله الحمد
، خإلقه من وخإيرته ورسوله عبده على والسلما

، الله عبد بن محمد وإمامنا نبينا وحيه على وأمينه
إلى هداه واتبع سبيله سلك ومن ، وصحبه آله وعلى

.  الدين يوما

رئيسة أشكر ، الله في الخإوات : أيتها بعد أما
أن الله وأسأل ، اللقاء هذا إلى دعوتي على الجمعية
الجمعية صلح فيه لما معها والعاملت يوفقها

المسلمين صلح أيضا فيه ولما ، نفعها واستمرار
.  جميعا
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في والتآخإي بالله التذكير : إن الله في الخإوات أيتها
من وهو ، الطاعات أفضل ومن القربات أهم من الله

التواصي ومن ، والتقوى البر على والتعاون التناصح
هم أنهم وأخإبر ، أهله على الله أثنى الذي بالحق

ُنوا تعالى قال ، الرابحون َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْل َوى     ا ْق ّت َول     َوال
ُنوا َو َعا َلى     َت ِم     َع ْث ِْل َواِن     ا ْد ُع ْل :  وجل عز وقال   َوا

ِر َعْص ْل ْنَساَن     ِإّن*    َوا ِْل ٍر     َلِفي     ا ِذيَن     ِإل*    خُإْس ّل ُنوا     ا آَم
ُلوا َعِم ِلَحاِت     َو ْوا     الّصا َواَص َت ّق     َو ْلَح ْوا     ِبا َواَص َت ِر     َو ْب    ِبالّص

البر على بالتعاون الولى الية في سبحانه أمر
إلى والتوجيه النصيحة ذلك في ويدخإل ، والتقوى

وبر ، المنكر عن والنهي بالمعروف والمر ، الخير
العاجل في العباد ينفع مما ذلك وغير ، الوالدين
، والعدوان الثم على التعاون عن ونهى ، والجل
سبحانه الله يغضب ما كل على التعاون فيه ويدخإل
كالمسكرات كلها المعاصي على كالتعاون ، وتعالى
على التعاون في يدخإل مما ذلك وغير ، الناس وظلم
يعين أن مسلمة أو لمسلم يجوز . فل والعدوان الثم
والمؤمنة للمؤمن وينبغي ، وجل عز الله معصية على

.  والتقوى البر على التعاون عن يتأخإرا أل

الرابحين صفات من أن العصر سورةا في وأخإبر
، الصالح والعمل ، اليمان:  السعداء الناجين

.  بالصبر والتواصي ، بالحق والتواصي

صفات ، الرابحين صفات الله في الخإوات أيتها هذه
ثم ، صادقا إيمانا ورسوله بالله اليمان:  السعداء

اليمان موجب وهو اليمان ثمرةا وهو ، الصالح العمل
، الله محارما عن والكف الله فرائض أداء وهو ،

القربات أنواع من والزدياد الخيرات إلى والمسارعة
 .
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التناصح فيه ويدخإل ، بالحق : التواصي الثالث والمر
وجوه وسائر ، المنكر عن والنهي بالمعروف والمر ،

.  الخير

ل المهمة المور فإن بالصبر : التواصي والرابع
عن سبحانه أخإبر فلهذا ، بالصبر ثم بالله إل تحصل
.  بالصبر يتواصون أنهم الرابحين صفات

إلى الوصول أسباب هي الربعة العناصر هذه
إذا العناصر وهذه ، الربح إلى والوصول ، السعادةا
كان سواء ، صالحا مجتمعا صار للمجتمع توافرت

المور هذه فيه تتوافر مجتمع كل ، نسائيا أو رجاليا
إيمانا ، ورسوله بالله الصادق : اليمان وهي الربعة
جميعا بالرسل اليمان ويتضمن الله توحيد يتضمن
الصلةا عليه محمد نبينا وأفضلهم خإاتمهم ومنهم

، الصالح العمل وهو الثاني الصل ويتضمن ، والسلما
في والمسارعة ، المحارما وترك الفرائض أداء وهو

التواصي وهو الثالث العنصر ويتضمن ، الخيرات
ويتضمن ، والتناصح الخير على والتعاون بالحق

.  بالصبر التواصي الرابع العنصر

الصول بهذه العناية الخإوات أيتها لكن ووصيتي
كثرت الذي العصر هذا في سيما ول ، عليها والحرصا

وقل ، الدين بأمور الجهل فيه وغلب ، الشرور فيه
.  العلم فيه

البر على التعاون والمؤمنة المؤمن على ويجب
ل الذي العصر هذا في سيما ول ، دائما والتقوى

وأسباب المغريات من فيه كثر وما حاله تخفى
بالكفرةا الخإتلط من فيه حصل وما ، الشقاء
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وتطور الرفاهية من أيضا فيه حصل وما ، والفسقة
.  شيء كل في الحوال

بالحق للتواصي الحاجة أشد في والمؤمنة فالمؤمن
. ذلك على والصبر الخير على والتعاون والتناصح
وأيضا ، تقصيرا منه رأى إذا أخإاه ينصح فالمؤمن
: زوجها الله في وأخإاها الله في أخإتها تنصح المؤمنة

في ، وغيرهم وأمها وجدتها وأخإتها وابنتها وابنها وأباها
في ، الحج في ، الصوما في ، الصلةا : في شيء كل
صلة في ، الله محارما عن الكف في ، الوالدين بر

.  ذلك غير إلى ، الرحم

أهملوا فإذا ، بالحق وتواصوا تناصحوا ما بخير والناس
ظهرت ، العظيم المر هذا عن وتقاعسوا وضيعوا

وانتشرت ، الخيرات بينهم وقلت ، المنكرات بينهم
.  الرذائل

محاضرةا ألقاها سماحة الشيخ في جمعية الوفاء
الخيرية بالرياض ضمن برامجها الثقافية في مستهل

ه ونشرت بالجزيرةا العدد1404شهر رجب عاما 
ه . 1404 رجب عاما 7 الصادر يوما الحد 4210

والمؤمنات    المؤمنين أخلق

بهذا يتعلق فيما العظيم الله كتاب في ورد : ومما
ُنوَن:  تعالى قوله العظيم المر ْؤِم ْلُم َناُت     َوا ْؤِم ْلُم َوا

ُهْم ْعُض ُء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ ْأُمُروَن     َب ْعُروِف     َي ْلَم ْوَن     ِبا َه ْن َي َعِن     َو
ِر َك ْن ْلُم ِقيُموَن     ا ُي َةا     َو ُتوَن     الّصل ْؤ ُي َةا     َو َكا ُعوَن     الّز ِطي ُي ّلَه     َو ال

َلُه ِئَك     َوَرُسو َل ُهُم     ُأو َيْرَحُم ّلُه     َس ّلَه     ِإّن     ال ٌءْز     ال ِزي ٌءْم     َع ِكي    َح
، أخإلقهم وهذه ، والمؤمنات المؤمنين صفة هذه

ول غش ول ، حسد ول حقد ل بعض أولياء بعضهم
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مما ذلك غير ول ، لمز ول باللقاب تنابز ول خإيانة
هم بل ، والفرقة والعداوةا الشحناء يسبب ومما يؤذي
بكل ويتواصون ويتناصحون ، الله في يتحابون أولياء

المنكر عن ويتناهون بالمعروف يأمرون . ولذلك خإير
.  والمؤمنات المؤمنون هكذا ، بينهم فيما

مع ثم ، أحوالهم وتستقيم ، مجتمعاتهم تصلح وبهذا
، بالطمأنينة الله شرعها كما الصلةا يقيمون هذا

في عليها والمحافظة ، عليها والقبال وبالخشوع
وأركان شروط من فيها يلزما ما وأداء ، أوقاتها

كما يؤدونها ، الله شرع كما تقاما أن أي ، وواجبات
.  وقت كل في الله شرع

ُتوَن ْؤ ُي َةا     َو َكا كما لها المستحقين إلى ويعطونها   الّز
ُعوَن:  قال ثم ، الله أمر ِطي ُي ّلَه     َو َلُه     ال من   َوَرُسو

ورسوله الله طاعة وأناثا ذكورا اليمان أهل صفات
.  المور جميع في

ما هذا ، النجاةا سبل وهذه ، السعادةا أسباب وهذه
والقياما ، وعل جل الله : تقوى ونفسي به أوصيكم

الله بكتاب أوصيكن كما ، وتعقلها وتدبرها المور بهذه
تلوته من والكثار ، وتعقله بتدبره ، الكريم القرآن
الباطل يأتيه ل الذي الله كتاب وهو ، فيه بما والعمل

، حميد حكيم من تنزيل ، خإلفه من ول يديه بين من
َذا     ِإّن:  سبحانه فيه قال الذي الله كتاب ُقْرآَن     َه ْل ا
ِدي ْه ِتي     َي ّل َومُا     ِهَي     ِل ْق َنا:  وجل عز فيه وقال   َأ ْل َنّز َو
ْيَك َل َتاَب     َع ِك ْل ًنا     ا َيا ْب ُكّل     ِت ٍء     ِل ًدى     َشْي ُه ُبْشَرى     َوَرْحَمًة     َو َو

ِلِميَن ْلُمْس ٌءْب:  وتعالى تبارك فيه وقال   ِل َتا ُه     ِك َنا ْل ْنَز َأ

ْيَك َل ٌءْك     ِإ َباَر ّبُروا     ُم ّد َي ِه     ِل ِت َيا ّكَر     آ َذ َت َي ِل ُلو     َو َباِب     ُأو ْل َْل بهذا   ا
تقرأ التي ، وعمل وتعقل ، وتدبرا تلوةا العظيم الكتاب

كيفما ، قلب ظهر عن وتقرأ الله تحمد قلب ظهر عن
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إلى تحتاج والتي ، وماشية وجالسة مضطجعة شاءت
فيه ، وتعقل وتدبر طهارةا على منه تقرأ مصحف

: الدعوةا خإير كل إلى الدعوةا وفيه ، والنور الهدى
الترهيب فيه ، العمال ومحاسن ، الخإلق مكارما إلى
.  العمال وسيئ ، الخإلق مساوئ من

وسلم عليه الله صلى الرسول بسنة أوصيكن كما
: من بينكن فيما الحاديث سماع على والحرصا
( منتقى أو ) ، المراما ( بلوغا أو ) ، الصالحين ( رياض
المعتبرةا الحديث كتب من غيرها أو ) ، الخإبار

.  الربع والسنن كالصحيحين

، المعمورةا أنحاء في ومسلمة مسلم كل بهذا وننصح
إلى تدعو وسلم عليه الله صلى النبي أحاديث فإن

. معناه على وتدل ، الله كتاب تفسر وكلها ، الهدى
ما أحسن ومن ، تستفيد الكتب وتطالع تقرأ فالتي
( بلوغا و ، جيد كتاب فهو ) ، الصالحين ( رياض يقتنى

) ، الحديث ( عمدةا ) و الخإبار ( منتقى و ) ، المراما
.  وعظيمة ومفيدةا جيدةا كتب هذه

أخإتها أو ابنتها عليها تقرأ أن فيمكن تقرأ ل كانت وإذا
معينة أوقات في ، مرتبة مجالس في أخإوها أو أبنها أو

.  الدين في والتفقه الخير على والتعاون للفائدةا

وأن ، الخير إلى وإياكن يوفقنا أن بأسمائه الله أسأل
يزيدنا وأن ، عليه والثبات دينه في الفقه يمنحنا
.  صالحا وعمل ، نافعا علما وإياكن

( الستهلك على الكلما وهو اللقاء هذا موضوع أما
، التبذير من فيه الوقوع على يترتب وما ) ،

سبحانه الله أنزل : قد أقول هنا فكلمتي ، والسراف
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السراف ذكر فيها آيات العظيم كتابه في وتعالى
المقتصدين على والثناء ، عنهما والنهي ، والتبذير

وشربهم آكلهم في تصرفاتهم في والمستقيمين
.  نفقاتهم وسائر

ول غلو ول ، تقتير ول بخل ول ، تبذير ول إسراف فل
، كلها المور في بالتوسط الله شرع . هكذا جفاء
كما عنه منهيون فالعباد ، الغلو عن النهي ذلك ومن
في     والغلو     إياكم:  وسلم عليه الله صلى النبي قال

.      الدين     في     الغلو     قبلكم     كان     من     أهلك     فإنما     الدين

ْهَل    َ يا:  يقول وتعالى سبحانه والله َتاِب     َأ ِك ْل ُلوا     ل     ا ْغ َت
ُكْم     ِفي ِن ، أيضا لنا نهي هو لهم سبحانه ونهيه   ِدي

نؤدي أن يجب بل ، عنهما منهي والتقصير والجفاء
من الخيرات في ونسارع المحرمات وندع الواجبات

.  جفاء ول غلو غير

ل الذي مثل ، الله شرع فيما : الزيادةا هو والغلو
، الماء في ويسرف يزيد بل ، الشرعي الوضوء يكفيه

، ذلك على يزيد بل ثلثا ورجليه يديه بغسل يكتفي فل
الذان في وهكذا ، الله شرع فيما الغلو من نوع فهذا

. ذلك غير إلى الصوما في وهكذا ، القامة في وهكذا ،

، وبدعة وإفراطا غلوا تسمى الشرع في فالزيادةا
يسمى الكمال وعدما بالنقص الصلةا في والتقصير

ل أن الصوما في النقص . وهكذا وتفريطا جفاء
الكلما وسيئ والنميمة كالغيبة المعاصي من يحفظه
.  ونقص الصوما في جفاء فهذا ، صومه حال والفعال

يجالس ل أو يتكلم ل : كونه الصياما في الغلو ومن
.  غلو فهذا الناس
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، الله شرع كما ونصوما ، الله شرع كما نصلي ولكن
إسراف ل النفقات في وهكذا ، الله حرما عما ونبتعد

المور خإير ذلك بين ولكن ، تقتير ول بخل ول تبذير ول
ِلَك:  وتعالى سبحانه قال كما ، أوسطها َذ َك ُكْم     َو َنا ْل َع َج

ًطا     ُأّمًة ، كلها المور في بالتوسط جاء فالشرع   َوَس
الله . قال التشدد وعدما ، الجفاء وعدما ، الغلو وعدما

ِني    َ يا:  سبحانه َدمَا     َب ُذوا     آ ُكْم     خُإ َت َن َد     ِزي ْن ٍد     ُكّل     ِع َمْسِج
ُلوا ُك ُبوا     َو ُفوا     َول     َواْشَر ِر ّنُه     ُتْس ِفيَن     ُيِحّب     ل     ِإ ِر ْلُمْس    ا

ستر من فيها لما الزينة بأخإذ سبحانه الله أمر
َيا:  تعالى قال كما الجمال من فيها ولما ، العورات

ِني َدمَا     َب ْد     آ َنا     َق ْل ْنَز ُكْم     َأ ْي َل َباًسا     َع ِري     ِل َوا ُكْم     ُي ِت ْوآ ِريًشا     َس َو
شيئا لنا خإلق فالله ، النسان به يتجمل : ما الريش

ثيابا لنا وخإلق ، العورات تستر ثيابا ، العورات به نستر
ثم ، العباد بين للتجمل ذلك فوق الرياش وهي جميلة

َباُس:  قال ِل َوى     َو ْق ّت ِلَك     ال ٌءْر     َذ ْي : التقوى لباس   خَإ
، يرضيه ما واتباع : بطاعته الله وتقوى ، بالله اليمان
هو وهذا ، العظم اللباس هذا ، محارمه عن والكف
.  التقوى لباس

ُلوا:  وتعالى سبحانه قال ثم ُك ُبوا     َو ُفوا     َول     َواْشَر ِر ُتْس
الصحة حفظ من فيهما لما والشرب بالكل أمر

والشرب الكل ترك لن البنية؛ وقواما ، والسلمة
الكل يجب بل ، يجوز ل وذلك ، الموت إلى يفضي

النسان ويكون ، الصحة يحفظ ما بقدر والشرب
حاله وتستقيم ، الصحة يحفظ حتى ذلك في متوسطا

، والمراض التخمة إلى ذلك فيؤدي يصرف فل ،
ولكن ، بصحته فيضر يقصر ول ، المتنوعة والوجاع

ُفوا     َول:  قال ولهذا ، ذلك بين ِر    ُتْس
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وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     عن     الحديث     وفي
بحسب     بطنه     من     شرا     وعاء     آدما     ابن     مل     ما:      قال     أنه
فثلث     محالة     ل     كان     فإن     صلبه     يقمن     لقيمات     آدما     ابن

   لنفسه     وثلث     لشرابه     وثلث     لطعامه

في السراف أن على يدل الصحيح الحديث وهذا
، وخإطير بل ، فيه مرغوب غير أمر فيه والتوسع الكل

من صلبه ويقيم ، صحته يقيم ما آدما ابن بحسب
ذلك غير وفي ، ومساء صباحا تناسبه التي اللقيمات

.  والشراب الطعاما إلى فيها يحتاج التي الوقات من

فثلث ، يصرف فل الزيادةا من محالة ول بد ل كان فإن
، والراحة للنفس وثلث للشراب وثلث للطعاما
ومخاطبة ، الجتماعي والنشاط والتهليل للقراءةا
وهو ، الزيادةا هو والسراف ، ذلك غير إلى ، الناس

يفضي الملبس في وهو ، التخمة إلى يؤدي الكل في
وفي ، بحفظه الهتماما وعدما ، المال إضاعة إلى

حرما ما إلى أو ، عقباه تحمد ل ما إلى يفضي الكلما
.  الكلما من الله

الحياة     شرور من السراف

الحياةا هذه شرور من شيء كل في السراف : وهذا
تتوسط والمؤمنة ، كلها أموره في يتوسط فالمؤمن ،

منزلة عن وعل جل أخإبر وقد ، المور كل في
ّذْر     َول:  بقوله المبذرين َب ِذيًرا     ُت ْب ِريَن     ِإّن*    َت ّذ َب ْلُم ُنوا     ا َكا

َواَن ِطيِن     ِإخْإ َيا َكاَن     الّش َطاُن     َو ْي ِه     الّش ّب ُفوًرا     ِلَر    َك

له والمال ، مال على يؤمن ل ، للمال مضيع فالمبذر
للرجل العون نعم الصالح والمال ، عظيم شأن

.  الله سبيل في ينفقه ، الصالح
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جاء ولذلك ، إضاعته وعدما المال حفظ فالواجب
الموال أخإذ من فيها لما الزور شهادةا في التشديد

العراض وهتك ، حق بغير الدماء وسفك ، حق بغير
أخإبركم     أل:  وسلم عليه الله صلى فقال ، حق بغير
"     قال     الله     رسول     يا     بلى     " قلنا     ؟     الكبائر     بأكبر

فجلس     متكئا     وكان     الوالدين     وعقوق     بالله     الشراك
عليه فكررها   الزور     وشهادةا     أل     الزور     وقول     أل     فقال

عظيم شرها الزور شهادةا . لن والسلما الصلةا
وتزهق ، حق بغير الموال بها تؤخإذ ، وخإيمة وعواقبها

. ولهذا حق بغير العراض بها وتنتهك ، الرواح بها
.  والسلما الصلةا عليه منها حذر

كما ، منها التحذير يفيد ما العزيز الله كتاب في وجاء
ُبوا:  الحج سورةا في وعل جل قال ِن َت ِمَن     الّرْجَس     َفاْج

َثاِن ْو َْل ُبوا     ا ِن َت ْوَل     َواْج ِر     َق    الّزو

وجريمة ، عظيمة كبيرةا فهو المهات عقوق أما
وأهل ، بتركها والتواصي ، منها الحذر يجب شنيعة

قال كما وأكبرها الذنوب أعظم فهو بالله الشرك
ٌءْم     الّشْرَك     ِإّن:  سبحانه ْل ُظ ٌءْم     َل ِظي :  سبحانه وقال   َع

ّلَه     ِإّن ِفُر     ل     ال ْغ ِه     ُيْشَرَك     َأْن     َي ِفُر     ِب ْغ َي ِلَك     ُدوَن     َما     َو ِلَمْن     َذ
ُء يقول ، التبذير في البحث إكمال إلى نعود   َيَشا

ّذْر     َول:  وتعالى سبحانه َب ِذيًرا     ُت ْب من سبحانه يحذر   َت
كإنفاق ، الشرعي الوجه غير في النفاق وهو التبذير

في أو ، بهم الضرار وقصد ، الناس ظلم في الموال
، والمخدرات المسكرات في كإنفاقها النفس ظلم
كالقمار المعاصي وسائر الزنى وفي التدخإين وفي

سبب غير من إتلفها وهكذا ، ذلك ونحو والربا
. هذا إليها حاجة ل التي الغراض شراء في كالفراط
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الله صلى والرسول ، التبذير ومن ، المال إضاعة من
.  المال إضاعة عن نهى وسلم عليه

في إما ، وجهها غير في الموال : صرف هو فالتبذير
. بالموال وتساهل لعبا فائدةا غير في وإما ، المعاصي

في يزيد ، لها وجه ل التي : الزيادةا فهو السراف أما
من كيلو مثل يكفيه ، حاجة بل والشراب الطعاما
فيزيد ذلك شابه ما أو ، اللحم من كيلو أو الطعاما
وفي التراب في تلقى ، لها حاجة ل ولحوما طعاما

.  إسرافا يسمى هذا ، القمائم

حق غير في وصرفها حق بغير الموال إتلف وأما
إخإوان المبذرين أن سبحانه وبين ، تبذيرا فيسمى

والضاعة اللعب في شابهوهم . لنهم الشياطين
.  والمعاصي

الله    بآداب التأدب

أن جميعا والمؤمنات المؤمنين على : فالواجب
فل ، عنه الله نهى مما يحذروا وأن ، الله بآداب يتأدبوا

ول المشارب في ول المآكل في ل تبذير ول إسراف
الولئم في ول ، ذلك غير في ول ، الملبس في

بالمقدار بل ، الخاصة الولئم في ول ، العامة
أو تخلفوا ولكن لجماعة طعاما صنع فإذا ، المناسب

صرف في يجتهد لكن بإسراف فليس بعضهم تخلف
أو ، يحتاجه من إلى نقله وفي ، يحتاجه لمن الطعاما

القمائم في يلقى ول ، ذلك بعد يؤكل حتى حفظه في
.  القذرةا والمواطن

حتى سليمة بعيدةا جهة إلى فليحمل بد ول كان وإن
منه يستفيد من إلى نقله تيسر وإذا ، الدواب تأكله
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هذه تضيع ل حتى ذلك وجب والفقراء العمال من
.  والتبذير السراف يقع ل وحتى ، الموال

عباد وهم ، المقتصدين عباده سبحانه الله مدح وقد
ِذيَن:  وجل عز أوصافهم في فقال ، الرحمن ّل َذا     َوا ِإ

ُقوا َف ْن ُفوا     َلْم     َأ ِر َلْم     ُيْس ُتُروا     َو ْق َكاَن     َي ْيَن     َو ِلَك     َب َواًما     َذ    َق

بين وما ، تقتير ول إسراف ل ، الفاصل الحد هو وهذا
:  فيقول سبحانه يمدحهم ، والعدل القواما هو ذلك

ِذيَن ّل َذا     َوا ُقوا     ِإ َف ْن ُفوا     َلْم     َأ ِر َلْم     ُيْس ُتُروا     َو ْق السراف   َي
، مذمومان والبخل والبخيل ، البخل والتقتير ، الزيادةا
ول هذا فل ، أيضا مذمومان والتبذير السراف وهكذا
ِذيَن بقوله الرحمن عباد الله مدح ولهذا هذان ّل َذا     َوا ِإ
ُقوا َف ْن ُفوا     َلْم     َأ ِر َلْم     ُيْس ُتُروا     َو ْق َكاَن     َي ْيَن     َو ِلَك     َب َواًما     َذ    َق

.  وسطا عدل كان

بهذا التخلق مسلم ولكل الخإوات أيتها لكن فالوصية
على الولئم وعند البيت في والحرصا ، الكريم الخلق

من والحذر ، فيها والتوسط ، المور هذه في التحري
إليه حاجة بل الطعاما وكثرةا ، حق بغير الموال إضاعة

كثيرون إليه والمحتاجون ، حفظ إذا ينفع المال فإن ،
سكان من ونعلم البلد هذه غير وفي البلد هذه في
إلى حاجة في ، الله إل يحصيها ل أمما البلد هذه

إلى حاجة وفي ، الطعاما إلى حاجة وفي ، المال
.  اللباس

الله أفاء قد البلد خإير من الله بحمد بلدنا كانت وإن
ذلك مع . لكن ودنياها دينها في كثيرا خإيرا عليها

هذه في وجد طلب إذا ، محتاج هو من فيها موجود
مكان كل وفي ، القرى وفي المدن في البلد

الزكاةا من المساعدات إليهم تصل لن محتاجون
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المعروفين والعيان المحاكم . بواسطة وغيرها
شأنهم في وينظر بينهم توزع حتى ، والمانة بالثقة
في كثيرةا بلدان في ذلك وفوق ، حاجة في لنهم

كثيرةا حاجات مكان كل وفي ، آسيا وفي أفريقيا
إلى الحاجة أشد في ، الله إل حالهم يعلم ل وفقراء
.  المال

باكستان في واللجئون ، الفغان المجاهدون وهناك
وكيف ، نضيعه فكيف ، المال إلى الحاجة أشد في

بلدنا وغير بلدنا في وعندنا ، نبذر وكيف ، فيه نسرف
في التثبت يجب بل ، أبدا يجوز ل هذا ، محتاج هو من

المور جميع في ، فيها التوسط على والحرصا المور
.  وغيرها عرس وليمة في ، ولباس وشرب أكل من

من كثيرا . لن عظيم خإطر فيها العراس وولئم
وصلت وربما ، باهظة نفقات ويصرف يباهي الناس

أن والمؤمنة للمؤمن فينبغي ، والتكلف الدين إلى
وتلحظ ، زوجها تلحظ فالمرأةا ، المر هذا يلحظ

، يطيق ل ما غيره ول زوجها تكلف ول ، وأخإاها أباها
وهكذا ، القتصاد على وتعينه ، الخير على تعينه بل

على أباها وتعين ، القتصاد على وأخإاها ولدها تعين
زوجها من أو أخإيها أو أبيها من رأت إذا وتنصح ، ذلك

، والتبذير والسراف الزيادةا إلى ميل ابنها من أو
موجب ول ، هذا إلى حاجة ل ، الله : اتق وتقول تنصح
عباد إلى ولنحسن فلنتصدق موسرين كنا إذا ، لهذا
عبد عن . روي حاجاتنا وسد بأنفسنا فلنبدأ وإل ، الله
النبي عن عنهما الله رضي العاصا بن عمرو بن الله

والبس     واشرب     كل قال أنه وسلم عليه الله صلى
داود أبو أخإرجه   مخيلة     ول     سرف     غير     في     وتصدق
، جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث من وأحمد
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يلبس الناس فبعض ، تكبر ول إسراف غير من أي
، وخإيلء وفخرا وتعاظما تكبرا ، زائدةا ولئم ويصنع
بقدر الطعاما يصنع أن له يشرع بل يجوز ل وذلك

، تكبرا ول فخرا ل يناسبه ما النسان ويلبس ، الحاجة
والله ، الجمال يحب جميل الله إن ، للجمال ولكن
ُذوا:  يقول ُكْم     خُإ َت َن َد     ِزي ْن ٍد     ُكّل     ِع بأس فل   َمْسِج

والمناسب المعتاد بالطعاما بأس ول ، المعتادةا بالزينة
قد وتعالى سبحانه فالله ، الطيبات بأكل بأس ول ،

في تلقى ل ، الحاجة بقدر لكن ، الطيبات أحل
ول ، حق بغير الموال تضيع ول ، والقمائم السواق

يجر ول ، به له حاجة ول ، يضره ما النسان يلبس
.  والنجاسات الوساخأ في ملبسه

تستر حتى يناسب ما ثيابها من ترخإي أن وللمرأةا
يجوز ول ، الكعب فوق ثيابه يرفع والرجل ، قدمها
أن عليها والمرأةا ، الكعب تحت يرخإي أن للرجل
يقول ، ثيابها بإرخإاء قدميها فتستر عورةا . لنها ترخإي

من     أسفل     ما:  وسلم عليه الله صلى الرسول
في البخاري رواه   النار     في     فهو     الزار     من     الكعبين
صلى النبي ويقول ، الرجال حق في وهذا ، الصحيح

إليهم     ينظر     ول     الله     يكلمهم     ل     ثلثة:  وسلم عليه الله
المسبل     أليم     عذاب     ولهم     يزكيهم     ول     القيامة     يوما

بالحلف     سلعته     والمنفق     أعطى     فيما     والمنان     إزاره
الله . نسأل الصحيح في مسلم خإرجه   الكاذب
.  يغضبه ما كل من السلمة

لم     خإيلء     ثوبه     جر     من:  والسلما الصلةا عليه وقال
يدل . وذلك عليه متفق   القيامة     يوما     إليه     الله     ينظر
فوق ثيابه يرفع أن الرجل على الواجب أن على
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تحت يجعلها ول ، الكعب إلى الساق نصف من الكعب
.  ذلك

حتى ثيابها ترخإي أن ويجب ، عورةا فإنها المرأةا أما
أجل من الجوارب تلبس أو ، مشيها في أقدامها تستر
.  الستر

رجال جميعا علينا الواجب أن كله هذا : من والخلصة
وفي النفقات في ، المور في التوسط ، ونساء

في غلو فل شيء كل وفي ، والولئم الملبس
في ل تبذير ول إسراف ول ، غيرها في ول العبادات

غير في ول الولئم في ول ، المشارب في ول المآكل
قال ، كلها المور في التوسط نتحرى أن وعلينا ، ذلك

َعْل     َول:  تعالى َدَك     َتْج َلًة     َي ُلو ْغ َلى     َم ِقَك     ِإ ُن َها     َول     ُع ْط ْبُس َت
َبْسِط     ُكّل ْل َد     ا ُع ْق َت ُلوًما     َف التوسط هو وهذا   َمْحُسوًرا     َم

تبذير ول إسراف ول ، إمساك ول بخل ل ، به المأمور
وصف في وجل عز ربنا قال كما ، ذلك بين ولكن ،

ِذيَن:  عباده من الخإيار ّل َذا     َوا ُقوا     ِإ َف ْن ُفوا     َلْم     َأ ِر َلْم     ُيْس َو
ُتُروا ْق َكاَن     َي ْيَن     َو ِلَك     َب َواًما     َذ فيما يكون أن وأرجو   َق
أن وجل عز الله وأسأل ، الكفاية اخإتصاره مع ذكرته
، قلوبنا صلح فيه ولما ، رضاه فيه لما جميعا يوفقنا
، الدين في الفقه جميعا يمنحنا وأن ، أعمالنا وصلح

يوفقهم وأن ، أمرنا ولةا يصلح وأن ، عليه والثبات
على يعينهم وأن ، البطانة لهم يصلح وأن ، خإير لكل
.  والخإرةا الدنيا في ونجاتها المة صلح فيه ما كل

كل في المسلمين عامة يصلح أن سبحانه أسأله كما
، قادتهم يصلح وأن ، خإيارهم عليهم يولي وأن ، مكان
وأن ، الصالح والعمل ، النافع العلم وإياهم يمنحنا وأن

، بينهم فيما وتطبيقها بالشريعة للحكم حكامهم يوفق
والقادر ذلك ولي سبحانه إنه يخالفها مما والسلمة
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آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى عليه
.  الدين يوما إلى بإحسان وأتباعهم وصحابته

عليها     والجابة المطروحة السئلة

عليها أجاب التي السئلة بعض طرح ذلك تل : ثم
َأّما:  آية : معنى يلي كما سماحته ِة     َو ْعَم ِن ّبَك     ِب َر
ّدْث    َفَح

َأّما:  تعالى قال : 1س ِة     َو ْعَم ِن ّبَك     ِب ّدْث     َر فإذا   َفَح
فهل رغد في العيش على القدرةا لديه النسان كان

َأّما:  معنى ما . . و الكريمة الية هذه عليه ينطبق َو
ِة ْعَم ِن ّبَك     ِب ّدْث     َر .   ) ؟1(    َفَح

عليه الله صلى النبي أمر الله : إن الية  : معنى1 ج
كما قول الله فيشير ، الله بنعم يتحدث أن وسلم
: المسلم يقول كأن بالنعم فالتحدث ، عمل يشيره

نعم وعندنا ، كثير خإير وعندنا ، لله والحمد بخير إننا
.  ذلك على الله نشكر ، كثيرةا

. بل . . ل شيء عندنا وليس ، ضعفاء نحن يقول ل
أعطاه الذي بالخير ويقر ، بنعمه ويتحدث الله يشكر

مال عندنا : ليس يقول كأن بالتقتير يتحدث ل ، الله
، الله بنعم يتحدث لكن كذا ول كذا . . ول لباس ول

على أنعم إذا سبحانه والله.  وجل عز ربه ويشكر
وفي ملبسه في عليه أثرها يرى أن يحب نعمة عبده
والله ، الفقراء مظهر في يكون فل ، شربه وفي أكله
ول ملبسه تكون ل ، عليه ووسع المال أعطاه قد

مأكله في الله نعم يظهر بل ، كالفقراء مآكله
.  وملبسه ومشربه
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وفيها ، الغلو فيها التي الزيادةا هذا من يفهم ل ولكن
 والتبذير السراف

العزاء      في والسراف البذخ حكم

حيث العزاء في والسراف البذخأ حكم ما : 2 : س
وهناك للمعزين الولئم بإقامة الميت أهل يتكلف
، الثامن واليوما الثالث اليوما مثل جرت عادةا

.  ؟ للمعزين بالنسبة والربعين

أمر ومن ومنكر بدعة هو بل ، له أصل ل  : هذا2 ج
للميت الولئم يقيموا أن للمعزين يجوز فل ، الجاهلية

في ول الرابع في ول الثالث في ول الول اليوما في ل
جاهلية وعادةا ، بدعة كلها هذه ، ذلك غير أو الربعين

ويصبروا الله يحمدوا أن عليهم بل ، لها وجه ل
ويسألوه ، قدر ما على وتعالى سبحانه ويشكروه

المصيبة تحمل على يعينهم وأن يصبرهم أن سبحانه
.  طعاما للناس يصنعون ل ولكن

- جليل صحابي - وهو البجلي الله عبد بن جرير قال
الميت     أهل     إلى     الجتماع     نعد     كنا:  عنه الله رضي

الماما رواه   النياحة     من     الدفن     بعد     الطعاما     وصنعة
.  حسن بإسناد أحمد

لن المحرمات؛ من النياحة يعدون الصحابة كان
ولكن ، عنها زجر وسلم عليه الله صلى الرسول

لنهم طعاما لهم يبعثوا أن وجيرانهم لقاربهم يشرع
عليه     الله     صلى     النبي . لن بالمصيبة مشغولون

الله     رضي     طالب     أبي     ابن     جعفر     نعي     وصله     لما     وسلم
عليه     الله     صلى     أمر     بالردن     مؤتة     في     قتل     حين     عنه

وقال     طعاما     جعفر     لهل     يصنعوا     أن     بيته     أهل     وسلم
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يصنعوا فل الميت أهل أما   يشغلهم     ما     أتاهم     قد     إنه   
ول ، الثالث اليوما في ول ، الول اليوما في ل طعاما

.  غيره في ول العاشر في ول الرابع في

، بأس فل طعاما لضيفهم أو لنفسهم صنعوا إذا لكن
فل طعاما لهم ويصنعوا للعزاء الناس يجمعوا أن أما

.  للسنة لمخالفته يجوز

الحفلت    في السراف

وتكلف ، الفنادق في تقاما التي الحفلت : 3 : س
فنأمل إسرافا كانت وإن إسراف هي هل طائلة أموال

 ؟ ذلك على التنبيه سماحتكم من

، أخإطاء فيها الفنادق في تقاما التي  : الحفلت3 ج
إسرافا بها أن الغالب أن منها متعددةا مؤاخإذات وفيها

.  إليها حاجة ل وزيادةا

اتخاذ في التكلف إلى يفضي ذلك : أن الثاني المر
حاجة ل من وحضور ، ذلك في والسراف ، الولئم

.  إليه

بالنساء الرجال اخإتلط إلى يؤدي قد : أنه والثالث
اخإتلط هذا في فيكون ، وغيرهم الفندق عمال من

تستأجر التي الفراح قصور وهكذا ، ومنكر مشين
رفقا ذلك في التكلف وعدما تركها ينبغي ، كثيرةا بنقود

السراف وعدما القتصاد على وحرصا ، بالناس
من الدخإل في المتوسطون يتمكن وحتى ، والتبذير
قريبه أو عمه ابن رأى إذا لنه.  التكلف وعدما الزواج
أن : إما الكبيرةا الولئم وفي الفنادق في يتكلف
، الباهظة والنفقات الديون فيتكلف ويشابهه يماثله
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هذه من خإوفا الزواج عن ويتقاعس يتأخإر أن وإما
.  التكلفات

في يقيموها أل المسلمين الخإوان لجميع فنصيحتي
في إما تقاما بل ، الغالية الفراح قصور ول ، الفنادق

، به بأس ل فهذا ، البيوت في أو قليلة نفقته قصر
بإقامتها والكتفاء ، الفراح قصور في إقامتها وعدما

التكلف عن وأبعد ، أولى ذلك ، أمكن حيث البيت في
.  المستعان . والله والسراف

ليلة        في تحدث مخالفة أمور على الحكم
الزفاف 

أن وذكرتم : تفضلتم الول للسؤال تكملة : 4 س
كان إذا وأيضا ، محرما للرجل بالنسبة الثوب إطالة

. . فما محرما فهو تفاخإرا كان إذا للمرأةا بالنسبة
وراءها العروس تسحبه الذي الفرح بفستان رأيكم
الموال في أيضا رأيكم وما تقريب  أمتار3 بطول
 ؟ الزفاف في للمطربات تدفع التي

ثوبها تضفي أن فالسنة ، بالمرأةا يتعلق ما  : أما4 ج
إظهار وعدما الستر لجل ذراع على تزيد ول ، شبرا

أو للعروس فمنكر ذراع على الزيادةا وأما ، القدمين
في حق بغير للموال إضاعة وهذا ، يجوز ل غيرها

في التوسط . فينبغي الغالية الثمان ذات الملبس
الموال تهدر بأشياء ترصيعها إلى حاجة ل ، الملبس
.  ودنياها دينها في المة تنفع التي ، العظيمة

إحضارهن يجوز فل بالمطربات يتعلق ما وأما
معتادا غناء تغني التي المغنية أما ، الغالية بالموال
، الفرح لظهار الليل من وقت في خإفيفا بسيطا
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فالغناء ، بأس فل العرس وإظهار ، السرور وإظهار
بل ، جائز أمر العرس في والدف العرس في

النساء بين لكن شر إلى يفضي ل كان إذا مستحب
مكبر أو سهر بغير ينتهي ثم الليل من وقت في خإاصة
، للعروس مدح بها التي المعتادةا بالغاني بل ، صوت
أشبه ما أو ، العروس أهل أو ، بالحق للزوج ومدح
بين ويكون ، شر فيها ليس التي الكلمات من ذلك

ويكون ، الرجال من أحد معهن ليس خإاصة النساء
عهد في المتبعة . كالعادةا به بأس ل هذا ، مكبر بغير

. وأما الصحابة وعهد ، وسلم عليه الله صلى النبي
للمطربات الجزيلة وبالموال بالمطربات التفاخإر

به يحصل . لنه بالمكبرات . وهكذا يجوز ل منكر فهذا
، الفجر صلةا تضيع حتى بالليل والسهر ، للناس إيذاء
.  تركه يجب منكر وهذا

الحفلت    في السراف

شديد إسراف من نراه فيما فضيلتكم رأي ما : 5 س
يكون والتي ، الحفلت في تقدما التي الطعمة في

. . وأين ؟ حل هناك . . وهل النفايات أكياس مصيرها
.  ؟ الكل بقايا توضع

. يجوز ل أنه في المر هذا عن الجابة  : تقدمت5 ج
في ول بالزواج الولئم في ل يجوز ل السراف لن
يتحرى أن الوليمة صاحب على . وينبغي ذلك غير

حاجة ل التي الشياء أما ، منه بد ل الذي المطلوب
التي للجهات يسلم والباقي ، يتركها أن فينبغي إليها
أو ، الفقراء بعض أو ، الخيرية الجمعيات مثل تقبله

.  إليهم ينقل ، العمال
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في يلقى ول ، منه يستفيد من إلى ينقل أن فالواجب
، النجاسات بقرب ول ، القمامات مع ول ، النفايات

محتاجون هناك يكن لم وإذا ، المحتاجين إلى ينقل بل
مع ول الطرقات في ليس ، سليم محل إلى فينقل

أو الناس من يأكله من يأتي أن فلعله ، القاذورات
.  يمتهن ل وحتى ، الدواب

عمال من يأكله من وجد إذا أما ، الضرورةا عند وهذا
حتى تجفيفه أو ، إليهم إيصاله . فالواجب فقراء أو

حصل وإذا.  للدواب علفا ولو ، إليه لمحتاجين ينقل
.  الباقية الطعمة قلت تكلف وعدما اقتصاد

حديث  :  نجوع      صحة حتى نأكل ل قوم نحن

وهو ، صحته ما ندري ل الحديث لهذا  : بالنسبة6 س
 نشبع ل أكلنا وإذا نجوع حتى نأكل ل قوما نحن: " 
 . "

، ضعف سنده وفي الوفود بعض عن يروى  : هذا6 ج
: "  وسلم عليه الله صلى النبي عن قالوا أنهم يروى
" نشبع ل أكلنا وإذا نجوع حتى نأكل ل قوما نحن

.  مقتصدون أنهم يعنون

. [يراجع ضعيف فيه السند لكن صحيح المعنى هذا
النسان ينفع كثير] . وهذا لبن والبداية المعاد زاد في
يسرف ل أكل وإذا ، حاجة أو جوع على يأكل كان إذا
ل الذي الشبع أما ، الزائد الشبع ويشبع ، الكل في

في ويشبعون يأكلون كانوا فالناس.  به بأس فل يضر
ولكن ، غيره وفي وسلم عليه الله صلى النبي عهد

صلى النبي وكان ، الزائد الظاهر الشبع من يخشى
، ولئم إلى يدعى الحيان بعض في وسلم عليه الله
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، ويشبعون فيأكلون بالكل ويأمرهم الناس ويضيف
من بقي ومن والسلما الصلةا عليه ذلك بعد يأكل ثم

الله عبد بن جابر أن يروى عهده . وفي الصحابة
يوما وسلم عليه الله صلى النبي دعا النصاري
ذبيحة على طعاما إلى الخندق غزوةا يوما الحزاب
النبي فأمر شعير من شيء - وعلى - سخلة صغيرةا

وجعل واللحم الخبز يقطع أن وسلم عليه الله صلى
يخرجون ثم ويشبعون فيأكلون عشرةا عشرةا يدعو
الشعير في الله فبارك وهكذا  آخإرون عشرةا ويأتي
بقية منها وبقي غفير جمع منها وأكل السخلة وفي

.    للجيران صرفوها حتى عظيمة

سقى     أيضا     يوما     ذات     وسلم     عليه     الله     صلى     والنبي
رووا     حتى     فسقيتهم     هريرةا     أبو     قال     لبنا        الصفة     أهل
أبا     يا     " اشرب     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     قال     ثم

ثم     فشربت  "      " اشرب     قال     ثم     شربت     " قال     هريرةا
بالحق     بعثك     والذي     قلت     ثم     " فشربت     " اشرب     قال

وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     أخإذ     ثم     مسلكا     له     أجد     ل
على يدل وهذا   والسلما     الصلةا     عليه     وشرب     بقي     ما

.  مضرةا غير من لكن ، الري وجواز الشبع جواز

الذهب    آنية

خإالصا ذهبا وليس بالذهب مطليا الناء كان إذا 7س
عليه ينطبق وهل.  ؟ استعماله حراما هذا فهل

.  " ؟   والفضة     الذهب     آنية     في     تأكلوا     " ل:  الحديث

عليه ينطبق هذا أن على العلماء نص  : نعم7 ج
ل: "  قال وسلم عليه الله صلى والنبي ، النهي

في     تأكلوا     ول     والفضة     الذهب     آنية     في     تشربوا
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"   الخإرةا     في     ولكم     الدنيا     في     لهم     فإنها     صحافهما
.  صحته على متفق

يشرب     أو     يأكل     " الذي والسلما الصلةا عليه وقال
نار     بطنه     في     يجرجر     إنما     والفضة     الذهب     إناء     في

.  الصحيح في مسلم " أخإرجه   جهنم

عمر ابن عن والبيهقي وحسنه الدارقطني وخإرج
إناء     في     شرب     " من:  مرفوعا عنهما الله رضي
فإنما     ذلك     من     شيء     فيه     إناء     في     أو           فضة     أو     ذهب

عليه الله صلى " . فقوله   جهنم     نار     بطنه     في     يجرجر
" النهي   فضة     أو     ذهب     إناء     في     شرب     " من:  وسلم

مطليا كان وما ، الفضة أو الذهب من كان ما يعم
.  منهما بشيء

ول فيمنع ، وجماله الذهب زينة فيه المطلي ولن
الصغار الواني وهكذا ، الحديث هذا بنص يجوز

أن يجوز ل والملعق ، القهوةا وأكواب الشاي كأكواب
عن البعد يجب بل الفضة من أو الذهب من تكون
التقيد فالواجب العباد على الله وسع وإذا ، ذلك

عنده كان وإذا ، عنها الخروج وعدما ، الله بشريعة
ول يسرف ول ، المحتاجين الله عباد في فلينفق زيادةا
.  يبذر

الحلي   زكاة

لبس في النساء بعض من إسراف  : هناك8 س
في الزكاةا حكم فما ، حلل لبسه أن مع ، الذهب
عن موضوعنا فروع من فرع الزكاةا . طبعا ؟ الذهب

.  النفاق وعن الستهلك
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 ، الرجال دون للناث أحل قد والحرير  : الذهب8 ج
 أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ثبت كما

على     وحرما     أمتي     لناث     والحرير     الذهب     أحل"  :  قال
 وصححه والترمذي والنسائي أحمد خإرجه "    ذكورها
.  عنه الله رضي الشعري موسى أبي حديث من

ل أما الحلي في تجب هل الزكاةا في العلماء واخإتلف
.  ؟

الذي الحلي في تجب ل أنها إلى العلماء بعض فذهب
وهذا ، تجب إنها آخإرون وقال ، وتعيره المرأةا تلبسه

، النصاب بلغ إذ فيه الزكاةا وجوب أي الصواب هو
هو . والنصاب الدلة لعموما الحول عليه وحال

من مثقال وأربعون ومائة ، الذهب من مثقال عشرون
أو القلئد من الذهب من الحلي بلغ فإذا ، الفضة

، الزكاةا فيها وجبت مثقال عشرين نحوها أو السورةا
من ونصفا جنيها عشر أحد تعادل مثقال والعشرون

.  السعودية الجنيهات

من الحلي بلغ . . فإذا  جراما92 بالجراما ومقداره
جنيها عشر - أحد  جراما92 المقدار هذا الذهب
.  الزكاةا فيه تجب - فإنه ونصفا

كل وعشرون خإمسة ألف كل من العشر ربع والزكاةا
وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ثبت . وقد حول
من     مسكتان     ابنتها     يد     وفي     عليه     دخإلت     امرأةا     أن

"     فقال     ل     قالت     " ؟     هذا     زكاةا     " أتعطين     فقال     ذهب
من     سوارين     القيامة     يوما     بهما     الله     يسورك     أن     أيسرك
العاصا     بن     عمرو     بن     الله     عبد     وهو     الراوي     قال     نار" ؟
صلى     النبي     إلى     فألقتهما     فخلعتهما     عنهما     الله     رضي

أبو رواه   ولرسوله     لله     هما     وقالت     وسلم     عليه     الله
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سلمة     أما     وقالت. : "  صحيح بإسناد والنسائي داود
أكنز     ذهب     من     أوضاحا     تلبس     وكانت     عنها     الله     رضي

بلغ     ما     والسلما     الصلةا     عليه     فقال     ؟     الله     رسول     يا     هذا
داود أبو " رواه   بكنز     فليس     فزكي     زكاته     تؤدي     أن

.  الحاكم وصححه والدارقطني

عنها الله رضي عائشة حديث من داود أبو وأخإرج
صلى     الله     رسول     علي     دخإل:  قالت . صحيح بسند
" ما     فقال     ورق     من     فتخات     يدي     وفي     وسلم     عليه     الله
رسول     يا     لك     أتزين     صنعتهن     فقلت     " ؟     عائشة     يا     هذا
الله     شاء     ما     أو     ل     قلت     " ؟     زكاتهن     " أتؤدين     قال     الله
كما الحاكم صححه " وقد   النار     من     حسبك     " هو     قال
والمراد ، المراما بلوغا في رجب ابن الحافظ ذلك ذكر

.  : الفضة بالورق

به يعذب كنز هو يزكى ل الذي أن على ذلك فدل
للجميع الله . نسأل بالله والعياذ القيامة يوما صاحبه

نسأل كما ، العمل وصلح والهداية والعانة التوفيق
فيه لما المسلمين وجميع وإياكن يوفقنا أن سبحانه

سميع إنه عليه جميعا الله يتوفانا وأن ، السلما خإير
آله وعلى محمد على وسلم الله وصلى قريب

.  أجمعين وصحبه

قانون       مشروع حول نشر بما تتعلق ملحظات
السلمية      الدول بعض في الشخصية الحوال

: وبعد الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
برقم الصادر بعددها الرياض صحيفة نشرت فقد

الحوال قانون ( مشروع بعنوان  خإبرا4974
أن الخبر تضمن ) وقد المارات في الشخصية
فيه ورد كما السلمية الشريعة من مستمد المشروع
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أل القانون مشروع يشترط الزواج لعقود فبالنسبة( 
الفتاةا وعمر عاما عشر ثمانية عن الفتى عمر يقل
من كل على غرامة ويفرض عاما عشر ستة عن

عن تزيد ول درهم ألف عن تقل ل الشرط هذا يخالف
رأت إذا ذلك بغير المحكمة تأخإذ لم ما آلف خإمسة
لمن بالنسبة يجوز ل " كما العرض " ستر مثل مبررا
خإاصة المحكمة بإذن إل زواج عقد عاما الستين تجاوز
نصف يتجاوز الطرفين بين السن فارق يكون عندما
شرعه ما يخالف ذلك كان ) . ولما منهما الكبر عمر
في فالسن ، الحق لبيان التنبيه أحببت وعل جل الله

، الصغر في ول الكبر في ل معين بحد يقيد لم الزواج
.  ذلك على يدلن والسنة والكتاب

دون من فيه والترغيب الزواج على الحث فيهما لن
َنَك:  تعالى الله قال معينة بسن تقييد ُتو ْف َت َيْس ِفي     َو

ِء ّنَسا ّلُه     ُقِل     ال ُكْم     ال ِتي ْف ِهّن     ُي َلى     َوَما     ِفي ْت ُكْم     ُي ْي َل ِفي     َع
َتاِب ِك ْل َتاَمى     ِفي     ا ِء     َي ّنَسا ِتي     ال ُهّن     ل     الل َن ُتو ْؤ ِتَب     َما     ُت ُك

ُهّن ُبوَن     َل َغ َتْر ُهّن     َأْن     َو ِكُحو ْن اليتيمة نكاح فأجاز ، الية   َت
عشر خإمسة وأعله البلوغا سن تبلغ لم التي وهي ،

، السن بغير ذلك من بأقل تبلغ وقد الرجح على عاما
في     اليتيمة     تستأذن: "  وسلم عليه الله صلى وقال

   عليها     جواز     فل     أبت     وإن     إذنها     فهو     سكتت     فإن     نفسها
رضي عائشة وسلم عليه الله صلى النبي تزوج " وقد

ابنة وهي بها ودخإل سنين سبع أو ست ولها عنها الله
رضي الصحابة أن كما المة لهذه تشريع وفعله ، تسع
دون الكبر وفي الصغر في يتزوجون كانوا عنهم الله

ما غير يشرع أن لحد فليس ، معينة سن تحديد
الله شرعه ما يغير أن ول ورسوله الله شرعه

.  ورسوله
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ظلم فقد ذلك خإلف رأى ومن ، الكفاية فيه لن
عز قال وقد ، الله به يأذن لم ما للناس وشرع نفسه
ُهْم     َأمْا:  الناس من الصنف لهذا ذاما وجل ُء     َل َكا ُشَر

ُعوا ُهْم     َشَر ّديِن     ِمَن     َل َذْن     َلْم     َما     ال ْأ ِه     َي ّلُه     ِب وقال ، الية   ال
ما     هذا     أمرنا     في     أحدث     " من:  وسلم عليه الله صلى
: مسلم رواية . وفي عليه " متفق   رد     فهو     منه     ليس

" وعلقه   رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل     " من
.  به جازما الصحيح في البخاري

: تعالى الله بقول المر هذا على القائمين أذكر وإنني
ِر َذ َيْح ْل ِذيَن     َف ّل ُفوَن     ا ِل ِه     َعْن     ُيَخا ِر ُهْم     َأْن     َأْم َب ٌءْة     ُتِصي َن ْت ْو     ِف َأ

ُهْم َب ٌءْب     ُيِصي َذا ٌءْم     َع ِلي من الفراد أو المة يصيب فما   َأ
غير أو حروب أو أوبئة أو الله سبيل عن صد أو فتن
أنواع من العباد كسبه ما فأسبابه البلء أنواع من ذلك

ُكْم     َوَما:  تعالى قال كما الله لشرع المخالفات َب َأَصا

ٍة     ِمْن َب ِبَما     ُمِصي َبْت     َف ُكْم     َكَس ِدي ْي ُفو     َأ ْع َي ٍر     َعْن     َو ِثي وقد   َك
من السابقة المم لبعض حصل ما وعل جل الله بين

العاقل ليتبينه لمره مخالفتهم بسبب والهلك العذاب
.  وعبرةا عظة ذلك من ويأخإذ

وجد إذا السلمية الشريعة من الخإذ دعوى يكفي ول
اليهود على ذلك وعل جل الله عاب فقد ، يخالفها ما

ُنوَن:  سبحانه قال حيث ْؤِم ُت َف ْعِض     َأ َب َتاِب     ِب ِك ْل ا
ُفُروَن ْك َت ْعٍض     َو َب ُء     َفَما     ِب َعُل     َمْن     َجَزا ْف ِلَك     َي ُكْم     َذ ْن ِإل     ِم

ٌءْي ِةا     ِفي     خِإْز َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد ْومَا     ال َي ِة     َو َياَم ِق ْل ّدوَن     ا َلى     ُيَر ّد     ِإ َأَش

َذاِب َع ْل ّلُه     َوَما     ا ِفٍل     ال َغا ُلوَن     َعّما     ِب ْعَم العلماء أذكر كما   َت
النصح من عليهم وجب ما ولداء وعل جل الله بتقوى
من والتحذير لتباعه والدعوةا الحق ببيان المر لولةا

ّي    َ يا:  تعالى الله قال ، مخالفته َها َ أ ّناُس     ُ ُقوا     ال ّت ُكْم     ا ّب َر
ْوا ْوًما     َواخْإَش ِزي     ل     َي ٌءْد     َيْج ِل ِه     َعْن     َوا ِد َل ٌءْد     َول     َو ُلو ْو َو     َم ٍز     ُه َجا
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ِه     َعْن ِد ِل ًئا     َوا ْي َد     ِإّن     َش ْع ِه     َو ّل ّق     ال ُكُم     َفل     َح ّن ُغّر ُةا     َت َيا ْلَح ا
َيا ْن ّد ُكْم     َول     ال ّن ُغّر ِه     َي ّل َغُروُر     ِبال ْل جميعا الله وفقنا    ا
المسلمين شمل وجمع به والعمل وقبوله الحق لقول
إنه شيء كل في المطهر شرعه وتحكيم الهدى على
محمد نبينا على الله وصلى ، عليه والقادر ذلك ولي
.  وسلم وصحبه وإله

 ربيع16 بتاريخ 828نشرت في مجلة الدعوةا العدد 
هـ . 1402الول 

سماحته      على طرحت أسئلة على الجابة
أم      بجامعة المكرمة بمكة المحاضرات بإحدى

القرى . 

الخارج"    "  إلى السفر

: من إليكم الله أحسن:  يقول  : سائل1 س
من الكثير سفر يكثر الخإيرةا المدةا في أنه الملحظ
. لغيرها أو للدراسة إما الكفر بلد إلى الشباب
إنهم ترون . فهل بالسلما عهد حديث يكون وبعضهم

بمتابعتهم تقوما خإاصة وهيئة إدارةا إلى بحاجة
. شئونهم ورعاية ، الصحيحة الوجهة إلى وتوجيههم

العامة بالرئاسة مرتبطة إما الدارةا هذه فتكون
. .  السلمية بالرابطة . . أو والفتاء العلمية للبحوث

خإطر فيه الخارج إلى الطالب سفر أن شك  : ل1ج
من المسلمين أبناء من كانوا . . سواء عظيم

هذا أن شك ل ، الجدد المسلمين من أو ، الساس
عاقبته من والحذر ، به العناية تجب خإطير أمر

إلى السفر من مرةا غير وحذرنا كتبنا وقد ، الوخإيمة
.  ذلك أخإطار وبينا ، الخارج
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قد الذين الكبار من فليكونوا السفر من بد ل كان وإذا
يكون وأن ، دينهم في وتبصروا ، الكثير العلم حصلوا
حتى سلوكهم ويلحظ ، ويراقبهم يلحظهم من معهم

.  تضرهم مذاهب يذهبوا ل

يتم حتى يتابع أن ويجب ، به يعتنى أن يجب وهذا
من العلم طالب ذهب إذا كبير الخطر لن.  فيه المر

. ذلك حكم في كان من أو المتوسط من أو الثانوي
في كبير الخطر . فإن الجامعية الدراسة أثناء في أو

الداخإل في تخصص هناك يكون أن . فيجب هذا مثل
من بد ل كان . وإذا الخارج إلى السفر عن يغني

يعرف ، يختارون أناس من فليكن الخارج إلى السفر
في والستقامة العقل ورجاحة والعلم الفضل فيهم
خإطاهم ويتابع عليهم يشرف من هناك ويكون ، الدين

ذلك يكون أن بشرط ، يرجعوا حتى ، بهم ويعتني ،
ما الداخإل في يوجد ول ، منه بد ل الذي للتخصص

خإير لكل المور ولةا يوفق أن الله . ونسأل عنه يغني
.  واجبهم أداء على العلم أهل يعين وأن ،

مكة     في الصلة ثواب

، المكرمة مكة مساجد كل في الثواب هل : 2 س
يصلون الناس من كثيرا لن ؛ الحرما في الثواب مثل
الجر إن ويقولون الحرما حدود وفي مكة مساجد في

.  ؟ سواء

منهم ، العلم أهل بين خإلف فيها المسألة  : هذه2ج
" الكعبة حول بما تختص المضاعفة أن رأى من

مضاعفة وأن ، الكعبة حول " الذي الحراما المسجد
في صلى لمن ذلك يكون إنما صلةا ألف المائة

. .  بالكعبة المحيط المسجد
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الحراما المسجد أن إلى العلم أهل من آخإرون وذهب
الكعبة حول فيما للصلةا كان وإن ، الحرما جميع يعم

، ذلك في الخلف وعدما الجماعة لكثرةا وفضل ميزةا
يعم الفضل أن . وهو الثاني القول هو الصواب ولكن

فيها صلى لمن يحصل مكة في المساجد وأن ،
.  الحديث في الوارد التضعيف

المسجد في صلى من دون يكون قد ذلك كان وإن
من وقربه الجمع لكثرةا الكعبة؛ حول الذي الحراما
في الخلف من وخإروجه ، إياها ومشاهدته ، الكعبة

كلها مكة بقاع جميع كون من يمنع ل ذلك ولكن.  ذلك
المضاعفة فيها يحصل وكلها ، الحراما المسجد تسمى

.  الله شاء إن

الساق     معنى في الحق

تفسير في الحق هو : ما ويقول يسأل  : طالب3س
ْومَا تعالى قوله َي ْكَشُف :  ْوَن َساٍق َعْن ُي َع ْد ُي َلى َو ِإ

ِد ُعوَن َفل الّسُجو ِطي َت .     َيْس

بأن فسرها وسلم عليه الله صلى  : الرسول3ج
لعباده ويكشف ، القيامة يوما الرب يجيء يوما المراد

وبينهم بينه التي العلمة وهي ساقه عن المؤمنين
وتبعوه عرفوه ساقه عن كشف فإذا ، وتعالى سبحانه

إذا ، ساق عن : كشفت لها يقال الحرب كانت وإن ،
. . اللغة أئمة قاله لغويا معروف معنى . وهذا اشتدت

في جاء بما يفسر أن يجب الكريمة الية في ولكن
ساقه عن الرب كشف وهو ، الشريف الحديث
بجلل تليق التي الصفات من وهذه ، وتعالى سبحانه

وهكذا ، وعل جل أحد فيها ، يشابهه ل ، وعظمته الله
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وغير والعين والقدما واليدين كالوجه الصفات سائر
. .  بالنصوصا الثابتة الصفات من ذلك

وصف ما وسائر والكراهة والمحبة الغضب ذلك ومن
به أخإبر وفيما ، العزيز الكتاب في سبحانه نفسه به

، حق صفات . كلها وسلم عليه الله صلى النبي عنه
سبحانه أحد فيها يشابهه ل وعل جل بالله تليق وكلها

ْيَس:  تعالى قال كما ، وبحمده ِه     َل ِل ْث ٌءْء     َكِم َو     َشْي ُه َو
ُع َبِصيُر     الّسِمي ْل َو     ُقْل:  تعالى وقال   ا ّلُه     ُه ٌءْد     ال ّلُه*    َأَح ال
ُد ْد     َلْم*    الّصَم ِل َلْم     َي ْد     َو َل َلْم*    ُيو ُكْن     َو ًوا     َلُه     َي ُف ٌءْد     ُك "   َأَح

النبي أصحاب من والجماعة السنة أهل قول هو وهذا
أئمة من بإحسان تبعهم ومن وسلم عليه الله صلى
. .  الموفق . والله والهدى العلم

الصفات     في التأويل حكم

في التأويل حكم ما:  ويقول يسأل  : أخأ4س
.  ؟ الصفات

يجب بل ، يجوز ل منكر الصفات في  : التأويل4ج
بالله اللئق ظاهرها على جاءت كما الصفات إمرار

تمثيل ول تكييف ول ، تعطيل ول تحريف بغير وعل جل
، أسمائه وعن صفاته عن أخإبرنا جلله جل فالله ،

ْيَس:  وقال ِه     َل ِل ْث ٌءْء     َكِم َو     َشْي ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْل فعلينا   ا
السنة أهل قال وهكذا ، جاءت كما نمرها أن

أمروها أي ، كيف بل جاءت كما أمروها:  والجماعة
بل ، تكييف ول تأويل ول لها تحريف بغير جاءت كما
الذي الوجه وعلى ظاهرها على جاءت كما بها يقر

. تمثيل ول تكييف دون ومن ، وعل جل بالله يليق
َلى     الّرْحَمُن:  تعالى قوله في فيقال َعْرِش     َع ْل ا

َوى َت بجلل يليق استواء إنه اليات من وأمثالها   اْس
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ومعناه ، المخلوقين استواء يشبه ل ، وعظمته الله
في يقال . وهكذا والرتفاع : العلو الحق أهل عند

من ذلك وغير ، والقدما واليد والبصر والسمع ، العين
النصوصا في والواردةا وعل جل لله الثابتة الصفات
يشابهه ل ، سبحانه بالله تليق صفات وكلها ، الشرعية

من العلم أهل سار هذا وعلى ، وعل جل الخلق فيها
من بعدهم ومن ، وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب

حنيفة وأبي ومالك والثوري كالوزاعي ، السنة أئمة
رحمهم المسلمين أئمة من وغيرهم وإسحاق وأحمد

:  نوح قصة في تعالى قوله ذلك . ومن جميعا الله
ُه َنا ْل َلى     َوَحَم َواٍح     َذاِت     َع ْل ٍر     َأ ُدُس ِري     َو َنا     َتْج ِن ُي ْع َأ ، الية   ِب

َع:  موسى قصة في سبحانه وقوله َن ُتْص ِل َلى     َو ِني     َع ْي َع
:  سبحانه بقوله المراد بأن السنة أهل فسرها

ِري َنا     َتْج ِن ُي ْع َأ وعل جل برعايته سيرها سبحانه أنه أي   ِب
قصة في قوله وهذا ، الجودي على استوت حتى ،

َع:  موسى َن ُتْص ِل َلى     َو ِني     َع ْي رعايته على أي   َع
الصلةا عليه تربيته على للقائمين وتوفيقه سبحانه
.  والسلما

:  وسلم عليه الله صلى للنبي سبحانه قوله وهكذا
ِبْر ِم     َواْص ْك ّبَك     ِلُح ّنَك     َر ِإ َنا     َف ِن ُي ْع َأ كلءتنا تحت أنك أي   ِب

بل ، التأويل من كله هذا . وليس وحفظنا وعنايتنا
، العرب لغة في المعروف التفسير من ذلك

الله قول وهو ، القدسي الحديث ذلك ومن وأساليبها
ذراعا     إليه     تقربت     شبرا     إلي     تقرب     من: "  سبحانه

أتاني     ومن     باعا     إليه     تقربت     ذراعا     إلي     تقرب     ومن
سبحانه الله عن جاء كما " يمر   هرولة     أتيته     يمشي
بل ، تمثيل ول تكييف ول تحريف غير من ، وتعالى

وهكذا ، وتعالى سبحانه الله أراده الذي الوجه على
، والبصر السمع وهكذا ، الليل آخإر في سبحانه نزوله
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من ذلك وغير ، والفرح والضحك ، والرضا والغضب
الذي الوجه على جاءت كما تمر كلها ، الثابتة الصفات

ول تعطيل ول تحريف ول ، تكييف غير من بالله يليق
ْيَس:  سبحانه بقوله عمل ، تمثيل ِه     َل ِل ْث ٌءْء     َكِم َو     َشْي ُه َو

ُع َبِصيُر     الّسِمي ْل . أما اليات من معناها في جاء وما   ا
مذهب فهو ظاهرها عن وصرفها للصفات التأويل

في سار ومن ، والمعتزلة الجهمية من البدع أهل
السنة أهل أنكره باطل مذهب وهو ، ركابهم

ولي والله أهله من وحذروا ، منه وتبرءوا ، والجماعة
.  التوفيق

المة     نحو العلماء واجب

التي      النكبات تجاه المسلمين العلماء واجب
السلمي    بالعالم حلت

الزمات تجاه المسلمين علماء واجب ما : 1س
 ؟ السلمي بالعالم حلت التي والنكبات

عن والبتعاد المعاصي أن فيه شك ل  : مما1ج
السباب أهم من وعمل قول الصحيحة السلما عقيدةا

حلت التي والنكبات الزمات بسببها حدث التي
َبَك     َما:  قدرته جلت الله يقول ، بالمسلمين ِمْن     َأَصا

ٍة َن ِه     َفِمَن     َحَس ّل َبَك     َوَما     ال ٍة     ِمْن     َأَصا َئ ّي ْفِسَك     َفِمْن     َس    َن
ُكْم     َوَما:  وتعالى سبحانه ويقول َب ٍة     ِمْن     َأَصا َب ِبَما     ُمِصي َف
َبْت ُكْم     َكَس ِدي ْي ُفو     َأ ْع َي ٍر     َعْن     َو ِثي قدرته جلت فالله   َك

والنذر اليات لهم يرسل رحيم غفور عباده على حليم
إليه تقرب وإذا ، عليهم ليتوب إليه يرجعون لعلهم
تعالى لنه باعا؛ عبده إلى سبحانه تقرب ذراعا عبده
غني وعل جل وهو بها ويفرح التوبة عبده من يحب
معصية تضره ول الطائعين طاعة تنفعه ل ، عباده عن
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الموفق وهو ، رحيم رءوف بعباده ولكنه ، العاصين
والزمات ، المعاصي وترك الطاعات لفعل لهم

وبلوى ، إليه ليرجعوا لعباده نذر إل هي ما والنكبات
ُكْم:  تعالى قال ، بها يختبرهم ّن َو ُل ْب َن َل ٍء     َو ِمَن     ِبَشْي
ْوِف ْلَخ ْلُجوِع     ا ْقٍص     َوا َن َواِل     ِمَن     َو َْلْم ُفِس     ا ْن َْل َوا

ّثَمَراِت ِر     َوال َبّش ِريَن     َو ِب ِذيَن*    الّصا ّل َذا     ا ُهْم     ِإ ْت َب ٌءْة     َأَصا َب ُمِصي
ُلوا ّنا     َقا ِه     ِإ ّل ّنا     ِل ِإ ِه     َو ْي َل ُعوَن     ِإ ِئَك*    َراِج َل ِهْم     ُأو ْي َل ٌءْت     َع َوا َل َص
ِهْم     ِمْن ّب ٌءْة     َر ِئَك     َوَرْحَم َل ُأو ُدوَن     ُهُم     َو َت ْه ْلُم . سبحانه قال   ا

َهَر ُد     َظ َفَسا ْل َبّر     ِفي     ا ْل ِر     ا َبْح ْل َبْت     ِبَما     َوا ِدي     َكَس ْي ّناِس     َأ ال
ُهْم َق ِذي ُي ْعَض     ِل ِذي     َب ّل ُلوا     ا ُهْم     َعِم ّل َع ُعوَن     َل وقال   َيْرِج

ُكْم تعالى ُلو ْب َن ِر     ِبالّشّر     َو ْي ْلَخ َنًة     َوا ْت َنا     ِف ْي َل ِإ ُعوَن     َو    ُتْرَج
ُهْم سبحانه وقال َنا ْو َل َب َناِت     َو ْلَحَس َئاِت     ِبا ّي ُهْم     َوالّس ّل َع َل

ُعوَن .  كثيرةا المعنى هذا في واليات   َيْرِج

والمراء العلماء من المسلمين قادةا على فالواجب
، تقع نكبة أو تحل مصيبة بكل الهتماما وغيرهم
ولةا يكون وأن ، فيه وقعوا ما وبيان الناس وتذكير

في الصالحة القدوةا هم والحكاما العلماء من المر
الله غضب مسببات عن والبحث الصالح العمل
الوضاع وإصلح والستغفار بالتوبة وعلجها ، ونقمته

.  لهم تبع والمة ،

أهم من وصلحهما الوالي وحكمة العالم هداية لن
عن مسئول وكل راع " كلكم فـ الرعية في المؤثرات

ولم المعاصي المسلمون استمرأ " . وإذا رعيته
يعم أن يوشك والعقد والحل المر بيده من ينكرها

وحلت الله غضب وقع وإذا ، منه بغضب المة الله
عياذا ، والمسيء المحسن يشمل ذلك فإن نقمته
ُقوا:  تعالى قال ، ذلك من بالله ّت َنًة     َوا ْت َبّن     ل     ِف ُتِصي

ِذيَن ّل َلُموا     ا ُكْم     َظ ْن الله صلى . وقال الية   خَإاّصًة     ِم
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يغيروه     فلم     المنكر     رأوا     إذا     الناس     " إن:  وسلم عليه
في أحمد الماما " رواه   بعقابه     يعمهم     أن     الله     أوشك

:  سبحانه الله وقال ، الصديق بكر أبي عن مسنده
ّلَه     ِإّن ّيُر     ل     ال َغ ٍما     َما     ُي ْو َق ّتى     ِب ّيُروا     َح َغ ِهْم     َما     ُي ُفِس ْن َأ    ِب

في الله أماما كبيرةا مسئولية بالذات العلماء وعلى
، الخطأ من الصواب وبيان وإرشادهم الناس تبصير

المسلمين يوفق أن الله نسأل ، الضار من والنافع
صلى محمد نبيهم بهدي والتمسك ربهم لطاعة جميعا

علماءهم ويبصر قادتهم يوفق وأن وسلم عليه الله
وأن إليه المة ويوجهوا يسلكوه حتى الرشاد بطريق

ذلك ولي إنه ، أحوالهم ويصلح المسلمين ضال يهدي
.  عليه والقادر

هذه السئلة والجوبة تابعة لمحاضرةا ألقاها سماحته
في جامعة أما القرى بمكة المكرمة في شهر رجب

ه . 1409

كثرة     حيال المسلمين العلماء واجب
والجماعات   الجمعيات

كثرةا حيال المسلمين علماء واجب  ما : 2س
السلمية الدول من كثير في والجماعات الجمعيات

جماعة كل إن حتى بينها فيما واخإتلفها ، وغيرها
في التدخإل المناسب من ترون . أل الخإرى تضلل

هذه في الحق وجه بإيضاح المسألة هذه مثل
على الوخإيمة وعواقبها تفاقمها خإشية ، الخلفات

 ؟ هناك المسلمين

لنا بين وسلم عليه الله صلى محمد نبينا  : إن2ج
وهو يسلكوه أن المسلمين على يجب واحدا دربا
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الله يقول ، القويم دينه ومنهج المستقيم الله صراط
َأّن:  تعالى َذا     َو ِطي     َه ِقيًما     ِصَرا َت ُه     ُمْس ُعو ِب ّت ُعوا     َول     َفا ِب ّت َت

ُبَل َق     الّس َفّر َت ُكْم     َف ِه     َعْن     ِب ِل ِبي ُكْم     َس ِل ُكْم     َذ ِه     َوّصا ُكْم     ِب ّل َع َل
ُقوَن ّت صلى محمد أمة والجلل العزةا رب نهى كما   َت

.  الكلمة واخإتلف التفرق عن وسلم عليه الله

كما العدو وتسلط الفشل أسباب أعظم من ذلك لن
َتِصُموا:  وعل جل قوله في ْع ْبِل     َوا ِه     ِبَح ّل ًعا     ال َول     َجِمي

ُقوا َفّر َع:  تعالى وقوله   َت ُكْم     َشَر ّديِن     ِمَن     َل َوّصى     َما     ال
ِه ِذي     ُنوًحا     ِب ّل َنا     َوا ْي ْوَح ْيَك     َأ َل َنا     َوَما     ِإ ْي ِه     َوّص ِهيَم     ِب ْبَرا ِإ

ِقيُموا     َأْن     َوِعيَسى     َوُموَسى ّديَن     َأ ُقوا     َول     ال َفّر َت ِه     َت ُبَر     ِفي َك
َلى ِكيَن     َع ِر ْلُمْش ُهْم     َما     ا ُعو ْد ِه     َت ْي َل إلهية دعوةا فهذه   ِإ
.  القلوب وتآلف الكلمة اتحاد إلى

أجل من إسلمي بلد أي في كثرت إذا والجمعيات
بين والتقوى البر على والتعاون والمساعدات الخير

خإير فهي أصحابها أهواء تختلف أن دون المسلمين
واحدةا كل كانت إن أما ، عظيمة وفوائدها وبركة
حينئذ بها الضرر فإن أعمالها وتنقد الخإرى تضلل
.  وخإيمة والعواقب عظيم

توضيح المسلمين علماء على فالواجب
جمعية أو جماعة كل ومناقشة الحقيقة

الذي الخط في يسيروا بأن الجميع ونصح
ومن ، محمد نبينا إليه ودعا لعباده الله رسمه

لمصالح عناده في واستمر هذا تجاوز
فإن ، الله إل يعلمها ل لمقاصد أو شخصية
عرف ممن منه والتحذير به التشهير الواجب
وحتى طريقهم الناس يتجنب حتى ، الحقيقة

أمرهم حقيقة يعرف ل من معهم يدخل ل
المستقيم الطريق عن ويصرفوه فيضلوه
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:  وعل جل قوله في باتباعه الله أمرنا الذي
أأّن أذا     أو ِطي     أه أرا أتِقيًما     ِص ُه     ُمْس ِبُعو ّت ِبُعوا     أول     أفا ّت أت

أل ُب أق     الّس أفّر أت ُكْم     أف ِلِه     أعْن     ِب ِبي ُكْم     أس ِل ُكْم     أذ أوّصا
ُكْم     ِبِه ّل أع أن     أل ّتُقو كثرة أن فيه شك ل ومما   أت

السلمي المجتمع في والجماعات الفرق
وأعداء أول الشيطان عليه يحرص مما

كلمة اتفاق : لن ثانيا النس من السلم
الذي الخطر وإدراكهم ووحدتهم المسلمين
يجعلهم عقيدتهم ويستهدف يهددهم
صف في والعمل ذلك لمكافحة ينشطون

الخطر ودرء المسلمين مصلحة أجل من واحد
ل مسلك وهذا ، وإخوانهم وبلدهم دينهم عن

هم فلذا ، والجن النس من العداء يرضاه
المسلمين كلمة تفريق على يحرصون

، بينهم العداوة أسباب وبذر شملهم وتشتيت
على لمسلمينا كلمة يجمع أن الله نسأل
فتنة كل مجتمعهم من يزيل وأن ، الحق

  عليه. والقادر ذلك ولي إنه ، وضللة

المسلمين       ديار في السلم أعداء تغلغل

ديار في التغلغل على الله أعداء  : يحرصا3س
بذله ترون الذي المجهود . فما الطرق بشتى السلما
المجتمعات يهدد الذي التيار هذا أماما للوقوف

.  ؟ السلمية

أو النصرانية إلى الدعاةا من بغريب ليس  : هذا3ج
. الهدما ومذاهب الكفر ملل من غيرهما أو اليهودية

في بقوله ذلك عن أخإبرنا قد وبحمده سبحانه الله لن
َلْن:  التنزيل محكم ْنَك     َتْرَضى     َو ُد     َع ُهو َي ْل ّنَصاَرى     َول     ا ال

ّتى َع     َح ِب ّت ُهْم     َت َت ّل َدى     ِإّن     ُقْل     ِم ِه     ُه ّل َو     ال َدى     ُه ُه ْل ِئِن     ا َل َو

142

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=120
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=120
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=153
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=153
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=153


ْعَت َب ّت ُهْم     ا َء َوا ْه َد     َأ ْع ِذي     َب ّل َءَك     ا ِم     ِمَن     َجا ْل ِع ْل ِمَن     َلَك     َما     ا
ِه ّل ِلّي     ِمْن     ال ٍر     َول     َو ُلوَن     َول:  سبحانه وقوله   َنِصي َيَزا

ُكْم َن ُلو ِت َقا ّتى     ُي ُكْم     َح ّدو ُكْم     َعْن     َيُر ِن ُعوا     ِإِن     ِدي َطا َت الية   اْس
في للنفوذ يستطيعون ما كل يبذلون فإنهم . ولهذا

: منها هذا في المختلفة طرقهم ولهم ، السلما ديار
ذلك على دائبون وهم ، الفكار وزعزعة التشكيك

والحقد الكنيسة تحركهم ، ملل أو كلل بدون
.  والبذل والدفع بالتوجيه والبغضاء

والتوجيه التوعية هي تبذل أن يجب التي والجهود
جهود ومقابلة والعلماء القادةا من المسلمين لبناء
قد أمة السلما . فأمة معاكسة بجهود السلما أعداء

في حرصنا فإذا ، وتبليغه الدين هذا أمانة حصلت
وبنات أبناء تسليح على السلمية المجتمعات
الدين في والتفقه والمعرفة بالعلم المسلمين

لن . فإننا الصغر من ذلك تطبيق على والتعويد
بدين متمسكين داموا ما شيئا عليهم الله بإذن نخشى

يخالفه لما محاربين شرائعه متبعين له معظمين الله
.  العداء سيخافهم ، العكس بل ،

َها    َ يا:  يقول وبحمده سبحانه الله لن ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا آَم

ْنُصُروا     ِإْن ّلَه     َت ُكْم     ال ْنُصْر ّبْت     َي َث ُي ُكْم     َو َداَم ْق عز ويقول   َأ
ِإْن:  وجل ِبُروا     َو ُقوا     َتْص ّت َت ُكْم     ل     َو ُهْم     َيُضّر ُد ْي ًئا     َك ْي ِإّن     َش
ّلَه ُلوَن     ِبَما     ال ْعَم ٌءْط     َي المعنى هذا في واليات   ُمِحي

تهيئة هو التيار هذا أماما للوقوف عامل فأهم ، كثيرةا
بالتوجيه هذا ويتم السلما بحقيقة عارف جيل

التعليمية والمناهج والسرةا البيت في والرعاية
.  المجتمع وتنمية العلما ووسائل

القيادات من والتوجيه الرعاية دور هذا إلى يضاف
الناس وتذكير النافع العمل على والدأب السلمية
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َأل:  نفوسهم في العقيدةا وينمي ينفعهم بما دائما

ِر ْك ِذ ِه     ِب ّل ِئّن     ال ْطَم ُلوُب     َت ُق ْل من الغفلة أن ريب ول   ا
بالثقافة السلما ديار إلى السلما أعداء نفاذ أسباب

فشيئا شيئا دينهم عن المسلمين تباعد التي والعلوما
والله أعدائهم بأفكار ويتأثرون بينهم الشر يكثر وبذلك

والمصابرةا بالصبر المؤمنة الفئة يأمر وتعالى سبحانه
: وعل جل قوله في وسيلة بكل سبيله في والمجاهدةا

َها    َ يا ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ِبُروا     آَم ِبُروا     اْص ُطوا     َوَصا ِب ُقوا     َوَرا ّت َوا
ّلَه ُكْم     ال ّل َع ِلُحوَن     َل ْف ِذيَن:  سبحانه وقوله   ُت ّل ُدوا     َوا َه َجا
َنا ُهْم     ِفي ّن َي ِد ْه َن َنا     َل َل ُب ِإّن     ُس ّلَه     َو َع     ال ِنيَن     َلَم ْلُمْحِس    ا

يصلح أن العلى وصفاته الحسنى بأسمائه الله وأسأل
يجمع وأن ، الدين في ويفقههم المسلمين أحوال
جواد إنه ، البطانة لهم ويصلح الحق على قادتهم كلمة
آله وعلى محمد ونبينا سيدنا على الله وصلى ، كريم

.  كثيرا تسليما وسلم وصحبه

تكذيبها    يجب خرافة

نبي ل من على والسلما والصلةا وحده لله الحمد
:  بعد . أما بعده

( عددها في عكاظ جريدةا نشرته ما على اطلعت فقد
 /24 الموافق الثنين يوما في الصادر ) 5977:  رقم
السياسة صحيفة عن  ) نقل20(  صا هـ1402 / 12

الذي المصري محمد المدعو الرجل عن الكويتية
ميت أنه وظن الربعاء يوما في عليه أغمي أنه يزعم
وما الجمعة يوما قبره من وأخإرج الربعاء يوما ودفن
.  . . . إلخ والغرائب العجائب من رأى
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بعض على تروج قد الحكاية هذه كون إلى ونظرا
وأنها بطلنها على التنبيه رأيت صحتها ويظن الناس
زورها بحت كذب هي بل عاقل على تروج ل خإرافة

لغراض غيره أو المصري محمد نفسه سمى من
من أن المعلوما ومن ، ذلك على حملته خإسيسة

المشيعين وكلما الطبيب وكلما أهله كلما يسمع
غيره على ول الطبيب على ل حياته تخفى ل لجنازته

عليه مغمى يكون كيف ثم ، ويقلبه إليه ينظر ممن
أيضا المعلوما ومن ، حوله دار ما كل ويحفظ يعي وهو
مكتوما محل في جعل من أن عباده في الله سنة أن

شرعا المعلوما من ثم ، المدةا هذه مثل يعيش ل ضيق
القبر في وضع إذا الحي إلى يأتيان ل القبر ملكي أن

الحياء يعلم سبحانه والله الميت إلى يأتيان وإنما
الميت إلى الملكين يرسل الذي وهو والموات

بما الملكين وصف الكذاب الرجل هذا ثم ، لسؤاله
ل الملكان ثم ، ملكان ل رجلن أنهما على يدل

يسألنه وإنما بسيئاته ول بحسناته ل الميت يخبران
فاز صحيحا جوابا أجاب فإن ، ونبيه ودينه ربه عن

ذلك بعد ذكره ما ثم ، عذب بالشك أجاب وإن بالنعيم
باطله ترويج بذلك قصد إنما الغريبة المناظر من

عليه يعطفوا حتى الناجين من أنه الناس وإيهاما
بدون عليه يعطفوا أو منهم يطلب بما ويساعدوه

حتى الناس بين الشهرةا قصده من يكون وقد ، طلب
بعض له ويحصل رأى عما ليسأل مكان كل في يطلب

 ، يريد ما

قد أهلي كان أن الصدف : ( وتشاء قوله جهله ومن
يجوز ل الكلما هذا ومثل ) ، قبري لزيارةا جاءوا

ل الصدف لن ) ؛ الله ( ويشاء يقال أن والصواب
 ، لها مشيئة
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أساس ل مكذوبة موضوعة الحكاية هذه أن والخلصة
ول وواقعها سياقها من ذلك يتضح كما الصحة من لها

أن نفسها تحترما التي للصحف ول لصحفنا ينبغي
يطهر أن الله ونسأل ، الخرافات هذه مثل تنشر

يكبت وأن ، باطل كل من المسلمين وصحف صحفنا
المسلمين ويكفي ويفضحهم والماكرين الخداعين

دينه في للفقه المسلمين جميع يوفق وأن ، شرهم
الله وصلى ، مسئول خإير سبحانه أنه ، عليه والثبات
.  وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم

\1\15 يوما الثنين 866نشرت بمجلة الدعوةا العدد 
هـ . 1403

إعلنات       ونرى الصحف في نقرأ ما كثيرا
المية   تشجب

توضحوا         أن أرجو بالمية المة هذه وصف تعالى والله
ذلك 

في إعلنات ونرى الصحف في نقرأ ما : كثيرا سؤال
التخلف علمات من وتعدها المية تشجب الشوارع

َو:  فقال بالمية المة هذه وصف تعالى والله ِذي     ُه ّل ا
َعَث ّييَن     ِفي     َب ُْلّم ُهْم     َرُسوًل     ا ْن ذلك توضحوا أن فأرجو   ِم

 ؟

من وسلم عليه الله صلى محمد أمة : كانت الجواب
سموا ولهذا يكتبون ول يقرءون ل والعجم العرب
جدا قليلين منهم ويقرءون يكتبون الذين وكان ، أميين

الكتابة يقرأ ل محمدا نبينا وكان ، غيرهم إلى بالنسبة
ْنَت     َوَما:  سبحانه الله قال كما يكتب ول ُلو     ُك ْت ِمْن     َت

ِه ِل ْب َتاٍب     ِمْن     َق ّطُه     َول     ِك ِنَك     َتُخ َيِمي ًذا     ِب َتاَب     ِإ ُلوَن     لْر ِط ْب ْلُم ا
عليه ونبوته رسالته صدق دلئل من ذلك وكان
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عظيم بكتاب الناس إلى أتى لنه والسلما الصلةا
عليه به ونزل إليه الله أوحاه والعجم العرب به أعجز
وأوحى ، والسلما الصلةا عليه جبرائيل المين الروح

علوما من كثيرةا وعلوما المطهرةا السنة سبحانه إليه
في كان مما كثيرةا بأشياء سبحانه وأخإبره الولين

يكون ومما الزمان آخإر في يكون ومما الزمان غابر
والنار الجنة بأحوال أخإبره كما ، القيامة يوما في

غيره على به الله فضله مما ذلك وكان وأهلهما
رسالته وصفة العالية منزلته إلى الناس به وأرشد

 ، والسلما الصلةا عليه

في ترغيبهم منه المقصود بالمية المة وصف وليس
واقعهم عن الخإبار المقصود وإنما عليها البقاء

عليه الله صلى محمدا إليهم الله بعث حين وحالهم
في الترغيب على والسنة الكتاب دل وقد وسلم
الله فقال المية وصف من والخروج والكتابة التعلم

ِوي     َهْل     ُقْل:  سبحانه َت ِذيَن     َيْس ّل َلُموَن     ا ْع ِذيَن     َي ّل ل     َوا
َلُموَن ْع َها    َ يا:  سبحانه وقال   َي ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا َذا     آَم ِقيَل     ِإ
ُكْم َفّسُحوا     َل ِلِس     ِفي     َت ْلَمَجا ْفَسُحوا     ا ْفَسِح     َفا ّلُه     َي ُكْم     ال َل
َذا ِإ ْنُشُزوا     ِقيَل     َو ْنُشُزوا     ا َفِع     َفا ّلُه     َيْر ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا ُكْم     آَم ْن ِم

ِذيَن ّل ُتوا     َوا ْلَم     ُأو ِع ْل .  الية َدَرَجاٍت   ا

ّنَما:  سبحانه وقال ّلَه     َيْخَشى     ِإ ِه     ِمْن     ال ِد َبا ُء     ِع َلَما ُع ْل    ا
سلك     من:  وسلم عليه الله صلى النبي . وقال الية

إلى     طريقا     به     له     الله     سهل     علما     فيه     يلتمس     طريقا
أيضا . وقال صحيحه في مسلم الماما رواه    الجنة
يفقهه     خإيرا     به     الله     يرد     من:  والسلما الصلةا عليه
في والحاديث واليات صحته على متفق    الدين     في
.  التوفيق وبالله كثيرةا المعنى هذا
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المرض     بسبب البكاء مع   حكم عنه والتحدث
الخرين 

من - ع : أ ب لسمها رمزت التي : الخإت س
لما أبكي وأحيانا مريضة أنا سؤالها في تقول الرياض
معناه البكاء هذا فهل مرضي بعد حالتي إليه صارت

وهذا بقضائه الرضا وعدما وجل عز الله على اعتراض
مع التحدث هل وكذلك إرادتي عن خإارج الفعل

 ؟ ذلك في يدخإل المرض عن المقربين

فقط العين بدمع كان إذا البكاء في عليك حرج : ل ج
مات لما وسلم عليه الله صلى النبي لقول بصوت ل

إل     نقول     ول     يحزن     والقلب     تدمع     العين:  إبراهيم ابنه
   لمحزونون     إبراهيم     يا     لفراقك     وإنا     الرب     يرضي     ما

 كثيرةا المعنى هذا في والحاديث

والصدقاء القارب إخإبار في أيضا عليك حرج ول
وسؤاله عليه والثناء وشكره الله حمد مع بمرضك
بالصبر نوصيك المباحة السباب وتعاطي العافية

وتعالى سبحانه الله لقول بالخير وابشري والحتساب
ّنَما:  ّفى     ِإ َو ِبُروَن     ُي ُهْم     الّصا ِر     َأْجَر ْي َغ وقوله   ِحَساٍب     ِب

ِر:  تعالى َبّش ِريَن     َو ِب ِذيَن*    الّصا ّل َذا     ا ُهْم     ِإ ْت َب ٌءْة     َأَصا َب ُمِصي
ُلوا ّنا     َقا ِه     ِإ ّل ّنا     ِل ِإ ِه     َو ْي َل ُعوَن     ِإ ِئَك*    َراِج َل ِهْم     ُأو ْي َل ٌءْت     َع َوا َل َص
ِهْم     ِمْن ّب ٌءْة     َر ِئَك     َوَرْحَم َل ُأو ُدوَن     ُهُم     َو َت ْه ْلُم النبي ولقول   ا

غم     ول     هم     المسلم     يصيب     ل:  وسلم عليه الله صلى
الشوكة     حتى     أذى     ول     المرض     وهو     وصب     ول     نصب     ول
الصلةا عليه وقوله   خإطاياه     من     بها     الله     كفر     إل

الله نسأل    منه     يصب     خإيرا     به     الله     يرد     من:  والسلما
والعمل القلب وصلح والعافية بالشفاء عليك يمن أن
.  مجيب سميع إنه
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التوبة        على مرات ثلث حلف من حكم

مرات ثلث من أكثر بالله حلفت شاب : أنا السؤال
علي هل سؤالي ، محرما فعل من أتوب أن على

 ؟ كفارتي هي وما ثلث أما واحدةا كفارةا

 المنورةا - المدينة . ح أ

عشرةا إطعاما وهي واحدةا كفارةا : عليك الجواب
فصياما تجد لم فإن رقبة عتق أو كسوتهم أو مساكين

ُكُم     ل:  سبحانه الله لقول أياما ثلثة ُذ َؤاخِإ ّلُه     ُي ِو     ال ْغ ّل ِبال
ُكْم     ِفي ِن ْيَما ِكْن     َأ َل ُكْم     َو ُذ َؤاخِإ ُتُم     ِبَما     ُي ْد ّق ْيَماَن     َع َْل ا

ُتُه ّفاَر َك َعامُا     َف ْط ِةا     ِإ ِكيَن     َعَشَر ْوَسِط     ِمْن     َمَسا َما     َأ
ِعُموَن ْط ُكْم     ُت ِلي ْه ْو     َأ ُهْم     َأ ُت َو ْو     ِكْس ِريُر     َأ ٍة     َتْح َب َق َلْم     َفَمْن     َر

ْد َيامُا     َيِج ِة     َفِص َث ٍما     َثل ّيا ِلَك     َأ ُةا     َذ ّفاَر ُكْم     َك ِن ْيَما َذا     َأ ُتْم     ِإ ْف َل َح
ُظوا َف يمين كل وهكذا المائدةا سورةا من الية   َواْح

ليس تكررت ولو واحد لشيء ترك أو واحد فعل على
الولى عن يكفر لم كان إذا واحدةا كفارةا إل فيها

فعليه اليمين أعاد ثم الولى عن كفر إذا أما ، منهما
كفر وقد ثالثة أعادها لو وهكذا حنث إذا ثانية كفارةا

.  ثالثة كفارةا فعليه الثانية عن

أفعال ترك أو متعددةا أفعال على اليمان كرر إذا أما
قال لو كما كفارةا يمين كل عن عليه فإن متعددةا

أسافر ل والله طعامه آكل ل والله فلن أكلم ل والله
لضربنه والله فلنا لكلمن والله قال أو كذا إلى

نصف مسكين لكل الطعاما في فالواجب ذلك وأشباه
.  تقريبا ونصف كيلو وهو البلد قوت من صاع

149

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=89
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=89
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=89


إزار أو كالقميص الصلةا في يجزئه ما الكسوةا وفي
الية لعموما ذلك كفى غداهم أو عشاهم وإن ورداء

.  التوفيق ولي والله آنفا المذكورةا الكريمة

يجوز     ل بالكعبة الحلف

صيغة هي وما ونحوها بالكعبة الحلف حكم ما:  س 
 ؟ الجائز الحلف

 بشير بني زهرةا - قرية - ق - ح ع

:  الجواب
المخلوقات من بغيرها ول بالكعبة الحلف يجوز ل

حالفا     كان     من:  وسلم عليه الله صلى النبي لقول
.  صحته على متفق    ليصمت     أو     بالله     فليحلف

دون     بشيء     حلف     من وسلم عليه الله صلى وقوله
عمر حديث من أحمد الماما رواه    أشرك     فقد     الله
صلى وقوله صحيح بإسناد عنه الله رضي الخطاب بن

أو     كفر     فقد     الله     بغير     حلف     من وسلم عليه الله
من صحيح بإسناد والترمذي داود أبو أخإرجه    أشرك
عنهما الله رضي الخطاب بن عمر بن الله عبد حديث

 .

الحلف تحريم يعلم وفيها كثيرةا ذلك في والحاديث
.  الخلق سائر من وغيرهم والنبيا والمانة بالكعبة

أن وصفتها وحده بالله اليمين هي الشرعية واليمين
أفعل ل أو كذا لفعلن تالله أو بالله أو والله:  يقول

الله أسماء من الجللة اسم بغير حلف لو وهكذا كذا
الله وحياةا الملك ومالك والرحيم كالرحمن وصفاته

.  ذلك ونحو الله وعلم
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: بقوله كثيرا يحلف وسلم عليه الله صلى النبي وكان
.  التوفيق ولي " والله بيده نفسي " والذي

العاطفية    الغاني استماع

الدينية بالواجبات أقوما أنا تقول العراق من سائلة 
ومع إخإلصا بكل القرآن وقراءةا والصوما الصلةا من
الخمر ذكر من والخالية العاطفية للغاني استمع ذلك
أفيدونا ذلك يصح هل المحرمات من ذلك شابه وما

 ؟ الله أفادكم

لنها مطلقا الغاني تسمعي بأل : ننصحك . الجواب
وننصحك القلوب في كبير فساد إلى تفضي ولنها شر

وسماع ، الكثير الخير فيها فإن القرآن إذاعة بسماع
النافعة الحاديث وسماع ، الدرب على نور برنامج

لن واحذريها فاتركيها الغاني سماع أما ، المفيدةا
ّناِس     َوِمَن:  سبحانه الله قال وقد كبير شرها َمْن     ال

ِري َت َو     َيْش ْه ِديِث     َل ْلَح ُيِضّل     ا ِبيِل     َعْن     ِل ِه     َس ّل . قال الية   ال
عبد وقال الغناء هو الحديث لهو إن العلم أهل أكثر
ينبت الغناء : ( إن عنه الله رضي مسعود بن الله

)  البقل الماء ينبت كما القلب في النفاق

أصحاب من هو عنه الله رضي مسعود بن الله وعبد
الله رضي علمائهم ومن عنه الله رضي الرسول

وسلم عليه الله صلى النبي عن وصح أجمعين عنهم
الحر     يستحلون     أقواما     أمتي     من     ليكونن:  قال أنه

الزمان آخإر في يكون أنه فأخإبر    والمعازف     والحرير
.  والغاني الملهي وهي المعازف يستحلون قوما
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من المسلمين وجميع وإياكم يحمينا أن الله فنسأل
قريب سميع إنه الهدى على الجميع يثبت وأن ، شرها

 .

المعصية      في العانة تجوز ل

السوق إلى أذهب أن يأمرني وهو الدخإان يشرب أبي
علي فهل أطعته وإذا ؟ أطيعه فهل دخإانا له لشتري

مشاكل تحصل قد أطعه لم إذا أنني علما ؟ إثم
.  خإيرا الله جزاكم أفيدوني

:  الجواب
المضار من فيه لما الدخإان ترك أبيك على الواجب
في سبحانه الله حرمها التي الخبائث من هو الكثيرةا

ُيِحّل:  وسلم عليه الله صلى نبيه عن وجل عز قوله َو
ُهُم َباِت     َل ّي ّط ُيَحّرمُا     ال ِهُم     َو ْي َل ِئَث     َع َبا ْلَخ وجل عز والله   ا
الكريمة الية هذه في كما الطيبات لعباده أحل إنما
المائدةا سورةا في قوله في وكما العراف سورةا من

َنَك:  ُلو َأ َذا     َيْس ُهْم     ُأِحّل     َما ُكُم     ُأِحّل     ُقْل     َل َباُت     َل ّي ّط    ال
، الطيبات إل لعباده يحل لم أنه سبحانه فأوضح

الخبائث من هو بل الطيبات من ليس والدخإان
ممن غيره وعلى أبيك على فالواجب ، الضارةا
ذلك من سبحانه الله إلى التوبة التدخإين يتعاطى

في تعينه أن لك يجوز ول يتعاطاه من مجالسة وعدما
:  سبحانه الله لقول المعاصي من غيره في ول ذلك

ُنوا َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْل َوى     ا ْق ّت ُنوا     َول     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْث ِْل ا
َواِن ْد ُع ْل ُقوا     َوا ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ُد     ال ِدي َقاِب     َش ِع ْل    ا

إخإوان لك كان إن وأعمامك إخإوانك وعلى وعليك
بالية عمل تعاطيه من وتحذيره مناصحته وأعماما

الدين:  وسلم عليه الله صلى النبي وبقول المذكورةا
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ولكتابه     لله     قال     الله     رسول     يا     لمن     قيل     النصيحة
الماما خإرجه    وعامتهم     المسلمين     ولئمة     ولرسوله

.  صحيحه في مسلم

على يعينه وأن ، للخير أباك يوفق أن الله وأسأل
من يجعلك وأن ، وغيرها المعصية هذه من التوبة
.  قريب سميع إنه ، الخير على أعوانه

الساخرين      قول إلى اللتفات عدم الواجب
والمستهزئين 

شخصا رأى إذا السلما يدعي من  - بعض149- 
تقصير في وسلم عليه الله صلى نبيه بسنة ملتزما

يقول تجده المساجد في والجلوس لحيته وإطالة ثوبه
. أرجو الله يغضب كلما يقول أو خإرافة دين : هذا

.  الله أثابكم هؤلء نصيحة

- حائل-  - ش ض

:  الجواب
أمر امتثال مسلمة كل وعلى مسلم كل على الواجب

ورسوله عنه الله نهى ما وترك ورسوله الله
إلى اللتفات وعدما عليه والتعاون بذلك والتواصي

عز الله بقول عمل والمستهزئين الساخإرين قول
ُعوا:  وجل ِطي َأ ّلَه     َو ُكْم     َوالّرُسوَل     ال ّل َع    ُتْرَحُموَن     َل

ُعوا     ُقْل:  سبحانه وقوله ِطي ّلَه     َأ ُعوا     ال ِطي َأ الّرُسوَل     َو
ِإْن ْوا     َف ّل َو ّنَما     َت ِإ ِه     َف ْي َل ُكْم     ُحّمَل     َما     َع ْي َل َع ُتْم     َما     َو ْل ِإْن     ُحّم َو

ُه ُعو ِطي ُدوا     ُت َت ْه َلى     َوَما     َت ُغا     ِإل     الّرُسوِل     َع َبل ْل وقوله   ا
ْلَك:  النساء سورةا في سبحانه ُد     ِت ُدو ِه     ُح ّل ِطِع     َوَمْن     ال ُي

ّلَه َلُه     ال ْلُه     َوَرُسو ْدخِإ ّناٍت     ُي ِري     َج َها     ِمْن     َتْج ِت َهاُر     َتْح ْن ْل
َ ا

ِديَن ِل َها     خَإا ِلَك     ِفي َذ ْوُز     َو َف ْل ِظيُم     ا َع ْل ْعِص     َوَمْن     ا ّلَه     َي ال
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َلُه ّد     َوَرُسو َع َت َي ُه     َو َد ُدو ْلُه     ُح ْدخِإ ًدا     َناًرا     ُي ِل َها     خَإا َلُه     ِفي َو
ٌءْب َذا ٌءْن     َع ِهي    ُم

الله صلى النبي وقول كثيرةا المعنى هذا في واليات
"     أبى     من     إل     الجنة     يدخإلون     أمتي     كل:  وسلم عليه
دخإل     أطاعني     " من     قال     يأبى     ومن     الله     رسول     يا     قيل

في البخاري الماما رواه   أبى     فقد     عصاني     ومن     الجنة
.  صحيحه

الصلوات على المحافظة ورسوله الله طاعة ومن
في وأداؤها ، والنساء الرجال من أوقاتها في

طاعة ومن الرجال حق في المسلمين مع المساجد
البيت وحج رمضان وصوما الزكاةا أداء ورسوله الله
وحفظ الرحم وصلة الوالدين وبر الستطاعة مع

والتناصح ، وجل عز الله حرما عمل والجوارح اللسان
، والتقوى البر على والتعاون ، بالحق والتواصي ،

 ، المنكر عن والنهي بالمعروف والمر

قص الرجل حق في ورسوله الله طاعة ومن
والحذر ، وتوفيرها اللحية وإعفاء ، الشارب

لن الكعبين تحت الملبس إسبال من
قصوا:  قال وسلم عليه الله صلى الرسول
    المشركين     خالفوا     اللحى     وأعفوا     الشوارب
الصلة . عليه وقال صحته على متفق
الزار     من     الكعبين     من     أسفل     ما:  والسلم

في البخاري المام خرجه    النار     في     فهو
من الملبس جميع بالزار ويلحق صحيحه

ذلك ونحو والبشت والقميص السراويل
يكلمهم     ل     ثلثة:  والسلم الصلة عليه وقال
يزكيهم     ول     إليهم     ينظر     ول     القيامة     يوم     الله

فيما     والمنان     إزاره     المسبل     أليم     عذاب     ولهم
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   الكاذب     بالحلف     سلعته     والمنفق     أعطى
ولي . والله صحيحه في مسلم المام خرجه

الحفلت     التوفيق في التصفيق حكم

المناسبات في للرجال التصفيق حكم  : ما1س
 ؟ والحتفالت

الجاهلية أعمال من الحفلت في  : التصفيق1ج
الدليل في والظهر ، الكراهة فيه يقال ما وأقل

بالكفرةا التشبه عن منهيون المسلمين لن تحريمه
مكة أهل من الكفار وصف في سبحانه الله قال وقد
ُهْم     َكاَن     َوَما ُت َد     َصل ْن ْيِت     ِع َب ْل ًء     ِإل     ا َكا َيًة     ُم ِد َتْص    َو

التصفيق والتصدية الصفير المكاء العلماء قال
ينكره ما أو يعجبه ما سمع أو رأى إذا للمؤمن والسنة

صح كما أكبر : الله يقول أو الله : سبحان يقول أن
أحاديث في وسلم عليه الله صلى النبي عن ذلك

 ، كثيرةا

في شيء نابهن إذا خإاصة للنساء التصفيق ويشرع
الصلةا في الماما فسهى الرجال مع كن أو الصلةا

فينبهونه الرجال أما بالتصفيق التنبيه لهن يشرع فإنه
الله صلى النبي عن السنة بذلك صحت كما بالتسبيح

فيه الرجال من التصفيق أن يعلم وبهذا وسلم عليه
. والله عنه منهي ذلك وكل وبالنساء بالكفرةا تشبه
.  التوفيق ولي

نشرت في فتاوى سماحته ضمن صفحة - أسالوا
أهل الذكر - التي تصدر من سماحته بالمجلة العربية

شهريا . 

بقدر      . الناس يفعله ما جميع
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َنا     َلْن     ُقْل:  تعالى قال َب َتَب     َما     ِإل     ُيِصي ّلُه     َك َنا     ال ما هل   َل
الجواب كان وإذا ؟ لنا الله كتبه قد شر من يصيبنا
َبَك     َما:  تعالى قوله معنى فما بنعم ٍة     ِمْن     َأَصا َن َحَس
ِه     َفِمَن ّل َبَك     َوَما     ال ٍة     ِمْن     َأَصا َئ ّي ْفِسَك     َفِمْن     َس غا ، . خأ ع   َن

-  . - عفيف

وسيئات حسنات من العباد يفعله ما : جميع الجواب
ّنا:  وجل عز قال كما بقدر كله ٍء     ُكّل     ِإ ُه     َشْي َنا ْق َل خَإ

ٍر َد َق ٍة     ِمْن     َأَصاَب     َما:  سبحانه وقال   ِب َب ِفي     ُمِصي
َْلْرِض ُكْم     ِفي     َول     ا ُفِس ْن َتاٍب     ِفي     ِإل     َأ ْبِل     ِمْن     ِك َأْن     َق

َها َأ ْبَر    َن

َنا     َلْن     ُقْل:  سبحانه وقال َب َتَب     َما     ِإل     ُيِصي ّلُه     َك َنا     ال    َل
كتبها الذي هو لنه الله فضل من فالحسنات ذلك ومع

السيئات وأما ذلك على الحمد فله لفعلها العبد ووفق
كما ومعاصيهم العباد أفعال وأسبابها الله بقدر فهي
ُكْم     َوَما:  وجل عز قال َب ٍة     ِمْن     َأَصا َب ِبَما     ُمِصي َبْت     َف َكَس

ُكْم ِدي ْي ُفو     َأ ْع َي ٍر     َعْن     َو ِثي ّلَه     ِإّن:  وجل عز وقال   َك ل     ال
ّيُر َغ ٍما     َما     ُي ْو َق ّتى     ِب ّيُروا     َح َغ ِهْم     َما     ُي ُفِس ْن َأ .  الية   ِب

العبد ووفق ، والسيئات الحسنات قدر سبحانه وهو
، السيئات لترك العصاةا يوفق ولم ، الحسنات لفعل

سبحانه وهو ، العباد يحدثها وأسباب بالغة لحكمة
حكمته وكمال علمه لكمال حال كل على المحمود

.  وعدله

السلم      اعتناق بعد السم تغيير

الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
ورحمة عليكم سلما الله وفقه - ل - ما ح  المكرما

:  وبعد ، وبركاته الله
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هـ1409 / 9 / 13 في المؤرخأ الكريم لكتابكم فجوابا
يعتنق من اسم تغيير حكم عن سؤالكم المتضمن

إسلمي اسم إلى القديم اسمه من حديثا السلما
الدلة في ليس أنه أخإبركم ؟ ل أما ذلك يلزما وهل

إلى الله هداه من تغيير وجوب يقتضي ما الشرعية
ذلك يقتضي ما هناك يكون أن إل اسمه السلما
أو ، ذلك ونحو المسيح كعبد الله لغير كتعبيده شرعا
منه أفضل وغيره به التسمي يستحسن ل اسما يكون

التي السماء من أشبهه ما وكذا ، بسهل يبدل كحزن
.  بها التسمي يستحسن ل

ما أما واجبا لكون الله لغير عبد فيما التغيير لكن
. ويدخإل والفضلية الستحسان باب من فهو سواه

النصارى اشتهر التي السماء الثاني القسم في
. نصراني صاحبها أن سمعها من ويتوهم بها بالتسمي
.  جدا مناسب فيها فالتغيير

وإياكم ومنحنا ، ويرضاه يحبه لما الجميع الله وفق
عليكم . والسلما عليه والثبات الدين في الفقه

.  وبركاته الله ورحمة

؟       وإبليس الملئكة الله خلق مم

الملئكة قبله وخإلق طين من آدما الله خإلق : لقد س
فلماذا ، النار من وخإلقه إبليس الملئكة ضمن وكان
 ؟ الملئكة الله خإلق شيء أي ومن النار من خإلقه

من وسلم عليه الله صلى الله رسول عن : ثبت ج
" خإلقت:  قالت عنها الله رضي عائشة حديث

نار     من     مارج     من     الجان     وخإلق     النور     من     الملئكة
) الطين من " ( يعني   لكم     وصف     مما     آدما     وخإلق
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فالله ذلك في الحكمة أما صحيحه في مسلم خإرجه
كل في العليم الحكيم وهو بها أعلم وتعالى سبحانه

. لقضائه راد ول لحكمه معقب ل ويشرع يخلقه ما
.  قدير شيء كل على وهو

نشرت بالمجلة العربية في باب " فأسالوا أهل
الذكر " . 

الله          يكره لم ما يكره أن للمسلم يجوز ل

من يعتبر هل وجل عز الله إلى تقربا المباح ترك
ذلك يلتزمون أناس يوجد حيث ؟ ل أما الشركية البدع

الكراهة أو التحريم يطلقون وقد الورع من أنه ويرون
ثم ومن برهان ول دليل بل المباح الشياء بعض على

. ذلك أجل من ويخاصمون يعادون وقد يجتنبونها
-  - القصيم - صا . ع فيهم الله بارك التوضيح أرجو

ول الله أحل ما يحرما أن للمسلم يجوز : ل الجواب
الله حرما ما يحل أن ول الله يكره لم ما يكره أن

ُلوا     َول:  سبحانه الله لقول ُقو ُكُم     َتِصُف     ِلَما     َت ُت َن ْلِس َأ

ِذَب َك ْل َذا     ا ٌءْل     َه َذا     َحل َه ٌءْما     َو َتُروا     َحَرا ْف َت َلى     ِل ِه     َع ّل ِذَب     ال َك ْل ا
.  الية

ّنَما     ُقْل:  سبحانه وقال ّبَي     َحّرمَا     ِإ َواِحَش     َر َف ْل َهَر     َما     ا َظ
َها ْن َطَن     َوَما     ِم ْثَم     َب ِْل ْغَي     َوا َب ْل ِر     َوا ْي َغ ّق     ِب ْلَح َأْن     ا ُكوا     َو ِر ُتْش
ِه ّل َنّزْل     َلْم     َما     ِبال ِه     ُي ًنا     ِب َطا ْل َأْن     ُس ُلوا     َو ُقو َلى     َت ِه     َع ّل ل     َما     ال

َلُموَن ْع    َت

بغير عليه القول الكريمة الية هذه في سبحانه فجعل
الفساد من عليه يترتب لما الشرك مرتبة فوق علم

.  العظيم
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ذلك أن البقرةا سورةا من أخإرى آية في سبحانه وأخإبر
َها    َ يا سبحانه قال حيث الشيطان أمر من ّي أ

ّناُس     َ ال
ُلوا َْلْرِض     ِفي     ِمّما     ُك ًبا     َحلًل     ا ّي ُعوا     َول     َط ِب ّت َواِت     َت ُط خُإ

َطاِن ْي ّنُه     الّش ُكْم     ِإ ّو     َل ُد ٌءْن     َع ِبي ّنَما     ُم ُكْم     ِإ ْأُمُر ِء     َي ِبالّسو
ِء َفْحَشا ْل َأْن     َوا ُلوا     َو ُقو َلى     َت ِه     َع ّل َلُموَن     ل     َما     ال ْع    َت

ليستعين سبحانه الله إلى تقربا المباحات ترك أما
ذلك يحرما أن غير من ورسوله الله طاعة على بذلك
الرفيعة الملبس كترك الناس على أو نفسه على
للنفس وكسرا الكبر من وحذرا تواضعا الحيان بعض
على والتكبر والخيلء الفخر من عليها يخشى عما

الله شاء إن عليه ويؤجر به بأس ل شيء فهذا الناس
 .

الناس      بعض يروجها مكذوبة نشرات

الثالثة الثانوية بالمدرسة معلمة من رسالة وردتنا
بعض في توزع نشرات عن فيها تسأل بالرياض

:  تعالى الله : قال النشرات تلك ونص ، المدارس
ّلَه     َبِل ْد     ال ُب ْع ُكْن     َفا ِريَن     ِمَن     َو ِك آية الزمر ( سورةا   الّشا
ِذيَن ) . 96 ّل ُنوا     َفا ِه     آَم ُه     ِب َعّزُرو ُه     َو َنَصُرو ُعوا     َو َب ّت َوا

ّنوَر ِذي     ال ّل ِزَل     ا ْن َعُه     ُأ ِئَك     َم َل ِلُحوَن     ُهُم     ُأو ْف ْلُم ( سورةا   ا
ُهُم ) . 107 آية العراف ُبْشَرى     َل ْل ِةا     ِفي     ا َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد ال

ِفي ِةا     َو ِديَل     ل     اْلخِإَر ْب ِلَماِت     َت َك ِه     ِل ّل ِلَك     ال َو     َذ ْوُز     ُه َف ْل ا
ِظيُم َع ْل ّبُت ) 64 آية يونس ( سورةا   ا َث ّلُه     ُي ِذيَن     ال ّل ا

ُنوا ْوِل     آَم َق ْل ِبِت     ِبا ّثا ِةا     ِفي     ال َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد ِفي     ال ِةا     َو اْلخِإَر
ُيِضّل ّلُه     َو ِلِميَن     ال ّظا َعُل     ال ْف َي ّلُه     َو ُء     َما     ال ( سورةا   َيَشا

 ) . 27 آية إبراهيم

طالع وحسن خإير جالبة لتكون اليات هذه بإرسال قم
مرات تسع العالم حول بتوزيعها فقم ، وفلح
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، الله بإذن أياما أربعة بعد والفلح الخير لك وستجلب
الكريمة الله آيات لتخاذ أو ولعب بلهو المر وليس
.  أياما أربعة خإلل يصلك ما وسترى ، بك هزوا

أن سبق وقد الرسالة هذه من نسخا ترسل أن فعليك
فوزعها العمال رجال أحد إلى الرسالة هذه وصلت

آلف بسبعة تجارية صفقة نجاح أخإبار فجاءته فورا
طبيب إلى ووصلت ، متوقعا كان عما زيادةا دينار

إلى أدى سيارةا حادث في مصرعه فلقي وأهملها
عنها تحدث مبعثرةا هامدةا جثة وبقي كامل تشويهه
.  الجميع

أحد وفوجئ ، الرسالة توزيع أهمل لنه وذلك
أهمل ولكنه ، إليه مجز عطاء بإحالة المقاولين

بلد في سيارةا حادث في الكبر ابنه فتوفي توزيعها
وستبشر  نسخة25 إرسال يرجى . لذا شقيق عربي

فهناك ، تهملها أن . وإياك الرابع اليوما في يصلك بما
كان أهمل من وأما ، التزامه لدى اللف ربح من

لتبليغ وإياكم الله وفقنا.  وأمواله حياته على خإطرا
) .  التوفيق ولي والله الرسالة هذه

: هذه يأتي ما كتبت الرسالة هذه على اطلعت ولما
كتبها من بزعم الفوائد من عليها يترتب وما النشرةا

له أساس ل كذب الخطر من إهمالها على يترتب وما
، اللعابين الكذابين مفتريات من هي بل ، الصحة من
بل ، الخارج في ول الداخإل في ل توزيعها يجوز ول

العقوبة عليه ويستحق فعله من يأثم منكر ذلك
.  والجلة العاجلة

وهذه ، وخإيمة وعواقبها عظيم شرها البدع لن
ومن المنكرةا البدع من الوجه هذا على النشرةا
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ّنَما:  سبحانه الله قال وقد سبحانه الله على الكذب ِإ
ِري َت ْف ِذَب     َي َك ْل ِذيَن     ا ّل ُنوَن     ل     ا ْؤِم َياِت     ُي ِه     ِبآ ّل ِئَك     ال َل ُأو ُهُم     َو

ُبوَن ِذ َكا ْل " من:  وسلم عليه الله صلى النبي وقال   ا
" متفق   رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في     أحدث
عمل     عمل     " من:  والسلما الصلةا عليه وقال ، عليه
. . صحيحه في مسلم " رواه   رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس

أيديهم في تقع الذين المسلمين جميع على فالواجب
الناس وتحذير وإتلفها تمزيقها النشرةا هذه أمثال
فما اليمان أهل من غيرنا وأهملها أهملناها وقد ، منها
خإادما إلى ينسبونها التي النشرةا ومثلها ، خإيرا إل رأينا

 ، النبوية الحجرةا

لكنها آنفا المذكورةا النشرةا مثل أخإرى ونشرةا
َو     ُقْل سبحانه الله بقول مبدوءةا ّنا     الّرْحَمُن     ُه ِه     آَم ِب
ِه ْي َل َع َنا     َو ْل ّك َو ّلَه     َبِل سبحانه الله قول من بدل   َت ال
ْد ُب ْع ُكْن     َفا ِريَن     ِمَن     َو ِك ل مكذوبة نشرات وكلها   الّشا

، شر ول خإير عليها يترتب ول الصحة من لها أساس
ومن إليها دعا ومن وزعها ومن افتراها من يأثم ولكن
على التعاون باب من كله ذلك لن الناس؛ بين روجها
في والترغيب البدع ترويج باب ومن ، العدوانو الثم
.  بها الخإذ

وحسبنا شر كل من العافية وللمسلمين لنا الله نسأل
بما يعامله أن الله ونسأل ، وضعها من على الله

وإشغاله الكذب وترويجه الله على لكذبه يستحق
ولعباده لله وللنصيحة ، ينفعهم ول يضرهم بما الناس
.  ذلك على التنبيه جرى

ه1404 \7 \15 في 938نشر في ( الدعوةا ) العدد 
 .
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والذاعة    الصحف مع

كلمات والكاتبات الكتاب لبعض الصحف بعض نشرت
إلى به وتفضي تضره بل المجتمع صالح إلى تهدف ل

ل الكاتبة وتلك الكاتب ذلك يكون وقد ، العواقب أسوأ
عظيم يعلمان ول كتبا ما خإطورةا بمدى يشعران
فيه يعيشان الذي السلمي المجتمع على جنايتهما

فيه استحكمت الذي الرهيب العصر هذا في سيما ول
وانتشر والباحية اللحاد فيه وظهر السلما غربة

والرقي التقدما باسم تارةا ، إليهما والدعاةا أنصارهما
، والشتراكية الحرية باسم وتارةا ، العربية والقومية

وأساليب براقة شعارات ، أخإرى بأسماء وطورا
الحق إلى تهدف ول بصلة الخير إلى تمت ل خإداعة
بها ويخدع والسفهاء السذج بها يغتر ، وسيلة بأدنى

.  العداء ورائها من ويربح والحمقى الجهال

أن والنساء الرجال من كتابنا على الواجب وكان
كلماتهم يزنوا وأن يكتبون فيما الحق يتحروا

. ميزان وهو يجور ل الذي بالميزان وأهدافهم
الله كتاب من المعروف الكاملة السلمية الشريعة

يغتروا ل وأن ، والسلما الصلةا عليه رسوله وسنة
والساليب الجوفاء والدعايات المضللة بالشعارات

ورائها من وقصدوا أعداؤهم انتحلها التي الساحرةا
إلى ودعوتهم عليهم دينهم وتلبيس المسلمين تضليل

الساليب بشتى أحكامه على والخروج منه التملص
.  المغريات وأنواع

أن عليها القائمين على يجب العلما وسائل وهكذا
يزودوها وأن ، للناس يوجهونه فيما الخير يتحروا

الهادفة والحاديث البناءةا النافعة بالمقالت
دينه في المجتمع تنفع التي السديدةا والتوجيهات
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على وتنبهه القويم الطريق إلى بيده وتأخإذ ودنياه
عن يرجع حتى ، سيرته من الزلل ومواضع أخإطائه
.  السبيل سواء على ويستقيم الخطأ

الديني الصلح في وتساهم واجبها تؤدي وبذلك
الصالح إلى وتوجيهها المة نفع بها ويتحقق والدنيوي

قد بذلك وتكون والمغارب المشارق في العاما
بلدها سمعة وأحسنت يفيد فيما الوقت استغلت
الصالح الرقي أسباب إلى مستمعيها بأيدي وأخإذت
بها تصان التي الكريمة والحضارةا السليم والتقدما
النفوس بها وتزكى الحقوق بها وتحفظ الكرامة
البناء ووسائل السلمة طرق إلى العقول بها وترشد

والضلل الغي أسباب عن والبتعاد والصلح
.  والفساد والتخريب

كل له واستاء الذاعات على أخإذ مما كان ولقد
نهار ليل الثير عبر الناس على تمليه ما غيور مسلم

آلت من ذلك إلى يضاف وما الخليعة الغنيات من
من ذلك على يترتب ما ومعلوما ، والطرب العزف
وعن الله ذكر عن وصدها ومرضها القلوب إفساد
علن وصوت وفلنة فلن بأغنية وإشغالها الصلةا
النبي وأحاديث الكريم القرآن استماع عن وعلنة
غير إلى البناءةا والمقالت المفيدةا والمواعظ المين

ذلك أن ريب ول ، والتخريب الفساد أنواع من ذلك
يضل أنه كتابه في الله أخإبر الذي الحديث لهو من كله

الله آيات اتخاذ إلى بهم ويفضي الله سبيل عن أهله
ّناِس     َوِمَن:  تعالى قال كما هزوا ِري     َمْن     ال َت َو     َيْش ْه َل

ِديِث ْلَح ُيِضّل     ا ِبيِل     َعْن     ِل ِه     َس ّل ِر     ال ْي َغ ٍم     ِب ْل َها     ِع َذ ّتِخ َي ًوا     َو ُهُز
ِئَك َل ُهْم     ُأو ٌءْب     َل َذا ٌءْن     َع ِهي يقول الصحيح الحديث وفي   ُم
أمتي     من     " ليكونن:  وسلم عليه الله صلى النبي
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"   والمعازف     والخمر     والحرير     الحر     يستحلون     أقواما
والراء : بالحاء والحر ، صحيحه في البخاري أخإرجه

وأما ، الزنى بذلك يعني الحراما الفرج هو المهملتين
آلت فهي المعازف وأما ، فمعروفان والخمر الحرير

وشبه والطبل والكمان والعود كالطنبور كلها اللهو
.  ذلك

العصور في الشريف الحديث هذا مصداق ظهر وقد
الفرج الناس من الكثير استحل فقد ، المتأخإرةا

من الكثير واستحل ، والمعازف والخمر الحراما
في ضعف على يدل ذلك وكل ، الحرير لبس الرجال
وإقبال المقصد في وفساد العلم في وقلة اليمان

في التفقه عن عظيم وإعراض الشهوات على
في كله وهذا ، بها والعمل السلمية الشريعة

حاربوها وقد ، عليها والمحسوبين إليها المنتسبين
أو بها تمسك بمن واستهزءوا تعاليمها عن وابتعدوا

.  القليل وهم الله شاء من إل إليها دعا

وأقومها السلمية البلد أحسن من بلدنا أن ريب ول
فالواجب ، وضعف نقص من فيها ما على الله بشعائر

أن وكاتبات وكتاب ومذيعين مسئولين من جميعا علينا
نتكاتف وأن ، ومجتمعنا أنفسنا في جميعا الله نتقي

ما وترك شريعته وحماية دينه نصر على ونتعاون
أعلى ومثال صالحة أسوةا نكون حتى ذلك خإالف
مهبط في ونحن سيما ول ، السلمية البلدان لجميع
في المسلمين وقبلة الرسالة شمس ومطلع الوحي

يقتضي كله هذا أن ريب ول ، والمغارب المشارق
يخفى ول ، المسئولية بعظم والعناية الجهود مضاعفة

، بواجبنا قمنا إذا المثوبة جزيل من ذلك في ما
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عنه تخلينا إذا الخطر وشدةا الجريمة كبر ويقتضي
.  عواتقنا على الملقاةا بالمسئولية وتساهلنا

فشو أن الناس بأحوال وعلم بصيرةا ذي كل علم وقد
السباب أعظم من المجتمع في والملهي الغناء
وزوال الدولة وخإراب النقم وحلول النعم لزوال
.  المور والتباس الفوضى وكثرةا الملك

الله أمر من بنا يحل أن قبل البدار والبدار الجد فالجد
تصيب ل فتنة بنا تنزل أن وقبل ، به لنا طاقة ل ما

والطالح الصالح تعم بل خإاصة منا ظلموا الذين
.  بالله إل قوةا ول حول ول والنسل الحرث بها ويهلك

ه . 1383نشرت في الصحف المحلية في عاما 

الصحف تنشره ما واليمان العلم أهل استنكر ولقد
إليه أشرنا مما حاليا الذاعات عليه تسير وما وغيرها

نشر مما يكتبوا أن الله شاء ما ذلك في وكتبوا آنفا
.  ينشر لم وأكثره الصحف في بعضه

وما ولعباده له والنصيحة لله الغيرةا ذلك إلى حفزهم
والمر المنكر إنكار من سبحانه مولهم عليهم أوجب

العلمة أخإونا ذلك في كتب وممن ، بالمعروف
فقد ، باشميل أحمد محمد الشيخ ولعباده لله الناصح
 /20 في الصادر عددها في الندوةا صحيفة له نشرت

أيدي على : ( اضربوا بعنوان قيمة كلمة هـ1383 / 2
علمه قل من بعض كتبه ما فيها أنكر ) ، السفهاء
والغناء السفور إلى الدعوةا من بصيرته وضعفت
الرجل مع واخإتلطها المرأةا وبروز والطرب والعزف

.  ذلك ونحو والمكتب والمتجر المصنع في
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. ودعا الفساد من ذلك على يترتب ما وأوضح
ريب . ول السفهاء أيدي على الضرب إلى المسئولين

أن العلم أهل من غيره وعلى عليه الواجب هو هذا أن
فعله من على المنكر ينكروا وأن ولعباده لله ينصحوا

المنكرات ظهور مغبة من الناس يحذروا وأن
.  إنكارها في والتساهل

مجتمعهم يفسد ما إلى الناس دعا من أن شك ول
ويسبب عليهم الله غضب ويوجب دينهم في ويضرهم

من يطلب وأن سفيها يسمى بأن . حقيق النقم حلول
الناس أعيان من وغيرهم المر ولةا من المسئولين

وأن يديه على يضربوا أن والدين الغيرةا وأرباب
حده عند يوقفوه وأن ، الخطر أسباب من يمنعوه

كما عليهم الواجب هو وهذا ، وخإطئه بعيبه ويبصروه
وكلكم     راع     " كلكم:  وسلم عليه الله صلى النبي قال

واجبه السلطان فعلى ، " الحديث   رعيته     عن     مسئول
ومنعهم بالحق وإلزامهم أخإلقهم بتقويم الرعية مع

من إنسان كل وعلى ، الطاقة حسب الله حرما مما
من واجبهم ونحوهم عشيرةا وكبير وأمير وزوج والد
، الطاقة حسب السفيه يد على والخإذ المنكر إنكار
التصرف يحسن ل من سمى قد سبحانه الله كان وإذا
.  سفيها ماله في

ُتوا     َول:  سبحانه قوله في كبيرا شيخا كان ولو ْؤ ُت
َء َها َف ُكُم     الّس َل َوا ِتي     َأْم ّل َعَل     ا ّلُه     َج ُكْم     ال َياًما     َل ، الية   ِق

الحد عند يقف ول دينه في التصرف يحسن ل فالذي
بهذا وأحق التسمية بهذه أولى له الله حده الذي

غير الرجال بحضرةا النساء سفور أن ريب ول ، اللقب
سواء السفه أعظم من مفاتنهن وإبدائهن المحارما

أو السيارةا أو الطائرةا أو الطريق في ذلك كان
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، ذلك غير أو القطار أو المصنع أو المكتب أو المتجر
إلى الناس ودعوةا العزف وآلت الغاني إعلن وهكذا

.  السفه أعظم من لهم وتحبيذه ذلك

منه والمنع ذلك على القضاء المر ولةا على فيجب
وبذلك ، يفعله أو إليه يدعو من أيدي على والضرب

ويؤخإذ المنكر ويزول الواجب ويؤدي الحوال تصلح
عن الشريف الحديث في جاء وقد ، السفيه يد على
من     الكريمة     الية     تل     أنه وسلم عليه الله صلى النبي
ِعَن   وجل     عز     الله     قول ِذيَن     ُل ّل َفُروا     ا ِني     ِمْن     َك َب

ِئيَل َلى     ِإْسَرا َد     ِلَساِن     َع ُو ْبِن     َوِعيَسى     َدا َيَم     ا ِلَك     َمْر ِبَما     َذ
ْوا ُنوا     َعَص َكا ُدوَن     َو َت ْع ُنوا     َي ْوَن     ل     َكا َه َنا َت ٍر     َعْن     َي َك ْن ُه     ُم ُلو َع َف
ْئَس ِب ُنوا     َما     َل ُلوَن     َكا َع ْف بيده نفسي : والذي قال ثم   َي

على ولتأخإذن المنكر عن ولتنهون بالمعروف لتأمرن
الله ليضربن أو أطرا الحق على ولتأطرنه السفيه يد

وصح لعنهم كما يلعنكم ثم بعض على بعضكم بقلوب
إذا     الناس     إن:  قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه
   بعقابه     الله     يعمهم     أن     أوشك     يغيروه     فلم     المنكر     رأوا

أخإينا كلمة كتابنا بعض استنكار من كثيرا لعجب وإني
وغضبهم إليها أشرنا التي باشميل أحمد محمد الشيخ

الرجل نصح يعلمون وهم إياها ومناقشتهم منها
ينبغي كان فما ، المفيدةا وكتاباته العظيمة وغيرته

عليهم الواجب كان بل الحق كلمة من يغضبوا أن لهم
إليه والدعوةا بالحق الصدع في ويؤازروه يؤيدوه أن

أن أيضا والواجب ، منه والتحذير المنكر وإنكار
به يظنوا وأن المحامل أحسن على كلمه يحملوا
، به يليق ل بما يرموه ل وأن الحسن الظن

كانوا سواء واحد وبناء واحد وجسد أخإوةا فالمؤمنون

167

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1061
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1061
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=79
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=79
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=78
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=78
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=78
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1060
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1060


فوق وعاشوا البلد هذه في نبتوا وسواء عجما أو عربا
.  بعيد من إليها هاجروا أو سمائها وتحت أرضها

أخإونا لشريعته وينقاد وحده الله يعبد مسلم فكل
وسواء ، المغرب أو المشرق في كان سواء ، وحبيبنا

بالجنسية تجنس وسواء ، عجميا أو عربيا كان
وأدبنا ربنا علمنا هكذا ، بها يتجنس لم أما الرسمية

عليه الله صلى رسوله أرشدنا وهكذا ، تأديب أحسن
 4:  وجل عز الله قال ، توجيه أكمل ووجهنا وسلم

ّنَما ُنوَن     ِإ ْؤِم ْلُم ٌءْةا     ا َو عليه الله صلى النبي  وقال4   ِإخْإ
   يسلمه     ول     يظلمه     ل     المسلم     أخإو     " المسلم:  وسلم

 . "

وحققوا أنفسكم من وأنصفوا إخإواني يا الله فاتقوا
: للمحق وقولوا ، بها الله أمر التي اليمانية الخإوةا

وقولوا ، وأعينوه واشكروه ووجهوه وأجملت أحسنت
ووجهوه وحكمة برفق وأخإطأت : أسأت للمسيء
الله من الجزيل الثواب تستحقون وبذلك ، وأرشدوه

الطيبة والسمعة الناس من الحسن والثناء سبحانه
والتعصب الهوى طاعة واحذروا ، والخارج الداخإل في

وتفوزوا وتسلموا تربحوا العمى والتقليد المقيت
.  الحميدةا بالعاقبة

يوفق وأن ، السبيل سواء جميعا يهدينا أن أسأل والله
. وسعادته المجتمع صلح فيه لما أمرنا وولةا حكومتنا

يقول ممن جميعا يجعلنا وأن ، والخإرةا الدنيا في
على إنه لئم لومة الله في يخاف ل به ويعمل الحق

وصلى ، العالمين رب لله . والحمد قدير شيء كل
ومن وصحبه وآله ورسوله عبده على وسلم الله

.  الدين يوما إلى بهداه اهتدى
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السودانية      الراية صحيفة مع لقاء

عبد بن العزيز عبد الشيخ لسماحة مقدمة [ أسئلة
وهما السودانية الراية صحيفة مندوبي من باز بن الله

وقع محمد والستاذ ، محمد إبراهيم مهدي : الستاذ
يلي بما عليها فأجاب سماحته تفضل . وقد أحمد الله
 [ :

هو وما خإاصا فقهي مذهب لسماحتكم هل : 1س
.  ؟ والدلة الفتوى في منهجكم

بن أحمد الماما مذهب هو الفقه في  : مذهبي1ج
على ولكن التقليد سبيل على وليس الله رحمه حنبل
مسائل . أما عليها سار التي الصول في التباع سبيل

الدليل يقتضي ما ترجيح هو فيها فمنهجي الخلف
مذهب ذلك وافق سواء بذلك والفتوى ترجيحه
.  بالتباع أحق الحق . لن خإالفه أما الحنابلة

َها    َ يا وسلم عليه الله : صلى وجل عز الله قال وقد ّي أ
َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ُعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ُعوا     ال ِطي َأ ِلي     الّرُسوَل     َو ُأو ِر     َو َْلْم ا
ُكْم ْن ِإْن     ِم ُتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت ُه     َشْي ّدو َلى     َفُر ِه     ِإ ّل ال

ُتْم     ِإْن     َوالّرُسوِل ْن ُنوَن     ُك ْؤِم ِه     ُت ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ِلَك     اْلخِإ َذ
ٌءْر ْي َأْحَسُن     خَإ ِويًل     َو ْأ    َت

بين إسلمية جبهة السودان في قامت لقد : 2س
والسلفية والصوفية الحركية التجاهات مختلف
الشيوعية مع واسعة ومجابهة سياسي بعمل وقامت

في رأيكم نعرف أن يمكن . هل عموما والتغريبيين
.  ؟ هذه مثل تيارات يضم الذي العمل هذا مثل

محاربة في المسلمين بين التعاون أن ريب  : ل2 ج
والنشاط المضللة والدعوات الهدامة المذاهب
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الواجبات أهم من والباحي والشيوعي التنصيري
عز الله لقول ، الله سبيل في الجهاد أعظم ومن
ُنوا:  وجل َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْل َوى     ا ْق ّت ُنوا     َول     َوال َو َعا َلى     َت َع
ِم ْث ِْل َواِن     ا ْد ُع ْل ُقوا     َوا ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ُد     ال ِدي َقاِب     َش ِع ْل    ا

ُع:  سبحانه وقوله ْد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْكَم ْلِح ِبا
ِة َظ ْوِع ْلَم ِة     َوا َن ْلَحَس ُهْم     ا ْل ِد ِتي     َوَجا ّل    َأْحَسُن     ِهَي     ِبا

ْوًل     َأْحَسُن     َوَمْن:  وجل عز وقال َعا     ِمّمْن     َق َلى     َد ِه     ِإ ّل ال
َعِمَل ِلًحا     َو َقاَل     َصا ِني     َو ّن ِلِميَن     ِمَن     ِإ ْلُمْس    ا

أن عنه الله رضي سعد بن سهل عن الصحيحين وفي
طالب أبي ابن علي بعث وسلم عليه الله صلى النبي
يدعوهم أن وأمره خإيبر في اليهود إلى عنه الله رضي

الله حق من عليهم يجب بما يخبرهم وأن السلما إلى
لن     فوالله:  وسلم عليه الله صلى له وقال ، فيه

   النعم     حمر     من     لك     خإير     واحدا     رجل     بك     الله     يهدي
عن النصاري مسعود أبي عن مسلم صحيح وفي
على     دل     من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي
أبي عن أيضا صحيحه وفي   فاعله     أجر     مثل     فله     خإير

وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرةا
مثل     الجر     من     له     كان     هدى     إلى     دعا     من:  قال أنه

ومن     شيئا     أجورهم     من     ذلك     ينقص     ل     تبعه     من     أجور
ل     تبعه     من     آثاما     مثل     الثم     من     عليه     كان     ضللة     إلى     دعا

   شيئا     آثامهم     من     ذلك     ينقص

عن الحاكم وصححه والنسائي أحمد الماما وروى
وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي أنس

وأنفسكم     بأموالكم     المشركين     جاهدوا:  قال أنه
   وألسنتكم
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. فنسأل كثيرةا المعنى هذا في والحاديث واليات
على وظهوره الحق نصر فيه لما الجبهة يوفق أن الله
. إليه الدعاةا وخإذلن الباطل وقمع سواه ما

يخالف ما كل من صفوفها تنقي أن للجبهة ونصيحتي
بالستقامة وتتواصى تتناصح وأن المطهر الله شرع
إلى فيه تنازعوا ما ردو ، عليه والثبات الله شرع على
َها    َ يا:  سبحانه الله قال كما والرسول الله ّي أ

ِذيَن     َ ّل ا
ُنوا ُعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ُعوا     ال ِطي َأ ِلي     الّرُسوَل     َو ُأو ِر     َو َْلْم ُكْم     ا ْن ِم
ِإْن ُتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت ُه     َشْي ّدو َلى     َفُر ِه     ِإ ّل ِإْن     َوالّرُسوِل     ال
ُتْم ْن ُنوَن     ُك ْؤِم ِه     ُت ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ِلَك     اْلخِإ ٌءْر     َذ ْي َأْحَسُن     خَإ َو
ِويًل ْأ ُتْم     َوَما:  سبحانه وقال   َت ْف َل َت ِه     اخْإ ٍء     ِمْن     ِفي َشْي

ْكُمُه َلى     َفُح ِه     ِإ ّل ِر:  وجل عز . وقال الية   ال َعْص ْل *   َوا
ْنَساَن     ِإّن ِْل ٍر     َلِفي     ا ِذيَن     ِإل*    خُإْس ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم َعِم َو

ِلَحاِت ْوا     الّصا َواَص َت ّق     َو ْلَح ْوا     ِبا َواَص َت ِر     َو ْب يبين    ِبالّص
الربح أسباب أن العظيمة السورةا هذه في سبحانه

المور هذه هي الخسران من والسلمة والسعادةا
: اليمان وهي السورةا هذه في المذكورةا الربعة

والتواصي ، الصالح والعمل ، ورسوله بالله الصادق
.  بالصبر والتواصي ، بالحق

بهذه التخلق الجبهة أعضاء يمنح أن الله فنسأل
المبين بالنصر يفوزوا حتى عليها والستقامة الخإلق
.  الحميدةا والعاقبة العظيم والربح

 .315-305 ، صا20مجلة البحوث السلمية العدد 
وقد حذف السؤال الول لنه يتعرض لنبذةا عن حياةا
الشيخ ، والجزء الول من مجموع الفتاوى لسماحة

 نبذةا عن حياةا12-9الشيخ قد جاء في مقدمته صا
سماحته . 

 رجال ونحن رجال السابقون : 3س
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قضايا لهم السابقين أن أي ، شجاعة فقهية قولة هذه
أن ترى . أل المتجددةا قضايانا لنا ونحن عصرهم

يجنون للفقه التجديد إلى الدعوةا ضد يقفون الذين
. .  ؟ نفسه الصولي الدب هذا على

بها أريد فإن ، واحتمال إجمال فيها العبارةا  : هذه3 ج
دين نصر في يجتهدوا أن المتأخإرين على الواجب أن

الصالح السلف عليه ما وتأييد ، شريعته وتحكيم الله
جميع على . والواجب حق فهذا والخإلق العقيدةا من

في الصالح سلفهم نهج على يسيروا أن المسلمين
ورد ، شيء كل في وتحكيمهما والسنة الكتاب اتباع

: سبحانه الله بقول عمل ، إليهما الناس فيه تنازع ما
ِإْن ُتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت ُه     َشْي ّدو َلى     َفُر ِه     ِإ ّل    َوالّرُسوِل     ال
ُتْم     َوَما:  سبحانه وقوله ، الية ْف َل َت ِه     اخْإ ٍء     ِمْن     ِفي َشْي

ْكُمُه َلى     َفُح ِه     ِإ ّل أن العبارةا بهذه أريد إن أما الية   ال
ما يخالف ما الله دين في يجددوا أن لهم المتأخإرين

الحكاما في أو والخإلق العقيدةا في المة سلف عليه
الله لقول مخالف لنه فعله يجوز ل منكر أمر : فهذا

َتِصُموا:  وجل عز ْع ْبِل     َوا ِه     ِبَح ّل ًعا     ال ُقوا     َول     َجِمي َفّر    َت
ِقِق     َوَمْن:  وجل عز وقوله ِد     ِمْن     الّرُسوَل     ُيَشا ْع َما     َب

ّيَن َب َدى     َلُه     َت ُه ْل ْع     ا ِب ّت َي ْيَر     َو ِبيِل     َغ ِنيَن     َس ْؤِم ْلُم ِه     ا ّل َو ّلى     َما     ُن َو َت
ِه ِل ُنْص ّنَم     َو َه َءْت     َج :  سبحانه وقوله   َمِصيًرا     َوَسا

ُقوَن ِب ُلوَن     َوالّسا ّو َْل ِريَن     ِمَن     ا َهاِج ْلُم ِر     ا ْنَصا َْل ِذيَن     َوا ّل َوا
ُهْم ُعو َب ّت ِإْحَساٍن     ا ّلُه     َرِضَي     ِب ُهْم     ال ْن ْنُه     َوَرُضوا     َع ّد     َع َع َأ َو

ُهْم ّناٍت     َل ِري     َج َها     َتْج َت َهاُر     َتْح ْن ْل
َ ِديَن     ا ِل َها     خَإا ًدا     ِفي َب ِلَك     َأ َذ

ْوُز َف ْل يتبعهم لم ، سبيلهم غير وسلك خإالفهم ومن   ا
. لنه عنهم المرضي أتباعهم في يدخإل فل ، بإحسان

العلماء عليه أجمع ما يخالفوا أن للمتأخإرين ليس
.  قبلهم
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يجب التي الثلثة الصول أحد وهو ، حق الجماع لن
والسنة الكتاب وهي مخالفتها تجوز ول ، إليها الرجوع

دخإلت شيء على أجمعوا إذا العلماء ولن والجماع؛
الله صلى النبي أخإبر التي المنصورةا الطائفة فيهم
.  الحق على تزال ل أنها وسلم عليه

المشكلت حل والتماس الدين في التفقه أما
بين جدت التي المسائل في الشرعية بالطرق

فيه وليس حق فهذا الوائل فيها يتكلم ولم المسلمين
واللحقين السابقين العلماء لن للسابقين؛ مخالفة

الحكاما واستنباط والسنة الكتاب بتدبر يوصون كلهم
المشكلة المسائل من يعرض فيما والجتهاد ، منهما
.  والسنة الكتاب ضوء على

تجديد ولكنه ، للسابقين مخالفا تجديدا هذا وليس
صح وقد ، أصولهم وعلى السابقين منهج على سائر

:  وسلم عليه الله صلى النبي قول المعنى هذا في
على متفق   الدين     في     يفقهه     خإيرا     به     الله     يرد     من

سلك     من وسلم عليه الله صلى وقوله ، صحته
إلى     طريقا     به     له     الله     سهل     علما     فيه     يلتمس     طريقا
.  صحيحه في مسلم الماما رواه   الجنة
.  التوفيق ولي والله

تكاد التي الخإتلفات بعض الدعاةا بين تنشب : 4س
تؤدي ما وكثيرا ، الكثيرةا اللتقاء نقاط على تطغى

الفتن من أنواع وإلى السلمي العمل تعطيل إلى
تعليقكم هو . ما والخصومات والنشقاقات

.  ؟ المر هذا حول للدعاةا ونصيحتكم

وحده لله أعمالهم يخلصوا أن للدعاةا  : نصيحتي4ج
على يتفقوا وأن والتقوى البر على يتعاونوا وأن
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بقول عمل بينهم شجر فيما والسنة الكتاب تحكيم
ِإْن:  تعالى الله ُتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت ُه     َشْي ّدو َلى     َفُر ِه     ِإ ّل ال

ُتْم     ِإْن     َوالّرُسوِل ْن ُنوَن     ُك ْؤِم ِه     ُت ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ِلَك     اْلخِإ َذ
ٌءْر ْي َأْحَسُن     خَإ ِويًل     َو ْأ وتجتمع الهدف يتحد وبذلك   َت

كله هذا يتم ول ، الباطل ويهزما الحق وينصر الجهود
، التوفيق بطلب إليه والتوجه بالله بالستعانة إل

ِإْن:  وجل عز الله وقال ، الهوى اتباع من والحذر َف
ُبوا     َلْم َتِجي َلْم     َلَك     َيْس ْع ّنَما     َفا ُعوَن     َأ ِب ّت ُهْم     َي َء َوا ْه َوَمْن     َأ

َع     ِمّمَن     َأَضّل َب ّت ُه     ا َوا ِر     َه ْي َغ ًدى     ِب ِه     ِمَن     ُه ّل وقال ، الية   ال
الصلةا عليه داود ورسوله نبيه يخاطب وجل عز

ُد    َ يا:  والسلما ُو ّنا     َدا َناَك     ِإ ْل َع َفًة     َج ِلي َْلْرِض     ِفي     خَإ ا
ُكْم ْيَن     َفاْح ّناِس     َب ّق     ال ْلَح ِبِع     َول     ِبا ّت َوى     َت َه ْل ّلَك     ا ُيِض َعْن     َف
ِبيِل ِه     َس ّل .  الية   ال

الصحوةا لتيار عموما نصيحتكم هي وما : 5س
السلمي العالم في الن المتعالية الشبابية السلمية

 ؟

أن ويصح مؤمن كل تسر التي الصحوةا  : هذه5ج
ونشاطا إسلميا وتجديدا إسلمية حركة تسمى
العتصاما إلى توجه وأن تشجع أن - يجب إسلميا
الغلو من وأفرادها قادتها يحذر وأن والسنة بالكتاب

ْهَل    َ يا:  وجل عز الله بقول عمل والفراط َتاِب     َأ ِك ْل ل     ا
ُلوا ْغ ُكْم     ِفي     َت ِن : وسلم عليه الله صلى النبي وقول   ِدي

قبلكم     كان     من     أهلك     فإنما     الدين     في     والغلو     " إياكم
" هلك وسلم عليه الله صلى وقوله   الدين     في     الغلو

" .    المتنطعون     هلك     المتنطعون     هلك     المتنطعون

بطلب دائما الله إلى يتوجهوا أن عليهم ويجب
على والثبات ، والعمال القلوب وصلح التوفيق

تلوةا الكريم بالقرآن تامة عناية يعنوا وأن ، الحق
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الصل . لنها المطهرةا بالسنة وعمل ، وتعقل وتدبرا
عز الله قال كما الله لكتاب المفسرةا . ولنها الثاني
َنا:  وجل ْل ْنَز َأ ْيَك     َو َل ْكَر     ِإ ّذ ّيَن     ال َب ُت ّناِس     ِل ِهْم     ُنّزَل     َما     ِلل ْي َل ِإ

ُهْم ّل َع َل ّكُروَن     َو َف َت    َي

َنا     َوَما:  وجل عز وقال ْل ْنَز ْيَك     َأ َل َتاَب     َع ِك ْل ّيَن     ِإل     ا َب ُت ِل
ِذي ّل ُهُما ُفوا     َل َل َت ِه     اخْإ ًدى     ِفي ُه ٍما     َوَرْحَمًة     َو ْو َق ُنوَن     ِل ْؤِم    ُي

هذه يستغلوا أن الله إلى الدعاةا على يجب كما
عليها القائمين مع بالتعاون السلمية الحركة

قد التي الشبه إزالة على والحرصا معهم والمذاكرةا
ُنوا:  وجل عز الله بقول عمل لبعضهم تعرض َو َعا َت َو

َلى ِبّر     َع ْل َوى     ا ْق ّت ُنوا     َول     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْث ِْل َواِن     ا ْد ُع ْل    َوا

فيه طبقت إسلمي مجتمع في رأيكم ما : 6س
الحدود هذه عن تراجع ثم وأكثر عاما لفترةا الحدود
 ؟ الغربية الوضعية القوانين ليطبق

تطبيق هو المسلمين حكاما جميع على  : الواجب6ج
إليه والدعوةا ذلك على والثبات عباده بين الله شريعة

صلى نبيه يخاطب سبحانه الله . لقول به واللزاما
َأِن:  وسلم عليه الله ُكْم     َو ُهْم     اْح َن ْي ْنَزَل     ِبَما     َب ّلُه     َأ    ال

َفل:  سبحانه . قال ذلك تنفيذ أمته على والواجب
ّبَك ُنوَن     ل     َوَر ْؤِم ّتى     ُي ّكُموَك     َح ُهْم     َشَجَر     ِفيَما     ُيَح َن ْي ل     ُثّم     َب
ُدوا ِهْم     ِفي     َيِج ُفِس ْن ْيَت     ِمّما     َحَرًجا     َأ ّلُموا     َقَض ُيَس ِليًما     َو َتْس
ْكَم:  وجل عز وقال َفُح ِة     َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُغوَن     ا ْب َأْحَسُن     َوَمْن     َي

ِه     ِمَن ّل ْكًما     ال ٍما     ُح ْو َق ُنوَن     ِل ِق َوَمْن:  وجل عز وقال   ُيو
ُكْم     َلْم ْنَزَل     ِبَما     َيْح ّلُه     َأ ِئَك     ال َل ُأو ِفُروَن     ُهُم     َف َكا ْل َوَمْن   ا
ُكْم     َلْم ْنَزَل     ِبَما     َيْح ّلُه     َأ ِئَك     ال َل ُأو ِلُموَن     ُهُم     َف ّظا َوَمْن   ال
ُكْم     َلْم ْنَزَل     ِبَما     َيْح ّلُه     َأ ِئَك     ال َل ُأو ُقوَن     ُهُم     َف َفاِس ْل    ا

175

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=47
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=47
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=45
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=45
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=44
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=44
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=50
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=50
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=65
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=65
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=49
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=2
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=2
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=64
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=64
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=44
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=44


اليات هذه يخالفوا أن المسلمين لحكاما يجوز فل
، عليه دلت بما يلتزموا أن عليهم بل ، الكريمات

والكرامة العزةا ذلك في ولهم ، به شعوبهم ويلزموا
في بالسعادةا والفوز العاقبة وحسن والتأييد والنصر

َها    َ يا:  وجل عز الله قال كما والخإرةا الدنيا ّي أ
ِذيَن     َ ّل ا

ُنوا ْنُصُروا     ِإْن     آَم ّلَه     َت ُكْم     ال ْنُصْر ّبْت     َي َث ُي ُكْم     َو َداَم ْق وقال   َأ
ْنُصَرّن:  تعالى َي َل ّلُه     َو ُه     َمْن     ال ْنُصُر ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ٌءْز     َل ِزي َع

ِذيَن*  ّل ُهْم     ِإْن     ا ّنا ّك َْلْرِض     ِفي     َم َقاُموا     ا َةا     َأ ُوا     الّصل َت َوآ
َةا َكا َأَمُروا     الّز ْعُروِف     َو ْلَم ْوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ِه     ا ّل ِل َبُة     َو ِق َعا
ِر ُْلُمو َد:  وجل عز وقال   ا َع ّلُه     َو ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا ُكْم     آَم ْن ِم

ُلوا َعِم ِلَحاِت     َو ُهْم     الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض     ِفي     َل َكَما     ا
َلَف َتْخ ِذيَن     اْس ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َنّن     َق ّك ُيَم َل ُهْم     َو ُهُم     َل َن ِذي     ِدي ّل ا

َتَضى ُهْم     اْر ُهْم     َل ّن َل ّد َب ُي َل ِد     ِمْن     َو ْع ِهْم     َب ِف ْو ًنا     خَإ ِني     َأْم َن ُدو ُب ْع ل     َي
ُكوَن ِر ًئا     ِبي     ُيْش ْي .  الية   َش

من عباده شئون في الله شريعة تحكيم أن ريب ول
عن والنهي بالمعروف المر ومن ، لله النصر جملة

الله وعد اللذين الصالح والعمل اليمان ومن المنكر
دينهم في والتمكين الرض في الستخلف أهلهما

يوفق أن الله فنسأل ، الخوف بعد المن ومنحهم
بها والحكم بشريعته للتمسك المسلمين حكاما

والقادر ذلك ولي إنه ، خإالفها ما وترك بها والرضى
.  عليه

تعتقد التي القومية إلى الدعوةا في رأيكم ما : 7 س
على مقدما اللغة أو العنصر إلى النتساب أن

ل أنها تدعي الجماعات وهذه ، الدين إلى النتساب
في رأيكم . ما عليه القومية تقدما ولكنها الدين تمادي

 ؟ الدعوى هذه
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ول إليها النتساب يجوز ل جاهلية دعوةا  : هذه7ج
. لن عليها القضاء يجب بل ، بها القائمين تشجيع

، منها والتنفير بمحاربتها جاءت السلمية الشريعة
يوضح بما عليها والرد ومزاعمهم شبههم وتفنيد

يخلد الذي هو وحده السلما . لن لطالبها الحقيقة
معناه الدين لهذا التنكر وأن ، وخإلقا وأدبا لغة العروبة
وخإلقها وأدبا لغتها في العروبة على الحقيقي القضاء

إبراز في يستميتوا أن الدعاةا على يجب ولذلك ،
في الستعمار يستميت ما بقدر السلما إلى الدعوةا
.  إخإفائه

الدعوةا أن بالضرورةا السلما دين من المعلوما ومن
دعوةا القوميات من غيرها أو العربية القومية إلى

وكيد نكراء وجاهلية ظاهر ومنكر عظيم وخإطأ باطلة
كتاب في أوضحناها قد لوجوه وذلك ، وأهله للسلما
ضوء على العربية القومية : ( نقد سميته مستقل
ما منه لتنقلوا منه نسخة ) وإليكم والواقع السلما

.  رضاه فيه لما الجميع يوفق أن الله وأسأل شئتم

وصحبه وآله محمد ونبينا سيدنا على الله وصلى
.  كثيرا تسليما وسلم

لمساعدة      وغيرهم المسلمين لجميع نداء
السودان 

العظيمة      الكارثة بسبب والمواساةا بالدعم وشعبها
بهم    نزلت التي

عليه يطلع من إلى باز بن ال عبد بن العزيز عبد من
العربية المملكة في وغيرهم المسلمين من

الخيرات لفعل وإياهم الله وفقني ، وغيرها السعودية
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الصالحات الباقيات إلى المسارعين من جميعا وجعلنا
 .

:  . وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

السودان بحكومة حل ما الجميع على يخفى فل
المطار بسبب العظيمة الكارثة من وشعبها

عظيمة أضرار في تسببت التي الغزيرةا والفيضانات
المدن من جاورها وما السودانية العاصمة على

، أموالهم من الكثير إتلف في تسبب مما ، والقرى
وموت ، المواطنين من مليون من أكثر وتشريد
وقد ، المساكن من اللف وتهدما ، الناس من العديد
.  مأوى بدون العراء في يعيشون أهلها أصبح

والمسموعة المرئية العلما وسائل تناقلت وقد
الكثير وشاهد ، العظيمة الكارثة هذه أنباء والمقروءةا

الذي والدمار الخراب التلفاز شاشة على الناس من
ل العراء في وهم المشردون شوهد كما ، ببلدهم حل

شك ول ، والريح والمطر الشمس من يكنهم شيء
يبتلي الذي والمتحان البتلء من لهم حصل ما أن

واخإتبار وذكرى . عظة فيه عباده من يشاء من به الله
ُكْم:  سبحانه قال وامتحان ُلو ْب َن ِر     ِبالّشّر     َو ْي ْلَخ َنًة     َوا ْت ِف

َنا ْي َل ِإ ُعوَن     َو ُكْم:  سبحانه وقال   ُتْرَج ّن َو ُل ْب َن َل ٍء     َو ِمَن     ِبَشْي
ْوِف ْلَخ ْلُجوِع     ا ْقٍص     َوا َن َواِل     ِمَن     َو َْلْم ُفِس     ا ْن َْل َوا

ّثَمَراِت ِر     َوال َبّش ِريَن     َو ِب ِذيَن*    الّصا ّل َذا     ا ُهْم     ِإ ْت َب ٌءْة     َأَصا َب ُمِصي
ُلوا ّنا     َقا ِه     ِإ ّل ّنا     ِل ِإ ِه     َو ْي َل ُعوَن     ِإ ِئَك*    َراِج َل ِهْم     ُأو ْي َل ٌءْت     َع َوا َل َص
ِهْم     ِمْن ّب ٌءْة     َر ِئَك     َوَرْحَم َل ُأو ُدوَن     ُهُم     َو َت ْه ْلُم    ا

ّناُس     َأَحِسَب*    الم:  وعل جل وقال ُكوا     َأْن     ال ْتَر َأْن     ُي

ُلوا ُقو ّنا     َي ُهْم     آَم ُنوَن     ل     َو َت ْف ْد*    ُي َق َل ّنا     َو َت ِذيَن     َف ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َق
َلَمّن ْع َي َل ّلُه     َف ِذيَن     ال ّل ُقوا     ا َد َلَمّن     َص ْع َي َل ِبيَن     َو ِذ َكا ْل وقال   ا
ُتْم     َأمْا:  سبحانه ْب ُلوا     َأْن     َحِس ْدخُإ ّنَة     َت ْلَج َلّما     ا ُكْم     َو ِت ْأ َثُل     َي َم
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ِذيَن ّل ْوا     ا َل ُكْم     ِمْن     خَإ ِل ْب ُهُم     َق ْت ُء     َمّس ْأَسا َب ْل ُء     ا َوالّضّرا
ُلوا ِز ْل ّتى     َوُز ُقوَل     َح ِذيَن     الّرُسوُل     َي ّل ُنوا     َوا َعُه     آَم َتى     َم َم

ِه     َنْصُر ّل ِه     َنْصَر     ِإّن     َأل     ال ّل ٌءْب     ال ِري    َق

فيها سبحانه الله يبين كثير وغيرها اليات هذه وكل
الحياةا هذه في ويمتحنهم عباده يبتلي أن بد ل أنه

الله إلى وأنابوا البتلء هذا على صبروا فإذا ، الدنيا
من إليه وتابوا ، يصيبهم ما كل في إليه ورجعوا
وكشف ومغفرته رضاه الله أثابهم ، أعمالهم سيئات

خإيرا وعوضهم ، العاقبة لهم وأحسن ، الكربة عنهم
.  فاتهم مما

في بإخإواننا حلت التي المصيبة لعظم ونظرا
في العظيمة الخسائر من عليها ترتب وما ، السودان
المسلمين بجميع أهيب فإني والموال النفوس
ممن وغيرهم والغنياء والوزراء المراء من وغيرهم

السعودية العربية المملكة في عليه ويعين الخير يحب
يد مد إلى يبادروا أن المعمورةا سائر من وغيرها
المساعدةا تكون وأن ، السودان في لخإوانهم العون
وملبس وأطعمة نقود من إليه يحتاجون ما لكل عامة

.  ذلك وغير وأدوية وخإياما

سبحانه الله إلى والدعاةا العلماء بجميع أهيب كما
أن العيان وجميع المساجد وأئمة المراء وجميع
في إخإوانهم بجنب الوقوف على المسلمين يحثوا

الله لوامر استجابة والمساعدةا بالدعم السودان
بالحث وسلم عليه الله صلى رسوله وأوامر سبحانه

البر على والتعاون الخير وجوه في النفاق على
قال ، المصائب تخفيف في والمساعدةا ، والتقوى

ُنوا:  وجل عز الله ِه     آِم ّل ِه     ِبال ِل ُقوا     َوَرُسو ْنِف َأ ِمّما     َو
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ُكْم َل َع ِفيَن     َج َل َتْخ ِه     ُمْس ِذيَن     ِفي ّل ُنوا     َفا ُكْم     آَم ْن ُقوا     ِم َف ْن َأ َو
ُهْم ٌءْر     َل ٌءْر     َأْج ِبي    َك

َها    َ يا:  سبحانه وقال ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُقوا     آَم ْنِف ِمّما     َأ

ُكْم َنا ْق ْبِل     ِمْن     َرَز ِتَي     َأْن     َق ْأ ٌءْما     َي ْو ٌءْع     ل     َي ْي ِه     َب ٌءْة     َول     ِفي ّل َول     خُإ
ٌءْة َع َفا ِفُروَن     َش َكا ْل ِلُموَن     ُهُم     َوا ّظا َوَما سبحانه وقال   ال
ُتْم ْق َف ْن ٍء     ِمْن     َأ َو     َشْي ُه ُفُه     َف ِل َو     ُيْخ ُه ْيُر     َو ِقيَن     خَإ ِز وقال   الّرا

ّدُموا     َوَما:  وعل جل َق ُكْم     ُت ُفِس ْن ٍر     ِمْن     َِل ْي ُه     خَإ ُدو َد     َتِج ْن ِع
ِه ّل َو     ال ْيًرا     ُه َظَم     خَإ ْع َأ :  وتعالى تبارك وقال   َأْجًرا     َو

ِذيَن ّل ُقوَن     ا ْنِف ُهْم     ُي َل َوا ْيِل     َأْم ّل ِر     ِبال َها ّن َيًة     ِسّرا     َوال ِن َعل َو
ُهْم َل ُهْم     َف َد     َأْجُر ْن ِهْم     ِع ّب ٌءْف     َول     َر ْو ِهْم     خَإ ْي َل ُهْم     َول     َع

ُنوَن ُنوا وجل عز وقال   َيْحَز َأْحِس ّلَه     ِإّن     َو ُيِحّب     ال
ِنيَن ْلُمْحِس ُنوا:  تعالى وقال   ا َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْل َوى     ا ْق ّت َوال

ّنَما:  سبحانه وقال ُنوَن     ِإ ْؤِم ْلُم ٌءْةا     ا َو الله صلى وقال   ِإخْإ
وتراحمهم     توادهم     في     المؤمنين     مثل:  وسلم عليه

عضو     منه     اشتكى     إذا     الواحد     الجسد     مثل     وتعاطفهم
على متفق   والحمى     بالسهر     الجسد     سائر     له     تداعى
" المؤمن:  والسلما الصلةا عليه وقال ، صحته

   أصابعه     بين     وشبك     بعضا     بعضه     يشد     كالبنيان     للمؤمن
مؤمن     عن     نفس     من:  والسلما الصلةا عليه " وقال

كرب     من     كربة     عنه     الله     نفس     الدنيا     كرب     من     كربة
في     عليه     الله     يسر     معسر     على     يسر     ومن     القيامة     يوما

الدنيا     في     الله     ستره     مسلما     ستر     ومن     والخإرةا     الدنيا
عون     في     العبد     كان     ما     العبد     عون     في     والله     والخإرةا

الصلةا عليه وقال ، صحيحه في مسلم رواه   أخإيه
حاجته في الله كان أخإيه حاجة في كان : من والسلما

.  صحته على متفق
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غاية يهتم وسلم عليه الله صلى النبي كان وقد
ويستاء ، الفاقة وذوي المحتاجين بأمر الهتماما
أن لتباعه ينبغي وهكذا ، لمساعدتهم ويبادر لحاجتهم

فعن ، عليه وسلمه الله صلوات ذلك في به يتأسوا
في كنا قال عنه الله رضي البجلي الله عبد بن جرير
وسلم عليه الله صلى الله رسول عند النهار صدر

متقلدي ، العباء أو النمار مجتابي عراةا قوما فجاءه
، مضر من كلهم بل مضر من عامتهم ، السيوف

رأى لما وسلم عليه الله صلى الله رسول وجه فتمعر
وأقاما فأذن بلل فأمر خإرج ثم فدخإل ، الفاقة من بهم

َها    َ يا:  فقال خإطب ثم فصلى ّي أ
ّناُس     َ ُقوا     ال ّت ُكُم     ا ّب َر

ِذي ّل ُكْم     ا َق َل ْفٍس     ِمْن     خَإ ٍةا     َن َد َق     َواِح َل َها     َوخَإ ْن َها     ِم ْوَج َبّث     َز َو
ُهَما ْن ِثيًرا     ِرَجاًل     ِم ًء     َك ِنَسا ُقوا     َو ّت ّلَه     َوا ِذي     ال ّل ُلوَن     ا َء ِه     َتَسا ِب

َْلْرَحامَا ّلَه     ِإّن     َوا ُكْم     َكاَن     ال ْي َل ًبا     َع ِقي في التي والية   َر
َها    َ يا:  الحشر ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُقوا     آَم ّت ّلَه     ا ُظْر     ال ْن َت ْل ٌءْس     َو ْف َن
ّدَمْت     َما ٍد     َق َغ ُقوا     ِل ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ٌءْر     ال ِبي ُلوَن     ِبَما     خَإ ْعَم "   َت

صاع من ثوبه من درهمه من ديناره من رجل تصدق
: فجاء " قال تمرةا بشق : " ولو قال " حتى بره

قد بل ، عنها تعجز كفه كادت بصرةا النصار من رجل
طعاما من كومين رأيت حتى الناس تتابع ثم ، عجزت
عليه الله صلى الله رسول وجه رأيت حتى وثياب
الله صلى الله رسول فقال ، مذهبة كأنه تهلل وسلم
فله     حسنة     سنة     السلما     في     سن     " من وسلم عليه

ينقص     أن     غير     من     بعده     من     بها     عمل     من     وأجر     أجرها
سيئة     سنة     السلما     في     سن     ومن     شيء     أجورهم     من
غير     من     بعده     من     بها     عمل     من     ووزر     وزرها     عليه     كان
في مسلم أخإرجه   شيء     أوزارهم     من     ينقص     أن

قال:  قال عنه الله رضي هريرةا أبي وعن ، صحيحه
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من مال نقص : ما وسلم عليه الله صلى الله رسول
.  والترمذي مسلم رواه صدقة

رسول     ضرب:  قال عنه الله رضي هريرةا أبي وعن
والمتصدق     البخيل     مثل     وسلم     عليه     الله     صلى     الله

اضطرت     قد     حديد     من     جنتان     عليهما     رجلين     كمثل
كلما     المتصدق     فجعل     وتراقيهما     ثديهما     إلى     أيديهما
وتعفو     أنامله     تغشى     حتى     عنه     انبسطت     بصدقة     تصدق

وأخإذت     قلصت     بصدقة     هم     كلما     البخيل     وجعل     أثره
: عنه الله رضي هريرةا أبو قال   مكانها     حلقة     كل

يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت ( فأنا
) تتسع ول يوسعها رأيته فلقد ، جيبه في هكذا بأصبعه
.  ومسلم البخاري اخإرجه

العون يد بمد المبادرةا المسلمون أيها جميعا فعلينا
ما وبذل السودان في المنكوبين لخإواننا والمساعدةا

الخإوةا معنى لنحقق علينا به الله أنعم مما نستطيع
الكريم كتابه في سبحانه الله ذكرها التي السلمية

الحاديث في وسلم عليه الله صلى رسوله وذكرها
لله الستجابة معنى ونحقق ، الكثيرةا الصحيحة
َها    َ يا:  سبحانه قوله في الله بها أمرنا التي ورسوله ّي أ

َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ُبوا     آَم َتِجي ِه     اْس ّل ِللّرُسوِل     ِل َذا     َو ُكْم     ِإ َعا ِلَما     َد
ُكْم ِيي ُنوا:  وجل عز قوله وفي ، الية   ُيْح َو َعا َت َلى     َو َع

ِبّر ْل َوى     ا ْق ّت ُنوا     َول     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْث ِْل َواِن     ا ْد ُع ْل ُقوا     َوا ّت َوا
ّلَه ّلَه     ِإّن     ال ُد     ال ِدي َقاِب     َش ِع ْل :  سبحانه قوله وفي   ا

ُنوا َأْحِس ّلَه     ِإّن     َو ِنيَن     ُيِحّب     ال ْلُمْحِس رسوله إليها ودعا   ا
حاجة     في     كان     من:  قوله في وسلم عليه الله صلى
عليه الله صلى وقوله   حاجته     في     الله     كان     أخإيه

عون     في     العبد     كان     ما     العبد     عون     في     والله وسلم
ل     يرحم     ل     " من وسلم عليه الله صلى وقوله   أخإيه
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على المؤمنين تحث كثيرةا أحاديث " في   يرحم
، ومواساتهم المنكوبين ودعم الخير على التعاون

لثوابه ورجاء الله عند فيما رغبة ، مصابهم وجبر
الخإوةا تتحقق . وبذلك إليهم وإحسانا ، لعباده ورحمة

بجزيل الجميع ولفوز ، الخير على والتعاون اليمانية
.  إحسانه وعظيم ، الله ثواب

الحاجة كانت كلما أنه الله في الخإوةا أيها واعلموا
، أعظم الله من عليها الجر كان أشد المساعدةا إلى
شديدةا السودان في إخإواننا حاجة أن شك ول

إلى والمسارعة المبادرةا منا تستدعى ، وعظيمة
.  آلمهم وتخفيف ، بجانبهم والوقوف ، مساعدتهم

السودان في وإخإواننا عموما المسلمين الله وفق
، الخير على والتعاون ، والحتساب للصبر خإصوصا
المصابين على وأنزل ، الجر ولهم لنا وضاعف
الدنيا في العاقبة للجميع وأحسن والطمأنينة السكينة
والستقامة ، النصوح للتوبة الجميع ووفق ، والخإرةا

، وعقابه الله غضب أسباب من والحذر ، الحق على
.  عليه والقادر ذلك ولي إنه

حكومة أشكر أن هذه كلمتي خإتاما في يفوتني ول
خإادما رأسها وعلى السعودية العربية المملكة
العون يد بمد مبادرتها على الشريفين الحرمين

من للتخفيف ، وشعبا حكومة للسودان والمساعدةا
بمساعدتهم بادر من كل أشكر كما ، الكارثة هذه آثار
ساهم ممن وغيرهم وشعوبهم المسلمين حكاما من
.  والحسان بالعون المصيبة هذه تخفيف في

، الكريم لوجهه خإالصا عمل ذلك يجعل أن الله وأسأل
به ويرفع القيامة يوما الجميع موازين به يثقل وأن

183

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1078


أنفقوا ما عليهم ويخلف ، الكرامة دار في درجاتهم
وصلى ، عليه والقادر ذلك ولي إنه ، وأفضل منه بخير
.  وسلم وصحبه والله محمد نبينا على الله

 باز بن الله عبد بن العزيز عبد

السلمي العالم لرابطة التأسيسي المجلس رئيس
 المكرمة بمكة

والفتاء العلمية البحوث لدارات العاما والرئيس
 والدعوةا

 السعودية العربية بالمملكة والرشاد

 /1 / 8نصيحة صدرت من مكتب سماحته في 
هـ . 1409

في"      إخوانهم لمساعدة بالمسلمين الهابة
أفريقيا " 

تاريخ       في مني صدرت نصيحة هـ 1405 / 3 / 25وهي

من على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
. أجمعين وصحبه آله وعلى ، للعالمين رحمة الله بعثه
:  بعد أهل

إليكم أوجهها كلمة هذه المسلمين إخإواني معشر فيا
في المسلمين إخإوانكم مساعدةا في والترغيب للحث

طاعة.  والجوع والجدب بالجفاف المنكوبين أفريقيا
عليه الله صلى لرسوله وطاعة ، وتعالى سبحانه لله

بقول عمل والتقوى البر على معكم وتعاونا وسلم
ُنوا:  تعالى الله َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْل َوى     ا ْق ّت وقوله   َوال

َها    َ يا:  سبحانه ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُقوا     آَم ْنِف َباِت     ِمْن     َأ ّي َما     َط
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ُتْم ْب َنا     َوِمّما     َكَس ُكْم     َأخْإَرْج َْلْرِض     ِمَن     َل َيّمُموا     َول     ا َت
ِبيَث ْلَخ ْنُه     ا ُقوَن     ِم ْنِف ُتْم     ُت َلْس ِه     َو ِذي ْغِمُضوا     َأْن     ِإل     ِبآخِإ ِه     ُت ِفي
َلُموا ْع ّلَه     َأّن     َوا ِنّي     ال ٌءْد     َغ َطاُن*    َحِمي ْي ُكُم     الّش ُد ِع ْقَر     َي ْلَف ا
ُكْم ْأُمُر َي ِء     َو َفْحَشا ْل ّلُه     ِبا ُكْم     َوال ُد ِع ًةا     َي ِفَر ْغ ْنُه     َم َفْضًل     ِم َو

ّلُه ٌءْع     َوال ٌءْم     َواِس ِلي ُقوا:  وعل جل وقوله   َع ْنِف َأ مما     َو
ُكْم َنا ْق ْبِل     ِمْن     َرَز ِتَي     َأْن     َق ْأ ُكُم     َي َد ْوُت     َأَح ْلَم ُقوَل     ا َي َرّب     َف

ْول ِني     َل َت َلى     َأخّإْر ِريٍب     َأَجٍل     ِإ َق     َق ّد َأّص ُكْن     َف َأ ِمَن     َو
ِلِحيَن    الّصا

إخإوانكم من بالكثير حل ما فيكم الله بارك وتعلمون
منذ خإاصا بوجه السودان وفي أفريقيا في المسلمين

مما عنهم المطار لحتباس وقحط جفاف من سنوات
باسم نحوهم تتحرك التبشيرية المنظمات جعل

، ومعلنة خإفية ، أخإرى أهدافا لها أن مع النسانية
دينهم عن التحول إلى هناك المسلمين دعوةا وهي
 وعوزهم لحاجتهم استغلل النصرانية إلى

.  وجوعهم

إليهم العون يد بمد الناس أولى المسلمون أيها وأنتم
أخإبار عن وأقرأ أسمع كما وتقرأون تسمعون . لنكم
عدد وعن ، والحيوانات المحاصيل وهلك جفاف
والطفال الرجال من يوما كل جوعا يموتون الذين

لنا إخإوةا وهؤلء ، المسلمين من وأغلبهم ، والنساء
رسول قال وقد ، الوطان في لنا وجيران الدين في
ل     المسلم     أخإو     المسلم:  وسلم عليه الله صلى الله

الله     كان     أخإيه     حاجة     في     كان     من     يسلمه     ول     يظلمه
عنه     الله     فرج     كربة     مسلم     عن     فرج     ومن     حاجته     في
مسلما     ستر     ومن     القيامة     يوما     كرب     من     كربة     بها

.  صحته على متفق   القيامة     يوما     الله     ستره
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أيديكم في الذي المال أن فيكم الله بارك اعلموا ثم
وقد ، فيه مستخلفون وأنتم وجل عز الله مال هو إنما

تعالى فقال بالخلف ووعدكم منه بالنفاق الله أمركم
ُنوا:  ِه     آِم ّل ِه     ِبال ِل ُقوا     َوَرُسو ْنِف َأ ُكْم     ِمّما     َو َل َع َلِفيَن     َج َتْخ ُمْس

ِه ِذيَن     ِفي ّل ُنوا     َفا ُكْم     آَم ْن ُقوا     ِم َف ْن َأ ُهْم     َو ٌءْر     َل ٌءْر     َأْج ِبي وقال   َك
ُتْم     َوَما:  سبحانه ْق َف ْن ٍء     ِمْن     َأ َو     َشْي ُه ُفُه     َف ِل َو     ُيْخ ُه ْيُر     َو خَإ

ِقيَن ِز    الّرا

من الجر عن استغنى أو ، بماله الخإوةا أيها بخل ومن
ما به يحل وقد ، الله عقاب من بمأهن فليس ، ربه
نقمته فجاءةا من بالله والعياذ أفريقيا في بإخإوانه حل

:  الحق وقوله القائل فهو بعزيز الله على ذلك وما ،
ُتْم ْن َأ ِء     َها ُؤل ْوَن     َه َع ْد ُقوا     ُت ْنِف ُت ِبيِل     ِفي     ِل ِه     َس ّل ُكْم     ال ْن َمْن     َفِم
ْبَخُل ْبَخْل     َوَمْن     َي ّنَما     َي ِإ ْبَخُل     َف ِه     َعْن     َي ْفِس ّلُه     َن ِنّي     َوال َغ ْل ا
ُتُم ْن َأ ُء     َو َقَرا ُف ْل ِإْن     ا ْوا     َو ّل َو َت ِدْل     َت ْب َت ْوًما     َيْس ُكْم     َق ْيَر ل     ُثّم     َغ

ُنوا ُكو ُكْم     َي َل َثا    َأْم

من وابذلوا ، ربكم لنداء استجيبوا المسلمون أيها فيا
بأداء عليكم الله نعم واشكروا ، سبيله في أموالكم

لو حق وهو ، المؤمنة النفس إنقاذ حقها ومن ، حقها
البجلي الله عبد بن جرير روى فقد ، عظيم تعلمون

الله رسول عهد في حدثت واقعة عنه الله رضي
الفقراء إخإوانه لمواساةا المبادرةا إلى بالمسلم تهيب

صدر في : " كنا عنه الله رضي قال حيث ورحمتهم
فجاء وسلم عليه الله صلى الله رسول عند النهار
السيوف متقلدي العباء أو النمار مجتابي عراةا قوما

وجه فتمعر مضر من كلهم بل رمض من عامتهم
من بهم رأى لما وسلم عليه الله صلى الله رسول
فصلى ، وأقاما فأذن بلل فأمر خإرج ثم فدخإل ، الفاقة

َها    َ يا:  فقال خإطب ثم ّي أ
ّناُس     َ ُقوا     ال ّت ُكُم     ا ّب ِذي     َر ّل ا
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ُكْم َق َل ْفٍس     ِمْن     خَإ ٍةا     َن َد التي الخإرى والية ، الية   َواِح
َها    َ يا:  الحشر آخإر في ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُقوا     آَم ّت ّلَه     ا ال
ُظْر ْن َت ْل ٌءْس     َو ْف ّدَمْت     َما     َن ٍد   َق َغ ديناره من رجل تصدق ِل

" تمره صاع من بره صاع من ، ثوبه من درهمه من
النصار من رجل " فجاء تمرةا بشق : " ولو قال حتى

عجزت قد بل ، عنها تعجز كفه كادت فضة من بتمرةا
وثياب طعاما من كومين رأيت حتى الناس تتابع ثم

وسلم عليه الله صلى الله رسول وجه رأيت حتى
عليه الله صلى الله رسول فقال ، مذهبة كأنه يتهلل
أجرها     فله     حسنة     سنة     السلما     في     سن     من:  وسلم
من     ينقص     أن     غير     من     بعده     من     بها     عمل     من     وأجر

كان     سيئة     سنة     السلما     في     سن     ومن     شيء     أجورهم
أن     غير     من     بعده     من     بها     عمل     من     ووزر     وزها     عليه

.  مسلم رواه   شيء     أوزارهم     من     ينقص

وقرأتم بأعينكم رأيتم قد المسلمون أيها وأنتم
والمجاعة القاسية المحنة هذه عن يقال ما بأنفسكم

إخإوانكم من أنفس لها تتعرض التي الليمة
الله أفاء مما عليهم فتصدقوا ، أفريقيا في المسلمين

ودعوته للخير حبه في الله برسول أسوةا عليكم
بأصحابه وأسوةا ، الله سبيل في وإنفاقه ، للصدقة

وجوه في للنفاق مسارعتهم في عنهم الله رضي
يحقرن ول ، صدقة رطبة نفس كل ففي ، الخير

أو متاع أو نقد من إخإوانه نفع في يبذل ما أحدكم
على الرجعة طريق بمسارعتكم واقطعوا طعاما
المسلمين لغزو المجاعة هذه انتهزوا الذين الكفار

تبذلونه بما وذلك ، والتضليل بالتنصير دارهم عقر في
والحسان إخإوانكم لمواساةا الله سبيل في وتنفقونه

. الدوائر بهم المتربص عدوهم عن وإغنائهم إليهم
، البلء وتذهب السوء ميتة تدفع الصدقة أن واعلموا
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الله رسول عن ذلك روي كما ، الخطيئة وتطفئ
ُكْم     َما:  تعالى قال وكما ، وسلم عليه الله صلى َد ْن ِع
ُد َف ْن َد     َوَما     َي ْن ِه     ِع ّل َوَما:  سبحانه قال وقد   َباٍق     ال

ّدُموا َق ُكْم     ُت ُفِس ْن ٍر     ِمْن     َِل ْي ُه     خَإ ُدو َد     َتِج ْن ِه     ِع ّل َو     ال ْيًرا     ُه خَإ
َظَم ْع َأ    َأْجًرا     َو

التي تلك الله شاء إن ومباركة كريمة لمبادرةا وإنها
عبد بن فهد الملك الشريفين الحرمين خإادما بها قاما

إخإوانه يلقاه ما أهمه إذ ، الله حفظه العزيز
وعري جوع من أفريقيا في وغيرهم المسلمون

- بتشكيل الله - حفظه جللته فأمر وموت وعطش
ومساعدةا الجياع لغاثة المملكة أنحاء سائر في لجان

مثوبته وضاعف خإيرا الله فجزاه ، هناك المحتاجين
.  الحق به ونصر

هذه أخإبار العلما ووسائل الصحف نشرت ولقد
أهداف وهي ، الله بإذن التوفيق لها نرجو التي اللجان
، الهلك من النفس إنقاذ على تعمل حيث جليلة

نفوس به تجود بما ، المحنة لجتياز والمساعدةا
.  الله من والمثوبة الجر طالبي

- للمساعدةا الله في الخإوةا - أيها بكم فأهيب
المساعدات جمع في اللجان هذه مع والتعاون

العبد     كان     ما     العبد     عون     في     والله ، عليها والتشجيع
: قال أنه في الله رسول عن صح وقد   أخإيه     عون     في

وشبك   بعضا     بعضه     يشد     كالبنيان     للمؤمن     المؤمن
مثل:  وسلم عليه الله صلى وقال ، أصابعه بين

مثل     وتعاطفهم     وتراحمهم     توادهم     في     المسلمين
سائر     له     تداعى     عضو     منه     اشتكى     إذا     الواحد     الجسد
   والحمى     بالسهر     الجسد
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بشق     ولو     النار     اتقوا:  وسلم عليه الله صلى وقال
تطفئ     الصدقة:  وسلم عليه الله صلى وقال   تمرةا

عن الصحيحين وفي   النار     الماء     يطفئ     كما     الخطيئة
الله رسول : قال قال عنه الله رضي هريرةا أبي

من     تمرةا     بعدل     تصدق     " من:  وسلم عليه الله صلى
يتقبلها     الله     فإن     الطيب     إل     الله     يقبل     ول     طيب     كسب
أو     فلوه     أحدكم     يربي     كما     لصاحبها     يربيها     ثم     بيمينه
   الجبل     من     أعظم     تكون     حتى     فصيله

ومساعدةا الصدقة فضل في والحاديث واليات
. وأسأل معلومة كثيرةا ومواساتهم المسلمين فقراء

وأن ، يرضيه لما للمسابقة وإياكم يوفقنا أن الله
عليكم ويخلف مثوبتكم يجزل وأن ، ومنكم منا يتقبل

وأن ، الخلف بأحسن الخير سبيل في تنفقون ما
وأن ، وغيرها أفريقيا في المسلمين إخإواننا يرحم

بلء من بهم نزل ما عنهم ويرفع ، فضله من يغيثهم
الله وصلى ، جدير وبالجابة كريم جواد . إنه ومصيبة

.  وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على

تطبيق     لعلنها الباكستان لحكومة تهنئة
السلمية   الشريعة

ضياء محمد السلمية باكستان حكومة رئيس فخامة
الله ورحمة عليكم سلما ، دينه به الله . نصر الحق

.  وبركاته

إعلن من والصحف الذاعات تناقلته ما سمعنا لقد
باكستان في السلمية الشريعة تحكيم فخامتكم

الرض وجه على مسلم كل سر كما كثيرا ذلك فسرنا
شكري عن لفخامتكم أعرب أن ليسرني وإنه ،

الله يرضاه الذي الجليل العمل لهذا تقديري وعظيم
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وعلى عليكم الواجب وهو مسلم كل ويرضاه ورسوله
وأمدكم خإيرا الله فجزاكم المسلمين حكاما جميع

.  بكم الحق ونصر بالحق ونصركم بتوفيقه

الباكستاني الشعب نشارك المسلمين وجميع وإنا
العظيم النبأ بهذا البالغ والسرور العظيمة بالفرحة

أبناؤها يزل ولم ، الباكستان أجله من أنشئت الذي
كلما تحقيقه في ويبذلون ذلك ينتظرون المخلصون

يد على الله يسره حتى الوسائل من أمكنهم
والنعمة العظيمة المنحة بهذه لكم مهنئا فخامتكم

به ونسر بذلك نفرح أن جميعا لنا ويحق ، الكبرى
ُقْل:  سبحانه الله بقول عمل عليه الله ونشكر
َفْضِل ِه     ِب ّل ِه     ال ِت ِبَرْحَم ِلَك     َو َذ ِب ْفَرُحوا     َف َي ْل َو     َف ٌءْر     ُه ْي ِمّما     خَإ

ُعوَن ناصركم والله الله بركة على فسيروا   َيْجَم
شريعته وتحكمون دينه تنصرون دمتم ما ومؤيدكم

َها    َ يا:  سبحانه الله قال كما ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ْنُصُروا     ِإْن     آَم َت

ّلَه ُكْم     ال ْنُصْر ّبْت     َي َث ُي ُكْم     َو َداَم ْق :  وجل عز وقال   َأ
ْنُصَرّن َي َل ّلُه     َو ُه     َمْن     ال ْنُصُر ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ٌءْز     َل ِزي ِذيَن*    َع ّل ا

ُهْم     ِإْن ّنا ّك َْلْرِض     ِفي     َم َقاُموا     ا َةا     َأ ُوا     الّصل َت َةا     َوآ َكا الّز
َأَمُروا ْعُروِف     َو ْلَم ْوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ِه     ا ّل ِل َبُة     َو ِق ِر     َعا ُْلُمو ا

عباده بأحوال العالم الله حكم من أحسن شيء ول
وجل عز الله قال كما والجل العاجل في ومصالحهم

ْكَم:  َفُح ِة     َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُغوَن     ا ْب ِه     ِمَن     َأْحَسُن     َوَمْن     َي ّل ْكًما     ال ُح
ٍما ْو َق ُنوَن     ِل ِق وأكثر الحق على وثبتكم الله وفقكم   ُيو

عليكم . والسلما قريب سميع إنه فيه أعوانكم
.  وبركاته الله ورحمة

-269مجلة البحوث السلمية العدد الخامس صا
هـ . 1400 سنة 270
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الربيع      إجازة مناسبة في كلمة

، الله رسول على وسلم الله وصلى ، لله الحمد
:  بعد أما ، بهداه اهتدى ومن وأصحابه آله وعلى

أوصي - فإني الربيع - إجازةا الجازةا هذه فبمناسبة
المسلمين وجميع والطالبات الطلبة أبنائي جميع

وحفظ ، الحوال جميع في وجل عز الله بتقوى
بما وشغلها وتعالى سبحانه الله يغضب عما الوقات
شغلها ذلك ومن ، لديه ويقرب وجل عز يرضيه

العلم في والمذاكرةا العلم وكتابة العلم بحلقات
به الله ينفع مما كله هذا فإن المفيدةا الكتب ومطالعة

، يضره مما وقته عليه ويحفظ وأخإراه دنياه في العبد
من بالتحذير والطالبات الطلبة أبنائي جميع وأخإص
العقيدةا في يضرهم ذلك لن ؛ الكفرةا بلد إلى السفر

من كل على يخفى ول أحوالهم سائر وفي والخإلق
الخارج إلى السفر أن العالم بأحوال بصيرةا أدنى له

هذه من يسلم من وقل ، الكثير الشر منه يخشى
من كان من إل اللهم ، وأخإلقه عقيدته في السفار

إلى للدعوةا وسافر والستقامة والبصيرةا العلم أهل
الناس وإرشاد الخير إلى الناس وتوجيه وجل عز الله
له فهذا ، وطاعته الله توحيد من له خإلقوا ما إلى

زمان كل في مطلوبة الله إلى والدعوةا ، آخإر شأن
.  ومكان

عليه الواجب فإن الصفة بهذه ليس كان من أما
والفساد والضلل الكفر بلد إلى السفر من الحذر

عقيدته في عليه خإطرا ذلك في فإن ، والفساد
أنا:  والسلما الصلةا عليه النبي قال وقد ، وأخإلقه

عنه وروي   المشركين     بين     يقيم     مسلم     كل     من     بريء
المشرك     جامع     من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى
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والساما الصلةا عليه أيضا وقال   مثله     فهو     معه     وسكن
يفارق     أو     أسلم     ما     بعد     عمل     مشرك     من     الله     يقبل     ل: 

.  المشركين يفارق حتى والمعنى   المشركين

أهل عند محمولة معناها في جاء وما الحاديث وهذه
، واستقامة وبصيرةا علم عنده ليس من على العلم
، الله حرما فيما الوقوع نفسه على يأمن بحيث

وإرشاد إليه والتوجيه الله إلى بالدعوةا يدوما وبحيث
ُع:  سبحانه بقوله عمل النجاةا أسباب إلى الناس ْد ا

َلى ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْكَم ْلِح ِة     ِبا َظ ْوِع ْلَم ِة     َوا َن ْلَحَس ُهْم     ا ْل ِد َوَجا
ِتي ّل ِه     ُقْل:  سبحانه بقوله وعمل   َأْحَسُن     ِهَي     ِبا ِذ َه

ِلي ِبي ُعو     َس ْد َلى     َأ ِه     ِإ ّل َلى     ال ٍةا     َع َنا     َبِصيَر ِني     َوَمِن     َأ َع َب ّت    ا
، الجر من الدعاةا به الله وعد ما على وحرصا ، الية
قال كما العظيم الخير من دعوتهم على يترتب وما

ْوًل     َأْحَسُن     َوَمْن:  سبحانه َعا     ِمّمْن     َق َلى     َد ِه     ِإ ّل َعِمَل     ال َو
ِلًحا َقاَل     َصا ِني     َو ّن    ِمَن     ِإ

ِلِميَن ْلُمْس عليا بعث لما والسلما الصلةا عليه وقال   ا
:  خإيبر إلى عنه الله رضي

من     لك     خإير     واحدا     رجل     بك     الله     يهدي     لن     الله     فو
دل     من:  والسلما الصلةا عليه وقال   النعم     حمر
   فاعله     أجر     مثل     فله     خإير     على

وعرفوا الدين في تفقهوا قد الذين الله إلى فالدعاةا
السفر في الله شاء إن عليهم خإطر ل الدعوةا وجه
إلى وتوجيههم الله إلى لدعوتهم الكافرين بلد إلى

الناس عامة أما ، له خإلقوا ما إلى وإرشادهم الخير
يتفقهوا لم الذين والطلبة الشباب من العامة وأشباه

والكليات الجامعات من يتخرجوا ولم الدين في
عليهم يجب ما فيها وتعلموا فيها تبصروا التي الدينية

بما واللتزاما الله إلى الدعوةا من لهم ينبغي وما
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خإطر سفرهم في عليهم فهؤلء عليهم الله أوجب
بالصفة ليس ممن ولغيرهم لهم فنصيحتي ، عظيم

.  واليمان العلم أهل من أنفا ذكرنا التي

وأن الكفرةا بلد إلى يسافروا ل أن جميعا لهم وصيتي
قوةا إلى وسيلة إجازتهم تكون وأن ، ذلك يحذروا
حلقات في بصرفها وذلك ، علمهم وكثرةا إيمانهم

المجالت وفي بلدهم في العلم في والمذاكرةا العلم
لهم فرصة الجازةا هذه تكون حتى الخطر عن البعيدةا

عز الله إلى والدعوةا والمذاكرةا العلم من المزيد في
.  الثمين الوقت هذا عليهم يضيع مما والسلمة وجل

وجميع وأعاذنا ، والهداية التوفيق الجميع الله رزق
نزغات ومن الفتن مضلت من المسلمين إخإواننا

القلوب صلح فيه لما الجميع ووفق ، الشيطان
وسلم الله وصلى ، العاقبة وحسن العمال وصلح

.  وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على

 جمادى الولى16نشرت في جريدةا الجزيرةا في 
 . 5223هـ العدد 1407

والجازة   الشباب

وعلى ، الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
 بعد . أما بهداه اهتدى ومن وأصحابه آله

أوصي أن يسرني فإنه الحالية الجازةا فبمناسبة
وجل عز الله بتقوى عامة والمسلمين خإاصة الشباب

الله يرضي فيما الجازةا هذه واستغلل كانوا أينما
ومن ، والنجاةا السعادةا أسباب على ويعينهم عنهم
الماضية الدروس بمراجعة الجازةا هذه شغل ذلك

منها والستفادةا لتثبيتها الزملء مع فيها والمذاكرةا
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جميع أوصي كما ، والعمل والخإلق العقيدةا في
قراءةا من بالستكثار الجازةا هذه بشغل الشباب
منه؛ تيسر ما وحفظ والتعقل بالتدبر الكريم القرآن

لجميع السعادةا أصل هو العظيم الكتاب هذا لن
الله أنزله ، الهدى ومنبع الخير ينبوع وهو ، المسلمين

وبشرى ورحمة وهدى شيء لكل تبيانا سبحانه
أقوما هي للتي هاديا سبحانه وجعله ، للمسلمين

سبحانه قال كما معانيه وتدبر تلوته في عباده ورغب
َفل:  ّبُروَن     َأ َد َت ُقْرآَن     َي ْل َلى     َأمْا     ا ُلوٍب     َع َها     ُق ُل َفا ْق وقال   َأ

ٌءْب:  تعالى َتا ُه     ِك َنا ْل ْنَز ْيَك     َأ َل ٌءْك     ِإ َباَر ّبُروا     ُم ّد َي ِه     ِل ِت َيا آ
ّكَر َذ َت َي ِل ُلو     َو َباِب     ُأو ْل َْل َذا     ِإّن:  وجل عز وقال   ا ْلُقْرآَن     َه ا

ِدي ْه ِتي     َي ّل َومُا     ِهَي     ِل ْق    َأ

من يكثروا أن المسلمين ولجميع للشباب فنصيحتي
للعلم بينهم يتدارسوه وأن معانيه وتدبر تلوته

أوصي كما ، كانوا أينما به يعملوا وأن والستفادةا
الله رسول بسنة بالعناية المسلمين وجميع الشباب

سيما ول منها تيسر ما وحفظ وسلم عليه الله صلى
الوحي . لنها بمقتضاها العمل مع الجازةا هذه في

.  الشريعة أصول من الثاني والصل الثاني

بلد إلى السفر من بالحذر الشباب جميع أوصي كما
عقيدتهم على الخطر من ذلك في لما المسلمين غير

إلى الحاجة أشد في المسلمين بلد . ولن وأخإلقهم
على والتعاون والتناصح والرشاد للتوجيه فيها بقائهم

.  عليه والصبر بالحق بينهم والتواصي والتقوى البر

باستغللها الجازةا هذه في المدرسين جميع وأوصي
المساجد في العلمية الحلقات إقامة في

كما ، ذلك إلى الحاجة لشدةا والندوات والمحاضرات
البلدان في الله إلى للدعوةا بالتجول جميعا أوصيهم
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المراكز وزيارةا ، المكان حسب لذلك المحتاجة
للدعوةا الخارج في السلمية والقليات السلمية
دينهم من يجهلون ما المسلمين وتعليم ، والتوجيه

بالحق والتواصي بينهم فيما التعاون على وتشجيعهم
على هناك الموجودين الطلبة وتشجيع ، عليه والصبر

والحذر أجله من ابتعثوا بما والعناية بدينهم التمسك
بالقرآن بالعناية وصيتهم مع ، النحراف أسباب من

المطهرةا بالسنة وعمل ، وتدبرا وتلوةا حفظا الكريم
.  بمقتضاها وعمل ومذاكرةا حفظا

وأساتذةا وشبابا شيبا المسلمين يوفق أن الله وأسأل
صلحهم فيه ما لكل وعامة وعلماء . وطلبا

. كريم جواد إنه والخإرةا الدنيا في ونجاتهم وسعادتهم
من وصفوته ورسوله عبده على وسلم الله وصلى
.  وصحبه وآله محمد نبينا خإلقه

 ربيع25 الثنين 1023نشرت بمجلة الدعوةا العدد 
 هـ . 1406الثاني 

وخطره       الكفرة بلد إلى السفر من التحذير
والخلق    العقيدة على

نبي ل من على والسلما والصلةا ، وحده لله الحمد
يوما إلى وأتباعه وأصحابه آله وعلى محمد نبينا بعده

:  بعد . أما الدين

وخإصها كثيرةا بنعم المة هذه على الله أنعم فقد
تأمر للناس أخإرجت أمة خإير وجعلها فريدةا بمزايا

وأعظم ، بالله وتؤمن المنكر عن وتنهى بالمعروف
لعباده الله ارتضاه الذي السلما نعمة النعم هذه

وأكمل النعمة عباده على به وأتم حياةا ومنهج شريعة
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ْومَا:  تعالى قال الدين به لهم َي ْل ْلُت     ا ْكَم ُكْم     َأ ُكْم     َل َن ِدي
ْتَمْمُت َأ ُكْم     َو ْي َل ِتي     َع ْعَم ُكُم     َوَرِضيُت     ِن ِْلْسلمَا     َل ًنا     ا    ِدي

هذه على المسلمين حسدوا قد السلما أعداء ولكن
وفاضت وغيظا حقدا قلوبهم فامتلت الكبرى النعمة

لو وودوا وأهله الدين لهذا والبغضاء بالعداوةا نفوسهم
، منها يخرجونهم أو النعمة هذه المسلمين يسلبون

:  نفوسهم به تختلج ما وصف في تعالى قال كما
ّدوا ْو     َو ُفُروَن     َل ْك َفُروا     َكَما     َت ُنوَن     َك ُكو َت ًء     َف َوا وقال   َس

َها    َ يا.  تعالى ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُذوا     ل     آَم ّتِخ َنًة     َت َطا ُكْم     ِمْن     ِب ِن ُدو

ُكْم     ل َن ُلو ْأ َباًل     َي ّدوا     خَإ ّتْم     َما     َو ِن ْد     َع َدِت     َق ُء     َب ْغَضا َب ْل ِمْن     ا
ِهْم ِه َوا ْف ُهْم     ُتْخِفي     َوَما     َأ ُدوُر َبُر     ُص ْك ْد     َأ ّنا     َق ّي ُكُم     َب َياِت     َل اْل

ُتْم     ِإْن ْن ُلوَن     ُك ِق ْع ُكْم     ِإْن:  وجل عز وقال   َت ُفو َق ْث َي
ُنوا ُكو ُكْم     َي ًء     َل َدا ْع ُطوا     َأ ْبُس َي ُكْم     َو ْي َل ُهْم     ِإ َي ِد ْي ُهْم     َأ َت َن ْلِس َأ َو

ِء ّدوا     ِبالّسو َو    َو
ْو ُفُروَن     َل ْك    َت

ُلوَن     َول:  وعل جل وقال ُكْم     َيَزا َن ُلو ِت َقا ّتى     ُي ُكْم     َح ّدو َيُر
ُكْم     َعْن ِن ُعوا     ِإِن     ِدي َطا َت عداوةا على الدالة واليات   اْس

يألون ل أنهم . والمقصود كثيرةا للمسلمين الكفار
أغراضهم إلى للوصول سبيل يتركون ول جهدا

سلكوه إل المسلمين من النيل في أهدافهم وتحقيق
وظاهرةا خإفية ووسائل عديدةا أساليب ذلك في ولهم

بعض وآخإر وقت بين به تقوما ما ذلك فمن ،
دعائية نشرات توزيع من والسياحة السفر مؤسسات

الصيفية العطلة لقضاء البلد هذا أبناء دعوةا تتضمن
النجليزية اللغة تعلم بحجة وأمريكا أوربا ربوع في

. وهذه المسافر وقت لجميع شاملة برامج ووضع
:  يلي ما منها عديدةا فقرات على تشتمل البرامج
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في ما مع لديها الطالب لقامة كافرةا عائلة - اخإتيارا
موسيقية - حفلت . ب الكثيرةا المحاذير من ذلك

يقيم التي المدينة في مسرحية وعروض ومسارح
.  فيها

.  والترفيه الرقص أماكن - زيارةاجـ

كافرات فتيات مع الديسكو رقصة - ممارسةد
 الرقص في ومسابقات

المدن إحدى في الموجودةا الملهي ذكر في - جاء هـ
. ديسكو . مراقص ليلية : ( أندية يأتي ما الكافرةا
. الحديثة . الموسيقى والروك الجاز موسيقى حفلت
وتهدف ) ، تقليدية كافرةا وحانات سينما ودور مسارح

الخطيرةا الغراض من عدد تحقيق إلى النشرات هذه
:  يلي ما منها

.  وإضللهم بالمسلمين شبا انحراف على  - العمل1

طريق . عن الرذيلة في والوقوع الخإلق - إفساد2
.  اليد متناول في وجعلها الفساد أسباب تهيئة

.  عقيدته في المسلم - تشكيك3

.  الكفرةا بحضارةا والنبهار العجاب روح - تنمية4

الكفار تقاليد من بالكثير للتخلق المسلم - دفع5
.  السيئة وعاداتهم

اللتفات وعدما بالدين الكتراث عدما على - التعود6
.  وأوامره لدابه

197



السفر دعاةا من ليكونوا المسلم الشباب - تجنيد7
وتشبعهم الرحلة هذه من عودتهم بعد الكفر بلد إلى

غير . إلى معيشتهم وطرق وعاداتهم الكفرةا بأفكار
يعمل التي الخطيرةا والمقاصد الغراض من ذلك

وبشتى قوةا من أوتوا ما بكل لتحقيقها السلما أعداء
يتسترون وقد والخفية الظاهرةا والساليب الطرق

في إمعانا وطنية ومؤسسات عربية بأسماء ويعملون
يرومونه عما للمسلمين وتضليل للشبهة وإبعادا الكيد

.  السلما بلد في أغراض من

البلد هذا في المسلمين إخإواني أحذر فإني لذلك
النخداع من عامة المسلمين بلد جميع وفي خإاصة
أخإذ إلى وأدعوهم بها والتأثر النشرات هذه بمثل

فإنها منها لشيء الستجابة وعدما والحذر الحيطة
إلى تفضي السلما أعداء من ومخططات زعاف سم

عقيدتهم في وتشكيكهم دينهم من المسلمين إخإراج
محكم في عنهم الله ذكر كما بينهم الفتن وبث

َلْن:  تعالى قال ، التنزيل ْنَك     َتْرَضى     َو ُد     َع ُهو َي ْل َول     ا
ّنَصاَرى ّتى     ال َع     َح ِب ّت ُهْم     َت َت ّل أمور أولياء أنصح كما الية   ِم

وعدما أبنائهم على بالمحافظة خإاصة الطلبة
من ذلك في لما الخارج إلى السفر لطلبهم الستجابة

كما وبلدهم وأخإلقهم دينهم على والمفاسد الضرار
أنواع لسائر التعليم من الله بحمد بلدنا وفي ، أسلفنا
أماكن إلى إرشادهم وإن ، ذلك عن يغني ما العلوما
الله بحمد كثيرةا وهي بلدنا في والصطياف النزهة

المطلوب بذلك يتحقق . مما غيرها عن بها والستغناء
والمتاعب الخإطار من بابنالش السلمة وتحصل

في لها يتعرضون التي والصعوبات الوخإيمة والعواقب
.  الجنبية البلد
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بلد وسائر بلدنا يحمي أن وعل جل الله وأسأل هذا
ومكروه سوء كل من وبناتهم وأبناءهم المسلمين

كيدهم يرد وأن ومكرهم العداء مكايد يجنبهم وأن
أمرنا ولةا يوفق أن سبحانه أسأله كما ، نحورهم في

على القضاء فيه ما لكل المسلمين أمور ولةا وجميع
وأن ، الخطيرةا والنشرات الضارةا الدعايات هذه

ذلك ولي إنه ، والبلد العباد صلح فيه ما لكل يوفقهم
ورسوله عبده على وسلم الله . وصلى عليه والقادر

يوما إلى بإحسان وأتباعه وصحبه آله وعلى محمد نبينا
.  الدين

 ، وصدر10-7 صا 16مجلة البحوث السلمية العدد 
بنشرةا ضمن مطبوعات الرئاسة العامة لدارات
البحوث العلمية والفتاء والدعوةا والرشاد عاما

 هـ . 1404

السلمية      الدول خارج السفر حكم

الدول خإارج بالسفار ابتلي الناس من  : كثير1س
ول فيها المعصية بارتكاب تبالي ل التي السلمية

يسمونه ما أجل من يسافرون الذين أولئك سيما
يتفضل أن الشيخ سماحة من . أرجو العسل شهر

المر ولةا وإلى المسلمين وإخإوانه أبنائه إلى بنصيحة
.  الموضوع لهذا يتنبهوا كيما

الله رسول على والسلما والصلةا ، لله  : الحمد1ج
:  بعد أما ، بهداه اهتدى ومن وأصحابه آله وعلى

ل عظيم خإطر فيه الكفر بلد إلى السفر أن ريب فل
في ول العسل بشهر يسمى وما الزواج وقت في

يتقي أن المؤمن على فالواجب ، الوقات من غيره
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بلد إلى فالسفر الخطر أسباب ويحذر الله
إنكار وعدما الحرية فيها التي البلد وإلى المشركين

دين وعلى وأخإلقه دينه على عظيم خإطر فيه المنكر
جميع على فالواجب ، معه كانت إذا أيضا زوجته
وصرف السفر هذا ترك إخإواننا جميع وعلى شبابنا
غيره وفي الزواج وقت بلدهم في والبقاء عنه النظر

.  الشيطان نزغات شر يكفيهم وعل جل الله لعل

والضلل الكفر فيها التي البلد تلك إلى السفر أما
الخمر وشرب الزنى من الفساد وانتشار والحرية

على عظيم خإطر - ففيه والضلل الكفر وأنواع
، فاسدا ورجع سافر صالح من وكم ، والمرأةا الرجل

، عظيم السفر هذا فخط ، كافرا رجع مسلم من وكم
من     بريء     أناوسلم- :  عليه الله صلى النبي قال وقد
الصلةا عليه وقال   المشركين     بين     يقيم     مسلم     كل

أسلم     ما     بعد     عمل     مشرك     من     الله     يقبل     ل:  والسلما
يفارق : حتى والمعنى   المشركين     يفارق     أو

.  المشركين

شهر في ل بلدهم إلى السفر من الحذر فالواجب
بالنهي العلم أهل صرح وقد ، غيره في ول العسل

علم عنده رجل إل اللهم ، منه والتحذير ذلك عن
وإخإراج الله إلى للدعوةا هناك إلى فيذهب وبصيرةا
محاسن وشرح النور إلى الظلمات من الناس

 لهم السلما
تبصيرهم مع دينهم أحكاما هناك المسلمين وتعليم

له يرجى وأمثاله فهذا ، الخير أنواع إلى وتوجيههم
خإطر ل الغالب في وهو ، العظيم والخير الكبير الجر
فإن ، والبصيرةا والتقوى العلم من عنده لما عليه
بلد إلى السفر له فليس الفتنة دينه على خإاف
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من للسلمة وطلبا دينه على حفاظا المشركين
الشهوات أجل من الذهاب وأما والردةا الفتنة أسباب
أو أوروبا في الكفر بلد في الدنيوية الوطار وقضاء
الدنيوية الخطر من فيه لما ، يجوز ل فهذا غيرها

الصحيحة للحاديث والمخالفة الوخإيمة والعواقب
.  والعافية السلمة الله نسأل بعضها أسلفنا التي

أو السياحة أجل من الشرك بلد إلى السفر وهكذا
ل فكله ذلك أشبه ما أو الناس بعض زيارةا أو التجارةا

لسنة والمخالفة العظيم الخطر من فيه لما يجوز
، ذلك عن الناهية وسلم عليه الله صلى الرسول

بلد إلى السفر من الحذر هو مسلم لكل فنصيحتي
والفساد الظاهرةا الحرية فيها بلد كل وإلى الكفر

التي بلده في يبقى وأن ، المنكر إنكار وعدما الظاهر
له خإير فإنه المنكرات قلة وفيها ، السلمة فيها

.  لدينه وأحفظ وأسلم

.  السبيل سواء إلى والهادي الموفق والله

الرحلت    لهذه ل

نبي ل من على والسلما والصلةا ، وحده لله الحمد
نشرت : فقد وبعد ، وصحبه وآله محمد نبينا بعده

 /7 / 1  وتاريخ2508 رقم عددها في الصحف إحدى
أمريكية مؤسسة من  ) إعلنا8(  الصفحة  هـ1399
سن بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب دعوةا يتضمن

لمدةا صيفية رحلة في الشتراك إلى  سنة18 - 10
والوليات إنجلترا من كل لزيارةا يوما وستين ستة

.  والمكسيك المريكية المتحدةا
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للمة النصح بواجب وقياما المسئولية لواجب وأداء
تنطوي ما المواطنين وكافة المسلمين لخإواننا نوضح
على العظيم الخطر من الرحلت هذه مثل عليه

هذه على القائمين فإن ، ودينهم أبنائهم أخإلق
دينا ول خإلقا يراعون ل الذين الكفار من هم الرحلت

تبشيرية أهداف من خإلوا إذا هذا ، المادي الكسب إل
.  أخإرى سيئة أغراض أو

أنواع كل فيها انتشرت بلد إلى الرحلت هذه أن كما
. والذين الهدامة والدعوات السافلة والخإلق الرذائل
في وشباب أطفال هم للشتراك الدعوةا إليهم وجهت

والقدوةا بالتوجيه التأثر ومرحلة المراهقة سن
بين التمييز وضعف العلم قلة مع بالمظاهر والنبهار

، طريقه سلكوا الخير على دلوا إن ، والشر الخير
.  الله شاء من إل إليه أسرعوا الشر على دلوا وإن

: ابتعاد فمنها ، يحصى ل الضرار من ذلك عن والناتج
أمس في هو سن في وتوجيهه أبيه إشراف عن البن

يخشى ما:  ومنها ، فيه والتأديب الرعاية إلى الحاجة
مقدمتها وفي لدائها وتركه الدين لفرائض هجره من

.  والصياما الصلةا

يجب الذي رمضان شهر يصادف الرحلة موعد أن إذ
الفتى هذا يصوما وكيف ، صيامه بالغ مسلم كل على
: التأثر ! ومنها ؟ والشهوات الملهي إلى يجر وهو

يضعف مما ويشاهدها يعايشها التي الفاسدةا بالخإلق
إلى به ويؤدي السلمية بالخإلق اللتزاما نفسه في

تحت : وقوعه ومنها ، احترامها وعدما بها الستهانة
.  ووليتهم وإشرافهم الكفار توجيه
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السفر للمسلم يجوز ل أنه الحالة هذه في والحكم
غير من ظهرانيهم بين القامة أو المشركين بلد إلى

يستطيع الشرعية بأدلته بدينه لعارف إل ضرورةا
ويقوما عليه ترد التي الشبه عن والذب إليه الدعوةا

قوله ومنها ، ذلك يؤيد الدلة وعموما ، واجباته بأداء
ِذيَن     ِإّن:  تعالى ّل ُهُم     ا ّفا َو َكُة     َت ِئ ْلَمل ِلِمي     ا ِهْم     َظا ُفِس ْن َأ

ُلوا ُتْم     ِفيَم     َقا ْن ُلوا     ُك ّنا     َقا ِفيَن     ُك َع َتْض َْلْرِض     ِفي     ُمْس ُلوا     ا َقا
َلْم ُكْن     َأ ِه     َأْرُض     َت ّل َعًة     ال َهاِجُروا     َواِس ُت َها     َف ِئَك     ِفي َل ُأو َف

ُهْم َوا ْأ ّنُم     َم َه َءْت     َج ِفيَن     ِإل     َمِصيًرا     َوَسا َع َتْض ْلُمْس ِمَن     ا
ِء     الّرَجاِل ّنَسا َداِن     َوال ْل ِو ْل ُعوَن     ل     َوا ِطي َت َلًة     َيْس َول     ِحي
ُدوَن َت ْه ِبيًل     َي ِئَك     َس َل ُأو ّلُه     َعَسى     َف َو     َأْن     ال ُف ْع ُهْم     َي ْن َكاَن     َع َو

ّلُه ّوا     ال ُف ُفوًرا     َع    َغ

مسلم     كل     من     بريء     أنا وسلم عليه الله صلى وقوله
من     الله     يقبل     ل:  وقوله   المشركين     بين     يقيم

ولن   المشركين     يزايل     أو     أسلم     ما     بعد     عمل     مشرك
الواجب وترك المحرما ارتكاب إلى وسيلة ذلك في
.  التحريم فحكمه إليهما أفضى وما

وأوليائهم شبابنا من تجوز ل الرحلة هذه أن والخلصة
الباء وعلى المور ولةا على يجب بل إليها الستجابة

الشباب اشتراك لعدما الممكنة الوسائل جميع بذل
حماية إنفاذها وعدما وإحباطها الرحلت هذه مثل في

. ول وأخإلقهم عقيدتهم يهدد مما المسلمين لشباب
يحيكه ما إلى المسلمين إخإواني أنبه أن هنا يفوتني

عن لفتنهم والمؤامرات الدسائس من أعداؤهم لهم
تبينها التي به التزامهم وإضعاف عنه وإبعادهم دينهم
علماء من الكثير كشفها التي التبشير خإطط

التشكيك حملت وفي ومفكريهم المسلمين
.  المستمرةا
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بهم الظن ويحسن ذلك ينفي من عظيما غلطا ويغلط
أو مغفل إل ينكره ل ما الجلية البراهين من فأمامنا ،

التبشيرية والحملت الغزوات وما ، مكابر أو فاسق
والفلبين أندونيسيا في المسلمين بلد على المركزةا

إل البلد من وغيرها والسودان وأوغندا وبنغلدش
أعداء يسلكها التي الوسائل ومن ، ذلك على براهين
والمدارس المستشفيات إنشاء ذلك إلى السلما

والجمعيات الترفيهية الجتماعات وإقامة والملجئ
المسلمين أخإلق تدمير ذلك في وغايتهم ، النسانية
وهل شهواتهم وإطلق بالله صلتهم وقطع وعقولهم

هذه مثل في للمراهقين حضنهم من أنجح هناك
توجيه من عليهم يلقونه بما أدمغتهم وغسل الرحلت

ول الخبيثة الخطط لهذه الخإوان أيها . فتيقظوا
التهلكة إلى بهم فتلقوا لعدائكم أولدكم تسلموا

َها    َ يا:  تعالى قال ، الضلل طرق إلى وتدفعوهم ّي أ
َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ُكْم     ُقوا     آَم ُفَس ْن ُكْم     َأ ِلي ْه َأ َها     َناًرا     َو ُد ُقو ّناُس     َو ال
ُةا ْلِحَجاَر َها     َوا ْي َل ٌءْة     َع َك ِئ ٌءْظ     َمل ٌءْد     ِغل َدا ْعُصوَن     ل     ِش ّلَه     َي َما     ال

ُهْم ُلوَن     َأَمَر َع ْف َي ْؤَمُروَن     َما     َو    ُي

من أبنائهم تجاه بواجبهم المسلمين إخإواننا نذكر كما
الشعائر بأداء وأمرهم الصالحة التربية تربيتهم

المحرمات عن ونهيهم السلمية بالداب والتحلي
في الفاضلة الخإلق وغرس ووسائلها الرذائل وعن

المجتمعات وعن السوء رفقاء عن وصيانتهم نفوسهم
إلى المحلية الصحف على القائمين . وننبه الفاسدةا

، والمجتمع الدين على والغيرةا التيقظ من المزيد
تخدما التي الضارةا العلنات هذه مثل نشر وعدما
في وأبنائه المجتمع على بالضرر وتعود الدين أعداء
أن عليهم الواجب بل ، وأخإلقهم وعقيدتهم دينهم
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إلى والتوجيه الصلح في مساعدةا وسائل يكونوا
.  والحق الخير

وأرانا ، والدنيا الدين في السلمة الجميع الله رزق
ورزقنا باطل الباطل وأرانا ، اتباعه ورزقنا حقا الحق

، الحق بهم ونصر المسلمين أمر ولةا وأصلح ، اجتنابه
الخير أسباب مكان كل في المسلمين لجميع وكتب

نبينا على وسلم الله . وصلى مجيب سميع إنه والعزةا
.  وسلم وصحبه آله وعلى محمد

-264مجلة البحوث السلمية العدد الخامس صا 
 هـ . 1400 محرما -صفر- ربيع الول عاما 266

وبيوع      المسكر وشرب القمار من التحذير
الغرر 

وآله ، الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
 ، وصحبه

:  بعد أما

المطاعم من الطيبات لعباده أحل سبحانه الله فإن
إليها العباد لحاجة والمعاملت والملبس والمشارب

عز عليهم وحرما ، الضرر من وسلمتها نفعها وعظيم
والمشارب المطاعم من الخبائث جميع وجل

أو نفعها وعدما ضررها لعظم والمعاملت والملبس
سورةا في تعالى قال ، الغالبة المضرةا جنب في قلته

َنَك:  المائدةا ُلو َأ َذا     َيْس ُهْم     ُأِحّل     َما ُكُم     ُأِحّل     ُقْل     َل َل
َباُت ّي ّط َها    َ يا:  المذكورةا السورةا في تعالى وقال   ال ّي أ

َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ّنَما     آَم ْلَخْمُر     ِإ ْيِسُر     ا ْلَم ْنَصاُب     َوا َْل َْلْزلمُا     َوا َوا
ٌءْس َطاِن     َعَمِل     ِمْن     ِرْج ْي ُه     الّش ُبو ِن َت ُكْم     َفاْج ّل َع ِلُحوَن     َل ْف ُت

ّنَما ُد     ِإ ِري َطاُن     ُي ْي َع     َأْن     الّش ِق ُكُم     ُيو َن ْي َةا     َب َو َدا َع ْل َء     ا ْغَضا َب ْل َوا
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ِر     ِفي ْلَخْم ِر     ا ْيِس ْلَم ُكْم     َوا ّد َيُص ِر     َعْن     َو ْك ِه     ِذ ّل َعِن     ال َو
ِةا َهْل     الّصل ُتْم     َف ْن ُهوَن     َأ َت ْن ُعوا     ُم ِطي َأ ّلَه     َو ُعوا     ال ِطي َأ َو

َذُروا     الّرُسوَل ِإْن     َواْح ُتْم     َف ْي ّل َو َلُموا     َت ْع ّنَما     َفا َلى     َأ َع
َنا ِل ُغا     َرُسو َبل ْل ِبيُن     ا ْلُم العراف سورةا في تعالى وقال   ا

الله عبد بن محمد وإمامنا وسيدنا نبينا وصف في
ِذيَن:  وسلم عليه الله صلى ّل ُعوَن     ا ِب ّت ِبّي     الّرُسوَل     َي ّن ال
ُْلّمّي ِذي     ا ّل َنُه     ا ُدو ًبا     َيِج ُتو ْك ُهْم     َم َد ْن ِةا     ِفي     ِع ْوَرا ّت ال

ْنِجيِل ِْل ُهْم     َوا ْأُمُر ْعُروِف     َي ْلَم ُهْم     ِبا َها ْن َي ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ا
ُيِحّل ُهُم     َو َباِت     َل ّي ّط ُيَحّرمُا     ال ِهُم     َو ْي َل ِئَث     َع َبا ْلَخ ُع     ا َيَض َو
ُهْم ْن ُهْم     َع ْغلَل     ِإْصَر َْل ِتي     َوا ّل َنْت     ا ِهْم     َكا ْي َل ِذيَن     َع ّل ُنوا     َفا آَم

ِه ُه     ِب َعّزُرو ُه     َو َنَصُرو ُعوا     َو َب ّت ّنوَر     َوا ِذي     ال ّل ِزَل     ا ْن َعُه     ُأ َم
ِئَك َل ِلُحوَن     ُهُم     ُأو ْف ْلُم هذه في سبحانه الله أوضح   ا
الخبائث عليهم وحرما الطيبات لعباده أحل أنه اليات

لعظم الخمر الخبائث جملة من أن سبحانه وبين ،
بين والعداوةا الشحناء وجلبها العقول وسلبها مضرتها

وعن الله ذكر عن وصدها وغيرهم لها المتعاطين
من وهي ، الرذائل ووسيلة الخبائث أما فهي ، الصلةا

مات من الله وعد وقد ، الجرائم وأعظم الكبائر أقبح
أهل عصارةا وهي الخبال طينة من يسقيه أن عليها
.  ذلك من بالله نستجير النار

وما القمار وهو : الميسر الكسبية الخبائث جملة ومن
التي العظيمة الضرار من عليه يترتب لما إل ذاك
وجلب حق بغير المال وأكل الثروات سلب منها

، الصلةا وعن الله ذكر عن والصد والعداوةا الشحناء
بما يبالي ول الميسر يتعاطى اليوما الناس من وكثير
بما ول عنه والنهي تحريمه في ورسوله الله قاله

جبلت لما وذلك والضرار المفاسد من عليه يترتب
على والحرصا والطمع الجشع من القلوب عليه

غضب ذلك في كان ولو وسيلة بكل المال استحصال
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وتلف ماله ذهاب ذلك في كان ولو بل ، وعقابه الله
وما ، العباد من الله شاء من إل العاقبة في نفسه

عليه والحرصا المال بحب القلوب لسكر إل ذاك
وبيع كالقمار المحرمة وسائله على يترتب ما ونسيان

وقد ، والخإرةا الدنيا في الوخإيمة العواقب من الغرر
بيع     عن     نهى     أنه     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     عن صح

بيع وفي القمار في الداخإلة المعاملة ومن   الغرر
بعض وضع من العصر هذا في حدث ما الغرر

التي السلع بعض في خإفية جوائز والتجار الشركات
المسلمين ثروات استنزاف في طمعا بيعها يراد

الجوائز على المشتملة السلع شراء في لهم وترغيبا
.  السلع تلك من والستكثار المعتاد ثمنها من بأغلى

هذه أن ريب ول ، الجوائز بتلك الظفر رجاء
المشتري لن الغرر؛ بيع ومن الميسر من المعاملت

يظفر هل يدري ل مجهول مال رجاء الكثير ماله يبذل
الله حذر الذي الغرر وبيع الميسر من وهذا ل أما به

الرقاما ذوات البطاقات بيع وهكذا ، منه ورسوله
الرقم على حصل إذا الجوائز ببعض مشتريها ليفوز

الذي الميسر من العمل هذا أن شك ول ، المطلوب
الموال وأكل المخاطرةا من فيه لما الله حرمه

.  بالباطل

المعاملت هذه واحذروا المسلمون أيها الله فاتقوا
حفظ على واحرصوا إخإوانكم منها وحذروا المحرمة
منفعته تتحققون فيما إل صرفها وعدما أموالكم
تساعدوا أن وإياكم ، الله شرع يخالف مما وسلمته
بما والشركات التجار من الجشع وأرباب أعداءكم

على ويجب ، عليكم الله ويغضب أموالكم يسلب
المعاملت هذه تمنع أن خإير لكل الله وفقها الحكومة
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الجوائز على المشتملة السلع هذه ورود تمنع وأن
وتضر الموال وتسلب القمار في الناس توقع التي

والمسلمين الحكومة يوفق أن الله نسأل ، المجتمع
وتجارنا يهدينا وأن والعباد البلد صلح فيه لما

ويقرب الله يرضي لما المسلمين وسائر وشركاتنا
. قدير شيء كل على إنه المسلمين وينفع لديه

وآله محمد ورسوله عبده على وسلم الله وصلى
.  وصحبه

 هـ . 1408 / 1 / 8نشرةا صدرت في تاريخ 

القمار     من المعاملة هذه

بعرض قامت تعاونية جمعية مدينتنا : في السؤال
بضائع منها يشتري من بحيث مدخإلها أماما سيارةا

مجانا له تصرف فأكثر درهم بمائة المادي بالسعر
" دراهم عشرةا " قيمتها فيها مطبوعا مرقمة قسيمة

- السعيد الحظ صاحب فيه يفوز سحب بعد فيما ويتم
: هو . وسؤالي المعروضة السيارةا يقولون- بتلك كما

القسيمة بتلك السحب هذا في الشتراك حكم - ما1
في شيئا المشترك يخسر ول مقابل بدون المصروفة

 ؟ الفوز عدما حالة
الحصول بغرض الجمعية تلك من الشراء حكم - ما2

في الشتراك من للتمكن المذكورةا القسيمة على
المثقفون فيهم بما هنا الناس أن وبما ؟ القرعة

من أرجو ، المر هذا قبل ومحتارون مترددون
تيسر بما المرفقين السؤالين على الجابة سماحتكم

. دينهم في بينة على المسلمون ليكون الدليل من
الله ورحمة عليكم والسلما ، خإيرا الله جزاكم

.  وبركاته
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 . د . ع ما
 المتحدةا العربية - الماراتالفجيرةا

:  الجواب
الذي الميسر وهو القمار من تعتبر المعاملة هذه

َها    َ يا:  تعالى قوله في والمذكور الله حرمه ّي أ
ِذيَن     َ ّل ا

ُنوا ّنَما     آَم ْلَخْمُر     ِإ ْيِسُر     ا ْلَم ْنَصاُب     َوا َْل َْلْزلمُا     َوا ٌءْس     َوا ِرْج
َطاِن     َعَمِل     ِمْن ْي ُه     الّش ُبو ِن َت ُكْم     َفاْج ّل َع ِلُحوَن     َل ْف ّنَما     ُت ُد     ِإ ِري ُي

َطاُن ْي َع     َأْن     الّش ِق ُكُم     ُيو َن ْي َةا     َب َو َدا َع ْل َء     ا ْغَضا َب ْل ِر     ِفي     َوا ْلَخْم ا
ِر ْيِس ْلَم ُكْم     َوا ّد َيُص ِر     َعْن     َو ْك ِه     ِذ ّل َعِن     ال ِةا     َو َهْل     الّصل ُتْم     َف ْن َأ

ُهوَن َت ْن في العلم وأهل المر ولةا على فالواجب   ُم
، منها والتحذير المعاملة هذه إنكار وغيرها الفجيرةا

أموال وأكل العزيز الله كتاب مخالفة من ذلك في لما
والستقامة الهداية الجميع الله رزق ، بالباطل الناس

.  الحق على

 هـ1408 / 10 / 29 في 1145مجلة الدعوةا العدد 
 .

في        الكتاب بعض كتبه ما على موجز تعليق
اليمامة   مجلة

بعدد   ليضاح  1402 / 3 / 20وتاريخ  684الصادرةا هـ
الحق 

رسوله على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
:  بعد أما ، أجمعين وأصحابه آله وعلى ، محمد المين

جرير ابن تاريخ من المنقولة القصة على اطلعت فقد
بن عمر المؤمنين أمير عن الله رحمه الطبري
:  نصه ما قال حيث عنه الله رضي الخطاب
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فاستأذنت حجرةا دخإل ثم دارا فدخإل ( فاتبعته
على جالس هو فإذا عليه فدخإلت لي فأذن وسلمت

أدما من وسادتين على ) متكئ ( بساط مسح
عليها فجلست بإحداهما إلي فنبذ ، ليفا محشوتين

أما : يا فقال ستير عليه بيت فيها صفة في بهو وإذا
عرضها في بزيت خإبزةا إليه فأخإرجت ، غداءنا كلثوما

إلينا تخرجين أل كلثوما أما : يا فقال ، يدق لم ملح
حس عندك اسمع : إني . قالت هذا من معنا تأكلين
: لو قالت ، البلد أهل من أراه ول : نعم قال رجل
ابن كسا كما لكسوتني الرجال إلى أخإرج أن أردت
كسا وكما ، امرأته الزبير كسا وكما ، امرأته جعفر
كلثوما : أما يقال أن يكفيك ما : أو قال ، امرأته طلحة

. عمر المؤمنين أمير وامرأةا طالب أبي بن علي بنت
هذا من أطيب لطعمتك راضية كانت فلو : كل فقال
.  دراية ول رواية تثبت ل باطلة القصة . وهذه ) اهـ

الضعفاء من جماعة على مدارها : فلن الرواية أما
ل مبهم إلى القصة وتنتهي بالكذب متهم وبعضهم

عن رواها الذي وهو حاله تعرف ول هو من يعرف
من . وأما الرواية حيث من بطلنها يعلم وبذلك عمر
:  وجوه فمن الدراية حيث

عمر سيرةا من معلوما هو لما ومخالفتها - شذوذها1
العظيمة وغيرته الحجاب في وشدته عنه الله رضي

وسلم عليه الله صلى النبي يحجب أن على وحرصه
.  الحجاب آية الله أنزل حتى نساءه

عمر على تخفى ل التي السلما لحكاما - مخالفتها2
والسنة القرآن دل وقد ، العلم أهل من غيره ول

بين الخإتلط وتحريم الحتجاب وجوب على النبوية
.  ودواعيها الفتنة يسبب وجه على والنساء الرجال
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لكل تتضح التي الشديدةا النكارةا من متنها في - ما3
عمر على موضوعة فالقصة حال . وبكل تأملها من
الفساد إلى للدعوةا أو سمعته من للتشويه شك بل

أو ، بهم واخإتلطهن الجانب للرجال النساء بسفور
.  العافية الله . نسأل سيئة أخإرى لمقاصد

والشيخ ، الظاهري تراب أبو الشيخ أحسن ولقد
حبشي بكر هاشم والدكتور ، حساني أحمد محمد
ل وأنه بطلنها وبيان القصة هذه رد في كتبوه فيما
رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير عن مثلها يصح
وزادنا مثوبتهم وضاعف خإيرا الله جزاهم ، عنه الله

من إخإواننا وسائر وإياهم وجعلنا وتوفيقا علما وإياهم
وإبطال الحق بيان في وللمشاركة.  الحق أنصار

ليزداد الموجزةا الكلمة هذه تحرير رأيت الباطل
غاية في وأنها ، القصة هذه ببطلن علما القراء

والله ، وغيرها ذكرها السالف للوجوه السقوط
وأن ، السبيل سواء إلى جميعا يهدينا أن المسئول

وسيئات أنفسنا شرور من إخإواننا وسائر يعيذنا
نبينا على وسلم الله . وصلى قريب سميع إنه أعمالنا
.  محمد

الخليعة    الصحف احذروا

الجزيرةا وسكان عامة السلمي العالم أصيب لقد
بين تحصل التي الصحف من بسيل خإاصة العربية
المثيرةا ، الخليعة الصور من كثيرةا أشكال طياتها

الفاتنة ، للدعارةا الداعية ، للفساد الجالبة ، للشهوات
من ذلك ضمن في حصل وكم ، والشابات للشباب

العارية الصور تلك يطالع من لكل الفساد أنواع
يحصى ل من الشباب من بها شغف وكم ، وأشباهها

وفتيات شباب من بسمومها هلك وكم ، كثرةا
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طيات في وكم ، أهلها وقلدوا إليها ومالوا استحسنوها
الفكار تنشر إلحادية مقالت من الصحف تلك

الديان إنكار إلى وتدعو الباطلة والقصائد المسمومة
وأكثرها الصحف تلك أقبح من وإن ، السلما ومحاربة

وروز ، والجيل ، ساعة وآخإر ، : المصور ضررا
) . . ( العربي ومجلة ، الخير وصباح ، اليوسف
الصحف هذه الله- منع حكومتنا- وفقها على فالواجب

المسلمين على الكبير الضرر من فيها لما باتا منعا
 ، ودنياهم ودينهم وأخإلقهم عقائدهم في

دين حفظ عن مسئول أول المر ولةا أن ريب ول
مما الصحف هذه أن شك ول ، وأخإلقهم الرعية
ظاهرا ضررا المسلمين ويضر ، والخإلق الدين يفسد

الشكوك ويحدث عقائدهم ويزلزل والدنيا الدين في
: يقول وتعالى سبحانه والله بينهم الكثيرةا والمشاكل
ْنُصَرّن َي َل ّلُه     َو ُه     َمْن     ال ْنُصُر ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ٌءْز     َل ِزي ِذيَن     َع ّل ا

ُهْم     ِإْن ّنا ّك َْلْرِض     ِفي     َم َقاُموا     ا َةا     َأ ُوا     الّصل َت َةا     َوآ َكا الّز
َأَمُروا ْعُروِف     َو ْلَم ْوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم :  تعالى ويقول   ا

َها    َ يا ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ْنُصُروا     ِإْن     آَم ّلَه     َت ُكْم     ال ْنُصْر ّبْت     َي َث ُي َو

ُكْم َداَم ْق ومنع الصحف هذه على القضاء أن ريب ول   َأ
وفي ، دينه وحماية الله نصر أعظم من البلد دخإولها

:  وسلم عليه الله صلى النبي يقول الصحيح الحديث
راع     فالماما     رعيته     عن     مسئول     وكلكم     راع     كلكم

بيته     أهل     في     راع     والرجل     رعيته     عن     ومسئول
زوجها     بيت     في     راعية     والمرأةا     رعيته     عن     ومسئول
سيده     مال     في     راع     والعبد     رعيتها     عن     ومسئولة
ما:  وسلم عليه الله صلى وقال   رعيته     عن     ومسئول

إل     وينصح     لهم     يجهد     ل     ثم     المسلمين     أمر     يلي     أمير     من
.  مسلم رواه   الجنة     معهم     يدخإل     لم
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المسلمين في الله اتقوا المسلمين أمر ولةا فيا
أيدي على وخإذوا الهدامة الصحف هذه وحاربوا
بالنجاةا تفوزوا الفساد أبواب وأغلقوا ، السفهاء

الفتيان من غفيرا جما بذلك وتنتشلوا والسعادةا
هذه وحمأةا الجارف التيار هذا وهذه من والفتيات
المسلمين معشر ويا ، المدمرةا الخبيثة الصحف

تشتروها ول ، المدمرةا الخبيثة الصحف هذه حاربوا
الواجب وإنما ، حراما وثمنها بيعها فإن ، كثير ول بقليل
للمسلمين وحماية لضررها دفعا وجدت أينما إتلفها

ولةا ووفق والبلد العباد منها الله أراح ، شرها من
وسلمة ودنياهم دينهم صلح فيه لما المسلمين أمر

.  قدير شيء كل على إنه ، وأخإلقهم ، عقائدهم

نشرت في مجلة " راية السلما " التي كانت تصدر
 هـ . 1380بالرياض ، العدد السابع ، جمادى الثانية 

الخليعة      المجلت إصدار حول جواب

:  قائل جدةا من قارئ يسأل
سافرات النساء فيها تظهر مجلت إصدار حكم ما

؟ والممثلت الممثلين بأخإبار وتهتم مغرية وبطريقة
على يساعد ومن المجلة هذه في يعمل من حكم وما

.  ؟ يشتريها . ومن توزيعها

:  الجواب
على تشتمل التي والصحف المجلت إصدار يجوز ل

والفواحش الزنا إلى الداعية أو النسائية الصور نشر
يدعو مما ذلك نحو أو المسكرات شرب أو اللواط أو

مثل في العمل يجوز ول ، عليه ويعين الباطل إلى
ذلك في . لما بالترويج ول بالكتابة ل المجلت هذه
في الفساد ونشر والعدوان الثم على التعاون من
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، الرذائل ونشر المجتمع إفساد إلى والدعوةا الرض
ُنوا:  المبين كتابه في وجل عز الله قال وقد َو َعا َت َو
َلى ِبّر     َع ْل َوى     ا ْق ّت ُنوا     َول     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْث ِْل َواِن     ا ْد ُع ْل َوا

ُقوا ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ُد     ال ِدي َقاِب     َش ِع ْل    ا

هدى     إلى     دعا     من:  وسلم عليه الله صلى النبي وقال
من     ذلك     ينقص     ل     تبعه     من     أجور     مثل     الجر     من     له     كان

الثم     من     عليه     كان     ضللة     إلى     دعا     ومن     شيئا     أجورهم
   شيئا     آثامهم     من     ذلك     ينقص     ل     تبعه     من     آثاما     مثل

عليه الله صلى . وقال صحيحه في مسلم خإرجه
رجال     أرهما     لم     النار     أهل     من     صنفان:  أيضا وسلم

ونساء     الناس     بها     يضربون     البقر     كأذناب     سياط     بأيديهم
كأسنمة     رءوسهن     مميلت        مائلت     عاريات     كاسيات

وإن     ريحها     يجدن     ول     الجنة     يدخإلن     ل     المائلة     البخت
في مسلم خإرجه   وكذا     كذا     مسيرةا     من     ليوجد     ريحها

المعنى هذا في والحاديث واليات.  أيضا صحيحه
.  كثيرةا

صلحهم فيه لما المسلمين يوفق أن الله نسأل
العلما وسائل على القائمين يهدي وأن ، ونجاتهم

المجتمع سلمة فيه ما لكل الصحافة شئون وعلى
مكايد ومن أنفسهم شرور من يعيذهم وأن ، ونجاته

.  كريم جواد إنه الشيطان

 جمادى الخإرةا سنة29 الثنين 1032الدعوةا العدد 
 هـ . 1406

التصوير   حكم
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عمت قد الذي التصوير حكم في قولكم ما:  السؤال
بالجواب تفضلوا  الناس؟ فيه وانهمك البلوى به

.  تعالى الله أثابكم ، يحرما وما منه يحل عما الشافي

:  الجواب
نبي ل من على والسلما والصلةا ، وحده لله الحمد
عن الكثيرةا الحاديث جاءت : فقد بعد أما ، بعدةا
والمسانيد الصحاح في وسلم عليه الله صلى النبي

آدميا ، روح ذي كل تصوير تحريم على دالة والسنن
والمر ، الصور فيها التي الستور وهتك ، غيره أو كان

أشد أنهم وبيان ، المصورين ولعن الصور بطمس
من جملة لك أذكر . وأنا القيامة يوما عذابا الناس

واذكر ، الباب هذا في الواردةا الصحيحة الحاديث
في الصواب هو ما وأبين ، عليها العلماء كلما بعض
.  الله شاء إن المسألة هذه

عنه تعالى الله رضي هريرةا أبي عن الصحيحين ففي
الله قال وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال

كخلقي     خإلقا     يخلق     ذهب     ممن     أظلم     ومن:  تعالى
لفظ   شعيرةا     ليخلقوا     أو     حبة     ليخلقوا     أو     ذرةا     فليخلقوا

عنه الله رضي مسعود ابن عن أيضا . وفيهما مسلم
إن:  وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال
   المصورون     القيامة     يوما     عذابا     الناس     أشد

: قال قال عنهما الله رضي عمر ابن عن ولهما
الذين     إن:  وسلما عليه الله صلى الله رسول

لهم     يقال     القيامة     يوما     يعذبون     الصور     هذه     يصنعون   
في البخاري . وروى البخاري لفظ   خإلقتم     ما     أحيوا

النبي     أن:  عنه الله رضي جحيفة أبي عن الصحيح
الكلب     وثمن     الدما     ثمن     عن     نهى     وسلم     عليه     الله     صلى
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والواشمة     وموكله     الربا     آكل     ولعن     البغي     وكسب
   والمصور     والمستوشمة

الله رسول سمعت عنهما الله رضي عباس ابن وعن
في     صورةا     صور     من:  يقول وسلم عليه الله صلى
متفق   بنافخ     وليس     الروح     فيها     ينفخ     أن     كلف     الدنيا
: قال الحسن أبي بن سعيد عن مسلم . وخإرج عليه
هذه أصور رجل : إني فقال عباس ابن إلى رجل جاء

، منه ) فدنا مني : ( ادن فقال ، فيها فأفتني الصور
على يده وضع حتى ، منه ) فدنا مني : ( ادن قال ثم

صلى الله رسول من سمعت بما : أنبئك فقال رأسه
عليه الله صلى الله رسول سمعت ، وسلم عليه الله

بكل     له     يجعل     النار     في     مصور     كل:  يقول وسلم
كنت : إن وقال   جهنم     في     تعذبه     نفسا     صورها     صورةا

 له نفس ل وما الشجر فاصنع فاعل بد ل

في . . إلخ فاعل بد ل كنت : إن قوله البخاري وخإرج
. وخإرجه مسلم ذكره ما بنحو قبل الذي الحديث آخإر

أبي عن صحيح : حسن وقال جامعه في الترمذي
الله     رسول     نهى:  قال عنه الله رضي جابر عن الزبير
أن     ونهى     البيت     في     الصورةا     عن     وسلم     عليه     الله     صلى
دخإل:  قالت عنها الله رضي عائشة وعن   ذلك     يصنع
سهوةا     سترت     وقد     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     علي
وقال     وجهه     وتلون     هتكه     رآه     فلما     تماثيل     فيه     بقراما     لي
الذين     القيامة     يوما     عذابا     الناس     أشد     عائشة     " يا

فجعلنا     فقطعناه     عائشة     " قالت     الله     بخلق     يضاهئون
.  مسلم رواه   وسادتين     أو     وسادةا     منه

الله     رسول     قدما:  قالت عنها الله رضي عائشة وعن
لي     بقراما     سترت     وقد     سفر     من     وسلم     عليه     الله     صلى
صلى     الله     رسول     رآه     فلما     تماثيل     فيه     لي     سهوةا     على
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يوما     عذابا     الناس     " أشد     وقال     هتكه     وسلم     عليه     الله
فجعلناه     " قالت     الله     بخلق     يضاهئون     الذين     القيامة
وزاد ، ومسلم البخاري خإرجه   وسادتين     أو     وسادةا
.  ) . اهـ وجهه ) : ( وتلون : ( هتكه قوله بعد مسلم

من     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     قدما:  قالت وعنها
أنزعه     أن     فأمرني     تماثيل     فيه     درنوكا     وعلقت     سفر

وقد:  بلفظ مسلم ورواه ، البخاري رواه   فنزعته
الجنحة     ذوات     الخيل     فيه     درنوكا     بابي     على     سترت

   فنزعته     فأمرني

:  قالت أيضا عائشة عن محمد بن القاسم وعن
الله     رسول     رآها     فلما     تصاوير     فيها     نمرقة     اشتريت

يدخإل     فلم     الباب     على     قاما     وسلم     عليه     الله     صلى
أتوب     الله     رسول     يا     قالت     الكراهية     وجهه     في     فعرفت

هذه     بال     " ما     قال     ؟     أذنبت     ما     رسوله     وإلى     الله     إلى
وتوسدها     عليها     لتقعد     اشتريتها     " فقالت     ؟     النمرقة

أصحاب     " إن     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     فقال
ما     أحيوا     لهم     ويقال     القيامة     يوما     يعذبون     الصور     هذه

تدخإله     ل     الصور     فيه     الذي     البيت     إن:  وقال   خإلقتم
رواية من مسلم زاد ، ومسلم البخاري رواه   الملئكة

، مرفقتين فجعلته : فأخإذته قالت الماجشون ابن
.  البيت في بهما يرتفق فكان

رسول : قال قال عنهما الله رضي عباس ابن وعن
فيه     بيتا     الملئكة     تدخإل     ل:  وسلم عليه الله صلى الله

. وخإرج لمسلم واللفظ عليه متفق   صورةا     ول     كلب
: قال مرفوعا طلحة أبي عن خإالد بن زيد عن مسلم

وفي   تماثيل     ول     كلب     فيه     بيتا     الملئكة     تدخإل     ل
عن عنهما الله رضي عمر ابن عن البخاري صحيح
السلما     عليه     جبريل     أن     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي
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مسلم وخإرج   صورةا     ول     كلب     فيه     بيتا     ندخإل     ل     إنا     قال
.  مثله وميمونة عائشة عن

نشرت بمجلة الجامعة السلمية العدد الرابع السنة
 ه في باب الفتاوى ،1395 السابعة ربيع الخإر سنة 

ونشرت أيضا في مجلة البحوث السلمية العدد
السابع عشر ، الشهر الربعة : ذو القعدةا ، ذو

 هـ صا1407 هـ / 1406الحجة ، محرما ، صفر ، 
 . وصدر ضمن المطبوعات من374 إلى صا 362

رئاسة إدارات البحوث العلمية والفتاء والدعوةا
 هـ . 1406والرشاد عاما 

قال:  قال السدي الهياج أبي عن أيضا مسلم وخإرج
عليه     بعثني     ما     على     أبعثك     أل     عنه     الله     رضي     علي     لي

إل     صورةا     تدع     ل     أن     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول
داود أبو وخإرج   سويته     إل     مشرفا     قبرا     ول     طمستها

الله صلى النبي أن عنه الله رضي جابر عن جيد بسند
وهو الفتح زمن الخطاب بن عمر أمر وسلم عليه

فلم ، فيها صورةا كل فيمحو الكعبة يأتي أن بالبطحاء
كل محيت حتى وسلم عليه الله صلى النبي يدخإلها
.  فيها صورةا

قال أسامة عن مسنده في الطيالسي داود أبو وخإرج
في وسلم عليه الله صلى الله رسول على : دخإلت
به فأتيته ماء من بدلو فدعا ، صورا ورأى الكعبة
ل ما يصورون قوما الله قاتل:  ويقول يمحوها فجعل

: وخإرج . قال جيد : إسناده الحافظ قال يخلقون
عن مهران ابن الرحمن عبد طريق من شبه بن عمر
الله صلى النبي أن أسامة عن عباس ابن مولى عمير
دلو في بماء فأتيته فأمرني الكعبة دخإل وسلم عليه
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: ويقول الصور على به ويضرب الثوب يبل فجعل
.  اهـ يخلقون ل ما يصورون قوما الله قاتل

صلى النبي أن عائشة عن صحيحه في البخاري وخإرج
فيه شيئا بيته في يترك يكن لم وسلم عليه الله

تصاوير"  بلفظ الكشميهني . ورواه نقضه إل تصاليب
نقض " باب بـ الله رحمه البخاري عليه " وترجم

.  الحديث هذا " وساق الصور
خإالد بن زيد عن سعيد بن بسر عن الصحيحين وفي
:  قال وسلم عليه الله صلى النبي أن طلحة أبي عن
: ثم بسر قال   صورةا     فيه     بيتا     تدخإل     ل     الملئكة     إن

، صورةا فيه ستر بابه على فإذا فعدناه زيد اشتكى
النبي زوج ميمونة ربيب الخولني الله لعبيد فقلت
يوما الصور عن زيد يخبرنا : ألم وسلم عليه الله صلى
إل:  قال حين تسمعه : ألم الله عبيد فقال ؟ الول
بن عمرو طريق من لهما رواية وفي ؟ ثوب في رقما

الله لعبيد : فقلت بسر عن الشج بكير عن الحارث
:  قال إنه قال ؟ التصاوير في يحدثنا : ألم الخولني

بلى . قال : ل قلت ؟ تسمعه ألم ثوب في رقما إل
عبيد عن النسائي وسنن المسند . وفي ذلك ذكر قد

النصاري طلحة أبي على دخإل أنه الله عبد بن الله
طلحة أبو فأمر ، حنيف بن سهل عنده فوجد يعوده
؟ تنزع : لم سهل له فقال ، تحته نمطا ينزع إنسانا

صلى الله رسول فيها قال وقد تصاوير فيه : لنه قال
إل يقل : ألم . قال علمت قد ما وسلم عليه الله

اهـ.  لنفسي أطيب ولكنه بلى قال ؟ ثوب في رقما
: وقال اللفظ بهذا الترمذي وأخإرجه ، جيد وسنده
.  صحيح حسن
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عن جيد بإسناد والنسائي والترمذي داود أبو وخإرج
عليه الله صلى الله رسول : قال قال هريرةا أبي

فلم     البارحة     أتيتك     لي     فقال     جبريل     أتاني:  وسلم
تماثيل     الباب     على     كان     أنه     إل     دخإلت     أكون     أن     يمنعني

البيت     في     وكان     تماثيل     فيه     ستر     قراما     البيت     في     وكان
فيصير     يقطع     البيت     في     الذي     التمثال     برأس     فمر     كلب
منه     فليجعل     فليقطع     بالستر     ومر     الشجرةا     كهيئة

ففعل     فليخرج     بالكلب     ومر     توطآن     منبوذتان     وسادتان
لحسن     الكلب     وإذا     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول

هذا   فأخإرج     به     فأمر     لهما     نضد     تحت     كان     لحسين     أو
النسائي . ولفظ نحوه الترمذي ولفظ ، داود أبي لفظ

وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     على     جبريل     استأذن: 
فيه     ستر     بيتك     وفي     أدخإل     كيف     فقال     ادخإل     فقال

يوطأ     بساطا     تجعل     أو     رءوسها     تقطع     أن     فإما     ؟     تصاوير
. اهـ   تصاوير     فيه     بيتا     ندخإل     ل     الملئكة     معشر     فإنا

.  كثير ذكرنا ما غير الحاديث من الباب وفي

ظاهرةا دللة دالة معناها في جاء وما الحاديث وهذةا
من ذلك وأن ، روح ذي لكل التصوير تحريم على
لنواع عامة . وهي بالنار عليها المتوعد الذنوب كبائر

كان وسواء ، ل أما ظل للصورةا كان سواء التصوير
أو مرآةا أو قصيص أو ستر أو حائط في التصوير
وسلم عليه الله صلى النبي لن ذلك؛ غير أو قرطاس

في جعل ما بين ول ، وغيره ظل له ما بين يفرق لم
المصورين أن وأخإبر ، المصور لعن بل ، غيره أو ستر
في مصور كل وأن ، القيامة يوما عذابا الناس أشد
العموما ويؤيد.  شيئا يستثن ولم ذلك وأطلق ، النار
عائشة عند الذي الستر في التصاوير رأى لما أنه

يوما     عذابا     الناس     أشد     إن:  وقال وجهه وتلون هتكه
قال أنه لفظ وفي   الله     بخلق     يضاهون     الذين     القيامة
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يعذبون     الصور     هذه     أصحاب     إن:  الستر رأى عندما
اللفظ فهذا   خإلقتم     ما     أحيوا     لهم     ويقال     القيامة     يوما

الستور في للصور المصور دخإول في صريح ونحوه
.  الوعيد عموما في ونحوها

إل:  حنيف بن وسهل طلحة أبي حديث في قوله وأما
من المانعة الصور من استثناء فهذا ثوب في رقما

من واضح وذلك ، التصوير من ل الملئكة دخإول
ثوب في الرقم كان إذا بذلك والمراد ، الحديث سياق
كما الممتهنة الوسادةا ومثله ، ويمتهن يبسط ونحوه

الستر قطعها في المتقدما عائشة حديث عليه يدل
وقول هريرةا أبي . وحديث وسادتين أو وسادةا وجعله
برأس     فمر:  وسلم عليه الله صلى للنبي جبريل
الشجرةا     كهيئة     فيصير     يقطع     البيت     في     الذي     التمثال

منبوذتان     وسادتان     منه     فليجعل     فليقطع     بالستر     ومر
. ول وسلم عليه الله صلى النبي ذلك ففعل   توطآن

المعلق الثوب في الصورةا على الستثناء حمل يجوز
. لن ذلك نحو أو جدار أو باب على المنصوب أو

، الستر هذا مثل منع في صريحة عائشة أحاديث
. بألفاظها ذكرها تقدما كما هتكه أو إزالته ووجوب
مانع الستر هذا مثل أن في صريح هريرةا أبي وحديث

رأس يقطع أو يبسط حتى ، الملئكة دخإول من
وأحاديثه ، الشجرةا كهيئة فيكون فيه الذي التمثال

بعضها يصدق بل تتناقض ل والسلما الصلةا عليه
ليس مناسب بوجه بينها الجمع أمكن ومهما ، بعضا
والنسخ الترجيح مسلكي على وقدما وجب تعسف فيه
، الحديث ومصطلح الصول علمي في مقرر هو كما
.  الحمد فلله ذكرناه بما هنا بينها الجمع أمكن وقد
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بما الحاديث بين الجمع الفتح في الحافظ رجح وقد
ل التي : والصورةا الخطابي : ( قال وقال آنفا ذكرته
، اقتناؤه يحرما ما فيه هي الذي البيت الملئكة تدخإل

يقطع لم مما الروح فيها التي الصور من يكون ما وهو
رحمه أيضا الخطابي . وقال اهـ) .  يمتهن لم أو رأسه

الصور لن المصور عقوبة عظمت : ( إنما تعالى الله
وبعض يفتن إليها النظر ولن الله؛ دون من تعبد كانت

الله رحمه النووي وقال.  ) . اهـ تميل إليها النفوس
صورةا تصوير تحريم : " باب مسلم شرح في

ممتهنة غير صورةا فيه ما اتخاذ وتحريم الحيوان
ل السلما عليهم الملئكة وإن ، ونحوه بالفرش
" .  كلب أو صورةا فيه بيتا يدخإلون

صورةا تصوير:  العلماء من وغيرهم أصحابنا ( قال
. لنه الكبائر من وهو ، التحريم شديد حراما الحيوان
في المذكور الشديد الوعيد بهذا عليه متوعد

فصنعته بغيره أو يمتهن بما صنعه وسواء الحاديث
، تعالى الله لخلق مضاهاةا فيه لن حال؛ بكل حراما

أو دينار أو درهم أو بساط أو ثوب في كان ما وسواء
صورةا تصوير وأما ، غيرها أو حائط أو إناء أو فلس

صورةا فيه ليس مما ذلك وغير البل ورحال الشجرةا
.  بحراما فليس حيوان

فيه المصور اتخاذ . وأما التصوير نفس حكم هذا
ثوبا أو حائط على معلقا كان فإن حيوان صورةا

فهو ممتهنا يعد ل مما ذلك ونحو عمامة أو ملبوسا
ووسادةا ومخدةا يداس بساط في كان وإن ، حراما

: قال أن . . . إلى بحراما فليس يمتهن مما ونحوها
.  له ظل ل وما ظل له ما بين كله هذا في فرق ول
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قال وبمعناه ، المسألة في مذهبنا تلخيص هذا
، بعدهم ومن والتابعين الصحابة من العلماء جماهير

. وغيرهم حنيفة وأبي ومالك الثوري مذهب وهو
ول ، ظل له كان عما ينهى : إنما السلف بعض وقال
، باطل مذهب وهذا ، ظل لها ليس التي بالصور بأس
وسلم عليه الله صلى النبي أنكر الذي الستر فإن

لصورته وليس ، مذموما أنه أحد يشك ل فيه الصورةا
) . صورةا كل في المطلقة الحاديث باقي مع ، ظل
.  اهـ

: هذا النووي كلما لملخص ذكره بعد الحافظ قال
ما له ظل ل وما ظل له فيما التعميم : ويؤيد ( قلت
النبي أن عنه الله رضي علي حديث من أحمد أخإرجه
إلى     ينطلق     أيكم  :  قال وسلم عليه الله صلى

لطخها     إل     صورةا     ول     كسره     إل     وثنا     بها     يدع     فل     المدينة
صنعة     إلى     عاد     من . وفيه . الحديث طمسها أي

صلى     محمد     على     أنزل     بما     كفر     فقد     هذا     من     شيء
.  اهـ   وسلم     عليه     الله

دللتها له تبين المتقدمة الحاديث تأمل : ومن قلت
ظل له ما بين الفرق وعدما ، التحريم تعميم على

في تقدما : قد قيل . فإن ذلك توضيح تقدما كما وغيره
سعيد بن بسر أن طلحة أبي عن خإالد بن زيد حديث
فإذا ، فعدناه زيد اشتكى : ثم قال زيد عن الراوي

أن على يدل هذا فظاهر ، صورةا فيه ستر بابه على
. الصور فيها التي الستور تعليق جواز يرى زيدا

في جاء وما المتقدمة عائشة أحاديث : أن فالجواب
فيها التي الستور تعليق تحريم على دالة معناها
دخإول تمنع أنها وعلى ، هتكها وجوب وعلى الصور

صلى الله رسول عن الحاديث صحت وإذا ، الملئكة
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من أحد بقول معارضتها تجز لم وسلم عليه الله
المؤمن على ووجب ، كان من كائنا فعله ول الناس
كما خإالفه ما ورفض ، عليه دلت بما والتمسك اتباعها

ُكُم     َوَما:  تعالى قال َتا ُه     الّرُسوُل     آ ُذو ُكْم     َوَما     َفُخ َها َن
ْنُه ُهوا     َع َت ْن ُعوا     ُقْل:  تعالى وقال   َفا ِطي ّلَه     َأ ُعوا     ال ِطي َأ َو

ِإْن     الّرُسوَل ْوا     َف ّل َو ّنَما     َت ِإ ِه     َف ْي َل ُكْم     ُحّمَل     َما     َع ْي َل َع َما     َو
ُتْم ْل ِإْن     ُحّم ُه     َو ُعو ِطي ُدوا     ُت َت ْه َلى     َوَما     َت ُغا     ِإل     الّرُسوِل     َع َبل ْل ا
ِبيُن ْلُم الهداية الية هذه في سبحانه الله ضمن فقد   ا

ِر:  تعالى وقال ، الرسول أطاع لمن َذ َيْح ْل ِذيَن     َف ّل ا
ُفوَن ِل ِه     َعْن     ُيَخا ِر ُهْم     َأْن     َأْم َب ٌءْة     ُتِصي َن ْت ْو     ِف ُهْم     َأ َب ٌءْب     ُيِصي َذا َع

ٌءْم ِلي الستر يعلم لم عنه الله رضي زيدا ولعل   َأ
تحريم على الدالة الحاديث تبلغه لم أو ، المذكور

قول بظاهر فأخإذ ، الصور فيها التي الستور تعليق
   ثوب     في     رقما     إل:  وسلم عليه الله صلى النبي

.  بها علمه لعدما معذورا فيكون

تحريم على الدالة الصحيحة الحاديث علم من وأما
في له عذر فل الصور فيها التي الستور نصب

الصحيحة الحاديث العبد خإالف . ومتى مخالفتها
الناس من لحد تقليدا أو ، للهوى اتباعا الصريحة
زيغ من عليه وخإيف ، ومقته الرب غضب استوجب

في ذلك من سبحانه الله حذر كما ، وفتنته القلب
ِر:  تعالى قوله َذ َيْح ْل ِذيَن     َف ّل ُفوَن     ا ِل ِه     َعْن     ُيَخا ِر َأْن     َأْم

ُهْم َب ٌءْة     ُتِصي َن ْت َلّما:  تعالى قوله . وفي الية   ِف ُغوا     َف َزا
َغا ّلُه     َأَزا ُهْم     ال َب ُلو ُهْم:  تعالى وقوله   ُق َب َق ْع َأ ًقا     َف َفا ِفي     ِن

ِهْم ِب ُلو .  الية   ُق

الصورةا أن على الدللة هريرةا أبي حديث في وتقدما
كهيئة تكون لنها البيت؛ في تركها جاز رأسها قطع إذا

ونحوه الشجر تصوير أن على يدل وذلك ، الشجرةا
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رواية من صريحا ذلك تقدما كما ، جائز فيه روح ل مما
. ويستدل عليه موقوفا عباس ابن عن الشيخين
من الرأس غير قطع أن على أيضا المذكور بالحديث
يبيح ول يكفي ل ونحوه السفل نصفها كقطع الصورةا

، الملئكة دخإول من المانع به يزول ول ، استعمالها
الصور بهتك أمر وسلم عليه الله صلى النبي لن

ما إل الملئكة دخإول من تمنع أنها وأخإبر ومحوها
لبقاء مسوغا ادعى فمن ، رأسه قطع أو منها امتهن

الدليل فعليه المرين هذين غير البيت في الصورةا
. والسلما الصلةا عليه رسوله سنة أو الله كتاب من

إذا الصورةا أن أخإبر وسلم عليه الله صلى النبي ولن
يدل وذلك ، الشجرةا كهيئة باقيها كان رأسها قطع
ذوات شكل عن خإروجها لبقائها المسوغا أن على

قطع إذا والصورةا ، للجمادات ومشابهتها الرواح
الوجه لبقاء المثابة بهذه تكن لم رأسها وبقي أسفلها

ليس ما والتصوير الخلقة بديع من الوجه في ولن ،
من عند عليه غيره قياس يجوز فل ، البدن بقية في

لطالب يتبين . وبذلك مراده ورسوله الله عن عقل
داخإل الحيوان من يليه وما الرأس تصوير أن الحق

المتقدمة الصحيحة الحاديث لن والمنع؛ التحريم في
ما إل عمومها من يستثني أن لحد وليس ، تعمه

الصور بين هذا في فرق . ول الشارع استثناه
قرطاس أو ستر في المنقوشة من وغيرها المجسدةا

ذي كل من وغيرها الدميين صور بين ول ، نحوهما أو
بل ، وغيرهم والعلماء الملوك صور بين ول ، روح

من ونحوهم والعلماء الملوك صور في التحريم
صورهم ونصب أعظم بهم الفتنة لن أشد؛ المعظمين

وسائل أعظم من وتعظيمها ونحوها المجالس في
وقع كما ، الله دون من الصور أرباب وعبادةا الشرك
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الشارةا الخطابي كلما في وتقدما ، نوح لقوما ذلك
.  هذا إلى

معظمة كثيرةا الجاهلية عهد في الصور كانت وقد
صلى محمدا نبيه الله بعث حتى الله دون من معبودةا

وأزال الصور ومحا ، الصناما فكسر وسلم عليه الله
أو صورةا صور من فكل ، ووسائله الشرك به الله

وفتح ، صنعوا فيما الكفار شابه فقد عظمها أو نصبها
أو بالتصوير أمر ومن ، ووسائله الشرك باب للناس
واستحقاق المنع في فاعله حكم فحكمه به رضي

أهل وكلما والسنة الكتاب في تقرر قد لنه الوعيد؛
يحرما كما بها والرضا بالمعصية المر تحريم العلم
َذا:  تعالى الله قال وقد فعلها ِإ ْيَت     َو َأ ِذيَن     َر ّل ا

َنا     ِفي     َيُخوُضوَن ِت َيا ِرْض     آ ْع َأ ُهْم     َف ْن ّتى     َع ِفي     َيُخوُضوا     َح
ِديٍث ِه     َح ِر ْي ِإّما     َغ ّنَك     َو َي ْنِس َطاُن     ُي ْي ْد     َفل     الّش ُع ْق َد     َت ْع َب

ْكَرى ّذ َع     ال ِما     َم ْو َق ْل ِلِميَن     ا ّظا ْد:  تعالى وقال   ال َق َنّزَل     َو
ُكْم ْي َل َتاِب     ِفي     َع ِك ْل َذا     َأْن     ا ُتْم     ِإ ْع َياِت     َسِم ِه     آ ّل َفُر     ال ْك َها     ُي ِب

ُأ ْهَز َت ُيْس َها     َو ُدوا     َفل     ِب ُع ْق ُهْم     َت َع ّتى     َم ِديٍث     ِفي     َيُخوُضوا     َح َح
ِه ِر ْي ُكْم     َغ ّن ًذا     ِإ ُهْم     ِإ ُل ْث حضر من أن على الية فدلت   ِم

كان . فإذا مثلهم فهو أهله عن يعرض ولم المنكر
أو النكار على القدرةا مع المنكر عن الساكت
به الراضي أو بالمنكر فالمر ، فعله من مثل المفارقة

وأحق ، حال وأسوأ ، الساكت من جرما أعظم يكون
المعنى هذا في . والدلة فعله من مثل يكون بأن

.  مظانها في طلبها من يجدها كثيرةا

أهل وكلما الحاديث من الجواب هذا في ذكرناه وبما
تصوير في الناس توسع أن الحق لمريد يتبين العلم
والجرائد والمجلت الكتب في الرواح ذوات

من على يجب ظاهرةا ومعصية بين خإطأ والرسائل
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بعد ، ذلك من إخإوانه وتحذير منها الحذر نفسه نصح
.  سلف قد مما النصوح التوبة

بقاء يجوز ل أنه الدلة من سلف مما أيضا له ويتبين
قطع يجب بل حالها على إليها المشار التصاوير هذه

مما ونحوه بساط في تكن لم ما طمسها أو رأسها
كما حالها على بتركها بأس ل فإنه ويمتهن يداس
وأبي عائشة أحاديث في ذلك على الدليل تقدما

من شيء صورةا على المصورةا اللعب وأما ، هريرةا
اتخاذها جواز في العلماء اخإتلف فقد الرواح ذوات

.  وعدمه للبنات

ألعب     كنت     قالت     عائشة     عن الصحيحين في ثبت وقد
لي     وكان     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     عند     بالبنات

عليه     الله     صلى     الله     رسول     فكان     معي     يلعبن     صواحب
معي     يلعبن     إلي     فيسربهن     منه     يتقمعن     دخإل     إذا     وسلم

على الحديث بهذا : ( استدل الفتح في الحافظ قال
البنات لعب أجل من واللعب البنات صور اتخاذ جواز
، الصور اتخاذ عن النهي عموما من ذلك وخإص ، بهن
أجازوا وأنهم ، الجمهور عن ونقله ، عياض جزما وبه
أمر على صغرهن من لتدريبهن للبنات اللعب بيع

أنه إلى بعضهم : وذهب قال ، وأولدهن بيوتهن
أبي ابن عن وحكى ، بطال ابن مال وإليه ، منسوخأ

الصور لبنته الرجل يشتري أن كره أنه مالك عن زيد
.  منسوخأ أنه الداودي رجح ثم ومن ،

اللعب النساء لصغار : " الباحة حبان ابن ترجم وقد
لزوجته الرجل : " إباحة النسائي له وترجم"  باللعب
.  نظر وفيه ، بالصغر يقيد " فلم بالبنات اللعب
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عن النهي : ثبت الحاديث تخريج بعد البيهقي قال
في لعائشة الرخإصة أن على فيحمل ، الصور اتخاذ
. . . الجوزي ابن جزما وبه ، التحريم قبل كانت ذلك
آخإر وجه من والنسائي داود أبو : وأخإرج قال أن إلى
عليه الله صلى الله رسول : قدما قالت عائشة عن

هتكه في الحديث فذكر خإيبر أو تبوك غزوةا من وسلم
ناحية فكشف:  قالت ، بابها على نصبته الذي الستر
يا هذا " ما - لعب- فقال لعائشة بنات على الستر
فرسا فيها ورأى قالت بناتي قالت " ؟ عائشة

له فرس قلت " ؟ هذا " ما فقال جناحان له مربوطا
لها خإيل لسليمان كان أنه تسمع  ألم قلت جناحان
: الخطابي قال:  قال أن . . . إلى فضحك ؟  أجنحة

كالتلهي ليس بالبنات اللعب أن الحديث هذا في
أرخإص وإنما ، الوعيد فيها جاء التي الصور بسائر

.  بالغة غير كانت ذاك إذ لنها فيها لعائشة

عائشة . لن محتمل لكنه ، نظر به الجزما : وفي قلت
إما ، سنة عشرةا أربع بنت خإيبر غزوةا في كانت

تبوك غزوةا في وأما ، قاربتها أو جاوزتها أو أكملتها
: " قال من رواية فيترجح ، قطعا بلغت قد فكانت

أولى ذلك لن الخطابي؛ قال بما " ويجمع خإيبر في
.  الحافظ كلما من المقصود ) . انتهى التعارض من

فالحوط تعالى الله رحمه الحافظ ذكره ما عرفت إذا
شكا حلها في . لن المصورةا اللعب اتخاذ ترك

وسلم عليه الله صلى النبي إقرار يكون أن لحتمال
بطمس المر قبل المصورةا اللعب اتخاذ على لعائشة
فيها التي بالحاديث منسوخإا ذلك فيكون ، الصور
كان أو رأسه قطع ما إل وطمسها الصور بمحو المر

ومال ، الجوزي وابن البيهقي إليه ذهب كما ممتهنا
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كما النهي من مخصوصة أنها ويحتمل ، بطال ابن إليه
لعب في ولن ، التمرين لمصلحة الجمهور قاله

والشك المذكور الحتمال ومع ، امتهان نوع بها البنات
بلعب البنات وتمرين ، تركها الحوط يكون حلها في
، المجسدةا الصور بقاء لمادةا حسما مصورةا غير

إلى     يريبك     ما     دع:  وسلم عليه الله صلى بقوله وعمل
بشير بن النعمان حديث في وقوله   يريبك     ل     ما

بين     الحلل:  مرفوعا الصحيحين في المخرج
كثير     يعلمهن     ل     مشتبهات     أمور     وبينهما     بين     والحراما

لدينه     استبرأ     فقد     الشبهات     اتقى     فمن     الناس     من
الحراما     في     وقع     الشبهات     في     وقع     ومن     وعرضه

والله   فيه     يقع     أن     يوشك     الحمى     حول     يرعى     كالراعي
.  وسلم وآله محمد نبينا على الله . وصلى أعلم

الصور    تعليق حكم

غيرها وفي المنازل في الصور تعليق حكم  : ما1 س
 ؟

:  وبعد وحده لله : الحمد الجواب

الرواح ذوات من الصور كانت إذا التحريم ذلك حكم
عليه الله صلى النبي لقول غيرهم أو آدما بني من

إل     صورةا     تدع     أل:  عنه الله رضي لعلي وسلم
في مسلم رواه   سويته     إل     مشرفا     قبرا     ول     طمستها
أنها عنها الله رضي عائشة عن ثبت ولما ، صحيحه
رآه فلما تصاوير فيه سترا لها سهوةا على علقت
صلى وجهه وتغير هتكه وسلم عليه الله صلى النبي
هذه     أصحاب     إن     عائشة     يا:  وقال وسلم عليه الله

خإلقتم     ما     أحيوا     لهم     ويقال     القيامة     يوما     يعذبون     الصور
 ، وغيره مسلم أخإرجه
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وسادةا أو يمتهن بساط في الصورةا كانت إذا لكن
صلى النبي عن ثبت لما ذلك؛ في حرج فل بها يرتفق

فلما جبرائيل من موعد على كان أنه وسلم عليه الله
النبي فسأله البيت دخإول عن امتنع جبرائيل جاء

تمثال     البيت     في     إن:  فقال وسلم عليه الله صلى
يقطع     أن     التمثال     برأس     فمر     وكلبا     تصاوير     فيه     وسترا

ومر     توطآن     منتبذتان     وسادتان     منه     يتخذ     أن     وبالستر
عليه الله صلى النبي ذلك ففعل   يخرج     أن     بالكلب
النسائي . أخإرجه السلما عليه جبرائيل فدخإل وسلم
الكلب أن المذكور الحديث وفي ، جيد بإسناد وغيره

 ، البيت في نضد تحت الحسين أو للحسن جرو كان

ل:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن صح وقد
، عليه متفق   كلب     ول     صورةا     فيه     بيتا     الملئكة     تدخإل
البساط في الصورةا أن على تدل هذه جبرائيل وقصة
ثبت ما ذلك ومثل ، الملئكة دخإول من تمنع ل ونحوه

اتخذت أنها عنها الله رضي عائشة عن الصحيح في
الله صلى النبي بها يرتفق وسادةا المذكور الستر من

.  وسلم عليه

 . 19كتاب الدعوةا صا 

والتماثيل   الصور

للزينة        البيت في توضع التي التماثيل حكم

المنازل في توضع التي التماثيل حكم  : ما2 سؤال 
 لعبادتها وليس فقط للزينة

الحيوانات ول التصاوير تعليق يجوز : ل الجواب
في ول المكاتب في ول المنازل في المحنطة
الله رسول عن الثابتة الحاديث لعموما المجالس
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الصور تعليق تحريم على الدالة وسلم عليه الله صلى
وسيلة ذلك لن.  وغيرها البيوت في التماثيل وإقامة
الله لخلق مضاهاةا ذلك في ولن ، بالله للشرك
الحيوانات تعليق في ولما ، الله بأعداء وتشبها

وفتح الله بأعداء والتشبه المال إضاعة من المحنطة
الشريعة جاءت وقد المصورةا التماثيل لتعليق الباب

الشرك إلى المفضية الذرائع بسد الكاملة السلمية
 المعاصي أو

خإمسة تصوير بأسباب نوح قوما في الشرك وقع وقد
في صورهم ونصب زمانهم في الصالحين من

كتابه في ذلك سبحانه الله بين كما ، مجالسهم
ُلوا:  سبحانه قال حيث المبين َقا َذُرّن     ل     َو ُكْم     َت َت َه ِل َول     آ
َذُرّن ّدا     َت ًعا     َول     َو َوا ُغوَث     َول     ُس َق     َي ُعو َي َنْسًرا     َو ْد     َو َق َو
ّلوا في هؤلء مشابهة من الحذر فوجب ، الية   َأَض

.  الشرك بسببه وقع الذي المنكر عملهم

أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح وقد
تدع     أل  :  عنه الله رضي طالب أبي بن لعلي قال

خإرجه   سويته     إل     مشرفا     قبرا     ول     طمستها     إل     صورةا
:  وسلم عليه الله صلى وقال ، صحيحه في مسلم

على متفق   المصورون     القيامة     يوما     عذابا     الناس     أشد
ولي والله ، كثيرةا ذلك في والحاديث ، صحته

.  التوفيق

 . 18كتاب الدعوةا صا 

الذكرى      بقصد الصور جمع حكم

؟ ل أما الذكرى بقصد الصور جمع يجوز  : هل3 سؤال

231

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1137
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1136
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1136
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=71&nAya=23
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=71&nAya=23
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=71&nAya=23


جمع أنثى أما كان ذكرا مسلم لي يجوز : ل الجواب
آدما بني من الرواح ذوات صور أعني للذكرى الصور

الله صلى النبي عن ثبت لما إتلفها؛ يجب بل وغيرهم
تدع     ل:  عنه الله رضي لعلي قال أنه وسلم عليه

وثبت    سويته     إل     مشرفا     قبرا     ول     طمستها     إل     صورةا
في الصورةا عن نهى أنه والسلما الصلةا عليه عنه

يوما والسلما الصلةا عليه الكعبة دخإل ولما ، البيت
ثم وثوبا ماء فطلب صورا جدرانها في رأى الفتح

ونحو والشجر كالجبل الجمادات صور أما ، مسحها
.  به بأس فل ذلك

 . 242كتاب الدعوةا صا 

وأجوبتها    مهمة أسئلة

على         آدم خلق الله وأن الوجه تقبيح عن كلمة
  صورته 

 الرحيم الرحمن الله بسم

وسلم عليه الله صلى النبي عن حديث  : ورد1 س
آدما خإلق سبحانه الله وأن ، الوجه تقبيح عن فيه ينهي
الحديث هذا نحو السليم العتقاد . . فما صورته على

.  ؟

أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ثابت : الحديث ج
خإلق     الله     فإن     الوجه     فليتق     أحدكم     ضرب     إذا  :  قال
صورةا     على:  آخإر لفظ وفي   صورته     على     آدما

.  والتمثيل التشبيه منه يلزما ل وهذا   الرحمن
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سميعا آدما خإلق الله أن العلم أهل عند والمعنى
فإنه الله وصف هو وهذا ، شاء إذا متكلما ، بصيرا
.  وعل جل وجه وله ، شاء إذا متكلم بصير سميع

لله التي الصورةا بل ، والتمثيل التشبيه المعنى وليس
سميع أنه المعنى وإنما ، للمخلوق التي الصورةا غير

آدما الله خإلق وهكذا ، شاء ومتى شاء إذا متكلم بصير
ليس ولكن ، قدما وذا يد وذا وجه ذا ، بصيرا سميعا ،

وليس ، كالبصر البصر وليس ، كالسمع السمع
تليق التي وعل جل صفاته لله بل ، كالمتكلم المتكلم

صفات ، به تليق التي صفاته وللعبد ، وعظمته بجلله
ل كاملة سبحانه الله وصفات ، والنقص الفناء يعتريها
: وجل عز قال ولهذا ، فناء ول زوال ول نقص يعتريها
ْيَس ِه     َل ِل ْث ٌءْء     َكِم َو     َشْي ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْل سبحانه وقال   ا

َلْم:  ُكْن     َو ًوا     َلُه     َي ُف ٌءْد     ُك ول ، الوجه ضرب يجوز فل   َأَح
.  الوجه تقبيح

هذه السئلة وأجوبتها من برنامج نور على الدرب
 . 30في الشريط رقم 

المعاصي     أهل في التعزية

، للنتحار متعمد إما شخص وفاةا تحدث  : أحيان2 س
كمية على يحتوي مسكرا شرب سكير شخص أو

اعتدى شخص أو ، للوفاةا المؤدية السكر من كبيرةا
والدةا مواساةا يجوز . فهل شره من للخلصا عليه

ممن غيرها أو ، السباب هذه من بسبب المتوفي
 ؟ ل أما أذهب هل كثيرا أتردد أنني حيت بصلة له يمت

الفقيد كان وإن تستحب بل بالتعزية بأس  : ل2 ج
قتل من لسرةا تستحب كما ، غيره أو بانتحار عاصيا
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شرب من وهكذا ، المحصن كالزاني حدا أو قصاصا
أهله تعزية في مانع ل ذلك بسبب مات حتى المسكر

العصاةا من ولمثاله له الدعاء من مانع ول ، فيه
ل لكن ، عليه ويصلى ويغسل ، والرحمة بالمغفرةا

والقاضي السلطان مثل المسلمين أعيان عليه يصلي
باب من الناس بعض عليه يصلي بل ، ذلك ونحو

. .  السيئ عمله عن الزجر

يصلى مظلوما فهذا عليه غيره بعدوان مات من أما
مات من وكذا ، مسلما كان إذا له ويدعى عليه

له ويدعى عليه يصلى تقدما- فهذا قصاصا- كما
منه يحصل ولم مسلما كان إذا ذلك في أهله ويعزى

.  التوفيق ولي . . والله ردته يوجب ما

التوبة   صلة

من المبكر الشباب فترةا : في يقول  : شاب3 س
الله إلى تبت وقد ، المعاصي بعض ارتكبت العمر
، شيء نفسي في زال ل ولكن ، والشكر الحمد ولله

هذا نحو تفيدوني أن أرجو ، التوبة صلةا عن وسمعت
 ؟ خإيرا الله جزاكم

فل ، لله والحمد وتمحوه قبلها ما تجب  : التوبة3 ج
أن والواجب ، ذلك من شيء قلبك في يبقى أن ينبغي

إن عليك تاب الله أن تعتقد وأن ، بربك الظن تحسن
ُبوا:  يقول الله : لن توبتك في صادقا كنت ُتو َلى     َو ِإ
ِه ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ

ُنوَن     َ ْؤِم ْلُم ُكْم     ا ّل َع ِلُحوَن     َل ْف فعلق   ُت
:  سبحانه وقال ، أفلح فقد تاب فمن ، بالتوبة الفلح
ّني ِإ ٌءْر     َو ّفا َغ َعِمَل     َوآَمَن     َتاَب     ِلَمْن     َل ِلًحا     َو َدى     ُثّم     َصا َت ْه    ا
وقال ، ووعده خإبره في وتعالى سبحانه الصادق وهو

َها    َ يا:  سبحانه ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُبوا     آَم َلى     ُتو ِه     ِإ ّل َبًة     ال ْو َت
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ُكْم     َعَسى     َنُصوًحا ّب ّفَر     َأْن     َر َك ُكْم     ُي ْن ُكْم     َع ِت َئا ّي ُكْم     َس َل ْدخِإ ُي َو
ّناٍت ِري     َج َها     ِمْن     َتْج ِت َهاُر     َتْح ْن ْل

َ الله ) من ( عسى و   ا
.  واجبة

إذا ، توبتك قبل وأنه ، بربك ظنك تحسن أن فعليك
مقلعا ، عملت ما على نادما توبتك في صادقا كنت
والله ، والوساوس وإياك ، فيه تعود أل عازما ، منه
ظن     عند     أنا:  القدسي الحديث في يقول وعل جل

   بي     عبدي

عليه الله صلى وقال ، خإيرا بالله تظن أن فينبغي
   بالله     ظنه     يحسن     وهو     إل     أحدكم     يموتن     ل:  وسلم
.  صحيحه في مسلم خإرجه

عليه الله صلى النبي عن ثبت فقد التوبة صلةا أما
  :  قال أنه عنه الله رضي الصديق حديث من وسلم

ثم     الطهور     فيحسن     يتطهر     ثم     ذنبا     يذنب     عبد     من     ما
عليه     الله     تاب     إل     ذنبه     من     لله     يتوب     ثم     ركعتين     يصلي
.  التوفيق وبالله

الله       إلى الدعوة في المثل السبيل

عز لله للدعوةا المثل السبيل عن  : رسالتان4 س
والنهي بالمعروف للمر المثل السبيل وعن ، وجل
: أنهم أصحابهما يذكر . . الرسالتان المنكر عن

لما ويتألمون المسلمين من كثيرةا أخإطاء يلحظون
لتغيير شيء أيديهم في كان لو أن ويتمنون يرون

.  ؟ التوجيه ويرجون المنكر

وماذا ، الدعوةا طريق بين قد وجل عز  : الله4 ج
ِه     ُقْل:  وتعالى سبحانه فقال ، للداعي ينبغي ِذ َه

ِلي ِبي ُعو     َس ْد َلى     َأ ِه     ِإ ّل َلى     ال ٍةا     َع َنا     َبِصيَر ِني     َوَمِن     َأ َع َب ّت    ا
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وبصيرةا علم على يكون أن يجب الله إلى فالداعي
على يقول ل حتى ، عنه ينهى وفيما ، إليه يدعو بما
إلى ل ، ذلك في لله الخإلصا ويجب ، علم بغير الله

إلى يدعو . ولكنه فلن أو فلن رأي إلى ول ، مذهب
بد فل ، الناس صلح ويريد ، ومغفرته ثوابه يريد الله
.  وجل عز وقال ، علم وعلى إخإلصا على يكون أن
ُع ْد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْكَم ْلِح ِة     ِبا َظ ْوِع ْلَم ِة     َوا َن ْلَحَس ا

ُهْم ْل ِد ِتي     َوَجا ّل    َأْحَسُن     ِهَي     ِبا

أي بالحكمة تكون وأنها ، الدعوةا كيفية بيان فهذا
العلم ) سمي الرسول وقال ، الله قال(  بالعلم

اتباع على ويعين ، الباطل عن يردع : لنه بالحكمة
بالتي وجدال ، حسنة موعظة العلم مع . ويكون الحق

الناس بعض لن ذلك؛ إلى الحاجة عند ، أحسن هي
فمتى الحق يطلب لكونه ، بأدلته الحق بيان يكفيه قد

، الموعظة إلى حاجة في يكون فل ، قبله له ظهر
الجفاء وبعض التوقف بعض عنده يكون الناس وبعض

الله إلى . فالداعي الحسنة الموعظة إلى فيحتاج ،
الجهال مع ذلك إلى احتاج متى بالله ويذكر يعظ

ويلتزموا يقتنعوا حتى المتساهلين ومع ، والغافلين
، الشبهات بعض عنده المدعو يكون وقد ، بالحق

 ، الشبهة كشف ويريد ، ذلك في فيجادل

بالتي ويجادله ، بأدلته الحق يوضح الله إلى فالداعي
لكن ، الشرعية بالدلة الشبهة . لزاحة أحسن هي

وشدةا بعنف ل ، ورفق ، حسن وأسلوب ، طيب بكلما
، الباطل على ويصر ، الحق من المدعو ينفر ل حتى ،

ِبَما:  وجل عز الله قال ٍة     َف ِه     ِمَن     َرْحَم ّل ْنَت     ال ُهْم     ِل ْو     َل َل َو
ْنَت ّظا     ُك ِليَظ     َف ْلِب     َغ َق ْل َفّضوا     ا ْن ِلَك     ِمْن     ل ْو    َح

:  فرعون إلى وهارون موسى بعث لما الله وقال ،
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ُقول ْوًل     َلُه     َف ًنا     َق ّي ّلُه     َل َع ّكُر     َل َذ َت ْو     َي ويقول   َيْخَشى     َأ
: الصحيح الحديث في وسلم عليه الله صلى الرسول

من     ينزع     ول     زانه     إل     شيء     في     يكون     ل     الرفق     إن
من:  وسلم عليه الله صلى ويقول   شانه     إل     شيء
. .     كله     الخير     يحرما     الرفق     يحرما

، الحق يتحرى أن عليه وجل عز الله إلى فالداعي
وعلج ، لله الخإلصا في ويجتهد ، بالمدعو ويرفق
إليه الدعوةا وهي الله رسمها التي بالطريقة المور

هي بالتي والجدال الحسنة والموعظة بالحكمة
وبصيرةا علم على كله هذا في يكون وأن ، أحسن

لمن الشبهة يزيح وحتى ، للحق الطالب يقنع حتى
جفاء عنده لمن القلوب يلين وحتى ، شبهة عنده

الله إلى بالدعوةا تلين القلوب فإن ، وقسوةا وإعراض
لمن الخير من الله عند ما وبيان الحسنة والموعظة ،

التي الدعوةا رد إذا ، الخطر من عليه وما ، الحق قبل
.  الموعظة وجوه من هذا غير إلى ، بالحق جاءت

بالمعروف يأمرون الذين وهم الحسبة أصحاب وأما
بالداب يلتزموا أن فعليهم المنكر عن وينهون

بما ويتخلقوا ، عملهم في لله ويخلصوا ، الشرعية
وعدما الرفق حيث من الله إلى الدعاةا به يتخلق
الظلمة من ذلك غير إلى الحاجة دعت إذا إل ، العنف

القوةا معهم تستعمل فحينئذ والمعاندين والمكابرين
ُلوا     َول:  سبحانه الله لقول الرادعة ِد ْهَل     ُتَجا َتاِب     َأ ِك ْل ا

ِتي     ِإل ّل ِذيَن     ِإل     َأْحَسُن     ِهَي     ِبا ّل َلُموا     ا ُهْم     َظ ْن وقوله   ِم
فليغيره     منكرا     منكم     رأى     من وسلم عليه الله صلى
فبقلبه     يستطع     لم     فإن     فبلسانه     يستطع     لم     فإن     بيده

.  صحيحه في مسلم خإرجه   اليمان     أضعف     وذلك
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إلى والدعوةا المنكر إنكار في فيعامل غيرهم أما
بالرفق المنكر : ينكر الداعي يفعل ما بمثل المعروف
صاحب يلتزما حتى ذلك على الحجة ويقيم ، والحكمة

، الباطل من عليه هو عما وينتهي ، بالحق المنكر
: سبحانه الله قال كما ، الستطاعة حسب على وذلك

ُقوا ّت ّلَه     َفا ُتْم     َما     ال ْع َط َت صلى الرسول قال وكما   اْس
منكم     رأى     من:  السابق الحديث في وسلم عليه الله

.  الحديث   منكرا

:  وجل عز الله قول ذلك في الجامعة اليات ومن
ُنوَن ْؤِم ْلُم َناُت     َوا ْؤِم ْلُم ُهْم     َوا ْعُض ُء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ ْأُمُروَن     َب َي
ْعُروِف ْلَم ْوَن     ِبا َه ْن َي ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ُتْم:  تعالى وقوله   ا ْن ُك

ْيَر ٍة     خَإ ِرَجْت     ُأّم ّناِس     ُأخْإ ْأُمُروَن     ِلل ْعُروِف     َت ْلَم ْوَن     ِبا َه ْن َت َو
ِر     َعِن َك ْن ْلُم ُنوَن     ا ْؤِم ُت ِه     َو ّل    ِبال

على ولعنهم ، ذلك ترك من سبحانه الله توعد وقد
كتابه في قال حيث ، مريم بن وعيسى داود لسان

ِعَن:  المائدةا سورةا في الكريم ِذيَن     ُل ّل َفُروا     ا ِمْن     َك
ِني ِئيَل     َب َلى     ِإْسَرا َد     ِلَساِن     َع ُو ْبِن     َوِعيَسى     َدا َيَم     ا ِلَك     َمْر َذ
ْوا     ِبَما ُنوا     َعَص َكا ُدوَن     َو َت ْع ُنوا     َي ْوَن     ل     َكا َه َنا َت ٍر     َعْن     َي َك ْن ُم

ُه ُلو َع ْئَس     َف ِب ُنوا     َما     َل ُلوَن     َكا َع ْف    َي

أهل على فيجب ، كبيرةا والمسئولية عظيم فالمر
من وغيرهم والعلماء الولةا من القدرةا وأهل اليمان
ينكروا أن وعلم قدرةا عندهم الذين المسلمين أعيان

، معينة لطائفة هذا وليس ، بالمعروف ويأمروا المنكر
، الخاصا واجبها عليها المعينة الطائفة كانت وإن

عن سقوطه ذلك من يلزما ل لكن ، الكبر والعبء
يكونوا وأن ، مساعدتها غيرها على يجب بل ، غيرها
يكثر حتى بالمعروف والمر ، المنكر إنكار في معها
المعينة الطائفة كانت إذا سيما ول ، الشر ويقل الخير
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المر بل ، المقصود بها يحصل ولم بالمطلوب تقم لم
القادرين من مساعدتها فإن ، أكثر والشر ، أوسع
.  حال بكل واجبة

فإنه الكفاية بها وحصل بالمطلوب قامت لو أما
المكان ذلك في غيرها عن الوجوب بها يسقط
والنهي بالمعروف المر لن المعين؛ البلد أو المعين

أو بالمعينين حصل فإذا ، كفاية فرض المنكر عن
والمر المنكر إزالة من المطلوب المتطوعين
المنكر أما ، سنة الباقين حق في صار بالمعروف

في الموجود لنك غيرك يزيله أن يستطيع ل الذي
يأمر من فيها وليس الحي أو القبيلة أو القرية

والمر المنكر إنكار عليك يتعين فإنه بالمعروف
الذي وأنت ، علمته الذي أنت دمت ما بالمعروف

غيرك معك وجد ومتى ، يلزمك فإنه ، إنكاره تستطيع
به حصل منكما به قاما من ، كفاية فرض صار

.  جميعا أثمتما جميعا تركتماه فإن ، المقصود

فمتى ، كفاية فرض الجميع على فرض أنه فالحاصل
المقصود به يحصل من القبيلة أو المجتمع من به قاما

تركها متى الله إلى الدعوةا . وهكذا الباقين عن سقط
وتوجيها دعوةا يكفي من بها قاما ومتى ، أثموا الجميع
عظيمة؛ سنة الباقين حق في صارت للمنكر وإنكارا

.  والتقوى البر على وتعاون الخير في اشتراك لنه

الداعي     يحتاجه الذي العلم

، الله إلى الداعي يحتاجه الذي العلم هو  : ما5 س
.  ؟ المنكر عن والناهي بالمعروف والمر

بالمعروف والمر الله إلى الداعي حق في بد  : ل5 ج
ُقْل:  سبحانه لقوله العلم من المنكر عن والناهي
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ِه ِذ ِلي     َه ِبي ُعو     َس ْد َلى     َأ ِه     ِإ ّل َلى     ال ٍةا     َع َنا     َبِصيَر ِني     َوَمِن     َأ َع َب ّت ا
قاله أو ، الكريم كتابه في الله قاله ما هو والعلم
، الصحيحة سنته في وسلم عليه الله صلى الرسول

والسنة الكريم بالقرآن منهما كل يعتني بأن وذلك
، عنه الله نهى وما به الله أمر ما ليعرف المطهرةا؛

في وسلم عليه الله صلى الرسول طريقة ويعرف
أصحابه وطريقة ، المنكر وإنكاره الله إلى دعوته
كتب بمراجعة هذا في ويتبصر ، عنهم الله رضي

أقوال ومراجعة ، الكريم بالقرآن العناية مع ، الحديث
على الكلما في توسعوا فقد ، الباب هذا في العلماء

.  يجب ما وبينوا هذا

بهذا يعنى أن عليه يجب المر لهذا ينتصب والذي
وسنة الله كتاب من بصيرةا على يكون حتى المر

في المور ليضع ، وسلم عليه الله صلى رسوله
، موضعها في الخير إلى الدعوةا فيضع مواضعها؛

وعلم بصيرةا على ، موضعه في بالمعروف والمر
وحتى ، منه أنكر هو بما ، المنكر إنكار منه يقع ل حتى

حدوث يوجب وجه على بالمعروف المر منه يقع ل
.  إليه يدعو الذي المعروف ذلك ترك من أخإطر منكر

يضع حتى علم لديه يكون أن بد ل أنه والمقصود
.  مواضعها في المور

القارب     على المنكر إنكار

يرتكب أقاربها من أحدا المؤمنة رأت  : إذا6 س
.  ؟ موقفها يكون كيف المنكرات بعض

، الحسن بالسلوب المنكر تنكر أن  : عليها6 ج
المنكر؛ صاحب على والعطف والرفق الطيب والكلما
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فعند ، الخإلق شرس يكون وقد ، جاهل يكون قد لنه
المنكر تنكر أن فعليها شره يزداد بشدةا عليه النكار

الواضح والدليل ، الطيب والكلما الحسن بالسلوب
بالتوفيق له الدعاء مع رسوله وقاله الله قاله مما

بالمعروف المر يكون هكذا ، النفرةا تحصل ل حتى
والبصيرةا العلم من عنده ، المنكر عن والناهي
فل يتقبل عليه ينكر من يجعل ما والتحمل والرفق

عن والناهي بالمعروف المر فيجتهد ، يعاند ول ينفر
قبول بسببها يرجى التي اللفاظ استعمال في المنكر
.  الحق

لختها    المؤمنة نصح

: المؤمنة الخإت تراه الذي المنكر كان  : إذا7 س
 ؟ تنصحهم فكيف ، الحجاب وعدما الخإتلط

عليك الواجب الله في لخإتها تقول ،  : تنصحهم7 ج
بأمر والهتماما السفور وعدما ، الخإتلط عدما

قال ، لك محارما ليسوا الذين الرجال عن التحجب
َذا:  تعالى الله ِإ ُهّن     َو ُتُمو ْل َأ ًعا     َس َتا ُهّن     َم ُلو َأ ِمْن     َفاْس
ِء ُكْم     ِحَجاٍب     َوَرا ِل َهُر     َذ ْط ُكْم     َأ ِب ُلو ُق ِهّن     ِل ِب ُلو ُق وقال   َو

ِديَن     َول:  تعالى ْب ُهّن     ُي َت َن ِهّن     ِإل     ِزي ِت َل ُعو ُب .  الية   ِل

وفيها ، المقاما في التي والحاديث باليات فتأتي
المطهر الشرع يخالف مما والتحذير المطلوب إيضاح

أن جميعا علينا الواجب أن الله في لخإواتها وتوضح ،
، والتقوى البر على ونتعاون ، الله حرما مما نحذر

.  عليه والصبر بالحق ونتواصى

الجريمة    مرتكب مقاطعة
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الداعية موقف ما ، الجريمة مرتكب مقاطعة : 8 س
 القارب؟ من كان إن سيما ول ، منها

إذا ومقاطعته هجره : يشرع تفصيل فيه  : هذا8 ج
لقريبه شرع النصح فيه ينفع ولم وأصر المنكر أعلن

السلما وعدما ، دعوته إجابة وعدما ، هجره جاره أو
.  المنكر هذا من لله يتوب حتى ، عليه

لما والصحابة وسلم عليه الله صلى النبي فعل هكذا
بغير تبوك غزوةا عن وصاحباه مالك بن كعب تخلف

ل بأن وسلم عليه الله صلى النبي أمر ، شرعي عذر
الله وتاب تابوا حتى جميعا . فهجروا ويهجروا يكلموا
.  عليهم

أنكر هو ما عليه يترتب قد الشخص هجر كان إن أما
في شأن ذو أو الدولة في شأن ذو لنه فعله؛ من

ويرفق أحسن هي بالتي ويعامل هجره فيترك ، قبيلته
وما منكره من شر هو ما هجره على يترتب ل حتى به
الله صلى : أنه ذلك على والدليل ، عمله من أقبح هو

أبي بن الله عبد المنافقين رأس يعامل لم وسلم عليه
: كعب وهم الثلثة به عامل ما بمثل سلول بن

قومه رئيس لنه يهجره؛ ولم به تلطف بل ، وصاحباه
في لجماعته فتنة وهجره سجنه من ويخشى ،

يرفق وسلم عليه الله صلى النبي كان فلهذا ، المدينة
.  العافية الله نسأل ، نفاقه على مات حتى به

عليه الله صلى للرسول جرت أخإرى مواضع وهنا
بهم رفق بل يهجرهم لم ، الناس بعض على وسلم
ألزما من الدعوةا في . فالرفق الله هداهم حتى

.  التوفيق وبالله.  أمورها
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الداعية   ثقافة

، ثقافته تجاه يفعله أن للداعية ينبغي ماذا : 9 س
ومستجابة مؤثرةا دعوته تكون حتى يستمدها ومم
 ؟ الله بإذن

المهمات أهم من وجل عز الله إلى الدعوةا  : إن9 ج
إليها الحاجة أشد في والناس ، الفرائض أعظم ومن ،

.  كافرا مجتمعا أو مسلما مجتمعا كان سواء

يقع قد ما على التنبيه إلى بحاجة المسلم فالمجتمع
من وقع ما يتدارك حتى ، ومنكرات أخإطاء من فيه
وحتى ، ورسوله الله طاعة على يستقيم وحتى ، ذلك

يدعى . . والكافر ورسوله عنه الله نهى ما عن ينتهي
وأن ، لعبادته خإلقه الله أن له ويبين ، الله إلى

به جاء بما والخإذ السلما في الدخإول عليه الواجب
.  والسلما الصلةا أفضل عليه الهدى نبي

في مهمة أمور مراعاةا يلزمه الله إلى الداعي ولكن
عاقبتها وتكون ، ناجحة دعوته تكون حتى الدعوةا
لديه يكون أن بد فل ، العلم وأهمها أعظمها ، حميدةا
، العظيم الله كتاب من يؤخإذ إنما والعلم ، العلم
قال كما ، وسلم عليه الله صلى الكريم رسوله وسنة

ِه     ُقْل:  وجل عز ِذ ِلي     َه ِبي ُعو     َس ْد َلى     َأ ِه     ِإ ّل َلى     ال ٍةا     َع َبِصيَر
بالنسبة العلم لن علم؛ : على معناه العلم أهل قال
فيجب ، للمرئيات بالنسبة كالبصر المعلومات إلى

وكيف ، ينهى وكيف ، يأمر كيف يعلم أن العالم على
من يضره ما أمامه يرى الذي كالبصير ، الله إلى يدعو
.  فيتجنبه ذلك ونحو وأشواك حفر
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من لديه يكون أن يجب الله إلى الداعي أن فالحاصل
من المستنبطة السلمية والثقافة والبصيرةا العلم
الصلةا أفضل ربه من عليه رسوله وسنة الله كتاب

، الخير إلى الناس توجيه من يمكنه ما ، والسلما
أهل بكتب يستعين أن . وينبغي الشر من وتحذيرهم

العقيدةا وحسن والفضل بالستقامة المعروفين العلم
. عنه وينهى ، إليه يدعو فيما بصيرةا على يكون حتى ،

، فيها ويرفق دعوته في يتحرى أن وهو آخإر أمر ثم
حاجة غير من يستجيب أن يمكن المدعو كان فإن
بالدلة الحق له يوضح جدال وإلى موعظة إلى

انتهى ذلك تقبل فإذا ، الحسن والسلوب الشرعية
.  المقصود وحصل الموضوع

، الرياء يحذر وأن ، لله الخإلصا ذلك في يلزما ومما
، الخإرةا والدار الله وجه قاصدا دعوته في يكون وأن

عرضا يقصد ول ، مراءاتهم ول الناس حمد يقصد ل
الله قال ولهذا ، الله وجه يريد إنما ، الدنيا في

ُع:  وتعالى سبحانه ْد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس سبحانه وقال   َر
ْوًل     َأْحَسُن     َوَمْن:  َعا     ِمّمْن     َق َلى     َد ِه     ِإ ّل َعِمَل     ال ِلًحا     َو    َصا

، المناسبة اللفاظ اخإتيار وهو ، آخإر أمر وهناك
الضرورةا عند إل الغلظة وعدما ، الكلما في والرفق

ُع:  وعل جل قوله في بذلك الله أمر كما ، إليها ْد ا
َلى ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْكَم ْلِح ِة     ِبا َظ ْوِع ْلَم ِة     َوا َن ْلَحَس ُهْم     ا ْل ِد َوَجا

ِتي ّل ُلوا     َول:  تعالى وقوله ، َأْحَسُن ِهَي   ِبا ِد ْهَل     ُتَجا َأ

َتاِب ِك ْل ِتي     ِإل     ا ّل اليهود من الكفار وهم   َأْحَسُن     ِهَي     ِبا
ِذيَن     ِإل:  والنصارى ّل َلُموا     ا ُهْم     َظ ْن    ِم

":  والسلما الصلةا عليه قال كما الرفق من بد فل
من     ينزع     ول     زانه     إل     شيء     في     يكون     ل     الرفق     إن
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من:  والسلما الصلةا عليه وقال   شانه     إل     شيء
في المسلم فعلى    كله     الخير     يحرما     الرفق     يحرما
له يستجاب حتى ، الحسن والسلوب ، الرفق دعوته

.  يناسبه ل الذي بالسلوب أو بالرد يقابل ل وحتى ،

الخلق وسوء الشدةا من عنده لما الناس بعض فإن
. بلة الطين يزيد الذي والسب بالشتم يقابل قد

حكيما ، حسن أسلوب ذا الله إلى الداعي كان فمتى
الكلما القل على أو دعوته قبول يعدما ل فإنه رفيقا

يرجى الذي ، المدعو من الحسنة والمقابلة الحسن
والله ، لها ويستجيب بدعوته يتأثر أن به الرفق من

.  المستعان

الله        إلى الدعوة مجال في المفيدة الكتب

الشيخ سماحة بها ينصح معينة كتب من هل : 10 س
الله إلى الدعوةا مجال في يعمل أن يود من كل إلى ،
.  ؟

كتاب هو به أنصح كتاب وأشرف كتاب  : أعظم10 ج
.  خإلفه من ول يديه بين من الباطل يأتيه ل الذي الله

وناه بالمعروف آمر وكل ، الله إلى داع كل فأنصح
أو كان ذكرا ، ومرشد ومدرس ومعلم ، المنكر عن

من ويكثر ، ويتدبره الله بكتاب يعتني أن ، أنثى
الهادي وهو ، المعلم وهو ، خإير كل أصل . فهو قراءته

َذا     ِإّن:  وجل عز قال كما ، الخير إلى ُقْرآَن     َه ْل ِدي     ا ْه َي
ِتي ّل َومُا     ِهَي     ِل ْق    َأ

سبيل إلى ، القوما الطريق إلى الله بهداية يهدي وهو
، بالمعروف والمرين الدعاةا على . فالواجب الرشاد

، معانيه وتدبر قراءته في يجتهدوا أن ، والمعلمين
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ويتأهلون ، العظيمة الفائدةا يستفيدون بذلك فإنهم
أنصح . ثم وجل عز الله بتوفيق والتعليم للدعوةا بذلك

يراجع وأن ، والهدى العلم من فيها جاء وما ، بالسنة
عن والناهي بالمعروف والمر الله إلى الداعي
وما ، الحديث كتب ، وإناثا ذكورا والمدرس المنكر

وأهم ، ذلك من يستفيد حتى ، هذا في الناس ألفه
وصحيح ، البخاري صحيح ، وأصحها الحديث كتب

، منهما والستفادةا مراجعتهما من فليكثر ، مسلم
الماما ومسند ، الربع كالسنن الحديث كتب بقية ومن
وغيرها الدارمي وسنن مالك الماما وموطأ ، أحمد

.  المعروفة الحديث كتب من

مثل ، المفيدةا العلم أهل كتب بمراجعة أوصي كما
وبلوغا ، الصالحين ورياض ، تيمية ابن للمجد المنتقى
لبن وفضله العلم وجامع ، الحديث وعمدةا ، المراما

، رجب ابن للحافظ والحكم العلوما وجامع ، البر عبد
، القيم ابن للعلمة العباد خإير هدي في المعاد وزاد

والطرق ، الهجرتين وطريق ، الموقعين وأعلما
.  أيضا له كلها ، الحكمية

الكثير الشيء الكتب هذه في الله رحمه ذكر فقد
عن والنهي بالمعروف المر وحول ، الدعوةا حول

.  المنكر

من عظيمة كتب لنها منها يستفيد أن للمسلم فينبغي
مع السبيل هذا في المعلى القدح لهم وعلماء أئمة

.  الكثيرةا والتجارب ، العقيدةا حسن

في تيمية ابن السلما شيخ العباس أبو كتبه ما وكذلك
ومنهاج الفتاوى في والحسبة ، الشرعية السياسة

هذا جربوا الذين العظماء الئمة من فهو ، السنة
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الحق به ونصر المة به الله ونفع ، فيه وبرزوا ، المر
عن العلماء وإخإوانه الله فجزاه وأهلها البدع به وأذل ،

إنه ، المحسنين به جزى ما أفضل وجهادهم صبرهم
وكل معلم وكل ، مسلم كل أنصح . فأنا كريم جواد

العناية بعد المفيدةا الكتب بهذه يعتني أن مرشد
.  وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة ، الله بكتاب

أئمة من الباب هذا في المؤلفة بالكتب أوصي كما
المالكية ، الثلثة المذاهب في والهدى العلم

الحنابلة كتب من ذلك وغير ، والحنفية والشافعية
.  العقيدةا وحسن ، والهدى بالعلم المعروفين

التي العلم أهل بكتب الداعية يستعين أنه والمقصود
، يجهله ما إلى ترشده . لنها الباب هذا في ألفت
ُدوا:  تعالى الله قال ، العلم من كثير على وتدله ّو َتَز َو
ِإّن ْيَر     َف ِد     خَإ َوى     الّزا ْق ّت من والتبصر التعلم أن شك ول   ال

.  التقوى

الله     إلى والدعوة   المرأة

؟ تقولون ماذا الله إلى والدعوةا المرأةا عن : 11 س
 .

والمر الله إلى الدعوةا عليها كالرجل  : هي11 ج
من النصوصا لن المنكر؛ عن والنهي بالمعروف

، ذلك على تدل المطهرةا والسنة ، الكريم القرآن
إلى تدعو أن فعليها ، ذلك في صريح العلم أهل وكلما

بالداب المنكر عن وتنهي بالمعروف وتأمر ، الله
أن ذلك مع وعليها ، الرجل من تطلب التي ، الشرعية

، الصبر وقلة الجزع الله إلى الدعوةا عن يثنيها ل
، بها سخريتهم أو لها سبهم أو لها الناس بعض لحتقار
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ما الناس من رأت ولو ، وتصبر تتحمل أن عليها بل
أن عليها ثم ، والستهزاء السخرية من نوعا يعتبر

والحجاب للعفة مثال تكون أن وهو ، آخإر أمرا ترعى
تكون بل ، الخإتلط عن وتبتعد ، الجانب الرجال عن

، عليها ينكر ما كل من بالتحفظ العناية مع دعوتها
خإلوةا بدون محتجبة وهي دعتهم الرجال دعت فإن
وأن ، بحكمة دعتهن النساء دعت وإن ، منهم بأحد

يعترضن ل حتى ، وسيرتها أخإلقها في نزيهة تكون
.  بنفسها بدأت ما لماذا ويقلن ، عليها

، به الناس تفتن قد الذي اللباس عن تبتعد أن وعليها
إظهار من ، الفتنة أسباب كل عن بعيدةا تكون وأن

بل ، عليها ينكر مما ، الكلما في وخإضوع ، المحاسن
يضر ل وجه على الله إلى بالدعوةا العناية عندها تكون
.  سمعتها يضر ول ، دينها

معينة     بثقافات المتأثرين دعوة

متأثرين المدعوات أو المدعوون كان إذا : 12 س
السبيل هو ما ، معينة بمجتمعات أو ، معينة بثقافات

!  ؟ لدعوتهم المثل

في ما وعل جل الله إلى الداعي لهم  : يبين12 ج
، إليها انتسبوا التي والطرق ، بها تأثروا التي المذاهب
ونحو والبدع الخإطاء من ، فيها عاشوا التي والبيئات

والمجتمعات الجمعيات في ما لهم يبين وهكذا ، ذلك
، للشرع المخالفة الشياء من فيها عاشوا التي

على عليهم أشكل ما كل يعرضوا أن إلى ويدعوهم
صلى رسوله وسنة الله كتاب وهو ، العادل الميزان

المعتبر فهو أحدهما أو وافقهما فما ، وسلم عليه الله
.  كان من كائنا قائله على رد خإالفهما وما ، شرعا
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على الخإتلف مسائل يعرضون العلم أهل كان وهكذا
وما ، يبقى أن وجب الشرع وافق فما الشرعية الدلة
عظيما؛ قائله كان ولو ، يطرح أن وجب الشرع خإالف

يخالف فيما العمل وهكذا ، الجميع فوق الحق لن
كان ولو ، يترك أن يجب والخإلق العادات من الشرع

وأن ، ذلك وغير والسلف والمشايخ الباء خإلق من
ذلك لن به؛ ورسوله الله أمر ما بكل الجميع يتمسك

َأّن:  وجل عز الله قال كما ، النجاةا سبيل هو َذا     َو َه
ِطي ِقيًما     ِصَرا َت ُه     ُمْس ُعو ِب ّت ُعوا     َول     َفا ِب ّت ُبَل     َت َق     الّس َفّر َت َف

ُكْم ِه     َعْن     ِب ِل ِبي ُكْم     َس ِل ُكْم     َذ ِه     َوّصا ُكْم     ِب ّل َع ُقوَن     َل ّت وبالله   َت
.  التوفيق

والسفور    التبرج تحريم

خإير على وأسلم وأصلي العالمين رب لله الحمد 
اتبع ومن وأصحابه آله وعلى محمد نبينا أجمعين خإلقه
:  بعد . أما الدين يوما إلى بهديه واهتدى سنته

نعمة هي عباده على بها الله أنعم نعمة أعظم فإن
لما وذلك ، الناما خإير شريعة لتباع والهداية ، السلما
الدنيا في والسعادةا الخير من الشريعة هذه تضمنته
بها تمسك لمن القيامة يوما والنجاةا والفلح والفوز
.  القويم نهجها على وسار

المرأةا كرامة على بالمحافظة السلما جاء ولقد
على وحث بها اللئق المقاما في ووضعها ، وصيانتها

حرما لذلك ، كرامتها يخدش أو يشينها عما إبعادها
، محرما بدون السفر عن ونهاها بالجنبي الخلوةا عليها

من لكونه الجاهلية به الله ذما الذي التبرج عن ونهاها
عز قال كما ، الفواحش وظهور بالنساء الفتنة أسباب

َقْرَن:  وجل ُكّن     ِفي     َو ِت ُيو َبّرْجَن     َول     ُب َبّرَج     َت ِة     َت ّي ِل ِه ْلَجا ا
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َلى ُْلو ونهاها ، والمفاتن المحاسن إظهار والتبرج   ا
والخضوع ، عنها الجانب بالرجال الخإتلط عن

والطمع الفتنة لسباب حسما مخاطبتهم عند بالقول
َء    َ يا:  سبحانه قوله في كما الفاحشة فعل في ِنَسا

ِبّي ّن ُتّن     ال ٍد     َلْس َأَح ِء     ِمَن     َك ّنَسا ُتّن     ِإِن     ال ْي َق ّت ْعَن     َفل     ا َتْخَض
ْوِل َق ْل َع     ِبا ْطَم َي ِذي     َف ّل ِه     ِفي     ا ِب ْل ٌءْض     َق ْلَن     َمَر ُق ْوًل     َو َق
ًفا ْعُرو .  الشهوةا مرض هو هنا والمرض   َم

الحجاب عليها وفرض لباسها في بالحشمة أمرها كما
الجميع قلوب وطهارةا ، لهن الصيانة من ذلك في لما

َها    َ يا:  تعالى فقال ّي أ
ِبّي     َ ّن َواِجَك     ُقْل     ال ِتَك     َِلْز َنا َب ِء     َو ِنَسا َو

ِنيَن ْؤِم ْلُم ِنيَن     ا ْد ِهّن     ُي ْي َل ِهّن     ِمْن     َع ِب ِبي ِلَك     َجل َنى     َذ ْد َأْن     َأ

ْفَن ْعَر ْيَن     َفل     ُي َذ ْؤ َكاَن     ُي ّلُه     َو ُفوًرا     ال وقال         َرِحيًما     َغ
َذا:  سبحانه ِإ ُهّن     َو ُتُمو ْل َأ ًعا     َس َتا ُهّن     َم ُلو َأ ِء     ِمْن     َفاْس َوَرا
ُكْم     ِحَجاٍب ِل َهُر     َذ ْط ُكْم     َأ ِب ُلو ُق ِهّن     ِل ِب ُلو ُق .  الية   َو

فبادرن ورسوله الله لمر عنهن الله رضي امتثلن وقد
روى فقد ، الجانب الرجال عن والتستر الحجاب إلى
عنها الله رضي سلمة أما عن حسن بسند داود أبو

كأن النصار نساء خإرج الية هذه نزلت : ( لما قالت
أكسية وعليهن الكسية من الغربان رءوسهن على
وابن داود وأبو أحمد الماما وروى ) ، يلبسنها سود
: قالت عنها الله رضي عائشة المؤمنين أما عن ماجة
رسول مع محرمات ونحن بنا يمرون الركبان ( كان

إحدانا سدلت حاذونا فإذا وسلم عليه الله صلى الله
كشفناه جاوزونا فإذا رأسها من وجهها على جلبابها
أكمل هي عنها الله رضي عائشة المؤمنين ) . وأما
حقها في قال ، وأدبا وخإلقا وعلما دينا النساء

عائشة : " فضل وسلم عليه الله صلى المصطفى
" الطعاما سائر على الثريد كفضل النساء على
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صلى النبي أن ثبت . وقد والخبز : اللحم هو والثريد
مصلى إلى النساء بإخإراج أمر لما وسلم عليه الله

جلباب لها يكون ل : إحدانا الله رسول يا قلن العيد
أخإتها : " لتلبسها وسلم عليه الله صلى النبي فقال

هذا من فيؤخإذ ، ومسلم البخاري " رواه جلبابها من
تخرج ل أن الصحابة نساء عند المعتاد أن الحديث
الله صلى الله رسول لهن يأذن فلم بجلباب إل المرأةا

وحماية للفتنة درءا جلباب بغير بالخروج وسلم عليه
مع ، الجميع لقلوب وتطهيرا ، الفساد أسباب من لهن
أهل من ونساؤه ورجاله القرون خإير في يعشن أنهن

ثبت وقد ، والريب التهم عن الناس أبعد من اليمان
: قالت عنها الله رضي عائشة عن الصحيحين في

الفجر يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول ( كان
بمروطهن متلفعات المؤمنات من نساء معه فيشهد

) ، الغلس من أحد يعرفهن ما بيوتهن إلى يرجعن ثم
من كان والتستر الحجاب أن على الحديث هذا فدل
وأكرمها القرون خإير هم الذين الصحابة نساء عادةا
إيمانا وأكملها وآدابا أخإلقا وأعلها وجل عز الله على

سلوكهم في الصالحة القدوةا فهم ، عمل وأصلحها
.  بعدهم يأتي ممن لغيرهم وأعمالهم

الزمان هذا نساء بعض يفعله ما أن تبين هذا علم إذا
وإبراز الحجاب أمر في والتساهل بالزينة التبرج من

متجملت للسواق وخإروجهن للجانب محاسنهن
عليه ولما الشرعية للدلة مخالف أمر متعطرات

من المر ولةا على يجب منكر وأنه ، الصالح السلف
إقراره وعدما تغييره الحسبة ورجال والعلماء المراء

من يملكه وما ومقدرته طاقته حسب على كل
، المنكر هذا منع إلى تؤدي التي والسباب الوسائل

يلبسن وأن ، والتستر التحجب على النساء وحمل
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في الرجال يزاحمن ل وأن ، والوقار الحشمة لباس
.  السواق

هذا في الناس استحدثها التي المنكرةا المور ومن
إليها يجلس النساء بين للعروس منصة وضع الزمان
وربما المتبرجات السافرات النساء بحضرةا زوجها
ول ، الرجال من أقاربها أو أقاربه من غيره معه حضر
ما الدينية والغيرةا السليمة الفطر ذوي على يخفى

الرجال وتمكن الكبير الفساد من العمل هذا في
وما ، المتبرجات الفاتنات النساء مشاهدةا ن الجانب

منع فالواجب ، الوخإيمة العواقب من ذلك على يترتب
وصيانة الفتنة لسباب حسما عليه والقضاء ذلك

.  المطهر الشرع يخالف مما النسائية للمجتمعات

البلد هذه في المسلمين إخإواني جميع أنصح وإني
شيء كل في شرعه ويلتزموا الله يتقوا بأن وغيرها

عن يبتعدوا وأن عليهم الله حرما ما كل يحذروا وأن
التماسا وغيرها العراس في والفساد الشر أسباب

سخطه لسباب وتجنبا وتعالى سبحانه الله لرضا
.  وعقابه

جميع وعلى علينا يمن أن الكريم الله وأسأل
نبيه بهدي والتمسك ، الكريم كتابه باتباع المسلمين

مضلت من يعصمنا وأن ، وسلم عليه الله صلى
حقا الحق يرينا وأن ، النفوس شهوات واتباع الفتن

خإير إنه ، اجتنابه ويرزقنا باطل والباطل اتباعه ويرزقنا
عبده على وبارك وسلم الله . وصلى مسئول
.  وصحبه وآله محمد نبينا ورسوله

 /2 / 13نشرةا صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 
 هـ . 1409

252



للختلط   ل

الختلط     إلى الدعوة تحريم

في البواردي سعد الستاذ كتبه ما على اطلعت
 /4 / 15  وتاريخ3754 رقم بعددها الجزيرةا جريدةا
في والناث الذكور اخإتلط فيه اقترح الذي  هـ1403

اقتراحه على يترتب ولما البتدائية بالمرحلة الدراسة
.  ذلك على التنبيه رأيت وخإيمة عواقب من

ل كبير وفساد كثير لشر وسيلة الخإتلط : إن فأقول
.  فعله يجوز

أبناءكم     مروا:  وسلم عليه الله صلى النبي قال وقد
بينهم     وفرقوا     لعشر     عليها     واضربوهم     لسبع     بالصلةا

وسلم عليه الله صلى أمر وإنما"      المضاجع     في
من أحدهما قرب لن المضاجع؛ في بينهم بالتفريق

لوقوع وسيلة بعدها وما العاشرةا سن في الخإر
أن شك . ول والبنات البنين اخإتلط بسبب الفاحشة

لذلك وسيلة يوما كل البتدائية المرحلة في اجتماعهم
. المراحل من ذلك بعد فيما للخإتلط وسيلة أنه . كما

المراحل في والبنات البنين فاخإتلط حال وبكل
أنواع من عليه يترتب لما فعله يجوز ل منكر البتدائية
سد بوجوب الكاملة الشريعة جاءت وقد الشرور
على دل . وقد والمعاصي للشرك المفضية الذرائع

ما ولول . ن والحاديث اليات من كثيرةا دلئل ذلك
.  منها كثيرا لذكرت الطالة من ذلك في

أعلما كتابه في الله رحمه القيم ابن العلمة ذكر وقد
. .  دليل وتسعين تسعة منها الموقعين
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يفتح ما يقترحوا أل وغيره سعد للستاذ ونصيحتي
الله . نسأل أغلقت قد شر أبواب المسلمين على

.  والتوفيق الهداية للجميع

وغيرها المجاورةا الدول في جرى ما العاقل ويكفي
يتعلق ما . وأما الخإتلط بسبب الكبير الفساد من

شرع فقد مخطوبته الخاطب معرفة إلى بالحاجة
بقوله يشفي ما ذلك في وسلم عليه الله صلى النبي
فإن     امرأةا     أحدكم     خإطب     إذا:  وسلم عليه الله صلى

   فليفعل     نكاحها     إلى     يدعوه     ما     إلى     ينظر     أن     استطاع
النكاح عقد قبل خإلوةا بدون إليها ينظر أن له فيشرع

من به يثق من بعث يتيسر لم فإن ذلك تيسر إذا
وقد ، وخإلقها بخلقها إخإباره ثم إليها للنظر النساء

وما الماضية القرون في هذا على المسلمون درج
المخطوبة إلى النظر من لهم حصل بل ذلك ضرهم

ل ذلك خإلف والنادر يكفي ما لها الخاطبة وصف أو
فيه لما المسلمين يوفق أن المسئول . والله له حكم

يحفظ وأن ، والجل العاجل في وسعادتهم صلحهم
ويكفيهم الشر أبواب عنهم يغلق وأن ، دينهم عليهم
على وسلم الله وصلى ، كريم جواد إنه العداء مكايد

.  وصحبه وآله محمد نبينا

والفتاء العلمية البحوث لدارات العاما الرئيس
 والرشاد والدعوةا

 باز بن الله عبد بن العزيز عبد

مجلة الدعوةا . 

لزميلته     الطالب مصافحة حكم

254

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1151
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1151


في لزميلته الطالب مصافحة حكم ما : 1 س 
 ؟ عليه للسلما يدها مدت لو يفعل وماذا ؟ الدراسة

في الفتيات مع المختلطة الدراسة تجوز  : ل1 ج
كراس في أو ، واحدةا مدرسة في أو واحد محل

يجوز فل الفتنة أسباب أعظم من هذا بل واحدةا
. الفتن من فيه لما الشتراك هذا للطالبة ول للطالب

ولو عنه الجنبية المرأةا يصافح أن للمسلم وليس
تجوز ل المصافحة أن . ويخبرها إليه يدها مدت

عليه الله صلى النبي عن ثبت لما الجانب؛ للرجال
أصافح     ل     إني:  للنساء بيعته حين قال أنه وسلم
: قالت أنها عنها الله رضي عائشة عن وثبت   النساء
وسلم عليه الله صلى الله رسول يد مست ما ( والله

قال ) وقد بالكلما إل يبايعهن كان ما ، قط امرأةا يد
ْد:  وجل عز الله َق ُكْم     َكاَن     َل ِه     َرُسوِل     ِفي     َل ّل ٌءْةا     ال َو ُأْس

ٌءْة َن ّلَه     َيْرُجو     َكاَن     ِلَمْن     َحَس ْومَا     ال َي ْل َكَر     اْلخِإَر     َوا َذ ّلَه     َو ال
ِثيًرا من محارمهن غير من للنساء المصافحة ولن   َك

.  تركها فوجب للطرفين الفتنة وسائل

دون ومن فتنة فيه ليس الذي الشرعي السلما أما
الحجاب ومع بالقول خإضوع ول ريبة ول مصافحة

َيا:  وجل عز الله لقول ، به بأس فل الخلوةا وعدما
َء ِبّي     ِنَسا ّن ُتّن     ال ٍد     َلْس َأَح ِء     ِمَن     َك ّنَسا ُتّن     ِإِن     ال ْي َق ّت َفل     ا

ْعَن ْوِل     َتْخَض َق ْل َع     ِبا ْطَم َي ِذي     َف ّل ِه     ِفي     ا ِب ْل ٌءْض     َق ْلَن     َمَر ُق َو
ْوًل ًفا     َق ْعُرو الله صلى النبي عهد في النساء ولن   َم
يشكل فيما ويستفتينه عليه يسلمن كن وسلم عليه

رسول أصحاب يستفتين النساء كانت وهكذا ، عليهن
.  عليهن يشكل فيما وسلم عليه الله صلى الله
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الرجال من ولمحارمها للنساء المرأةا مصافحة أما
في فليس المحارما من وغيرهم وعمها وأخإيها كأبيها
.  التوفيق ولي والله ، بأس ذلك

نشرت بالمجلة العربية في باب " فاسألوا أهل
الذكر " . 

التعليم     في الختلط حكم

وعلى الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
:  بعد أما وصحبه آله

الصادرةا السياسة جريدةا نشرته ما على اطلعت فقد
إلى  منسوبا5644 بعددها  هـ1404 / 7 / 24 يوما

فيه زعم الذي المقالح العزيز عبد صنعاء جامعة مدير
مخالفة الطلب عن الطالبات بعزل المطالبة أن

بأن الخإتلط جواز على استدل وقد ، للشريعة
وسلم عليه الله صلى الرسول عهد من المسلمين

والمرأةا الرجل ، واحد مسجد في الصلةا يؤدون كانوا
مكان في يكون أن بد ل التعليم فإن ( ولذلك وقال ،

مدير من الكلما هذا صدور استغربت وقد ) ، واحد
يوجه أن منه يطلب إسلمي بلد في إسلمية لجامعة

السعادةا فيه ما إلى والنساء الرجال من شعبه
راجعون إليه وإنا لله فإنا والخإرةا الدنيا في والنجاةا

.  بالله إل قوةا ول حول ول

على عظيمة جناية فيه الكلما هذا أن شك ول
إلى تدع لم الشريعة . لن السلمية الشريعة
بل ، لها مخالفة بمنعه المطالبة تكون حتى الخإتلط

:  تعالى الله قال كما ذلك في وتشدد تمنعه هي
َقْرَن ُكّن     ِفي     َو ِت ُيو َبّرْجَن     َول     ُب َبّرَج     َت ِة     َت ّي ِل ِه ْلَجا َلى     ا ُْلو    ا
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َها    َ يا:  تعالى وقال ، الية ّي أ
ِبّي     َ ّن َواِجَك     ُقْل     ال ِتَك     َِلْز َنا َب َو

ِء ِنَسا ِنيَن     َو ْؤِم ْلُم ِنيَن     ا ْد ِهّن     ُي ْي َل ِهّن     ِمْن     َع ِب ِبي ِلَك     َجل َنى     َذ ْد َأ

ْفَن     َأْن ْعَر ُقْل:  سبحانه وقال   ُي َناِت     َو ْؤِم ْلُم ْغُضْضَن     ِل َي
ِهّن     ِمْن ِر ْبَصا ْظَن     َأ َف َيْح ُهّن     َو ِديَن     َول     ُفُروَج ْب ُهّن     ُي َت َن ِإل     ِزي
َهَر     َما َها     َظ ْن ْبَن     ِم ِر َيْض ْل ِهّن     َو ِر َلى     ِبُخُم ِهّن     َع ِب ُيو َول     ُج

ِديَن ْب ُهّن     ُي َت َن ِهّن     ِإل     ِزي ِت َل ُعو ُب ْو     ِل ِهّن     َأ ِئ َبا ْو     آ ِء     َأ َبا ِهّن     آ ِت َل ُعو ْو     ُب َأ

ِهّن ِئ َنا ْب أ
ْو     َ ِء     َأ َنا ْب ِهّن     َأ ِت َل ُعو ْو     ُب ِهّن     َأ ِن َوا ْو     ِإخْإ ِني     َأ ِهّن     َب ِن َوا ْو     ِإخْإ َأ

ِني ِهّن     َب ِت َوا ْو     َأخَإ ِهّن     َأ ِئ ْو     ِنَسا َكْت     َما     َأ َل ُهّن     َم ُن ْيَما . إلى   َأ
ْبَن     َول:  سبحانه قال أن ِر ِهّن     َيْض ِل َأْرُج َلَم     ِب ْع ُي َما     ِل

ِفيَن ِهّن     ِمْن     ُيْخ ِت َن ُبوا     ِزي ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ
َ

ُنوَن ْؤِم ْلُم ُكْم     ا ّل َع ِلُحوَن     َل ْف َذا:  تعالى وقال   ُت ِإ َو
ُهّن ُتُمو ْل َأ ًعا     َس َتا ُهّن     َم ُلو َأ ِء     ِمْن     َفاْس ُكْم     ِحَجاٍب     َوَرا ِل َذ

َهُر ْط ُكْم     َأ ِب ُلو ُق ِهّن     ِل ِب ُلو ُق اليات هذه وفي ، الية   َو
النساء لزوما شرعية على الظاهرةا الدللة الكريمات

إلى تدعو حاجة من إل ، بهن الفتنة من حذرا لبيوتهن
الجاهلية تبرج التبرج من سبحانه حذرهن ثم ، الخروج

وقد ، الرجال بين ومفاتنهن محاسنهن إظهار وهو ،
:  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح

   النساء     من     الرجال     على     أضر     فتنة     بعدي     تركت     ما
عنه إله رضي زيد بن أسامة حديث من عليه متفق

زيد بن وسعيد أسامة عن صحيحه في مسلم وخإرجه
وفي ، جميعا عنهما الله رضي نفيل بن عمرو بن

عنه الله رضي الخدري سعيد أبي عن مسلم صحيح
الدنيا     إن:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن

كيف     فناظر     فيها     مستخلفكم     الله     وإن     خإضرةا     حلوةا
بني     فتنة     أول     فإن     النساء     واتقوا     الدنيا     فاتقوا     تعملون

الله رسول صدق ولقد   النساء     في     كانت     إسرائيل
ول ، عظيمة بهن الفتنة فإن وسلم عليه الله صلى
، الحجاب أكثرهن فيه خإلع الذي العصر هذا في سيما
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ذلك بسبب وكثرت ، الجاهلية تبرج فيه وتبرجن
الشباب من الكثير وعزوف والمنكرات الفواحش
البلد من كثير في الزواج من الله شرع عما والفتيات

لقلوب أطهر الحجاب أن سبحانه الله بين وقد ،
نجاسة إلى أقرب زواله أن على ذلك فدل الجميع
ومعلوما ، الحق طريق عن وانحرافهم الجميع قلوب

الدراسة كرسي في الطالب مع الطالبة جلوس أن
 ، الفتنة أسباب أعظم من

للمؤمنات الله شرعه الذي الحجاب ترك أسباب ومن
الله بينهم من لغير زينتهن يبدين أن عن ونهاهن
 ، النور سورةا من السابقة الية في سبحانه

المؤمنين بأمهات خإاصا بالحجاب المر أن زعم ومن
على الدالة الكثيرةا الدلة وخإالف النجعة أبعد فقد

ُكْم:  تعالى قوله وخإالف التعميم ِل َهُر     َذ ْط ُكْم     َأ ِب ُلو ُق ِل
ِهّن ِب ُلو ُق أطهر الحجاب إن يقال أن يجوز ل فإنه   َو

من دون الصحابة ورجال المؤمنين أمهات لقلوب
من الحجاب إلى أحوج بعدهم من أن شك ول بعدهم
مال عنهم الله رضي الصحابة ورجال المؤمنين أمهات
والبصيرةا اليمان قوةا في العظيم الفرق من بينهم

ونساء رجال عنهم الله رضي الصحابة فإن ، بالحق
النبياء بعد الناس خإير هم المؤمنين أمهات ومنهن

وسلم عليه الله صلى الرسول بنص القرون وأفضل
أطهر الحجاب كان فإذا ، الصحيحين في المخرج
وأشد الطهارةا هذه إلى أحوج بعدهم فمن لقلوبهم
في الواردةا النصوصا ولن قبلهم؛ ممن إليها افتقارا
إل المة من أحد بها يخص أن يجوز ل والسنة الكتاب
لجميع عامة فهي ، التخصيص على يدل صحيح بدليل
يوما إلي وبعده وسلم عليه الله صلى عهده في المة
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عليه الله صلى رسوله بعث سبحانه لنه القيامة؛
القيامة يوما إلى وبعده عصره في الثقلين إلى وسلم

َها    َ يا     ُقْل:  وجل عز قال كما ّي أ
ّناُس     َ ّني     ال ِه     َرُسوُل     ِإ ّل ال

ُكْم ْي َل ًعا     ِإ َناَك     َوَما:  سبحانه وقال   َجِمي ْل ّفًة     ِإل     َأْرَس َكا
ّناِس ِذيًرا     َبِشيًرا     ِلل َن ينزل لم الكريم القرآن وهكذا   َو
أنزل وإنما وسلم عليه الله صلى النبي عصر لهل
تعالى قال كما الله كتاب يبلغه ممن بعدهم ولمن لهم

َذا:  ٌءْغا     َه ّناِس     َبل َذُروا     ِلل ْن ُي ِل ِه     َو َلُموا     ِب ْع َي ِل ّنَما     َو َو     َأ ٌءْه     ُه َل ِإ
ٌءْد ّكَر     َواِح ّذ َي ِل ُلو     َو َباِب     ُأو ْل َْل ُأوِحَي:  وجل عز وقال   ا َو
َلّي َذا     ِإ ُقْرآُن     َه ْل ُكْم     ا ِذَر ْن ِه     ُِل َغ     َوَمْن     ِب َل وكان ، الية   َب

ل وسلم عليه الله صلى النبي عهد في النساء
السواق في ول المساجد في ل بالرجال يختلطن
ويرشد اليوما المصلحون عنه ينهي الذي الخإتلط

حذرا منه التحذير إلى المة وعلماء والسنة القرآن
الله صلى مسجده في النساء كان بل ، فتنته من

متأخإرةا صفوف في الرجال خإلف يصلين وسلم عليه
خإير:  وسلم عليه الله صلى يقول وكان الرجال عن

صفوف     وخإير     آخإرها     وشره     أولها     الرجال     صفوف
آخإر افتتان من حذرا   أولها     وشرها     آخإرها     النساء

الرجال وكان ، النساء صفوف بأول الرجال صفوف
في بالتريث يؤمرون وسلم عليه الله صلى عهده في

المسجد من ويخرجن النساء يمضي حتى النصراف
هم ما مع المساجد أبواب في الرجال بهن يختلط لئل

فكيف والتقوى اليمان من ونساء رجال جميعا عليه
يتحققن أن ينهين النساء وكانت ، بعدهم من بحال

من حذرا الطريق حافات بلزوما ويؤمرن الطريق
عند بعضا بعضهم بمماسة والفتنة بالرجال الحتكاك

المؤمنين نساء سبحانه الله وأمر ، الطريق في السير
زينتهن بها يغطين حتى جلبيبهن من عليهن يدنين أن
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إبداء عن سبحانه ونهاهن ، بهن الفتنة من حذرا
العظيم كتابه في سبحانه الله سمى من لغير زينتهن
والبعد العفة أسباب في وترغيبا الفتنة لسباب حسما

لمدير يسوغا فكيف ، والخإتلط الفساد مظاهر عن
، كله هذا رشده- بعد وألهمه الله صنعاء- هداه جامعة

وأن إليه دعا السلما أن ويزعم الخإتلط إلى يدعو أن
الدراسة ساعات وأن ، كالمسجد الجامعي الحرما

والبون ، عظيم الفرق أن ومعلوما ، الصلةا كساعات
وعرف ، ونهيه أمره الله عن عقل لمن ، شاسع
كتابه في بين وما ، لعباده تشريعه في سبحانه حكمته
وكيف ، والنساء الرجال شأن في الحكاما من العظيم

بحذاء الطالبة جلوس إن يقول أن لمؤمن يجوز
أخإواتها مع جلوسها مثل الدراسة كرسي في الطالب

أدنى له من يقوله ل هذا ، الرجال خإلف صفوفهن في
لو هذا ، يقول ما يعقل وبصيرةا إيمان من مسكة
كان إذا فكيف ، الشرعي الحجاب وجود سلمنا

التبرج مع الدراسة كرسي في الطالب مع جلوسها
التي والحاديث الفاتنة والنظرات المحاسن وإظهار

إل قوةا ول حول ول المستعان فالله ، الفتنة إلى تجر
َها:  وجل عز الله قال ، بالله ّن ِإ ْعَمى     ل     َف ْبَصاُر     َت َْل ا

ِكْن َل ْعَمى     َو ُلوُب     َت ُق ْل ِتي     ا ّل ِر     ِفي     ا ُدو    الّص

11 إلى 6 صا 15مجلة البحوث السلمية العدد 
ربيع الول ربيع الثاني جمادى الولى جمادى الثانية

 هـ . 1406

الرسول عهد منذ المسلمين أن : ( والواقع قوله وأما
والمرأةا الرجل واحد مسجد في الصلةا يؤدون كانوا

)  واحد مكان في يكون أن بد ل التعليم فإن ولذلك
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كان لكن ، صحيح : هذا يقال أن ذلك عن فالجواب
والعناية الحجاب مع المساجد مؤخإرةا في النساء

مقدما في والرجال ، الفتنة يسبب مما والتحفظ
في ويشاركن والخطب المواعظ فيسمعن ، المسجد

، ويشاهدن يسمعن مما دينهن أحكاما ويتعلمن الصلةا
يذهب العيد يوما في وسلم عليه الله صلى النبي وكان
لبعدهن ويذكرهن فيعظهن الرجال يعظ ما بعد إليهن

حرج ول فيه إشكال ل كله وهذا ، خإطبته سماع عن
صنعاء- هداه جامعة مدير قول في الشكال وإنما فيه
فإن ولذلكدينه- : (  في وفقهه قلبه وأصلح الله

يجوز ) فكيف واحد مكان في يكون أن بد ل التعليم
خإلف النساء بصلةا عصرنا في التعليم يشبه أن له

بين شاسع الفرق أن مع ، واحد مسجد في الرجال
النساء صلةا واقع وبين اليوما المعروف التعليم واقع
ولهذا ، وسلم عليه الله صلى عهده في الرجال خإلف

دور في الرجال عن النساء إفراد إلى المصلحون دعا
، حدةا على والشباب حدةا على يكن وأن ، التعليم

راحة بكل المدرسات من العلم تلقي من يتمكن حتى
يطول التعليم زمن لن مشقة؛ ول حجاب غير من

من العلوما تلقي ولن الصلةا؛ زمن بخلف
لهن وأبعد للجميع أصون خإاصا محل في المدرسات

، بهن الفتنة من للشباب وأسلم ، الفتنة أسباب من
مع الفتيات عن التعليم دور في الشباب انفراد ولن
عنايتهم إلى أقرب فهو الفتنة من لهم أسلم كونه

الساتذةا إلى الستماع وحسن بها وشغلهم بدروسهم
الفتيات ملحظة عن بعيدين عنهم العلم وتلقي

المسمومة النظرات وتبادل ، بهن والنشغال
.  الفجور إلى الداعية والكلمات
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عزل إلى الدعوةا الله- أن زعمه- أصلحه وأما
فهي ، للشريعة ومخالف تزمت الطلبة عن الطالبات

لله النصح عين هو ذلك بل ، مسلمة غير دعوى
اليات من سبق بما والعمل لدينه والحيطة ولعباده
لمدير ونصيحتي ، الشريفين والحديثين القرآنية
إليه يتوب وأن وجل عز الله يتقي أن صنعاء جامعة

والحق الصواب إلى يرجع وأن ، منه صدر مما سبحانه
على والدليل الفضيلة عين هو ذلك إلى الرجوع فإن ،

المسئول . والله والنصاف للحق العلم طالب تحري
يعيذنا وأن الرشاد سبيل جميعا يهدينا أن سبحانه
ومن ، علم بغير عليه القول من المسلمين وسائر

سبحانه أسأله كما ، الشيطان ونزغات الفتن مضلت
لما مكان كل في وقادتهم المسلمين علماء يوفق أن
وأن ، والمعاد المعاش في والعباد البلد صلح فيه

، كريم جواد إنه المستقيم صراطه الجميع يهدي
وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى

.  الدين يوما إلى بإحسان لهم والتابعين

والسفور   الختلط

ويطلع يراه من إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
وإياهم الله وفقني ، المسلمين إخإواني من عليه
.  والمنكرات البدع وإياهم وجنبني الطاعات لفعل

:  بعد أما ، وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

ينبغي ل أمر على أنبه أن والتذكير النصح واجب فمن
وهو عنه والبتعاد منه الحذر يجب بل عليه السكوت
الماكن بعض في الجهلة بعض من الحاصل الخإتلط
بحجة ، بأسا بذلك يرون ل المحارما غير مع والقرى

فتجد ، طيبة نياتهم وأن وأجدادهم آبائهم عادةا هذا أن
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مع أو أخإتها زوج أو زوجها أخإي مع تجلس مثل المرأةا
وبدون تحجب بدون القارب من ونحوهم عمها أبناء

المسلمة المرأةا احتجاب أن المعلوما ومن ، مبالةا
أمر مفاتنها وسائر وجهها وتغطية الجانب الرجال عن

السلف وإجماع والسنة الكتاب وجوبه على دل واجب
ُقْل:  وتعالى سبحانه الله قال الصالح َناِت     َو ْؤِم ْلُم ِل

ْغُضْضَن ِهّن     ِمْن     َي ِر ْبَصا ْظَن     َأ َف َيْح ُهّن     َو ِديَن     َول     ُفُروَج ْب ُي
ُهّن َت َن َهَر     َما     ِإل     ِزي َها     َظ ْن ْبَن     ِم ِر َيْض ْل ِهّن     َو ِر َلى     ِبُخُم َع

ِهّن ِب ُيو ِديَن     َول     ُج ْب ُهّن     ُي َت َن ِهّن     ِإل     ِزي ِت َل ُعو ُب ْو     ِل ِهّن     َأ ِئ َبا ْو     آ ِء     َأ َبا آ
ِهّن ِت َل ُعو  ، الية   ُب

َذا:  تعالى وقال ِإ ُهّن     َو ُتُمو ْل َأ ًعا     َس َتا ُهّن     َم ُلو َأ ِمْن     َفاْس
ِء ُكْم     ِحَجاٍب     َوَرا ِل َهُر     َذ ْط ُكْم     َأ ِب ُلو ُق ِهّن     ِل ِب ُلو ُق وقال الية   َو

َها    َ يا:  تعالى ّي أ
ِبّي     َ ّن َواِجَك     ُقْل     ال ِتَك     َِلْز َنا َب ِء     َو ِنَسا َو

ِنيَن ْؤِم ْلُم ِنيَن     ا ْد ِهّن     ُي ْي َل ِهّن     ِمْن     َع ِب ِبي ِلَك     َجل َنى     َذ ْد َأْن     َأ

ْفَن ْعَر ْيَن     َفل     ُي َذ ْؤ َكاَن     ُي ّلُه     َو ُفوًرا     ال والجلباب   َرِحيًما     َغ
.  العباءةا بمنزلة الخمار فوق الرداء هو

الية هذه نزلت : ( لما عنها الله رضي سلمة أما قالت
من الغربان رءوسهن على كأن النصار نساء خإرج

) .  يلبسنها سود أكسية وعليهن السكينة

رأس أن على واضح دليل الكريمات اليات هذه وفي
يجب مما ووجهها ونحرها وعنقها وشعرها المرأةا
كشفه وأن لها بمحرما ليس من كل عن ستره عليها
صلى النبي أن السنة أدلة . ومن حراما المحارما لغير
مصلى إلى النساء بإخإراج أمر لما وسلم عليه الله

؟ جلباب لها يكون ل إحدانا الله رسول : يا قلن العيد
أخإتها : " لتلبسها وسلم عليه الله صلى : النبي فقال

يدل الحديث فهذا ومسلم البخاري رواه جلبابها من
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إل المرأةا تخرج أل الصحابة نساء عند المعتاد أن على
.  بجلباب

وسلم عليه الله صلى الله رسول لهن يأذن فلم
الصحيحين في ثبت . وقد جلباب بغير بالخروج وسلم

الله رسول : كان قالت عنها الله رضي عائشة عن
نساء معه فيشهد الفجر يصلي وسلم عليه الله صلى

يعرفهن ما بيوتهن إلى يرجعن ثم بمروطهن متلفعات
الله صلى الله رسول رأى : لو وقالت الغلس من أحد

المساجد من لمنعهن رأينا ما النساء من وسلم عليه
على الحديث هذا فدل نساءها إسرائيل بنو منعت كما
الصحابة نساء عادةا من كان والتستر الحجاب أن

، وجل عز الله على وأكرمها القرون خإير هم الذين
فهم عمل وأصلحها إيمانا وأكملها وأدبا أخإلقا وأعلها
.  لغيرهم الصالحة القدوةا

الركبان : كان قالت عنها الله رضي عائشة وعن
الله صلى الله رسول مع محرمات ونحن بنا يمرون

على جلبابها إحدانا سدلت حاذونا فإذا وسلم عليه
أحمد رواه كشفناه جاوزونا فإذا رأسها من وجهها

) حاذونا : ( فإذا قولها ففي ماجة وابن داود وأبو
وجهها على جلبابها إحدانا ) سدلت ( الركبان تعني
في المشروع . لن الوجه ستر وجوب على دليل

حينئذ كشفه من قوي مانع وجود فلول كشفه الحراما
.  مكشوفا بقاؤه لوجب

للرجال وجهها المرأةا وكشف السفور تأملنا وإذا
: منها كثيرةا مفاسد على يشتمل وجدناه الجانب

أكبر من وهي وجهها بمظهر تحصل التي الفتنة
المرأةا عن الحياء زوال ومنها ، والفساد الشر دواعي
.  بها الرجال وافتتان
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وجهها تكشف أن المرأةا على يحرما أنه يتبين فبهذا
صدرها كشف عليها ويحرما الجانب الرجال بحضور

جسمها من ذلك ونحو ساقيها أو ذراعيها أو نحرها أو
الخلوةا عليها يحرما وكذا ، الجانب الرجال بحضور

المحارما بغير الخإتلط وكذا الرجال من محارمها بغير
مساوية نفسها رأت إذا المرأةا فإن ، تستر غير من

يحصل لم سافرةا والتجول الوجه كشف في للرجل
ذلك وفي الرجال مزاحمة من خإجل ول حياء منها
الله صلى النبي خإرج وقد عظيم وفساد كبيرةا فتنة
النساء اخإتلط وقد المسجد من يوما ذات وسلم عليه

عليه الله صلى النبي فقال الطريق في الرجال مع
الطريق     تحتضن     أن     لكن     ليس     فإنه     استأخإرن وسلم
بالجدار تلصق المرأةا فكانت   الطريق     بحالت     عليكن

كثير ابن . ذكره لصوقها من به ليتعلق ثوبها أن حتى
ُقْل:  تعالى قوله تفسير عند َناِت     َو ْؤِم ْلُم ْغُضْضَن     ِل َي
ِهّن     ِمْن ِر ْبَصا    َأ

محارمها لغير وجهها تكشف أن المرأةا على فيحرما
أو بهم الخلوةا عليها يحرما كما ستره عليها يجب بل

محرمها غير يد في للسلما يدها وضع أو بهم الخإتلط
زينتها إلى النظر له يجوز من وتعالى سبحانه بين وقد

ِديَن     َول:  بقوله ْب ُهّن     ُي َت َن َهَر     َما     ِإل     ِزي َها     َظ ْن ْبَن     ِم ِر َيْض ْل َو
ِهّن ِر َلى     ِبُخُم ِهّن     َع ِب ُيو ِديَن     َول     ُج ْب ُهّن     ُي َت َن ِهّن     ِإل     ِزي ِت َل ُعو ُب ِل

ْو ِهّن     َأ ِئ َبا ْو     آ ِء     َأ َبا ِهّن     آ ِت َل ُعو ْو     ُب ِهّن     َأ ِئ َنا ْب أ
ْو     َ َن     َأ ْب ِء  َأ ِهّن     ا ِت َل ُعو ْو     ُب َأ

ِهّن ِن َوا ْو     ِإخْإ ِني     َأ ِهّن     َب ِن َوا ْو     ِإخْإ ِني     َأ ِهّن     َب ِت َوا ْو     َأخَإ ِهّن     َأ ِئ ْو     ِنَسا َأ

َكْت     َما َل ُهّن     َم ُن ْيَما ِو     َأ ِعيَن     َأ ِب ّتا ِر     ال ْي ِلي     َغ ِة     ُأو َب ِْلْر ِمَن     ا
ِو     الّرَجاِل ْفِل     َأ ّط ِذيَن     ال ّل َهُروا     َلْم     ا ْظ َلى     َي ْوَراِت     َع َع
ِء ّنَسا ْبَن     َول     ال ِر ِهّن     َيْض ِل َأْرُج َلَم     ِب ْع ُي ِفيَن     َما     ِل ِمْن     ُيْخ
ِهّن ِت َن ُبوا     ِزي ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ

ُنوَن     َ ْؤِم ْلُم ُكْم     ا ّل َع َل
ِلُحوَن ْف    ُت
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الخال وأبناء العم أبناء أو الخإت زوج أو الزوج أخإو أما
لهم وليس المحارما من فليسوا ونحوهم والخالة
جلبابها ترفع أن لها يجوز ول المرأةا وجه إلى النظر

بن عقبه فعن بها افتتانهم من ذلك في لما عندهم
عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي عامر

رجل     فقال        النساء     على     والدخإول     إياكم:  قال وسلم
"     قال     ؟     الحمو     أفرأيت     الله     رسول     يا     النصار     من

أخإو بالحمو . والمراد عليه متفق   الموت     الحمو
البيت يدخإلون لنهم وذلك ونحوهما وعمه الزوج
قرابتهم بمجرد بمحارما ليسوا ولكنهم ريبة بدون

عن لهم تكشف أن لها يجوز ل ذلك وعلى لزوجها
حصر الله لن بهم؛ موثوقا صالحين كانوا ولو زينتها
السابقة الية في بينهم أناس في الزينة إبداء جواز

منهم ونحوهم عمه ابن ول عمه ول الزوج أخإو وليس
، 

عليه المتفق الحديث في وسلم عليه الله صلى وقال
بذي والمراد   محرما     ذي     مع     إل     بامرأةا     رجل     يخلون     ل

أو لنسب التأبيد على نكاحها عليه يحرما من المحرما
ومن والعم والخأ والبن كالب رضاع أو مصاهرةا

.  مجراهم يجري

ذلك عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى وإنما
بينهم ويمشي الغواية عنان الشيطان لهم يرخإي لئل

. وقد المعصية لهم ويزين لهم ويوسوس بالفساد
يخلون     ل:  قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه ثبت
أحمد الماما رواه    ثالثهما     الشيطان     فإن     بامرأةا     رجل

.  عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن صحيح بإسناد

أن بحجة ذلك بخلف بلدهم في العادةا جرت ومن
يجاهدوا أن فعليهم بلدهم أهل أو أهلهم عادةا ذلك
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القضاء في يتعاونوا وأن العادةا هذه إزالة في أنفسهم
العراض على محافظة شرها من . والتخلص عليها

وجل عز الله لمر وتنفيذا والتقوى البر على وتعاونا
الله إلى يتوبوا . وأن وسلم عليه الله صلى ورسوله
المر في يجتهدوا وأن منها سلف مما وتعالى سبحانه

ول عليه ويستمروا المنكر عن والنهي بالمعروف
ول لئم لومة الباطل وإبطال الحق نصرةا في تأخإذهم
الناس بعض من استهزاء أو سخرية ذلك عن يردهم

برضا الله شرع اتباع المسلم على الواجب فإن
. ولو عقابه من وخإوف الله عند فيما ورغبة وطواعية

.  إليه الناس وأحب الناس أقرب ذلك في خإالفه

الله يشرعها لم التي والعادات الهواء اتباع يجوز ول
والهدى الحق دين هو السلما لن ، وتعالى سبحانه
مكارما إلى الدعوةا وفيه ، شيء كل في والعدالة
.  يخالفها عما والنهي العمال ومحاسن الخإلق

لما المسلمين وسائر يوفقنا أن المسئول والله
وسيئات أنفسنا شرور من جميعا يعيذنا وأن ، يرضيه
نبينا على وسلم الله . وصلى كريم جواد إنه أعمالنا
الله ورحمة عليكم . والسلما وصحبه آله وعلى محمد

.  وبركاته

نشرةا صدرت من مكتب سماحته بالرياض . 

حول       الخوان أحد قدمه سؤال عن الجابة
والشركية     البدعية المور بعض

يفعلون قوما في ورسوله الله حكم : ما السؤال
عليا أن ( أشهد الذان في يقولون:  التالية الشياء

محمد ( عترةا ) و العمل خإير على ( حي و)  الله ولي
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قاما منهم أحد توفي وإذا ) ، العتر خإير ( علي ) و
من يكسرون ول العقيقة يسمونها شاةا بذبح أقرباؤه
وفرثها عظامها يقبرون ذلك بعد ثم ، شيئا عظامها

فما ، به العمل ويجب حسنة ذلك أن ويزعمون
بهم وله المحمدية السنة علي الذي المسلم موقف
يوادهم أن شرعا له يجوز . هل ؟ نسب رابطة

؟ ويزوجهم منهم ويتزوج كرامتهم ويقبل ويكرمهم
الفرقة إنهم ويقولون بعقيدتهم يجاهرون بأنهم علما

.  الباطل على ونحن الحق على وأنهم الناجية

لسان على وتعالى سبحانه الله بين : قد والجواب
الذان ألفاظ وسلم عليه الله صلى محمد نبيه

ربه عبد بن زيد بن الله عبد رأى وقد ، والقامة
صلى النبي على فعرضه الذان النوما في النصاري

عليه الله صلى النبي : له فقال وسلم عليه الله
بلل على يلقيه . أن " وأمره حق رؤيا " إنها وسلم
يؤذن بلل فكان ، به ليؤذن منه صوتا أندى لكونه
حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول يدي بين بذلك
من شيء أذانه في يكن ولم ، وجل عز الله توفاه

.  السؤال في المذكورةا اللفاظ

صلى للنبي يؤذن كان مكتوما أما بن الله عبد وهكذا
أذانه في يكن ولم الوقات بعض في وسلم عليه الله

يدي بين بلل أذان وأحاديث ، اللفاظ هذه من شيء
الصحيحين في ثابتة وسلم عليه الله صلى الله رسول

أبي أذان وهكذا ، السنة أهل كتب من وغيرهما
وقد ، اللفاظ هذه من شيء فيه ليس بمكة محذورةا

يعلمه ولم ألفاظه وسلم عليه الله صلى النبي علمه
صحيح في ثابتة أذانه وألفاظ ، اللفاظ هذه من شيئا

.  السنة أهل كتب من وغيره مسلم
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بدعة الذان في اللفاظ هذه ذكر أن يعلم وبذلك
من:  وسلم عليه الله صلى النبي لقول تركها يجب

على متفق    رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في     أحدث
عليه     ليس     عمل     عمل     من أخإرى رواية وفي ، صحته
عنه . . وثبت صحيحه في مسلم خإرجه    رد     فهو     أمرنا
خإطبة في يقول كان أنه وسلم عليه الله صلى

وخإير     الله     كتاب     الحديث     خإير     فإن     بعد     أما:  الجمعة
المور     وشر     وسلم     عليه     الله     صلى     محمد     هدي     الهدي

خإلفاؤه درج وقد    ضللة     بدعة     وكل     محدثاتها
بقية وهكذا عنه الله رضي علي ومنهم الراشدون

عليه درج ما على أجمعين عنهم الله رضي الصحابة
الذان صفة في وسلم عليه الله صلى الله رسول

.  اللفاظ هذه يحدثوا ولم

أمير الكوفة- وهو في عنه الله رضي علي أقاما وقد
بين يؤذن وكان سنين خإمس من قريباالمؤمنين- 

هذه كانت ولو ، عنه الله رضي بلل بأذان يديه
لم الذان في موجودةا السؤال في المذكورةا اللفاظ

أعلم من عنه الله رضي لكونه ذلك؛ عليه يخف
وسلم عليه الله صلى الله رسول بسنة الصحابة
رضي علي عن الناس بعض يرويه ما وأما ، وسيرته

خإير على ( حي الذان في يقول كان أنه عنه الله
عن روي ما وأما ، الصحة من له أساس ) فل العمل

زين الحسين بن علي وعن عنهما الله رضي عمر ابن
يقولن كان أنهما أبيه وعن عنه الله رضي العابدين

صحته في فهذا)  العمل خإير على ( حي الذان في
لكن عنهما العلم أهل بعض صححه وإن ، نظر عنهما

يوجب الدين في وفقههما علمهما من علم قد ما
ل مثلهما لن عنهما؛ ذلك بصحة القول عن التوقف

وابن ، محذورةا أبي أذان ول بلل أذان عليه يخفى
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وعلي ، وحضره ذلك سمع قد عنهما الله رضي عمر
ينبغي فل الناس أفقه الله- من - رحمه الحسين بن
الله صلى الله رسول سنة يخالفا أن بهما يظن أن

 ، الذان في المستفيضة المعلومة وسلم عليه

ول ، عليهما موقوف فهو عنهما ذلك صحة فرضنا ولو
أقوال ول بأقوالهما الصحيحة السنة تعارض أن يجوز

العزيز الله كتاب مع الحاكمة هي السنة لن ، غيرهما
َها    َ يا:  وجل عز الله قال كما الناس جميع على ّي أ

َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ُعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ُعوا     ال ِطي َأ ِلي     الّرُسوَل     َو ُأو ِر     َو َْلْم ا
ُكْم ْن ِإْن     ِم ُتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت ُه     َشْي ّدو َلى     َفُر ِه     ِإ ّل ال

ُتْم     ِإْن     َوالّرُسوِل ْن ُنوَن     ُك ْؤِم ِه     ُت ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا    اْلخِإ

وهو عنهما المنقول اللفظ هذا رددنا  - وقد261
السنة إلى الذان " في العمل خإير على " حي عبارةا

عليه الله صلى الله رسول عن صح فيما نجدها فلم
الحسين بن علي قول وأما ، الذان ألفاظ من وسلم
الول الذان في أنها عنه روي فيما عنه الله رضي
صلى الرسول يدي بين الذان به أراد أنه يحتمل فهذا
فقد ذلك أراد كان فإن ، شرع ما أول وسلم عليه الله

الله صلى النبي حياةا في المر عليه استقر بما نسخ
أما وابن بلل أذان ألفاظ من وبعدها وسلم عليه

غيره ول اللفظ هذا فيها وليس محذورةا وأبي مكتوما
 ، السؤال في المذكورةا اللفاظ من

في موجودةا الجملة هذه بأن القول : إن يقال ثم
رسول يدي بين الذان على حملناه إذا الول الذان

ألفاظ . لن به مسلم غير وسلم عليه الله صلى الله
الحاديث في محفوظة شرع حين من الذان

وأنها بطلنها فعلم ، الجملة هذه فيها وليس الصحيحة
عنه الله رضي الحسين بن علي أيضا يقال ثم ، بدعة
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فهو بالرفع فيه صرح لو هذا فخبره التابعين جملة من
عند بحجة ليس والمرسل ، المرسل حكم في

عمر أبو الماما عنهم ذلك نقل كما العلم أهل جماهير
في يوجد لم لو هذا التمهيد كتاب في البر عبد بن

في وجد وقد فكيف ، يخالفه ما الصحيحة السنة
يدل ما الذان صفة في الواردةا الصحيحة الحاديث

الموفق والله اعتباره وعدما المرسل هذا بطلن على
 .

منهم أحد توفي إذا المذكورةا الطائفة تفعله ما وأما
يكسرون ول العقيقة يسمونها شاةا بذبح قرابته قامت

ذلك أن ويزعمون وفرثها عظامها ويدفنون عظمها
.  بها العمل يجب حسنة

له أساس ول بدعة العمل هذا : أن ذلك عن فالجواب
إلى والتوبة تركه فالواجب ، السلمية الشريعة في
الله إلى التوبة فإن والمعاصي البدع كسائر منه الله

الذنوب جميع من واجبة وهي قبلها ما تجب سبحانه
:  وجل عز قال كما ، البدع جميع ومن والمعاصي

ُبوا ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ
ُنوَن     َ ْؤِم ْلُم ُكْم     ا ّل َع ِلُحوَن     َل ْف    ُت

َها    َ يا:  تعالى وقال ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُبوا     آَم َلى     ُتو ِه     ِإ ّل َبًة     ال ْو َت

جاءت التي المشروعة العقيقة وإنما ، الية   َنُصوًحا
عليه الله صلى الله رسول عن الصحيحة السنة بها

وهي سابعه يوما في المولود عن يذبح ما هي وسلم
عق وقد ، النثى عن واحدةا وشاةا الذكر عن شاتان
والحسين الحسن عن وسلم عليه الله صلى النبي
لحما وزعها شاء إن مخير وصاحبها ، عنهما الله رضي

طبخها شاء وإن والفقراء والصحاب القارب بين
، والفقراء والجيران القارب من شاء من إليها ودعا
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ومن مؤكدةا سنة وهي ، المشروعة العقيقة هي هذه
.  عليه إثم فل تركها

السنة على الذي المسلم موقف ما السائل قول وأما
يوادهم هل نسب رابطة الطائفة بهذه وله المحمدية

مع ويزوجهم منهم ويتزوج ويكرمونه يكرمهم بمعنى
الفرقة إنهم ويقولون بعقيدتهم يجاهرون بأنهم العلم

 . . ؟ الباطل على ونحن الحق على وأنهم الناجية

:  والجواب

مع السئلة في تقدما ما هي عقيدتهم كانت إذا
وإخإلصا سبحانه الله توحيد في السنة أهل موافقة
بغيرهم ول البيت بأهل ل به الشرك وعدما لله العبادةا

ذبائحهم وأكل منهم والتزوج تزويجهم من مانع فل
معهم ما قدر على وموادتهم ولئمهم في والمشاركة

الباطل؛ من معهم ما قدر على وبغضهم الحق من
البدع من أشياء اقترفوا قد مسلمون لنهم

وتجب ، السلما دائرةا من تخرجهم ل والمعاصي
من وتحذيرهم والحق السنة إلى وتوجيههم نصيحتهم

النصيحة وقبلوا استقاموا فإن والمعاصي البدع
على أصروا إن أما ، المطلوب هو وهذا لله فالحمد

وعدما هجرهم يجب فإنه السئلة في المذكورةا البدع
ويتركوا الله إلى يتوبوا حتى ولئمهم في المشاركة

عليه الله صلى النبي هجر كما والمنكرات البدع
تخلفوا لما وصاحبيه النصاري مالك بن كعب وسلم

 ، شرعي عذر بغير تبوك غزوةا عن

أصلح الهجر عدما أن مجاورهم أو قريبهم رأى وإذا
الدين في فائدةا أكثر ونصيحتهم بهم الخإتلط وأن

لن الهجر؛ ترك من مانع فل الحق قبولهم إلى وأقرب
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وإشعارهم الخير إلى توجيههم هو الهجر من المقصود
ذلك عن ليرجعوا المنكر من عليه هم بما الرضا بعدما
ويزيدهم السلمية المصلحة يضر الهجر كان فإذا

أصلح تركه كان الحق أهل من ونفرةا بباطلهم تمسكا
بن الله عبد هجر وسلم عليه الله صلى النبي ترك كما
هجره ترك كان لما المنافقين رأس سلول بن أبي

 ، للمسلمين أصلح

كعلي البيت أهل تعبد الطائفة هذه كانت إن أما
أو عنهم الله رضي والحسين والحسن وفاطمة
بهم والستغاثة بدعائهم البيت أهل من غيرهم

يعلمون أنهم تعتقد كانت أو ، ذلك ونحو المدد وطلبهم
، السلما من خإروجهم يوجب مما ذلك نحو أو الغيب
ول مودتهم ول مناكحتهم يجوز ل ذكر ما والحال فإنهم

حتى منهم والبراءةا بغضهم يجب بل ذبائحهم أكل
ْد:  سبحانه الله قال كما وحده بالله يؤمنوا َنْت     َق َكا

ُكْم ٌءْةا     َل َو ٌءْة     ُأْس َن ِهيَم     ِفي     َحَس ْبَرا ِذيَن     ِإ ّل َعُه     َوا ْذ     َم ُلوا     ِإ َقا
ِهْم ْوِم َق ّنا     ِل ُء     ِإ ُكْم     ُبَرآ ْن ُدوَن     َوِمّما     ِم ُب ْع ِه     ُدوِن     ِمْن     َت ّل ال

َنا َفْر ُكْم     َك َدا     ِب َب َنا     َو َن ْي ُكُم     َب َن ْي َب ُةا     َو َو َدا َع ْل ُء     ا ْغَضا َب ْل ًدا     َوا َب ّتى     َأ َح
ُنوا ْؤِم ِه     ُت ّل ُه     ِبال َد    َوْح

ُع     َوَمْن:  وجل عز وقال ْد َع     َي ِه     َم ّل ًها     ال َل َهاَن     ل     آخَإَر     ِإ ُبْر
ِه     َلُه ّنَما     ِب ِإ ُبُه     َف َد     ِحَسا ْن ِه     ِع ّب ّنُه     َر ِلُح     ل     ِإ ْف ِفُروَن     ُي َكا ْل    ا

ُكُم:  وجل عز وقال ِل ّلُه     َذ ُكْم     ال ّب ْلُك     َلُه     َر ْلُم ِذيَن     ا ّل َوا
ُعوَن ْد ِه     ِمْن     َت ِن ُكوَن     َما     ُدو ِل ٍر     ِمْن     َيْم ْطِمي ُهْم     ِإْن*    ِق ُعو ْد َت

ُعوا     ل ُكْم     َيْسَم َء َعا ْو     ُد َل ُعوا     َو ُبوا     َما     َسِم َتَجا ُكْم     اْس ْومَا     َل َي َو
ِة َياَم ِق ْل ُفُروَن     ا ْك ُكْم     َي ِك ُئَك     َول     ِبِشْر ّب َن ْثُل     ُي ٍر     ِم ِبي وقال   خَإ
َلُم     ل     ُقْل:  تعالى ْع َواِت     ِفي     َمْن     َي َْلْرِض     الّسَما َوا
ْيَب َغ ْل ّلُه     ِإل     ا ُعُروَن     َوَما     ال ّياَن     َيْش ُثوَن     َأ َع ْب وقال   ُي

ُه:  سبحانه َد ْن ِتُح     َوِع َفا ْيِب     َم َغ ْل َها     ل     ا َلُم ْع َو     ِإل     َي ، الية   ُه
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ِلُك     ل     ُقْل:  تعالى وقال ْفِسي     َأْم َن ًعا     ِل ْف َما     ِإل     َضّرا     َول     َن
َء ّلُه     َشا ْو     ال َل ْنُت     َو َلُم     ُك ْع ْيَب     َأ َغ ْل َثْرُت     ا ْك َت ِر     ِمَن     لْس ْي ْلَخ ا
ِنَي     َوَما ُء     َمّس َنا     ِإْن     الّسو ٌءْر     ِإل     َأ ِذي ٌءْر     َن َبِشي ٍما     َو ْو َق ُنوَن     ِل ْؤِم ُي

الله رسول عن وصح ، كثيرةا المعنى هذا في واليات
خإمس الغيب : " مفاتح قال أنه وسلم عليه الله صلى

ّلَه     ِإّن:  سبحانه الله قول تل ثم الله إل يعلمهن ل ال
ُه َد ْن ْلُم     ِع ِة     ِع َع َنّزُل     الّسا ُي ْيَث     َو َغ ْل َلُم     ا ْع َي ِما     ِفي     َما     َو َْلْرَحا ا
ِري     َوَما ْد ٌءْس     َت ْف َذا     َن ْكِسُب     َما ًدا     َت ِري     َوَما     َغ ْد ٌءْس     َت ْف ّي     َن َأ ِب

ّلَه     ِإّن     َتُموُت     َأْرٍض ٌءْم     ال ِلي ٌءْر     َع ِبي الله رسول عن وصح   خَإ
يدعو     وهو     مات     من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى

الله صلى عنه الصحيحين وفي    النار     دخإل     ندا     لله
: " أن فقال أعظم الذنب : أي سئل أنه وسلم عليه

مسلم صحيح . وفي الحديث خإلقك وهو ندا لله تجعل
عنه الله رضي طالب أبي ابن علي المؤمنين أمير عن
الله     لعن:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن
وجوب على الدالة والحاديث    الله     لغير     ذبح     من

به الشرك تحريم وعلى وحده لله العبادةا إخإلصا
.  جدا كثيرةا الغيب بعلم مختص سبحانه أنه وعلى

، الله شاء إن الحق لطالب وكفاية مقنع ذكرناه وفيما
سواء إلى يشاء لمن الهادي وهو التوفيق ولي والله

.  السبيل

على وأنهم الناجية الفرقة أنهم الطائفة هذه قول أما
: يقال أن عنه فالجواب الباطل على وغيرهم الحق
من بد ل بل دعواه له تسلم شيئا ادعى من كل ليس

:  سبحانه الله قال كما دعواه يصدق الذي البرهان
ُتوا     ُقْل ُكْم     َها َن َها ُتْم     ِإْن     ُبْر ْن ِقيَن     ُك ِد صلى النبي وقال   َصا
هم بدعواهم الناس يعطى : لو وسلم عليه الله
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على متفق الحديث وأموالهم رجال دماء أناس لدعى
عنهما الله رضي عباس بن الله عبد حديث من صحته

أحاديث عدةا في وسلم عليه الله صلى عنه ثبت وقد ،
، فرقة وسبعين إحدى على اليهود : افترقت قال أنه

، فرقة وسبعين اثنتين على النصارى وافترقت
كلها فرقة وسبعين ثلث على المة هذه وستفترق

؟ الله رسول يا هي : من " قيل واحدةا إل النار في
ما مثل على كان : " من وسلم عليه الله صلى فقال

 وأصحابي عليه أنا

الحاديث من معناه في جاء وما الحديث فهذا
أمتي : كل وسلم عليه الله صلى قوله مثل الصحيحة
: من الله رسول : يا " قيل أبى من إل الجنة يدخإلون

عصاني ومن الجنة دخإل أطاعني : " من . قال يأبى
هذه من الناجية الفرقة أن على تدل - كلها أبى فقد

وأقوالهم عقيدتهم في المتمسكون هم المة
عليه الله صلى الله رسول عليه كان بما وأعمالهم

.  عنهم الله رضي وأصحابه وسلم

سنة عليه دلت ما على الكريم الله كتاب دل وقد
والتسليم الصلةا أفضل ربه من عليه المين رسوله

وسنة الله لكتاب المتبعون هم الناجية الفرقة أن من
نهج على والسائرون وسلم عليه الله صلى رسوله
وجل عز الله قال ، عنهم الله رضي بإحسان أصحابه

ُتْم     ِإْن     ُقْل:  ْن ّبوَن     ُك ّلَه     ُتِح ِني     ال ُعو ِب ّت ُكُم     َفا ْب ِب ّلُه     ُيْح ال
ِفْر ْغ َي ُكْم     َو ُكْم     َل َب ُنو ُقوَن:  سبحانه وقال   ُذ ِب َوالّسا

ُلوَن ّو َْل ِريَن     ِمَن     ا َهاِج ْلُم ِر     ا ْنَصا َْل ِذيَن     َوا ّل ُهْم     َوا ُعو َب ّت ا
ِإْحَساٍن ّلُه     َرِضَي     ِب ُهْم     ال ْن ْنُه     َوَرُضوا     َع ّد     َع َع َأ ُهْم     َو ّناٍت     َل َج

ِري َها     َتْج َت َهاُر     َتْح ْن ْل
َ ِديَن     ا ِل َها     خَإا ًدا     ِفي َب ِلَك     َأ ْوُز     َذ َف ْل ا

ِظيُم َع ْل أن على دالتان الكريمتان اليتان فهاتان   ا
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صلى محمد رسوله اتباع هو الله حب على الدليل
وعلى ، والعمل والقول العقيدةا في وسلم عليه الله
والذين والنصار المهاجرين من أصحابه اتباع أن

أهل هم والعمل والقول العقيدةا في بإحسان اتبعوهم
عنهم الله برضى الفائزون وهم والكرامة الجنة

وهذا ، الباد أبد الجنات في ودخإولهم عنه ورضاهم
من مسكة أدنى له من على يخفى ل واضح الله بحمد
إخإواننا وسائر يهدينا أن المسئول والله ، ودين علم

أنعم الذين صراط المستقيم صراطه المسلمين
، والصالحين والشهداء والصديقين النبيين من عليهم

وسلم عليه الله صلى محمد نبينا اتباع من يجعلنا وأن
، عليه والقادر ذلك ولي إنه ، بإحسان وأصحابه

وأمينه وخإليله ورسوله عبده على وسلم الله وصلى
وأتباعهم وأصحابه آله وعلى محمد نبينا وحيه على

.  الدين يوما إلى بإحسان

الكافر     تجاه المسلم واجب

سواء المسلم غير تجاه المسلم على الواجب  : ما1 
بلده في كان أو المسلمين بلد في ذميا كان

؟ المسلم غير الشخص ذلك بلد في يسكن والمسلم
بأنواعها المعاملت هو توضيحه أريد الذي والواجب

في معه بالحتفال وانتهاء ، السلما إلقاء من ابتداء
.  خإيرا الله جزاكم . أفيدونا أعياده

المسلم غير إلى بالنسبة المسلم واجب  : إن1 ج
:  منها متعددةا أمور

إلى يدعوه أن وهي ، وجل عز الله إلى : الدعوةا أول
وحيث ذلك أمكنه حيث السلما حقيقة له ويبين الله

إحسان وأكبر أعظم هذا لن البصيرةا؛ لديه كانت
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أو اليهود من به اجتمع من وإلى مواطنه إلى يهديه
صلى النبي لقول المشركين من غيرهم أو النصارى

أجر     مثل     فله     خإير     على     دل     من:  وسلم عليه الله
الله رضي لعلي والسلما الصلةا عليه وقوله    فاعله

إلى اليهود يدعو أن وأمره خإيبر إلى بعثه لما عنه
واحدا     رجل     بك     الله     يهدي     لن     فوالله:  قال السلما

: وسلم عليه الله صلى وقال    النعم     حمر     من     لك     خإير
من     أجور     مثل     الجر     من     له     كان     هدى     إلى     دعا     من
إلى فدعوته    شيئا     أجورهم     من     ذلك     ينقص     ل     تبعه
أهم من ذلك في ونصيحته السلما وتبليغه الله

.  القربات أفضل ومن المهمات

، عرض في ول مال في ول نفس في يظلمه : ل ثانيا
إليه يؤدي فإنه ، معاهدا أو مستأمنا أو ذميا كان إذا

ول بالخيانة ول بالسرقة ل ماله في يظلمه فل ، حقه
. لن بالقتل ول بالضرب البدن في يظلمه ول بالغش

.  يعصمه مستأمنا أو البلد في ذميا أو معاهدا كونه

والتأجير والشراء البيع في معاملته في مانع : ل ثالثا
عليه الله صلى الله رسول عن صح فقد ، ذلك ونحو

من واشترى الوثان عباد الكفار من اشترى أنه وسلم
الصلةا عليه توفي وقد ، معاملة وهذه ، اليهود

.  لهله طعاما في يهودي عند مرهونة ودرعه والسلما

صلى النبي لقول يرد ولكن بالسلما يبدؤه : ل رابعا
النصارى ول اليهود تبدؤوا : ل وسلم عليه الله

أهل عليكم سلم : إذا . وقال مسلم رواه بالسلما
يبدأ ل فالمسلم ، عليه متفق وعليكم فقولوا الكتاب
أو اليهودي عليه سلم متى ولكن ، بالسلما الكافر

أمر كما وعليكم يقول الكفار من غيرهما أو النصراني
الحقوق من فهذا ، والسلما الصلةا عليه النبي به
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حسن ذلك ومن ، والكافر المسلم بين المشروعة
في تؤذه ول إليه تحسن لك جارا كان فإذا ، الجوار
إن إليه تهدي أو فقيرا كان إن عليه وتتصدق جواره

يسبب مما هذا لن ينفعه؛ فيما له وتنصح غنيا كان
حق له الجار ولن ، فيه ودخإوله السلما في رغبته
زال : ما وسلم عليه الله صلى النبي لقول عظيم
متفق سيورثه أنه ظننت حتى بالجار يوصيني جبريل

ُكُم     ل:  وجل عز قوله ولعموما ، عليه َها ْن ّلُه     َي َعِن     ال
ِذيَن ّل ُكْم     َلْم     ا ُلو ِت َقا ّديِن     ِفي     ُي َلْم     ال ُكْم     َو ِرُجو ِمْن     ُيْخ

ُكْم ِر َيا ُهْم     َأْن     ِد َبّرو ُطوا     َت ْقِس ُت ِهْم     َو ْي َل ّلَه     ِإّن     ِإ ُيِحّب     ال
ِطيَن ْقِس ْلُم    ا

رضي بكر أبي بنت أسماء عن الصحيح الحديث وفي
فترةا في مشركة وهي عليها وفدت أمها أن عنها الله

وسلم عليه الله صلى النبي بين عقد الذي الصلح
أسماء فاستأذنت المساعدةا تريد مكة أهل وبين
؟ تصلها هل ذلك في وسلم عليه الله صلى النبي
 : " صليها والسلما الصلةا عليه النبي فقال

أعيادهم أو احتفالتهم في مشاركتهم للمسلم وليس
المصلحة رأى إذا ميتهم في يعزيهم أن بأس ل لكن ،

أو مصيبتك الله : جبر يقول بأن ذلك في الشرعية
الطيب الكلما من أشبهه وما ، بخير الخلف لك أحسن

كان إذا الله رحمه يقول ول ، له الله غفر يقول ول ،
بالهداية للحي يدعو وإنما للميت يدعو ل أي كافرا

.  ذلك ونحو الصالح وبالعوض

نشرت بالمجلة العربية في باب " فاسألوا أهل
الذكر " . 

مهمة      مسائل أربع عن جواب
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نبي ل من على والسلما والصلةا ، وحده لله الحمد
:  بعد أما بعده

نص وهذا ، مسائل أربع عن الخإوان بعض سألني فقد
:  والجواب السؤال

.  الكتاب أهل ذبائح حكم : ما الولى

.  نسائهم نكاح حكم : ما الثانية

.  الكتاب أهل هم : من الثالثة

الله رسول بعد الراشدون الخلفاء هم : من الرابعة
.  وسلم عليه الله صلى

غيره إله ل سبحانه الموفق . والله الجواب نص وهذا
.  الوكيل ونعم حسبنا وهو سواه رب ول

:  الولى المسألة

الكتاب      أهل ذبائح حكم ما

يعلم لم ما بالجماع والباحة الحل : حكمها الجواب
ونحوه؛ كالخنق الشرعي الوجه غير على ذبحت أنها

ْومَا:  سبحانه الله لقول َي ْل ُكُم     ُأِحّل     ا َباُت     َل ّي ّط َعامُا     ال َط َو
ِذيَن ّل ُتوا     ا َتاَب     ُأو ِك ْل ُكْم     ِحّل     ا ُكْم     َل َعاُم َط ُهْم     ِحّل     َو الية   َل

.  المائدةا سورةا من

الية هذه تفسير في الله رحمه كثير بن الحافظ قال
عبادةا على حرمه ما تعالى ذكر : ( لما نصه ما

قال الطيبات من لهم أحله وما الخبائث من المؤمنين
ْومَا:  بعده َي ْل ُكُم     ُأِحّل     ا َباُت     َل ّي ّط ذبائح حكم ذكر ثم   ال
َعامُا:  فقال والنصارى اليهود من الكتابين أهل َط َو
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ِذيَن ّل ُتوا     ا َتاَب     ُأو ِك ْل ُكْم     ِحّل     ا وأبو عباس ابن قال   َل
وعطاء وعكرمة جبير بن وسعيد ومجاهد أمامة

ومقاتل والسدي النخعي وإبراهيم ومكحول والحسن
بين عليه مجمع أمر وهذا ذبائحهم يعني حيان بن

يعتقدون لنهم للمسلمين؛ حل ذبائحهم أن العلماء
إل ذبائحهم على يذكرون ول الله لغير الذبح تحريم

عنه منزه هو ما تعالى فيه اعتقدوا وإن الله اسم
 ، وتقدس تعالى

رضي مغفل بن الله عبد عن الصحيح في ثبت وقد
خإيبر يوما شحم من بجراب أدلي:  قال عنه الله

والتفت أحدا هذا من اليوما أعطي ل وقلت فحضنته
به فاستدل يبتسم وسلم عليه الله صلى النبي فإذا

من إليه يحتاج ما تناول يجوز أنه على الفقهاء
وهذا ، القسمة قبل الغنيمة من ونحوها الطعمة

والشافعية الحنفية الفقهاء به واستدل ، ظاهر
يعتقد ما أكل منعهم في مالك أصحاب على والحنابلة

مما ونحوها كالشحوما ذبائحهم من تحريمه اليهود
أكله للمسلمين يجوزون ل فالمالكية ، عليهم حرما

َعامُا:  تعالى لقوله َط ِذيَن     َو ّل ُتوا     ا َتاَب     ُأو ِك ْل ُكْم     ِحّل     ا    َل
عليهم واستدل طعامهم من ليس : وهذا قالوا

قضية لنه نظر؛ ذلك وفي ، الحديث بهذا الجمهور
 ، عين

الظهر كشحم حله يعتقدون شحما يكون أن ويحتمل
الدللة في منه وأجود ، أعلم والله ونحوهما والحوايا

الله لرسول أهدوا خإيبر أهل أن الصحيح في ثبت ما
ذراعها سموا وقد مصلية شاةا وسلم عليه الله صلى
فأخإبره نهشة منه فنهش فتناوله الذراع يعجبه وكان

رسول ثنايا في ذلك وأثر فلفظه مسموما أنه الذراع
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معه وأكل ، أبهره وفي وسلم عليه الله صلى الله
اليهودية فقتل فمات معرور بن البراء بن بشر منها
البراء بن ببشر فقتلت زينب اسمها وكان سمتها التي

ولم معه ومن أكلها على عزما أنه منه الدللة ووجه ،
من تحريمه يعتقدون ما منها نزعوا هل يسألهم
الله رسول أن الخإر الحديث وفي ؟ ل أما شحمها

شعير خإبز على يهودي أضافه وسلم عليه الله صلى
كلما من المقصود انتهى زنخا ودكا يعني سنخة وإهالة

أن على الدللة وفيه ، الله رحمه كثير بن الحافظ
وهكذا ، بالجماع للمسلمين حلل الكتاب أهل ذبائح
لنا حل فهو عليهم محرما كان وإن ذبائحهم شحم

العلم أهل جمهور قول وهو ، آنفا المذكورةا للحاديث
.  جميعا الله رحمهم مالك لصحاب خإلفا

1407 / 8 / 10نشرت من مكتب سماحته بتاريخ 
هـ . 

نسائهم     نكاح حكم ما

أهل جمهور عند والباحة الحل ذلك : حكم الجواب
سورةا من السابقة الية في سبحانه الله لقول العلم؛

َناُت:  المائدةا ْلُمْحَص َناِت     ِمَن     َوا ْؤِم ْلُم َناُت     ا ْلُمْحَص َوا
ِذيَن     ِمَن ّل ُتوا     ا َتاَب     ُأو ِك ْل ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب َذا     َق ُهّن     ِإ ُتُمو ْي َت آ

ُهّن ِنيَن     ُأُجوَر ْيَر     ُمْحِص ِفِحيَن     َغ ِذي     َول     ُمَسا ّتِخ َداٍن     ُم َأخْإ

ُفْر     َوَمْن ْك ِْليَماِن     َي ْد     ِبا َق ِبَط     َف ُلُه     َح َو     َعَم ُه ِةا     ِفي     َو اْلخِإَر
ِريَن     ِمَن ْلَخاِس في العفيفة الحرةا : هي والمحصنة   ا

 ، التفسير علماء أقوال أصح

الية هذه تفسير في الله رحمه كثير ابن الحافظ قال
:  نصه ما
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َناُت:  ( وقوله ْلُمْحَص َناِت     ِمَن     َوا ْؤِم ْلُم لكم وأحل أي   ا
هذا وذكر المؤمنات النساء من العفائف الحرائر نكاح

َناُت:  تعالى قوله وهو بعده لما توطئة ْلُمْحَص ِمَن     َوا
ِذيَن ّل ُتوا     ا َتاَب     ُأو ِك ْل ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب : أراد فقيل   َق

عن جرير ابن حكاه ، الماء دون الحرائر بالمحصنات
فيحتمل الحرائر المحصنات مجاهد قال وإنما ، مجاهد

أراد يكون أن ويحتمل ، عنه حكاه ما أراد يكون أن
قول وهو عنه الخإرى الرواية في كما العفيفة بالحرةا

تكون أن فيها يجتمع لئل الشبه وهو ههنا الجمهور
بالكلية حالها فيفسد عفيفة غير ذلك مع وهي ذمية

( حشف المثل في قيل ما على زوجها ويتحصل
) .  كيل وسوء

: العفيفات بالمحصنات المراد أن الية من والظاهر
:  الخإرى الية في تعالى قال كما الزنى عن

َناٍت ْيَر     ُمْحَص ِفَحاٍت     َغ َذاِت     َول     ُمَسا ّتِخ َداٍن     ُم ثم   َأخْإ
:  تعالى قوله في والعلماء المفسرون اخإتلف

َناُت ْلُمْحَص ِذيَن     ِمَن     َوا ّل ُتوا     ا َتاَب     ُأو ِك ْل ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب هل   َق
حكاه ، أمة أو حرةا كانت سواء عفيفة كتابية كل يعم
المحصنة فسر ممن السلف من طائفة عن جرير ابن

ههنا الكتاب بأهل المراد وقيل ، بالعفيفة
المراد وقيل ، الشافعي مذهب وهو السرائيليات

ُلوا:  تعالى لقوله الحربيات دون الذميات بذلك ِت َقا
ِذيَن ّل ُنوَن     ل     ا ْؤِم ِه     ُي ّل ِما     َول     ِبال ْو َي ْل ِر     ِبا وقد ، الية   اْلخِإ
بالنصرانية التزويج يرى ل عمر بن الله عبد كان

ربها إن تقول أن من أعظم شركا أعلم ل ويقول
ِكُحوا     َول:  تعالى الله قال وقد عيسى ْن َكاِت     َت ِر ْلُمْش ا

ّتى ْؤِمّن     َح  ، الية   ُي
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حاتم بن محمد حدثنا أبي : حدثنا حاتم أبي ابن وقال
يعني مالك بن القاسم حدثنا المؤدب سليمان بن

مالك أبي عن سميع بن إسماعيل حدثنا المزني
ِكُحوا     َول الية هذه : نزلت قال الغفاري ْن َت

َكاِت ِر ْلُمْش ّتى     ا ْؤِمّن     َح عنهن الناس : فحجز قال   ُي
َناُت بعدها التي الية نزلت حتى ْلُمْحَص ِذيَن     ِمَن     َوا ّل ا
ُتوا َتاَب     ُأو ِك ْل ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب أهل نساء الناس فنكح   َق

نساء من الصحابة من جماعة تزوج وقد ، الكتاب
الكريمة الية بهذه أخإذا بأسا بذلك يروا ولم النصارى

َناُت ْلُمْحَص ِذيَن     ِمَن     َوا ّل ُتوا     ا َتاَب     ُأو ِك ْل ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب    َق
َول البقرةا سورةا في للتي مخصصة هذه فجعلوا
ِكُحوا ْن َكاِت     َت ِر ْلُمْش ّتى     ا ْؤِمّن     َح بدخإول قيل إن   ُي

وبينها؛ بينها معارضة فل وإل عمومها في الكتابيات
عن ذكرهم في انفصلوا قد الكتاب أهل لن

ُكِن     َلْم:  تعالى كقوله موضع غير في المشركين َي
ِذيَن ّل َفُروا     ا ْهِل     ِمْن     َك َتاِب     َأ ِك ْل ِكيَن     ا ِر ْلُمْش ّكيَن     َوا َف ْن ُم
ّتى ُهُم     َح َي ِت أ

ْ َنُة     َت ّي َب ْل ُقْل:  وكقوله   ا ِذيَن     َو ّل ُتوا     ِل َتاَب     ُأو ِك ْل ا
ّييَن ُْلّم ُتْم     َوا َلْم َأْس ِإْن     َأ َلُموا     َف ِد     َأْس َق ْوا     َف َد َت ْه ) الية   ا

الله رحمه كثير ابن الحافظ كلما من المقصود انتهى
، 

بن أحمد بن الله عبد الدين موفق محمد أبو وقال
: نصه ما المغني كتابه في الله رحمه الحنبلي قدامة
حل في اخإتلف الله بحمد العلم أهل بين ( ليس
عمر ذلك عنه روي وممن ، الكتاب أهل نساء حرائر

وحذيفة وسلم عليه الله صلى وطلحة وعثمان
عن يصح ول المنذر ابن قال ، وغيرهم وجابر وسلمان

بإسناده الخلل وروى ، ذلك حرما أنه الوائل من أحد
العبدي وأذينة المعلى بن والجارود وطلحة حذيفة أن

أهل سائر قال وبه الكتاب أهل من نساء تزوجوا
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َول تعالى بقوله تمسكا المامية وحرمته ، العلم
ِكُحوا ْن َكاِت     َت ِر ْلُمْش ّتى     ا ْؤِمّن     َح ُكوا     َول   ُي ِم     ُتْمِس ِعَص ِب

ِر ِف َوا َك ْل ْومَا:  تعالى الله قول ولنا   ا َي ْل ُكُم     ُأِحّل     ا َل
َباُت ّي ّط َناُت:  قوله إلى   ال ْلُمْحَص ِذيَن     ِمَن     َوا ّل ُتوا     ا ُأو

َتاَب ِك ْل ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب َذا     َق ُهّن     ِإ ُتُمو ْي َت ُهّن     آ وإجماع   ُأُجوَر
ِكُحوا     َول:  سبحانه قوله فأما ، الصحابة ْن َكاِت     َت ِر ْلُمْش ا
نسخت أنها عنهما الله رضي عباس ابن عن فروي

يكون أن ينبغي وكذلك المائدةا سورةا في التي بالية
التي والية متقدمتان لنهما الخإرى؛ الية في ذلك
هذا ليس آخإرون وقال ، عنهما متأخإرةا المائدةا في

أهل يتناول ل بإطلقه المشركين لفظ فإن نسخا
ُكِن     َلْم:  سبحانه قوله بدليل الكتاب ِذيَن     َي ّل َفُروا     ا َك

ْهِل     ِمْن َتاِب     َأ ِك ْل ِكيَن     ا ِر ْلُمْش ّكيَن     َوا َف ْن : تعالى وقوله   ُم
ِذيَن     ِإّن ّل َفُروا     ا ْهِل     ِمْن     َك َتاِب     َأ ِك ْل ِكيَن     ا ِر ْلُمْش وقوله   َوا
َدّن:  وجل عز َتِج ّد     َل ّناِس     َأَش ًةا     ال َو َدا ِذيَن     َع ّل ُنوا     ِل آَم

َد ُهو َي ْل ِذيَن     ا ّل ُكوا     َوا ّد     َما:  تعالى وقوله   َأْشَر َو ِذيَن     َي ّل ا
َفُروا ْهِل     ِمْن     َك َتاِب     َأ ِك ْل ِكيَن     َول     ا ِر ْلُمْش آي وسائر   ا

المشركين لفظة أن على فدل ، بينهما يفصل القرآن
قول معنى وهذا ، الكتاب لهل متناولة غير بإطلقها

كل في عاما به احتجوا ما ولن وقتادةا؛ جبير بن سعيد
الكتاب أهل نساء حل في خإاصة وأيتنا ، كافرةا

ل أن فالولى هذا ثبت إذا ، تقديمه يجب والخاصا
للذين قال عنه الله رضي عمر لن كتابية؛ يتزوج

) ، ( طلقوهن الكتاب أهل نساء من تزوجوا
: ) قال : ( طلقها عمر له فقال ، حذيفة إل فطلقوهن

: ) قال طلقها خإمرةا : ( هي ) قال حراما أنها ( تشهد
: ( قد ) قال خإمرةا : ( هي ) قال حراما أنها تشهد( 

طلقها بعد كان فلما حلل لي ولكنها خإمرةا أنها علمت
: كرهت قال ؟ عمر أمرك حين طلقتها : أل له فقيل
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ولنه ، لي ينبغي ل أمرا ركبت أني الناس يرى أن
ولد بينهما كان وربما ، فتفتنه قلبه إليها مال ربما

.  الله رحمه المغني صاحب كلما ) انتهى إليها فيميل

وصاحب كثير ابن الحافظ ذكره مما والخلصة
قوله بين تعارض ل أنه عليهما الله رحمة المغني
ِكُحوا     َول:  البقرةا سورةا في سبحانه ْن َكاِت     َت ِر ْلُمْش ا

ّتى ْؤِمّن     َح سورةا في وجل عز قوله وبين ، الية   ُي
ْومَا:  المائدةا َي ْل ُكُم     ُأِحّل     ا َباُت     َل ّي ّط َعامُا     ال َط ِذيَن     َو ّل ُتوا     ا ُأو

َتاَب ِك ْل ُكْم     ِحّل     ا ُكْم     َل َعاُم َط ُهْم     ِحّل     َو َناُت     َل ْلُمْحَص ِمَن     َوا
َناِت ْؤِم ْلُم َناُت     ا ْلُمْحَص ِذيَن     ِمَن     َوا ّل ُتوا     ا َتاَب     ُأو ِك ْل ِمْن     ا

ُكْم ِل ْب غير الكتاب أهل : أن : أحدهما لوجهين ، الية   َق
سبحانه الله . لن الطلق عند المشركين في داخإلين
:  وجل عز قوله مثل كثيرات آيات في بينهم فصل

ُكِن     َلْم ِذيَن     َي ّل َفُروا     ا ْهِل     ِمْن     َك َتاِب     َأ ِك ْل ِكيَن     ا ِر ْلُمْش َوا
ّكيَن َف ْن ِذيَن     ِإّن:  سبحانه وقوله ، الية   ُم ّل َفُروا     ا ِمْن     َك

ْهِل َتاِب     َأ ِك ْل ِكيَن     ا ِر ْلُمْش ِر     ِفي     َوا ّنَم     َنا َه ِديَن     َج ِل َها     خَإا    ِفي
ّد     َما:  وجل عز وقوله ، الية َو ِذيَن     َي ّل َفُروا     ا ْهِل     ِمْن     َك َأ

َتاِب ِك ْل ِكيَن     َول     ا ِر ْلُمْش َنّزَل     َأْن     ا ُكْم     ُي ْي َل ٍر     ِمْن     َع ْي ِمْن     خَإ
ُكْم ّب بين المفرقة اليات من ذلك غير إلى ، الية   َر
تكون ل الوجه هذا وعلى والمشركين الكتاب أهل

المشركات في داخإلت الكتاب أهل من المحصنات
بين يبقى فل ، البقرةا سورةا في نكاحهن عن المنهي
أن والقرب ، نظر فيه القول وهذا ، تعارض اليتين

عند والمشركات المشركين في داخإلون الكتاب أهل
بل مشركون كفار لنهم ونساؤهم؛ رجالهم الطلق

الحراما المسجد دخإول من يصنعون ولهذا ، شك
َها    َ يا:  وجل عز لقوله ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ّنَما     آَم ُكوَن     ِإ ِر ْلُمْش ا
ٌءْس ُبوا     َفل     َنَج ْقَر َد     َي ْلَمْسِج ْلَحَرامَا     ا َد     ا ْع ِهْم     َب َذا     َعاِم    َه
 ، الية
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المشركين اسم في يدخإلون ل الكتاب أهل كان ولو
سبحانه ذكر ولما ، الية هذه تشملهم لم الطلق عند

ذلك بعد قال براءةا سورةا في والنصارى اليهود عقيدةا
ُدوا     ِإل     ُأِمُروا     َوَما: (  ُب ْع َي ًها     ِل َل ًدا     ِإ َلَه     ل     َواِح َو     ِإل     ِإ ُه

َنُه ْبَحا ُكوَن     َعّما     ُس ِر . لن بالشرك جميعا فوصفهم   ُيْش
: قالوا والنصارى ، الله ابن : عزير قالوا اليهود

أحبارهم اتخذوا جميعا ولنهم ، الله ابن المسيح
أقبح من كله وهذا الله دون من أربابا ورهبانهم

 ، كثيرةا المعنى هذا في واليات الشرك

، البقرةا لية مخصصة المائدةا آية : أن الثاني والوجه
هو كما عليه ويقدما العاما على يقضي والخاصا
، الجملة في عليه مجمع وهو الصول في معروف

من المحصنات أن يتضح وبذلك ، الصواب هو وهذا
في داخإلت غير للمسلمين حل الكتاب أهل

أهل جمهور عند نكاحهن عن المنهى المشركات
صاحب كلما في تقدما لما منهم كالجماع هو بل العلم

عنهن والستغناء نكاحهن ترك ولكن ، المغني
في جاء لما وأفضل أولى المؤمنات من بالمحصنات

الله رضي الخطاب ابن عمر المؤمنين أمير عن ذلك
رضي الصالح السلف من وجماعة الله عبد وابنه عنه
 ، عنهم الله

في سيما ول خإطر فيه الكتاب أهل نساء نكاح ولن
وقل السلما غربة فيه استحكمت الذي العصر هذا
فيه وكثر الدين في الفقهاء الصالحون الرجال فيه

كل في لهن والطاعة والسمع النساء إلى الميل
تجره أن الزوج على فيخشى ، الله شاء ما إل شيء
على يخشى كما وأخإلقها دينها إلى الكتابية زوجته
.  المستعان والله ذلك من منها أولده
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من المحصنات إباحة في الحكمة وجه فما قيل فإن
المسلمات إباحة وعدما للمسلمين الكتاب أهل

ذلك- والله عن فالجواب ، الكتاب أهل من للرجال
وبرسله بالله آمنوا لما المسلمين : إن يقال أنأعلم- 

عمران بن موسى جملتهم ومن عليهم أنزل وما
جملة ومن والسلما الصلةا عليهما مريم بن وعيسى

موسى على المنزلة التوراةا الرسل على أنزل ما
المسلمون آمن لما ، عيسى على المنزل والنجيل

المحصنات الكتاب أهل نساء لهم الله أباح كله بهذا
كفر ولما ، إليهم لحسانه وإكمال عليهم منه فضل
أنزل وما وسلم عليه الله صلى بمحمد الكتاب أهل
عليهم الله حرما القرآن وهو العظيم الكتاب من عليه
محمد ورسوله بنبيه يؤمنوا حتى المسلمين نساء
فإذا ، والمرسلين النبياء خإاتم وسلم عليه الله صلى
ما وعليهم لنا ما لهم وصار نساؤنا لهم حل به آمنوا
بأحوال البصير العدل الحكم هو سبحانه والله علينا

تعالى شيء كل في الحكيم يصلحهم بما العليم عباده
وسائر والكافرين الضالين قول عن وتنزه وتقدس

.  المشركين

سريعة ضعيفة المرأةا : أن وهي أخإرى حكمة وهناك
أهل لرجال المسلمة أبيحت فلو للزوج النقياد
فاقتضت زوجها دين إلى غالبا ذلك بها لفضى الكتاب
.  ذلك تحريم سبحانه الله حكمة

الكتاب     أهل هم من

ذلك على نص كما ، والنصارى اليهود : هم والجواب
من فليسوا المجوس أما ، وغيرهم التفسير علماء

معاملتهم يعاملون ولكنهم الطلق عند الكتاب أهل
عليه الله صلى الرسول لن منهم؛ الجزية أخإذ في
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فحراما وذبائحهم نساؤهم أما ، منهم أخإذها وسلم
وهو وغيرهم الربعة الئمة عند المسلمين على

ل شاذ قول حلهما وفي ، العلم أهل من كالجماع
ذكرنا ما على نص وممن ، العلم أهل عند عليه يعول

كتابه في الله رحمه قدامة بن محمد أبو العلماء من
:  نصه ما قال المغني

أهل هم حكمهم هذا الذين الكتاب : وأهل ( فصل
ُلوا     َأْن:  تعالى الله قال والنجيل التوراةا ُقو ّنَما     َت ِإ

ِزَل ْن َتاُب     ُأ ِك ْل َلى     ا ْيِن     َع َت َف ِئ َنا     ِمْن     َطا ِل ْب التوراةا فأهل   َق
وافقهم ومن النصارى النجيل وأهل والسامرةا اليهود

. . . إلى وغيرهم والرمن الفرنج من دينهم أصل في
ول كتاب للمجوس : وليس : فصل الله رحمه قال أن

وهو أحمد عليه نص نسائهم نكاح ول ذبائحهم تحل
النبي لقول ذلك أباح فإنه ثور أبا إل العلماء عامة قول
الكتاب أهل سنة بهم : سنوا وسلم عليه الله صلى
يقرون ولنهم ، مجوسية تزوج حذيفة أن روي ولنه

.  والنصارى اليهود فأشبهوا بالجزية

ِكُحوا     َول:  تعالى الله قول ولنا ْن َكاِت     َت ِر ْلُمْش وقوله   ا
ُكوا     َول:  ِم     ُتْمِس ِعَص ِر     ِب ِف َوا َك ْل في ذلك من فرخإص   ا

يثبت ولم العموما على يبقى عداهم فمن الكتاب أهل
 ، كتابا للمجوس أن

؟ كتابا للمجوس أن علي عن : أيصح أحمد وسئل
لهم أن ثبت ولو ، جدا واستعظمه باطل : هذا فقال
أهل لغير يثبت ل الكتاب أهل حكم أن بينا فقد كتابا

أهل سنة بهم : سنوا السلما عليه وقوله ، الكتابين
النبي به أراد وإنما لهم كتاب ل أنه على دليل الكتاب

وإقرارهم دمائهم حقن في وسلم عليه الله صلى
كتاب شبهة لهم كانت لما أنهم وذلك ، غير ل بالجزية

288

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=60&nAya=10
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=221
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=156
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=156


حكم يغلب أن فيجب دمائهم تحريم في ذلك غلب
في الشبهة غلبنا إذا فإننا ، وذبائحهم لنسائهم التحريم
في الشبهة عارضته الذي الدليل فتغليب التحريم
مجوسية تزوج حذيفة أن يثبت ولم ، أولى التحريم
تزوج أنه حذيفة عن روى من رواية أحمد وضعف

وهو يهودية تزوج : يقول وائل أبو وقال ، مجوسية
ابن وقال ، مجوسية تزوج أنه عنه روي ممن أوثق

تعارض ومع ، نصرانية حذيفة امرأةا كانت سيرين
لو أنه على ، بترجيح إل إحداهن حكم يثبت ل الروايات

مخالفة مع به الحتجاج يجوز فل حذيفة عن ذلك ثبت
 ، العلماء سائر وقول الكتاب

التحريم حكم غلبنا فلننا بالجزية إقرارهم وأما
ذبائحهم في التحريم حكم يغلب أن فيجب لدمائهم
المغني صاحب كلما من المقصود ) انتهى ونسائهم

.  أعلم . والله الله رحمه

رسول بعد الول الخليفة هو من:  الرابعة المسألة
  إلخ بالتسلسل يتلوه ومن وسلم عليه الله صلى الله

أن على والجماعة السنة أهل أجمع : قد والجواب
أبو هو وسلم عليه الله صلى الله رسول بعد الخليفة

بن عثمان ثم ، الخطاب بن عمر ثم الصديق بكر
جميعا عنهم الله رضي طالب أبي بن علي ثم ، عفان
بعض فضل وقد ، والخلفة الفضل في مراتبهم وهذه
ولكن ، عنهما الله رضي عثمان على عليا السنة أهل

لن علي؛ على عثمان قدموا السنة أهل جمهور
، الخلفة في عليه قدموه عنهم الله رضي الصحابة
عليه الله صلى الله رسول عن كثيرةا آثار وجاءت
 ، ذلك على تدل وسلم
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في الله رحمه الطحاوي جعفر أبو الماما وقال
السنة أهل عقيدةا فيها نقل التي المشهورةا عقيدته

الله رسول أصحاب : ( ونحب نصه ما والجماعة
، منهم أحد حب في نفرط ول وسلم عليه الله صلى

وبغير يبغضهم من ونبغض ، منهم أحد من نتبرأ ول
دين وحبهم ، بخير إل نذكرهم ول يذكرهم الخير

، وطغيان ونفاق كفر وبغضهم ، وإحسان وإيمان
وسلم عليه الله صلى الله رسول بعد الخلفة ونثبت

له تفضيل عنه الله رضي الصديق بكر لبي أول
رضي الخطاب بن لعمر ثم ، المة جميع على وتقديما

أبي بن لعلي ثم ، عنه الله رضي لعثمان ثم ، عنه الله
الراشدون الخلفاء وهم ، عنه الله رضي طالب

.  ) انتهى المهديون والئمة

كتابه في الله رحمه الشعري الحسن أبو الماما قال
السنة أهل مذهب حكاية في بالمقالت(  المسمى
أصحاب عليه ما : ( وجملة نصه ) ما والجماعة

ورسله وملئكته بالله القرار السنة وأهل الحديث
الله رسول عن الثقات رواه وما الله عند من جاء وما

وأن ، شيئا ذلك من يردون ل وسلم عليه الله صلى
وأن ولدا ول صاحبة يتخذ لم صمد فرد واحد إله الله

حق النار وأن ، حق الجنة وأن ، ورسوله عبده محمدا
من يبعث الله وأن ، فيها ريب ل آتية الساعة وأن ،

:  قال كما عرشه على تعالى الله وأن ، القبور في
َلى     الّرْحَمُن َعْرِش     َع ْل َوى     ا َت كيف بل عينين له وأن   اْس

ِري:  سبحانه قال كما َنا     َتْج ِن ُي ْع َأ بل يدين له وأن   ِب
َعَك     َما:  سبحانه قال كما كيف َن َد     َأْن     َم ِلَما     َتْسُج

ْقُت َل ّي     خَإ َد َي ُه     َبْل:  وقوله   ِب َدا َتاِن     َي َط ْبُسو له وأن   َم
َقى:  تعالى قال كما ذكره جل وجها ْب َي ّبَك     َوْجُه     َو ُذو     َر

ْلَجلِل ِما     ا ْكَرا ِْل ويعرفون الله رحمه قال أن إلى   َوا
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الله صلى نبيه لصحبة الله اخإتارهم الذين السلف حق
شجر عما ويمسكون بفضائلهم ويأخإذون وسلم عليه
ثم عمر ثم بكر أبا ويقدمون وكبيرهم صغيرهم بينهم

أنهم ويقرون عنهم تعالى الله رضي عليا ثم عثمان
الناس أفضل وأنهم المهديون الراشدون الخلفاء

) .  وسلم عليه الله صلى النبي بعد كلهم

أن يعلم وبه الله رحمه كلمه من المقصود انتهى
بكر أبا يقدمون جميعهم السنة وأهل الحديث أصحاب

في جميعا عنهم الله رضي عليا ثم عثمان ثم عمر ثم
رحمه تيمية ابن السلما شيخ . وقال والخلفة الفضل

أهل عقيدةا فيها ذكر التي الواسطية العقيدةا في الله
السنة أهل أصول : ( ومن نصه ما والجماعة السنة

رسول لصحاب وألسنتهم قلوبهم سلمة والجماعة
في بذلك الله وصفهم كما وسلم عليه الله صلى الله

ِذيَن:  سبحانه قوله ّل ُءوا     َوا ِهْم     ِمْن     َجا ِد ْع ُلوَن     َب ُقو َنا     َي ّب َر
ِفْر ْغ َنا     ا َنا     َل ِن َوا ِِلخْإ ِذيَن     َو ّل َنا     ا ُقو َب ِْليَماِن     َس َعْل     َول     ِبا ِفي     َتْج

َنا ِب ُلو ِذيَن     ِغّل     ُق ّل ُنوا     ِل َنا     آَم ّب ّنَك     َر ٌءْف     ِإ ُءو ٌءْم     َر ويقبلون   َرِحي
. . . ومراتبهم فضائلهم من والسنة الكتاب به جاء ما

النقل به تواتر بما : ويقرون الله رحمه قال أن إلى
عنه الله رضي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير عن

، بكر أبو ، نبيها بعد المة هذه خإير أن من غيره وعن
الله رضي بعلي ويربعون ، بعثمان ويثلثون ، عمر ثم

على الصحابة أجمع وكما الثار عليه دلت كما ، عنهم
كانوا السنة أهل بعض أن مع البيعة في عثمان تقديم

بعد عنهما الله رضي وعلي عثمان في اخإتلفوا قد
، أفضل أيهما وعمر بكر أبي تقديم على اتفاقهم

قوما وقدما ، بعلي وربعوا وسكتوا عثمان قوما فقدما
على السنة أهل أمر استقر لكن ، توقفوا وقوما ، عليا

المسألة- هذه كانت وإن ، علي ثم عثمان تقديم
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يضلل التي الصول من وعلي- ليست عثمان مسألة
التي لكن ، السنة أهل جمهور عند فيها المخالف

يؤمنون أنهم وذلك ، الخلفة مسألة هي فيها يضلل
أبو وسلم عليه الله صلى الله رسول بعد الخليفة أن

خإلفة في طعن ومن ، علي ثم عثمان ثم عمر ثم بكر
عن ) والنقول أهله حمار من أضل فهو هؤلء من أحد
فيما يكون أن ونرجو كثيرةا الباب هذا في السنة أهل

.  الحق لطالب كفاية ذكرناه

للفقه المسلمين وسائر وإياكم يوفقنا أن الله واسأل
وأعمالنا قلوبنا يصلح وأن ، عليه والثبات دينه في

. كريم جواد إنه المستقيم صراطه يهدينا وأن ، جميعا
.  أجمعين وصحبه وآله محمد على وسلم الله وصلى

ونحوها     بالموالد الحتفالت حكم

أعرف ل ، احتفالت المشايخ بعض : أحدث السؤال 
صلى النبي بمولد كالحتفال ، الشرع في وجها لها

والهجرةا والمعراج السراء وبليلة ، وسلم عليه الله
في الشرع عليه دل ما لنا توضحوا أن . نرجو النبوية

 ؟ بينة على نكون حتى المسائل هذه

المة لهذه أكمل قد سبحانه الله أن ريب : ل الجواب
:  سبحانه الله قال كما ، النعمة عليها وأتم دينها
ْومَا َي ْل ْلُت     ا ْكَم ُكْم     َأ ُكْم     َل َن ْتَمْمُت     ِدي َأ ُكْم     َو ْي َل ِتي     َع ْعَم ِن

ُكُم     َوَرِضيُت ِْلْسلمَا     َل ًنا     ا .  الية   ِدي

بلغ بعدما وسلم عليه الله صلى نبيه الله توفى وقد
لحد فليس الدين شرائع به الله وأكمل المبين البلغا

كما ، وجل عز الله يشرعه لم ما دينه في يحدث أن
هذا     أمرنا     في     أحدث     من:  وسلم عليه الله صلى قال
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حديث من صحته على متفق    رد     فهو     منه     ليس     ما
صحيحه في مسلم وأخإرج ، عنها الله رضي عائشة

وسلم عليه الله صلى النبي أن عنها الله رضي ، عنها
    رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل     من:  قال

العمل يجوز ل ، مردود " أي رد : " فهو قوله ومعنى
أنكر وقد ، بها الله يأذن لم الدين في زيادةا لنه.  به

فقال ، ذلك فعل من على المبين كتابه في سبحانه
ُهْم     َأمْا:  الشورى سورةا في وجل عز ُء     َل َكا ُعوا     ُشَر َشَر
ُهْم ّديِن     ِمَن     َل َذْن     َلْم     َما     ال ْأ ِه     َي ّلُه     ِب مسلم صحيح وفي   ال
عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي جابر عن

فإن     بعد     أما:  الجمعة خإطبة في يقول كان وسلم
صلى     محمد     هدي     الهدي     وخإير     الله     كتاب     الحديث     خإير
بدعة     وكل     محدثاتها     المور     وشر     وسلم     عليه     الله

.     ضللة

كثيرةا منها والتحذير البدع إنكار في والثار والحاديث
.  لذكرها الجواب هذا يتسع ل ،

يفعلها لم السؤال في ذكرت التي الحتفالت وهذه
الناس أنصح وهو ، وسلم عليه الله صلى الرسول
المة هداية على وأحرصهم ، الله بشرع وأعلمهم
ولم ، سبحانه مولها ويرضي ينفعها ما إلى وإرشادها

الناس خإير وهم ، عنهم الله رضي أصحابه يفعلها
ولم ، خإير كل على وأحرصهم ، النبياء بعد وأعلمهم

أحدثها وإنما ، المفضلة القرون في الهدى أئمة يفعلها
من واستحسان اجتهاد عن بعضهم ، المتأخإرين بعض
هذه في سبقهم لمن تقليد عن وأغلبهم ، حجة غير

هو المسلمين جميع على والواجب ، الحتفالت
عليه الله صلى الرسول عليه درج ما على السير
أحدثه مما والحذر ، عنهم الله رضي وأصحابه وسلم
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الصراط هو فذلك ، بعدهم الله دين في الناس
:  وجل عز الله قال كما ، القويم والمنهج المستقيم

َأّن َذا     َو ِطي     َه ِقيًما     ِصَرا َت ُه     ُمْس ُعو ِب ّت ُعوا     َول     َفا ِب ّت ُبَل     َت الّس
َق َفّر َت ُكْم     َف ِه     َعْن     ِب ِل ِبي ُكْم     َس ِل ُكْم     َذ ِه     َوّصا ُكْم     ِب ّل َع ُقوَن     َل ّت    َت

مسعود بن الله عبد عن الصحيح الحديث في وثبت
تل وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي
فقال ، مستطيل خإطا خإط ثم ، الية هذه أصحابه على

يمينه عن خإطوطا خإط " ثم الله سبيل : " هذا
منها سبيل كل على السبل : " هذه وقال ، وشماله
َأّن:  الية هذه تل " ثم إليه يدعو شيطان َذا     َو َه
ِطي ِقيًما     ِصَرا َت ُه     ُمْس ُعو ِب ّت ُعوا     َول     َفا ِب ّت ُبَل     َت َق     الّس َفّر َت َف

ُكْم ِه     َعْن     ِب ِل ِبي ُكُم     َوَما:  وجل عز الله وقال   َس َتا آ
ُه     الّرُسوُل ُذو ُكْم     َوَما     َفُخ َها ْنُه     َن ُهوا     َع َت ْن ُقوا     َفا ّت ّلَه     َوا ِإّن     ال

ّلَه ُد     ال ِدي َقاِب     َش ِع ْل لك يتضح الدلة من ذكرنا ومما   ا
المسلمين على يجب ، بدعة كلها الحتفالت هذه أن

التفقه هو للمسلمين والمشروع ، منها والحذر تركها
الله صلى النبي سيرةا بدراسة والعناية ، الدين في

في ل ، الزمان جميع في بها والعمل ، وسلم عليه
غنية سبحانه الله شرع وفيما ، خإاصة المولد وقت

.  البدع من أحدث عما وكفاية

العلم أهل من فالصحيح والمعراج السراء ليلة أما
فكلها الحاديث من تعيينها في ورد وما ، تعرف ل أنها

عليه الله صلى النبي عن تصح ل ضعيفة أحاديث
غلط؛ فقد رجب  من27 ليلة : إنها قال ومن ، وسلم

أنها فرضنا ولو ، ذلك تؤيد شرعية حجة معه ليس لنه
لم الدين في زيادةا لنه بدعة؛ بها فالحتفال معلومة

رسول لكان مشروعا ذلك كان ولو ، بها الله يأذن
عنهم الله رضي وأصحابه وسلم عليه الله صلى الله
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زمن وهكذا ، بعدهم ممن عليه وأحرصا إليه أسبق
رسول لفعله مشروعا به الحتفال كان لو ، الهجرةا

لنقل فعلوه ولو ، هوأصحاب وسلم عليه الله صلى الله
.  بدعة أنه على ذلك دل ينقل لم فلما ،

المسلمين أحوال يصلح أن وجل عز الله وأسأل
وإياهم وإياكم يعيذنا وأن ، الدين في الفقه ويمنحهم

بالجميع يسلك وأن ، والمحدثات البدع جميع من
وصلى ، قدير شيء كل على إنه ، المستقيم صراطه

وآله محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم الله
.  الدين يوما إلى بإحسان تبعهم ومن وأصحابه

نشرت في مجلة الجامعة السلمية بالمدينة ، ركن
1389الفتاوى ، العدد الول السنة الثانية رجب عاما 

هـ . 

لولدة       سنتين أو سنة بمرور الحتفال حكم
الشخص 

مثل سنتين أو سنة بمرور الحتفال حكم : ما السؤال
ما وهو الشخص لولدةا السنين من اقل أو أكثر أو

حكم وما ؟ الشمعة إطفاء أو ، الميلد بعيد يسمى
الشخص دعي إذا وهل ؟ الحتفالت هذه ولئم حضور

.  الله أثابكم أفيدونا ؟ ل أما الدعوةا يجيب إليها

والسنة الكتاب من الشرعية الدلة دلت : قد الجواب
في المحدثة البدع من بالموالد الحتفال أن على

تجوز ول ، المطهر الشرع في لها أصل ول الدين
للبدع تأييد من ذلك في لما ، إليها الدعوةا إجابة

َأمْا:  وتعالى سبحانه الله قال . . وقد عليها والتشجيع

ُهْم ُء     َل َكا ُعوا     ُشَر ُهْم     َشَر ّديِن     ِمَن     َل َذْن     َلْم     َما     ال ْأ ِه     َي ّلُه     ِب    ال
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َناَك     ُثّم:  سبحانه وقال ْل َع َلى     َج ٍة     َع َع ِري ِر     ِمَن     َش َْلْم ا
َها ْع ِب ّت ْع     َول     َفا ِب ّت َء     َت َوا ْه ِذيَن     َأ ّل َلُموَن     ل     ا ْع ُهْم*    َي ّن ُنوا     َلْن     ِإ ْغ ُي

ْنَك ِه     ِمَن     َع ّل ًئا     ال ْي ِإّن     َش ِلِميَن     َو ّظا ُهْم     ال ْعُض ُء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ َب
ّلُه ِلّي     َوال ِقيَن     َو ّت ْلُم ُعوا:  سبحانه وقال   ا ِب ّت ِزَل     َما     ا ْن ُأ

ُكْم ْي َل ُكْم     ِمْن     ِإ ّب ُعوا     َول     َر ِب ّت ِه     ِمْن     َت ِن َء     ُدو َيا ِل ْو ِليًل     َأ َما     َق
ّكُروَن َذ    َت

: قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن وصح
أخإرجه    رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل     من

: خإير والسلما الصلةا عليه وقال ، صحيحه في مسلم
الله صلى محمد هدي الهدي وخإير الله كتاب الحديث

ضللة بدعة وكل محدثاتها المور وشر وسلم عليه
.  كثيرةا المعنى هذا في والحاديث

أصل ل منكرةا بدعة كونها مع الحتفالت هذه إن ثم
باليهود تشبه فيها ذلك مع هي الشرع في لها

الصلةا عليه قال وقد بالموالد لحتفالهم والنصارى
سنن     لتتبعن:  وطريقتهم سنتهم من محذرا والسلما

جحر     دخإلوا     لو     حتى     بالقذةا     القذةا     حذو     قبلكم     كان     من
والنصارى     اليهود     الله     رسول     يا     " قالوا     لدخإلتموه     ضب

. . ومعنى الصحيحين في أخإرجاه         " فمن     قال     ؟
. وقال الكلما بهذا المعنيون هم " أي : " فمن قوله
    منهم     فهو     بقوما     تشبه     من:  وسلم عليه الله صلى

الله . وفق كثيرةا معلومة المعنى هذا في والحاديث
.  يرضيه لما الجميع

الميلد     أعياد إقامة حكم

 ؟ الميلد أعياد إقامة حكم ما:  السؤال
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في له أصل ل الميلد بأعياد : الحتفال الجواب
الله صلى النبي لقول بدعة هو بل المطهر الشرع

منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في     أحدث     من:  وسلم عليه
.  صحته على متفق    رد     فهو

في الله رحمه البخاري وعلقه لمسلم لفظ وفي
أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل     من:  به جازما صحيحه

لم وسلم عليه الله صلى النبي أن ومعلوما   رد     فهو
علمه ول ، بذلك أمر ول حياته مدةا بمولده يحتفل

لم أصحابه وجميع ، الراشدون خإلفاؤه وهكذا أصحابه
الناس أحب وهم بسنته الناس أعلم وهم ذلك يفعلوا

على وأحرصهم وسلم عليه الله صلى الله لرسول
الله صلى بمولده الحتفال كان فلو به جاء ما اتباع
في العلماء وهكذا ، إليه لبادروا مشروعا وسلم عليه

.  به يأمر ولم منهم أحد يفعله لم المفضلة القرون

به الله بعث الذي الشرع من ليس أنه بذلك فعلم
الله نشهد ونحن ، وسلم عليه الله صلى محمدا

وسلم عليه الله صلى أنه المسلمين وجميع سبحانه
عنهم الله رضي أصحابه فعله أو به أمر أو فعله لو

أحرصا من لله والحمد . لننا إليه ودعونا إليه لبادرنا
. ونسأل ونهيه أمره وتعظيم سنته اتباع على الناس

الحق على الثبات المسلمين إخإواننا ولجميع لنا الله
جواد إنه المطهر الله شرع يخالف ما كل من والعافية

.  كريم

مجلة البحوث السلمية العدد الخامس عشر ، صا
285 . 

بالموالد    الحتفال حكم
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رسول على والسلما ، والصلةا لله  - الحمد286- 
:  بعد أما ، بهداه اهتدى ومن وأصحابه آله وعلى الله

بعددها المدينة جريدةا نشرتها كلمة على اطلعت فقد
 هـ1401 / 12 / 28 الموافق الثنين يوما في الصادر

في رأى القاضي محمد جمال الخأ أن مضمونها
السعودي التلفاز من يبث الذي السلما أبناء برنامج
. ويسأل الميلد بعيد الحتفال على تشتمل حلقة
.  . . إلخ ؟ السلما يجيزه الميلد عيد هل جمال

شرع وتعالى سبحانه الله أن ريب : ل والجواب
، والصلةا للذكر فيهما يجتمعون عيدين للمسلمين

، الجاهلية أعياد من بدل والضحى الفطر : عيد وهما
والعبادةا الذكر من أنواع على تشتمل أعيادا وشرع
يشرع ولم ، التشريق وأياما عرفة ويوما الجمعة كيوما

صلى النبي ميلد ل للميلد عيدا وتعالى سبحانه لنا
الشرعية الدلة دلت قد بل ، غيره ول وسلم عليه الله
من بالموالد الحتفال أن على والسنة الكتاب من

من الله بأعداء التشبه ومن الدين في المحدثة البدع
أهل على فالواجب ، وغيرهم والنصارى اليهود

فعله من على وإنكاره ، منه والحذر ذلك ترك السلما
إباحته يوهم أو ذلك على يشجع ما بث أو نشر وعدما

صلى النبي لقول التلفاز أو الصحافة أو الذاعة في
أحدث     من:  الصحيح الحديث في وسلم عليه الله
وقوله ، عليه متفق   رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في

أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل     من وسلم عليه الله صلى
البخاري وعلقه صحيحه في مسلم أخإرجه   رد     فهو

عنه الله رضي جابر عن مسلم صحيح وفي ، به جازما
في يقول كان أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن

الله     كتاب     الحديث     خإير     فإن     بعد     أما:  الجمعة خإطبة
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وشر     وسلم     عليه     الله     صلى     محمد     هدي     الهدي     وخإير
هذا في والحاديث   ضللة     بدعة     وكل     محدثاتها     المور

ابن عن جيد بإسناد أحمد مسند وفي ، كثيرةا المعنى
وسلم عليه الله صلى النبي أن عنهما الله رضي عمر
عن الصحيحين وفي   منهم     فهو     بقوما     تشبه     من:  قال
عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي سعيد أبي

حذو     قبلكم     كان     من     سنن     لتتبعن:  قال أنه وسلم
حتى     بذراع     وذراعا     بشبر     شبرا     لفظ     وفي     بالقذةا     القذةا

الله     رسول     يا     قالوا     لدخإلتموه     ضب     جحر     دخإلوا     لو
   فمن     قال     ؟     والنصارى     اليهود

وجوب على تدل كلها أخإرى أحاديث المعني هذا وفي
، وغيرها أعيادهم في الله أعداء مشابهة من الحذر

عليه الله صلى محمد نبينا وأفضلهم الخلق وأشرف
به يحتفل ولم ، حياته في بمولده يحتفل لم وسلم

لهم التابعون ول عنهم الله رضي بعده أصحابه
كان ولو ، المفضلة الثلثة القرون في بإحسان
غيره مولد أو وسلم عليه الله صلى بمولده الحتفال

صلى النبي ولعلمه ، الخإيار أولئك إليه لسبقنا خإيرا
، بنفسه فعله أو عليه وحثهم أمته وسلم عليه الله
الحتفال أن علمنا ذلك من شيء يقع لم فلما

تركها يجب التي الدين في المحدثة البدع من بالموالد
الله رسول وأمر سبحانه الله لمر امتثال منها والحذر

.  وسلم عليه الله صلى

الحتفال أحدث من أول أن العلم أهل بعض وذكر
، الرابعة المائة في الفاطميون الشيعة هم بالموالد

البدعة هذه في السنة إلى المنتسبين بعض تبعهم ثم
هذه انتشرت ثم ، والنصارى ولليهود لهم وتقليدا جهل

المسلمين علماء على والواجب ، الناس في البدعة
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، منها والتحذير وإنكارها البدع هذه في الله حكم بيان
وانتشار الكبير الفساد من وجودها على يترتب لما

التشبه من ذلك في ولما ، السنن واخإتفاء البدع
أصناف من وغيرهم والنصارى اليهود من الله بأعداء
كتب وقد ، الحتفالت هذه مثل يعتادون الذين الكفرةا

الله حكم وبينوا ، وحديثا قديما ذلك في العلم أهل
أتباعهم من وجعلنا ، خإيرا الله فجزاهم البدع هذه في

.  بإحسان

على للقراء التنبيه بها أردنا الموجزةا الكلمة وهذه
ذلك في كتبت وقد ، بينة على ليكونوا البدعة هذه

غير وغيرها المحلية الصحف في نشرت مطولة كتابة
في المسئولين على الواجب أن ريب ول ، مرةا

جميع وعلى أخإص بوجه العلما وزارةا وفي حكومتنا
البدع هذه نشر منع السلمية الدول في المسئولين

أداء إباحتها الناس يوهم ما نشر أو إليها والدعوةا
من الله أوجب بما وقياما ، ولعباده لله النصح لواجب

المسلمين أوضاع إصلح في ومساهمة ، المنكر إنكار
والله ، المطهر الشرع يخالف مما وتطهيرها
يصلح أن العلى وصفاته الحسنى بأسمائه المسئول

وسنة بكتابه للتمسك يوفقهم وأن ، المسلمين أحوال
ما كل من والحذر ، والسلما الصلةا عليه نبيه

شريعة لتحكيم ويوفقهم قادتهم يصلح وأن ، يخالفهما
ذلك ولي إنه خإالفها ما ومحاربة عباده في الله

.  عليه والقادر

.  وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى

مجلة الجامعة السلمية بالمدينة المنورةا . 
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بالمولد      يحتفلوا أن للمسلمين يحل هل
؟   النبوي

في يحتفلوا أن للمسلمين يحل هل:  السؤال
ليلة في الشريفة النبوية السيرةا ليتذكروا المسجد

بدون الشريف النبوي المولد بمناسبة الول ربيع 12
بدعة قيل ، فيه واخإتلفنا ؟ كالعيد نهاره يعطلوا أن

 ؟ حسنة غير بدعة وقيل ، حسنة

بمولد احتفال يقيموا أن للمسلمين : ليس الجواب
الول  ربيع12 ليلة في وسلم عليه الله صلى النبي

احتفال أي يقيموا أن لهم ليس أنه كما ، غيرها في ول
الحتفال . لن والسلما الصلةا عليه غيره بمولد

صلى النبي لن الدين؛ في المحدثة البدع من بالموالد
صلى حياته في بمولده يحتفل لم وسلم عليه الله
للشرائع والمشرع للدين المبلغ وهو وسلم عليه الله
خإلفاؤه يفعله ولم بذلك أمر ول سبحانه ربه عن

لهم التابعون ول جميعا أصحابه ول الراشدون
وقد بدعة أنه فعلم.  المفضلة القرون في بإحسان

هذا     أمرنا     في     أحدث     من:  وسلم عليه الله صلى قال
رواية وفي ، صحته على متفق   رد     فهو     منه     ليس     ما

عمل     عمل     من بها جازما البخاري وعلقها لمسلم
   رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس

الله صلى النبي أمر عليه ليس بالموالد والحتفال
في دينه في الناس أحدثه مما هو بل وسلم عليه

الصلةا عليه وكان ، مردودا فيكون المتأخإرةا القرون
فإن:  بعد أما الجمعة يوما خإطبته في يقول والسلما

صلى محمد هدي الهدي وخإير الله كتاب الحديث خإير
بدعة     وكل     محدثاتها     المور     وشر وسلم عليه الله

النسائي وأخإرجه صحيحه في مسلم رواةا   ضللة
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عن ويغني   النار     في     ضللة     وكل وزاد جيد بإسناد
بالمولد المتعلقة الخإبار تدريس بمولده الحتفال

الصلةا عليه بسيرته تتعلق التي الدروس ضمن
في والسلما الجاهلية في حياته وتاريخ والسلما

إلى حاجة غير من ، ذلك وغير والمساجد المدارس
الله صلى رسوله ول الله يشرعه لم احتفال إحداث

. والله شرعي دليل عليه يقم ولم وسلم عليه
الهداية المسلمين لجميع الله ونسأل المستعان
.  البدعة من والحذر بالسنة للكتفاء والتوفيق

 . 240 صا 1كتاب الدعوةا ج 

بن       العزيز عبد الشيخ تعيين بمناسبة وصية
المر       رئاسة في عويشز بن الله عبد

المنكر     عن والنهي بالمعروف

الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
الله وفقه عويشز بن الله عبد بن العزيز عبد المكرما

 .

الكريم كتابكم ، وبركاته الله ورحمة عليكم الله سلما
سلك في وإياكم ونظمني بهداه الله وصلكم وصل

عن الفادةا من تضمنه وما ، آمين واتقاه خإافه من
عن والنهي بالمعروف المر رئاسة في تعيينكم
على عازما كنت وقد معلوما كان بالظهران المنكر

الشواغل كثرةا ولكن ذلك بلغني حين من مكاتبتكم
للجميع الله أحسن كتابكم جاء حتى التأخإير أوجبت
الله تقوى ونفسي به أوصيكم . والذي العاقبة

سواه ما على حقه وتقديم الحوال جميع في وخإشيته
حسب ولعباده له والنصح معاملته في والصدق
القدرية الشرعية القاعدةا برعاية وأوصيكم الطاقة
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تحصيل إمكان وعدما والمفاسد المصالح تعارض عند
تحصيل وهي المفاسد جميع ودرء المصالح جميع
منهما الدنيا بتفويت ولو المصالح أو المصلحتين أعلى

المفاسد أو المفسدتين كبرى وتعطيل ودرء منها أو
محل في وأنتم ، منها أو منهما الدنيا بارتكاب ولو

الله أمر في وقوةا شرعية وسياسة عناية إلى يحتاج
وصابروا واصبروا الله فاتقوا ، الحاجة عند ولين

الخإرى والهيئات العضاء وإخإوانكم أنفسكم وشجعوا
بالله بالثقة وغيرها والثقبة والخبر الدماما في التي

النبي حال وتذكر ، به والستنصار عليه والعتماد
حصل وما الصالح والسلف وسلم عليه الله صلى

حتى ذلك على وصيرهم الدعوةا في الذى من عليهم
بهم ونصر العداء كيد بهم وأبطل المنى الله بلغهم
من وذلك الشيطان حزب بهم وخإذل اليمان حزب
ْنُصَرّن:  تعالى قوله تأويل َي َل ّلُه     َو ُه     َمْن     ال ْنُصُر ّلَه     ِإّن     َي ال
ّي ِو َق ٌءْز     َل ِزي ْنُصُروا     ِإْن:  سبحانه وقوله   َع ّلَه     َت ال

ُكْم ْنُصْر ّبْت     َي َث ُي ُكْم     َو َداَم ْق ِذيَن:  وجل عز وقوله   َأ ّل َوا
ُدوا َه َنا     َجا ُهْم     ِفي ّن َي ِد ْه َن َنا     َل َل ُب ِإّن     ُس ّلَه     َو َع     ال ِنيَن     َلَم ْلُمْحِس    ا

إلى الناس أسرع والعضاء تكونوا أن أيضا وأوصيكم
الذي هو هذا لن شر؛ كل عن أبعدهم ومن خإير كل

إلى الداعي حق في وهو عموما مسلم لكل ينبغي
الله إلى الدعوةا من وهو ، آكد بالمعروف والمر الله

وقد ، يخفى ل عظيم ذلك ونفع ، القول مع بالفعل
أنفع والماكن الزمان بعض في بالفعل الدعوةا تكون

، حجة عليكم للسفهاء يصير ولئل بالقول الدعوةا من
ْأُمُروَن:  تعالى قوله المعنى هذا في ويكفي َت ّناَس     َأ ال

ِبّر ْل ْوَن     ِبا ْنَس َت ُكْم     َو ُفَس ْن ُتْم     َأ ْن َأ ُلوَن     َو ْت َتاَب     َت ِك ْل َفل     ا َأ

ُلوَن ِق ْع َها    َ يا:  سبحانه وقوله   َت ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ِلَم     آَم

ُلوَن ُقو ُلوَن     ل     َما     َت َع ْف ُبَر*    َت ًتا     َك ْق َد     َم ْن ِه     ِع ّل ُلوا     َأْن     ال ُقو َما     َت
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ُلوَن     ل َع ْف من وإياكم يجعلنا أن المسئول والله   َت
يصلح وأن ، بصيرةا على إليه والدعاةا دينه في الفقهاء
إخإواننا وجميع وإياكم يعيذنا وأن جميعا وأعمالنا قلوبنا

إنه الشيطان ونزغات الفتن مضلت من المسلمين
سليمان الشيخ السلما إبلغا . وأرجو قريب سميع

المشايخ من لديكم ومن العمود إبراهيم والشيخ
والمشايخ والولد أننا كما والعضاء الخإوان وخإواصا

.  والسلما يتولكم والله وعافية بخير والخإوان

النساء       عند والدين العقل نقص معنى

( النساء الشريف الحديث نسمع : دائما السؤال
للساءةا الرجال بعض به ) ويأتي ودين عقل ناقصات
هذا معنى توضيح فضيلتكم من نرجو.  للمرأةا

 الحديث؟

عليه الله صلى الله رسول حديث : معنى الجواب
للب     أغلب     ودين     عقل     ناقصات     من     رأيت     ما:  وسلم
ما     الله     رسول     يا     فقيل     إحداكن     من     الحازما     الرجل
بشهادةا     المرأتين     شهادةا     أليست     قال     ؟     عقلها     نقصان

قال     ؟     دينها     نقصان     ما     الله     رسول     يا     قيل     ؟     رجل
عليه بين   ؟     تصم     ولم     تصل     لم     حاضت     إذا     أليست
ضعف جهة من عقلها نقصان أن والسلما الصلةا
وذلك أخإرى؛ امرأةا بشهادةا تجبر شهادتها وأن حفظها
في فتزيد تنسى قد أنها بسبب الشهادةا لضبط

ُدوا:  سبحانه قال كما تنقصها أو الشهادةا ِه َتْش َواْس
ْيِن َد ِهي ُكْم     ِمْن     َش ِل ِإْن     ِرَجا َنا     َلْم     َف ُكو ْيِن     َي َل ٌءْل     َرُج َفَرُج
َتاِن َأ ْوَن     ِمّمْن     َواْمَر ِء     ِمَن     َتْرَض َدا َه ُهَما     َتِضّل     َأْن     الّش َدا ِإْح

ّكَر َذ ُت ُهَما     َف َدا ُْلخْإَرى     ِإْح دينها؛ نقصان وأما ، الية   ا
وتدع الصلةا تدع والنفاس الحيض حال في فلنها

، الدين نقصان من فهذا ، الصلةا تقضي ول الصوما
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هو وإنما ، عليه مؤاخإذةا ليست النقص هذا ولكن
عز شرعه الذي هو ، وجل عز الله بشرع حاصل نقص
وجود مع صامت إذا لنها عليها وتيسيرا بها رفقا وجل

شرع الله رحمة فمن ، ذلك يضرها والنفاس الحيض
بعد والقضاء والنفاس الحيض وقت الصياما ترك لها

ما منها وجد قد الحيض حال فإنها الصلةا . وأما ذلك
لها يشرع أن وعل جل الله رحمة فمن ، الطهارةا يمنع
ل أنها لها شرع ثم ، النفاس في وهكذا ، الصلةا ترك

الصلةا . لن كبيرةا مشقة القضاء في لن تقضي؛
قد والحيض ، مرات خإمس والليلة اليوما في تتكرر
، أكثر أو أياما ثمانية أو أياما سبعة فتبلغ ، أيامه تكثر

لها الله رحمة من فكان يوما أربعين يبلغ قد والنفاس
ول ، وقضاء أداء الصلةا عنها أسقط أن إليها وإحسانه

شيء كل في عقلها نقص يكون أن هذا من يلزما
صلى الرسول بين وإنما ، شيء كل في دينها ونقص

يحصل قد ما جهة من عقلها نقص أن وسلم عليه الله
ما جهة من دينها ونقص ، للشهادةا الضبط عدما من

الحيض حال في والصوما الصلةا ترك من لها يحصل
الرجل دون أيضا تكون أن هذا من يلزما ول ، والنفاس

، شيء كل في منها أفضل الرجل وأن شيء كل في
في النساء جنس من أفضل الرجال جنس نعم

: وتعالى سبحانه الله قال كما ، كثيرةا لسباب الجملة
ّواُموَن     الّرَجاُل َلى     َق ِء     َع ّنَسا ّلُه     َفّضَل     ِبَما     ال ُهْم     ال ْعَض َب

َلى ْعٍض     َع ِبَما     َب ُقوا     َو َف ْن ِهْم     ِمْن     َأ ِل َوا تفوقه قد لكن   َأْم
من لله فكم ، كثيرةا أشياء في الحيان بعض في

وضبطها ودينها عقلها في الرجال من كثير فوق امرأةا
جنس أن وسلم عليه الله صلى النبي عن ورد وإنما ،

من الدين وفي العقل في الرجال جنس دون النساء
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عليه الله صلى النبي بينهما اللتين الحيثيتين هاتين
.  وسلم

من كثير على فتربو الصالحات العمال منها تكثر وقد
وجل عز لله تقواها وفي الصالح عملها في الرجال

في عناية لها تكون وقد ، الخإرةا في منزلتها وفي
بعض ضبط من أكثر كثيرا ضبطا فتضبط المور بعض

وتجتهد بها تعنى التي المسائل من كثير في الرجال
التاريخ في مرجعا فتكون ، وضبطها حفظها في

تأمل لمن واضح وهذا ، كثيرةا أمور وفي السلمي
وسلم عليه الله صلى النبي عهد في النساء أحوال

من يمنع ل النقص هذا أن يعلم وبهذا ، ذلك وبعد
إذ الشهادةا في وهكذا الرواية في عليها العتماد
لله تقواها أيضا يمنع ول ، أخإرى بامرأةا انجبرت
إذا الله إماء خإيرةا ومن الله عباد خإيرةا من وكونها

في الصوما عنها سقط وإن دينها في استقامت
عنها سقطت وإن ، قضاء ل أداء والنفاس الحيض
في نقصها منه يلزما ل هذا فإن ، وقضاء أداء الصلةا

بأمره قيامها جهة ومن ، لله تقواها جهة من شيء كل
فهو ، المور من به تعتني لما ضبطها جهة ومن ،

صلى النبي بينه كما والدين العقل في خإاصا نقص
يرميها أن للمؤمن ينبغي فل ، وسلم عليه الله

، شيء كل في الدين وضعف شيء كل في بالنقص
فيما عقلها في وضعف ، بدينها خإاصا ضعف هو وإنما
إيضاحها فينبغي ، ذلك ونحو الشهادةا بضبط يتعلق
خإير على وسلم عليه الله صلى النبي كلما وحمل

.  أعلم تعالى والله ، وأحسنها المحامل

نشرت في المجلة العربية ضمن الجابات في باب (
فاسألوا أهل الذكر ) . 
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الفلسطينيين    جهاد نوعية

جهاد في السلمية الشريعة تقول : ما السؤال
، الله سبيل في جهاد هو هل ، الحالي الفلسطينيين

الجهاد يعتبر وهل ؟ والحرية الرض سبيل في جهاد أما
 ؟ الله سبيل جهادا الرض تخليص أجل من

أن الثقات العدول بشهادةا لدينا ثبت : لقد الجواب
خإواصا من بها والقائمين الفلسطينية النتفاضة

لنهم إسلمي؛ جهادهم وأن هناك المسلمين
عن الدفاع عليهم الواجب ولن اليهود؛ من مظلومون

من عدوهم وإخإراج وأولدهم وأهليهم وأنفسهم دينهم
.  قوةا من استطاعوا ما بكل أرضهم

جهادهم في خإالطوهم الذين الثقات أخإبرنا وقد
السلمي حماسهم عن ذلك في وشاركوهم

، بينهم فيما السلمية الشريعة تطبيق على وحرصهم
المسلمين بقية وعلى السلمية الدول على فالواجب
إلى وليرجعوا عدوهم من ليتخلصوا ودعمهم تأييدهم
َها    َ يا:  وجل عز الله بقول عمل بلدهم ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا آَم
ُلوا ِت ِذيَن     َقا ّل ُكْم     ا َن ُلو ِر     ِمَن     َي ّفا ُك ْل ُدوا     ا َيِج ْل ُكْم     َو َظًة     ِفي ْل ِغ

َلُموا ْع ّلَه     َأّن     َوا َع     ال ِقيَن     َم ّت ْلُم    ا

ِفُروا:  سبحانه وقوله ْن ًفا     ا َفا َقاًل     خِإ ِث ُدوا     َو ِه َوَجا
ُكْم ِل َوا َأْم ُكْم     ِب ُفِس ْن َأ ِبيِل     ِفي     َو ِه     َس ّل ُكْم     ال ِل ٌءْر     َذ ْي ُكْم     خَإ ِإْن     َل

ُتْم ْن َلُموَن     ُك ْع َها    َ يا:  وجل عز وقوله اليات   َت ّي أ
ِذيَن     َ ّل ا

ُنوا ُكْم     َهْل     آَم ّل ُد َلى     َأ ٍةا     َع ُكْم     ِتَجاَر ْنِجي َذاٍب     ِمْن     ُت ٍم     َع ِلي *   َأ
ُنوَن ْؤِم ِه     ُت ّل ِه     ِبال ِل ُدوَن     َوَرُسو ِه ُتَجا ِبيِل     ِفي     َو ِه     َس ّل ال

ُكْم ِل َوا َأْم ُكْم     ِب ُفِس ْن َأ ُكْم     َو ِل ٌءْر     َذ ْي ُكْم     خَإ ُتْم     ِإْن     َل ْن َلُموَن     ُك ْع *   َت
ِفْر ْغ ُكْم     َي ُكْم     َل َب ُنو ُكْم     ُذ ْل ْدخِإ ُي ّناٍت     َو ِري     َج َها     ِمْن     َتْج ِت َتْح

َهاُر ْن ْل
َ ِكَن     ا َبًة     َوَمَسا ّي ّناِت     ِفي     َط ْدٍن     َج ِلَك     َع ْوُز     َذ َف ْل ا
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ِظيُم َع ْل ُأخْإَرى*    ا َها     َو َن ّبو ٌءْر     ُتِح ِه     ِمَن     َنْص ّل ٌءْح     ال ْت َف ٌءْب     َو ِري َق
ِر َبّش ِنيَن     َو ْؤِم ْلُم ، كثيرةا المعنى هذا في واليات ،   ا
: قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن وصح

   وألسنتكم     وأنفسكم     بأموالكم     المشركين     جاهدوا

المسلمين إخإوانهم على فالواجب ، مظلومون ولنهم
عليه الله صلى النبي لقول ظلمهم من على نصرهم
   يسلمه     ول     يظلمه     ل     المسلم     أخإو     المسلم وسلم
 وسلم عليه الله صلى وقوله ، صحته على متفق
الله     رسول     يا     " قالوا     مظلوما     أو     ظالما     أخإاك     انصر

عن     تحجزه     قال     ظالما     أنصره     فكيف     مظلوما     نصرته
   إياه     نصرك     فذلك     الظلم

ونصر الله سبيل في الجهاد وجوب في والحاديث
.  جدا كثيرةا الظالم وردع المظلوما

سبيل في المجاهدين إخإواننا ينصر أن الله فنسأل
وأن ، عدوهم على غيرها وفي فلسطين في الله

المسلمين يوفق وأن ، الحق على كلمتهم يجمع
، عدوهم ضد صفهم في والوقوف لمساعدتهم جميعا

بأسه بهم وينزل كانوا أينما السلما أعداء يخذل وأن
.  قريب سميع إنه المجرمين القوما عن يرد ل الذي

 هـ . 1409  / 8 / 9مجلة الدعوةا الصادرةا في 

بالحيوان    الرفق وجوب

الخأ جناب إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
.  المكرما

:  بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلما
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 /1 / 24 في المؤرخإة رسالتكم على اطلعت فقد
في منا كتابته في رغبتم ما بخصوصا  ما1982

إلى باستراليا بلدكم من الحيوان نقل موضوع
الشحن ظروف من له يتعرض وما الوسط الشرق
من ينتج وما عليها ينقل التي السفن وأحوال السيئة
بنا يسلك أن الله ندعو . وإذ ذلك إلى وما الزحاما

المستقيم صراطه المسلمين وإخإواننا وبكم
كما ، المهم الجانب بهذا اهتمامكم على لنشكركم

الكريم الكتاب نصوصا ضوء على إجابتكم تسرنا
الحسان على بالحث الواردةا المطهرةا والسنة
طائفة مع مأكولة وغير اللحم مأكول للحيوان الشامل

كان سواء لمعذبه الوعيد في صح مما الحاديث من
.  سواه أو نقل حالة في إهمال أو تجويع نتيجة ذلك

للحيوان الشامل الحسان على الحث في جاء فمما
ُنوا:  تعالى قوله وسواه َأْحِس ّلَه     ِإّن     َو ُيِحّب     ال

ِنيَن ْلُمْحِس ّلَه     ِإّن:  تعالى وقوله   ا ْأُمُر     ال ْدِل     َي َع ْل ِبا
ِْلْحَساِن وسلم عليه الله صلى النبي وقول ، الية   َوا

كتب     الله     إن:  السنن وأصحاب مسلم رواه فيما
القتلة     فأحسنوا     قتلتم     فإذا     شيء     كل     على     الحسان

شفرته     أحدكم     وليحد     الذبحة     فأحسنوا     ذبحتم     وإذا
وليحد     الذبحة     فأحسنوا     رواية     وفي     ذبيحته     وليرح
   ذبيحته     وليرح     شفرته     أحدكم

الجر بعظيم الخبر صح منه الملهوف إغاثة وفي
هريرةا أبي فعن ، صنيعه وشكر ذنبه وغفران لمغيثه
وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي

العطش     عليه     اشتد     بطريق     يمشي     رجل     بينما  :  قال
يلهث     كلب     فإذا     خإرج     ثم     فشرب     فيها     فنزل     بئرا     فوجد
هذا     بلغ     لقد     الرجل     فقال     العطش     من     الثرى     يأكل
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البئر     فنزل     مني     بلغ     الذي     مثل     العطش     من     الكلب
فسقى     رقى     حتى     بفيه     أمسكه     ثم     ماء     خإفه     فمل

الله     رسول     يا     " فقالوا     له     فغفر     له     الله     فشكر     الكلب
   أجر     رطبة     كبد     كل     في     فقال     أجرا     البهائم     في     لنا     إن

:  وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال وعنه
رأته     إذ     العطش     يقتله     كاد     قد     بركية     يطيف     كلب     بينما
له     فاستقت     موقها     فنزعت     إسرائيل     بني     بغايا     من     بغي

، صحيحه في مسلم رواه   به     لها     فغفر     فسقته     به
يستحقه لمن وأوجبه الحسان على السلما حث وكما
َول:  تعالى فقال والتعدي الظلم من خإلفه عن نهى

ُدوا َت ْع ّلَه     ِإّن     َت ِديَن     ُيِحّب     ل     ال َت ْع ْلُم َوَمْن:  تعالى وقال   ا
ِلْم ْظ ُكْم     َي ْن ْقُه     ِم ِذ ًبا     ُن َذا ِبيًرا     َع أن مسلم صحيح وفي   َك

دجاجة نصبوا قد بنفر مر عنهما الله رضي عمر ابن
ابن فقال ، عنها تفرقوا عمر ابن رأوا فلما ، يترامونها

عليه الله صلى الله رسول إن ؟ هذا فعل من عمر
.  هذا فعل من لعن وسلم

أن     الله     رسول     نهى عنه الله رضي أنس عن وفيه
رواية تموت- وفي حتى تحبس - أي   البهائم     تصبر

تتخذوا     ل:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن
الله رضي عباس ابن وعن   غرضا     الروح     فيه     شيئا

قتل     عن     نهى     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     أن عنهما
رواه   والصرد     والهدهد     والنملة     النحلة     الدواب     من     أربع
.  صحيح بإسناد داود أبو

عليه الله صلى الله رسول أن مسلم صحيح وفي
حتى     سجنتها     هرةا     في     امرأةا     عذبت:  قال وسلم
هي     إذ     وسقتها     أطعمتها     هي     ل     النار     فيها     فدخإلت     ماتت

وفي   الرض     خإشاش     من     تأكل     تركتها     هي     ول     حبستها
: قال قال عنه الله رضي واقد أبي عن داود أبي سنن
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من     قطع     ما وسلم عليه الله صلى الله رسول
: بلفظ الترمذي وأخإرجه   ميت     فهو     حية     وهي     البهيمة

   ميت     فهو     الحي     من     قطع     ما

الله     صلى     الله     رسول     مع     كنا:  قال مسعود أبي وعن
حمرةا     فرأينا     لحاجته     فانطلق     سفر     في     وسلم     عليه
تعرش     الحمرةا     فجاءت     فرخإيها     فأخإذنا     فرخإان     معها
هذه     فجع     من     فقال     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     فجاء

حرقناها     قد     نمل     قرية     ورأى     إليها     ولدها     ردوا     بولدها
أن     ينبغي     ل     إنه     قال     نحن     قلنا     ؟     هذه     حرق     من     فقال
.  داود أبو رواه   النار     رب     إل     بالنار     يعذب

صلى الله رسول أن عنهما الله رضي عمر ابن وعن
عصفورا     قتل     إنسان     من     ما:  قال وسلم عليه الله
قيل     عنها     وجل     عز     الله     سأله     إل     حقها     بغير     فوقها     فما

ول     فيأكلها     يذبحها     أن     قال     ؟     حقها     وما     الله     رسول     يا
والحاكم النسائي رواه   بها     فيرمي     رأسها     يقطع

.  وصححه

الله     صلى     النبي     أن عنهما الله رضي عباس ابن وعن
فقال     وجهه     في     وسم     قد     حمار     على     مر     وسلم     عليه
:  له رواية وفي مسلم رواةا   وسمه     الذي     الله     لعن
الضرب     عن     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     نهى
شامل وهذا   الوجه     في     الوسم     وعن     الوجه     في

.  والحيوان للنسان

تحريم على دالة معناها في جاء وما النصوصا فهذه
الشرع ورد ما حتى أنواعه بجميع الحيوان تعذيب
على الدللة ومفهومها الدلة هذه ومنطوق ، بقتله
أو النفع له يجلب ما سواء بالحيوان السلما عناية
في ترغيب من ورد ما جعل فالواجب ، الذى عنه يدرأ
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جانب أي في تعذيبه في ترهيب من ورد وما به العناية
ول ، الهتماما وموضع العين نصب يكون أن به يتصل
في محترما لكونه النعاما من إليه المشار النوع سيما

في شرعية أحكاما به ويتعلق ، ومالية أكل ذاته حد
أخإرى ومن ، جهة من والقربات الطاعات وجوه
شحنه عند المتاعب من كثيرةا لنواع عرضة لكونه
ينتج ربما ، طويلة مسافات خإلل كبيرةا بكميات ونقله
وتفشي وعطش وجوع ، لضعيفها مهلك تزاحم عنها

تستوجب مضرةا أخإرى وحالت ، بينها فيما أمراض
المور أولياء من الجادةا والدراسة السريع النظر
والترحيل النقل لوسائل شاملة مريحة ترتيبات بوضع

تهوية من ذلك وغير وسقي إطعاما من ، والعاشة
والسقيم ، الخطر القوي عن الضعيف وفصل ، وعلج

قدر تسويقها حتى المراحل كل في الصحيح عن
للمؤسسات ممكن شيء اليوما وهو ، المستطاع
المصدرةا والشركات والفراد المستثمرةا

ومن ملكها على نفقتها واجب من وهو والمستوردةا
.  بالمعروف يده تحت هي

: منه والتحذير النكار ويستوجب له يؤسف ومما
مأكول الحيوان ذبح في اليوما المستخدمة الطرق
عند له يمهد وما الجنبي العالم بلدان أكثر في اللحم
في الكهربائية كالصدمات التعذيب من بأنواع الذبح
تخطفه بكلليب مروره ثم لتخديره الدماغا مركز

حتى كهربائي بسير مارا حي وهو منكسا وتعلقه
الذبح مصانع بعض لدى ذبحه يتولى من موضع

حية وهي والطيور الدجاج ريش نتف ومنها ، والتعليب
أو حية وهي الحرارةا شديد ماء في تغطيسها أو

بما أرفق أنه زاعمين الريش لزالة عليها بخار تسليط
بعض عن معلوما هو حسبما ، الحيوان من ذبحه يراد
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يخفى ل ما التعذيب من فيه وهذا ، للذبح الطرق تلك
على والحث إليه بالحسان المر لنصوصا مخالفته

عمل وكل السمحاء السلمية الشريعة في ذلك
، . قاصده عليه يحاسب وظلما تعديا يعتبر لها مخالف

الله     إن:  الحديث في صح ولما ، ذكره سلف لما
بمن فكيف   القرناء     الشاةا     من     الجلحاء     للشاةا     ليقتص
.  عليه يقدما ثم السيئة ونتائجه الظلم يعقل

 شهر ذي الحجة910نشرت بمجلة الدعوةا العدد 
 . 11-10 هـ صا 1403عاما 

فقهاء بوب ومقتضياتها الشرعية النصوصا على وبناء
ويكره يحرما أو ويستحب يجب لما السلمي التشريع

لمباح بالذكاةا يتعلق وبما عاما بوجه الحيوان بخصوصا
يتعلق مما طائفة نسوق ، خإاصا تفصيلي بوجه الكل

: المستحبات ومنه ، تذكيته عند إليه الحسان بجانب
:  التية

:  السابق للحديث ذبحه يراد ما على الماء - عرض1
.  الحديث   شيء     كل     على     الحسان     كتب     الله     إن

الذابح يمرها وأن ، وجيدةا حادةا الذبح آلة تكون - أن2
من اللبة ومحله ، وسرعة بقوةا الذكاةا محل على
.  تذكيته على المقدور من غيرها من والحلق البل

إن اليسرى يدها معقولة قائمة البل تنحر - أن3
 القبلة إلى موجهة ذلك تيسر

موجهه اليسر جنبها على مضجعة البل غير - وذبح4
غير عنقها صفحة على رجله ويضع القبلة إلى

أو منها شيء لي وبدون الرجل أو اليدي مشدودةا
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خإنع ويكره ، حركتها وسكون روحها زهوق قبل كسرةا
.  تنظر وأخإرى تذبح أن أو ، ذلك قبل رقبتها

للحيوان التذكية عند يستحب مما المذكورات هذه
إحسان ل ما وكل خإلفها ويكره إليه وإحسانا به رحمة

أن موقوفا الرزاق عبد روى فقد ، برجله كجره فيه
: له فقال ليذبحها برجلها شاةا يجر رجل رأى عمر ابن

) .  جميل قودا الموت إلى قدها ( ويلك

. لما الذبح وقت يبصره والحيوان الشفرةا يحد أن أو
الله رضي عمر ابن عن أحمد الماما مسند في ثبت

وسلم عليه الله صلى الله رسول : ( أمر قال عنهما
في ثبت ) وما البهائم عن توارى وأن الشفار تحد أن

رجال ورجاله والوسط الكبير الطبراني معجمي
قال عنهما الله رضي عباس بن الله عبد عن الصحيح

رجل على وسلم عليه الله صلى الله رسول مر: 
وهي شفرته يحد وهو شاةا صفحة على رجله واضع
تميتها أن أتريد ؟ هذا قبل أفل قال ببصرها إليه تلحظ

 موتتين

أو الوحشي كالصيد تذكيته على المقدور غير أما
رميه فيجوز عليه يقدر فلم يند وكالبعير ، المتوحش

غير الدما يسيل مما عليه التسمية بعد نحوه أو بسهم
قتله لن أكله جاز السهم قتله ومتى ، وظفر عظم
ما شرعية تذكية عليه المقدور تذكية حكم في بذلك

.  معه أو السهم بغير موته يحتمل لم

بمناسبة الفادةا سبيل على منا ذكره جرى وهذا
نقله وصح ورد لما ، الحصر سبيل على ل طلبكم
دين فالسلما ، أنواعه اخإتلف على الحيوان بشأن

المتكامل الحياةا ومنهاج الحسان وشريعة الرحمة
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فالواجب ، كرامته ودار الله إلى الموصلة والطريق
ل من بين نشره في والسعي إليه والتحاكم له الدعوةا
من يجهلون بما المسلمين عامة وتذكير يعرفه

التشريع فمقاصد ، الله وجه ابتغاء ومقاصده أحكامه
من تحريم فل ، والحكمة العدل غاية في السلمي

إباحة ول ، البوذيون عليه لما خإلفا حيواني نافع كل
الخنزير من الخبائث أكلة عليه لما خإلفا منه ضار لكل

ول ظلم ول ، حكمها في وما المفترسة والسباع
، عرض أو مال أو نفس من محترما كل لحرمة إهدار

مع السلما نعمة أجلها التي نعمه على الله فنشكر
يجعلنا ل وأن كلمته ويعلي دينه ينصر أن إليه البتهال
الله وصلى الكافرين للقوما فتنة تقصيرنا بسبب
آله وعلى المبين البلغا المبلغ محمد نبينا على وسلم

.  الدين يوما إلى بهديه اهتدى ومن وصحبه

.  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما

عليها     والجواب مهمة أسئلة

بالبدعة      المتمسكين مع الصلة حكم

أهله بلد في المقيم حكم : ما الول السؤال
صلةا معهم يصلي أن له يصح هل بالبدعة متمسكون

عنه تسقط أو وحده يصلي أو والجماعة الجمعة
عشر اثني من أقل ببلد السنة أهل كان وإذا ، الجمعة

 ؟ ل أما الجمعة لهم تصح فهل

إماما كل خإلف واجبة الجمعة صلةا إقامة : إن الجواب
تخرجه ل الجمعة في الماما كان فإذا ، فاجر أو بر

أبو الماما قال ، خإلفه يصلى فإنه السلما عن بدعته
: المشهورةا عقيدته في الله رحمه الطحاوي جعفر
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القبلة أهل من وفاجر بر كل خإلف الصلةا ( ونرى
لهذه الشارح قال ، ) انتهى منهم مات من وعلى

هذه شرح في المحققين العلماء من وهو العقيدةا
كل     خإلف     صلوا وسلم عليه الله صلى : قال الجملة

الله رضي هريرةا أبي عن مكحول رواه   وفاجر     بر
أبا يلق لم : مكحول وقال الدارقطني وأخإرجه عنه

وقد فيه متكلم صالح بن معاوية إسناده وفي ، هريرةا
أيضا الدارقطني وخإرجه ، صحيحه في مسلم به احتج
عنه الله رضي هريرةا أبي عن مكحول عن داود وأبو
الصلةا وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال

وإن     فاجرا     أو     كان     برا     مسلم     كل     مع     عليكم     واجبة
برا     أمير     كل     مع     عليكم     واجب     والجهاد     بالكبائر     عمل
البخاري صحيح وفي         الكبائر     عمل     وإن     فاجرا     أو     كان
يصلي كان عنهما الله رضي عمر بن الله عبد أن

، مالك بن أنس وكذا الثقفي يوسف بن الحجاج خإلف
أن أيضا صحيحه وفي ، ظالما فاسقا الحجاج وكان
فإن     لكم     يصلون:  قال وسلم عليه الله صلى النبي

الله عبد وعن   وعليهم     فلكم     أخإطئوا     وإن     فلكم     أصابوا
عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي عمر بن

وصلوا الله إل إله ل قال من خإلف صلوا:  قال وسلم
أخإرجه الله إل إله ل أهل من مات من على

.  وضعفها طرق من الدارقطني

يصلي أن للرجل يجوز أنه وإيانا الله رحمك اعلم
الئمة باتفاق فسقا ول بدعة منه يعلم لم من خإلف

اعتقاد المأموما يعلم أن الئتماما شرط من وليس
يصلي بل ؟ تعتقد : ماذا فيقول يمتحنه أن ول إمامه
يدعو مبتدع خإلف صلى ولو ، الحال المستور خإلف
الراتب الماما وهو الفسق ظاهر فاسق أو بدعته إلى

والعيدين الجمعة كإماما خإلفه إل الصلةا يمكنه ل الذي
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- فإن ذلك ونحو بعرفة الحج صلةا في والماما
، والخلف السلف عامة عند خإلفه يصلي المأموما

فهو الفاجر الماما خإلف والجماعة الجمعة ترك ومن
ول يصليها أنه والصحيح ، العلماء أكثر عند مبتدع
يصلون كانوا عنهم الله رضي الصحابة فإن ، يعيدها

، يعيدون ول الفجار الئمة خإلف والجماعة الجمعة
خإلف يصلي عنه الله رضي عمر بن الله عبد كان كما

الله رضي مالك بن أنس وكذلك يوسف بن الحجاج
الله رضي مسعود بن الله عبد وكذلك ، تقدما كما عنه
معيط أبي بن عقبة بن الوليد خإلف يصلون وغيره عنه

مرةا الصبح بهم صلى إنه حتى ، الخمر يشرب وكان
: ( ما مسعود ابن له فقال.  : أزيدكم قال ثم أربعا
أن الصحيح ) وفي زيادةا في اليوما منذ معك زلنا

شخص بالناس صلى حصر لما عنه الله رضي عثمان
صلى الذي وهذا عامة إماما إنك عثمان سائل فسأل ،

من الصلةا إن أخإي ابن : ( يا فقال فتنة إماما بالناس
معهم فأحسن أحسنوا فإذا ، الناس يعمل ما أحسن

) .  إساءتهم فاجتنب أساءوا وإذا

فإذا ، صحيحة نفسها في صلته والمبتدع والفاسق
كره إنما لكن ، صلته تبطل لم خإلفه المأموما صلى

والنهي بالمعروف المر . لن خإلفه الصلةا كره من
.  واجب المنكر عن

إماما يرتب ل وفجورا بدعة أظهر من : أن ذلك ومن
فإن ، يتوب حتى التعزير يستحق فإنه للمسلمين

بعض كان وإذا حسنا كان يتوب حتى هجره أمكن
أثر غيره خإلف وصلى خإلفه الصلةا ترك إذا الناس

ينتهي أو يعزل أو يتوب حتى المنكر إنكار في ذلك
خإلفه الصلةا ترك إذا هذا فمثل ، ذنبه مثل عن الناس
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جمعة المأموما تفت ولم شرعية مصلحة ذلك في كان
.  جماعة ول

الجمعة المأموما يفوت خإلفه الصلةا ترك كان إذا وأما
مخالف مبتدع إل خإلفه الصلةا يترك ل فهنا والجماعة
قد الماما كان إذا وكذلك ، عنهم الله رضي للصحابة

مصلحة خإلفه الصلةا ترك في وليس المور ولةا رتبه
خإلفه الصلةا بل خإلفه الصلةا يترك ل فهنا شرعية
.  أفضل

في للمنكر مظهرا يقدما ل أن للنسان أمكن فإذا
ولم غيره وله إذا لكن ، ذلك عليه وجب المامة
صرفه من يتمكن ل كان أو ، المامة عن صرفه يمكنه

أظهر ما ضرر من ضررا أعظم بشر إل المامة عن
بالفساد القليل الفساد دفع يجوز فل المنكر من

فإن ، أعظمهما بحصول الضررين أخإف دفع ول الكثير
وتعطيل وتكميلها المصالح بتحصيل جاءت الشرائع
الجمع فتفويت ، المكان بحسب وتقليلها المفاسد

بالماما فيهما القتداء من فسادا أعظم والجماعات
فجورا يدفع ل عنها التخلف كان إذا سيما ل ، الفاجر
تلك دفع بدون الشرعية المصلحة تعطيل فيبقى

.  المفسدةا

فهذا البر خإلف والجماعة الجمعة فعل أمكن إذا وأما
خإلف صلى فإذا وحينئذ ، الفاجر خإلف فعلها من أولى

منهم ، العلماء اجتهاد موضع فهو عذر غير من الفاجر
بسط وموضع ، يعيد ل قال من ومنهم ، يعيد قال من
. والقرب الشارح كلما . انتهى الفروع كتب في ذلك
السابقة للدلة العادةا عدما الخإيرةا المسألة هذه في

بها اللزاما يجوز فل العادةا وجوب عدما الصل . ولن
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والله وجوده نعلم ول ، ذلك يقتضي خإاصا بدليل إل
.  الموفق

المسألة : هذه يقال أن : فجوابه الثاني السؤال وأما
في والصواب ، العلم أهل بين مشهور خإلف فيها
كانوا إذا فأكثر بثلثة الجمعة إقامة : جواز ذلك

أما ، الجمعة فيها تقاما ل قرية في مستوطنين
لقامة أكثر أو أقل أو عشر اثني أو أربعين اشتراط
وإنما ، نعلم فيما عليه يعتمد دليل عليه فليس الجمعة
قول وهو ثلثة وأقلها جماعة في تقاما أن الواجب
تيمية ابن السلما شيخ واخإتاره العلم أهل من جماعة
.  تقدما كما الصواب وهو الله رحمه

نشرت بمجلة الجامعة السلمية بالمدينة العدد
هـ صا1392الرابع السنة الرابعة ربيع الثاني سنة 

 في باب يستفتونك الذي يرد فيه140 - 133
سماحة رئيس الجامعة السلمية على أسئلة

القراء . 

المصور   كسب

مال التصوير عمل من اكتسبت : لقد الثالث السؤال
حكم فما ، ورسوله لله إرضاء عنه للتنازل مستعد وأنا
 ؟ فيه أصنع ماذا أما حراما هو هل المال ذلك

حين لنكم حرج فيه عليكم يكون ل أن : أرجو الجواب
بالحكم جهل تحريمه متأكدين تكونوا لم اكتسابه

وقد ، الشمسي التصوير أجاز من لشبهة أو الشرعي
ُه     َفَمْن:  الربا أهل في سبحانه الله قال َء ٌءْة     َجا َظ ْوِع َم
ِه     ِمْن ّب َهى     َر َت ْن َلُه     َفا َلَف     َما     َف ُه     َس َأْمُر َلى     َو ِه     ِإ ّل َد     َوَمْن     ال َعا

ِئَك َل ُأو ِر     َأْصَحاُب     َف ّنا َها     ُهْم     ال ُدوَن     ِفي ِل الله أعاذنا   خَإا
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حل منها يستفاد الكريمة الية فهذه ، منها وإياكم
تاب إذا المشروع غير العمل من الماضي الكسب

أو به تصدقتم وإن ذلك عن ورجع الله إلى العبد
الله صلى النبي . لقول فحسن احتياطا منه بشيء

لدينه     استبرأ     فقد     الشبهات     اتقى     من وسلم عليه
واضحا دليل أعلم فل به الصدقة وجوب أما   وعرضه

.  عليه يدل

فيه      روح ل ما تصوير

مباحا فيه روح ل ما تصوير كان : إذا الرابع السؤال
.  ؟ ذلك على الستمرار يجوز فهل شرعا

ترجمان بذلك أفتى كما ذلك يجوز : نعم الجواب
الله رضي عباس بن الله عبد المة وحبر القرآن
عنه الله رضي هريرةا أبي حديث عليه ودل عنهما
وهو التصوير حكم في المفيد الجواب في ذكرنا الذي

عليه الله صلى النبي أمر السلما عليه جبريل أن
كهيئة يكون حتى التمثال رأس يقطع أن وسلم

ونحوه الشجر تصوير جواز على يدل وذلك ، الشجرةا
إذا لكن ، الله بحمد ذلك على العلماء أجمع وقد ،

المباحة الطيبة العمال من آخإر عمل للنسان تيسر
.  فيه روح ل لما التصوير عمل من أحسن فهو

وسائل عن والبعد روح له ما تصوير إلى يجر قد لنه
من العافية وإياكم الله رزقنا ، شرعا مطلوب الشر

.  غضبه أسباب

للدراسة     والتجاة العمل ترك
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والتجاه العمل ترك : أرغب الخامس السؤال
إلحاقي المكان في وهل ؟ حسن هذا فهل للدراسة
 ؟ الدين في والتفقه والدراسة السلمية بالجامعة

من الدين في والتفقه للدراسة التجاه : إن الجواب
لم المسلم كان إذا ذلك يجب وقد ، العمال أفضل
أعني جهلها يسعه ل التي المور معرفة من يتمكن

ما يعرف حتى واجب حينئذ العلم فطلب ، دينه أمور
بصيرةا على ربه ويعبد عليه حرما وما عليه الله أوجب

أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح وقد ،
"   الدين     في     يفقهه     خإيرا     به     الله     يرد     من: "  قال

طريقا     سلك     " من:  والسلما الصلةا عليه وقال
"    الجنة     إلى     طريقا     به     له     الله     سهل     علما     فيه     يلتمس

لديكم كان إذا بأمثالكم ترحب السلمية والجامعة
صورةا إرسال رأيتم فإذا ، الصناعة دبلوما غير مؤهل

العلم مع بأس فل وإفادتكم فيها للنظر مؤهلتكم من
نقدية مكافأةا يعطى الجامعة في الطالب بأن

المتوسطة المرحلة لطالب  ) ريال250(  مقدارها
الجامعية المرحلة لطالب ريال ) 300(  و والثانوية

من النقل ووسائط يلزما بما المجهز السكب إعداد مع
.  الجامعة إلى المدينة ومن المدينة إلى الجامعة

المرأة    عمل حكم

المرأةا عمل في السلما حكم : ما السادس لسؤال ا
والمدرسة الشارع في نراه الذي بزيها وخإروجها

في زوجها مع الريفية المرأةا . وعمل هكذا والبيت
 ؟ الحقل

المرأةا بإكراما جاء السلما أن ريب : ل لجواب ا
، النسان بني ذئاب عن وصيانتها عليها والحفاظ
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الذكر شريكة فجعلها ، شأنها ورفع حقوقها وحفظ
النكاح في استئذانها وأوجب وأدها وحرما الميراث في

رشيدةا كانت إذا مالها في التصرف مطلق لها وجعل
على وأوجب كثيرةا حقوقا زوجها على لها وأوجب

عليها وأوجب حاجتها عند عليها النفاق وقراباتها أبيها
سلعة تكون لئل إليها الجانب نظر عن الحجاب
سورةا في تعالى قال ، أحد كل بها يتمتع رخإيصة

َذا:  الحزاب ِإ ُهّن     َو ُتُمو ْل َأ ًعا     َس َتا ُهّن     َم ُلو َأ ِء     ِمْن     َفاْس َوَرا
ُكْم     ِحَجاٍب ِل َهُر     َذ ْط ُكْم     َأ ِب ُلو ُق ِهّن     ِل ِب ُلو ُق وقال ، الية   َو

َها    َ يا:  المذكورةا السورةا في سبحانه ّي أ
ِبّي     َ ّن ُقْل     ال

َواِجَك ِتَك     َِلْز َنا َب ِء     َو ِنَسا ِنيَن     َو ْؤِم ْلُم ِنيَن     ا ْد ِهّن     ُي ْي َل ِمْن     َع
ِهّن ِب ِبي ِلَك     َجل َنى     َذ ْد ْفَن     َأْن     َأ ْعَر ْيَن     َفل     ُي َذ ْؤ َكاَن     ُي ّلُه     َو ال

ُفوًرا ُقْل:  النور سورةا في تعالى وقال   َرِحيًما        َغ
ِنيَن ْؤِم ْلُم ُغّضوا     ِل ِهْم     ِمْن     َي ِر ْبَصا ُظوا     َأ َف َيْح ُهْم     َو ِلَك     ُفُروَج َذ

َكى ُهْم     َأْز ّلَه     ِإّن     َل ٌءْر     ال ِبي ُعوَن     ِبَما     خَإ َن ُقْل*    َيْص َناِت     َو ْؤِم ْلُم ِل
ْغُضْضَن ِهّن     ِمْن     َي ِر ْبَصا ْظَن     َأ َف َيْح ُهّن     َو ِديَن     َول     ُفُروَج ْب ُي

ُهّن َت َن َهَر     َما     ِإل     ِزي َها     َظ ْن ْبَن     ِم ِر َيْض ْل ِهّن     َو ِر َلى     ِبُخُم َع
ِهّن ِب ُيو ِديَن     َول     ُج ْب ُهّن     ُي َت َن ِهّن     ِإل     ِزي ِت َل ُعو ُب ْو     ِل ِهّن     َأ ِئ َبا ْو     آ ِء     َأ َبا آ
ِهّن ِت َل ُعو َهَر     َما     ِإل سبحانه . . فقوله الية   ُب َها     َظ ْن    ِم

رضي مسعود بن الله عبد الجليل الصحابي فسرةا
ذلك . لن الظاهرةا الملبس بذلك المراد بأن عنه الله

عباس ابن وفسره ، كبير بحرج إل ستره يمكن ل
، والكفين بالوجه عنه المشهور في عنهما الله رضي

الحجاب آية لن مسعود ابن قول ذلك في والرجح
من ولكونهما سترهما وجوب على تدل المتقدمة

السلما شيخ وقال ، جدا مهم فسترهما الزينة أعظم
السلما أول في كشفهما : كان الله رحمه تيمية ابن
كشفهما ولن ، سترهما بوجوب الحجاب آية نزلت ثم

ومن الفتنة أسباب أعظم من المحارما غير لدى
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الوجه كان وإذا ، غيرهما لكشف السباب أعظم
أنواع من ذلك ونحو والصباغا بالكحل مزينين والكفان
على والغالب ، بالجماع محرما كشفهما كان التجميل
كشفهما فتحريم ، وتجميلهما تحسينهما اليوما النساء
النساء يفعله ما وأما ، جميعا القولين على متعين
والذراعين والصدر والعنق الرأس كشف من اليوما

بإجماع منكر فهذا الفخذين وبعض والساقين
والفتنة بصيرةا أدنى له من فيه يرتاب ل المسلمين

.  جدا كبير عليه المترتب والفساد عظيمة ذلك في

ذلك لمنع المسلمين قادةا يوفق أن الله فنسأل
الله أوجب ما إلى بالمرأةا والرجوع عليه والقضاء

.  الفتنة أسباب عن والبعد الحجاب من عليها

َقْرَن:  سبحانه قوله الباب هذا في ورد ومما ِفي     َو
ُكّن ِت ُيو َبّرْجَن     َول     ُب َبّرَج     َت ِة     َت ّي ِل ِه ْلَجا َلى     ا ُْلو وقوله   ا
ُد:  سبحانه َواِع َق ْل ِء     ِمَن     َوا ّنَسا ِتي     ال َكاًحا     َيْرُجوَن     ل     الل ِن
ْيَس َل ِهّن     َف ْي َل ٌءْح     َع َنا ْعَن     َأْن     ُج ُهّن     َيَض َب َيا ْيَر     ِث َبّرَجاٍت     َغ َت ُم
ٍة َن ِزي َأْن     ِب ْفَن     َو ْعِف َت ٌءْر     َيْس ْي ُهّن     خَإ ّلُه     َل ٌءْع     َوال ٌءْم     َسِمي ِلي فأمر   َع
. البيوت بلزوما الولى الية في النساء سبحانه الله
الدلة دلت وقد ، الفتنة أسباب من غالبا خإروجهن لن

الحجاب مع للحاجة الخروج جواز على الشرعية
هو للبيوت لزومهن ولكن ، الريبة أسباب عن والبعد
ثم ، الفتنة عن وأبعد وأصلح لهن خإير وهو الصل
المحاسن بإظهار وذلك الجاهلية تبرج عن نهاهن

العجائز وهن للقواعد الثانية الية في وأباح والمفاتن
عدما بمعنى الثياب وضع نكاحا يرجون ل اللتي

العجائز كان وإذا ، بزينة تبرجهن عدما بشرط الحجاب
بتركه لهن يسمح ول الزينة وجود عند بالحجاب يلزمن

فكيف فيهن مطمع ول يفتن ل وهن عدمها عند إل
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استعفاف أن سبحانه أخإبر ثم ، الفاتنات بالشابات
بالزينة يتبرجن لم ولو لهن خإير بالحجاب القواعد

والبعد الحجاب على النساء حث في واضح كله وهذا
.  المستعان والله الفتنة وأسباب السفور عن

والمصنع الحقل في زوجها مع المرأةا عمل أما
لم إذا محارمها مع وهكذا ذلك في حرج فل والبيت

وإنما ، النساء مع وهكذا ، منها أجنبي معهم يكن
.  محارمها غير الرجال مع عملها المحرما

أنه كما عظيمة وفتنة كبير فساد إلى يفضي ذلك لن
، محاسنها بعض رؤية وإلى بها الخلوةا إلى يفضي

المصالح بتحصيل جاءت الكاملة السلمية والشريعة
الذرائع وسد وتقليلها لمفاسدا ودرء وتكميلها
ول ، كثيرةا مواضع في الله حرما ما إلى الموصلة

في والنجاةا والكراهة والعزةا السعادةا إلى سبيل
بأحكامها والتقيد بالشريعة بالتمسك إل والخإرةا الدنيا

. عليه والصبر ذلك إلى والدعوةا خإالفهما مما والحذر
، رضاه فيه ما إلى إخإواننا وسائر وإياكم الله وفقنا

.  كريم جواد إنه الفتن مضلت من جميعا وأعاذنا

فيها       الموال ووضع البنوك في العمل

في يعملون فيمن السلما حكم : ما السابع السؤال
 ؟ لها فوائد أخإذ دون فيها أموالهم ويضعون البنوك

تتعامل التي البنوك في العمل أن ريب : ل الجواب
الثم على لهم إعانة ذلك . لن جائز غير بالربا

ُنوا:  سبحانه الله قال وقد ، والعدوان َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْل ا
َوى ْق ّت ُنوا     َول     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْث ِْل َواِن     ا ْد ُع ْل ُقوا     َوا ّت ّلَه     َوا ال

ّلَه     ِإّن ُد     ال ِدي َقاِب     َش ِع ْل الله صلى النبي عن وثبت   ا
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وشاهديه وكاتبه وموكله الربا أكل لعن أنه وسلم عليه
.  صحيحه في مسلم " أخإرجه سواء : " هم وقال

أو الشهرية بالفائدةا البنوك في المال وضع أما
أما ، العلماء بإجماع المحرما الربا من فذلك السنوية

إذا الضرورةا عند إل تركه فالحوط فائدةا بدون وضعه
ولو عنده المال وضع لن بالربا يعامل البنك كان

فيخشى الربوية أعماله على له إعانة فيه فائدةا بدون
الثم على المعينين جملة من يكون أن صاحبه على

حرما مما الحذر فالواجب ، ذلك يرد لم وإن والعدوان
الموال لحفظ السليمة الطرق والتماس الله

سعادتهم فيه لما المسلمين الله وفق ، وتصريفها
ليجاد السريع العمل لهم ويسر ، ونجاتهم وعزهم

ذلك ولي إنه الربا أعمال من سليمة إسلمية بنوك
وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى ، عليه والقادر
.  وصحبه

النبياء        في بالغلو عرف من خلف الصلة حكم
والصالحين 

وآله الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
:  بعد أما ، وصحبه

السعودية التعليمية الهيئة أعضاء سألني أن سبق فقد
خإلف الصلةا حكم عن  هـ1395 عاما في اليمن في

أرى ل بأني  هـ1395 / 9 / 3 بتاريخ فأجبتهم الزيدية
أهل في الغلو عليهم الغالب . لن خإلفهم الصلةا
، ذلك ونحو لهم والنذر ودعائهم بهم بالستغاثة البيت

بلغني ما على مبني وذلك ، مني صدر الذي هو هذا
البيت أهل في يغلون الزيدية أن كثيرةا طرق من

ذلك ونحو بهم والستغاثة كدعائهم الشرك من بأنواع
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عاما من شعبان في أعني الياما هذه في بلغني ثم ،
اليمن في العلم أهل من كثير استغراب  هـ1396

خإريجي ومن منهم جماعة بي واتصل الفتوى هذه
ودينه بعلمه أثق ممن بالمدينة السلمية الجامعة

على الغالب : أن وقائلين الفتوى هذه مستغربين
هو هذا البيت أهل في الغلو عدما هو الزيدية علماء
بعض في الغلو هذا يقع وإنما ، منهم نعلمه الذي

من عندهم ليس الذين الزيدية بعض ومن العامة
وحقيقة التوحيد حقيقة به يعرفون ما والبصيرةا العلم

إنكار الزيدية علماء من يعلمون أنهم وذكروا ، الشرك
يكون أن يجوز ول الشرك وإنكار البيت أهل في الغلو
مسوغا العامة بعض من أو بعضهم من الشرك وقوع
علي وجب هذا على وبناء ، بذلك منهم الغلبية لتهمة

الخإذ هو الواجب . لن الفتوى هذه في النظر أعيد أن
، أخإذه وجده متى المؤمن ضالة هو الحق . لن بالحق
:  فأقول

عنها رجعت قد ذكرها سبق التي الفتوى هذةا إن
. لن والطلق التعميم من فيها ما إلى بالنسبة
أن بالله وأعوذ إليه والدعوةا بالحق الخإذ هو الهدف

بغير مسلم خإلف الصلةا من أمنع أو مسلما أكفر
بذنبه إنسان كل يؤخإذ أن والواجب ، شرعي مسوغا

فكل ، وأعماله أقواله من ظهر بما عليه يحكم وأن
أو البيت أهل في يغلو أنه على يدل ما منه علم إماما
غيرهم من أو الزيدية من كان سواء غيرهم في

يصلى ل فإنه اليمن غير أو اليمن في كان وسواء
من غيرهم أو الزيدية من بذلك يعرف لم ومن ، خإلفه

المسلم سلمة والصل ، خإلفه يصلى فإنه المسلمين
سلمة الصل أن كما ، خإلفه الصلةا منع يوجب مما

بأمر يوجد حتى بالشرك عليه الحكم من المسلم
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أو الشرك يفعل أنه على يدل ما عادلة وبينة واضح
الن وأعلنه أعتقده الذي هو هذا ، جوازه يعتقد

ضالة الحق أن تقدما وقد ، وغيرها اليمن في لخإواننا
لله العصمة أن ومعلوما ، أخإذه وجده متى المؤمن
مفت وكل ، وجل عز الله عن يبلغونه فيما ولرسله

أو الخطأ بعض منه يقع قد علم طالب وكل عالم وكل
يرجع وظهوره الحق وضوح بعد ثم ، الجمال بعض
العلم أهل طريقة وهذه وفضل شرف ذلك وفي إليه
هذا يومنا إلى وسلم عليه الله صلى النبي عهد في
هذه على وشكروهم بذلك العلم أهل عليهم أثنى وقد

وعلى علينا يجب الذي هو وهذا الحميدةا الطريقة
، الحوال جميع في به والخإذ إليه الرجوع غيرنا

وأن رضاه فيه لما يوفقنا أن وجل عز الله وأسأل
الحق إصابة وغيره اليمن في جميعا وإخإواننا يمنحنا

، قريب سميع وتعالى سبحانه إنه والعمل القول في
.  وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى

 /9 / 24صدرت الجابة من مكتب سماحته بتاريخ 
 هـ . 1396

الله         بغير يستغيث من خلف الصلة حكم

بغير يستغيث من خإلف أصلي أن يصح : هل السؤال
يا مدد غوث يا " أغثنا الكلمات هذه بمثل ويتلفظ الله

في أصلي أن لي فهل غيرةا أجد لم " وإذا جيلني
 : ل الجواب.  بيتي

من ومنهم المشركين جميع خإلف الصلةا تجوز ا
الستغاثة . لن المدد منه ويطلب الله بغير يستغيث

ذلك " وغير والجن والصناما الموات من الله بغير
بالمخلوق الستغاثة أما ، سبحانه بالله الشرك من
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، بها بأس فل إغاثتك على يقدر الذي الحاضر الحي
َثُه:  موسى قصة في وجل عز الله لقول َغا َت َفاْس
ِذي ّل ِه     ِمْن     ا ِت َع َلى     ِشي ِذي     َع ّل ِه     ِمْن     ا ّو ُد تجد لم وإذا   َع
، بيتك في تصلي أن لك جاز خإلفه تصلي مسلما إماما
في الصلةا يستطيعون مسلمين جماعة وجدت وإن

، معهم فصل بعدةا أو المشرك الماما قبل المسجد
وتعيين المشرك الماما عزل المسلمون استطاع وإن
ذلك لن ذلك عليهم وجب بالناس يصلي مسلم إماما
وإقامة المنكر عن والنهي بالمعروف المر باب من

.  فتنة بدون ذلك أمكن إذا أرضه في الله شرع

ُنوَن:  تعالى الله لقول ْؤِم ْلُم َناُت     َوا ْؤِم ْلُم ُهْم     َوا ْعُض َب
ُء َيا ِل ْو ْعٍض     َأ ْأُمُروَن     َب ْعُروِف     َي ْلَم ْوَن     ِبا َه ْن َي ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم    ا
ُقوا:  سبحانه وقوله ، الية ّت ّلَه     َفا ُتْم     َما     ال ْع َط َت    اْس

عليه الله صلى وسلم عليه الله صلى النبي وقول
لم     فإن     بيده     فليغيره     منكرا     منكم     رأى     من"  وسلم

أضعف     وذلك     فبقلبه     يستطع     لم     فإن     فبلسانه     يستطع
.  صحيحه في مسلم " رواه   اليمان

 هـ . 1409 / 10 / 13مجلة الدعوةا في 

بالجاه   التوسل

الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
عليكم . سلما الله وفقه . ن . ح . ش : س المكرما
وما كتابكم وصلني : فقد وبعد وبركاته الله ورحمة
بعض قول عن . وسؤالكم معلوما كان تضمنه

فهذا الرسول بجاه الله يسأل ل أنه لديكم الشباب
على يدل ما الشرعية الدلة في يرد لم . لنه صحيح

أحد بحق ول الناس من أحد بجاه التوسل مشروعية
، الشرك من ذلك ليس ولكن ، بذاته ول الناس من
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أهل أكثر عند الشرك وسائل ومن البدع من هو بل
عظيم حق له وسلم عليه الله صلى والنبي ، العلم

.  المؤمنين وعند الله عند عظيمة ومنزلة

الله إل إله ل أن بشهادةا إل إيمان ول لحد إسلما ول
إلى التقرب يجوز ل ولكن ، الله رسول محمدا وأن
القول من شرع بما إل إليه التوسل ول سبحانه الله

" من:  وسلم عليه الله صلى النبي لقول والعمل
" .    رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل

صلى النبي تعظيم جميعا المسلمين على فالواجب
اتباعه من حقه في الله شرعه بما وسلم عليه الله

مما والتحذير إليها والدعوةا سنته وتعظيم ومحبته
عليه ، عليه والسلما الصلةا من الكثار مع يخالفها
.  والسلما الصلةا

الله إلى نسبتكم وهي أخإطاء رسالتكم في وقع وقد
اليسرى : اليد سبحانه الله : ( ويقول نصه ما سبحانه

وهذا) .  اليمنى مثل مثلها النسان جسم في عضو
.  الله كلما من ليس

وهذا ) ، عليم علم كل فوق من : ( وجعلنا وقولكم
َق الله كلما نص وإنما الله كلما من ليس أيضا ْو َف َو
ٍم     ِذي     ُكّل ْل ٌءْم     ِع ِلي على القول من بالحذر فنوصيك   َع
اليد أما وعملك قلبك الله أصلح علم بغير الله

شرع وقد ، اليمنى أعمال غير أعمال فلها اليسرى
والكل للمصافحة اليمنى استعمال سبحانه الله

اليسرى اليد أما ، ذلك ونحو والعطاء والخإذ
النجاسة وغسل كالستنجاء الذى إزالة في فتستعمل
مع بها الستعانة من مانع ول ، ذلك ونحو والستنثار

كما الخإرى الحاجات وعلج الثقيل حمل في اليمنى
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وعند الحراما عند رفعهما في اليمنى مع تستعمل أنها
، الول التشهد من القياما وعند منه والرفع الركوع

من معلوما أمر وهذا والسجود الركوع في وتستعمل
الشباب وجميع وإياكم الله . وفقنا المطهر الشرع
وأعاذ ، عليه والثبات دينه في للفقه المسلمين وجميع
والسلما قريب سميع إنه الفتن مضلت من الجميع
.  وبركاته الله ورحمة عليكم

 /6 / 3صدرت الجابة من مكتب سماحته في 
 . 1483/1 هـ برقم1409

الناس        ألسنة على جارية بعبارة التوسل

صاحب حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
العزيز عبد بن نواف المكرما المير الملكي السمو
.  آمين رضاه فيه لما الله وفقه

:  بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

رغبتكم عن عبيد بن حسين بن علي الخأ أخإبرني فقد
من كثير ألسنة على الجاري التوسل عن الفادةا في

من العز بمعاقد أسألك إني : ( اللهم وهو الناس
)  عرشك

صلى النبي عن أصل له ليس الدعاء : هذا والجواب
الله رضي أصحابه من أحد عن ول وسلم عليه الله

( كتابه في الزيلعي العلمة ذكر وقد ، نعلم فيما عنهم
البيهقي الحافظ  أن4  جـ272 ) صا الراية نصب
ابن عن الكبير الدعوات كتابه في رواه الله رحمه

الجوزي ابن الحافظ وأن عنه الله رضي مسعود
الله رسول على الموضوعات في ذكره الله رحمه
عليه ، عليه المكذوبات يعني وسلم عليه الله صلى
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به التوسل يشرع ل أنه يعلم وبذلك ، والسلما الصلةا
. ولنه وسلم عليه الله صلى النبي على مكذوبا لكونه

في بعضهم زاد وقد ، معناةا يعرف ل محتمل مجمل
من قوله بعد كتابه في البيهقي ذكره كما روايته

وباسمك كتابك من الرحمة ( ومنتهى نصه ما عرشك
أصل لها ليس الزيادةا ) وهذه التامة وكلماتك العظم

اللفظ بهذا عنه الله رضي مسعود ابن حديث من
على الشرعية الدلة دلت قد ولكن ، نعلم فيما

فيها ويدخإل وصفاته الله بأسماء التوسل شرعية
عز الله قال كما التامات الله وكلمات العظم السم
ِه:  وجل ّل ِل ُء     َو َْلْسَما َنى     ا ْلُحْس ُه     ا ُعو ْد َها     َفا عن وثبت   ِب

نزل     من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
ما     شر     من     التامات     الله     بكلمات     أعوذ     فقال     منزل
"   ذلك     منزله     من     يرتحل     حتى     شيء     يضره     لم     خإلق
في مسلم وروى ، صحيحه في مسلم الماما رواه

سمعت أنها عنها الله رضي عائشة عن أيضا صحيحه
: بقوله سجوده في يدعو وسلم عليه الله صلى النبي

من     وبمعافاتك     سخطك     من     برضاك     أعوذ     إني     اللهم
كما     أنت     عليك     ثناء     أحصي     ل     منك     بك     وأعوذ     عقوبتك

صحيح بسند أحمد الماما وخإرج   نفسك     على     أثنيت
صلى النبي أن التميمي خإنبش بن الرحمن عبد عن
بكلمات     أعوذ:  فيقول يتعوذ كان وسلم عليه الله
ما     شر     من     فاجر     ول     بر     يجاوزهن     ل     التي     التامات     الله

شر     ومن     السماء     من     ينزل     ما     شر     ومن     وبرأ     وذرأ     خإلق
ما     شر     ومن     الرض     في     ذرأ     ما     شر     ومن     فيها     يعرج     ما

كل     شر     ومن     والنهار     الليل     فتن     شر     ومن     منها     يخرج
في والحاديث   رحمن     يا     بخير     يطرق     طارقا     إل     طارق

في ثبت وقد ، كثيرةا وصفاته الله بأسماء التوسل
ثلثة     أن وسلم عليه الله صلى النبي عن الصحيحين
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فانطبقت     غار     إلى     المبيت     أواهم     قبلنا     كان     ممن
فيما     فقالوا     الغار     فم     عليهم     فسدت     صخرةا     عليهم
تدعوا     أن     إل     الصخرةا     هذه     من     ينجيكم     لن     إنه     بينهم
وتوسل     سبحانه     الله     فدعوا     أعمالكم     بصالح     الله

فانفرجت     لوالديه     ببره     سبحانه     الله     إلى     أحدهم
الزنا     عن     بعفته     الثاني     توسل     ثم     الشيء     بعض     الصخرةا

ل     لكنهم     أكثر     الصخرةا     فانفرجت     عليه     القدرةا     بعد
المانة     بأدائه     الثالث     توسل     ثم     الخروج     يستطيعون

يدل الحديث وهذا   فخرجوا     الصخرةا     فانفرجت     لهلها
العمال بصالح سبحانه الله إلى التوسل شرعية على

كان كما وشفاعته الحي بدعاء التوسل ذلك ومن ،
الله صلى النبي من يطلبون عنهم الله رضي الصحابة

رسول سألوا أجدبوا ولما ، لهم يدعو أن وسلم عليه
الله فدعا لهم يستسقي أن وسلم عليه الله صلى الله

: " اللهم وقال يديه ورفع الجمعة خإطبة في سبحانه
المطر الله " فأنزل أغثنا اللهم ، أغثنا اللهم ، أغثنا
بهم فصلى الصحراء إلى بهم خإرج ومرةا ، الحال في

إليه وتضرع سبحانه الله واستغاث وخإطبهم ركعتين
.  سبحانه الله فأغاثهم يديه ورفع الدعاء في وألح

الله رضي الخطاب بن عمر عهد في الجدب وقع ولما
الله صلى النبي عم المطلب عبد بن العباس أمر عنه

رضي العباس فدعا بالناس يستغيث أن وسلم عليه
. الله فأغاثهم دعاءه على المسلمون وأمن عنه الله

.  الشرعية التوسلت هي فهذه

فهو فلن ذات أو فلن حق أو فلن بجاه التوسل أما
.  العلم أهل جمهور عند بدعة بل مشروع غير توسل

، به والعمل النافع للعلم وإياكم يوفقنا أن الله وأسأل
ويعلي دينه ينصر وأن جميعا وأعمالنا قلوبنا يصلح وأن
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أمر ولةا وجميع أمرنا ولةا يوفق وأن ، كلمته
في عباده أمر وصلح رضاه فيه ما لكل المسلمين

والسلما ، عليه والقادر ذلك ولي إنه ، والخإرةا الدنيا
.  وبركاته الله ورحمة عليكم

 /20صدر الخطاب الجوابي من مكتب سماحته في 
 هـ . 1409 / 6

بالدين    التعريف

وإن دينا يسمى به ويتعبدون الناس به يدين ما كل
مساء التلفزيون : عرض هو والسؤال باطل كان

الفطري العالم برنامج  هـ1403  صفر4 الجمعة
الهند عن الحلقة وكانت الراشد إبراهيم يقدمه والذي

بلد تسمى الهند إن : حقا قال مقدمته مستهل وفي ،
. . السيخ ، البوذية ، : الهندوسية نجد ففيها الديان

:  التي إيضاح منك فأرجو ، إلخ

حقا يدعي كما البرنامج مقدما ذكرها التي الديان هل
 ؟ أديان

 ؟ الله عند من ومرسلة منزلة هي وهل

.   المفاهيم لتصحيح الله وفقكم

يسمى به ويتعبدون الناس به يدين ما : كل الجواب
واليهودية والوثنية كالبوذية باطل كان وإن دينا

. الباطلة الديان من وغيرها والنصرانية والهندوسية
ُكْم:  الكافرون سورةا في سبحانه الله قال ُكْم     َل ُن ِدي
ِلَي والدين ، دينا الوثان عباد عليه ما فسمى   ِديِن     َو

ِإّن:  وجل عز الله قال كما وحدةا السلما هو الحق
ّديَن َد     ال ْن ِه     ِع ّل ِْلْسلمُا     ال َتِغ     َوَمْن:  تعالى وقال   ا ْب ْيَر     َي َغ
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ِما ِْلْسل ًنا     ا َلْن     ِدي َبَل     َف ْق ْنُه     ُي َو     ِم ُه ِةا     ِفي     َو ِمَن     اْلخِإَر
ِريَن ْلَخاِس ْومَا:  تعالى وقال   ا َي ْل ْلُت     ا ْكَم ُكْم     َأ ُكْم     َل َن ِدي

ْتَمْمُت َأ ُكْم     َو ْي َل ِتي     َع ْعَم ُكُم     َوَرِضيُت     ِن ِْلْسلمَا     َل ًنا     ا    ِدي
، سواه ما كل دون وحده الله عبادةا هو والسلما

حدوده عند والوقوف نواهيه وترك أوامره وطاعة
وما كان مما ورسوله به الله أخإبر ما بكل واليمان

عند من منزل الباطلة الديان من شيء وليس يكون
عند من منزلة غير محدثة كلها بل ، له مرضيا ول الله
اخإتلفت وإنما ، جميعا الرسل دين هو والسلما الله

ُكّل:  سبحانه الله لقول شرائعهم َنا     ِل ْل َع ُكْم     َج ْن ِم
َعًة َهاًجا     ِشْر ْن    َوِم

 . 15 صا 1صدر في كتاب الدعوةا ج 

شرك     الله لغير الذبح

الولياء أضرحة في الخرفان بذبح : التقرب السؤال
، عنه . . نهيت عشيرتي في موجود زال ما الصالحين

، بالله شرك : إنه لهم قلت عنادا إل يزدادوا لم لكنهم
إن ذنبنا ما لكن ، عبادته حق الله نعبد : نحن قالوا
وليك : ( بحق تضرعاتنا في لله وقلنا أولياءه زرنا

. . ) الفلني الكرب عنا ابعد أو اشفنا فلن الصالح
.  وحالنا : اتركنا قالوا واسطة دين ديننا : ليس قلت

 ؟ هؤلء لعلج صالحا تراه الذي الحل ما

. وشكرا ؟ البدعة أحارب وكيف ؟ تجاههم أعمل ماذا

أن والسنة الكتاب من بالدلة المعلوما : من الجواب
أو الجن أو الولياء من الله لغير بالذبح التقرب
ومن بالله شرك المخلوقات من ذلك غير أو الصناما
ُقْل:  وجل عز الله قال والمشركين الجاهلية أعمال
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ِتي     ِإّن ِكي     َصل ُنُس َي     َو َيا ِتي     َوَمْح ِه     َوَمَما ّل َلِميَن     َرّب     ِل َعا ْل ا
ِريَك     ل ِلَك     َلُه     َش َذ ِب َنا     ُأِمْرُت     َو َأ ّوُل     َو ِلِميَن     َأ ْلُمْس    ا

الذبح أن الية هذه في سبحانه وبين الذبح هو والنسك
.  الله لغير كالصلةا بالله شرك الله لغير

ّنا:  تعالى وقال َناَك     ِإ ْي َط ْع َثَر     َأ ْو َك ْل ّبَك     َفَصّل*    ا ِلَر
ْنَحْر الكريمة السورةا هذه في نبيه سبحانه الله أمر   َوا

الذين الشرك لهل خإلفا له وينحر لربه يصلي أن
:  تعالى وقال ، لغيره ويذبحون الله لغير يسجدون

َقَضى ّبَك     َو ُدوا     َأل     َر ُب ْع ُه     ِإل     َت ّيا َوَما:  سبحانه وقال   ِإ
ُدوا     ِإل     ُأِمُروا ُب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ َء     ال َفا َن    ُح

العبادةا من والذبح ، كثيرةا المعنى هذا في واليات
عن مسلم صحيح وفي ، وحده لله إخإلصه فيجب

قال عنه الله رضي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير
الله     " لعن وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال

" . .    الله     لغير     ذبح     من

بجاه أو أوليائه بحق الله : أسأل القائل قول وأما
من ليس فهذا النبي بجاه أو النبي بحق أو أوليائه

ومن العلم أهل جمهور عند بدعة ولكنه الشرك
المور من وكيفيته عبادةا الدعاء لن الشرك وسائل

ما وسلم عليه الله صلى نبينا عن يثبت ولم التوقيفية
أحد جاه أو بحق التوسل إباحة أو شرعية على يدل
لم توسل يحدث أن للمسلم يجوز فل الخلق من

َأمْا:  وجل عز الله لقول وتعالى سبحانه الله يشرعه

ُهْم ُء     َل َكا ُعوا     ُشَر ُهْم     َشَر ّديِن     ِمَن     َل َذْن     َلْم     َما     ال ْأ ِه     َي ّلُه     ِب    ال
في     أحدث     " من:  وسلم عليه الله صلى النبي وقول
، صحته على " متفق   رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا
جازما صحيحه في البخاري وعلقها لمسلم رواية وفي

"   رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل     " من بها
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ل صاحبه على مردود " أي رد : " فهو قوله ومعنى
شرعه بما التقيد السلما أهل على فالواجب ، يقبل
التوسل أما ، البدع من الناس أحدثه مما والحذر الله

وبتوحيده وصفاته الله بأسماء التوسل فهو المشروع
ومحبة ورسوله بالله واليمان الصالحات وبالعمال

والله ، والخير البر أعمال من ذلك ونحو ورسوله الله
 التوفيق ولي

القبور      على المساجد اتخاذ من التحذير
أهلها   ودعوة

حضرات إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
عبود الشيخ القرزات بيت مقادمة المكرمين المشايخ

بن سالم والشيخ سعيد بن سالم والشيخ سعيد بن
لما الله وفقهم الدلخ محمد بن عبود والشيخ حميد

.  آمين والخإرةا الدنيا أمر ولهم لي وأصلح رضاه فيه

أن : بلغني : وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم سلما
بأسباب بطرفكم سجن قد القرزي مبارك بن سعيد
الولياء عبادةا من والتحذير السلمية بالدعوةا قيامه

إلى والدعوةا ذلك ونحو لهم والنذر بهم والستغاثة
من لكونها الضرحة على التي والبنية القباب هدما

كدرني وقد ، فيهم والغلو بالمقبورين الفتنة أسباب
إل ذاك وما ، المسلمين من ذلك بلغه من وكدر ذلك
الرسول وبعث الكريم القرآن أنزل سبحانه الله لن

وسلم عليه الله صلى الله عبد بن محمد العظيم
من وتحذيرهم وحده الله عبادةا إلى الناس لدعوةا
وغيرهم والولياء والنبياء كالملئكة المخلوقين عبادةا

لذلك وسلم عليه الله صلى الرسول صدع وقد ،
لله العبادةا بإخإلصا وأمر الشرك من الناس وأنذر
َقَضى:  سبحانه الله قال كما وحده ّبَك     َو ُدوا     َأل     َر ُب ْع َت
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ُه     ِإل ّيا ُدوا     ِإل     ُأِمُروا     َوَما:  تعالى وقال   ِإ ُب ْع َي ّلَه     ِل ال
ِلِصيَن ّديَن     َلُه     ُمْخ َء     ال َفا َن ُكُم:  تعالى وقال   ُح ِل ّلُه     َذ ال

ُكْم ّب ْلُك     َلُه     َر ْلُم ِذيَن     ا ّل ُعوَن     َوا ْد ِه     ِمْن     َت ِن ُكوَن     َما     ُدو ِل َيْم
ٍر     ِمْن ْطِمي ُهْم     ِإْن     ِق ُعو ْد ُعوا     ل     َت ُكْم     َيْسَم َء َعا ْو     ُد َل ُعوا     َو َسِم
ُبوا     َما َتَجا ُكْم     اْس ْومَا     َل َي ِة     َو َياَم ِق ْل ُفُروَن     ا ْك ُكْم     َي ِك َول     ِبِشْر

ُئَك ّب َن ْثُل     ُي ٍر     ِم ِبي ُعو     ِمّمْن     َأَضّل     َوَمْن تعالى وقال   خَإ ْد َي
ِه     ُدوِن     ِمْن ّل َتِجيُب     ل     َمْن     ال َلى     َلُه     َيْس ِما     ِإ ْو ِة     َي َياَم ِق ْل ُهْم     ا َو
ِهْم     َعْن ِئ َعا ُلوَن     ُد ِف َذا     َغا ِإ ّناُس     ُحِشَر     َو ُنوا     ال ُهْم     َكا ًء     َل َدا ْع َأ

ُنوا َكا ِهْم     َو ِت َد َبا ِع ِريَن     ِب ِف صلى لنبيه تعالى الله وقال   َكا
ِتي     ِإّن     ُقْل:  وسلم عليه الله ِكي     َصل ُنُس َي     َو َيا َوَمْح

ِتي ِه     َوَمَما ّل َلِميَن     َرّب     ِل َعا ْل ِريَك     ل*    ا ِلَك     َلُه     َش َذ ِب ُأِمْرُت     َو

َنا َأ ّوُل     َو ِلِميَن     َأ ْلُمْس :  قوله ومعنى ، الذبح والنسك   ا
َنا َأ ّوُل     َو ِلِميَن     َأ ْلُمْس .  المة هذه من أي   ا

صلى النبي وقال أمته قبل يكون نبي كل إسلما لن
الله     " حق:  الصحيح الحديث في وسلم عليه الله
العباد وحق   شيئا     به     يشركوا     ول     يعبدوه     أن     العباد     على
" وقال شيئا به يشرك ل من يعذب ل أن الله على
ندا     لله     يدعو     وهو     مات     " من:  وسلم عليه الله صلى
الله     " لعن:  والسلما الصلةا عليه " وقال   النار     دخإل
":  وسلم عليه الله صلى " وقال   الله     لغير     ذبح     من
أنبيائهم     قبور     اتخذوا     والنصارى     اليهود     الله     لعن

الله رضي جابر عن مسلم صحيح " وفي   مساجد
وسلم عليه الله صلى الله رسول : " نهى قال عنه
" عليه يبنى وأن عليه يقعد وأن القبر يجصص أن

على - تدل المشايخ - أيها والحاديث اليات فهذه
هو سبحانه وأنه وحده لله العبادةا إخإلصا وجوب

والستغاثة الدعاء من العبادات لجميع المستحق
من ذلك روغي والصوما والصلةا والنذر والذبح

الله لغير منه شيء أو ذلك صرف وأن ، العبادات
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المذكورةا الحاديث وتدل لغيره وعبادةا بالله شرك
عليها البناء ول القبور على المساجد اتخاذ يجوز ل أنه
وسيلة العمال هذه لن إل ذاك وما ، تجصيصها ول

كما ، الله دون من وعبادتهم الموات في الغلو إلى
، كثيرةا دول في الناس جهال بعض من ذلك وقع قد
إلى الدعاةا مساعدةا عليكم فالواجب ذلك علمتم إذا

عليهم التعدي يريد ممن وحمايتهم معهم والقياما الله
 .

والله ، سبيله في والجهاد الله دين نصر من ذلك لن
َها    َ يا:  يقول وتعالى سبحانه ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ْنُصُروا     ِإْن     آَم َت
ّلَه ُكْم     ال ْنُصْر ّبْت     َي َث ُي ُكْم     َو َداَم ْق :  تعالى وقال   َأ

ْنُصَرّن َي َل ّلُه     َو ُه     َمْن     ال ْنُصُر ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ٌءْز     َل ِزي ِذيَن     َع ّل ا
ُهْم     ِإْن ّنا ّك َْلْرِض     ِفي     َم َقاُموا     ا َةا     َأ ُوا     الّصل َت َةا     َوآ َكا الّز

َأَمُروا ْعُروِف     َو ْلَم ْوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ِه     ا ّل ِل َبُة     َو ِق ِر     َعا ُْلُمو ا
منكم     رأى     " من وسلم عليه الله صلى النبي وقال
لم     فإن     فبلسانه     يستطع     لم     فإن     بيده     فليغيره     منكرا

" وأعظم   اليمان     أضعف     وذلك     فبقلبه     يستطع
وذرائعه ووسائله سبحانه بالله الشرك هو المنكرات

ما تنيروا أن عليكم فالواجب ، والمعاصي البدع ثم
عنه الله نهى عما تنهوا وأن ورسوله الله أنكر

وذلك ، ورسوله به الله أمر بما تأمروا وأن ورسوله
والكرامة العزةا وسبيل والنجاةا السعادةا طريق هو
.  والخإرةا الدنيا في

الحق أنصار من وإياكم يجعلنا أن الله أسأل
سميع إنه المهتدين الهداة ومن الهدى ودعاة

البدار هو منكم أرجوه . والذي قريب
سراح إطلق في المسئولين لدى بالشفاعة

سجنه عن بلغني ما كان إن مبارك بن سعيد
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الخوان مساعدة في الوسع وبذل ، صحيحا
الصحيح السلم إلى بالدعوة القائمين

الشرك من والتحذير ، الشوائب من السليم
بالنهي السلم جاء التي والبدع والخرافات

عليكم أشكل قد كان وإذا ، ومحاربتها عنها
عن فأفيدونا غيره أو سعيد كلم من شيء
من بالدلة الشكال لكم نوضح حتى ذلك
عليه المين الرسول وأحاديث الكريم القرآن

بيان مع ، والتسليم الصلة أفضل ربه من
إظهار هو المقصود لن غيره أو سعيد خطأ
عليه الله صلى محمدا به الله بعث الذي الحق

والتحذير الباطل وبيان إليه والدعوة وسلم
ْدُع:  سبحانه الله بقول عمل ، منه ألى     ا ِإ

ِبيِل أك     أس ّب أمِة     أر ْك ْلِح أظِة     ِبا أمْوِع ْل أنِة     أوا أس أح ْل ا
ْلُهْم أجاِد ِتي     أو ّل أي     ِبا أسُن     ِه :  سبحانه وقوله   أأْح

ِلي     أهِذِه     ُقْل ِبي ْدُعو     أس ألى     أأ ّلِه     ِإ ألى     ال أرٍة     أع أنا     أبِصي أأ

أمِن ِني     أو أع أب ّت أن     ا أحا ْب ّلِه     أوُس أما     ال أنا     أو أن     أأ ِم
أن ِكي ْلُمْشِر قلوبنا يصلح أن المسئول والله   ا

ومحبة ومحبته بخشيته يعمرها وأن جميعا
عباده ومحبة وسلم عليه الله صلى رسوله

الشرك من البريئة المحبة المؤمنين
صراطه إلى وإياكم يهدينا وأن ، والخرافات
وصلى ، قدير شيء كل على إنه ، المستقيم

وسيدنا إمامنا ورسوله عبده على وسلم الله
أجمعين وأصحابه آله وعلى الله عبد بن محمد

. بركاته و الله ورحمة عليكم . والسلم

الميت       إلى الطلب توجيه جواز عدم
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في الميت إلى الطلب : إن الناس : يقول السؤال
فاستعينوا المور في تحيرتم ( إذا بدليل جائز القبر
 ؟ ل أما صحيح الحديث هذا ) فهل القبور بأهل

على المكذوبة الحاديث من الحديث : هذا الجواب
ذلك على نبه كما وسلم عليه الله صلى الله رسول

ابن السلما شيخ منهم ، العلم أهل من واحد غير
في الله رحمه قال حيث ، عليه الله رحمة تيمية

ذكره بعدما 356 صفحة الول الجزء الفتاوى مجموع
صلى النبي على مفترى كذب الحديث ( هذا نصه ما

أحد يروه لم بحديثه العارفين بإجماع وسلم عليه الله
الحديث كتب من شيء في يوجد ول بذلك العلماء من

.  الله رحمه كلمه ) انتهى المعتمدةا

عليه الله صلى الله رسول على المكذوب وهذا
وجوب من والسنة الكتاب به جاء لما مضاد وسلم

ريب ول ، به الشراك وتحريم وحده له العبادةا إخإلصا
في إليهم والفزع بهم والستغاثة الموات دعاء أن

، وجل عز بالله الشرك أعظم من والكروب النائبات
.  سبحانه بالله شرك الرخإاء في دعاءهم أن كما

الكروب بهم اشتدت إذا الولون المشركون كان وقد
بالله أشركوا الشدائد زالت وإذا ، العبادةا لله أخإلصوا

َذا:  وجل عز الله قاله كما ِإ ُبوا     َف ِك ْلِك     ِفي     َر ُف ْل ُوا     ا َع َد
ّلَه ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ َلّما     ال ُهْم     َف َلى     َنّجا َبّر     ِإ ْل َذا     ا ُهْم     ِإ

ُكوَن ِر أما ، كثيرةا المعنى هذا في واليات   ُيْش
الرخإاء في دائم فشركهم المتأخإرون المشركون

بالله والعياذ الشدةا في شركهم يزداد بل والشدةا
الولين كفر من وأشد أعظم كفرهم أن يبين وذلك

ُأِمُروا     َوَما:  وجل عز الله قال وقد ، الناحية هذه من

ُدوا     ِإل ُب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ َء     ال َفا َن وقال   ُح
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ُعوا:  سبحانه ْد ّلَه     َفا ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ ْو     ال َل َه     َو ِر َك
ِفُروَن َكا ْل ِد:  وجل عز وقال   ا ُب ْع ّلَه     َفا ِلًصا     ال َلُه     ُمْخ

ّديَن ِه     َأل     ال ّل ّديُن     ِل ِلُص     ال ْلَخا ُكُم:  سبحانه وقال   ا ِل َذ
ّلُه ُكْم     ال ّب ْلُك     َلُه     َر ْلُم ِذيَن     ا ّل ُعوَن     َوا ْد ِه     ِمْن     َت ِن َما     ُدو

ُكوَن ِل ٍر     ِمْن     َيْم ْطِمي ُهْم     ِإْن     ِق ُعو ْد ُعوا     ل     َت ُكْم     َيْسَم َء َعا ُد
ْو َل ُعوا     َو ُبوا     َما     َسِم َتَجا ُكْم     اْس ْومَا     َل َي ِة     َو َياَم ِق ْل ُفُروَن     ا ْك َي

ُكْم ِك ُئَك     َول     ِبِشْر ّب َن ْثُل     ُي ٍر     ِم ِبي جميع تعم الية وهذه   خَإ
وغيرهم والصالحين النبياء من الله دون من يعبد من

، 

به شرك لهم المشركين دعاء أن سبحانه أوضح وقد
قوله في سبحانه به كفر ذلك أن بين كما سبحانه

ُع     َوَمْن:  تعالى ْد َع     َي ِه     َم ّل ًها     ال َل َهاَن     ل     آخَإَر     ِإ ِه     َلُه     ُبْر ِب
ّنَما ِإ ُبُه     َف َد     ِحَسا ْن ِه     ِع ّب ّنُه     َر ِلُح     ل     ِإ ْف ِفُروَن     ُي َكا ْل واليات   ا
وتوجيه وحده لله العبادةا إخإلصا وجوب على الدالة
عبادةا تحريم وعلى ، سواه ما كل دون إليه الدعاء
والشجار والصناما الموات من سبحانه غيره

كتاب تدبر من يعلمها جدا كثيرةا ذلك ونحو والحجار
ول حول ول المستعان والله.  به الهتداء وقصد الله
.  بالله إل قوةا

 هـ . 1404 / 7 / 22 في 939مجلة الدعوةا العدد 

القبور     علي البناء حكم

صبة عمل القبور بعض على عندنا : لحظت السؤال
مع عرضا متر نصف في طول متر بقدر بالسمنت

الجمل وبعض وفاته وتاريخ عليها الميت اسم كتابة
حكم فما ، . . ) وهكذا فلن بن فلن ارحم ( اللهم

 ؟ العمل هذا مثل
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بغيرها ول بصبة ل القبور على البناء يجوز : ل الجواب
الله صلى النبي عن ثبت . لما عليها الكتابة تجوز ول

، عليها والكتابة عليها البناء عن النهي من وسلم عليه
الله رضي جابر حديث من الله رحمه مسلم روى فقد
وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     نهى: (  قال عنه
)   عليه     يبنى     وأن     عليه     يقعد     وأن     القبر     يجصص     أن

وأن(  وزاد صحيح بإسناد وغيره الترمذي وخإرجه
فوجب الغلو أنواع من نوع ذلك ) ولن   عليه     يكتب
.  منعه

الغلو من وخإيمة عواقب إلى أفضت ربما الكتابة ولن
تراب يعاد وإنما ، الشرعية المحظورات من وغيره
قبر أنه يعرف حتى تقريبا شبر قدر ويرفع عليه القبر

رسول عليها درج التي القبور في السنة هي هذه ،
، عنهم الله رضي وأصحابه وسلم عليه الله صلى الله
وضع ول كسوتها ول عليها المساجد اتخاذ يجوز ول

":  وسلم عليه الله صلى النبي لقول عليها القباب
أنبيائهم     قبور     اتخذوا     والنصارى     اليهود     الله     لعن

.  صحته على " متفق   مساجد

الله عبد بن جندب عن صحيحه في مسلم روى ولما
عليه     الله     صلى     الله     رسول     سمعت:  قال البجلي
قد     الله     " إن     يقول     بخمس     يموت     أن     قبل     وسلم

متخذا     كنت     ولو     خإليل     إبراهيم     اتخذ     كما     خإليل     اتخذني
كان     من     وإن     أل     خإليل     بكر     أبا     لتخذت     خإليل     أمتي     من

مساجد     وصالحيهم     أنبيائهم     قبور     يتخذون     كانوا     قبلكم
"   ذلك     عن     أنهاكم     فإني     مساجد     القبور     تتخذوا     فل     أل

.  كثيرةا المعنى هذا في والحاديث

نبيهم بسنة للتمسك المسلمين يوفق أن الله ونسأل
مما والحذر عليها والثبات والسلما الصلةا عليه
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الله ورحمة عليكم والسلما قريب سميع إنه يخالفها
.  وبركاته

 هـ . 1404 / 7 / 22 في 939مجلة الدعوةا العدد 

بالموات      التبرك يجوز ل

وفاته خإبر وجاء رجل البلد في عندنا : مات السؤال
إلى يذهبن البلد من مسنات نساء ورأينا النهار في
حوله وهن النساء وسط تكفينه بعد مسجى وهو بيته

فما ) ، به : ( نتبارك قلن عنده تذهبن لم فسألناهن
 ؟ سنة هو وهل ؟ هذا عملهن حكم

ل . لنه منكر هو بل يجوز ل العمل : هذا الجواب
أن ول قبورهم أو بالموات يتبرك أن لحد يجوز

شفاء أو حاجة قضاء ويسألهم الله دون من يدعوهم
ومنه وحده الله حق العبادةا . لن ذلك نحو أو مريض
كما بالتبارك الموصوف هو سبحانه وهو البركة تطلب

َباَرَك:  الفرقان سورةا في وجل عز قال ِذي     َت ّل َنّزَل     ا
َقاَن ُفْر ْل َلى     ا ِه     َع ِد ْب ُكوَن     َع َي َلِميَن     ِل َعا ْل ِذيًرا     ِل وقال   َن
َباَرَك:  سبحانه ِذي     َت ّل ِه     ا ِد َي ْلُك     ِب ْلُم : أنه ذلك ومعنى   ا
العبد أما ، والبركة العظمة في النهاية بلغ سبحانه

ونفع وأصلحه الله هداه الراء- إذا - بفتح مبارك فهو
ورسوله عبده عن وجل عز الله قال كما ، العباد به

ّني     َقاَل:  والسلما الصلةا عليه مريم ابن عيسى ِإ
ُد ْب ِه     َع ّل ِنَي     ال َتا َتاَب     آ ِك ْل ِني     ا َل َع ّيا     َوَج ِب ِني*    َن َل َع ًكا     َوَج َباَر ُم
ْيَن ْنُت     َما     َأ .  التوفيق ولي والله   ُك

 /4 / 2 تاريخ 1117نشر في مجلة الدعوةا العدد 
 هـ . 1408
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الحجب      وحكم الصالحين ببركة الدعاء حكم
والمحو 

: إنه يقول فيه نصلي الذي للمسجد : إماما السؤال
أحد فلن ببركة الله يسأل أن للنسان يجوز

وسؤالي ، فلن ببركة رب يا لي اغفر مثل ، الصالحين
يكتب الماما هذا أن كما ، الشرك من نوع هذا . أليس
خإلفه نصلي فهل كعلج للناس المحو ويعطي الحجب

 ؟ الله أفادكم أفيدوني ، جائز وفعله كلمه وهل ،

بحق أو فلن ببركة أو فلن بجاه : التوسل الجواب
إني : اللهم قال فإذا ، الشرك من وليست بدعة فلن

فلن بعبدك أو فلن وليك بجاه أو أنبيائك بجاه أسألك
من وهو يجوز ل فذلك فلن بركة أو فلن بحق أو

النبي عن يرد لم لنه.  الشرك وسائل ومن البدع
، بدعة فيكون الصحابة عن ول وسلم عليه الله صلى
ِه:  يقول وتعالى سبحانه والله ّل ِل ُء     َو َْلْسَما َنى     ا ْلُحْس ا

ُه ُعو ْد َها     َفا عن صح وقد ، فلن جاه أو فلن ببركة   ِب
" من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
يكون " فالتوسل   رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل

الحديث في جاء كما وبتوحيده وبصفاته الله بأسماء
أنت     أنك     أشهد     بأني     أسألك     إني     اللهم: "  الصحيح

يولد     ولم     يلد     لم     الذي     الصمد     الحد     أنت     إل     إله     ل     الله
بالعمال أيضا " ويكون   أحد     كفوا     له     يكن     ولم

عليهم انطبقت لما الغار أهل كسؤال ، الصالحة
، ربهم سألوا ، الخروج يستطيعوا ولم الصخرةا
عن بعفته : سأل والثاني ، الوالدين ببر : سأل أحدهم

عنهم الله ففرج ، المانة بأدائه : سأل والثالث ، الزنا
كأن الصالحة بالعمال التوسل أن على ذلك فدل ،

الله صلى لنبيك بصحبتي أسألك إني : اللهم يقول
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عما بعفتي أو ، شرعك باتباعي أو ، وسلم عليه
أما وصحيح شرعي توسل ، ذلك نحو أو ، علي حرمت

. يجوز ل فهذا الحجب كتابته من الخإر بعمله يتعلق ما
تعلق : " من قال وسلم عليه الله صلى الرسول لن

الله ودع فل ودعة تعلق ومن ، له الله أتم فل تميمة
تميمة     تعلق     " من:  وسلم عليه الله صلى وقال ، له

"    أشرك     فقد

ول التمائم كتب يجوز فل ، التمائم : هي والحجب
للناس يكتبها والذي عليه ينكر يعلقها والذي ، تعليقها

الله عبد كان ، القرآن من كانت ولو حتى عليه ينكر
ينكرون الصالح السلف من غيره وجماعة مسعود بن

.  غيره أو القرآن من كانت سواء ، ذلك

الله صلى ولقوله ذلك في السابقة العامة للحاديث
"   شرك     والتولة     والتمائم     الرقى     " إن:  وسلم عليه

أو ، المجهولة : الرقى المصنوعة بالرقى والمراد
فالرقى تجوز التي أما ، شرك فيها التي الرقى

.  فقط الشرعية

بالرقى     بأس     " ل:  وسلم عليه الله صلى النبي لقول
.  ورقي رقى " ولنه   شركا     تكن     لم     ما

الصرف وتسمى ، السحر من نوع : فهي التولة أما
، ممنوعة كذلك والتمائم ، ممنوعة وهي والعطف

. لن الحروز وتسمى الجوامع وتسمى الحجب وهي
يستثن ولم ، عنها زجر وسلم عليه الله صلى الرسول

.  تعلقها من على ودعا ، شركا وسماها شيئا منها

الدعية أو القرآن من كان ما بجواز القول ولن
ووسيلة حجة بغير استثناء الشرعية والذكار المباحة
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الخإذ أن ومعلوما الشركية الخإرى التمائم تعليق إلى
من أن كما ، يخصه ما يرد لم ما متعين بالعموما
الذرائع سد وجوب المطهرةا الشريعة من المعلوما
.  المعاصي من دونه ما إلى أو الشرك إلى المفضية

بها القلوب تعلق إلى وسيلة صارت علقت إذا ولنها
فمن ، وتعالى سبحانه الله ونسيان عليها والعتماد

حتى عنها نهى وتعالى سبحانه أنه هذا في الله حكمة
وتعليق ، بغيرةا ل سبحانه به معلقة القلوب تكون

الجميع منع وجب فلهذا ، غيره لتعليق وسيلة القرآن
ل الصبي على ول ، المريض على شيء يعلق ل وأن
الشرعي الدعاء يعلم بل ، غيره من ول القرآن من

وقراءةا خإلق ما شر من التامات الله بكلمات كالتعوذ
عند والمعوذتين الخإلصا سورةا وقراءةا الكرسي آية

عليه ينكر الماما فهذا ، الخمس الصلوات وبعد النوما
السعي وجب وإل استقاما فإن ، يجوز ل هذا أن ويعلم

.  عزله في

صحن في بالزعفران آيات يكتب أن : فهو المحو أما
، المريض ويشربها تغسل ثم قرطاس في أو نظيف
إذا فيه حرج ول والخلف السلف من كثير فعله وهذا
والفضل بالعلم المعروفين من لذلك القائم كان

.  العقيدةا وحسن

نشرت في المجلة العربية في باب : ( فاسألوا أهل
الذكر ) . 

للموات       القرآن وختم الطواف حكم
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والدي أو أقاربي لحد بالطواف أحيانا : أقوما السؤال
حكم ما وأيضا ، ذلك حكم ما ، المتوفين أجدادي أو

 ؟ خإيرا الله جزاكم ، لهم القرآن خإتم

لكن ، عليه الدليل لعدما ذلك ترك : الفضل الجواب
وغيرهم أقاربك من أحببت من عن الصدقة لك يشرع

عنهم والعمرةا والحج ، لهم والدعاء مسلمين كانوا إذا
لهم والقراءةا عنهم والطواف عنهم الصلةا أما ،

ذلك أجاز وقد ، عليه الدليل لعدما تركه فالفضل
والحوط والدعاء الصدقة على قياسا العلم أهل بعض
.  التوفيق وبالله ذلك ترك

نشرت بالمجلة العربية في باب ( فاسألوا أهل
الذكر ) . 

أو        له مغفور بأنه الميت وصف يجوز ل
مرحوم 

ورسوله الله عبد على والسلما والصلةا لله الحمد
كثر : فقد بعد أما ، وصحبه آله وعلى محمد نبينا

كثر كما ، الناس بعض وفاةا عن الجرائد في العلن
الميت يصفون وهم ، المتوفين لقارب التعازي نشر
من ذلك أشبه ما أو مرحوما أو له مغفور بأنه فيها
إلماما له من كل على يخفى ول ، الجنة أهل من كونه
ل التي المور من ذلك بأن وعقيدته السلما بأمور

أنه والجماعة السنة أهل عقيدةا وأن ، الله إل يعلمها
عليه نص من إل نار أو بجنة لحد يشهد أن يجوز ل

صلى الله رسول له شهد أو لهب كأبي الكريم القرآن
ونحوهم الصحابة من كالعشرةا بذلك وسلم عليه الله

أو له مغفور بأنه له الشهادةا المعنى في ذلك ومثل ،
) له الله : ( غفر منها بدل يقال أن ينبغي لذا ، مرحوما
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الدعاء كلمات من ذلك نحو ) أو الله ( رحمه أو
.  للميت

، السبيل سواء جميعا يهدينا أن سبحانه الله وأسأل
 وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى

صدرت نشرةا من مكتب سماحته بالرياض . 

وعدم     المسلمين قبور احترام وجوب
امتهانها 

نبي ل من على والسلما والصلةا ، وحده لله الحمد
:  بعد أما ، وصحبه آله وعلى محمد نبينا ، بعده

يقع ما استنكار مضمونها كثيرةا رسائل إلي ورد فقد
احترامها وعدما بالقبور الستهانة من الناس بعض من

والتحذير للتنبيه الكلمة هذه ذلك في أكتب أن فرأيت
الحاديث دلت : قد فأقول ، ولعباده لله نصحا

على وسلم عليه الله صلى النبي عن الصحيحة
، إيذاءهم وعدما المسلمين من الموتى احتراما وجوب

والتركتلت بالسيارات عليها المرور أن شك ول
من ذلك كل عليها القمامات وإلقاء والمواشي
منكر ذلك وكل ، احترامها وعدما بها الستهانة
، عليهم واعتداء للموات وظلم ولرسوله لله ومعصية

النهي وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت وقد
أو القبر على كالجلوس هذا من أقل هو عما والتحذير

: "  والسلما الصلةا عليه . فقال ونحوه عليه التكاء
مسلم " رواه   عليها     تجلسوا     ول     القبور     على     تصلوا     ل

: "  وسلم عليه الله صلى النبي وقال ، صحيحه في
وتخلص     ثيابه     فتحرق     جمرةا     على     أحدكم     يجلس     لن
خإرجه   قبر     على     يجلس     أن     من     له     خإير     جلده     إلى
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رآني: "  قال حزما بن عمرو وعن ، أيضا مسلم
قبر     على     متكئا     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول
" رواه   تؤذه     " ل     " أو     القبر     هذا     صاحب     تؤذ     " ل     فقال
.  أحمد

موتاهم قبور احتراما المسلمين جميع على فالواجب
عليها كالجلوس الذى من بشيء لها التعرض وعدما

القمامات وإلقاء ونحوها بالسيارات عليها والمرور
.  الذى من ذلك وأشباه عليها

أحيائهم صلح فيه لما جميعا المسلمين الله وفق
الفقه الجميع الله ورزق ، الذى من أمواتهم وسلمة

سميع إنه الشرعية الحدود عند والوقوف الدين في
وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى قريب
.  وسلم

صدرت نشرةا من مكتب سماحته بالرياض . 

القبور     على الكتابة حكم

" لفتة أو الحديد من قطعة وضع يجوز : هل السؤال
بالضافة قرآنية آيات عليها مكتوب الميت قبر " على

 ؟ . . إلخ وفاته وتاريخ الميت اسم إلى

آيات ل الميت قبر على يكتب أن يجوز : ل الجواب
في ول لوح في ول حديدةا في ل ، غيرها ول قرآنية

من وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت . لما غيرهما
: وسلم عليه الله صلى أنه عنه الله رضي جابر حديث
   يبنى     وأن     عليه     يقعد     وأن     القبر     يجصص     أن     " نهى

زاد ، صحيحه في مسلم الماما . رواه له عليه
عليه     يكتب     " وأن:  صحيح بإسناد والنسائي الترمذي

 "
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 . 26 ، 25 ، 24 صا1كتاب الدعوةا ج

الله       صلى الرسول قبر إدخال من الحكمة
المسجد؟     في وسلم عليه

في الموات دفن يجوز ل أنه المعلوما : من لسؤال ا
، فيه الصلةا تجوز ل قبر فيه مسجد وأيضا ، المساجد

عليه الله صلى الرسول قبر إدخإال من الحكمة فما
 ؟ النبوي المسجد في صحابته وبعض وسلم

عليه الله صلى الله رسول عن ثبت : قد الجواب
اتخذوا     والنصارى     اليهود     الله     " لعن:  قال أنه وسلم
عن وثبت ، صحته على " متفق   مساجد     أنبيائهم     قبور

ذكرتا     حبيبة     وأما     سلمة     أما     أن عنها الله رضي عائشة
رأتاها     كنيسة     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     لرسول

الله     صلى     فقال     الصور     من     فيها     وما     الحبشة     بأرض
بنوا     الصالح     الرجل     فيهم     مات     إذا     " أولئك     وسلم     عليه
أولئك     الصور     تلك     فيه     وصوروا     مسجدا     قبره     على

 ، عليه " متفق    الله     عند     الخلق     شرار

الله عبد بن جندب عن صحيحه في مسلم وروى
وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال البجلي

إبراهيم     اتخذ     كما     خإليل     اتخذني     قد     الله     إن: "  يقول
بكر     أبا     لتخذت     خإليل     أمتي     من     متخذا     كنت     ولو     خإليل
قبور     يتخذون     كانوا     قبلكم     كان     من     وإن     أل     خإليل

القبور     تتخذوا     فل     أل     مساجد     وصالحيهم     أنبيائهم
أيضا مسلم " وروى   ذلك     عن     أنهاكم     فإني     مساجد

عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي جابر عن
عليه     يقعد     وأن     القبر     يجصص     أن     نهى " أنه وسلم

جاء وما الصحيحة الحاديث " فهذه عليه   يبنى     وأن
على المساجد اتخاذ تحريم على تدل كلها معناها في
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تحريم على تدل كما ، ذلك فعل من ولعن القبور
لن وتجصيصها عليها القباب واتخاذ القبور على البناء
دون من سكانها وعبادةا بها الشرك أسباب من ذلك
 ، وحديثا قديما ذلك وقع قد كما الله

مما يحذروا أن كانوا أينما المسلمين على فالواجب
يغتروا وأل عنه وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى
المؤمن ضالة هو الحق فإن ، الناس من كثير فعله بما

الكتاب من بالدليل يعرف والحق ، أخإذها وجدها متى
محمد والرسول ، وأعمالهم الناس بآراء ل والسنة

لم عنهما الله رضي وصاحباه وسلم عليه الله صلى
، عائشة بيت في دفنوا وإنما المسجد في يدفنوا
الملك عبد بن الوليد عهد في المسجد وسع لما ولكن
ول الول القرن آخإر في المسجد في الحجرةا أدخإل
. لن المسجد في الدفن حكم في هذا عمله يعتبر

إلى ينقلوا لم وصاحبيه وسلم عليه الله صلى الرسول
في بها هم التي الحجرةا أدخإلت وإنما المسجد أرض

حجة ذلك في يكون فل التوسعة أجل من المسجد
المساجد اتخاذ أو القبور على البناء جواز على لحد
الحاديث من آنفا ذكرته لما فيها الدفن أو عليها

فيه ليس الوليد وعمل ، ذلك من المانعة الصحيحة
، الله رسول عن الثابتة السنة يخالف ما على حجة
.  التوفيق ولي والله

 . 26 ، 25 ، 24 صا1كتاب الدعوةا ج

؟         داره في للميت القرآن قراءة حكم   ما

في نضع بأن للميت القرآن قراءةا : هل السؤال
الجيران بعض ويأتي مصاحف داره أو الميت منزل

جزء منهم واحد كل فيقرأ المسلمين من والمعارف
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أجر أي ذلك في يعطى ول عمله إلى ينطلق ثم مثل
للميت يدعو القراءةا من انتهائه . وبعد المال من

القراءةا هذه تصل . فهل القرآن ثواب له ويهدي
الفادةا أرجو ؟ ل أما عليها ويثاب الميت إلى والدعاء
يقول العلماء بعض سمعت بأني . علما لكم وشكرا

.  بالجواز والبعض بالكراهة والبعض مطلقا بالحرمة

يحفظ ولم ، له أصل ل وأمثاله العمل : هذا الجواب
رضي أصحابه عن ول وسلم عليه الله صلى النبي عن
النبي قال بل ، للموتى يقرءون كانوا أنهم عنهم الله

عليه     ليس     عمل     عمل     من:  وسلم عليه الله صلى
وعلقه صحيحه في مسلم أخإرجه    رد     فهو     أمرنا

عن الصحيحين وفي ، به جازما الصحيح في البخاري
عليه الله صلى النبي عن عنها الله رضي عائشة
ليس     ما     هذا     أمرنا     في     أحدث     " من:  قال أنه وسلم

الله رضي جابر عن مسلم صحيح " وفي   رد     فهو     منه
في     يقول     كان     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     أن عنه

لله     كتاب     الحديث     خإير     فإن     بعد     أما     الجمعة     يوما     خإطبته
وشر     وسلم     عليه     الله     صلى     محمد     هدي     الهدي     وخإير

بإسناد النسائي زاد   ضللة     بدعة     وكل     محدثاتها     المور
   النار     في     ضللة     وكل:  صحيح

ويصل ينفعهم فهو لهم والدعاء للموتى الصدقة أما
.  المسلمين بإجماع إليهم

.  المستعان والله التوفيق وبالله

 . 215 صا 1كتاب الدعوةا ج

الموات      على القرآن قراءة حكم
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المسلمين ينبه أن الشيخ سماحة من : أرجو السؤال
لم جائز هو هل الموات علي القرآن قراءةا حكم إلى

 ؟ ذلك في الواردةا الحاديث حكم وما ، ل

يعتمد أصل لها ليس الموات على : القراءةا الجواب
الحياء بين القراءةا المشروع وإنما ، تشريع ول عليه

القراءةا أما ، ويتعقلوه الله كتاب ويتدبروا ليستفيدوا
أو يقبر أن قبل وفاته بعد أو قبره عند الميت على

له نعلم ل فهذا له تهدى حتى مكان أي في له القراءةا
.  أصل

كتابات هذا في وكتبوا ذلك في العلماء صنف وقد
يقرأ أن في ورغب القراءةا أجاز من منهم كثيرةا

، بالمال الصدقة جنس من ذلك وجعل خإتمات للميت
أنها يعني توقيفية أمور : هذه قال من العلم أهل ومن
أقره ما إل منها يفعل أن يجوز فل العبادات من

عمل     من:  قال وسلم عليه الله صلى والنبي الشرع
في دليل هناك وليس   رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل
القراءةا شرعية على يدل نعلمه فيما الباب هذا

.  للموتى

فل ، توقيفية عبادةا أنها وهو الصل على البقاء فينبغي
لهم والدعاء عنهم الصدقة بخلف للموات تفعل

المور هذه فإن ، الدين وقضاء والعمرةا والحج
الله صلى عنه وثبت النصوصا بها جاءت وقد ، تنفعهم

إل عمله انقطع آدما ابن مات : إذا قال أنه وسلم عليه
ولد أو ، به ينتفع علم أو ، جارية : صدقة ثلث من

ِذيَن:  سبحانه الله وقال له يدعو صالح ّل ُءوا     َوا ِمْن     َجا
ِهْم ِد ْع ُلوَنالصحابة-]  بعد [- أي   َب ُقو َنا     َي ّب ِفْر     َر ْغ َنا     ا َل

َنا ِن َوا ِِلخْإ ِذيَن     َو ّل َنا     ا ُقو َب ِْليَماِن     َس َعْل     َول     ِبا َنا     ِفي     َتْج ِب ُلو ُق
ِذيَن     ِغّل ّل ُنوا     ِل َنا     آَم ّب ّنَك     َر ٌءْف     ِإ ُءو ٌءْم     َر الله أثنى فقد   َرِحي
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سبقهم لمن بدعائهم المتأخإرين هؤلء على سبحانه
من للموات الدعاء شرعية على يدل وذلك

تنفعهم الصدقة وهكذا ، ينفعهم وأنه المسلمين
.  المذكور للحديث

من به يستأجر الذي بالمال يتصدق أن المكان وفي
الميت لهذا بنية والمحاويج الفقراء على للموات يقرأ

، البدعة من باذله ويسلم المال بهذا الميت فينتفع ،
إن     الله     رسول     يا:  قال رجل أن الصحيح في ثبت وقد
أفلها     لتصدقت     تكلمت     لو     وأظنها     توصا     ولم     ماتت     أمي
عليه     الله     صلى     النبي     قال     ؟     عنها     تصدقت     إن     أجر

"      " نعم     وسلم

عن الصدقة أن وسلم عليه الله صلى الرسول فبين
جاءت وقد ، والعمرةا عنه الحج وهكذا ، تنفعه الميت

كونه أما ، ينفعه الدين قضاء وهكذا ، بذلك الحاديث
أو له يصلي أو له يهديه أو له ويثوبه القرآن له يتلو

أنه والصواب ، له يصل ل كله فهذا تطوعا له يصوما
 مشروع غير

له        المواشي وذبح للميت الفاتحة قراءة حكم

يقول الكويت في يقيم سوداني شخص : من السؤال
المواشي وذبح للميت الفاتحة قراءةا حكم ما فيه

 ؟ الميت أهل إلى الفلوس ودفع

أو بالفلوس أو بالذبائح الموات إلى : التقرب الجواب
منهم الشفاء كطلب العبادات من ذلك وغير بالنذور

لن فعله لحد يجوز ل أكبر شرك المدد أو الغوث أو
عز الله . لقول الجرائم وأكبر الذنوب أعظم الشرك

ّلَه     ِإّن:  وجل ِفُر     ل     ال ْغ ِه     ُيْشَرَك     َأْن     َي ِفُر     ِب ْغ َي ُدوَن     َما     َو
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ِلَك ُء     ِلَمْن     َذ ّنُه:  سبحانه وقوله   َيَشا ِرْك     َمْن     ِإ ِه     ُيْش ّل ِبال
ْد َق ّلُه     َحّرمَا     َف ِه     ال ْي َل ّنَة     َع ْلَج ُه     ا َوا ْأ ّناُر     َوَم وقوله الية   ال

ْو:  تعالى َل ُكوا     َو ِبَط     َأْشَر ُهْم     َلَح ْن ُنوا     َما     َع ُلوَن     َكا ْعَم    َي

إخإلصا فالواجب ، كثيرةا المعنى هذا في واليات
أو دعاء أو نذرا أو ذبحا كانت سواء وحده لله العبادةا

ذلك ومن ، العبادات من ذلك غير أو صوما أو صلةا
لليات بالطعاما أو بالنذور القبور أصحاب إلى التقرب
ِتي     ِإّن     ُقْل:  سبحانه ولقوله السابقة ِكي     َصل ُنُس َو
َي َيا ِتي     َوَمْح ِه     َوَمَما ّل َلِميَن     َرّب     ِل َعا ْل ِريَك     ل*    ا َلُه     َش
ِلَك َذ ِب َنا     ُأِمْرُت     َو َأ ّوُل     َو ِلِميَن     َأ ْلُمْس    ا

الموات إلى القرآن من غيرها أو الفاتحة إهداء أما
عن ينقل لم . لنه تركه فالواجب دليل عليه فليس
الله رضي أصحابه عن ول وسلم عليه الله صلى النبي
للموات الدعاء يشرع لكن ، ذلك على يدل ما عنهم

الفقراء إلى بالحسان وذلك عنهم والصدقة
سبحانه الله إلى بذلك العبد يتقرب ، والمساكين

من غيرهما أو أمه أو لبيه ذلك ثواب يجعل أن ويسأله
والسلما الصلةا عليه النبي . لقول الحياء أو الموات

صدقة     ثلث     من     إل     عمله     انقطع     آدما     ابن     مات     إذا: 
ثبت ولنه   له     يدعو     صالح     ولد     أو     به     ينتفع     علم     أو     جارية

رسول     يا:  له قال رجل أن وسلم عليه الله صلى عنه
تكلمت     لو     وأظنها     توصا     ولم     ماتت     أمي     إن     الله

"    نعم  "      قال     عنها     تصدقت     إن     أجر     أفلها     لتصدقت
.  صحته على متفق

كل دينه وقضاء عنه والعمرةا الميت عن الحج وهكذا
إن أما ، الشرعية الدلة في ورد ما حسب ينفعه ذلك
والصدقة الميت أهل إلى الحسان يقصد السائل كان

، فقراء كانوا إذا به بأس ل فهذا والذبائح بالنقود
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في الطعاما والقارب الجيران يصنع أن والفضل
النبي عن ثبت . لنه الميت أهل إلى يهدوه ثم بيوتهم
عمه ابن موت بلغه لما أنه وسلم عليه الله صلى
مؤتة غزوةا في عنه الله رضي طالب أبي بن جعفر

لنه:  وقال طعاما جعفر لهل يصنعوا أن أهله أمر
   يشغلهم     ما     أتاهم     قد

أجل من للناس طعاما يصنعون الميت أهل كون وأما
كان سواء الجاهلية عمل من وهو يجوز ل فهذا الميت

على أو العاشر أو الرابع اليوما في أو الموت يوما ذلك
بن جرير عن ثبت . لما يجوز ل ذلك كل السنة رأس
عليه الله صلى النبي أصحاب أحد البجلي الله عبد

الميت أهل إلى الجتماع نعد : كنا قال أنه وسلم
 النياحة من الدفن بعد الطعاما وصناعة

بأس فل العزاء زمن ضيوف الميت بأهل نزل إن أما
ل أنه كما ، الضيافة أجل من الطعاما لهم يصنعوا أن

من شاءوا من يدعوا أن الميت أهل على حرج
من لهم أهدي ما معهم ليتناولوا والقارب الجيران
.  التوفيق ولي . والله الطعاما

أموال      وأخذ بالضرحة والتوسل القبور زيارة
التوسل 

: ما فيه يقول العربية مصر جمهورية : من السؤال
والتوسل القبور زيارةا في السلمي الدين حكم

كزيارةا بها للتوسل وأموال خإروف وأخإذ بالضرحة
أفيدونا زينب والسيدةا والحسين البدوي السيد

.  الله أفادكم

:  نوعان القبور : زيارةا الجواب
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للموات الدعاء لجل ومطلوب : مشروع أحدهما
. للخإرةا والعداد الموت تذكر ولجل عليهم والترحم

 وسلم عليه الله صلى النبي لقول
يزورها وكان   الخإرةا     تذكركم     فإنها     القبور     زوروا
الله رضي أصحابه وهكذا ، وسلم عليه الله صلى
أما ، للنساء ل خإاصة للرجال الفرع وهذا ، عنهم

عن نهيهن يجب بل القبور زيارةا لهن يشرع فل النساء
.  ذلك

وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ثبت قد لنه
للقبور زيارتهن ولن ، النساء من القبور زائرات لعن
وكثرةا الصبر قلة مع بهن أو لهن فتنة بها يحصل قد

اتباع لهن يشرع ل وهكذا ، عليهن يغلب الذي الجزع
أما عن الصحيح في ثبت . لما المقبرةا إلى الجنائز
الجنائز     اتباع     عن     نهينا:  قالت عنها الله رضي عطية

من مصنوعات أنهن على ذلك فدل   علينا     يعزما     ولم
من ذلك في يخشى لما المقبرةا إلى الجنائز اتباع

: النهي في والصل ، الصبر وقلة ، وبهن لهن الفتنة
ُكُم     َوَما:  سبحانه الله لقول التحريم َتا الّرُسوُل     آ
ُه ُذو ُكْم     َوَما     َفُخ َها ْنُه     َن ُهوا     َع َت ْن    َفا

والنساء للرجال فمشروعة الميت على الصلةا أما
الله صلى الله رسول عن الحاديث بذلك صحت كما

، ذلك في عنهم الله رضي الصحابة وعن وسلم عليه
) علينا يعزما ( لم عنها الله رضي عطية أما قول أما

. لن للنساء الجنائز اتباع جواز على يدل ل فهذا
في كاف وسلم عليه الله صلى عنه النهي صدور
على مبني ) فهو علينا يعزما : ( لم قولها وأما ، المنع

 السنة به يعارض ل واجتهادها ، وظنها اجتهادها
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أهلها لدعاء القبور : زيارةا وهو : بدعي الثاني النوع
منكر وهذا ، لهم للنذر أو لهم للذبح أو بهم والستغاثة

أن بذلك ويلتحق ، العافية الله نسأل أكبر وشرك
عندها والقراءةا عندها والصلةا عندها للدعاء يزوروها

، الشرك وسائل ومن مشروع غير بدعة وهذا ،
:  أنواع ثلثة الحقيقة في فصارت

لهلها للدعاء يزوروها أن وهو ، : مشروع الول النوع
.  الخإرةا لتذكر أو

أو عندها للصلةا أو عندها للقراءةا تزار : أن الثاني
.  الشرك وسائل ومن بدعة فهذه عندها للذبح

بذلك إليه والتقرب للميت للذبح يزوروها : أن الثالث
أو منه المدد لطلب أو الله دون من الميت لدعاء أو ،

، العافية الله نسأل أكبر شرك فهذا النصر أو الغوث
فرق ول ، المبتدعة الزيارات هذه من الحذر فيجب

في ويدخإل ، غيرهما أو صالحا أو نبيا المدعو كون بين
الله صلى النبي قبر عند الجهال بعض يفعله ما ذلك
قبر عند أو ، به والستغاثة دعائه من وسلم عليه

أو الجيلني القادر عبد الشيخ أو البدوي أو الحسين
.  المستعان والله ، غيرهم

الموات        على القرآن قراءة أجرة أخذ حكم

عندنا : أناس يقول اليمن من : سائل السؤال
، أجرةا عليه ويأخإذون الموات على القرآن يقرءون

منهم واحد مات وإذا ؟ شيئا الموات منه يستفيد فهل
فهل ، وولئم ذبائح ويعملون أياما ثلثة القرآن يقرءون

 ؟ الشرع من هذا
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الجرةا وأخإذ بدعة الموات على : القراءةا الجواب
ما المطهر الشرع في يرد لم لنه يجوز ل ذلك على
ما إل منها يجوز ل توقيفية والعبادات ، ذلك على يدل

من:  وسلم عليه الله صلى النبي . لقول الله شرعه
على متفق   رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في     أحدث
أجل من الطعاما وإعداد الذبائح ذبح وهكذا ، صحته
في ذلك كان سواء يجوز ل منكرةا بدعة كله الميت

هو بل بذلك يرد لم المطهر الشرع . لن أياما أو يوما
صلى الله رسول عن ثبت . لما الجاهلية عمل من
أمر     من     أمتي     في     أربع:  قال أنه وسلم عليه الله

في     والطعن     بالحساب     الفخر     يتركونهن     ل     الجاهلية
:  وقال   والنياحة     بالنجوما     والستسقاء     النساب
وعليها     القيامة     يوما     تقاما     موتها     قبل     تتب     لم     إذا     النائحة
في مسلم رواه   جرب     من     ودرع     قطران     من     سربال
.  صحيحه

: قال عنه الله رضي البجلي الله عبد بن جرير وعن
بعد الطعاما وصنعة الميت أهل إلى الجتماع نعد كنا

، حسن بإسناد أحمد الماما رواةا النياحة من الدفن
من     أمتي     في     أربع:  والسلما الصلةا عليه قوله ومنها

ولم ، آنفا المذكور الحديث   يتركونهن     ل     الجاهلية     أمر
من ول وسلم عليه الله صلى النبي عمل من يكن

الميت مات إذا أنه عنهم الله رضي الصحابة عمل
يذبحون أو القرآن عليه يقرؤون أو القرآن له يقرؤون
كل ، والحفلت والطعمة المآتم يقيمون أو الذبائح

منه الناس وتحذير ذلك من الحذر فالواجب بدعة هذا
 .

حرما ما عن الناس ينهوا أن أخإص بوجه العلماء وعلى
والسفهاء الجهلة أيدي على يأخإذوا وأن عليهم الله
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الله شرعه الذي السوي الطريق على يستقيموا حتى
ويظهر والمجتمعات الحوال تصلح وبذلك ، لعباده
الله نسأل ، الجاهلية أمور وتختفي السلما حكم

.  والتوفيق الهداية للجميع

تركته        من الميت موت عند الولئم إقامة

؟     ذلك حكم فما

موت عند وذبائح ولئم الناس بعض : يقيم السؤال
مال من الولئم هذه قيمة وتصرف أقاربهم بعض

مثل بإقامة الميت وصى وإذا ذلك حكم ما المتوفى
بإنفاذ الورثة الشرع يلزما هل موته بعد الولئم هذه
 ؟ الوصية هذه

بدعة الموت بعد الولئم بإقامة : الوصية الجواب
للولئم الميت أهل عمل وهكذا ، الجاهلية عمل ومن

عن ثبت لما يجوز ل منكر وصية بدون ولو المذكورةا
نعد : كنا قال عنه الله رضي البجلي الله عبد بن جرير

الدفن بعد الطعاما وصنعة الميت أهل إلى الجتماع
ولن ، حسن بإسناد أحمد الماما خإرجه النياحة من
الميت أهل إسعاف من الله شرعه ما خإلف ذلك

لما ، بالمصيبة مشغولين لكونهم لهم الطعاما بصنعة
بلغه لما أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت

في عنه الله رضي طالب أبي بن جعفر استشهاد
فقد     طعاما     جعفر     لل     اصنعوا:  لهله قال مؤتة غزوةا
   يشغلهم     ما     أتاهم

 . 237 صا 1كتاب الدعوةا ج

ميتا        أو حيا لخر القرآن قراءة حكم
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ما وكثيرا أبرها أن وأحب تقرأ ل والدةا : لي السؤال
ل أنه سمعت ولما ، لها ثوابه وأجعل القرآن أقرأ

، بدراهم عنها أتصدق وأخإذت ذلك عن عدلت يجوز
ثواب يصل فهل ، الحياةا قيد على حية الن وهي

، ميتة أو حية كانت سواء إليها وغيره مال من الصدقة
في كما ذلك إل يرد لم حيث ، الدعاء إل يصل ل أما

   ثلث     من     إل     عمله     انقطع     العبد     مات     إذا:  الحديث
كان إذا النسان وهل ، ؟   له     يدعو     صالح     ولد:  وذكر
وقاعدا قائما وغيرها الصلةا في لوالديه الدعاء كثير

عند خإير له ويرجى صالح بأنه في الحديث له يشهد
.  الجزيل الثواب الله من ولكم الفادةا أرجو ؟ الله

في العلماء اخإتلف فقد القرآن قراءةا : أما الجواب
، العلم لهل قولين على الميت إلى ثوابها وصول

صلى الرسول . لن الدليل لعدما تصل ل أنها والرجح
المسلمين من لمواته يفعلها لم وسلم عليه الله

، والسلما الصلةا عليه حياته في متن ، اللتي كبناته
فيما وأرضاهم عنهم الله رضي الصحابة يفعلها ولم

للموتى يقرأ ول ذلك يترك أن للمؤمن فالولى ، علمنا
بالصوما التطوع وهكذا ، لهم يصلي ول للحياء ول

في والصل ، عليه دليل ل كله ذلك . لن عنهم
عن أو سبحانه الله عن ثبت ما إل التوقيف العبادات

.  شرعيته وسلم عليه الله صلى رسوله

، المسلمين بإجماع والميت الحي فتنفع الصدقة أما
، المسلمين بإجماع والميت الحي ينفع الدعاء وهكذا
محل هو لنه.  بالميت يتعلق بما الحديث جاء وإنما

الحديث جاء فلهذا يلحقه ل أما يلحقه : هل الشكال
ابن     مات     إذا:  وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
علم     أو     جارية     صدقة     ثلث     من     إل     عمله     انقطع     آدما
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المعلوما من كان لما   له     يدعو     صالح     ولد     أو     به     ينتفع
الله صلى الرسول بين العمال به تنقطع الموت أن

فيه شك فل الحي وأما ، ينقطع ل هذا أن وسلم عليه
، بالدعاء وينتفع غيره ومن منه بالصدقة ينتفع أنه

، بدعائه ينتفعون أحياء وهم لوالديه يدعو فالذي
.  تنفعهم أحياء وهم عنهم الصدقة وهكذا

ل مرض أو لكبر عاجزين كانوا إذا عنهم الحج وهكذا
صلى عنه ثبت ولهذا ، ذلك ينفعهم فإنه برؤه يرجى

: إن الله رسول يا قالت امرأةا : أن وسلم عليه الله
يثبت ل كبيرا شيخا أبي أدركت الحج في الله فريضة

 عنه : " حجي قال.  عنه أفأحج ، الراحلة على

شيخ أبي : إن الله رسول : يا فقال آخإر رجل وجاءه
؟ وأعتمر عنه أفأحج الظعن ول الحج يستطيع ل كبير

أن على يدل فهذا واعتمر أبيك عن : " حج قال ،
المرأةا أو سنه لكبر العاجز الحي أو الميت عن الحج

والحج والدعاء فالصدقة ، جائز سنها لكبر العاجزةا
هذا كل العاجز عن وكذلك عنه العمرةا أو الميت عن

.  العلم أهل جميع عند ينفعه

واجب صوما عليه كان إذا الميت عن الصوما وهكذا
رمضان صوما عن أو كفارةا أو نذر عن كان سواء

وعليه     مات     من:  وسلم عليه الله صلى قوله لعموما
ولحاديث ، صحته على متفق   وليه     عنه     صاما     صياما
رمضان صوما في تأخإر من لكن ، المعنى في أخإرى
يتمكن أن قبل مات ثم سفر أو كمرض شرعي بعذر
.  معذورا لكونه إطعاما ول عنه قضاء فل القضاء من

إحسانك في الله شاء إن خإير على السائل أيها وأنت
سيما ول ، لهما والدعاء عنهما بالصدقة والديك إلى
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، الدعاء إجابة إلى أقرب فهو ، صالحا الولد كان إذا
ولد     أو:  وسلم عليه الله صلى الرسول قال لذلك
يجاب أن إلى أقرب الصالح الولد لن   له     يدعو     صالح

الجميع من مطلوبا الدعاء كان وإن ، الفاجر الولد من
في أقرب صار صالحا الولد كان إذا ولكن ، للوالدين

.  لوالديه دعوته إجابة

النذر   وفاء

السادسة العمر من أبلغ شاب : إنني السؤال
من غمامة بحصول علي الله قدر ، عاما والعشرين

ولي متزوج شاب كل تعترض التي الدهر غمامات
الله بعد رعايتي تحت يعيشون البناء من ثلثة

اللهية القدار وحجبتني ، السن في طاعنة ووالدتي
لله فنذرت ، أشهر وستة سنة يقارب ما رؤيتهم عن
بعد أصبحوا - الذين وأطفالي لمنزلي عودتي عند أنه

تعالى لله أصوما - أن المتصدقين بر تحت غيابي فترةا
وأزور تعالى لله الذبائح من اثنتين وأذبح أياما ستة
على والدتي بحمل وأقوما ووالدي أنا والمدينة مكة

تلك انجلت وعندما ، وأسعى بها وأطوف أكتافي
قمت أسرتي وحالة المادية حالتي ولسوء الغمامة

كذلك ، الخإرى إحضار أستطع ولم واحدةا ذبيحة بذبح
والمدينة لمكة والدتي أو بأسرتي الذهاب أستطع لم

حتى ، المادية حالتي لسوء . وذلك بنذري وفاء
في وقوعي من وخإوفا به القياما أستطع لم الصياما
يرضي بما الحل لجد برسالتي بعثت والوزر الذنب

.  الله

بوالديك الجتماع لك يسر الذي لله : الحمد الجواب
وأن جميعا حالكم يصلح أن وعل جل ونسأله وأولدك

عليك فالواجب النذر أما ، ويرضاه يحبه ما على يعينك
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المؤمنين الله مدح وقد الطاقة حسب به الوفاء
ُفوَن:  تعالى قوله في بالنذر الموفين ِر     ُيو ْذ ّن ِبال
ُفوَن َيَخا ْوًما     َو ُه     َكاَن     َي ِطيًرا     َشّر َت    ُمْس

نذر     ومن     فليطعه     الله     يطيع     أن     نذر     من:  النبي وقال
   فل     الله     يعصي     أن

عائشة عن صحيحه في البخاري الماما أخإرجه   يعصه
عند الثانية الذبيحة تؤدي أن فعليك ، عنها الله رضي

ّلُف     ل:  سبحانه لقوله القدرةا َك ّلُه     ُي ْفًسا     ال َها     ِإل     َن َع ُوْس

ُقوا:  وجل عز وقوله ّت ّلَه     َفا ُتْم     َما     ال ْع َط َت    اْس

الذبيحة به تشتري ما لك وتيسر استطعت فمتى
أن إل الفقراء على بها وتصدق واذبحها فافعل الثانية
لقول نيتك على فأنت أهلك مع تأكلها أن نويت تكون
بالنيات     العمال     إنما:  وسلم عليه الله صلى النبي
كنت إن أما ، عليه متفق   نوى     ما     امرئ     لكل     وإنما
فإنك أهلك مع تأكلها أن تقصد ولم الذبح نذرت

لنها أياما ستة تصوما أن وعليك ، الفقراء تعطيها
ولو استطعت متى تصومها أن فعليك لله طاعة

فأنت متتابعة تصومها أن نويت كنت إن إل ، متفرقة
إنما:  وسلم عليه الله صلى النبي . لقول نيتك على

متتابعة صيامها نويت كنت إن   بالنيات     العمال
.  متتابعة فصمها

مكة إلى بوالديك وتذهب بوالديك تحج أن أيضا وعليك
وإن فعمرةا العمرةا أردت كنت إن نذرت كما والمدينة

متى نيتك حسب على فحج الحج أردت كنت
ّلُف     ل ، استطعت َك ّلُه     ُي ْفًسا     ال َها     ِإل     َن َع ويقول   ُوْس

ُقوا:  سبحانه ّت ّلَه     َفا ُتْم     َما     ال ْع َط َت تذهب أن وعليك   اْس
المدينة إلى الرحال شد . لن أيضا المدينة إلى بهما
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سنة وسلم عليه الله صلى النبي مسجد في للصلةا
صلى الرسول على فسلم المدينة زرت وإذا ، وقربة

لك الفضل هو وهذا ، صاحبيه وعلى وسلم عليه الله
صاحبيه وقبر وسلم عليه الله صلى قبره زيارةا فإن ،

.  مشروعة المدينة في كان لمن

عنه ينهى الذي إنما ، الرجال من إليها وفد من وهكذا
وسلم عليه الله صلى قبره زيارةا لمجرد الرحال شد

في داخإلة والزيارةا للمسجد الرحل شد أما ، فقط
الله صلى النبي على وتسلم ، بذلك بأس فل ذلك
أما ، عنهما الله رضي صاحبيه وعلى وسلم عليه

معك ومن وأبوك أنت لكن القبور يزرن فل النساء
يصلين ولكن القبور يزرن فل النساء أما ، الرجال من
ويصلين وسلم عليه الله صلى الرسول مسجد في

( صلى الطريق وفي البيوت وفي المسجد في عليه
 ) ، وسلم آله وعلى عليه الله

البقيع زيارةا الرجال من معك ومن أنت لك ويشرع
ويستحب للرجال مشروع هذا كل ، الشهداء وزيارةا

مسجد زيارةا والنساء الرجال من معك ومن لك أيضا
الزيارةا تستحب فاضل مسجد . لنه فيه والصلةا قباء

. إليها وفد ولمن المدينة في كان لمن فيه والصلةا له

الطواف وقت بهما تحج حين لبيك أو لمك حملك أما
عن عاجزين كانا إذا ذلك في عليك حرج فل والسعي
، ذلك على قادر وأنت والسعي الطواف في المشي

ول بأنفسهما ويسعيا يطوفا أن فعليهما قدرا إن أما
، والعمار الحجاج من كغيرهما راكبين يسعيا أن حرج

فل لهما حملك أما ، لله والحمد واسع ذلك في والمر
الدليل ولعدما المشقة من فيه لما حملهما عليك يجب
كفارةا هذا نذرك عن تكفر أن وعليك ، شرعيته على
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أو مساكين عشرةا إطعاما . وهي تحملهما لم إذا يمين
البر أو التمر من صاع نصف واحد كل تعطي كسوتهم

الصلةا في تجزئه كسوةا واحد كل تكسو أو الرز أو
بل ، حملهما عليك سولي ، ورداء إزار أو كالقميص
كانا - إذا تقدما - كما بأنفسهما ويسعيان يطوفان
ويسعى بهما فيطاف عاجزين كانا إن أما ، قادرين

.  لله والحمد ، بهما

يتقبل وأن بنذرك الوفاء على يعينك أن الله ونسأل
النذر بعدما ونوصيك المسلمين سائر ومن ومنك منا
والسلما الصلةا عليه الرسول . لن المستقبل في
شيئا     الله     قدر     من     يرد     ل     النذر     فإن     تنذروا     ل:  قال

المستقبل في فنوصيك   البخيل     من     به     يستخرج     وإنما
عليها الله فاشكر نعم لك حصلت متى أبدا تنذر ل أن

في قلت وقد النذر إلى حاجة ول واحمده وأطعه
تقول أن فالفضل)  القدار حجبتني : ( ولكن سؤالك

) . لن وكذا كذا الله قدر : ( ولكن هذا مثل في
وحده لله التصرف إنما تصرف لها ليس القدار
( شاء ) أو كذا علي الله : ( قدر هذا مثل في فتقول

، وتعالى سبحانه الله إلى المر ) فتنسب كذا الله
.  التوفيق ولي والله

مهمة   تنبيهات

الخأ فضيلة إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من 
وفقه البوطي رمضان سعيد محمد الدكتور المكرما

: بعد أما ، وبركاته الله ورحمة عليكم . السلما الله
في المؤرخإتين رسالتيكم في ذكرتم ما تأملت فقد
 هـ1406 / 6 / 7 وفي  هـ1406 سنة الخإر  ربيع20

الحق عن البحث على حرصكم كثيرا سرني وقد ،
يرتبط ل الحق أن شك ول ، المؤمن ضالة هو الذي
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الرجال وإنما بالرجال يعرف ل أنه كما ، بالمذهبية
.  به يعرفون

:  وهي استشكلتموها التي الملحظات أما

) :  الولى ( الملحظة

من مانع ( ل وهو الكتاب  من144 صا في ذكرتم ما
أحمد بذلك وقصدكم)  والخير البركة منهم نلتمس أن

الجيلني القادر وعبد الرفاعي وأحمد البدوي
من هذا يكون أن عليكم أشكل وقد ، وأمثالهم
سلمة وأما سليم أما فعلته ما وذكرتم الكبر الشرك

جسد في البركة التماس من النصاري أيوب وأبو
الله صلى بالنبي خإاصا تبرك هذا أن شك ول ، النبي
: -  لمرين غيره؛ عليه يقاس ول وسلم عليه

من وشعره جسده في سبحانه الله جعله : ما الول
.  غيره فيها يلحقه ل التي البركة

ذلك يفعلوا لم عنهم الله رضي الصحابة : أن الثاني
من وغيرهم وعلي وعثمان وعمر بكر كأبي غيره مع

لفعله عليه يقاس غيره كان ولو ، الصحابة كبار
الله أولياء من أنهم ثبت الذين كبارهم مع الصحابة
لهم وسلم عليه الله صلى النبي بشهادةا المتقين

وقد وصدقهم وليتهم على دليل ، يكفي وهذا ، بالجنة
أبو نبيها بعد المة هذه أفضل أن على المة اجتمعت

السنة أهل عقيدةا من أن كما ، عنه الله رضي بكر
شهد من إل نار ول بجنة لحد الشهادةا عدما والجماعة

يعلمون ل لنهم ، وسلم عليه الله صلى النبي له
يفعل ما يدري ل داما وما ، عمله وخإاتمة أمره حقيقة

الصحابة أن كما والخير البركة منه يطلب كيف به الله
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الله صلى النبي مع ذلك يفعلوا لم عنهم الله رضي
بالخير وجاء آدما ولد سيد أنه مع وفاته بعد وسلم عليه
ما بعض أذكر الفائدةا ولمزيد سبحانه الله من كله
.  المسألة هذه في العلم أهل قاله

" في الله رحمه حسن بن الرحمن عبد الشيخ قال
أنه من المتأخإرين بعض ادعاه ما وأما" (  المجيد فتح

منها:  وجوه من فممنوع الصالحين بآثار التبرك يجوز
لم بعدهم ومن الصحابة من الولين السابقين : أن

عليه الله صلى النبي غير مع ذلك يفعلون يكونوا
خإيرا كان ولو ، موته بعد ول حياته في ل وسلم

وعثمان وعمر بكر أبو الصحابة وأفضل ، إليه لسبقونا
الله رسول لهم شهد وقد عنهم الله رضي وعلي
فعله وما بالجنة له شهد فيمن وسلم عليه الله صلى
السادةا هؤلء من أحد مع والتابعين الصحابة من أحد
وهم والدين العلم في سادتهم مع التابعون فعله ول

صلى الله رسول على يقاس أن يجوز فل ، السوةا
الله صلى وللنبي ، المة من أحد وسلم عليه الله
يصلح ل كثيرةا خإصائص الحياةا حال في وسلم عليه

ذلك من المنع في : أن . ومنها غيره فيها يشاركه أن
 كما الشرك لذريعة سدا

.  ) . اهـ يخفى ل

ضعيفة والنفوس عظيم خإطره الشرك أن شك ول
إلى وجرها عليها التلبيس على حريص والشيطان

كثيرةا آيات في عنه ذلك سبحانه الله ذكر كما الشرك
وبنيه يجنبه أن ربه السلما عليه إبراهيم دعا ولذلك ،

ودقته خإطره عظيم من يعلم لما الصناما عبادةا
الله أن مع العمل يحبط وأنه غفلتها أو النفس وضعف
خإليل واتخذه بالخإلصا له وشهد منه برأه سبحانه
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وحده لله العبادةا إخإلصا وهي المة لهذه ملته واخإتار
ما أول الشرك أن كما ، بأنواعه الشرك من والبراءةا

التبرك بسبب هو السلما عليه نوح قوما في نشأ
ابن عن الله رحمه البخاري صحيح ففي ، بالصالحين

ُلوا:  سبحانه قوله في عنهما الله رضي عباس َقا ل     َو
َذُرّن ُكْم     َت َت َه ِل َذُرّن     َول     آ ّدا     َت ًعا     َول     َو َوا : قال ، الية   ُس
هلكوا فلما نوح قوما من صالحين رجال أسماء ( هذه
مجالسهم إلى انصبوا أن قومهم إلى الشيطان أوحى
بأسمائهم وسموها أنصابا فيها يجلسون كانوا التي

العلم ونسخ أولئك هلك إذا حتى تعبد فلم ففعلوا
) .  عبدت

من صحيح بسند وغيره الله رحمه الترمذي روى وقد
الله رسول مع خإرجنا:  قال الليثي واقد أبي حديث
مع     خإرجنا ونحن حنين قبل وسلم عليه الله صلى

ونحن     حنين     قبل     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول
حولها يعكفون سدرةا وللمشركين   بكفر     عهد     حديثو

فمررنا أنواط ذات لها يقال أسلحتهم بها وينوطون
كما أنواط ذات لنا أجعل الله رسول يا فقلنا بسدرةا

الله وسلم عليه الله صلى النبي فقال أنواط ذات لهم
لموسى إسرائيل بنو قالت كما قلتم السنن إنها أكبر

َعْل َنا     اْج ًها     َل َل ُهْم     َكَما     ِإ ٌءْة     َل َه ِل ُكْم     َقاَل     آ ّن ٌءْما     ِإ ْو ُلوَن     َق َه    َتْج
 قبلكم كان من سنن لتركبن

الحديث هذا على تعليقه في الله رحمه القيم ابن قال
هذه اتخاذ كان " ( فإذا اللهفان " إغاثة كتابه في

مع إله اتخاذ حولها والعكوف السلحة لتعليق الشجرةا
الظن فما يسألونها ول يعبدونها ل أنهم مع تعالى الله

عنده والدعاء ودعائه به والدعاء القبر حول بالعكوف
كان لو بالقبر الفتنة إلى بشجرةا للفتنة نسبة فأي
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. وهذا بحروفه ) انتهى يعلمون والبدعة الشرك أهل
ما إل بالمخلوقات التبرك منع في الصيل الصل هو

صلى النبي بشعر التبرك ذلك - ومن الشارع استثناه
جسده مس مما وغيرهما وعرقه وسلم عليه الله

.  هذا - من استثناء

من يطيعون الذين وتعالى سبحانه الله سمى وقد
الله اسم يذكر لم ما حل في الباطل أهل من جادلهم

ُلوا     َول:  تعالى قوله في وذلك مشركين عليه ُك ْأ ِمّما     َت
ِر     َلْم َك ْذ ِه     اْسُم     ُي ّل ِه     ال ْي َل ّنُه     َع ِإ ٌءْق     َو ِفْس ِإّن     َل ِطيَن     َو َيا الّش

ُيوُحوَن َلى     َل ِهْم     ِإ ِئ َيا ِل ْو ُكْم     َأ ُلو ِد ُيَجا ِإْن     ِل ُهْم     َو ُتُمو ْع َط ُكْم     َأ ّن ِإ
ُكوَن ِر من لهم دعاء ول لهم عبادةا هذا وليس   َلُمْش

الله حرما ما تحليل في طاعوهم ولكنهم الله دون
البركة يرجو بمن فكيف ، المشركين من بذلك فكانوا

الله مع أو الله دون من ويدعوهم الموات من
.  سبحانه

وخإطره عظيم أمره بالله الشرك أن والمقصود
الموصلة الذرائع بسد الشريعة جاءت ولذلك جسيم

عليه الله صلى النبي : نهي مثل ، باب أي من إليه
لزيارةا الرحال وشد ، المقبرةا في الصلةا عن وسلم

زيارتها أي-  عيدا واتخاذها القبور وتجصيص ، المقابر
- واتخاذ العيد يتكرر كما متكررةا محددةا أوقات في

.  ذلك غير إلى عليها السرج

 /11 / 26صدرت من مكتب سماحته بالرياض في 
 . 1 / 3127هـ برقم 1406

) :  الثانية ( الملحظة 
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حين المراقبين أن شك فل الغيب بعلم يتعلق ما أما
هوى لهم يكن لم الغيب عن فضيلتكم ذكره ما انتقدوا

وبعدهم الله بحمد نزاهتهم نعلم لنا ، سيئ قصد أو
هو وإنما ظن سوء أو بضرر أحدا يقصدوا أن عن

كيف : ( فلنلحظ نصه ما قلتم حين عبارتكم ظاهر
الغيب مفاتح إلى الوصول النسان سلب القرآن أن

ولم ، ) إلخ ذاته الغيب معرفة عنه يسلب لم ولكنه
الله إلى علمه الجملة في الغيب أن ذلك بعد توضحوا

بالطرق الغيب بعض يستخرج النسان وإنما ، وحده
في وما الرض كنوز عن كالتنقيب الله أباحها التي

تبرءوا حتى ونحوها للكسوفات وكالحساب البحار
الله أن يخفى ول ، المراقبون إليكم نسبه مما

علم نفى عنده الغيب مفاتح جعل أنه كما سبحانه
ُقْل:  النمل سورةا في سبحانه فقال غيره عن الغيب

َلُم     ل ْع َواِت     ِفي     َمْن     َي َْلْرِض     الّسَما ْيَب     َوا َغ ْل ّلُه     ِإل     ا    ال
ِه:  هود سورةا آخإر في وجل عز وقال ّل ِل ْيُب     َو َغ

َواِت َْلْرِض     الّسَما ِه     َوا ْي َل ِإ ُع     َو َْلْمُر     ُيْرَج ّلُه     ا ُه     ُك ْد ُب ْع َفا
ّكْل َو َت ِه     َو ْي َل .  الية   َع

الكتاب في معناهما في جاء وما اليتين من فاتضح
وحده الله إلى الطلق على الغيب علم أن والسنة

صحت أو العزيز الكتاب عليه نص ما منه يعلم وإنما
علمه التي الطرق في النسان استخرجه أو السنة به

هذا في وقع مما إليها وهداه سبحانه موله إياها
يعلمه ل مما المستقبل في سيقع ومما قبله أو العصر
لكم ليتضح لكم ذكرته ما تأمل فأرجو ، اليوما الناس

، المراقبون ذكره ما على ودللتها عبارتكم خإطأ
الشك يزيل ما توضحون المستقبل في ولعلكم
على والتعاون التناصح هو والهدف ، الحق ويوضح
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والحق والسنة الكتاب يخالف مما والتحذير الخير
.  أخإذها وجدها متى المؤمن ضالة

، الكوان عن المكون بشهود الفناء عن ذكرتم ما وأما
من ذلك في تيمية ابن السلما شيخ عن نقلتموه وما
فقد البواح الكفر إلى تصل ل لكنها الحال هذه ذما

كفر أنه من ذلك في الرقابة ذكرته ما ولكن ، فهمته
ونطق عقله معه الفاني كان إذا وصحيح وجيه بواح
الجبة في ( ما البسطامي يزيد أبي عن نقل ما بمثل

) ، سبحاني أو الحق : ( أنا بعضهم ) وكقول الله إل
بزوال عليه محكوما هذان لمثل الناطق كان إذا أما

فإن عنه نقلتم بما العباس أبو إليه أشار كما العقل
.  عقله زال من عن القلم لرفع وجيه عذره

في الله رحمه القيم ابن العلمة المعنى هذا ذكر وقد
155 صا " من السالكين " مدارج من الول المجلد

في الفقه وإياكم يمنحنا أن الله وأسأل  ،158 إلى
مضلت من وإياكم يعيذنا وأن حقه في والبصيرةا دينه

.  مسئول خإير إنه الشيطان ونزغات الفتن

ل وأنه بالموالد الحتفال جهة من إليه أشرتم ما وأما
: فأقول . . . إلخ عبادةا أنها فهمت إذا بدعة أنها شك

أنها يعتقدون الموالد لحفلت المقيمين أن ريب ل
بدعة أنها يعلم وبذلك ، بذلك الله إلى ويتقربون عبادةا

لم وسلم عليه الله صلى المصطفى . لن شك بل
أصحابه يفعلها ولم يقرها ولم فيها يأذن ولم يفعلها
حبا الناس وأكمل القرون خإير وهم عنهم الله رضي

الناس وأعلم وسلم عليه الله صلى الله لرسول
القرون في بعدهم من وهكذا ، المطهر بالشرع

وأنى الخإرى المنكرات من سلمت لو هذا ، المفضلة
الجهل من النفوس أكثر على غلب ما مع السلمة لها
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وكبائر الكبر الشرك من فيها يقع وقد ، والغلو
.  مثلكم على يخفى ل ما الذنوب

بها يقصدوا لم بالموالد المحتفلين أن فرضنا ولو
في والنصارى باليهود تشبها تعتبر بذلك فإنها القربة
ممنوع بهم والتشبه وعظمائهم لنبيائهم العياد إقامة
تيمية ابن العباس أبو ذلك أوضح كما والجماع بالنص

أصحاب مخالفة المستقيم الصراط " اقتضاء في
خإرجه : ما ومنها الصحيحة بالحاديث عمل ل الجحيم
عنهما الله رضي عمر ابن عن جيد بسند أحمد الماما

هذا تدبر فأرجو   منهم     فهو     بقوما     تشبه     من:  مرفوعا
الذمة براءةا على وحرصا للحق طلبا كثيرا الموضوع

. المستعان . والله الله حرمه فيما الوقوع من وحذرا

المدارس في وسلم عليه الله صلى سيرته دراسة أما
بل بذلك بأس فل الخطب وفي والكليات والمعاهد

وعظ وهكذا ، العلم نشر ومن القربات من ذلك
كل وآخإر وقت بين وسنته بسيرته وتذكيرهم الناس

مطلوب أنه بالضرورةا الدين من يعلم مما ذلك
المزيد إخإواننا وسائر وإياكم الله رزقني ، ومشروع

عن الفهم حسن مع الصالح والعمل النافع العلم من
خإير إنه وسلم عليه الله صلى رسوله وعن الله

.  مسئول

:  خإاتمة 
رسالتكم في إليه أشرتم الذي الفصل على اطلعت
الله ضاعف ، نافعا مفيدا فصل فوجدته بتدبر وقرأته

وقد والهدى العلم من وإياكم وزادني مثوبتكم
:  يلي ما سبق ما إلى بالضافة عليه لحظت
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على المة أجمعت  ( وقد218 صا في - قلتم1        
جلء خإير محمد سيدنا على الصلةا من الكثار أن

القول هذا اهـ ، ) إلخ للنفس طهور وأفضل للقلب
الصلةا من الكثار أن : ( على قلت ولو ، نظر فيه

جلء خإير من وسلم عليه الله صلى محمد سيدنا على
، أولى لكان ) إلخ للنفس طهور أفضل ومن للقلب

، وجهه لي يظهر فل)  جلء ( خإير ذلك كون أما
سبحانه الله ذكر هو للقلوب جلء خإير : أن والصواب

من الكثار ذلك إلى انضم وإذا ، الكريم كتابه وتلوةا
خإيرا كان وسلم عليه الله صلى النبي على الصلةا

ِذيَن:  وجل عز قوله ذلك على يدل ومما ، خإير إلى ّل ا
ُنوا ِئّن     آَم ْطَم َت ُهْم     َو ُب ُلو ِر     ُق ْك ِذ ِه     ِب ّل ِر     َأل     ال ْك ِذ ِه     ِب ّل ِئّن     ال ْطَم َت

ُلوُب ُق ْل بضع     اليمان وسلم عليه الله صلى وقوله    ا
، الحديث    الله     إل     إله     ل     قول     فأفضلها     شعبة     وسبعون

عبد حديث وهكذا ، مسلم لفظ وهذا الشيخان رواه
ل     قبلي     من     والنبيون     أنا     قلت     ما     وخإير:  عمرو بن الله
هذا في والحاديث واليات ، الحديث   الله     إل     إله

والتذكير.  الشارةا القصد وإنما ، كثيرةا المعنى

حجر ابن  ذكر219 صا الهامش في - قولكم2        
بعض عن " نقل المنضود : " الدر كتابه في الهيثمي

) الكامل المرشد فقد إذا المسلم : ( أن العلم أهل
من الكثار فإن ، بصحيح وليس بل بجيد . ليس إلخ

عن يغني ل وسلم عليه الله صلى النبي على الصلةا
عن يغني ل الله ذكر من الكثار ول بل العلم طلب
ل أن المرشد فقد من على فالواجب ، العلم طلب
أن عليه يجب بل العلم طلب وترك للكسل يخضع
الله ذكر من الكثار مع مظانه من العلم يطلب

الله . لن وسلم عليه الله صلى النبي على والصلةا
، المطلوب تحصيل على الكثار بهذا يعينه سبحانه
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على كامل مرشد هناك ليس أنه نبهنا أن وسبق
كل بل ، والسلما الصلةا عليهم الرسل سوى الحقيقة

والله نقص من فيه بد ل الله إلى داع وكل عالم
هذا حذف الولى أن فضيلتكم يعلم وبهذا ، المستعان

.  التعليق

 -330 صا في كلمكم سياق من - يظهر3        
أن بعد هؤلء من لواحد : ( قلت - : وهو التعليق
في الله فلندع التراويح صلةا من ليلة ذات انتهينا
الدعاء أردتم - أنكم . . . ) إلخ هذه صلتنا خإتاما

إليه أشرتم الذي الشخص ذلك رفض ولهذا الجماعي
. الشيء هذا في معه الصواب أن لي يظهر والذي ،

عن ول وسلم عليه الله صلى النبي عن يحفظ لم لنه
بعد دعوا أنهم أعلم فيما عنهم الله رضي أصحابه

. أما جماعيا دعاء التراويح بعد أو الخمس الصلوات
آخإر في أو صلته بعد ربه وبين العبد بين الدعاء

ولكنه ، السنة به جاءت مما فهذا السلما قبل التحيات
نبه كما ذلك في الحاديث أفضل. لكثرةا السلما قبل
ابن السلما كشيخ العلم أهل من واحد غير ذلك على
والدعاء عليهما الله رحمة القيم ابن والعلمة تيمية
أن عنه الله رضي أخإبر سعد عن ذكرتم الذي

دبر في به يدعو كان وسلم عليه الله صلى الرسول
أنه ويحتمل السلما قبل كان أنه فيحتمل صلةا كل
على حجة فيه فليس حال كل وعلى ، السلما بعد

ومراجعة الموضوع تدبر فأرجو ، الجماعي الدعاء
.  ذلك في العلم أهل كلما

عليكم أشكل عما الجواب من لي تيسر ما هذا        
أن الله . وأسأل الوقت وضيق المشاغل كثرةا رغم

والثبات دينه في الفقه إخإواننا وسائر وإياكم يمنحني
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خإير إنه ، الفتن مضلت من جميعا يعيذنا وأن ، عليه
.  مسئول

كريمات    آيات تفسير

صلى الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
 وسلم عليه الله

القول وبيان الية هذه معنى شرح  : أرجو1س
َأّما:  تعالى الله يقول ، تفسيرها في الراجح ِذيَن     َف ّل ا
ُقوا ِر     َفِفي     َش ّنا ُهْم     ال َها     َل ٌءْر     ِفي ِفي ٌءْق     َز ِهي ِديَن     َوَش ِل َها     خَإا ِفي

َواُت     َداَمِت     َما َْلْرُض     الّسَما َء     َما     ِإل     َوا ّبَك     َشا ّبَك     ِإّن     َر َر
ٌءْل ّعا ُد     ِلَما     َف ِري َأّما     ُي ِذيَن     َو ّل ُدوا     ا ِع ِة     َفِفي     ُس ّن ْلَج ِديَن     ا ِل خَإا
َها َواُت     َداَمِت     َما     ِفي َْلْرُض     الّسَما َء     َما     ِإل     َوا ّبَك     َشا َر

ًء َطا ْيَر     َع ٍذ     َغ ُذو    َمْج
منها يخرج الجنة دخإل من أن هذا من يفهم هل       

من بشيء اليتان هاتان نسخت وهل ؟ الله شاء إذا
.  ؟ مكية سورةا في وردتا أنهما إذ القرآن

، الله رسول على وسلم الله وصلى لله  : الحمد1ج
:  بعد . أما بهداه اهتدى ومن وصحبه آله وعلى

، محكمتان هما بل منسوخإتين ليستا فاليتان       
َء     َما     ِإل:  وعل جل وقوله ّبَك     َشا العلم أهل اخإتلف   َر

الجنة أهل نعيم بأن إجماعهم مع ، ذلك معنى بيان في
ولهذا ، منها يخرجون ول يزول ول ينقضي ل أبدا دائم
ًء:  سبحانه بعده قال َطا ْيَر     َع ٍذ     َغ ُذو قد ما لزالة   َمْج

خإالدون فهم ، خإروجا هناك أن الناس بعض يتوهم
مقطوع غير أي مجذوذ غير العطاء هذا وأن ، أبدا فيها

فيقول المعنى هذا يبين الخإرى اليات في ولهذا ،
ِقيَن     ِإّن:  سبحانه ّت ْلُم ّناٍت     ِفي     ا ُيوٍن     َج ُع َها     َو ُلو ْدخُإ ا
ٍما ِنيَن     ِبَسل آمنون - أي آمنون أنهم سبحانه فبين   آِم
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المراض من وآمنون الخروج من وآمنون الموت من
:  وتعالى سبحانه قال - ثم كدر وكل والحزان

َنا ْع َنَز ِهْم     ِفي     َما     َو ِر ُدو ًنا     ِغّل     ِمْن     ُص َوا َلى     ِإخْإ ٍر     َع ُسُر
ِليَن ِب َقا َت ُهْم     ل     ُم َها     َيَمّس ٌءْب     ِفي َها     ُهْم     َوَما     َنَص ْن ِبُمْخَرِجيَن     ِم

عز وقال يخرجون ل دائمون فيها أنهم سبحانه فبين
ِقيَن     ِإّن:  وجل ّت ْلُم ٍما     ِفي     ا َقا ّناٍت     ِفي     َأِميٍن     َم ُيوٍن     َج ُع َو

َبُسوَن ْل ُدٍس     ِمْن     َي ْن ْبَرٍق     ُس َت ِإْس ِليَن     َو ِب َقا َت ِلَك     ُم َذ َك
ُهْم َنا ّوْج ٍر     َوَز ُعوَن     ِعيٍن     ِبُحو ْد َها     َي ُكّل     ِفي ٍة     ِب َه ِك ِنيَن     َفا ل     آِم

ُقوَن ُذو َها     َي ْوَت     ِفي ْلَم َتَة     ِإل     ا ْو ْلَم َلى     ا ُْلو ُهْم     ا َقا َو َذاَب     َو َع
ِم ْلَجِحي ّبَك     ِمْن     َفْضًل     ا ِلَك     َر َو     َذ ْوُز     ُه َف ْل ِظيُم     ا َع ْل فأخإبر   ا
يعترضهم ل أمين مقاما في الجنة أهل أن سبحانه

خإطر فل ، أيضا آمنون وأنهم نعمة زوال ول خإوف
ول حزن ول منها خإروج ول مرض ول موت من عليهم

، أبدا يموتون ل وأنهم ، المكدرات من ذلك غير
.  الباد أبد فيها يخلدون الجنة أهل أن ذلك ومعنى

َء     َما     ِإل:  وقوله        ّبَك     َشا العلم أهل بعض قال   َر
في المؤمن كان وإن بالقبور بقائهم : مدةا معناه
ليس ذلك لكن ، نعيمها من ونعيم رياضها من روضة

على فيفتح ، الجنة من شيء هو ولكن ، الجنة هو
ريحها من يأتيه الجنة إلى باب قبره في المؤمن
إليها ينقل بل الجنة المحل ليس ولينه ونعيمها وطيبها

، شيء أعلى في السموات فوق الجنة إلى ذلك بعد
َء     َما     ِإل:  معنى بعضهم وقال ّبَك     َشا مدةا أي   َر

بعد والجزاء للحساب القيامة موقف في مقامهم
. الجنة إلى ذلك بعد ينقلون ثم القبور من خإروجهم

في مقامهم مدةا المرين جميع المراد بعضهم وقال
على ومرورهم الموقف في مقامهم ومدةا القبور

الجنة في ليسوا فيها هم الوقات هذه كل الصراط
َء     َما     ِإل:  وقوله الجنة إلى منها ينقلون لكن ّبَك     َشا    َر
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مقامهم وقت وإل ، القبور في مقامهم وقت إل يعني
فهم الصراط على مرورهم وقت وإل الموقف في
إليها منقولون ولكنهم الجنة في ليسوا الحالة هذه في

فيه ليس واضح المر أن يعلم وبهذا ، إليها وسائرون ،
.  لله فالحمد ريب ول شك ول شبهة

. ل الباد أبد وخإالدون فيهل ينعمون الجنة فأهل       
ول ، حزن ول ، كدر ول ، خإروج ول ، مرض ول موت
في بل ، أبدا الذى من شيء ول ، نفاس ول ، حيض
.  دائم وخإير دائم نعيم

ول الباد أبد فيها مخلدون النار أهل وهكذا       
باقون وهم تبقى بل هي أيضا تخرب ول منها يخرجون

َء     َما     ِإل:  وقوله فيها ّبَك     َشا في مقامهم مدةا قيل   َر
في تقدما كما الموقف في مقامهم مدةا أو ، المقابر

ويخلدون النار إلى يساقون ذلك بعد وهم ، الجنة أهل
وجل عز قال وكما ، العافية الله ونسأل الباد أبد فيها
ِلَك:  البقرةا سورةا في َذ ِهُم     َك ِري ّلُه     ُي ُهْم     ال َل ْعَما َأ

ِهْم     َحَسَراٍت ْي َل ِرِجيَن     ُهْم     َوَما     َع ِر ِمَن   ِبَخا ّنا عز وقال ال
ُدوَن:  الكفرةا حق في المائدةا سورةا في وجل ِري َأْن     ُي

ِر     ِمَن     َيْخُرُجوا ّنا ِرِجيَن     ُهْم     َوَما     ال َها     ِبَخا ْن ُهْم     ِم َل ٌءْب     َو َذا َع
ٌءْم ِقي نهاية ولها أمد لها النار إن السلف بعض وقال   ُم

الكثيرةا والحقاب السنين آلف عليها يمضي ما بعد
بشيء ليس قول وهذا منها يخرجون أو يموتون وأنهم

ترده باطل هو بل والجماعة السنة أهل جمهور عند
وقد تقدما كما والسنة الكتاب من الكثيرةا الدلة

الباد أبد باقية إنها والجماعة السنة أهل قول استقر
هي بل ، أيضا تخرب ل وأنها منها يخرجون ل وأنهم
السنة وظاهر الكريم القرآن ظاهر في الباد أبد باقية

الدلة ومن ، والسلما الصلةا عليه النبي عن الثابتة
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:  النار شأن في سبحانه قوله تقدما ما مع ذلك على
ّلَما َبْت     ُك ُهْم     خَإ َنا ْد ِعيًرا     ِز سورةا في سبحانه وقوله   َس
ُقوا:  النار أهل يخاطب النبأ ُذو َلْن     َف ُكْم     َف َد ِزي ًبا     ِإل     َن َذا َع

.  أهلها حال ومن منها والعافية السلمة الله نسأل

 ) . 22من برنامج نور على الدرب رقم الشريط ( 

ّنَما:  تعالى قوله تفسير  : أرجو2س     َيْخَشى     ِإ
ّلَه ِه     ِمْن     ال ِد َبا ُء     ِع َلَما ُع ْل    ا

         

العلماء أن على تدل وهي عظيمة الية  : هذه2ج
رسوله وسنة العظيم وبكتابه وبدينه بالله العلماء وهم

وأكملهم لله خإشية الناس أكمل هم هؤلء ، الكريم
الرسل رأسهم وعلى سبحانه له وطاعة لله تقوى

.  والسلما الصلةا عليهم والنبياء

ّنَما فمعنى         ّلَه     َيْخَشى     ِإ الكاملة الخشية أي   ال
بأسمائه ربهم عرفوا الذين وهم ، العلماء عباده من

في وتبصروا وتعالى سبحانه حقه وعظيم وصفاته
وما اتقاه لمن النعيم من عنده بما وآمنوا شريعته

فهم ، أمره وخإالف عصاه لمن العذاب من عنده
أشد كانوا بالحق معرفتهم وكمال بالله علمهم لكمال
وتعظيما الله من خإوفا الناس وأكثر لله خإشية الناس

يخشى ل أنه الية معنى وليس ، وتعالى سبحانه له
مؤمن وكل ومسلمة مسلم كل فإن ، العلماء إل الله

لكن ، سبحانه ويخافه وجل عز الله يخشى ومؤمنة
كان ما فكل ، سواء حد على ليسوا متفاوت الخوف
الله من خإوفه كان دينه في وأفقه بالله أعلم المؤمن

أعلم كانت كلما المؤمنة وهكذا ، أكمل وخإشيته أكثر
الله من خإوفها كان حقه وعظيم بصفاته وأعلم بالله
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قل وكلما ، غيرها من أكمل لله خإشيتها وكانت أعظم
وقلت الله من الخوف قل البصيرةا وقلت العلم

حتى هذا في متفاوتون فالناس سبحانه له الخشية
بالله أعلم العالم كان ما فكل ، متفاوتون العلماء
بأسمائه وأعلم وبدينه بحقه أقوما العالم كان وكلما

هذه في دونه ممن أكمل لله خإشيته كانت وصفاته
، لله الخشية نقصت العلم نقص وكلما ، الصفات

الله يخشون كلهم والمؤمنات المؤمنين جميع ولكن
في ودرجاتهم علمهم حسب على وتعالى سبحانه
ِذيَن     ِإّن:  وعل جل يقول ولهذا ، اليمان ّل ُنوا     ا آَم
ُلوا َعِم ِلَحاِت     َو ِئَك     الّصا َل ْيُر     ُهْم     ُأو ِة     خَإ ّي ِر َب ْل ُهْم     ا ُؤ َد     َجَزا ْن ِع

ِهْم ّب ّناُت     َر ْدٍن     َج ِري     َع َها     ِمْن     َتْج ِت َهاُر     َتْح ْن ْل
َ ِديَن     ا ِل َها     خَإا ِفي

ًدا َب ّلُه     َرِضَي     َأ ُهْم     ال ْن ْنُه     َوَرُضوا     َع ِلَك     َع ّبُه     خَإِشَي     ِلَمْن     َذ َر
ِذيَن     ِإّن:  تعالى وقال ّل ْوَن     ا ُهْم     َيْخَش ّب ْيِب     َر َغ ْل ُهْم     ِبا َل
ٌءْةا ِفَر ْغ ٌءْر     َم َأْج ٌءْر     َو ِبي ِلَمْن:  تعالى وقال   َك َقامَا     خَإاَف     َو َم

ِه ّب َتاِن     َر ّن وإن لله خإشيتهم على مأجورون فهم   َج
كمال لكن ، العامة من وكانوا علماء غير كانوا

علمهم وكمال بصيرتهم لكمال للعلماء يكون الخشية
معنى يتضح وبهذا ، أعظم لله خإشيتهم فتكون ، بالله
في الشكال من الناس بعض يتوهم ما ويزول الية

.  التوفيق ولي . والله معناها

:  وتعالى تبارك الحق قول معنى  : ما3س      
ُنوا َأِم َف ْكَر     َأ ِه     َم ّل ْأَمُن     َفل     ال ْكَر     َي ِه     َم ّل ْومُا     ِإل     ال َق ْل ا

ْلَخاِسُروَن    ا
فيها الله يحذر العظيمة الية  : هذه3ج         

:  سبحانه فيقول مكره من المن من عباده سبحانه
ُنوا َأِم َف ْكَر     َأ ِه     َم ّل ْأَمُن     َفل     ال ْكَر     َي ِه     َم ّل ْومُا     ِإل     ال َق ْل ا

ْلَخاِسُروَن المن من العباد تحذير هذا من المقصود   ا
، بحقه والتهاون معاصيه على بالقامة مكره من
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ويزيدهم لهم يملي كونه بهم الله مكر من والمراد
معاصيه على مقيمون وهم والخيرات النعم من

غفلتهم على يؤخإذوا بأن جديرون فهم ، أمره وخإلف
معاصيه على إقامتهم بسبب غرتهم على ويعاقبوا
:  سبحانه قال كما ، وغضبه عقابه من وأمنهم

ُهْم ِرُج ْد َت َنْس ْيُث     ِمْن     َس َلُموَن     ل     َح ْع ِلي     َي ُأْم ُهْم     َو ِإّن     َل
ِدي ْي ٌءْن     َك ِتي ّلُب:  وجل عز وقال   َم َق ُن ُهْم     َو َت َد ِئ ْف َأ

ُهْم ْبَصاَر َأ ُنوا     َلْم     َكَما     َو ْؤِم ِه     ُي ّوَل     ِب ٍةا     َأ ُهْم     َمّر َذُر َن ِفي     َو
ِهْم ِن َيا ْغ ُهوَن     ُط ْعَم َلّما:  سبحانه وقال   َي َما     َنُسوا     َف

ّكُروا ِه     ُذ َنا     ِب َتْح ِهْم     َف ْي َل َواَب     َع ْب ٍء     ُكّل     َأ ّتى     َشْي َذا     َح ِرُحوا     ِإ َف
ُتوا     ِبَما ُهْم     ُأو َنا ْذ َتًة     َأخَإ ْغ َذا     َب ِإ ِلُسوَن     ُهْم     َف ْب آيسون أي   ُم
.  خإير كل من

رحمة من يقنطوا أل المسلمين على فالواجب         
كل على يجب بل ، وعقوبته مكره من يأمنوا ول الله

الدار الدنيا هذه في سبحانه الله إلى يسير أن مسلم
وشدةا عظمته فيذكر ، والرجاء الخوف بين الفانية
ويذكر ، عقابه ويخشى فيخافه أمره خإالف إذا عقابه
به فيحسن وكرمه وجوده ومغفرته وعفوه رحمته
ل سبحانه الموفق والله ، وعفوه كرمه ويرجو الظن

 سواه رب ول غيره إله

ِذيَن:  وتعالى تبارك الحق قول معنى  : ما4س ّل ل     َوا
ُعوَن ْد َع     َي ِه     َم ّل ًها     ال َل ُلوَن     َول     آخَإَر     ِإ ُت ْق ْفَس     َي ّن ِتي     ال ّل َحّرمَا     ا

ّلُه ّق     ِإل     ال ْلَح ُنوَن     َول     ِبا َعْل     َوَمْن     َيْز ْف ِلَك     َي َق     َذ ْل َثاًما     َي َأ

َعْف َذاُب     َلُه     ُيَضا َع ْل ْومَا     ا ِة     َي َياَم ِق ْل ْد     ا ُل َيْخ ِه     َو ًنا     ِفي َها    ُم
النسان يفعل أن الية في المقصود هل         

إذا المقصود أما ؟ النار في يخلد ثم الثلث الكبائر
: فمثل ؟ النار في يخلد الكبائر هذه إحدى ارتكب
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نرجو ؟ ل أما النار في يخلد هل القتل جريمة ارتكب
 ؟ الكريمة الية لهذه المفصل بالتفسير تتفضلوا أن

من التحذير فيها العظيمة الية  : هذه4 ج         
الجرائم هذه لصحاب والوعيد والزنا والقتل الشرك

َعْل     َوَمْن:  قوله في وتعالى سبحانه الله ذكره بما َيْف
ِلَك َق     َذ ْل َثاًما     َي في جب : إنه المفسرين بعض قال   َأ

عظيما كبيرا إثما : أنه ذلك معنى آخإرون وقال ، جهنم
َعْف:  بقوله سبحانه فسره َذاُب     َلُه     ُيَضا َع ْل ْومَا     ا َي
ِة َياَم ِق ْل ْد     ا ُل َيْخ ِه     َو ًنا     ِفي َها هذه اقترف من جزاء فهذا   ُم
مهانا فيه ويخلد العذاب له يضاعف إنه الثلث الجرائم

المراتب في مختلفة الثلث الجرائم وهذه ، مكرما ل
وأعظم الجرائم أعظم : هي الشرك فجريمة ،

من يخرج ل الباد أبد النار في مخلد وصاحبها الذنوب
في تعالى الله قال كما العلم أهل بإجماع أبدا النار
ِكيَن     َكاَن     َما:  العظيم كتابه ِر ْلُمْش ْعُمُروا     َأْن     ِل َد     َي َمَساِج
ِه ّل ِديَن     ال ِه َلى     َشا ِهْم     َع ُفِس ْن ِر     َأ ْف ُك ْل ِئَك     ِبا َل َطْت     ُأو ِب َح

ُهْم ُل ْعَما ِفي     َأ ِر     َو ّنا ُدوَن     ُهْم     ال ِل ْو:  تعالى وقال   خَإا َل َو
ُكوا ِبَط     َأْشَر ُهْم     َلَح ْن ُنوا     َما     َع ُلوَن     َكا ْعَم : سبحانه وقال   َي

ْد َق َل ْيَك     ُأوِحَي     َو َل َلى     ِإ ِإ ِذيَن     َو ّل ِلَك     ِمْن     ا ْب ِئْن     َق ْكَت     َل َأْشَر

َطّن َب َيْح ُلَك     َل َنّن     َعَم ُكو َت َل ِريَن     ِمَن     َو ْلَخاِس في وقال   ا
ُدوَن:  حقهم ِري ِر     ِمَن     َيْخُرُجوا     َأْن     ُي ّنا ُهْم     َوَما     ال

ِرِجيَن َها     ِبَخا ْن ُهْم     ِم َل ٌءْب     َو َذا ٌءْم     َع ِقي هذا في واليات   ُم
فإنه يتب ولم شركه على مات إذا فالمشرك ، كثيرةا
عليه والمغفرةا حراما عليه والجنة ، النار في مخلد
ّنُه:  تعالى قال ، المسلمين بإجماع حراما َمْن     ِإ

ِرْك ِه     ُيْش ّل ْد     ِبال َق ّلُه     َحّرمَا     َف ِه     ال ْي َل ّنَة     َع ْلَج ُه     ا َوا ْأ ّناُر     َوَم    ال
ّلَه     ِإّن:  سبحانه وقال ِفُر     ل     ال ْغ ِه     ُيْشَرَك     َأْن     َي ِفُر     ِب ْغ َي َو

ِلَك     ُدوَن     َما ُء     ِلَمْن     َذ على حراما المغفرةا فجعل   َيَشا
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الشرك دون ما أما ، الشرك على مات إذا المشرك
الله.  مشيئة تحت فهو

شركه على مات إذا المشرك : أن والخلصة         
وذلك ، العلم أهل بإجماع الباد أبد النار في مخلد فهو
أو الشجار أو الحجار أو الصناما يعبد الذي مثل

يعبد أو ، النبياء أو القمر أو الشمس أو الكواكب
بهم يستغيث أو بالولياء يسمونهم ومن الموات
بعيدا أو قبورهم عند العون أو المدد منهم ويطلب

، المدد المدد فلن سيدي : يا بعضهم قول مثل ، منها
القادر عبد سيدي يا أو ، المدد المدد البدوي سيدي يا
أو ، الغوث الغوث المدد المدد الله رسول سيدي يا أو
غير أو زينب ست يا أو فاطمة يا أو الحسين سيدي يا

الشرك من كله وهذا ، المشركون يدعوه ممن ذلك
من صار صاحبه عليه مات فإذا ، بالله والعياذ الكبر
.  فيها - والخلود بالله - والعياذ النار أهل

والثالثة ، : القتل وهي الثانية الجريمة أما         
أكبر وهما الشرك دون الجريمتان : فهاتان الزنا وهي

لم تعاطاهما من كان إذا وأخإطرها المعاصي
حمله ولكن محرمتان أنهما يعلم بل يستحلهما

القتل على القداما على ذلك غير أو الهوى أو الغضب
أن يعلم وهو الزنا على والشيطان الهوى وحمله
فأصحاب محرما الزنا وأن محرما حق بغير القتل
أن إل المذكورةا بالعقوبة متوعدون الجريمتين هاتين
قبل النصوح بالتوبة عليهم يمن أو عنهم الله يعفو

يحصل ما وكثرةا الجريمتين هاتين ولعظم ، الموت
هذه في الشرك بجريمة الله قرنهما الفساد من بهما
بمضاعفة الثلث الجرائم هذه أهل وتوعد ، الية

من للعباد وتحذيرا منها تنفيرا فيه والخلود العذاب
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الكتاب من الخإرى النصوصا ودلت ، الوخإيمة عواقبها
من حق في الشرك دون والزنا القتل أن على والسنة

ِفُر:  تعالى قوله في داخإلن وأنهما يستحلهما لم ْغ َي َو
ِلَك     ُدوَن     َما ُء     ِلَمْن     َذ كافر فهو استحلها من أما   َيَشا

يوما العذاب في الخلود في الكفرةا حكم حكمه
.  والسلمة العافية . نسأل القيامة

الثلث الجرائم هذه أهل من تاب من أما          
سيئاته ويبدل ، له يغفر الله فإن نصوحا توبة وغيرها

كما الصالح والعمل باليمان التوبة اتبع إذا حسنات
وعقوبة الثلث الجرائم هذه ذكر بعدما سبحانه قال

َعِمَل     َوآَمَن     َتاَب     َمْن     ِإل:  أصحابها ِلًحا     َعَمًل     َو َصا
ِئَك َل ُأو ّدُل     َف َب ّلُه     ُي ِهْم     ال ِت َئا ّي َناٍت     َس َكاَن     َحَس ّلُه     َو ُفوًرا     ال َغ
دون التي المعاصي لهل يغفر سبحانه فالله   َرِحيًما

قدر على النار في يعذبهم أو ، ذلك شاء إذا الشرك
كشفاعة الشفعاء بشفاعة منها يخرجهم ثم معاصيهم

الملئكة وشفاعة وسلم عليه الله صلى النبي
أهل من أقواما النار في ويبقى ، والمؤمنين والفراط

الله فيخرجهم أحد من الشفاعة تنالهم ل التوحيد
التوحيد على ماتوا لنهم برحمته وتعالى سبحانه

بها دخإلوا ومعاصي خإبيثة أعمال لهم ولكن واليمان
الله كتب التي المدةا ومضت منها طهروا فإذا ، النار

وجل عز الله من برحمة النار من أخإرجوا عليهم
الجنة أنهار ) من الحياةا ( نهر له يقال نهر في ويلقون
تم فإذا ، السيل حمأ في الحبة تنبت كما فيه ينبتون
الجنة.  الله أدخإلهم خإلقهم

 يعلم أن العاصي كالقاتل والزاني لوبهذا         
 خإلود الكفار بل له خإلود خإاصا علىالناريخلد في 

حسب جريمته ل كخلود الكفار ، فخلود الشرك
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 دائم ليس له منه محيص وليس له نهاية كماخإلود
 : المشركينقال تعالى في سورةا البقرةا في حق 

ِلَك َذ ُهْم   َك َل ْعَما َأ ّلُه  ِهُم ال ِري ُي ُهْم  َحَسَراٍت    َوَما  ِهْم  ْي َل َع  
ِر  ّنا ِرِجيَن ِمَن ال  تعالى في سورةا المائدةا :وقالِبَخا

ُهْم َما   ِإّن َل َأّن  ْو  َل َفُروا  َك ِذيَن  ّل ًعا  ِفي   ا َْلْرِض َجِمي  ا
ِما  ْو َي َذاِب  َع ِه ِمْن  ِب ُدوا  َت ْف َي ِل َعُه  َلُه َم ْث ِة  َوِم َياَم ِق ْل ّبَل  ا ُق ُت  َما 

َأْن  ُدوَن  ِري ُي ٌءْم  ِلي َأ ٌءْب  َذا َع ُهْم  َل َو ُهْم  ْن ِر  َيْخُرُجوا  ِم ّنا  ِمَن ال
ٌءْب  َذا َع ُهْم  َل َو َها  ْن ِرِجيَن ِم ِبَخا ُهْم  ٌءْم  َوَما  ِقي  منأما   ُم

دخإل النار من العصاةا فإنهم يخرجون منها إذا تمت
 التي كتب الله عليهم ، إما بشفاعة الشفعاءالمدةا

 شفاعةدونوإما برحمة الله سبحانه وتعالى من 
أحد كما جاء ذلك في أحاديث الشفاعة المتواترةا

 فإن فيها أنهوسلمعن رسول الله صلى الله عليه 
يبقى في النار أقواما لم يخرجوا بشفاعة الشفعاء

 بدون شفاعة أحد بل بمجردمنهافيخرجهم سبحانه 
رحمته سبحانه لكونهم ماتوا على التوحيد ، وخإلود

 من العصاةا في النار خإلود مؤقت له نهاية ،يخلدمن 
 قالكماوالعرب تسمي القامة الطويلة خإلودا ، 

 بعض الشعراء يصف قوما :

 فأخإلدوا أقاموا

إل الدائم الخلود النار في يخلد فل ، القامة طولوا أي
منها يخرجون ول عليهم فتطبق - الكفرةا وهم أهلها
ِذيَن:  سبحانه قال كما ّل َفُروا     َوا َنا     َك ِت َيا َأْصَحاُب     ُهْم     ِبآ

ِة َأَم ْلَمْش ِهْم     ا ْي َل ٌءْر     َع ٌءْةا     َنا َد ْؤَص َها:  سبحانه وقال   ُم ّن ِإ
ِهْم ْي َل ٌءْةا     َع َد ْؤَص ٍد     ِفي     ُم ٍةا     َعَم َد ّد العافية الله نسأل   ُمَم

.  والسلمة
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:  عذاب أو امتحان البتلء هذا أن العبد يعرف متى
النفس في سيئ بلء أو بمرض أحد ابتلي  : إذا5س
أو امتحان البتلء ذلك أن يعرف فكيف ، المال أو

 ؟ الله عند من غضب
بالسراء عباده يبتلي وجل عز  : الله5ج        

لرفع بها يبتليهم وقد ، والرخإاء وبالشدةا والضراء
يفعل كما حسناتهم ومضاعفة ذكرهم وإعلء درجاتهم
من والصلحاء والسلما الصلةا عليهم والرسل بالنبياء

:  وسلم عليه الله صلى النبي قال كما ، الله عباد
وتارةا     فالمثل     المثل     ثم     النبياء     بلء     الناس     أشد

فتكون ، والذنوب المعاصي بسبب سبحانه ذلك يفعل
ُكْم     َوَما:  سبحانه قال كما معجلة العقوبة َب ِمْن     َأَصا
ٍة َب ِبَما     ُمِصي َبْت     َف ُكْم     َكَس ِدي ْي ُفو     َأ ْع َي ٍر     َعْن     َو ِثي فالغالب   َك

فما ، بالواجب القياما وعدما التقصير النسان على
فإذا ، الله بأمر وتقصيره ذنوبه بسبب فهو أصابه
من بشيء الصالحين الله عباد من أحد ابتلي

ابتلء جنس من يكون هذا فإن نحوها أو المراض
للجور وتعظيما الدرجات في رفعا والرسل النبياء

، والحتساب الصبر في لغيره قدوةا وليكون
وإعظاما الدرجات لرفع البلء يكون قد أنه فالحاصل

وقد ، الخإيار وبعض بالنبياء الله يفعل كما الجور
َمْن:  تعالى قوله في كما السيئات لتكفير يكون
ْعَمْل ًءا     َي ِه     ُيْجَز     ُسو عليه الله صلى النبي وقول   ِب
نصب     ول     غم     ول     هم     من     المسلم     أصاب     ما:  وسلم

خإطاياه     من     به     الله     كفر     إل     أذى     ول     حزن     ول     وصب     ول
 وسلم عليه الله صلى وقوله    يشاكها     الشوكة     حتى
ذلك يكون وقد    منه     يصب     خإيرا     به     الله     يرد     من

للتوبة المبادرةا وعدما المعاصي بسبب معجلة عقوبة
:  قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه الحديث في كما
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الدنيا     في     العقوبة     له     عجل     الخير     بعبده     الله     أراد     إذا
حتى     بذنبه     عنه     أمسك     الشر     بعبده     الله     أراد     وإذا

.  وحسنه الترمذي خإرجه   القيامة     يوما     به     يوافي

متفرقة     أسئلة عن الجابة

وأجر     أجرها     فله     حسنة     سنة     سن     من:  الحديث صحة
.     القيامة     يوما     إلى     بها     عمل     من

من     وأجر     أجرها     فله     حسنة     سنة     سن     من : 1س
إذا . وهل حديث هذا هل   القيامة     يوما     إلى     بها     عمل
ترك وسلم عليه الله صلى الرسول فهل حديثا كان
أن نرجو السلما في سنة به يسن حتى لحد شيئا

.  بالتفصيل المقاما هذا لنا توضحوا

على يدل وهو ، صحيح الحديث  : هذا1ج       
البدع من والتحذير إليها والدعوةا السنن إحياء شرعية

سن     من:  يقول وسلم عليه الله صلى لنه والشرور
عمل     من     وأجر     أجرها     له     كان     حسنة     سنة     السلما     في
سن     ومن     شيئا     أجورهم     من     ذلك     ينقص     ل     بعده     من     بها
من     ووزر     وزرها     عليه     كان     سيئة     سنة     السلما     في

   شيئا     أوزارهم     من     ذلك     ينقص     ل     بعده     من     بها     عمل
.  صححيه في مسلم خإرجه

الله رضي هريرةا أبو رواه ما الحديث هذا ومثل       
من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه
ل     تبعه     من     أجور     مثل     الجر     من     له     كان     هدى     إلى     دعا

كان     ضللة     إلى     دعا     ومن     شيئا     أجورهم     من     ذلك     ينقص
من     ذلك     ينقص     ل     تبعه     من     آثاما     مثل     الثم     من     عليه

النصاري مسعود أبي حديث وهكذا     شيئا     آثامهم
:  وسلم عليه الله صلى النبي يقول ، عنه الله رضي
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مسلم خإرجهما    فاعله     أجر     مثل     فله     خإير     على     دل     من
.  صحيحه في

سنة : أحيا " يعني السلما في " سن ومعنى       
فيدعو ، الناس على يخفى قد مما وأبرزها وأظهرها

أجور مثل الجر من له فيكون ، ويبينها ويظهرها إليها
. لن الدين في البتداع معناها وليس فيها أتباعه

: وقال البدع عن نهى وسلم عليه الله صلى الرسول
وسلم عليه الله صلى وكلمه   ضللة     بدعة     كل 5

بإجماع بعضا بعضه يناقض ول ، بعضا بعضه يصدق
الحديث من المقصود أن بذلك فعلم ، العلم أهل

العالم يكون : أن ذلك مثال ، وإظهارها السنة إحياء
ما أو الكريم للقرآن تعليم عندهم يكون ما بلد في

بأن السنة هذه فيحيي النبوية للسنة تعليم عندهم
يأتي أو السنة ويعلمهم القرآن يعلمهم للناس يجلس

يقصونها أو لحاهم يحلقون بلد في أو ، بمعلمين
قد بذلك فيكون ، وإرخإائها اللحى بإعفاء هو فيأمر

تعرفها لم التي البلد هذا في العظيمة السنة هذه أحيا
، بأسبابه الله هداه من أجر مثل الجر من له ويكون

قصوا:  وسلم عليه الله صلى الرسول قال وقد
متفق   المشركين     خإالفوا     اللحى     وأعفوا     الشوارب

، عنهما الله رضي عمر ابن حديث من صحته على
إلى ودعا لحيته وفر قد العالم هذا رأوا لما والناس

ل واجبة سنة وهي ، السنة بهم فأحيا ، تابعوه ذلك
في جاء وما المذكور بالحديث عمل ، تركها يجوز
.  أجورهم مثل له فيكون ، معناه

ول الجمعة صلةا يجهلون بلد في يكون وقد       
مثل له فيكون الجمعة بهم ويصلي فيعلمهم يصلونها
الوتر يجهلون بلد في كان لو وهكذا ، أجورهم
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من ذلك أشبه ما أو ، ذلك على ويتابعونه إياه فيعلمهم
على فيطرأ ، الدين من المعلومة والحكاما العبادات

يحييها فالذي ، جهلها القبائل بعض أو البلد بعض
سنة السلما في : سن يقال ويبينها وينشرها بينهم

بذلك فيكون ، السلما حكم أظهر أنه بمعنى حسنة
.  حسنة سنة السلما في سن ممن

به يأذن لم ما الدين في يبتدع أن المراد وليس       
الحديث في النبي لقول ضللة كلها فالبدع ، الله

محدثة     كل     فإن     المور     ومحدثات     وإياكم:  الصحيح
وسلم عليه الله صلى ويقول   ضللة     بدعة     وكل     بدعة
عليه     ليس     عمل     عمل     من:  أيضا الصحيح الحديث في

في     أحدث     من:  الخإر اللفظ وفي     رد     فهو     أمرنا
.  عليه متفق    رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا

والسلما الصلةا عليه الجمعة خإطبة في ويقول        
هدي الهدي وخإير الله كتاب خإير : فإن بعد : أما

محدثاتها المور وشر ، وسلم عليه الله صلى محمد
.  صحيحه في مسلم خإرجه ضللة بدعة وكل

الدعوةا تجوز ل الله يشرعها لم التي فالعبادةا       
ودعوته لها فعله يكون بل ، صاحبها يؤجر ول ، إليها
الدعاةا من إليها الداعي يكون وبذلك ، البدع من إليها
بقوله ذلك فعل من الله ذما وقد ، الضللة إلى

ُهْم     َأمْا:  سبحانه ُء     َل َكا ُعوا     ُشَر ُهْم     َشَر ّديِن     ِمَن     َل َلْم     َما     ال
َذْن ْأ ِه     َي ّلُه     ِب .  الية   ال

من برنامج " نور على الدرب " رقم الشريط (
26 . ( 

الهداية       قبل ارتكبت التي الخطاء حكم
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الله من ولقد جاهليا كان إنه:  السائل  : يقول2س
بعض ارتكب قد ذلك قبل وكان ، بالسلما عليه

صلى الله رسول حديث : سمعت ويقول ، الخإطاء
من     لخإيه     مظلمة     عنده     كانت     من:  وسلم عليه الله

يكون     ل     أن     قبل     اليوما     منه     فليتحلله     شيء     أو     عرض
 ؟ هذه والحالة تنصحونني كيف   درهم     ول     دينار

لعباده وتعالى سبحانه الله شرع  : قد2ج        
ُبوا:  سبحانه فقال ، التوبة ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ

َ

ُنوَن ْؤِم ْلُم ُكْم     ا ّل َع ِلُحوَن     َل ْف َها    َ يا:  سبحانه وقال   ُت ّي أ
َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ُبوا     آَم َلى     ُتو ِه     ِإ ّل َبًة     ال ْو وعل جل وقال   َنُصوًحا     َت
ّني:  ِإ ٌءْر     َو ّفا َغ َعِمَل     َوآَمَن     َتاَب     ِلَمْن     َل ِلًحا     َو َدى     ُثّم     َصا َت ْه ا

الذنب     من     التائب:  وسلم عليه الله صلى وقال
المعاصي من شيئا اقترف فمن    له     ذنب     ل     كمن
والعزما والحذر والقلع والندما بالتوبة بالبدار فعليه

سبحانه التائبين على يتوب والله ذلك في يعود ل أن
وتعالى. 

ما على بالندما التوبة في العبد صدق فمتى         
لله تعظيما منها وأقلع ، يعود ل أن على والعزما مضى
ما عنه الله ويمحو ، عليه يتاب فإنه الله من وخإوفا
وتعالى. سبحانه وإحسانا منه فضل الذنوب من مضى

فذلك ، للعباد ظلما المعصية كانت إن لكن        
وقع مما بالتوبة عليه الذي الحق أداء إلى يحتاج

أداء ذلك مع وعليه ، يعود ل أن والعزما والقلع والندما
: يقول كما ، ذلك من تحلله أو لمستحقه الحق

أشبه ما ) أو عني ( اعف أو ) ، أخإي يا ( سامحني
، السائل ذكره الذي للحديث حقه يعطيه أو ، ذلك

الله صلى . والرسول واليات الحاديث من وغيره
مظلمة     لخإيه     عنده     كان     من.  يقول وسلم عليه
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كان     إن     درهم     ول     دينار     يكون     ل     أن     قبل     اليوما     فليتحلله
لم     فإن     مظلمته     بقدر     حسناته     من     أخإذ     صالح     عمل     له

   عليه     فحمل     صاحبه     سيئات     من     أخإذ     حسنات     له     يكن
أن للمؤمن فينبغي ، صحيحه في البخاري خإرجه

أن فإما ، أخإيه حق من والسلمة البراءةا على يحرصا
من بد فل عرضا كان وإذا ، منه يتحلله أو إليه يؤديه
مغبة من خإاف أو يستطع لم فإن ، استطاع إن تحلله
له يستغفر فإنه أكثر شر إخإباره على يترتب وأن ذلك

من بدل عنه يعرفها التي بالمحاسن ويذكره له ويدعو
الولى السيئة يغسل أن عليه يعني ، بالسوء ذكره ما

، عنه يعلمه الذي بالخير فيذكره الخإيرةا بالحسنات
سابقا نشرها التي السيئات ضد محاسنه وينشر

.  المشكلة من ينتهي وبهذا ، له ويدعو له ويستغفر

بنات    ثلث تربية

من:  وسلم عليه الله صلى الله رسول  : قال3س
وكساهن     وسقاهن     عليهن     فصبر     بنات     ثلت     له     كانت

النار من حجابا يكن هل   النار     من     حجابا     له     كن
وأنا ؟ ذلك في شريكة الما حتى أما فقط لوالدهن

.  بنات ثلث الحمد وله عندي

الله صلى بقوله والما للب عاما  : الحديث3ج        
له     كن     إليهما     فأحسن     ابنتان     له     كان     من.  وسلم عليه
أو عمات أو أخإوات له كان لو وهكذا    النار     من     سترا

بذلك له نرجو فإنا إليهن فأحسن نحوهن أو خإالت
يستحق بذلك فإنه إليهن أحسن متى فإنه ، الجنة
النار وبين بينه ويحال النار من ويحجب العظيم الجر
الطيب.  لعمله
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عمل إذا فالمسلم ، بالمسلمين يختص وهذا        
في تسبب قد يكون الله وجه ابتغاء الخيرات هذه

الجنة في والدخإول النار من والنجاةا ، النار من نجاته
، منها يستكثر أن للمؤمن فينبغي ، كثيرةا أسباب لها

السبب وهو الوحيد الصل هو نفسه والسلما
النار.  من والنجاةا الجنة لدخإول الساسي

بهن دخإل المسلم عملها إذا أعمال وهناك        
أخإوات أو بنات رزق من مثل ، النار من ونجا الجنة

مات من وهكذا ، النار من سترا له كن إليهن فأحسن
من حجابا له كانوا الحنث يبلغوا لم أفراط ثلثة له

" : " واثنان . قال : واثنان الله رسول يا قالوا ، النار
عليه الله صلى عنه وصح ، الواحد عن يسألوه ولم

لعبدي     ما     وجل     عز     الله     يقول:  قال أنه وسلم
الدنيا     أهل     من     صفيه     أخإذت     إذا     جزاء     المؤمن

ليس أن وتعالى سبحانه فبين   الجنة     إل     فاحتسب
- محبوبه - أي صفيه أخإذ إذا جزاء عنده المؤمن للعبد

من فالواحد ، الجنة إل واحتسب فصبر الدنيا أهل من
وقبضه الله أخإذه إذا الحديث هذا في يدخإل أفراطنا

الجنة فلهما واحتسبا كلهما أو أمه أو أبوه فصبر إليه
والزوجة الزوج وهكذا عظيم الله من فضل وهذا

دخإلوا واحتسبوا صبروا إذا والصدقاء القرباء وسائر
يمنع قد مما سلمتهم مراعاةا مع الحديث هذا في
نسأل ، الذنوب كبائر من شيء على الموت من ذلك
.  السلمة الله

الحسان   معنى

في المذكور الحسان هذا هو  : ما4س        
 ؟ الحديث

يكون ونحوهن للبنات  : الحسان4ج          
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على وتنشئتهن وتعليمهن ، السلمية التربية بتربيتهن
الله حرما ما عن وبعدهن عفتهن على والحرصا الحق

والولد الخإوات تربية وهكذا ، وغيره التبرج من
يتربى حتى ، الحسان وجوه من ذلك غير إلى الذكور
محارما عن والبعد ورسوله الله طاعة على الجميع

يعلم وبذلك ، وتعالى سبحانه الله بحق والقياما الله
والشرب بالكل الحسان مجرد المقصود ليس أنه

من ذلك من أعم هو ما المراد بل ، فقط والكسوةا
.  والدنيا الدين عمل في إليهن الحسان

الوعد     لحصول الكبائر اجتناب

في معلوما هو كما الكبائر اجتناب يشترط  : هل5س
 ؟ الوعد هذا على الحصول

عند عليها مجمع عظيمة قاعدةا وهذه ،  : نعم5 ج
من أو وعل جل الرب من الوعد أن وهي ، السنة أهل

أو الجنة أو لمغفرةا بل وسلم عليه الله صلى الرسول
الله . لن الكبائر باجتناب مقيد النار من النجاةا

ُبوا     ِإْن:  يقول سبحانه ِن َت ِئَر     َتْج َبا ْوَن     َما     َك َه ْن ْنُه     ُت ّفْر     َع َك ُن
ُكْم ْن ُكْم     َع ِت َئا ّي ُكْم     َس ْل ْدخِإ ُن ْدخَإًل     َو ِريًما     ُم أن سبحانه بين   َك

اجتناب السيئات وتكفير الجنة دخإول شرط من
ُبوا     ِإْن:  فقال الكبائر ِن َت ِئَر     َتْج َبا ْوَن     َما     َك َه ْن ْنُه     ُت َكّفْر     َع ُن
ُكْم ْن ُكْم     َع ِت َئا ّي ُكْم     َس ْل ْدخِإ ُن ْدخَإًل     َو ِريًما     ُم على ذلك فدل   َك

لن . وذلك الجواب هذا له يحصل ل يجتنبها لم من أن
ُبوا     ِإْن:  كلمة ِن َت ّفْر:  والجواب ، شرط   َتْج َك ُكْم     ُن ْن َع

ُكْم ِت َئا ّي على مرتب الجواب أن قاعدةا وهذه   َس
، والجزاء الجواب وجد الشرط وجد فمتى ، الشرط

، ويحذرها الكبائر عن يبتعد أن المؤمن فعلى ، فل وإل
.  المؤمنة وكذلك
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الوعيد فيها جاء التي العظاما : المعاصي والكبائر
الدنيا في حد فيها جاء التي أو ، نار أو غضب أو بلعنة
الرحم وقطيعة للوالدين والعقوق والسرقة الزنا مثل

والسب والنميمة والغيبة اليتيم مال وأكل والربا
فالواجب ، الكبائر من هذا غير . . . إلى والشتم

 ، منها سلف مما والتوبة الحذر غاية منها الحذر

عليه : يقول الصحيح الحديث في ورد ما هذا ومن
إلى     والجمعة     الخمس     الصلوات:  والسلما الصلةا
ما     بينهن     لما     مكفرات     رمضان     إلى     ورمضان     الجمعة

الكبائر اجتنبت إذا آخإر ، لفظ وفي     الكبائر     تغش     لم
هذه أن على ذلك فدل ، صحيحه في مسلم خإرجه 

اجتنبت إن السيئات بها تكفر العظيمة العبادات
 ، الكريمة الية يطابق الحديث فهذا ، الكبائر

مرةا ذات وسلم عليه الله صلى النبي توضأ ولما
وضوءه فأحسن توضأ من أنه ذكر الشرعي الوضوء

وهي المقتلة تصب لم ما ذنبه من تقدما ما له غفر
.  الكبيرةا

منهما كل يجتهد أن المؤمنة وهكذا للمؤمن فينبغي
العمال في والمنافسة الخيرات اكتساب في

ول تعاطيها وعدما السيئات من الحذر مع ، الصالحة
عن الله يعف لم ما عظيم خإطرها فإن ، الكبائر سيما

:  وجل عز . لقوله الشرك دون كانت إذا ، صاحبها
ّلَه     ِإّن ِفُر     ل     ال ْغ ِه     ُيْشَرَك     َأْن     َي ِفُر     ِب ْغ َي ِلَك     ُدوَن     َما     َو ِلَمْن     َذ

ُء .  الية   َيَشا

وغير     المسلمات بين الزيارات تبادل
المسلمات 
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المسلمات غير من الجارات بعض  : لدي6س
، الملحظات بعض عليهن لي لكن ، أيضا ومسلمات

 ؟ بيننا فيما الزيارات تبادل حكم ما

للتوجيه كان إذا هذا مثل في الزيارات  : تبادل6ج
، به مأمور طيب والتقوى البر على والتعاون والنصح

عز     الله     يقول  :  وسلم عليه الله صلى النبي يقول
في     والمتزاورين     في     للمتحابين     محبتي     وجبت     وجل

الماما أخإرجه   في     والمتباذلين     في     والمتجالسين
صلى النبي ويقول ، صحيح بإسناد الله رحمه مالك
ل     يوما     ظله     في     الله     يظلهم        سبعة:  وسلم عليه الله
الله     في     تحابا     رجلن:  منهم وذكر   ظله     إل     ظل

والحكم ، بالرجلين مثل     عليه     وتفرقا     عليه     اجتمعا
لمسلمة الزيارةا كانت فإذا ، والمرأتين الرجلين يعم

وتعليم الله إلى الدعوةا لقصد غيرهما أو نصرانية أو
الدنيا في الطمع لقصد ل الخير إلى والرشاد الخير

 ، طيب كله فهذا الله بأمر والتساهل

عن ونصحتها الله في أخإتها المسلمة زارت فإذا
سائر من الله حرما بما التساهل وعن والسفور التبرج

نصرانية غير أو نصرانية لها جارةا زارت أو ، المعاصي
فهذا وترشدها وتعلمها لتنصحها ذلك نحو أو كبوذية
: وسلم عليه الله صلى قوله في ويدخإل طيب شيء
فإن     النصيحة     الدين     النصيحة     الدين     النصيحة     الدين
لم التي الزيارةا تركت تقبل لم وإن لله فالحمد قبلت

.  فائدةا منها يحصل

الحاديث أو اللعب أو الدنيا أجل من الزيارةا أما
تجوز ل الزيارةا - فهذه ذلك نحو أو الكل أو الفارغة

يجر قد هذا . لن غيرهن أو النصارى من للكافرات
لنا أعداء الكفار . لن وأخإلقها دينها فساد إلى الزائرةا
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، أصحابا ول بطانة نتخذهم أن ينبغي فل ، لنا وبغضاء
في والترغيب الله إلى للدعوةا الزيارةا كانت إذا لكن

كما ، مطلوب أمر فهذا الشر من والتحذير الخير
سورةا في وتعالى سبحانه الله قال وقد ، تقدما

ْد:  الممتحنة َنْت     َق ُكْم     َكا ٌءْةا     َل َو ٌءْة     ُأْس َن ِهيَم     ِفي     َحَس ْبَرا ِإ
ِذيَن ّل َعُه     َوا ْذ     َم ُلوا     ِإ ِهْم     َقا ْوِم َق ّنا     ِل ُء     ِإ ُكْم     ُبَرآ ْن َوِمّما     ِم
ُدوَن ُب ْع ِه     ُدوِن     ِمْن     َت ّل َنا     ال َفْر ُكْم     َك َدا     ِب َب َنا     َو َن ْي ُكُم     َب َن ْي َب َو
ُةا َو َدا َع ْل ُء     ا ْغَضا َب ْل ًدا     َوا َب ّتى     َأ ُنوا     َح ْؤِم ِه     ُت ّل ُه   ِبال َد  الية َوْح

المقابر      من المؤذية الشجار قطع

 ؟ المقابر من المؤذية الشجار قطع يجوز  : هل7س

يوجد ما وهكذا ، الزوار تؤذي لنها قطعها  : ينبغي7ج
، شره من للزوار إراحة إزالته ينبغي الشوك من فيها
الشجر من شيئا القبور على يغرس أن لحد يشرع ول
.  ذلك يشرع لم سبحانه الله لن الجريد أو

جريدتين غرس إنما وسلم عليه الله صلى والنبي
على يغرس ولم ، معذبان وأنهما عرفهما قبرين على
يفعلوا لم الصحابة وهكذا ، البقيع وقبور المدينة قبور
المعذبين القبرين بصاحبي خإاصا ذلك أن فعلم ، ذلك

.  السلمة الله نسأل

القبر     على النابتة الشجرة

نبت شجرا رأى إذا الناس بعض أن  : ألحظ8س
صفات على كان بأنه القبر صاحب يصف ما قبر على

القبور على الشجار لنبات هل ، وكذا كذا مقدارها
.  العلقة من شيء
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والحشيش الشجر نبات وليس ، لهذا أصل  : ل8ج
ظن ذلك بل ، أصحابها صلح على دليل القبور على

والطالحين الصالحين قبور على ينبت والشجر ، باطل
من بقول الغترار عدما فينبغي ، بالصالحين يختص ول

العقائد وأصحاب المنحرفين من ذلك خإلف يزعم
.  المستعان والله ، الباطلة

وغيره       المسلم العامل بين العدل وجوب

كافر والثاني مسلم أحدهما عاملن لدي  : يوجد1س
أقوما أن مني ومطلوب ، العمل في متكافئان وهما ،

بسبب حقه الكافر أغمط أن يجوز فهل ، عملهما
.  ديانته

الكافر إبعاد يجب ولكن ، بينهما العدل  : الواجب1ج
أقل كان ولو ، أبرك المسلم لن ؛ أنشط كان ولو

عن صح وقد له مساويا كان إذا بالك فما ، كفاءةا
الكفار بإخإراج أوصى أنه وسلم عليه الله صلى النبي

ولي والله دينان فيها يبقى ل وأن الجزيرةا هذه من
.  التوفيق

 " فاسألوا أهل نشرت بالمجلة العربية في باب 
الذكر " . 

الخارج       في العوائل مع السكن حكم

إلى سافر لمن العوائل مع السكن حكم  : ما2س
.  أكثر اللغة من الستفادةا لجل للدراسة الخارج

من ذلك في لما العوائل مع السكن يجوز  : ل3ج
، ونسائهم الكفرةا بأخإلق للفتنة الطالب تعرض

أسباب عن بعيدا الطالب سكن يكون أن والواجب
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إلى الطالب سفر بجواز القول على كله وهذا ، الفتنة
إلى السفر يجوز ل أنه والصواب ، للتعلم الكفرةا بلد
بشرط ، القصوى الضرورةا عند إل للتعلم الكفار بلد
أسباب عن بعيدا يكون وأن وبصيرةا علم ذا يكون أن

 ، الفتنة

الله     يقبل     ل:  وسلم عليه الله صلى النبي قال وقد
    المشركين     يزايل     أو     أسلم     بعدما     عمل     مشرك     من

يزايل : حتى . ومعناه جيد بإسناد النسائي أخإرجه
بريء     أنا:  وسلم عليه الله صلى وقلل ، المشركين

داود أبو رواه    المشركين     بين     يقيم     مسلم     كل     من
في والحاديث ، صحيح بإسناد والنسائي والترمذي

.  كثيرةا المعنى هذا

بلد إلى السفر من الحذر المسلمين على فالواجب
كان إذا إل ، القصوى الضرورةا عند إل الشرك أهل

الله إلى الدعوةا ويريد وبصيرةا علم ذا المسافر
عظيم خإير فيه وهذا ، مستثنى أمر فهذا إليه والتوجيه

ويعلمهم الله توحيد إلى المشركين يدعو . لنه
عنده لما الخطر عن وبعيد محسن فهو ، الله شريعة

.  المستعان والله والبصيرةا العلم من

السلم      بعد السم تغيير حكم

اسمه يغير أن إسلمه أعلن من يلزما  : هل3س
 ؟ وغيرهما وجوزيف جورج مثل السابق

لغير معبدا كان إن إل ، اسمه تغيير يلزمه  : ل3ج
اسمه يحسن فكونه ، مشروع تحسينه ولكن ، الله
مناسب فهذا إسلمية أسماء إلى أعجمية أسماء من

عبد اسمه كان إن أو ، فل الوجوب أما ، وطيب
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الله لغير المعبدةا السماء من وأشباهه المسيح
بإجماع الله لغير التعبيد من . لنه تغييره فالواجب

رحمه حزما بن محمد أبو ذلك نقل كما ، العلم أهل
.  التوفيق . وبالله الله

مجاز     القرآن في هل

: كثيرا فيها يقول رسالة إلي بعث القصيم من سائل
الحرف هذا بأن وغيرها التفاسير كتب في أقرأ ما

ْيَس:  تعالى قوله في كما زائد ِه     َل ِل ْث ٌءْء     َكِم َو     َشْي ُه َو
ُع َبِصيُر     الّسِمي ْل " كمثله ) في ( الكاف بأن فيقولون   ا
في ليس بأنه المدرسين أحد لي قال وقد ، " زائدةا
كان فإذا ، مجاز أو ناقص أو زائد اسمه شيء القرآن

َأِل:  تعالى قوله في القول فما كذلك المر َواْس
َيَة َقْر ْل ُبوا:  تعالى وقوله   ا ِر ُأْش ِهُم     ِفي     َو ِب ُلو ِعْجَل     ُق ْل    ا

في ليس أنه المحققون عليه الذي : الصحيح الجواب
فن أصحاب يعرفه الذي الحد على مجاز القرآن
قول ومعنى محله في حقيقة فهو فيه ما وكل البلغة
جهة من يعني زائد الحرف هذا أن المفسرين بعض

له بل ، المعنى جهة من زائدا وليس العراب قواعد
. لن العربية باللغة المتخاطبين عند المعروف معناه

ْيَس:  سبحانه كقوله بلغتهم نزل الكريم القرآن َل
ِه ِل ْث ٌءْء     َكِم أبلغ وهو ، المثل نفي في المبالغة يفيد   َشْي

: سبحانه قوله ) وهكذا شيء مثله : ( ليس قوله من
َأِل َيَة     َواْس َقْر ْل ِتي     ا ّل ّنا     ا َها     ُك ِعيَر     ِفي ْل ِتي     َوا ّل َنا     ا ْل َب ْق َها     َأ    ِفي

 ، العير وأصحاب القرية سكان بذلك المراد فإن

على والعير أهلها على القرية تطلق العرب وعادةا
تصرفها وكثرةا العربية اللغة سعة من وذلك ، أصحابها

في المعروف المجاز باب من وليس ، الكلما في
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أي اللغة مجاز من ذلك ولكن البلغة أهل اصطلح
" كـ ميمي مصدر فهو ، يمتنع ول فيها يجوز مما

:  سبحانه قوله " وهكذا " المقال " و المقاما
ُبوا ِر ُأْش ِهُم     ِفي     َو ِب ُلو ِعْجَل     ُق ْل ذلك وأطلق ، حبه يعني   ا

اللغة أهل عند المعنى يفيد اللفظ هذا لن
والخإتصار اليجاز باب من وهو ، بها المتخاطبين

.  التوفيق ولي . والله المعنى لظهور

 ربيع الول سنة6 الثنين 1016الدعوةا العدد 
 هـ . 1406

وضوء      بغير المصحف مس حكم

من نقله أو وضوء بدون المصحف مس حكم : ما س
الصورةا على القراءةا في الحكم وما ، لخإر مكان
. .  ذكرت التي

غير على وهو المصيف مس للمسلم يجوز : ل ج
الئمة عليه الذي وهو العلم أهل جمهور عند وضوء
به يفتي كان الذي وهو عنهم الله رضي الربعة

ذلك في ورد قد ، والسلما الصلةا عليه النبي أصحاب
حزما بن عمرو حديث من به بأس ل صحيح حديث
كتب وسلم عليه الله صلى النبي : أن عنه الله رضي

وهو    طاهر     إل     القرآن     يمس     ل     أن:  اليمن أهل إلى
يعلم وبذلك ، بعضا بعضها يشد طرق له جيد حديث

طهارةا على إل للمسلم المصحف مس يجوز ل أنه
مكان من نقله وهكذا ، والصغر الكبر الحدثين من
إذا لكن طهارةا غير على الناقل كان إذا مكان إلى
أو لفافة في يأخإذه كأن بواسطة نقله أو مسه كان
مباشرةا يمسه أن أما ، بأس فل بعلقته أو جرابة في
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الذي الصحيح على يجوز فل طهارةا غير على وهو
 تقدما لما العلم أهل جمهور عليه

ظهر عن محدث وهو يقرأ أن بأس فل القراءةا وأما
ويفتح عليه يرد من القرآن له ويمسك يقرأ أو قلب
الكبر الحدث صاحب الجنب لكن بذلك بأس فل عليه

أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت . لنه يقرأ ل
وروى ، الجنابة إل القراءةا عن شيء يحجبه ل كان

النبي : أن عنه الله رضي علي عن جيد بإسناد أحمد
من     شيئا     وقرأ     الغائط     من     خإرج وسلم عليه الله صلى

ول     فل     الجنب     أما     بجنب     ليس     لمن     هذا     وقال     القرآن
   آية

ول المصحف من ل يقرأ ل الجنابة ذا أن والمقصود
أصغر حدثا المحدث وأما ، يغتسل حتى قلب ظهر عن

يمس ول قلب ظهر عن يقرأ أن فله بجنب وليس
مسألة وهي المر بهذا تتعلق مسألة وهنا ، المصحف

ذلك في ، تقرآن ل أما تقرآن هل والنفساء الحائض
تقرآن ل قال من منهم ، العلم أهل بين خإلف

عن تقرآن : أنهما الثاني والقول ، بالجنب وألحقهما
الحيض مدةا . لن المصحف مس دون قلب ظهر

يستطيع الجنب . لن كالجنب وليستا تطول والنفاس
فل والنفساء الحائض أما ، ويقرأ الحال في يغتسل أن

قياسهما يصح فل ، طهرهما بعد إل ذلك تستطيعان
من مانع ل : أنه فالصواب تقدما لما الجنب على

ليس . لنه الرجح هو هذا ، قلب ظهر عن قراءتهما
 ، ذلك على يدل ما فيها بل ذلك يمنع ما الدلة في

عليه الله صلى النبي عن الصحيحين في ثبت فقد
افعلي:  الحج في حاضت لما لعائشة قال أنه  وسلم

   تطهري     حتى     بالبيت     تطوفي     أل     غير     الحاج     يفعل     ما
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عليه الله صلى النبي يستثنه ولم القرآن يقرأ والحاج
قال وهكذا ، لها القراءةا جواز على ذلك فدل وسلم

في بكر أبي بن محمد ولدت لما عميس بنت لسماء
 ، الوداع حجة في الميقات

قراءةا لهما والنفساء الحائض أن على يدل فهذا
ابن حديث وأما ، المصحف مس غير من لكن القرآن

ل:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عمر
حديث فهو    القرآن     من     شيئا     الجنب     ول     الحائض     تقرأ

موسى عن عياش بن إسماعيل إسناده في ، ضعيف
رواية يضعفون بالحديث العلم وأهل ، عقبة بن

في جيد : إنه ويقولون الحجازيين عن إسماعيل
في ضعيف لكنه ، بلدةا أهل الشاما أهل عن روايته
عن روايته من الحديث وهذا ، الحجاز أهل عن روايته

.  ضعيف فهو الحجاز أهل

وشكر   تأييد

وعلى الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
:  بعد أما ، بهداه اهتدى ومن وأصحابه آله

( أحمد الشيخ العلمة أخإونا كتبه ما على اطلعت فقد
في المنشورةا السبوعية مقالته ) في جمال محمد

 هـ1395 / 11 / 11 بتاريخ الصادرةا المدينة صحيفة
من  هـ1395 / 11 / 25 و  هـ1395 / 11 / 18 و

الكتاب بعض اقترحه ما استنكار المتضمنة المقالت
وما ، المراقبة تحت البلد في سينمائية دور إيجاد من
النساء توظيف من وغيرها الشركات بعض من وقع
، وغيرهن سكرتيرات من الرجالية المجالت في

.  ذلك لطلب الصحف بعض في والعلن
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) هذه جمال محمد ( أحمد العلمة لخإينا لشكر وإني
مما البلد هذه سلمة على والحرصا السلمية الغيرةا
غيرها أصاب لما ويعرضها ، مجتمعها ويفسد ، يشينها

واخإتلل ، الخإلق وانحراف ، والفساد التحلل من
فجزاه ، الفضيلة واخإتفاء ، الرذيلة وظهور ، المن

فيما التأييد كل أؤيده وإني ، مثوبته وضاعف خإيرا الله
، الفساد إلى المفضية الذرائع سد من إليه دعا

حماية مهدها في الشر وسائل جميع على والقضاء
الذي شرعنا لحكاما وتنفيذا لمجتمعاتنا وصونا لديننا
المفاسد ودرء وتكميلها المصالح بتحصيل جاء

العمال ومحاسن الخإلق مكارما إلى ودعا ، وتقليلها
وسيئ الخإلق سفاسف من التحذير في وبالغ

 ، العمال

- هي أحمد الستاذ أخإونا قال البلد- كما هذه وإن
على فيجب ، وقدوتهم وأستاذهم المسلمين قبلة

جميع على يتكاتفوا أن فيها المسئولين وجميع حكامها
الفساد عوامل من مجتمعاتها ويصون يصونها ما

الفضيلة فيها يشجعوا وأن ، النحطاط وأسباب
على يحافظوا وأن ، الرذيلة أسباب على ويقضوا

يمنعوا وأن ، الشئون كل في الله أحكاما جميع
يدعوا وأن ، النسوي محيطها غير في المرأةا توظيف

كل باتا منعا يمنعوا وأن ، للرجال الرجال مجتمعات
التعليم في الجنسين بين الخإتلط إلى يفضي ما

المرأةا بين كله هذا في فرق ول ، وغيرهما والعمل
عز قوله الباب هذا في وحسبنا ، وغيرها السعودية

َقْرَن:  وجل ُكّن     ِفي     َو ِت ُيو َبّرْجَن     َول     ُب َبّرَج     َت ِة     َت ّي ِل ِه ْلَجا ا
َلى ُْلو َذا:  سبحانه وقوله الية   ا ِإ ُهّن     َو ُتُمو ْل َأ ًعا     َس َتا َم

ُهّن ُلو َأ ِء     ِمْن     َفاْس ُكْم     ِحَجاٍب     َوَرا ِل َهُر     َذ ْط ُكْم     َأ ِب ُلو ُق ِل
ِهّن ِب ُلو ُق َها    َ يا:  تعالى وقوله ، الية   َو ّي أ

ِبّي     َ ّن ُقْل     ال
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َواِجَك ِتَك     َِلْز َنا َب ِء     َو ِنَسا ِنيَن     َو ْؤِم ْلُم ِنيَن     ا ْد ِهّن     ُي ْي َل ِمْن     َع
ِهّن ِب ِبي ِلَك     َجل َنى     َذ ْد ْفَن     َأْن     َأ ْعَر عز وقوله ، الية   َفل     ُي

ِنيَن     ُقْل:  وجل ْؤِم ْلُم ُغّضوا     ِل ِهْم     ِمْن     َي ِر ْبَصا ُظوا     َأ َف َيْح َو
ُهْم ِلَك     ُفُروَج َكى     َذ ُهْم     َأْز ّلَه     ِإّن     َل ٌءْر     ال ِبي ُعوَن     ِبَما     خَإ َن َيْص

ُقْل َناِت     َو ْؤِم ْلُم ْغُضْضَن     ِل ِهّن     ِمْن     َي ِر ْبَصا ْظَن     َأ َف َيْح َو
ُهّن ِديَن     َول     ُفُروَج ْب ُهّن     ُي َت َن َهَر     َما     ِإل     ِزي َها     َظ ْن ْبَن     ِم ِر َيْض ْل َو
ِهّن ِر َلى     ِبُخُم ِهّن     َع ِب ُيو ِديَن     َول     ُج ْب ُهّن     ُي َت َن ِهّن     ِإل     ِزي ِت َل ُعو ُب ِل

ْو ِهّن     َأ ِئ َبا ْو     آ ِء     َأ َبا ِهّن     آ ِت َل ُعو ْو     ُب ِهّن     َأ ِئ َنا ْب أ
ْو     َ ِء     َأ َنا ْب ِهّن     َأ ِت َل ُعو ْو     ُب َأ

ِهّن ِن َوا ْو     ِإخْإ ِني     َأ ِهّن     َب ِن َوا ْو     ِإخْإ ِني     َأ ِهّن     َب ِت َوا ْو     َأخَإ ِهّن     َأ ِئ ْو     ِنَسا َأ

َكْت     َما َل ُهّن     َم ُن ْيَما ِو     َأ ِعيَن     َأ ِب ّتا ِر     ال ْي ِلي     َغ ِة     ُأو َب ِْلْر ِمَن     ا
ِو     الّرَجاِل ْفِل     َأ ّط ِذيَن     ال ّل َهُروا     َلْم     ا ْظ َلى     َي ْوَراِت     َع َع
ِء ّنَسا ْبَن     َول     ال ِر ِهّن     َيْض ِل َأْرُج َلَم     ِب ْع ُي ِفيَن     َما     ِل ِمْن     ُيْخ
ِهّن ِت َن ُبوا     ِزي ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ

ُنوَن     َ ْؤِم ْلُم ُكْم     ا ّل َع َل
ِلُحوَن ْف      ُت

المر معناها في جاء وما الكريمات اليات هذه ففي
الفتنة لباب سدا الزينة وإخإفاء النظر وغض بالحجاب
هذه تنفيذ يمكن فكيف ، عقباه تحمد ل مما وتحذيرا
المكاتب في الرجال بين المرأةا وجود مع الوامر

.  العمال وميادين والمعارض

الله صلى الرسول قول المعنى هذا في أيضا وحسبنا
حلوةا     الدنيا     إن:  الصحيح الحديث في وسلم عليه

تعملون     كيف     فناظر     فيها     مستخلفكم     الله     وإن     خإضرةا
إسرائيل     بني     فتنة     أول     فإن     النساء     واتقوا     الدنيا     فاتقوا
أيضا وسلم عليه الله صلى وقوله    النساء     في     كانت

على     أضر     فتنة     بعدي     تركت     ما:  الصحيح الحديث في
مع الفتنة هذه تتقى فكيف     النساء     من     الرجال
.  الرجال ميدان في النساء توظيف
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الفساد من غيرنا في وقع ما وعبرةا عظة ويكفينا
الفتيات بعمل السماح بسبب العظيم والشر الكبير

) بغيره وعظ من ( والسعيد ، الرجال ميدان في
ويحسم العواقب في ينظر الذي هو الحكيم والعاقل
 ، إليه المفضية الذرائع ويسد الفساد وسائل

ورواد البصائر لذوي يتضح الدلة من ذكرناه ومما
على الواجب أن السلما على والغيورين الفضيلة

جميعا الله وفقهم فيها والمسئولين البلد هذه حكاما
. لما مطلقا السينما دور فتح باتا منعا يصنعوا أن

العظيم الفساد من بذلك السماح على يترتب
ال المور هذه مثل في والرقابة ، الوخإيمة والعواقب

على مقدمة الوقاية أن ومعلوما ، المقصود بها يحصل
الفساد مواد وحسم الذرائع سد الواجب وأن ، العلج

يجب كما ، سلف كما لنا عبرةا غيرنا واقع وفي ،
الشرع يخالف ما جميع من والتلفاز الذاعة تطهير

.  والسر الخإلق فساد إلى ويفضي المطهر

توظيف منع المسئولين على الواجب أن أيضا ويتضح
أو سعوديات كن سواء محيطهن غير في النساء
عن يغني ما الرجال من الكفاية ذوي وفي ، غيرهن
ما هناك وليس ، الرجال ميادين في النساء توظيف

إل الرجال أعمال ميدان في توظيفهن إلى يدعو
عز الله أعداء من بهم التأسي عن نهينا بمن التأسي

أن يجب الذي المجتمع هذا إفساد قصد أو ، وجل
ويجب ، الفساد أسباب من يحمي وأن عليه يحافظ

وعلى السلمية الغيرةا ذوي من القلما حملة على
والمسئولين الحكومة مع يتكاتفوا أن الشعب أعيان

الشر وسائل من ومجتمعهم بلدهم يحمي ما كل في
َتِصُموا:  وجل عز الله . لقول والفساد ْع ْبِل     َوا ِه     ِبَح ّل ال
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ًعا ُقوا     َول     َجِمي َفّر ُنوا:  سبحانه وقوله   َت َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْل ا
َوى ْق ّت ُنوا     َول     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْث ِْل َواِن     ا ْد ُع ْل ُقوا     َوا ّت ّلَه     َوا ال

ّلَه     ِإّن ُد     ال ِدي ِر:  وجل عز وقوله   َش َعْص ْل ِإّن*    َوا
ْنَساَن ِْل ِذيَن     ِإل*    خَإِسَر     َلِفي     ا ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم َعِم َو

ِلَحاِت ْوا     الّصا َواَص َت ّق     َو ْلَح ْوا     ِبا َواَص َت ِر     َو ْب    ِبالّص

المسئولين وسائر حكومتنا يوفق أن المسئول والله
. يصلح وأن ، عباده وصلح رضاه فيه ما لكل فيها

دينه في الفقه يمنحهم وأن ، جميعا المسلمين أحوال
له والغيرةا بدينه للتمسك وكتابهم علماءهم يوفق وأن

يعيذ وأن ، بصيرةا على إليه والدعوةا عليه والحفاظ
ولي إنه الشيطان ونزغات الفتن مضلت من الجميع

محمد نبينا على وسلم الله وصلى عليه والقادر ذلك
.  وصحبه وآله

نشرت بمجلة الجامعة السلمية بالمدينة العدد
هـ . 1396الرابع السنة الثامنة ربيع الول عاما 

الشرعي   العلج

الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
الله ورحمة عليكم . سلما الله . . . سلمه المكرما
:  . وبعد وبركاته

العلمية البحوث بإدارةا المقيد استفتائك إلى فأشير
الذي  هـ1407 / 7 / 4  وتاريخ2610 برقم والفتاء

إجرائها بعد النسيان من والدتك أصاب ما فيه تذكر
شرعي علج على ندلك أن وطلبك ، المرارةا لعملية

 أصابها لما

الله بقضاء هو إنما والدتك على حصل ما بأن وأفيدك
الله عند ما ويحتسب يصبر أن المسلم وعلى ، وقدره
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ِر:  سبحانه الله بقول عمل الجر من َبّش ِريَن     َو ِب الّصا
ِذيَن*  ّل َذا     ا ُهْم     ِإ ْت َب ٌءْة     َأَصا َب ُلوا     ُمِصي ّنا     َقا ِه     ِإ ّل ّنا     ِل ِإ ِه     َو ْي َل ِإ

ُعوَن ِئَك*    َراِج َل ِهْم     ُأو ْي َل ٌءْت     َع َوا َل ِهْم     ِمْن     َص ّب ٌءْة     َر َوَرْحَم
ِئَك َل ُأو ُدوَن     ُهُم     َو َت ْه ْلُم ِمْن     َأَصاَب     َما:  سبحانه وقوله   ا
ٍة َب ْذِن     ِإل     ُمِصي ِإ ِه     ِب ّل ْؤِمْن     َوَمْن     ال ِه     ُي ّل ِد     ِبال ْه َبُه     َي ْل ّلُه     َق َوال

ُكّل ٍء     ِب ٌءْم     َشْي ِلي  وسلم عليه الله صلى النبي وقال   َع
أحب     إذا     الله     وإن     البلء     عظم     مع     الجزاء     عظم     إن

فله     سخط     ومن     الرضا     فله     رضي     فمن     ابتلهم     قوما
.  الترمذي حسنه   السخط

الكرسي وآية الكتاب بفاتحة عليها تقرأ بأن ونوصيك
َو     ُقْل و ّلُه     ُه ٌءْد     ال ُذ     ُقْل و    َأَح ُعو َلِق     ِبَرّب     َأ َف ْل ُقْل و    ا

ُذ ُعو ّناِس     ِبَرّب     َأ العزيز القرآن آيات من ذلك وغير    ال
سبحانه الله لن ومساء صباح كل في ذلك وتكرر ،

:  سبحانه قال كما ، سوء كل من شفاء كتابه أنزل
َو     ُقْل ِذيَن     ُه ّل ُنوا     ِل ًدى     آَم ٌءْء     ُه َفا    َوِش

:  مثل المشهور الصحيح بالدعاء ذلك مع نوصيك كما
ل     الشافي     أنت     واشف     البأس     أذهب     الناس     رب     اللهم
الله " باسم و     سقما     يغادر     ل     شفاء     شفاؤك     إل     شفاء
أو نفس كل شر ومن يؤذيك شيء كل من أرقيك

" تكرر أرقيك الله باسم يشفيك الله حاسد عين
أحببت بما أيضا لها وتدعو مرات ثلث الدعاءين هذين

النبي عن ورد مما وكونه ، ذلك سوى الدعاء من
 ، أفضل وسلم عليه الله صلى

سيما ول المختصين الطباء على بعرضها نوصيك كما
وفق علجا لها يجدون لعلهم العملية لها أجروا الذين

أصابها مما والدتك وشفى ، رضاه فيه لما الجميع الله
. مجيب سميع إنه والعافية بالصحة الجميع ومتع ،

.  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما
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وهو       سواه عمن بذاته غني سبحانه الله
والرض     والسموات للعرش الممسك

عبد بن العزيز عبد : من الموضوع في موجزةا رسالة
. الله . . . وفقه المكرما الخأ حضرةا إلى باز بن الله

:  وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

تسأل وعزرائيل العرش حملة عن سؤالك عن إجابة
.  يأتي ما عن

جميعا الخلق أرواح عزرائيل يأخإذ أن : بعد س
وإسرافيل جبريل أرواح ويأخإذ أجمعين والملئكة

حملة أرواح أخإذ بعد:  هو والمهم العرش وحملة
؟ بعدهم العرش يحمل كيف الثمانية وهم العرش

ماذا الله بأمر بنفسه روحه يقبض أن عزرائيل وبعد
 ؟ ذلك بعد يحدث

ُد : 1ج ْلَحْم ِه     ا ّل َلِميَن     َرّب     ِل َعا ْل والسلما والصلةا   ا
وآله للثقلين ومبلغا للعالمين رحمة الله بعثه من على

العرش أقاما الذي هو سبحانه : فالله وبعد ، وصحبه
العظيمة بقدرته الجميع وأمسك والرض والسموات

ول العرش حملة إلى حاجة في سبحانه هو وليس
ّلَه     ِإّن:  سبحانه قال كما غيرهم َواِت     ُيْمِسُك     ال الّسَما

َْلْرَض ِه     َوِمْن:  سبحانه . وقال الية   َتُزول     َأْن     َوا ِت َيا آ
ُقومَا     َأْن ُء     َت َْلْرُض     الّسَما ِه     َوا ِر َأْم .  الية   ِب

يشاء كما العظيمة بقدرته يميته فالله عزرائيل أما
هو بل عزرائيل هو ليس والموت غيره يميت كما

كما بالموت موكل ملك عزرائيل وإنما ، آخإر شيء
ُكْم     ُقْل:  سبحانه قال ّفا َو َت َلُك     َي ْوِت     َم ْلَم ِذي     ا ّل ّكَل     ا ُو
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ُكْم سبحانه . فهو الوكيل إماتة الله أراد فإذا الية   ِب
.  يشاء كما المور يدبر قدير شيء كل على

ورحمة عليكم والسلما يرضيه لما الجميع الله وفق
.  وبركاته الله

والخدم    السائقين ظاهرة

والصلةا ، للمتقين والعاقبة العالمين، رب لله الحمد
وإمامنا نبينا والمرسلين النبياء أشرف على والسلما
اهتدى ومن وصحبه آله وعلى محمد وقدوتنا وسيدنا

:  بعد أما الدين يوما إلى بهديه

كثرةا ظاهرةا الناس من الكثير إلي شكا فقد
غير من يستخدمهم البعض وأن ، والخدما السائقين

غير على منهم والبعض ماسة حاجة أو ملحة ضرورةا
عقيدةا على كبير فساد منهم ويحصل السلما دين

، منهم الله شاء من إل وأمنهم وأخإلقهم المسلمين
نصيحة الشأن هذا في أكتب أن البعض إلي ورغب

والتساهل التمادي من تحذيرهم تتضمن للمسلمين
.  المر هذا في

الخدما كثرةا أن شك : ل بالله مستعينا فأقول
وبين بيوتهم وفي المسلمين بين والعمال والسائقين

ل وخإيمة وعواقب خإطيرةا نتائج له وأولدهم أسرهم
ويتضجر يتذمر من أحصي ل وأنا ، عاقل على تخفى
هذه لقيم المخالفات من بعضهم من يحصل وما منهم
الناس تمادى وقد ، السلمية وأخإلقها البلد

بعض من وتمكينهم الخارج من جلبهم في وتساهلوا
إلى بهن والسفر بالنساء الخلوةا وأخإطرها ، العمال

واخإتلطهم البيوت ودخإولهم قريب أو بعيد مكان
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أما ، والخدما السائقين إلى بالنسبة هذا ، بالنساء
بسبب أولئك عن خإطرهن يقل فل الخادمات
والتستر بالحجاب التزامهن وعدما بالرجال اخإتلطهن
شابة تكون وربما ، البيوت داخإل بالرجل وخإلوتهن
.  عفيفة غير تكون وقد ، وجميلة

والسفور المطلقة الحرية من بلدها في اعتادته لما
عشق من ألفته وما والدعارةا العهر أماكن ودخإول
ما ذلك إلى تضاف ، الخليعة الفلما ومشاهدةا الصور
والمذاهب المنحرفة الفكار من بعضهن به يتصف
ومن ، السلما لتعاليم المخالفة والزياء الضالة

غير بها يقيم أن يجوز ل الجزيرةا هذه أن المعلوما
وسلم عليه الله صلى الرسول لن.  المسلمين

إل يدخإلوها فل ، الجزيرةا من الكفار بإخإراج أوصى
لهم السماح ول استقدامهم يجوز فل ، عارضة لحاجة
يقر أن يجوز ل العربية الجزيرةا أن فالحاصل ، بذلك
.  دينان فيها

يجوز فل ، الوحي ومهبط ومنبعه السلما معقل لنها
يراها لحاجة مؤقتة بصفة إل المشركون فيها يقر أن

دول من يقدمون الذين الرسل وهم كالبرد المر ولي
يجلب ممن ونحوها الميرةا وكباعة ، لمهمات كافرةا

لذلك أياما ويقيم إليه يحتاجون ما المسلمين بلد إلى
ولي يضعها التي التعليمات حسب بلده إلى يرجع ثم

.  المر

فيه العربية الجزيرةا هذه في المسلمين غير فوجود
وأخإلقهم عقائدهم في المسلمين على عظيم خإطر

ومحبتهم الكفار موالةا إلى يفضي وقد ومحارمهم
أو سائق أو خإادما إلى اضطر ومن ، بزيهم والتزيي
من فالفضل الفضل يتحرى أن فالواجب خإادمة
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من اخإتيار في يجتهد وأن ، الكفار من ل المسلمين
الفسق مظاهر عن وأبعد الخير إلى أقرب كان

وهو السلما يدعي المسلمين بعض ولن ، والفساد
وفساد عظيم ضرر به فيحصل بأحكامه ملتزما غير
ويحفظ المسلمين أحوال يصلح أن الله فنسأل ، كبير

عن لهم أحل بما يغنيهم وأن وأخإلقهم دينهم عليهم
فيه ما لكل المر ولةا يوفق وأن ، عليهم حرما ما

الشر أسباب على والقضاء والبلد العباد صلح
نبينا على وسلم الله وصلى كريم جواد إنه ، والفساد

.  وصحبه وآله محمد

هـ . 1408 / 8 / 24 في 1137مجلة الدعوةا العدد 

للقادم    القيام حكم

، الحاضرون له فقاما مجلس في وأنا رجل دخإل:  س
على وهل ، القياما يلزمني فهل ، أقم لم ولكني

 إثم القائمين

مكارما من هو وإنما ، للقادما القياما يلزما : ل ج
سيما ول ، بيده ويأخإذ ليصافحه إليه قاما من ، الخإلق
، الخإلق مكارما من فهذا ، والعيان البيت صاحب

، لفاطمة وسلم عليه الله صلى النبي قاما وقد
الله رضي الصحابة وقاما ، عنها الله رضي له وقامت

قدما لما عنه الله رضي معاذ بن لسعد بأمره عنهم
الله عبيد بن طلحة وقاما ، قريظة بني في ليحكم
عليه الله صلى النبي يدي بين من عنه الله رضي
تاب حين عنه الله رضي مالك بن كعب جاء لما وسلم

باب من وهذا ، جلس ثم وهنأه فصافحه عليه الله
أن المنكر وإنما ، واسع فيه والمر الخإلق مكارما
الضيف ليقابل يقوما كونه أما ، للتعظيم واقفا يقوما
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وأما ، مشروع أمر فهذا تحيته أو مصافحته أو لكرامه
عند يقف أو ، للتعظيم جلوس والناس يقف كونه

ينبغي ل ما فهذا ، مصافحة أو مقابلة دون من الدخإول
من ل قاعد وهو له تعظيما الوقوف ذلك من وأشد ،

.  فقط التعظيم أجل من بل الحراسة أجل

:  العلماء قال كما أقساما ثلثة والقياما

، للتعظيم جالس وهو عليه يقوما : أن الول القسم
النبي بينه كما ، وعظماءها ملوكها العجم تعظم كما

النبي أمر ولهذا ، يجوز ل فهذا ، وسلم عليه الله صلى
قاعدا بهم صلى لما يجلسوا أن وسلم عليه الله صلى

قاموا ولما ، قعودا معه ويصلوا يجلسوا أن أمرهم ،
رؤساءها العاجم تعظم كما تعظموني أن : كدتم قال

 .

أو لدخإوله واقفا لغيره يقوما : أن الثاني القسم
لمجرد بل ، مصافحة ول مقابلة دون من خإروجه

وكان ، مكروه أنه أحواله أقل فهذا ، التعظيم
الله صلى للنبي يقومون ل عنهم الله رضي الصحابة

كراهيته من يعلمون لما ، عليهم دخإل إذا وسلم عليه
.  والسلما الصلةا عليه لذلك

أو ليصافحه للقادما مقابل يقوما : أن الثالث القسم
أو ، مكانه في ليجلسه أو مكان في ليضعه بيده يأخإذ

كما السنة من هو بل ، به بأس ل فهذا ، ذلك أشبه ما
.  تقدما

نشرت بالمجلة العربية في باب : " فاسألوا أهل
الذكر " . 
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والدعية      الوراد عن سؤال عن الجابة
الصلوات       وبعد الذكر مجالس في المتنوعة

:  فيه يقول اليمن من . ح . ما : ع الخأ من سؤل 

الله أنزل ما بأوراد متمسكون أناس بلدنا في يوجد
شرك هو ما ومنها بدعي هو ما منها ، سلطان من بها

طالب أبي بن علي المؤمنين أمير إلى ذلك وينسبون
في الوراد تلك ويقرءون ، وغيره عنه الله رضي

المغرب صلةا بعد المساجد في أو الذكر مجالس
رجال الله : بحق كقولهم ، الله إلى قربة أنها زاعمين

: وكقولهم ، بالله عوننا وكونوا الله بعون أعينونا الله
فينا المداد ذوي يا أجيبوا أسياد ويا أوتاد ويا أقطاب يا

، عاكف بابكم وعلى واقف عبدكم هذا لله واشفعوا
لي وما الله رسول يا أغثنا ، خإائف تقصيره ومن

أهل خإير وأنتم المطلب يحصل ومنكم مذهب غيركم
يا أغثنا ، مددا لنا منكم ومن الشهداء سيد بحمزةا الله

جعلته من على صل : اللهم وكقولهم ، الله رسول
لنوارك وانفلقا الجبروتية أسرارك لنشقاق سببا

وخإليفة الربانية الحضرةا عن نائبا فصار الرحمانية
.  الذاتية أسرارك

الصلةا تصح وهل شرك هو وما بدعة هو ما بيان نرجو
.  الدعاء بهذا يدعو الذي الماما خإلف

على والسلما والصلةا وحده لله : الحمد والجواب
بهداه اهتدى ومن وصحبه آله وعلى بعده نبي ل من
:  بعد أما ، الدين يوما إلى

الخلق خإلق وتعالى سبحانه الله أن الله وفقك فاعلم
ل وحده ليعبد والسلما الصلةا عليهم الرسل وأرسل
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َلْقُت     َوَما:  تعالى قال كما سواه ما دون له شريك خَإ
ْلِجّن ْنَس     ا ِْل ُدوِن     ِإل     َوا ُب ْع َي طاعته هي والعبادةا   ِل

وسلم عليه الله صلى محمد رسوله وطاعة سبحانه
عنه الله نهى ما وترك ورسوله به الله أمر ما بفعل

في لله وإخإلصا ورسوله بالله إيمان عن ، ورسوله
َقَضى:  تعالى قال كما الفعل ّبَك     َو ُدوا     َأل     َر ُب ْع ُه     ِإل     َت ّيا ِإ

:  تعالى وقال ، وحده يعبد بأن وأوصى أمر أي
ُد ْلَحْم ِه     ا ّل َلِميَن     َرّب     ِل َعا ْل ِم     الّرْحَمِن*    ا ِلِك*    الّرِحي َما

ِما ْو ّديِن     َي ّياَك*    ال ُد     ِإ ُب ْع ّياَك     َن ِإ ِعيُن     َو َت سبحانه أبان   َنْس
ويستعان وحده يعبد لن المستحق هو أنه اليات بهذه

ِد:  وجل عز وقال ، وحده به ُب ْع ّلَه     َفا ِلًصا     ال َلُه     ُمْخ
ّديَن ِه     َأل     ال ّل ّديُن     ِل ِلُص     ال ْلَخا ُعوا:  سبحانه وقال   ا ْد َفا

ّلَه ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ ْو     ال َل َه     َو ِر ِفُروَن     َك َكا ْل وقال   ا
َأّن:  تعالى َد     َو ْلَمَساِج ِه     ا ّل ُعوا     َفل     ِل ْد َع     َت ِه     َم ّل ًدا     ال    َأَح

وجوب على تدل وكلها كثيرةا المعنى هذا في واليات
من بأنواعه الدعاء أن ومعلوما ، بالعبادةا الله إفراد

ول ربه إل يدعو أن الناس من لحد يجوز فل ، العبادةا
الكريمات اليات بهذه عمل به إل يستغيث ول يستعين

العادية المور عدا فيما وهذا ، معناها في جاء وما
الحي المخلوق عليها يقدر التي الحسية والسباب

يجوز بل ، العبادةا من ليست تلك فإن ، الحاضر
الحي بالنسان النسان يستعين أن والجماع بالنص
. كأن عليها يقدر التي العادية المور في القادر

خإادمه أو ولده شر دفع في به يستغيث أو به يستعين
النسان يستعين وكأن ، ذلك أشبه وما كلبه أو

بواسطة الغائب أو القادر الحاضر الحي بالنسان
أو بيته بناء في ونحوها كالمكاتبة الحسية السباب

 ، ذلك أشبه ما أو سيارته إصلح
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موسى قصة في وجل عز الله قول الباب هذا ومن
َثُه:  والسلما الصلةا عليه َغا َت ِذي     َفاْس ّل ِه     ِمْن     ا ِت َع ِشي
َلى ِذي     َع ّل ِه     ِمْن     ا ّو ُد النسان استغاثة ذلك ومن   َع

فأما ، ذلك ونحو والحرب الجهاد في بأصحابه
والشجار والملئكة والجن بالموات الستغاثة
جنس من وهو الكبر الشرك من فذلك والحجار

واللت كالعزى آلهتهم مع الولين المشركين عمل
يعتقد بمن والستعانة الستغاثة وهكذا ، وغيرهما

الله إل عليه يقدر ل فيما الحياء من الولية فيهم
والنجاةا الجنة ودخإول القلوب وهداية المرضى كشفاء

 ، ذلك وأشباه النار من

اليات من معناها في جاء وما السابقات واليات
إلى القلوب توجيه وجوب على . تدل كلها والحاديث

. لن وحده لله العبادةا وإخإلصا المور جميع في الله
اليات في سبق كما أمروا وبه لذلك خإلقوا العباد
ُدوا:  سبحانه قوله في وكما ُب ْع ّلَه     َوا ُكوا     َول     ال ِر ِه     ُتْش ِب
ًئا ْي ُدوا     ِإل     ُأِمُروا     َوَما:  سبحانه وقوله   َش ُب ْع َي ّلَه     ِل ال

ِلِصيَن ّديَن     َلُه     ُمْخ عليه الله صلى النبي وقول ، الية   ال
على الله حق:  عنه الله رضي معاذ حديث في وسلم
على متفق شيئا به يشركوا ول يعبدوه أن العباد
ابن حديث في وسلم عليه الله صلى وقوله ، صحته

ندا لله يدعو وهو مات من:  عنه الله رضي مسعود
حديث من الصحيحين وفي ، البخاري رواه النار دخإل
عليه الله صلى النبي أن عنهما الله رضي عباس ابن

تأتي ، : إنك له قال اليمن إلى معاذا بعث لما وسلم
أن شهادةا إليه تدعوهم ما أول فليكن كتاب أهل قوما

أن يشهدوا أن إلى فادعهم:  لفظ وفي الله إل إله ل
:  للبخاري رواية وفي الله رسول وأني الله إل إله ل

عن مسلم صحيح وفي الله يوحدوا أن إلى فادعهم
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النبي أن عنه الله رضي الشجعي أشيم بن طارق
بما وكفر الله وحد من:  قال وسلم عليه الله صلى
الله على وحسابه ودمه ماله حرما الله دون من يعبد
وهذا ، كثيرةا المعنى هذا في والحاديث وجل عز

وهو الملة أساس وهو السلما دين أصل هو التوحيد
خإلق في الحكمة وهو الفرائض أهم وهو المر رأس

عليهم جميعا الرسل إرسال في والحكمة الثقلين
، ذلك على الدالة اليات تقدمت كما والسلما الصلةا
ْقُت     َوَما:  سبحانه قوله ومنها َل ْلِجّن     خَإ ْنَس     ا ِْل ِإل     َوا

ُدوِن ُب ْع َي    ِل

ْد:  وجل عز قوله أيضا ذلك على الدلة ومن َق َل َنا     َو ْث َع َب
ٍة     ُكّل     ِفي ُدوا     َأِن     َرُسوًل     ُأّم ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا    ال

َنا     َوَما:  سبحانه وقوله ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ِإل     َرُسوٍل     ِمْن     َق
ِه     ُنوِحي ْي َل ّنُه     ِإ َلَه     ل     َأ َنا     ِإل     ِإ ُدوِن     َأ ُب ْع وجل عز وقال   َفا

والسلما الصلةا عليهم وشعيب وصالح وهود نوح عن
ُدوا:  لقومهم قالوا أنهم ُب ْع ّلَه     ا ُكْم     َما     ال ٍه     ِمْن     َل َل ُه     ِإ ْيُر َغ

اليتان ذلك على دلت كما جميعا الرسل دعوةا وهذه
.  السابقتان

بإفراد أمروهم الرسل بأن الرسل أعداء اعترف وقد
قال كما ، دونه من المعبودةا اللهة وخإلع بالعبادةا الله
الصلةا عليه لهود قالوا أنهم عاد قصة في وجل عز

َنا:  والسلما َت ْئ َد     َأِج ُب ْع َن ُه     َّه  الل     ِل َد َذَر     َوْح َن ُد     َكاَن     َما     َو ُب ْع َي
َنا ُؤ َبا دعاهم لما قريش عن وتعالى سبحانه وقال   آ
الله إفراد إلى وسلم عليه الله صلى محمد نبينا

الملئكة من دونه من يعبدون ما وترك بالعبادةا
َعَل:  ذلك وغير والشجار والصناما والولياء َهَة     َأَج ِل اْل

ًها َل ًدا     ِإ َذا     ِإّن     َواِح ٌءْء     َه ٌءْب     َلَشْي سبحانه عنهم وقال   ُعَجا
ُهْم:  الصافات سورةا في ّن ُنوا     ِإ َذا     َكا ُهْم     ِقيَل     ِإ َلَه     ل     َل ِإ
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ّلُه     ِإل ِبُروَن     ال ْك َت ُلوَن*    َيْس ُقو َي ّنا     َو ِئ ُكو     َأ ِر َتا َنا     َل ِت َه ِل ٍر     آ ِلَشاِع
ُنوٍن .  كثيرةا المعنى هذا على الدالة واليات   َمْج

وفقني لك يتضح والحاديث اليات من ذكرناه ومما
رب بحق والبصيرةا الدين في للفقه وإياك الله

بينتها التي الستغاثة وأنواع الدعية هذه : أن العالمين
عبادةا . لنها الكبر الشرك أنواع من كلها سؤالك في

من سواه عليها يقدر ل لمور وطلب الله لغير
. الولين شرك من أقبح وذلك ، والغائبين الموات

في وأما ، الرخإاء حال في يشركون إنما الولين لن
يعلمون . لنهم العبادةا لله فيخلصون الشدائد حال
دون الشدةا من تخليصهم على القادر هو سبحانه أنه

أولئك عن المبين كتابه في تعالى قال كما ، غيره
َذا:  المشركين ِإ ُبوا     َف ِك ْلِك     ِفي     َر ُف ْل ُوا     ا َع ّلَه     َد ال

ِلِصيَن ّديَن     َلُه     ُمْخ َلّما     ال ُهْم     َف َلى     َنّجا َبّر     ِإ ْل َذا     ا ُهْم     ِإ
ُكوَن ِر آية في يخاطبهم وتعالى سبحانه وقال   ُيْش

َذا) :  ( سبحان سورةا في أخإرى ِإ ُكُم     َو ِفي     الّضّر     َمّس
ِر َبْح ْل ُعوَن     َمْن     َضّل     ا ْد ُه     ِإل     َت ّيا َلّما     ِإ ُكْم     َف َلى     َنّجا َبّر     ِإ ْل ا

ُتْم ْعَرْض َكاَن     َأ ْنَساُن     َو ِْل ُفوًرا     ا    َك

ل : إنا المتأخإرين المشركين هؤلء من قائل قال فإن
أو مرضانا ويشفون بأنفسهم ينفعون أولئك أن نقصد
نقصد وإنما بأنفسهم عدوا يضرون أو بأنفسهم يعينونا

.  ذلك في الله إلى شفاعتهم

الكفار مقصد هو هذا : إن لهم يقال أن فالجواب
أو تخلق آلهتهم أن مرادهم وليس ، ومرادهم الولين
ذكره ما يبطله ذلك فإن بنفسها تضر أو تنفع أو ترزق

وجاههم شفاعتهم أرادوا وإنما ، القرآن في عنه الله
وتعالى سبحانه قال كما ، زلفى الله إلى وتقريبهم

ُدوَن:  والسلما الصلةا عليه يونس سورةا في ُب ْع َي َو
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ِه     ُدوِن     ِمْن ّل ُهْم     ل     َما     ال ُهْم     َول     َيُضّر ُع َف ْن ُلوَن     َي ُقو َي ِء     َو ُؤل َه
َنا ُؤ َعا َف َد     ُش ْن ِه     ِع ّل سبحانه بقوله ذلك عليهم الله فرد   ال

ُئوَن     ُقْل:  ّب َن ُت ّلَه     َأ َلُم     ل     ِبَما     ال ْع َواِت     ِفي     َي ِفي     َول     الّسَما
َْلْرِض َنُه     ا ْبَحا َلى     ُس َعا َت ُكوَن     َعّما     َو ِر سبحانه فأبان   ُيْش

عنده شفيعا الرض في ول السموات في يعلم ل أنه
الله يعلم ل وما ، المشركون يقصده الذي الوجه على

، شيء عليه يخفى ل سبحانه لنه له؛ وجود ل وجوده
ِزيُل:  الزمر سورةا في تعالى وقال ْن َتاِب     َت ِك ْل ِه     ِمَن     ا ّل ال

ِز ِزي َع ْل ِم     ا ِكي ْلَح ّنا*    ا َنا     ِإ ْل ْنَز ْيَك     َأ َل َتاَب     ِإ ِك ْل ّق     ا ْلَح ِد     ِبا ُب ْع َفا
ّلَه ِلًصا     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ ِه     َأل*    ال ّل ّديُن     ِل ِلُص     ال ْلَخا فأبان   ا

العباد على يجب وأنه وحده له العبادةا أن سبحانه
عليه الله صلى للنبي أمره لن وعل؛ جل له إخإلصها

الدين ومعنى ، للجميع أمر له العبادةا بإخإلصا وسلم
رسوله وطاعة طاعته هي والعبادةا ، العبادةا هو هنا

الدعاء فيها ويدخإل سلف كما وسلم عليه الله صلى
كما ، والنذر والذبح والرجاء والخوف والستغاثة

به الله أمر مما ذلك وغير والصوما الصلةا فيها يدخإل
ِذيَن:  ذلك بعد وجل عز قال ثم ، ورسوله ّل ُذوا     َوا ّتَخ ا

ِه     ِمْن ِن َء     ُدو َيا ِل ْو ُهْم     َما     َأ ُد ُب ْع َنا     ِإل     َن ُبو َقّر ُي َلى     ِل ِه     ِإ ّل َفى     ال ْل    ُز
ُهْم     َما يقولون أي ُد ُب ْع َنا     ِإل     َن ُبو َقّر ُي َلى     ِل ِه     ِإ ّل َفى     ال ْل    ُز

ّلَه     ِإّن:  سبحانه بقوله عليهم الله فرد ُكُم     ال ُهْم     َيْح َن ْي َب
ِه     ُهْم     َما     ِفي ُفوَن     ِفي ِل َت ّلَه     ِإّن     َيْخ ِدي     ل     ال ْه َو     َمْن     َي ٌءْب     ُه ِذ َكا

ٌءْر ّفا أن الكريمة الية هذه في سبحانه فأوضح   َك
إلى ليقربوهم إل دونه من الولياء عبدوا ما الكفار

وقد ، وحديثا قديما الكفار مقصد هو وهذا ، زلفى الله
ّلَه     ِإّن:  بقوله ذلك الله أبطل ُكُم     ال ُهْم     َيْح َن ْي َما     ِفي     َب

ِه     ُهْم ُفوَن     ِفي ِل َت ّلَه     ِإّن     َيْخ ِدي     ل     ال ْه َو     َمْن     َي ٌءْب     ُه ِذ ٌءْر     َكا    َكّفا
تقربهم آلهتهم أن زعمهم في كذبهم سبحانه فأوضح

، العبادةا من لها صرفوا بما وكفرهم زلفى الله إلى
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الولين الكفار أن تمييز أدنى له من كل يعلم وبذلك
والشجار والولياء النبياء باتخاذهم كفرهم كان إنما

وبين بينهم شفعاء المخلوقات من ذلك وغير والحجار
إذنه دون من حوائجهم يقضون أنهم واعتقدوا ، الله

، الملوك عند الوزراء تشفع كما رضاه ول سبحانه
كما وقالوا ، والزعماء الملوك على وجل عز فقاسوه

إليه يتشفع والزعيم الملك إلى حاجة له من أنه
بعبادةا الله إلى نتقرب نحن فهكذا ووزرائه بخواصه

سبحانه لنه الباطل؛ أبطل من وهذا ، وأوليائه أنبيائه
إل عنده أحد يشفع ول بخلقه يقاس ول له شبيه ل

وهو ، التوحيد لهل إل الشفاعة في يأذن ول بإذنه
عليم شيء وبكل قدير شيء كل على وتعالى سبحانه

لنه يخافه؛ ول أحدا يخشى ل الراحمين أرحم وهو
كيف فيهم والمتصرف عباده فوق القاهر هو سبحانه

على يقدرون ما فإنهم والزعماء الملوك بخلف يشاء
إلى يحتاجون فلذلك ، شيء كل يعلمون ول شيء كل
وزرائهم من عنه يعجزون قد ما على يعينهم من

تبليغهم إلى يحتاجون كما ، وجنودهم وخإواصهم
والزعماء الملوك ولن ، حاجته يعلمون ل من حاجات

من إلى فيحتاجون حق بغير ويغضبون يظلمون قد
أما ، وخإواصهم وزرائهم من ويسترضيهم يستعطفهم

وهو خإلقه جميع عن غني سبحانه فهو وجل عز الرب
الشياء يضع العدل الحكم وهو أمهاتهم من بهم أرحم

، وقدرته وعلمه حكمته مقتضى على مواضعها في
ولهذا ، الوجوه من بوجه بخلقه يقاس أن يجوز فل

بأنه أقروا قد المشركين أن كتابه في سبحانه أوضح
المضطر يجيب الذي هو وأنه المدبر الرازق الخالق

من ذلك غير إلى ويميت ويحيي السوء ويكشف
وبين المشركين بين الخصومة وإنما ، سبحانه أفعاله
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عز قال كما وحده لله العبادةا إخإلصا في الرسل
ِئْن:  وجل َل ُهْم     َو َت ْل أ

َ ُهْم     َمْن     َس َق َل ُلّن     خَإ ُقو َي ّلُه     َل وقال   ال
ُكْم     َمْن     ُقْل:  تعالى ُق ِء     ِمَن     َيْرُز َْلْرِض     الّسَما َأّمْن     َوا

ِلُك َع     َيْم ْبَصاَر     الّسْم َْل ِرُج     َوَمْن     َوا ْلَحّي     ُيْخ ّيِت     ِمَن     ا ْلَم ا
ِرُج ُيْخ ّيَت     َو ْلَم ْلَحّي     ِمَن     ا ّبُر     َوَمْن     ا َد َْلْمَر     ُي ُلوَن     ا ُقو َي َفَس

ّلُه ُقْل     ال َفل     َف وسبق كثيرةا المعنى هذا في واليات   َأ
وبين الرسل بين النزاع أن على الدالة اليات ذكر

كقوله وحده لله العبادةا إخإلصا في هو إنما المم
ْد:  سبحانه َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُدوا     َأِن     َرُسوًل     ُأّم ُب ْع ُا

ّلَه ُبوا     ال ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا من معناها في جاء وما ، الية   ال
.  اليات

شأن الكريم كتابه من كثيرةا مواضع في سبحانه وبين
َ ذا     َمْن:  البقرةا سورةا في تعالى فقال الشفاعة ِذي     ّل ا

ُع َف ُه     َيْش َد ْن ِه     ِإل     ِع ِن ْذ ِإ َكْم:  النجم سورةا في وقال   ِب َو
َلٍك     ِمْن َواِت     ِفي     َم ِني     ل     الّسَما ْغ ُهْم     ُت ُت َع َفا ًئا     َش ْي ِمْن     ِإل     َش
ِد ْع َذَن     َأْن     َب ْأ ّلُه     َي ُء     ِلَمْن     ال َيْرَضى     َيَشا سورةا في وقال   َو

ُعوَن     َول:  الملئكة وصف في النبياء َف ِلَمِن     ِإل     َيْش
َتَضى ُهْم     اْر ِه     ِمْن     َو ِت َي ُقوَن     خَإْش وجل عز وأخإبر   ُمْشِف

منهم يرضى وإنما الكفر عباده من يرضى ل أنه
فقال بطاعته والعمل توحيده هو والشكر ، الشكر
ُفُروا     ِإْن:  الزمر سورةا في تعالى ْك ِإّن     َت ّلَه     َف ِنّي     ال َغ
ُكْم ْن ِه     َيْرَضى     َول     َع ِد َبا ِع ْفَر     ِل ُك ْل ِإْن     ا ُكُروا     َو ُكْم     َيْرَضُه     َتْش َل
هريرةا أبي عن صحيحه في البخاري وروى ، الية
أسعد من الله رسول : ( يا قال أنه عنه الله رضي
الله إل إله ل قال : " من ) قال ؟ بشفاعتك الناس
" وفي نفسه : " من قال " أو قلبه من خإالصا

الله صلى النبي عن عنه الله رضي أنس عن الصحيح
مستجابة دعوةا نبي " لكل:  قال أنه وسلم عليه

شفاعة دعوتي اخإتبأت وإني دعوته نبي كل فتعجل
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مات من الله شاء إن نائلة فهي القيامة يوما لمتي
هذا في " والحاديث شيئا بالله يشرك ل أمتي من

والحاديث اليات في ذكرنا ما وجميع ، كثيرةا المعنى
يجوز ل وأنه وحده الله حق العبادةا أن على تدل كلها

وأن ، لغيرهم ول للنبياء ل الله لغير منها شيء صرف
ُقْل:  سبحانه قال كما وجل عز الله ملك الشفاعة

ِه ّل َعُة     ِل َفا ًعا     الّش .  الية   َجِمي

عن ورضاه للشافع إذنه بعد إل أحد يستحقها ول
كما التوحيد إل يرضى ل سبحانه وهو فيه المشفوع

كما الشفاعة في لهم حظ فل المشركون أما ، سبق
ُهْم     َفَما:  تعالى قال ُع َف ْن َعُة     َت َفا ِعيَن     َش ِف وقال   الّشا

ِلِميَن     َما:  تعالى ّظا ٍم     ِمْن     ِلل ِفيٍع     َول     َحِمي ُع     َش َطا الية   ُي
 .

:  تعالى قال كما الشرك هو الطلق عند والظلم
ِفُروَن َكا ْل ِلُموَن     ُهُم     َوا ّظا الّشْرَك     ِإّن:  تعالى وقال   ال

ٌءْم ْل ُظ ٌءْم     َل ِظي    َع

نشرت بمجلة الجامعة السلمية بالمدينة العدد
هـ . 1394الثالث السنة السادسة محرما 

في الصوفية بعض قول من السؤال في ذكرته ما أما 
سببا جعلته من على صل : ( اللهم وغيرها المساجد
لنوارك وانفلقا الجبروتية أسرارك لنشقاق

وخإليفة الربانية الحضرةا عن نائبا فصار الرحمانية
 ، . . ) إلخ الذاتية أسرارك

جملة من وأشباهه الكلما هذا إن ُيقال : أن فالجواب
الله صلى محمد نبينا منه حذر الذي والتنطع التكلف

عبد عن الصحيح في مسلم رواه فيما وسلم عليه
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الله رسول : قال قال عنه الله رضي مسعود بن الله
" قالها   المتنطعون     " هلك:  وسلم عليه الله صلى
: المتنطع الله رحمه الخطابي الماما قال  ثلثا

على عنه البحث المتكلف الشيء في المتعمق
الخائضين يعنيهم ل فيما الداخإلين الكلما أهل مذاهب

.  عقولهم تبلغه ل فيما

المتعمقون : هم الثير بن السعادات أبو وقال
حلوقهم بأقصى المتكلمون الكلما في المغالون

ثم الفم من العلى الغار وهو النطع من مأخإوذ
هذان ذكره . وبما وفعل قول تعمق كل في استعمل
من ولكل لك يتضح اللغة أئمة من وغيرهما المامان

والسلما الصلةا في الكيفية هذه أن بصيرةا أدنى له
وسلم عليه الله صلى الله رسول وسيدنا نبينا على
والمشروع ، عنه المنهي والتنطع التكلف جملة من

عن الثابتة الكيفية يتحرى أن الباب هذا في للمسلم
الصلةا صفة في وسلم عليه الله صلى الله رسول

ما ذلك ومن ، غيره عن غنية ذلك وفي عليه والسلما
للبخاري واللفظ الصحيحين في ومسلم البخاري روى
رضي الصحابة أن عنه الله رضي عجرةا بن كعب عن
نصلي أن الله أمرنا الله رسول : ( يا قالوا عنهم الله

: " اللهم : قولوا فقال ) ؟ عليك نصلي فكيف ، عليك
على صليت كما محمد آل وعلى محمد على صل

 وبارك مجيد حميد إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم
   إبراهيم     على     باركت     كما     محمد     آل     وعلى     محمد     على

" .    مجيد     حميد     إنك إبراهيم آل وعلى

الله رضي الساعدي حميد أبي عن الصحيحين وفي
) عليك نصلي : كيف الله رسول : ( يا قالوا أنهم عنه

أزواجه وعلى محمد على صل اللهم : " قولوا قال ؟
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على وبارك ، إبراهيم آل على صليت كما وذريته
 إبراهيم آل على باركت كما وذريته وأزواجه محمد

أبي عن مسلم صحيح " وفي   مجيد     حميد     إنك
بن بشير قال:  قال عنه الله رضي النصاري مسعود

، عليك نصلي أن الله أمرنا الله رسول : ( يا سعد
: " قولوا قال ثم فسكت ) ؟ عليك نصلي فكيف
صليت كما محمد آل وعلى محمد على صل اللهم
 محمد آل وعلى محمد على وبارك ، إبراهيم آل على
حميد   إنك     العالمين     في     إبراهيم     آل     على     باركت     كما

" .  علمتم كما والسلما ، مجيد

النبي عن ثبت مما وغيرها وأشباهها اللفاظ فهذه
أن للمسلم ينبغي التي هي وسلم عليه الله صلى

رسول على وسلمه صلته في ويستعملها يتعلمها
الله صلى الرسول لن وسلم؛ عليه الله صلى الله
في يستعمل أن يليق بما الناس أعلم هو وسلم عليه
يستعمل أن ينبغي بما الناس أعلم هو أنه كما ، حقه
المتكلفة اللفاظ أما ، اللفاظ من ربه حق في

صحيح غير لمعنى المحتملة واللفاظ والمحدثة
ينبغي ل فإنه السؤال في ذكرت التي كاللفاظ

تفسر قد ولكونها التكلف من فيها لما استعمالها
اخإتارها التي لللفاظ مخالفة كونها مع باطلة بمعان
أمته إليها وأرشد وسلم عليه الله صلى الله رسول

، التكلف عن وأبعدهم وأنصحهم الخلق أعلم وهو
.  والتسليم الصلةا أفضل ربه من عليه

بيان في الدلة من ذكرناه فيما يكون أن وأرجو
كان ما بين والفرق الشرك وحقيقة التوحيد حقيقة

في المتأخإرون والمشركون الولون المشركون عليه
على المشروعة الصلةا كيفية بيان وفي ، الباب هذا
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لطالب ومقنع كفاية وسلم عليه الله صلى الله رسول
تابع فهذا الحق معرفة في له رغبة ل من أما ، الحق
ِإْن:  وجل عز الله قال وقد لهواه ُبوا     َلْم     َف َتِجي َلَك     َيْس
َلْم ْع ّنَما     َفا ُعوَن     َأ ِب ّت ُهْم     َي َء َوا ْه َع     ِمّمَن     َأَضّل     َوَمْن     َأ َب ّت ُه     ا َوا َه

ِر ْي َغ ًدى     ِب ِه     ِمَن     ُه ّل ّلَه     ِإّن     ال ِدي     ل     ال ْه ْومَا     َي َق ْل ِلِميَن     ا ّظا    ال

بالنسبة الناس أن الكريمة الية هذه في سبحانه فبين
وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه به الله بعث ما إلى
مستجيب:  : أحدهما قسمان الحق ودين الهدى من
أنه سبحانه وأخإبر ، لهواه : تابع والثاني ، ولرسوله لله
. فنسأل الله من هدى بغير هواه اتبع ممن أضل ل

نسأله كما ، الهوى اتباع من العافية وجل عز الله
من إخإواننا وسائر وإياكم يجعلنا أن سبحانه

وسلم عليه الله صلى ولرسوله لله المستجيبين
يخالف ما كل من والمحذرين لشرعه والمعظمين

الله وصلى ، كريم جواد إنه والهواء البدع من شرعه
وأصحابه وآله محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم

.  بإحسان وأتباعه

 المنورةا بالمدينة السلمية الجامعة رئيس نائب

يوسف      الدكتور تعيين بمناسبة وصية
وزيرا   الهاجري

الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
الهاجري يوسف الدكتور الصحة وزير معالي المكرما

الله ورحمة عليكم سلما ، آمين خإير لكل الله وفقه
:  وبعده وبركاته

لكم الله فسألت للصحة وزيرا تعيينكم نبأ علمت لقد
أسند ما بأعباء القياما على والعانة والسداد التوفيق
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مجيب إنه عباده وينفع يرضيه الذي الوجه على إليكم
ل لما الوظيفة بهذه أهنئكم أن بي يحسن ول ، الدعاء
كبير والخطر عظيمة المسئولية أن من عليكم يخفى

وهي أخإرى جهة من بها أهنئكم أن بي يحسن ولكن ،
وأسأل بمعاليكم ظنهم وحسن بكم المسئولين ثقة
وأن ظنهم فوق الخير في يجعلكم أن وجل عز الله

خإير من المسلمون يرجوه ما أيديكم على يحقق
.  ونجاح وتقدما وصلح

تقوى وهو عظيم بأمر أوصيكم فإني المناسبة وبهذه
كل يحصل فبالتقوى ، أموركم كل في سبحانه الله
الدنيا أمور تصلح وبالتقوى ، شر كل ويندفع خإير

والتسديد الله من العون العبد ويستحق والخإرةا
وتيسر الكروب تفرج وبالتقوى ، خإير كل من والمزيد
َوَمْن:  سبحانه الله قال كما العاقبة وتحسن المور

ّتِق ّلَه     َي َعْل     ال ْقُه     َمْخَرًجا     َلُه     َيْج َيْرُز ْيُث     ِمْن     َو َتِسُب     ل     َح َيْح
ّتِق     َوَمْن:  تعالى وقال ّلَه     َي َعْل     ال ِه     ِمْن     َلُه     َيْج ِر َأْم

ُدوا:  سبحانه وقال   ُيْسًرا ّو َتَز ِإّن     َو ْيَر     َف ِد     خَإ َوى     الّزا ْق ّت ال
َها َيا:  وجل عز وقال ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا     ِإْن آَم ّت ّلَه     َت ال
َعْل ُكْم     َيْج ًنا     َل َقا ّفْر     ُفْر َك ُي ُكْم     َو ْن ُكْم     َع ِت َئا ّي ِفْر     َس ْغ َي ُكْم     َو    َل
ِقيَن     ِإّن:  وعل جل وقال ّت ْلُم َد     ِل ْن ِهْم     ِع ّب ّناِت     َر ِم     َج ِعي ّن ال

دينه الله وسمى ، كثيرةا المعنى هذا في واليات
شر دينه على استقاما من يقي سبحانه لنه تقوى؛
إذا الدارين في السعادةا ويمنحه والخإرةا الدنيا

.  وصبر استقاما

المور كل في لله الخإلصا هي التقوى وحقيقة
عنده لما والرجاء منه والرهبة ومراقبته وتعظيمه

الصلةا عليه رسوله وطاعة طاعته على والستقامة
الشعور التقوى ومن ، الحوال جميع في والسلما
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وصبر وحزما ونشاط بقوةا العمل وأخإذ بالمسئولية
، العمل بكثرةا والتبرما والملل الكسل من والحذر

دائما سبحانه الله إلى الضراعة التقوى ومن
ل بأنه القلب وإشعار شيء كل في به والستعانة

الحديث في كما ، سبحانه بالله إل للعبد قوةا ول حول
لبي قال وسلم عليه الله صلى النبي أن الصحيح
: " قلت الجنة كنوز من كنز على أدلك : " أل موسى

" بالله إل قوةا ول حول : " ل قال الله رسول يا بلى
الدنيا الحياةا زينة عن النظر غض التقوى ومن

وفي ، وإيثارها الخإرةا في والرغبة فيها والمنافسة
المرةا وله لما عبيدةا لبي عنه الله رضي عمر وصية
بتقوى : ( أوصيك له قال أن الشاما في الجيش على
من هدانا الذي ، سواه ما ويفنى ، يبقى الذي الله

بصرك فغض النور إلى الظلمات من وأخإرجنا الضللة
ِه الدنيا عن ْل َأ أهلكت كما تهلكك أن وإياك عنها قلبك و
التقوى ومن ) ، مصارعهم رأيت فقد قبلك كان من

والعمال الحوال جميع في للمسلمين النصح
المكان حسب والقوةا والمانة الدين بأهل والستعانة

ورقة والخيانة بالشر المعروفين تولية من والحذر
الله يتق ومن ، الطاقة حسب بذلك والمتهمين الدين
ّتِق     َوَمْن:  تعالى قال كما أمره ويسهل خإطاه يسدد َي

ّلَه َعْل     ال ِه     ِمْن     َلُه     َيْج ِر من إلزاما التقوى ومن   ُيْسًرا     َأْم
وبيان فيه وترغيبهم عليه وتشجيعهم بالحق يدك تحت

القدرةا حسب ذلك خإلف من وتحذيرهم عاقبته حسن
في حسنة وقدوةا عاليا مثال نفسك في تكون وأن ،

الخإلق وسائر العمل في والصدق والقوةا المانة
ومن فوقك ومن دونك من بك يتأسى حتى الفاضلة
ِبُروا:  تعالى قوله واذكر ، يشاكلك ّلَه     ِإّن     َواْص َع     ال َم
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ِريَن ِب ِذيَن:  تعالى وقوله   الّصا ّل ُدوا     َوا َه َنا     َجا ِفي
ُهْم ّن َي ِد ْه َن َنا     َل َل ُب ِإّن     ُس ّلَه     َو َع     ال ِنيَن     َلَم ْلُمْحِس    ا

أن العلى وصفاته الحسنى بأسمائه الله وأسأل
، البطانة لك يصلح وأن ، والسداد التوفيق يمنحك

على إليك وأسند عليك أوجب ما أداء على يعينك وأن
والقادر ذلك ولي إنه عباده وينفع يرضيه الذي الوجه

 ، يهعل

.  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما

 المنورةا بالمدينة السلمية الجامعة رئيس نائب

المخدرات        مكافحة سبيل في ُقتل من حكم

مأجور           فهو أوكارها فضح على أعان ومن ، شهيد فهو

تسعى المخدرات مكافحة إدارةا أن شك : ل السؤال
تلك تتسلل طريقها من التي المنافذ لسد جاهدةا

. وقد الطاهر البلد هذا إلى المخدرات من السموما
بقوةا ثم الله بعون ولكن السموما هذه مروجو نشط

أولئك جهود أصيبت المخدرات مكافحة رجال وعزيمة
 بالشلل المروجين

من شهيدا يعتبر هل:  هو الشيخ سماحة يا وسؤالي
أوكار مداهمة عند المخدرات مكافحة رجال من قتل

يدلي من حكم ما ثم ؟ ومروجيها المخدرات متعاطي
تلك إلى للوصول المكافحة رجال تساعد بمعلومات

.  مأجورين أفتونا ؟ الوكار

والمخدرات المسكرات مكافحة أن ريب : ل الجواب
الواجبات أهم ومن ، الله سبيل في الجهاد أعظم من

لن ذلك؛ مكافحة في المجتمع أفراد بين التعاون
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ورواجها فشوها ولن الجميع؛ مصلحة في مكافحتها
هذا مكافحة سبيل في قتل ومن الجميع على مضرةا
أعان ومن ، الشهداء من فهو النية حسن وهو الشر
مأجور فهو للمسئولين وبيانها الوكار هذه فضح على

مصلحة وفي الحق سبيل في مجاهدا يعتبر وبذلك
فنسأل ، بهم يضر مما مجتمعهم وحماية المسلمين

يردهم وأن البلء لهذا المروجين أولئك يهدي أن الله
ومكائد أنفسهم شرور من يعيذهم وأن رشدهم إلى

لصابة لهم المكافحين يوفق وأن ، الشيطان عدوهم
خإطاهم ويسدد واجبهم أداء على يعينهم وأن الحق

.  مسئول خإير إنه الشيطان حزب على وينصرهم

 هـ .1407 / 2 / 10 في 1061مجلة الدعوةا العدد 

والمصارعة     الثيران ومصارعة الملكمة حكم
الحرة 

في السلما حكم عن يسأل مصر من : سائل السؤال
 ؟ الحرةا والمصارعة الثيران ومصارعة الملكمة

المحرمات من الثيران ومصارعة : الملكمة الجواب
الكثيرةا الضرار من الملكمة في لما المنكرةا
من الثيران مصارعة في ولما ، العظيم والخطر
التي الحرةا المصارعة أما ، حق بغير للحيوان تعذيب

حرج فل للعورات كشف ول أذى ول خإطر فيها ليس
وسلم عليه الله صلى النبي مصارعة لحديث فيها؛
ولن ؛ والسلما الصلةا عليه فصرعه ركانة بن ليزيد

الشرع حرمه ما إل الباحة هذا مثل في الصل
السلمي الفقهي المجمع من صدر وقد ، المطهر

الملكمة بتحريم قرار السلمي العالم لرابطة التابع
:  نصه وهذا آنفا ذكرنا لما الثيران ومصارعة
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 الثالث القرار

الحرةا والمصارعة ( الملكمة موضوع بشأن
) ( * )  الثيران ومصارعة

نبي ل من على والسلما والصلةا وحده لله الحمد
آله وعلى عليه الله صلى محمد ونبينا سيدنا بعده

:  بعد . أما وسلم وصحبه

العالم لرابطة السلمي الفقهي المجمع مجلس فإن
المكرمة بمكة المنعقدةا العاشرةا دورته في السلمي

 هـ1408  صفر24 السبت يوما من الفترةا في
28 الربعاء يوما إلى  ما1987  أكتوبر17 الموافق

نظر قد ما 1987  أكتوبر31 الموافق  هـ1408 صفر
حيث من الحرةا والمصارعة الملكمة موضوع في

الثيران مصارعة في وكذا ، جائزةا بدنية رياضة عدهما
حكم في تجوز هل ، الجنبية البلد بعض في المعتادةا
من الشأن هذا في المداولة . وبعد تجوز ل أو السلما
النواع هذه عنها تسفر التي والنتائج جوانبه مختلف

برامج تعرضها وأصبحت الرياضة إلى نسبت التي
. وبعد وغيرها السلمية البلد في التلفازي البث

الشأن هذا في قدمت التي الدراسات على الطلع
من السابقة دورته في المجمع مجلس من بتكليف

على الطلع وبعد ، الخإتصاصا ذوي الطباء قبل
في فعل حدث عما بعضهم قدمها التي الحصائيات

في يشاهد وما الملكمة لممارسة نتيجة العالم
قرر ، الحرةا المصارعة مآسي بعض من التلفزةا
:  يلي ما المجمع مجلس

:  : الملكمة أول

429



المذكورةا الملكمة أن بالجماع المجمع مجلس يرى
الرياضة حلبات في فعل تمارس أصبحت التي

في محرمة ممارسة هي اليوما بلدنا في والمسابقة
استباحة أساس على تقوما لنها السلمية الشريعة

جسمه في بالغا إيذاء للخإر المتغالبين من كل إيذاء
في المزمن أو الحاد التلف أو العمى إلى به يصل قد

دون ، الموت إلى أو ، البليغة الكسور إلى أو المخ
المؤيد الجمهور فرح مع ، الضارب على مسئولية
وهو ، الذى من للخإر حصل بما والبتهاج ، للمنتصر

السلما حكم في وجزئيا كليا مرفوض محرما عمل
ُقوا     َول:  تعالى لقوله ْل ُكْم     ُت ِدي ْي أ

َ َلى     ِب ِة     ِإ َك ُل ْه ّت وقوله   ال
ُلوا     َول:  تعالى ُت ْق ُكْم     َت ُفَس ْن ّلَه     ِإّن     َأ ُكْم     َكاَن     ال    َرِحيًما     ِب
" . ضرار ول ضرر " ل وسلم عليه الله صلى وقوله
أباح من أن على الشريعة فقهاء نص فقد ذلك على
، قتله له يجوز ل ) أنه : ( اقتلني له فقال لخإر دمه
على . وبناء للعقاب ومستحقا مسئول كان فعل ولو
تسمى أن يجوز ل الملكمة هذه أن المجمع يقرر ذلك

الرياضة مفهوما لن ممارستها تجوز ول بدنية رياضة
ويجب ، ضرر أو إيذاء دون التمرين أساس على يقوما

ومن المحلية الرياضة برامج من تحذف أن
يقرر كما ، العالمية المباريات في فيها المشاركات

كي التلفازية البرامج في عرضها جواز عدما المجلس
.  تقليده وتحاول السيئ العمل هذا الناشئة تتعلم ل

:  الحرةا : المصارعة ثانيا

من كل فيها يستبيح التي الحرةا المصارعة وأما
المجلس . فإن به والضرار الخإر إيذاء المتصارعين

للملكمة المشابهة تماما مشابها عمل فيها يرى
المحاذير جميع لن ، الصورةا اخإتلفت وإن المذكورةا
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في موجودةا الملكمة في إليها أشير التي الشرعية
المبارزةا طريقة على تجرى التي الحرةا المصارعة

من الخإرى النواع . وأما التحريم في حكمها وتأخإذ
ول البدنية الرياضة لمحض تمارس التي المصارعة

يرى ول شرعا جائزةا فإنها اليذاء فيها يستباح
.  منها مانعا المجلس

:  الثيران : مصارعة ثالثا

، العالم بلد بعض في المعتادةا الثيران مصارعة وأما
النسان استخداما ببراعة الثور قتل إلى تؤدي والتي

حكم في شرعا محرمة أيضا فهي للسلح المدرب
بما تعذيبا الحيوان قتل إلى تؤدي لنها ، السلما
هذه تؤدي ما وكثيرا ، سهاما من جسمه في يغرس

وهذه مصارعه الثور يقتل أن إلى المصارعة
الذي السلمي الشرع يأباه وحشي عمل المصارعة

في وسلم عليه الله صلى المصطفى رسوله يقول
حبستها هرةا في النار امرأةا " دخإلت الصحيح الحديث

تركتها هي ول ، حبستها إذ وسقتها أطعمتها هي فل ،
الحبس هذا كان " . فإذا الرض خإشاش من تأكل

من بحال فكيف القيامة يوما النار دخإول يوجب للهرةا
 ؟ الموت حتى بالسلح الثور يعذب

:  الحيوانات بين : التحريش رابعا

من البلد بعض في يقع ما تحريم أيضا المجمع ويقرر
والديكة ، والكباش كالجمال الحيوانات بين التحريش

وصلى.  بعضا بعضها يؤذي أو يقتل حتى ، وغيرها ،
وسلم وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على الله

حضر . وقد العالمين رب لله والحمد كثيرا تسليما
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الله عبد نجم الدكتور سعادةا الموضوع هذا مناقشة
.  الكويت من الواحد عبد

عمر الله . عبد د          )  الرئيس [توقيع] ( نائب
 نصيف

بن [توقيع] صالح             جبير بن [توقيع] محمد
 الفوزان الله عبد بن فوزان

[توقيع] محمد    الصواف محمود [توقيع]محمد
 النيفر الشاذلي

. بكر [توقيع] د الخوجة بن الحبيب [توقيع] محمد
 زيد أبو الله عبد

[توقيع] أبو سبيل بن الله عبد بن [توقيع] محمد
 الندوي الحسني علي الحسن

[توقيع] محمد              جومى بكر [توقيع] أبو
 الودود عبد بن سالم

عبد بن العزيز ) عبد المجمع مجلس [توقيع] ( رئيس
 باز بن الله

[توقيع] البساما الرحمن العبد الله [توقيع] عبد
 الزرقاء أحمد مصطفى

. أحمد [توقيع] د   قباني راغب رشيد [توقيع] محمد
 سنة أبو فهمي

المجمع مجلس ( مقرر بافقيه عمر . طلل [توقيع] د
)  السلمي الفقهي
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: من كل الدورةا هذه في الحضور عن تخلف وقد
الشيخ وفضيلة ، القرضاوي يوسف الدكتور فضيلة
القدوس عبد الشيخ وفضيلة ، عثيمين بن صالح

خإطاب شيت محمود الركن اللواء ومعالي ، الهاشمي
وفضيلة ، مخلوف محمد حسنين الشيخ وفضيلة ،

.  العوادي مسعود مبروك الشيخ

نشر بالمجلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر
 . "

( * ) الدورةا العاشرةا المنعقدةا في مكة المكرمة
17 ه الموافق 1408 صفر سنة 24يوما السبت 
ما . 1987أكتوبر سنة 

غير       الشرعية الحكام يعتبر من على الرد
الحاضر     العصر مع متناسبة

الشرعية الحكاما بعض إن يقول رجل:  السؤال
ل لكونها تعديل إلى بحاجة وأنها نظر إعادةا إلى تحتاج

الميراث في ذلك مثال ، العصر هذا تطور تناسب
مثل في الشرع حكم فما.  النثيين حظ مثل للذكر

 ؟ الكلما هذا يقول من

في وبينها لعباده الله شرعها التي : الحكاما الجواب
من عليه المين رسوله لسان على أو الكريم كتابه
المواريث كأحكاما والتسليم الصلةا أفضل ربه

مما ذلك ونحو والصياما والزكاةا الخمس والصلوات
لحد ليس المة عليه وأجمعت لعباده الله أوضحه

للمة محكم تشريع لنه تغييرها؛ ول عليها العتراض
قياما إلى وبعده وسلم عليه الله صلى النبي زمان في

من النثى على الذكر تفضيل ذلك ومن ، الساعة
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الله لن وللب؛ للبوين والخإوةا البنين وأولد الولد
عليه وأجمع الكريم كتابه في أوضحه قد سبحانه
اعتقاد عن بذلك العمل فالواجب ، المسلمين علماء

، كافر فهو خإلفه الصلح أن زعم ومن ، وإيمان
معترض لنه كافرا؛ يعتبر مخالفته أجاز من وهكذا
وسلم عليه الله صلى رسوله وعلى سبحانه الله على

إن يستتيبه أن المر ولي وعلى ، المة إجماع وعلى
عن مرتدا كافرا قتله وجب وإل تاب فإن ، مسلما كان

" من:  وسلم عليه الله صلى النبي لقول السلما
.  البخاري " رواه   فاقتلوه     دينه     بدل

مضلت من العافية المسلمين ولجميع لنا الله نسأل
.  المطهر الشرع مخالفة ومن الفتن

 هـ1408 / 11 / 27 في 1149مجلة الدعوةا العدد 
 .

الله        أنزل ما بغير يحكم من حكم

ما بغير يحكمون الذين الحكاما يعتبر : هل السؤال
نقول فماذا مسلمون إنهم قلنا وإذا كفارا الله أنزل
ُكْم     َلْم     َوَمْن:  تعالى قوله عن ْنَزَل     ِبَما     َيْح ّلُه     َأ ال

ِئَك َل ُأو ِفُروَن     ُهُم     َف َكا ْل  ؟   ا

تختلف ، أقساما الله أنزل ما بغير : الحكاما الجواب
حكم فمن ، وأعمالهم اعتقادهم بحسب أحكامهم

الله شرع من أحسن ذلك أن يرى الله أنزل ما بغير
ّكم من وهكذا ، المسلمين جميع عند كافر فهو يح

ذلك أن ويرى الله شرع من بدل الوضعية القوانين
كافر فهو أفضل الشريعة تحكيم : إن قال ولو ، جائز

.  الله حرما ما استحل لكونه
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لرشوةا أو للهوى اتباعا الله أنزل ما بغير حكم من أما
أخإرى لسباب أو عليه المحكوما وبين بينه لعداوةا أو

تحكيم عليه الواجب وأن بذلك لله عاصا أنه يعلم وهو
والكبائر المعاصي أهل من يعتبر فهذا الله شرع

أصغر وفسقا أصغر وظلما أصغر كفرا أتى قد ويعتبر
عنهما الله رضي عباس ابن عن المعنى هذا جاء كما

وهو الصالح السلف من وجماعة طاووس وعن
.  التوفيق ولي . والله العلم أهل عند المعروف

 هـ . 1405 / 2 / 5 في 963مجلة الدعوةا العدد 

استطعتم     ما أه الل فاتقوا

للنقاش نجتمع الصدقاء من مجموعة : كنا سؤال
الحضور بأحد وإذا ، والدنيا الدين أمور حول والحوار

المسلم المرء يستطيع : هل فيه يقول سؤال يلقي
استمرار % مع100 بنسبة مسلما حياته يعيش أن

إيجابيات من ذلك في بما مجتمعه مع وتعامله تعايشه
كل عن البعد أراد إن بمعنى أي ، ومؤثرات وسلبيات

الكريم كتابه في أحله ما بكل والتمتع الله حرما ما
الصلةا عليه المصطفى نبيه بسنة العمل وكذلك

 ؟ عنه تنهى عما والبعد تبيحه بما والسلما

ولكن بنعم أجاب قد الكل كان وإن الجابات واخإتلفت
بقدرةا قائل ففريق النسب حول الجابات اخإتلفت

بنسبة مسلما المرء يحيى أن أي ذلك على المرء
على المرء قدرةا على يوافق لم آخإر وفريق % ،100

نظر ووجهة % ،100 بنسبة مسلم حياةا يحيى أن
بالمائة المائة نسبة على يوافق لم الذي الخإر الفريق

الممكن من وأن متعددةا ومؤثراته المجتمع قوةا أن
المجتمع ولكن صحيحة غير كثيرةا أمور هناك تكون أن
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القدما بكرةا مثل الفريق هذا وضرب ، يقرها هذا مع
رغم اللعبة هذه دولة] تشجيع أي[  الدولة ومحاولة

الشباب تدرب لو الذي بالقدر للشباب فائدتها عدما
.  مثل والرماية والسباحة الفروسية على

آخإر ومثل ، المجسمة والصور . التصوير آخإر ومثل
من الدولة تستورده ما وهي النسان بغذاء يتعلق
. وأمثلة البنوك فوائد آخإر ومثال ، الخارج من لحوما
.  ضربت عديدةا أخإرى

واخإتلفنا نقاط في واتفقنا وامتد النقاش طال ولما
نجد أن عسانا بسؤالنا نرسل أن . رأينا أخإرى في

 ؟ لديكم الشافي الجواب

خإطاء آدما بني وكل ، معصوما غير : المسلم الجواب
الحديث بذلك جاء كما التوابون الخطائين وخإير

في المسلم يعيش أن المكان في لكن ، الشريف
عمل طاقته حسب دينه على محافظا إسلمي مجتمع
ُقوا:  وجل عز الله بقول ّت ّلَه     َفا ُتْم     َما     ال ْع َط َت ول   اْس

لم التي الخإطاء من منه يقع قد ما دينه في يخدش
من لديه وما باجتهاده جائزةا ظنها أو يتعمدها

ذلك في فأفتاه العلم أهل بعض بسؤاله أو ، معلومات
والخلصة ، المطهر للشرع مطابقة فتواه تكن ولم
استطاع ما الله يتقي أن المسلم على الواجب أن

فرض فيما يجتهد وأن عليه الله حرما ما يحرما وأن
المبادرةا عليه وجب زلة منه وقعت وإذا ، عليه الله

.  النصوح بالتوبة

 . 28 صا 1كتاب الدعوةا ج

اليتين     بين تعارض ل
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هاتين بين نجمع : كيف فيقول يسأل : سائل السؤال
ّلَه     ِإّن:  اليتين ِفُر     ل     ال ْغ ِه     ُيْشَرَك     َأْن     َي ِفُر     ِب ْغ َي ُدوَن     َما     َو

ِلَك ُء     ِلَمْن     َذ ّني:  تعالى وقوله   َيَشا ِإ ٌءْر     َو ّفا َغ َتاَب     ِلَمْن     َل
َعِمَل     َوآَمَن ِلًحا     َو َدى     ُثّم     َصا َت ْه  ؟ تعارض بينهما وهل   ا

حق في الولى فالية ، تعارض بينهما : ليس الجواب
ومأواه له يغفر ل فإنه يتب ولم الشرك على مات من

ّنُه:  سبحانه الله قال كما النار ِرْك     َمْن     ِإ ِه     ُيْش ّل ْد     ِبال َق َف
ّلُه     َحّرمَا ِه     ال ْي َل ّنَة     َع ْلَج ُه     ا َوا ْأ ّناُر     َوَم ِلِميَن     َوَما     ال ّظا ِمْن     ِلل

ٍر ْنَصا ْو:  وجل عز وقال   َأ َل ُكوا     َو ِبَط     َأْشَر ُهْم     َلَح ْن َما     َع
ُنوا ُلوَن     َكا ْعَم .  كثيرةا المعنى هذا في واليات   َي

ّني:  سبحانه قوله وهي الثانية الية أما ِإ ٌءْر     َو ّفا َغ ِلَمْن     َل
َعِمَل     َوآَمَن     َتاَب ِلًحا     َو َدى     ُثّم     َصا َت ْه حق في فهي   ا

َي    َ يا     ُقْل:  سبحانه قوله وهكذا التائبين ِد َبا ِذيَن     ِع ّل ا
ُفوا َلى     َأْسَر ِهْم     َع ُفِس ْن ُطوا     ل     َأ َن ْق ِة     ِمْن     َت ِه     َرْحَم ّل ّلَه     ِإّن     ال ال

ِفُر ْغ ُنوَب     َي ّذ ًعا     ال ّنُه     َجِمي َو     ِإ ُفوُر     ُه َغ ْل أجمع    الّرِحيُم     ا
ولي . والله التائبين في الية هذه أن على العلماء
.  التوفيق

 هـ . 1405 / 6 / 27 في 983مجلة الدعوةا العدد 

ونهايته       الليل من الخير الثلث بداية

سبحانه     الله     ينزل"  الحديث في : ورد السؤال
من     الخإير     الثلث     في     الدنيا     سماء     إلى     ليلة     كل     وتعالى

ينتهي ومتى الخإير الثلث يبدأ متى ، " الحديث   الليل
 ؟

صلى الله رسول عن الحاديث تواترت : قد الجواب
الله صلى قوله وهو النزول بإثبات وسلم عليه الله
حين ليلة كل الدنيا سماء إلى ربنا " ينزل وسلم عليه
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فأستجيب يدعوني من فيقول الخإر الليل ثلث يبقى
. . له فأغفر يستغفرني من فأعطيه يسألني من له

 . "

صفة إثبات على والجماعة السنة أهل أجمع وقد
يشابه ل سبحانه بالله يليق الذي الوجه على النزول

َو     ُقْل:  سبحانه قال كما صفاته من شيء في خإلقه ُه
ّلُه ٌءْد     ال ّلُه*    َأَح ُد     ال ْد     َلْم*    الّصَم ِل َلْم     َي ْد     َو َل َلْم*    ُيو ُكْن     َو َي
ًوا     َلُه ُف ٌءْد     ُك ْيَس:  وجل عز وقال   َأَح ِه     َل ِل ْث ٌءْء     َكِم َو     َشْي ُه َو

ُع َبِصيُر     الّسِمي ْل والجماعة السنة أهل عند فالواجب   ا
غير من جاءت كما وأحاديثها الصفات آيات إمرار

بها اليمان مع تمثيل ول تكييف ول تعطيل ول تحريف
منها شيء في ليس حق عليه دلت ما أن واعتقاد
عندهم القول بل لصفته تكييف ول بخلقه لله تشبيه

أهل يثبت فيما ، الذات في كالقول الصفات في
فهكذا تمثيل ول كيف بل سبحانه ذاته والجماعة السنة
في والنزول ، تمثيل ول كيف بل إثباتها يجب صفاته

نزول يشبه ل سبحانه الله نزول لن بحسبها بلد كل
الخإير الثلث في بالنزول يوصف سبحانه وهو خإلقه

الذي الوجه على العالم أنحاء جميع في الليل من
ل كما هو إل نزوله كيفية يعلم ول سبحانه بجلله يليق
ْيَس وجل عز هو إل ذاته كيفية يعلم ِه     َل ِل ْث ٌءْء     َكِم َشْي
َو ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْل ُبوا     َفل:  وجل عز وقال   ا ِر ِه     َتْض ّل ِل

َثاَل َْلْم ّلَه     ِإّن     ا َلُم     ال ْع ُتْم     َي ْن َأ َلُموَن     ل     َو ْع    َت

فإذا بحسبه زمان كل في يعرف وآخإره الثلث وأول
أول النزول وقت أول كان ساعات تسع الليل كان

الليل كان وإذا ، الفجر طلوع إلى السابعة الساعة
الساعة أول الخإير الثلث أول كان ساعة عشرةا اثنتي
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الليل طول بحسب وهكذا الفجر طلوع إلى التاسعة
.  التوفيق ولي . والله مكان كل في وقصره

 هـ . 1408 / 9 / 2 في 1138مجلة الدعوةا العدد 

الذنوب       بها الله يمحو النصوح التوبة

وطلبت أصدقائي عند الصور من بعض : لي السؤال
، الله عذاب من خإوفا أمزقها لكي الصور هذه منهم

عليهم الثم أن بحجة رفضوا والبعض أعطاني بعضهم
تفيدوني أن أرجو صحيح هذا . فهل شيء علّي وليس

.  ؟

:  الجواب

كما الذنوب بها الله يمحو الذنوب من النصوح التوبة
ُبوا سبحانه الله قال ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ

َ

ُنوَن ْؤِم ْلُم ُكْم     ا ّل َع ِلُحوَن     َل ْف عليه الله صلى النبي وقال   ُت
ما     تهدما     والتوبة     قبله     كان     ما     يهدما     " السلما:  وسلم

لقول الصور من لديك ما إتلف " وعليك   قبلها     كان
ل:  عنه الله رضي لعلي وسلم عليه الله صلى النبي
    سويته     إل     مشرفا     قبرا     ول     طمستها     إل     صورةا     تدع

التي صورك أما ، صحيحه في مسلم الماما خإرجه
لك تسليمها من وامتنعوا منهم طلبتها إذا الناس عند
اقتناها من على والثم ، التوبة وتعمها منها برئت فقد

.  الجميع الله أصلح ،

 هـ . 1408 / 8 / 2 في 1138مجلة الدعوةا العدد 

الختان   حكم

 ؟ الختان حكم :ما السؤال
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: الجواب

شعار ومن الفطرةا سنن من فهو الختان أما
هريرةا أبي حديث من الصحيحين في لما المسلمين

عليه الله صلى الله رسول : قال قال عنه الله رضي
وقص     والستحداد     الختان     خإمس     الفطرةا: "  وسلم

صلى " فبدأ   البط     ونتف     الظافر     وتقليم     الشارب
. الفطرةا سنن من أنه وأخإبر بالختان وسلم عليه الله

لحشفة الساترةا القلفة قطع : هو الشرعي والختان
بالذكر يحيط الذي الجلد يسلخ من أما ، فقط الذكر

المتوحشة البلدان بعض في كما كله الذكر يسلخ أو
فما المشروع الختان هو هذا أن منهم جهل ويزعمون

وتعذيب للجهال زينه الشيطان من تشريع إل هو
والشريعة المحمدية للسنة ومخالفة للمختون
والمحافظة والسهولة باليسر جاعت التي السلمية

.  النفس على

وردت السنة - أن1:  منها وجوه لعدةا محرما وهو
هذا - أن2.  فقط الذكر لحشفة الساترةا القلفة بقطع

صلى الله رسول نهى وقد ، بها وتمثيل للنفس تعذيب
والعبث البهائم صبر وعن المثلة عن وسلم عليه الله
باب من آدما لبني فالتعذيب ، أطرافها تقطيع أو بها

.  إثما أشد وهو أولى

عليه حث الذي والرفق للحسان مخالف هذا - أن3
" إن:  قوله في وسلم عليه الله صلى الله رسول

.  " الحديث   شيء     كل     على     الحسان     كتب     الله

المختون وموت السراية إلى يؤدي قد هذا - أن4
ُقوا     َول:  تعالى لقوله يجوز ل وذلك ْل ُكْم     ُت ِدي ْي أ

َ َلى     ِب ِإ
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ِة َك ُل ْه ّت ُلوا     َول:  سبحانه وقوله   ال ُت ْق ُكْم     َت ُفَس ْن ّلَه     ِإّن     َأ ال
ُكْم     َكاَن يجب ل أنه على العلماء نص ولهذا   َرِحيًما     ِب

.  ذلك من عليه خإيف إذا الكبير على الشرعي الختان

الختان لحضور معلوما يوما في ونساء رجال التجمع أما
من فيه لما حراما فهذا أمامهم متكشفا الولد وإيقاف
ونهى بسترها السلمي الدين أمر التي العورةا كشف

.  كشفها عن

ل المناسبة بهذه والنساء الرجال بين الخإتلط وهكذا
.  المطهر الشرع ومخالفة الفتنة من فيه لما يجوز

العلى   المثل

يتكرر سؤال : يرد يقول الرياض من  : سائل1س
هو : من وهو وخإلفها الصحفية المقابلت في دائما
هناك الشخاصا باخإتلف الجابة وتختلف العلى مثلك

، وسلم عليه الله صلى الله رسول : محمد يقول من
.  وهكذا : والدي يقول من وهناك

وما السؤال هذا في الله حفظكم سماحتكم رأي ما
:  تعالى قوله  وهي60 رقم النحل سورةا بآية علقته
ِذيَن ّل ُنوَن     ل     ِل ْؤِم ِةا     ُي َثُل     ِباْلخِإَر ِء     َم ْو ِه     الّس ّل ِل َثُل     َو ْلَم ا

َلى ْع َْل َو     ا ُه ِزيُز     َو َع ْل ِكيُم     ا ْلَح الروما سورةا آية وكذا   ا
َو:  تعالى قوله  وهي27 رقم ُه ِذي     َو ّل ُأ     ا َد ْب َق     َي ْل ْلَخ ُثّم     ا

ُه ُد ِعي َو     ُي ُه َوُن     َو ْه ِه     َأ ْي َل َلُه     َع َثُل     َو ْلَم َلى     ا ْع َْل ِفي     ا
َواِت َْلْرِض     الّسَما َو     َوا ُه ِزيُز     َو َع ْل أثابكم . أفيدونا ؟   ا

.  الله

بيان أريد فإذا إليه أشرت فيما يختلف  : المعنى1ج
الله هو فالجواب العلى بالوصف الحق هو من

كل في العلى المثل له الذي هو سبحانه لنه وحده؛
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الكامل سبحانه وهو ، العلى الوصف ومعناه شيء
كفو ول له شبيه ل وأفعاله وصفاته وأسمائه ذاته في
اليتين في المراد هو المعنى وهذا ، له ند ول له

عز الله قال وقد ، سؤالك في المذكورتين الكريمتين
َو     ُقْل:  وجل ّلُه     ُه ٌءْد     ال ّلُه*    َأَح ُد     ال ْد     َلْم*    الّصَم ِل َلْم     َي َو
ْد َل َلْم*    ُيو ُكْن     َو ًوا     َلُه     َي ُف ٌءْد     ُك ْيَس:  سبحانه وقال   َأَح َل

ِه ِل ْث ٌءْء     َكِم َو     َشْي ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْل هو من أريد إن أما   ا
يفسر فإنه والسيرةا المنهج في العلى المثل

الناس أكمل فإنه وسلم عليه الله صلى بالرسول
للمؤمنين العلى المثل وهو وعمل وقول وسيرةا هديا
ذلك وغير وصبرهم وجهادهم وأعمالهم سيرتهم في
ْد:  سبحانه الله قال كما الفاضلة الخإلق من َق َكاَن     َل
ُكْم ِه     َرُسوِل     ِفي     َل ّل ٌءْةا     ال َو ٌءْة     ُأْس َن ّلَه     َيْرُجو     َكاَن     ِلَمْن     َحَس ال

ْومَا َي ْل َكَر     اْلخِإَر     َوا َذ ّلَه     َو ِثيًرا     ال في وجل عز وقال   َك
ّنَك:  وسلم عليه الله صلى نبيه وصف ِإ َعلى     َو ُلٍق     َل خُإ
ٍم ِظي خإلقه     كان: (  عنها الله رضي عائشة قالت   َع
والسلما الصلةا عليه كان أنه ) والمعنى   القرآن
ويتخلق نواهيه عن وينتهي القرآن بأوامر يعمل

عن ويبتعد أهلها على القرآن أثنى التي بالخإلق
.  التوفيق ولي . والله أهلها القرآن ذما التي الخإلق

المجلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر " . 

الله     على التوكل كيفية

في يقول بالعراق كركوك مدينة في : سائل السؤال
هل التوكل مسألة حول نقاش عندنا : يحصل سؤاله
نعلم لننا السباب؛ بغير أو السباب مع التوكل يكون

تأتيها والتي مريم كتوكل الصالحين بعض توكل عن
السباب تتخذ ولم والعكس الشتاء في الصيف فاكهة
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فيكم الله بارك ذلك عن فأفيدونا للعبادةا انقطعت بل
.  ؟

: العتماد : أحدهما شيئين يجمع : التوكل الجواب
قدره وأن السباب مسبب بأنه واليمان الله على
. وتعالى سبحانه وكتبها وأحصاها المور قدر وأنه نافذ

تعطيل التوكل من فليس السباب : تعاطي الثاني
بالسباب الخإذ بين يجمع التوكل بل السباب

الشرع خإالف فقد عطلها ومن الله على والعتماد
عليها وحث بالسباب أمر وجل عز الله لن والعقل؛
بها الخإذ على العباد وفطر بذلك رسوله وأمر سبحانه

يكون ل بل السباب يعطل أن للمؤمن يجوز فل ،
النكاح شرع ولهذا ، السباب بتعاطي إل حقيقة متوكل
من أحد قال فلو ، بالجماع وأمر الولد وحصول للعفة
من لعد زواج بدون الولد وانتظر أتزوج ل أنا الناس

لو وكذلك ، العقلء أمر من هذا وليس ، المجانين
لم الصدقات يتحرى المسجد في أو البيت في جلس

يسعى أن عليه يجب بل توكل ول مشروعا ذلك يكن
ذلك على القدرةا مع ويجتهد ويعمل الرزق طلب في

قال ومن السباب تدع لم عليها الله رحمة ومريم
ُهّزي:  لها الله قال وقد غلط فقد ذلك ْيِك     َو َل ْذِع     ِإ ِبِج

ِة َل ّنْخ ِقْط     ال ْيِك     ُتَسا َل ًبا     َع َط ّيا     ُر ِن لها أمر وهذا ، الية   َج
حتى ، السباب وتعاطت النخلة هزت وقد بالسباب

أما ، السباب ترك سيرتها في فليس الرطب وقع
لها وأتاح به أكرمها الله وكون عندها الرزق وجود
بل للسباب معطلة أنها على يدل فل الرزاق بعض
لبعض الله ساق وإذا ، بالسباب وتأخإذ تتعبد هي

من فهذا الكرامات من شيئا اليمان أهل من أوليائه
فقد السباب تعطيلهم على يدل ل لكن سبحانه فضله
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  :  قال أنه وسلم عليه الله صلى نبينا عن ثبت
وقال   تعجزن     ول     بالله     واستعن     ينفعك     ما     على     احرصا
ّياَك:  سبحانه ُد     ِإ ُب ْع ّياَك     َن ِإ ِعيُن     َو َت لعباده فشرع   َنْس
السعادةا أسباب من وكلتاهما به والستعانة له العبادةا

.  كثيرةا ذلك على الدالة واليات ، والخإرةا الدنيا في

الدعاة       تهم التي المور بعض شرح

الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
الله ورحمة عليكم . سلما الله . . . وفقه المكرما
:  وبعد وبركاته

الفادةا من تضمنه ما وعلمت كتابكم وصلني فقد
وكذلك الرئاسة من لكم مرسلة كتبا باستلمكم

إلى الدعاةا تهم التي المور بعض عن استفساركم
.  الله

يتبصر أن الله إلى الداعي على الواجب أن وأعلمكم
العلم أهل وكلما والسنة القرآن ويتدبر إليه يدعو فيما
التوحيد في الكلما كان فإذا ، فيه يتكلم أن يريد فيما

على تحث التي والحاديث اليات تدبر ، الشرك وترك
جرير وابن كثير كابن التفسير أهل كلما وراجع ، ذلك

التوحيد حقيقة لمعرفة بينة على يكون حتى والبغوي
.  الشرك حقيقة ومعرفة

شيخ كتب ذلك على المعينة الكتب أفضل ومن
عبد بن محمد والشيخ القيم وابن تيمية ابن السلما
المفيدةا الكتب . ومن العلم أهل من وأتباعهم الوهاب

الجليلة ( القاعدةا و القيم ) لبن المعاد ( زاد ذلك في
و تيمية ابن السلما ) لشيخ والوسيلة التوسل في

) ( التوحيد وكتاب أيضا ) له الواسطية ( العقيدةا
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) المجيد ( فتح و الوهاب عبد بن محمد للشيخ
.  حسن بن الرحمن عبد الشيخ لحفيده

من غيرهما أو والزكاةا الصلةا في الكلما كان وإذا
وأرشد ذلك في الواردةا النصوصا تأمل الفروع
الخإتصار مراعاةا مع ذلك من علمه ما إلى المدعو

يتيسر حتى الجامعة والعبارات الحسن والسلوب
.  فهمها للمدعو

أن العلم طالب إمكان ففي بالترجمة يتعلق ما أما
العلم وجودةا العقيدةا حسن عنهم يعلم بمن يستعين

له يترجموا حتى يريدها التي الجنبية باللغة العلم مع
باللغتين السلمية الكتب بعض . وإليك المطلوب
( مجموع كتابنا من نسخة مع والفرنسية النجليزية

سبحانه الله  . وأسأل2  ،1) ج/ والمقالت الفتاوى
لما وإياكم ويوفقنا السبيل سواء إلى جميعا يهدينا أن

عليكم . والسلما قريب سميع إنه ويرضاه يحبه
.  وبركاته الله ورحمة

صدرت الجابة من مكتب سماحته بالرياض في
 . 1 / 1872 هـ برقم 1409 / 7 / 22

للزوج    الزوجة سحر

المكرما حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
: وبعد ، وبركاته الله ورحمة عليكم . . . السلما

بهداه الله ) وصلكم ( بدون المؤرخأ كتابكم وصلني
جماع أردت عندما أصابكم عما الفادةا من تضمنه وما

به أفتاك وما للشيخ ذهابك وعن الجديدةا زوجتك
كان الذي العمل من القديمة الزوجة عملته وعما
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عن وسؤالك الجديدةا زوجتك جماع من لمنعك سبب
.  معلوما كان ذلك في الحكم

بهذا أقرت قد القديمة الزوجة كانت : إذا والجواب
منكرا فعلت فقد بالبينة ذلك عليها ثبت أو العمل
السحر هو هذا عملها لن وضلل؛ كفرا بل عظيما

:  سبحانه الله قال كما كافر والساحر ، المحرما
ُعوا َب ّت ُلو     َما     َوا ْت ِطيُن     َت َيا َلى     الّش ْلِك     َع ْيَماَن     ُم َل َفَر     َوَما     ُس َك

ْيَماُن َل ِكّن     ُس َل ِطيَن     َو َيا َفُروا     الّش ّلُموَن     َك َع ّناَس     ُي ال
ِزَل     َوَما     الّسْحَر ْن َلى     ُأ ْيِن     َع َك َل ْلَم ِبَل     ا َبا َوَماُروَت     َهاُروَت     ِب

ّلَماِن     َوَما َع ٍد     ِمْن     ُي ّتى     َأَح ُقول     َح ّنَما     َي ٌءْة     َنْحُن     ِإ َن ْت ُفْر     َفل     ِف ْك َت
ّلُموَن َع َت َي ُهَما     َف ْن ُقوَن     َما     ِم َفّر ِه     ُي ْيَن     ِب ِء     َب ْلَمْر ِه     ا ْوِج َوَما     َوَز

ِه     ِبَضاّريَن     ُهْم ٍد     ِمْن     ِب ْذِن     ِإل     َأَح ِإ ِه     ِب ّل ّلُموَن     ال َع َت َي َما     َو
ُهْم ُهْم     َول     َيُضّر ُع َف ْن ْد     َي َق َل ِلُموا     َو ُه     َلَمِن     َع َتَرا ِفي     َلُه     َما     اْش
ِةا ْئَس     خَإلٍق     ِمْن     اْلخِإَر ِب َل ْوا     َما     َو ِه     َشَر ُهْم     ِب ُفَس ْن ْو     َأ ُنوا     َل َكا

َلُموَن ْع كفر السحر أن على تدل الكريمة الية فهذه   َي
ول يضرهم ما يتعلمون والسحرةا كافر الساحر وأن

وزوجه المرء بين التفريق مقاصدهم من وأن ينفعهم
حظ ل - يعني القيامة يوما الله عند لهم خإلق ل وأنه
رسول عن الصحيح الحديث - وفي النجاةا في لهم
السبع     اجتنبوا:  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله

الشرك     قال     ؟     الله     رسول     يا     هن     وما     قيل     الموبقات
بالحق     إل     الله     حرما     التي     النفس     وقتل     والسحر     بالله
الزحف     يوما     والتولي     اليتيم     مال     وأكل     الربا     وأكل

الشيخ أما     المؤمنات     الغافلت     المحصنات     وقذف
لنه كالمرأةا؛ ساحر أنه فالظاهر الدواء أعطاك الذي

من أيضا وهو السحرةا إل السحر أعمال على يطلع ل
كثير في الغيب بادعاء المعروفين والكهنة العرافين

وأل يحذرهم أن المسلم على والواجب ، المور من
ّدقهم ّدعون فيما يص صلى النبي لقول الغيب من ي
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لم     شيء     عن     فسأله     عرافا     أتى     من:  وسلم عليه الله
صحيحه في مسلم أخإرجه    ليلة     أربعين     صلةا     له     تقبل
أو     عرافا     أتى     من:  أيضا وسلم عليه الله صلى وقال
محمد     على     أنزل     بما     كفر     فقد     يقول     بما     فصدقه     كاهنا
والندما التوبة عليك فالواجب   وسلم     عليه     الله     صلى
ورئيس الهيئة رئيس وإخإبار منك حصل قد ما على

حتى القديمة وزوجتك المذكور بالشيخ المحكمة
لك عرض وإذا ، يردعهم ما والهيئة المحكمة تعمل
يخبروك حتى الشرع علماء فاسأل الحادث هذا مثل

زال قد أصابك الذي كان وإذا ، الشرعي بالعلج
الشرعي بالعلج نخبرك حتى فأخإبرنا وإل لله فالحمد

عليه والثبات الدين في الفقه وإياك الله رزقنا
.  كريم جواد إنه يخالفه مما والسلمة

.  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما

 /11 / 9صدرت الجابة من مكتب سماحته في 
 هـ. 1387

الخمر     مصانع في العمل

حكم ما:  ويقول يسأل جامبيا من : سائل السؤال
نسميه وهل ، المخدرات أو الخمر يبيع الذي المسلم
في يعمل الذي المسلم حكم وما ؟ ل أما مسلما
يجد لم إذا عمله ترك عليه يجب وهل ، الخمر مصنع
 ؟ سواه

المنكرات من المحرمات وسائر الخمر : بيع الجواب
من الخمر مصانع في العمل وهكذا ، العظيمة

ُنوا:  وجل عز الله لقول والمنكرات المحرمات َو َعا َت َو
َلى ِبّر     َع ْل َوى     ا ْق ّت ُنوا     َول     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْث ِْل َواِن     ا ْد ُع ْل    َوا
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من والدخإان والمخدرات الخمر بيع أن شك ول
في العمل وهكذا ، والعدوان الثم على التعاون
وقد والعدوان الثم على العانة من الخمر مصانع

َها    َ يا:  وجل عز الله قال ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ّنَما     آَم ْلَخْمُر     ِإ ا

ْيِسُر ْلَم ْنَصاُب     َوا َْل َْلْزلمُا     َوا ٌءْس     َوا َعَمِل     ِمْن     ِرْج
َطاِن ْي ُه     الّش ُبو ِن َت ُكْم     َفاْج ّل َع ِلُحوَن     َل ْف ّنَما*    ُت ُد     ِإ ِري ُي
َطاُن ْي َع     َأْن     الّش ِق ُكُم     ُيو َن ْي َةا     َب َو َدا َع ْل َء     ا ْغَضا َب ْل ِر     ِفي     َوا ْلَخْم ا
ِر ْيِس ْلَم ُكْم     َوا ّد َيُص ِر     َعْن     َو ْك ِه     ِذ ّل َعِن     ال ِةا     َو َهْل     الّصل ُتْم     َف ْن َأ

ُهوَن َت ْن    ُم

لعن أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن وصح
وحاملها ومعتصرها وعاصرها وساقيها وشاربها الخمر

.  ثمنها وآكل ومشتريها وبائعها إليه والمحمولة

إن: "  قال أنه والسلما الصلةا عليه أيضا عنه وصح
أن     الخمر     يشرب     وهو     مات     لمن     عهدا     الله     على

وما     الله     رسول     يا     " قيل        الخبال     طينة     من     يسقيه
"     قال     " أو     النار     أهل     " عصارةا     قال     ؟     الخبال     طينة
بذلك وفاسق عاصا فهو حكمه " . أما   النار     أهل     عرق

إن الله مشيئة تحت القيامة يوما وهو اليمان وناقص
قبل مات إذا عاقبه شاء وإن عنه وعفا له غفر شاء

:  سبحانه الله لقول والجماعة السنة أهل عند التوبة
ّلَه     ِإّن ِفُر     ل     ال ْغ ِه     ُيْشَرَك     َأْن     َي ِفُر     ِب ْغ َي ِلَك     ُدوَن     َما     َو ِلَمْن     َذ

ُء    َيَشا

فإنه استحلها إن أما ، يستحلها لم إذا الحكم وهذا
على مات إذا عليه يصلى ول يغّسل ول بذلك يكفر

مكذبا يكون بذلك لنه العلماء؛ جميع عند استحللها
.  والسلما الصلةا عليه ولرسوله وجل عز لله
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أو الربا أو اللواط أو الزنا استحل فيمن الحكم وهكذا
كعقوق عليها المجمع المحرمات من ذلك غير

.  حق بغير النفس وقتل الرحم وقطيعة الوالدين

ويعلم حراما أنها يعلم وهو منها شيئا أو فعلها من أما
فاسق هو بل كافرا يكون ل فهذا بذلك لله عاصا أنه

قبل يتب لم إذا الخإرةا في سبحانه الله مشيئة تحت
ولي والله الخمر شارب حكم في تقدما كما الموت

.  التوفيق

1407 / 12 / 30 وتاريخ 1104مجلة الدعوةا العدد 
هـ . 

أوانيهم      واستعمال الكفار ذبائح أكل

الصين في يدرس صومالي طالب من  : سؤال س
الصين في أدرس صومالي طالب : إنني فيه يقول

واللحوما عامة الطعاما في كثيرةا صعوبات وأواجه
:  هي والمشاكل خإاصة بصفة

التي الحيوانات أن للصين مجيئي قبل أسمع - إنني1
للمسلم يجوز ل قتلوها بالحرى أو الملحدون ذبحها
للمسلمين صغير مطعم الجامعة في وعندنا ، أكلها

أنها يقين على لست أنني غير لحوما فيه وتوجد
، ذلك في ومتشكك السلمية الطريقة على مذبوحة

ويأكلون مثلي متشككين غير زملئي أن العلم مع
 ؟ حراما يأكلون أما حق على أهم ، منها

أواني بين تمييز هناك ليس الطعاما لواني - بالنسبة2
حيال أفعل أن علي ينبغي ماذا ، وغيرهم المسلمين

 ؟ المور هذه
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الكتاب أهل غير الكفار ذبائح أكل يجوز : ل الجواب
أو وثنيين أو مجوسا كانوا سواء والنصارى اليهود من

خإالط ما ول الكفار أنواع من غيرهم أو شيوعيين
لنا يبح لم سبحانه الله لن وغيره؛ المرق من ذبائحهم

عز قوله في الكتاب أهل طعاما إل الكفار أطعمة من
ْومَا:  وجل َي ْل ُكُم     ُأِحّل     ا َباُت     َل ّي ّط َعامُا     ال َط ِذيَن     َو ّل ُتوا     ا ُأو

َتاَب ِك ْل ُكْم     ِحّل     ا ُكْم     َل َعاُم َط ُهْم     ِحّل     َو سورةا من الية   َل
عباس ابن قال كما ذبائحهم هو وطعامهم ، المائدةا
غير لنها فيها؛ حرج فل ونحوها الفواكه أما ، وغيره
فهو المسلمين طعاما أما ، المحرما الطعاما في داخإلة

ل حقا مسلمين كانوا إذا وغيرهم للمسلمين حل
النبياء من غيره معه يدعون ول الله إل يعبدون

. الكفرةا يعبده مما وغيرهم القبور وأصحاب والولياء

لهم يكون أن المسلمين على فالواجب الواني أما
طعامهم فيها يستعمل التي الكفرةا أواني غير أوان

طباخأ على وجب يجدوا لم فإن ، ذلك ونحو وخإمرهم
ثم الكفار يستعملها التي الواني يغسل أن المسلمين

الصحيحين في ثبت لما المسلمين؛ طعاما فيها يضع
النبي سأل أنه عنه الله رضي الخشني ثعلبة أبي عن

المشركين أواني في الكل عن وسلم عليه الله صلى
تأكلوا     ل: "  وسلم عليه الله صلى النبي له فقال ،

" .   فيها     وكلوا     فاغسلوها     غيرها     تجدوا     ل     أن     إل     فيها
.  وصحبه وآله محمد على وسلم الله وصلى

 /2 / 24 في 918نشرت في مجلة الدعوةا العدد 
 هـ . 1404

يمنعها      شيعية فتاة في الشرعي الحكم
القران     عقد من المأذون
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حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
رضاه فيه لما الله . وفقها . ع . ح ف النسة المكرمة

ورحمة عليكم . سلما آمين شأنها وأصلح أمرها ويسر
المتضمن كتابك وصلني : فقد وبعد ، وبركاته الله

العمر من والعشرين الثالثة تبلغين فتاةا أنك الفادةا
ممثل بوهراوان داود أتباع الشيعة مذهب على وأنِك

يمنع وأنه كينيا في المقيم المذكورةا الطائفة مرجع
بيان في ورغبتك قرانك عقد من ممباسا مدينة مأذون
.  ذلك في الشرعي الحكم

في المسئولين على الواجب أن ريب : ل والجواب
حكم يلتزموا أن للسلما المنتسبة الطوائف جميع

ذلك يخالف ما يحذروا وأن المور جميع في السلما
على الواجب أن السلمية الشريعة من علم وقد

الله لقول الكفاء خإطبهن إذا مولياتهم تزويج الولياء
ِكُحوا:  سبحانه ْن َأ َو َياَمى     "  َْل ُكْم     ا ْن ِلِحيَن     ِم ِمْن     َوالّصا
ُكْم ِد َبا ُكْم     ِع ِئ ِإَما ُنوا     ِإْن     َو ُكو َء     َي َقَرا ِهُم     ُف ِن ْغ ّلُه     ُي ِه     ِمْن     ال ِل َفْض

ّلُه ٌءْع     َوال    َواِس

: " قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن روي ولما
إل فزوجوه وخإلقه دينه ترضون من إليكم خإطب إذا

" خإرجه عريض وفساد الرض في فتنة تكن تفعلوا
.  وغيره الترمذي الماما

على أوليائك من القرب زوجك فإذا ذلك على وبناء
اعتراض البهرةا طائفة لممثل فليس أكفائك أحد

شروطه توافرت إذا صحيحا بذلك النكاح ويكون عليك
في الشرعية المحكمة بواسطة ذلك يكون أن وينبغي
اعتراض البهرةا طائفة لممثل يتأتى ل حتى ممباسا

المذكور الوجه على النكاح صدر وإذا ، النكاح على
لطائفة ليس شرعيين أولدا يكونون أولدك فإن
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امتنع . وإذا ذلك إنكار في حق غيرهم ول البهرةا
طائفة لممثل إرضاء الكفء على تزويجك من أقاربك
للقاضي ويكون بذلك تبطل وليتهم فإن البهرةا

من خإطبك من على لك القران عقد إجراء الشرعي
: " وسلم عليه الله صلى النبي لقول ، الكفاء

" .  له ولي ل من ولي السلطان

ذلك في مقامه فيقوما السلطان نائب هو والقاضي
. هذا المعدوما حكم حكمه ، العاضل والولي

البهرةا لمذهب النتساب ترك ولمثالك لك ونصيحتي
مخالفة مذاهب لكونها الشيعة مذاهب من غيره أو

كثيرةا وجوه من السلمية المحمدية للطريقة
السنة أهل مذهب إلى عنها والنتقال تركها فالواجب
والسنة الكتاب مقتضى على السائرين والجماعة

الله صلى الرسول أصحاب من المة سلف ومنهج
يهدي أن الله وأسأل ، بإحسان وأتباعهم وسلم عليه
عن المنحرفة الطوائف من وغيرها الطائفة هذه

، الحق طريق إلى بأيديهم يأخإذ وأن ، الصواب طريق
النجاةا فيه لما المسلمين وسائر وإياك يوفقنا وأن

والقادر ذلك ولي إنه والخإرةا الدنيا في والسعادةا
.  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما ، عليه

نشرت بمجلة الجامعة السلمية بالمدينة العدد
 هـ . 1391الثاني السنة الرابعة شوال عاما 

الشيعة     فرقة عن توضيح

الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
.  آمين خإير لكل الله . . . وفقه المكرما

:  بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلما
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. تضمنه ما وفهمت الكريم كتابكم تلقيت فقد
لديها فرقة وكل كثيرةا فرق الشيعة بأن وأفيدكم

الخمينية الرافضة فرقة وأخإطرها البدع من أنواع
من فيها ولما إليها الدعاةا لكثرةا عشرية الثني

أنهم واعتقاد البيت بأهل كالستغاثة الكبر الشرك
حسب عشر الثني الئمة سيما ول الغيب يعلمون
الصحابة غالب ويسبون يكفرون ولكونهم زعمهم

السلمة الله نسأل عنهما الله رضي وعمر بكر كأبي
.  الباطل من عليه هم مما

طريق إلى وإرشادهم الله إلى دعوتهم يمنع ل وهذا
على الباطل من فيه وقعوا مما وتحذيرهم الصواب

.  والسنة الكتاب من الشرعية الدلة ضوء

من المزيد السنة أهل من ولخإوانك لك الله وأسأل
، خإير كل على العانة مع يرضيه لما التوفيق

في والتثبت والخإلصا والصدق بالصبر وأوصيكم
ميدان في الحسن والسلوب بالحكمة والعناية المور

في والتدبر الكريم القرآن تلوةا من والكثار الدعوةا
فيما السنة أهل كتب ومراجعة ومدارسته معانيه
والبغوي كثير وابن جرير ابن كتفسير ذلك من أشكل

المراما كبلوغا السنة من تيسر ما بحفظ العناية مع ،
الحديث في الحكاما وعمدةا حجر ابن للحافظ
ول ، المقدسي الواحد عبد بن الغني عبد للحافظ

يشكل عما يسأل أن النسان على يجب أنه يخفى
ُلوا:  تعالى قال كما دينه أمر في عليه َأ ْهَل     َفاْس َأ

ِر ْك ّذ ُتْم     ِإْن     ال ْن َلُموَن     ل     ُك ْع الكتب بعض برفقه وإليكم   َت
بنفعكم يعم وأن فيها بما ينفعكم أن الله أسأل

يثبتنا أن سبحانه أسأله كما المسلمين إخإوانكم
دينه أنصار من جميعا يجعلنا وأن الحق على وإياكم
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سبحانه إنه بصيرةا على إليه والداعين شريعته وحماةا
الله ورحمة عليكم . والسلما عليه والقادر ذلك ولي

.  وبركاته

 /1 / 22صدرت الجابة من مكتب سماحته في 
 . 1 / 136 هـ برقم 1409

الغيبة        أهل على النكار من الخجل حكم ما
والنميمة 

في أحيانا وأكون والنميمة الغيبة أكره فتاةا : أنا س
ويدخإلون الناس أحوال عن يتحدثون جماعة وسط

، وأمقته هذا أكره نفسي في وأنا والنميمة الغيبة في
أنهاهم أن أستطيع ل فإنني الخجل شديدةا ولكوني

، عنهم ابتعد حتى مكان يوجد ل وكذلك ذلك عن
، غيره حديث في يخوضوا أن أتمنى أنني الله ويعلم
 ؟ معهم جلوسي في إثم علّي فهل

خإير فيه لما الله وفقكم ؟ فعله يتوجب الذي وما
.  والمسلمين السلما

قبلوا فإن المنكر تنكري أن إل ذلك في إثم : عليك ج
وعدما مفارقتهم عليك وجب وإل ، لله فالحمد منك

َذا:  وتعالى سبحانه الله لقول معهم؛ الجلوس ِإ َو
ْيَت َأ ِذيَن     َر ّل َنا     ِفي     َيُخوُضوَن     ا ِت َيا ِرْض     آ ْع َأ ُهْم     َف ْن ّتى     َع َح

ِديٍث     ِفي     َيُخوُضوا ِه     َح ِر ْي ِإّما     َغ ّنَك     َو َي ْنِس َطاُن     ُي ْي َفل     الّش
ْد ُع ْق َد     َت ْع ْكَرى     َب ّذ َع     ال ِما     َم ْو َق ْل ِلِميَن     ا ّظا عز وقوله   ال
ْد:  وجل َق ُكْم     َنّزَل     َو ْي َل َتاِب     ِفي     َع ِك ْل َذا     َأْن     ا ُتْم     ِإ ْع َسِم
َياِت ِه     آ ّل َفُر     ال ْك َها     ُي ُأ     ِب ْهَز َت ُيْس َها     َو ُدوا     َفل     ِب ُع ْق ُهْم     َت َع ّتى     َم َح

ِديٍث     ِفي     َيُخوُضوا ِه     َح ِر ْي ُكْم     َغ ّن ًذا     ِإ ُهْم     ِإ ُل ْث النبي وقول   ِم
منكرا     منكم     رأى     " من:  وسلم عليه الله صلى
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يستطع     لم     فإن     فبلسانه     يستطع     لم     فإن     بيده     فليغيره
مسلم الماما " خإرجه   اليمان     أضعف     وذلك     فبقلبه

المعنى هذا في والحاديث واليات ، صحيحه في
.  التوفيق ولي والله ، كثيرةا

نشرت في المجلة العربية في باب " فاسألوا أهل
الذكر " . 

لحيته       حلق على العسكري الطالب إجبار

كتابك محب يا بعده وبركاته الله ورحمة عليكم سلما
وصلك وصل  ما1988 / 10 / 9 في المؤرخأ الكريم

التحقت قد بأنك الفادةا من تضمنه وما بهداه الله
جمهورية في البحري للنقل العربية الكاديمية بالكلية

على الطالب يجبر لديها النظاما وأن العربية مصر
. .  لحيته حلق

كان . إلخ الموضوع حول والتوجيه النصيحة وطلبك
وسؤالك عنايتك حسن على نشكرك وعليه ، معلوما

الفقه ولك لنا الله ونسأل ، دينك أمر من يهمك عما
عن ثبت قد بأنه . ونفيدك عليه والثبات دينه في

" قصوا:  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
" متفق   المشركين     خإالفوا     اللحى     وأعفوا     الشوارب

، عنهما الله رضي عمر ابن حديث من صحته على
عن عنه الله رضي هريرةا أبي عن مسلم صحيح وفي
" جزوا:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي

" وبناء   المجوس     خإالفوا     اللحى     وأرخإوا     الشوارب
إلى والنتقال المذكورةا الكلية بترك أوصيك ذلك على

الله يجعل وسوف لحيتك حلق على أجبرت إذا غيرها
ّتِق     َوَمْن:  سبحانه لقوله ومخرجا فرجا لك ّلَه     َي ال
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َعْل ْقُه     َمْخَرًجا     َلُه     َيْج َيْرُز ْيُث     ِمْن     َو َتِسُب     ل     َح َوَمْن     َيْح
ّكْل َو َت َلى     َي ِه     َع ّل َو     ال ُه ُبُه     َف    َحْس

وأل لحيتك حلق من والتوبة التقوى تلتزما أن وعليك
سبحانه لقوله ، عليه الله تاب تاب ومن ذلك إلى تعود

ّني:  ِإ ٌءْر     َو ّفا َغ َعِمَل     َوآَمَن     َتاَب     ِلَمْن     َل ِلًحا     َو َدى     ُثّم     َصا َت ْه ا
السعودية الجامعات بإحدى باللتحاق أيضا ونوصيك
الملك جامعة أو المنورةا بالمدينة السلمية كالجامعة

. أو بمكة القرى أما جامعة أو جدةا في العزيز عبد
. المملكة في الخإرى والكليات الجامعات من غيرها
إلينا كتبت إذا ذلك في لمساعدتك مستعدون ونحن
صاحب من وتزكية مؤهلتك من صورةا وأرفقت بذلك

المحمدية السنة أنصار جماعة رئيس الفضيلة
.  الرحيم عبد علي محمد الشيخ بالقاهرةا

لما التوفيق وللمسلمين ولك لنا الله ونسأل هذا
إنه والعمل النية وصلح العاقبة وحسن يرضيه

.  مسئول خإير سبحانه

 /3 / 27صدرت الجابة من مكتب سماحته في 
 . 1 / 872هـ برقم 1409

لحيته     يساوي من حكم

مع متساوية يجعلها لحيته يساوي من حكم : ما س
 ؟ البعض بعضها

وعدما وإرخإائها وتوفيرها اللحية إعفاء : الواجب ج
عليه الله صلى عنه ثبت لما ، بشيء لها التعرض

اللحى     وأعفوا     الشوارب     " قصوا:  قال أنه وسلم
عمر ابن عن صحته على " متفق   المشركين     خإالفوا
رحمة صحيحه في البخاري وروى ، عنهما الله رضي
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النبي أن عنهما الله رضي عمر ابن عن عليه الله
الشوارب     " قصوا:  قال وسلم عليه الله صلى

في مسلم " وروى   المشركين     خإالفوا     اللحى     ووفروا
عن عنه تعالى الله رضي هريرةا أبي عن صحيحه

" جزوا:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي
" .    المجوس     خإالفوا     اللحى     وأرخإوا     الشوارب

اللحى إعفاء وجوب على تدل كلها الحاديث وهذه
هذا ، الشوارب قص وجوب وعلى وإرخإائها وتوفيرها

النبي إليه أرشد الذي الواجب هو وهذا المشروع هو
.  به وأمر والسلما الصلةا عليه

وبأصحابه وسلم عليه الله صلى به تأس ذلك وفي
عن وابتعادا للمشركين ومخالفة عنهم الله رضي

رواه ما وأما ، النساء مشابهة وعن مشابهتهم
 وسلم عليه الله صلى النبي عن الله رحمه الترمذي

خإبر فهو   وعرضها     طولها     من     لحيته     من     يأخإذ     كان     أنه
عليه الله صلى النبي عن يصح ل العلم أهل عند باطل
يصح؛ ل خإبر وهو ، الناس بعض به تشبث وقد ، وسلم

متهم وهو البلخي هارون ابن عمر إسناده في لن
.  بالكذب

ول الباطل الحديث بهذا يتعلق أن للمؤمن يجوز فل
السنة فإن العلم أهل بعض يقوله بما يترخإص أن

ِطِع     َمْن:  وعل جل يقول والله الجميع على حاكمة ُي
ْد     الّرُسوَل َق َع     َف َطا ّلَه     َأ ُقْل:  سبحانه ويقول   ال
ُعوا ِطي ّلَه     َأ ُعوا     ال ِطي َأ ِإْن     الّرُسوَل     َو ْوا     َف ّل َو ّنَما     َت ِإ ِه     َف ْي َل َما     َع

ُكْم     ُحّمَل ْي َل َع ُتْم     َما     َو ْل ِإْن     ُحّم ُه     َو ُعو ِطي ُدوا     ُت َت ْه َلى     َوَما     َت َع
ُغا     ِإل     الّرُسوِل َبل ْل ِبيُن     ا ْلُم َها    َ يا:  سبحانه ويقول   ا ّي أ

َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ُعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ُعوا     ال ِطي َأ ِلي     الّرُسوَل     َو ُأو ِر     َو َْلْم ا
ُكْم ْن ِإْن     ِم ُتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت ُه     َشْي ّدو َلى     َفُر ِه     ِإ ّل ال
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ُتْم     ِإْن     َوالّرُسوِل ْن ُنوَن     ُك ْؤِم ِه     ُت ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ِلَك     اْلخِإ َذ
ٌءْر ْي َأْحَسُن     خَإ ِويًل     َو ْأ .  التوفيق ولي والله   َت

حقا        رآني فقد رآني من الحديث صحة

الله رسول عن المروي الحديث صحة مدى : ما س
في     رآني     من معناه والذي وسلم عليه الله صلى

   صورتي     في     يتمثل     ل     الشيطان     فإن     رآني     فقد     المناما
فقد رآني من: "  معناه الذي الخإر " والحديث

هذين حول إفادتي " أرجو النار عليه حرمت
.  الحديثين

وسلم عليه الله صلى قوله وهو الول الحديث : أما ج
وله صحيح حديث " فهذا حقا رآني فقد رآني : " من
رآني     من:  وسلم عليه الله صلى قوله منها ألفاظ

في     يتمثل     ل     الشيطان     فإن     رآني     فقد     المناما     في
: " من وسلم عليه الله صلى قوله " ومنها   صورتي

ل الشيطان فإن الحق رأى فقد المناما في رآني
الصلةا عليه عنه وردت ألفاظ عدةا " في بي يتمثل

الشيطان الله عدو أن على كلها دلت وقد ، والسلما
صلى النبي صورةا في يتمثل أن وبين بينه حيل قد

رأى فقد المناما في النبي رأى فمن وسلم عليه الله
في رآه إذا ، والسلما الصلةا عليه رآه وقد ، الحقيقة
عليه وهو العلم أهل عند معروفة هي التي صورته
أبيض الصورةا حسن الرجال من ربعة والسلما الصلةا

حياته آخإر وفي سوداء اللحية كث بحمرةا مشرب
الصلةا عليه الشيب من قليلة شعرات فيها حصل

رآه فقد الحقيقية صورته على رآه فمن ، والسلما
وأما ، والسلما الصلةا عليه به يتمثل ل الشيطان فإن

" النار عليه حرمت فقد رآني : " من الثاني الحديث
.  بصحيح وليس له أصل ل فهذا
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فتاوى مجموعة من الرابع - الجزء الحمد - ولله تم
عبد بن العزيز عبد الشيخ لسماحة متنوعة ومقالت

- الله شاء - إن ويليه ، باز بن الرحمن عبد بن الله
 به يلحق وما التوحيد في الخامس الجزء
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