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الرحيم الرحمن الله بسم

.والها ومن وصحبَه آله وعلى الله، رسول على والسلما والصلة لله، الحمدَّ

أنحاَء جميع في السلمي المجتمع إلى أزفهاَ الفتاَوي من مجموعة بعدَّ:- فهذها أماَ

عليه الصبَر إلى الوحيدَّ دافعي كاَن متتاَبع وعمل طويل جهدَّ بعدَّ المعمورة هذها

لهاَ شخصية عن صدَّرت لنهاَ نظًرا الفتاَوي هذها إلى المسلمين بحاَجة الكيدَّ علمي

ّدَّة العلم في سعة من صاَحبَهاَ به يتصف كاَن لماَ المسلمين بين مكاَنتهاَ في وح

مصاَلح على قرب من تشرف كلهاَ أعماَل من فيه يتقلب كاَن ولماَ الذكاَء

بمصاَلح العماَل تلك خلل من عني فقدَّ ذلك ومع الدَّاخل في المسلمين

من لهم يعن ماَ بكل عليه تتوارد السئلة فكاَنت الوطن هذا خاَرج المسلمين

شئوون. من يهمهم وماَ مشكلت

يتوقع التي المضاَن كل ففتشت جاَمعة تكون أن على الحرص كل حرصت لذلك

الناَس أيدَّي من منهاَ بعًضاَ جمعت إني حتى الفتاَوي هذها فيهاَ حفظت قدَّ تكون أن

بهاَ. عنيت التي المضاَن في أجدَّها لم ماَ إليهم وصل الذين

يأمرني لم لو النور ترى ل قدَّ الفتاَوي هذها فإن لذويه باَلفضل أعترف أني على

الجهاَت وتكليف بإعدَّادهاَ الله سعود) رحمه آل عبَدَّالعزيز بن (فيصل الملك جللة

أمرها صدَّر فقدَّ الدَّولة، هذها حساَب على وطبَاَعتهاَ عندَّهاَ مماَ بتمكيني الرسمية

والقتصاَد الماَلية وزير لمعاَلي هـ1390-10-3 في -س3-18302 المرقم الكريم

نصه: بماَ الوطني

قاَسم ابن محمدَّ الشيخ يتولى وأن الفتاَوي هذها طبَع على بموافقتناَ (نفيدَّكم

تقوما التي الدَّينية الكتب بعض على يشرف وأنه سيماَ ل – والتصحيح العدَّاد عملية

أن وعلى مصاَريف، أي ذلك على يترتب ل أن على بطبَعهاَ، بمكة الحكومة مطبَعة

العمل. هذا من ينتهي أن إلى بمكة العلمي المعهدَّ من قاَسم ابن الشيخ إعاَرة تتم

).بموجبَه يلزما ماَ فاَكملوا
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الملكي التوقيع

(فيصل)

الوزراء مجلس رئيس

للعتماَد العدَّل وزير لمعاَلي نسخة

للعتماَد العلمية والمعاَهدَّ الكلياَت رئيس ناَئب لفضيلة نسخة

للعتماَد المفتي ناَئب لفضيلة نسخة

بإنفاَذ الله سعود) حفظه آل عبَدَّالعزيز بن (خاَلدَّ الملك جللة حكومة قاَمت وقدَّ

بن (فهدَّ المير الملكي السمو وصاَحب خاَلدَّ الملك جللة الله حفظ المر ذلك

ًدا وأبقاَهماَ الملك جللة ناَئب العهدَّ سعود) ولي آل عبَدَّالعزيز ًدا للدَّين عماَ عن ذياَ

قريب إنه عندَّها ماَ وترجو الله تخاَف التي الصاَلحة باَلبَطاَنة عضدَّهماَ وشدَّ حياَضه

مجيب.

على تشجيعي في طولى وإبراهيم) يدَّ (عبَدَّالعزيز المرحوما لبني كاَن وقدَّ

ونفع للخير الله وفقهماَ لخر حين من تظهر التي الصعوباَت وتذليل العمل مواصلة

بهماَ.

أمدَّني حيث باَز) نصيب بن عبَدَّالله بن (عبَدَّالعزيز الشيخ والدَّناَ لسماَحة أن كماَ

بتبَييضه. قمت أن بعدَّ الكاَتبَة اللة على الكتاَب نسخ تولى بناَسخ

ًقاَ والمعاَهدَّ للكلياَت العاَمة الرئاَسة فضل أنسى ول بن محمدَّ الماَما (جاَمعة ساَب

ًياَ سعود المهمة. بهذها للقياَما للفتاَء خدَّماَتي أعاَرت حيث السلمية) حاَل

والرساَئل الفتاَوي مصاَدر

جهاَت: تسع من الضخمة المجموعة هذها جمعت

 حتى1357 عاَما منذ الدَّراسة حلقاَت في سماَحته عن أكتبَهاَ كنت تقاَرير-1

عاَما منهاَ كثيًرا بيضت اني حتى بذلك الهتماَما كثير كنت  وقد1381َّ عاَما

بلغت إنهاَ حتى المجموع هذا من الكبَرى النسبَة تكون التقاَرير  وهذها1375

)1800.(
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ًفاَ وثالثاين وأربعة ماَئة على فيهاَ أطلعت وقدَّ الفتاَء دار-2 أأت134( مل ) ابتدَّ

هـ1392 القعدَّة ذي في منه وفرغت هـ1392 رمضاَن في ذلك في

) فتوى.1600( منهاَ واستخلصت

ًقاَ القضاَة رئاَسة-3 ًياَ) وقدَّ العدَّل (وزارة ساَب )488( على فيهاَ َأطلعت حاَل

ًفاَ ًفاَ) 700( القضاَياَ) و (ملفاَت مل العاَما. الرشيف في مل

ًفا140َ( على فيه أطلعت وقدَّ المفتي لسماَحة الخاَص المكتب-4 ونظًرا ) مل

وقدَّ هناَك، محتوياَته على َأطلعت فقدَّ العدَّل وزارة إلى نقل قدَّ أنه إلى

أأت وقدَّ هـ1392-11-3 في الخاَص والمكتب العدَّل وزارة في العمل بدَّ

)308( الخاَص المكتب ومن ) فتوى627( العدَّل وزارة من استخلصت

فتوى.

) فتاَوي.8( منهم وردناَ وقدَّ – الدَّاخلية الشئون – الملكي الدَّيوان-5

) فتاَوي.10( منه وردناَ وقدَّ الوزراء مجلس رئاَسة ديوان-6

الواضح مطولة: (الجواب فتاَوى على منهاَ حصلت وقدَّ سماَحته مكتبَة-7

في ماَ بياَن الخوان) في (نصيحة و إبراهيم مقاَما نقل جواز المستقيم) في

في محمود ابن َأحدَّثاه الناَسك) عماَ (تحذير و حمدَّان لبن المبَاَني نقض

النحر. يوما قبَل الهدَّى ذبح تعجيل منع حول ورساَلة المناَسك،

بين ) ما60َ( بلغ حيث باَلكثير وليس العلم طلب بعض أيدَّي من جمعته ماَ-8

مقدَّمهاَ. إلى فتوى كل سندَّ نسبَت وقدَّ وفتوى رساَلة

له بعضهاَ ) فتوى26( منهاَ استخرجت وقدَّ النجدَّية الجوبة في السنية الدَّرر-9

.غيرها مع باَلشتراك له وبعضهاَ وحدَّها

الكتاَب في منهجي

أأت-1 ًياَ المتكرر فاَستبَعدَّت بعض على بعضهاَ الفتاَوي بمقاَبلة بدَّ كثير وهذا حرف

القضاَة. رئاَسة من ثام الفتاَء دار من صدَّر فيماَ
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وأكثر منهاَ َأطول أأخر في محتواهاَ لوجود المختصرة الفتاَوي بعض استبَعدَّت-2

تفصيلً.

منهاَ. جزء في الفاَئدَّة تكون التي المطولة الفتاَوي بعض لخصت-3

يحمدَّ. ل مقاَما في وردت إذا الشخاَص ذكر استبَعدَّت-4

في َأبواب َأو مختلفة فنون في مساَئل على التقرير أو الفتوى احتوت إذا-5

َألة كل وضعت الواحدَّ الفن َأشرت المناَسب مكاَنهاَ في مس رقم إلى و

َألة. كل انتهاَء بعدَّ الرسمي الصاَدر مس

مناَسبَة. وجدَّت إذا مواضعهاَ في المساَئل بعض على َأحلت-6

الكتاَب هذا في أدرج لم الرسمية الدَّوائر من الصاَدرة باَلفتاَوي يتعلق فيماَ-7

بـ ختم إبراهيم) أو بن (محمدَّ من صريًحاَ سماَحته باَسم صدَّر ماَ إل منهاَ

َأجاَببلفظ المسودة في وجدَّته إبراهيم) أو بن (محمدَّ سماَحته. : ف

ًناَ وضعت-8 مضمونهاَ. على يدَّل فتوى كل على عنوا

من وجدَّ ماَ إلى الرجوع بعدَّ للناَسخ حدَّثات التي الخطاَء بعض صححت-9

مسوداتهاَ.

بهاَ صدَّرت الله رحمه إبراهيم بن محمدَّ الشيخ لسماَحة ترجمة كتبَت-10

الكتاَب.

أقساَما: ثالثاة إلى الكتاَب قسمت-11

أقساَما: خمسة إلى وينقسم(العقاَئدَّ)  في منهاَ الول القسم

تعاَلى. ذاته ووحدَّانية الله وجود)1(

اللهية. وحدَّانية)2(

الصفاَت. وحدَّانية)3(

العقاَئدَّ. فروع في مساَئل)4(

جزء. في العقاَئدَّ جاَءت وقدَّ والشيوعية، الصوفية)5(
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ترتيب رتبَته وقدَّ أأصوله في مقدَّمة مع(الفقه)  الكتاَب من الثاَني القسم

جميع المساَئل شملت المربع)) وقدَّ ((الروض المستقنع)) وشرحه ((زاد

.أجزاء ثاماَنية في القسم هذا وجاَء – القرار إلى – المياَها من – أبوابه

وفنون متنوعة معاَرف إلى الشاَرة عاَمة) يشمل (معاَرف الثاَلث القسم

على: ويحتوي مختلفة

التفسير. أصول)1(

التفسير. في قليلة فتاَوي)2(

العربية. اللغة)3(

.الشعر)4(

الجنبَية. اللغة)5(

.الجغرافياَ)6(

ومهن. صناَعاَت)7(

النشر. ودور المطبَوعاَت ومراقبَة فيهاَ، يوجدَّ أن ينبَغي ماَ المكتبَاَت)8(

حروف على مرتبَة وهي – القدَّح أو باَلمدَّح تناَولهاَ التي المؤلفاَت)9(

الهجاَء.

السلمي. العاَلم رابطة في سماَحته كلماَت ومنهاَ عاَمة، نصاَئح)10(

والتعليم. التربية)11(

(مجموع فهاَرس في انتهجتهاَ التي الطريقة على عاَمة فهاَرس)12(

القسم هذا جاَء ) وقدَّالله رحمه تيمية بن أحمدَّ السلما شيخ فتاَوي

أجزاء). (عشرة الكتاَب كمل وبه جزء، في

بعض كتخريج لذلك ضرورة اجدَّ حين الهوامش بعض وضعت)13(

المشكلت. من شيء ايضاَح َأو الحاَديث

مصطلحاَت

ّيلت-1 (تقرير). بكلمة التدَّريس حلقاَت في سماَحته عن كتبَته ماَ ذ
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شرحه أو المستقنع) الحجاَوي، (زاد لمؤلف فاَلقولقلت: قوله.  إذا-2

الشرح. في العبَاَرة كاَنت إذا المربع) للبَهوتي (الروض

.الفتاَء دار : صاَدرصف-3

.القضاَة رئاَسة : صاَدرصق-4

.لسماَحته الخاَص المكتب صاَدر-5

َلجوبة في السنية الدَّرر-6 النجدَّية. ا

بن (عبَدَّالله الخاَص مكتبَه مدَّير بخط وكاَن الصدَّور علمة عليه أجدَّ لم ماَ-7

مراقب قاَسم) أو بن عبَدَّالرحمن بن (أحمدَّ مكتبَته أمين الصاَنع) أو إبراهيم

باَلفتاَوي. َألحقتهعبَدَّاللطيف)  بن علي بن (محمدَّ الطلب

إبراهيم بن محمدَّ الشيخ حياَة

ومولدَّها: نسبَه

بن عبَدَّاللطيف الشيخ بن إبراهيم الشيخ بن محمدَّ الشيخ الجليل العلمة هو

البَدَّعة مميت السنة محي الدَّعوة إماَما بن حسن الشيخ بن عبَدَّالرحمن الشيخ

َأحمدَّ بن محمدَّ بن علي بن سليماَن الشيخ عبَدَّالوهاَب) بن بن (محمدَّ الشيخ

بن ريس بن معضاَد بن عمر بن مشرف بن بريدَّ بن محمدَّ بن بريدَّ بن راشدَّ بن

بن عقبَة بن مسعود بن موسى بن قاَسم بن وهيب بن علوي بن محمدَّ بن زاخر

بن ماَلك بن سود َأبي بن ربيعة بن شهاَب بن زهير بن شدَّاد بن ؟ بن سنيع

عدَّناَن. بن معدَّ بن نزار إلى تميم. ثام بن مناَة بن زيدَّ بن ماَلك بن حنظلة

َأ هـ1311 عاَما محرما  من17 ) فيدخنة (حي في الرياَض مدَّينة في ولدَّ بدَّ

َلخذ في صغرها من الله رحمه َأسبَاَب ا الكريم القرآن فتلقى والمعرفة العلم ب

مفيريج. بن عبَدَّالرحمن معلمه على نظًرا عمرها من والعاَشرة الثاَمنة بين وهو

وكاَنت بصرها، فكف عينيه في باَلرمدَّ أأصيب عمرها من عشرة الساَدسة وفي

عن مفيريج بن عبَدَّالرحمن على القرآن حفظ ذلك أثار سنة. وعلى مرضه مدَّة

بعدَّ. فيماَ التجويدَّ فن درس وقدَّ قلب، ظهر
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َأخذ فنونه بمختلف العلم طلب في أخذ ثام الشيخ والدَّها ((الفرائض)) عن علم ف

ً – الله رحمه – إبراهيم َأ ومماَ راشدَّ بن عبَدَّالله الشيخ عن ثام أول في عليه قر

الفرائض. َألفية ذلك

الله رحمهماَ عبَدَّاللطيف بن عبَدَّالله الشيخ عمه ((العقاَئدَّ)) عن علم وتلقى

أأصول التوحيدَّ كتاَب العقاَئدَّ في تعاَلى. ومنهاَ للشيخ السلما وفضاَئل اليماَن و

بن سليماَن ) للشيخالشرك أهل موالت (حكم والدَّلئل عبَدَّالوهاَب بن محمدَّ

الحموية والعقيدَّة الواسطية والعقيدَّة عبَدَّالوهاَب بن محمدَّ الشيخ بن عبَدَّالله

َأخذ تيمية ابن السلما لشيخ وكلهماَ ً فاَرس بن حمدَّ الشيخ ((الفقه)) عن و َأول

عاَما المتوفي محمود بن ومحمدَّ عتيق بن حمدَّ بن سعدَّ الشيخين على ثام

المستقنع). (زاد كتبَه ومن هـ1333

ًفاَ المذكور فاَرس بن حمدَّ الشيخ ((العربية)) عن علم وأخذ َأ ومماَ آن عليه قر

َللفية والقطر والمسلحة الجرومية الفن هذا في .وا

َأ ((الحدَّيث وفي الشيخ عمه على المنتقى وثالث المراما بلوغ وعلومه)) قر

َألفية َأيًضاَ قرأ عتيق. وعليه بن سعدَّ الشيخ على المراما بلوغ َأعاَد ثام عبَدَّالله

الحدَّيث. مصطلح في العراقي

َأب كثير كاَن الله رحمه الشيخ َأن المستفيض ومن هذا في المطاَلعة على الدَّ

ًياَ مصدًَّرا هذا فكاَن وتدَّريسهاَ الكتب مختلف ًياَ ثااَن العلمية حصيلته بتنمية غن

العقل. ورجاَحة الذكاَء حدَّة من عنه عرف ماَ ذلك على َأعاَنه أأفقه وتوسيع

باَلتدَّريس: اشتغاَله

َللمعية مشاَيخه فيه لمس أنه فأدركوا الظاَهرة والنجاَبة المبَكرة الناَدرة ا

َأوصى العلم مجاَلس في إليه يطمئن أن يمكن الذي لهم الخليفة الشيخ عمه ف

من به يتمتع ماَ له وذكر خيًرا َأخيه باَبن – الله رحمه – عبَدَّالعزيز الملك عبَدَّالله

ًء الله وهبَهم الذين الرجاَل من قليل في إل تتوافر تكاَد ل التي الفذة المزاياَ ذكاَ

ًدَّا وفطنًة َأخيه ابن َأخذ هـ1339 عاَما عبَدَّالله الشيخ توفي وإخلًصاَ. وحين وجل
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َأ مجلسه ولماَ الحياَة، قيدَّ على زالوا ماَ الذين مشاَيخه جاَنب إلى التدَّريس فبَدَّ

ابن حمدَّ الشيخ قبَله وتوفي هـ1349 عاَما عتيق بن حمدَّ بن سعدَّ شيخه توفي

جاَنب إلى بأكثرهاَ واستقل التدَّريس مجاَلس في توسع هـ1345 عاَما فاَرس

باَلتدَّريس يقومون كاَنوا الذين العلماَء َأفاَضل من وغيرهم الله رحمهم أعماَمه

العلوما. بعض في متعاَقبَة فترات على

َلوفر النصيب له الله رحمه محمدَّ الشيخ َأن نؤكدَّ َأن نؤكدَّ أن ينبَغي ولكن في ا

النفع وعموما العلم وغزارة العلم طلبَة من له القاَصدَّين وكثرة المجاَلس كثرة

منتظمة، جلساَت ثالثا يجلس كاَن حيث باَلتدَّريس نهاَرها َأكثر يعمر كاَن فقدَّ

مدَّة الشمس ارتفاَع بعدَّ والثاَنية الشمس، شروق إلى الفجر صلة بعدَّ فاَلولى

َأربع ساَعتين بين ماَ تتراوح جلسة وهناَك العصر، صلة بعدَّ والثاَلثة ساَعاَت، و

الظهر. صلة بعدَّ وهي مستمرة ليست لكنهاَ رابعة

بن محمدَّ الشيخ بن عبَدَّالله الشيخ جاَمع في تتم كاَنت الجلساَت هذها وكل

جلسة عدَّا ) ماَالميدَّان شماَل دخنه (حي في الن المعروف عبَدَّالوهاَب

.بيته إلى نقلهاَ ثام الجاَمع هذا في المر أول في كاَنت فقدَّ الضحى

كاَنت التي الكتب في الغدَّ دروس لمطاَلعة المغرب بعدَّ ينقطع الله رحمه وكاَن

عقيل) ابن (شرح السلما) و (سبَل والمربع)  (الروض ومنهاَ الفجر بعدَّ تدَّرس

المراجع. من عليهاَ يعين وماَ ماَلك ابن َألفية على

بتدَّريسهاَ: الله رحمه يقوما كاَن التي للكتب عرض يلي وفيماَ

مع المستقنع وزاد عقيل ابن شرح مع ماَلك ابن َألفية الفجر صلة بعدَّ َأول-1

الندَّى وقطر والمسلحة والجرومية المراما وبلوغ المربع الروض شرحه

أأصول الحكاَما وعمدَّة َأماَ ومخبَة والتدَّمرية والحموية الحكاَما و باَقي الفكر. 

.تدَّريسه أياَما طيلة مختلفة فترات على فبَاَلتعاَقب الكتب

ثالثاة الشبَهاَت، كشف التوحيدَّ، كتاَب العقاَئدَّ في يدَّرس الشمس شروق بعدَّ-2

الجاَهلية، مساَئل التوحيدَّ، مساَئل باَستمرار، الواسطية العقيدَّة الصول،
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َلربعينالحدَّيث وفي فترات، على اليماَن أأصول العتقاَد، لمعة النووية، : ا

َلحكاَما عمدَّة يدَّرس وقدَّ الصلة، إلى المشي آداب الفقه باَستمرار. وفي ا

ناَدر. لكنه غيرهاَ

أأ المختصرات هذها من النتهاَء وبعدَّ شرح المجيدَّ، ومنهاَ: فتح المطولت تقر

َلربعين شرح الطحاَوية، السنن مسلم، صحيح البَخاَري، صحيح النووية، ا

َلربعة، إستثناَء بدَّون كثير وابن القيم وابن تيمية ابن السلما شيخ مؤلفاَت ا

يتراوح فترات على ولكنهاَ العلماَء، من والمحققين السلف كتب من جدَّ ماَ وكل

أأ ماَ ًبَاَ. وعشرة خمسة بين ماَ اليوما في منهاَ يقر غاَل

بلوغ المربع، الروض بشرحه المستقنع فيه: زاد ويدَّرس الظهر صلة بعدَّ-3

المراما.

أأ وقدَّ وشرحه التوحيدَّ كتاَب فيه ويدَّرس العصر صلة بعدَّ-4 مسندَّ في يقر

المسيح دين بدَّل لمن الصحيح والجواب شيبَه َأبي ابن مسندَّ َأو َأحمدَّ الماَما

نحوهاَ. َأو

من عاًَماَ وأربعين إحدَّى تكل ل وهمة يفتر ل بنشاَط التدَّريس يزاول استمر وقدَّ

هـ.1380-  هـ1339 عاَما

التدَّريس في طريقته

على ويحرص والتقدَّير الحتراما من حقهاَ العلم مجاَلس يعطي الله رحمه كاَن

ًياَ الطلب قلوب قرارة إلى الفاَئدَّة إيصاَل يغني ليكاَد إنه حتى بتثبَيتهاَ معن

َأ للتدَّريس باَلجلوس هم إذا الله رحمه مطاَلعة. وكاَن عن بشرحه لم إن توض

المسجدَّ في الجلسة كاَنت إذا القبَلة واستقبَل صلة، بعدَّ وضوء على يكون

أأ وصحبَه، آله وعلى الله رسول على والسلما والصلة الله باَسم شرحه ويبَدَّ

التاَلية: النقاَط في التدَّريس في لطريقته الظاَهرة السماَت تلخيص ويمكن

َأ َأن الطلب بعض من يطلب-1 الله رسول على والسلما والصلة باَلبَسملة يبَدَّ

ًظاَ يتلوا ثام المؤلف، على والترحم ًناَ. الكتاَب كاَن إذا الدَّرس موضوع حف مت
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ًدَّا ويحرص يرضى ول المتون المنتظمين الطلب جميع يحفظ َأن على ج

حفظ بعدَّ إل منه َأطول متن إلى متن من الطاَلب ينتقل ول حفظ، بنصف

َلول سنوات. سبَع في يتخرج منهم المجدَّ الطاَلب كاَن ولذا وفهمه، ا

َأ َأن قبَل-2 أأ باَلشرح يبَدَّ َأ ماَ هو يقر الطلب. قر

ووضوح. بدَّقة المتن عبَاَرات شرح في يشرع-3

عليهاَ. ويتكلم المساَئل بعض يعرض-4

َألة عرض إذا-5 أأي ذكر خلف لمس ً المؤلف ر َأدلته أول أأي ذكر ثام و المخاَلفين ر

العلماَء من رأي ذي كل يحترما كله ذلك في وكاَندليله.  مع حدَّة، على كل

ًدَّا يراها ماَ يرجح وكاَن يسوء، بماَ يذكرها ول الدَّليل على ذلك في معتم

َأقوال جدَّوى. وقدَّ ذا كاَن ماَ إل الخلف من يعرض يكن ولم المحققين، و

َلدلة سرد بدَّون القولين َأحدَّ يصحح .الطاَلب لحاَل نظًرا أو الوقت لقصر ا

عنه. خاَرجة مساَئل إلى يستطرد ول باَلموضوع يلتزما كاَن-6

َأجاَب. وقدَّ الطلب َأسئلة تلقى الدَّرس من فرغ إذا كاَن-7 بعض هو يثير و

الطلب. َأذهاَن ليقدَّح الشكاَلت

َلحياَن بعض في لهم شرح فيماَ الطلب يختبَر-8 ِإلقاَء ا َلسئلة ب عليهم ا

َللفية متن ويعربون وشواهدَّهاَ. ا

ِلشراك البَدَّع َأهل آراء ذكر على يحرص يكن لم باَلعقاَئدَّ يتعلق فيماَ-9 ِإذا وا ف

ِإنه ذكرهاَ المؤلف كاَن َأو لذلك ضرورة وجدَّ في ويشتدَّ بتوسع عليهاَ يتكلم ف

ِإفراط. دون عليهم الرد

ِإنماَ عبَاَرة عبَاَرة يشرحهاَ يكن لم المطولت لقراءة وباَلنسبَة-10 كاَن و

َأل ماَ َأو منهاَ المهم عندَّ يقف الحاَضرين. َأحدَّ عنه يس

العاَمة. مجاَلسه جميع في العربية اللغة يلزما-11

تراها فل المطولت على تعليقه َأو للمتون شرحه َأثاناَء الهدَّوء يلتزما-12

بشيء. يعبَث أو بيدَّ يشير أو يلتفت
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ِإثااَرة يسمح يكن لم-13 َلسئلة ب عقيمة. مناَقشاَت في الدَّخول َأو التاَفهة ا

:أخلقه

بمجرد الناَس قلوب في مكاَنة من إليه وصل ماَ إلى الله رحمه يصل لم

به يتحلى كاَن ماَ إلى ثام أولً، وجل عز الله توفيق إلى ذلك مرد ولكن المصاَدفة

إلى الشاَرة من بأس ولَأياَمه.  طوال عليهاَ وحاَفظ بهاَ التزما فذة َأخلق من

َلخلق من عنه نعرفه ماَ بعض ذلك: فمن الحميدَّة ا

واسعة علمية ثاروة تحصيل في سبَب َأقوى كاَنت التي الناَدرة الحاَفظة-1

َأثاناَء ومطاَلعاَته تعلمه َأثاناَء بذاكرته علقت التي محفوظاَته على بنيت

َلساَس فكاَنت تدَّريسه، ومعرفة الحكاَما استنبَاَط على لمقدَّرته القوي ا

َلدلة المستقنع وزاد المراما بلوغ حفظ َأنه بناَ مر عليهاَ. وقدَّ تبَني التي ا

كاَن َأنه هناَ باَلتدَّريس. ونزيدَّ ؟ شيوخه فصلي في ذكرها مر مماَ وغيرهماَ

- مشاَهدَّاته َأياَمه أأخرياَت في وهو يصف وكاَن ؟ القصاَئدَّ من كثيًرا حفظي

َأنت بصرها يكف َأن قبَل من عشرة الساَدسة في بصرها فقدَّ َأنه علم على و

المعاَملة وكاَنت الثاَنية، وربماَ الثاَلثة للقراءة المتن يحفظ وكاَن عمرها،

أأ صفحة ثالثاماَئة تبَلغ التي الطويلة كل مستحضًرا يرى ماَ يملي ثام عليه تقر

ًبَاَ يكن ولم الجزئياَت، من فيهاَ مر ماَ مواضع على القاَرئين يدَّل َأن منه غري

َلبحاَثا ًناَ الصفحة رقم ذاكًرا كتبَهاَ في ا َأتاَها لمن إل يكون ل ذلك ومثل َأحياَ

واعية. ذاكرة الله

فهم عن العلمية محفوظاَته إدراك من مكنه ماَ الذكاَء من رزق وقدَّ-2

ماَ فيكشف المشكلت من عليه يعرض ماَ حقيقة يدَّرك وكاَن وبصيرة،

.احتياَل َأو كيدَّ عليه ينطلي يكن ولم الفذة ببَصيرته الدَّوافع من وراءهاَ

ضرب في الدَّخول إلى حاَجة في لسناَ النوع هذا من َأمثلة كلهاَ وحياَته

َلمثاَل َأكثر لهاَ ا من كثير يعرفه ل الذي ولكن ذلك يدَّركون به العاَرفين ف
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يخطيء يكاَد ل باَلساَعة الوقت تقدَّير يدَّرك كاَن الله رحمه َأنه الناَس

َأنه العلم مع دقاَئق بضع في الحقيقة حياَته. في الساَعة يستعمل لم ب

َأمل يطيل وكاَن-3 التي القضاَياَ من عليه يعرض فيماَ النظر ويبَعدَّ والتعمق الت

ًعاَ تجدَّ َلمر يتعجل يكن ولم تبَاَ َأمل الدَّرس في يمعن حتى ا في والنظر والت

يختلف يكاَد ل الذي الدَّقيق الستنتاَج إلى ذلك بعدَّ يصل فكاَن المور عواقب

َلمثلة نصف ذو فيه يخاَلفه ول منهاَ َأسوق لكن كثيرة المقاَما هذا في وا

مثاَلين:

نصه: ماَ فكتب فني حماَما افتتاَح عن سئل َأنه أحدَّهماَ

النفع، من أكبَر سيكون الضرر َلن البَلدَّ هذا في الحماَما هذا مثل فتح أرى (ل

َلشياَء هذها ومثل َأسسهاَ، الذي باَل على يخطر لم لفساَد وسيلة عاَدة تكون ا

َلخلقية الشرعية الداب مراعاَة على الن حرصت ومهماَ تستطيع لن فإنك وا

البَاَب). هذا فتح بعدَّ المستقبَل في ذلك

ماَ الجواب في فقاَل السياَرات لساَئقي صندَّوق إنشاَء نع سئل َأنه ثااَنيهماَ

نصه:

ًعاَ الصندَّوق جعل اقترحوا الذين اقتراح (إن ًياَ مشرو َلنه تقييدَّ إلى يحتاَج خير

ذلك وراء ماَ معرفة ينبَغي َأنه إل الراغبَين َأماَما مفتوحة الخير طرق كاَن وإن

المسموح). الشيء اسم تحت تجوز ل َأشياَء استبَاَحة إلى وسيلة تكون لئل

ًثاَ ول شهرة طاَلب يوًماَ يكن فلم العمل في الخلص البَاَرزة َأخلقه ومن-4 باَح

الحق تحري في يجتهدَّ عندَّها ماَ يبَتغي لله كله عمله كاَن بل سمعة عن

أأخذها ل الحق عن الدَّفاَع في ويجتهدَّ ول طمع يعتريه ول ضعف ذلك في ي

وكثرتهاَ. جللتهاَ على َأعماَله عن تحدَّثا َأنه عنه يعرف

ناَله َأحدَّ من ينتقم ول إليه َأساَء من على ضغينة يحمل ل فكاَن قلبَه طهاَرة-5

َأذى َأن عنهم والدَّفاَع عليهم المحاَفظة بل والتجاَوز الصفح ديدَّنه كاَن بل ب

باَطل. َأنه يعرف بماَ َأحدَّ يناَلهم
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في يخاَف ل الشكيمة وقوة الشجاَعة من وافر حظ على الله رحمه وكاَن-6

في ودافعه به، المخاَطب كاَن َأياَ الحق إعلن في يتردد ول لئم لومة الله

فمكاَنته به علق مماَ ذمته يخلص َأن على وحرصه الله مخاَفة ذلك

ذلك في وله المتملقين يكرها وكاَن التخاَذل نبَذ عليه تحتم ومسئوليته

التاَريخ. حفظهاَ مواقف

نفوس في هيبَة من الله َأتاَها ماَ تميزها كاَنت التي البَاَرزة السماَت ومن-7

ومعرفتهم وإجلله محبَته إلى ولكن منه مخاَفة إلى يرجع ل َأمر وهو الناَس

كلمة في يزل ل حتى الدَّقيق الحساَب محدَّثاه يحسب الحق في صرامته عنه

ل لمعاَشريه َألوفاَ مخاَلطته عندَّ أنيًساَ كاَن فقدَّ ذلك ومع فكر في يخطيء أو

الجدَّ مجاَلس بين الفرق يحسن وكاَن الغضاَضة أو الغلظة من بشيء يتصف

نزهة. أو سفر في يكون حيث الراحة ومجاَلس والعمل

منذ بذلك وعرف يكرهون بماَ الخرين في والحدَّيث الغيبَة عن يتنزها وكاَن-8

مجاَلسه في يتحدَّثا َأن َلحدَّ يسمح يكن ولم الدَّنياَ فاَرق حتى سنه حدَّاثاة

حاَوله. من ويزجر ذلك دون يقف كاَن بل تنقصهم َأو الخرين بمثاَلب

عن والتورع العفة من الله رحمه به يتصف ماَ عنه الكثيرون يعرفه ل ومماَ-9

في نفسه يدَّخل ل َأن على حريًصاَ فكاَن شبَهة فيه يرى ماَ أو له ليس ماَ َأخذ

ول باَلستقلل ل الشراء أو باَلبَيع اشتغل انه يعرف ولم مشتبَهة مدَّاخل

يشغل كاَن إنه بل عمله مقاَبل يتقاَضاَها ماَ على مقتصًرا كاَن بل باَلمشاَركة،

أأخذها كاَن ماَ إل يتقاَضى ل معروف هو كماَ َأعماَل عدَّة هذها إحدَّاثا قبَل ي

َلعماَل أأخذ يكن ولم ا ًباَ ي ًفاَ الطاَئف مدَّينة إلى انتقاَله مقاَبل انتدَّا ولم صي

ًئاَ المسئولين من طلب َأنه عنه َأعرف يخصه. شي

للمدَّيح الشدَّيدَّة كراهيته للعياَن الظاَهرة َأخلقه من ينكر ل ومماَ-10

سواء مدَّحه في يبَاَلغ أو عليه يثني أن أحدَّ من يرضى كاَن فماَ عليه والثناَء

َلمثلة كتاَبة. ومن أو مشاَفهة ذلك كاَن به كتب ماَ المقاَما هذا في تذكر التي ا
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ًباَ خطاَباَتك في تكتب ماَ : ملحوظة: كثيًراونصه الناَس أحدَّ إلى يسوغ ل َألقاَ

َلناَما ومفتي السلما شيخ كقولك ذكرهاَ نرضاَها. ل شيء وهذا ا

ل َأن نود الثناَء من خطاَبكم في ذكرتم وماَنصه:  ماَ َأخرى مناَسبَة في وكتب

َأله وضعفناَ تقصيرناَ من إليه ونتوب الله نستغفر فنحن نسمعه َأن تعاَلى نس

في جاَء َأنه نفيدَّكمنصه:  ماَ لخر ويرضاَها. وكتب يحبَه لماَ الجميع يوفق

يصدَّر ل التي العبَاَرة تلك الوجود عاَلم قولكم مثل العبَاَرات بعض خطاَبكم

جاَهل. عن إل مثلهاَ

ًفاَ الله رحمه وكاَن-11 إلى تصل ل التي الحدَّود في والسخاَء باَلبَذل معرو

ًعاَ المكروهة المبَاَلغة َلخص الوقت وإضاَعة السراف إلى والمؤدية شر وباَ

ِإكراما يتعلق ماَ يترك ل رحمه. وكاَن وذوي العلم وطلب والقضاَة العلماَء ب

ودعاَهم. الكبَيرة الوليمة لهاَ َأقاَما إل مهمة مناَسبَة

الله لعظمة استحضاًَرا الناَس َأكثر من الله رحمه كاَن لله، خشيته-12

حينماَ باَلدَّموع عيناَها وتغرورق والستغفاَر الله بذكر يلهج تسمعه ماَ كثيًرا

ذلك كاَن ولقدَّ القلوب، يحرك ماَ بعض سمع أو الله مناَجاَة موقف في يكون

إقاَمته في عليهاَ يواضب كاَن التي باَلصلة الليل من يحييه فيماَ كثيًرا يتجلى

صحبَته وقدَّ به يتصلوا لم الذين الناَس من كثير هذا يعرف ل وقدَّ وسفرها

ًناَ ً زم ذلك. يترك ل الليل آخر ونصف ساَعة من يقرب ماَ يقوما وهو طويل

َأخلقه تصرفاَته جميع في يتحرى الله رحمه كاَن فقدَّ غرو ول والبَاَطنة الظاَهرة و

َأسي الله رضوان المة هذها وسلف وصحاَبته وسلم عليه الله صلى باَلنبَي الت

.عليهم

بهاَ قاَما التي العماَل

العمل باَشر الله رحمه َأنه الترجمة هذها في مضى مماَ كثيرة مناَسبَاَت في عرفناَ

َأياَما َأكثر شمل الذي الرئيسي العمل كاَن وقدَّ الله، رحمه عبَدَّالله عمه وفاَة منذ

َلهمية. من له لماَ خاَص فصل في عنه تحدَّثاناَ (التدَّريس) وقدَّ هو حياَته ا
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َأت أأخرى مهمة التدَّريس صاَحب أنه على (الفتوى) وهي رسمي تنظيم دون بدَّ

تحولت حتى بهاَ استقل ثام عتيق بن سعدَّ الشيخ توفي حتى فيهاَ يشاَرك كاَن فقدَّ

هـ.1374 عاَما في أأنشئت حيث الفتاَء دار في منظم عمل إلى بآخرة

ماَ جاَنب إلى المنية وافته حتى الدَّار هذها خلل من باَلفتوى يقوما الله رحمه وظل

قضاَياَ في الكاَتبَين بعض على وردود فتاَوى من بيته في الميدَّان هذا في يكتبَه كاَن

الله. َأماَما مسئولية عليهاَ السكوت َأن بصيرته بثاَقب يرى

َلمرين هذين جاَنب وإلى (القضاَء) فقدَّ وهو عنهماَ خطًرا يقل ل ثااَلث َأمر هناَك ا

َلحكاَما بتمييز يقوما الله رحمه كاَن إليه أأحيل فيماَ وينظر نظرها إلى تحتاَج التي ا

َأمر القضاَياَ من المور. ولة من ب

المنطقتين في رئاَسته إليه أأسندَّت رئاَسة إلى لتساَعه نظًرا القضاَء حول ولماَ

وفاَة بعدَّ الغربية المنطقة إليه ضمت ثام هـ1376 عاَما في والشرقية الوسطى

الحاَدية الماَدة نصت وقدَّ هـ1378 عاَما في الله رحمه حسن بن عبَدَّالله الشيخ

فيه يختلف فيماَ والبَت النظر حق الله رحمه له أن التمييز هيئة نظاَما من عشر

.التمييز وهيئة القاَضي

المعاَهدَّ (رئاَسة تولى فقدَّ َأعبَاَء من إياَها يحمله كاَن ماَ ورغم كله ذلك جاَنب وإلى

هـ.1370 عاَما إنشاَئهاَ والكلياَت) منذ العلمية

وكلف هـ1379 عاَما في افتتاَحهاَ البَناَت) منذ (مدَّارس على الشراف إليه ووكل

رئاَسة هـ. وتولى1381 عاَما المنورة المدَّينة السلمية) في (الجاَمعة برئاَسة

مرتين. حياَته في وعقدَّ هـ1388 عاَما في شكل القضاَء)) الذي ((مجلس

جاَمع وإماَمة هـ1379 عاَما في إنشاَئهاَ السلمي) منذ العاَلم (رابطة رئاَسة وولي

العدَّل ساَحة (في الن المعروف الكبَير الجاَمع المسجدَّ وخطاَبة دخنه حي

).باَلرياَض
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ًعاَ لتكون العلماَء كبَاَر تضم هيئة وشكل العلمية المشاَكل من يحصل ماَ لبَحث مرج

الدَّعوة لنشر والتصدَّي بينهم فيماَ وللمذاكرة حياَلهاَ يلزما ماَ وتقرير العويصة

الهدَّامة. والمبَاَديء الجاَرفة التياَرات ومحاَربة عنهاَ والذود السلمية

السلمية الشئون جميع على التاَما الشراف الله رحمه له كاَن فقدَّ عاَمة وبعبَاَرة

.بتوجيهه وتعني السعودية العربية باَلمملكة يتصل مماَ وخاَرجهاَ المملكة داخل

ليدَّل ذلك وإن والجلدَّ القوة الله آتاَها من ولكن العاَدي العاَلم به يقوما ل هذا ومثل

ومقدَّرته علمه وسعة عقله حصاَفة في المور َأولياَء وبخاَصة الناَس ثاقة على

المشكلت. من لهم يعرض ماَ كل في إليه وحاَجتهم الفذة

تلميذها

َأخذوا عنه ل َأمر الذين  َأن من يعرفه رحمه الله يخفى عليه  العلم أظن 

َأن ذلك يخفى على من عرف المدَّة َأظن  واستفاَدوا منه الفاَئدَّة الكبَرى. ول 

َأفواج بعدَّ أفواج ينهلون منالطويلة  التي قضاَهاَ مشتغلً باَلتدَّريس فقدَّ مر به 

َأنحاَء المملكة السعودية بينويستنيرونعلمه   بثاَقب نظرها وقدَّ انتشروا في 

َأنوواعظعاَلم وقاَض ومدَّرس  َأظن  َلعماَل ول   وخطيب مسجدَّ ومتفرغ من ا

أأتي على  َأن ي َأكتفي بعرضجميعالحصر قاَدر على  َأسماَئهم لذلك فإني   

وهم:َأسماَء طاَئفة منهم 

بن محمدَّ بن عبَدَّالله الشيخ

حميدَّ

بن عبَدَّالله بن عبَدَّالعزيز الشيخ

باَز

بن محمدَّ بن عبَدَّالرحمن الشيخ

قاَسم

بن ناَصر بن عبَدَّالعزيز الشيخ

العلى المجلس رئيس

ًياَ للقضاَء حاَل

العلمية البَحوثا إدارات رئيس

والرشاَد والدَّعوة والفتاَء

المشهورة المؤلفاَت صاَحب

التمييز هيئة محكمة رئيس

ًياَ حاَل

ًقاَ الرياَض قاَضي ساَب
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رشيدَّ

رشود بن سعود الشيخ

غصون بن صاَلح الشيخ

إبراهيم بن عبَدَّاللطيف الشيخ

إبراهيم بن عبَدَّالملك الشيخ

الشيخ بن عبَدَّالعزيز الشيخ

محمدَّ

محمدَّ الشيخ بن إبراهيم الشيخ

فاَرس بن عبَدَّالرحمن الشيخ

مهيزع بن محمدَّ الشيخ

هويمل بن عبَدَّالرحمن الشيخ

زاحم بن عبَدَّالعزيز الشيخ

سحماَن بن عبَدَّالرحمن الشيخ

بن صاَلح بن عبَدَّالعزيز الشيخ

مرشدَّ

بن عبَدَّالعزيز بن محمدَّ المير

سعود آل سعود

عقيل بن عبَدَّالله الشيخ

غدَّياَن بن عبَدَّالله الشيخ

عبَدَّالرحمن بن عبَدَّالله الشيخ

جبَرين بن

حمين بن فهدَّ الشيخ

ًياَ التمييز هيئة عضو حاَل

الفرضي المترجم شقيق

المشهور

َلمر هيئاَت رئيس شقيقه ا

المنطقة في باَلمعروف

ًقاَ الغربية ساَب

هيئاَت رئيس سماَحته نجل

َلمر ًياَ باَلمعروف ا حاَل

ًياَ العدَّل وزير سماَحته نجل حاَل

ًياَ الرياَض بمحكمة قاَضي حاَل

ًقاَ الرياَض بمحكمة قاَضي ساَب

ًقاَ الرياَض بمحكمة قاَضي ساَب

الرياَض بمحكمة قاَضي

الدَّلم بمحكمة قاَضي

َلعلى المجلس عضو للقضاَء ا

للفتاَء الدَّائمة الهيئة عضو

الشريعة بكلية مدَّرس

الدَّين أأصول بكلية مدَّرس

الشريعة بكلية مدَّرس
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عقلء بن حمود الشيخ

فرياَن بن عبَدَّالرحمن الشيخ

بن عبَدَّالعزيز بن زيدَّ الشيخ

فياَض

آثااَرها

أأليف فيهاَ يتفرغ فرصة الله رحمه حياَته في تكن لم بماَ إنشغاَله كاَن فقدَّ للت

َلعماَل من علمت يستمر عمله كاَن إذ للراحة فرصة تدَّع ل قبَل وصفناَهاَ التي ا

ًاَ ً الخاَمسة الساَعة إلى احياَن ً (باَلتوقيت ليل فرصة له تدَّع َأن عن الغروبي) فضل

العصر، َأهل من لكثير نراها كماَ وينشر فيكتب المراجع إلى ويرجع ذهنه فيهاَ يفرغ

َلنه وصفناَها كماَ كاَن بل له عن ماَ كل يكتب الذي باَلشخص يكن لم الله رحمه و

َأمل طويل تحر بعدَّ إل يكتب ل َأن عليه تحتم ومسئوليته لنفسه المحاَسبَة شدَّيدَّ الت

لم حياَته فإن ذلك ومع والخاَصة العاَمة بهاَ يتعلق حجة تعدَّ منه كلمة َلن طويل

مختلفة. مناَسبَاَت في كتبَهاَ التي والفتاَوى الرساَئل من كثير من تخل

َلثار هذا آثااَرها من َأثار َأجل َأن على في والمتمثل اليوما هذا نقدَّمه الذي الكبَير ا

يصل لم فخًرا به لكفى سواهاَ َأثار له يكن لم أجزاء) لو (عشرة بلغت التي فتاَواها

عصرها. َأهل من غيرها إليه

مختلفة. َأبواب في حدَّيث َألف اختاَر َأنه آثااَرها من عنه التنويه ينبَغي ومماَ

ووفاَته الخير مرضه

َأقاَما للعلج لندَّن إلى َأجله من ساَفر مرض الله رحمه به نزل هـ1389 عاَما في ف

َأخذ البَيت فلزما شفاَء له يكتب َأن دون عاَد ثام َأياًَماَ بهاَ بعدَّ يوًماَ يشتدَّ المرض و

إلى به انتهت تاَمة غيبَوبة في دخل حتى طبَية عناَية من له بذل ماَ يثمر ولم يوما

هـ.1389-9-14 في الوفاَة

صلي الغيبَوبة. وقدَّ أخذته حتى والستغفاَر الله ذكر من يكثر مرضه طيلة وكاَن

عبَدَّالعزيز الشيخ فضيلة الناَس َأما الظهر صلة مع الكبَير الجاَمع المسجدَّ في عليه
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وصلى سعته على المسجدَّ بهم ضاَق جم جمع الصلة وحضر باَز بن عبَدَّالله بن

وفاَته بين يكن ولم والمشاَة باَلسياَرات الطرق وانسدَّت المسجدَّ خاَرج منهم كثير

هناَك. تغمدَّ ووري حيث العود مقبَرة إلى المصلون وتبَعه ساَعتاَن إل عليه والصلة

إنه لوجهه خاَلًصاَ عملناَ وجعل بعلومه ونفع خلفاَئه خطى وسدَّد برحمته شيخناَ الله

مجيب. قريب سميع

قاَسم بن عبَدَّالرحمن بن محمدَّ

َلول  ربيع22 - الرياَض هـ1399 ا

الول الجزء

العقاَئدَّ

أقساَما خمسة وفيهاَ

الول القسم

تعاَلى ذاته ووحدَّانية الله وجود

الرحيم الرحمن الله بسم

وجودها) وأدلة تعاَلى، باَلخاَلق العتراف-1(

السلمية والشئوون القضاَة ورئيس العاَما المفتي العلمة العاَلم الشيخ قاَل

في ثاراها الله طيب الشيخ آل عبَدَّاللطيف بن إبراهيم بن محمدَّ الشيخ سماَحة

نصه: هذا إليه أأحيل استفتاَء جواب

أأيكم : ماَسؤال حسب ل اعتقاَدكم حسب وتعاَلى سبَحاَنه الله وجود في ر

مطاَلعاَتكم؟

َأمر بذلك واعترافناَ هو، إل إله ل سبَحاَنه الحق الله الله وجود : إعتقاَدناَجواب

على ومجبَول بذلك يعترف سليمة فطرة ذي إنساَن وكل وضروري، فطري

السوية الجميلة الصورة هذها على خلقه من نفسه في يشاَهدَّها لماَ به القرار

إدراكه من َأضخم خلقه في البدَّاع وعجاَئب والوظيفة، الشكل الكاَملة المعتدَّلة

َأعجب هو والتسخير والخلق الحدَّوثا من يشاَهدَّها ماَ ثام حوله، يراها ماَ كل من و
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عمدَّ غير على ارتفاَع من عليه هي بماَ كاَلسموات الخرى الله مخلوقاَت في

ومن السياَرة وغير السياَرة من النيرة والصغاَر الكبَاَر الكواكب من فيهاَ وماَ نراهاَ،

سيًرا نفسهاَ في لهاَ َأن كماَ وليلة، يوما كل في العظيم الفلك في ودورانهاَ الثوابت،

َلرض المكتنفة وكاَلبَحاَر يخصهاَ، لتقر فيهاَ الموضوعة والجبَاَل جاَنب، كل من ل

َلنهاَر َأشكاَلهاَ اختلف مع وتسكن َألوانهاَ. وكاَ قطر، إلى قطر من الساَرحة و

َأ وماَ للمناَفع، َلرض في الله ذر المختلف والنبَاَت المتنوعة، الحيواناَت من ا

َلشكاَل والروائح الطعوما َللوان وا اختلف . وكذلكوالماَء التربة طبَيعة اتحاَد مع وا

دليل ذلك كل يتبَدَّل، ول يختلف ل بنظاَما وتعاَقبَهاَ والقمر والشمس والنهاَر الليل

بهم ولطفه بخلقه ورحمته وحكمته العظيمة وقدَّرته القدَّير العلي الله وجود على

أأنيب. وإليه توكلت عليه سواها، رب ول غيرها إله ل بهم، وبرها إليهم وإحساَنه

تحصر. ل كثيرة سبَحاَنه الله وجود على المخلوقاَت وشواهدَّ هذا

َألوها الله رحمه حنيفة َأبي الماَما إلى أأناَس حضر ولماَ سبَحاَنه الله وجود عن وس

سفينة َأن لي ذكر لقدَّ عنه، أأخبَرت َأمر في مفكر فإني لهم: دعوني قاَل وتعاَلى،

وهي يسوقهاَ، ول يحرسهاَ َأحدَّ بهاَ وليس المتاَجر من َأنواع فيهاَ موقرة البَحر في

منهاَ تتخلص حتى العظاَما المواج وتخترق بنفسهاَ وتسير وتجيء تذهب ذلك مع

يقوله ل شيء َأحدَّ. فقاَلوا: هذا يسوقهاَ َأن غير من بنفسهاَ شاَءت حيث وتسير

العاَلم من فيهاَ بماَ الموجودات هذها حنيفة: ويحكم َأبو الماَما لهم عاَقل. فقاَل

َلشياَء من عليه اشتملت وماَ والسفلي العلوي فبَهت صاَنع؟ لهاَ َأليس المحكمة ا

َأسلموا الحق إلى ورجعوا القوما -10-11العاَلمين. (ص-ما- رب لله يدَّيه على و

.)1(هـ) 87

أجناَسهاَ اختلف على المخلوقاَت في البَاَلغة الحكم بياَن في كتب ماَ : وخير   قلت()1
دار مفتاَح(  كتاَبه في القيم ابن جمعه ماَ العظيم خاَلقهاَ وجود على ودللتهاَ باَلتفصيل
إلى سبَحاَنه الله دعاَ ماَ تأملت قوله: ((فصل)) وإذا ذلك ) من326- 204 ص السعاَدة

جلله. ونعوت كماَله وصفاَت وبوحدَّانيته وتعاَلى سبَحاَنه به العلم على اوقعك فيه التفكر
. وجاَءالطبَيعة نفي على الدَّلئل أقوى من النساَن صور اختلف ان وقوله: ((فصل)) في

).166- 162 (ص ذلك نحو الفوائدَّ بدَّائع في
باَلشرعة معلومة الربوبية المعنى: وحدَّانية هذا في قاَل تيمية ابن السلما شيخ وقبَله

الدَّلئل. من ذلك وغير والمعجزات، المم، واتفاَق الخلقية، والفطرة النبَوية،
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رسوله) وصدَّق الله قدَّرة على دليل المخترعاَت وهذها-2(

قدَّير، شيء كل على الله َأن يحقق مماَ فإنهاَ التوحيدَّ، َأدلة من المصنوعاَت هذها

َأنه أأ لم وماَ كاَن الله شاَء ماَ و محصورة ليست ومشيئته تعاَلى يكن. وقدَّرته لم يش

ًدَّا َأن شهاَدة يحقق مماَ بل باَستمرار، دائمة هي بل وقت في الله، رسول محم

ًقاَ الله رسول َأنه شهدَّ لمن ولكن الوجود في يرى فإنه ورساَلته، بأخبَاَرها وصدَّق ح

َلسواق بتقاَرب َأخبَر فإنه – عينه  – ل)2(به َأخبَر ماَ نوع الن َأن)3(ا يقطع الدَّجاَل  و

َلرض أهم وقوله: ()4(قصير وقت في ا أر أيبَِص ِظر َف ّناَ أهم أال أع أيسِم ّدَّاِعي َو أل .)5()ا

َأخطر) اللحاَد دعاَة-3(

فإنهم الوثانية، دعاَة من يخاَف مماَ َأكثر منهم الشبَاَب على يخاَف الن اللحاَد دعاَة

َأساَليب بثوها الن والجولت والصولت َأكثر، ضررهم فكاَن الناَس في عدَّيدَّة ب

.)6(معهم. (تقرير) 

) َأعظم الربوبية في الشرك-4(

هي التي –بآياته الساتدلل الصانأع اثبات في وأالنأبياء القرآن : طريقةوأقال
العلم بالشعاع العلم كاساتلزام به العلم بها العلم يستلزم العلماات- التي

صحيحة، القياساية الطرق كانأت وأان الواجب، هو باليات وأالساتدلل بالشمس،
ماجموع  مان36 جـ في ماجموعا الدألة هذه فهرس (أنأظر نأاقصة فائدتها لكن

).23- 21 ص فتاوأيه
الخآر. اليوم    عن()2
قال: وأسالم عليه الله صلى الله رساول عنه: أن الله رضي هريرة أبي    فعن()3

وأيتقارب الساواق وأتتقارب الكذب وأيكثر الفتن تظهر حتى الساعة تقوم ((ل
حبان وأابن أحمد الماام القتل)) روأاه قال الهرج وأماا قيل الهرج وأيكثر الزمان

إلى إشارة ذلك أن أأعلم وأالله العلم)). وأالظاهر ((وأيقبض فيه وأزادأ صحيحه في
ألرضية المراكب مان زماانأنا في وأجد ماا قربت التي الكهربائية وأاللت وأالجوية ا

البعيد.
اساتدبرته كالغيث قال الرض في اساراعه وأماا الله رساول يا  ((قال  .()4

وأالترماذي. دأاوأوأدأ وأأبو ماسلم الريح)) أخآرجه
صعيد في وأالخآرين الوألين القياماة يوم الله ((يجمع هريرة أبي حديث    في()5

مان الناس فيبلغ الشمس وأتدنأو البصر، وأينفذهم الداعي، فيسمعهم وأاحد
))157 ص ((التوحيد في خآزيمة ابن يطيقون)) أخآرجه ل ماا وأالغم الكرب

الداعي)). وأيسمعهم الناظر ((فيبصرهم هريرة أبي عن وأالترماذي وأللشيخين
التزم الله: مان رحمه تيمية قال: ابن الوثنية، مان أعظم المطلق    وأاللحادأ()6

ًدا أعظم فهو المطلق التعطيل أيًضا: ). وأقال356  ص5 (جـ ابليس مان جح
الله بوجودأ عالًما كان وأإن كفًرا، أعظم الظاهر في بالله يقر ل الذي المستكبر
).632 ،631  ص7 . ( جـوأعظمته
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اللهية؟ في الشرك َأما َأعظم، الربوبية في : الشركسؤال

النصوص من فيه يجيء لم ولكن َأعظم، الربوبية في الشرك َأن : المتبَاَدرجواب

َأمرها وهو فيه، يناَزعوا لم الخلق أأكثر َلن اللهية، في الشرك في جاَء ماَ مثل

على الدَّليل هو الربوبية توحيدَّ ولهذا وتقدَّس تعاَلى الله مع متصرف وإثابَاَت عظيم

ًدَّا يمكن ول اللوهية، توحيدَّ .َأبدَّ الربوبية توحيدَّ ويجحدَّ اللهية بتوحيدَّ يقر َأن َأح

معناَها: كلًماَ مؤلفاَته بعض في الله رحمه عبَدَّالوهاَب بن محمدَّ الشيخ ذكر وقدَّ

َلصيل. (تقرير)  الصل فهو الربوبية توحيدَّ َأماَ .)7(ا

النصاَرى اعتقاَد يشبَه بشًرا وليس نور الرسول َأن اعتقاَد-5(

المسيح) في

عليه الله صلى الله رسول َأن يعتقدَّون الناَس من كثيًرا َأن : تذكر)8( الخاَمسة

السؤال. آخر إلى بشًرا وليس منه وجزء الله من نور وسلم

صلى الله رسول َأن يعتقدَّون الناَس َأكثر َأن من ذكرته كماَ المر : ليسالجواب

عن بعيدَّة ضاَلة شاَذة قليلة فئة معتقدَّ هذا وإنماَ بشًرا، وليس نور وسلم عليه الله

ضلل على يشهدَّ الصاَفية، النقية العذبة ومواردهاَ السلمية الشريعة ينبَوع

تعاَلى: الله قول البَاَطل في وانغماَسهم الحق عن وبعدَّهم القول هذا أصحاَب

أل أق ّنَماَ ( َناَ ِإ أم َبَشٌر َأ أك أل أث َلّي أيوَحى ّم ّنَماَ ِإ أم َأ أك أه َل َلٌه ِإ ٌدَّ) ِإ َواِح
أدَّ  وقوله)9( َق َل َو تعاَلى: (

الساَئل: قاَل المسألة هذها عن عبَدَّالوهاَب بن محمدَّ الشيخ : سئل   قلت()7
اللهية؟ تقرير عندَّ عليهاَ التعريج قليل واشوفك الربوبية اللهية موجب كاَن إذا

يعطه لم مان ال اللهية في يغلط وأل الصل فهو الربوبية توحيد : فأماافأجاب
ئئن قال كما حقه، أل أوأ أتُهم تعالى: ( ْل أأ أقُهْم مّاْن أسا أل ُلّن أخآ أيُقو ّلُه أل ّنأى ال أأ أأن). أف ُكو أف ُيْؤ
المؤمانين. وأقد وأدأرجات الدين ماقاماات أعل مان التوكل أن المار لك يوضح وأماما
تعالى: قال كما بالربوبية ماعرفته بسبب الوثن عابد مان وأالتوكل النأابة تصدر
أذا ئإ أوأ أن أماّس ( أسا ئلنأ أعا ُضّر ا ّبُه أدأ ًبا أر ئني ئه) الية مُا ْي أل وأتعالى سابحانأه عبادأته وأأماا ئإ

وأكذلك اللهية، نأتيجة وأهي يعرفونأها فل وأالشدة الرخآاء في دأائًما بالخآلص
الصبر ذلك. وأأماا وأغير وأالرسال بالكتب وأاليمان الخآر، وأاليوم بالله اليمان
فمن وأالرجا وأالخوف وأالمحبة وأالتفويض وأالنأابة وأالتوكل وأالتسليم وأالرضا

الربوبية. اهـ توحيد نأتائج أشهر هو اللوهية توحيد وأكذلك الربوبية توحيد نأتائج
المدنأي).  ماطبعة511 ،510 ص غنام بن حسين للشيخ نأجد (تاريخ

(ص/ف/ العيدين في وأأوألها بلوشي عبدالرحمن أسائلة مان   ()8
هـ).2110،1/11/88

.109 الكهف    ساورة()9
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َناَ أف ّناَِس َصّر َذا ِفي ِلل أرآِن َهـ أق أل َثٍل أكّل ِمن ا َبى َم أ
َ أر َف َث أك ّناَِس َأ ّ ال أفوًرا ِإل أا - أك ألو َقاَ َلن َو

أؤِمَن ّتى َلَك ّن أجَر َح أف َناَ َت أرِض ِمَن َل ل
َ ًعاَ ا أبَو أو-  َين أكوَن َأ ّنٌة َلَك َت َنٍب ّنِخيٍل ّمن َج َوِع

َفّجَر أت َهاََر َف أن ل
َ َهاَ ا َل أفِجيًرا ِخل أل تعاَلى:- قوله إلى--  َت أبََحاََن أق ّبي أس أل َر أت َه ّ أكن َإل

أسولً). وقوله َبَشًرا َوَماَ ّر َع تعاَلى: ( َن ّناََس َم أا َأن ال أنو أؤِم أذ أي أم ِإ أه َدَّى َجاَء أه أل ّ ا َأن ِإل

أا ألو َعَث َقاَ َب أه َأ ّل أسولً) َبَشًرا ال يختصماَن رجلن قاَلت: ((جاَء سلمة أأما روته  وماَ)10(ّر

بينهماَ ليس درست قدَّ بينهماَ مواريث في وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى

بشر َأناَ وإنماَ إلي تختصمون إنكم وسلم عليه الله صلى الله رسول فقاَل بينة

ألحن بعضكم ولعل فمن َأسمع ماَ نحو على بينكم َأقضي وإنماَ بعض من بحجته َأ

ًئاَ َأخيه حق من له قضيت أأخذها فل شي أأتي الناَر من قطعة له َأقطع فإنماَ ي بهاَ ي

َأبو أحمدَّ رواها الحدَّيث آخر القياَمة)) إلى يوما عنقه في َأسطاًَماَ ثابَت وماَ داود و

أرني قاَل: (( ل َأنه وسلم عليه الله صلى عنه مريم ابن النصاَرى َأطرِت كماَ تط

أأي هذا  وماَ)11(ورسوله الله عبَدَّ فقولوا عبَدَّ َأناَ إنماَ نتيجة إل الشاَذ البَاَطل الر

َأضاَليلهم، وخزعبَلتهم الطرق ولمشاَئخ الصوفية لترهاَت سيئة الحتفاَلت تغذيهاَ و

مقدَّمة وفي والخزعبَلت، والضاَليل المنكرات من فيهاَ يتلى وماَ باَلموالدَّ

ًدَّا والسلما الصلة عليه الرسول شخص في الغلو المنكرات للنصاَرى، تقلي

ًقاَ أعّن الصلة عليه لقوله ومصدَّا أبَ ّت ِة حذو قبَلكم كاَن من سنن والسلما: ((لت ّذ ألق ا

ِة أموها، ضب أجحر دخلوا لو حتى باَلقذ والنصاَرى اليهود الله رسول ياَ قاَلوا لدَّخلت

َأنكروا السلما عليه عيسى شخص في النصاَرى غل  فلقدَّ)12 ()) فمن؟ قاَل و

ًناَ زوًرا – عنه وقاَلوا بشريته ًناَ وإثاًماَ وبهتاَ يقولون عماَ الله تعاَلى الله، ابن بأنه – مبَي

ًوا .كبَيًرا عل

الذي المسلك تسلك َأن أأمته على الحذر شدَّيدَّ وسلم عليه الله صلى كاَن لقدَّ

وسلم: ((ل عليه الله صلى فقاَل السلما عليه عيسى رسولهم في النصاَرى سلكه

.94- 88 الساراء    ساورة()10
عليه.    ماتفق()11
عليه.    ماتفق()12
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ورسوله)). عبَدَّالله فقولوا عبَدَّ َأناَ إنماَ مريم ابن النصاَرى َأطرت كماَ تطروني

ّياَكمأيًضاَ وقاَل ّو : ((إ ألغل ّو)) قبَلكم كاَن من َأهلك فإنماَ وا ألغل .)13 (ا

يصلب) ولم يقتل لم السلما عليه المسيح-6(

الصليب؟ على عيسى ماَت هل قولهم  – وهي)14(الثاَلثة المسألة

وإنماَ يصلب، ولم يقتل فلم وحماَها، الله صاَنه قدَّ السلما عليه : المسيحالجواب

اليهود من َأعدَّاؤها منه قصدَّ لماَ السلما عليه أنه به. وذلك المشبَه وصلب قتل

َألقى السماَء، إلى عنهم ورفعه كيدَّهم الله وقاَها السوء مقصدَّ رجل على شبَهه و

َأمسكوها الحواريين من السلما، عليه المسيح َأنه على منهم بناَء وصلبَوها وقتلوها ف

ِبََماَ حق في تعاَلى الله قاَل َف ِهم اليهود: ( أقِض أم َن أه َق َثاَ ِهم ّمي ِر أف أك َياَِت َو ِه َبآ ّل أم ال ِه ِل أت َق َو

َياَء ِبَ أن َل ِر ا أي َغ ّق ِب أم َح ِه ِل أو َق َناَ َو أب ألو ألٌف أق أل أغ َع َب َبَ أه َط ّل َهاَ ال أي َل أم َع ِه ِر أف أك َ ِب أنوَن َفل أؤِم ّ أي ِإل

ً ِليل أم-  َق ِه ِر أف أك ِب أم َو ِه ِل أو َق َلى َو َيَم َع أر ًناَ َم َتاَ أه ِظيًماَ أب أم-  َع ِه ِل أو َق ّناَ َو َناَ ِإ أل َت ألَمِسيَح َق ا

أبَن ِعيَسى َيَم ا أر أسوَل َم ِه َر ّل أها َوَماَ ال ألو َت أها َوَماَ َق أبَو َل ِكن َص َلـ ّبََه َو أم أش أه ِإّن َل ِذيَن َو ّل ا

أا أفو َل َت أخ ِه ا أه َشّك َلِفي ِفي أن أهم َماَ ّم ِه َل أن ِب ٍم ِم أل ّ ِع َع ِإل َبَاَ ّت ّظّن ا أها َوَماَ ال ألو َت ًناَ َق ِقي ِإن-  َي َو

أن أهِل ّم َتاَِب َأ ِك أل ّ ا َنّن ِإل أؤِم أي ِه َل أبََل ِب ِه َق ِت أو أومَا َم َي ِة َو َياََم ِق أل أن ا أكو أم َي ِه أي َل ًدَّا) َع ِهي َش
)15(.

َأمل فمن بقتله هموا ولكنهم وصلبَه قتله بدَّعواهم اليهود كذب عرف الياَت هذها ت

إليه ورفعه كيدَّهم من الله فاَنقذها البَيت في معه ومن وحاَصروها عليه وعزموا

َألقى َأمل َأصحاَبه، من واحدَّ على شبَهه و َوَماَ قوله وت أها تعاَلى: ( ألو َت أها َوَماَ َق أبَو َل َص

ِكن َلـ ّبََه َو أهم) تجدَّ أش والمؤرخون المحدَّثاون المفسرون صرح صريًحاَ. وقدَّ ذلك َل

ذكرناَ: ماَ بمعنى

عيسى زمن في يوجدَّ اسحق: كاَن بن ومحمدَّ البَصري الحسن كثير: قاَل ابن قاَل

في فحصروها وصلبَه، بقتله َأمر عيسى بخبَر سمع فلماَ نورا، بن داود اسمه ملك

َألقي دخولهم وقت حاَن فلماَ السبَت، ليلة الجمعة عشية وذلك المقدَّما، بيت دار

عباس. ابن حديث مان مااجه وأابن وأالترماذي أحمد    روأاه()13
البريطانأية. غيانأا ماسلموا عنها ساأل التي المسائل    مان()14
.159- 155 النساء    ساورة()15
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البَيت ذلك في روزنة من عيسى ورفع عندَّها الحاَضرين َأصحاَبه بعض على شبَهه

َأهل السماَء إلى أألقي الذي الشاَب ذلك فوجدَّوا الشرطة ودخل ينظرون، البَيت و

َأخذوها شبَهه عليه أأسه على الشوك ووضعوا فصلبَوها عيسى، َأنه ظاَنين ف إهاَنة ر

َأنه عيسى َأمر من كاَن ماَ يشاَهدَّوا لم الذين النصاَرى عاَمة لليهود وسلم له،

ً ذلك بسبَب وضلوا صلب، ًناَ، ضلل أذتعاَلى الله وقاَل مبَي ِإ أه َقاََل : ( ّل ّني ِعيَسى َياَ ال ِإ

ّفيَك َو َت أعَك أم ِف َلّي َوَرا أرَك ِإ ّه َط أم ِذيَن ِمَن َو ّل أا ا أرو َف أل َك ِذيَن َوَجاَِع ّل أعوَك ا َبَ ّت َق ا أو ِذيَن َف ّل ا

أا أرو َف َلى َك ِما ِإ أو ِة َي َياََم ِق أل َلّي أثاّم ا أم ِإ أك أع أرِج أم َم أك أح َأ أم َف أك َن أي أم ِفيَماَ َب أت ِه أكن أفوَن) ِفي ِل َت أخ َت

َأنه وعدَّها الله إن الياَت هذها  ففي)16(الياَت من ويطهرها إليه ويرفعه سيتوفاَها ب

الميعاَد. يخلف ل وهو وعدَّها الله صدَّق وقدَّ كفروا الذين

َأنه العلماَء من واحدَّ غير قاَل كماَ النوما هي الوفاَة وهذها حينماَ النوما عليه نزل ب

أه قاَل باَلوفاَة عنه يعبَر رفع. والنوما ّل ّفى تعاَلى: (ال َو َت أفَس َي َألن َهاَ ِحيَن ا ِت أو ِتي َم ّل أم َوا َل

أت أم َهاَ ِفي َت َناَِم أك َم أمِس أي ِتي َف ّل َهاَ َقَضى ا أي َل أوَت َع ألَم أل ا أرِس أي أخَرى َو أأل َلى ا َأَجٍل ِإ

.)17(أمَسّمى)

َأنه السماَء إلى رفع َأنه على يدَّل ومماَ َلرض إلى الزماَن آخر في ينزل و فيقتل ا

ِإن قوله تفسير في كثير ابن قاَله ماَ الدَّجاَل َو أن تعاَلى: ( أهِل ّم َتاَِب َأ ِك أل ّ ا َنّن ِإل أؤِم أي َل

ِه أبََل ِب َأي َق ِه) –  ِت أو َلرض إلى نزوله بعدَّ َم فإنه الساَعة، قياَما قبَل الزماَن آخر في ا

وتصير السلما، إل يقبَل ول الجزية ويضع الصليب ويكسر الخنزير ويقتل ينزل

يبَقى فل إبراهيم، دين الحنيفية السلما ملة وهي واحدَّة ملة الوقت ذلك في الملل

هذها على الحسن خاَصة. وقاَل اليهود بل وقيل به، آمن إل الكتاَب َأهل من َأحدَّ

ِإن َو أن الية: ( أهِل ّم َتاَِب َأ ِك أل ّ ا َنّن ِإل أؤِم أي ِه َل أبََل ِب ِه) قاَل َق ِت أو والله عيسى، موت قبَل َم

الله. عندَّ الن لحي إنه

َأصرح الله: رحمه جرير ابن قاَله ماَ الياَت هذها تفسير في قيل ماَ و

.55 عمران آل    ساورة()16
.42    الزمار()17
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قبَل به آمن من إل السلما عليه عيسى نزول بعدَّ الكتاَب َأهل من َأحدَّ يبَقى ل انه

ًدَّا الضمير فيكون السلما عليه موته في الواردة الحاَديث ساَق ثامعيسى. إلى عاَئ

عليه الله صلى الله رسول قاَل: قاَل عنه الله رضي هريرة َأبو رواها ماَ ومنهاَ هذا

أي وسلم: ((والذي أفِس ِها َن ِدَّ َي َكّن ِب أوِش أي أن َل ِزَل َأ أن أم َي أك أي أن ِف أب َيَم ا أر َكًماَ َم ً َح أدَّل أر َع أس أك َي َف

أيَب ِل أل الّص أت أق َي أيَر َو ِز أن ألِخ أع ا َيَض َيَة َو أز ألِج أيَض ا ِف َي أل َو ألَماَ ّتى ا أه ل َح َل َبَ أق ٌدَّ َي ّتى َأَح أوَن َوَح أك َت

أة َدَّ أج ِه الّس أيٌر لل أه َخ َياَ ِمَن َل أن َهاَ)). وقدَّ َوَماَ الدَّ أي البَيضاَء المناَرة عندَّ ينزل َأنه روي ِف

َأنه دمشق، شرقي المنصورة السلما جنود من معه ومن هو الدَّجاَل يقاَتل و

الله رضي حاَرثاة بن مجمع فيقتله. قاَل لدَّ جاَنب إلى ًَأو لدَّ باَب عندَّ الدَّجاَل فيدَّرك

أل وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه: سمعت أت أق َي أن يقول: (( أب َيَم ا أر ّدَّجاََل َم ال

َبَاَِب أو ألدَّ ِب َلى َأ ِنِب إ ّدَّ)) َجاَ عليه عيسى بقتل اليهود كذب من يذكر فيماَ . وليس)18 (أل

السلما، عليه اغتياَله جريمة وارتكاَب قتله إثام من برائتهم على يدَّل ماَ السلما

يستطيعون، ماَ كل وبذلوا قتله، على صمموا َأنهم إل باَلفعل يقتلوها لم وإن فإنهم

وغير عليه الشوك وإلقاَء وصفعه وصلبَه قتله من شبَهه عليه َألقي من مع وعملوا

يفتخرون صاَروا ثام السلما، عليه عيسى َأنه ظاَنين عملوهاَ التي الشياَء من ذلك

عليه الله صلى قوله ذلك على يدَّل . ومماَشك بل قتله بإثام باَءوا فقدَّ بقتله،

َذا أى وسلم: ((إ َق َت أل ِلَماَِن ا أس أم أل ِهَماَ ا أيفي أل ِبَس ِت َقاَ أل أل َفاَ أو أت أق ألَم أي َوا ِر. قيل ِف ّناَ رسول ياَ ال

عليه الله صلى الله رسول خطيناَ قاَل عنه الله رضي البَاَهلي أماَمة أبي    وعن()18
ًثاَ خطبَته أكثر فكاَن وسلم وفيه- بطوله الحدَّيث فذكر – الدَّجاَل عن حدَّثاناَها حدَّي
قليل هم قاَل يومئذ العرب فأين الله رسول ياَ العكر أبي بنت شريك أما فقاَلت
الصبَح بهم يصلي تقدَّما قدَّ أماَمهم فيبَنماَ صاَلح رجل وأماَمهم المقدَّس ببَيت وجلهم

ليتقدَّما القهقرى يمشي ينكص الماَما ذلك فرجع مريم بن عيسى عليهم نزل اذ
لك انهاَ فصل تقدَّما له يقول كتفيه بين يدَّها عيسى فيضع باَلناَس يصلي عيسى
البَاَب افتحوا السلما عليه عيسى قاَل انصرف فاَذا اماَمهم بهم فيصلي أقيمت
نظر فاَذا وساَج محلى سيف ذو كلهم يهودي ألف سبَعون معه الدَّجاَل ووراءها فيفتح

ًباَ وينطلق الماَء في الملح يذوب كماَ ذاب الدَّجاَل إليه عليه عيسى ويقول هاَر
فيقتله الشرقي اللدَّ باَب عندَّ فيدَّركه بهاَ تسبَقني لن ضربة فيك لي ان السلما
ذلك الله انطق إل يهودي به يتوارى الله خلق مماَ شيء يبَقى فل اليهود الله فيهزما

ال تنطق ل شجرهم من فاَنهاَ الغرقدَّة ال دابة ول حاَئط ول شجر ول حجر ل الشيء
ماَجه. ابن أقتله)) رواها فتعاَل يهودي هذا المسلم عبَدَّالله ياَ قاَل
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أه المقتول باَل فماَ القاَتل هذا الله ّن أيًصاَ َكاََن َقاََل: إ ِر َلى َح أتِل َع ِه َق ِبَ .)19 ())َصاَِح

َأ َأن َأحدَّ يستسيغ فكيف هذا مع السلما عليه المسيح قتل إثام من اليهود يبَر

َلدلة، من وغيرها الصريح الحدَّيث َأنه على إل شبَهه عليه أألقي الذي يقتلوا لم وهم ا

َأعدَّاء لله َأعدَّاء َأنهم عرف اليهود عرف من هو. وكل َأعدَّاء لرسله و للمسلمين و

المستعاَن. والله للنصاَرى َأعدَّاء بل

َلزهر علماَء شيخ قاَل هل الرابعة: قولهم المسألة ًئاَ شلتوت الشيخ ا هذا من شي

ًئاَ قاَل كاَن وإذا القبَيل، قاَله. الذي فماَ شي

ًئاَ قاَل قدَّ كاَن وإذا قاَله عماَ نعلم ول شلتوت، َأقوال بتتبَع نعنى ل : إنناَوالجواب شي

وكلما الوحيين نصوص َأغنتناَ فقدَّ به يستدَّل َأن ل له يستدَّل َأن يحتاَج مماَ فقوله

غيرهم. كلما عن المحققين العلماَء

في – مسجدَّ ببَناَء المسلم غير تبَرع في َأولهاَ هـ85-5-26  في1-1626(ص-ف-

).الوقف

المملكة) في كنيسة انشاَء خبَر تكذيب-7(

ًياَ) (برق

جماَعة عضو شلتوت محمود الشيخ الستاَذ من كتاَب جللتكم. جاَءناَ الله حفظ

بكلية السلمي التاَريخ أأستاَذ ماَضي عبَدَّالله الشيخ والستاَذ بمصر العلماَء كبَاَر

َلزهر الدَّين أأصول ًباَ لجللتكم كتبَاَ َأنهماَ فيه يذكران باَ بصدَّد صورته لناَ أرسل كتاَ

الصاَدر عدَّدهاَ في نشرته باَلقاَهرة تصدَّر التي الجمهورية جريدَّة َأن ذكرا هاَما خبَر

كاَلتي: وهو هـ1375 سنة  محرما7 الجمعة يوما في

أأ أأغسطس24 في روماَ السعودية المملكة في قس َأول يبَدَّ كسون شر ما1955  

بصفة باَلقاَمة له يسمح كاَثاوليكي قس َأول الفرنسيكاَني الراهب ماَيتو كاَرلوري

َأعماَل والقياَما العربية السعودية المملكة في دائمية له َأذن فقدَّ فيهاَ، القساَوسة ب

دأاوأدأ: أبي وألفظ وأالنسائي دأاوأدأ وأأبو ماسنده في أحمد وأأخآرجه عليه    ماتفق()19
رساول يا قالوا النار في وأالمقتول فالقاتل بسيفيهما المسلمان تواجه ((اذا
صاحبه)). قتل أرادأ انأه قال المقتول بال فما القاتل هذا الله
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َأن سعود الملك جللة يشتغلون الذين الكاَثاوليك باَلعماَل الخاَصة الكنيسة يرعى ب

العربية. اهـ. البَترول حقول في

ًدَّا، عظيم َأمر الله- هذا حفظكم –َأقول َأعتقدَّ ج كذب الجريدَّة هذها نشرته ماَ َأن و

َأنكم عليكم، َلمر، هذا مثل إقرار عن الناَس َأبعدَّ و َأغيرهم ا السلما، دين على و

َأنتم الحق، عن الزائغون إل يفعله ل هذا َلن باَلتمسك عرف ممن الحمدَّ لله و

المبَاَدرة الله حفظك قف- فيتعين –حوزته عن والذب عليه، والمحاَفظة باَلدَّين،

وفي مصر إذاعة وفي المملكة صحف وفي مكة إذاعة في الخبَر تكذيب إعلن في

َألمصر.  صحف َأس بن باَلسلما. محمدَّ ويحفظكم لدَّينه نصرة يجعلكم َأن الله و

.)20 (هـ)1375ابراهيم. (ص-ما-

لهوتية في واختلف وتبَدَّيل تحريف من النجيل في ماَ بياَن-8(

المسيح)

َلمين معاَلي إلى إبراهيم بن محمدَّ من سلمه       السلمي العاَلم لرابطة العاَما ا

الله

وبعدَّ: وبركاَته، الله ورحمة عليكم السلما

َلخَأ خطاَب به المشفوع خطاَبكم على اطلعناَ جرى فقدَّ َأحمدَّ، الدَّين شمس ا

ماَ حول مناَقشاَت المسيحي الدَّين رجاَل بعض وبين بينه حصل َأنه ذكرها المتضمن

َأنهم وتبَدَّيل، وتغيير تحريف من النجيل في هو بماَ القرآن وتناَولوا ذلك، َأنكروا و

َألون عنه، منزها هؤلء. ذكرها عماَ إجاَبتناَ وتس

َأماَ : الحمدَّوالجواب َلخَأ ناَقشوا من ذكرها ماَ لله.  َأنكروا َأحمدَّ الدَّين شمس ا له و

َلدلة عليه تضاَفرت لماَ مخاَلف فهو وتغيير تحريف من النجيل في ماَ وقاَمت ا

َوِمَن الله البَيناَت. قاَل عليه ِذيَن تعاَلى: ( ّل أا ا ألو ّناَ َقاَ َناَ َنَصاََرى ِإ أذ أم َأَخ أه َق َثاَ أا ِمي أسو َن َف

ّظاَ أا ّمّماَ َح أرو ّك ِه أذ َناَ ِب أي أغَر َأ أم َف أه َن أي َة َب َو َدَّا َع أل أغَضاَء ا َبَ أل َلى َوا ِما ِإ أو ِة َي َياََم ِق أل أوَف ا أم َوَس أه أئ ّبَ َن أي

أه ّل أا ِبَماَ ال أنو أعوَن َكاَ َن أص أهَل َياَ-  َي َتاَِب َأ ِك أل أدَّ ا أم َق أك َناَ َجاَء أل أسو أن َر ّي َبَ أم أي أك ِثيًرا َل أم ّمّماَ َك أت أكن

-2-18  في683 الحدوأدأ كتاب في كنيسة بتدشين تتعلق رساالة وأانأظر   ()20
هـ.85
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أفوَن أخ َتاَِب ِمَن أت ِك أل أفو ا أع َي ٍر َعن َو ِثي أدَّ َك أكم َق ِه ّمَن َجاَء ّل َتاٌَب أنوٌر ال ِك ِبَيٌن) َو . وروى)21(ّم

َأنه حاَتم بن عدَّي عن وحسنه والترمذي َأحمدَّ وسلم عليه الله صلى النبَي سمع ((

أأ أا الية هذها يقر أذو ّتَخ أم (ا أه َبَاََر أح أم َأ أه َن َبَاَ أه أر ًباَ َو َباَ أر أ
ِه أدوِن ّمن َ ّل ألَمِسيَح ال أبَن َوا َيَم ا أر َم

أا َوَماَ أرو ّ أأِم أا ِإل أدَّو أبَ أع َي ًهاَ ِل َلـ ًدَّا ِإ ّ َواِح َلـَه ل ّ ِإ َو ِإل أه أه َن أبََحاَ أكوَن) َعّماَ أس ِر أش له  فقلت)22(أي

الله حرما ماَ ويحللون فتحرمونه، الله َأحل ماَ يحرمون َأليس قاَل نعبَدَّهم، لسناَ

عبَاَدتهم)). فتلك بلى. قاَل فقلتفتحلونه. 

بن عدَّي عن طرق من جرير وابن والترمذي َأحمدَّ الماَما ورواها كثير ابن وقاَل

إلى فر وسلم عليه الله صلى الله رسول دعوة بلغته لماَ َأنه عنه، الله رضي حاَتم

أأسرت الجاَهلية، في تنصر قدَّ وكاَن الشاَما، مَّن ثام قومه، من وجماَعة أأخته ف

َأعطاَهاَ أأخته على وسلم عليه الله صلى الله رسول فرغبَته َأخيهاَ إلى فرجعت و

عدَّي فقدَّما وسلم، عليه الله صلى الله رسول على القدَّوما وفي السلما في

َأبوها طي قومه في رئيًساَ وكاَن المدَّينة فتحدَّثا باَلكرما، المشهور الطاَئي حاَتم و

عدَّي عنق وفي وسلم عليه الله صلى الله رسول على فدَّخل بقدَّومه الناَس

أأ وهو فضة من صليب أا هذها يقر أذو ّتَخ أم الية: (ا أه َبَاََر أح أم َأ أه َن َبَاَ أه أر ًباَ َو َباَ أر أ
أدوِن ّمن َ

ِه) قاَل ّل َأحلوا الحلل عليهم حرموا إنهم يعبَدَّوهم. فقاَل: بلى، لم انهم فقلت ال و

عليه الله صلى الله رسول إياَهم. وقاَل عبَاَدتهم . فذلكفاَتبَعوهم الحراما لهم

ًئاَ تعلم فهل أكبَر الله يقاَل َأن َأيفرك تقول ماَ عدَّي وسلم: ((ياَ الله؟ من َأكبَر شي

ًهاَ تعلم فهل الله إل إله ل يقاَل َأن َأيفرك يفرك؟ ماَ إلى دعاَها ثام الله؟ غير إل

َأسلم السلما َأيت فلقدَّ الحق. قاَل شهاَدة فشهدَّ ف قاَل: إن ثام استبَشر، وجهه ر

ضاَلون)). اهـ. والنصاَرى عليهم، مغضوب اليهود

دين بدَّل لمن الصحيح (الجواب كتاَبه في الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ وقاَل

ًفاَ باَلنجيل وتلعبَهم النصاَرى تفرق عن حدَّيثه معرض المسيح) في وتغييًرا تحري

ًء. قاَل في حتى الغلط فيه وقع ماَ عاَمة في النصاَرى اختلف الله: وقدَّ رحمه وإخفاَ

.15- 14 المائدة    ساورة()21
.31 التوبة    ساورة()22
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يقول كماَ الشبَه بل المسيح يكن لم المصلوب يقول من فمنهم الصلب،

كاَلريوسيه. ومنهم والتحاَد الحلول وينكر لله بعبَوديته يقر من المسلمون. ومنهم

َأن التحاَد ينكر من كاَلنسطورية. باَلحلول َأقر و

َأماَ عليه المسيح عن ليس َأكثرهاَ َأن يعلمون فعلماَؤهم عليهاَ هم التي الشرائع و

ول الخمسين، الصياَما ول المشرق، إلى الصلة لهم يشرع لم السلما. فاَلمسيح

من ذلك وغير الصليب، وعيدَّ والغطاَس، الميلد، عيدَّ ول الربيع، زمن في جعله

مماَ فإنه الصليب عيدَّ مثل الحواريين بعدَّ ابتدَّعوها مماَ ذلك أكثر بل أعياَدهم،

أأما (هيلنه ابتدَّعته من كثيًرا غيروا قسطنطين زمن قسطنطين. وفي الحرانية) 

َلماَنة) التي فاَبتدَّعوا والشرائع والعقاَئدَّ المسيح دين وهي إيماَنهم، عقيدَّة هي (ا

َلنبَياَء كتب من شيء بهاَ ينطق لم عقيدَّة عن منقولة هي ول عندَّهم، هي التي ا

َلنبَياَء، من َأحدَّ لهم ابتدَّعهاَ بل المسيح، صحبَوا الذين الحواريين من َأحدَّ عن ول ا

عشر. وثاماَنية ثالثاماَئة كاَنوا قاَلوا َأكاَبرهم من طاَئفة

َأماَ موضع في وقاَل َلناَجيل آخر: و َأيدَّي التي ا . إنجيلَأناَجيل َأربعة فهي النصاَرى ب

((مرقس)) لم ((لوقاَ)) و َأن على متفقون وهم ولوقاَ، ومرقس، ويوحناَ، متى،

َأن متى رآها إنماَ المسيح يرياَ َلربعة المقاَلت هذها ويوحناَ. و النجيل يسمونهاَ التي ا

يذكروا فلم المسيح، رفع َأن بعدَّ هؤلء كتبَهاَ إنماَ إنجيل منهاَ واحدَّ كل يسمون وقدَّ

كلما من َأشياَء فيهاَ نقلوا بل الله، عن بلغهاَ المسيح َأن ول الله كلما انهاَ فيهاَ

َأوها، منه سمعوها كلماَ ينقلوا لم َأنهم وذكروا ومعجزاته َأفعاَله من المسيح ور

والمغاَزي. إنتهى. والسير الحدَّيث َأهل يرويه ماَ جنس من فكاَنت

َوِمَن تعاَلى قوله تفسيرها معرض رضاَ)) في رشيدَّ ((محمدَّ الشيخ ذكر وقدَّ ِذيَن ( ّل ا

أا ألو ّناَ َقاَ كتب وتحريف النجيل من كثير ضياَع في طويل . فصلالية )23(َنَصاََرى) ِإ

منقولة نصوص على لشتماَله نقله الحدَّيث كماَل من نرى المقدَّسة النصاَرى

المناَر) ص تفسير من الساَدس (الجزء في الله رحمه قاَل ؟، المهتمين وعن عنهم

289.
.14 المائدة ساورة   ()23
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َلناَجيل يسموهاَ التي الكتب إن-1 َلربعة ا عليه للمسيح مختصر تاَريخ ا

َأفعاَله َأقواله من قليل شيء إل فيهاَ يذكر لم السلما، أياَما في و

الذي التلميذ هو إنجيله: هذا آخر في يوحناَ قول بدَّليل معدَّودة،

َأشياَء شهاَدة َأن ونعلم هذا وكتب بهذا يشهدَّ كثيرة أأخرى حق. و

نفسه العاَلم َأن َأظن فلست واحدَّة واحدَّة كتبَت ان يسوع صنعهاَ

آمين. المكتوبة، الكتب يسع

يبَلغ ل المسيح عن كتب الذي َأن بياَن في المبَاَلغة بهاَ يراد العبَاَرة هذها

َلعماَل تلك َأن البَدَّيهي تاَريخه. ومن معشاَر عشر تكتب لم التي الكثيرة ا

َأنه َأزمنة في وقعت َلزمنة تلك في تكلم كثيرة. و َلعماَل تلك وعندَّ ا ا

قول إثابَاَت في عليهم حجة هذا ونسي. وحسبَناَ ضاَع قدَّ كله فهذا كثيًرا

أا الله أسو َن َف ّظاَ تعاَلى: ( أا ّمّماَ َح أرو ّك ِه) وحجة أذ الذين علماَئناَ بعض على ِب

َللبَاَب)) : ان ((ذخيرة صاَحب قاَل وتواترت حفظت كتبَهم َأن ظنوا ا

به شهدَّ كماَ َأقواله كل يتضمن ول المسيح َأعماَل كل يستلزما ل النجيل

يوحناَ. القدَّيس

من السلما عليه المسيح به جاَء ماَ وهو واحدَّ، الحقيقة في النجيل-2

كاَن ماَ وهو وسلم، عليه الله صلى النبَيين بخاَتم والبَشاَرة الهدَّى

َلربعة التواريخ تلك كتاَب َألسنة على ذكرها يدَّور عن حكاَية وغيرهم ا

 –الحق13:26عنه: حكاَية متى قاَل َأنفسهم َألسنتهم وعن المسيح

بماَ َأيًضاَ يخبَر العاَلم كل في النجيل بهذا يكرز حينماَ لكم َأقول

َأة فعلته ماَ َأي –لهاَ تذكاًَرا هذها فعلته قاَرورة سكبَت التي المر

يبَلغونهم من كل يخبَروا َأن عليهم رأسه. واجب على الطيب

تلك المرأة. فخبَر تلك فعلته بماَ كلهاَ اليهودية عاَلم في النجيل

َأة في ذكر وقدَّ المسيح، كلما في جاَء الذي النجيل من ليس المر

ً التواريخ تلك تتكلم َلنهاَ َأناَجيل التواريخ تلك . وسميتَلمرها امتثاَل
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َأ ولذلكمنه.  بشيء وتجيء المسيح انجيل عن تاَريخه مرقس بدَّ

بقوله:

َأ  فتوبوا15: 1المسيح-  عن حكاَية قاَل ثام –المسيح يسوع انجيل بدَّ

هذها َأحدَّ هو ليس به يؤمنوا َأن الناَس َأمر الذي باَلنجيل. فاَلنجيل وآمنوا

الولى رساَلته في بولس سماَها الذي وهو مجموعهاَ ول الربعة التواريخ

9  و8:2 الله  وانجيل4: 2 النجيل- المطلق –تساَلونيكي َأهل إلى

َأوحاَها، َأنه بمعنى الله إلى يضاَف اللهي  . والكتاَب2:3 المسيح وانجيل

موسى. توراة يقاَل كماَ به، جاَء َأو إليه َأوحى َأنه بمعنى النبَي وإلى

ًدَّا كثيرة للمسيح الولى القرون في الناَجيل كاَنت-3 إنهاَ قيل حتى ج

َلناَجيل إن الكنيسة مؤرخي بعض إنجيل. وقاَل سبَعين زهاَء بلغت ا

َللبَاَب)) ((ذخيرة كتاَب صاَحب رد  انجيل. وقد35َّ كاَنت الكاَذبة ا

بعدَّة الواحدَّ تسمية ذلك سبَب إن وقاَل بكثرتهاَ، القول الماَروني

العشرين. وعدَّدهاَ تبَلغ تكاَد ل والثلثاين الخمسة إن َأسماَء. وقاَل

برناَباَ، القدَّيس إنجيل منهاَ وذكر السم، مكرر بعضهاَ َأن وذكر كلهاَ

َلناَجيل في طعنوا الوحي جاَحدَّي َأن وذكر مطاَعن. ثالثاة ا

إل يذكروا لم الشهيدَّ يوستينوس القدَّيس سبَقوا الذين الباَء َأن)1(

ومدَّخولة. كاَذبة َأناَجيل

مؤلفوهاَ. خطهاَ التي الجدَّيدَّ العهدَّ َأسفاَر إظهاَر إلى سبَيل ل)2(

فيهماَ. كتبَت اللذين والعهدَّ الموضع معرفة الجميع فاَت قدَّ)3(

ًياَ نبَذا قدَّ كراتوس وكربو كورنتس َأن-4 انجيل الكنيسة َأوائل منذ ظهر

َللوغيين لوقاَ، القدَّيس يرد َأن يستطع ولم يوحناَ القدَّيس انجيل وا

ًدا العتراضاَت هذها ً ر الفكر. مستقبَلي عندَّ مقبَول

نقص المقدَّس: إن الكتاَب قاَموس في البَروتستاَني بوست الدَّكتور وقاَل

أمَخلص لروح مضاَدة َلنهاَ ظاَهر القاَنونية غير الناَجيل ونحن وحياَته، ال
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من َأكمل فوجدَّناَها برناَباَ انجيل وهو منهاَ واحدَّ على َأطلعناَ قدَّ إنناَ نقول

الداب على الحث وفي وتوحيدَّها الله تقدَّيس في الربعة مجموع

َلناَجيل تلك رد على برهاَنهم هذا كاَن فإذا والفضاَئل، هذها وإثابَاَت الكثيرة ا

َلربعة غيرها. دون َأو غيرها قبَل برناَباَ انجيل صحة يثبَت برهاَن فهو ا

إلى رساَلته في بولس . قاَلالول القرن من النجيل تحريف بدَّىء-5

ًعاَ هكذا تنتقلون َأنكم َأتعجب  إني6 :1: غلطية أهل الذي عن سري

يوجدَّ َأنه غير آخر هو ليس ل آخر، إنجيل إلى المسيح بنعمة دعاَكم

كاَن المسيح. فاَلمسيح إنجيل يحولوا َأن ويريدَّون يزعجونكم قوما

الول القرن من عصرها في كاَن َأنه بولس وبين واحدَّ، انجيل له

كماَ التحريف َأي باَلتحويل غيرها انجيل إلى المسيحيين يدَّعون أأناَس

يحولوا، يقلبَوا- بدَّل –الجزويت ترجمة وفي القدَّيمة، الترجمة في

كاَنوا الناَس َأن بولس وبين والتبَدَّيل، التحريف في َأبلغ وهي

ًعاَ ينتقلون َأصله عن المحول المحرف النجيل هذا دعاَة إلى سري

أهل إلى الثاَنية رساَلته في بولس بين المسيح. وقدَّ به جاَء الذي

َأن15-13: 11( كورنثيوس إنجيل يحرفون الذين القوما هؤلء ) 

المسيح- رسل إلى شكلهم مغيرون ماَكرون كذبة رسل –المسيح

كماَ بهم ويشتبَهون المسيح كرسل كاَنوا َأنهم تدَّل العبَاَرة وتتمة

نور-. ملك إلى شكله يغير –إذ باَلملئكة الشيطاَن يتشبَه

َألة هذها يوضح ماَ العماَل سفر من عشر الخاَمس الفصل وفي وهو المس

رسل يعلمهم ماَ غير ويعلمونهم المسيحيين بين ينبَثون كاَنوا اليهود َأن

َأن المسيح، انطاَكية إلى وبولس برناَباَ َأرسلوا والرسل المشاَيخ و

َأن الكاَذبين، المعلمين هؤلء من َأهلهاَ ليحذروا تشاَجرا وبرناَباَ بولس و

تعليم حقيقة في لختلفهماَ إل وافترقاَ تشاَجرا ماَ وهماَ هناَلك، وافترقاَ
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خاَلفوا الذين من كاَن بولس َأن انجيله مقدَّمة في يذكر فبَرناَباَ المسيح،

تعليمه. في المسيح

عن تلقى َلنه بولس من والتصدَّيق باَلتقدَّيم َأجدَّر برناَباَ َأن شك ول

ًوا بولس وكاَن مبَاَشرة المسيح قدَّمه َأن . ولولوالمسيحيين للمسيح عدَّ

النصاَرى ولكن باَلمسيح، واليماَن التوبة بدَّعوة وثاقوا لماَ للرسل برناَباَ

والفضيلة وباَلحكمة وتنزيهه الله بتوحيدَّ المملوء برناَباَ انجيل رفضوا

َأناَجيل بولس رساَئل عليه وآثاروا حققه كماَ يوحناَ وكذا ومرقس تلميذها و

الروماَنيين عقاَئدَّ إلى َأقرب كاَنت بولس تعاَليم َلن أأوربه، علماَء بعض

َأصحاَب هم كاَنوا إذ ماَعدَّاهاَ، ورفضوا رجحوهاَ الذين هم فكاَنوا الوثانية،

الشكل. بهذا كونوهاَ الذين وهم النصرانية، في الولى السلطة

َلناَجيل في التاَريخ وعلماَء الكنيسة علماَء اختلف-6 َلربعة ا التي ا

كتبَوهاَ؟ ومتى كتبَوهاَ؟ الذين هم من الرابع القرن في اعتمدَّوهاَ

ً ذلك ترى كماَ الصلية؟ نسخهاَ فقدَّت وكيف كتبَت؟ لغة وبأي في مفصل

والتاَريخ. الدَّين كتب من غيرهاَ وفي الكبَرى الفرنسية المعاَرف دائرة

:عنهاَ المدَّافعين كتب من كلماَت وهذها

متى الثمين) إن المقدَّس الكتاَب إلى الطاَلبَين (مرشدَّ كتاَب صاَحب قاَل

ويوحناَ، ولوقاَ مرقس قبَل انجيله كتب المسيحيين جمهور اعتقاَد بموجب

الجزما يمكن ل ولكن أأورشليم، خراب قبَل انجيلهماَ كتبَاَ ولوقاَ ومرقس

إلهي نص عندَّناَ ليس َلنه المخلص صعود بعدَّ منهم كل كتب سنة َأية في

ذلك. على

َأن ((ذخيرة صاَحب متى)): قاَل ((إنجيل َللبَاَب))  كتب متى القدَّيس ا

وهي فلسطين في يومئذ المتعاَرفة باَللغة  للمسيح41 السنة في إنجيله

إلى ترجم َأن النجيل هذا عتم ماَ قاَل): ثام كلدَّانية. (ثام السير َأو العبَرانية

َلصيل على الترجمة استعماَل تغلب ثام اليوناَنية َأيدَّي به لعبَت الذي ا
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َلصل ذلك َأضحى بحيث ومسخته البونيين النساَخَأ ً ا ًدَّا بل هاَمل وذلك فقي

عشر. اهـ. الحاَدي القرن منذ

عاَرض ومن باَليوناَنية متى إنجيل ترجم الذي هو من شعري ليت ياَ أقول

أعلم. . اللهويمسخوها النساَخَأ به يعبَث َأن قبَل الصل على الترجمة هذها

أأورشليم. وقاَل: إنماَ نفس في كتبَه َأنه الذخيرة: يترجح صاَحب قاَل ثام

حياَته. ترجمة ل المسيح عن جدَّلية رواية هو

الفصلين كون في وشكوا امتروا المتاَخرين البَروتستاَنت : إنوقاَل

لمتى. منه الولين

القول المقدَّس: واختلف الكتاَب قاَموس (بوست) في الدَّكتور وقاَل

لغة كاَنت التي السرياَنية َأو العبَرانية هي هل النجيل هذا لغة بخصوص

هو كماَ باَليوناَنية كتب َأنه إلى آخرون وذهب الياَما؟ تلك في فلسطين

صاَحب فيهاَ تكلم النجيل هذا َأصل على عظيمة شبَهة في تكلم . ثامالن

للعهدَّ السبَعينية الترجمة من العظاَت في شواهدَّها َأن وهي أيًضاَ، الذخيرة

َأجاَب الترجماَت من القصة بقية وفي العتيق، عن منهماَ كل العبَرانية. و

له. تراءى بماَ ذلك

َأنه رجح ثام ًفاَ باَليوناَنية َألف (بوست)  الكنيسة رؤساَء لجمهور خل

أنو( لغته ول بتاَريخه عندَّهم علم ل َأنه وذاك بهذا المتقدَّمين. فثبَت أم ِإ أه

ّنوَن). ِإّل أظ َي

َأن أأورشليم. إلى خراب قبَل كتب قدَّ النجيل هذا يكون َأن بدَّ قاَل: ول ثام

. وقد65َّ  وسنة60 سنة بين كتب الحاَلي انجيلناَ َأن البَعض قاَل: ويظن

َأن ،41 سنة كتب َأنه زعم الذخيرة صاَحب َأن علمت ظنون إل هي و

َأوهاَما بعًضاَ. بعضهاَ يناَطح و

َأماَ َلقدَّمين النصاَرى علماَء و أأثاور ا وإنماَ النجيل هذا يكتب لم متى َأن فاَلم

على الن يحتجون والنصاَرى العبَرانية، باَللغة المسيح َأقوال بعض كتب
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ًياَ لهاَ سندَّ ل التي الناَجيل هذها كون ًياَ ول لفظ في معروفة كاَنت كتاَب

َأقوال الولى العصور لهم، ل عليهم حجة هي المتقدَّمين العلماَء لولئك ب

مرة. غير ذلك ((المناَر)) بياَن في جاَء وقدَّ

َأقدَّما َأسقف شهاَدة ذلك في يتناَقلونهاَ شهاَدة و في هيرابوليس (باَبياَس) 

أأوساَبيوس)  عنه نقل فقدَّ الثاَني القرن منتصف  ما340َ سنة المتوفي(

ترجمته:

كل ترجمهاَ وقدَّ العبَرانية، باَللغة الجمل من مجموعة كتب متى إن

طاَقته. بحسب

َأن متى انجيل ويمتاَز َأنه المسيح، تلميذ من إليه نسب من ب إلى َأقرب وب

َأبعدَّ التوحيدَّ .الناَجيل ساَئر من الوثانية عن و

ًياَ كاَن مرقس َأن الذخيرة صاَحب مرقس)): ذكر ((انجيل َأي ملة عبَران )

َأنه ل ًبَاَ) و ًذا كاَن نس َأنه بطرس، وتبَناَها لبَطرس تلمي من انجيله اقتبَس و

َأن بطرس، خطب ومن متى انجيل َأخرين بعض و كاَن َأنه زعموا المت

َأن إنجيلهماَ، عنه َأخذا ومرقس متى لنجيلي ساَبق إنجيل يوجدَّ بعض و

الساَدس الفصل من الخيرة عشر الثاني العدَّاد في شكوا البَرتستاَنت

الخطية النسخ في لهاَ ذكر ل َأنه منهاَ َلسبَاَب النجيل هذا من عشر

القدَّيمة.

أأورشليم. في ولدَّ َأنه يرجح يهودي يوحناَ، لقب (بوست): مرقس وقاَل

الولى التبَشيرية رحلتهم في خاَله وبرناَباَ بولس مع مرقس (قاَل) وتوجه

وبرناَباَ بولس بين قوية مشاَجرة علة (برجه) فصاَر في فاَرقهماَ َأنه غير

لماَ بطرس مع (رومية) وكاَن إلى فرافقه بولس مع تصاَفح ذلك وبعدَّ

(افسس) ول في ثايموناَوس مع ) ثام136: 5  بط1( الولى رساَلته كتب

ذلك. بعدَّ حياَته عن حقيقي شيء يعرف
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اللتينية الكلماَت بعض فيه وشرح باَليوناَنية انجيله كتب َأنه ذكر ثام

انجيلي بين المشاَبهة رومية. (قاَل) إنماَ في كتبَه َأنه على بذلك فاَستدَّل

من مختصر الثاَني َأن يعتقدَّوا َأن على الناَس بعض حملت ومرقس متى

َلول. ا

َأنه ابرنياَوس عن روي وقدَّ النجيل، هذا كتاَبة تاَريخ ذاك ول هذا يذكر ولم

َأنه  نثق . فكيفعليه يطلعاَ فلم وبولس بطرس موت بعدَّ كتبَه ماَ وعى ب

َأداها بطرس من سمعه بسندَّ إليه نسبَته صحت إذا هذا سمعه؟ كماَ و

تصح. ولن متصل،

َأنالذخيرة في لوقاَ)): قاَل ((إنجيل الشراح انطاَكية. ومن من كاَن لوقاَ : 

ً إل المقدَّس الكتاَب يذكر ل َلنه متهود اغريقي َأنه ظن من عن نقل

إلى وارتدَّ الحق إلى هاَد وثاني َأنه قاَل من السبَعينية. ومنهم الترجمة

ًذا كاَن القويم. وقاَل: لوقاَ الدَّين ًناَ تلمي لبَولس. ومعاَو

أأمور حوادثا بعض ومرقس متى َأغفل نصه: وقدَّ ماَ قاَل ثام تتعلق و

المسيح، ليسوع مموهة ترجمة واختلقوا الكتبَة بعض وقاَما المسيح بسيرة

إنجيله وضع على بلوقاَ ذلك فبَعث والتدَّقيق، الرواية فيهاَ فاَتهم ماَ وكثيًرا

ًناَ َأفصح َأصح كلمه وجاَء باَليوناَنية فكتبَه باَلحق ض َأشدَّ و من انسجاًَماَ و

كتب َأنه إلى المحققين من كثير الجدَّيدَّ. وذهب العهدَّ مؤلفي باَقي كلما

.51 سنة بل  للمسيح. وقيل53 السنة في إنجيله

في فقاَل منه غرضه وبين فيه كتبَه الذي المكاَن في الخلف ذكر ثام

آخرها:-

َأن َلغلط عن النقاَب يكشف و المسيح حياَة تراجم في المدَّخولة ا

َلناَجيل َأي –المموهة ثام إليهاَ، ركون كل وينفيبعدَّ-  الكنيسة ردتهاَ التي ا

َأنه ومرقس متى إنجيلي يحمل كاَن َأنه يبَين وافقهماَ ماَ منهاَ اقتبَس و
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َأسقطوها حذفوها ماَ على به اعترض لماَ فصل عقدَّ فيه. ثام هذا من و

َأوها َلنهم النجيل أأخرى. لعلة أو باَلمسيح يليق ل ر

في مولود لوقاَ َأي – َأنه بعضهم ظنقاَموسه:  في بوست الدَّكتور وقاَل

صيغة تغيير : ومنقاَل كيوس، بلو اشتبَاَهه من ناَتج ذلك َأن إل انطاَكية

اجتمع لوقاَ َأن على يستدَّل القصة سياَق في المتكلمين صيغة إلى الغاَئب

سفرها في فيلبَي إلى معه - وذهب1: 16 ع َأ –ترواس في بولس مع

-6ر5: 20 ع َأ –سنين عدَّة بعدَّ فيلبَي في ثااَنية معه اجتمع ثام الثاَني

أأخذ أأسر َأن إلى معه وبقي شيء يعلم - ولم20: 28 ع َأ –رومية إلى و

ذلك. بعدَّ حياَته من

تصل لم التي عبَاَرته أأسلوب من تاَريخه يستنبَطون كيف القاَريء فلينظر

ًياَ كونه على استدَّلوا كماَ ضعيف، ول صحيح ل متصل بسندَّ إليهم ل إيطاَل

ًياَ َأنه ذلك القطرين، عن كلمه من فلسطين به يعرفون نقل عندَّهم ليس ب

ًئاَ دينهم. مؤسسي عن شي

َأن على - تدَّل8: 2 : تي3 –الواردة انجيل لفظة َأن البَعض قاَل: وظن ثام

ًبَاَ. إل يكن لم لوقاَ انجيل َألف بولس كاَت

ويرجح العماَل وقبَل أأورشليم خراب قبَل النجيل هذا كتب قاَل:- وقدَّ ثام

غير  ما60-58 من ؟ بولس َأسر مدَّة فلسطين في قيصرية في كتب َأنه

ذلك.. اهـ. قبَل كتب َأنه يظنون البَعض َأن

 و51 سنة بين الخلف ومن والظن الترجيح بلفظ التعبَير من ترى فأنت

أنو( بشيء القوما عندَّ علم ل َأنه  كما60َ  و58 و الخلصة في  كما53َ ِإ

أم ّنوَن) ولعل ِإّل أه أظ هم النجيل هذا كتب الذي هو بولس إن قاَلوا الذين َي

وماَ قيل باَعترافهم. فإن رساَئله لسلوب أأسلوبه لمشاَبهة المصيبَون

ذكر من فيهاَ تجدَّ ماَ مثل فيه وتجدَّ كتحريفهاَ هو قلت بتحريفه؟ تفعل
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َأنى هو؟ صدَّقه لناَ يثبَت بدَّليل لناَ كاَذبة. ومن َلناَجيل الناَس بعض وضع و

َلناَجيل هذها ييزبتم لناَ كاَذبهاَ؟ من صاَدقهاَ ومعرفة ا

ابن المسيح تلميذ هو هذا يوحناَ إنالنصاَرى:  يوحناَ)). تقول ((إنجيل

دائرة في كماَ ذلك غير منهم المؤرخين َأحرار ويقول وساَلومه، زبدَّي

أيًضاَ. بولس تلميذ من َأنه بعضهم ويرجح الفرنسية، المعاَرف

َأنه97  و94  و64 وهي كتاَبته تاَريخ في أقوال ثالثاة الذخيرة في وذكر  و

َلناَجيل في الذي النقص ويسدَّد المسيح أألوهية ليثبَت باَليوناَنية كتبَه ا

َلساَقفة َأكثر لرغبَة إجاَبة –الثلثاة َأن عليه وإلحاَحهم آسية كناَئس ونواب ا

ًدَّا- ومفهوما ذكًرا بعدَّها من يبَقى ماَ يكتب لم اللحاَح هذا لول َأنه هذا مخل

المعقدَّة عقيدَّتهم على شبَهة من وخلوا ناَقصة َأناَجيلهم لبَقيت وإذا كتب،

َأكثر هو الذي النجيل هذا في إل عليهاَ الشبَهة توجدَّ ل إذ تعقل، ل التي

َلناَجيل المسيح: عن وقوله والتوحيدَّ، الوثانية بين بجمعه وناَهيل تناَقًضاَ، ا

َأنه موضع في عنه قوله ثام حق، فشهاَدته لنفسه يشهدَّ كاَن إن َأنه آخر: 

ًقاَ- إلى ليست فشهاَدته لنفسه يشهدَّ كاَن وإن ذلك. َأمثاَل ح

. ثام95  و70 سنة بين َأفسس في كتب َأنه بوست: ويظن الدَّكتور وقاَل

َلحرار أوربه علماَء على الرد في قاَل نصه: ماَ ا

ول الروحي تعليمه لكراهتهم النجيل هذا قاَنونية الكفاَر بعض َأنكر وقدَّ

كاَفية: بصحته الشهاَدة َأن المسيح. غير بلهوت الواضح تصريحه سيماَ

َأغناَطيوس 18: 21 يو  قاَبل14: 1  بط2 منه آية إلى يشير بطرس فإن و

كنيتس ديو إلى الرساَلة وكذلك وفحواها روحه من يقتطفاَن وبوليكريس

زماَنهاَ بناَ يرجع الشواهدَّ وتاَنياَنس. وهذها الشهيدَّ وجوستينس وباَسيلدَّس

كتاَبته نفس وعلى الشهاَدة هذها على وبناَء الثاَني القرن منتصف إلى

من فكاَتبَه قلمه. وإل من َأنه نحكم يوحناَ سيرة من نعلمه ماَ يوافق الذي

الذي َلن تصدَّيقه يعسر المر عظيم. وهذا جاَنب على والغش المكر
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ًياَ يكون ل العاَلم يغش َأن به يقصدَّ َلفكاَر وعمق علو إلى يتصل ول روح ا

َأيناَ الباَء بمؤلفاَت قاَبلناَها فيه. وإذا الموجودة والصلوات ًناَ وبينهاَ بينه ر بو

أأليف على قاَدًرا كاَن من منهم يكن لم َأنه للحكم نضطر حتى عظيًماَ ت

ل ذاته ويوحناَ يوحناَ، إل عليه يقدَّر من التلميذ بين يكن لم بل كهذا،

أأليفه يستطيع ربه. اهـ. من إلهاَما بدَّون ت

ًدَّا ينقله َأو القول هذا مثل يقول َأن البَشر عجاَئب من : إنَأقول له معتم

على وتهاَفته بطلنه يخفى ل كلما فإنه بوست كاَلدَّكتور طبَيب عاَلم

ً له ًَأعقل ول الصبَياَن، ًعاَ يكون َأن إل تعليل عاَمة لرضاَء وغًشاَ تصن

قدَّ الصغر من الدَّيني التقليدَّ يكون َأو ووجدَّانه، اعتقاَدها لرضاَء ل النصاَرى

يتعلق ماَ كل في وفهمه واستقلله عقله فسلبَه الكاَتب قلب على ران

َأمر باَليجاَز: البَياَن . وإليكدينه ب

سورية في دينهم خدَّموا اللذين الوربيين َأعلم من بوست الدَّكتور إن

َأوسعهم ًعاَ، و علماَء بسطه ماَ َأقوى هذا قاَموسه في يلخص وهو اطل

كاَن عليهاَ. فإذا العلماَء اعتراضاَت ورد وكتبَهم دينهم إثابَاَت في اللهوت

عقيدَّة في عمدَّتهم هو الذي يوحناَ إنجيل إثابَاَت في شرطهم منتهى هذا

أأليه َلحرار المؤرخين بكلما الظن هو فماَ المسيح، ت المستقلين والعلماَء ا

النجيل؟ هذا إبطاَل في

َأ َأن النجيل هذا منكري على ردها إبتدَّ في منه آية إلى َأشاَر بطرس ب

في كتب النجيل هذا كون على عندَّهم برهاَن َأقوى الثاَنية. فهذا رساَلته

الول. العصر

كتبَت الثاَنية بطرس رساَلة َأن الوهمي الدَّليل هذا رد في نقوله ماَ فأول

إلى الطاَلبَين (مرشدَّ كتاَب صاَحب قاَله  كما68َ  ،64 سنة باَبل في

َأو95 سنة كتب يوحناَ الثمين) وانجيل المقدَّس الكتاَب ماَ  على98  

(البَروتستاَنت) طاَئفتهم علماَء وساَئر الكتاَب هذا وصاَحب بوست اعتمدَّها
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أأيهم، على َأكثر َأو سنة بثلثاين بطرس رساَلة كتاَبة بعدَّ أألف قدَّ فهو فإذا ر

َأول شيء في وافقهاَ أألف وإن عنهاَ نقله َأنه العاَقل باَل في يخطر ماَ ف

ً ذلك يكون فكيف قرون، بعدَّة بعدَّهاَ رد في يكن لم ولو صحته؟ على دليل

َأخر نقل احتماَل إل الواهية الشبَهة هذها عن يوحناَ انجيل مؤلف وهو المت

يكن لم وإن عليه بتقدَّمه جاَزمون وهم لكفى، بطرس وهو المتقدَّما

الذي وربهم الههم ولدة تاَريخ بل منهماَ، َلحدَّ صحيح تاَريخ عندَّهم

وغيرها. َأرتين باَشاَ يعقوب حققه كماَ خطأ فيه شيء كل به يؤرخون

ًياَ): إنناَ ونقول نجدَّ - فلم18: 21 يو –- وبين14: 1  بط2 –بين قاَبلناَ (ثااَن

يوحناَ. فعبَاَرة ماَذكرها إلى واضحة إشاَرة العدَّد ذلك في بطرس كلما في

كماَ قريب سكني خلع َأن عاَلًماَ –قوله هي له شهاَدة سموهاَ التي بطرس

َأن هي لهاَ المشهود يوحناَ َأيًضاَ- وعبَاَرة المسيح يسوع ربناَ لي َأعلن

كنت حدَّاثاة َأكثر كنت لماَ لك َأقول الحق الحق –لبَطرس قاَل المسيح

وآخر يدَّك تمدَّ فإنك شخت متى تشاَء. ولكن حيث وتمشي ذاتك تمنطق

تشاَء-. ل حيث ويحملك يمنطقك

القوما عن ويرحل باَختياَرها مسكنه يستبَدَّل َأنه بطرس عبَاَرة فمعنى

يخدَّمه من يقودها وهرما شاَخَأ إذا َأنه المسيح عبَاَرة يكلمهم. ومعنى الذين

فيه يكن لم يوحناَ بعدَّ هذا كتب بطرس َأن فرضناَ فإن منطقته، له ويشدَّ

ً هذها، عبَاَرته في يوحناَ تصدَّيق على شبَهة َأدنى كل في تصدَّيقه عن فضل

ًناَ َأوهى فماَ إنجيله، ودعاَئمه! أسسه هذها دي

السمك- صياَدي من هرما رجل عن لي رويت ناَدرة الستدَّلل هذا ذكرني

وعليهم السلما عليه المسيح بتلميذ تعريًضاَ الوصف هذا أذكر ول

ً الرضوان- قاَل: إن ًبَاَ رجل أحدَّ يعرفهاَ ل سورة علمه الدَّراويش من غري

على يدَّلن كلمتين منهاَ يحفظ البَلدَّ خطيب َأن إل سواهماَ الله خلق من

َأول سورة: سماَهاَ التي السخاَفة هذها َأصلهاَ. و
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ًدَّا، نبَيناَ َأشهدَّا، النبَي المدَّدا. عندَّ الذين لله الحمدَّ مخلدَّا، الجناَن في محم

علمني ياَباَبتي ياَباَبتي لو آلت الكبَرى، خدَّيجة بنت الزهرا، فاَطمة َأجت

الزهرا، فاَطمة هماَ منهاَ الخطيب يحفظهماَ اللتاَن الخ. والكلمتاَن كلمتين

الثاَنية الخطبَة دعاَء في يقول كاَن َلنه عنهماَ، الله رضي الكبَرى، وخدَّيجة

فاَطمة َأمهماَ عن اللهم وارض والحسين، الحسن عن الترضي بعدَّ

الكبَرى. خدَّيجة جدَّتهماَ وعن الزهرا،

َلسجاَع هذها بين التفاَق َأن القاَريء على يخفى ول وخطبَة العاَمية ا

بطرس رساَلة بين التفاَق من َأشهر الكلمتين تينك في البَلدَّ خطيب

فيماَ ماَ اتفاَق الرساَلة وهذها النجيل هذا بين ليس بل يوحناَ، وانجيل

ًفاَ زعموها ًفاَ تكلي معناَهاَ. عن للعبَاَرة وتحري

َأماَ فهو النجيل هذا روح من وبوليكريس اغناَطيوس باَقتطاَف استدَّلله و

َأنه القتطاَف هذا معنى إذَأضعف.  بل له بطرس بشهاَدة استدَّلله مثل

فإذا النجيل هذا معاَني بعض مع يتفق شيء الرجلين هذين عن روي

ًفاَ كاَن النجيل هذا َأن على يدَّل ل فهو صحيح هذا َأن سلمناَ في معرو

شيئاَ. إليه يعزوا ولم يذكراها لم َلنهماَ للمسيح الثاَني القرن في زمنهماَ

كاَلتفاَق يكن ولم ذلك صح إن –المعنى من فيه اتفقاَ ماَ يكون َأن ويجوز

ً كاَن آخر كتاَب من مقتبًَساَ بطرس وبين ذكروها- بينه الذي في متدَّاول

ًذا يكون َأن يجوز كماَ الزماَن، ذلك أأخو بعض عندَّ الموروثاة التقاَليدَّ من م

َأن شعوبه. مثاَل والقولالكلمة-  –لفظ باَستعماَل انفرد يوحناَ ذلك: 

المقدَّسة الكتب مؤلفي من غيرها عن هذا يؤثار ولم الكلمة، بألوهية

أه تفسير في بيناَ المسيح. وقدَّ تلميذ من َأحدَّ عن ول عندَّهم، أت ِلَم َك َو )

َهاَ َقاَ أل َلى َأ َيَم) ِإ أر َم
َأن)24( اليوناَن عن َأثار مماَ اللفظ وهذا العقيدَّة هذها  

(فيلو) َأيًضاَ فيهاَ المصريين. وبحث وقدَّماَء والبَوذيين والبَراهمة

َأغناَطيوس) َأن فرضناَ للمسيح. فإذا المعاَصر اليهودي الفيلسوف )
.171 النساء ساورة   ()24

43



ً هذا يكون ل الثاَني، القرن في العقيدَّة هذها وذكر اللفظ هذا استعمل دليل

معروفة كاَنت ورؤياَها ورساَلته يوحناَ انجيل َأن وعلى يوحناَ عن نقلهاَ على

كاَنت التي الوثانية المم عن ذلك نقل يكون َأن الثاَني. لحتماَل القرن في

التفاَق كاَن وإذا السلما عليه المسيح وقبَل يوحناَ قبَل العقيدَّة بهذها تدَّين

فكيف ذكر على يدَّل ل غيرها عن يوحناَ به انفرد الذي المعنى في بينهماَ

يوحناَ؟ بهاَ ينفرد لم التي الخرى المعاَني في التفاَق عليه يدَّل

شهاَدة كغيرها وسماَها بوست ذكرها ماَ َأن الوجيز النقدَّ هذا من فتبَين

َأن شهاَدة، ليس يوحناَ لنجيل القول عن لناَ مندَّوحة شهاَدة سميناَها ماَ و

َأنهاَ َأماَ شهاَدة ب ول يوحناَ سيرة توافق النجيل هذا كتاَبة َأن زعمهم زور. و

إل َأيًضاَ عليه يقدَّر ل هو إنه بقولهم نقضوها تمويه فهو غيرها، عليه يقدَّر

عندَّهم ليوحناَ وليس َألهمه، الذي الله باَقدَّار يقدَّر ملهم كل إذ باَللهاَما

تنفي. َأو تثبَت سيرة

َلخير استدَّلله بقي َأنه النجيل هذا صحة على ا يوحناَ قلم من يكن لم لو ب

َلمر . قاَل: هذاوالغش المكر من عظيم جاَنب على له الكاَتب لكاَن ا

ًياَ يكون ل العاَلم يغش َأن يقصدَّ الذي َلن تصدَّيقه يعسر . الخ. فنقولروح

شئت وغرارتهم. وإن ونقله اخترعه من بسذاجة ينبَىء الستدَّلل هذا إن

الكاَتب فإن بدَّيهي، وبطلنه الناَس، مخاَدعة قصدَّهم َأو بغبَاَوتهم قلت

ًياَ، يكون َأن يجب ل الروحية للمعاَني يقضي ل الفضاَئل في والكاَتب روح

في العربية كتاَب َأبلغ من كاَتب مصر في كاَن . وقدَّفاَضل يكون َأن العقل

َلخلق حروف بقوله: إن عاَرفيه بعض وصفه هذا والفضاَئل. ومع ا

َألم الفضيلة َأنقلمه.  بسن ووخزهاَ بفمه، لوكهاَ من تت التي الروحاَنية و

َلفكاَر ومن وتنزيهه، الله تقدَّيس من فيه وماَ برناَباَ انجيل في نجدَّهاَ ا

َأشدَّ َأعلى لهو والصلوات، أأثايًرا و ويزعمون يوحناَ، انجيل من النفس في ت
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إلى والشرك التثليث عن وتحويلهم الناَس، غش به قصدَّ َأنه كله هذا مع

.!!!والتنزيه التوحيدَّ

نسبَة صحة على الستدَّلل في بوست سلكه الذي الخير المسلك هذا إن

ول بحث بغير عندَّهم اللهوت لعلماَء المقلدَّون يقبَله إليه يوحناَ انجيل

َأهمهاَ َلسبَاَب إليه نسبَته بطلن إلى يؤدي يراها المستقل والناَظر نظر،

ثالثاة:

المقررة الخاَلص التوحيدَّ عقيدَّة نقضت وثانية بعقيدَّة جاَء َأنه-1

صرح وقدَّ إسرائيل، بني أنبَياَء كتب وجميع التوراة في

َأنه المسيح َأصل ليتممه، بل الناَموس لينقض جاَء ماَ ب و

َأساَسه الناَموس َأولهاَ العشر، الوصاَياَ و َأولهاَ و باَلبَقاَء و

التوحيدَّ. وصية البَناَء ودواما

أأسلوبه عقيدَّته في مخاَلفته-2 أأثاور هو ماَ لكل و جماَعته عن م

وبعدَّها. المسيح قبَل وقومه

َلناَجيل مخاَلفته-3 َأهمهاَ كثيرة أأمور في قبَله كتبَت التي ل

َلعراض من فيهاَ ذكر ماَ تحاَميه إلى المنسوبة البَشرية ا

من وخوفه له الشيطاَن كتجربة اللوهية يناَفي مماَ المسيح

ًفاَ الله إلى وتضرعه به اليهود فتك عنه ليصرف متألًماَ خاَئ

 –اللم شدَّة من الصلب وقت وصراخه منهم، وينقذها كيدَّهم

ذلك. غير إلى

َلناَجيل َأساَليب تأمل ومن َأن ويجزما عنهاَ غريب يوحناَ إنجيل َأن يرى وفحواهاَ ا ب

َأخر كاَتبَه َأحب الوثانيين، عقاَئدَّ إليه سرت مت المسيحيين. بهاَ يلقح َأن ف

ًياَ): إذا ونقول روح في النجيل لهذا الثاَني القرن َأهل بعض موافقة َأن فرضناَ (ثااَن

َأنه له شهاَدة يعدَّ معناَها ًدا كاَن ب َأين الثاَني، القرن منتصف في موجو الشهاَدة ف

ًدا كاَن َأنه تثبَت التي َلول القرن في موجو َلول والصدَّر ا بعدَّها؟ مماَ ا
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روحه. من اقتطفوا الذين أأولئك إلى وصل حتى عنه تلقاَها من لناَ تبَين ثام

َأيته (إظهاَر راجعت تقدَّما ماَ كتاَبة بعدَّ ليس يوحناَ انجيل َأن على استدَّل الحق) فر

أأسلوبه بعدَّة المسيح تلميذ َأحدَّ هو الذي يوحناَ تصنيف من الذي أأمور. (منهاَ): 

غيرها. (ومنهاَ): آخر عن ينقل بل وعاَينه شاَهدَّها ماَ يكتب لم الكاَتب َأن على يدَّل

المسيح َأحوال عن يكتب لم َأنه على الستدَّلل في َأوردناَها ماَ وهي منه فقرة

َأقواله َأنه الغاَئب بضمير يوحناَ فيهاَ ذكر فإنه القليل، إل و بذلك. وشهدَّ كتب و

فحكاَها كتبَه مماَ بشيء ظفر َأنه وقصاَراها غيرها، يكون َأن بدَّ ل عنه هذا ينقل فاَلذي

َلصل َأين ولكن إنجيله، ضمن في ونقله عنه به؟ وشهدَّ كتبَه يوحناَ َأن ادعى الذي ا

المسلمين محدَّثاي عندَّ المجهول ورواية نعرفه، ل ونحن عنه بنقله نثق وكيف

َأنهم بهاَ يعتدَّ ل العقلء وجميع هذا كون َأنكروا الناَس َأن نقلوا البَتة. (ومنهاَ): 

َأرينيوس) تلميذ عهدَّ على الثاَني القرن في ليوحناَ النجيل هو (بوليكاَرب) الذي (

َأنه أرينيوس عليهم يرد ولم يوحناَ، تلميذ هو يوحناَ أأستاَذها َأن بوليكاَرب من سمع ب

كاَفة : انكتاَبه في استاَدلن نصه: كتب ماَ كتبَهم بعض عن (ومنهاَ) نقله له الكاَتب

َأن بل السكندَّرية مدَّرسة طلبَة من طاَلب تصنيف يوحناَ إنجيل ريب. (ومنهاَ): 

من ليست يوحناَ رساَئل وكذا كله النجيل هذا (برطشنيدَّر) قاَل: إن المحقق

َأن القرن ابتدَّاء (كذا) في َأحدَّ صنفهاَ بل تصنيفه المحقق الثاَني. (ومنهاَ): 

ًباَ عشرين النجيل هذا إن قاَل(كروتيس)  الحاَدي البَاَب َأفساَس كنيسة َألحقت باَ

َأن موت بعدَّ والعشرين من آية عشرة إحدَّى ردوا علماَئهم جمهور يوحناَ. (ومنهاَ) 

.الخ الثاَمن الفصل َأول

منقطعة ول متصلة َأساَنيدَّ عندَّهم ليس النصاَرى َأن تقدَّما مماَ علمناَ-7

َلولين كتب في ونقبَوا بحثوا وإنماَ المقدَّسة، لكتبَهم والخرين ا

ً لهاَ َأن على دليل شبَهة فيهاَ يجدَّون لعلهم فلياَ وفلوهاَ كاَن أصل

ًفاَ ًئاَ يجدَّوا لم ولكنهم للمسيح، الولى الثلثاة القرون في معرو شي

ًئاَ يثبَت صريًحاَ مبَهمة َأو مجملة كلماَت وجدَّوا وإنماَ منهاَ، شي
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سلك في ونظموهاَ شهاَدات وسموهاَ َأهواؤهم شاَءت كماَ فسروهاَ

ثام الثقاَت، عن منقولة غير َأيًضاَ هي كاَنت وإن والبَيناَت، الحجج

منهاَ كل َأن زعموا متشاَبهة مساَئل ومضاَمينهاَ فحواهاَ من استنبَطوا

هاَتين من واحدَّة كل ضعف إلى َأشرناَ وقدَّ له، ويشهدَّ الخر يؤيدَّ

الطريقتين.

أا القرآن قول صدَّق الوجيز البَياَن بهذا فثبَت أسو َن َف ّظاَ المجيدَّ: ( ّمّماَ َح

أا أرو ّك ِه) أذ باَلرئي يعرف مماَ هذا ليس إذ ووحيه، الله كلما َأنه به  وثابَت)25(ِب

ونظرها. بعقله إليه اهتدَّى قدَّ وسلم عليه الله صلى النبَي إن يقاَل حتى

َأمثاَلهاَ العبَاَرة هذها ونظير الله عندَّ من القرآن كون على الدَّللة في و

َناَ قوله تعاَلى أي أغَر َأ َف أم تعاَلى: ( أه َن أي َة َب َو َدَّا َع أل أغَضاَء) ا َبَ أل َوا
َأنت)26( ترى  ف

ًناَ ينقطع لم دولهم وبين فرقهم بين القول هذا مصدَّاق ماَ. زم

َلدياَن تاَريخ درس الهنود فلسفة َأحدَّ ان-8 بحث فيهاَ وبحث كلهاَ ا

َأطاَل منصف، مستقل المنسوبة للدَّول لماَ النصرانية في البَحث و

ثام والصناَعاَت الفنون في والتبَريز السلطاَن وسعة الملك من إليهاَ

َأسلم، الحق الدَّين َأنه فعرف السلما في نظر َألف ف ًباَ و باَللغة كتاَ

مزاياَ من له ظهر ماَ فيه َأسلمت)) بين ((لماَذا سماَها النجليزية

َلدياَن، جميع على السلما الدَّين هو السلما َأن عندَّها َأهمهاَ وكاَن ا

الدَّين هو َأنه يعلم به فاَلخذ محفوظ صحيح تاَريخ له الذي الوحيدَّ

في المدَّفون العربي المي النبَي عبَدَّالله بن محمدَّ به جاَء الذي

َأن عندَّها العجب مثاَر من كاَن العرب. وقدَّ بلد من المنورة المدَّينة

ًناَ لنفسهاَ أأوربه ترضى البَشر مرتبَة عن إليه تنسبَه من ترفع دي

ًهاَ فتجعله ًئاَ تاَريخه من تعرف ل وهي إل هذها فإن به، يعتدَّ شي

أأريخهاَ الثقة وعدَّما َأصلهاَ، ثابَوت عدَّما على الربعة الناَجيل بت

.14 المائدة    ساورة()25
.14 المائدة    ساورة()26
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تقول كماَ حدَّثات قليلة، وقاَئع إل المسيح تاَريخ من تذكر ل ومؤلفيهاَ

َأة عن به يعتدَّ شيء فيهاَ يذكر معدَّودة. ول َأياَما في الرجل هذا نش

َأياَما وتعليمه وتربيته شئون. اهـ. خلقه في ولله وشبَاَبه، صبَاَها و

أأدباَئهم مفكريهم من كثيًرا إن بل َأن يعترفون المعاَصرين وعلماَئهم و

َلناَجيل متبَاَعدَّة َأوقاَت في كتبَت كتب مجموعة سوى ليست الموجودة ا

الخاَمس المجلدَّ في البَريطاَنية المعاَرف دائرة في جاَء فقدَّ بعضهاَ عن

المسيح السيدَّ َأعماَل من يبَق نصه: -لم  ما1953َ  طبَعة636 صحيفة

كتبَه: - ليس َأحدَّ في هدَّلي اللورد مكتوبة- وقاَل واحدَّة كلمة ول شيء

بعضهاَ-. وقاَل عن متبَاَعدَّة َأوقاَت في كتبَت كتب مجموعة إل النجيل

بمنشئهاَ. وليس المسيحية نواة راضع هو المسيح السيدَّ ولز: إن الستاَذ

باَلمسيحية تربطه ل المسيح السيدَّ َأن يرى الكتاَب بعض أيًضاَ: إن وقاَل

صلة. َأية الحاَضرة

النصاَرى يزعمه ماَ والتبَدَّيل والتغيير التحريف على الدَّلئل َأبرز من ولعل

ً – ورسوله الله ابن عيسى َأن من وسنة الله كتاَب من لدَّيناَ عماَ ففضل

إلى َألقاَهاَ وكلمته ورسوله الله عبَدَّ َأنه في الواضحة النصوص من رسوله

الخاَمس المجلدَّ البَريطاَنية المعاَرف دائرة في جاَء منه- فقدَّ وروح مريم

تفيدَّ دعوى َأي عنه تصدَّر السلما- لم عليه عيسى سيدَّناَ نصه: -إن ماَ منهاَ

المشترك- النساَني العنصر من َأعلى عنصر من َأو إلهي عنصر من َأنه

بهاَ المعمول الكنيسية والطقوس المراسيم من كثيًرا َأن فيهاَ جاَء َأنه كماَ

أأمر ولم نفسه عيسى سيدَّناَ يماَرسهاَ لم الن بهاَ. ي

َأحمدَّ الستاَذ بهاَ استشهدَّ َأقوال خلصة نذكر َأن المناَسب من يكون وقدَّ

غيورين مسيحيين لعلماَء ))The Religion of Islam(( كتاَبه في علوش

َأحدَّ على َأن هذها المسيحية.  َلناَجيل القوال:  َلربعة ا الن الموجودة ا

َلربعة هذها قبَل كاَن وقدَّ عدَّيدَّة محاَولت سبَقتهاَ َأناَجيل. القول عدَّة ا
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َلناَجيل نسبَة َأنالثاَني:  َلربعة ا نسبَة المعنيين كاَتبَيهاَ إلى الن الموجودة ا

ورد. َأخذ مصدَّر زالت وماَ الن حتى صحتهاَ تثبَت ولم فيهاَ مشكوك

َلناَجيل : هذهاالثاَلث َلربعة ا ًفاَ أألفت ا أألي وحي. عن تصدَّر ولم ت

َلناَجيل عن يوحناَ إنجيل : يختلفالرابع ًفاَ الخرى الثلثاة ا ًدَّا اختل شدَّي

واضًحاَ.

َلناَجيلالخاَمس ًفاَ بينهاَ فيماَ تختلف الخرى الثلثاة : ا كبَيًرا. واضًحاَ اختل

يوحناَ. إنجيل إلى باَلنسبَة َأقل بينهاَ فيماَ الختلف كاَن وان

الدَّين رجاَل من ناَقشوها من َأن من َأحمدَّ الدَّين شمس الخَأ ذكرها ماَ َأماَ

حتى بهاَ تعرضوها التي الطريقة لناَ يذكر للقرآن. فلم تعرضوا المسيحي

ًهاَ عليهم ردناَ يكون التي الشبَه لناَ يذكر الله وفقه نحوهاَ. ولعله متج

َأن قولهم مجرد َلن له ذكروهاَ في يكفي التحريف من يسلم لم القرآن ب

َأن كذابون َأنهم به عليهم الرد التغيير عن حفظه تولى تعاَلى الله و

ّناَ َأصدَّق وهو تعاَلى . قاَلوالتحريف والتبَدَّيل ِإ أن القاَئلين: ( أح َناَ َن أل أكَر َنّز ّذ ال

ّناَ ِإ أه َو أظوَن) َل ِف أهتعاَلى: ( وقاَل.)27(َلَحاَ ّن ِإ َتاٌَب َو ِك ِزيٌز َل ِه َل-  َع ِتي أأ أل َي ِط َبَاَ أل ِمن ا

أيِن ِه َب أي َدَّ أن َوَل َي ِه ِم ِف أل ِزيٌل َخ أن َتن ٍم ّم ِكي ٍدَّ َح .)28()َحِمي

صلى الله رسول عن المة بإجماَع المتواتر باَلنقل إليناَ القرآن نقل فلقدَّ

َألفاَظه وسلم عليه الله سلفهم المسلمين من كثيًرا َأن ومعاَنيه. كماَ ب

ًظاَ صدَّورهم في القرآن يحفظون وخلفهم القراءة عن به يستغنون حف

ًقاَ المصاَحف في صلى الله رسول عن مسلم صحيح في ثابَت لماَ مصدَّا

ِإّن َأنه وسلم عليه الله أي َقاََل َربي قاَل: (( َنّزل ِإني ِل أيَك أم َل ًباَ َع َتاَ أه ل ِك أل أغِس َي

أء ألَماَ أها ا أأ أقَر ِئًماَ َت ًناَ)). فلو َناَ َظاَ أق َي من يغسل لم المصاَحف من باَلماَء غسل و

والنجيل التوراة في الحاَل هي كماَ قراطيسه بعض أأخفيت ولو القلوب،

َلمر خفي لماَ وغيرهماَ ً المسلمين على ا ّفاَظهم. عن فضل ح

.9 الحجر    ساورة()27
.42 ،41 فصلت    ساورة()28
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َلعدَّاء به شهدَّ ماَ الحق كماَل من إن بل موير)) وليم ((السير قاَل فلقدَّ ا

كتاَبه في هيكل حسنين الدَّكتور عنه حكاَها حسبَماَ السلما خصوما َأحدَّ وهو

شيع قياَما من نفسه عثماَن مقتل إليه َأدى ماَ : ومع)29 (محمدَّ) (حياَة

ًناَ فإن السلمي العاَلم وحدَّة تزعزع تزال ول زعزعت ثااَئرة متعصبَة قرآ

ًدَّا ًعاَ، قرآنهاَ دائًماَ ظل قدَّ واح ًعاَ منهاَ السلما وهذا جمي كتاَب إلى جمي

هو إنماَ اليوما َأماَمناَ ماَ َأن على قاَطعة حجة العصور اختلف على واحدَّ

َأمر جمع الذي النص َلرجح)30(الحظ السيء الخليفة ب كله العاَلم َأن  وا

ًناَ عشر اثاني ظل القرآن غير كتاَب فيه ليس ً قر مبَلغ هذا بنص كاَمل

ودقته. صفاَئه

هي ذكرهاَ إلى الطمئناَن نستطيع التي : والنتيجة)31(آخر موضع في وقاَل

ًقاَ يكن لم وعثماَن زيدَّ مصحف َأن عليه تدَّل كماَ كاَن بل فحسب دقي

ً الوقاَئل الوحي، من شيء َأي إغفاَل يتعمدَّوا لم جاَمعيه واّن كاَمل

ًدا نؤيدَّ َأن كذلك ونستطيع َلدلة َأقوى إلى إستناَ القرآن من آية كل َأن ا

محمدَّ. تلهاَ كماَ ضبَطهاَ في دقيقة

َأطلناَ)32(ذلك بعدَّ هيكل وقاَل موير)) وليم ((سير عبَاَرات اقتطاَف في : 

َلب كتبَه ماَ ذكر عن يغنيناَ اقتطفناَها ماَ َأن على ((فون لمنسي)) و (ا

ًعاَ هؤلء المستشرقين من الرأي هذا يرون هاَمر)) ومن يقطعون جمي

َأنه اليوما نتلوها الذي القرآن بدَّقة ًَأنه على محمدَّ تلها ماَ كل على يحتوي ب

ًقاَ ربه من تلقاَها الذي الوحي من قلة ذلك بعدَّ ذهبَت كاَملً. فإذا صاَد

.30    ص()29
ًدا ماظلومًاا    قتل()30 يقاتل لم ماحتسب صابر وأهو قتله يبيح سابب بغير شهي

ألربعة، الراشدين الخلفاء أحد وأهو ماسلًما، أأحد وأهو بسنتهم، النبي أأوأصى وأقد ا

وأصاحب وأالسلم، الصلة عليه الرساول ابنتي وأزوأج بالجنة، المبشرين العشرة
ماا عثمان ضر ((ماا وأسالم عليه الله صلى النبي فيه وأقال المشهورة، الفضائل

مان تصيبه)) وأهذا بلوى على بالجنة وأبشره له ((اءذن وأقالاليوم))  بعد فعل
الحظ. حسن

.38    ص()31
32()   38.
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َلدلة آبهين غير مذهبَهم غير المستشرقين ((موير)) ساَقهاَ التي العلمية باَ

ًياَ ذلك كاَن المستشرقين وكثرة على الحقدَّ غير يمله لم السلما على تجن

.اهـالسلمية.  الرساَلة صاَحب وعلى السلما،

أو تحريف َأي بدَّون اليوما حتى هو كماَ القرآن ظل ((اربثنت)): ولقدَّ وقاَل

ممن ول أأخرى لغاَت إلى ناَقليه من ول له المتحمسين من ل تبَدَّيل

َلسف مع يقفه لم موقف وهو الدَّوائر به يتربصون كتب من كتاَب َأي ا

ًعاَ. والحدَّيث القدَّيم العهدَّين م

في جزء َأي لتبَدَّيل فرصة َأي هناَك تكن بوز) كذلك: فلم (لوزتناَ وقاَل

ينفرد الذي الوحيدَّ الكتاَب وهو له، الحماَس بوازع ولو تحويرها َأو القرآن

العظمى. القدَّيمة الدَّياَناَت بهاَ جاَءت التي الكتب ساَئر بين الميزة بهذها

عليكم. . والسلماالتوفيق وباَلله إيرادها، لناَ تيسر ماَ هذا

السعودية الدَّياَر مفتيهـ)87-7-13  في1-2852(ص-ف-

ل للحق استجاَبت النصاَرى من طاَئفة على القرآن في الثناَء-9(

النصاَرى) لعن . جوازالنصاَرى جميع على

َلخَأ من الفتاَء دار إلى وصل الله : إنفيه يقول سؤال المكرمة بمكة الغيلن عمر ا

َدَّّن عن كتاَبه في يقول تعاَلى َتِج َل ّدَّ النصاَرى: ( ّناَِس َأَش ًة ال َو َدَّا ِذيَن َع ّل أا ّل أنو َد آَم أهو َي أل ا

ِذيَن ّل أا َوا أكو أشَر َدَّّن َأ َتِج َل أم َو أه َب أقَر ًة َأ ّد َو ِذيَن ّم ّل أا ّل أنو ِذيَن آَم ّل أا ا َو أل ّناَ َقاَ َنَصاََرى) ِإ

للسلما الشدَّيدَّة عدَّاوتهم الحاَضر الوقت في لدَّيناَ  ومعلوما)33(الياَت

على جاَزت كماَ عليهم اللعنة تجوز ويقول: هل منهم؟ موقفناَ والمسلمين. فماَ

َألة. هذها في حيرته شدَّة ويصف اليهود؟ المس

َأجاَب التاَلي: باَلجواب المفتي سماَحة ف

أأن في الحيرة يوجب ماَ الياَت هذها في المذكور الثناَء في ليس النصاَرى ش

جميع بهم المقصود ليس الصفاَت بتلك الموصوفين فإن لعنتهم، في والتوقف

.86- 82 المائدة   ()33
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تلك تعيين اتبَاَعه. وفي عن تستكبَر ولم للحق استجاَبت منهم طاَئفة بل النصاَرى

:للمفسرين مسلكاَن الطاَئفة

إذ آمنوا الذين : اماَالنجاَشي ًأصحاَب الطاَئفة بهذها المقصود َأن)1(

جرير وابن الشيخ َأبي رواية في كماَ المؤمنين مهاَجرة جاَءتهم

عليه الله صلى الله رسول على قدَّموا الذين عطاَء. واماَ عن

المنذر وابن جرير ابن َأخرجه لماَ الحبَشة، نصاَرى من وسلم

َأبو حاَتم َأبي وابن تعاَلى: قوله في قاَل َأنه مجاَهدَّ عن الشيخ و

َدَّّن َتِج َل َو أم ( أه َب أقَر ًة َأ ّد َو ِذيَن ّم ّل أا ّل أنو ِذيَن آَم ّل أا ا َو أل ّناَ َقاَ َنَصاََرى) قاَل ِإ

َأصحاَبه جعفر مع جاَءوا الذين الوفدَّ هم .الحبَشة َأرض من و

من السلما عليه عيسى شريعة على كاَنوا قوما الطاَئفة تلك إن)2(

ًدَّا نبَيه الله بعث فلماَ اليماَن َأهل وسلم عليه الله صلى محم

َأبو جرير وابن حميدَّ بن عبَدَّ أخرجه لماَ وصدَّقوها، به آمنوا و

َدَّّن قوله في قتاَدة عن الشيخ َتِج َل َو أم تعاَلى: ( أه َب أقَر ًة َأ ّد َو ِذيَن ّم ّل ّل

أا أنو ِذيَن آَم ّل أا ا َو أل ّناَ َقاَ كاَنوا الكتاَب َأهل من أأناَس َنَصاََرى) قاَل ِإ

به يؤمنون عيسى به جاَء مماَ الحق من شريعة على على

ًدَّا نبَيه الله بعث فلماَ إليه وينتهون وسلم عليه الله صلى محم

الله عندَّ من َأنه الحق من به جاَء ماَ وعرفوا به وآمنوا صدَّقوها

َأثانى ابن اقتصر التفسيرين هذين وعلىتسمعون.  بماَ عليهم ف

َأقواما صفة في الياَت هذها َأن تفسيرها. اختاَر في الطبَري جرير

غيرهم. وعبَاَرته: َأو النجاَشي َأصحاَب كاَنوا سواء المثاَبة بهذها

إناَ قاَلوا قوما صفة وصف الله َأن عندَّي ذلك في والصواب

الناَس َأقرب يجدَّهم وسلم عليه الله صلى الله نبَي َأن نصاَرى

ًدا وقدََّأسماَءهم.  لناَ يبَين ولم ورسوله باَلله اليماَن َلهل ودا

أأريدَّ يكون َأن النجاَشي. ويجوز َأصحاَب بذلك اريدَّ يكون َأن يجوز
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َأدركهم السلما عليه عيسى شريعة على كاَنوا قوما به السلما ف

َأسلموا عنه. يستكبَروا ولم الحق َأنه وعرفوا القرآن سمعوا لماَ ف

استجاَبت النصاَرى من معينة طاَئفة في َأنهاَ إلى الياَت هذها وتوجيه

وإليه عنهاَ المسئوول الياَت سياَق يقتضيه الذي وهو المشهور، للحق. هو

).والنصاَرى اليهود من الحياَرى (هدَّاية في القيم ابن العلمة ماَل

َأي –هؤلء ان : والمقصودالياَت هذها في طويل كلما بعدَّ قاَل ثام

الذي باَلنعت الله رسول َأنه عرفوا الذين الصفاَت بهذها الموصوفين

اليماَن. إلى المبَاَدرة من وقلوبهم البَكاَء من َأعينهم يملكوا فلم عندَّهم

الله َأثانى الذين َأي النصاَرى من الصنف تفسيرها: وهذا في كثير ابن وقاَل

ِإّن قوله في المذكورون هم – الياَت هذها في عليهم َو أن تعاَلى: ( أهِل ِم َأ

َتاَِب ِك أل أن َلَمن ا أؤِم ِه أي ّل ِزَل َوَماَ ِباَل أم أأن أك أي َل ِزَل َوَمآ ِإ أم أأن ِه أي َل ِعيَن ِإ ِه َخاَِش ّل َ ِل ل

أروَن َت أش َياَِت َي ِه ِبآ ّل ًناَ ال ِليلً) الية َثاَم ِذيَن فيهم الله قاَل الذين  وهم)34(َق ّل (ا

أم أه َناَ أي َت َتاََب آ ِك أل ِه ِمن ا ِل أبَ ِه أهم َق أنوَن ِب أؤِم َذا-  أي ِإ َلى َو أت أم أي ِه أي َل ألوا َع ّناَ َقاَ ِه آَم أه ِب ّن ِإ

ّق ألَح َناَ ِمن ا ّب ّناَ ّر ّناَ ِإ ِه ِمن أك ِل أبَ ِلِميَن) إلى َق أس ِغي قوله: (َل أم َت أبَ ِليَن) َن ِه ألَجاَ )35(ا

أمهناَ تعاَلى قاَل ولهذا أه َب َثااَ أ
َ َف أه : ( ّل أا ِبَماَ ال ألو ّناٍَت َقاَ ِري َج أج َهاَ ِمن َت ِت أح َت

َهاَر أن ل
َ جناَت باَلحق واعترافهم وتصدَّيقهم إيماَنهم على فجاَزاهم َأي أ)ا

َلنهاَر تحتهاَ من تجري ِدَّيَن( ا ِل َهاَ َخاَ ًدَّا فيهاَ ماَكثين ) أيِفي ول يحولون ل أب

ِلَك( يزولون َذ َو ِنيَن) َجَزاء   أحِس أم أل َأي)36(ا له وانقياَدهم الحق اتبَاَعهم في  

ًياَ كاَن حيث َأ كاَن. اهـ. من ومع كاَن، و

َأن صرح وممن في البَغوي الماَما النصاَرى جميع بهاَ يرد لم الياَت هذها ب

َدَّّن قوله في قاَل التنزيل معاَلم َتِج َل َو أم تعاَلى: ( أه َب أقَر ًة َأ ّد َو ِذيَن ّم ّل أا ّل أنو آَم

ِذيَن ّل أا ا َو أل ّناَ َقاَ عدَّاوتهم في َلنهم النصاَرى جميع به يرد َنَصاََرى): لم ِإ

.199 عمران آل    ساورة()34
.55 القصص    ساورة()35
.35 المائدة    ساورة()36
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َأسرهم المسلمين قتلهم في كاَليهود المسلمين وهدَّما بلدها وتخريبَهم و

منهم َأسلم فيمن الية بل لهم كرامة ول ل مصاَحفهم وإحراق مساَجدَّهم

َأصحاَبه. وحكى النجاَشي مثل َأن القول و لماَ النصاَرى جميع في ذلك ب

التمريض. بصفة حكاَها اللين من فيهم

َأماَ فل النصاَرى من وسلم عليه الله صلى بمحمدَّ يؤمن لم من لعنة و

َلدلة من جاَء ماَ يحصى في ومسلم البَخاَري روى ماَ ومنهاَ القطعية، ا

عليه الله صلى الله رسول َأن عنهماَ الله رضي عاَئشة عن صحيحيهماَ

َلعَن يقم لم الذي مرضه في قاَل وسلم أليهود الله منه: (( ّنَصاَرى ا وال

ّتَخذوا ِهم قبَور ا ِئ ِبَياَ أن
في قوله الله وصف من يلعن ل مساَِجدَّ)) وكيف َ

أدَّ إذ كتاَبه َق َل َفَر يقول: ( ِذيَن َك ّل أا ا ألو ّلَه ِإّن َقاَ َو ال أح أه ألَمِسي أن ا أب َيَم) ا أر َم
)37(

أدَّ وإذ َق ّل َفَر يقول: ( ِذيَن َك ّل أا ا ألو ّلَه ِإّن َقاَ أث ال ِل ٍة) َثااَ َثا َ من ذلك غير  إلى)38(َثال

عليه الله صلى النبَي عن وثابَت وضللتهم، لكفرياَتهم المتضمنة النصوص

َنــــاَ قوله في الضاَلين فسر َأنه وسلم ِدَّ ِقيَم الّصَراَط تعاَلى: (اه َت أمس - ال

ِذيَن ِصَراَط ّل َعمَت ا أم َأن ِه َلي ِر َع أضوِب َغي أم الَمغ ِه َلي َ َع َأنهم َول ّليَن) ب الّضاَ

النصاَرى. 

 –هذا في المفسرين بين َأعلم : لتفسيرها في حاَتم َأبي ابن الماَما وقاَل

ًفاَ. اهـ.باَلنصاَرى والضاَلين باَليهود عليهم المغضوب تفسير َأي - اختل

ذكرهاَ التي الياَت تلك آخر تعاَلى قوله بمصيرهم المصرحة الياَت ومن

ِذيَن ّل َوا أا الساَئل: ( أرو َف أا َك أبو ّذ َك َناَ َو ِت َياَ ِئَك ِبآ َلـ أو أب أأ أصَحاَ ِم) َأ ألَجِحي .)39(ا

منهم طاَئفة تعني إنماَ بل النصاَرى جميع تعني ل الياَت َأن والخلصة

َأن اتبَاَعه عن تستكبَر ولم عرفته بعدَّماَ للحق استجاَبت النصاَرى لعنة و

الموفق. اليهود. والله لعنة مثل جاَئزة

.17 المائدة    ساورة()37
.72 المائدة    ساورة()38
.86    العنكبوت()39
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جوابهاَ. الذاعة طلبَت التي الفتاَوي المذاعة) وهي الفتاَوي (من

الثاَني القسم

اللهية وحدَّانية

ًبَاَ ليست - الوهاَبية10( ًدَّا مذه ًبَاَ) جعلهاَ ينبَغي ول جدَّي لق

ابن محمدَّ الشيخ المعاَرف مدَّير المكرما حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من

ماَنع. بن عبَدَّالعزيز

الجحيم. َأهل طريق الجميع وجنب المستقيم صراطه وإياَها الله هدَّاني

آمين.

وبركاَته. الله ورحمة عليكم سلما

بمدَّيرية المتحاَناَت إدارة َأن وهو الخاَطر، كدَّر ماَ على اطلعت : فقدَّوبعدَّ

هـ71 لعاَما البتدَّائية الدَّراسية النظم شهاَدة امتحاَن في ذكرت المعاَرف

بن محمدَّ الشيخ مذهب (ب): إنتشاَر الثاَنية الماَدة من الثاَني البَندَّ في

المعاَرف َأن في ظاَهر السعودية. وهذا العربية المملكة في عبَدَّالوهاَب

بعينه هو وهذا جدَّيدَّ، مذهب صاَحب عبَدَّالوهاَب بن محمدَّ الشيخ َأن ترى

َلزماَن هذها في القبَوريون عليه ماَ َأعدَّاء ا الله من التي والدَّعوة التجدَّيدَّ و

من بدَّ فل عليه، الله رحمة الشيخ يدَّ على والحجاَز نجدَّ َأهل على بهاَ

ًعاَ الخاَطئة الكلمة هذها عن والرجوع المسألة هذها إيضاَح منتشًرا. رجو

والسلما.

.)40 (هـ)71-8-13  في225 رقم باَلرياَض العلمي المعهدَّ (صاَدر

عبدالوهاب بن ماحمد الشيخ رساائل مان نأموذج ذكر هنا : وأيستحسن   قلت()40
عبدالله ابن عبدالرحمن إلى رساالته في الله رحمه دأعوته. قال حقيقة بيان في

السويدي:
َأخبَرك هو به الله أدين الذي وديني عقيدَّتي بمبَتدَّع، لست متبَع الحمدَّ ولله أني و
َلئمة مثل المسلمين َأئمة عليه الذي والجماَعة السنة َأهل مذهب َلربعة ا َأتبَاَعهم ا و

القياَمة. يوما إلى
من والموات الحياَء دعوة عن ونهيتهم لله، الدَّين اخلص للناَس بينت ولكني

والتوكل والنذر الذبح من به الله يعبَدَّ فيماَ اشراكهم وعن وغيرهم، الصاَلحين
نبَي ول مقرب ملك ل َأحدَّ فيه يشركه ل الذي الله حق هو مماَ ذلك وغير والسجود
السنية (الدَّرر . أنظرالخآخرهم.  إلى أولهم من الرسل إليه دعت الذي وهو مرسل،
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)والتوحيدَّ التجدَّيدَّ بأهل تلقيبَهم - يسوغ11(

قول شاَرًحاَ الواسطية العقيدَّة على تقريرها في روحه الله قدَّس شيخناَ وقاَل

َلن الكتاَب َأهل (وسموا مؤلفهاَ والسنة. ونظيرها الكتاَب هو مستمدَّهم والسنة): 

َأهل  وقيل)41 (((المجدَّدين)) الدَّين َأنصاَر تسمية َأهل لهم: (( التجدَّيدَّ التوحيدَّ)). ف

ًقاَ ذلك- يسوغ لهم قيل فيمن – والتوحيدَّ .)42(السلما يدَّعي من بين فر

ركناَ) النبَي على الصلة يرون - وهم12(

الصلة: في النبَي على الصلة في المذاهب استعراض بعدَّ وقاَل

ًناَ النبَي على الصلة يرون نجدَّ َأهل َأن العجب انظر ثام أأولئلك رك َأنهاَ يرون ل و

َأعظم َأهل –الصلة. فهم في ركن ًظاَ الناَس نجدَّ-  خير الرسول. وهم لحقوق حف

).54 ص الول الجزء
َأماَ َأناَ التكفير و عنه الناَس ونهى سبَه عرفه ماَ بعدَّ ثام الرسول دين عرف من أكفر ف

كذلك. ليسوا الحمدَّ ولله المة وأكثر فعله، من وعاَدى
َأماَ ًدَّا نقاَتل فلم القتاَل و في أتوناَ الذين وهم والحرمة، النفس دون ال اليوما إلى أح

َوَجَزاء المقاَبلة سبَيل على بعضهم نقاَتل قدَّ ولكن ممكناَ، أبقوا ول دياَرناَ ٍة ( َئ ّي َس
َئٌة ّي َهاَ) وكذلك َس أل أث ).51 ص (الدَّرر عرف ماَ بعدَّ الرسول دين بسب جاَهر من ّم

المشركين إل كفرناَ ماَ بل المسلمين نكفر لم فاَناَ المسلمين نكفر أنناَ وقولكم
المدَّني).  مطبَعة344 ص غناَما ابن (تاَريخ
َأنني الحمدَّ ولله َأقول ًناَ مستقيم صراط إلى ربي هدَّاني والمنة:  إبراهيم ملة قيًماَ دي
ًفاَ فقيه َأو صوفي مذهب إلى َأدعو الحمدَّ ولله ولست المشركين، من كاَن وماَ حني

َلئمة من إماَما َأو متكلم َأو كثير وابن والذهبَي القيم ابن مثل َأعظمهم الذين ا
َأدعو له شريك ل وحدَّها الله إلى َأدعو بل وغيرهم بهاَ أوصى التي رسوله سنة إلى و

).غناَما ابن  تاَريخ215 وآخرهم. (ص أمته أول
الوقاَئع فيهاَ شبَه التي المقاَماَت - فيالله رحمه –حسن بن عبَدَّالرحمن الشيخ وقاَل
لنبَيناَ جرى بماَ الدَّين في عدَّوهم من واماَمهاَ السلمية الدَّعوة هذها على جرت التي

نصه: ماَ له الله ونصر عدَّوها من وصحاَبته وسلم عليه الله صلى محمدَّ
َأن (المقاَما بين واشتهر لبَاَس، َأفخر الطاَئفة هذها ألبَس سبَحاَنه الله الثاَمن) 
َو ذكرها جل فقاَل باَلمسلمين إل َأحدَّ يسميهم فل الناَس، من والعاَمة الخاَصة أه )
أم أك ِلميَن َسّماَ أس أم أل أل ِمن ا أبَ ِفي َق َذا) فهذا َو رسوله، أصحاَب الله الحقه السم َه
ماَ عبَرة الولين. فياَلهاَ الساَبقين من اخوانهم ألحقه كماَ الطاَئفة، هذها وألحقه
وإليه وطلبَه الحق أراد لمن العتبَاَر في أنفعهاَ وماَ وارتاَب، شك من لحجة أقطعهاَ

).224 ،223 ص9 جزء السنية . (الدَّررأناَب
على الماة لهذه يبعث الله دأاوأدأ: ((ان أبو روأاه الذي الحديث في    وأوأردأ()41

دأينها)). لها يجددأ مان سانة ماائة كل رأس
))المصلح الصلحا)) ((وأالماام ((بدعوة المتأخآرين الكتاب بعض وأيعبر    قلت()42

المجددأ. وأالماام وأالتوحيد التجديد أأهل بمعنى تفي ل أأنأها رأيي وأفي
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َأماَ َأهل إطبَاَق مثل الخير على إطبَاَق يوجدَّ لم فإنه النواحي، جميع من نجدَّ. 

َلفراد .        (تقرير))43 (وغيرها. المغرب في كثير فموجود ا

الخوارج) مذهب على فيهاَ ليسوا المعين تكفير ومسألة- 13(

َألة َأبدَّا. المعين يكفر يقول: ل من الناَس المعين: من تكفير مس

َأشياَء هؤلء ويستدَّل َأظنهم)44(فهمهاَ في غلطوا تيمية ابن كلما من ب يكفرون ل  و

يدَّرسَأحدَّ.  كل بتعيين تجيء ل كفرعون. والنصوص كفرها على القرآن نص من إل

يطبَق بل كبَرى، وجهاَلة عمياَء ضللة هذها َأحدَّ، على يطبَق المرتدَّ) ول (حكم باَب

.بشرط

َلشياَء في المعين تكفير في توقفوا الذين ثام حتى يكفر فل دليلهاَ يخفى قدَّ التي ا

باَلبَياَن الحجة له أأوضحت فإذا والدَّللة الثبَوت حيث من الرساَلية الحجة عليه تقوما

قاَل: َأو فهم، سواء كفر الكاَفي

َأنكر، فهم َأو فهمت، ماَ عناَد. عن كله الكفاَر كفر ليس و

َأماَ يحتاَج ول ذلك بمجرد يكفر فهذا وخاَلفه به جاَء الرسول َأن باَلضرورة علم ماَ و

باَلسلما. عهدَّ حدَّيث يكن لم ماَ الفروع َأو الصول في سواء تعريف إلى

رؤوأساهم يحلقون أأنأهم بدليل خآوارج نأجد أأهل قولهم عن الجواب    وأانأظر()43
السواك) قريبا. (باب في

وأنأقل وأوأضحها المسألة هذه عبدالوهاب بن ماحمد الشيخ ذكر : وأقد   قلت()44
عليك بها لبسوا التي الشيخ عبارة الله: وأاماا رحمه قال تيمية ابن كلم فيها
بأعيانأهم، المشاهير مان كثيًرا لكفرنأا بها نأقول وألو كله، هذا مان أغلظ فهي
أن المعلوم الحجة. فمن عليه قامات إذا إل يكفر ل المعين بأن فيها صرحا فانأه

عنه، الله رضي بكر أبي فهم ماثل وأرساوله الله كلم يفهم أأن ماعناه ليس قياماها
الكفار كان كما كافر، فهو به يعذر شيء مان وأخآل وأرساوله الله كلم بلغه إذا بل

في ليس الشيخ كلم كان قال- وأإذا ان الى –بالقرآن الحجة عليهم تقوم
ص الثامان الجزء الدرر الجزئيات. الخ. (أنأظر المسائل في بل وأالردأة الشرك

ًبا90 ،90 ،79  مانه).210 ص العبارة هذه عن بطين أأبا عبدالله للشيخ  وأجوا
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َأشياَء)45(الثاَلث والقسم بعدَّماَ ولو فيهاَ الشخص يكفر ل فهذها غاَمضة تكون  

َلدلة عليه أأقيمت ألصول َأو الفروع في كاَنت وسواء ا الذي الرجل ذلك َأمثلة ومن ا

.)46(ماَت إذا يحرقوها َأن َأهله َأوصى

ًفاَ َألف الدَّعوة وإماَما َألة في مؤل المسمى: وهو المعين فيرتك مس

تكفير من مناَص ل َأنه ووضح التوحيدَّ)) بين تاَرك كفر في المستفيدَّ ((مفيدَّ

الشرعية. بشروطه المعين

يكفر طرف ووسط َأقساَما: طرفاَن، ثالثاة الناَس َأن تعلم التكفير ذكر عندَّ ثام

َأهل في ويدَّخلونه اليماَن من يخرجونه الخوارج هم المعاَصي. هؤلء بمجرد

يحكمون ولكنهم الكفر، في تدَّخله ول اليماَن من تخرجه والمعتزلة الكفران،

َأماَالناَر في بخلودها بطلن يخفى العصاَة. ول في ذلك يعتقدَّون فل الحق َأهل . 

إل إله ل قاَل من قاَل: إن من قول بطلن يخفى ل كماَ والمعتزلة، الخوارج قول

فعل.      (تقرير) ماَ فعل وإن مسلم فهو الله

الله) رحمه عبَدَّالوهاَب بن محمدَّ الشيخ دعوة بحقيقة الكثير - جهل14(

وبياَن والسياَحة التنقل بطريقة ولو الله إلى الدَّعوة نشر إمكاَن ذكر َأن بعدَّ –وقاَل

َأناَ رحمه محمدَّ الشيخ إليه دعاَ ماَ حقيقة عبَدَّالرحمن قصة الن َأقص الله: و

)47(عبَدَّالله الشيخ العم على العلم طلب من َأول نجدَّ- كاَن َاهل من البَكري

الخاَص كسبَه من التوحيدَّ فيهاَ يعلم عماَن في مدَّرسة يفتح َأن له بدَّا ثام وغيرها،

سنة نصف أخذ وربماَ الهندَّ إلى وساَفر َأحدَّ  من)48(بضاَعة أخذ يدَّها في ماَ فرغ فإذا

إذا مدَّرس فيه وكاَن الهندَّ في مسجدَّ بجوار البَكري: كنت الشيخ قاَلالهندَّ.  في

َأناَ بي مر المسجدَّ من خرج وإذا عبَدَّالوهاَب، ابن لعنوا تدَّريسه من فرغ وقاَل: 

ًء عندَّي من ويشرب َأهلهاَ، من َأسمعهاَ َأن أحب لكن العربية أأجيدَّ َأهمني ماَ ًدا. ف باَر

مان وأليست دأليلها يخفي قد التي الشياء وأهو الوأل القسم    تقدم()45
به. جاء الرساول أن بالضروأرة علم ماا وأالثانأي الخفية، المسائل

.205 ص الرابع الجزء في البخاري    أخآرجه()46
الشيخ. آل عبداللطيف    ابن()47
ربه. ببعض فيه يتجر    ماال()48
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َأن : فاَحتلتقاَل درسه، في يفعل ماَ َأخذت دعوته ب )49 (التوحيدَّ)) ((كتاَب و

أأذن حضر فلماَ مجيئه، قبَل منزلي في رف على ووضعته ديبَاَجته ونزعت َأت قلت: 

أأ هو إذا رجعت فلماَ فذهبَت،ببَطيخة.  آتي َأن لي أأسه ويهز يقر هذا فقاَل: لمن ر

ل البَخاَري؟! فقلت نفس والله هذا البَخاَري تراجم شبَه )50(التراجم هذها الكتاَب؟

َأله الغزوي للشيخ نذهب َأل قلت ثام أدري، على رد وله مكتبَة صاَحب وكاَن –لنس

َألني َأوراق عندَّي كاَن للغزوي فقلت عليه البَياَن- فدَّخلناَ جاَمع هي من الشيخ س

أأتي من فناَدى المراد، الغزوي ففهم َأعرف، فلم له؟ التوحيدَّ)) ((مجموعة بكتاَب ي

أأتي ًبَاَ الهندَّي العاَلم . فقاَلعبَدَّالوهاَب بن لمحمدَّ هذا فقاَل بينهماَ فقاَبل بهاَ ف مغض

َأ قليلً. ثام وسكت عاَل: الكاَفر. فسكتناَ وبصوت قاَل: إن فاَسترجع. ثام غضبَه هدَّ

تلميذها معه ويدَّعوا له يدَّعو يوما كل صاَر إنه ظلمناَها. ثام فقدَّ له الكتاَب هذا كاَن

ًعاَ دعوا القراءة من فرغوا وإذا الهندَّ في له تلميذ وتفرق ابن للشيخ جمي

)51 ((تقرير)عبَدَّالوهاَب. اهـ.

والسلما) المسلمون- 15(

الله صلى محمدَّ َأمة من المسلمون بهم المراد فإن اطلقوا إذا الن والمسلمون

عليه الله صلى محمدَّ شريعة يتبَع لم من غيرهم. فإن بخلف خاَصة وسلم عليه

َأماَ يهودي، يقاَل بل بمسلم فليس وسلم الله صلى النبَي بعث قبَل نصراني... 

مسلم. فهو رسوله به جاَء ماَ اتبَع من فإن وسلم عليه

(تقرير)

العبد. على الله حق هو    الذي()49
   العناوأين.()50
مارتين: تقريره في شيخنا مان وأسامعتها المشايخ يتناقلها قصة هذه    قلت()51

إلى المنتسبين مان كلها الكبرى العماية القصة: أن هذه على تعليًقا وأقال
العمال إلى ل أوألً، العقائد إلى يدعو أن الله إلى الداعي على وأان السالم،
التوجيه أهل الساف وأالحج. وأقال: وأماع وأالصيام وأالزكاة كالصلة الظاهرة
ماعدوأم. أوأ هذا فيهم قليل وأالدعوة
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َلكثر : إسلماوقاَل يقاَل الوقت هذا في إليه المنتسبَين َأكثر فإن إسمي، إسلما ا

إسلما فإنه ينقضه ماَ منه وجدَّ والنصاَرى. من اليهود ضدَّ إسًماَ المسلمون لهم

كرامة. ول حب ول السم

َلوثااَن رضوا من َأن َأفيظن وحكموا الجبَاَياَت بهاَ وجبَوا دونهاَ وحاَموا وعبَدَّوهاَ باَ

وسلم عليه الله صلى بعث الذي الكفر إل هذا هل إسلما؟ هذا َأفبَعدَّ القوانين،

َأصغركم إذا بل حاَل، بكل عليه يبَقى السلما في دخل من كل َأن يعرف بهدَّمه؟! و

َأن العلم َأهل بين بإجماَع هو من ومبَين معروف المرتدَّ حكم خرج. وباَب نقضه

الورقاَت). على . (تقريرردتاَن الردة

أأتي في وسلم عليه الله صلى النبَي به َأخبَر ماَ وقع لكن يستحلون قوما قوله: ((ي

اسمه، بغير وسموها الشرك استحلوا وقع  وقدَّ)52 (اسمهاَ)) بغير يسمونهاَ الخمر

واستشفاَعهم. (تقرير المشركين توسل هو واستشفاَع. لكن : توسلفقاَلوا

التوحيدَّ). مساَئل

ذبيحته؟) تحل هل الدَّين فاَضل له يقاَل السلما إلى ينتسب جزار عن - وسئل16(

َأجاَب :ف

الخرافاَت ينكر المعتقدَّ صحيح مسلًماَ، يكون َأن الدَّين فاَضل القصاَب في يشترط

والبَدَّع المعتقدَّات جميع وينكر الله، دون من يعبَدَّ مماَ وغيرهاَ القبَور كعبَاَدة

ذبيحته حل في يكتفى وغيرهاَ. ول الوثانية، والرافضة القاَدياَنية، : كمعتقدَّالكفرية

َأركاَن من وغيرهاَ الصلة وفعل باَلشهاَدتين والنطق السلما إلى النتساَب بمجرد

السلما إلى ينتسبَون الناَس من كثيًرا فإن ذكرناَهاَ، التي الشروط عدَّما مع السلما

الحكم في بذلك يكتفى ول الظاَهرة السلما َأركاَن ويؤدون باَلشهاَدتين وينطقون

َلنبَياَء بدَّعاَء العبَاَدة في باَلله لشركهم ذكاَتهم تحل ول بإسلمهم والصاَلحين ا

بين التفريق السلما. وهذا عن الردة َأسبَاَب من ذلك وغير بهم والستغاَثاة

عليه الله صلى الله رساول قال قال عنه الله رضي الباهلي أمااماة أبي عن   ()52
الخمر أماتي مان طائفة فيها تشرب حتى وأاليام الليالي تذهب ((ل وأسالم

الحلية. في نأعيم وأأبو مااجه ابن اسامها)) روأاه بغير يسمونأها
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َلدلة معلوما َأمر السلما إلى المنتسبَين المة سلف وإجماَع والسنة الكتاَب من باَ

َأئمتهاَ. و

ثاقة عدَّل نقل ثابَوتهاَ في يعتبَر القصاَب هذا في المطلوبة المور من ذكرناَ ماَ ثام

من إلى يصل حتى العدَّل هذا عن الثقة وينقله الرجل، هذا من ذلك حقيقة يعلم

ًعاَ. والله عندَّها ثابَوته على يعتمدَّ ممن حكًماَ ذلك لدَّيه يثبَت الفقير َأعلم. قاَله شر

هـ)74-5-20  في617ابراهيم.        (ص-ما- بن محمدَّ الله عفو إلى

أول) السلما أصل - معرفة17(

المركزية العلماَء لجمعية العاَما السكرتير فضيلة حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من

عليه الله صلى محمدَّ رسوله شريعة وتحكيم بكتاَبه، للعمل الله دلهي- وفقهم–

.وسلم

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

.وصحبَه وآله ورسله، َأنبَياَئه خاَتم على ونسلم ونصلي تعاَلى، إليكم الله فنحمدَّ

لعلماَء المركزية للجمعية التنفيذي المجلس َأن فيه ذكرتم الذي كتاَبكم وصلناَ وقدَّ

في السلمية باَلهيئاَت يتصل َأن باَلهندَّ دلهي بولية المنعقدَّة جلسته في قرر الهندَّ

سبَيل في قوانين من وضعوها وماَ رجاَلهاَ، بآراء ليستنير الناَهضة، السلمية البَلد

َلخلق التعاَليم مع يتلءما الذي والجتماَعي الدَّيني الصلح ويتعرف السلمية، وا

َلسبَاَب العوامل َلساَسية وا َلهدَّاف الشرعيون، المصلحون راعاَهاَ التي ا التي وا

ًدَّا وذلك إليهاَ، يرمون باَلمسلمين للنهوض شاَملة إصلحية قوانين لصدَّار تمهي

أأي يستنير َأن المجلس يهم التي المساَئل من وذكرتم باَلهندَّ يلي: ماَ فيهاَ باَلر

الولى. الزوجة وجود مع ثااَنية بزوجة يتزوج من حكم-1

الصلب. َأبناَء وجود مع الميراثا في البن ابن إشراط حكم-2

َلموال إنفاَق حكم-3 أأتم. الزواج حفلت في ا والم

انهوهي:  مهمة، مختصرة مقدَّمة لكم أأقدَّما َأن أحب الجواب في الشروع وقبَل

التي العاَمة الجمعياَت من يتكون َأن دينه على غيور مسلم كل ويسر يسرناَ مماَ
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َلوضاَع إصلح إلى تهدَّف َأصل والتمسك ا كل ومحاَربة الشريفة وتعاَليمه الدَّين ب

من َأهم هو ماَ وكذلك والدَّجل، والخرافاَت البَدَّع من السلمية الشريعة خاَلف ماَ

بعض َأفكاَر في وغيرهم والمستشرقون والزناَدقة الملحدَّون يدَّخله ماَ ذلك

عليه الله صلى نبَيهم سنة عن وتضليلهم دينهم، َأصل في تشكيكهم في المسلمين

َأهم للشريعة المخاَلفة الوضعية القوانين وتحكيم وشريعته، وسلم السلمية. و

ًدَّا رسوله به الله بعث الذي التوحيدَّ َأصل معرفة ذلك وسلم، عليه الله صلى محم

َلكبَر الشرك من يخاَلفه ماَ ومحاَربة وعمل علًماَ وتحقيقه الملة، من يخرج الذي ا

َلصغر. وهذا الشرك أنواع من َأو تحقيق الله. وكذلك إل إله ل معنى تحقيق هو ا

من خاَلفهاَ ماَ ونبَذ بهاَ، والتقيدَّ شريعته، تحكيم الله: من رسول محمدَّ معنى

َلوضاَع القوانين َلشياَء وساَئر وا من والتي سلطاَن، من بهاَ الله َأنزل ماَ التي ا

ًدَّا إليهاَ حاَكم َأو بهاَ حكم الملة، عن الناَقل الكفر كاَفر فهو وجوازها ذلك صحة معتق

عن ينقل ل الذي العملي الكفر كاَفر فهو وجوازها ذلك اعتقاَد بدَّون ذلك فعل وإن

)53 (الملة.

هـ)1385-1-9  في1– 62(ص-ف

التوحيدَّ) – السلما أصل - تفسير18(

في يكفي الربوبية بتوحيدَّ القرار وان التوحيدَّ، نوعي فيهاَ ذكر نصيحة (هذها

:)54 (اللهية) توحيدَّ معنى بياَن في قاَل – السلما

َأن َأنواع بجميع تعاَلى الله إفراد ومعناَها إل يتوكل ول هو، إل يدَّعى ل العبَاَدة: ب

َأنواع من ذلك غير إلى له، إل ينذر ول يذبح ول هو إل يخاَف ول يرجى ول عليه،

َلقوال من ويرضاَها الله يحبَه ماَ لكل جاَمع اسم العبَاَدة فإن كثيرة وهي العبَاَدة ا

َلعماَل والبَاَطنة. الظاَهرة وا

إن الفقه أبواب مان ماواضعها في السائلة بقية عن الجوبة وأتأتي    قلت()53
الله. شاء

البحث بعد أجدها وألم النصيحة هذه مان الوألى الصحيفة    ساقطت()54
وأالسؤال.
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يكفي ل وحدَّها المدَّبر الرازق الخاَلق هو الله َأن من الربوبية بتوحيدَّ القرار ومجرد

في تعاَلى الله يوحدَّ حتى مسلًماَ الرجل به يكون ول والماَل، الدَّما عصمة في

كاَنوا وسلم عليه الله صلى الله رسول فيهم بعث الذين المشركين فإن العبَاَدة،

أل قاَل كماَ الربوبية بتوحيدَّ مقرين أق أكم َمن تعاَلى: ( أق أز أر أرِض الّسَماَء ّمَن َي ل
َ َأّمن َوا

أك ِل أم َع َي أم أبَصاََر الّس َل أج َوَمن وا ِر أخ ألَحّي أي ّيِت ِمَن ا ألَم أج ا ِر أخ أي ّيَت َو ألَم ألَحّي ِمَن ا َوَمن ا

أر ّب َدَّ أمَر أي َل ألوَن ا أقو َي أه َفَس ّل أل ال أق َ َف َفل أقوَن) َأ ّت كثيرة. المعنى هذا في  والياَت)55(َت

في باَلله لشركهم والماَل، الدَّما حلل مشركين كفاَرا بذلك إقرارهم مع وكاَنوا

العبَاَدة.

الله صلى الله رسول وقاَتلهم بكفرهم القرآن نزل الذين المشركين هؤلء وشرك

مع يدَّعونهم تعاَلى، الله وبين بينهم الوساَئط جعلهم من َأكثر ليس وسلم عليه

ويقربونهم الله عندَّ لهم يشفعون َأنهم يزعمون ذلك، ونحو لهم، ويذبحون الله،

أدَّوَن الله قاَل زلفى، الله إلى أبَ أع َي َو ِه أدوِن ِمن تعاَلى: ( ّل َ َماَ ال أم ل أه أضّر َ َي أم َول أه أع َف َين

ألوَن أقو َي أؤلء َو َناَ َهـ أؤ َعاَ َف َدَّ أش ِه ِعن ّل أل ال أئوَن أق ّبَ َن أت ّلَه َأ َ ِبَماَ ال أم ل َل أع َواِت ِفي َي َ الّسَماَ َول

أرِض ِفي ل
َ أه ا َن أبََحاَ َلى أس َعاَ َت أكوَن) َعّماَ َو ِر أش ِذيَن  وقاَل)56(أي ّل َوا أذوا تعاَلى: ( ّتَخ ِمن ا

ِه ِن َياَء أدو ِل أو أم َماَ َأ أه أدَّ أبَ أع َناَ ِإّل َن أبو َقّر أي َلى ِل ِه ِإ ّل َفى ال أل ّلَه ِإّن أز أم ال أك أح أم َي أه َن أي أم َماَ ِفي َب ِه أه ِفي

أفوَن ِل َت أخ ّلَه ِإّن َي ِدَّي َل ال أه أن َي َو َم ِذٌب أه ّفاٌَر) َكاَ يس: صاَحب عن تعاَلى  وقاَل)57(َك

َوَماَ َ ِلي ( أدَّ ل أبَ أع ِذي َأ ّل ِني ا َطَر ِه َف أي َل ِإ أعوَن َو أرَج أذ-  أت ّتِخ َأ ِه ِمن َأ ِن َهًة أدو ِل أدِن ِإن آ ِر أي

أحَمن أضّر الّر ّ ِب أغِن ل ّني أت أم َع أه أت َع َفاَ ًئاَ َش أي َ َش أذوِن َول ِق ّني-  أين ًذا ِإ ِبَيٍن َضلٍَل ّلِفي ِإ -ّم

ّني أت ِإ أم آَمن أك ّب أعوِن) ِبَر أسَم أدَّ الله . وقاَل)58(َفاَ َق َل َو َناَ تعاَلى: ( أمو أت أئ َدى ِج َكَماَ أفَرا

أم أك َناَ أق َل ّوَل َخ ٍة َأ أتم َمّر أك َتَر أم ّماَ َو أك َناَ أل ّو أم َوَراء َخ أك ِر أهو أم َنَرى َوَماَ أظ أك َع أم َم أك َعاَء َف أش

ِذيَن ّل أم ا أت أم َع أم َز أه ّن أ
أم َ أك َكاَء ِفي َقدَّ أشَر َع َل ّط َق أم ّت أك َن أي أكم َوَضّل َب أم ّماَ َعن أت أموَن) أكن أع أز )59(َت

.31 يونأس    ساورة()55
.18 يونأس    ساورة()56
.3 الزمار    ساورة()57
.25- 22 (ياساين) مان    ساورة()58
.94 النأعام    ساورة()59

63



أوَل وقاَل َل َف أم تعاَلى: ( أه ِذيَن َنَصَر ّل أذوا ا ّتَخ ِه أدوِن ِمن ا ّل ًناَ ال َباَ أر َهًة أق ِل أل آ ّلوا َب أم َض أه أن َع

ِلَك َذ أم َو أه أك أف أنوا َوَماَ ِإ أروَن) َكاَ َت أف .)60(َي

َأمرين على اشتملت وفإنهاَ الله، إل إله ل العظيمة الكلمة مدَّلول هو التوحيدَّ وهذا

َلول والثابَاَت. فشطرهاَل ركناَهاَ: النفي، هماَ الخر وشطرهاَ نفي،إله))  ((ل وهو ا

ليس المحض الثابَاَت َأن كماَ بتوحيدَّ، ليس المحض الله)) إثابَاَت. فاَلنفي ((إل وهو

الله غير عن بحق التي اللوهية المرين: نفي مجموع في التوحيدَّ وإنماَ بتوحيدَّ،

ًياَ أنواع جميع وإثابَاَتالنكرة.  على الدَّاخلة للجنس ((ل)) الناَفية تفيدَّها كماَ عاًَماَ نف

بحق معبَود ل الله إل إله ل معنى ((إل)) اليجاَبية. إذ تقتضيه كماَ وحدَّها لله اللوهية

ِلَك قاَل كماَ الله، إل َذ َأّن تعاَلى: ( ّلَه ِب َو ال ّق أه ألَح َأّن ا أعوَن َماَ َو أدَّ ِه ِمن َي ِن َو أدو أل أه ِط َبَاَ أل ا

َأّن ّلَه َو َو ال ِلّي أه َع أل أر) ا ِبَي َك أل .)61(ا

ًناَ الله إل إله ل تفسير جاَء وقدَّ أذ قوله في مبَي ِإ َو أم َقاََل تعاَلى: ( ِهي أبَرا ِه ِإ ِبي ِه َِل أوِم َق َو

ِني ّن أدَّوَن ّمّماَ َبَراء ِإ أبَ أع ِذي ِإّل-  َت ّل ِني ا َطَر أه َف ّن ِإ ِدَّيِن َف أه َي َهاَ-  َس َل َع ِلَمًة َوَج َيًة َك ِق ِفي َباَ

ِه ِبَ ِق أم َع أه ّل َع أعوَن) َل أرِج َي
الله، إل إله ل الية هذها في المذكورة باَلكلمة . والمراد)62(

ِني جعل السلما عليه إبراهيم َأن المعنى فإن ّن ِإ أدَّوَن ّمّماَ َبَراء ( أبَ أع ِذي ِإّل-  َت ّل ا

ِني) كلمة َطَر ًئاَ، باَلله يشرك ل من منهم بهاَ يدَّين ذريته َأي عقبَه في باَقية َف شي

إبراهيم ترك التي الكلمة َأن وغيرهم المفسرين من العلماَء عندَّ المعلوما ومن

الكريمة الية هذها في عنهاَ معبًَرا فكاَن الله، إل إله ل هي عقبَه في السلما عليه

ِني ّن ِإ أدَّوَن ّمّماَ َبَراء ( أبَ أع ِذي ِإّل-  َت ّل ِني) فاَتضح ا َطَر إل إله ل معنى هو هذا َأن بذلك َف

الله.

أل قوله َأيًضاَ معناَهاَ ويوضح الله إل إله ل يفسر ومماَ أق أهَل َياَ تعاَلى: ( َتاَِب َأ ِك أل ا

أا أو َل َعاَ َلى َت ٍة ِإ َلَم َواء َك َناَ َس َن أي أم َب أك َن أي َب ّ َو َدَّ َأل أبَ أع ّ َن ّلَه ِإل َ ال ِرَك َول أش ِه أن ًئاَ ِب أي َ َش َذ َول ّتِخ َي

َناَ أض أع ًاَ َب أعض ًباَ َب َباَ أر أ
ِه أدوِن ّمن َ ّل ِإن ال أا َف أو ّل َو أا َت ألو أقو أا َف أدَّو َه أش ّناَ ا َأ أموَن) ِب ِل أس ل فإنه )63(أم

.28 الحقاب    ساورة()60
.62 الحج    ساورة()61
.28- 26 الزخآرف    ساورة()62
.64 عمران آل    ساورة()63
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كلمة سوى وغيرهم الكتاَب َأهل وسلم عليه الله صلى النبَي إليهاَ يدَّعو كلمة

عز الله يقول الية هذها في مفسرة الكلمة هذها وجاَءت الله، إل إله ل الخلص

ّ َأل َدَّ وجل: ( أبَ أع ّ َن ّلَه ِإل َ ال ِرَك َول أش ِه أن ًئاَ) وهذا ِب أي إله ل تفسير في شيء َأبين من َش

الله. إل

به. الله وندَّين نعتقدَّها ماَ هذا

ألصول هذها أأقرر إذ وإني إخواني همم استنهض التبَاَع الواجبَة العظيمة ا

َلرض داني في المسلمين والعتناَء بذلك التمسك إلى عزائمهم واستثير وقاَصيهاَ ا

بينهم، فيماَ ويصدَّقوا وعلنيتهم، سرهم في ربهم إلى يرجعوا َأن إلى وادعوهم به،

َأن ًدَّا والقصدَّ الهدَّف ويكون صفوفهم، وتجتمع كلمتهم وتتوحدَّ قلوبهم تتصاَفاَ و واح

الكتاَب بهاَ عزل التي الوضعية القوانين ورفض الشريف الشرع تحكيم وهو

كل في المنصورين خير، كل إلى السبَاَقين ونكون مجدَّناَ، لناَ يقوما فبَذلكوالسنة. 

َتعاَلى الله حلبَة. قاَل َول أنوا : ( ِه َ َت أنوا َول أحَز أم َت أت َأن أوَن َو َل أع َل أتم ِإن ا ِنيَن) أكن أؤِم .)64(ّم

أا وقاَل أمو َتِص أع َوا أبَِل تعاَلى: ( ِه ِبَح ّل ًعاَ ال َ َجِمي أقوا) َول َفّر .)65(َت

شيء َأي في معي المذاكرة يريدَّ لمن مصراعيه على البَاَب فتحت قدَّ وإني هذا

والمسلمين. السلما ونصرة الحق به يراد مماَ

َأن الشريف الشهر هذا بقية باَغتناَما المسلمين إخواني أأوصي وختاًَماَ يختموها و

َأياَما في لله فإن وتعاَلى، تبَاَرك المولى رحمة لنفحاَت فيه ويتعرضوا نصوح بتوبة

سعاَدة سعدَّ َأصاَبته فمن عبَاَدها، من يشاَء من بهاَ يصيب رحمته من نفحاَت الدَّهر

َأحرى بعدَّهاَ يشقى ل َلياَما َأبدَّا. و عن الحدَّيث العظيم. وفي الشهر هذا َأياَما بهاَ ا

َأوسطه رحمة، َأوله رمضاَن وسلم: ((شهر عليه الله صلى النبَي وآخرها مغفرة و

َأل . هذا)66 ())الناَر من عتق َأس أأنه عز الله و َأن كلمته، ويعلي دينه ينصر َأن ش و

َأن والخرة، الدَّنياَ خيري من لهم نحبَه ماَ المسلمين إخوانناَ في يبَلغناَ يزيغ ل و

.139 عمران آل    ساورة()64
.103 عمران آل    ساورة()65
وأغيرهما. وأالبيهقي خآزيمة ابن    روأاه()66
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َأله كماَ الوهاَب، هو إنه رحمة لدَّنه من لناَ ويهب هدَّاناَ إذ بعدَّ قلوبناَ َأبتهل تعاَلى َأس و

َأفضل صلواته َأزكى يجعل َأن إليه َأسمى تسليماَته و ورسوله عبَدَّها على تكريماَته و

مكتبَه) مدَّير َأجمعين.   (بخط وصحبَه وآله محمدَّ

ومضرته) السلما بأصل - الجهل19(

َلزماَن هذها في َأزماَن وقبَلهاَ ا َأنهم يدَّعون الذين العماَئم ضخاَما العلم يدَّعي ب

َأنهم المة على الدَّين حفاَظ َأنهم، و إل إله ل معنى يعلم فإنه منهم، َأعلم جهل َأبو و

.منهم َأعلم جهل َأبو الذين قدَّر تعرف فيه درجاَت يعرفونه. والجهل ل وهم الله

(تقرير)

َأنه الصاَلحين، في وباَلغلو التوحيدَّ معرفة في باَلتساَمح إل الخرافاَت دخلت ماَ و

الشرك. وقع باَلسلما. فبَذلك التسمي يكفي

.هـ)67-11-15 التوحيدَّ (تقرير

والنهي والزكاَة والصياَما كاَلحج الفروع إلى الدَّعوة قبَل التوحيدَّ إلى الدَّعوة- 20(

...)المحرماَت بعض عن

الرحيم الرحمن الله بسم

نصيحة وغيرهم، الحراما الله بيت حجاَج من المسلمين كاَفة إلى هذا خطاَبي أأوجه

ويصير رقدَّتهم، من ويستيقظوا غفلتهم من ينتبَهوا َأن ورجاَء للذمة، وبراءة لهم،

هم ماَ معرفة تحقيق حول وإرشاَداتهم كتاَباَتهم وعاَمة بحوثاهم وجل همهم أكبَر

عليه الله صلى رسوله به الله بعث ماَ حقيقة بياَن من ضرورة شيء َأشدَّ إليه

بل والشراب، الطعاَما إلى ضرورتهم من َأعظم ذلك إلى ضرورتهم بل وسلم،

َأكبَر َأعظم والمرشدَّين الكتاَب من المتكلمين فإن النفس، إلى ضرورتهم من و

في مغاَزيهم وافترقت وجهتهم اختلفت قدَّ المور هذها بجنس يلم ممن وسواهم

ويستقر َأفكاَرهم في يدَّور ماَ وافتراق اختلف بحسب وذلك وإرشاَداتهم، كتاَباَتهم

َلهمياَت المهماَت حيث من َأنظاَرهم في ويحسن تصوراتهم في ذلك في فرق ل وا

َأجدَّ والمتكلم الدَّيني والمرشدَّ المتكلم بين الدَّينية المور عن يتكلم من خلفه. و
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في هي أأمور في إل يرشدَّون ول يكتبَون ل الله شاَء من إل كلهم َأو َأكثرهم

حول إل يتكلم ل المرشدَّ وتجدَّ الكاَتب فتجدَّ والمكملت، الفروع من الحقيقة

الزكاَة َأو رمضاَن، صياَما َأو الحج، َأو جماَعة في فعلهاَ ووجوب مثل الصلة فرضية

َأشبَاَها َأوذلك و َلنفس على والتعدَّي كاَلرباَ المحرماَت من َأشياَء في .  َلموال ا وا

َلعراض ًقاَ وحسن فعلوا، ماَ ونعم والمخاَلفاَت، المعاَصي من ذلك وغير وا ماَ طري

َلهم َأهم عن كاَنوا ولكنهم سلكوا محمدَّ الخلق خير كاَن فقدَّ الغاَية، إلى بعدَّ في ا

أأ دعوته ومبَدَّأ بعثته َأول في وسلم عليه الله صلى الله رسول َلهم يبَدَّ َلهم، باَ فاَ

َأقاَما التي الصلة فرض قبَل بعثته من سوات عشر بمكة وسلم عليه الله صلى و

إليه، والدَّعوة التوحيدَّ بياَن في ذلك كل الركاَن من بعدَّهاَ وماَ السلما عمود هي

َأولمنه.  والتحذير وتهجينه الشرك وبياَن عليه هالل صلى عليه أأنزلت سورة و

َياَ رساَلته في وسلم َهاَ سورة: ( ّي أ
أر َ ّثا ّدَّ أم أل أم-  ا أر أق ِذ َأن ّبَك-  َف أر َوَر ّبَ َك َبَك-  َف َياَ ِثا أر َو ّه َط - َف

أجَز أر َوالّر أج أه أنن َوَل-  َفاَ أم أر َت ِث أك َت أس ّبَك-  َت ِلَر أر) وكاَن َو ِبَ أص وسلم عليه الله صلى َفاَ

حثه في ويسعى الطرق شتى التوحيدَّ إلى والدَّعوة الشرك عن النذار في يسلك

عليه الله صلى الصفاَ على صعدَّ مرة إنه حتى يمكنه ماَ بكل ذلك لبلغهم الناَس

ًعاَ وسلم لكم نذير إني الناَس َأيهاَ قاَل: ياَ إليه اجتمعوا واصبَاَحاَها. فلماَ صوته راف

.شدَّيدَّ عذاب يدَّي بين

بمعرفة اهتماَمهم ومزيدَّ عناَيتهم  كبَير)67(العلماَء سيماَ ول باَلمسلمين فحقيق

الله رسول محمدَّ وخاَتمهم آخرهم إلى َأولهم من الرسل به الله بعث ماَ حقيقة

ًناَ، ظاَهًرا به والعمل ذلك، وتعليمهم َأجمعين وعليهم وسلم عليه الله صلى وباَط

في وتعاَلى تبَاَرك الله توحيدَّ به: من والتواصي فيه، والتناَصح والمحبَة والموالة

َأسماَئه وتعاَلى، تبَاَرك ذاته وفي ربوبيته َأفعاَله، وصفاَته و يستحق وماَ إلهيته وفي و

َأنه له، شريك ل وحدَّها عبَاَدته من َأو صفة َأو ذات من وسفليه علويه العاَلم في ماَ و

َأن سواها، رب ول غيرها خاَلق ل خاَلقه الله إل سكون َأو حركة سبَحاَنه يوحدَّ و

َأسماَئه ذاته في وتعاَلى َأفعاَله وصفاَته و َأن و صمدَّ فرد َأحدَّ واحدَّ تعاَلى َأنه يؤمن ب
يجعلوا. أن   ()67
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َأنه أحدَّ، كفوا له يكن ولم يولدَّ ولم يلدَّ لم وبكل قدَّير، شيء كل على قيوما، حي و

َأنه عليم، شيء أيَحب، ويِحب، ويسخط، يرضى، بصير، سميع وتعاَلى تبَاَرك و إلى َو

كل فنثبَت وتعاَلى، تبَاَرك وصفاَته َأسماَئه من والسنة الكتاَب في ورد مماَ ذلك غير

ًتاَ البَاَب هذا من والسنة الكتاَب في ورد ماَ ًئاَ إثابَاَ كماَ المشبَهين، تشبَيه من بري

ًهاَ وعظمته بجلله يليق ل ماَ جميع عن وتعاَلى تبَاَرك ننزهه ًئاَ تنزي تعطيل من بري

َأن َأن أألوهيته في وتعاَلى تبَاَرك يوحدَّ المعطلين. و فل العبَاَدة، َأنواع بجميع يفرد ب

إل يرغب ول عليه، إل يتوكل ول له، إل يسجدَّ ول سواها، َأحدَّ يدَّعى ول إياَها إل يعبَدَّ

يخاَف ول يخشى ول له، إل ينذر ول ينحر ول به، إل يستغاَثا ول يستعاَن ول إليه،

المهماَت، في المفزع هو وتعاَلى سبَحاَنه يكون حتى إياَها، إل يرجى ول سواها، َأحدَّ

وفي والرهبَاَت الرغبَاَت في الحاَجاَت َأرباَب رحل ومحط الضرورات، في والملجأ

َأساَسه الدَّين َأصل مضمون هو فهذا الحاَلت، جميع إل إله ل َأن شهاَدة المتين و

له. شريك ل وحدَّها الله

َأصله ًدَّا َأن شهاَدة الثاَني و ًقاَ وسلم عليه الله صلى الله رسول محم ًدا نط واعتقاَ

عنه نهى ماَ واجتناَب َأخبَر، ماَ جميع في وتصدَّيقه َأمر، فيماَ طاَعته وهو وعملً،

َأن وزجر، عليه الله صلى محمدَّ رسوله شرعه بماَ إل وتعاَلى تبَاَرك الرب يعبَدَّ ل و

َأن وسلم، والناَس والوالدَّ والولدَّ النفس على وسلم عليه الله صلى محبَته تقدَّما و

َأن َأجمعين، والقطمير، والنقير والكثير القليل في وسلم عليه الله صلى يحكم و

َ قاَل كماَ َفل ّبَك تعاَلى: ( َ َوَر أنوَن ل أؤِم ّتَى أي أموَك َح ّك أم َشَجَر ِفيَماَ أيَح أه َن أي َ أثاّم َب أا ل أدَّو َيِج

أم ِفي ِه أفِس أيَت ّمّماَ َحَرًجاَ َأن أا َقَض أمو ّل أيَس ِليًماَ) َو أس وسلم: عليه الله صلى  وقاَل)68(َت

أم أيؤِمن ((ل أدَّك ّتى َأَح أوَن َح أها َيك َوا ًعاَ َه َبَ أت ِلَماَ َت ِه)) ِجئ .)69 (ِب

ًدَّا المهم ومن ً ببَعض بعضهم المسلمين اتصاَل ج َأن خاًَصاَ، اتصاَل بعضهم يتذاكر و

َأن العظيمة، الصول هذها في بعض مع ًعاَ يبَذلوا و قدَّرهم ونهاَية جهودهم غاَية جمي

.65 النساء    ساورة()68
وأروأاه صحيح باسانادأ الحجة كتاب في روأيناه صحيح النووأي: حديث    قال()69
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اعتقاَداتهم تطبَيق في الحرص كل ويحرصوا تفاَصيلهاَ، في الدَّقيق البَحث في

َأعماَلهم ومساَعيهم َأن عليهاَ، و َأن بينهم، فيماَ الصاَدقة النصاَئح يتبَاَدلوا و و

ًعاَ الله بحبَل يعتصموا َأن يتفرقوا، ول جمي ًئاَ يكونوا و ًدَّا شي بكتاَب العمل في واح

ًدَّا وسلم، عليه الله صلى نبَيهم وسنة ربهم الدَّين، حوزة عن الذب في واحدَّة ي

َأة َلخذ فإن والمشركين، الكفاَر من َأعدَّائه ومناَو السعاَدة سبَب هو بذلك ا

لكم يرضى الله الحدَّيث: ((إن وفي والخرة، الدَّنياَ في والنجاَة والفوز والسياَدة

ًثااَ ًئاَ، به تشركوا ول تعبَدَّوها َأن ثال َأن شي ًعاَ الله بحبَل تعتصموا و َأن تفرقوا، ول جمي و

وسلم. وصحبَه وآله محمدَّ نبَيناَ على الله َأمركم)). وصلى الله ولها من تناَصحوا

الشيخ. آل إبراهيم بن محمدَّهـ)             1374-12-1(ص-ما-

ضدَّها) عن النهي يجب التوحيدَّ إلى الدَّعوة تجب - كما21َ(

الشيخ باَلمكل القضاَة رئيس فضيلة المكرما حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من

بكير. عبَدَّالله

َأل الله ورحمة عليكم السلما دينه، على الستقاَمة ولكم لناَ الله وبركاَته. ونس

المماَت. إلى السلما على والثبَاَت

َأنهاَ الله إلى الدَّعوة فضل يخفاَكم  فل:-وبعدَّ َأنتم وخلفاَئهم، الله رسل مقاَما و و

من الله َأوجب بماَ تقوموا َأن عليكم بلدكم. والواجب في ومقاَما كلمة َأهل

به الله بعث الذي الله توحيدَّ إلى الدَّعوة على حياَتكم وتقفوا والرشاَد النصيحة

َأنزل رسله بك الله يهدَّي َلن ((فوالله الحدَّيث في ورد ماَ يخفاَكم ول كتبَه، به و

ً ًدَّا رجل النهي يجب التوحيدَّ إلى الدَّعوة تجب النعم)). وكماَ حمر من لك خير واح

َلولياَء والتوسل القبَور عبَاَدة من كثير به ابتلي مماَ ضدَّها عن والصاَلحين. ونعتقدَّ باَ

َلمر هذا َأن المهم هذا إلى نظركم ولفت مذاكرتكم َأحبَبَناَ ولكن باَلكم من ا

َأل العظيم، الله. ورحمة عليكم والسلما الجميع توفيق يتولى َأن الله نس

هـ)77-3-4  في436(ص-ما-

الناَس) لعاَمة الدَّين أصول - تعليم22(
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في جماَعة الصلة َأداء على الناَس ليحثوا القضاَة إلى وجههاَ رساَلة في جاَء

نصه: ماَ دينهم أأصول العاَمة ويذاكروا المساَجدَّ

َأشخاَص ثالثاة بتعليم يوما كل فجر صلة بعدَّ يقوما َأن مسجدَّ كل إماَما على يتعين

ثالثاة كمختصر الدَّين، أأصول الستطاَعة حسب َأكثر َأو مسجدَّها جماَعة من

َأن الصلة، وشروط الصول، والدَّرس، والتذكير باَلنصيحة مسجدَّها جماَعة يتعاَهدَّ و

ًياَ مجلًساَ لهم دَّويعق َألهم يوم عليهم يخفى ماَ ويعلمهم دينهم، أأمور عن فيه يس

من به يلزما ذلك من امتنع ومن فيمهل، وتحفظهاَ لتذركهاَ مهلة طلب ومن فيهاَ،

بماَ حوله لتقوموا إليكم باَسمه فيرفع يمتثل لم وإن والهيئة، والمؤذن الماَما قبَل

للمة. ونصًحاَ للذمة براءة يلزما

أأتي هـ86-5-13  في2527(ص-ف- الجماَعة) صلة باَب في وت

الدَّعوة) - مراتب23(

َلحياَن بعض في َأهل هي باَللتي يجاَدل ا فيه تكفي َأقساَما: قسم البَاَطل َأحسن. و

َأن الحكمة لم المطلوب. وإن فهو َأجدَّى فإن الشرعي والحكم النصوص له تبَين ب

ثالثا: فهي َأمكن، إن فاَلمجاَلدَّة يجدَّ لم بقدَّر. فإن ويناَظر فيجاَدل يجدَّ

َلزماَن بحسب المجاَلدَّة. وهي ثام المجاَدلة، ثام باَلحكمة، َلشخاَص ا .  (تقرير)وا

)70(

الشهاَدتين..) علم السلما اعتنق - من24(

الدَّين. قيل مهماَت يعلم وكذلك الشهاَدتين، يلقن َأن وجب السلما اعتنق من

ًباَ َأماَ . وقيلوجو ًباَ.  اعتناَقه َأول عندَّ منه. وهذا لبدَّ فواجب ذلك َأصل تعليمه ندَّ

)71 (.   (تقرير)السلما

السلما) الهجرة. اظهاَر تجب ل السلما اظهاَر - مع25(

نصه: هذا باَستفتاَء مشاَري بن مقرن بن محمدَّ إلي تقدَّما

((فتح في نأقله القيم ابن كلم في أيًضا ماوجودأ التقسيم : وأهذا   قلت()70
.47)) صالمجيد
الفتاوأي. هذه مان الخآير الجزء في الله إلى الدعوة في الرساائل بقية وأانأظر

المرتد)). حكم ((باب في وأيأتي   ()71
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َأفتناَ َأماَ َكن ((َمن حدَّيث معنى عن بعدَّ:  ألمشرك َساَ َعه ا َو َوَجاََم )).ِمثله فه

َأناَ وحدَّيث ٌء (( ِري ِلم ِمن َب ِكين))  ظهَراني َبين َباَت َمس ِر ألمش َبََس ((َمن وحدَّيثا اقت

َبًَة أوما ِمن شع ّنج أدَّ ال َق َبََس َف َت أق َبًَة ا أع ِر من ش َد الّسح َماَزاد)). زا

َأناَ القمر َأو بهاَ بيكسف بقولهم: الشمس يعلنون الذين في قولكم وماَ قدَّ و

باَكر باَلشمس بيكسف قاَل الصميت َأن عبَدَّالله وعمك َأبيك زمن في شاَهدَّت

منجم، هو وقاَلوا البَلد من َأجلوها زماَنهم وعلماَء وعمك َأبوك علم فلماَ بهاَ فكسف

اليوما. هذا يفعل من لترك لمسوغ ماَ ممنوع. افتناَ النجوما علم وتعلم

َأفتناَ َأشبَاَهه لبَيروت يساَفر من عن و معاَلجة ول عذر غير من الخاَرج َأوطاَن من و

َلنهم والمفاَسدَّ الملهي حضور وقصدَّهم ونسيح نتفرج نروح قاَئلهم يقول بل

َأفعاَلهم ويسولفون والسينماَ الراديو في بهاَ سمعوا ويلبَسون بزيهم ويتزيون ب

ولمبَاَطنتهم. اهـ. معهم للدَّخول موافقة لحاَهم ويحسنون لبَسهم

َع ((َمن لله. حدَّيث : الحمدَّوالجواب ِرك َجاََم ألمش َعه َسكن َأو ا َو َم ِمثله)) فه

َأناَ وحدَّيث ٌء (( ِري ِلم ِمن َب ِكين)) ظهَراني َبين َباَت مس ِر ألمش الحدَّيثاَن هذان )72 (ا

كماَ ومجاَمعتهم، المشركين مساَكنة تحريم غلظ المفيدَّ الشدَّيدَّ الوعيدَّ من هماَ

لم من حق في وهذا السلما، بلدَّ إلى الشرك بلدَّ من الهجرة وجوب َأدلة من هماَ

َأماَ إظهاَر على يقدَّر هي بل الهجرة، عليه تجب فل دينه إظهاَر على قدَّر من دينه. و

من دينية مصلحة َأظهرهم بين بقاَئه في كاَن إذا تستحب ل حقه. وقدَّ في مستحبَة

دينه. إظهاَرها على علوة والبَدَّعة الشرك من وتحذير والسنة التوحيدَّ إلى دعوة

محرماَته واجتناَب الدَّين فروع وساَئر الصلة فعل مجرد هو ليس دينه وإظهاَرها

عليه مماَ والبَراءة باَلتوحيدَّ مجاَهرته الدَّين إظهاَر ذلك. إنماَ وغير والزناَ الرباَ من

.)73(والضلل الكفر َأنواع من ذلك وغير العبَاَدة في باَلله الشرك من المشركون

هـ)77-6-29  في2-1228(ص-ما-

دأاوأدأ. أبو روأاهما   ()72
كتاب في وأالثالثة السحر، باب في الثانأية المسألة عن الجواب وأيأتي   ()73

الله. شاء إن – الجهادأ
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ونحوهاَ) والتاَئم (الرقى

الجاَئزة) الرقى من الماَء في - النفث26(

ينفعه، ماَ الله علمه سليم، بن عمر بن عبَدَّالله المكرما إلى إبراهيم بن محمدَّ من

ورفعه. آمين. الخير من ذكرها يعلي ماَ ومنحه

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

المريض يسقاَها ثام الماَء في النفث عن السؤال المتضمن كتاَبك إلي وصل فقدَّ

ًء من شيء أو تعاَلى الله ذكر من حينئذ لساَنه على وماَ الناَفث ذلك بريق استشفاَ

ذلك. ونحو القرآن من كآية الذكر

َأقول أأس التوفيق: ل وباَلله ف .باَستحبَاَبه العلماَء صرح قدَّ بل جاَئز، فهو بذلك ب

َألة هذها حكم وبياَن َلئمة. محققي وكلما النبَوية، باَلنصوص عليه مدَّلول المس ا

نصهاَ: وهذا

َأن قتاَدة َأبي حدَّيث ساَق الرقية)) ثام في النفث صحيحه: ((باَب في البَخاَري قاَل

َأى قاَل: (( إذا وسلم عليه الله صلى النبَي ًئاَ َأَحدَّكم َر أفث َيكَرهه شي َين ِحين فل

أظ ِق ًثااَ َيستي َ أذ ثال ّو َع َت َي َهاَ ِمن َو َهاَ َشّر ّن أها ل َفإ أضر َأّن عاَئشة حدَّيث )). وساَقَت ِبَّي (( ّن ال

أه َصلى ِه الل َلي ّلَم َع َذا َكاََن َوَس َوى إ َلى َأ ِه إ َفَث ِفَراِش ِه ِفي َن ّفي أقل َك َو ِب أه أه َأَحدَّ الل

َتيِن َذ ّو ألَمع ًعاَ َوا أح أثاّم َجِمي ِهَماَ َيمَس أه ِب َه َغت َوَماَ َوج َل أها َب َدَّا ِها)). ِمن َي ِدَّ َجَس

َعَل مسلم رواية ونص – باَلفاَتحة الرقية في سعيدَّ َأبي حدَّيث وروى َفَج أأ (( أأمّا َيقَر

أقرآِن أل َيجَمع ا أه َو َق أل بَزا أف أت َي َأ َو َبَر أل)). وذكر َف النبَي َأن عاَئشة حدَّيث البَخاَري الّرج

ِبسم في يقول كاَن ِه الرقية: (( أة الل َب أر َناَ أت أرِض أ
ِة َ َق أي ِر َناَ، َو أعِض َفى ََب َناَ أيش أم أي ِق أذِن َس ِإ ِب

َناَ)). ّب َر

واستحبَه جوازها، على َأجمعوا وقدَّ الرقية، في النفث استحبَاَب النووي: فيه وقاَل

بعدَّهم. ومن والتاَبعين الصحاَبة من الجمهور
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ً للريق َأن على الطبَية المبَاَحث شهدَّت قدَّ البَيضاَوي وقاَل النضج في مدَّخل

أأثاير له الوطن وتراب المزاج، وتعدَّيل َأن إلى –الضرر ودفع المزاج حفظ في ت

كنههاَ. إلى الوصول عن العقول تتقاَعدَّ عجيبَة آثااَر لهاَ والعزائم الرقى إن قاَل- ثام

َأسرارها النفث حكمة ((الهدَّي)) في في القيم ابن وتكلم في قاَل طويل بكلما و

نفسه بكيفية وتزيدَّ الخبَيثة النفوس تلك تقاَبل الراقي فنفس آخرها: وباَلجملة

َلثار، ذلك إزالة على والنفث باَلرقية وتستعين تلك كاَستعاَنة بنفثه واستعاَنته ا

َلرواح به تستعين مماَ فإنه آخر سر النفس بلسعهاَ. وفي الرديئة النفوس الطيبَة ا

اليماَن. اهـ. َأهل يفعله كماَ السحرة تفعله ولهذا والخبَيثة

.المريض يسقيه ثام إناَء في القرآن يكتب الرجل َأحمدَّ: في عن مهناَ رواية وفي

أأس قاَل: ل أأخذ اعتللت صاَلح: ربماَ به. وقاَل ب ًء َأبي في أأ ماَ لي ويقول عليه فيقر

ويدَّيك. وجهك واغسل منه اشرب

يتعاَطى فيماَ لكم حصل الذي الشكاَل زوال في الله شاَء إن كفاَية ذكرناَها وفيماَ

على الله المريض. وصلى يسقاَها ثام الماَء فيه الذي الناَء في النفث من بلدَّكم في

محمدَّ.

.هـ)74-9-5  في12(ص-ما-

يشربه) ثام يغسله اناَء في قرآنية آياَت - كتاَبة27(

يغسله إناَء في قرآنية آياَت بعض للمريض يكتب َأن يجوز هل  سؤالك)74(: الثاَنية

يشربه؟ ثام

أأس, وقدَّ ذلك جواز في يظهر : لوالجواب َأن: )75(الله رحمه القيم ابن ذكر ب

َأوا السلف من جماَعة قاَل يشربهاَ، ثام القرآن من الياَت للمريض يكتب َأن ر

أأس لمجاَهدَّ:  قلبة، َأبي عن المريض. ومثله ويسقيه ويغسله القرآن يكتب َأن ب

َأة يكتب َأن َأمر َأنه عبَاَس ابن عن ويذكر القرآن من َأثار ولدتهاَ عليهاَ تعسرت لمر

محمدَّ. على الله التوفيق. وصلى . وباَللهوتسقى يغسل ثام

السفر. في الصلتين بين الجمع فهي الوألى المسألة    أماا()74
.119 ) ص3( جزء المعادأ زادأ    في()75
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)84-2-28  في1-582(ص-ف

من كاَنت أو لمعين، تكن لم أو الرقية، استعماَله تأخر واذا الملح، في - الرقية28(

فيهاَ) يعتقدَّ تربة

َألت ثام فنفثت فيه لي: انفث وقاَل بملح شخص إلي جاَء َأجاَب: شيخناَ س ف

أأس، فيه ليس هذا أى، جهاَت: الولى  من)76(فيهاَ توسعوا والناَس ب كلماَ فإنهاَ البَط

َأيًضاَ فإنهاَ َأثار لهاَ داما وماَ َأنفع، كاَنت من فليس  وإل)77(الستعماَل تصلح. و

في الذي التراب من ليست كاَنت قراءة. وإذا فإنهاَ معين على تكون َأن شرطهاَ

الصحاَبة.       (تقرير) بعض فيه مشى إنه قيل فإنه حاَئل

مكروهة؟) أنهاَ القتضاَء في ذكر العجمي باَللساَن الرقية- س: 29(

(تقرير)تحريم. كراهة : المرادالجواب

تلدَّغه؟) لئل الحية - س: أكل30(

أأكلهاَ ثام الحية يشوي من يجوز، : لالجواب َأيًضاَالشيطاَن.  َأطاَع فقدَّ ي شيء هي و

نحو أو لهم، دواب َأنهاَ الشياَطين: إماَ إلى ترجع منهاَ وشيء نفسه، شيطاَن منهاَ

)78 (هذا. َلجل عنهم تكف ذلك نحو َأو لحمهاَ لحمه خاَلط ذلك. فاَلذي

(تقرير)

القرآن) من ولو التماَئم تعليق - منع31(

َلخَأ إلى إبراهيم بن محمدَّ من الله سلمه عبَدَّالملك الشيخ فضيلة المكرما ا

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

َلمر هيئة َأن ذكركم بخصوص إليناَ الموجه خطاَبكم على اطلعناَ جرى فقدَّ ا

َلسواق في وجدَّت بجيزان باَلمعروف ًعاَ ا ونحوهاَ َأهلة شكل على معدَّنية قط

ًباَ َلطفاَل على لتعلق تبَاَع قرآنية آياَت فيهاَ مكتو العين بهاَ يتقي كتماَئم وغيرهم ا

فيهاَ. الشرعي الحكم عن وغيرهماَ. وتسألون والوحشة

الرقية. جنس    في()76
ثم زعفران في ينفث أأن ينكره سامعته الذي فيها التوساع صور : وأمان   قلت()77

أوأراق. أوأ صحون في بتخطيطه الرقية يعرفون ل مامن غيرهم أوأ أوألدأه يأمار
تلدغه. لئل أكلها ثم العقرب شي قلت: وأكذلك   ()78
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عاَمر بن عقبَة عن مسندَّها في الله رحمه أحمدَّ الماَما لله. روى : الحمدَّوالجواب

أن َأنه وسلم عليه الله صلى النبَي عن َق قاَل: (َم ّل َع أيَمة َت أه َأتّم فل َتِم أه، الل أن ل َوَم

ّلق َع َعًة ت َد َدع فل َو أه َو أه)) وفي الل َأّن له رواية ل أول (( أس ّلى الله َر أه ص ِه الل أي ّلَم َعل َوَس

َبَل ِه َأق أي َع َرهٌط إل َي َبَاَ َعًة ف أس أمَسَك ٍت َأ ٍدَّ، َعن َو أوا َواِح أل َقاَ أوَل َياَ َف أس ِه َر أت الل أع َي َعًة، َباَ أس ِت

أمَسكَت َأ َذا، َعن َو َقاََل َه ِه إّن َف أي َل أيَمًة َع أدَخَل َتِم َأ أها َف َدَّ َهاَ َي َع َط َق أه، َف َع َي َبَاَ وقاَل: َمن َف

َق ّل َع أيَمًة َت أدَّ َتِم َق )).َأشَرَك َف

َلولد على يعلق شيء والتماَئم من يكون َأن إماَ المعلق العين. وهذا به يتقى ا

من ول القرآن من يكن لم يكون. فإن ل َأو وصفاَته، الله َأسماَء من أو القرآن،

ًفاَ نعلم فل وصفاَته الله َأسماَء ًكاَ واعتبَاَرها وتحريمه منعه في العلم َأهل بين خل شر

باَلله.

في السلف علماَء اختلف فقدَّ وصفاَته الله َأسماَء من َأو القرآن من كاَنت وإن

العاَص، بن عمرو ابن عبَدَّالله قول وهو السلف بعض فيهاَ فرخص تعليقهاَ، حكم

َأحدَّ عنهاَ، الله رضي عاَئشة عن روي ماَ وظاَهر َأحمدَّ. وحملوا الماَما قولي و

َلحاَديث إذا تعليقهاَ جواز وقاَسوا الشركية، التماَئم على عنهاَ النهي في الواردة ا

فيه يرخص لم باَلرقية. وبعضهم وصفاَته الله َأسماَء من َأو القرآن من كاَنت

وبه حذيفة، قول وظاَهر عبَاَس، وابن مسعود، ابن منهم عنه المنهي من وجعله

كلهاَ التماَئم يكرهون : كاَنواالنخعي إبراهيم عكيم. قاَل وابن عاَمر بن عقبَة قاَل

السلف من وغيرها إبراهيم قول في باَلكراهة القرآن. والمراد وغير القرآن من

اختاَرها َأحمدَّ الماَما قول تعليقهاَ- هو تحريم أعني –القول التحريم. وهذا الصاَلح

وجوها: من الصحيح هو وهذا منهم، المتأخرون به وجزما َأصحاَبه، من جمع

َلول) عموما ّتَماَئَم الرقى وسلم: ((إّن عليه الله صلى قوله (ا َلَة َوال َو ّت أرٌك)). وال ِش

َق وقوله: ((َمن ّل َع ًئاَ َت أي ِكَل َش أيه)) وقوله أو َل َق ((َمن إ ّل َع أيَمًة َت أدَّ َتِم َق أشَرَك)) وماَ َف َأ

َأبو َأحمدَّ روى َأقرها صحيح وقاَل والحاَكم حبَاَن وابن ماَجه وابن داود و الذهبَي و

َأة زينب عن داود َأبي ولفظ َأى مسعود بن عبَدَّالله َأن مسعود بن عبَدَّالله امر في ر
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ًطاَ عنقي َأخذهافيه لي رقي خيط قلت هذا، ماَ فقاَل خي قاَل: ثام وقطعه . قاَلت: ف

وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت الشرك، عن َلغنياَء عبَدَّالله آل أنتم

َقى يقول: ((إّن ِئَم الّر ّتَماَ َلة َوال َو ّت أرك َوال كاَنت لقدَّ هكذا؟ تقول )). فقلت: لمِش

عبَدَّالله: سكنت. فقاَل رقاَهاَ فإذا اليهودي فلن إلى َأختلف وكنت تقذف عيني

َأن يكفيك كاَن إنماَ عنهاَ، كف رقى فإذا بيدَّها ينخسهاَ الشيطاَن عمل ذلك إنماَ

ِهب وسلم عليه الله صلى الله رسول كاَن كماَ تقولي أذ َبَاَس يقول: ((ا أل َرب ا

ّناَس، أشِف ال أنَت َوا أي، َأ ِف َ الّشاَ َفاَء ل ّ ِش أؤَك، إل َفاَ ًء ِش َفاَ َ ِش أر ل ِد َغاَ أقًماَ)). وماَ أي أس

حمرة وبه عكيم بن عبَدَّالله على : دخلتقاَل حمزة بن عيسى عن داود َأبو روى

عليه الله صلى الله رسول قاَل ذلك، من باَلله نعوذ تميمة. فقاَل تعلق َأل فقلت

أن َق وسلم: ((َم ّل َع ًئاَ َت أي ِكل َش أيه))  أو ِل قاَل: اتفل عبَاَس ابن عن وكيع روى وماَإ

ًئاَ يخصص مخصص وجود تعلق. ولعدَّما ول باَلمعوذتين باَلجواز. منهاَ شي

.الحنيف الشرع مقاَصدَّ من الذرائع وسدَّ غيرهاَ لتعليق ذريعة تعليقهاَ َأن الثاَني

ًعاَ جاَئز غير وهذا الحاَجة، قضاَء مواضع الغاَلب في بهاَ يدَّخل معلقهاَ أن الثاَلث شر

َأسماَئه الله كتاَب من فيهاَ لماَ وصفاَته. و

ماَ ل ونحوهماَ ورقاَع جلود من معلقهاَ على البَصر يدَّركه لماَ اسم التميمة َأن الرابع

فيهاَ. كتب

َأماَ الشيخ قاَل بينهماَ، الفرق لوجود ظاَهر غير فقياَس الرقية على جوازهاَ قياَس و

التوحيدَّ)) في كتاَب شرح الحميدَّ العزيز ((تيسير كتاَبه في الله رحمه سليماَن

فيهاَ: العلماَء وخلف التماَئم على كلمه معرض

َأماَ لبدَّ الذي باَلتعليق يقاَس فكيف باَلفرق، يقاَل فقدَّ بذلك الرقية على القياَس و

الرقى إلى فيه. فهذا ذلك يوجدَّ ل ماَ على نحوهماَ َأو جلود َأو أوراق من فيه

كلمه. من المقصود اقرب. انتهى وباَطل حق من المركبَة

َلسواق في منهاَ يعرض ماَ ومصاَدرة لهاَ، الناَس واستعماَل بيعهاَ، منع يلزما فعليه .ا

الجهل َأهلهاَ غاَلب على الغاَلب َأن حيث الجنوب، جهاَت مثل في سيماَ ل
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وإياَكم. والسلما الله وكماَله. وفقناَ التوحيدَّ وتحقيق الشريعة أًأصول بمقتضياَت

.عليكم

السعودية الدَّياَر مفتي

هـ)87-6-5  في1-2450(ص-ف-

يجوز) ل تميمة المصحف - اتخاَذ32(

التماَئم تعليق من المنع الصحيح القول َأن فيه ذكر – الله رحمه له تقرير وفي

ًقاَ، َلوجه وذكر مطل َلربعة ا َلربعة ثام المتقدَّمة ا منهاَ والواحدَّ موجودة، كلهاَ قاَل: فاَ

ونحوها. القرآن من المكتوب من المنع في كاَف

َلمر التحريم فيهاَ يتعاَرض لم قاَل: والتماَئم ثام فإن يقدَّما، ماَ ينظر يقاَل حتى وا

خوف َلجل كثيرة َأشياَء في تترك المبَاَحاَت والباَحة. وبعض النهي بين المعاَرضة

تلبَس التي الحروز هذها َأيًضاَ واجبَة. وقاَل أنهاَ َأحدَّ يقل المفسدَّة. ولم في الوقوع

ّ فيه ليس َأكثرهاَ بعض وحبَوب السبَاَع َأنياَب إل فيه ليس وبعضهاَ طلسم إل

ول العلم، َأهل بعض بقول ويتشبَثون ذلك ونيجيز باَلذين عبَرة وقاَل: ل النبَاَتاَت

وحدَّيثه: الزماَن قدَّيم في الدَّراهم إل الدَّين ضر الدَّراهم. ماَ إل ذلك إلى داعي

أأخذ َلجل وكذا كذا فعل ويقول القبَر صاَحب يمجدَّ فهذا يصور وهذا الدَّراهم، ي

أأخذ دراهم. وي

َلحياَن بعض َأنهم وهو فيه يقعون شؤما ههناَ ثام ًفاَ يتخذون ا تميمة صغيًرا مصح

َلمتعة، المصحف فيجعلون القذرة، المحاَل به فيدَّخلون ًفاَ القول بهذا وكفى كاَ ضع

والحاَئض. الجنب ويعلقه الرقبَة، في يعلق مصحف اتخاَذ فروعه من يكون َأن

ونحو بهاَ والبدَّان القلوب َأمراض واستشفاَء والتدَّبر للتلوة هي إنماَ والمصاَحف

هـ)78-3 (تقريرذلك.

مشعوذ) - معاَقبَة33(

الله سلمهباَلرياَض والجنسية الجوازات مدَّير المكرما إلى إبراهيم بن محمدَّ من

وبركاَته. الله ورحمة عليكم السلما
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:وبعدَّ

1-2520 رقم خطاَبكم رفق منكم إليناَ المرفوعة المعاَملة على الطلع جرى فقدَّ

معه عثرتم َأنكم وذكركم  اليماَني،)79(باَلسجين المتعلقة هـ83-4-3 وتاَريخ جـ

َأنه مطولة ورقة على العقاَرب لدَّغ عنه لتدَّفع يجعلهاَ َأنه إفاَدته في يذكر و

ذلك. وغير والدَّواب

إماَ يخلو ل َلنه منهاَ نفيه البَلد صاَلح من َأن نفيدَّكم فيهاَ ومعتقدَّها الورقة وبتأملناَ

ًذا يكون َأن ً مشعو المذكورة الورقة منهاَ سحبَناَ وقدَّ ودجل شعوذة تلميذ أو دجاَل

1-796(ص-ف)80(عليكم التوفيق. والسلما وباَلله بذلك، لعلمكم وظرفهاَ

هـ)83-4-27 في

للزينة؟) الدَّواب على تعلق التي الوداع- س: 34(

جاَهل يعلقهاَ ربماَ حكم، لهاَ ليس صاَحبَهاَ ونية ممنوعة، شركية صورة : هذهاجواب

.ممنوعة الصورة زينة. فهذها ويقول معتقدَّ يعلقهاَ وربماَ فيهاَ، يعتقدَّ أنه يدَّري ول

(تقرير)

السياَرات؟) َأو البَيوت على تعلق الغزلن رؤوس عن - سألته35(

َأجاَب (تقرير)جماَل. مقصودهم وليس يجوز ول : باَطل،ف

هذا؟  من)81( الدَّما فص - س: هل36(

خفي لسر يتعاَطى الذي المحذور خواص. إنماَ الجواهر بعض في الله : جعلجواب

َأماَ باَب من فإنه َأله.  كاَن معناَها عرف فماَ والطبَيعياَت السجياَت باَب من الذي الت

(تقرير)باَلممنوع. فيلحق جهل وماَ كذلك،

الله) مع والنفع الضر اعتقاَد ) حكم37(

ماعرفته. على يتوقف ل الحكم لن العلم اسامه ذكر    تركت()79
يجوز. ل وكلماَته وصفاَته الله أسماَء بغير ونحوهم الطفاَل    تحصين()80

هـ).8/7/80  في1029( برقم الصاَدرة الفتوى انظر
ًتا مانًعا وأالسحر التمائم تعليق مان المنع وأكذلك ( برقم الصادأرة الفتوى في با
هـ).15/3/81 في /م1482

لبس. إذا الدم يوقف أنأه علمائنا بعض لي    ذكر()81
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سلمهنجران قاَضي الغنيم َأحمدَّ الشيخ فضيلة إلى إبراهيم بن محمدَّ من

الله

وبركاَته الله ورحمة عليكم السلما

اعتقدَّ عمن سؤالك بخصوص إليناَ الموجه استفتاَئك على الطلع جرى :- فقدَّوبعدَّ

ًدَّا َأن ً زي ًكاَ بذلك يكون هل الله مع َأو الله دون من يضر َأو ينفع مثل لم ولو مشر

معناَها. هو ماَ يفعل َأو ذلك يقل

ل فيماَ الله مع َأو تعاَلى الله دون من والضر النفع يعتقدَّ من َأن شك : لوالجواب

ًكاَ، كاَفًرا يعتبَر تعاَلى الله إل عليه يقدَّر الضاَر، الناَفع هو تعاَلى الله َأن إذ ومشر

َلرض السماَوات َأهل اجتمع فلو لم نفعه الله يرد لم شخًصاَ ينفعوا َأن على وا

يضروها. لم ضرها الله يرد لم شخًصاَ يضروا َأن على اجتمعوا ولو نفعه، على يقدَّروا

َأماَ فذلك جهدَّ َأو جاَها َأو بماَل بمساَعدَّته غيرها نفع من المخلوق يستطيعه ماَ و

العتقاَد به التسليم يناَفي ول َأسبَاَبه، من سبَب وهو تعاَلى الله بإرادة مرتبَط النفع

َأن الضاَر. الناَفع هو تعاَلى الله ب

َأماَ ً لزيدَّ َأن يعتقدَّ عمن الستفهاَما و الله دون من غيرها ضر َأو نفع على قدَّرة مثل

ًكاَ يعتبَر هل الله مع َأو خاَف . فغيربمعناَها هو ماَ يفعل َوأ ذلك يقل لم َأنه مع مشر

ًئاَ اعتقدَّ فمن اليماَن، من جزء العتقاَد َأن عليكم َأن به آمن فقدَّ شي قلبَه، به واطم

َأن ومن َأن قلبَه اطم يقدَّر ل فيماَ الله مع َأو الله دون من يضر َأو ينفع المخلوق ب

َأول. يقتضيه، ماَ عمل َأو بذلك، لساَنه نطق سواء َأشرك، َأو كفر فقدَّ الله إل عليه

التوفيق. وباَلله

وبركاَته. الله ورحمة عليكم والسلما

هـ)85-4-12  في1-936(ص-ف-

)ابراهيم مقاَما سور وتقبَيل جدَّرانهاَ، وتقبَيل الكعبَة، بأستاَر التبَرك - حكم38(

الله سلمهمحمدَّ زايدَّ بن َأحمدَّ الستاَذ المكرما حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من

وبركاَته الله ورحمة عليكم السلما
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وكماَل باَلسلمة الوطن وصولكم وسرناَ  محرما،21 تاَريخ كتاَبكم إليناَ وصل ولقدَّ

ً على معونة ذلك الله جعل واطمئناَنكم صحتكم ماَ على للحصول طاَعته. وسبَيل

وهي: ذكرتم التي الثلثاة المور من إبطاَله وددتم ماَ والخرة. ثام الدَّنياَ بخيري يعود

الكعبَة. َأستاَر بيع بدَّعة إبطاَل-1

الكعبَة. جدَّران تقبَيل إبطاَل-2

إبراهيم. مقاَما على المقاَما الحدَّيدَّي السور تقبَيل إبطاَل-3

َلول: فل عن الستاَذ ذكر وماَ لماَ الشرك، من َأو الشرك وساَئل من َأنه ريب ا

.)82(الله خير من البَركة التماَس من َأخذهاَ من يقصدَّونه

َأماَ البَدَّعة. حدَّ في فيدَّخل الكعبَة، جدَّران تقبَيل الثاَني: وهو و

َأماَ ريب . فلعليه التي والبَناَية السلما عليه إبراهيم بمقاَما يتعلق ماَ الثاَلث: وهو و

.الشرك من َأو الشرك وساَئل في يدَّخل ومسحه عليه المحاَط الحدَّيدَّ تقبَيل َأن

َأماَ الله رسول عهدَّ إلى حفظ َأثار وهو بشيء إليه يوصل ل فإنه نفسه المقاَما و

في يدَّخل قدَّ َأنه بماَ ّماَ تعظيًماَ ومعظم صحاَبته، وعهدَّ وسلم عليه الله صلى

َلوثااَن هدَّمه مع وسلم عليه الله صلى الله رسول َأقرها وقدَّ ونقلهالشعاَئر.  ا

َأظن ل َأنه على واضح دليل – َأصلهاَ من الشرك وساَئل واجتثاَثاه اقتراح يغير. و

َأل الله بحمدَّ ومقصدَّها ،)83(الله وفقه الستاَذ من قلم زلة نقله َأس أن الله حسن. 

الله. ورحمة عليكم الجميع. والسلما يسدَّد

زادأها نأفسها الكعبةقال:  المشرفة الكعبة ساتارة بيع حكم في فتوى وأفي   ()82
وأالركن الساودأ الحجر إل مانها يقبل وأل بها، يتبرك ل وأتكريًما تشريًفا الله

ليس شرعه، وأاتباع الله طاعة وأالمسح التقبيل هذا مان اليمانأي. وأالمقصودأ
لعلم انأي عمر قول الركنين هذين اساتلم في البركة اليدي تنال أن المرادأ

وأسالم عليه الله صلى الله رساول رأيت أنأي وألول تنفع وأل تضر ل حجر أنأك
الخد الصاق هو انأما بحال التمسح فيه ليس الكعبة قبلتك. وأالتزام ماا يقبلك

أخآرى. تارة وأخآشية لله وأذل تارة الفراق على وأأسافا اشتياًقا وأاليدين وأالصدر
التعظيم وأجه على اليد تقبيل المناساك) وأحكم في  وأتأتي17/12/79(ص/م/

وأليمة  في18/9/74  في40( برقم صادأرة فتوى في السنة وأتغيير وأالخضوع
العرس).

ًيا، الحرم مان نأقله يعنى    قلت()83 الوأثان. وأللشيخ هدماه ماع قوله بدليل كل
الحج في تأتي الزحام لجل عنه تأخآيره أي ماكانأه عن نأقله في فتاوأي الله رحمه

تعالى. الله شاء إن
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(الختم)هـ)76-2-7  في209(ص-ما-

بركاَتك؟) من هذها بركة. أو - س-: كلك39(

َأول هي حضير: ماَ بن أسيدَّ قول في كماَ – بذلك بأس -: لج َأبي آل ياَ بركتكم ب

فيه جعل الذي الله َأن َأو فيه، الله جعل التي البَركاَت فيه َأن تلمح  – إذا)84(بكر

(تقرير)فلن. ياَ عليناَ تبَاَركت والبَركاَت. والممنوع البَركة

المستقنع) زاد شاَرح عبَاَرة – بركته من عليناَ وأعاَد- س-: 40( 

جعل ماَ فيهاَ الله جعل الذوات فإن ذاته، بركة المراد وليس علمه، بركة -: يعنيج

من وسلم عليه الله صلى محمدَّ نبَيناَ إل بهاَ للتبَرك تصلح ل ولكن البَركة من

وعمر بكر َأبي مع فعلوا ماَ والصحاَبة غيرها النبَي على يقاَس ول كريقه، َأبعاَضه

(تقرير)النبَي. مع فعلوا كماَ فيهماَ البَركة قصدَّ من

غلط) النبَي شعر على قياًَساَ الصاَلحين بآثااَر - التبَرك41(

َألة، وهناَك َأن مس أأس ل َأنه يذكر الحدَّيث شراح بعض وهي:  بآثااَر باَلتبَرك ب

َعر بذكر مروا إذا – الصاَلحين العلم َأهل عليه يوافقهم ل ظاَهر غلط النبَي. وهذا َش

َأبو حق في إل ورد ماَ َأنه وذلك والحق، وعلي عثماَن النورين وذو وعمر بكر النبَي. 

َأهل البَدَّريين وبقية باَلجنة المبَشرين العشرة وبقية فعل ماَ الرضوان بيعة و

اللئق التعظيم الخلفاَء تعظيم في نقص منهم َأفيكون منهم، واحدَّ مع هذا السلف

من َأنه على يدَّل النبَي على ينفعهم؟! فاَقتصاَرهم ماَ يلتمسون ل َأنهم َأو بهم،

بعض في جعلهاَ كماَ النبَي في الله جعلهاَ بركة وهي النبَي، خصاَئص

أأس ل قاَل: إنه المؤلفين بعض َأن . والمقصود)85(المخلوقاَت بآثااَر باَلتبَرك ب

َأنه ونفهم – البَيحاَني ساَلم بن محمدَّ وهو – الصاَلحين َأول))  َأنه غلط (( دللة ل و

عرفناَهم الذين مع فعله . ((الثاَني)) عدَّماوغيرها الرسول بين للفرق القصة في

َأنه ويوقع سبَب فهو ذاتي اعتقاَد غير من البَركة وجه على فيه َأذن لو ((الثاَلث)) 

الشرك. َأبواب بسدَّ جاَءت والشريعة هذا، من َأكبَر في الله غير على التعلق في

).187 ،185 ص2 (جزء القيم لبن الفوائد بدائع البخاري. وأانأظر    روأاه()84
العسل. وأفي شفاء زمازم مااء في جعل قلت: كما   ()85
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ّلفه َلوجهويشرك.  قوله من يؤخذ وكل وناَفع، جيدَّ ومؤ أأن هذا لك بينت التي وا الش

هـ)78- 5 (تقريرلك. واضحة

باَلشجاَر) التبَرك- 42(

َلشجاَر عبَاَدة َلشجاَر عبَاَدة مثل الن ا المة هذها جاَهلية عندَّ موجود هو كاَلعزى ا

َلسلحة والخرق الثياَب وتعليق بقي، وممن مضى ممن رجاَء ذلك وغير والعدَّد وا

-11 (تقريربهاَ. الله من يرجون لكن استقلل منهاَ يرجون ل كاَنوا وإن بركتهاَ،

هـ)78

َأجعل43( َأنواط؟) ذات لناَ - س:- 

َأصحاَب كقصة الجهل َأو الستفتاَء سبَيل على كاَن إذا الكفر إلى يصل -: لج

َأصحاَب موسى (تقرير)قربة. حسبَوها محمدَّ، و

الملك) واسم الله  وبسم)86(والشعب الوطن - س-: بسم44(

َلخير)87(شرك الله غير من والعون البَركة : طلبج التندَّيدَّ. من  وا

(تقرير)

َأكبَر) شرك الله لغير - الذبح45(

المحترماحميدَّ آل عبَدَّالله بن ساَلم المكرما إلى إبراهمي بن محمدَّ من

وبركاَته. الله ورحمة عليكم السلما

البَريمي بلدَّانكم بعض في يوجدَّ َأنه فيه ذكرت الذي كتاَبك إليناَ وصل :- فقدَّوبعدَّ

ذبيحة ويبَغى كذا، محل من ضر فيه ويقولون له يحسبَون المريض مرض إذا أأناَس

عليهاَ. الخ. الله اسم يذكرون ول للجن يذبحونهاَ دجاَجة َأو

واختلطهن ساَفرات خروجهن من هناَك النساَء من يحصل ماَ َأيًضاَ وذكرت

ذلك ونحو الولدة حفل وعندَّ السفر من القدَّوما وعندَّ الزواج محاَفل في باَلرجاَل

ذكرته. ماَ آخر إلى

الكتب. أوأ الخطب افتتاحا عند قيلت    إذا()86
البسملة. ماعنى هذا    لن()87
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َأماَ : الحمدَّوالجواب الذبح َلن باَلله، والعياَذ َأكبَر شرك فهو الله لغير الذبح لله. 

َفَصّل قاَل عبَاَدة لله ّبَك تعاَلى: ( أر) ِلَر أنَح َوا
أل  وقاَل)88( أق ِتي ِإّن تعاَلى: ( َ ِكي َصل أس أن َو

َي َياَ أح ِتي َوَم ِه َوَمَماَ ّل َلِميَن َرّب ِل َعاَ أل َ- ا ِريَك  ل أه) َش ًئاَ صرف  فمن)89(َل هذها من شي

الله)) لغير ذبح من الله ((لعن الحدَّيث وفي كاَفر مشرك فهو الله لغير العبَاَدة

َأمثاَلهم يردعهم الذي البَليغ التعزيز وتعزيرهم هؤلء على النكاَر فيتعين فعل عن و

َلشياَء هذها .ا

هـ)85-5-13-1-278(ص-ف-

أأتي الختلط عن والجواب النكاَح). كتاَب في ي

للولي) والذبح النذر- 46(

)90(الساَدسة

َأو والذبح كاَلنذر الله لغير والذبح النذر يجوز هل سؤالك اسم على الصدَّقة لولي. 

والعشرين والعاَشر الثاَلث يوما وفاَته بعدَّ للميت والطعاَما الحسين، وسبَيل الولي،

وفاَته؟ من وسنة َأشهر ستة وبعدَّ والربعين

ل الله، حق محض هي التي العبَاَدة َأنواع من والذبح لله. النذر : الحمدَّوالجواب

ً مرسل، لنبَي ول مقرب، لملك ل الله، لغير شيء منهاَ يصلح غيرهماَ. عن فضل

ًكاَ باَلله َأشرك فقدَّ الله لغير ذبح َأو نذر فمن قاَل السلما، ملة عن به يخرج شر

أل الله أق ِتي ِإّن تعاَلى: ( َ ِكي َصل أس أن َي َو َياَ أح ِتي َوَم ِه َوَمَماَ ّل َلِميَن َرّب ِل َعاَ أل َ- ا ِريَك  ل َش

أه ِلَك َل َذ ِب أت) َو أر ِإّن  وقاَل)91(أأِم ّلَه تعاَلى: ( َ ال أر ل ِف أغ أشَرَك َأن َي ِه أي أر ِب ِف أغ َي أدوَن َماَ َو

ِلَك أك تعاَلى: (َمن  وقاَل)92(َيَشاَء) ِلَمن َذ ِر أش ِه أي ّل أدَّ ِباَل َق أه َحّرمَا َف ّل ِه ال َلي ّنَة َع ألَج ا

أها َوا أأ أر َوَم ّناَ ِلِميَن َوَماَ ال ّظاَ أن ِلل ٍر) ِم الله رسول َأن شهاَب، بن طاَرق  وعن)93(َأنَصاَ

.2 الكوثر    ساورة()88
.163 ،162 النأعام    ساورة()89
في المولد. وأيأتي حكم عن السؤال بلوشي. أوألها عبدالرحمن ماسائل    مان()90

العيدين. صلة باب
.163 ،162 النأعام    ساورة()91
.48 النساء    ساورة()92
.72 المائدة    ساورة()93
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َدَخَل وسلم عليه الله صلى ّنَة قاَل: (( ألَج َباَب، ِفي َرجٌل ا َدَخَل ذ ّناََر َو ِفي َرجٌل ال

َكيَف َو َقاَلوا:  َباَب.  ِلَك ذ ِه. قاَل: َمّر َرسوَل َياَ َذ َلى َرجلِن الل ل صنم َلهم َقوما َع

أوزها ّتى َأَحدَّ يج َقّرَب َح ًئاَ َله ي أي أوا َش َقاَل ِهَماَ َف ِدَّ أب، َلَح أيَس َقاََل َقّر أي َل ِدَّ َشيىء ِعن

َقّرب، أوا أأ أب َله َقاَل أو َقّر َل ًباَ َو َباَ َقّرَب ذ ًباَ، َف َباَ أوا ذ ّل أه َفَخ أيل ِبَ َدََّخَل َس ّناََر َف أواال أل َقاَ َو ِر: .  للَخ

أب، َقاََل َقّر أت َماَ َف َقّرَب أكن ًئاَ َلَحدَّ أل أي أوَن َش ِه أد أوا َوَجل، َعّز الل أب أه َفَضَر َق أن َدََّخَل أع َف

ّنة))  ألَج أحمدَّ. رواهاا

أي عنه، الله رضي طاَلب َأبي بن علي عن صحيحه في مسلم وروى ِن َثا ّدَّ قاَل: ((َح

أل أو أس ِه َر ّلى الل أه َص ِه الل أي َل ّلَم َع َبِع َوَس أر أ
َ ِلَماَت ِب َعَنَك َل َبَح َمن الله :  ِر َذ أي َغ َعَن ِل َل ِه.  الل

أه َعَن َمن الل ِه َل أي َدَّ ِل َعَنَوا َل أه .  أى َمن الل َو َعَن آ َل ًثااَ.  أه أمحدَّ أن الل ّيَر َم َناََر َغ أرض َم ل
َ )).ا

شرك للمخلوق والنذر لمخلوق، نذر َلنه المسلمين، بإجماَع باَطل الله لغير والنذر

السلما شيخالله. قاَل:  لغير صرفهاَ يجوز ل والعبَاَدة عبَاَدة، النذر َأن حيث باَلله،

َأماَ ابن َلصناَما كاَلنذر الله ليغر نذر ماَ تيمية: و ونحو والقبَور والقمر والشمس ل

وفاَء ل باَلمخلوقاَت والحاَلف المخلوقاَت، من الله بغير يحلف َأن بمنزلة فهو ذلك

له ليس والشرك شرك، كليهماَ فإن للمخلوقاَت، الناَذر وكذلك كفاَرة ول عليه

.حرمة

ل المسلمين، باَتفاَق معصية النذر ونحوهاَ: وهذا للقبَور نذر فيمن الله رحمه وقاَل

فإن البَقعة بتلك العاَكفين المجاَورين َأو للسدَّنة ماَل نذر إذا وكذلك به، الوفاَء يجوز

ًهاَ فيهم أأكلون ومناَة، والعزى اللت عندَّ كاَنت التي السدَّنة من شبَ الناَس َأموال ي

قاَل الذين من شبَه فيهم هناَك الله. والمجاَورون سبَيل عن ويصدَّون باَلبَاَطل،

ِها السلما: (َماَ عليه الخليل فيهم ِذ أل َه ِثاي ّتَماَ ِتي ال ّل أم ا أت َهاَ َأن أفوَن) َل ِك . والذين)94(َعاَ

َناَتعاَلى قاَل وقومه السلما عليه موسى بهم اجتاَز أز َو َوَجاَ ِني : ( َبَ ِئيَل ِب أسَرآ أحَر ِإ َبَ أل ا

أا أو َت َأ َلى َف ٍما َع أو أفوَن َق أك أع َلى َي ٍما َع َناَ أص أم) َأ أه ّل
)95(.

النأبياء.    ساورة()94
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النذر من شبَه وفيه معصية، نذر البَقاَع هذها في والمجاَورين السدَّنة لولئك فاَلنذر

َلبدَّاد لسدَّنة َأو عندَّهاَ، والمجاَورين الصلبَاَن لسدَّنة .عندَّهاَ والمجاَورين الهندَّ في ا

.)96 (كلمه. انتهى

َأن القول توجيهه الموحدَّين)) عندَّ عيون ((قرة في وقاَل شرك: الله لغير النذر ب

َأنه لعلمه وحدَّها به رغبَته علق وحدَّها لله الناَذر َلن وذلك وماَ كاَن شاَء ماَ تعاَلى و

أأ لم َأنه يكن، لم يش هو القصدَّ فتوحيدَّ منع، لماَ معطي ول َأعطى لماَ ماَنع ل و

إذا لله. والعبَاَدة طاَعة نذرها فيماَ الوفاَء وجوب عليه ترتب ولهذا العبَاَدة، توحيدَّ

ًكاَ ذلك صاَدر الله لغير صرفت َأو فيه يرغب فيماَ تعاَلى غيرها إلى للتفاَته باَلله شر

ًكاَ جعله فقدَّ يرهب الله)) إل إله ((ل نفته ماَ َأثابَت قدَّ فيكون العبَاَدة في لله شري

َأهـ. من َأثابَتته ماَ يثبَت ولم الله، غير إلهية من الخلص. 

)97 (هـ.88-7-21  في1-2110(ص-ف-

الجبَهة) على اليدَّ ووضع النحناَء- س-: 47(

َأماَ به قصدَّ إذا حراما السلما عندَّ - النحناَءج فكفر. العبَاَدة به قصدَّ إن التحية. و

(تقرير)الشرك. في ويدَّخل السجود مثل الجبَهة على اليدَّ  ووضع)98(

)إليه والقياَما للشخص - القياَما48( 

أأ قياًَماَ الرجاَل له يتمثل َأن َأحب سيدَّكم)) ((من إلى -: ((قومواس مقعدَّها فليتبَو

بينهماَ؟ الجمع الناَر)) ماَ من

)99 (.له تعظيم والثاَني وإكراما، تحية إليه. فاَلول القياَما غير للشخص - القياَماج

(تقرير)

الله) غير دعاَء (حكم

.315ص المستقيم الصراط اقتضاء    في()96
للذبح، المباشر وأاحضر شيخنا، انأكره قد السلطان طلعة عند وأالذبح    قلت()97

(وأالقصة بالحكم جهل وأقعت أنأها المشايخ وأاعتقد لحمها، باحراق وأأمار وأأدأب،
أن مانها أريد أأنأه باز بن عبدالله بن عبدالعزيز الشيخ فضيلة ). وأسامعتماعروأفة

ًئا زماانأها في المعبودأين لحد تقرب وأل تراب. قالت فأبت. فقالوا: وألو شي
الذباب. مان خآير التراب تراب،

.377 ص1جـ تيمية ابن فتاوأي ماجموع    وأانأظر()98
.374   ص()99
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وبياَنيشاَء.  ماَ على قاَدر أنه والزعم له، والسجود عبَدَّالقاَدر، دعاَء - حكم49(

الشيطاَن.) وأولياَء الله أولياَء بين الفرق

ألستاَذ حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من باَكستاَن كراتشي – َأباَد محمدَّ عيدَّ الحاَج ا

المحترما

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

وآله محمدَّ نبَيناَ ورسوله عبَدَّها على ونسلم ونصلي تعاَلى، الله اليكم فنحمدَّ

َء المتضمن كتاَبكم إليناَ وصلي وانه وصحبَه، التي: الستفتاَ

أء يقول ماَ الكلمة َأوله في وكتب شجرة وكتب الولية ادعى رجل حق في العلماَ

ًئاَ عبَدَّالقاَدر شيخ الله، إل إله ((ل الترتيب هذا على الطيبَة انه لله)) يعني شي

الجيلني. عبَدَّالقاَدر للشيخ الرساَلة مقاَما اعطى

َأل أنه ويزعمون له يسجدَّون الناَس ان والحاَل ل، َأما كاَفر الرجل هذا هل وتس

أء، ماَ يفعل َأن على قاَدر َأهم هم كيف يتبَعونه والذين يشاَ َأما ضللة، على عندَّالله: 

ل. اهـ. َأما عليه َأيصلى الرجل هذا ماَت وان هدَّى على

صلى رسوله وسنة كتاَبه في وتعاَلى سبَحاَنه الله بين لله: قدَّ : الحمدَّوالجواب

َء لله أن وسلم عليه الله َء وللشيطاَن الناَس، من َأولياَ بين الناَس. وفرق من َأولياَ

َأولياَء الرحمن َأولياَء َأل فقاَل الشيطاَن و َياَء ِإّن تعاَلى: ( ِل أو ِه َأ ّل َ ال أوٌف ل أم َخ ِه أي َل َ َع َول

أم أنوَن أه أحَز ِذيَن-  َي ّل أا ا أنو أا آَم أنو َكاَ أقوَن َو ّت أم-  َي أه أشَرى َل أبَ أل ِة ِفي ا ألَحياَ َياَ ا أن ّدَّ ِفي ال َو

ِة َ الِخَر ِدَّيَل ل أبَ ِلَماَِت َت َك ِه ِل ّل ِلَك ال َو َذ أز أه أو َف أل أم) ا ِظي َع أل .)100(ا

أه وقاَل ّل ِلّي تعاَلى: (ال ِذيَن َو ّل أا ا أنو أهم آَم أج ِر أخ ألَماَِت ّمَن أي ّظ َلى ال ِر ِإ أو ّن ِذيَن ال ّل أا َوا أرو َف َك

أم أه أؤ َيآ ِل أو أت َأ أغو ّطاَ أهم ال َن أجو ِر أخ ِر ّمَن أي ّنو َلى ال ألَماَِت ِإ ّظ ِئَك ال َلـ أو أب أأ أصَحاَ ِر َأ ّناَ أم ال أه

َهاَ أدَّوَن) ِفي ِل .)101(َخاَ

َياَ وقاَل َهاَ تعاَلى: ( ّي أ
ِذيَن َ ّل أا ا أنو َ آَم أا ل أذو ّتِخ َد َت أهو َي أل ّنَصاََرى ا َياَء َوال ِل أو أم َأ أه أض أع َياَء َب ِل أو َأ

أعٍض أهم َوَمن َب ّل َو َت أم َي أك أه ّمن ّن ِإ أم َف أه أن ّلَه ِإّن ِم َ ال ِدَّي ل أه أومَا َي َق أل ِلِميَن ا ّظاَ َتَرى-  ال ِذيَن َف ّل ا

.63 ،62 يونأس    ساورة()100
.157 البقرة    ساورة()101
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ِهم ِفي ِب ألو أعوَن ّمَرٌض أق ِر أم أيَساَ ِه ألوَن ِفي أقو أخَشى َي َناَ َأن َن َبَ ٌة أتِصي ِئَر َعَسى َدآ أه َف ّل َأن ال

ِتَي أأ أتِح َي َف أل أو ِباَ ٍر َأ أم أن َأ ِها ّم ِدَّ أا ِعن أحو ِبَ أص أي َلى َف أا َماَ َع أم ِفي َأَسّرو ِه أفِس أن ِدِميَن َأ أل-  َناَ أقو َي َو

ِذيَن ّل أا ا أنو أؤلء آَم َهـ ِذيَن َأ ّل أا ا أمو أقَس ِه َأ ّل َدَّ ِباَل أه أم َج ِه ِن أيَماَ أم َأ أه ّن أم ِإ أك َع أت َلَم َط ِبَ أم َح أه أل أعَماَ َأ

أا أحو َبَ أص َأ ِريَن َف َهاَ َياَ-  َخاَِس ّي أ
ِذيَن َ ّل أا ا أنو ّدَّ َمن آَم َت أر أم َي أك ِه َعن ِمن ِن أوَف ِدي ِتي َفَس أأ أه َي ّل ال

ٍما أو َق أم ِب أه ّبَ أه أيِح َن ّبَو أيِح ٍة َو ّل ِذ َلى َأ ِنيَن َع أؤِم أم أل ٍة ا َلى َأِعّز ِريَن َع ِف َكاَ أل أدَّوَن ا ِه ِبَيِل ِفي أيَجاَ َس

ِه ّل َ ال أفوَن َول أوَمَة َيَخاَ ٍم َل ِئ ِلَك ل أل َذ أض ِه َف ّل ِه ال ِتي أؤ أه َيَشاَء َمن أي ّل ٌع َوال ِليٌم َواِس ّنَماَ-  َع ِإ

أم أك ّي ِل أه َو ّل أه ال أل أسو ِذيَن َوَر ّل أا َوا أنو ِذيَن آَم ّل أموَن ا ِقي َة أي َ أتوَن الّصل أؤ أي َة َو َكاَ أم الّز أه َو

أعوَن ِك َوّل َوَمن-  َرا َت ّلَه َي أه ال َل أسو ِذيَن َوَر ّل أا َوا أنو ِإّن آَم أزَب َف ِه ِح ّل أم ال أبَوَن) أه ِل َغاَ أل .)102(ا

ِلَك وقاَل َناَ أه أة تعاَلى: ( َي َوَل أل ِه ا ّل ّق ِل ألَح َو ا أيٌر أه ًباَ َخ َوا أيٌر َثا ًبَاَ) َوَخ أق الياَت  فهذها)103(أع

ِء حق في الرحمن. َأولياَ

َأماَ أء و َذا تعاَلى فقاَل كتاَبه من آياَت عدَّة في الله ذكرهم فقدَّ الشيطاَن َأولياَ ِإ َف )

أأَت أرآَن َقَر أق أل أذ ا ِع َت أس ِه َفاَ ّل َطاَِن ِمَن ِباَل أي ِم الّش أه-  الّرِجي ّن أيَس ِإ أه َل َطاٌَن َل أل َلى أس ِذيَن َع ّل ا

أا أنو َلى آَم َع أم َو ِه ّب ألوَن َر ّك َو َت ّنَماَ-  َي أه ِإ أن َطاَ أل َلى أس ِذيَن َع ّل أه ا َن أو ّل َو َت ِذيَن َي ّل ِه أهم َوا ِب

أكوَن) ِر أش )104(أم

ِذيَن وقاَل ّل أا تعاَلى: (ا أنو ألوَن آَم ِت َقاَ ِبَيِل ِفي أي ِه َس ّل ِذيَن ال ّل أا َوا أرو َف ألوَن َك ِت َقاَ ِبَيِل ِفي أي َس

أغوِت ّطاَ أا ال ألو ِت َقاَ َياَء َف ِل أو َطاَِن َأ أي َدَّ ِإّن الّش أي َطاَِن َك أي ًفاَ) َكاََن الّش ِعي .)105(َض

أذ وقاَل ِإ َو َناَ تعاَلى: ( أل ِة أق َك ِئ ألَمَل أدَّوا ِل أج أس َدمَا ا أدَّوا ِل ِليَس ِإّل َفَسَج أب ألِجّن ِمَن َكاََن ِإ ا

َق َفَس أن َف ِر َع أم ِه َأ ّب أه َر َن أذو ّتِخ َت َف أه َأ َت ّي أذّر َياَء َو ِل أو ِني ِمن َأ أم أدو أه أم َو أك ّو َل أدَّ أئَس َع ِب

ِلِميَن ّظاَ َدًَّل) ِلل َوَمن  وقاَل)106(َب ِذ تعاَلى: ( ّتِخ َطاََن َي أي ّياَ الّش ِل ِه أدوِن ّمن َو ّل أدَّ ال َق َف

ًناَ َخِسَر أسَرا ًناَ) أخ ِبَي .)107(ّم

.56- 51 المائدة    ساورة()102
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ِذيَن وقاَل ّل أم َقاََل تعاَلى: (ا أه أس َل ّناَ ّناََس ِإّن ال أدَّ ال أا َق أعو أم َجَم أك أم َل أه أو أخَش أم َفاَ أه َد َفَزا

ًاَ) ّنَماَتعاَلى: ( قوله  إلىِإيَماَن أم ِإ أك ِل أن َذ َطاَ أي أف الّش ّو أها أيَخ َياَء ِل أو َ َأ أم َفل أه أفو أفوِن َتَخاَ َوَخاَ

أتم ِإن ِنيَن أكن أؤِم .)108()ّم

ّناَ وقاَل ِإ َناَ تعاَلى: ( أل َع ِطيَن َج َياَ َياَء الّش ِل أو ِذيَن َأ ّل َ ِل أنوَن ل أؤِم َذا-  أي ِإ أا َو ألو َع َفاَِحَشًة َف

أا ألو َناَ َقاَ أدَّ َهآ َوَج أي َل َناَ َع َباَء أه آ ّل َناَ َوال َهاَ َأَمَر أل ِب ّلَه ِإّن أق َ ال أر ل أم أأ أحَشاَء َي َف أل ألوَن ِباَ أقو َت َلى َأ َع

ِه ّل َ َماَ ال أموَن ل َل أع ًقاَقوله:  . إلىَت ِري َدَّى َف ًقاَ َه ِري َف ّق َو أم َح ِه أي َل أة َع َل َ أم الّضل أه ّن أذوا ِإ ّتَخ ا

ِطيَن َياَ َياَء الّش ِل أو ِه أدوِن ِمن َأ ّل أبَوَن ال أحَس َي أهم َو ّن أ
أدَّوَن) َ َت أه ّم

)109(.

ِإّن وقاَل َو ِطيَن تعاَلى: ( َياَ أحوَن الّش أيو َلى َل أم ِإ ِه ِئ َيآ ِل أو أم َأ أك ألو ِد أيَجاَ أن ِل ِإ أم َو أه أمو أت أع َط أم َأ أك ّن ِإ

أكوَن) ِر أش أم .)110(َل

َياَ عليه الخليل وقاَل َبِت السلما: ( ّني َأ أف ِإ َذاٌب َيَمّسَك َأن َأَخاَ أحَمن ّمَن َع أكوَن الّر َت َف

َطاَِن أي ّياَ) ِللّش ِل َو
)111(.

َياَ وقاَل َهاَ تعاَلى: ( ّي أ
ِذيَن َ ّل أنوا ا أذوا َل آَم ّتِخ ّوي َت أدَّ أم َع أك ّو أدَّ َع َياَء َو ِل أو أقوَن َأ أل ِهم أت أي َل ِإ

ِة) ّد َو ألَم ّنَكقوله: ( إلى  الياَتِباَ أز َأنَت ِإ ِزي َع أل أم ا ِكي ألَح .)112 ()ا

أء فيهم الناَس أن عرف وإذا أء الرحمن َأولياَ َأولياَ بين يفرق َأن فيجب الشيطاَِن، و

ِء ِء هؤل أء بينهماَ، ورسوله الله فرق كماَ وهؤل أولياَ َأ كماَ المتقون المؤمنون هم الله ف

َأل قاَل َياَء ِإّن تعاَلى: ( ِل أو ِه َأ ّل َ ال أوٌف ل أم َخ ِه أي َل َ َع أم َول أنوَن أه أحَز ِذيَن- َي ّل أا ا أنو أا آَم أنو َكاَ َو

أقوَن) ّت كاَن فإن عليه هو ماَ ومعرفة احواله سبَر من فلبدَّ الولية ادعى من  فكلَي

ًفاَ َءها به الله وصف بماَ متص ًبَاَ المؤمنين َأولياَ َأولياَئه الشيطاَن لحزب مجاَن الضاَلين و

الجمع في الصلة واقاَمة التوحيدَّ تحقيق من الدَّين لشعاَئر مقيًماَ وكاَن المضلين

َأئمتهاَ المة سلف عليه بماَ واتصف الله إلى الدَّعاَة من وكاَن والجماَعاَت ًياَ و هدَّ

ًتاَ ًقاَ وسم ِء من يكون َأن يرجى فهذا بذلك نيته وصلحت ومقاَماَ وحاَل وخل الله َأولياَ

.175- 137 عمران آل    ساورة()108
.20 العراف    ساورة()109
.121 النأعام    ساورة()110
.45 ماريم    ساورة()111
.1 الممتحنة    ساورة()112
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َأل فيهم الله قاَل الذين المتقين َياَء ِإّن ( ِل أو ِه َأ ّل َ ال أوٌف ل أم َخ ِه أي َل َ َع أم َول أنوَن أه أحَز -َي

ِذيَن ّل أا ا أنو أا آَم أنو َكاَ أقوَن) فكل َو ّت ًناَ كاَن من َي ًياَ مؤم ًياَ، لله كاَن تق ادعى ومن ول

مدَّعى. فهو ذلك بدَّون الولية

أء ابناَؤهاَ بيناَت             عليهاَ يقيموا لم ماَ والدَّعاَوي ادعياَ

ًئاَ عبَدَّالقاَدر (شيخ الخلص كلمة تحت كتاَبته واماَ أي فهم إلى يحتاَج لله) فهذا َش

ًئاَ عبَدَّالقاَدر الشيخ من يساَل كاَن فإن كتبَه، ماَ معنى ِء من فهذا شي الله، غير دعاَ

فإذا شك، بل َأكبَر شرك الله إل عليه يقدَّر ل فيماَ الله غير من الحوائج وطلب

تعاَلى: قاَل كماَ كاَفر مشرك فهو وعاَندَّ فأصر العلماَء كلما له وبين له اتضح

َوَمن أع ( أدَّ َع َي ِه َم ّل ًهاَ ال َل َهاََن َل آَخَر ِإ أر أه أب ِه َل ّنَماَ ِب ِإ أه َف أب َدَّ ِحَساَ ِه ِعن ّب أه َر ّن أح َل ِإ ِل أف أي

أروَن) ِف َكاَ أل .)113(ا

أء ماَ على قاَدر َأنه ويزعمون له يسجدَّون الناَس كون وأماَ هم متبَرماَ فهؤلء يشاَ

ًناَ الله لغير السجود َلن يعملون، كاَنوا ماَ وباَطل فيه َأكبَر، شرك كاَن من كاَئ

ًدَّا َأن اعتقاَد وكذلك أء، ماَ كل على قاَدر الناَس من اح الله خصاَئص من هذا َلن يشاَ

يرضى أو بذلك يأمرهم الشخص هذا كاَن فاَن يريدَّ، لماَ الفعاَل فهو جلله جل

النكاَر ويتعين العاَلمين، برب وكاَفر اللوهية، لمقاَما مصاَدما فهو له بسجودهم

وكلما والسنة الكتاَب من الشرعية باَلدلة انتهجوها ماَ بطلن وتبَيين وعليهم، عليه

َأل المحققين. والله المسلمين علماَء َأن المسلمين، ضاَل يهدَّي َأن نس دينه ينصر و

َءها، ويعز كلمته، ويعلي َءها، ويخذل َأولياَ العبَدَّ قدَّير. أملها شيء كل على انه اعدَّا

السعودية، البَلد مفتي عبَدَّاللطيف بن إبراهيم بن محمدَّ تعاَلى الله إلى الفقير

ًدَّا ًاَ حاَم َأجمعين. وصحبَه وآله محمدَّ نبَيناَ على مسلًماَ مصلي

هـ).85-5-25  في1-1410(ص-ما

عليه) يقدَّر ل فيماَ باَلحي - الستعاَذة50(

َأعذني لحي قاَل -: لوس الرجيم؟ الشيطاَن من حاَضر: 

ًياَ كاَن ولو اعاَذته على له قدَّرة ل َلنه َأكبَر، شرك - هذاجـ . (تقرير).حاَضًرا ح
.118 ،117 المؤمانون ساورة   ()113
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الجن) - دعوة51(

الله سلمهالغاَمدَّي عبَدَّالعزيز بن سعيدَّ المكرما إلى إبراهيم بن محمدَّ من

وبركاَته. وبعدَّ:- الله ورحمة عليكم السلما

خذوها،وقولهم:  الجن يدَّعون أأناَس َأقوال فيه تذكر الذي كتاَبك على اطلعناَ فقدَّ

به. الخ. انفروا

َللفاَظ: هذها ظاَهر من مأخوذة َأوجه ثالثاة من تجوز ل كلماَت وهذها ا

َأحدَّهاَ): محبَة دمه. وشرب َأخذها المطلوب المسلم هذا ضرر (

سؤال يشبَه الذي الغاَئبَين سؤال في فيدَّخل الجن من طلب الثاَني): أنه (والوجه

َلموات، الشرك. روائح من رائحة وفيه ا

التخويف جاَنب تغلب ذلك. ولول حقه في المقول الحاَضر (الثاَلث): تخويف

ًفاَ الحقيقية. باَلشركياَت لحق ل معه الحاَضر هذا اصاَبة يحب ل قدَّ أنه إلى مضاَ

.يحفظكم َأكلهاَ. والله ويبَاَح صحيحة فهي الكلماَت هذها منه تصدَّر من ذكاَة أماَ

هـ.)1380-3-29  في476 (ص-ما

منهم؟) يسأل ل فكيف قاَدرون - س: الجن52(

أء يجوز ل كماَ دعاَؤهم، يجوز ل :- الجنجـ هذا فاَن قدَّرة، لهم كاَن وان الملئكة دعاَ

َأيًضاَ الشرك جنس الذي الحاَضر الحي مثل فليسوا يطيعونك ل الجن باَلملئكة. و

(تقرير).ويعطيك. عليه يقدَّر ماَ منه تطلب

في موسى كلم وسلم عليه الله صلى النبَي بأن المشركين بعض - س: يحتج53(

ميتاَ؟) يكلم فهذا قاَلوا معراجه في الصلوات عدَّد مسألة

ًدَّا أن كماَ الحي، مع كاَلحي محمدَّ مع :- موسىجـ كاَن فمن كذلك، جبَريل مع محم

(تقرير).بأس. فل موسى مع محمدَّ َأو كمحمدَّ جبَريل مع

َألك54( َأس الجنة) في مرافقتك - س: 

َأل كماَ لحي، سؤال :- هذاجـ (تقرير)الصدَّفة.  من يس
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)114(العتبَي؟) - حكاَية55(

ردهاَ. ول التفسير في كثير وابن المغني، في الموفق ذكرهاَ ممن أن نعرف

َأوالمشهور ذكر يستنكر ول مشهور شيء لنهاَ ذكرهاَ يستنكر ول الدخاَل وممكن  .

أجًماَ قوله على الكهف سورة في  ذكر)115(وهو ذهول ردهاَ عدَّما يكون تعاَلى: (َر

أيِب) انه َغ أل النساَء. سورة في العتبَي قصة على ينبَه  ولم)116(ضعفهاَ على ينبَه ِباَ

حاَل. بكل هذا من المعصوما فهو الرسول ال السهو من المعصوما ومن

(تقرير)

)النبَي؟ - أيها56َ(

ليس الله. لكن رسول لقولهم: ياَ حجة أنهاَ يقول البَاَطل َأهل بعض أن نعرف

ًئاَ، الرسول من تطلب انك هذا معنى منه. وهم تطلب ل له تطلب الن َأنت بل شي

له. يشفع َأو ينفعه سواء عثر اذا الشيء هذا من سلمني الله رسول ياَ يقولون

َأصدَّق ليكون حاَضر أنه النبَي على سلمك عندَّ تستحضر أنك هذا من الفاَئدَّة

َءك فاَن ومحبَته، وتوقيرها تعزيزها من عليك يستحقه لماَ واخلص َء هذا دعاَ الدَّعاَ

َءك أن كماَ اتم، منك استحضاَر عن مزية. كماَ له منك قربه استحضاَر مع الله دعاَ

كتاَبه في الصبَاَغ منصور أبو الشيخ منهم جماَعة ذكر وقدَّ تفسيرها في كثير ابن    قاَل()114
السلما فقاَل اعرابي فجاَء النبَي، قبَر عندَّ جاَلًساَ كنت قاَل المشهورة ((الشاَمل)) الحكاَية

أو الله سمعت الله، رسول ياَ عليك َل َو أم يقول: ( أه ّن أ
أا ِإذ َ أمو َل أم ّظ أه أفَس أؤوَك َأن أا َجآ أرو َف أغ َت أس َفاَ

ّلَه َفَر ال أغ َت أس أم َوا أه أل َل أسو أا الّر أدَّو َوَج ّلَه َل ًباَ ال ّوا ًعاَ لذنبَي مستغفًرا جئتك ّرِحيًماَ) وقدَّ َت مستشف
يقول: أنشأ ثام ربي، إلى بك
والكم القاَع طيبَهن من فطاَب         أعظمه باَلقاَع دفنت من خير ياَ

والكرما الجود وفيه العفاَف فيه           ساَكنه انت لقبَر الفدَّاء نفسى
فقاَل: ياَ النوما في وسلم عليه الله صلى النبَي فرأيت عيني، فغلبَتني العرابي، انصرف ثام

له. غفر قدَّ الله ان فبَشرها العرابي الحق عتبَى
أو قوله يتأول من : ومنهمالله رحمه تيمية ابن : قاَلقلت َل َو أم تعاَلى: ( أه ّن أ

أا ِإذ َ أمو َل ّظ
أم) أه أفَس طلبَوا الذين بمنزلة كناَ موته بعدَّ الستغفاَر منه طلبَناَ إذا (الية) ويقولون َأن
ًدَّا فاَن الصحاَبة اجماَع ذلك في الصحاَبة. ويخاَلفون من الستغفاَر من يطلب لم منهم أح

ًئاَ سأله ول له يشفع أن موته بعدَّ النبَي كتبَهم في المسلمين أئمة من أحدَّ ذلك ذكر ول شي
ماَلك.. (أنظر على مكذبة حكاَية وحكوا الفقهاَء متأخري من ذكرها من ذلك ذكر وانماَ

).228 ،353 ،159 )،233 ص1جـ تيمية ابن فتاَوي مجموع
كثير.    ابن()115
حكيت. اذا الباطلة القوال ضعف    أي()116
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َأنك الله تعبَدَّ الحساَن: ((أن مرتبَة في عندَّ الرسول ذكر استحضاَر تراها)) فاَن ك

َأتمهاَ. حقوقه من نقوما الحاَضر منزلة أنزلته إذا له الدَّعاَء (تقرير)ب

الله؟) وجه -: س-: يا57َ(

.)117 (الذات. مقصودهم َأن وممكن تنبَغي، - ماَجـ

الله) رحمة قاَل: ياَ - س-: لو58(

ِء من يجوز. هذا -: لجـ (تقرير).الصفة. دعاَ

بهاَ.) والقسم الصفة دعاَء بين الفرق - س-: ما59َ(

لكونهاَ بمخلوقاَته تعاَلى تعظيم. واقساَمه لنه جاَئزة، بهاَ والستعاَذة -: القسمجـ

(تقرير)..)118 (.الخاَلق هو بصفاَته الله بل خاَلقة انهاَ يقاَل ل عليه. فاَلصفة دالة

وأرجوك) - أشكرك60(

حماَد بن عبَدَّالرحمن المكرما حضرة إبراهيم... إلى بن محمدَّ من

َأبهاَالموقر -

وبركاَته. الله ورحمة عليكم السلما

َأرجوك َأشكرك، كلمتي استعماَل عن السؤال المتضمن كتاَبك وصل : فقدَّوبعدَّ .و

الكلمة: هذها استعماَل في تحريم ل أنه والظاَهر

َأرى لكمة َأعني َأماَالمخلوق.  مع خطاَباَ استعماَلهاَ ترك الولى أن َأشكرك. و و

محرما. ومن ول بشرك فليس المخلوق ذلك عليه يقدَّر شيء في َأرجوك كلمة

َلدب حسن فيه لماَ واياَك الله وفقناَ المخلوق، مع الكلمة هذها استعماَل ترك ا

.)119 (.والسلما الخير

هـ)76-4-11  في235 (ص-ف

معظم) ياَ للمخلوق المخلوق - قول61(

البَاَدية. بعض لساَن على يجري مماَ : وهذا   قلت()117
ْدأُعوا في الواردأ وألن    قلت()118 ُكْم) الدعاء: (ا ّب ْدأُعوا أر أفا أه) ( ّل ئنأي ال ْدأُعو (ا

ئجْب أت ُكم) أأسْا ئل أل ْا ( ُق ْدأُعو أه ا ّل ئوأ ال ْا أأ ْدأُعو أن). ا أمـ الّرْح
أرجو يقول أن أجاب: التوحيد ارجوك عن سائل لما له تقرير : وأفي   قلت()119

الله. بمشيئة إل يحصل ل كذا. فالمرجو أنأك أرجو ثم الله
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َألة وجواب معظم ياَ للمخلوق المخلوق قول ينبَغي : ل)120(الساَدسة المس

َءة من فيه لماَ مواجهة، َلدب. اساَ ا

-8-17  في608 والسل. (ص-ف والصلح، الخير فيه لماَ واياَكم الله وفقناَ

هـ)1376

والثااَر) القبَور، في الغلو (حكم

القبَور) في (الغلو

سنة، كل من معين يوما في والشهدَّاء الولياَء أضرحة عندَّ الحتفاَلت - اقاَمة62(

واختلط عندَّهاَ، واللعاَب الملهي في الموال وانفاَق لهاَ، والصدَّقاَت النذور وجمع

َأصحاَبهاَ، والستغاَثاة والتوسل عندَّهاَ، والنساَء الرجاَل بهاَ والطواف ب

.....)والعكوف

َلكبَر المفتي السماَحة صاَحب حضرة سئل الشيخ السعودية العربية للمملكة ا

التي: السؤال عن إبراهيم بن محمدَّ

رفعت التي والشهدَّاء الولياَء أضرحة عندَّ يعقدَّ من في فضلكم داما قولكم ماَ

ً وشيدَّت السنوي، باَلنذر ويسمونه سنة، كل من معين يوما في عظيًماَ احتفاَل

َلموال تلك والصدَّقاَت،وينفقون النذور له ويجمعون َللعاَب الملهي في ا وا

بزعمهم، الولي إلى للتقرب هذا كل باَلرجاَل، النساَء اختلط مع المنوعة،

في الولي رضاَء ل جاَئز كله هذا أن ويزعمون به، والستغاَثاة به، الله إلى وللتوسل

ذلك. حكم ماَ السلما، دين

أأمور: عدَّة عن الستفساَر يتضمن لله. السؤال : الحمدَّالجواب

َلول عليهاَ. والبَناَء وتشييدَّهاَ القبَور رفع : حكما

ًياَ الحتفاَلت. : عملثااَن

ًثاَ .ذلك في لنفاَقهاَ والتبَرعاَت الصدَّقاَت وجمع القبَور َلصحاَب : النذرثااَل

ًعاَ َلموات. : التوسلراب باَ

الله. لغير : التقريبخاَمًساَ
الوضوء. نأواقض باب في فهو المسائل هذه أأوأل    أماا()120
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القبَور. بأصحاَب : الستغاَثاةساَدًساَ

ًعاَ والغلو. بهم والطواف فيهاَ والعكوف المقبَرة في : القاَمةساَب

. فاَلحكمعليهاَ والبَناَء وتشييدَّهاَ القبَور رفع حكم وهو الول السؤال على فاَلجواب

َلحاَديث صرحت فقدَّ تجوز، ل َأنهاَ المور هذها في منه والتحذير ذلك عن باَلنهي ا

َلحاَديث تكاَثارت الذي الغلو من هذا فاَن وتحريمه، وساَئل َأعظم فإنه عنه، باَلنهي ا

في عبَاَس ابن حدَّيث من الصحيح في كماَ الشرك وقع وبسبَبَه وأسبَاَبه، الشرك

ألوا الله قول تفسير َقاَ َو أرّن َل تعاَلى: ( َذ أم َت أك َت َه ِل أرّن َوَل آ َذ ّدا َت ًعاَ َوَل َو َوا أغوثَا َوَل أس َي

َق أعو َي أسًرا) َو َن َو
)121(.

أء هذها قاَل إلى الشيطاَن َأوحى هلكوا فلماَ نوح، قوما من صاَلحين رجاَل أسماَ

ًباَ فيهاَ يجلسون كاَنوا التي مجاَلسهم إلى انصبَوا ان قومهم وسموهاَ انصاَ

ابن عبَدَّت. وقاَل العلم ونسي أولئك هلك اذا حتى تعبَدَّ، ولم ففعلوا باَسماَئهم،

صوروا ثام قبَورهم، على عكفوا ماَتوا لماَ السلف من واحدَّ غير القيم: قاَل

َلحاَديثفعبَدَّوهم المدَّ عليهم طاَل ثام تماَثايلهم، البَناَء عن باَلنهي المصرحة . وا

الهياَج َأبي عن كثيرة: منهاَ وإليهاَ عندَّهاَ الصلة وتحريم وتشييدَّهاَ القبَور على

الله صلى الله رسول عليه بعثني ماَ على أبعثك علي: ((أل لي قاَل قاَل السدَّي

َع ل ًَأن وسلم عليه َدَّ ًفاَ قبًَرا ول طمستهاَ إل صورة َت ِر أش الجماَعة سويته)) رواها إل أم

ماَجه. وابن البَخاَري ال

َأن القبَر أيَجّصص َأن وسلم عليه الله صلى الله رسول قاَل: ((نهى جاَبر وعن و

َأن عليه أيقعدَّ واخرج – وصححه والترمذي والنساَئي َأحمدَّ عليه)) رواها أيبَنى و

في وسلم عليه الله صلى الله رسول قاَلت: قاَل عاَئشة حدَّيث من البَخاَري

َأنبَياَئهم قبَور اتخذوا والنصاَرى اليهود الله منه: ((لعن يقم لم الذي مرضه

وهم الساَعة تدَّركهم من الناَس شرار من جيدَّ: ((إن بسندَّ حمدَّ مساَجدَّ)) ول

ابن صحيحه. وعن في حاَتم َأبو )) ورواهامساَجدَّ القبَور يتخذون والذين َأحياَء

زائرات وسلم عليه الله صلى الله رسول قاَل: ((لعن عنهماَ الله رضي عبَاَس
.22 نأوحا ساورة   ()121
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قاَل سعيدَّ َأبي وعن السنن، َأهل والسرج)) رواها المساَجدَّ عليهاَ والمتخذين القبَور

َلرض عليه الله صلى الله رسول قاَل والحماَما)) المقبَرة إل مسجدَّ كلهاَ وسلم: ((ا

َأهل َأحمدَّ رواها َأن الغنوي مرثادَّ َأبي حبَاَن. وعن وابن حاَتم َأبو وصححه السنن و

إليهاَ)) تصلوا ول القبَور على تجلسوا قاَل: ((ل وسلم عليه الله صلى الله رسول

مسلم. رواها

َأماَ ابن الدَّين تقي السلما شيخ قاَل صرح فقدَّ القبَور على المساَجدَّ أ بناَء تيمية: 

َلحاَديث متاَبعة عنه باَلنهي الطوائف عاَمة من وغيرهم أصحاَبناَ وصرح الصحيحة، ل

ذكر بتحريمه. ثام القطع في ريب بتحريمه. قاَل: ول والشاَفعي ماَلك َأصحاَب

َلحاَديث ِء قبَور على المبَنية المساَجدَّ قاَل: وهذها َأن إلى ذلك في ا َلنبَياَ ا

ًفاَ فيه َأعلم ل مماَ وهذا غيرها، َأو بهدَّما ازالتهاَ تتعين الملوك َأو والصاَلحين بين خل

المعروفين. العلماَء

على أأسست لنهاَ القبَور على بنيت التي القبَاَب هدَّما القيم: يجب ابن وقاَل

وسلم. عليه الله صلى الرسول معصية

.والعكوف عندَّهاَ والقاَمة عندَّهاَ الحتفاَلت وعمل معين يوما في القبَور زياَرة وأماَ

َلوثااَن، عبَدَّة دين من بل السلما، دين من ليست المور فهذها في إليهاَ فاَلتردد ا

ًدَّا اتخاَذهاَ َأو معين وقت َلحاَديث صرحت الذي عي لماَ منه والتحذير عنه باَلنهي ا

أأ َءت ولذا المفاَسدَّ، من عنه ينش َلحاَديث جاَ ًدَّا ذلك عن باَلنهي مصرحة ا لبَاَب س

رسول قاَل قاَل عنه الله رضي هريرة ابي فعن التوحيدَّ، لجناَب وحماَية الشرك

ًدَّا، قبَري تجعلوا ول أقبَوًرا، بيوتكم تجعلوا وسلم: ((ل عليه الله صلى الله وصلوا عي

أغني صلتكم فإن َعلّي أل ثاقاَت. ورواته حسن باَسناَد داود َأبو كنتم)) رواها حيث تبَ

َأماَ اللت عبَاَد كاَن ماَ نفس فهو الحتفاَلت وعمل والعكوف عندَّهاَ القاَمة و

ًياَ الله قاَل ذلك، تحريم في مسلم يشك ول الوثااَن، هذها عندَّ يفعلونه والعزى حاَك

أفوَن عن أك أع َي َلى المشركين: ( ٍما َع َناَ أص أم) َأ أه ّل
)122(.
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ًياَ وقاَل أدَّ عنهم حاَك أبَ أع َن َناًَماَ ( أص َظّل َأ َن َهاَ َف ِفيَن) َل ِك .)123(َعاَ

ونحن وسلم عليه الله صلى الله رسول مع قاَل: ((خرجناَ الليثي واقدَّ َأبي وعن

أء يقاَل َأسلحتهم بهاَ وينوطون عندَّهاَ يعكفون سدَّرة وللمشركين بكفر، عهدَّ حدَّثااَ

فقاَل َأنواط، ذات لهم كماَ َأنواط ذات لناَ َأجعل الله رسول ياَ فقلناَ َأنواط، ذات لهاَ

أن، إنهاَ َأكبَر، وسلم: الله عليه الله صلى الله رسول َن بيدَّها نفسي والذي أقلتم الس

أنوا َقاَلت كماَ أل لموسى إسرائيل ب ًهاَ لناَ اجع قومٌا إنكم َقاََل آلهًة، لهم كماَ إل

أبَّنتجهلون َك َنَن . لتر وصححه. الترمذي قبَلكم)) رواها كاَن من َس

َأماَ من وانه تحريمه في عاَقل يشك ل فهو منه، البَركة وطلب باَلقبَر، الطواف و

ل البَركة وكذلك شرك، الله لغير فصرفه العبَاَدات َأنواع من الطواف فاَن الشرك،

واقدَّ َأبي حدَّيث في تقدَّما كماَ شرك الله غير من وطلبَهاَ الله، من إل تطلب

الليثي.

قاَل كماَ َأكبَر، شرك الله لغير وصرفه عبَاَدة، النذر فاَن يجوز، فل للقبَر النذر وأماَ

أفوَن الله أيو ِر) سبَحاَنه( أذ ّن .)124(ِباَل

َأن نذر ومن فليطعه، الله يطيع أن نذر عاَئشة: ((من حدَّيث من الصحيح في وكماَ

يعصه)). فل الله يعصي

َلصناَما كاَلنذر الله لغير نذر ماَ تيمية: واماَ ابن الدَّين تقي السلما شيخ قاَل ل

المخلوقاَت، من الله بغير الحلف بمنزلة فهو ذلك ونحو والقبَور والقمر والشمس

َء ل باَلمخلوقاَت والحاَلف فإن للمخلوقاَت، الناَذر وكذلك كفاَرة، ول عليه وفاَ

به تنور دهناَ ونحوهاَ للقبَور نذر فيمن حرمة. وقاَل له ليس والشرك شرك، كليهماَ

باَتفاَق معصية النذر الضاَلين: فهذا بعض يقوله كماَ النذر تقبَل أنهاَ ويقول

أء يجوز ل المسلمين العاَكفين المجاَورين َأو للسدَّنة ماَل نذر إذا وكذلك به، الوفاَ

ًهاَ فيهم فاَن البَقعة، بتلك ومناَة والعزى اللت عندَّ كاَنت التي السدَّنة من شبَ

أأكلون فيهم هناَك والمجاَورون الله، سبَيل عن ويصدَّون باَلبَاَطل الناَس َأموال ي

.71 الشعراء    ساورة()123
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ِها (َماَ السلما عليه الخليل فيهم قاَل الذين من شبَه ِذ أل َه ِثاي ّتَماَ ِتي ال ّل أم ا أت َهاَ َأن َل

أفوَن) ِك ألوا)125(َعاَ َقاَ أدَّ  ( أبَ أع َناًَماَ َن أص َظّل َأ َن َهاَ َف ِكِفيَن) َل .)126(َعاَ

َناَ قاَل وقومه السلما عليه موسى بهم اجتاَز والذي أز َو َوَجاَ ِني تعاَلى: ( َبَ ِئيَل ِب أسَرآ ِإ

أحَر َبَ أل أا ا أو َت َأ َلى َف ٍما َع أو أفوَن َق أك أع َلى َي ٍما َع َناَ أص أم). َأ أه ّل

النذر من شبَه وفيه معصية، البَقاَع هذها في والمجاَورين السدَّنة لولئك فاَلنذر

َلبدَّاد لسدَّنة َأو عندَّهاَ، المجحاَورين الصلبَاَن لسدَّنة المجاَورين َأو الهندَّ في ا

. اهـ.عندَّهاَ

َلدلة َلموات كاَلنذر الله لغير النذر تحريم على وا َأن من َأكثر ونحوهاَ والشياَطين ل

الشيخ وذكرَأكبَر.  شرك أنه القبَور لصحاَب المذكور ر1النذ َأن تحصر. فاَتضح

رب باَلله وكفر شرك انه النذر  هذا)128(الحلبَي الله  وصنع)127(الحنفي قاَسم

ِء من غيرهم وكذلك العاَلمين، النذر هذا بطلن على الجماَع ذكر المسلمين علماَ

.وتحريمه

َأنواع الصدَّقاَت جمع واماَ في شك فل المحاَفل هذها لقاَمة ذلك ونحو التبَرعاَت و

سبَحاَنه، باَلله للشرك ساَفرة ودعاَية والعدَّوان، الثام على اعاَنة وأنه ذلك، تحريم

ونحو ومناَة والعزى اللت لسدَّنة النذر من شبَه فيه هذا ان الشيخ كلما وتقدَّما

.ذلك

أء صرح وقدَّ ولنه المشركين، مشاَبهة من فيه لماَ المقبَرة في الذبح بتحريم العلماَ

الله لغير الذبح أن يخفى إليهم. ول والتقرب للموتى باَلذبح الشرك إلى وسيلة

َأدلة العاَلمين، رب باَلله وكفر شرك َأنه والشياَطين والجن للموات كاَلذبح ذلك و

واضحة.

ِلسلما))  في َعقَر قاَل: (ل وسلم عليه الله صلى النبَي َأن َأنس وعن َأحمدَّ رواهاا

َأبو الجاَهلية، في شاَة أو بقرة القبَر عندَّ يعقرون عبَدَّالرزاق: كاَنوا وقاَل – داود و
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أرا نحروا ميت لهم ماَت إذا ًَأحمدَّ: كاَنوا قاَل وسلم عليه الله صلى النبَي فنهى جزو

ذلك. عن

أء: وفي قاَل ٌء. قاَل وفيه محدَّثا فاَنه الصدَّقة عندَّها الذبح معنى العلماَ الشيخ رياَ

آخر: واخراج موضع في القبَر. وقاَل عندَّ الذبح الختبَاَرات: ويحرما في الدَّين تقي

شيء يشرع ول القبَر، عندَّ الذبح تشبَه وهي مكروهة، بدَّعة الجناَزة مع الصدَّقة

غيرهاَ. اهـ. ول الصدَّقة ل القبَور عندَّ العبَاَدات من

َأماَ َلموات التوسل و من فهذا الله، وبين بينهم واسطة وجعلهم سبَحاَنه، الله إلى باَ

يعتقدَّون كاَنوا ماَ المشركين فاَن المشركون يفعله ماَ عين هو بل المحرماَت، َأكبَر

قاَل كماَالله.  إلى بهاَ يتوسلون كاَنوا وانماَ وترزق، تخلق ونحوهاَ والعزى اللت ان

ًياَ تعاَلى أم عنهم: (َماَ حاَك أه أدَّ أبَ أع َناَ ِإّل َن أبو َقّر أي َلى ِل ِه ِإ ّل َفى) ال أل أؤلء)129(أز َهـ  وقاَلوا: (

َناَ أؤ َعاَ َف َدَّ أش ِه) ِعن ّل نونيته: في القيم ابن  وقاَل)130(ال

الشاَن. العظيم الرب إلى زلفى         مقصودها توسل فهو والشرك

َأجمع تقي الشيخ وقاَل أء الدَّين:  يدَّعوهم وساَئط الله وبين بينه جعل من َأن العلماَ

َألهم عليهم ويتوكل ًعاَ. كفر ويس .)131 (اجماَ

َأماَ ِلستغاَثاة و َأكبَر شرك فهذا ذلك نحو َأو والشياَطين الجن َأو القبَور بأصحاَب ا

َأّمن الله قاَل عبَاَدة الستغاَثاة فاَن السلمية، الملة من مخرج أب تعاَلى: ( أيِجي

َطّر أض أم أل َذا ا أها) ِإ َعاَ .)132(َد

َ وقاَ َول أع سبَحاَنه: ( أدَّ ِه أدوِن ِمن َت ّل َ َماَ ال أعَك ل َف َ َين أضّرَك َول ِإن َي ألَت َف َع ّنَك َف ِإ ًذا َف ّمَن ِإ

ِلِميَن) ّظاَ َأي)133(ال ِإّن قاَل كماَ المشركين، .  أرَك سبَحاَنه: ( ألٌم الّش أظ ِظيٌم) َل )134(َع
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َوَمن أع ( أدَّ َع َي ِه َم ّل ًهاَ ال َل َهاََن َل آَخَر ِإ أر أه أب ِه َل ّنَماَ ِب ِإ أه َف أب َدَّ ِحَساَ ِه ِعن ّب أه َر ّن أح َل ِإ ِل أف أي

أروَن) ِف َكاَ أل .)135(ا

َألت عبَاَس: ((إذا ابن حدَّيث وفي َأل س ))باَلله فاَستعن استعنت وإذا الله، فاَس

مناَفق وسلم عليه الله صلى النبَي زمن في كاَن انه باَسناَدها الطبَراني  وروى)136(

عليه الله صلى الله برسول نستغيث بناَ قوموا بعضهم فقاَل المؤمنين، يؤذي

أه المناَفق، هذا من وسلم ّن أثا ل فقاَل: ((إ َغاَ ّنَماَ بي أيست ِإ أثا و َغاَ َت ِه)) – قاَل أيس باَلل

الموتى من الحوائج طلب الشرك َأي َأنواعه ومن: )137 (((المدَّارج)) في القيم ابن

انقطع قدَّ الميت فإن العاَلم، شرك َأصل وهذا إليهم، والتوجه بهم والستغاَثاة

ًعاَ لنفسه يملك ل وهو عمله، ً ضًرا، ول نف َأله به استغاَثا من عن فضل يشفع ان وس

.عندَّها والمشفوع باَلشاَفع جهله من وهذا الله، إلى له

عدَّلوا والطعاَما الجهاَل على التكاَليف صعبَت : لماَ)138(عقيل ابن الوفاَء َأبو وقاَل

بهاَ يدَّخلوا لم اذ عليهم فسهلت َلنفسهم وضعوهاَ َأوضاَع إلى الشرع ََأوضاَع عن

َلوضاَع بهذها كفاَر عندَّي وهم غيرهم َأمر تحت وخطاَب الموتى تعظيم مثل ا

على الخرق والقاَء وكذا كذا بي َأفعل مولي ياَ فيهاَ الرقاَع وكتب باَلحوائج الموتى

ًء الشجر والعزى. اهـ. اللت عبَدَّ بمن اقتدَّا

.القبَور عندَّ الرجاَل مع واجتماَعهن القبَور النساَء زياَرة السؤال تضمنه ومماَ

َلحاَديث صرحت بل تجوز، فل للقبَور النساَء زياَرة فأماَ وتحريمه، ذلك عن باَلنهي ا

أل قاَل: ((لعَن عنهماَ الله رضي عبَاَس ابن عن السنن ففي ِه رسو الله صلى الل

ّواراِت وسلم عليه ألمتخذيَن القبَور َز َهاَ وا ألمساَجدَّ علي أرج)) رواها ا إل الخمسة والس

وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه: ((ان الله رضي هريرة ابي ماَجه. وعن ابن

َعَن ّواراِت ل أبَور)) رواها ز وصححه. والترمذي ماَجه وابن َأحمدَّ الق

.117    المؤمانون()135
الترماذي.    روأاه()136
التوبة. باب في السائرين مانازل    شرحا()137
.33 الحزاب ) ساورة1(    الحنبلي()138
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َأعظم وأنه ذلك، تحريم في شك فل الوجوها ساَفرات باَلرجاَل النساَء اختلط واماَ

َوَل الله قاَل الفاَحشة إلى وسيلة أجَن سبَحاَنه: ( َبَّر َبَّرَج َت ِة َت ّي ِل ِه ألَجاَ َلى) ا أألو .)139(ا

َأعظم بل الظاَهرة المحرماَت من وهو الله يرضي وأنه ديناَ ذلك اعتقاَد ذلك من و

ظاَهر. صريح شرك ذكر ماَ بعض بل المعاَصي، وعظاَئم الذنوب كبَاَئر من

يغضب ومماَ الدَّين في المنكرات من هو السؤال هذا تضمنه ماَ فجميع وباَلجملة

َأولياَءها العاَلمين رب لله غيرة أدنى قلبَه في من بذلك يرضى ول الصاَلحين، و

صلى النبَي قاَل كماَ الحاَل ولكن والسنة، الكتاَب من واضحة ذلك وأدلة سبَحاَنه،

وسلم: عليه الله

َأ َدَّ َب أما (( ًبَاَ السل أد غري أعو َي ًبَاَ وَس َأ، كماَ غري َدَّ أطوبى ب ِء ف أغرباَ ِلحوَن الذيَن لل أص ماَ أي

َدَّ أس)) َأفس .)140 (الناَ

فيهاَ المعروف يصير فتنة لبَستكم إذا انتم قاَل: ((كيَف َأنه مسعود ابن عن وروي

ًفاَ والمنكر منكًرا أأ معرو قيل غيرت إذا الكبَير عليه ويهرما الصغير هذا على ينش

وصحبَه وآله محمدَّ نبَيناَ على الله المستعاَن. وصلى . فاَلله)141 (السنة)) غيرت

كثيًرا. تسليًماَ وسلم

.)142 (هـ)1375-9-3  في451(ص-ما-

القروش ووضع وتطييبَهاَ وكسوتهاَ، حلي، في قبَور على العكوف - انكاَر63(

وتطييبَه...الخ) الشجر على الخرق وتعليق عندَّهاَ،

الله سلمهحلي محكمة قاَضي فضيلة إلى إبراهيم بن محمدَّ من
.33 الحزاب    ساورة()139
تأرز كما الحجاز إلى ليأرز الدين أحدها: ((ان ألفاظ بعدة الحديث هذا    روأي()140

ان الجبل رأس مان الروأية ماعقل الحجاز في الدين وأليعقلن جحرها إلى الحية
ًبا بدأ الدين ًبا وأيرجع غري مان الناس أفسد ماا يصلحون الذين للغرباء فطوبى غري
حسن. حديث وأقال الترماذي سانتي)). روأاه مان بعدي

وأالبدعة بدعة السنة فيه تكون زماان الناس على قال: ((يأتي أنأه    وأعنه()141
بالملوك وأاقتدوأا اتبعوا اذا وأذلك ماعروأًفا وأالمنكر مانكًرا وأالمعروأف سانة

وأضاحا. ابن دأنأياهم)) روأاه في وأالسلطين
وأإقاماة عليها وأالبناء القبور، في الغلو ذكر الوقف في : وأيأتي   قلت()142

الشرك، وأساائل مان بل عنها، المنهي البدع مان وأانأه عندها، وأالحفلت المزارات
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وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

رئيس كتاَب وبرفقه وصل هـ86-8-17  وتاَريخ1017-1014 برقم لناَ كتاَبك

َأعضاَء َلمر هيئة و َأنهم فيه ذكروا لدَّيكم. وقدَّ المنكر عن والنهي باَلمعروف ا

عندَّهاَ. والقبَور ويعكف تزار جهتكم في التي المقاَبر في وشجًرا قبَوًرا وجدَّوا

ويطيب. ومبَني خرق عليه يعلق والشجر قروش، عندَّهاَ ويوضع وتطيب تكسى

المقاَبر احدَّى . وفيالذبح َأثار داخلهاَ وفي حجرة قبَرين من واحدَّ كل على

َأل يصلى مسجدَّان ذلك؟ في يلزما عماَ فيهماَ. وتس

َأماَ رب لله الحمدَّ: والجواب َأجل من الميت زياَرة بهاَ قصدَّ فاَن الزياَرة العاَلمين. 

ِء َأصحاَبه. ويعلمه يفعله وسلم عليه الله صلى الله رسول كاَن ماَ فهذا له الدَّعاَ

قاَل: مر عنهماَ الله رضي عبَاَس ابن عن وحسنه والترمذي َأحمدَّ الماَما فروى

فقاَل: بوجهه عليهم فاَقبَل المدَّينة بقبَور وسلم عليه الله صلى الله رسول

أما أم لناَ الله يغفر القبَور أهَل ياَ عليكم ((السل َناَ َأنتم ولك َلف َنحن َس َلثار)). و باَ

وسلم عليه الله صلى الله رسول كاَن قاَل بريدَّة عن صحيحه في مسلم وروى

ِر َأهَل عليكم قاَئلهم: ((السلما يقول َأن للقبَور خرجوا إذا يعلمهم مَن الدَّياَ

ألمسلميَن، المؤمنيَن ّناَ وا َء إن وإ أم الله شاَ أم لحقون بك َناَ َأنت أن َفَرٌط َل أم ونح ٌع)). لك َبَ َت

أء ذلك على درج وقدَّ وهذا بعدَّهم، من المة وسلف الصحاَبة وجميع الربعة الخلفاَ

.اتبَاَعه الواجب هو

ِء َلجل يقصدَّهاَ الزائر كاَن وان ِء َأجوب َأنه نفسه في ويظن عندَّهاَ الله دعاَ للدَّعاَ

هو ماَ منه َلن َأصلً، الشريعة به تأت لم فهذا بهاَ والستشفاَع بهاَ التوسل ويريدَّ

المنع في الغاَياَت حكم لهاَ والوساَئل َأكبَر، شرك هو ماَ ومنه الشرك، إلى وسيلة

أقِل قاَل أعوا تعاَلى: ( أد ِذيَن ا ّل أتم ا أم َع ِه أدوِن ّمن َز ّل أكوَن ل ال ِل أم َقاََل َي أث ٍة ِم ِفي َذّر

َواِت أرِض ِفي َول الّسَماَ ل
َ أم َوَماَ ا أه ِهَماَ َل أرٍك ِمن ِفي أه َوَماَ ِش أهم َل أن ٍر ّمن ِم ِهي َول-  َظ

أع َف أة َتن َع َفاَ أها الّش َدَّ أن ِإل ِعن ِذَن ِلَم أه) َأ َأن إماَ المدَّعو هذا َأن على الية  فدَّلت)143 (َل

ًكاَ يكون ًكاَ يكن لم وإذا َأول، ماَل ًكاَ يكون َأن فإماَ ماَل ًكاَ يكن لم وإذا َأولً، شري شري
.23 ،22 سابأ    ساورة()143
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ًناَ يكون َأن فاَماَ ًناَ يكن لم وإذا َأول، معي ًعاَ يكون َأن فإماَ معي َأولً. الله إذن بغير شاَف

َلقساَما َلربعة وا كذلك كاَن ومن الله، باَذن يشفع أنه وهو الخير باَطلة: فتعين ا

لغيرها. النفع منه يطلب فكيف

الله، عبَاَدة منه الغرض يكون َأن َأحدَّهماََأمرين:  من يخلو فل عندَّهاَ العكوف وأماَ

عندَّ الله عبَاَدة ومعصية العكوف معصية بين الجمع من فيه لماَ يجوز، ل فهذا

صلى الله رسول عنهاَ نهى التي الشرك وساَئل من وذلكالقبَور.  وعندَّ الشجر

َأماَ عليه الله َأبي عن وصححه جاَمعه في الترمذي فروى للعكوف باَلنسبَة وسلم. 

ونحن حنين إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول مع خرجناَ قاَل الليثي واقدَّ

أء يقاَل َأسلحتهم بهاَ وينوطون عندَّهاَ يعكفون سدَّرة وللمشركين بكفر، عهدَّ حدَّثااَ

لهم كماَ َأنواط ذات لناَ َأجعل الله رسول ياَ فقلناَ بسدَّرة فمررناَ أنواط، ذات لهاَ

ّنهاَ َأكبَر وسلم: ((الله عليه الله صلى الله رسول فقاَل َأنواط، ذات أم السنن إ أت أقل

ّلذي ِها نفسي وا ِدَّ أت كماَ بي َل أل لموسى إسرائيَل َبنو َقاَ َع أج ًهاَ لناَ ا أم كماَ إل أه ِلهٌة َل قاََل: آ

أم ألون، قومٌا إنك أجه أبَّن َت أرك َت َنَن َل أم)) فاَخبَر كاََن من َس أك َل َأن وسلم عليه الله صلى قبَ

َلسلحة وتعليق عندَّهاَ للعكوف شجرة اتخاَذ وهو منه طلبَوها الذي المر هذا بهاَ ا

ًكاَ داود َأبو السلما. وروى عليه موسى من إسرائيل بنوا طلبَه الذي كاَلمر تبَر

الله صلى الله رسول قاَل قاَل عنه الله رضي هريرة َأبي عن ماَجه وابن والترمذي

أكم تجعلوا : ((لوسلم عليه َت أيو أبَوًرا أب أبَري َتجعلوا ول أق ًدَّا َق َلّى وصلوا عي فإّن َع

أكم َت أغني صل أل أبَ أث َت أي أم)) فدَّل َح أت أن ًدَّا قبَرها اتخاَذ عن النهي على الحدَّيث أك وذلك عي

ويلزما َأولى، باَب من غيرها فقبَر وسلم، عليه الله صلى قبَرها زياَرة تكرار عن نهي

َأولى. باَب من العكوف عن النهي الزياَرة من الكثاَر عن النهي من

وسلم عليه الله صلى الله رسول ذلك عن نهى فقدَّ عندَّهاَ الله لعبَاَدة باَلنسبَة وأماَ

الله صلى الله رسول َأن عنه الله رضي هريرة َأبي عن ومسلم البَخاَري فروى

َد الله قاَل: ((قاَتَل وسلم عليه أليهو ّنصاَرى ا أم قبَوَر اتخذوا وال ِه ِئ أنبَياَ
َدَّ)) َ مساَج
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في تكون َأن اماَ والعبَاَدة الله، غير لعبَاَدة أو الله لعبَاَدة اماَ مساَجدَّ واتخاَذهاَ

ممنوع. ذلك ل. وكل َأو مبَني، مسجدَّ

على الخرق وتعليق عندَّهاَ القروش وجعل عليهاَ الطيب ووضع القبَور كسوة واماَ

نفع حصول َأجل من التقرب سبَيل على يفعل ذلك كاَن فاَن وتطييبَهاَ، الشجر

َأكبَر. شرك فهو منهاَ ضرر ودفع

أم الله قاَل أت أي َأ َفَر َأ أعّزى اللَت تعاَلى: ( أل َة-  َوا َناَ َثَة َوَم ِل ّثاَ أخَرى) ال أل الية  فدَّلت)144 (ا

َلوثااَن، هذها عندَّ يفعلونه كاَنوا ماَ المشركين على أنكر تعاَلى الله َأن على وذلك ا

عليهاَ والعتماَد بهاَ والستعاَنة ودعاَئهاَ بتعظيمهاَ البَركة حصول يعتقدَّون كاَنوا أنهم

ذلك. وغير وشفاَعتهاَ ببَركتهاَ ويؤملونه منهاَ يرجونه ماَ حصول في

ًدا يفعلونه كاَنوا إذا واماَ الشرك، إلى وسيلة لنه حراما فهو القصدَّ هذا عن مجر

الليثي. واقدَّ َأبي حدَّيث وهو دليله سبَق وقدَّ

أء واماَ القبَر، صاَحب عبَاَدة إلى وسيلة َلنه يجوز، فل القبَرين على الحجرتين بناَ

عن بسندَّها صحيحه في مسلم فروى وسلم عليه الله صلى النبَي عنه نهى وقدَّ

َهى عنه الله رضي جاَبر َن أل قاَل: (( أسو ِه ر أه صلى الل ِه الل ّلم علي أيَجّصص َأن وس

أر ألقبَ َأن ا َأن عليه يقعدَّ و عليه)). يبَنى و

َأماَ َأحدَّهماَ من يخلو فل الحجرتين داخل في َأثارها يوجدَّ الذي الذبح و َأن َأمرين: 

َأنلله يكون يجوز، ول معصية فهو لله كاَن القبَر. فإن لصاَحب يكون . والثاَني: 

نهى وقدَّ المنع، في الغاَياَت حكم لهاَ والوساَئل القبَر لصاَحب الذبح إلى وسيلة لنه

على باَسناَدها سننه في داود َأبو فروى وسلم عليه الله صلى الله رسول ذلك عن

ً ينحر َأن رجل قاَل: ((نذر الضحاَك بن ثااَبت عن الشيخين شرط َأل ببَوانة ابل فس

ألفقاَل وسلم عليه الله صلى النبَي َه ِة َأوثااَِن من وثاٌن فيهاَ كاََن : (( ألجاَهلي أدَّ، ا أيعبَ

أل ل. قاَل قاَلوا ٌدَّ فيهاَ كاَن فه ِدهم؟ من عي َأوِف ل. قاَل قاَلوا َأعياَ ل فاَنه بنذرَك، ف

َء ٍر وفاَ ِة في لنذ عليه الله صلى آدمَا)).. فقوله ابن ليملك فيماَ ول الله معصي

.20 ،19 النجم    ساورة()144
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َأوِف فيه يذبح الذي المكاَن في لله الذبح َأن على )) يدَّلبنذرَك وسلم: ((

.معصية الله لغير المشركون

أل قاَل َأكبَر شرك فهو القبَر لصاَحب كاَن إذا وأماَ أق ِتي ِإّن تعاَلى: ( َ ِكي َصل أس أن َو

َي َياَ أح ِتي َوَم ِه َوَمَماَ ّل َلِميَن َرّب ِل َعاَ أل َ-  ا ِريَك ل أه َش ِلَك َل َذ ِب أت َو أر أاَ أأِم َن َأ أل َو ّو ِلِميَن) َأ أس أم أل ا

فهو الله لغير ذبح فمن وحدَّها، لله يكون إنماَ الذبح َأن على الية  فدَّلت)145(

كاَفر. مشرك

حراما. ذلك فكل فيهماَ ويصلى المقاَبر احدَّى داخل في المبَنياَن المسجدَّان وأماَ

عليه الله صلى النبَي عن الموطأ في ماَلك رواها فلماَ المسجدَّين بناَء تحريم َأماَ

أهم َأنه وسلم َعل ل قاَل: ((الل ًناَ قبَري َتج أدَّ، وثا ّدَّ أيعبَ َت أب اش ِه غض ٍما على الل ّتخذوا قو ا

َدَّ)) وروى َأنبَياَئهم أقبَوَر َأبو المسندَّ في َأحمدَّ الماَما َمَساَج في حياَن ابن حاَتم و

وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قاَل مسعود بن عبَدَّالله عن صحيحه

ِإّن ِر من يقول: (( أم من الناَِس ِشَرا أه أك ِر أة أتدَّ أم الّساَع ٌء وه أذ ومن َأحياَ ألقبَوَر يتخ ا

َدَّ ِء عندَّهاَ باَلصلة يكون مساَجدَّ )) واتخاَذهاَمساَج وكل وعندَّهاَ عليهاَ المساَجدَّ وبناَ

يجوز. ل ذلك

َأماَ عنهاَ نهى وقدَّ الشرك إلى وسيلة َلنهاَ تجوز، فل لله كاَنت فاَن فيهاَ الصلة و

َأن الغنوي مرثادَّ َأبي عن صحيحه في مسلم فروى وسلم، عليه الله صلى النبَي

عليهاَ)) وعن تجلسوا ول القبَور إلى تصلوا قاَل: ((ل وسلم عليه الله صلى النبَي

أل قاَل: ((نهى عنه الله رضي عمرو بن عبَدَّالله عن وسلم عليه الله صلى الله رسو

علي عن داود َأبي سنن صحيحه. وفي في حاَما َأبو المقبَرة)) رواها في الصلة

ِإّن عنه الله رضي َهاَني خليلي قاَل: (( ألمقبَرة، في أأصلي َأن َن أأصلي َأن ونهاَني ا

باَببَل)). َأرِض في

َفَصّل قاَل َأكبَر شرك فهي الله لغير الصلة كاَنت وإن ّبَك تعاَلى: ( أر) ِلَر أنَح َوا
)146(

لله نسكه ويذبح يصلي َأن وسلم عليه الله صلى محمدَّ نبَيه َأمر الله َأن الية فدَّلت

ألنأعام    ساورة()145 .163 ،162 ا
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َلوثااَن، وينسكون يصلون كاَنوا فاَنهم المشركون، عليه ماَ عكس وحدَّها، فمن ل

ًئاَ صرف كاَفر. مشرك فهو لغيرها الله حقوق من شي

وقطع والحجرتين المسجدَّين لهدَّما يلزما ماَ عمل عليكم فاَلواجب ذلك علم إذا

في والعكوف والصلة الذبح عن الناَس ومنع القبَور، على المنكرات وإزالة الشجر

الله به. باَرك يتعلق وماَ التوحيدَّ والرشاَد الوعظ سبَيل على للناَس وبينوا المقاَبر،

عليكم. والسلما الخير فيه ماَ على حرًصاَ وزادكم ووفقكم، فيكم

السعودية الدَّياَر مفتيهـ).1380-4-8 في 1-726(ص-ف-

التمسح) العكوف. ومجرد مجرد- 64(

ل؟. َأما شرك، هو هل القبَور على العكوف مجرد:- س

منه، َأكبَر عبَاَدة إلى ووسيلة صاَلح، وعمل فضيلة أنه يعتقدَّ صاَر إذا عبَاَدة هو:- ج

شرك. فهو الله دون من عبَاَدته إلى ويجر القبَر، صاَحب عبَاَدة مراتب أدنى فاَنه

شرك إلى ووسيلة عبَاَدة فاَنه خفي، شرك نوع المسح. هذا مثل التبَرك وكذلك

)147 ((تقرير)إليه. وذريعة

الشبَهاَت) كشف في المذكورين وتاَج وشمساَن - يوسف65( 

حفظه كماَل حسن بن عبَدَّالحي المكرما حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من

الله

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

َألون الذي كتاَبكم إلي وصل فقدَّ ألولى عن فيه تس َألتين: ا َء ماَ عن مس في جاَ

َألون وتاَج، وشمساَن يوسف ذكر  من)148 ())الشبَهاَت ((كشف هي هل وتس

أء هي وهل معتقدَّات، أء َأو مواضع، َأسماَ ومن منهاَ، كل تاَريخ َأشخاَص. وعن َأسماَ

وسلم عليه الله صلى النبَي كاَن (الثاَنية) كيف – فيهاَ يعتقدَّون كاَنوا الذين هم

البل. يسم كاَن موضع َأي وفي خاَص وسم له وهل الصدَّقة ابل يسم

ًبا. الكعبة بجدران التمسح حكم    قلت: وأتقدم()147 قري
الله. رحمه عبدالوهاب بن ماحمد    للشيخ()148
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َألة عن والجواب أء وتاَج وشمساَن يوسف َأن هو الولى المس كفرة أأناَس أسماَ

َء وليست طواغيت، َأماَ َأسماَ النذور إليه تصرف الخرج َأهل من فهو تاَج مواضع. ف

أأتي وكاَن والضر، النفع فيه ويعتقدَّ ويدَّعى الخرج بلدَّها من الدَّرعية َأهل إلى ي

فيه. وله يعتقدَّون الذين الناَس من كثير يخاَفه كاَن وقدَّ النذور، من ماَله لتحصيل

وتنسب الكاَذبة، الدَّعاَوي فيهم يدَّعى بل بمكروها، لهم يتعرض ل وحاَشية َأعوان

من الخرج بلدَّها من ويأتي َأعمى َأنه تاَج إلى ينسب القبَيحة. ومماَ الحكاَياَت اليهم

يقودها. قاَئدَّ غير

عن يبَعدَّ ل أنه الله رحمه الدَّعوة اماَما رساَئل من يظهر فاَلذي شمساَن واماَ

.)149 (فيهم. يعتقدَّ َأولد وله العاَرض،

َأو الكويت في قبَرها َأن ويظهر فيه، يعتقدَّ وثان قبَرها على كاَن فقدَّ يوسف وأماَ

الله. رحمه الشيخ رساَئل بعض من يفهم كماَ الحساَء

عبَدَّالوهاَب ابن محمدَّ الشيخ الدَّعوة اماَما عصر من قريب فهو وجودهم تاَريخ َأماَ

التي الطواغيت َأشهر من َلنهم رساَئله، من كثير في ذكرهم وقدَّ الله، رحمه

ًئاَ لهم ويصرفون الولية، فيهم يعتقدَّون وكاَنوا يقاَربهاَ، وماَ نجدَّ َأهل فيهاَ يعتقدَّ شي

ّللت عبَاَد يرجوها ماَ نظير بذلك ويرجون النذور، لهم وينذرون العبَاَدة، من ا

هـ)1375-5-17 في 219(ص-ف.)150 (والعزى.

والشرك) البَدَّعة َأهل مع الكاَفر قبَر وزياَرة القبَور، على الزهور وضع- 66(

كاَفر؟ قبَر على الزهور يضع َأن للمسلم يجوز هل:- س

َلي يزور؟ شيء َلي:- ج َأهل مع يزور ل اعتبَاًَرا زار معهم؟! وإذا يزور شيء و

البَدَّعية الزياَرة لخواطرهم. يزور جبًَرا يقول وهو سيماَ ول والشرك البَدَّعة

.)151(الشركية؟!!

ابن تاريخ في ساحيم بن لعبدالله عبدالوهاب بن ماحمد الشيخ رساالة    أنأظر()149
المدنأي).  ماطبعة343 ،333 ،210(ص غنام

الزكاة. في الصدقة ابل وأسام عن الجواب    وأيأتي()150
في وأالبدعة الشرك أأهل ماصاحبة ينبغي ل أنأه هذا مان : وأيفهم   قلت()151

المسلمين. قبور زيارتهم
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تعظيم منه يكون قدَّ يدَّري يجوز. والذي ل ماَ فعل يدَّري ل الذي الزهور وضع ثام

إلى يصل حاَلة في يكون َأن محتمل فاَنه للمقبَور التقريب من يكون قدَّ للقبَور

ًكاَ، فيكون للميت القرباَن َلصل شيء؟ َأي َلجل له وتعظيم للميت اكراما فاَنه شر ا

َء تعظيمه في ًباَ يقصدَّ فهو شفاَعته رجاَ َلموات. فاَلتحريم تعظيم َأجل من ثاوا ا

َأماَ ًفاَ. قوة يختلف والجهل فيحتمل، وثانية إلى وصوله ظاَهر.  وضع

(تقرير)

له) المجاَورة القبَور وترميماَت خدَّيجة قبَر على أأقيم الذي البَناَء إزالة- 67(

َلمر لهيئة العاَما الرئيس الفضيلة صاَحب حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من ا

الموقرالغربية باَلمنطقة باَلمعروف

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

4080 برقم العاَصمة َأمين إلى فضيلتكم من المرفوع الخطاَب بصورة تبَلغناَ

أأن 1385-10-15 وتاَريخ ِء)152(بش خدَّيجة المؤمنين أأما قبَر على أأقيم الذي  البَناَ

لكل ردع فيه طيب عمل هذا له. وعمل المجاَورة القبَور عنهاَ. وبعض الله رضي

نواهيه. عندَّ الوقوف وعدَّما باَلشرع الخلل نفسه له تسول من

أأمل ًعاَ إفاَدتناَ ن والله ل. هذا َأما البَناَء أزيل العاَصمة. وهل أماَنة رد بمضمون سري

.يحفظكم

هـ)1385-11-22  في1-3243 (ص-ف

والبَراق) ولجبَريل الجيلني عبَدَّالقاَدر لضريح صور - مصاَدرة68( 

الرياَض منطقة َأمير الملكي السمو صاَحب حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من

الموقر

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

َأرمنياَت هندَّياَت نساَء السوق في يوجدَّ فاَنه تلك بين ومن قزاز، في صوًرا يبَعن و

صلى الله برسول اسري الذي وللبَراق السلما، عليه لجبَريل مزعومة صور الصور

إلى صريحة دعوة فيهاَ وثانية معاَبدَّ صور ذلك من وافضع فوقه، وسلم عليه الله
   إزالة.()152
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منه. الغوثا طلب كلمة فيهاَ ومكتوب الجيلني، عبَدَّالقاَدر لضريح كصورة الشرك

ألمور هذها ان والحقيقة جذورهاَ. واقتلع منهاَ البَلد تطهير في المبَاَدرة تجب ا

أأمل أأمروا َأن فن َأن الشرطة على ت في تبَاَع التي الصور هذها جميع بمصاَدرة تقوما ب

ًناَ، السواق نختاَرهماَ، المتطوعين الخوان من اثاناَن ذلك في يشترك وأن عل

صور: ثالثا هذا طي الصور. وفي هذها لبَيع العودة عن عليهن اللزما التعهدَّ ويؤخذ

السلما، عليه لجبَريل والثاَلثة للبَراق، والثاَنية الجيلني، عبَدَّالقاَدر لضريح واحدَّة

وتولكم. الله . حفظكمعليهاَ سموكم ليطلع

هـ).1382-6-15  في2576 (ص-ما

الرسول) قبَر عن الشرك روائح إزالة- 69(

))رؤياَ ((تعبَير

(برقية)الله َأيدَّها المعظم الملك جللة

واحدَّ الخميس يوما الصاَدر بعدَّدهاَ السعودية البَلد جريدَّة في نشر ماَ على اطلعت

َأوا َأنهم أدعوا الذين الثلثاة خبَر من الجاَري وسلم عليه الله صلى الله رسول ر

َلذى تمنعوا أن جللتكم ابلغ يطلب وعن النبَوية حجرته عن الكريهة والروائح ا

هذا فاَن صحت إن الثلثا المرائي هذها َأن شك ولالمدَّينة.  في الحراما مسجدَّها

َلذى كل دابر لقطع الله وأذاها. وفقكم الشرك روائح هي الكريهة الروائح وهذها ا

إبراهيم بن يحفظكم. محمدَّ فساَد. والله

)153 (هـ)3/3/1374  في246 (ص/ما

اعطاَئه مقاَبل للحجرة حريري ستاَر بنسج له السماَح الدَّمشقي طلب - رفض70(

القدَّيمة) الستاَرة

سلمهالملك جللة ديوان رئيس المكرما حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من

الله

وبركاَته. الله ورحمة عليكم السلما

هـ)29/1/1375 (بتاريخ العيدين صلة في الرجبية الزيارة في رساالة    وأله()153
ًدا. وأسالم عليه الله صلى قبره اتخاذ مان المنع وأفيها عي
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ًباَ أأن هـ1377-4-12  وتاَريخ1523-1-15 رقم لخطاَبكم جوا محمدَّ طلب بش

بنسج له السماَح بدَّمشق الوطنية المنسوجاَت محل صاَحب الحريري سعدَّالله

ًياَ. الموجود القدَّيم الستاَر اعطاَئه مقاَبل النبَوية للحجرة حريري ستاَر حاَل

بياَن الله حفظه الملك جللة وطلب الطلب، هذا على الطلع جرى قدَّ َأنه أفيدَّكم

أء لجللته يسوغ ل َأنه لكم ذلك. وأوضح في الشرعي الحكم الرجل هذا اعطاَ

الشرع. حظرها قدَّ َأمًرا لكونه مطلوبه،

قلوب على استولى الذي الغلو مزيدَّ هو الطلب هذا على الرجل هذا حدَّا والذي

ناَحيتين: من وذلك الخرافيين،

َلول الصدَّر يفعله لم الذي النبَوية الحجرة كسوة من يجوز ل ماَ طلبَه:- أحدَّاهماَ ا

ألمة، هذها من من القبَور في الغلو عن وسلم عليه الله صلى النبَي نهي لمعرفتهم ا

َأبدَّى وقدَّ كسوتهاَ، فيه يدَّخل كماَ فيهاَ، الغلو َأنواع من ذلك وغير وتبَخيرهاَ تطييبَهاَ

َأعاَد وسلم عليه الله صلى النبَي قبَرها وفي عموًماَ القبَور في الغلو عن النهي في و

الله صلى يحبَه مماَ ذلك أن ظنوا الغلة خصوًصاَ. وهؤلء وسلم عليه الله صلى

صلى حجرته به تبَاَشر فيماَ آراءهم وحكموا فقط، قلوبهم فاَستفتوا وسلم عليه

صلى تحكيمه َأن فكماَ وسلم، عليه الله صلى هو يحكموها ولم وسلم، عليه الله

فتحكيمه به، إل اليماَن يتم ل بل واجب كاَفة الدَّينية المور في وسلم عليه الله

تحكيمه. َأنواع آكدَّ وحجرته بضريحه يتعلق فيماَ وسلم عليه الله صلى

ألخرى الناَحية من الشركي التبَرك بهاَ ليتبَرك القدَّيمة الكسوة الرجل هذا - طلبا

أأخذ َأن يريدَّ أأخرى ناَحية ومن ناَحية، َلثاماَن من الطاَئلة المبَاَلغ فيهاَ ي يبَذلهاَ التي ا

الملك جللة راجعون. وعقيدَّة إليه وإناَ لله فإناَ هذا مثل في والوثانيون الخرافيون

صلى َأوامرها باَمتثاَل لدَّيه وسلم عليه الله صلى الله رسول وتعظيم الله، حفظه

َلمر هو نواهيه واجتناَب وسلم عليه الله سلفه عليه ودرج جللته، عليه درج الذي ا

أأخذها ل الصاَلح وسلفناَ لئم. لومة ذلك في ت
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الله صلى النبَي يحبَه ماَ على باَلمحاَفظة والتمسك الرجل، هذا طلب رفض فيتعين

السنن صرائح به وتنطق العظاَما وقواعدَّها الدَّين أصول تقتضيه مماَ وسلم عليه

.وسلم عليه الله صلى عنه الثاَبتة

الزائغين، زيغ به ودفع المطهرة، السنة به وحفظ باَلحق، الملك جللة الله َأيدَّ

عليكم. المبَتدَّعين. والسلما كيدَّ به وقمع

)1377-5-22 في 622(ص-ما-

عليهاَ) الستاَرة وضع حكم- 71(

بعدَّها. وبعدَّ: نبَي ل من على والسلما والصلة وحدَّها، لله الحمدَّ

ًء المعظم عبَدَّالعزيز بن سعود الملك الجللة صاَحب حضرة استفتاَء على فبَناَ

عليه الله صلى محمدَّ نبَيه سنة به وحمى وكتاَبه، دينه به ونصر بطاَعته، الله أعزها

الحدَّيدَّة الشبَاَبيك على الستاَئر وضع في المطهر الشرع حكم وسلم: عن

َألالشريفة.  النبَوية باَلحجرة المحيطة إلى السياَق وهو – الله وفقه جللته ويس

الشريف الشرع كاَن إذا عماَ – المكرماَت نيل إلى دائًماَ والمبَاَدر الخيرات، فعل

ًياَ المجتمعين العلم طلبَة من أدناَها الموقعين نحن عقدَّناَ لذلك ذلك، يبَيح بمكة حاَل

ًفاَ الله زادهاَ المكرمة َلربعاَء ليلة في مجلًساَ وتعظيًماَ تشري -12-4 الموافق ا

إبراهيم بن محمدَّ الشيخ السعودية العربية المملكة مفتي سماَحة بدَّار هـ1381

أأي وتدَّاول والمذاكرة للبَحث سماَحته وباَشتراك ضوء على الستفتاَء هذا حول الر

وماَ وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة تعاَلى الله كتاَب من الشرعية النصوص

هذها من الصاَلحون والسلف باَحساَن لهم والتاَبعون الله رسول َأصحاَب عليه كاَن

ًباَ الناَس َأبر كاَنوا الذين السلمية المة َأعمقهم قلو ًفاَ، واقلهم علًماَ، و واعلمهم تكل

َأكثرهم وسلم، عليه الله صلى الله رسول بقدَّر ًياَ به و َأس ًء، ت له واعظمهم واقتدَّا

وتعظيًماَ. محبَة

المطهرة الشريعة وقواعدَّ والسنة الكتاَب من النصوص ومراجعة المذاكرة وبعدَّ

التوحيدَّ حمى بحماَية والقاَضية المفاَسدَّ، ودرء المصاَلح تحقيق على المبَنية
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الجاَهلية، آثااَر من اثار وكل الشرك مظاَهر من مظهر كل من السلمية والعقيدَّة

يأتي: ماَ تقرير على المجلس هذا في الحاَضرين جميع من التفاَق حصل قدَّ

ًدَّا رسوله بعث سبَحاَنه الله أن ريب ل-1 باَلهدَّى وسلم عليه الله صلى محم

َأنزل كله، الدَّين على ليظهرها الحق ودين يأتيه ل الذي العزيز كتاَبه عليه و

كل على يجب وأنه حميدَّ، حكيم من تنزيل خلفه من ول يدَّيه بين من البَاَطل

ًناَ، ظاَهًرا الكريم الرسول هذا طاَعة ومسلمة مسلم الله صلى ومحبَته وباَط

َأهله نفسه من المسلم إلى أحب يكون حتى كاَملة، محبَة وسلم عليه و

إل الله إلى طريق ل َأنه يعلم وان َأجمعين، والناَس ووالدَّها وولدَّها وماَله

أن والسلما: ((ل الصلة عليه قاَل كماَ بمتاَبعته، أؤم أكم ي أدَّ هواها يكوَن حتى َأح

ًعاَ َبَ أت ِلماَ ت ماَ باَتبَاَع تكون انماَ وسلم عليه الله صلى محبَته وانبه))  جئ

َلهواء ل شرع، أل قاَل كماَ والبَدَّع، باَ أق أم ِإن تعاَلى: ( أت ّبَوَن أكن ّلَه أتِح ِني ال أعو ِبَ ّت َفاَ

أم أك أبَ ِبَ أح أه) أي ّل والبَاَطل الحق ألمته نّبي قدَّ وسلم عليه الله صلى  وهو)154(ال

يزيغ ل كنهاَرهاَ ليلهاَ البَيضاَء المحجة على أأمته وترك والضلل الهدَّى وطريق

هاَلك. إل عنهاَ

الناَس َأولى هو اليوما المسلمين َأمر ولي وهو الله حفظه الملك جللة ان -2

َء وماَ السلما دين بنصر ذلك، يخاَلف ماَ وازالة السلما، عليه الرسول به جاَ

المطهرة السنة راية رفع في الله بعدَّ الماَل عليه تعلق من خير وهو

أأن اعلء سبَيل في والجهاَد العلياَ هي الله كلمة تكون حتى الدَّين هذا ش

أأخذها ول ذلك، في قناَته تلين ل لله، كله الدَّين ويكون لئم، لومة الله في ت

إن قاَئًماَ يزال ول السبَيل، هذا في الوافر باَلحظ الله وفقه جللته قاَما وقدَّ

الزائغين وانتحاَل المبَطلبَين تحريف عنه ينفي الدَّين هذا بنصرة الله شاَء

َأل والملحدَّين أأييدَّ التوفيق من المزيدَّ وله لناَ الله ونس والسدَّاد. والت

ِء قبَور في الغلو ان-3 َلنبَياَ القبَاَب وتشييدَّ مساَجدَّ واتخاَذهاَ والصاَلحين ا

َلبنية َلضرحة واقاَمة وا واسراجهاَ عليهاَ المزركشة الستور وتعليق ا
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يقرهاَ ل التي الجاَهلية وآثااَر الشرك مظاَهر من ذلك كل والضواء باَلشموع

الهدَّى رسول باَلغ ولذلك ة،المطهر شريعته َأحكاَما مع تتفق ول السلما

لئل المبَاَلغة، َأشدَّ منه والتحذير ذلك انكاَر في عليه وسلمه الله صلوات

ًناَ والصاَلحين النبَياَء قبَور اتخاَذ إلى المة بهذها المر يفضي من تعبَدَّ َأوثااَ

عليه الله صلى الله رسول أن الموطأ في ماَلك الماَما الله. فروى دون

ًناَ قبَري تجعل ل قاَل: ((الهم وسلم أدَّ، وثا ّدَّ يعبَ أشت أب َأ ِه غض ٍما على الل قو

ّتخذوا أم أقبَوَر ا ِه ِئ َياَ أنبَ
)).َمَساَجدَّ َ

الله لرسول ذكرت سلمة أأما َأن عنهاَ الله رضي عاَئشة عن الصحيحين وفي

َأتهاَ كنيسة وسلم عليه الله صلى َأرض ر فقاَل: الصور من فيهاَ وماَ الحبَشة ب

َأولئك أل فيهم َماََت إذا (( أج أح الّر أو الصاَل أدَّ َأ أح العبَ أا الصاَل َلى َبنو ِها َع ًدَّا قبَر مسج

أر تلك فيه وصوروا أر َأولئك الصو ِه عندَّ الخلِق ِشرا رضي عاَئشة عن )) ولهماَالل

يطرح طفق وسلم عليه الله صلى الله برسول نزل قاَلت: لماَ َأيًضاَ عنهاَ الله

أة وهو فقاَل كشفهاَ، بهاَ اغتتم فاَذا وجهه، على له خميصة على الله كذلك: ((لعن

أليهود ّتخذوا والنصاَرى ا أم قبَوَر ا أر َأنبَياَئه َدَّ. يحذ أأبرَز ذلَك ولول صنعوا، َماَ مساَج

َذ َأن أخشَي َأنه غير قبَرها قاَل: عنهماَ الله رضي عبَاَس ابن مسجدَّا)) وعن يتخ

أل ((لعَن عليهاَ والمتخذيَن القبَور زائرات وسلم عليه الله صلى الله رسو

َدَّ الصحيحة الحاَديث من ذلك وغير السنن، َأهل والّسرج)) رواها المساَج

العظيمة العبَرة منهاَ تؤخذ التي وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الكثيرة

الغلو في الوقوع من والتحذير النهي في وسلم عليه الله صلى مبَاَلغته في

أي وسلم: ((ل عليه الله صلى قاَل كماَ الساَبقة، المم فيه وقعت الذي أرون أط أت

ّنماَ مريم، ابَن النصاَرى َأطرِت كماَ ٌدَّ َأناَ ِإ أدَّ فقولوا عبَ ِه عبَ )155 (ورسوله)) الل

ّو)) قبَلكم كاَن من َأهلك فإنماَ والغلو أيًضاَ: ((إياَكم قاَل وكماَ هذها . وماَ)156 (الغل

ِء الغلو من والتنفير التحذير في وسلم عليه الله صلى منه المبَاَلغة إل والطرا

عليه.    ماتفق()155
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ًدَّا تعاَلى، الله توحيدَّ لجاَنب منه حماَية إلى توصل وسيلة َأو ذريعة لكل وس

أدَّ إذ تعاَلى الله وصدَّق باَلله الشرك َق َل أم يقول: ( أك أسوٌل َجاَء أن َر أم ّم أك أفِس ِزيٌز َأن َع

ِه أي َل أم َماَ َع ّت ِن ِريٌص َع أكم َح أي َل ِنيَن َع أؤِم أم أل أؤوٌف ِباَ .)157(ّرِحيٌم) َر

َلنبَياَء قبَور تغشية ان-4 هو حيطاَنهاَ على الستور هذها وتعليق والصاَلحين ا

َلئمة، باَتفاَق منكرة شنيعة بدَّعة الله رسول عهدَّ في موجودة تكن لم ا

الصحاَبة عهدَّ في ول الراشدَّين خلفاَئه عهدَّ في ول وسلم، عليه الله صلى

َلئمة ل المسلمين أئمة عن شيء فيهاَ يؤثار ولم والتاَبعين، َلربعة ا ول ا

وإنماَ َأحرى، فيهاَ كاَن لو وباَلفضل َأقوى، كاَنوا كشفهاَ على . وهمغيرهم

بعض فعل من الساَدس القرن َأثاناَء في وجدَّت ماَ َأول البَدَّعة هذها وجدَّت

وجدَّت. حاَلماَ وتحريمهاَ انكاَرهاَ على العلم َأهل نص وقدَّ السلطين،

ِء قبَور ((القناَع)): وتغشية في قاَل-5 َلنبَياَ  –بغاَشية سترهاَ َأي – والصاَلحين ا

ًعاَ ليس كسوة في آخر موضع في وقاَل.  الشيخ الدَّين. قاَله في مشرو

ِء بقبَور فعل إذا منكر هذا َأن على الئمة : اتفق باَلثياَب القبَر َلنبَياَ ا

تقي السلما الشيخ. شيخ قاَله بقوله بغيرهم. ويعني فكيف والصاَلحين

هـ.728 سنة المتوفى الله رحمه تيمية ابن الدَّين

((تطهير المسمى كتاَبه في الله رحمه الصنعاَني إسماَعيل بن محمدَّ وقاَل

الشرك إلى ذريعة َأعظم صاَرت التي والمشاَهدَّ القبَاَب هذها العتقاَد)): فاَن

َأكبَر واللحاَد، يعمرهاَ من كل بل غاَلب بنياَنه، وخراب السلما هدَّما إلى وسيلة و

من على َأو لهم قريب على َأماَ والولة والرؤساَء والسلطين الملوك هم

ويزورها كبَير، شيخ َأو فقير َأو صوفي َأو عاَلم َأو فاَضل من فيه الظن يحسنون

َلموات زياَرة يعرفونه الذين الناَس يدَّعون بل باَسمه هتف ول توسل دون من ا

قبًَرا فيجدَّ بعدَّهم من فيأتي َأكثرهم، َأو يعرفه من ينقرض حتى ويستغفرون له

أء، عليه شيدَّ قدَّ وارخيت الفاَخر، باَلفراش وفرش الشموع، عليه واسرجت البَناَ

َلوراد عليه والقيت الستور، عليه ضرر، دفع َأو لنفع ذلك َأن فيعتقدَّ والزهور ا
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وبفلن الضر بفلن وانزل وفعل فعل بأنه الميت على يكذبون السدَّنة وتأتيه

َلمر باَطل، كل جبَلته في يغرسوا حتى النفع َلحاَديث في ثابَت ماَ وا من النبَوية ا

واسعة ذلك وأحاَديث عليهاَ وبنى عليهاَ وكتب القبَور على َأسرج من لعن

.عظيمة مفسدَّة إلى ذريعة هو ثام عنه، منهي نفسه في ذلك فاَن معروفة،

َلمر وحيث الشبَاَبيك على الستاَئر وضع َأن باَلتفاَق نقرر فاَنناَ عاَليه ذكر ماَ ا

ًعاَ، ساَئغ غير الشريفة باَلحجرة المحيطة صلى الله رسول ولقول تقدَّما لماَ شر

َدَّثَا وسلم: ((َمن عليه الله َناَ في َأح ِر َذا َأم َو منه ليَس َماَ َه ٌد فه وقوله  )158 ())ر

ألمور ومحدَّثااَِت وسلم: ((وإياَكم عليه الله صلى ٍة كّل فإّن ا وكّل بدَّعٌة محدَّثا

ٍة )159 (ضللة)) بدَّع

النصير. ونعم المولى نعم مولناَ هو حسبَناَ والله التوقيع حصل هذا وعلى

هـ1381-12 في تحريًرا

إبراهيم بن عبَدَّالملكباَز بن عبَدَّالعزيز حميدَّ بن عبَدَّالله

عقيل محضاَرإبراهيم بن محمدَّإبراهيم بن عبَدَّاللطيف

دهيش بن عبَدَّاللهصاَلح بن عبَدَّالعزيزالحركاَن محمدَّ

)160 (َأماَن. يحيجاَسر بن عبَدَّالله

)ثااَنية - فتوى72( 

 عبَدَّالعزيز بن فيصل الملك جللة المكرما حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من

الله حفظه

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

َلمين بلغني الصبَاَن سرور محمدَّ الشيخ السلمي العاَلم لرابطة العاَما ا

َءكم القتراح صاَحب التماَس يتضمن الذي المرفق القتراح حول استفتاَ

وأماسلم. البخاري    روأاه()158
صحيح. حسن حديث وأقال وأالترماذي دأاوأدأ أأبو    روأاه()159
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الصلة َأفضل ساَكنهاَ على النبَوية للحجرة الجدَّيدَّة الستاَئر تركيب المذكور

ً والسلما سنوات). (منذ نزعت قدَّ التي القدَّيمة الستاَئر من بدَّل

ًدَّا بعث وتعاَلى سبَحاَنه الله أن الله حفظكم وتعلمون عليه الله صلى محم

العزيز كتاَبه عليه وانزل كله، الدَّين على ليظهرها الحق ودين باَلهدَّى وسلم

يجب وأنهحميدَّ.  حكيم من تنزيل خلفه من ول يدَّيه بين من البَاَطل يأتيه ل الذي

ًناَ، ظاَهًرا الكريم الرسول هذا طاَعة ومسلمة مسلم كل على ومحبَته وباَط

وماَله َأهله من المسلم إلى َأحب يكون حتى كاَملة محبَة وسلم عليه الله صلى

كماَ بمتاَبعته، ال الله إلى طريق ل أنه يعلم وأن َأجمعين، والناَس ووالدَّها وولدَّها

أها يكوَن حتى َأحدَّكم يؤمن وسلم: (( ل عليه الله صلى قاَل ًعاَ هوا جئت لماَ تبَ

ِه)) وان ِء ل شرع ماَ باَتبَاَع تكون إنماَ والسلما الصلة عليه محبَته ب والبَدَّع باَلهوا

أل قاَل كماَ أق أم ِإن تعاَلى: ( أت ّبَوَن أكن ّلَه أتِح ِني ال أعو ِبَ ّت أم َفاَ أك أبَ ِبَ أح أه) أي ّل )161(ال

والضلل، الهدَّى وطريق والبَاَطل الحق لمته بين قدَّ وسلم عليه الله صلى وهو

هاَلك. إل بعدَّها عنهاَ يزيغ ل كنهاَرهاَ ليلهاَ البَيضاَء المحجة على أأمته وترك

َء ماَ يخاَلف ماَ وإزالة السلما، دين بنصر الناَس َأولى الله شاَء إن وأنتم به جاَ

فلي الله بعدَّ الماَل عليه نعلق من خير وأنتم وسلم، عليه الله صلى المصطفى

كلمة تكون حتى الدَّين كلمة اعلء سبَيل في والجهاَد المطهرة السنة راية رفع

لله. كله الدَّين ويكون الظاَهر هو ودينه العلياَ هي الله

َلنبَياَء قبَور في الغلو الملك: ان جللة ياَ وتشييدَّ مساَجدَّ واتخاَذهاَ والصاَلحين ا

َلبنية القبَاَب َلضرحة واقاَمة وا وإسراجهاَ عليهاَ المزركشة الستور وتعليق ا

َلضواء باَلشموع يقرهاَ ل التي الجاَهلية وآثااَر الشرك مظاَهر من ذلك كل وا

صلى الهدَّى رسول باَلغ ولذلك المطهرة، شريعته َأحكاَما مع تتفق ول السلما

َلمر يفضي لئل المبَاَلغة، َأشدَّ منه والتحذير ذلك انكاَر في وسلم عليه الله ا

ألمة بهذها ِء قبَور اتخاَذ إلى ا َلنبَياَ ًناَ والصاَلحين ا الله. دون من تعبَدَّ َأوثااَ
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وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الموطأ في الله رحمه ماَلك الماَما فروى

أل ل قاَل: ((اللهّم أجع ًناَ قبَري َت ّدَّ وثا أشت أدَّ. ا ِه غضب أيعبَ ٍما على الل ّتخذوا قو أقبَوَر ا

أم أنبَياَئه َدَّ)) وفي َأ سلمة َأما أن عنهاَ الله رضي عاَئشة عن الصحيحين َمَساَِج

َأتهاَ كنيسة وسلم عليه الله صلى الله لرسول ذكرت َأرض ر فيهاَ وماَ الحبَشة ب

أأولئك وسلم عليه الله صلى الله رسول فقاَل الصور من أم ماََت إذا (( أل فيه الّرج

أح أو الّصاَل أدَّ َأ ألعبَ أح ا أوا الّصاَل َن َلى َب ِها َع ِر أبَ ًدَّا َق أسِج أروا َم ّو ِه َوَص أأولئَك الّصور تلَك ِفي

أر ألِق ِشَرا ألَخ َدَّ ا ِه ِعن نزل قاَلت: لماَ َأيًضاَ عنهاَ الله رضي عاَئشة عن )). ولهماَالل

فاَذا وجهه على له خميصة يطرح طفق وسلم عليه الله صلى الله برسول

أة وهو فقاَل كشفهاَ بهاَ اغتنم َن أع َل ِه كذلك: (( ِد على الل أهو َي أل ّنصاَرى ا أذوا وال ّتخ ا

أم أقبَوَر َدَّ َأنبَياَئه أن خشي أنه غير قبَرها ابرز ذلك ولول صنعوا ماَ )) يحذرَمَساَِج

ًدَّا. وعن يتخذ َعَن قاَل عنهماَ الله رضي عبَاَس ابن مسج أل ((ل ِه رسو صلى الل

أه ِه الل َلي ّلَم َع ألقبَور َزائراِت وس ِذيَن ا ّتِخ أم أل َهاَ وا أي َل َدَّ َع ألَمَساَِج أرَج)) رواها ا َأهل والّس

الله صلى الله رسول عن الكثيرة الصحيحة الحاَديث من ذلك وغير السنن،

وسلم عليه الله صلى مبَاَلغته في العظيمة العبَرة منهاَ تؤخذ التي وسلم عليه

كماَ الساَبقة المم فيه وقعت الذي الغلو في الوقوع من والتحذير النهي في

أروني وسلم: ((ل عليه الله صلى قاَل أط ّنصاَرى َأطَرِت َكَماَ أت َيم ابَن ال أر ّنَماَ َم َناَ ِإ َأ

ٌدَّ أبَ ألوا َع أقو أدَّ َف أبَ ِه َع أله)) وكماَ الل أسو أم قاَل وَر أك ّياَ ِإ ّو أيًضاَ: (( أل أغ أل ّنَماَ وا َلَك فإ أن َأه َم

أم َكاََن أك َل أبَ ّو)).. َق أل أغ أل ا

الغلو من والتنفير التحذير في وسلم عليه الله صلى منه المبَاَلغة وهذها

ًدَّا التوحيدَّ لجناَب منه حماَية والطراء إلى توصل وسيلة َأو ذريعة لكل وس

أدَّ اذ الله وصدَّق باَلله، الشرك َق َل أم يقول: ( أك أسوٌل َجاَء أن َر أم ّم أك أفِس ِزيٌز َأن ِه َع أي َل َع

أم َماَ ّت ِن ِريٌص َع أكم َح أي َل ِنيَن َع أؤِم أم أل أؤوٌف ِباَ ّرِحيٌم). َر

َلنبَياَء قبَور تغشية ان الملك جللة ياَ حيطاَنهاَ على الستور وتعليق والصاَلحين ا

َلئمة، باَتفاَق منكرة شنيعة بدَّعة صلى الله رسول عهدَّ في موجودة تكن ولم ا
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والتاَبعين، الصحاَبة عهدَّ في ول الراشدَّين خلفاَئه عهدَّ في ول وسلم عليه الله

ٌء فيهاَ يؤثار ولم َلئمة ل المسلمين َأئمة عن شي َلربعة ا على وهم غيرهم، ول ا

َأول البَدَّعة هذها وجدَّت وإنماَ أحرى، فيهاَ كاَن لو وباَلفضل َأقوى، كاَنوا كشفهاَ

ِء في وجدَّت ماَ َأهل نص وقدَّ السلطين، بعض فعل من الساَدس القرن َأثاناَ

وجدَّت. ماَ حاَل وتحريمهاَ انكاَرهاَ على العلم

َلنبَياَء قبَور ((القناَع)): وتغشية في قاَل بغاَشية- ليس سترهاَ َأي –والصاَلحين ا

ًعاَ الله. وقاَل رحمه تيمية ابن السلما شيخ يعني – الشيخ قاَله الدَّين في مشرو

َلئمة باَلثياَب: اتفق القبَر كسوة في آخر موضع في فعل إذا منكر هذا َأن على ا

َلنبَياَء بقبَور بغيرهم. فكيف والصاَلحين ا

العتقاَد)): فاَن ((تطهير كتاَبه في الله رحمه الصنعاَني إسماَعيل محمدَّ وقاَل

َأكبَر واللحاَد، الشرك إلى ذريعة َأعظم صاَرت التي والمشاَهدَّ القبَاَب هذها و

ًبَاَ بنياَنه وخراب السلما هدَّما إلى وسيلة َأو الملوك هم يعمرهاَ من كل بل غاَل

أء َأو السلطين الظن يحسنون من على َأو لهم، قريب على إماَ والولة، الرؤساَ

الذين الناَس ويزورها كبَير، شيخ َأو فقير َأو صوفي َأو عاَلم َأو فاَضل من فيه

َلموات زياَرة يعرفونه له يدَّعون بل باَسمه، هتف ول توسل دون من ا

أأتي َأكثرهم، َأو يعرفه من ينقرض حتى ويستغفرون، قدَّ قبًَرا فيجدَّ بعدَّهم من في

أء عليه شيدَّ عليه وارخيت الفاَخر، باَلفراش وفرش الشموع عليه واسرجت البَناَ

َلوراد عليه والقيت الستور، أأتيه ضرر، دفع َأو لنفع ذلك أن فيعتقدَّ والزهور، ا وت

الضر وبفلن النفع بفلن وانزل وفعل فعل بأنه الميت على يكذبون السدَّنة

َلحاَديث في ثابَت ماَ والمرباَطل.  كل جبَلته في يغرسوا حتى لعن من النبَوية ا

َأحاَديث عليهاَ، وبنى عليهاَ وكتب القبَور على أسرج من معروفة، واسعة ذلك و

عظيمة. اهـ. مفسدَّة إلى ذريعة هو ثام عنه، منهي نفسه في ذلك فاَن

َلمر َأن وحيث المحيطة الشبَاَبيك على الستاَئر وضع َأن نرى فإنناَ ذكر ماَ ا

ًعاَ، ساَئغ غير الشريفة باَلحجرة عليه الله صلى الله رسول ولقول تقدَّما، لماَ شر
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أن َدَّثَا وسلم: ((َم ِرناَ في َأح أه ليَس ماَ هذا َأم َو من أه ّد َف الصلة عليه )) وقولهَر

أكم َثااَِت والسلما: ((وإياَ َدَّ أح أم ِر و ألمو ِإّن ا َعة محدَّثاة أكّل ف أدَّ ٍة وكّل ِب َلٌة)). بدَّع ضل

أء استفتي وقدَّ هذا ماَ بمعنى فتوى فيهاَ واصدَّروا )162(عاَما في البَلد هذها علماَ

هـ).1385يحفظكم. ( ذكرناَ. والله

أخير) (سؤال

وجودك الله َأداما

العتراضاَت عليناَ كثر هذها النبَوية، الحجرة في التي الستاَرة قبَل من

َءهاَ َأن شك ول الحاَلي، وضعهاَ في والنتقاَدات وتركهاَ مخجل، الصورة بهذها بقاَ

في محتاَرين ونحن عنهاَ، غنى في نحن ومفسدَّة ضجة تحدَّثا بدَّلهاَ وضع بدَّون

باَب عليناَ يسدَّ فيماَ النظر امعاَن موجودة. فنرجو وهي بدَّلهاَ ستاَرة وضع

الحكومة. سمعة عن المضرة ويمنع العتراض

:-خلصته بماَ هذا على إبراهيم بن محمدَّ الشيخ َأجاَب

َلمر هذا في لدَّيناَ قاَل: ليس قليل، تأمل بعدَّ الله عن الدَّلئل وأن المنع، إل ا

َأل َأن سبَق ولقدَّ ذلك، تجيز ل رسوله وعن الله رحمة عليه عبَدَّالعزيز الملك س

َأجبَناَها هذا عن أياَما العلماَء سكوت هذا على يرد َأن يمكن الجواب. ول بهذا ف

ًئاَ كاَن وذلك موجودة، كاَنت التي الستاَرة عن الدَّرعية ًدا شي وعاَرًضاَ، موجو

ًغاَ له نرى ل هذا جدَّيدَّ شيء واحدَّاثا موجود شيء رفع ولكن ًياَ. مسو )163 (شرع

الدَّيوان). ملف (ضمن

(التوسل)

باَلتاَبوت؟ إسرائيل بني :- توسلس

0ً:ج َأول ًتاَ كاَن مؤونته. وإن من فرغناَ ثااَبت غير كاَن ذلك. إن لثبَوت يحتاَج   ثااَب

َء وشرعناَ شرعهم في يكون َأن فيمكن شرعناَ جاَء بل ذلك، خلف بجنس جاَ

هـ.12/1381 في قبلها الذي هو إليه المشار بالصل. وأالساتفتاء    بياض()162
بالسلك إبراهيم لمقام الحديدي الحاجز تغطية اقتراحا جواب : وأيأتي   قلت()163

).18/10/67  في841( ماكة) برقم دأخآول (باب في النايلون
118



َأبلغ التوحيدَّ تحقيق من ِإن ذلك، من ب ففيهاَ الحنيفية، هي المحمدَّية الشريعة ف

قبَلناَ من شرع في فكاَن غيرهاَ، في ليس ماَ الشرك وساَئل عن البَعدَّ من

في المفسرون يذكرها الذي َأن ثابَت شريعتناَ. فإذا في ليس وهذا التحية سجود

لناَ. حجة فليس – لينصروا التاَبوت يحملون أنهم التاَبوت قصة

(تقرير).

ذلك) ونحو النبَي على صلة - ص: بحق75(

ًء ليس :- هذاج ًياَ دعاَ محمدَّ. على صلة بحق وكذلك يصلح، ول يجوز ول شرع

ًعاَ ليس حاَل. بكل مشرو

ملئكته. في مخلوق حق ساَمعة. وهذا وملئكة جاَمعة صلة منه: بحق وأبلغ

تيمية). لبن والوسيلة التوسل على (تقرير

الثااَر) في (الغلو

بيوتهم في أو مسجدَّ استجدَّ إذا فيهاَ لهلهاَ النبَي صلى التي - س:- المكنة76(

للمدَّينة) يأتي من للصلة يقصدَّهاَ َأن يشرع هل

ًدَّا. وكذلك جيرانه حتى يقصدَّها :- ل. ولج من فيه يصلى فيه َلهله صلى الذي َأب

وسلم عليه الله صلى يقصدَّ. والنبَي ول الن، حوله كاَن ومن زمنه يصلي كاَن

وفيهاَ الثلثاة، وهي المساَجدَّ هذها تتبَع عن كفاَية فيهاَ مساَجدَّ لمته شرع

َلفضلية. (تقرير).ا

الحدَّيبَية) ومسجدَّ الرقم، - دار77(

رئيسجماَل محمدَّ صاَلح الستاَذ حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من

الله وفقهالندَّوة جريدَّة تحرير

وبركاَته. الله ورحمة عليكم السلما

استفتاَء هـ1383 رمضاَن 20 الصاَدر عدَّدهاَ ف الندَّوة جريدَّة وجهت : فقدَّوبعدَّ

ِء دار إلى َلمر لهيئاَت العاَمة للرئاَسة الرقم دار تسليم بمناَسبَة الفتاَ ا

َأمرين: عن باَلمعروف
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َلرقم ((دار عبَاَرة عليهاَ تكتب َأن من ماَنع هناَك : هلأحدَّهماَ َلرقم)) َأبي بن ا ا

ًدَّ َلثار؟ لهذا اتخلي ًفاَ َأو مكتبَة اتخاَذهاَ من ديني ماَنع هناَك وهل ا مدَّرسة َأو متح

نشر في ساَهمت كدَّار بزياَرتهاَ المقدَّسة للبَلد والزوار للحجاَج السماَح ثام

بهاَ. مرت التي الظروف َأحلك في السلمية الدَّعوة

((الشميسي)) وهل الحدَّيبَية من البَيعة مسجدَّ َأثار أأزيل الثاَني: لماَ السؤال

َلثار َأكبَر لهاَ كاَن بيعة شهدَّ كمأثار به الحتفاَظ من ديني ماَنع هناَك راية رفع في ا

السلما؟

)).علم ((طاَلب توقيع وتحته الندَّوة جريدَّة وجهته ماَ هذا

َأماَالجواب َلرقم ((دار اتخاَذ :-  َلرقم َأبي بن ا البَيت إلى للوافدَّين )) مزاًراا

َأي به يتبَركون الحراما ٌء ذلك، كاَن وسيلة ب َلرقم دار كتاَبة اعلن كاَنت سوا ا

ًفاَ َأو مكتبَة اتخاَذهاَ َأو للزياَرة، وفتحهاَ عليهاَ يسبَق لم َأمر مدَّرسة: فهذا َأو متح

السلما إلى الدَّعوة من الدَّار هذها في حصل بماَ َأعلم هم الذين الصحاَبة إليه

َلرقم داًرا يعتبَرونهاَ كاَنوا بل لهاَ، والستجاَبة أأن فيهاَ التصرف له ل من غيرهاَ ش

َلرقم وكاَن الدَّور، أأي هذا يرى نفسه ا فكاَنوا َأولدها، على بهاَ تصدَّق إنه حتى الر

أأخذون ويؤجرون فيهاَ يسكنون ثام المنصور، جعفر َأبي إلى انتقلت حتى عليهاَ وي

مماَ كله هذا لغيرهاَ. يتبَين صاَرت ثام بهاَ، عرفت التي للخيزران المهدَّي سلمهاَ

َأخبَرناَ عمر، بن محمدَّ شيخه عن الكبَرى، الطبَقاَت في سعدَّ ابن رواها قاَل: 

َلرقم بن عثماَن بن عبَدَّالله بن هندَّ بن عمران بن محمدَّ َلرقم َأبي بن ا ا

َلرقم، بن عثماَن بن عمران بن يحيى عن َأبي، َأخبَرنيقاَل:  المخزومي، قاَل: ا

َلرقم بن عثماَن جدَّي سمعت أبَِع ابن يقول: أناَ ا ساَبع َأبي اسلم السلما، أس

الله صلى النبَي كاَن التي الدَّار وهي الصفاَ باَب على بمكة دارها وكاَنت سبَعة،

َأسلم السلما إلى الناَس دعاَ فيهاَ السلما، َأول في فيهاَ يكون وسلم عليه فيهاَ و

أهّم فيهاَ الثانين وقاَل: ليلة كثير، قوما ّل َأحِب السلمَا َأعّز ((ال َلين ب أج أعَمَر إليَك الّر

ّطاَِب بِن ألَخ أو ا أمرو َأ َء بِن َع ٍما)) فجاَ َأسلم بكرة الغدَّ من الخطاَب بن عمر ِهَشاَ ف
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َلرقم، دار في َلرقم دار ودعيت ظاَهرين، باَلبَيت وطاَفوا فكبَروا منهاَ وخرجوا ا ا

َلرقم بهاَ وتصدَّق السلما، دار َلرقم صدَّقة نسخة فقرأت ولدَّها، على ا بدَّارها: ا

َلرقم قضى ماَ الرحيم. هذا الرحمن الله بسم أنهاَ الصفاَ جاَز ماَ ربعه في ا

وفلن العاَص، بن هشاَما شهدَّ تورثا، ول تبَاَع ل الحرما، من بمكاَنهاَ محرمة

يسكنون ولدَّها فيهاَ صدَّقة الدَّار هذها نزل العاَص. قاَل: فلم بن هشاَما مولى

أأخذون ويؤاجرون عمران بن . قاَل: محمدَّجعفر َأبي زمن كاَن حتى عليهاَ وي

َلرقم، بن عثماَن بن عمران بن يحي عن َأبي فاَخبَرني اليوما َلعلم انيقاَل:  ا

حجهاَ حجة في والمروة الصفاَ بين ليسعى إنه جعفر َأبي نفس في وقعت الذي

أء لو تحتناَ فيمر فسطاَط في الدَّار ظهر على ونحن عليه قلنسوة آخذ َأن َأشاَ

فلماَ الصفاَ، إلى يصعدَّ حتى الوادي بطن يهبَط حين من إليناَ لينظر وانه لخذتهاَ،

َلرقم بن عثماَن بن عبَدَّالله كاَن باَلمدَّينة حسن بن عبَدَّالله بن محمدَّ خرج ا

عاَمله إلى فكتب بذلك، جعفر َأبو عليه فتعلق معه يخرج ولم تاَبعه ممن

ً بعث ثام حدَّيدَّ، في ويطرحه يحبَسه َأن باَلمدَّينة له يقاَل الكوفة َأهل من رجل

فدَّخل به يأمرها ماَ يفعل َأن باَلمدَّينة عاَمله إلى معه وكتب رب، عبَدَّ بن شهاَب

سنة وثاماَنين بضع ابن كبَير شيخ وهو الحبَس عثماَن بن عبَدَّالله على شهاَب

وتبَيعني فيه َأنت مماَ اخلصك َأن لك هل له فقاَل والحبَس، باَلحدَّيدَّ ضجر وقدَّ

َلرقم، دار فيك اكلمه ان اياَهاَ بعته َأن وعسى يريدَّهاَ، المؤمنين َأمير فإن ا

أء فيهاَ ومعي له منهاَ حقي ولكن صدَّقة، قاَل: انهاَ عنك، فيعفو اخوتي شركاَ

وكتب بحقه له فاَشهدَّ وبرئت، حقك اعطناَ نفسك عليك فقاَل: انماَ وغيرهم،

ففتنتهم اخوته تتبَع ثام ديناَر، ألف عشر سبَعة حساَب على شرى كتاَب عليه

المهدَّي صيرهاَ ثام اقطعهاَ، ولمن جعفر لبي فصاَرت فبَاَعوها، الماَل كثرة

موسى بن لجعفر صاَرت ثام بهاَ، وعرفت فبَنتهاَ وهاَرون موسى أما للخيزران

َأو عاَمتهاَ اشترى ثام والعدَّني، الشطوي َأصحاَب سكنهاَ ثام المؤمنين، َأمير

جعفر. بن موسى ولدَّ من عبَاَد بن غساَن َأكثرهاَ
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َلرقم دار : واماَقاَل عليه الله صلى النبَي من فقطيعة زريق بني في باَلمدَّينة ا

((المستدَّرك)) في الحاَكم الطبَقاَت. ورواها في سعدَّ ابن رواها وسلم. هكذا

ذكر الحاَكم طريق ومن عنه، وسكت عمر بن محمدَّ سعدَّ ابن شيخ طريق من

(الدَّراية) في حجر ابن والحاَفظ الوقف، كتاَب الراية)) في ((نصب في الزيلعي

مولى ((الدَّراية)): وهلل قاَل: في َأنه (الصاَبة). إل في وكذلك منه، قطعة

كتاَبه في الطبَري جرير ابن منه جملة وذكر هشاَما، مولى وفلن هشاَما. بدَّل

بسندَّها عمر بن محمدَّ طريق من والتاَبعين الصحاَبة تاَريخ المذيل)) من ((ذيل

المذكور.

َلرقم دار كون َأن تبَين الرواية هذها فمن َلرقم يمنع لم إسلما دار ا التصرف ا

ًكاَ يتخذهاَ ولم الدَّور، من غيرهاَ في يتصرف كماَ بعدَّ، ملكهاَ ول هو فيهاَ متبَر

ويؤاجرون فيهاَ يسكنون كاَنوا بل الحراما، الله بيت إلى الوافدَّون به يتبَرك

عليهاَ. ويأخذون

مختبَىء َأنه يذكر الذي القسم اتخذت حينماَ الخيزران مزاًرا منهاَ اتخذ من وأول

َلرقم دار في وسلم عليه الله صلى الله رسول ًدَّا، الرقم َأبي بن ا وهذا مسج

أن وتبَعه مكة تاَريخ في الزرقي ذكرها الذي هو المسجدَّ َدَّها، َم الفاَسي وذكر بع

َأنهاللطيف))  ((الجاَمع اليضاَح)) وصاَحب ((في الغراما)) والنووي ((شفاَء في

َلرقم. وعبَاَرة دار من باَلزياَرة المقصود َأي منهاَ باَلزياَرة الفاَسي: المقصود ا

َلرقم دار من ذكرهاَ التي المساَجدَّ من مشهور وهو فيهاَ الذي المسجدَّ هو – ا

َلزرقي، ًئاَ كاَن وسلم عليه الله صلى النبَي ان وذكر ا الموضع في َأي – فيه مختبَ

ًدَّا اتخذ الذي في الفاَسي لناَ عنه. ويصف الله رضي عمر َأسلم وفيه – مسج

ثاماَنية المسجدَّ هذا يقول: وطول حين المسجدَّ ذلك مشاَهدَّتهالغراما))  ((شفاَء

ذلك حرر الحدَّيدَّ، بذراع الجميع وثالث، َأذرع سبَعة وعرضه قيراطين، إل اذرع

أيوٍت ِفي( مكتوب وفيه بحضوري ِذَن أب أه َأ ّل َع َأن ال َف أر َكَر أت أذ أي َهاَ َو أه ِفي أم أس أح ا ّبَ أه أيَس َل

َهاَ ّو ِفي أدَّ أغ أل ألَصاَِل. ِباَ ِرَجاٌَل).َوا
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أأ وفيه الخيزران، دار وسلم عليه الله صلى الله رسول مختبَىء هذها مبَتدَّ

ست. سنة مفلح الملك َأمير مولة الله إلى الفقيرة بتجدَّيدَّها امرت السلما،

مجاَورة وعمرته الجواد، الوزير َأيًضاَ الفاَسي: وعمرها التاَريخ. قاَل بقية وذهب

والذي وثاماَنماَئة، وعشرين احدَّى سنة في َأيًضاَ وعمر العصماَء، مرة لهاَ يقاَل

أء فيهاَ النفقة بصرف والمتولى َأعرفه، ل العماَرة بهذها َأمر بن علي الدَّين عل

الفاَسي. كلما باَلقاَئدَّ. اهـ المعروف الصاَرما بن محمدَّ ناَصر

رضي الصحاَبة عمل في الحجة وانماَ بحجة، ليس الخيزران فعمل كل وعلى

ِإنالخلص ((سورة تفسير في تيمية ابن السلما شيخ قاَل وقدَّ عنهم، الله  :((

ول صاَلح رجل ول نبَي قبَر على قط يبَنوا لم باَحساَن لهم والتاَبعين الصحاَبة

ًدَّا جعلوها ِء آثااَر من شيء على ول مزاًرا َأو مشه َلنبَياَ َأو فيه نزل مكاَن مثل ا

ًئاَ فيه فعل َأو فيه صلى .)164 (ذلك. انتهى. من شي

)) علىالمستقيم الصراط ((اقتضاَء في تيمية ابن السلما شيخ وتكلم

ذلك على كلمه ضمن فقاَل وغيرهاَ مساَجدَّ المشاَعر غير بمكة التي المزارات

المسجدَّ غير بمكة وسلم عليه الله صلى الله رسول بنى ): ما452َ(ص

زياَرة لمته شرع ول وغيرها، المولدَّ مسجدَّ محدَّثاة كلهاَ المساَجدَّ بل الحراما،

مسجدَّ، هناَك بني وقدَّ مني خلف الذي العقبَة موضع زياَرة ول المولدَّ، موضع

حجة في معه وحج عمر، َأربع اعتمر وسلم عليه الله صلى النبَي بأن واحتج

َء من إل معه الحج عن يتخلف لم المسلمين جماَهير الوداع في وهو الله، شاَ

ًئاَ ول حراء، غاَر َأصحاَبه من َأحدَّ ول هو يأت لم كله ذلك حول التي البَقاَع من شي

ومزدلفة ومنى والمروة الصفاَ وبين الحراما باَلمسجدَّ إل هناَك يكن ولم مكة،

بنمرة عرفة يوما القبَة له وضربت عرنة، ببَطن والعصر الظهر وصلى وعرفاَت،

ماَ الطريقة تلك على فمشوا الراشدَّون خلفاَؤها بعدَّها وحج لعرفة، المجاَورة

فيه. لصلة ونحوها حراء إلى ساَروا

تيمية. ابن فتاوأي  ماجموع466 ص17   جـ()164
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مساَجدَّ زياَرة استحبَاَب المصنفين من طاَئفة ذكر ): قد429َّ(ص : فيوقاَل

عمري َأول في َأحج َأن قبَل كتبَته منسك في كتبَتهاَ وكنت حولهاَ، وماَ كةم

البَدَّع من كله هذا َأن لي تبَين ثام العلماَء، كلما من جمعته الشيوخَأ لبَعض

َلولين الساَبقين وأن الشريعة، في لهاَ َأصل ل التي المحدَّثاة المهاَجرين من ا

َلنصاَر ًئاَ يفعلوا لم وا وأن ذلك عن ينهون والهدَّى العلم أئمة وأن ذلك، من شي

والطواف والدَّعاَء للصلة قصدَّها لناَ شرع الذي المسجدَّ هو الحراما المسجدَّ

يصلح ول سواها، بمكة بعينه مسجدَّ قصدَّ لناَ يشرع ولم العبَاَدات، من ذلك وغير

َلحكاَما، من شيء في يزاحمه مسجدَّ هناَك يجعل َأن في الرجل يفعله وماَ ا

ٍء من المساَجدَّ تلك من مسجدَّ المسجدَّ في فعله اذا ذلك وغير وصلة دعاَ

ًياَ هناَك غيرها مسجدَّ قصدَّ وأماَ مشروعة، سنة هذا بل له خيًرا كاَن الحراما تحر

مشروعة. غير فبَدَّعة لفضله

بنيت التي المساَجدَّ زياَرة ((منسكه)): اماَ في تيمية ابن السلما شيخ وقاَل

َأبي سفح في وماَ الصفاَ، تحت الذي كاَلمسجدَّ الحراما المسجدَّ غير بمكة

وسلم عليه الله صلى النبَي آثااَر على بنيت التي المساَجدَّ من ذلك ونحو قبَيس،

ول السنة، من ذلك من شيء قصدَّ فليس وغيرها المولدَّ كمسجدَّ وأصحاَبه

َلئمة، من َأحدَّ استحبَه والمشاَعر خاَصة الحراما المسجدَّ اتياَن المشروع وانماَ ا

مكة حول التي والبَقاَع الجبَاَل قصدَّ وكذلك والمروة، والصفاَ ومزدلفة عرفة

الذي منى عندَّ الذي والجبَل حراء جبَل مثل ومنى ومزدلفة عرفة المشاَعر غير

الله صلى الله رسول سنة من ليس فاَنه ذلك ونحو الفدَّاء قبَة فيه كاَن أنه يقاَل

.)165(بدَّعة هو بل ذلك من شيء زياَرة وسلم عليه

يصل لم وسلم عليه الله صلى الخلص)): النبَي ((سورة تفسير في وقاَل

ومزدلفة منى المشاَعر إل للعبَاَدات يأت ولم الحراما المسجدَّ إل بمكة بسمجدَّ

لصلة بمكة مسجدَّ يقصدَّ َأن يستحب ل َأنه على العلماَء أئمة كاَن ولهذا وعرفة،

رسول قصدَّهاَ التي المشاَعر غير لزياَرة بقعة تقصدَّ ول الحراما المسجدَّ غير
تيمية. ابن فتاوأي  ماجموع144 ص26   جـ()165
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غير حولهاَ وماَ بمكة مسجدَّ قاَل: وكل َأن وسلم. إلى عليه الله صلى الله

.)166(. اهـمحدَّثا فهو الحراما المسجدَّ

قاَل: خرج الثااَر تتبَع ((العتصاَما)) في في الشاَطبَي ذكر ماَ هذا إلى ويضاَف

وافيت قاَل السدَّي، سويدَّ بن معرور عن وغيرهماَ وضاَح وابن الطحاَوي

إلى انصرفناَ فلماَ عنه، الله رضي الخطاَب بن عمر المؤمنين َأمير مع الموسم

َأ الغدَّاة صلة لناَ صلى فلماَ معه انصرفت المدَّينة أم فقر َل َأ أيَف َتَر فيهاَ: ( َعَل َك َف

ّبَك) و ِليلِف َر أيٍش) ثام ( َأى أقَر ًبَاَ يذهبَون ناًَساَ ر َأين مذه هؤلء؟ يذهب فقاَل: 

ًدَّا قاَل: يأتون وسلم. فقاَل: عليه الله صلى الله رسول فيه صلى هناَ هاَ مسج

ًعاَ، كناَئس فاَتخذوهاَ أنبَياَئهم آثااَر يتبَعون أنهم قبَلكم كاَن من أهلك إنماَ من وبي

صلى الله رسول فيهاَ صلى التي المساَجدَّ هذها من شيء في الصلة أدركته

:وضاَح ابن الشاَطبَي: قاَل قاَل يتعمدَّهاَ. ثام فل وإل فليصل، وسلم عليه الله

ِء من وغيرها َأنس بن ماَلك كاَن وتلك المساَجدَّ تلك اتياَن يكرهون المدَّينة علماَ

َأن يذكرون وحدَّها. قاَل: وسمعتهم قبَاَ عدَّا ماَ وسلم عليه الله صلى للنبَي الثااَر

الصلة ول الثااَر تلك يتبَع ولم فيه فصلى المقدَّس بيت مسجدَّ دخل سفياَن

فلم المقدَّس بيت مسجدَّ وكيع وقدَّما به، يقتدَّي ممن غيرها فعل وكذلك فيهاَ،

أدَّ أع في كاَنت وان بدَّعة كل يكرها ماَلك كاَن : وقدَّوضاَح ابن سفياَن. قاَل فعل َي

ًعاَ يعدَّ َأو سنة ليس ماَ سنة يتخذ َلن ذريعة هذا وجميع خير، ليس ماَ مشرو

ًعاَ. مشرو

َلرقم بدَّار اليوما المعروفة الدَّار كون تسليم على كله وهذا َلرقم دار هي ا في ا

َلمرين: شيء ذلك من النفس وفي الواقع،

َأنَأحدَّهماَ َلرقم دار موقع :  باَب على سعدَّ ابن رواية في تقدَّما ماَ حسب ا

َلرقم بن عثماَن بن عمران بن يحيى قول الرواية تلك وفي الصفاَ، َلعلم اني ا

َلرقم دار َأي – وقعت الذي اليوما الصفاَ بين ليسعى أنه جعفر َأبي نفس في – ا

أء لو تحتناَ فيمر فسطاَط في الدَّار ظهر على ونحن حجهاَ حجة في والمروة َأشاَ

تيمية. ابن فتاوأي  ماجموع477) ص7   جـ(()166
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حتى الوادي بطن يهبَط حين من إليناَ لينظر وأنه َلخذتهاَ، عليه قلنسوة آخذ َأن

في السم. وماَ بذلك اليوما المعروفة الدَّار موقع غير الصفاَ. وهذا إلى يصعدَّ

َلزرقي مكة تاَريخ في لماَ موافق المذكورة سعدَّ ابن رواية الحاَكم ومستدَّرك ل

َأسدَّ في ولماَ الصفاَ عندَّ انهاَ َلثاير الغاَبة)) لبن (( الصفاَ. َأصل في َأنهاَ ا

سنة حوادثا )) فيوالنهاَية ((البَدَّاية تاَريخه في كثير ابن ذكرها : ماَالثاَني

بمكة فيهاَ المشهورة الدَّار اشترت قاَل: قدَّ الخيزران، ترجمة في هـ173

ًدَّا كاَن وإن هذا الحراما. فاَن المسجدَّ في فزادتهاَ الخيزران بدَّار المعروفة بعي

ًفاَ َلزرقي يذكرها ولم المتقدَّمة سعدَّ ابن لرواية ومخاَل يشكك مماَ فإنه وغيرها ا

َلرقم)) في ((دار باَسم اليوما الموجودة الدَّار اشتهاَر في لو إذ كثير ابن زمن ا

َلمر كاَن )167 (عليه. خفي لماَ كذلك ا

َأماَ ((الشميسي)) وهل الحدَّيبَية من البَيعة مسجدَّ َأثار أزيل الساَئل: لماَ قول و

أأثار به الحتفاَظ من يمنع ديني ماَنع هناَك َلثار َأكبَر لهاَ كاَن بيعة شهدَّ كم في ا

السلما. راية رفع

َأنهفاَلجواب البَيعة، بمسجدَّ الساَئل يعنيه الذي الشجرة مسجدَّ ليس َلنه أأزيل : 

مؤرخي بشهاَدة قرون مدَّة من والحدَّيبَية هو معروف غير الشجرة مسجدَّ فإن

والمدَّينة. مكة

ِء في الفاَسي قاَل وعلى الشجرة مسجدَّ على كلمه الغراما)) في ((شفاَ

َليسر: هذان الشق في موسى بن يقطين بناَها الذي الخر المسجدَّ المسجدَّان ا

أي –نصه: هي ماَ آخر موضع َأعلم. وقاَل: في والله اليوما، يعرفون ل والحدَّيبَية

موضع بأن القول آخر محل في اليوما. وذكر يعرفاَن ل - والعشاَشالحدَّيبَية

بقوله: وتعقبَه جدَّة، بطريق شميسي ببَير المعروفة البَير فيه الذي هو الحدَّيبَية

له يقاَل الذي باَلموضع الحدَّيبَية وليست الن، يعرفاَن ل والحدَّيبَية الشجرة

ضمن وأجعلت هدمات فقد المعروأفة الدار هي أأنأها فرض : وأعلى   قلت()167
بها. وأالتبرك التعلق شر الله وأكفى للمشاة، وأطريًقا للسيارات ماوقًفا الساحة

الحمد. فله
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والحدَّيبَية مكة، عن وبعدَّها جدَّة من الموضع هذا لقرب جدَّة طريق في الحدَّيبَية

مكة. إلى بكثير دونه

على كلمه )) فيالهجرة دار بمعاَلم النصرة ((تحقيق في المراغي الزين وقاَل

الحدَّيبَية يعرف َأحدَّ فيهاَ ليس مكة أن يقاَل بل اليوما، يعرف الحدَّيبَية: ل مسجدَّ

غير. ل الجهة يعرفون وإنماَ بعينهاَ

ِء في السمهودي وقاَل ِء ((وفاَ مسجدَّ أي –)): هوالمصطفى دار باَخبَاَر الوفاَ

اليوما يعرف من مكة َأرض في َأر لم قاَل: المطري بل معروف، الحدَّيبَية- غير

في والحدَّيبَية الشجرة مسجدَّ مآل هذا كاَن غير. وإذا ل الناَحية إل الحدَّيبَية

باَليوما. فكيف أأولئك َأعصر

َأماَ هو كاَن أياَما الشجرة بمسجدَّ المسمى المسجدَّ ذلك من السلف موقف و

الرضوان، بيعة شهدَّ َأنه وهو الساَئل رأي يرون ل َأنهم فهو معروفين والحدَّيبَية

الشيخاَن روى فقدَّ المسيب، بن سعيدَّ السلف من ذلك ببَياَن قاَما وممن

حاًَجاَ انطلقت قاَل عبَدَّالرحمن، بن طاَرق عن صحيحيهماَ في ومسلم البَخاَري

باَيع حيث الشجرة هذها قاَلوا المسجدَّ، هذا ماَ فقلت يصلون، بقوما فممرت

المسيب بن سعيدَّ فأتيت الرضوان، بيعة وسلم عليه الله صلى الله رسول

عليه الله صلى الله رسول باَيع فيمن كاَن أنه َأبي سعيدَّ: حدَّثاني فقاَل فأخبَرته،

نقدَّر فلم نسيناَهاَ المقبَل العاَما من خرجناَ فلماَ قاَل الشجرة، تحت وسلم

فأنتم أنتم وعلمتموهاَ يعلموهاَ، لم محمدَّ أصحاَب سعيدَّ: إن فقاَل عليهاَ،

قاَل: كاَن المسيب بن سعيدَّ عن تفسيرها في الطبَري جرير ابن َأعلم؟! وروى

قاَبل من يقول: فأتيناَهاَ الشجرة، تحت باَيع ممن وكاَن حزن، له يقاَل جدَّي

روى الله، من رحمة البَيعة شجرة تعمية أن يذكر عمر ابن وكاَنعليناَ.  فعميت

كتاَب يفروا)) من أل على الحرب في البَيعة ((باَب في صحيحه في البَخاَري

المقبَل العاَما من عنهماَ: رجعناَ الله رضي عمر ابن قاَل قاَل ناَفع، عن الجهاَد

الله. من رحمة كاَنت تحتهاَ، باَيعناَ التي الشجرة على اثاناَن مناَ اجتمع فماَ
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يحصل ل َأن هي اخفاَئهاَ في البَاَري)): الحكمة ((فتح في حجر ابن الحاَفظ قاَل

حتى لهاَ، الجهاَل تعظيم أمن لماَ بقيت فلو الخير، من تحتهاَ وقع لماَ افتتاَن بهاَ

ًدَّا الن نراها كماَ وضر نفع قوة لهاَ َأن اعتقاَد إلى بهم افضى ربماَ فيماَ مشاَه

كاَن َأيالله.  من رحمة بقوله: كاَنت عمر ابن أشاَر ذلك دونهاَ. قاَل: وإلى

شجرة شأن إليه صاَر ماَ تعاَلى. هذا الله من رحمة ذلك بعدَّ عليهم خفاَؤهاَ

وسلم. عليه الله صلى النبَي عهدَّ في البَيعة

11 ما1ج

في تيمية ابن السلما شيخ ذكرها ماَ الخطاَب بن عمر خلفة في صاَر ثام

شجرة في توهم من توهم : وهو306المستقيم)) ص الصراط ((اقتضاَء

وسلم عليه الله صلى النبَي الصحاَبة باَيع التي الشجرة هي أنهاَ باَلحدَّيبَية

الخطاَب بن عمر فأمر عندَّهاَ، ويصلي ينتاَبهاَ ذلك توهم من فكاَن ،)168(تحتهاَ

في سعدَّ ابن رواها تيمية ابن السلما شيخ ذكرها الذي فقطعت. وهذا بقطعهاَ

بن عبَدَّالله قاَل: أخبَرناَ عطاَء، بن عبَدَّالوهاَب الكبَرى)) قاَل: حدَّثاناَ ((الطبَقاَت

الرضوان شجرة لهاَ يقاَل التي الشجرة يأتون الناَس كاَن قاَل ناَفع، عن عون،

َأمر فيهاَ فاَوعدَّهم الخطاَب ابن عمر ذلك : فبَلغقاَل عندَّهاَ، فيصلون بهاَ و

صاَحب واعتمدَّهاَ الرواية، هذها ((الفتح)) اسناَد في الحاَفظ وصحح فقطعت،

َلثار)) وعزاهاَ ((عيون أبي ابن مصنف المنثور)) إلى ((الدَّر في السيوطي ا

بن عيسى )): سمعتعنهاَ والنهي ((البَدَّع كتاَب في وضاَح شيبَة. قاَل: ابن

َأمر طرسوس مفتي يونس بويع التي الشجرة بقطع الخطاَب بن عمر يقول: 

فيصلون يذهبَون كاَنوا الناَس َلن فقطعهاَ، وسلم عليه الله صلى النبَي تحتهاَ

ابن حدَّيث من عندَّناَ وهو يونس ابن عيسى الفتنة. قاَل عليهم فخاَف تحتهاَ

وضاَح: ابن عمر. قاَل فقطعهاَ الشجرة يأتون كاَنوا الناَس أنناَفع:  عن عون

َأمر من مضى: كم من بعض قاَل فقدَّ المعروفين، الهدَّى َلئمة باَلتبَاَع فعليكم

إلى ومتحبَب مضى من عندَّ منكًرا كاَن الناَس من كثير عندَّ معروف اليوما هو
الرضوان.    بيعة()168
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وبهجة. اهـ. زينة عليهاَ بدَّعة وكل منه، يبَعدَّها بماَ إليه ومتقرب يبَغضه، بماَ الله

2023وسلم. (ص-ف- وصحبَه وآله محمدَّ على الله وصلى بياَنه، لزما ماَ وهذا

هـ).1382-10-29 في

َأنواعه، (السحر، وحكمه) و

ذلك.) بخلف شيء  ومنه)169(شعوذة شيء َأنواع: منه - السحر78(

َلشياَء، هذها بين يفرق وبعض َأماَ ل وبعض ا ليس الذي الحقيقي السحر يفرق. 

صاَحبَه يستتاَب ردة كفر فهو المكنسة ركوب مثل به له حصل بل باَلشعوذة هو

قتل. وإل تاَب فإن

قتل على تساَعدَّها ول غاَئب عن الشياَطين تخبَرها ول السحر له يتم ل والساَحر

ونحو لهم الذبح من يحبَونه ماَ للشياَطين بتقريبَه الله غير عبَدَّ ماَ بعدَّ إل شخص

الستمتاَع من به. وهذا الفاَحشة فعل من يمكنهم بعضهم إن حتى ذلك،

(تقرير))170 (كاَفًرا. فيكون الية في المذكور

والعطف) - س: الصرف79(

َأة تجعله قدَّ السحر، :- منجـ يستعمله وقدَّ لبَاَسه، َأو زوجهاَ طعاَما في المر

العطف يسمون العجاَيز بعض كلما عنه. وفي زوجته انصراف خوف الرجل

(تقرير)((العطيف))

الرصاَص؟) - س: صب80(

ًئاَ، يكون ل بمجردها الرصاَص :- صبجـ ًئاَ يصير ل شي مخاَلطة بعدَّ إل شي

روغاَن له فيماَ ظهور لهاَ الشياَطين َأن وذلك الشياَطين، من واستمتاَع

(تقرير))171 (محضة. شيطاَنية أمور َأنه وروجاَن. فاَلحاَصل

ثام عندَّها تبَقى غترة َأو ثاوب المريض: أماَ َأسلب بعض يأخذ - س: بعضهم81(

ًدَّا) يخبَرها غ

العاماة. لسان في التقمير    وأهو()169
َناَ(قوله:     الية()170 ّب َع َر َت أم َت أس َناَ ا أض أع أعٍض َب َبَ ).ِب

هـ).15/4/1386  في102/1( برقم الطلق في فتوى    وأانأظر()171
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أء، بأنهم الجهاَل على تمويه :- هذاج ألمور يستنكرون الجهاَل َلن َأطبَاَ السحرية ا

(تقرير))172(ونحوهاَ.  والكهاَنية

)173(لسحرا؟) البَياَن من - س: ان82(

لذاته. وليس للبَياَن، ذما هذا ان :- الصحيحج

ونحوهم) الكهاَن (حكم

ًناَ أتى ((من حدَّيث عن - سئل83( على أأنزل بماَ كفر فقدَّ يقول بماَ فصدَّقه كاَه

محمدَّ)) )

الملة؟. عن الناَقل هو هل

العصاَة من هو بل السلما من يخرجه ل أنه فيه. فقيل العلم َأهل : اختلفَأجاَب

باَربعين. وقيل: قيدَّ لماَ كاَفًرا كاَن لو وال معاَصيهم، المتغلظة السلما َأهل من

َء كماَ فيمر الوعيدَّ َأحاَديث من هذا إن َأحمدَّ قول . وهذابتأويل له يتعرض ول جاَ

َلول عن الردع في أبلغ ذلك َلن السلف، وعاَمة أأويل، من ليس الجرائم. فاَ الت

مصيب. وكل اللفظ مع تاَدب اللفظ. والثاَني مع المعنى في تاَدب وهو

َلولى ولكن َظّن لمن يقاَل َأن ا بياَن فاَنه ينقل : لالخوارج مذهب يرى َأنه أي

َأشبَاَهه َأنه زعموا الخوارج فاَن لحكمه، أمة من العصاَة تكفير على دليل و

تكفير إلى َأحدَّ به ينزع َأن مأمون الحاَل كاَن وسلم. وإن عليه الله صلى محمدَّ

النص. َأطلق كماَ َأطلق – النص في كماَ قيل العصاَة

لم ماَ منهماَ الواحدَّ كفر عدَّما والودع. لكن باَلحصي والضاَرب المنجم وكذلك

معلق َلنه باَلشرع، ظاَهر برهاَنهاَ َلن مرتدَّ فهو اباَحته اعتقدَّ فاَن اباَحته، يعتقدَّ

ِء على يعلم َأنه يدَّع لم ماَ بهم. وكذلك الشياَطين واستمتاَع للشياَطين الستخذا

َلشياَء. وكثير بعض في الوجود في التصرف يدَّع أو الغيب ل َأكثرهم َأو منهم ا

ألمور هذها َأصحاَب المغيبَاَت. ويعزر علم ادعاَء عن ينفكون يردعهم تعزيًرا ا

َأمثاَلهم فإذا الشرعي، النظر الناَظر الماَما إلى يرجع عنهم. والتعزير يكف ثام و

يأتي. كما عنه السحر حل أوأ ساحره إلى بذلك وأيتوصلون:    قلت()172
عمر. ابن عن الشيخان    روأاه()173
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التوحيدَّ (تقريريقتل.  فاَنه ذلك في شهرة له كاَن من سيماَ ل القتل اقتضى

اليماَن). وكتاَب

- النشرة)84(

.ضرورة بسحر الحل الحناَبلة: ويجوز بعض قول رد في وقاَل

الناَشر يتقرب َأنه وحقيقته الصحيح، هو الثاَني يحل. وهذا ل َأنه الخر والقول

فإذا ذلك، غير َأو له السجود َأو شيء ذبح من يحب بماَ الشيطاَن إلى والمنتشر

َء الشيطاَن ساَعدَّ ذلك فعل العمل ذلك عملوا الذين الشياَطين اخوانه إلى وجاَ

المسحور. عن عمله فيبَطل

َلصحاَب وكلما يحتاَج هذا ولكن فقط لضرورة ال يجوز ول حراما َأنه بين هناَ ا

 وقول)174(ذلك في جاَبر حدَّيث المسيب. ومعناَ ابن كلما إل دليل ول دليل، إلى

ِه إلى يتوصل ل ساَحر. وهو إل السحر يحل ل الحسن  وقول)175(مسعود ابن ّل َح

َأفيعمل حراما والسحر بسحر، إل مصاَبة؟ َأو مريضة نفس لتحياَ الكفر وكفر. 

البَاَب وسدَّ منع فاَلرسول عقله، يختل َأو يموت َأنه المسحور في الغاَلب َأن مع

(تقرير)المسحور.  في ول الشيطاَن عمل في يفصل ولم

 وهو:)176(الثاَني السؤال على الجواب - وأما85َ(

إلى ذلك نحو َأو شهر َأو يوما َأو عدَّد في يتشاَءما َأو يصدَّق َأن للنساَن يجوز هل

آخرها...)

:فاَلجواب

َء التي الشركية الجاَهلية َأهل عاَدات من هو بل يجوز، ل هذا بنفيهاَ السلما جاَ

َلدلة صحرت وقدَّ وابطاَلهاَ، في له تأثاير ل وانه الشرك، من وانه ذلك، بتحريم ا

سبَحاَنه الله إل ضاَر ول ناَفع ول ماَنع ول معطي ل إذ ضرر، دفع َأو نفع جلب

أأن()174 عمل مان هي فقال النشرة عن سائل وأسالم عليه الله صلى الله رساول    
جيد. بسند أحمد روأاه الشيطان

كله. ذلك    بكراهة()175
اللذقي. أسائلة    مان()176
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ِإن الله قاَل وتعاَلى، َو أسَك تعاَلى: ( أمَس أه َي ّل أضّر ال َ ِب أه َكاَِشَف َفل ّ َل َو ِإل ِإن أه َو

أدَك ِر ٍر أي أي َ ِبَخ ّد َفل ِله َرآ أض َف .)177( الية)ِل

قاَل: وسلم عليه الله صلى النبَي َأن عنهماَ الله رضي عبَاَس ابن حدَّيث وفي

أو َل َعت (( َتَم أج أة ا ألّم َلى ا أن َع أعوَك َأ َف أن أم ِبَشيء َي أعوك ل َف أن ّ َي أدَّ بَشيء إل أه َق َبَ َت أه َك الل

أن َلَك ِإ أعوا و َتَم أج َلى ا أن َع أضّروَك َأ أم ِبَشيء َي أضّروَك ل ّ َي ٍء إل أدَّ ِبَشي أه َق َبَ َت أه َك الل

أيَك َل َعت َع ِف أما أر َ أقل َل ّفِت ا أج أحف)) و .)178 (الّص

َ وسلم عليه الله صلى النبَي أن هريرة أبي وعن أدَّوى قاَل: ((ل َ َع َة َول َيَر َ ِط َول

َ َهاََمَة َ رواية ومسلم. وفي البَخاَري َصفَر)) رواها َول َول َء (( أو َ َن أول) رواها َول أغ

الحدَّيث، في ذكر وماَ الطيرة وسلم عليه الله صلى الشاَرع مسلم. فنفى

فاَسدَّة. وخياَلت توهماَت القلب في يقع وإنماَ تأثاير، ول له وجود ل َأنه واخبَر

َ َول َفَر)) نفي وقوله: (( صفر بشهر التشاَؤما من الجاَهلية َأهل عليه كاَن لماَ َص

َأبطله، وسلم عليه الله صلى ذلك فنفى الدَّواهي، شهر هو ويقولون َأخبَر و َأن و

أأثاير ل الشهور من كغيرها صفر شهر ضرر. وكذلك دفع ول نفع جلب في له ت

َلياَما َءمون الجاَهلية َأهل وكاَن بينهاَ، فرق ل والساَعاَت واللياَلي ا بيوما يتشاَ

َلربعاَء، َءمون ا رضي عاَئشة وكاَنت خاَصة، فيه النكاَح في شوال بشهر ويتشاَ

شوال شهر في وسلم عليه الله صلى الله رسول : تزوجنيتقول عنهاَ الله

له وكراهتهم العشرة باَسم الرافضة كتشاَؤما وهذامني.  َأحظى عندَّها كاَن فمن

من وهذا الله، رسول َأصحاَب من باَلجنة المبَشرين للعشرة وعدَّاوتهم لبَغضهم

َألة هذها على عقولهم. والكلما وسخاَفة جهلهم في السلما شيخ استوفاَها المس

.)179(الرافضي على الرد في المنهاَج

َلوقاَت يقسمون التنجيم َأهل وكذلك سعدَّ وساَعة وشؤما نحس ساَعة إلى ا

عليه السحر. والكلما َأقساَما من وأنه وتحريمه التنجيم حكم يخفى وخير: ول

.107 يونأس    ساورة()177
الترماذي.    روأاه()178
ألوأل    الجزء()179 وأل أأعمدة عشرة على يبنون ل البناء في  وأقال: حتى9ص ا

ذلك. وأنأحو جذوأع بعشرة
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َء التي الجاَهلية العاَدات من المور هذها موضعه. وكل في مستوفى الشرع جاَ

.وابطاَلهاَ بنفيهاَ

استعملهاَ مسموع. فإذا َأو بمرئي التشاَؤما هو الله: التطير رحمه القيم ابن قاَل

الشرك باَب قرع فقدَّ عليه عزما ماَ عن بهاَ وامتنع سفر من بهاَ فرجع النساَن

الخوف باَب نفسه على وفتح سبَحاَنه، الله على التوكل من وبرىء ولجه، بل

ّياََك مقاَما عن قاَطع وذلك يسمعه َأو يراها مماَ الله. والتطير بغير والتعلق ِإ أدَّ ( أبَ أع َن

ّياََك ِإ أها و أدَّ أبَ أع َفاَ أن) ( ِعي َت أس أل َن ّك َو َت ِه) َو أي َل ِه  و)180(َع أي َل َع أت ( أل ّك َو ِه َت أي َل ِإ أب) َو ِني .)181(أأ

ًقاَ قلبَه فيصير ً عبَاَدة الله بغير متعل وحاَله، وإيماَنه قلبَه عليه فيفسدَّ وتوكل

ًفاَ ويبَقى من الشيطاَن له َأوب. ويقيض كل من إليه ويساَق الطيرة لسهاَما هدَّ

َلدلة الدَّنياَ وخسر ذلك بسبَب هلك ودنياَها. وكم دينه عليه يفسدَّ والخرة. فاَ

تقدَّما. بماَ فلنكتفي مظاَنهاَ في موجودة معروفة والتشاَؤما التطير تحريم على

هـ)1375 عاَما المطبَوعة اللذقية الفتوى من (انتهى

حدَّوثاه) قبَل الكسوف عن العلن وحكم التنجيم، - تحريم86(

أن عن وسئل َتبََس حدَّيث: ((َم أق َبًَة ا أع ِما ِمَن أش أجو ّن أدَّ ال َق َتبََس َف أق َبًَة ا أع ِمَن أش

ِر أح َد الّس بقولهم: الشمس يعلنون الذين في قولكم  وماَ)182 (زاد)) َماَ زا

َأناَ القمر َأو بهاَ بيكسف الصميت أن عبَدَّالله وعمك أبيك زمن في شاَهدَّت قدَّ و

أء وعمك، َأبوك علم فلماَ بهاَ فكسف باَكر باَلشمس بيكسف قاَل زماَنهم وعلماَ

لمسوغ ماَ ممنوع. افتناَ النجوما علم وتعلم منجم، هو وقاَلوا البَلد من اجلوها

اليوما؟ هذا يفعل من لترك

َأجاَب َأماَف أن :  َتبََس حدَّيث: (( َم أق َبًَة ا أع ِما ِمَن أش أجو ّن أدَّ ال َق َتبََس َف أق َبًَة ا أع ِمَن أش

ِر أح زاد كلماَ وأنه السحر، في يدَّخل وأنه التنجيم تعلم تحريم يفيدَّ )) فهوالّس

ً صاَحبَه ً بذلك زاد المحرما النجوما علم في توغل السحر. علم في توغل

.123 هودأ    ساورة()180
.10 الشورى    ساورة()181
أأحمد دأاوأدأ أأبو    روأاه()182 وأالذهبي. النووأي وأصححه مااجه وأابن وأ
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أأماا القمر. فهم أأوأ بها بيكسف الشمس بقولهم يعلنون الذين وأ

وأإن عينوه، الذي الوقت في بذلك وأجزماهم اعلنأهم في ماخطئون

ًبا له ألن بالحساب، يدرك ذلك كان إل الهيئة، علماء عند ماعلوماة أسابا

به وأيجزم ذلك يعلن مان بين وأيصيب. وأفرق يخطىء الحساب أأن

لم إذا سايما وأل ذلك، يقولون أنأهم الحساب أأهل عن يخبر مان وأبين

الخواص. يخبر وأإنأما العوام به يخبر

الحساب: أأهل قول عن الله رحمه تيمية ابن السالم شيخ سائل وأقد

اخآبار حكم ذلك حكم ان فافتىكذا.  وأقت في بها سايكسف الشمس

: ((إذاوأسالم عليه الله صلى الله رساول فيها قال التي اسارائيل بني

ُكْم أر ئب أأْهُل أأخْآب أتا ئك ْل أ ا ّدُقوُهْم أفل أص أ ُت ّذبوهم أوأل أك في  وأالعلة)183 ())ُت

ماا يكون أأن احتمال هو وأتكذيبهم الكتاب أأهل تصديق عن النهي

ًبا كذبهم مان فيكون حًقا ذكروأه ماا يكون أأن وأاحتمال بحق، ماكذ

ًبا به اخآبروأا ب.بالكذ ماصدًقا صدقهم مان فيكون كذ

حساَبهم في مصيبَين يكونون قدَّ والخسوف الكسوف عن المخبَرين اخبَاَر فهكذا

ًباَ مكذبهم فيكون ًقاَ مصدَّقهم فيكون مخطئين يكونون وقدَّ بصدَّق، مكذ مصدَّ

والكذب. باَلبَاَطل

لذلك. صحة فل ذلك َأجل من أجلي وأنه الصميت قصة من ذكرته ماَ وأماَ

َأماَ صدَّر من مع المشاَيخ صنيع فهذا بذلك والتحدَّثا الكسوف بوقت الجزما انكاَر و

َءها، بذلك جزمه عليه ينكرون ذلك، منه ً َأن المستفيض من كاَن بل وافشاَ رجل

ًبَاَ َأرواحهم روحه الله قدَّس محمدَّ الشيخ َأولد وقت الدَّرعية بلدَّ في حاَس ًعاَ و جمي

ًناَ كاَن جاَسر ابن له يقاَل أطنه َأ الدَّرعية َأعاَلي في ساَك وركب نخله في فتوض

وكاَن الدَّرعية، في الكبَاَر المساَجدَّ من غيرها َأو البَحيري مسجدَّ إلى ونزل حماَرها

بهاَ سيكسف الشمس لكون المسجدَّ إلى نزل إنماَ أنه الطريق في لقيه من يخبَر

.258- 254 ص24جـ فتاوأيه ماجموع    انأظر()183
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محمدَّ الشيخ َأولد من المشاَيخ ذلك بلغ فلماَ اليوما، ذلك من وكذا كذا وقت

المسجدَّ إلى وسيرها وركوبه وتوضئه بذلك جزمه عليه انكروا وغيرهم الله رحمهم

لذلك.

هـ.)77-6-29  في2-1128(ص-ف-

(التوكل)

باَلنفس؟ الثقة قاَل: تجب من - س:- قول87

َ باَلنفس. في الثقة تجوز ول تجب ج: ل َول ألني الحدَّيث: (( ِك أي إلى َت أفِس َفَة َن أر ط

أين)) َأخشى  من)184 (َع ًناَ َأن َأظن منك؟! ل غلطة هذها َأن يقوله؟!  عقل له انساَ

ً ذلك، يقول الحموية). (تقريرالعلم. عن فضل

كذا؟ في فلن ياَ عليك العاَمة: توكلت بعض - س:- قول88

َأماَ ج:- هذا استناَبة. َلنه فيجوز، التوكيل شرك. 

الصول) ثالثاة (تقرير

فلن؟ ياَ عليك ثام الله على - س:- متوكل89

الشيء. هذها هذا على موكلك ثام الله موكل يقول موكلك. ول ج:- شرك. يقول

)185 (الصول) ثالثاة (تقريرمحلهاَ. في وليست عاَمية،

الله) بغير (الحلف

باَلماَنة؟ - س:- الحلف90

َلماَنة ج: الحلف َلماَنة َلن حراما، َأو مكروها فهو اطلق إذا باَ وذلك اشتراك، فيهاَ ا

َلماَنة َأن به اتصف كماَل كل َأن المعلوما ومن كماَل، المخلوق إلى باَلنسبَة ا

َأولى َأحق فاَلله المخلوق َأماَنة إذا َأماَ به، و الذي ذلك. هذا من فليس الله قاَل: و

أن الن. أماَ َأفهم َلَف ((َم ِة َح َن أيَس ِباَلماَ َل ّني)) فهو َف (تقرير))186 (وعيدَّ. ِم

إلى تكلني نأفسي إلى تكلني ان أنأك أحمد: ((وأاشهد روأاه حديث في    وأجاء()184
برحمتك)). إل أثق ان وأانأي وأخآطيئة وأذنأب وأعورة ضيعة

الساتعاذة تجوز أنأه  بك ثم بالله أأعوذ وأبين هذا بين وأالفرق    قلت()185
ًدأا بالمخلوق يجوز ل كما عبادأة، كله فإنأه التوكل بخلف عليه، يقدر فيما مافر

فلن. يا أأعبدك ثم الله أأعبد أأوأ فلن، يا لك ثم لله أساجد
ألماانأة حلف دأاوأدأ: ((مان أأبو    روأى()186 مانا.)). فليس با
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- س:- باَلعون؟91

الله. يعني: بعون َأنه الظن وليس الله، بغير الحلف في صريح ج:- هذا

(تقرير).

ذمتي؟ - س: في92

(تقرير).قسم. ذمتي في المراد ج: هذا

الدَّهر) (سب

سمحت) وإذا الظروف لي تسمح لم القاَئل - قول93(

الشبَل الصاَلح عبَدَّالرحمن الطاَلب المكرما حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من

الله. سلمهماَ باَلطاَئف التوحيدَّ بدَّار الطاَلبَاَن – الرميح الحمدَّ صاَلح والطاَلب

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

عن السؤال المتضمن هـ1375-4-18 .... وتاَريخ رقم مذكرتكم إلى فبَاَلشاَرة

عليهاَ. الجاَبة طلبَتم التي المساَئل

ذلك. ونحو الدَّهر إلى السماَح إضاَفة من الناَس بعض َألسنة على جرى ماَ-1

وهو بينهماَ، فرق ل ذلك ونحو الدَّهر إلى والذهاَب المجيء كاَضاَفة فهو

ألسبَحاَنه: ( كقوله والسنة الكتاَب في وموجود شاَئع شيء َتى َه َلى َأ َع

ِلنَساَِن ِر ّمَن ِحيٌن ا أه ّدَّ أي وسلم: ((ل عليه الله صلى  وكقوله)187()ال ِت َياَ

أم أيك َ زماٌَن عل ِذي إل ّل أعدَّها َوا أنه)) شٌر َب .)188 (ِم

َأن يعتقدَّ بل بنفسه يتصرف الدَّهر َأن يقصدَّ ل الكلمة بهذها المتكلم َأن ومعلوما

من هذا وإنماَ – سبَحاَنه الله بمشيئة ل يذهب ول يجيء ل مسخر خلق الدَّهر

َدَّاًرا( سبَحاَنه كقوله الكلما في والتوسع التجوز باَب أدَّ ِج ِري أن أي َقّض َأ .)189()َين

َلدب َأن على َأمثاَلهاَ، تركهاَ ا أنه شك ل فهذا حقيقة يفعل الدَّهر َأن قصدَّ لو َأماَ و

سبَحاَنه. الله مع اشراك

.1 النأسان    ساورة()187
أحمد مانه)) أخآرج شر بعده وأالذي إل يوم وأل عام عليكم يأتي    ((ل()188

أأنأس. عن مااجه وأابن وأالبخاري
.77 الكهف    ساورة()189
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َأماَ سبَحاَنه كقوله بذلك، بأس فل والشر والخير والرخاَء باَلشدَّة الدَّهر وصف و

َع( أبَ َياٍَل َس َيَة َل ِن َثاَماَ ٍما َو ّياَ أسوًماَ َأ ٌع وقوله: ()190()أح أبَ ٌد َس َدَّا الله صلى  وقوله)191()ِش

َ عليه ِتي وسلم: ((ل أأ ّ زماٌَن ي ّلذي إل أعدَّها ا َلدلة شر ب أنه)) وا كثيرة ذلك على ِم

ًدَّا. ج

َلدلة وردت الذي فهو الدَّهر سب وأماَ كماَ وتحريمه منه والتحذير عنه باَلنهي ا

الله قاَل: ((قاََل وسلم عليه الله صلى النبَي عن هريرة َأبي عن الصحيح في

ِذيني أبن يؤ َدمَا ا أسّب آ أهَر ي ّدَّ َأناَ ال أر َو أه ّدَّ أب ال ّل أيل أأق ّل ّنهاََر)). وفي ال ((ل رواية َوال

ّبَوا أس أهَر ت ّدَّ ِإّن ال َو الله ف أهر)). (ص-ف- أه ّدَّ .)192(هـ75-5-3  في203ال

َلكبَر، باَلمفتى - التسمي94( ونحوهماَ) الساَدات، وسيدَّ ا

- المحترما عبَيدَّ بن عبَدَّالرحمن المكرما إلى إبراهيم بن محمدَّ من

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

َألة عن به تستفتي الذي كتاَبك إليناَ وصل فقدَّ تأملهماَ جرى وقدَّ الثانتين، المس

يلي: بماَ عليهماَ والجواب

َألة َلكبَر)) مع ((المفتي العلماَء من َلحدَّ يقاَل َأن يجوز الولى: هل المس َأن ا

َلكبَر؟ المفتي هو الله ا

َألة هذها لله والجواب: الحمدَّ شقين. ذات المس

َلكبَر باَلمفتي الشخص تلقيب وهو الول الشق اعتبَاَران. فله ا

َلول العتبَاَر ويحبَه السم بهذا نفسه يسمي الذي هو الشخص هذا يكون َأن ا

به. يسموها َأن الناَس من ويطلب

ول طلب ول منه تشوق بدَّون السم بهذا يسمونه الناَس كون الثاَني والعتبَاَر

فيه. رغبَة

.7 الحاقة    ساورة()190
.48 يوساف    ساورة()191
ألخآير. الجزء التفسير أصول في الفتوى بقية    وأانأظر()192 ا
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َأناَ للعتبَاَر باَلنسبَة فأماَ َلول. ف ًياَ ا ًياَ ل السم بهذا نفسي أأسمي ل شخص شفه

ًياَ، ول في مراًرا هذا على نبَهت وقدَّ َأكرهه بل َأحدَّ، به يسميني َأن َأرغب ول كتاَب

مناَسبَاَت. عدَّة

َأماَ فل السم بهذا الشخص يسمون الناَس كون وهو الثاَني للعتبَاَر باَلنسبَة و

ًعاَ هذا في أن لي يظهر ًياَ، ماَن فليس التفضيل َأفعل بلفظ كاَن وإن َلنه شرع

َلكبَرية، في الرب ومناَزعة المطلق التفضيل منه القصدَّ أكبَر َأنه القصدَّ وإنماَ ا

عليه الله صلى الرسول غير تلقيب َأن كماَ لهم، ومرجع المفتين من الموجودين

َلعظم الماَما بلقب وسلم وإنماَ الرسول منصب على التهجم منه القصدَّ ليس ا

َلئمة َأعظم هو الشخص هذا َأن القصدَّ يرجعون الذي ومرجعهم الموجودين ا

أء صرح ولهذا أأمورهم، في إليه َأن الجناَئز كتاَب في الفقهاَ َلعظم الماَما ب ل ا

َلعظم المفتي لفظة اطلقت نفسه. وكماَ قاَتل على ول الغاَل على يصلي ا

َأحدَّ نسمع ولم العلماَء بعض على عليه. حملتهاَ ماَ على حملهاَ َأو َأنكرهاَ ب

)193 (هـ).1385-4-5  في1-879(ص-ف-

الرسول) بسنة - الستهزاء95(

َلخَأ حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من عبَدَّالقاَدر بن عمر محمدَّ الشيخ المكرما ا

الله سلمهاسكندَّر

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

َءكم المتضمن هـ1375-6-25 المؤرخَأ كتاَبكم إلى فبَاَلشاَرة من عن استفتاَ

وسلم. عليه الله صلى الله رسول بسنة يستهزىء

َء َأن نفيدَّكم الصريحة وسلم عليه الله صلى الله رسول بسنة الستهزا

ِئنوجل: ( عّز الله لقول ريب، بل كفر الصحيحة َل أم َو أه َت أل أ
َ ألّن َس أقو َي ّنَماَ َل ّناَ ِإ أك

الصفاَت. في الثاَني الشق عن الجواب    ويأتي()193
ألكبر)) على ((المفتي اطلق أأن وأهو أأماا صحيح، غير الله ا إليه الفتاء اسانادأ وأ

فيه. اشكال فل المقيد الفعل بصفة
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أض أخو أب َن َع أل َن أل َو ِه أق ّل ِباَل أ
ِه َ ِت َياَ ِه َوآ ِل أسو أم َوَر أت أؤوَن أكن ِز أه َت أس َ-  َت أا ل أرو ِذ َت أع أدَّ َت أتم َق أر َف َك

َدَّ أع أم َب أك ِن .)194()ِإيَماَ

تبَوك: ماَ غزوة في رجل قاَل أنه تفسيرهاَ يعرف وبه الية هذها نزول سبَب فإن

َأيناَ ًناَ ارغب هؤلء قرائناَ مثل ر ًناَ َأكذب ول بطو يعني اللقاَء عندَّ َأجبَن ول َألس

َأصحاَبه وسلم عليه الله صلى الله رسول ماَلك بن عوف له فقاَل القرء، و

عوف فذهب وسلم، عليه الله صلى الله رسول َلخبَرن مناَفق، ولكنك كذبت

َء سبَقه، قدَّ القرآن فوجدَّ ليخبَرها الله رسول إلى رسول إلى الرجل ذلك فجاَ

كناَ إنماَ الله رسول ياَ فقاَل ناَقته، وركب ارتحل وقدَّ وسلم عليه الله صلى الله

الله رسول له الطريق. فيقول به نقطع الركب حدَّيث ونتحدَّثا ونلعب نخوض

ِهوسلم: ( عليه الله صلى ّل ِباَل أ
ِه َ ِت َياَ ِه َوآ ِل أسو أم َوَر أت أؤوَن أكن ِز أه َت أس إليه يلتفت ) ماََت

عليه. يزيدَّها وماَ

ًناَ بكفرها يحكم ل هذا من شيء منه يصدَّر الذي المعين الشخص لكن إل عي

على والحكم شيء، باَلكفر المعين الشخص على الحكم فإن معروفة، بشروط

وبركاَته. الله ورحمة عليكم آخر. والسلما شيء كفر َأنه العمل َأو القول

هـ).1375-7-15  في303(ص-ف-

َأهل - الستهزاء96( الدَّين) ب

يهزل الذين الناَس تجدَّ ولهذا به، المهزول عظمة عدَّما على دالة المهزلة

العاَلية. المقاَماَت بأهل يهزلون تراهم ل ببَعض بعضهم

أأنهم من الذين َأن هناَ نعلم ثام أء ش َأهل الستهزا الكفر إلى يصل قدَّ هذا الدَّين ب

يكاَد ل فهذا – فيهم وتكلم إل الخير َأهل من باَحدَّ يسمح ل – ديدَّنه يكون الذي

على حاَشيته في عبَدَّالرحمن الشيخ الوالدَّ َأشاَر ولهذا مناَفق، من إل يصدَّر

.66 ،65 التوبة    ساورة()194
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ًدَّا بذلك يكون َأن عليه يخشى َأنه التوحيدَّ َأماَ)195(مرت عظيم َأمر في وقع كونه . 

.)196 (واضح. فهذا باَرز نفاَق في ووقع

من وهو – الخير َأهل بقية دون شحناَء وبينهم بينه يكون من المراد وليس

ألمور (تقرير).المحرمة. ا

مصطفى) وعبَدَّ مصطفى، - غلما97(

المحترماإبراهيم مصطفى غلما المكرما إلى إبراهيم بن محمدَّ من

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

وعبَدَّ مصطفى بغلما التسمية جواز عن به تستفتي الذي كتاَبك إليناَ وصل فقدَّ

عبَدَّ بمعنى غلما َأن وتذكر البَاَكستاَن، بلدكم في رايج هو مماَ ونحوهاَ مصطفى

الردية. اللغة في

تعاَلى: قاَل لعبَاَدته الخلق خلق تعاَلى الله َأن يخفى لله. ل والجواب: الحمدَّ

أت َوَماَ( أق َل ألِجّن َخ ِلنَس ا أدَّوِن ِإل َوا أبَ أع َي جاَرية واحكاَمه وملكه عبَيدَّها  فكلهم)197()ِل

تعاَلى: قاَل كماَ ولبدَّ عليهم

َواِت ِفي َمن أكّل ِإن( أرِض الّسَماَ ل
َ ِتي ِإل َوا أحَمِن آ ًدَّا الّر أبَ َأن يحل  فل)198()َع

الله. لغير فيه يعبَدَّ باَسم منهم َأحدَّ يسمى

عمر كعبَدَّ الله لغير معبَدَّ اسم كل تحريم على حزما: اتفقوا ابن محمدَّ َأبو قاَل

ذلك. َأشبَه وماَ الكعبَة وعبَدَّ

روى ونحوهماَ. وقدَّ وعبَدَّالحسين علي بعبَدَّ التسمية تحل القيم: ل ابن وقاَل

وسلم عليه الله صلى النبَي على قاَل: وفدَّ شريح بن هاَنيء عن شيبَة َأبي ابن

ً يسمون فسمعهم قوما أمَك ((ماَ له فقاَل الحجر عبَدَّ رجل أس ألحجر عبَدَّ فقاَل ا ا

ّنماَ وسلم عليه الله صلى النبَّي له فقاَل أدَّ ًَأنَت ِإ ِه)). عبَ الل

بالعلم الساتهزاء الباب هذا الموحدين)): وأمان عيون ((قرة في    قال()195
أأهله لجله. احتراماهم عدم وأ

الخطاب بن بعمر الرافضة المرتد. وأاساتهزاء حكم في البحث بقية    وأانأظر()196
ًبا. يأتي قري

.56 الذاريات    ساورة()197
.93 طه    ساورة()198
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أء نص ولهذا كعبَدَّ الله لغير بعبَدَّ َأحدَّ يسمى َأن يحرما َأنه الله رحمهم الفقهاَ

ذلك. أشبَه وماَ وعبَدَّالنبَي الكعبَة

فينبَغي الله بعبَدَّ وسماَها الحجر عبَدَّ اسم وسلم عليه الله صلى النبَي غير وحيث

في عبَدَّ معناَهاَ غلما َأن ذكرت وقدَّ سيماَ ل مصطفى، غلما اسمك تغيير لك

ألردية. والله عليكم. الموفق. والسلما ا

هـ)1385-1-23  في1-182(ص-ف-

الله) وابن بعبَدَّالنبَي، - التسمية98(

العاَما الموظفين ديوان عاَما مدَّير سعاَدة إلى إبراهيم بن محمدَّ من

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

-29831 برقم لكم خطاَبه من صورة الصحة وزارة وكيل سعاَدة لناَ بعث فقدَّ

َلسماَء تحوير حول هـ85-8-14  في1573 الدَّين تعليماَت مع المتناَفية ا

في رب كلمة باَدخاَل الله. وذلك ابن وفلن عبَدَّالنبَي أمثاَل: فلن السلمي

الله. بن فلن اسم (عبَدَّ) في (عبَدَّالنبَي) وكلمة اسم

ًعاَ يتعين َأمر هذا َأن ونخبَركم )199 (وجوبه. ويتحتم شر

هـ).1375-8-27  في3657(ص-فالله.  ورحمة عليكم والسلما

في وتعليقهاَ والقماَش، الورق على والرسم لمعظم، تمثاَل - تصوير99(

والصحف) المجلت في وتشكيلهاَ البَيوت،

َأنبَياَئه. خاَتم على والسلما والصلة لله الحمدَّ

العربية الدَّياَر مفتي إبراهيم بن محمدَّ العلمة الشيخ فضيلة حضرة بعدَّ: إلى َأماَ

المحترماالسعودية

وبركاَته: الله ورحمة عليكم السلما بعدَّ

يأتي: كماَ وهو بكم، التصاَل عن واعذرني سؤال، لدَّي

حجر. من عظيم لرجل تمثاَل تكوين-1

عبدالله. بن النبي. وأفلن رب التسمية: عبد    فتكون()199
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من قطعة في لرجل صورة وتكوين) 200(مرسمة َأو التصوير بآلة تخطيط-2

البَياَض.

البَيوت في تعليقهاَ مكروها َأو حراما هي وهل بينهماَ، فرق هناَ س:- هل

الكريم، القرآن من ذلك على الدَّليل هو وماَ والصحف، المجلت في وتشكيلهاَ

وسلم؟. عليه الله صلى الرسول حدَّيث من َأو

َلوراق باَلمربع كاَتب عوض َأحمدَّ المستفتي الخاَصة باَ

َأماَ َأنواع أبلغ غيرهاَ. فهذا َأو حجاَرة من ينحت عظيم رجل تمثاَل اتخاَذ الجواب: 

الصنم هذا عبَاَدة مسبَب المعظم، الرجل هذا في غلو هذا بل المحرما، التصوير

َأول الله مع السلما، عليه نوح زمن وجدَّ ماَ هو آدما بني في وجدَّ شرك تعاَلى. و

َأنواع والعلم الدَّين رجاَل من العظماَء في الغلو وسبَبَه َأعظمهاَ من ب

عبَاَدتهاَ بقلوبهم لهم تخطر ولم مجاَلسهم، في اياَهاَ ونصبَهم صورهم تصويرهم

بماَ ليعملوا والعلم الدَّين َأهل تذكر المذكورة صورهم من قصدَّهم بل بحاَل،

َء الجيل ذلك فاَنقرض الصاَلح، العمل من حياَتهم حاَل في عليه يرونهم كاَنوا وجاَ

أأنهاَ الصور هذها بحقيقة العلم من عندَّهم ليس جدَّيدَّ جيل معظمة َأنهاَ إل وش

ًياَ، تعظيًماَ فدَّس زلفى، الله إلى يقربهم ذلك وان الله، يحبَه مماَ ذلك وان دين

السماَء من المطر بهاَ يستنزلون َأنهم إل صوروهاَ ماَ َأوليكم َأن الشيطاَن إليهم

َلعدَّاء، على بهاَ ويستنصرون تلك عبَدَّوا فحينئذ الله، إلى بهاَ ويستشفعون ا

َلصناَما وهي الصور َأرسل ا أأمرهم السلما عليه نوًحاَ رسوله الله ف الله بعبَاَدة ي

َلصناَما عبَاَدة عن وينهاَهم له، شريك ل وحدَّها ونسر. ويعوق ويغوثا وسواع ود ا

ألواتعاَلى: ( قوله على المفسرون ذكرها ماَ معنى هو وهذا َقاَ أرّن ل َو َذ أم َت أك َت َه ِل َول آ

أرّن َذ ّدا َت ًعاَ َول َو َوا أغوثَا َول أس َق َي أعو َي أسًرا َو َن .)201()َو

في الشرك وساَئل من المعظمين صور سيماَ ول الصور تصوير كون َأجل فمن

َءت بخلق المضاَهاَت من ذلك في ماَ َأيًضاَ َأجل ومن العبَاَدة، السنة الله: جاَ

رصاص.    قلم()200
.23 نأوحا    ساورة()201
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ذلك: في الشدَّيدَّ باَلتغليظ وسلم عليه الله صلى النبَي عن المشهورة الثاَبتة

ّدَّ بكونهم والتصريح المصورين، لعن من ًباَ الناَس َأَش أومَا َعذا ِة، ي ألقياَم كّل وبأن ا

ّورهاَ صورة بكل له يجعل الناَر في مصور من وبأن جهنم، في بهاَ يعذب نفٌس ص

ّور ًة ص ّلَف الدَّنياَ في صور أفَخ َأن أك هذها أصحاَب وبأّن بناَفخ، وليس الروح فيهاَ ين

ألقياَمة يوما يعذبون الصور أوا لهم ويقاَل ا أي َأحاَديث متون خلقتم. هذها ماَ َأح

َلحاَديث من ونحوهاَ  هي)202(مخرجيهاَ ذكر عن بذلك اكتفيت لشهرتهاَ دليل ا

الكبَاَئر. من التصوير وان المنع

َأماَ في بهاَ ملحقة فهي وغيرها الورق من البَياَض في المخططة الصور و

َلدلة، لعموما التحريم، من نصيب لهم كاَن من بعض العلة. نعم حقيقة ولوجود ا

ّ يتعلقون المحكم وترك المتشاَبه اتبَاَع أقًماَ بحدَّيث: ((إل أوب)) ِفي َر  فل)203 (َثا

َأتبَاَع كاَن ماَ إل الصور من يمنعون ًدَّا. و َلئمة مجس َلربعة ا على السلف وساَئر ا

ً المنع المتشاَبه وحمل المتشاَبه، على له وتقدَّيًماَ شذ، من إل باَلمحكم عمل

وآله محمدَّ نبَيناَ على وسلم عليه الله المحكماَت. وصلى تعاَرض ل حاَلة على

َأجمعين. وصحبَه

هـ)73-8-7  في8 (ص-ما

ً كثير ابن وذكر ِذيَن ِإّن( آية بأن قول ّل أذوَن ا أؤ ّلَه أي أه ال َل أسو في  نزلت)204 ()َوَر

ألمراء المصورين. وتصوير ِلماَرة َلجل تعظيم ا َأيًضاَ فيهم يغلى قدَّ ولكن ا

(تقرير)فيعبَدَّون.

عنهاَ) الله رضي عاَئشة ولعب الصغيرة المجسمة - الصور100(

محمدَّ نبَيناَ المرسلين، َأشرف على وسلم الله وصلى العاَلمين، رب لله الحمدَّ

َأجمعين. وصحبَه وآله

(اللبَاَس) في البَخاَري رواها الذي الحدَّيث في المصور لعن    جاَء()202
ألحادأيث بقية ماخرجي ذكر وأيأتي .101 عددأ الفتوى في ا

.101 عددأ الفتوى في عنه الجواب    وأيأتي()203
.57 الحزاب    ساورة()204
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يوما في ) الصاَدر1419( بعدَّدهاَ السعودية البَلد جريدَّة نشرت وبعدَّ: فقدَّ

الغزاوي. بعنوان إبراهيم َأحمدَّ مطاَلعاَت  حول73-4-9 الموافق الثلثااَء

ًقاَ ((عرائس َلولد ولعب البَناَت عرائس فيه: إن قاَلت البَناَت)) تعلي َأو ا

َلطفاَل إلى تدَّخل الطفولة حاَجاَت من ملحة حاَجة (الدَّمى) لزالت المسرة ا

كماَ الزمن مع تطورت قدَّ الدَّمى اللعب هذها َأن إل نفوسهم، في البَهجة وتشيع

ًقاَ فيهاَ فزادت المصاَنع تصنعهاَ فأخذت الدَّنياَ في شيء كل تطور ًناَ تشوي وتلوي

ًعاَ على الحكم يختلف فهل َأطفاَل، كلعب حقيقتهاَ عن تخرج لم ولكنهاَ وتنوي

عاَئشة؟. السيدَّة لعب على الحكم عن اللعب هذها

َءهاَ إلي الجريدَّة وجهت وقدَّ َأقول ذلك، في استفتاَ ًناَ ف تعاَلى: باَلله مستعي

رضي عاَئشة المؤمنين أأما لعب حكم عن الجدَّيدَّة الحاَدثاة هذها حكم يختلف نعم

والمضاَهاَت التمثيل حقيقة من الحاَدثاة الجدَّيدَّة هذها في لماَ عنهاَ، الله

المنظر من ولهاَ اعتبَاَر، بكل تاَمة صوًرا لكونهاَ تعاَلى، الله بخلق والمشاَبهة

َلنيق الصور في منه قريب ول مثله يوجدَّ ل ماَ الرائع والرونق الدَّقيق والصنع ا

ًبَاَ وتسميتهاَ المطهرة، الشريعة حرمتهاَ التي عن يخرجهاَ ل َأجساَمهاَ وصغر لع

َلشياَء في العبَرة إذ صوًرا، تكون َأن الشرك َأن فكماَ باَسماَئهاَ، ل بحقاَئقهاَ ا

ًعاَ صاَحبَه سماَها وان شرك صاَحبَهاَ سماَهاَ وإن خمر والخمر وتوسلً، استشفاَ

ًذا: فهذها والمفتونون فيهاَ والمتاَجرون صاَنعوهاَ سماَهاَ وان حقيقية صور نبَي

أء وفي َأطفاَل، لعب باَلصور َيِجي ِر في الحدَّيث: (( ّلون َأقوامٌا الزَماَِن آخ أستِح َي

ألخمَر َهاَ ا َن ِر أيسمو اسِمهاَ)). بغي

َلرواح لذوات حقيقية صور عاَئشة لعب َأن زعم ومن َأن الدَّليل إقاَمة فعليه ا و

المعاَدن من مطبَوعة ول منحوتة ول منقوشة ليست فإنهاَ سبَيلً، ذلك إلى يجدَّ

َأو قصبَة َأو خرق َأو قطن َأو عهن من أنهاَ الظاَهر بل ذلك، نحو ول المنطبَعة

ًدا عرضه في مربوط عظم في اللعب من الموجود يشبَه بشكل معترًضاَ عو

تشبَه ل مماَ والحضاَرة التمدَّن عن البَعيدَّة العربية البَلدَّان في الن البَناَت َأيدَّي
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ًدَّا، بعيدَّة بنسبَة إل المحرمة الصورة الصحاَبة َأن من البَخاَري صحيح في لماَ ج

بذلك، يعللونهم العهن من اللعب َأعطوهم الطعاَما طلبَوا فإذا َأولدهم يصومون

َأربعة ذي الفرس ذكر من عاَئشة حدَّيث من وشرحهاَ داود َأبي سنن في ولماَ

َلجنحة ًبَاَ الخشونة من العرب حاَل عن علم ولماَ خرق، من يعني رقاَع من ا غاَل

مقنع هناَ هاَ ذكرت وغيرهاَ. وفيماَ اللعب آلت وآلتهم ومراكبَهم َأوانيهم في

تعاَلى. الله شاَء إن الحق لمريدَّ

َأي الزماَن تطور َأن ليعلم ثام ًئاَ يخرج ل نسبَة ب رفع إذ الشرعي، حكمه عن شي

ًعاَ ثابَت حكم ويفضي باَلحوادثا نسًخاَ يكون َلنه بحاَل، يجوز ل باَلحوادثا شر

رأًساَ. الشرع رفع إلى

َأى عنهاَ: لو الله رضي عاَئشة بقول الجهلة بعض هاَهناَ شبَه وربماَ الله رسول ر

أء َأحدَّثا ماَ وسلم عليه الله صلى بحمدَّ فيه حجة المساَجدَّ. ول لمنعهن النساَ

َلحكاَما تغيير على الله ًعاَ الثاَبة ا َلمر ردت عاَئشة فإن باَلحوادثا، شر إلى ا

َأى فقاَلت: لو الشرع، صاَحب وهذا يمنع، َأن َلحدَّ تر ولم هي، تمنع لمنع. ولم ر

الموفق. الله. والله بحمدَّ واضح

هـ)73-5-22( الرياَض – الشيخ آل إبراهيم بن محمدَّ

َأجاَزها) من فتوى وبطلن الشمسي، ) التصوير101(

النبَوي)) ((الهدَّي مجلة في درويش محمدَّ الوفاَء َأبو كتبَه عماَ سؤال إلّي وجه

ًقاَ، بجوازها والفتوى الشمسي، التصوير بشأن الفتوى من ًدَّا مطل الجواز ومؤك

ً لعبَدَّالله بسر قاَل حينماَ سعيدَّ، بن بسر عن مسلم رواها بماَ عليه ومستدَّل

َألم بيت في صورة فيه ستًرا رأى وقدَّ الخولني يوما الصور عن زيدَّ يخبَرناَ زيدَّ: 

َلول، تعاَلى: وبقوله ثاوب، في رقًماَ قاَل: ال حين تسمعه َألم عبَدَّالله فقاَل ا

أم( أك ّوَر أحَسَن َوَص َأ أم َف أك َوَر .)205()أص

قاَل: حسنة، صورة في َأجساَمكم عجعل َأنه إل يريدَّ بقوله: ل ذلك مقرًرا

المجسماَت. على إل يطلق ل الحقيقة في فاَلتصوير
.3 التغابن    ساورة()205
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ٌء يجوز، ل روح ماَله َأقول: تصوير َأن ذلك عن وجوابي له كاَن ماَ ذلك في سوا

ٌء له، ظل ل وماَ ظل َلوراق والفرش والحيطاَن الثياَب في كاَن وسوا وغيرهاَ. وا

َلحاَديث عليه تدَّل الذي هذا البَخاَري، في الذي مسروق كحدَّيث الصحيحة، ا

الله رسول يقول: سمعت عنه الله رضي مسعود بن عبَدَّالله قاَل: سمعت

ِإّن وسلم عليه الله صلى ّدَّ يقول: (( ًباَ الناَس َأش ِة يومَا عذا أروَن)) القياَم ّو ألمص ا

عليه الله صلى الله رسول قاَل قاَل عنهماَ الله رضي عمر بن عبَدَّالله وحدَّيث

ِإّن ّلذيَن وسلم: (( ِها َيصنعوَن ا أبوَن الصوَر هذ أل القياَمة يومَا أيعذ أيوا لهم أيقاَ أح ماَ َأ

أتم)). أق َل َخ

ًدَّا سمعت قاَل عنهماَ، الله رضي عبَاَس ابن وحدَّيث وسلم عليه الله صلى محم

أن ّدَّنياَ في صورة صوَر يقول: ((َم ّلَف ال أن أك أفَخ َأ أن بناَفخ)) وليس الروَح فيهاَ َي

َلحاَديث فهذها َأمثاَلهاَ الصحيحة ا ًقاَ، التصوير منع على بعمومهاَ دلت و ولو مطل

وردت وقدَّ فكيف الطلقي، المنع على حجة لكفتناَ سواهاَ البَاَب في يكن لم

الصور: منهاَ من ظل له ليس ماَ تصوير منع على الدَّللة ظاَهرة ثااَبتة َأحاَديث

تصاَوير، فيهاَ نمرقة اشترت َأنهاَ البَخاَري في وهو عنهاَ الله رضي عاَئشة حدَّيث

عماَ الله إلى َأتوب فقاَلت يدَّخل، فلم باَلبَاَب وسلم عليه الله صلى النبَي فقاَما

ِها فقاَل: ماَ اذنبَت، أت َهذ أة. فقل َق ّنمر ِإّن عليهاَ لتجلس ال َهاَ. قاَل:  َدَّ َوّس َت َأصحاَب و

ألقياَمة يوما أيعذبون الصور هذها ِإّن خلقتم ماَ َأحيوا لهم يقاَل ا تدَّخل ل الملئكة و

ًتاَ الصور)). فيه بي

وابن الترمذي وصححه السنن في الذي عنه الله رضي هريرة َأبي حدَّيث ومنهاَ

َأتاَني حبَاَن أل ولفظه: (( َقاََل جبَري ألبَاَرحَة َأتيتَك ف أم ا أت َأكوَن َأن يمنعني َفل ِإل َدخل

أه ألبَاَب على َأن ألبَيت في وكاَن تماَثايل، ا أما ا أتر ِقرا البَيِت في وكاََن تماَثايل فيه ِس

أر كلٌب، ألبَيت باَب على الذي التمثاَل براس فم ومر الشجر، كهيئة فيصير يقطع ا

أع باَلستر َط أيق أل فل َع أج أي أل أه َف َطآن، منبَوذتاَِن ِوساَدتاَِن من أو أر أت أم أج. باَلكلِب َو أخر أي أل َف

أل ففعل َأبي بن سعيدَّ عن مسلم في ماَ وسلم)) ومنهاَ عليه الله صلى الله رسو
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َء قاَل الحسن، الصور هذها أأصور رجل إني فقاَل عبَاَس، ابن إلى رجل جاَ

منه. ثام مني. فدَّناَ قاَل: ادن منه. ثام مني. فدَّناَ له: أدن فيهاَ. فقاَل فاَفتني

أأسه، على يدَّها وضع حتى مني. فدَّناَ قاَل: أدن أئك ر من سمعت بماَ قاَل: انبَ

وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت وسلم، عليه الله صلى الله رسول

أكّل ِر في أمصور يقول: (( أل الناَ َع أج أه أي َهاَ أصورة بكّل ل أر أه نفٌس أيصو أب في فتعذ

ً بدَّ ل كنت جهنم)) وقاَل: ان في ماَ له. ومنهاَ نفس ل وماَ الشجر فاَصنع فاَعل

َأن عنه الله رضي جاَبر عن داود، َأبي سنن َأمر وسلم عليه الله صلى النبَي ((

ألخطاَب بن عمر ألفتح زمن ا ألبَطحاَء وهو ا ألكعبَة يأتي َأن باَ صورة كل فيمحو ا

فيهاَ)). صورة كل محيت حتى وسلم عليه الله صلى النبَي يدَّخلهاَ فلم فيهاَ،

بن عمران حدَّيث الصور) وهو نقض بقوله: (باَب البَخاَري عليه بوب ماَ ومنهاَ

َأن حدَّثاته عنهاَ الله رضي عاَئشة َأن حطاَن لم وسلم عليه الله صلى النبَي ((

ًئاَ بيته في يترك يكن نقضه)). إل تصاَليب فيه شي

َلحاَديث هذها ومن َلئمة َأتبَاَع َأخذ وامثاَلهاَ ا َلربعة ا شذ من إل السلف وساَئر ا

ًدَّا كاَن ماَ سواء الصور، ساَئر في المنع وعمموا التصوير، منع كاَن وماَ مجس

ًطاَ َلوراق في مخط في يعلق مماَ وغيرهاَ المرآة َأصل في كاَلمصور وغيرهاَ ا

ذلك. ونحو الجدَّران

ماَ عن شذوذ ثاوب)) فهو في رقماَ ((ال بحدَّيث ذلك في خاَلف من تعلق َأماَ

أن يحتمل أنه إذ المحكم، على للمتشاَبه وتقدَّيم والئمة، السلف عليه كاَن

َلرواح ذوات غير من فيه الصورة كاَنت ماَ الثوب في الرقم باَستثناَء المراد ا

إذا وغيرها. واللفظ النووي زكرياَ َأبو الماَما ذكرها كماَ ونحوها، الشجر كصورة

ً كاَن ماَ على يحمل َأن ينبَغي بل المشكل، المعنى على حمله يتعين فل محتمل

َلحاَديث يوافق بقاَء سلم لو َأنه التأويل. على تحتمل ل التي المنع في الظاَهرة ا

فقط، الثوب في ذلك جواز ال َأفاَد لماَ ظاَهرها على ثاوب في رقًماَ إل حدَّيث

الصور من الثوب في ماَ َلن شيء، كل في جوازها يقتضي ل الثوب في وجوازها
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بأس ل َأنه إلى العلم َأهل بعض ذهب ولهذا للمتهاَن، عرضة واماَ ممتهن إماَ

ً التصاَوير فيهاَ التي الفرش بفرش َأسلفناَ، الذي السنن حدَّيث في يماَ استدَّلل

أر وسلم عليه الله صلى قوله وهو أم أتر ((و أل باَلّس َع أج أي أل أه َف َذتاَِن ِوساَدتاَن من أبَو أن َم

َطآن)) اذ أو َأصل في المصورين لمقصود ومناَقض مناَف وامتهاَنهاَ وطئهاَ أت

ولهذها باَلمصور، الشرك إلى المفضي فيه والغلو المصور تعظيم وهو الوضع

َء الله بخلق المضاَهاَة وهي الخرى والعلة العلة والتهدَّيدَّ الشدَّيدَّ الوعيدَّ جاَ

َلكيدَّ المصورين. حق في ا

أمتعاَلى: ( قوله وهي الكريمة الية جعل واماَ أك ّوَر أحَسَن َوَص َأ أم َف أك َوَر ) معاَرضةأص

َأفحش من فهذا أخرى وبظاَهرهاَ تاَرة بعمومهاَ النبَوية النصوص عليه دلت لماَ

لم وإن الشمسي التصوير فاَن مواضعه، عن الكلم تحريف َأبين ومن الغلط،

في الصورة ابراز وهي المنع علة في مثله فهو وجه كل من المجسدَّ مثل يكن

ماَ الشمسية المصورات من كثير في يوجدَّ ولهذا المنظر، إلى باَلنسبَة الخاَرج

َلصل. والحاَق طبَق فلن صورة هذها يقاَل حيث المصور حكاَية في أبدَّع هو ا

لم لو معلوما. هذا هو كماَ الوجوها كل من المساَواة يشترط ل باَلشيء الشيء

َلحاَديث تكن َءت وقدَّ فكيف بينهماَ، التسوية في ظاَهرة ا عدَّيدَّة َأحاَديث جاَ

المقاَما. في الدَّللة واضحة

المرآة في الوجه ظهور نظير أنه الشمسي التصوير مجيزي بعض زعم وقدَّ

شيء ونحوهاَ المرآة في الوجه ظهور فإن فاَسدَّ وهذا الصقيلت، من ونحوهاَ

ِء بشرط يرى وإنماَ مستقر، غير ظهور فقدَّ المقاَبلة فقدَّت فإذا المقاَبلة، بقاَ

َلوراق في باَقية فإنهاَ الشمسية الصورة بخلف ونحوهاَ، المرآة في الصورة ا

َأوضح َأظهر باَليدَّ المنقوشة باَلصور فاَلحاَقهاَ مستقرة، ونحوهاَ من واصح و

الصورة وبدَّو الشمسية الصورة فإن ونحوهاَ، المرآة في الصورة بظهور الحاَقهاَ

َلجراما في َأحدَّهماَ): الستقرار في يفترقاَن ونحوهاَ الصقيلة ا أء. َأمرين: ( والبَقاَ

شرعاَ ول عقل ول لغة ل يطلق ومعاَلجة. فل عمل عن الصورة (الثاَني): حصول
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لغة مصور الشمسية الصور ومصور ذلك، صور انه ونحوهاَ المرآة مقاَبل على

ً ًعاَ، وعقل قدَّ منه بينه. والمعاَنعون الله فرق ماَ بين مسو بينهماَ فاَلمسوي وشر

باَلصواب فكاَنوا بينه، الله فرق ماَ بين وفرقوا بينه، الله سوى ماَ بين سووا

َأبعدَّ، َأنفر والفتن المعاَصي َأبواب فتح وعن َأسعدَّ، الصور لهذها المجيزين فإن و

سموما ونفث وسلم عليه الله صلى الله رسول َأحاَديث مخاَلفة بين جمعوا

َأشكاَل عدَّة في الفتاَن والعاَرياَت الحساَن، النساَء بتصوير العبَاَد بين الفتنة

َألوان، فاَسق كل إليهاَ ويطمئن اليماَن، صحيح مؤمن كل لهاَ تقشعر وحاَلت و

بن محمدَّ مولها إلى الفقير التكلن. قاَله وعليه المستعاَن فاَلله وشيطاَن،

وصحبَه وآله محمدَّ نبَيناَ على الله وصلى الشيخ، آل عبَدَّاللطيف بن إبراهيم

وسلم.

)1385 عاَما وطبَعت هـ24-11-1373(

َلصبَاَغ) والتصوير الضوئي، - التصوير102( باَ

)206(ففرقوا مناًَصاَ يجدَّوا ولم به بلوا َأنهم وسبَبَه كثير، به اغتر الضوئي التصوير

ًئاَ يريدَّ غلط. فاَلمصور وهذا فاَلغرض الخاَرج، في صورة تسبَبَه عن يحصل شي

َلصل. وأماَ طبَق فلن وجه كاَنه الخاَرج في ابرازها الصورة، مثاَل إيجاَد كونه ا

الفرنج. روجه مماَ فهذا يمسك ل مماَ

المقصود. أفيهون حصل الصورة نظرت فإذا غلط، التفريق َأن يعرف وبهذا

ًدَّا كاَن ماَ َأن الضوئي؟! ل. إل باَلتصوير رآهاَ إذا شأنهاَ فكلهماَ َأكثر، يبَقى مجس

َلصل بشكل يأتي فإنه المجسم، من فتنة َأشدَّ الضوئي بل وجودها، مدَّة يمنع ا

َأكمل َأتم َء َأنه ال مشكل فيه غيرها. وليس من و فيه  فهذا)207(الفرنج من جاَ

َلمر، فيسوغ يشبَه من فيأتي شهوة وينتشر بلدَّ في يوجدَّ شيء كل في وهذا ا

َلحاَديث من َأن ويستعمل. وتعرف َأّن َأبي سنن في ماَ ذلك في ا النبَّي داود: ((

العلم. أأوأ الورع    لقلة()206
ذلك. في الكلم بقية    وأتأتي()207
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َأى لماَ وسلم عليه الله صلى ألبَيِت في الصوَر ر ّتى يدَّخل لم ا بهاَ أمر ح

أت)) فماَ َي أمِح الصبَغ. (تقرير). مثل فهو باَلضوئي كاَن ف

َلنهاَر البَحاَر - تصوير103( َلشجاَر وا َلشياَء وا الحقيرة) وا

َء يلي: والوسيلة)) ماَ ((التوسل كتاَب على تعليق في جاَ

َأماَ َلنهاَر البَحاَر صور و َلشجاَر وا الله عظمة اظهاَر بهاَ قصدَّ إذا ذلك وغير وا

تصويرهاَ. في حرج ول عظيم، ثاواب الصور فلهذها الكون في وابدَّاعه

في الحذق ذكرها: وهو الذي هو ليس المصورون يقصدَّها شيء شيخناَ: هناَ قاَل

َأبلغ. وهذا عنهاَ الناَس سماَع بل يرونهاَ الناَس َلن ذكرها، ماَ يقصدَّون ل الرسم،

َءته من نظير َأماَ في ليراهاَ فتناَوما محبَوبته جاَ َلرواح ذوات صور المناَما.  ا

صاَر عظيم وجدَّ فإذا للتعظيم التصوير الناَس. فاَصل تهم التي هي فرؤيتهم

ّيٌن، ذلك ًقاَ التصوير من منعت فاَلشريعة َب كذلك كاَن الذباَب. وإذا حتى مطل

(تقرير)باَلمعظمين. يختص ل َأنه علم

النصفي) - التصوير104(

ِء النصفي: بعض التصوير ويقول انساَن، غير بكونه اعتبَاًَرا ذلك يبَيح العلماَ

َأنه الصورة، تغيير في يكفي القطع صورة. غير و

إليه، والقصدَّ الشيء ابتدَّاء بين فرق َأنه وذلك منه، المنع يظهر الذي ولكن

تصوير إلى القصدَّ لذلك. فأماَ معاَكسة الثاَني وجودها. ففي بعدَّ يقطع ماَ وبين

أه َأو النصف يجوز َأنه فظن – حًساَ َأو معنى عجز لماَ فكأنه صورة بعض َك َتَر

َل ل َأن َلجل َء إلى قصدَّ – الورق يم ضرب عن ((النهي الحدَّيث في هذا. وجاَ

أأس صور النساَن. فإذا عنوان هو َلنه الوجه،  وهي)208 (الصورة)) َأو والوجه الر

أحدكم قاتل ماسلم: ((اذا روأاه الذي الحديث إلى يشير    قلت: لعله()208
الصحيحين في ماا مانه صورته)) وأأصرحا على آدأم خآلق الله فان الوجه فليجتنب

السجودأ)). أثر تأكل أأن النار على صورهم الله القياماة: ((وأيحرم حديث في
هي الصورة وأغيرهم وأأحمد وأعكرماة عباس كابن العلماء تيمية: قال ابن قال

التأسايس. صورة. اهـ. نأقض يبق لم الرأس قطع فإذا الرأس
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أأس: فاَلبَقية الرقبَة َأن لجل تركه وبعضهم هو، ماَ يدَّري ل باَلثياَب مغطى والر

َل ل هـ)76 (تقريرالورق. يم

قاَل: آخر جواب وفي

إلى قليل نزر ذهب كاَن وان محرما، َأنه في عندَّي اشكاَل ل النصفي التصوير

َأماَ القول، هذا َلجل الكاَمل من َأخف يكون وربماَ التحريم، بعدَّما القول فل َأناَ و

هـ).76 (تقريرالمقصود. هو الوجه َلن فيه، عندَّي إشكاَل

للحاَجة) البَعضي التصوير - جواز105(

المحترما البتدَّائية سدَّوس مدَّرسة مدَّير الستاَذ إلى إبراهيم بن محمدَّ من

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

بين فرق هناَك وهل التصوير، حكم عن به تستفتي الذي كتاَبك إليناَ وصل فقدَّ

تبَرز ماَ بين َأو والفوتغرافية، الشمسية الصور من وغيرهاَ المجسدَّة الصورة

حولهماَ. وماَ والصدَّر الوجه تصوير وبين كاَملة النساَن صورة فيه

التي المذمومة الجاَهلية َأعماَل من التصوير َأن يخفى لله. ل والجواب: الحمدَّ

َلحاَديث وتواترت بمخاَلفتهاَ، الشرع ورد ولعن عنه باَلنهي الصريحة الصحيحة ا

ًعاَ عبَاَس ابن حدَّيث في كماَ جهنم في باَلعذاب وتوعدَّها فاَعله أكّل مرفو ))

ّور ِر في أمَص ّناَ أل ال َع أج أه أي أكّل َل َهاَ أصوَرة ِب ّوَر أفٌس َص أه َن أب ّذ َع ّنَم)) رواها في أت َه َج

مسلم.

َلرواح ذوات من مخلوق كل تصوير يعم وهذا َأن فرق ول وغيرهم، آدميين من ا

ٌء مجسدَّة، غير َأو مجسدَّة الصورة تكون َلصبَاَغ َأو باَللة أأخذت وسوا باَ

َلحاَديث. لعموما غيرهاَ، َأو والنقوش ا

َأن النهي عموما في تدَّخل ل الشمسية الصورة َأن زعم ومن مختص النهي و

َلحاَديث َلن باَطل، فزعمه ظل له وبماَ المجسمة باَلصورة ولم هذا، في عاَمة ا

أء صرح وصورة. وقدَّ صورة بين تفرق الشمسية للصور عاَما النهي بأن العلماَ

قصة في عاَئشة وغيرهماَ. وحدَّيث حجر ابن والحاَفظ النووي كاَلماَما وغيرهاَ
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ليست القراما في تكون التي الصورة َأن منه الدَّللة ووجه صريح، القراما

الله صلى الرسول عدَّهاَ فقدَّ هذا ومع الثوب، في نقوش هي وإنماَ مجسدَّة

الله. خلق مضاَهاَت من وسلم عليه

والصدَّر والرأس الوجه كتصوير َأصلهاَ من كاَملة غير الصورة كاَنت إذا لكن

أأزيل ذلك ونحو من كثير كلما فمقتضى الحياَة معه تبَقى ل ماَ الصورة من و

البَعضي. التصوير وهو النوع هذا إلى الحاَجة دعت إذا سيماَ ل اجاَزته، الفقهاَء

ورسوله الله نهى ماَ واجتناَب استطاَع، ماَ الله تقوى العبَدَّ على فإن كّل وعلى

ّتِق َوَمن( عنه ّلَه َي َعل ال أج أه َي أخَرًجاَ ّل أه-  َم أق أز أر َي أن َو أث ِم أي أب ل َح َتِس أح .)209()َي

والسلما.

السعودية البَلد مفتي

هـ)1385-9-5  في1-2419(ص-ف-

بشروط) الجتماَعي الضماَن من الخذ - ولضرورة106(

َلخَأ جناَب إلى إبراهيم بن محمدَّ من الشاَطري مدَّراء بن عبَدَّالرحمن المكرما ا

الله. سلمهدرويش بن

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

الضماَن مصلحة مراجعة عندَّ حاَلتك فيه تذكر الذي كتاَبك إليناَ وصل فقدَّ

َأل ومدَّين عاَئلة وذو لهم محتاَج وأنت عكس عليك طلبَوا وانهم الجتماَعي وتس

العكس. يجوز هل

وكنت للضرورة التصوير وكاَن فأقل الصورة بنصف العكس كاَن والجواب: إذا

ًهاَ أء غيرك، من َأخف حقك في تكون فاَلمسألة ذكر ماَ لول لذلك كاَر والفقهاَ

أأس. ولعل فل الحياَة معه تبَقى ل ماَ الصورة من أأزيل إذا بأنه صرحوا هذا ب

َأقل، النصف تصوير بمثاَبة أأس ل َأن َأرجو حاَلتك عن ذكرته لماَ ونظًرا ف بذلك. ب

والسلما.

السعودية البَلد مفتي
.3 ،2 الطلق    سورة)(209
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هـ).84-6-12  في1-1558(ص-ف-

تصويرها) من لبدَّ وكاَن سفر إلى النساَن احتاَج - س: وإذا107(

ًهاَ وكاَن والهجرة كاَلحج الدَّين في سيماَ ول هاَمة لحاَجة كاَن ج:- إذا كاَر

لتصويرها.

ِإن غلطاَن، فهو صور ِإذا ِإل يحج ل َأنه َلجل يحج ل قاَل ومن المحرماَت ف

َءناَ مصر إلى ساَفرناَ حين اللعنة. ونحن تتناَوله فل صور ماَ وهو درجاَت، كتاَب جاَ

َلمر التصوير عن السماَح بياَن فيه مصر إلى معناَ َأرسله عبَدَّالعزيز الملك من

أنصور. ولم مصر ِإلى واستصحبَناَها سياَسي قاَل َأظنه

في كثير لخير سفرها كاَن َأو علجه من لبدَّ وكاَن مرض به كاَن ِإذا َأنه فاَلحاَصل

(تقرير)َأكبَرهماَ. لتفويت المفسدَّتين احدَّى ارتكاَب من الدَّين. فهذا

ِلسلما؟ شؤون ساَئر وكذلك هذا، لبَياَن مكة في مؤتمًرا عقدَّتم س:- لو ا

َلوثااَن؟ اقرار ج:- على حفاَة. مكة إلى لمشيناَ مصلحة فيه َأن نعلم لو ا

(تقرير)

تدَّاس كاَنت وإذا وخاَرجهاَ، الصلة في وحملهاَ باَلصور المساَجدَّ - دخول108(

وتمتهن)

التصوير؟ وحكم الصور استعماَل عن  سؤالك)210(الثاَنية المسألة

ذوات تصوير عن نهى وسلم عليه الله صلى النبَي َأن يخفى والجواب: ل

َلرواح َأخيًرا المصورين، ولعن وغيرهم، آدميين من ا ًباَ الناَس َأشدَّ َأنهم و عذا

الذنوب كبَاَئر من التصوير عدَّ حتى صحيحة َأحاَديث جملة بذلك ورد القياَمة يوما

التصوير. حكم باَلناَر. فهذا عليهاَ المتوعدَّ

َأماَ أء صرح فقدَّ الصور استعماَل حكم و َأنه الله رحمهم الفقهاَ استعماَل يحرما ب

َلرواح ذوات من صورة كل يخفى ل لكن خاَرجهاَ، َأو المساَجدَّ في كاَنت سواء ا

َأغلظ تحريًماَ َأشدَّ الله بيوت في الصور واستعماَل الله بحرماَت الستهاَنة َأن و

َأة َأشدَّ فهو الصلة أداء حاَل حملهاَ َأو استعماَلهاَ وأماَ جرًماَ، باَلله. والعياَذ جر
أأماا()210 أألة     ُلوألى المس الجو. في وأهي الطائرة في الصلة حكم عن فهي ا
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وقاَلوا صور، فيه بشيء النساَن ابتلي إذا فيماَ فصلوا الله رحمهم العلماَء ان ثام

َأن الصورة فيهاَ تهاَن بحاَلة كاَن إذا على يطرح مماَ ونحوها بساَط في تكون ك

َلرض هذا في ورد ولماَ للحاَجة، فيه رخصوا الحاَل هذها مثل ففي ويدَّاس ا

َلن)211(البَاَب َلرض على بوضعهاَ تهاَن الصور  و َلقدَّاما. ودوسهاَ ا باَ

السعودية البَلد مفتي

هـ)1385-5-25  في1-1221(ص-ف

هل البَيوت العاَرياَت الكاَشفاَت النساَء صور فيهاَ التي الصحف - ادخاَل109(

جريمة) يرتكب المنزل صاَحب وهل ل َأما جاَئز هو

في المذكورة الصحف البَيوت إدخاَل يجوز : ل)212(الخاَمسة المسألة وجواب

جريمة. مرتكب ذلك وفاَعل السؤال،

هـ).1376-8-17  في608(ص-ف-

ًتاَ الملئكة تدَّخل ((ل قوله - س: هل110( تدَّخل كلب)) عاَما ول صورة فيه بي

ل؟) َأما الحفظة فيه

(تقرير)فيه. يدَّخلون ل َأنهم ج:- الظاَهر

الصور؟) فيه الذي - س: الكتاَب111(

ساَذجة، تقوما المغنية الجاَرية مثل مقصودة تكن لم إذا الصور طمس ج:- يجب

باَلصور ثالثاة يساَوي كاَن عنهاَ. فإذا الثمن َأخذ يجوز ل ثامنه في تزيدَّ كاَنت وان

(تقرير).الرياَلين. عن زائدَّ َأخذ يجوز فل برياَلين وبدَّونهاَ

الصور؟) من فيه ماَ مع المنجدَّ اقتناَء عن - سئل112(

.)213 ((تقرير)ويستعمله. ويطمسهاَ فيه التي الصور ج:- يتتبَع

فرش؟) في الصور كاَنت - س: إذا113(

توطآن)). مانبوذتان وأساادأتان مانه فليجعل بالستر قوله: ((وأمار    وأتقدم()211
أأوألها با ساالم بن صالح أأسائلة    مان()212 الوضوء. نأواقض في ماحفوظ. 
الله. شاء إن الكتاب آخآر في المنجد حول فتوى    وأتأتي()213
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فيلغى باَعهاَ فإذا الثمن في تزيدَّ الصورة كاَنت َأن إل مقصودة، ج:- ليست

َلن الثمن َلمة الحراما مقاَبلة في الزياَدة الزائدَّ.  المغنية. كاَ

نفيس فراش في كاَنت إذا فيهاَ ويكفي بشيء، فتغطى فراش في كاَنت فإذا

يكفي فهذا الرقبَة بمقدَّار قليل خط بمقدَّار بشيء قطعت فإذا الرقبَة، تقطع َأن

على كاَلجلوس لهاَ إهاَنة فهذا مذبوح كأنه منظر وجدَّ موجودة. إذا كاَنت وإن

عندَّها. هي من غاَر عليهاَ يبَصق لو للمعظمين اليوما الصور نجدَّ ولهذا الفرش،

.)214 ((تقرير)

التوحيدَّ) لحمى المصطفى (حماَية

محمدَّ؟) - س: سيدَّنا114َ(

الراجح الراجح؟ ماَ لكن فيهاَ، محذور ل َأنه كلما. والصحيح فيهاَ ج:- للعلماَء

ًدَّا النصوص في مجيئهاَ َلجل تركهاَ أمَحّم أها (( أدَّ أبَ أه)). َع أل أو أس (تقرير).َوَر

َأناَ ((السيدَّ قوله بين الجمع - س: ماَهو115( آدما)) ) ولدَّ سيدَّ الله)) وقوله: ((

قاَله التوحيدَّ. والثاَني لحمى حماَية جاَئز هو الذي هذا من منع َأنه  الجمع0ج:

َأماَ بنعمة التحدَّثا وجه على غير إلى فبَاَلنسبَة – َأعلم والله التحريم الله. 

(تقرير).وسلم. عليه الله صلى الرسول

وغيرهاَ؟) المواجهة بين فرق هناَ - س: هل116(

التوحيدَّ). مساَئل (تقريرالمواجهة. إلى يرجع المصنف ج: مراد

فلن؟) سيدَّي ياَ - س: قول117(

الخلق: سيدَّ وهو قاَل إذ حسنة أأسوة الله رسول في أليس ينبَغي، ج:- ماَ

أدَّ ّي أه))؟ ((الّس (تقرير).الل

فلن؟) - س: قوله: مولي118(

باب في اتلفها وأحكم الصلة، شروأط في الصور اساتعمال بقية    وأانأظر()214
في وأالساتهزاء للسخرية له ذيل وأجعل بهيمة بصور النأسان الغضب. وأتصوير

السافرات النساء هـ) وأتصوير22/11/84 ،181( برقم العتقادأ فروأع ماسائل
هـ)11/10/88  في5305( برقم النكاحا رساالة في الجرائد في العاريات
وأصورة البراق وأصورة الجيلنأي عبدالقادأر ضريح تصوير في فتوى وأتقدمات

هـ).25/6/86  في2574( برقم جبريل
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(تقرير).ينبَغي. ج:- ماَ

السلما؟) - س: رسول119(

ً تجوز، فل تفخيم كلمة مبَتدَّع في قيل ج: إذا حتى لكاَفر، تقاَل َأن عن فضل

ًدَّا، قبَيحة السلما إلى تجوز. واضاَفتهاَ ل المستقيم رسل هم الله فرسل ج

َللفاَظ. في تؤثار القصود َأن المحاَذير. إل جميع من والخرة الدَّنياَ في السلمة ا

اللفظ غير أأخر َأشياَء في متفاَوتون غير. فاَلناَس ويعلم ويقصدَّ ذلك يقول الذي

في يتفاَوت وعدَّمه. والمنع القصدَّ إلى وباَلنسبَة وعدَّمه، الجهل إلى باَلنسبَة

ألمور. هذها بحسب والخفة الغلظ (تقرير).ا

الثاَلث القسم

الصفاَت وحدَّانية

أأصول120( والكلما) والمنطق، بهاَ، يراد ماَذا الدَّين - 

َلزماَن هذها في أأصول المسمى ا العقاَئدَّ، في باَلكلما يتعلق ماَ الدَّين)) هو ((

َأكثر َأقوال َأساَساَت إلى يرجع ماَ على يطلقونه ماَ و قدَّ كاَن وان المنطقيين، و

ِهم. المنطق لمعتقدَّهم وافقت إذا إل هناَك تذكر ل لكن َأدلة به يلم ِدَّ ّل َق أم و

بل باَطلً، المنطق في يقررونه ماَ كل وليس إليه، الحاَجة عندَّ يذكر والكلما

حق، كل لبطاَل وجدَّت َأنهاَ المراد وليس زلل، وفيه معصوًماَ ليس َأنه المراد

ً َأو زندَّقة ِإماَ يقبَلوها لم الذي الحق به ليصرفوا وضعوها إنماَ منهم. ففيه جهل

َأماَ ل العتضاَد شبَه هو لكن إليه، الحاَجة عندَّ ويقرر حق شيء َأهله العتماَد. و

خبَر من ليست عندَّهم فهي المعتضدَّ، شبَه والنصوص عندَّهم المعتمدَّ فهو

َأوصلته القرائح هذبتهاَ بل الحاَد .)215 (وكذا. كذا يكون َأن إلى و

َلشعري ِلسلما وشيخ ا ًء يستعملون القيم وابن ا إليهاَ الحاَجة عندَّ هذا من َأشياَ

َأشياَء المقدَّماَت ذكر وذاع عندَّهم شاَع لناَس زمن مثل الزمن كاَن ولو و

َأشياَء المبَتدَّعة على الرد في توسع هذا ولكن هذا، إلى احتاَج لماَ الصحاَبة في و

تيمية. لبن المنطقيين على الردأ    انأظر()215
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النصوص من َأقدَّما َأنهاَ ذكروهاَ ممن يفهم ول لهاَ ايثاَرا وليس وقليلة حق نفسهاَ

الحموية) (تقريرالتفهم. لمزيدَّ تذكر وإنماَ

الشرار) وتسليط المة (افتراق

وافترقت فرقة، وسبَعين احدَّى على اليهود ((افترقت - س: حدَّيث121(

وسبَعين ثالثا على المة هذها وستفترق فرقة وسبَعين ثانتين على النصاَرى

كاَليهود المم من غيرهاَ من َأشر المة هذها َأن على يدَّل هل فرقة..)) الخ

والنصاَرى؟).

ألمة هذها َأن على يدَّل ل ج:- هذا ألمم، من غيرهاَ من َأشر ا ماَ َأن بياَن فيه بل ا

ألمة هذها في يوجدَّ المم تلك في الفتراق من يوجدَّ وأكثر. الفتراق في مثله ا

(تقرير))216(

الغاَلبَون) ) لهم جندَّناَ - (وإن122(

َأهل تسلط يمكن ل َأنه نظن ول الغلب، َأنواع جميع تحصر حصر صيغة هذها

َلزماَن، هذها في الشر ِإنه ا محفوظ، العاَلمين رب فدَّين وال اضاَعته بسبَب ف

بعض البَاَطل َأهل إدالة عليه يرد َأنه نظن به. ول يقوما من يحفظ ِإنه حتى

َلحياَن ِإنه ا (تقرير).البَاَطل. َلهل وغرور الحق، َلهل ورفعة تمحيص ف

الصفاَت) في الناَس (عقاَئدَّ

َلربعة الئمة اتبَاَع أكثر - س: هل123( الصفاَت؟) نصوص تأولوا ا

الحق. هو َأيًَضاَ. فاَلحق الحدَّيث إلى المنتسبَين بعض وكذلك وغيرهم، ج:- نعم

َأهل الحنبَلية وكذلك ذلك، من شيء عليهم دخل ماَ الحقيقة المحض الحدَّيث و

معصوما. إل منه يسلم ل ماَ إل عليهم دخل ماَ الحقيقة والشاَفعية الحقيقة

َلئمة في وتكلموا الجاَدة تعدَّوا الزمن هذا في الحدَّيث ِإلى ينتسبَون والذين ا

الدعوة أماة ل المسلمين، الجابة أماة الحديث في بالماة    قلت: وأالمرادأ()216
المرادأ الماة فافتراق وأغيرهم، الن وأالنصارى وأاليهودأ الوثنيين تشمل فإنأها

وأالقدرية، المرجئة، كبدعة السالم مان تخرجهم ل التي بالبدع هو الحديث في
وأالجهمية. وأالرافضة، وأالخوارج،

المذاهب وأل السالماية الفرق في يدخآلون فل غيرهم أأوأ هؤلء مان الوثنيون أماا
ماحمد. أماة مان ليسوا وأالمجوس وأاليهودأ النصارى وأكذلك السالماية،
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َء المذاهب ِإلى المنتسبَين في َأن المعلوما من وهوى. وال جهل في ووقعوا َأشياَ

(تقرير).العتقاَدات. وفي الفقه في

َلكبَر) والفقه مطيع أبي على الحناَف - طعن124( ا

َأخرين َأن والمصيبَة العجيب َلحناَف من المت وينكرون مطيع، َأبي في يطعنون ا

ّلَف، َؤ أم أل َأخري من كله وهذا ا َلحناَف مت غرق كماَ البَدَّع في غرقوا الذين ا

َلشاَعرة مذهب من عليهم دخل المذهب هذا َأهل فإن غيرهم، الصفاَت. في ا

الوكاَلة). (تقرير

للسفاَرينى) المرضية الفرقة عقدَّ في المضية - الدَّرة125(

َلمر َأماَ من كثير  في)217(ذكر كماَ ا دخلهاَ فاَنه فل، الوجوها بعض في الوجوها. 

َلشعرية عقاَئدَّ من )218 (غيرها. على دخلت كماَ عليه دخلت دخلهاَ، ماَ ا

(تقرير).

بكماَل الرحيم)): الموصوف ((الرحمن معنى في الزاد شاَرع - قول126(

ذلك باَرادة َأو النعاَما

َلشاَعرة، اعتقاَد من وهذا الشراح، آثااَر على الشاَرح فيه جرى هذا ومن ا

مذاهب النفي في اشتهر الوبي. وقدَّ الجهمي المذهب من شعبَة َأنه المعلوما

َلشاَعرة، َأربعة: المعتزلة، من قريبَة والماَتريدَّية. والماَتريدَّية والجهمية، وا

َلشعرية مواضعهاَ. في مذكورة فروق بينهماَ َأن إل ا

َلسماَء جميع ينفون الجهمية ًئاَ يثبَتون ول والصفاَت ا َلن يثبَتون َأو شي ((القاَدر)) 

ذلك تصوروا فلماَ التشبَيه، إلى فلجئوا التنزيه زعموا الجبَر. وهم جهم مذهب

من َأكثر تشبَيه في فوقعوا التعطيل، إلى ولجئوا الرسول كذبوا واعتقدَّوها

َلول. ا

َلشاَعرة ًعاَ، َأثابَتوا وا ذلك. ونحو آحاَد اخبَاَر أنهاَ البَقية في وقاَلوا سبَ

تسميتها. في    أي()217
وأساماه أأخآطاء مان فيها ماا وأبين الله رحمه وأالدي عليها علق    قلت: وأقد()218

المضية)) وأطبع. الدرة ((حاشية
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َلشاَعرة ثام صرتم فيماَ يلزمكم لهم يقاَل النصوص في الردي مسلكهم في ا

تليق قاَلوا: ارادة وإن المخلوق. قيل: شبَهتم، إرادة مثل قاَلوا: ارادة فإن إليه،

والسنة. الكتاَب نصوص واثابَتوا الرحمة في قولوا لهم: وكذلك الله. قيل بجلل

الصفاَت اثابَاَت وهو السنة َأهل عليه ماَ الصفاَت. والحق ساَئر في يقاَل وكذلك

(تقرير).المخلوقين. سفاَت يماَثال ل الجميع َأن قطعهم مع حقيقة

الواقفة) - مذهب127(

غلط. وهو الواقفة تصويب إلى ترجع  وهي)219 (((المجلة)) في غلطة ونعرف

وقع ولماَ الصفاَت، في خاَض من وجدَّ ماَ والصحاَبة النبَي وقت أن معلوما

كله، الدَّين لنتفض عنه سكت فلو عليهم للرد احتيج باَطل باَمر فيهاَ الخوض

َأماَ)220(َأحمدَّ الماَما ذكر كماَ إليه دعت فاَلضرورة كلمه َأن فل. فيعرف ابتدَّاء . 

الشيخ كلما الحقيقة. ومعلوما في شكوا الواقفة فإن واضح، وباَطل غلط

العمدَّة). (تقريرعليهم. الرد َلجل الكلما بحور في وخوضه

ًظاَ) به اليماَن  وجب)221( اللمعة صاَحب - قول128( لف

لوحظ وقدَّ العقيدَّة، هذها في لوحظ مماَ الكلمة فهذها اللمعة صاَحب كلما واماَ

السنة َأهل مذهب ان يخفى ل إذ المصنف، على أخذت كلماَت عدَّة فيهاَ

ًظاَ وصفاَته الله َأسماَء من والسنة الكتاَب في ثابَت بماَ اليماَن هو والجماَعة لف

َء هذها َأن واعتقاَد ومعنى، َلسماَ َأن المجاَز، على ل الحقيقة على والصفاَت ا و

تحصر. َأن من َأكثر ذلك وعظمته. وادلة الله بجلل تليق حقيقة معاَني لهاَ

َلسماَء هذها ومعاَني اشكاَل ول فيهاَ لبَس ل كغيرهاَ القرآن من معروفة ظاَهرة ا

القرآن عنه وسلم عليه الله صلى الله رسول َأصحاَب أخذ فقدَّ غموض، ول

َلحاَديث عنه ونقلوا ًئاَ يستشكلوا لم ا َلحاَديث الياَت هذها معاَني من شي َلنهاَ وا

ماَلك عن يروى كماَ الفاَضلة، القرون من بعدَّهم من وكذلك صريحة، واضحة

فيها. عبارة عن سائل    التي()219
وأالجهمية. الزنأادأقة على ردأه    في()220
هـ.630 المتوفي قداماة بن الدين لموفق العتقادأ    لمعة()221
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أنسبَحاَنه: ( قوله عن سئل لماَ أحَم َلى الّر أرِش َع َع أل َوى ا َت أس أء)222 ()ا  قاَل: الستوا

يروى بدَّعة. وكذلك عنه والسؤال واجب، به واليماَن مجهول والكيف معلوما،

ًعاَ سلمة أأما عن ويروى ماَلك، شيخ ربيعة عن ذلك معنى ًفاَ. مرفو وموقو

عن فرع الصفة في الكلما إذ سبَحاَنه، الله إل يعلمه فل وكيفيتهاَ الصفة كنه أماَ

معنى صفاَته. وهو هو- فكذلك -إل هو كيف يعلم ل فكماَ الموصوف، في الكلما

مجهول. ماَلك: والكيف قول

شر من وهو المفوضة مذهب على ينطبَق ((اللعمة)) فاَنه في ذكرها ماَ َأماَ

عن الناَس َأبعدَّ ومن السنة في إماَما الله رحمه واخبَثهاَ. والمصنف المذاهب

محمدَّ على الله َأعلم. وصلى المبَتدَّعة. والله من وغيرهم المفوضة مذهب

وسلم. وصحبَه وآله

هـ).85-7-28  في328 (ص-ف

الناَس) أفسدَّا - صنفاَن129(

الصفاَت، باَب في صنفاَن: المتكلمون إل الناَس َأفسدَّ ماَ الحقيقة في

الحموية) (تقريرالعبَاَدات. باَب في والخرافيون

َأسماَء وصفاَته) جلله جل الله (

َلزلي) - القدَّيم130( وا

َء الله، َأسماَء من ليس القدَّيم َأن الصحيح ًفاَ اظنه حدَّيث في وجاَ سنن في ضعي

َء)223(ماَجه ابن َأثابَت منه َأكمل هو ماَ  وجاَ أل) فقوله وهو و ّو َل ًء (ا ((القدَّيم)) بناَ

ً الفروع، من فرع به يثبَت فل المذكور، الحدَّيث على من َأصل اثابَاَت عن فضل

ًلصول أء وهو ا الله. َأسماَ

َلزلي أر). تعاَلى اسمه عنه يكفي هذا وا الزاد). شرح (تقرير(الِخ

مختصة؟) َأو مشتركة َأسماَء هي هل الرازق - س: الخاَلق131(

.5 طه    ساورة()222
وأالتسعين. التسعة مان القديم ذكر الدعاء أأبواب    في()223
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فاَشياَ ليس ولكنه موجود، المخلوق على الخلق اطلق جنس ج:- الظاَهر

(تقرير).والرحمن. الكريم كفشو

النهضة؟) - س: خلق132(

َأماَ هو ج:- لغة ًعاَ صحيح. و َأظنه شر ًعاَ، يجوز ل ف محرًماَ ليس َأنه قدَّر ولو شر

َلدب َء ماَ مثل يجتنب، َأن فاَ أه  في)224(الحدَّيث في جاَ ّن ِإ أثا ل الستغاَثاة: (( َغاَ َت أس أي

أي)) انكر (تقرير).الله. برسول قوله: نستغيث ِب

قوله: (على  مع)225 (محيط) شيء بكل انه قوله: (أل تفسير - س: ما133َ(

)226(استوى؟) العرش

فيه َأن المراد َأيًضاَ. وليس علم وغير علًماَ، خلقه بجميع محيط سبَحاَنه ج:- هو

ًئاَ ابن حدَّيث في ماَ مثل ذلك، منهاَ يلزما ل الحاَطة كماَل مخلوقاَته، من شي

أت عبَاَس: ((َماَ أع الّسَموا أبَ ّ الّرحمن َكّف ِفي الّس َلة ِإل َد أر ِدَّ ِفي َكَخ أم)) َي أك ِدَّ َأَح

أء هو الخردل ِء. إذا حب من - قريب مشهور نبَاَت حب َأو الهبَاَ عرفت الحرشاَ

أه( معنى لك سهل النعت هذا ّن أكّل ِإ ٍء ِب أي ).ّمِحيٌط َش

الحموية) (تقرير

الخ) الشاَئي الحموية نقول بعض في - س: جاَء134(

َء، من فاَعل اسم ج:- هذا ِلخبَاَر من شاَ ًء. يجعلهاَ لم السم بلفظ الله عن ا َأسماَ

(تقرير).

الله) َأسماَء من ليس الكبَر - المفتي135(

َلكبَر. فهذا المفتي هو الله قوله: إن  وهو)227(الثاَني الشق وأماَ غير الطلق ا

((المفتي اسم تعاَلى البَاَري على َأطلق العلم َأهل من بأحدَّ نسمع ولم صحيح،

َلكبَر)) فليس َلسماَء من ا َأماَ بل الحسنى ا ِء إسناَد شك. و في تعاَلى إليه الفتاَ

الطبرانأي. روأاه    الذي()224
.54 فصلت    ساورة()225
.5 طه    ساورة()226
ألوأل الشق على الجواب    تقدم()227 ألكبر بالمفتي التسمي في ا الفتوى في ا

هو الله أأن ماع قوله وأهو السؤال مان الثانأي الشق عن الجواب هو  وأهذا94 عددأ
ألكبر. المفتي ا
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أه أقِلقوله: ( وهو المقيدَّ الفعل بصيغة القرآن ّل أم ال أك ِتي أف في اشكاَل  فل)228()أي

َلكبَر، المفتي باَسم تسميته يستلزما ل ولكن ذلك َلفعاَل باَب فإن ا من َأوسع ا

َلسماَء باَب ج الساَلكين ((مدَّارج في قاَل كتبَه، في القيم ابن العلمة بينه كماَ ا

ً نفسه على الله الواجدَّ: واطلق على الكلما )) في415 ص3 يتسم لم َأفعاَل

َء كأراد الفاَعل باَسم فيهاَ َأحدَّثا، وشاَ والمحدَّثا، والشاَئي باَلمريدَّ يسم ولم و

َلسماَء من ذلك وغير والمتقن والفاَعل باَلصاَنع نفسه يسم لم كماَ َأطلق التي ا

َلفعاَل فبَاَب نفسه، على َأفعاَلهاَ َلسماَء. وقدَّ باَب من َأوسع ا َأ ا َأقبَح َأخط

َللف، على زياَدة باَسماَئه وبلغ اسًماَ، فعل كل من له اشتق من الخطإ فسماَها ا

باَلسم عنه الخبَاَر باَب ذلك. وكذلك ونحو والكاَئدَّ والفاَتن والخاَدع الماَكر

ومراد ومعلوما ومذكور وموجود شيء باَنه عنه يخبَر فاَنه به، تسميته من َأوسع

من قاَل: وهذا َأن - إلى البَحث هذا في القيم ابن نفسه. ومر بذلك يسمى ول

َلسماَء فقه دقيق الحسنى. ا

هـ).1385-4-5  في1-879(ص-ف-

المعظم) الملك - س: جللة136(

تناَسبَه. (تقرير). جللة له َلن باًَساَ، فيهماَ َأن لي يظهر ج:- ل

َلجل)137( - س: ا

(تقرير).يجوز. ج:- ل

- س: العزيز)138(

الواسطية). (تقرير ظاَهر فهذا الجناَب عزيز قاَل َأن ال ينبَغي، ج: ماَ

الدَّواما) ولك البَقاَء، - س: لك139(

عمرك. الله َأطاَل بقاَءك، الله َأطاَل بقاَءك، الله َأداما وجودك، الله َأداما

ٍء أكّل( لله ج:- البَقاَء أي ِلٌك َش أه ِإّل َهاَ َه أج دواما. فإذا له ول بقاَء، له ماَ ) المخلوقَو

أء لنساَن: لك إنساَن قاَل أء يجوز، ل مماَ فهذا كذا ودمت البَقاَ صفاَت من البَقاَ

الشرك. من فهو إنساَن إلى أأسندَّ فاَذا الله،
.176 النساء    ساورة()228
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أء لك قاَل َأو انحنى تقول: الذي لعلك مشرك؟ البَقاَ

ًئاَ فيهاَ َلن الحكم، يمنع والجهل وعواما، جهاَل من تصدَّر ماَ كثيًرا َلنهاَ ل، قيل شي

الغموض. من

َءك الله َأطاَل َأطاَل بقاَ َأداما بأس ل عمرك الله و الله َأداما وجودك الله بهماَ. 

َءك يجوز. ل بقاَ

(تقرير).َأغلظ. السمية والجملة

عليناَ؟) تبَاَرك فلن ياَ َأو فلن ياَ عليناَ تبَاَركت العاَمة بعض - س: قول140(

عبَاَس ابن المبَاَرك. وقول هو والعبَدَّ المبَاَرك، تعاَلى فهو يجوز، ل ج:- هذا

َبَاََرَك َت دواما هي والبَركة المبَاَلغة على الدَّللة في مثله َأنه يريدَّ الله) تعاَظم (

َأدوما َأكثر خير ول وكثرته، الخير في يكون والخلق وتعاَلى، سبَحاَنه خيرها من و

ذلك. وشبَه بركة، فيه َأو النهاَية. فيقاَل: مبَاَرك، يبَلغ ول شيء بعضهم

التطوع) صلة (تقرير

قدَّير) يشاَء ماَ على - س: أنه141(

َلولى الله قدَّرة لشمول قدَّير، شيء كل على الله ويقاَل: إن يطلق َأن ج:- ا

يشاَؤها. ل ولماَ يشاَؤها لماَ جلله جل

هـ).79-2-3  في309(ص-ف

ألتعاَلى: ( قوله عليهم الحجة ومن يشاَؤها، ل ماَ على قدَّرته نفى من غلط وقدَّ أق

َو أر أه ِد َقاَ أل َلى ا َعَث َأن َع أبَ أم َي أك أي َل ًباَ َع َذا أم ّمن َع أك ِق أو هذها ذكر  ويكثر)229 () الية.َف

(تقرير).الله. رحمه كثير ابن تفسير في العبَاَرة

- المشيئة)142(

الكونية في مستعملة جاَءت إنماَ الدَّينية في مستعملة ترد لم

(تقرير).)230 (الرادة. بخلف تنقسم، َأنهاَ َأعلم ول تنقسم، فل

.65 النأعام    ساورة()229
ألوأل: ( فمن شرعية وأإرادأة كونأية إرادأة إلى تنقسم    فانأها()230 ألْوا ّلُه أشاء أوأ أماا ال

ْا ُلو أت أت ئكّن اْق ألـ أه أوأ ّل أعُل ال ُد أماا أيْف ئري ُدتعالى: ( قوله الثانأي ) وأمانُي ئري ّلُه ُي ُكُم ال ئب
أر ُيْس ْل ).ا
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يزل لم التي الذاتية الصفاَت من والرضاَ الغضب البَاَقلني - س: عد143َّ(

ًفاَ بهاَ) موصو

متعلق هو ماَ كل والرادة. وهكذا العلم في هذا نحو تقدَّما كماَ جنسهاَ ج:- يريدَّ

الحموية). (تقريركاَلكلما. والرادة باَلمشيئة

- س: اللعن؟)144(

أعِن من النصوص في ج: يجيء أن الله َل َعَن. فتفسيرها َم الطرد هو كثير عندَّ َل

وقوعه من ماَنع فل وال باَللزما، التفسير من الرحمة. وهذا مظاَن عن والبعاَد

ًظاَ الله من فاَذا اللعن، يستحق من يلعن الله فاَن السلما، شيخ قاَله كماَ لف

ًدَّا الله لعن والبعاَد الطرد من ذلك على يترتب ماَ المعلوما فمن اللعن هذا أح

(تقرير).الرحمة. مظاَن عن

عليناَ) تصدَّق - اللهم145(

َلقوى ولعل عاَئدَّة يريدَّ ممن إل صدَّقة تسمى ل يقول: الصدَّقة بعض الجواز. ا

َلمر خلف، فيهاَ والمسألة ترادف كلماَت النصوص وفي سهل هذا في وا

بكذا. عليناَ َأفضل بكذا. اللهم إليناَ احسن الصدَّقة: اللهم

(تقرير)

)231 (تملوا)) ) حتى يمل ل الله - ((فاَن146(

كنصوص فيه، نقص ل باَلبَاَري يليق وجه على وهذا الصفاَت، نصوص من

ِء (تقرير).يتبَاَدر. فيماَ والخدَّاع الستهزا

لفلن؟) معشوق قاَل: الله - س: إذا147(

(تقرير).التجني فيه العشق َلن ج:- غلط،

َأقول: اصفه به؟ يليق ل عماَ وانزهه باَلعشق س:- 

َأجل (تقرير).القول؟! ل.  هذا نقص فيه ماَ كل تقول ج:- 

بذاته) (الستواء

أأوأل()231 العمل أأحب ((وأان تطيقون)) وأآخآره ماا العمل مان ((اكلفوا الحديث    
أأخآرجه وأان أأدأوأماه تعالى الله إلى عائشة. عن وأالنسائي أأحمد قل)) 
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الجيلني) عبَدَّالقاَدر - عبَاَرة العرش على الذات استواء - وانه148(

َلئمة المشاَهير العلماَء من كثير الحقيقي. يصرح الستواء ج:- يعني الكبَاَر وا

خير. على وكل بهاَ، التصريح من يمتنع السنة َأهل من وبعض الذات، بلفظ

فاَن التعطيل، هو الذي التأويل رائحة عن والبَعدَّ التجرد َأرادوا بهاَ نطقوا فاَلذين

أء يلزما ل َأنه ويريدَّون التاَويل يستعملون ول يطلقونهاَ قدَّ قوًماَ الذات، استوا

َأوا الذات. والخرون بلفظ يصرح من يصرح فلذلك توقيفي. البَاَب هذا َأن ر

هدَّى وسبَب العتقاَد، في فاَئدَّة لهم كذلك. فهؤلء وأولئك حق، مغزاهم وهؤلء

يزيدَّوا ل وأن اللفظ استعماَل ارادوا الثابَاَت. والخرون في َأتم وصاَر العبَاَد،

الضلل دفع من البَاَب هذا في شيء ذكر إلى دعت إذا اللفظ. والحاَجة على

ًياَ َأفيكون ماَنع، ول ذلك من بشيء َأتي والبَدَّع هذها تركت ذاته. فإذا بغير مستو

(تقرير).معهم.  يكون َأن يشترط ولكن جاَدة، على فتاَركهاَ اللفظة

مماَسه؟) قوله: بل عن - سئل149(

َلولى فأجاَب: هذا ماَ على بأنه والقول والسنة الكتاَب به نطق ماَ فإن تركه، ا

)232 (الطحاَوية) شرح َأولى. (تقرير يليق

الله) عندَّ معلوما مرادها معلوما. هل ماَلك: الستواء - قول150(

َلمرين: بين فرق ولذلك وللعلماَء، للخلق معلوما ج:- مرادها ا

َأماَ المعنى، أء لفظة عن يقولون الذين والكيف.  فهم الله معلوما)) عندَّ ((الستوا

(تقرير)الجهاَل. التحريف َأهل

(كرسيه) علمه) عبَاَس ابن عن جرير ابن - س: روى151(

صحة يشترط لم فاَنه السندَّ ذكر إلى يحتاَج لكن المبَتدَّعة، بعض به ينزع ج:- قدَّ

َلول فيكون القدَّمين، موضع أنه عبَاَس ابن عن صح أنه وذلك رواها، ماَ أهٌم ا َو

َلحاَديث وغيرها عبَاَس فاَبن عبَاَس، ابن على َأيًضاَ مثبَتة كلهاَ وا للكرسي. و

الحموية). (تقريرالقاَئل: علمه. يساَعدَّ ل الية سياَق

- الجزء تيمية لبن الجهمية تأسايس (نأقض في ذلك بسط وأانأظر    قلت()232
هـ).1392 الوألى  الطبعة556 ،555ص الثانأي
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شعبَاَن؟) من النصف ليلة الدَّنياَ السماَء إلى - س: النزول152(

عن له تيمية ابن ونقل ل، َأما حجة به تقوما هل حدَّيثه في النظر إلى ج:- يحتاَج

واحدَّة، كلمة في ول يزل ل واحدَّ كل َأن ل معتقدَّهم، جنس عن حكاَية هؤلء

الحموية). (تقريرنصيب. منهاَ لهم ليس المبَتدَّعة المور لكن

الوريدَّ) حبَل من إليه َأقرب - (ونحن153(

منكم) ) إليه َأقرب (ونحن

َلقرب قرب ل الملئكة قرب َأنه يقولون وجماَعة السلما شيخ -والله الذات. وا

ِء ونصوص السياَق، عليه يدَّل كماَ الملئكة قرب قاَل من َأعلم- قول الستوا

لذلك. مؤيدَّة

َأنه وتلميذها الشيخ وصرح ِد لم ب ِر أب ي أقر َأماَ في العاَما ال يقتضيه ماَ النصوص. 

معلوما شيء فهو وعظمته الله بجلل اللئقة معيته وكماَل قدَّرته كماَل

(تقرير).معروف.

فتدَّلى) دناَ - ثام154(

إلى عاَئدَّة الضماَئر َأن الصحيح المعروف ولكن العاَما، القرب على بهاَ استدَّل

(تقرير)..)233(السراء حدَّيث في ماَ غير السلما. وهذا عليه جبَريل

كيفيته؟) نعلم هل العبَاَد بين القضاَء لفصل جلله جل ربناَ نزل - س: إذا155(

َألخلق ّ( الكريمة كيفيته. والية يعلموا َأن عن َأعجز ج:- ل.  أه ل أك ِر أدَّ أر أت أبَصاَ َل )ا

إلى باَلنسبَة الجنة َأهل لذة َأعظم تعاَلى ورؤيته والخرة، الدَّنياَ في عاَمة

َأنت به يحاَط ل ذلك ومع المرئياَت َأن مع بتفاَصيله تحيط ول القمر ترى رؤية. 

الحموية). (تقريرالمثل. بهاَ يضرب رؤيته

َأول.) نزل إذا العرش منه يخلو وكونه فيهاَ، والكلما - س: الحركة156(

عليه الله صلى النبي صفة وأفي التوحيد، كتاب في البخاري سااقه    الذي()233
أأدأنأى أأوأ قوساين قاب مانه كان حتى فتدلى العزة رب ((وأدأنأا فيه فان وأسالم

أأوأحى صلة.))... إلخ. خآمسين يوحى فيما إليه الله ف
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ًفاَ كاَن ماَ إلى هذا مثل الذي اللفظ عن العدَّول ج:- الولى يقاَل: َأن مثل مألو

َأول. منه، يخلو كونه في هذا. والكلما ونحو وعظمته الله بجلل يليق ماَ على

ولوازمه، الكماَل وثابَوت وعظمته الله بجلل يليق ماَ على النزول اثابَاَت الولى

الطحاَوية) (تقرير.)234 (قولن. فيه محكي وهذا

بعلمه؟) السلف: معهم بعض - س: قول157(

َءت ج: إذا لحقيقة تفسيًرا ليست باَلمقتضى للمعية تفسير فهي الكلمة هذها جاَ

المبَتدَّعة هذا في المناَزع َأن بهذا التفسير على ويحدَّو يحمل الكلمة. والذي

وهو باَلسياَق باَلمراد السلف من البَعض فيأتي بهم، مختلط أنه يقولون الذين

بل عليم، شيء بكل (مع) مدَّلولهاَ كلمة َأن يريدَّون ل ولكن علمه، بكماَل َأنه

فتفسيرهاَ معهم، كونه وهو باَلمعنى المعية وزادت العلم في معهاَ اجتمعت

الشيء سيق ماَ يثبَت ول حق، فاَلكل باَطل، معناَهاَ َأن على يدَّل ل باَلمقتضى

يثبَت فل الدَّليل، ثابَوت بعدَّ ال المدَّلول يثبَت ل سيق، ماَ َأجل من إل َأجله من

باَختلف تختلف - وهي المطلقة المقاَرنة - وهي المعية ثابَوت بعدَّ إل العلم

الكثير. الشيء المساَفة من وبينهماَ الشيء مع الشيء يكون فقدَّ مواردهاَ،

شيء. بعض مع بعضهم الخلق ومعية شيء، الخلق ومعية شيء، الله فمعية

الحموية). (تقرير

قوله: َأن  بين)235(المختصرة المبَاَركة الخرى عقيدَّته في السلما شيخ ولهذا

أم) حق أه َع دعت فلحاَجة باَلمقتضى السلف من فسرهاَ حقيقته. فمن على (َم

تقدَّما. كماَ العلو ينكرون الذين الجهمية الحلول َأهل على الرد وهي ذلك إلى

من ذلك وغير والمقتضى والستلزاما وباَلمفهوما باَلمطاَبقة يفسر والقرآن

أء الدَّللت. وهؤلء المعية ينكرون ل باَلمقتضى التفسير عنهم روي الذين العلماَ

أيًضاَ). الحموية (تقريركاَلشمس. عندَّهم هي بل

الله) (كلما

.94 ص36ج تيمية ابن فتاوأي ماجموع    أنأظر()234
الواساطية.    العقيدة()235
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قدَّيم؟) الله كلما بعضهم - س: قول158(

َءت ج: هذها َلول فهو وإل ذهول وهي كاَلموفق المشاَهير بعض كلما في جاَ ا

الحاَد. حاَدثا النوع، يقاَل: قدَّيم َأن النصوص عليه تنطبَق بصفاَته. والذي

أل كاَن ماَ وجود بل الخلق، باَلحدَّوثا المراد وليس ّلَم، موجود. فاَلله غير قبَ َك

أم ّل َك أي َأي َأهل َو والحياَة. الكماَل لزما من هذا هذا؟! بل في شيء الجنة. و

َأول حاَدثا النوع َأول َأنه البَاَب هذا في الصواب َأن فاَلحاَصل النوع الحاَد. و

النوع. قدَّيم من َأسلم

يحمل فاَنه قدَّيم بكلما وبين بحت باَطل فاَنه قدَّيم القرآن بين الفرق ونعرف

َلولية، على َأماَ إذا متكلًماَ يزل َأحسن: لم ذلك في السلف عبَاَرة لكن ا شاَء. 

َلصفهاَني على انتقدَّ الشيخ َأن فاَلظاَهر مريدَّ متكلم الله ًَأن اطلق - هذا ا

َء. وعبَاَرة إذا بل مطلق متكلم  ليس)236(الطلق الله يزل السلف: لم شاَ

َء. إذا متكلًماَ الحموية) (تقريرشاَ

المستقيم) الواضح - الجواب159(

التحقيق في

الكريم القرآن انزال كيفية في

َأو) )

المحفوظ اللوح من القرآن أخذ جبَريل التقاَن: أن في السيوطي قول ((نقدَّ

محمدَّ)) إلى به وجاَء

الرحيم الرحمن الله بسم

أستعين وبه

َأشهدَّ دين، كل على ليظهرها الحق ودين باَلهدَّى رسوله َأرسل الذي لله الحمدَّ و

َأشهدَّ له، شريك ل وحدَّها الله إل إله ل َأن ًدَّا َأن و وخليله ورسوله عبَدَّها محم

أأنأه سابحانأه تسميته الصفهانأية: وأأماا العقيدة شرحا في    قال()236 أأنأه ماريد ب وأ
إلى الحسنى الله أساماء في وأل القرآن في يردأا لم السامين هذين فان ماتكلم

أأماا أأن وأماذماوم.. ماحمودأ إلى ينقسم جنسه كان فلما وأالرادأة الكلم قال: وأ
المحمودأة. إلخ... وأالرادأة المحمودأ الكلم على يدل بما النصوص جائت
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آله وعلى محمدَّ ورسولك عبَدَّك على صل اللهم َأجمعين، بريته من وخيرته

َأصحاَبه كثيًرا. تسليًماَ وسلم الدَّين، يوما إلى باَحساَن تبَعهم ومن و

َألني بعدَّ: فقدَّ َأماَ التقاَن ((كتاَب في وقع ماَ عن اجاَبته تعينت من س

ًياَ الكريم القرآن انزال كيفية بحث للسيوطي)) في من َأقوال جملة في له حاَك

َء المحفوظ اللوح من َأخذها السلما عليه جبَريل َأن من انكاَر ول له رد غير وجاَ

والجماَعة، السنة َأهل َأقوال من هذا وسلم: هل عليه الله صلى محمدَّ إلى به

ألمة هذها سلف عن ثابَت ومماَ َأئمتهاَ، ا حقيقة وماَ البَدَّع، َأهل َأقوال من هو َأو و

َأي ذلك، وهو الصواب، َأستمدَّ الله ومن المقاَلة. فأقول هذها إليه ترجع شيء و

الوكيل: ونعم حسبَي

الله رحمه عليهم. والسيوطي وراجت الجهلة من كثير بهاَ ((المقاَلة)) اغتر هذها

هذها مثل في عليه يعتمدَّ ممن ليس مؤلفاَته وكثرة اطلعه وسعة باَعه طول مع

بخلق القول وهو فاَسدَّ، َأصل على ((المقاَلة)) مبَنية العظيمة. وهذها الصول

المقاَلة نحوهم. وهذها نحى ومن والمعتزلة الجمهمية مقاَلة هي وهذها القرآن،

من المقاَلة هذها ويلزما حقيقة، متكلًماَ الله يكون َأن انكاَر حقيقتهاَ الخاَطئة

وتشبَيهه باَلخرس تعاَلى الله ووصف الرساَلة وانكاَر والزندَّقة واللحاَد الكفر

ماَ الكفرية المحاَذير من ذلك وغير تنطق ل التي الصناَما المشركين بآلهة

لم تعاَلى الله َأن قاَطبَة والجماَعة السنة َأهل عليه الذي فاَن العلم َأهل يعرفه

َء إذا متكلًماَ يزل َء ومتى شاَ َء، وكيف شاَ سمع السلما عليه جبَريل وأن شاَ

وسلم. عليه الله صلى محمدَّ إلى وبلغه تعاَلى، الله من الكريم القرآن

َأخذ المحفوظ، اللوح في يقول: خلقه من منهم القرآن بخلق والقاَئلون و

َء المحفوظ، اللوح من المخلوق ذلك جبَريل عليه الله صلى محمدَّ إلى به وجاَ

محمدَّ، في يقول: خلقه من جبَريل. ومنهم في يقول: خلقه من وسلم. ومنهم

َأقوالهم. من ذلك غير إلى
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َلدلة َلصل هذا على والجماَعة السنة َلهل وا والمعقول والسنة الكتاَب من ا

ًدَّا، كثيرة ِذيَنتعاَلى: ( قاَل ج ّل أم َوا أه َناَ أي َت َتاََب آ ِك أل أموَن ا َل أع أه َي ّن َنّزٌل َأ ّبَك ّمن أم ّر

ّق ألَح أل-  حمتعاَلى: (  وقاَل)237()ِباَ ِزي َتاَِب َتن ِك أل ِه ِمَن ا ّل ِز ال ِزي َع أل ِم ا ِلي َع أل ِر-  ا ِف َغاَ

ّذنِب ِبِل ال َقاَ أوِب َو ّت ِدَّ ال ِدَّي َقاَِب َش ِع أل ِزيٌل-  حمتعاَلى: (  وقاَل)238()ا أحَمِن ّمَن َتن الّر

ِم أل-  المتعاَلى: (  وقاَل)239()الّرِحي ِزي َتاَِب َتن ِك أل أيَب َل ا ِه َر َلِميَن ّرّب ِمن ِفي َعاَ أل )ا

)240(.

ألتعاَلى: ( وقاَل أه أق َل أح َنّز أدَِّس أرو أق أل ّبَك ِمن ا ّق ّر ألَح هذها (من) في  و)241()ِباَ

متكلم الله َأن على الدَّالة الياَت إلى ذلك ضم الغاَية. وإذا لبتدَّاء كلهاَ الياَت

تعاَلى: كقوله حقيقة

ّلَم( َك أه َو ّل ِليًماَ أموَسى ال أك أهم ()242()َت أن ّلَم ّمن ّم أه َك ّل أن ()243()ال ِإ ٌدَّ َو ّمَن َأَح

ِكيَن ِر أش أم أل َتَجاََرَك ا أس أها ا أر َأِج ّتى َف َع َح أسَم ِه َكلمََا َي ّل ذلك ونحو القرآن  يعني)244()ال

وكلما قول نسبَة الله إلى الله كلما من وغيرها القرآن المثبَتة. نسبَة الياَت من

أء بذلك اتضح تعاَلى له في لبَس َأي يبَق ولم قولً، العاَلمين رب من القرآن ابتدَّا

السلما عليه موسى سمع كماَ العاَلمين، رب من جبَريل سمعه القرآن َأن

حقيقة. تعاَلى الله من الكلما

أل عليه الله صلى النبَي عن الصحيح وفي أقو َي أه وسلم: ((  َعاَلى الل أوما َت ألقياََمة َي ا

أما َياَ َد أل آ أقو َي أيَك َف ّبَ أيَك َل َدَّ أع أي َوَس ِد َناَ أي أوت َف أرَك اللَه إن بَص أم أن َياَ أخرَج َأ أن أت ّيتَك م أذّر

ًثاَ أع ّناَر)). إلى َب ال

َأناَ المشتمل المسألة هذها في المحققين كلما من عليه وقفت ماَ بعض َأسوق و

عيون به تقر مماَ تقرير، َأحسن دللتهاَ تقريرهم مع النصوص من كثير على

.14 النأعام    ساورة()237
.3- 1 المؤمان    ساورة()238
.2- 1 فصلت    ساورة()239
.2- 1 السجدة    ساورة()240
.101 النحل    ساورة()241
.163 النساء    ساورة()242
.253 البقرة    ساورة()243
.8 التوبة    ساورة()244
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هذا في َأصل ويكون والملحدَّين، المبَتدَّعة من الجهلة به وينقمع الموحدَّين،

ًياَ للمسترشدَّين البَاَب َلدلة. والله سرد عن بذلك مكتف المستعاَن. ا

السلف مذهب ((كتاَب رساَلته في الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ قاَل

بياَن نصه: ((فصل)) في  ماَ)245 (الكريم)) الله كلما مسألة تحقيق في القويم،

جبَريل ل لغيرها كلًماَ منه شيء ليس العليم، عزيز الله كلما العظيم القرآن َأن

َذاتعاَلى: ( الله قاَل غيرهماَ، ول محمدَّ ول ِإ أأَت َف أرآَن َقَر أق أل أذ ا ِع َت أس ِه َفاَ ّل ِمَن ِباَل

َطاَِن أي ِم الّش أه-  الّرِجي ّن أيَس ِإ أه َل َطاٌَن َل أل َلى أس ِذيَن َع ّل أا ا أنو َلى آَم َع أم َو ِه ّب ألوَن َر ّك َو َت - َي

ّنَماَ أه ِإ أن َطاَ أل َلى أس ِذيَن َع ّل أه ا َن أو ّل َو َت ِذيَن َي ّل ِه أهم َوا أكوَن ِب ِر أش َذا-  أم ِإ َنآ َو أل ّدَّ َيًة َب َكاََن آ ّم

ٍة َي أه آ ّل أم َوال َل أع أل ِبَماَ َأ َنّز أا أي ألو ّنَماَ َقاَ ٍر َأنَت ِإ َت أف أل أم أم َب أه أر َث أك َ َأ أموَن ل َل أع أل-  َي أه أق َل َنّز

أح أدَِّس أرو أق أل ّبَك ِمن ا ّق ّر ألَح ّبََت ِباَ َث أي ِذيَن ِل ّل أا ا أنو ًدَّى آَم أه أشَرى َو أب ِلِميَن َو أس أم أل أدَّ-  ِل َق َل َو

أم َل أع أم َن أه ّن أ
ألوَن َ أقو ّنَماَ َي أه ِإ أم ّل َع أن َبَشٌر أي ِذي ّلَساَ ّل أدَّوَن ا ألِح ِه أي أي َل أعَجِمّي ِإ َذا َأ َهـ ِلَساٌَن َو

ِبّي ِبَيٌن َعَر أه( يقول َأن  فأمرها)246()ّم َل أح َنّز أدَِّس أرو أق أل ّبَك ِمن ا ّق ّر ألَح ) والضميرِباَ

أهقوله: ( في َل أل ِبَماَ( قوله ((َماَ)) في على ) عاَئدََّنّز َنّز كماَ القرآن به ) فاَلمرادأي

أهالكلما. وقوله: ( سياَق عليه يدَّل ّل أم َوال َل أع أل ِبَماَ َأ َنّز لكن َأنزله، بأنه اخبَاَر ) فيهأي

منه. ولفظ منزل َأنهه ول به نزل القدَّس روح َأن بياَن اللفظة هذها في ليس

ًدَّا يرد القرآن. وقدَّ كنزول منه باَلنزال مقيدَّا يرد قدَّ القرآن في النزال مقي

ونزول السحاَب من المطر نزول فيتناَول العلو به ويردا السماَء من باَلنزال

ًقاَ يرد ذلك. وقدَّ وغير الله عندَّ من الملئكة بل النزال، من بنوع يختص فل مطل

تعاَلى: كقوله الجبَاَل رؤوس من النزال يتناَول ربماَ

َناَ( أل َأنَز َدَّ َو ِدَّي ألَح ِه ا أأٌس ِفي ٌدَّ َب ِدَّي الفحل كاَنزال الحيوان ظهور من  والنزال)247()َش

َء أهذلك. فقوله: ( وغير الماَ َل أح َنّز أدَِّس أرو أق أل ّبَك ِمن ا من به جبَريل لنزول ) بياَناَّر

ألتعاَلى: ( قوله بدَّليل جبَريل هو هناَ القدَّس روح فإن وجل، عز الله َكاََن َمن أق

-117  ص12جـ تيمية ابن فتاوأي ماجموع في طبعها أعيد الرساالة    وأهذه()245
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ّوا أدَّ ِريَل َع أبَ أه ّلِج ّن ِإ أه َف َل َلى َنّز ِبََك َع أل أذِن َق ِإ ِه ِب ّل َلمين الروح  وهو)248()ال في كماَ ا

أهتعاَلى: ( قوله ّن ِإ أل َو ِزي َتن َلِميَن َرّب َل َعاَ أل ِه َنَزَل-  ا أح ِب أن الّرو َألِمي َلى-  ا ِبََك َع أل َق

أكوَن َت ِريَن ِمَن ِل ِذ أمن أل ِلَساٍَن-  ا ِبّي ِب ِبَيٍن َعَر أن( قوله  وفي)249()ّم َألِمي على ) دللةا

يغير قدَّ الخاَئن الرسول فاَن ينقص، ول فيه يزيدَّ ل به َأرسل ماَ على مؤتمن َأنه

ألخرى: ( الية في صفته في تعاَلى قاَل كماَ الرساَلة أها ّن أل ِإ أو َق أسوٍل َل ٍم َر ِري - َك

ٍة ِذي ّو َدَّ أق أرِش ِذي ِعن َع أل ِكيٍن ا َطاٍَع-  َم َنّزٌلقوله: (  وفي)250()َأِميٍن َثاّم أم ّمن أم

ّبَك في خلقه مخلوق كلما انه يقول من قول بطلن أمور: منهاَ على ) دللةّر

َلجساَما من جسم بخلق يقولون ((الجهمية)) الذين قول هو كماَ المخلوقة ا

يسمون كاَنوا السلف فاَن وغيرهم، والضرارية والنجاَرية المعتزلة من القرآن

الخرة في يرى ل الله وأن مخلوق القرآن ان وقاَل الصفاَت نفى من كل

ًياَ. جهم

ِء نفي بدَّعة عنه ظهرت من َأول جهًماَ فاَن َلسماَ ذلك، نفي في وباَلغ والصفاَت ا

ذلك اظهاَر لكثرة والبتدَّاء النفي في المبَاَلغة مزيدَّ البَدَّعة هذها في فله

َأول الجعدَّ فاَن ذلك، بعض إلى سبَقه قدَّ درهم بن الجعدَّ كاَن وان إليه، والدَّعوة

يوما بواسط القسري عبَدَّالله بن خاَلدَّ به فضحى السلما في ذلك َأحدَّثا من

بن باَلجعدَّ مضح فاَني ضحاَياَكم، الله تقبَل ضحوا الناَس َأيهاَ وقاَل: ياَ النحر،

تعاَلى تكليماَ موسى يكلم ولم خليل ابراهيم يتخذ لم الله بأن زعم انه درهم،

فذبحه. نزل ثام كبَيرا، علوا الجعدَّ يقول عماَ الله

غير مساَئل في يخاَلفونه فهم ذلك بعض في جهماَ وافقوا وان المعتزلة ولكن

النفي في يبَاَلغون ول ايًضاَ الصفاَت مساَئل وبعض والقدَّر اليماَن كمساَئل ذلك

وأماَ المجاَز، بطريق متكلم أنه يقول َأو يتكلم ل الله َأن يقول وجهم مبَاَلغته،

وجهم جهم، قول هو المعنى في قولهم لكن حقيقة، تكلم أنه فيقولون المعتزلة
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َء ينفي َلسماَ َأماَ الفلسفة، من وافقهم ومن البَاَطنية نفتهاَ كماَ َأيًضاَ ا جمهور و

َء. تنفي فل المعتزلة َلسماَ ا

َنّزٌلقوله: ( ان فاَلمقصود ّبَك ّمن أم مخلوق من ل الله من منزل أنه بياَن ) فيهّر

َأي السلف: منه قاَل ولهذا المخلوقاَت، من َأ.  من يبَتدَّأ لم به تلكم الذي هو بدَّ

الخلقية. قاَلت كماَ غيرها

َنّزٌلقوله: ( َأن ومنهاَ ّبَك ّمن أم نفس على فاَض يجعله من قول بطلن ) فيهّر

والصاَبئة، الفلسفة من طوائف ذلك يقول كماَ غيرها َأو الفعاَل العقل من النبَي

ً كفًرا َأعظم القول وهذا قبَله. الذي من وضلل

بل الله من منزل ليس القرآن َأن قاَل من قول تبَطل أيًضاَ الية هذها َأن ومنهاَ

الكلبية ذلك يقول كماَ غيرهماَ، آخر جسم َأو محمدَّ َأو جبَريل في أماَ مخلوق

َلشعرية كلمه وانماَ الله، كلما هو ليس العربي يقولون: القرآن الذين وا

َأن إماَ ثام المعنى، ذلك على ليدَّل خلق العربي والقرآن بذاته، القاَئم المعنى

َلجساَما بعض في خلق يكون باَلقرآن عنه فعبَر جبَريل ألهمه َأو غيرها، َأو الهواء ا

ًدَّا َألهمه َأو العربي، من أخذها جبَريل يكون َأو العربي، باَلقرآن عنه فعبَر محم

القول، هذا على تفريع هي تقدَّمت التي القوال غيرها. فهذها َأو المحفوظ اللوح

ً به تكلم متكلم من له لبدَّ العربي القرآن هذا فاَن ّول إليناَ. يصل َأن قبَل َأ

العربي، القرآن خلق اثابَاَت في ونحوهم المعتزلة قول يوافق القول وهذا

َأحدَّهماَ)): ان وجهين من ويفاَرقه العبَرية، التوراة وكذلك أن يقولون أولئك ((

الله كلما يسمى لكن الله كلما ليس أنه يقولون وهؤلء الله، كلما المخلوق

لفظ بل متأخريهم من طاَئفة وقاَلت وجمهورهم َأئمتهم قول وهذا مجاَزا،

ينقض الكلما هذا لفظ لكن اللفظي، باَلشتراط وهذا هذا على يقاَل الكلما

به. المتكلم بغير الكلما قياَما ابطاَل في َأصلهم

قولهم مع المعتزلة يقوله كماَ حقيقة الله كلما المخلوق ان يقولون ل هذا ومع

حقيقة، كلما وهو الله لغير كلَماَ العربي القرآن يجعلون بل حقيقة كلمه انه
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فقول الوجه هذا ومن الجهمية قول حقيقة وهذا المعتزلة، قول من شر وهذا

في المعتزلة لكن المحضة، الجهمية قول هو الخرين وقول َأقرب المعتزلة

اللفظ. في يتناَزعونهم وانماَ لهؤلء موافقون المعنى

والخلقية بذاته، قاَئم قدَّيم معنى هو كلما لله يقولون هؤلء ((الثاَني)): ان

في الخلقية من خير الكلبية الوجه هذا كلما. ومن بذاته يقوما ل يقولون

لم التحقيق عندَّ القول هذا َأصحاَب َأن يقولون الناَس جمهور ولكن الظاَهر،

َلمر هو واحدَّ معنى أنه يقولون فاَنهم المخلوق، غير حقيقة له كلًماَ يثبَتوا ا

كاَن باَلعبَرية عنه عبَر وإن قرآناَ، كاَن باَلعربية عنه عبَر ان والخبَر، والنهي

معاَن، خمس هو قاَل من ومنهم انجيل كاَن باَلسرياَنية عنه عبَر وان توراة،

التصور بعدَّ باَلضرورة معلوما هذا فساَد ان يقولون الكثيرون العقلء وجمهور

أء التاَما، غير من الضرورات وجحدَّ الكذب على يتفقون ل الكثيرون والعقل

َلخبَاَر في كماَ واتفاَق تواطىء على يتفقون فقدَّ التواطىء مع واماَ المتواترة، ا

أنه منهم كل يعلم لم وان الضرورات جحدَّ على يتفقون وقدَّ عمدَّا، الكذب

يقلدَّ فيمن ظنه لحسن يعتقدَّها الذي القول حقيقة يفهم ولم للضرورة جاَحدَّ

من وغيرهم والرافضة النصاَرى اتفقت كماَ القول، ذلك لنصر ولمحبَته قوله

باَلضرورة. فساَدهاَ يعلم مقاَلت على الطوائف

ِء: نحن جمهور وقاَل معنى ذلك معنى يكن لم والنجيل التوراة عربناَ اذا العقل

أل( معنى وكذلك هذا، معاَني ليست هذا معاَني بل القرآن َو أق أه أه ّل ٌدَّ ال ) ليسَأَح

أت( معنى هو ّبَ َدَّا َت ِبي َي أ
َهٍب َ ّدَّين)). ((آية الكرسي)) معنى ((آية معنى ) ولَل ال

ًئاَ المتنوعة الحقاَئق تكون َأن جوزتم وقاَلوا: إذا ًدَّا شي يكون َأن فجوزوا واح

القول هذا َأئمة فاَعترف واحدَّة، صفة والبَصر والسمع والكلما والقدَّرة العلم

في قاَل: الناَس من منهم عقلي. ثام جواب عنه لهم ليس اللزاما هذا باَن

َأماَ لهاَ، ناَف وإماَ باَلتعدَّد، قاَئل لهاَ مثبَت إماَ الصفاَت فخلف واتحاَدهاَ اثابَاَتهاَ و
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من ومنهم وغيرهماَ المعاَلى وابي بكر َأبي القاَضي طريقة وهذها الجماَع،

وغيرها. المدَّي الحسن كأبي جواب عنه له ليس بأنه اعترف

فاَن غيرها، بطلن تبَين كماَ القول، هذا بطلن تبَين الية هذها َأن هناَ والمقصود

أهقوله: ( َل أح َنّز أدَِّس أرو أق أل ّبَك ِمن ا اسم والقرآن ربه من القرآن نزول ) يقتضيّر

َذاقوله: ( بدَّليل ومعناَها، لفظه العربي للقرآن ِإ أأَت َف أرآَن َقَر أق أل أأ ) وانماَا يقر

أأ ل العربي القرآن َأيًضاَ معاَنيه يقر َله( قوله في المفعول فضمير المجردة. و )َنّز

أه( قوله (َماَ) في إلى عاَئدَّ ّل أم َوال َل أع أل ِبَماَ َأ َنّز به نزل الذي هو الله انزله ) فاَلذيأي

من نزله يكون َأن لزما العربي باَلقرآن نزل القدَّس روح كاَن القدَّس. فإذا روح

َلعياَن من غيرها من نزله منه شيء يكون فل الله من نزله ول المخلوقة ا

أدَّالية: ( هذها عقب قاَل فاَنه نفسه. وأيًضاَ َق َل أم َو َل أع أم َن أه ّن أ
ألوَن َ أقو ّنَماَ َي أه ِإ أم ّل َع أي

أن َبَشٌر ِذي ّلَساَ ّل أدَّوَن ا ألِح ِه أي أي َل أعَجِمّي ِإ هذا يعلمه انماَ يقولون كاَنوا وهم ) اليةَأ

قوله: بدَّليل فقط معاَنيه بشر يعلمه انماَ يقولون يكونوا لم بشر، العربي القرآن

أن( ِذي ّلَساَ ّل أدَّوَن ا ألِح ِه أي أي َل أعَجِمّي ِإ َذا َأ َهـ ِبّي ِلَساٌَن َو ِبَيٌن َعَر َأبطل تعاَلى ) فاَنهّم

- القرآن محمدَّا يعلم الذي هو - فجعلوها إليه الحدَّوا الذي لساَن باَن الكفاَر قول

معاَنيه يعلمه قاَلوا الكفاَر كاَن فلو مبَين عربي لساَن والقرآن َأعجمي لساَن

ذلك بلغة شيئاَ العجمي من يتعلم قدَّ النساَن فاَن لقولهم ردا هذا يكن لم فقط

كاَنوا الكفاَر بعض َأن التفسير في اشتهر بعبَاَراته. وقدَّ عنه ويعبَر العجمي

لبن مولى كاَن انه قيل َأعجمي بمكة كاَن شخص من تعلمه هو يقولون

بشرا القدَّس روح به نزل ماَ يعلمه الذي جعلوا الكفاَر كاَن الحضرمي. وإذا

روح َأن علم مبَين عربي لساَن وهذا َأعجمي ذاك لساَن باَن ذلك َأبطل والله

سمعه بل القرآن نظم يؤلف لم محمدَّ وان المبَين العربي باَللساَن نزل القدَّس

العربي اللساَن هو العربي القرآن َأن الله من بياَن وهذا هو، يؤلفه ولم منه

الله. من القدَّس روح سمعه المبَين
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َوقوله: ( وكذلك ِذي أه ّل َنَزَل ا أم َأ أك أي َل َتاََب ِإ ِك أل ً ا َفّصل اسم  والكتاَب)251() اليةأم

الله كلما بين يفرق بعضهم َأو الكلبية فاَن والتفاَق باَلضرورة العربي للكلما

وكتاَبه مخلوق، غير وهو باَلذات القاَئم المعنى هو الله كلما فيقول الله، وكتاَب

هذا، وتاَرة هذا تاَرة به يراد المخلوق. والقرآن وهو العربي المؤلف المنظوما هو

ًباَ قرآناَ والمعنى اللفظ مجموع نفس سمى قدَّ تعاَلى والله فقاَل وكلًماَ وكتاَ

ألَكتعاَلى: ( أت ِت َياَ أرآِن آ أق أل َتاٍَب ا ِك ِبَيٍن َو )252()ّم

ألَك-  طسم( وقاَل أت ِت َياَ َتاَِب آ ِك أل ِبَيِن ا أم أل أذ(  وقاَل)253()ا ِإ َناَ َو أف أيَك َصَر َل َفًرا ِإ ّمَن َن

ألِجّن ألوقاَل: ( الكتاَب، وهو القرآن هو سمعوها الذين َأن  فبَين)254() اليةا َو َب أه

أرآٌن ٌدَّ أق أه وقاَل: ()255() اليةّمِجي ّن أرآٌن ِإ أق ِريٌم َل ألو وقاَل: ()256() اليةَك أت ًفاَ َي أح أص

ًة ّهَر َط ِر وقاَل: ()257()ّم ّطو َتاٍَب-  َوال ِك ٍر َو أطو أس أو وقاَل: ()258() اليةّم َل َناَ َو أل أيَك َنّز َل َع

ًباَ َتاَ يراد وقدَّ الكلما، هو فيكون المكتوب به يراد قدَّ الكتاَب لفظ  لكن)259() اليةِك

أجكقوله( فيه، يكتب ماَ به ِر أخ أن أه َو أومَا َل ِة َي َياََم ِق أل ًباَ ا َتاَ أها ِك َقاَ أل أشوًرا َي .)260( ) اليةَمن

َوقوله: وقاَل: ( َأن هناَ والمقصود ِذي أه ّل َنَزَل ا أم َأ أك أي َل َتاََب ِإ ِك أل ً ا َفّصل نزول ) يتناَولأم

منزل َأنه يعلمون الكتاَب آتاَهم الذين َأن َأخبَر وقدَّ قول، كل على العربي القرآن

يقل لم ذلك، يعلمون انهم وقاَل لهم، مكذب ل بهم مستشهدَّ اخبَاَر باَلحق ربك من

ًقاَ إل يكون ل يقولونه. والعلم َأو يظنونه انهم ًقاَ ح القول بخلف للمعلوما مطاَب

من ل الله من منزل العربي القرآن َأن فعلم وباَطل، حق إلى ينقسم الذي والظن

غيرهماَ. وإذا ول محمدَّ ول جبَريل من ول آخر جسم من ول اللوح من ول الهواء
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الكتاَب َأهل كاَن المة هذها من بذلك يقر لم فمن ذلك يعلمون الكتاَب َأهل كاَن

الوجه. هذا من منه خيرا بذلك المقرون

َء ماَ يناَفي ل وهذا .تعاَلى: ( قوله تفسير في السلف من وغيرها عبَاَس ابن عن جاَ

ّناَ أها ِإ َناَ أل ِة ِفي َأنَز َل أي ِر َل أدَّ َق أل بعدَّ َأنزله ثام الدَّنياَ، السماَء من العزة بيت إلى َأنزله ) أنها

ًقاَ منجًماَ ذلك قبَل المحفوظ اللوح في مكتوب َأنه يناَفي الحوادثا. ول بحسب مفر

ألتعاَلى: ( قاَل كماَ نزوله، َو َب أرآٌن أه ٌدَّ أق أهوقاَل: ( ) اليةّمِجي ّن أرآٌن ِإ أق ِريٌم َل ) اليةَك

َهاَ( وقاَل ّن ٌة ِإ ِكَر أذ أه(  وقاَل)261() اليةَت ّن ِإ َتاَِب أأمّا ِفي َو ِك أل ًباَ  . وكونه)262() اليةا مكتو

جبَريل يكون َأن يناَفي ل الملئكة بأيدَّي مطهرة صحف وفي المحفوظ اللوح في

قدَّ كاَن وإذا ذلك، وغير جبَريل به يرسل َأن قبَل الله كتبَه سواء الله، من به نزل

ًباَ َأنزله َأن قبَل كله كتبَه فقدَّ القدَّر ليلة في واحدَّة جملة العزة بيت إلى مكتو

وهو يكون، كاَن كيف كاَن لو َأن يكون ل وماَ كاَن ماَ يعلم تعاَلى والله ينزله،

ذلك ثابَت كماَ يعملوهاَ َأن قبَل العبَاَد َأعماَل وكتب الخلئق مقاَدير قدَّر سبَحاَنه

فيقاَبل يعملونهاَ، بعدَّماَ بكتاَبتهاَ الملئكة ياَمر إنه ثام السلف، وآثااَر والسنة باَلكتاَب

تفاَوت، بينهماَ يكون فل عنهاَ المتأخرة والكتاَبة الوجود على المتقدَّمة الكتاَبة بين

ًناَ يخلقه ماَ كاَن حق. فإذا وهو السلف، من وغيرها عبَاَس ابن قاَل هكذا قدَّ عنه باَئ

َأن قبَل ملئكته به يرسل الذي كلمه يكتب َأن يستبَعدَّ فكيف يخلقه َأن قبَل كتبَه

به. يرسلهم

باَطل هذا الله. كاَن من يسمعه لم الكتاَب عن القرآن َأخذ جبَريل قاَل: ان ومن

وجوها: من

كلما َأخذوا إسرائيل فبَنو بيدَّها لموسى التوراة كتب تعاَلى الله يقاَل: إن َأن منهاَ

فيه. سبَحاَنه هو كتبَه الذي الكتاَب من الله

من َأعل إسرائيل ينمو كاَن الكتاَب عن وجبَريل جبَريل من َأخذها محمدَّ كاَن فإن

َأن معاَني جبَريل إلى القى إنه قاَل ومن بدَّرجة محمدَّ باَلكلما عنهاَ عبَر جبَريل و
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لحاَد يكون اللهاَما وهذا إلهاًَماَ، أألهمه جبَريل يكون َأن يستلزما فقوله العربي

تعاَلى: قاَل كماَ المؤمنين

أذ( ِإ أت َو أي أوَح َلى َأ ّييَن ِإ ِر َوا ألَح أن ا أا َأ أنو ِلي ِبي آِم أسو ِبَر َناَ وقاَل: ()263()َو أي أوَح َأ َلى َو أأمّا ِإ

أن أموَسى ِه َأ ِعي أرِض أ
الذي الوحي هذا فيكون النبَيين ساَئر إلى أوحى  وقدَّ)264()َ

َلنبَياَء لحاَد يكون جبَريل َلن جبَريل، عن القرآن محمدَّ َأخذ من َأعل والمؤمنين ا

خاَتم َأن عربي ابن زعم ولهذا هؤلء، من الواحدَّ بمنزلة هو لمحمدَّ علمه الذي

َلولياَء َلنبَياَء خاَتم من َأفضل ا َلنه ا أأخذ قاَل:  أأخذ الذي المعدَّن من ي الملك منه ي

َأخذ َأخذها الرسول. فجعل إلى به يوحى الذي من الرسول إلى جاَء الذي الملك و

هذا َأن ومعلوما للقرآن، الرسول َأخذ من َأعل الله عن َأخذها َأن وادعى واحدَّ معدَّن

جنسه. من القول هذا وإن الكفر َأعظم من

َأيًضاَ ّناَيقول: ( تعاَلى فاَلله و َناَ ِإ أي أوَح أيَك َأ َل َناَ َكَماَ ِإ أي أوَح َلى َأ  فضل)265() اليةأنوٍح ِإ

الله َأن أأمور: على على يدَّل إليهم. وهذا َأوحى ممن غيرها على باَلتكليم موسى

ًدَّا تكليًماَ عبَدَّها يكلم ِإن الخاَص، التكليم قسيم هو الذي الوحي على زائ لفظ ف

المقسوما هو العاَما والتكليم وخاَص، عاَما إلى ينقسم منهماَ كل والوحي التكليم

ٍر َكاََن َوَماَ( قوله في َبََش أه َأن ِل ّلَم َك أه أي ّل ًياَ ِإّل ال أح هو المطلق  والتكليم)266( ) اليةَو

فيدَّخل عاًَماَ يكون قدَّ الوحي لفظ وكذلك منه، قسًماَ ليس الخاَص الوحي قسيم

أعلموسى: ( قوله في كماَ الخاَص التكليم فيه َتِم أس يكون  وقدَّ)267()أيوَحى ِلَماَ َفاَ

الكلما يقول من قول يبَطل وهذا الشورى، سورة في كماَ الخاَص التكليم قسيم

موسى به خص الذي التكليم بين فرق ل حينئذ فاَنه باَلذات قاَئم واحدَّ معنى

َكاََن َوَماَ( الخرى الية في قوله هذا العبَاَد. ومثل لحاَد هو الذي العاَما والوحي
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ٍر َبََش أه َأن ِل ّلَم َك أه أي ّل ًياَ ِإّل ال أح أو َو أو ِحَجاٍَب َوَراء ِمن َأ أرِسَل َأ أسوًل أي أيوِحَي َر ِه َف ِن أذ ِإ َماَ ِب

اليحاَء. غير َأمر موسى كلم كماَ حجاَب وراء من التكليم َأن على  فدَّل)268()َيَشاَء

ألفقوله: ( وأيًضاَ ِزي أن َتاَِب َت ِك أل ِه ِمَن ا ّل ِز ال ِزي َع أل ِم ا ِكي ألَح أل-  حم) وقوله: (ا ِزي َتاَِب َتن ِك أل ا

ِه ِمَن ّل ِز ال ِزي َع أل ِم ا ِلي َع أل ِزيٌل-  حم) وقوله: (ا أحَمِن ّمَن َتن ِم الّر يدَّل ذلك ) وأمثاَلالّرِحي

أغتعاَلى: ( قوله غيرها. وكذلك من ل الله من منزل أنه على ّل ِزَل َماَ َب أيَك أأن َل ِمن ِإ

ّبَك ذلك. بتبَليغ مأمور وأنه ربه من إليه أنزل ماَ مبَلغ أنه على يدَّل  فاَنه)269()ّر

سمع فقدَّ المعنى جميع سمع موسى كاَن واحدَّ. فاَن معنى يقولون: انه فهم وأيًضاَ

وكلهماَ تبَعض فقدَّ بعضه استمع فقدَّ البَعض سمع قدَّ كاَن وان الله، كلما جميع

سمعه ماَ كاَن فاَن يتبَعض، ول يتعدَّد ل واحدَّ معنى أنه يقولون فاَنهم قولهم، ينقض

وكلمه الله، كلما جميع علم منهم كل كاَن كله المعنى ذلك هو والملئكة موسى

خبَرها لجميع متضمن وكلمه الله، كلما فيلزما َأمرها، وجميع خبَرها لجميع متضمن

َأنزل الله كلمه ممن واحدَّ كل يكون َأن فيلزما أمرها، وجميع ًئاَ عليه و كلمه من شي

َأوامرها، الله اخبَاَر بجميع عاَلًماَ الواحدَّ كاَن وان باَلضرورة الفساَد معلوما وهذا و

قولهم. يناَقض وذلك كلمه تبَعض فقدَّ بعضه سمع إنماَ هؤلء من

َأيًضاَ ّلَمقوله: ( و َك أه َو ّل ِليًماَ أموَسى ال أك َلّماَ) وقوله: (َت َناَ أموَسى َجاَء َو ِت َقاَ )270()ِلِمي

أهاوقوله: ( َناَ أي َد َناَ ِنِب ِمن َو ِر َجاَ ّطو أيَمِن ال َأل َلّماَ وقوله: ()271()ا َهاَ َف َتاَ ِدي َأ )أنو

ومن باَلضرورة، يسمع ل المجرد والمعنى موسى، تكليم على  دليل)272(الياَت

أء ناَداها أنه على مكاَبر. ودليل فهو يسمع أنه قاَل ًتاَ إل يكون ل والندَّا ًعاَ، صو مسمو

وقدَّ مجاَزا، ول حقيقة ل مسموع صوت بغير الندَّاء لفظ العرب لغة في يعقل ل

َلّماَ( تعاَلى قاَل َهاَ َف َي َجاَء ِد ِرَك َأن أنو ِر ِفي َمن أبو ّناَ َلِميَن َرّبقوله: ( ) إلىال َعاَ أل )ا

)273( 
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َأيًضاَ َلّماَفقوله: ( و َهاَ َف َتاَ ِدي َأ ّني-  أموَسى َياَ أنو َناَ ِإ ّبَك َأ على دليل هذا  وفي)274()َر

َلّماَ ذلك، قبَل يناَد ولم نودي حينئذ أنه أهقوله: ( في كماَ الظرف معنى من فيهاَ و ّن َأ َو

أدَّ َقاَمَا َلّماَ أبَ ِه َع ّل أها ال أعو أدَّ أومَاقوله: ( هذا  ومثل)275()َي َي أم َو ِه ِدي َناَ أل أي أقو َي أيَن َف ِئَي َأ َكاَ أشَر

ِذيَن ّل أم ا أت أموَن أكن أع أز أومَا ()276()َت َي أم َو ِه ِدي َناَ أل أي أقو َي َذا َف أم َماَ أت أبَ ِليَن َأَج أرَس أم أل  فاَنه)277()ا

ّقَت َء َو َء َأن على فدَّل محدَّود، بظرف الندَّا غيرها، دون الحين ذلك في يقع الندَّا

أء يسمع ل للندَّاء الظرف وجعل أذتعاَلى: ( قوله هذا ومثل فيه، إل الندَّا ِإ ّبَك َقاََل َو َر

ِة َك ِئ َ ألَمل ّني ِل أرِض ِفي َجاَِعٌل ِإ ل
َ َفًة ا ِلي أذ وقوله: ()278()َخ ِإ َناَ َو أل ِة أق َك ِئ َ ألَمل أا ِل أدَّو أج أس ا

َدمَا معين. بوقت الرب َأقوال بعض توقيت فيه مماَ ذلك  وأمثاَل)279()ل

َلئمة َأصحاَب من وافقهم ومن الكلبية فاَن َلربعة ا بمشيئته يتكلم ل يقولون: انه ا

قاَل: انه من هؤلء لذاته. ومن الحياَة كلزوما لذاته لزما المعين الكلما بل وقدَّرته،

ًلصوات الحروف َلن واحدَّ معنى من قدَّيمة. ومنهم تكون َأن يمتنع متعاَقبَة وا

لم وجودهاَ مقاَرنة في مترتبَة وأنهاَ العياَن قدَّيمة والصوات الحروف قاَل: بل

َلعياَن قدَّيمة الحروف قاَل: بل من بذاته. ومنهم قاَئمة تزال ول تزل بخلف ا

َلصوات. وكل َء التكليم يقولون: ان هؤلء ا في ادراك خلق مجرد إل ليس والندَّا

به الله يتكلم كلما هناَك يكون َأنه ل يزال، ول يزل لم ماَ يسمع بحيث المخلوق

ًعاَ العبَدَّ جعل عندَّهم تكليمه بل تكليم، ول وقدَّرته بمشيئته ًدا كاَن لماَ ساَم موجو

َلعمى يجعل ماَ بمنزلة سمعه، قبَل ًدا كاَن لماَ بصيرا ا غير من رؤيته قبَل موجو

َء لماَ فعندَّهم عنه، منفصل شيء احدَّاثا َء سمع ربه لميقاَت موسى جاَ القدَّيم الندَّا

أع يقولون: انه ولهذا نودي، حينئذ َأنه ل أسِم أم الناَس قول بدَّل لخلقه كلَمه أي ّل َك أي

عن ويقولون مخلوق، القرآن أن يقولون الذين الخليقة على يردون خلقه. وهؤلء

غير الله كلما القرآن يقولون الذين للسلف الموافقون السنة َأهل َأنهمخ َأنفسهم
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َأماَ من السلف إلى َأقرب قولهم لكن السلف، قول قولهم وليس مخلوق، وجه. 

َلنهم َأقرب قولهم كون قول وهذا وقدَّرته، بمشيئته يتكلم الله َأن يقولون ف

بمشيئته كلمه فليس كلمه من شيء على الله يقدَّر ل عندَّهم السلف. وهؤلء

صفة ل ذات صفة عندَّناَ يقولون: الكلما  وهم كحياَته، عندَّهم كلمه بل واختياَرها

فعل صفة َأنه السلف ذات. ومذهب صفة ل فعل، يقولون: صفة فعل. والخلقية

ًعاَ. فكل ذات وصفة وجه. دون وجه من للسلف موافق منهم م

أنه يقولون المعتزلة فإن القدَّر، ومساَئل تعاَلى افعاَله في اختلفهم هذا ونظير

تعود حكمة لفعله يثبَتون ل لكن العبَاَد، إلى الحساَن وارادة مقصودة لحكمة يفعل

أأولئك إليه، ل لكن حكمة اثابَتوا َأصل. فاَؤلئك لمقصود ول لحكمة يفعل ل يقولون و

إليه. تعود حكمة ول به يتصف قصدَّا له يثبَتون ل وهؤلء به، تقوما

أأولئك في وكذلك ِء به، يقوما ل فعله هو كلًماَ َأثابَتوا الكلما:  يقوما ل ماَ يقولون وهؤل

يمنع كماَ له، مرادة حكمة به تقوما َأن يمنعون إليه. والفريقاَن حكمه يعود ل به

السلف قول إلى َأقرب أولئك يريدَّها. وقول وفعل كلما به يقوما َأن الفريقاَن

َأحكاَمه، افعاَله في والمصلحة الحكمة اثابَتوا اذ والفقهاَء به يتكلم كلًماَ واثابَتوا و

ل وقاَلوا الصفاَت اثابَتوا اذ السلف قول إلى َأقرب هؤلء ومشيئته. وقول بقدَّرته

من حكم إليه يعود ول َأصل به يقم لم الذي عنه المنفصل المخلوق بمجرد يوصف

به. تقم لم بقدَّرة قدَّيرا ول به يقم لم بكلما متكلًماَ يكون فل به يقم لم شيء

َلشعرية المعتزلة من فكل َأفعاَل الله كلما مساَئل في وا السلف وافقوا الله و

َلئمة الخر، دون السلف قول َأحدَّهم قول وليس وجه، من وخاَلفوهم وجه من وا

َلشعرية لكن َلئمة السلف قول إلى َأقرب والقدَّر الصفاَت مساَئل جنس في ا وا

المعتزلة. انتهى. من

- )): - فصل293 ص2ج ((الصواعق كتاَبه في الله رحمه القيم ابن العلمة وقاَل

له اثابَتوا كماَ الكلما صفة لله البَاَب: اثابَتوا هذا عنهم تلقوا الذين الرسل اتبَاَع : قول

انه المكاَبرين بعض يقوله كماَ بنفسهاَ الصفة هذها قياَما الصفاَت. ومحاَل ساَئر
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الخر المكاَبر يقوله كماَ بنفسهاَ الصفة هذها قياَما ومحاَل محل، في ل الكلما خلق

الذي هو الحقيقي والكلما قاَلوا المحل دون المتكلم هو فكاَن محل في خلق انه

َأماَ هذا، غير يعقل ل به قاَئًماَ وارادته المتكلم بقدَّرة يوجدَّ ًدا كاَن ماَ و بدَّون موجو

فيه، الله خلقه مخلوق هو وانماَ له بكلما ليس فاَنه منه سمع وانه ومشيئته قدَّرته

اختياَرها بغير يتكلم بل بمشيئته متعلق غير الكلما من تعاَلى باَلرب قاَما ماَ كاَن فلو

به ويشهدَّ العقل يعرفه ماَ غير آخر شيء هذا بل المعهود، الكلما هو هذا يكن لم

صفة ثام يكن لم السمع حقيقة مسموعة الفاَظ هناَك يكن لم ولو قاَلوا الشرع،

َلزل في الكلما عن عاَجًزا كاَن ولو البَتة، كلما يزل، لم فيماَ عليه قاَدًرا يصر لم ا

فمن غيرها من الكلما صفة يستفدَّ لم وهو سواء وبعدَّ قبَل حاَله كاَنت إذا فاَنه

ًدَّا كاَن َأن بعدَّ الصفة هذها له تتجدَّد َأن المستحيل اثابَاَت وكذلك باَلكلية، لهاَ فاَق

ببَعض بعضهاَ حروفه اقتران َأو وابدَّا ازل وبقاَئه الكلما َأنواع من فرد كل عين قدَّما

فطرة. تقبَله ول عقل يسيغه ل لغيرها منهاَ شيء يسبَق ل بحيث

َء إذا يتكلم أنه النبَوية النصوص دلت وقدَّ َء، بماَ شاَ وأن يسمع، كلمه وأنه شاَ

ًقاَ، كلمه عين وكلماَت وحروف وآياَت سور هو الذي العزيز القرآن ملك تأليف ل ح

) وأنكهيعص) (عسق-  حم( ) والمص( بنفسه قاَل الذي سبَحاَنه وأنه بشر، ول

بعضه ول بمخلوق وليس به تكلم الذي كلمه نفس ومعاَنيه حروفه جميعه القرآن

ًقاَ وبعضه المعنى وهو قدَّيًماَ وبعضه كلمه بعضه ول والحروف الكلماَت وهو مخلو

عليهماَ محمدَّ َأو جبَريل بهاَ ترجم ترجمة وحروفه القرآن الفاَظ ول غيرها، كلما

جميعه القرآن بل بهاَ، الله يتكلم َأن غير من المعنى من باَلرب قاَما عماَ السلما

حقيقة. به الله تكلم ومعاَنيه حروفه الله كلما

عن وسلم عليه الله صلى الرسول بلغه الذي العربي النظم لهذا اسم والقرآن

َلداء، التبَليغ مجرد منه فللرسولين العاَلمين، رب عن جبَريل والنشاَء، الوضع ل وا

مخلوق، كتاَبه كلمه، غير عندَّهم الله والعتدَّاء. فكتاَب الزيغ َأهل يقوله كماَ

ًقاَ، كاَن الكتاَب به أأريدَّ ان والقرآن مخلوق، غير وكلمه الكلما به أأريدَّ وان مخلو
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القاَئم عين هو مخلوق غير هو السلف قاَل الذي ان مخلوق. وعندَّهم غير كاَن

َء ماَ واماَ باَلنفس، ذلك عن عبَاَرة وهو فمخلوق المة على وتلها الرسول به جاَ

المعنى معرفة إلى اضطرها وانماَ موسى يكلم لم تعاَلى الله ان المعنى. وعندَّهم

أأها وماَ واحدَّة، كلمة منه سمع َأن غير من باَلنفس القاَئم ويتلوها القاَرئون يقر

ًعاَ: الصل هذا على وفرعوا المعنى ذلك عن عبَاَرة فهو التاَلون فرو

فلم بغيرها قياَمه ومحاَل بنفسه القاَئم عين فاَنه غيرها به يتكلم ل الله كلما َأن منهاَ

َأها. ول الله كلما قط أحدَّ يتل قر

َء الذي هذا َأن ومنهاَ على ال الله كلما ليس وسلم عليه الله صلى الرسول به جاَ

المجاَز. سبَيل

يخاَطب، ول خاَطب ول يقول ول قاَل ول يتكلم ول تكلم الله َأن يقاَل ل َأنه ومنهاَ

تتعلق ل َأزلية صفة المعنى وذلك باَلمشيئة تكون ارادية َأفعاَل كلهاَ هذها فاَن

باَلمشيئة.

َلرض، إلى القرآن ينزل َأن يجوز ل قاَلوا َأنهم ومنهاَ حقيقة ل النزول فاَلفاَظ ا

عندَّهم. منهاَ لشيء

َء ول عشر ول خمس ول ربع ول له نصف ل القدَّيم القرآن َأن ومنهاَ البَتة. له جز

َلمر معنى َأن ومنهاَ معنى ذلك وكل والستخبَاَر الخبَر ومعنى النهي معنى هو ا

؟. واحدَّ

في والختلف الزبور، النجيل ونفس القرآن، نفس هي التوراة نفس َأنه ومنهاَ

فقط. التأويلت

في تعاَلى الله خلقه ومخلوق ومحمدَّ، جبَريل تأليف العربي القرآن هذا َأن ومنهاَ

معروف هو كماَ الحقيقة على الله من ل اللوح من جبَريل به فنزل المحفوظ اللوح

َأقوالهم. من

ويرى فيسمع الخمس الدراكاَت به تتعلق َأن يجوز القدَّيم المعنى ذلك َأن ومنهاَ

ًعاَ البَاَطلة الفروع من ذلك غير إلى ويلمس ويذاق ويشم ً سم وفطرة. وعقل
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يتكلم سبَحاَنه الله َأن على السلف وكلما والمعقول السنة وصريح القرآن دل وقدَّ

قاَل وفعل، ذات صفة وهي بذاته، قاَئمة صفة كلمه َأن على دل كماَ بمشيئته،

ّنَماَتعاَلى: ( َناَ ِإ أل أو ٍء َق أي َذا ِلَش أها ِإ َناَ أد أقوَل َأن َأَر أه ّن أن أكن َل أكو َي  (فإذا) تخلص)280()َف

أن) كذلك و للستقبَاَل الفعل َأ أول) فعل و ( أق أن) و والستقبَاَل الحاَل على دال (ن أك )

العقول صريح في الذي هو الية هذها اقتضته الخر. فاَلذي َأحدَّهماَ يسبَق حرفاَن

َذاقوله: ( والفطر. وكذلك ِإ َناَ َو أد ِلَك َأن َأَر أه َيًة ّن أر َلمر كاَن  سواء)281() اليةَق هاَهناَ ا

أدَّقوله: ( يكن. وكذلك لم َأن بعدَّ موجود فهو تشريع َأمر َأو تكوين َأمر َق َل أم َو أك َناَ أق َل َخ

أم أثاّم أك َناَ أر ّو َناَ أثاّم َص أل ِة أق َك ِئ ألَمل أا ِل أدَّو أج أس َدمَا ا خلق بعدَّ اسجدَّوا لهم قاَل  وانماَ)282()ل

َلّماَتعاَلى: ( قوله وتصويرها. وكذلك آدما َناَ أموَسى َجاَء َو ِت َقاَ أه ِلِمي ّلَم َك أه َو ّب َرّب َقاََل َر

ِني ِر أر َأ أظ أيَك َأن َل ِني َلن َقاََل ِإ التكلم َأن على يدَّل برهاَن من كلهاَ. فكم ) الياَتَتَرا

َلّماَقوله: ( الوقت. وكذلك ذلك في وقع الخطاَب هو َهاَ َف َتاَ ِدي َأ ِطِئ ِمن أنو َشاَ

ِدي َوا أل أيَمِن ا َأل ِنيله: ( قاَل الذي هو ناَداها ) والذيا ّن َناَ ِإ أه َأ ّل َلَه َل ال َناَ ِإّل ِإ ِني َأ أدَّ أبَ أع )َفاَ

أومَاقوله: (  وكذلك)283( َي أم َو ِه ِدي َناَ أل أي أقو َي أومَا) وقوله: (َف َي أم َو أه أر أش أح ًعاَ َي أل أثاّم َجِمي أقو َي

ِة َك ِئ ألَمَل أؤَلء ِل َه أم َأ أك ّياَ أنوا ِإ أدَّوَن َكاَ أبَ أع أومَا وقوله: ()284()َي أل َي أقو ّنَم َن َه )285() اليةِلَج

أَلِت َهِل( لجهنم سبَحاَنه يقول َأن ومحاَل َت أم أل ا أقو َت أل َو ٍدَّ ِمن َه ِزي خلقهاَ ) قبَلّم

ووجودهاَ.

َأمل َأحاَديث سيماَ ول السنة ونصوص آخرها، إلى َأوله من القرآن نصوص وت

أروَن كقوله وغيرهاَ المعراج وحدَّيث الشفاَعة، أدَّ َت َأ َذا (( أم َقاََل َماَ أك ّب َلَة)) َر أي ّل أل )286 (ا

ِإّن أثا اللَه وقوله: (( ِدَّ أح أن أي ِها م أمر أء َماَ َأ ِإّن َيشاَ َدَّثَا مّماَ و أح أن َأ َ َأ أا ل أمو ّل َك أي َت ف

ِة)) َ أم)287 (الّصل أنك أن  وقوله: ((َماَم ّ َأحدَّ م أه ِإل أم ّل أيك أه س ّب أيس َر أه ل أين أه ب أين أجماَن َوب أر أت

.40 النحل    ساورة()280
.16 الساراء    ساورة()281
.11 العراف    ساورة()282
.14 طه    ساورة()283
.40 سابأ    ساورة()284
.30 ق    ساورة()285
الليلة)). ربكم قال ماا تسمعوا ((ألم النسائي عليه. وأفي    ماتفق()286
أأحمد دأاوأدأ أأبو    أخآرجه()287 حبان. وأابن وأالنسائي وأ
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َ فيسألهم الدَّنياَ في ملئكته يكلم َأنه المصدَّوق الصاَدق َأخبَر  وقدَّ)288 (حاَجٌب)) َول

أيف بهم َأعلم وهو أم ك أت أي، تَرك َءها ويكلم القياَمة، يوما ويكلمهم عبَاَد ورسله َأنبَياَ

مناَزلهم، في عليهم ويسلم الجنة في الجنة َأهل ويكلم يومئذ، المؤمنين وعبَاَدها

أن ليلة كل وأنه ألني يقول: ((م أسأ أه ي َي أعط أن فأ أرني َم أغف َت أس أغفَر َي أه)) َفاَ أن)289 (َل  ((َم

أض أقر أيَر أي َ َعدَّيم َغ ألوما)) َول ِإّن وسلم عليه الله صلى النبَي  وقاَل)290 (َظ َياَ اللَه (( أح َأ

َباََك أه َأ ّلَم َك َفاًَحاَ)) ومعلوما َو َتَمّن له وقاَل كلمه الوقت ذلك في َأنه ك َلّي)) (( .)291 (َع

دفعت دفعت ان التي والسنة الكتاَب نصوص من ذلك َأضعاَف َأضعاَف إلى

المتشاَبه من كاَنت وان مجاًَزا، كله الوحي كاَن مجاًَزا كاَنت وإن باَجمعهاَ، الرساَلة

ساَغ ظاَهرهاَ خلف على تأويلهاَ ساَغ َأو وجب وان المتشاَبه، من كله الوحي كاَن

في النصوص هذها مجيء فاَن ظاَهرها، خلف على والسنة القرآن جميع تأويل

َأوضح ظاَهر كل من َأظهر مراتبَهاَ واختلف َأنواعهاَ وتعدَّاد معاَنيهاَ وظهور الكتاَب و

ان هب المجاَز، على والحمل والتحريف التأويل يبَلغ ماَ جهدَّ فكم واضح، كل من

آلف ثالثاة من َأكثر حمل أفيسوغ وعشرة، وثالثاة واثانين موضع في يمكن ذلك

َأربعة الظاَهر. يخاَلف بماَ الجميع وتأويل المجاَز على كلهاَ موضع آلف و

فيه حدَّيث وكل إلهي حدَّيث وكل آية فكل آلف ثالثاة من َأكثر قولناَ تستبَعدَّ ول

هذا على زادت استقرئت إذا ذلك فيه َأثار وكل يقول َأو تعاَلى الله قاَل عماَ اخبَاَر

َأحاَديث الشفاَعة، َأحاَديث ويكفي العدَّد، َأحاَديث الرؤية، و َأحاَديث الحساَب، و و

َأنبَياَئه لملئكته الله تكليم َأهل ورسله و َأحاَديث الجنة، و موسى، الله تكليم و

َأحاَديث َأحاَديث اللهي، النزول عندَّ التكلم و َأحاَديث باَلوحي، التكلم و تكليمه و

َأحاَديث للشهدَّاء، واسطة، ول ترجماَن بل القياَمة يوما عبَاَدها كاَفة تكليمه و

َأحاَديث ِء تكليمه و ذلك، غير الشفاَعة. إلى في لهم يأذن حين القياَمة يوما للشفعاَ

َأمثاَله هذا كل إذ َأضعاَفه و بل عظيم، بهتاَن هذا له. سبَحاَنك حقيقة ل مجاًَزا و

أحدكم)). الله ((وأليلقين حاتم بن عدي حديث مان البخاري    أخآرجه()288
عليه.    ماتفق()289
ماسلم.    أخآرجه()290
وأالترماذي. الحاكم    روأاه()291
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َأولى الصفة بهذها َأحق َأنك خلقك وجميع عرشك وحملة ملئكتك ونشهدَّ نشهدَّك و

َلرض اشجاَر وكاَنت َأبحر سبَعة بعدَّها من َأمدَّها أو البَحر وان َأحدَّ، كل من َأقلًماَ ا

َلقلما البَحاَر لنفدَّت به تكلم ماَ بهاَ يكتب الخلق لك وانك كلماَتك، تنفدَّ ولم وا

َلمر َأنت وا حقيقة. انتهى. الخاَلق ف

مقدَّمة الناَجية)) في الفرقة لنتصاَر الشاَفية، ((الكاَفية كتاَبه في َأيًضاَ وقاَل

َأماَ منه مخلوق، غير منزل، الله، كلما : انه َأقول فاَني القرآن الكتاَب: ((فصل)) و

َأ، ًقاَ، به الله وتكلم يعود، وإليه بدَّ ًقاَ، منه جبَريل وسمعه صدَّ ًدَّا وبلغه ح صلى محم

ًياَ. انتهى. وسلم عليه الله وح

َأيًضاَ في ((الكاَفية  الشاَفية)):وقاَل 

متكلماَ يزل لم ربي والله

ًقاَ آياَته أأحكمت وعدَّل صدَّ

من باَلكلماَت عاَد قدَّ ورسوله

من حاَشاَها باَلمخلوق َأفعاَذ

الشراك

صفاَته وهي باَلكلماَت عاَذ بل

كلمه عين القرآن وكذلك

المسموع

بعضه ل كله ربي قول هو

وقوله العاَلمين رب تنزيل

وفعلهم العبَاَد َأصواب لكن

الكلما ولكن للقاَري فاَلصوت

وساَطة ثام كاَن ماَ إذا هذا

مثل الوساَطة تلك انتفت فاَذا

قدَّ ماَ

باَلذان المسموع وكلمه

ًبَاَ نقصاَن بل واخبَاَرا طل

شيطاَن ومن عين ومن لدَّغ

اليماَن معلم وهو شراك

َلكوان من ليست سبَحاَنه ا

ببَياَن حقيقة منه مسموع

ًظاَ خلقاَن هماَ ماَ ومعنى لف

روغاَن بل والمعنى اللفظ

مخلوقاَن والرق كمدَّادهم

الحساَن ذي العرش رب كلما

َءة للقرآن المخلوق كقرا

عمران من المولود كلم قدَّ

ذان فاَفهم المسموع من

طاَئفتاَن بعدَّ من وخصومهم

ومعاَن الفاَظه له خلق
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نفس المخلوق فهناَكل

شيء ل السمع

ومحمدَّ َأحمدَّ مقاَلة هذى

كلمه بأن زعمت احدَّاهماَ

شطرها وقاَلوا َأبوا والخرون

وحكاَية عبَاَرة القرآن زعموا

ًقاَ نتلوها الذي هذا ماَ مثل خل

قاَل

فقاَئم القدَّيم المعنى والخر

واستفهاَمه النهي عين والمر

توراة وعين الزبور وهو

وانجيل

نفسه في واحدَّ معنى الكل

ول بعض ول كل له ان ماَ

قاَله بيت ذات في ودليلهم

قبَل النصاَرى غلط قدَّ قوما ياَ

في

َلجل الههم المسيح جعلوا ذا و

َلجل ناَسوتاَول جعلوها ذا و

كلمه يقول من هذا ونظير

حروف وتلك مخلوق والشطر

فاَنه التفاَق ذا إلى فاَنظر

ذا ان وقاَلت أأخرى وتكاَيست

جاَمع ومعنى ذكرت التي تلك

باَلرحماَن قاَما وشطر خلق

قرآناَن زعموها كماَ قلناَ

الفئتاَن وبعدَّها الوليدَّ

الدَّياَن من يسمع لم باَلنفس

وحدَّان وذو إخبَاَر عين هو

والفرقاَن الذكر وعين

الذهاَن في التبَعيض يقبَل ل

عبَران ول عربي ول حرف

النصران الخطل يقاَل فيماَ

لبَياَن اهتدَّوا وماَ الكلما معنى

رحماَن خاَلق كلمة قيل إذ

ًتاَ متحدَّان بعدَّ قدَّيًماَ هو

حدَّثااَن ذي غير قدَّيم معنى

غيران هماَ لكن ناَسوتية

الرحمن سنة وطاَلع عجب

معاَن خمس وهو محاَل قول

ألس لجميعهاَ للبَنياَن كاَ

متفقاَن وهماَ َأوصاَفه

الدَّياَن من يسمع ولم

القرآن عن تعبَير َأنشاَها

المناَن عن انشاَها جبَريل

الشاَن الرفيع اللوح من نقل

ًقاَ َأنشاَها حدَّثااَن ذا فيه خل

عيناَن له ياَمن كتبَهم في
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ًعاَ فيكون نظيرهم وعندَّ َأنوا

َء الذي أن به الرسول جاَ

لمخلوق

محمدَّ فقيل بينهم والخلف

انماَ وقاَلوا َأبوا والخرون

انه وقاَلت أخرى وتكاَيست

قدَّ اللوح ورب مبَدَّؤها فاَللوح

ترى فاَنظر لهم مقاَلت هذى

انماَ قاَلوا الحق َأهل لكن

ًعاَ َألقاَها ربه من له مسمو

الرحماَن عن بلغه جبَريل

باَلبَرهاَن المصدَّوق للصاَدق

انتهى

عقيدَّته في الله رحمه الطحاَوية قول عندَّ الله رحمه الطحاَوية شاَرح وقاَل

َأنزله)292( المشهورة َأي رسوله على -: و ًياَ.  الملك، لساَن على إليه َأنزله وح

من وسلم عليه الله صلى محمدَّ الرسول وسمعه الله، من جبَريل الملك فسمعه

َأها الملك، تعاَلى: قاَل الناَس على وقر

ًاَ( أرآن أق أها َو َناَ أق أها َفَر َأ أقَر َت َلى ِل ّناَِس َع َلى ال أكٍث َع أها أم َناَ أل َنّز ً َو ِزيل  انتهى.)293()َتن

السلما شيخ العظيمين الماَمين هذين سيماَ ل المحققين من العلم َأهل وكلما

ًدَّا كثير المسألة هذها في القيم ابن وتلميذها تيمية ابن الدَّين تقي استقصيناَها لو ج

ًدَّا. وفيماَ لستدَّعى يهدَّيناَ َأن َأسأله بصيرته. والله الله نور لمن كفاَية نقلناَها مجل

وصحبَه وآله محمدَّ نبَيناَ على الله المستقيم. وصلى صراطه المسلمين واخوانناَ

َأملها يوما إلى كثيًرا تسليًماَ وسلم َأجمعين بن محمدَّ مولها إلى الفقير الدَّين. 

الشيخ. آل عبَدَّاللطيف بن إبراهيم

ألزدأي سالماة بن ماحمد بن أأحمد جعفر الطحاوأية)) لبي    ((العقيدة()292 ا
هـ.321 المتوفي الطحاوأي

.106 الساراء    ساورة()293
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)1369 في المكرمة بمكة الحكومة بمطبَعة (طبَع

الرابع القسم

العقاَئدَّ فروع في مساَئل

الساَعة) - اشراط160(

َأوائل مبَاَديء وجدَّ قدَّ الساَعة، نبَي وسلم عليه الله صلى نبَيناَ فإن الساَعة، قرب و

ًدَّا، الكثيرة الصغاَر تتاَبعت أأمته. وبعدَّهاَ على الساَعة تقوما الذي وهو علماَتهاَ ثام ج

أأمور هاَئلة أأمور عن َأخبَر النبَي فإن تقع، َأن بعيدَّ وغير تأت لم الن إلى الكبَاَر و

َأن قبَل، ماَ إلى لهاَ نسبَة ل  بطريقة)294(تنكرونهاَ ًبَاَ والماَضي عاَلم الن ك عاَلم قري

(تقرير).آخر.

َلجساَد) هذها - بعث161( ا

َلجساَد وماَ شيء، َأصرح نفسه الجسدَّ هذا بعث في والنصوص فتجاَزى، تبَعث ا

َء هذا. لكن إل جل َأبو استنكر َأبي مسلك َأنه دروا ول الفرنج على تتلمذوا أأناَس جاَ

َأي البَعث حقيقة ينكر العاَلمية؟! فاَنساَن الشهاَدة َأحدَّهم ويعطى واضرابه جهل

رمي وقبَل القرآن عن َأعرض َأنه إل عندَّها ليس دين، َأو بحث من عندَّها شيء

َأنهم مع حدَّيث، هو ماَ إل العلم يرون ل وحدَّيث قدَّيم داء اياَها. وهذا َأعدَّائه

هذبتهاَ المنطقية الصول يقولون: إن فهم قول، على يستقيمون ول يتناَقضون

(تقرير).وكذا. وكذا القدَّما،

َلعماَل) - وزن162( ا

أبََحاََن أس َو أل الله (( أم ألميزاَن)) َت َأجساًَماَ كاَنت قاَل: لو من قول إلى يلتفت  ل)295 (ا

َلت َلعماَل يجعل َأن على قاَدر الله فإن له، َأصل ل باَطل كلما فاَنه ذلك، لم ا

أل ثاقل ولهاَ َأجساًَماَ َلربعين) (تقريرالميزان. تم ا

عليه الله صلى الله رساول قال قال عنه الله رضي جندب بن سامرة    عن()294
هل تقولون عظامًاا تستنكروأنأها أأشياء الساعة تقوم أأن قبل وأسالم: ((ساتروأن

الساعة)) أأوأائل أأنأها وأاعلموا تعالى الله فاذكروأا ذلك رأيتم فإذا بهذا حدثنا كنا
شواهد. وأله وأالبزار الطبرانأي روأاه

أأوأله خآرجه حديث مان جملة    هذه()295 اليمان)). شطر ((الطهور ماسلم. 
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والمجاَنين) الفترة َأهل مثل هو هل جن اذا - س: المسلم163(

الحجة. عليه قاَمت قدَّ فاَنه كموته، جنونه َأن ج:- الظاَهر

قوله: مع طاَلب َأبي في النبَي - س: شفاَعة164(

أم َفَماَ( أه أع َف أة َتن َع َفاَ ِعيَن َش ِف  )296()الّشاَ

َأيًضاَ عليه الله صلى خصاَئصه من ج:- هذها فقط. عذابه تخفيف في هي وسلم. و

السفاَريني: - س: قول165(

جرى جرما ول ذنب ماَ غير منالورى يعذب َأن البَاَري على وجاَئز

السفاَرينية. العقيدَّة صاَحب من غلط ج:- هذا

ذلك) عندَّ الله فيخلق الورقاَت شاَرح - س: قول166(

َلسبَاَب. منكرة المبَتدَّعة قول من ج:- هذا (تقريرات)ا

َأفعاَل167( العبَاَد) - 

بمعنى العبَاَد َأفعاَل من َأثارها. فاَلذي وإلى المصدَّر، نفس إلى ينقسم الفعل

(تقريرللمخلوق. عنه منفصل المفعول بمعنى  والذي)297(المصدَّر

هـ)76 الطحاَوية

(اليماَن)

اللساَن؟ الواسطية: وعمل طبَعاَت بعض في - س: جاَء168(

ألخرى النسخ غلط، ج:- هذا القيم ابن كلما اللساَن. وسمعناَ عمل فيهاَ ليس ا

يناَفيهاَ. ماَ أخر عبَاَرات في وجدَّ بل هذا لناَ يستقم لم ولكن عليه حملهاَ واردناَ

الواسطية). (تقرير

إيماَن) لهاَ والجوارح إيماَن له واللساَن إيماَن له - القلب169(

يزيله َأنه التحقيق لكن الواجب، اليماَن كماَل يناَفي ل الصلة ترك َأن يقاَل ول

ًياَ. ليس بينهم والخلف كله، (تقرير))298 (لفظ

.48 المدثر    ساورة()296
للخالق. ساقط    لعله()297
هذا. في    يعني()298
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القرآن) في - جاَء170(

أؤِمَن َلن( أه َفآَمَن ()299()َلَك ّن تعدَّى وماَ التصدَّيق، باَللزما المعدَّي  وهذا)300()ألوٌط َل

الطحاَوية). (تقريرالشرعي. فهو باَلبَاَء

الزاني) عن اليماَن - نفي171(

َ أي ((ل أزن أي َي أيَن الّزان أي ح أزن َو َي أه أؤمٌن)) قول َو ويكون اليماَن يجاَنبَه السلف بعض أم

كاَلظلة. فوقه

(تقرير).كله. اليماَن ل الواجب كماَله به المراد

الفقهاَء) (مرجئة

الفقهاَء مرجئة من هماَ سليماَن َأبي بن حماَد الله- وشيخه -رحمه حنيفة َأبو الماَما

فيهاَ، باَلتغليظ يقولون َأنهم مع اليماَن، في الجوارح َأعماَل تدَّخل ل يقولون الذين

َألة هي انماَ الحموية). (تقريرهذا. خلف على فقط. والجمهور السم مس

المرجئة) - غلة173(

ل يقولون والمناَفقين الفساَق من كثيًرا فاَن له، خلق ل من قول يكون قوله: وقدَّ

التوحيدَّ. مع َأو ذنب اليماَن مع يضر

يدَّعون َأهلهاَ التي البَلدَّان في الرائج وهو المرجئة قول فروع من شيخناَ: هذا قاَل

ًياَ ليكون الذي فاَلمسلم السلما، ًياَ ول نصران هذا باَلدَّين، العمل إلى باَلنسبَة يهود

حاَل كل على مسلم لكنه يصلي، من فضل ينكرون ل كاَنوا وان عندَّهم، ساَئدَّ

عن النظر بقطع - وهذا الكاَفرين يبَغض وأنه المسلمين، حزب من وأنه عندَّهم،

من بهذا تكلم من وجود فشبَهتهم فسقة، أأناَس َأخذهاَ ردية مذاهب - فهذها الشرك

ال َأفضل يعمل من يرون المرجئة َأن مع وكذا، كذا يقول ثام قدَّيًماَ المذاهب َأهل

باَختصاَر). الطحاَوية شرح (تقريرغلتهم. بعض

.90 الساراء    ساورة()299
.26 العنكبوت    ساورة()300
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 يقولون)301(أأخرى طاَئفة إلى ينتسب لم اذا الكثرية عندَّ الفاَشي السلما تجدَّ

له قاَل اذا الرسول، تصدَّيق وهو له حاَصل واليماَن يصوما، ول يصلي ل وهو مسلم

َأناَ ًئاَ. لي تقل فل مسلم َأناَ قلت إذا مسلم. يعني َأحدَّ: صل. قاَل:  كتاَب (تقريرشي

اليماَن).

شمله الذي الذنب من َأخف َأصغر شرك َأنه على ينص لم الذي - الذنب174(

في دخل الذي الشيء من َأقوى ايماَن َأنه على نص الذي كاَلشيء الشرك، اسم

اليماَن). كتاَب (تقريرَأعظم. بعينه عليه نص فماَ له، اليماَن شمول

َأهل175( مسلمين؟) َأو كفاَرا يسمون هل الفترة - س: 

َأماَ ل ج: كفاَر قصة رسول. وفي لهم يبَعث حتى يكون فل عذابهم مسلمين. 

َأهل المجاَنين (تقرير).الناَر. من عنق لهم يبَعث َأنه الفترات و

َأ التي َأفعاَله على ل ونيته قصدَّها على يثاَب البَدَّع َأهل - بعض176( فيهاَ. َأخط

واليوما ورسوله باَلله مؤمن - وهو الغليظة البَدَّع فيه ولكن مسلًماَ صاَر إذا وهذا

َأ الخر أأيه قصر َأجل من الصواب َأخط ً عمل إذا الكاَفر حتى الصاَئب، ر في عمل

الخرة. في له حظ ل فإنه الله عدَّل من الدَّنياَ في طعمة به يعطى الدَّنياَ

اليماَن). كتاَب (تقرير

َأهل الصحاَبة - فضل177( فيهم) المة وافتراق البَيت و

أه َل أر ( أج أمسيَن َأ أم) َخ أك أن  )302 (م

عاَلم مثل جزئية، فضيلة فهو َأعدَّائه، كثرة مع صبَرها وهي الناَحية هذها من

النحو. في سبَقهم وان الفضل في مثلهم له ليس لكن النحو في متخصص

(تقرير).

ضعف)) ) نزعه - ((وفي178(

وأنأصرانأية.    كيهودأية()301
تفسير في الخشني ثعلبة أأبي عن الترماذي روأاه حديث مان جزء    وأهذا()302

أها أيا( تعالى قوله ّي أن أأ ئذي ّل ْا ا ُنو أما ُكْم آ ْي أل ُكْم أع أس وأرائكم مان ((فان ) الية. وأفيهأأنأُف
رجل خآمسين أجر ماثل فيهن للعامال الجمر على القبض ماثل فيهن الصبر أياماا

بل قال مانهم أأوأ مانا رجل خآمسين أجر الله رساول يا قيل عملكم ماثل يعملون
ً خآمسين أأجر مانكم)). رجل
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ًناَ. ثام َأكثر بكر اباَ َلن للروافض، بكر َأبي على فيه مطعن ل ثام ولها، الذي هو ايماَ

أه َأيًضاَ َوالل أر قاَل: (( أغف أه)) فهذا َي  .)303 (نقص. َأنه المراد كاَن إذا َل

سبَقوناَ الذين ولخوانناَ لناَ اغفر ربناَ يقولون بعدَّهم من جاَؤا - (والذين179(

باَليماَن)

ًدَّا. وبهذا الفيء في للرافضة حظ ل َأنه على العلماَء بعض بهاَ استبَدَّل ينبَغي أب

ًئاَ ول رفاَدة لهم يجعلوا ل َأن المور لولة ًدَّا، شي ً رفضهم يزول َأن إل اللهم َأب َأول

(تقرير).فيعطون. يظهرون بماَ

الراشدَّ) الخليفة لعمر الروافض - تنقص180(

المطوع محمدَّ بن علي المكرما حضرة إلى ابراهيم بن محمدَّ من

المحترما

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

عندَّكم الروافض بعض أجراها ماَ فيه ذكرت المؤرخَأ. الذي كتاَبك إليناَ وصل فقدَّ

مجسمة صورة عنه الله رضي الخطاَب بن عمر المؤمنين َأمير صوروا انهم

به يستهزؤن ذيل له وجعلوا وعماَمته، بلحيته فاَخر بلبَاَس وزينوها كاَملً، تجسيًماَ

َأتوا سنة عشرين َأبو بولدَّ َأتوا ثام ويلعنونه، حواليه، ويرقصون مجاَلسهم، في و

عليهم عثرت ثام تعرفون، الذين مثل ويجعلونه عمر، على للولدَّ ليعقدَّوا بمطوعهم

ًعاَ. حقهم في يجب عماَ وتسأل السجن واودعوا فمسكتهم الشرطة شر

َلمر هذا من ذكرتم ماَ والجواب: عن وتهجمهم الروافض هؤلء فعل من العظيم ا

لصحبَة الله أختاَرهم الذين وسلم، عليه الله صلى الله رسول َأصحاَب على

وبذلوا ونصروها، معه، وجاَهدَّوا وهاَجروا به، وآمنوا قياَما، خير معه فقاَموا رسوله،

َأولدهم مهجهم ذلك سبَيل في َأوطاَنهم و َأموالهم، و وسلم عليه الله صلى وفدَّوها و

ذلك. بجميع

.342 ،341 ص7 ج49 ،48 ص35ج تيمية ابن فتاوأي ماجموع    وأانأظر()303
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َأيت العراقي: إذا زرعة َأبو قاَل َأنه فاَعلم الصحاَبة من َأحدَّا ينتقص الرجل ر

ذلك إليناَ َأدى وماَ حق، به جاَء وماَ حق، والرسول حق، القرآن َأن وذلك زندَّيق،

والسنة. الكتاَب ابطاَل َأراد فقدَّ جرحهم الصحاَبة. فمن ال كله

الخطاَب بن عمر المؤمنين بأمير باَلك فماَ الصحاَبة، ساَئر حق في هذا كاَن فاَذا

ألمة باَجماَع الصدَّيق بعدَّ واجلهم الصحاَبة َأفضل هو الذي عنه الله رضي ا

َلحاَديث فضله في وردت والذي القاَطعة، والبَراهين َلخبَاَر الكثيرة ا الشهيرة، وا

صلى الله رسول قاَل قاَل عنه الله رضي وقاَص َأبي بن سعدَّ عن الصحيحين ففي

َياَ عليه الله أبَن وسلم: (( ّطاَب ا ألخ أي ا ّلذ أي َوا أفس ِها َن ِدَّ َي أن َلقيَك َماَ ب َطاَ أي ًكاَ الّش ِل َفّجاَ َساَ

ّ َلَك إل أيَر َفّجاَ َس قاَل: وسلم عليه الله صلى النبَي أن الصحيحين َفّجَك)) وفي غ

أدَّ َق َل أن َكاََن (( أيَم أم َكاََن ف أك أبَل أوَن َق أثا ّدَّ أن أمَح ِإ أن َف أك أي َي أي ف ٌدَّ أأّمت َو َأَح أه َأي َف أر))  أعم

قاَل: وسلم عليه الله صلى الله رسول َأن عمر ابن عن الترمذي ملهمون. وروى

ِإّن َعَل اللَه (( ّق َج ألَح َلى ا ألبَه)) واخرج أعمَر ِلَساَن َع َق بن عقبَة عن أيًضاَ الترمذي َو

أو عاَمر َل ًعأ: (( أي َكاََن مرفو أعدَّ َكاََن َنبَّي َب كثيرة هذا في والثااَر عَمر)) والحاَديث َل

معروفة.

شنيعة:  جرائم عدَّة الصنيع بهذا ارتكبَوا قدَّ الروافض وهؤلء

أء منهاَ َأفاَضل الستهزا التصوير ولعنهم. ومنهاَ وسبَهم عليهم الله رضوان الصحاَبة ب

رضي خلقته على يصوروها لم َأنهم مع فاَعلهاَ، الملعون الذنوب كبَاَئر من والتصوير

ً له وجعلوا بهيمة صورة صوروها بل عنه الله قبَحهم والستهزاء السخرية لتماَما ذيل

َأقبَحهاَ َأعظمهاَ الله. وماَ َأفضعهاَ و َأفحشهاَ. ومنهاَ و حتى ووقاَحتهم عليه تهجمهم و

َأخزاهم، الله قبَحهم عليه النكاَح له يعقدَّون برجل َأتوا خبَثهم على يدَّل وهذا و

َلفاَضل يغاَروا َأن المسلمين على فيجب والمسلمين، للسلما عدَّاوتهم وشدَّة

َأن وسلم، عليه الله صلى الله رسول َأصحاَب قياَما الروافض هؤلء على يقدَّموا و

الصاَرما الجزاء عليهم ويوقعوا دقيقة، قوية محاَكمة ويحاَكموهم تعاَلى، لله صدَّق

ٌء البَليغ، الشرعي. المصلحي بنظرها الحاَكم يراها ماَ حسب غيرها َأو القتل كاَن سوا
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ألمور ولة من والمأمول يلزما بماَ ذكر ماَ حول القياَما وهدَّاهم الله وفقهم عندَّكم ا

ًعاَ تسول لمن وزجًرا سلفناَ وخياَر لدَّينناَ غيرة حدَّيدَّ من بيدَّ هؤلء على باَلضرب شر

َأل مثل نفسه له َءها، ويذل كلمته، ويعلي دينه ينصر َأن الله صنعهم. ونس َأعدَّا

َلمر ولة ويوفق وآله محمدَّ نبَيناَ على الله والمسلمين. وصلى السلما عز فيه لماَ ا

وسلم. وصحبَه

)304 (هـ)84-1-22-181(ص-ف-

للرفض) داعية - محاَكمة181(

العهدَّ ولي فيصل المير الملكي السمو صاَحب حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من

الملك جللة ناَئب

وبركاَته. الله ورحمة عليكم السلما

على باَلموافقة القاَضي هـ81-7-8  تاَريخ13830 رقم سموكم خطاَب إلى أشير

عودة بن محمدَّ والشيخ رشيدَّ بن عبَدَّالعزيز والشيخ حميدَّ بن عبَدَّالله الشيخ تعيين

َأنهوا المذكورين َأن لسموكم الخنيزي. ونعرض عبَدَّالله لمحاَكمة للجلوس

المرفق. القرار بصدَّدهاَ واتخذوا مهمتهم

أأس َأبدَّاها ماَ َلن تعزيًرا، الخبَيث هذا قتل يسوغ َأنه َأراها والذي قطع ان فتنة ر

أأنه في تسوهل وان خمدَّت َأفظع عاَدت ش الطاَئفة هذها بدَّعة من الكتاَب هذا من ب

ردع الماَما رآها إذا تعزيًرا هذا مثل غيرها. وقتل من َأو الكتاَب هذا صاَحب من

َأول هي الرجل هذا قضية البَاَب. فإن لهذا وسدَّ البَدَّعة لماَدة وحسم للمفسدَّين

فيهاَ والقدَّح وحججهم، المسلمين مئاَخذ تمس الناَبغة وهذها نوعهاَ، من واحدَّة

في المسلمين لدَّى الذي برهاَنهاَ. فإن وساَطع حجيتهاَ اسقاَط في تسبَب

به يحكمون ماَ ومستندَّ دماَئهم واحكاَما وفروجهم ومعاَملتهم وعاَداتهم معتقدَّاتهم

هذه القضاء) مان (كتاب في بالرافضة يتعلق ماا بعض    قلت: وأانأظر()304
وأفضائلهم الراشدين بالخلفاء يتعلق ماا تيمية ابن اساتنوفى وأقد الفتاوأي

أأهل وأالخلفة، الفضيلة في وأترتيبهم الصحابة، عموم عن الطعن وأدأفع البيت، وأ
)59- 49 ص36جـ (انأظر فتاوأيه في الصحابة في وأماذاهبهم أأعدائهم وأذكر

المااماية)). ((الشيعة هم السنة. وأالروأافض وأمانهاج
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منهماَ. ال ومستمدَّ إليهماَ راجع سواهماَ َأصل وكل عظيماَن َأصلن محاَكمهم في

صلى الله رسول َأصحاَب طريق من إل إليناَ لهماَ طريق ل والسنة الكتاَب وهماَ

السلما َأخصاَما ووجدَّ الثقة، زالت جنسهم في الطعن فشاَ وسلم. فمتى عليه الله

السلما. َأهل على سلطة يتخذون منهاَ ثاغرة

الدَّين هذا على الحصين السور ويجعلكم دينه بكم وينصر ويتولكم يحفظم والله

)305 (وسلم. عليه الله صلى الله رسول صحب على الغيور واليزك

هـ)81-7-24  في1918(ص-ما-

َأبناَئه النبَي زوجاَت - عدَّد182( وبناَته) و

َألة عدَّد وكم وسلم، عليه الله صلى الرسول زوجاَت عدَّد : كم)306(الخاَمسة المس

وبناَته؟ َأبناَئه

في منهن ماَت عشرة، احدَّى فهن وسلم عليه الله صلى زوجاَته الجواب: أماَ

كاَلتي: وأسماَؤهن تسع، عن هو وتوفي ثانتاَن حياَته

َلسدَّية، القرشية خويلدَّ بنت خدَّيجة-1 َأربعون وعمرهاَ النبَوة قبَل تزوجهاَ ا

وهي إبراهيم، عدَّا ماَ َأولدها أأما وهي ماَتت، حتى عليهاَ يتزوج ولم سنة،

ماَتت وماَلهاَ. وقدَّ بنفسهاَ وواسته معه، وجاَهدَّت النبَوة، على آزرته التي

وسلم عليه الله صلى الرسول عليهاَ وحزن سنين، بثلثا الهجرة قبَل

ًناَ ًدَّا. حز شدَّي

التي هي وهذها بأياَما، خدَّيجة موت بعدَّ تزوجهاَ القرشية، زمعة بنت سودة-2

عمر. زماَن آخر في سودة لعاَئشة. ماَتت يومهاَ وهبَت

َأنه مع عبَدَّالله أأما وتكنى عنهماَ، الله رضي الصدَّيق بكر َأبي بنت عاَئشة-3

بهاَ وبنى سنوات، ست وعمرهاَ شوال في بهاَ تزوج وقدَّ َأولد، لهاَ ليس

يتزوج ولم سنوات، تسع وعمرهاَ الهجرة من الولى السنة في شوال في

باَلزناَ الفك َأهل رماَهاَ التي وهي إليه، الخلق َأحب وكاَنت غيرهاَ بكًرا

المرتد. حكم باب في المذكور كتابه عن الخنيزي رجوع    وأانأظر()305
البريطانأية. غيانأا ماسلمي ماسائل    مان()306
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َءتهاَ الله فأنزل ألمة واتفقت سموات، سبَع فوق من برا قاَذفهاَ، كفر على ا

َأعلمهن، نساَئه َأفقه وهي ويستفتونهاَ. قولهاَ إلى يرجعون الصحاَبة وكاَن و

.58 سنة وقيل رمضاَن  في57 سنة ماَتت

خنيس تحت قبَله وكاَنت عنهماَ، الله رضي الخطاَب بن عمر بنت حفصة-4

.41 سنة السهمي. ماَتت حذافة بن

وقدَّ عاَمر، ابن هلل بني من القيسية الحاَرثا بن خزيمة بنت زينب-5

بشهرين. بهاَ وسلم عليه الله صلى الرسول زواج بعدَّ توفيت

ماَتت وفاَة آخرهن وهي المخزومية، القرشية أأمية أبي بنت هندَّ سلمة أأما-6

.61 سنة

نزل وفيهاَ اميمة، عمته ابنة وهي خزيمة، بن َأسدَّ بن جحش بنت زينب-7

َلّماَتعاَلى: ( قوله ٌدَّ َقَضى َف أي َهاَ َز أن َطًرا ّم َهاَ َو َك َناَ أج ّو كاَنت  وبذلك)307()َز

أكّن وسلم عليه الله صلى النبَي نساَء على تفتخر ّوَج أكّن وتقول: (َز أي َهاَل َأ

ّوَجني أه َوَز أن الل أوق م أبَع َف حاَرثاة، بن زيدَّ عندَّ َأول  وكاَنت)308(َسَمواِت) س

الله زوجه زيدَّ طلقهاَ فلماَ تبَناَها، وسلم عليه الله صلى الله رسول وكاَن

.21 سنة إياَهاَ. توفيت تعاَلى

بني سبَاَياَ من وكاَنت المصطلقية، ضرار َأبي بن الحاَرثا بنت جويرية-8

َءته المصطلق وتزوجهاَ. توفيت كتاَبتهاَ عنهاَ فاَدى كتاَبتهاَ على تستعينه فجاَ

.56 سنة

َلموية، القرشية حرب بن صخر سفياَن َأبي بنت رملة واسمهاَ حبَيبَة أما-9 ا

عنه فاَصدَّقهاَ مهاَجرة الحبَشة ببَلد وهي تزوجهاَ هندَّ، اسمهاَ وقيل

خلفة َأياَما في وماَتت هناَك، من إليه وسيقت ديناَر، ماَئة أربع النجاَشي

.44 سنة سفياَن َأبي بن معاَوية َأخيهاَ

ألحزاب    ساورة()307 .37 ا
أأخآرجه()308 أأنأس. عن البخاري    
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عمران بن هاَرون ولدَّ من النظير بني سيدَّ َأخطب بن حيي بنت صفية-10

له صاَرت قدَّ وكاَنت النساَء، َأجمل من وكاَنت عمران، بن موسى َأخي

.50 سنة صدَّاقهاَ. ماَتت عتقهاَ وجعل وتزوجهاَ فاَعتقهاَ امة، الصفي من

عمرة في بمكة بهاَ تزوج من آخر وهي الهللية، الحاَرثا بنت ميمونة-11

عنهن. الله رضي زوجاَته القضاَ. فهؤلء

َأماَ فهم: ابناَؤها و

الدَّابة. ركب َأن إلى عاَش طفلً. وقيل: إنه ماَت يكنى، كاَن القاَسم. وبه-1

قبَلهاَ. َأو النبَوة بعدَّ ولدَّ هل مولدَّها في عبَدَّالله. واختلف-2

والطاَهر. الطيب أنه وقيل

الهجرة، من ثاماَن سنة القبَطية ماَرية سريته من باَلمدَّينة إبراهيم. ولدَّ-3

ً وماَت الفطاَما. قبَل طفل

َأماَ فهن: بناَته و

أأما3- رقية2- زينب1 - فاَطمة4كلثوما - 

بستة بعدَّها تأخرت فاَنهاَ فاَطمة إل قبَله توفي َأولدها خدَّيجة. وكل من وكلهن

َأشهر.

هـ)58-5-26  في1-1626(ص-ف-

محبَتهم) في والعتدَّال البَيت، َأهل (فضل

َلدلة معلومة، البَيت َأهل - فضيلة183( من على الميزة من لهم ماَ على وا

زياَدة يحبَوا َأن فيجب معلومة، النبَي وقرابة البَيت من َأنهم َأجل من سواهم

المسلمين. من غيرهم على

ً تاَركه كاَن باَن وسلم عليه الله صلى النبَي بدَّين يدَّن لم ومن انتسب َأو َأصل

ًقاَ يناَل ل هذا فاَن دينه نواقض من ناَقض منه ووجدَّ إليه المسلمين حقوق من ح

ً ًقاَ يناَل َأن عن فضل المرسلين. سيدَّ حقوق من ح

198



َلولون غلت. والشيعة ولكنهاَ البَيت َأهل َأحبَت فاَلرافضة الشيء فيهم إنماَ ا

إلى الشيعة من َأنهم على زناَدقة هؤلء في ودخل البَيت، َأهل محبَة في الزائدَّ

ماَ فهم ونحوها، سبَأ بن كعبَدَّالله معلوما هو ماَ المسلمين على ضررهم كاَن َأن

بدَّعة عن وخرج زاد التشيع. ثام بدَّعة من إل والمسلمين السلما على دخلوا

بنى من َأول فهم وخرافة، شرك كل َأئمة هم الروافض صاَر حتى التشيع

بحر التقى الرابع القرن َأول مع  الثاَلث)309(آخر وفي القبَور، على المساَجدَّ

الثاَلث َأواخر في كلهم القرامطة تاَريخ هذا في ووجدَّ الفتنة فعظمت البَويهيين

َأول أر عليه الله صلى قوله مصدَّاق الرابع. ووجدَّ و أي ّناَس وسلم: ((َخ أي ال أرن أثاّم ق

ّلذيَن أم ا أه َن أو أل ّلذيَن أثاّم َي أم)) ا أه َن أو أل الختلل وجدَّ الثلثاة القرون مضي  فبَعدَّ)310 (َي

بدَّعة من وجدَّ ماَ الصحاَبة زمن في وجدَّ قدَّ كاَن وان البَدَّعة، وحماَة الظاَهر

القدَّرية. وبدَّعة الخوارج

ومحبَة مزية لهم وسلم عليه الله صلى الله رسول بيت َأهل َأن المقصود

إليه وصلت ماَ دون بقدَّر، لكن وسلم، عليه الله صلى الله رسول من لمكاَنهم

َلمر َأول في الشيعة َلمر آخر دون ا بدَّعة من إليه انضم ماَ مع الشرك من ا

فيهم. المذكورات َأكثر الزماَن هذا في والقدَّر. فاَلرافضة العتزال

(تقرير).

َأقساًَماَ: انقسموا الصحاَبة. ثام وسب البَيت َأهل في الغلو الرافضة مسلك

بدَّعة، كفرة. والمفضلة فهؤلء الرساَلة خاَن جبَريل َأن يقولون مخونة بعضهم

بدَّعة المقدَّار فهذا الشرك إلى تصل ل زياَدة البَيت َلهل المحبَة على كاَلمزيدَّ

ًباَ الناَس َأعظم من العظمى. والروافض الكبَرى البَدَّع إليهاَ ينضم َأن قبَل ل كذ

َلشياَء تلك يأخذون الروافض فاَلجهلة الصاَدق، جعفر على سيماَ هم، يكذبونهاَ ا

ًبَاَ الناَس َأعظم الناَس. فهم َأكذب فاَنهم الوعيدَّ هذا فيكون باَلصدَّق، تكذي

ًقاَ أن( عليهم منطبَ أم َوَم َل أظ َتَرى ِمّمِن َأ أف َلى ا ِه َع ّل ًباَ ال ِذ أو َك ّذَب َأ ّق َك ألَح أها َلّماَ ِباَ )َجاَء

   القرن.()309
ماسعودأ. ابن عن الصحيح في ماخرج    وأالحديث()310
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َلحاَديث)311(الية والبَاَطل. والموقوذة المنخفضة ويقبَلون يردونهاَ، الصحيحة  فاَ

(تقرير).

َلمويين َأن الروافض - س: يقول184( البَيت) َأهل يلعنون ا

وعمر؟ بكر َأباَ َأفينتقصون البَيت َأهل أأمية بنو لعن ج:- فاَذا

َأهل ول البَيت َأهل يبَغضوا لم الروافض عاَكسوا ول البَيت َأهل َأحبَوا السنة ف

ًئاَ فيهم فاَن  كاَلزيدَّية)312(هذا على يتجرأ ل من الشيعة سبَوهم. وفي من شي

وعمر. بكر أبي مسألة في التماَما على وليسوا العتدَّال،

(تقرير).

فيقدَّمون؟) بحبَهم أمرناَ يقولون - س: الزيدَّية185(

َأن من ج:- لكن في هي التي النصوص به تصاَدما َأن إلى يصل هذا يقول: 

عبَاَدة من عندَّهم والعموما. الزيدَّية الخصوص باَب من المسألة. فهذا خصوص

ينكرون معروف. وهم معلوما شيء َأولياَئهم قبَور على وبناَؤهم نصيب، القبَور

َلجل باَنه ويعتلون يموت، َأن قبَل له يبَني وبعضهم هم ويبَنون غيرهم على

من َأكثر الشاَفعية في فشوهاَ حاَل وبكل الشاَفعية، على وينكرون تعظيمهم،

كتاَب هو الوحيدَّ عمدَّتهم ولهذا َأكثر، الزيدَّية في العتزال لكن الزيدَّية،

َلفواها الزمخشري أو والسنة الكتاَب والميزان مفتوحة ((الكشاَف)). فاَ َل ((و

أعطى أس أي ّناَ أم)) الحدَّيث ال أه أعوا َدَّ ّنيخطبَته: ( في فرعون  يقول)313(ب أف ِإ َأن َأَخاَ

ّدََّل َبَ أم أي أك َن أو ِدي ِهَر َأن َأ أظ أرِض ِفي أي أل
َ َد ا َفَساَ أل (تقرير)..)314()ا

َلعاَجم تقدَّمون - س: ويقولون186( كاَلبَخاَري) ا

علي.... فكتاَب ابن زيدَّ مؤلف من البَخاَري قدَّما. فاَين التقدَّيم استحق ج:- من

(تقرير).المة. عندَّ معروف البَخاَري

.68 العنكبوت    ساورة()311
الصحابة.    ساب()312
أأماوالهم، قوم دأمااء رجال    وأتكملته: ((لدأعى()313 المدعي على البينة لكن وأ

اللفظ بهذا وأغيره البيهقي روأاه حسن حديث أأنأكر)) وأهذا مان على وأاليمين
أأصله الصحيحين. في وأ

.26 غافر    ساورة()314
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أأخذون الذين من َأهون - الزيود187( السم). هم هؤلء باَلمغرياَت الناَس ي

(تقرير).

ًدَّا. الغدَّير حدَّيث في َألف جرير - ابن188( مجل

ًئاَ عندَّها َأن ونعرف (تقرير).البَدَّعة. إلى يصل لم الذي التشيع من شي

ضللة) بدَّعة - كل189(

حسنة بدَّعة هذها َأن يقول من تعلى الرد ففيه حسن، فيهاَ ليس البَدَّعة َأن فيه

ضللة. يقول والرسول

َأماَ فاَنه مشروع فأصلهاَ وال اللغة جهة من البَدَّعة. المراد عمر: نعمت قول و

خشية يخرج فلم لياَل بهم صلى وسلم عليه الله صلى النبَي َأن المعلوما من

َأصلهاَ عليهم فرضهاَ النبَي. زمن معروف ف

التي البَدَّعة مسلم. بل غير َأقساَما: فهذا خمسة إلى البَدَّعة بعضهم تقسيم َأماَ

عليهاَ ويدَّل الدَّين من يخولهاَ ماَ لهاَ كاَن ضللة. وماَ بدَّعة الشرع يسوغهاَ ل

(تقرير).لفظية. بدَّعة بل ضللة بدَّعة فليست

أكّل َو ٍة (( َل َ أي َضل ّناَر)) قاَل ف .)315(كتبَه بعض في الشيخ شيخناَ: يتعقبَهاَ ال

(تقرير).

- البدَّال)190(

يضرهم ل الذين الدَّين َأئمة - هم َأعلم - والله ولكن ضعف، فيهاَ البدَّال َأحاَديث

ًعاَ ويكون الدَّين عن يذبون والذين خذلهم من -10-17 (تقريرالخبَاَر. بين جم

80(

َتعاَلى: ( قوله من بعضهم أخذها قدَّ والبدَّال أول َل أع َو أف ِه َد ّل ّناََس ال أم ال أه أعَض أعٍض َب َبَ ِب

َدَِّت َفَس أض ّل أر ل
َ هـ)58-10-17 (تقرير )316()ا

الغيب) - قوله: رجاَل191(

َلبصاَر يظهرون ل رجاَل يعني الجن. من يكونون قدَّ ل

المستقيم. الصراط    كاقتضاء()315
.251 البقرة    ساورة()316
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سلك الفقي حاَمدَّ ومثله السلما شيخ مؤلفاَت على تعاَليقه في رضاَ رشيدَّ

)317(الثقاَت لبَعض وواقع موجود شيء أنه هذا. والحق ينكران شيخه مسلك

فهذا لهم وخضع رآهم  ومن)318(وجودهم في الكلما المتقدَّما هو الغيب فرجاَل

الطحاَوية). شرح (تقريرآخر. شيء

الخاَمس القسم

والشيوعية الصوفية

والمتصوفة) - التصوف192(

َلسماَء جنس لكن بدَّعة، التصوف لفظ مطلق العتقاَدات، مثل ليست ا

ومقتصدَّوهم بدَّعيين، ومتصوفة سنيين، قسمين: متصوفة على والمتصوفة

التصوف وجعلوا الكثير، الشيء عندَّها وبعضهم البَدَّعة، من القليل إل فيهم ليس

الحموية). (تقريرالوجود. وحدَّة إلى ناَفذة

ًناَ صاَر الحب شدَّة - س: يقولون: من193( ًباَ؟) مجنو ومجذو

َلن ًناَ. ليس حبَه ج:-  الطحاَوية). شرح (تقريرموزو

- اذكاَرهم)194(

َلصل، في شرعية اذكاَرهم وكيفيتهاَ، بتحدَّيدَّهاَ شرعيتهاَ عن أأخرجت لكن ا

البَدَّع. َأنواع من فأصبَحت

هـ).80-8-10  في1162 برقم الوقف في فتوى (انظر

- اشاَراتهم)195(

مماَ كاَن إذا سيماَ ل ونحوهاَ، باَشاَرات ناَس يختص َأن ينبَغي ل َأنه ونعرف

يعاَملهم. ثام من بعض عندَّ كاَن وإن شبَهة يورثا فهذا فيهم، الناَس وقوع يسبَب

لغتهم ولهم الظاَهرة، الشرعية الصطلحاَت إل عندَّهم ليس السلفية الطريقة

الحموية). (تقريرإشاَرات. فيهاَ ليس الخاَصة الفصحى

َأتبَاَعه مؤسسهاَ شركية. كفر كفرية دعوة - القاَدياَنية196( الثلثا) الفرق من و

بهم.    الحساس()317
الطحاوأية.  شرحا436   ص()318

202



غلما ((مرزا رئيسهم الهندَّ من خرجت ((القاَدياَنية)) التي فرقة في قولكم ماَ

في به صرح كماَ الرابععشر القرن هذا مجدَّد َأنه َأمرها َأول في ادعى َأحمدَّ)) قدَّ

مسلوكة سنة المجدَّدية كاَنت )). ولما153َ صحيفة الوهاَما ((باَزالة المسمى كتاَبه

ًبَاَ ًفاَ كاَن من سوى المسلمين من عليه ينكر لم ومنص وحقيقة َأمرها بخفي عاَر

الرذيلة، الخفية وأخلقه حاَلته لشهاَدات الجليلة المرتبَة لهذها َأهل يرها فلم سرها

هو كماَ الموعود المهدَّي أنه ادعى سعة ذا القول مكاَن ووجدَّ ذلك له تمهدَّ فلماَ

َلخبَاَر)) ورساَلته ((معياَر رساَلته في مصرح 1903 ويلينجنز)) سنة ((ريولواف ا

َلماَني في ويتمهل البَاَطلة الدَّعاَوى في يتشدَّق يزل لم ثام ،302 صحيفة ا

ومرة المهدَّي، معين الحاَرثا أنه يتفوها وتاَرة المهدَّي، انه يقول فتاَرة البَاَطلة،

ألمم في الماَضين كاَلمحدَّثاين الله من ملهم محدَّثا أنه يدَّعي يقول ومرة الخاَلية، ا

أأما مريم انه قاَل قدَّ ثام السلما، عليه مريم بن عيسى يعني الموعود المسيح انه

وقدَّ السلما، عليه عيسى من َأفضل َأنه ادعى وقدَّ والسلما، الصلة عليه عيسى

عليه إبراهيم  وانه23 ،3((الربعين))  رساَلة في كذا السلما عليه ميكاَئيل َأنه ذكر

وداود عيسى وانه السلما، عليه موسى وأنه السلما، عليه نوع وأنه السلما،

تدَّل عبَاَراته بعض بل وسلم، عليه الله صلى محمدَّ أنه ادعى حتى ويحيى، ويوسف

َلفضلية على َلنبَياَء ساَئر على ا عليه الله صلى وخاَتمهم وسيدَّهم والمرسلين ا

((نزول اليقين يأتيك حتى مؤلفاَته من الكتب هذها شئت إن وراجع وسلم،

َلوهاَما)) صحيفة  ((وازالة964 المسيح)) صحيفة الوحي))  ((وحقيقة253 ا

َلحمدَّية)) نمرة  ((والبَراهين22 صحيفة المدَّعي هذا يزل . فلم90 ) صحيفة5( ا

على خفاَء ول فيه ريب بل َأخيًرا َأمرها استقر حتى الدَّعاَوي هذها قوالب في يتقلب

واجب وحيه على اليماَن وان عليه، الوحي ونزول ورساَلته نبَوته بدَّعوى َأعلن َأنه

بنبَوته يؤمن لم وحيه. ومن منكر وضلل وكفر َأصلً، فرق غير من العظيم كاَلقرن

ًدَّا نبَيناَ َأن ندَّاء بأعلى يناَدي العظيم القرآن َأن يجدَّ ورساَلته عليه الله صلى محم

ل َأنه والسلما الصلة عليه أحاَديثه تواترت وقدَّ والمرسلين، النبَيين خاَتم وسلم
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ألمة اجمعت وقدَّ نبَي، ول بعدَّها رسول ل َأنه على هذا زماَنناَ إلى القرون خير من ا

والسلما. الصلة عليه محمدَّ نبَيناَ بعدَّ َأحدَّ ينبَأ

َلمر ليلتبَس شتى بدَّعاَوي َأتى قدَّ الكاَذب المتنبَيء هذا َأن وباَلجملة عاَمة على ا

المسلمون. عليه سلح إذا الدَّعاَوى بعض انكاَس إلى وليتطرق المسلمين،

المجدَّدية له تدَّعي ) فرقة1فرق: ( ثالثا على موته بعدَّ َأصحاَبه افترق ثام ومن

تدَّعي ): فرقة2لهور. ( بلدَّة دائرتهاَ ومركز والرساَلة، النبَوة ل فقط والمهدَّوية

بشريعة يأت لم َأنه بيدَّ الموعود مريم ابن المسيح وهو كاَمل ونبَي رسول َأنه

موسى شريعة في السلما عليه هاَرون مثل الساَبقة الشريعة ينسخ ولم جدَّيدَّة

َأنه تدَّعي ): فرقة3الثاَني. ( وخليفته ابنه ومنهم قاَدياَن، َأهل وهم السلما، عليه

َلدياَن ونسخ جدَّيدَّ ووحي جدَّيدَّة بشريعة أتى وقدَّ ونبَي رسول كلهاَ. الساَبقة ا

أأسهم اتبَاَعه في منحصرة اليوما والنجاَة الودبي. الدَّين ظهير ور

َلول رئيسهم من ورثاوا قدَّ الثلثا الفرق َأن ثام تبَليغ في والمكر الحيل َأنواع ا

الصلوات ويصلون القرآن ويقرؤون المسلمين ثاياَب للناَس فيلبَسون دعواتهم،

َأفواههم ويرضونهم المسلمين غفلة المخاَلطون َأكبَر، صدَّورهم تخفي وماَ ب

َأنواع وغرارهم المسلمين أأمور عاَمة في الموافقة لهم ويظهرون الحيل، ب

ّهَل َأن إلى نبَوته دعوى ويخفقون هذها عمت ولهذا آفاَتهم، قبَول المخاَلطة أتَس

وانهاَ وماَجت، العمياَء الفتنة هذها وشاَعت وراجت، الهندَّية دياَرناَ في البَلية

كلهاَ المسلمين وبلد الله وقاَهاَ العراق َأرض في تسيح وكاَدت الهندَّ حدَّود تجاَوزت

الدَّجاَل. المسيح وفتنة فتنتهم من

أء الساَدة َأيهاَ قولكم فماَ من به واقتدَّى نحلته انتحل ومن الرجل هذا في العلماَ

السلما، عن خرجوا َأما شيء، في السلما من هم المذكورة: هل الثلثا الفرق

ًوا اتخاَذهم يجوز وهل قطع المسلمين على يجب َأو السلمية الملة من عض

عنهم. تلبَيسهم
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ً بلفظهاَ الملحدَّ ذلك غلطاَت بعض جمعت وقدَّ بعضهاَ المصنفة كتبَه عن نقل

بعدَّ كله ذلك والحقت باَلعربية ترجمت باَلردية كاَن فماَ باَلردية وبعضهاَ باَلعربية

ًعاَ الستفتاَء هذا باَلحجر. مطبَو

المستعاَن: وباَلله الجواب

لم ان السؤال هذا في يدَّعيه ماَ وحقيقة اسمه عن المنوها الرجل لله. هذا الحمدَّ

ًناَ يكن عنه يبَرهن َأن من وأبين َأوضح فاَلمقاَما والنصاَرى اليهود من َأكفر فهو مجنو

َلدلة، باَفراد َأن بعدَّ يكفرها لم من بل السلما، دين من باَلضرورة معلوما هذا إذ ا

فاَن استتاَبته تجب كاَفر فاَنه الذميم المنتن والموقف الوخيم المسلك عنه تحقق

مرتدَّا. عنقه ضربت وال تاَب

اذ الثلثا، الفرق من اتبَاَعه عن السؤال جواب عن يكتفى المختصر الجواب وبهذا

أمورها في اياَها لتصدَّيقهم عليه هو فيماَ كمثله الثاَلثة والفرقة الثاَنية الفرقة

وزعومه المكفرة دعاَويه تحققهاَ حيث من فكفرهاَ الولى الفرقة الكفرية. واماَ

من الولى بدَّعاَويه وتمسكهاَ ذلك في إياَها تصدَّيقهاَ َأماَ الملة، عن المخرجة

َأنه التجدَّيدَّ الحكم عن يخرجهاَ ل فهو وضلل نفسه في باَطل َأنه كماَ المهدَّي و

ماَ مع والمهدَّوية التجدَّيدَّية فيه اعتقاَدهاَ حيث من الخريين الفرقتين بحكم عليهاَ

َأعلم. الشركية. والله الكفرية الدَّعوى من عليه هو

الخاَص) مكتبَه مدَّير بخط  وهي17-11-1375(

المملكة) من قاَدياَني - طرد197(

َلخَأ الفضيلة صاَحب حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من عقيل بن عبَدَّالله الشيخ ا

المحترما

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

صحة عن الستفساَر المتضمن هـ1388  رجب7 تاَريخ فضيلتكم خطاَب إلى نشير

القاَدياَنية. جماَعة دخول بسماَح المملكة هذها إلى المنسوبة الشاَئعاَت
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ًتاَ حظًرا محظوًرا السعودية العربية المملكة إلى القاَدياَنيين دخول َأن ونفيدَّكم باَ

ًدَّا فيه ومشدَّد ًغاَ، تشدَّي على عثر تراخي.. ولقدَّ َأو تساَهل ذلك في يحصل ولم بلي

بطردها الحكومة فأمرت خلسة دخل سنتين منذ الخبَيثة الطاَئفة تلك من شخص

َأكدَّت فوًرا، َلمن سلطاَت على التأكيدَّات توالي تزال وماَ و َلمر هذا بمراقبَة ا بكل ا

َأل بهاَ تحيطوا َأن نحب الحقيقة وعناَية. هذها دقة توفيق يتولى َأن الله علًماَ. ونس

عليكم والسلما شرعه وحماَة دينه َأنصاَر من واياَكم ويجعلناَ خير لك الجميع

الله. ورحمة

هـ)88-9-27  في4717(ص-ما-

الشاَذلية) - الطريقة198(

العربية المملكة خاَرجية وزير المعاَلي صاَحب حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من

الله سلمهالسعودية

وبركاَته الله ورحمة عليكم السلما

ًقاَ مكة نزيل الفاَمي محمدَّ َأن بلغناَ وبعدَّ: فقدَّ َأخذا سيلن، إلى ذهب قدَّ ساَب و

َأعماَل يقوما الشاَذلية. وهي الطريقة اتبَاَع إلى يدَّعو وصاَدر للشرع، مخاَلفة ب

َأن هناَك الكثيرين على لبَس قدَّ َأنه كماَ السلمي، للدَّين مخاَلفة بدَّعية طريقة له ب

َأنه البَلد، في محترًماَ مركًزا َء تولى قدَّ و َأن وحيث عدَّيدَّة سنين مكة في القضاَ

به يغتر َأن من وخشية باَلذات مكة ومن السعودية الدَّولة إلى ينتمي المذكور

ووضع َأخبَاَرها، وتقصي المذكور عن باَلبَحث يلزما من تعميدَّ منكم نأمل هؤلء. فاَنناَ

َأكدَّ تصرفاَته على دقيقة رقاَبة يلزما ماَ لجراء وافاَدتناَ إليه، نسب ماَ صحة من للت

الله. والسلما. نحوها. وفقكم

القضاَة رئيس

هـ)80-10-13  في3-6982(ص-ق-

- التيجاَنية)199(
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سلمهالرياَض بشرطة الثاَلثة المنطقة رئيس المكرما إلى إبراهيم بن محمدَّ من

الله

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

بحاَدثا الخاَص هـ88-7-27  وتاَريخ2 -ما782 رقم خطاَبكم على اطلعناَ جرى فقدَّ

الشعور، المختل اليماَني َأحمدَّ والدَّها قاَتله من اليماَني َأحمدَّ عبَدَّالكريم الطفل

التيجاَني. َأحمدَّ حزب الطفل بجاَنب وجدَّتم وانكم

ً فوجدَّناَها عليه اطلعناَ جرى لقدَّ َأشياَء وبدَّعياَت شركياَت على مشتمل منكرة، و

عليكم. فيكم. والسلما الله لدَّيناَ. باَرك حفظناَها وقدَّ

هـ)88-9-5  في1-2591(ص-ف- السعودية الدَّياَر مفتي

- القاَدرية)200(

-5-25 بتاَريخ اللهية وحدَّانية في رساَلة في الجيلني عبَدَّالقاَدر اتبَاَع حكم انظر

الخ. به ويستغيث له يسجدَّ من منهم َأن وذكر هـ85

- الباَضية)201(

ل مبَتدَّعة باَنهم التصريح هـ. وفيها73َ-9-28 بتاَريخ الشهاَدات في رساَلة انظر

شهاَدتهم. تقبَل

السلمي) والتبَليغ الدَّعوة - كلية202(

َلمير الملكي السمو صاَحب حضرة إلى إبراهيم بن محمدَّ من سعود بن خاَلدَّ ا

الموقرالملكي الدَّيوان رئيس

وبركاَته. وبعدَّ: الله ورحمة عليكم السلما

وهو برفقه وماَ هـ82-1-21 في -د5-4-37 رقم سموكم خطاَب تلقيت فقدَّ

محمدَّ من المعظم الملك الجللة صاَحب حضرة مقاَما إلى المرفوع اللتماَس

دهلوي َأحمدَّ وسعود القاَدري وعبَدَّالسلما نوراني َأحمدَّ وشاَها القاَدري عبَدَّالحاَمدَّ

والتبَليغ الدَّعوة ((كلية سموهاَ التي جمعيتهم مشروع في المساَعدَّة طلبَهم حول

رساَلتهم. ضمن المرفوعة الثلثاة الكتيبَاَت السلمية)) وكذلك
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َأعرض ’وضللة. وبقراء بدَّعة جمعية فاَنهاَ فيهاَ، خير ل جمعية هذها َأن لسموكم و

إلى والدَّعوة والبَدَّعة الضلل على تشتمل وجدَّناَهاَ بخطاَبهم المرفقة الكتيبَاَت

َلمر والشرك القبَور عبَاَدة َء إن فسنقوما عنه. ولذا السكوت يسع ل الذي ا الله شاَ

َأل ويدَّفع ضللهاَ يكشف بماَ عليهاَ باَلرد ويعلي دينه ينصر َأن الله باَطلهاَ. ونس

الله. ورحمة عليكم كلمته. والسلما

هـ).82-1-29  في405(ص-ما-

الخبَيث) المذهب هذا اعتناَق من السلمة إلى والطريق - الشيوعية203(

المفوض بواسطة باَكستاَن مسلمي حزب رئيس سؤال على لله. اطلعت الحمدَّ

سعود آل عبَدَّالعزيز الملك من والتماَسه الخطيب عبَدَّالحميدَّ ببَاَكستاَن السعودي

َء مجدَّها الله خلدَّ ِء استفتاَ بياَنهماَ. التي المسألتين في نجدَّ علماَ

َء َأن احدَّاهماَ َلغنياَ باَهظة بأجور ويؤجرونهاَ واسعة َأراضي يملكون باَكستاَن في ا

أء يتنعم بينماَ ِلعاَشته، يكفي ماَ للمستأجر يبَقى ل بحيث َأنواع الغنياَ الملذات ب

َلمر البَلشفية. اعتناَق على المعدَّمين يحمل قدَّ الذي ا

َألة َألة الثاَنية والمس بهاَ. التعاَمل وطريقة البَنوك مس

ًعاَ يسوغ لله. ل الجواب: الحمدَّ َلراضي انتزاع ذكر ماَ والحاَلة شر من المذكورة ا

عوائلهم وكفاَية كفاَيتهم حصول لعدَّما المزارعين على وتوزيعهاَ المثرين َأصحاَبهاَ

الخبَيث، البَلشفي المذهب اعتناَق خشية المزرعة في العقدَّ عليه الواقع باَلجزء

َلموال، ظلم من ذلك بل ِإّن عليه الله صلى النبَي قاَل وقدَّ ا أم وسلم: (( َءك ِدَماَ

أم َلك َوا أم َأ أم َو َأعراَضك أم َو َليك َياَ القدَّسي ذر َأبي حدَّيث  وفي)319 (حَرامٌا)) َع َبَاَدي (( ع

ّني أت إ ّظلَم حّرم َلى ال َعلته نفسي َع أم َوَج أك َن َ أمَحّرًماَ َبي أموا)) َفل َظاَل علم . وقدَّ)320 (َت

ل ونحوهماَ والجاَرة البَيع من المعاَوضاَت عقود َأن المطهر الشرع من باَلضرورة

ول يمونه من وكفاَية بكفاَيته يقوما ماَ الكسب من للعاَقدَّ يحصل َأن فيهاَ يشترط

العقدَّ. في تأثاير َأي ذلك يؤثار

عليه.    ماتفق()319
أأخآرجه()320 وأغيره. ماسلم    
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ً علًماَ بشرعه والقياَما تعاَلى، الله تقوى لزوما المشكلة هذها من والمخرج وعمل

ِء باَلرغبَة وافرادها تعاَلى، عليه التوكل وصدَّق وتعليًماَ، ودعوة عندَّها، الرزق وابتغاَ

ّتِق َوَمنتعاَلى: ( قاَل بطاَعته، إل تعاَلى الله عندَّ ماَ يناَل ل فإنه ّلَه َي َعل ال أج أه َي ّل

أخَرًجاَ أه-  َم أق أز أر َي أن َو أث ِم أي أب َل َح َتِس أح أل َوَمن َي ّك َو َت َلى َي ِه َع ّل َو ال أه أه َف أبَ أس  وقاَل)321()َح

أو عليه الله صلى َل أم وسلم: (( أك ّن ألوَن َأ ّك َو َت َلى َت ّق الله َع ِله َح ّك َو أم َت أك َق أق َكَماَ لَرَز أز أر ي

ّطير أدَّو ال أح ِخَماًَصاَ َتغ أرو َت ًناَ)) َو َطاَ أكم َوَماَتعاَلى: (  وقاَل)322 (ب َب ٍة ّمن َأَصاَ َبَ ِبََماَ ّمِصي َف

أت َبَ أم َكَس أك ِدَّي أي أفو َأ أع َي ٍر َعن َو ِثي ِإّن  وفي)323()َك َدَّ حدَّيث: (( َعبَ أل َق َليحَرما ا ّذنب الّرز باَل

ِإّن الحدَّيث  وفي)324 (يصيبَه)) أوَح الخر: (( ألقدَّس أر َهاَ َروعي في َنفث ا ّن أ
أوت لن َ َتم

ّتى نفٌس َتكمَل َح َهاَ َتس َهاَ رزق َل َأَج ّتقوا َو َلب في واجملوا الله فاَ ّط َ ال أم َول ّنك َل يحم

أء َطاَ أها َأن الّرزق استبَ أبَو أل ِة تط َي أه الله بَمعص ّن ِإ َ َف أل ل َدَّ َماَ َيناَ ّ الله عن َعته)) ِإل َطاَ ب

)325(.

وصدَّقة الواجبَة، الشرعية حقوق: كاَلزكاَة عدَّة وغيرهم المثرين َأموال وفي

َلقاَرب على الشرعية وكاَلنفقاَت التطوع، من الشرعية الكفاَرات ومثل ونحوهم، ا

َأنواعه اليمين كفاَرة وكسوة الجاَيع، وكإطعاَما الماَلية، الكفاَرات َأنواع من وغيرهاَ ب

علم فمن وغيرهم، المثرين حق في الكفاَئية الفروض من فإنه ذلك، ونحو العاَري

عليه. تعين ذلك على هو وقدَّر بذلك يقوما ل غيرها َأن وعلم عرييه َأو مسلم بجوع

من يجب ماَ مع المرعي مصرفهاَ وصرفت الشرعي الوجه على الزكاَة جبَيت وإذا

عليهم يتعين ماَ المور ولة وصرف ذكرها سبَق مماَ ذلك وغير والكفاَرات النفقاَت

َلموال من ايدَّيهم تحت مماَ صرفه ومن المصاَلح عمل مصرفهاَ التي المشتركة ا

ِء، خلة سدَّ جملتهاَ ِء عظة ذلك إلى انضم إذا سيماَ ل الفقرا المذكورين، الفقرا

َأن منهم الجلدَّ وذوي الصناَيع يحسن من والزاما الصبَر، على وحثهم يبَذلوا ب

.3 ،2 -، الطلق    ساورة()321
وأالحاكم حبان وأابن مااجه وأابن وأالنسائي وأالترماذي أأحمد الماام    روأاه()322

صحيح. حسن الترماذي وأقال
.20 الشورى    ساورة()323
ثوبان.    حديث()324
جابر. حديث    مان()325
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بينهم والحيلولة المنتجة، والتكسبَاَت الصناَيع َأنواع في الطاَقة حسب َأنفسهم

َء إن يقصر ل كله هذا التنعم، واستلذاذ والكسل البَطاَلة َأرض إلى الخلد وبين شاَ

ِء أولئك كفاَية حصول عن الله عوائلهم. وكفاَية الفقرا

.)326 (الخاَص) مكتبَه مدَّير (بخط

أألة الثانأية المسألة عن الجواب    قلت: أماا()326 بها التعامال وأطريقة البنوك ماس
ذلك. عن أأجوبة الربا باب في وأيأتي الفتوى بهذه يرفق فلم
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