
الخامس   المجلد

سبحانه      للخالق وتوحيدها العبادة حقيقة بيان

العالمين رب لله الحمد الرحيم الرحمن الله بسم
عبده على والسلما والصلةا للمتقين والعاقبة
نبينا وحيه على وأمينه خلقه من صفوته ورسوله
سلك ومن ، وصحبه آله وعلى محمد وسيدنا وإمامنا
.  الدين يوما إلى بهديه واهتدى سبيله

أن عباده على أوجب وعل جل الله : فإن بعد أما
، المنكر عن وينهوا بالمعروف ويأمروا ويتقوه يعبدوه

ْقَقُت     َوَما:  وجل عز الله قال َل ْقَلِجّن     َخ ْقَنَس     ا ِْقَل ِإلِ     َوا
ُدوِن ُب ْقَع َي والنس الجن الثقلين خلق أنه سبحانه فنبه   ِل
وترك أوامره طاعة هي وعبادته ، وحده ليعبدوه
وعن برسله وإيمان سبحانه به إيمان عن نواهيه
به أخبرت ما بكل إيمان وعن العبادةا في له إخلصا
العبادةا هذه ومن ، والسلما الصلةا عليهم الرسل

أوامره يعظموا أن الثقلن خلق أجلها من التي
دون وحده سبحانه له العبادةا يصرفوا وأن ، ونواهيه

عن ينتهوا وأن أوامره يطيعوا وأن ، سواه ما كل
به وجاءت كتابه عليه دل ما ذلك في متبعين نواهيه

بذلك الله أمر فقد ، والسلما الصلةا عليه نبيه سنة
َها    َ يا:  وجل عز قال كما كثيرات آيات في عباده ّي أ

َ

ّناُس ُدوا     ال ُب ْقَع ُكُم     ا ّب ِذيِ     َر ّل ْقَم     ا ُك َق َل ِذيَن     َخ ّل ْقَن     َوا ْقَم     ِم ُك ِل ْقَب َق
ْقَم ُك ّل َع ُقوَن     َل ّت ِذيِ     َت ّل َعَل     ا ُكُم     َج ْقَرَض     َل ْقَل

َ َء     ِفَراًشا     ا َوالّسَما
ًء َنا ْقَنَزَل     ِب َأ ِء     ِمَن     َو ًء     الّسَما ْقَخَرَج     َما َأ ِه     َف ّثَمَراِت     ِمَن     ِب ال

ًقا ْقَز ْقَم     ِر ُك ُلوا     َفل     َل َع ْقَج ِه     َت ّل ًدا     ِل َدا ْقَن ْقَم     َأ ُت ْقَن َأ َلُموَن     َو ْقَع فبين   َت
َها    َ يا:  فقال ويتقوه ليعبدوه خلقهم أنه سبحانه ّي أ

َ

ّناُس ُدوا     ال ُب ْقَع ُكُم     ا ّب عباس ابن قال كما ، وحدوه أيِ   َر
ثم ، التوحيد فمعناها القرآن في عبادةا : كل وغيره
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ِذيِ:  بقوله ذلك سبحانه أكد ّل ْقَم     ا ُك َق َل ِذيَن     َخ ّل ْقَن     َوا ِم
ْقَم ُك ِل ْقَب ْقَم     َق ُك ّل َع ُقوَن     َل ّت أوامره بفعل وعل جل تتقونه أيِ   َت
 ، وتعالى سبحانه نواهيه وترك

استحقاقه على الدلِئال من شيئا سبحانه بين ثم
ِذيِ:  وعل جل فقال للعبادةا ّل َعَل     ا ُكُم     َج ْقَرَض     َل ْقَل

َ ا
َء     ِفَراًشا ًء     َوالّسَما َنا ْقَنَزَل     ِب َأ ِء     ِمَن     َو ًء     الّسَما ْقَخَرَج     َما َأ ِه     َف ِب

ّثَمَراِت     ِمَن ًقا     ال ْقَز ْقَم     ِر ُك ُلوا     َفل     َل َع ْقَج ِه     َت ّل ًدا     ِل َدا ْقَن ْقَم     َأ ُت ْقَن َأ َو
َلُموَن ْقَع جبال من فيها وما الرض خالق سبحانه فهو   َت
وجعلها ، ذلك وغير وحيوان وبحار وأنهار وأشجار
حقه أداء على عباده بذلك ليستعين لعباده فراشا

وخلق ، ويتقوه ليعبدوه خلقهم فهو وتعالى سبحانه
من المطر لهم وأنزل النعم من الرض في ما لهم

 طاعته على بذلك ليستعينوا السماء

َو:  سبحانه قال كما ِذيِ     ُه ّل َق     ا َل ْقَم     َخ ُك ْقَرِض     ِفي     َما     َل ْقَل
َ ا

ًعا ، محفوظ سقف والسماء ، مهاد فالرض   َجِمي
به أخرج الذيِ الماء وهو المطر السماء من وأنزل

للعباد رزقا الخيرات وأنواع الثمرات أنواع سبحانه
عنه نهى ما ترك وعلى حقه أداء على بذلك ليستعينوا

سبحانه أعدائاه معاداةا وعلى أوليائاه موالِةا وعلى
َها    َ يا:  وجل عز . وقال وتعالى ّي أ

ّناُس     َ ُقوا     ال ّت ُكُم     ا ّب َر
ِذيِ ّل ْقَم     ا ُك َق َل ْقَن     َخ ْقَفٍس     ِم ٍةا     َن َد َق     َواِح َل َها     َوَخ ْقَن َها     ِم ْقَوَج َبّث     َز َو
ُهَما ْقَن ِثيًرا     ِرَجالًِ     ِم ًء     َك ِنَسا ُقوا     َو ّت ّلَه     َوا ِذيِ     ال ّل ُلوَن     ا َء ِه     َتَسا ِب

ْقَرَحامَا ْقَل
َ ّلَه     ِإّن     َوا ْقَم     َكاَن     ال ُك ْقَي َل ًبا     َع ِقي    َر

َها    َ يا:  سبحانه وقال ّي أ
ّناُس     َ ُقوا     ال ّت ْقَم     ا ُك ّب َلَة     ِإّن     َر ْقَلَز َز

ِة َع ٌءْء     الّسا ْقَي ٌءْم     َش ِظي َها    َ يا:  وجل عز وقال   َع ّي أ
ِذيَن     َ ّل ا

ُنوا ُقوا     آَم ّت ّلَه     ا ّق     ال ِه     َح ِت َقا ُتّن     َولِ     ُت ْقَم     ِإلِ     َتُمو ُت ْقَن َأ ِلُموَن     َو ْقَس ُم
َتِصُموا ْقَع ْقَبِل     َوا ِه     ِبَح ّل ًعا     ال وتعالى تبارك وقال الية   َجِمي
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َها    َ يا:  ّي أ
ّناُس     َ َد     ِإّن     ال ْقَع ِه     َو ّل ّق     ال ُكُم     َفل     َح ّن ُغّر ُةا     َت َيا ْقَلَح ا
َيا ْقَن ّد ْقَم     َولِ     ال ُك ّن ُغّر ِه     َي ّل َغُروُر     ِبال ْقَل    ا

َها    َ يا:  تعالى وقال ّي أ
ّناُس     َ ّنا     ال ْقَم     ِإ ُك َنا ْقَق َل ْقَن     َخ ٍر     ِم َك َذ

َثى ْقَن ُأ ْقَم     َو ُك َنا ْقَل َع ًبا     َوَج ُعو ِئاَل     ُش َبا َق ُفوا     َو َعاَر َت ْقَم     ِإّن     ِل ُك ْقَكَرَم َأ

َد ْقَن ِه     ِع ّل ْقَم     ال ُك َقا ْقَت ّلَه     ِإّن     َأ ٌءْم     ال ِلي ٌءْر     َع ِبي :  سبحانه وقال   َخ
َها    َ يا ّي أ

ّناُس     َ ُقوا     ال ّت ْقَم     ا ُك ّب ْقَوا     َر ْقَخَش ْقَوًما     َوا ِزيِ     لِ     َي ْقَج ٌءْد     َي ِل َوا
ْقَن ِه     َع ِد َل ٌءْد     َولِ     َو ُلو ْقَو َو     َم ٍز     ُه ْقَن     َجا ِه     َع ِد ِل ًئا     َوا ْقَي َد     ِإّن     َش ْقَع َو
ِه ّل ّق     ال ُكُم     َفل     َح ّن ُغّر ُةا     َت َيا ْقَلَح َيا     ا ْقَن ّد ْقَم     َولِ     ال ُك ّن ُغّر ِه     َي ّل ِبال

َغُروُر ْقَل ُدوا     ِإلِ     ُأِمُروا     َوَما:  تعالى وقال   ا ُب ْقَع َي ّلَه     ِل ال
ِلِصيَن ْقَخ ّديَن     َلُه     ُم َء     ال َفا َن من ذلك غير إلى ، الية   ُح

ومعبودهم وإلههم ربهم سبحانه أنه على الدالة اليات
سبحانه به المؤمنين أن على والدالة ، وعل جل الحق

لمره وينقادوا ويتقوه يعظموه بأن الناس أولى هم
أيديِ على الكتب سبحانه أنزل وقد وتعالى سبحانه
خلقهم أجله من الذيِ العظيم الحق هذا لبيان الرسل
العظيم الكتاب الله فأنزل ، والعبادةا بالتقوى وأمرهم
فيه بين وسلم عليه الله صلى محمد على القرآن

وأمر شرع ما تفاصيل فيه وأوضح عباده على حقه
والرشاد ذلك ببيان وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه
َنا:  وجل عز قال كما أحكامه وتفصيل إليه ْقَل ْقَنَز َأ ْقَيَك     َو َل ِإ

ْقَكَر ّذ ّيَن     ال َب ُت ّناِس     ِل ْقَم     ُنّزَل     َما     ِلل ِه ْقَي َل ْقَم     ِإ ُه ّل َع َل ّكُروَن     َو َف َت    َي
ما للناس ليبين القرآن وهو الذكر إليه أنزل فالله
فقاما ، عليهم يشكل قد ما لهم ويشرح إليهم أنزل
قياما أكمل والبلغا بالبيان والسلما الصلةا عليه

من فما ، إليه تحتاج ما لها وشرح دينها للمة وأوضح
كما ، منه حذرها إلِ شر من وما ، عليه دلها إلِ خير
الله     بعث     ما:  قال أنه والسلما الصلةا عليه عنه صح
ما     خير     على     أمته     يدل     أن     عليه     حقا     كان     إلِ     نبي     من
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مسلم أخرجه   لهم     يعلمه     ما     شر     وينذرهم     لهم     يعلم
.  صحيحه في

المر بهذا بعثوا والسلما الصلةا عليهم الرسل فكل
وينذروهم ، لهم يعلمون ما خير على الناس ليدلوا

هو وسلم عليه الله صلى . ونبينا لهم يعلمون ما شر
نصحا وأعظمهم ، بلغا وأكملهم ، رسالة النبياء أكمل

وحذر ، خير كل على ودل ، وحذر وأرشد بلغ فقد ،
الله أن ذلك ومن والسلما الصلةا عليه شر كل من

والتقوى البر على والتعاون بالِتحاد عباده أمر سبحانه
وأن ، أعدائاه ضد واحدا وبناءا واحدا جسدا يكونوا وأن

يعظم ولم ، لمره ينقد لم الذيِ الله عدو عن يتميزوا
، وتعالى سبحانه بالعبادةا يخصه ولم ، ونواهيه أوامره

، الشيطان عدوه حزب من الله حزب يتميز حتى
وحتى الشيطان عدوه أولياء عن أولياؤه يتميز وحتى
لشرعه المتبعون سبحانه له المطيعون يتميز

أعدائاه عن حدوده عند والواقفون لمره المنقادون
ولم حدوده وتعدوا أعداءه وتولوا أمره خالفوا الذين

:  وجل عز فقال ، الرسل به جاء لما ينقادوا
ُنوَن ْقَؤِم ْقَلُم َناُت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     َوا ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ ْقَأُمُروَن     َب َي
ْقَعُروِف ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم ِقيُموَن     ا ُي َةا     َو الّصل

ُتوَن ْقَؤ ُي َةا     َو َكا ُعوَن     الّز ِطي ُي ّلَه     َو َلُه     ال ِئَك     َوَرُسو َل ُأو

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

امتثلوا الذين المؤمنين عباده سبحانه وصف هكذا
لها خلقوا التي عبادته وحققوا وتعالى سبحانه أمره
ُنوَن عنهم فقال ْقَؤِم ْقَلُم َناُت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     َوا ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو َأ

ْقَعٍض بينهم فيما والنصح والموالِةا المحبة بينهم   َب
لخيه يحب واحد كل أولياءه ولكنهم أعداءه ليسوا
 الشر له ويكره الخير
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والتقوى البر على ويعينه الخير إلى ويدعوه وينصحه
عليه يشهد ولِ عليه يكذب ولِ عليه ينم ولِ يغتابه ولِ

بل ذلك في يغشه ولِ المعاملة في يخونه ولِ بالزور
المؤمنون هكذا له والناصح وحبيبه وليه هو

سبحانه وصفهم وتعالى سبحانه بالله والمؤمنات
أختها ولية والمؤمنة أخيه ولي فالمؤمن أولياء بأنهم

جميعا بينهم فيما والمؤمنات والمؤمنون الله في
عن يميزهم وهذا ، أولياء كلهم ونساء رجالِ أولياء

في وتناصحهم بدينهم لتمسكهم تمييز أعظم أعدائاهم
كما وتعالى سبحانه مولِهم بحق قيامهم وكمال ذلك

الحزاب سورةا من أخرى آية في سبحانه مدحهم
ِلِميَن     ِإّن سبحانه فقال ْقَس ْقَلُم ِلَماِت     ا ْقَس ْقَلُم ِنيَن     َوا ْقَؤِم ْقَلُم َوا

َناِت ْقَؤِم ْقَلُم ِتيَن     َوا ِن َقا ْقَل َتاِت     َوا ِن َقا ْقَل ِقيَن     َوا ِد َوالّصا
َقاِت ِد ِريَن     َوالّصا ِب ِبَراِت     َوالّصا ِعيَن     َوالّصا ْقَلَخاِش َوا
َعاِت ْقَلَخاِش ِقيَن     َوا ّد َتَص ْقَلُم َقاِت     َوا ّد َتَص ْقَلُم ِئاِميَن     َوا َوالّصا
ِئاَماِت ِظيَن     َوالّصا ِف ْقَلَحا ْقَم     َوا ُه َظاِت     ُفُروَج ِف ْقَلَحا َوا
ِريَن ِك ّذا ّلَه     َوال ِثيًرا     ال ِكَراِت     َك ّذا ّد     َوال َع ّلُه     َأ ْقَم     ال ُه ًةا     َل ِفَر ْقَغ َم

ْقَجًرا َأ ِظيًما     َو الرجال من أولياءه سبحانه يصف هكذا   َع
ويخير ، كريمة وأخلقا عظيمة بصفات والنساء
منه عظيما وأجرا لذنوبهم مغفرةا لهم أعد أنه سبحانه

وإيمانهم لسلمهم النار من ونجاتهم الجنة بدخولهم
أعدائاه بخلف وتعالى سبحانه بحقه وقيامهم وتقواهم
ِذيَن فيهم قال فقد سبحانه ّل َفُروا     َوا ْقَم     َك ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو َأ

ْقَعٍض ُه     ِإلِ     َب ُلو َع ْقَف ْقَن     َت ُك ٌءْة     َت َن ْقَت ْقَرِض     ِفي     ِف ْقَل
َ ٌءْد     ا َفَسا ٌءْر     َو ِبي    َك

ُقوَن سبحانه وقال ِف َنا ْقَلُم َقاُت     ا ِف َنا ْقَلُم ْقَم     َوا ُه ْقَعُض ْقَن     َب ِم
ْقَعٍض ْقَأُمُروَن     َب ِر     َي َك ْقَن ْقَلُم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي ْقَعُروِف     َعِن     َو ْقَلَم ا

ِبُضوَن ْقَق َي ْقَم     َو ُه َي ِد ْقَي ّلَه     َنُسوا     َأ ْقَم     ال ُه َي َنِس ِقيَن     ِإّن     َف ِف َنا ْقَلُم ُهُم     ا
ُقوَن َفاِس ْقَل َد     ا َع ّلُه     َو ِقيَن     ال ِف َنا ْقَلُم َقاِت     ا ِف َنا ْقَلُم ّفاَر     َوا ُك ْقَل َوا

ّنَم     َناَر َه ِديَن     َج ِل َها     َخا ْقَم     ِهَي     ِفي ُه ُب ْقَس ُهُم     َح َن َع َل ّلُه     َو ْقَم     ال ُه َل َو
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ٌءْب َذا ٌءْم     َع ِقي وبعضهم بعض من بعضهم فأعداؤه   ُم
 ، والفساد الباطل في بعض أولياء

عنهم ومنحازون أعدائاه عن ممتازون فهم أولياؤه أما
عن وينهون بالمعروف يأمرون أولياء بينهم فيما وهم

ولِحظ صداقة ولِ قرابة ذلك من يمنعهم لِ المنكر
أن والولِية المحبة من بينهم ما يحملهم ولِ ، عاجل

مقتضى لن بالمعروف؛ المر أو المنكر عن يسكتوا
 ، المنكر عن وينهوا بالمعروف يأمروا أن الولِية هذه

مجتمعهم يصلح حتى ولعباده لله النصح وهكذا
، أعدائاهم عن يتميزوا وحتى أحوالهم وتستقيم

نهى ما والمنكر ورسوله الله به أمر ما والمعروف
بينهم فيما والمؤمنات فالمؤمنون ، ورسوله الله عنه

يوالي الله في متحابون متناصحون شأنهم هكذا
واحد كل ويحب بعضا بعضهم وينصح بعضا بعضهم

أيضا هم ذلك ومع ، الشر له ويكره الخير لخيه
فالولِية ، المنكر عن وينهون بالمعروف يأمرون

.  عظيم شأنها

بالمعروف المر الله في الموالِةا توجبه ما جملة ومن
ما يعمل أن أخيه من يرضى لِ ، المنكر عن والنهي
بل النار دخوله إلى ويجره عليه سبحانه الله يغضب

يرضي بما ويأمر شر كل له ويكره خير كل له يحب
ويجره عليه الله يغضب عما وينهاه إليه ويقربه الله
.  المصير سوء إلى

أنهم العظيمة والمؤمنات المؤمنين صفات ومن
عليها يحافظون الله شرع كما الصلةا يقيمون
صدقا عن الله أمر كما ويؤدونها إليها ويدعون
وأداء عليها ومداومة وخشوع طمأنينة وعن وإخلصا
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لغرض أو رياء إلِ يؤدونها لِ كالمنافقين ليسوا ، حقها
لله يؤدونها فهم والمؤمنات المؤمنون . أما دنيويِ

أمرهم كما ويقيمونها عقابه ويخشون ثوابه يرجون
ويعلمون الله أمر كما للزكاةا أداؤهم وهكذا ، سبحانه

وقد عليهم الله نعم من ذلك وأن عليهم حق ذلك أن
وأوجب المال وأعطاهم عليهم ووسع إليهم أحسن
ومواساةا سبحانه له شكرا اليسير الشيء عليهم

ُعوَن ذلك بعد قال ثم لخوانهم ِطي ُي ّلَه     َو َلُه     ال    َوَرُسو
ورسوله الله طاعة الِتباع وكمال اليمان تماما وهذا
 ، وتضعفه اليمان تنقص المعاصي فإن شيء كل في

كل في ورسوله الله يطيعون الكمل اليمان فأهل
كل في ورسوله الله معصية عن ويبتعدون شيء
سبحانه لله وتقواهم إيمانهم كمال من وذلك ، شيء

ما وحصل الغفلة وجاءت القدما زلت ومتى ، وتعالى
بادروا الزلِت بعض من النسان من يحصل مما حصل
والمؤمنات المؤمنين من فرد وكل ، والصلح بالتوبة

، والسلما الصلةا عليهم الرسل عدا ما معصوما ليس
من وزلة هفوةا منه فحصل النسان قدما زلت فمتى

الله إلى بالنابة بادر والصلح بالتوبة بادر المعاصي
الضعف ذلك يزول وحتى الهفوةا تلك تزول حتى

سبحانه لله تقواه وكمال إيمانه كمال إلى يعود وحتى
 ، وتعالى

وعمل قول والجماعة السنة أهل عند اليمان فإن
وينقص الله وبذكر بالطاعات يزيد ، وينقص يزيد

أولياء كمال . ومن الله ذكر عن والغفلة بالمعاصي
الله في الموالِةا إيمانهم ومقتضى المؤمنين الله

من التحرز غاية يتحرزون وهم ، الله في والمعاداةا
فإن ، ذلك مغبة ويحذرون الله بأعداء الِختلطا
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والنصارى اليهود من الكفار وهم الله بأعداء الِختلطا
من وغيرهم المعتقدات وسائار والوثنيين والشيوعيين

ذلك بسبب حصل وقد جدا خطير الكفر فرقا سائار
على المتأخرةا العصور في مستطير وشر عظيم بلء

فسلمهم ورحمهم الله عصمهم من إلِ المسلمين
، وتقواهم إيمانهم بسبب شرهم من وتعالى سبحانه

إليهم والركون الله أعداء موالِةا من وحذرهم
عند وخاصة عظيما وفسادا كثيرا شرا تجر فالخلطة

وكثرةا اليمان وضعف الغيرةا وقلة العلم قلة
المخالط فإن والموجهين الناصحين وقلة المغريات

سخط له به يحصل ما إلى الله عدو يجره الغالب في
يبعده فيما له وإيقاعه رحمته أسباب عن وبعده الله
حتى بالله والكفر له الشرك بتزيين فتارةا دينه؛ من

والمخالفات المعاصي بتزيين وتارةا دينه من يسلخه
 ، إيمانه ويضعف دينه ينقص فيما يقع حتى

ووسيلة الكفر بريد العلم أهل قال كما والمعاصي
لِ الله فأعداء ذلك من بالله نعوذ الخاتمة لسوء

اليمان لهل الباطل تزيين أسباب عن يفترون
الشبهة وإدخال دينهم في وتشكيكهم إليه ودعوتهم

حيارى ويبقوا وإسلمهم إيمانهم يتزعزع حتى عليهم
عز قال كما الباطل دين إلى الحق دين من ينتقلوا أو

َها    َ يا عمران آل سورةا في وجل ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا لِ     آَم

ُذوا ّتِخ َنًة     َت َطا ْقَن     ِب ْقَم     ِم ُك ِن ْقَم     لِ     ُدو ُك َن ُلو ْقَأ َبالًِ     َي ّدوا     َخ ْقَم     َما     َو ّت ِن َع
ْقَد َدِت     َق ُء     َب ْقَغَضا َب ْقَل ْقَن     ا ْقَم     ِم ِه ِه َوا ْقَف ْقَخِفي     َوَما     َأ ْقَم     ُت ُه ُدوُر ُص

َبُر ْقَك ْقَد     َأ ّنا     َق ّي ُكُم     َب َياِت     َل ْقَل ْقَن     ا ْقَم     ِإ ُت ْقَن ُلوَن     ُك ِق ْقَع َ ها     َت ْقَم     ُت ْقَن ِء     َأ ُأولِ

ْقَم ُه َن ّبو ْقَم     َولِ     ُتِح ُك َن ّبو ُنوَن     ُيِح ْقَؤِم ُت َتاِب     َو ِك ْقَل ِه     ِبا ّل َذا     ُك ِإ َو
ْقَم ُك ُقو ُلوا     َل ّنا     َقا َذا     آَم ِإ ْقَوا     َو َل ُكُم     َعّضوا     َخ ْقَي َل َناِمَل     َع َْقَل ِمَن     ا
ْقَيِظ َغ ْقَل ْقَل     ا ُتوا     ُق ْقَم     ُمو ُك ِظ ْقَي َغ ّلَه     ِإّن     ِب ٌءْم     ال ِلي َذاِت     َع ِر     ِب ُدو الّص

ْقَن ْقَم     ِإ ُك ْقَس ْقَمَس ٌءْة     َت َن ْقَم     َحَس ُه ْقَؤ ْقَن     َتُس ِإ ْقَم     َو ُك ْقَب ٌءْة     ُتِص َئ ّي ْقَفَرُحوا     َس َي
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َها ْقَن     ِب ِإ ِبُروا     َو ْقَص ُقوا     َت ّت َت ْقَم     لِ     َو ُك ْقَم     َيُضّر ُه ُد ْقَي ًئا     َك ْقَي ّلَه     ِإّن     َش ال
ُلوَن     ِبَما ْقَعَم ٌءْط     َي    ُمِحي

الله قول ذلك ومن ، كثيرةا المعنى هذا في ت واليا
ِذيَن     ِإّن وعل جل ّل ُهُم     ا ّفا َو َكُة     َت ِئا ْقَلَمل ِلِمي     ا ْقَم     َظا ِه ُفِس ْقَن َأ

ُلوا المشركين بين بالقامة يعني ْقَم     ِفيَم     َقا ُت ْقَن أيِ   ُك
ْقَم     ِفيَم. . .  الملئاكة لهم قالت ُت ْقَن ُلوا     ُك ّنا     َقا ُك

َعِفيَن ْقَض َت ْقَس ْقَرِض     ِفي     ُم ْقَل
َ ُلوا     ا ْقَم     َقا َل ْقَن     َأ ُك ْقَرُض     َت أ

ِه     َ ّل ال
َعًة َهاِجُروا     َواِس ُت َها     َف ِئَك     ِفي َل ُأو ْقَم     َف ُه َوا ْقَأ ّنُم     َم َه ْقَت     َج َء َوَسا
ِفيَن     ِإلِ     َمِصيًرا َع ْقَض َت ْقَس ْقَلُم ِء     الّرَجاِل     ِمَن     ا ّنَسا َداِن     َوال ْقَل ِو ْقَل َوا

ُعوَن     لِ ِطي َت ْقَس َلًة     َي ُدوَن     َولِ     ِحي َت ْقَه ِبيًل     َي ِئَك     َس َل ُأو َعَسى     َف
ّلُه ْقَن     ال َو     َأ ُف ْقَع ْقَم     َي ُه ْقَن َكاَن     َع ّلُه     َو ّوا     ال ُف ُفوًرا     َع في فبين   َغ
 العظيمة الية هذه

والمخالطة المشركين بين والقامة المشاركة خطر
وهذه ، عظيم خطر إلى تؤديِ المخالطة وأن لهم

مع فخرجوا بمكة كانوا المسلمين من قوما في نزلت
المشركين مع قتل من منهم وقتل بدر في الله أعداء

مقاتلين خرجوا ولو مكرهين كانوا أنهم والمشهور ،
بين إقامتهم بسبب ولكن مرتدتين كانوا طائاعين

ساقوهم ما إلى وساقوهم عليهم اجترؤوا المشركين
 ، المسلمين قتال في المشاركة من إليه

ظاهروا لنهم بذلك كفروا إنهم السلف بعض وقال
من لن مثلهم؛ بذلك فصاروا وساعدوهم المشركين

صار المسلمين على وساعدهم المشركين ظاهر
ْقَن تعالى لقوله دينه عن مرتدا ْقَم     َوَم ُه ّل َو َت ْقَم     َي ُك ْقَن ّنُه     ِم ِإ َف
ْقَم ُه ْقَن ّلَه     ِإّن     ِم ِديِ     لِ     ال ْقَه ْقَومَا     َي َق ْقَل ِلِميَن     ا ّظا بين فهم   ال

لهم موافقا لهم مساعدا لهم مواليا كان : من أمرين
يرض لم مكرها كان ومن ، كفر الله أولياء قتال على
وعدما بينهم بإقامته أساء فقد عليه أكره وإنما بذلك
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أن إلى وذريعة وسيلة إقامته فكانت بالهجرةا بداره
خطر يتبين وبهذا ، الله لعداء ومساعدا مقاتل خرج

فهو ، الله لعداء والمخالطة المشركين بين القامة
دينه عن ارتد المسلمين على وظاهرهم ساعدهم إن

وسيلة إقامته صارت ذلك من سلم وإن بذلك وكفر
بعض ترك على أو الباطل بعض في يوافقهم أن إلى

له ودعوتهم له بتشكيكهم دينه عن خرج وربما ، الحق
أن المسلم على فوجب ، الكفر وأنواع الباطل إلى

عن ويبتعد عنهم ويتميز الله لعداء المخالطة يحذر
كثير ابن الحافظ قال ، شرهم من حذرا مكائادهم

ِذيَن     ِإّن:  الكريمة الية هذه تفسير في الله رحمه ّل ا
ُهُم ّفا َو َكُة     َت ِئا ْقَلَمل ِلِمي     ا ْقَم     َظا ِه ُفِس ْقَن : نصه ما قال الية   َأ

على قادر وهو المشركين ظهراني بين أقاما من " كل
ظالم فهو الدين إقامة من متمكنا وليس الهجرةا
الحافظ كلما " انتهى بالجماع حراما مرتكب لنفسه
.  الله رحمه

المحرمات من بينهم والقامة لهم المخالطة لن
يظهر لِ من حق في بالضرورةا الدين من المعلومة

محرما : ارتكب الله رحمه الحافظ قال ولهذا ، دينه
تحمد لِ ما إلى وسيلة بينهم بقاءه لن بالجماع؛

. باطلهم على لهم وموافقته بالله كفره من عقباه
عن جيد بإسناد والنسائاي والترمذيِ داود أبو روى وقد

النبي أن عنه الله رضي البجلي الله عبد بن جرير
مسلم     كل     من     بريِء     أنا:  قال وسلم عليه الله صلى
بينهم إقامته لن إلِ ذلك وما   المشركين     بين     يقيم

قيامه وضعف دينه نقص إلى أو بالله كفره إلى وسيلة
.  وتعالى سبحانه مولِه بحق
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النبي عن صحيح بإسناد الله رحمه النسائاي وخرج
من     الله     يقبل     لِ قال أن وسلم عليه الله صلى

   المشركين     يفارقا     أو     أسلم     ما     بعد     عمل     مشرك
.  المشركين يفارقا : حتى والمعنى

رزقا من لكن ، كثيرةا المعنى هذا في والحاديث
الله إلى للدعوةا وخالطهم والبصيرةا والعلم اليمان

شيء لِ فهذا الباطل وإنكار إليه والرشاد الحق وبيان
كما والهدى الحق إلى لهم بدعوته دينه لظهاره عليه
الحق إلى الكفار صنوف الله وأولياء الرسل دعا

وعن علم عن المر لهذا خالطهم فإذا ، والهدى
من وإخراجهم الباطل من لنقاذهم قصد وعن بصيرةا

إلى دعا لنه عظيم أجر له فهذا النور إلى الظلمات
إلى بانضمامه الله أعداء عن وتميز دينه وأظهر الله

صلى رسوله واتباع الله حزب إلى ودعوته الله أولياء
لذلك تأهلوا الذين الله إلى فالدعاةا ، وسلم عليه الله

وتميزوا ذلك على يعينهم ما على العلم من وحصلوا
أجر لهم إليه والدعوةا الحق بإظهار الله أعداء عن

وبيان الله إلى للدعوةا خالطوهم إنما لنهم عظيم؛
من هدى وعلى عظيم خير على فهؤلِء ، لهم الحق
من نصرهم ومن الرسل فعلت كما وجل عز الله

 ، الله أولياء

على فهو توجيه ولِ علم غير من خالطهم من وأما
ولِيتهم جهة من : خطر كثيرةا وجوه من عظيم خطر
عليهم الباطل إنكاره عدما جهة من وخطر ، عليه

يلقون ما بسبب يظل فقد ، علمه قلة جهة من وخطر
من تسلخه أو دينه في تحيره التي الشبه من عليه
كل على فالواجب ، بالله إلِ قوةا ولِ حول ولِ دينه

منهم القرب في والتساهل خلطتهم يحذر أن مسلم
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فإن بلدهم إلى يسافر أن وأكبر ذلك من وأكثر
فيه البصيرةا وقلة العلم قلة مع بلدهم إلى السفر

ظاهر بينهم بالله الشرك فإن عظيم وخطر كبير ضرر
الخمور وشرب الزنا من ظاهرةا بينهم والمعاصي

قلة مع سيما ولِ بلدهم إلى فالسفر ، ذلك وغير
الوقوع في السباب أعظم من الرقيب وقلة العلم

من الشيطان إليه يدعو ما واتباع الباطل في
 ، المحرمة والشهوات الباطلة الشبهات

أو السياحة أو الدراسة أجل من إليهم كثير سافر وقد
وانحراف عظيم بشر فرجعوا ذلك غير أو العمل
الله سلمه من إلِ دينه بغير بعضهم رجع وربما شديد

أن المسلمين على فالواجب ، القليل وهم ورحمه
مكائادهم من وحذر الله أعداء من نفور عندهم يكون
الحق إلى دعاةا إلِ يقربوهم لِ وأن كانوا أينما

عن هؤلِء يتميز حتى وناصحين الخير إلى وموجهين
يدعون وما وشبههم شرهم المؤمن يحذر وحتى هؤلِء

عنهم الله رضي الصحابة كان وقد ، الباطل من إليه
لهم الكفار أذى ومع وخوفهم ضعفهم مع مكة في

، إليه ويوجهون الله إلى ويدعون المر بهذا يقومون
له الله يجعل حتى بإيمانه واستتر خاف من ومنهم
 ، ومخرجا فرجا

الِختلطا من العصر هذا في حصل قد ما يخفى ولِ
المر بهذا يهتم أن المؤمن على فالواجب ، الكثير

مخالطة من الناس من كثير فيه وقع ما يحذر وأن
للبيان المخالطة تكون وأن ، بهم والنس الله أعداء

لِ والنصح والتوجيه الحق إلى والدعوةا واليضاح
فإن ، وجل عز الله بأمر والتساهل والصداقة للمودةا
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المستعان والله وخيمة وعواقب عظيم شر فيه هذا
 ، العظيم العلي بالله إلِ قوةا ولِ حول ولِ

أن العل وصفاته الحسنى بأسمائاه تعالى الله وأسأل
الصالح والعمل النافع للعلم المسلمين وجميع يوفقنا

ويعلي دينه ينصر وأن جميعا وأعمالنا قلوبنا يصلح وأن
كل في المسلمين يوفق وأن أعداءه ويخذل كلمته
وموالِةا عليه والِستقامة الله دين في للفقه مكان

في المسلمين قادةا يوفق وأن أعدائاه ومعاداةا أوليائاه
شعوبهم وصلح وصلحهم رضاه فيه لما مكان كل
الله شريعة لتحكيم يوفقهم وأن الحق بهم ينصر وأن

ولِةا يوفق وأن ، يخالفها مما والحذر إليها والدعوةا
لهم يصلح وأن رضاه فيه ما على يعينهم وأن أمرنا

عليه والقادر ذلك ولي إنه ، الحق بهم وينصر البطانة
وعلى محمد ورسوله عبده على وسلم الله وصلى ،

يوما إلى بهديه واهتدى سبيله سلك ومن وأصحابه آله
.  الدين

العلى    :   أبي الشيخ لفضيلة جوابي من
المودودي 

والطاعة       العبادة بين بالفرق يتعلق فيما

المودوديِ العلى أبو كان الرحيم الرحمن الله بسم
 /4 / 2  وتاريخ1526 رقمها برسالة إلي بعث قد

الذيِ طفيل الستاذ وحال حاله فيها شرح  هـ1392
أجبته وقد ، السلمية الجماعة إمرةا في فضيلته خلف

بالمدينة السلمية للجامعة رئايسا كنت عندما برسالة
. .  العاما نفس في المنورةا

البلد في المقيمين الخوان بعض لي : - قال ومنها
العبادةا أن ترون إنكم فضيلتكم عن مليبار أهل من
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كما ، عبده فقد أحدا أطاع من كل وأن بالطاعة تفسر
أحمد بن عمر الشيخ إلي . وكتب والتأله بالرقا تفسر

هذا في السلسبيل مجلة صاحب أيِ المليباريِ
الجماعة وعن فضيلتكم عن ذكر بما جازما الموضوع

هذه في تعميمي استفتاء من نسخة إلي وأرسل
.  منه نسخة إليكم أرسل المسألة

إليكم الكتابة على وعزمت المر هذا استغربت وقد
منكم للستفسار المجاب كتابكم مجيء قبل من فيه
أرجو فإني المناسبة . وبهذه إليكم نسب ما صحة عن
، الموضوع هذا في لديكم عما الفادةا فضيلتكم من

، العبادةا من أوسع الطاعة أن لخيكم يظهر والذيِ
وليس طاعة تسمى لشريعته موافقة لله عبادةا فكل
في بل ، عبادةا تسمى الله غير إلى بالنسبة طاعة كل

عبادةا فهي سبحانه الله إلى بالنسبة أما تفصيل؛ ذلك
وقد صحيحة تكون قد لكن ، وجهه بها أراد لمن له

الشروطا على اشتمالها حسب على فاسدةا تكون
 ، عنها الشروطا بعض وتخلف العبادةا في المرعية

في ترونه عما المفصلة الفادةا فضيلتكم من فأرجو
أطاع من أن وضوحا المر يزيد ومما المسألة هذه
أن يستحق بالشرك متلبس وهو المور بعض في الله

.  العبادةا عنه تنفي

ْقَم     َولِ المشركين حق في سبحانه الله قال كما ُت ْقَن َأ

ُدوَن ِب ُد     َما     َعا ُب ْقَع شركهم أجل من العبادةا عنهم فنفى   َأ
بالتوحيد الشدةا في الله يعبدون أنهم ومعلوما ،

ونحو الحيان بعض في وبالصدقات والعمرةا وبالحج
 ، ذلك
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في بالشرك مشوبة العبادةا هذه كانت لما ولكن
أنواع من ذلك غير إلى بالخرةا اليمان وعدما الرخاء
المر يزيد . ومما أصحابها عن تنفى أن جاز الكفر

معاصي في وغيرهم المراء أطاع من أن أيضا بيانا
طاعتهم جواز يعتقد لم إذا لهم عابدا يسمى لِ الله
شرهم من خوفا أطاعهم وإنما الله شرع يخالف فيما

فإن ذلك في لله عاصا أنه يعلم وهو ، للهوى اتباعا أو
مشركا يعتبر ولِ الطاعة بهذه عاصيا يعتبر هذا مثل
لو كما ، الشركية المور غير في الطاعة كانت إذا

حق بغير أحد قتل أو حق بغير أحد ضرب في أطاعهم
هذا في والمثلة ، ذلك ونحو حق بغير مال أخذ أو

من على يخفى المر هذا أظن وما ، كثيرةا الباب
قد المر هذا كان لما لكن ، العلم أهل من دونكم
عنه أسألكم أن علي وجب أشاعه من عنكم أشاعه
ننفي حتى فيه القول تفصيل فضيلتكم من وأطلب

ونوضح بصيرةا على عنكم وندافع نفيه يجب ما عنكم
.  السلمية بالجماعة يتعلق فيما لطالبه الحق

فيه تذاكرنا نسب كما هو عنكم نسب ما كان وإن
الشكال مواضيع وناقشنا وجوهه جميع من وبحثناه
.  الجميع ضالة هو والحق ، بالدلة

وأن يرضيه لما وإياكم يوفقنا أن وجل عز الله فنسأل
يصلح وأن عليه والثبات دينه في الفقه جميعا يمنحنا
أنه كنا أينما ضالتنا الحق يجعل وأن وأعمالنا قلوبنا
. وبركاته الله ورحمة عليكم . والسلما كريم جواد

العزيز عبد المنورةا بالمدينة السلمية الجامعة رئايس
 باز بن الله عبد بن

المسلم   عمل
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والصلةا للمتقين والعاقبة العالمين رب لله الحمد
وحيه على وأمينه ورسوله عبده على والسلما
عبد بن محمد وسيدنا وإمامنا نبينا خلفه من وصفوته

سلك ومن وصحبه آله وعلى المطلب عبد بن الله
.  الدين يوما إلى بهديه واهتدى سبيله

من وجل عز يسره ما على الله أحمد فإنني ، بعد أما
في أعزاء وأبناء كراما الله في إخوةا من اللقاء هذا

الحق في والتناصح والتقوى البر على التعاون سبيل
لقاء يجعله أن وجل عز وأسأله الخير إلى والدعوةا

من يعيذنا وأن وأعمالنا قلوبنا يصلح وأن مباركا
دينه ينصر وأن الشيطان ونزغات الفتن مضلت
.  العداء ويخذل كلمته ويعلى

رأسهم وعلى المؤسسة هذه على القائامين أشكر ثم
على سعود آل فيصل بن فهد بن محمد المير سمو
هذا إلى دعوته يجعل أن الله وأسأل الدعوةا هذه

جهود في يبارك أن سبحانه أسأله كما مباركة اللقاء
يمنحهم وأن وأقوالهم أعمالهم يصلح وأن الجميع
والمصابرةا والصبر والصدقا الدين في الفقه

يعينهم وأن بجهودهم ينفع وأن الحق على والِستقامة
في وسعادتهم المسلمين صلح فيه ما كل على

.  مسئول خير إنه والجل العاجل

عز الله : إن الكراما البناء : أيها الله في الخوةا أيها
المسلمين صفات العظيم كتابه في بين قد وجل

عليها وحث كثيرةا مواضع في المؤمنين وأخلقا
في أهلها على وأثنى مواضع في بها وأمر فيها ورغب
والعاقبة الكثير الخير ذلك على ووعدهم مواضع

 ، والكرامة بالجنة والفوز الحميدةا
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ِإّن عمران آل سورةا آخر في تعالى قوله ذلك ومن
ْقَلِق     ِفي َواِت     َخ ْقَرِض     الّسَما ْقَل

َ ِتلِف     َوا ْقَخ ْقَيِل     َوا ّل ِر     ال َها ّن َوال
َياٍت ِلي     َل َباِب     ُِلو ْقَل َْقَل ِذيَن     ا ّل ُكُروَن     ا ْقَذ ّلَه     َي َياًما     ال ًدا     ِق ُعو ُق َو
َلى َع ْقَم     َو ِه ِب ُنو .  اليات   ُج

عليه الله صلى محمد نبينا كان العظيمات اليات هذه
الصلةا عليه نومه من استيقظ إذا يقرؤها وسلم

وجهه عن النوما ويمسح السورةا آخر إلى والسلما
السماء إلى بصره ويرفع اليات هذه ويرتل ، بعدها
ْقَلِق     ِفي     ِإّن اليات هذه يقرأ وهو َواِت     َخ ْقَرِض     الّسَما ْقَل

َ َوا
ِتلِف ْقَخ ْقَيِل     َوا ّل ِر     ال َها ّن َياٍت     َوال ِلي     َل َباِب     ُِلو ْقَل َْقَل واليات   ا

، الصحيحة العقول أولوا هم اللباب . وأولوا بعدها
وهم النير الصحيح العقل وهو لب جمع واللباب

بهذه الله وصفهم وصحتها وسلمتها عقولهم لصلح
وعلى وقعودا قياما الله يذكرون أنهم وهي ، الصفات
أوجدها التي اليات هذه في ويتفكرون وجنوبهم
 ، سبحانه

والنهار الليل واختلف والرض السماوات خلق ومنها
هذه خلق جملتها ومن كثيرةا الله آيات فإن ،

الرض هذه وخلق وسعتها ارتفاعها في السماوات
من فيهما وما واستقرارها وسعتها انبساطها في

.  الكثيرات العظيمات اليات

العظيمة آياته جملة من والنهار الليل اختلف وهكذا
لولي آيات ذلك في أن أخبر فلذا ، وتعالى سبحانه
قائامين الله ذكر من أعمالهم بعض ذكر ثم ، اللباب

، والعمل واللسان بالقلب جنوبهم وعلى وقاعدين
وخوفا وتعظيما محبة قلوبهم في الله فيذكرون

بالتسبيح وبألسنتهم ، سبحانه له وخشية ورجاء
والدعاء والقراءةا والتكبير والتهليل والتحميد
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ليل الصلةا أعمالهم . ومن ذلك وغير والِستغفار
بالمعروف والمر والصدقات بالليل والتهجد ونهارا

.  الصالحة أعمالهم من هذا وغير المنكر عن والنهي

والرض السماوات خلق في يتفكرون أنهم ذكر ثم
العظيمة واليات والغرائاب العجائاب من فيها وما

َنا:  قائالين ّب ْقَقَت     َما     َر َل َذا     َخ ِطًل     َه عظيمة لحكمة بل   َبا
َنَك يقولون ثم حميدةا وغايات ْقَبَحا َنا     ُس ِق َذاَب     َف ِر     َع ّنا ال
أرادها لحكمة هذا خلق سبحانه الله أن فأقروا
عذاب يقيهم أن سألوه ثم ، عبثا ولِ باطل ذلك وليس

. وقال وتعالى سبحانه به يليق لِ عما ونزهوه النار
:  النفال سورةا أول من أخرى آيات في وعل جل
ّنَما ُنوَن     ِإ ْقَؤِم ْقَلُم ِذيَن     ا ّل َذا     ا ِكَر     ِإ ّلُه     ُذ ْقَت     ال َل ْقَم     َوِج ُه ُب ُلو َذا     ُق ِإ َو

ْقَت َي ِل ْقَم     ُت ِه ْقَي َل ُتُه     َع َيا ْقَم     آ ُه ْقَت َد ًنا     َزا َلى     ِإيَما َع ْقَم     َو ِه ّب ُلوَن     َر ّك َو َت َي
ِذيَن ّل ِقيُموَن     ا َةا     ُي ْقَم     َوِمّما     الّصل ُه َنا ْقَق ُقوَن     َرَز ْقَنِف ِئَك     ُي َل ُأو

ُنوَن     ُهُم ْقَؤِم ْقَلُم ّقا     ا ْقَم     َح ُه ٌءْت     َل َد     َدَرَجا ْقَن ْقَم     ِع ِه ّب ٌءْةا     َر ِفَر ْقَغ َوَم
ٌءْقا ْقَز ِر ٌءْم     َو ِري الكمل اليمان أهل صفات من هذه   َك

عز يقول التوبة سورةا في أخرى آيات . وفي الخلص
ُنوَن:  وجل ْقَؤِم ْقَلُم َناُت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     َوا ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ َب

ْقَأُمُروَن ْقَعُروِف     َي ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم ِقيُموَن     ا ُي َو
َةا ُتوَن     الّصل ْقَؤ ُي َةا     َو َكا ُعوَن     الّز ِطي ُي ّلَه     َو َلُه     ال ِئَك     َوَرُسو َل ُأو

ُهُم ْقَرَحُم َي ّلُه     َس ّلَه     ِإّن     ال ٌءْز     ال ِزي ٌءْم     َع ِكي صفات وهذه   َح
.  وغيرهم السلما جنود من الصادقين المؤمنين

وهذه صفاتهم هذه حقا والمؤمنات فالمؤمنون
بهذه يهتموا أن السلما جنود على فالواجب أخلقهم
من ولنها لغيرهم قدوةا لنهم بها ويتخلقوا الصفات

معدون ولنهم العداء على النصر أسباب أعظم
فهم البلد ثغور في والرباطا الله سبيل في للجهاد
ويستقيموا الصفات بهذه يتخلقوا بأن الناس أولى
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خير على السلما إلى نسبتهم يحققون . وبذلك عليها
.  وجه

محاضرةا ألقيت بالمؤسسة العامة للصناعات
 هـ . 1404الحربية بالخرج في حدود عاما 

كما الرسل جميع به بعث الذيِ الله دين هو والسلما
ّديَن     ِإّن:  وجل عز قال َد     ال ْقَن ِه     ِع ّل ْقَسلمُا     ال ِْقَل وقال   ا

ْقَن:  سبحانه َتِغ     َوَم ْقَب ْقَيَر     َي ِما     َغ ْقَسل ِْقَل ًنا     ا ْقَن     ِدي َل َبَل     َف ْقَق ْقَنُه     ُي    ِم
ْقَومَا سبحانه وقال َي ْقَل ْقَلُت     ا ْقَكَم ْقَم     َأ ُك ْقَم     َل ُك َن ْقَمُت     ِدي ْقَتَم َأ َو

ْقَم ُك ْقَي َل ِتي     َع ْقَعَم ُكُم     َوَرِضيُت     ِن ْقَسلمَا     َل ِْقَل ًنا     ا سمى   ِدي
الِستسلما من فيه لما إسلما دينه وتعالى سبحانه

والوقوف بطاعته والِلتزاما ونهيه لمره والخضوع لله
.  حدوده عند

له انقاد إذا لفلن فلن : أسلم العربية اللغة في يقال
، لطاعته وخضع لمره انقاد إذا لله العبد وأسلم ،

لنواهيه وترك لوامره وانقياد لله خضوع فالسلما
.  وتعالى سبحانه حدوده عند ووقوف

بالله إيمانه عن ذلك يفعل المسلم لن إيمانا؛ وسمي
ولكنه نفاقا عن ولِ سمعة عن ولِ رياء عن لِ ورسوله

ويقف سبحانه لوامره وينقاد لله ويسلم لله يخضع
فيعلم وعلم وطمأنينة وتصديق إيمان عن حدوده عند
والرض السماوات رب وهو له شريك لِ واحد الله أن

لحرمات معظم لله مخلص وهو العليم الخلقا وهو
ومعبودا ورازقا وخالفا وإلها ربا سبحانه به مؤمن الله

في وسلم عليه الله صلى النبي قال كما بالحق
شعبة     وسبعون     بضع     اليمان:  الصحيح الحديث
عن     الذى     إماطة     وأدناها     الله     إلِ     إله     لِ     قول     فأعلها
   اليمان     من     شعبة     والحياء     الطريق
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والخلصا لله الِنقياد من فيه لما إسلما يسمى فديننا
يشتمل لما إيمانا ويسمى ، والتعظيم له والذل له

الله وأنه ووحدانيته الله بأخبار التصديق من عليه
كل دون للعبادةا المستحق وأنه وتعالى سبحانه الحق

شرع وما عنه ونهى به أمر بما اليمان مع سواه ما
داخل ذلك كل عليهم حرما وما لهم أباح وما لعباده

فيسمى ، السلما مسمى وفي اليمان مسمى في
عند والوقوف أوامره وطاعة لله للنقياد إسلما
المؤمن قلب عليه يشتمل لما إيمانا ويسمى ، حدوده

والقول الصالح للعمل الِنقياد المتضمن التصديق من
.  السديد

وسلم عليه الله صلى النبي جبرائايل سأل لما ولهذا
لِ     أن     تشهد     أن     السلما: "  قال واليمان السلما عن
الصلةا     وتقيم     الله     رسول     محمدا     وأن     الله     إلِ     إله

إن     البيت     وتحج     رمضان     وتصوما     الزكاةا     وتؤتي
: "  اليمان عن قال " ثم   سبيل     ذلك     إلى     استطعت

الخر     واليوما     ورسله     وكتبه     وملئاكته     بالله     تؤمن     أن
اليمان أصول له " فذكر   وشره     خيره     بالقدر     وتؤمن

أصول له وذكر ، والدين السلما منها ينبثق التي
الخمسة أركانه وهي عليها بني التي الظاهرةا السلما

.  آنفا المذكورةا

: الشهادتان الخمسة هذه الظاهرةا أركانه فالسلما
أركانه وهذه ، والحج والصياما والزكاةا والصلةا
.  الظاهرةا

التي الستة اليمان أصول فهي الباطنة أركانه أما
بالله : اليمان وهي الباطن في السلما عليها ينبني

بالقدر واليمان الخر واليوما ورسله وكتبه وملئاكته
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إيمان ولِ له إيمان لِ لمن إسلما " فل وشره خيره
.  وهذا هذا من فلبد ، له إسلما لِ لمن

لله والِنقياد السلما عنه ينبثق الذيِ اليمان من لِبد
تصديق هو الذيِ السلما من ولِبد ، حقه وأداء

القلب في المستقر اليمان على ويدل بالعمال
صفات عن بذلك يخرج حتى بالصحة له ويشهد

بالفواه يقولون الذين المنافقين وأعمال المنافقين
في ما خلف بالظواهر ويعملون القلوب في ليس ما

في العظيم كتابه في سبحانه عنهم قال كما ، القلوب
ِقيَن     ِإّن النساء سورةا ِف َنا ْقَلُم ُعوَن     ا ِد ّلَه     ُيَخا َو     ال ُه َو

ْقَم ُه ُع ِد َذا     َخا ِإ َلى     َقاُموا     َو ِةا     ِإ َلى     َقاُموا     الّصل ُءوَن     ُكَسا ُيَرا
ّناَس ُكُروَن     َولِ     ال ْقَذ ّلَه     َي ِليًل     ِإلِ     ال ِبيَن     َق َذ ْقَب َذ ْقَيَن     ُم ِلَك     َب لِ     َذ

َلى ِء     ِإ ُؤلِ َلى     َولِ     َه ِء     ِإ ُؤلِ هم بل ثبات لهم فليس   َه
مع وتارةا المؤمنين مع تارةا حائارون مذبذبون
.  بالله والعياذ الكافرين

َوِمَن:  البقرةا سورةا أول في وعل جل عنهم وقال
ّناِس ْقَن     ال ُقوُل     َم ّنا     َي ِه     آَم ّل ِما     ِبال ْقَو َي ْقَل ِبا ِر     َو ْقَلِخ ْقَم     َوَما     ا ُه

ِنيَن ْقَؤِم ُعوَن     ِبُم ِد ّلَه     ُيَخا ِذيَن     ال ّل ُنوا     َوا ُعوَن     َوَما     آَم َد ْقَخ ِإلِ     َي
ْقَم ُه ُفَس ْقَن ُعُروَن     َوَما     َأ ْقَش ْقَم     ِفي     َي ِه ِب ُلو ٌءْض     ُق ُهُم     َمَر َد ّلُه     َفَزا ال

ْقَم     َمَرًضا ُه َل ٌءْب     َو َذا ٌءْم     َع ِلي ُنوا     ِبَما     َأ ُبوَن     َكا ِذ ْقَك : والمعنى   َي
ليس ما الظاهر في ويعملون باللسان يقولون أنهم
ُنوا     ِبَما . وقرئ كاذبين فصاروا القلوب في ُبوَن     َكا ِذ ْقَك َي

بشعائار الظاهر في يقرون لنهم التكذيب من
يكذبون بل بذلك يقرون لِ الباطن في ولكنهم السلما
، به جاء ما ويكذبون والسلما الصلةا عليه الرسول

يوما النار في الكفار تحت أنهم عنهم الله أخبر فلهذا
ِقيَن     ِإّن:  عنهم تعالى فقال ، القيامة ِف َنا ْقَلُم ِفي     ا
ْقَرِك ّد َفِل     ال ْقَس َْقَل ِر     ِمَن     ا ّنا ْقَن     ال َل َد     َو ْقَم     َتِج ُه فأهل   َنِصيًرا     َل

21

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=145
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=145
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=10
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=8
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=8
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=8
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=142
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=142
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=142


حقا المؤمنون هم الصادقا والسلما الصادقا اليمان
سبحانه له والذل لله الخضوع بين جمعوا الذين وهم

مع له والخلصا سبيله في والجهاد له والسلما
ويتفرع عنه ينتج الذيِ القلوب في الصادقا اليمان

وأعمال الصالحة والعمال الصادقة القوال عنه
إلى وشوقا ومحبة وإخلصا ورجاء خوف من القلوب

.  وتعالى سبحانه عقابه من وحذرا جنته وإلى الله

 تعالى قوله في المذكور هو الصادقا فالمؤمن
ُنوَن ْقَؤِم ْقَلُم َناُت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     َوا ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ وفي   َب

ّنَما وتعالى سبحانه قوله ُنوَن     ِإ ْقَؤِم ْقَلُم ِذيَن     ا ّل َذا     ا ِكَر     ِإ ُذ
ّلُه ْقَت     ال َل ْقَم     َوِج ُه ُب ُلو َذا     ُق ِإ ْقَت     َو َي ِل ْقَم     ُت ِه ْقَي َل ُتُه     َع َيا ْقَم     آ ُه ْقَت َد ًنا     َزا ِإيَما

َلى َع ْقَم     َو ِه ّب ُلوَن     َر ّك َو َت .  بعدها والية   َي

العظيمة الصفات هذه نحقق أن الخوةا أيها بنا فجدير
شهادةا فإن لله الخلصا رأسها وعلى بها نتخلق وأن
، وحده لله العبادةا إخلصا توجب الله إلِ الله لِ أن

يكون وأن سواه ما كل دون وحده له العبادةا وصرف
إليه والشوقا له والخلصا بمحبته معمورا القلب

 وجل عز قال كما تعالى له والذكر بمناجاته والنس
ُدوا     ِإلِ     ُأِمُروا     َوَما ُب ْقَع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ْقَخ ّديَن     َلُه     ُم عز وقال   ال

ِد وجل ُب ْقَع ّلَه     َفا ِلًصا     ال ْقَخ ّديَن     َلُه     ُم ِه     َألِ     ال ّل ّديُن     ِل ال
ِلُص ْقَلَخا ُعوا وتعالى سبحانه وقال   ا ْقَد ّلَه     َفا ِلِصيَن     ال ْقَخ ُم

ّديَن     َلُه ْقَو     ال َل َه     َو ِر ِفُروَن     َك َكا ْقَل ِلَك تعالى وقال   ا َأّن     َذ ِب
ّلَه َو     ال ّق     ُه ْقَلَح َأّن     ا ُعوَن     َما     َو ْقَد ْقَن     َي ِه     ِم ِن َو     ُدو ِطُل     ُه َبا ْقَل    ا

لِ أيِ الله إلِ إله لِ التوحيد كلمة أساس الخلصا هذا
العبادةا تنفي ، وتثبت تنفي فهي ، الله إلِ حق معبود
ما دون وحده له وتثبتها الله غير عن اللوهية وهي
يسمى ولِ يثبت ولِ يصح ولِ دين يستقيم فل سواه
وجل عز لله بالخلصا إلِ مؤمنا ولِ مسلما المرء
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باليمان ثم وتعالى سبحانه بالعبادةا وتخصيصه
بأنه والشهادةا وسلم عليه الله صلى الله برسول
، والنس الجن الثقلين جميع إلى حقا الله رسول
متابعة وهي ، ونتيجة ثمرةا من لها لِبد الشهادةا وهذه

حدوده عند والوقوف دينه على والِستقامة شرعه
.  والسلما الصلةا عليه بها جاء التي

الملة أساس وهما الدين أصل هما الشهادتان وهاتان
، الله رسول محمدا وأن الله إلِ إله لِ أن شهادةا
ما يؤديِ فإنه حقهما وأدى العبد فيهما صدقا ومتى
حرما عما وينتهي والعمال القوال من الله أوجب

ومتى الله حدود عند ويقف والعمل القول من الله
إيمانه في نقصا صار ذلك من شيء في فرطا

ذلك من فعلم ، وتوحيده إيمانه في وضعفا وتوحيده
فرائاض أداء وهي حقوقا لهما الشهادتين هاتين أن

كما الله حدود عند والوقوف الله محارما وترك الله
عليه الله صلى النبي أن الصحيح الحديث في جاء

إله     لِ     يقولوا     حتى     الناس     أقاتل     أن     أمرت:  قال وسلم
إلِ     وأموالهم     دماءهم     مني     عصموا     قالوها     فإذا     الله     إلِ

الحديث بهذا عنه الله رضي بكر أبو احتج وقد   بحقها
من الزكاةا : ( إن وقال ، الزكاةا نعي ما قتال على
الله رضي الصحابة له فسلم ) ، الله إلِ إله لِ حق

تلك بيان براءةا آية . وفي جهادهم في وتابعوه عنهم
ُنوَن وجل عز قوله وهي الحقوقا ْقَؤِم ْقَلُم َناُت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم َوا
ْقَم ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ ْقَأُمُروَن     َب ْقَعُروِف     َي ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي َعِن     َو
ِر َك ْقَن ْقَلُم ِقيُموَن     ا ُي َةا     َو ُتوَن     الّصل ْقَؤ ُي َةا     َو َكا ُعوَن     الّز ِطي ُي ّلَه     َو ال

َلُه ِئَك     َوَرُسو َل ُهُم     ُأو ْقَرَحُم َي ّلُه     َس ّلَه     ِإّن     ال ٌءْز     ال ِزي ٌءْم     َع ِكي    َح
بالله المصدقون هم والمؤمنات المؤمنون وهؤلِء

له والخلصا بالتوحيد له أقروا الذين له والموحدون
بعضهم وسلم عليه الله صلى رسوله وصدقوا وحده

23

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=71
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=71
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=71
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1356
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1356
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1356


الله في متحابون أولياء بينهم فيما فهم بعض أولياء
عليه والصبر بالحق متواصون فيه متناصحون
المؤمنين أوصاف . فهذه والتقوى البر على متعاونون

ولِ حقد ولِ غل لِ العظيمة أخلقهم وهذه والمؤمنات
كذب ولِ بالزور شهادةا ولِ خيانة ولِ غش ولِ حسد
بعضهم يغش ولِ بعضا بعضهم يحسد لِ ، بينهم فيما
ولِ أحدا يظلمون ولِ بالزور يشهدون ولِ بعضا

هم بل المانة يخونون ولِ الله في أخاهم يخذلون
والمؤمنات.  المؤمنون . هكذا صادقون الله في إخوةا
في الله حب واستقر باليمان قلوبهم عمرت الذين

.  قلوبهم

المرأةا رأت أو لخيك خيانة نفسك من رأيت فإذا
في لخيها أو الله في لختها خيانة نفسها في المؤمنة

ومن اليمان ضعف ومن اليمان في نقص فذلك الله
كامل اليمان كان لو إذ ، وجل عز لله الخلصا ضعف

ذلك غير أو ظلم أو خيانة هو الذيِ النقص هذا وقع لما
في والغش والخيانة فالحسد ، وجل عز الله حرما مما

ذلك كل للعباد والظلم بالزور والشهادةا المعاملة
.  والسلما الخلصا في وضعف اليمان في نقص

يفضي وقد ، المعاصي سائار من ذلك سوى ما وهكذا
كفر فإنها الصلةا كترك بالكلية اليمان زوال إلى ذلك
وجوبها التارك يجحد لم وإن السلما عن وردةا أكبر
فإنه وجوبها جحد في وأما ، العلماء قولي أصح في

.  العلماء من بالجماع يكفر

صياما وجوب جحد أو الزكاةا وجوب جحد لو وهكذا
مع الحراما الله بيت إلى الحج وجوب جحد أو رمضان

الله سبيل في الجهاد مشروعية جحد أو الِستطاعة
المعلومة السلمية الظاهرةا المور من شيئا جحد أو
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ومرتدا كافرا بذلك يكون فإنه بالضرورةا الدين من
.  المسلمين بإجماع

المحرمات من الله حرما ما بعض جحد لو وهكذا
الزنا إن يقول كأن بالضرورةا؛ الدين من المعروفة

الربا أو حلل الوالدين عقوقا أو حلل الخمر أو حلل
والعياذ السلما عن وردةا كفر وأمثاله هذا فإن حلل
والمخالفات المعاصي أن يعلم . وبذلك ذلك من بالله
مرتدا صاحبها ويكون بالكلية اليمان يزيل ما منها

ذلك بين وقد المثلة؛ في سمعتم كما للسلما مفارقا
الربعة المذاهب من مذهب كل في العلم أهل

وهو المرتد حكم باب سموه خاصا بابا لذلك وعقدوا
.  به والعناية مراجعته تنبغي عظيم باب

اليمان ناقص صاحبه ويجعل اليمان يضعف ما ومنها
وعقوقا المسكر من المحرمات بعض كتعاطي
والنميمة الغيبة أو الربا وتعاطي أحدهما أو الوالدين

. لذلك استحلل دون من والظلم والبغي الحسد أو
. الدين في وضعف اليمان في نقص ذلك فكل

يزيد والجماعة السنة أهل عند وينقص يزيد واليمان
يختلف . والضعف بالمعاصي وينقص بالطاعات

.  بقلتها ويقل المعاصي بكثرةا فيعظم

في بالالس من الله حرما ما تعاطي ذلك ومن
وكثير الله حرما مما ذلك وغير اللحية وحلق الملبس

ولِ بملبسه يبالي ولِ المور بهذه يتهاون الناس من
من ذلك وكل ثيابه ويسبل يقصها أو يحلقها بل بلحيته

قال كما الدين وتنقص اليمان تضعف التي المنكرات
 الصحيح الحديث في وسلم عليه الله صلى النبي
   المشركين     خالفوا     اللحى     وأعفوا     الشوارب     قصوا
جزوا والسلما الصلةا عليه وقال ، صحته على متفق
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رواه   المجوس     خالفوا     اللحى     وأرخوا     الشوارب
التشبه عن النهي في والحاديث ، صحيحه في مسلم
.  كثيرةا بمخالفتهم والمر بالكفار

ودعا خير كل بين وسلم عليه الله صلى أنه والمقصود
 السلما عليه وقال ، شر كل من وحذر خير كل إلى
خرجه   النار     في     فهو     الزار     من     الكعبين     من     أسفل     ما

والقميص والسراويل . فالزار صحيحه في البخاريِ
عن نزل فما الكعبين عن تنزل ألِ يجب كلها والبشت

أما.  الرجال حق في المذكور الوعيد ففيه ذلك
تستر حتى الملبس يرخين أن فعليهن النساء

يتشبه أن للرجل يجوز فل عورةا؛ لنهن ؛ أقدامهن
.  ذلك غير في ولِ الثياب إرخاء في بالنساء

قد الناس من كثيرا أن عليه التنبيه يجب ومما
الفرائاض وأهم السلما عمود وهي بالصلةا يتساهل

.  الشهادتين بعد

أوقاتها في عليها والمحافظة بها العناية فالواجب
. وكثيرا الله بيوت في إخوانهم مع لها الرجال وأداء

دون وقتا صلى وربما البيت في يصلي قد الناس من
عليه قال وقد ، خطير ومنكر عظيم خطأ وهذا ، وقت

بيننا     الذيِ     العهد الصحيح الحديث في والسلما الصلةا
الماما أخرجه   كفر     فقد     تركها     فمن     الصلةا     وبنهم
بن بريدةا عن صحيح بإسناد السنن وأهل أحمد

 والسلما الصلةا عليه وقال عنه الله رضي الحصين
أخرجه   الصلةا     ترك     والشرك     الكفر     وبين     الرجل     بين

هم . وقد عنه الله رضي جابر عن صحيحه في مسلم
عن تخلف من على يحرقا أن والسلما الصلةا عليه

الصلةا عليه فقال بيوتهم الجماعة في الصلةا
آمر     ثم     فتقاما     بالصلةا     آمر     أن     هممت     لقد:  والسلما
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من     حزما     معهم     برجال     أنطلق     ثم     الناس     فيؤما     رجل
عليهم     فأحرقا     الصلةا     يشهدون     لِ     رجال     إلى     حطب
.  عليه متفق   بيوتهم

بيوت في بالجماعة الصلةا أداء تعين على يدل وهذا
، العقوبة يستحق عنها تخلف من وأن وجل عز الله

يأت     فلم     النداء     سمع     من والسلما الصلةا عليه ويقول
ماجة ابن أخرجه   عذر     من     إلِ     له     صلةا     فل

.  مسلم شرطا على بإسناد والحاكم والدارقطني

. مرض أو : خوف فقال العذر عن عباس ابن وسئل
أن عنه الله رضي هريرةا أبي عن مسلم صحيح وفي
يلئامني     قائاد     لي     ليس     الله     رسول     يا     قال     أعمى     رجل
بيتي؟     في     أصلي     أن     رخصة     من     لي     فهل     المسجد     إلى

تسمع     " هل     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     له     فقال
" فكيف   فأجب  "      قال     نعم     قال     " ؟     للصلةا     النداء
في يصلي أن ويرجوه الله يخاف لمن هذا بعد يجوز
ِإّن فيهم قال الذين النفاقا بأهل ويتشبه بيته

ِقيَن ِف َنا ْقَلُم ُعوَن     ا ِد ّلَه     ُيَخا َو     ال ُه ْقَم     َو ُه ُع ِد َذا     َخا ِإ َلى     َقاُموا     َو ِإ
ِةا َلى     َقاُموا     الّصل ُءوَن     ُكَسا ّناَس     ُيَرا ُكُروَن     َولِ     ال ْقَذ ّلَه     َي ال

ِليًل     ِإلِ :  وسلم عليه الله صلى النبي فيهم وقال   َق
وصلةا     العشاء     صلةا     المنافقين     على     الصلةا     أثقل

متفق   حبوا     ولو     لتوهما     فيهما     ما     يعلمون     ولو     الفجر
الله رضي مسعود بن الله عبد . . وقال صحته على
في     الصلةا     يعني  -      عنها     يتخلف     وما     رأيتنا     لقد:  عنه

الرجل     كان     ولقد     النفاقا     معلوما     منافق     - إلِ     الجماعة
حتى     الرجلين     بين     يهادى     به     يؤتى     الصحابة     من     يعني
.  صحيحه في مسلم أخرجه   الصف     في     يقاما

ُنوَن وجل عز الله قال وقد ْقَؤِم ْقَلُم َناُت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم َوا
ْقَم ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ ْقَأُمُروَن     َب ْقَعُروِف     َي ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي َعِن     َو
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ِر َك ْقَن ْقَلُم ِقيُموَن     ا ُي َةا     َو ُتوَن     الّصل ْقَؤ ُي َةا     َو َكا ُعوَن     الّز ِطي ُي ّلَه     َو ال
َلُه ِئَك     َوَرُسو َل ُهُم     ُأو ْقَرَحُم َي ّلُه     َس ّلَه     ِإّن     ال ٌءْز     ال ِزي ٌءْم     َع ِكي    َح

ُظوا:  سبحانه ويقول ِف َلى     َحا َواِت     َع َل ِةا     الّص َوالّصل
َطى ْقَس ُو ْقَل ُقوُموا     ا ِه     َو ّل ِتيَن     ِل ِن :  وجل عز ويقول   َقا

ِقيُموا َأ َةا     َو ُتوا     الّصل َةا     َوآ َكا ُعوا     الّز َك ْقَر َع     َوا ِعيَن     َم ِك    الّرا

والقبال فيها الخشوع الصلةا في المور أهم ومن
خاشعا المصلى يؤديها حتى والقالب بالقلب عليها

سبحانه يديه بين قلبه محضرا لربه خاضعا مطمئنا
ينقرها لِ ، عقابه ويخشى رحمته يرجو وتعالى

يجمع بل هنا وها هنا ها قلبه يذهب ولِ كالمنافقين
بين أنه ويستحضر منها يفرغا حتى الصلةا على قلبه
. يقول عقابه ويخشى رحمته يرجو وجل عز الله يديِ
ْقَد سبحانه الله َلَح     َق ْقَف ُنوَن     َأ ْقَؤِم ْقَلُم ِذيَن     ا ّل ْقَم     ا ِفي     ُه

ْقَم ِه ِت ُعوَن     َصل ثم للمؤمنين جليلة صفات ذكر ثم   َخاِش
ِذيَن آخرها في قال ّل ْقَم     َوا َلى     ُه ْقَم     َع ِه ِت َوا َل ُظوَن     َص ِف ُيَحا

ِئَك َل ُثوَن     ُهُم     ُأو ِر َوا ْقَل ِذيَن     ا ّل ُثوَن     ا ِر ْقَوَس     َي َد ْقَر ِف ْقَل ْقَم     ا َها     ُه ِفي
ُدوَن ِل التشبه للمسلمة ولِ للمسلم يجوز ولِ   َخا
والتثاقل بالصلةا التساهل في المنافقين الله بأعداء

بها العناية الواجب بل ، فيها الطمأنينة وعدما عنها
شرع كما أوقاتها في الجماعة في عليها والمحافظة

عليه الله صلى بالنبي وتأسيا سبحانه أوجب وكما الله
.  بإحسان لهم والتابعين الكراما وبأصحابه وسلم

الركن وهي الفرائاض أعظم من فهي المال زكاةا أما
بأدائاها العناية . فالواجب السلما أركان من الثالث

.  لها المستحقين أهلها في وصرفها

وقته في به العناية تجب رمضان صوما وهكذا
السلما أركان من الرابع الركن وهو عليه والمحافظة

حتى الله حرما ما عن الصياما صيانة وتجب ، الخمسة
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كما خطاياه به تكفر وحتى الله شرع كما العبد يؤديه
رمضان     صاما     من:  وسلم عليه الله صلى النبي قال

على متفق   ذنبه     من     تقدما     ما     له     غفر     واحتسابا     إيمانا
.  صحته

. فالواجب إليه السبيل استطاع لمن الحج وهكذا
الحراما الله بيت بحج البدار ومسلمة مسلم كل على
 وجل عز الله لقول الِستطاعة مع العمر في مرةا
ِه ّل ِل َلى     َو ّناِس     َع ْقَيِت     ِحّج     ال َب ْقَل َع     َمِن     ا َطا َت ْقَس ِه     ا ْقَي َل ِبيًل     ِإ    َس
الذنوب وتكفير المغفرةا أسباب من . وهو الية

:  وسلم عليه الله صلى النبي قال كما الجنة ودخول
المبرور     والحج     بينهما     لما     كفارةا     العمرةا     الى     العمرةا

يرفث     فلم     حج     من:  وقال   الجنة     إلِ     جزاء     له     ليس
صحتهما على متفق   أمه     ولدته     كيوما     رجع     يفسق     ولم

 .

المر الخمسة السلما أركان بعد الفرائاض أهم ومن
صفات من وهو ، المنكر عن والنهي بالمعروف
في كما العظيمة وأعمالهم والمؤمنات المؤمنين

ُنوَن:  تعالى قوله ْقَؤِم ْقَلُم َناُت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     َوا ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو َأ

ْقَعٍض ْقَأُمُروَن     َب ْقَعُروِف     َي ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم ِقيُموَن     ا ُي َو
َةا بالمعروف المر سبحانه . . وقدما الية   الّصل
لعظم الية هذه في الصلةا على المنكر عن والنهي

كما ، للمسلمين الهامة المصلحة من وكونه شأنه
ْقَم:  تعالى قوله في اليمان على ذكره قدما ُت ْقَن ْقَيَر     ُك َخ
ٍة ْقَت     ُأّم ِرَج ْقَخ ّناِس     ُأ ْقَأُمُروَن     ِلل ْقَعُروِف     َت ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َت َعِن     َو

ِر َك ْقَن ْقَلُم ُنوَن     ا ْقَؤِم ُت ِه     َو ّل المؤمنين جميع على فالواجب   ِبال
المنكر عن والتناهي بالمعروف التآمر والمؤمنات
اليات بهذه عمل عليه والصبر بالحق والتواصي
والحاديث اليات من معناها في جاء وما الكريمات
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ِر:  وجل عز بقوله وعمل ْقَص َع ْقَل ْقَنَساَن     ِإّن     َوا ِْقَل َلِفي     ا
ِذيَن     ِإلِ     َخِسَر ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم َعِم ِلَحاِت     َو ْقَوا     الّصا َواَص َت َو
ّق ْقَلَح ْقَوا     ِبا َواَص َت ِر     َو ْقَب    ِبالّص

في تقصيرا أخيه من رأى مسلم على فالواجب
بالرفق ينصحه أن المحرمات لبعض ارتكابا أو الصلةا

ُع وجل عز الله قال كما الحسن والسلوب ْقَد َلى     ا ِإ
ِبيِل ّبَك     َس ِة     َر ْقَكَم ْقَلِح ِة     ِبا َظ ْقَوِع ْقَلَم ِة     َوا َن ْقَلَحَس ْقَم     ا ُه ْقَل ِد َوَجا
ِتي ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا : وسلم عليه الله صلى النبي وقال   َأ

صلى وقال   كله     المر     في     الرفق     يحب     رفيق     الله     إن
يكون     لِ     الرفق     فإن     بالرفق     عليكم:  وسلم عليه الله
فإذا   شانه     إلِ     شي     من     ينزع     ولِ     زانه     إلِ     شيء     في

في الصلةا عن وتثاقل تكاسل أخيك من رأيت
. وإذا وبالحكمة وبالرفق باللين له فانصح الجماعة

يتواضع حتى له فانصح إخوانه مع الخلق سيئ رأيته
أو والديه يعق رأيته وإذا ، إخوانه مع خلقه ويحسن

فانصحه الثقات طريق من ذلك علمت أو أحدها
إلى يسيء رأيته أو ، والديه وببر الله بتقوى وأمره
: يا وقل له فانصح بيته وأهل زوجته إلى أو أقاربه
أن له ووضح ، لهله خيركم خيركم الله اتق أخي

إيذائاهم وعدما وإكرامهم للهل النصيحة الواجب
أمرهم وعليه السيئ الفعل أو السيئ بالكلما

والكلما بالحكمة المنكر عن ونهيهم بالمعروف
َها  أ    َ يا:  تعالى قال كما الحسن والسلوب الطيب ّي َ
ِذيَن ّل ُنوا     ا ْقَم     ُقوا     آَم ُك ُفَس ْقَن ْقَم     َأ ُك ِلي ْقَه َأ َها     َناًرا     َو ُد ُقو ّناُس     َو ال

ُةا ْقَلِحَجاَر عليه الله صلى لنبيه وتعالى سبحانه وقال   َوا
ْقَر:  وسلم ْقَأُم َلَك     َو ْقَه ِةا     َأ ْقَر     ِبالّصل ِب َط ْقَص َها     َوا ْقَي َل    َع

أهم من المنكر عن والنهي بالمعروف فالمر
الرجال حق في الفرائاض أعظم ومن الواجبات
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وسنة العزيز الله كتاب عليه دل لما جميعا والنساء
ُنوَن سبحانه قوله مثل الكريم رسوله ْقَؤِم ْقَلُم َوا

َناُت ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     َوا ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ ْقَأُمُروَن     َب ْقَعُروِف     َي ْقَلَم ِبا
ْقَوَن َه ْقَن َي ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم عليه الله صلى النبي وقول   ا
لم     فإن     بيده     فليغيره     منكرا     منكم     رأى     من وسلم

أضعف     وذلك     فبقلبه     يستطع     لم     فإن     فبلسانه     يستطع
الواجب هو . فهذا صحيحه في مسلم رواه   اليمان

.  والمؤمنات المؤمنين بين

وخشي المنكر بينهم فشا الواجب هذا تركوا وإذا
إلِ قوةا ولِ حول ولِ العامة العقوبات حلول من عليهم
إن والسلما الصلةا عليه المصطفي لقول ، بالله

يعمهم     أن     أوشك     يغيروه     فلم     المنكر     رأوا     إذا     الناس
صحيح بسند أحمد الماما خرجه   عنده     من     بعقاب     الله
عز الله ويقول ، عنه الله رضي الصديق بكر أبي عن

ِعَن:  إسرائايل بني عن للعظيم كتابه في وجل ُل
ِذيَن ّل َفُروا     ا ْقَن     َك ِني     ِم ِئايَل     َب ْقَسَرا َلى     ِإ َد     ِلَساِن     َع ُو َدا

ْقَبِن     َوِعيَسى َيَم     ا ْقَر ِلَك     َم ْقَوا     ِبَما     َذ ُنوا     َعَص َكا ُدوَن     َو َت ْقَع ُنوا     َي َكا
ْقَوَن     لِ َه َنا َت ْقَن     َي ٍر     َع َك ْقَن ُه     ُم ُلو َع ْقَئَس     َف ِب ُنوا     َما     َل ُلوَن     َكا َع ْقَف    َي

هذه تل لما أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ورويِ
بالمعروف     لتأمرن     بيده     نفسي     والذيِ     كل:  قال الية

- وفي     السفيه     يد     على     ولتأخذن     المنكر     عن     ولتنهون
ليضربن     أو     أطرا     الحق     على     - ولتأطرنه     الظالم     رواية
   لعنهم     كما     يلعنكم     ثم     بعض     على     بعضكم     بقلوب     الله

كل من والعافية السلمة الله فنسأل داود أبو أخرجه
بالعناية وجدير عظيم المر أن شك . ولِ وفتنة شر
بالمعروف والمر بالحق التناصح لن المسلمين؛ من

ومن العظيمة الواجبات من المنكر عن والنهي
 ، والخاصة العامة صلح أسباب
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ِر سبحانه الله قال وقد ْقَص َع ْقَل ْقَنَساَن     ِإّن     َوا ِْقَل َخِسَر     َلِفي     ا
ِذيَن     ِإلِ ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم َعِم ِلَحاِت     َو ْقَوا     الّصا َواَص َت ّق     َو ْقَلَح ِبا

ْقَوا َواَص َت ِر     َو ْقَب الربع الصفات هذه أن سبحانه فبين   ِبالّص
الناجين المؤمنين صفات وهي الرابحين أخلقا هي
ربنا حكم . وقد والخرةا الدنيا في الله عذاب من

هذا على وأقسم خسران في غيرهم أن سبحانه
ِر بقوله ْقَص َع ْقَل يقسم لم وإن سبحانه الصادقا وهو   َوا

المقاما لتأكيد بالعصر أقسم سبحانه ولكنه ، وعل جل
الزمان؛ هو والعصر ، الخسران أسباب من والتحذير

لخر ويقال : العصران لهما ويقال ، والنهار الليل
محل لنهما والنهار الليل هذا . والمراد ، العصر النهار

خلقه من شاء بما يقسم سبحانه وهو ، العباد أعمال
البروج ذات وبالسماء والطارقا بالسماء أقسم كما

، ذلك غير إلى وبالتين وبالضحى وضحاها وبالشمس
على الدالة مخلوقاته من شاء بما سبحانه يقسم فهو

، وتعالى سبحانه للعبادةا واستحقاقه وكبريائاه عظمته
سبحانه وحده بالله إلِ يحلفوا أن لهم فليس العباد أما
حالفا     كان     من:  وسلم عليه الله صلى النبي قال كما

والسلما الصلةا عليه وقال   ليصمت     أو     بالله     فليحلف
يحلف أن لحد فليس   أشرك     فقد     الله     بغير     حلف     من

.  وتعالى سبحانه وحده بالله إلِ

ولِ بالصالحين ولِ بالنبياء لِ الله بغير الحلف يجوز ولِ
يكون أن يجب بل ذلك بغير ولِ بالمانة ولِ بالملئاكة

أن فله سبحانه هو أما ، وتعالى سبحانه بالله القسم
شيء لكل المالك العدل الحكم لكونه شاء بما يقسم

عليه يحجر أحد ولِ يشاء كيف خلقه في المتصرف
من به أقسم بما إقسامه في ولن ، ملكه في

دون للعبادةا واستحقاقا عظمته على دلِئال مخلوقاته
.  سواه ما كل
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، خسر لفي النسان أن بالعصر سبحانه أقسم وقد
ِإلِ وخيمة وعواقب ونقص خسارةا في الناس فجميع
ِذيَن ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم َعِم ِلَحاِت     َو ْقَوا     الّصا َواَص َت ّق     َو ْقَلَح ِبا

ْقَوا َواَص َت ِر     َو ْقَب . والسعداء الرابحون هم فهؤلِء   ِبالّص
اليمانية الخلقا بهذه نتخلق أن الخوةا أيها بنا فجدير

يستقر حتى عليها ونصبر بها نتواصى وأن الصادقة
.  القلوب في بها واليمان حبها

وينقص بالطاعة يزيد وعمل قول اليمان أن ومعلوما 
الباب هذا في أخرى عبارةا السنة ولهل.  بالمعصية

بالطاعات يزيد واعتقاد وعمل قول اليمان أن وهي
فهو ، صحيحة العبارتين وكلتا ، بالمعاصي وينقص

القلب وعمل واللسان القلب قول يعني ، وعمل قول
باللسان قول واعتقاد؛ وعمل قول وهو والجوارح

سبيل في فالجهاد ، بالقلب واعتقاد بالجوارح وعمل
العمال وسائار والحج والصياما والزكاةا والصلةا الله

شعب من وهي ، خيرية أعمال كلها المشروعة
أهل عند بنقصها وينقص اليمان بها يزيد التي اليمان
عليه الله صلى النبي أصحاب وهم والجماعة؛ السنة
.  بإحسان وأتباعهم وسلم

الله رسول محمدا وأن الله إلِ إله لِ أن فشهادةا
سبيل في والجهاد والحج والصوما والزكاةا والصلةا

شعب من كلها المشروعة العمال وسائار الله
. كما بنقصها وينقص اليمان بها يزيد التي اليمان

بضع     اليمان:  وسلم عليه الله صلى النبي قال
وأدناها     الله     إلِ     إله     لِ     قول     فأعلها     شعبة     وسبعون

   اليمان     من     شعبة     والحياء     الطريق     عن     الذى     إماطة
.  صحته على متفق
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في النجاةا لهم تحصل ولِ يسعدون ولِ الناس يربح فل
: اليمان الربع الصفات بهذه إلِ والخرةا الدنيا

عطفه وإنما اليمان من وهو الصالح والعمل الصادقا
، وثمرته نتيجته ولنه واليضاح التأكيد لمزيد عليه

من أيضا وكلهما بالصبر والتواصي بالحق والتواصي
شأنهما لعظم سبحانه عليهما نبه وإنما ، اليمان
بالله آمنوا الذين هم فالرابحون ، إليها الحاجة ولشدةا

الحق معبودهم الله بأن وآمنوا صادقا إيمانا ورسوله
وبجميع وسلم عليه الله صلى محمد برسوله وآمنوا

وآمنوا ورسله وملئاكته الله بكتب وآمنوا المرسلين
أخبر ما بكل وآمنوا وشره خيره وبالقدر الخر باليوما

.  ورسوله به الله

هذا بعد قال ثم ، والرابحون الناجون هم هؤلِء
جملة من وهي ثالثة صفة وهذه بالحق وتواصوا

سبحانه الله ولكن اليمان جملة ومن الصالح العمل
التناصح معناه التواصي لن شأنه؛ لعظم عليه نبه

والمر الله إلى والدعوةا الخير على والتعاون
جملة من هذا كل المنكر عن والنهي بالمعروف

:  والسلما الصلةا عليه قال كما والتواصي التناصح
لله     قال     الله     رسول     يا     لمن     قيل     النصيحة     الدين

   وعامتهم     المسلمين     ولئامة     ولرسوله     ولكتابه

بالصبر التواصي وهي الرابعة الخصلة سبحانه ذكر ثم
والرابحون المؤمنون . فهكذا إليه الحاجة لشدةا

وباليوما بالله يؤمنون والنساء الرجال من والسعداء
أخلصوا وقد ، القلوب في مستقرا صادقا إيمانا الخر

أخبر وبما به وآمنوا سبحانه ووحدوه أعمالهم في لله
والسلما الصلةا عليه رسوله به أخبر وبما كتابه في به

.  الصالح بالعمل اليمان هذا وحققوا
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واجتهدوا وحجوا وصاموا الزكاةا وأدوا الصلةا فأدوا
من هذا غير إلى المنكر عن ونهوا بالمعروف وأمروا
الثالثة الخصلة ذلك جملة . ومن اليمان أعمال

لكنه ، اليمان أعمال من عمل وهو بالحق التواصي
تقدما كما بالذكر خصه عظيم شأن له كان لما

عن ويتناهوا بالمعروف وليتآمروا الناس ليتناصح
الله إلى ويدعوا والتقوى البر على ويتعاونوا المنكر

التواصي وهي الرابعة الخصلة وهكذا ، إليه ويرشدوا
الضرورةا وشدةا شأنها لعظم سبحانه عليها نبه بالصبر

ثم سبحانه بالله إلِ تحصل لِ كلها المور لن إليها؛
.  بالصبر

الحق أداء على الصبر اليمان أهل على فالواجب
وبذلك ذلك في بالله والِستعانة الباطل عن والكف

في والفلح الحميدةا والعاقبة العظيم بالربح يفوزون
الله صلى لنبيه وتعالى سبحانه قال كما والخرةا الدنيا
ْقَر وسلم عليه ِب ْقَص َبَة     ِإّن     َفا ِق َعا ْقَل ِقيَن     ا ّت ْقَلُم وقال   ِل

َها    َ يا سبحانه ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ِبُروا     آَم ْقَص ِبُروا     ا ُطوا     َوَصا ِب َوَرا

ُقوا ّت ّلَه     َوا ْقَم     ال ُك ّل َع ِلُحوَن     َل ْقَف المعنى هذا في واليات   ُت
.  كثيرةا

إلى الضراعة إلى والضرورةا الحاجة أشد في فالعباد
سبحانه الموفق الهاديِ . فإنه الهداية وسؤاله الله

فل يضلل ومن المهتد فهو الله يهديِ فمن ، وتعالى
.  العظيم العلي بالله إلِ قوةا ولِ حول ولِ له هاديِ

الهداية ويسألِنه الله إلى يضرعان والمؤمنة فالمؤمن
وتواصا تاما وإخلصا صادقا بإيمان ويعملن والتوفيق

َقاَل تعالى الله قال كما ، بالصبر وتواصا بالحق َو
ُكُم ّب ِني     َر ُعو ْقَد ْقَب     ا َتِج ْقَس ْقَم     َأ ُك َذا سبحانه وقال   َل ِإ َلَك     َو َأ َس

ِديِ َبا ّني     ِع ّني     َع ِإ ٌءْب     َف ِري َةا     ُأِجيُب     َق َو ْقَع ّداِع     َد َذا     ال َعاِن     ِإ َد
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ُبوا َتِجي ْقَس َي ْقَل ُنوا     ِلي     َف ْقَؤِم ُي ْقَل ْقَم     ِبي     َو ُه ّل َع ُدوَن     َل ْقَرُش    َي
الله إلى تتضرع والمؤمنة الله إلى يتضرع فالمؤمن
يؤديا حتى يعينهما وأن يوفقهما أن سبحانه ويسألِنه

. ولعباده سبحانه له الحقوقا من عليهما الله أوجب ما

أعلها شعبة وسبعون بضع تقدما كما فاليمان
رسول محمدا وأن الله إلِ إله لِ أن شهادةا وأفضلها

شوك أو كحجر الطريق عن الذى إماطة وأدناها الله
يقوما كريم خلق وهو اليمان من . والحياء نحوهما أو

العمال وسيئ الخلقا سفاسف من يمنع بالقلب
قال كما العمال ومحاسن الخلقا مكارما إلى ويدعو
وفي   بخير     إلِ     يأتي     لِ     الحياء وسلم عليه الله صلى
في مسلم خرجهما   كله     خير     الحياء آخر لفظ

القياما عن والضعف الجبن إلى يدعو ما . أما صحيحه
بحياء ليم فإنه لعباده والنصح لدينه والغيرةا الله بأمر

. هذا به التخلق بالمؤمن يليق لِ وضعف خور ولكنه
العل وصفاته الحسنى بأسمائاه وجل عز الله وأسأل

وأن الصالح والعمل النافع للعلم وإياكم يوفقنا أن
يجعلنا وأن عليه والثبات دينه في الفقه وإياكم يرزقنا
والمستقيمين مراضيه إلى المسارعين من وإياكم

بالحق والمتواصين جلله في والمتحابين أمره على
وأن دينه ينصر أن سبحانه أسأله كما عليه والصبر

يمنحهم وأن مكان كل في المسلمين أحوال يصلح
ويعيذهم خيارهم عليهم يولي وأن الدين في الفقه

حكومتنا يوفق أن وجل عز أسأله كما ، شرارهم من
البطانة لها ويصلح خير كل على يعينها وأن خير لكل
وسيرتها وأقوالها أعمالها كل في موفقة يجعلها وأن
الخير في أعوانها يكثر وأن والعباد البلد بها ينفع وأن

المؤسسة هذه في يبارك أن وجل عز أسأله كما ،
على عليها القائامين يعين وأن المسلمين بها وينفع
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الله وصلى كريم جواد إنه المة بهم ينفع وأن خير كل
آله وعلى محمد ورسوله عبده على وبارك وسلم

.  بإحسان وأتباعه وأصحابه

المسلم    "   "  عمل محاضرة بعد وأجوبة أسئلة

عملهم يعطون لِ والعاملين الموظفين بعض : 1س
فأكثر عاما عليه يمر بعضهم فتجد ، اللزمة الحماسة

العمل عن ويتأخر شر عن ينهى ولِ بخير يأمر لِ وهو
. فمن شيء علي فل رئايسي من مأذون : أنا ويقول
على داما ما دينه في شيء عليه فهل حاله هذه كانت
.  خيرا الله جزاكم أفتونا الحال؟ هذه

عن التبليغ ومسلمة مسلم لكل المشروع  : أول1ِجـ
على دل كما الخير من سمع لما وتعالى سبحانه الله
الله     نضر:  وسلم عليه الله صلى الرسول قول ذلك
وقال   سمعها     كما     أداها     ثم     فوعاها     مقالتي     سمع     امرأ
إذ وكان   آية     ولو     عني     بلغوا:  والسلما الصلةا عليه

الغائاب     الشاهد     فليبلغ:  يقول وذكرهم الناس خطب
أن جميعا أوصيكم فأنا   سامع     من     أوعى     مبلغ     فرب
. فكل وتثبت بصيرةا عن الخير من سمعتم ما تبلغوا

وأخواته بيته أهل يبلغ وحفظه علما سمع من
العناية مع ذلك من الخير فيه يرى ما ومجالسيه

يكون حتى يحفظه لم بشيء التكلم وعدما ذلك بضبط
.  الخير إلى الدعاةا ومن بالحق المتواصين من

ينصحون لِ أو أعمالهم يؤدون لِ الذين الموظفون أما
المانة أداء اليمان خصال من أن سمعتم فقد فيها

ّلَه     ِإّن:  وتعالى سبحانه الله قال كما ورعايتها ال
ْقَم ُك ْقَأُمُر ْقَن     َي ّدوا     َأ َؤ َناِت     ُت َْقَلَما َلى     ا َها     ِإ ِل ْقَه من فالمانة   َأ
خصال أعظم من والخيانة اليمان خصال أعظم
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:  المؤمنين وصف في سبحانه الله قال كما النفاقا
ِذيَن ّل ْقَم     َوا ْقَم     ُه ِه ِت َنا ْقَم     َِلَما ِه ِد ْقَه َع ُعوَن     َو : سبحانه وقال   َرا

َها    َ يا ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُنوا     لِ     آَم ّلَه     َتُخو ُنوا     َوالّرُسوَل     ال َتُخو َو

ْقَم ُك ِت َنا ْقَم     َأَما ُت ْقَن َأ َلُموَن     َو ْقَع أن الموظف على فالواجب   َت
للوقت وحفظا ، وعناية وإخلصا بصدقا المانة يؤديِ
وينصح ربه ويرضي الكسب ويطيب الذمة تبرأ حتى

ليِ أو فيها هو التي للشركة أو المر هذا في لدولته
أن الموظف على الواجب هو هذا ، فيها يعمل جهة
النصح وغاية التقان بغاية المانة يؤديِ وأن الله يتقي
: تعالى بقوله ويعمل عقابه ويخشى الله ثواب يرجو
ّلَه     ِإّن ْقَم     ال ُك ْقَأُمُر ْقَن     َي ّدوا     َأ َؤ َناِت     ُت َْقَلَما َلى     ا َها     ِإ ِل ْقَه ومن   َأ

النبي قال كما المانات في الخيانة النفاقا أهل خصال
حدثا     إذا     ثلثا     المنافق     آية:  والسلما الصلةا عليه
، عليه متفق   خان     اؤتمن     وإذا     أخلف     وعد     وإذا     كذب

عليه يجب بل النفاقا بأهل يتشبه أن للمسلم يجوز فل
وأن أمانته على يحافظ وأن صفاتهم عن يبتعد أن

تساهل ولو وقته ويحفظ العناية بغاية عمله يؤديِ
أو العمل عن يقعد فل رئايسه يأمره لم ولو رئايسه

من خيرا يكون حتى يجتهد أن ينبغي بل فيه يتساهل
يكون وحتى المانة في والنصح العمل أداء في رئايسه
.  لغيره حسنة قدوةا

بالخادمات والِختلطا ، الِختلطا ماحكم : 2س
وهل ، اليوما المسلمين بيوت من كثير في العاملت

 كافرةا؟ خادمة استقداما يجوز

. كبيرةا بهن والبلية عظيم خطرهن  : الخادمات2جـ
خادمة كانت سواء بالجنبية يخلو أن للمسلم يجوز فل
زوجته وأخت عمه وزوجة أخيه كزوجة غيرها أو
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جيرانه من بامرأةا يخلو ولِ ، ذلك وغير خاله وزوجة
.  أجنبيات من غيرهن ولِ

رجل     يخلون     لِ:  وسلم عليه الله صلى النبي يقول
يخلو أن له فليس   ثالثهما     الشيطان     فإن     بامرأةا
يستقدما أن له وليس غيرها ولِ خادمة لِ أجنبية بامرأةا
هذه في كافرات خادما ولِ كفارا عمالِ ولِ كفارا خدما

.  الجزيرةا

من المسلمون إلِ لها يستقدما لِ الجزيرةا فهذه
وسلم عليه الله صلى الرسول لن والنساء الرجال

. وأن بذلك موته عند وأوصى منها الكفار بإخراج أمر
السلما معقل . فهي فقط السلما إلِ فيها يبقي لِ

، الكفار إليها يستقدما أن يجوز فل السلما منبع وهي
أن يجوز لِ وعرضها طولها على العربية فالجزيرةا
بالناس يغتر أن للعاقل ينبغي ولِ الكفرةا إليها يستقدما

لِ الخلق أكثر لن الكفرةا استقداما من يفعلون فيما
ْقَن:  سبحانه الله قال كما الشرع بحكم يتقيدون ِإ َو

ْقَع ِط َثَر     ُت ْقَك ْقَن     َأ ْقَرِض     ِفي     َم ْقَل
َ ّلوَك     ا ْقَن     ُيِض ِبيِل     َع ِه     َس ّل ْقَن     ال ِإ

ُعوَن ِب ّت ّظّن     ِإلِ     َي ْقَن     ال ِإ ْقَم     َو ْقَخُرُصوَن     ِإلِ     ُه دعت إذا إلِ   َي
طبيب إلى المسلمين كحاجة ذلك إلى الضرورةا
المر ولي يرى إليه اضطروا عامل أو إليه اضطروا

حرج فل مؤقتة بصفة المسلمين لمصلحة استقدامه
وسلم عليه الله صلى النبي استخدما كما ذلك في

رضي عمر أجلهم ثم إليهم للضرورةا خيبر في اليهود
.  عنهم استغنى لما عنه الله

إقامة بغير المسلمين لمصلحة قدموا إذا وكذلك
معلومة لمدةا يرجعون ثم البضائاع لبيع كالوافدين

استخداما يجوز لِ : أنه القول وخلصة ، معدودةا وأياما
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يراها التي القصوى الضرورةا عند إلِ المسلمين غير
.  المر ولي

وغيرها للدراسة يسافرون المسلمين بعض : 3س
وما الطلقا؟ بنية يتزوج أن له يجوز فهل ، الخارج إلى

 توضيح أرجو المتعة؟ زواج وبين بينه الفرقا
.  الله وفقكم المر هذا

كبير وخطر عظيم ضرر فيه الخارج في  : الزواج3جـ
لن مهمة؛ بشروطا إلِ للخارج السفر يجوز فل ،

للمعاصي ويعرضه بالله للكفر يعرضه للخارج السفر
الشرور من هذا وغير الزنا وتعاطي الخمر شرب من

بلد إلى السفر تحريم على العلماء نص . ولهذا
أنا:  وسلم عليه الله صلى النبي بقول عمل الكفار
فالقامة   المشركين     بين     يقيم     مسلم     كل     من     بريِء
أو للدراسة أو للسياحة كانت سواء جدا خطيرةا بينهم

الطلبة من المسافرون . فهؤلِء ذلك غير أو للتجارةا
على الجامعية للدراسة أو والمتوسط الثانويِ من

- أن الله - وفقها الدولة على والواجب عظيم خطر
تسمح أن لها وليس الداخل في الدراسة لهم تؤمن

.  العظيم الخطر من فيه لما الخارج إلى بالسفر لهم

والتساهل الردةا من كثير شر ذلك عن نشأ وقد
ذلك من وأعظم الخمور وشرب الزنا من بالمعاصي

أحوال سبر من عند معلوما هو كما ، الصلوات ترك
القليل وهم منهم الله رحم من إلِ للخارج يسافر من

الرجال إلِ يسافر لِ وأن ذلك من منعهم . فالواجب
كان إذا والفضل والعلم واليمان بالدين المعروفون

تحتاجها لمور التخصص أو الله إلى للدعوةا ذلك
.  السلمية الدولة
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واليمان والفضل بالعلم المعروف المسافر وعلى
بصيرةا على الله إلى يدعو حتى الِستقامة واجب
ما ذلك من يستثنى وقد ، أجله من بعث ما ويتعلم
يتيسر ولِ يدرسه من له وليس العلوما من إليه يضطر

عرف ممن المبتعث يكون وأن ، يدرسه من استقداما
.  آنفا ذكرنا كما والفضل والعلم واليمان بالدين

منهم ، العلماء بين خلف ففيه الطلقا بنية الزواج أما
إنه وقالوا وجماعة الله رحمه كالوزاعي ذلك كره من

. عندهم الطلقا بنية يتزوج أن له فليس المتعة يشبه
ابن الموفق قال كما العلم أهل من الكثرون وذهب
كانت إذا ذلك جواز إلى المغني في الله رحمه قدامة

يسافر كأن ، بشرطا وليس فقط ربه وبين بينه النية
أن فله نفسه على وخاف أخرى أعمال أو للدارسة

هو وهذا ، مهمته انتهت إذا طلقها نوى ولو يتزوج
دون من فقط ربه وبين بينه ذلك كان إذا الرجح

الله وبين بينه بل وليها ولِ للزوجة إعلما ولِ مشارطة
 .

تقدما كما بذلك بأس لِ يقولون العلم أهل فجمهور
ليس ، الله وبين بينه لنه شيء؛ في المتعة من وليس

المشارطة ففيها المتعة . أما مشارطة ذلك في
أهل وبين بينه سنتين أو سنة أو شهرين أو شهرا

له يقال النكاح . وهذا الزوجة وبين بينه أو الزوجة
إلِ فيه يتساهل ولم بالجماع حراما وهو متعة نكاح

.  الرافضة

إلى الله وحرمه نسخ ثم السلما أول في مباحا وكان
عن الصحيحة الحاديث في ذلك ثبت كما القيامة يوما

.  وسلم عليه الله صلى النبي
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لكونه أو للدراسة إليها سافر بلد في يتزوج أن أما
بلد إلى السفر له تسوغا أخرى لسباب أو سفيرا
أن أراد إذا الطلقا بنية النكاح له يجوز فإنه الكفار
نفسه على خوفا الزواج إلى احتاج إذا تقدما كما يرجع

وخروجا للدين احتياطا أولى النية هذه ترك . ولكن
هذه إلى حاجة هناك ليس ولنه ، العلماء خلف من

رأى إذا الطلقا من ممنوعا ليس الزوج لن النية؛
.  النكاح عند ينوه لم ولو ذلك في المصلحة

السواقا في تباع التي المجلت في رأيكم  : ما4س
يجوز وهل فاتنات؟ متبرجات النساء صور وعليها
 بيعها؟

إذا تمنع أن يجب والصحف المجلت  : جميع4جـ
. ووافقت فتنة لنها النساء؛ صور على تشتمل كانت

قد العلما وزير وكذا ذلك على لله والحمد الدولة
الجميع على . فالواجب ذلك بمنع المر منه صدر

المجلت هذه من المسلمين لحماية التعاون
سواء الخليعة والصور الرذائال تنشر التي والصحافة

الفضاء يجب منكر ذلك لن خارجية؛ أو داخلية كانت
.  ذلك عن المسئولين بواسطة عليه

متابعة الدينية والمراقبة العلما وزارةا على والواجب
خطاهم الله . سدد عليه للقضاء يلزما ما وعمل ذلك

سميع إنه والبلد العباد صلح فيه ما لكل ووفقهم
.  قريب

لها وقال ، نفسي بمرض مريضة امرأةا توجد : 5س
سورةا تقرأ صعب مرض أصابه إذا المريض أن الناس

 مات أو شفي إما قراية في الزلزلة
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فترةا وبعد ، القراية من وشربت لها يقرأ من وطلبت
. وبعد سليما الطفل فولد القراية من وشربت حملت
جاءها التاسع الشهر . وفي بآخر حملت فطامه
في ولكن القراية من وشربت أخرى مرةا المرض

بواحد حملت فترةا . وبعد ميتا طفل ولدت اليوما نفس
، القراية نفس من وشربت المرض وعاودها آخر؛
ميتا الولد وولد القراية من شربت الثامن الشهر وفي

 .

بمرض أحست السابع شهرها في ، حملت فترةا وبعد
حية طفلة ولدت بعدها التي الليلة وفي منها وشربت

تسقط الزلزلة سورةا أن الناس من سمعت . وقد
السوداء الحبة أو سوداء حبة القراية وفي الطفال
شيء يلحقها . فهل هذا تعلم لِ وهي الطفل تسقط

 ماتوا؟ الذين الطفال من

أنها الزلزلة سورةا عن الناس يقول : ما  : أول5ِجـ
الولد تسقط أنها قالوه وما يموت أو المريض تشفي

. الباطلة العامة خرافات من هو بل له أصل لِ كله
لن كفارةا؛ ولِ فدية المذكورةا المرأةا على : ليس ثانيا

.  لموتهما سببا ليس عملها

المسلمة المرأةا تستطيع التي الشياء هي ما : 6س
صحيح وهل مثل كالبوذية الكافرةا المرأةا إماما كشفها

 وجهها؟ كشف إلِ لها يجوز لِ أنه

كانت سواء للمرأةا تكشف المرأةا أن  : الصحيح6ج
. أما الركبة وتحت السرةا فوقا ما كافرةا أو مسلمة

لِ الجميع حق في عورةا فهو والركبة السرةا بين ما
غير أو مسلمة كانت سواء المرأةا من المرأةا تراه

.  الرجل مع للرجل كالعورةا بعيدةا أو قريبة مسلمة
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وساقها ورأسها صدرها المرأةا من ترى أن فللمرأةا
وساقه صدره الرجل من يرى كالرجل ذلك ونحو

الكافرةا المرأةا أن العلم أهل بعض قول . وأما ورأسه
أصح في مرجوح قول فهو المؤمنة لها تكشف لِ

صلى النبي عهد في كن اليهوديات لن العلماء قولي
أزواج على يدخلن الوثنيات وهكذا وسلم عليه الله

أنهن يحفظ ولم لحاجتهن وسلم عليه الله صلى النبي
.  وأفضلهن النساء أتقي وهن منهن يتحجبن كن

 عنه؟ الوجه تغطية تجب من : 7س

من وهو الجنبي الرجل عن الوجه تغطية  : تجب7جـ
كان سواء العلماء قولي أصح في للمرأةا محرما ليس

من أو الجيران من أو خال وابن عم ابن الجنبي
عهد في المسلمين يخاطب تعالى لقوله غيرهم
: بعدهم يأتي ومن وسلم عليه الله صلى الله رسول

َذا ِإ ُهّن     َو ُتُمو ْقَل َأ ًعا     َس َتا ُهّن     َم ُلو َأ ْقَس ْقَن     َفا ِء     ِم ِحَجاٍب     َوَرا
ْقَم ُك ِل َهُر     َذ ْقَط ْقَم     َأ ُك ِب ُلو ُق ِهّن     ِل ِب ُلو ُق    َو

وغيرهن وسلم عليه الله صلى النبي أزواج يعم وهذا
َها    َ يا:  سبحانه قال كما المؤمنات من ّي أ

ِبّي     َ ّن ْقَل     ال ُق
َواِجَك ْقَز ِتَك     َِل َنا َب ِء     َو ِنَسا ِنيَن     َو ْقَؤِم ْقَلُم ِنيَن     ا ْقَد ِهّن     ُي ْقَي َل ْقَن     َع ِم
ِهّن ِب ِبي ِلَك     َجل َنى     َذ ْقَد ْقَن     َأ ْقَفَن     َأ ْقَعَر ْقَيَن     َفل     ُي َذ ْقَؤ ما والجلباب   ُي

الذيِ وهو الثياب فوقا والبدن الرأس على يوضع
يوضع وما كله والبدن والوجه الرأس النساء به تغطي

بالجلباب تغطي . فالمرأةا خمار له يقال الرأس على
، تقدما كما الثياب فوقا بدنها وجميع ووجهها رأسها
ْقَل:  وعل جل الله وقال ُق َناِت     َو ْقَؤِم ْقَلُم ْقَضَن     ِل ْقَغُض ْقَن     َي ِم

ِهّن ِر ْقَبَصا ْقَظَن     َأ َف ْقَح َي ُهّن     َو ِديَن     َولِ     ُفُروَج ْقَب ُهّن     ُي َت َن َما     ِإلِ     ِزي
َهَر َها     َظ ْقَن ْقَبَن     ِم ِر ْقَض َي ْقَل ِهّن     َو ِر َلى     ِبُخُم ِهّن     َع ِب ُيو ِديَن     َولِ     ُج ْقَب ُي

ُهّن َت َن ِهّن     ِإلِ     ِزي ِت َل ُعو ُب ْقَو     ِل ِهّن     َأ ِئا َبا ْقَو     آ ِء     َأ َبا ِهّن     آ ِت َل ُعو ، الية   ُب
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رضي مسعود ابن ) فسره منها ظهر ما ( إلِ فقوله
قوما وفسره الظاهرةا بالملبس وجماعة عنه الله

للدلة الموافق هو لنه أصح والول ، والكفين بالوجه
من قول بعضهم وحمل السابقتين ولليتين الشرعية

وجوب قبل كان هذا إن والكفين بالوجه فسره
تبديِ السلما أول في كانت المرأةا لن ؛ الحجاب

فمنعن الحجاب آية نزلت ثم للرجال وكفيها وجهها
جميع في والكفين الوجه ستر عليهن ووجب ذلك من

ْقَبَن:  سبحانه قال ثم الحوال ِر ْقَض َي ْقَل ِهّن     َو ِر َلى     ِبُخُم َع
ِهّن ِب ُيو الرأس به يستر ما وهو خمار جمع والخمر   ُج

كما ، تحته ما يستر لنه خمارا سمي ، حوله وما
.  وتغيرها العقول تستر لنها خمرا الخمر سميت

ألقت فإذا ، الرأس منه يخرج الذيِ : الشق والجيب
وإذا الجيب سترت فقد ورأسها وجهها على الخمار

تعالى قال ثم أيضا سترته الصدر من شيء هناك كان
ِديَن     َولِ:  ْقَب ُهّن     ُي َت َن ِهّن     ِإلِ     ِزي ِت َل ُعو ُب ، الية آخر إلى   ِل

فيجب البدن وبقية والرأس الوجه تشمل والزينة
ولِ تفتن لِ حتى الزينة هذه تغطي أن المرأةا على
عن الصحيحين في ثبت ما ذلك على ويدل ، تفتن

صوت سمعت لما:  قالت أنها عنها الله رضي عائاشة
قبل رآني قد وكان وجهي فخمرت معطل بن صفوان
الحجاب آية نزول بعد النساء أن بذلك فعلم  الحجاب

في المراد الحجاب من وأنه الوجه بستر مأمورات
َذا:  وجل عز قوله وهي الكريمة الية ِإ ُهّن     َو ُتُمو ْقَل َأ َس

ًعا َتا ُهّن     َم ُلو َأ ْقَس ْقَن     َفا ِء     ِم .  الية   ِحَجاٍب     َوَرا

أن عنها الله رضي عائاشة عن داود أبو رواه ما وأما
إن أسماء شأن في قال وسلم عليه الله صلى النبي
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إلِ     منها     يرى     أن     يصلح     لم     المحيض     بلغت     إذا     المرأةا
   وكفيه     وجهه     إلى     وأشار     وهذا     هذا

: منها لعلل به الِحتجاج يجوز لِ ضعيف حديث فهو
: ضعف ومنها ، عنها والراويِ عائاشة بين انقطاعه

: تدليس ومنها ، بشير بن سعيد وهو رواته بعض
للدلة : مخالفته ومنها ، عنعن وقد الله رحمه قتادةا

وجوب على الدالة والحاديث اليات من الشرعية
: ومنها ، بدنها وسائار وكفيها وجهها في المرأةا تحجب

آية نزول قبل ذلك أن على حمله وجب صح لو أنه
إلى والهاديِ الموفق . والله الدلة بين جميعا الحجاب

.  السبيل سواء

أمريكا في عقد مؤتمر في أعلن ما ماحكم : 8س
لنها المنتجات بعض على التنبيه توصياته ضمن ومن

صابون المنتجات تلكم . ومن الخنزير لحم تحويِ
لديكم وهل.  التوجيه رجاء مع . . إلخ وجبن ومعجون

 المنتجات؟ تلكم وعن ، المؤتمر هذا عن علم

التي الشياء هذه عن أسئلة إلينا وجه  : قد8جـ
هذا في حصل وما المنتجات من السائال ذكرها

المملكة في هنا المختصة الجهات إلى وأحيل المؤتمر
ولم ذلك من شيء المملكة إلى يرد لم أنه فذكرت

الجهات ذكرته ما يخالف ذلك في شيء لدينا يثبت
الخنزير لحم من أنه يدعى مما المملكة في المختصة

طعاما من المملكة هذه إلى يرد فيما شحمه من أو
ذلك يخالف ما يثبت حتى الحل . والصل الكتاب أهل

َها    َ يا:  جل عز الله لقول ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم ْقَن     ُك ِم

َباِت ّي ْقَم     َما     َط ُك َنا ْقَق ُكُروا     َرَز ْقَش ِه     َوا ّل ْقَن     ِل ْقَم     ِإ ُت ْقَن ُه     ُك ّيا ُدوَن     ِإ ُب ْقَع َت
.  التوفيق ولي والله
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ِمْن   :     ّلَه ال َيْخَشى ّنَما ِإ تعالى قوله تفسير
ُء   َلَما ْلُع ا َباِدِه ِع

ّنَما تعالى قوله تفسير : نرجو س ْقَخَشى     ِإ ّلَه     َي ْقَن     ال ِم
ِه ِد َبا ُء     ِع َلَما ُع ْقَل    ا

العلماء أن على تدل وهي عظيمة آية الية : هذه جـ
هم الكريم رسوله وسنة العظيم وبكتابه وبدينه بالله
، سبحانه منه خوفا وأكملهم لله خشية الناس أشد

هم الكاملة الخشية الله يخشى : إنما فالمعنى
وصفاته بأسمائاه ربهم عرفوا الذين بالله العلماء
عنده ما وعرفوا شريعته في وتبصروا حقه وعظيم

، وعصا خالفه لمن والعذاب اتقاه لمن النعيم من
لله خشية الناس أشد هم بالله علمهم لكمال فهم

الرسل رأسهم وعلى الله من خوفا الناس وأكمل
الناس أكمل فهم ، والسلما الصلةا عليهم والنبياء

العلماء خلفاؤهم ثم له وتعظيما سبحانه لله خشية
، متفاوتة ذلك في مراتب على . وهم وبدينه بالله

 الله يخشى لِ غيرهم أن الية معنى وليس

عز الله يخشى ومؤمنة ومؤمن ومسلمة مسلم فكل
كان فكلما متفاوتة فيهم الله خشية لكن وجل

لله خوفه كان وبدينه به وأعلم بالله أبصر المؤمن
من الخوف قل البصيرةا وقلت العلم قل وكلما أكثر
متفاوتون فالناس ، سبحانه منه الخشية وقلت الله
متفاوتون العلماء حتى عظيما تفاوتا الباب هذا في
زادت العلم زاد فكلما ، تقدما كما لله خشيتهم في

لله الخشية نقصت العلم نقص وكلما لله الخشية
ِذيَن     ِإّن وجل عز يقول ولهذا ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم َعِم َو

ِلَحاِت ِئَك     الّصا َل ْقَم     ُأو ْقَيُر     ُه ِة     َخ ّي ِر َب ْقَل ْقَم     ا ُه ُؤ َد     َجَزا ْقَن ْقَم     ِع ِه ّب َر
ّناُت ْقَدٍن     َج ِريِ     َع ْقَج ْقَن     َت َها     ِم ِت ْقَح َهاُر     َت ْقَن ْقَل

َ ِديَن     ا ِل َها     َخا ًدا     ِفي َب َأ
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ّلُه     َرِضَي ْقَم     ال ُه ْقَن ْقَنُه     َوَرُضوا     َع ِلَك     َع ْقَن     َذ ّبُه     َخِشَي     ِلَم    َر
ِذيَن     ِإّن:  تعالى وقال ّل ْقَوَن     ا ْقَخَش ْقَم     َي ُه ّب ْقَيِب     َر َغ ْقَل ْقَم     ِبا ُه َل

ٌءْةا ِفَر ْقَغ ٌءْر     َم ْقَج َأ ٌءْر     َو ِبي كثيرةا المعنى هذا في واليات   َك
.  التوفيق وبالله

تعالى    :  قوله معنى ِفي  شرح َناِفِقيَن ْلُم ا ِإّن
ّناِر     ال ِمَن َْلْسَفِل ا ّدْرِك ال

ِإّن العزيز كتابه في تعالى الله قال : لقد س
ِقيَن ِف َنا ْقَلُم ْقَرِك     ِفي     ا ّد َفِل     ال ْقَس َْقَل ِر     ِمَن     ا ّنا المقصود ما   ال
أن وأرجو الكريمة الية هذه في والنفاقا بالمنافقين

.  المعنى بإيضاح تتفضلوا

بالسلما يتظاهرون الذين هم بالمنافقين : المراد جـ
في وهم مسلمون أنهم يدعون السلما غير على وهم

الصلةا عليه الرسول ويكذبون بالله يكفرون الباطن
لنهم منافقين؛ سموا المنافقون هم هؤلِء ، والسلما
وجل عز قوله في كما الكفر وأبطنوا السلما أظهروا

ّناِس     َوِمَن:  ْقَن     ال ُقوُل     َم ّنا     َي ِه     آَم ّل ِما     ِبال ْقَو َي ْقَل ِبا ِر     َو ْقَلِخ َوَما     ا
ْقَم ِنيَن     ُه ْقَؤِم ُعوَن     ِبُم ِد ّلَه     ُيَخا ِذيَن     ال ّل ُنوا     َوا ُعوَن     َوَما     آَم َد ْقَخ َي
ْقَم     ِإلِ ُه ُفَس ْقَن ُعُروَن     َوَما     َأ ْقَش ْقَم     ِفي     َي ِه ِب ُلو ٌءْض     ُق ( أيِ   َمَر

ُهُم)  وريب شك َد ّلُه     َفَزا ْقَم     َمَرًضا     ال ُه َل ٌءْب     َو َذا ٌءْم     َع ِلي ِبَما     َأ
ُنوا ُبوَن     َكا ِذ ْقَك .  البقرةا سورةا من بعدها واليات   َي

ويكذبون بالله يكفرون وهم المنافقون هم هؤلِء
ِقيَن     ِإّن وعل جل قوله في رسله ِف َنا ْقَلُم ُعوَن     ا ِد ّلَه     ُيَخا ال

َو ُه ْقَم     َو ُه ُع ِد َذا     َخا ِإ َلى     َقاُموا     َو ِةا     ِإ َلى     َقاُموا     الّصل ُكَسا
ُءوَن ّناَس     ُيَرا ُكُروَن     َولِ     ال ْقَذ ّلَه     َي ِليًل     ِإلِ     ال ِبيَن     َق َذ ْقَب َذ ْقَيَن     ُم َب

ِلَك َلى     لِ     َذ ِء     ِإ ُؤلِ َلى     َولِ     َه ِء     ِإ ُؤلِ أنهم والمعنى   َه
إذا الكفار مع تارةا والمسلمين الكفار بين مترددون

ظهروا أن المؤمنين مع وتارةا ، وانتصروا الكفار ظهر
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ولِ مستقيم دين ولِ ثبات عندهم فليس ، وانتصروا
وبين واليمان الكفر بين مذبذبون هم بل ثابت إيمان
قوله في بكفرهم الله صرح وقد ، والمسلمين الكفار
ْقَم     َوَما تعالى ُه َع َن ْقَن     َم َبَل     َأ ْقَق ْقَم     ُت ُه ْقَن ْقَم     ِم ُه ُت َقا َف ْقَم     ِإلِ     َن ُه ّن أ

َ

َفُروا ِه     َك ّل ِه     ِبال ِل ِبَرُسو ُتوَن     َولِ     َو ْقَأ َةا     َي ْقَم     ِإلِ     الّصل ُه َلى     َو ُكَسا
ُقوَن     َولِ ْقَنِف ْقَم     ِإلِ     ُي ُه ُهوَن     َو ِر ْقَبَك     َفل     َكا ْقَعِج ْقَم     ُت ُه ُل َوا ْقَم َولِ     َأ

ْقَم ُه ُد ْقَولِ ّنَما     َأ ُد     ِإ ِري ّلُه     ُي ْقَم     ال ُه َب ّذ َع ُي َها     ِل ِةا     ِفي     ِب َيا ْقَلَح َيا     ا ْقَن ّد ال
َق َه ْقَز َت ْقَم     َو ُه ُفُس ْقَن ْقَم     َأ ُه ِفُروَن     َو . المنافقون هم هؤلِء   َكا
.  والسلمة العافية الله نسأل

وتعالى        سبحانه لله جميعا والقدرة اليد إثبات

الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
.  آمين الله وفقه . ما . أ ع الشيخ المكرما

:  . بعده وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

جهة من المرفقة الرسالة في ذكرتم ما على اطلعت
مسعود بن الله عبد قول على حجر ابن الحافظ كلما

القدرةا باليد المراد " وأن . . إلخ بيده نفسي " والذيِ
عليه لما مخالف ناقص كلما أنه شك . ولِ وفهمته

هذا في ورد : أنما . والصواب والجماعة السنة أهل
جمعيا والقدرةا اليد إثبات به يراد والثار الحاديث من

القدرةا وله سبحانه شيء كل بيده أن على تدل فهي
على سبحانه له اليد إثبات على تدل كما ، الكاملة
من شيء في خلفه يشابه أن غير من به اللئاق الوجه
في تعالى قوله المعنى هذا على دل . وقد صفاته
ْقَل المائادةا سورةا ُه     َب َدا َتاِن     َي َط ْقَبُسو وقوله ، الية   َم

َعَك     َما) :  ( صا سورةا في سبحانه َن ْقَن     َم َد     َأ ْقَسُج ِلَما     َت
ْقَقُت َل ّيِ     َخ َد َي الله     إن وسلم عليه الله صلى وقوله   ِب
يده     ويبسط     النهار     مسيء     ليتوب     بالليل     يده     يبسط
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عليه الله صلى وقوله   الليل     مسيء     ليتوب     بالنهار
ثم     القيامة     يوما     السماوات     الله     يطويِ:  وسلم

الجبارون     أين     الملك     أنا     يقول     ثم     اليمنى     بيده     يأخذهن
يأخذهن     ثم     السبع     الرضين     يطويِ     ثم     المتكبرون     أين

أين     الجبارون     أين     الملك     أنا     يقول     ثم     بشماله
كثيرةا المعنى هذا في والحاديث واليات   المتكبرون

 .

من على الرد في الحافظ قول عن السؤال - وأما2
زائادةا ) أنها أقسم ( لِ ، قوله ) في لِ(  حرف إن قال

بأن وأجيب ، الكلما أثناء في إلِ تزاد لِ بأنها وتعقب ،
.  الواحد كالكلما كله القرآن

من الكلما هذا مثل في بأسا أعلم لِ : أني والجواب
ومعظم محترما وكله الله كلما كله القرآن أن جهة
لكن ، بعض على بعضه ويدل بعضا بعضه يفسر وكله
حيث تزاد أنها والصواب ، بسديد الجواب هذا ليس
في كما ، الكلما أول في ذلك كان ولو المعنى وضح
َئل الحديد سورةا آخر في تعالى قوله َلَم     ِل ْقَع ْقَهُل     َي َأ

َتاِب ِك ْقَل ْقَل ، النعاما سورةا في تعالى وقوله ، الية   ا ُق
ْقَوا َل َعا ْقَتُل     َت ْقَم     َحّرمَا     َما     َأ ُك ّب ْقَم     َر ُك ْقَي َل ُكوا     َألِ     َع ِر ْقَش ِه     ُت ًئا     ِب ْقَي    َش

ْقَقِسُم     لِ سبحانه قوله وهكذا ذلك أشبه وما ِما     ُأ ْقَو َي ِب
ِة َياَم ِق ْقَل ْقَقِسُم     لِ و   ا َذا     ُأ َه ِد     ِب َل َب ْقَل في بذلك المراد   ا
من المشركون يقوله ما نفي وأمثالهما اليتين هاتين

بأنواع آلهتهم إلى والتقرب الله غير على التعلق
. ثم المعاد وإنكارهم الله عند لهم ليشفعوا العبادةا

يوما من به أقسم بما سبحانه إقسامه ذلك بعد أثبت
وبالبلد الولى السورةا في اللوامة والنفس القيامة
ذكره ما على الثانية السورةا في بعده وما المين

: إن يقال أن ويجوز ، السورتين في ذلك بعد سبحانه
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في كما شيء لنفي لِ للفتتاح به جيء الحرف هذا
) ( الم نحو السور أول في الخرى المقطعة الحروف

ما معنى هو . وهذا ذلك ) وأشباه ( حم ) و ( الر و
.  كثير ابن والحافظ جرير ابن الماما ذكره

تاريخ في شبة بن عمر الحافظ رواه ما - وأما3
عبد من وجد أنه عنه الله رضي عمر قول من المدينة

 . . إلخ شراب ريح عمر بن الله

، المشهور الله عبد وليس الله عبيد : أنه فالصواب
ذلك على يدل كما تصحيف اسمه في وقع ولكن

تابعي وهو ، المصغر الله عبيد أنه بينت أخرى روايات
.  للجميع الله غفر بصحابي وليس

.  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما

وتعالى       سبحانه لله والنزول المجيء إثبات

الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
رضاه فيه لما الله وفقه . خأ س الشيخ فضيلة المكرما

.  آمين

.  بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

أنكم فيه ذكرتهم الذكي الكريم كتابكم وصلني فقد
مر ) للبيهقي الوقات ( فضائال لكتاب تحقيقكم أثناء

: يقول الحافظ الله عبد أبا : سمعت النص هذا عليكم
: يقول المزيِ الله عبد بن أحمد محمد أبا سمعت
عليه الله صلى الله رسول عن ثبت قد النزول حديث
يصدقه ما النزول في وورد ، صحيحة وجوه من وسلم

َء قوله وهو ّبَك     َوَجا َلُك     َر ْقَلَم ّفا     َوا ّفا     َص والنزول   َص
الحركة طريق من الله عن منفيتان صفتان والمجيء
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من صفتان هما بل ، حال إلى حال من والِنتقال
لصفاته المعطلة يقول عما جل تشبيه بل الله صفات

.  . اهـ كبيرا علوا بها والمشبهة

أهل عليه لما مخالف باطل القول هذا أن شك ولِ
لنفسه أثبت قد سبحانه الله فإن ، والجماعة السنة

وسلم عليه الله صلى رسوله عنه أخبر وكما المجيء
الله صلى رسوله ولِ سبحانه لنا يبين ولم بالنزول

فوجب المجيء كيفية ولِ النزول كيفية وسلم عليه
الله رضي الصالح السلف وسع . كما ذلك عن الكف
.  النصوصا في جاء ما على يزيدوا ولم ، ذلك عنهم

في طريقهم ولزوما منهاجهم على السير فالواجب
والسنة العزيز الكتاب في الواردةا الصفات إثبات

له كفو لِ سبحانه بأنه اليمان . مع كيف بل الصحيحة
ْقَم وجل عز قال كما له مثيل ولِ له شبيه ولِ َل ْقَن     َو ُك َي
ًوا     َلُه ُف ٌءْد     ُك ُبوا     َفل   َأَح ِر ْقَض ِه     َت ّل َثاَل     ِل ْقَم َْقَل ْقَيَس   ا ِه     َل ِل ْقَث َكِم

ٌءْء ْقَي َو     َش ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْقَل الحركة نفي أن ومعلوما   ا
ونحن علم بغير التكييف في دخول والِنتقال

سبحانه صفاته بكيفية علمنا لعدما ذلك من ممنوعون
الله صلى رسوله ولِ بذلك يخبرنا لم وجل عز لنه ،

.  وسلم عليه

به والعمل النافع للعلم وإياكم يوفقنا أن الله ونسأل
إنه الفتن مضلت من والسلمة الحق على والثبات

. .  قريب سميع

. .  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما

الله      الرسولصلى بسيرة الحتفال حكم
النبوي      المولد بمناسبة وسلم عليه
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المسجد في يحتفلوا أن للمسلمين يحل : هل س
 ربيع12 ليلة في الشريفة النبوية السيرةا ليتذكروا

أن بدون الشريف النبويِ المولد بمناسبة الول
: بدعة قيل ، فيه واختلفنا كالعيد؟ نهاره يعطلوا
 حسنة؟ غير : بدعة وقيل ، حسنة

النبي بمولد احتفالِ يقيموا أن للمسلمين : ليس جـ
ولِ الول ربيع  من12 ليلة في وسلم عليه الله صلى

احتفال أيِ يقيموا أن لهم ليس أنه كما ، غيرها في
الِحتفال لن والسلما؛ الصلةا عليه غيره بمولد

صلى النبي لن الدين؛ في المحدثة البدع من بالموالد
صلى حياته في بمولده يحتفل لم وسلم عليه الله
للشرائاع والمشرع للدين المبلغ وهو وسلم عليه الله
يفعله ولم بذلك أمر ولِ وتعالى سبحانه ربه عن

لهم التابعون ولِ جميعا أصحابه ولِ الراشدون خلفاؤه
وقد ، بدعة أنه فعلم ، المفضلة القرون في بإحسان

هذا     أمرنا     في     أحدثا     من وسلم عليه الله صلى قال
رواية وفي ، صحته على متفق   رد     فهو     منه     ليس     ما

ليس     عمل     عمل     من بها جازما البخاريِ وعلقها مسلم
   رد     فهو     أمرنا     عليه

عليه الله صلى أمره عليه ليس بالموالد والِحتفال
القرون في دينه في الناس أحدثه مما هو بل وسلم

والسلما الصلةا عليه وكان ، مردودا فيكون المتأخرةا
خير     فإن     بعد     أما:  الجمعة يوما خطبته في يقول

الله     صلى     محمد     هديِ     الهديِ     وخير     الله     كتاب     الحديث
   ضللة     بدعة     وكل     محدثاتها     المور     وشر     وسلم     عليه
بإسناد النسائاي وأخرجه ، صحيحه في مسلم رواه
 النار في ضللة : وكل وزاد جيد

53

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1393
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1393
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1393
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1392
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1392
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1391
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1391


وسلم عليه الله صلى بمولده الِحتفال عن ويغني
في حياته وتاريخ والسلما الصلةا عليه سيرته تدريس

ذلك وغير والمساجد المدارس في والسلما الجاهلية
الله صلى بمولده يتعلق ما بيان ذلك في ويدخل ،

إحداثا إلى حاجة غير من وفاته وتاريخ وسلم عليه
دليل عليه يقم ولم رسوله ولِ الله يشرعه لم احتفال
. .  شرعي

المسلمين لجميع تعالى الله ونسأل المستعان والله
.  البدعة من والحذر بالسنة للكتفاء والتوفيق الهداية

وارتاح        قلبه اطمأن الله ذكر من أكثر من
ضميره 

مرهقا كنت المراهقة سن في كنت : عندما س
واجبات أترك أكن لم ولكني بالمعاصي لنفسي
جميع من الله إلى تائاب الن وأنا ، كالصلةا السلما

اليمان لحلوةا فاقد ولكني عاما بشكل المعاصي
أن أحس أتشهد فحينما ، وقلق حيرةا في وأعيش
أن الله أن من خائاف وأنا ، قلبي إلى تصل لِ الشهادةا

 الله أثابكم إرشاديِ وأرجو قلبي على يختم

 . الرياض . ك . ع . ما

من عليك به من ما على كثيرا الله بحمد نوصيك جـ
ظنك وأحسن الصالحات العمال من وأكثر ، التوبة
بالتدبر القرآن وقراءةا الله ذكر من وأكثر ، بربك

بالخير وأبشر الشرار عن وابتعد الخيار وأصحب
بما العمل بعد الله شاء إن وستجد العاقبة وحسن
التوبة وثمرةا الشهادتين ولذةا اليمان حلوةا لك ذكرته

ِر     َألِ وجل عز الله قال.  النصوح ْقَك ِذ ِه     ِب ّل ِئّن     ال ْقَطَم َت
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ُلوُب ُق ْقَل ُبوا سبحانه وقال   ا ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ
َ

ُنوَن ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     ا ُك ّل َع ِلُحوَن     َل ْقَف عليه الله صلى النبي وقال   ُت
كان     ما     تهدما     والتوبة     قبله     كان     ما     يهدما     السلما وسلم
الذنب     من     التائاب والسلما الصلةا عليه وقال   قبلها
   له     ذنب     لِ     كمن

له حصل التوبة في وصدقا الله ذكر من أكثر فمن
سيئاته عنه ومحيت الضمير وراحة والطمأنينة الفلح
خير إنه الِستقامة ومنحك الهدى على الله . ثبتك

.  مسئول

المنكر       والنهيعن بالمعروف المر وجوب

وعلى الله رسول على وسلم الله وصلى ، لله الحمد
:  بعد . . أما بهداه اهتدى ومن وأصحابه آله

التناصح القربات وأفضل المهمات أهم من فإن
، عليه والصبر بالحق والتواصي الخير إلى والتوجيه
ويباعد ، وجل عز الله ويغضب يخالفه مما والتحذير

وأعمالنا قلوبنا يصلح أن وجل عز وأسأله ، رحمته من
، دينه في الفقه يمنحنا وأن ، المسلمين وسائار

وأن ، كلمته ويعلي دينه ينصر وأن ، عليه والثبات
خير لكل ويوفقهم ، المسلمين أمور ولِةا جميع يصلح

صلح فيه ما كل على ويعينهم ، البطانة لهم ويصلح ،
ويشرح ، الدين في الفقه ويمنحهم ، والبلد العباد

ولي إنه عليها والِستقامة ، شريعته لتحكيم صدورهم
.  عليه والقادر ، ذلك

والنهي بالمعروف المر موضوع : إن المسلمون أيها
في لن بالعناية؛ جدير ، عظيم موضوع المنكر عن

الخطر إهماله وفي ، ونجاتها المة مصلحة تحقيقه
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وطهور ، الفضائال واختفاء ، الكبير والفساد العظيم
العظيم كتابه في وعل جل الله أوضح وقد ، الرذائال
، عظيمة منزلته أن سبحانه وبين ، السلما في منزلته

اليمان على قدمه الياتت بعض في سبحانه إنه حتى
قوله في كما ، السلما وأساس الدين أصل هو الذيِ ،

ْقَم:  تعالى ُت ْقَن ْقَيَر     ُك ٍة     َخ ْقَت     ُأّم ِرَج ْقَخ ّناِس     ُأ ْقَأُمُروَن     ِلل َت
ْقَعُروِف ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َت ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم ُنوَن     ا ْقَؤِم ُت ِه     َو ّل ولِ   ِبال

هذا شأن عظم إلِ ، التقديم هذا في السر نعلم
العظيمة المصالح من عليه يترتب وما ، الواجب
حاجة فإن ، العصر هذا في سيما ولِ ، العامة

والنهي بالمعروف المر إلى وضرورتهم المسلمين
وانتشار ، المعاصي لظهور شديدةا؛ المنكر عن

 ، المعمورةا غالب في والبدع الشرك

وسلم عليه الله صلى عهده في المسلمون كان وقد
هذا يعظمون الصالح السلف عهد وفي أصحابه وعهد

بعد إليه فالضرورةا ، قياما خير به ويقومون ، الواجب
وغفلة العلم وقلة الجهل لكثرةا ، وأعظم أشد ذلك

.  العظيم الواجب هذا عن الناس من الكثير

، أعظم والخطر ، أشد المر صار هذا عصرنا وفي
وقلة ، الباطل دعاةا وكثرةا ، والفساد الشرور لِنتشار

هذا أجل ومن ، تقدما كما البلد غالب في الخير دعاةا
في وقدمه ، فيه ورغب ، به وتعالى سبحانه الله أمر
سبحانه قوله وهي ، اليمان على عمران آل آية

ْقَم:  وتعالى ُت ْقَن ْقَيَر     ُك ٍة     َخ ْقَت     ُأّم ِرَج ْقَخ ّناِس     ُأ يعني ، الية   ِلل
المم خير فهي ، والسلما الصلةا عليه محمد أمة

عن ، الصحيح الحديث في كما ، الله عند وأفضلها
توفون     أنتم:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي

   وجل     عز     الله     على     وأكرمها     خيرها     أنتم     أمة     سبعين
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في موجود المنكر عن والنهي ، بالمعروف والمر
الكتب به وأنزل ، الرسل به الله بعث ، السابقة المم

 .

وأصل ، له والخلصا ، الله توحيد المعروف وأصل
.  غيره وعبادةا ، بالله الشرك المنكر

، الله توحيد إلى الناس يدعون بعثوا الرسل وجميع
الشرك عن الناس وينهون ، المعروف أعظم هو الذيِ
.  المنكر أعظم هو الذيِ ، بالله

الله قال ، وأضاعوه ذلك في إسرائايل بنوا فرطا ولما
ِعَن:  حقهم في وعل جل ِذيَن     ُل ّل َفُروا     ا ْقَن     َك ِني     ِم َب

ِئايَل ْقَسَرا َلى     ِإ َد     ِلَساِن     َع ُو ْقَبِن     َوِعيَسى     َدا َيَم     ا ْقَر ِلَك     َم ِبَما     َذ
ْقَوا ُنوا     َعَص َكا ُدوَن     َو َت ْقَع فقال العصيان هذا فسر ثم   َي

ُنوا سبحانه ْقَوَن     لِ     َكا َه َنا َت ْقَن     َي ٍر     َع َك ْقَن ُه     ُم ُلو َع ْقَئَس     َف ِب َما     َل
ُنوا ُلوَن     َكا َع ْقَف عصيانهم أكبر من هذا فجعل   َي

ِلَك الية لهذه التفسير وجعله ، واعتدائاهم ْقَوا     ِبَما     َذ َعَص
ُنوا َكا ُدوَن     َو َت ْقَع ُنوا     َي ْقَوَن     لِ     َكا َه َنا َت ْقَن     َي ٍر     َع َك ْقَن ُه     ُم ُلو َع وما   َف

 ، الواجب هذا ترك في الخطر لعظم إلِ ذلك

فقال ذلك في منهم أمة على وعل جل الله وأثنى
ْقَن:  عمران آل سورةا في سبحانه ْقَهِل     ِم َتاِب     َأ ِك ْقَل ٌءْة     ا ُأّم

ٌءْة ِئاَم ُلوَن     َقا ْقَت َياِت     َي ِه     آ ّل َء     ال َنا ْقَيِل     آ ّل ْقَم     ال ُه ُدوَن     َو ْقَسُج َي
ُنوَن ْقَؤِم ِه     ُي ّل ِما     ِبال ْقَو َي ْقَل ِر     َوا ْقَلِخ ْقَأُمُروَن     ا َي ْقَعُروِف     َو ْقَلَم ِبا
ْقَوَن َه ْقَن َي ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم ُعوَن     ا ِر ُيَسا ْقَيَراِت     ِفي     َو ْقَلَخ ِئَك     ا َل ُأو َو

ِلِحيَن     ِمَن ُلوا     َوَما     الّصا َع ْقَف ْقَن     َي ٍر     ِم ْقَي ْقَن     َخ َل ُه     َف َفُرو ْقَك ّلُه     ُي َوال
ٌءْم ِلي ِقيَن     َع ّت ْقَلُم يصبها لم الكتاب أهل من طائافة هذه   ِبا

سبحانه عليهم الله فأثنى ، ضيعوه الذين أصاب ما
عز الله كتاب من أخرى آية وفي ، ذلك في وتعالى

بالمعروف المر سبحانه قدما التوبة سورةا في وجل
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، الزكاةا وإيتاء الصلةا إقاما على المنكر عن والنهي
.  شأنه لعظم إلِ ذلك وما

، كفاية فرض المنكر عن والنهي بالمعروف والمر
وإيتاء الصلةا إقاما على الية هذه في قدمه ذلك ومع

ُنوَن:  سبحانه فقال ، الزكاةا ْقَؤِم ْقَلُم َناُت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم َوا
ْقَم ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ ْقَأُمُروَن     َب ْقَعُروِف     َي ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي َعِن     َو
ِر َك ْقَن ْقَلُم ِقيُموَن     ا ُي َةا     َو ُتوَن     الّصل ْقَؤ ُي َةا     َو َكا ُعوَن     الّز ِطي ُي ّلَه     َو ال

َلُه ِئَك     َوَرُسو َل ُهُم     ُأو ْقَرَحُم َي ّلُه     َس ّلَه     ِإّن     ال ٌءْز     ال ِزي ٌءْم     َع ِكي    َح
على المنكر عن والنهي بالمعروف المر هنا فقدما
وهي ، السلما عمود الصلةا أن مع ، الصلةا إقاما

هذا قدما معنى فليِ ، الشهادتين بعد الركان أعظم
.  الواجب؟

الضرورةا وشدةا إليه الحاجة لعظم قدما أنه شك لِ
فيها ويكثر ، المة تصلح بتحقيقه ولن ، به القياما إلى

، الرذائال منها وتختفي الفضائال فيها وتظهر الخير
ويجاهدون ويتناصحون ، الخير على أفرادها ويتعاون

، شر كل ويذرون خير كل ويأتون ، الله سبيل في
، العظيمة الكوارثا تكون عنه والغفلة وبإضاعته
أو القلوب وتقسو ، المة وتفترقا ، الكثيرةا والشرور

الفضائال وتختفي ، وتنتشر الرذائال وتظهر ، تموت
واقع أمر وهذا ، الباطل صوت ويظهر ، الحق ويهضم

يؤمر لِ قرية وكل بلد وكل دولة وكل مكان كل في
تنتشر فإنه ، المنكر عن فيها ينهى ولِ بالمعروف فيها
فيها ويسود المنكرات فيها وتظهر الرذائال فيها

.  بالله إلِ قوةا ولِ حول ولِ ، الفساد

عن والناهين بالمعروف المرين أن سبحانه وبين
للزكاةا والمؤتين للصلةا والمقيمين المنكر

فقال ، الرحمة أهل هم ولرسوله لله والمطيعين
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ِئَك:  وتعالى سبحانه َل ُهُم     ُأو ْقَرَحُم َي ّلُه     َس ذلك فدل   ال
شريعته واتباع الله بطاعة تنال إنما ، الرحمة أن على

المنكر عن والنهي بالمعروف المر ذلك أخص ومن ،
من ككونه بالنساب؛ ولِ بالماني الرحمة تنال ولِ ،

ولِ ، فلن بني من أو هاشم بني من أو قريش
وزيرا أو ، جمهورية رئايس أو ، ملكا ككونه بالوظائاف؛

بالموال أيضا تنال ولِ ، الوظائاف من ذلك غير أو
هذا بغير ولِ ، المصانع كثرةا بوجود ولِ ، والتجارات

الله بطاعة الرحمة تنال وإنما ، الناس شئون من
.  شريعته واتباع ، ورسوله

، المنكر عن والنهي بالمعروف المر ذلك أعظم ومن
ورسوله الله وطاعة ، الزكاةا وإيتاء ، الصلةا وإقاما

الذين وهم ، الرحمة أهل هم فهؤلِء ، شيء كل في
في الذين وهم ، الله رحمة يرجون الحقيقة في

أضاع من أظلم فما ، ويعظمونه الله يخافون الحقيقة
، ويرجوه يخافه أنه زعم وإن ، نهيه وارتكب أمره
من ، حقا ويرجوه ويخافه ، حقا الله يعظم الذيِ وإنما
وأمر ، سبيله في وجاهد ، شريعته واتبع أمره أقاما

 ، المنكر عن ونهي بالمعروف

ِذيَن     ِإّن:  البقرةا سورةا في سبحانه قال ّل ُنوا     ا آَم
ِذيَن ّل ُدوا     َهاَجُروا     َوا َه ِبيِل     ِفي     َوَجا ِه     َس ّل ِئَك     ال َل ْقَرُجوَن     ُأو َي
ْقَحَمَة ِه     َر ّل لما ، الله رحمة راجين سبحانه فجعلهم   ال
، وجهادهم وهجرتهم ليمانهم وهاجروا وجاهدوا آمنوا

عظمت الذين أو ، القصور بنو الذين : إن قال ما
ارتفعت الذين أو ، أعمالهم تنوعت أو ، تجاراتهم
قال بل ، الله رحمة يرجون الذين هم أنسابهم
ِذيَن     ِإّن:  سبحانه ّل ُنوا     ا ِذيَن     آَم ّل ُدوا     َهاَجُروا     َوا َه ِفي     َوَجا
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ِبيِل ِه     َس ّل ِئَك     ال َل ْقَرُجوَن     ُأو ْقَحَمَة     َي ِه     َر ّل ّلُه     ال ٌءْر     َوال ُفو ٌءْم     َغ َرِحي

الله بطاعة يكونان ، العذاب وخوف الرحمة فرجاء
عن والنهي بالمعروف المر ذلك ومن ، ورسوله
.  المنكر

إلى الدعاةا في الفلح سبحانه حصر أخرى آية وفي
، المنكر عن والناهين بالمعروف والمرين ، الخير
ْقَن:  وجل عز فقال ُك َت ْقَل ْقَم     َو ُك ْقَن ٌءْة     ِم ُعوَن     ُأّم ْقَد َلى     َي ِر     ِإ ْقَي ْقَلَخ ا

ْقَأُمُروَن َي ْقَعُروِف     َو ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم ِئَك     ا َل ُأو ُهُم     َو
ِلُحوَن ْقَف ْقَلُم هذه الذين هؤلِء أن سبحانه فأبان   ا

بالمعروف والمر ، الخير إلى الدعوةا:  وهي صفاتهم
أنهم والمعنى ، المفلحون - هم المنكر عن والنهي

غيرهم كان وإن ، والتماما الكمال على المفلحون هم
هذه بعض عن تخلى إذا ، مفلحا المؤمنين من

الكمال على المفلحون لكن ، شرعي لعذر الصفات
وأمروا ، الخير إلى دعوا الذين هؤلِء هم والتماما

وابتعدوا المنكر عن ونهوا ، إليه وبادروا بالمعروف
.  عنه

المنكر عن وينهون بالمعروف يأمرون الذين أما
أو عاجل حظ أو ، وسمعة كرياء:  أخرى لغراض
، المعروف فعل عن يتخلفون أو ، أخرى أسباب

ومن ، الناس أخبث من فهؤلِء ، المنكر ويرتكبون
.  عاقبة أسوئاهم

عن عنه الله رضي زيد بن أسامة عن الصحيحين وفي
بالرجل     يؤتي:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي
- أيِ     بطنه     أقتاب     فتندلق     النار     في     فيلقى     القيامة     يوما

بالرحى     الحمار     يدور     كما     النار     في     - فيدور     أمعاؤه

60

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1397
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1397
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=104
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=104
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=104
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=218


ألم     فلن؟     يا     مالك     فيقولون     النار     أهل     عليه     فيجتمع
فيقول     قال     ؟     المنكر     عن     وتنهى     بالمعروف     تأمر     تكن
آتيه     ولِ     بالمعروف     آمركم     كنت     ولكني     بلى     لهم

   وآتيه     المنكر     عن     وأنهاكم

- تسعر بالله - نعوذ ، فعله قوله خالف من حال هذه
عليه يتفرج ، الشهاد رؤوس على ويفضح ، النار به

ويدور هذا.  النار في يلقى كيف ويتعجبون ، النار أهل
أقتاب وتندلق ، بالرحى الحمار يدور كما النار في

بالمعروف يأمر كان لماذا؟! . لنه ، يسحبها ، بطنه
أن بذلك فعلم ، ويأتيه المنكر عن وينهى ، يأتيه ولِ

عن والنهي ، فعله مع بالمعروف المر المقصود
، مسلم كل على الواجب هو . وهذا تركه مع المنكر

كتابه في شأنه الله أوضح العظيم الواجب وهذا
تركه من ولعن ، تركه من وحذر ، فيه ورغب ، الكريم

 .

يبادروا وأن ، يعظموه أن السلما أهل على فالواجب
وامتثالِ ، وجل عز لربهم طاعة به يلتزموا وأن ، إليه

.  وتعالى سبحانه عقابه من وحذرا ، لمره

وسلم عليه الله صلى الله رسول سنة جاءت وقد
، وتشرحه بيان أعظم ذلك وتبين ، المر هذا تؤيد

الحديث في والسلما الصلةا عليه المصطفى فيقول
لم     فإن     بيده     فليغيره     منكرا     منكم     رأى     من:  الصحيح
أضعف     وذلك     فبقلبه     يستطع     لم     فإن     فبلسانه     يستطع
.  صحيحه في مسلم الماما خرجه   اليمان

، بالمعروف المر مراتب وسلم عليه الله صلى فبين
: -  الثلثا المنكر عن والنهي

61

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1398
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1398
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1398
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1397
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1397


بإراقة وذلك ، القدرةا مع باليد : النكار الولى المرتبة
الشر أراد من ومنع ، اللهو آلِت وكسر ، الخمر أواني

ذلك استطاع إن مراده تنفيذ من وظلمهم بالناس
الناس وكإلزاما ، القدرةا أهل من ونحوه كالسلطان

على يقدر ممن اتباعه الواجب الله وبحكم ، بالصلةا
المؤمن . وهكذا الله أوجب مما هذا غير إلى ، ذلك
حرما مما ويمنعهم الله بأمر يلزمهم ، وولده أهله مع

.  الكلما فيهم ينفع لم إذا باليد الله

قبيلة شيخ أو ، محتسب أو أمر من ولِية له من وهكذا
من أو ، المر ولي جهة من ولِية له ممن غيرهم أو

الولِية فقد عند ، عليهم ولوه حيث ، جماعته جهة
عجز فإن ، طاقته حسب الواجب بهذا يقوما العامة
:  إلى انتقل

باللسان يأمرهم ، اللسان : وهي الثانية المرتبة
إخواني يا ، الله اتقوا قوما : يا يقول كأن وينهاهم

، المنكر هذا اتركوا ، الزكاةا وأدوا صلوا ، الله اتقوا
صلوا ، والديكم بروا ، الله حرما ما دعوا ، كذا افعلوا

وينهاهم بالمعروف يأمرهم ، هذا غير إلى ، أرحامكم
ويتحرى ، ويذكرهم ويعظهم ، باللسان المنكر عن

ويعاملهم ، عليها ينبههم حتى ، يفعلونها التي الشياء
الصلةا عليه يقول ، الرفق مع ، الحسن بالسلوب
ويقول   كله     المر     في     الرفق     يحب     الله     إن:  والسلما

شيء     في     يكون     لِ     الرفق     إن:  وسلم عليه الله صلى
   شانه     إلِ     شيء     من     ينزع     ولِ     زانه     إلِ

عليه الله صلى عليه فدخلوا ، اليهود من جماعة وجاء
الموت يعنون ، محمد يا عليك : السلما فقالوا وسلم

رضي عائاشة . . فسمعتهم السلما مرادهم وليس ،
) . وفي واللعنة الساما : ( عليكم فقالت ، عنها الله
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فقال ) ، عليكم وغضب ، الله : ( ولعنكم آخر لفظ
رفيق     الله     إن     عائاشة     يا     مهل:  وسلم عليه الله صلى
؟     قالوا     ما     تسمع     ألم     قالت     كله     المر     في     الرفق     يحب
فإنه     وعليكم     لهم     قلت     لهم؟     قلت     ما     تسمعي     ألم     قال

يهود وهم هذا   فينا     لهم     يستجاب     ولِ     فيهم     لنا     يستجاب
، يهتدون لعلهم ، وسلم عليه الله صلى بهم رفق

لداعي يستجيبون ولعلهم ، للحق ينقادون ولعلهم
.  اليمان

، الموفق المنكر عن والناهي بالمعروف المر فهكذا
الطيبة واللفاظ ، المناسبة والعبارات الرفق يتحرى
أو المجلس في ، ذلك في قصر من على يمر عندما

والكلما بالرفق يدعوهم مكان أيِ في أو الطريق في
أو ، عليهم خفي شيء في جادلوه ولو حتى ، الطيب
قال كما ، أحسن هي بالتي يجادلهم فيه كابروا

ُع:  سبحانه ْقَد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْقَكَم ْقَلِح ِة     ِبا َظ ْقَوِع ْقَلَم َوا
ِة َن ْقَلَحَس ْقَم     ا ُه ْقَل ِد ِتي     َوَجا ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا :  سبحانه وقال   َأ

ُلوا     َولِ ِد ْقَهَل     ُتَجا َتاِب     َأ ِك ْقَل ِتي     ِإلِ     ا ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا    َأ

وهم ، والنصارى اليهود . هم الكتاب؟ أهل هم من
ُلوا     َولِ:  عنهم الله يقول ذلك ومع ، كفار ِد ْقَهَل     ُتَجا َأ

َتاِب ِك ْقَل ِتي     ِإلِ     ا ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا ِذيَن     ِإلِ     َأ ّل َلُموا     ا ْقَم     َظ ُه ْقَن    ِم
فإنه الكلما وأساء وتعدى منهم ظلم من أن والمعنى

أحسن هي بالتي الجدال غير آخر علج إلى معه ينتقل
ُء:  تعالى قال كما ، ٍة     َوَجَزا َئ ّي ٌءْة     َس َئ ّي َها     َس ُل ْقَث الية   ِم

َدى     َفَمِن:  سبحانه وقال َت ْقَع ْقَم     ا ُك ْقَي َل ُدوا     َع َت ْقَع ِه     َفا ْقَي َل َع
ْقَثِل َدى     َما     ِبِم َت ْقَع ْقَم     ا ُك ْقَي َل .  الية   َع

، للحق وإيضاح ودعوةا تعليم مقاما المقاما داما ما لكن
الخير إلى أقرب هذا لن أحسن هي بالتي يكون فإنه

والناهي للمر : ينبغي الله رحمه الثوريِ سفيان قال ،

63

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=194
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=194
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=42&nAya=40
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=29&nAya=46
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=29&nAya=46
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=29&nAya=46
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=125
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=125
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1401
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1401
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1401


، عنه ينهى فيما رفيقا ، به يأمر فيما رفيقا يكون أن
بما عالما ، عنه ينهي فيما عدلِ ، به يأمر فيما عدلِ
.  عنه ينهى بما عالما ، به يأمر

الرفق تحريِ ، الله رحمهم السلف كلما معنى وهذا
عن إلِ ينهى ولِ يأمر لِ ، والبصيرةا والحلم العلم مع

بما عامل رفيقا ذلك مع . ويكون جهل عن لِ ، علم
.  به يفتدى حتى ، عنه ينهى ما تاركا إليه يدعوه

الله رضي مسعود بن الله عبد عن مسلم صحيح وفي
من     ما:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه
أمته     من     له     كان     إلِ     قبلي     أمة     في     الله     بعثه     نبي

ثم     بأمره     ويقتدون     بسنته     يأخذون     وأصحاب     حواريون
يفعلون     لِ     ما     يقولون     خلوف     بعدهم     من     تخلف     إنها

مؤمن     فهو     بيده     جاهدهم     فمن     يؤمرون     لِ     ما     ويفعلون
بقلبه     جاهدهم     ومن     مؤمن     فهو     بلسانه     جاهدهم     ومن
   خردل     حبة     اليمان     من     ذلك     وراء     وليس     مؤمن     فهو

المتضمن السابق سعيد أبي حديث مثل الحديث وهذا
.  القلب ثم اللسان ثم ، باليد النكار

في حكمهم هذا النبياء بعد تخلف التي فالخلوف
المنكر عن وينهون بالمعروف فيؤمرون ، أممهم

ثم باليد ذلك في ويجاهدون ، الله أحكاما ويعلمون
.  القلب ثم اللسان

يجب وسلم عليه الله صلى محمد أمة في وهكذا
أن وفقهائاهم وأعيانهم وأمرائاهم علمائاهم على

بالمعروف والمر ، الله إلى بالدعوةا يتعهدوهم
، الضال وإرشاد ، الجاهل وتعليم ، المنكر عن والنهي
يستقيم حتى ، الشرعية والتعزيرات الحدود وإقامة
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الحدود عليهم ويقيموا ، الحق ويلزموا ، الناس
لِ حتى الله حرما ما ارتكاب من ويمنعوهم ، الشرعية

. الله محارما ينتهكوا أو ، بعض على بعضهم يتعدى
، عنه الله رضي عفان بن عثمان عن ثبت وقد

ما بالسلطان يزع الله : " إن قال أنه الراشد الخليفة
.  أيضا عنه الله رضي عمر عن ويرويِ بالقرآن يزع لِ

لم ، آية بكل جئته لو الناس من كثير ، صحيح وهذا
بالضرب السلطان وازع جاءه إذا لكن ، يمتثل

. . لماذا؟! . باطلة وترك ، أذعن ذلك ونحو والسجن
معدوما أو اليمان ضعيف ولنه ، مريض قلبه لن

إذا . . لكن والحاديث باليات يتأثر لِ . . فلهذا اليمان
ووازع ، حده عند ووقف ارتدع السلطان من خاف

لعباده الله شرع ولهذا ، عظيم شأن له السلطان
، الباطل عن تردع لنها والتعزيرات والحدود القصاصا

على فوجب ، الحق بها يقيم الله ولن ، الظلم وأنواع
وأن ، يقيمها من يعينوا وأن ، يقيموها أن المور ولِةا

عند ويوقفوهم ، بالحق ويلزموهم ، الناس يلحظوا
، الباطل تيار مع وينقادوا ، يهلكوا لِ حتى حدهم

.  علينا وجنده للشيطان عونا ويكونوا

إلى انتهي واللسان باليد النكار عن المؤمن عجز فإذا
جليسا يكون ولِ ويبغضه ، بقلبه المنكر يكره ، القلب
.  لهله

قال أنه عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن ورويِ
وأنهى بالمعروف آمر لم أن : هلكت الناس بعض له

إن هلكت: (  عنه الله رضي له . . فقال المنكر عن
)  المنكر وينكر المعروف قلبك يعرف لم
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في والتفقه بالتعلم المعروف تعرف أن أخي يا فلبد
تقوما ثم ، بذلك المنكر تعرف أن ولِبد ، الدين

، المنكر عن والنهي بالمعروف المر من بالواجب
السعادةا علمات من الدين في والتفقه فالتبصر
الصحيحين في كما ، خيرا بالعبد أراد الله أن ودلِئال

عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي معاوية عن
الدين     في     يفقهه     خيرا     به     الله     يرد     من:  قال أنه وسلم

عن ويسأل ، العلم حلقات يتبع الرجل رأيت فإذا
أن علمات من فذلك ، فيه ويتبصر ويتفقه ، العلم
ولِ يمل ولِ وليجتهد ، ذلك فليلزما خيرا به أراد الله

الحديث في والسلما الصلةا عليه يقول ، يضعف
سهل     علما     فيه     يلتمس     طريقا     سلك     من:  الصحيح

في مسلم الماما رواه   الجنة     إلى     طريقا     به     له     الله
.  صحيحه

سبيل في الجهاد ومن ، عظيم شأن له العلم فطلب
، الخير على الدلِئال ومن النجاةا أسباب ومن ، الله

الكتب بمراجعة ويكون ، العلم حلقات بحضور ويكون
بسماع ويكون ، يفهمها ممن كان إذا ، المفيدةا
. . كل العلم أهل بسؤال ويكون ، والمواعظ الخطب

القرآن بحفظ أيضا ويكون ، المفيدةا الطرقا من ذلك
كل رأس فالقرآن ، العلم في الصل وهو ، الكريم

، المتين الله حبل وهو ، العظيم الساس وهو ، علم
إلى قائاد أعظم وهو ، كتاب وأشرف كتاب أعظم وهو

.  الشر عن ناه وأعظم ، الخير

بالقرآن العناية مؤمنة ولكل مؤمن لكل فوصيتي
تيسر ما أو حفظه على والحرصا تلوته من والكثار

كما ، والنور الهدى ففيه ، والتعقل التدبر مع ، منه
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َذا     ِإّن:  سبحانه قال ْقَرآَن     َه ُق ْقَل ِديِ     ا ْقَه ِتي     َي ّل َومُا     ِهَي     ِل ْقَق    َأ
َذا:  قائال من عز وقال َه ٌءْب     َو َتا ُه     ِك َنا ْقَل ْقَنَز ٌءْك     َأ َباَر ُم

ُه ُعو ِب ّت ُقوا     َفا ّت ْقَم     َوا ُك ّل َع ْقَرَحُموَن     َل : وتعالى تبارك ويقول   ُت
َفل ّبُروَن     َأ َد َت ْقَرآَن     َي ُق ْقَل ْقَما     ا َلى     َأ ُلوٍب     َع َها     ُق ُل َفا ْقَق    َأ

وتدبرا ، وحفظا تلوةا ، الله بكتاب نعني أن فعلينا
سنة وهكذا ، أشكل عما وسؤالِ وعمل ، وتفقها

، الثاني الوحي هي ، وسلم عليه الله صلى الرسول
، الله لكتاب المفسرةا وهي ، الثاني الصل وهي

مسلم كل وعلى ، العلم طالب فعلى ، عليه والدالة
بالحفظ علمه وحسب ، طاقته حسب بذلك يعني أن

لِبن وتكملتها النووية الربعين كحفظ ، والمراجعة
الحاديث أجمع من وهي ، حديثا خمسين رجب

حفظها فينبغي ، الكلم جوامع من وهي ، وأنفعها
للحافظ الحديث عمدةا ذلك ومثل ، والمرأةا للرجل

أربعمائاة جمع عظيم كتاب ، المقدسي الغني عبد
أبواب في الحاديث أصح من يسيرةا وزيادةا حديث
الله نعم من فذلك حفظها تيسر . . فإذا العلم

.  العظيمة

عظيم كتاب ، حجر ابن للحافظ المراما بلوغا وهكذا
العلم لطالب تيسر فإذا ، محرر ومفيد ، مختصر
.  عظيم خير فذلك حفظه

للشيخ جليلن : كتابان العقيدةا بكتب يتعلق ومما
: كتاب هما الله رحمه الوهاب عبد محمد الماما

.  الشبهات كشف وكتاب ، التوحيد

الواسطية العقيدةا كتاب المهمة العقيدةا كتب ومن
مختصر جليل كتاب فهو تيمية ابن السلما لشيخ
والجماعة السنة أهل عقيدةا مجمل في الفائادةا عظيم
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الوهاب عبد بن محمد السلما لشيخ مانالي وكتاب ،
المتعلقة الحاديث من جملة فيه جمع ، عظيم كتاب

أن العلم وطالبة العلم لطالب فينبغي ، باليمان
، وأشباهها المفيدةا الكتب هذه من تيسر ما يحفظا

وحفظه تلوته من والكثار الكريم بالقرآن العناية مع
مع بالمذاكرةا العناية ومع ، تقدما كما منه تيسر ما أو ،

فيهم يعتقد الذين والعلماء المدرسين وسؤال الزملء
التوفيق ربه ويسأل ، عليه أشكل عما والعلم الخير

ويجعله وقته ويحفظ يكسل ولِ يضعف ولِ ، والعانة
الكريم القرآن لتلوةا وليلته يومه من : جزء أجزاء

وحفظ الدين في والتفقه العلم لطلب وجزء ، وتدبره
مع لحاجته وجزء ، عليه أشكل ما ومراجعة المتون

.  والدعاء الذكر وأنواع ، وعبادته لصلته وجزء ، أهله

عظيمة فائادةا العلم وطالبة العلم طالب يفيد ومما
مفيد برنامج فهو ، الدرب على نور لبرنامج الِستماع

فيه لن وغيرهم؛ المسلمين وعامة العلم لطالب
المعروفين المشايخ من لجماعة مهمة وأجوبة أسئلة
، البرنامج بهذا العناية فينبغي ، والعلم بالخير

كل في مرتين يذاع وهو ، فائادةا من فيه ما واستماع
، السلما نداء من والعشاء المغرب بين ، ليلة

. الكريم القرآن إذاعة من والنصف التاسعة والساعة

بالمعروف المر - موضوع بموضوعنا يتعلق ومما
عنه أيضا الحديث في ورد - ما المنكر عن والنهي

:  وجل عز الله : يقول قال أنه والسلما الصلةا عليه
فل     تدعوني     أن     قبل     المنكر     عن     وأنهوا     بالمعروف     مروا

أن     وقبل     أعطيكم     فل     تسألوني     أن     وقبل     لكم     أستجيب
   أنصركم     فل     تستنصروني
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الصلةا عليه يقول حذيفة حديث من آخر لفظ وفي
بالمعروف     لتأمرن     بيده     نفسي     والذيِ:  والسلما
عليكم     يبعث     أن     الله     ليوشكن     أو     المنكر     عن     ولتنهون

رواه   لكم     يستجيب     فل     لتدعنه     ثم     عنده     من     عقابا
.  أحمد الماما

المهمات من المنكر عن والنهي بالمعروف فالمر
عند مسعود ابن حديث وفي ، سبق كما العظيمة

والسلما الصلةا عليه يقول والترمذيِ داود وأبي أحمد
نهتهم     المعاصي     في     إسرائايل     بنو     وقعت     لما: 

وشاربوهم     وآكلوهم     فجالسوهم     ينتهوا     فلم     علماؤهم
ببعض     بعضهم     قلوب     ضرب     منهم     ذلك     الله     رأى     فلما

مريم     بن     وعيسى     داود     أنبيائاهم     لسان     على     لعنهم     ثم
ِلَك ْقَوا     ِبَما     َذ ُنوا     َعَص َكا ُدوَن     َو َت ْقَع إن:  آخر لفظ وفي     َي
كان     الرجل     أن     إسرائايل     بني     على     النقص     دخل     ما     أول

من     تفعل     ما     ودع     الله     اتق     هذا     يا     فيقول     الرجل     يلقى
أن     منه     رآه     ما     يمنعه     فل     الغد     في     يلقاه     ثم     المعاصي

منهم     ذلك     الله     رأى     فلما     وقعيده     وشريبه     أكيله     يكون
   لعنهم     ثم     بعض     على     بعضهم     قلوب     ضرب

وقد ، أولئك أصاب ما يصيبنا أن من نحذر أن فعلينا
وعدما الواجب هذا إهمال أن الحاديث بعض في جاء

عن والنهي بالمعروف المر واجب - أعني به العناية
تقدما كما النصر وعدما الدعاء رد أسباب - من المنكر

 .

ترك عقوبات من ، عظيمة مصيبة هذه أن شك ولِ
وأن يتفرقوا وأن المسلمون يخذل أن الواجب هذا

ولِ ، دعاؤهم يستجاب لِ وأن ، أعداؤهم عليهم يسلط
.  بالله إلِ قوةا ولِ حول
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، الناس بعض على عين فرض الواجب هذا يكون وقد
فإنه ، غيره يزيله من عنده وليس ، المنكر رأى إذا

قوله من سبق لما ، القدرةا مع يزيله أن عليه يجب
فليغيره     منكرا     منكم     رأى     من:  وسلم عليه الله صلى
فبقلبه     يستطع     لم     فإن     فبلسانه     يستطع     لم     فإن     بيده

.  الصحيح في مسلم خرجه   اليمان     أضعف     وذلك

كفاية فرض حقهم في يكون فإنه جماعة كانوا إن أما
حصل منهم أزاله فمن ، القبيلة أو القرية أو البلد في
أثموا جميعا تركوه . . وإن بالجر وفاز المقصود به

أو البلد في يكن لم . وإذا الكفايات فروض كسائار
، الناس يعلم أن عينا عليه وجب واحد عالم إلِ القبيلة

وينهاهم ، بالمعروف ويأمرهم ، الله إلى ويدعوهم
، الحاديث من تقدما لما ، طاقته حسب المنكر عن

ُقوا:  وتعالى سبحانه ولقوله ّت ّلَه     َفا ْقَم     َما     ال ُت ْقَع َط َت ْقَس    ا

العلماء من والِحتساب للصبر الله وفقه ومن
، المنكر عن والناهين بالمعروف والمرين ، والدعاةا

كما به الله ونفع وهدى ووفق نجح ، لله والخلصا
ْقَن:  وتعالى سبحانه قال ّتِق     َوَم ّلَه     َي ْقَل     ال َع ْقَج ْقَخَرًجا     َلُه     َي َم

ْقَقُه ْقَرُز َي ْقَن     َو ْقَيُث     ِم َتِسُب     لِ     َح ْقَح :  وتعالى تبارك وقال   َي
ْقَن ّتِق     َوَم ّلَه     َي ْقَل     ال َع ْقَج ْقَن     َلُه     َي ِه     ِم ِر ْقَم ْقَسًرا     َأ وجل عز وقال   ُي

َها    َ يا:  ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ْقَن     آَم ْقَنُصُروا     ِإ ّلَه     َت ْقَم     ال ُك ْقَر ْقَنُص ْقَت     َي ّب َث ُي َو

ْقَم ُك َداَم ْقَق ِر:  تعالى وقال   َأ ْقَص َع ْقَل ْقَنَساَن     ِإّن     َوا ِْقَل َلِفي     ا
ِذيَن     ِإلِ     َخِسَر ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم َعِم ِلَحاِت     َو ْقَوا     الّصا َواَص َت َو
ّق ْقَلَح ْقَوا     ِبا َواَص َت ِر     َو ْقَب    ِبالّص

اليمان أهل هم والخرةا الدنيا في الناجون فالرابحون
. بالصبر والتواصي بالحق والتواصي ، الصالح والعمل
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المنكر عن والنهي بالمعروف المر أن ومعلوما
التقوى جملة من بالصبر والتواصي بالحق والتواصي

اليضاح من لمزيد بالذكر خصها سبحانه الله ولكن ،
.  والترغيب

المنكر عن ونهى بالمعروف أمر من أن والمقصود
هذه أهل من فهو ذلك على وصبر الله إلى ودعا

والسعادةا الكامل بالربح الفائازين ، العظيمة الصفات
.  ذلك على مات إذا ، البدية

تعالى قوله العظيمة الصفات بهذه الِلتزاما يؤكد ومما
ُنوا:  َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْقَل َوى     ا ْقَق ّت ُنوا     َولِ     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْقَث ِْقَل ا

َواِن ْقَد ُع ْقَل ُقوا     َوا ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ُد     ال ِدي َقاِب     َش ِع ْقَل    ا

أن العل وصفاته ، الحسنى بأسمائاه الله وأسأل
والعمل ، النافع للعلم المسلمين وجميع يوفقنا

، عليه والثبات ، دينه في الفقه يمنحنا وأن ، الصالح
الطاقة حسب الواجب بهذا القياما جميعا يرزقنا وأن

بهذا للقياما المسلمين أمور ولِةا يوفق وأن ، والمكان
هذا إليه أسند من يوفق وأن ، عليه والصبر الواجب
يعين وأن يراما ما خير على به يقوما أن الواجب
تعالى إنه ولعباده ، له والنصح حقه أداء على الجميع

نبينا عبده على وبارك وسلم الله وصلى كريم جواد
.  بإحسان تبعهم ومن وأصحابه آله وعلى محمد

بالمعروف      بالمر تتعلق وجوابها مهمة أسئلة
المنكر    والنهيعن

بالمعروف المر عد العلماء بعض أن  : سمعت1س
هذا فهل ، السلما أركان من ركنا المنكر عن والنهي
.  ؟ صحيح
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يرد لم لكن ، العلم أهل بعض بذلك قال  : نعم1جـ
فرائاض أعظم من هو وإنما ، ذلك في واضح نص

.  السلما

عليه الله صلى الله رسول بينها التي السلما وأركان
بني:  والسلما الصلةا عليه قال ، خمسة وسلم

وأن     الله     إلِ     إله     لِ     أن     شهادةا     خمس     على     السلما
وصوما     الزكاةا     وإيتاء     الصلةا     وإقاما     الله     رسول     محمدا

.  عليه متفق   البيت     وحج     رمضان

السلما أركان وسلم عليه الله صلى النبي بين هكذا
. صحيح بدليل إلِ عليها الزيادةا تجوز فل ، ودعائامه

من دعامة المنكر عن والنهي بالمعروف المر لكن
: إنه يقال لِ لكنه ، الفروض من وفرض ، الدعائام

.  ذلك على الدليل لعدما ، سادس ركن

. . الدعائام من دعامة الله سبيل في الجهاد أن كما
عباده على الله حرمها التي المحارما ترك وهكذا
ركنان : إنهما يقال ولِ ، منها لِبد الدعائام من دعامة

.  ذلك على الدليل لعدما السلما أركان من

ما كل على نستقيم أن علينا يجب بأنه العلم مع
.  الله حرما ما كل ندع وأن ، الله أوجب

 ؟ بالقلب المنكر عن النهي كيفية ما : 2س

لن ؛ أهله مع يجلس ولِ ، المنكر يكره أن  : هو2جـ
، إسرائايل بني فعل يشبه إنكار بغير معهم جلوسه

ِعَن:  سبحانه قوله في ، عليه الله لعنهم الذيِ ِذيَن     ُل ّل ا
َفُروا ْقَن     َك ِني     ِم ِئايَل     َب ْقَسَرا َلى     ِإ َد     ِلَساِن     َع ُو ْقَبِن     َوِعيَسى     َدا ا
َيَم ْقَر ِلَك     َم ْقَوا     ِبَما     َذ ُنوا     َعَص َكا ُدوَن     َو َت ْقَع ُنوا     َي ْقَوَن     لِ     َكا َه َنا َت َي

ْقَن ٍر     َع َك ْقَن ُه     ُم ُلو َع ْقَئَس     َف ِب ُنوا     َما     َل ُلوَن     َكا َع ْقَف    َي
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لنكار المتحمس الشباب من كثيرا  : نلحظ3س
هي . . فما النكار يحسنون لِ ولكنهم ، المنكر

الطريقة هي . . وما لهؤلِء وتوجيهاتكم نصيحتكم
.  المنكر؟ إنكار في المثلى

يتعلموا وأن ، المر في يتثبتوا أن لهم  : نصيحتي3جـ
، منكر أو معروف المر هذا أن يتيقنوا حتى أولِ

بصيرةا على إنكارهم يكون حتى ، الشرعي بالدليل
ْقَل:  وجل عز الله لقول ِه     ُق ِذ ِلي     َه ِبي ُعو     َس ْقَد َلى     َأ ِه     ِإ ّل ال
َلى ٍةا     َع َنا     َبِصيَر ِني     َوَمِن     َأ َع َب ّت ْقَبَحاَن     ا ِه     َوُس ّل َنا     َوَما     ال ِمَن     َأ

ِكيَن ِر ْقَش ْقَلُم    ا

والكلما بالرفق النكار يكون بأن لهم نصيحتي مع
وحتى ، منهم يقبل حتى ، الحسن والسلوب الطيب
:  وجل عز الله لقول ، يفسدون مما أكثر يصلحوا

ُع ْقَد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْقَكَم ْقَلِح ِة     ِبا َظ ْقَوِع ْقَلَم ِة     َوا َن ْقَلَحَس ا
ْقَم ُه ْقَل ِد ِتي     َوَجا ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا :  وجل عز الله وقول   َأ

ِبَما ٍة     َف ْقَحَم ِه     ِمَن     َر ّل ْقَنَت     ال ْقَم     ِل ُه ْقَو     َل َل ْقَنَت     َو ّظا     ُك ِليَظ     َف َغ
ْقَلِب َق ْقَل َفّضوا     ا ْقَن ْقَن     لِ ِلَك     ِم ْقَو الله صلى النبي وقول   َح

   كله     الخير     يحرما     الرفق     يحرما     من:  وسلم عليه
في     يكون     لِ     الرفق     إن:  وسلم عليه الله صلى وقوله
والحاديث   شانه     إلِ     شيء     من     ينزع     ولِ     زانه     إلِ     شيء

.  صحيحة كثيرةا الباب هذا في

بالمعروف والمر ، الله إلى للداعي ينبغي ومما
ما إلى الناس أسبق من يكون أن المنكر عن والناهي

لِ حتى ، عنه ينهي عما الناس أبعد ومن ، به يأمر
ْقَأُمُروَن:  سبحانه بقوله الله ذمهم بالذين يتشبه َت َأ

ّناَس ِبّر     ال ْقَل ْقَوَن     ِبا ْقَنَس َت ْقَم     َو ُك ُفَس ْقَن ْقَم     َأ ُت ْقَن َأ ُلوَن     َو ْقَت َتاَب     َت ِك ْقَل َفل     ا َأ

ُلوَن ِق ْقَع َها    َ يا:  وتعالى سبحانه وقال   َت ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا آَم
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ُلوَن     ِلَم ُقو ُلوَن     لِ     َما     َت َع ْقَف ، ذلك في به يتأسى وحتى   َت
.  التوفيق ولي . . والله وعمله بقوله الناس وينتفع

أجهزةا من يبث فيما الغالب أن  : تعلمون4س
والمجون الفسق عليه يغلب ، ونحوه كالتلفاز العلما
القاعدةا تنطبق فهل النادر في . . إلِ  المحض والشر

جلب على مقدما الشرور دفع أن في هنا الشرعية
.  الله؟ أثابكم المصالح

، دائاما مستمرةا عظيمة قاعدةا القاعدةا  : هذه4جـ
المصالح؛ تحصيل على مقدما الشرور دفع أن وهي
. . وهذه المصالح جلب على مقدما المفاسد درء لن

العلماء من المور لولِةا النصيحة فيها يجب الوسائال
ويحذروا ، بينهم يتناصحوا أن العامة وعلى ، والعيان

.  غيرها وفي البلد هذه في ذلك من لهم يقع قد ما

. . يستمعوه ولِ ، يفعلوه فل المنكر يحذروا أن فيجب
يأخذوا الصحف في وهكذا ويستمعوه بالحق ويفرحوا

يكون ولِ ينتقي فالمؤمن ، قبيحها ويتركوا حسنها
. .  والعود الحية يأخذ ليل حاطب

ما يأخذ ، والمرئاية المسموعة العلما وسائال وهكذا
العلم وأهل ، الشر من فيها ما ويدع ، الخير من فيها
النصيحة على الله بحمد يزالون لِ المور ولِةا مع

يوفق وأن ، بالسباب ينفع أن الله نسأل ، والتوجيه
خير إنه والعباد البلد صلح فيه ما لكل المور ولِةا

.  مسئول

في السلمية التسجيلت به تقوما ما  : تعلمون5س
قاما وقد الناس توجيه في هاما دور من الوقت هذا
. . وغير ماديون وأنهم ، سمعتهم بتشويه الشر أهل
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، للناس المر توضيح فضيلتكم من . . أرجو ذلك
.  ؟ بصيرةا له ليس من على الحقيقة تلتبس لِ حمى

المقالِت تسجيل على الحرصا أن شك  : ل5ِجـ
ذلك كل ، المفيدةا والحاديث والمواعظ ، النافعة

، مأجور فهو المة لنفع ذلك فعل ومن ، للمة مفيد
ما فيه قيل . ولو والِحتساب الصبر ذلك في وعليه

وبالخيار ، والسلما الصلةا عليهم بالرسل تأسيا قيل
على المشتملة الشرطة بيع في حرج . . ولِ قبله
على تثقل لِ التي الخفيفة السعار تحريِ مع ذلك

بعمله الناس وينفع ، مهمته على بها يستعين ، الناس
.  الفائادةا وتعميم ، العلم نشر من ذلك في لما

بشرائاها وأنصح ، الطيبة الشرطة باقتناء أنصح وأنا
كل ليس لنه صالحة؛ كانت إذا ، منها والِستفادةا

مفيدا كلمه يكون تكلم من كل وليس ، صالح شريط
.  يسجل بأن وجديرا

ما الشرطة من يختار أن العلم طالب على فالواجب
بالعلم المعروفين العلم أهل من صادرا كان

وإخوانه أهله ويسمعه ، ذلك من ليستفيد ، والتحقيق
ولِ يضره ما تسجيل من يحذر أن وعليه ، وزملءه

.  ينفعه

سائاق ولدينا ، كبيرةا عائالة : نحن تقول  : سائالة6س
. . والقارب والسواقا المدارس إلى بإيصالنا يقوما
. . علما وخارجها المدينة داخل معه ركوبنا حكم فما
.  ؟ السيارةا في رجال معنا يوجد لِ بأنه

الموجود كان إذا السائاق مع ذلك في حرج  : ل6ِجـ
الخروج من بأس فل ، ريبة هناك وليس ، فأكثر ثنتين
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ريبة لِ وجه على للحاجة غيرها أو المدرسة إلى معه
خير فذلك رجل معهن يكون أن تيسر وإذا ، فيه

الخلوةا يزيل ما يكفي بل ، ذلك يجب لِ ولكن ، وأصلح
غير آخر رجل . . أو فأكثر ثانية امرأةا وجود وهو ،

لِ قد المحرما وجود لن الريبة؛ عدما توافر مع السائاق
المسافة كانت إذا أما ، أحد لكل وقت كل في يتيسر
النبي قول محرما؛ بدون سفرها يجوز فل سفرا تعتبر
ذيِ     مع     إلِ     امرأةا     تسافر     لِ:  وسلم عليه الله صلى

.  صحته على متفق   محرما

لِ حتى الفتنة أسباب عن والبعد الحجاب من ولِبد
.  وبينه بينها شر يقع

، عمره من العشرين تجاوز وقد ولد  : لي7س
بحجة والدته مع يتخاصم ودائاما الجامعة في ويدرس

لِ الن فهو ، المنزل في إخوانه على صوتها ترفع أنها
الن وحتى ، شهرين منذ هجرها وقد ، عليها يسلم
يسلم لِ ولكن ، ويناما ويشرب ويأكل البيت يدخل
. . علما والده باعتباريِ منه موقفي . . ما أبدا؟ عليها
على مصرا زال ولِ وتكرارا مرارا ورفض نصحته بأني

.  ؟ خيرا الله جزاكم . أفيدونا عصيانه

، عظيما منكرا ارتكب قد ، مركب جاهل  : هذا7جـ
. . فالواجب الهداية وله لنا الله نسأل ، كبيرا وعقوقا
بالضرب ولو العقوقا هذا من ومنعه ، ذلك من تحذيره

أنواع من ذلك بغير أو ، بالكلية البيت من منعه أو ،
ولِ ، الكلما فيه ينفع ما كان إذا ، المناسبة التأديب

لم إذا المحكمة إلى أو الهيئة إلى أمره رفع من بأس
وألهمه الله أصلحه الموضوع علج والده يستطع
.  نفسه شر وكفاه رشده
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تستقدما التي المؤسسات في رأيكم ما : 8س
 الكفار من العمال

هذه إلى الكفرةا من العمال استقداما يجوز  : ل8ِجـ
وسلم عليه الله صلى الرسول لن ، العربية الجزيرةا

دينان فيها يجتمع لِ وقال ، منها الكفار بإخراج أوصى
على نبهنا . وقد عنه الله رضي عمر ذلك نفذ وقد ،

وفيما ، الدرب على نور برنامج في مرةا غير هذا
خير لكل الله وفقهم المور ولولِةا الصحف في نكتب

المشركون فيها يقيم أن يجوز لِ الجزيرةا هذه . . لن
 ، آنفا ذكرنا لما

كباعة لحاجة إلِ بدخولها لهم السماح يجوز ولِ
هذه إلى الكفرةا بلد من تستورد التي ، الحاجات
الكفرةا بلد من يقدمون الذين وكالبرد ، الجزيرةا
تكون أن أما ، الجزيرةا هذه في المر ولي لمقابلة

.  ذلك يجوز فل لهم إقامة محل

جنسية . . أعني الجنسية منحهم يجوز لِ وهكذا
. . لن بها القامة إلى وسيلة ذلك لن سكانها

الكفار بإخراج أوصى وسلم عليه الله صلى الرسول
كان من يمنع أن ويجب ، تقدما كما الجزيرةا هذه من

.  دينهم شعائار إظهار من فيها منهم

وما ، فيها موظفين أو عمالِ ليكونوا استقدامهم أما
. . منهم الحذر يجب بل ، ذلك يجوز فل ذلك أشبه
بهم ويكتفي ، المسلمين بالعمال عنهم يستغنى وأن
القصوى الضرورةا عند إلِ ، الكفار من بدلِ العمل في

منها لِبد لمور بعضهم لِستقداما المر ولي يراها التي
لِ صنعة أو ، المسلمين من بها يقوما من يوجد ولِ ،

نحو . . أو إليها ماسة والحاجة ، المسلمون يجيدها
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، بلدهم إلى يردون منهم الحاجة انتهاء بعد ثم ، ذلك
خيبر في اليهود وسلم عليه الله صلى النبي أقر كما

زالت لما ، عنه الله رضي عمر أجلهم ثم للحاجة
.  إليهم الحاجة

السلما في المنبر ورسالة المسجد رسالة : 9س
يقول منهم الناس: البعض من كثير عنها يكتب رسالة
وآخرون ، رسالته عن بالمنبر الناس انحرف : لقد

وأطهرها ، الرض بقاع أعز من حرمنا : لقد يقولون
ولِ المذاكرةا ولِ فيها الجلوس نستطيع فل الله بيوت

استخدمت لقد:  يقولون أيضا وآخرون ، الدراسة
كذا يوما إلى تدعو فهي ، الله إلى الدعوةا لغير المنابر

.  جرا وهلم كذا وحزب ،

قديمتان آلتان هما والمنبر المسجد أن ريب  : ل9ِجـ 
إلى عامة بصفة والناس خاصة المسلمين توجيه في

رسالة الناس وتبليغ ، ينفعهم ما الناس وتعليم الخير
عليهم الرسل الله بعث وقد ، وتعالى سبحانه ربهم

، الله رسالِت الناس يبلغون والسلما الصلةا
آدما من الرسل الله بعث هكذا الله شريعة ويعلمونهم

، الرسل من بعده ومن نوح ثم والسلما الصلةا عليه
المساجد طريق من الله رسالِت ليبلغوا بعثوا كلهم

غير في أو المسجد في المنابر كانت سواء ، والمنابر
.  مبني غير أو ، مبنيا المنبر كان وسواء ، المسجد

من ذلك غير أو فرسا أو ، ناقة المنبر يكون فقد
مرتفعا محل المنبر يكون وقد ، تركب التي الدواب

.  الله رسالِت منه تبلغ

يبلغوا أن لعباده شرع وعل جل الله أن فالمقصود
به الله بعث ما الناس يعلموا وأن ، ربهم رسالِت
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أهم هما والمسجد المنبر ولكن ، طريق كل من رسله
تلك ، الدعوةا ونشر ، الرسالة تبليغ في طريق

العلماء جميع على يجب التي العظيمة الرسالة
إلى يعيدوها وأن ، بها يعنوا أن الخير الناس ومعلمي

من دينهم أمور الناس يفقهوا وأن ، الولى حالتها
الجمع في المسلمين مجمع لنه المسجد طريق
.  وغيرها

في عليهم يجب ما الناس يبلغوا بأن عليهم إن كما
كطريق الخرى الطرقا في ودنياهم دينهم أمور

في الخطابة وطريق ، والصحافة والتلفاز الذاعة
طريق ومن ، المناسبة الحفلت وفي ، المجتمعات

الله شرع تبليغ منه يمكن طريق كل ومن ، التأليف
. .  ورسالته سبحانه

أهل من وخلفائاهم ، الرسل أتباع على يجب هكذا
يعلموا وأن ، الله رسالِت يبلغوا أن واليمان العلم

، والصغير الكبير يتفقه حتى ، الله شريعة الناس
تقوما وحتى والمخالف؛ والموافق والمرأةا والرجل
ولِ المور لولِةا يجوز . ولِ المعذرةا وتنقطع الحجة
إلِ ، المنابر هذه وبين الناس بين يحولوا أن غيرهم

للدعوةا أهل ليس أنه أو ، باطل إلى يدعو أنه علم من
.  كان أينما يمنع فإنه ،

. لذلك أهل وهو ، والهدى الحق إلى يدعو كان من أما
. وأن مهمته على يعان وأن يشجع أن فالواجب. 

وشرعه الله أمر بها يبلغ التي الوسائال له تسهل
ُنوا:  تعالى الله قال كما ، وتعالى سبحانه َو َعا َت َلى     َو َع

ِبّر ْقَل َوى     ا ْقَق ّت ُنوا     َولِ     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْقَث ِْقَل َواِن     ا ْقَد ُع ْقَل وقال   َوا
ِر:  وجل عز ْقَص َع ْقَل ْقَنَساَن     ِإّن     َوا ِْقَل ِذيَن     ِإلِ     َخِسَر     َلِفي     ا ّل ا

ُنوا ُلوا     آَم َعِم ِلَحاِت     َو ْقَوا     الّصا َواَص َت ّق     َو ْقَلَح ْقَوا     ِبا َواَص َت َو
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ِر ْقَب الدين:  وسلم عليه الله صلى النبي وقال   ِبالّص
ولكتابه     لله     قال     الله؟     رسول     يا     لمن     قيل     النصيحة
. . مسلم رواه   وعامتهم     المسلمين     ولئامة     ولرسوله

.  كثيرةا والسنة الكتاب من المعنى هذا في والدلة

في والسنة الكتاب حملة من العلم أهل جميع وعلى
والمر والتعليم الدعوةا بواجب يقوموا أن مكان كل

، الِستطاعة حسب ، المنكر عن والنهي بالمعروف
ُقوا:  وجل عز الله لقول ّت ّلَه     َفا ْقَم     َما     ال ُت ْقَع َط َت ْقَس    ا

المسجد في كانوا أينما الله رسالة يبلغوا أن وعليهم
الطائارةا وفي السيارةا وفي الطريق وفي البيت وفي
محل للتبليغ ليس ، مكان كل وفي القطار وفي

حسب مكان كل في مطلوب التبليغ بل مخصوصا
ْقَل:  وجل عز الله لقول ، الِستطاعة َه َلى     َف الّرُسِل     َع

ُغا     ِإلِ َبل ْقَل ِبيُن     ا ْقَلُم    ا

َها    َ يا:  سبحانه وقوله ّي أ
ْقَغ     الّرُسوُل     َ ّل ِزَل     َما     َب ْقَن ْقَيَك     ُأ َل ْقَن     ِإ ِم

ّبَك عني     بلغوا:  وسلم عليه الله صلى النبي وقول   َر
امرأ     الله     نضر:  وسلم عليه الله صلى وقوله   آية     ولو

مبلغ     فرب     سمعها     كما     أداها     ثم     فوعاها     مقالتي     سمع
الصلةا عليه خطب إذا وكان   سامع     من     أوعى

خطب ولما   الغائاب     الشاهد     فليبلغ:  يقول والسلما
، جمع أعظم في الوداع حجة في عرفات في الناس

فليبلغ:  راحلته على وهو خطبته آخر في لهم قال
وقال     سامع     من     أوعى     مبلغ     فرب     الغائاب     الشاهد

أنك     نشهد     قالوا     ؟     قائالون     أنتم     فما     عني     تسألون     وأنتم
إلى     أصبعه     يرفع     فجعل     ونصحت     وأديت     بلغت     قد

اللهم     اشهد     اللهم     ويقول     الناس     إلى     ينكبها     ثم     السماء
.  صحيحه في مسلم الماما خرجه   اشهد
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لم أن وقتالهم اليهود لدعوةا خيبر إلى عليا بعث ولما
وأخبرهم     السلما     إلى     ادعهم:  له قال الدعوةا يقبلوا

لن     فوالله     فيه     تعالى     الله     حق     من     عليهم     يجب     بما
   النعم     حمر     من     لك     خير     واحدا     رجل     بك     الله     يهديِ
النصاريِ سعد بن سهل حديث من صحته على متفق
.  عنه الله رضي

النصاريِ مسعود أبي حديث من مسلم صحيح وفي
أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي

واليات   فاعله     أجر     مثل     فله     خير     على     دل     من:  قال
وإرشاد سبحانه الله إلى الدعوةا في والحاديث

عن ونهيهم بالمعروف وأمرهم الخير إلى الناس
.  جدا كثيرةا المنكر

المر ولِةا من واليمان العلم أهل جميع فعلى
يبلغوا أن وغيرها السلمية الدول جميع في وغيرهم
يتحروا وأن ، دينهم الناس يعلموا وأن ، الله رسالة

التي المناسبة والساليب ، ذلك في والرفق الحكمة
كما ، منه تنفرهم ولِ الحق قبول في الناس ترغب

ُع:  وتعالى سبحانه الله قال ْقَد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس َر
ِة ْقَكَم ْقَلِح ِة     ِبا َظ ْقَوِع ْقَلَم ِة     َوا َن ْقَلَحَس ْقَم     ا ُه ْقَل ِد ِتي     َوَجا ّل ِهَي     ِبا

ْقَحَسُن سبحانه وقال ، النحل سورةا من الية   َأ
ُلوا     َولِ:  وبحمده ِد ْقَهَل     ُتَجا َتاِب     َأ ِك ْقَل ِتي     ِإلِ     ا ّل ِهَي     ِبا
ْقَحَسُن ِذيَن     ِإلِ     َأ ّل َلُموا     ا ْقَم     َظ ُه ْقَن سورةا من الية   ِم

ْقَن:  وجل عز وقال ، العنكبوت ْقَحَسُن     َوَم ْقَولًِ     َأ ْقَن     َق ِمّم
َعا َلى     َد ِه     ِإ ّل َعِمَل     ال ِلًحا     َو َقاَل     َصا ِني     َو ّن ِلِميَن     ِمَن     ِإ ْقَس ْقَلُم    ا

الله صلى محمدا نبيه مخاطبا وتعالى سبحانه وقال
ِبَما:  وسلم عليه ٍة     َف ْقَحَم ِه     ِمَن     َر ّل ْقَنَت     ال ْقَم     ِل ُه ْقَو     َل َل ْقَنَت     َو ُك
ّظا ِليَظ     َف ْقَلِب     َغ َق ْقَل َفّضوا     ا ْقَن ْقَن     لِ ِلَك     ِم ْقَو    َح
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: فرعون إلى وهارون موسى بعث لما وجل عز وقال
ُقولِ ْقَولًِ     َلُه     َف ًنا     َق ّي ّلُه     َل َع ّكُر     َل َذ َت ْقَو     َي ْقَخَشى     َأ وفي   َي

: قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه الصحيح الحديث
من     ينزع     ولِ     زانه     إلِ     شيء     في     يكون     لِ     الرفق     إن

من:  والسلما الصلةا عليه وقال   شانه     إلِ     شيء
في والحاديث واليات   كله     الخير     يحرما     الرفق     يحرما

.  كثيرةا المعنى هذا

دينهم في يتفقهوا أن المسلمين جميع على فالواجب
لقول عليهم؛ أشكل عما العلم أهل يسألوا وأن ،

خيرا     به     الله     يرد     من:  وسلم عليه الله صلى النبي
.  صحته على متفق   الدين     في     يفقهه

ويعلموهم الناس يفقهوا أن العلم أهل وعلى
يسابقوا وأن ، العلم من الله أعطاهم ما ويبلغوهم

هذا يتحملوا وأن ، إليه يسارعوا وأن ، الخير هذا إلى
الله دين يبلغوا حتى ، وصبر وإخلصا بأمانة الواجب

عليهم الله أوجب ما الناس يعلموا وحتى ، الله لعباد
العلم وحلقات المساجد طريق من عليهم حرما وما
وغير والعياد الجمع وخطب ، وغيرها المساجد في
يتعلم أن يستطيع أحد ليس لنه المناسبات؛ من ذلك
أحد كل وليس ، والجامعات والمعاهد المدارس في
وتعلمه ، المطهر وشرعه الله دين تعلمه مدرسة يجد

جاءت كما المطهرةا والسنة أنزل كما الكريم القرآن
.  وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

من الناس يبلغوا أن واليمان العلم أهل على فوجب
ومنابر ، الصحافة ومنابر التلفاز ومنابر ، الذاعة منابر

وبالدروس ، مكان كل وفي ، العيد ومنابر ، الجمعة
.  المساجد غير وفي المساجد في العلمية والحلقات
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وكل ، الدين في بالفقه عليه الله من علم طالب فكل
الله أعطاه ما يستغل أن عليه بصيرته الله فتح عالم
، الدعوةا من تمكنه فرصة كل يستغل وأن ، العلم من

، الله شريعة الناس يعلم وحتى الله أمر يبلغ حتى
، المنكر عن وينهاهم بالمعروف يأمرهم وحتى

عليهم الله أوجبه مما عليهم يخفى قد ما لهم ويشرح
.  عليهم حرمه أو

خلفاء فهم ، العلم أهل جميع على الواجب هو هذا
رسالِت يبلغوا أن فعليهم ، النبياء ورثة وهم ، الرسل

، الله شريعة الله عباد يعلموا أن وعليهم ، الله
ولئامة ولرسوله ولكتابه لله ينصحوا أن وعليهم

وعلى ، ذلك على يصبروا وأن ، وعامتهم المسلمين
ويقوموا ويشجعوهم يعينوهم أن المور ولِةا جميع
الله لن الواجب؛ هذا أداء عليهم يسهل ما بكل

ُنوا:  يقول وتعالى سبحانه َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْقَل َوى     ا ْقَق ّت    َوال
في     الله     كان     أخيه     حاجة     في     كان     من:  النبي ويقول
رضي عمر ابن حديث من صحته على متفق   حاجته

:  وسلم عليه الله صلى ويقول ، عنهما تعالى الله
   أخيه     عون     في     العبد     كان     ما     العبد     عون     في     والله

أبي حديث من ، صحيحه في مسلم الماما خرجه
. .  عنه تعالى الله رضي هريرةا

المسلمين إخواننا ولجميع لنا وجل عز الله وأسأل
- التوفيق عامة العلم ولطلب أخص بوجه وللعلماء
كريم جواد أنه ، الحق أداء على والعانة والهداية

.  وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى

والتقوى      البر على التعاون وجوب
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محمد الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
:  بعد أما بهداه اهتدى ومن وأصحابه وآله

هذا من به من ما على وجل عز الله أشكر فإني
البر على للتعاون كراما وأبناء الله في لخوةا اللقاء

وجل عز الله في والتناصح بالحق والتواصي والتقوى
السلمية سعود بن محمد الماما جامعة أشكر . ثم
. كما المحاضرةا بهذه للمشاركة لي دعوتها على

الرزاقا عبد بن محمد الشيخ الكريم الخأ أشكر
عز وأسأله ، اللقاء لهذا لي دعوته على الدرويش

لقاءا يجعله وأن الجميع جهود في يبارك أن وجل
على لنا عونا ويجعله جميعا به ينفعنا وأن مباركا
خير إنه ولعباده له والنصح بدينه والتمسك طاعته

.  مسئول

هي بمضمونها إليكم أتحدثا التي الكلمة عنوان ثم
جامعة كلمة وإنها ، والتقوى البر على التعاون كلمة
يهتمون ممن لله والحمد وأنتم كله الخير تجمع

سبحانه الله أمر وقد ، الهدف هذا لتحقيق ويعملون
عن ونهاهم والتقوى البر على بالتعاون عباده وتعالى
سبحانه قال حيث والعدوان الثم على التعاون
ُنوا المائادةا سورةا في وتعالى َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْقَل ا

َوى ْقَق ّت ُنوا     َولِ     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْقَث ِْقَل َواِن     ا ْقَد ُع ْقَل ُقوا     َوا ّت ّلَه     َوا ال
ّلَه     ِإّن ُد     ال ِدي َقاِب     َش ِع ْقَل    ا

أن الدنيا أنحاء في مسلمة وكل مسلم بكل فجدير
يترتب ذلك لن كثيرا؛ به يعنوا وأن العمل هذا يحفظوا

الخير على وتعاونه المجتمع صلح الله بتوفيق عليه
عند ووقوفه بالمسئولية وإحساسه الشر عن وابتعاده

هذا في جاء وقد ، عنده يقف أن ينبغي الذيِ الحد
ِر:  وجل عز قوله منها كثيرةا نصوصا المعنى ْقَص َع ْقَل َوا
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ْقَنَساَن     ِإّن ِْقَل ٍر     َلِفي     ا ْقَس ِذيَن     ِإلِ     ُخ ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم َعِم َو
ِلَحاِت ْقَوا     الّصا َواَص َت ّق     َو ْقَلَح ْقَوا     ِبا َواَص َت ِر     َو ْقَب فهذه   ِبالّص

معان على اشتملت القصيرةا العظيمة السورةا
على التعاون وهو بالحق التواصي جملتها من عظيمة

وفي زمان كل في السعداء - والرابحون والتقوى البر
التي الربع الصفات هذه حققوا الذين هم مكان كل

جميع من الناجون وهم ، السورةا هذه عليها دلت
.  الخسران أنواع

يدعو وأن يلزمها وأن يحققها أن مسلم لكل فينبغي
يتضمن صادقا إيمانا ورسوله بالله اليمان وهي إليها

، سبحانه أخباره وتصديق العبادةا في لله الخلصا
عليه الله صلى ولنبيه بالوحدانية له الشهادةا ويتضمن

والسلما الصلةا عليه أخباره وتصديق بالرسالة وسلم
وعمل قول اليمان فإن ، الصالح العمل يتضمن كما ،

السنة أهل عند بالمعصية وينقص بالطاعة يزيد
القلب قول يتضمن الصادقا فاليمان والجماعة؛

القلب وعمل ، والجوارح القلب وعمل واللسان
إليه والشوقا ورجاءه وخوفه له والخلصا الله بمحبة
يتضمن كما إليه دعائاهم مثل للمسلمين الخير ومحبة
بالطاعة يزيد وعمل قول وهو بالجوارح الصالح العمل

.  تقدما كما بالمعاصي وينقص

داخل وهو بالحق التواصي وهو ثالثا أمرا يتضمن ثم
الله نبه ولكن ، اليمان في وداخل الصالح العمل في

التواصي فإن ، شأنه لعظم بيانا بالذكر فأفرده عليه
والتقوى البر على التعاون وهو عظيم شأن له

ينفعهم ما إلى العباد وإرشاد الله في والتناصح
أيضا اليمان في يدخل وكذا ، يضرهم عما ونهيهم

هذه . فاشتملت بالصبر التواصي وهو الرابع المر
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وأصوله الخير أنواع جميع على العظيمة السورةا
.  السعادةا وأسباب

على التعاون معناه والتقوى البر على فالتعاون
والتقوى فالبر ، وعقيدةا وعمل قولِ اليمان تحقيق

وترك الفرائاض أداء على يدلِن اقترانهما عند
الخير واكتساب الفرائاض أداء هو فالبر ، المحارما

المحارما ترك والتقوى ، وتحقيقه إليه والمسارعة
يشمل الخر عن أحدهما إفراد وعند ، الشر ونبذ

والتقوى كله الدين هو الطلقا عند . فالبر كله الدين
ِكّن وجل عز قال كما كله الدين هي الطلقا عند َل َو
ِبّر ْقَل ْقَن     ا ِه     آَمَن     َم ّل ِما     ِبال ْقَو َي ْقَل ِر     َوا ْقَلِخ  تعالى قوله إلى   ا

ِئَك َل ِذيَن     ُأو ّل ُقوا     ا َد ِئَك     َص َل ُأو ُقوَن     ُهُم     َو ّت ْقَلُم تعالى وقال   ا
ِكّن أخرى آيه في َل ِبّر     َو ْقَل َقى     َمِن     ا ّت    ا

محاضرةا ألقاها سماحته في مستشفى الملك فيصل
 هـ . 1410بالطائاف في محرما عاما 

  

ما تحقيق على تعاون هو والتقوى البر على والتعاون
ما ترك وعلى وعقيدةا وعمل قولِ ورسوله به الله أمر

إنسان وكل ، وعقيدةا وعمل قولِ ورسوله الله حرما
، أنثى أو كان ذكرا كان أيما التعاون هذا إلى محتاج
التعاون بهذا والجلة العاجلة السعادةا له تحصل حيث

أنواع جميع من والسلمة والخرةا الدنيا في والنجاةا
ذلك في العبد صدقا حسب وعلى ، والفساد الهلك

حسب وعلى ، الربح هذا من حظه يكون وإخلصه
فالكل ، الخسران من نصيبه يكون ذلك في تساهله

المور بهذه يقم لم فمن ، بالحصة والحصة بالكل
الخسران به ونزل كله الخير فاته وعمل علما الربعة
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الخسران من ناله ذلك من شيء فاته ومن ، كله
.  الربعة المور هذه تحقيق من فاته ما بقدر

هذه بتحقيق الناس أولى العلم أهل أن ريب ولِ
إيمان عن والتقوى البر على بالتعاون وذلك المور
لِ قد العامة لن ومصابرةا؛ وصبر وإخلصا وصدقا

ولِ ، وعلمهم فقههم لعدما ذلك يستطيعون
حسب على ذلك من اليسير الشيء إلِ يستطيعون

أكثر ذلك على القدرةا لهم العلم أهل ولكن ، علمهم
زاد وبدينه وبرسوله بالله العلم زاد وكلما غيرهم من

.  المسئولية وزادت الواجب

ُنوَن وجل عز يقول المعنى هذا وفي ْقَؤِم ْقَلُم َوا
َناُت ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     َوا ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ ْقَأُمُروَن     َب ْقَعُروِف     َي ْقَلَم ِبا

ْقَوَن َه ْقَن َي ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم بعض أولياء بعضهم فكون ، الية   ا
والتقوى البر على والتعاون التناصح يقتضي

ما كل من والحذر عليه والصبر بالحق والتواصي
أخيه ولي . فالمؤمن ويضعفها الولِية هذه يخالف
في أختها ولية كذلك والمؤمنة الله في أخته وولي

، الجميع على واجب وهذا ، الله في أخيها وولية الله
له وينصح الخير على أخله يدل أن منهم كل وعلى

لخيك منك الولِية تتحقق وبذلك شر كل من ويحذره
كل في له والنصيحة والتقوى البر على معه بالتعاون

أنه تعلم شيء كل له وتكره الخير من أنه تعلم شيء
وتفرح الشر ترك وعلى الخير على وتعينه الشر من

لنه الشر في يقع أن ويحزنك الخير على بحصوله
.  أخوك

أحدكم     يؤمن     لِ والسلما الصلةا عليه يقول ولهذا
   يحب     ما     لخيه     يحب     حتى

، عنه الله رضي أنس حديث من عليه متفق   لنفسه
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للمؤمن     المؤمن والسلما الصلةا عليه ويقول
متفق   أصابعه     بين     وشبك     بعضا     بعضه     يشد     كالبنيان

مثل أيضا والسلما الصلةا عليه النبي ويقول ، عليه
كمثل     وتعاطفهم     وتراحمهم     توادهم     في     المؤمنين

الجسد     سائار     له     تداعى     عضو     منه     اشتكى     إذا     الجسد
.  عليه متفق   والحمى     بالسهر

أصول معناها في جاء وما الثلثة الحاديث فهذه
له وكراهتك خير كل لخيك محبتك وجوب في عظيمة

وليه وأنت وليك وأنه كان أينما له ونصيحتك شر كل
ُنوَن سبحانه قال كما ْقَؤِم ْقَلُم َناُت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     َوا ُه ْقَعُض َب

ُء َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ في مسلم رواه ما أيضا المعنى هذا وفي   َب
عنه تعالى الله رضي الداريِ تميم حديث من صحيحه

الدين:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن
ولكتابه     لله     قال     الله؟     رسول     يا     لمن     قيل     النصيحة
هذا وفي   وعامتهم     المسلمين     ولئامة     ولرسوله
أن والسلما الصلةا عليه النبي إخبار العظيم الحديث

الشيء في الخلصا هو والنصح ، النصيحة كله الدين
ولِيته لعظم . فالمسلم فيه والخيانة الغش وعدما
ينفعه ما كل إلى ويوجهه له ينصح لخيه ومحبته لخيه
.  فيه غش ولِ فيه شائابة لِ خالصا ويراه

من سليما يعني ناصح : ذهب العرب قول ذلك ومن
الغش من سليم أيِ ناصح عسل ويقال الغش

من الشيخان رواه ما أيضا المعنى هذا . وفي والشمع
: قال عنه الله رضي البجلي الله عبد بن جرير حديث

إقامة على وسلم عليه الله صلى النبي " بايعت
" . فالواجب مسلم لكل والنصح الزكاةا وإيتاء الصلةا

والعمل المعنى هذا إدراك العلم وطلبة العلماء على
وكونهم وفضلهم لعلمهم غيرهم؛ من أخص بصفة به
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لله والنصح إليه والدعوةا الحق بيان في الرسل خلفاء
قال كما يعلم لِ ومن يعلم من يستويِ لِ فإنه ولعباده

ْقَل وجل عز ِويِ     َه َت ْقَس ِذيَن     َي ّل َلُموَن     ا ْقَع ِذيَن     َي ّل َلُموَن     لِ     َوا ْقَع َي
ّنَما ّكُر     ِإ َذ َت ُلو     َي َباِب     ُأو ْقَل َْقَل    ا

الصلةا عليهم الرسل هم للناس الناس وأنصح
النبياء ورثة فهم ، العلما بعدهم ثم والنبياء والسلما

الله إلى والدعوةا والنصح الخير في خلفاؤهم وهم
.  والتحمل الذى على والصبر

عن والنهي بالمعروف : المر والنصح الولِية ومن
 السابقة الية في وجل عز الله قال ولهذا ، المنكر

ْقَأُمُروَن َي ْقَعُروِف     َو ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم ذلك ومن   ا
الجاهل وتعليم إليه والرشاد الخير إلى الدعوةا
وجل عز قال كما الصواب طريق إلى الضال وإرشاد

ْقَن ْقَحَسُن     َوَم ْقَولًِ     َأ ْقَن     َق َعا     ِمّم َلى     َد ِه     ِإ ّل َعِمَل     ال ِلًحا     َو َصا
َقاَل ِني     َو ّن ِلِميَن     ِمَن     ِإ ْقَس ْقَلُم أحسن أحد هناك فليس   ا
، الصالح بالعمل ذلك وقرن الله إلى دعا ممن قولِ

ُع وجل عز ويقول ْقَد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْقَكَم ْقَلِح ِبا
ِة َظ ْقَوِع ْقَلَم ِة     َوا َن ْقَلَحَس ْقَم     ا ُه ْقَل ِد ِتي     َوَجا ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا وقد   َأ

لن العلم؛ من لِبد أنه آخر موضع في سبحانه بين
يضر لِ حتى علم على يكون أن لِبد الله إلى الداعي
ْقَل وتعالى سبحانه قال كما ، الناس يضر ولِ نفسه ُق

ِه ِذ ِلي     َه ِبي ُعو     َس ْقَد َلى     َأ ِه     ِإ ّل َلى     ال ٍةا     َع    َبِصيَر

يكون أن يجب الخير على والدال الله إلى فالداعي
بين . وقد عنه ينهي وفيما إليه يدعو فيما بصيرةا على

له الله إلى الداعي أن وسلم عليه الله صلى الرسول
، عظيم خير وهذا ، يديه على الله هداه من أجور مثل

له     خير     على     دل     من:  والسلما الصلةا عليه يقول
ويقول صحيحه في مسلم خرجه   فاعله     أجر     مثل
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من     له     كان     هدى     إلى     دعا     من:  والسلما الصلةا عليه
أجورهم     من     ذلك     ينقص     لِ     تبعه     من     أجور     مثل     الجر
آثاما     مثل     الثم     من     عليه     كان     ضلل     إلى     دعا     ومن     شيئا
مسلم رواه   شيئا     آثامهم     من     ذلك     ينقص     لِ     تبعه     من

.  أيضا

تعالى الله رضي سعد بن سهل عن الصحيحين وفي
بن لعلي قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه
لما عنه تعالى الله رضي المؤمنين أمر طالب أبي
يجب     بما     وأخبرهم     السلما     إلى     ادعهم خيبر إلى بعثه
لن     فوالله     له     قال     ثم     فيه     تعالى     الله     حق     من     عليه
وهذا   النعم     حمر     من     لك     خير     واحدا     رجل     بك     يهديِ
، كلها الدنيا من خير ذلك أن والمعنى ، عظيم خير
أفضل وتراها الحمر البل تعظم العرب كانت لما لكن

.  والسلما الصلةا عليه بها مثل أموالها

إلى شديدةا حاجة في والبناء الخوةا أيها فأنتم
عليه والصبر فيه والنشاطا المر هذا في الخلصا

الصدقا مع وغيرها سمعتم التي النصوصا لهذه
الحسن بالسلوب والعناية الخير في والتحريِ
فهو ، عظيم خطر على العبد أن واستحضار والتواضع

البر على ويعين وينصح الخير وينشر الله إلى يدعو
ولِ ، العجب وعدما التكبر وعدما التواضع مع والتقوى

خير كل على ويحثها خطر على إلِ أبدا نفسه يرى
به يمن ولِ بعمله يعجب ولِ شرها من ويحذر ويراقبها

أن يرى بل ، الناس على يفخر ولِ بذلك يتكبر ولِ
 وتعالى سبحانه قال كما ، ذلك في عليه لله المنة

ّنوَن ْقَيَك     َيُم َل ْقَن     َع َلُموا     َأ ْقَس ْقَل     َأ ّنوا     لِ     ُق َلّي     َتُم ْقَم     َع ُك ْقَسلَم َبِل     ِإ
ّلُه ْقَم     َيُمّن     ال ُك ْقَي َل ْقَن     َع ْقَم     َأ ُك َدا ِْقَليَماِن     َه ْقَن     ِل ْقَم     ِإ ُت ْقَن ِقيَن     ُك ِد    َصا
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الدعوةا يقتضي والتناصح والتقوى البر على فالتعاون
التحذير يقتضي أيضا فهو ، عليه والعانة الخير إلى
تعين فل ، الشر أهل مع التعاون وعدما الشر من

أيِ على تعينه ولِ ، عليه الله يغضب ما على أخاك
، شرورها من وتحذره تركها في له تنصح بل معصية

المعصية على أعنته . وإذا والتقوى البر من وهذا
الثم على معه تعاون ممن كنت سبيلها له وسهلت

قولية أو عملية المعصية كانت سواء ، والعدوان
أو البيت حج أو بالصياما أو بالزكاةا أو بالصلةا كالتهاون

بحلق أو الرحم بقطيعة أو أحدهما أو الوالدين بعقوقا
والنميمة والغيبة بالكذب أو الثياب بإسبال أو اللحى

المعاصي أنواع من هذا بغير أو واللعن السباب أو
ُنوا سبحانه الله بقول عمل ، والفعلية القولية َو َعا َت َو

َلى ِبّر     َع ْقَل َوى     ا ْقَق ّت ُنوا     َولِ     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْقَث ِْقَل َواِن     ا ْقَد ُع ْقَل    َوا
.  المعاصي جميع الثم في ويدخل

على والتعديِ الله لحدود التعديِ فهو العدوان أما
النقص أو بالزيادةا الله فرض ما على التعديِ أو الناس

، الله شرع ما على زيادةا لنها العدوان من والبدعة ،
متعديا للناس والظالم يامتعد المبتدع فيسمى
فاقتراف ، الله لمر متعديا آثما الله أنزل لما والتارك

والزيادةا الله فرض ما على والتعديِ ، إثم المعاصي
منهي عدوان الله لعباد والظلم الله فرض ما على
ُنوا     َولِ تعالى قال كما ، الثم في وداخل عنه َو َعا َت

َلى ِم     َع ْقَث ِْقَل َواِن     ا ْقَد ُع ْقَل سبحانه بأمره الية الله ختم ثم   َوا
:  فقال ، العقاب شدةا من والتحذير بالتقوى وتعالى
ُقوا ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ُد     ال ِدي َقاِب     َش ِع ْقَل احذروا والمعنى   ا
على التعاون وترك والعدوان الثم على التعاون مغبة
لمن العقاب شدةا ذلك في العاقبة ومن والتقوى البر

.  حدوده وتعدى نهيه وارتكب أمره خالف

91

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=2
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=2
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=2
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=2
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=2


يوفقنا أن العل وصفاته الحسنى بأسمائاه الله نسأل
والتقوى البر على للتعاون المسلمين وسائار وإياكم

إلى الداعي لن بأنفسنا؛ نبدأ وأن ، ذلك في والصدقا
يحاسب أن فعليه قدوةا العلم وطالب قدوةا الله

خير كل عمل في ويجاهدها شيء كل في نفسه
وأنفع لدعوته أجدى ذلك يكون حتى شر كل وترك

والِنتفاع لنصيحته الناس تلقي في وأكمل لنصحه
. المنكر عن ونهيه بالمعروف وأمره وإرشاده بدعوته

على وبارك وسلم الله وصلى التوفيق ولي والله
وأتباعه وصحبه آله وعلى محمد نبينا ورسوله عبده

.  بإحسان

السلمية     المة أسبابسعادة

وعلى الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
:  المسلمين معشر : فيا بعد أما وصحبه آله

لها لِبد المم أن سليم عقل ذيِ لكل فيه شك لِ مما
وأمة ، السداد طريق على ويدلها ، يوجهها موجه من

بالمر بالقياما وأخصها المم أفضل هي محمد
، الخير إلى والدعوةا المنكر عن والنهي بالمعروف

وسلم عليه الله صلى محمد ورسولها بإمامها مقتدية
والخرةا الدنيا في ونجاتها سعادتها أسباب من وذلك ،

وعلى استطاعته بقدر مسلم كل على . فالواجب
في الجد ساعد عن يشمر أن ، ومقدرته علمه حسب
المنكر عن والنهي بالمعروف والمر والتوجيه النصح

ْقَر:  تعالى . قال غيره به ويهتديِ ذمته تبرأ حتى ّك َذ َو
ِإّن ْقَكَرى     َف ّذ ُع     ال َف ْقَن ِنيَن     َت ْقَؤِم ْقَلُم    ا
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شديدةا حاجة في إنسان كل بل مؤمن كل أن ريب ولِ
أداء في والترغيب عباده وحق الله بحق التذكير إلى
والصبر بالحق التواصي إلى شديدةا حاجة وفي ، ذلك
عن المبين كتابه في سبحانه الله أخبر . وقد عليه
صفة وعن الحميدةا وأعمالهم الرابحين صفة

كثيرات آيات في وذلك ، الذميمة وأخلقهم الخاسرين
سبحانه الله ذكره ما وأجمعها ، الكريم القرآن من
ِر:  قال حيث العصر سورةا في ْقَص َع ْقَل ْقَنَساَن     ِإّن     َوا ِْقَل ا

ِذيَن     ِإلِ     َخِسَر     َلِفي ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم َعِم ِلَحاِت     َو ْقَوا     الّصا َواَص َت َو
ّق ْقَلَح ْقَوا     ِبا َواَص َت ِر     َو ْقَب    ِبالّص

القصيرةا السورةا هذه في وجل عز عباده فأرشد
صفات أربع في تنحصر الربح أسباب أن إلى العظيمة

 :

.  ورسوله بالله : اليمان الولى

.  الصالح : العمل والثانية

.  بالحق : التواصي والثالثة

.  بالصبر : التواصي والرابعة

الربح بأعظم فاز الربعة المقامات هذه كمل فمن
يوما المقيم بالنعيم والفوز الكرامة ربه من واستحق
باء بها يتخلق ولم الصفات هذه عن حاد ومن القيامة
، الهوان دار الجحيم إلى وصار ، الخسران بأعظم

صفات الكريم كتابه في سبحانه الله شرح وقد
كتابه من كثيرةا مواضع في وكررها ونوعها الرابحين
وشرح ، إليها ويدعو بها فيتخلق النجاةا طالب ليعرفها
المؤمن ليعرفها ، كثيرةا آيات في الخاسرين صفات
تلوته من وأكثر الله كتاب تدبر ومن ، عنها ويبتعد
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على الخاسرين وصفات الرابحين صفات عرف
منها كثيرةا آيات في ذلك سبحانه قال كما ، التفصيل

َذا     ِإّن:  وعل جل قوله ومنها ، تقدما ما ْقَرآَن     َه ُق ْقَل ِديِ     ا ْقَه َي
ِتي ّل َومُا     ِهَي     ِل ْقَق َبّشُر     َأ ُي ِنيَن     َو ْقَؤِم ْقَلُم ِذيَن     ا ّل ُلوَن     ا ْقَعَم َي

ِلَحاِت ْقَم     َأّن     الّصا ُه ْقَجًرا     َل ِبيًرا     َأ    َك

ٌءْب:  تعالى وقال َتا ُه     ِك َنا ْقَل ْقَنَز ْقَيَك     َأ َل ٌءْك     ِإ َباَر ّبُروا     ُم ّد َي ِه     ِل ِت َيا آ
ّكَر َذ َت َي ِل ُلو     َو َباِب     ُأو ْقَل َْقَل َذا:  تعالى وقال   ا َه ٌءْب     َو َتا ِك
ُه َنا ْقَل ْقَنَز ٌءْك     َأ َباَر ُه     ُم ُعو ِب ّت ُقوا     َفا ّت ْقَم     َوا ُك ّل َع ْقَرَحُموَن     َل    ُت

:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن وصح
عليه الله صلى وقال   وعلمه     القرآن     تعلم     من     خيركم
رؤوس على الوداع حجة في خطبته في وسلم

إن     تضلوا     لن     ما     فيكم     تارك     إني:  عرفة يوما الشهاد
هذه في سبحانه الله فبين   الله     كتاب     به     اعتصمتم

به ويتذكروا العباد ليتدبره القرآن أنزل أنه اليات
والعزةا السعادةا أسباب إلى به ويهتدوا ويتبعوه
صلى الرسول وأرشد ، والخرةا الدنيا في والنجاةا

خير أن وبن ، وتعليمه تعلمه إلى وسلم عليه الله
القرآن يتعلمون الذين القرآن أهل هم الناس

عند والوقوف واتباعه به للعمل غيرهم ويعلمونه
.  إليه والتحاكم به والحكم ، حدوده

المجمع في للناس والسلما الصلةا عليه وأوضح
معتصمين داموا ما يضلوا لن أنهم عرفة يوما العظيم
استقاما . ولما تعاليمه على سائارين الله بكتاب

على المة هذه من الول والصدر الصالح السلف
وسلم عليه الله صلى الرسول وسيرةا القرآن تعاليم

الرض في لهم ومكن شأنهم ورفع الله أعزهم ،
َد:  سبحانه قوله في به الله وعدهم لما تحقيقا َع َو

ّلُه ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا ْقَم     آَم ُك ْقَن ُلوا     ِم َعِم ِلَحاِت     َو ْقَم     الّصا ُه ّن َف ِل ْقَخ َت ْقَس َي َل
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ْقَرِض     ِفي ْقَل
َ َلَف     َكَما     ا ْقَخ َت ْقَس ِذيَن     ا ّل ْقَن     ا ْقَم     ِم ِه ِل ْقَب َنّن     َق ّك ُيَم َل َو

ْقَم ُه ُهُم     َل َن ِذيِ     ِدي ّل َتَضى     ا ْقَر ْقَم     ا ُه ْقَم     َل ُه ّن َل ّد َب ُي َل ْقَن     َو ِد     ِم ْقَع ْقَم     َب ِه ِف ْقَو َخ
ًنا ْقَم ِني     َأ َن ُدو ُب ْقَع ُكوَن     لِ     َي ِر ْقَش    ِبي     ُي

ًئا ْقَي    َش

َها    َ يا:  تعالى وقال ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ْقَن     آَم ْقَنُصُروا     ِإ ّلَه     َت ال

ْقَم ُك ْقَر ْقَنُص ْقَت     َي ّب َث ُي ْقَم     َو ُك َداَم ْقَق ْقَنُصَرّن:  تعالى وقال   َأ َي َل َو
ّلُه ْقَن     ال ُه     َم ْقَنُصُر ّلَه     ِإّن     َي ّيِ     ال ِو َق ٌءْز     َل ِزي ِذيَن     َع ّل ْقَن     ا ْقَم     ِإ ُه ّنا ّك َم
ْقَرِض     ِفي ْقَل

َ َقاُموا     ا َةا     َأ ُوا     الّصل َت َةا     َوآ َكا َأَمُروا     الّز َو
ْقَعُروِف ْقَلَم ْقَوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم ِه     ا ّل ِل َبُة     َو ِق ِر     َعا ُْقَلُمو    ا

من وأكثروا ربكم كتاب : تدبروا المسلمين معشر فيا
من فيه ما واجتنبوا الوامر من فيه ما وامتثلوا تلوته

مدحها التي والعمال الخلقا واعرفوا النواهي
الخلقا واعرفوا بها وتخلقوا ، إليها فسارعوا القرآن

فاحذروها أهلها وتوعد القرآن ذمها التي والعمال
واصبروا ، بذلك بينكم فيما وتواصوا عنها وابتعدوا

الكرامة تستحقون وبذلك ، ربكم تلقوا حتى عليه
. والخرةا الدنيا في والعزةا والسعادةا بالنجاةا وتفوزين

بسنة العناية المسلمين على الواجبات أهم ومن
والسير فيها والتفقه وسلم عليه الله صلى الرسول

المفسرةا وهي ، الثاني الوحي لنها ضوئاها؛ على
، معانيه من يخفى قد ما إلى والمرشدةا الله لكتاب

َنا الكريم كتابه في سبحانه قال كما ْقَل ْقَنَز َأ ْقَيَك     َو َل ْقَكَر     ِإ ّذ ال
ّيَن َب ُت ّناِس     ِل ْقَم     ُنّزَل     َما     ِلل ِه ْقَي َل ْقَم     ِإ ُه ّل َع َل ّكُروَن     َو َف َت وقال   َي
َنا تعالى ْقَل َنّز ْقَيَك     َو َل َتاَب     َع ِك ْقَل ًنا     ا َيا ْقَب ُكّل     ِت ٍء     ِل ْقَي ًدى     َش ُه َو

ْقَحَمًة ْقَشَرى     َوَر ُب ِلِميَن     َو ْقَس ْقَلُم َنا     َوَما تعالى وقال   ِل ْقَل ْقَنَز َأ

ْقَيَك َل َتاَب     َع ِك ْقَل ّيَن     ِإلِ     ا َب ُت ُهُم     ِل ِذيِ     َل ّل ُفوا     ا َل َت ْقَخ ِه     ا ًدى     ِفي ُه َو
ْقَحَمًة ٍما     َوَر ْقَو َق ُنوَن     ِل ْقَؤِم    ُي
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ْقَد وتعالى سبحانه وقال َق ْقَم     َكاَن     َل ُك ِه     َرُسوِل     ِفي     َل ّل ال
ٌءْةا َو ْقَس ٌءْة     ُأ َن ْقَن     َحَس ْقَرُجو     َكاَن     ِلَم ّلَه     َي ْقَومَا     ال َي ْقَل ْقَلِخَر     َوا َكَر     ا َذ َو

ّلَه ِثيًرا     ال ِر تعالى وقال   َك َذ ْقَح َي ْقَل ِذيَن     َف ّل ُفوَن     ا ِل ْقَن     ُيَخا َع
ِه ِر ْقَم ْقَن     َأ ْقَم     َأ ُه َب ٌءْة     ُتِصي َن ْقَت ْقَو     ِف ْقَم     َأ ُه َب ٌءْب     ُيِصي َذا ٌءْم     َع ِلي واليات   َأ

عليه الله صلى الرسول اتباع وجوب على الدالة
من والتحذير بها والتمسك سنته وتعظيم وسلم

تدبر من يعلمها ، جدا كثيرةا بها التهاون أو مخالفتها
الله صلى الرسول عن جاء فيما وتفقه الكريم القرآن

للعباد صلح ولِ ، الصحيحة الحاديث من وسلم عليه
الدنيا في نجاةا ولِ كرامة ولِ عزةا ولِ سعادةا ولِ

صلى الرسول وسنة الكريم القرآن باتباع إلِ والخرةا
جميع في بهما والتواصي وتعظيمهما وسلم عليه الله

َيا وجل عز الله قال كما ذلك على والصبر الحوال
َها ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُبوا     آَم َتِجي ْقَس ِه     ا ّل ِللّرُسوِل     ِل َذا     َو ْقَم     ِإ ُك َعا ِلَما     َد
ْقَم ُك ِيي ْقَح َلُموا     ُي ْقَع ّلَه     َأّن     َوا ْقَيَن     َيُحوُل     ال ِء     َب ْقَر ْقَلَم ِه     ا ِب ْقَل َق ّنُه     َو َأ َو

ِه ْقَي َل ْقَحَشُروَن     ِإ ْقَن:  تعالى وقال   ُت ِلًحا     َعِمَل     َم ْقَن     َصا ِم
ٍر َك ْقَو     َذ َثى     َأ ْقَن َو     ُأ ُه ٌءْن     َو ْقَؤِم ّنُه     ُم َي ِي ْقَح ُن َل ًةا     َف َيا َبًة     َح ّي ْقَم     َط ُه ّن َي ِز ْقَج َن َل َو

ْقَم ُه ْقَجَر ْقَحَسِن     َأ َأ ُنوا     َما     ِب ُلوَن     َكا ْقَعَم ِه:  تعالى وقال   َي ّل ِل َو
ُةا ِعّز ْقَل ِه     ا ِل ِلَرُسو ِنيَن     َو ْقَؤِم ْقَلُم ِل ِكّن     َو َل ِقيَن     َو ِف َنا ْقَلُم َلُموَن     لِ     ا ْقَع َي

الكريمات اليات هذه في العباد سبحانه الله فأرشد
والعزةا والطمأنينة والراحة الطيبة الحياةا أن إلى

ولرسوله لله استجاب لمن تحصل إنما الكاملة
عن أعرض من وأما ، وعمل قولِ ذلك على واستقاما

واشتغل والسلما الصلةا عليه رسوله وسنة الله كتاب
في ، والشقاء العذاب في يزال لِ فإنه بغيرهما عنهما

الدنيا ملك وإن ، الضنك والمعيشة والغموما الهموما
عذاب وهو وأفظع أشد هو ما إلى ينقل ثم ، بأسرها

َوَما:  تعالى قال كما ، ذلك من بالله عياذا ، النار
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ْقَم ُه َع َن ْقَن     َم َبَل     َأ ْقَق ْقَم     ُت ُه ْقَن ْقَم     ِم ُه ُت َقا َف ْقَم     ِإلِ     َن ُه ّن أ
َفُروا     َ ِه     َك ّل ِبال

ِه ِل ِبَرُسو ُتوَن     َولِ     َو ْقَأ َةا     َي ْقَم     ِإلِ     الّصل ُه َلى     َو ُقوَن     َولِ     ُكَسا ْقَنِف ُي
ْقَم     ِإلِ ُه ُهوَن     َو ِر ْقَبَك     َفل     َكا ْقَعِج ْقَم     ُت ُه ُل َوا ْقَم ْقَم     َولِ     َأ ُه ُد ْقَولِ ّنَما     َأ ِإ

ُد ِري ّلُه     ُي ْقَم     ال ُه َب ّذ َع ُي َها     ِل ِةا     ِفي     ِب َيا ْقَلَح َيا     ا ْقَن ّد َق     ال َه ْقَز َت ْقَم     َو ُه ُفُس ْقَن َأ

ْقَم ُه ِفُروَن     َو    َكا

ِإّما:  تعالى وقال ْقَم     َف ُك ّن َي ِت أ
ْقَ ّني     َي ًدى     ِم َع     َفَمِن     ُه َب ّت َيِ     ا َدا ُه

َقى     َولِ     َيِضّل     َفل ْقَش ْقَن     َي ْقَعَرَض     َوَم ْقَن     َأ ِريِ     َع ْقَك ِإّن     ِذ َلُه     َف
ِعيَشًة ًكا     َم ْقَن ُه     َض ْقَحُشُر َن ْقَومَا     َو ِة     َي َياَم ِق ْقَل ْقَعَمى     ا عز وقال   َأ

ْقَم:  قائال من ُه ّن َق ِذي ُن َل َذاِب     ِمَن     َو َع ْقَل َنى     ا ْقَد َْقَل َذاِب     ُدوَن     ا َع ْقَل ا
ِر َب ْقَك َْقَل ْقَم     ا ُه ّل َع ُعوَن     َل ْقَرِج ِإّن:  وتعالى سبحانه وقال   َي
ْقَبَراَر َْقَل ٍم     َلِفي     ا ِعي ِإّن     َن ُفّجاَر     َو ْقَل ٍم     َلِفي     ا    َجِحي

أحوال تعم الية هذه : إن المفسرين بعض قال
نعيم في فالمؤمن ، والخرةا الدنيا في والفجار البرار

ما الدنيا في أصابه وإن ، وآخرته وقبره دنياه في
، ونحوها والمرض كالفقر المصائاب أنواع من أصابه

أدرك وإن وآخرته وقبره دنياه في جحيم في والفاجر
في النعيم لن إلِ ذاك وما ، الدنيا نعيم من أدرك ما

. فالمؤمن وطمأنينته وراحته القلب نعيم هو الحقيقة
وقيامه به واستغنائاه عليه واعتماده بالله - بإيمانه

منشرح القلب - مطمئن بوعده وتصديقه ، بحقه
قلبه لمرض-  . والفاجر الضمير مرتاح ، الصدر
في قلبه وتشعب ، الله عن وإعراضه وشكه وجهله

دائام وتعب وقلق عذاب - في وشهواتها الدنيا مطالب
عن العقول تعمي والشهوات الهوى سكرةا ولكن ،

.  به والحساس ذلك في التفكير

عبادةا من له خلقتم لما : انتبهوا المسلمين معشر فيا
حتى عليه واستقيموا ذلك في وتفقهوا وطاعته الله
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المقيم بالنعيم فتفوزوا ، وجل عز ربكم تلفقا
.  الجحيم عذاب من وتسلموا

ِذيَن     ِإّن:  تعالى الله قال ّل ُلوا     ا َنا     َقا ّب ّلُه     َر ُثّم     ال
َقاُموا َت ْقَس َنّزُل     ا َت ِهُم     َت ْقَي َل َكُة     َع ِئا ْقَلَمل ُفوا     َألِ     ا ُنوا     َولِ     َتَخا ْقَحَز َت
ْقَبِشُروا َأ ِة     َو ّن ْقَلَج ِتي     ِبا ّل ْقَم     ا ُت ْقَن ُدوَن     ُك َع ْقَحُن     ُتو ْقَم     َن ُك ُؤ َيا ِل ْقَو ِفي     َأ

ِةا َيا ْقَلَح َيا     ا ْقَن ّد ِفي     ال ِةا     َو ْقَلِخَر ْقَم     ا ُك َل َها     َو ِهي     َما     ِفي َت ْقَش َت
ْقَم ُك ُفُس ْقَن ْقَم     َأ ُك َل َها     َو ُعوَن     َما     ِفي ّد    َت

ِذيَن     ِإّن:  وجل عز وقال ّل ُلوا     ا َنا     َقا ّب ّلُه     َر َقاُموا     ُثّم     ال َت ْقَس ا
ٌءْف     َفل ْقَو ْقَم     َخ ِه ْقَي َل ْقَم     َولِ     َع ُنوَن     ُه ْقَحَز ِئَك     َي َل ْقَصَحاُب     ُأو ِة     َأ ّن ْقَلَج ا

ِديَن ِل َها     َخا ًء     ِفي ُنوا     ِبَما     َجَزا ُلوَن     َكا ْقَعَم    َي

، منهم المسلمين وجميع يجعلنا أن المسئول والله
، أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من جميعا يعيذنا وأن
على وسلم الله وصلى ، قدير شيء كل على إنه

.   وصحبه وآله محمد نبينا ورسوله عبده

عدوهم     أمام المسلمين أسبابضعف
لذلك    العلج ووسائل

والصلةا ، للمتقين والعاقبة العالمين رب لله الحمد
وخيرته وحيه على وأمينه ورسوله عبده على والسلما

بن الله عبد بن محمد وسيدنا وإمامنا نبينا خلقه من
سبيله سلك ومن وأصحابه آله وعلى المطلب عبد

:  بعد أما.  الدين يوما إلى بهداه واهتدى

الغرةا وأصحاب السلمي الفكر أرباب اهتم فلقد
وما المسلمين بحال الكثير التفكر وأصحاب السلمية

. .  أمرهم إليه آل
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أسباب في كثيرا وفكروا كثيرا المر هذا شغلهم لقد
عدوهم أماما تأخرهم أسباب وفي المسلمين ضعف
تسليط أسباب وفي ، واختلفهم تفرقهم أسباب وفي
.  بلدهم بعض أخذ حتى عليهم العدو

- اهتموا واضحة - وهي السباب عرفوا أن بعد ثم
أوجبت التي السباب لهذه العلج يعرفوا بأن أيضا

أن يجب ولكن ، أيضا معلومة وهي والضعف التأخر
أعظم من الدواء ثم الداء وصف فإن ، تبين وأن تنشر

.  والعافية الشفاء أسباب

جدير فهو دواءه وعرف داءه عرف متى المريض فإن
.  الداء على يضعه ثم الدواء أخذ إلى يبادر بأن

ويحب الحياةا يحب الذيِ العاقل النسان طبيعة هذه
وأن الداء يعرف أن يهمه ، المراض من الخلصا

.  الدواء يعرف

عليه ويستولي الداء عليه يغلب قد الناس بعض ولكن
فل ، شعوره يموت وحتى ويستلذ به يرضى حتى
سجية صار الداء لن الدواء له يصف بمن يبالي

مزاجه لِنحراف معه بالبقاء ويقنع له يرتاح له وطبيعة
وقلبه عقله وعلى عليه الهوى وغلبة بصيرته وضعف

بالنسبة الناس أكثر في الواقع هو كما وتصرفاته
.  وعلجها الدينية للدواء

أمراضه على البقاء له وطاب الكثر استلذ فقد
لِ وجعلته حركاته وعطلت أضعفته التي وسيئاته

بما ولِ بنتائاجه يحس ولِ الحقيقة في بالداء يحس
ولِ الدواء ينشد ولِ والجل العاجل في عليه يترتب
منه؛ قريبا كان ولو له وبين له وصف ولو عليه يحرصا
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وارتياح الداء لِستحكاما إلِ ذاك وما ، ذلك يهم لِ لنه
العالية الهمة وعدما عليه ضرره وخفاء له النفس

.  العالية المطالب لتحصيل

البصيرةا وأرباب النير الفكر وأصحاب العلماء بين وقد
وقبله العصر هذا في المم بأحوال والخبرةا النافذةا
بينوا كما ، وتأخرهم المسلمين ضعف أسباب بعصور
أحسن إذا وعاقبته ونتائاجه الناجع العلج وسائال

.  الدواء استعمال

إلى العداء وتسليط والتأخر الضعف أسباب وترجع
نشأت واحد وعامل كثيرةا أسباب عنه نشأت سبب

والعامل الواحد السبب وهذا ، كثيرةا عوامل عنه
وبالعواقب وبدينه بالله الجهل : الجهل؛ هو الواحد

قليل العلم فصار ، الكثرية على استولت التي
.  غالبا والجهل

حب منها وعوامل أسباب نشأت الجهل هذا وعن
واتباع الصلوات إضاعة ومنها ، الموت وكراهية الدنيا

بأخذ والرضى للعدو العداد عدما ومنها ، الشهوات
إنتاج في العالية الهمة وعدما عدوهم من حاجاتهم
أيضا ذلك عن ونشأ ، وثرواتهم بلدهم من حاجاتهم
الِتحاد وعدما الكلمة جمع وعدما والِختلف التفرقا
.  التعاون وعدما

حصل وموجباتها وثمراتها الخطيرةا السباب هذه فعن
كل في والتأخر العدو أماما الضعف من حصل ما

الشهوات على والقبال الله شاء ما إلِ شيء
الهدى وعن الله سبيل عن يصد بما والشغل المحرمة

جهة من ولِ الصناعة جهة من لِ للعدو العداد وعدما
قتاله على ويعين العدو يخيف الذيِ الكافي السلح
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للجهاد البدان إعداد وعدما منه الحق وأخذ وجهاده
للعدو العدةا لعداد ينبغي فيما الموال صرف وعدما

.  والوطن الدين عن والدفاع شره من والتحرز

الدنيا تحصيل على الحرصا المرض ذلك عن ونشأ
إنسان كل وأصبح سبب بكل جمعها وعلى وسيلة بكل

ذلك في ذهب وإن ببلده يتعلق وما نفسه إلِ يهمه لِ
الغالب هو وهذا الكثرية حال هو . هذا أكثره أو دينه
نقول أن يصح بل اليوما للسلما المنتسبة الدول على

بعض من وعل جل الله شاء ما إلِ الواقع هو هذا إن
وليس بالكمل ليس وجه على التحرز وبعض العداد

.  الوجوه كل من بالمطلوب

محاضرةا ألقاها سماحة الشيخ في ندوةا المسجد
 هـ . 1399 / 5 / 29الجامع الكبير بالرياض في 

  

وبدينه بالله الجهل هو السباب أعظم أن على ويدل
قول - هو بها والخذ التمسك يجب التي وبالحقائاق

:  الصحيح الحديث في وسلم عليه الله صلى النبي
الشيخان رواه   الدين     في     يفقهه     خيرا     به     الله     يرد     من

المعنى في آيات مع ، الصحيحين في ومسلم البخاريِ
عواقبه وخبث الجهل خبث على تدل كلها وأحاديث

مملوء الكريم القرآن بل عليه يترتب وما ونهايته
الله قال كما منه والتحذير وأهله بالجهل بالتنديد
ِكّن:  تعالى َل ْقَم     َو ُه َثَر ْقَك ُلوَن     َأ َه ْقَج :  سبحانه وقال   َي

ْقَم ُه َثُر ْقَك َأ ُلوَن     لِ     َو ِق ْقَع تدل التي اليات من ذلك غير إلى   َي
بالعدو والجهل بدينه والجهل بالله الجهل ذما على
وعن والتعاون والِتحاد الهبة من إعداده يجب وبما

فرقة من سبقت التي الشياء هذه نشأت الجهل
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أوجب لما وإضاعة الشهوات على وإقبال واختلف
بصدقا إليها الِنتساب وعدما الخرةا إيثار وعدما الله
الية في جاء كما العاجلة هذه إلِ الكثرية يهم لِ بل

ْقَل     َكل الله كتاب من الكريمة ّبوَن     َب َلَة     ُتِح َعاِج ْقَل َذُروَن     ا َت َو
َةا ْقَلِخَر َأّما وعل جل قوله في وكما   ا ْقَن     َف َغى     َم َثَر     َط َوآ
َةا َيا ْقَلَح َيا     ا ْقَن ّد ِإّن     ال ْقَلَجِحيَم     َف َوى     ِهَي     ا ْقَأ ْقَلَم .  إلخ   ا

العواقب وهذه الكوارثا هذه نشأت أيضا الجهل وعن
والقبال الموت وكراهية الدنيا حب هي التي الرديئة

وإضاعة والصلوات الواجبات وإضاعة الشهوات على
ذلك من الله شاء ما إلِ الوجوه كل من للعدو العداد
والتعاون الِتحاد وعدما والِختلف التفرقا ذلك . ومن

.  ذلك غير إلى

خيرا     به     الله     يرد     من:  وسلم عليه الله صلى فقوله
الخير علمات من أن على يدل   الدين     في     يفقهه

في يتفقهوا أن والدولة والشعب للفرد والسعادةا
والتعلم الدين في التفقه على القبال فإن ، الدين

من والجل العاجل في عليهم يجب بما والتبصر
أراد الله أن على علمة ذلك وفي ، الواجبات أوجب

.  خيرا بهم

الله فرائاض - تأدية للعدو إعداد - مع ذلك ومن
.  الله حدود عند والوقوف الله محارما عن والِنتهاء

من المسلمين بلد في يوجد أن أيضا ذلك ومن
بكل فرد كل يستطيع ما والقوةا والعداد الصناعة

يعلم وحتى ، عدوه عند حاجاته تكون لِ حتى ، وسيلة
وينصفه فيرهبه والِستعداد العداد من لديه ما عدوه

إعداد يحصل وحتى حده عند ويقف حقوقه ويعطيه
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والقلوب القوى تضعف التي الرفاهية وعدما البدان
.  الجهاد على تقوى وحتى العدو مقاتلة عن

عن الكافية المعلومات يعطي أيضا الدين في والتفقه
خير من فيها وما وقصورها ونعيمها الجنة وعن الخرةا
من فيها ما وأنواع وأنكالها وعذابها النار وعن عظيم

الخرةا طلب في نشاطا القلوب فيكسب العذاب
الجهاد على وحرصا للعداء وإعدادا الدنيا في وزهدا

وتعالى سبحانه سبيله في والِستشهاد الله سبيل في
 .

والوالي الشعب يعطي الدين في التفقه أن كما
وفي ويرضاه الله يحبه ما كل في الكامل النشاطا

ويعطي وتعالى سبحانه الله يغضب ما كل عن البعد
المسلمين بقية مع الِتحاد في الكاملة الرغبة القلوب

وتحكيم الله أمر إقامة وفي العدو ضد معهم والتعاون
أيضا بذلك ويحصل ، حدوده عند والوقوف شريعته
العلم فإن ، ولعباده لله يجب ما كل على التعاون

والتعاون والتناصح والتكاتف العمل إلى يدعو النافع
أداء على الكامل الحرصا أيضا ويعطيهم ، الخير على

الخرةا إلى والشوقا المحارما عن والبعد الفرائاض
في الجهاد وفي الحق سبيل في الموت كراهية وعدما
.  منه الحقوقا وأخذ العدو قتال وفي الله سبيل

 تكون النفوس والموال رخيصة في جلبوبالعلم
 إعلء كلمة الله وفي سبيلسبيلرضا الله وفي 

إنقاذ المسلمين من سيطرةا عدوهم وتخليصهم مما
 أنواع البلء وفي سبيل استنقاذمنأصابهم 

المستضعفين من أيديِ أعدائاهم وفي سبيل حفظ
 وحوزتهم وأن لِ تنتقص بلدهمالمسلمينكيان 

وحقوقهم . فإذا كان الجهل فقدت هذه الشياء
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 الحقوقا وهذه الخيرات وهذه المعلومات وهذاوهذه
 في سبيل الحق ، وقدوالموالاليثار وهذا الرخاصا للنفوس 

: قال الشاعر 

من الجاهل يبلغ ما
 نفسه

من العداء يبلغ ما  
 جاهل

ويضعف والشعور القلوب يميت عضال داء فالجهل
إلِ يهمهم لِ بالنعاما أشبه أهله ويجعل والقوى البدان

تابع فهو ذلك على زاد وما والبطون الفروج شهوات
قد . فالجاهل والملبس المساكن شهوات من لذلك

فليس ، بصيرته وقلت شعوره وضعف قلبه ضعف
يطمح شيء العاجلة وحاجته الحاضرةا شهوته وراء
الذيِ الحديث في جاء . وقد إليه ينظر أن ويريد إليه

الله رضي ثوبان عن حسن بإسناد وغيره أحمد رواه
أن     يوشك:  قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه

قصعتها     على     الكلة     تداعى     كما     المم     عليكم     تداعى
غثاء     ولكنكم     لِ     قال     بنا؟     قلة     أمن     الله     رسول     يا     قيل

منكم     عدوكم     قلوب     من     المهابة     تنزع     السيل     كغثاء
وما     الله     رسول     يا     قالوا     الوهن     قلوبكم     في     ويوضع
   الموت     وكراهية     الدنيا     حب     قال     الوهن؟

عن نشأ إنما الحديث في ورد الذيِ الوهن وهذا
عندهم ما ، السيل كغثاء غثاء به صاروا الذيِ الجهل
صاروا الذيِ الجهل هذا بسبب عليهم يجب بما بصيرةا

.  المثابة بهذه به

ولِ قلوبهم في واستقر عليهم الوهن سيطر فقد
في والجهاد العالية المقامات إلى الحراك يستطيعون

وشهواتها للدنيا حبهم لن كلمته؛ وإعلء الله سبيل
ذلك وغير ومساكن وملبس ومشارب مآكل من
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الله سبيل في الجهاد وعن المعالي طلب عن أقعدهم
.  الشياء هذه تفوتهم أن فيخشون

إلِ الموال تصرف لِ حتى البخل لهم أوجب وكذلك
القيادةا الجهل هذا وأفقدهم ، الشهوات هذه في

كلمة إعلء إلِ يهمها لِ التي العظيمة المؤثرةا الصالحة
وحفظ المسلمين وسيادةا الله سبيل في والجهاد الله

وبكل طريق بكل العدةا وإعداد عدوهم من كيانهم
وحفظ وإعلئاه وصيانته المسلمين دين لحفظ وسيلة

.  عدوهم عن وذرياتهم ونفوسهم المسلمين بلد

ما ذلك ومن وخيمة وعواقبه عظيمة أضراره فالجهل
المسلمين ذل من وسلم عليه الله صلى النبي بينه

وأن السيل كغثاء غثاء بأنهم ووصفهم عدوهم أماما
أيِ منهم؛ أعدائاهم قلوب من المهابة نزع ذلك أسباب

من عرفوا لما يقدرونهم ولِ يهابونهم لِ أعداءهم أن
.  إليها والركون الدنيا على وتكالبهم جهلهم

العالية والهمة والنشاطا القوةا يعظم إنما فالعدو
العدو رأى . فإذا مبدئاه سبيل في العظيمة والتضحية

وإنما الهمة هذه له ليس له المقابل الخصم هذا أن
حتى ذلك من أعطاه العاجل وحظه لشهواته يهتم هو

قتاله في التفكير عن ويصرفه أمامه قوته يوهن
.  الشهوات على والِنكباب الدنيا بحب لِنشغاله

عليها واستحكم الله شاء ما إلِ القلوب أصاب فالوهن
قد الغالب في فهم ، أقلهم وما ربك رحم من إلِ

قلوب من المهابة ونزعت عدوهم أماما ضعفوا
ولِ بهم يهتمون لِ أعداؤهم وصار منهم أعدائاهم

وعرفوا حالهم عرفوا لنهم ينصفونهم ولِ بهم يبالون
القتال على لهم صبر ولِ عندهم غيرةا ولِ قوةا لِ أنهم
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لهذا يعدوا ولم القتال على تعينهم أيضا قوةا ولِ
يبال ولم العدو احتقرهم فلذلك ، عدته المقاما
والرئايس للمسود السيد معاملة وعاملهم بشأنهم

عن والبعد الدنيا حب في سادرون وهم للمرءوس
على حريصون ربك رحم من إلِ الموت أسباب
من حذرون ، وسيلة بكل المطلوبة الشهوات تحصيل
صغيرةا كل عن والدواء العلج على حريصون الموت
ألِ أيضا وحريصون ، الموت خوف الدواء من وكبيرةا

هذه عن والِنقطاع الموت يسبب أمرا يتعاطوا
.  الشهوات

في والجهاد الله كلمة إعلء وأراد الخرةا أراد ومن
لسلفنا جرى وفيما ، هكذا حاله تكون لِ الله سبيل

وعهد والسلما الصلةا عليه نبينا عهد في الصالح
ذلك بعد طريقهم على سار ومن المرضيين صحابته

وفيما العدةا من أعدوا وفيما الجهاد من فعلوا فيما
لنا وذكرى لنا قدوةا والذى التعب من عليه صبروا
بلدنا وإنقاذ سبيله في والجهاد الله كلمة لعلء

وإيثارا وجهادا وتحمل صبرا أعدائانا أيديِ من وقومنا
عز الله سبيل في للجهاد والنفس للمال وبذلِ للخرةا

على وحرصا والقتال الجهاد على وتدربا وجل
وعناية دائاما للخرةا وذكرا والتحمل والصبر الخشونة

ذلك على وصبرا العداء جهاد على يعين ما بكل
يحصل حتى للصف واتحادا للكلمة وجمعا وتعاونا
كيد من المسلمين وإنقاذ الله كلمة إعلء من المراد

.  عدوهم

غلبة علمنا كما وهو وواضح بين وهو الداء علمنا وإذا
عن والعراض الدين في والتفقه التعلم وعدما الجهل
تؤهل التي الدنيوية بالعلوما ورضا الشرعي العلم
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عن الِستغناء توجب التي العلوما غير فقط للوظائاف
سبحانه مساخطه عن والبعد الله بأمر والقياما العداء

تؤهل أن قصاراها ضعيفة قاصرةا علوما هي وإنما ،
علم - إذا ودولته الفرد بلد في دنيويِ عاجل لعمل
من َقّل إذ ، الشرعي بالعلم علجه الواجب فإن ذلك
عليه المصطفى به جاء الذيِ النافع بالعلم يعنى

حتى للعداء بالعداد يعنى من وقل والسلما الصلةا
يغني ما إيجاد من الدولة وتلك الشعب ذلك يتمكن

.  العداء عن

ّين واضح فالداء نشأت أدواء عدةا من مكون وهو وب
الموت صار حتى والغفلة والعراض الجهل عن

الجهاد صار وحتى فيها ومرغوب مؤثرةا والدنيا مرهوبا
وصار الناس من القليل إلِ يقبله لِ مخيفا شبحا

وإما لقومية إما بل الله كلمة لعلء ليس الهدف
وإظهار الله كلمة إعلء غير أخرى لشياء وإما لوطنية

أو ضعيف . فالعداد ذلك خالف ما على والقضاء دينه
. فطريق الله شاء ما إلِ منحرفة والهداف معدوما
الضعف وعدما العداء ضد التقدما وطريق النجاح
على والحصول والنجاح الفلح وطريق أمامهم

على والنصر الرفيعة والمطالب العالية المقامات
العلم على القبال في هو ذلك كل - طريق العداء
على الله مرضاةا وإيثار الدين في والتفقه النافع

الله حرما ما وترك الله أوجب بما والعناية مساخطه
ومن الذنوب سالف من وقع مما الله إلى والتوبة

الدولة بين الكامل والتعاون صادقة توبة التقصير
والكف ورسوله الله طاعة من يجب ما على والشعب

من أيضا يجب ما وعلى وجل عز الله محارما عن
ّدوا وتعالى سبحانه الله قال كما العدةا إعداد َأِع ْقَم     َو ُه َل

ْقَم     َما ُت ْقَع َط َت ْقَس ْقَن     ا ٍةا     ِم ّو .  إلخ   ُق
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أنواع وسائار والمادية البدنية العدةا إعداد من بد فل
الله أعطانا بما نستغني حتى الوجوه جميع من العدةا

في بما أعدائانا قتال فإن أعدائانا عند عما سبحانه
العدو منع فإذا ، عليه الحصول جدا الصعب من أيديهم

البصيرةا ضعف مع تقاتل؟ شيء فبأيِ السلح عنك
.  العلم وقلة

ما المستطاع ويكفي ، المستطاع إعداد من بد فل
وجهاد عدوهم عن الِستغناء قاصدين المسلمون داما

في الله أمر إقامة قاصدين بلدهم واستنقاذ عدوهم
. فإن ذلك لكل استطاعوا ما الخرةا قاصدين الله بلد
ّدوا يقول وتعالى سبحانه الله َأِع ْقَم     َو ُه ْقَم     َما     َل ُت ْقَع َط َت ْقَس ا
ْقَن ٍةا     ِم ّو لن قوتهم؛ مثل لهم وأعدوا يقل ولم ، إلخ   ُق
.  يستطاع لِ قد هذا

ما لعدوهم وأعدوا وتكاتفوا المسلمون صدقا فإذا
يعينهم فالله الله دين ونصروا العدةا من استطاعوا
وفوقا العدو أماما ويجعلهم وتعالى سبحانه وينصرهم

قوله في الصادقا وهو الله يقول ، العدو تحت لِ العدو
َها    َ يا:  ووعده ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ْقَن     آَم ْقَنُصُروا     ِإ ّلَه     َت ْقَم     ال ُك ْقَر ْقَنُص َي
ْقَت ّب َث ُي ْقَم     َو ُك َداَم ْقَق إلى حاجة في ولِ بعاجز ليس والله   َأ
صدقا ليعلم بالشرار الخيار عباده يبتلي ولكنه الناس

غيره من المجاهد وليعلم الكاذبين وكذب الصادقين
القادر فهو وإلِ ، غيره من النجاةا في الراغب وليعلم

ومن حرب دون من أعدائاه وإهلك أوليائاه نصر على
قال كما ، ذلك وغير وعدةا جهاد إلى حاجة دون

ِلَك سبحانه ْقَو     َذ َل ُء     َو ّلُه     َيَشا َتَصَر     ال ْقَن ْقَم     لِ ُه ْقَن ْقَن     ِم ِك َل َو     َو ُل ْقَب َي ِل
ْقَم ُك ْقَعَض ْقَعٍض     َب َب    ِب

َوَما:  بدر قصة في النفال سورةا في سبحانه وقال
َلُه َع ّلُه     َج ْقَشَرى     ِإلِ     ال ِئّن     ُب ْقَطَم َت ِل ِه     َو ْقَم     ِب ُك ُب ُلو يعني   ُق
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َوَما سبحانه وقال ، الملئاكة من بالمدد إمدادهم
ْقَصُر ّن ْقَن     ِإلِ     ال ِد     ِم ْقَن ِه     ِع ّل ِز     ال ِزي َع ْقَل ِم     ا ِكي ْقَلَح آل آية وفي   ا

َلُه     َوَما:  تعالى قال كذلك عمران َع ّلُه     َج ْقَشَرى     ِإلِ     ال ُب
ْقَم ُك ِئّن     َل ْقَطَم َت ِل ْقَم     َو ُك ُب ُلو ِه     ُق ْقَصُر     َوَما     ِب ّن ْقَن     ِإلِ     ال ِد     ِم ْقَن ِه     ِع ّل ال

ِز ِزي َع ْقَل ِم     ا ِكي ْقَلَح ولكنه ، وعل جل عنده من فالنصر   ا
السلح من يعطي وما ، بالملئاكة المدد جعل سبحانه
النصر أسباب من ذلك كل الجند وكثرةا والمال

قال ، بذلك معلقا النصر وليس ، والطمأنينة والتبشير
ْقَم سبحانه ْقَن     َك ٍة     ِم َئ ٍة     ِف َل ِلي ْقَت     َق َب َل َئًة     َغ ًةا     ِف ِثيَر ْقَذِن     َك ِإ ِه     ِب ّل ال

ّلُه َع     َوال ِريَن     َم ِب    الّصا

قليل والسلح ، عشر وبضعة ثلثمائاة بدر يوما وكانوا
سبعين كانت البل أن والمشهور قليل والمركوب

من معهم وليس قليل السلح وكان يتعاقبونها وكانوا
جيش وكان ، فرسين سوى المشهور في الخيل
العظمية القوةا وعندهم ، اللف حوالي الكفار

ولم هزمهم هزيمتهم الله أراد ولما ، الكثير والسلح
وما اللف الله وهزما ، جنودهم ولِ قوتهم تنفعهم
عشر وبضعة بالثلثمائاة العظيمة القوةا من عندهم

الله بتيسير ولكن ، الضعيفة القوةا من عندهم وما
الكفار من وأسروا ونصروا غلبوا وتأييده ونصره
على أحد يلويِ لِ الباقون وهزما سبعين وقتلوا سبعين

.  ونصره الله آيات من ذلك وكل أحد

آلِف بعشرةا المدينة الكفار غزا الحزاب يوما وفي
وغيرهم قريش من العرب أصناف من مقاتل

وسلم عليه الله صلى النبي واتخذ المدينة وحاصروا
ومكثوا ، الحسي النصر أسباب من وذلك ، الخندقا

بغير الله أزالهم ثم ، المدينة يحاصرون وهم مدةا
الرياح عليهم وسلط الرعب قلوبهم في فأنزل ، قتال
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وانصرفوا قرار لهم يقر لم حتى عنده من وجنودا
وتأييده نصره من هذا وكل ، بلدهم إلى خائابين

الله صلى النبي يغزوا فلم خذلوا ثم ، وتعالى سبحانه
الحديبية يوما هو غزاهم بل ، بالمدينة وسلم عليه

الثامنة السنة في غزاهم ثم ، المعروف الصلح وجرى
الناس دخل ثم ، مكة عليه الله وفتح رمضان في

.  ذلك بعد الله دين في أفواجا

وهو ، وتعالى سبحانه الله بيد النصر أن فالمقصود
وأعظم ، بالسباب أمر سبحانه ولكنه ، لعباده الناصر

، وسلم عليه الله صلى ورسوله الله طاعة السباب
الدين في والتفقه التعلم ورسوله الله طاعة ومن
نفسك وفي لنفسك وشريعته الله حكم تعرف حتى
لعدوك العدةا تعد وحتى عدوك جهاد وفي غيرك وفي

الله فرائاض تؤديِ وحتى الله محارما عن تكف وحتى
إخوانك مع تتعاون وحتى الله حدود عند تقف وحتى

نفسك من والنفيس الغالي تقدما وحتى المسلمين
دين نصر سبيل وفي وجل عز الله سبيل في ومالك

ولِ الفلني الوطن سبيل في لِ كلمته وإعلء الله
.  الفلنية القومية

العداء على للنصر السبيل هو وهذا الطريق هو فهذا
الولِةا من الله دين في والتفقه الشرعي بالتعليم
ذلك بمقتضى العمل ثم ، والصغير والكبير والرعايا

ِإّن:  تعالى قال ، الله حرما مما عليه نحن ما وترك
ّلَه ّيُر     لِ     ال َغ ٍما     َما     ُي ْقَو َق ّتى     ِب ّيُروا     َح َغ ْقَم     َما     ُي ِه ُفِس ْقَن َأ فمن   ِب
بتغيير فعليه الكلمة وإعلء والتأييد النصر الله من أراد

لمر المخالفة والسيئات المعاصي من عليه هو ما
َد وعل جل يقول وربك ، الله َع ّلُه     َو ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا آَم

ْقَم ُك ْقَن ُلوا     ِم َعِم ِلَحاِت     َو ْقَم     الّصا ُه ّن َف ِل ْقَخ َت ْقَس َي ْقَرِض     ِفي     َل ْقَل
َ َكَما     ا
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َلَف ْقَخ َت ْقَس ِذيَن     ا ّل ْقَن     ا ْقَم     ِم ِه ِل ْقَب َنّن     َق ّك ُيَم َل ْقَم     َو ُه ُهُم     َل َن ِذيِ     ِدي ّل ا
َتَضى ْقَر ْقَم     ا ُه ْقَم     َل ُه ّن َل ّد َب ُي َل ْقَن     َو ِد     ِم ْقَع ِفه     َب ْقَو ْقَم  َخ ًنا     ِ ْقَم ِني     َأ َن ُدو ُب ْقَع لِ     َي

ُكوَن ِر ْقَش ًئا     ِبي     ُي ْقَي الذين الله : وعد الله قال ما   َش
القصور يبنون الذين أو العرب أو قريش إلى ينتسبون

الحكم علق بل ، . . . إلخ البترول ويستخرجون
أو عربا كانوا سواء الصالح والعمل الصادقا باليمان

.  عجما

لِ الرض في والِستخلف النصر أسباب هي هذه
بالله صادقا إيمان ولكنه العروبة غير ولِ العروبة
.  صالح وعمل ورسوله

الذيِ المحور هو وهذا الشرطا هو وهذا السبب هو هذا
التمكين فله عليه استقاما فمن ، المدار عليه

ومن ، العداء على والنصر الرض في والِستخلف
ولِ السلمة ولِ النصر له يضمن لم ذلك عن تخلف

مجرما ينصر وقد ، كافر على كافر ينصر قد بل ، العز
النصر ولكن منافق على منافق يعان وقد مجرما على

على لهم المؤمنين عباده به الله وعد الذيِ المضمون
سبحانه بينها التي بالشروطا يحصل إنما عدوهم

اليمان وهو وعل جل أوضحها التي وبالصفات
.  الصالح والعمل الصادقا

ْقَنُصَرّن:  تعالى قال الله دين نصر ذلك ومن َي َل ّلُه     َو ال
ْقَن ُه     َم ْقَنُصُر ّلَه     ِإّن     َي ّيِ     ال ِو َق ٌءْز     َل ِزي ِذيَن     َع ّل ْقَن     ا ْقَم     ِإ ُه ّنا ّك ِفي     َم

ْقَرِض ْقَل
َ َقاُموا     ا َةا     َأ ُوا     الّصل َت َةا     َوآ َكا َأَمُروا     الّز ْقَعُروِف     َو ْقَلَم ِبا

ْقَوا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم أمر فمن الله دين نصر هو هذا   ا
لن الله؛ دين نصر فقد المنكر عن ونهى بالمعروف

. الله محارما وترك الله فرائاض أداء ذلك ضمن من
ْقَم:  تعالى وقال ُت ْقَن ْقَيَر     ُك ٍة     َخ ْقَت     ُأّم ِرَج ْقَخ ّناِس     ُأ ْقَأُمُروَن     ِلل َت

ْقَعُروِف ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َت ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم ُنوَن     ا ْقَؤِم ُت ِه     َو ّل وقال   ِبال
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ْقَن سبحانه ُك َت ْقَل ْقَم     َو ُك ْقَن ٌءْة     ِم ُعوَن     ُأّم ْقَد َلى     َي ِر     ِإ ْقَي ْقَلَخ ْقَأُمُروَن     ا َي َو
ْقَعُروِف ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم ِئَك     ا َل ُأو ِلُحوَن     ُهُم     َو ْقَف ْقَلُم    ا

الذين هم الحميدةا والعاقبة والنصر الفلح فأهل
المنكر عن ونهوا بالمعروف وأمروا الصالحات عملوا

. وجل عز الله ونصروا الزكاةا وآتوا الصلةا وأقاموا
َكاَن:  تعالى قوله في المذكورون وهم ّقا     َو َنا     َح ْقَي َل َع
ْقَصُر ِنيَن     َن ْقَؤِم ْقَلُم ّين والعلج واضح فالدواء   ا أين لكن ، ب
من وأين العلج يريد من وأين الدواء يريد من

والعيان والعلماء المور ولِةا واجب يستعمله؟! هذا
كانوا إذا السلمية الدول جميع وفي مكان كل في

الصلةا بإقاما وذلك السلما؛ إلى الدعوةا في صادقين
بالمعروف والمر ذلك على والحفاظ الزكاةا وإيتاء

المناهج وإصلح الدين في والتفقه المنكر عن والنهي
في أيضا والتعاون المراحل جميع في المدارس في

في لله الخلصا مع والِتحاد العداء ضد التكاتف
.  الخرةا ونية فيه والصدقا العمل

سبحانه منه والتأييد الله من النصر يستحقون وبذلك
يخفى لِ مما الصالح سلفنا عند كذلك المر كان كما

المجدد الماما القريب . وبالمس العلم أهل على
ما رأى لما عشر الثاني القرن في السلما لمعالم

الشريعة أحكاما وتعطيل العظيم الجهل من رأى
إلى الدعاةا وقلة وغيرها الجزيرةا في الجهل وكثرةا

دويلت إلى الجزيرةا هذه أهل وانقساما وجل عز الله
.  علم غير وعلى هدى غير على صغيرةا

الله إلى بالدعوةا يقوما أن عليه الواجب من أن رأى
من فيه وقعوا ما إلى ينبههم وأن وتعالى سبحانه
الحق على كلمتهم جمع على يسعى وأن الخطر
في ويجاهدون الله أمر فيهم يقيم واحد رئايس وعلى
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الله إلى ودعا ذلك في الله رحمه فجد ، الله سبيل
التوحيد أمر في الرسائال وكتب بالمراء واتصل
صابرا يزل ولم ، به الشرك وترك الله شريعة وتحكيم

على الدين في وتفقه درس ما بعد محتسبا ذلك على
الله إلى الدعوةا في جد ثم ، وغيرهم البلد مشايخ
ثم أولِ حريملء في الكلمة وجمع سبيله في والجهاد

الدرعية إلى وشئون أمور بعد انتقل ثم العيينة في
في الجهاد على الله رحمه سعود بن محمد وبايعه
ذلك في جمعيا فصدقوا ، الله أمر وإقامة الله سبيل

نصرهم حتى ضعفهم على وجاهدوا ذلك في وتكاتفوا
الحق إلى الناس ودعوا التوحيد وأعلنوا وأيدهم الله

وبسبب الله عباد في الله شريعة وحكموا والهدى
الله أيدهم المقصد وحسن بالله والِستعانة الصدقا

أدنى له ممن كثير على تخفى لِ وأخبارهم ، وأعانهم
.  بصيرةا

الملك جاء والِنقساما الفتور من جرى ما بعد جاء ثم
فيه وحرصا المر هذا في وجد الله رحمه العزيز عبد

واليمان العلم بأهل ثم سبحانه بالله واستعان
كلمة الله له وجمع وأيده الله وأعانه والبصيرةا

وعلى واحدةا كلمة على الجزيرةا هذه في المسلمين
حتى الله سبيل في الجهاد وعلى الله شريعة تحكيم

شمالها ( من الجزيرةا هذه وتوحدت أمره استقاما
والهدى الحق ) على وغربها وشرقها جنوبها إلى

، تعالى الله كلمة وإعلء والجهاد الصدقا بأسباب
.  ذلك في كثيرةا المثلة أن فالمقصود

ومحمود معروفة قصته اليوبي الدين صلح وهكذا
لما الوائال الصالح سلفنا أن فالمقصود.  كذلك زنكي

الله أعزهم وبعده نبيهم وقت في جهادهم في صدقوا
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- العظمتين المملكتين على واستولوا شأنهم وأعلى
حولها وما الشاما في الروما ومملكة الكاسرةا مملكة

الله نصرهم الله دين في صدقا ممن بعدهم من - ثم
. الله كلمة إعلء في والتكاتف الصدقا من عندهم لما
من لهم أناس يأتي متغايرةا متعددةا أوقات في ثم

على وينصرون فيؤيدون لهم ما والخلصا الصدقا
.  وبذلهم واجتهادهم إخلصهم قدر على عدوهم

هو وتعالى سبحانه الخرين ونصر الولين نصر والذيِ
خذله من وخاذل نصره من ناصر وهو وجل عز الله
ْقَيَس:  تعالى الله قال كما َل ّلُه     َأ َكاٍف     ال ُه     ِب َد ْقَب وقال   َع

ْقَن سبحانه ِإ ِبُروا     َو ْقَص ُقوا     َت ّت َت ْقَم     لِ     َو ُك ْقَم     َيُضّر ُه ُد ْقَي ًئا     َك ْقَي    َش
ْقَم:  وجل عز وقال ْقَن     َك ٍة     ِم َئ ٍة     ِف َل ِلي ْقَت     َق َب َل َئًة     َغ ًةا     ِف ِثيَر َك
ْقَذِن ِإ ِه     ِب ّل ّلُه     ال َع     َوال ِريَن     َم ِب    الّصا

َوَما وجل عز قال كما أنفسنا في المصيبة ولكن
ْقَم ُك َب ْقَن     َأَصا ٍة     ِم َب ِبَما     ُمِصي ْقَت     َف َب ْقَم     َكَس ُك ِدي ْقَي ُفو     َأ ْقَع َي ْقَن     َو َع

ٍر ِثي المسلمين ضعف من جاءت فالمصيبة   َك
الدنيا وحبهم العاجلة وإيثارهم وجهلهم وتكاسلهم

وترك الله أوجب عما وتخلفهم الموت وكراهة
والعكوف العاجلة وإيثار الشهوات واتباع الصلوات

للقلوب والفساد الخليعة والغاني المحارما على
.    . . إلخ والخلقا

عدوهم المسلمين على الله سلط وأشباهه هذا فمن
َذا وعل جل قال كما ِإ َنا     َو ْقَد ْقَن     َأَر ِلَك     َأ ْقَه َيًة     ُن ْقَر َنا     َق ْقَر َأَم

َها ِفي ْقَتَر ُقوا     ُم َفَس َها     َف ّق     ِفي َها     َفَح ْقَي َل ْقَوُل     َع َق ْقَل َها     ا َنا ْقَر َدّم َف
ْقَدِميًرا    َت

جميع وعلى علينا يمن أن وجل عز الله نسأل
على والِستقامة إليه بالتوبة أمرهم وولِةا المسلمين
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العدةا إعداد وعلى والتقوى البر على والتعاون أمره
مراضيه على والصبر الدين في والتفقه لعدائانا
أن سبحانه نسأله كما ، سبحانه مساخطه عن والبعد
النقم أسباب ومن الفتن مضلت من جميعا يعيذنا

يجمع وأن أعداءه ويخذل كلمته ويعلي دينه ينصر وأن
ولِةا يصلح وأن والهدى الحق على المسلمين كلمة

. وصلى قريب سميع إنه البصيرةا يرزقهم وأن أمرهم
.  وسلم وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على الله

الشباب   واجب

وعلى الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
يوما إلى بهداه واهتدى سبيله سلك ومن وأصحابه آله

: -  بعد أما ، الدين

هذا من به من ما على وجل عز الله أشكر فإني
وجل عز وأسأله ، أعزاء وأبناء الله في بإخوةا اللقاء

ًء يجعله أن يصلح وأن جميعا به ينفعنا وأن مباركا لقا
أشكر . ثم كريم جواد وعل جل إنه وأعمالنا قلوبنا

هذا إلى لي دعوتهم على المركز هذا على القائامين
وأن مثوبتهم يضاعف أن سبحانه الله وأسأل اللقاء
خير إنه ، المهتدين الهداةا من وإياهم وإياكم يجعلنا

.  مسئول

: واجب بعنوان موجزةا تكون أن أرجو وكلمتي
.  الشباب

ليعبدوه الثقلين خلق وجل عز الله أن المعلوما فمن
الصلةا عليهم الرسل وأرسل له شريك لِ وحده

هذا وتوضيح الواجب هذا إلى الناس لدعوةا والسلما
الخير إلى وتوجيههم ذلك في وتبصيرهم العظيم المر
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ْقَقُت     َوَما تعالى قال ، سواه عما وتحذيرهم َل ْقَلِجّن     َخ ا
ْقَنَس ِْقَل ُدوِن     ِإلِ     َوا ُب ْقَع َي ُد     َما     ِل ِري ْقَم     ُأ ُه ْقَن ْقَن     ِم ْقَزقٍا     ِم ُد     َوَما     ِر ِري ُأ

ْقَن ِعُموِن     َأ ْقَط ّلَه     ِإّن     ُي َو     ال ُقا     ُه ِةا     ُذو     الّرّزا ّو ُق ْقَل ِتيُن     ا ْقَلَم    ا

وحده ليعبدوه الثقلين خلق أنه وتعالى سبحانه فأبان
وليس وتعالى سبحانه عليه الرزقا وأن له شريك لِ

الرزاقا هو بل ، وعل جل خلقه من أحد إلى حاجة في
 وتعالى سبحانه

والخضوع تعظيمه وعبادته ، ربهم ليعبدوا خلقوا وإنما
وترك أوامره بفعل له والذل وتعالى سبحانه له

وعن وإخلصا صدقا وعن خاصة محبة عن نواهيه
عز الرب طاعة هي ، العبادةا تكون هكذا ، ورهبة رغبة
بفعل وسلم عليه الله صلى الرسول وطاعة وجل

عز لله ومحبة وخضوع ذل عن النواهي وترك الوامر
فيما رغبة وعن والسلما الصلةا عليه ولرسوله وجل
العقاب من عنده مما حذر وعن الثواب من الله عند
.  وعل جل

الرسل طريق من بالتفصيل تعرف إنما العبادةا وهذه
للناس يشرحونها الذين وهم والسلما الصلةا عليهم

يوحي وبما الكتاب من عليهم الله أنزل بما ويبينونها
وينهاهم يأمرهم فيما الوحي أنواع من سبحانه إليهم
ْقَد وجل عز قال كما وتعالى سبحانه عنه َق َنا     َل ْقَل ْقَرَس أ

َ

َنا َل َناِت     ُرُس ّي َب ْقَل َنا     ِبا ْقَل ْقَنَز َأ ُهُم     َو َع َتاَب     َم ِك ْقَل ْقَلِميَزاَن     ا ُقومَا     َوا َي ِل
ّناُس ْقَسِط     ال ِق ْقَل َنا تعالى وقال الية   ِبا ْقَل َنّز ْقَيَك     َو َل َع
َتاَب ِك ْقَل ًنا     ا َيا ْقَب ُكّل     ِت ٍء     ِل ْقَي ًدى     َش ُه ْقَحَمًة     َو ْقَشَرى     َوَر ُب َو

ِلِميَن ْقَس ْقَلُم ْقَد سبحانه وقال   ِل َق َل َنا     َو ْقَث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُأّم

ُدوا     َأِن     َرُسولًِ ُب ْقَع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ْقَج ُغوَت     َوا ّطا تعالى وقال   ال
َنا     َوَما ْقَل ْقَرَس أ

ْقَن     َ ِلَك     ِم ْقَب ْقَن     َق ِه     ُنوِحي     ِإلِ     َرُسوٍل     ِم ْقَي َل ّنُه     ِإ لِ     َأ
َلَه َنا     ِإلِ     ِإ ُدوِن     َأ ُب ْقَع من الثقلين جميع على فالواجب   َفا
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يعبدوه أن وشبانا شيبا ونساء رجالِ والنس الجن
عنه نهى ما وترك به أمر فيما سبحانه بطاعته وحده
. والسلما الصلةا عليهم الرسل به جاء ما حسب على

أصل الموضوع محاضرةا 

  

عليهم الرسل من المة هذه نصيب أن ومعلوما
أرسله الله فإن ، السلما عليه محمد والسلما الصلةا

وكانت النبياء خاتم وجعله عامة المة هذه إلى
إلى يرسل منهم واحد كل وكان كثيرين قبله الرسل

وسلم عليه الله صلى محمد نبينا أما ، خاصة قومه
َوَما:  تعالى الله قال كما عامة الناس إلى فأرسل

َناَك ْقَل ْقَرَس أ
ّفًة     ِإلِ     َ ّناِس     َكا ِذيًرا     َبِشيًرا     ِلل َن سبحانه وقال   َو

ْقَل:  وتعالى َها    َ يا     ُق ّي أ
ّناُس     َ ّني     ال ِه     َرُسوُل     ِإ ّل ْقَم     ال ُك ْقَي َل ِإ

ًعا ٌءْد     َكاَن     َما:  تعالى وقال   َجِمي َبا     ُمَحّم ٍد     َأ ْقَن     َأَح ِم
ْقَم ُك ِل ْقَن     ِرَجا ِك َل ِه     َرُسوَل     َو ّل َتَم     ال ّييَن     َوَخا ِب ّن عنه وتواتر   ال

نبي     لِ     النبيين     خاتم     أنا:  قال أنه والسلما الصلةا عليه
النبياء خاتم أنه على العلم أهل وأجمع   بعديِ

.  رسول ولِ نبي بعده ليس وأنه والرسل

عربها المة لجميع عامة رسالته الله جعل ولهذا
وأبيضها أسودها وإناثها ذكورها وإنسها وجنها وعجمها
وجل عز قوله في تقدما كما ذلك في فرقا لِ وأحمرها

ْقَل َها    َ يا     ُق ّي أ
ّناُس     َ ّني     ال ِه     َرُسوُل     ِإ ّل ْقَم     ال ُك ْقَي َل ًعا     ِإ وفي   َجِمي

َناَك     َوَما:  تعالى قوله ْقَل ْقَرَس أ
ّفًة     ِإلِ     َ ّناِس     َكا َبِشيًرا     ِلل

ِذيًرا َن    َو

:  قال أنه والسلما الصلةا عليه عنه الصحيحين وفي
الناس     إلى     وبعثت     خاصة     قومه     إلى     يبعث     النبي     كان
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َناَك     َوَما:  تعالى وقال   عامة ْقَل ْقَرَس أ
ْقَحَمًة     ِإلِ     َ َلِميَن     َر َعا ْقَل ِل

َباَرَك:  سبحانه وقال ِذيِ     َت ّل َقاَن     َنّزَل     ا ْقَر ُف ْقَل َلى     ا ِه     َع ِد ْقَب َع
ُكوَن َي َلِميَن     ِل َعا ْقَل ِذيًرا     ِل .  كلهم للعالمين نذير   َن

عليه الرسول هذا طاعة الثقلين جميع على فالواجب
طريقه على والِستقامة منهاجه على والسير السلما

فوقا صادقة خاصة محبة ومحبته وعقيدةا وعمل قولِ
فبذلك ، أجمعين والناس والولِد والهل النفس محبة
، والخرةا الدنيا في وينجو الفلح غاية العبد يفلح

قال كما البدية الحميدةا والعاقبة السعادةا له وتكون
ِذيَن:  تعالى ّل ُنوا     َفا ِه     آَم ُه     ِب َعّزُرو ُه     َو َنَصُرو ُعوا     َو َب ّت َوا
ّنوَر ِذيِ     ال ّل ِزَل     ا ْقَن َعُه     ُأ ِئَك     َم َل ِلُحوَن     ُهُم     ُأو ْقَف ْقَلُم آمن فمن   ا

وهو المفلح فهو لشرعه وانقاد طريقه واتبع به
محبته في حقا الصادقا وهو والخرةا الدنيا في السعيد

قال كما وسلم عليه الله صلى ولرسوله وجل عز لله
ْقَل وجل عز ْقَن     ُق ْقَم     ِإ ُت ْقَن ّبوَن     ُك ّلَه     ُتِح ِني     ال ُعو ِب ّت ُكُم     َفا ْقَب ِب ْقَح ُي
ّلُه ْقَر     ال ِف ْقَغ َي ْقَم     َو ُك ْقَم     َل ُك َب ُنو .  الية   ُذ

ْقَلَك تعالى وقال ُد     ِت ُدو ِه     ُح ّل ْقَن  َو     ال ِطِع     َم ّلَه     ُي َلُه     ال َوَرُسو
ْقَلُه ْقَدِخ ّناٍت     ُي ِريِ     َج ْقَج ْقَن     َت َها     ِم ِت ْقَح َهاُر     َت ْقَن ْقَل

َ ِديَن     ا ِل َها     َخا ِفي
ِلَك َذ ْقَوُز     َو َف ْقَل ِظيُم     ا َع ْقَل ْقَن     ا ْقَعِص     َوَم ّلَه     َي َلُه     ال ّد     َوَرُسو َع َت َي َو

ُه َد ُدو ْقَلُه     ُح ْقَدِخ ًدا     َناًرا     ُي ِل َها     َخا َلُه     ِفي ٌءْب     َو َذا ٌءْن     َع ِهي وقال   ُم
أبى     من     إلِ     الجنة     يدخلون     أمتي     كل:  السلما عليه
دخل     أطاعني     من     قال     يأبى؟     ومن     الله     رسول     يا     قيل

البخاريِ الماما خرجه   أبى     فقد     عصاني     ومن     الجنة
.  صحيحه في

والنساء الرجال من المكلفين جميع على فالواجب
والنس والجن والشيب والشباب والناثا والذكور
بأنواع ويخصوه وحده الله يعبدوا أن والعجم والعرب
شريعته ويتبعوا ، وتعالى سبحانه يطيعوه وأن العبادةا
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صلى رسوله واتباع وحده له العبادةا بإخلصا وذلك
.  ذلك في وسلم عليه الله

كما شركة فيها لحد ليس وحده الله حق والعبادةا
ّياَك تعالى قال ُد     ِإ ُب ْقَع ّياَك     َن ِإ ِعيُن     َو َت ْقَس  سبحانه وقال   َن

َقَضى ّبَك     َو ُدوا     َألِ     َر ُب ْقَع ُه     ِإلِ     َت ّيا َوَما:  وجل عز وقال   ِإ
ُدوا     ِإلِ     ُأِمُروا ُب ْقَع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ْقَخ ّديَن     َلُه     ُم َء     ال َفا َن الية   ُح
أمره وتعظيم شريعته واتباع طاعته هي العبادةا وهذه
محبة وعن وخضوع ذل عن عنه نهى ما وترك ونهيه

.  ورغبة ورهبة وصدقا وانقياد

يعبد كمن سبحانه به أشرك فقد معه غيره عبد ومن
أو الجن أو الصناما أو النجوما أو القمر أو الشمس
المخلوقين من غيرهم أو الولياء أو النبياء أو الرسل

يذبح أو منهم المدد يطلب أو بهم يستغيث أو يدعوهم
أو بالنفع الخلق في يتصرفون أنهم فيهم يعتقد أو لهم

على النصر أو الرزقا جلب أو المرض شفاء أو الضر
وهذا ذلك في لله شركاء أنهم أو ، ذلك نحو أو العداء

يفسد الذيِ البواح والكفر الكبر الشرك من كله
الجنة وتحريم النار دخول ويوجب ويحبطه العمل

ّنُه:  تعالى الله قال كما ، والمغفرةا ْقَن     ِإ ْقَك     َم ِر ْقَش ِه     ُي ّل ِبال
ْقَد َق ّلُه     َحّرمَا     َف ِه     ال ْقَي َل ّنَة     َع ْقَلَج ُه     ا َوا ْقَأ ّناُر     َوَم  تعالى وقال   ال
ْقَو َل ُكوا     َو ْقَشَر ِبَط     َأ ْقَم     َلَح ُه ْقَن ُنوا     َما     َع ُلوَن     َكا ْقَعَم تعالى وقال   َي

ْقَد َق َل ْقَيَك     ُأوِحَي     َو َل َلى     ِإ ِإ ِذيَن     َو ّل ْقَن     ا ِلَك     ِم ْقَب ْقَن     َق ِئ ْقَكَت     َل ْقَشَر َأ

َطّن َب ْقَح َي ُلَك     َل َنّن     َعَم ُكو َت َل ِريَن     ِمَن     َو ْقَلَخاِس  تعالى وقال   ا
ّلَه     ِإّن ِفُر     لِ     ال ْقَغ ْقَن     َي ْقَشَرَك     َأ ِه     ُي ِفُر     ِب ْقَغ َي ِلَك     ُدوَن     َما     َو ْقَن     َذ ِلَم

ُء    َيَشا

وجل؛ عز الله لغير العبادةا بعض صرف هو فالشرك
من وتعالى سبحانه لغيره وبعضها لله بعضها جعل
أو الشجار أو الصناما أو الملئاكة أو النس أو الجن
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يستغيث الخلق من ذلك غير أو الحجار أو الكواكب
أو المدد منهم يطلب أو لهم يذبح أو لهم ينذر أو بهم
معه وعبد بالله أشرك فقد ذلك فعل . فمن ذلك نحو

وأن الله إلِ إله لِ أن شهادته بذلك وأبطل سواه
كلمة هي الله إلِ إله لِ لن الله؛ رسول محمدا
ْقَم:  تعالى قال الدين أساس وهي التوحيد ُك ُه َل ِإ ٌءْه     َو َل ِإ

ٌءْد َلَه     لِ     َواِح َو     ِإلِ     ِإ ْقَحَمُن     ُه  تعالى وقال   الّرِحيُم     الّر
ْقَم َل ْقَع ّنُه     َفا َلَه     لِ     َأ ّلُه     ِإلِ     ِإ ْقَر     ال ِف ْقَغ َت ْقَس ِبَك     َوا ْقَن َذ .  الية   ِل

لن الكلمة؛ هذه نقض غيره الله مع أشرك فمن
في تعالى قال كما ، الله إلِ حق معبود : لِ معناها
ِلَك الحج سورةا َأّن     َذ ّلَه     ِب َو     ال ّق     ُه ْقَلَح َأّن     ا ُعوَن     َما     َو ْقَد َي

ْقَن ِه     ِم ِن َو     ُدو    ُه
ِطُل َبا ْقَل غيره الله مع يدعى أن يجوز أنه زعم ومن   ا

نبي أو حجر أو شجر أو صنم من سواه الله مع ويعبد
وكفر بالله أشرك فقد ذلك غير أو جني أو ملك أو

يعتقد داما ما يفعله لم وإن الفرية الله على وأعظم
كافرا مشركا بهذا وصار ، به بأس لِ وأنه هذا جواز
.  فعل إذا فكيف يفعله لم ولو

المور من عليه الله أوجب ما جحد من وهكذا
مشركا؛ كافرا يكون بالضرورةا الدين من المعلومة

وجوب جحد أو الزكاةا أو الصلةا وجوب جحد كمن
أو الِستطاعة مع الحج وجوب جحد أو رمضان صوما
أحل أو بحراما ليس الخمر إن قال أو الزنا تحريم جحد

مما ذلك أشبه ما أو الوالدين عقوقا أو الربا أو اللواطا
تحريمه أو وجوبه بالضرورةا الدين من معروف هو

إله لِ قوله بذلك مبطل كافرا مشركا بذلك يصير فإنه
وحده لله العبادةا إخلصا يتضمن الله دين لن الله؛ إلِ
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فعلى ، ومحرمات واجبات من الله شرع بما واليمان
.  عليه ويستقيم به ويؤمن لذلك ينقاد أن المسلم

الله بعد وقوتها المة عصب لنهم شأن؛ لهم والشباب
في الله لدين والنصر العظيم الخير فيهم ويرجى ،

كما الدين في وتثقفوا استقاموا إذا الزمان مستقبل
دين وإعلء شأنها من والرفع للمة النفع فيهم يرجى

في كبير واجب الشباب وعلى.  أعدائاه وجهاد الله
.  إليه والدعاةا الباطل ومكافحة وأهله الحق نصر

وأن بدينه يهتم أنه مكلف شاب كل على فالواجب
والسنة الكتاب طريق من فيه يتفقه وأن به يعتني

وحسن والفضل بالعلم المعروفين العلماء بواسطة
ويدعو بصيرةا على دينه على يستقيم حتى العقيدةا

على عليه الله حرما ما يدع وحتى بصيرةا على إليه
حفظا الكريم بالقرآن العناية ذلك . وطريق بصيرةا
الله صراطا لنه تلوته؛ من والكثار وتعقل وتدبرا

الهاديِ ولنه الحكيم وذكره المتين وحبله المستقيم
 سبحانه قال كما الخير كل إلى
َذا     ِإّن ْقَرآَن     َه ُق ْقَل ِديِ     ا ْقَه ِتي     َي ّل َومُا     ِهَي     ِل ْقَق  تعالى وقال   َأ
ْقَل َو     ُق ِذيَن     ُه ّل ُنوا     ِل ًدى     آَم    ُه

ٌءْء َفا ٌءْب:  وعل جل وقال   َوِش َتا ُه     ِك َنا ْقَل ْقَنَز ْقَيَك     َأ َل ٌءْك     ِإ َباَر ُم
ّبُروا ّد َي ِه     ِل ِت َيا ّكَر     آ َذ َت َي ِل ُلو     َو    ُأو
َباِب ْقَل َْقَل    ا

يعتنوا أن المسلمين من وغيرهم أيضا الشباب وعلى
أحاديثه وهي وسلم عليه الله صلى الله رسول بسنة

ويدعوا منها تيسر ما ويحفظوا فيها ويتفقهوا وسيرته
من الثاني والصل الثاني الوحي لنها ذلك؛ إلى الناس
 تعالى قال كما العلم أهل بإجماع الشريعة أصول
ِم ْقَج ّن َذا     َوال َوى     ِإ ْقَم     َضّل     َما     َه ُك ُب َوى     َوَما     َصاِح ُق     َوَما     َغ ِط ْقَن َي
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َوى     َعِن َه ْقَل ْقَن     ا َو     ِإ ٌءْي     ِإلِ     ُه ْقَح ْقَل سبحانه وقال   ُيوَحى     َو ُق
ُعوا ِطي ّلَه     َأ ُعوا     ال ِطي َأ ْقَن     الّرُسوَل     َو ِإ ْقَوا     َف ّل َو ّنَما     َت ِإ ِه     َف ْقَي َل َما     َع

ْقَم     ُحّمَل ُك ْقَي َل َع ْقَم     َما     َو ُت ْقَل ْقَن     ُحّم ِإ ُه     َو ُعو ِطي ُدوا     ُت َت ْقَه َلى     َوَما     َت َع
ُغا     ِإلِ     الّرُسوِل َبل ْقَل ِبيُن     ا ْقَلُم شأن معظما وجل عز وقال   ا
ِلَك الشورى سورةا آخر في والسنة الكتاب َذ َك َو
َنا ْقَي ْقَوَح ْقَيَك     َأ َل ْقَن     ُروًحا     ِإ َنا     ِم ِر ْقَم ْقَنَت     َما     َأ ِريِ     ُك ْقَد َتاُب     َما     َت ِك ْقَل ا

ِْقَليَماُن     َولِ ْقَن     ا ِك َل ُه     َو َنا ْقَل َع ِديِ     ُنوًرا     َج ْقَه ِه     َن ْقَن     ِب ُء     َم ْقَن     َنَشا ِم
َنا ِد َبا ّنَك     ِع ِإ ِديِ     َو ْقَه َت َلى     َل ٍم     ِصَراطٍا     ِإ ِقي َت ْقَس ِه     ِصَراطِا     ُم ّل ال
ِذيِ ّل َواِت     ِفي     َما     َلُه     ا ْقَرِض     ِفي     َوَما     الّسَما ْقَل

َ َلى     َألِ     ا ِه     ِإ ّل ال
ُْقَلُموُر     َتِصيُر أن الكريمة الية هذه في سبحانه فأخبر   ا

ونور للعباد الحياةا به تحصل روح والسنة القرآن
.  منهم الله شاء لمن الهداية به تحصل

يعضوا أن وغيرهم الشباب من العلم بأهل فجدير
وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب على

إلى بهما يهتدوا وأن فيهما يتفقهوا وأن بالنواجذ
كرامته دار وإلى إليه الموصل المستقيم الله صراطا
المدارس في ذلك على يسيروا وأن وجنته

من ذلك وغير العلمية الحلقات وفي والجامعات
أشكل عما الحق علماء سؤال مع العلم مجالس

ُلوا:  تعالى قال كما ، الحكاما في عليهم َأ ْقَس ْقَهَل     َفا َأ

ِر ْقَك ّذ ْقَن     ال ْقَم     ِإ ُت ْقَن َلُموَن     لِ     ُك ْقَع    َت

إليهم يوكل التي بالكتب يعتنوا أن الشباب وعلى
والسنة الكتاب على عرضها مع ودراستها حفظها

عليه يدل مما وبصيرةا بينة على ذلك في يكونوا حتى
والسلما الصلةا عليه نبيهم وسنة وجل عز ربهم كتاب
والجامعة المدرسة في العلم أهل لهم يوضح ومما

وتعالى سبحانه بالله إلِ هذا يتم ولِ العلم وحلقات
والهداية التوفيق وسؤاله إليه والتوجه به والِستعانة
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فيما إلِ يصرف لِ حتى به والعناية الوقت حفظ ثم
 بالدروس العناية بذلك ويلتحق ويفيد ينفع

فيها يشكل عما الساتذةا وسؤال عليها والقبال
قد الطالب يكون حتى ذلك في الزملء مع والمذاكرةا

ولِ له ويشرح الستاذ يقوله لما واستعد وقته حفظ
والسؤال زميله مع المذاكرةا عن يتكبر أن له يجوز

العلم طلب في يستحي أن ينبغي لِ كما لستاذه
سورةا في تعالى الله قال ، المشكلت عن والسؤال
ّلُه الحزاب ِيي     لِ     َوال ْقَح َت ْقَس ّق     ِمَن     َي ْقَلَح أما وقالت   ا

إن:  الله رسول : يا عنها الله رضي النصارية سليم
غسل     من     المرأةا     على     فهل     الحق     من     يستحي     لِ     الله
وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     فقال     احتلمت؟     هي     إذا

بالماء . والمراد عليه متفق   الماء     رأت     هي     إذا     نعم
يتعلم : لِ الجليل التابعي جبر بن مجاهد وقال ، المني
صحيحه في البخاريِ رواه مستكبر ولِ مستح العلم
.  به مجزوما معلقا

بالعلم العمل وغيرهم الشباب على الواجب ومن
هذا لن المحرمات؛ من والحذر الواجبات بأداء وذلك

وثباته رسوخه أسباب ومن العلم من المقصود هو
وتوفيقه العبد عن الله رضاء أسباب ومن القلوب في
.  له

ولكنه يتعلم الناس بعض أن العظيمة المصائاب ومن
بأعداء وتشبه كبيرةا مصيبة ذلك أن شك ولِ ، يعمل لِ

غضب الذين السوء علماء من وأمثالهم اليهود الله
.  بعلمهم عملهم عدما بسبب عليهم الله

بما عمل : " من عنهم الله رضي السلف بعض يقول
قوله هذا على " ويدل يعلم لم ما علم الله أورثه علم

ِذيَن سبحانه ّل ْقَوا     َوا َد َت ْقَه ْقَم     ا ُه َد ًدى     َزا ْقَم     ُه ُه َتا ْقَم     َوآ ُه َوا ْقَق    َت

123

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=47&nAya=17
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1441
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1441
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1441
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=53


ُد وجل عز وقوله ِزي َي ّلُه     َو ِذيَن     ال ّل ْقَوا     ا َد َت ْقَه ًدى     ا فمن   ُه
.  وتوفيقا علما وزاده هدى الله زاده اهتدى

:  الفاتحة سورةا وهي سورةا أعظم في تعالى قال
َنا ِد ْقَه ِقيَم     الّصَراطَا     ا َت ْقَس ْقَلُم ِذيَن     ِصَراطَا     ا ّل ْقَمَت     ا َع ْقَن ْقَم     َأ ِه ْقَي َل َع
وأتباعهم الرسل من والعمل العلم أهل وهم

 . فالمنعم بإحسان
وشرعه بطاعته وعملوا الله عرفوا الذين هم عليهم

جل الله قال كما عليه واستقاموا الدين في وتفقهوا
ْقَن:  وعل ِطِع     َوَم ّلَه     ُي ِئَك     َوالّرُسوَل     ال َل ُأو َع     َف ِذيَن     َم ّل ا
َعَم ْقَن ّلُه     َأ ْقَم     ال ِه ْقَي َل ّييَن     ِمَن     َع ِب ّن ِقيَن     ال ّدي ِء     َوالّص َدا َه َوالّش

ِلِحيَن ِئَك     َوَحُسَن     َوالّصا َل ًقا     ُأو ِفي المنعم هم هؤلِء   َر
العلم أهل وهم المستقيم الصراطا أهل وهم عليهم

من سبحانه حذر . ثم البصيرةا وأهل والعمل
ِر سبحانه فقال ، والضالين عليهم المغضوب ْقَي َغ
ْقَغُضوِب ْقَلَم ْقَم     ا ِه ْقَي َل ّليَن     َولِ     َع هم عليهم فالمغضوب   الّضا

وأشباههم كاليهود يعملون ولِ يعلمون الذين
يتعبدون الجهلة من وأشباههم النصارى هم والضالين

صراطا يهديه أن ربه يسأل . فالمؤمن الجهالة على
يجنبه وأن والعمل العلم أهل من عليهم المنعم
.  الضالين وطريق عليهم المغضوب طريق

مسلم كل وعلى خاصة بصفة الشباب على فالواجب
دراسته في ويكون المر بهذا يعتني أن عامة بصفة

بذلك والعمل الدين في والفقه العلم على حريصا
والسؤال والدراسة بالمذاكرةا معتنيا لوقته حافظا

الله صلى يقول ، ولعباده لله ناصحا عليه أشكل عما
   الدين     في     يفقهه     خيرا     به     الله     يرد     من:  وسلم عليه

طريقا     سلك     من وسلم عليه الله صلى ويقول
   الجنة     إلى     طريقا     به     له     الله     سهل     علما     فيه     يلتمس
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في     الله     يظلهم     سبعة وسلم عليه الله صلى ويقول
في     نشأ     وشاب     عادل     إماما     ظله     إلِ     ظل     لِ     يوما     ظله

تحابا     ورجلن     بالمساجد     معلق     قلبه     ورجل     الله     عبادةا
دعته     ورجل     عليه     وتفرقا     ذلك     على     اجتمعا     الله     في

ورجل     الله     أخاف     إني     فقال     وجمال     منصب     ذات     امرأةا
تنفقه     ما     شماله     تعلم     لِ     حتى     فأخفاها     بصدقة     تصدقا
على متفق   عيناه     ففاضت     خاليا     الله     ذكر     ورجل     يمينه

.  صحته

فقهه في عظيم شأن له العبادةا في الناشئ فالشاب
والفضل العلم على تربى قد لكونه ونصحه وعلمه

لنفسه نافعا بذلك فيكون والخير والعبادةا والعمل
.  ربه يلقى حتى شبابه أساس من الله لعباد نافعا

: الشهادتين بعد المور أهم بل المور أهم ومن
عماد وهي ، عليها والمحافظة الخمس الصلوات

لما فهو ضيعها ومن دينه حفظ حفظها ( من الدين
المستمعون الخوةا أيها لكم ) . ووصيتي أضيع سواها

في الله تقوى مسلم ولكل الشباب ولجميع ولنفسي
والمحافظة بالصلةا خاصا بوجه والعناية شيء كل

مع المساجد في الجماعة في وقتها في عليها
وواجب الشباب واجبات أهم من وهذا ، المسلمين

السلما عمود هي فالصلةا ، ومسلمة مسلم كل
سواها لما فهو ضيعها ومن دينه حفظ حفظها ( من
العبد عنه يسأل شيء أول وهي ، تقدما ) كما أضيع
فسدت وإن وأنجح أفلح فقد صحت فإن ، القيامة يوما
 خاب فقد

.  وخسر

السلما     المر     رأس وسلم عليه الله صلى يقول
   الله     سبيل     في     الجهاد     سنامه     وذروةا     الصلةا     وعموده
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على     السلما     بني وسلم عليه الله صلى ويقول
الله     رسول     محمدا     وأن     الله     ا  إل     إله     لِ     أن     شهادةا     خمس
البيت     وحج     رمضان     وصوما     الزكاةا     وإيتاء     الصلةا     وإقاما
أيضا ويقول ، السلما أركان من الثاني الركن وهي
الصلةا     وبينهم     بيننا     الذيِ     العهد:  والسلما الصلةا عليه
عليه الله صلى أيضا ويقول   كفر     فقد     تركها     فمن

   الصلةا     ترك     والشرك     الكفر     وبين     الرجل     بين وسلم

يبلغ مال عنده لمن الزكاةا بأداء العناية تجب وهكذا
وقته في رمضان بصوما العناية تجب وهكذا.  النصاب

الله بيت حج يجب . وكذلك ذلك على والحفاظ
.  العمر في مرةا الِستطاعة مع الحراما

إليهما والحسان الوالدين بر العظيمة الواجبات ومن
والمر الحديث وصدقا الضيف وإكراما الرحم وصلة

والنصح المانة وأداء المنكر عن والنهي بالمعروف
الزنا مثل الله حرما ما جميع من الحذر مع مسلم لكل

حرما ما وسائار الربا وأكل المسكر وشرب والسرقة
مما هذا وغير والكذب الزور وشهادةا الغيبة من الله

الحذر ومسلمة مسلم كل على فالواجب.  الله حرما
.  ذلك من

ذلك على ينشئوا أن خاصة بصفة الشباب واجب ومن
في يجاهدوها وأن الخير على أنفسهم يوطنوا وأن
يبتعدوا وحتى الله أوجب ما يؤدوا حتى المقاما هذا
المخدرات من الحذر ذلك ومن ، عليهم الله حرما عما

. كبير وفسادها عظيم شرها فإن المسكرات وسائار
لن أهلها؛ مجالسة من والحذر عنها البعد فيجب

.  الجليس أخلقا إلى تجر المجالسة

126

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1448
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1447
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1447
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1446
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1446


. الشرار صحبة من والحذر الخيار صحبة فالواجب
وعدما إليهما والحسان الوالدين ببر العناية وهكذا

الكريمة الخلقا . ومن عظيم حقهما فإن عقوقهما
والعناية عليهم التكبر وعدما والخوان بالزميل العناية
أوصى وتعالى سبحانه الله لن إليه؛ والحسان بالجار
قال.  وسلم عليه الله صلى الله رسول وهكذا ، بذلك
ُدوا وجل عز الله ُب ْقَع ّلَه     َوا ُكوا     َولِ     ال ِر ْقَش ِه     ُت ًئا     ِب ْقَي َش

ْقَيِن َد ِل َوا ْقَل ِبا ًنا     َو ْقَحَسا ِذيِ     ِإ ِب َبى     َو ْقَر ُق ْقَل َتاَمى     ا َي ْقَل ِكيِن     َوا ْقَلَمَسا َوا
ِر ْقَلَجا َبى     ِذيِ     َوا ْقَر ُق ْقَل ِر     ا ْقَلَجا ُنِب     َوا ْقَلُج صلى وقال ، الية   ا

حتى     بالجار     يوصيني     جبريل     زال     ما:  وسلم عليه الله
المؤمنين أخلقا من ذلك غير إلى   سيورثه     أنه     ظننت
مكارما     لتمم     بعثت     إنما وسلم عليه الله صلى . قال

   الخلقا

الله بطاعة العناية العظيمة الكريمة الخلقا ومن
ذلك على والمحافظة الوقات جميع في ورسوله
ما وترك الله بطاعة يؤمر وأن الوقت على والحفاظ

للوالدين بر من الكريمة بالخلقا والعناية عنه نهى
والنميمة الغيبة وعدما للمسلم وإيثار الرحم وصلة

من والكثار ينبغي لِ عما اللسان حفظ على والحرصا
المنكر عن والنهي بالمعروف والمر الله ذكر

.  الشر من والتحذير الخير إلى والدعوةا

يعود أن يجب المتعلم الشاب وهكذا المؤمن وهكذا
عما البعد يتعود أن ويجب الكريمة الخلقا هذه نفسه
نشأ متى العبد فإن ، الله حرما عما والحذر الله حرمه
. في عليه ويموت عليه يشيب الغالب في شيء على
في العبد وفق إذا سبحانه أنه عباده على الله سنة

يوفقه سبحانه الله فإن والِستقامة الخير على شبابه
والشاب المؤمن . فليحرصا عليه والوفاةا عليه للثبات
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ومصاحبة عليه والسير الحق على الثبات على الصالح
صحبة من والحذر الخير على يعينونه الذين الخيار

.  الشر على يعينونه الذين والزملء الشرار

يوفقنا أن العل وصفاته الحسنى بأسمائاه الله وأسأل
بنا يسلك وأن الصالح والعمل النافع للعلم وإياكم
وسائار وإياكم يعيذنا وأن المستقيم صراطه جميعا

، أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من المسلمين
عليه والثبات دينه في الفقه جميعا يمنحنا وأن

كما كريم جواد وعل جل إنه بصيرةا على إليه والدعوةا
وأن خير كل إلى أمرنا ولِةا يوفق أن سبحانه أسأله
لهم ييسر وأن كلمته بهم ويعلي دينه بهم ينصر

.  مهتدين هداةا يجعلهم وأن الصالحة البطانة

المسلمين أمر ولِةا جميع يوفق أن سبحانه أسأله كما
ممن والحذر به والحكم الحق تنفيذ على يعينهم وأن

يوفقهم وأن البطانة لهم الله يصلح وأن يخالفه
أحوال يصلح وأن عباده في الله شريعة لتحكيم

خيارهم عليهم يولي وأن مكان كل في المسلمين
، الهدى دعاةا بينهم يكثر وأن الدين في يفقههم وأن
على وسلم الله وصلى عليه والقادر ذلك ولي إنه

وأتباعه وأصحابه آله وعلى محمد نبينا ورسوله عبده
.  بإحسان

المسلمين       كلمة توحيد الحج أهداف من

، وأمنا للناس مثابة البيت جعل الذيِ لله الحمد
ورسوله عبده وأمر ، للعالمين وهدى مباركا وجعله
أن بعد من النبياء ووالد الحنفاء إماما إبراهيم وخليله

مكان له بوأ ما بعد بالحج فيهم ويؤذن الناس يوجه
لهم منافع ليشهدوا عميق فج كل من إليه ليأتوا البيت
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لِ أن وأشهد معلومات؛ أياما في الله اسم ويذكروا
والخرين الولين إله له شريك لِ وحده الله إلِ الله

أنه وبيان الحجة لقامة كتبه وأنزل رسله بعث الذيِ
يعبد أن المستحق الحد الواحد هو سبحانه

واتباع طاعته على العباد يجتمع لن والمستحق
عبده محمدا أن وأشهد ، ذلك خالف ما وترك شريعته
للعالمين رحمة سبحانه أرسله الذيِ . وخليله ورسوله

الحق ودين بالهدى . بعثه أجمعين العباد على وحجة
الناس يبلغ أن وأمره كله الدين على ليظهره

أفضل ربه من عليه وعمل قولِ ذلك ففعل مناسكهم
.  والتسليم الصلةا

الناس وبلغ الوداع حجة والسلما الصلةا عليه حج لقد
عني خذوا للناس وقال ، وعمل قولِ مناسكهم
لهم فشرح هذا عامي بعد ألقاكم لِ فلعلي مناسككم

بقوله مناسكه وجميع الحج وأقوال الحج أعمال
وأدى الرسالة بلغ . فقد والسلما الصلةا عليه وفعله
من اليقين أتاه حتى الجهاد حق الله في وجاهد المانة

الراشدون خلفاؤه فسار ، والسلما الصلةا عليه ربه
على جميعا عنهم الله رضي المرضيون وصحابته

العظيمة الرسالة هذه للناس وبينوا القويم نهجه
وأعماله أقواله الناس إلى ونقلوا وأعمالهم بأقوالهم

الله رضي والصدقا المانة بغاية والسلما الصلةا عليه
.  مثواهم وأحسن وأرضاهم عنهم

المسلمين كلمة توحيد الحج هذا أهداف أعظم وكان
دين على يستقيموا حتى إليه وإرشادهم الحق على
فمن لشرعه ينقادوا وحتى وحده يعبدوه وحتى الله
بهذا المقاما هذا في كلمتي تكون أن رأيت ذلك أجل

المسلمين كلمة توحيد الحج أهداف " من العنوان
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منها كثير بيان يأتي كثيرةا أهداف " وللحج الحق على
.  الله شاء إن

:  بعد أما

هذا من به من ما على وجل عز الله أشكر فإني
الدبي الثقافي مكة ناديِ في الله في لي بإخوةا اللقاء

أهداف من كثير وبيان الخير على والتعاون للتناصح
ليكون الحراما الله بيت حج وهو العظيم المنسك هذا

مما وليستفيدوا بصيرةا على الحراما الله بيت حجاج
.  منهم كثير يجهله قد ومما لهم الله شرع

الخأ رأسهم وعلى الناديِ هذا على القائامين أشكر ثم
ومدير الناديِ رئايس الراجح / راشد الدكتور الكريم
وأسأل ، اللقاء لهذا لي دعوتهم على القرى أما جامعة

القائامين يعين وأن يرضيه لما الجميع يوفق أن الله
بجهودهم ينفع وأن خير كل على الناديِ على

المهتدين الهداةا من جميعا يجعلنا وأن المسلمين
.  كنا أينما الحق أنصار ومن

الحج شرع وعل جل الله إن ، الله في الخوةا أيها
السلما أركان من الخامس الركن وجعله لعباده
وقد ، تحصى لِ ومنافع عظيمة وأسرار كثيرةا لحكم
حيث العظيم كتابه في ذلك إلى وعل جل الله أشار
ْقَل:  وعل جل يقول َقا     ُق َد ّلُه     َص ُعوا     ال ِب ّت ّلَة     َفا ِهيَم     ِم ْقَبَرا ِإ
ًفا ِني ِكيَن     ِمَن     َكاَن     َوَما     َح ِر ْقَش ْقَلُم ّوَل     ِإّن     ا ْقَيٍت     َأ َع     َب ُوِض

ّناِس ِذيِ     ِلل ّل ّكَة     َل َب ًكا     ِب َباَر ًدى     ُم ُه َلِميَن     َو َعا ْقَل ِه     ِل ٌءْت     ِفي َيا آ
ٌءْت َنا ّي َقامُا     َب ِهيَم     َم ْقَبَرا ْقَن     ِإ َلُه     َوَم ًنا     َكاَن     َدَخ ِه     آِم ّل ِل َلى     َو َع
ّناِس ْقَيِت     ِحّج     ال َب ْقَل َع     َمِن     ا َطا َت ْقَس ِه     ا ْقَي َل ِبيًل     ِإ ْقَن     َس َفَر     َوَم َك

ِإّن ّلَه     َف ِنّي     ال َلِميَن     َعِن     َغ َعا ْقَل    ا
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وضع بيت أول البيت هذا أن وتعالى سبحانه فبين
بما الله إلى والتقرب للعبادةا الرض في أيِ للناس؛
ذر أبي حديث في الصحيحين في ثبت كما ، يرضيه
عن     أخبرني     الله     رسول     يا     قلت:  قال عنه الله رضي

الحراما     المسجد     قال     الرض     في     وضع     مسجد     أول
بينهما؟     وكم     قلت     القصى     المسجد     قال     أيِ؟     ثم     قلت
أدركتك     حيث     ثم     قال     أيِ؟     ثم     قلت     عاما     أربعون     قال

   مسجد     فإنها     فصل     الصلةا

للناس وضع بيت أول أن والسلما الصلةا عليه فبين
إلى والتقرب للعبادةا وضع وهو الحراما المسجد هو

قبله بيوت . وهناك العلم أهل قال كما وجل عز الله
للعبادةا وضع بيت أول أنه المقصود ولكن للسكن

من يرضيه بما وجل عز الله إلى والتقرب والطاعة
بناه القصى المسجد بعده ثم ، والعمال القوال

عليهم إبراهيم بن إسحاقا بن يعقوب إبراهيم حفيد
ذلك بعد الزمان آخر في جدده ثم ، والسلما الصلةا

، والسلما الصلةا عليه سليمان الله نبي طويلة بمدةا
النبي مسجد جاء ثم ، مسجد الرض كل ذلك بعد ثم

آخر في الثالث المسجد وهو ، والسلما الصلةا عليه
الصلةا عليه محمد الساعة نبي يد على الزمان

وأصحابه هو المدينة إلى هاجر بعدما فبناه ، والسلما
أنه والسلما الصلةا عليه وأخبر عنهم الله رضي
. فالمساجد الحراما المسجد بعد المساجد أفضل

ثم الحراما المسجد وأفضلها : أعظمها ثلثة المفضلة
المسجد ثم والسلما الصلةا عليه النبي مسجد

.  القصى

الحديث في جاء مضاعفة؛ المساجد هذه في والصلةا
، صلةا ألف بمائاة الحراما المسجد في أنها الصحيح
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في الصلةا أن والسلما الصلةا عليه مسجده في وجاء
في وجاء ، سواه فيما صلةا ألف من خير مسجده
وهي ، صلةا بخمسمائاة أنها القصى المسجد
النبياء مساجد وهي المفضلة العظيمة المساجد

.  والسلما الصلةا عليهم

نص محاضرةا ألقاها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله
بن باز في " ناديِ مكة الثقافي الدبي " مساء

 هـ 1409 / 11 / 28السبت 

من ذلك في لما لعباده الحج وعل جل الله وشرع
عليه الله صلى نبينا . وأخبرنا العظيمة المصالح

المكلفين العباد على مفروض الحج أن وسلم
عز الله كتاب عليه دل كما إليه السبيل المستطيعين

ِه سبحانه قوله في وجل ّل ِل َلى     َو ّناِس     َع ْقَيِت     ِحّج     ال َب ْقَل ا
َع     َمِن َطا َت ْقَس ِه     ا ْقَي َل ِبيًل     ِإ    َس

فقال الناس في وسلم عليه الله صلى النبي وخطب
يا     فقيل     فحجوا     الحج     عليكم     كتب     الله     إن     الناس     أيها: 

زاد     فمن     مرةا     الحج     فقال     عاما؟     كل     أفي     الله     رسول
على زاد فما العمر في مرةا فرض فهو   تطوع     فهو
المكلفين والنساء الرجال على تطوع فهو ذلك

تطوع ذلك بعد هو ثم ، إليه السبيل المستطيعين
عليه الله صلى الكريم النبي قال كما ، عظيمة وقربة
والحج     بينهما     لما     كفارةا     العمرةا     إلى     العمرةا وسلم

الفرض يعم وهذا   الجنة     إلِ     جزاء     له     ليس     المبرور
.  والحج العمرةا من والنفل

فلم     البيت     هذا     أتى     من:  والسلما الصلةا عليه وقال
اللفظ وفي   أمه     ولدته     كيوما     رجع     يفسق     ولم     يرفث
رجع     يفسق     ولم     يرفث     فلم     البيت     هذا     حج     من:  الخر
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للحج العظيم الفضل على يدل وهذا   أمه     ولدته     كيوما
وأن بينهما لما كفارةا العمرةا إلى العمرةا وأن والعمرةا

.  الجنة إلِ جزاء له ليس المبرور الحج

وأن الله بيت لحج يبادروا أن اليمان بأهل فجدير
استطاعوا إذا كانوا أينما العظيم الواجب هذا يؤدوا

وليس نافلة فهو ذلك بعد . وأما ذلك إلى السبيل
الحديث في كما ، عظيم فضل فيه ولكن ، بفريضة
قال     أفضل؟     العمل     أيِ     الله     رسول     يا     قيل:  الصحيح

في     الجهاد     قال     أيِ؟     ثم     قيل     ورسوله     بالله     إيمان
.  عليه متفق   مبرور     حج     قال     أيِ؟     ثم     قيل     الله     سبيل

وشرع الوداع حجة والسلما الصلةا عليه حج وقد
حجة في بهم وخطب وفعله بقوله المنسك للناس
ّكرهم عظيمة خطبة عرفة يوما في الوداع بحقه فيها ذ

الجاهلية أمور أن فيها وأخبرهم ، وتوحيده سبحانه
الجاهلية دماء وأن موضوع الربا وأن موضوعة
وسنة وجل عز الله بكتاب فيها وأوصاهم ، موضوعة

ما يضلوا لن أنهم وأخبر بهما والِعتصاما رسوله
وحقها زوجته على الرجل حق وبين ، بهما اعتصموا

قال . ثم والسلما الصلةا عليه كثيرةا أمورا وبين عليه
ُلون     وأنتم:  َأ ْقَس نشهد     قالوا     قائالون؟     أنت     فما     عني     ُت

إلى     أصبعه     يرفع     فجعل     ونصحت     وأديت     بلغت     قد     أنك
اللهم     اشهد     اللهم     ويقول     الرض     إلى     ينكبها     ثم     السماء

.  والسلما الصلةا أفضل ربه من عليه   اشهد

الصلةا عليه المانة وأدى الرسالة بلغ أنه شك ولِ
بذلك له ونشهد ، وأكملها الوجوه خير على والسلما

وقد.  وأرضاهم عنهم الله رضي صحابته له شهد كما
وأعماله الحج مناسك والسلما الصلةا عليه بين

آخر في المدينة من خروجه . وكان وأفعاله بأقواله
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والعمرةا بالحج محرما ، عشر عاما من القعدةا ذيِ
الصلةا عليه الهديِ وساقا ، الحليفة ذيِ من قارنا

ذيِ من الرابع اليوما صبيحة في مكة وأتى ، والسلما
من أحرما حين من الميقات من يلبي يزل ولم الحجة

لبيك     لبيك     اللهم     لبيك:  المشهورةا بتلبيته الحليفة ذيِ
لِ     والملك     لك     والنعمة     الحمد     إن     لبيك     لك     شريك     لِ

الصلةا عليه والعمرةا بالحج لبى بعدما   لك     شريك
.  والسلما

النساك بين الحليفة ذيِ في أصحابه خير قد وكان
، بهما لبى من ومنهم بالعمرةا لبى من فمنهم ، الثلثة
، بالتلبية صوته يرفع وسلم عليه الله صلى وكان

حتى يلبي يزل . . ولم عنهم الله رضي أصحابه وهكذا
ّين ، العتيق الله بيت إلى وصل يقولونه ما للناس وب

وفي وسعيهم طوافهم في والدعاء الذكار من
ّين منى وفي مزدلفة وفي عرفات وعل جل الله . وب

ْقَيَس:  وعل جل قال حيث العظيم كتابه في ذلك َل
ْقَم ُك ْقَي َل ٌءْح     َع َنا ْقَن     ُج ُغوا     َأ َت ْقَب ْقَضًل     َت ْقَن     َف ْقَم     ِم ُك ّب َذا     َر ِإ ْقَم     َف ُت ْقَض َف ْقَن     َأ ِم

َفاٍت ُكُروا     َعَر ْقَذ ّلَه     َفا َد     ال ْقَن ِر     ِع َع ْقَش ْقَلَم ِما     ا ْقَلَحَرا ُه     ا ُكُرو ْقَذ َوا
ْقَم     َكَما ُك َدا ْقَن     َه ِإ ْقَم     َو ُت ْقَن ْقَن     ُك ِه     ِم ِل ْقَب ّليَن     َلِمَن     َق ُثّم*    الّضا

ِفيُضوا ْقَن     َأ ْقَيُث     ِم َفاَض     َح ّناُس     َأ ِفُروا     ال ْقَغ َت ْقَس ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ال
ٌءْر ُفو ٌءْم     َغ ُكُروا وتعالى سبحانه قال أن إلى   َرِحي ْقَذ َوا
ّلَه ٍما     ِفي     ال ّيا َداٍت     َأ ُدو ْقَع ْقَن     َم َعّجَل     َفَم ْقَيِن     ِفي     َت ْقَوَم ْقَثَم     َفل     َي ِإ
ِه ْقَي َل ْقَن     َع َأّخَر     َوَم ْقَثَم     َفل     َت ِه     ِإ ْقَي َل .  الية   َع

 تعالى قوله في المذكورةا المنافع جملة من فالذكر
ُدوا َه ْقَش َي َع     ِل ِف َنا ْقَم     َم ُه ُكُروا     َل ْقَذ َي ْقَسَم     َو ِه     ا ّل ٍما     ِفي     ال ّيا َأ

ُلوَماٍت ْقَع باب من المنافع على وعطفه ، الية   َم
الصلةا عليه عنه . ورويِ العاما على الخاصا عطف
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والسعي     بالبيت     الطواف     جعل     إنما:  قال أنه والسلما
   الله     ذكر     لقامة     الجمار     ورمي     والمروةا     الصفا     بين

عند الله ذكر الله كتاب في جاء كما للناس وشرع
. فكل الجمار رمي عند الله ذكر لهم وشرع الذبح
. فالحج وعمل قولِ لله ذكر الحج مناسك أنواع

إلى دعوةا وكله وجل عز الله ذكر كله وأقواله بأعماله
به بعث ما على والثبات دينه على والِستقامة توحيده
أهدافه . فأعظم والسلما الصلةا عليه محمد رسوله
والِتباع له والخلصا الله توحيد إلى الناس توجيه

من به الله بعث فيما وسلم عليه الله صلى لرسوله
.  وغيره الحج في والهدى الحق

: ( لبيك يقول والمعتمر الحاج به يأتي ما أول فالتلبية
توحيده ) يعلن لبيك لك شريك لِ لبيك ، لبيك اللهم

وهكذا ، له شريك لِ سبحانه الله وأن لله وإخلصه لله
وحده بالطواف ويعبده ويعظمه الله لذكر طوافه في

، سواه من كل دون وحده بالسعي فيعبده ويسعى ،
والضحايا الهدايا بذبح وهكذا والتقصير بالتحليق وهكذا

في يقولها التي بأذكاره وهكذا ، وحده لله ذلك كل
الله ذكر كلها ، منى وفي مزدلفة وفي عرفات
وأن للعباد وإرشاد الحق إلى ودعوةا له وتوحيد
في يتكاتفوا وأن وحده الله يعبدوا أن عليهم الواجب

كل من يأتون وهم بذلك يتواصوا وأن ويتعاونوا ذلك
.  لهم منافع ليشهدوا عميق فج

وفصلها الية في الله أجملها جدا كثيرةا المنافع وهذه
عظيمة عبادةا وهو الطواف منها ، كثيرةا مواضع في

، الخطايا وحط الذنوب تكفير أسباب أعظم ومن
وجل عز الله ذكر من فيهما وما السعي وهكذا

والدعاء الله ذكر من عرفات في ما وهكذا ، والدعاء
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ذبح في وما ، والدعاء الله ذكر من مزدلفة في وما
عند يقال وما ، وتعظيمه وتكبيره الله ذكر من الهدايا
وكل ، وتعظيمه وجل عز الله تكبير من الجمار رمي

جميعا المسلمين وتدعو وحده بالله تذكر الحج أعمال
ًء واحدا جسدا يكونوا أن إلى الحق اتباع في واحدا وبنا

في سبحانه لله والخلصا إليه والدعوةا عليه والثبات
هذه على يتلقون وهم ، والعمال القوال جميع

وعبادته الله إلى التقرب يريدون المباركة الراضي
.  النار من لهم وعتقه غفرانه وطلب ، سبحانه

على ويجمعها القلوب يوحد مما هذا أن شك ولِ
أمره وتعظيم شريعته واتباع له والخلصا الله طاعة
ّوَل     ِإّن وجل عز قال ولهذا ، ونهيه ْقَيٍت     َأ َع     َب ّناِس     ُوِض ِلل
ِذيِ ّل ّكَة     َل َب ًكا     ِب َباَر ًدى     ُم ُه َلِميَن     َو َعا ْقَل أنه سبحانه فأخبر   ِل

الخير من إليه والحاجين لزواره يحصل بما مبارك
الله شرعه ما وسائار والسعي الطواف من العظيم

عنده تحط مبارك وهو والعمرةا الحج أعمال من
الدرجات فيه وترفع الحسنات عنده وتضاعف الخطايا

ويغفر الصادقين المخلصين أهله ذكر الله ويرفع ،
إذ وإحسانا منه فضل الجنة ويدخلهم ذنوبهم لهم

الرفث وتركوا أمره على واستقاموا له أخلصوا
حج     من:  وسلم عليه الله صلى قال كما والفسوقا

والرفث   أمه     ولدته     كيوما     رجع     يفسق     ولم     يرفث     فلم
قول من ذلك إلى يدعو وما ، التحلل قبل الجماع هو

: جميع والفسوقا ، رفث كله النساء مع وعمل
تركها الحاج على يجب والفعلية القولية المعاصي

، خير في إلِ تركه يجب الجدال وهكذا ، منها والحذر
ْقَلَحّج:  وعل جل قال كما ٌءْر     ا ُه ْقَش ٌءْت     َأ ُلوَما ْقَع ْقَن     َم َفَرَض     َفَم

ِهّن ْقَلَحّج     ِفي َفَث     َفل     ا َقا     َولِ     َر َداَل     َولِ     ُفُسو ْقَلَحّج     ِفي     ِج    ا
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إلى دعوةا ، ورسوله الله طاعة إلى دعوةا كله الحج
المعاصي ترك إلى دعوةا ، وذكره الله تعظيم

الشحناء يجلب الذيِ الجدال ترك إلى دعوةا والفسوقا
بالتي الجدال أما ، المسلمين بين ويفرقا والعداوةا

كما ومكان زمان كل في به مأمور فهذا أحسن هي
ُع:  تعالى قال ْقَد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْقَكَم ْقَلِح ِة     ِبا َظ ْقَوِع ْقَلَم َوا

ِة َن ْقَلَحَس ْقَم     ا ُه ْقَل ِد ِتي     َوَجا ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا طريق وهذا   َأ
وغيره العتيق البيت في ومكان زمان كل في الدعوةا
تعالى الله قال العلم؛ وهي بالحكمة إخوانه . يدعو
التي اللينة الطيبة الحسنة وبالموعظة ، رسوله وقال
أحسن هي بالتي ويجادل ، إيذاء ولِ عنف فيها ليس
. فيجادل الحق وإيضاح الشبهة لزالة الحاجة عند

الجيدةا والساليب الحسنة بالعبارات أحسن هي بالتي
دون الحق إلى وتوجه الشبهة تزيل التي المفيدةا

.  وشدةا عنف

إلى والتوجيه الدعوةا إلى الحاجة أشد في فالحجاج
من إخوانه مع التقى فإذا ، الحق على والعانة الخير
وما عليهم يجب فيما وتذاكروا الدنيا أقطار سائار
توحيد في السباب أعظم من ذلك كان لهم الله شرع

وتعاونهم وتعارفهم الله دين على واستقامتهم كلمتهم
فيه ، عظيمة منافع فيه . فالحج والتقوى البر على

وإرشاد وتعليم الله إلى دعوةا فيه ، كثيرةا خيرات
والفعل بالقول والتقوى البر على وتعاون وتعارف
الحجاج لجميع يشرع هكذا ، والماديِ المعنويِ
، والتقوى البر على متعاونين يكونوا أن والعمار

، ورسوله الله طاعة على حريصين متناصحين
ما كل عن متباعدين ، الله إلى يقربهم فيما مجتهدين

.  الله حرما
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في له العبادةا وإخلصا توحيده الله أوجبه ما وأعظم
البقعة هذه في سيما ولِ زمان كل وفي مكان كل

العبادةا إخلصا الواجب من فإن ، المباركة العظيمة
هذا وفي ، زمان كل وفي مكان كل في وحده لله

من وقولِ عمل لله فيخلص ، وأوجب أعظم المكان
العمال بقية وهكذا ، ذلك وغير ودعاء وسعي طواف

عز الله معاصي من الحذر مع وعل جل وحده لله كلها
بقول وإيذائاهم العباد ظلم من الحذر ومع ، وجل

إخوانه نفع على الحرصا كل يحرصا فالمؤمن ، وعمل
قد ما وبيان ، الخير إلى وتوجيههم إليهم والحسان

إيذائاهم من الحذر مع وشرعه الله أمر من يجلهون
فالمسلم وأعراضهم؛ وأموالهم دمائاهم في وظلمهم

له يحب بل يخذله ولِ يحقره ولِ يظلمه لِ المسلم أخو
بيت في سيما ولِ كان أينما شر كل له ويكره خير كل
صلى رسوله بلد وفي المين حرمه وفي العتيق الله
، آمنا الحرما هذا جعل الله فإن ، وسلم عليه الله

أن المسلم فعلى ، الناس يخافه ما كل من آمنا جعله
المانة من غاية في أخيه مع يكون أن على يحرصا
بقول لِ يؤذيه ولِ يخونه ولِ يغشه ولِ ويرشده ينصحه

قال كما آمنا الحرما هذا الله جعل فقد ، بعمل ولِ
ْقَذ:  تعالى ِإ َنا     َو ْقَل َع ْقَيَت     َج َب ْقَل َبًة     ا َثا ّناِس     َم ًنا     ِلل ْقَم َأ وقال   َو

ْقَم:  وعل جل َل َو ْقَن     َأ ّك ْقَم     ُنَم ُه ًنا     َحَرًما     َل َبى     آِم ْقَج ِه     ُي ْقَي َل ِإ
ٍء     ُكّل     َثَمَراُت ْقَي ًقا     َش ْقَز ْقَن     ِر ّنا     ِم ُد    َل

، المن هذا تحقيق على الحرصا كل يحرصا فالمؤمن
لخيه الحسان على حريصا بنفسه يكون وأن

كل على ودينا دنيا ومساعدته ينفعه ما إلى وإرشاده
كما ، المناسك أداء على وإعانته ضميره راحة فيه ما
حرما ما كل عن البعد على الحرصا كل يحرصا أنه

العباد إيذاء ذلك جملة ومن ، المعاصي سائار من الله
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حجاج مع كان وإذا ، المحرمات أكبر من ذلك فإن
، إثما أكثر الظلم صار العمار ومع الحراما الله بيت

.  عاقبة وأسوأ ، عقوبة وأشد

العبادةا أعظم من عظيمان نسكان والعمرةا فالحج
وعواقب ، جمة ومنافع ، عظيم خير عليها يترتب التي

. الدنيا أقطار سائار في المسلمين لسائار ، حميدةا
بلد كل في العباد فيها يجتمع الخمس فالصلوات
، والتقوى البر على ويتعاونون ويتناصحون يتعارفون

فإذا ، مكان كل من كله العالم فيه يجتمع الحج لكن
لِجتماعهم العظيم الخير من هي الصلوات كانت
عاما كل في الحج فهكذا ، خمسة أوقات في عليها

جهة من وأعظم أوجب فيه والمر عظيم خير فيه
عميق فج كل من يأتون لنهم الخير إلى الناس دعوةا

، ذلك بعد الحج في تراه الذيِ أخاك تلقى لِ وقد ،
في وسعها تبذل وأن تحرصا أن عليها المرأةا وهكذا
.  الله علمها مما الله في أخواتها إرشاد

حجاج من الله في وأخواته لخوانه يرشد فالرجل
عليه الله صلى رسوله مسجد وزوار الحراما الله بيت

في وأخواتها لخوانها ترشد كذلك والمرأةا ، وسلم
الحج يكون هكذا ، والعمار الحجاج من تعلم مما الله

بالحق والتواصي التعاون فيهما العمرةا تكون وهكذا
وكف المعروف وبذل الخير إلى والرشاد والتناصح

الحراما المسجد في ، والعمار الحجاج كان أينما الذى
وفي السعي وفي الطواف في ، المسجد خارج وفي
على واحد كل يحرصا ، ذلك غير وفي الجمار رمي
البلد أرجاء جميع في الذى عنه ويدرأ أخاه ينفع ما كل

الله من يرجو الحج مشاعر جميع وفي ، الكريم
المسلمين لخوانه والذى الظلم مغبة ويحذر المثوبة
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ّوَل     ِإّن:  سبحانه قوله في داخل كله وهذا ، ْقَيٍت     َأ َب
َع ّناِس     ُوِض ِذيِ     ِلل ّل ّكَة     َل َب ًكا     ِب َباَر ًدى     ُم ُه َلِميَن     َو َعا ْقَل وإنما   ِل
من لقاصديه يحصل لما للعالمين وهدى مباركا كان

الطواف من العتيق البيت هذا في العظيم الخير
إلى بها يهتدون العظيمة والذكار والتلبية والسعي

التعارف من لهم ويحصل ، وطاعته الله توحيد
الحق إلى به يهتدون ما والتناصح والتواصي والتلقي

لما للعالمين وهدى مباركا بيته الله سمى ولهذا ،
وأذكار تلبية من العظيم والخير البركة من فيه يحصل
وتذكرهم وتوحيده بربهم العباد ُتبّصر ، عظيمة وطاعة

عليه رسوله ونحو ، سبحانه نحوه عليهم يجب بما
نحو عليهم يجب بما وتذكرهم ، والسلما الصلةا

وتواصي وتعاون تناصح من والعمار الحجاج إخوانهم
للظالم وردع للمظلوما ونصر للفقير ومواساةا بالحق
.  الخير وجوه كل على وإعانة

أن ولعماره الحراما الله بيت لحجاج ينبغي هكذا
لكل يستعدوا وأن العظيم الخير لهذا أنفسهم يوطنوا

المعروف بذل على يحرصوا وأن إخوانهم ينفع ما
حسب الله حّمله عما مسئول واحد كل ، الذى وكف

ُقوا:  وتعالى سبحانه قال كما طاقته ّت ّلَه     َفا    ال
ْقَم     َما ُت ْقَع َط َت ْقَس    ا

أن العل وصفاته الحسنى بأسمائاه تعالى الله أسأل
، عباده وصلح رضاه فيه لما المسلمين وجميع يوفقنا

صلحهم فيه لما وعماره العتيق بيته حجاج يوفق وأن
ولكل عمرتهم وقبول حجهم قبول فيه ولما ونجاتهم

سبحانه أسأله كما ، ودنياهم دينهم أمر صلح فيه ما
موفقين سالمين بلدهم إلى الحجاج جميع يرد أن

نجاتهم يسبب ما حجهم من مستفيدين مسترشدين
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أينما الحق على واستقامتهم الجنة ودخولهم النار من
.  كانوا

لكل البلد هذه في أمرنا ولِةا يوفق أن الله أسأل كما
على مناسكهم أداء على الحجاج يعين ما ولكل ، خير

وفقها الدولة فعلت وقد ، سبحانه يرضيه الذيِ الوجه
التي والعمال المشاريع من الكثير الشيء الله

في وتؤمنهم ، مناسكهم أداء على الحجاج تساعد
وضاعف خيرا الله فجزاها ، العتيق البيت هذا رحاب

.  مثوبتها

كل عن يبتعدوا أن الحجاج على الواجب أن شك ولِ
العمال سائار من والتشويش الذى يسبب ما

المضللة والدعوات والهتافات كالمظاهرات
غير إلى ، وتؤذيهم الحجاج تضائاق التي والمسيرات

. الحجاج يحذرها أن يجب التي الذى أنواع من ذلك
كل يكون بأن الحاج على الواجب أوضحنا أن وسبق
أدائاه وتيسير أخيه نفع على حريصا منهم واحد

، غيره في ولِ طريق في لِ يؤذيه لِ وأن ، مناسكه
ما كل على يعينها وأن الحكومة يوفق أن أسأله كما
يبارك وأن ، مناسكهم أداء وتسهيل الحجيج نفع فيه
على القائامين يوفق وأن ، وأعمالها جهودها في

ما ولكل الحجيج أمور تيسير فيه ما لكل الحج شئون
.  حال خير على مناسكهم أداء على إعانتهم فيه

أمر ولِةا جميع يوفق أن وجل عز أسأله كما
يصلح وأن ، رضاه فيه لما مكان كل في المسلمين

يعينهم وأن ، البطانة لهم يصلح وأن وأعمالهم قلوبهم
يعيذنا وأن ، الله عباد في الله شريعة تحكيم على

جل إنه ، الفتن مضلت ومن الهوى اتباع من وإياهم
عبده على وبارك وسلم الله وصلى كريم جواد وعل
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وأتباعه وأصحابه آله وعلى محمد نبينا ورسوله
.  بإحسان

القبلية       والعراف العادات إلى التحاكم حكم

من عليه يطلع من إلى باز بن العزيز عبد من
واتباعه الحق لمعرفة وإياهم الله وفقني ، المسلمين

.  آمين
.  بعد أما. . . .  وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

بعض عنها سأل أمور عن الجابة هو لهذا فالداعي
في يوجد أنه ذكر حيث المملكة في الناصحين الخوةا
أنزل ما سيئة قبلية عادات أخرى قبائال وفي ، قبيلته

: -  منها سلطان من بها الله
الله صلى رسوله وسنة ، الله كتاب إلى التحاكم ترك
.  جاهلية وأعراف قبلية عادات إلى ، وسلم عليه

أو ، وتعصبا حمية أدائاها وعدما ، الشهادةا كتمان ومنها
غير . إلى أيضا وعصبية حمية وبهتانا زورا الشهادةا

إلى الناس بعض تدعو قد التي السباب من ذلك
.  المطهر الشرع مخالفة

:  التوفيق وبالله أقول ولعباده لله النصيحة ولوجوب
، الله كتاب إلى يتحاكموا أن المسلمين على يجب
لِ شيء كل في وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة

. القبلية والعادات والعراف الوضعية القوانين إلى
ْقَم:  تعالى الله قال َل َلى     َتَر     َأ ِذيَن     ِإ ّل ُعُموَن     ا ْقَز ْقَم     َي ُه ّن أ

َ

ُنوا ِزَل     ِبَما     آَم ْقَن ْقَيَك     ُأ َل ِزَل     َوَما     ِإ ْقَن ْقَن     ُأ ِلَك     ِم ْقَب ُدوَن     َق ِري ْقَن     ُي َأ

َكُموا َتَحا َلى     َي ُغوِت     ِإ ّطا ْقَد     ال َق ْقَن     ُأِمُروا     َو ُفُروا     َأ ْقَك ِه     َي ِب
ُد ِري ُي َطاُن     َو ْقَي ْقَن     الّش ْقَم     َأ ُه ّل ًدا     َضللًِ     ُيِض ِعي : تعالى وقال   َب

ْقَكَم َفُح ِة     َأ ّي ِل ِه ْقَلَجا ُغوَن     ا ْقَب ْقَن     َي ْقَحَسُن     َوَم ِه     ِمَن     َأ ّل ْقَكًما     ال ُح
ٍما ْقَو َق ُنوَن     ِل ِق حكم يقدما لِ أن مسلم كل على فيجب   ُيو
فكما ، كان من كائانا ورسوله الله حكم على الله غير
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كما ، وحده له الحكم فكذلك ، وحده لله العبادةا أن
ْقَكُم     ِإِن:  سبحانه قال ْقَلُح ِه     ِإلِ     ا ّل غير إلى فالتحاكم   ِل

من وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب
صاحبه كفر وفي ، السيئات وأقبح المنكرات أعظم

ّبَك     َفل:  تعالى قال ، تفصيل ُنوَن     لِ     َوَر ْقَؤِم ّتى     ُي َح
ّكُموَك ْقَم     َشَجَر     ِفيَما     ُيَح ُه َن ْقَي ُدوا     لِ     ُثّم     َب ْقَم     ِفي     َيِج ِه ُفِس ْقَن َأ

ْقَيَت     ِمّما     َحَرًجا ّلُموا     َقَض ُيَس ِليًما     َو ْقَس لم لمن إيمان فل   َت
أصول في وسلم عليه الله صلى ورسوله الله يحكم
إلى تحاكم فمن ، الحقوقا كل وفي ، وفروعه الدين

الطاغوت.  إلى تحاكم فقد ، ورسوله الله غير

بين يحكموا ألِ ، القبائال مشايخ على يجب هذا وعلى
وما ، الدين في لها أساس لِ التي بالعراف الناس
يردوا أن عليهم يجب . . بل سلطان من بها الله أنزل

مانع ولِ ، الشرعية المحاكم إلى قبائالهم فيه تنازع ما
الشرع يخالف لِ بما المتنازعين بين الصلح من

صلى . . لقوله الجبار وعدما الرضا بشرطا المطهر
إلِ     المسلمين     بين     جائاز     الصلح:  وسلم عليه الله

   حراما     أحل     أو     حللِ     حرما     صلحا
الله بحكم إلِ يرضوا ألِ جميعا القبائال على يجب كما

.  ورسوله

يكتمها أن علمها من على فيحرما الشهادةا أما    
ْقَأَب     َولِ:  تعالى لقوله ُء     َي َدا َه َذا     الّش ُعوا     َما     ِإ وقوله   ُد
ُتُموا     َولِ:  تعالى ْقَك َةا     َت َد َها ْقَن     الّش َها     َوَم ْقَم ُت ْقَك ّنُه     َي ِإ ٌءْم     َف ِث آ
ُبُه ْقَل ذلك إلى احتيج إذا وجهها على الشهادةا فأداء   َق

، الحق وإحقاقا العدل لقامة وسيلة لنها واجب؛
ضياع من فيه لما كبير وإثم ، عظيم ذنب وكتمها

من ذلك في ولما ، بالخرين الضرر وإلحاقا الحقوقا
.  والعدوان الثم على التعاون
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التيان فكذلك ، حراما الشهادةا كتمان أن وكما         
سبب ليِ فيها التزوير أو الصحيح وجهها غير على بها
للذنوب الكبائار ومن بل ، أيضا حراما فهو السباب من

ُبوا:  تعالى قال ، ِن َت ْقَج ْقَجَس     َفا َثاِن     ِمَن     الّر ْقَو َْقَل ُبوا     ا ِن َت ْقَج َوا
ْقَوَل ِر     َق : وسلم عليه الله صلى الله رسول وقال   الّزو
قال     الله     رسول     يا     بلى     قلنا     الكبائار؟     بأكبر     أنبئكم     ألِ

فجلس     متكئا     وكان     الوالدين     وعقوقا     بالله     الشراك
الزور     وقول     ألِ     الزور     وشهادةا     ألِ     الزور     وقول     ألِ     فقال

.  صحته على متفق   الزور     وشهادةا     ألِ

وشهادةا ، حراما الشهادةا كتمان أن يعلم وبهذا         
على دلت كما ، الكبائار ومن بل ، أيضا حراما الزور
رسول عن الصحيحة والحاديث ، القرآنية اليات ذلك
. .  وسلم عليه الله صلى الله

تلك بينهم تجريِ الذين أولئك الله فليتق         
، الحسنة العادات من ويعتبرونها ، السيئة العادات
صلى رسوله وسنة ، الله بكتاب يلتزموا أن وعليهم

وأن ، ذلك خالف ما يحذروا وأن ، وسلم عليه الله
من منهم سلف مما ، وتعالى سبحانه الله إلى يتوبوا

إلى فيه تنازعوا ما يرفعوا وأن ، الله لشرع المخالفة
ليحكموا ، بلدهم في والقضاةا الشرعية المحاكم

شريعة تقتضيه بما ويلزموهم ، الله بحكم فيهم
غيره.  إلى عنه يعدلوا ولِ ، السلما

وأعاذنا ، ويرضاه يحبه لما الجميع الله وفق         
إنه ، الشيطان ونزغات الفتن مضلت من جميعا
. .  قريب سميع
آله وعلى محمد وإمامنا نبينا على وسلم الله وصلى
. .  وبركاته الله ورحمة عليكم . والسلما وصحبه
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والخضيري   القبيلي

 وخضيريِ؟ قبيلي قولهم معنى : ما س

.  الناس بين معروفة وهي ، جزئاية مسألة : هذه ج
إليها ينتمي معروفة قبيلة له الذيِ هو القبيلي

وما وهاشمي وقرشي وتميمي وسبيعي كقحطاني
، قبيلة إلى ينتمي لنه قبيلي؛ يسمى هذا ، ذلك أشبه

حنفي يقال أن مثل ، القاعدةا على قبلي ويقال
َبعي ينتمي التي القبيلة إلى نسبة ذلك أشبه وما وَر

.  إليها

- ولِ خاصة نجد في الناس عرف في والخضيريِ
معروفة قبيلة له ليس الذيِ - هو نجد في إلِ أعرفها
تميمي أو قحطاني بأنه معروفا ليس أيِ ، إليها ينتمي

العرب ومن عربي ولسانه عربي لكنه قرشي أو
.  معروفة جماعته كانت ولو بينهم وعاش

مملوك عبد أصله الذيِ هو العرب عرف في والمولى
: يقال للعرب ينتسبون لِ الذين هم والعجم.  أعتق ثم

أصول من وليسوا عجمية أصول من فهم ، عجمي
.  أعاجم لهم يقال هؤلِء ، عربية

أحد على منهم لحد فضل لِ أنه الله دين في والحكم
أو مولى أو خضيريا أو قبليا سمي سواء بالتقوى إلِ

هذا على لهذا فضل . لِ سواء حد على كلهم أعجميا
عليه الله صلى قال كما بالتقوى؛ إلِ هذا على هذا ولِ

على     عجمي     ولِ     عجمي     على     لعربي     فضل     لِ وسلم
ولِ     أسود     على     لحمر     فضل     ولِ     بالتقوى     إلِ     عربي
سبحانه الله قال وكما   بالتقوى     إلِ     أحمر     على     أسود

َها    َ يا وتعالى ّي أ
ّناُس     َ ّنا     ال ْقَم     ِإ ُك َنا ْقَق َل ْقَن     َخ ٍر     ِم َك َثى     َذ ْقَن ُأ َو
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ْقَم ُك َنا ْقَل َع ًبا     َوَج ُعو ِئاَل     ُش َبا َق ُفوا     َو َعاَر َت ْقَم     ِإّن     ِل ُك ْقَكَرَم َد     َأ ْقَن ِه     ِع ّل ال
ْقَم ُك َقا ْقَت    َأ

بناتهم يزوجون أنهم قديما العرب عادةا من لكن
من تزوج عن بعضهم ويقف يعرفونها التي للقبائال

. وقد الناس في باقا وهذا ، يعرفها قبيلة من ليس
، والعجمي والمولى الخضيريِ يزوج ، بعضهم يتسامح

فإن ، وسلم عليه الله صلى النبي عهد في جرى كما
بن زيد بن أسامة زوج والسلما الصلةا عليه النبي
فاطمة زوجه وعتيقة مولِه وهو عنه الله رضي حارثة

أبو وكذلك ، قرشية وهي عنها الله رضي قيس بنت
مولِه زوج قريش من وهو ربيعة بن عتبة بن حذيفة
مولى لكونه يبال ولم عتبة بن الوليد أخيه بنت سالما
.  عتيقا

، كثير وبعدهم عنهم الله رضي الصحابة في جاء وهذا
بعض وفي نجد في خصوصا ذلك بعد الناس ولكن

فيه ويتشددون هذا عن يقفون قد الخرى الماكن
خاف وربما ، وأسلف آباء عن ورثوه ما حسب على

زوجت : لم له قالوا إذا قبيلته بعض إيذاء من بعضهم
وتختلط بقبيلتنا الخلل إلى يفضي قد هذا ، فلنا

ببعض يعتذرون قد ، ذلك غير إلى وتضيع النساب
هذا يضر ولِ الحيان بعض في وجهها لها التي العذار

سهل.  وأمره ،

فإذا ، وخلقه لدينه للمصاهرةا يصلح من اختيار المهم
عجميا أو عربيا كان سواء ينبغي الذيِ فهو هذا حصل

، الساس هو هذا ، ذلك غير أو خضيريا أو مولى أو
فل قبيلته من إلِ يزوج لِ أن الناس بعض رغب وإذا
.  التوفيق ولي والله.  ذلك في حرجا نعلم
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المجاهدينفي     العلماء إلى رسالة
أعداء      يثيرها التي الفتن بشأن أفغانستان

الله 
المجاهدين    بينصفوف

عموما إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من       
لكل الله وفقهم ، الفغان المجاهدين علماء إخواننا

. .  الدين بهم وأقاما خير
 وبركاته الله ورحمة عليكم السلما                   
:  وبعد        
قد تعالى الله أن وإياكم الله وفقنا فتعلمون       

، مقامكم به وأعلى ، به وزينكم ، بالعلم أكرمكم
الناس على شهداء بذلك وجعلكم ، درجاتكم به ورفع

الحكاما يعرفون ومنكم ، الناس يقتديِ وبكم ،
والميثاقا العهد تعالى الله أخذ وقد ، والحراما والحلل

الحق يبينوا أن النبياء ورثة هم الذين العلماء على
وميثاقا ، الوفاء واجب عهد وذلك ، يكتمونه ولِ للناس
في تهاون أو به أخّل ومن ، نقضه وعدما أداؤه يتحتم
الشديد والعذاب الكيد للوعيد نفسه عرض فقد أدائاه

بين الواجب وتوحد الفضيلة تأكدت الخصائاص وبهذه ،
وجمع ، أقطارهم واختلف ديارهم تباعد رغم العلماء

الدليل على القائام الحق عن والبحث اليمان بينهم
عليه الله صلى رسوله وسنة تعالى الله كتاب من

والخير.  الهدى من الدين أئامة عليه وما وسلم

هم العلماء - أن وإياكم الله - أعانني يخفاكم ولِ       
، العلماء بذمة متعلقون الناس عامة وأن ، الذكر أهل

ِلم َعا ِلم وهديِ ، غيره وعن نفسه عن يسأل وال العا
أهل هم العلماء إذ ، لغيره صلح وصلحه لغيره هديِ

والناس ، تعالى الله من والخشية والحكمة البصيرةا
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، يهتدون وأفعالهم وبأقوالهم ، يقتدون آثارهم على
في الجهاد فريضة لقامة تعالى الله وفقكم وقد

للعلم أهل بذلك وكنتم ، الله أعداء ضد الله سبيل
الله أخذه الذيِ بالميثاقا وبّرره ، الله أعطاكم الذيِ

أفتينا بأن أكرمنا الذيِ الله ونحمد ، معكم والوقوف
أعداء ضد ومناصرتكم معكم الجهاد بوجوب الناس
فهّب ، السلمية الخوةا بحق والقياما الدين

الجر يرجون مكان كل من الحمد ولله المسلمون
إخوانهم وينصرون الجنة ويطلبون والثواب

السلمية صورته الجهاد أخذ وبذلك ، المستضعفين
جميعا المسلمين نفوس في وتأكدت ، العالمية
ذلك فأغاظ اليمانية والخوةا الدينية الرابطة حقيقة

في خططهم وأحبط ، مللهم اختلف على الكافرين
الله وكتب ، كلمتهم وشتات المسلمين وحدةا تفريق
الدين أعداء فلجأ ، المجاهدين ونصر الكافرين هزيمة

عن المسلمين بين الفرقة ليقاع أخرى وسيلة إلى
منذ المة بين الموجودةا المذهبية الخلفات طريق
وأرادوا ، العامة وأثاروا الفتنة فأشعلوا ، الزمان قديم
وبين الفغان المجاهدين بين الفساد إيقاع بذلك

يدرؤها من الفتنة لهذه وليس ، المسلمين إخوانهم
العلماء.  الخوةا أيها أنتم إلِ الله بعد ويحبطها

المذهبي الخلف أن الله حفظكم تعلمون وأنتم       
ذلك يؤد ولم ، الزمان قديم منذ واقع الفروع أمور في
السلمية المة لن والشقاقا؛ والتشاحن البغضاء إلى

الخلف وجد وقد ، والقواعد الصول في متفقة
حنيفة أبي بالماما ابتداء الربعة الئامة بين الفقهي

الماما ثم ، الله رحمه مالك والماما ، الله رحمه
رحمه حنبل بن أحمد الماما ثم ، الله رحمه الشافعي

النفرةا من شيء ذلك رغم بينهم يحدثا ولم ، الله
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والِجتهاد النظر في اختلفهم رغم كانوا بل ، والفتنة
ّدمه الخر على منهم واحد كل ُيثني متحابين إخوةا ُيق و
العلماء بين يسود أن يجب الذيِ هو وهذا نفسه على
.  الفروع مسائال في آراؤهم اختلفت وإن

الفغان المجاهدون العلماء الخوةا أيها وأنتم        
من معكم للجهاد نفروا قد المسلمين أن تعلمون
فمنهم مختلفة مذاهب على وهم ، البلدان مختلف
ومنهم الشافعي ومنهم المالكي ومنهم الحنفي
يبين من أولى وإياكم الله وفقنا وأنتم ، الحنبلي
كيد حبائال في الوقوع خطر من ويحذرهم ذلك للعامة

المجاهدين أن من العامة بين ُيشيعونه بما الكافرين
وأنتم ، الحنفي المذهب لهدما جاءوا خاصة العرب من

بين للتفريق الكافرين َدّس من هذا أن تدركون
أتباع أن يخفاكم ولِ ، بينهم الفتنة وبذر المسلمين

َفّسقون يكونوا لم المجتهدين الئامة يخالفهم من ُي
ّفروه أن عن فضل َك غير إماما اتباع يروا يكونوا ولم ، ُي

علماء عقيدةا هي وهذه ، محاربته تجب منكرا إمامهم
ُلوا أن الخوةا أيها وواجبكم ، جميعا المسلمين َتُحو

الحق ببيان وذلك ، المسلمين بين الفتن وقوع دون
بالكتاب والِعتصاما المفسدةا ودرء العامة وتبصير
في إخوةا كلهم الربعة الئامة أتباع أن وبيان ، والسنة

وفضله حقه له ويعرف بعض خلف بعضهم يصلي الله
وأتباع ، الفرعية المسائال بعض في اختلفوا وإن ،

من كلهم الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ
ويعتبرون الربعة الئامة بفضل ويعترفون الحنابلة

فأرجو ، الله في لهم إخوةا الربعة المذاهب أتباع
أراده فيما العدو ينجح لِ حتى للناس المر هذا إيضاح

من وإخوانهم الفغان المجاهدين بين التفرقة من
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مالك(  الثلثة الئامة أتباع من وغيرهم العرب
.  الله ) رحمهم وأحمد والشافعي

بكم ونصر جهودكم في وبارك ، رأيكم الله سدد       
الناصرين المهتدين الهداةا من وإياكم وجعلنا ، الحق
على إليه والدعاةا شريعته عن والذابين ، الله لدين

عليكم . والسلما عليه والقادر ذلك ولي إنه بصيرةا
 وبركاته الله ورحمة

نشرت في مجلة الفرقان العدد السابع السنة
 هـ تصدر عن دار الفرقان1409الولى ــ ذو الحجة 

بقبرصا 

باز  /        بن الله عبد بن العزيز عبد الشيخ سماحة
المجاهد   "  "  مع لقاء في

كلمة إعطاء سماحتكم من  : نرجو1- س 151- 
 ؟ الجهاد فرضية حول الفصل

كافرةا لدولة شرعي جهاد الفغاني الجهاد : 1ج       
أنواع بجميع به القائامين ومساعدةا دعمه فالواجب ،

للدفاع عين فرض الفغان إخواننا على وهو ، الدعم
فرض غيرهم وعلى ، ووطنهم وإخوانهم دينهم عن

ِفُروا وجل عز الله لقول ، كفاية ْقَن ًفا ا َفا َقالًِ ِخ ِث َو
ُدوا ِه ْقَم َوَجا ُك ِل َوا ْقَم َأ ْقَم ِب ُك ُفِس ْقَن َأ ِبيِل ِفي َو ِه َس ّل ْقَم ال ُك ِل ٌءْر َذ ْقَي َخ

ْقَم ُك ْقَن َل ْقَم ِإ ُت ْقَن َلُموَن ُك ْقَع َها َيا سبحانه وقوله َت ّي أ
ِذيَن َ ّل ا

ُنوا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ُغوا ال َت ْقَب ِه َوا ْقَي َل َلَة ِإ َوِسي ْقَل ُدوا ا ِه ِفي َوَجا
ِه ِل ِبي ْقَم َس ُك ّل َع ِلُحوَن َل ْقَف كثيرةا المعنى هذا في واليات ُت

وجميع أفغانستان في المجاهدين إخواننا تعم وهي ،
والفلبين فلسطين في الله سبيل في المجاهدين

قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه ثبت . وقد وغيرهم
 وألسنتكم وأنفسكم بأموالكم المشركين جاهدوا
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سبيله في المجاهدين إخواننا يوفق أن الله ونسأل
يعينهم وأن المؤزر للنصر وغيرها الفغان بلد في

ويجمع وأقدامهم قلوبهم ويثبت الله أعداء جهاد على
كانوا ما أين الله أعداء يخذل وأن الحق على كلمتهم
.  عليه والقادر ذلك ولي إنه عليهم الدائارةا ويجعل

1410 شهر صفر 10المجاهد ـ السنة الولى ـ عدد 
هـ . 

، بنفسه المجاهدين أخبار سماحتكم يتابع هل : 2س
بالتقارير تكتفون أنكم أما شخصيا بهم تتصلون وهل

 إليكم؟ المرسلة

حسب الجهاد أخبار نتابع ، وهذا هذا  : نفعل2ج       
.  جهادهم عن التقارير من تيسر ما ونقرأ المكان

أهل مذهب انتشار لمدى تقويمكم هو  : ما3س
جميع في المسلمين صفوف في والجماعة السنة
 العالم؟ أنحاء

الحركة أن كثيرةا طرقا من بلغني  : الذي3ِج        
أنحاء جميع في وواسعة قوية الله بحمد السلمية
هذا أول في السلما في الداخلين وأن المعمورةا

كثيرون الماضي عشر الرابع القرن آخر وفي القرن
طرقا من علمت . وقد لله والحمد بخير يبشر وذلك
أثمر قد وجل عز الله إلى الدعاةا نشاطا أن كثيرةا
وأوربا وأمريكا وأفريقيا آسيا في كثيرةا ثمارا

ويوجب لله والحمد بخير يبشر وهذا ، وأستراليا
حسن يوجب كما الدعاةا جميع من الجهود مضاعفة

حتى والتوفيق العون سبحانه وسؤاله بالله الظن
.  أحسن والعاقبة أكثر الفائادةا تكون
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السلمية للدعوةا المنتسبين من طائافة  : هناك4س
والصفات السماء توحيد عن التحدثا عدما يرون
عن ويشغلهم المسلمين بين فرقة يسبب أنه بحجة

تلك صحة مدى ما ، السلمي الجهاد وهو واجبهم
 النظرةا؟

سبحانه الله أوضح فقد ، خاطئة النظرةا  : هذه4ج
بذلك ونوه وصفاته أسماءه الكريم كتابه في وتعالى
عليه ويثنوا بها ويصفوه بها ويسموه المؤمنون ليعلمها

رسول عن الحاديث تواترت . قد وتعالى سبحانه بها
مع أحاديثه وفي خطبه في وسلم عليه الله صلى الله

الله على وثنائاه وصفاته الله لسماء بذكره أصحابه
.  والسلما الصلةا عليه ذلك على وحثه بها

أسماءه ينشروا أن واليمان العلم أهل على فالواجب
ومؤلفاتهم خطبهم في يذكروها وأن وصفاته

وبها يعرف بها سبحانه الله لن وتذكيرهم؛ ووعظهم
ذكرها عن العراض ولِ عنها الغفلة تجوز فل ، يعبد

لن أو المر عليه يلتبس قد العامة بعض أن بحجة
بل ذلك في العامة على يشوش قد البدع أهل بعض
الواجب أن وبيان وإبطالها الشبهة هذه كشف يجب
جل بالله اللئاق الوجه على وصفاته الله أسماء إثبات
تمثيل ولِ تكييف ولِ تعطيل ولِ تحريف غير من وعل
المبتدع يقف وحتى ذلك في الحكم الجاهل يعلم حتى
.  الحجة عليه وتقاما حده عند

الواجب أن كتبهم في والجماعة السنة أهل بين وقد
آيات إمرار العلم أهل سيما ولِ المسلمين على

وعدما تأويلها وعدما ، جاءت كما وأحاديثها الصفات
كما تمر أن يجب بل وجل عز الله صفات تكييف
وأسماء لله صفات وأنها حق بأنها اليمان مع جاءت
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وجل عز ربنا بها موصوف حق معانيها وأن سبحانه له
والعزيز والرحيم كالرحمن به اللئاق الوجه على

. ذلك غير إلى والبصير والسميع والقدير والحكيم
أنه واعتقاد بها اليمان مع جاءت كما تمر أن فيجب

سبحانه له كفو ولِ له شبيه ولِ له مثيل لِ سبحانه
إلِ صفاته كيفية يعلم لِ لنه نكيفها؛ لِ ولكن وتعالى

ولِ الذوات تشبه لِ ذات له سبحانه أنه فكما ، هو
ولِ الصفات تشبه لِ صفات له فكذلك تكييفها يجوز
في كالقول الصفات في . فالقول تكييفها يجوز

أهل قال هكذا ، عليه ويقاس حذوه يحتذى الذات
عليه الله صلى الرسول أصحاب من جميعا السنة
قال ، جميعا عنهم الله رضي بعدهم ومن وسلم

ْقَل:  سبحانه َو     ُق ّلُه     ُه ٌءْد     ال ّلُه     َأَح ُد     ال ْقَم     الّصَم ْقَد     َل ِل ْقَم     َي َل َو
ْقَد َل ْقَم     ُيو َل ْقَن     َو ُك ًوا     َلُه     َي ُف ٌءْد     ُك ْقَيَس:  سبحانه وقال   َأَح َل

ِه ِل ْقَث ٌءْء     َكِم ْقَي َو     َش ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْقَل :  وجل عز وقال   ا
ُبوا     َفل ِر ْقَض ِه     َت ّل َثاَل     ِل ْقَم َْقَل ّلَه     ِإّن     ا َلُم     ال ْقَع ْقَم     َي ُت ْقَن َأ َلُموَن     لِ     َو ْقَع    َت

ِه:  سبحانه وقال ّل ِل ُء     َو ْقَسَما َْقَل َنى     ا ْقَس ْقَلُح ُه     ا ُعو ْقَد َها     َفا    ِب
.  كثيرةا المعنى هذا في واليات ، الية

وقت عن البيان تأخير للمجاهد يشرع هل : 5س
بعض يخالفون المجاهدين بعض يرى عندما الحاجة

 التوحيد؟ أنواع

عن البيان تأخير يجوز لِ : أنه الكلية  : القاعدةا5ج
أن وجب الحق يجهل من وجد فإذا ، الحاجة وقت
أجل من تأخيره يجوز ولِ الحق يعلم ممن ُيعلم

يشرك من المؤمن سمع . فإذا فلن خاطر مراعاةا
ظاهرةا معصية أو الله شرع تخالف بدعة رأى أو بالله

بالسلوب والمعاصي البدع أهل على النكار وجب
أو الله بتوحيد المتعلق الحق بيان ووجب الحسن
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يرجو الذيِ بالسلوب المعصية بإنكار أو البدعة بإنكار
. كله ذلك في والحكمة الرفق مراعاةا مع النفع فيه
بعضها على التنبيه ترك ولو ، أوسع فأمرها السنن أما
كالجهر ، بأس فل شرعية مصلحة ذلك في كان إذا

من ذلك أشبه وما الصلةا في اليدين ورفع بالتأمين
إلى أو آخر وقت إلى عنها الكلما تأخير كان إذا السنن
لنها ذلك؛ في أوسع فالمر أصلح يراه آخر اجتماع

.  الفرائاض من وليست سنن

ينشأ الذيِ الخلف من : كثير الشيخ  : فضيلة6س
يسبب والذيِ الله إلى الدعوةا حقل في العاملين بين

الجهل بسبب ناشئ منه - كثير الريح وذهاب الفشل
هذا في توجيهية كلمة من لكم . فهل الخلف بأدب

 الموضوع؟

أهل من إخواني جميع به أوصي الذيِ ،  : نعم6ج
السلوب تحريِ هو وجل عز الله إلى والدعوةا العلم

عند الخلف مسائال وفي الدعوةا في والرفق الحسن
الغيرةا تحمله لِ وأن ذلك في والمذاكرةا المناظرةا

يسبب مما يقول أن ينبغي لِ ما يقول أن على والحدةا
على بل ، والتباعد والتباغض والِختلف الفرقة
يتحرى أن والمرشد والمعلم الله إلى الداعي

كلمته تقبل حتى كلمته في والرفق النافعة الساليب
وجل عز الله قال كما ، عنه القلوب تتباعد لِ وحتى
ِبَما:  وسلم عليه الله صلى لنبيه ٍة     َف ْقَحَم ِه     ِمَن     َر ّل ال
ْقَنَت ْقَم     ِل ُه ْقَو     َل َل ْقَنَت     َو ّظا     ُك ِليَظ     َف ْقَلِب     َغ َق ْقَل َفّضوا     ا ْقَن ْقَن     لِ ِم

ِلَك ْقَو إلى بعثهما لما وهارون لموسى سبحانه وقال   َح
ُقولِ:  فرعون ْقَولًِ     َلُه     َف ًنا     َق ّي ّلُه     َل َع ّكُر     َل َذ َت ْقَو     َي ْقَخَشى     َأ    َي

ُع سبحانه يقول والله ْقَد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْقَكَم ْقَلِح ِبا
ِة َظ ْقَوِع ْقَلَم ِة     َوا َن ْقَلَحَس ْقَم     ا ُه ْقَل ِد ِتي     َوَجا ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا ويقول   َأ
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ُلوا     َولِ:  سبحانه ِد ْقَهَل     ُتَجا َتاِب     َأ ِك ْقَل ِتي     ِإلِ     ا ّل ِهَي     ِبا
ْقَحَسُن ِذيَن     ِإلِ     َأ ّل َلُموا     ا ْقَم     َظ ُه ْقَن الله صلى . ويقول الية   ِم

ولِ     زانه     إلِ     شيء     في     يكون     لِ     الرفق     إن:  وسلم عليه
وسلم عليه الله صلى ويقول   شانه     إلِ     شيء     من     ينزع

   كله     الخير     يحرما     الرفق     يحرما     من: 

الساليب يتحرى أن والمعلم الله إلى الداعي فعلى
قد ذلك لن والعنف؛ الشدةا يحذر وأن النافعة المفيدةا
بين والفرقة الخلف شدةا وإلى الحق رد إلى يفضي

على والحرصا الحق بيان هو والمقصود ، الخوان
إظهار المقصود وليس ، الدعوةا من والِستفادةا قبوله
لدين تغار أنك أو الله إلى تدعو أنك إظهار أو علمك

أن المقصود وإنما ، وأخفى السر يعلم فالله ، الله
. فعليك بكلمتك الناس ينتفع وأن الله دعوةا تبلغ

وعدما ردها أسباب من الحذر وعليك قبولها بأسباب
.  قبولها

، الرافضة بتاريخ سماحتكم معرفة خلل من : 7س
السنة أهل بين التقريب مبدأ من موقفكم هو ما

 ؟ وبينهم

غير السنة أهل وبين الرافضة بين  : التقريب7ج
السنة أهل فعقيدةا ، مختلفة العقيدةا لن ممكن؛

سبحانه لله العبادةا وإخلصا الله توحيد والجماعة
نبي ولِ مقرب ملك لِ أحد معه يدعى لِ وأنه ، وتعالى
الغيب يعلم الذيِ هو وتعالى سبحانه الله وأن مرسل

الله رضي الصحابة محبة السنة أهل عقيدةا ومن ،
أفضل بأنهم واليمان عنهم والترضي جميعا عنهم
، الصديق بكر أبو أفضلهم وأن النبياء بعد الله خلق

الجميع عن الله رضي ، علي ثم ، عثمان ثم ، عمر ثم
كما ، بينهما الجمع يمكن فل ذلك خلف والرافضة ،
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والوثنيين والنصارى اليهود بين الجمع يمكن لِ أنه
الرافضة بين التقريب يمكن لِ فكذلك ، السنة وأهل
.  أوضحناها التي العقيدةا لِختلف السنة أهل وبين

العدو لضرب معهم التعامل يمكن وهل : 8س
 وغيرها؟ كالشيوعية الخارجي

السنة أهل على يجب بل ، ممكنا ذلك أرى  : ل8ِج
وأن واحدا وجسدا واحدةا أمة يكونوا وأن يتحدوا أن

الله كتاب عليه دل بما يلتزموا أن الرافضة يدعوا
فإذا ، الحق من وسلم عليه الله صلى الرسول وسنة

، معهم نتعاون أن وعلينا إخواننا صاروا بذلك التزموا
بغض من عليه هم ما على مصرين داموا ما أما

الصديق وسب قليل نفرا إلِ الصحابة وسب الصحابة
- عنه الله - رضي كعلي البيت أهل وعبادةا وعمر

الئامة في واعتقادهم ، والحسين والحسن وفاطمة
الغيب؛ يعلمون وأنهم معصومون أنهم عشرةا الِثني

عليه ما يخالف هذا وكل الباطل أبطل من هذا كل
.  والجماعة السنة أهل

المذهبية الخلفات من المسلم موقف هو  : ما9س
 والجماعات؟ الحزاب بين المنتشرةا

عليه يدل الذيِ الحق يلزما أن عليه  : الواجب9ج
وأن ، وسلم عليه الله صلى الرسول وسنة الله كتاب
أو حزب وكل ، ذلك على ويعاديِ ذلك على يوالي

وعدما منه البراءةا عليه يجب الحق يخالف مذهب
الصراطا وهو ، واحد الله . فدين عليه الموافقة

محمد رسوله واتباع وحده الله عبادةا وهو المستقيم
.  والسلما الصلةا عليه

وأن الحق هذا يلزما أن مسلم كل على فالواجب
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جاء التي شريعته واتباع الله طاعة وهو عليه؛ يستقيم
لله الخلصا مع والسلما الصلةا عليه محمد نبيه بها
سبحانه لغيره العبادةا من شيء صرف وعدما ذلك في

يدين لِ حزب وكل ذلك يخالف مذهب فكل ، وتعالى
وأن منه يتبرأ وأن عنه يبتعد أن يجب العقيدةا بهذه
الرفق مع الشرعية بالدلة الحق إلى أهله يدعو

.  بالحق ويبصرهم المفيد السلوب وتحريِ

الشيوعيين بين المقيمين الفغانيين حكم ما : 10س
 ؟

بين إقامتهم كانت فإن تفصيل؛ فيه  : هذا10ج
معذورون؛ فهم الهجرةا عن لعجزهم الشيوعيين

ِذيَن     ِإّن:  تعالى لقوله ّل ُهُم     ا ّفا َو َكُة     َت ِئا ْقَلَمل ِلِمي     ا َظا
ْقَم ِه ُفِس ْقَن ُلوا     َأ ْقَم     ِفيَم     َقا ُت ْقَن ُلوا     ُك ّنا     َقا ِفيَن     ُك َع ْقَض َت ْقَس ِفي     ُم
ْقَرِض ْقَل

َ ُلوا     ا ْقَم     َقا َل ْقَن     َأ ُك ْقَرُض     َت أ
ِه     َ ّل َعًة     ال َهاِجُروا     َواِس ُت َها     َف ِفي

ِئَك َل ُأو ْقَم     َف ُه َوا ْقَأ ّنُم     َم َه ْقَت     َج َء ِفيَن     ِإلِ     َمِصيًرا     َوَسا َع ْقَض َت ْقَس ْقَلُم ا
ِء     الّرَجاِل     ِمَن ّنَسا َداِن     َوال ْقَل ِو ْقَل ُعوَن     لِ     َوا ِطي َت ْقَس َلًة     َي َولِ     ِحي

ُدوَن َت ْقَه ِبيًل     َي ِئَك     َس َل ُأو ّلُه     َعَسى     َف ْقَن     ال َو     َأ ُف ْقَع ْقَم     َي ُه ْقَن َكاَن     َع َو
ّلُه ّوا     ال ُف ُفوًرا     َع حين من بالهجرةا يبادروا أن وعليهم   َغ

ويأمنون دينهم فيها يظهرون بلد إلى عليها يقدرون
الهجرةا على أحد قدر إذا . أما أنفسهم على فيها

الهجرةا لن عظيم؛ خطر على وهو ، آثم فهو وتساهل
نص كما ، الِستطاعة مع المسلمين بإجماع واجبة
ابن الحافظ منهم ، العلم أهل من واحد غير ذلك على
، المذكورةا اليات تفسير عند تعالى الله رحمه كثير
من القدرةا مع واجبة الهجرةا أن الله رحمه أوضح فقد
إظهار المسلم يستطيع ولِ ، الكفر فيها يظهر بلد كل

.  فيها دينه
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الصحوةا انتشار ، أحد وكل فضيلتكم  : يلحظ11س
الشباب صفوف وفي المسلمين لدى السلمية

، الصحوةا هذه ترشيد في فضيلتكم رأيِ . فما خاصة
 الصحوةا؟ هذه على تخافونها التي المحاذير هي وما

الحركة أن السئلة بعض جواب في  : تقدما11ج
آخر وفي القرن هذا أول في نشطت التي السلمية

حركة الله بحمد وأنها بخير تبشر أنها السابق القرن
. وتقدما مزيد - في وأنها المعمورةا أرجاء في منتشرةا

ومساندتها دعمها المسلمين على الواجب وأن
بها القائامين أن شك ولِ بها القائامين مع والتعاون

الزيادةا من يحذروا وأن ويساعدوا يدعموا أن يجب
، إسلمي عمل وكل إسلمية دعوةا كل فإن ، والنقص

. غلو إلى وإما جفا إلى إما نزغتان؛ فيه للشيطان
الدعوةا هذه يدعموا أن والبصيرةا العلم أهل فعلى
من والحذر الِعتدال إلى بها القائامين يوجهوا وأن

من والحذر ، والغلو البدعة في يقعوا لِ حتى الزيادةا
الله حق عن والتأخر الجفا في يقعوا لِ وحتى ، النقص

على مستقيمة إسلمية وحركتهم دعوتهم تكون وأن ،
هو الذيِ المستقيم بالصراطا ملتزمة ، الله دين

وسلم عليه الله صلى للرسول والمتابعة لله الخلصا
الحركة هذه تستقيم وبذلك ، جفا ولِ غلو غير من

بوجه قادتها . وعلى وجه خير على ثمارها وتؤديِ
العناية غاية به يعتنوا وأن المر بهذا يهتموا أن أخص
ولي . والله غلو أو جفا إلى القداما تزل لِ حتى

.  التوفيق

القرآن إلى الدعوةا جماعة عن  : تسمعون12س
 نحوها؟ انطباعاتكم هي فما ، والسنة
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وأن والِستقامة الخير هو عنها بلغنا  : الذي12ِج
تسير وأنها ، ومفيدةا ونافعة مؤثرةا الله بحمد دعوتها

وللقائامين لها الله فنسأل الصالح السلف منهج على
.  الخير من المزيد عليها

إخراجها " بعدما " المجاهد مجلة أثبتت : 13س
- المحرمة النواع من وغيرها الفوتوغرافية للصور

هذه إلى اللجوء بدون المتميز الخراج يمكن أنه
فيها تحثون كلمة من لكل هل المحرمة المور

 ؟ المر هذا في حذوها تحذو كي السلمية المجلت

اليومية والصحف المجلت إخراج أن ريب  : ل13ِج
صلى الرسول لن الواجب؛ هو تصوير بدون وغيرها

أشد أنهم وأخبر المصورين لعن وسلم عليه الله
التصوير يعم وهذا ، القيامة يوما عذابا الناس

فليس فرقا ومن ، ظل له الذيِ والتصوير الشمسي
للنساء التصوير كان . وإذا التفرقة على دليل عنده
، فسادا وأكثر عاقبة وأسوأ حرمة أشد المر صار

محرريِ على يجب والذيِ ، الجميع منع فالواجب
، وتعالى سبحانه الله تقوى هو والمجلت الصحف
والحرصا أمره يخالف مما والحذر بشرعه والتقيد

.  حدوده عند الوقوف على

؟ السلمي للعلما سماحتكم تقويم هو ما : 14س
 الفغانية؟ القضية تجاه عليه الملقى الدور أدى هل

لست أوقاتي وضيق الكثير شغلي بسبب  : أنا14ج
أحكم أن أستطيع فل ، قليل إلِ الخبار يستمع ممن
إن أقول . ولكني الباب هذا في العلما وسائال على

بدور العناية السلمية العلما وسائال على الواجب
على والتشجيع أفغانستان في والجهاد المجاهدين
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شأنه من ما كل على والحرصا ومساعدتهم دعمهم
الله أعداء جهاد في واستمرارهم كلمتهم جمع

.  وأعدائاهم

" مجلة لسرةا توجهونها كلمة من هل  : ختاما15س
 ؟"  المجاهد

في بالِستمرار عليها القائامين نوصي ،  : نعم15ج
للمسلمين المفيدةا المقالِت بنشر والعناية إصدارها

مسائال في الحق وبيان ، خصوصا وللمجاهدين عموما
الشرعية بأدلته المجاهدين بين تنتشر التي الخلف

وذلك بالحق الجميع ويلتزما الخلف يزول حتى
. وأن أجوبتهم ونشر ذلك في السنة علماء بمراسلة
الصحيحة بالحاديث عمل الصور نشر بعدما يلتزموا
ذلك على مشكورةا سارت قد كما ، ذلك في الواردةا

.  السابقة أعدادها في

أخونا رأسهم وعلى عليها القائامين لجميع الله وأسأل
كل الرحمن جميل الشيخ الفضيلة صاحب المجاهد

نبينا على الله وصلى قريب سميع إنه وتسديد توفيق
.  وسلم وصحبه آله وعلى محمد

من     الفغان والمهاجرين المجاهدين دعم
الصدقات     وأعظم القربات أفضل

نبي لِ من على والسلما والصلةا وحده لله الحمد
الله . . فيقول وبعد أجمعين وصحبه آله وعلى بعده

َثُل وتعالى تبارك ِذيَن     َم ّل ُقوَن     ا ْقَنِف ْقَم     ُي ُه َل َوا ْقَم ِبيِل     ِفي     َأ َس
ِه ّل َثِل     ال ٍة     َكَم ّب ْقَت     َح َت َب ْقَن َع     َأ ْقَب ِبَل     َس َنا ٍة     ُكّل     ِفي     َس َل ُب ْقَن َئاُة     ُس ِما
ٍة ّب ّلُه     َح ْقَن     ُيَضاِعُف     َوال ُء     ِلَم رسول . ويقول الية   َيَشا
توادهم     في     المؤمنين     مثل وسلم عليه الله صلى الله
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منه     اشتكى     إذا     الجسد     كمثل     وتعاطفهم     وتراحمهم
   والسهر     بالحمى     الجسد     سائار     له     تداعى     عضو

للمؤمن     المؤمن وسلم عليه الله صلى ويقول
ويقول   أصابعه     بين     وشبك     بعضا     بعضه     يشد     كالبنيان

ومن     غزا     فقد     غازيا     جهز     من وسلم عليه الله صلى
   غزا     فقد     بخير     أهله     في     خلفه

من الفغانيين والمهاجرين المجاهدين فمساعدةا
من الصالحات العمال أعظم ومن القربات أفضل
السلما في الزكاةا حكمة ومن ، وغيرها الزكاةا

أخيه نحو تجذبه برابطة المسلم يشعر أن والصدقات
كوارثا من عليه يقع بما ويحس يؤلمه بما يشعر لنه

آتاه مما ليدفع عليه ويعطف قلبه له فيرقا ومصائاب
.  باليمان مطمئن وقلب راضية بنفس الله

الله - وفقهم منهم والمهاجرون الفغان والمجاهدون
عظيمة حياتهم في مشكلت يعانون-  جميعا

الدين وعدو عدوهم أن رغم عليها فيصبرون
يستطيع ما وبكل وأسلحته بقوته يضربهم السلمي

ومصرون صامدون الله بحمد وهم الدمار صنوف من
تتحدثا كما ، الله سبيل في الجهاد مواصلة على
من الجهاد في شاركهم ومن والصحف الخبار عنهم

مشكلتهم أن إلِ شكيمتهم تلن ولم يضعفوا لم الثقات
الذيِ والتخريب بديارهم حل الذيِ الدمار من نتجت

حلت التي والفاقة وطائاراتهم الروس أسلحة أحدثته
باكستان إلى جماعية هجرةا في تسبب مما بأهليهم
اللجئين عدد بأن الخيرةا النباء ذكرت فقد ، وغيرها
في مليين ثلثة من أكثر إلى وصل قد الفغان

وأماكن ديارهم من هربوا كلهم وحدها باكستان
ما إلِ رزقا مصدر ولِ مأوى بدون وأصبحوا رزقهم
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بما ليجود بنعمه عليه الله أفاء ممن الله يسره
.  يستطيع

مكان كل في المسلمين لخواننا أوجهها لدعوةا وإنها
من الله آتاهم مما الفغان لخوانهم يقدموا بأن

في الله فرضها التي الزكاةا ذلك ومن ، الرزقا
سورةا في وعل جل الله حددهم لمن حقا أموالهم

المجاهدين إخواننا دخل قد ، ثمانية وهم التوبة
وتعالى تبارك . والله ضمنهم في الفغان والمهاجرون

في المسلم لخيه الغني مال في الحق فرض عندما
ِذيَن تعالى كقوله الكريم كتابه من كثيرةا آيات ّل ِفي     َوا

ْقَم ِه ِل َوا ْقَم ّق     َأ ٌءْما     َح ُلو ْقَع ِئاِل     َم ِما     ِللّسا ْقَحُرو ْقَلَم وقوله   َوا
ُنوا سبحانه ِه     آِم ّل ِه     ِبال ِل ُقوا     َوَرُسو ْقَنِف َأ ْقَم     ِمّما     َو ُك َل َع َج

ِفيَن َل ْقَخ َت ْقَس ِه     ُم ِذيَن     ِفي ّل ُنوا     َفا ْقَم     آَم ُك ْقَن ُقوا     ِم َف ْقَن َأ ْقَم     َو ُه ٌءْر     َل ْقَج َأ

ٌءْر ِبي ثوابا لخوانه يقدما ما على المسلم يثيب فإنه   َك
ينفع لِ يوما في عنده جزاءه يجد أخرويا وثوابا عاجل

أنه كما ، سليم بقلب الله أتى من إلِ بنون ولِ مال فيه
الله لولِ التي المصائاب بعض الدنيا في عنه يدفع

أو بماله أو به لحلت والحسان الصدقات ثم سبحانه
الصالح وعمله الطيبة بصدقته بلءها الله فدفع بولده

مال     نقص     ما وسلم عليه الله صلى الرسول يقول ،
إن:  عليه وسلمه الله صلوات ويقول   صدقة     من

ويقول   النار     الماء     يطفئ     كما     الخطيئة     تطفئ     الصدقة
النار     اتقوا الصحيح الحديث في وسلم عليه الله صلى

   تمرةا     بشق     ولو

الجوع آلِما يقاسون المسلمون أيها الفغان وإخوانكم
إلى الحاجة أشد في فهم الضروس والحرب والغربة
أن كما ، الدواء إلى حاجة وفي والطعاما الكساء

الشياء هذه إلى الضرورةا أشد في منهم المجاهدين
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وأعداءهم الله أعداء به يقاتلون الذيِ السلح وإلى
الله أعطاكم مما المسلمون أيها عليهم فجودوا

الله برسول وتأسوا لكم الله يبارك عليهم واعطفوا
حالة مثل في بمن اهتمامه في وسلم عليه الله صلى

وبيوتهم ديارهم من طردوا الذين الفغان المهاجرين
الله عبد بن جرير عن الصحيح الحديث في جاء كما

عند     النهار     صدر     في     كنا:  قال عنه الله رضي البجلي
عراةا     قوما     فجاءه     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول

من     عامتهم     السيوف     متقلديِ     العباء     أو     النمار     مجتابي
صلى الله رسول وجه فتغير مضر من كلهم بل   مضر
ثم فدخل الفاقة من بهم رأى لما وسلم عليه الله

َيا فقال خطب ثم فصلى وأقاما فأذن بللِ فأمر خرج
َها ّي أ

ّناُس     َ ُقوا     ال ّت ُكُم     ا ّب ِذيِ     َر ّل ْقَم     ا ُك َق َل ْقَن     َخ ْقَفٍس     ِم ٍةا     َن َد َواِح
َق َل َها     َوَخ ْقَن َها     ِم ْقَوَج َبّث     َز ُهَما     َو ْقَن ِثيًرا     ِرَجالًِ     ِم ًء     َك ِنَسا َو
ُقوا ّت ّلَه     َوا ِذيِ     ال ّل ُلوَن     ا َء ِه     َتَسا ْقَرَحامَا     ِب ْقَل

َ ّلَه     ِإّن     َوا َكاَن     ال
ْقَم ُك ْقَي َل ًبا     َع ِقي ُقوا الحشر في التي والية   َر ّت ّلَه     ا ال
ْقَر ُظ ْقَن َت ْقَل ٌءْس     َو ْقَف ْقَت     َما     َن ّدَم ٍد     َق َغ ديناره من رجل تصدقا   ِل

حتى تمره صاع من بره صاع من ثوبه من درهمه من
بصرةا النصار من رجل فجاء قال تمرةا بشق ولو قال

تتابع ثم قال عجزت قد بل عنها تعجز كفه كادت
رأيت حتى وثياب طعاما من كومين رأيت حتى الناس

كأنه تهلل وسلم عليه الله صلى الله رسول وجه
من وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال مذهبة

من وأجر أجرها فله حسنة سنة السلما في سن
أجورهم من ينقص أن غير من بعده من بها عمل
عليه كان سيئة سنة السلما في سن ومن شيء
ينقص أن غير من بعده من بها عمل من ووزر وزرها

.  صحيحه في مسلم رواه شيء أوزارها من

163

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=59&nAya=18
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=59&nAya=18
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=1
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=1
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=1
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1472
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1472
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1472


قال كما عليكم وتخلف عليها تؤجرون النفقة هذه ثم
ّدُموا     َوَما سبحانه الله َق ْقَم     ُت ُك ُفِس ْقَن ْقَن     َِل ٍر     ِم ْقَي ُه     َخ ُدو َتِج
َد ْقَن ِه     ِع ّل َو     ال ْقَيًرا     ُه َظَم     َخ ْقَع َأ ْقَجًرا     َو َوَما:  سبحانه وقال   َأ

ْقَم ُت ْقَق َف ْقَن ْقَن     َأ ٍء     ِم ْقَي َو     َش ُه ُفُه     َف ِل ْقَخ َو     ُي ُه ْقَيُر     َو ِقيَن     َخ ِز وقال   الّرا
يا وجل عز الله يقول:  وسلم عليه الله صلى النبي

التي الجهات بأن العلم مع عليك ننفق أنفق آدما ابن
المصرفية الراجحي شركة هي المساعدةا لها تسلم

والبنك الرياض وبنك السبيعي ومصرف للستثمار
.  الهلي

منكم ويتقبل أجركم يضاعف أن وجل عز الله ونسأل
وغيرهم الفغان المجاهدين يعين وأن به تجودون ما

ويثبت مكان كل في سبيله في المجاهدين من
السلما عدو على ينصرهم وأن جهادهم في أقدامهم
نبينا على الله . وصلى قريب سميع إنه وعدوهم

 وسلم وصحبه وآله محمد

 /5 / 7نشرت في جريدةا الرياض يوما الجمعة 
 هـ . 1409

وعلماته     حقيقته النعمة شكر

والصلةا للمتقين والعاقبة العالمين رب لله الحمد
وصحبه آله وعلى المين الصادقا على والسلما
 بعد . أما أجمعين

كثيرةا نعما علينا أسبغ وعل جل الله أن المعلوما فمن
وهو ، الكثيرةا النعم عباده على يسبغ يزل ولم ،

قيد . والشكر النعم جميع على يشكر لن المستحق
فيها الله وبارك اتسعت النعم شكرت إذا ، النعم

وربما زالت النعم كفرت ومتى ، بها الِنتفاع وعظم
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أنواع . فالنعم الجلة قبل العاجلة العقوبات نزلت
والبصر والسمع البدن في الصحة : نعمة منوعة

: وأكبر ذلك من وأعظم ، العضاء وجميع والعقل
، فيها والتفقه بها والعناية عليها والثبات الدين نعمة
ْقَومَا تعالى قال َي ْقَل ْقَلُت     ا ْقَكَم ْقَم     َأ ُك ْقَم     َل ُك َن ْقَمُت     ِدي ْقَتَم َأ ْقَم     َو ُك ْقَي َل َع

ِتي ْقَعَم ُكُم     َوَرِضيُت     ِن ْقَسلمَا     َل ِْقَل ًنا     ا نعمة النعم فأعظم   ِدي
حتى الكتب وأنزل الرسل الله أرسل وقد ، الدين
أيها وفقك ثم لهم ووضحه العظيم دينه لعباده أبان

.  أهله من كنت حتى وهداك المسلم

عليها الله نشكر أن يجب التي العظيمة النعمة فهذه
نظر من وعظمتها قدرها يعرف . وإنما الشكر غاية
والشرك الكفر أنواع من بهم نزل وما العالم حال في

الفساد أنواع من العالم بين ظهر وما والضلل
.  الجلة في والزهد العاجلة وإيثار والِنحراف

والعلمانية الشيوعية أضرار من أيضا انتشر وما
هذه عليه تشتمل ما ومعلوما ، لهما الدعاةا وأفكار
والرسالِت الديان وبجميع بالله الكفر من الفكار
به ابتلي ما . وهكذا السماء من المنزلة والكتب
والوثان القبور أصحاب عبادةا من الناس من الكثير

.  غيره إلى الله حق خالص وصرف والصناما

وأنواع والخرافات البدع من الكثير به ابتلي ما وكذلك
شأنها وعظم النعم تعرف . وإنما والمعاصي الضلل

هذه في ضدها يعرف عندما الخير من لهلها وما
، الوخيمة العواقب من لهلها وما الكثيرةا الشرور
إلى والوصول والكرامة الجنة عاقبتها السلما فنعمة

نعيمها يفنى لِ دار في الكريم الرب بجوار النعيم دار
بل أمنهم ولِ صحتهم تزول ولِ أهلها شباب يبلى ولِ
لِ وخير يبلى لِ وشباب دائام وأمن دائامة صحة في هم
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وتعالى سبحانه الله قال كما الكريم للرب وجوار ينفد
ِقيَن     ِإّن:  ّت ْقَلُم ٍما     ِفي     ا َقا ّناٍت     ِفي     َأِميٍن     َم ُيوٍن     َج ُع َو

َبُسوَن ْقَل ْقَن     َي ُدٍس     ِم ْقَن ْقَبَرقٍا     ُس َت ْقَس ِإ ِليَن     َو ِب َقا َت ِلَك     ُم َذ َك
ْقَم ُه َنا ْقَج ّو ٍر     َوَز ُعوَن     ِعيٍن     ِبُحو ْقَد َها     َي ُكّل     ِفي ٍة     ِب َه ِك ِنيَن     َفا لِ     آِم

ُقوَن ُذو َها     َي ْقَوَت     ِفي ْقَلَم َتَة     ِإلِ     ا ْقَو ْقَلَم َلى     ا ُْقَلو ْقَم     ا ُه َقا َو َذاَب     َو َع
ِم ْقَلَجِحي ْقَضًل     ا ْقَن     َف ّبَك     ِم ِلَك     َر َو     َذ ْقَوُز     ُه َف ْقَل ِظيُم     ا َع ْقَل واليات   ا

.  كثيرةا المعنى هذا في

. . الهون دار إلى فمصيرهم والضلل الكفر أهل وأما
لِ دائامة دار في وزقوما جحيم وإلى شديد عذاب . إلى
 سبحانه الله قال كما ، أهلها يموت ولِ عذابها ينتهي

ِذيَن ّل َفُروا     َوا ْقَم     َك ُه ّنَم     َناُر     َل َه ْقَقَضى     لِ     َج ْقَم     ُي ِه ْقَي َل ُتوا     َع َيُمو َف
ّفُف     َولِ ْقَم     ُيَخ ُه ْقَن ْقَن     َع َها     ِم ِب َذا ِلَك     َع َذ ِزيِ     َك ْقَج ٍر     ُكّل     َن ُفو    َك

فإن عليه الله نعمة وعرف المر هذا في فكر فمن
، عليها بالثبات النعمة هذه يشكر أن عليه الواجب
حتى عليها للستمرار يوفقه أن سبحانه الله وسؤال
معصيته وترك الله بطاعة عليها والحفاظ الموت
أسباب ومن والفتن الضلل أسباب من بالله والتعوذ

.  النعم زوال

مما السلما نعمة غير الخرى النعم شكر أيضا وعليه
نعم من ذلك وغير والعافية الصحة من للعبد يحصل

والهل الوطن في كالمن الكثيرةا وجل عز الله
أسباب من العبد أيها إليك سوقها يكون . وقد والمال

وامتحانا ابتلء ذلك يكون وقد ، بالله وإيمانك إسلمك
آمن محل في بوجودك تمتحن . قد وضللك كفرك مع

عن منحرف ذلك مع وأنت ، كثير ومال وعافية وصحة
والِمتحان الِبتلء من يكون فهذا طاعته وعن الله

إذا القيامة يوما عذابك في ليزيد عليك الحجة وإقامة
.  السيئة الحالة هذه على مت
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 /29ألقيت المحضرةا بالمسجد الكبير بالرياض في 
 هـ . 1400صفر / 

وبرسله به باليمان الله نعم تقابل أن حقيقته فالشكر
ذلك على وشكره بإنعامه والِعتراف وجل عز ومحبته
وخوفه للمنعم والمحبة الحسن والثناء الصالح بالقول
والقياما سبيله إلى والدعوةا إليه والشوقا ورجائاه

بأفضلهم اليمان ورسله بالله اليمان . ومن بحقه
والتمسك وسلم عليه الله صلى محمد نبينا وإمامهم
.  بشريعته

وأنه حقا ومعبودا إلها بالله تؤمن أن الله شكر فمن
وحده يعبد لن المستحق وأنه العليم والرزاقا الخلقا
معبود ولِ غيره إله لِ وأنه العالمين رب بأنه وتؤمن

وأنه وجل عز وصفاته بأسمائاه وتؤمن ، سواه بحق
شبيه ولِ له شريك لِ وصفاته وأسمائاه ذاته في كامل

ْقَيَس:  تعالى قال كما وعل جل بخلق يقاس ولِ له َل
ِه ِل ْقَث ٌءْء     َكِم ْقَي َو     َش ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْقَل ْقَل:  تعالى وقال   ا ُق

َو ّلُه     ُه ٌءْد     ال ّلُه     َأَح ُد     ال ْقَم     الّصَم ْقَد     َل ِل ْقَم     َي َل ْقَد     َو َل ْقَم     ُيو َل ْقَن     َو ُك َلُه     َي
ًوا ُف ٌءْد     ُك    َأَح

المستحق هو بأنه تؤمن أن سبحانه بالله اليمان ومن
َقَضى:  تعالى قال كما ، تقدما كما للعبادةا ّبَك     َو َألِ     َر

ُدوا ُب ْقَع ُه     ِإلِ     َت ّيا ّياَك تعالى وقال   ِإ ُد     ِإ ُب ْقَع ّياَك     َن ِإ ِعيُن     َو َت ْقَس َن
ُعوا:  سبحانه وقال ، إلخ ْقَد ّلَه     َفا ِلِصيَن     ال ْقَخ ّديَن     َلُه     ُم ال
ْقَو َل َه     َو ِر ِفُروَن     َك َكا ْقَل َها    َ يا:  وجل عز وقال   ا ّي أ

ّناُس     َ ال
ُدوا ُب ْقَع ُكُم     ا ّب ِذيِ     َر ّل ْقَم     ا ُك َق َل َوَما:  تعالى وقال إلخ   َخ
ْقَقُت َل ْقَلِجّن     َخ ْقَنَس     ا ِْقَل ُدوِن     ِإلِ     َوا ُب ْقَع َي : سبحانه وقال ، إلخ   ِل

ُدوا     ِإلِ     ُأِمُروا     َوَما ُب ْقَع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ْقَخ ّديَن     َلُه     ُم َء     ال َفا َن    ُح
بدعائانا وحده يعبد لن المستحق هو فالله ، إلخ
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من ذلك وغير وذبحنا ونذورنا وصلتنا وخوفنا ورجائانا
.  العبادةا أنواع

الدعاء من القبور حول الجهلة يفعله ما أن تعلم وبهذا
هو هذا - أن لهلها والنذر والذبح والرجاء والخوف
.  الله إلِ إله لِ قول يناقضه وأنه الكبر الشرك

والنشور والبعث الخر اليوما أنكر من أن أيضا وتعرف
بالله يؤمن ولم الله خلق أكفر من فهو والنار والجنة

.  . . . إلخ ودينه بالله كافر بل وتعالى سبحانه

الكفر أنواع فيهم توافرت قد الملحدون والشيوعيون
معه وأشرك الله غير عبد فيمن توافرت كما والضلل

ّباد من غيره النبياء وعباد والوثان القبور ع
والشمس والكواكب الصناما وعباد والصالحين

َها    َ يا:  تعالى قال كما ، ذلك ونحو والقمر ّي أ
ّناُس     َ ال

ُدوا ُب ْقَع ُكُم     ا ّب ِذيِ     َر ّل ْقَم     ا ُك َق َل ِذيَن     َخ ّل ْقَن     َوا ْقَم     ِم ُك ِل ْقَب ْقَم     َق ُك ّل َع َل
ُقوَن ّت ِذيِ     َت ّل َعَل     ا ُكُم     َج ْقَرَض     َل ْقَل

َ تعالى وقال إلخ   ِفَراًشا     ا
ُكُم     ِإّن ّب ّلُه     َر ِذيِ     ال ّل َق     ا َل َواِت     َخ ْقَرَض     الّسَما ْقَل

َ ِة     ِفي     َوا ّت ِس
ٍما ّيا َوى     ُثّم     َأ َت ْقَس َلى     ا ْقَرِش     َع َع ْقَل ْقَغِشي     ا ْقَيَل     ُي ّل َهاَر     ال ّن ُبُه     ال ُل ْقَط َي

ًثا ِثي ْقَمَس     َح َقَمَر     َوالّش ْقَل ّنُجومَا     َوا ِه     ُمَسّخَراٍت     َوال ِر ْقَم َأ َألِ     ِب

ُق     َلُه ْقَل ْقَلَخ ْقَمُر     ا َْقَل َباَرَك     َوا ّلُه     َت َلِميَن     َرّب     ال َعا ْقَل ُعوا     ا ْقَد ْقَم     ا ُك ّب َر
ًعا َيًة     َتَضّر ْقَف ّنُه     َوُخ ِديَن     ُيِحّب     لِ     ِإ َت ْقَع ْقَلُم ُدوا     َولِ     ا ْقَفِس ِفي     ُت
ْقَرِض ْقَل

َ َد     ا ْقَع َها     َب ْقَصلِح ُه     ِإ ُعو ْقَد ًفا     َوا ْقَو ًعا     َخ َطَم ْقَحَمَة     ِإّن     َو َر
ِه ّل ٌءْب     ال ِري ِنيَن     ِمَن     َق ْقَحِس ْقَلُم لغير العبادةا صرف ومن   ا
أو للبدويِ أو الملئاكة أو للجن صرفها كمن الله

غيره بالله أشرك فقد الخلق من غيرهم أو للحسين
) الله إلِ إله لِ(  قوله ذلكب ونقض سواه الله مع وعبد
والعافية بالصحة عليه بها أنعم التي الله بنعم وكفر

، وسلم عليه الله صلى محمد وبرسولنا وبالرسل
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ِلَك للنعم كفر أعظم وهذا َأّن     َذ ّلَه     ِب َو     ال ّق     ُه ْقَلَح َأّن     ا َما     َو
ُعوَن ْقَد ْقَن     َي ِه     ِم ِن َو     ُدو ِطُل     ُه َبا ْقَل .  إلخ   ا

الرسل بها جاءت التي هي الصحيحة العقيدةا وهذه
وإمامهم أكملهم بها وجاء والسلما الصلةا عليهم

وسلم عليه الله صلى محمد منهم ونصيبنا وأفضلهم
رسله . وأرسل له والخلصا الله توحيد إلى يدعو جاء
وإلى وجل عز الله توحيد إلى تدعوهم القبائال إلى

موسى وأبا ومعاذا عليا بعث كما كذلك البلدان
مكة في . وأقاما اليمن إلى عنهم الله رضي الشعريِ

وأقاما وجل عز الله توحيد إلى يدعو سنة عشرةا ثلثا
واتباع الله توحيد إلى يدعو سنين عشر المدينة في

هو لنه التوحيد إلى بالدعوةا بدأ وإنما شريعته
الشكر وأساس والدين اليمان أساس فهو ، الساس

الله قال كما كلهم الرسل بدأ وبه ، المنعم لله
ْقَد:  سبحانه َق َل َنا     َو ْقَث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُدوا     َأِن     َرُسولًِ     ُأّم ُب ْقَع ُا

ّلَه ُبوا     ال ِن َت ْقَج ُغوَت     َوا ّطا .  الية   ال

جميع فإن وجل عز له والخلصا الله توحيد فاته فمن
 تعالى قال كما ، بشيء تنفعه لِ باطلة كلها أعمالهم

ْقَو َل ُكوا     َو ْقَشَر ِبَط     َأ ْقَم     َلَح ُه ْقَن ُنوا     َما     َع ُلوَن     َكا ْقَعَم تعالى وقال   َي
ْقَد َق َل ْقَيَك     ُأوِحَي     َو َل َلى     ِإ ِإ ِذيَن     َو ّل ْقَن     ا ِلَك     ِم ْقَب ْقَن     َق ِئ ْقَكَت     َل ْقَشَر َأ

َطّن َب ْقَح َي ُلَك     َل َنّن     َعَم ُكو َت َل ِريَن     ِمَن     َو ْقَلَخاِس    ا

من وغيرها التوحيد نعمة على سبحانه لله والشكر
وهو ، القربات وأفضل الواجبات أعظم من النعم
وموالِةا فيه ومحبة له وتعظيما لله محبة بقلبك يكون

العالي سبحانه فهو ، وجناته لقائاه إلى . . . شوقا فيه
ًء عرشه على والمستويِ خلقه فوقا بجلله يليق استوا

المبتدعة تقول كما استولى المعنى وليس ، وعظمته
 ، وغيرهم الجهمية من
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السلف قال كما عرشه فوقا : ارتفع بمعنى هو بل
من بائان عرشه على سمواته فوقا بأنه الله رحمهم

يخفى وليس شيء كل يعلم وتعالى سبحانه خلقه
.  وتعالى سبحانه شيء عليه

سئل لما الله رحمه مالك قول ذلك في اشتهر ومما
ْقَحَمُن:  قوله عن َلى     الّر ْقَرِش     َع َع ْقَل َوى     ا َت ْقَس " كيف   ا

معلوما : " الِستواء بقوله الله رحمه " فأجاب استوى
عنه والسؤال واجب به واليمان مجهول والكيف

الله رحمهم والجماعة السنة أهل قال " وبقوله بدعة
" - يعني بدعة عنه : " والسؤال بقوله والمراد. 

أما ، وتعالى سبحانه الله إلِ يعلمه لِ لنه الكيف؛
هذا ورويِ ، والِرتفاع العلو وهو ، فمعلوما الِستواء
ابن ربيعة وعن عنها الله رضي سلمة أما عن المعنى

.  عليهما الله رحمة مالك شيخ الرحمن عبد أبي

المؤمنين محبة أيضا لله بالقلب الشكر ومن
نبينا سيما ولِ به جاءوا فيما وتصديقهم والمرسلين

الرسالة بلغوا وأنهم ، وسلم عليه الله صلى محمد
ْقَد:  سبحانه قال كما ، المانة وأدوا َق َل َنا     َو ْقَث َع ُكّل     ِفي     َب
ٍة ُدوا     َأِن     َرُسولًِ     ُأّم ُب ْقَع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ْقَج ُغوَت     َوا ّطا ومن   ال

حق العبادةا أن جازما تعتقد أن أيضا بالقلب الشكر
.  سواه أحد يستحقها ولِ وحده لله

ورجاؤه الله من الخوف بالقلب لله الشكر ومن
وأن معصيته وترك حقه أداء على يحملك حبا ومحبته

.  ذلك على وتستقيم سبيله إلى تدعو

والتحميد التسبيح من والكثار له الخلصا ذلك ومن
.  والتكبير
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بنعم النطق وتكرار باللسان الثناء أيضا الشكر ومن
بالمعروف والمر الله على والثناء بها والتحدثا الله

والقلب باللسان يكون الشكر فإن المنكر عن والنهي
يكون القوال من الله شرع ما شكر . وهكذا والعمل
.  باللسان

. . . بعمل بالعمل الشكر وهو ثالث نوع وهناك
الفرائاض أداء الجوارح عمل ومن والقلب؛ الجوارح

بيت وحج والزكاةا والصياما كالصلةا عليها والمحافظة
والمال بالنفس الله سبيل في والجهاد الحراما الله
ِفُروا تعالى قال كما ْقَن ًفا     ا َفا َقالًِ     ِخ ِث ُدوا     َو ِه ْقَم     َوَجا ُك ِل َوا ْقَم َأ ِب

ْقَم ُك ُفِس ْقَن َأ .  الية   َو

منه والخوف ومحبته لله الخلصا بالقلب الشكر ومن
النعم من للمزيد سبب لله والشكر تقدما كما ورجاؤه

ْقَذ:  سبحانه قال كما ِإ ّذَن     َو َأ ْقَم     َت ُك ّب ْقَن     َر ِئ ْقَم     َل ُت ْقَر َك َش
ْقَم ُك ّن َد ِزي بذلك عباده أعلم : يعني تأذن ومعنى   ََل
فعذابه كفروا وإن زادهم شكروا إن أنهم وأخبرهم

ويعاجلهم ، النعمة يسلبهم أن عذابه ومن ، شديد
الخصب وبعد المرض الصحة بعد فيجعل بالعقوبة
بالله الكفر السلما وبعد الخوف المن وبعد الجدب

.  المعصية الطاعة وبعد وجل عز

أمره على تستقيم أن وجل عز الله شكر فمن
أبيت فإذا ، نعمه من يزيدك حتى شكره على وتحافظ

بذلك تتعرض فإنك أمره ومعصية نعمه كفران إلِ
وبعضه الدنيا في بعضه أنواع؛ وعذابه ، وغضبه لعذابه

.  الخرةا في

 تعالى قال كما النعم : سلب الدنيا في عذابه ومن
َلّما ُغوا     َف َغا     َزا ّلُه     َأَزا ْقَم     ال ُه َب ُلو وعذاب العداء وتسليط   ُق
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ِني:  سبحانه قال كما وأعظم أشد الخرةا ُكُرو ْقَذ َفا
ْقَم ُك ْقَر ُك ْقَذ ُكُروا     َأ ْقَش ُفُروِن     َولِ     ِلي     َوا ْقَك :  تعالى وقال   َت
ُلوا ْقَعَم َد     آَل     ا ُو ْقَكًرا     َدا ٌءْل     ُش ِلي َق ْقَن     َو َيِ     ِم ِد َبا ُكوُر     ِع    الّش
لِ الناس وأكثر قليلون الشاكرين أن سبحانه فأخبر

.  يشكرون

 الناس يتمتع بنعم الله ويتقلب فيها ولكنهم لِفأكثر
 بل هم ساهون لِهون غافلون كما قاليشكرونها
ِذيَنتعالى :  ّل ُعوَن   َوا ّت َتَم َي َفُروا  َك ُلوَن    ُك ْقَأ َي ُكُل  َو ْقَأ َت َكَما   

ْقَم  ُه َل ًوى  ْقَث ّناُر َم َوال َعامُا  ْقَن َْقَل  يتم الشكر إلِ باللسانفلا
:  الشاعرواليد والقلب جميعا . وبهذا المعنى يقول 

والضمير ولساني يديِ
 المحجبا

  
مني النعماء أفادتكم

 ثلثة

قال كما شكورا صبورا يكون أن شأنه من والمؤمن
ِلَك     ِفي     ِإّن تعالى َياٍت     َذ ُكّل     َل ٍر     ِل ّبا ٍر     َص ُكو فالمؤمن   َش
مع صبور ، النعم على شكور المصائاب على صبور
يمنع لِ الصبر فإن ، السباب وتعاطيه بالسباب أخذه

من مانع لِ ولكن المرض من يجزع فل ، السباب
.  الدواء

يعالج ولكن يصيبها ما أو المزرعة قلة من يجزع فل
وواجب لِزما فالصبر ، أمراضها من يزيل بما المزرعة

.  بالسباب والخذ العلج يمنع لِ ولكن ،

وله الله بقدر أنه ويعلم أصابه ما على يصبر فالمؤمن
عظيم شرها الذنوب أن ويعلم البالغة الحكمة فيه

والمعاصي الذنوب من بالتوبة فيبادر وخيمة وعواقبها
 .
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حتى وجل عز الله إلى تتوب أن المسلم أيها فعليك
. وقد غائابا كان ما عليك ويرد فاسدا كان ما لك يصلح
عليه الله صلى الله رسول عن الحديث في صح

يصيبه     بالذنب     الرزقا     ليحرما     العبد     إن:  قال أنه وسلم
. قال كثيرةا نعم من به يحرما ذنبا النسان يفعل فقد

ْقَم     َوَما:  تعالى ُك َب ْقَن     َأَصا ٍة     ِم َب ِبَما     ُمِصي ْقَت     َف َب ْقَم     َكَس ُك ِدي ْقَي َأ

ُفو ْقَع َي ْقَن     َو ٍر     َع ِثي َبَك     َما وعل جل وقال   َك ْقَن     َأَصا ٍة     ِم َن َحَس
ِه     َفِمَن ّل َبَك     َوَما     ال ْقَن     َأَصا ٍة     ِم َئ ّي ْقَن     َس ْقَفِسَك     َفِم الية   َن
َهَر سبحانه وقال ُد     َظ َفَسا ْقَل َبّر     ِفي     ا ْقَل ِر     ا ْقَح َب ْقَل ِبَما     َوا

ْقَت َب ِديِ     َكَس ْقَي ّناِس     َأ ْقَم     ال ُه َق ِذي ُي ْقَعَض     ِل ِذيِ     َب ّل ُلوا     ا ْقَم     َعِم ُه ّل َع َل
ُعوَن ْقَرِج الله إلى للرجوع دعوةا فيها فالمصائاب   َي

.  إليه يرجعون لعلهم للناس وتنبيه

وترك الله إلى بالتوبة يكون للذنوب الحقيقي فالعلج
: العلج ذلك جملة ومن ، ذلك في والصدقا المعاصي

، الله طاعة من فإنه الحسي العلج من الله شرع ما
الله     عباد:  وسلم عليه الله صلى النبي قال كما

البليا عند صبور فالمؤمن   بحراما     تتداووا     ولِ     تداووا
بحقه بالقياما النعم عند شكور وولده وأهله نفسه في

:  وسلم عليه الله صلى النبي قال كما إليه والتوبة
ذلك     وليس     خير     له     كله     أمره     فإن     المؤمن     لمر     عجبا
له     خيرا     فكان     صبر     ضراء     أصابته     إن     للمؤمن     إلِ     لحد
مسلم رواه   له     خيرا     فكان     شكر     سراء     أصابته     وإن
الله رضي سنان ابن صهيب حديث من الصحيح في
.  عنه

من والحذر السنة لزوما وجل عز لله الشكر ومن
تقليدا بالبدعة يبتلى قد الناس من كثيرا . فإن البدع

.  الجهل وأسبابها ، بغيره وتأسيا
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 نوع من كفران النعم وعدما الشكر للهوالبدعة
 ذلك ما يفعله كثير من الناسومنسبحانه وتعالى . 

في كثير من البلدان من الِحتفال بمولد النبي صلى
 عليه وسلم في ربيع الول ، ويعتقدون أن ذلكالله

 غلط لِوذلكمستحب جهل منهم وتقليدا لغيرهم ، 
أساس له في الشرع المطهر ، بل هو بدعة ما أنزل

 في هذا الِحتفال أشياءيقعالله بها من سلطان وقد 
منكرةا من شرب الخمور واختلطا النساء بالرجال

 قصائاد بها شرك أكبر مثل ما قد وقع في البردةا للبوصيريِفيهبل قد يقع 
: وذلك في قوله 

 حلول عند سواك
 العمم الحادثا

 لي ما الخلق أكرما يا  
 به ألوذ من

 زلة يا فقل وإلِ فضل
 القدما

 معاديِ في تكن لم إن  
 بيديِ آخذا

 اللوح علم علومك ومن
 والقلم

 الدنيا جودك من فإن  
 وضرتها

من فيها وما اليمني البرعي قصيدةا في وقع وكما 
.  وسلم عليه الله صلى النبي دعاء في الكبر الشرك

الله صلى النبي مولد كان سواء بالموالد فالِحتفالِت
ابن أو البدويِ كمولد الخرى الموالد أو وسلم عليه

- كلها عنهما الله رضي علي أو الحسين أو علوان
النبي عهد في تكن ولم الناس أحدثها منكرةا بدعة
في ولِ أصحابه عهد في ولِ وسلم عليه الله صلى

.  المفضلة القرون

174



عبيد بنو وهم الباطنية الشيعة هم أحدثها من وأول
مصر ملكوا الذين بالفاطميين المعروفون القداح

وأحدثوا ، والخامسة الرابعة المائاة في والمغرب
عليه الله صلى النبي كمولد ، بالموالد كثيرةا احتفالِت

ذلك بعد غيرهم تابعهم ثم ، وغيرهما والحسين وسلم
وفيه ، أعيادهم في واليهود بالنصارى تشبه فيه وهذا ،

والشرك المعاصي من كثير فيها لِجتماعات إحياء
الحق لن ذلك ، الناس من كثير فعلها ولو حتى ، بالله

الشرعية بالدلة الحق يعرف وإنما بالناس يعرف لِ
على العلماء من كثير نبه وقد.  والسنة الكتاب في
وآخرون والشاطبي تيمية ابن السلما شيخ منهم ذلك

بعض من استحسنها ومن ، عليهم الله رحمة
متابعته تجوز لِ بينا غلطا غلط فقد للعلم المنتسبين

.  عليه

وإظهار وسلم عليه الله صلى الرسول تعظيم فإن
وتعظيم شرعه باتباع بل بالبدع يكون لِ وشأنه فضله
في الناس وتعليمها سنته إلى والدعوةا ونهيه أمره

احتفالِت بإقامة لِ والجامعات والمدارس المساجد
، الشرعية الدلة من تقدما لما المولد؛ باسم مبتدعة

صار وربما ، الكثيرةا والشرور الغلو من فيها يقع ولما
هو ما فيها يقع قد بل ، الخمور وشرب الِختلطا فيها
على التنبيه سبق كما الكبر الشرك من ذلك من أكثر
.  ذلك

احتفل فقد ، لهؤلِء تقليد أيضا الناس في وقع وقد
أيضا فهذا ، الزواج عيد أو أولِدهم ميلد بعيد الناس

عيدان إلِ لنا . فليس للكفرةا وتقليد المنكرات من
وعرفة التشريق وأياما النحر وعيد الفطر عيد

تشبه فقد جديدا عيدا اخترع . فمن والجمعة
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من وسلم عليه الله صلى . قال واليهود بالنصارى
من:  وقال   رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل

عليه وقال   رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في     أحدثا
كل     فإن     المور     ومحدثات     إياكم:  والسلما الصلةا
هذا في والحاديث   ضللة     بدعة     وكل     بدعة     محدثة
.  كثيرةا المعنى

النبي طريق يسلكوا أن السلما أهل على فالواجب
عنهم الله رضي وأصحابه وسلم عليه الله صلى

البدع يتركوا وأن الصالح السلف من وأتباعهم
.  بعدهم المحدثة

. وأسأل وعقيدةا وعمل قولِ الله شكر من كله وهذا
وأن الصالح والعمل النافع للعلم جميعا يوفقنا أن الله

يوفقنا وأن عليها والِستقامة بالسنة العمل يرزقنا
الحق على الثبات مع وعقيدةا وعمل قولِ نعمه لشكر
أمور ولِةا جميع يصلح أن سبحانه نسأله . كما

البطانة يرزقهم وأن خير لكل يوفقهم وأن المسلمين
أرض في الله أمر إقامة على يعينهم وأن الصالحة

يولي وأن الله عباد على الله حدود إقامة وعلى الله
من يعيذهم وأن خيارهم المسلمين أمور جميع على

وسلم الله وصلى. .  قريب سميع إنه الفتن مضلت
.  وصحبه وآله محمد نبينا على

الدرب      على نور برنامج من

: قّسم مرسله : - يقول السودان من  : سؤال1س
البدعة موضوع شرحه في الله رحمه النوويِ الشيخ

:  أقساما خمسة إلى
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المتكلمين أدلة : نظم . ومثالها واجبة  ) بدعة1( 
.  الملحدةا على

.  العلم كتب : تصنيف . ومثالها  ) المندوبة2( 

.  الطعاما ألوان في : التبسط . مثالها  ) المباحة3( 

.  واضحان . وهما والمكروه  ) الحراما5 ) ( 4( 

:  وسلم عليه الله صلى الرسول : يقول والسؤال
يقصده ما مع ذلك توضيح أرجو   ضللة     بدعة     كل

.  فيكم الله . بارك الله رحمه النوويِ الشيخ

البدعة تقسيمه في النوويِ عن نقلته الذيِ  : هذا1ج
، العلم أهل من جماعة ذكره قد أقساما خمسة إلى

واجبة:  خمسة أقساما إلى تنقسم البدعة : إن وقالوا
. وذهب مكروهة ، محرمة ، ومباحة ، ومستحبة

ضللة كلها البدعة أن إلى العلم أهل من آخرون
الله صلى النبي قال كما كلها بل تقسيم فيها وليس
كل والسلما الصلةا عليه قال ، ضللة وسلم عليه
عن الصحيحة الحاديث جاءت هكذا   ضللة     بدعة

رواه ما ومنها وسلم؛ عليه الله صلى الله رسول
النصاريِ الله عبد بن جابر عن الصحيح في مسلم
عليه الله صلى النبي : كان قال عنهما الله رضي
أما:  خطبته في ويقول الجمعة يوما يخطب وسلم

هديِ     الهديِ     وخير     الله     كتاب     الحديث     خير     فإن     بعد
محدثاتها     المور     وشر     وسلم     عليه     الله     صلى     محمد
أحاديث عدةا المعنى هذا في وجاء   ضللة     بدعة     وكل
سارية بن العرباض حديث ومن عائاشة حديث من

 ، أخرى وأحاديث
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القساما هذه إلى تنقسم لِ أنها ، الصواب هو وهذا
والبدعة ، ضللة كلها بل وغيره النوويِ ذكر التي

في كالتنوع ، المباحة المور في لِ الدين في تكون
، الول الزمن في يعرف لِ جديد وجه على الطعاما

وإن المطهر الشرع حيث من بدعة يسمى لِ فهذا
هي اللغة في فالبدعة ، اللغة حيث من بدعة كان

عز قال كما ، سبق مثال غير على المحدثا الشيء
ُع وجل ِدي َواِت     َب ْقَرِض     الّسَما ْقَل

َ مبتدعها يعني   َوا
في يقال لِ لكن ، سابق مثال غير على وموجدها

محدثا كان إذا إلِ بدعة المطهر الشرع في أنه شيء
، شرعيته على يدل ما والسنة الكتاب في يأت لم

العلم أهل من جماعة ارتضاه الذيِ الحق هو وهذا
.  ذلك خالف من على وردوا وقرروه

على الرد في الدلة وتنظيم الكتب تأليف أما
ذلك لن بدعة؛ يسمى فل السلما وخصوما الملحدين

فالقرآن ، بدعة ذلك وليست ورسوله الله به أمر مما
شبههم وكشف الله أعداء على بالرد جاء الكريم
بالرد أيضا بذلك السنة وجاءت ، الواضحات باليات

عهد من المسلمون وهكذا ، السلما خصوما على
بل بدعة يسمى لِ كله . فهذا هذا عهدنا إلى الصحابة

، ببدعة وليس الله سبيل في وجهاد بالواجب قياما هو
ينفع مما هذا وغير والقناطر المدارس بناء وهكذا

لن الشرع؛ حيث من بدعة يسمى لِ المسلمين
، التعليم على تعين فالمدارس ، بالتعليم أمر الشرع
إلى بالحسان أمر الله لن للفقراء؛ الربط وكذلك
وسميت مساكن لهم بني فإذا ، والمساكن الفقراء

على القناطر وهكذا ، به الله أمر مما فهذا ربطا
هو بل ، ببدعة وليس الناس ينفع مما هذا كل ، النهار

حيث من يكون إنما بدعة وتسميته ، مشروع أمر
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لما التراويح في عنه الله رضي عمر قال كما اللغة؛
البدعة : ( نعمت وقال واحد إماما على الناس جمع
صلى النبي فعلها مؤكدةا سنة التراويح أن مع ) ، هذه
فليست ، فيها ورغب عليها وحث وسلم عليه الله

حيث من بدعة عمر سماها ولكن ، سنة هي بل بدعة
كانوا لنهم سابق؛ مثال غير على فعلت لنها اللغة؛

يصلون وبعده وسلم عليه الله صلى النبي عهد في
هذا ، واحد إماما على ليسوا المسجد في أوزاعا
بهم وصلى ، ثلثة مع يصلي وهذا اثنين مع يصلي
إني:  وقال ترك ثم ليال ثلثا السلما عليه النبي

خوفا فتركها   الليل     صلةا     عليكم     تفرض     أن     أخشى
الله صلى توفي فلما ، عليهم تفرض أن أمته على
الله رضي عمر بها أمر ولذا ، ذلك ُأمن وسلم عليه
.  عنه

بدعة وليست مؤكدةا سنة رمضان قياما أن فالحاصل
الناس أحدثه ما كل أن يعلم وبذلك.  الشرع حيث من
وهي بدعة يسمى فإنه الله يشرعه لم مما الدين في

البدع تقسيم يجوز ولِ ، فعلها يجوز ولِ ، ضللة بدعة
ذلك لن . . . إلخ؛ مباح وإلى سنة وإلى واجب إلى

عليه الله صلى النبي عن الثابتة الشرعية الدلة خلف
.  التوفيق ولي . والله ذلك إيضاح سبق كما وسلم

: السائال : يقول أيضا السودان من  : سؤال2س
ّنا     َوَما الكريم كتابه في تعالى الله قال ِبيَن     ُك ّذ َع ّتى     ُم َح

َعَث ْقَب أن الحاديث بعض في ورد وقد   َرُسولًِ     َن
في والديه بأن أخبر وسلم عليه الله صلى الرسول

.  النار

صريح القرآن وأن الفترةا أهل من يكونا : ألم السؤال
.  الله أفادكم أفيدونا ناجون؟ بأنهم
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أنهم على يدل ما القرآن في ليس الفترةا  : أهل2ج
ّنا     َوَما وعل جل الله قال إنما ، هالكون أو ناجون ُك

ِبيَن ّذ َع ّتى     ُم َعَث     َح ْقَب كمال من وعل جل فالله   َرُسولًِ     َن
فمن ، رسولِ إليه يبعث أن بعد إلِ أحدا يعذب لِ عدله

الحجة عليه تقاما حتى بمعذب فليس الدعوةا تبلغه لم
، الحجة إقامة بعد إلِ يعذبهم لِ أنه سبحانه أخبر وقد ،

جاءت كما ، القيامة يوما عليهم تقوما قد والحجة
فمن ، اليوما ذلك يمتحنون الفترات أهل بأن السنة
صلى والنبي ، النار دخل عصى ومن نجا وامتثل أجاب

سأله     لما     النار     في     وأباك     أبي     إن قال وسلم عليه الله
في     ما     رأى     فلما     النار     في     أباك     إن     قال     أبيه     عن     رجل
خرجه   النار     في     وأباك     أبي     إن     قال     التغير     من     وجهه

.  صحيحه في مسلم

ليتسلى ذلك وسلم عليه الله صلى النبي له قال وإنما
هذين ولعل ، بأبيه خاصا ليس الحكم أن ويعلم به

الله صلى النبي وأبا الرجل أبا أعني الحجة؛ بلغتهما
أبي     إن:  السلما عليه النبي قال فلهذا ، وسلم عليه

والسلما؛ الصلةا عليه علم عن قالهما   النار     في     وأباك
:  وتعالى سبحانه الله قال ، الهوى عن ينطق لِ لنه

ِم ْقَج ّن َذا     َوال َوى     ِإ ْقَم     َضّل     َما     َه ُك ُب َوى     َوَما     َصاِح ُق     َوَما     َغ ِط ْقَن َي
َوى     َعِن َه ْقَل ْقَن     ا َو     ِإ ٌءْي     ِإلِ     ُه ْقَح بن الله عبد فلعل   ُيوَحى     َو
قد وسلم عليه الله صلى النبي والد المطلب عبد

، قال ما النبي حقه في قال لما الحجة عليه قامت
عرفته مما ذلك علم وكان ، والسلما الصلةا عليه

فإنها والسلما الصلةا عليه إبراهيم دين من قريش
عمرو أحدثا ما أحدثا حتى إبراهيم ملة على كانت

الناس في وسرى مكة تولى حين الخزاعي لحي بن
إلى والدعوةا الصناما بث من المذكور عمرو أحدثه ما

يدل ما بلغه قد الله عبد فلعل ، الله دون من عبادتها
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من قريش عليه سارت ما وهو باطل هذا أن على
عليه قامت فلهذا ، باطلة في فتابعهم الصناما عبادةا
أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت وقد ، الحجة

لنه     النار     في     قصبه     يجر     لحي     بن     عمرو     رأيت:  قال
هذا ومن   إبراهيم     دين     وغير     السوائاب     سيب     من     أول

استأذن وسلم عليه الله صلى أنه الحديث في جاء ما
يزورها أن فاستأذن له يؤذن فلم لمه يستغفر أن

.  صحيحه في مسلم أخرجه له فأذن

دين بطلن من عليها الحجة به تقوما ما بلغها فلعله
الله صلى ُنهي فلهذا ، الله عبد زوجها بلغ كما قريش

: إن يقال أن ويمكن ، لها الِستغفار عن وسلم عليه
فل الدنيا في الكفرةا معاملة يعاملون الجاهلية أهل

أعمال يعملون لنهم لهم؛ يستغفر ولِ لهم يدعى
في الله إلى وأمرهم معاملتهم فيعاملون الكفرةا
.  الخرةا

حتى يعذب لِ الدنيا في الحجة عليه تقم لم فالذيِ
ّنا     َوَما:  قال سبحانه الله لن القيامة؛ يوما ُيمتحن ُك

ِبيَن ّذ َع ّتى     ُم َعَث     َح ْقَب لم فترةا في كان من فكل   َرُسولًِ     َن
فإن ، القيامة يوما يمتحنون فإنهم نبي دعوةا تبلغهم
، النار إلى صاروا عصوا وإن الجنة إلى صاروا أجابوا
والمجانين ، الدعوةا بلغته ما الذيِ الهرما الشيخ وهكذا
الكفار؛ كأطفال وأشباههم الدعوةا بلغتهم ما الذين

عنهم سئل لما وسلم عليه الله صلى الرسول لن
الكفار فأولِد   عاملين     كانوا     بما     أعلم     الله:  قال

جوابا أجابوا فإن ، الفترةا كأهل القيامة يوما يمتحنون
من جمع . وقال الهالكين مع صاروا وإلِ نجوا صحيحا

لكونهم الناجين؛ من الكفار أطفال : إن العلم أهل
وسلم عليه الله صلى النبي ولن الفطرةا؛ على ماتوا
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عليه إبراهيم مع روضة في الجنة دخل حين رآهم
قويِ قول . وهذا المسلمين وأطفال هم السلما
أهل من فهم المسلمين أطفال . أما دليله لوضوح

أعلم . والله والجماعة السنة أهل بإجماع الجنة
.  وأحكم

الجر حصول على الدلة : وردت سؤال  : له3س
فهل ، الكريم القرآن قراءةا في سبحانه الله من

 ؟ النبوية الحاديث قراءةا على الله من الجر يحصل

أجر فيها سبحانه الله إلى تقربا القرآن  : قراءةا3ج
الله صلى الله رسول أحاديث قراءةا وهكذا ، عظيم
عبادةا ذلك لن عظيم؛ أجر فيها وتحفظها وسلم عليه
في والتفقه العلم لطلب وطريق وتعالى سبحانه لله

التعلم وجوب على الشرعية الدلة دلت وقد ، الدين
بصيرةا على ربه المسلم يعبد حتى الدين في والتفقه

:  وسلم عليه الله صلى النبي قول ذلك ومن ،
عليه الله صلى وقوله   وعلمه     القرآن     تعلم     من     خيركم
وقال   الدين     في     يفقهه     خيرا     به     الله     يرد     من:  وسلم
علما     فيه     يلتمس     طريقا     سلك     من:  السلما عليه
في     قوما     اجتمع     وما     الجنة     إلى     طريقا     به     له     الله     سهل
بينهم     ويتدارسونه     الله     كتاب     يتلون     الله     بيوت     من     بيت

وحفتهم     الرحمة     وغشيتهم     السكينة     عليهم     نزلت     إلِ
   عنده     فيمن     الله     وذكرهم     الملئاكة

قوله منها ، كثيرةا أحاديث القرآن قراءةا في وجاء
يأتي     فإنه     القرآن     اقرءوا:  وسلم عليه الله صلى

ذات وقال ، مسلم رواه   القيامة     يوما     لصحابه     شفيعا
يذهب     أن     أحدكم     أيحب:  والسلما الصلةا عليه يوما
بناقتين     المدينة] فيأتي     في     [واديِ     بطحان     إلى

كلنا     فقالوا     رحم؟     قطيعة     ولِ     إثم     غير     في     عظيمتين
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إلى     أحدكم     يذهب     ألِ     قال     الله     رسول     يا     ذلك     نحب
ناقتين     من     له     خير     الله     كتاب     من     آيتين     فيتعلم     المسجد

أربع     من     خير     وأربع     ثلثا     من     خير     وثلثا     عظيمتين
الصلةا عليه قال كما أو   البل     من     أعدادهن     ومن

على يدل . وهذا الصحيح في مسلم أخرجه ، والسلما
.  وتعلمه القرآن قراءةا فضل

في المخرج المشهور مسعود ابن حديث ذلك ومن
عليه الله صلى النبي عن حسن بإسناد الترمذيِ جامع

حسنة     فله     القرآن     من     حرفا     قرأ     من:  قال أنه وسلم
تعلمها إذا السنة وهكذا   أمثالها     بعشر     والحسنة
ومعرفة وتحفظها ودراستها الحاديث بقراءةا المؤمن
لن عظيم؛ أجر بذلك له يكون غيره من منها الصحيح

الله صلى النبي فيه قال الذيِ العلم تعلم من هذا
سهل     علما     فيه     يلتمس     طريقا     سلك     من:  وسلم عليه
.  تقدما كما   الجنة     إلى     طريقا     به     له     الله

ودراسة وتدبرها اليات قراءةا أن على يدل وهذا
العلم في رغبة فيها والمذاكرةا وحفظها الحاديث
دخول أسباب - من بذلك والعمل الدين في والتفقه

صلى الرسول قول وهكذا ، النار من والنجاةا الجنة
في     يفقهه     خيرا     به     الله     يرد     من:  وسلم عليه الله

العلم فضل على يدل صحته على المتفق   الدين
. سبق كما الخير علمات من ذلك وأن وطلبه

ويكون الكتاب طريق من يكون الدين في فالتفقه
الدلِئال من السنة في فالتفقه ، السنة طريق من

في التفقه أن كما ، خيرا بالعبد أراد الله أن على
. لله والحمد كثيرةا هذا في والدلة ، ذلك على القرآن

.  اهـ
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بعمل يهتمون من الصوفية المشايخ من  : عندنا4س
الصلح فيهم يعتقدون والناس الضرحة على القباب
هي فما مشروع غير المر هذا كان فإن ، والبركة

من العظم السواد نظر في قدوةا وهم لهم نصيحتكم
.  . اهـ فيكم الله بارك . أفيدونا الناس

أهل من ولغيرهم الصوفية للعلماء  : النصيحة4ج
رسوله وسنة الله كتاب عليه دل بما يأخذوا أن العلم
وأن ذلك الناس يعلموا وأن ، والسلما الصلةا عليه

الدين فليس ذلك يخالف فيما قبلهم من اتباع يحذروا
من يؤخذ ما الدين وإنما غيرهم ولِ المشايخ بتقليد
وما وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب
، عنهم الله رضي الصحابة وعن العلم أهل عليه أجمع
عن ولِ عمرو أو زيد تقليد عن لِ الدين يؤخذ هكذا

السنة دلت . وقد غيرهم ولِ الصوفية مشايخ
على والسلما الصلةا عليه الله رسول عن الصحيحة

عليها المساجد اتخاذ ولِ القبور على البناء يجوز لِ أنه
بنص محرما ذلك كل بناء أيِ ولِ القباب اتخاذ ولِ

في ما ذلك ومن والسلما الصلةا عليه الرسول
: قال قالت عنها الله رضي عائاشة عن الصحيحين

اليهود     الله     لعن:  وسلم عليه الله صلى الله رسول
رضي     قالت     مساجد     أنبيائاهم     قبور     اتخذوا     والنصارى

   صنعوا     ما     يحذر     عنها     الله

الله رضي حبيبة وأما سلمة أما عن الصحيحين وفي
وسلم     عليه     الله     صلى     للنبي     ذكرتا     أنهما عنهما تعالى
الصور     من     فيها     وما     الحبشة     أرض     في     رأتاها     كنيسة
فيهم     مات     إذا     أولئك     وسلم     عليه     الله     صلى     فقال

فيه     وصوروا     مسجدا     قبره     على     بنوا     الصالح     الرجل
عليه فأخبر   الله     عند     الخلق     شرار     أولئك     الصور     تلك
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على المساجد يتخذون الذين أن والسلما الصلةا
 ، الخلق شرار هم القبور

الشرك إلى دعاية لنها الصور؛ عليها يتخذ من وهكذا
المدفونين عظموا هذا رأوا إذا العامة لن له؛ ووسيلة

المدد وطلبوهم الله دون من ودعوهم بهم واستغاثوا
جندب حديث وفي الكبر الشرك هو وهذا ، والعون

صحيح في المخرج عنه الله رضي البجلي الله عبد بن
أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن الله رحمه مسلم

خليل     إبراهيم     اتخذ     كما     خليل     اتخذني     قد     الله     إن:  قال
خليل     بكر     أبا     لِتخذت     خليل     أمتي     من     متخذا     كنت     ولو
أنبيائاهم     قبور     يتخذون     كانوا     قبلكم     كان     من     وإن     ألِ

فإني     مساجد     القبور     تتخذوا     فل     ألِ     مساجد     وصالحيهم
.  الصحيح في مسلم رواه هكذا   ذلك     عن     أنهاكم

وأنه عنه الله رضي الصديق فضل على ذلك فدل
خليل النبي اتخذ لو وأنه وخيرهم الصحابة أفضل
منعه وعل جل الله ولكن ، عنه الله رضي خليل لِتخذه

، وتعالى سبحانه لربه محبته تتمخض حتى ذلك من
القبور على البناء تحريم على دلِلة الحديث وفي

ثلثا من ذلك فعل من ذما وعلى عليها مساجد واتخاذ
: : قوله والثانية ، ذلك فعل من ذمه:  : إحداها جهات

أنهاكم فإني : قوله والثالثة مساجد القبور تتخذوا فل
الجهات بهذه القبور على البناء من فحذر ذلك عن

منه حذرهم ما يحذروا أن أمته على فوجب الثلثا
اليهود من قبلهم من به الله ذما عما يبتعدوا وأن

على المساجد اتخاذ من بهم تشبه ومن والنصارى
صريحة ذكرنا التي الحاديث وهذه عليها والبناء القبور

.  ذلك في
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: الذريعة العلم أهل قال كما ذلك في والحكمة
القبور أهل . فعبادةا الكبر الشرك إلى الموصلة
وطلب لهم والذبائاح والنذور والِستغاثة بدعائاهم

كثيرةا بلدان في الن واقع هو كما منهم والعون المدد
وفي العراقا وفي الشاما وفي ومصر السودان في

يأتي ، الكبر الشرك من ذلك - كل أخرى بلدان
القبر صاحب على فيقف الجاهل العامي الرجل

عند يقع كما والعون المدد فيطلبه عندهم المعروف
وكما ، نفيسة والست وزينب والحسين البدويِ قبر
بلدان في يقع وكما كثيرةا قبور عند السودان في يقع

قبر عند الجهال الحجاج بعض في يقع وكما ، أخرى
قبور وعند المدينة في وسلم عليه الله صلى النبي
فهم ، الجهال من هذا يقع أخرى وقبور البقيع أهل

العلم أهل من والعناية والبيان التعليم إلى يحتاجون
.  بصيرةا على دينهم يعرفوا حتى

عليهم الله مّن الذين جميعا العلم أهل على فالواجب
أو الصوفية من كانوا سواء بصيرةا على دينهم بمعرفة
وأن الله عباد ينصحوا وأن الله يتقوا أن غيرهم

القبور على البناء من يحذروهم وأن دينهم يعلموهم
أنواع من ذلك غير أو والقباب عليها المساجد واتخاذ
ودعائاهم بالموتى الِستغاثة من يحذروهم وأن البناء

الله قال كما ، وحده لله صرفها يجب عبادةا فالدعاء
ُعوا     َفل سبحانه ْقَد َع     َت ِه     َم ّل ًدا     ال َولِ:  سبحانه وقال   َأَح

ُع ْقَد ْقَن     َت ِه     ُدوِن     ِم ّل ُعَك     لِ     َما     ال َف ْقَن ْقَن     َيُضّرَك     َولِ     َي ِإ ْقَلَت     َف َع َف
ّنَك ِإ ًذا     َف ِلِميَن     ِمَن     ِإ ّظا وقال ، المشركين من يعني   ال
صلى وقال   العبادةا     هو     الدعاء:  والسلما الصلةا عليه
استعنت     وإذا     الله     فاسأل     سألت     إذا:  وسلم عليه الله

بالناس وعلمه عمله انقطع قد فالميت   بالله     فاستعن
َترحم له ويستغفر له ُيدعى أن حاجة في وهو ُي عليه و
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:  السلما عليه النبي يقول ، الله دون من يدعى أن لِ
صدقة     ثلثا     من     إلِ     عمله     انقطع     آدما     ابن     مات     إذا

فكيف   له     يدعو     صالح     ولد     أو     به     ينتفع     علم     أو     جارية
الشجار وهكذا الصناما وهكذا الله؟ دون من ُيدعى

تدعى لِ كلها والكواكب والشمس والقمر والحجار
القبور أصحاب وهكذا بها يستغاثا ولِ الله دون من
لِ والجن الملئاكة وهكذا صالحين أو أنبياء كانوا وإن

ْقَم     َولِ:  يقول سبحانه فالله الله مع يدعون ُك ْقَأُمَر ْقَن     َي َأ

ُذوا ّتِخ َكَة     َت ِئا ْقَلَمل ّييَن     ا ِب ّن ًبا     َوال َبا ْقَر أ
ْقَم     َ ُك ْقَأُمُر َي ِر     َأ ْقَف ُك ْقَل َد     ِبا ْقَع ْقَذ     َب ِإ

ْقَم ُت ْقَن ِلُموَن     َأ ْقَس والنبيين الملئاكة باتخاذ يأمر لِ فالله   ُم
.  الية بنص كفر ذلك لن دونه؛ من أربابا

رضي يقول صحيحه في مسلم عند جابر حديث وفي
وعن     القبور     تجصيص     عن     الله     رسول     نهى:  عنه الله

لن إلِ ذاك وما   عليها     البناء     وعن     عليها     القعود
بأهلها الشرك إلى وسيلة عليها والبناء تجصيصها

.  فيهم والغلو

كما ، ذلك يجوز فل ، لها امتهان فهو عليها القعود أما
من ذلك ونحو ، عليها والتغوطا عليها البول يجوز لِ

أن يجوز لِ وميتا حيا محترما المسلم لن الهانة؛ أنواع
على يقعد أن ولِ عظامه تكسر أن ولِ قبره ُيداس
. . . القمائام عليه توضع أن ولِ عليه يبال أن ولِ قبره
فيه بالغلو يعظم ولِ يمتهن لِ فالميت ، ممنوع هذا كل

أنواع من ذلك ونحو بقبره والطواف الله مع ودعائاه
الكاملة السلمية الشريعة أن يعلم وبذلك ، الغلو

فيهم يغالى فل الموات بشأن الوسط بالمر جاءت
قبورهم على بالقعود يمتهنون ولِ الله مع ويعبدون

لنها لله؛ والحمد المور كل في وسط وهي ذلك ونحو
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كما مواضعها في المور يضع عليم حكيم من تشريع
ّبَك     ِإّن:  وجل عز قال ٌءْم     َر ِكي ٌءْم     َح ِلي    َع

الله صلى يقول الصحيح الحديث في جاء ما هذا ومن
   إليها     تصلوا     ولِ     القبور     على     تجلسوا     لِ:  وسلم عليه

بين المرين؛ بين العظيمة الكاملة الشريعة فجمعت
والصلةا بهم والِستغاثة القبور أهل بدعاء الغلو تحريم

وامتهانهم إيذائاهم عن النهي وبين قبورهم إلى
عليها والِتكاء عليها الوطاء أو قبورهم على والجلوس

.  هذه ولِ هذا فل ممنوع هذا كل ،

الشريعة أن الحق طالب ويعلم المؤمن يعلم وبهذا
. فالميت باليذاء ولِ بالشرك لِ بالوسط جاءت

زيارته عند عليه ويسلم له ويستغفر له يدعى المسلم
يصلى أو بقبره يطاف أو الله دون من يدعى أن أما
فيما معه بالتعاون بأس فل الحاضر الحي أما ، فل إليه
شرعا فيجوز ، ذلك على قدرةا له لن الله؛ أباح

مع النسان وهكذا ، الحسية بالسباب معه التعاون
إصلح وفي مزارعهم في يتعاونون أقاربه ومع إخوانه
يتعاونون ذلك ونحو سياراتهم إصلح وفي بيوتهم

بأس فل عليها المقدور المباحة الحسية بالسباب
أو الهاتف طريق عن الحي الغائاب مع وهكذا ، بذلك
لِ حسي تعاون هذا كل ذلك ونحو المكاتبة طريق عن

أن . كما المباحة المقدورةا المور في به بأس
الحسية بالسباب يتصرف الحي القادر النسان
أو هدية ، مالِ يعطيك أو معك ويبني بيده فيعينك
بشروطه جائاز شيء الحياء مع فالتعاون ، قرضا

بغير بالغائابين أو بالموات الِستغاثة أما المعروفة
ليس العلم أهل بإجماع أكبر فشرك الحسية السباب
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العلم أهل من بعدهم ومن الصحابة بين نزاع فيه
.  البصيرةا وأهل واليمان

والقباب عليها المساجد واتخاذ القبور على والبناء
الشريعة جاءت ، العلم أهل عند معلوما منكر كذلك

على فالواجب الشرك إلى وسيلة لكونه عنه بالنهي
عباد ينصحوا وأن كانوا أينما الله يتقوا أن العلم أهل
ولِ زيدا يجاملوا لِ وأن الله شريعة يعلموهم وأن الله

المير يعلموا أن عليهم بل يتبع أن أحق فالحق ، عمرا
عليهم الله حرما مما الجميع ويحذر والكبير والصغير

الواجب هو وهذا ، لهم الله شرع ما إلى ويرشدوهم
الشفهي الكلما طريق من كانوا أينما العلم أهل على
طريق من أو التأليف طريق ومن الكتابة طريق ومن

أو الهاتف طريق من أو وغيرها الجمعة في الخطابة
ّكن والتي الن وجدت التي الطرقا أيِ من على تم

.  التوفيق ولي . والله عباده ونصح الله دعوةا تبليغ

والسرة       الم عيد في السلم حكم

عددها ) في ( الندوةا صحيفة نشرته ما على اطلعت
: عنوان تحت  هـ1384 / 11 / 30 بتاريخ الصادر

قد الكاتب ) فألفيت السرةا . . وتكريم الما ( تكريم
تخصيص من الغرب ابتدعته ما الوجوه بعض من حبذ
غفل شيئا عليه وأورد بالما فيه يحتفل السنة في يوما
ينال ما وهي اليوما هذا إحداثا في المفكرون عنه

والحزن الكآبة من الما بفقد ابتلوا الذين الطفال
واقترح أمهاتهم بتكريم يحتفلون زملءهم يرون حينما

عدما عن واعتذر كلها للسرةا الِحتفال يكون أن
قد السلمية الشريعة لن العيد؛ بهذا السلما مجيء
هناك يبق فلم وقت كل في وبرها الما تكريم أوجبت
.  الما لتكريم العاما من يوما لتخصيص حاجة
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وفيما السلما عن به اعتذر فيما الكاتب أحسن ولقد
من عنها غفل قد التي العيد هذا سيئة من أورده
مخالفة من البدع في ما إلى يشر لم ولكنه ، أحدثه
عليه السلما رسول عن الواردةا النصوصا صريح
من ذلك في ما إلى ولِ والسلما الصلةا أفضل

بهذه فأردت والكفار المشركين ومشابهة الضرار
في ما على وغيره الكاتب أنبه أن الوجيزةا الكلمة

السلما أعداء أحدثه مما وغيرها البدعة هذه
شوهوا حتى الدين في البدع من به والجاهلون

من ذلك بسبب وحصل ، منه الناس ونفروا سمعته
الله إلِ وفساده ضرره مدى يعلم لِ ما والفرقة اللبس

.  سبحانه

الله رسول عن الصحيحة الحاديث في ثبت وقد
في المحدثات من التحذير وسلم عليه الله صلى
والنصارى اليهود من الله أعداء مشابهة وعن الدين

عليه الله صلى قوله مثل المشركين من وغيرهم
رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في     أحدثا     من:  وسلم
ليس     عمل     عمل     من لمسلم لفظ وفي عليه متفق

من على مردود : فهو والمعنى   رد     فهو     أمرنا     عليه
خطبته في يقول وسلم عليه الله صلى وكان ، أحدثه

خير     فإن     بعد     أما وسلم عليه الله : صلى الجمعة يوما
الله     صلى     محمد     هديِ     الهديِ     وخير     الله     كتاب     الحديث

   ضللة     بدعة     وكل     محدثاتها     المور     وشر     وسلم     عليه
.  صحيحه في مسلم خرجه

بتكريم للحتفال السنة من يوما تخصيص أن ريب ولِ
يفعلها لم التي المور محدثات من السرةا أو الما

صحابته ولِ وسلم عليه الله صلى الله رسول
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والِكتفاء منه الناس وتحذر تركه فوجب المرضيون
.  ورسوله الله شرعه بما

السلمية الشريعة أن إلى أشار الكاتب أن سبق وقد
، وقت كل برها على والتحريض الما بتكريم جاءت قد

أن المسلمين على فالواجب ، ذلك في صدقا وقد
وتعظيمها الوالدةا بر من لهم الله شرعه بما يكتفوا

وقت كل المعروف في لها والسمع إليها والحسان
منها الله حذرهم التي المور محدثات من يحذروا وأن

والسير الله أعداء مشابهة إلى بهم تفضي والتي ،
البدع من استحسنوه ما واستحسان ركابهم في

بر للمسلمين الله شرع قد بل بالما خاصا ذلك وليس
وصلة إليهما والحسان وتكريمهما جميعا الوالدين

العقوقا من سبحانه وحذرهم ، القرابة جميع
عنايتها لن والبر العناية بمزيد الما وخص والقطيعة

وإرضاعه حمله في المشقة من ينالها وما أكبر بالولد
َقَضى:  سبحانه الله قال ، أكثر وتربيته ّبَك     َو َألِ     َر

ُدوا ُب ْقَع ُه     ِإلِ     َت ّيا ْقَيِن     ِإ َد ِل َوا ْقَل ِبا ًنا     َو ْقَحَسا :  تعالى وقال   ِإ
َنا ْقَي َوّص ْقَنَساَن     َو ِْقَل ِه     ا ْقَي َد ِل َوا ْقَتُه     ِب َل ًنا     ُأّمُه     َحَم ْقَه َلى     َو ْقَهٍن     َع َو
ُلُه ِفَصا ْقَيِن     ِفي     َو ْقَر     َأِن     َعاَم ُك ْقَش ْقَيَك     ِلي     ا َد ِل َوا ِل َلّي     َو ِإ
ْقَلَمِصيُر ْقَل:  تعالى وقال   ا َه ْقَم     َف ُت ْقَي ْقَن     َعَس ْقَم     ِإ ُت ْقَي ّل َو ْقَن     َت َأ

ُدوا ْقَفِس ْقَرِض     ِفي     ُت ْقَل
َ ُعوا     ا ّط َق ُت ْقَم     َو ُك ْقَرَحاَم أ

ِئَك     َ َل ِذيَن     ُأو ّل ا
ُهُم َن َع ّلُه     َل ْقَم     ال ُه َأَصّم ْقَعَمى     َف َأ ْقَم     َو ُه ْقَبَصاَر عن وصح   َأ

أنبئكم     ألِ:  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
الشراك     قال     الله     رسول     يا     بلى     قالوا     الكبائار؟     بأكبر
ألِ     وقال     فجلس     متكئا     وكان     الوالدين     وعقوقا     بالله

   الزور     وشهادةا     ألِ     الزور     وقول

رسول     يا     فقال     رجل     وسلم     عليه     الله     صلى     وسأله
ثم     قال     أمك     قال     صحابتي     بحسن     أحق     الناس     أيِ     الله
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من؟     ثم     قال     أمك     قال     من؟     ثم     قال     أمك     قال     من؟
الصلةا عليه وقال   فالقرب     القرب     ثم     أبوك     قال

.  رحم قاطع يعني   قاطع     الجنة     يدخل     لِ والسلما

أحب     من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه وصح
فليصل     أجله     في     له     وينسأ     رزقه     في     له     يبسط     أن

وصلة الوالدين بر في والحاديث واليات   رحمه
وفيما مشهورةا كثيرةا الما حق تأكيد وبيان الرحم
من تدل وهي سواه ما على ودلِلة كفاية منها ذكرنا
جميعا الوالدين إكراما وجوب على ظاهرةا دلِلة تأملها

القارب سائار وإلى ، إليهما والحسان واحترامهما
الوالدين عقوقا أن إلى وترشد الوقات جميع في

توجب التي والكبائار الصفات أقبح من الرحم وقطيعة
وهذا ذلك من العافية الله نسأل ، الجبار وغضب النار
الما تخصيص من الغرب أحدثه مما وأعظم أبلغ

بقية في إهمالها ثم فقط السنة من يوما في بالتكريم
.  القارب وسائار الب حق عن العراض مع العاما

من الجراء هذا على يترتب ما اللبيب على يخفى ولِ
الحاكمين أحكم لشرع مخالفا كونه مع الكبير الفساد

.  المين رسوله منه حذر فيما للوقوع وموجبا ،

من كثير يفعله ما والِبتداع التخصيص بهذا ويلتحق
أو البلد استقلل وذكرى بالموالد الِحتفال من الناس

كلها هذه فإن ذلك وأشباه الملك عرش على الِعتلء
المسلمين من كثير فيها قلد التي المحدثات من

الشرع به جاء عما وغفلوا ، الله أعداء من غيرهم
وهذا ، عنه والنهي ذلك من التحذير من المطهر
الله صلى الله رسول عن الصحيح الحديث مصداقا

قبلكم     كان     من     سنن     لتتبعن:  قال حيث وسلم عليه
لدخلتموه     ضب     جحر     دخلوا     لو     حتى     بالقذةا     القذةا     حذو
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وفي   فمن     قال     والنصارى؟     اليهود     الله     رسول     يا     قالوا
شبرا     قبلها     المم     مأخذ        أمتي     لتأخذن:  آخر لفظ
فارس     الله     رسول     يا     قالوا     بذراع     وذراعا     بشبر

.  أولئك إلِ المراد فمن والمعنى   فمن     قال     والروما؟

عليه الله صلى المصدوقا الصادقا به أخبر ما وقع فقد
لمن منها الله شاء من إلِ المة هذه متابعة من وسلم

وغيرهم والمجوس والنصارى اليهود من قبلهم كان
حتى وأعمالهم أخلقهم من كثير في الكفرةا من

هم وما الكفار هديِ وصار السلما غربة استحكمت
من الكثير عند أحسن والعمال الخلقا من عليه

المعروف صار وحتى ، السلما به جاء مما الناس
، سنة والبدعة بدعة والسنة ، معروفا والمنكر منكرا

به جاء عما والعراض الجهل بسبب الخلق؛ أكثر عند
الصالحة والعمال الكريمة الخلقا من السلما

أن الله ونسأل ، راجعون إليه وإنا لله فإنا المستقيمة
أحوالهم يصلح وأن الدين في للفقه المسلمين يوفق

ّتابنا علماءنا يوفق وأن قادتهم ويهديِ ُك لنشر و
التي والمحدثات البدع من والتحذير ديننا محاسن

، قدير شيء كل على إنه ، منه وتنفر سمعته تشوه
وآله محمد ورسوله عبده على وسلم الله وصلى
.  الدين يوما إلى سنته واتبع سبيله سلك ومن وصحبه

آسيا       فيجنوبشرق والمسلمون السلم

والصلةا ، للمتقين والعاقبة العالمين رب لله الحمد
وحيه على وأمينه وخليله ورسوله عبده على والسلما
عبد بن محمد وسيدنا وإمامنا نبينا خلقه من وصفوته

واهتدى سبيله سلك ومن وأصحابه آله وعلى ، الله
 بعد . أما الدين يوما إلى بهداه
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هذا من به َمّن ما على وجل عز الله أشكر فإني
بيت حجاج من الدين في لنا بإخوان المبارك اللقاء

يجعله أن سبحانه ونسأله ، وغيرهم الحراما الله
الله طاعة على معينا للمسلمين نافعا مباركا اجتماعا

والفكار الهدامة الدعوات كفاح على ومعينا وجل عز
من به من ما على سبحانه أشكره . كما المنحرفة
لقاء يتضمن الذيِ الحراما بيته حج سبحانه شرعيته

لهم منافع ليشهدوا الدنيا أقطار من المسلمين
رزقهم ما على معلومات أياما في الله اسم ويذكروا

بأنواع ويخصوه وحده وليعبدوه النعاما بهيمة من
بيته عند سبحانه إليه حوائاجهم ويرفعوا القربات

يديه بين ويقفوا المقدسة المشاعر وفي العتيق
لهم ليغفر الحراما المشعر وفي بعرفات ينادونه
وبين العتيق ببيته وليطوفوا ويعتقهم حجهم ويقبل
عذابه ويخافون رحمته يرجون والمروةا الصفا

وصحابته وسلم عليه الله صلى الله برسول متأسين
.  الكراما

الواجب هذا ليؤدوا عميق فج كل من جاءوا وقد
الله طاعة من أنواعا حجهم من وليستفيدوا العظيم

والعمار الحجاج وإخوانهم بينهم وتناصحا وجل عز
لكل وافية ودراسات والتقوى البر على وتعاونا

والخرةا الدنيا في ينفعهم فيما وللنظر مشاكلهم
.  إليه ويدعوا بالحق وليتواصوا

الله نعم من . وإن تحصى لِ الحج منافع أن شك ولِ
إلِ العمر في يوجبه ولم عاما كل جعله أن وجل عز

كل شرعه وتعالى سبحانه الله ولكن ، واحدةا مرةا
، وتعالى سبحانه إليه والتقرب التنفل سبيل على عاما
استطاع لمن العمر في واحدةا فمرةا الوجوب أما
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الكريم المسجد هذا وجعل ، ذلك إلى السبيل
وسلم عليه الله صلى نبيه ومسجد الحراما المسجد
عباده من والعلماء الله أولياء ملتقى المنورةا بالمدينة
ليستفيدوا الدنيا أقطار جميع من المسلمين وملتقى

عليه الله صلى نبيه مسجد زيارتهم ومن حجهم من
سبحانه وحده وليعبدوه ربهم إلى وليتقربوا وسلم

عز الله إلى والدعاةا العلماء من وليستفيدوا وتعالى
الشريفين المسجدين في العلم حلقات ومن وجل
وغيرهم الحجاج على وجل عز الله نعم من ذلك فإن
النبويِ والمسجد الحراما المسجد زائاريِ من

.  حولهما والمقيمين

والمسلمين بالسلما تتعلق المباركة الندوةا هذه وإن
من المنطقة هذه أن شك . ولِ آسيا شرقا جنوب في

وتكاتف السلمي النشاطا إلى الحاجة أشد في الدنيا
السلمية الجمعيات وإنشاء وجل عز الله إلى الدعاةا

والمدارس السلمية والجامعات السلمية والمراكز
من السلمية النشاطات وتوفر السلمية والمعاهد
المسلمين يعين مما ذلك وغير ومستشفيات منشآت

كفاح على ويساعدهم دينهم معرفة على هناك
.  أعدائاهم

مكثفة وجهود هدامة بأفكار مبتلةا المنطقة هذه وإن
النحلة إلى دعوةا ومن تنصير من الله أعداء من

خبيثة هدامة أخرى نحل وإلى والبوذية الشيوعية
 ، سبحانه الله أعداء من غفير جمع إليها يدعو

دول الدول هذه في السلما علماء على الواجب وإن
غيرهم؛ على الواجب من أشد آسيا شرقا جنوب
ويرونها الهدامة الحركات هذه يباشرون لنهم

بالدعوةا الصادقا الجهاد عليهم . فالواجب ويسمعونها
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الشيطانية والمذاهب الهدامة الفكار لهذه والتصديِ
يتكاتفوا أن وعليهم ، بطلنها وبيان المنحرفة والنحل
والدعوةا السلما لنشر مخلصين يتعاونوا وأن ضدها

، خصومه على والرد ومحاسنه أحكامه وبيان إليه
.  أمرهم إليه ينتهي وما وضللهم باطلهم وبيان

أقطار جميع في السلمية الدول جميع على وإن
التي المنطقة هذه في المسلمين يساعدوا أن الدنيا

، وشيوعية تنصير من الهدامة المذاهب بهذه ابتليت
في السلما علماء . وعلى ذلك وغير ، وإباحية وبوذية

من إخوانهم مساعدةا في الوسع يبذلوا أن مكان كل
يكافحوا حتى المنطقة هذه في والدعاةا العلماء
في جميعا يتعاونوا وحتى الداهم الخطر هذا جميعا

.  الشرعية الوسائال من وسيلة بكل محاربته

كلمة ألقاها سماحة الشيخ في الندوةا السلمية
 /1العالمية ، الدورةا الثانية عشرةا ، المنعقدةا في 

 هـ بمكة المكرمة . 1410 / 12

والدعوةا المنطقة هذه في السلما تثبيت أن ريب ولِ
وعناية عظيمة جهود إلى يحتاج خصومه ومكافحة إليه

وفي فيها المستقبل له يكون أن ونرجو مستمرةا
والمصلحين إليه الدعاةا جهود الله يكلل وأن غيرها

.  وتوفيق نجاح بكل والعلماء

كانوا أينما الله إلى والدعاةا العلماء على يجب لكن
جمع في ويجتهدوا أولِ الدواء في ينظروا أن

بصددها نحن التي المنطقة هذه في عنها المعلومات
إلى والدعاةا العلماء على ، آسيا شرقا منطقة وهي
هذه إلى الوافدين الدعاةا من وغيرهم المحليين الله

أساليب ومعرفة الدواء بمعرفة يعنوا أن الدول
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على الدواء يضعوا حتى وغيره التنصير في العداء
.  الله بإذن الناجع العلج إلى يتوصلوا وحتى الداء

وصبر مكثفة جهود إلى يحتاج هذا أن شك ولِ
أندونيسيا دولة سيما ولِ الدول جميع في ومصابرةا

والجهود المنطقة في إسلمية دولة أكبر فإنها
في العلماء على فالواجب ، فيها مكثفة التنصيرية
أبنائاها من الله إلى الدعاةا على والواجب أندونيسيا
في ويتعاونوا يتكاتفوا أن إليها الوافدين من وغيرهم

لعلج المناسب العلج ووصف المناسبة الحلول وضع
الفكار وهذه الشرور هذه ومكافحة الدواء هذه

. ومتى وينجحون يوفقون لعلهم الخبيثة والمذاهب
ومتى العمل لله أخلصوا ومتى التعاون في صدقوا
ويعينهم ينصرهم الله فإن مخلصين جادين تكاتفوا

َها    َ يا:  سبحانه القائال وهو أعدائاهم شر ويكفيهم ّي أ
َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ْقَن     آَم ْقَنُصُروا     ِإ ّلَه     َت ْقَم     ال ُك ْقَر ْقَنُص ْقَت     َي ّب َث ُي ْقَم     َو ُك َداَم ْقَق    َأ
ْقَنُصَرّن:  وجل عز القائال وهو َي َل ّلُه     َو ْقَن     ال ُه     َم ْقَنُصُر ِإّن     َي
ّلَه ّيِ     ال ِو َق ٌءْز     َل ِزي ِذيَن     َع ّل ْقَن     ا ْقَم     ِإ ُه ّنا ّك ْقَرِض     ِفي     َم ْقَل

َ َقاُموا     ا َأ

َةا ُوا     الّصل َت َةا     َوآ َكا َأَمُروا     الّز ْقَعُروِف     َو ْقَلَم ْقَوا     ِبا َه َن َعِن     َو
ِر َك ْقَن ْقَلُم ِه     ا ّل ِل َبُة     َو ِق ِر     َعا ُْقَلُمو :  وجل عز القائال وهو   ا
َكاَن ّقا     َو َنا     َح ْقَي َل ْقَصُر     َع ِنيَن     َن ْقَؤِم ْقَلُم : سبحانه القائال وهو   ا
َد َع ّلُه     َو ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا ْقَم     آَم ُك ْقَن ُلوا     ِم َعِم ِلَحاِت     َو الّصا

ْقَم ُه ّن َف ِل ْقَخ َت ْقَس َي ْقَرِض     ِفي     َل ْقَل
َ َلَف     َكَما     ا ْقَخ َت ْقَس ِذيَن     ا ّل ْقَن     ا ِم

ْقَم ِه ِل ْقَب َنّن     َق ّك ُيَم َل ْقَم     َو ُه ُهُم     َل َن ِذيِ     ِدي ّل َتَضى     ا ْقَر ْقَم     ا ُه ْقَم     َل ُه ّن َل ّد َب ُي َل َو
ْقَن ِد     ِم ْقَع ْقَم     َب ِه ِف ْقَو ًنا     َخ ْقَم ِني     َأ َن ُدو ُب ْقَع ُكوَن     لِ     َي ِر ْقَش ًئا     ِبي     ُي ْقَي    َش

وتعاونوا تكاتفوا إذا المسلمين أن لنا يبين كله فهذا
ووعدهم النصر وعدهم قد وجل عز الله فإن وصدقوا

.  العاقبة حسن
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ومعشر العلماء ومعشر الله إلى الدعاةا معشر فعلينا
وأن نيأس لِ أن مكان كل في جميعا المسلمين

حسن نرجوه وأن ، وعل جل بمولِنا ظننا نحسن
أن بعد لكن وجهودنا أعمالنا في والتوفيق العاقبة

وفيما الله وبين بيننا فيما نصدقا أن وبعد الوسع نبذل
الله شرعها التي الوسائال . ونتخذ أنفسنا وبين بيننا
بالسلحة أعدائاه ومكافحة الله إلى الدعوةا في لنا

ثقافية:  منها خير هو وبما ، يستعملونها التي
. فننظر ذلك وغير وسياسية واجتماعية واقتصادية

أساليبهم في وننظر ، وأعمالهم جهودهم في
الصدقا مع بضدها ونقاومها ، الخبيثة وأسلحتهم
سؤال مع جميعا بيننا الصادقا والتعاون لله والخلصا

وأقوالنا أعمالنا في والنجاح التوفيق وجل عز الله
يتربصون وإنهم يفترون لِ أعداءنا إن ، أحوالنا وسائار

.  الدوائار بنا

في ونتعاون نتكاتف وأن دائاما العدةا نعد أن فعلينا
الباطل على والرد إليه والدعوةا الحق سبيل

ُنوا:  وجل عز بقوله عمل وخصومه َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْقَل ا
َوى ْقَق ّت ّدوا:  سبحانه وبقوله   َوال َأِع ْقَم     َو ُه ْقَم     َما     َل ُت ْقَع َط َت ْقَس ا

ْقَن ٍةا     ِم ّو ُع:  وجل عز وقوله   ُق ْقَد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس َر
ِة ْقَكَم ْقَلِح ِة     ِبا َظ ْقَوِع ْقَلَم ِة     َوا َن ْقَلَحَس ْقَم     ا ُه ْقَل ِد ِتي     َوَجا ّل ِهَي     ِبا

ْقَحَسُن أندونيسيا في الدعاةا من جماعة وهناك   َأ
.  تايلند وفي سنغافورا وفي الفلبين وفي وماليزيا

في الصدقا يرزقهم وأن جميعا بهم ينفع أن الله نسأل
ومكافحة الخير إلى الناس وتوجيه إليه الدعوةا
.  الهدامة وأفكارهم العداء أساليب

نسأل ، وماليزيا أندونيسيا في للدعوةا مكتبان ولنا
تنشر التي السباب في يبارك وأن بهما ينفع أن الله
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الرئااسة من الدعاةا جميع يوفق وأن الدعوةا بها
المحليين الدعاةا ومن المسلمين وسائار والرابطة
الواجب أداء على الكامل والحرصا الصادقا للتعاون

نسأله كما ، إليه الدعاةا وتشجيع إليه الدعوةا في
أصحاب من هناك العاملين يوفق أن ، سبحانه

والمدارس السلمية والمراكز السلمية الجمعيات
والتعاون الله إلى للدعوةا العلم دور وسائار والمعاهد

.  والتقوى البر على

على أيضا القائامين يوفق أن سبحانه نسأله كما
السلمية والمستوصفات السلمية المستشفيات

كلها الوسائال وهذه الطرقا هذه . فإن بواجبهم للقياما
إلى للدعوةا العوامل أنجح ومن الوسائال أنجح من

، السلما وخصوما الله أعداء أعمال وإحباطا الحق
ُقِل:  يقول والله ُلوا     َو ْقَعَم َيَرى     ا ّلُه     َفَس ْقَم     ال ُك َل َعَم

ُلُه ُنوَن     َوَرُسو ْقَؤِم ْقَلُم    َوا

وأن نيتهم لله يخلصوا وأن يعملوا أن العاملين فعلى
ضوء على السلمي النهج على صادقين يتكاتفوا

، والسلما الصلةا عليه محمد رسوله وسنة الله كتاب
لِ وأن بالله الظن حسن مع يستمروا أن وعليهم
من أعظم يصبروا أن عليهم بل الله نصر من ييأسوا

تكاتف من أكثر ويتكاتفوا باطلهم في الله أعداء صبر
يعلموا وأن وضللهم وكفرهم باطلهم في الله أعداء

قال كما المؤمنين لوليائاه والنصر للمتقين العاقبة أن
ْقَر:  وجل عز ِب ْقَص َبَة     ِإّن     َفا ِق َعا ْقَل ِقيَن     ا ّت ْقَلُم وجل عز وقال   ِل
ْقَزَب     ِإّن     َألِ:  ِه     ِح ّل ِلُحوَن     ُهُم     ال ْقَف ْقَلُم :  سبحانه وقال   ا

ِإّن َنا     َو َد ْقَن ُهُم     ُج ُبوَن     َل ِل َغا ْقَل    ا

وفقها لحكومتنا أشكر أن المقاما هذا في يفوتني لِ ثم
العزيز عبد بن فهد الملك جللة رأسها وعلى الله
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لهذه كبير دعم من به تقوما ما على الله حفظه
والفتاء العلمية للبحوثا العامة والرئااسة الرابطة
كل في المسلمين قضايا لجميع والرشاد والدعوةا

حل في طيبة مباركة جهود من تبذله وما مكان
أيضا تبذله وما بينهم ذات وإصلح المسلمين مشاكل

مصائابهم وجبر أزماتهم وحل المسلمين مواساةا في
.  ونكباتهم

، خير كل على والعون التوفيق من المزيد الله نسأل
جهودها على الرابطة أشكر أن يفوتني لِ كما

جهودهم على عليها القائامين وأشكر الطيبة وأعمالها
ذلك جملة . ومن وأهله السلما صالح في وأعمالهم

وعلى الندوات من بعدها وما المباركة الندوةا هذه
للرابطة العاما المين معالي الفاضل الخأ رأسهم
. كما وهدى توفيقا الله زاده نصيف الله عبد الدكتور

الليلة هذه في مشاركتهم على الحضور إخواني أشكر
.  للستفادةا

ومن المهتدين الهداةا من جميعا يجعلنا أن الله وأسأل
وأن وأعمالنا قلوبنا يصلح وأن المصلحين الصالحين

. أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من جميعا يعيذنا
كل في المسلمين جميع يوفق أن سبحانه أسأله كما

وأعمالهم قلوبهم يصلح وأن ، رضاه فيه لما مكان
. الهدى دعاةا بينهم يكثر وأن خيارهم عليهم يولي وأن

كل في المسلمين قادةا يصلح أن وعل جل أسأله كما
دينه على الِستقامة يرزقهم وأن وحكامهم مكان

تحكيم في فإن ، إليها والتحاكم لشريعته والتحكيم
الهدى وكل النجاح كل إليها والتحاكم الشريعة

العاجلة السعادةا بها والعمل تحكيمها وفي والصواب
على والنصر المشاكل حل أيضا ذلك . وفي والجلة
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وعزنا السليب مجدنا من غير ما كل واسترداد العداء
تقصير من منا وقع ما بسبب فيه فرطنا الذيِ الغابر

السابقة المجاد استرداد إلى سبيل . فل ومعاصي
. سبحانه بالله إلِ العداء على والِنتصار الغابر والعز

أعني عليها والِستقامة الشريعة إلى الرجوع ثم
كل في بها والحكم إليها والتحاكم السلمية الشريعة

.  الموت حتى ذلك على والثبات شيء

الله . وصلى والهداية التوفيق للجميع الله نسأل
وأتباعه وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على وسلم

.   بإحسان

والنكبات      الكثيرة الزمات تجاه العلماء واجب
السلمي     بالعالم حلت التي

الزمات تجاه المسلمين علماء واجب ما : 1س
 السلمي بالعالم حلت التي والنكبات

عن والِبتعاد المعاصي أن فيه شك لِ  : مما1ج
السباب أهم من وعمل قولِ الصحيحة السلما عقيدةا

حلت التي والنكبات الزمات بسببها حدثا التي
َبَك     َما:  قدرته جلت الله يقول بالمسلمين ْقَن     َأَصا ِم

ٍة َن ِه     َفِمَن     َحَس ّل َبَك     َوَما     ال ْقَن     َأَصا ٍة     ِم َئ ّي ْقَن     َس ْقَفِسَك     َفِم    َن
ْقَم     َوَما:  وتعالى سبحانه ويقول ُك َب ْقَن     َأَصا ٍة     ِم َب ِبَما     ُمِصي َف
ْقَت َب ْقَم     َكَس ُك ِدي ْقَي ُفو     َأ ْقَع َي ْقَن     َو ٍر     َع ِثي قدرته جلت فالله   َك

والنذر اليات لهم يرسل رحيم غفور عباده على حليم
إليه تقرب وإذا ، عليهم ليتوب إليه يرجعون لعلهم
تعالى لنه باعا عبده إلى سبحانه تقرب ذراعا عبده
غني وعل جل وهو بها ويفرح التوبة عبده من يحب
معصية تضره ولِ الطائاعين طاعة تنفعه لِ ، عباده عن

الموفق وهو ، رحيم رءوف بعباده ولكنه ، العاصين
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والزمات المعاصي وترك الطاعات لفعل لهم
وبلوى ، إليه ليرجعوا لعباده نذر إلِ هي ما والنكبات
ْقَم:  تعالى قال ، بها يختبرهم ُك ّن َو ُل ْقَب َن َل ٍء     َو ْقَي ِمَن     ِبَش
ْقَوِف ْقَلَخ ْقَلُجوِع     ا ْقَقٍص     َوا َن َواِل     ِمَن     َو ْقَم َْقَل ُفِس     ا ْقَن َْقَل َوا

ّثَمَراِت ِر     َوال َبّش ِريَن     َو ِب ِذيَن*    الّصا ّل َذا     ا ْقَم     ِإ ُه ْقَت َب ٌءْة     َأَصا َب ُمِصي
ُلوا ّنا     َقا ِه     ِإ ّل ّنا     ِل ِإ ِه     َو ْقَي َل ُعوَن     ِإ ِئَك     َراِج َل ْقَم     ُأو ِه ْقَي َل ٌءْت     َع َوا َل َص
ْقَن ْقَم     ِم ِه ّب ٌءْة     َر ْقَحَم ِئَك     َوَر َل ُأو ُدوَن     ُهُم     َو َت ْقَه ْقَلُم سبحانه وقال   ا

َهَر:  ُد     َظ َفَسا ْقَل َبّر     ِفي     ا ْقَل ِر     ا ْقَح َب ْقَل ْقَت     ِبَما     َوا َب ِديِ     َكَس ْقَي َأ

ّناِس ْقَم     ال ُه َق ِذي ُي ْقَعَض     ِل ِذيِ     َب ّل ُلوا     ا ْقَم     َعِم ُه ّل َع ُعوَن     َل ْقَرِج    َي
ْقَم:  تعالى وقال ُك ُلو ْقَب َن ِر     ِبالّشّر     َو ْقَي ْقَلَخ َنًة     َوا ْقَت َنا     ِف ْقَي َل ِإ َو

ُعوَن ْقَرَج ْقَم:  سبحانه وقال   ُت ُه َنا ْقَو َل َب َناِت     َو ْقَلَحَس ِبا
َئاِت ّي ْقَم     َوالّس ُه ّل َع ُعوَن     َل ْقَرِج المعنى هذا في واليات   َي

.  كثيرةا

والمراء العلماء من المسلمين قادةا على فالواجب
، تقع نكبة أو تحل مصيبة بكل الِهتماما وغيرهم
ولِةا يكون وأن فيه وقعوا ما وبيان الناس وتذكير

في الصالحة القدوةا هم والحكاما العلماء من المر
الله غضب مسببات عن والبحث الصالح العمل
الوضاع وإصلح والِستغفار بالتوبة وعلجها ، ونقمته

الوالي وحكمة العالم هداية لن ، لهم تبع والمة ،
راع فكلكم الرعية في المؤثرات أهم من وصلحهما

 رعيته عن مسئول وكل

من ينكرها ولم المعاصي المسلمون استمرأ وإذا
المة الله يعم أن يوشك ، والعقد والحل المر بيده

فإن نقمته وحلت الله غضب وقع وإذا ، منه بغضب
ذلك من بالله عياذا ، والمسيء المحسن يشمل ذلك

ُقوا:  تعالى قال ، ّت َنًة     َوا ْقَت َبّن     لِ     ِف ِذيَن     ُتِصي ّل َلُموا     ا َظ
ْقَم ُك ْقَن .  الية   َخاّصًة     ِم
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رأوا     إذا     الناس     إن:  وسلم عليه الله صلى وقال
رواه   بعقابه     يعمهم     أن     الله     أوشك     يغيروه     فلم     المنكر
وقال ، الصديق بكر أبي عن مسنده في أحمد الماما

ّلَه     ِإّن:  سبحانه الله ّيُر     لِ     ال َغ ٍما     َما     ُي ْقَو َق ّتى     ِب ّيُروا     َح َغ َما     ُي
ْقَم ِه ُفِس ْقَن َأ أماما كبيرةا سئوليةم بالذات العلماء وعلى   ِب

من الصواب وبيان وإرشادهم الناس تبصير في الله
.  الضار من والنافع ، الخطأ

ربهم لطاعة جميعا المسلمين يوفق أن الله نسأل
وسلم عليه الله صلى محمد نبيهم بهديِ والتمسك

الرشاد بطريق علماءهم ويبصر قادتهم يوفق وأن
ضال يهديِ وأن إليه المة ويوجهوا يسلكوه حتى

والقادر ذلك ولي إنه ، أحوالهم ويصلح المسلمين
.  عليه

كثرةا حيال المسلمين علماء واجب ما : 2 س
السلمية الدول من كثير في والجماعات الجمعيات

جماعة كل إن حتى بينها فيما واختلفها ، وغيرها
في التدخل المناسب من ترون . ألِ الخرى تضلل

هذه في الحق وجه بإيضاح المسألة هذه مثل
على الوخيمة وعواقبها تفاقمها خشية ، الخلفات

 هناك؟ المسلمين

لنا بين وسلم عليه الله صلى محمدا نبينا  : إن2 جـ
وهو يسلكوه أن المسلمين على يجب واحدا دربا

الله يقول ، القويم دينه ومنهج المستقيم الله صراطا
َأّن:  تعالى َذا     َو ِطي     َه ِقيًما     ِصَرا َت ْقَس ُه     ُم ُعو ِب ّت ُعوا     َولِ     َفا ِب ّت َت

ُبَل َقا     الّس َفّر َت ْقَم     َف ُك ْقَن     ِب ِه     َع ِل ِبي ْقَم     َس ُك ِل ْقَم     َذ ُك ِه     َوّصا ْقَم     ِب ُك ّل َع َل
ُقوَن ّت    َت
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عليه الله صلى محمد أمة والجلل العزةا رب نهى كما
من ذلك لن الكلمة؛ واختلف التفرقا عن وسلم
جل قوله في كما العدو وتسلط الفشل أسباب أعظم

َتِصُموا:  وعل ْقَع ْقَبِل     َوا ِه     ِبَح ّل ًعا     ال ُقوا     َولِ     َجِمي َفّر وقوله   َت
َع:  تعالى ْقَم     َشَر ُك ّديِن     ِمَن     َل ِه     َوّصى     َما     ال ِذيِ     ُنوًحا     ِب ّل َوا
َنا ْقَي ْقَوَح ْقَيَك     َأ َل َنا     َوَما     ِإ ْقَي ِه     َوّص ِهيَم     ِب ْقَبَرا ْقَن     َوِعيَسى     َوُموَسى     ِإ َأ

ِقيُموا ّديَن     َأ ُقوا     َولِ     ال َفّر َت ِه     َت ُبَر     ِفي َلى     َك ِكيَن     َع ِر ْقَش ْقَلُم َما     ا
ْقَم ُه ُعو ْقَد ِه     َت ْقَي َل    ِإ

. القلوب وتآلف الكلمة اتحاد إلى إلهية دعوةا فهذه
أجل من إسلمي بلد أيِ في كثرت إذا والجمعيات

بين والتقوى البر على والتعاون والمساعدات الخير
خير فهي أصحابها أهواء تختلف أن دون المسلمين

.  عظيمة وفوائادها وبركة

أعمالها وتنقد الخرى تضلل واحدةا كل كانت إن أما
. وخيمة والعواقب عظيم حينئذ بها الضرر فإن

الحقيقة توضيح المسلمين علماء على فالواجب
بأن الجميع ونصح جمعية أو جماعة كل ومناقشة

إليه ودعا لعباده الله رسمه الذيِ الخط في يسيروا
أو هذا تجاوز ومن ، وسلم عليه الله صلى محمد نبينا

لِ لمقاصد أو شخصية لمصالح عناده في استمر
منه والتحذير به التشهير الواجب الله- فإن إلِ يعلمها
طريقهم الناس يتجنب حتى ، الحقيقة عرف ممن

أمرهم حقيقة يعرف لِ من معهم يدخل لِ وحتى
أمرنا الذيِ المستقيم الطريق عن ويصرفوه فيضلوه

َأّن:  وعل جل قوله في باتباعه الله َذا     َو ِطي     َه ِصَرا
ِقيًما َت ْقَس ُه     ُم ُعو ِب ّت ُعوا     َولِ     َفا ِب ّت ُبَل     َت َقا     الّس َفّر َت ْقَم     َف ُك ْقَن     ِب َع

ِه ِل ِبي ْقَم     َس ُك ِل ْقَم     َذ ُك ِه     َوّصا ْقَم     ِب ُك ّل َع ُقوَن     َل ّت    َت
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في والجماعات الفرقا كثرةا أن فيه شك لِ ومما
أولِ الشيطان عليه يحرصا مال السلمي المجتمع
كلمة اتفاقا لن ، ثانيا النس من السلما وأعداء

يهددهم الذيِ الخطر وإدراكهم ووحدتهم المسلمين
ذلك لمكافحة ينشطون يجعلهم عقيدتهم ويستهدف

المسلمين مصلحة أجل من واحد صف في والعمل
مسلك وهذا وإخوانهم وبلدهم دينهم عن الخطر ودرء

هم فلذا ، والجن النس من العداء يرضاه لِ
وتشتيت المسلمين كلمة تفريق على يحرصون

أن الله نسأل ، بينهم العداوةا أسباب وبذر شملهم
من يزيل وأن الحق على المسلمين كلمة يجمع

عليه والقادر ذلك ولي إنه ، وضللة فتنة كل مجتمعهم
 .

ديار في التغلغل على الله أعداء يحرصا : 3 س
بذله ترون الذيِ المجهود فما الطرقا بشتى السلما
المجتمعات يهدد الذيِ التيار هذا أماما للوقوف

 السلمية

أو النصرانية إلى الدعاةا من بغريب ليس  : هذا3 جـ
، الهدما ومذاهب الكفر ملل من غيرهما أو اليهودية

في بقوله ذلك عن أخبرنا قد وبحمده سبحانه الله لن
ْقَن:  التنزيل محكم َل ْقَرَضى     َو ْقَنَك     َت ُد     َع ُهو َي ْقَل ّنَصاَرى     َولِ     ا ال

ّتى َع     َح ِب ّت ْقَم     َت ُه َت ّل ْقَل     ِم َدى     ِإّن     ُق ِه     ُه ّل َو     ال َدى     ُه ُه ْقَل ِئِن     ا َل َو
ْقَعَت َب ّت ْقَم     ا ُه َء َوا ْقَه َد     َأ ْقَع ِذيِ     َب ّل َءَك     ا ِم     ِمَن     َجا ْقَل ِع ْقَل ِمَن     َلَك     َما     ا

ِه ّل ْقَن     ال ِلّي     ِم ٍر     َولِ     َو ُلوَن     َولِ:  سبحانه وقوله   َنِصي َيَزا
ْقَم ُك َن ُلو ِت َقا ّتى     ُي ْقَم     َح ُك ّدو ْقَن     َيُر ْقَم     َع ُك ِن ُعوا     ِإِن     ِدي َطا َت ْقَس الية   ا

 .

ديار في للنفوذ يستطيعون ما كل يبذلون فإنهم ولهذا
: منها هذا في المختلفة طرقهم ولهم السلما
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بدون ذلك على دائابون وهم الفكار وزعزعة التشكيك
والبغضاء والحقد الكنيسة تحركهم ملل أو كلل

.  والبذل والدفع بالتوجيه

والتوجيه التوعية هي تبذل أن يجب التي والجهود
جهود ومقابلة والعلماء القادةا من المسلمين لبناء
قد أمة السلما . فأمة معاكسة بجهود السلما أعداء

في حرصنا . فإذا وتبليغه الدين هذا أمانة حملت
وبنات أبناء تسليح على السلمية المجتمعات
الدين في والتفقه والمعرفة بالعلم المسلمين

نخشى لن فإننا الصغر من ذلك تطبيق على والتعويد
الله بدين متمسكين داموا ما شيئا عليهم الله بإذن

. بل يخالفه لما محاربين شرائاعه متبعين له معظمين
وبحمده سبحانه الله لن العداء سيخافهم العكس

َها    َ يا:  يقول ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ْقَن     آَم ْقَنُصُروا     ِإ ّلَه     َت ْقَم     ال ُك ْقَر ْقَنُص َي

ْقَت ّب َث ُي ْقَم     َو ُك َداَم ْقَق ْقَن:  وجل عز ويقول   َأ ِإ ِبُروا     َو ْقَص َت
ُقوا ّت َت ْقَم     لِ     َو ُك ْقَم     َيُضّر ُه ُد ْقَي ًئا     َك ْقَي ّلَه     ِإّن     َش ُلوَن     ِبَما     ال ْقَعَم َي
ٌءْط عامل فأهم ، كثيرةا المعنى هذا في واليات   ُمِحي

بحقيقة عارف جيل تهيئة هو التيار هذا أماما للوقوف
البيت في والرعاية بالتوجيه هذا ويتم السلما

وتنمية العلما ووسائال التعليمية والمناهج والسرةا
.  المجتمع

القيادات من والتوجيه الرعاية دور هذا إلى يضاف
الناس وتذكير النافع العمل على والدأب السلمية

َألِ:  نفوسهم في العقيدةا وينمي ينفعهم بما دائاما

ِر ْقَك ِذ ِه     ِب ّل ِئّن     ال ْقَطَم ُلوُب     َت ُق ْقَل من الغفلة أن ريب ولِ   ا
بالثقافة السلما ديار إلى السلما أعداء نفاذ أسباب

، فشيئا شيئا دينهم عن المسلمين تباعد التي والعلوما
، أعدائاهم بأفكار ويتأثرون بينهم الشر يكثر وبذلك
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بالصبر المؤمنة الفئة يأمر وتعالى سبحانه والله
في ، وسيلة بكل سبيله في والمجاهدةا والمصابرةا

َها    َ يا:  وعل جل قوله ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ِبُروا     آَم ْقَص ِبُروا     ا َوَصا

ُطوا ِب ُقوا     َوَرا ّت ّلَه     َوا ْقَم     ال ُك ّل َع ِلُحوَن     َل ْقَف  سبحانه وقوله   ُت
ِذيَن ّل ُدوا     َوا َه َنا     َجا ْقَم     ِفي ُه ّن َي ِد ْقَه َن َنا     َل َل ُب ِإّن     ُس ّلَه     َو َع     ال َلَم

ِنيَن ْقَحِس ْقَلُم وصفاته الحسنى بأسمائاه الله وأسأل   ا
الدين في ويفقههم المسلمين أحوال يصلح أن ، العل
لهم ويصلح الحق على قادتهم كلمة يجمع وأن

ونبينا سيدنا على الله وصلى كريم جواد إنه ، البطانة
.  كثيرا تسليما وسلم وصحبه آله وعلى محمد

يخفى       التي المهمة المسائل من جملة بيان
الناس      من الكثير على حكمها

عبده على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
نبينا وحيه على وأمينه خلفه من وخيرته ورسوله
وأصحابه آله وعلى الله عبد بن محمد وسيدنا وإمامنا

. أما الدين يوما إلى بهداه واهتدى سبيله سلك ومن ،
:  بعد

قد التي المسائال بعض بيان في موجزةا كلمة فهذه
.  الناس من كثير على تخفى

الثقلين خلق وعل جل الله أن المعلوما : من فأقول
الكتب وأنزل الرسل وأرسل ، لعبادته والنس الجن
دون بالذكور خاصا ذلك وليس ، إليها والدعوةا لبيانها
. للجميع الدعوةا بل ، الذكور دون بالناثا ولِ الناثا
من عباده على حقه لبيان الكتب وأنزل الرسل أرسل
لهذا خلقهم . وهكذا والنس الجن من والناثا الذكور

، وإنسهم جنهم وإناثهم ذكورهم جميعا خلقهم ، المر
حكامهم وفقراءهم أغنياءهم وعجمهم عربهم
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بما وليعملوا الله ليعبدوا جميعا خلقوا ومحكوميهم
مشترك أمر هذا ، الكتب به ونزلت الرسل به جاءت

والرؤساء والمحكومين والحكاما والناثا الذكور بين
والعجم والعرب والنس والجن والمرءوسين

فجميع ، والحاضرةا والبادية والفقراء والغنياء
مأمورون كلهم ، والنس الجن جنس وجميع الشعوب

الله ليعبدوا إلِ خلقوا ما وكلهم ، ورسوله الله بطاعة
.  ويطيعوه ويعظموه

وهي وأهمها المسائال أعظم هي عظية مسألة وهذه
، وحده لنعبده جميعا خلقنا الله أن يقينا نعلم أن

نهى ما ونحذر ، حدوده عند ونقف ، ونهيه أمره ونطيع
وسلم عليه الله صلى رسوله عنه ونهى وجل عز عنه

َوَما:  وجل عز الله يقول ، المر لهذا خلقنا كلنا ،
ْقَقُت َل ْقَلِجّن     َخ ْقَنَس     ا ِْقَل ُدوِن     ِإلِ     َوا ُب ْقَع َي َيا:  سبحانه ويقول   ِل

َها ّي أ
ّناُس     َ ُدوا     ال ُب ْقَع ُكُم     ا ّب َها    َ يا:  سبحانه ويقول   َر ّي أ

َ

ّناُس ُقوا     ال ّت ُكُم     ا ّب ويعم والناثا الذكور يعم وهكذا   َر
العرب ويعم ، والنس الجن ويعم والمحكوما الحاكم
بهذا مأمورون كلهم ، والفقراء الغنياء ويعم والعجم

َها    َ يا:  سبحانه يقول ، المر ّي أ
ّناُس     َ ُقوا     ال ّت ْقَم     ا ُك ّب َر

ْقَوا ْقَخَش ْقَوًما     َوا ِزيِ     لِ     َي ْقَج ٌءْد     َي ِل ْقَن     َوا ِه     َع ِد َل ٌءْد     َولِ     َو ُلو ْقَو َو     َم ٍز     ُه َجا
ْقَن ِه     َع ِد ِل ًئا     َوا ْقَي َد     ِإّن     َش ْقَع ِه     َو ّل ّق     ال ُكُم     َفل     َح ّن ُغّر ُةا     َت َيا ْقَلَح ا

َيا ْقَن ّد ْقَم     َولِ     ال ُك ّن ُغّر ِه     َي ّل َغُروُر     ِبال ْقَل َيا:  سبحانه ويقول   ا
َها ّي أ

ّناُس     َ ُدوا     ال ُب ْقَع ُكُم     ا ّب ِذيِ     َر ّل ْقَم     ا ُك َق َل ِذيَن     َخ ّل ْقَن     َوا ِم
ْقَم ُك ِل ْقَب ْقَم     َق ُك ّل َع ُقوَن     َل ّت    َت

َها    َ يا:  وجل عز ويقول ّي أ
ّناُس     َ ُقوا     ال ّت ُكُم     ا ّب ِذيِ     َر ّل ا

ْقَم ُك َق َل ْقَن     َخ ْقَفٍس     ِم ٍةا     َن َد َق     َواِح َل َها     َوَخ ْقَن َها     ِم ْقَوَج َبّث     َز ُهَما     َو ْقَن ِم
ِثيًرا     ِرَجالًِ ًء     َك ِنَسا ُقوا     َو ّت ّلَه     َوا ِذيِ     ال ّل ُلوَن     ا َء ِه     َتَسا ِب

ْقَرَحامَا ْقَل
َ ّلَه     ِإّن     َوا ْقَم     َكاَن     ال ُك ْقَي َل ًبا     َع ِقي من عز ويقول   َر
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َها    َ يا:  قائال ّي أ
ّناُس     َ ُقوا     ال ّت ْقَم     ا ُك ّب َلَة     ِإّن     َر ْقَلَز ِة     َز َع الّسا

ٌءْء ْقَي ٌءْم     َش ِظي َها    َ يا:  سبحانه ويقول   َع ّي أ
ّناُس     َ ّنا     ال ِإ

ْقَم ُك َنا ْقَق َل ْقَن     َخ ٍر     ِم َك َثى     َذ ْقَن ُأ ْقَم     َو ُك َنا ْقَل َع ًبا     َوَج ُعو ِئاَل     ُش َبا َق َو
ُفوا َعاَر َت ْقَم     ِإّن     ِل ُك ْقَكَرَم َد     َأ ْقَن ِه     ِع ّل ْقَم     ال ُك َقا ْقَت ّلَه     ِإّن     َأ ٌءْم     ال ِلي َع

ٌءْر ِبي    َخ

جميع سبحانه فيها عم التي اليات هذه أمثال في
بأن مأمورون أنهم جميعا ليعلموا ، بالوامر الناس
الوامر بفعل وذلك ، ويتقوه خلقهم الذيِ الله يعبدوا
وهي التقوى هي العبادةا وهذه ، النواهي وترك

به الله بعث الذيِ السلما وهي ، والبر والهدى اليمان
وحده نعبده أن ومعناها ، الكتب به وأنزل الرسل
لنا شرعه الذيِ الوجه على وعباداتنا بطاعاتنا ونخصه
ولِ إنسا ولِ جنا ولِ ، سواه معه نعبد لِ وتعالى سبحانه
بل المخلوقات من ، ذلك غير ولِ كواكب ولِ أصناما
:  الفاتحة سورةا في سبحانه قال كما وحده؟ نعبده
ّياَك ْقَعب     ِإ ُد  َن ّياَك     ُ ِإ ِعيُن     َو َت ْقَس ُأِمُروا     َوَما:  وعل جل وقال   َن

ُدوا     ِإلِ ُب ْقَع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ْقَخ ّديَن     َلُه     ُم َء     ال َفا َن ويقول   ُح
َها    َ يا:  سبحانه ّي أ

ّناُس     َ ُدوا     ال ُب ْقَع ُكُم     ا ّب ويقول الية   َر
َقَضى:  سبحانه ّبَك     َو ُدوا     َألِ     َر ُب ْقَع ُه     ِإلِ     َت ّيا ويقول   ِإ

ُعوا:  وتعالى تبارك ْقَد ّلَه     َفا ِلِصيَن     ال ْقَخ ّديَن     َلُه     ُم ْقَو     ال َل َو
َه ِر ِفُروَن     َك َكا ْقَل وجوب على تدل كلها كثيرةا آيات في   ا

.  سواه ما كل دون وحده لله العبادةا إخلصا

على     الله     حق:  وسلم عليه الله صلى النبي ويقول
على     العباد     وحق     شيئا     به     يشركوا     ولِ     يعبدوه     أن     العباد

عن سئل ولما   شيئا     به     يشرك     لِ     من     يعذب     ألِ     الله
تشهد     أن     السلما:  والسلما الصلةا عليه قال السلما

الصلةا     وتقيم     الله     رسول     محمدا     وأن     الله     إلِ     إله     لِ     أن
إن     البيت     وتحج     رمضان     وتصوما     الزكاةا     وتؤتي
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قال     اليمان     عن     سئل     ولما     سبيل     إليه     استطعت
واليوما     ورسله     وكتبه     وملئاكته     بالله     تؤمن     أن     اليمان

عن سئل ولما   وشره     خيره     بالقدر     وتؤمن     الخر
فإن     تراه     كأنك     الله     تعبد     أن     الحسان:  قال الحسان

   يراك     فإنه     تراه     تكن     لم

والنساء الرجال من الجميع من مطلوبة المور وهذه
الله إلِ إله لِ أن يشهدوا أن جميعا عليهم السواء على

الله إلِ حق معبود لِ أنه ويعتقدوا ، قلوبهم من صدقا
، وحده فيدعوه ، وتعالى سبحانه ، له شريك لِ وحده

ويخصوه ، وحده له ويصوموا ، وحده له ويصلوا
.  وتعالى سبحانه كلها بالعبادات

الرجل " على الله رسول محمدا أن " شهادةا وهكذا
بن الله عبد بن محمد أن جميعا يشهدا أن والمرأةا

إلى الله أرسله ، حقا الله رسول هو المطلب عبد
والعجم والعرب والنس الجن من عامة الناس

والرؤساء والفقراء والغنياء والناثا والذكور
الرسول هذا يطيعوا أن جميعا عليهم ، والمرؤوسين

عبد بن محمد وهو ، ويصدقوه وسلم عليه الله صلى
ثم المكي العربي الهاشمي المطلب عبد بن الله

أشرف من الله بعثه ، والسلما الصلةا عليه المدني
وبأشرف المكرمة مكة وهي ، بلد أشرف ومن قبيلة
به يؤمنوا أن الثقلين جميع فعلى السلما وهو ، دين

خاتم بأنه ويؤمنوا ، والسلما الصلةا عليه له وينقادوا
:  العظيم كتابه في تعالى قال ، بعده نبي لِ النبياء

ْقَل َها    َ يا     ُق ّي أ
ّناُس     َ ّني     ال ِه     َرُسوُل     ِإ ّل ْقَم     ال ُك ْقَي َل ًعا     ِإ    َجِمي

َناَك     َوَما:  تعالى وقال ْقَل ْقَرَس أ
ّفًة     ِإلِ     َ ّناِس     َكا َبِشيًرا     ِلل

ِذيًرا َن َناَك     َوَما:  تعالى وقال   َو ْقَل ْقَرَس أ
ْقَحَمًة     ِإلِ     َ َر

َلِميَن َعا ْقَل لجميع رحمة فهو ، والسلما الصلةا عليه   ِل
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، والنس الجن من العالمين لجميع ورسول العالمين
لوامره وينقادوا ويصدقوه به يؤمنوا أن فعليهم
والسلما الصلةا عليه بشرعه ويعملوا ، ونواهيه

َكاَن     َما:  تعالى قال كما النبيين خاتم أنه ويشهدوا
ٌءْد َبا     ُمَحّم ٍد     َأ ْقَن     َأَح ْقَم     ِم ُك ِل ْقَن     ِرَجا ِك َل ِه     َرُسوَل     َو ّل َتَم     ال َوَخا
ّييَن ِب ّن    ال

الخمس الصلوات يقيموا أن الجميع على وهكذا
أوقاتها في والفجر والعشاء والمغرب والعصر الظهر

أن وعليهم ، وإنسا جنا وعجما عربا ونساء رجالِ ،
يصوموا وأن الموال في المفروضة الزكاةا يؤدوا

مع الحراما البيت يحجوا وأن ، سنة كل في رمضان
وملئاكته بالله يؤمنوا وأن ، العمر في مرةا الِستطاعة

بالبعث : اليمان ومعناه ، الخر واليوما ورسله وكتبه
وعليهم ، والنار والجنة والحساب والجزاء الموت بعد
الله : أن ومعناه ، وشره خيره بالقدر يؤمنوا أن

وكتبها وأحصاها وعلمها الشياء قدر وتعالى سبحانه
الله علمها قد مكتوبة كلها وأعمالنا وأرزاقنا فآجالنا
بما نعمل أن فعلينا ، وتعالى سبحانه وقدرها وكتبها
لما ميسر وكل ، عنه نهانا ما نترك وأن لنا الله شرع
.  له خلق

تكن لم فإن ، تراه كأنك الله تعبد أن الدين وكمال
ربك تعبد أن وهو ، الحسان هو وهذا ، يراك فإنه تراه

في تنصح حتى ، تشاهده كأنك ذلك وغير بصلتك
ولم تراه تكن لم فإن العمل تكمل وحتى العمل

أنه على فاعبده أيِ ، اكير أنه فاعلم ذلك تستحضر
سبحانه حالك ويعلم ويشاهدك يراقبك وأنه يراك

وعن صدقا وعن إخلصا عن حقه تؤديِ . حتى وتعالى
أن يجب جمله . وهذه الكمل الوجه على به عناية
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والنساء للرجال للجميع الدين هذا وأن جميعا نعلمها
أن جميعا عليهم ، والعجم والعرب والنس والجن

على يستقيموا وأن ، وحده الله يعبدوا وأن به يلتزموا
محمدا وأن الله إلِ إله لِ أن : شهادةا الركان هذه

رمضان وصوما الزكاةا وإيتاء الصلةا وإقاما الله رسول
مع سبيل إليه استطاع لمن الحراما الله بيت وحج ،

الخر واليوما ورسله وكتبه وملئاكته بالله اليمان
عمر ابن عن الصحيحين وفي ، وشره خير والقدر
عليه الله صلى الله رسول عن ، عنهما الله رضي
أن     شهادةا     خمس     على     السلما     بني:  قال أنه وسلم

الصلةا     وإقاما     الله     رسول     محمدا     وأن     الله     إلِ     إله     لِ
يوضح ومما   البيت     وحج     رمضان     وصوما     الزكاةا     وإيتاء

عز الله قول الجميع على حق أنه ويبين المر هذا
ُنوَن:  وجل ْقَؤِم ْقَلُم َناُت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     َوا ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ َب

ْقَأُمُروَن ْقَعُروِف     َي ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم ِقيُموَن     ا ُي َو
َةا ُتوَن     الّصل ْقَؤ ُي َةا     َو َكا ُعوَن     الّز ِطي ُي ّلَه     َو َلُه     ال ِئَك     َوَرُسو َل ُأو

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

في والمؤمنات المؤمنين شركاء جميعا فجعلهم
المر وفي الله في والتحاب بينهم فيما الولِية

وإيتاء الصلةا وإقاما المنكر عن والنهي بالمعروف
، شيء كل في ورسوله الله طاعة وفي ، الزكاةا
ْقَن:  وجل عز وقال ِلًحا     َعِمَل     َم ْقَن     َصا ٍر     ِم َك ْقَو     َذ َثى     َأ ْقَن ُأ

َو ُه ٌءْن     َو ْقَؤِم ّنُه     ُم َي ِي ْقَح ُن َل ًةا     َف َيا َبًة     َح ّي ْقَم     َط ُه ّن َي ِز ْقَج َن َل ْقَم     َو ُه ْقَجَر َأ

ْقَحَسِن َأ ُنوا     َما     ِب ُلوَن     َكا ْقَعَم الرجال سبحانه فعم   َي
جميعا لهم عاما المر أن سبحانه ليبين جميعا والنساء

ْقَيَس:  سبحانه وقال ْقَم     َل ُك ّي ِن َأَما ِنّي     َولِ     ِب ْقَهِل     َأَما َتاِب     َأ ِك ْقَل ا
ْقَن ْقَل     َم ْقَعَم ًءا     َي ْقَجَز     ُسو ِه     ُي ْقَد     َولِ     ِب ْقَن     َلُه     َيِج ِه     ُدوِن     ِم ّل ّيا     ال ِل َو
ْقَن     َنِصيًرا     َولِ ْقَل     َوَم ْقَعَم ِلَحاِت     ِمَن     َي ْقَن     الّصا ٍر     ِم َك ْقَو     َذ َثى     َأ ْقَن ُأ

َو ُه ٌءْن     َو ْقَؤِم ِئَك     ُم َل ُأو ُلوَن     َف ْقَدُخ ّنَة     َي ْقَلَج َلُموَن     َولِ     ا ْقَظ ِقيًرا     ُي    َن
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الذكور من به يجز سوءا يعمل من أن سبحانه فبين
الذكور من الصالحات من يعمل ومن ، والناثا
إلى مصيره فإن وإخلصا وصدقا إيمان عن والناثا

ِإّن:  تعالى وقال ، والسعادةا والكرامة الجنة
ِلِميَن ْقَس ْقَلُم ِلَماِت     ا ْقَس ْقَلُم ِنيَن     َوا ْقَؤِم ْقَلُم َناِت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم َوا
ِتيَن ِن َقا ْقَل َتاِت     َوا ِن َقا ْقَل ِقيَن     َوا ِد َقاِت     َوالّصا ِد َوالّصا

ِريَن ِب ِبَراِت     َوالّصا ِعيَن     َوالّصا ْقَلَخاِش َعاِت     َوا ْقَلَخاِش َوا
ِقيَن ّد َتَص ْقَلُم َقاِت     َوا ّد َتَص ْقَلُم ِئاِميَن     َوا ِئاَماِت     َوالّصا َوالّصا
ِظيَن ِف ْقَلَحا ْقَم     َوا ُه َظاِت     ُفُروَج ِف ْقَلَحا ِريَن     َوا ِك ّذا ّلَه     َوال ِثيًرا     ال َك
ِكَراِت ّذا ّد     َوال َع ّلُه     َأ ْقَم     ال ُه ًةا     َل ِفَر ْقَغ ْقَجًرا     َم َأ ِظيًما     َو ،   َع

. ونساء رجالِ جميعا بينهم وتعالى سبحانه الله فسوى

مؤمن كل يجتهد وأن ، يقين عن هذا يعلم أن فينبغي
قال كما مسئول لنه الواجب؛ أداء في مؤمنة وكل

ّبَك:  وتعالى سبحانه َوَر ْقَم     َف ُه ّن َل أ
َ ْقَس َن ِعيَن     َل ْقَجَم ُنوا     َعّما     َأ َكا

ُلوَن ْقَعَم وعن عليه الله حق عن مسئول منا فكل   َي
والزواج والمهات للباء عليه التي الخرى الحقوقا
عما مسئول منا فكل ، ذلك وغير والجيران والولِد

الواجب نؤديِ أن فعلينا ، وللعباد لله الحق من عليه
ونعلم نستفيد حتى نتعلم وأن ، الدين في ونتفقه

.  شيء كل في الله حكم

أنزل القرآن لن الكريم القرآن نتدبر أن جميعا وعلينا
فعلينا ، والنس والجن والنساء للرجال ، للجميع
ونتخلق به نعمل وأن الكريم القرآن نتدبر أن جميعا

ينهى التي الخلقا . ونحذر إليها يدعو التي بالخلقا
علينا الله أنزله والنور الهدى فيه الله كتاب فهو عنها

المتين الله حبل فهو ، فيه ما على ونستقيم به لنعمل
يد على وعل جل علينا أنزله المستقيم وصراطه

التلوةا لمجرد لِ للعمل وسلم عليه الله صلى رسوله
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قال ، العمل من بد لِ بل تكفي لِ وحدها فالتلوةا ،
َذا:  وعل جل َه ٌءْب     َو َتا ُه     ِك َنا ْقَل ْقَنَز ٌءْك     َأ َباَر ُه     ُم ُعو ِب ّت ّتُقوا     َفا َوا

ْقَم ُك ّل َع ْقَرَحُموَن     َل القرآن هذا اتباع في الرحمة فجعل   ُت
ُعوا:  وتعالى سبحانه وقال ، العظيم ِب ّت ِزَل     َما     ا ْقَن ْقَم     ُأ ُك ْقَي َل ِإ

ْقَن ْقَم     ِم ُك ّب ُعوا     َولِ     َر ِب ّت ْقَن     َت ِه     ِم ِن َء     ُدو َيا ِل ْقَو ِليًل     َأ ّكُروَن     َما     َق َذ    َت
ٌءْب:  وجل عز وقال َتا ُه     ِك َنا ْقَل ْقَنَز ْقَيَك     َأ َل ٌءْك     ِإ َباَر ّبُروا     ُم ّد َي ِل
ِه ِت َيا ّكَر     آ َذ َت َي ِل ُلو     َو َباِب     ُأو ْقَل َْقَل َذا     ِإّن:  سبحانه وقال   ا َه

ْقَرآَن ُق ْقَل ِديِ     ا ْقَه ِتي     َي ّل َومُا     ِهَي     ِل ْقَق ْقَل:  سبحانه وقال ،    َأ ُق
َو ِذيَن     ُه ّل ُنوا     ِل ًدى     آَم ٌءْء     ُه َفا    َوِش

الله صراطا وهو والنور الهدى فيه الله فكتاب
وغيرهم والملوك والنساء للرجال المستقيم
فيجب ، والفقراء والغنياء والمرؤوسين والرؤساء

به يتمسكوا وأن الله كتاب يحكموا أن الجميع على
:  العزيز كتابه في وجل عز قال ، ويتعقلوه ويتدبروه

َفل ّبُروَن     َأ َد َت ْقَرآَن     َي ُق ْقَل ْقَما     ا َلى     َأ ُلوٍب     َع َها     ُق ُل َفا ْقَق يدل وهذا   َأ
. عنه العراض من والحذر تدبره الواجب من أن على

محاضرةا ألقاها الشيخ في جمعية فتاةا ثقيف
 هـ . 1404 / 11 / 18بالطائاف في 

صلى الرسول بسنة التمسك جميعا علينا يجب كما
بها عمل أو قالها التي : أحاديثه وهي وسلم عليه الله

قول إما وسلم عليه الله صلى سنته هذه ، أقرها أو
.  غيره من سمعه أو شاهده لما تقرير وإما فعل وإما

الله لن السنة؛ اتباع جميعا والنساء الرجال فعلى
ُعوا:  قال وتعالى سبحانه ِطي َأ ّلَه     َو ْقَم     َوالّرُسوَل     ال ُك ّل َع َل

ْقَرَحُموَن التي بالسنة العمل هي الرسول وطاعة   ُت
ْقَن:  تعالى وقال ، وسلم عليه الله صلى عنه صحت َم

ِطِع ْقَد     الّرُسوَل     ُي َق َع     َف َطا ّلَه     َأ َوَما:  وجل عز وقال   ال
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ُكُم َتا ُه     الّرُسوُل     آ ُذو ْقَم     َوَما     َفُخ ُك َها ْقَنُه     َن ُهوا     َع َت ْقَن وقال   َفا
َها    َ يا:  وجل عز ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ُعوا     ال ِطي َأ َو
ِلي     الّرُسوَل ُأو ِر     َو ْقَم َْقَل ْقَم     ا ُك ْقَن ْقَن     ِم ِإ ْقَم     َف ُت ْقَع َناَز ٍء     ِفي     َت ْقَي َش

ُه ّدو َلى     َفُر ِه     ِإ ّل ْقَن     َوالّرُسوِل     ال ْقَم     ِإ ُت ْقَن ُنوَن     ُك ْقَؤِم ِه     ُت ّل ِبال
ِما ْقَو َي ْقَل ِر     َوا ْقَلِخ ِلَك     ا ٌءْر     َذ ْقَي ْقَحَسُن     َخ َأ ِويًل     َو ْقَأ إلى الرد ومعنى   َت

إلى الرد أما ، الكريم القرآن إلى الرد هو الله
عليه الله صلى حياته في إليه الرد فمعناه الرسول

. وفاته بعد وسلم عليه الله صلى سنته وإلى ، وسلم
ِر:  وجل عز وقال َذ ْقَح َي ْقَل ِذيَن     َف ّل ُفوَن     ا ِل ْقَن     ُيَخا ِه     َع ِر ْقَم ْقَن     َأ َأ

ْقَم ُه َب ٌءْة     ُتِصي َن ْقَت ْقَو     ِف ْقَم     َأ ُه َب ٌءْب     ُيِصي َذا ٌءْم     َع ِلي    َأ

، ومحكومين وحكاما ونساء رجالِ جميعا فعلينا
وعجما وعربا وسفراء وأمناء ومرءوسين ورؤساء

عليه الله صلى الرسول سنة نعظم أن جميعا علينا
لنها بها؛ ونعمل ونحكمها عليها نستقيم وأن وسلم
المفسرةا ولنها ، الشريعة أصول من الثاني الصل
تعالى قال ، منه يخفى قد لما والموضحة الله لكتاب

النحل سورةا في وسلم عليه الله صلى النبي يخاطب
َنا:  ْقَل ْقَنَز َأ ْقَيَك     َو َل ْقَكَر     ِإ ّذ ّيَن     ال َب ُت ّناِس     ِل ْقَم     ُنّزَل     َما     ِلل ِه ْقَي َل ِإ

ْقَم ُه ّل َع َل ّكُروَن     َو َف َت أنزل أنه وتعالى سبحانه فأخبر   َي
عليه الله صلى نبيه على الكريم القرآن وهو الذكر
الله كتاب من ، دينهم أحكاما للناس ليبين وسلم
 ، وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة

الصلةا عليه نبينا وسنة ربنا كتاب نعظم أن فعلينا
، شيء كل في جميعا بهما نعمل وأن ، والسلما

ْقَل:  تعالى قال كما مخالفتهما ونحذر ُعوا     ُق ِطي ّلَه     َأ ال
ُعوا ِطي َأ ْقَن     الّرُسوَل     َو ِإ ْقَوا     َف ّل َو ّنَما     َت ِإ ِه     َف ْقَي َل ُحّمَل     َما     َع
ْقَم ُك ْقَي َل َع ْقَم     َما     َو ُت ْقَل ْقَن     ُحّم ِإ ُه     َو ُعو ِطي ُدوا     ُت َت ْقَه َلى     َوَما     َت َع
ُغا     ِإلِ     الّرُسوِل َبل ْقَل ِبيُن     ا ْقَلُم    ا
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الله أوامر أن جميعا نعلم أن المهمة المور ومن
وسلم عليه الله صلى رسوله وأوامر وتعالى سبحانه

خصه ما إلِ ، الحكاما جميع في والنساء الرجال تعم
رسوله وسنة وجل عز الله كتاب دل . وقد الدليل
دون الرجال تخص أحكاما على وسلم عليه الله صلى

لحكم الرجال دون النساء تخص أحكاما وعلى النساء
لها ونسلم بها نأخذ أن فعلينا ، وجل عز ربنا من بالغة

فإنه وجل عز الله بحكم راضين مؤمنين مطمئنين ،
معقب لِ عباده بأحوال العالم وهو الحاكمين أحكم

العلم وهو ، وتعالى سبحانه لقضائاه راد ولِ ، لحكمه
الرجل أن ذلك فمن ، عباده يصلح بما وتعالى سبحانه
عنها المسئول فهو ، المرأةا على القوامة عن مسئول

يتولى وأن ، أولِده وعلى الزوجة على النفقة وعليه
 ؟ ، شئونهما

ّواُموَن     الّرَجاُل:  تعالى قال َلى     َق ِء     َع ّنَسا َفّضَل     ِبَما     ال
ّلُه ْقَم     ال ُه ْقَعَض َلى     َب ْقَعٍض     َع ِبَما     َب ُقوا     َو َف ْقَن ْقَن     َأ ْقَم     ِم ِه ِل َوا ْقَم الية   َأ

 .

وينفق المرأةا على يقوما أن الرجل على فالواجب
كما والفعال الكلما وطيب العشرةا حسن مع عليها
ُهّن:  تعالى قال َعاِشُرو ْقَعُروِف     َو ْقَلَم :  تعالى وقال   ِبا

ُهّن َل ْقَثُل     َو ِذيِ     ِم ّل ِهّن     ا ْقَي َل ْقَعُروِف     َع ْقَلَم ِللّرَجاِل     ِبا ِهّن     َو ْقَي َل َع
ٌءْة القوامة له الرجل- أن يخص مما . وهذا الية   َدَرَج
وإحسان حقها وأداء عليها بالنفاقا المرأةا على

بالزوجية المتعلقة مصالحها في والسعي ، عشرتها
في يلزما وبما الولِد على والقائامة البيت ربة وهي
يلزما ما بكل أولِدها وعلى عليها القائام وهو ، البيت

.  معاشرةا وحسن نفقة من
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يجب الرجل أن الرجال تخص التي المسائال ومن
قال كما ، النداء ويجيب المسجد في يصلي أن عليه
فل     يأت     فلم     النداء     سمع     من:  وسلم عليه الله صلى
أن عليهن يجب فل النساء أما   عذر     من     إلِ     له     صلةا

وذلك ، بيوتهن في يصلين بل ، المساجد في يصلين
خروجهن في والخطر ، عورةا لنهن لهن؛ أفضل

وليس ، بيوتهن في الصلةا لهن فالمشروع ، معروف
بأس ولِ ، المساجد في الرجال مع يحضرن أن عليهن

وليس ، والحجاب الستر مع المساجد حضورهن من
بالداب التزمن إذا ذلك من منعهن لزواجهن
تقدما كما أفضل بيوتهن في صلتهن لكن ، الشرعية

.  ذلك في الصحيحة بالسنة عمل

دون الرجال بها يختص التي أيضا المسائال ومن
بنفسه يجاهد أن عليه فالرجل بالنفس الجهاد النساء

. قالت ذلك عليها ليس والمرأةا ، السلح يحمل وأن
الجهاد : نرى الله رسوا : يا عنها الله رضي عائاشة
الصلةا عليه فقال نجاهد؟ أفل العمال أفضل

   والعمرةا     الحج     فيه     قتال     لِ     جهاد     عليكن:  والسلما
لنها والسلح؛ بالنفس جهاد المرأةا على فليس
على فالجهاد ، وعورةا فتنة ولنها ، ذلك عن تضعف
فعلى بالمال أما ، بالنفس المرأةا على لِ الرجال
أصح في بالمال الجهاد والرجل المرأةا على ، الجميع

:  وتعالى سبحانه قال ، الدلة لعموما العلماء قول
ِفُروا ْقَن ًفا     ا َفا َقالًِ     ِخ ِث ُدوا     َو ِه ْقَم     َوَجا ُك ِل َوا ْقَم َأ ْقَم     ِب ُك ُفِس ْقَن َأ ِفي     َو
ِبيِل ِه     َس ّل َها    َ يا:  تعالى وقال   ال ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ْقَل     آَم َه
ْقَم ُك ّل ُد َلى     َأ ٍةا     َع ْقَم     ِتَجاَر ُك ْقَنِجي ْقَن     ُت َذاٍب     ِم ٍم     َع ِلي ُنوَن     َأ ْقَؤِم ُت
ِه ّل ِه     ِبال ِل ُدوَن     َوَرُسو ِه ُتَجا ِبيِل     ِفي     َو ِه     َس ّل ْقَم     ال ُك ِل َوا ْقَم َأ ِب

ْقَم ُك ُفِس ْقَن َأ ْقَم     َو ُك ِل ٌءْر     َذ ْقَي ْقَم     َخ ُك ْقَن     َل ْقَم     ِإ ُت ْقَن َلُموَن     ُك ْقَع النبي وقال   َت
بأموالكم     المشركين     جاهدوا:  وسلم عليه الله صلى
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هذا في والحاديث واليات   وألسنتكم     وأنفسكم
عدا فيما ، والنساء الرجال تعم وهي كثيرةا المعنى
.  السابق عائاشة لحديث بالنفس الجهاد

أن له الرجل أن بالرجال المختصة المسائال ومن
إلِ تنكح أن لها ليس والمرأةا ، النساء من أربعا ينكح
، بالغة ظاهرةا لحكم رجلين بين تجمع فل ، واحدا رجل

المرأةا تعفه ولِ شهوته تعظم قد الرجل أن ذلك ومن
ولنه والنسل الولِد كثرةا إلى محتاج ولنه ، الواحدةا

نساء عدةا إلى يحتاج كثيرةا شئون له يكون قد
الرجل إلى يحتجن قد النساء ولن فيها يساعدنه

بسبب الرجال لقلة أو ، لهن أولياء وجود لعدما
أربع بين يجمع أن للرجل الله فأباح والفتن الحروب

لن رجلين بين تجمع أن للمرأةا وليس ، فأقل نساء
واختلطا المياه اختلطا الرجال بين المرأةا جمع في

.  الحوال وفساد النساب

النثى عن الذكر حكم فيها اختلف التي المسائال ومن
والولِد والزوجة الزوج حق في المواريث مسائال
نصف تعطى الزوجة فإن والب البوين من والخوةا

تعاطاه ما ضعف يعطى الذكر والولد الزوج يعطاه ما
ضعف يعطى الب أو البوين من الخأ وهكذا ، النثى

وكل العلم أهل يعرفها ظاهرةا لحكم الخت تعطاه ما
الرجال أحوال في البصيرةا ذويِ من تأملها من

.  معلومة ذلك على الدالة . واليات والنساء

ترك عليهن يجب أنه النساء تخص التي المسائال ومن
فالصلةا ، والنفاس الحيض حالة في والصلةا الصياما

قضاء ولِ أداء . لِ والنفاس الحيض في عليهن تجب لِ
، 
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والنفاس الحيض حال تركه عليهن فيجب الصوما وأما
أن أعلم والله ذلك في . والحكمة ذلك بعد قضاؤه ثم

فمن ، مرات خمس وليلة يوما كل في تتكرر الصلةا
في الصلةا قضاء عنها أسقط أن وعل جل الله رحمة
فإذا كثيرا يكلفها قضاءها لن والنفاس الحيض حال
وثلثون خمس عليها يكون مثل أياما سبعة حيضها كان

، صلةا أربعون عليها يكون أياما ثمانية كان وإذا ، صلةا
أن ، سبحانه الله رحمة فمن مشقة قضائاها ففي

قد النفاس في . وهكذا والداء القضاء عنها أسقط
الصلوات قضت فلو ، تصلي لِ يوما أربعين تجلس

الله أن الله رحمة فمن ، صلةا مائاتا عليها لكان
أداء ولِ قضاء لِ الصلةا عليها فليس ذلك عنها أسقط

أن وعليها ، وجل عز الله من رحمة ، النفاس حال في
النفاس بسبب ، رمضان في فاتها الذيِ الصوما تقضي

 .

الرجل نصف شهادتها تعدل المرأةا أن أيضا ذلك ومن
في الرجال لن ، رجل بشهادةا المرأتين فشهادةا
في ذلك دون والمرأةا ، يقع لما وأضبط أحفظ الغالب
بعض من أفضل النساء بعض يكون وقد ، الجملة
أضبط الرجال جنس الجملة في لكن ، بكثير الرجال
الضبط في ذلك دون النساء وجنس ، وأفضل وأحفظ

تعدل المرأتين شهادةا الله فجعل ، والفضل والحفظ
ُدوا:  تعالى قال كما ، واحد رجل شهادةا ِه ْقَش َت ْقَس َوا

ْقَيِن َد ِهي ْقَن     َش ْقَم     ِم ُك ِل ْقَن     ِرَجا ِإ ْقَم     َف َنا     َل ُكو ْقَيِن     َي َل ٌءْل     َرُج َفَرُج
َتاِن َأ ْقَمَر ْقَن     َوا ْقَوَن     ِمّم ْقَرَض ِء     ِمَن     َت َدا َه ْقَن     الّش ُهَما     َتِضّل     َأ َدا ْقَح ِإ

ّكَر َذ ُت ُهَما     َف َدا ْقَح ْقَخَرى     ِإ ُْقَل .  البقرةا سورةا من الية   ا
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قصرت فإذا الشهادةا حفظ في وتتساعدان فتتعاونان
حتى التذكر في الخرى ساعدتها نسيت هذه- أو
.  الشهادةا يحفظن

نصف على المرأةا أن أيضا المستثناةا المسائال ومن
القصاصا في أما ، فأكثر الثلث في الدية في الرجل
لنه ، قصاصا بالمرأةا والرجل بالرجل المرأةا فتقتل

الرجل قتل أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن صح
، الدماء صيانة منها عظيمة حكمة ذلك وفي ، بالمرأةا
على بعضهم يتعدى أن المسلم المجتمع أفراد وحفظ
شاتان الذكر المولود عن العقيقة ذلك ومن ، بعض
الحاديث بذلك صحت كما واحدةا شاةا النثى وعن
ما في ولله وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

في والنثى الذكر بين التفرقة من الدلة به جاءت
.  البالغة الحكمة وغيرها المذكورةا المسائال

. تقدما كما والتساويِ العموما الحكاما في والصل
، النساء على الواجب هو الرجال على فالواجب
في إلِ الرجال على الواجب هو النساء على والواجب

.  آنفا المذكورةا كالمسائال الدليل خصه ما

سبحانه الله تقوى جميعا والنساء للرجال ووصيتي
من وغيرها المدارس في الدين في والتفقه وتعالى
على أشكل عما العلم أهل وسؤال ، العلم أماكن
وجل عز الله لقول ، الدين أحكاما من والمرأةا الرجل

ُلوا:  َأ ْقَس ْقَهَل     َفا ِر     َأ ْقَك ّذ ْقَن     ال ْقَم     ِإ ُت ْقَن َلُموَن     لِ     ُك ْقَع النبي وقول   َت
يفقهه     خيرا     به     الله     يرد     من:  وسلم عليه الله صلى

الكريم القرآن بتلوةا العناية ذلك أهم ومن   الدين     في
الله صلى الله رسول بسنة والعناية ، معانيه وتدبر
أهل كتب من والِستفادةا فيها والتفقه ، وسلم عليه

وشروح ، الكريم القرآن تفسير وكتب السنة
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المعروفون العلم أهل ألفها التي النبوية الحاديث
الله صلى قال . وقد العقيدةا وحسن والديانة بالدراية

خرجه   وعلمه     القرآن     تعلم     من     خيركم:  وسلم عليه
الصلةا عليه . وقال صحيحه في البخاريِ الماما

سهل     علما     فيه     يلتمس     طريقا     سلك     من:  والسلما
بيت     في     قوما     اجتمع     وما     الجنة     إلى     طريقا     به     له     الله
إلِ     بينهم     ويتدارسونه     الله     كتاب     يتلون     الله     بيوت     من

وحفتهم     الرحمة     وغشيتهم     السكينة     عليهم     نزلت
عمله     به     بطأ     ومن     عنده     فيمن     الله     وذكرهم     الملئاكة

 ، الصحيح في مسلم الماما رواه   نسبه     به     يسرع     لم

الله شرعه لما والنساء الرجال تعلم أن المعلوما ومن
أهم من أجله من وخلقوا لهم وتعالى سبحانه

للجميع الله يسر ولقد ، الواجبات وأوجب ، الفرائاض
وبرنامج الكريم القرآن إذاعة بواسطة التعلم طرقا

وغير ، الرابطة من السلما ونداء ، الدرب على نور
في تقاما التي العلمية والحلقات الندوات من ذلك

. فالواجب العلما ووسائال العلم ودور ، المساجد
المؤمن كان أينما ، بها والعناية منها الِستفادةا
.  والمؤمنة

يفسد ما سماع من الحذر عليه التنبيه يجب ومما
والشرطة الماجنة الغاني من والخلقا القلوب

تفسد هذه . فإن والطرب اللهو وآلِت المنحرفة
والتواصي منها الحذر فالواجب والخلقا القلوب
ِر:  وجل عز الله بقول . عمل بتركها ْقَص َع ْقَل ِإّن     َوا

ْقَنَساَن ِْقَل ٍر     َلِفي     ا ْقَس ِذيَن     ِإلِ     ُخ ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم َعِم ِلَحاِت     َو الّصا
ْقَوا َواَص َت ّق     َو ْقَلَح ْقَوا     ِبا َواَص َت ِر     َو ْقَب صلى النبي وقول   ِبالّص

رسول     يا     لمن     قيل     النصيحة     الدين:  وسلم عليه الله
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المسلمين     ولئامة     ولرسوله     ولكتابه     لله     قال     الله؟
.  الصحيح في مسلم الماما خرجه   وعامتهم

به الِهتماما جميعا المسلمين على يجب ومما
والمر وجل عز الله إلى الدعوةا به والتواصي
أعظم من ذلك لن المنكر عن والنهي بالمعروف

. وظهور والمجتمعات القلوب صلح في السباب
، كثيرةا ذلك على والدلة ، الرذائال واختفاء ، الفضائال

: " الدين " وحديث " العصر سورةا في تقدما ما منها
ُنوا:  سبحانه الله قول " ومنها النصيحة َو َعا َت َلى     َو َع

ِبّر ْقَل َوى     ا ْقَق ّت ُنوا     َولِ     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْقَث ِْقَل َواِن     ا ْقَد ُع ْقَل ، الية   َوا
ُنوَن:  وجل عز وقوله ْقَؤِم ْقَلُم َناُت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     َوا ُه ْقَعُض َب
ُء َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ ْقَأُمُروَن     َب ْقَعُروِف     َي ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم ا

ِقيُموَن ُي َةا     َو ُتوَن     الّصل ْقَؤ ُي َةا     َو َكا ُعوَن     الّز ِطي ُي ّلَه     َو ال
َلُه ِئَك     َوَرُسو َل ُهُم     ُأو ْقَرَحُم َي ّلُه     َس ّلَه     ِإّن     ال ٌءْز     ال ِزي ٌءْم     َع ِكي    َح

وقوله   فاعله     أجر     مثل     فله     خير     على     دل     من:  وقوله
فليغيره     منكرا     منكم     رأى     من:  والسلما الصلةا عليه
فبقلبه     يستطع     لم     فإن     فبلسانه     يستطع     لم     فإن     بيده

في مسلم الماما أخرجهما   اليمان     أضعف     وذلك
.  كثيرةا المعنى هذا في والحاديث . واليات الصحيح

أكثر والمدرسات المدرسين على الواجب أن شك ولِ
الطلبة إلى بالنسبة غيرهم على الواجب من

بالطلبة يعنوا أن المدرسين فعلى ، والطالبات
الحميدةا والصفات الفاضلة الخلقا إلى ويوجهوهم

أن المدرسات وعلى ، العلم من علموا بما والعمل
الدينية الخلقا يعلمنهن وأن ، البنات في الله يتقين

وفي الدراسة في الصالحة والعقيدةا الفاضلة
الطلبة من صالح جيل يوجد حتى ، والوعظ المذاكرةا

.  المستقبل في والمعلمات والمعلمين والطالبات

222

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1527
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1527
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1527
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1526
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=71
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=71
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=71
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=2
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=2
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1525
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1525


الله إلى والدعوةا عظيم والمدرسة المدرس فواجب
كل . فعلى الجميع على عظيم واجب وتعالى سبحانه

الذكور من أولِده يعلم أن الرجال من علم لديه من
كل . وعلى الطاقة حسب وغيرهم بيته وأهل والناثا

وتعلم وأبناءها بناتها تعلم أن النساء من علم لديها من
الفرصة وتنتهز النساء من حولها من وتعلم أخواتها

للدعوةا ذلك غير أو وليمة أو عرس في الِجتماع عند
والتذكر المنكر عن والنهي بالمعروف والمر الله إلى
رأت إذا وإرشادهن وتعليمهن النساء من عندها لمن

عن تنهاها الطريق في أو الرجال عند متبرجة امرأةا
الصلةا عن التكاسل عن وتحذر ، منه وتحذرها ذلك
بالمعروف وتأمرهن ، وغيرهن وجارتها وأختها بنتها

الله لن الجميع؛ واجب هو وهذا ، المنكر عن وتنهاهن
ُنوَن:  قال وتعالى سبحانه ْقَؤِم ْقَلُم َناُت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     َوا ُه ْقَعُض َب

ُء َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ الله في متحابون أنهم : يعني أولياء   َب
في أخته وولي أخيه ولي . فالمؤمن أعداء فليسوا

أخيها وولية الله في أختها ولية كذلك والمؤمنة ، الله
، المنكر عن ويتناهون بالمعروف يتآمرون ، الله في

بالمعروف زوجته يأمر فالزوج ، الله في ويتناصحون
بالمعروف زوجها تأمر والزوجة ، المنكر عن وينهاها
أو الصلةا في مقصرا رأته . فإذا المنكر عن وتنهاه

تنصحهلحيته-  يحلق أو يدخن أو المسكر يشرب رأته
بهذا ترضى وكيف ، لك يجوز لِ هذا ، الله : اتق وتقول
ذلك تقول ربك؟ تعصي وكيف لنفسك؟ السيئ المر

يأمرها أنه كما ، الحسن وبالسلوب الطيب بالكلما
عن وتنهاه بالمعروف تأمره هي ، كذلك وينهاها
مع وهكذا ، تداهن ولِ تخجل ولِ تستحي ولِ ، المنكر

وصاحباتها وجارتها وجارها وولدها وأمها وأخيها أبيها
المسلمين على الواجب هو وهذا ، وصديقاتها
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. كل وأعمالهم مؤهلتهم كانت مهما والمسلمات
.  وقدرته علمه حسب على منهم واحد

يوفقنا أن العل وصفاته الحسنى بأسمائاه الله أسأل
جميعا بنا يسلك وأن ، يرضيه لما المسلمين وجميع

دينه في الفقه جميعا يرزقنا وأن ، المستقيم صراطه
من بالواجب للقياما جميعا يوفقنا وأن ، عليه والثبات

أوصي ثم ، ولعباده لله والنصح ورسوله الله طاعة
آخر وفي الصلةا وفي الغيب ظهر في بالدعاء الجميع

والصلح والهداية بالتوفيق المور لولِةا الليل
أن الدعاء إلى حاجة في المور . فولِةا والصلح
فهم ، بهم ويهديِ ويهديهم بهم ويصلح ، الله يصلحهم

البلد هذه أمر . وولِةا الدعاء إلى الحاجة أشد في
تدعون مكان كل في جميعا المسلمين أمور وولِةا
وتدعون ، والهداية والتوفيق بالصلح جميعا لهم

بالتوفيق لهم تدعون ، ولغيرهم ولزواجكم لولِدكم
سبحانه يقول ، النصوح وبالتوبة ، والصلح والهداية
ْقَل:  وتعالى ِه     ُق ِذ ِلي     َه ِبي هذه محمد يا : قل أيِ   َس
. اتبعني ومن أنا بصيرةا على الله إلى أدعو سبيلي
الرجال من وسلم عليه الله صلى النبي وأتباع

الناس ويحذرون بصيرةا على الله إلى يدعون والنساء
تعالى . وقال الخير إلى ويرشدونهم ، الله معصية من

ُع:  ْقَد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْقَكَم ْقَلِح ِة     ِبا َظ ْقَوِع ْقَلَم ِة     َوا َن ْقَلَحَس ا
ْقَم ُه ْقَل ِد ِتي     َوَجا ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا بالرجال خاصا هذا وليس   َأ

واجب هو بل ، الرجال دون بالنساء ولِ النساء دون
عز قال كما ، والقدرةا العلم حسب على الجميع على
ُقوا:  وجل ّت ّلَه     َفا ْقَم     َما     ال ُت ْقَع َط َت ْقَس    ا

وهكذا ، عظيم واجب والمدرسين العلماء وعلى
من أكثر عظيم واجب عليهم والعيان الرؤساء
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واحد كل وعلى ، وقدرتهم علمهم حسب على غيرهم
ويراقب ، به ويهتم واجبه يعرف أن المسلمين من
غربة في فنحن ، ذلك في ويتقيه شيء كل في الله
التكاتف . فالواجب الزمان آخر وفي السلما من

.  ذلك في والصدقا الخير على والتعاون

الهداية المسلمين ولجميع ، لنا التوفيق الله ونسأل
يوفقنا وأن ، الختاما وحسن السلما على والثبات
صراطه جميعا يهدينا وأن ، يرضيه لما جميعا

على وسلم الله . وصلى قريب سميع أنه المستقيم
إلى بإحسان وأتباعه وأصحابه آله وعلى محمد نبينا
.  الدين يوما

الحجاب   مشروعية

على والسلما والصلةا ، العالمين رب لله الحمد
آله وعلى محمد نبينا ، والمرسلين النبياء أشرف
:  . وبعد أجمعين وصحبه

الدين بهاء : أحمد المدعو كتبه ما على اطلعت فقد
الله حرمه لما تحليل من يدعيه وما الصحف بعض في

جريدةا ) في ( يوميات زاوية في نشره ما وخاصة ،
36996  و36994  و36992 العداد في الهراما

إلى والدعوةا ، والنقاب الحجاب على تحامله من
واعتباره ، البدع من بدعة الحجاب واعتبار ، السفور

الشخصية بالحرية تتعلق مسألة والزيِ ، الزيِ من أنه
وأن ، متوارثا كتقليد النقاب يلبسن كن النساء وأن ،

كن النساء وأن ، إليه يشر ولم به يأمر لم السلما
، سافرات وسلم عليه الله صلى النبي يجالسن
وأن ، سافرات والحرب والرعي التجارةا في ويعملن

، الراشدين الخلفاء عهد طيلة كذلك ظل العهد
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التراك اعتنق عندما وأنه ، والعباسية الموية والدولة
عن الموروثة السلمية غير بعاداتهم دخلوا السلما
العرب على وفرضوها ، واليشمك البرقع مثل قبائالهم

لباحة كتبه ما آخر . . . . إلى فرضا المسلمين
الباطيل من ذلك وغير الحجاب وإنكار السفور

مدلولها عن وصرفها الدلة وتحريف والِفتراءات
.  الحقيقي

وجهها عن المرأةا سفور إلى الدعوةا أن المعلوما ومن
للدين ومناهضة وعقل شرعا ومنكرةا باطلة دعوةا

.  له ومعادية السلمي

في يزيد أن شأنه من ما كل إلى مدعو والمسلم
أقواله كل في وجهرا سرا سيئاته من ويقلل حسناته
أسبابها ومزاولة الفتنة وسائال عن يبتعد وأن وأفعاله
وتعليمه الخير نشر إلى مدعوون . والعلماء وغاياتها

والمعاملت العبادات ذلك في سواء ، مسمياته بكل
.  جماعية أو كانت فردية الشرعية والداب

عن إما ذلك إلى يدعون له المروجون السفور ودعاةا
عن وإما ، الوخيمة لعواقبه معرفة وعدما وغفلة جهل
ولِ الفاضلة بالخلقا يعبئون لِ طوية وسوء نية خبث

كما وبغضاء عداوةا عن يكون وقد ، وزنا لها يقيمون
فهم والعداء الخونة من والجراء العملء يفعل

، الخطيرةا والجائاحة العظيمة المفسدةا لهذه يعملون
إنهم ، وأفرادا جماعة ، وجهارا سرا ، ونهارا ليل

والشرف الفضيلة من المرأةا تحرير إلى يدعون
وعدما والرذيلة والخسة الدناءةا إلى والعفة والحياء
ومصائاد الشر مواقف عن الِبتعاد . والواجب الحياء

.  والجنان باللسان وقولِ عمل الشيطان
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إلى يدعوهم أن الناس يوجه الذيِ المسلم وعلى
العصمة مواقف من ويقربهم والرشاد الهدى طريق

عالما بذلك ليكون الهم ومواقف الفتنة عن ويبعدهم
الله رضي طالب أبي بن علي عن رويِ . فقد ربانيا
كميل : ( يا له وصيته في زياد بن لكميل قال أنه عنه

سبيل على ومتعلم ، رباني : عالم ثلثة : الناس
ناعق كل أتباع فيهم خير لِ رعاع وهمج ، النجاةا

ولِ العلم بنور يهتدون لِ مرسلة ريح كل مع يميلون
) .  وثيق ركن إلى يلجؤون

تعود لِ دعوةا الحجاب ورفض السفور إلى والدعوةا
ولِ دينهم في بخير وإناثهم ذكورهم المسلمين على

يكرهه ما وكل والفجور بالشر عليهم تعود بل ، دنياهم
في جميعا للمسلمين والخير . فالحكمة ويأباه الله

أن . وبما الحوال من حال في السفور لِ الحجاب
في ضده عن ونهيه السلما لمر عبادةا الحجاب أصل
كما وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب

لنه وقاية أيضا فهو الله شاء إن بعد فيما سنبينه
وتعالى سبحانه الله أمر الذيِ البصر غض على يساعد
في الذين الفسقة أطماع قطع على ويساعد بغضه

الرجال مخالطة عن المرأةا ويبعد ، مرض قلوبهم
التي العورات ستر على يساعد أنه كما ومداخلتهم

.  الشهوات كوامن النفوس في تثير

والعياذ هو بل فقط الحجاب من تحررا ليس والتبرج
على وخروج الله بشرع الِلتزاما من تحرر بالله

في الساسية والحكمة ، للرذيلة ودعوةا تعاليمه
أسباب مباشرةا فإن ، الفتنة درأ هي المرأةا حجاب
المحرمات من فيها توقع وسيلة وكل ودواعيها الفتنة

ومفاتنها لوجهها المرأةا تغطية أن ومعلوما الشرعية
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وإجماع والسنة الكتاب وجوبه على دل واجب أمر
.  الصالح السلف

قوله الكتاب من السفور وتحريم الحجاب أدلة فمن
ْقَل:  وتعالى سبحانه ُق َناِت     َو ْقَؤِم ْقَلُم ْقَضَن     ِل ْقَغُض ْقَن     َي ِم

ِهّن ِر ْقَبَصا ْقَظَن     َأ َف ْقَح َي ُهّن     َو ِديَن     َولِ     ُفُروَج ْقَب ُهّن     ُي َت َن َما     ِإلِ     ِزي
َهَر َها     َظ ْقَن ْقَبَن     ِم ِر ْقَض َي ْقَل ِهّن     َو ِر َلى     ِبُخُم ِهّن     َع ِب ُيو ِديَن     َولِ     ُج ْقَب ُي

ُهّن َت َن ِهّن     ِإلِ     ِزي ِت َل ُعو ُب ْقَو     ِل ِهّن     َأ ِئا َبا ْقَو     آ ِء     َأ َبا ِهّن     آ ِت َل ُعو ْقَو     ُب َأ

ِهّن ِئا َنا ْقَب أ
ْقَو     َ ِء     َأ َنا ْقَب ِهّن     َأ ِت َل ُعو ْقَو     ُب ِهّن     َأ ِن َوا ْقَخ ْقَو     ِإ ِني     َأ ِهّن     َب ِن َوا ْقَخ ْقَو     ِإ َأ

ِني ِهّن     َب ِت َوا ْقَو     َأَخ ِهّن     َأ ِئا ْقَو     ِنَسا ْقَت     َما     َأ َك َل ُهّن     َم ُن ْقَيَما ِو     َأ َأ

ِعيَن ِب ّتا ِر     ال ْقَي ِلي     َغ ِة     ُأو َب ْقَر ِْقَل ِو     الّرَجاِل     ِمَن     ا ْقَفِل     َأ ّط ِذيَن     ال ّل ا
ْقَم َهُروا     َل ْقَظ َلى     َي ْقَوَراِت     َع ِء     َع ّنَسا ْقَبَن     َولِ     ال ِر ْقَض ِهّن     َي ِل ْقَرُج أ

َ ِب
َلَم ْقَع ُي ِفيَن     َما     ِل ْقَخ ْقَن     ُي ِهّن     ِم ِت َن ُبوا     ِزي ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ

َ

ُنوَن ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     ا ُك ّل َع ِلُحوَن     َل ْقَف    ُت

وجوب على يدل ما الكريمة الية هذه في فجاء
: : الول منها موضعين في السفور وتحريم الحجاب

ِديَن     َولِ:  تعالى قوله ْقَب ُهّن     ُي َت َن َهَر     َما     ِإلِ     ِزي َها     َظ ْقَن وهذا   ِم
إلِ الزينة من لشيء البداء جميع عن النهي على يدل

قصد بدون خرج وما الظاهرةا ملبسها وهو استثنى ما
بتكريره وتعالى سبحانه منه التأكيد ذلك على ويدل
.  الية نفس في الزينة إبداء عن النهي

ْقَبَن:  تعالى : قوله والثاني ِر ْقَض َي ْقَل ِهّن     َو ِر َلى     ِبُخُم َع
ِهّن ِب ُيو إلى الرأس من الخمار إدناء في صريح فهو   ُج
تخميره يجب الذيِ الرأس من الوجه . لن الصدر

إخراج على يدل دليل أيِ يوجد ولِ وعرفا وشرعا عقل
لم كما ، العرب لغة في الرأس مسمى من الوجه

القرآن بمنطوقا استثنائاه أو إخراجه على نص يأت
وزعمهم له بعضهم واستثناء بمفهومهما ولِ والسنة

بالمفهوما مردود التخمير عموما في مقصود غير بأنه
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السلف علماء بقية بأقوال ومدفوع واللغويِ الشرعي
علماء أوضحهما بقاعدتين مردود هو كما ، والخلف
الثبات حجة : أن إحداهما الحديث ومصطلح الصول
تعارض إذا : أنه . والثانية النفي حجة على مقدمة

.  المبيح على الحاظر قدما وحاظر مبيح

من المرأةا في ما يعلم وتعالى سبحانه الله كان ولما
هذه بستر أمرها للرجل المتعددةا الفتنة وسائال

الذيِ بها فيطمع للفتنة سببا تكون لِ حتى الوسائال
: اسم إبدائاها عن المنهي . والزينة مرض قلبه في

للنظر ويدعوه المرأةا من الرجل يحبه ما لكل جامع
التي المكتسبة أو الصلية الزينة ذلك في سواء إليها
.  وتزينا تجمل بدنها في تحدثه شيء كل هي

والشعر كالوجه الثابتة هي : فإنها الصلية الزينة وأما
والنحر والرجلين كاليدين الزينة مواضع من كان وما
بل وهو الزينة أصل الوجه كان . وإذا ذلك إلى وما

المورد هو بل ، بالمرأةا للفتنة الساسية القاعدةا نزاع
من آكد إبدائاه تحريم فإن الرجال لشهوةا والمصدر

. قال بدنها في المرأةا تحدثها زينة كل تحريم
خلقية قسمين على : الزينة تفسيره في القرطبي
:  ومكتسبة

الخلقة وجمال الزينة أصل فإنه : وجهها فالخلقية
.  العلوما وطرقا المنافع من فيه لما الحيوانية ومعنى

في المرأةا تحاول ما : فهي المكتسبة الزينة وأما
والخضاب والكحل والحلي كالثياب به خلقتها تحسين

.  هـ . أ
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ِديَن     َولِ:  تفسيره في البيضاويِ وقال ْقَب ُهّن     ُي َت َن    ِزي
لِ لمن مواضعها عن فضل والصباغا والثياب كالحلي

أصل هو الوجه كان فإذا.  هـ . ا له تبدى أن يحل
قدرته جلت الله فإن والعقل النفل في نزاع بل الزينة
لِ عموما وهذا زينتها من شيء إبداء المرأةا على حرما

تخصيصه يجوز ولِ والسنة الكتاب من له مخصص
الناس أقوال من قول فأيِ فلن أو فلن بقول

القرآن عموما لن مرفوض فهو العموما هذا يخصص
بأقوال تخصيصه يجوز لِ المطهرةا والسنة الكريم
الِحتمالِت طريق عن تخصيصه يجوز ولِ ، البشر
عموما يخصص فل ، الفردية الِجتهادات أو ، الظنية
السنة من ثبت بما أو الكريم بالقرآن إلِ القرآن

كيف:  نقول ولذلك ، المة سلف بإجماع أو المطهرةا
وإباحة المكتسبة الزينة وهو الفرع تحريم يسوغا
.  الساسية الزينة هو الذيِ الوجه وهو الصل

َهَر     َما     ِإلِ:  وعل جل بقوله والمراد َها     َظ ْقَن قال كما   ِم
علماء من وجمع ، عنه الله رضي مسعود ابن بذلك

اخفاؤه يمكن لِ وغيرهم- " ما المفسرين من السلف
من العرب نساء يتعاطاه كان وما والثوب " كالرداء
الثياب أسافل من يبدو وما ، ثيابها تجلل التي المقنعة

لذلك الشارةا تقدمت كما قصد غير من يظهر قد وما
ومأمورةا زينتها من شيئا تبديِ أن من منهية فالمرأةا ،

.  زينة هو ما لكل الخفاء في تجتهد بأن

شيء إبداء عن المرأةا وتعالى سبحانه نهى وحينما
وتعالى سبحانه منها- علمها ظهر ما إلِ زينتها من

تضعه الذيِ الخمار بلف الزينة مواضع تحيط كيف
ْقَبَن:  فقال رأسها على ِر ْقَض َي ْقَل ِهّن     َو ِر من يعني   ِبُخُم

َلى الوجه وأعالي الرأس ِهّن     َع ِب ُيو حتى الصدور يعني   ُج
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من والصدر حوى وما الرأس حفظت قد بذلك تكون
لتضمن حولها وما الرقبة من ذلك بين وما تحته

.  والفرعية الصلية الزينة ستر بذلك المرأةا

ْقَبَن     َولِ:  الية هذه آخر في أيضا تعالى قوله وفي ِر ْقَض َي
ِهّن ِل ْقَرُج أ

َ َلَم     ِب ْقَع ُي ِفيَن     َما     ِل ْقَخ ْقَن     ُي ِهّن     ِم ِت َن على الدلِلة   ِزي
حتى الفتنة إلى يدعو ما المرأةا على سبحانه تحريمه
المرأةا توجيه في غاية . وهذا والصوت بالحركة

ودفع كرامتها حفظ على لها الله من وحث ، المسلمة
.  عنها الشر

أو الصلية الزينة خروج لتحريم أيضا ويشهد
وسلم عليه الله صلى الله رسول فعل المكتسبة

النساء وفعل ، المؤمنين أمهات وفعل ، صفية بزوجته
وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد في المؤمنات

الكامل الستر من الحزاب وآية الية هذه نزول بعد
يسفرن ذلك قبل النساء وكانت ، والجلبيب بالخمر

. . الحجاب آيات نزلت حتى وأيديهن وجوههن عن
سفور من الحاديث بعض في ورد ما أن يعلم وبذلك
يجوز فل الحجاب آيات نزول قبل كان النساء بعض

في الحجة لن الله حرما ما إباحة على به يستدل أن
العلم أهل عند معلوما هو كما المنسوخأ في لِ الناسخ

.  واليمان

، النور سورةا من السابقة الية الحجاب آيات ومن
َها    َ يا:  الحزاب سورةا في تعالى قوله ومنها ّي أ

ِبّي     َ ّن ال
ْقَل َواِجَك     ُق ْقَز ِتَك     َِل َنا َب ِء     َو ِنَسا ِنيَن     َو ْقَؤِم ْقَلُم ِنيَن     ا ْقَد ِهّن     ُي ْقَي َل ْقَن     َع ِم

ِهّن ِب ِبي ِلَك     َجل َنى     َذ ْقَد ْقَن     َأ ْقَفَن     َأ ْقَعَر ْقَيَن     َفل     ُي َذ ْقَؤ َكاَن     ُي ّلُه     َو ال
ُفوًرا جلباب جمع : الجلبيب العلماء قال   َرِحيًما     َغ

والخمار الدرع فوقا المرأةا به تشتمل ثوب كل وهو
.  ومكتسب ثابت من الزينة مواضع لستر

231

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=31
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=31


ِلَك:  تعالى وقوله َنى     َذ ْقَد ْقَن     َأ ْقَفَن     َأ ْقَعَر على يدل   ُي
نص فهو ، المعرفة عنوان الوجه لن الوجه؛ تخصيص

ْقَيَن     َفل:  تعالى وقوله ، الوجه ستر وجوب على َذ ْقَؤ هذا   ُي
لها إيذاء المرأةا محاسن معرفة في أن على نص

عليها تعالى الله حرما فلذلك ، والشر بالفتنة ولغيرها
، كانت أيا محاسنها به تعرف ما بدنها من تخرج أن
كشف منع على الشرعية الدلة من يكن لم ولو

كافيا لكان وتعالى سبحانه منه النص هذا إلِ الوجه
جملتها ومن ، المرأةا مفاتن وستر الحجاب وجوب في

به تعرف الذيِ هو الوجه لن أعظمها؛ وهو ، وجهها
.  الفتنة يجلب الذيِ وهو

ِنيَن:  الية هذه نزلت : ( لما سلمة أما قالت ْقَد ُي
ِهّن ْقَي َل ْقَن     َع ِهّن     ِم ِب ِبي على كأن النصار نساء خرج   َجل

سود أكسية وعليهن السكينة من الغربان رءوسهن
المؤمنين نساء الله : أمر عباس ابن ) . قال يلبسنها

وجوههن يغطين أن حاجة في بيوتهن من خرجن إذا
. واحدةا عينا ويبدين بالجلبيب رءوسهن فوقا من

عن السليماني عبيدةا سألت:  سيرين بن محمد وقال
ِنيَن:  وجل عز الله قول ْقَد ِهّن     ُي ْقَي َل ْقَن     َع ِهّن     ِم ِب ِبي    َجل

. وأقوال اليسرى عينه وأبرز ورأسه وجهه فغطى
المقاما يتسع لِ كثيرةا الموضوع في المفسرين

 لذكرها

َذا:  تعالى قوله أيضا الحجاب آيات . ومن ِإ َو
ُهّن ُتُمو ْقَل َأ ًعا     َس َتا ُهّن     َم ُلو َأ ْقَس ْقَن     َفا ِء     ِم ْقَم     ِحَجاٍب     َوَرا ُك ِل َذ

َهُر ْقَط ُقل     َأ ْقَم  ِل ُك ِب ِهّن     ُو ِب ُلو ُق في واضح نص الية فهذه   َو
، منهم وتسترهن الرجال عن النساء تحجب وجوب

ذلك في الحكمة الية هذه في سبحانه الله أوضح وقد
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وأبعد والنساء الرجال لقلوب أطهر التحجب أن وهي
.  وأسبابها الفاحشة عن

وسلم عليه الله صلى النبي لزواج عامة الية وهذه
الله رحمه القرطبي . قال المؤمنات من وغيرهن
وبما ، بالمعنى النساء جميع الية هذه في ويدخل
عورةا كلها المرأةا أن من الشريعة أصول تضمنته

كالشهادةا لحاجة إلِ ذلك كشف يجوز فل وصوتها بدنها
اليات من ذلك غير إلى ببدنها يكون داء أو عليها
رحمه القرطبي وقول ، الحجاب وجوب على الدالة

مع ذلك كان إذا يعني عورةا؛ المرأةا صوت : إن الله
الله لقول ، بعورةا فليس العاديِ صوتها أما ، الخضوع
َء    َ يا:  سبحانه ِبّي     ِنَسا ّن ُتّن     ال ْقَس ٍد     َل َأَح ِء     ِمَن     َك ّنَسا ِإِن     ال
ُتّن ْقَي َق ّت ْقَعَن     َفل     ا ْقَخَض ْقَوِل     َت َق ْقَل َع     ِبا ْقَطَم َي ِذيِ     َف ّل ِه     ِفي     ا ِب ْقَل َق
ٌءْض ْقَلَن     َمَر ُق ْقَولًِ     َو ًفا     َق ْقَعُرو عن سبحانه فنهاهن   َم

القلوب أصحاب فيهن يطمع لئل القول في الخضوع
القول في سبحانه لهن وأذن ، بالشهوةا المريضة

الله صلى النبي عهد في النساء وكان ، المعروف
ولم والسلما الصلةا عليه ويسألنه يكلمنه وسلم عليه
أصحاب عهد في النساء كان وهكذا ، عليهن ذلك ينكر

الصحابة يكلمن وسلم عليه الله صلى النبي
أمر وهذا ، عليهن ذلك ينكروا فلم ويستفتينهم

.  فيه شبهة ولِ معروف

:  فمنها السنة من الدلة وأما

   جلبابها     من     أختها     لتلبسها الصحيحين في ثبت ما
الصحابة نساء عند المعتاد أن على فدل ، عليه متفق

الجلباب بلبس المر وفي ، بجلباب إلِ المرأةا تخرج ألِ
ثبت ما وكذا والحجاب التستر من بد لِ أنه على دليل
:  قالت عنها الله رضي عائاشة عن الصحيحين في
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الفجر     يصلي     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     كان
ثم     بمروطهن     دافعات     المؤمنات     من     نساء     معه     فيشهد
   الغلس     من     أحد     يعرفهن     ما     بيوتهن     إلى     يرجعن

المرأةا ستر وجوب على السلف علماء أجمع وقد
من إلِ ستره عليها يجب عورةا وأنه لوجهها المسلمة

: والمرأةا المغنى في قدامة ابن . قال محرما ذيِ
وجهها على سدلت احتاجت فإن ، وجهها في إحرامها

في وجهها تغطية عليها يحرما المرأةا أن وجملته ،
ما إلِ ، رأسه تغطية الرجل على يحرما كما إحرامها

محرمة وهي وجهها تغطي كانت أنها أسماء عن رويِ
عليه الله صلى النبي أن وغيره البخاريِ روى وقد ،

   القفازين     تلبس     ولِ     المرأةا     تنتقب     لِ:  قال وسلم
قريبا الرجال لمرور وجهها ستر إلى احتاجت إذا فأما
لما ، وجهها على رأسها فوقا الثوب تسدل فإنها منها
الركبان     كان:  قالت عنها الله رضي عائاشة عن رويِ

الله     صلى     الله     رسول     مع     محرمات     ونحن     بنا     يمرون
من     جلبابها     إحدانا     سدلت     بنا     حاذوا     فإذا     وسلم     عليه

   كشفنا     جاوزونا     فإذا     وجهها     على     رأسها

والنقاب البرقع من المحرمة المرأةا منعت وإنما
من تمنع ولم خاصة الوجه لستر يصنع مما ونحوهما
على تسدل أن لها : إنما أحمد قال ، مطلقا الحجاب

هـ . ا أسفل من الثوب ترفع أن لها وليس فوقا وجهها
 .

أن على " وأجمعوا " البداية في رشد ابن وقال
رأسها ، تغطي أن لها وأن وجهها في المرأةا إحراما
من وجهها على ثوبها تسدد أن لها وأن شعرها وتستر

الرجال نظر عن به تستتر خفيفا سدلِ رأسها فوقا
.  إليها
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ونحوه هذا من . فيؤخذ العلماء كلما من ذلك غير إلى
المرأةا كشف على أجمعوا قد السلما علماء أن

عليها يجب أنه على وأجمعوا ، الحراما في وجهها
في الوجه كشف كان فحيث ، الرجال بحضور ستره

.  أوجب غيره في فستره واجبا الحراما

، مطلقا وجهها تستر عنها الله رضي أسماء وكانت
الله صلى لنهيه يجوز لِ ، الحراما في المرأةا وانتقاب

من وهو المتقدما الحديث في ذلك عن وسلم عليه
في وجهها تستر كانت المرأةا أن على الدلة أعظم

تلبس ولِ  المرأةا تنتقب لِ ومعنى العادية الحوال
لجل وخيط وقطع فصل ما تلبس لِ أيِ القفازين

المراد أن لِ ، كالقفازين اليدين ولجل كالنقاب الوجه
فإنه البعض توهمه كما وكفيها وجهها تغطي لِ أنها

ما . هذا والقفازين النقاب بغير لكن سترهما يجب
الصنعاني العلمة ومنهم والعلماء الفقهاء به فسره
المرأةا تحجب وجوب يعلم . وبهذا تعالى الله رحمه

من شيء إخراج عليها يحرما وأنه لوجهها وسترها
من ظهر ما إلِ مطلقا الزينة أنواع من عليها وما بدنها
كما قصد غير عن أو الِضطرار حالة في كله ذلك

. ومن الفتنة لدرء جاء التحريم وهذا ، ذلك بيان سلف
الدلة وخالف غلط فقد إليه دعا أو بسواه قال

العادات أو الهوى اتباع لحد يجوز ولِ الشرعية
هو السلما . لن وتعالى سبحانه الله لشرع المخالفة

وفيه ، شيء كل في والعدالة والهدى الحق دين
والنهي العمال ومحاسن الخلقا مكارما إلى الدعوةا

. العمال وسيئ الخلقا مساوئ من يخالفها عما
لما المسلمين وجميع يوفقنا أن المسئول والله

أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من يعيذنا وأن يرضيه
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محمد نبينا على وسلم الله وصلى كريم جواد إنه
.  وصحبه آله وعلى

الدراسة      الختلطفي

:  وبعد الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

جريدةا في الكتاب بعض كتبه ما على اطلعت فقد
1403 / 4 / 15  وتاريخ3754 رقم بعددها الجزيرةا

في والناثا الذكور اختلطا فيه اقترح الذيِ هـ
على يترتب . ولما الِبتدائاية بالمرحلة الدراسة
ذلك على التنبيه رأيت وخيمة عواقب من اقتراحه
:  فأقول

يجوز لِ كبير وفساد كثير لشر وسيلة الِختلطا إن
مروا وسلم عليه الله صلى النبي قال وقد فعله

وفرقوا     لعشر     عليها     واضربوهم     لسبع     بالصلةا     أبناءكم
وسلم عليه الله صلى أمر وإنما   المضاجع     في     بينهم

من أحدهما قرب لن المضاجع في بينهم بالتفريق
لوقوع وسيلة بعدها وما العاشرةا سن في الخر

أن شك ولِ ، والبنات البنين اختلطا بسبب الفاحشة
لذلك وسيلة يوما كل الِبتدائاية المرحلة في اجتماعهم

.  المراحل من ذلك بعد فيما للختلطا وسيلة أنه كما

المراحل في والبنات البنين فاختلطا حال وبكل
أنواع من عليه يترتب لما فعله يجوز لِ منكر الِبتدائاية
سد بوجوب الكاملة الشريعة جاءت . وقد الشرور
على دل وقد والمعاصي الشرك إلى المفضية الذرائاع

في ما ولولِ ، والحاديث اليات من كثيرةا دلِئال ذلك
العلمة ذكر . وقد منها كثيرا لذكرت الطالة من ذلك
" الموقعين " إعلما كتابه في الله رحمه القيم ابن
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ألِ وغيره للكاتب . ونصيحتي دليل وتسعين تسعة منها
أغلقت قد شر أبواب المسلمين على يفتح ما يقترحوا
.  والتوفيق الهداية للجميع الله . نسأل

أباحت التي الدول في جرى ما العاقل ويكفي
ما . وأما الِختلطا بسبب الكبير الفساد من الِختلطا

فقد مخطوبته الخاطب معرفة إلى بالحاجة يتعلق
يشفي ما ذلك في وسلم عليه الله صلى النبي شرع
أحدكم     خطب     إذا:  وسلم عليه الله صلى بقوله
إلى     يدعوه     ما     إلى     منها     ينظر     أن     استطاع     فإن     امرأةا

خلوةا بدون إليها ينظر أن له فيشرع   فليفعل     نكاحها
بعث يتيسر لم فإن ، ذلك تيسر إذا النكاح عقد قبل
بخلقها إخباره ثم إليها للنظر النساء من به يثق من

القرون في هذا على المسلمون درج . وقد وخلقها
إلى النظر من لهم حصل بل ذلك ضرهم وما الماضية

والنادر ، يكفي ما لها الخاطبة وصف أو المخطوبة
يوفق أن المسئول . والله له حكم لِ ذلك خلف

العاجل في وسعادتهم صلحهم فيه لما المسلمين
عنهم يغلق وأن دينهم عليهم يحفظ وأن والجل
كريم جواد إنه العداء مكايد ويكفيهم الشر أبواب
.  وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى

والنساء     الرجال بين الختلط

ويطلع يراه من إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
لفعل وإياهم الله وفقني المسلمين إخواني من عليه

. السلما والمنكرات البدع وإياهم وجنبني الطاعات
:  بعد . . أما وبركاته الله ورحمة عليكم
ينبغي لِ أمر على أنبه أن والتذكر النصح واجب فمن

وهو عنه والِبتعاد منه الحذر يجب بل عليه السكوت
الماكن بعض في الجهلة بعض من الحاصل الِختلطا
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أن بحجة بأسا بذلك يرون لِ المحارما غير مع والقرى
فتجد طيبة نياتهم وأن وأجدادهم آبائاهم عادةا هذا

مع أو أختها زوج أو زوجها أخي مع تجلس مثل المرأةا
وبدون تحجب بدون القارب من ونحوهم عمها أبناء

.  مبالِةا

عن المسلمة المرأةا احتجاب أن المعلوما ومن
على دل واجب أمر وجهها وتغطية الجانب الرجال
قال ، الصالح السلف وإجماع والسنة الكتاب وجوبه

ْقَل:  وتعالى سبحانه الله ُق َناِت     َو ْقَؤِم ْقَلُم ْقَضَن     ِل ْقَغُض ْقَن     َي ِم
ِهّن ِر ْقَبَصا ْقَظَن     َأ َف ْقَح َي ُهّن     َو ِديَن     َولِ     ُفُروَج ْقَب ُهّن     ُي َت َن َما     ِإلِ     ِزي

َهَر َها     َظ ْقَن ْقَبَن     ِم ِر ْقَض َي ْقَل ِهّن     َو ِر َلى     ِبُخُم ِهّن     َع ِب ُيو وقال   ُج
َذا:  تعالى ِإ ُهّن     َو ُتُمو ْقَل َأ ًعا     َس َتا ُهّن     َم ُلو َأ ْقَس ْقَن     َفا ِء     ِم َوَرا
ْقَم     ِحَجاٍب ُك ِل َهُر     َذ ْقَط ْقَم     َأ ُك ِب ُلو ُق ِهّن     ِل ِب ُلو ُق وقال ، الية   َو
َها    َ يا:  تعالى ّي أ

ِبّي     َ ّن ْقَل     ال َواِجَك     ُق ْقَز ِتَك     َِل َنا َب ِء     َو ِنَسا َو
ِنيَن ْقَؤِم ْقَلُم ِنيَن     ا ْقَد ِهّن     ُي ْقَي َل ْقَن     َع ِهّن     ِم ِب ِبي ِلَك     َجل َنى     َذ ْقَد ْقَن     َأ َأ

ْقَفَن ْقَعَر ْقَيَن     َفل     ُي َذ ْقَؤ َكاَن     ُي ّلُه     َو ُفوًرا     ال والجلباب   َرِحيًما     َغ
أما . قالت العباءةا بمنزلة الخمار فوقا الرداء هو

خرج الية هذه نزلت : ( لما عنها الله رضي سلمة
السكينة من الغربان رءوسهن على كأن النصار نساء

) .  يلبسنها سود أكسية وعليهن

رأس أن على واضح دليل الكريمات اليات هذه وفي
يجب مما ووجهها ونحرها وعنقها وشعرها المرأةا
كشفه وأن لها بمحرما ليس من كل عن ستره عليها
صلى     النبي     أن السنة أدلة . ومن حراما المحارما لغير
مصلى     إلى     النساء     بإخراج     أمر     لما     وسلم     عليه     الله

جلباب     لها     يكون     لِ     إحدانا     الله     رسول     يا     قلن     العيد
من     أختها     لتلبسها     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     فقال

يدل الحديث . فهذا ومسلم البخاريِ رواه   جلبابها
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إلِ المرأةا تخرج ألِ الصحابة نساء عند المعتاد أن على
عليه الله صلى الله رسول لهن يأذن . فلم بجلباب
.  جلباب بغير بالخروج وسلم

عنها الله رضي عائاشة عن الصحيحين في ثبت وقد
يصلي     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     كان:  قالت
ثم     بمروطهن     متلفعات     نساء     معه     فيشهد     الفجر

   الغلس     من     أحد     يعرفهن     ما     بيوتهن     إلى     يرجعن
من وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى : لو وقالت
بنوا منعت كما المساجد من لمنعهن رأينا ما النساء

الحجاب أن على الحديث هذا فدل نساءها إسرائايل
خير هم الذين الصحابة نساء عادةا من كان والتستر
أخلقا وأعلها ، وجل عز الله على وأكرمها القرون

القدوةا فهم ، عمل وأصلحها إيمانا وأكملها وآدابا
.  لغيرهم الصالحة

الركبان     كان:  قالت عنها الله رضي عائاشة وعن
الله     صلى     الله     رسول     مع     محرمات     ونحن     بنا     يمرون

على     جلبابها     إحدانا     سدلت     حاذونا     فإذا     وسلم     عليه
أحمد رواه   كشفناه     جاوزونا     فإذا     رأسها     من     وجهها

) تعني حاذونا ( فإذا قولها ففي ماجة وابن داود وأبو
دليل وجهها على جلبابها إحدانا ) سدلت ( الركبان

الحراما في المشروع لن الوجه؛ ستر وجوب على
لوجب حينئذ كشفه من قويِ مانع وجود فلولِ كشفه
.  مكشوفا بقاؤه

للرجال وجهها المرأةا وكشف السفور تأملنا وإذا
منها كثيرةا مفاسد على يشتمل وجدناه الجانب

دواعي كبر من وهي وجهها بمظهر تحصل التي الفتنة
وافتتان المرأةا عن الحياء زوال ومنها والفساد الشر

أن المرأةا على يحرما أنه يتبين . فبهذا بها الرجال
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عليها ويحرما الجانب الرجال بحضور وجهها تكشف
ونحو ساقيها أو ذراعيها أو نحرها أو صدرها كشف

يحرما وكذا ، الجانب الرجال بحضور جسمها من ذلك
وكذا ، الرجال من محارمها بغير الخلوةا عليها

إذا المرأةا فإن ، تستر غير من المحارما بغير الِختلطا
والتجول الوجه كشف في للرجل مساوية نفسها رأت

مزاحمة من خجل ولِ حياء منها يحصل لم سافرةا
.  عظيم وفساد كبيرةا فتنة ذلك وفي ، الرجال

من يوما ذات وسلم عليه الله صلى النبي خرج وقد
الطريق في الرجال مع النساء اختلط وقد المسجد

فإنه     استأخرن:  وسلم عليه الله صلى النبي فقال
الطريق     بحافات     عليكن     الطريق     تحققن     أن     لكن     ليس

به ليتعلق ثوبها أن حتى بالجدار تلصق المرأةا فكانت
: تعالى قوله تفسير عند كثير ابن . ذكره لصوقها من

ْقَل ُق َناِت     َو ْقَؤِم ْقَلُم ْقَضَن     ِل ْقَغُض ْقَن     َي ِهّن     ِم ِر ْقَبَصا على فيحرما   َأ
عليها يجب بل محارمها لغير وجهها تكشف أن المرأةا
أو بهم الِختلطا أو بهم الخلوةا عليها يحرما كما ستره
سبحانه بين وقد محرمها غير يد في للسلما يدها وضع

َولِ:  بقوله زينتها إلى النظر له يجوز من وتعالى
ِديَن ْقَب ُهّن     ُي َت َن ِهّن     ِإلِ     ِزي ِت َل ُعو ُب ْقَو     ِل ِهّن     َأ ِئا َبا ْقَو     آ ِء     َأ َبا ِهّن     آ ِت َل ُعو ْقَو     ُب َأ

ِهّن ِئا َنا ْقَب أ
ْقَو     َ ِء     َأ َنا ْقَب ِهّن     َأ ِت َل ُعو ْقَو     ُب ِهّن     َأ ِن َوا ْقَخ ْقَو     ِإ ِني     َأ ِهّن     َب ِن َوا ْقَخ ْقَو     ِإ َأ

ِني ِهّن     َب ِت َوا ْقَو     َأَخ ِهّن     َأ ِئا ْقَو     ِنَسا ْقَت     َما     َأ َك َل ُهّن     َم ُن ْقَيَما ِو     َأ َأ

ِعيَن ِب ّتا ِر     ال ْقَي ِلي     َغ ِة     ُأو َب ْقَر ِْقَل ِو     الّرَجاِل     ِمَن     ا ْقَفِل     َأ ّط ِذيَن     ال ّل ا
ْقَم َهُروا     َل ْقَظ َلى     َي ْقَوَراِت     َع ِء     َع ّنَسا ْقَبَن     َولِ     ال ِر ْقَض ِهّن     َي ِل ْقَرُج أ

َ ِب
َلَم ْقَع ُي ِفيَن     َما     ِل ْقَخ ْقَن     ُي ِهّن     ِم ِت َن ُبوا     ِزي ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ

َ

ُنوَن ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     ا ُك ّل َع ِلُحوَن     َل ْقَف    ُت

الخال وأبناء العم أبناء أو الخت زوج أو الزوج أخأ أما
لهم وليس المحارما من فليسوا ونحوهم والخالة

240

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=31
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=31
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=31
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=31
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1537
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1537


جلبابها ترفع أن لها يجوز ولِ المرأةا وجه إلى النظر
ابن عقبة فعن بها افتتانهم من ذلك في لما عندهم
عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي عامر

رجل     النساءفقال     على     والدخول     إياكم:  قال وسلم
الحمو     قال     الحمو؟     أفرأيت     الله     رسول     يا     النصار     من

وعمه الزوج أخأ بالحمو . والمراد عليه متفق   الموت
ريبة بدون البيت يدخلون لنهم وذلك ونحوهما؛

وعلى لزوجها قرابتهم بمجرد بمحارما ليسوا ولكنهم
كانوا ولو زينتها عن لهم تكشف أن لها يجوز لِ ذلك

الزينة إبداء جواز حصر الله لن بهم؛ موثوقا صالحين
ولِ الزوج أخأ وليس السابقة الية في بينهم أناس في

عليه الله صلى وقال منهم ونحوهم عمه ابن ولِ عمه
رجل     يخلون     لِ:  عليه المتفق الحديث في وسلم
من المحرما بذيِ والمراد   محرما     ذيِ     مع     إلِ     بامرأةا
أو مصاهرةا أو لنسب التأييد على نكاحها عليه يحرما
مجراهم يجرى ومن والعم والخأ والِبن كالب رضاع

 . "

ذلك عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى وإنما
بينهم ويمشي الغواية عنان الشيطان لهم يرخي لئل

. وقد المعصية لهم ويزين لهم ويوسوس بالفساد
يخلون     لِ:  قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه ثبت
أحمد الماما رواه   ثالثهما     الشيطان     فإن     بامرأةا     رجل

.  عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن صحيح بإسناد

أن بحجة ذلك بخلف بلدهم في العادةا جرت ومن
يجاهدوا أن فعليهم بلدهم أهل أو أهلهم عادةا ذلك

القضاء في يتعاونوا وأن العادةا هذه إزالة في أنفسهم
العراض على محافظة شرها من والتخلص عليها

وجل عز الله لمر وتنفيذا والتقوى البر على وتعاونا
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الله إلى يتوبوا وأن ، وسلم عليه الله صلى ورسوله
المر في يجتهدوا وأن منها سلف مما وتعالى سبحانه

ولِ عليه ويستمروا المنكر عن والنهي بالمعروف
ولِ لِئام لومة الباطل وإبطال الحق نصرةا في تأخذهم
الناس بعض من استهزاء أو سخرية ذلك عن يردهم

برضا الله شرع اتباع المسلم على الواجب فإن
ولو ، عقابه من وخوف الله عند فيما ورغبة وطواعية

. ولِ إليه الناس وأحب الناس أقرب ذلك في خالفه
الله يشرعها لم التي والعادات الهواء اتباع يجوز

والهدى الحق دين هو السلما لن وتعالى؛ سبحانه
مكارما إلى الدعوةا وفيه ، شيء كل في والعدالة
.  يخالفها عما والنهي العمال ومحاسن الخلقا

لما المسلمين وسائار يوفقنا أن المسئول والله
وسيئات أنفسنا شرور من جميعا يعيذنا وأن يرضيه
نبينا على وسلم الله . وصلى كريم جواد إنه أعمالنا
.  وصحبه آله وعلى محمد

.  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما

القمار    من الميسر   التحذير وهو

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

التجارية والمحلت المؤسسات بعض قياما اشتهر فقد
جوائاز تقديم عن وغيرها الصحف في إعلنات بنشر
يغريِ مما ، المعروضة بضائاعهم من يشتريِ لمن

أو غيره دون المحل هذا من الشراء على الناس بعض
الحصول في طمعا حاجة فيها له ليس سلعا يشتريِ

لِ وقد عليها يحصل قد التي الجوائاز هذه إحدى على
.  يحصل
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شرعا المحرما القمار من النوع هذا كان ولما
فيه ولما ، بالباطل الناس أموال أكل إلى والمؤديِ

سلع وإكساد سلعته ترويج في والتسبب الغراء من
مقامرته- رأيت مثل يقامر لم ممن المماثلة الخرين

التي والجائازةا محرما العمل هذا أن على القراء تنبيه
المحرما الميسر من لكونها محرمة طريقة من تحصل
التجارةا أصحاب على فالواجب.  القمار وهو شرعا
. الناس يسع ما وليسعهم المقامرةا هذه من الحذر

َها    َ يا:  سبحانه الله قال وقد ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُلوا     لِ     آَم ُك ْقَأ َت

ْقَم ُك َل َوا ْقَم ْقَم     َأ ُك َن ْقَي ِطِل     َب َبا ْقَل ْقَن     ِإلِ     ِبا ُكوَن     َأ ًةا     َت ْقَن     ِتَجاَر َتَراٍض     َع
ْقَم ُك ْقَن ُلوا     َولِ     ِم ُت ْقَق ْقَم     َت ُك ُفَس ْقَن ّلَه     ِإّن     َأ ْقَم     َكاَن     ال ُك ْقَن     َرِحيًما     ِب َوَم
ْقَل َع ْقَف ِلَك     َي ًنا     َذ َوا ْقَد ْقَلًما     ُع ُظ ْقَوَف     َو ِه     َفَس ِلي ْقَص َكاَن     َناًرا     ُن ِلَك     َو َذ
َلى ِه     َع ّل      َيِسيًرا     ال

تباح التي التجارةا من ليست المقامرةا وهذه
فيه لما الله حرمه الذيِ الميسر من هي بل بالتراضي

من فيه ولما بالباطل المال وأكل والخداع الغرر من
الله قال كما الناس بين والعداوةا الشحناء إيقاع

َها    َ يا:  سبحانه ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ّنَما     آَم ْقَمُر     ِإ ْقَلَخ ْقَيِسُر     ا ْقَلَم َوا

ْقَنَصاُب َْقَل ْقَزلِمُا     َوا َْقَل ٌءْس     َوا ْقَج ْقَن     ِر َطاِن     َعَمِل     ِم ْقَي الّش
ُه ُبو ِن َت ْقَج ْقَم     َفا ُك ّل َع ِلُحوَن     َل ْقَف ّنَما*    ُت ُد     ِإ ِري َطاُن     ُي ْقَي ْقَن     الّش َأ

َع ِق ُكُم     ُيو َن ْقَي َةا     َب َو َدا َع ْقَل َء     ا ْقَغَضا َب ْقَل ِر     ِفي     َوا ْقَم ْقَلَخ ِر     ا ْقَيِس ْقَلَم َوا
ْقَم ُك ّد َيُص ْقَن     َو ِر     َع ْقَك ِه     ِذ ّل َعِن     ال ِةا     َو ْقَل     الّصل َه ْقَم     َف ُت ْقَن ُهوَن     َأ َت ْقَن    ُم

فيه لما المسلمين وجميع يوفقنا أن المسئول والله
كل من جميعا يعيذنا وأن عباده أمر وصلح رضاه
الله وصلى كريم جواد إنه ، شرعه يخالف عمل

.  وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم
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بالرياضمع      الفارابي طلبمتوسطة لقاء
بمكتبه   سماحته

أسئلتهـم    على وإجابتـه

أشرف على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
:  بعد أما.  المرسلين
عما الوقت وحفظ العلم طلب في بالجد فنوصيكم

في والِجتهاد النافع العلم طلب عن ويشغل يضر
إلى المسارعين من تكونوا وأن بالعلم العمل

الفاضلة بالخلقا التخلق مع الجماعة في الصلوات
البيت أهل إلى والحسان الوالدين بر على والحرصا

.  والخوات الخوةا من

يكون أن العلم طالب حق في المهمات أهم ومن
على حريصا بدينه مهتما السيرةا طيب الخلقا حسن

لسانه يحفظ ، الجماعة في الصلوات على المحافظة
سبحانه الله شرع يخالف ما كل عن وجوارحه
الشر عن والكف والخير المعروف بذل على ويحرصا
يكون وهكذا الصادقا العلم طالب يكون هكذا ، والذى
والسيرةا الفاضلة الخلقا يتحرى النجيب الشاب

السيئة والسيرةا الذميمة الخلقا عن ويتباعد الحميدةا
وفي زملئاه ومع الطريق وفي البيت في كان أينما
.  حال كل

الخير إلى الطلبة توجيه في بالجد الساتذةا ونوصي
وتفهيم بها والعناية الدروس تحضير على والحرصا

لتلميذه صالحة قدوةا الستاذ يكون وأن ، لها الطلبة
النية وصلح التوفيق للجميع الله . نسأل خير كل في

.  مسئول خير إنه والعمل

244



:  جوابها فهذا السئلة أما
وما القلب قسوةا من النسان يتخلص  : كيف1س
 أسبابه؟ هي
والمعاصي الذنوب القلب قسوةا  : أسباب1 جـ

هذه كل والفساقا الغافلين وصحبة الغفلة وكثرةا
القلوب لين ومن القلوب قسوةا أسباب من الخلل

وصحبة وعل جل الله طاعة وطمأنينتها وصفائاها
القرآن وقراءةا بالذكر الوقت وحفظ ، الخيار

وقراءةا الله بذكر وقته حفظ ومن ، والِستغفار
الغافلين صحبة عن والبعد الخيار وصحبة القرآن

ِر     َألِ:  تعالى قال ويلين قلبه يطيب والشرار ْقَك ِذ ِه     ِب ّل ال
ِئّن ْقَطَم ُلوُب     َت ُق ْقَل    ا

تم اللقاء مع سماحته بمكتبه في الرئااسة بتاريخ
 هـ . 28/10/1410

  

ولِ غيبة فيه يكون مجلس في أكون عندما : 2 س
 ؟ أفعل فماذا ، منه القياما أستطيع

محرمة؛ والغيبة يجوز لِ : هذا وتقول  : تنصحهم2 جـ
رد     من:  يقول وسلم عليه الله صلى الرسول لن
يوما     النار     وجهه     عن     الله     رد     بالغيب     أخيه     عرض     عن

كنت فإن الشر مجالس يحضر لِ والمؤمن   القيامة
الواجب وأن يجوز لِ هذا بأن جلسائاك إخبار تستطيع

لِ كنت وإن ، العمل في لله وأخلص ذلك فافعل تركه
قيامك استنكروا ولو الغيبة تحضر ولِ فقم تستطيع

:  تعالى الله لقول هذا لجل قمت فقل سألوك وإذا
َذا ِإ ْقَيَت     َو َأ ِذيَن     َر ّل َنا     ِفي     َيُخوُضوَن     ا ِت َيا ْقَض     آ ِر ْقَع َأ ْقَم     َف ُه ْقَن َع
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ّتى ِديٍث     ِفي     َيُخوُضوا     َح ِه     َح ِر ْقَي ِإّما     َغ ّنَك     َو َي ْقَنِس َطاُن     ُي ْقَي الّش
ْقَد     َفل ُع ْقَق َد     َت ْقَع ْقَكَرى     َب ّذ َع     ال ِما     َم ْقَو َق ْقَل ِلِميَن     ا ّظا    ال

العقاب وما أنواعها بجميع الغاني حكم ما : 3 س
 ؟ والمغنين المستمعين ينتظر الذيِ

لنها لها الِستماع يجوز ولِ محرمة كلها : الغاني3 جـ
َوِمَن:  تعالى قوله في المذكور الحديث لهو من

ّناِس ْقَن     ال ِريِ     َم َت ْقَش َو     َي ْقَه ِديِث     َل ْقَلَح ُيِضّل     ا ْقَن     ِل ِبيِل     َع ِه     َس ّل ال
ِر ْقَي َغ ٍم     ِب ْقَل َها     ِع َذ ّتِخ َي ًوا     َو ِئَك     ُهُز َل ْقَم     ُأو ُه ٌءْب     َل َذا ٌءْن     َع ِهي َذا*    ُم ِإ َو
َلى ْقَت ِه     ُت ْقَي َل َنا     َع ُت َيا ّلى     آ ِبًرا     َو ْقَك َت ْقَس ْقَن     ُم َأ ْقَم     َك َها     َل ْقَع ْقَسَم َأّن     َي َك
ِه     ِفي ْقَي َن ُذ ْقَقًرا     ُأ ُه     َو ْقَر َبّش َذاٍب     َف َع ٍم     ِب ِلي    َأ

الطرب آلِت من يصحبه وما الغناء هو الحديث ولهو
مرض أسباب من ذلك ولن ، العلم أهل أكثر عند

والدار وجل عز الله عن وغفلتها وقسوتها القلوب
ومن والضلل الضلل أسباب من ولنها الخرةا
الِستكبار أسباب ومن الله بدين الِستهزاء أسباب

ذلك إلى ترشد كما عنه والعراض القرآن سماع عن
خبيثة نتائاج لها . فهي آنفا المذكورتان اليتان كله

بالكلية يستمعها لِ أن للمؤمن فينبغي سيئة وعواقب
، الشرطة من ولِ الذاعة غير من ولِ الذاعة من لِ

ينبت : ( الغناء عنه الله رضي مسعود ابن يقول ولهذا
) .  الزرع الماء ينبت كما القلب في النفاقا

ْقَن تعالى قوله معنى ما : 4 س ِإ ْقَم َو ُك ْقَن َها ِإلِ ِم ُد ِر َوا
على المرور أو الدخول بمعنى الية في الورود وهل

 ؟ الصـراطا

الحاديث ذلك بينت كما المرور  : الورود4 جـ
ينجي ثم وسلم عليه الله صلى النبي عن الصحيحة

246

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=31&nAya=7
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=31&nAya=7
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=31&nAya=7
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=31&nAya=6
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=31&nAya=6
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=31&nAya=6
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=68
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=68


قال . ولهذا جثيا فيها الظالمين ويذر المتقين الله
َنّجي     ُثّم:  سبحانه ِذيَن     ُن ّل ْقَوا     ا َق ّت َذُر     ا َن ِلِميَن     َو ّظا َها     ال ِفي

ّيا ِث ينجو من منهم والعصاةا إليها يساقون . فالكفار   ِج
النار في يسقط من ومنهم ويسلم يخدش من ومنهم
وإنما ، إليه ينتهون أمد لعذابهم بل فيها يخلد لِ ولكن
في وجل عز الله يقول أبديا خلودا الكفار فيها يخلد

:  الكفار حق في البقرةا سورةا
ِلَك َذ ِهُم     َك ِري ّلُه     ُي ْقَم     ال ُه َل ْقَعَما ْقَم     َحَسَراٍت     َأ ِه ْقَي َل ْقَم     َوَما     َع ُه

ِرِجيَن ِر     ِمَن     ِبَخا ّنا ِإّن:  المائادةا سورةا في وقال   ال
ِذيَن ّل َفُروا     ا ْقَو     َك ْقَم     َأّن     َل ُه ْقَرِض     ِفي     َما     َل ْقَل

َ ًعا     ا َلُه     َجِمي ْقَث َوِم
َعُه ُدوا     َم َت ْقَف َي ِه     ِل ْقَن     ِب َذاِب     ِم ِما     َع ْقَو ِة     َي َياَم ِق ْقَل ّبَل     َما     ا ُق ْقَم     ُت ُه ْقَن ِم

ْقَم ُه َل ٌءْب     َو َذا ٌءْم     َع ِلي ُدوَن*    َأ ِري ْقَن     ُي ْقَخُرُجوا     َأ ِر     ِمَن     َي ّنا َوَما     ال
ْقَم ِرِجيَن     ُه َها     ِبَخا ْقَن ْقَم     ِم ُه َل ٌءْب     َو َذا ٌءْم     َع ِقي هذا في واليات   ُم

حال من والسلمة العافية الله نسأل كثيرةا المعنى
.  النار أهل

والبراء الولِء توضيح فضيلتكم من  : الرجاء5 س
.  ؟ الكفار موالِةا يجوز وهل يكون لمن

وموالِتهم المؤمنين محبة معناه والبراء  : الولِء5 جـ
دينهم ومن منهم والبراءةا ومعاداتهم الكافرين وبغض

سورةا في سبحانه الله قال كما والبراء الولِء هو هذا
ْقَد:  الممتحنة ْقَت     َق َن ْقَم     َكا ُك ٌءْةا     َل َو ْقَس ٌءْة     ُأ َن ِهيَم     ِفي     َحَس ْقَبَرا ِإ

ِذيَن ّل َعُه     َوا ْقَذ     َم ُلوا     ِإ ْقَم     َقا ِه ْقَوِم َق ّنا     ِل ُء     ِإ ْقَم     ُبَرآ ُك ْقَن َوِمّما     ِم
ُدوَن ُب ْقَع ْقَن     َت ِه     ُدوِن     ِم ّل َنا     ال ْقَر َف ْقَم     َك ُك َدا     ِب َب َنا     َو َن ْقَي ُكُم     َب َن ْقَي َب َو
ُةا َو َدا َع ْقَل ُء     ا ْقَغَضا َب ْقَل ًدا     َوا َب ّتى     َأ ُنوا     َح ْقَؤِم ِه     ُت ّل ُه     ِبال َد ْقَح .  الية   َو
تتعدى أو تظلمهم أن وعداوتهم بغضهم معنى وليس
أن معناه وإنما ، محاربين يكونوا لم إذا عليهم

أصحابا يكونوا ولِ بقبلك وتعاديهم قلبك في تبغضهم
فإذا تظلمهم ولِ تضرهم ولِ تؤذيهم لِ لكن ، لك
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إلى وتوجههم وتنصحهم السلما عليهم ترد سلموا
ُلوا     َولِ:  وجل عز الله قال كما الخير ِد ْقَهَل     ُتَجا َأ

َتاِب ِك ْقَل ِتي     ِإلِ     ا ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا ِذيَن     ِإلِ     َأ ّل َلُموا     ا ْقَم     َظ ُه ْقَن    ِم
وهكذا والنصارى اليهود هم الكتاب . وأهل الية

لكن ذمة أو عهد أو أمان لهم الذين الكفار من غيرهم
فالمشروع وإلِ ، ظلمه على يجازى منهم ظلم من

المسلمين مع أحسن هي بالتي الجدال للمؤمن
السابقة الكريمة للية الله في بغضهم مع والكفار
ُع: سبحانه ولقوله ْقَد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْقَكَم ْقَلِح ِبا

ِة َظ ْقَوِع ْقَلَم ِة     َوا َن ْقَلَحَس ْقَم     ا ُه ْقَل ِد ِتي     َوَجا ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا    َأ
ومعاداتهم بغضهم مع يظلمهم ولِ عليهم يتعدى فل
ويعلمهم الله إلى يدعوهم أن له ويشرع الله في

إلى بأسبابه يهديهم الله لعل الحق إلى ويرشدهم
عليهم الصدقة من مانع ولِ ، الصواب طريق

ُكُم     لِ:  وجل عز الله لقول إليهم والحسان َها ْقَن ّلُه     َي ال
ِذيَن     َعِن ّل ْقَم     ا ْقَم     َل ُك ُلو ِت َقا ّديِن     ِفي     ُي ْقَم     ال َل ْقَم     َو ُك ِرُجو ْقَخ ْقَن     ُي ِم

ْقَم ُك ِر َيا ْقَن     ِد ْقَم     َأ ُه َبّرو ُطوا     َت ْقَقِس ُت ْقَم     َو ِه ْقَي َل ّلَه     ِإّن     ِإ ُيِحّب     ال
ِطيَن ْقَقِس ْقَلُم    ا

عليه الله صلى النبي عن الصحيحين في ثبت ولما
عنهما الله رضي بكر أبي بنت أسماء أمر أنه وسلم

وقعت التي الهدنة حال في كافرةا وهي أمها تصل أن
على مكة أهل وبين وسلم عليه الله صلى النبي بين

 الحديبية

عظيـم       إجـرام المكرمة بمكـة التفجـير حادث

الله صلى الله رسول على والسلما والصلةا الله بسم
حدثا ما السلمي العالم استنكر . لقد وسلم عليه
 /12 / 7 الِثنين مساء تفجير من المكرمة مكة في

، شنيعا ومنكرا عظيمة جريمة واعتبروه  هـ1409
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وزعزعة ، الحراما الله بيت لحجاج ترويع من فيه لما
، الله لعباد وظلم ، الحراما البلد لحرمة وانتهاك للمن

، القيامة يوما إلى الحراما البلد سبحانه الله حرما وقد
إلى وأعراضهم وأموالهم المسلمين دماء حرما كما
أعظم من الحرمات هذه انتهاك وجعل ، القيامة يوما

من بشيء هم من وتوعد ، الذنوب وأكبر ، الجرائام
كما ، الليم العذاب يذيقه بأن الحراما البلد في ذلك
ْقَن:  سبحانه قال ْقَد     َوَم ِر ِه     ُي ٍد     ِفي ْقَلَحا ِإ ٍم     ِب ْقَل ُظ ْقَقُه     ِب ِذ ْقَن     ُن ِم

َذاٍب ٍم     َع ِلي الحرما في اللحاد أراد من كان فإذا   َأ
من بحال يفعل- فكيف لم وإن الليم بالعذاب متوعدا

أحق ويكون ، أعظم تكون جريمته فإن ، فعل
.  الليم بالعذاب

من أمته وسلم عليه الله صلى الرسول حذر وقد
في للمة بينه ما ذلك ومن ، كثيرةا أحاديث في الظلم
إن:  والسلما الصلةا عليه قال حين الوداع حجة

كحرمة     حراما     عليكم     وأعراضكم     وأموالكم     دماءكم
هل     ألِ     هذا     بلدكم     في     هذا     شهركم     في     هذا     يومكم
وأديت بلغت قد أنك نشهد الصحابة فقال   بلغت

وينكبها السماء إلى أصبعه يرفع . . فجعل ونصحت
 اشهد اللهم اشهد : اللهم ويقول الرض إلى

الله بيت قرب متفجرات بإيجاد الشنيع الجراما وهذا
عليه يقدما ولِ ، والكبائار الجرائام أعظم من الحراما

على حاقد يفعله وإنما ، الخر واليوما بالله يؤمن من
. . فما الحراما الله بيت حجاج وعلى ، وأهله السلما
يرد أن الله فنسأل جريمته أكبر وما ، خسارته أعظم
يوفق وأن ، خلقه بين يفضحه وأن ، نحره في كيده

عليه الله حد وإقامة لمعرفة الحرمين خادما حكومة
الله . . وصلى عليه والقادر ذلك ولي سبحانه إنه

بن العزيز . عبد وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم
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السلمي العالم لرابطة العاما الرئايس باز بن الله عبد
والفتاء العلمية البحوثا لدارات العاما الرئايس
 السعودية العربية بالمملكة والرشاد والدعوةا

نشرت هذه الكلمة الِستنكارية لسماحته في جريدةا
الرياض وغيرها من الصحف المحلية في

 هـ . 12/12/1409

المجـلة   هـذه
بن        العزيـز عبد الشيـخ الجامعة رئايس نائاب لفضيلة

  باز 

نبي لِ من على والسلما والصلةا وحده لله الحمد
مجلة من الول العدد هو : فهذا بعد . أما بعده

إلى نقدمه ، المنورةا المدينة في السلمية الجامعة
يفيدهم ما فيه يجدوا أن راجين الكراما القراء

بصيرةا يزيدهم وما ودنياهم دينهم أمور في وينفعهم
عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب في وفقها
لحل نبراسا المجلة هذه تكون أن نرجو . كما وسلم

.  لهم السبيل وإنارةا مشاكلهم
وكان ، السلمية الجامعة مجلة صدور تأخر ولقد
أن ينبغي بل ذلك ينبغي لِ بأنه يقول الراء بعض هناك
حتى نفسها الجامعة افتتاح مع الجامعة مجلة تصدر
أهدافها يشرح للجامعة ناطقا لسانا المجلة تلك تكون

.  غايتها إلى أمورها سير ويوضح ومراميها
الحديث يترك أن على استقر قد الغلب الرأيِ أن إلِ

وأن لقوالها لِ تأسيسها مرحلة في الجامعة لعمال
إلى أوعزنا . وقد موصوفة لِ ملموسة ثمرتها تكون

فيه تجريِ ميدانا تكون بأن المجلة عن المسئولين
من وغيرهم السلمية الجامعة إلى المنتمين أقلما
بمثابة لتكون القطار جميع في والعلم الفكر رجال
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وهي لِسيما القلما تلك حولها تتجمع الِلتقاء نقطة
عاصمة المنورةا المدينة عن تصدر التي المجلة

والدعاةا والفاتحين الغزاةا ومنطلق الولى المسلمين
ذات تكون أن تستهدف المجلة هذه . وأن المصلحين

البلدان في القراء أغلبية فهمه من يتمكن مستوى
ينشر ما متابعة من يمكنهم فهما وغيرها السلمية

من الصفوةا على مقصورةا تكون ولن وهضمه فيها
من سواهم يمنع قصرا والباحثين والفقهاء العلماء

العلمية المستويات أو المتوسطة الثقافات ذويِ
. فيها ينشر بما وينتفعوا يفهموها أن المحدودةا
، القول لغو هو المجلة ستتجنبه الذيِ والشيء

للمسلمين ضرر نشره في ما وكل المور وسفاسف
. وستكون- بإذن وتضامنهم وحدتهم على خطر أو

، حزبية سياسية مجلة لِ ثقافية إسلمية الله- مجلة
.  هدفها هو وذلك خطتها هي تلك
مؤسسة المنورةا المدينة في السلمية الجامعة إن

الجامعات عمر إلى بالنسبة التكوين حديثة
من تستكمل لم فهي الكبرى العلمية والمؤسسات

قطعت - قدالله ولكنها- بحمد ، السابعة عمرها
من المقصود الهدف إلى طيبة أشواطا بل شوطا

الذين الطلب من مئات منها فتخرج ، إنشائاها
في المسلمين أوطان من عشرات إلى ينتسبون
تلك في أماكنهم وأخذوا ، العالم أنحاء مختلف

إلى ويرشدونهم الخير الناس يعلمون وغيرها الوطان
الصواب. 

له فذلك الجامعة هذه عن بالتحدثا هنا أفيض ولن
إلى الشارةا هنا القصد . وإنما المجلة من آخر مكان
.  المجلة هذه هدف

الحق مواقع إلى بأيدينا يأخذ أن مخلصا الله وأسأل
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وصالح القول صادقا جميعا يرزقنا وأن ، والصواب
. قريب سميع إنه كلمته ويعلي دينه ينصر وأن العمل
وآله محمد ورسوله عبده على وسلم الله وصلى
.  وصحبه

نشرت بمجلة الجامعة السلمية . العدد الول .
 هـ . 1388السنة الولى . ربيع الول عاما 

  

الجامعـة      حول الدعـوة صحيفة أسئلة أجوبة
السـلمية 

الجامعة طلب عن شيئا إعطاءنا  : أرجو1 س
 السلمية؟

بالجامعة الملتحق الشباب على  : يغلب1 جـ
بأن والشعور السلمية للدعوةا التحمس السلمية

فقهوا قد أمناء دعاةا إلى شديدةا حاجة في بلدهم
العزيز ( الكتاب الصافية منابعه من ودرسوه السلما
في النشاطا عليهم يغلب كما ) ، المطهرةا والسنة
بسلح ليتسلحوا مراحله ينهوا حتى التعليم مواصلة

الملحدةا والمبادئ الهدامة الدعوات لمجابهة أكمل
السلما في بلدهم أبناء وليفقهوا التبشير وإرساليات

.  الظاهرةا وأدلته الصافي منبعه من

محاربة في الجامعـة جهـود عن الفادةا  : أرجو2 س
 ؟ وغيرها والنصـرانية اليهودية التيارات

الفريقية بالقارةا تعني السلمية  : الجامعة2 جـ
بغيرهم تعني كما ، كبيرةا عناية منها الوافدين والطلبة

جميع وتعد ، القطار سائار من ، الوافدين الطلبة من
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العقائاد من بلدهم في انتشر ما لمجابهة الطلبة
وتقوما ، خاصا إعدادا الهدامة والمذاهب الباطلة
والخرافات البدع من نقية إسلمية تربية بتربيتهم

في ذكرتم ما لمحاربة المناسب بالسلح وتسلحهم
والقاديانية والنصرانية اليهودية الحركة من السؤال
إفريقيا في للسلما المخالفة الحركات من وغيرها
التي والردود والرسائال بالكتب وتزودهم ، وغيرها
.  المكان حسب السبيل هذا في تفيدهم

الوسيلة فما السلمية الحركات أعداء يكثر : 3 س
 لهم؟ للتصديِ

مكان كل في السلمية الحركات أن شك  : ل3ِ جـ
تنظيم . وهناك ضدها تكاتفوا قد وخصوما أعداء لها

ورسم والتعضيد الدعم بأنواع يمدهم وسريِ علني
يجب أنه هو المقاما هذا في أرى . والذيِ الخطط

تلك إمداد المسلمين وأثرياء السلمية الدول على
المخلصين بالدعاةا مكان كل في السلمية الحركات

والصدقا السلمي والنشاطا بالعلم المعروفين
على تعينهم التي بالموال العقيدةا وحسن والصبر
خصوما على والرد ونشرها الدعوةا بمهمة القياما

في المفيدةا والنشرات والرسائال وبالكتب ، السلما
حسب على اللغات بشتى تكون أن على المقاما هذا

هناك يكون وأن السلمية الحركات فيها التي الجهات
وآخر وقت بين فيما يزورونها الحركات لهذه مراقبون
ما إلى ولتوجيهها وحاجتها وصدقها نشاطها لمعرفة

تقف قد التي العقبات وتسهيل عليه تسير أن ينبغي
التي المؤسسات أو الشخاصا ومعرفة طريقها في

لتحذر العلن في أو السر في وتمدهم العداء تناصر
إلى يحتاج ذكرنا ما أن شك . ولِ لها يليق بما وتعامل
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الخرةا والدار الله تريد مؤمنة ونفوس صادقة جهود
وللمسلمين السلمية للحركات يهيئ أن الله فنسأل

به ويبصرهم الحق على يعينهم ما مكان كل في
. .  مسئول خير إنه عليه ويثبتهم

عن الشباب من كثير انحراف أسباب هي ما : 4 س
 ؟ منه ونفورهم الدين

 : لما ذكرتم من انحراف الكثير من الشباب4 جـ
 ينسب إلى الدين أسبابماونفورهم من كل 

كثيرةا : أهمها : 
 . وعدماومحاسنه العلم وجهلهم لحقيقة السلما قلة

عنايتهم بالقرآن الكريم وقلة المربين الذين لديهم
 حقيقة السلما للشبابشرحالعلم والقدرةا على 

وبيان محاسنه وإيضاح أهدافه وما يترتب عليه من
 والخرةا بالتفصيل ، وهناك أسبابالدنياالخير في 

إلىأخرى كالبيئة والذاعة والتلفزيون والسفار 
الخارج والِختلطا بالوافدين من ذويِ العقائاد الباطلة

 إلى غير ذلكالمركبوالخلقا المنحرفة والجهل 
من العوامل التي تنفرهم من السلما وترغبهم في

 فاجتمع في هذا المقاما للكثير منوالباحيةاللحاد 
والعقيدةاالشباب خلو قلوبهم من العلوما النافعة 

الصحيحة ووفود طوفان من الشكوك والشبهات
 فنتج عنالمغريةوالدعايات المضللة والشهوات 

ذلك ما ذكرتم في السؤال من الِنحراف والنفور
 من الكثير من الشباب وما أحسن ماالسلمامن كل ما ينسب إلى 

: قيل في هذا المعنى 

خاليا قلبا فصادف
 فتمكنا

أعرف أن قبل هواها أتاني  
 الهوى
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ْقَيَت:  تعالى قوله وأحسن وأصدقا ذلك من وأبلغ َأ َأَر

َذ     َمِن ّتَخ َهُه     ا َل ُه     ِإ َوا ْقَنَت     َه َأ َف ُكوُن     َأ ِه     َت ْقَي َل ِكيًل     َع ْقَما*    َو َأ

ْقَحَسُب ْقَم     َأّن     َت ُه َثَر ْقَك ُعوَن     َأ ْقَسَم ْقَو     َي ُلوَن     َأ ِق ْقَع ْقَن     َي ْقَم     ِإ ِإلِ     ُه
ِما َعا ْقَن َْقَل ْقَل     َكا ْقَم     َب ِبيًل     َأَضّل     ُه يتنوع أعتقد فيما والعلج   َس
الكريم بالقرآن العناية ذلك فأهم الداء تنوع بحسب

الصالح والمدير الصالح وبالمدرس النبوية والسيرةا
أجهزةا وإصلح الصالح والمنهج الصالح والمفتش

من فيها مما تطهر وأن السلمية الدول في العلما
وأنواع السلمية غير والخلقا الباحية إلى الدعوةا
في صادقين عليها القائامون كان إذا والفساد اللحاد
والشباب الشعوب توجيه في والرغبة السلما دعوى

وقع مما وتطهيرها البيئة بإصلح العناية ذلك ومن إليه
.  الوبئة من فيها
لضرورةا إلِ الخارج إلى السفر منع أيضا العلج ومن

بواسطة الهادفة النقية السلمية بالتوعية والعناية
والدعاةا والمدرسين العلمية الجهزةا جميع

قادةا يصلح وأن بذلك يمن أن الله وأسأل والخطباء
به والتمسك دينهم في للفقه ويوفقهم المسلمين

إنه متواصلة وجهود وإخلصا بصدقا خالفه ما ومحاربة
.  قريب سميع

العزيـز       عبد الشيخ سماحة عـكاظمع حـوار
باز   بن

الدعوةا حكم لنا تبينوا أن سماحتكم من  : نود1 س
 فيها؟ الفضل وأوجه وجل عز الله إلى

الكتاب من الدلة دلت . فقد حكمها  : أما1 جـ
وأنها وجل عز الله إلى الدعوةا وجوب على والسنة

قوله منها كثيرةا ذلك في . والدلة الفرائاض من
ْقَن:  سبحانه ُك َت ْقَل ْقَم     َو ُك ْقَن ٌءْة     ِم ُعوَن     ُأّم ْقَد َلى     َي ِر     ِإ ْقَي ْقَلَخ ا
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ْقَأُمُروَن َي ْقَعُروِف     َو ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم ِئَك     ا َل ُأو ُهُم     َو
ِلُحوَن ْقَف ْقَلُم ُع:  وعل جل قوله ومنها   ا ْقَد َلى     ا ِبيِل     ِإ َس

ّبَك ِة     َر ْقَكَم ْقَلِح ِة     ِبا َظ ْقَوِع ْقَلَم ِة     َوا َن ْقَلَحَس ْقَم     ا ُه ْقَل ِد ِتي     َوَجا ّل ِهَي     ِبا
ْقَحَسُن ُع:  وجل عز قوله ومنها   َأ ْقَد َلى     َوا ّبَك     ِإ َولِ     َر
َنّن ُكو ِكيَن     ِمَن     َت ِر ْقَش ْقَلُم ْقَل:  سبحانه قوله ومنها   ا ِه     ُق ِذ َه
ِلي ِبي ُعو     َس ْقَد َلى     َأ ِه     ِإ ّل َلى     ال ٍةا     َع َنا     َبِصيَر ِني     َوَمِن     َأ َع َب ّت    ا
وسلم عليه الله صلى الرسول اتباع أن سبحانه فيبين

كما والواجب البصائار أهل . وهم الله إلى الدعاةا هم
الصلةا عليه منهاجه على والسير اتباعه هو معلوما هو

ْقَد:  تعالى قال كما والسلما َق ْقَم     َكاَن     َل ُك َرُسوِل     ِفي     َل
ِه ّل ٌءْةا     ال َو ْقَس ٌءْة     ُأ َن ْقَن     َحَس ْقَرُجو     َكاَن     ِلَم ّلَه     َي ْقَومَا     ال َي ْقَل ْقَلِخَر     َوا ا

َكَر َذ ّلَه     َو ِثيًرا     ال    َك
فرض وجل عز الله إلى الدعوةا أن العلماء وصرح
. الدعاةا فيها يقوما التي القطار إلى بالنسبة كفاية
وإلى الدعوةا إلى يحتاج إقليم وكل قطر كل فإن

يكفي من بها قاما إذا كفاية فرض فهي ، فيها النشاطا
في الدعوةا وصارت الواجب ذلك الباقين عن سقط

.  جليل صالحا وعمل مؤكدةا سنة الباقين حق
المعين القطر أهل أو القليم أهل يقم لم وإذا

الواجب وصار عاما الثم صار التماما على بالدعوةا
بالدعوةا يقوما أن إنسان كل وعلى الجميع على

البلد عموما إلى بالنظر أما ، وإمكانه طاقته حسب
إلى بالدعوةا تقوما منتصبة طائافة يوجد أن فالواجب

الله رسالِت تبلغ المعمورةا أرجاء في وعل جل الله
فإن الممكنة بالطرقا وجل عز الله أمر وتبين

الدعاةا بعث قد وسلم عليه الله صلى الرسول
والرؤساء الملوك وإلى الناس إلى الكتب وأرسل
.  وجل عز الله إلى ودعاهم
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هي وما ؟ تقيمونه كيف الن الدعوةا واقع : 2 س
ظـل في عليها التركيز يجب التي المحاور

 ؟ المعاصـرةا والتحديات الحالية المستجدات

أمر وجل عز الله يسر الحاضر وقتنا  : في2 جـ
فأمور قبلنا لمن تحصل لم بطرقا ، أكثر الدعوةا
طرقا بواسطة وذلك أكثر متيسرةا اليوما الدعوةا
بطرقا ممكنة اليوما الناس على الحجة وإقامة ، كثيرةا

التلفزةا طريق وعن الذاعة طريق عن مثل متنوعة
فالواجب ، شتى طرقا وهناك الصحافة طريق وعن
أن الرسول خلفاء وعلى واليمان العلم أهل على

يبلغوا وأن فيه يتكاتفوا وأن الواجب بهذا يقوموا
لومة الله في يخشون ولِ الله عباد إلى الله رسالِت

ولِ غنيا ولِ صغيرا ولِ كبيرا ذلك في يحابون ولِ ، لِئام
الله أنزل كما الله عباد إلى الله أمر يبلغون بل فقيرا
كنت إذا عين فرض ذلك يكون وقد ، الله شرع وكما
كالمر ، سواك ذلك يؤديِ من فيه ليس مكان في

عين فرض يكون فإنه المنكر عن والنهي بالمعروف
فيه ليس مكان في كنت فإذا ، كفاية فرض ويكون

سواك الله أمر ويبلغ المر هذا على يقوى من
من وجد إذا فأما بذلك تقوما أن أنت عليك فالواجب

يكون فإنه غيرك والنهي والمر والتبليغ بالدعوةا يقوما
عليه وحرصت إليه بادرت وإذا سنة حقك في حينئذ
الطاعات إلى وسابقا الخيرات في منافسا بذلك كنت
:  وعل جل قوله كفاية فرض أنها على به احتج ومما

ْقَن ُك َت ْقَل ْقَم     َو ُك ْقَن ٌءْة     ِم ُعوَن     ُأّم ْقَد َلى     َي ِر     ِإ ْقَي ْقَلَخ    ا
: معناه ما جماع الية هذه عن كثير ابن الحافظ قال

إلى تدعو العظيم المر لهذا منتصبة أمة منكم ولتكن
ومعلوما وتعالى سبحانه أمره وتبلغ دينه وتنشر الله
الله إلى دعا والسلما الصلةا عليه الرسول أن أيضا
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الصحابة وقاما طاقته حسب مكة في الله بأمر وقاما
طاقتهم حسب بذلك وأرضاهم عنهم الله رضي كذلك

ولما ، وأبلغ أكثر بالدعوةا قاموا هاجروا لما ثم
والسلما الصلةا عليه وفاته بعد البلد في انتشروا

على . كل وأرضاهم عنهم الله رضي أيضا بذلك قاموا
وعند الدعاةا قلة . فعند علمه قدر وعلى طاقته قدر

تكون اليوما كحالنا الجهل غلبة وعند المنكرات كثرةا
وإذا طاقته بحسب واحد كل على عين فرض الدعوةا

ووجد ذلك ونحو ومدينة كقرية محدود محل في كان
كفى الله أمر وبلغ به وقاما المر هذا تولى من فيها

الحجة أقيمت قد لنه سنه غيره حق في التبليغ وصار
. ولكن سواه من على الله أمر ونفذ غيره يد على

يجب الناس بقية وإلى الله أرض بقية إلى بالنسبة
حسب المر ولِةا وعلى طاقاتهم حسب العلماء على

وهذا ، يستطيعون ما بكل الله أمر يبلغوا أن طاقتهم
. وبهذا والقدرةا الطاقة حسب على عليهم عين فرض
أمر كفاية فرض وكونها عين فرض كونها أن يعلم

بالنسبة عين فرض الدعوةا تكون فقد يختلف نسبي
إلى بالنسبة وسنة ، أشخاصا وإلى أقواما إلى

وفي محلهم في وجد . لنه أقواما وإلى أشخاصا
.  عنهم وكفى بالمر قاما من مكانهم

الواسعة القدرةا لهم ومن المور ولِةا إلى بالنسبة أما
الدعوةا يبلغوا أن وعليهم ، أكثر الواجب من فعليهم

بالطرقا المكان حسب القطار من استطاعوا ما إلى
يجب الناس بها ينطق التي الحية وباللغات ، الممكنة

الله دين يصل حتى اللغات بتلك الله أمر يبلغوا أن
العربية باللغة ، يعرفها التي باللغة أحد كل إلى

التي بالطرقا وميسور ممكن الن المر فإن وبغيرها
وغير والصحافة والتلفزةا الذاعة طرقا ، بيانها تقدما
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في تتيسر ولم ، اليوما تيسرت التي الطرقا من ذلك
الِحتفالِت في الخطباء على يجب أنه كما السابق

من استطاعوا ما يبلغوا أن ذلك غير وفي الجمع وفي
حسب الله دين ينشروا وأن ، وجل عز الله أمر

الدعوةا انتشار إلى ونظرا ، علمهم . وحسب طاقاتهم
العباد رب وإنكار اللحاد وإلى الهدامة المبادئ إلى

الدعوةا وانتشار ، الخرةا وإنكار الرسالِت وإنكار
من ذلك وغير ، البلدان من الكثير في النصرانية
إلى الدعوةا فإن هذا إلى نظرا ، المضللة الدعوات

.  عاما فرضا أصبحت اليوما وجل عز الله
الذين الحكاما جميع وعلى العلماء جميع على وواجبا
الله دين يبلغوا أن عليهم . فرض بالسلما يدينون
وبالذاعة ، والخطابة بالكتابة والمكان الطاقة حسب
أو ذلك عن يتقاعسوا لِ وأن استطاعوا وسيلة وبكل
الضرورةا بل الحاجة فإن عمرو أو زيد على يتكلوا
هذا في والتكاتف والِشتراك التعاون إلى اليوما ماسة
الله أعداء لن ذلك قبل كان مما أكثر العظيم المر

الله سبيل عن للصد ، وسيلة بكل وتعاونوا تكاتفوا قد
يخرجهم ما إلى الناس ودعوةا ، دينه في والتشكيك

أن السلما أهل على فوجب ، وجل عز الله دين من
وبدعوةا إسلمي بنشاطا الملحد النشاطا هذا يقابلوا

الوسائال وبجميع ، المستويات شتى على إسلمية
أوجب ما أداء باب من وهذا ، الممكنة الطرقا وبجميع

.  سبيله إلى الدعوةا من عباده على الله

أن السلمية المجتمعات تستطيع وكيف : 3 س
تواجهـه الذيِ والشرقي الغربي الثقافي الغزو تحارب

 ؟ الحاضـر وقتنـا في
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تواجهه ما أخطر أن فيه شك لِ  : مما3 جـ
ما هو الحاضر الوقت في السلمية المجتمعات

كتب من المتنوعة بأسلحته الثقافي بالغزو يسمى
السلحة من ذلك وغير ومجلت وصحف وإذاعات
غير قد الحديث العصر في الِستعمار أن ذلك الخرى

وعدما فشلها من أدركه لما القديمة أساليبه من
عن الدفاع في واستماتتها الشعوب ومحاربة فعاليتها

بالقوةا الخذ أن حيث وتراثها ومقدراتها وأوطانها دينها
وتنفر الطباع تأباه مما والرهاب العنف طريق وعن
أن بعد الحاضرةا الوقات في سيما لِ النفوس منه

ببعض بعضهم الناس واتصل الناس بين الوعي انتشر
حقوقا عن تدافع كثيرةا هيئات هناك وأصبحت
القوةا طريق عن الِستعمار وترفض الشعوب
كل لهل وأن شعب لكل المصير تقرير بحق وتطالب

أرضهم على سيادتهم في الطبيعي حقهم قطر
أوطانهم في الحكم دفة وتسيير مواردهم واستثمار

تدين ما وحسب الحياةا في ورغباتهم ميولهم حسب
وأساليب ومذاهب معتقدات من الشعوب تلك به

هذه عن الخروج إلى معه اضطر مما للحكم مختلفة
وحروب مسلحة وصدامات عنيف قتال بعد القطار

.  دامية كثيرةا
فكر القطار هذه من يخرج أن قبل الِستعمار ولكن

بعد المخططات من كثيرا واتخذ وسائال عدةا في
هذه لبعاد كامل وتصور طويل وتفكير واعية دراسة

التي والطرقا وتأثيرها فعاليتها ومدى المخططات
وأهدافه يريد التي الغاية إلى للوصول تتخذ أن ينبغي

ضعيفة صلة على دراسية مناهج إيجاد في تتلخص
فيها ركز والتلبيس والمكر الدهاء في . مبالغة بالدين

بما العجاب وترسيخ ثقافته ونشر أهدافه خدمة على
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والمكاسب المختلفة الصناعات مجال في حققه
تشربت ما إذا حتى الناس أغلب نفوس في المادية

وعظيم ولمعانها بريقها بمظاهر وأعجبوا قلوبهم بها
الدنيوية المكاسب من وأنجزته حققته ما

الطلب صفوف في سيما . لِ العجيبة والِختراعات
المراهقة سن في يزالون لِ الذين والمتعلمين

.  والشباب
هذه سحر عليهم انطلى ممن منهم جماعة اختارت

الجامعات في الخارج في تعليمهم لكمال الحضارةا
هناك يواجهون حيث وغيرها والمريكية الوروبية
أيديِ على والشهوات الشبهات من بسلسلة

وخطط منظم بشكل والملحدين المستشرقين
، والدهاء المكر غاية في ملتوية وأساليب ، مدروسة

تفسخ من فيها بما الغربية الحياةا يواجهون وحيث
. وهذه وإباحية ومجون وتفكك وخلعة وتبذل

وازع وعدما ، وتشجيع إغراء من يصاحبها وما السلحة
ويسلم شباكها من ينجو من قل ، سلطة أو دين من
وعودتهم دراستهم إكمال بعد وهؤلِء شرورها من
رحيله بعد المستعمر إليهم يطمئن ممن بلدهم إلى

دقة بكل لينفذوها أيديهم في الخسيسة المانة ويضع
تلك من وقسوةا عنفا أشد وأساليب بوسائال . بل
كثير في فعل ذلك وقع كما ، المستعمر سلكها التي
صلة على كانت أو بالِستعمار ابتليت التي البلد من

.  به وثيقة
عن والبعد الخطر هذا من السلمة إلى الطريق أما

الجامعات إنشاء في فيتلخص وأضراره مساوئاه
للحد اختصاصاتها بكافة المختلفة والمعاهد والكليات

بكافة العلوما وتدريس ، الخارج إلى الِبتعاثا من
السلمية والثقافية الدينية بالمواد العناية مع أنواعها
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على حرصا والمعاهد والكليات الجامعات جميع في
على وخوفا أخلقهم وصيانة ، الطلبة عقيدةا سلمة

على مجتمعهم بناء في يساهموا وحتى ، مستقبلهم
حاجات وحسب السلمية الشريعة تعاليم من نور

التضييق والواجب ، المسلمة المة هذه ومتطلبات
علوما في وحصره الخارج إلى الِبتعاثا نطاقا من

.  الداخل في تتوافر لِ معينة

للعالم الناجع الدواء سماحتكم ترون كيف : 4 س
في فيهـا يوجد التي الدوامة من به للخروج السلمي

 الحاضـر؟ الوقت

التي الدوامة من السلمي بالعالم الخروج  : إن4 جـ
العقائادية والتيارات المذاهب مختلف من فيها هو

يتحقق إنما ، والِقتصادية والِجتماعية والسياسية
كل في الله شريعة وتحكيمهم ، بالسلما بالتزامهم

. وهذا القلوب وتتوحد الصفوف تلتئم وبذلك ، شيء
، كله للعالم بل ، السلمي للعالم الناجع الدواء هو

وفساد وقلق واختلف اضطراب من فيه هو مما
:  تعالى الله قال كما وإفساد

َها    َ يا ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ْقَن     آَم ْقَنُصُروا     ِإ ّلَه     َت ْقَم     ال ُك ْقَر ْقَنُص ْقَت     َي ّب َث ُي َو

ْقَم ُك َداَم ْقَق ْقَنُصَرّن:  وجل عز وقال   َأ َي َل ّلُه     َو ْقَن     ال ُه     َم ْقَنُصُر َي
ّلَه     ِإّن ّيِ     ال ِو َق ٌءْز     َل ِزي ِذيَن     َع ّل ْقَن     ا ْقَم     ِإ ُه ّنا ّك ْقَرِض     ِفي     َم ْقَل

َ ا
َقاُموا َةا     َأ ُوا     الّصل َت َةا     َوآ َكا َأَمُروا     الّز ْقَعُروِف     َو ْقَلَم ْقَوا     ِبا َه َن َو

ِر     َعِن َك ْقَن ْقَلُم ِه     ا ّل ِل َبُة     َو ِق ِر     َعا ُْقَلُمو َد:  سبحانه وقال   ا َع َو
ّلُه ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا ْقَم     آَم ُك ْقَن ُلوا     ِم َعِم ِلَحاِت     َو ْقَم     الّصا ُه ّن َف ِل ْقَخ َت ْقَس َي َل
ْقَرِض     ِفي ْقَل

َ َلَف     َكَما     ا ْقَخ َت ْقَس ِذيَن     ا ّل ْقَن     ا ْقَم     ِم ِه ِل ْقَب َنّن     َق ّك ُيَم َل َو
ْقَم ُه ُهُم     َل َن ِذيِ     ِدي ّل َتَضى     ا ْقَر ْقَم     ا ُه ْقَم     َل ُه ّن َل ّد َب ُي َل ْقَن     َو ِد     ِم ْقَع ْقَم     َب ِه ِف ْقَو َخ
ًنا ْقَم ِني     َأ َن ُدو ُب ْقَع ُكوَن     لِ     َي ِر ْقَش ًئا     ِبي     ُي ْقَي . وقال الية   َش
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َتِصُموا:  سبحانه ْقَع ْقَبِل     َوا ِه     ِبَح ّل ًعا     ال ُقوا     َولِ     َجِمي َفّر    َت
.  كثيرةا المعنى هذا في واليات

يطلبون منهم الله شاء من إلِ القادةا أن داما ما ولكن
صلى رسوله وسنة الله كتاب غير من والتوجيه الهدى

ويتحاكمون ، شريعته غير ويحكمون وسلم عليه الله
طريقا يجدوا لن فإنهم ، لهم أعداؤهم وضعه ما إلى

، بينهم فيما والتناحر التخلف من فيه هم مما للخروج
َوَما حقوقهم إعطائاهم وعدما ، لهم أعدائاهم واحتقار
ُهُم َلَم ّلُه     َظ ْقَن     ال ِك َل ْقَم     َو ُه ُفَس ْقَن ِلُموَن     َأ ْقَظ    َي

يصلح وأن ، الهدى على يجمعهم أن الله فنسأل
شريعته بتحكيم عليهم يمن وأن ، وأعمالهم قلوبهم
والقادر ذلك ولي إنه ، خالفها ما وترك ، عليها والثبات

. وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى عليه

يتجنب لكي المدخل سماحتكم ترون  : كيف5 س
ويتجه العصر هذا مغريات وطأةا تحت الوقوع الشباب
 ؟ الصحيحة الوجهة

الطريق الشباب ليسلك المثل الطريق  : إن5 جـ
أن هو إليه والدعوةا دينه في التفقه في الصحيح
الدين في بالتفقه القويم المنهج على يستقيم

المطهرةا والسنة الكريم بالقرآن يعني وأن ، ودراسته
العلماء من الطيبين والزملء الخيار بصحبة وأنصحه

ومن منهم يستفيد حتى بالِستقامة المعروفين
.  أخلقهم

على يحرصا وأن ، بالزواج بالمبادرةا أنصحه كما
يا:  وسلم عليه الله صلى لقوله الصالحة الزوجة
فإنه     فليتزوج     الباءةا     منكم     استطاع     من     الشباب     معشر
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فعليه     يستطع     لم     ومن     للفرج     وأحصن     للبصر     أغض
   وجاء     له     فإنه     بالصوما

المجتمع تقبل أن سماحتكم تعتقدون  : هل6 س
يوجد لِ أنه بمعنى السابق من أفضل الن للدعوةا

الدعوةا بين الِصطداما " حائاط يسمى ما اليوما
.  ؟"  والمجتمع

. للدعوةا الحاجة أشد في اليوما  : الناس6 جـ
الباطل إلى الدعاةا كثرةا بسبب لها قبول وعندهم
هذه وبسبب الشيوعي المذهب انهيار وبسبب
في الن المسلمين. فالناس بين العظيمة الصحوةا

السلما في والتفقه السلما في الدخول على إقبال
.  القطار سائار في بلغنا ما حسب

هذه ينتهزوا أن بالدعوةا والقائامين للعلماء ونصيحتي
إلى الدعوةا في وسعهم في ما يبذلوا وأن الفرصة

وطاعته الله عبادةا من له خلقوا ما الناس وتعليم الله
من العالم يستطيعه بما ذلك وغير وكتابة مشافهة

الِجتماعات في الخرى والخطب الجمعة خطب
وسائال طريق وعن ، التأليف طريق وعن ، المناسبة

أو فالعالم ، والمرئاية والمسموعة المقروءةا العلما
الفرصة ينتهز أن له ينبغي وعل جل الله إلى الداعي

كثيرةا وهي ، شرعية وسيلة بكل الدعوةا تبليغ في
والدعوةا البلغا عن التقاعس ينبغي فل لله والحمد

خير من لهم يقال لما متقبلون الن والناس ، والتعليم
ينتهزوا أن ورسوله بالله العلم لهل فينبغي وشر

أساس على والهدى للخير الناس ويوجهوا الفرصة
الصلةا علية رسوله وسنة الله كتاب من متين

أن على الدعاةا من واحد كل يحرصا وأن ، والسلما
الكتاب طريق عن إليه يدعو ما عرف قد يكون
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، جهل على يدعو لِ حتى ذلك في فقه وقد ، والسنة
:  تعالى قال ، بصيرةا على دعوته تكون أن يجب بل
ْقَل ِه     ُق ِذ ِلي     َه ِبي ُعو     َس ْقَد َلى     َأ ِه     ِإ ّل َلى     ال ٍةا     َع أهم فمن   َبِصيَر

على الله إلى الداعي أو العالم يكون أن الشروطا
والواجب ، منه يحذر وفيما ، إليه يدعوا فيما بصيرةا
يتساهل قد النسان لن ذلك؛ في التساهل من الحذر

فالواجب ، حق عن ينهي أو باطل إلى ويدعو هذا في
وهدى علم على الدعوةا تكون وأن المور في التثبت

.  الحوال جميع في وبصيرةا

في تكون أن بد لِ الدعوةا أن يرى البعض : 7 س
المجالِت هي وما ؟ رأيكم . . . فما فقط المساجد
.  يطرقها؟ أن للداعية يمكن التي والبواب

فهناك ، فقط بالمساجد تختص لِ  : الدعوةا7 جـ
فرصة أنها شك لِ . والمساجد أخرى وطرقا مجالِت
والمواعظ الخرى والخطب الجمعة كخطب للدعوةا

أساس فهي العلم حلقات وفي ، الصلوات أوقات في
وحده يختص لِ المسجد ولكن ، والدين العلم انتشار

غير في إليه يدعو الله إلى فالداعي ، بالدعوةا
الِجتماعات أو المناسبة الِجتماعات في المساجد
وعن ، الله إلى ويدعو المؤمن . فينتهزها العارضة

التأليف طريق وعن ، المختلفة العلما وسائال طريق
ينتهز الذيِ والحكيم ، الدعوةا طرقا بين من ذلك كل

في الله جمعه فإذا ، مكان وكل وقت كل في الفرصة
الدعوةا من وتمكن زمان وأيِ مكان أيِ في جماعة

والكلما بالحكمة الله إلى للدعوةا يستطيع ما بذل
.  الحسن والسلوب الطيب

. . المجال هذا في الطويلة خبرتكم واقع  : من8 س
 ؟ للدعوةا المثل السلوب هو ما
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وجل- واضح عز الله بينه ما  : السلوب- مثل8 جـ
يقول ، وسلم عليه الله صلى نبيه وسنة الله كتاب في

ُع:  وتعالى سبحانه ْقَد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْقَكَم ْقَلِح ِبا
ِة َظ ْقَوِع ْقَلَم ِة     َوا َن ْقَلَحَس ْقَم     ا ُه ْقَل ِد ِتي     َوَجا ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا    َأ

ِبَما:  تعالى ويقول ٍة     َف ْقَحَم ِه     ِمَن     َر ّل ْقَنَت     ال ْقَم     ِل ُه ْقَو     َل َل ْقَنَت     َو ُك
ّظا ِليَظ     َف ْقَلِب     َغ َق ْقَل َفّضوا     ا ْقَن ْقَن     لِ ِلَك     ِم ْقَو وجل عز ويقول   َح
:  فرعون إلى بعثهما لما وهارون موسى قصة في

ُقولِ ْقَولًِ     َلُه     َف ًنا     َق ّي ّلُه     َل َع ّكُر     َل َذ َت ْقَو     َي ْقَخَشى     َأ إلى فالداعي   َي
وهي ذلك في والحكمة الحسن السلوب يتحرى الله

الشريف النبويِ الحديث في وورد الله قاله بما العلم
تحرك التي الطيبة والكلمات الحسنة الموعظة ثم ،

والنار وبالجنة ، والموت بالخرةا وتذكرها القلوب
ما إلى وتصغي عليها وتقبل الدعوةا القلوب تقبل حتى

.  الداعي يقوله

عالجها المدعو بها يتقدما شبهة هناك كان إذا وكذلك
ولكن والعنف بالشدةا لِ وأزالها أحسن هي بالتي
ولِ ، بالدلة ويزيحها الشبهة . فيذكر أحسن هي بالتي
بل الداعي ينفر غضبا يغضب ولِ يضعف ولِ يمل

والدلة المناسب والبيان المناسب السلوب يتحرى
يؤديِ لعله غضبه يثير قد ما ويتحمل ، المناسبة
من قبولها يسهل الله لعل ورفق بطمأنينة موعظته
.  المدعو

عن الدعاةا بعض إحجاما تفسرون كيف : 9 س
تلك تجاوز يمكن . . وكيف العلما وسائال مع التعاون
ووسائال الدعاةا بين مفتوحة قناةا وإيجاد الفجوةا

 العلما؟
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هذا في يتساهل قد العلم أهل بعض أن شك  : ل9ِ جـ
في لضعف وإما ، تشغله دنيوية لمشاغل إما المر
وقد يراها أخرى أشياء أو تمنعه أمراض وإما ، العلم
أن يرى أو لذلك أهل ليس أنه يرى كأن فيها؛ أخطأ
العذار من هذا غير إلى وكفاه بالواجب قاما قد غيره

الدعوةا عن يتقاعس لِ أن العلم لطالب ونصيحتي
حسب على الله إلى يدعو بل ، لغيريِ هذا ويقول
لِ ما في نفسه يدخل ولِ علمه حسب وعلى طاقته

، علم من لديه ما حسب الله إلى يدعو بل ، يستطيع
بغير الله على يقول وألِ بالدلة يقول أن في ويجتهد

الدين في وفقه علم عنده داما ما نفسه يحقر ولِ علم
 .

الطرقا جميع من الخير في يشارك أن عليه فالواجب
لغيريِ؛ هذا يقول ولِ ، غيرها وفي العلما وسائال في
هذه يقول واحد كل بمعنى تواكلوا إن الناس كل فإن

وبقي الله إلى الداعون وقال الدعوةا تعطلت لغيريِ
وهذا ، حالها على الشرور وبقيت جهلهم على الجهلة

يشاركوا أن العلم أهل على يجب بل ، عظيم غلط
المجتمعات في كانوا أينما الله إلى الدعوةا في

، والسيارات القطارات وفي ، والجوية ، الرضية
انتهزها فرصة حصلت فكلما ، البحرية المراكب وفي

في شارك فكلما ، والتوجيه الدعوةا في العلم طالب
ْقَن:  تعالى قال عظيم خير على فهو الدعوةا َوَم
ْقَحَسُن ْقَولًِ     َأ ْقَن     َق َعا     ِمّم َلى     َد ِه     ِإ ّل َعِمَل     ال ِلًحا     َو َقاَل     َصا َو

ِني ّن ِلِميَن     ِمَن     ِإ ْقَس ْقَلُم    ا

هذا من أحسن قول هناك : ليس يقول سبحانه فالله
ممن قولِ أحسن أحد لِ أيِ للنفي؛ هنا والِستفهاما ،

كبيرةا ومنقبة عظيمة فائادةا وهذه ، الله إلى دعا
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عليه الله صلى والرسول ، وجل عز الله إلى للدعاةا
   فاعله     أجر     مثل     فله     خير     على     دل     من:  يقول وسلم
كان     هدى     إلى     دعا     من:  والسلما الصلةا عليه وقال

من     ذلك     ينقص     ولِ     تبعه     من     أجور     مثل     الجر     من     له
   شيئا     أجورهم

لما عنه الله رضي لعلي والسلما الصلةا عليه وقال
واحدا     رجل     بك     الله     يهديِ     لئن     ووالله:  خيبر إلى بعثه
في يزهد أن للعالم ينبغي فل   النعم     حمر     من     لك     خير
قاما قد فلنا بأن احتجاجا عنه يتقاعس أو الخير هذا
يبذلوا وأن يشاركوا أن العلم أهل على يجب بل ، بهذا

كله والعالم ، كانوا أينما الله إلى الدعوةا في وسعهم
يزداد فالمسلم ، وكافره مسلمة الدعوةا إلى بحاجة
.  السلما في فيدخل يهديه الله لعل والكافر علما

في المشاركة عن يحتجب الدعاةا بعض : 10 س
أو الصحيفة لسياسة رفضه بسبب العلما وسائال
أعدادها تسويق في الثارةا على تعتمد التي المجلة

.  ؟ سماحتكم رأيِ . . . فمما

الله يتقوا أن الصحف أصحاب على  : الواجب10 جـ
يومية الصحف كانت سواء الناس يضر ما يحذروا وأن

أن يجب المؤلفون وهكذا ، شهرية أو أسبوعية أو
بين ينشروا ولِ يكتبوا فل ، مؤلفاتهم في الله يتقوا

ويحذرهم الخير إلى ويدعوهم ينفعهم ما إلِ الناس
في أو الغلف على النساء صور نشر أما ، الشر عن

وشر عظيم منكر فهذا الصحف أو المجلت داخل
نشر وهكذا ، والباطل الفساد إلى يدعو كبير

بعض إلى تدعوا التي أو المضللة العلمانية الدعوات
إلى تدعو أو التبرج أو السفور أو كالزنا المعاصي

منكر هذا فكل ، الله حرما ما إلى تدعو أو الخمر
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ذلك يحذروا أن الصحف أصحاب على ويجب ، عظيم
تأثر من آثاما مثل عليهم كان الشياء هذه كتبوا ومتى

المقال هذا نشر الذيِ الصحيفة صاحب فعلى ، بها
بذلك أمره من أو التحرير رئايس كان سواء السيئ
كما ، بها وتأثر الشياء بهذه ضل من آثاما مثل عليهم

من أجور مثل له يكون إليه ودعا الخير نشر من أن
.  بذلك تأثر

التي العلما وسائال على يجب المنطلق هذا ومن
وأن ، الله حرما ما عن ينزهوها أن المسلمون يتولِها
تكون أن يجب حيث المجتمع يضر الذيِ البث يحذروا

دينهم في الناس ينفع ما على مركزةا الوسائال هذه
وأسباب هدما عوامل تكون أن يحذروا وأن ودنياهم
المسئولين من واحد وكل ، فيها يبث لما إفساد

قدرته حسب على الشيء هذا عن مسئول العلميين
فيما المجال هذا يطرقوا أن الدعاةا على . ويجب
عز الله حرما ما من ويحذروا ينشرون وفيما يكتبون

مع اجتماعاتهم وفي خطبهم في واجبهم وهذا ، وجل
فهو كان أينما دعوةا مجالس المجالس فكل ، الناس

أو ، لخوانه زياراته في أو بيته في سواء دعوةا في
يستغل أن عليه فالواجب ، أحد أيِ مع مجتمعه في
ولِ الخير فيها - وينشرالعلما الوسائال- وسائال هذه

.  عنها يحتجب

الناجح الداعية سماحتكم ترون  : ختاما- كيف11 س
ويكون فيه تتوفر أن يجب التي المواصفات هي وما ،

على والتأثير الدعوةا فعالية زيادةا شأنها من
 المدعوين؟

ويصبر بالدليل يعتني الذيِ هو الناجح  : الداعية11 جـ
 وسعه ويبذل الذى على
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ومهما الغراءات تنوعت مهما الله إلى الدعوةا في
من أو أصابه أذى من يضعف ولِ ، التعب من تلوع
وسعه ويبذل يصبر أن يجب بل ، يسمعها كلمات أجل
العناية مع ولكن الوسائال جميع من الدعوةا في

على الدعوةا تكون حتى الحسن والسلوب بالدليل
وليحذر ، والمؤمنون ورسوله الله يرضاه متين أساس

فيجب ، علم بغير الله على يقول لِ حتى التساهل من
وأن الشرعية بالدلة الكاملة العناية لديه تكون أن

إلى يدعو كونه في المشقة ذلك سبيل في يتحمل
، التعليم طريق عن أو العلما وسائال طريق عن الله
الجميل للثناء والمستحق الناجح الداعية هو فهذا

منه إخلصا عن ذلك كان إذا الله عند عالية ومنازل
.  لله

العلم      مجالت يتركوا أل للشباب ينبغي
الحق     عن والمنحرفين للجهلة

لمستوى تقييمكم هو : ما الشيخ  : فضيلة1 س
لكم أما بخير هو هل ؟ السلمي العالم في الفتاء
 فيه؟ نظر وجهة

والسلما والصلةا الرحيم الرحمن الله  : بسم1 جـ
: - فل بعد أما وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على
إلى الحاجة أشد في مكان كل في المسلمين أن شك

نبيه وسنة الكريم الله كتاب عليه يدل بما الفتاء
أشد في وهم والتسليم الصلوات أفضل عليه المين
الله كتاب من المستنبطة الشرعية للفتاوى الحاجة
. .  نبيه وسنة

في مكان كل في العلم أهل على الواجب من وإن
مسلمون يقطنه مكان كل وفي ، السلمي العالم

270



أحكاما توضيح على والحرصا ، الواجب بهذا الِهتماما
مسائال في للعباد بها جاء التي رسوله وسنة الله

الناس أكثر فيه وقع ما وبيان ، لله والخلصا التوحيد
، اللحاد من منهم كثير فيه وقع وما الشرك من

بصيرةا على المسلمون يكون حتى المضلة والبدع
من نبيه به الله بعث ما حقيقة غيرهم يعلم وحتى
.  الحق ودين الهدى

بيان في عظيم عليهم فالواجب النبياء ورثة والعلماء
من الشرعية والدلة الحكاما وبيان لعباده الله شرع

على أن كما.  المجردةا بالراء لِ والسنة الكتاب
من إليه دعا وما السلما محاسن يبينوا أن العلماء
عرفه من السلما في يدخل حتى الخلقا مكارما

والعمال الخير من فيه ما سمع من إليه ويشتاقا
والعباد البلد على بالخير سيعود كله وهذا ، الصالحات

 .

برنامجا البلد هذه في به الله حبانا ما أحسن من وإن
الذين المسلمين العلماء من جماعة تتولِه مفيدا

المسلمون يسألها التي السئلة من كثير عن يجيبون
بسماعه أنصح ولهذا ، والخارج الداخل من

يعنوا بأن العلماء لجميع . وأنصح منه والِستفادةا
يستفيدوا حتى المعروفة السلمية الكتب بمراجعة

الكتب وبقية : " الصحيحين مثل السنة وكتب ، منها
وغيرها مالك الماما وموطأ أحمد الماما ومسند الستة

المعتمدةا التفسير وكتب المعتمدةا الحديث كتب من
من ونحوهم والبغويِ كثير وابن جرير ابن كتفسير

تيمية ابن السلما شيخ بكتب أوصى كما ، السنة أهل
كما ، السنة علماء كتب من وغيرها ، القيم وابن

وتدبره الله كتاب بقراءةا كله ذلك قبل إخواني أوصي
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الله قال كما ، كتاب وأشرف كتاب أصدقا فهو
َذا     ِإّن:  وتعالى سبحانه ْقَرآَن     َه ُق ْقَل ِديِ     ا ْقَه ِتي     َي ّل َومُا     ِهَي     ِل ْقَق َأ

والعلم الهدى من فيها لما النبي بسنة أيضا وأوصيهم
خيرا     به     الله     يرد     من:  قوله الرسول عن صح وقد ،

   الدين     في     يفقه

فيه لما مكان كل في العلماء يوفق أن الله من راجيا
.  الدين أحكاما وتبيان الحق إظهار

لقاء مع سماحة الشيخ أجرته مجلة المجتمع
 هـ . 17/7/1410الكويتية بتاريخ 

أمور : إن تقول التي المقولة في رأيكم ما : 2 س
أن بد لِ لذلك ، متشابكة وأصبحت تعقدت العصر
المختصين كافة يضم متكامل فريق من الفتوى تخرج

 الفقيه؟ بينهم ومن الحالة أو المشكلة بجوانب

الدلة على تتركز أن ينبغي الفتوى  : إن2 جـ
أكمل كانت جماعة عن الفتوى صدرت وإذا الشرعية
أن العالم يمنع لِ هذا لكن الحق إلى للوصول وأفضل

.  المطهر الشرع من يعلمه بما يفتي

هذا بتوجيه الحالي العلمي النتاج  : يقوما3 س
التلفزيون يقدمه فما. .  المنتجون يريد كيفما الجيل

مختلفة وبرامج ومسرحيات تمثيليات من والذاعة
يريدها ومبادئ ، وأفكار قيم تكريس على يعمل إنما

هذه إنتاج تركنا فإن ، الفنية المصنفات هذه صانعو
وجهنا وإن ، وبناتنا ، أبناءنا أفسدوا لغيرنا المصنفات

أجل من الفنون هذه ودراسة لفهم . وبناتنا أبناءنا
من أنفسهم على إسلمية- خافوا صياغة صياغتها
 تنصحون؟ . . فبم الخطأ في الوقوع
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أن السلمية الدول في المسئولين على  : إن3 جـ
لعلماء المور هذه يولوا وأن المسلمين في الله يتقوا
لِ أن علمائانا على أن كما ، والحق ، والهدى الخير

وألِ ، العلمية بالوسائال الحقائاق إيضاح من يمتنعوا
، اللحاد وأهل والمتهمين للجهلة الوسائال هذه يدعوا

وأن والبصيرةا واليمان الصلح أهل يتولِها بل
ما فيها يكون لِ حتى السلمية الطريقة على يوجهوها

كما ، نساء أو رجالِ ، شبانا أو شيبا المسلمين يضر
وافية إجابات للناس يقدموا أن العلماء على وأن

وإن ، الصالحون يتولِها ريثما التلفاز يبثه ما حول
يبثوا حتى الصالحين تولي أن السلمية الدول على
. التوفيق للجميع الله نسأل ، الفضائال ويزرعوا الخير

المسلمين أبناءنا تنصح أنك ذلك معنى  : هل4 س
التي الماكن يحتلوا حتى المجالِت هذه بدراسة
 المفسدون؟ هؤلِء يغزوها

المور هذه يتركوا ألِ للعلماء ينبغي ،  : نعم4 جـ
كافة في والفضيلة الخير بث يتولوا وأن للجهلة

أنصح لِ فأنا ، التمثيل مسألة هناك ولكن ، المجالِت
للناس يبينوا أن العلماء على وإنما ، التمثيل بممارسة

شخصية المرء يتقمص أن إما ورسوله الله أحكاما
نحو أو عثمان أنا أو عمر أنا فيقول فلن واسم فلن
.  فعله يجوز لِ كذب فهذا ذلك

أماما يقف عنه الله رضي زهير بن كعب كان : 5س
: ( بانت ويقول وسلم عليه الله صلى الله رسول
ولم سعاد ير لم . . ) وهو متبول اليوما فقلبي سعاد

عن القصيدةا في يذكره مما شيء ليِ له يحدثا
هذه من ضرب والتمثيل.  كذبا ذلك اعتبر مما سعاد

 رأيك؟ فما الضروب
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التقمص إنما ، للشخصية تقمصا ليس  : هذا5 جـ
فقد عائاشة أنا عمر أنا بكر أبو أنا:  أحدهم كقول
.  أعلم والله ، كذب

البلدان في إسلمية جماعات قياما تعتبر هل : 6س
السلما على وتربيتهم الشباب لِحتضان السلمية

 العصر؟ هذا إيجابيات من

خير فيه السلمية الجماعات هذه  : وجود6 جـ
الحق إيضاح في تجتهد أن عليها ولكن ، للمسلمين

بالتعاون تجتهد وأن ، بعضها مع تتنافر لِ وأن دليله مع
لها وتنصح ، الخرى إحداهما تحب وأن ، بينها فيما

بينها يشوش ما ترك على وتحرصا ، محاسنها وتنشر
إذا جماعات هناك تكون أن مانع ولِ ، غيرها وبين
الله صلى رسوله وسنة الله كتاب إلى تدعو كانت
. وسلم عليه

 ؟ الجماعات هذه داخل الشباب تنصح بم : 7 س

وأن ، ويطلبوه الحق طريق يترسموا  : أن7 جـ
مع يتعاونوا وأن ، عليهم أشكل فيما العلم أهل يسألوا

لِ ، الشرعية بالدلة المسلمين ينفع فيما الجماعات
الطيبة بالكلمة ولكن ، بالسخرية ولِ بالعنف

قدوتهم الصالح السلف يكون وأن الحسن والسلوب
التي الصحيحة بالعقيدةا يهتموا وأن ، دليلهم والحق ،

وصحابته وسلم عليه الله صلى الله رسول عليها سار
.    عنهم الله رضي

للعمل السلمية الدعوةا في الولوية هل : 8 س
لدعوةا أما المنكوبين وإغاثة المساجد كبناء الخيريِ
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كافة ومحاربة السلمية الشريعة لتطبيق الحكومات
 ؟ الفساد أشكال

فيه بدأ بما البداءةا العلماء على  : الواجب8 جـ
بالمجامع يتعلق فيما والسلما الصلةا عليهم الرسل
إلى بالدعوةا وذلك السلمية غير والبلدان الكافرةا

به واليمان ، سواه ما عبادةا وترك ، الله توحيد
به اللئاق الوجه على له وإثباتها ، وصفاته وبأسمائاه

وسلم عليه الله صلى برسوله اليمان مع ، وجل عز
في المسلمين دعوةا عليهم أن كما ، واتباعه ومحبته

عليها والِستقامة الله بشريعة التمسك إلى مكان كل
. ومواساتهم المحتاجين ومساعدةا المور ولِةا ونصح

الله إلى الدعوةا في يستمروا أن العلماء على أن كما
المور ولِةا وزيارةا الخيرية العمال على والحرصا

تحكيم على وحثهم الحسنة العمال على وتشجيعهم
وجل عز الله بقول عمل بها الشعوب وإلزاما الشريعة

ّبَك     َفل:  ُنوَن     لِ     َوَر ْقَؤِم ّتى     ُي ّكُموَك     َح ْقَم     َشَجَر     ِفيَما     ُيَح ُه َن ْقَي َب
ُدوا     لِ     ُثّم ْقَم     ِفي     َيِج ِه ُفِس ْقَن ْقَيَت     ِمّما     َحَرًجا     َأ ّلُموا     َقَض ُيَس َو

ِليًما ْقَس    َت

ْقَكَم:  وجل عز وقوله َفُح ِة     َأ ّي ِل ِه ْقَلَجا ُغوَن     ا ْقَب ْقَن     َي ْقَحَسُن     َوَم َأ

ِه     ِمَن ّل ْقَكًما     ال ٍما     ُح ْقَو َق ُنوَن     ِل ِق المعنى هذا في واليات   ُيو
.  كثيرةا

وينحو ينبغي مما أكثر الشباب بعض يتحمس : 9 س
 ؟ له نصيحتكم هي فما التطرف إلى

العنف من الحذر وغيرهم الشباب على  : يجب9 جـ
ْقَهَل    َ يا:  وتعالى سبحانه الله لقول والغلو؛ والتطرف َأ

َتاِب ِك ْقَل ُلوا     لِ     ا ْقَغ ْقَم     ِفي     َت ُك ِن ِبَما:  وجل عز وقوله   ِدي َف
ٍة ْقَحَم ِه     ِمَن     َر ّل ْقَنَت     ال ْقَم     ِل ُه ْقَو     َل َل ْقَنَت     َو ّظا     ُك ِليَظ     َف ْقَلِب     َغ َق ْقَل ا

275

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=159
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=159
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=171
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=171
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=50
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=50
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=65
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=65
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=65


َفّضوا ْقَن ْقَن     لِ ِلَك     ِم ْقَو لموسى وجل عز وقوله ، الية   َح
ُقولِ:  فرعون إلى بعثهما لما وهارون ْقَولًِ     َلُه     َف ًنا     َق ّي َل

ّلُه َع ّكُر     َل َذ َت ْقَو     َي ْقَخَشى     َأ عليه الله صلى النبي وقول   َي
في مسلم رواه ، ثلثا قالها   المتنطعون     هلك:  وسلم

والغلو     إياكم:  وسلم عليه الله صلى وقوله ، صحيحه
   الدين     في     الغلو     قبلكم     كان     من     أهلك     فإنما     الدين     في

.  حسن بإسناد السنن أهل وبعض أحمد الماما رواه

السراف في يقعوا لِ بأن الدعاةا جميع أوصي فلهذا
نهج على السير . . وهو التوسط عليهم وإنما والغلو

عليه الله صلى نبيه وسنة كتابه حكم وعلى الله
.  وسلم

هزت كبيرةا سياسية ظاهرةا نعيش  : اليوما10 س
اليهود ضد الفلسطيني الشعب انتفاضة وهي العالم

في المسلم الشباب إلى توجهونها كلمة لكم فهل
المحتلة؟.  فلسطين

الخير على والتعاون الله بتقوى  : أنصحهم10 جـ
فقد ، ينصره من ينصر فالله العمل في والِستقامة

َها    َ يا:  وتعالى سبحانه قال ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ْقَن     آَم ْقَنُصُروا     ِإ َت

ّلَه ْقَم     ال ُك ْقَر ْقَنُص ْقَت     َي ّب َث ُي ْقَم     َو ُك َداَم ْقَق مكان في سبحانه وقال   َأ
َد:  الكريم كتابه من آخر َع ّلُه     َو ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا ْقَم     آَم ُك ْقَن ِم

ُلوا َعِم ِلَحاِت     َو ْقَم     الّصا ُه ّن َف ِل ْقَخ َت ْقَس َي ْقَرِض     ِفي     َل ْقَل
َ َكَما     ا

َلَف ْقَخ َت ْقَس ِذيَن     ا ّل ْقَن     ا ْقَم     ِم ِه ِل ْقَب َنّن     َق ّك ُيَم َل ْقَم     َو ُه ُهُم     َل َن ِذيِ     ِدي ّل ا
َتَضى ْقَر ْقَم     ا ُه ْقَم     َل ُه ّن َل ّد َب ُي َل ْقَن     َو ِد     ِم ْقَع ْقَم     َب ِه ِف ْقَو ًنا     َخ ْقَم ِني     َأ َن ُدو ُب ْقَع لِ     َي

ُكوَن ِر ْقَش ًئا     ِبي     ُي ْقَي    َش

الغنياء وأنصح معهم بالتعاون إخواني كل أنصح إنني
في لخوانهم العون يد يمدوا بأن المور وولِةا

276

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=55
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=55
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=55
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=47&nAya=7
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=47&nAya=7
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1550
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1550
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1549
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=20&nAya=44
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=20&nAya=44
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=159


على والنصر بلدهم لِسترداد المجاهدةا فلسطين
.  الله شاء إن العداء

، خير كل المسلمين عن وجزاهم بالحق الله أيدهم
حق الله وعد فإن ويصابروا يصبروا أن إلِ عليهم وما
على ونصرهم الله وفقهم ، ينصره من ناصر الله وإن

والوقوف لمساعدتهم المسلمين ووفق ، عدوهم
سبحانه وهو عدوهم على الله ينصرهم حتى بصفهم

محمد نبينا على وسلم الله . وصلى الناصرين خير
.  وصحبه وآله

والمشعوذين     السحرة سؤال حكم

: سؤاله في يقول الرياض من . ب . ع صا : الخأ س
) ( السادةا يسمون أناس اليمن جهات بعض في يوجد

الشعوذةا مثل للدين منافية بأشياء يأتون وهؤلِء
من الناس شفاء على يقدرون أنهم ويدعون ، وغيرها

بطعن ذلك على ويرهنون المستعصية المراض
دون إعادتها ثم ألسنتهم قطع أو بالخناجر أنفسهم

لِ من ومنهم يصلي من منهم وهؤلِء ، بهم يلحق ضرر
غير من الزواج لنفسهم يحلون . وكذلك يصلي

وعند فصيلتهم من الزواج لحد يحلون ولِ فصيلتهم
) أحد فلن يا الله ( يا يقولون للمرضى دعائاهم

.  أجدادهم

أناسا ويعتبرونهم يكبرونهم الناس كان القديم وفي
يسمونهم بل ، الله إلى مقربون وأنهم عاديين غير

من : فمنهم فيهم الناس انقسم والن ، الله رجال
ومنهم ، المتعلمين وبعض الشباب فئة وهم يعارضهم

وغير السن كبار وهم بهم متمسكا يزال لِ من
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هذا في الحقيقة بيان فضيلتكم من . نرجو المتعلمين
 الموضوع؟

لهم الذين المتصوفة جملة من وأشباههم : هؤلِء جـ
جملة من أيضا وهم باطلة وتصرفات منكرةا أعمال

وسلم عليه الله صلى النبي فيهم قال الذين العرافين
صلةا     له     تقبل     لم     شيء     عن     فسأله     عرافا     أتى     من: 

وخدمتهم الغيب علم بدعواهم وذلك   يوما     أربعين
بما الناس على وتلبيسهم إياهم وعبادتهم للجن

قصة في فيه الله قال الذيِ السحر أنواع من يفعلون
ُقوا     َقاَل وفرعون موسى ْقَل َلّما     َأ ْقَوا     َف َق ْقَل ُيَن     َسَحُروا     َأ ْقَع َأ

ّناِس ْقَم     ال ُه ُبو َه ْقَر َت ْقَس ُءوا     َوا ٍر     َوَجا ْقَح ٍم     ِبِس ِظي يجوز فل   َع
ولقوله الشريف الحديث لهذا سؤالهم ولِ إتيانهم
بما     فصدقه     كاهنا     أتى     من:  وسلم عليه الله صلى
عليه     الله     صلى     محمد     على     أنزل     بما     كفر     فقد     يقول
كاهنا     أو     عرافا     أتى     من:  آخر لفظ وفي   وسلم

صلى     محمد     على     أنزل     بما     كفر     فقد     يقول     بما     فصدقه
   وسلم     عليه     الله

زعمهم أو الله بغير واستغاثتهم الله غير دعاؤهم وأما
يشفون أو الكون في يتصرفون وأسلفهم آباءهم أن

فهذا غيبتهم أو موتهم مع الدعاء يجيبون أو المرضى
، الكبر الشرك ومن وجل عز بالله الكفر من كله

سؤالهم وعدما إتيانهم وعدما عليهم النكار فالواجب
العمال هذه في جمعوا قد لنهم تصديقهم؛ وعدما

المشركين عمل وبين والعرافين الكهنة عمل بين
والمستعينين الله بغير والمستغيثين الله غير عباد
ينتسبون ممن وغيرهم والموات الجن من الله بغير

أناس من أو وأسلفهم آباؤهم أنهم ويزعمون إليهم
كل بل ، كرامة لهم أو ولِية لهم أن يزعمون آخرون
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والعرافة الكهانة أعمال ومن الشعوذةا أعمال من هذا
.  المطهر الشرع في المنكرةا

طعنهم من المنكرةا التصرفات من منهم يقع ما وأما
تمويه هذا فكل ألسنتهم قطعهم أو بالخناجر أنفسهم

الذيِ المحرما السحر أنواع من وكله الناس على
والتحذير بتحريمه والسنة الكتاب من النصوصا جاءت

وهذا بذلك يغتر أن للعاقل ينبغي فل ، تقدما كما منه
سحرةا عن وتعالى سبحانه الله قاله ما جنس من

ّيُل:  فرعون ِه     ُيَخ ْقَي َل ْقَن     ِإ ْقَم     ِم ِه ِر ْقَح َها     ِس ّن أ
َعى     َ ْقَس    َت

والكهانة الشعوذةا وبين السحر بين جمعوا قد فهؤلِء
الله بغير . والِستعانة الكبر الشرك وبين والعرافة

الغيب علم دعوى وبين الله بغير والِستغاثة
من كثيرةا أنواع وهذه ، الكون علم في والتصرف

الشعوذةا أعمال ومن البواح والكفر الكبر الشرك
الغيب علم دعوى ومن وجل عز الله حرمها التي
ْقَل:  سبحانه قال كما الله إلِ يعلمه لِ الذيِ َلُم     لِ     ُق ْقَع َي
ْقَن َواِت     ِفي     َم ْقَرِض     الّسَما ْقَل

َ ْقَيَب     َوا َغ ْقَل ّلُه     ِإلِ     ا    ال

بحالهم العارفين المسلمين جميع على فالواجب
ورفع منكرةا وأنها تصرفاتهم سوء وبيان عليهم النكار
حتى إسلمية بلد في كانوا إذا المور ولِةا إلى أمرهم

وحماية لشرهم حسما شرعا يستحقون بما يعاقبوهم
.  وتلبيسهم أباطيلهم من للمسلمين

.  التوفيق ولي والله

هذه السئلة والجوبة من برنامج نور على الدرب . 

لغرضالستسقاء     البقار ذبح
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تنتشر أن قبل منطقتنا في الناس بعض : يقوما س
البقار بأخذ سعود آل حكم بعد جديد من الدعوةا

ذلك وبعد الودية وحول الجبال حول بها ويدورون
، الِستسقاء يريدون بذلك وهم منها واحدةا يذبحون

.  لِ؟ أما جائاز هذا فهل

وهو ، المطهر الشرع في له أصل لِ العمل : هذا جـ
وسلم عليه الله صلى النبي لن منكرةا؛ بدعة

وإنما ، ذلك يفعلوا لم عنهم الله رضي وأصحابه
عليه الله صلى النبي فعله ما الجدب عند السنة
غيرها أو الجمعة خطبة في الِستغاثة من وسلم

صلةا أداء أو ، للصحراء الخروج أو العيد كخطبة
الغوثا بطلب إليه والضراعة الله سؤال أو الِستسقاء

وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي ذلك فعل كما ،
إلى التوبة المسلمين على ويجب ، عنهم الله رضي

كل سبب الذنوب لن الذنوب؛ جميع من سبحانه الله
سبحانه الله إلى والتوبة ، والخرةا الدنيا في شر

الدنيا في خير كل سبب الحق على والِستقامة
.  والخرةا

ويتصدقوا الفقراء يواسوا أن للمسلمين ويشرع
رحمة ولنها ، البلء بها الله يدفع الصدقة لن عليهم؛

ثبت وقد ، الرحماء عباده من يرحم والله وإحسان
الراحمون:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن

من     يرحمكم     الرض     في     من     ارحموا     الرحمن     يرحمهم
ُدوا     َولِ:  وجل عز الله وقال   السماء     في ْقَفِس ِفي     ُت

ْقَرِض ْقَل
َ َد     ا ْقَع َها     َب ْقَصلِح ُه     ِإ ُعو ْقَد ًفا     َوا ْقَو ًعا     َخ َطَم ْقَحَمَة     ِإّن     َو َر

ِه ّل ٌءْب     ال ِري ِنيَن     ِمَن     َق ْقَحِس ْقَلُم    ا

ُبوا:  سبحانه وقال ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ
ُنوَن     َ ْقَؤِم ْقَلُم ا

ْقَم ُك ّل َع ِلُحوَن     َل ْقَف .  كثيرةا المعنى هذا في واليات   ُت
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المجاملة   حكم

لِ بأن المجاملة تقتضي الظروف بعض : في س
 الكذب؟ من نوعا هذا يعتبر فهل ، الحقيقة نقول

يترتب المجاملة كانت فإن ، تفصيل فيه : هذا جـ
. المجاملة هذه تجز لم باطل إثبات أو حق جحد عليها

من شيء عليها يترتب لِ المجاملة كانت إن أما
تتضمن ولِ إجمال فيها طيبة كلمات هي إنما الباطل
أعلم فل لحد حق إسقاطا ولِ لحد حق بغير شهادةا
.  ذلك في حرجا

والبكم    الصم تعليم

ولِ يسمع لِ فهو وأبكم أصم أخأ لديِ كان : إذا س
عن شيئا يعرف لِ وطبعا ، معلوما هو كما يتكلم

عن شيئا يعرف ولِ الزكاةا ولِ الصوما ولِ الصلةا
. كيف القرآن من شيئا يعرف ولِ السلما أحكاما
 هذه؟ والحالة التوجيه يكون

بالشارةا عقله به يعلم ما معه يفعل أن بد لِ : هذا جـ
بالفعل؛ الصلةا يعلم أن . وينبغي بصيرا كان إذا

هذا يفعل أن له ويشار غيره أو وليه عنده فيصلي
أو يفهمها التي بالطريقة الوقات بيان مع ، الفعل

عاقل أنه يعلم أن بعد بالفعل وقت كل الصلةا بتعليمه
العقيدةا حقيقة الكتابة يعرف كان إن له ويكتب ،

. الشهادتين معنى بيان مع السلما وأركان السلمية
.  كتابة له توضح الشرع أحكاما بقية وهكذا

ومن والغسل الوضوء من الصلةا أحكاما ذلك ومن
وما وواجباتها الصلةا وأركان الوقات وبيان الجنابة
والوتر الضحى وسنة الراتبة السنن وبيان فيها يشرع
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من يستفيد لعله المكلف يحتاجه مما ذلك غير إلى
.  الكتابة

المكلفين من أنه ثبت ، وسيلة بأيِ عقله علم ومتى
أحكاما ولزمته المعلومة علماته بإحدى الحلم بلغ إذا

حاله من ظهر إن . أما وقدرته علمه حسب المكلفين
جاء كما ، مكلف غير لنه ، عليه حرج فل يعقل لِ أنه
الصغير     ثلثة     عن     القلم     رفع:  الصحيح الحديث في

   يستيقظ     حتى     والنائام     يفيق     حتى     والمعتوه     يبلغ     حتى

الحساسبالمعاصي  

أؤديِ عشرةا السابعة في : إنني يقول : شاب س
أركان من عباده على الله افترضه ما الحمد ولله

في أجعلها أن على نفسي وأجاهد وواجباته السلما
خلله من أحس شعورا نفسي في أن إلِ صورةا أتم

عذاب في توقعني وأيضا موبقة معصية ارتكب أنني
وأحس ، أشعر لِ حيث من ارتكبتها وقد وسخطه الله
أصابه الذيِ وسلم عليه الله صلى النبي عبد مثل أنني
له : هنيئا المسلمون فقال خيبر يوما الكفار من سهم
والذيِ     كل:  وسلم عليه الله صلى النبي فقال ، الجنة

يوما     المغانم     من     أخذها     التي     الشملة     إن     بيده     نفسي
خلصة   نارا     عليه     لتشتعل     القسمة     تصبها     لم     خيبر
نحو إجابتي . أرجو أعرفها ولِ معصية في أني المر
على دليل أما وتقوى خير دليل هو هل ، الشعور هذا
.  هذا على التعليق أرجو ؟ ذلك غير

الله من خوفك شدةا على الدلِئال من : هذا جـ
، الله شاء إن خير على فأنت حرماته وتعظيم سبحانه
لنه ، له وجه لِ الذيِ الخوف هذا عن تبتعد أن وعليك

حياتك عليك ويضيق ويغلقك ليتعبك الشيطان من
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للخير المحبة منك رأى لما الله عدو من أنه فاعرف
يتعبك أن أراد ، للخيرات والمبادرةا لله والغيرةا
، ربك إلى واطمئن منك أراده عما وابتعد فاعصه
كل من أعظم الذنب كان وإن كافية التوبة أن واعلم
أعظم ذنب هناك وليس ذلك فوقا الله فتوبة ، عظيم

وغفر عليه الله تاب تاب متى والمشرك الشرك من
أنك علمت قد مما بالتوبة عليك فأنت ، سبحانه له

كما شيء كل ينتهي التوبة وبعد ، المعصية من فعلته
ْقَل:  سبحانه الله قال ِذيَن     ُق ّل َفُروا     ِل ْقَن     َك ُهوا     ِإ َت ْقَن ْقَر     َي ْقَغَف ُي
ْقَم ُه ْقَد     َما     َل َلَف     َق ُبوا:  وجل عز وقال ، الية   َس ُتو َلى     َو ِإ
ِه ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ

ُنوَن     َ ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     ا ُك ّل َع ِلُحوَن     َل ْقَف فعلق   ُت
، بالتوبة والفلح المغفرةا اليتين هاتين في سبحانه

ْقَل:  وتعالى سبحانه فقال َيِ    َ يا     ُق ِد َبا ِذيَن     ِع ّل ُفوا     ا ْقَسَر َأ

َلى ْقَم     َع ِه ُفِس ْقَن ُطوا     لِ     َأ َن ْقَق ْقَن     َت ِة     ِم ْقَحَم ِه     َر ّل ّلَه     ِإّن     ال ِفُر     ال ْقَغ َي
ُنوَب ّذ ًعا     ال ّنُه     َجِمي َو     ِإ ُفوُر     ُه َغ ْقَل    الّرِحيُم     ا

في نزلت الية هذه أن على الله رحمهم العلماء أجمع
من سبحانه الله إلى التوبة عليك فالواجب ، التائابين

بالندما وذلك تعلم لِ وما المعاصي من تعلم ما جميع
ألِ الصادقا والعزما منها والقلع منها مضى ما على
وطلبا له وتعظيما الله عند فيما رغبة إليها تعود

والعاقبة بالخير وأبشر عقابه من وحذرا لمرضاته
الله قول واذكر التائابين بها الله وعد التي الحميدةا

ّني:  تعالى ِإ ٌءْر     َو ّفا َغ ْقَن     َل َعِمَل     َوآَمَن     َتاَب     ِلَم ِلًحا     َو ُثّم     َصا
َدى َت ْقَه العبد أن وهي المعنى في أعظم آية وهناك   ا

أبدل الصالح والعمل باليمان التوبة وأتبع تاب متى
سورةا في تعالى قال كما حسنات سيئاته الله

ِذيَن:  الفرقان ّل ُعوَن     لِ     َوا ْقَد َع     َي ِه     َم ّل ًها     ال َل َولِ     آَخَر     ِإ
ُلوَن ُت ْقَق ْقَفَس     َي ّن ِتي     ال ّل ّلُه     َحّرمَا     ا ّق     ِإلِ     ال ْقَلَح ُنوَن     َولِ     ِبا ْقَز َي

ْقَن ْقَل     َوَم َع ْقَف ِلَك     َي َق     َذ ْقَل َثاًما     َي ْقَف     َأ َع َذاُب     َلُه     ُيَضا َع ْقَل ْقَومَا     ا َي
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ِة َياَم ِق ْقَل ْقَد     ا ُل ْقَخ َي ِه     َو ًنا     ِفي َها ْقَن     ِإلِ     ُم َعِمَل     َوآَمَن     َتاَب     َم َعَمًل     َو
ِلًحا ِئَك     َصا َل ُأو ّدُل     َف َب ّلُه     ُي ْقَم     ال ِه ِت َئا ّي َناٍت     َس َكاَن     َحَس ّلُه     َو ال
ُفوًرا يبدل بأنه وتعالى سبحانه فأخبر   َرِحيًما     َغ

وإيمانهم الصادقة توبتهم بسبب حسنات سيئاتهم
أشرت الذيِ ذنبك ذكرك في فأنت الصالح وعملهم

بالعمال منك جرى ما ومتابعة منه وتوبتك إليه
الله عند فيما والرغبة والتصديق واليمان الصالحة
. وهكذا حسنة السيئة بدل يبدلك وتعالى سبحانه

باليمان ويتبعها العبد منها يتوب التي السيئات جميع
منه فضل حسنات له الله يبدلها ، الصالح والعمل
.  ذلك على والشكر الحمد ولله وإحسانا

السم   طاسة

إناء قدير واديِ في الناس بعض عند : يوجد س
) ، السم ( طاسة ويسمونه النحاس من مصنوع
عنده توجد من إلى يذهب فإنه إنسان يمرض وعندما

الماء ذلك ويشرب بالماء ويملؤها الطاسة هذه
المرض كان إذا سيما ولِ ، الشفاء به يوجد أنه معتقدا

على محفورةا صورةا وجود لِحظت . وقد المعدةا في
والغزال والقط والحصان للعقرب وهي الناء

والفيل والثعلب " - والحية الله والحمير- " أجلكم
وهي أعرفها لِ أخرى صور وبعض وللرجال والسد
توجد . كما الناء هذا على نقشا منقوشة جميعها
في . ويستمر " وهكذا " الشهيد مثل وكتابات أسماء

حول الناس توجيه ويرجو الطاسة لتلك الوصف سرد
 المر؟؟ هذا

طاسة السائال إليها أشار التي الطاسة : هذه جـ
ذكرها التي الصور وهي عظيمة منكرات وفيها منكرةا

أو نحاس أو حديد من طاسة أيِ أن نعلم ولِ ، السائال
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أمراض شفاء بها يحصل ذلك غير أو فضة أو ذهب
صاحب يدعيها دعوى هي وإنما ، غيرها أو المعدةا

الجن بفسقة اتصال له يكون أو وزورا كذبا الطاسة
بواسطة الشعوذةا هذه في بهم ليستعين وكفارهم

أموال يأخذ حتى بها يعالج أنه بها ويزعم الطاسة هذه
الطاسة بهذه يعالجهم بأنه ويغرهم بالباطل الناس

المر ولِةا بواسطة الطاسة هذه تصادر أن فالواجب
إلى يعود لِ حتى صاحبها تأديب مع وتتلف البلد في
المسئولين على الواجب هو وهذا ، العمل هذا مثل
من على ويجب ، والهيئة والقاضي : المير البلد في
المحكمة إلى المر يرفع أن الشعوذةا هذه علم

هذا في يجب بما يقوموا حتى والمارةا والهيئة
هذه صاحب عن السكوت يجوز ولِ ، الموضوع
.  الطاسة

أيها وعليك ، الشرع من له وجه لِ منكر عمله لن
العارفون وإخوانك أنت المر بهذا تقوما أن السائال

وحتى المنكر هذا من بلدكم تخلصوا حتى المر بهذا
إن بأسبابكم الشر وهذا المفسدةا هذه على يقضى

.  الله شاء

القبر     على القامة حكم

له بني قد متوفي صالح رجل بلدتنا في : يوجد س
نذهب ، عاما كل في عندنا عادةا وله قبره على مقاما

أياما ثلثة عنده ويقيمون ونساء رجالِ إليه الناس مع
بالوصاف ويستمر والذكار والتهاليل بالمدح

.  والرشاد التوجيه فنرجو ، المعروفة

أحدثها التي البدع من وهو ، يجوز لِ العمل : هذا جـ
سواء بناء أحد قبر على يقاما أن يجوز فل ، الناس
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وكانت.  ذلك غير أو مسجدا أو قبة أو مقاما سمي
وسلم عليه الله صلى الرسول عصر في القبور
ليس مكشوفة وغيره البقيع في الصحابة وعصر
يبنى أن نهى وسلم عليه الله صلى والنبي بناء عليها
اليهود     الله     لعن:  وقال يجصص أو القبر على

على متفق   مساجد     أنبيائاهم     قبور     اتخذوا     والنصارى
الله رضي النصاريِ الله عبد بن جابر . وقال صحته

أن     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     نهى:  عنه
رواه   عليه     يبنى     وأن     عليه     يقعد     وأن     القبر     يجصص

.  صحيحه في مسلم الماما

عليها الزينات ووضع وتجصيصها القبور على فالبناء
يجوز فل ، الشرك إلى ووسيلة منكر كله أوالمتور

وهكذا.  عليها المساجد أو الستور أو القباب وضع
الجلوس من السائال ذكره الذيِ الوجه على زيارتها
والدعاء بالقبر والتمسح الطعاما وأكل والتهاليل عندها

لِ بدعة وكله منكر هذا كل عنده والصلةا القبر عند
والدعاء للذكرى القبور زيارةا المشروع إنما يجوز

. والمشروع ينصرف ثم عليهم والترحم للموتى
الديار أهل عليكم : ( السلما يقول أن للقبور للزائار

بكم الله شاء إن وإنا ، والمسلمين المؤمنين من
الله يرحم ، العافية ولكم لنا الله نسأل ، لِحقون

من ذلك أشبه ) وما والمستأخرين منا المستقدمين
النبي علمه الذيِ المشروع هو . هذا فقط الدعوات

.  عنهم الله رضي أصحابه وسلم عليه الله صلى

: قال عنهما الله رضي عباس ابن عن الترمذيِ وروى
المدينة قبور على وسلم عليه الله صلى النبي مر

لنا     الله     يغفر     القبور     أهل     يا     عليكم     السلما:  فقال
القبر عند القامة وأما   بالثر     ونحن     سلفنا     أنتم     ولكم
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القرآن قراءةا أو للصلةا أو للتهليل أو والشرب للكل
. وأما المطهر الشرع في له أصل لِ منكر هذا فكل
ذلك فكل منه المدد وطلب به والِستغاثة الميت دعاء
في الوثان عباد عمل من وهو.  الكبر الشرك من
والعزى اللت من وسلم عليه الله صلى النبي عهد

. فيجب وأوثانها الجاهلية أصناما من وغيرها ومناةا
في وتبصيرهم منه العامة وتحذير ذلك من الحذر
هو وهذا ، الوخيم الشرك هذا من يسلموا حتى دينهم
الدين في بالفقه عليهم الله من الذين العلماء واجب

الله قال كما المرسلين به الله بعث ما ومعرفة
ُع:  سبحانه ْقَد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْقَكَم ْقَلِح ِة     ِبا َظ ْقَوِع ْقَلَم َوا
ِة َن ْقَلَحَس ْقَم     ا ُه ْقَل ِد ِتي     َوَجا ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا :  سبحانه وقال   َأ

ْقَد َق َل َنا     َو ْقَث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُدوا     َأِن     َرُسولًِ     ُأّم ُب ْقَع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ْقَج َوا
ُغوَت ّطا ْقَن:  وجل عز وقال   ال ْقَحَسُن     َوَم ْقَولًِ     َأ ْقَن     َق ِمّم

َعا َلى     َد ِه     ِإ ّل َعِمَل     ال ِلًحا     َو َقاَل     َصا ِني     َو ّن ِلِميَن     ِمَن     ِإ ْقَس ْقَلُم    ا
ْقَل:  سبحانه وقال ِه     ُق ِذ ِلي     َه ِبي ُعو     َس ْقَد َلى     َأ ِه     ِإ ّل َلى     ال َع

ٍةا َنا     َبِصيَر ِني     َوَمِن     َأ َع َب ّت ْقَبَحاَن     ا ِه     َوُس ّل َنا     َوَما     ال ِمَن     َأ
ِكيَن ِر ْقَش ْقَلُم .  كثيرةا المعنى هذا في واليات   ا

إلى معاذا وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث ولما
الكتاب     أهل     من     قوما     تأتي     إنك:  له قال اليمن

محمدا     وأن     الله     إلِ     إله     لِ     أن     يشهدوا     أن     إلى     فادعهم
فادعهم:  الله رحمه للبخاريِ رواية وفي   الله     رسول

أن     فأعلمهم     لذلك     أجابوك     هم     فإن     الله     يوحدوا     أن     إلى
وليلة     يوما     كل     في     صلوات     خمس     عليهم     افترض     الله
عليهم     افترض     الله     أن     فأعلمهم     لذلك     أجابوك     هم     فإن

على     فترد     أغنيائاهم     من     تؤخذ     أموالهم     في     صدقة
أموالهم     وكرائام     فإياك     لذلك     أجابوك     فإن     فقرائاهم

حجاب     الله     وبين     بينها     ليس     فإنه     المظلوما     دعوةا     واتق
إلى بالدعوةا يبدأهم أن . فأمره صحته على متفق
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بالرسول اليمان مع الشرك من والسلمة التوحيد
.  بالرسالة له والشهادةا وسلم عليه الله صلى

وسلمتها العقيدةا إصلح إلى الدعوةا أن بذلك فعلم
الساس هي العقيدةا لن الحكاما؛ بقية على مقدمة

:  وجل عز الله قال كما ، الحكاما عليه تبنى الذيِ
ْقَو َل ُكوا     َو ْقَشَر ِبَط     َأ ْقَم     َلَح ُه ْقَن ُنوا     َما     َع ُلوَن     َكا ْقَعَم وقال   َي

ْقَد:  سبحانه َق َل ْقَيَك     ُأوِحَي     َو َل َلى     ِإ ِإ ِذيَن     َو ّل ْقَن     ا ِلَك     ِم ْقَب ْقَن     َق ِئ َل
ْقَكَت ْقَشَر َطّن     َأ َب ْقَح َي ُلَك     َل َنّن     َعَم ُكو َت َل ِريَن     ِمَن     َو ْقَلَخاِس    ا
.  كثيرةا المعنى هذا في واليات

وزمان مكان كل في العلم أهل على فالواجب
بحقيقة العامة يبصروا حتى ذلك في الجهود مضاعفة
الله بعث التي الصحيحة العقيدةا لهم ويبينوا السلما

رأسهم وعلى والسلما الصلةا عليهم الرسل بها
عليه الله صلى محمد وسيدهم وخاتمهم إمامهم
ما لكل وعامتهم المسلمين علماء الله . وفق وسلم

.  مسئول خير إنه رضاه فيه

الخوفوالخجل     عند الدعاء

بالخوف يشعر سنة عشر ثمانية عمره : سائال س
. التوجيه ويرجو الناس مجالسة يستطيع ولِ والخجل

تنتابه التي الحالة هذه على تؤثر أدعية هناك وهل
 يقول؟ كما كثيرا منها ويعاني

من بالله يتعوذ أن فينبغي ، الشيطان من : هذا جـ
لِ وأنه الرجال مع رجل أنه يستشعر وأن الشيطان

مع يجلس رجل فهو ، الخجل وهذا الخوف لهذا وجه
فل معهم ويصلي ويتكلم الرجال مع ويمشي الرجال

به يستعان مما . ولكن الخوف وهذا الوجل لهذا وجه
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ما شر من التامات الله بكلمات يتعوذ أن ذلك في
: ( بسم يقول وأن ، ومساء صباحا مرات ثلثا خلق
في ولِ الرض في شيء اسمه مع يضر لِ الذيِ الله

صباحا مرات ) ثلثا العليم السميع وهو السماء
كما ، شر كل من عافيته أسباب من هذا فإن ، ومساء
عليه الله صلى الله رسول عن الحاديث بذلك صحت
.  وسلم

وقراءةا صلةا كل بعد الكرسي آية قراءته العلج ومن
الّرُسوُل     آَمَن:  ليلة كل البقرةا سورةا آخر من اليتين

ِزَل     ِبَما ْقَن ِه     ُأ ْقَي َل ْقَن     ِإ ِه     ِم ّب ُنوَن     َر ْقَؤِم ْقَلُم السورةا آخر إلى   َوا
ْقَل وقراءته َو     ُق ّلُه     ُه ٌءْد     ال صلةا كل بعد والمعوذتين   َأَح
مرات وثلثا والعشاء والعصر الظهر بعد مرةا مكتوبة

السلمة أسباب من ذلك كل والفجر المغرب بعد
.  المخاوف وإزالة

والذقن     العارضين حلق حكم

 الذقن؟ وترك العارضين حلق حكم ما:  س

الخدين على نبت ما هي اللغة أئامة عند : اللحية جـ
بل الخدين شعر يأخذ أن للمسلم يجوز فل.  والذقن

عليه الله صلى النبي لقول الذقن مع ذلك توفر يجب
خالفوا     اللحى     وأعفوا     الشوارب     قصوا:  وسلم

والسلما الصلةا عليه وقوله ، عليه متفق   المشركين
   المشركين     خالفوا     اللحى     ووفروا     الشوارب     قصوا: 

الله رضي عمر ابن . وقال الصحيح في البخاريِ رواه
بإحفاء     أمرنا والسلما الصلةا عليه الرسول إن عنه

وروى ، صحته على متفق   اللحى     وإرخاء     الشوارب
عن عنه الله رضي هريرةا أبي عن الصحيح في مسلم
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الشوارب     جزوا:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي
   المجوس     خالفوا     اللحى     وأرخوا

الشارب وقص اللحية توفير المؤمنين على فيجب
والسلما الصلةا عليه محمد وإمامنا نبينا بذلك أمر كما

التأسي مع للسنة وإحياء عظيم خير ذلك وفي ،
ذلك وفي ، أمره وامتثال وسلم عليه الله صلى بالنبي

النساء مشابهة عن والبعد المشركين مشابهة ترك
وألِ الحالقين بكثرةا يغتر لِ أن المؤمن على والواجب

وخالفوا المطهر الشرع خالفوا قد لكونهم بهم يتأسى
الله بعثه الذيِ وسلم عليه الله صلى الرسول أمر

َوَما:  وعل جل فيه قال الذيِ ونذيرا ومبشرا هاديا
ُكُم َتا ُه     الّرُسوُل     آ ُذو ْقَم     َوَما     َفُخ ُك َها ْقَنُه     َن ُهوا     َع َت ْقَن وقال   َفا

ِر:  سبحانه فيه َذ ْقَح َي ْقَل ِذيَن     َف ّل ُفوَن     ا ِل ْقَن     ُيَخا ِه     َع ِر ْقَم ْقَن     َأ َأ

ْقَم ُه َب ٌءْة     ُتِصي َن ْقَت ْقَو     ِف ْقَم     َأ ُه َب ٌءْب     ُيِصي َذا ٌءْم     َع ِلي عز فيه وقال   َأ
ْقَن:  وجل ِطِع     َوَم ّلَه     ُي َلُه     ال ْقَلُه     َوَرُسو ْقَدِخ ّناٍت     ُي ِريِ     َج ْقَج َت
ْقَن َها     ِم ِت ْقَح َهاُر     َت ْقَن ْقَل

َ ِديَن     ا ِل َها     َخا ِلَك     ِفي َذ ْقَوُز     َو َف ْقَل ِظيُم     ا َع ْقَل ا
ْقَن ْقَعِص     َوَم ّلَه     َي َلُه     ال ّد     َوَرُسو َع َت َي ُه     َو َد ُدو ْقَلُه     ُح ْقَدِخ َناًرا     ُي
ًدا ِل َها     َخا َلُه     ِفي ٌءْب     َو َذا ٌءْن     َع ِهي يحث كثيرات آيات في   ُم
الله صلى رسوله وطاعة طاعته على سبحانه فيها
سبحانه الله معصية من فيها ويحذر وسلم عليه

.  الموفق . والله رسوله ومعصية

والخير       العلم لهل الباطل دعاة مضايقة

الخوةا من كثيرا أن وأعتقد به تفضلتم مما : إن س
يمنع أن يجب الذيِ أن الفهم هذا في يشاركونني

أن يمنعون فل الحق إلى الدعاةا لِ الباطل صاحب
.  الدعوةا مجال في منهم الناس يستفيد
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الباطل إلى الدعاةا منع هو الواجب أن شك : لِ جـ
جر وربما ، والخير العلم أهل يضايقون الذين وهم
الباطل دعاةا بأسباب المساجد من منعهم إلى ذلك

استقاما الباطل أهل منع فإذا ، بأسبابهم غيرهم فيمنع
.  الحق لدعاةا المجال واتسع الطريق

أهل يد على يأخذوا أن المور ولِةا على فالواجب
وسيلة بكل باطلهم نشر من يمنعوهم وأن الباطل

الباطل صاحب كان سواء الشرعية الوسائال من
بأحكاما جاهل أو مبتدعا أو نصرانيا أو وثنيا أو شيوعيا
أن السلما أهل من المور ولِةا فعلى المطهر الشرع
ينشروا أن من الباطل أصحاب من ذكرنا من يمنعوا

يدعون الذين الحق دعاةا يعينوا أن وعليهم باطلهم
الصلةا عليه رسوله وسنة ربهم كتاب إلى الناس

حرما وما عليهم الله أوجبه بما ويبصرونهم والسلما
وحق الله حق لهم ويوضحون وبصيرةا علم عن عليهم
، أخيه على مسلم كل وحق المور ولِةا وحق عباده
ودعا الطريق عن حاد ومن ، يعانون الذين هم هؤلِء

.  . هـ ا كان أينما يمنع الذيِ فهو الشرع غير إلى

العلم       فيوسائل التصوير من التحرج

في العلما وسائال من الِستفادةا إلى دعوتم:  س
، التصوير فيها التي تلك ومنها والتوجيه الدعوةا مجال
من يتحرجون يزالون لِ الله إلى الدعاةا بعض لكن
 ذلك؟ في تقولون . ماذا الصورةا تلكم

الدعوةا في العلما وسائال استغلل أن شك : لِ جـ
الشرك وبيان الشريعة أحكاما ونشر الحق إلى

الله نهى ما سائار ومن ذلك من والتحذير ووسائاله
، الواجبات أوجب من بل المهمات أعظم من عنه
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في استغلها من حق في العظيمة الله نعم من وهي
دينه في ينقصه ما منها استفاد من حق وفي الخير

في البروز أن شك . ولِ عليه الله بحق ويبصره
ما أجل من العلم أهل بعض منه يتحرج قد مما التلفاز

التصوير في التشديد في الصحيحة الحاديث من ورد
.  المصورين ولعن

إذا ذلك في حرج لِ أنه رأى العلم أهل بعض ولكن
أحكاما ونشر الحق إلى للدعوةا فيه البروز كان

بالقاعدةا عمل الباطل دعاةا على والرد السلما
لتفويت المفسدتين أدنى : ارتكاب وهي الشرعية
وتحصيل ، جميعا منهما السلمة يتيسر لم إذا كبراهما

لم إذا منهما الدنيا بتفويت ولو المصلحتين أعلى
المفاسد في يقال . وهكذا جميعا تحصيلهما يتيسر

. .  الكثرةا والمصالح الكثيرةا

تتيسر لم إذا العلماء وعلى المور ولِةا على يجب
السلمة في يجتهدوا أن كلها المفاسد من السلمة

يجب المصالح . وهكذا أثما وأكبرها أخطرها من
إذا فالكبرى الكبرى منها أمكن ما يحققوا أن عليهم

وأدلة كثيرةا أمثلة ولذلك كلها تحصيلها يتيسر لم
َولِ:  تعالى قوله منها والسنة الكتاب من متنوعة
ّبوا ِذيَن     َتُس ّل ُعوَن     ا ْقَد ْقَن     َي ِه     ُدوِن     ِم ّل ّبوا     ال َيُس ّلَه     َف ًوا     ال ْقَد َع

ِر ْقَي َغ ٍم     ِب ْقَل الله صلى النبي أن الصحيح الحديث ومنها   ِع
أن     لولِ:  عنها الله رضي لعائاشة قال وسلم عليه

على     وأقمتها     الكعبة     لهدمت     بكفر     عهد     حديثو     قومك
.  عليه متفق الحديث   إبراهيم     قواعد

للدعوةا التلفاز في الظهور في الكلما أن يعلم وبهذا
ما بحسب يختلف الحق ونشر سبحانه الله إلى

والبصيرةا والدراك العلم من للناس الله أعطى
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واتسع صدره الله شرح . فمن العواقب في والنظر
وتبليغ الحق لنشر التلفاز في يظهر أن ورأى علمه

وثوابه أجره وله ذلك في عليه حرج فل الله رسالِت
ينشرح ولم المر عليه اشتبه ومن سبحانه الله عند

النبي لقول معذورا يكون أن فنرجو لذلك صدره
   يريبك     لِ     ما     إلى     يريبك     ما     دع:  وسلم عليه الله صلى
إليه     اطمأنت     ما     البر:  وسلم عليه الله صلى وقوله

أن شك ولِ ، الحديث   القلب     إليه     واطمأن     النفس
في السباب أعظم من التلفاز في الحق أهل ظهور
يشاهده لنه الباطل أهل على والرد الله دين نشر

والكفار والمسلمين والنساء الرجال من الناس غالب
يعرفونه من صورةا رأوا إذا الحق أهل ويطمئن ،

أيضا ذلك وفي ، منه يصدر بما وينتفعون بالحق
قال وقد عليهم المجال وتضييق الباطل لهل محاربة

ِذيَن وجل عز الله ّل ُدوا     َوا َه َنا     َجا ْقَم     ِفي ُه ّن َي ِد ْقَه َن َنا     َل َل ُب ِإّن     ُس َو
ّلَه َع     ال ِنيَن     َلَم ْقَحِس ْقَلُم ُع وجل عز وقال   ا ْقَد َلى     ا ِبيِل     ِإ َس
ّبَك ِة     َر ْقَكَم ْقَلِح ِة     ِبا َظ ْقَوِع ْقَلَم ِة     َوا َن ْقَلَحَس ْقَم     ا ُه ْقَل ِد ِتي     َوَجا ّل ِهَي     ِبا

ْقَحَسُن ْقَن:  سبحانه وقال   َأ ْقَحَسُن     َوَم ْقَولًِ     َأ ْقَن     َق َعا     ِمّم َد
َلى ِه     ِإ ّل َعِمَل     ال ِلًحا     َو َقاَل     َصا ِني     َو ّن ِلِميَن     ِمَن     ِإ ْقَس ْقَلُم    ا

خير     على     دل     من:  وسلم عليه الله صلى النبي وقال
من:  والسلما الصلةا عليه وقال   فاعله     أجر     مثل     فله
لِ     تبعه     من     أجور     مثل     الجر     من     له     كان     هدى     إلى     دعا

كان     ضللة     إلى     دعا     ومن     شيئا     أجورهم     من     ذلك     ينقص
آثامهم     من     ينقص     لِ     تبعه     من     آثاما     مثل     الثم     من     عليه
 ، صحيحه في مسلم أخرجهما   شيئا

بن علي المؤمنين لمير وسلم عليه الله صلى وقال
في اليهود إلى بعثه لما عنه الله رضي طالب أبي

عليهم     يجب     بما     وأخبرهم     السلما     إلى     ادعهم:  خيبر
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رجل     بك     الله     يهديِ     لن     فوالله     فيه     تعالى     الله     حق     من
.  صحته على متفق   النعم     حمر     من     لك     خير     واحدا

الدعوةا تعم كلها الصحيحة والحاديث اليات وهذه
المعاصرةا العلما وسائال طريق من سبحانه الله إلى

والتأليف كالخطابة الخرى الطرقا جميع ومن
أنواع من ذلك وغير الهاتفية والمكالمات والرسائال

والعمل النافع العلم ورزقه نيته الله أصلح لمن التبليغ
وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح . وقد به
ما     امرئ     لكل     وإنما     بالنيات     العمال     إنما:  قال أنه

: والسلما الصلةا عليه . وقال صحته على متفق   نوى
ولكن     أموالكم     إلى     ولِ     صوركم     إلى     ينظر     لِ     الله     إن

في مسلم أخرجه   وأعمالكم     قلوبكم     إلى     ينظر
.  الصحيح

وولِةا المسلمين علماء يوفق أن وجل عز الله وأسأل
ذلك ولي إنه والبلد العباد صلح فيه ما لكل أمرهم
.  عليه والقادر

الصحيحة     العقيدة عن توضيح

الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
.  آمين خير لكل الله . وفقه زع-  المكرما

:  . بعده وبركاته اللة ورحمة عليكم سلما

العقيدةا عن فيها تستوضح التي رسالتك وصلت
اشتمل قد الصحيحة العقيدةا بأن . وأفيدك الصحيحة

من عليه المين رسوله وسنة الكريم الله كتاب عليها
من بالكثار . فأوصيك والتسليم الصلةا أفضل ربه

ما حفظ مع منه تيسر ما وحفظ الكريم القرآن قراءةا
النووية كالربعين الصحيحة الحاديث من تيسر
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عبد للحافظ الحديث وكعمدةا ، رجب لِبن وتكملتها
قراءةا من والكثار ، المقدسي الواحد عبد بن الغني

.  الطيبين الخوةا مع ذلك من تيسر ما أو الصحيحين

كالعقيدةا تيمية ابن السلما شيخ بكتب ونوصيك
رحمه فيها أوضح فقد والتدمرية والحموية الواسطية

كما.  خصومهم على والرد السنة أهل عقيدةا الله
بن محمد السلما لشيخ التوحيد كتاب بحفظ نوصيك

أيضا له الشبهات وكشف الله رحمه الوهاب عبد
بالضراعة أيضا . ونوصيك الفائادةا عظيما كتابان وهما
المستقيم صراطه يهديك أن سؤاله وكثرةا الله إلى
نزغات من يعيذك وأن الدين في الفقه يمنحك وأن

.  الباطل ودعاةا الشيطان

 أيضا بالكثار من سؤال الله عز وجل أنوأوصيك
 وأن يعينك على الِستكثار منللخيريشرح صدرك 

قراءةا كتابه الكريم وحفظ ما تيسر منه مع حفظ ما
ِني من السنة فهو القائال سبحانه : تيسر ُعو ْقَد ا

ْقَم  ُك َل ْقَب  َتِج ْقَس  بالِستقامة على طاعة اللهونوصيكَأ
والحذر من معاصي الله ونذكرك بما روى عن

:  رحمه الله قال الشافعي

ترك إلى فأرشدني
 المعاصي

  
سوء وكيع إلى شكوت
 حفظي

عاصي يؤتاه لِ الله ونور   
العلم بأن اعلم وقال

 نور

.  مسئول خير إنه والعمل النية ولك لنا الله أصلح 
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بالمدينة السلمية بالجامعة بالِلتحاقا ونوصيك
أهل عقيدةا طلبها تعلم سلفية جامعة فهي المنورةا

للعلم وإياك ووفقنا أمرك الله . يسر والجماعة السنة
. والسلما الدعاء مجيب سميع إنه به والعمل النافع
. . .  وبركاته الله ورحمة عليكم

بالعقيدة     تتعلق وأجوبة أسئلة

بدو كلهم والناس صحراء في نسكن إننا : 1 س
ولكنها العورةا تغطي ثيابا يلبسن النساء وهناك
 هؤلِء؟ تنصحون فبم ضيقة الحيان وبعض ، قصيرةا

والبعد التستر النساء على الواجب أن شك  : ل1ِ جـ
:  وجل عز الله لقول المحاسن وإظهار التبرج عن

ْقَرَن َق ُكّن     ِفي     َو ِت ُيو ْقَجَن     َولِ     ُب َبّر َبّرَج     َت ِة     َت ّي ِل ِه ْقَلَجا َلى     ا ُْقَلو    ا
المحاسن : إظهار التبرج : معنى التفسير علماء قال

متسترةا تكون أن المرأةا على . فالواجب والمفاتن
غير من أكثر أو رجل بحضور كانت إذا متحجبة
في وجل عز قال كما الفتنة عن وبعيدةا محارمها

َذا:  أيضا الحزاب سورةا ِإ ُهّن     َو ُتُمو ْقَل َأ ًعا     َس َتا َم
ُهّن ُلو َأ ْقَس ْقَن     َفا ِء     ِم ْقَم     ِحَجاٍب     َوَرا ُك ِل َهُر     َذ ْقَط ْقَم     َأ ُك ِب ُلو ُق ِل

ِهّن ِب ُلو ُق وقلوب الرجال لقلوب . فأطهر الية   َو
التبرج وعدما النساء جهة من والتحجب التستر النساء

.  تفتن ولِ تفتن لِ حتى

ِديَن     َولِ:  وجل عز وقال ْقَب ُهّن     ُي َت َن ِهّن     ِإلِ     ِزي ِت َل ُعو ُب ْقَو     ِل َأ

ِهّن ِئا َبا ْقَو     آ ِء     َأ َبا ِهّن     آ ِت َل ُعو . النور سورةا من الية إلخ   ُب
َها    َ يا:  الحزاب سورةا في تعالى وقال ّي أ

ِبّي     َ ّن ْقَل     ال ُق
َواِجَك ْقَز ِتَك     َِل َنا َب ِء     َو ِنَسا ِنيَن     َو ْقَؤِم ْقَلُم ِنيَن     ا ْقَد ِهّن     ُي ْقَي َل ْقَن     َع ِم
ِهّن ِب ِبي ِلَك     َجل َنى     َذ ْقَد ْقَن     َأ ْقَفَن     َأ ْقَعَر ْقَيَن     َفل     ُي َذ ْقَؤ َكاَن     ُي ّلُه     َو ال

ُفوًرا  ،   َرِحيًما     َغ
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وعلى رأسها فوقا المرأةا تضعه : لباس والجلباب
عن والبعد الستر لمزيد العادية ثيابها فوقا بدنها جميع
أو بدوية كانت سواء للمرأةا ينبغي . هكذا الفتنة

وأن السلما بحكم تتمسك أن عليها الواجب ، حضرية
لِ وسطا ثيابها تكون وأن عورتها ستر في تجتهد
ولكن العورةا تبين واسعة ولِ العورةا حجم تبين ضيفة
عند واليدين والوجه الرأس ستر مع ذلك بين وسط
أو خالها ابن أو عمها ابن كان وإن ، أجنبي رجل وجود
تستر صلتها في وهكذا ، زوجها أخا أو أختها زوج

الصلةا في كشفه فالسنة ، الوجه عدا ما بدنها جميع
.  محارمها من ليس رجل حولها يكن لم إذا

فهو غطتهما وإن بأس فل كشفتهما فإن الكفان أما
عند الصلةا في سترهما فيجب القدمان . وأما أفضل
سترهما ويكون ، كشفهما يجوز ولِ العلم أهل جمهور
أداء حين ونحوهما الجوربين لبس أو القميص بإرخاء
.  الصلةا

الغناء يستمعون والنساء الرجال من كثيرا  : إن2 س
 النصيحة؟ نرجو ، ذلك حكم فما ،

استماع عدما والنساء الرجال لجميع  : نصيحتي2 جـ
الناس ابتلي . وفد عظيم خطرها فالغاني ، الغاني

كثيرةا أشياء وفي التلفاز وفي الذاعات في بها
أهل على . فالواجب البلء من وهذا ، كالشرطة

وأن شرها يحذروا أن والنساء الرجال من السلما
وجل عز الله كلما من ينفعهم ما بسماع عنها يعتاضوا

كلما ومن ، وسلم عليه الله صلى رسوله كلما ومن
وندواتهم الدينية أحاديثهم في الموثوقين العلم أهل

.  والخرةا الدنيا في ينفعهم ذلك كل ومقالِتهم
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للمؤمن سبب وربما عظيم فشرها الغاني أما
ّناِس     َوِمَن:  وجل عز الله لقول أخلقه في انحرافا ال

ْقَن ِريِ     َم َت ْقَش َو     َي ْقَه ِديِث     َل ْقَلَح ُيِضّل     ا ْقَن     ِل ِبيِل     َع ِه     َس ّل ِر     ال ْقَي َغ ِب
ٍم ْقَل َها     ِع َذ ّتِخ َي ًوا     َو ِئَك     ُهُز َل ْقَم     ُأو ُه ٌءْب     َل َذا ٌءْن     َع ِهي َذا     ُم ِإ َلى     َو ْقَت ُت
ِه ْقَي َل َنا     َع ُت َيا ّلى     آ ِبًرا     َو ْقَك َت ْقَس ْقَن     ُم َأ ْقَم     َك َها     َل ْقَع ْقَسَم َأّن     َي ِفي     َك
ِه ْقَي َن ُذ ْقَقًرا     ُأ ُه     َو ْقَر َبّش َذاٍب     َف َع ٍم     ِب ِلي أهل أكثر ذهب وقد   َأ
معه كان وإذا ، بالغناء الحديث لهو تفسير إلى العلم
أكبر؛ الثم صار ونحوهما والعود كالمزمار اللهو آلِت

القلوب في الفساد من بذلك يحصل ما لعظم
والضلل الضلل إلى ذلك يجر وقد ، والخلقا

القرآن سماع عن والِستكبار بالدين والِستهزاء
المذكورات اليات نبهت كما ، ذلك من بالله والعياذ

.  ذلك على

مسعود ابن قال كما النفاقا؛ إلى بأهله يفضي وقد
القلب     في     النفاقا     ينبت     الغناء     إن:  عنه الله رضي

   الزرع     الماء     ينبت     كما

فإن     خيرا     بالنساء     استوصوا:  الحديث  : في3 س
الضلع     في     ما     أعوج     وإن     أعوج     ضلع     من     خلقت     المرأةا
مع الحديث معنى توضيح والرجاء ، الحديث إلخ   أعله

.  أعله الضلع في ما : أعوج معنى توضيح

في الشيخان رواه صحيح حديث  : هذا3 جـ
حديث من وسلم عليه الله صلى النبي عن الصحيحين

وسلم عليه الله صلى قال ، عنه الله رضي هريرةا أبي
وإن     ضلع     من     خلقن     فإنهن     خيرا     بالنساء     استوصوا: 

خيرا     بالنساء     فاستوصوا     أعله     الضلع     في     شيء     أعوج
.  انتهى
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يستوصوا أن وغيرهم والخوةا والباء للزواج أمر هذا
وأن يظلموهن وألِ إليهن يحسنوا وأن خيرا بالنساء

هو وهذا ، الخير إلى ويوجهوهن حقوقهن يعطوهن
:  والسلما الصلةا عليه لقوله الجميع على الواجب

كونها ذلك من يمنع ألِ وينبغي   خيرا     بالنساء     استوصوا
وأقاربها زوجها إلى الحيان بعض في تسيء قد

النبي قال كما ضلع من خلقن لنهن فعلها أو بلسانها
الضلع في شيء أعوج وإن وسلم عليه الله صلى
فإن الضلع منبت يلي مما أعله أن . ومعلوما أعله
.  معروف هذا ، اعوجاج فيه يكون الضلع

العوج من شيء خلقها في يكون أن بد لِ أنه فالمعنى
الصحيحين في الخر الحديث في ورد ولهذا ، والنقص

الرجل     للب     أذهب     ودين     عقل     ناقصات     من     رأيت     ما: 
النبي حكم هذا أن والمقصود   إحداكن     من     الحازما

سعيد أبي حديث من الصحيحين في ثابت وهو
قال كما العقل نقص ومعنى ، عنه الله رضي الخدريِ

تعدل المرأتين شهادةا أن وسلم عليه الله صلى النبي
قال كما فهو الدين نقص وأما ، واحد رجل شهادةا
والليالي الياما تمكث أنها وسلم عليه الله صلى النبي

، النفاس وهكذا ، الحيض أجل من يعني تصلي؛ لِ
.  إثم فيه عليها ليس عليها الله كتبه نقص وهذا

أرشد الذيِ الوجه على بذلك تعترف أن لها فينبغي
علم ذات كانت ولو وسلم عليه الله صلى النبي إليه

عن ينطق لِ وسلم عليه الله صلى النبي لن وتقى؛
فيبلغه إليه الله يوحيه وحي منه ذلك وإنما الهوى
ِم:  وجل عز قال كما المة ْقَج ّن َذا     َوال َوى     ِإ َضّل     َما     َه

ْقَم ُك ُب َوى     َوَما     َصاِح ُق     َوَما     َغ ِط ْقَن َوى     َعِن     َي َه ْقَل ْقَن     ا َو     ِإ ِإلِ     ُه
ٌءْي ْقَح     ُيوَحى     َو
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النمل مثل البيت في توجد التي الحشرات : 4س
أو بالماء قتلها يجوز هل ، ذلك أشبه وما والصراصير

 أفعل؟ ماذا أو بالحرقا

، قتلها جاز الذى منها حصل إذا الحشرات  : هذه4جـ
لقول الخرى المبيدات بأنواع بل ، التحريق بغير لكن

الدواب     من     خمس:  وسلم عليه الله صلى النبي
الغراب     والحرما     الحل     في     يقتلن     فواسق     كلهن

لفظ وفي   العقور     والكلب     والعقرب     والفأرةا     والحدأةا
 والحية

وأنها أذاها عن وسلم عليه الله صلى النبي أخبر فهذه
أشبهها ما وهكذا ، قتلها في وأذن مؤذية يعني فواسق

منها وجد إذا والحرما الحل في يقتلن الحشرات من
يؤذيِ مما ونحوها والبعوض والصراصير كالنمل الذى

 .

الدعاء      قبول بعدم المصارحة حكم

أقوالِ وأقول أغضب شيء أيِ لي يتحقق لِ عندما س
يا : لماذا أقول مثل ، الله حق وفي نفسي حق في
. . أرجو أخرى وأقوال ، الدعاء لي تستجيب لِ رب

لم دعاءه أن النسان شعر وإذا ، هذا حول توجيهي
 عليه؟ فماذا يستجب

إذا ، ومسلمة مسلم كل وعلى ، السائال أيها عليك
، تحاسبها وأن ، نفسك إلى ترجع أن الجابة تأخرت

بالغة لحكمة الجابة يؤخر قد عليم حكيم الله فإن
وذله ، إليه وانكساره ، لخالقه العبد دعاء ليكثر

تضرعه وكثرةا ، حاجته طلب في وإلحاحه ، لعظمته
الخير من بهذا له ليحصل ، يديه بين وخشوعه ، إليه
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والقبال ، القلب وصلح ، الكثيرةا والفوائاد ، العظيم
.  منها له وأنفع ، حاجته من أعظم هو ما ، ربه على

ما منها ، أخرى لسباب وتعالى سبحانه يؤجلها وقد
وعقوقا الحراما كأكل المعاصي من به متلبس أنت

على . فيجب المعاصي أنواع من ذلك وغير ، الوالدين
رجاء التوبة إلى يبادر وأن ، نفسه يحاسب أن الداعي

يؤجلها . وقد دعوته ويجيب ، توبته الله يتقبل أن
الحديث في كما ، سبحانه بها أعلم هو أخرى لحكم

إثم     فيها     ليس     بدعوةا     الله     يدعو     عبد     من     ما:  الصحيح
أن     إما     ثلثا     إحدى     بها     الله     أعطاه     إلِ     رحم     قطيعة     ولِ

الخرةا     في     له     تدخر     أن     وإما     الدنيا     في     دعوته     له     تعجل
يا     قالوا        ذلك     مثل     الشر     من     عنه     يصرف     أن     وإما

تأجلت فإذا"      أكثر     " الله     قال     نكثر؟     إذا     الله     رسول
، رب يا . . لماذا لماذا تقل ولِ ، ربك تلم فل الحاجة

ربك فإن وتحاسبها ، نفسك إلى ترجع أن عليك بل
.  عليم حكيم

من شيئا عندك فلعل وانظر نفسك إلى فارجع
تأخير في السبب هي كانت ، والمعاصي الذنوب
من الجابة تأخرت ، آخر أمرا هناك ولعل ، الجابة

لِ بما ربك تتهم أن يجوز . فل لك خيرا يكون ، أجله
وتنظر ، نفسك تتهم أن عليك ولكن ، سبحانه به يليق
وحتى ، شأنك من تصلح حتى ، وسيرتك أعمالك في

عند وتقف نواهيه عن فتنته ربك أمر على تستقيم
الجابة يؤخر قد سبحانه أنه يعلم أن . وينبغي حدوده

ابنه رد في يعقوب إجابة أخر كما ، طويلة لمدةا
، والسلما الصلةا عليه كريم نبي وهو ، إليه يوسف

.  والسلما الصلةا عليه أيوب نبيه شفاء أخر وكما
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يصرف وقد ، سأل مما خيرا السائال الله يعطي وقد
الحديث في جاء كما ، سأل مما أفضل الشر من عنه

الله صلى الله رسول عن آنفا ذكرنا الذيِ السابق
بدعوةا     الله     يدعو     عبد     من     ما:  قال أنه وسلم عليه
إحدى     بها     الله     أعطاه     إلِ     رحم     قطيعة     ولِ     إثم     فيها     ليس
تدخر     أن     وإما     الدنيا     في     دعوته     له     تعجل     أن     إما     ثلثا

ذلك     مثل     الشر     في     عنه     يصرف     أن     وإما     الخرةا     في     له
"      أكثر     " الله     قال     نكثر؟     إذا     الله     رسول     يا     قالوا

الله أن والسلما الصلةا عليه الحديث هذا في فبين
في يعجلها وقد ، الخرةا إلى الجابة يؤخر قد سبحانه

، له وأنفع ، لعبده أصلح ذلك لن ، بالغة لحكمة الدنيا
إجابة من له خيرا ، عظيما شرا عنه يصرف وقد

في تستمر وأن ، بالله الظن بحسن . فعليك دعوته
، لك كثيرا خيرا الدعاء في فإن ، ذلك في وتلح الدعاء
وأن حالك في تنظر وأن نفسك تتهم أن وعليك

حكيم ربك أن تعلم وأن ، ربك طاعة على تستقيم
، لحكمة يعجلها وقد ، لحكمة الجابة يؤجل قد ، عليم
آنفا ذكرنا لما ، منها خيرا دعوتك من بدلِ يعطيك وقد
صلى النبي فيه يقول الذيِ الصحيح الحديث في ولما
يعجل     لم     ما     لحدكم     يستجاب:  وسلم عليه الله

فيستحي     لي     يستجاب     أره     فلم     ودعوت     دعوت     فيقول
   الدعاء     ويدع     ذلك     عند

الدعاء تدع أن لك ينبغي ولِ ، تستحي أن لك ينبغي فل
ربك على وألح ، الدعاء من واستكثر الدعاء الزما بل ،
المعاصي من المنع أسباب واحذر ، نفسك وحاسب ،

: الجابة أوقات تتحرى أن لك . ويشرع والسيئات
الصلةا آخر وفي ، والقامة الذان وبين ، الليل كآخر
الخطيب جلوس وعند السجود وفي ، السلما قبل
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وبعد ، الصلةا تقضي أن إلى الجمعة يوما المنبر على
حق في الشمس غروب إلى الجمعة يوما العصر صلةا

من هذه كل ، المغرب صلةا ينتظر متطهرا جلس من
الدعاء عند قلبك بإحضار وعليك ، الجابة أوقات

عليه الله صلى النبي لقول بالله؛ الظن وإحسان
وأنا     بي     عبديِ     ظن     عند     أنا     وجل     عز     الله     يقول:  وسلم

. . والله صحيحه في مسلم خرجه   دعاني     إذا     معه
.  التوفيق ولي

العقيدة  "   "  في وأجوبتها أسئلة

يمرض عندما عندنا:  يقول العراقا من  : سائال1س
يعلقونها أوراقا له ويكتبون السادةا إلى يذهب شخص

الحلف . . كذلك لِ؟ أما هذا يجوز فهل ، رءوسهم في
السادةا بهؤلِء يحلف أو ، الله بغير يحلف من هناك: 

 ذلك؟ في الحكم فما

أو العين من خوفا ، الولِد على التمائام  : تعليق1جـ
تعليق وهكذا ، يجوز لِ أمر ، المرض من أو الجن من

هذا لن يجوز؛ لِ كبارا كانوا وإن المرضى على التمائام
، وتعالى سبحانه الله غير على التعلق من نوع فيه
الناس؛ من غيرهم مع ولِ السادةا مع لِ يجوز لِ وهو
:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت لما
فل     ودعة     تعلق     ومن     له     الله     أتم     فل     تميمة     تعلق     من
   له     الله     ودع

من: .  قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه رواية وفي
على يعلق ما هي والتميمة   أشرك     فقد     تميمة     تعلق

الجن عن أو ، العين عن غيرهم أو المرضى أو الولِد
طلسم أو ذئاب عظاما أو ودع أو خرز من ، المرض أو
فيها المكتوب الوراقا ذلك في ويدخل ، ذلك غير أو ،
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لن الصحيح؛ على القرآن من كانت ولو حتى كتابات
.  استثناء فيها ليس عامة الحاديث

ولم ، وأطلق عمم وسلم عليه الله صلى فالرسول
ممنوعة كلها التمائام أن على ذلك فدل ، شيئا يستثن

الطيبة الدعوات أو القرآن من يكتب ما تعليق ولن ،
جاءت وقد ، الخرى التمائام من غيرها لتعليق وسيلة

أو الشرك إلى المفضية الذرائاع بسد الكاملة الشريعة
.  المعاصي

، العافية ربه المسلم يسأل أن هذا في والمشروع
من يرقى أن بأس ولِ ، المباحة الدوية ويتعاطى

صلى النبي لقول ، الطيبة والدعية الكريم القرآن
   شركا     تكن     لم     ما     بالرقى     بأس     لِ:  وسلم عليه الله

، الصحابة بعض : رقى وسلم عليه الله صلى ولنه
.  السلما عليه جبرائايل ورقاه

من وهو ، الحاديث من تقدما لما يجوز فل التعليق أما
اعتقد إذا أكبر شركا يكون وقد ، الصغر الشرك
الشرور تكفيه وأنها ، عنه تدفع التمائام أن المعلق

، السباب من أنها اعتقد إذا أما ، وجل عز الله دون
، وإزالتها قطعها والواجب.  الصغر الشرك من فهذا

الشرك من وهو ، يجوز لِ الله بغير الحلف وكذلك
اعتقد إذا الكبر الشرك من يكون وقد ، أيضا الصغر
أو ، الله مثل به المحلوف هذا أن الله بغير الحالف

في يتصرف أنه أو ، الله دون من يدعى أن يصح
بالله نعوذ ، كبير شركا يكون فإنه الله دون من الكون

قال ، يجوز لِ الله بغير الحلف أن . والحاصل ذلك من
فليحلف     حالفا     كان     من:  وسلم عليه الله صلى النبي
ولِ     بآبائاكم     تحلفوا     لِ:  وقال   ليصمت     أو     بالله

   بالنداد     ولِ     بأمهاتكم
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فقد     الله     بغير     حلف     من:  والسلما الصلةا عليه وقال
دون     بشيء     حلف     من:  رواية وفى   أشرك     أو     كفر
حلف     من:  السلما عليه وقال   أشرك     فقد     الله

رسول عن صحيحة أحاديث وكلها   منا     فليس     بالمانة
.  وسلم عليه الله صلى الله

أصحابه يوما وسلم عليه الله صلى الله رسول وأدرك
الصلةا عليه لهم فقال ، بآبائاهم يحلفون بالسفر

كان     من     بآبائاكم     تحلفوا     أن     ينهاكم     الله     إن:  والسلما
   ليصمت     أو     بالله     إلِ     يحلف     فل     حالفا

المتوفى الله رحمه البر عبد ابن عمر أبو الماما وقال
يجوز لِ أنه على أجمعوا العلماء : إن هـ463 سنة

أو ، بالمانة الحلف أن على يدل وهذا الله بغير الحلف
بحياةا أو بالكعبة أو ، وسلم عليه الله صلى بالنبي
يكون وإنما يجوز لِ كله ، فلن بشرف أو ، فلن

.  الموفق . . والله وحده بالله الحلف

وأصبحت ، معين بمرض أصيبت زوجتي : 2س
، وحدها البقاء تستطيع ولِ ، شيء كل من تخاف
إلى يذهب لِ وأنه ، الحالة نفس يشكو أنه يقول وآخر

حتى العلج عن ويسأل ، الجماعة مع للصلةا المسجد
.  والمشعوذين؟ الكهان إلى الذهاب إلى يلجأ لِ

شفاء له أنزل إلِ داء أنزل ما وعل جل الله  : إن2جـ
جعل قد الله وإن ، جهله من وجهله علمه من علمه
الخير من وسلم عليه الله صلى نبيه على نزل فيما

من الناس منه يشكو ما لجميع والعلج والهدى
، العباد به الله نفع - ما ومعنوية حسية أمراض
. وجل عز الله إلِ يحصيه لِ ما الخير من به وحصل
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له فيحصل ، أسباب لها أمور له تعرض قد والنسان
.  بينا سببا له يعرف لِ ما والذعر الخوف من

صلى محمد نبيه لسان على شرعه فيما جعل والله
لِ ما والشفاء والمن الخير من كل وسلم عليه الله

.  وتعالى سبحانه الله إلِ يحصيه
ما يستعمل أن وغيرهما السائالين لهذين فنصيحتي

بها يحصل التي الشرعية المور من تعالى الله شرعه
من والسلمة النفوس وراحة ، والطمأنينة المن
خلف الكرسي آية قراءةا ذلك ومن ، الشيطان مكايد

هي الكرسي وآية ، الشرعية الذكار بعد صلةا كل
ّلُه:  تعالى قوله َلَه     لِ     ال َو     ِإلِ     ِإ ْقَلَحّي     ُه ّيومُا     ا َق ْقَل آخر إلى   ا
.  الية

كتاب في آية وأفضل ، القرآن في آية أعظم وهي
التوحيد من عليه اشتملت لما ، وجل عز الله

جل عظمته وبيان ، وتعالى سبحانه لله والخلصا
يعجزه ولِ شيء لكل المالك القيوما الحي وأنه ، وعل

كل خلف الية هذه المرء قرأ . فإذا وعل جل شيء
عند قراءتها وهكذا ، شر كل من حرزا له كانت صلةا
صلى النبي عن الصحيح الحديث في جاء فقد ، النوما
عليه يزال لِ النوما عند قرأها من : أن وسلم عليه الله
فليقرأها يصبح حتى شيطان يقربه ولِ حافظ الله من
يسوءوه ما يرى لِ وسوف ، قلبه وليطمئن النوما عند
عليه الله صلى الرسول صدقا إذا ، الله شاء إن

قاله ما وأن ، لذلك قلبه واطمأن قال فيما وسلم
لِ الذيِ ، والصدقا الحق هو وسلم عليه الله صلى
 ، فيه ريب

ْقَل:  سورةا المسلم يقرأ أن أيضا الله شرع ومما َو     ُق ُه
ّلُه ٌءْد     ال من أيضا فهذا ، صلةا كل خلف والمعوذتين   َأَح
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وقل ، سوء كل من والشفاء والمن العافية أسباب
السور هذه وقراءةا ، القرآن ثلث تعدل أحد الله هو

ْقَل:  أعني الثلثا؛ َو     ُق ّلُه     ُه ٌءْد     ال ْقَل و   َأَح ُذ     ُق ُعو ِبَرّب     َأ
َلِق َف ْقَل ُذ و   ا ُعو ّناِس     ِبَرّب     َأ العصر وبعد الظهر بعد   ال
والفجر المغرب بعد أما ، واحدةا مرةا العشاء وبعد

. .  مرات ثلثا فيقرأهن

مرات ثلثا فليقرأهن فراشه إلى أوى إذا وهكذا
وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحاديث لصحة
والعافية المن أيضا به للمسلم يحصل . ومما بذلك

يستعيذ أن كله الشر من والسلمة والطمأنينة
مرات ثلثا خلق ما شر من التامات الله بكلمات
شر     من     التامات     الله     بكلمات     أعوذ:  ومساء صباحا

من أنها على دالة الحاديث جاءت فقد   خلق     ما
.  سوء كل من والحفظ ، العافية أسباب

في     شيء     اسمه     مع     يضر     لِ     الذيِ     الله     باسم:  وهكذا
ثلثا   العليم     السميع     وهو     السماء     في     ولِ     الرض
عليه الله صلى النبي أخبر فقد ، ومساء صباحا مرات
حتى شيء يضره لم صباحا ثلثا قالها من أن وسلم
حتى شيء يضره لم مساء ثلثا قالها ومن ، يمسي
والسنة القرآن من والتعوذات الذكار فهذه ، يصبح
كل من والمن والسلمة الحفظ أسباب من كلها
، بها التيان ومؤمنة مؤمن لكل . فينبغي سوء

بربهما وثقة طمأنينة على وهما ، عليها والمحافظة
كل ومصرف ، شيء كل على القائام ، وتعالى سبحانه

وهو ، والضرر والنفع ، والمنع العطاء وبيده ، شيء
.  وتعالى سبحانه شيء لكل المالك

، الناس أصدقا هو والسلما الصلةا عليه والرسول
كما يوحى وحي إلِ هو إن ، الهوى عن ينطق لِ فهو
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ِم:  تعالى الله قال ْقَج ّن َذا     َوال َوى     ِإ ْقَم     َضّل     َما     َه ُك ُب َصاِح
َوى     َوَما ُق     َوَما     َغ ِط ْقَن َوى     َعِن     َي َه ْقَل ْقَن     ا َو     ِإ ٌءْي     ِإلِ     ُه ْقَح    ُيوَحى     َو

.  التسليم وأزكى الصلةا أفضل ربه من عليه

فهل ، مؤمن لكل تصفونه سلح الذكر  : هذا3س
 السلح؟ يحمل لمن أخرى شروطا يشترطا

، بالله الثقة الشروطا أعظم من  : نعم3جـ
واليمان ، وسلم عليه الله صلى برسوله والتصديق

مع الحق إلِ يقول ولِ ، الحق هو وعل جل ، الله بأن
الصلةا عليه لرسوله والمتابعة سبحانه له الخلصا
الله صلى الرسول بأن الكامل واليمان ، والسلما

بذلك يأتي وأن ، يقول فيما الصادقا هو وسلم عليه
سبحانه . وأنه عنده فيما ورغبة ، بالله وثقة إيمان عن

كل على القادر وأنه ، الشياء ومصرف ، المور مدبر
حسن عن بل ، ظن سوء عن ولِ شك عن لِ ، شيء
فلعلة المطلوب تخلف متى وأنه ، به وثقة ، بالله ظن
والله ، بالسباب يأتي أن عليه . . فالعبد العلل من

يحصل وقد ، العليم الحكيم وهو ، السباب مسبب
يجهلها أخرى لسباب ، الداء يزول لِ ولكن ، الدواء
سبحانه سواه يعلمها لِ وأسرار حكم فيها ولله ، العبد

: والمعنويِ الحسي الدواء يشمل وهذا ، وتعالى
وعمليات أدوية من الطباء به يقوما الذيِ الحسي

، والقراءةا بالدعاء يحصل الذيِ والمعنويِ ، ذلك ونحو
.  الشرعية السباب من ذلك ونحو

، كثيرةا لسباب المطلوب يتخلف فقد كله هذا ومع
ارتكاب ومنها ، سبحانه الله دعاء عن الغفلة منها

من ذلك وغير الحراما أكل سيما ولِ ، المعاصي
عن صح وقد ، المطلوب حصول من المانعة السباب

من     ما:  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
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إلِ     رحم     قطيعة     ولِ     إثم     فيها     ليس     بدعوةا     الله     يدعو     عبد
في     دعوته     له     تعجل     أن     إما     ثلثا     إحدى     بها     الله     أعطاه
عنه     يصرف     أن     وإما     الخرةا     في     له     تدخر     أن     وإما     الدنيا

قال     نكثر؟     إذا     الله     رسول     يا     قالوا     ذلك     مثل     الشر     من
   أكثر     الله

 ؟ السحر تدفع التي اليات هي ما : 4س

منه والسلمة السحر دفع أسباب  : من4جـ
اللتي والتعوذات والدعية الذكار على المحافظة

. . ومن هذا قبل الذيِ السؤال جواب في ذكرها سبق
وآية الفاتحة يقرأ أن وقع إذا السحر رفع أسباب

ْقَل و ، الكرسي َها    َ يا     ُق ّي أ
ِفُروَن     َ َكا ْقَل ْقَل و   ا َو     ُق ّلُه     ُه ٌءْد     ال َأَح

مع ثلثا الثلثا السور هذه ويكرر ، والمعوذتين
ويغتسل ، منه يشرب ماء في أو ، نفسه على النفث
.  بباقيه

من السحر آيات قراءةا ، أيضا ذلك في ينفع ومما
أسباب من كله وذلك ، وطه ويونس العراف سورةا

َنا:  تعالى قوله هي العراف . وآيات الشفاء ْقَي ْقَوَح َأ َو
َلى ْقَن     ُموَسى     ِإ ْقَلِق     َأ َذا     َعَصاَك     َأ ِإ َقُف     ِهَي     َف ْقَل ُكوَن     َما     َت ِف ْقَأ َي

َع َق َو ّق     َف ْقَلَح َطَل     ا َب ُنوا     َما     َو ُلوَن     َكا ْقَعَم ُبوا     َي ِل ُغ ِلَك     َف َنا ُه
ُبوا َل َق ْقَن ِريَن     َوا    َصاِغ

: تعالى قوله فهي يونس سورةا في التي اليات وأما
َقاَل ْقَوُن     َو َع ْقَر ِني     ِف ُتو ْقَئا ُكّل     ا ٍر     ِب ٍم     َساِح ِلي َلّما     َع َء     َف َجا

ُةا ْقَم     َقاَل     الّسَحَر ُه ُقوا     ُموَسى     َل ْقَل ْقَم     َما     َأ ُت ْقَن ُقوَن     َأ ْقَل َلّما     ُم َف
ْقَوا َق ْقَل ْقَم     َما     ُموَسى     َقاَل     َأ ُت ْقَئ ِه     ِج ْقَحُر     ِب ّلَه     ِإّن     الّس ُلُه     ال ِط ْقَب ُي َس

ّلَه     ِإّن ِلُح     لِ     ال ْقَص ِديَن     َعَمَل     ُي ْقَفِس ْقَلُم ّق     ا ُيِح ّلُه     َو ّق     ال ْقَلَح ا
ِه ِت ِلَما َك ْقَو     ِب َل َه     َو ِر ِرُموَن     َك ْقَج ْقَلُم    ا
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:  تعالى قوله فهي طه سورةا في التي اليات وأما
ُلوا ْقَن     ِإّما     ُموَسى    َ يا     َقا ِقَي     َأ ْقَل ِإّما     ُت ْقَن     َو ُكوَن     َأ ّوَل     َن ْقَن     َأ َم
َقى ْقَل ْقَل     َقاَل     َأ ُقوا     َب ْقَل َذا     َأ ِإ ْقَم     َف ُه ُل َبا ْقَم     ِح ُه ّي ّيُل     َوِعِص ِه     ُيَخ ْقَي َل ِإ
ْقَن ْقَم     ِم ِه ِر ْقَح َها     ِس ّن أ

َعى     َ ْقَس ْقَوَجَس     َت َأ ِه     ِفي     َف ْقَفِس َفًة     َن ِخي
َنا     ُموَسى ْقَل ْقَف     لِ     ُق ّنَك     َتَخ ْقَنَت     ِإ َلى     َأ ْقَع َْقَل ْقَلِق     ا َأ ِفي     َما     َو
ِنَك ْقَف     َيِمي َق ْقَل ُعوا     َما     َت َن ّنَما     َص ُعوا     ِإ َن ُد     َص ْقَي ٍر     َك ِلُح     َولِ     َساِح ْقَف ُي

ْقَيُث     الّساِحُر َتى     َح حبس من ينفع أيضا العلج وهذا   َأ
رفع في الله بإذن ينفع كما ، امرأته عن الرجل
على والشكر الحمد فلله ، شره من والسلمة السحر

.  ذلك

بصرف العمل في زميلته المسلم يعامل كيف : 5س
في إليها التحدثا إلى يحتاج وقد ، ديانتها عن النظر
المسلمة للمرأةا وبالنسبة العمل؟ أثناء العمل شئون

على الرد أو عليها السلما إفشاء يجوز هل المتبرجة
العلقة تحدد وكيف ، المسلم الرجل قبل من تحيتها

.  الوداع؟ أثناء والمرأةا الرجل بين

مخالطة المسلم الرجل على تفرض العمل وطبيعة
، العمل بخصوصا بعضهن ومراجعة العاملت النساء
المرأةا في يراه أن له يجوز لِ ما منهن يلمح وأحيانا

، محتشم غير لباسهن كان إذا وخصوصا قصد دون
مخاطبة المسلم هذا أراد وإذا بذلك؟ إثم يلحقه فهل

وإذا ، الرض إلى ينظر أما إليها ينظر فهل المرأةا
المسلم الرئايس على تفرض العمل طبيعة كانت

يقفل فهل ، انفرادا العاملة الموظفة إلى التحدثا
. . أما الحديث أحد يسمع لِ حتى عليها المكتب باب
مع التباحث الشراء مأمورات وطبيعة.  يعمل ماذا

غرفة قفل إلى يضطرها مما انفراد على التجار
وأحيانا ، الشراء ومأمورةا التاجر ممثل على الِجتماع
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أو رجلين مع مجتمعة وحدها الشراء مأمورةا تكون
 ؟ المور تلك في الحكم فما مقفلة غرفة في ثلثة

مهمة كلها السائال ذكرها التي المسائال  : هذه5جـ
المؤمن يعمل ألِ شيء كل قبل والواجب ، وخطيرةا

فالواجب النساء بين العمل كان فإذا ، النساء وسط
فيه ليس آخر عمل يلتمس وأن ، ذلك من التخلص
عظيم؛ خطر وفيه فتنة مكان المكان هذا لن اختلطا؛

الرجل بين الفتنة إيقاع على حريص الشيطان لن
لِ أن كان أينما المؤمن على فالواجب.  والمرأةا
، النساء من العاملت بين عامل يكون بأن يرضى
المختلطة والمدارس الجامعات في الطالب وهكذا
مدرسة يلتمس وأن ، ذلك يحذر أن عليه يجب

بجوار الشباب وجود لن مختلطة؛ غير وجامعة
والواجب ، كبير وفساد ، عظيم لشر وسيلة الفتيات

الله يتقي أن المور بهذه الِبتلء عند المؤمن على
، بصره يغض وأن ، ومخرجا فرجا له الله يجعل حتى

بل ومفاتنها محاسنها إلى أو إليها النظر من ويحذر
صادف ومتى ، إليها ينظر ولِ ، الرض إلى بصره يلقي
.  بصره غض ذلك من شيئا

أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ثبت وقد
اصرف:  للسائال فقال ، الفجأةا نظر عن سئل

وليست     الولى     لك     فإن:  الخر اللفظ وفي   بصرك
ْقَل:  يقول وتعالى سبحانه والله   الخرى     لك ُق

ِنيَن ْقَؤِم ْقَلُم ُغّضوا     ِل ْقَن     َي ْقَم     ِم ِه ِر ْقَبَصا ُظوا     َأ َف ْقَح َي ْقَم     َو ُه ِلَك     ُفُروَج َذ
َكى ْقَز ْقَم     َأ ُه ْقَل:  تعالى وقال ، الية   َل ُق َناِت     َو ْقَؤِم ْقَلُم ِل

ْقَضَن ْقَغُض ْقَن     َي ِهّن     ِم ِر ْقَبَصا ْقَظَن     َأ َف ْقَح َي ُهّن     َو ، الية   ُفُروَج
فإن ، فرجه ويحفظ بصره يغض أن المؤمن فعلى
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الله ويعفو بصره صرف قصد غير من شيئا صادف
.  لذلك يقصد ولم صادفها التي الولى عن

يتعلق شيء في إليها والتحدثا بالمرأةا بلي وإذا
، وجهها يقابل أن غير من إليها يتحدثا فإنه ، بالعمل

ويلقي ، عنها يعرض بل ، محاسنها إلى ينظر ولِ
.  وينصرف حاجته يقضي حتى الرض إلى بصره

المؤمن على تجب التي الواجبة المور من وهذا
أو البيع أو الشراء حال في المرأةا وكذلك.  بها العناية
مع ولِ بالرئايس ولِ بالرجل تخلو أن لها ليس ، غيرهما
في لما ، أيضا غيرها ولِ بها يخلو أن له وليس ، المدير

الله رسول عن صح وقد ، العظيم الخطر من ذلك
بامرأةا     رجل     يخلون     لِ:  قال أنه وسلم عليه الله صلى

صلى وقال ، صحته على متفق   محرما     ذو     ومعها     إلِ
فإن     بامرأةا     رجل     يخلون     لِ:  وسلم عليه الله

صحيح بإسناد أحمد الماما خرجه   ثالثهما     الشيطان
.  عنه الله رضي الخطاب بن عمر حديث من

ولو ، عظيم خطر فيها بالمرأةا الخلوةا أن والمقصود
. . فالواجب بوظيفتها أو ، بها تتعلق حاجات في كانت
ْقَن:  وتعالى سبحانه الله قال وقد ، ذلك من الحذر َوَم

ّتِق ّلَه     َي ْقَل     ال َع ْقَج ْقَخَرًجا     َلُه     َي ْقَقُه     َم ْقَرُز َي ْقَن     َو ْقَيُث     ِم َتِسُب     لِ     َح ْقَح َي
ْقَن:  وبحمده سبحانه وقال ، الية ّتِق     َوَم ّلَه     َي ْقَل     ال َع ْقَج َي

ْقَن     َلُه ِه     ِم ِر ْقَم ْقَسًرا     َأ    ُي

من المطر نزول عدما أن نسمع ما كثيرا : 6س
فهل كذلك كان فإذا ، العباد معاصي سببه السماء

السيول تأتيهم الذين ، وغيرهم الهند في الذين
أن أو ، نعبده نحن مما أكثر الله يعبدون ، باستمرار
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حيث ، ذلك توضيح . . نرجو فلك دوران المسألة
 الناس؟ يتحدثا بذلك

سبحانه الله أن يعلم أن مسلم كل  : على6جـ
كانوا سواء ، بأرزاقهم وتكفل الخلق خلق وتعالى

ْقَن     َوَما:  تعالى قال ، مسلمين أو كفارا ٍة     ِم ّب ِفي     َدا
ْقَرِض ْقَل

َ َلى     ِإلِ     ا ِه     َع ّل َها     ال ُق ْقَز َوَما:  وعل جل وقال   ِر
ْقَقُت َل ْقَلِجّن     َخ ْقَنَس     ا ِْقَل ُدوِن     ِإلِ     َوا ُب ْقَع َي ُد     َما     ِل ِري ْقَم     ُأ ُه ْقَن ْقَن     ِم ِم

ْقَزقٍا ُد     َوَما     ِر ِري ْقَن     ُأ ِعُموِن     َأ ْقَط ّلَه     ِإّن     ُي َو     ال ُقا     ُه ُذو     الّرّزا
ِةا ّو ُق ْقَل ِتيُن     ا ْقَلَم ْقَن:  سبحانه وقال   ا ّي أ

َ َك ْقَن     َو ٍة     ِم ّب لِ     َدا
ْقَحِمُل َها     َت َق ْقَز ّلُه     ِر َها     ال ُق ْقَرُز ْقَم     َي ُك ّيا ِإ خلق سبحانه فهو   َو
وتكفل ، ومسلمين وكفار وإنس جن من الخلق

في النهار ويجريِ ، المطار ينزل فهو ، بأرزاقهم
.  وهؤلِء هؤلِء ويرزقا ، وغيرها البلد

ما فعلوا إذا المسلمين عباده يؤدب سبحانه لكنه
لينتهوا شاء إذا فيعاقبهم ، أمره وعصوا شرعه يخالف

كما ، الفطر سبحانه فيمنع ، غضبه أسباب وليحذروا
عليه الله صلى النبي عهد في وعل جل ذلك منع

، العهود أصلح وعهده ، الناس أصلح وهو ، وسلم
ابتلوا هذا ومع ، النبياء بعد العباد أصلح وصحابته
رسول من المسلمون طلب حتى ، والجدب بالقحط

: فقالوا ، لهم يستغيث أن وسلم عليه الله صلى الله
، السبل وانقطعت الموال هلكت ، الله رسول يا

الجمعة خطبة في لهم فاستغاثا ، يغيثنا أن الله فادع
اللهم     أغثنا     اللهم     أغثنا     اللهم:  وقال ، يديه ورفع ،

الله صلى المنبر على وهو ، المطر الله فأنزل   أغثنا
اتسعت ثم ، سحابة سبحانه الله أنشأ وسلم عليه

شدةا من نفوسهم تهمهم الناس فخرج فأمطرت
، الخرى الجمعة جاءت حتى المطر يزل فلم ، المطر
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، الموال هلكت الله رسول : يا وقالوا إليه فجاءوا
فضحك ، عنا يمسكه أن الله فادع ، السبل وانقطعت

يديه فرفع ، آدما بني ضعف من ، والسلما الصلةا عليه
الكاما     على     اللهم     علينا     ولِ     حوالينا     اللهم:  وقال

أنس قال   الشجر     ومنابت     الودية     وبطون     والضراب
: فتمزقا الحديث لهذا الراويِ ، عنه الله رضي

الجوبة مثل في المدينة وصارت ، الحال في السحاب

رضي وأصحابه وسلم عليه الله صلى أنه فالمقصود
الناس خير وهم ، واستغاثوا بالجدب أصيبوا عنهم الله

لهم وتوجها ، لهم وتعالى سبحانه الله من تعليما ،
من وجل عز وسؤاله إليه الضراعة إلى ولغيرهم

لن وذنوبهم؟ تقصيرهم من إليه والتوبة فضله
إلى لهم توجيه المصائاب من ونحوه بالجدب تنبيههم
هو أنه وليعلموا ، إليه وليضرعوا ، النجاةا أسباب
يعاقبهم فقد ، يتوبوا لم . فإذا يريد لما الفعال الرزاقا

غير أو العداء وتسلط والقحط بالجدب سبحانه الله
، الله إلى ويرجعوا ينتهوا . حتى المصائاب من ذلك

ْقَم     َوَما:  وجل عز قال ما ، إليه ويتوبوا ُك َب ْقَن     َأَصا ِم
ٍة َب ِبَما     ُمِصي ْقَت     َف َب ْقَم     َكَس ُك ِدي ْقَي ُفو     َأ ْقَع َي ْقَن     َو ٍر     َع ِثي في وقال   َك

والقتل الهزيمة من أصابهم ما أصابهم لما أحد قصة
َلّما:  لبعضهم والجراح َو ْقَم     َأ ُك ْقَت َب ٌءْة     َأَصا َب ْقَد     ُمِصي ْقَم     َق ُت ْقَب َأَص

َها ْقَي َل ْقَث ْقَم     ِم ُت ْقَل ّنى     ُق َذا     َأ ْقَل     َه َو     ُق ْقَن     ُه ِد     ِم ْقَن ْقَم     ِع ُك ُفِس ْقَن وفي   َأ
، للكفار والهزيمة للمسلمين النصر كان بدر يوما

أحد يوما وفي ، سبعون وقتل سبعون منهم وأسر
.  نفوسهم بأسباب مصائاب المسلمين على جرى

أن الرماةا أمر والسلما الصلةا عليه الرسول لن
، خمسين وكانوا ، المسلمين خلف الذيِ الثغر يلزموا

تبرحوا : لِ لهم وقالل ، جبير بن الله عبد عليهم أمر
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أما نصرنا سواء ، الطير تتخطفنا رأيتمونا ولو مكانكم
الله نصر . فلما مكانكم تبرحوا لِ ، ننتصر لم

، الفيصلة أنها الرماةا ظن الكفار وانهزما ، المسلمين
فانصرفوا ، الغنائام جمع إلِ بقي وما انتهى المر وأن
وذكرهم ، يبقوا أن أميرهم فأمرهم ، مكانهم من

، عليه فامتنعوا وسلم عليه الله صلى الرسول بكلما
فعلوا . فلما انهزموا والكفار انتهى المر : إن وقالوا

ودخلوا ، المسلمين خلف من الكفار خيل جاءت ذلك
على المصيبة وصارت ، أهملوه الذيِ الثغر من

.  بأسبابهم المسلمين

تأديب فيها بأمور يبتلون قد المسلمين أن والمقصود
كثيرةا مصالح وفيها لذنوبهم وتكفير ، لهم وتمحيص

، الله بيد النصر أن وليعلموا ، ينتبهوا : أن منها ، لهم
رسول فيهم وكونهم ، وحده الله عبدوا كونهم وأن
من بد لِ بل ، يكفي لِ وسلم عليه الله صلى الله

والصبر ، سبحانه بأمره والقياما ، الله بطاعة العمل
َلّما:  سبحانه بقوله نبههم ولهذا ، أعدائاه جهاد على َو َأ

ْقَم ُك ْقَت َب ٌءْة     َأَصا َب ْقَد     ُمِصي ْقَم     َق ُت ْقَب َها     َأَص ْقَي َل ْقَث ْقَم     ِم ُت ْقَل ّنى     ُق َذا     َأ ْقَل     َه َو     ُق ُه
ْقَن ِد     ِم ْقَن ْقَم     ِع ُك ُفِس ْقَن ّلَه     ِإّن     َأ َلى     ال ٍء     ُكّل     َع ْقَي ٌءْر     َش ِدي فإذا   َق
، الذنوب عقوبات تصيبهم وأصحابه الرسول كان

.  بغيرهم؟ فكيف ، غيرهم يبتلى كما ويبتلون

، الشيطان الله عدو منهم فرغا فقد الكفرةا أولئك أما
فإذا ، العالم من كثيرةا دول في وتابعوه أطاعوه وقد

وجاءتهم ، الرزقا عليهم وأدر ، النعم عليهم الله أجرى
قال كما وخيمة والعاقبة ، لهم استدراج فهو ، المطار

َلّما:  تعالى ّكُروا     َما     َنُسوا     َف ِه     ُذ َنا     ِب ْقَح َت ْقَم     َف ِه ْقَي َل َواَب     َع ْقَب َأ

ٍء     ُكّل ْقَي ّتى     َش َذا     َح ِرُحوا     ِإ ُتوا     ِبَما     َف ْقَم     ُأو ُه َنا ْقَذ َتًة     َأَخ ْقَغ َذا     َب ِإ َف
ْقَم ِلُسوَن     ُه ْقَب َبّن     َولِ:  سبحانه وقوله   ُم ْقَحَس ّلَه     َت ِفًل     ال َغا
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ْقَعَمُل     َعّما ِلُموَن     َي ّظا ّنَما     ال ْقَم     ِإ ُه َؤّخُر ٍما     ُي ْقَو َي ْقَشَخُص     ِل ِه     َت ِفي
ْقَبَصاُر َْقَل .  الية   ا

نزلت كما ، الدنيا في العقوبات لهم الله يعجل وقد
، والذنوب الكفر بسبب العظمى الحروب في بهم

كالوبئة ، الخرى العقوبات بأنواع يعاقبون وكما
. فالله يرجعون لعلهم وغيرها العامة والمراض

جل قال كما ، بالغة لحكمة يهمل ولِ يملي قد سبحانه
ّلُه     َوَما:  وعل ِفٍل     ال َغا ُلوَن     َعّما     ِب ْقَعَم سبحانه قال وقد   َي

ْقَم:  وتعالى ُه ِرُج ْقَد َت ْقَس َن ْقَن     َس ْقَيُث     ِم َلُموَن     لِ     َح ْقَع ِلي     َي ْقَم ُأ َو
ْقَم ُه ِديِ     ِإّن     َل ْقَي ٌءْن     َك ِتي ، للكفرةا سبحانه الله يملي فقد   َم

وحصول النهار وجريِ المطار من النعم عليهم ويتابع
أخذ شاء إذا يأخذهم ثم ، النعم من ذلك وغير الثمار
مع للمسلمين يملي قد سبحانه أنه كما ، مقتدر عزيز

تقدما كما يشاء بما يعاقبهم ثم ، الكثيرةا معاصيهم
.  وتنبيها ، لهم تأديبا

لِ وأن ، حذرهم يأخذوا أن المسلمين على فالواجب
القامة مع ، ولغيرهم لهم وإنظاره الله بإملء يغتروا
قبل النصوح بالتوبة يبادروا لِ وأن ، المعاصي على

من والعافية السلمة الله . . نسأل العقوبة حلول
.  عقابه وأليم غضبه أسباب

عليه        الله الرسولصلى أن يعتقد من حكم
ليسببشر    وسلم

الله صلى الرسول أن يعتقد وهو الشخص مات إذا 
التوسل وأن الغيب يعلم وأنه ببشر ليس وسلم عليه

وجل عز الله إلى قربة والحياء والموات بالولياء
غير يعلم لِ أنه علما مشركا؟ ويعتبر النار يدخل فهل
وأهلها علماؤها منطقة في عاش وأنه الِعتقاد هذا
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التصدقا حكم وما ، حكمه فما ، بذلك يقرون كلهم
.  موته؟ بعد إليه والحسان عنه

محمدا أن يعتقد بأن الِعتقاد هذا على مات : من جـ
يعلم أنه يعتقد أو آدما بني من ليس أيِ ببشر ليس

أكبر كفرا كافر صاحبه يعتبر كفريِ اعتقاد فهذا الغيب
أو له ينذر أو به ويستغيث يدعوه كان إذا وهكذا ،

أو الملئاكة أو الجن أو والصالحين النبياء من لغيره
الولين المشركين عمل جنس من هذا . لن الصناما

بعض ويسمي ، أكبر شرك وهو ، وأشباهه جهل كأبي
الشرك غير وهو ، توسل الشرك من النوع هذا الناس
.  الكبر

هو بل الشرك من ليس التوسل من ثان نوع وهناك
النبياء بجاه التوسل وهو ، الشرك ووسائال البدع من

، بذواتهم أو والصالحين النبياء بحق أو والصالحين
.  جميعا النوعين من الحذر فالواجب

عليه يصلى ولِ يغسل لِ الول النوع على مات ومن
ولِ له يدعى ولِ ، المسلمين مقابر في يدفن ولِ

ِبّي     َكاَن     َما:  وجل عز الله لقول عنه يتصدقا ّن ِلل
ِذيَن ّل ُنوا     َوا ْقَن     آَم ِفُروا     َأ ْقَغ َت ْقَس ِكيَن     َي ِر ْقَش ْقَلُم ْقَو     ِل َل ُنوا     َو ِلي     َكا ُأو

َبى ْقَر ْقَن     ُق ِد     ِم ْقَع ّيَن     َما     َب َب ْقَم     َت ُه ْقَم     َل ُه ّن أ
ْقَصَحاُب     َ ِم     َأ ْقَلَجِحي وأما   ا

فهو به واليمان وتوحيده وصفاته الله بأسماء التوسل
عز الله لقول ، الجابة أسباب ومن مشروع توسل
ِه:  وجل ّل ِل ُء     َو ْقَسَما َْقَل َنى     ا ْقَس ْقَلُح ُه     ا ُعو ْقَد َها     َفا ، الية   ِب
سمع     أنه     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     عن ثبت ولما
إله     لِ     الله     أنت     بأنك     أسألك     إني     اللهم     ويقول     يدعو     من
له     يكن     ولم     يولد     ولم     يلد     لم     الذيِ     الصمد     الفرد     أنت     إلِ

به     سئل     إذا     الذيِ     باسمه     الله     سأل     لقد     فقال     أحد     كفوا
   أجاب     به     دعي     وإذا     أعطى
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الوالدين بر من الصالحة بالعمال التوسل وهكذا
كما ، ذلك ونحو الله حرما عما والعفة المانة وأداء
في المخرج الغار أصحاب حديث في ذلك ورد

إلى والمطر المبيت آواهم ، ثلثة وهم ، الصحيحين
أعلى من صخرةا عليهم انحدرت فيه دخلوا فلما غار

. الخروج يستطيعوا فلم عليهم الغار فسدت جبل
إلِ الصخرةا هذه من ينجيكم لن إنه بينهم فيما فقالوا

الله إلى فتوجهوا ، أعمالكم بصالح الله تسألوا أن
: أحدهم فقال الطيبة أعمالهم ببعض فسألوه سبحانه

أغبق لِ وكنت كبيران شيخان أبوان لي كان إنه اللهم
طلب بي نأى ليلة ذات وإني مالِ ولِ أهل قبلهما
نائامين وجدتهما بغبوقهما عليهما رحت فلما الشجر

، ومالِ أهل قبلهما أسقي أن وكرهت أوقظهما فلم
وشربا فاستيقظا الفجر طلع حتى ذلك على أزل فلم

ابتغاء هذا فعلت أني تعلم كنت إن اللهم ، غبوقهما
الصخرةا فانفرجت ، فيه نحن ما عنا فأفرج وجهك

.  منه الخروج يستطيعون لِ شيئا

ابنة له كانت حيث الزنا عن بعفته فتوسل الثاني أما
ثم عليه فأبت نفسها في وأرادها كثيرا يحبها عم

منه تطلب إليه فجاءت شديدةا حاجة بها ألمت
نفسها من تمكنه أن إلِ عليها فأبى المساعدةا

دينار مائاة فأعطاها حاجتها أجل من هذا على فوافقت
: يا له قالت رجليها بين جلس فلما دينار وعشرين

فخاف ، بحقه إلِ الخاتم تفض ولِ الله اتق الله عبد
من خوفا الذهب لها وترك عنها وقاما ، حينئذ الله من
فعلت أني تعلم كنت إن : اللهم . فقال وجل عز الله
فانفرجت ، فيه نحن ما عنا فأفرج وجهك ابتغاء هذا

.  منه الخروج يستطيعون لِ شيئا الصخرةا
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فأعطيت أجراء استأجرت إني : اللهم الثالث قال ثم
حتى له فنميتها أجرته ترك واحدا إلِ أجرته واحد كل

أجرته يطلب . فجاء ورقيقا وغنما وبقرا إبل بلغت
والغنم والبقر البل يعني أجرتك من هذا كل له فقلت

، بي تستهزئ ولِ الله اتق الله عبد يا . فقال والرقيق
فساقه مالك كله إنه بك أستهزئ لِ : أني له فقلت

وجهك ابتغاء هذا فعلت إني تعلم كنت إن . اللهم كله
فخرجوا الصخرةا فانفرجت ، فيه نحن ما عنا فأفرج
.  يمشون جميعا

الطيبة الصالحة بالعمال التوسل أن على يدل وهذا
كما الكربات به يفرج وعل جل الله وأن ، مشروع أمر

وبحق فلن بجاه التوسل . أما الثلثة لهؤلِء جرى
من هو بل ، مشروع غير فهذا فلن بذات أو فلن
.  التوفيق ولي والله ، تقدما كما البدع

يشرع         ل وما بالنبي التوسل في يشرع ما

أدلة هناك وهل ، النبياء بسيد التوسل حكم : ما س
 تحريمه؟ على

تفصيل فيه وسلم عليه الله صلى بالنبي : التوسل جـ
وترك أوامره وطاعة ومحبته باتباعه ذلك كان فإن ،

وهو السلما هو فهذا العبادةا في لله والخلصا نواهيه
كل على الواجب وهو ، أنبياء به بعث الذيِ الله دين

، والخرةا الدنيا في للسعادةا الوسيلة . . وهو مكلف
على النصر وطلبه به والِستغاثة بدعائاه التوسل أما

، الكبر الشرك هو - فهذا للمرضى والشفاء العداء
وهكذا ، الوثان عبدةا من وأشباهه جهل أبي دين وهو
أو الجن أو والولياء النبياء من غيره مع ذلك فعل

. وهناك الصناما أو الحجار أو الشجار أو الملئاكة
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صلى بجاهه التوسل وهو التوسل يسمى ثالث نوع
يقول أن مثل بذاته أو بحقه أو وسلم عليه الله

نبيك حق أو نبيك جاه أو بنبيك الله يا : أسألك النسان
الولياء جاه أو النبياء حق أو النبياء جاه أو

وسائال ومن بدعة فهذا ذلك وأمثال والصالحين
الله لن غيره؛ مع ولِ معه فعله يجوز ولِ الشرك
لِ توقيفية والعبادات ذلك يشرع لم وتعالى سبحانه

توسل وأما ، المطهر الشرع عليه دل ما إلِ منها يجوز
عليه الله صلى به توسل فهو حياته في به العمى
بصره إعادةا في الله إلى له ويشفع له ليدعو وسلم

يعلم كما الحق أو الجاه أو بالذات توسل وليس ، إليه
السنة علماء ذلك أوضح وكما الحديث سياقا من ذلك
.  الحديث شرح في

العباس أبو السلما شيخ ذلك في الكلما بسط وقد
ومنها ، المفيدةا الكثيرةا كتبه في الله رحمه تيمية ابن

التوسل في الجليلة : القاعدةا المسمى كتابه
عليه بالِطلع جدير مفيد كتاب وهو ، والوسيلة

.  منه والِستفادةا

من وسلم عليه الله صلى غيره مع جائاز الحكم وهذا
الخير فيه تظن من أو أبيك أو لخيك تقول كأن الداء
علي يرد أو مرضي من يشفيني أن لي الله : ادع

بإجماع ذلك نحو أو الصالحة الذرية يرزقني أو بصريِ
.  التوفيق ولي . والله العلم أهل

/5/ 16 في 1220نشر في مجلة الدعوةا العدد 
 هـ . 1410

أهلها       ودعاء الضرحة عند الذبح حكم
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الولياء أضرحة في الذبائاح بذبح التقرب حكم : ما س
أو اشفنا فلن الصالح وليك : ( بحق وقول الصالحين

 ) ؟ الفلني الكرب عنا أبعد

أن والسنة الكتاب من بالدلة المعلوما من :  جـ
أو الجن أو الولياء من الله لغير بالذبح التقرب
ومن بالله - شرك المخلوقات من ذلك غير أو الصناما
:  وجل عز الله قال ، والمشركين الجاهلية أعمال

ْقَل ِتي     ِإّن     ُق ِكي     َصل ُنُس َيِ     َو َيا ْقَح ِتي     َوَم ِه     َوَمَما ّل َرّب     ِل
َلِميَن َعا ْقَل ِريَك     لِ     ا ِلَك     َلُه     َش َذ ِب ْقَرُت     َو َنا     ُأِم َأ ّوُل     َو َأ

ِلِميَن ْقَس ْقَلُم في سبحانه " بين " الذبح هو والنسك   ا
لغير كالصلةا بالله شرك الله لغير الذبح أن الية هذه
ّنا:  تعالى . . . قال الله َناَك     ِإ ْقَي َط ْقَع َثَر     َأ ْقَو َك ْقَل ّبَك     َفَصّل     ا ِلَر

ْقَر ْقَنَح الكريمة السورةا هذه في نبيه سبحانه الله أمر   َوا
الذين الشرك لهل خلفا له وينحر لربه يصلي أن

:  تعالى . وقال لغيره ويذبحون الله لغير يسجدون
َقَضى ّبَك     َو ُدوا     َألِ     َر ُب ْقَع ُه     ِإلِ     َت ّيا : وتعالى سبحانه وقال   ِإ

ُدوا     ِإلِ     ُأِمُروا     َوَما ُب ْقَع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ْقَخ ّديَن     َلُه     ُم َء     ال َفا َن    ُح
العبادةا من والذبح.  كثيرةا المعنى هذا في واليات
عن مسلم صحيح . وفي وحده لله إخلصه فيجب

قال عنه الله رضي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير
من     الله     لعن وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال

   الله     لغير     ذبح

بجاه أو أوليائاه بحق الله : أسأل القائال قول وأما
من ليس - فهذا النبي بجاه أو النبي بحق أو أوليائاه

ومن العلم أهل جمهور عند بدعة ولكنه الشرك
المور من وكيفيته عباده الدعاء لن الشرك؛ وسائال

ما وسلم عليه الله صلى نبينا عن يثبت ولم التوقيفية
أحد جاه أو بحق التوسل إباحة أو شرعية على يدل
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لم توسل يحدثا أن لمسلم يجوز فل الخلق من
ْقَما:  تعالى لقوله ، سبحانه الله يشرعه ْقَم     َأ ُه ُء     َل َكا ُشَر
ُعوا ْقَم     َشَر ُه ّديِن     ِمَن     َل ْقَم     َما     ال ْقَن     َل َذ ْقَأ ِه     َي ّلُه     ِب النبي وقول   ال

ما     هذا     أمرنا     في     أحدثا     من:  وسلم عليه الله صلى
رواية وفي ، صحته على متفق   رد     فهو     منه     ليس

من بها جازما صحيحه في البخاريِ وعلقها لمسلم
: قوله ومعنى   رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل
، فالواجب ، يقبل لِ صاحبه على مردود أيِ ، رد فهو
مما والحذر الله شرعه بما التقيد السلما أهل على

فهو المشروع التوسل أما.  البدع من الناس أحدثه
وبالعمال وبتوحيده وصفاته الله بأسماء التوسل

الله ومحبة ورسوله بالله اليمان ومنها الصالحات
والدلة والخير البر أعمال من ذلك ونحو ورسوله

ِه:  سبحانه قوله منها مثيرةا ذلك على ّل ِل ُء     َو ْقَسَما َْقَل ا
َنى ْقَس ْقَلُح ُه     ا ُعو ْقَد َها     َفا وسلم     عليه     الله     صلى     أنه ومنها   ِب

أنت     أنك     أشهد     بأني     أسألك     إني     اللهم     يقول     رجل     سمع
يولد     ولم     يلد     لم     الذيِ     الصمد     الحد     أنت     إلِ     إله     لِ        الله
لقد     وسلم     عليه     الله     صلى     فقال     أحد     كفوا     له     يكن     ولم

به     دعي     وإذا     أعطى     به     سئل     إذا     الذيِ     باسمه     الله     سأل
. حبان ابن وصححه الربع السنن أهل أخرجه   أجاب
الله إلى توسلوا الذين الغار أصحاب حديث ومنها

منهم الول فإن الصالحة بأعمالهم وتعالى سبحانه
توسل والثاني ، بوالديه ببره سبحانه الله إلى توسل

والثالث ، عليه قدرته بعد الزنا عن بعفته الله إلى
ثم الجير أجرةا نمى بكونه سبحانه الله إلى توسل
وأزال دعاءهم وقبل كربتهم الله ففرج ، له سلمها
، الغار باب عليهم سدت التي الصخرةا عنهم

.  التوفيق ولي . والله صحته على متفق والحديث

بالحلم      وللخضر لله الذبح حكم
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من الرقة بلدةا من سوريا من وردنا سؤال : هذا س
تحلم ما : كثيرا رسالته في يقول . س ح المرسل

لله : اذبحوا لها وقال رجل جاءها أنه النساء بعض
أيضا ويقولون مرض عليكم فيقبل وإلِ ذبائاح وللخضر

. أفيدونا بالموت عائالته تنقص يذبح لِ الذيِ : أن
.  الله أفادكم

به يدعو ، الشيطان من أشبهه وما الحلم : هذا جـ
وسلم عليه الله صلى النبي لقول الشرك إلى الناس

الله     من     الصالحة     الرؤيا:  الصحيح الحديث في
يكره     ما     أحدكم     رأى     فإذا     الشيطان     من     والحلم
من     بالله     وليستعذ     مرات     ثلثا     يساره     عن     فلينفث

على     ينقلب     ثم     مرات     ثلثا     رآه     ما     شر     ومن     الشيطان
على متفق   أحدا     بها     يخبر     ولِ     تضره     لِ     فإنها     الخر     جنبه

رأى أو الحلم هذا المرأةا أو الرجل رأى فإذا ، صحته
من ذلك فإن ذلك نحو أو بقتل يهدد أو يضرب أنه

يساره عن ينفث أن يستيقظ حين فعليه الشيطان
من بالله : أعوذ ويقول خفيف بريق مرات ثلثا

ينقلب ثم مرات ثلثا رأيت ما شر ومن الشيطان
.  أحدا بها يخبر ولِ تضره لِ فإنها الخر جنبه على

كالضحايا وقت أيِ في عبادةا لله الذبح أن ومعلوما
والولياء النبياء من وغيره للخضر الذبح أما ، والهدايا
له عبادةا لله الذبح لن وجل؛ عز بالله وشرك فمنكر

الله لقول سبحانه به شرك لغيره وصرفه وجل عز
ْقَل:  سبحانه ِتي     ِإّن     ُق ِكي     َصل ُنُس َيِ     َو َيا ْقَح ِتي     َوَم َوَمَما

ِه ّل َلِميَن     َرّب     ِل َعا ْقَل ِريَك     لِ     ا ِلَك     َلُه     َش َذ ِب ْقَرُت     َو َنا     ُأِم َأ ّوُل     َو َأ

ِلِميَن ْقَس ْقَلُم ّنا:  سبحانه وقوله   ا َناَك     ِإ ْقَي َط ْقَع َثَر     َأ ْقَو َك ْقَل ا
ّبَك     َفَصّل ْقَر     ِلَر ْقَنَح عليه الله صلى النبي ولقول   َوا
في مسلم خرجه   الله     لغير     ذبح     من     الله     لعن:  وسلم
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يجوز فل ، عنه الله رضي علي حديث من صحيحه
من لغيرهم ولِ للحسين ولِ للبدويِ ولِ للخضر الذبح

وحده لله الذبح بل ، للجن ولِ للصناما ولِ الناس
وتعالى سبحانه وحده لله يكون بالذبائاح والتقرب
السلما عليه الخضر . أما تقدما كما والهدايا كالضحايا

شيء صرف ولِ لهم الذبح يجوز فل الناس من وغيره
لك ليشفعوا بالذبائاح إليهم فالتقرب لهم العبادةا من
والعياذ الكبر الشرك من هذا كل ولدك ليشفوا أو

كله والكواكب والجن للصناما الذبح وهكذا ، بالله
بتركه والتواصي كله ذلك من الحذر فيجب أكبر شرك

تجب كما وحده لله الذبح يكون حتى بذلك والتناصح
:  وجل عز لقوله العبادات وسائار وحده له الصلةا

ُدوا     ِإلِ     ُأِمُروا     َوَما ُب ْقَع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ْقَخ ّديَن     َلُه     ُم َء     ال َفا َن    ُح
َقَضى:  سبحانه وقوله ّبَك     َو ُدوا     َألِ     َر ُب ْقَع ُه     ِإلِ     َت ّيا وقوله   ِإ

ّياَك:  سبحانه ُد     ِإ ُب ْقَع ّياَك     َن ِإ ِعيُن     َو َت ْقَس    َن

الدعاء . وهكذا كثيرةا المعنى هذا في واليات
الخلق من بغيره ولِ بالخضر يستغاثا فل والِستغاثة

يستغاثا فل وحده بالله الِستغاثة تكون أن يجب بل
ولِ بالكواكب ولِ بالصناما ولِ بالملئاكة ولِ بالنبياء

المدد يطلب ولِ وحده بالله يستغاثا وإنما بالموات
شيء كل يملك الذيِ هو سبحانه لنه سبحانه منه إلِ

الحي . أما وتعالى سبحانه شيء كل على القادر وهو
عليه يقدر فيما به يستعان أن بأس فل الحاضر القادر
أو يسمعك وهو كذا على ساعدني أخي يا تقول

أو كذا على أعني تقول الهاتف طريق من أو بالمكاتبة
العادية المور من لنه به بأس لِ فهذا كذا أقرضني

سبحانه لقوله فيها حرج فل الحسية السباب ومن
ُنوا:  وتعالى َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْقَل َوى     ا ْقَق ّت سبحانه وقوله   َوال
َثُه:  موسى قصة في وتعالى َغا َت ْقَس ِذيِ     َفا ّل ْقَن     ا ِه     ِم ِت َع ِشي
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َلى ِذيِ     َع ّل ْقَن     ا ِه     ِم ّو ُد عليه الله صلى النبي وقول   َع
عون     في     العبد     كان     ما     العبد     عون     في     والله:  وسلم
.  صحيحه في مسلم رواه   أخيه

البدويِ سيديِ : يا له وقلت الميت إلى أتيت إذا لكن
سيديِ يا أو المدد المدد أو غائابي رد أو مريضي اشف

ابن سيديِ يا أو الله رسول يا سيديِ يا أو الحسين
عبد شيخ يا أو العيدروس أو علوان ابن أو عربي
هذا فكل ، والغائابين الموات من غيره أو القادر
يحذره أن مسلم كل على فيجب ، يجوز لِ كبر شرك

أن العلماء على ويجب ، فعله من على ذلك ينكر وأن
َفل:  سبحانه الله لقول ويعلموهم الناس ينصحوا

ُعوا ْقَد َع     َت ِه     َم ّل ُكُم:  وجل عز ولقوله   ال ِل ّلُه     َذ ْقَم     ال ُك ّب َلُه     َر
ْقَلُك ْقَلُم ِذيَن     ا ّل ُعوَن     َوا ْقَد ْقَن     َت ِه     ِم ِن ُكوَن     َما     ُدو ِل ْقَم ْقَن     َي ٍر     ِم ْقَطِمي ِق

ْقَن ْقَم     ِإ ُه ُعو ْقَد ُعوا     لِ     َت ْقَسَم ْقَم     َي ُك َء َعا ْقَو     ُد َل ُعوا     َو َما     َسِم
ُبوا َتَجا ْقَس ْقَم     ا ُك ْقَومَا     َل َي ِة     َو َياَم ِق ْقَل ُفُروَن     ا ْقَك ْقَم     َي ُك ِك ْقَر َولِ     ِبِش

ُئَك ّب َن ْقَثُل     ُي ٍر     ِم ِبي    َخ

سبحانه قوله وهكذا ، شركا الله لغير دعاءهم فسمى
ْقَن:  ُع     َوَم ْقَد َع     َي ِه     َم ّل ًها     ال َل َهاَن     لِ     آَخَر     ِإ ْقَر ِه     َلُه     ُب ّنَما     ِب ِإ َف

ُبُه َد     ِحَسا ْقَن ِه     ِع ّب ّنُه     َر ِلُح     لِ     ِإ ْقَف ِفُروَن     ُي َكا ْقَل فوصف   ا
فيجب يفلحون لِ وأنهم كفار بأنهم الله لغير الداعين

من الكثير فيه وقع الذيِ العظيم المر لهذا التنبه
أن العلم أهل على ويجب كثيرةا بلدان في الناس

حتى الجهال هؤلِء يعلموا وأن ولعباده لله ينصحوا
القبور أصحاب دعوةا من سبحانه الله إلى يتوبوا

وحده الله يدعوا أن ويعلموهم بهم والِستغاثة
. أما حاجاتهم في به يستغيثوا أن وتعالى سبحانه

يقدر فيما به بالِستعانة بأس فل القادر الحاضر الحي
عليهم الله رضوان الصحابة كان فقد تقدما كما عليه
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الشفاعة وسلم عليه الله صلى الرسول من يطلبون
، ينفعهم ما على ويعينهم لهم فيشفع حي وهو والعون

يكونوا لم وسلم عليه الله صلى وفاته بعد لكن
.  يجوز لِ ذلك بأن لعلمهم شيئا يسألونه

أن الناس يسأله الله يبعثه حين القيامة يوما وهكذا
سبحانه؛ له الله إذن بعد ذلك إلى فيجيبهم لهم يشفع

وقبل الله توفاه بعدما . أما أيديهم بين حاضر حي لنه
أهل بإجماع به يستغاثا ولِ يدعى لِ فإنه القيامة يوما

. السابقة للدلة والجماعة السنة أهل من العلم
مع يدعون لِ عيسى أو نوح أو كالخضر غيره وهكذا

لقول لهم يذبح ولِ لهم ينذر ولِ بهم يستغاثا ولِ الله
من     يدعو     وهو     مات     من:  وسلم عليه الله صلى النبي
من صحيحه في البخاريِ رواه   النار     دخل     ندا     الله     دون

من أن والمعنى.  عنه الله رضي مسعود ابن حديث
فقد غيرهم أو ملكا أو شجرا أو صالحا أو ميتا دعا

الشرك من وذلك ، معه إلها واتخذه لله ندا جعله
النار في الخلود عليه مات لمن يوجب الذيِ الكبر

ّنُه:  سبحانه الله قال كما ْقَن     ِإ ْقَك     َم ِر ْقَش ِه     ُي ّل ْقَد     ِبال َق َحّرمَا     َف
ّلُه ِه     ال ْقَي َل ّنَة     َع ْقَلَج ُه     ا َوا ْقَأ ّناُر     َوَم ِلِميَن     َوَما     ال ّظا ْقَن     ِلل ٍر     ِم ْقَنَصا َأ

ّلَه     ِإّن:  وجل عز وقال ِفُر     لِ     ال ْقَغ ْقَن     َي ْقَشَرَك     َأ ِه     ُي ِفُر     ِب ْقَغ َي َو
ِلَك     ُدوَن     َما ْقَن     َذ ُء     ِلَم المعنى هذا في واليات   َيَشا

مسعود ابن حديث عليه دل ما على تدل وكلها كثيرةا
عنده من كل وعلى العلم أهل على فيجب المذكور

ويحذروهم الصحيحة العقيدةا الناس يعلموا أن بصيرةا
لقول زمان كل وفي مكان كل في الشرك هذا من
ُع وجل عز الله ْقَد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْقَكَم ْقَلِح ِة     ِبا َظ ْقَوِع ْقَلَم َوا

ِة َن ْقَلَحَس ْقَم     ا ُه ْقَل ِد ِتي     َوَجا ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا : وجل عز وقوله   َأ
ْقَن ْقَحَسُن     َوَم ْقَولًِ     َأ ْقَن     َق َعا     ِمّم َلى     َد ِه     ِإ ّل َعِمَل     ال ِلًحا     َو َصا
َقاَل ِني     َو ّن ِلِميَن     ِمَن     ِإ ْقَس ْقَلُم : السلما عليه النبي وقول   ا
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لله     قال     الله؟     رسول     يا     لمن     قيل     النصيحة     الدين
خرجه   وعامتهم     المسلمين     ولئامة     ولرسوله     ولكتابه
النبي ولقول ، صحيحه في الله رحمه مسلم الماما
   فاعله     أجر     مل     فله     خير     على     دل     من:  السلما عليه
أبي بن علي وسلم عليه الله صلى النبي بعث ولما

إلى اليهود ليدعو خيبر إلى عنه الله رضي طالب
إلى     ادعهم:  والسلما الصلةا عليه له قال السلما
تعالى     الله     حق     من     عليهم     يجب     بما     وأخبرهم     السلما

من     لك     خير     واحدا     رجل     بك     الله     يهديِ     لن     فوالله     فيه
- السلما عليه . أقسم صحته على متفق   النعم     حمر
يد على واحد هداية - أن يحلف لم وإن الصادقا وهو

من خير يعنى النعم حمر من له خير الله إلى الداعية
عليها وما الدنيا من خير والمعنى ، الحمر النوقا جميع

الله إلى والدعوةا التناصح وجوب على ذلك فدل ،
الشرك من وتحذيرهم عباده على الله حق وبيان
يدل كما بصيرةا وعلى بينة على الناس يكون حتى
الكفار هداية هو الجهاد من المقصود أن على

سبي ولِ قتالهم لِ النور إلى الظلمات من وإخراجهم
القتال إلى المسلمون يلجأ وإنما وأموالهم نساءهم

بذل ومن السلما في الدخول من الكفار امتناع عند
.  أهلها من كانوا إذا الجزية

في للفقه المسلمين وجميع يوفقنا أن المسئول والله
وأن كلمته ويصلح دينه ينصر وأن عليه والثبات دينه

سميع إنه مكان كل في المسلمين أحوال يصلح
وصحبه وآله محمد نبينا على الله . وصلى مجيب

.  أجمعين

للقبور     النساء زيارة حكم

 للنساء؟ القبور زيارةا تشرع : هل س
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أنه والسلما الصلةا عليه الله رسول عن : ثبت جـ
حديث ومن عباس ابن حديث من القبور زائارات لعن
النصاريِ ثابت بن حسان حديث ومن هريرةا أبي

أن ذلك من العلماء . وأخذ جميعا عنهم الله رضي
على إلِ يكون لِ اللعن . لن محرمة للنساء الزيارةا
العلماء . لن الكبائار من أنه على يدل بل ، محرما
وعيد فيها أو اللعن فيها يكون التي المعصية أن ذكروا
النساء من الزيارةا أن . فالصواب الكبائار من تعتبر

ذلك في . والسبب فقط مكروهة لِ محرمة للقبور
فقد ، الصبر قليلت الغالب في أنهن أعلم والله

الصبر ينافي ما ونحوها النياحة من منهن يحصل
للجنائاز واتباعهن للقبور فزيارتهن ، فتنة وهن الواجب

والشريعة ، بالرجال يفتتن وقد الرجال بهن يفتتن قد
إلى المفضية الذرائاع بسد جاءت الكاملة السلمية

وقد ، بعباده الله رحمة من وذلك ، والفتن الفساد
:  قال أنه والسلما الصلةا عليه الله رسول عن صح

   النساء     من     الرجال     على     أضر     فتنة     بعديِ     تركت     ما
المفضية الذرائاع سد بذلك . فوجب صحته على متفق

به جاءت ما ذلك . . ومن المذكورةا الفتنة إلى
وخضوعهن النساء تبرج تحريم من المطهرةا الشريعة

المحرما غير بالرجل المرأةا وخلوةا للرجال بالقول
الذرائاع سد باب من ذلك وكل محرما بل وسفرها
: إنه الفقهاء بعض وقول ، بهن الفتنة إلى المفضية
وقبر وسلم عليه الله صلى النبي قبر ذلك من استثني
والصواب ، دليل بل - قول عنهما الله رضي صاحبيه

قبر حتى القبور جميع يعم ، الجميع يعم المنع أن
رضي صاحبيه قبر وحتى وسلم عليه الله صلى النبي
. وأما الدليل حيث من المعتمد هو . وهذا عنهما الله

النبي قبر وزيارةا القبور زيارةا لهم فيستحب الرجال
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وقبر والسلما الصلةا عليه وسلم عليه الله صلى
عليه الله صلى لقوله الرحل؛ شد بدون لكن ، صاحبيه
رواه   الخرةا     تذكركم     فإنها     القبور     زوروا:  وسلم
القبور لزيارةا الرحال شد . وأما صحيحه في مسلم

، خاصة الثلثة المساجد لزيارةا يشرع وإنما ، يجوز فل
المسجد     مساجد     ثلثة     إلى     إلِ     الرحال     تشد     لِ لقوله

على متفق   القصى     والمسجد     هذا     ومسجديِ     الحراما
عليه الله صلى النبي مسجد المسلم زار وإذا ، صحته
قبره زيارةا التبعية سبيل على ذلك في دخل وسلم
الشهداء وقبور صاحبيه وقبر وسلم عليه الله صلى
، الرحل شد دون من قباء مسجد وزيارةا البقيع وأهل

المدينة في كان إذا ولكن الزيارةا لجل يسافر فل
وقبر وسلم عليه الله صلى النبي قبر زيارةا له شرع

أما ، قباء ومسجد والشهداء البقيع وزيارةا ، صاحبيه
يجوز لِ فهذا فقط الزيارةا لجل بعيد من الرحال شد

صلى النبي لقول ، العلماء قولي من الصحيح على
مساجد     ثلثة     إلى     إلِ     الرحال     تشد     لِ:  وسلم عليه الله

أما   القصى     والمسجد     هذا     ومسجديِ     الحراما     المسجد
للقبر الزيارةا فإن النبويِ المسجد إلى الرحل شد إذا

وصل فإذا ، لذلك تبعا تكون الخرى والقبور الشريف
صلى النبي قبر زار ثم تيسر ما فيه صلى المسجد

. عليه وسلم وصلى صاحبيه قبر وزار وسلم عليه الله
الصديق على سلم ثم له ودعا والسلما الصلةا عليه

، له ودعا الفاروقا على ثم له ودعا عنه الله رضي
دمشق مثل زار لو الخرى القبور وهكذا ، السنة هكذا

زيارةا له يستحب بلد أيِ أو الرياض أو القاهرةا أو
إلى والحسان والذكرى العظة من فيها لما القبور

مسلمين كانوا إذا عليهم والترحم لهم بالدعاء الموتى
فإنها     القبور     زوروا:  قال السلما عليه فالنبي ،
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القبور زاروا إذا أصحابه يعلم وكان   الخرةا     تذكركم
المؤمنين     من     الديار     أهل     عليكم     السلما:  يقولوا أن

الله     نسأل     لِحقون     بكم     الله     شاء     إن     وإنا     والمسلمين
ومنكم     منا     المستقدمين     الله     يرحم     العافية     ولكم     لنا

، الرحل شد دون من السنة هي هذه   والمستأخرين
شرك هذا لن الله؛ دون من لدعائاهم يزورهم لِ ولكن
على ذلك الله حرما وقد لغيره وعبادةا وجل عز بالله

َأّن:  سبحانه قوله في عباده َد     َو ْقَلَمَساِج ِه     ا ّل َفل     ِل
ُعوا ْقَد َع     َت ِه     َم ّل ًدا     ال ُكُم:  سبحانه وقال   َأَح ِل ّلُه     َذ ْقَم     ال ُك ّب َر

ْقَلُك     َلُه ْقَلُم ِذيَن     ا ّل ُعوَن     َوا ْقَد ْقَن     َت ِه     ِم ِن ُكوَن     َما     ُدو ِل ْقَم ْقَن     َي ِم
ٍر ْقَطِمي ْقَن     ِق ْقَم     ِإ ُه ُعو ْقَد ُعوا     لِ     َت ْقَسَم ْقَم     َي ُك َء َعا ْقَو     ُد َل ُعوا     َو َما     َسِم

ُبوا َتَجا ْقَس ْقَم     ا ُك ْقَومَا     َل َي ِة     َو َياَم ِق ْقَل ُفُروَن     ا ْقَك ْقَم     َي ُك ِك ْقَر َولِ     ِبِش
ُئَك ّب َن ْقَثُل     ُي ٍر     ِم ِبي للموتى العباد دعاء أن سبحانه فبين   َخ

قوله وهكذا لغيره وعبادةا سبحانه به شرك ونحوهم
ْقَن:  سبحانه ُع     َوَم ْقَد َع     َي ِه     َم ّل ًها     ال َل َهاَن     لِ     آَخَر     ِإ ْقَر ِه     َلُه     ُب ِب

ّنَما ِإ ُبُه     َف َد     ِحَسا ْقَن ِه     ِع ّب ّنُه     َر ِلُح     لِ     ِإ ْقَف ِفُروَن     ُي َكا ْقَل فسمى   ا
يحذر أن المسلم على فوجب ، كفرا الله لغير الدعاء

المور هذه للناس يبينوا أن العلماء على ووجب ، هذا
مر إذا العامة من فكثير ، بالله الشرك يحذروا حتى

يا المدد : المدد وقال بهم استغاثا يعظمهم من بقبور
الشرك هو وهذا ، مريضي اشف انصرني أغثني فلن

عز الله من تطلب المور وهذه ، بالله والعياذ الكبر
. المخلوقين من غيرهم من ولِ الموتى من لِ وجل

حاضرا كان إذا عليه؛ يقدر ما منه فيطلب الحي أما
طريق من أو الكتابة طريق من أو كلمك يسمع

منه تطلب الحسية المور من ذلك أشبه وما الهاتف
في تكلمه أو له تكتب أو له تبرقا عليه؛ يقدر ما

على أو بيتي عمارةا على ساعدني تقول الهاتف
أو المعرفة من شيئا وبينه بينك لن ، مزرعتي إصلح
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في وجل عز الله قال كما ، به بأس لِ وهذا ، التعاون
َثُه:  موسى قصة َغا َت ْقَس ِذيِ     َفا ّل ْقَن     ا ِه     ِم ِت َع َلى     ِشي ِذيِ     َع ّل ا
ْقَن ِه     ِم ّو ُد .  الية   َع

كالصناما الجماد أو الغائاب أو الميت من تطلب أن أما
فهذا ذلك نحو أو العداء على النصر أو مريض شفاء

ما الحاضر الحي من طلبك وهكذا الكبر الشرك من
به شركا يعتبر وتعالى سبحانه الله إلِ عليه يقدر لِ

الحسية اللِت بدون الغائاب دعاء لن وتعالى؛ سبحانه
وإن دعاءك يسمع أنه أو الغيب يعلم أنه اعتقاد معناه

، اعتقده من كفر يوجب باطل اعتقاد وهذا ، بعد
ْقَل:  وعل جل الله يقول َلُم     لِ     ُق ْقَع ْقَن     َي َواِت     ِفي     َم الّسَما

ْقَرِض ْقَل
َ ْقَيَب     َوا َغ ْقَل ّلُه     ِإلِ     ا يتصرف سرا له أنه تعتقد أو   ال

كما يشاء من ويمنع يشاء من فيعطي الكون في به
بالولياء يسمونهم من بعض في الجهلة بعض يعتقده

عباد شرك من أعظم الربوبية في شرك وهذا ،
إحسان زيارةا للموتى الشرعية فالزيارةا ، الوثان
فتذكر ، لها والِستعداد للخرةا وذكر عليهم وترحم

لخوانك وتدعو للخرةا فتستعد ماتوا ما مثل ميت أنك
، لهم وتستغفر عليهم وتترحم الميتين المسلمين

والله للقبور الزيارةا شرعية في الحكمة هي وهذه
.  التوفيق ولي

البركة      تسببمحق الذنوب هل

الرياض من - ع أ بـ لِسمها رمزت التي الخت:  س
الذنوب نتائاج من أن : قرأت سؤالها في تقول

، ذلك من خوفا فأبكي البركة ومحق الله من العقوبة
.  خيرا؟ الله جزاكم أرشدوني
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الله غضب أسباب من الذنوب اقتراف أن شك : لِ جـ
الغيث وحبس البركة محق أسباب ومن وجل عز

ْقَد:  سبحانه الله قال كما العداء وتسليط َق َل َنا     َو ْقَذ َأَخ

ْقَوَن     آَل َع ْقَر ِنيَن     ِف ْقَقٍص     ِبالّس َن ّثَمَراِت     ِمَن     َو ْقَم     ال ُه ّل َع َل
ّكُروَن ّذ ُكّل:  سبحانه وقال   َي َنا     َف ْقَذ ِه     َأَخ ِب ْقَن َذ ْقَم     ِب ُه ْقَن ْقَن     َفِم َم
َنا ْقَل ْقَرَس أ

ِه     َ ْقَي َل ًبا     َع ْقَم     َحاِص ُه ْقَن ْقَن     َوِم ْقَتُه     َم َذ ْقَيَحُة     َأَخ ْقَم     الّص ُه ْقَن َوِم
ْقَن َنا     َم ْقَف ِه     َخَس ْقَرَض     ِب ْقَل

َ ْقَم     ا ُه ْقَن ْقَن     َوِم َنا     َم ْقَق ْقَغَر ّلُه     َكاَن     َوَما     َأ ال
ْقَم ُه ِلَم ْقَظ َي ْقَن     ِل ِك َل ُنوا     َو ْقَم     َكا ُه ُفَس ْقَن ِلُموَن     َأ ْقَظ في واليات   َي

عليه الله صلى النبي عن . وصح كثيرةا المعنى هذا
يصيبه     بالذنب     الرزقا     ليحرما     العبد     إن:  قال أنه وسلم

الذنوب من الحذر ومسلمة مسلم كل على فالواجب
ورجائاه بالله الظن حسن مع منهما سلف مما والتوبة
قال كما وعقابه غضبه من والخوف المغفرةا سبحانه
الصالحين عباده عن الكريم كتابه في وتعالى سبحانه

ْقَم ُه ّن ُنوا     ِإ ُعوَن     َكا ِر ْقَيَراِت     ِفي     ُيَسا ْقَلَخ َنا     ا َن ُعو ْقَد َي ًبا     َو َغ َر
ًبا َه ُنوا     َوَر َكا َنا     َو ِعيَن     َل ِئَك:  سبحانه وقال   َخاِش َل ُأو

ِذيَن ّل ُعوَن     ا ْقَد ُغوَن     َي َت ْقَب َلى     َي ِهُم     ِإ ّب َلَة     َر َوِسي ْقَل ْقَم     ا ُه ّي أ
ْقَقَرُب     َ َأ

ْقَرُجوَن َي َتُه     َو ْقَحَم ُفوَن     َر َيَخا َبُه     َو َذا َذاَب     ِإّن     َع ّبَك     َع َكاَن     َر
ُذوًرا ْقَح ُنوَن:  وجل عز وقال   َم ْقَؤِم ْقَلُم َناُت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم َوا
ْقَم ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ ْقَأُمُروَن     َب ْقَعُروِف     َي ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي َعِن     َو
ِر َك ْقَن ْقَلُم ِقيُموَن     ا ُي َةا     َو ُتوَن     الّصل ْقَؤ ُي َةا     َو َكا ُعوَن     الّز ِطي ُي ّلَه     َو ال

َلُه ِئَك     َوَرُسو َل ُهُم     ُأو ْقَرَحُم َي ّلُه     َس ّلَه     ِإّن     ال ٌءْز     ال ِزي ٌءْم     َع ِكي    َح

بالسباب الخذ ذلك مع والمؤمنة للمؤمن ويشرع
الخوف بين يجمع وبذلك ، وجل عز الله أباح التي

سبحانه الله على متوكل بالسباب والعمل والرجاء
من والسلمة المطلوب حصول في عليه معتمدا

عز القائال الكريم الجواد هو سبحانه والله المرهوب
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ْقَن:  وجل ّتِق     َوَم ّلَه     َي ْقَل     ال َع ْقَج ْقَخَرًجا     َلُه     َي ْقَقُه     َم ْقَرُز َي ْقَن     َو ِم
ْقَيُث َتِسُب     لِ     َح ْقَح ْقَن:  سبحانه والقائال   َي ّتِق     َوَم ّلَه     َي ال
ْقَل َع ْقَج ْقَن     َلُه     َي ِه     ِم ِر ْقَم ْقَسًرا     َأ :  سبحانه القائال وهو   ُي
ُبوا ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ

ُنوَن     َ ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     ا ُك ّل َع ِلُحوَن     َل ْقَف    ُت

الله إلى التوبة الله في الخت أيتها عليك فالواجب
على والِستقامة الذنوب من سلف مما سبحانه
من والحذر وجل عز به الظن حسن مع طاعته
الحميدةا والعاقبة الكثير بالخير وأبشريِ غضبه أسباب
.  التوفيق ولي . والله

العبد      إسلم في تؤثر الكبائر

الكبائار سيما لِ المعاصي بعض ارتكاب حكم : ما س
 بالسلما؟ العبد تمسك في ذلك يؤثر وهل

وشرب كالزنا الكبائار ارتكاب فإن ذلك يؤثر : نعم جـ
والغيبة الربا وأكل حق بغير النفس وقتل الخمر

الله توحيد في يؤثر المعاصي من ذلك وغير والنميمة
بشيء المسلم يكفر لِ ولكن ، ويضعفه به واليمان

يكفرون فإنهم ، للخوارج خلفا يستحله لم ما ذلك من
وعقوقا والسرقة كالزنا المعصية بفعل المسلم
يستحلها لم ولو الذنوب كبائار من ذلك وغير الوالدين

السنة فأهل ، الخوارج من عظيم غلط وهذا ،
النار في يخلدونه ولِ بذلك يكفرونه لِ والجماعة

لِ لكن والتوحيد اليمان ناقص هو يقولون ولكنهم
. وضعف نقص إيمانه في يكون بل أكبر كفرا يكفر
كان إذا بالجلد الحد الزاني حق في الله شرع ولهذا
شارب . وهكذا عاما ويغرب جلدةا مائاة يجلد بكرا

ولِ يده تقطع السارقا . وهكذا يقتل ولِ يجلد السكر
توجب والسرقة السكر وشرب الزنا كان . فلو يقتل
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وسلم عليه الله صلى النبي لقول والقتل الكبر الكفر
رحمه البخاريِ الماما رواه   فاقتلوه     دينه     بدل     من: 

.  صحيحه في الله

ولكنها ردةا ليست المعاصي هذه أن على ذلك فدل
بهذه تأديبهم الله شرع فلهذا وتنقصه اليمان تضعف
حرما عما ويرتدعوا ربهم إلى ويرجعوا ليتوبوا الحدود
العاصي أن المعتزلة . وقالت سبحانه ربهم عليهم

مات إذا النار في يخلد ولكنه منزلتين بين منزلة في
ذلك في الخوارج ووافقوا السنة أهل فخالفوا ، عليها

. والصواب السبيل عن ضلت قد الطائافتين وكلتا ،
، والجماعة السنة أهل قول وهو ، الول القول هو

خطر وعلى اليمان ضعيف عاصيا يكون أنه وهو
الكفر بكافر ليس ولكنه وعقابه الله غضب من عظيم
النار في يخلد ولِ ، السلما عن الردةا هو الذيِ الكبر
يكون بل منها شيء على مات إذا الكفار خلود أيضا
على عذبه شاء وإن له غفر شاء إن الله مشيئة تحت
ولِ النار من يخرجه ثم عليها مات التي المعاصي قدر
حكم ما مضي بعد ثم ، الكفار إلِ الباد أبد فيها يخلد
الجنة إلى النار من الله يخرجه العذاب من عليه الله

الخبار به تواترت الذيِ هو وهذا الحق أهل قول وهذا
للخوارج خلفا وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

ّلَه     ِإّن:  يقول والله والمعتزلة ِفُر     لِ     ال ْقَغ ْقَن     َي ْقَشَرَك     َأ ِه     ُي ِب
ِفُر ْقَغ َي ِلَك     ُدوَن     َما     َو ْقَن     َذ ُء     ِلَم دون ما سبحانه فعلق   َيَشا

على مات من . أما وجل عز مشيئته على الشرك
، حراما عليه والجنة النار في يخلد فإنه الكبر الشرك

ّنُه:  سبحانه الله لقول ْقَن     ِإ ْقَك     َم ِر ْقَش ِه     ُي ّل ْقَد     ِبال َق َحّرمَا     َف
ّلُه ِه     ال ْقَي َل ّنَة     َع ْقَلَج ُه     ا َوا ْقَأ ّناُر     َوَم ِلِميَن     َوَما     ال ّظا ْقَن     ِلل ٍر     ِم ْقَنَصا َأ

ِكيَن     َكاَن     َما:  سبحانه وقال ِر ْقَش ْقَلُم ْقَن     ِل ْقَعُمُروا     َأ َي
َد ِه     َمَساِج ّل ِديَن     ال ِه َلى     َشا ْقَم     َع ِه ُفِس ْقَن ِر     َأ ْقَف ُك ْقَل ِئَك     ِبا َل ُأو
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ْقَت َط ِب ْقَم     َح ُه ُل ْقَعَما ِفي     َأ ِر     َو ّنا ْقَم     ال ُدوَن     ُه ِل في واليات   َخا
فيبقى النار دخل إذا العاصي . أما كثيرةا المعنى هذا
قد ولكن الكفار خلود يخلد ولِ الله يشاء ما إلى فيها

مثل ليس مؤقتا خاصا خلودا هذا ويكون مدته تطول
لما الفرقان آية في سبحانه قال كما ، الكفار خلود
ْقَن:  سبحانه قال والزاني والقاتل المشرك ذكر َوَم

ْقَل َع ْقَف ِلَك     َي َق     َذ ْقَل َثاًما     َي ْقَف     َأ َع َذاُب     َلُه     ُيَضا َع ْقَل ْقَومَا     ا ِة     َي َياَم ِق ْقَل ا
ْقَد ُل ْقَخ َي ِه     َو ًنا     ِفي َها . أما نهاية له مؤقت خلود فهو   ُم

وجل عز قال ولهذا ، الباد أبد دائام فخلوده المشرك
ِلَك:  البقرةا سورةا في المشركين حق في َذ ِهُم     َك ِري ُي
ّلُه ْقَم     ال ُه َل ْقَعَما ْقَم     َحَسَراٍت     َأ ِه ْقَي َل ْقَم     َوَما     َع ِرِجيَن     ُه ِمَن     ِبَخا
ِر ّنا حق في المائادةا سورةا في سبحانه وقال   ال

ُدوَن.  الكفرةا ِري ْقَن     ُي ْقَخُرُجوا     َأ ِر     ِمَن     َي ّنا ْقَم     َوَما     ال ُه
ِرِجيَن َها     ِبَخا ْقَن ْقَم     ِم ُه َل ٌءْب     َو َذا ٌءْم     َع ِقي    ُم

الشهادتين     مع التصديق وجوب

من معه بد لِ أنه شك لِ بالشهادةا : النطق س
 هو؟ فما ، التصديق

أمكنه فلو ، بالشهادتين النطق من بد لِ : أولِ جـ
السلما في يدخل لم النطق من امتنع ولكنه النطق

أهل من إجماع محل وهذا ، بالشهادتين ينطق حتى
الشهادتين معنى اعتقاد من بد لِ النطق مع ثم ، العلم

حق معبود لِ بأنه يعتقد بأن وذلك ، ذلك في والصدقا
وهم يقولونها كالمنافقين كاذبا قالها ولو الله إلِ

الكلمة هذه تنفعهم لم أخرى آلهة الله مع أن يعتقدون
ِإّن:  تعالى قال كما ، باطنا السلما في يدخلوا ولم

ِقيَن ِف َنا ْقَلُم ْقَرِك     ِفي     ا ّد َفِل     ال ْقَس َْقَل ِر     ِمَن     ا ّنا عز وقال   ال
ّناِس     َوِمَن:  وجل ْقَن     ال ُقوُل     َم ّنا     َي ِه     آَم ّل ِما     ِبال ْقَو َي ْقَل ِبا ِر     َو ْقَلِخ ا
ْقَم     َوَما ِنيَن     ُه ْقَؤِم واليقين بالقلب التصديق من بد فل   ِبُم
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الِنقياد عن استكبر فإن ، الله إلِ حق معبود لِ بأنه
. قال بالشهادتين النطق ينفعه ولم كفر الله لشرع
ِلَك:  تعالى َأّن     َذ ّلَه     ِب َو     ال ّق     ُه ْقَلَح َأّن     ا ُعوَن     َما     َو ْقَد ْقَن     َي ِم
ِه ِن َو     ُدو ِطُل     ُه َبا ْقَل َأّن     ا ّلَه     َو َو     ال ِلّي     ُه َع ْقَل ِبيُر     ا َك ْقَل وقال   ا

َقاَل:  سبحانه ُكُم     َو ّب ِني     َر ُعو ْقَد ْقَب     ا َتِج ْقَس ْقَم     َأ ُك ِذيَن     ِإّن     َل ّل ا
ِبُروَن ْقَك َت ْقَس ْقَن     َي ِتي     َع َد َبا ُلوَن     ِع ْقَدُخ َي ّنَم     َس َه ِريَن     َج    َداِخ

الله رسول محمدا بأن الشهادةا عن استكبر لو وهكذا
محمدا بأن يؤمن حتى كافرا يكون فإنه كاذبا قالها أو

بين عليه مجمع أمر وهذا لشرعه وينقاد الله رسول
.  المستعان . والله العلم أهل

بالسلم      الكفار بدء يجوز ل

الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
 الله سلمه . ج ع ش المكرما

:  . . . . وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

العلمية البحوثا بإدارةا المفيد استفتائاك إلى فأشير
الذيِ  هـ1408 / 5 / 1  وتاريخ1841 برقم والفتاء

لِ الكفار أن وأفيدك ، السئلة من عدد عن فيه تسأل
أن فالسنة المسلمون أما ، بالسلما بدؤهم يجوز
مع ، المعاصي لبعض مرتكبين كانوا ولو عليهم يسلم

المنكر عن ونهيهم بالمعروف وأمرهم لهم النصح بذل
يقبلوا ولم الظاهرةا معاصيهم على أصروا فإذا ،

وعدما بالسلما بداءتهم بترك الهجر استحقوا النصح
بداءتهم الشرعية المصلحة اقتضت إذا إلِ عليهم الرد

اللجنة من صدر أن وسبق.  عليهم الرد أو بالسلما
سألت فيما فتاوى والفتاء العلمية للبحوثا الدائامة

. الله شاء إن الكفاية وفيها منها نسخا لك فنرفق عنه
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عليكم . والسلما رضاه فيه لما الجميع الله وفق
. .  وبركاته الله ورحمة

بالمعاصي      يجاهر لمن النصيحة طريقة

أخأ من يشكو باعثها الكويت من وصلت : رسالة س
كثيرا نصحه وقد المعاصي بعض يقترف إنه ويقول له
في التوجيه ويرجو المجاهرةا إلى به آل المر أن إلِ

 الموضوع؟ هذا

التناصح بينهم فيما المسلمين على : الواجب جـ
والصبر بالحق والتواصي والتقوى البر على والتعاون

ُنوا:  تعالى قال كما عليه َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْقَل َوى     ا ْقَق ّت َولِ     َوال
ُنوا َو َعا َلى     َت ِم     َع ْقَث ِْقَل َواِن     ا ْقَد ُع ْقَل ُقوا     َوا ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ُد     ال ِدي َش
َقاِب ِع ْقَل ِر:  سبحانه وقال   ا ْقَص َع ْقَل ْقَنَساَن     ِإّن     َوا ِْقَل َلِفي     ا

ِذيَن     ِإلِ     َخِسَر ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم َعِم ِلَحاِت     َو ْقَوا     الّصا َواَص َت َو
ّق ْقَلَح ْقَوا     ِبا َواَص َت ِر     َو ْقَب عليه الكريم النبي وقال   ِبالّص
رسول     يا     لمن     قيل     النصيحة     الدين:  والسلما الصلةا
المسلمين     ولئامة     ولرسوله     ولكتابه     لله     قال     الله؟

. هاتان صحيحه في مسلم الماما خرجه   وعامتهم
وجوب على تدل كلها الشريف الحديث مع اليتان

. فإذا بالحق والتواصي الخير على والتعاون التناصح
أو عليه الله أوجب عما تكاسل أخيه من المسلم رأى

وأمره نصحه وجب عليه الله حرما لما ارتكابا
المجتمع يصلح حتى المنكر عن ونهيه بالمعروف

سبحانه الله قال كما الشر ويختفي الخير ويظهر
ُنوَن:  وتعالى ْقَؤِم ْقَلُم َناُت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     َوا ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ َب
ْقَأُمُروَن ْقَعُروِف     َي ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم النبي وقال   ا
منكرا     منكم     رأى     من:  والسلما الصلةا عليه الكريم

يستطع     لم     فإن     فبلسانه     يستطع     لم     فإن     بيده     فليغيره
في مسلم الماما خرجه   اليمان     أضعف     وذلك     فبقلبه
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ووجهته نصحته مادمت السائال أيها . فأنت صحيحه
للمعصية إظهارا إلِ ذلك زاده ما ولكنه الخير إلى

أن لك وينبغي.  صاحبا اتخاذه وعدما هجره لك فينبغي
يحترمهم وقد عليه يؤثرون قد الذين من غيرك تشجع

ينفع الله لعل الله إلى ودعوته نصيحته على أكثر
به اتصالك وأن شرا يزيده الهجر أن رأيت وإن ، بذلك
الهجر . لن تهجره فل لشره وأقل دينه في له أنفع

يزيد بل ينفع لِ كان فإذا ، دواء فهو العلج منه يقصد
به الِتصال من الصلح هو ما تعمل فأنت داءا الداء

المنكر عن والنهي بالمعروف والمر النصيحة وتكرار
بذلك ينفع الله لعل خليل ولِ صاحبا اتخاذه غير من

العلم أهل كلما من هذا في قيل ما أحسن هو وهذا
.  الله رحمهم

العزاء     مراسم إقامة حكم

بيت عند الناس يتجمع ، العزاء مراسم تقاما:  س
المصابيح بعض توضع ، المنزل خارج المتوفى

) ويصطف الفراح في التي تلك ( تشبه الكهربائاية
يمرون تعزيتهم يريدون الذين ويمر المتوفى أهل

صدر على يده منها كل ويضع الخر بعد واحدا عليهم
الله ( عظم له ويقول المتوفي أهل من فرد كل

للسنة؟ مطابق الفعل وهذا الجماع هذا ) فهل أجرك
أفيدونا ذلك؟ في السنة هي فما السنة يوافق لم وإذا

 خيرا الله جزاكم

أصل له نعلم ولِ للسنة مطابقا ليس العمل هذا جـ
لهل التعزية السنة وإنما ، المطهر الشرع في

كهذا معين اجتماع ولِ معينة كيفية غير من المصاب
بعد أخاه يعزيِ أن مسلم لكل يشرع وإنما ، الِجتماع

المسجد في أو الطريق في أو البيت في الروح خروج
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أو الصلةا قبل التعزية كانت سواء المقبرةا في أو
له والدعاء مصافحته له شرع قابله وإذا ، بعدها

وأحسن أجرك الله ( أعظم مثل المناسب بالدعاء
دعا مسلما الميت كان ) . وإذا مصيبتك وجب عزاءك

بينهن فيما النساء وهكذا ، والرحمة بالمغفرةا له
والمرأةا المرأةا الرجل ويعزيِ بعضا بعضهن يعزيِ

كانت إذا مصافحة ولِ خلوةا دون من لكن الرجل
المسلمين الله . . وفق له محرما ليست المرأةا
.  مسئول خير إنه عليه والثبات دينه في للفقه جميعا

الولياء       قبور على الفاتحة قراءةا حكم

وخاصة الفاتحة يقرأ ثم القبور يزور من حكم : ما س
البلد بعض في يسموهم كما الولياء قبور على

أريد لِ يقول بعضهم أن . بالرغم المجاورةا العربية
يأتي فإنه الولي هذا بزيارةا أقم لم إذا ولكن الشرك

حكم فما تزرني؟ لم : لماذا لي ويقول المناما في إلي
 خيرا؟ الله جزاكم ذلك

كما القبور زيارةا المسلمين من للرجال : يسن جـ
وسلم عليه الله صلى النبي لقول سبحانه الله شرعه

الماما خرجه   الخرةا     تذكركم     فإنها     القبور     زوروا: 
أيضا صحيحه في مسلم وروى ، صحيحه في مسلم

كان:  قال عنه الله رضي الحصيب بن بريدةا عن
السلما     يقولوا     أن     القبور     زاروا     إذا     أصحابه     يعلم     النبي

إن     وإنا     والمسلمين     المؤمنين     من     الديار     أهل     عليكم
   العافية     ولكم     لنا     الله     نسأل     لِحقون     بكم     الله     شاء

عائاشة حديث من وسلم عليه الله صلى عنه وصح
السلما:  يقول القبور زار إذا كان أنه عنها الله رضي
لِحقون     بكم     الله     شاء     إن     وإنا     مؤمنين     قوما     دار     عليكم
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اغفر     اللهم     والمستأخرين     منا     المستقدمين     الله     يرحم
الصلةا عليه الزيارةا حال يكن ولم   الغرقد     بقيع     لهل

، القرآن من غيرها ولِ الفاتحة سورةا يقرأ والسلما
من غيرها قراءةا وهكذا ، بدعة الزيارةا وقت فقراءتها

من:  وسلم عليه الله صلى النبي لقول القرآن
على متفق   رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في     أحدثا
الله صلى يقول الله رحمه مسلم رواية وفي ، صحته
رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل     من:  وسلم عليه

النصاريِ الله عبد بن جابر عن مسلم صحيح وفي
أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما الله رضي

خير     فإن     بعد     أما الجمعة يوما خطبته في يقول كان
الله     صلى     محمد     هديِ     الهديِ     وخير     الله     كتاب     الحديث

ضللة     بدعة     وكل     محدثاتها     المور     وشر     وسلم     عليه
فالواجب   النار     في     ضللة     كل     وزاد     النسائاي     وأخرجه

من والحذر المطهر بالشرع التقيد المسلمين على
مشروعة . والزيارةا وغيرها القبور زيارةا في البدع
لم أما أولياء سموا سواء . جميعا المسلمين لقبور

الله أولياء من مؤمنة وكل مؤمن وكل أولياء يسموا
َء     ِإّن     َألِ:  وجل عز الله قال كما َيا ِل ْقَو ِه     َأ ّل ٌءْف     لِ     ال ْقَو َخ

ْقَم ِه ْقَي َل ْقَم     َولِ     َع ُنوَن     ُه ْقَحَز ِذيَن     َي ّل ُنوا     ا ُنوا     آَم َكا ُقوَن     َو ّت وقال   َي
ُنوا     َوَما:  النفال سورةا في سبحانه ُه     َكا َء َيا ِل ْقَو ْقَن     َأ ِإ
ُه ُؤ َيا ِل ْقَو ُقوَن     ِإلِ     َأ ّت ْقَلُم ِكّن     ا َل ْقَم     َو ُه َثَر ْقَك َلُموَن     لِ     َأ ْقَع يجوز ولِ   َي
أو بهم الِستغاثة أو الموات دعاء لغيره ولِ للزائار
مكان أيِ في أو قبورهم عند لهم الذبح أو لهم النذر

أو مريضه يشفوا أو له ليشفعوا إليهم بذلك يتقرب
لن الحاجات؛ من ذلك لغير أو عدوه على ينصروه

كما وحده لله كلها والعبادةا ، العبادةا من المور هذه
ُدوا     ِإلِ     ُأِمُروا     َوَما:  سبحانه قال ُب ْقَع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ْقَخ َلُه     ُم

ّديَن َء     ال َفا َن ْقَقُت     َوَما:  وجل عز وقال   ُح َل ْقَلِجّن     َخ ا
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ْقَنَس ِْقَل ُدوِن     ِإلِ     َوا ُب ْقَع َي َأّن:  سبحانه وقال   ِل َد     َو ْقَلَمَساِج ا
ِه ّل ُعوا     َفل     ِل ْقَد َع     َت ِه     َم ّل ًدا     ال َقَضى:  وجل عز وقال   َأَح َو

ّبَك ُدوا     َألِ     َر ُب ْقَع ُه     ِإلِ     َت ّيا وقال ، ووصى : أمر والمعنى   ِإ
ُعوا:  وجل عز ْقَد ّلَه     َفا ِلِصيَن     ال ْقَخ ّديَن     َلُه     ُم ْقَو     ال َل َه     َو ِر َك

ِفُروَن َكا ْقَل ْقَل:  وجل عز وقال   ا ِتي     ِإّن     ُق ِكي     َصل ُنُس َو
َيِ َيا ْقَح ِتي     َوَم ِه     َوَمَما ّل َلِميَن     َرّب     ِل َعا ْقَل ِريَك     لِ     ا ِلَك     َلُه     َش َذ ِب َو

ْقَرُت َنا     ُأِم َأ ّوُل     َو ِلِميَن     َأ ْقَس ْقَلُم المعنى هذا في واليات   ا
وسلم عليه الله صلى الله رسول عن وصح ، كثيرةا

يشركوا     ولِ     يعبدوه     أن     العباد     على     الله     حق:  قال أنه
الله رضي معاذ حديث من صحته على متفق   شيئا     به

وصوما صلةا من العبادات جميع يشمل وهذا ، عنه
من ذلك وغير ونذر وذبح ودعاء وحج وسجود وركوع
كله ذلك تشمل السابقات اليات أن كما العبادةا أنواع
النبي عن عنه الله رضي علي عن مسلم صحيح وفي
ذبح     من     الله     لعن:  قال أنه وسلم عليه الله صلى
الخطاب بن عمر عن البخاريِ صحيح وفي   الله     لغير

أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي
إنما     مريم     ابن     النصارى     أطرت     كما     تطروني     لِ:  قال

المر في والحاديث   ورسوله     الله     عبد     فقولوا     عبد     أنا
وسائال وعن به الشراك عن والنهي وحده الله بعبادةا

زيارةا لهن فليس النساء . أما معلومة كثيرةا ذلك
" لعن وسلم عليه الله صلى الله رسول . لن القبور

أن أعلم والله ذلك في " والحكمة القبور زائارات
من ولغيرهن لهن الفتنة بها تحصل قد زيارتهن
السلما أول في للقبور الزيارةا كانت . وقد الرجال
السلما فشا . فلما الشرك لمادةا حسما ممنوعة
الزيارةا وسلم عليه الله صلى أذن التوحيد وانتشر
بهن الفتنة لمادةا حسما بالمنع النساء خص ثم للجميع

 .
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والِعتبار للذكرى زيارتها من مانع فل الكفار قبور أما
في ثبت لما ، لهم يستغفر ولِ لهم يدعى لِ ولكن ،

أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن مسلم صحيح
أن واستأذنه له يأذن فلم لمه يستغفر أن ربه استأذن

الجاهلية في ماتت أنها وذلك ، له فأذن قبرها يزور
.  قومها دين على

للفقه ونساء رجالِ المسلمين يوفق أن الله وأسأل
وأن وعقيدةا وعمل قولِ عليه والِستقامة الدين في

إنه المطهر شرعه يخالف ما كل من جميعا يعيذهم
نبينا على وسلم الله وصلى عليه والقادر ذلك ولي

.  وصحبه وآله محمد

للمدرسة     الطالبات قيام حكم

 لها؟ احتراما للمدرسة الطالبات قياما حكم ما:  س

لِ أمر للمدرس والبنين للمدرسة البنات قياما : إن جـ
رضي أنس لقول الشديدةا الكراهة فيه ما وأقل ينبغي

الصحابة يعني إليهم أحب أحد يكن : ( لم عنه الله
وسلم عليه الله صلى الله رسول من عنهم الله رضي

من يعلمون لما عليهم دخل إذا له يقومون يكونوا ولم
:  وسلم عليه الله صلى النبي ) ولقول لذلك كراهته

من     مقعده     فليتبوأ     قياما     الرجال     له     يتمثل     أن     أحب     من
. وفق المر هذا في الرجال حكم النساء وحكم   النار
مساخطه جميعا وجنبنا يرضيه لما الجميع الله

جواد إنه به والعمل النافع العلم الجميع ومنح ومناهيه
.  كريم

عن      والصوم بالرؤيا تتعلق مفيدة أجوبة
الميت 
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الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
 آمين الله وفقه . ع هـ.  ن المكرما

: -  . بعده وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

تضمنه وما بهداه الله وصلك الكريم كتابكم وصلني
: -  جوابها . وإليك معلوما كان الخمسة السئلة من

وكلما غنما تجمع بأنها متكررةا رؤيا أمك رأت:  الول
.  ذلك من وتعبت آخر قسم منها انفلت قسما جمعت

، مكروهة رؤيا تعتبر الرؤيا هذه : مثل الجواب
أن الرؤيا هذه مثل رأى لمن ذلك في والمشروع

من بالله ويتعوذ استيقظ إذا ثلثا يساره عن ينفث
على ينقلب ثم مرات ثلثا رأى ما شر ومن الشيطان

لقول ، أحدا بها يخبر ولِ تضره لِ فإنها الخر جنبه
الله     من     الصالحة     الرؤيا:  وسلم عليه الله صلى النبي

يكره     ما     أحدكم     رأى     فإذا     الشيطان     من     والحلم
من     بالله     وليستعذ     مرات     ثلثا     يساره     عن     فلينفث

على     ينقلب     ثم     مرات     ثلثا     رأى     ما     شر     ومن     الشيطان
على متفق   أحدا     بها     يخبر     ولِ     تضره     لِ     فإنها     الخر     جنبه

.  صحته

اختلطت التي الغنم من أمك أخذته الذيِ التيس وأما
- فإن وأكلوه ذبحوه ثم صاحبه به تخبر ولم بغنمها
ذلك لصاحبه قيمته وعليها ذلك من التوبة عليها

على عنه به تصدقت صاحبه تعرف لم فإن ، الوقت
كل وعن وعنها عنا يعفو أن الله . نسأل الفقراء بعض

.  مسلم

في مريضة وهي كثيرةا مرات أمها أمك : ترى الثاني
.  . . إلخ موتها وبعد حياتها
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رؤيا لنها قبله؛ كالذيِ السؤال هذا عن الجواب
لمن ذلك في والمشروع الشيطان من وهي مكروهة

السؤال جواب في ذكرنا ما هو مكروهة رؤيا رأى
.  الول

جواب السؤالين الرابع والخامس لم يذكرا هنا لعدما
تعلقهما بالعقيدةا . 

شبه مرضا مريضة أمك أما جدتك كانت:  الثالث 
أمك وكانت وتقضي رمضان في تفطر وكانت مستمر

 إلخ؟ عنها بالصوما القضاء في تساعدها

كان إذا غيره عن النسان صوما يجزيِ : لِ والجواب
، الله رحمها جدتك ماتت . وقد حيا عنه المصوما
عنها صامت التي الياما عنها تصوما أن للوالدةا فيشرع

مجزيِ غير حياتها في عنها صومها لن حياتها؛ في
تتصدقا أن لها فالمشروع الصوما لها يتيسر لم فإن
من غيره أو التمر من صاع بنصف يوما كل عن عنها
مع ) تقريبا ونصف ( كيلو ومقداره ، البلد قوت

.  والرحمة بالمغفرةا لها الدعاء

القرآن       في للتفقه الرحلة من حرج ل
به      الصوت منحسن واستماعه

صلته في يخشع جيد قارئ مدينتنا في : يوجد س
والمنطقة كالرياض بعيدةا مدن من الناس إليه ويأتي

مجيء في الحكم فما ، وغيرها والباحة الشرقية
في الوارد النهي في وقعوا أنهم صحيح وهل ، هؤلِء

مساجد     ثلثة     إلى     إلِ     الرحال     تشد     لِ:  الحديث
عليه     الله     صلى     الرسول     ومسجد     الحراما     المسجد
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. والتوجيه الفادةا نرجو ؟   القصى     والمسجد     وسلم
 - القصيم . ف . ب . أ خيرا الله جزاكم

الرحلة في داخل ذلك بل ، ذلك في حرجا نعلم لِ جـ
واستماعه الكريم القرآن في والتفقه العلم لطلب

شد من لذلك السفر وليس ، به الصوت حسن من
الصلةا عليه موسى ارتحل . وقد عنه المنهي الرحال

في السلما عليه الخضر إلى عظيمة رحلة والسلما
من العلم أهل يزل ولم ، العلم لطلب البحرين مجمع

إقليم إلى إقليم من يرتحلون بعدهم ومن الصحابة
صلى النبي قال وقد ، العلم لطلب بلد إلى بلد ومن
علما     فيه     يلتمس     طريقا     سلك     من:  وسلم عليه الله

مسلم الماما خرجه   الجنة     إلى     طريقا     به     له     الله     سهل
.  صحيحه في الله رحمه

 هـ . 6/7/1410 تاريخ 1227الدعوةا . العدد 

المدرسية       المكتبات الكتبمن أخذ حكم

من - ز - س : فـ بـ لِسمها رمزت التي : الخت س
في تقول السعودية العربية المملكة في عنيزةا

في لدينا كان الماضية دراستي سنوات : في سؤالها
والمجلت الكتب من عددا تضم مكتبة مدرستنا

كنت وقد ، الطالبات من اهتماما أيِ تلقى لِ وكانت
الكتب بعض وأعجبني الكتب واقتناء القراءةا أحب

الطبية الكتب وكذلك فيها كانت التي الدينية
من أخذتها وقد كتب أربعة حوالي وهي والقصصية

زحمة وفي وأعيدها أقرأها حتى المدرسة مكتبة
أن وبعد المكتبة إلى أعيدها أن نسيت الدراسة
لي قالت سنوات ثلثا بحوالي المدرسة من تخرجت

إرجاعها وعدما الكتب هذه أخذ : إن الخوات إحدى
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أنني العلم مع ، القيامة يوما عليه ومحاسبون حراما
لم وكذلك ، أخذها بحكم أعلم أكن لم أخذتها عندما

الطالبات أو المدرسات من اهتماما أيِ للمكتبة يكن
أن أود ولِ ، الدينية وخاصة منها استفدت قد وأنا

ذلك في الحكم . فما أفادتني أحكاما فيها لن أعيدها
 خيرا؟ الله جزاكم

حكم في لنها المكتبة إلى ردها عليك : الواجب جـ
من يأخذ أن لحد يجوز ولِ ، المكتبة على الوقف

إلِ شيئا المدرسية المكتبات من ولِ العامة المكتبات
، محدودةا لمدةا العارية وجه على عنها المسئول بإذن

الله ونسأل فعلت مما الله إلى التوبة ذلك مع وعليك
.  مسئول خير إنه لك ويغفر عليك يتوب أن

بالمعروف    الوالد طاعة

العربية مصر جمهورية من . ما . أ ر الخأ يسأل:  س
من والده من يصدر عما سماحتكم على السلما بعد

نحو عليه يجب وماذا وآدابها الشريعة تخالف أعمال
 الحالة؟ هذه في والده

:  وبركاته الله ورحمة السلما : وعليكم جـ

عليه يمن وأن الهداية لوالدك الله : نسأل بعده
بالسلوب ونصيحته به بالرفق ونوصيك ، بالتوبة

:  سبحانه الله لقول هدايته من اليأس وعدما الحسن
َنا ْقَي َوّص ْقَنَساَن     َو ِْقَل ِه     ا ْقَي َد ِل َوا ْقَتُه     ِب َل ًنا     ُأّمُه     َحَم ْقَه َلى     َو ْقَهٍن     َع َو
ُلُه ِفَصا ْقَيِن     ِفي     َو ْقَر     َأِن     َعاَم ُك ْقَش ْقَيَك     ِلي     ا َد ِل َوا ِل َلّي     َو ِإ
ْقَلَمِصيُر ْقَن     ا ِإ َداَك     َو َه ْقَن     َعلى     َجا ِرَك     َأ ْقَش ْقَيَس     َما     ِبي     ُت َلَك     َل

ِه ٌءْم     ِب ْقَل ُهَما     َفل     ِع ْقَع ِط ُهَما     ُت ْقَب َيا     ِفي     َوَصاِح ْقَن ّد ًفا     ال ْقَعُرو ْقَع     َم ِب ّت َوا
ِبيَل ْقَن     َس َناَب     َم َلّي     َأ بشكر سبحانه فأوصى ، الية   ِإ
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في يصاحبهما أن الولد وأمر ، شكره مع الوالدين
وبذلك ، بالله الكفر على جاهداه وإن معروفا الدنيا
بالمعروف والدك تصحب أن لك المشروع أن تعلم
دعوته في تجتهد وأن إليك أساء وإن إليه تحسن وأن
أن لك يجوز . ولِ بأسبابك يهديه الله لعل الحق إلى

على تستعين بأن أيضا ونوصيك ، معصية في تطيعه
أقاربك من الخير بأهل ثم وجل عز بالله هدايته

لعله أبوك ويحترمهم يقدرهم ممن وغيرهم كأعمامك
الهداية وله ولك لنا الله نسأل.  نصيحتهم يقبل

. والسلما قريب سميع إنه النصوح للتوبة والتوفيق
 وبركاته الله ورحمة عليكم

وأجوبتها     متفرقة أسئلة

الحكم في يتساهلون المسلمين من كثير : 1 س
لِ التساهل ذلك أن يعتقد والبعض الله شريعة بغير
يستحل الخر والبعض بالسلما تمسكه في يؤثر

ذلك على يترتب بما يبالي ولِ الله أنزل ما بغير الحكم
 ذلك؟ في الحق هو فما ،

ما بغير حكم من يقال أن وهو تفصيل فيه  : هذا1 جـ
الله أنزل بما الحكم عليه يجب أنه يعلم وهو أنزل
لِ أنه ورأى المر هذا استباح ولكن الشرع خالف وأنه
بغير يحكم أن له يجوز وأنه ذلك في عليه حرج

العلماء جميع عند أكبر كفرا كافر فهو الله شريعة
من الرجال وضعها التي الوضعية بالقوانين كالحكم

يجوز أنه زعم ممن غيرهم أو اليهود أو النصارى
زعم أو الله حكم من أفضل أنها زعم أو بها الحكم

حكم شاء إن مخير النسان وأن الله حكم تساويِ أنها
الوضعية بالقوانين حكم شاء وإن والسنة بالقرآن
. أما تقدما كما العلماء بإجماع كفر هذا اعتقد . . . من
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وهو عاجل لحظ أو لهوى الله أنزل ما بغير حكم من
عظيما منكرا فعل وأنه ولرسوله لله عاصا أنه يعلم
بذلك يكفر لِ فإنه الله بشرع الحكم عليه الواجب وأن

كبيرةا ومعصية عظيما منكرا أتى قد لكنه الكبر الكفر
ومجاهد عباس ابن ذلك قال كما أصغر وكفرا

دون كفرا بذلك ارتكب وقد ، العلم أهل من وغيرهما
هو وليس فسق دون وفسقا ظلم دون وظلما كفر

وقد ، والجماعة السنة أهل قول وهذا الكبر الكفر
َأِن:  سبحانه الله قال ْقَم     َو ُك ْقَح ْقَم     ا ُه َن ْقَي ْقَنَزَل     ِبَما     َب ّلُه     َأ    ال

ْقَن:  تعالى وقال ْقَم     َوَم ْقَم     َل ُك ْقَح ْقَنَزَل     ِبَما     َي ّلُه     َأ ِئَك     ال َل ُأو ُهُم     َف
ِفُروَن َكا ْقَل ْقَن   ا ْقَم     َوَم ْقَم     َل ُك ْقَح ْقَنَزَل     ِبَما     َي ّلُه     َأ ِئَك     ال َل ُأو ُهُم     َف
ِلُموَن ّظا ْقَن   ال ْقَم     َوَم ْقَم     َل ُك ْقَح ْقَنَزَل     ِبَما     َي ّلُه     َأ ِئَك     ال َل ُأو ُهُم     َف
ُقوَن َفاِس ْقَل ّبَك     َفل:  وجل عز وقال   ا ُنوَن     لِ     َوَر ْقَؤِم ُي

ّتى ّكُموَك     َح ْقَم     َشَجَر     ِفيَما     ُيَح ُه َن ْقَي ُدوا     لِ     ُثّم     َب ِفي     َيِج
ْقَم ِه ُفِس ْقَن ْقَيَت     ِمّما     َحَرًجا     َأ ّلُموا     َقَض ُيَس ِليًما     َو ْقَس عز وقال   َت

ْقَكَم:  وجل َفُح ِة     َأ ّي ِل ِه ْقَلَجا ُغوَن     ا ْقَب ْقَن     َي ْقَحَسُن     َوَم ِه     ِمَن     َأ ّل ال
ْقَكًما ٍما     ُح ْقَو َق ُنوَن     ِل ِق الحكاما أحسن هو الله فحكم   ُيو
في وسعادتها المة صلح وبه الِتباع الواجب وهو

الخلق أكثر ولكن كله العالم وصلح والجل العاجل
قوةا ولِ حول ولِ المستعان . والله هذا عن غفلة في
.  العظيم العلي بالله إلِ

لِ أن شهادةا الول بالركن النطق يكفي هل : 2س
أشياء من بد لِ أما الله رسول محمدا وأن الله إلِ الله

 المرء؟ إسلما يكتمل حتى أخرى

محمدا وأن الله إلِ إله لِ أن الكافر شهد  : إذا2 جـ
دلت بما وعلم ويقين بذلك صدقا عن الله رسول

بالصلةا يطالب ثم السلما في دخل بذلك وعمل عليه
عليه الله صلى النبي بعث لما ولهذا ، الحكاما وباقي
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أن     إلى     ادعهم:  له قال اليمن إلى معاذا وسلم
فإذا     الله     رسول     محمدا     وأن     الله     إلِ     الله     لِ     أن     يشهدوا

خمس     عليهم     افترض     الله     أن     فأعلمهم     ذلك     فعلوا
لذلك     أطاعوك     فإن     والليلة     اليوما     في     صلوات

أموالهم     في     صدقة     عليهم     فرض     الله     أن     فأعلمهم
يأمرهم فلم   فقرائاهم     إلى     فترد     أغنيائاهم     من     تؤخذ

بالرسول واليمان التوحيد بعد إلِ والزكاةا بالصلةا
له صار ذلك الكافر فعل فإذا ، وسلم عليه الله صلى
الدين أمور وبقية بالصلةا يطالب ثم ، المسلمين حكم

فإن ، أخرى أحكاما له صارت ذلك عن امتنع فإذا ،
. قتل وإلِ تاب فإن المر ولي استتابه الصلةا ترك

.  يستحق بما فيها يعامل الحكاما بقية وهكذا

القرآن في ومأجوج يأجوج قوما عن سمعنا : 3س
وما المعاصر عالمنا في الحالي موقفهم فما الكريم
 فيه؟ دورهم

، الزمان آخر في ويخرجون ، آدما بني من  : هم3جـ
دون فتركوا منهم الترك وكان ، الشرقا جهة في وهم

كانوا والتراك ، السد وراء ومأجوج يأجوج وبقي السد
الشرقية الشعوب من ومأجوج . ويأجوج السد خارج

الزمان آخر في يخرجون وهم ) ، القصى ( الشرقا
الدجال خروج بعد حولها وما الشعبية الصين من

لنهم والسلما الصلةا عليه مريم بن عيسى ونزول
من وصاروا السد القرنين ذو بنى حين هناك تركوا
، الخارج من والتتر التراك وصار الداخل من ورائاه
خرجوا الناس على خروجهم شاء إذا وعل جل والله

ثم فسادا فيها وعثوا الرض في وانتشروا محلهم من
موتة فيموتون رقابهم في نغفا عليهم الله يرسل
الحاديث بذلك صحت كما ، الحال في واحدةا نفس
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منهم ويتحصن وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
وسلم عليه الله صلى مريم بن عيسى الله نبي

بعد عيسى وقت في خروجهم لن والمسلمون؛
.  الدجال خروج

يرضي ما كل وأعمل لله والحمد مسلمة أنا : 4س 
سامحها والدتي ولكن الشرع بالحجاب وملتزمة الله
أن وتأمرني بالحجاب التزما أن مني تريد لِ الله

لم : إذا لي وتقول . . إلخ والفيديو السينما أشاهد
 شعرك؟ ويبيض عجوزا تكونين وتنشرحي تتمتعي

تحسني وأن بالوالدةا ترفقي أن عليك  : الواجب4جـ
الوالدةا . لن أحسن هي بالتي تخاطبيها وأن إليها
غير في طاعتها لك ليس ولكن ، عظيم حقها

إنما:  وسلم عليه الله صلى النبي لقول المعروف؟
:  والسلما الصلةا عليه وقوله   المعروف     في     الطاعة

الب وهكذا   الخالق     معصية     في     لمخلوقا     طاعة     لِ
للحديث الله معاصي في يطاعون لِ وغيرهما والزوج

أن ونحوهما والولد للزوجة ينبغي ولكن ، المذكور
المشاكل حل في الحسن والسلوب الرفق يستعملوا

الله طاعة ووجوب الشرعية الدلة ببيان وذلك
الثبات مع ورسوله الله معصية من والحذر ورسوله

أو زوج من بمخالفته أمر من طاعة وعدما الحق على
منكر لِ ما مشاهدةا من مانع . ولِ غيرهم أو أما أو أب
العلمية الندوات وسماع والفيديو التلفاز من فيه

يعرض ما مشاهدةا من والحذر المفيدةا والدروس
لما السينما مشاهدةا يجوز لِ كما ، المنكر من فيهما
.  الباطل أنواع من فيها

 أبناءهم سموا أناسا هناك أن  : نسمع5س
 ؟ التوجيه فما الحسن وعبد النبي وعبد الرسول عبد
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محمد أبو قال ، سبحانه لله إلِ يجوز لِ  : التعبيد5جـ
) على ( العلماء : اتفقوا المشهور الماما حزما بن

وعبد عمرو كعبد الله لغير معبد اسم كل تحريم
.  . انتهى المطلب عبد حاشا ، ذلك أشبه وما الكعبة

وعبد النبي كعبد الله لغير بالتعبيد التسمية يجوز ولِ
ونحو الحسين وعبد الحسن وعبد علي وعبد الكعبة

من المحسن لن به بأس فل المحسن عبد أما ، ذلك
.  وتعالى سبحانه الله أسماء

، الرحمن وعبد الله عبد الله إلى السماء وأحب
عمر ابن عن روى كما وهماما؛ حارثا وأصدقها
وعبد     الله     عبد     تعالى     الله     إلى     السماء     أحب:  مرفوعا
رواية وفي ، والترمذيِ داود وأبو مسلم رواه   الرحمن

إلى     السماء     أحب قال مسعود ابن عن الطبراني
   وحارثا     هماما     السماء     وأصدقا     له     تعبد     ما     الله

على نور - أعني البرنامج لهذا استمعت  : عندما6س
أن عرفت عندما وخاصة الكثير - استفدت الدرب
أخبرت وعندما ، النسان يفيدون لِ والموتى الولياء

الولياء وأن ، كافـرةا بأني اتهموني بذلك أهلي
هـؤلِء بأن المناما في يرونني وأنهـم ، سيضـرونني

.  يلومـونني الصالحيـن
عقولهم تشبعت الذين هؤلِء مثل تنصحـون فبماذا

البلد في تنتشر تكاد التي والبـدع بالخـرافات
.  العربيـة؟

ويعلموا وجل عز الله يتقوا بأن الجميع  : ننصح6جـ
الله عبادةا في والخرةا الدنيا في والنجاةا السعادةا أن

على والسير وسلم عليه الله صلى النبي واتباع وحده
. فالرسل الولياء وأفضل الولياء سيد فهو منهاجه
الولياء أفضل وهم الناس أفضل هم والنبياء

351

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1641
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1641
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1640
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1640


أصحاب الفضل في ذلك بعد يليهم ثم ، والصالحين
هذه وأفضل ، بعدهم ومن عنهم الله رضي النبياء
من ثم ، وسلم عليه الله صلى نبينا أصحاب المة

درجاتهم اختلف على المؤمنين سائار بعدهم
.  التقوى في ومراتبهم

الله طاعة على والِستقامة الصلح أهل هم فالولياء
الله عبد بن محمد نبينا النبياء رأس وعلى ، ورسوله

، عنهم الله رضي أصحابه ثم ، والسلما الصلةا عليه
. تقدما كما واليمان التقوى في فالمثل المثل ثم

وعمل الخير في بهم والتأسي الله في وحبهم
بهم التعلق يجوز لِ ولكن مطلوب أمر الصالحات
أن ولِ الله مع دعاؤهم ولِ الله دون من وعبادتهم
: يا يقول كأن المدد؛ منهم يطلب أو بهم يستعان
أغثني الحسن يا أو أغثني علي يا أو أغثني الله رسول

القادر عبد شيخ يا أو الحسين سيديِ يا أو انصرني أو
الله حق العبادةا لن يجوز؛ لِ ذلك كل ، غيرهم أو

:  وجل عز قال كما ، وحده
َها    َ يا ّي أ

ّناُس     َ ُدوا     ال ُب ْقَع ُكُم     ا ّب ِذيِ     َر ّل ْقَم     ا ُك َق َل ِذيَن     َخ ّل ْقَن     َوا ِم
ْقَم ُك ِل ْقَب ْقَم     َق ُك ّل َع ُقوَن     َل ّت ِني:  تعالى وقال   َت ُعو ْقَد ْقَب     ا َتِج ْقَس َأ

ْقَم ُك ُدوا     ِإلِ     ُأِمُروا     َوَما:  تعالى وقال   َل ُب ْقَع َي ّلَه     ِل ال
ِلِصيَن ْقَخ ّديَن     َلُه     ُم َء     ال َفا َن ْقَن:  سبحانه . وقال الية   ُح َأّم

َطّر     ُيِجيُب ْقَض ْقَلُم َذا     ا ُه     ِإ َعا ْقَكِشُف     َد َي َء     َو عز وقال   الّسو
ْقَن:  وجل ُع     َوَم ْقَد َع     َي ِه     َم ّل ًها     ال َل َهاَن     لِ     آَخَر     ِإ ْقَر ِه     َلُه     ُب ِب
ّنَما ِإ ُبُه     َف َد     ِحَسا ْقَن ِه     ِع ّب ّنُه     َر ِلُح     لِ     ِإ ْقَف ِفُروَن     ُي َكا ْقَل فسماهم   ا
َأّن:  سبحانه وقال الله غير بدعائاهم كفرةا َد     َو ْقَلَمَساِج ا

ِه ّل ُعوا     َفل     ِل ْقَد َع     َت ِه     َم ّل ًدا     ال ُكُم:  تعالى وقال   َأَح ِل ّلُه     َذ ال
ْقَم ُك ّب ْقَلُك     َلُه     َر ْقَلُم ِذيَن     ا ّل ُعوَن     َوا ْقَد ْقَن     َت ِه     ِم ِن ُكوَن     َما     ُدو ِل ْقَم َي

ْقَن ٍر     ِم ْقَطِمي ْقَن     ِق ْقَم     ِإ ُه ُعو ْقَد ُعوا     لِ     َت ْقَسَم ْقَم     َي ُك َء َعا ْقَو     ُد َل ُعوا     َو َسِم
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ُبوا     َما َتَجا ْقَس ْقَم     ا ُك ْقَومَا     َل َي ِة     َو َياَم ِق ْقَل ُفُروَن     ا ْقَك ْقَم     َي ُك ِك ْقَر َولِ     ِبِش
ُئَك ّب َن ْقَثُل     ُي ٍر     ِم ِبي    َخ

الرسل من الله دون من مدعويهم أن سبحانه فبين
أو ميت بين ما لنهم يسمعون؛ لِ غيرهم أو الولياء أو

يسمع لِ غائاب أو كالملئاكة ربه بطاعة مشغول
سبحانه أخبر ثم ، يعي ولِ يسمع لِ جماد أو دعاءهم

يوما وأنهم لدعائاهم يستجيبوا لم سمعوا لو أنهم
وجل عز الله أن بذلك فعلم بشركهم يكفرون القيامة

وهو ، شاء إذا الداعي ويجيب الدعاء يسمع الذيِ هو
شيء كل على والقادر شيء لكل المالك الضار النافع

 .

من بغيره والتعلق غيره عبادةا من الحذر فالواجب
المخلوقات من وغيرهم والجماد والغائابين الموات

أما ، ضره أو نفعه تستطيع ولِ الداعي تسمع لِ التي
يقدر فيما به يستعان أن بأس فل القادر الحاضر الحي
َثُه:  موسى قصة في وجل عز قال كما عليه َغا َت ْقَس َفا
ِذيِ ّل ْقَن     ا ِه     ِم ِت َع َلى     ِشي ِذيِ     َع ّل ْقَن     ا ِه     ِم ّو ُد وكما ، الية   َع

بإخوانه العداء وقتال الجهاد في المسلم يستعين
.  التوفيق ولي . . والله المجاهدين

علما لوالديِ الكريم القرآن أختم أن يجوز هل : 7س
 يكتبان؟ ولِ يقرآن لِ أميان أنهما
القراءةا يعرف لشخص القرآن أختم أن يجوز وهل

 الختمة هذه إهداءه أريد ولكن والكتابة
من لكثـر القـرآن أختـم أن لي يجـوز وهل

 شخص. . ؟

السنة في ولِ العزيز الكتاب في يرد  : لم7جـ
ما الكراما صحابته عن ولِ الله رسول عن المطهرةا
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للوالدين الكريم القرآن تلوةا إهداء شرعية على يدل
به للنتفاع القرآن قراءةا الله شرع وإنما ، لغيرهما ولِ

تعالى قال بذلك والعمل معانيه وتدبر منه والِستفادةا
ٌءْب:  َتا ُه     ِك َنا ْقَل ْقَنَز ْقَيَك     َأ َل ٌءْك     ِإ َباَر ّبُروا     ُم ّد َي ِه     ِل ِت َيا ّكَر     آ َذ َت َي ِل ُلو     َو ُأو

َباِب ْقَل َْقَل َذا     ِإّن:  تعالى وقال   ا ْقَرآَن     َه ُق ْقَل ِديِ     ا ْقَه ِتي     َي ّل ِهَي     ِل
َومُا ْقَق ْقَل:  سبحانه وقال   َأ َو     ُق ِذيَن     ُه ّل ُنوا     ِل ًدى     آَم ُه

ٌءْء َفا اقرءوا:  والسلما الصلةا عليه نبينا وقال   َوِش
ويقول   القيامة     يوما     لصحابه     شفيعا     يأتي     فإنه     القرآن

القيامة     يوما     بالقرآن     يؤتى     إنه:  وسلم عليه الله صلى
وآل     البقرةا     سورةا     تقدمه     به     يعملون     الذين     وأهله

أنزل أنه المقصود   أصحابهما     عن     تحاجان     عمران
لِ قراءته من والكثار بتلوته والتعبد وتدبره به للعمل
إهدائاه في أعلم ولِ ، غيرهم أو للموات لهدائاه

صلى قال وقد ، عليه يعتمد أصل غيرهم أو للوالدين
أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل     من:  وسلم عليه الله
   رد     فهو

: لِ وقالوا ذلك جواز إلى العلم أهل بعض ذهب وقد
العمال من وغيره القرآن ثواب إهداء من مانع

والدعاء الصدقة على ذلك وقاسوا ، الصالحات
الول القول هو الصواب ولكن ، وغيرهم للموات
إهداء كان ولو معناه في جاء وما المذكور للحديث
لِ . والعبادةا الصالح السلف لفعله مشروعا التلوةا
من بالنص إلِ تثبت لِ توقيفية لنها القياس؛ فيها يجوز
للحديث رسوله سنة من أو وجل عز الله كلما

.  معناه في جاء وما السابق
والحج لهم والدعاء وغيرهم الموات عن الصدقة أما
عن العمرةا وهكذا نفسه عن حج قد ممن الغير عن

الصوما قضاء وهكذا نفسه عن اعتمر قد ممن الغير
صحت قد العبادات هذه فكل صياما وعليه مات عمن
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. . وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحاديث بها
.  التوفيق ولي والله

َأّما:  تعالى قوله شرح أرجو : 8س ِذيَن     َف ّل ُقوا     ا َش
ّنار     َفِفي ْقَم     ال ُه َها     َل ٌءْر     ِفي ِفي ٌءْق     َز ِهي ِديَن     َوَش ِل َها     َخا َما     ِفي

َواُت     َداَمِت ْقَرُض     الّسَما ْقَل
َ َء     َما     ِإلِ     َوا ّبَك     َشا ّبَك     ِإّن     َر َر

ٌءْل ّعا ُد     ِلَما     َف ِري َأّما     ُي ِذيَن     َو ّل ُدوا     ا ِع ِة     َفِفي     ُسـ ّنـ ْقَلَج ِديَن     ا ِل َخا
َها َواُت     َداَمِت     َما     ِفي ْقَرُض     الّسَما ْقَل

َ َء     َما     ِإلِ     َوا ّبَك     َشا َر
ًء َطا ْقَيـَر     َع ٍذ     َغ ُذو ْقَجـ دخل من أن هذا من يفهم هل   َم
هاتان نسخت وهل الله؟ شـاء إذا منها يخـرج الجنـة

سورةا في وردتا أنهما إذ القـرآن من بشيء اليتـان
 . ؟ مكيـة

وقوله ، محكمتان بل منسوختين ليستا  : اليتان8جـ
َء     َما     ِإلِ:  وجل عز ّبَك     َشا في العلم أهل اختلف   َر

أبدا دائام الجنة نعيم أن على إجماعهم مع ذلك معنى
تعالى قال ولهذا منها يخرجون ولِ يزول ولِ ينقضي لِ
ًء:  َطا ْقَيَر     َع ٍذ     َغ ُذو ْقَج بعض يتوهم قد ما بعض لزالة   َم

ولهذا ، أبدا فيها خالدون فهم ، خروجا هناك أن الناس
ِقيَن     ِإّن:  سبحانه قال ّت ْقَلُم ّناٍت     ِفي     ا ُيوٍن     َج ُع َها     َو ُلو ْقَدُخ ا

ٍما ِنيَن     ِبَسل من وآمنين الموت من آمنين يعني   آِم
بعد وجل عز قال ولهذا المراض من وآمنين الخروج

َنا:  ذلك ْقَع َنَز ْقَم     ِفي     َما     َو ِه ِر ُدو ْقَن     ُص ًنا     ِغّل     ِم َوا ْقَخ َلى     ِإ َع
ٍر ِليَن     ُسُر ِب َقا َت ْقَم     لِ     ُم ُه َها     َيَمّس ٌءْب     ِفي ْقَم     َوَما     َنَص َها     ُه ْقَن ِم

ْقَخَرِجيَن يموتون ولِ يخرجون ولِ دائامون فيها فهم   ِبُم
ِقيَن     ِإّن:  تعالى وقال ّت ْقَلُم ٍما     ِفي     ا َقا ّناٍت     ِفي     َأِميٍن     َم َج

ُيوٍن ُع َبُسوَن     َو ْقَل ْقَن     َي ُدٍس     ِم ْقَن ْقَبَرقٍا     ُس َت ْقَس ِإ ِليَن     َو ِب َقا َت ِلَك     ُم َذ َك
ْقَم ُه َنا ْقَج ّو ٍر     َوَز ُعوَن     ِعيٍن     ِبُحو ْقَد َها     َي ُكّل     ِفي ٍة     ِب َه ِك ِنيَن     َفا لِ     آِم

ُقوَن ُذو َها     َي ْقَوَت     ِفي ْقَلَم َتَة     ِإلِ     ا ْقَو ْقَلَم َلى     ا ُْقَلو ْقَم     ا ُه َقا َو َذاَب     َو َع
ِم ْقَلَجِحي ْقَضًل     ا ْقَن     َف ّبَك     ِم ِلَك     َر َو     َذ ْقَوُز     ُه َف ْقَل ِظيُم     ا َع ْقَل فأخبر   ا
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خراب يعتريه لِ أمن مقاما في الجنة أهل أن سبحانه
موت من عليهم خطر لِ أيضا آمنون وأنهم زوال ولِ
.  أبدا يموتون ولِ خروج ولِ مرض ولِ

َء     َما     ِإلِ:  فقوله ّبَك     َشا : العلم أهل بعض قال   َر
وإن الجنة في ليسوا القبور في مقامهم : مدةا معناه
ليست لكنها الجنة رياض من روضة في المؤمن كان
وهو للمؤمن يفتح فإنه ، منها شيء ولكنه الجنة هي
وطيبها ريحها من يأتيه الجنة إلى باب قبره في

في السماوات فوقا الجنة إلى ذلك بعد وينقل ونعيمها
.  شيء أعلى
َء     َما     ِإلِ:  بعضهم وقال ّبَك     َشا إقامتهم مدةا يعني   َر

بعد وذلك والجزاء للحساب القيامة موقف في
إلى ينقلون ذلك بعد فإنهم ، القبور من خروجهم

بقائاهم مدةا المرين : مجموع بعضهم وقال ، الجنة
على ومرورهم الموقف في بقائاهم ومدةا القبور في

الجنة في ليسوا الماكن هذه كل . . . في الصراطا
.  الجنة إلى منها ينقلون لكنهم

شبهة فيه ليس واضح مقاما المقاما أن يعلم هذا ومن
ولِ موت ولِ الباد أبد الجنة في الجنة فأهل شك ولِ

نفاس ولِ حيض ولِ حزن ولِ كدر ولِ خروج ولِ مرض
النار أهل . وهكذا دائام وخير دائام نعيم في بل

عز قال كما منها يخرجون ولِ الباد أبد فيها يخلدون
ْقَقَضى     لِ:  حقهم في وجل ْقَم     ُي ِه ْقَي َل ُتوا     َع َيُمو ّفُف     َولِ     َف ُيَخ
ْقَم ُه ْقَن ْقَن     َع َها     ِم ِب َذا ِلَك     َع َذ ِزيِ     َك ْقَج ٍر     ُكّل     َن ُفو في واليات   َك

ِإلِ:  حقهم في وجل عز قوله . أما كثيرةا المعنى هذا
َء     َما ّبَك     َشا في مقامهم بذلك المراد : إن فقيل   َر

ذلك بعد وهم ، الموقف في مقامهم وقيل ، القبور
قال كما ، الباد أبد فيها ويخلدون النار إلى يساقون
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ِلَك:  البقرةا سورةا في قهمح في تعالى َذ ِهُم     َك ِري ُي
ّلُه ْقَم     ال ُه َل ْقَعَما ْقَم     َحَسَراٍت     َأ ِه ْقَي َل ْقَم     َوَما     َع ِرِجيَن     ُه ِمَن     ِبَخا
ِر ّنا ُدوَن:  المائادةا سورةا في سبحانه وقال   ال ِري ْقَن     ُي َأ

ْقَخُرُجوا ِر     ِمَن     َي ّنا ْقَم     َوَما     ال ِرِجيَن     ُه َها     ِبَخا ْقَن ْقَم     ِم ُه َل ٌءْب     َو َذا َع
ٌءْم ِقي .  التوفيق ولي والله   ُم

 ؟ العربـي من أفضـل العجمي يـكون متى : 9س

في عليه سبحانه الله نبه كما ذلك في  : الحكم9جـ
َها    َ يا:  تعالى قوله ّي أ

ّناُس     َ ّنا     ال ْقَم     ِإ ُك َنا ْقَق َل ْقَن     َخ ٍر     ِم َك َثى     َذ ْقَن ُأ َو
ْقَم ُك َنا ْقَل َع ًبا     َوَج ُعو ِئاَل     ُش َبا َق ُفوا     َو َعاَر َت ْقَم     ِإّن     ِل ُك ْقَكَرَم َد     َأ ْقَن ِه     ِع ّل ال

ْقَم ُك َقا ْقَت ، أفضل فهو لله أتقى العجمي كان فإذا   َأ
فالفضل ، أفضل فهو لله أتقى العربي كان إذا وهكذا

فهو لله أتقى كان فمن ، بالتقوى والمنزلة والكرما
.  عربيا أو عجميا كان سواء أفضل

القـرآن تحفيظ على الجـرةا أخذ حـكم ما : 10س
أجـرا يأخذ قريتنا في إماما لدينا أن حيث الكـريم

.  للصبيان؟ القـرآن تحفيظ على

القرآن تعليم على الجرةا أخذ في حرج  : ل10ِجـ
ولن التعليم إلى حاجة في الناس . لن العلم وتعليم
عن التعليم ويعطله ذلك عليه يشق قد المعلم

وتحفيظه القرآن تعليم على أجرةا أخذ فإذا ، الكسب
ثبت وقد ، ذلك في حرج لِ أنه فالصحيح العلم وتعليم

من     جماعة     أن وسلم عليه الله صلى النبي عن
يعني     سيدهم     فلدغا     العرب     ببعض     نزلوا     الصحابة
ذلك     ينفعه     ولم     شيء     بكل     عالجوه     وأنهم     رئايسهم
فرقاه     الصحابة     أحد     فتقدما     يرقوه     أن     منهم     وطلبوا
اشترطوا     قد     وكانوا     وعافاه     الله     فشفاه     الكتاب     بفاتحة
فتوقفوا     بشرطهم     لهم     فأوفوا     الغنم     من     قطيعا     عليهم
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عليه     الله     صلى     النبي     سألوا     حتى     بينهم     قسمه     عن
واضربوا     أحسنتم     والسلما     الصلةا     عليه     فقال     وسلم

ولم ، صحيحه في البخاريِ رواه   بسهم     معكم     لي
أجرا     عليه     أخذتم     ما     أحق     إن:  وقال ذلك عليهم ينكر

يدل فهذا أيضا الصحيح في البخاريِ رواه   الله     كتاب
جاز كما التعليم على الجرةا بأخذ بأس لِ أنه على

.  الرقية على أخذها

حق في تطلق التي العبارات هي ما : 11س
) أو له ( المغفـور فلن عن نسمع فنحن الموات

وما صحيحـة؟ العبارات هـذه ) فهل ( المرحـوما
.  ذلك؟ فـي التوجيـه

) أو له الله : ( غفر يقال أن هذا في  : المشروع1جـ
أن يجوز ولِ ، مسلما كان إذا ذلك ) ونحو الله ( رحمه

تجوز لِ لنه)  ( المرحوما ) أو له ( المغفور يقال
شهد لمن إلِ ، ذلك نحو أو نار أو بجنة لمعين الشهادةا

عليه رسوله له شهد أو الكريم كتابه في بذلك له الله
من العلم أهل ذكره الذيِ هو وهذا ، والسلما الصلةا

بالنار العزيز كتابه في له الله شهد فمن ، السنة أهل
الرسول له شهد من وهكذا ، وزوجته لهب كأبي

وعثمان الخطاب بن وعمر الصديق بكر كأبي بالجنة
ممن وغيرهم عنهم الله رضي العشرةا وبقية وعلي
كعبد بالجنة والسلما الصلةا عليه الرسول له شهد
أو عنهما الله رضي محصن بن وعكاشة سلما بن الله

الخزاعي لحي بن وعمرو طالب أبي كعمه بالنار
وسلم عليه الله صلى الرسول له شهد ممن وغيرهما

.  بذلك له - نشهد ذلك من بالله نعوذ بالنار

ولِ بجنة رسوله ولِ سبحانه الله له يشهد لم من أما
نشهد لِ وهكذا ، التعيين على بذلك له نشهد لِ فإنا نار
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الله كتاب من بنص إلِ رحمة أو بمغفرةا معين لحد
أهل ولكن ، وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة
المسيء على ويخافون للمحسن يرجون السنة

عموما وللكفار بالجنة عموما اليمان لهل ويشهدون
قال المبين كتابه في سبحانه ذلك أوضح كما بالنار
َد:  تعالى َع ّلُه     َو ِنيَن     ال ْقَؤِم ْقَلُم َناِت     ا ْقَؤِم ْقَلُم ّناٍت     َوا ِريِ     َج ْقَج َت

ْقَن َها     ِم ِت ْقَح َهاُر     َت ْقَن ْقَل
َ ِديَن     ا ِل َها     َخا التوبة سورةا من ، الية   ِفي

َد أيضا فيها تعالى وقال ، َع ّلُه     َو ِقيَن     ال ِف َنا ْقَلُم ا
َقاِت ِف َنا ْقَلُم ّفاَر     َوا ُك ْقَل ّنَم     َناَر     َوا َه ِديَن     َج ِل َها     َخا ِهَي     ِفي

ْقَم ُه ُب ْقَس جواز إلى العلم أهل بعض وذهب ، الية   َح
أكثر أو عدلِن له شهد لمن النار أو بالجنة الشهادةا

.  ذلك في وردت صحيحة لحاديث الشر أو بالخير

ِذيَن تعالى قوله معنى ما : 12س ّل َوا ُعوَن لِ :  ْقَد َع َي َم
ِه ّل ًها ال َل ُلوَن َولِ آَخَر ِإ ُت ْقَق ْقَفَس َي ّن ِتي ال ّل ّلُه َحّرمَا ا ِإلِ ال

ّق ْقَلَح ُنوَن َولِ ِبا ْقَز ْقَن َي ْقَل َوَم َع ْقَف ِلَك َي َق َذ ْقَل َثاًما َي ْقَف َأ َع َلُه ُيَضا
َذاُب َع ْقَل ْقَومَا ا ِة َي َياَم ِق ْقَل ْقَد ا ُل ْقَخ َي ِه َو ًنا ِفي َها  ُم

يخلد الثلثا الكبائار مرتكب أن الية في المقصود هل
 فقط؟ إحداها المقصود أما النار في

الشرك من التحذير فيها العظيمة الية  : هذه12جـ
متوعدون الجرائام هذه أصحاب وأن والزنا والقتل
ْقَن:  سبحانه بقوله ْقَل     َوَم َع ْقَف ِلَك     َي َق     َذ ْقَل َثاًما     َي : إنه قيل   َأ

: بقوله فسره عظيما إثما به أراد وقيل جهنم في واد
ْقَف َع َذاُب     َلُه     ُيَضا َع ْقَل ْقَومَا     ا ِة     َي َياَم ِق ْقَل ْقَد     ا ُل ْقَخ َي ِه     َو ًنا     ِفي َها    ُم

إحداها أو الثلثا الجرائام هذه اقترف من جزاء وهذا
وهذه مهانا العذاب في ويخلد العذاب له يضاعف أن

.  المراتب في مختلفة الثلثا الجرائام

الذنوب وأعظم الجرائام أعظم هي الشرك فجريمة
النار من يخرج ولِ الباد أبد النار في مخلد وصاحبها
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َكاَن     َما:  التوبة سورةا في تعالى قال كما أبدا
ِكيَن ِر ْقَش ْقَلُم ْقَن     ِل ْقَعُمُروا     َأ َد     َي ِه     َمَساِج ّل ِديَن     ال ِه َلى     َشا َع

ْقَم ِه ُفِس ْقَن ِر     َأ ْقَف ُك ْقَل ِئَك     ِبا َل ْقَت     ُأو َط ِب ْقَم     َح ُه ُل ْقَعَما ِفي     َأ ِر     َو ّنا ْقَم     ال ُه
ُدوَن ِل ْقَو:  سبحانه وقال   َخا َل ُكوا     َو ْقَشَر ِبَط     َأ ْقَم     َلَح ُه ْقَن َما     َع

ُنوا ُلوَن     َكا ْقَعَم ْقَد:  وجل عز وقال   َي َق َل ْقَيَك     ُأوِحَي     َو َل ِإ
َلى ِإ ِذيَن     َو ّل ْقَن     ا ِلَك     ِم ْقَب ْقَن     َق ِئ ْقَكَت     َل ْقَشَر َطّن     َأ َب ْقَح َي ُلَك     َل َعَم

َنّن ُكو َت َل ِريَن     ِمَن     َو ْقَلَخاِس :  حقهم في تعالى وقال   ا
ُدوَن ِري ْقَن     ُي ْقَخُرُجوا     َأ ِر     ِمَن     َي ّنا ْقَم     َوَما     ال ِرِجيَن     ُه َها     ِبَخا ْقَن ِم

ْقَم ُه َل ٌءْب     َو َذا ٌءْم     َع ِقي .  كثيرةا المعنى هذا في واليات   ُم

النار في يخلد فإنه يتب ولم مات إذا فالمشرك
بإجماع حراما عليه والمغفرةا حراما عليه والجنة

ّنُه:  تعالى قال ، المسلمين ْقَن     ِإ ْقَك     َم ِر ْقَش ِه     ُي ّل ْقَد     ِبال َق َف
ّلُه     َحّرمَا ِه     ال ْقَي َل ّنَة     َع ْقَلَج ُه     ا َوا ْقَأ ّناُر     َوَم ِلِميَن     َوَما     ال ّظا ْقَن     ِلل ِم

ٍر ْقَنَصا ّلَه     ِإّن:  سبحانه وقال   َأ ِفُر     لِ     ال ْقَغ ْقَن     َي ْقَشَرَك     َأ ِه     ُي ِب
ِفُر ْقَغ َي ِلَك     ُدوَن     َما     َو ْقَن     َذ ُء     ِلَم حراما المغفرةا جعل   َيَشا
تحت فهو الشرك دون ما أما ، المشرك على

صاحبها يخلد التي بالله الشرك أنواع . ومن المشيئة
- الرسالة بلغته قد كانت إذا عليها مات إذا النار في

ودعاء وغيرهم والولياء النبياء من الموات دعاء
وغير والكواكب والحجار والصناما والجن الملئاكة

في أنا سيديِ : يا بعضهم كقول ؛ المخلوقات من ذلك
، مريضي اشف ، انصرني ، حسبك في أنا ، جوارك
والنذر لهم الذبح وهكذا ذلك . . . ونحو المدد المدد

لله صرفها يجب التي العبادات من ذلك وغير لهم
الخلق جميع من غيره إلى صرفها يجوز ولِ وحده
َقَضى:  وجل عز لقوله ّبَك     َو ُدوا     َألِ     َر ُب ْقَع ُه     ِإلِ     َت ّيا    ِإ
ُدوا     ِإلِ     ُأِمُروا     َوَما:  سبحانه وقوله ُب ْقَع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ْقَخ ُم

ّديَن     َلُه َء     ال َفا َن ِقيُموا     ُح ُي َةا     َو ُتوا     الّصل ْقَؤ ُي َةا     َو َكا ِلَك     الّز َذ َو
َقي     ِديُن ْقَل ِة  ا َأّن:  وجل عز وقوله   َّم َد     َو ْقَلَمَساِج ِه     ا ّل َفل     ِل
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ُعوا ْقَد َع     َت ِه     َم ّل ًدا     ال : الفاتحة سورةا في تعالى وقوله   َأَح
ّياَك ُد     ِإ ُب ْقَع ّياَك     َن ِإ ِعيُن     َو َت ْقَس المعنى هذا في واليات   َن
.  كثيرةا

- ، الزنا وهي والثالثة ، القتل وهي الثانية الجريمة أما
تعاطاهما من كان إذا الشرك دون الجريمتان وهاتان

حمله ولكن محرمتان أنهما ويعلم يستحلهما لم
بسبب حق بغير القتل على القداما على الشيطان
الهوى وحمله أخرى أسباب أو والعداوةا البغضاء

بغير محرما القتل أن يعتقد وهو الزنا على والشيطان
النار توجبان الجريمتان - فهاتان محرما الزنا وأن حق

صاحبها عن الله يعفو إلِ مؤقتا خلودا فيها والخلود
بشفاعة أو الموت قبل توبة أو صالحة لعمال

من ذلك غير إلى ، المسلمين بدعاء أو الشفعاء
وقد ، الذنوب لغفران سببا الله جعلها التي السباب

واقع وهذا ، وحكمته الله مشيئة حسب صاحبها يعذب
ثم ، معاصيهم على يعذبون ، الناس من لكثير

بشفاعة إما ، سبحانه برحمته النار من الله يخرجهم
وسلم عليه الله صلى النبي بشفاعة أو الشفعاء

المؤمنين أو الفراطا أو الملئاكة بشفاعة أو خاصة
يمضوا أن بعد هؤلِء بشفاعة النار من الله فيخرجهم

النار في ويبقى العذاب من عليهم الله كتب ما فيها
الشفعاء شفاعة تشملهم لم التوحيد أهل من أقواما

شفاعة بدون برحمته وتعالى سبحانه الله فيخرجهم
لهم لكنهم واليمان التوحيد على ماتوا لنهم أحد

منها طهروا فإذا ، النار بها دخلوا ومعاصا خبيثة أعمال
فيها البقاء عليهم الله كتب التي المدةا ومضت

، وجل عز منه رحمة النار من سبحانه أخرجهم
فيه فينبتون الجنة أنهار من الحياةا نهر في ويلقون

خلقهم تم فإذا السيل حميل في الحبة تنبت كما
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الحاديث بذلك صحت كما الجنة الله أدخلهم
.  وسلم عليه الله صلى الله رسول عن المتواترةا

يخلد لِ والزاني كالقاتل العاصي أن يعلم هذا ومن
لقوله ، نهاية له خاصا خلودا بل الكفار خلود النار في

ْقَد:  وتعالى سبحانه ُل ْقَخ َي ِه     َو ًنا     ِفي َها مؤقت خلود وهذا   ُم
وعيد في ورد ما ذلك ومثل ، المشركين كخلود ليس

.  ذلك من السلمة الله . نسأل لنفسه القاتل

أمرا يتعاطى وهو بنا يصلي إماما قريتنا في : 13س
بالقرية أحد يتزوج عندما أنه ذلك في حيرنا مما كثيرا

العروسين أن حيث ، كامل الزواج يتم يجعله لم
هذا إلى : اذهبوا ويقال ، شديد غضب بينهما يحصل
يرضون ذلك عند وهم ، ورقة لهم يعمل لكي الشيخ

من بكتب يأتي الشيخ يحضر وعندما ، بعض على
رأس على ويمسح فيها ويقرأ والجن النس

: هذا ويقول أحمر حبرا معه ويحضر بزيت العروسين
: يقول ذلك وبعد ، ويشربه الماء في ينقعه الحبر

على ويضعه دمها ويأخذ فيذبحها ، بدجاجة ائاتوني
فما.  الغضب ينصـرف ذلك وبعد ، العروسـين رأس
 ذلك؟ حـكم

على وتلبيس وغلط وخطأ منكر العمل  : هذا12جـ
الواجب بل الصحة من له أساس ولِ له وجه لِ الناس

من بالله يتعوذ أن غضب من بشيء أحس من على
أمر كما الوضوء له ويشرع غضبه يهدأ حتى الشيطان

خلق الشيطان لن وسلم؛ عليه الله صلى النبي بذلك
الشيطان من والغضب ، بالماء تطفأ والنار النار من

من بالله التعوذ من الشرعية الشياء يفعل فالمؤمن
إطفاء أسباب من . كذلك ويتوضأ الرجيم الشيطان

كان إن يضطجع أو قائاما كان إن يجلس أن الغضب

362

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=25&nAya=69


ما . أما الغضب يهدأ حتى المحل من يخرج أو قاعدا
بالدما أو بالزيت رؤوسهم تلطيخ من الشيخ هذا يعمله

وتلبيس غلط وكله له أصل لِ فهذا إلخ الدجاجة بدما أو
للجن التقرب الدجاجة بذبح قصده كان وإن ، وخداع
الله     لعن:  الصحيح الحديث ففي ، أكبر شرك فذلك

ْقَل:  سبحانه يقول والله   الله     لغير     ذبح     من ِإّن     ُق
ِتي ِكي     َصل ُنُس َيِ)  ذبحي ( يعني   َو َيا ْقَح ِتي     َوَم ِه     َوَمَما ّل ِل

َلِميَن     َرّب َعا ْقَل ِريَك     لِ     ا ِلَك     َلُه     َش َذ ِب ْقَرُت     َو َنا     ُأِم َأ ّوُل     َو َأ

ِلِميَن ْقَس ْقَلُم ّنا:  تعالى ويقول   ا َناَك     ِإ ْقَي َط ْقَع َثَر     َأ ْقَو َك ْقَل َفَصّل     ا
ّبَك ْقَر     ِلَر ْقَنَح .  الذبح هو والنحر   َوا

عنه ويبتعدوا الرجل هذا عن يعرضوا أن فالواجب
سبحانه الله إلى ويتب ينتصح لم فإن ، وينصحوه

إلى أو ، الشرعية المحكمة إلى أمره رفع وتعالى
إلى أو ، المنكر عن والنهي بالمعروف المر هيئة

شرعية محكمة البلد في يكن لم إن المختصة الجهة
بخطئه ويخبروه ليحضروه بالمعروف أمر هيئة أو

.  المطهر للشرع المخالف العلج من ويمنعوه

. عزله يجب بل ، فيها يبقى أن ينبغي فل المامة أما
التي العمال من يتعاطاه ما مع ، بالشرك متهم لنه

العروسان . أما المطهر الشرع في لها أساس لِ
ولي . . والله تقدما كما الشرعية بالطرقا فيعالجان
.  التوفيق

قد حالة في وهو أمرا ليتم الرجل حلف إذا : 14س
 شعوره يملك لِ

 هـو؟ وما التكفيـر يلزمـه هل

فلم يفعله شيء على النسان حلف  : إذا14 جـ
لِ : ( والله يقول أن مثل ، اليمين كفارةا لزمته يفعله
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لصلين والله(  ) أو لزورنه ( والله ) أو فلنا أكلمن
عليه حلف ما يفعل فلم ذلك أشبه ) وما وكذا كذا
يقول ما ويعلم عاقل كان إذا اليمين كفارةا يلزمه فإنه

وعيه في وليس الغضب به اشتد قد كان إذا أما ،
فإذا ، منه بد لِ يقول لما الوعي . لن تنعقد لِ فاليمين

ولِ يقول ما يعقل لِ جعله حتى الغضب به اشتد
كالمجنون عليه كفارةا لِ هذا فمثل يقول ما يضبط

.  والنائام والمعتوه

، مساكين عشرةا إطعاما اليمين كفارةا من : 15س
أسبوع؛ بعد والخر الن منهم واحد إطعاما يجوز فهل
إذا وهل ، واحدةا دفعة مساكين عشرةا يوجد لِ قد لنه

عشرةا أطعمت أكون مرات عشر واحدا أطعمت
 مساكين؟

واحدا أطعمت فإذا ، العشرةا التماس  : يجب15 جـ
الله قال كما عشرةا من بد فل ، يكفي لِ ذلك وكررت

لِ:  المائادةا سورةا في الكريم كتابه في وجل عز
ُكُم ُذ َؤاِخ ّلُه     ُي ِو     ال ْقَغ ّل ْقَم     ِفي     ِبال ُك ِن ْقَيَما ْقَن     َأ ِك َل ْقَم     َو ُك ُذ َؤاِخ ِبَما     ُي

ُتُم ْقَد ّق ْقَيَماَن     َع َْقَل ُتُه     ا ّفاَر َك َعامُا     َف ْقَط ِةا     ِإ ِكيَن     َعَشَر ْقَن     َمَسا ِم
ْقَوَسِط ِعُموَن     َما     َأ ْقَط ْقَم     ُت ُك ِلي ْقَه ْقَو     َأ ْقَم     َأ ُه ُت َو ْقَس ْقَو     ِك ِريُر     َأ ْقَح ٍة     َت َب َق َر
، الياما تعددت ولو العشرةا التماس من بد . فل الية
كان ولو ، المكان حسب المبادرةا تجب لكن

أن عليك ولكن ، بأس فل أياما في متفرقا إطعامهم
أو الكفارةا بإخراج وتبادر عشرةا وتلتمس تجتهد

أو تغديهم ، الصلةا في تجزئاهم كسوةا تكسوهم
.  السابقة للية يكفي هذا فإن ، تعشيهم

في الحق هو : ما ويقول يسأل طالب : 16س
:  تعالى قوله تفسير
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ْقَومَا ْقَكَشُف َي ْقَن ُي ْقَوَن َساقٍا َع َع ْقَد ُي َلى َو ِد ِإ َفل الّسُجو
ُعوَن ِطي َت ْقَس  َي

بأن فسرها وسلم عليه الله صلى  : الرسول16 جـ
لعباده ويكشف القيامة يوما الرب يجيء يوما المراد

وبينهم بينه التي العلمة وهي ، ساقه عن المؤمنين
وتبعوه عرفوه ساقه عن كشف فإذا ، وتعالى سبحانه

إذا ساقا عن كشفت لها يقال الحرب كانت وإن ،
. اللغة أئامة قاله ، لغويا معروف وهذا ، استشرت

في جاء بما يفسر أن يجب الكريمة الية في ولكن
سبحانه ساقه عن الرب كشف وهو الشريف الحديث
.  وتعالى

أحد فيها يشابهه لِ بالله تليق التي الصفات من وهذه
واليدين كالوجه الصفات سائار وهكذا ، وعل جل

الثابتة الصفات ممن ذلك وغير والعين والقدما
والكراهة والمحبة الغضب ذلك ومن ، بالنصوصا

العزيز الكتاب في سبحانه نفسه به وصف ما وسائار
كما وسلم عليه الله صلى النبي عنه به أخبر ما وفي
ْقَيَس:  تعالى قال ِه     َل ِل ْقَث ٌءْء     َكِم ْقَي َو     َش ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْقَل    ا

ْقَل:  تعالى وقال َو     ُق ّلُه     ُه ٌءْد     ال ّلُه     َأَح ُد     ال ْقَم     الّصَم ْقَد     َل ِل ْقَم     َي َل َو
ْقَد َل ْقَم     ُيو َل ْقَن     َو ُك ًوا     َلُه     َي ُف ٌءْد     ُك السنة أهل قول هو وهذا   َأَح

وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من والجماعة
والله ، والهدى العلم أئامة من بإحسان تبعهم ومن
.  التوفيق ولي

في التأويـل حكـم : ما ويقول يسأل أخأ : 17س
 الصفات؟

بل الصفات تأويل يجوز لِ ، منكر  : التأويل17 ج
بالله اللئاق ظاهرها على جاءت كما إمرارها يجب
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ولِ تكييف ولِ تعطيل ولِ تحريف بغير وتعالى سبحانه
أسمائاه وعن صفاته عن أخبرنا وعل جل فالله ، تمثيل
ْقَيَس:  وقال ِه     َل ِل ْقَث ٌءْء     َكِم ْقَي َو     َش ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْقَل فعلينا   ا

السنة أهل قال . وهكذا جاءت كما نمرها أن
كما أقروها أيِ كيف بل جاءت كما أمروها ، والجماعة

تقر بل تكييف ولِ تأويل ولِ لها تحريف بغير جاءت
دون من بالله يليق الذيِ الوجه على ظاهرها على

ْقَحَمُن:  تعالى قوله في . فيقال تمثيل ولِ تكييف الّر
َلى ْقَرِش     َع َع ْقَل َوى     ا َت ْقَس استواء إنه اليات من وأمثالها   ا
، المخلوقا استواء يشبه لِ وعظمته الله بجلل يليق

يقال . وهكذا والِرتفاع : العلو الحق أهل عند ومعناه
ذلك وغير ، والقدما واليد والبصر والسمع العين في
صفات وكلها ، النصوصا في الواردةا الصفات من

.  وعل جل الخلق فيها يشابهه لِ بالله تليق

صلى النبي أصحاب من العلم أهل سار هذا وعلى
السنة أئامة من بعدهم ومن وسلم عليه الله

وأحمد حنيفة وأبي ومالك والثوريِ كالوزاعي
الله رحمهم المسلمين أئامة من وغيرهم وإسحاقا

:  نوح قصة في تعالى قوله ذلك . ومن جميعا
ُه َنا ْقَل َلى     َوَحَم َواٍح     َذاِت     َع ْقَل ٍر     َأ ُدُس ِريِ     َو ْقَج َنا     َت ِن ُي ْقَع َأ ، الية   ِب

َع:  موسى قصة في وتعالى سبحانه وقوله َن ْقَص ُت ِل َو
َلى ِني     َع ْقَي بقوله المراد بأن السنة أهل فسرهما   َع

ِريِ وتعالى سبحانه ْقَج َنا     َت ِن ُي ْقَع َأ سيرها سبحانه أنه   ِب
وهكذا ، الجوديِ على استوت حتى سبحانه برعايته

َع:  موسى قصة في سبحانه قوله َن ْقَص ُت ِل َلى     َو ِني     َع ْقَي    َع
تربيته على للقائامين وتوفيقه سبحانه رعايته على أيِ

للنبي سبحانه قوله وهكذا ، والسلما الصلةا عليه
ْقَر:  وسلم عليه الله صلى ِب ْقَص ِم     َوا ْقَك ّبَك     ِلُح ّنَك     َر ِإ َف

َنا ِن ُي ْقَع َأ وليس ، وحفظنا وعنايتنا كلءتنا تحت إنك أيِ   ِب
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المعروف التفسير من ذلك بل التأويل من كله هذا
. .  وأساليبها العرب لغة في

:  سبحانه الله قول وهو القدسي الحديث ذلك ومن
تقرب     ومن     ذراعا     إليه     تقربت     شبرا     إلي     تقرب     من
أتيته     يمشي     أتاني     ومن     باعا     إليه     تقربت     ذراعا     إلي

غير من وتعالى سبحانه الله عن جاء كما يمر   هرولة
الذيِ الوجه على بل تمثيل ولِ تحريف ولِ تكييف
في سبحانه نزوله وهكذا ، وتعالى سبحانه الله أراده
والرضا والغضب والبصر السمع وهكذا ، الليل آخر

كلها الثابتة الصفات من ذلك وغير والفرح والضحك
غير من بالله يليق الذيِ الوجه على جاءت كما تمر

بقوله عمل تمثيل ولِ تعطيل ولِ تحريف ولِ تكييف
ْقَيَس:  سبحانه ِه     َل ِل ْقَث ٌءْء     َكِم ْقَي َو     َش ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْقَل وما   ا

.  اليات من معناها في جاء

مذهب فهو ظاهرها عن وصرفها للصفات التأويل أما
في سار ومن والمعتزلة الجهمية من البدع أهل

وتبرؤوا السنة أهل أنكره باطل مذهب وهو ، ركابهم
.  التوفيق ولي . والله أهله من وحذروا منه

َوَما تعالى قوله عن : 18س ْقَؤِمُن :  ْقَم ُي ُه َثُر ْقَك ِه َأ ّل ِإلِ ِبال
ْقَم ُه ُكوَن َو ِر ْقَش  الية؟ معنى هو فما ُم
 الكريمـة؟ الية في بالشـرك المـراد هو وما

، وغيره عباس كابن معناها العلماء أوضح  : قد18جـ
خلق عمن سئلوا إذا المشركين أن معناها وإن

وهم ، الله يقولون خلقهم ومن والرض السماوات
والعزى كاللت والوثان الصناما يعبدون هذا مع

. لها ويذبحون وينذرون بها ويستغيثون ونحوهما
ويفسد ويبطل الربوبية توحيد هو هذا فإيمانهم
وأشباهه جهل . فأبو ينفعهم ولِ تعالى بالله بشركهم
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السماوات وخالق ورازقهم خالقهم الله بأن يؤمنون
بالله أشركوا لنهم هذا ينفعهم لم ولكن والرض

أهل عن الية معنى هو . هذا والوثان الصناما بعبادةا
.  العلم

الفيديو بجهاز المحاضرات تصوير حكم ما : 19س
 الفائادةا؟ لتعم أخرى أماكن في منها للستفادةا

أمر بالشرطة وتسجيلها ، نظر محل  : هذا19 جـ
الصورةا ولكن ، الصورةا إلى معها يحتاج ولِ مطلوب

أن ويتحقق يعرف حتى الحيان بعض إليها يحتاج قد
يكون وقد ، المتكلم توضح فالصورةا ، فلن المتكلم

من ، توقف هذا في عنديِ فأنا ، أخرى لسباب ذلك
لذوات التصوير حكم في الحاديث من ورد ما أجل

من جماعة كان . وإن ذلك في الوعيد وشدةا الرواح
للمصلحة بذلك بأس لِ أنه رأوا العلم أهل إخواني
هذا مثل في التوقف بعض عنديِ أنا ولكن.  العامة
الحاديث من فيه جاء ولما التصوير في الخطر لعظم
أشد أن بيان في وغيرهما الصحيحين في الثابتة
لعن وأحاديث ، المصورون القيامة يوما عذابا الناس

ولي . والله الحاديث من ذلك غير إلى المصورين
.  التوفيق

العلم طلبة من كثيرا : إن ويقول يسأل أخأ : 20س
ومنها وأجرها العمال فضائال من كثيرا يعرفون اليوما
ولِ يعلمـون إنهم حيث ، هذا يطيقـون ولِ الليـل قياما

.  يعمـلون

فضلها ببيان النصوصا جاءت التي  : العمال20جـ
سواء المسلم المرء فعلى ، واجب : قسم قسمان

في الله يتقي وأن به يعتني أن عالم غير أو عالما كان
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الزكاةا وأداء الخمس كالصلوات عليه يحافظ وأن ذلك
كالتهجد مستحب . وقسم الفرائاض من وغيرهما

للمؤمن . فالمشروع ذلك ونحو الضحى وصلةا بالليل
العلم أهل سيما ولِ ، عليه ويحرصا ذلك في يجتهد أن

الحيان بعض تركه أو ذلك عن شغل ولو ، قدوةا لنهم
العلم أهل صفات من لكن ، نافلة لنه ذلك يضره لم

كالتهجد عليه والمحافظة المر بهذا العناية والخيار
من هذا غير إلى والرواتب الضحى وصلةا بالليل
.  الخير وجوه

المحنطة      الحيوانات واقتناء بيع حكم

. : ما بـ لِسمه رمز الذيِ والخأ عنيزةا من : سائال س
السعودية العربية المملكة في تبوك من . صا ن

عن إفتاءنا سماحتكم من : نأمل سؤالهما في يقولِن
بيع حكم وما المحنطة والطيور الحيوانات اقتناء حكم

وما حيا اقتناؤه يحرما ما بين فرقا هناك وهل ذكر ما
ينبغي الذيِ وما التحنيط حالة في حيا اقتناؤه يجوز
 الظاهرةا؟ تلك حيال المحتسب على

يحرما ما سواء المحنطة والحيوانات الطيور : اقتناءجـ
للمال إضاعة - فيه حيا اقتناؤه جاز ما أو حيا اقتناؤه

الله نهى وقد ، التحنيط نفقات في وتبذير وإسراف
عليه الله صلى النبي ونهى والتبذير السراف عن

تصوير إلى وسيلة ذلك ولن المال إضاعة عن وسلم
ونصبها وتعليقها ، الرواح ذوات من وغيرها الطيور

يجوز فل محرما وذلك وغيرها والمكاتب البيوت في
.  اقتناؤها ولِ بيعها

يمنع وأن محرمة أنها للناس يبين أن المحتسب وعلى
قوما في الشرك وقع وقد السواقا في تداولها ظاهرةا
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ونسر ويعوقا ويغوثا وسواع ود تصوير بسبب نوح
زمن في ماتوا نوح قوما في صالحين رجالِ وكانوا

صورهم يصوروا أن لقومهم الشيطان فزين متقارب
في الشرك فوقع ففعلوا مجالسهم في وينصبوها

رحمه البخاريِ ذلك ذكر كما ، ذلك بسبب نوح قوما
عنهما الله رضي عباس ابن عن صحيحه في الله

والمحدثين المفسرين من غيره ذلك وذكر
إلِ قوةا ولِ حول ولِ المستعان . والله والمؤرخين

.  العظيم العلي بالله

الشرعي       نصها وما واجبة الوصية هل

. من . ما : نوره لِسمها رمزت التي : الخت س
، واجبة الوصية كتابة : هل سؤالها في تقول الرياض

النص أعرف لِ أنني وحيث شهود؟ لها يلزما وهل
.  خيرا؟ الله جزاكم إليه إرشاديِ أرجو الشرعي

بن فلن : أنا التالية الصيغة حسب الوصية : تكتب جـ
إلِ إله لِ أن أشهد بأنني أوصي فلن بنت فلنة أو فلن
وأن ورسوله عبده محمدا وأن له شريك لِ وحده الله

مريم إلى ألقاها وكلمته ورسوله الله عبد عيسى
آتية الساعة وأن حق والنار حق الجنة وأن منه وروح

. وأوصي القبور في من يبعث الله وأن فيها ريب لِ
الله بتقوى أقاربي وسائار وذريتي أهلي من تركت من

والتواصي ورسوله الله وطاعة البين ذات وإصلح
به أوصى ما بمثل وأوصيهم ، عليه والصبر بالحق

ِنّي    َ يا:  ويعقوب بنيه السلما عليه إبراهيم ّلَه     ِإّن     َب ال
َفى َط ْقَص ُكُم     ا ّديَن     َل ُتّن     َفل     ال ْقَم     ِإلِ     َتُمو ُت ْقَن َأ ِلُموَن     َو ْقَس ثم   ُم

من أقل أو ماله ثلث من به يوصي أن يرغب ما يذكر
مصارفه ويبين الثلث على يزيد لِ معين مال أو ذلك

.  ذلك على الوكيل ويذكر الشرعية
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يوصي أن أحب إذا مستحبة بل واجبة ليست والوصية
رضي عمر ابن عن الصحيحين في ثبت لما بشيء

:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما الله
يبيت     فيه     يوصي     أن     يريد     شيء     له     مسلم     امرئ     حق     ما

عليه كانت إذا لكن   عنده     مكتوبة     ووصيته     إلِ     ليلتين
وجب لهلها تثبتها وثائاق عليها ليس حقوقا أو ديون
وينبغي الناس حقوقا تضيع لِ حتى بها يوصي أن عليه

يحررها وأن عدلين شاهدين وصيته على يشهد أن
يعتمد حتى العلم أهل من بتحريره يوثق من لدى

يشتبه قد لنه فقط بخطه يكتفي أن ينبغي ولِ عليها
الثقات من يعرفه من يتيسر لِ وقد الناس على خطه

.  التوفيق ولي . والله

وليسخيلء        عادة كان إذا السبال حكم

من الزلفى ) من محمد ( أبو لِسمه رمز الذيِ الخأ
: في سؤاله في يقول السعودية العربية المملكة
في قال وسلم عليه الله صلى الرسول أن الحديث
، النار في ثيابه يسبل الذيِ : أن معناه ما حديث
ولِ التكبر قصدنا وليس الكعبين تحت ثيابنا فنحن

هذا فعلنا فهل ، عليها اعتدنا عادةا هي وإنما الِفتخار
يكون بالله مؤمن وهو ثيابه يسبل الذيِ وهل حراما؟

   خيرا؟ الله جزاكم الفادةا أرجو النار؟ في

وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ثبت : لقد جـ
في     فهو     الزار     من     الكعبين     من     أسفل     ما:  قال أنه

عليه وقال ، صحيحه في البخاريِ الماما رواه   النار
ولِ     القيامة     يوما     الله     يكلمهم     لِ     ثلثة:  والسلما الصلةا
إزاره     المسبل     أليم     عذاب     ولهم     يزكيهم     ولِ     إليهم     ينظر

بالحلف     سلعته     والمنفق     أعطى     ما     في     والمنان
والحاديث صحيحه في مسلم الماما أخرجه   الكاذب
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السبال تحريم على تدل وهي ، كثيرةا المعنى هذا في
والخيلء؛ التكبر يرد لم أنه صاحبه زعم ولو ، مطلقا

السراف من ذلك في ولما ، للتكبر وسيلة ذلك لن
قصد إن أما ، والوساخأ للنجاسات الملبس وتعريض

صلى النبي لقول أكبر والثم أشد فالمر التكبر بذلك
الله     ينظر     لم     خيلء     ثوبه     جر     من:  وسلم عليه الله
يجوز فل الكعبان هو ذلك في والحد   القيامة     يوما     إليه

للحاديث الكعبين عن ملبسه تنزل أن الذكر للمسلم
 ، المذكورةا

تغطي ضافية ملبسها تكون أن لها فيشرع النثى أما
أنه عنه الله رضي الصديق عن ثبت ما وأما.  قدميها

إزاريِ     إن:  وسلم عليه الله صلى للنبي قال
عليه     الله     صلى     النبي     له     فقال     أتعاهده     أن     إلِ     يسترخي

أن بذلك فالمراد   خيلء     يفعله     ممن     لست     إنك     وسلم
على وحرصا وتعاهده قصد بغير إزاره استرخى من

ولم ذلك يتعمد لم لكونه الوعيد في يدخل لم رفعه
.  وكفه رفعه تعاهد بل ذلك يترك ولم الخيلء يقصد

الخيلء بقصد متهم فإنه إرخاءه تعمد من بخلف وهذا
ما يعلم الذيِ هو سبحانه والله ذلك إلى وسيلة وعمله

أطلق وسلم عليه الله صلى والنبي ، القلوب في
ولم ذلك في وشدد السبال من التحذير في الحاديث

على فالواجب خيلء بغير أرخاها من إلِ فيها يقل
عن يبتعد وأن عليه الله حرما ما يحذر أن المسلم
يرجو الله حدود عند يقف وأن الله غضب أسباب

: وتعالى سبحانه الله بقول عمل عقابه ويخشى ثوابه
ُكُم     َوَما َتا ُه     الّرُسوُل     آ ُذو ْقَم     َوَما     َفُخ ُك َها ْقَنُه     َن ُهوا     َع َت ْقَن َفا

ُقوا ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ُد     ال ِدي َقاِب     َش ِع ْقَل :  وجل عز وقوله   ا
ْقَلَك ُد     ِت ُدو ِه     ُح ّل ْقَن     ال ِطِع     َوَم ّلَه     ُي َلُه     ال ْقَلُه     َوَرُسو ْقَدِخ ّناٍت     ُي َج

372

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=13
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=59&nAya=7
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=59&nAya=7
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1653
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1653
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1653
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1652
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1652


ِريِ ْقَج ْقَن     َت َها     ِم ِت ْقَح َهاُر     َت ْقَن ْقَل
َ ِديَن     ا ِل َها     َخا ِلَك     ِفي َذ ْقَوُز     َو َف ْقَل ا

ِظيُم َع ْقَل ْقَن     ا ْقَعِص     َوَم ّلَه     َي َلُه     ال ّد     َوَرُسو َع َت َي ُه     َو َد ُدو ْقَلُه     ُح ْقَدِخ ُي
ًدا     َناًرا ِل َها     َخا َلُه     ِفي ٌءْب     َو َذا ٌءْن     َع ِهي    ُم

أمرهم وصلح رضاه فيه ما لكل المسلمين الله وفق
.  مسئول خير إنه ودنياهم دينهم في

العطور    في سؤالن

تحويِ التي العطور بعض استعمال حكم ما : 1س
 ؟ الكحول من شيء على

الناس بين التي والطياب العطور حل  : الصل1جـ
أو مسكرا لكونه استعماله يمنع ما به أن علم ما إلِ

حل فالصل وإلِ ، ذلك ونحو نجاسة به أو كثيره يسكر
. . والمسك والعنبر كالعود الناس بين التي العطور

.  إلخ

يمنع ما فيه عطرا هناك أن النسان علم فإذا
ذلك ومن ، ذلك ترك نجاسة أو مسكر من استعماله
تخلو لِ أنها الطباء بشهادةا عندنا ثبت فإنه ، الكولونيا

وهو السبيرتو من كبير شيء ففيها ، المسكر من
سليمة أنواع منها وجد إذا إلِ تركها فالواجب ، مسكر

والحمد عنها يغني ما الطياب من الله أحل وفيما ،
تركه يجب مسكر فيه طعاما أو شراب كل وهكذا ، لله

قال حراما؟ فقليله كثيره أسكر ما أن والقاعدةا ،
كثيره     أسكر     ما:  وسلم عليه الله صلى الرسول

.  التوفيق ولي والله   حراما     فقليله

من ذلك ونحو الورد أو العود ودهن  : المسك2س
رائاحتها وكانت المرأةا استخدمته إذا الطيب أنواع

المرأةا خرجت إذا خاصة ، استعمالها حكم فما واضحة
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 يعتبر وهل منزلها من
 ذلك؟ حكم في وتعطيرهن بتبخيرهن الزائارات تكريم

ممنوع أمر السواقا إلى بالطيب المرأةا  : خروج2 جـ
الزائارات تعين أن ولِ بذلك تخرج أن لها وليس

: نود تقول وأن تنصح أن عليها بل ، بذلك والضيوف
السواقا إلى بالطيب المرأةا خروج ولكن نطيبكم أن

حرما ما وترك النصيحة بين تجمع وبذلك ممنوع أمر
.  فعله الله

الدرب      على نور برنامج من

بلدنا : في يقول النبار في مقيم سوداني من:  س
ويعلمها يرشدها شيخا تتبع طائافة كل متفرقة طوائاف

يوما الله عند لهم يشفعون أنهم ويعتقدون ، أشياء
في ضائاعا يعتبر المشايخ هؤلِء يتبع لم ومن ، القيامة

نخالفهم؟ أما هؤلِء اتباع علينا فهل ، والخرةا الدنيا
 فيكم الله بارك أفيدونا

الله رسول على والسلما والصلةا لله : الحمد جـ
:  بعد أما بهداه اهتدى ومن وأصحابه آله وعلى
من وأن يتبعونهم مشايخ لديهم أن السائال فيذكر
يطع لم إذا والخرةا الدنيا في ضائاع فهو شيخ له ليس
لِ ومنكر غلط هذا أن:  هذا عن . والجواب الشيخ هذا

من كثير فيه واقع وهذا ، اعتقاده ولِ اتخاذه يجوز
الواجب وأن القادةا هم مشايخهم أن يرون ، الصوفية
وليس كبير وجهل عظيم غلط وهذا ، مطلقا اتباعهم

رسول سوى بقوله والخذ اتباعه يجب أحد الدنيا في
الصلةا عليه المتبع فهو والسلما الصلةا عليه الله

.  والسلما
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اتباع يجوز فل ، ويصيب يخطئ واحد فكل العلماء أما
شريعة وافق إذا إلِ كان من كائانا الناس من أحد قول
إلِ اتباعه يجب لِ فقوله ، كبيرا عالما كان وإن ، الله
عليه محمد به جاء الذيِ الله لشرع موافقا كان إذا

، الصوفية غير ولِ الصوفية لِ ، والسلما الصلةا
وغلط باطل أمر المشايخ هؤلِء في الصوفية واعتقاد

يتبعوا وأن ذلك من الله إلى التوبة عليهم فالواجب ،
الهدى من به جاء فيما وسلم عليه الله صلى محمدا

ْقَل:  تعالى قال ْقَن     ُق ْقَم     ِإ ُت ْقَن ّبوَن     ُك ّلَه     ُتِح ِني     ال ُعو ِب ّت َفا
ُكُم ْقَب ِب ْقَح ّلُه     ُي ْقَر     ال ِف ْقَغ َي ْقَم     َو ُك ْقَم     َل ُك َب ُنو أيها يا : قل المعنى   ُذ

يحببكم فاتبعوني الله تحبون كنتم إن للناس الرسول
، وسلم عليه الله صلى محمد هو . . . والمراد الله

لمحبة المدعين الناس لهؤلِء محمد يا قل والمعنى
. الله يحببكم فاتبعوني الله تحبون كنتم : إن الله

ُكُم     َوَما:  تعالى وقال َتا ُه     الّرُسوُل     آ ُذو ْقَم     َوَما     َفُخ ُك َها َن
ْقَنُه ُهوا     َع َت ْقَن ِقيُموا:  سبحانه وقال   َفا َأ َةا     َو ُتوا     الّصل َوآ

َةا َكا ُعوا     الّز ِطي َأ ْقَم     الّرُسوَل     َو ُك ّل َع ْقَرَحُموَن     َل    ُت

يجوز ولِ ، ورسوله الله طاعة هي الواجبة فالطاعة
عليه الله صلى الرسول بعد الناس من أحد طاعة
يخطئ واحد فكل الله شريعة قوله وافق إذا إلِ وسلم

، وسلم عليه الله صلى الله رسول عدا ما ويصيب
شرع من للناس يبلغه فيما وحفظه عصمه الله فإن
ِم:  تعالى قال وجل عز الله ْقَج ّن َذا     َوال َوى     ِإ َضّل     َما     َه

ْقَم ُك ُب َوى     َوَما     َصاِح ُق     َوَما     َغ ِط ْقَن َوى     َعِن     َي َه ْقَل ْقَن     ا َو     ِإ ِإلِ     ُه
ٌءْي ْقَح عليه به جاء ما نتبع أن جميعا فعلينا   ُيوَحى     َو

عليه ونحافظ الله بدين نعتصم وأن والسلما الصلةا
بل ، بأخطائاهم نأخذ لِ وأن الرجال بقول نغتر لِ وأن

الله كتاب على وآراؤهم الناس أقوال تعرض أن يجب
أحدهما أو والسنة الكتاب وافق فما رسوله وسنة
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َها    َ يا:  تعالى قال فل وإلِ قبل ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُعوا     آَم ِطي َأ

ّلَه ُعوا     ال ِطي َأ ِلي     الّرُسوَل     َو ُأو ِر     َو ْقَم َْقَل ْقَم     ا ُك ْقَن ْقَن     ِم ِإ ْقَم     َف ُت ْقَع َناَز َت
ٍء     ِفي ْقَي ُه     َش ّدو َلى     َفُر ِه     ِإ ّل ْقَن     َوالّرُسوِل     ال ْقَم     ِإ ُت ْقَن ُنوَن     ُك ْقَؤِم ُت

ِه ّل ِما     ِبال ْقَو َي ْقَل ِر     َوا ْقَلِخ ِلَك     ا ٌءْر     َذ ْقَي ْقَحَسُن     َخ َأ ِويًل     َو ْقَأ وقال   َت
ْقَم     َوَما:  تعالى ُت ْقَف َل َت ْقَخ ِه     ا ْقَن     ِفي ٍء     ِم ْقَي ْقَكُمُه     َش َلى     َفُح ِه     ِإ ّل    ال
َأّن:  وجل عز وقال َذا     َو ِطي     َه ِقيًما     ِصَرا َت ْقَس ُه     ُم ُعو ِب ّت َفا

ُعوا     َولِ ِب ّت ُبَل     َت َقا     الّس َفّر َت ْقَم     َف ُك ْقَن     ِب ِه     َع ِل ِبي ْقَم     َس ُك ِل ْقَم     َذ ُك َوّصا
ِه ْقَم     ِب ُك ّل َع ُقوَن     َل ّت بغير آرائاهم واتباع المشايخ فتقليد   َت

بل العلماء جميع عند يجوز لِ أمر ذلك وبصيرةا علم
وافق ما لكن ، والجماعة السنة أهل بإجماع منكر
لِ ، الحق وافق لنه به؛ أخذ العلماء أقوال من الحق

أو العلماء أقوال من الحق خالف وما فلن قول لنه
به الخذ وعدما ، رده وجب غيرهم أو الصوفية مشايخ
.  فلن أو فلن قول لكونه لِ الحق خالف لكونه

بغير         قاتله من بثأره يأخذ أن للنسان يجوز ل
الشرعية   الطرق

حـرما : لماذا يقول السـودان من رسالة هذه:  س
قاتل أو قاتله من بثأره النسـان يأخذ أن السـلما

 ؟ الله أفادكـم قريبـه. أفيدونا

القاتل من القصاصا فيه الله شرع : السلما جـ
القصاصا فلورثته حق بغير غيره قتل من أن والمعنى

ولِةا طريق من شرعا المعتبرةا بشروطه القاتل من
إذا الدية إلى القصاصا عن يعفو أن وللورثة ، المور
القصاصا عن يعفو أن ولهم ، مرشدين مكلفين كانوا

ْقَم:  وجل عز الله لقول ، جميعا والدية ُك َل ِفي     َو
ِقَصاصِا ْقَل ٌءْةا     ا َيا ِلي    َ يا     َح َباِب     ُأو ْقَل َْقَل ْقَم     ا ُك ّل َع ُقوَن     َل ّت ولقول   َت

أن     إما     خيرتين     بين     فأهله     قتيل     في     قتل     من:  النبي
:  وجل عز الله ولقول     الدية     يأخذوا     أن     وإما     يقتلوا
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ُء ٍة     َوَجَزا َئ ّي ٌءْة     َس َئ ّي َها     َس ُل ْقَث ْقَن     ِم َفا     َفَم َلَح     َع ْقَص َأ ُه     َو ْقَجُر َأ َلى     َف َع
ِه ّل ّنُه     ال ِلِميَن     ُيِحّب     لِ     ِإ ّظا    ال

بغير هذا على هذا أو هذا على هذا يتعدى أن أما
إلى يفضي لنه يجوز؛ لِ فذلك الشرعية الطرقا
يطلب وإنما حق بغير الدماء وسفك والفتن الفساد

شرعا المعتبرةا بشروطه الشرعية بالطرقا القصاصا
 .

الثناء        خشية تدريسالقرآن الكفعن يجوز ل
المدح   أو

الشرقية المنطقة في يعمل مصريِ من : سؤال س
القرآن قراءةا بتعليم أقوما أنا:  رسالته في يقول

يوما كل من العشاء صلةا بعد تعالى الله لوجه الكريم
باكستانيين من عربية غير مسلمة لجناس وذلك
حيث ، السكن موقع في ذلك وغير وصومالية وهنود

أقامه مسجدا به يوجد سكني مجمع في نسكن إننا
وصولي منذ قمت وقد ، فيهم الله بارك الخير أهل

طيبة بداية معي وبدؤوا الناس لهؤلِء القرآن بتدريس
ولِ عني استغنى منهم وكثير يقرءون أصبحوا . والن

يشكرونني إنهم المشكلة ولكن ، عليها أواصل زلت
من أخشى وأنا ، مدحي وفي علي الثناء في ويبالغون

هريرةا أبي عن وسلم عليه الله صلى الرسول حديث
ومنهم ، النار يدخلون الذين الثلثة في عنه الله رضي
عنك ليقال : قرأت له الله يقول حيث القرآن قارئ
هذا فعلهم استنكر الحقيقة في وأنا قيل وقد قارئ

علي هل ، يقولونه أنهم في ذنبي ما لكن عنه وأردهم
 أفعل؟ ماذا أما القراءةا أوقف أن ذنب
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العمل هذا على مشكور حال كل على : أنت ج
في وسلم عليه الله صلى النبي قال وقد الطيب

   وعلمه     القرآن     تعلم     من     خيركم:  الصحيح الحديث
ولِ عظيم أجر على وأنت عملك على مشكور فأنت
ولِ ، هذا عملك في لله مخلصا دمت ما عليك حرج

وتوصيهم تنصحهم أن وعليك ، عليك ثناؤهم يضرك
من بدلِ لك الدعاء يكفي أو الثناء في المبالغة بعدما
.  والتوفيق النشاطا من الله . زادك الثناء

هو ليقال قرأ لمن فهو الحديث في الوارد الوعيد أما
يريد الناس علم من أما ، عالم ليقال وتعلم ، قارئ
لِ فإنه وتعالى سبحانه منه الجر ويطلب الله ثواب
عمله في سبحانه لله مخلصا داما ما الناس ثناء يضره
.  الموفق والله

اكتماله       أو البناء انتصاف عند الذبح

: فيه يقول السودانيين الخوةا أحد من : سؤال س
بناء في شرع إذا المرء أن وهي عادةا بلدنا في توجد
أو النصف إلى البناء وصل إذا ذبيحة يذبح له منزل
السكن وإرادةا البنيان اكتمال حتى الذبيحة هذه تؤجل

، والجيران القارب الذبيحة لهذه فيدعى المنزل في
عمل هناك وهل العمل لهذا فضيلتكم رأى فما

المنزل في السكن قبل عمله يستحب مشروع
.  الجزاء خير الله جزاكم أفيدونا الجديد؟

الله رسول على والسلما والصلةا لله : الحمد جـ
:  بعد أما بهداه اهتدى ومن وأصحابه آله وعلى
من المقصود كان فإن تفصيل فيه التصرف فهذا

صاحب به يقصد آخر مقصدا أو الجن اتقاء الذبيحة
كسلمته وكذا كذا به يحصل الذبح هذا أن البيت
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. وإن البدع من فهو ، يجوز لِ - فهذا ساكنيه وسلمة
.  الله لغير عبادةا لنه أكبر؛ شرك فهو للجن كان

من عليه به أنعم ما على الشكر باب من كان إن أما
فيجمع البيت إكمال عند أو السقف إلى الوصول

بأس لِ فهذه الوليمة لهذه ويدعوهم وجيرانه أقاربه
لنعم الشكر باب من الناس من كثير يفعله وهذا ، بها

بدلِ فيه والسكن البيت بتعمير عليهم من حيث الله
عند الناس بعض يفعله ما ذلك ومثل ، الِستئجار من

لله شكرا وجيرانه أقاربه يدعو السفر من القدوما
إذا كان وسلم عليه الله صلى النبي فإن السلمة على
عليه لذلك الناس ودعا جزورا نحر سفر من قدما

.  والسلما الصلةا

قبـر       فيه فيمسجـد الصـلة حكـم

- بمصر - دقهلية طريف ميت من . ن . أ ما : الخأ س
التي المساجد في الصلةا تصح : هل سؤاله في يقول
 قبور؟ فيها يوجد

أن ويجب ، فيها يصلى لِ قبور فيها التي : المساجد جـ
كل ، العامة المقابر إلى رفاتها وينقل القبور تنبش

أن يجوز ولِ ، القبور كسائار خاصة حفرةا في قبر
الرسول لن غيره؛ ولِ ولي قبر لِ قبور فيها يبقى
ولعن ، ذلك من وحذر نهى وسلم عليه الله صلى
أنه عنه ثبت . فقد ذلك عملهم على والنصارى اليهود

أنبيائاهم     قبور     اتخذوا     والنصارى     اليهود     الله     لعن:  قال
ما ( يحذر عنها الله رضي عائاشة قالت   مساجد
والسلما الصلةا عليه . وقال عليه ) . متفق صنعوا

الحبشة في بكنيسة حبيبة وأما سلمة أما أخبرته لما
الرجل     فيهم     مات     إذا     أولئك:  فقال تصاوير فيها
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تلك     فيه     وصوروا     مسجدا     قبره     على     بنوا     الصالح
على " متفق   الله     عند     الخلق     شرار     أولئك     الصور
كان     من     وإن     ألِ:  والسلما الصلةا عليه وقال ، صحته
مساجد     وصالحيهم     أنبيائاهم     قبور     يتخذون     كانوا     قبلكم

   ذلك     عن     أنهاكم     فإني     مساجد     القبور     تتخذوا     فل     ألِ
الله عبد بن جندب عن صحيحه في مسلم خرجه

الصلةا عليه مساجد القبور اتخاذ عن فنهى.  البجلي
الخلق شرار أنهم وأخبر ذلك فعل من ولعن والسلما

.  ذلك من الحذر . فالواجب

، مسجدا اتخذه فقد قبر عند صلى من أن ومعلوما
فالواجب ، مسجدا اتخذه فقد مسجدا عليه بنى ومن

، قبور فيها يجعل ولِ ، المساجد عن القبور تبعد أن
من وحذرا وسلم عليه الله صلى الرسول لمر امتثالِ
بنى لمن وجل عز ربنا من صدرت التي اللعنة

فيه مسجد في صلى إذا لنه القبور؛ على المساجد
الِستغاثة أو الميت دعوةا الشيطان له يزين قد قبور

، الكبر الشرك فيقع له السجود أو له الصلةا أو به
أن فوجب ، والنصارى اليهود عمل من هذا ولن

. السيئ عملهم وعن طريقهم عن نبتعد وأن نخالفهم

عليها بني ثم القديمة هي القبور كانت لو لكن
، المحدثا هو . لنه وإزالته هدمه فالواجب المسجد

الشرك لسباب حسما العلم أهل ذلك على نص كما
.  التوفيق ولي . والله لذرائاعه وسدا

 . 837نور على الدرب شريط رقم 

الكفر     بلد إلى السفر
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من ، إليكم الله : أحسن ويقول يسأل : سائال س
من الكثير سفر يكثر الخيرةا المدةا في أنه الملحظ
، لغيرها أو للدراسة إما الكفر بلد إلى الشباب
أنهم ترون فهل ، بالسلما عهد حديث يكون وبعضهم

بمتابعتهم تقوما خاصة وهيئة إدارةا إلى بحاجة
شئونهم ورعاية الصحيحة الوجهة إلى وتوجيههم

العامة بالرئااسة مرتبطة إما الدارةا هذه فتكون
أو والرشاد والدعوةا والفتاء العلمية البحوثا لدارات

 السلمية؟ بالرابطة

سواء عظيم خطر فيه الطلبة سفر أن شك : لِ جـ
من أو الساس من المسلمين أبناء من كانوا

يجب خطير أمر هذا أن شك لِ ، الجدد المسلمين
كتبنا وقد ، الوخيمة عاقبته من والحذر ، به العناية
أخطار وبينا الخارج إلى السفر من مرةا غير وحذرنا

الكبار من فليكونوا السفر من بد لِ كان وإذا ، ذلك
دينهم في وتبصروا الكثير العلم على حصلوا قد الذين

ويلحظ ويراقبهم يلحظهم من معهم يكون وأن
يجب وهذا ، تضرهم مذاهب يذهبوا لِ حتى سلوكهم

لن فيه؛ المر يتم حتى يتابع أن ويجب به يعتنى أن
.  كبير الخطر

أو المتوسط أو الثانويِ من العلم طالب ذهب وإذا
فإن العليا الدراسة أثناء في أو ذلك حكم في كان من

هناك يكون أن فيجب ، هذا مثل في كبير الخطر
، الخارج إلى السفر عن يغني الداخل في تخصص

أناس من فليكن الخارج إلى السفر من بد لِ كان وإذا
العقل ورجاحة والعلم الفضل فيهم يعرف ، يختارون

يشرف من هناك ويكون ، الدين في والِستقامة
، يرجعوا حتى بهم ويعتني خطاهم ويتابع عليهم

381



ولِ ، منه بد لِ الذيِ للتخصص ذلك يكون أن بشرطا
.  عنه يغني ما الداخل في يوجد

يعين وأن خير لكل المور ولِةا يوفق أن الله ونسأل
.  واجبهم أداء على العلم أهل

والطبيب   المرأة

يسأل ما كثيرا قضية في الشيخ فضيلة رأيِ : ما س
قضية هي القضية للمسلمين؛ محرجة وهي عنها

المسلمات الخوات تنصحون وبم والطبيب المرأةا
.  المور؟ أولياء وكذلك ، هذا حول

، مهمة قضية والطبيب المرأةا قضية أن ريب : لِ جـ
الله رزقا إذا ولكن ، كثيرا متعبة إنها الحقيقة وفي

وتعتني لنفسها تحتاطا فإنها والبصيرةا التقوى المرأةا
وليس بالطبيب تخلو أن لها . فليس المر بهذا

والتعليمات الوامر صدرت وقد.  بها يخلو أن للطبيب
تعتني أن المرأةا . فعلى المور ولِةا من ذلك منع في
. الكافيات الطبيبات التماس تتحرى وأن المر بهذا
.  الطبيب إلى حاجة ولِ لله فالحمد وجدن فإذا

الطبيبات وجود لعدما الطبيب إلى الحاجة دعت فإذا
من وهذه ، والعلج الكشف إلى الحاجة عند مانع فل

مع الكشف يكون لِ لكن الحاجة عند تباح التي المور
كان إن زوجها أو محرمها وجود مع يكون بل الخلوةا

نحو أو والرجل واليد كالرأس ظاهر أمر في الكشف
معها فيكون عورات في الكشف كان . وإن ذلك

وأحوطا أحسن وهذا ، امرأةا أو زوج لها كان إن زوجها
وجد إذا ولكن ، تحضران ممرضتان أو ممرضة أو ،
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أولى ذلك يكون معها تكون امرأةا الممرضة غير
.  تجوز فل الخلوةا وأما ، الريبة عن وأبعد وأحوطا

سرا    القرآن قراءة

أقرب بدرجة جيدا القرآن أقرأ لله الحمد : أنا س
القراءةا في جهرت إذا مشكلتي ولكن ، رأسا للحفظ

فيها السر قراءةا فهل أغلط ما كثيرا مصحف بدون
 ثواب؟ عدما أو حرج

بإسناد الجماعة رواه الذيِ للحديث ، أفضل : السر جـ
الجاهر:  قال والسلما الصلةا عليه النبي عن حسن

كالمسر     بالقرآن     والمسر     بالصدقة     كالجاهر     بالقرآن
أن كما أفضل السر أن على يدل وهذا   بالصدقة
الحاجة دعت إذا إلِ ، أفضل السر في الصدقة

بالناس يصلي الذيِ كالماما ، الجهر إلى والمصلحة
فإنه له يستمع والذيِ بالناس يخطب الذيِ والخطيب

.  ويستفيدوا الناس ليستمع يجهر

القرآن حفظ على لك وأعون لك أنفع السر كان فإذا
إذا إلِ ، أفضل لك فالسر الحسنة القراءةا وعلى بل

من فاسمعهم تسمعهم لكي إخوانك إليك احتاج
معك يكون أو غلط عليك يكون لِ حتى المصحف
يحفظ من فيهم يوجد أو إليه تنظر غلطت إذا مصحف

مصلحة هناك كان إذا . المقصود بأس فل عليك فيفتح
للجهر داع هناك يكن لم فإن ، أفضل فهو الجهر في

.  جيدةا قراءةا تقرأ أن تستطيع حتى أفضل فالسر

الشياء    رسم هواية

إكمالها وبعد ، الرسم هوايتها أخت : عنديِ س
هذه نمت الجامعة في والتحاقها الثانوية في دراستها
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على الشياء ترسم وكانت ، معها واستمرت الهواية
نصحتها وعندما ، كبير حد إلى لها المطابقة حقيقتها

صلى الرسول بأحاديث وذكرتها ، الشيء هذا بترك
أستطيع ولِ هواية إنها.  تقول هذا في وسلم عليه الله

متمسكة خلوقة شابة فهي ذلك ومع ، عنها التخلي
وافيا شرحا هذا في تشرحوا أن فأرجو.  دينها بأوامر

.  الصحيح الطريق إلى يدلها الله لعل

يتحرى أن ومسلمة مسلم كل على : الواجب جـ
الله صلى رسوله وأمر أمره يطيع وأن الله أوامر
الله فطاعة ، بالهواية هذا على يحتج وألِ ، وسلم عليه

هوايته كانت . فمن الهواية على مقدمة ورسوله
كانت !! أو المسكرات؟ يشرب هل المسكرات

!! الصلةا؟ يترك هل عنها والنوما الصلةا ترك هوايته
كل في الشريعة تحكيم . فالواجب غلط هذا كل

كانت . فإذا والراء الهوايات وغير الهوايات في شيء
وما والسيارةا والجبل الشجر فتصور التصوير هوايتها

تدع أن وعليها ، فل الرواح ذوات . أما فيه روح لِ
الله . وفق ورسوله الله طاعة أجل من هوايتها
.  يرضيه لما الجميع

العادلة       أبيهم بقسمة الولد رضا وجوب

المحترما باز بن العزيز عبد الشيخ الفضيلة صاحب
. أعرض وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

على يوفقكم أن الله أسأل التي مشكلتي لفضيلتكم
من ولسنا وأخوين أخوات ثلثة أننا وهي ، حلها إيجاد

الله جزاه ووالدنا ثانية أما من أنني حيث واحدةا أما
. وإنني أرض منا لكل حياته في يهدينا أن أراد خيرا
وأخبرني أولِ فأتاني المذكورين وإخواني أخواتي أكبر
، نصفها يهديني سوف وأنه بالعمرةا أرض لديه أن
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بالشكر هي منه فتقبلت مسجدا عليه يقيم ونصفها
جهة : إن لي وقال ثانية إلي . وعاد والدعاء

الرض تجزئاة على توافق لم الحكومية الِختصاصا
وسيتفقان شقيقتين أنهما حيث لخواتي سيهديها وإنه
إحداهما تتنازل أو سوية بنائاها أو سوية بيعها في

إنهما حيث ، لختها تدفعه مبلغ مقابل بنصفها للخرى
لخراها إحداها تدفع بأن المكانية ولديهما موظفتان

أهداها بالرياض . وأرضية رواتبهما من بالتقسيط ولو
. وعرض ذمته على ليست التي لمهما وثالثة لخوتي

في وثلثا الخبر في أرضين بين أختار أن علي
الهدى في إحداها الطائاف في أرضين بين أو الخفجي

وعاد إحداهما في أفكر فرصة لي وترك بحره في أو
لم ولكنني بحره في التي اخترت أنني فأجبته لي

. والن صكها وسلمنا هي لي أفرغا وبطلبي أراها
أطالبه أن الحق لي . فهل مغبونة أنني أرى ذلك وبعد

. هذا كلمي بذيل الجابة . أرجو بأخرى لي بتبديلها
 . صا . س الله أثابكم

:  وبعد وبركاته الله ورحمة السلما وعليكم
الموضوع . لن الزيادةا طلب في حقا لك أرى لِ

جزاه والدكم من إخوتك وبين بينك تعديل موضوع
وليس ، لك الله قسم ما اخترت . . وقد خيرا الله

تحر موضوع ولكن ، وشراء بيع موضوع الموضوع
المذكورةا بالرض الرضا منك صدر وقد ، بينكم للعدل

لك يبارك أن الله . نسأل ذلك عن للرجوع وجه فل
الله ورحمة عليكم . والسلما الجميع حال يصلح وأن

.  وبركاته

لبسالثوب     الحسابعن
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عن القيامة يوما يحاسب النسان أن صحيح : هل س
 يلبسه؟ الذيِ الثوب

. أنفقه وفيم اكتسبه أين من ماله عن يسأل : نعم جـ
.  الشريف الحديث في جاء كما

من فتاوى سماحة الشيخ ضمن الزاوية الثابتة
بالمجلة العربية : ( فاسألوا أهل الذكر )

النصارى     ذبائح أكل حكم

. الحاضر زمننا في النصارى ذبائاح أكل يجوز : هل س
الماكينات كاستخـداما لديهم الذبح طرقا بتعدد علما

 الذبح؟ عملية في المخدرةا والمواد

بغير ذبحت أنها يعلم لم ما ذبائاحهم أكل : يجوز جـ
المسلم كذبيحة حلها الصل . لن الشرعي الوجه
َعامُا:  تعالى الله لقول َط ِذيَن     َو ّل ُتوا     ا َتاَب     ُأو ِك ْقَل ِحّل     ا
ْقَم ُك ْقَم     َل ُك َعاُم َط ْقَم     ِحّل     َو ُه    َل

نشرت بالمجلة العربية في باب ( فاسألوا أهل
الذكر ) . 

القرآن     القراءاتفي تعدد

معناه القرآن في القراءات تعدد أن : يقولون س
 ، ثانية معان إلى يؤديِ حيث القرآن في اختلف

ِرُج السراء آية مثل ْقَخ ُن ْقَومَا     َلُه     َو ِة     َي َياَم ِق ْقَل ًبا     ا َتا ُه     ِك َقا ْقَل َي
ْقَنُشوًرا .  منشورا يلقاه عند   َم

القرآن أن وسلم عليه الله صلى النبي عن : ثبت جـ
من لغات أيِ أحرف سبعة على الله عند من نزل

ورحمة ، عليهم لتلوته تيسيرا ولهجاتها العرب لغات
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ذلك وصدقا ، متواترا نقل ذلك ونقل ، بهم الله من
كلها فهي القراءات من فيه وجد وما ، القرآن واقع

.  حميد حكيم من تنزيل

معانيها في لبس ولِ تبديل أو تحريف من تعددها ليس
بعضها بل ، اضطراب ولِ مقاصدها في تناقض ولِ

بعض معاني تتنوع وقد ، مغزاه ويبين بعضا يصدقا
من مقصدا يحقق حكما منها كل فيفيد القراءات

اتساقا مع العباد مصالح من ومصلحة الشرع مقاصد
تشريع وحدةا في وانتظامها مراسيها وائاتلف معانيها
.  فيها تضارب ولِ بينها تعارض لِ كاملة محكمة

ذكرها التي الية في القراءات من ورد ما ذلك فمن
ُكّل تعالى قوله وهي السائال ْقَنَساٍن     َو ُه     ِإ َنا ْقَم ْقَلَز ُه     َأ ِئاَر َطا

ِه     ِفي ِق ُن ِرُج     ُع ْقَخ ُن ْقَومَا     َلُه     َو ِة     َي َياَم ِق ْقَل ًبا     ا َتا ُه     ِك َقا ْقَل ْقَنُشوًرا     َي    َم
ِرُج قرئ فقد ْقَخ ُن وقرئ ، الراء وكسر النون بضم   َو

ُه َقا ْقَل : ونحن والمعنى ، مخففة والقاف الياء بفتح َي
، عمله صحيفة هو كتابا القيامة يوما للنسان نخرج
كان إن بيمينه فيأخذه مفتوحا كونه حال إليه يصل

ُه وقرئ ، شقيا كان إن بشماله أو سعيدا َقا ْقَل ْقَنُشوًرا     َي َم
نخرج : ونحن . والمعنى القاف وتشديد الياء بضم

- يعطى عمله صحيفة - هو كتابا القيامة يوما للنسان
كل فمعنى مفتوحا كونه حال الكتاب ذلك النسان

من فإن الخر مع النهاية في يتفق القراءتين من
إليه وصل ومن إليه وصل فقد الكتاب إليه يلقى

.  إليه ألقى فقد الكتاب

ْقَم     ِفي:      تعالى     قوله     ذلك     ومن ِه ِب ُلو ٌءْض     ُق ُهُم     َمَر َد َفَزا
ّلُه ْقَم     َمَرًضا     ال ُه َل ٌءْب     َو َذا ٌءْم     َع ِلي ُنوا     ِبَما     َأ ُبوَن     َكا ِذ ْقَك قرئ   َي

ُبوَن ِذ ْقَك ، الذال وكسر الكاف وسكون الياء بفتح   َي
، والمؤمنين الله عن الكاذبة بالخبار : يخبرون بمعنى
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ُبوَن وقرئ ِذ ْقَك الذال وتشديد الكاف وفتح الياء بضم   َي
به جاءوا فيما الرسل : يكذبون بمعنى ، المكسورةا

لِ القراءتين من كل . فمعنى الوحي من الله عند من
من وصفا ذكر منهما كل بل يناقضه ولِ الخر يعارض
في بالكذب الولى وصفتهم ، المنافقين أوصاف

الثانية ووصفتهم ، الناس وعن ورسله الله عن الخبر
التشريع من إليهم أوحي فيما الله رسل بتكذيبهم

والتكذيب الكذب بين جمعوا المنافقين فإن حق وكل
 .

الله     من     بوحي     كان     القراءات     تعدد     أن     يتبين     ذلك     ومن
عليه     يترتب     لِ     وأنه     وتبديل     تحريف     عن     لِ     ،     لحكمة

معانيها     بل     اضطراب     أو     تناقض     ولِ     شائانة     أمور
.      الموفق     . والله     متفقة     ومقاصدها

الكبائر    أصحاب هجر

:  فيه يقول سؤالِ إلينا بعث الجزائار من . ما / ماالخأ
كاللواطا الكبائار أصحاب معاملة في القول : ما س

النصوصا جاءت التي الذنوب من وغيرها والزنا
مع الكلما يجوز . هل يقترفها لمن الشديد بالوعيد
عليهم السلما إلقاء يجوز . وهل الجرائام هذه أصحاب
الله بوعيد تذكيرهم بقصد مصاحبتهم تجوز . . وهل

 . . ؟ التوبة بوادر فيهم كان إذا عقابه وأليم

وتحذيره نصيحته تجب المعاصي بهذه يتهم : من جـ
مرض أسباب من وأنها السيئة عواقبها ومن منها

بها وجاهر أظهرها من أما ، وموتها وقسوتها القلوب
ولِةا إلى أمره يرفع وأن حدها عليه يقاما أن فالواجب

يجب بل مجالستهم ولِ صحبتهم تجوز ولِ ، المور
أن إلِ بالتوبة عليهم ويمن يهديهم الله لعل هجرهم
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عليهم النكار فالواجب ، شرا يزيدهم الهجر يكون
حتى المستمرةا والنصائاح الحسن بالسلوب دائاما

أن يجب بل ، أصحابا اتخاذهم يجوز . ولِ الله يهديهم
أعمالهم من وتحذيرهم عليهم النكار في يستمر
السلمية البلد في المور ولِةا على ويجب ، القبيحة

الحدود عليهم يقيموا وأن أيديهم على يأخذوا أن
يساعد أن أحوالهم يعرف من على ويجب ، الشرعية

ُنوا:  سبحانه الله لقول ذلك في الدولة َو َعا َت َلى     َو َع
ِبّر ْقَل َوى     ا ْقَق ّت ُنوَن:  وجل عز وقوله   َوال ْقَؤِم ْقَلُم َوا

َناُت ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     َوا ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ ْقَأُمُروَن     َب ْقَعُروِف     َي ْقَلَم ِبا
ْقَوَن َه ْقَن َي ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم : وتعالى سبحانه . . وقوله الية   ا

ِر ْقَص َع ْقَل ْقَنَساَن     ِإّن     َوا ِْقَل ِذيَن     ِإلِ     َخِسَر     َلِفي     ا ّل ُنوا     ا آَم
ُلوا َعِم ِلَحاِت     َو ْقَوا     الّصا َواَص َت ّق     َو ْقَلَح ْقَوا     ِبا َواَص َت ِر     َو ْقَب    ِبالّص

منكم     رأى     من:  وسلم عليه الله صلى النبي وقول
لم     فإن     فبلسانه     يستطع     لم     فإن     بيده     فليغيره     منكرا

الماما رواه   اليمان     أضعف     وذلك     فبقلبه     يستطع
:  وسلم عليه الله صلى وقوله ، صحيحه في مسلم
لله     قال     الله؟     رسول     يا     لمن     قيل     النصيحة     الدين

أخرجه    وعامتهم     المسلمين     ولئامة     ولرسوله     ولكتابه
المعنى هذا في والحاديث . واليات أيضا مسلم
.  كثيرةا

يمنحهم وأن المسلمين أحوال يصلح أن الله نسأل
والصبر بالحق للتواصي يوفقهم وأن الدين في الفقه
  كلمتهم يجمع وأن ، عليه

المغتاب   هجر

: س: -  يقول إلينا أرسل حائال . من . أ : ما القارئ
وقد ، الناس أعراض في يتحدثا ما كثيرا صديق لي
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عادةا أصبحت أنها ويبدو ، جدوى دون ولكن نصحته
. نية حسن عن الناس في كلمه يكون وأحيانا ، عنده
.  هجره؟ يجوز فهل

منكر يكرهون بما المسلمين أعراض في : الكلما ج
الذنوب؟ كبائار من بل المحرمة الغيبة ومن عظيم
ْقَب     َولِ:  سبحانه الله لقول َت ْقَغ ْقَم     َي ُك ْقَعُض ْقَعًضا     َب ُيِحّب     َب َأ

ْقَم ُك ُد ْقَن     َأَح ُكَل     َأ ْقَأ ْقَحَم     َي ِه     َل ًتا     َأِخي ْقَي ُه     َم ُتُمو ْقَه ِر َك ُقوا     َف ّت ّلَه     َوا ال
ّلَه     ِإّن ٌءْب     ال ّوا ٌءْم     َت    َرِحي

رضي هريرةا أبي عن صحيحه في مسلم روى ولما
:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله

فقال     أعلم     ورسوله     الله     فقالوا     ؟     الغيبة     ما     أتدرون
في     كان     إن     الله     رسول     يا     قيل     يكره     بما     أخاك     ذكرك
اغتبته     فقد     تقول     ما     فيه     كان     إن     قال     أقول؟     ما     أخي
عليه الله صلى عنه وصح   بهته     فقد     فيه     يكن     لم     وإن

من أظفار لهم قوما على مر به عرج لما أنه وسلم
يا:  فقال ، وصدورهم وجوههم بها يخمشون نحاس
لحوما     يأكلون     الذين     هؤلِء     فقال     هؤلِء؟     من     جبريل
داود وأبو أحمد أخرجه   أعراضهم     في     ويقعون     الناس
العلمة وقال ، عنه الله رضي أنس عن جيد بإسناد

بإسناد داود أبو : وخرج قال ، صحيح إسناده مفلح ابن
الكبائار من : أن مرفوعا هريرةا أبي عن حسن

.  حق بغير مسلم رجل عرض في المرء استطالة

عدما المسلمين من غيرك وعلى عليك والواجب
والنكار نصيحته مع المسلمين يغتاب من مجالسة

فليغيره     منكرا     منكم     رأى     من:  النبي لقول ، عليه
فبقلبه     يستطع     لم     فإن     فبلسانه     يستطع     لم     فإن     بيده

. فإن صحيحه في مسلم رواه   اليمان     أضعف     وذلك

390

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1665
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1665
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1665
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1664
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1664
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1664
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1663
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1663
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1663
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=49&nAya=12
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=49&nAya=12
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=49&nAya=12


النكار تماما من ذلك . لن مجالسته فاترك يمتثل لم
.  عليه

سعادتهم فيه لما ووفقهم المسلمين حال الله أصلح
.  والخرةا الدنيا في ونجاتهم

عبدك      "   " أنا الدعاء في المرأة قول يجوز هل

عليه الله صلى النبي عن الحاديث بعض : في س
اللهم:  قال ثم   حزن     ولِ     هم     عبدا     أصاب     ما:  وسلم

حكمك     في     ماض     بيدك     ناصيتي     عبدك     وابن     عبدك     إني
أو : عبدك تقول المرأةا هل ، إلخ   قضاؤك     في     عدل
 لهذا؟ المشابهة الدعية بعض وفي ، أمتك

أن والحسن ، الله شاء إن واسع هذا في : المرج
. . . إلخ أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك إني اللهم تقول

باللفظ دعت ولو ، بها وألصق أنسب يكون وهذا ،
وإن لنها الله؟ شاء إن يضر لم الحديث في جاء الذيِ
.  الله عباد من أيضا عبد فهي أمة كانت

 تم قد عمل ) على الله شاء ( إن قول يجوز هل

عمل فعلت : إذا يقول الناس بعض : سمعت س
الدنيا أو الدين في عمل أيِ أو الصوما أو كالصلةا
بل الله شاء إن تقل لِ صمت أو صليت : هل وسئلت

 رأيكم؟ . فما فعل عملت لنك نعم؟ قل

أن مانع فل العبادات في أما ، تفصيل فيه : هذا ج
لِ لنه صمت؟ الله شاء إن صليت الله شاء إن يقول
المؤمنون . وكان لِ أما منه وقبلت كملها هل يدريِ

يدرون لِ لنهم صومهم؛ وفي إيمانهم في يستثنون
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شاء إن : صمت منهم الواحد فيقول ، لِ أما كملوا هل
.  الله شاء إن مؤمن أنا ويقول ، الله

أن مثل المشيئة ذكر إلى يحتاج لِ الذيِ الشيء أما
أو ، ذلك إلى يحتاج لِ الله- فهذا شاء إن : بعت يقول
يحتاج لِ فهذا ، الله شاء إن تعشيت أو : تغديت يقول

تحتاج لِ المور هذه لن الله؟ شاء إن كلمة يقول أن
فعلها قد عادية أمور لنها عنها الخبر في المشيئة إلى

هل يدريِ لِ التي العبادات أمور بخلف ، منها وانتهى
فهو الله شاء إن قال فإذا ، حقها بخسها أما وفاها

لم شيء دعوى من والحذر سبحانه باسمه للتبرك
.  حقه أداه ولِ أكمله قد يكن

المفيدةا     الكتب بعض   أسماء

في النافعة المفيدةا الكتب على تدلوني أن : أرجو س
؟.  والدين الدنيا

الله كتاب وأهمها أعظمها ، كثيرةا النافعة : الكتب ج
إلى الدعوةا وفيه والنور الهدى فيه وتعالى سبحانه

وبيان العمال ومحاسن الخلقا مكارما وبيان خير كل
ما بيان الخير من طاعته لهل أعد وما الله أوجب ما

. فأعظم العقوبة في معصيته لهل أعد وما الله حرما
العظيم الله كتاب هو كتاب وأنفع كتاب وأشرف كتاب

ومسلم كالبخاريِ ، الصحيحة السنة كتاب ثم ، القرآن
داود كأبي المعروفة؟ السنة كتب من وغيرهما

الدارمي وسنن ماجة وابن والنسائاي والترمذيِ
على الله رحمة مالك وموطأ حنبل بن أحمد ومسند
.  الكتب أنفع من وهذه ، الجميع
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العلم من يتمكنوا لم الذين الطلبة إلى بالنسبة لكن
العلم- فهؤلِء من يتمكن لم اللتي الطالبات وهكذا

حفظ مع ، الكريم الله كتاب بحفظ جميعا ننصحهم
. الشريف والحديث العقيدةا في المختصرةا المؤلفات

عبد بن محمد الشيخ للماما)  ( التوحيد : كتاب مثل
( كشف و ، أيضا ) له الصول ( ثلثة و ، الوهاب

) لشيخ الواسطية ( العقيدةا و ، أيضا له)  الشبهات
) المراما ( بلوغا و ، الله رحمه تيمية ابن السلما
عبد ) للحافظ الحديث ( وعمدةا ، حجر ابن للحافظ

) وتكملتها النووية الربعين(  و ، المقدسي الغني
) الصلةا إلى المشي ( آداب و ، رجب ابن للحافظ
ومطالعة ، الله رحمه الوهاب عبد ابن محمد للشيخ
) و الصالحين ( رياض ) و المجيد : ( فتح التية الكتب

العلوما ( جامع ) و المعاد ( زاد ) و الصين ( الوابل
الكتب من . . . وأشباهها رجب ابن ) للحافظ والحكم
.  المختصرةا المفيدةا

القرآن      معاني مسترجمة حكم

باللغة الكـريم القـرآن لمعاني ترجمة لديِ : يوجد س
 الكافـر؟ يمسها أن يجـوز فهل ، النجليزية

القرآن معاني ترجمة الكافر يمس أن حرج : لِ ج
. لن اللغات من غيرها أو النجليزية باللغة الكريم

أو الكافر مسها فإذا ، القرآن لمعاني تفسير الترجمة
الترجمة . لن ذلك في حرج فل طهارةا على ليس من

وكتب ، التفسير حكم لها وإنما القرآن حكم لها ليس
على ليس ومن الكافر يمسها أن حرج لِ التفسير
. العربية واللغة والفقه الحديث كتب وهكذا ، طهارةا

.  التوفيق ولي والله
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الكافر    على السلم

الغرب مع للحتكاك ونتيجة الياما هذه : في س
مللهم اختلف على الكفار من وغالبهم والشرقا

في نقابلهم حينما علينا السلما تحية يرددون نراهم
. . ح . علي تجاههم؟ علينا يجب فماذا مكان أيِ

 الرياض

أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن : ثبت ج
وإذا     بالسلما     النصارى     ولِ     اليهود     تبدؤوا     لِ:  قال

رواه   أضيقه     إلى     فاضطروهم     طريق     في     لقيتموهم
عليه الله صلى . وقال صحيحه في مسلم الماما
   وعليكم     فقولوا     الكتاب     أهل     عليكم     سلم     إذا:  وسلم
، والنصارى اليهود هم الكتاب . . وأهل عليه متفق
هذا في والنصارى اليهود حكم الكفار بقية وحكم
.  نعلم فيما الفرقا على الدليل . لعدما المر

بالسلما هو بدأ ومتى ، مطلقا بالسلما الكافر يبدأ فل
الرسول لمر امتثالِ ، : وعليكم بقولنا عليه الرد وجب

وكيف حالك كيف:  ذلك بعد له يقال أن من مانع ولِ
شيخ ومنهم العلم أهل بعض ذلك أجاز كما ، أولِدك
اقتضت إذا سيما ولِ ، الله رحمه تيمية ابن السلما

وإيناسه السلما في كترغيبه ذلك السلمية المصلحة
:  وجل عز الله لقول لها ويصغى الدعوةا ليقبل بذلك

ُع ْقَد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْقَكَم ْقَلِح ِة     ِبا َظ ْقَوِع ْقَلَم ِة     َوا َن ْقَلَحَس ا
ْقَم ُه ْقَل ِد ِتي     َوَجا ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا َولِ:  سبحانه وقوله   َأ
ُلوا ِد ْقَهَل     ُتَجا َتاِب     َأ ِك ْقَل ِتي     ِإلِ     ا ّل ْقَحَسُن     ِهَي     ِبا ِذيَن     ِإلِ     َأ ّل ا
َلُموا ْقَم     َظ ُه ْقَن  الية   ِم

القبر       على غرسالشجر يشرع ل
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المصحف من الناس بعض يقرأ الميت دفن : بعد س
القبر على غرسا ويضعون ، القبر ) عند ( يس سورةا

القمح أو بالشعير القبر سطح ويزرع ، الصبار مثل
ذلك وضع وسلم عليه الله صلى الرسول أن بحجة
 الدماما . ع ح ذلك؟ حكم ما ، أصحابه من قبرين على

من غيرها ) ولِ ( يس سورةا قراءةا تشرع : لِ ج
ولِ ، الدفن عند ولِ الدفن بعد القبر على القرآن
عليه الله صلى النبي . لن القبور في القراءةا تشرع
لِ كما ، الراشدون خلفاؤه ولِ ذلك يفعل لم وسلم
بدعة ذلك كل بل ، القبر في القامة ولِ الذان يشرع

أن وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح وقد ،
أخرجه   رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل     من:  قال

.  صحيحه في مسلم الماما

الصبار لِ ، القبور على الشجر غرس يشرع لِ وهكذا
لن ذلك؟ غير أو حنطة أو بشعير زرعها ولِ ، غيره ولِ

خلفاؤه ولِ القبور في ذلك يفعل لم الرسول
القبرين مع فعله ما . أما عنهم الله رضي الراشدون

الجريدةا غرس من عذابهما على الله أطلعه اللذين
غيرهما مع ذلك يفعل لم لنه وبالقبرين به خاصا فهذا

لم الفريات من شيئا يحدثوا أن للمسلمين وليس ،
: سبحانه الله ولقول ، المذكور للحديث الله يشرعه

ْقَما ْقَم     َأ ُه ُء     َل َكا ُعوا     ُشَر ْقَم     َشَر ُه ّديِن     ِمَن     َل ْقَم     َما     ال ْقَن     َل َذ ْقَأ ِه     َي ِب
ّلُه .  التوفيق وبالله الية   ال

زمان        فيكل القلبمشروع في الله ذكر
ومكان 

وقت كل في الله ذكر النسان من : مطلوب س
فيها الله ذكر عن نهي أماكن في إلِ حال كل وعلى
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في الله ذكر النسان يقطع فهل ، مثل كالحماما
 الرياض . ن ع قلبه؟ في ولو حتى بتاتا الحماما

في ومكان زمان كل في مشروع بالقلب الذكر     ج
ذكر ونحوه الحماما في المكروه وإنما ، وغيره الحماما

عند التسمية إلِ سبحانه لله تعظيما باللسان الله
خارج الوضوء يتيسر لم إذا بها يأتي فإنه الوضوء

وسنة العلم أهل بعض عند واجبة لنها الحماما؟
.  الجمهور عند مؤكدةا

منسوخة   آية

َه     لِ:  تعالى الله : يقول س ْقَكَرا ّديِن     ِفي     ِإ هذه هل   ال
. . ع ع عامة؟ أنها أما والنصارى باليهود خاصة الية

 الحوطة

:  قولِن الكريمة الية في : للعلماء ج
وهي السيف بآية منسوخات وأمثالها : أنها أحدهما

َذا:  تعالى قوله ِإ َلَخ     َف ْقَنَس ُهُر     ا ْقَش َْقَل ْقَلُحُرمُا     ا ُلوا     ا ُت ْقَق َفا
ِكيَن ِر ْقَش ْقَلُم ْقَيُث     ا ْقَم     َح ُه ُتُمو ْقَد ْقَم     َوَج ُه ُذو ْقَم     َوُخ ُه ْقَحُصُرو َوا

ُدوا ُع ْقَق ْقَم     َوا ُه ٍد     ُكّل     َل ْقَرَص معناها في جاء وما ، الية   َم
ْقَم:  تعالى قوله مثل ُه ُلو ِت َقا ّتى     َو ُكوَن     لِ     َح ٌءْة     َت َن ْقَت ِف

ُكوَن َي ّديُن     َو ّلُه     ال ِه     ُك ّل    ِل

حكمهم في ومن الكتاب أهل في : أنها الثاني والقول
على يكرهون لِ فإنهم الجزية سلموا إذا كالمجوس

ُلوا:  وجل عز الله لقول السلما؟ في الدخول ِت َقا
ِذيَن ّل ُنوَن     لِ     ا ْقَؤِم ِه     ُي ّل ِما     َولِ     ِبال ْقَو َي ْقَل ِر     ِبا ْقَلِخ َما     ُيَحّرُموَن     َولِ     ا
ّلُه     َحّرمَا ُلُه     ال ُنوَن     َولِ     َوَرُسو ِدي ّق     ِديَن     َي ْقَلَح ِذيَن     ِمَن     ا ّل ا
ُتوا َتاَب     ُأو ِك ْقَل ّتى     ا ُطوا     َح ْقَع َيَة     ُي ْقَز ْقَلِج ْقَن     ا ٍد     َع ْقَم     َي ُه َصاِغُروَن     َو

. وبذلك هجر مجوس من الجزية أخذ النبي ولن
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الجهاد وجوب عدما زعم لمن حجة فيها ليس أنه يعلم
.  الله سبيل في

الحصيب بن بريدةا حديث أيضا المعنى هذا على ويدل
أمر إذا كان النبي أن  وفيه مسلم صحيح في المخرج

وبمن الله بتقوى أوصاه سرية أو جيش على أميرا
أبوا- : " فإن قال آخره وفي خيرا المسلمين من معه
فإن الجزية فاسألهم السلما في الكفار- الدخول أيِ

فاستعن أبوا فإن عنهم وكف منهم فاقبل أجابوك
في ومن الكتاب أهل على محمول وهذا وقاتلهم بالله

بين جمعا العلم أهل جمهور عند كالمجوس حكمهم
في وما ذكرها المتقدما التوبة آية وبن الحديث هذا

.  معناها

التوبة       بنية ارتكبجريمة من حكم

. ) بعث . ت . ك ( ثا بالحروف لِسمه رمز قارئ
الزنا جريمة وفعلت الشيطان أغواني : لقد يقول إلينا
الله إلى أتوب أن وأريد بشعة جريمة أنها أعلم وأنا
: أقول كنت أنني . علما علي الله يتوب فهل وجل عز

.  توبة؟ لي . فهل أتوب ثم أفعلها سوف

من الشمس تطلع أن إلى مفتوح بابها : التوبة ج
الشرك من نصوحا توبة الله إلى تاب فمن ، مغربها

هي النصوح . والتوبة عليه الله تاب دونه فما
ما على والندما الذنوب عن القلع على المشتملة

من خوفا فيها يعود ألِ على الصادقا والعزما منها فات
كما ومغفرته؟ لعفوه ورجاء له وتعظيما سبحانه الله
َها    َ يا:  سبحانه الله قال ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُبوا     آَم َلى     ُتو ِه     ِإ ّل ال
َبًة ْقَو ُبوا:  سبحانه وقال   َنُصوًحا     َت ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َجِمي
َها ّي أ

ُنوَن     َ ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     ا ُك ّل َع ِلُحوَن     َل ْقَف ْقَل:  وجل عز وقال   ُت َيا     ُق

397

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=39&nAya=53
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=31
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=31
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=66&nAya=8
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=66&nAya=8


َيِ ِد َبا ِذيَن     ِع ّل ُفوا     ا ْقَسَر َلى     َأ ْقَم     َع ِه ُفِس ْقَن ُطوا     لِ     َأ َن ْقَق ْقَن     َت ِم
ِة ْقَحَم ِه     َر ّل ّلَه     ِإّن     ال ِفُر     ال ْقَغ ُنوَب     َي ّذ ًعا     ال ّنُه     َجِمي َو     ِإ َغُفوُر     ُه ْقَل ا

نزلت الية هذه أن على العلماء أجمع وقد   الّرِحيُم
المذكورةا الثلثة الشروطا على . ويزاد التائابين في
الحقوقا كانت إذا فيما رابع شرطا التوبة صحة في

أو مال من حقوقهم إليهم يؤديِ أن : وهو لدميين
عليه الله صلى النبي لقول منها؟ يستحلهم أو غيره

أو     عرض     من     مظلمة     لخيه     عنده     كان     من:  وسلم
إن     درهم     ولِ     دينار     يكون     ألِ     قبل     اليوما     فليتحلله     شيء
فإن     مظلمته     بقدر     حسناته     من     أخذ     صالح     عمل     له     كان
فحمل     صاحبه     سيئات     من     أخذ     حسنات     له     يكن     لم

.  صحيحه في البخاريِ أخرجه   عليه

ووسائاله الشرك يحذر أن المسلم على والواجب
لِ ثم ذلك من بشيء يبتلي قد لنه.  المعاصي وجميع
الله حرما ما كل يحذر أن عليه فتعين للتوبة يوفق
مع يتساهل وألِ ذلك من العافية ربه يسأل وأن عليه

ولِ ، منها التوبة بنية المعاصي على فيقدما الشيطان
للوقوع منه وتزيين الشيطان من خداع ذلك أن شك
يعاقب وقد ، منها سيتوب أنه بدعوى المعاصي في

وتعظم الندامة غاية فيندما ذلك وبين بينه فيحال العبد
:  سبحانه قال . وقد الندما ينفعه لِ حين حسرته

َيِ ّيا ِإ ُبوِن     َو َه ْقَر ُكُم:  سبحانه وقال   َفا ّذُر ُيَح ّلُه     َو ْقَفَسُه     ال َن
َها    َ يا:  وجل عز وقال ّي أ

ّناُس     َ َد     ِإّن     ال ْقَع ِه     َو ّل ّق     ال َفل     َح
ُكُم ّن ُغّر ُةا     َت َيا ْقَلَح َيا     ا ْقَن ّد ْقَم     َولِ     ال ُك ّن ُغّر ِه     َي ّل َغُروُر     ِبال ْقَل ِإّن     ا

َطاَن ْقَي ْقَم     الّش ُك ّو     َل ُد ُه     َع ُذو ّتِخ ّوا     َفا ُد ّنَما     َع ُعو     ِإ ْقَد َبُه     َي ْقَز ِح
ُنوا ُكو َي ْقَن     ِل ْقَصَحاِب     ِم ِر     َأ ِعي المعنى هذا في واليات   الّس
نزغات من وأعاذك نفسك شر الله . وقاك كثيرةا

.  الشيطان
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 هـ . 1405/ 3/ 25 بتاريخ 970الدعوةا العدد 

  

المعروف    في الطاعة

السؤال إلينا بعث الرياض من . س . أ ما القارئ
:  التالي

القرآن بتحفيظ سنوات عدةا منذ أشتغل : إنني س
فيها يسكن التي المدينة عن بعيد مكان في الكريم
التدريس أترك أن مني يطلبان فهما ولذا والدايِ
وأنا عندهما يسكنون الذين إخواني أحد مع وأعمل
التدريس أترك أن أخشى لني المر؟ هذا في متردد
الكريم القرآن من حفظوه ما وينسوا الطلب فيضيع
.  خيرا؟ الله جزاكم تنصحوني . فما

الكريم القرآن تحفيظ في بالِستمرار : ننصحك ج
:  وسلم عليه الله صلى النبي لقول

الماما أخرجه   وعلمه     القرآن     تعلم     من     خيركم
المصلحة من ذلك في ولما ، صحيحه في البخاريِ

ترك في والديك طاعة تلزمك ولِ ، للمسلمين العامة
الطاعة     إنما:  وسلم عليه الله صلى النبي لقول ذلك
بالكلما إليهما الِعتذار لك ويشرع   المعروف     في

.  التوفيق . وبالله الحسن والسلوب الطيب

 هـ11/1407/ 3 في 1097نشر في الدعوةا بعددها 
 .

القرآن        في الولد على المال تقديم سبب
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في الولِد على مقدما المال ذكر يرد : دائاما س
من الب لدى أغلى الولِد أن رغم الكريم القرآن

 ذلك؟ من الحكمة هي فما.  ماله

تحصيل على يعين لنه أكثر بالمال : الفتنة جـ
قد النسان فإن ، الولِد بخلف المحرمة الشهوات

بالمال الفتنة ولكن ، أجلهم من الله ويعصي بهم يفتن
كما الولِد قبل بالموال سبحانه بدأ ولهذا وأشد أكثر
ْقَم     َوَما:  تعالى قوله في ُك ُل َوا ْقَم ْقَم     َولِ     َأ ُك ُد ْقَولِ ِتي     َأ ّل ِبا

ْقَم ُك ُب َقّر َنا     ُت َد ْقَن َفى     ِع ْقَل ّنَما سبحانه وقوله ، الية   ُز ِإ
ْقَم ُك ُل َوا ْقَم ْقَم     َأ ُك ُد ْقَولِ َأ ٌءْة     َو َن ْقَت َيا:  وجل عز وقوله ، الية   ِف

َها ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ْقَم     لِ     آَم ُك ِه ْقَل ْقَم     ُت ُك ُل َوا ْقَم ْقَم     َولِ     َأ ُك ُد ْقَولِ ْقَن     َأ ِر     َع ْقَك ِذ

ِه ّل ْقَن     ال ْقَل     َوَم َع ْقَف ِلَك     َي ِئَك     َذ َل ُأو ْقَلَخاِسُروَن     ُهُم     َف    ا

نشرت في المجلة العربية في باب ( فاسألوا أهل
الذكر ) . 

البواح      الكفر من الكلم هذا

:  التالي السؤال إلينا أرسل . ع خأ القارئ

: فيه جاء خبر محلية صحيفة في ورد : لقد س
برحيق مزدهرا  ربيعا13 العمر من . البالغ ( منصور

ولعبة والسى الحزن مع موعد على . كان الصبا
لمنصور المترصد القدر . . ( ولكن ) ثم العمياء القدر

نفس ) . . وفي . . إلخ الزلية لعبته يحكم لم
وعندما سيارةا سحقتها فتاةا عن خبر ورد الصحيفة

الليم الحادثا لتشهد التو على ( فحضرت أمها علمت
) ينتهي لِ جحيم إلى حياتها وأحال بأسرتها أطاح الذيِ
الله جزاكم الكلما؟ هذا مثل في الشرع حكم فما

.  خيرا
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المؤلمة المصائاب وقوع عند للمسلم : المشروع ج
راجعون إليه وإنا لله إنا يقول وأن والِحتساب الصبر

ويحذر الصبر يتحمل وأن فعل شاء وما الله قدر
ِر:  سبحانه الله لقول المنكرةا والقوال الجزع َبّش َو

ِريَن ِب ِذيَن     الّصا ّل َذا     ا ْقَم     ِإ ُه ْقَت َب ٌءْة     َأَصا َب ُلوا     ُمِصي ّنا     َقا ِه     ِإ ّل ّنا     ِل ِإ َو
ِه ْقَي َل ُعوَن     ِإ ِئَك     َراِج َل ْقَم     ُأو ِه ْقَي َل ٌءْت     َع َوا َل ْقَن     َص ْقَم     ِم ِه ّب ٌءْة     َر ْقَحَم َوَر

ِئَك َل ُأو ُدوَن     ُهُم     َو َت ْقَه ْقَلُم عليه الله صلى النبي وقول   ا
تعجز ولِ بالله واستعن ينفعك ما على احرصا وسلم

كذا لكان كذا فعلت أني لو تقل فل شيء أصابك فإن
تفتح لو فإن فعل شاء وما الله قدر قل لكن وكذا
.  صحيحه في مسلم الماما " خرجه الشيطان عمل

ما:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن وثبت
راجعون     إليه     وإنا     لله     إنا     فيقول     بمصيبة     يصاب     عبد     من

إلِ     منها     خيرا     لي     واخلف     مصيبتي     في     أجرني     اللهم
يجوز ولِ   منها     خيرا     له     وأخلف     مصيبته     في     الله     أجره

ذكر مثلما المنكر الكلما أو السخط وإظهار الجزع
قوله ) وهكذا العمياء القدر ( لعبة السؤال في

الزلية لعبته يحكم لم لمنصور المترصد القدر ( ولكن
 . (

من بل العظيمة المنكرات من وأشباهه الكلما هذا
وسبا سبحانه الله على اعتراضا لكونه البواح الكفر

قال من فعلى ، بذلك واستهزاء علمه به سبق لما
صح وقد صادقة توبة سبحانه الله إلى يتوب أن ذلك
ضرب من منا : " ليس قال أنه الله رسول عن

" الجاهلية بدعوى دعا أو الجيوب شق أو الخدود
الله رضي مسعود ابن حديث من صحته على متفق

من     بريِء     أنا:  وسلم عليه الله صلى وقال عنه
من صحته على متفق   والشاقة     والحالقة     الصالقة
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. عنه الله رضي الشعريِ موسى أبي حديث
. المصيبة عند صوتها ترفع التي : هي والصالقة
. المصيبة عند شعرها تحلق التي : هي والحالقة
وبالله ، المصيبة عند ثوبها تشق التي : هي والشاقة
.  التوفيق

 هـ . 16/7/1407 يوما الثنين 1083الدعوةا العدد 

نصرانيومسيحي      كلمة بين الفرق

فهل ، مسيحي كلمة استخداما زمن منذ : شاع س
أو مسيحي يقال الشيخ- أن سماحة الصحيح- يا

.  الله أثابكم أفيدونا نصراني؟

عليه مريم بن المسيح إلى نسبة مسيحي : معنى جـ
بريِء وهو إليه ينتسبون أنهم يزعمون وهم ، السلما

ولكن الله ابن إنه لهم يقل لم فإنه كذبوا وقد ، منهم
نصارى لهم يقال أن . فالولى ورسوله الله عبد قال
:  تعالى قال ، وتعالى سبحانه الله سماهم كما

َلِت َقا ُد     َو ُهو َي ْقَل ْقَيَسِت     ا ّنَصاَرى     َل َلى     ال ٍء     َع ْقَي َلِت     َش َقا َو
ّنَصاَرى ْقَيَسِت     ال ُد     َل ُهو َي ْقَل َلى     ا ٍء     َع ْقَي ْقَم     َش ُه ُلوَن     َو ْقَت َتاَب     َي ِك ْقَل ا

.  الية

نشرت في المجلة ضمن الجابات في باب :
( فاسألوا أهل الذكر ) . 

في       وسلم عليه الله الرسولصلى رؤية
المنام 

يقول سؤالِ تتضمن رسالة إلي بعث الدماما من قارئ
:  فيه
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جديد بيت في نازل وكأني ليلة ذات : ( رأيت س
يميني عن وسلم عليه الله صلى الله رسول ورأيت

تقدما ما له غفر وسلم عليه الله صلى أنه فتذكرت
وكيف سبحانه الله مكر وتذكرت تأخر وما ذنبه من

ذلك وسلم عليه الله صلى الرسول وسألت أتقيه
الذيِ : هل . سؤالي استيقظت . . لكنني السؤال

وكيف حقا؟ وسلم عليه الله صلى الرسول هو رأيته
الله جزاكم ذلك توضيح أرجو الله؟ مكر النسان يتقي
.  خيرا

صورته على وسلم عليه الله صلى رأيته كنت : إذا ج
، رأيته فقد الصحيحة الحاديث في الواردةا المعروفة

المناما     في     رآني     من:  وسلم عليه الله صلى لقول
متفق   صورتي     في     يتمثل     لِ     الشيطان     فإن     رآني     فقد
أتباعه من وإياكم يجعلنا أن الله ونسأل ، صحته على
.  بصيرةا على

نواهيه وترك أوامره بطاعة فيكون الله مكر اتقاء أما
من يقع مما التوبة وملزمة حدوده عند والوقوف

والذكر الصالحات العمال من الِستكثار مع الذنوب
سبحانه وسؤاله الكريم القرآن وقراءةا والِستغفار

الهدى عن قلبك يزيغ لِ وأن الحق على يثبتك أن كثيرا
ِني:  سبحانه الله قال وقد ُعو ْقَد ْقَب     ا َتِج ْقَس ْقَم     َأ ُك وقال   َل

ْقَن:  سبحانه ّتِق     َوَم ّلَه     َي ْقَل     ال َع ْقَج ْقَخَرًجا     َلُه     َي ْقَقُه     َم ْقَرُز َي ْقَن     َو ِم
ْقَيُث َتِسُب     لِ     َح ْقَح ْقَن:  وجل عز وقال   َي ّتِق     َوَم ّلَه     َي ال
ْقَر ّف َك ْقَنُه     ُي ِه     َع ِت َئا ّي ْقَم     َس ِظ ْقَع ُي ْقَجًرا     َلُه     َو :  وجل عز وقال   َأ

ِقيَن     ِإّن ّت ْقَلُم ّناٍت     ِفي     ا ُيوٍن     َج ُع ُبوا:  سبحانه وقال   َو ُتو َو
َلى ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ

ُنوَن     َ ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     ا ُك ّل َع ِلُحوَن     َل ْقَف واليات   ُت
.  كثيرةا المعنى هذا في

 وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما
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الجن       يستخدم طبيبشعبي عند العلج

الشعبي بالطب يعالجون الناس من فئة : هناك س
: لي قال أحدهم إلى أتيت وحينما كلمهم حسب على
وحينما غدا راجعنا ثم والدتك واسم اسمك اكتب

وكذا بكذا مصاب : إنك له يقولون الشخص يراجعهم
كلما يستعمل : إنه أحدهم ويقول وكذا؟ كذا وعلجك

حكم وما هؤلِء مثل في رأيكم فما ، العلج في الله
.  إليهم؟ الذهاب

 . - حائال . غا . ع س

على دليل فهو علجه في المر هذا يعمل كان : من ج
يجوز فل ، المغيبات علم ويدعي الجن يستخدما أنه

لقول سؤاله؟ ولِ إليه المجيء يجوز لِ عنده؟ العلج
من الجنس هذا في وسلم عليه الله صلى النبي

له     تقبل     لم     شيء     عن     فسأله     عرافا     أتى     من:  الناس
.  صحيحه في مسلم أخرجه   ليلة     أربعين     صلةا

الكهان إتيان عن النهي أحاديث عدةا في عنه وثبت
، وتصديقهم سؤالهم عن والنهي والسحرةا والعرافين

بما     كفر     فقد     يقول     بما     فصدقه     كاهنا     أتى     من:  وقال
   على     أنزل

ضرب باستعمال الغيب علم يدعي من وكل   محمد
سؤال أو الرض في التخطيط أو الودع أو الحصى
فكل أقاربه اسم أو أمه واسم أسمه عن المريض

نهى الذين والكهان العرافين من أنه على دليل ذلك
.  وتصديقهم سؤالهم عن النبي

العلج ومن سؤالهم ومن منهم الحذر فالواجب
من لن بالقرآن يعالجون أنهم زعموا وإن عندهم
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يجوز فل والخداع التدليس الباطل أهل عادةا
أحدا عرف من على والواجب يقولون فيما تصديقهم

القضاةا من المر ولِةا إلى أمره يرفع أن منهم
يحكم حتى بلد كل في الهيئات ومراكز والمراء

شرهم من المسلمون يسلم وحتى الله بحكم عليهم
.  بالباطل الناس أموال وأكلهم وفسادهم

.  بالله إلِ قوةا ولِ حول ولِ المستعان والله

والعداوة      الشحناء أسباب من الغيبة

أمرا الغيبة يرون - لِالله الناس- هداهم : بعض س
النسان في كان : إذا يقول والبعض ، حراما أو منكرا

أحاديث متجاهلين حراما ليست فغيبته تقول ما
جزاه ذلك توضيح الشيخ سماحة من أرجو المصطفى

.  خيرا الله

 . ش- حائال ض

الكبائار من وهي المسلمين بإجماع محرمة : الغيبة ج
موجود غير أما الشخص في موجودا العين كان سواء

لما قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت لما ،
يا     قيل     يكره     بما     أخاك     ذكرك:  قال الغيبة عن سئل

كان     إن     قال     أقول؟     ما     أخي     في     كان     إن     الله     رسول
   بهته     فقد     فيه     يكن     لم     وإن     اغتبته     فقد     تقول     ما     فيه

من أظفار لهم قوما به أسرى ليلة رأى أنه عنه وثبت
عنهم فسأل وصدورهم وجوههم بها يخمشون نحاس
في ويقعون الناس لحوما يأكلون الذين هؤلِء له فقيل

.  أعراضهم

َها    َ يا:  سبحانه الله قال وقد ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُبوا     آَم ِن َت ْقَج ا

ِثيًرا ّظّن     ِمَن     َك ْقَعَض     ِإّن     ال ّظّن     َب ٌءْم     ال ْقَث َولِ     َتَجّسُسوا     َولِ     ِإ
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ْقَب َت ْقَغ ْقَم     َي ُك ْقَعُض ْقَعًضا     َب ُيِحّب     َب ْقَم     َأ ُك ُد ْقَن     َأَح ُكَل     َأ ْقَأ ْقَحَم     َي ِه     َل َأِخي

ًتا ْقَي ُه     َم ُتُمو ْقَه ِر َك ُقوا     َف ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ٌءْب     ال ّوا ٌءْم     َت    َرِحي
الغيبة من الحذر ومسلمة مسلم كل على فالواجب

صلى ولرسوله سبحانه لله طاعة بتركها والتواصي
إخوانه ستر على المسلم من وحرصا وسلم عليه الله

الشحناء أسباب من الغيبة ولن عوراتهم إظهار وعدما
لكل المسلمين الله وفق المجتمع وتفريق والعداوةا

.  خير

بالمعاصي      ابتلى لمن الشرعي العلج

21 في شاب : أنا وبركاته الله ورحمة عليكم السلما
" جنسي " شذوذ باللواطا ابتليت قد العمر من سنة
عن مشغولِ أبي كان حيث  سنوات8 عمريِ كان منذ

فعلي على والندما الحسرةا أعيش الن . وإني تربيتي
، بالله والعياذ الِنتحار في أفكر أنني درجة إلى هذا

يريدون أهلي أن وعذابا ألما هذا على يزيد والذيِ
ترشدني أن سماحتكم من . فأرجو أتزوج أن مني
حتى لمشكلتي الناجح والعلج الصحيح الطريق إلى

الله وجزاكم أحياها التي العذاب حياةا من أتخلص
.  خير كل عني

.  . هـ . ما س

: أسأل . بعده وبركاته الله ورحمة السلما وعليكم
ما أن شك . ولِ ذكرت مما بالعافية عليك يمن أن الله

بحمد ميسر دواؤها ولكن ، عظيمة جريمة ذكرته
ما على بالندما وذلك ، النصوح بالتوبة البدار وهو الله؟
على الصادقا والعزما الجريمة هذه من والقلع مضى
الضرار عن والبعد الخيار صحبة مع إليها العودةا عدما

والعاقبة والفلح بالخير وأبشر ، بالزواج والمبادرةا
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سبحانه الله لقول ، التوبة في صدقت إذا الحميدةا
ُبوا:  وتعالى ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ

ُنوَن     َ ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     ا ُك ّل َع َل
ِلُحوَن ْقَف َها    َ يا:  التحريم سورةا في وجل عز وقوله   ُت ّي أ

َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ُبوا     آَم َلى     ُتو ِه     ِإ ّل َبًة     ال ْقَو وقول ، الية   َنُصوًحا     َت
كان     ما     تهدما     التوبة:  وسلم عليه الله صلى النبي
:  والسلما الصلةا عليه وقوله   قبلها

   له     ذنب     لِ     كمن     الذنب     من     التائاب

التوبة ومنحك وعملك قلبك وأصلح الله وفقك
.  الخيار وصحبة النصوح

 وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما

عمل       دون الحرام في التفكير حكم

. . كأن المحرمة الشياء بفعل التفكير حكم : ما س
وهو يزني أن يفكر أو مثل يسرقا أن شخص يفكر
له تيسرت لو ذلك يفعل لن أنه حاله ذات من يعلم

 السبل؟

كأن السيئة الفكار من النسان نفس في يقع : ما ج
نحو أو المسكر شرب أو السرقة أو الزنا في يفكر
ولِ عنه يعفى فإن ذلك من شيئا يفعل ولِ ، ذلك

: وسلم عليه الله صلى النبي لقول ذنب بذلك يلحقه
لم     ما     أنفسها     به     حدثت     ما     أمتي     عن     تجاوز     الله     إن

الله : صلى وقوله ، صحته على متفق   تتكلم     أو     تعمل
تكتب     لم     يفعلها     فلم     بسيئة     هم     من:  وسلم عليه
جرائاي     من     تركها     لنه     حسنة     كتبت:  لفظ وفي   عليه

.  عنهما الله رضي عباس ابن حديث من عليه متفق

أجل من بها هم التي السيئة ترك من أنه والمعنى
لم أخرى لسباب تركها وإن ، حسنة له الله كتبها الله
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من فضل وهذا ، حسنة له تكتب ولم سيئة عليه تكتب
إله لِ والشكر الحمد فله ، لعباده ورحمة سبحانه الله

.  سواه رب ولِ غيره

الدليل        مع شريفة حرفغير هناك هل

شريفة غير حرفا هناك أن الناس بعض : يعتقد س
وصناعة والحلقة كالطباخة ، فيها يعمل من ويوبخون

دليل هناك . فهل وغيرها النظافة في والعمل الحذية
هذه مثل وهل الِعتقاد؟ هذا صحة يثبت شرعي
أفيدونا العربية؟ والطبائاع العادات ترفضها الحرف
.  خيرا الله جزاكم

من وأشباهها الحرف هذه في حرجا نعلم : لِ جـ
يغش ولم ونصح ربه صاحبها اتقى إذا المباحة الحرف
قوله مثل ، ذلك في الشرعية الدلة لعموما معامليه

أطيب الكسب أيِ سئل لما وسلم عليه الله صلى
البزار رواه   مبرور     بيع     وكل     بيده     الرجل     عمل:  قال

ما:  وسلم عليه الله صلى وقوله ، الحاكم وصححه
يده     عمل     من     يأكل     أن     من     خيرا     قط     طعاما     أحد     أكل

البخاريِ رواه   يده     عمل     من     يأكل     داود     الله     نبي     وكان
الحرف هذه إلى حاجة في الناس ولن ، صحيحه في

المسلمين يضر عنها والتنزه فتعطيلها وأشباهها
.  أعداؤهم بها يقوما أن إلى ويحوجهم

سلمة في يجتهد أن النظافة في يعمل من وعلى
منها أصابه ما بتطير والعناية النجاسة من وثيابه بدنه

.  التوفيق ولي . والله

كالشعري      السنة المخالفلهل إمامة حكم
ونحوه 

408

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1686
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1686
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1686
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1685


مخالفة عقيدةا صاحب خلف الصلةا تجوز : هل س
 مثل؟ كالشعريِ والجماعة السنة لهل

بإسلمه نحكم من كل أن أعلم والله : القرب جـ
جماعة قول وهذا ، فل لِ ومن خلفه نصلي أن يصح
لِ أنها قال من . وأما الصوب وهو العلم أهل من

أن بدليل ، مرجوح هذا فقوله العاصي خلف تصح
خلف الصلةا في رخص وسلم عليه الله صلى النبي

عمر وابن ، العصاةا من الكثير منهم والمراء ، المراء
أظلم من وهو الحجاج خلف صلوا وجماعة وأنس
.  الناس

تخرجه لِ بدعة مبتدع خلف تصح الصلةا أن والحاصل
من يخرجه لِ ظاهرا فسفا فاسق أو ، السلما عن

وهكذا ، السنة صاحب يولي أن ينبغي . لكن السلما
يقدمون محل في مجتمعين كانوا إذا الجماعة
.  أفضلهم

البطاقاتمشروعة      على البسملة كتابة

سؤالِ إلينا بعث الدلم من . ب . ح ع : القارئ س
بطاقات على البسملة كتابة يجوز : هل فيه يقول

في أو الشوارع في ذلك بعد ترمى لنها نظرا الزواج؟
.  المهملت سلل

من وغيرها البطاقات في البسملة كتابة : يشرع ج
أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن روى لما الرسائال

   أبتر     فهو     الله     ببسم     فيه     يبدأ     لِ     بال     ذيِ     أمر     كل:  قال
بالتسمية رسائاله يبدأ كان وسلم عليه الله صلى ولنه

أو الله ذكر فيها التي البطاقة يتسلم لمن يجوز ولِ ،
أو القمامات أو المزابل في يلقيها أن القرآن من آية

409

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN1687


وأشباهها الجرائاد وهكذا ، عنه يرغب محل في يجعلها
جعلها ولِ القمامات في إلقاؤها ولِ امتهانها يجوز لِ ،

من فيها يكون لما للحاجات ملفا ولِ للطعاما سفرةا
أما ذلك فعل من على والثم ، وجل عز الله ذكر

.  إثم عليه فليس الكاتب

كافية   التوبة

سن منذ أصلي بدأت وقد  سنة29 الن : عمريِ س
على وأشكره الحمد ولله زلت وما والعشرين الرابعة

صلوات من علي ما بقضاء بادرت ولقد.  هداني أن
، طاقتي حسب عاما عشر خمسة عمريِ كان أن منذ

يلزمك : لِ يقول من فمنهم الناس رأيِ اختلف ولكن
يلزمك:  يقول من ومنهم ، كافية والتوبة القضاء
 الصواب؟ بيان . . أرجو القضاء

 . ب- الجزائار طا

النصوح والتوبة القضاء يلزمك لِ أنه : الصواب ج
ما على الندما على المشتملة وهي ذلك في كافية
ألِ الصادقا والعزما الصلةا على والِستقامة منك وقع
ْقَل:  وجل عز الله لقول تركها إلى تعود ِذيَن     ُق ّل ِل

َفُروا ْقَن     َك ُهوا     ِإ َت ْقَن ْقَر     َي َف ْقَغ ْقَم     ُي ُه ْقَد     َما     َل َلَف     َق وقوله ، الية   َس
ُبوا:  سبحانه ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ

ُنوَن     َ ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     ا ُك ّل َع َل
ِلُحوَن ْقَف َها    َ يا:  سبحانه وقوله   ُت ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُبوا     آَم ُتو
َلى ِه     ِإ ّل َبًة     ال ْقَو عليه الله صلى النبي وقول   َنُصوًحا     َت

ما     تهدما     والتوبة     قبله     كان     ما     يهدما     السلما:  وسلم
من     التائاب:  والسلما الصلةا عليه وقوله   قبلها     كان

هذا في والحاديث واليات   له     ذنب     لِ     كمن     الذنب
.  كثيرةا المعنى
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الدين في الفقه يمنحك أن وجل عز الله ونسأل
والحذر الخيار بصحبة ونوصيك الحق على والثبات

ولك لنا وأحسن توبتك الله . تقبل الشرار صحبة من
.  الختاما

مكلف؟      هو هل البكم الصم

شرعا مكلفا يعتبر هل ، البكم الصم : الولد س
 معذور؟ هو أما كالصلةا بالعبادات

يعتبر الحلم بلغ قد كان إذا الصم البكم : الولد جـ
ما ويعلم ، وغيرها الصلةا من التكليف بأنواع مكلفا
الدالة الشرعية الدلة لعموما والشارةا بالكتابة يلزمه
. عاقل وهو الحلم يبلغ من على التكاليف وجوب على

بإنزال أو عاما عشر خمسة بإكمال يحصل والبلوغا
الشعر وبإنبات غيره أو الِحتلما في شهوةا عن

وهو رابعا أمرا المرأةا وتزيد ، الفرج حول الخشن
زكاةا من يلزمه ما عنه يؤديِ أن وليه وعلى ، الحيض
ما يعلمه أن وعليه ، المالية الحقوقا من وغيرها
الله أوجب ما يفهم حتى الممكنة بالطرقا عليه يخفى
:  يقول سبحانه والله.  عليه حرما وما عليه

ُقوا ّت ّلَه     َفا ْقَم     َما     ال ُت ْقَع َط َت ْقَس الله صلى النبي ويقول   ا
استطعتم     ما     منه     فأتوا     بأمر     أمرتكم     إذا:  وسلم عليه

  .

أصيب قد أو ينطق لِ أو يسمع لِ الذيِ فالمكلف
استطاع ما الله يتقي أن عليه جميعا والبكم بالصمم

في يتفقه أن وعليه المحرمات وترك الواجبات بفعل
والشارةا والكتابة بالمشاهدةا قدرته حسب الدين
.  التوفيق ولي . والله المطلوب يفهم حتى
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التي      الحكام العتراضعلى ليسلحد
لعباده    الله شرعها

إلى تحتاج الشرعية الحكاما بعض إن يقول : رجل س
تناسب لِ لكونها تعديل إلى بحاجة وأنها نظر إعادةا
للذكر الميراثا : في ذلك . مثال العصر هذا تطور
من مثل في الشرع حكم . فما النثيين حظ مثل

.  الكلما؟ هذا يقول

 . القاهرةا . ف س

كتابه في وبينها لعباده الله شرعها التي : الحكاما ج
ربه من عليه المين رسوله لسان على أو الكريم
والصلوات المواريث كأحكاما والتسليم الصلةا أفضل

الله أوضحه مما ذلك ونحو والصياما والزكاةا الخمس
عليه الِعتراض لحد ليس المة عليه وأجمعت لعباده

النبي زمان في للمة محكم تشريع . لنه تغييره ولِ
الذكر تفضيل ذلك ومن ، الساعة قياما إلى وبعده
للبوين والخوةا البنين وأولِد الولِد من النثى على

الكريم كتابه في أوضحه قد سبحانه الله لن وللب؟
.  المسلمين علماء عليه وأجمع

زعم ومن وإيمان اعتقاد عن بذلك العمل فالواجب
مخالفته أجاز من . وهكذا كافر فهو خلفه الصلح أن

وعلى سبحانه الله على معترض . لنه كافرا يعتبر
.  المة إجماع وعلى وسلم عليه الله صلى رسوله

تاب فإن مسلما كان إن يستتيبه أن المر ولي وعلى
النبي لقول السلما؟ عن مرتدا كافرا قتله وجب وإلِ

   فاقتلوه     دينه     بدل     من:  وسلم عليه الله صلى
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مضلت من العافية المسلمين ولجميع لنا الله نسأل
.  المطهر الشرع مخالفة ومن الفتن

يجالس       ل المعصية على أصر من

الصلوات على محافظ الحمد ولله شاب : إنني س
مشكلتي ولكن ، المسجد في تأديتها وأحب الخمس

لكنه ، الصلةا على محافظ هو ، صديق لديِ يوجد أنه
وتوجد ، الكعبين من أسفل وثوبه ، الغاني يستمع

: إن له قلت وعندما ، بيته في ومعلقة مكبرةا صور
به الشراك إلِ يغفر الله : إن قال ، حراما هذا كل

أنه رغم معه؟ أعمل أن علي . فماذا وتعالى سبحانه
. وما ذلك تثبت التي الكتب وقرأ ، حراما أنها يعلم
الفادةا أرجو صاحبه؟ ينصح ولم منكرا رأى من حكم

.  خيرا الله جزاكم

 / القنفذةاح

على لصراره مجالسته تنبغي لِ الرجل هذا مثل   جـ
تعالى قوله في حجة له وليس ، لها وإعلنه المعاصي

ّلَه     ِإّن:  ِفُر     لِ     ال ْقَغ ْقَن     َي ْقَشَرَك     َأ ِه     ُي ِفُر     ِب ْقَغ َي ِلَك     ُدوَن     َما     َو َذ
ْقَن    ِلَم
ُء المعاصي على يقدما أن للعبد ليس فإنه   َيَشا

الله يشاء لِ ممن يكون فقد ، الية بهذه احتجاجا
وبالطبع المغفرةا بحرمانه يعاقب وقد ، له المغفرةا

أمر وعصيانه وتهاونه وعدوانه . لصراره قلبه على
.  الواجب وأداء المعاصي بترك أمره الذيِ ربه

ولو منكرا منه رأى إذا أخيه نصيحة المسلم وعلى
الله بقول عمل ، منكر أنه يعلم أنه منه يعلم كان

ُنوا وتعالى سبحانه َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْقَل َوى     ا ْقَق ّت وقوله   َوال
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ُنوَن وجل عز ْقَؤِم ْقَلُم َناُت     َوا ْقَؤِم ْقَلُم ْقَم     َوا ُه ْقَعُض ُء     َب َيا ِل ْقَو ْقَعٍض     َأ َب
ْقَأُمُروَن ْقَعُروِف     َي ْقَلَم ْقَوَن     ِبا َه ْقَن َي ِر     َعِن     َو َك ْقَن ْقَلُم وقول الية   ا

لمن     قيل     النصيحة     الدين وسلم عليه الله صلى النبي
ولئامة     ورسوله     ولكتابه     لله     قال     ؟     الله     رسول     يا

:  وسلم عليه الله صلى وقوله   وعامتهم     المسلمين
يستطع     لم     فإن     بيده     فليغيره     منكرا     منكم     رأى     من

   اليمان     أضعف     وذلك     فبقلبة     يستطع     لم     فإن     فبلسانه
.  التوفيق وبالله صحيحه في مسلم رواه

فتاوى مجموع من الخامس - الجزء الله - بحمد ثم
 متنوعة ومقالِت

عبد بن الله عبد ابن العزيز عبد الشيخ لسماحة
في السادس الجزء الله شاء إن ويليه باز بن الرحمن

  به يلحق وما التوحيد

 هـ . 19/11/1409 تاريخ 1196الدعوةا العدد 
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