
مجموع فتاوى ومقالتا_الجزء الثالث 

الثالث   المجلد

دين       من يضاده وما المرسلين توحيد بيان
والمشركين   الكفار

والصلةا ، للمتقين والعاقبة ، العالمين رب لله الحمد
النبيين جميع وعلى محمد نبينا على والسلما

: بعد أما. .  الصالحين وسائر كل وآل ، والمرسلين
معرفين الكراما رسله بعث وتعالى سبحانه الله فإن

قال كما ، له العبادةا وإخلصا توحيده إلى ودعاةا ، به
ْد:  تعالى َقَق َقَل َقَنا     َقَو ْث َقَع ٍة     ُكّل     ِفيِ     َقَب لل     ُأّم ُدوا     َقَأِن     َقَرُسو ُب ْع َقَه     ُا ّل ال

ُبوا ِن َقَت َقَتا     َقَواْج ُغو ّطا    ال

بعث أنه ، الكريآمة اليآة هذه فيِ سبحانه الله فأبان
يآعبدوا أن إلى يآدعوهم رسول الناس من أمة كل فيِ
.  الطاغوتا عبادةا ويآجتنبوا ، وحده الله

الرسل بين الخصومة لن ، التوحيد هيِ والعبادةا
سبحانه الله يآعبدون المشركين لن ذلك؛ فيِ وأممهم
بعبادةا تأمرهم الرسل الله فبعث ، غيره معه ويآعبدون

:  تعالى قال كما ، سواه ما عبادةا وترك ، وحده الله
ْذ ِإ َقَل     َقَو ِهيُم     َقَقا َقَرا ْب ِه     ِإ ِبي ِه     َقَِل ْوِم َقَق ِنيِ     َقَو ّن ٌءء     ِإ َقَرا َقَن     ِمّما     َقَب ُدو ُب ْع *   َقَت
ِذيِ     ِإل ّل ِنيِ     ا َقَر َقَط ّنُه     َقَف ِإ ِديآِن     َقَف ْه َقَي .  اليآة   َقَس

معبوداتا من تبرأ أنه إبراهيم خليله عن سبحانه أخبر
ِذيِ     ِإل:  قوله معنى وهو ، وحده الله إل ، قومه ّل ا

ِنيِ َقَر َقَط ويآعبدون ، الله يآعبدون أنهم على ذلك فدل   َقَف
الذيِ سوى كلها معبوداتهم من تبرأ فلهذا ، غيره

المستحق هو سبحانه فإنه ، وحده الله وهو ، فطره
.  ورازقهم الجميع خالق لكونه للعبادةا
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، سبق مثال غير على : خلقنيِ أيِ فطرنيِ ومعنى
كل دون يآعبد أن المستحق فهو المثابة بهذه كان ومن

َقَما:  تعالى وقال ، سواه ما َقَنا     َقَو ْل َقَس َقَك     ِمْن     َقَأْر ِل ْب ِمْن     َقَق
ِه     ُنوِحيِ     ِإل     َقَرُسوٍل ْي َقَل ّنُه     ِإ َقَه     ل     َقَأ َقَل َقَنا     ِإل     ِإ ُدوِن     َقَأ ُب ْع فبين   َقَفا

نبينا خاتمهم قبل الرسل جميع إلى أوحى أنه وجل عز
يآستحق غيره إله ل أنه وسلم عليه الله صلى محمد

.  وحده بعبادته أمرهم وأنه ، العبادةا

من دونه من المعبودةا اللهة جميع أن على ذلك فدل
وغير ، وملئكة وجن وأشجار وأصناما وأولياء أنبياء
.  بالباطل معبودةا كلها ذلك

َقَك:  تعالى قوله المعنى هذا يآوضح ومما ِل َقَأّن     َقَذ َقَه     ِب ّل ال
َقَو ّق     ُه َقَح ْل َقَأّن     ا َقَن     َقَما     َقَو ُعو ْد ِه     ِمْن     َقَيآ ِن َقَو     ُدو ِطُل     ُه َقَبا ْل وقوله   ا
صلى محمد نبينا دعاهم لما المشركين عن وجل عز
أنهم ، الله إل إله ل يآقولوا أن إلى وسلم عليه الله

َقَل:  قالوا َقَع َقَج َقَة     َقَأ َقَه ِل لها     اْل َقَل لدا     ِإ َقَذا     ِإّن     َقَواِح ٌءء     َقَه َقَشيِْ ٌءب     َقَل َقَجا    ُع
ُهْم:  سبحانه وقوله ّن ُنوا     ِإ َقَذا     َقَكا َقَل     ِإ ُهْم     ِقي َقَه     ل     َقَل َقَل ّلُه     ِإل     ِإ ال

َقَن ِبُرو ْك َقَت َقَن*    َقَيآْس ُلو ُقو َقَيآ ّنا     َقَو ِئ ُكو     َقَأ ِر َقَتا َقَنا     َقَل ِت َقَه ِل ٍر     آ َقَشاِع ُنوٍن     ِل َقَمْج
ل وهيِ التوحيد كلمة أن عرفوا أنهم على ذلك فدل

على وتدل الشرك من عليه هم ما تبطل الله إل إله
.  باطلة آلهتهم أن

لله العبادةا إخلصا تقتضيِ الله إل إله ل أن بذلك فعلم
ولول ، بالحق المعبود سبحانه أنه على وتدل ، وحده
تقتضيِ إنها يآقولوا ولم ، قولها عن يآستكبروا لم ذلك

.  جميعها اللهة إبطال

من أن ظنوا حتى ، الخلق أكثر على خفيِ مما وهذا
، والمال الدما معصوما مسلم فهو الله إل إله ل قال
كالدعاء ، الله لغير العبادةا من الكثير صرف ولو
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. ذلك وغير والنذر والذبح والتوكل والرجاء والخوف
إله ل يآقولون فإنهم ، القبور عباد من الواقع هو وهذا

القبور أصحاب إلى يآلجؤون ذلك مع وهم ، الله إل
، الحاجاتا قضاء فيسألونهم ، بالولياء يآسمونهم ممن

عند تارةا ، العداء على والنصر ، الكرباتا وتفريآج
.  عنهم البعد مع وتارةا ، قبورهم

وسلم عليه الله صلى محمد نبينا مع ذلك يآفعلون وقد
حاجاتهم فيِ يآلجؤون وقد ، النبياء من غيره ومع ،

يآرجون ، لهم ويآذبحون ، بهم فيستغيثون الجن إلى
أنفسهم عن والدفاع ، لمرضاهم والشفاء نفعهم

.  ذلك وغير وزروعهم

من على تخفى ل ، مشهورةا معلومة المور هذه وكل
الشرك من عليه هم ما ورأى ، القبور بعباد اتصل

الرسل الله . فأرسل البواح والكفر ، الصريآح
إلى وتدعو ، منه وتحذر ، الشرك هذا تنكر ، جميعهم

الكريآماتا اليآاتا فيِ ذلك سبق كما ، وحده الله عبادةا
 .

الناس يآعرفوا أن ، وتعالى سبحانه الله أمرهم وقد
أسماءه لهم يآذكروا وأن ، ورازقهم وخالفهم بربهم

عظمته كمال على الدالة ، العل وصفاته ، الحسنى
، إيآاهم ورحمته عباده إلى وإحسانه وعلمه ، وقدرته

شئون لجميع المدبر ، الضار النافع هو سبحانه وأنه
أو ، غيره يآعبدوا أن يآليق فل ، بأحوالهم الخبير ، خلقه

القادر هو سبحانه لنه ، سواه من حاجاتهم يآسألوا
سواه وما ، شيِء بكل علمه المحيط شيِء كل على
َقَما:  وجل عز قال كما ، إليه فقير ْقُت     َقَو َقَل ْلِجّن     َقَخ ا

َقَس ْن ِْل ُدوِن     ِإل     َقَوا ُب ْع َقَي ُد     َقَما*    ِل ِريآ ُهْم     ُأ ْن َقَما     ِرْزٍق     ِمْن     ِم ُد     َقَو ِريآ ُأ

ِعُموِن     َقَأْن ْط َقَه     ِإّن*    ُيآ ّل َقَو     ال ُق     ُه ِةا     ُذو     الّرّزا ّو ُق ْل ِتيُن     ا َقَم ْل    ا
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َقَها     َقَيآا:  تعالى وقال ّيآ أ
ّناُس     َقَ ُدوا     ال ُب ْع ُكُم     ا ّب ِذيِ     َقَر ّل ُكْم     ا َقَق َقَل َقَخ

َقَن ِذيآ ّل ُكْم     ِمْن     َقَوا ِل ْب ُكْم     َقَق ّل َقَع َقَن     َقَل ُقو ّت :  سبحانه قوله إلى   َقَت
ُلوا     َقَفل َقَع ِه     َقَتْج ّل لدا     ِل َقَدا ْن ُتْم     َقَأ ْن َقَأ َقَن     َقَو َقَلُمو ْع َقَيآا:  تعالى وقال   َقَت
َقَها ّيآ أ

ّناُس     َقَ ُتُم     ال ْن ُء     َقَأ َقَرا َقَق ُف ْل َقَلى     ا ِه     ِإ ّل ّلُه     ال َقَو     َقَوال ِنيِّ     ُه َقَغ ْل ا
ُد َقَحِمي ْل ْأ     ِإْن*    ا َقَش ُكْم     َقَيآ ْب ِه ْذ ْأتِا     ُيآ َقَيآ ْلٍق     َقَو َقَخ ٍد     ِب ِديآ َقَما*    َقَج َقَك     َقَو ِل َقَذ

َقَلى ِه     َقَع ّل ٍز     ال ِزيآ َقَع الصلةا عليهم المرسلين عن وأخبر   ِب
، سبحانه الله عظمة أممهم بلغوا أنهم والسلما
وأنه ، شيِء بكل وعلمه ، شيِء كل على وقدرته
، المضطر ويآجيب ، الدعاء يآسمع الذيِ هو سبحانه

ل أنها معبوداتهم عن يآخبروهم وأن ، الضار النافع وأنه
كما ، تجيبه ول الداعيِ دعاء تسمع . ول تضر ول تنفع

تهديآهم ول ، تكلمهم ل أنها أصنامهم عن أخبروهم
مما ذلك وكل ، نفعا ول ضرا لهم تملك ول ، سبيل

، إليه وتوبتهم ، العبادةا فيِ لله إخلصهم يآوجب
شريآعته والتزاما أنبيائه وتصديآق ، منه حاجاتهم وطلب

أنه والسلما الصلةا عليه نوح عن تعالى قال كما ،
ْلُت:  لقومه قال ُق ِفُروا     َقَف ْغ َقَت ُكْم     اْس ّب ّنُه     َقَر َقَن     ِإ لرا     َقَكا ّفا *   َقَغ

َقَء     ُيآْرِسِل َقَما ُكْم     الّس ْي َقَل لرا     َقَع َقَرا ْد ُكْم*    ِم ْد ِد ُيآْم َقَواٍل     َقَو َقَأْم ِب
َقَن ِني َقَب َقَعْل     َقَو َقَيآْج ُكْم     َقَو ّناتٍا     َقَل َقَعْل     َقَج َقَيآْج ُكْم     َقَو لرا     َقَل َقَها ْن أ

   َقَ

:  لقومه قال أنه والسلما الصلةا عليه هود عن وقال
َقَن ُنو ْب َقَت ُكّل     َقَأ لة     ِريآٍع     ِب َقَيآ َقَن     آ ُثو َقَب ْع َقَن*    َقَت ُذو ّتِخ َقَت َقَع     َقَو ِن َقَصا ُكْم     َقَم ّل َقَع َقَل

َقَن ُدو ُل َقَذا*    َقَتْخ ِإ ُتْم     َقَو َقَطْش ُتْم     َقَب َقَطْش َقَن     َقَب ِريآ ّبا ُقوا*    َقَج ّت َقَه     َقَفا ّل ال
ُعوِن ِطي َقَأ ُقوا*    َقَو ّت ِذيِ     َقَوا ّل ُكْم     ا ّد َقَم َقَما     َقَأ َقَن     ِب َقَلُمو ْع ُكْم*    َقَت ّد َقَم َقَأ

ٍما َقَعا ْن َقَأ َقَن     ِب ِني َقَب ّناتٍا*    َقَو َقَج ُيوٍن     َقَو ُع ّنيِ*    َقَو َقَخاُف     ِإ ُكْم     َقَأ ْي َقَل َقَع
َقَب َقَذا ٍما     َقَع ْو ٍم     َقَيآ ِظي    َقَع

قال إنه والسلما الصلةا عليه صالح نبيه عن وقال
َقَن:  لقومه ُكو َقَر ْت ُت أ

َقَنا     َقَما     ِفيِ     َقَ ُه َقَن     َقَها ِني ّناتٍا     ِفيِ*    آِم َقَج
ُيوٍن ُع َقَنْخٍل     َقَوُزُروٍع*    َقَو َقَها     َقَو ُع ْل ٌءم     َقَط َقَن*    َقَهِضي ُتو ْنِح َقَت َقَن     َقَو ِم
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َقَباِل ْلِج لتا     ا ُيو َقَن     ُب ِهي ِر ُقوا*    َقَفا ّت َقَه     َقَفا ّل ُعوِن     ال ِطي َقَأ َقَول*    َقَو
ُعوا ِطي َقَر     ُت َقَن     َقَأْم ِفي ِر ْلُمْس َقَن*    ا ِذيآ ّل َقَن     ا ُدو ْفِس َقَْلْرِض     ِفيِ     ُيآ ا

َقَن     َقَول ِلُحو عليه إبراهيم خليله عن وقال ، اليآاتا   ُيآْص
ْتُل:  والسلما الصلةا ِهْم     َقَوا ْي َقَل َقَأ     َقَع َقَب َقَم     َقَن ِهي َقَرا ْب ْذ*    ِإ َقَل     ِإ َقَقا

ِه ِبي ِه     َقَِل ْوِم َقَق َقَن     َقَما     َقَو ُدو ُب ْع ُلوا*    َقَت ُد     َقَقا ُب ْع لما     َقَن َقَنا َقَظّل     َقَأْص َقَن َقَها     َقَف َقَل
َقَن ِفي ِك َقَل*    َقَعا ُكْم     َقَهْل     َقَقا َقَن ُعو َقَم ْذ     َقَيآْس َقَن     ِإ ُعو ْد ْو*    َقَت َقَأ

ُكْم َقَن ُعو َقَف ْن ْو     َقَيآ َقَن     َقَأ ُلوا*    َقَيآُضّرو َقَنا     َقَبْل     َقَقا ْد َقَج َقَنا     َقَو َقَء َقَبا َقَك     آ ِل َقَذ َقَك
َقَن ُلو َقَع ْف َقَتى     َقَمْن     ِإل قوله إلى   َقَيآ َقَه     َقَأ ّل ْلٍب     ال َقَق ٍم     ِب ِلي    َقَس

:  العجل وعبادتهم إسرائيل بنيِ قصة فيِ وقال
َقَذ َقَخ ّت ْومُا     َقَوا َقَسى     َقَق ِه     ِمْن     ُمو ِد ْع ِهْم     ِمْن     َقَب ّي ِل لل     ُح لدا     ِعْج َقَس َقَلُه     َقَج
ٌءر َقَوا َقَلْم   ُخ ْوا َقَأ َقَر ّنُه َقَيآ ُهْم ل َقَأ ّلُم َقَك ِهْم َقَول ُيآ ِديآ ْه لل َقَيآ ِبي . اليآاتا َقَس
َقَفل:  نفسها القصة فيِ طه سورةا فيِ وقال َقَن     َقَأ ْو َقَر َقَيآ

ُع     َقَأل ِهْم     َقَيآْرِج ْي َقَل لل     ِإ ْو ِلُك     َقَول     َقَق ُهْم     َقَيآْم لعا     َقَول     َقَضّرا     َقَل ْف    َقَن

صورةا عبدوا حتى هؤلء عقول ذهبت : أيآن والمعنى
، نفعا ول ضرا لهم يآملك ول ، قول إليهم يآرد ل ، عجل

الله أن بذلك . فعلم سبيل يآهديآهم ول يآكلمهم ول
ويآجب ، الدعاء يآسمع الذيِ النافع الضار هو سبحانه

هذه وأن ، شاء إذا ويآتكلم ، دعاه إذا المضطر
يآكون أن يآجب التيِ الكمال صفاتا من الصفاتا
ونحوها الصناما بخلف ، بها موصوفا بحق المعبود

، دعاها من تجيب ول تضر ول تنفع ول تسمع ل فإنها
.  سبيل تهديآه ول ، قول إليه ترجع ول

المجيب السميع الحق الملك مع تعبد أن يآجوز فكيف
كل على والقادر ، شيِء بكل العالم ، الضار النافع ،

هذا فيِ . واليآاتا سواه رب ول ، غيره إله ل شيِء
سبحانه الله أن إلى ترشد وكلها ، كثيرةا المعنى

النقص صفاتا عن منزه الكمال بصفاتا موصوف
له العبادةا وإخلصا توحيده يآوجب مما وذلك ، والعيب
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جميع فيِ عليه والتوكل ، إليه القلوب وتوجيه سبحانه
الرزاق الخلق لكونه ، سواه ما كل دون المور
يآجوز فل ، المور لجميع المدبر ، شيِء لكل المالك

.  غيره معه يآعبد أن

 هـ عندما1386كلمة كتبها سماحته فيِ حدود عاما 
لرئيس الجامعة السلمية بالمديآنة المنورةا كان نائبا 

وصالح ، وهود : نوح أنبيائه عن سبحانه الله أخبر وقد
ُدوا:  لقومهم قالوا : أنهم وشعيب ُب ْع َقَه     ا ّل ُكْم     َقَما     ال َقَل

ٍه     ِمْن َقَل ُه     ِإ ْيُر أنهم المرسلين جميع عن أخبر كما   َقَغ
.  ذلك فيِ اليآاتا سبقت كما ذلك لممهم قالوا

َقَم:  تعالى وقال ِهي َقَرا ْب ِإ ْذ     َقَو َقَل     ِإ ِه     َقَقا ْوِم َقَق ُدوا     ِل ُب ْع َقَه     ا ّل ال
ُه ُقو ّت ُكْم     َقَوا ِل ٌءر     َقَذ ْي ُكْم     َقَخ ُتْم     ِإْن     َقَل ْن َقَن     ُك َقَلُمو ْع َقَما*    َقَت ّن َقَن     ِإ ُدو ُب ْع َقَت

ِه     ُدوِن     ِمْن ّل لنا     ال َقَثا ْو َقَن     َقَأ ُقو ُل َقَتْخ لكا     َقَو ْف َقَن     ِإّن     ِإ ِذيآ ّل َقَن     ا ُدو ُب ْع َقَت
ِه     ُدوِن     ِمْن ّل َقَن     ل     ال ُكو ِل ُكْم     َقَيآْم لقا     َقَل ُغوا     ِرْز َقَت ْب َقَد     َقَفا ْن ِه     ِع ّل ال

َقَق ُه     الّرْز ُدو ُب ْع ُكُروا     َقَوا ِه     َقَلُه     َقَواْش ْي َقَل فيِ تعالى وقال   ِإ
ِإّن:  الصافاتا سورةا ِه     ِمْن     َقَو ِت َقَع َقَم     ِشي ِهي َقَرا ْب ْذ*    َِقَل َقَء     ِإ َقَجا

ّبُه ْلٍب     َقَر َقَق ٍم     ِب ِلي ْذ*    َقَس َقَل     ِإ ِه     َقَقا ِبي ِه     َقَِل ْوِم َقَق َقَذا     َقَو َقَن     َقَما ُدو ُب ْع *   َقَت
لكا ْف ِئ لة     َقَأ َقَه ِل َقَن     آ ِه     ُدو ّل َقَن     ال ُدو ِريآ َقَما*    ُت ُكْم     َقَف ّن َقَرّب     َقَظ ِب

َقَن َقَلِمي َقَعا ْل إبراهيم عن مريآم سورةا فيِ سبحانه وقال   ا
ُكْر:  والسلما الصلةا عليه نفسه الخليل ْذ ِفيِ     َقَوا
َقَتاِب ِك ْل َقَم     ا ِهي َقَرا ْب ّنُه     ِإ َقَن     ِإ لقا     َقَكا ّديآ ّيا     ِص ِب ْذ*    َقَن َقَل     ِإ ِه     َقَقا ِبي َقَيآا     َقَِل

َقَبِت َقَم     َقَأ ُد     ِل ُب ْع ُع     ل     َقَما     َقَت َقَم ْبِصُر     َقَول     َقَيآْس ِنيِ     َقَول     ُيآ ْغ َقَك     ُيآ ْن لئا     َقَع ْي َقَش
َقَبِت     َقَيآا*  ّنيِ     َقَأ ْد     ِإ ِنيِ     َقَق َقَء َقَن     َقَجا ِم     ِم ْل ِع ْل َقَك     َقَلْم     َقَما     ا ِت ْأ ِنيِ     َقَيآ ْع ِب ّت َقَفا

َقَك ِد ْه لطا     َقَأ َقَرا ّيآا     ِص ِو َقَبِت     َقَيآا*    َقَس ِد     ل     َقَأ ُب ْع َقَن     َقَت َقَطا ْي ِإّن     الّش
َقَن َقَطا ْي َقَن     الّش َقَمِن     َقَكا ّيا     ِللّرْح َقَبِت     َقَيآا*    َقَعِص ّنيِ     َقَأ َقَخاُف     ِإ َقَأْن     َقَأ

َقَك َقَمّس ٌءب     َقَيآ َقَذا َقَن     َقَع َقَمِن     ِم َقَن     الّرْح ُكو َقَت َقَطاِن     َقَف ْي ّيا     ِللّش ِل *   َقَو
َقَل ٌءب     َقَقا َقَراِغ أ

َقَت     َقَ ْن ِتيِ     َقَعْن     َقَأ َقَه ِل ِهيُم     َقَيآا     آ َقَرا ْب ِئْن     ِإ ِه     َقَلْم     َقَل َقَت ْن َقَت
َقَك ّن َقَم ِنيِ     َقََقَلْرُج ْهُجْر ّيا     َقَوا ِل َقَل*    َقَم ٌءما     َقَقا َقَك     َقَسل ْي َقَل ِفُر     َقَع ْغ َقَت َقَأْس َقَس
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َقَك ّبيِ     َقَل ّنُه     َقَر َقَن     ِإ ّيا     ِبيِ     َقَكا ِف ُكْم*    َقَح ُل ِز َقَت ْع َقَأ َقَما     َقَو َقَن     َقَو ُعو ْد ِمْن     َقَت
ِه     ُدوِن ّل ُعو     ال ْد َقَأ ّبيِ     َقَو َقَسى     َقَر َقَن     َقَأل     َقَع ُكو ِء     َقَأ َقَعا ُد ّبيِ     ِب ّيا     َقَر ِق َقَش

َقَلّما*  ُهْم     َقَف َقَل َقَز َقَت ْع َقَما     ا َقَن     َقَو ُدو ُب ْع ِه     ُدوِن     ِمْن     َقَيآ ّل َقَنا     ال ْب َقَه َقَلُه     َقَو
َقَق َقَحا َقَب     ِإْس ُقو ْع َقَيآ ُكّل     َقَو َقَنا     َقَو ْل َقَع ّيا     َقَج ِب َقَنا*    َقَن ْب َقَه َقَو ُهْم     َقَو ِمْن     َقَل
َقَنا ِت َقَم َقَنا     َقَرْح ْل َقَع َقَج ُهْم     َقَو َقَن     َقَل َقَسا ْدٍق     ِل ّيا     ِص ِل    َقَع

: أنهم هود قوما عن العراف سورةا فيِ سبحانه وقال
َقَنا:  والسلما الصلةا عليه لهود قالوا َقَت ْئ َقَد     َقَأِج ُب ْع َقَن َقَه     ِل ّل ال
ُه َقَد َقَر     َقَوْح َقَذ َقَن َقَن     َقَما     َقَو ُد     َقَكا ُب ْع َقَنا     َقَيآ ُؤ َقَبا َقَنا     آ ِت ْأ َقَما     َقَف َقَنا     ِب ُد ِع َقَت     ِإْن     َقَت ْن ُك

َقَن َقَن     ِم ِقي ِد مشركيِ عن يآونس سورةا فيِ وقال   الّصا
عليه الله صلى محمد نبينا إليهم بعث الذيآن ، العرب
َقَن:  وسلم ُدو ُب ْع َقَيآ ِه     ُدوِن     ِمْن     َقَو ّل ُهْم     ل     َقَما     ال َقَول     َقَيآُضّر

ُهْم ُع َقَف ْن َقَن     َقَيآ ُلو ُقو َقَيآ ِء     َقَو ُؤل َقَنا     َقَه ُؤ َقَعا َقَف َقَد     ُش ْن ِه     ِع ّل الله فرد   ال
َقَن     ُقْل:  بقوله عليهم وعل جل ُئو ّب َقَن ُت َقَه     َقَأ ّل َقَما     ال َقَلُم     ل     ِب ْع َقَيآ
َقَواتِا     ِفيِ َقَما َقَْلْرِض     ِفيِ     َقَول     الّس َقَنُه   ا َقَحا ْب َقَلى ُس َقَعا َقَت َقَعّما َقَو

َقَن ُكو ِر ِزيآُل:  الزمر سورةا فيِ وقال ، ُيآْش ْن َقَتاِب     َقَت ِك ْل ا
َقَن ِه     ِم ّل ِز     ال ِزيآ َقَع ْل ِم     ا ِكي َقَح ْل ّنا*    ا َقَنا     ِإ ْل َقَز ْن َقَك     َقَأ ْي َقَل َقَب     ِإ َقَتا ِك ْل ّق     ا َقَح ْل ِبا

ِد ُب ْع َقَه     َقَفا ّل لصا     ال ِل َقَن     َقَلُه     ُمْخ ّديآ ِه     َقَأل*    ال ّل ّديآُن     ِل ِلُص     ال َقَخا ْل ا
َقَن ِذيآ ّل ُذوا     َقَوا َقَخ ّت ِه     ِمْن     ا ِن َقَء     ُدو َقَيا ِل ْو ُهْم     َقَما     َقَأ ُد ُب ْع َقَنا     ِإل     َقَن ُبو َقَقّر ُي ِل

َقَلى ِه     ِإ ّل َقَفى     ال ْل َقَه     ِإّن     ُز ّل ُكُم     ال ُهْم     َقَيآْح َقَن ْي ِه     ُهْم     َقَما     ِفيِ     َقَب ِفي
َقَن ُفو ِل َقَت َقَه     ِإّن     َقَيآْخ ّل ِديِ     ل     ال ْه َقَو     َقَمْن     َقَيآ ٌءب     ُه ِذ ٌءر     َقَكا ّفا    َقَك

الذيآن المشركين أن اليآاتا هذه فيِ سبحانه فأوضح
يآعبدوا لم  وسلم عليه الله صلى محمد فيهم بعث

لنهم وغيرهم والصالحين والنبياء والوثان الصناما
وإنما ، يآرزقون أو يآخلقون أو ، ويآنفعون يآضرون
لديآه وتقريآبهم ، الله عند شفاعتهم يآرجون عبدوهم

: هذا بعملهم وتعالى سبحانه عليهم فحكم ، زلفى
.  مشركون كفار أنهم
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ُكُم:  وتعالى تبارك يآقول المعنى هذا وفيِ ِل ّلُه     َقَذ ال
ُكْم ّب ْلُك     َقَلُه     َقَر ْلُم َقَن     ا ِذيآ ّل َقَن     َقَوا ُعو ْد ِه     ِمْن     َقَت ِن َقَن     َقَما     ُدو ُكو ِل َقَيآْم

ٍر     ِمْن ْطِمي ُهْم     ِإْن*    ِق ُعو ْد ُعوا     ل     َقَت َقَم ُكْم     َقَيآْس َقَء َقَعا ْو     ُد َقَل َقَو
ُعوا ُبوا     َقَما     َقَسِم َقَجا َقَت ُكْم     اْس َقَما     َقَل ْو َقَيآ ِة     َقَو َقَم َقَيا ِق ْل َقَن     ا ُفُرو ْك َقَيآ

ُكْم ِك َقَك     َقَول     ِبِشْر ُئ ّب َقَن ْثُل     ُيآ ٍر     ِم ِبي هذه فيِ سبحانه فأخبر   َقَخ
جميع فيِ المتصرف وأنه ، وحده لله الملك : أن اليآة

الله دون من المشركين معبوداتا جميع وأن ، خلقه
ل كلهم ذلك وغير وحجر وشجر وإنس جن من

نواةا على التيِ القشرةا وهو ، قطمير من يآملكون
لو وأنهم ، الداعيِ دعاء يآسمعون ل وأنهم ، التمرةا
أو ، وغائب ميت بين ما لنهم استجابوا ما سمعوا

من معبوديآهم أن سبحانه وأوضح ، شيئا يآفعل ل جماد
، ويآنكرونه ، القيامة يآوما بشركهم يآكفرون ، الله دون
شرك إيآاهم ودعاءهم ، بهم تعلقهم أن على ذلك فدل
َقَما:  وجل عز قال كما ، وتعالى سبحانه بالله ْو َقَيآ َقَو

ُهْم لعا     َقَنْحُشُر ُقوُل     ُثّم     َقَجِمي َقَن     َقَن ِذيآ ّل ُكوا     ِل َقَر ُكْم     َقَأْش َقَن َقَكا ُتْم     َقَم ْن َقَأ

ُكْم ُؤ َقَكا َقَر َقَنا     َقَوُش ْل ّيآ َقَز ُهْم     َقَف َقَن ْي َقَل     َقَب َقَقا ُهْم     َقَو ُؤ َقَكا َقَر ُتْم     َقَما     ُش ْن َقَنا     ُك ّيآا ِإ
َقَن ُدو ُب ْع َقَفى*    َقَت َقَك ِه     َقَف ّل لدا     ِبال ِهي َقَنا     َقَش َقَن ْي ُكْم     َقَب َقَن ْي َقَب ّنا     ِإْن     َقَو َقَعْن     ُك

ُكْم ِت َقَد َقَبا َقَن     ِع ِلي ِف َقَغا َقَمْن وجل عز وقال   َقَل َقَضّل     َقَو ِمّمْن     َقَأ
ُعو ْد ِه     ُدوِن     ِمْن     َقَيآ ّل َقَتِجيُب     ل     َقَمْن     ال َقَلى     َقَلُه     َقَيآْس ِما     ِإ ْو ِة     َقَيآ َقَم َقَيا ِق ْل ا
ُهْم ِهْم     َقَعْن     َقَو ِئ َقَعا َقَن     ُد ُلو ِف َقَذا*    َقَغا ِإ َقَر     َقَو ّناُس     ُحِش ُنوا     ال ُهْم     َقَكا َقَل

لء َقَدا ْع ُنوا     َقَأ َقَكا ِهْم     َقَو ِت َقَد َقَبا ِع َقَن     ِب ِريآ ِف هذه فيِ سبحانه فأبان   َقَكا
من يآتبرءون الله دون المعبوديآن جميع أن اليآاتا

ويآخبرونهم ، بعبادتهم ويآكفرون ، القيامة يآوما عابديآهم
.  غافلين عنها كانوا إنهم

أعظم وما ، المشركين أولئك حسرةا أعظم فما
والندامة بالخيبة باؤوا حيث ، القيامة يآوما خسارتهم
وعبادتهم به بكفرهم ونقمته الجبار غضب واستحقوا

وقال ، شيئا عنهم يآغنيِ ول ، يآنفع ول يآضر ل من معه
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َقَمْن:  وجل عز ُع     َقَو ْد َقَع     َقَيآ ِه     َقَم ّل لها     ال َقَل َقَر     ِإ َقَخ َقَن     ل     آ َقَها ِه     َقَلُه     ُبْر ِب
َقَما ّن ِإ ُبُه     َقَف َقَسا َقَد     ِح ْن ِه     ِع ّب ّنُه     َقَر ِلُح     ل     ِإ ْف َقَن     ُيآ ِفُرو َقَكا ْل    ا

أهله عاقبة وسوء ، الشرك بطلن بيان فيِ واليآاتا
.  كثيرةا الله كتاب فيِ القيامة يآوما خسارتهم وعظم

ما الله رسول عن الصحيحة السنة فيِ جاء وهكذا
وعظم ، عاقبتهم وسوء ، المشركين ضلل يآبين

بل ، الربوبية توحيد فيِ يآشركوا لم وأنهم ، خسارتهم
أمورهم مدبر ، الرازق الخالق هو الله أن يآعلمون هم

بالدعاء غيره الله مع عبادتهم فيِ أشركوا وإنما ،
أنواع من ذلك وغير ، والنذر والذبح ، والرجاء والخوف
رضيِ عباس ابن عن الصحيحين فيِ ثبت كما العبادةا

لمعاذ قال وسلم عليه الله صلى النبيِ أن عنهما الله
الكتاب أهل من قوما تأتيِ إنك:  اليمن إلى بعثه لما

الله إل إله ل أن شهادةا إليه تدعوهم ما أول فليكن
الله إل إله ل أن يآشهدوا أن إلى " فادعهم روايآة وفيِ
-  الله رحمه للبخاريِ روايآة - وفيِ الله رسول وأنيِ

عن مسلم صحيح وفيِ   الله يآوحدوا أن إلى فادعهم
أن عنه الله رضيِ أبيه عن الشجعيِ طارق بن سعد
إل إله ل قال من:  قال وسلم عليه الله صلى النبيِ
ودمه ماله حرما الله دون من يآعبد بما وكفر الله

من:  بلفظ لمسلم روايآة وفيِ الله على وحسابه
. .  . الحديآث  الله دون من يآعبد بما وكفر الله وحد

الله توحيد وجوب فيِ صريآحان الحديآثان وهذان
من يآعبد بما والكفر ، له العبادةا وإخلصا ، سبحانه

عنه الله رضيِ هريآرةا أبو عن الصحيحين . وفيِ دونه
لجبرائيل قال أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ عن

تعبد أن:  قال السلما عن سأله لمل السلما عليه
المفروضة الصلةا وتقيم شيئا به تشرك ول الله
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صحيح . وفيِ . الحديآث  المكتوبة الزكاةا وتؤديِ
صلى النبيِ عن عنهما الله رضيِ عمر ابن عن مسلم

خمس على السلما بنيِ:  قال أنه وسلم عليه الله
وصوما الزكاةا وإيآتاء الصلةا وإقاما الله يآوحد أن على

أن على:  له أخرى روايآة وفيِ البيت وحج رمضان
فيِ . وأصله " الحديآث دونه بما ويآكفر الله يآعبد

خمس على السلما بنيِ:  بلفظ مرفوعا الصحيحين
وإقاما الله رسول محمدا وأن الله إل إله ل أن شهادةا
" .  البيت وحج رمضان وصوما الزكاةا وإيآتاء الصلةا

عن جبريآل سؤال حديآث الله رحمه مسلم وروى
رضيِ عمر حديآث من والحسان واليآمان السلما

قال أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ عن عنه الله
أن تشهد أن السلما:  السلما عن سأله لما لجبريآل

الصلةا وتقيم الله رسول محمدا وأن الله إل إله ل
إن البيت وتحج رمضان وتصوما الزكاةا وتؤتيِ

.   سبيل إليه تاستطع

أن على معناها فيِ جاء وما ، الحاديآث هذه فدلت
الله توحيد : هو الله إل إله ل أن شهادةا معنى

وهذا.  دونه من يآعبد بما والكفر له العبادةا وإخلصا
به الله بعث الذيِ التوحيد حقيقة هو المعنى

الجهاد سوق عليه وقاما ، الكتب به وأنزل ، المرسلين
وشقيِ ، ومؤمن كافر إلى فيه الناس وانقسم ،

على يآحرصا أن ، مكلف كل على . فالواجب وسعيد
سبحانه الله بتوحيد يآلتزما وأن ، النجاةا أسباب
، سواه ما بعبادةا ويآكفر ، وعل جل العبادةا له ويآخلص

كما ، عليه ويآعاديِ ، ذلك على ويآواليِ ، منها ويآتبرأ
ْد:  وجل عز الله قال َقَنْت     َقَق ُكْم     َقَكا ٌءةا     َقَل َقَو ٌءة     ُأْس َقَن َقَس ِفيِ     َقَح

َقَم ِهي َقَرا ْب َقَن     ِإ ِذيآ ّل َقَعُه     َقَوا ْذ     َقَم ُلوا     ِإ ِهْم     َقَقا ْوِم َقَق ّنا     ِل ُء     ِإ َقَرآ ُكْم     ُب ْن ِم
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َقَن     َقَوِمّما ُدو ُب ْع ِه     ُدوِن     ِمْن     َقَت ّل َقَنا     ال َقَفْر ُكْم     َقَك َقَدا     ِب َقَب َقَنا     َقَو َقَن ْي ُكُم     َقَب َقَن ْي َقَب َقَو
ُةا َقَو َقَدا َقَع ْل ُء     ا َقَضا ْغ َقَب ْل لدا     َقَوا َقَب ّتى     َقَأ ُنوا     َقَح ْؤِم ِه     ُت ّل ُه     ِبال َقَد    َقَوْح

بعث الذيِ الديآن وهو ، جميعا المرسلين ديآن هو فهذا
عليه الله صلى محمد نبينا وأفضلهم خاتمهم به الله

وأن ، بالنواجذ عليه يآعض أن مسلم كل . فعلى وسلم
صدق بكل ذلك إلى الناس يآدعو وأن ، عليه يآستقيم
سبيل فيِ أصابه ما على يآصبر وأن ، وإخلصا
لنبيه وجل عز الله قال كما إليه والدعوةا ، به التمسك

ِبْر:  والسلما الصلةا عليه َقَما     َقَفاْص َقَر     َقَك َقَب ُلو     َقَص ِما     ُأو َقَعْز ْل ا
َقَن ِبْر:  تعالى وقال ، اليآة   الّرُسِل     ِم َقَما     َقَواْص َقَك     َقَو ْبُر َقَص
ِه     ِإل ّل ِبُروا:  سبحانه وقال   ِبال َقَه     ِإّن     َقَواْص ّل َقَع     ال َقَم

َقَن ِريآ ِب ِر:  وجل عز وقال   الّصا َقَعْص ْل َقَن     ِإّن*    َقَوا َقَسا ْن ِْل ا
ٍر     َقَلِفيِ َقَن     ِإل*    ُخْس ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُلوا     آ َقَعِم َقَحاتِا     َقَو ِل الّصا

ْوا َقَص َقَوا َقَت ّق     َقَو َقَح ْل ْوا     ِبا َقَص َقَوا َقَت ِر     َقَو ْب سبحانه وقال   ِبالّص
َقَما:  وتعالى ّن ّفى     ِإ َقَو َقَن     ُيآ ِبُرو ُهْم     الّصا َقَر ِر     َقَأْج ْي َقَغ َقَساٍب     ِب    ِح
.  كثيرةا المعنى هذا فيِ واليآاتا

وجميع المسلمين وسائر يآوفقنا أن المسئول والله
عباده أمر وصلح رضاه فيه ما لكل الحق إلى الدعاةا

فيه ما لكل المسلمين أمر ولةا جميع يآوفق وأن ،
أنه ، المستقيم صراطه إلى وهدايآتهم شعوبهم صلح
نبينا على وسلم الله وصلى ، عليه والقادر ذلك وليِ

يآوما إلى نهجهم على سار ومن ، وصحبه وآله محمد
.  الديآن

اليمان     أصول في محاضرة

عبده على والسلما والصلةا ، العالمين رب لله الحمد
نبينا وحيه على وأمينه خلقه من وخيرته ورسوله
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ومن وأصحابه آله وعلى الله عبد بن محمد وإمامنا
:  بعد . أما الديآن يآوما إلى بهداه واهتدى سبيله سلك

الكلمة هذه فيِ معكم : حديآثيِ الكراما الخوةا أيآها
اختارته موضوع وهذا ، اليآمان بأصول يآتعلق فيما

لن جدا؛ مهم موضوع لنه ، عليه ووافقت الجامعة
المة نجاح سر لنه ، الصول هذه على ديآننا مدار
سيادتها وسر تقدمها وسر أمنها وسر سعادتها وسر
وسيرتها وأعمالها أقوالها فيِ حققته إذا المم على

. .  ذلك وغير وعطائها وأخذها وجهادها

كما كثيرةا آيآاتا فيِ الصول هذه القرآن أوضح وقد
أحاديآث فيِ والسلما الصلةا عليه نبينا أوضحها
وهيِ ، اليآمان أصول هيِ ، ستة أصول وهيِ ، صحيحة
وهو كله الديآن هو اليآمان . . فإن الديآن أصول

الله بعث ما وهو والتقوى البر وهو الهدى وهو السلما
النافع العلم من والسلما الصلةا عليه الرسول به

ديآننا أصول هذه ، إيآمانا يآسمى كله ، الصالح والعمل
وأوضحها ، مواضع فيِ العزيآز الكتاب أوضحها الستة
كتاب فيِ ورد فمما ، الحاديآث فيِ المين الله رسول

َقَس:  سبحانه قوله وجل عز الله ْي ِبّر     َقَل ْل ّلوا     َقَأْن     ا َقَو ُت
ُكْم َقَه َقَل     ُوُجو َقَب ِرِق     ِق َقَمْش ْل ِرِب     ا ْغ َقَم ْل ِكّن     َقَوا َقَل ِبّر     َقَو ْل َقَن     َقَمْن     ا َقَم آ

ِه ّل ِما     ِبال ْو َقَي ْل ِر     َقَوا ِة     اْلِخ َقَك ِئ َقَمل ْل َقَتاِب     َقَوا ِك ْل َقَن     َقَوا ّيي ِب ّن . اليآة   َقَوال
، اليآمان أصول من خمسة هنا وتعالى سبحانه فبين
، والملئكة ، الخر واليوما ، بالله : اليآمان وهيِ

مدار عليها أصول خمسة . هذه والنبيين ، والكتاب
َقَن:  وعل جل وقال ، وباطنة ظاهرةا الديآن َقَم آ

َقَما     الّرُسوُل َقَل     ِب ِز ْن ِه     ُأ ْي َقَل ِه     ِمْن     ِإ ّب َقَن     َقَر ُنو ْؤِم ْلُم َقَن     ُكّل     َقَوا َقَم آ
ِه ّل ِه     ِبال ِت َقَك ِئ َقَمل ِه     َقَو ِب ُت ُك ِه     َقَو ِل ُق     ل     َقَوُرُس َقَفّر َقَن     ُن ْي ٍد     َقَب َقَح ِمْن     َقَأ

ِه ِل .  اليآة   ُرُس
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ُكّل:  قوله فيِ أصول أربعة هنا وتعالى سبحانه فبين
َقَن َقَم ِه     آ ّل ِه     ِبال ِت َقَك ِئ َقَمل ِه     َقَو ِب ُت ُك ِه     َقَو ِل اليوما يآذكر ولم   َقَوُرُس

أخرى آيآاتا وفيِ السابقة اليآة فيِ ذكره ولكنه ، الخر
عنه الخبار سبحانه يآنوع كتابه فيِ الله سنة وهذه ،

هذا أصول وعن ، وصفاته أسمائه وعن وجل عز
وعن ، والنار والجنة القيامة يآوما شئون وعن ، الديآن

من موضع كل فيِ القارئ يآجد حتى وأممهم الرسل
يآطلب وحتى ، وعلمه إيآمانه به يآزداد ما الله كتاب

وفيِ الله كتاب من موضع كل فيِ العلم من المزيآد
وقد وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن حديآث كل

اليآة آخر فيِ الخر اليوما إلى وجل عز الله أشار
َقَك:  بقوله َقَن َقَرا ْف َقَنا     ُغ ّب َقَك     َقَر ْي َقَل ِإ َقَمِصيُر     َقَو ْل : وجل عز وقال   ا

َقَها َقَيآا ّيآ أ
َقَن َقَ ِذيآ ّل ُنوا ا َقَم ُنوا آ ِه     آِم ّل ِه     ِبال ِل َقَرُسو َقَتاِب     َقَو ِك ْل ِذيِ     َقَوا ّل ا
َقَل َقَلى     َقَنّز ِه     َقَع ِل َقَتاِب     َقَرُسو ِك ْل ِذيِ     َقَوا ّل َقَل     ا َقَز ْن ْبُل     ِمْن     َقَأ َقَمْن     َقَق َقَو

ُفْر ْك ِه     َقَيآ ّل ِه     ِبال ِت َقَك ِئ َقَمل ِه     َقَو ِب ُت ُك ِه     َقَو ِل ِما     َقَوُرُس ْو َقَي ْل ِر     َقَوا ْد     اْلِخ َقَق َقَف
لل     َقَضّل لدا     َقَضل ِعي    َقَب

بهذه الكفر أن اليآة هذه فيِ سبحانه أوضح فقد
هذا فيِ . واليآاتا الهدى عن بعيد ضلل الصول
اليآمان سبحانه يآذكر مواضع وفيِ ، كثيرةا المعنى

داخل الخرى اليآاتا فيِ ذكر ما جميع لن وحده؛ بالله
بالله اليآمان بعضها وفيِ ، بالله اليآمان ضمن فيِ

فقط الخر واليوما بالله اليآمان بعضها وفيِ ، ورسوله
ذكر فإذا ، ذلك فيِ داخلة البقية لن إل ذاك وما ،

فيِ ذكرها التيِ الشياء بقية فيه دخل بالله اليآمان
والرسل والكتب بالملئكة كاليآمان الخرى اليآاتا
ُنوا:  وعل جل الله قول هذا فمن ، الخر واليوما آِم

ِه ّل ِه     ِبال ِل َقَرُسو َقَتاِب     َقَو ِك ْل ِذيِ     َقَوا ّل َقَل     ا َقَلى     َقَنّز ِه     َقَع ِل َقَرُسو
َقَتاِب ِك ْل ِذيِ     َقَوا ّل َقَل     ا َقَز ْن ْبُل     ِمْن     َقَأ اليآمان على فاقتصر   َقَق

عليه محمد على المنزل والكتاب ورسوله بالله
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يآذكر ولم قبل من المنزل والكتاب والسلما الصلةا
وهكذا ، بالله اليآمان فيِ داخلة لنها الخرى الصول

ُنوا:  وعل جل قوله ِه     َقَفآَِم ّل ِه     ِبال ِل َقَرُسو ِر     َقَو ّنو ِذيِ     َقَوال ّل ا
َقَنا ْل َقَز ْن أنزل الذيِ والنور ورسوله بالله اليآمان ذكر   َقَأ
والسنة الكتاب وهو وسلم عليه الله صلى محمد على
داخلن والسنة فالكتاب ، ذلك فيِ داخلة البقية . لن
مما ورسوله به الله أخبر ما كل وهكذا ، النور فيِ
جل قوله وهكذا ، النور فيِ داخل كله يآكون وما كان
ُنوا:  وعل ِه     آِم ّل ِه     ِبال ِل َقَرُسو ُقوا     َقَو ْنِف َقَأ ُكْم     ِمّما     َقَو َقَل َقَع َقَج

َقَن ِفي َقَل َقَتْخ ِه     ُمْس َقَن     ِفي ِذيآ ّل ُنوا     َقَفا َقَم ُكْم     آ ْن ُقوا     ِم َقَف ْن َقَأ ُهْم     َقَو ٌءر     َقَل َقَأْج

ٌءر ِبي إل ذاك وما فقط ورسوله بالله اليآمان فذكر   َقَك
.  ورسوله بالله اليآمان فيِ داخلة البقية لن

عليه الله صلى الله رسول عن السنة فيِ جاء ومما
عليه النبيِ سأل لما المشهور جبريآل حديآث وسلم
، والحسان واليآمان السلما عن والسلما الصلةا
ذكر ثم باليآمان بدأ لفظ وفيِ ، أول السلما فذكر

بما اليآمان ذكر أنه فالمقصود ، الحسان ثم السلما
تبع والظاهر ، الساس هو الباطن لن ، الباطن يآصلح

انقياد لنها إسلما الظاهرةا العمال فسمى للباطن
لله : الستسلما هو والسلما ، سبحانه له وخضوع
المور وتعالى سبحانه الله فسمى ، لمره والنقياد
له والذل لله النقياد من فيها لما إسلما الظاهرةا
يآقال ، وجل عز حدوده عند والوقوف لمره والطاعة

أسلمت ومعنى ، وانقاد له ذل أيِ لفلن فلن أسلم
سبحانه له خاضعا لمره وانقدتا له ذللت أيِ لله

.  وتعالى

، الظاهرةا بالعمال لله الستسلما هو فالسلما
مما والظاهرةا ، الباطنة بالمور التصديآق هو واليآمان
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ولهذا ، القتران عند كله وهذا المطهر الشرع فيِ جاء
رسول فسر الصحيح الحديآث هذا فيِ بينهما قرن لما
الظاهرةا بالمور السلما والسلما الصلةا عليه الله

، والحج والصياما والزكاةا والصلةا الشهادتان وهيِ
وملئكته بالله اليآمان وهيِ الباطنة بالمور واليآمان

.  إلخ

يآا قيل الصحيح الحديآث فيِ جاء ما الباب هذا ومن
تطعم     " أن     قال     أفضل     العمال     أيِ     الله     رسول
تعرف     لم     ومن     عرفت     من     على     السلما     وتقرأ     الطعاما

من  :  قال ، أفضل السلما أيِ آخر حديآث وفيِ
.     ويآده     لسانه     من     المسلمون     سلم

بها يآظهر التيِ الظاهرةا بالعمال أخص فالسلما
لشريآعته والنقياد له والطاعة الله لمر النقياد

بالمور أخص واليآمان ، شيِء كل فيِ وتحكيمها
وملئكته بالله التصديآق من بالقلب المتعلقة الباطنة

، وشره خيره وبالقدر الخر وباليوما ورسله وكتبه
قال اليآمان عن وسلم عليه الله صلى سئل لما ولهذا

الخر     واليوما     ورسله     وكتبه     وملئكته     بالله     تؤمن     أن: 
.     وشره     خيره     وبالقدر

أصول هيِ التيِ الستة المور بهذه اليآمان ففسر
إيآمان ل لنه كله الديآن أصول نفسها فيِ وهيِ اليآمان

، له إيآمان ل لمن إسلما ول ، له إسلما ل لمن
لكن السلما لصحة منه بد ل الصول بهذه فاليآمان

عز الله قال ولهذا ، ناقصا يآكون وقد كامل يآكون قد
ُنوا     َقَلْم     ُقْل:  العراب حق فيِ وجل ْؤِم ِكْن     ُت َقَل ُلوا     َقَو ُقو

َقَنا َقَلْم    َقَأْس
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لم ، ناقص إيآمان بل ، بكامل ليس إيآمانهم كان فلما
به يآعنيِ اليآمان عنهم نفى اليآمان واجباتا يآستكمل
فيِ كما الواجباتا بعض ترك عمن يآنفى لنه الكامل

ل     لمن     إيآمان     ل:  وسلم عليه الله صلى النبيِ قول
يآؤمن     ل:  وسلم عليه الله صلى وقوله     له     صبر

قول ومنه   لنفسه     يآحب     ما     لخيه     يآحب     حتى     أحدكم
بالله     يآؤمن     كان     من:  وسلم عليه الله صلى النبيِ

يآؤمن     كان     ومن     ليصمت     أو     خيرا     فليقل     الخر     واليوما
بالله     يآؤمن     كان     ومن     ضيفه     فليكرما     الخر     واليوما     بالله

بالله     يآؤمن     كان     ومن     رحمه     فليصل     الخر     واليوما
، ذلك غير . إلى    جاره     يآؤذ     فل     الخر     واليوما

أن كما ، الظاهر العمل يآقتضيِ اليآمان أن والمقصود
فاليآمان ، المنافقين عمل من إيآمان بدون السلما
، ورسوله به الله أمر ما فعل يآقتضيِ الواجب الكامل
ذلك فيِ قصر فإذا ، ورسوله الله عنه نهى ما وترك

عن نفيِ كما بتقصيره اليآمان ذلك عنه يآنفى أن جاز
ُنوا     َقَلْم     ُقْل:  تعالى بقوله العراب ْؤِم ِكْن     ُت َقَل ُلوا     َقَو ُقو
َقَنا َقَلْم .  السابقة الحاديآث فيِ ذكر عمن نفيِ وكما   َقَأْس

عن اليآمان نفيا ورسوله سبحانه الله أن والخلصة
السلما له وأثبتا اليآمان واجباتا بعض ترك من بعض

فمن ، كله الديآن أصول هيِ الستة الصول فهذه ،
ومن ، مؤمنا مسلما صار الظاهرةا العمال مع بها أتى
فإنهم كالمنافقين؛ ، إيآمان ول له إسلما فل بها يآأتا لم
الناس مع وصلوا اليآمان وادعوا السلما أظهروا لما

ذلك غير إلى الناس مع وجاهدوا الناس مع وحجوا
فيِ هم بل المسلمين مع ليسوا الباطن فيِ ولكنهم
لله مكذبون لنهم جانب؛ فيِ والمسلمون جانب

، الباطن فيِ الرسل به جاءتا لما منكرون ، ورسوله
ولمقاصد العاجلة لحظوظهم بالسلما متظاهرون
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، ضلل كفارا وصاروا ، ذلك فيِ الله أكذبهم معروفة؛
صاروا ولهذا ، كفره أعلن ممن وأشر أكفر صاروا بل
خطرهم لن إل ذاك وما ، النار من السفل الدرك فيِ

ديآنه على وأنهم إخوته أنهم يآظن المسلم لن أعظم؛
المسلمين فضروا ، السرار بعض إليهم أفشى وربما

، أعظم وضررهم أشد كفرهم فصار ، وخانوهم
يآؤد لم ثم الصول بهذه اليآمان ادعى من وهكذا
الله إل إله ل أن يآشهد فلم ، الظاهرةا السلما شرائع

أو يآصم لم أو ، يآصل لم أو ، الله رسول محمدا وأن
شعائر من ذلك غير ترك أو يآحج لم أو ، يآزك لم

ذلك فإن ، عليه الله أوجبها التيِ الظاهرةا السلما
فقد ، إيآمانه ضعف على أو إيآمانه عدما على دليل

الشهادتين بترك يآنتفيِ كما بالكلية اليآمان يآنتفيِ
وكماله تمامه يآنتفيِ ولكن أصله يآنتفيِ ل وقد ، إجماعا

مع والحج كالصوما المعين الواجب ذلك أدائه لعدما
جمهور عند المور من ذلك ونحو والزكاةا الستطاعة

ردةا ليس ولكن وضلل فسق تركها فإن ، العلم أهل
أما ، وجوبها يآجحد لم إذا أكثرهم عند السلما عن

اليآمان مع ولو ردةا تركها أن إلى قوما فذهب الصلةا
قوله منها كثيرةا لدلة العلماء قوليِ أصح وهو بوجوبها

الصلةا     وبينهم     بيننا     الذيِ     العهدوسلم:  عليه الله صلى
وأهل أحمد الماما أخرجه    كفر     فقد     تركها     فمن

رضيِ الحصيب بن بريآدةا عن صحيح بإسناد السنن
إذا كفر دون كفر تركها : بل آخرون وقال ، عنه الله
وعنايآة خاصا بحث المقاما ولهذا ، وجوبها يآجحد لم

إلى الشارةا المقصود ولكن ، العلم أهل من خاصة
إسلما ل لمن إيآمان ول ، له إيآمان ل لمن إسلما ل أنه
وسبق ، هذا على يآدل وهذا ، هذا على يآدل فهذا ، له
والذل النقياد على يآدل لنه إسلما سميِ السلما أن
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ولنه وتعالى؛ سبحانه لعظمته والخضوع وجل عز لله
.  الظاهرةا بالمور يآتعلق

نشرتا بمجلة الجامعة السلمية بالمديآنة المنورةا 

  

يآعلمه والله بالباطن يآتعلق لنه ؛ إيآمانا اليآمان وسميِ
، المصدق بالقلب يآتعلق لنه إيآمانا فسميِ ، وعل جل

وصحة تصديآقه على للدللة المصدق القلب وهذا
المصدق المسلم أظهرها إذا ، ظاهرةا أمور إيآمانه

، إيآمانه صحة على ذلك دل حقها وأدى عليها واستقاما
على أو إيآمانه عدما على ذلك دل يآستقم لم ومن

فيه يآدخل الطلق عند واليآمان ، إيآمانه ضعف
، والجماعة السنة أهل عند كذلك والعكس ، السلما

َقَن     ِإّن:  وجل عز الله قال كما ّديآ َقَد     ال ْن ِه     ِع ّل ِْلْسلمُا     ال    ا
ل فإنه والجماعة السنة أهل عند اليآمان فيه فيدخل
وهو السلما هو الله عند . فالديآن بإيآمان إل إسلما

فهذه ، البر وهو التقوى وهو الهدى وهو اليآمان
معنى إلى ترجع فإنها ، ألفاظها اختلفت وإن السماء

الله بهديِ والهتداء ورسله بالله اليآمان وهو واحد
وتسمى برا تسمى فكلها ، الله ديآن على والستقامة

، هدى وتسمى تقوى وتسمى إسلما وتسمى إيآمانا
: السلما المران فيه دخل الحسان أطلق إذا وكذلك

فبإطلقه ، الله عباد من الكمل يآخص لنه واليآمان؛
وعند ، واليآمان السلما الولن المران فيه يآدخل
، الخران فيه يآدخل فإنه أطلق إذا الثلثة أحد إطلق

إحسان فل ، الله عباد أخص هم المحسنون قيل فإذا
ُنوا:  تعالى قال وإيآمان بإسلما إل َقَأْحِس َقَه     ِإّن     َقَو ّل ُيآِحّب     ال

َقَن ِني ْلُمْحِس َقَه     ِإّن:  سبحانه وقال   ا ّل َقَع     ال َقَن     َقَم ِذيآ ّل ْوا     ا َقَق ّت ا
َقَن ِذيآ ّل َقَن     ُهْم     َقَوا ُنو محسنا يآكون إنما فالمحسن   ُمْحِس
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فبهذا الله بأمر وقيامه لله وتقواه وإيآمانه بإسلمه
بدون محسنا يآكون أن يآتصور ول ، محسنا سميِ
.  وإيآمان إسلما

المسلمون فيه يآدخل المؤمنين لفظ أخيِ يآا وهكذا
، المسلمين لفظ من - أخص المؤمنين - أعنيِ لنهم
َقَأّن:  تعالى الله قال َقَه     َقَو ّل َقَع     ال َقَن     َقَم ِني ْؤِم ْلُم عز وقال   ا

َقَد:  وجل َقَع ّلُه     َقَو َقَن     ال ِني ْؤِم ْلُم َقَناتِا     ا ْؤِم ْلُم ّناتٍا     َقَوا ِريِ     َقَج َقَتْج
َقَها     ِمْن ِت َقَهاُر     َقَتْح ْن ْل

َقَ مؤمنا سميِ فالمؤمن ، اليآة   ا
، وحده لله بجوارحه وإسلمه بقلبه لتصديآقه

وقيامهم وبإسلمهم بتصديآقهم مؤمنون فالمؤمنون
ومما ، وتعالى سبحانه حدوده عند ووقوفهم الله بأمر
وقاصا أبيِ بن سعد حديآث المعنى هذا على يآدل

وسلم عليه الله صلى النبيِ سأل لما عنه الله رضيِ
يآا: (  سعد قال ، قوما وترك قوما النبيِ أعطى لما

وإنيِ فلنا وتركت وفلنا فلنا أعطيت الله رسول
" أو وسلم عليه الله صلى النبيِ قال مؤمنا لراه

الصلةا عليه والنبيِ مقالته إلى سعد " فعاد مسلما
السلما : أن والمقصود مسلما " أو يآقول والسلما
، أخص معنى ، معنيان لهما القتران عند واليآمان
والمؤمن ، المؤمن من أعم فالمسلم ، أعم ومعنى
، عكس ول مسلم مؤمن فكل ، المسلم من أخص
سبق كما الخر فيِ أحدهما يآدخل الطلق عند ولكن
.  ذلك بيان

: وسلم عليه الله صلى قوله أيآضا ذلك على يآدل ومما
بضع لفظ " وفيِ شعبة وسبعون بضع اليآمان
وأدناها الله إل إله ل قول فأفضلها شعبة وستون
 اليآمان من شعبة والحياء الطريآق عن الذى إماطة
مطلق أن على يآدل الحديآث . فهذا عليه متفق
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، والحسان والهدى ، السلما فيه يآدخل اليآمان
إل إله ل كلمة أعله الذيِ فاليآمان ، والبر والتقوى

، كله ديآننا هو الطريآق عن الذى إماطة وأدناه الله
قول : فأفضلها قال ولذا ، اليآمان وهو ، السلما وهو

الركن هيِ الله إل إله ل أن ومعلوما ، الله إل إله ل
محمدا بأن الشهادةا مع السلما أركان من الول

.  اليآمان خصال أعلى هاهنا فجعلها ، الله رسول

السلما فيه يآدخل الطلق عند اليآمان أن بذلك فعلم
فقط بالله اليآمان إطلق عند وهكذا وأعماله وأركانه

الله شرع ما كل فيه يآدخل ورسوله بالله اليآمان أو
واليآمان والحج والصياما والزكاةا الصلةا من ورسوله
خيره والقدر الخر واليوما والنبيين والكتاب بالملئكة

، بالله اليآمان مسمى فيِ داخل كله هذا لن ، وشره
وصفاته بأسمائه اليآمان يآتضمن بالله اليآمان فإن

كما ، العبادةا يآستحق وأنه العالمين رب وأنه ووجوده
وتعالى سبحانه به أخبر ما بجميع اليآمان أيآضا يآتضمن
الرسل بجميع اليآمان أيآضا ويآتضمن ، لعباده وشرعه

به الله أخبر ما وبكل والنبياء والكتب والملئكة
.  وسلم عليه الله صلى ورسوله

" قوله مثل الباب هذا فيِ السنة فيِ جاء ما وهكذا
به أخبر ما كل فيه " يآدخل استقم ثم بالله آمنت قل
الباب هذا ومن ، لعباده شرعه ما كل ورسوله الله

َقَن     ِإّن:  تعالى قوله ِذيآ ّل ُلوا     ا َقَنا     َقَقا ّب ّلُه     َقَر َقَقاُموا     ُثّم     ال َقَت    اْس
به وآمنوا ، الله هو ورازقنا وخالقنا إلهنا قالوا أيِ

الله كتاب به جاء ما على الستقامة يآتضمن إيآمانا
الكريآم فالقرآن ، والسلما الصلةا عليه رسوله وسنة

الخبار يآبسط أنه وتعالى سبحانه فيه الله سنة من
، أخرى مواضع فيِ ويآختصرها مواضع فيِ والقصص

20

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=41&nAya=30


كتاب من المعانيِ هذه العلم وطالب المؤمن ليعلم
ذلك بعد عليه يآشكل فل ومفصلة مجملة سبحانه الله

له فهذا ، واليآضاح البسط مقاما مع الختصار مقاما
.  معنى له وهذا معنى

بعض وفيِ ، المواضع بعض فيِ يآطلق اليآمان وهكذا
أن على تنبيها وشعبه أجزائه من أشياء عليه يآعطف

عز قال كما ، وأعظمها الخصال أهم من الشعبة هذه
َقَن     ِإّن:  وجل ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُلوا     آ َقَعِم َقَحاتِا     َقَو ِل َقَقاُموا     الّصا َقَأ َقَو

َقَةا ُوا     الّصل َقَت َقَةا     َقَوآ َقَكا ُهْم     الّز ُهْم     َقَل َقَد     َقَأْجُر ْن ِهْم     ِع ّب فقوله اليآة   َقَر
َقَقاُموا َقَأ َقَةا     َقَو ُوا     الّصل َقَت َقَةا     َقَوآ َقَكا اليآمان جملة من   الّز
عظم على تنبيها هنا ذكرهما لكن الصالح والعمل
ُنوا:  وجل عز قوله وهكذا ، شأنهما ِه     َقَفآَِم ّل ِه     ِبال ِل َقَرُسو َقَو
ِر ّنو ِذيِ     َقَوال ّل َقَنا     ا ْل َقَز ْن جملة من هو المنزل فالنور ، اليآة   َقَأ

الطلق عند فيه داخل وهو ورسوله بالله اليآمان
:  وجل عز قوله وهكذا ، شأنه لعظم عليه نبه ولكن

ِر َقَعْص ْل َقَن     ِإّن*    َقَوا َقَسا ْن ِْل ٍر     َقَلِفيِ     ا َقَن     ِإل*    ُخْس ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم آ
ُلوا َقَعِم َقَحاتِا     َقَو ِل ْوا     الّصا َقَص َقَوا َقَت ّق     َقَو َقَح ْل ْوا     ِبا َقَص َقَوا َقَت ِر     َقَو ْب    ِبالّص

جملة من هما بالصبر والتواصيِ بالحق فالتواصيِ
جملة من الصالح والعمل ، الصالحاتا العمال
عطف من اليآمان على العمل فعطف ، اليآمان
بالحق التواصيِ عطف وهكذا ، العاما على الخاصا

الخاصا عطف من هو قبله ما على بالصبر والتواصيِ
من بالصبر والتواصيِ بالحق فالتواصيِ ، العاما على
آيآاتا فيِ يآذكرا لم ولهذا ، الصالحاتا العمال جملة
َقَن     ِإّن:  وعل جل قال ، أخرى ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُلوا     آ َقَعِم َقَو

َقَحاتِا ِل ُهْم     الّصا ّناتُا     َقَل ِم     َقَج ِعي ّن التواصيِ يآذكر ولم   ال
فيِ العمل فيِ داخلن لنهما بالصبر والتواصيِ بالحق
ُلوا:  قوله َقَعِم َقَحاتِا     َقَو ِل فيِ داخلن أنهما كما   الّصا

كل الطلق عند فيه يآدخل لنه الطلق؛ عند اليآمان
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آخر فيِ سيكون وما كان عما ورسوله به الله أخبر ما
كما ، والنار الجنة وفيِ القيامة يآوما وفيِ الزمان
فيه ويآدخل ، ورسوله به الله أمر ما كل فيه يآدخل
داخل ذلك وكل ورسوله عنه الله نهى ما ترك أيآضا
بعض سبحانه يآذكر وإنما ، الطلق عند اليآمان فيِ

السيئاتا بعض وترك ، عليه بالعطف العمال
، العاما على الخاصا عطف باب من عليه بالعطف

الصول هذه تذكر تارةا اليآمان بأصول يآتعلق ما فهكذا
َقَس:  الكريآمة اليآة فيِ كما جميعا الستة ْي ِبّر     َقَل ْل َقَأْن     ا

ّلوا َقَو ُكْم     ُت َقَه َقَل     ُوُجو َقَب ِرِق     ِق َقَمْش ْل فيها ذكر فإنه ، اليآة   ا
عز قوله فيِ كما أخرى آيآاتا فيِ القدر وذكر ، خمسة

ّنا:  وجل ٍء     ُكّل     ِإ ُه     َقَشيِْ َقَنا ْق َقَل ٍر     َقَخ َقَد َقَق سبحانه قوله وفيِ   ِب
َقَب     َقَما:  وتعالى َقَصا ٍة     ِمْن     َقَأ َقَب َقَْلْرِض     ِفيِ     ُمِصي ِفيِ     َقَول     ا

ُكْم ُفِس ْن َقَتاٍب     ِفيِ     ِإل     َقَأ اليآاتا من ذلك غير إلى ، اليآة   ِك
.  كلها يآذكرها ولم أخرى آيآاتا فيِ بعضها وذكر ،

وذكر الصول هذه بعض ذكر الحديآث فيِ وهكذا
ذكر الحاديآث بعض وفيِ ، جبريآل حديآث فيِ الستة

ثم بالله آمنت " قل:  كحديآث فقط بالله اليآمان
، الخر واليوما بالله اليآمان بعضها " . وفيِ استقم

فيه يآدخل الخر واليوما بالله اليآمان لن إل ذاك وما
واليوما بالله المؤمن فإن ، ورسوله به الله أمر ما كل

به الله أمر ما كل فعل على بذلك إيآمانه يآحمله الخر
الله نهى ما ترك على أيآضا يآحمله كما . ، ورسوله

واليوما بالله اليآمان على اقتصر ولهذا ورسوله عنه
إيآمانا بالله آمن من لن ، النصوصا بعض فيِ الخر

أوجبه ما أداء على ذلك حمله الخر وباليوما صحيحا
وعلى عليه الله حرمه ما ترك وعلى عليه الله

هذا ومن ، وتعالى سبحانه الله حدود عند الوقوف
َقَن     ِإّن:  وجل عز قوله ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم َقَن     آ ِذيآ ّل ُدوا     َقَوا َقَها
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َقَرى َقَصا ّن َقَن     َقَوال ِئي ِب َقَن     َقَمْن     َقَوالّصا َقَم ِه     آ ّل ِما     ِبال ْو َقَي ْل ِر     َقَوا اْلِخ
َقَل َقَعِم لحا     َقَو ِل ُهْم     َقَصا َقَل ُهْم     َقَف َقَد     َقَأْجُر ْن ِهْم     ِع ّب ٌءف     َقَول     َقَر ْو ِهْم     َقَخ ْي َقَل َقَع

َقَن     ُهْم     َقَول ُنو َقَز    َقَيآْح

بذلك يآؤمن لم ومن منه بد ل أمر ذكر بما فاليآمان
، وإيآمانا إسلما أظهر وإن وجل عز بالله كافر فإنه

بشيِء كفره أو الستة الصول من بواحد بكفره ولكنه
الله ديآن من أنه بالضرورةا الديآن من علم مما آخر

بعد يآنفعه ول بالله كافرا يآكون فإنه المعروفة بالدلة
ول ، كله يآقبل أن بد ل الديآن هذا . فإن به أقر ما ذلك

وكفر بالبعض آمن فإذا ، كله اليآمان به يآحصل أن بد
ِإّن:  تعالى قوله فيِ كما ، حقا كافر فهو بالبعض

َقَن ِذيآ ّل َقَن     ا ُفُرو ْك ِه     َقَيآ ّل ِه     ِبال ِل َقَن     َقَوُرُس ُدو ِريآ ُيآ ُقوا     َقَأْن     َقَو َقَفّر َقَن     ُيآ ْي َقَب
ِه ّل ِه     ال ِل َقَن     َقَوُرُس ُلو ُقو َقَيآ ْؤِمُن     َقَو ْعٍض     ُن َقَب ُفُر     ِب ْك َقَن ْعٍض     َقَو َقَب ِب

َقَن ُدو ِريآ ُيآ ُذوا     َقَأْن     َقَو ّتِخ َقَن     َقَيآ ْي َقَك     َقَب ِل لل     َقَذ ِبي َقَك*    َقَس ِئ َقَل ُهُم     ُأو
َقَن ِفُرو َقَكا ْل ّقا     ا َقَنا     َقَح ْد َقَت ْع َقَأ َقَن     َقَو ِريآ ِف َقَكا ْل لبا     ِل َقَذا لنا     َقَع ِهي    ُم

وأنها الصول هذه شأن عظم المؤمن يآعلم وبهذا
بالله اليآمان فيِ ليدخل ، منها بد ل عظيمة أصول

أسمائه من نفسه عن به الله أخبر بما اليآمان
والسلما الصلةا عليه الرسول به أخبر أو ، وصفاته

، بالله اليآمان فيِ داخل كله وصفاته الله أسماء من
وأنه ، العالمين رب بأنه اليآمان ذلك فيِ فيدخل
وصفاته وأسمائه ذاته فيِ كامل وأنه الرزاق الخلق
أرسل وتعالى سبحانه أنه فيه ويآدخل ، وأفعاله
قبل بها وعلم الشياء وقدر الكتب وأنزل الرسل
قديآر شيِء كل على وأنه وتعالى سبحانه وجودها

من ذلك فيِ ورد ما أجمع ومن ، عليم شيِء وبكل
َقَو     ُقْل:  سبحانه قوله العزيآز الكتاب ّلُه     ُه ٌءد     ال َقَح ّلُه*    َقَأ ال
ُد َقَم ْد     َقَلْم*    الّص ِل َقَلْم     َقَيآ ْد     َقَو َقَل َقَلْم*    ُيآو ُكْن     َقَو لوا     َقَلُه     َقَيآ ُف ٌءد     ُك َقَح    َقَأ
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َقَس:  سبحانه وقوله ْي ِه     َقَل ِل ْث ٌءء     َقَكِم َقَو     َقَشيِْ ُه ُع     َقَو الّسِمي
َقَبِصيُر ْل ُبوا     َقَفل:  وجل عز وقوله   ا ِر ِه     َقَتْض ّل َقَل     ِل َقَثا َقَْلْم ِإّن     ا

َقَه ّل َقَلُم     ال ْع ُتْم     َقَيآ ْن َقَأ َقَن     ل     َقَو َقَلُمو ْع َقَهْل:  وجل عز وقوله   َقَت
َقَلُم ْع ّيا     َقَلُه     َقَت على الدالة اليآاتا هذه أشباه إلى   َقَسِم

الكمال بصفاتا موصوف وعل جل وأنه سبحانه كماله
عن أخبر كما فهو ، والعيب النقص صفاتا عن منزه
الصلةا عليه محمد الرسول عنه أخبر وكما نفسه

.  العلى الصفاتا وله الحسنى السماء له والسلما

به الله أخبر ما بكل يآؤمن أن المؤمن على فواجب
ل جاءتا كما ويآمرها وصفاته الله أسماء من ورسوله

جاءتا كما يآمرها بل ، يآنقص ول يآزيآد ول يآبدل ول يآغير
بل تمثيل ول تكييف ول تعطيل ول تحريآف غير من

.  الصالح السلف أثبتها كما يآثبتها

، واليد ، والوجه ، والنزول ، الستواء ذلك فمن
ذلك وغير ، والرادةا ، والغضب ، والعلم ، والرحمة

جاءتا كما سبحانه له تثبت وجل عز لله صفاتا كلها
، الصحيحة السنة فيِ جاءتا وكما العزيآز الكتاب فيِ

السنة أهل من الصالح السلف أثبتها كما له نثبتها
والسلما الصلةا عليهم الرسل أثبتها وكما ، والجماعة

بجلله يآليق استواء العرش على استوى فنقول ،
فإنه ، استولى الجهمية تقول كما ليس ، وعظمته

فهو يآغالبه أحد فل وعل جل المغالب موقف فيِ ليس
ولكن ، له وقاهر وعل جل شيِء كل على مستول
والرتفاع العلو معناه بالعرش خاصة صفة الستواء

يآليق استواء عرشه فوق مرتفع خلقه فوق عال فهو
جل صفاته من شيِء فيِ خلقه يآشابه ل سبحانه به

رحمه مالك قال كما معروف أمر فاستواؤه ، وعل
به واليآمان مجهول والكيف معلوما : ( الستواء الله
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شيخ ربيعة قال وكما ) ، بدعة عنه والسؤال واجب
رضيِ سلمة أما قالته وكما الله رحمهما مالك الماما

فالصفاتا ، والجماعة السنة أهل قاله وكما عنها الله
هذا ، واجب بها واليآمان مجهول وكيفها معلومة
، والغضب ، والرحمة ، العلم ، كلها الصفاتا طريآق
مما ذلك وغير والصابع ، والقدما ، واليد ، والوجه
واحد طريآقها الصحيحة والسنة ، اليآاتا به جاءتا
على لله معناه ونثبت به نؤمن النزول حديآث وهكذا
بل يآنزل فنقول سواه كيفيته يآعلم ول به اللئق الوجه
بجلله يآليق نزول وتعالى سبحانه يآشاء كما كيف

ول وتعالى سبحانه وفوقيته علوه يآنافيِ ل وعظمته
.  المخلوقين نزول يآشابه

بالشياء علمه يآنافيِ ل العرش على استواؤه وهكذا
عباده من طاعته أهل ومع عباده مع وأنه بها وإحاطته

:  وجل عز قال كما وتعالى سبحانه واطلعه بعلمه
َقَو ُه ُكْم     َقَو َقَع َقَن     َقَم ْيآ ُتْم     َقَما     َقَأ ْن واستواءه علوه يآنافيِ ل فهذا   ُك
فوق وهو ، واطلعه بعلمه معنا فهو ، عرشه على

وعل جل أخبر وكما يآشاء كما وتعالى سبحانه العرش
وأهل أوليائه مع وهو ، تكييف ول تحريآف غير من

لهم وكلءته بهم وعنايآته أيآضا وتأيآيده بعلمه طاعته
تقتضيِ عامة معية ، معيتان فهما ، إيآاهم ونصره

عليه تخفى ل وأنه ، العباد ورؤيآة والحاطة العلم
مثل طاعته وأهل أنبيائه مع خاصة ومعية ، خافية
ِنيِ:  سبحانه قوله ّن َقَما     ِإ ُك َقَع ُع     َقَم َقَم َقَرى     َقَأْس أ

َقَ ل:  وقوله   َقَو
َقَزْن َقَه     ِإّن     َقَتْح ّل َقَنا     ال َقَع ِبُروا:  ومثل   َقَم َقَه     ِإّن     َقَواْص ّل َقَع     ال َقَم

َقَن ِريآ ِب تقتضيِ خاصة معية وهيِ ، أمثالها إلى   الّصا
والطلع العلم مع والتوفيق والتأيآيد والكلءةا الحفظ

َقَو:  وجل عز قال كما ُه ُكْم     َقَو َقَع َقَن     َقَم ْيآ ُتْم     َقَما     َقَأ ْن    ُك
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من وأشباههم والمعتزلة الجهمية تقول كما وليس
كبيرا علوا قولهم عن الله تعالى مكان كل فيِ حلوله

كما عرشه وفوق خلقه فوق وتعالى سبحانه فالله ،
بخلقه مختلطا وليس ، مكان كل فيِ وعلمه ، أخبر

فيِ يآدخلون والجماعة السنة فأهل ، وتعالى سبحانه
عنه به الله أخبر ما بكل اليآمان ، بالله اليآمان

ذلك كل ، وصفاته أسمائه بجميع واليآمان ، ورسوله
فيؤمنون الطلق عند بالله اليآمان فيِ داخل عندهم

كامل بأنه يآؤمنون كما ، بالحق ومعبودا ربا سبحانه به
ويآرزق يآخلق ، وأفعاله وصفاته وأسمائه ذاته فيِ

من ذلك غير إلى ويآرفع ويآخفض ويآمنع ويآعطيِ
الخلق وهو ، الحق المعبود فهو ، الكمال صفاتا
قديآر شيِء كل على وهو ، لعباده الرزاق وهو ، العليم

 .

صفاته بل ، خلقه صفاتا تشبه ل الصفاتا هذه وكل
لها وصفاته ، بنا تليق وصفاتنا ، وجل عز به تليق

لها العبد وصفاتا ، الكمال ولها الدواما ولها البقاء
بالله اليآمان فيِ داخل هذا كل ، والضمحلل النقص

: اليآمان بالملئكة اليآمان فيِ ويآدخل ، وجل عز
 ، والمفصل المجمل

، لنا سموا قد لنهم نعلمه؛ : قسم قسمان فالملئكة
وميكائيل كجبرائيل ، تفصيل وبأسمائهم بهم فنؤمن

، الملئكة من ذلك أشبه وما الموتا وملك وإسرافيل
سبحانه عنهم أخبر كما ملئكة لله بأن نؤمن والبقية
ٌءد     َقَبْل:  وجل عز قال كما وتعالى َقَبا َقَن     ِع َقَرُمو ْك ل*    ُم

َقَنُه ُقو ِب ْوِل     َقَيآْس َقَق ْل ُهْم     ِبا ِه     َقَو ِر َقَأْم َقَن     ِب ُلو َقَم ْع    َقَيآ

أعمالنا لحفظ بنا موكل منهم ، أقساما بأنهم ونؤمن
يآحضرون الرض فيِ بالسياحة موكل ومنهم ، وكتابتها
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يآتعاقبون الذيآن ومنهم ، له ويآستمعون الذكر مجالس
غير ومنهم ، العرش حملة ومنهم ، ونهارا ليل فينا
يآدخل " أنه:  الصحيح الحديآث فيِ جاء وقد ، ذلك

يآوما كل السابعة السماء فيِ الذيِ المعمور البيت
 عليهم ما آخر إليه يآعودون ل ثم ملك ألف سبعون

الله إل يآحصيهم ل جنود وأنهم كثرتهم على يآدل وهذا
عباد وأنهم وتفصيل إجمال بهم فنؤمن وجل عز

آخر خلق ولكنهم جنا وليسوا بشرا ليسوا مكرمون
خلقت:  الصحيح الحديآث فيِ كما ، النور من خلقوا

نار من مارج من الجان وخلق النور من الملئكة
الصحيح فيِ مسلم رواه لكم وصف مما آدما وخلق

يآتشكلون وهم ، النبيِ عن عنها الله رضيِ عائشة عن
صفاتا ولهم ، أعمال ولهم ، وجل عز الله يآشاء كما

جبريآل كمجيِء السنة من علمناه بعضها بهم تليق
وتارةا ، فلن صورةا فيِ وتارةا ، فلن صورةا فيِ تارةا
، جناح ستمائة له عليها الله خلقه التيِ صورته فيِ

جاء لما يآعرف ل مجهول إنسان صورةا فيِ وتارةا
. ذلك غير إلى ، واليآمان السلما عن يآسأل

جل الله يآريآدها التيِ باللوان يآتلونون أنهم فالمقصود
الله يآعلمها خلقة ولهم وتعالى سبحانه ويآشاءها وعل
كتابه فيِ الله أخبر كما أجنحة لهم وهم ، وجل عز

الله أخبر مما ذلك غير إلى فاطر سورةا فيِ العظيم
فيِ جاء بما فنؤمن ، والسنة الكتاب فيِ وجل عز به

سبيل على بهم ونؤمن ، تفصيل والسنة الكتاب
. وصفاتهم شأنهم من نعلم ل فيما والجمال الطلق

المؤمن يآؤمن ، واحد الباب ، الكتب مسألة وهكذا
رسله على أنزلها كتبا لله وأن إجمال الله بكتب

، إجمال بها نؤمن ولكن ، نحن نحصيها ل وأنبيائه
فإلى فيها وما تفاصيلها أما ، إجمال فيها بما ونؤمن
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، كالتوراةا ، لنا سميِ ما ومنها ، وتعالى سبحانه الله
، وإبراهيم موسى وصحف ، والزبور ، والنجيل
بهذه نؤمن ، الكريآم القرآن وهو العظيم والكتاب

فنؤمن لنا يآسم لم ما وأما ، لنا سميت التيِ الكتب
إل يآحصيها ل وأنبيائه رسله على أنزلها كتبا لله بأن
عن لنا يآثبت بنص إل ، هو إل يآعلمها ول وعل جل الله

من شيِء بيان فيِ وسلم عليه الله صلى الرسول
.  ذلك

تفصيل فيهم والسلما الصلةا عليهم الرسل وهكذا
رسل لله وأن مجمل إيآمانا بهم فنؤمن ، وإجمال
كما الله إلى دعوتهم مهمتهم ، الناس إلى أرسلهم

ْد:  تعالى قال َقَق َقَل َقَنا     َقَو ْث َقَع ٍة     ُكّل     ِفيِ     َقَب لل     ُأّم ُدوا     َقَأِن     َقَرُسو ُب ْع ُا
َقَه ّل ُبوا     ال ِن َقَت َقَتا     َقَواْج ُغو ّطا َقَما:  وقوله   ال َقَنا     َقَو ْل َقَس ِمْن     َقَأْر

َقَك ِل ْب ِه     ُنوِحيِ     ِإل     َقَرُسوٍل     ِمْن     َقَق ْي َقَل ّنُه     ِإ َقَه     ل     َقَأ َقَل َقَنا     ِإل     ِإ َقَأ

ُدوِن ُب ْع مبشريآن لعباده أرسلهم رسل سبحانه فلله   َقَفا
إليه فهذا أسمائهم وبيان إحصاؤهم أما ، ومنذريآن
وجاءتا ، ذر أبيِ حديآث فيِ جاء لكن ، وتعالى سبحانه

على يآدل ما وغيره أمامة أبيِ حديآث . من شواهد له
ل أسانيدها لكن ، عشر وبضعة ثلثمائة الرسل أن

.  مقال من تخلو

ألف مائة أنهم الروايآاتا إحدى فيِ جاء فقد النبياء أما
مائة روايآة وفيِ أنبياء كلهم ألفا وعشرون وأربعة

، تقدما كما مقال فيها أسانيدها لكن ، ألفا وعشرون
علم لكن ، غفير جم والرسل النبياء أن والحاصل

وعلينا ، وتعالى سبحانه الله إلى يآرجع بالقطع عددهم
أرسلوا وأنبياء رسل لله أن مجمل إيآمانا نؤمن أن

َقَما:  وجل عز قال كما الخلق وإرشاد الحق لبيان َقَو
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َقَنا ْل َقَس َقَك     ِمْن     َقَأْر ِل ْب ِبيِّ     َقَول     َقَرُسوٍل     ِمْن     َقَق َقَذا     ِإل     َقَن ّنى     ِإ َقَم َقَقى     َقَت ْل َقَأ

َقَطاُن ْي ِه     ِفيِ     الّش ِت ّي ِن .  اليآة   ُأْم

َقَن     َقَما:  وتعالى سبحانه وقال ٌءد     َقَكا َقَحّم َقَبا     ُم ٍد     َقَأ َقَح ِمْن     َقَأ
ُكْم ِل َقَجا ِكْن     ِر َقَل َقَل     َقَو ِه     َقَرُسو ّل َقَم     ال َقَت َقَخا َقَن     َقَو ّيي ِب ّن عز وقال   ال

ْد:  وجل َقَق َقَنا     َقَل ْل َقَس َقَنا     َقَأْر َقَل َقَناتِا     ُرُس ّي َقَب ْل َقَنا     ِبا ْل َقَز ْن َقَأ ُهُم     َقَو َقَع َقَم
َقَب َقَتا ِك ْل َقَن     ا َقَزا ْلِمي َقَما     َقَوا ُقو َقَي ّناُس     ِل ِقْسِط     ال ْل فالله ، اليآة   ِبا

الله إل يآحصيهم ل كثيرون أنبياء وله كثيرون رسل له
.  وعل جل

غفر جم وهم وإجماليا تفصيليا إيآمانا بذلك نؤمن إننا
ونهيِ الله توحيد إلى الدعوةا وهيِ عظيمة ومهمتهم

لهم الله شرائع وبيان بالله الشرك عن الناس
، عنه الله نهى عما ونهيهم به الله أمر بما وأمرهم

كنوح ، منهم سميِ بمن تفصيل ونؤمن ، مهمتهم هذه
، وسليمان ، وداود ، وعيسى ، وموسى ، وإبراهيم ،

جاء فقد ، جملتهم من وآدما ، وغيرهم ، وصالح ، وهود
نبيِ أنه وغيره ذر أبيِ حديآث من الروايآاتا بعض فيِ

شك ل وهو ، رسول أنه بعضها فيِ وجاء ، معلم مكلم
الشك وإنما ، الله من شريآعة على وأنه إليه يآوحى أنه
الروايآاتا اختلفت ، فقط نبيِ أو ، رسول نبيِ هو هل
شك بل النبياء جملة من آدما أن فالمقصود.  ذلك فيِ
القيامة ليوما الناس جمع . وحديآث شريآعة على وأنه

أول أنت نوح : يآا له وقولهم نوح إلى المؤمنين وتقدما
أن على به يآحتج ، الرض أهل إلى الله أرسله رسول

صح ولو ، فقط مكلم نبيِ آدما وأن الرسل أول نوحا
نوح بخلف ذريآته إلى رسول أنه فالمعنى رسول أنه

، الوقت ذلك الرض أهل وهم قومه إلى أرسل فإنه
قبل خاصة بشريآعة ذريآته إلى أرسل فإنه آدما أما

وهم قومه إلى أرسل فقد نوح وأما ، الشرك وقوع
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فيِ الشرك وقوع بعد جميعا الرض أهل الوقت ذلك
رسول آدما كون بين تعارض يآبقى ل وبذلك ، الرض

أرسل رسول أول هو نوح كون وبين الحديآث صح إن
.  الرض أهل إلى

باليوما اليآمان وهو الخامس الصل فيِ القول وهكذا
الله سمى بما فنؤمن ، وتفصيل إجمال به نؤمن الخر

والميزان والصراط والنار كالجنة ، الخرةا أمر من
اليآاتا فيِ يآرد لم مما ذلك سوى وما ، ذلك وغير

سبيل على به نؤمن تفصيله الصحيحة والحاديآث
.  الجمال

كما به نؤمن ، السادس الصل وهو ، القدر وهكذا
أشياء أربعة يآشمل به واليآمان ، النصوصا به جاءتا

:  السنة أهل عند

قد وتعالى سبحانه الله بأن العلم ) هو الول ( المر
خافية عليه تخفى ل وأنه وأحصاها كلها الشياء علم
عز قال كما شيِء كل يآعلم سبحانه فهو ، وعل جل

َقَه     ِإّن وجل ّل ُكّل     ال ٍء     ِب ٌءم     َقَشيِْ ِلي غلةا على يآرد وبهذا   َقَع
قال ، العلم هذا أنكروا الذيآن والمعتزلة القدريآة

بالعلم : ناظروهم حقهم " فيِ الله " رحمه الشافعيِ
: قولنا لن كفروا؛ جحدوه وإن خصموا به أقروا فإن ،

ل الشياء لن القدر؛ هو هذا بالشياء عالم الله إن
فمستحيل بالشياء الله علم فمتى ، الله على تخفى

خلف غلى وقوعها لن علمه؛ خلف على تقع أن
.  جهل يآكون علمه

الشياء يآعلم ل سبحانه إنه وقالوا ، ذلك جحدوا إن أما
سبحانه لله وتكذيآب وضلل كفر فهذا وجودها بعد إل
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يآوجب عظيم تنقص وهذا بالجهل له ووصف وتعالى
.  قاله من كفر

كتب قد سبحانه الله أن وهو ، ) الكتابة الثانيِ ( المر
َقَب     َقَما:  وجل عز قال كما الشياء َقَصا ٍة     ِمْن     َقَأ َقَب ِفيِ     ُمِصي
َقَْلْرِض ُكْم     ِفيِ     َقَول     ا ُفِس ْن َقَتاٍب     ِفيِ     ِإل     َقَأ ْبِل     ِمْن     ِك َقَأْن     َقَق

َقَها َقَأ َقَر ْب َقَك     ِإّن     َقَن ِل َقَلى     َقَذ ِه     َقَع ّل ٌءر     ال َقَلْم:  سبحانه وقال   َقَيآِسي َقَأ

َقَلْم ْع َقَه     َقَأّن     َقَت ّل َقَلُم     ال ْع ِء     ِفيِ     َقَما     َقَيآ َقَما َقَْلْرِض     الّس َقَك     ِإّن     َقَوا ِل ِفيِ     َقَذ
َقَتاٍب َقَك     ِإّن     ِك ِل َقَلى     َقَذ ِه     َقَع ّل ٌءر     ال كتب أنه والمقصود   َقَيآِسي

اليآتان ذلك على دلت كما وعل جل كلها الشياء
حديآث فيِ وسلم عليه الله صلى وقوله السابقتان

مقاديآر     كتب     الله     " إن:  العاصا بن عمرو بن الله عبد
بخمسين     والرض     السمواتا     يآخلق     أن     قبل     الخلئق

فيِ مسلم أخرجه   الماء     على     وعرشه     سنة     ألف
.  صحيحه

أمر سيوجدها أو سبحانه أوجدها التيِ الشياء فكتابة
رسوله وسنة الله كتاب من النصوصا به جاءتا معلوما

ونعتقد بذلك نؤمن أن فعلينا ، والسلما الصلةا عليه
تخفى ل ، وأحصاها وعلمها كلها الشياء كتب الله أن

كل وعلى عليم شيِء بكل سبحانه وهو خافية عليه
:  وجل عز قال كما وتعالى سبحانه قديآر شيِء

َقَلُموا ْع َقَت َقَه     َقَأّن     ِل ّل َقَلى     ال ٍء     ُكّل     َقَع ٌءر     َقَشيِْ ِديآ َقَأّن     َقَق َقَه     َقَو ّل ْد     ال َقَق
َقَط َقَحا ُكّل     َقَأ ٍء     ِب لما     َقَشيِْ ْل    ِع

وما كان شاء ما وأن النافذةا ) مشيئته الثالث ( المر
دون ملكه فيِ شيِء يآكون ل وأنه يآكن لم يآشأ لم

يآشأ لم وإن يآكون الله شاء ما بل ، وعل جل مشيئته
إذا بد فل ، الناس شاء وإن يآكن لم يآشأ لم وما الناس

يآشأ لم وما كان الله شاء ما المشيئة بهذه اليآمان من
َقَمْن:  وجل عز قال ، يآكن لم َقَء     ِل ُكْم     َقَشا ْن َقَم     َقَأْن     ِم ِقي َقَت َقَيآْس
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َقَما*  َقَن     َقَو ُءو َقَشا َقَء     َقَأْن     ِإل     َقَت َقَشا ّلُه     َقَيآ َقَن     َقَرّب     ال َقَلِمي َقَعا ْل وقال   ا
َقَمْن:  سبحانه َقَء     َقَف ُه     َقَشا َقَر َقَك َقَما*    َقَذ َقَن     َقَو ُكُرو ْذ َقَء     َقَأْن     ِإل     َقَيآ َقَشا َقَيآ

ّلُه َقَو     ال ْهُل     ُه َقَوى     َقَأ ْق ّت ْهُل     ال َقَأ ِةا     َقَو َقَر ِف ْغ َقَم ْل أنه فالمقصود   ا
َقَما النافذةا الكاملة المشيئة له سبحانه ّن ُه     ِإ َقَذا     َقَأْمُر ِإ

َقَد َقَرا أ
لئا     َقَ ْي َقَل     َقَأْن     َقَش ُقو ُكوُن     ُكْن     َقَلُه     َقَيآ َقَي .  وتعالى سبحانه   َقَف

لها وإيآجاده وخلقه الشياء على ) قدرته الرابع ( المر
وأنه قديآر شيِء كل على سبحانه بأنه نؤمن وأن ،

الذيِ هو الموجودةا الشياء جميع وأن العليم الخلق
يآشاركه أحد ل المستقبل فيِ وهكذا ، وأوجدها خلقها

شيِء كل على وهو والرزاق الخلق هو بل ، ذلك فيِ
ّلُه سبحانه قال كما عليم شيِء وبكل قديآر ُق     ال ِل َقَخا
ٍء     ُكّل َقَو     َقَشيِْ ُه َقَلى     َقَو ٍء     ُكّل     َقَع ٌءل     َقَشيِْ ِكي    َقَو

بعلمه إيآماننا يآشمل ، كله هذا يآشمل بالقدر فاليآمان
الله شاء ما بأن أيآضا وإيآماننا ، لها وكتابته بالشياء

الخلق بأنه أيآضا وإيآماننا ، يآكن لم يآشأ لم وما كان
وموجدها خالقها هو الشياء جميع وأن شيِء لكل

خلف قال من على رد هذا وفيِ ، وتعالى سبحانه
الله مشيئة أنكر من فإن ، وغيرهم المعتزلة من ذلك

عز لله مكذب فهو يآريآد ل ما ملكه فيِ يآوجد إنه وقال
اليآمان من بد فل ، وتعالى سبحانه له متنقص وجل
أراده وما كان شاءه ما وأن قديآر شيِء كل على بأنه

عليهم تخفى الناس بعض ولكن كان الكونية بإرادته
تبين أن فيجب ، الرسل بها جاءتا التيِ الشياء هذه
الكونية الرادةا بين الفرق لهم يآوضح وأن ، بأدلتها لهم
قوله مثل فيِ المذكورةا وهيِ مرادها يآتخلف ل التيِ

َقَما سبحانه ّن ُه     ِإ َقَذا     َقَأْمُر َقَد     ِإ َقَرا أ
لئا     َقَ ْي َقَل     َقَأْن     َقَش ُقو ُكْن     َقَلُه     َقَيآ

ُكوُن َقَي    َقَف
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بالنسبة مرادها يآتخلف قد التيِ الشرعية الرادةا وبين
:  سبحانه قوله فيِ المذكورةا وهيِ الناس بعض إلى
ُد ِريآ ّلُه     ُيآ َقَن     ال ّي َقَب ُي ُكْم     ِل ُكْم     َقَل َقَيآ ِد ْه َقَيآ َقَن     َقَو َقَن َقَن     ُس ِذيآ ّل ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب َقَق

َقَب ُتو َقَيآ ُكْم   َقَو ْي َقَل .  اليآة َقَع

على وماتا جهله على ماتا الناس بعض أن ومعلوما
ُد تعالى وقال ، توبة غير ِريآ ّلُه     ُيآ َقَف     َقَأْن     ال ّف َقَخ ُكْم     ُيآ ْن    َقَع
على خفف قد سبحانه لنه ، شرعية إرادةا هذه ، اليآة
أمر أنه ذلك فمعنى ، آخريآن على يآخفف ولم قوما
لهذا وفق من الناس من ولكن ، وأحبه به ورضيِ بهذا

فيِ جاء ما ذلك ومن ، له يآوفق لم من ومنهم الشيِء
القيامة يآوما يآقول سبحانه الله : أن الصحيح الحديآث

أكنت ذهبا الرض مثل لك كان : لو المشركين لبعض
: قد له سبحانه الله فيقول ، : نعم فيقول ، به مفتديآا
أبيك صلب فيِ وأنت ذلك من أدنى هو ما منك أردتا

الشرك إل فأبيت شيئا بيِ تشرك ل أن منك أردتا آدما
بما وذلك ، بيِ تشرك ل أن شرعا منك أردتا يآعنيِ ،

وحده بعبادته المر من الرسل ألسنة على جاء
إل الخلق أكثر أبى لكن ، به الشراك عن والنهيِ
، الشرعية الرادةا يآقبلوا ولم ، وجل عز بالله الشرك

الله : علم وهيِ ، الربعة المور بهذه آمن فمن
لما ومشيئته ، لها وكتابته ، الشياء بجميع سبحانه

- فقد وموجدها الشياء خالق سبحانه وأنه ، منها وجد
قصر فقد ذلك فيِ قصر ومن ، كامل إيآمانا بالقدر آمن
السنة أهل هدى على يآسر ولم بالقدر اليآمان فيِ

، حقيقته على بالقدر يآؤمن ولم ، ذلك فيِ والجماعة
.  ببعض وكفر ببعضه آمن بل

العبد يآكون أن منه يآلزما ل بالقدر اليآمان هذا ثم
كالسعفة هو وإنما مشيئة ول له إرادةا ل مجبورا

33

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=28
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=26
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=26


الهواء فيِ وكالريآشة ، وهكذا هكذا الريآاح تحركها
له بل ، وغيرهم الجهمية من المجبرةا للقدريآة خلفا
هذه ولكن ، به يآميز وعقل إرادةا وله ومشيئة اختيار

شيِء به يآكون ل الختيار وهذا الرادةا وهذه المشيئة
تعالى الله قال كما وتعالى سبحانه الله مشيئة بعد إل

َقَمْن َقَء     ِل ُكْم     َقَشا ْن َقَم     َقَأْن     ِم ِقي َقَت َقَما*    َقَيآْس َقَن     َقَو ُءو َقَشا َقَأْن     ِإل     َقَت

َقَء َقَشا ّلُه     َقَيآ َقَن     َقَرّب     ال َقَلِمي َقَعا ْل    ا

أعطاه الله لن جانب من مخير ، ومسير مخير فهو
من ومكنه وأدواتا أدلة وأعطاه بصرا وأعطاه عقل

يآقدر مشيئة وله إرادةا وله قادر فهو والعمل اليآمان
يآعصيِ وأن يآطيع أن ويآقدر المعصية عن يآتباعد أن

من مسير وهو ، يآمتنع أن ويآقدر يآتصدق أن ويآقدر
الله مشيئة بعد إل مشيئة له ليس أنه وهيِ أخرى جهة
فله ، بالشياء يآستقل ول الله اختيار بعد إل اختيار ول

، وإرادته الله مشيئة بعد خاصة ومشيئة خاصة إرادةا
َقَو:  وجل عز قال ولهذا ِذيِ     ُه ّل ُكْم     ا ّيُر َقَس َقَبّر     ِفيِ     ُيآ ْل ا

ِر َقَبْح ْل لما وميسر ومسير سائر . فالنسان اليآة   َقَوا
والختيار العقل من الله أعطاه بما سائر هو ، له خلق

القدر من الله علم فيِ سبق بما ومسير ، والمشيئة
ل فهو وشر خير من له خلق لما وميسر ، السابق

وهو ، عنه يآحيد أن ول له الله قدر ما يآخالف أن يآمكن
الله صلى النبيِ قال كما له خلق لما ميسر ذلك مع

" أما   له     خلق     لما     ميسر     فكل     " اعملوا:  وسلم عليه
وأما ، السعادةا أهل لعمل فييسرون السعادةا أهل
قرأ ثم الشقاوةا أهل لعمل فييسرون الشقاوةا أهل

َقَأّما وسلم عليه الله صلى النبيِ َقَطى     َقَمْن     َقَف ْع َقَقى     َقَأ ّت *   َقَوا
َقَق ّد َقَص َقَنى     َقَو ْلُحْس ُه*    ِبا َقَيّسُر ُن َقَس َقَرى     َقَف ُيْس ْل ، بعدها واليآة   ِل
طالب أبيِ بن عليِ حديآث من صحته على متفق
بين الفرق المؤمن يآعلم هذا ومن عنه الله رضيِ
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والقدريآة المعتزلة وعقيدةا الصالح السلف عقيدةا
.  المجبرةا القدريآة وعقيدةا النفاةا

: قالوا حتى القدر إثباتا فيِ غلوا المجبرةا فالقدريآة
ذلك فيِ أخطئوا وقد ، مشيئة ول إرادةا للعبد ليس

فغلوا النفاةا القدريآة . أما بالقدر اليآمان فيِ وأصابوا
هذا فيِ وأخطأوا ذلك فيِ وأفرطوا القدر نفيِ فيِ

المشيئة إثباتا فيِ أصابوا ولكنهم الخطأ غايآة
. بذلك مستقل جعله فيِ وأخطأوا ، للعبد والختيار

من الطائفتين عند ما أخذوا والجماعة السنة أهل فإن
يآجب . وهكذا الباطل من عندهما ما وتركوا الحق
يآفصلوا أن الباطل أهل على ردوا إذا الحق أهل على
فنحن ، كذا وقلتم كذا قلتم لهم فيقولوا ، يآنصفوا وأن

فيِ معكم نحن ، هذا فيِ معكم ولسنا ، هذا فيِ معكم
بأن معكم ولسنا بالقدر كاليآمان قلتموه الذيِ الحق
للمعتزلة ويآقال ، ومشيئة اختيار له بل ، مجبور العبد

، واختيار مشيئة له العبد أن فيِ معكم نحن وأشباههم
علمه وإنكار سبحانه الله تجهيل فيِ معكم لسنا ولكن

محبة فيِ معكم نحن للشيعة يآقال . وهكذا ومشيئته
فإنه ، وأرضاه عنه الله رضيِ عليِ ومحبة البيت أهل
خيرةا من وأنه هدى على نهجه على سار ومن

هو بل وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب
عنهم الله رضيِ وعثمان وعمر الصديآق بعد أفضلهم

ولسنا معصوما أنه فيِ معكم لسنا ولكن ، جميعا
عليه الله صلى الله لرسول الخليفة أنه فيِ معكم

من يآعبد أنه فيِ معكم ولسنا ، ثلثة قبله بل وسلم،
لسنا ، ذلك ونحو له ويآنذر به ويآستغاث الله دون

، عظيما خطأ هذا فيِ مخطئون لنكم ، هذا فيِ معكم
الملتزمين البيت أهل محبة فيِ معكم نحن لكن

خيرةا من بأنهم واليآمان عنهم والترضيِ الله بشريآعة
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عليه الله صلى الله رسول بوصية عمل الله عباد
فيِ المخرج أرقم بن زيآد حديآث فيِ قال حيث وسلم
كتاب : أولهما ثقلين فيكم تارك إنيِ :  مسلم صحيح

. به وتمسكوا الله بكتاب فخذوا والنور الهدى فيه الله
أهل     فيِ     الله     أذكركم     بيتيِ     " وأهل:  قال . . " ثم

.     بيتيِ     أهل     فيِ     الله     أذكركم     بيتيِ

ونقر الحق من معهم ما نأخذ الطوائف بقية وهكذا
والعقلية النقلية بالدلة باطلهم عليهم ونرد ، به لهم

أصول هيِ الستة الصول هذه أن يآتضح . . وبهذا
فمن ، عنه الله أخبر ما لكل الجامعة وهيِ ، الديآن

استكمل فقد وعمل وقول عقيدةا عليها استقاما
تقتضيِ الصول هذه لن ، النفاق من وسلم اليآمان

، ولعباده له عليه الله أوجب ما أداء بها المؤمن من
أو ، كتابه فيِ به الله أخبر ما بكل تصديآقه وتقتضيِ

صح فيما وسلم عليه الله صلى الله رسول به أخبر
يآكن لم منها شيئا جحد أو جحدها ومن ، السنة من

عظيمة أصول الصول هذه أن . والخلصة مؤمنا
مراعاتها تجب ، العظيم الديآن لهذا أساسية وقواعد

كل من والبراءةا ، الحوال جميع فيِ عليها والستقامة
فهو كفره يآوجب عمل أو بقول أتى ومن ، خالفها ما

اليآمان بعضها أو الصول بهذه إيآمانه عدما على دليل
الذيِ فإن ، المكتوبة الصلةا ترك مثل وذلك ، الصحيح

ترك عن يآحجزه الصحيح على عنده إيآمان ل يآصليِ ل
القول فإن ولهذا ، السلما عمود هيِ التيِ الصلةا

عليه الله صلى لقوله أكبر كفرا كافر إنه الصواب
الصلةا     ترك     والشرك     الكفر     وبين     الرجل     بين:  وسلم

الذيِ     " العهد:  وقوله ، صحيحه فيِ مسلم خرجه 
" خرجه   كفر     فقد     تركها     فمن     الصلةا     وبينهم     بيننا

بن بريآدةا عن صحيح بإسناد السنة وأهل أحمد الماما
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بالله يآستهزئ من وهكذا عنه الله رضيِ الحصيب
أو بالجنة أو وسلم عليه الله صلى برسوله أو سبحانه

، إجماعا كافر فإنه ذلك أشبه وما ، بالقرآن أو ، النار
دعواه أن على دليل والتنقص الستهزاء هذا لن

عن يآحجزه إيآمان عنده ليس وأنه ، باطلة اليآمان
.  ذكر بما الستهزاء

أو بالنجاسة يآلطخه أو المصحف يآهين الذيِ وهكذا
دليل هذا فإن ، الله كتاب أنه يآعلم وهو عليه يآجلس

، اليآمان يآدعيِ وإنما ، له إيآمان ل الرجل هذا أن على
العمل هذا عن لحجزه صحيح إيآمان عنده كان ولو

.  كفره يآوجب الذيِ

عليهم بعضهم كذب أو بالرسل استهزأ من وهكذا
أو بهم استهزاءه لن كافرا؛ يآكون والسلما الصلةا

إيآمانه أن على دليل بعضهم أو لهم تكذيآبه أو ببعضهم
بقية يآقاس هذا وعلى ، دعوى هو بل بصحيح ليس

مسيلمة قوما ذلك ومن ، الناس من تقع التيِ المور
وآمنوا وسلم عليه الله صلى الله رسول صدقوا لما
شريآك مسيلمة أن ادعوا ولكنهم ، وصاموا وصلوا به

من واليآمان العلم أهل عند صاروا الرسالة فيِ
فيِ العلم أهل بين نزاع ل كفارا بعدهم ومن الصحابة

، الله رسول محمدا إن وقالوا وصاموا صلوا ولو ذلك
كفى الرسالة فيِ شريآك مسيلمة إن قالوا لما لنهم

: تعالى الله قول كذبوا قد بهذا لنهم كفرهم؛ فيِ هذا
َقَن     َقَما ٌءد     َقَكا َقَحّم َقَبا     ُم ٍد     َقَأ َقَح ُكْم     ِمْن     َقَأ ِل َقَجا ِكْن     ِر َقَل َقَل     َقَو ِه     َقَرُسو ّل ال

َقَم َقَت َقَخا َقَن     َقَو ّيي ِب ّن الصحيحة الحاديآث كذبوا كما   ال
عليه الله صلى الله رسول أن على الدالة المتواترةا

.  والمرسلين النبيين خاتم هو وسلم
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وأنه نبيِ أحمد غلما بأن آمنوا لما القاديآانية وهكذا
أكبر؛ كفرا كافرا بهذا منهم آمن من صار ، إليه يآوحى

أنه وزعم وصاما صلى وإن ورسوله لله مكذب لنه
لم أو ، حق الجنة بأن يآؤمن لم من وهكذا ، مسلم
عذابا ليست النار إن قال أو ، حق النار بأن يآؤمن
الضال عربيِ ابن ذلك يآقول كما ، لهم نعيم بل لهلها

هذا أن شك ول ، الوجود بوحدةا بالقول المعروف
الله صلى رسوله وسنة الله كتاب عليه دل لما إنكار
أعدها النار كون من العلم أهل وإجماع وسلم عليه
من فعلوا ما على لهم جزاء نعيما ل عذابا الله

مما تركوه ما وعلى عليهم الله حرمها التيِ العمال
به أخبرتا مما به كذبوا ما وعلى ، عليهم الله أوجب

من مملوء والقرآن ، العزيآز الكتاب عليه ودل الرسل
ذلك يآنكر ل ، لهلها عذاب النار أن على الدالة اليآاتا

به جاءتا مما شيئا يآدريِ ل جاهل أو ، معاند مكابر إل
.  للعقل فاقد أو ، الرسل

ظاهر على أحكامها تؤخذ المور أن هذا من ويآتبين
، ورسوله به الله أخبر ما وعلى ، والسنة الكتاب
وادعى ذلك أبى ومن ، المة سلف عن جاء ما وعلى
.  باطلة دعواه فإن الصول هذه تقتضيه ما خلف

وسنة كتابه فيِ للفقه يآوفقنا أن وجل عز الله وأسأل
المسلمين وسائر ويآرزقنا والسلما الصلةا عليه نبيه

الثباتا يآمنحنا وأن ، الصالح والعمل الصادق اليآمان
، مجيب سميع إنه سبحانه نلقاه حتى الحق على

محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم الله وصلى
.  بإحسان وأتباعه وأصحابه آله وعلى

سواه         دين له ليس الله دين هو السلم
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وعلى الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
:  بعد أما ، بهداه اهتدى ومن وأصحابه آله

الصادرةا المديآنة صحيفة نشرته ما على اطلعت فقد
 من5785 وعدد  هـ1403الخر/  ربيع / 10 بتاريآخ

( مجلة أسئلة عن الكتاب بعض من الصادرةا الجوبة
كلما بعد نصه ما فيها ) فوجدتا رومافزيآن لوفيفا
أندد والذيِ والسلما المسيحية بين : ( الصراع سبق

المبشريآن بعض أن ملحظته من وتمكنت شخصيا به
الثالث العالم فيِ خطاباتهم يآلقون الذيآن المسيحيين

أن أعرف فإنيِ كذلك ، السلما تنتقد مناشير يآوزعون
كتاباتا ويآوزعون يآطبعون المسلمين الوعاظ بعض
، السف غايآة له يآؤسف مما وهذا المسيحية تنتقد

فيِ نعتقد ونحن منزلتان ديآانتان والمسيحية فالسلما
تصادما كل نتفادى أن علينا يآجب وبالتاليِ واحد إله
المسلمين بين تفاهم أجل من والعمل ، ديآنينا بين

.  ) انتهى النسان خدمة فيِ والمسيحيين

الواضح الغلط من الكلما هذا فيِ ما إلى ونظرا
فيِ وقع ما على التنبيه وأمثاليِ عليِ وجب والجمال

المطهر للشرع المخالفة الخطاء من الكلما هذا
الباطلة الديآان وبين السلما بين الصراع : إن فأقول

قائما يآزل لم وغيرها والبوذيآة والنصرانية كاليهوديآة
وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه الله بعث حين من
والنصارى اليهود يآذما فالسلما ، هذا يآومنا إلى

تحذيآرا بكفرهم ويآصرح القبيحة بأعمالهم ويآعيبهم
َقَلِت:  سبحانه قال كما ، منهم للمسلمين َقَقا ُد     َقَو ُهو َقَي ْل ا

ُد ِه     َقَيآ ّل ٌءة     ال َقَل ُلو ْغ ّلْت     َقَم ِهْم     ُغ ِديآ ْيآ ُنوا     َقَأ ِع ُل َقَما     َقَو ُلوا     ِب . اليآة   َقَقا
ْد:  وجل عز وقوله َقَق َقَع     َقَل ّلُه     َقَسِم َقَل     ال ْو َقَن     َقَق ِذيآ ّل ُلوا     ا ِإّن     َقَقا

َقَه ّل ٌءر     ال ِقي َقَنْحُن     َقَف ُء     َقَو َقَيا ِن ْغ ُتُب     َقَأ ْك َقَن ُلوا     َقَما     َقَس ُهُم     َقَقا َقَل ْت َقَق َقَء     َقَو َقَيا ِب ْن َقَْل ا
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ِر ْي َقَغ ّق     ِب ْد:  تعالى وقال ، بعدها واليآاتا ، اليآة   َقَح َقَق َقَل
َقَر َقَف َقَن     َقَك ِذيآ ّل ُلوا     ا َقَه     ِإّن     َقَقا ّل َقَو     ال َقَمِسيُح     ُه ْل ْبُن     ا َقَم     ا َقَيآ ْد   َقَمْر َقَق َقَل
َقَر َقَف َقَن     َقَك ِذيآ ّل ُلوا     ا َقَه     ِإّن     َقَقا ّل ِلُث     ال ٍة     َقَثا َقَث    َقَثل

هم مما والتحذيآر والنصارى اليهود ذما فيِ واليآاتا
المشركين حق فيِ . وقال كثيرةا الباطل من عليه

ِكُحوا     َقَول:  وغيرهم كالبوذيآين ْن َقَكاتِا     َقَت ِر ْلُمْش ّتى     ا َقَح
ْؤِمّن ٌءة     ُيآ َقَم َقََقَل ٌءة     َقَو َقَن ْؤِم ٌءر     ُم ْي ٍة     ِمْن     َقَخ َقَك ِر ْو     ُمْش َقَل ُكْم     َقَو ْت َقَب َقَج ْع َقَول     َقَأ

ِكُحوا ْن َقَن     ُت ِكي ِر ْلُمْش ّتى     ا ُنوا     َقَح ْؤِم ٌءد     ُيآ ْب َقَع َقَل ٌءن     َقَو ْؤِم ٌءر     ُم ْي ِمْن     َقَخ
ِرٍك ْو     ُمْش َقَل ُكْم     َقَو َقَب َقَج ْع َقَك     َقَأ ِئ َقَل َقَن     ُأو ُعو ْد َقَلى     َقَيآ ِر     ِإ ّنا ّلُه     ال َقَوال

ُعو ْد َقَلى     َقَيآ ِة     ِإ ّن َقَج ْل ِةا     ا َقَر ِف ْغ َقَم ْل ِه     َقَوا ِن ْذ ِإ ّيُن     ِب َقَب ُيآ ِه     َقَو ِت َقَيآا ّناِس     آ ِلل
ُهْم ّل َقَع َقَن     ِإّن:  تعالى وقال   َقَل ِذيآ ّل َقَفُروا     ا ْهِل     ِمْن     َقَك َقَأ

َقَتاِب ِك ْل َقَن     ا ِكي ِر ْلُمْش ِر     ِفيِ     َقَوا َقَم     َقَنا ّن َقَه َقَن     َقَج ِديآ ِل َقَها     َقَخا َقَك     ِفي ِئ َقَل ُأو

ِة     َقَشّر     ُهْم ّيآ ِر َقَب ْل َقَمْن:  تعالى وقال   ا َقَتِغ     َقَو ْب َقَر     َقَيآ ْي ِما     َقَغ ِْلْسل ا
لنا َقَلْن     ِديآ َقَل     َقَف َقَب ْق ْنُه     ُيآ َقَو     ِم ُه ِةا     ِفيِ     َقَو َقَر َقَن     اْلِخ َقَن     ِم ِريآ َقَخاِس ْل    ا

الله رسول عن وصح ، كثيرةا المعنى هذا فيِ واليآاتا
اليهود الله " لعن:  قال أنه وسلم عليه الله صلى

عليه " متفق مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى
أما إن عنها الله رضيِ عائشة عن الصحيحين وفيِ ،

صلى للنبيِ ذكرتا عنهما الله رضيِ سلمة وأما حبيبة
من فيها وما الحبشة بأرض كنيسة وسلم عليه الله

" أولئك:  وسلم عليه الله صلى  النبيِ فقال الصور
مسجدا قبره على بنوا الصالح الرجل منهم ماتا إذا

 الله عند الخلق شرار أولئك الصور تلك فيه وصوروا
.  كثيرةا المعنى هذا فيِ " والحاديآث

توفيِ ما وبعد التوراةا شريآعة على كانوا واليهود
وحرفوا وبدلوا غيروا والسلما الصلةا عليه موسى

إل النار فيِ كلها فرقة وسبعين إحدى على وانقسموا
ولما ، والسلما الصلةا عليه موسى أتباع وهم واحدةا
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بشريآعة والسلما الصلةا عليه عيسى الله بعث
بعض لهم الله وأحل النجيل عليه الله وأنزل التوراةا

به كفر فيه اختلفوا ما بعض لهم وبين عليهم حرما ما
بذلك الله فكذبهم بغيِ ولد إنه وقالوا وكذبوه اليهود

َقَما سبحانه قوله فيهم وأنزل وكفرهم ِب ِهْم     َقَف ْقِض َقَن
ُهْم َقَق َقَثا ِهْم     ِمي ِر ْف ُك َقَيآاتِا     َقَو ِه     ِبآَ ّل ِهُم     ال ِل ْت َقَق َقَء     َقَو َقَيا ِب ْن َقَْل ِر     ا ْي َقَغ ّق     ِب    َقَح

ِهْم سبحانه قال أن إلى ِر ْف ُك ِب ِهْم     َقَو ِل ْو َقَق َقَلى     َقَو َقَم     َقَع َقَيآ َقَمْر
لنا َقَتا ْه لما     ُب ِظي ِهْم*    َقَع ِل ْو َقَق ّنا     َقَو َقَنا     ِإ ْل َقَت َقَح     َقَق َقَمِسي ْل َقَسى     ا َقَن     ِعي ْب ا
َقَم َقَيآ عليه عيسى رفع ما بعد النصارى وهكذا ، اليآة   َقَمْر

على ذلك فيِ اختلفوا السماء إلى والسلما الصلةا
وهيِ واحدةا إل النار فيِ كلها فرقة وسبعين اثنتين
والرسل النبياء وبجميع وعيسى بموسى آمنت التيِ

عليه الله صلى محمدا نبيه الله بعث ولما ، الماضين
قليل إل وكذبوه جميعا والنصارى اليهود به كفر وسلم
الله صلى لمحمد لتكذيآبهم كفارا بذلك فصاروا منهم
وعابهم الله وذمهم ، رسالته وإنكارهم وسلم عليه
وكفر ، والنار بالعذاب سبحانه وتوعدهم ذلك على

كفر كما الله ابن العزيآر لقولهم أيآضا اليهود سبحانه
مريآم ابن المسيح هو الله إن لقولهم النصارى
الله ابن المسيح وبقولهم ثلثة ثالث الله إن وبقولهم
الله كفرهم من يآكفروا أن السلما أهل على . فوجب
من المسلمين يآحذروا وأن باطلهم يآبينوا وأن ورسوله
.  مكائدهم

باطلين ديآنين أصبحا النصرانية وديآن اليهوديآة ديآن لن
الله . لن عليهما البقاء ول ، بهما التمسك يآجوز ل

وإيآجابه وسلم عليه الله صلى محمد ببعث نسخهما
فيِ كما بشريآعته والتمسك اتباعه الثقلين جميع على
ِتيِ:  تعالى قوله َقَم َقَرْح َقَعْت     َقَو ٍء     ُكّل     َقَوِس َقَها     َقَشيِْ ُب ُت ْك َقَأ َقَس َقَف

َقَن ِذيآ ّل َقَن     ِل ُقو ّت َقَن     َقَيآ ُتو ْؤ ُيآ َقَةا     َقَو َقَكا َقَن     الّز ِذيآ ّل َقَنا     ُهْم     َقَوا ِت َقَيآا َقَن     ِبآَ ُنو ْؤِم ُيآ
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َقَن*  ِذيآ ّل َقَن     ا ُعو ِب ّت َقَل     َقَيآ ِبيِّ     الّرُسو ّن ُْلّميِّ     ال ِذيِ     ا ّل َقَنُه     ا ُدو َقَيآِج
لبا ُتو ْك ُهْم     َقَم َقَد ْن ِةا     ِفيِ     ِع َقَرا ْو ّت ْنِجيِل     ال ِْل ُهْم     َقَوا ْأُمُر َقَيآ

ْعُروِف َقَم ْل ُهْم     ِبا َقَها ْن َقَيآ ِر     َقَعِن     َقَو َقَك ْن ْلُم ُيآِحّل     ا ُهُم     َقَو َقَباتِا     َقَل ّي ّط ال
َقَحّرمُا ُيآ ِهُم     َقَو ْي َقَل َقَث     َقَع ِئ َقَبا َقَخ ْل ُع     ا َقَض َقَيآ ُهْم     َقَو ْن ُهْم     َقَع َقَر َقَل     ِإْص ْغل َقَْل َقَوا

ِتيِ ّل َقَنْت     ا ِهْم     َقَكا ْي َقَل َقَن     َقَع ِذيآ ّل ُنوا     َقَفا َقَم ِه     آ ُه     ِب َقَعّزُرو ُه     َقَو َقَصُرو َقَن َقَو
ُعوا َقَب ّت َقَر     َقَوا ّنو ِذيِ     ال ّل َقَل     ا ِز ْن َقَعُه     ُأ َقَك     َقَم ِئ َقَل َقَن     ُهُم     ُأو ِلُحو ْف ْلُم    ا

الفلح أسباب ومن السلما من اليآة بهذه فخرج
لنهم المشركين؛ وجميع والبوذيآون والنصارى اليهود

بها الله وصف التيِ الوصاف بهذه يآتصفوا لم
النور يآتبع ولم يآنصره ولم عاداه كلهم بل المفلحين

مع فهو منهم الله هداه من إل معه أنزل الذيِ
 اليآة هذه بعد سبحانه قال . ثم الناجين المسلمين

َقَها     َقَيآا     ُقْل ّيآ أ
ّناُس     َقَ ّنيِ     ال ِه     َقَرُسوُل     ِإ ّل ُكْم     ال ْي َقَل لعا     ِإ ِذيِ     َقَجِمي ّل َقَلُه     ا

ْلُك َقَواتِا     ُم َقَما َقَْلْرِض     الّس َقَه     ل     َقَوا َقَل َقَو     ِإل     ِإ ِييِ     ُه ُيآِميُت     ُيآْح َقَو
ُنوا ِه     َقَفآَِم ّل ِه     ِبال ِل َقَرُسو ِبيِّ     َقَو ّن ُْلّميِّ     ال ِذيِ     ا ّل ْؤِمُن     ا ِه     ُيآ ّل ِبال

ِه ِت َقَما ِل َقَك ُه     َقَو ُعو ِب ّت ُكْم     َقَوا ّل َقَع َقَن     َقَل ُدو َقَت ْه فيِ سبحانه فأوضح   َقَت
عليه الله صلى محمدا رسوله بعث أنه اليآة هذه

ورجال وعجم عرب من جميعا الناس إلى وسلم
ومحكومين وحكاما وفقراء وأغنياء وإنس وجن ونساء

فدل واتبعه به آمن لمن إل هدايآة ل أنه سبحانه وبين ،
ولم به تؤمن لم التيِ الطوائف جميع أن على ذلك
عليه الله صلى النبيِ عن . وصح ضالة كافرةا تتبعه

خاصة قومه إلى يآبعث النبيِ " كان:  قال أنه وسلم
وفيِ ، صحته على " . متفق عامة الناس إلى وبعثت
" قال وسلم عليه الله صلى النبيِ أن مسلم صحيح
المة هذه من أحد بيِ يآسمع ل بيده نفسيِ والذيِ
أرسلت بالذيِ يآؤمن ولم يآموتا ثم نصرانيِ ول يآهوديِ

هذا فيِ والحاديآث واليآاتا   النار أهل من كانوا إل به
والنجيل التوراةا شريآعة فيِ كان وما ، كثيرةا المعنى
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عليه الله صلى محمد شريآعة به جاءتا فقد حق من
وجل عز قال كما ، وأكمل منه أفضل هو بما أو وسلم

َقَما:  ْو َقَي ْل ْلُت     ا َقَم ْك ُكْم     َقَأ ُكْم     َقَل َقَن َقَمْمُت     ِديآ ْت َقَأ ُكْم     َقَو ْي َقَل ِتيِ     َقَع َقَم ْع ِن
َقَرِضيُت ُكُم     َقَو َقَما     َقَل ِْلْسل لنا     ا    ِديآ

: سبحانه الله قال كما جميعا الرسل ديآن هو فالسلما
َقَن     ِإّن ّديآ َقَد     ال ْن ِه     ِع ّل ِْلْسلمُا     ال َقَمْن:  وجل عز وقال   ا َقَو
َقَتِغ ْب َقَر     َقَيآ ْي ِما     َقَغ ِْلْسل لنا     ا َقَلْن     ِديآ َقَل     َقَف َقَب ْق ْنُه     ُيآ َقَو     ِم ُه ِةا     ِفيِ     َقَو َقَر اْلِخ
َقَن َقَن     ِم ِريآ َقَخاِس ْل    ا

هو والسلما الصلةا عليه نوح عهد فيِ فالسلما
وتصديآق له العبادةا وإخلصا وتوحيده بالله اليآمان

فيِ وهكذا ، به جاء ما واتباع والسلما الصلةا عليه نوح
من بعدهم جاء ومن الخليل وإبراهيم وصالح هود عهد

المة إيآمان مع له والخلصا الله توحيد هو الرسل
وهكذا ، به جاء ما واتباع إليها أرسله الذيِ برسولها

عليه عيسى عهد إلى بعده جاء ومن موسى عهد فيِ
الله صلى محمدا نبيه الله بعث فلما ، والسلما الصلةا

بعث ما هو الله يآرضاه الذيِ السلما صار وسلم عليه
به اليآمان من وسلم عليه الله صلى محمدا به

محمد برسوله واليآمان له العبادةا وإخلصا وتوحيده
قبله بمن واليآمان والسنة الكتاب من عليه أنزل وما
به جاء ما وصدق اتبعه من فكل ، والرسل النبياء من
بلغته ما بعد ذلك عن حاد ومن المسلمين من فهو

السلما أهل على ويآجب ، الكافريآن من فهو الدعوةا
ومحاسنه السلما يآشرحوا وأن ، الحق إلى يآدعوا أن

، يآفهمونها التيِ باللغاتا المم لجميع حقيقته ويآبينوا
يآجب كما ، ديآنه رسوله وعن الله عن يآبلغوا حتى

السلما أعداء بها يآشبه التيِ الشبه يآكشفوا أن عليهم
فيِ السلما أعداء بها يآطعن التيِ الطعون يآردوا وأن ،
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لن والعقلية؛ النقلية بالدلة بطلنها وبينوا السلما
محمدا ورسوله ديآنه يآنصروا أن عليهم أوجب الله

نجاةا ل أنه سبحانه وأخبرهم ، وسلم عليه الله صلى
أن يآعلم وبهذا ، واتبعه الحق نصرا لمن إل فلح ول

بطلنها وبيان بالمسيحية المسماةا النصرانية انتقاد
محمد ببعث الله نسخه ثم وبدل غير قد ديآن وأنها
على واجب - أمر وشريآعته وسلم عليه الله صلى

ول لنا ل صالحا ديآنا تبق لم النصرانية لن المسلمين؛
هو ولغيرهم للمسلمين الصحيح الديآن بل لغيرنا

عليه الله صلى محمدا به الله بعث الذيِ السلما
ديآنهم إلى بالدعوةا مأمورون والمسلمون ، وسلم
الديآان جميع بطلن بيان فيِ ومعذورون عنه والذب

لنهم السلما؛ عدا ما وغيرهما ونصرانية يآهوديآة من
الناس من وغيرهم والجنة الحق إلى يآدعون بذلك
عن نهى لما سبحانه الله قال كما ، النار إلى يآدعو
، للمسلماتا المشركين تزويآج وعن المشركاتا نكاح
َقَك قال ِئ َقَل َقَن     ُأو ُعو ْد َقَلى     َقَيآ ِر     ِإ ّنا ّلُه     ال ُعو     َقَوال ْد َقَلى     َقَيآ ِة     ِإ ّن َقَج ْل    ا

وهكذا ، أعمالها وإلى الجنة إلى يآدعو سبحانه فالله
المسلمون وهكذا ، وسلم عليه الله صلى الرسول

أما ، بصيرةا على إليه والداعون بديآنه العارفون
كتبهم فيِ النار إلى يآدعون فإنهم الكفار من غيرهم

يآجوز ل أنه يآعلم . وبهذا إعلمهم ووسائل ونشراتهم
ديآانتان والمسيحية السلما بأن القول إطلق

قد بل منزلة ديآانة تبق لم المسيحية لن منزلتان؛
بعث بما حق من فيها بقيِ ما نسخ ثم وحرفت غيرتا

الهدى من وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه به الله
إله فيِ نعتقد : ( ونحن الكاتب قول . وأما الحق وديآن
إله فيِ يآعتقدون الذيآن المسلمين يآخص ) فهذا واحد
عز الله وهو لشرعه ويآنقادون وحده ويآعبدونه واحد
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ورب شيِء كل وخالق والرض السمواتا خالق وجل
ُكْم:  المبين كتابه فيِ القائل شيِء كل ُه َقَل ِإ ٌءه     َقَو َقَل ٌءد     ِإ َقَواِح

َقَه     ل َقَل َقَو     ِإل     ِإ َقَمُن     ُه فيِ سبحانه والقائل   الّرِحيُم     الّرْح
ُكُم     ِإّن:  العزيآز كتابه ّب ّلُه     َقَر ِذيِ     ال ّل َقَق     ا َقَل َقَواتِا     َقَخ َقَما الّس

َقَض َقَْلْر ِة     ِفيِ     َقَوا ّت ٍما     ِس ّيآا َقَوى     ُثّم     َقَأ َقَت َقَلى     اْس َقَعْرِش     َقَع ْل ْغِشيِ     ا ُيآ
َقَل ْي ّل َقَر     ال َقَها ّن ُبُه     ال ُل ْط لثا     َقَيآ ِثي َقَس     َقَح َقَر     َقَوالّشْم َقَم َقَق ْل َقَما     َقَوا ّنُجو َقَوال

َقَراتٍا َقَسّخ ِه     ُم ِر َقَأْم ُق     َقَلُه     َقَأل     ِب ْل َقَخ ْل َقَْلْمُر     ا َقَك     َقَوا َقَر َقَبا ّلُه     َقَت َقَرّب     ال
َقَن َقَلِمي َقَعا ْل ّلُه:  سبحانه القائل وهو   ا َقَه     ل     ال َقَل َقَو     ِإل     ِإ ُه

َقَحيِّ ْل ّيومُا     ا َقَق ْل ُه     ل     ا ُذ ْأُخ ٌءة     َقَت َقَن ٌءما     َقَول     ِس ْو ِفيِ     َقَما     َقَلُه     َقَن
َقَواتِا َقَما َقَما     الّس َقَْلْرِض     ِفيِ     َقَو ِذيِ     َقَذا     َقَمْن     ا ّل ُع     ا َقَف ُه     َقَيآْش َقَد ْن ِإل     ِع

ِه ِن ْذ ِإ َقَلُم     ِب ْع َقَن     َقَما     َقَيآ ْي ِهْم     َقَب ِديآ ْيآ َقَما     َقَأ ُهْم     َقَو َقَف ْل َقَن     َقَول     َقَخ ُطو ُيآِحي
ٍء َقَشيِْ ِه     ِمْن     ِب ْلِم َقَما     ِإل     ِع َقَء     ِب َقَع     َقَشا ّيُه     َقَوِس َقَواتِا     ُكْرِس َقَما الّس

َقَض َقَْلْر ُه     َقَول     َقَوا ُد ُئو َقَما     َقَيآ ُه ُظ ْف َقَو     ِح ُه ِليِّ     َقَو َقَع ْل ِظيُم     ا َقَع ْل وهو   ا
َقَو     ُقْل:  وجل عز القائل ّلُه     ُه ٌءد     ال َقَح ّلُه*    َقَأ ُد     ال َقَم َقَلْم*    الّص

ْد ِل َقَلْم     َقَيآ ْد     َقَو َقَل َقَلْم*    ُيآو ُكْن     َقَو لوا     َقَلُه     َقَيآ ُف اليهود " وأما   ُك
إلها يآعبدون ول غيره الله مع فيعبدون والنصارى

ْد تعالى قال كما واحدا َقَق َقَر     َقَل َقَف َقَن     َقَك ِذيآ ّل ُلوا     ا َقَه     ِإّن     َقَقا ّل ال
ِلُث ٍة     َقَثا َقَث َقَما     َقَثل ٍه     ِمْن     َقَو َقَل ٌءه     ِإل     ِإ َقَل ٌءد     ِإ وقال ، اليآة   َقَواِح

َقَلِت:  سبحانه َقَقا ُد     َقَو ُهو َقَي ْل ٌءر     ا ْيآ َقَز ْبُن     ُع ِه     ا ّل َقَلِت     ال َقَقا َقَو
َقَرى َقَصا ّن َقَمِسيُح     ال ْل ْبُن     ا ِه     ا ّل َقَك     ال ِل ُهْم     َقَذ ُل ْو ِهْم     َقَق ِه َقَوا ْف َقَأ ِب
َقَن ُئو ِه َقَضا َقَل     ُيآ ْو َقَن     َقَق ِذيآ ّل َقَفُروا     ا ْبُل     ِمْن     َقَك ُهُم     َقَق َقَل َقَت ّلُه     َقَقا ّنى     ال َقَأ

َقَن ُكو َقَف ْؤ ُذوا*    ُيآ َقَخ ّت ُهْم     ا َقَر َقَبا ُهْم     َقَأْح َقَن َقَبا ْه لبا     َقَوُر َقَبا ُدوِن     ِمْن     َقَأْر
ِه ّل َقَح     ال َقَمِسي ْل َقَن     َقَوا ْب َقَم     ا َقَيآ َقَما     َقَمْر ُدوا     ِإل     ُأِمُروا     َقَو ُب ْع َقَي لها     ِل َقَل ِإ

لدا َقَه     ل     َقَواِح َقَل َقَو     ِإل     ِإ َقَنُه     ُه َقَحا ْب َقَن     َقَعّما     ُس ُكو ِر فأبان   ُيآْش
عبدوا والنصارى اليهود أن اليآاتا هذه فيِ سبحانه

عزيآرا اليهود عبد كما والرهبان الحبار من كثيرةا آلهة
ابن المسيح النصارى وعبد ، الله ابن أنه وزعموا

إل يآؤمروا لم جميعا وأنهم ، الله ابن أنه وزعموا مريآم
الشياء خالق سبحانه الله وهو واحدا إلها يآعبدوا بأن
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تقدما . وبما يآشركون عما سبحانه الجميع ورب كلها
والنصرانية السلما عن يآقال أن يآجوز ل أنه أيآضا يآعلم

أن علينا يآجب ( وبالتاليِ بقوله الكاتب أطلقه ما
النصرانية ) لن الكبيريآن ديآنينا بين تصادما كل نتفادى
وأما ، فقط السلما ديآننا وإنما لنا ديآنا ليست

حق من فيها وما ، باطل ديآن أنها سبق فقد النصرانية
أو وسلم عليه الله صلى محمد شريآعة به جاءتا فقد
من لكونه به يآأخذون . فالمسلمون منه أكمل هو بما

عليه الله صلى محمدا نبيه به الله بعث الذيِ السلما
لن بل ، النجيل أو التوراةا فيِ جاء لنه ل وسلم
كلمة . وهذه إليه ودعا به جاء السلميِ شرعنا
هذا كلما فيِ وقع ما على التنبيه بها أردتا موجزةا
، الناس بعض به يآغتر أن خشية الغلط من الكاتب
المسلمين على الله أوجبه الذيِ النصح من وذلك
الله صلى النبيِ قول فيِ أخص بوجه العلم أهل وعلى
رسول يآا لمن " قيل النصيحة الديآن:  وسلم عليه
المسلمين ولئمة ولرسوله ولكتابه " لله قال الله؟

الصحيحين وفيِ ، صحيحه فيِ مسلم خرجه وعامتهم
النبيِ بايآعت:  قال البجليِ الله عبد بن جريآر عن

 مسلم لكل والنصح الزكاةا وإيآتاء الصلةا إقاما على
 بقوله عليه الله توعد الذيِ الكتمان إثم من وخروجا

َقَن     ِإّن ِذيآ ّل َقَن     ا ُتُمو ْك َقَنا     َقَما     َقَيآ ْل َقَز ْن َقَن     َقَأ َقَناتِا     ِم ّي َقَب ْل َقَدى     ا ُه ْل ِد     ِمْن     َقَوا ْع َقَب
ُه     َقَما ّنا ّي ّناِس     َقَب َقَتاِب     ِفيِ     ِلل ِك ْل َقَك     ا ِئ َقَل ُهُم     ُأو ُن َقَع ْل ّلُه     َقَيآ ُهُم     ال ُن َقَع ْل َقَيآ َقَو

َقَن ُنو َقَن     ِإل*    اللِع ِذيآ ّل ُبوا     ا َقَلُحوا     َقَتا َقَأْص ُنوا     َقَو ّي َقَب َقَك     َقَو ِئ َقَل ُأو َقَف
ُتوُب ِهْم     َقَأ ْي َقَل َقَنا     َقَع َقَأ ّواُب     َقَو ّت    الّرِحيُم     ال

وسائر والكاتب يآوفقنا أن وجل عز الله وأسأل
له والنصح عليه والثباتا ديآنه فيِ للفقه المسلمين

وسيئاتا أنفسنا شرور من جميعا يآعيذنا وأن ، ولعباده
، علم بغير رسوله على أو عليه القول ومن أعمالنا
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وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى
.  أجمعين

الله       إل إله ل قول شروط

" الله إل إله : " ل قول شروط هيِ ما: -  السؤال
وما معناها فهم دون فقط بها التلفظ يآكفيِ وهل

 عليها؟ يآترتب

 : " ل إله إل الله " أفضل الكلما ، وهيِالجواب
 الملة وهيِ التيِ بدأ بها الرسلوأساسأصل الديآن 

بهعليهم الصلةا والسلما أقوامهم . فأول شيِء بدأ 
الرسول قومه أن قال قولوا : ل إله إل الله تفلحوا ،

َقَماقال تعالى :  َقَرُسوٍل   َقَو َقَك ِمْن  ِل ْب َقَق َقَنا ِمْن  ْل َقَس َقَأْر ِإل   
ُدوِن  ُب ْع َقَفا َقَنا  َقَأ ِإل  َقَه  َقَل ِإ ّنُه ل  َقَأ ِه  ْي َقَل ِإ  رسولوكلُنوِحيِ 

ُدوايآقول لقومه  ُب ْع ٍه   ا َقَل ِإ ُكْم ِمْن  َقَل َقَما  َقَه  ّل ُه   ال ْيُر فهيِ   َقَغ
أساس الديآن والملة ول بد أن يآعرف قائلها معناها ،

 أنه ل معبود بحق إل الله . ولها شروطتعنيِفهيِ 
بصحتهاوهيِ العلم بمعناها واليقين وعدما الشك 

والخلصا لله فيِ ذلك وحده والصدق بقلبه ولسانه
 لله وقبول ذلكالخلصاوالمحبة لما دلت عليه من 

والنقياد له وتوحيده ونبذ الشرك به مع البراءةا من
 ، واعتقاد بطلنها ، وكل هذا من شرائطغيرهعبادةا 

 المؤمنيآقولهاقول ل إله إل الله وصحة معناها . 
والمؤمنة مع البراءةا من عبادةا غير الله ومع النقياد

 لله وتوحيده والخلصا لهوالمحبةللحق وقبوله 
وعدما الشك فيِ معناها ، فإن بعض الناس يآقولها

 بها كالمنافقين الذيآن يآقولونها وعندهممؤمناوليس 
شك أو تكذيآب فل بد من علم ويآقين وصدق

 ومحبة وانقياد وقبول وبراءةا ، وقد جمع بعضهم شروطها فيِ بيتين فقالوإخلصا
 :
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والقبول وانقياد محبة
 لها

  
وإخلصا يآقين علم

 مع وصدقك

الشياء من الله سوى
 ألها قد

  
منك الكفران ثامنها وزيآد
 بما

.  وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى

 يآوما الثنين1018نشر فيِ مجلة الدعوةا العدد 
 هـ 1407 / 3 / 29

  

علي        محمد الشيخ كتبه ما على هامة تنبيهات
وجل       عز الله صفات في الصابوني

وآله الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
على اطلعت : فقد بعد أما ، واله ومن وصحبه
فضيلة ) مع ( المجتمع مجلة أجرتها التيِ المقابلة

رقم العدد فيِ ونشرتا الصابونيِ عليِ عمد الشيخ
الست مقالته وعلى  هـ1403 / 6 / 7  وتاريآخ613

 وتاريآخ627 : رقم المجتمع أعداد فيِ المنشورةا
 /9 / 24  وتاريآخ628 ورقم ،  هـ1403 / 9 / 17

،  هـ1403 / 10 / 9  وتاريآخ629 ورقم هـ1403
631 ورقم هـ1403 / 10 / 16  وتاريآخ630 ورقم

 /17  وتاريآخ646 ورقم ، هـ1403 / 10 / 23 وتاريآخ
على نبه أخطاء على اشتملت وقد هـ1404 / 2

فوزان بن صالح الدكتور الفضيلة صاحب بعضها
عدد فيِ الدعوةا بمجلة المنشور مقاله فيِ الفوزان

وفيِ ،  هـ1403 / 10 / 29  وتاريآخ904  رقم15
 /2 / 17  وتاريآخ646 رقم بعددها المجتمع مجلة

48



أجاد وقد هـ1404 / 2 / 24  في650ِو ، هـ1404
. وقد الحق به ونصر خيرا الله جزاه وأحسن وأفاد
لما تأكيدا أخطاء من فيها وقع ما على التنبيه رأيآت
الحق ونشر الخير فيِ ومشاركة صالح الدكتور ذكره

الدكتور فضيلة لها يآتعرض لم لخطاء واستدراكا
. الموفق والله ، إليهما المشار مقاليه فيِ صالح

:  فأقول

الربعة    الئمة تقليد

أوجب من ( إنه الربعة الئمة تقليد عن - قوله1
يآجب ل إذ ، خطأ الطلق هذا أن شك ل)  الواجباتا

كان مهما غيرهم ول الربعة الئمة من أحد تقليد
تقليد فيِ ل والسنة الكتاب اتباع فيِ الحق . لن علمه
التقليد يآكون أن المر قصارى وإنما ، الناس من أحد

والفضل بالعلم عرف لمن الضرورةا عند سائغا
القيم ابن العلمة ذلك فصل كما العقيدةا واستقامة

كان ولذلك)  الموقعين ( إعلما كتابه فيِ الله رحمه
إل كلمهم من يآؤخذ أن يآرضون ل الله رحمهم الئمة

مالك الماما قال ، والسنة للكتاب موافقا كان ما
هذا صاحب إل ويآرد قوله من يآؤخذ : ( كل الله رحمه
عليه الله صلى الله رسول قبر إلى يآشير)  القبر

المعنى هذا فيِ الئمة من إخوانه قال وهكذا ، وسلم
عليه يآتعين والسنة بالكتاب الخذ من يآتمكن . فالذيِ

هو بما الخلف عند ويآأخذ الناس من أحدا يآقلد أل
ذلك يآستطيع ل والذيِ ، الحق لصابة القوال أقرب

عز الله قال كما ، العلم أهل يآسأل أن له فالمشروع
ُلوا وجل َقَأ َقَل     َقَفاْس ْه ِر     َقَأ ْك ّذ ُتْم     ِإْن     ال ْن َقَن     ل     ُك َقَلُمو ْع    َقَت
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درجة مع الله رحمه تيمية ابن كان : ( إذا - قال2
حنبليِ مذهبه وإنما الجتهاد مرتبة إلى يآصل لم علمه
 ) ، الحيان من كثير فيِ به يآتقيد

فإن ظاهر خطأ هو بل نظر فيه القول : هذا الجواب
وقد المجتهديآن أعلم من الله رحمه السلما شيخ

المذهب إلى وانتسابه ، الجتهاد شروط فيه توافرتا
ذلك من المقصود لن ذلك؛ عن يآخرجه ل الحنبليِ
وليس وقواعده مذهبه أصول فيِ لحمد موافقته

وإنما حجة بغير قاله فيما يآقلده أنه ذلك من المقصود
يآظهر حسبما الدليل إلى أقربها القوال من يآختار كان

.  الله رحمه له

نشر هذا الموضوع فيِ كتاب نشرته الدار السلفية
 هـ والرئاسة العامة لداراتا1404بالكويآت عاما 

البحوث العلمية والفتاء والدعوةا والرشاد عاما
 هـ مع رد مماثل لفضيلة الشيخ د . صالح بن1405
فوزان 

  

ضلل؟        أم حق هو هل الشاعرة مذهب

: وقال ضيقة العقيدةا فيِ الخلفاتا أن - ذكر3
لهم نقول الشاعرةا مذهب بضلل يآقولون ( الذيآن
ابن كتب ماذا واقرءوا تيمية ابن فتاوى إلى ارجعوا

هؤلء أن نفهم حتى الشعريِ الحسن أبيِ عن تيمية
.  هـ ) ا جهلة

:  يآقال أن والجواب
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كثيرةا فرق العقيدةا فيِ الخلف بسبب ضل أنه شك ل
، وغيرهم والقدريآة والرافضة والجهمية كالمعتزلة

والسنة الكتاب فيه خالفوا فيما ضلوا الشاعرةا وأيآضا
الصحابة من الهدى أئمة من المة هذه خيار عليه وما

والئمة بإحسان لهم والتابعين عنهم الله رضيِ
على وصفاته الله أسماء من تأولوه فيما المهتديآن

ليس الله رحمه الشعريِ الحسن وأبو ، تأويآله غير
عن رجع لكونه إليه؛ انتسبوا . وإن الشاعرةا من

له الئمة فمدح ، السنة أهل مذهب واعتنق مذهبهم
.  الشاعرةا لمذهب مدحا ليس

فيما الشاعرةا على اعترض من يآرمى أن يآصح ول
حقيقة لن بالجهل؛ السنة أهل عقيدةا فيه خالفوا
أخذ من أما ، علم بغير الله على القول هو الجهل

على وسار المعتبرةا الشرع وقواعد والسنة بالكتاب
الله أسماء تأول من كل وأنكر المة سلف طريآق

يآرمى ل فإنه تأويآلها غير على منها شيئا أو وصفاته
. .  بالجهل

الرجال   قوامة

وليست تكليف قوامة للرجل القوامة : ( إنما - قال4
)  تشريآف قوامة

:  يآقال أن والجواب

على الرجال قوامة : إن يآقال أن والصواب ، خطأ هذا
:  وعل جل الله لقول وتشريآف تكليف قوامة النساء
َقَجاُل َقَن     الّر ّواُمو َقَلى     َقَق ِء     َقَع َقَسا ّن َقَما     ال َقَل     ِب ّلُه     َقَفّض ُهْم     ال َقَض ْع َقَب

َقَلى ْعٍض     َقَع َقَما     َقَب ِب ُقوا     َقَو َقَف ْن    َقَأ

51

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=34
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=34


النساء على قوامين الرجال جعل أنه سبحانه فأوضح
جنس على الرجال جنس : فضل أحدهما:  لمريآن
على بالنفاق الرجال : قياما الثانيِ والمر ، النساء
.  النفقاتا من وغيرها المهور من يآدفعونه بما النساء

 للمعانيِ ل للكيفية الصحيح التفويآض

: ( ول نصه ما المقدمة بعد الول مقاله فيِ - قال5
والماتوريآديآة الشاعرةا بذلك - يآعنيِ تجعلهم أن يآجوز
الذيآن والخوارج والمعتزلة الروافض صف - فيِ

المر فيِ ما غايآة ، والجماعة السنة أهل عن انحرفوا
لن ذلك ، التأويآل فيِ مخطئون : إنهم نقول أن

إلى الصفاتا موضوع فيِ المر نفوض أن السلم
.  . هـ ) ا خافية عليه تخفى ل الذيِ الغيوب علما

:  يآقال أن والجواب

، أخطائهم فيِ متفاوتون السنة لهل المخالفة الفرق
والمعتزلة كالخوارج خطئهم فيِ الشاعرةا فليس

خطأ بيان من يآمنع ل ذلك ولكن ، شك بل والجهمية
السنة لهل ومخالفتهم فيه أخطئوا فيما الشاعرةا

وبيان الحق لظهار غيرهم خطأ بين قد كما ذلك فيِ
رسوله وعن سبحانه الله عن تبليغا يآخالفه ما بطلن
فيِ المذكور الوعيد من وحذرا وسلم عليه الله صلى
َقَن     ِإّن تعالى قوله ِذيآ ّل َقَن     ا ُتُمو ْك َقَنا     َقَما     َقَيآ ْل َقَز ْن َقَن     َقَأ َقَناتِا     ِم ّي َقَب ْل ا

َقَدى ُه ْل ِد     ِمْن     َقَوا ْع ُه     َقَما     َقَب ّنا ّي ّناِس     َقَب َقَتاِب     ِفيِ     ِلل ِك ْل َقَك     ا ِئ َقَل ُأو

ُهُم ُن َقَع ْل ّلُه     َقَيآ ُهُم     ال ُن َقَع ْل َقَيآ َقَن     َقَو ُنو َقَن     ِإل*    اللِع ِذيآ ّل ُبوا     ا َقَتا
َقَلُحوا َقَأْص ُنوا     َقَو ّي َقَب َقَك     َقَو ِئ َقَل ُأو ُتوُب     َقَف ِهْم     َقَأ ْي َقَل َقَنا     َقَع َقَأ ّواُب     َقَو ّت ال

فيِ المر تفويآض السلم : ليس يآقال ثم   الّرِحيُم
لعباده بينها سبحانه : لنه الغيوب علما إلى الصفاتا
المين رسوله لسان وعلى الكريآم كتابه فيِ وأوضحها
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فالواجب ، كيفيتها يآبين ولم وسلم عليه الله صلى
التفويآض وليس المعانيِ علم ل الكيفية علم تفويآض
عليه لما مخالف مبتدع مذهب هو بل السلف مذهب
.  الصالح السلف

أئمة من وغيره الله رحمه أحمد الماما أنكر وقد
مقتضى لن وبدعوهم ، التفويآض أهل على السلف
يآفهمون ل بما عباده خاطب سبحانه الله أن مذهبهم

وتعالى سبحانه والله ، منه مراده يآعقلون ول معناه
يآعرفون والجماعة السنة وأهل ، ذلك عن يآتقدس
أسمائه بمقتضى ويآصفونه بكلمه سبحانه مراده

. وقد وجل عز به يآليق ل ما كل عن ويآنزهونه وصفاته
الله صلى رسوله كلما ومن سبحانه كلمه من علموا
المطلق بالكمال موصوف سبحانه أنه وسلم عليه
رسوله عنه به أخبر أو نفسه عن به أخبر ما جميع فيِ

الصالح السلف عن المهمة النقول بعض أذكر وأنا ،
.  ذكرنا ما صحة للقارئ ليتضح الباب هذا فيِ

رسالة فيِ الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ قال
البيهقيِ بكر أبو : ( روى نصه ) ما الحمويآة ( الفتوى

الوزاعيِ عن صحيح بإسناد والصفاتا السماء فيِ
الله- إن - نقول متوافرون - والتابعون : كنا قال

السنة به وردتا بما ونؤمن عرشه ذكره- فوق تعالى
الئمة أحد وهو الوزاعيِ حكى . فقد الصفاتا من

إماما : مالك هم - الذيآن التابعين تابعيِ عصر:  الربعة
والليث ، الشاما أهل إماما والوزاعيِ ، الحجاز أهل
- حكى العراق أهل إماما . والثوريِ مصر أهل إماما

الله بأن باليآمان التابعين زمن فيِ القول شهرةا
قال . وإنما السمعية وبصفاته العرش فوق تعالى

لكون المنكر جهم مذهب ظهور بعد هذا الوزاعيِ
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أن الناس ليعرف لصفاته والنافيِ عرشه فوق الله
الخلل بكر أبو . وروى هذا يآخالف كان السلف مذهب

مكحول : سئل قال الوزاعيِ ) عن ( السنة كتاب فيِ
كما : ( أمروها فقال الحاديآث تفسير عن والزهريِ

) .  جاءتا

مالك : سألت قال مسلم بن الوليد عن أيآضا وروى
والوزاعيِ سعد بن والليث الثوريِ وسفيان أنس بن
: ( أمروها فقالوا الصفاتا فيِ جاءتا التيِ الخبار عن
كما : ( أمروها : قالوا روايآة ) . وفيِ جاءتا كما

: ( أمروها عنهم الله رضيِ ) . وقولهم كيف بل جاءتا
) كيف : ( بل وقولهم ، المعطلة على ) رد جاءتا كما
أعلم هما ومكحول . والزهريِ الممثلة على رد

فيِ الدنيا أئمة الباقون والربعة زمانهم فيِ التابعين
، زيآد بن : حماد طبقتم ومن التابعين تابعيِ عصر

الزجيِ القاسم أبو . وروى وأمثالهما سلمة بن وحماد
مالك : سمعت قال الله عبد بن مطرف عن بإسناده

الصفاتا أحاديآث يآدفع من عنده ذكر إذا أنس بن
الله رسول : سن العزيآز عبد ابن عمر : قال يآقول
بها الخذ سننا بعده المر وولةا وسلم عليه الله صلى

على وقوةا الله لطاعة واستكمال الله لكتاب تصديآق
النظر ول تغييرها الله خلق من لحد ليس الله ديآن
ومن مهتد فهو بها اهتدى من ، خالفها شيِء فيِ

سبيل غير واتبع خالفها ومن منصور فهو بها استنصر
وساءتا جهنم وأصله تولى ما الله وله المؤمنين

عن ثقاتا أئمة كلهم بإسناد الخلل . وروى مصيرا
عبد أبيِ بن ربيعة : سئل قال عيينة بن سفيان

َقَمُن:  تعالى قوله عن الرحمن َقَلى     الّرْح َقَعْرِش     َقَع ْل ا
َقَوى َقَت ، مجهول غير : الستواء قال استوى؟ كيف   اْس
الرسول وعلى الرسالة الله ومن معقول غير والكيف
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عن مرويِ الكلما . وهذا التصديآق وعلينا المبين البلغا
من الرحمن عبد أبيِ بن ربيعة تلميذ أنس بن مالك
وأبو الصبهانيِ الشيخ أبو رواه ما . ومنها وجه غير
مالك عند : كنا قال يآحيى بن يآحيى عن البيهقيِ بكر
َقَمُن الله عبد أبا : يآا فقال رجل فجاء أنس بن الّرْح

َقَلى َقَعْرِش     َقَع ْل َقَوى     ا َقَت مالك فأطرق استوى؟ كيف   اْس
غير : الستواء قال ثم الرحضاء عله حتى برأسه

واجب به واليآمان معقول غير والكيف مجهول
أن به فأمر ، مبتدعا إل أراك وما بدعة عنه والسؤال

مجهول غير : ( الستواء ومالك ربيعة . فقول يآخرج
) . موافق واجب به واليآمان معقول غر والكيف

نفوا فإنما ، كيف بل جاءتا كما : أمروها الباقين لقول
القوما كان ولو ، الصفة حقيقة يآنفوا ولم الكيفية علم
ما على لمعناه فهم غير من المجرد باللفظ آمنوا قد

والكيف مجهود غير : ( الستواء قالوا لما بالله يآليق
بل جاءتا كما : ( أمروها قالوا ولما)  معقول غير

يآكون بل معلوما يآكون ل حينئذ الستواء ) فإن كيف
يآحتاج ل فإنه وأيآضا ، المعجم حروف بمنزلة مجهول

معنى اللفظ عن يآفهم لم إذا الكيفية علم نفيِ إلى
. الصفاتا أثبتت إذا الكيفية علم نفيِ إلى يآحتاج وإنما
الصفاتا أو الخبريآة الصفاتا يآنفيِ من فإن وأيآضا
: قال ) فمن كيف : ( بل يآقول أن إلى يآحتاج ل مطلقا

كيف بل يآقول أن يآحتاج ل العرش على ليس الله إن
المر نفس فيِ الصفاتا نفيِ السلف مذهب كان فلو
.  كيف بل قالوا لما

إبقاء ) يآقتضيِ جاءتا كما : ( أمروها فقولهم وأيآضا
على دالة ألفاظ جاءتا فإنها عليه هيِ ما على دللتها
أن الواجب لكان منتفية دللتها كانت فلو ، معانيِ
غير منها المفهوما أن اعتقاد مع لفظها : أمروا يآقال
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بما يآوصف ل الله أن اعتقاد مع لفظها أمروا أو ، مراد
جاءتا كما أمرتا قد تكون وحينئذ ، حقيقة عليه دلت

ليس عما الكيف نفيِ ) إذ كيف : ( بل حينئذ يآقال ول
ابن السلما شيخ كلما ) . انتهى القول من لغو بثابت
.  الله رحمه تيمية

البنا حسن الشيخ عن المذكور المقال فيِ - نقل6
عليه اتفقنا ما على : ( نجتمع نصه ما الله رحمه
) .  فيه اختلفنا فيما بعضا بعضنا ويآعذر

:  يآقال أن والجواب

الحق نصر من عليه اتفقنا فيما نتعاون أن يآجب نعم
أما ، ورسوله عنه الله نهى مما والتحذيآر إليه والدعوةا

إطلقه على فليس فيه اختلفنا فيما لبعض بعضنا عذر
الجتهاد مسائل من كان فما ، تفصيل محل هو بل

من فيها النكار عدما فالواجب دليلها يآخفى التيِ
الكتاب من النص خالف ما أما ، بعض على بعضنا

النص خالف من على النكار فالواجب والسنة
هيِ بالتيِ والجدال الحسنة والموعظة بالحكمة

ُنوا:  تعالى بقوله عمل أحسن َقَو َقَعا َقَت َقَلى     َقَو ِبّر     َقَع ْل ا
َقَوى ْق ّت ُنوا     َقَول     َقَوال َقَو َقَعا َقَلى     َقَت ِم     َقَع ْث ِْل َقَواِن     ا ْد ُع ْل وقوله   َقَوا
َقَن:  سبحانه ُنو ْؤِم ْلُم َقَناتُا     َقَوا ْؤِم ْلُم ُهْم     َقَوا ْعُض ُء     َقَب َقَيا ِل ْو ْعٍض     َقَأ َقَب
َقَن ْأُمُرو ْعُروِف     َقَيآ َقَم ْل َقَن     ِبا ْو َقَه ْن َقَيآ ِر     َقَعِن     َقَو َقَك ْن ْلُم    ا

ُع:  وجل عز وقوله ْد َقَلى     ا ِبيِل     ِإ َقَك     َقَس ّب ِة     َقَر َقَم ْك ْلِح ِبا
ِة َقَظ ْوِع َقَم ْل ِة     َقَوا َقَن َقَس َقَح ْل ُهْم     ا ْل ِد َقَجا ِتيِ     َقَو ّل َقَيِ     ِبا َقَسُن     ِه وقول   َقَأْح

منكرا     منكم     رأى     من: "  وسلم عليه الله صلى النبيِ
يآستطع     لم     فإن     فبلسانه     يآستطع     لم     فإن     بيده     فليغيره
عليه الله صلى وقوله   اليآمان     أضعف     وذلك     فبقلبه
"   فاعله     أجر     مثل     فله     خير     على     دل     من  :  وسلم
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فيِ والحاديآث . واليآاتا صحيحه فيِ مسلم أخرجهما
.  كثيرةا هذا

للكتاب      التنازع عند والحكم مذمومة الفرقة
والسنة 

فيِ الصابونيِ عليِ محمد الشيخ الكاتب نعى - ثم7
سلفيِ إلى تفرقهم المسلمين على الثانيِ مقاله

هذا أن شك . ول . . إلخ وماتريآديِ وصوفيِ وأشعريِ
أن المسلمين على ويآجب مسلم كل يآؤلم التفرق

، والتقوى البر على ويآتعاونوا الحق على يآجتمعوا
عظيمة لحكم المة على ذلك قدر سبحانه الله ولكن

يآعلم ول سبحانه عليها يآحمد محمودةا وغايآاتا
وأعدائه أوليائه بين التمييز ذلك ومن ، سواه تفاصيلها

والمعرضين الحق طلب فيِ المجتهديآن بين والتمييز ،
ذلك وفيِ ، أخرى حكم إلى ، لهوائهم المتبعين عنه

لكونه حقا الله رسول أنه على ودليل لنبيه تصديآق
قبل التفرق هذا عن أخبر قد وسلم عليه الله صلى

أمتيِ     ستفترق: (  قال حيث أخبر كما فوقع وقوعه
"     واحدةا     إل     النار     فيِ     كلها     فرقة     وسبعين     ثلث     على
   الجماعة     هيِ  "      قال     الله؟     رسول     يآا     هيِ     من     قالوا
" وهذا وأصحابيِ عليه أنا : " ما قال أخرى روايآة وفيِ

وأن الحق على يآجتمعوا أن المسلمين على يآوجب
عز الله لقول والرسول الله إلى فيه تنازعوا ما يآردوا
ِإْن:  وجل ُتْم     َقَف ْع َقَز َقَنا ٍء     ِفيِ     َقَت ُه     َقَشيِْ ّدو َقَلى     َقَفُر ِه     ِإ ّل ال

ُتْم     ِإْن     َقَوالّرُسوِل ْن َقَن     ُك ُنو ْؤِم ِه     ُت ّل ِما     ِبال ْو َقَي ْل ِر     َقَوا َقَك     اْلِخ ِل َقَذ
ٌءر ْي َقَسُن     َقَخ َقَأْح لل     َقَو ِويآ ْأ َقَما:  سبحانه وقوله   َقَت ُتْم     َقَو ْف َقَل َقَت ِه     اْخ ِفي
ٍء     ِمْن ْكُمُه     َقَشيِْ َقَلى     َقَفُح ِه     ِإ ّل    ال

على الواجب أن على تدلن الكريآمتان اليآتان وهاتان
إلى وغيرها العقيدةا فيِ فيه تنازعوا ما رد المسلمين
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وسلم عليه الله صلى رسوله وإلى سبحانه الله
ويآتحد عليه كلمتهم وتجتمع لهم الحق يآتضح وبذلك
لديآها ما على طائفة كل بقاء أما ، أعدائهم ضد صفهم

هيِ فيما الخرى للطائفة التسليم وعدما باطل من
وهو عنه والمنهيِ المحذور هو فهذا الحق من عليه

كل واللوما ، المسلمين على العداء تسليط سبب
إلى يآنصاع أن وأبى بالباطل تمسك من على اللوما
بطلن وأوضح إليه ودعا بالحق تمسك من أما ، الحق

أجران وله مشكور هو بل عليه لوما ل فهذا خالفه ما
.  للحق إصابته وأجر اجتهاده أجر

السنة                                         أهل مذهب حقيقة

السنة أهل أن الثانيِ مقاله فيِ الصابونيِ - ذكر8
، السلف : مذهب أحدهما اثنين بمذهبين اشتهروا

: يآقال أن . والجواب . . إلخ الخلف : مذهب والخر
فإن ، أعلم فيما أحد إليه يآسبقه لم بين غلط هذا

عليه درج ما وهو فقط واحد السنة أهل مذهب
إثباتا وهو بإحسان وأتباعهم الله رسول أصحاب
واليآمان ، جاءتا كما وإمرارها وصفاته الله أسماء

الوجه على بها موصوف سبحانه الله وأن حق بأنها
ول تعطيل ول ، تحريآف غير من بجلله يآليق الذيِ

تفويآض؛ ول ظاهرها عن لها تأويآل ول تمثيل ول تكييف
بالله لئقة حق وأنها معلومة معانيها بأن يآؤمنون بل

، منها شيِء فيِ خلقه يآشابه ل وتعالى سبحانه
قرأ من ذلك يآعلم كما ذلك بخلف الخلف ومذهب

السنة أهل أن ذكر . ثم هؤلء وكلما هؤلء كلما
فيِ ذلك وكرر الله إلى الصفاتا معانيِ علم يآفوضون

هم ما إليهم ونسب ذلك فيِ أخطأ وقد موضع غير
شيخ كلما من نقلناه فيما ذلك بيان تقدما كما منه براء
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السنة أهل من جمع عن الله رحمه تيمية ابن السلما
الله إلى السنة أهل يآفوض وإنما عليهم الله رحمة

إيآضاح سبق كما المعانيِ علم ل الكيفية علم سبحانه
.  ذلك

نفسه            عن نفاه ما إل الله عن يآنفون ل السنة أهل

سبحانه الله - تنزيآه الله - هداه الصابونيِ ذكر - ثم9
، والحنجرةا واللسان والصماخ والحدقة الجسم عن

أهل أقوال من هو بل السنة أهل بمذهب ليس وهذا
يآنفون ل السنة أهل فإن ، وتكلفهم المذموما الكلما

صلى رسوله نفاه أو نفسه عن نفاه ما إل الله عن
أو لنفسه أثبته ما إل له يآثبتون ول وسلم عليه الله
فيِ يآرد ولم وسلم عليه الله صلى رسوله له أثبته

الكف فالواجب إثباتها ول المور هذه نفيِ النصوصا
عن ويآغنيِ ، إثباتا ول بنفيِ ل لها التعرض وعدما عنها
وأسمائه الله صفاتا إثباتا فيِ السنة أهل قول ذلك
له كفو ول له ند ل سبحانه وأنه خلقه فيها يآشابه ل أنه
بما إل الله يآوصف : ( ل الله رحمه أحمد الماما قال. 

عليه الله صلى رسوله به وصفه أو نفسه به وصف
) .  والحديآث القرآن يآتجاوز ل وسلم

وقع ما وأما السنة أئمة من غيره كلما معنى هو وهذا
) : ( العتقاد كتابه فيِ الله رحمه البيهقيِ كلما فيِ
كلما من عليه دخل مما فهو المور هذه من

، صحته واعتقد عليه فراج ، وتكلفهم المتكلمين
. السنة أهل كلما من ل البدع أهل كلما من أنه والحق

أن           دون لنفسه أثبته ما وجل عز لله يآثبتون السنة أهل
بخلقه   يآشبهوه
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: نصه ما الثانيِ مقاله فيِ الصابونيِ قال - ثم10
اليوما العلم أدعياء من الجهلة بعض يآتخيله ما ( أما

ويآجعلون عجيبة غريآبة بصورةا الله يآصورون الذيآن
له وحواس أعضاء من مركب جسم كأنه تعالى الله
يآمشيِ وهو وأصابع ساق وله وعينان ويآدان وجه

أن الصفاتا هذه تقريآر فيِ ويآقولون ، ويآهرول ويآنزل
كما ويآنزل السريآر على الواحد يآجلس كما يآجلس الله

مذهب يآقرر أن بزعمه - يآريآد الدرج على أحدنا يآنزل
معنى حقيقة لهم ويآثبت للتلميذ الصالح السلف

المؤولون يآتأوله كما ل جلوس وأنه والنزول الستواء
وجسم شبه لنه الضللة؛ عين بالله والعياذ - فهذا

عميقة هوةا فيِ ليقع صغيرةا حفرةا من فر كمن وهو
.  . هـ ) ا سحيق مكان إلى فيها ويآهويِ فيها يآتحطم

فيِ جمع - قد الله - هداه الصابونيِ الخ : أن وأقول
. وإليك سنة صاحب كل يآعلمه وباطل حقا الكلما هذا
الوجه أما:  ذلك فيِ التفصيل المؤمن القارئ أيآها

فيِ ثبتت فقد والصابع والساق والعينان واليدان
أهل بها وقال ، الصحيحة والسنة الكتاب من النصوصا

الوجه على سبحانه لله وأثبتوها والجماعة السنة
بها جاءتا والهرولة النزول . وهكذا سبحانه به اللئق

عليه الله صلى الرسول بها ونطق الصحيحة الحاديآث
به اللئق الوجه على وجل عز لربه وأثبتها وسلم

هذه كيفية يآعلم ول لخلقه مشابهة غير من سبحانه
هذه الصابونيِ . فإنكار سبحانه هو إل الصفاتا
بل ، وسلم عليه الله صلى النبيِ على إنكار الصفاتا

فيِ بعضها ذكر سبحانه لنه وجل؛ عز الله على إنكار
عليه الله صلى لنبيه الخر البعض وأوحى العزيآز كتابه

عن يآنطق ل وسلم عليه الله صلى فإنه ، وسلم
، إليه أوحى بما سبحانه الله عن يآخبر وإنما الهوى
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أهل بمذهب يآلتزما إنه يآقول تارةا الله هداه فالصابونيِ
إليه وإنا لله فإنا ، ويآخالفه يآناقضه وتارةا السنة

إلى والرجوع الهدايآة وله لنا الله ونسأل راجعون
هذه تقريآر فيِ : ( ويآقولون قوله . وأما الحق

على الواحد يآجلس كما يآجلس الله إن الصفاتا
) . . . . إلخ الدرج على أحدنا يآنزل كما ويآنزل السريآر

كلما من هو بل منه براء السنة أهل القول فهذا
وأنكروا الصالح السلف كفرهم الذيآن المشبهة
َقَس وجل عز الله لقول مصادمة لكونها مقالتهم ْي َقَل

ِه ِل ْث ٌءء َقَكِم َقَو َقَشيِْ ُه ُع َقَو َقَبِصيُر الّسِمي ْل معناها فيِ جاء وما  ا
أهل كلما بين يآخلط أن لحد يآجوز فل ، اليآاتا من

المشبهة من الباطل أهل وكلما السنة أهل من الحق
التفصيل الواجب بل ، بينهما يآميز ول وغيرهم
.  والتمييز

أهل        شبهاتا رد من أول ليس والماتوريآديِ الشعريِ
الزيآغ . 

من أول أن الثالث مقاله فيِ الصابونيِ زعم - ثم11
والضلل الزيآغ أهل شبهاتا ورد الديآن أصول فيِ كتب

. وهذا الماتوريآديِ منصور وأبو الشعريِ الحسن أبو
أبو : الماما ذلك فيِ سبقهما فقد صحيح غير جزما

بن الله عبد بن العزيآز عبد والماما ، الله رحمه حنيفة
، الله رحمه مالك والماما ، الماجشون سلمة أبيِ

بن إسحاق بن محمد والماما ، حنبل بن أحمد والماما
الرد فيِ الدارميِ سعيد ابن عثمان والماما ، خزيآمة

صاحب الكنانيِ العزيآز عبد والماما ، المريآسيِ على
.  يآحصى ل ممن وغيرهم الحيدةا

وأحكم         وأعلم أسلم وهو واحد السنة أهل مذهب
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الثالث مقاله فيِ الله هداه الصابونيِ كرر - ثم12
التفويآض أهل مذهب مذهبان لهم السلف : ( إن قوله

أن . . . إلى قال ما آخر ) إلى التأويآل أهل ومذهب
إنه ويآقول السلف مذهب يآفضل بعضهم : ( إن قال

هو ويآقول الخلف مذهب يآفضل الخر والبعض أسلم
.  . هـ ) ا أحكم

وليس ، تقدما كما باطل التقسيم هذا : أن والجواب
السنة أهل مذهب هو واحد مذهب إل للسلف

وأتباعهم عنهم الله رضيِ الصحابة وهم والجماعة
المذهب أما ، والحكم والعلم السلم وهو بإحسان

أهل مذهب وهو ، المذموما الخلف مذهب فهو الثانيِ
مذهب ذما من يآلزما ول والتكلف والتحريآف التأويآل
التكفير فإن ، بتكفيرهم القول منه والتحذيآر الخلف

لديآه وما الشخص قول معرفة على يآبنى آخر حكم له
يآقال أن يآجوز فل للحق مخالفته ومدى الباطل من
على النكار أو الخلف مذهب ذما من يآلزما أنه

وتحريآفها الصفاتا تأويآل من فيه وقعوا ما الشاعرةا
وإنما ، بتكفيرهم القول استثنوها قليلة صفاتا إل

وبطلن ذلك فيِ السنة لهل مخالفتهم بيان المقصود
هو الصواب أن وبيان التأويآل من الخلف إليه ذهب ما

فيِ والجماعة السنة أهل وهم الصالح السلف مذهب
عليه دلت ما وإثباتا وأحاديآثها الصفاتا آيآاتا إمرار

سبحانه بالله اللئق الوجه على والصفاتا السماء من
ول تكييف ول تأويآل ول تعطيل ول تحريآف غير من

. المستعان والله مرةا غير ذلك ذكر سبق كما تمثيل
رحمه وأنه فيه ما تقدما وقد هنا البيهقيِ كلما ذكر ثم

فراجت البدع أهل ألفاظ من ألفاظ عليه دخلت الله
جملة من وهو كتابه فيِ فأدخلها صوابا وظنها عليه

فيه ما بعض باعتقاده وعلق الكلما فيِ خاضوا الذيآن
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يآدل ما على نبه . كما عنه وعفا الله سامحه الشر من
فيِ الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ ذلك على

 . 53  صا6 جـ الفتاوى

بين        يآجمعون ولكن الصفاتا يآؤولون ل السنة أهل
النصوصا 

ببعض   .  بعضها ويآفسرون

: نصه ما الثالث مقاله فيِ الصابونيِ قال - ثم13
مذهب على الخلف مذهب نفضل أننا أحد يآظن ( ول

: الكلما علماء يآقوله الذيِ الرأيِ على ولسنا ، السلف
نقول بل ، أحكم الخلف ومذهب أسلم السلف مذهب

وهو السلم هو السلف مذهب أن ويآقين إيآمان عن
، وعل جل الخالق صفاتا نؤول أن نحاول فل الحكم

نفيِ مع وردتا كما بها ونقر جاءتا كما بها نؤمن بل
بعض بقول استشهد ) . ثم والتجسيم التشبيه

المؤول تكلفه مما سالم المفوض إن:  الشعراء
ضال الصفاتا أول من كان : ( وإذا قال أن . . . . إلى
قوله أولوا لنهم جميعا الصالح السلف فسنضلل

ُكوُن     َقَما:  تعالى َقَوى     ِمْن     َقَيآ ٍة     َقَنْج َقَث َقَو     ِإل     َقَثل ُهْم     ُه ُع ِب َقَول     َقَرا
ٍة َقَس َقَو     ِإل     َقَخْم ُهْم   ُه ِدُس بذاته ل بعلمه : معهم قالوا َقَسا
َقَو:  تعالى قوله وأولوا ُه ُكْم     َقَو َقَع َقَن     َقَم ْيآ ُتْم     َقَما     َقَأ ْن : قالوا   ُك
الحافظ بضلل وسنحكم ، الذاتا تتعدد لئل علم معية
َقَنْحُن:  تعالى قوله فيِ قال لنه كثير؛ ابن َقَرُب     َقَو ْق ِه     َقَأ ْي َقَل ِإ

ُكْم ْن ِكْن     ِم َقَل َقَن     ل     َقَو ْبِصُرو منكم إليه أقرب ملئكتنا   ُت
َقَنْحُن:  تعالى قوله أول كما ، ترونهم ل ولكن َقَرُب     َقَو ْق َقَأ

ِه ْي َقَل ْبِل     ِمْن     ِإ ِد     َقَح ِريآ َقَو ْل إلى أقرب ملئكتنا : المراد قال   ا
منفيِ والتحاد والحلول ، إليه وريآده حبل من النسان
إنه نقول : ( بل ) . وقال وتقدس الله تعالى بالجماع

: "  الصحيح الحديآث فيِ كما أحيانا التأويآل يآتعين
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عن قال " وكما أرضه فيِ الله يآمين السود الحجر
ُه نوح سفينة َقَنا ْل َقَم َقَح َقَلى     َقَو َقَواٍح     َقَذاتِا     َقَع ْل ٍر     َقَأ ُدُس ِريِ*    َقَو َقَتْج
َقَنا ِن ُي ْع َقَأ لء     ِب َقَزا َقَمْن     َقَج َقَن     ِل َقَر     َقَكا ِف .  . هـ ا   ُك

:  يآقال أن والجواب

واعتقاد الصالح السلف مذهب اختيار فيِ أحسنت قد
بل عليه تثبت لم ولكنك ، والعلم والحكم السلم أنه

التفويآض مذهب تختار وتارةا التأويآل مذهب تختار تارةا
وعدما الحق على الثباتا المؤمن على والواجب ،

قوله تفسير من السلف عن ذكرته وما ، عنه التحول
َقَو:  تعالى ُه ُكْم     َقَو َقَع معنى هو ولكنه بتأويآل ليس بالعلم   َقَم
حكى كما ، والجماعة السنة أهل عند المعية آيآاتا

الطلمنكيِ عمر وأبو البر عبد بن عمر أبو الماما
من النصوصا لن وذلك ذلك؛ على السنة أهل إجماع
وتنزيآهه وفوقيته علوه على الدالة والسنة الكتاب
تأمل ومن ، ذلك تقتضيِ والتحاد الحلول عن سبحانه
المراد أن على تدل أنها علم ذلك فيِ الواردةا اليآاتا

مع شئونهم على واطلعه عباده بأحوال العلم بالمعية
وحفظه ورعايآته كلءته على الخاصة المعية دللة

على واطلعه علمه مع ، وأوليائه لنبيائه ونصره
وجاءتا الكتاب عليهم نزل الذيآن والعرب ، أحوالهم

لم ولهذا ، عليهم يآشتبه ول ذلك يآعلمون بلغتهم السنة
هذه معانيِ عن وسلم عليه الله صلى النبيِ يآسألوا
تحتاج فل الخرى النصوصا أما ، لهم لظهورها اليآاتا

 سبحانه قوله مثل ظاهر فيها المعنى لن تأويآل؛ إلى
ِريِ َقَنا     َقَتْج ِن ُي ْع َقَأ َقَع و   ِب َقَن ُتْص ِل َقَلى     َقَو ِنيِ     َقَع ْي ِبْر و   َقَع ِم     َقَواْص ْك ِلُح

َقَك ّب َقَك     َقَر ّن ِإ َقَنا     َقَف ِن ُي ْع َقَأ السفينة أن أحد بخلد يآدور فل   ِب
والسلما الصلةا عليه محمدا أن ول الله بعين تجريِ

تجريِ السفينة أن بذلك المراد وإنما الله عين فيِ
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وأن ، لها وحفظه لها وتسخيره وعنايآته الله برعايآة
موله رعايآة تحت وسلم عليه الله صلى محمدا
موسى حق فيِ قوله وهكذا ، وكلءته وحفظه وعنايآته

َقَع َقَن ُتْص ِل َقَلى     َقَو ِنيِ     َقَع ْي وهكذا وحفظيِ رعايآتيِ تحت أيِ   َقَع
الذيِ     وبصره     به     يآسمع     الذيِ     سمعه     كنت: "  حديآث
فبيِ: "  الخرى الروايآة فيِ قوله " يآفسره   به     يآبصر
يآظن " ول   يآمشيِ     وبيِ     يآبطش     وبيِ     يآبصر     وبيِ     يآسمع

أن العربية اللغة يآعرف ممن بصيرةا أدنى له من
وبصره النسان سمع هو سبحانه الله أن بذلك المراد

- كبيرا علوا ذلك عن الله - تعالى ورجله يآده وهو
لوليائه توفيقه بيان سبحانه ذلك من أراد وإنما

طاعتهم بسبب وحركاتهم حواسهم فيِ لهم وتسديآده
حديآث وأما الخرى الحاديآث وهكذا بحقه وقيامهم له

والصواب ضعيف حديآث ) فهو الله يآمين الحجر: ( 
كان سواء ظاهر ومعناه عباس ابن على وقفه

(  الحديآث نفس فيِ قال وقد ، موقوفا أو مرفوعا
الحجر أن على ) فدل يآمينه وقبل الله صافح فكأنما
بمن ومقبله مستلمه شبه وإنما الله يآمين هو ليس

، وتقبيله استلمه فيِ ترغيبا يآمينه وقبل الله صافح
: لعبده الصحيح الحديآث فيِ سبحانه الله قول وهكذا

بين " قد   تطعمنيِ     فلم     وجعت     تعدنيِ     فلم     مرضت" 
: " سبحانه قال حيث معناه على يآدل ما الحديآث فيِ
أطعمته ولو ، عنده لوجدتنيِ عدته لو أنك علمت أما

لم سبحانه الله أن بذلك " فعلم عنديِ؟ ذلك لوجدتا
العباد حث ذلك من سبحانه أراد وإنما يآجع ولم يآمرض

قوله وأما.  الجائع وإطعاما المريآض عيادةا على
َقَنْحُن سبحانه َقَرُب     َقَو ْق ِه     َقَأ ْي َقَل ْبِل     ِمْن     ِإ ِد     َقَح ِريآ َقَو ْل :  وقوله   ا

َقَنْحُن َقَرُب     َقَو ْق ِه     َقَأ ْي َقَل ُكْم     ِإ ْن بقرب جماعة فسره فقد   ِم
المتلقيان يآتلقى حين العبد من قربهم لن الملئكة؛
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ورعايآته وتقديآره سبحانه بأمره كان الموتا وحين
بعلمه سبحانه : قربه بأنه آخرون وفسره ، لعباده

عابديآه من وكقربه ، كالمعية بعباده وإحاطته وقدرته
المراد وليس سبحانه وفوقيته علوه مع وسائليه
- لن وتقدس ذلك عن الله - تعالى التحاد ول الحلول

أنه على تدل والسنة الكتاب من القطعية الدلة
عليهم عال خلقه من بائن العرش فوق سبحانه
الكتاب من النصوصا تدبر فمن ، مكان كل فيِ وعلمه
ولم المعنى له اتضح ببعض بعضها وفسر والسنة

جريآر بن جعفر أبو اختار وقد ، التأويآل إلى يآحتج
( ق سورةا فيِ الثانيِ : القول تفسيره فيِ الله رحمه

أهل أنكر ) وقد ( الواقعة سورةا فيِ الول ) والقول
لما وبدعوه الصفاتا نصوصا تأول من على السنة
الكلم وتحريآف الباطل أنواع من تأويآلها على يآترتب

الكمال صفاتا من سبحانه الرب وتجريآد مواضعه عن
تشبيه ظاهره بما عباده خاطب وأنه به الظن وسوء

المذموما التأويآل هو وهذا ، غيره المراد وأن وتمثيل
أهل عليهم وأنكره الكلما أهل سلكه الذيِ هو وهذا

عن النصوصا أولوا لكونهم ، ذلك فيِ وضللوهم السنة
حجة بل عليه دلت الذيِ الحق عن وصرفوها ظاهرها

عقولهم بمقتضى بل ، سنة ول كتاب من برهان ول
عليها قاما ول حجة من بها الله يآنزل لم التيِ وآرائهم
منه فروا ما نظير أثبتوا فيما ألزموهم . وقد برهان

من يآسلم ول ، شك بل لهم لزما وهو تأولوه فيما
الله أثبته ما أثبت من إل الباطلة واللوازما التناقض
السنة أهل وهم ورسوله الله نفاه ما ونفى ورسوله

.  المستعان والله ، والجماعة

ومقتضياتهما    والعتصام الوحدة
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بين الكلمة جمع إلى الرابع مقاله فيِ دعا - ثم14
، السلما أعداء ضد الجهود وتضافر السلمية الفئاتا

المذاهب لتباع مهاجمة وقت ليس الوقت أن وذكر
.  للصوفيين ول حتى للخوان ول للشاعرةا ول

:  يآقال أن والجواب

صفوفهم توحيد المسلمين على يآجب أنه ريآب ل
والتقوى البر على وتعاونهم الحق على كلمتهم وجمع

بذلك سبحانه الله أمرهم كما السلما أعداء ضد
َقَتِصُموا وجل عز بقوله ْع ْبِل     َقَوا َقَح ِه     ِب ّل لعا     ال َقَول     َقَجِمي

ُقوا َقَفّر َقَول سبحانه بقوله التفرق من وحذرهم   َقَت
ُنوا ُكو َقَن     َقَت ِذيآ ّل ُقوا     َقَكا َقَفّر ُفوا     َقَت َقَل َقَت ِد     ِمْن     َقَواْخ ْع ُهُم     َقَما     َقَب َقَء َقَجا
َقَناتُا ّي َقَب ْل اتحاد وجوب من يآلزما ل ولكن ، اليآة   ا

واعتصامهم الحق على كلمتهم وجمع المسلمين
اعتقده أو فعله من على المنكر يآنكروا أل الله بحبل

بالعتصاما المر مقتضى بل غيرهم أو الصوفية من
المنكر عن ويآتناهوا بالمعروف يآأتمروا أن الله بحبل

بالدلة صوابا ضده ظن أو عنه ضل لمن الحق ويآبينوا
، خالفه ما ويآنبذوا الحق على يآجتمعوا حتى الشرعية

ُنوا سبحانه قوله مقتضى هو وهذا َقَو َقَعا َقَت َقَلى     َقَو ِبّر     َقَع ْل ا
َقَوى ْق ّت ُنوا     َقَول     َقَوال َقَو َقَعا َقَلى     َقَت ِم     َقَع ْث ِْل َقَواِن     ا ْد ُع ْل وقوله   َقَوا
ُكْن سبحانه َقَت ْل ُكْم     َقَو ْن ٌءة     ِم َقَن     ُأّم ُعو ْد َقَلى     َقَيآ ِر     ِإ ْي َقَخ ْل َقَن     ا ْأُمُرو َقَيآ َقَو

ْعُروِف َقَم ْل َقَن     ِبا ْو َقَه ْن َقَيآ ِر     َقَعِن     َقَو َقَك ْن ْلُم َقَك     ا ِئ َقَل ُأو َقَن     ُهُم     َقَو ِلُحو ْف ْلُم    ا
المخطئين أخطاء بيان عن الحق أهل سكت ومتى

به الله أمرهم ما منهم يآحصل لم الغالطين وأغلط
عن والنهيِ بالمعروف والمر الخير إلى الدعوةا من

الساكت إثم من ذلك على يآترتب ما ومعلوما ، المنكر
والمخالف غلطه على الغالط وبقاء المنكر إنكار عن

سبحانه الله شرعه ما خلف وذلك خطئه على للحق
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بالمعروف والمر الخير على والتعاون النصيحة من
.  التوفيق وليِ والله المنكر عن والنهيِ

يخوضون      ول الصفات يؤولون ل السلف
إثباتا      ول نفيا ل بالتجسيم

السنة           .  فيِ ول الكتاب فيِ ل يآرد لم بدعة ذلك لن

: نصه ما الخامس مقاله فيِ الصابونيِ - ذكر15
الحديآث أسلفنا - الذيِ الصالح السلف مذهب ( ليس

الباريِ صفاتا موضوع فيِ السابقة مقالتنا فيِ عنه
يآتوهم قد ) كما المطلق ( التفويآض - هو وعل جل

نظر على يآدل آخر مسلك هو بل الناس من البعض
 ، والسنة الكتاب لنصوصا مستقيم سليم وفهم ثاقب

: تأويآل : أول التيِ فيِ والمنهج المسلك هذا ويآتلخص
وأحاديآث الصفاتا آيآاتا من تأويآله من بد ل ما

أو لغويآة لسباب تأويآله عن مندوحة ل مما الصفاتا
القرآن أتبعه ما : إثباتا . ثانيا اعتقاديآة أو شرعية
وعل جل الله صفاتا من المطهرةا السنة أو الكريآم

والرضى والمحبة والكلما والبصر السمع من
من وغيرها والمجيِء والتيان والنزول والستواء
وجل عز الله مراد على بها واليآمان ، الصفاتا
أو تعطيل أو تشبيه دون والتفويآض التسليم بطريآق
.  هـ ) ا تمثيل أو تجسيم

:  يآقال أن والجواب

أساس ل دعوى السلف مذهب على الدعوى هذه إن
مذهبهم ليس الصالح السلف فإن الصحة من لها

ول عاما تفويآضا ل وصفاته الله لسماء التفويآض
بيان تقدما كما الكيفية علم يآفوضون وإنما ، خاصا
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وغيرهما وأحمد مالك ذلك على نص وكما ذلك
عبد أبيِ بن وربيعة عنها الله رضيِ سلمة أما وقبلهما
من وليس ، الجميع عن الله رضيِ مالك شيخ الرحمن
كما يآمرونها بل الصفاتا تأويآل أيآضا السلف مذهب
بالله اللئق الوجه على بمعانيها ويآؤمنون جاءتا

ول تكييف ول تعطيل ول تحريآف غير من سبحانه
من . وليس مرةا غير ذلك ذكر سلف كما تمثيل

ذلك لن إثباته؛ ول التجسيم نفيِ أيآضا السلف مذهب
سلف كلما فيِ ول السنة فيِ ول الكتاب فيِ يآرد لم

 السنة أئمة من واحد غير ذلك على نص كما المة

نص فقد ، الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ ومنهم
فيِ قال ) حيث : ( التدمريآة كتابه فيِ ذلك على

من على الرد كان لما : ( ولهذا السادسة القاعدةا
فاسدا طريآقا الطريآق بهذا بالنقائص تعالى الله وصف

أحد يآنطق فلم الئمة أو السلف من أحد يآسلكه : لم
بالجوهر ول إثباتا ول نفيا ل بالجسم الله حق فيِ منهم

حقا تحق ل مجملة عباراتا لنها ذلك؛ ونحو والتحيز
فيما كتابه فيِ الله يآذكر لم ولهذا ، باطل تبطل ول

هذا من هو ما الكفار من وغيرهم اليهود على أنكره
أنكره الذيِ المبتدع الكلما من هو هذا بل النوع

.  هـ ) ا والئمة السلف

كتابه فيِ الله رحمه الحنبليِ رجب ابن الحافظ وقال
كلما ) بعد الخلف علم على السلف علم : ( فضل

إمرار من الصالح السلف عليه ما : ( والصواب سبق
لها تفسير غير من جاءتا كما وأحاديآثها الصفاتا آيآاتا

ذلك خلف منهم أحد عن يآصح ول تمثيل ول تكييف ول
ول معانيها فيِ خوض ول ، أحمد الماما خصوصا البتة

كان من بعض كان وإن لها المثال من مثل ضرب

69



من شيئا فعل من فيهم أحمد الماما زمن من قريآبا
إنما ذلك فيِ به يآقتدى فل مقاتل لطريآقة اتباعا ذلك

والثوريِ ومالك المبارك كابن السلما بأئمة القتداء
عبيد وأبيِ وإسحاق وأحمد والشافعيِ والوزاعيِ

من شيِء كلمهم فيِ يآوجد ل هؤلء وكل ، ونحوهم
ولم الفلسفة كلما عن فضل المتكلمين كلما جنس
وقد ، وجرح قدح من سلم من كلما فيِ ذلك يآدخل

فلم علم عنده كان من كل الرازيِ زرعة أبو قال
الكلما من شيِء إلى نشره فيِ احتاج علمه يآصن

.  . هـ ) ا منه فلستم

الله أسماء من والسنة الكتاب فيِ ثبت فيما وليس
النصوصا فيِ يآوجد أن بد ل بل تأويآله يآجب ما وصفاته

على لله إثباته يآجب الذيِ المراد المعنى على يآدل ما
يآخالف تأويآل إلى حاجة غير من به اللئق الوجه

الله صلى رسوله كلما ومن الله كلما من الظاهر
عز الرب إلى الكيفية علم تفويآض مع وسلم عليه
.  السنة أئمة كلما فيِ ذلك بيان سبق كما وجل

وغيره         حجر ابن يكفر من العلم أهل من ليس
     ، التأويل في وقعوا ممن

عليه       .  ماتا ما آخر هو العالم ومذهب

الله هداه الخامس مقاله فيِ الصابونيِ قال - ثم16
بإخوانيِ أربأ : ( ولكنيِ نصه ما التوفيق وألهمه

المة تضليل وزر أعناقهم فيِ يآتحملوا أن السلفيين
والحديآث الفقه أهل من المسلمين أئمة وتكفير

فماذا الشاعرةا مذهب على هم الذيآن والتفسير
الضلل إلى ونسبنا المسلمين صف فرقنا إن سنجنيِ

. . . البخاريِ شارح العسقلنيِ حجر ابن السلما شيخ
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الئمة هؤلء : ( وكل قال ثم ، آخريآن جماعة وذكر
) . . إلخ الشعريِ الماما مذهب على وغيرهم الجلء

.  . هـ ا

:  يآقال أن والجواب

الذيآن هؤلء يآكفر من السلفيين العلم أهل من ليس
الكثير تأويآل فيِ أخطاءهم يآوضحون وإنما ، ذكرتهم

سلف مذهب خلف ذلك أن ويآوضحون الصفاتا من
المة لشمل تمزيآقا ول لهم تكفيرا ذلك وليس المة

ولعباده لله النصح ذلك فيِ وإنما ، لصفهم تفريآقا ول
النقلية بالدلة خالفه من على والرد الحق وبيان

العلماء على سبحانه الله أوجب بما والقياما والعقلية
الله إلى بالدعوةا والقياما كتمانه وعدما الحق بيان من

بيانه عن الحق أهل سكت ولو ، سبيله إلى والرشاد
فيِ غيرهم وقلدهم أخطائهم على المخطئون لستمر

الله توعدهم الذيِ الكتمان بإثم الساكتون وباء ذلك
َقَن     ِإّن:  سبحانه قوله فيِ عليه ِذيآ ّل َقَن     ا ُتُمو ْك َقَنا     َقَما     َقَيآ ْل َقَز ْن َقَأ

َقَن َقَناتِا     ِم ّي َقَب ْل َقَدى     ا ُه ْل ِد     ِمْن     َقَوا ْع ُه     َقَما     َقَب ّنا ّي ّناِس     َقَب ِفيِ     ِلل
َقَتاِب ِك ْل َقَك     ا ِئ َقَل ُهُم     ُأو ُن َقَع ْل ّلُه     َقَيآ ُهُم     ال ُن َقَع ْل َقَيآ َقَن     َقَو ُنو َقَن     ِإل*    اللِع ِذيآ ّل ا

ُبوا َقَلُحوا     َقَتا َقَأْص ُنوا     َقَو ّي َقَب َقَك     َقَو ِئ َقَل ُأو ُتوُب     َقَف ِهْم     َقَأ ْي َقَل َقَنا     َقَع َقَأ ّواُب     َقَو ّت ال
الميثاق الكتاب أهل علماء على الله أخذ وقد   الّرِحيُم
وراء نبذه على وذمهم ، يآكتمونه ول للناس ليبيننه

السنة أهل سكت . فإذا اتباعهم من وحذرنا ظهورهم
شابهوا والسنة الكتاب خالف من أخطاء بيان عن

. ثم والضالين عليهم المغضوب الكتاب أهل بذلك
اتباع من الشاعرةا علماء : ليس الصابونيِ للخ يآقال
الصفاتا تأويآل عن رجع . لنه الشعريِ الحسن أبيِ

السماء إثباتا فيِ والجماعة السنة أهل بمذهب وقال
ول تحريآف غير من جاءتا كما وإمرارها والصفاتا
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كتابيه فيِ ذلك أوضح كما تمثيل ول تكييف ول تعطيل
من أن ذكرنا مما ) فعلم ( المقالتا ) و البانة: ( 
على فليس للشعريِ المنتسبين من الصفاتا أول

.  القديآم مذهبه على هو بل الجديآد مذهبه

له معتقدا عليه ماتا ما هو العالم مذهب أن ومعلوما
لذلك التنبه فيجب عنه رجع ثم سابقا قاله ما ل

، موضعها غير فيِ ويآضعها المور يآلبس مما والحذر
.  المستعان والله

لم        لنهم السنة؛ أهل من يعدون ل الشاعرة
الصفات   يثبوا

بدأه الذيِ السادس مقاله فيِ الصابونيِ - ذكر17
آيآاتا لبعض التأويآل . إن للناس بيان : ( هذا بقوله

أهل جماعة عن المسلم يآخرج ل الصفاتا وأحاديآث
وهناك ، صواب هو ما ومنه خطأ هو ما فمنه ، السنة
والتابعون الصحابة أولها التأويآل فيِ صريآحة آيآاتا

الضلل إلى يآنسبهم أن أحد يآتجرأ وما السلف وعلماء
ضرب ثم ، والجماعة السنة أهل عن يآخرجهم أو

َقَه     َقَنُسوا:  تعالى قوله منها أمثلة لذلك ّل ُهْم     ال َقَي َقَنِس    َقَف
بالمستهزئين استهزائه من سبحانه ذكره ما ومنها

بالماكريآن ومكره بالمؤمنين الساخريآن من وسخريآته
: وجل عز الله قول عن الصحيح الحديآث أيآضا وكذلك

أن " إلى   تطعمنيِ     فلم     وجعت     تعدنيِ     فلم     مرضت" 
مذهب أن البعض يآظن كما المر ليس . . إذن قال

هو السلف مذهب بل مطلقا تأويآل فيه ليس السلف
.  . هـ ) ا تأويآله من بد ل ما تأويآل

:  يآقال أن والجواب
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: فقوله ، وباطل حق وفيه تفصيل فيه الكلما هذا
عن المسلم يآخرج ل الصفاتا لبعض التأويآل ( إن

فالمتأول الجملة؛ فيِ " صحيح السنة أهل جماعة
جماعة عن بذلك يآخرج ل كالشاعرةا الصفاتا لبعض

غير فيِ السنة أهل جماعة عن ول المسلمين
عند السنة أهل جماعة فيِ يآدخل ل ولكنه ، الصفاتا

فالشاعرةا ، للتأويآل وإنكارهم للصفاتا إثباتهم ذكر
إثباتا فيِ السنة أهل فيِ يآدخلون ل وأشباههم

غير وسلكوا ذلك فيِ خالفوهم قد لكونهم الصفاتا
خطئهم وبيان عليهم النكار يآقتضيِ وذلك منهجهم

السنة أهل منهج خلف ذلك وأن ، التأويآل فيِ
كما ، التنبيهاتا هذه أول فيِ بيانه تقدما كما والجماعة

أهل من ليسوا الشاعرةا إن يآقال أن مانع ل أنه
فيِ منهم كانوا وإن والصفاتا السماء باب فيِ السنة

قد أنهم مذهبهم فيِ الناظر يآعلم حتى الخرى البواب
أصحاب وخالفوا الصفاتا بعض تأويآل فيِ أخطئوا

فيِ بإحسان وأتباعهم وسلم عليه الله صلى النبيِ
لكل وإنزال للباطل وإنكارا للحق تحقيقا المسألة هذه
. عليها هو التيِ منزلته فيِ والشاعرةا السنة أهل من

السلف       إلى الصفات تأويل نسبة يجوز ل
الحوال    من بحال

بل مطلقا السنة أهل إلى التأويآل يآنسب أن يآجوز ول
الشاعرةا إلى التأويآل يآنسب وإنما مذهبهم خلف هو

غير على النصوصا تأولوا الذيآن البدع أهل وسائر
الصابونيِ الخ بها مثل التيِ المثلة . أما تأويآلها
كلمهم وليس فيها له حجة فل السنة أهل عند للتأويآل

المعنى إيآضاح باب من هو بل التأويآل باب من فيها
 ، معناها فيِ الناس بعض عن اللبس وإزالة
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َقَه     َقَنُسوا:  تعالى قوله : أما عنها الجواب وهاك ّل ال
ُهْم َقَي َقَنِس فيِ النسيان فيها بالنسيان المراد فليس   َقَف

َقَما تعالى قوله َقَن     َقَو َقَك     َقَكا ّب ّيا     َقَر  تعالى قوله وفيِ   َقَنِس
َقَتاٍب     ِفيِ ّبيِ     َقَيآِضّل     ل     ِك َقَسى     َقَول     َقَر ْن معنى له ذلك بل   َقَيآ

فيِ المثبت فالنسيان آخر معنى له المثبت والنسيان
َقَه     َقَنُسوا تعالى قوله ّل ُهْم     ال َقَي َقَنِس فيِ إيآاهم تركه هو   َقَف

أوامره لتركهم سبحانه عنهم وإعراضه ضللهم
.  وتكذيآبهم لنفاقهم ديآنه عن وإعراضهم

الذيِ النسيان هو سبحانه الله عن المنفيِ والنسيان
ذلك عن منزه سبحانه فالله ، والغفلة الذهول بمعنى
وإحاطته عباده بأحوال بصيرته وكمال علمه لكمال

ول سنة تأخذه ل الذيِ القيوما الحيِ فهو شئونهم بكل
علوا ذلك عن الله تعالى-  يآغفل ول يآنسى ول نوما

فيِ بالترك النسيان تفسير أن يآعلم - وبذلك كبيرا
َقَن تعالى قوله ُقو ِف َقَنا ْلُم َقَقاتُا     ا ِف َقَنا ْلُم ُهْم     َقَوا ْعُض ْعٍض     ِمْن     َقَب َقَب

َقَن ْأُمُرو ِر     َقَيآ َقَك ْن ْلُم َقَن     ِبا ْو َقَه ْن َقَيآ ْعُروِف     َقَعِن     َقَو َقَم ْل َقَن     ا ِبُضو ْق َقَيآ َقَو
ُهْم َقَيآ ِد ْيآ َقَه     َقَنُسوا     َقَأ ّل ُهْم     ال َقَي َقَنِس التأويآل باب من ليس اليآة   َقَف
بمعناها المقاما هذا فيِ النسيان تفسير باب من ولكنه

معناها يآختلف مشتركة النسيان كلمة لن اللغويِ؛
رحمهم التفسير علماء ذلك بين كما مواردها بحسب

اليآة معنى فيِ الله رحمه كثير بن الحافظ قال ، الله
َقَه َقَنُسوا:  نصه ما ّل : أيِ فنسيهم ، الله ذكر نسوا أيِ ال

َقَل تعالى كقوله نسيهم من معاملة عاملهم ِقي َقَما     َقَو ْو َقَي ْل ا
ُكْم َقَسا ْن َقَما     َقَن ُتْم     َقَك َقَء     َقَنِسي َقَقا ُكْم     ِل ْوِم َقَذا     َقَيآ .  . هـ ا   َقَه

استهزائه من سبحانه الله ذكره ما وهكذا
بالماكريآن ومكره بالساخريآن وسخريآته بالمستهزئين

( باب من لكونه تأويآل؛ إلى يآحتاج ل للكائديآن وكيده
سبحانه منه السخريآة ) لن العمل جنس من الجزاء
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بالماكريآن مكره وهكذا ، بحق كانت بالساخريآن
، بحق كله للكائديآن وكيده بالمستهزئين واستهزاؤه

يآوصف سبحانه والله ، فيه نقص فل بحق كان وما
بجلله يآليق وجه على منه وقع ذلك لن بذلك؛

أعداءه لن الخلق؛ من يآقع ما يآشابه ول وعظمته
به كفرا للحق معاندةا الفعال هذه فعلوا سبحانه
ل وجه على فعلوا ما بمثل سبحانه فعاملهم له وإنكارا
وما سبحانه هو إل كيفيته يآعلم ول أفعالهم فيه يآشابه

كيده ومن يآظلمون أنفسهم كانوا ولكن الله ظلمهم
هو بهم واستهزائه بهم وسخريآته بهم ومكره لهم

ومن ، بالعقوبة معاجلتهم وعدما وإنظارهم إمهالهم
لهم إظهاره من القيامة يآوما للمنافقين يآظهره ما ذلك

فيِ وجل عز قال كما إيآاه سلبهم ثم النور بعض
َقَما الحديآد سورةا ْو ُقوُل     َقَيآ َقَن     َقَيآ ُقو ِف َقَنا ْلُم َقَقاتُا     ا ِف َقَنا ْلُم َقَوا
َقَن ِذيآ ّل ُنوا     ِل َقَم َقَنا     آ ُظُرو ْن ِبْس     ا َقَت ْق ُكْم     ِمْن     َقَن ِر َقَل     ُنو ُعوا     ِقي اْرِج

ُكْم َقَء َقَرا َقَتِمُسوا     َقَو ْل لرا     َقَفا َقَب     ُنو ِر ُهْم     َقَفُض َقَن ْي ٍر     َقَب ٌءب     َقَلُه     ِبُسو َقَبا
ُنُه ِط ِه     َقَبا َقَمُة     ِفي ُه     الّرْح ِهُر َقَظا ِه     ِمْن     َقَو ِل َقَب َقَذاُب     ِق َقَع ْل *   ا

ُهْم َقَن ُدو َقَنا َقَلْم     ُيآ ُكْن     َقَأ ُكْم     َقَن َقَع ُلوا     َقَم َقَلى     َقَقا ُكْم     َقَب ّن ِك َقَل ُتْم     َقَو ْن َقَت َقَف
ُكْم َقَس ُف ْن ُتْم     َقَأ ّبْص َقَر َقَت ُتْم     َقَو ْب َقَت ُكُم     َقَواْر ْت َقَغّر ِنيِّ     َقَو َقَما َقَْل ّتى     ا َقَء     َقَح َقَجا

ِه     َقَأْمُر ّل ُكْم     ال َقَغّر ِه     َقَو ّل َقَغُروُر     ِبال ْل َقَما*    ا ْو َقَي ْل ُذ     ل     َقَفا َقَخ ْؤ ُكْم     ُيآ ْن ِم
ٌءة َقَيآ ْد َقَن     َقَول     ِف َقَن     ِم ِذيآ ّل َقَفُروا     ا ُكُم     َقَك َقَوا ْأ ّناُر     َقَم َقَيِ     ال ُكْم     ِه ْول َقَم

َقَس ْئ ِب َقَمِصيُر     َقَو ْل    ا

هذا فيِ السنة أهل من التفسير علماء قال وهكذا
ذكر أن بعد الله رحمه جريآر ابن الماما : قال المعنى
ّلُه:  تعالى قوله تفسير فيِ العلماء أقوال ُئ     ال ِز ْه َقَت َقَيآْس

ِهْم : عندنا والتأويآل القول من ذلك فيِ ( والصواب   ِب
: إظهار العرب كلما فيِ الستهزاء معنى أن

يآرضيه ما والفعل القول من به للمستهزأ المستهزئ
مورثه به وفعله قيله من بذلك وهو ظاهرا ويآوافقه
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والمكر والسخريآة الخداع معنى وكذلك باطنا مساءةا
جعل قد ثناؤه جل الله وكان ، كذلك ذلك كان وإذ ،

أظهروا بما الحكاما من الدنيا فيِ النفاق لهل
من به جاء وبما وبرسوله بالله القرار من بألسنتهم

اسم يآشمله من عداد فيِ لهم المدخل الله عند
أحكاما من مستبطنين ذلك لغير كانوا وإن ، السلما

بألسنتهم بذلك إقرارهم المصدقين المسلمين
أفعالهم وحميد عزائمهم وصحائح قلوبهم وبضمائر
وجل عز الله علم مع إيآمانهم صحة لهم المحققة
فيما وشكهم اعتقادهم خبث على واطلعه ، بكذبهم

إذ بالخرةا ظنوا حتى مصدقون أنهم بألسنتهم ادعوا
أنهم الدنيا فيِ عدادهم فيِ كانوا من عداد فيِ حشروا
جلله جل والله ، مدخلهم وداخلون ، موردهم واردون

بهم الملحقة الحكاما من لهم أظهر قد ما إظهاره مع
بينهم تمييزه حال إلى الخرةا وآجل الدنيا عاجل فيِ

أليم من لهم معد وبينهم بينهم وتفريآقه أوليائه وبين
وأشر أعدائه لعدى منه أعد ما عذابه ونكال عقابه
من فألحقهم أوليائه وبين بينهم ميز حتى عباده

جل أنه معلوما كان ، السفل بالدرك جحيمه طبقاتا
على لهم جزاء كان وإن ، بهم فعله من بذلك ثناؤه

إيآاه لستحقاقهم بهم ذلك من فعل ما وعدل أفعالهم
المور من لهم أظهر بما بهم كان له بعصيانهم منه

الدنيا فيِ أحكامهم إلحاقه من لهم أظهرها التيِ
فيِ إيآاهم وحشره أعداء له وهم ، أوليائه بأحكاما
أن إلى-  المكذبين من به وهم المؤمنين مع الخرةا

خادعا ولهم وساخرا - مستهزئا وبينهم بينهم ميز
والمكر والسخريآة الستهزاء معنى كان إذ ماكرا وبهم

معناه ذلك يآكون أن دون ، قبل وصفنا ما والخديآعة
عليه أو ظالم له بصاحبه المستهزئ فيها حال فيِ
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إذا أحواله كل فيِ معناه ذلك بل عادل غير فيها
معنى فيِ ذكرها قدمنا التيِ الصفاتا وجدتا

.  . هـ ) أ نظائره من أشبهه وما الستهزاء

قوله تفسير فيِ الله رحمه كثير ابن الحافظ وقال
َقَما:  تعالى ْو ُقوُل     َقَيآ َقَن     َقَيآ ُقو ِف َقَنا ْلُم َقَقاتُا     ا ِف َقَنا ْلُم َقَن     َقَوا ِذيآ ّل ِل
ُنوا َقَم َقَنا     آ ُظُرو ْن ِبْس     ا َقَت ْق ُكْم     ِمْن     َقَن ِر أبيِ ابن قال اليآة   ُنو
ابن حدثنا سليمان بن عبدةا حدثنا أبيِ حدثنا حاتم

بن سليم حدثنيِ عمرو بن صفوان حدثنا المبارك
ومعنا دمشق باب فيِ جنازةا على : خرجنا قال عامر

فيِ وأخذوا الجنازةا على صلى فلما الباهليِ أمامة أبو
أصبحتم قد إنكم الناس أيآها:  أمامة أبو قال ، دفنها

الحسناتا فيه تقتسمون منزل فيِ وأمسيتم
آخر منزل إلى منه تطعنوا أن وتوشكون والسيئاتا

وبيت الوحدةا - بيت القبر إلى - يآشير هذا وهو
ثم الله وسع ما إل الضيق وبيت الدود وبيت الظلمة
فيِ فإنكم ، القيامة يآوما مواطن إلى منه تنتقلون

الله من أمر الناس يآغشى حتى المواطن تلك بعض
إلى منه تنتقلون ثم ، وجوه وتسود وجوه فتبيض
يآقسم ثم شديآدةا ظلمة الناس فيغشى آخر منزل
فل والمنافق الكافر ويآترك نورا المؤمن فيعطى النور

فيِ تعالى الله ضربه الذيِ المثل وهو شيئا يآعطيان
ْو فقال كتابه َقَماتٍا     َقَأ ُل ُظ ٍر     ِفيِ     َقَك ُه     ُلّجيِّ     َقَبْح َقَشا ْغ ٌءج     َقَيآ ْو َقَم
ِه     ِمْن ِق ْو ٌءج     َقَف ْو ِه     ِمْن     َقَم ِق ْو ٌءب     َقَف َقَحا ٌءتا     َقَس َقَما ُل َقَها     ُظ ْعُض َقَق     َقَب ْو َقَف

ْعٍض َقَذا     َقَب َقَج     ِإ َقَر ُه     َقَأْخ َقَد ْد     َقَلْم     َقَيآ َقَك َقَها     َقَيآ َقَرا َقَمْن     َقَيآ َقَعِل     َقَلْم     َقَو ّلُه     َقَيآْج َقَلُه     ال
لرا َقَما     ُنو ٍر     ِمْن     َقَلُه     َقَف والمنافق الكافر يآستضيِء فل   ُنو
، البصير ببصر العمى يآستضيِء ل كما المؤمن بنور

َقَنا آمنوا للذيآن والمنافاقاتا المنافقون ويآقول ُظُرو ْن ا
ِبْس َقَت ْق ُكْم     ِمْن     َقَن ِر َقَل     ُنو ُعوا     ِقي ُكْم     اْرِج َقَء َقَرا َقَتِمُسوا     َقَو ْل لرا     َقَفا ُنو
: قال حيث المنافقين بها خدع التيِ الله خدعة وهيِ
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َقَن ُعو ِد َقَخا َقَه     ُيآ ّل َقَو     ال ُه ُهْم     َقَو ُع ِد المكان إلى فيرجعون   َقَخا
فينصرفون شيئا يآجدون فل النور فيه قسم الذيِ
ُنُه باب له بسور بينهم ضرب وقد إليهم ِط ِه     َقَبا ِفي

َقَمُة ُه     الّرْح ِهُر َقَظا ِه     ِمْن     َقَو ِل َقَب َقَذاُب     ِق َقَع ْل يآقول أنه إل اليآة   ا
يآقسم حتى مغترا المنافق يآزال : فما عامر بن سليم
.  والمؤمن المنافق بين الله ويآميز النور

ابن حدثنا عثمان بن يآحيى حدثنا ، أبيِ : حدثنا قال ثم
الحجاج بن يآوسف حدثنا المنذر بن أرطأةا حدثنا حيوةا
فما القيامة يآوما ظلمة الله : يآبعث قال أمامة أبيِ عن
بالنور الله يآبعث حتى كفه يآرى كافر ول مؤمن من
المنافقون فيتبعهم أعمالهم بقدر المؤمنين إلى

َقَنا فيقولون ُظُرو ْن ِبْس     ا َقَت ْق ُكْم     ِمْن     َقَن ِر العوفيِ وقال   ُنو
فيِ الناس : بينما عباس ابن عن وغيرهما والضحاك

النور المؤمنون رأى فلما نورا الله بعث إذ ظلمة
الجنة إلى الله من دليل النور وكان ، نحوه توجهوا

اتبعوهم انطلقوا قد المؤمنين المنافقون رأى فلما
َقَنا حينئذ فقالوا المنافقين على الله فأظلم ُظُرو ْن ا
ِبْس َقَت ْق ُكْم     ِمْن     َقَن ِر قال الدنيا فيِ معكم كنا فإنا   ُنو

من جئتم حيث من وراءكم : ارجعوا المؤمنون
الحافظ ذكره ما انتهى النور هنالك فالتمسوا الظلمة

.  كثير ابن

الله رحمة كثير وابن جريآر ابن عن ذكرناه وبما
بالكافريآن والسخريآة المكر أن للقارئ يآتضح عليهما

سبحانه منه والكيد بالمنافقين والستهزاء والخداع
حق هو بل تأويآل إلى يآحتاج ول ، بابه على كله لعدائه

به يآليق عملهم جنس من لهم وجزاء وعدل الله من
صفة لن أعدائه؛ من وقع ما يآماثل وليس سبحانه

يآعلم ول وعدل حق كلها به تليق وأفعاله سبحانه الله
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ما ذلك من العباد يآعلم وإنما سبحانه هو إل كيفيتها
لسان على أو الكريآم كتابه فيِ وجل عز به أخبرهم
.  والتسليم الصلةا أفضل ربه من عليه المين رسوله

والسنة      للكتاب بموافقته العالم يمدح

بعض وفيِ السادس مقاله فيِ الصابونيِ - نقل18
رحمه تيمية ابن السلما شيخ : عن السابقة مقالته

والشاعرةا الديآن علوما أنصار : ( العلماء نصه ما الله
الرابع المجلد إلى . وعزاه . هـ ) ا الديآن أصول أنصار

المجلد  من16 صا الفتاوى وبمراجعة الفتاوى من
محمد أبيِ الفقيه فتوى من الكلما هذا أن اتضح الرابع

الخ وهم يآعلم وبذلك ، السلما شيخ قول من ل
على الكلما وهذا ، المذكور النقل فيِ الصابونيِ

عليهم يآنكر ل الشاعرةا أن على يآدل ل صحته فرض
عليها نبه كما الشرعية القاعدةا فإن ، فيه أخطئوا ما

العالم أن وغيره الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ
ما على ويآذما والسنة الكتاب فيه وافق بما يآمدح
الله رحمه قاله الذيِ وهذا ، والسنة الكتاب فيه خالف

، والجماعة السنة أهل عليه الذيِ الحق هو
وكتبوه قالوه ما على يآمدحون وغيرهم فالشاعرةا

، غيرها وفيِ الديآن أصول أبواب فيِ الحق نصر فيِ
وردا للحق إحقاقا فيه أخطئوا ما على ويآذمون
والله علمه قل من على المر يآشتبه ل حتى للباطل

السادس مقاله فيِ الصابونيِ - ذكر19.  المستعان
أصول من ثلثة الصحيح الحديآث : ( وفيِ نصه ما

نكفر ول ، الله إل إله ل قال عمن : الكف اليآمان
.  . هـ ا قال كما ) أو بالقدار واليآمان.  بذنب مسلما

اتضح المعتبرةا الصول فيِ الحديآث لهذا وبمراجعتنا
الجامع فيِ السيوطيِ له رمز وقد جدا ضعيف أنه
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بن يآزيآد طريآق من داود أبو وأخرجه ، الضعف بعلمة
مجهول هذا ويآزيآد عنه الله رضيِ أنس عن نشبة أبيِ
فيض فيِ المناويِ قال ، والتقريآب التهذيآب فيِ كما

له يآخرج لم النون بضم نشبة أبيِ بن : ( يآزيآد القديآر
قال كما مجهول وهو داود أبيِ غير الستة من أحد

) .  وغيره المزيِ

ليس صحيح بأنه الصابونيِ الخ جزما أن يآعلم وبهذا
عن : ( ورويِ هذا مثل فيِ يآقال أن والولى محله فيِ

التمريآض بصيغة ) فينقل وسلم عليه الله صلى النبيِ
الضعيفة الحاديآث روايآة فيِ العلم أهل عليه نص كما

أيآها وإليك ، ورد كما لفظه الصابونيِ الخ يآسق ولم ،
: ( حدثنا الفائدةا لمزيآد داود أبيِ عند نصه القارئ
برقان بن جعفر ثنا معاويآة أبو ثنا منصور ابن سعيد

قال قال مالك ابن أنس عن نشبة أبيِ بن يآزيآد عن
أصل     من     ثلثة: "  وسلم عليه الله صلى الله رسول
بذنب     تكفره     ول     الله     إل     إله     ل     قال     عمن     الكف     اليآمان

بعثنيِ     منذ     ماض     والجهاد     بعمل     السلما     من     تخرجه     ول
جور     يآبطله     ل     الدجال     أمتيِ     آخر     يآقاتل     أن     إلى     الله
.  . هـ " ا   بالقدار     واليآمان     عادل     عدل     ول     جائر

أحاديآث معناه فيِ جاء قد الحديآث عليه دل الذيِ وهذا
السنة أهل قول هو بمعناه والقول صحيحة أخرى

أن شهد من أن يآعتقدون السنة أهل فإن ، والجماعة
بمعناها والتزما الله رسول محمدا وأن الله إل إله ل

الكف يآجب فإنه السلما نواقض من بناقض يآأتا ولم
صلى النبيِ قال كما وجل عز الله على وحسابه عنه
ابن حديآث من الشيخان رواه فيما وسلم عليه الله
 الناس أقاتل أن : ( أمرتا عنهما الله رضيِ عمر
الله     رسول     محمدا     وأن     الله     إل     إله     ل     أن     يآشهدوا     حتى
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عصموا     ذلك     فعلوا     فإذا     الزكاةا     ويآؤتوا     الصلةا     ويآقيموا
وحسابهم     السلما     بحق     إل     وأموالهم     دماءهم     منيِ
أن السنة أهل عقيدةا " ومن   وجل     عز     الله     على

، الشرك دون التيِ الذنوب من بذنب يآكفر ل المسلم
تلحقه ل التيِ العمال من بعمل السلما من يآخرج ول

ِإّن:  وجل عز الله لقول للخوارج خلفا بالمشركين
َقَه ّل ِفُر     ل     ال ْغ َقَك     َقَأْن     َقَيآ َقَر ِه     ُيآْش ِفُر     ِب ْغ َقَيآ َقَن     َقَما     َقَو َقَك     ُدو ِل َقَمْن     َقَذ ِل

ُء َقَشا    َقَيآ

على به ليستدل الحديآث هذا ذكر الصابونيِ الخ وكأن
ما وبيان الشاعرةا فيِ الكلما عن الكف وجوب
الفرق من غيرهم فيه أخطأ ما وهكذا ، فيه أخطئوا

الحديآث فإن زعم كما المر . وليس السلمية
من عن الكف شرعية على يآدل ل صح لو المذكور

المر ترك على يآدل ل أنه كما ، الحق خالف
فيه أخطأ ما وبيان المنكر عن والنهيِ بالمعروف
الشاعرةا من الغالطون فيه وغلط المخطئون

كلها الصحيحة والسنة الكتاب من الدلة بل ، وغيرهم
المنكر عن والنهيِ بالمعروف المر وجوب على تدل

طريآق إلى وإرشاده الحق خالف من على والنكار
حييِ من ويآحيى بينة عن هلك من يآهلك حتى الصواب

.  سبق فيما ذلك بينا كما ، بينة عن

قتال عن الكف صح لو الحديآث من المقصود وإنما
فيِ يآنظر حتى التوحيد بكلمة وتكلم السلما أظهر من

الدلة حسب يآستحق بما ويآعامل ذلك بعد أمره
التيِ الصحيحة الحاديآث ذلك على دلت كما الشرعية

.  آنفا إليها أشرنا

الوكيل ونعم حسبنا وهو التوفيق وليِ سبحانه والله
التنبيه تيسر ما آخر . وهذا بالله إل قوةا ول حول ول

81

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=48
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=48
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=48
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN644
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN644


عبده على الله وصلى العالمين رب لله والحمد عليه
إماما ، خلقه من وصفوته وحيه على وأمينه ورسوله

وعلى محمد نبينا العالمين رب ورسول المجاهديآن
إلى بهداه واهتدى ، سبيله سلك ومن وأصحابه آله
.  الديآن يآوما

تعالى    :  الله قول ْيِديِهْم   تفسير أأ أق أفْو ّلِه ال ُد أي

الخ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيآز عبد من
 ، المكرما

:  . . وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

العلمية البحوث بإدارةا المقيد استفتائك إلى فأشير
الذيِ  هـ1408 / 7 / 11  في3137ِ برقم والفتاء

( أبو مسجد فيِ تفسير حلقة فيِ كنا : ( لقد نصه
، الكويآت فيِ الصليبية منطقة ) فيِ التيهان بن الهيثم

تعالى الله قول تفسير إلى المسجد إماما تعرض وقد
ُد:  ِه     َقَيآ ّل َقَق     ال ْو ِهْم     َقَف ِديآ ْيآ الله منة معناها : قيل فقال   َقَأ

عليم : الله وقيل ، معهم الله : قوةا . وقيل عليهم
فيِ إخواننا من الشباب أحد فتكلم ، ونياتهم بحالهم

عقيدةا من ليس هذا تفسيرك وقال الدرس بعد الله
، الشاعرةا كلما من هو بل والجماعة السنة أهل

كتاب فيِ موجود هذا إن وقال الماما فغضب
هذا : ليس وقال الشاب فرد ، كثير وابن الماورديِ

فلما ، الشعريِ الماورديِ عند هو وإنما كثير ابن فيِ
بعضهم ورمى له غضبوا غضبان الشيخ العامة رأى

) وكادوا بوذيِ ( أنت ) ، مسيحيِ ( أنت بكلمة الشاب
هذا أن يآعلم والله ، حماه بعضهم أن لول يآضربوه أن

ومن المسلمين عقيدةا على غيرةا إل يآتكلم لم الشاب
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فأشار ، الحاجة وقت عن البيان تأخير يآجوز ل أنه باب
على العواما فوافق بينهم فضيلتكم يآقضيِ أن الشاب

عنا الله وجزاكم ردكم بانتظار ونحن فأفيدونا ، ذلك
) .  الجزاء خير المسلمين وعن

تبارك لله اليد صفة إثباتا فيِ نعتقده ما أن وأفيدك
نفسه بها الله وصف التيِ الصفاتا فيِ وغيرها وتعالى

الله صلى محمد رسوله بها وصفه أو العزيآز كتابه فيِ
تبارك لله إثباتها هو المطهرةا سنته فيِ وسلم عليه

سبحانه الله بجلل يآليق ما على حقيقيا إثباتا وتعالى
تمثيل ول تكييف غير ومن تعطيل ول تحريآف غير من

َقَس الله بأن . ونؤمن ْي ِه     َقَل ِل ْث ٌءء     َقَكِم َقَو     َقَشيِْ ُه ُع     َقَو الّسِمي
َقَبِصيُر ْل نحرف ول نفسه به وصف ما عنه ننفيِ فل   ا
بصفاتا صفاته نمثل ول نكيف ول مواضعه عن الكلم
.  خلقه

يآقاس ول له ند ول له كفو ول له سميِ ل سبحانه لنه
ذاتا سبحانه له أن . فكما وتعالى سبحانه بخلقه

حقيقية صفاتا له فكذلك خلقه ذواتا تشبه ل حقيقية
الصفة إثباتا من يآلزما ول ، خلقه صفاتا تشبه ل

هو وهذا المخلوق لصفة مشابهتها سبحانه للخالق
سار ومن والتابعين الصحابة من المة سلف مذهب

سلك ومن المفضلة الثلثة القرون فيِ نهجهم على
.  هذا يآومنا إلى الخلف من سبيلهم

غير : ( حكى الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ قال
تجريِ وعل جل الباريِ صفاتا إن السلف إجماع واحد
أن وذلك ، عنه والتشبيه الكيفية نفيِ مع ظاهرها على

يآحتذى الذاتا فيِ الكلما عن فرع الصفاتا فيِ الكلما
إثباتا الذاتا إثباتا كان فإذا ، مثاله فيه ويآتبع حذوه
إثباتا الصفاتا إثباتا فكذلك كيفية إثباتا ل وجود
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يآدا سبحانه لله : إن فنقول كيفية إثباتا ل وجود
السمع ومعنى القدرةا اليد معنى إن نقول ول وسمعا
لله اليد صفة إثباتا على الله رحمه استدل ثم ، العلم

َقَلِت:  سبحانه الله بقول القرآن من سبحانه َقَقا َقَو
ُد ُهو َقَي ْل ُد     ا ِه     َقَيآ ّل ٌءة     ال َقَل ُلو ْغ ّلْت     َقَم ِهْم     ُغ ِديآ ْيآ ُنوا     َقَأ ِع ُل َقَما     َقَو ُلوا     ِب َقَبْل     َقَقا

ُه َقَدا َقَتاِن     َقَيآ َقَط ْبُسو ُق     َقَم ِف ْن َقَف     ُيآ ْي َقَشاُء     َقَك تعالى وقال   َقَيآ
َقَك     َقَما:  لبليس َقَع َقَن َقَد     َقَأْن     َقَم َقَما     َقَتْسُج ْقُت     ِل َقَل ّيِ     َقَخ َقَد َقَي وقال   ِب
َقَما:  سبحانه َقَدُروا     َقَو َقَه     َقَق ّل ّق     ال ِه     َقَح ِر ْد َقَْلْرُض     َقَق لعا     َقَوا َقَجِمي
ُتُه َقَض ْب َقَما     َقَق ْو ِة     َقَيآ َقَم َقَيا ِق ْل َقَواتُا     ا ٌءتا     َقَوالّسما ّيآا ِو ْط ِه     َقَم ِن َقَيِمي    ِب
َقَك:  تعالى وقال َقَر َقَبا ِذيِ     َقَت ّل ِه     ا ِد َقَي ْلُك     ِب ْلُم : تعالى وقال   ا

َقَك ِد َقَي ْيُر     ِب َقَخ ْل َقَك     ا ّن َقَلى     ِإ ٍء     ُكّل     َقَع ٌءر     َقَشيِْ ِديآ    َقَق

الكلما هذا من : فالمفهوما تعالى الله رحمه قال ثم
يآليق كما له ذاتيتين به مختصتين يآديآن تعالى لله أن

الملئكة دون بيده آدما خلق سبحانه وأنه بجلله
السمواتا ويآطويِ الرض يآقبض سبحانه وأنه وإبليس

: بسطهما ومعنى ، مبسوطتان يآديآه وأن اليمنى بيده
فيِ والجود العطاء لن العطاء وسعة الجود بذل

لليد ضما يآكون وتركه ومدها اليد ببسط يآكون الغالب
َقَعْل     َقَول:  تعالى قال كما ، العنق إلى َقَك     َقَتْج َقَد لة     َقَيآ َقَل ُلو ْغ َقَم
َقَلى َقَك     ِإ ِق ُن َقَها     َقَول     ُع ْط ْبُس َقَبْسِط     ُكّل     َقَت ْل َقَد     ا ُع ْق َقَت لما     َقَف ُلو َقَم

لرا هو قيل إذا أنه العرفية الحقائق من وصار   َقَمْحُسو
الله رحمه وقال)  حقيقية يآد منه فهم اليد مبسوط

يآستعمل لم التثنية بصيغة اليديآن لفظ : ( إن تعالى
الواحد لفظ استعمال لن القدرةا؛ فيِ ول النعمة فيِ
لغة فيِ له أصل ل الواحد فيِ الثنين أو الثنين فيِ

َقَما فقوله القرآن بها نزل التيِ العرب ْقُت     ِل َقَل ّيِ     َقَخ َقَد َقَي    ِب
ول واحدةا صفة القدرةا لن القدرةا؛ به يآراد أن يآجوز ل

به يآراد أن يآجوز ول الواحد عن بالثنين يآعبر أن يآجوز
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عن يآعبر أن يآجوز فل تحصى ل الله نعم لن النعمة؛
.  التثنية بصيغة تحصى ل التيِ النعم

لله اليد صفة إثباتا على تعالى الله رحمه استدل ثم
: "  وسلم عليه الله صلى بقوله السنة من سبحانه

يآمين     على     نور     من     منابر     على     الله     عند     المقسطون
حكمهم فيِ يآعدلون الذيِ يآمين يآديآه وكلتا   الرحمن
عليه الله صلى وقوله مسلم " رواه ولوا وما وأهليهم

الليل     سحاء     نفقة     يآغيضها     ل     ملى     الله     يآمين: "  وسلم
والرض     السمواتا        خلق     منذ     أنفق     ما     أرأيآتم     والنهار

يآرفع     الخرى     بيده     والقسط     يآمينه     فيِ     ما     يآغض     لم     فإنه
الصحيح وفيِ مسلم رواه   القيامة     يآوما     إلى     ويآخفض

عن عنه الله رضيِ الخدريِ سعيد أبيِ عن أيآضا
تكون"  قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
   بيده     الجبار     يآتكفؤها     واحدةا     خبزةا     القيامة     يآوما     الرض

" وفيِ السفر فيِ خبزته بيده أحدكم يآتكفؤ كما
يآحكى عنهما الله رضيِ عمر ابن عن أيآضا الصحيح
الرب : " يآأخذ قال وسلم عليه الله صلى الله رسول

يآديآه يآقبض وجعل بيديآه وأرضه سماواته وجل عز
إلى نظرتا " حتى الرحمن : " أنا ويآقول ويآبسطهما

هو أساقط أقول أنيِ حتى منه أسفل يآتحرك المنبر
أنه روايآة . وفيِ وسلم عليه الله صلى الله برسول

َقَما المنبر على اليآة هذه قرأ َقَدُروا     َقَو َقَه     َقَق ّل ّق     ال ِه     َقَح ِر ْد َقَق
َقَْلْرُض لعا     َقَوا ُتُه     َقَجِمي َقَض ْب َقَما     َقَق ْو ِة     َقَيآ َقَم َقَيا ِق ْل َقَواتُا     ا َقَوالّسما

ٌءتا ّيآا ِو ْط ِه     َقَم ِن َقَيِمي َقَنُه     ِب َقَحا ْب َقَلى     ُس َقَعا َقَت َقَن     َقَعّما     َقَو ُكو ِر قال   ُيآْش
وفيِ ، " وذكره الجبار أنا الله : " أنا الله يآقول

: قال عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ عن أيآضا الصحيح
الله     يآقبض: "  وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

أيآن     الملك     أنا     يآقول     ثم     بيمينه     السماء     ويآطويِ     الرض
خلق لما الله " أن صحيح حديآث " وفيِ   الرض     ملوك
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شئت أيآهما - اختر مقبوضتان : - ويآداه له قال آدما
، مباركة يآمين ربيِ يآديِ وكلتا ربيِ يآمين : اخترتا قال
"  الصحيح " . وفيِ وذريآته آدما فيها فإذا بسطها ثم
أن     الخلق     خلق     لما     نفسه     على     بيده     كتب     الله     أن

تحاج لما " أنه الصحيح " وفيِ غضبيِ   تغلب     رحمتيِ
الله اصطفاك موسى : ( يآا آدما قال وموسى آدما

موسى- : " قال " وقد بيده التوراةا لك وخط بكلمه
) روحه من فيك ونفخ بيده الله خلقك الذيِ آدما أنت
وجلليِ : " وعزتيِ سبحانه قال " أنه آخر حديآث وفيِ

كن له قلت كمن بيديِ خلقت من ذريآة صالح أجعل ل
الله خلق " لما السنن فيِ آخر حديآث وفيِ"  فكان

: فقال ذريآته منه فاستخرج بيمينه ظهره ومسح آدما
ثم ، يآعملون الجنة أهل وبعمل للجنة هؤلء خلقت
للنار هؤلء : خلقت فقال الخرى بيده ظهره مسح

رحمه السلما شيخ ) قال يآعملون النار أهل وبعمل
تقبل ل قاطعة نصوصا وغيرها الحاديآث : ( فهذه الله

قال ) ثم والتصديآق بالقبول المة تلقتها وقد التأويآل
الكتاب يآمل أن يآجوز : ( فهل تعالى الله رحمه

وأن بيده خلق تعالى الله وأن اليد ذكر من والسنة
ل ما الحديآث وفيِ بيده الملك وأن مبسوطتان يآديآه

وسلم عليه الله صلى الله رسول أن ثم يآحصى
به يآراد ل الكلما هذا إن للناس يآبينون ل المر وأولى

بعد صفوان بن جهم يآنشأ حتى ظاهره ول حقيقته
على إليهم نزل ما للناس فيبين الصحابة عهد انقراض

سبيلهم سلكوا ومن غياث بن بشر عليه ويآتبعه نبيهم
يآعلمنا أن يآجوز وكيف ، بالنفاق عليه مغموصا كل من
من تركت ما ) ويآقول ( الخراءةا حتى شيِء كل نبينا

تركتكم به حدثتكم وقد إل الجنة إلى يآقربكم شيِء
، هالك إل بعديِ عنها يآزيآغ ل كنهارها ليلها البيضاء على
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مملوءةا الغراء وسنته عليه المنزل الكتاب يآترك ثم
وإن ، وتجسيم تشبيه ظاهره أن الخصم يآزعم مما

، يآوضحه ول ذلك يآبين ل وهو ضلل ظاهره اعتقاد
مع جاءتا كما أمروها يآقولوا أن للسلف يآجوز وكيف

يآفهمه ل شيِء وهو المراد هو المجازيِ معناها أن
بلغة أعلم والروما الفرس أبناء يآكون حتى العرب
.  ) . هـ والنصار المهاجريآن أبناء من العرب

373  إلى351  صا6 جـ الفتاوى مجموع من باختصار
هو الشاب ذكره ما أن للجميع يآتضح ذكرنا وبما ،

. .  الصواب

القول فيِ الحق لصابة الجميع يآهديِ أن الله ونسأل
.  مجيب سميع إنه والعمل

 وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما

وعقيدة     وعمل قول السلم

نبيِ ل من على والسلما والصلةا وحده لله الحمد
:  بعد أما وصحبه آله وعلى محمد وإمامنا نبينا بعده

 الصادر1590 عددها فيِ الندوةا صحيفة نشرتا فقد
: ( هذه عنوان . تحت  ما1983 / 12 / 17 فيِ

: نصه ما المحرر ) بقلم السلمية الصفحاتا
البلد أكثر وفيِ تقريآبا هنا الصحف كل ( تحرصا
بعض أو صفحاتها بعض تخصص أن على السلمية
والحين الحين بين السلما عن للحديآث أعمدتها
إل إله ل أن يآشهدون مسلمين الناس أليس فلماذا؟

أليسوا ، باللسان ولو الله رسول محمدا وأن الله
أو ميلدهم شهاداتا وتقول إسلمية أسماء يآحملون
دساتير وتقول بل ، مسلمون إنهم نفوسهم حفائظ
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إذن فلماذا ، السلما هو ديآنهم إن تقريآبا كلها دولهم
هذه تهدف شيِء أيِ وإلى السلما عن الحديآث يآكثر

الصلةا؟ إلى للدعوةا أهيِ الصفحاتا هذه أو الصحف
يآتقنون الذيآن بالمصلين مملوءةا المساجد الله شاء ما

هيِ . أما استويآنا الماما على والرد الصفوف تسويآة
يآتسابقون المسلمين أكثر إن مثل الحج؟ إلى الدعوةا

الزكاةا؟ إلى هيِ . أما بالنياتا أعلم والله الحج إلى
إن مكرهين أو طائعين الزكاةا يآؤدون منهم وكثيرون
كل يآتضمن عنه الحديآث الناس يآكثر الذيِ السلما

نظاما عليها يآقوما كقواعد يآتضمنها لكنه الركان هذه
.  للحياةا كامل

من فيها ما وبكل نشاط من فيها ما بكل كلها الحياةا
نظاما صميمه فيِ السلما أن توضح وتصوراتا قيم
ما بكل للحياةا خاصا تصور على يآقوما نظاما ، حياةا
يآقوما الصحيح التصور هذا أساس وعلى قيم من فيها

ونظاما التربية ونظاما القتصاد ونظاما الحكم نظاما
الدول بين الدولية العلقاتا تقوما كما الخلق

وحده التصور هذا وعلى ، الناس وسائر المسلمة
هذا وعلى ، السلما إلى الدعوةا تسير أن يآجب

، الله شاء إن الصفحة هذه تكون أن سنحاول التصور
هذا على يآكتبون حين إلينا يآكتبوا أن القراء ندعو وإننا

كلما القارئ أيآها كله ) هذا النظرةا وبهذه العتبار
.  الندوةا صحيفة فيِ المحرر

ل وعجب ، غريآب لمر . إنه التوفيق وبالله وأقول
أما فيِ إليه يآشار ممن كاتب يآنبريِ أن ، يآنقضيِ
فيسمح الرسالة شمس ومطلع الوحيِ مهبط القرى
: مضمونه مقال سيارةا صحيفة فيِ يآكتب أن لقلمه
فل ديآنهم عن يآعرضوا أن إلى المسلمين دعوةا
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من يآحذروا ول إليه يآدعوا ول محاسنه يآنشروا
المستنكر المستغرب تساؤل يآتساءل وأن مخالفته
أن الناس . . ويآدعو ) إلخ مسلمين الناس ( أليس
من أدنى إلى بل فقط اللفظ بمجرد ديآنهم من يآكتفوا

كمحمد السلمية السماء بمجرد الكتفاء وهو ذلك
الميلد وشهادةا ذلك ونحو الرحمن وعبد الله وعبد

وهو ذلك من أدنى هو ما أو النفوس وحفيظة
.  السلما دستورها أن تزعم دولة إلى النتساب

التجاهل أو الرجل بهذا الجهل بلغ الله! كيف سبحان
أنه مع ، المقالة هذه كتب حتى الحد هذا إلى للسلما

أديآانهم إلى دعوتهم فيِ المبشريآن نشاط يآعلم
كالبعثية الهدامة المذاهب إلى الدعاةا ونشاط الباطلة

فيِ جهودهم وتكريآس والشيوعية والشتراكية
وإنفاق محاسنها من أنه يآزعمون ما وإبراز تحبيذها
إلى أهله يآقود الذيِ السبيل هذا فيِ الطائلة الموال

هذه قلت حتى عقلك ذهب أيآن ، المحرر . أيآها النار
الديآان خير هو الذيِ السلما ديآن عن الشنعاء المقالة

وجهاد وعبادةا ودولة ديآن وهو الله إلى وأحبها ،
على المشتمل وهو وحكم وثقافة ومصحف وسيف
الفرد سعادةا وعلى والخرةا الدنيا أمر صلح

.  الخرةا وفيِ العاجلة الحياةا هذه فيِ والجماعة

بأن حقيقا ومزايآاه محاسنه بعض هذه ديآن أليس
الصحف صفحاتا على محاسنه وتنشر إليه يآدعى

وفيِ المنابر وعلى والنشراتا المجلتا وفيِ السيارةا
تكرس بأن خليقا . أليس والجتماعاتا الحفلتا سائر

اعتناقه فيِ والترغيب إليه للدعوةا والموال الجهود
من خالفه ما وتزيآيف عليه والستقامة وتحكيمه

.  والمذاهب الديآان
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وأشرف كتاب أعظم هو الذيِ الكريآم القرآن أليس
محاسنه ونشر السلما إلى بالدعوةا أمر قد دستور
خير هم أهله بأن وحكم إليه الدعاةا فيِ الفلح وحصر

وإن ، إليه ودعوتهم به ليآمانهم للناس أخرجت أمة
ِه     ُقْل وجل عز قوله فاسمع ذلك نسيت قد كنت ِذ َقَه

ِليِ ِبي ُعو     َقَس ْد َقَلى     َقَأ ِه     ِإ ّل َقَلى     ال ٍةا     َقَع َقَر َقَنا     َقَبِصي َقَمِن     َقَأ ِنيِ     َقَو َقَع َقَب ّت    ا
.  اليآة

أتباع أن الكريآمة اليآة هذه فيِ سبحانه أوضح
والكمال الحقيقة على وسلم عليه الله صلى الرسول

هو . وسبيله بصيرةا على سبيله إلى الدعاةا هم
. وقال إليه الدعوةا أهله على أنكرتا الذيِ السلما

ُع:  تعالى ْد َقَلى     ا ِبيِل     ِإ َقَك     َقَس ّب ِة     َقَر َقَم ْك ْلِح ِة     ِبا َقَظ ْوِع َقَم ْل َقَوا
ِة َقَن َقَس َقَح ْل ُهْم     ا ْل ِد َقَجا ِتيِ     َقَو ّل َقَيِ     ِبا هذه فيِ سبحانه أمر     ِه

السلما إلى يآدعو أن وسلم عليه الله صلى نبيه اليآة
وهكذا تعلم وأنت ، أحسن هيِ بالتيِ عليه يآجادل وأن

ول يآهمل مذهب وكل ديآن كل أن القراء من غيرك
، ويآنسى عنه يآغفل بل محاسنه تنشر ول إليه يآدعى

على ذلك دل وإن ، والزوال الذهاب إلى مصيره
به اكتراثهم وقلة عنه أهله رغبة على يآدل فإنما شيِء
مروءتك لك سمحت كيف بل ، لقلمك سمحت فكيف

أن السلما على غيرةا هناك يآكن لم إن وعروبتك
: الدعوةا وخلصته مقتضاه الذيِ المقال هذا تقول
الصحف فيِ يآذكر وأل عنه والعراض السلما نبذ إلى

، شأنه هذا لديآن قيمة وأيِ الناس بين السيارةا
وأعظم وأجل أكبر والله شأنه أعظم ما الله سبحان

.  المحرر أيآها ذكرته ما ديآنه قيمة تكون أن من

ُتْم:  وجل عز وقال ْن َقَر     ُك ْي ٍة     َقَخ َقَجْت     ُأّم ِر ّناِس     ُأْخ ِلل
َقَن ْأُمُرو ْعُروِف     َقَت َقَم ْل َقَن     ِبا ْو َقَه ْن َقَت ِر   َقَعِن     َقَو َقَك ْن ْلُم َقَن ا ُنو ْؤِم ُت ِه َقَو ّل ِبال
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ُكْن:  ذكره جل وقال َقَت ْل ُكْم     َقَو ْن ٌءة     ِم َقَن     ُأّم ُعو ْد َقَلى     َقَيآ ِر     ِإ ْي َقَخ ْل ا
َقَن ْأُمُرو َقَيآ ْعُروِف     َقَو َقَم ْل َقَن     ِبا ْو َقَه ْن َقَيآ ِر َقَعِن   َقَو َقَك ْن ْلُم َقَك ا ِئ َقَل ُأو ُهُم َقَو

َقَن ِلُحو ْف ْلُم َقَمْن:  تعالى وقال ا َقَسُن     َقَو لل     َقَأْح ْو َقَعا     ِمّمْن     َقَق َقَد
َقَلى ِه     ِإ ّل َقَل     ال َقَعِم لحا     َقَو ِل َقَل     َقَصا َقَقا ِنيِ     َقَو ّن َقَن     ِإ ْلُمْسل     ِم َقَن  ا    ِِمي

كيف اليآاتا هذه القراء أيآها وتأملوا المحرر أيآها تأمل
وأنهم بالفلح الله إلى للدعاةا وعل جل الرب حكم
.  منهم قول أحسن أحد ل وأنهم المم خير

سبيلهم ويآنتقد طريآقهم من يآحذر المقال وصاحب
نتأمل ثم والمستغرب المستنكر تعجب منهم ويآتعجب

بمجرد السلما أهل من سبحانه الله رضيِ هل جميعا
النتساب أو السلمية بالسماء التسميِ أو اللفظ

باليآمان المسلمين طالب أما ، إسلمية دولة إلى
والسعادةا والخير الفلح عليهما يآترتب اللذيآن والعمل

هو بل الوضوح غايآة فيِ المر إن ، والخرةا الدنيا فيِ
قال كما المر ولكن ، الظهير فيِ الشمس من أوضح

َقَها:  وجل عز الله ّن ِإ َقَمى     ل     َقَف ْع َقَصاُر     َقَت ْب َقَْل ِكْن     ا َقَل َقَمى     َقَو ْع َقَت
ُلوُب ُق ْل ِتيِ     ا ّل ِر     ِفيِ     ا ُدو اغترار من يآخشى ما ولول   الّص

حقيقا كان لما وصاحبه المقال بهذا الجهال بعض
من عليه يآطلع من لكل بطلنه لظهور عليه بالرد
أن الله ونسأل ، مثقفيهم عن فضل المسلمين عامة
.  الصادقة التوبة إلى وإيآاه يآردنا وأن كاتبه يآهديِ

والزكاةا الصلةا ذكر ما بعد المقال آخر فيِ قوله وأما
الركان هذه كل يآتضمن السلما : ( إن نصه ما والحج

، للحياةا كامل نظاما عليها يآقوما كقواعد يآتضمنها لكنه
من فيها ما وبكل نشاط من فيها ما بكل كلها الحياةا

حياةا نظاما صميمه فيِ السلما إن ، وتصوراتا قيم
من فيها ما بكل للحياةا خاصا تصور على يآقوما نظاما
نظاما يآقوما الصحيح التصور هذا أساس وعلى قيم
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) الخلق ونظاما التربية ونظاما القتصاد ونظاما الحكم
. .  إلخ

ديآنا السلما كان : إذا الكاتب : لهذا يآقال أن فالجواب
جميع فيِ الحياةا يآنظم أن ويآصلح السس هذه يآتضمن
ونشر إليه الدعوةا أهله على تنكر فكيف شئونها

إذا باللفظ ولو مسلمون الناس إن وتقول ، محاسنه
هذه تتحقق لم اللفظ مجرد السلما من يآكفيِ كان

إنه أخيرا إليها أشرتا والتيِ السس وهذه المقاصد
لم ولماذا وخداع تلبيس أو غريآب وتناقض عجيب لمر
والخرةا الدنيا أمر صلح عليه يآترتب ديآن أنه تذكر

هذه على قصرته وإنما والخرةا الدنيا فيِ أهله ويآسعد
لصلح جاء إنما الديآن هذا أن أتظن ، فقط الحياةا
المقاما إن ماذا؟ أما بالخرةا تعلق له وليس فقط الدنيا
علم أدنى له من وكل تفصيل إلى يآحتاج ل واضح

فيه ما لكل شامل صالح نظاما أنه يآعلم بالسلما
وإنما ، الخرةا وفيِ الدنيا هذه فيِ البشريآة سعادةا
عدما أو به جهلهم بسبب أهله لبعض الخلل يآجيِء

بذلك شاهد وحديآثا قديآما والواقع لحكامه تطبيقهم
السلما صدر فيِ المسلمين أحوال تأمل من لكل
وحاسب الكاتب أيآها الله . فاتق ذلك بعد ما وفيِ

فالرجوع أخطائك عن وارجع ربك إلى وتب نفسك
لك خير وهو منه بد ل واجب بل ، فضيلة الحق إلى
. وأسأل الباطل فيِ التماديِ من والخرةا الدنيا فيِ
يآرضيه لما التوفيق المسلمين ولسائر ولك ليِ الله

المستعان وهو مسئول خير إنه سبيله إلى والهدايآة
الوكيل ونعم الله وحسبنا به إل قوةا ول حول ول

وصحبه وآله محمد ورسوله عبده على الله وصلى
.  وسلم
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عامة    مهمة نصيحة

نبيِ ل من على والسلما والصلةا وحده لله الحمد
:  وصحبه آله وعلى بعده

عليه يآطلع من إلى باز بن الله عبد بن العزيآز عبد من
الديآن فيِ للفقه وإيآاهم الله وفقنيِ المسلمين من

.  المستقيم صراطه وبهم بيِ وسلك

:  بعد أما ، وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

المور بعض على التنبيه منها أردتا نصيحة فهذه
منهم جهل الناس من كثير فيها وقع التيِ المنكرةا
واتباعا وعقولهم بأفكارهم الشيطان من وتلعبا
بلغنيِ ما المور تلك . ومن فعلها من بعض من للهوى

أمورا ويآدعيِ نفسه عبادةا إلى يآدعو الناس بعض أن
أن يآصلح وأنه ، الكون فيِ تصرفا له أن العامة توهم
تشبه الضالين هؤلء من وهذا والضر للنفع يآدعى

والله الكافريآن المجرمين من وأشباهه بفرعون
سواه يآستحقها ول للعبادةا المستحق هو سبحانه
.  خلقه عن وغناه وعلمه قدرته لكمال

أرسلت أجلها من التيِ الغايآة هيِ وحده لله والعبادةا
وقاما الثقلن أجلها من وخلق الكتب وأنزلت الرسل
َقَما:  تعالى قال ، الجهاد سوق ْقُت     َقَو َقَل ْلِجّن     َقَخ َقَس     ا ْن ِْل َقَوا

ُدوِن     ِإل ُب ْع َقَي َقَمْن وجل عز وقال   ِل َقَضّل     َقَو ُعو     ِمّمْن     َقَأ ْد َقَيآ
ِه     ُدوِن     ِمْن ّل َقَتِجيُب     ل     َقَمْن     ال َقَلى     َقَلُه     َقَيآْس ِما     ِإ ْو ِة     َقَيآ َقَم َقَيا ِق ْل ُهْم     ا َقَو
ِهْم     َقَعْن ِئ َقَعا َقَن     ُد ُلو ِف َقَذا*    َقَغا ِإ َقَر     َقَو ّناُس     ُحِش ُنوا     ال ُهْم     َقَكا َقَل

لء َقَدا ْع ُنوا     َقَأ َقَكا ِهْم     َقَو ِت َقَد َقَبا ِع َقَن     ِب ِريآ ِف َقَمْن:  سبحانه وقال   َقَكا َقَو
ُع ْد َقَع     َقَيآ ِه     َقَم ّل لها     ال َقَل َقَر     ِإ َقَخ َقَن     ل     آ َقَها ِه     َقَلُه     ُبْر َقَما     ِب ّن ِإ ُبُه     َقَف َقَسا َقَد   ِح ْن ِع
ِه ّب ّنُه َقَر ِلُح ل ِإ ْف َقَن ُيآ ِفُرو َقَكا ْل ُع     َقَول:  وجل عز وقال ا ْد ِمْن     َقَت

93

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=10&nAya=106
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=23&nAya=117
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=23&nAya=117
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=46&nAya=6
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=46&nAya=6
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=46&nAya=5
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=46&nAya=5
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=46&nAya=5
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=51&nAya=56
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=51&nAya=56


ِه     ُدوِن ّل َقَك     ل     َقَما     ال ُع َقَف ْن َقَك     َقَول     َقَيآ ِإْن     َقَيآُضّر َقَت     َقَف ْل َقَع َقَك   َقَف ّن ِإ لذا َقَف ِإ
َقَن َقَن ِم ِلِمي ّظا َقَه     ِإّن:  سبحانه وقال ال ّل ِفُر     ل     ال ْغ َقَأْن     َقَيآ

َقَك َقَر ِه     ُيآْش ِفُر     ِب ْغ َقَيآ َقَن     َقَما     َقَو َقَك     ُدو ِل َقَمْن     َقَذ ُء     ِل َقَشا عز وقال   َقَيآ
َقَك     ِإّن:  وجل ٌءم     الّشْر ْل ُظ ٌءم     َقَل ِظي :  سبحانه وقال   َقَع
َقَل َقَقا َقَمِسيُح َقَو ْل ِنيِ َقَيآا ا َقَل َقَب ِئي َقَرا ُدوا ِإْس ُب ْع َقَه ا ّل ّبيِ ال ُكْم َقَر ّب َقَر َقَو

ّنُه ِرْك     َقَمْن     ِإ ِه     ُيآْش ّل ْد     ِبال َقَق َقَما     َقَف ّلُه     َقَحّر ِه     ال ْي َقَل َقَة     َقَع ّن َقَج ْل ُه     ا َقَوا ْأ َقَم َقَو
ّناُر َقَما     ال َقَن     َقَو ِلِمي ّظا ٍر     ِمْن     ِلل َقَصا ْن :  سبحانه وقال   َقَأ

ُذوا َقَخ ّت ُهْم     ا َقَر َقَبا ُهْم     َقَأْح َقَن َقَبا ْه لبا     َقَوُر َقَبا ِه     ُدوِن     ِمْن     َقَأْر ّل َقَح     ال َقَمِسي ْل َقَوا
َقَن ْب َقَم     ا َقَيآ َقَما     َقَمْر ُدوا     ِإل     ُأِمُروا     َقَو ُب ْع َقَي لها     ِل َقَل لدا     ِإ َقَه     ل     َقَواِح َقَل َقَو     ِإل     ِإ ُه

َقَنُه َقَحا ْب َقَن     َقَعّما     ُس ُكو ِر َقَضى:  وجل عز وقال   ُيآْش َقَق َقَك     َقَو ّب َقَر
ُدوا     َقَأل ُب ْع ُه     ِإل     َقَت ّيآا    ِإ

أو الله غير عبادةا أن وغيرها اليآاتا هذه من فعلم
والصناما والولياء النبياء من معه غيره عبادةا

توحيده يآنافيِ وجل عز بالله شرك والحجار والشجار
الرسل وأرسل الثقلين الله خلق أجله من الذيِ

ل معنى هو وهذا إليها والدعوةا لبيانها الكتب وأنزل
. فهيِ الله إل حق معبود ل معناها فإن ، الله إل إله

قال كما ، وحده لله وتثبتها الله غير عن العبادةا تنفيِ
َقَك:  تعالى ِل َقَأّن     َقَذ َقَه     ِب ّل َقَو     ال ّق     ُه َقَح ْل َقَأّن     ا َقَن     َقَما     َقَو ُعو ْد ِمْن     َقَيآ
ِه ِن َقَو     ُدو ِطُل     ُه َقَبا ْل الملة وأساس الديآن أصل هو وهذا   ا

قال كما ، الصل هذا صحة بعد إل العباداتا تصح ول
ْد:  تعالى َقَق َقَل َقَيِ     َقَو َقَك     ُأوِح ْي َقَل َقَلى     ِإ ِإ َقَن     َقَو ِذيآ ّل َقَك     ِمْن     ا ِل ْب ِئْن     َقَق َقَل

َقَت ْك َقَر َقَطّن     َقَأْش َقَب َقَيْح َقَك   َقَل ُل َقَم َقَنّن َقَع ُكو َقَت َقَل َقَن َقَو َقَن ِم ِريآ َقَخاِس ْل ا
ْو:  سبحانه وقال َقَل ُكوا     َقَو َقَر َقَط     َقَأْش ِب َقَح ُهْم     َقَل ْن ُنوا     َقَما     َقَع َقَكا

َقَن ُلو َقَم ْع الله أرسل العظيم المر هذا أجل ومن   َقَيآ
إليه والدعوةا التوحيد لبيان الكتب وأنزل الرسل

: كما سبحانه الله لغير العبادةا صرف من والتحذيآر
ْد:  وجل عز قال َقَق َقَل َقَنا     َقَو ْث َقَع ٍة     ُكّل     ِفيِ     َقَب لل     ُأّم َقَأِن     َقَرُسو

ُدوا ُب ْع َقَه     ُا ّل ُبوا     ال ِن َقَت َقَتا   َقَواْج ُغو ّطا :  سبحانه وقال اليآة ال
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َقَما َقَنا     َقَو ْل َقَس َقَك     ِمْن     َقَأْر ِل ْب ِه     ُنوِحيِ     ِإل     َقَرُسوٍل     ِمْن     َقَق ْي َقَل ّنُه     ِإ ل     َقَأ
َقَه َقَل َقَنا ِإل   ِإ ُدوِن َقَأ ُب ْع ٌءب:  وجل عز وقال َقَفا َقَتا َقَمْت     ِك ِك ُأْح

ُتُه َقَيآا َقَلْت     ُثّم     آ ُدْن     ِمْن     ُفّص ٍم     َقَل ِكي ٍر     َقَح ِبي ُدوا     َقَأل*    َقَخ ُب ْع ِإل     َقَت
َقَه ّل ِنيِ     ال ّن ُكْم     ِإ ْنُه     َقَل ٌءر     ِم ِذيآ ٌءر     َقَن َقَبِشي َقَذا:  سبحانه وقال   َقَو َقَه
ٌءغا ّناِس     َقَبل َقَذُروا     ِلل ْن ُي ِل ِه     َقَو َقَلُموا     ِب ْع َقَي ِل َقَما     َقَو ّن َقَو     َقَأ ٌءه     ُه َقَل ٌءد     ِإ    َقَواِح

َقَر ّك ّذ َقَي ِل ُلو َقَو َقَباِب ُأو ْل َقَْل . كثيرةا المعنى هذا فيِ واليآاتا ا
أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ عن الصحيحين وفيِ
وهو ندا لله تجعل " أن قال أعظم؟ الذنب أيِ سئل

غير دعا من فكل ، والمثيل النظير:  هو " والند خلقك
أو ذبح أو له نذر أو به استغاث أو الله غير عبد أو الله

سواء ، لله ندا اتخذه فقد العبادةا من شيئا له صرف
ذلك؛ غير أو صنما أو جنيا أو ملكا أو وليا أو نبيا كان
.  سواه يآستحقها ل وحده لله العبادةا لن

عليه الله صلى الله رسول أن الصحيح الحديآث وفيِ
العباد     على     الله     حق     ما     أتدريِ     معاذ     يآا: "  قال وسلم

، أعلم ورسوله : الله " قلت الله على   العباد     حق     وما
به     يآشركوا     ول     يآعبدوه     أن     العباد     على     الله     " حق:  قال
به يآشرك ل من يآعذب أل الله على العباد وحق   شيئا
وهو العظيم المر لهذا الثقلين خلق " فالله شيئا

والنظراء الشركاء ونبذ بالعبادةا وإفراده توحيده
ومن ، سواه رب ول غيره إله ل سبحانه له والنداد

فإنه العبادةا يآستحق أنه زعم أو نفسه عبادةا إلى دعا
وجب وإل تاب فإن التوبة إلى يآدعى أن يآجب كافر
ديآنه     بدل     من: "  النبيِ لقول ، قتله المر وليِ على

والجهل المبين الضلل ومن البخاريِ " رواه   فاقتلوه
والرمالين والعرافين الكهان تصديآق العظيم

عن بالخبار والدجالين والمشعوذيآن والمنجمين
الكفر شعب من وشعبة منكر هذا فإن المغيباتا

عرافا     أتى     من: "  وسلم عليه الله صلى النبيِ لقول
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"   ليلة     أربعين     صلةا     له     تقبل     لم     شيِء     عن     فسأله
عليه الله صلى عنه وثبت صحيحه فيِ مسلم رواه

. وخرج وسؤالهم الكهان إتيان عن نهى أنه وسلم
: قال أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ عن السنن أهل

أنزل بما كفر فقد يآقول بما فصدقه كاهنا أتى من" 
كثيرةا المعنى هذا فيِ  " والحاديآث0 محمد على

الكهنة سؤال من الحذر المسلمين على فالواجب
بالخبار والمشتغلين المشعوذيآن وسائر والعرافين

والتلبيس الجهلة بعقول والمتلعبين المغيباتا عن
الذيِ إل يآعلمها ل الغيبية . فالمور المسلمين على
ورسله أنبيائه حتى الخفايآا ويآعلم الصدور تكن ما يآعلم

أخبرهم ما إل المغيباتا من شيئا يآعلمون ل وملئكته
َقَلُم     ل     ُقْل:  تعالى قال سبحانه به ْع ِفيِ     َقَمْن     َقَيآ

َقَواتِا َقَما َقَْلْرِض     الّس َقَب     َقَوا ْي َقَغ ْل ّلُه     ِإل     ا َقَما     ال َقَن     َقَو ُعُرو َقَن     َقَيآْش ّيآا َقَأ

َقَن ُثو َقَع ْب ل     ُقْل الناس يآبلغ أن نبيه آمرا وجل عز وقال   ُيآ
ُقوُل ُكْم     َقَأ ِديِ     َقَل ْن ِئُن     ِع َقَزا ِه     َقَخ ّل َقَلُم     َقَول     ال ْع َقَب     َقَأ ْي َقَغ ْل ُقوُل     َقَول     ا َقَأ

ُكْم ّنيِ     َقَل ٌءك     ِإ َقَل ُع     ِإْن     َقَم ِب ّت أ
َقَحى     َقَما     ِإل     َقَ َقَليِّ     ُيآو ِويِ     َقَهْل     ُقْل     ِإ َقَت َقَيآْس

َقَمى ْع َقَْل َقَبِصيُر     ا ْل َقَفل     َقَوا َقَن     َقَأ ّكُرو َقَف َقَت ل     ُقْل تعالى وقال     َقَت
ِلُك ْفِسيِ     َقَأْم َقَن لعا     ِل ْف َقَء     َقَما     ِإل     َقَضّرا     َقَول     َقَن ّلُه     َقَشا ْو     ال َقَل ْنُت   َقَو ُك
َقَلُم ْع َقَب َقَأ ْي َقَغ ْل َقَثْرتُا ا ْك َقَت َقَن لْس ِر ِم ْي َقَخ ْل َقَما ا َقَيِ َقَو ِن ُء َقَمّس الّسو

َقَنا ِإْن ٌءر ِإل َقَأ ِذيآ ٌءر َقَن َقَبِشي ٍما َقَو ْو َقَق َقَن ِل ُنو ْؤِم اليآاتا وهذه ُيآ
عليه الله صلى الله رسول أن على تدل وغيرها
فكيف وأفضلهم النبياء خير وهو الغيب يآعلم وسلم
أو الغيب يآعلم أنه اعتقد . فمن المخلوقين من بغيره
الفريآة الله على أعظم فقد المخلوقين من أحدا

سبحانه بالله وكفر بعيدا ضلل وضل النجعة وأبعد
ِإّن تعالى قال بعلمه الله أستأثر مما المغيبة فالمور

َقَه ّل ُه     ال َقَد ْن ْلُم     ِع ِة     ِع َقَع َقَنّزُل     الّسا ُيآ َقَث     َقَو ْي َقَغ ْل َقَلُم     ا ْع َقَيآ ِفيِ     َقَما     َقَو
ِما َقَحا َقَْلْر َقَما   ا ِريِ َقَو ْد ٌءس َقَت ْف َقَذا َقَن ْكِسُب َقَما لدا َقَت َقَما َقَغ ِريِ َقَو ْد َقَت
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ٌءس ْف ّيِ َقَن َقَأ َقَه ِإّن َقَتُموتُا َقَأْرٍض ِب ّل ٌءم ال ِلي ٌءر َقَع ِبي ابن قال َقَخ
وسلم عليه الله صلى نبيكم أوتيِ شيِء : كل مسعود

َقَه     ِإّن خمس غير ّل ُه     ال َقَد ْن ْلُم     ِع ِة     ِع َقَع وقال ، اليآة   الّسا
ول ، تعالى الله إل يآعلمها ل الخمسة هذه عباس ابن

أنه ادعى فمن ، مرسل نبيِ ول مقرب ملك يآعلمها
ثم ، خالفه لنه بالقرآن؛ كفر فقد هذه من شيئا يآعلم

تعالى الله بتعريآف الغيب من كثيرا يآعلمون النبياء إن
ومن اليآمان أركان من بالغيب فاليآمان ، إيآاهم

الغيب علم وادعاء ، الصادقين المؤمنين صفاتا
عن الزائغين الكهنة صفاتا من بالمغيباتا والخبار

والعرافين والمشعوذيآن الدجالين صفاتا ومن الهدى
غيرهم وأضلوا المستقيم الصراط عن ضلوا الذيآن

ُه سبحانه الله قال وقد ، المسلمين جهال من َقَد ْن َقَوِع
ِتُح َقَفا ْيِب     َقَم َقَغ ْل َقَها     ل     ا َقَلُم ْع َقَو     ِإل     َقَيآ رسول عن . وصح اليآة   ُه

الغيب مفاتيح: "  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله
َقَه     ِإّن:  تعالى قوله قرأ " ثم خمس ّل ُه     ال َقَد ْن ْلُم     ِع ِع

ِة َقَع َقَنّزُل     الّسا ُيآ َقَث     َقَو ْي َقَغ ْل أهل على . فالواجب اليآة   ا
الخطأ من الناس فيه يآقع ما على يآنبهوا أن العلم

عنهم مسئولون لنهم ، وغيره الباب هذا فيِ العظيم
ْول:  تعالى قال ، القيامة يآوما الله أماما ُهُم     َقَل َقَها ْن َقَيآ

َقَن ّيو ِن ّبا َقَباُر     الّر َقَْلْح ِهُم     َقَعْن     َقَوا ِل ْو َقَم     َقَق ْث ِْل ِهُم     ا ِل ْك َقَأ َقَت   َقَو الّسْح
َقَس ْئ ِب ُنوا َقَما َقَل َقَن َقَكا ُعو َقَن هاشم بنيِ أن العتقاد وكذا َقَيآْص
الجهل غايآة وهذا فعلوا ما فعلوا ولو مغفور ذنبهم

.  والضلل

والموال والنساب الحساب إلى يآنظر ل الله فإن
أوامره امتثل فمن ، والعمال القلوب إلى يآنظر وإنما

المعاصيِ عن وابتعد التقوى ولزما نواهيه واجتنب
أو عربيا كان سواء الله عند الكريآم فهو والمخالفاتا

غيرهم من أو هاشم بنيِ من كان وسواء عجميا
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َقَيآا:  تعالى قال كما أحدا تنفع ل والنساب فالحساب
َقَها ّيآ أ

ّناُس     َقَ ّنا     ال ُكْم     ِإ َقَنا ْق َقَل ٍر     ِمْن     َقَخ َقَك َقَثى     َقَذ ْن ُأ ُكْم     َقَو َقَنا ْل َقَع َقَج َقَو
لبا ُعو َقَل   ُش ِئ َقَبا َقَق ُفوا َقَو َقَر َقَعا َقَت ُكْم ِإّن ِل َقَم َقَر ْك َقَد َقَأ ْن ِه ِع ّل ُكْم ال َقَقا ْت َقَأ

ل     الله     إن: "  وسلم عليه الله صلى الله رسول وقال
إلى   يآنظر     ولكن     أموالكم     إلى     ول     صوركم     إلى     يآنظر

الجسد     فيِ     وإن     أل: "  " وقال وأعمالكم قلوبكم
فسد فسدتا   وإذا     كله     الجسد     صلح     صلحت     إذا     مضغة
عم وهو طالب أبو " وهذا القلب وهيِ أل كله الجسد
من قربه يآنفعه لم الذيِ وسلم عليه الله صلى رسول
، العريآق ونسبه وسلم عليه الله صلى الله رسول

الله إل إله ل أن يآشهد أن لىع الله رسول حرصا وقد
سبحانه الله لن يآفعل؛ فلم الله عند بها له يآحاج حتى
وهو والجداد الباء ديآن على يآموتا أنه الزل فيِ كتب

الستغفار عن نبيه الله ونهى الصناما وعبادةا الشرك
َقَن     َقَما:  فقال له ِبيِّ     َقَكا ّن َقَن     ِلل ِذيآ ّل ُنوا     َقَوا َقَم ِفُروا     َقَأْن     آ ْغ َقَت َقَيآْس

َقَن ِكي ِر ْلُمْش ْو     ِل َقَل ُنوا   َقَو ِليِ َقَكا َقَبى ُأو ل النبيِ أن وأخبر ُقْر
َقَك:  فقال الله يآهده لم إذا أحد هدايآة يآملك ّن ِديِ     ل     ِإ ْه َقَت

َقَت     َقَمْن ْب َقَب ِكّن     َقَأْح َقَل َقَه     َقَو ّل ِديِ     ال ْه ُء     َقَمْن     َقَيآ َقَشا لهب أبو وهكذا   َقَيآ
الكفر على ماتا وسلم عليه الله صلى النبيِ عم وهو

وهيِ القيامة يآوما إلى تتلى سورةا ذمه فيِ الله وأنزل
ّبْت َقَدا     َقَت ِبيِ     َقَيآ أ

َقَهٍب     َقَ َقَتّب     َقَل اتباع هو الحقيقيِ فالمعيار   َقَو
قول المطهرةا والسنة الكريآم القرآن فيِ جاء ما

تجديِ ول تنفع ل فإنها النساب أما ، واعتقاد وعمل
عمله     به     بطأ     منوسلم: "  عليه الله صلى قال كما
اشتروا     قريآش     معشر     يآا: "  " وقال   نسبه     به     يآسع     لم

" وهكذا شيئا الله   من     عنكم     أغنيِ     ل     الله     من     أنفسكم
ولو ، فاطمة وابنته صفية وعمته العباس لعمه قال
.  هؤلء لنفع أحدا يآنفع النسب كان
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والضلل الفاسد والعتقاد المنكرةا المور ومن
بعض فيِ والجهال المغفلين بعض يآعتقده ما المبين

أنهم المضلين الضالين والمشركين المخرفين
النفع ويآجلبون الضر عنهم ويآدفعون المرضى يآشفون

اليآمان يآنافيِ . وهذا والضلل العمى من بالله نعوذ
المدبر المميت المحييِ الرازق الضار النافع وأنه بالله

الضالون يآقوله عما وتقدس الله تعالى القادر
ِإْن:  تعالى قال ، المفترون َقَك     َقَو َقَسْس ّلُه     َقَيآْم َقَفل     ِبُضّر     ال

َقَف َقَو     ِإل     َقَلُه     َقَكاِش ِإْن     ُه َقَك     َقَو ْد ِر ٍر     ُيآ ْي َقَخ ّد َقَفل   ِب ِه َقَرا ِل َقَفْض فمن ِل
الله دون من يآشفيه أو يآضره أو يآنفعه أحدا أن اعتقد

تعالى قال ، ورسله وبملئكته وبكتابه بالله كفر فقد
ّنيِ     ُقْل:  خلقه لكرما ِلُك     ل     ِإ ُكْم     َقَأْم لدا     َقَول     َقَضّرا     َقَل َقَش *   َقَر

ّنيِ     ُقْل ِنيِ     َقَلْن     ِإ َقَر َقَن     ُيآِجي ِه     ِم ّل ٌءد     ال َقَح َقَلْن     َقَأ َقَد     َقَو ِه     ِمْن     َقَأِج ِن ُدو
لدا َقَح َقَت ْل لغا     ِإل*    ُم َقَن     َقَبل ِه     ِم ّل ِه     ال ِت َقَسال ِر ل     ُقْل:  وقال   َقَو
ِلُك ْفِسيِ     َقَأْم َقَن لعا     ِل ْف َقَء     َقَما     ِإل     َقَضّرا     َقَول     َقَن ّلُه     َقَشا وقال   ال

سألت : " إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول
صلى " فالنبيِ بالله فاستعن استعنت وإذا الله فاسأل

لغيره ول ضرا ول نفعا لنفسه يآملك ل وسلم عليه الله
رجل أو نبيِ فيِ غل من . فكل أولى باب من فغيره
اللهية من نوعا فيه وظن الولياء من وليِ أو صالح
ارزقنيِ أو انصرنيِ أو اشفنيِ فلن : يآا يآقول أن مثل

يآستتاب وضلل شرك هذا فإن ذلك ونحو أغننيِ أو
وبين بينه جعل من . وكذا قتل وإل تاب فإن صاحبه

فإنه ويآسألهم ويآدعوهم عليهم يآتوكل وسائط الله
أو نبيِ من الله لغير أن اعتقد فمن ، إجماعا يآكفر
كربة كشف فيِ تأثيرا ذلك غير أو روح أو جنيِ أو وليِ

الله دون بلء دفع أو مرض رفع أو حاجة قضاء أو
الجهل من واد وفيِ ، كبير ضلل فيِ وقع فقد سبحانه
قد لكونه السعير من حفرةا شفا على فهو ، خطير
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من أحدا ذكر من وهكذا ، العظيم بالله أشرك
المداد طلب وجه على وغيرهم والولياء الصالحين

والنفع الدفع على قادر ل إذ الله مع أشركه فقد منه
.  وتعالى سبحانه غيره

يآقدر فيما به والستعانة القادر الحاضر الحيِ دعاء أما
داخل وليس ذلك فيِ حرج فل شرعا يآجوز مما عليه
عز الله لقول المسلمين بإجماع الشرك أنواع فيِ

َقَثُه:  موسى قصة فيِ وجل َقَغا َقَت ِذيِ     َقَفاْس ّل ِه     ِمْن     ا ِت َقَع ِشي
َقَلى ِذيِ     َقَع ّل ِه     ِمْن     ا ّو ُد الكتاب من أخرى ولدلة   َقَع

.  التوفيق وليِ والله ، المعنى هذا فيِ والسنة

بنيِ من أنه يآدعيِ من بعض أن المنكرةا المور ومن
يآزوجون ل فهم أحد يآكافئهم ل : إنه يآقولون هاشم
عظيم خطأ وهذا غيرهم من يآتزوجون ول غيرهم
الله يآشرعه لم وتشريآع للمرأةا وظلم كبير وجهل

َقَها     َقَيآا:  تعالى الله قال ورسوله ّيآ أ
ّناُس     َقَ ّنا     ال ُكْم     ِإ َقَنا ْق َقَل َقَخ

ٍر     ِمْن َقَك َقَثى     َقَذ ْن ُأ ُكْم     َقَو َقَنا ْل َقَع َقَج لبا     َقَو ُعو َقَل   ُش ِئ َقَبا َقَق ُفوا َقَو َقَر َقَعا َقَت ِإّن ِل
ُكْم َقَم َقَر ْك َقَد َقَأ ْن ِه ِع ّل ُكْم ال َقَقا ْت َقَما:  سبحانه وقال َقَأ ّن ِإ

َقَن ُنو ْؤِم ْلُم ٌءةا     ا َقَو َقَن:  وقال   ِإْخ ُنو ْؤِم ْلُم َقَناتُا     َقَوا ْؤِم ْلُم َقَوا
ُهْم ْعُض ُء     َقَب َقَيا ِل ْو ْعٍض     َقَأ َقَب:  وقال   َقَب َقَجا َقَت ُهْم     َقَفاْس ُهْم     َقَل ّب ّنيِ     َقَر َقَأ

ُع     ل َقَل     ُأِضي َقَم ُكْم     َقَعاِمٍل     َقَع ْن ٍر     ِمْن     ِم َقَك ْو   َقَذ َقَثى َقَأ ْن ُكْم ُأ ْعُض َقَب
ْعٍض ِمْن : " وسلم عليه الله صلى الله رسول وقال َقَب
عربيِ     على     لعجميِ     ول     عجميِ     على     لعربيِ     فضل     ل
إل أبيض على لسود ول أسود على   لبيض     ول

صلى " وقال تراب من وآدما آدما من الناس ، بالتقوى
بأولياء     ليِ     ليسوا     فلن     بنيِ     آل     إن: "  وسلم عليه الله
. وقال عليه " متفق المؤمنين   وصالح     الله     ولييِ     إنما

من     إليكم     خطب     إذا: "  وسلم عليه الله صلى النبيِ
فيِ فتنة تكن   تفعلوا     إل     فأنكحوه     وخلقه     ديآنه     ترضون

100

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN661
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN661
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN660
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN660
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN659
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN659
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=195
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=195
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=49&nAya=10
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=49&nAya=10
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=49&nAya=13
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=49&nAya=13
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=28&nAya=15
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=28&nAya=15


بإسناد وغيره الترمذيِ " خرجه عريآض وفساد الرض
زيآنب وسلم عليه الله صلى النبيِ زوج وقد ، حسن

وزوج ، موله حارثة بن زيآد من السديآة جحش بنت
وهو زيآد بن أسامة من القرشية قيس بنت فاطمة
بأخت الحبشيِ رباح بن بلل . وتزوج عتيقان وأبوه

.  القرشية الزهريآة عوف بن الرحمن عبد

أخيه ابنة القرشيِ ربيعة بن عتبة ابن حذيآفة أبو وزوج
. النصار من لمرأةا عتيق وهو موله سالما الوليد

َقَباتُا:  تعالى الله قال وقد ّي ّط َقَن     َقَوال ِبي ّي ّط َقَن     ِلل ُبو ّي ّط َقَوال
َقَباتِا ّي ّط ابنتيه وسلم عليه الله صلى النبيِ زوج وكذا   ِلل

الربيع ابن العاصا أبا وزوج عثمان كلثوما وأما رقية
بنيِ من وليسا شمس عبد بنيِ من وهما زيآنب ابنته

كلثوما أما ابنته الخطاب بن عمر عليِ وزوج ، هاشم
بن عمرو بن الله عبد وتزوج ، هاشميِ ل عدويِ وهو

ل أمويِ وهو عليِ بن الحسين بنت فاطمة عثمان
سكينة أختها الزبير بن مصعب وتزوج ، هاشميِ

وتزوج ، قريآش أسد من أسديِ بل هاشميا وليس
عبد بن الزبير ابنة ضباعة السود ابن المقدس
عليه الله صلى النبيِ عم ابنة الهاشمية المطلب

. كثير شيِء وهذا ، هاشميِ ل كنديِ وهو وسلم
من الهاشميين بعض يآدعيه ما بطلن بيان والمقصود

، ذلك كراهة أو الهاشميِ بغير الهاشمية تزويآج تحريآم
فالذيِ الديآن فيِ كفاءته اعتبار ذلك فيِ الواجب وإنما
قرب والذيِ السلما عدما لهب وأبا طالب أبا أبعد

إنما الحبشيِ وبلل الروميِ وصهيبا الفارسيِ سلمان
والسير الشرع واتباع والتقوى والصلح اليآمان هو

الجهل هذا عن يآنجم ومما ، المستقيم النهج على
الهاشمياتا النساء حبس الباطل والتصرف
تحمد ل ما فيحصل تأخيره أو الزواج من وتعطيلهن
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قال وقد ، تقليله أو النسل وتعطيل الفساد من عقباه
ِكُحوا:  تعالى ْن َقَأ َقَمى     َقَو َقَيآا َقَْل ُكْم     ا ْن َقَن     ِم ِلِحي ِمْن     َقَوالّصا

ُكْم ِد َقَبا ُكْم     ِع ِئ َقَما ِإ ُنوا     ِإْن     َقَو ُكو َقَء     َقَيآ َقَرا َقَق ِهُم     ُف ِن ْغ ّلُه     ُيآ ِه     ِمْن     ال ِل َقَفْض
ّلُه ٌءع     َقَوال ٌءم     َقَواِس ِلي مطلقا أمرا اليآامى بإنكاح فأمر   َقَع
وإذا ، المسلمين أصناف وسائر والفقير الغنيِ ليعم
وحثت الزواج فيِ رغبت قد السلمية الشريآعة كانت
أمر امتثال إلى يآبادروا أن المسلمين على فإن عليه
الله صلى الله رسول قال حيث ، رسوله وأمر الله
منكم     استطاع     من     الشباب     معشر     يآا: "  وسلم عليه

ومن للفرج وأحصن للبصر أغض   فإنه     فليتزوج     الباءةا
على " متفق وجاء له فإنه بالصوما فعليه يآستطع لم

مولياتهم فيِ الله يآتقوا أن الولياء فعلى ، صحته
هذه عن سائلهم الله وأن أعناقهم فيِ أمانة فإنهن
وأخواتهم بناتهم تزويآج إلى يآبادروا أن فعليهم المانة

ويآقل الحياةا هذه فيِ دوره كل يآؤديِ حتى وأبنائهم
عن النساء حبس أن المعلوما . ومن والجرائم الفساد
الخلقية الجرائم فشو فيِ سبب تأخيره أو الزواج

فيا ، والدمار الهدما معاول من هيِ التيِ وانتشارها
الله ولكم وفيمن أنفسكم فيِ الله اتقوا الله عباد

إخوانكم وفيِ وغيرهن والخواتا البناتا من عليهم
الخير تحقيق إلى جميعا واسعوا ، المسلمين
وتكاثره نموه سبل وتيسير المجتمع فيِ والسعادةا

أنكم . واعلموا الجرائم انتشار أسباب وإزالة
قال أعمالكم على ومجزيآون ومحاسبون مسئولون

َقَك:  تعالى الله ّب َقَر َقَو ُهْم     َقَف ّن َقَل أ
َقَ َقَنْس َقَن     َقَل ِعي َقَم ُنوا     َقَعّما*    َقَأْج َقَكا

َقَن ُلو َقَم ْع ِه وجل عز وقال   َقَيآ ّل ِل َقَواتِا     ِفيِ     َقَما     َقَو َقَما َقَما     الّس َقَو
َقَْلْرِض     ِفيِ َقَيِ     ا ِز َقَيْج َقَن     ِل ِذيآ ّل ُءوا     ا َقَسا َقَما   َقَأ ُلوا ِب َقَيِ َقَعِم ِز َقَيآْج َقَو

َقَن ِذيآ ّل ُنوا ا َقَس َقَنى َقَأْح ْلُحْس بناتكم تزويآج إلى وبادروا ِبا
وسلم عليه الله صلى بنبيكم مقتديآن وأبنائكم
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على والسائريآن عنهم الله رضيِ الكراما وصحابته
وعدما الزواج مؤن بتقليل وأوصيكم وطريآقتهم هديآهم

الزواج تكاليف فيِ واقتصدوا ، المهور فيِ المغالةا
ذويِ التقياء الصالحين الزواج اختيار فيِ واجتهدوا

.  والعفة المانة

عليه والثباتا الديآن فيِ الفقه الجميع الله رزق
أنفسنا شرور من المسلمين وسائر وإيآاكم وأعاذنا

.  أعمالنا وسيئاتا

بطن وما منها ظهر ما الفتن مضلتا وإيآاكم وجنبنا
بهم ويآصلح المسلمين أمور ولةا يآصلح أن نسأله كما

نبينا على وسلم الله وصلى قديآر ذلك على إنه ،
.  وصحبه وآله محمد

السلم        انتشار في وأثرها الله إلى الدعوة

بالله . ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد
الله يآهده من أعمالنا سيئاتا ومن أنفسنا شرور من
ل أن وأشهد ، له هاديِ فل يآضلل ومن ، له مضل فل
عبده محمدا أن . وأشهد له شريآك ل وحده الله إل إله

وأصحابه آله وعلى وسلم عليه الله صلى ورسوله
. أما الديآن يآوما إلى بهداه واهتدى ، سبيله سلك ومن
:  بعد

من به تكرموا ما الرابطة فيِ للمسئولين أشكر فإنيِ
الرابطة موسم فيِ للمشاركة إليِ الدعوةا تقديآم

.   هـ1391 العاما لهذا الثقافيِ

الموسم بهذا المسلمين يآنفع أن وجل عز الله وأسأل
يآجزل . وأن بالنجاح عليه القائمين جهود يآكلل وأن ،

المسئولون رأى . وقد مسئول خير إنه ، المثوبة لهم
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فيِ الدعوةا " أثر فيِ المحاضرةا تكون أن الرابطة فيِ
أن ورأيآت ، ذلك إليِ أجبتهم " وقد السلما انتشار
. ومن الدعوةا فضل وهو سمعتم ما العنوان يآكون

: : أحدهما شقين ذاتا المحاضرةا هذه أن يآعلم هذا
فيِ بأثرها : يآتعلق والثانيِ ، الدعوةا بفضل يآتعلق
.  السلما انتشار

إلماما أدنى له من فكل ، الدعوةا بفضل يآتعلق ما أما
مهمة وهيِ ، عظيم شأنها الدعوةا أن يآعرف ، بالعلم

عليهم والرسل ، والسلما الصلةا عليهم الرسل
وهم ، الشأن هذا فيِ الئمة هم والسلما الصلةا
وعل جل الله . لن وظيفتهم وهيِ ، الدعوةا فيِ الئمة
الصلةا عليهم للخلق وهداةا ، للحق دعاةا بعثهم

منزلة وكفاها ، شرفا الدعوةا فكفى ، والسلما
يآوما إلى وأتباعهم الرسل وظيفة تكون أن عظيمة
ْد:  المبين كتابه فيِ تعالى الله . قال القيامة َقَق َقَل َقَو

َقَنا ْث َقَع ٍة     ُكّل     ِفيِ     َقَب لل     ُأّم ُدوا     َقَأِن     َقَرُسو ُب ْع َقَه     ُا ّل ُبوا     ال ِن َقَت َقَواْج
َقَتا ُغو ّطا جميعا الرسل أن وتعالى سبحانه فبين   ال

، وحده الله عبادةا إلى الدعوةا العظيم المر بهذا بعثوا
.  الطاغوتا واجتناب

الله إفراد إلى الناس لدعوةا بعثوا أنهم والمعنى
وتحريآر ، سواه ما كل دون ، بها وتخصيصه ، بالعبادةا
.  وحده الله عبادةا إلى ، الطاغوتا عبادةا من الناس

، وحجر شجر من الله دون من عبد ما كل والطاغوتا
والصالحين النبياء من الله دون من عبد ما أما

ولكن ، طاغوتا منهم المعبود فليس والملئكة
ذلك وزيآن ذلك إلى دعا الذيِ الشيطان هو الطاغوتا

الله إلى يآبرءون والصالحون والملئكة فالرسل وإل ،
ما كل . فالطاغوتا عبدهم من عبادةا من وجل عز
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الذيآن العقلء ومن ، الجماداتا من الله دون من عبد
يآرضى ل من أما ، وأشباهه كفرعون بذلك يآرضون

عبادته إلى دعا الذيِ الشيطان هو فالطاغوتا بذلك
.  وزيآنها

محاضرةا ألقاها سماحة الشيخ فيِ العالم ال الثقافيِ
 وصيغتها الرابطة1391بمناسبة موسم الحج عاما 

 وقد101 - 88فيِ كتابها السنويِ باسم الندوةا من 
أجرى عليها سماحته إضافاتا وتعديآلتا 

  

لل:  وجل عز وقال َقَن     ُرُس ِريآ َقَبّش َقَن     ُم ِريآ ِذ ْن َقَئل     َقَوُم َقَن     ِل ُكو َقَيآ
ّناِس َقَلى     ِلل ِه     َقَع ّل ٌءة     ال َقَد     ُحّج ْع سبحانه فبين   الّرُسِل     َقَب
مبشريآن ، ومنذريآن مبشريآن بعثوا الرسل أن وتعالى

، والكرامة والجنة والتأيآيد بالنصر أطاعهم من
.  والنار والندامة بالخيبة عصاهم من ومنذريآن

ل حتى ، المعذرةا وقطع ، الحجة إقامة بعثهم وفيِ
سبحانه فالله نذيآر ول بشير من جاءنا ما قائل يآقول

، للمعذرةا وقطعا ، للحجة إقامة الرسل بعث وتعالى
إلى للعباد . وإرشادا للحق وبيانا ، للخلق وهدايآة
عليهم الهلك أسباب من لهم وتحذيآرا ، النجاةا أسباب
وأنفع ، الناس وأصلح الناس خير فهم والسلما الصلةا
َقَها     َقَيآا:  وعل جل وقال ، للناس الناس ّيآ أ

ِبيِّ     َقَ ّن ّنا     ال ِإ
َقَك َقَنا ْل َقَس لدا     َقَأْر ِه لرا     َقَشا َقَبّش لرا     َقَوُم ِذيآ َقَن ليا*    َقَو َقَداِع َقَلى     َقَو ِه     ِإ ّل ال

ِه ِن ْذ ِإ لجا     ِب َقَرا لرا     َقَوِس ِني هذا بعث أنه سبحانه فأخبر   ُم
شاهدا والسلما الصلةا عليه محمدا الكريآم الرسول
وظيفة أن بذلك الله- فعلم إلى وداعيا ونذيآرا ومبشرا
وإرشادهم ، الحق الناس تبليغ هيِ الله إلى الدعوةا

أتباعهم . وهكذا ويآضاده يآخالفه مما وتحذيآرهم ، إليه
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وإرشاد الله إلى الدعوةا . مهمتهم القيامة يآوما إلى
الهلك أسباب من وتحذيآرهم ، له خلقوا ما إلى الناس

ِه     ُقْل:  وجل عز قال كما ، ِذ ِليِ     َقَه ِبي ُعو     َقَس ْد َقَلى     َقَأ ِه     ِإ ّل ال
َقَلى ٍةا     َقَع َقَر َقَنا     َقَبِصي َقَمِن     َقَأ ِنيِ     َقَو َقَع َقَب ّت َقَن     ا َقَحا ْب ِه     َقَوُس ّل َقَما     ال َقَنا     َقَو َقَن     َقَأ ِم

َقَن ِكي ِر ْلُمْش سبيله أن الناس يآبلغ أن نبيه الله فأمر   ا
وهكذا ، وجل عز الله إلى الدعوةا عليها هو التيِ

.  ذلك على هم أتباعه

للناس الرسول أيآها يآا قل أو ، محمد يآا : قل والمعنى
الرسل أن بذلك . فعلم اتبعنيِ ومن أنا سبيليِ : هذه

فمن ، البصائر أهل وهم ، الدعوةا أهل هم وأتباعهم
أهمل ومن ، أتباعهم من فليس بصيرةا غير على دعا

على أتباعهم وإنما ، أتباعهم من فليس الدعوةا
يآعنيِ ، بصيرةا على الله إلى الدعاةا هم الحقيقة
على الله إلى دعوا الذيآن الصادقين الكمل أتباعهم
يآدعون بما وعملوا ، ذلك فيِ يآقصروا ولم ، بصيرةا

فيِ أو ، الدعوةا فيِ تقصير من حصل ما وكل ، إليه
اليآمان فيِ ونقصا ، التباع فيِ نقصا كان البصيرةا
وجل عز الله إلى الداعية على فالواجب ، فيه وضعفا

جهل على فالدعوةا ، علم ذا أيِ ، بصيرةا ذا يآكون أن ،
ول يآضر جهل على الله إلى الداعية لن ، أبدا تجوز ل

فالواجب ، يآهديِ ول ويآضل ، يآعمر ول ويآخرب ، يآنفع
بالرسل التأسيِ وتعالى سبحانه الله إلى الدعاةا على

ِه     ُقْل:  الدعوةا فيِ والنشاط والعلم بالصبر ِذ َقَه
ِليِ ِبي ُعو     َقَس ْد َقَلى     َقَأ ِه     ِإ ّل َقَلى     ال ٍةا     َقَع َقَر الله إلى فالدعوةا   َقَبِصي

الصلةا عليهم وطريآقهم الرسل سبيل هيِ وجل عز
للدعاةا والفضل الشرف غايآة ذلك وفيِ ، والسلما

على السائريآن ، بهم المقتديآن ، الرسل أتباع
أن ذلك شرط ومن ، والسلما الصلةا عليهم منهاجهم

إليه يآدعو بما ، وبينة وعلم بصيرةا على الداعية يآكون
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يآدعو ل وحتى ، الناس يآضر ل حتى منه يآحذر ومما ،
حق وترك باطل إلى يآدعو أو ، يآدريِ ل وهو ضللة إلى
يآدعو ما ليعرف بينة على يآكون حتى ، يآدريِ ل وهو
.  تركه إلى يآدعو وما ، إليه

ُع:  وجل عز وقال ْد َقَلى     ا ِبيِل     ِإ َقَك     َقَس ّب ِة     َقَر َقَم ْك ْلِح ِبا
ِة َقَظ ْوِع َقَم ْل ِة     َقَوا َقَن َقَس َقَح ْل ُهْم     ا ْل ِد َقَجا ِتيِ     َقَو ّل َقَيِ     ِبا َقَسُن     ِه هذا   َقَأْح

العظيم الرسول إلى موجها كان وإن العظيم المر
وإن ، جميعا للمة أمر فهو وسلم، عليه الله صلى

الصل فهو وسلم عليه الله صلى النبيِ به خوطب
ولكنه ، والسلما الصلةا عليه القدوةا وهو ، والساس

أن الشرعية القاعدةا لن ، جميعا للمة موجه ذلك مع
على الدليل دل ما إل والنهيِ المر فيِ له تابعة أمته
الله إلى فالدعوةا ، والسلما الصلةا عليه به خاصا أنه

قال ، الجميع على وواجب ، الجميع على كفايآة فرض
ْد:  وعل جل الله َقَق َقَن     َقَل ُكْم     َقَكا ِه     َقَرُسوِل     ِفيِ     َقَل ّل ٌءةا     ال َقَو ُأْس

ٌءة َقَن َقَس َقَمْن     َقَح َقَن     ِل َقَه     َقَيآْرُجو     َقَكا ّل َقَما   ال ْو َقَي ْل َقَر َقَوا َقَر اْلِخ َقَك َقَذ َقَه َقَو ّل ال
لرا ِثي الصلةا عليه بنبيهم يآتأسوا أن المسلمين فعلى َقَك

وإرشاد ، إليه والتوجيه ، الله إلى الدعوةا فيِ والسلما
أسباب من وتحذيآرهم ، النجاةا أسباب إلى العباد

الدعوةا كيفية بيان العظيمة اليآة هذه وفيِ ، الهلك
: عليه يآكون أن للداعيِ يآنبغيِ وما ونظامها وأسلوبها

ُع ْد َقَلى     ا ِبيِل     ِإ َقَك     َقَس ّب ِة     َقَر َقَم ْك ْلِح علماء من جماعة قال   ِبا
ادع يآعنيِ ، والحاديآث : باليآاتا ذلك : معنى التفسير

الصلةا عليه الله رسول وبسنة الله بآَيآاتا الله إلى
الفقه من فيها ولما ، الحكمة من فيها . لما والسلما
التيِ هيِ الحكيمة والكلمة واليآضاح والبيان والردع

وفيها ، الخير إلى والتوجيه ، الباطل عن الردع فيها
.  السعادةا فيه ما إلى والتوجيه القناع

107

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=33&nAya=21
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=21
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


فيِ يآتحرى أن له يآنبغيِ ، وعل جل الله إلى فالداعيِ
عما . ويآردعه الحق . ويآوضح المدعو يآقنع ما دعوته
، الرقيق اللين ، الطيب الحسن بالسلوب ، يآضره
ِة:  بعده قال ولهذا َقَظ ْوِع َقَم ْل ِة     َقَوا َقَن َقَس َقَح ْل الداعيِ فليكن   ا

فهو ، إليها الحاجة عند ، حسنة موعظة وذا ، حكمة ذا
والحاديآث باليآاتا إليه ويآرشد ، ويآبينه الحق يآوضح

للمدعو شبهة يآبقى ل حتى ، الصحيحة البينة الواضحة
 .

المؤثرةا بالساليب وبيانه المعنى إيآضاح الحكمة ومن
تبقى ل حتى يآفهمها التيِ وبلغته المدعو يآفهمها التيِ
عدما بسبب الحق عليه يآخفى ل . وحتى شبهة عنده
بسبب . أو بلغته إقناعه عدما بسبب . أو البيان

كان فإذا ، المرجح بيان وعدما ، الدلة بعض تعارض
الزواجر باليآاتا وذكر وعظ الموعظة يآوجب ما هناك

يآنتبه . حتى والترهيب الترغيب فيها التيِ والحاديآث ،
يآحتاج قد فالمقاما ، للحق ويآنقاد ، قلبه ويآرق المدعو

على وترهيب وترغيب موعظة إلى المدعو فيه
فعند ، الحق لقبول مستعدا يآكون وقد ، حاله حسب

يآكون وقد ، الحكمة وتكفيه ، الحق يآقبل تنبيه أقل
إلى فيحتاج العراض وبعض التمنع بعض عنده

والترغيب الزجر آيآاتا ذكر وإلى ، توجيه وإلى موعظة
، قلبه يآلين حتى والترهيب والترغيب الزجر وأحاديآث

.  الحق ويآقبل

هيِ بالتيِ جدال إلى فيحتاج شبه عنده يآكون وقد
قال ولهذا الحق ويآتضح ، الشبهة تزاح . حتى أحسن

ُهْم:  وعل جل ْل ِد َقَجا ِتيِ     َقَو ّل َقَيِ     ِبا َقَسُن     ِه    َقَأْح

أيآها . فعليك الشبه بعض عنده المدعو كان فإذا
الشبهة تزيآح . وأن بدلئله الحق توضح أن الداعيِ
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على المدعو معك يآبقى حتى ، تزيآحها التيِ بالدلئل
لن أحسن؛ هيِ بالتيِ هذا وليكن ، واضح بين أمر

قلب يآقسو وقد.  الفائدةا يآضيعان قد والشدةا العنف
والتكبر العراض به له ويآحصل ذلك بسبب المدعو

أحسن هيِ بالتيِ والجدال بالرفق فعليك القبول عن
. الفرصة تضيع ل وحتى ، الحق منك يآقبل حتى

داما ما ، والشدةا العنف . بسبب سدى الفائدةا وتذهب
. أما يآتعد ولم يآظلم . ولم الحق منك يآريآد صاحبك

كما ، آخر . وسبيل آخر نهج فله والتعديِ الظلم عند
ُلوا     َقَول:  وعل جل قال ِد َقَجا َقَل     ُت ْه َقَتاِب     َقَأ ِك ْل ِتيِ     ِإل     ا ّل َقَيِ     ِبا ِه

َقَسُن َقَن     ِإل     َقَأْح ِذيآ ّل َقَلُموا     ا ُهْم     َقَظ ْن الكتاب أهل كان فإذا   ِم
باب من فالمسلمون ، أحسن هيِ بالتيِ يآجادلون

ظلم من لكن ، أحسن هيِ بالتيِ يآجادلوا أن أولى
الزجر الظالم يآستحق فقد ، آخر شيِء إلى معه يآنتقل

غير إلى ، والسجن التأديآب يآستحق وقد ، والتوبيخ ،
.  ظلمه حسب على ذلك

، كثيرةا عليها والحث ، الدعوةا فضل فيِ واليآاتا
قوله هذا . ومن بينا ما وأوضحه ذلك أهم من ولكن

َقَمْن:  وتعالى سبحانه َقَسُن     َقَو لل     َقَأْح ْو َقَعا     ِمّمْن     َقَق َقَلى     َقَد ِه     ِإ ّل ال
َقَل َقَعِم لحا     َقَو ِل َقَل     َقَصا َقَقا ِنيِ     َقَو ّن َقَن     ِإ َقَن     ِم ِلِمي ْلُمْس هذه ففيِ   ا

الله إلى دعا ممن قول أحسن ل أنه بيان الكريآمة اليآة
التحريآض وغايآة ، الدعوةا على الحث غايآة ذلك وفيِ ،

، الله إلى دعا . ممن قول أحسن ل كان إذا ، عليها
.  بالمؤمن فحقيق

المقاما هذا إلى ويآسارع يآبادر أن العلم بطالب وحقيق
وهو ، والسلما الصلةا عليهم الرسل مقاما ، العظيم
وهذه ، الحق ديآنه إلى والرشاد الله إلى الدعوةا
والسلما الصلةا عليهم الرسل وأئمتها رأسها الطائفة
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، والدعوةا الهدى أئمة وهم ، قول الناس أحسن وهم ،
، الكريآمة اليآة هذه فيِ بالدخول الناس أولى وهم
وجل عز الله إلى الدعوةا فيِ والساس القدوةا لنهم

َقَمْن.  والسلما الصلةا عليهم َقَسُن     َقَو لل     َقَأْح ْو َقَعا     ِمّمْن     َقَق َقَد
َقَلى ِه     ِإ ّل َقَل     ال َقَعِم لحا     َقَو ِل َقَل     َقَصا َقَقا ِنيِ     َقَو ّن َقَن     ِإ َقَن     ِم ِلِمي ْلُمْس هذه   ا
وجل عز الله إلى الداعيِ أن لنا تبين العظيمة اليآة

.  بلسانه الله إلى يآدعو صالح عمل ذا يآكون أن يآنبغيِ

َقَل بعده قال ولهذا ، أيآضا بأفعاله الله إلى ويآدعو َقَعِم َقَو
لحا ِل داعية يآكون وجل عز الله إلى فالداعيِ   َقَصا

هذا من قول أحسن ول ، بالعمل وداعية ، باللسان
بأقوالهم الله إلى الدعاةا هم ، الناس من الصنف
. والعمال بالقوال الناس يآوجهون . وهم الطيبة

وسيرتهم وأعمالهم أقوالهم فيِ صالحة قدوةا فصاروا
دعاةا ، والسلما الصلةا عليهم الرسل كان . وهكذا

من وكثير ، والسيرةا والعمال بالقوال الله إلى
يآنتفعون مما أكثر بالسيرةا يآنتفعون المدعويآن

القاصرةا العلوما وأرباب العامة سيما ول بالقوال
الفاضلة والخلق السيرةا من يآنتفعون فإنهم

قد التيِ القوال من يآنتفعون ل ما الصالحة والعمال
أهم من وجل عز الله إلى فالداعيِ ، يآفهمونها ل

عمل وذا حسنة سيرةا ذا يآكون أن حقه فيِ المهماتا
وأقواله بفعاله يآقتدى حتى فاضل خلق وذا صالح

َقَل.  وسيرته َقَقا ِنيِ     َقَو ّن َقَن     ِإ َقَن     ِم ِلِمي ْلُمْس الداعيِ يآعنيِ   ا
، السمى المنهج على أنه ويآبين عليه هو بما يآصرح
ل به مغتبطا به فرحا به معتزا هذا يآقول ، الحق على

على إنيِ يآقول للحق مبين ولكنه مفاخرا ول مرائيا
نصرانيا لست ، المسلمين من أنا ، مستقيم صراط

الله إلى أدعو حنيف مسلم ولكننيِ وثنيا ول يآهوديآا ول
ويآقول ، الحق إلى أدعو ، ديآنيِ إلى أدعو بصيرةا على
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، صادق اعتراف وعن ، سرور وعن ، اغتباط عن هذا
أنه المدعوون يآعلم حتى إليه يآدعو بما إيآمان وعن
وأنه صحيح ومنهج واضح طريآق على وأنه ، بينة على

ليس ، أهله من وهو إليه يآدعو فإنه السلما ألد دعا إذا
عليه وهو إليه يآدعو هو بل أهله غير من وهو إليه يآدعو
إلى يآدعون قد الدعاةا من . وكثير به ملتزما به آخذ

لمال إما إليه دعوا لكن ، خلفه على وهم شيِء
الداعيِ لكن أخرى لسباب وإما ريآاء وإما أخذوه

ولنه ديآنه لنه السلما إلى يآدعوا الله إلى الصادق
وسبيل النجاةا سبيل ولنه ، غيره يآجوز ل الذيِ الحق
سواه يآرضى ل الذيِ الله ديآن ولنه والكرامة العزةا

الحث فيها العظيمة اليآة . فهذه وتعالى سجانه
وبيان وجل عز الله إلى الدعوةا على والتحريآض

فيِ صدقوا إذا قول الناس أحسن وأنهم الدعاةا منزلة
ول قول الناس أحسن وهم الصالحاتا وعملوا قولهم

الرسل رأسهم وعلى أبدا قول منهم أحسن أحد
إلى بصيرةا على أتباعهم ثم ، والسلما الصلةا عليهم

.  القيامة يآوما

اليآة هذه فيِ الداخلين الله إلى الدعاةا ومن
رءوس على يآنادون الله إلى دعاةا فإنهم المؤذنون

بالوحدانية له والشهادةا وتعظيمه الله بتكبير الشهاد
من فهم ، والسلما الصلةا عليه بالرسالة ولنبيه
.  الكريآمة اليآة هذه فيِ داخلون وهم الله إلى الدعاةا

الصلةا عليه الله رسول عن السنة فيِ صح ومما
الصلةا عليه قوله وفضلها الدعوةا شأن فيِ والسلما
: قال خيبر إلى عنه الله رضيِ عليا بعث لما والسلما

من     عليهم     يآجب     بما     وأخبرهم     السلما     إلى     ادعهم  
رجل     بك     الله     يآهديِ     لن     فوالله     فيه     تعالى     الله     حق
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حديآث من عليه متفق   النعم     حمر     من     لك     خير     واحدا
.  عنه الله رضيِ سعد بن سهل

لم وإن الصادق وهو والسلما الصلةا عليه أقسم
الله رضيِ عليِ يآد على واحد رجل هدايآة أن يآقسم

الدعوةا أن على ذلك فدل النعم حمر من له خير عنه
هذا . وفيِ عظمى منزلة وأنها عظيم شأنها الله إلى
قتل ليس والجهاد الدعوةا من المقصود أن بيان

هدايآتهم المقصود ولكن أموالهم أخذ ول الناس
من وإخراجهم الباطل من فيه هم مما وإنقاذهم
الضللة وهذه من وانتشالهم النور إلى الظلماتا

. ولهذا التقوى وشرف الهدى عز إلى الرذيآلة وأوحال
بك     الله     يآهديِ     لن     والله:  والسلما الصلةا عليه قال
 و   النعم     حمر     من     لك     خير     واحدا     رجل

التريآث على الغزو وأئمة الغزاةا حث الفوائد من فيه
الدعوةا فيِ يآجتهدوا وأن القتال فيِ العجلة وعدما

لعلهم النجاةا أسباب على وتنبيههم المدعويآن وإرشاد
القتال يآتركون ولعلهم ، الداعيِ ويآجيبون يآرجعون
فليس ، وتعالى سبحانه الله ديآن فيِ ويآدخلون
القتل والجهاد السلما مقصود ول المسلمين مقصود
من المقصود وإنما ، والموال والذريآة النساء وسبيِ

له خلقوا الذيِ الحق إلى وإرشادهم الناس هدايآة ذلك
بعد الحق يآقبلوا ولم وأصروا امتنعوا فإذا ، سبق كما
الدعوةا كفت إذا أما الحاجة عند إليه يآفر فالجهاد ذلك

إليه يآصار وإنما ، الجهاد إلى حاجة فل الحق وقبلوا
شرع هذا فعند الحق قبوله وعدما المدعو امتناع عند
عن وإزاحتهم المبطلين لقمع بالسلح الجهاد الله

إلى الظلماتا من الناس وإخراج ، الدعوةا طريآق
وجل عز الله إلى الدعوةا أماما الطريآق وفتح النور
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الفوائد من . وفيه الله أرض فيِ السلما يآنتشر حتى
، النعم حمر من خير واحد هدايآة أن على الدللة أيآضا
أيآها يآدك على الكفار من لواحد الهدايآة : أن يآعنيِ

. كبير وفضل عظيم خير فيه المير أيآها أو الداعيِ
وما الدنيا من : خير ذلك : معنى الئمة بعض قال

كان ولو فخيرها باقية والخرةا زائلة الدنيا لن عليها؛
الله صلى قال ولهذا ، عليها وما الدنيا من خير قليل
خير     الجنة     فيِ     أحدكم     سوط     موضع: "  وسلم عليه
عليه الله صلى ذكر " . وإنما   عليها     وما     الدنيا     من

أموال أنفس ، النعم حمر لن النعم حمر وسلم
أن فالمقصود وإل ، بها فمثل عندهم وأرفعها العرب
الدنيا من خير ذلك من أكثر أو واحد رجل هدايآة

.  الفانيِ الزائل وحطامها

فله     خير     على     دل     من  :  والسلما الصلةا عليه وقال
يآدل وهو الصحيح فيِ مسلم أخرجه     فاعله     أجر     مثل
مثل له كان إليه وأرشد الخير إلى دعا من أن على
وشرف للدعوةا عظيمة فضيلة وهذه ، فاعله أجر

مثل يآعطيهم وتعالى سبحانه الله أن للدعاةا عظيم
.  أيآديآهم على الله هداه من أجور

. فيا منزلة من لها ويآا فضل من له ويآا خير من له فيا
عليه نبيك اتباع وإلى ديآنك وإلى ربك إلى ادع أخيِ

الله هداه من أجور مثل لك يآحصل والسلما الصلةا
ذلك وفيِ كبير وفضل عظيمة مزيآة هذه يآديآك على
إذا عليها والصبر الدعوةا على للدعاةا وتحريآض حث
على الله هداه من أجور مثل على بذلك تحصل كنت
الدعوةا إلى تسارع وأن تشمر أن بك فحقيق يآدك
عليه وقال عظيم خير هذا وفيِ عليها تصبر وأن

   الصحيح فيِ أيآضا مسلم رواه فيما والسلما الصلةا
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تبعه     من     أجور     مثل     الجر     من     له     كان     هدى     إلى     دعا     من
فضل أيآضا وهذا   شيئا     أجورهم     من     ذلك     يآنقص     ل

مثل     الجر     من     له     كان     هدى     إلى     دعا     من  :  عظيم
: "  حديآث فيِ تقدما ما مثل وهذا     تبعه     من     أجور
   فاعله     أجر     مثل     فله     خير     على     دل     من

الحث فيها معناها فيِ جاء وما الحاديآث وهذه
منزلة فيِ وأنها فضلها وبيان الدعوةا على والتحريآض

عليهم الرسل وظيفة وأنها السلما من عظيمة
جميعا الرسل تعالى الله بعث وقد والسلما الصلةا

عصاه من ومنذريآن بديآنه ومبشريآن وجل عز لله دعاةا
منهاجهم على تسير أن المؤمن أيآها بك فحقيق
بالدعوةا الواضح طريآقهم على تستمر وأن ، الصالح

وإنما ، خلفه من والتحذيآر ، بديآنه والتبشير الله إلى
بالصبر ، ويآتضاعف الخير هذا ويآحصل الفضل هذا يآتم

صدقه ضعف أو صبره ضعف فمن والصدق والخلصا
.  العظيم المر هذا مع يآستقيم ل إخلصه ضعف أو

يآحتاج فالمقاما ، يآنبغيِ كما المطلوب به يآحصل ول
، الشدائد عند يآثبت ول يآنهار فالمرائيِ إخلصا إلى

به يآحصل ل الكسل وذو الملل فذو صبر إلى ويآحتاج
إخلصا إلى يآحتاج فالمقاما ، التماما على المقصود

:  وتعالى سبحانه قال كما ، صبر وإلى صدق وإلى
ِه     ُقْل ِذ ِليِ     َقَه ِبي ُعو     َقَس ْد َقَلى     َقَأ ِه     ِإ ّل َقَلى     ال ٍةا     َقَع َقَر قال وكما   َقَبِصي

َقَها     َقَيآا:  سبحانه ّيآ أ
َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُقوا     آ ّت َقَه     ا ّل ُنوا     ال ُكو َقَع     َقَو َقَم

َقَن ِقي ِد ِبُروا:  وجل عز وقال   الّصا َقَه     ِإّن     َقَواْص ّل َقَع     ال َقَم
َقَن ِريآ ِب َقَذا:  وجل عز قال كما الصدق من بد فل   الّصا َقَه

ْومُا ُع     َقَيآ َقَف ْن َقَن     َقَيآ ِقي ِد ُهْم     الّصا ُق ْد قال كما الصبر من بد ول   ِص
ِبُروا:  وعل جل َقَه     ِإّن     َقَواْص ّل َقَع     ال َقَن     َقَم ِريآ ِب قال وكما   الّصا

َقَنا:  سبحانه ْل َقَع َقَج ُهْم     َقَو ْن لة     ِم ِئّم َقَن     َقَأ ُدو ْه َقَنا     َقَيآ ِر َقَأْم َقَبُروا     َقَلّما     ِب َقَص
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ُنوا َقَكا َقَنا     َقَو ِت َقَيآا َقَن   ِبآَ ُنو ِق المامة تنال واليقين فبالصبر ُيآو
صبروا إذا وجل عز الله إلى . فالدعاةا الديآن فيِ

، بصيرةا وعلى علم على دعوتهم وكانت وصدقوا
، والرخاء الشدةا فيِ بهم يآقتدى للناس أئمة صاروا

َقَنا تعالى قوله فيِ سبق كما ، واليسر والعسر ْل َقَع َقَج َقَو
ُهْم ْن لة     ِم ِئّم َقَن     َقَأ ُدو ْه َقَنا     َقَيآ ِر َقَأْم َقَبُروا     َقَلّما     ِب ُنوا     َقَص َقَكا َقَنا     َقَو ِت َقَيآا ِبآَ

َقَن ُنو ِق    ُيآو

وإيآمانك دعوتك على بالصبر الله عبد يآا فعليك
على . كن أعمالك فيِ باليقين وعليك الصالح وعملك
بينة على وكن الديآن فيِ وتثقف وتفقه . تعلم بصيرةا

، يآقين وعن صبر عن دعوتك تكون حتى أمورك فيِ
وقدوةا إماما . وتكون به يآقتدى إماما تكون وبهذا

، الحسنة وسيرتك الطيبة أعمالك فيِ صالحة وأسوةا
الشق وهو الدعوةا فضل على الكلما يآنتهيِ وبهذا
.  الول

. السلما انتشار فيِ أثرها : وهو الثانيِ الشق أما
عليهم سبق كما الرسل بعث وعل جل الله إن فنقول
يآبلغنا ولم للخلق وهداةا للحق دعاةا والسلما الصلةا

وإنما ، دعوتهم على يآجاهدون كانوا الولين الرسل أن
والسلما الصلةا عليه موسى بعث بعد الجهاد الله ذكر

 .

دعاةا الرسل كان التوراةا نزول إلى آدما وقت ومن
بالدعوةا السلما فانتشر جهاد هناك ليس فقط

الرسل فكان السماء من المنزلة والكتب والبيان
ويآنذرون الله إلى يآدعون والسلما الصلةا عليهم
آدما عهد من بالدعوةا وإسلمهم ديآنهم فانتشر الناس

.  والسلما الصلةا عليه موسى الله بعث أن إلى
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َقَن     ِإّن:  وعل جل قال ، الله ديآن هو والسلما ّديآ َقَد     ال ْن ِع
ِه ّل ِْلْسلمُا     ال وجميع المرسلين لجميع الله ديآن فهو   ا

ُأِمْرتُا:  نوح عن وتعالى سبحانه قال كما المم َقَأْن     َقَو

َقَن ُكو َقَن     َقَأ َقَن     ِم ِلِمي ْلُمْس الله عبد وقال الرسل أول وهو   ا
آدما بين كان :  عنهما تعالى الله رضيِ عباس بن

كلهم قرون عشرةا والسلما الصلةا  عليهما ونوح
جل وقال نوح قوما فيِ الشرك وقع حتى السلما على
يآعمران وهما وإسماعيل إبراهيم قصة فيِ وعل

َقَنا:  الكعبة ّب َقَنا     َقَر ْل َقَع ْيِن     َقَواْج َقَم ِل َقَك     ُمْس َقَنا     َقَوِمْن     َقَل ِت ّيآ لة     ُذّر ُأّم

لة َقَم ِل َقَك     ُمْس َقَنا     َقَل ِر َقَأ َقَنا     َقَو َقَك َقَناِس ُتْب     َقَم َقَنا     َقَو ْي َقَل َقَك     َقَع ّن َقَت     ِإ ْن ّواُب     َقَأ ّت ال
قصة فيِ وقال ، مسلمين يآكونا أن فطلبا   الّرِحيُم
َقَت:  يآوسف ْن ّييِ     َقَأ ِل َقَيا     ِفيِ     َقَو ْن ّد ِةا     ال َقَر ِنيِ     َقَواْلِخ ّف َقَو لما     َقَت ِل ُمْس

ِنيِ ْق ْلِح َقَأ َقَن     َقَو ِلِحي َقَل:  موسى قصة فيِ وقال   ِبالّصا َقَقا َقَو
َقَسى ِما     َقَيآا     ُمو ْو ُتْم     ِإْن     َقَق ْن ُتْم     ُك ْن َقَم ِه     آ ّل ِه     ِبال ْي َقَل َقَع ُلوا     َقَف ّك َقَو ِإْن     َقَت

ُتْم ْن َقَن     ُك ِلِمي َقَلْمُت:  بلقيس عن وقال   ُمْس َقَأْس َقَع     َقَو َقَم
َقَن َقَما ْي َقَل ِه     ُس ّل َقَن     َقَرّب     ِل َقَلِمي َقَعا ْل هو الله عند فالديآن   ا
والسلما الصلةا عليه محمدا بعث الله ولكن ، السلما
فيِ كاملة وبشريآعة بالسلما بعثه ، وأتمه بأكمله

عليه الله صلى محمدا به الله بعث فالذيِ ، السلما
هو الذيِ بالسلما بعثه ، وأتمه الديآن أكمل هو وسلم

الزمان لجميع صالحة كاملة بشريآعة وبعثه الله ديآن
به الله بعث ما أما ، الساعة تقوما حتى والمكان

خاصة بشرائع ولكن السلما ديآن فهو الماضين النبياء
رسول كل ، لقوامهم خاصة شرائع ، خاصة لقوامهم

السلما هو والديآن خاصة بشريآعة قومه إلى الله بعثه
ْد وتعالى سبحانه قال كما الله توحيد وهو ، َقَق َقَل َقَنا     َقَو ْث َقَع َقَب

ٍة     ُكّل     ِفيِ لل     ُأّم ُدوا     َقَأِن     َقَرُسو ُب ْع َقَه     ُا ّل ُبوا     ال ِن َقَت َقَتا     َقَواْج ُغو ّطا    ال
، السلما إلى ليدعوهم رسول إليها بعث أمة فكل

والبراءةا بالطاعة له والنقياد بالتوحيد لله والستسلما
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السلما بهذا الله بعثه رسول فكل ، وأهله الشرك من
عبادةا وترك ، بالعبادةا بإفراده وتوحيده الله ديآن وهو

زمانه تلئم خاصة شريآعة معه وبعث سواه ما
الشرائع وعل جل الله ختم حتى وقومه وقته وتناسب
وبشريآعة والسلما الصلةا عليه محمد ببعث والنبواتا

فيِ المة لجميع عاما ونظاما شامل وديآن كاملة
يآوما إلى مستقبلها وفيِ القرآن نزول وقت حاضرها
شئون الشئون؛ لجميع شامل ديآنا . وجعله القيامة
، المعاملة وشئون العبادةا شئون ، والدنيا الديآن

وغير ، الجنايآاتا وشئون الشخصية الحوال وشئون
لجميع منظما شامل ديآنا جعله المور جميع فيِ ذلك

فيِ إليه يآحتاجون ما لجميع منظما ، العباد مصالح
العاقل يآتطلبه ما لكل مفصل والجلة العاجلة شئونهم
فيِ السلما انتشار أن يآعلم . وبهذا الحاجة وتقتضيه

وإبراهيم وصالح وهود نوح وعهد بعده وما آدما عهد
عليهم ويآوسف إسرائيل وهو ويآعقوب وإسحاق ولوط

: بالدعوةا كان بعدهم والنبياء جميعا والسلما الصلةا
الرسل . كان بالدعوةا وظهر بالدعوةا السلما انتشر

جل الله إلى يآدعون وأتباعهم أنصارهم وهكذا يآدعون
.  وعل

ول بالجهاد ل بالدعوةا أممهم فيِ السلما فانتشر
أولئك عن العزيآز كتابه فيِ الله يآذكر فلم بالسيف

وأنذروا الله إلى دعوا وإنما بالسيف جاهدوا أنهم
وأباها الله هداه من الدعوةا فقبل وبشروهم الناس

.  ذلك من بالله نعوذ الشقاوةا له سبقت من

إذا والسلما الصلةا عليه موسى قبل المم وكانت
فأهلكوا العذاب جاءهم اتباعه وأبوا الرسول عاندوا

الصلةا عليه . فآَدما بالله آمن من إل آخرهم عن
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نوح عهد إلى ذريآته من زمانه فيِ كان ومن والسلما
ل أن ذلك من يآلزما ول والهدى السلما على كانوا
هابيل أخاه وقتل قابيل عصى فقد معصية فيهم يآكون
.  السلما على كانا ولكنهما حق بغير

فيِ الصالحين فيِ الغلو نوح لقوما الشيطان زيآن ثم
ونصبها صورهم تصويآر إلى ودعاهم لهم المحبة قالب

التعلق بعدهم لمن زيآن ذلك بعد ثم ، مجالسهم فيِ
بسبب نوح قوما فيِ الشرك وقع حتى وعبادتها بها

فيِ والبتداع الصور وتصويآر الصالحين فيِ الغلو
 ، الديآن

الصور من والسلما الصلةا عليه الرسول حذر ولهذا
الشرك وسائل من والصور البدع لن البدع من وحذر
سلمة وأما حبيبة أما أخبرته ولما ، العافية الله نسأل

الصور من فيها وما الحبشة فيِ رأتاها التيِ بالكنيسة
بنوا     الصالح     الرجل     فيهم     ماتا     إذا     أولئك: "  قال ،

أولئك     الصور     تلك     فيه     وصوروا     مسجدا     قبره     على
والسلما الصلةا عليه " . فأخبر   الله     عند     الخلق     شرار
باتخاذ صالحيهم فيِ غلوهم بسبب الخلق شرار أنهم

وهكذا عليها الصور وتصويآر قبورهم على المساجد
أبى فلما بالدعوةا انتشر فالسلما نوح قوما فيِ وقع
لداعيهم يآستجيبوا ولم والشرك العناد إل نوح قوما
عاما خمسين إل سنة ألف والسلما الصلةا عليه نوح

آخرهم عن فأهلكهم الطوفان عليهم الله أرسل
الله نسأل ، السفينة فيِ نوح مع كان من إل بالغرق
.  العافية

بالرجفة صالح وقوما عقيم بريآح هلكوا هود وقوما
الله عاقب هكذا ، آخرهم عن هلكوا حتى والصيحة
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كفرهم بسبب العقوباتا من بأنواع المم من كثيرا
 ، السلمية الدعوةا قبول عن وامتناعهم وضللهم

والسلما الصلةا عليه موسى عهد فيِ الجهاد شرع ثم
على الجهاد الله شرع ثم ، الباطل وقمع الحق لنصر

الوجه على وسلم عليه الله صلى محمد نبينا يآد
الله بعثه لما والسلما الصلةا عليه ونبينا ، الكمل
عز الله إلى يآدعو عاما عشر بضعة مكة فيِ مكث
الدعوةا ولكنه بالسيف جهاد هناك يآكن ولم وجل

 بالسلما؛ والتبشير

صبر ولكنه أصحابه وآذوا وآذوه دعوته قومه أنكر وقد
أول بها مستترا وكان والسلما الصلةا عليه ذلك على

الذى على وصبر الدعوةا فأظهر بالصدع الله أمره ثم
 ، أصحابه وهكذا

رضيِ الصديآق بكر أبو ذلك إلى السابقين من وكان
رضيِ وخديآجة ، والدعوةا السلما إلى سبق عنه الله
، حارثة بن وزيآد ، عنه الله رضيِ وعليِ عنها الله

ثم ، والدعوةا السلما إلى السابقون هم الربعة هؤلء
شريآفا عنه الله رضيِ الصديآق وكان ، الناس تابعهم

وذا وإحسان معروف ذا مألوفا معظما قومه فيِ
الله إلى يآدعو فكان ، كريآم خلق وذا ، ومال تجارةا
غفير جم يآديآه على أسلم حتى بالسلما ويآبشر سرا
وعبد العواما بن والزبير عنه الله رضيِ عثمان منهم

بن وطلحة وقاصا أبيِ بن وسعد عوف بن الرحمن
فيِ غفير جم . وأسلم الجميع عن الله رضيِ الله عبيد
والتوجيه بالدعوةا ولكن بجهاد ول بقهر ل بالدعوةا مكة

وكان ، السلما محاسن وشرح القرآن وقراءةا
عليهم ويآقرأ يآدعو وسلم عليه الله صلى الرسول
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الحق فيتقبلون عليهم أشكل ما لهم ويآبين القرآن
.  وعل جل الله ديآن فيِ ويآدخلون به ويآرضون

والباديآة القبائل فيِ إليه والدعوةا السلما انتشر ثم
ما وبسبب ، الدعوةا بسبب لمكة المجاورةا والقرى

النبيِ وأجابوا أسلموا الذيآن الصحابة من يآسمعونه
الصلةا عليه النبيِ وكان والسلما الصلةا عليه

الحج موسم فيِ القبائل على نفسه يآعرض والسلما
يآنصروه وأن يآؤوه وأن يآجيبوه أن منهم يآطلب عاما كل

يآقدر فلم والسلما الصلةا عليه ربه رسالة يآبلغ حتى
عنهم الله رضيِ للنصار إل ذلك سبحانه الله

فيِ الجمرةا عند به واجتمعوا النصار فأجابه وأرضاهم
فأجابوا السلما إلى دعاهم ستة وكانوا الولى المرةا
إلى فذهبوا قومهم إلى رسل وصاروا الحق وقبلوا

بالسلما وبشروا ، وجل عز الله إلى ودعوا المديآنة
فيِ منهم قدما ثم كثير بشر منهم السلما إلى فأجاب
ومن القدمون الستة منهم عشر اثنا الثانية السنة

كانوا وجماعة عنه الله رضيِ زرارةا بن أسعد جملتهم
ثلثة وقيل الوس من اثنين سوى الخزرج من

أيآاما وسط فيِ أيآضا والسلما الصلةا عليه به فاجتمعوا
ثم السلما على وبايآعوه القرآن عليهم وتل التشريآق

وانتشر وجل عز الله إلى فدعوا بلدهم إلى رجعوا
فيِ ودخل منهم ، قليل إل النصار بيوتا فيِ السلما

أن على تعاقدوا ثم ، النصار من غفير جم الله ديآن
من يآنقذوه وأن إليهم يآهاجر أن على النبيِ من يآطلبوا

.  وأذاهم المشركين حال

بن مصعب والسلما الصلةا عليه إليهم بعث قد وكان
المديآنة فيِ ويآرشد يآعلم فكان الولى البيعة بعد عمير

يآديآه على وأسلم ، ويآرشدهم الناس يآعلم فكان ،
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جملة ومن ، ذلك بسبب السلما وانتشر كثيرةا جماعة
، معاذ بن سعد الوس سيد يآديآه على أسلم من

وبسبب ، الحضير بن أسيد الوس من الثانيِ والسيد
إسلما وبسبب ، الوس فيِ السلما انتشر إسلمهما

من وجماعة عبادةا ابن وسعد هو زرارةا بن أسعد
الله ديآن وظهر الخزرج فيِ السلما انتشر الخزرج

سبعون منهم قدما الثالثة السنة فيِ قدموا ثم هناك
النبيِ وبايآعوا وسبعون ثلثة وقيل ، النصار من رجل

، واليآواء والنصرةا السلما على وسلم عليه الله صلى
ثم ، عنه الله رضيِ العباس عمه بحضرةا ذلك وتم

عليه بإذنه المديآنة إلى الهجرةا فيِ المسلمون شرع
إلى والسلما الصلةا عليه هاجر ثم ، والسلما الصلةا
، السلما ونشر هناك الله إلى بالدعوةا وقاما المديآنة
والباديآة الحاضرةا من أسلموا الذيآن المسلمون وهكذا
الغفاريِ ذر أبو جملتهم ومن بالدعوةا السلما نشروا
 وغيرهما السلميِ عبسة بن وعمرو

فيه : أذن : أول ثلثة أطوار على الجهاد الله شرع ثم
كف عمن ويآكفوا قاتلهم من يآقاتلوا أن أمروا ثم ،

وهذه ، ودفاعا طلبا العاما الجهاد الله شرع ثم عنهم
وقوتهم المسلمين ضعف حسب على باقية الطوار

ودفاعا طلبا الجهاد عليهم وجب المسلمون قويِ فإذا
وسقط الدفاع عليهم وجب ذلك عن ضعفوا وإذا

.  ويآستطيعوا يآقدروا حتى الطلب عنهم

السلما نشر هو تقدما كما الجهاد من والمقصود
وإزاحة النور إلى الظلماتا من الناس وإخراج
العناصر على والقضاء الدعوةا طريآق من العقباتا
إلى الدعاةا بين وتحول الدعوةا تمنع التيِ الفاسدةا
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الجهاد الله شرع ولهذا الطيبة مقاصدهم وتبيين الله
 ، الدعوةا طريآق عن العراقيل لزاحة

وانتشالهم ، النور إلى الظلماتا من الناس ولخراج
ظلم من وإخراجهم ، والهدى الحق إلى الباطل من

السلما وعدل السلما سعة إلى الدنيا وضيق الديآان
والسلما الصلةا عليه الله نبيِ ذلك على ومضى ،

الله ديآن ظهر حتى بإحسان وأتباعهم الكراما وأصحابه
 ، السلمية الصحيحة بالدعوةا الحق وانتشر

طريآقها فيِ وقف إذا ويآؤيآدها يآناصرها الذيِ وبالجهاد
على واستولوا الشاما عن الروما أزاحوا حتى ، أحد

من وغيره اليمن فيِ السلما وانتشر ، الفرس مملكة
والجهاد الله إلى الدعوةا بسبب العربية الجزيآرةا أنحاء

طريآق عن العقباتا وأزيآحت ، الله سبيل فيِ الصادق
.  الدعوةا

هو كان بالدعوةا السلما انتشار أن يآعلم وبهذا
فكان بالسيف الجهاد وأما ، الصل وهو الساس

المعارضين وجود عند للفساد وقامعا للحق منفذا
والدعوةا . وبالجهاد الدعوةا طريآق فيِ الواقفين

يآقبل ل الخلق أكثر أن بسبب الفتوحاتا فتحت
من نفسه فيِ ولما ، لهواه لمخالفتها بمجردها الدعوةا

الظالمة الفاسدةا وريآاسته المحرمة للشهواتا حب
التيِ مناصبهم عن ويآزيآحهم هؤلء يآقمع الجهاد فجاء
فالجهاد ، الدعوةا طريآق فيِ كأداء عقبة فيها كانوا

على للدعاةا ومعين لمقاصدها ومحقق للدعوةا مناصر
.  واجبهم أداء

: حالين على وتعالى سبحانه الله إلى والدعوةا
فهيِ كفايآة : فرض والثانية عين : فرض إحداهما
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كالمر باللزما يآقوما من وجود عدما عند عين فرض
أو بلد فيِ كنت إذا المنكر عن والنهيِ بالمعروف

إلى يآدعو من فيها ليس المناطق من منطقة أو قبيلة
عندك وأنت المنكر عن ويآنهى بالمعروف ويآأمر الله
وترشد بالدعوةا تقوما أن عينا عليك يآجب فإنه علم

عن وتنهاهم بالمعروف وتأمرهم الله حق إلى الناس
.  المنكر

ويآرشدهم الناس ويآبلغ بالدعوةا يآقوما من وجد إذا أما
ل سنة بالشرع العارفين الباقين حق فيِ تكون فإنها

من وجود عند كفايآة فرض ، كله الجهاد وهكذا ، فرضا
عن والدعوةا والنهيِ والمر الجهاد فيسقط ، يآكفيِ

عدما وعند ، مؤكدةا سنة حقهم فيِ ويآكون الباقين
بالمعروف والمر الجهاد يآتعين يآكفيِ من وجود

حسب عليك الله إلى والدعوةا ، المنكر عن والنهيِ
ُقوا:  تعالى قال كما إمكانك وحسب طاقتك ّت َقَه     َقَفا ّل ال

ُتْم     َقَما ْع َقَط َقَت ّلُف     ل:  وعل جل وقال   اْس َقَك ّلُه     ُيآ لسا     ال ْف ِإل     َقَن
َقَها َقَع وأرضاهم عنهم الله رضيِ الصحابة قاما وقد   ُوْس

قياما والسلما الصلةا عليه نبيهم بعد والجهاد بالدعوةا
عنهم الله رضيِ وعليِ ومعاذ موسى فأبو ، عظيما

وسلم عليه الله صلى النبيِ حياةا فيِ اليمن إلى بعثوا
الصديآق عهد فيِ معاذ رجع ثم هناك بالدعوةا فقاموا
فقاما ، الوداع حجة فيِ موسى وأبو عليِ ورجع

.  السلما ونشر هناك بالدعوةا خلفاؤهم

والشاما العراق إلى سافروا الذيآن الصحابة وقاما
وفاةا بعد ثم ، السلما ونشر هناك الله إلى بالدعوةا

والجهاد بالدعوةا قاموا وسلم عليه الله صلى النبيِ
ومصر واليمن والعراق الشاما فيِ والتفقيه والتعليم

تزل لم ثم أفريآقيا وشمال شرق وفيِ ، ذلك وغير
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والغرب الشرق وفيِ ، كلها أفريآقيا فيِ تنتشر الدعوةا
أقصى فيِ وانتشرتا الدعوةا ظهرتا حتى كله

.  والمشرق المغرب

المسلمون تغير لما الجهاد أمر ضعف هذا وقتنا وفيِ
وصار عدونا بيد والسلح القوةا وصارتا وتفرقوا

إل يآهتمون ل الله شاء من إل الن المسلمون
ول العاجل وحظهم العاجلة وشهواتهم بمناصبهم

إل العصور هذه فيِ يآبق . فلم بالله إل قوةا ول حول
 ، إليه والتوجيه وجل عز الله إلى الدعوةا

فيِ العصور هذه فيِ بالدعوةا السلما انتشر وقد
وفيِ ووسطها وغربها شرقها أفريآقيا فيِ كثيرةا أماكن
وفيِ ، كوريآا وفيِ ، اليابان وفيِ أمريآكا وفيِ ، أوربا
إلى الدعوةا بسبب هذا وكل ، آسيا أنحاء من ذلك غير
من أيآديِ على وبعضها التجار أيآديِ على بعضها الله
.  لها وتخصص لجلها وسافر بالدعوةا قاما

أن بصيرةا الله آتاه ومن العلم طالب يآعلم وبهذا
وأن المهماتا أهم من وجل عز الله إلى الدعوةا
غالب فيِ مفقود اليوما الجهاد لن عظيم اليوما واجبها

الدعاةا إلى الحاجة أشد فيِ والناس المعمورةا
على فالواجب والسنة الكتاب ضوء على والمرشديآن

يآصبروا وأن الله دعوةا يآبلغوا أن كانوا أيآنما العلم أهل
الله كتاب من نابعة دعوتهم تكون وأن ذلك على

وعلى والسلما الصلةا عليه الصحيحة رسوله وسنة
رضيِ الصالح السلف ومنهج وأصحابه الرسول طريآق

الله توحيد إلى الدعوةا وأعظمه ذلك وأهم عنهم الله
لن والبدع والخرافاتا الشرك من القلوب وتخليص

فيجب الله رحم من إل والخرافاتا بالبدع ابتلوا الناس
مما وتخليصها العقيدةا بتنقية يآهتم أن الداعية على
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بنشر يآقوما كما ، وشركياتا وبدع خرافاتا من شابها
ذلك إلى والطريآق ، وأخلقه أحكامه بجميع السلما

هو فالقرآن ، والسنة القرآن فيِ الناس تفقيه هو
السنة ثم الخير إلى الناس دعوةا فيِ الصيل الصل

 ، القرآن تفسر ذلك بعد

وخلق ، وتبينه معناه وتوضح ، عنه وتعبر ، عليه وتدل
يآتأسى أن يآجب وسلم عليه الله صلى النبيِ

قال ، والسلما الصلةا عليه به ويآقتدوا به المسلمون
َقَك:  وعل جل الله ّن ِإ َقَعلى     َقَو ُلٍق     َقَل ٍم     ُخ ِظي قالت   َقَع

)   القرآن     خلقه     كان: (  عنها الله رضيِ عائشة
الكريآم بالقرآن يآهتم أن له يآنبغيِ الله إلى فالداعية

وتوجيها الناس على وقراءةا وتدبرا تلوةا به يآعنى وأن
وهكذا ، به ويآعملوا ويآتعلموه يآدرسوه حتى إليه لهم

عليها ويآحثهم بها ويآبشرهم إيآاها يآعلمهم السنة
وسيرةا ، وسلم عليه الله صلى النبيِ سيرةا ويآوضح
وعلى الصالح طريآقهم على يآسيروا حتى أصحابه
نشر إلى والسبيل الطريآق هو وهذا ، الطيب نهجهم

والخرافاتا الشرك من الناس وتخليص السلما
الله إلى وإرشادهم الله إلى دعوتهم وهو والبدع

هيِ بالتيِ والجدال الحسنة والموعظة بالحكمة
النبويآة والحاديآث القرآنية اليآاتا ضوء على أحسن

عليه الله رسول عليها سار التيِ السلفية والطريآقة
.  والسلما الصلةا

.  بإحسان وأتباعهم الكراما أصحابه عليها وسار

، رضاه فيه لما جميعا يآوفقنا أن وجل عز الله وأسأل
وعلى علينا يآمن وأن المستقيم صراطه يآهديآنا وأن

الله صلى محمد نبينا طريآق بسلوك جميعا المسلمين
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والدعوةا عليه والثباتا أصحابه وطريآق وسلم عليه
.  خلفه من والتحذيآر عنه والذب إليه

وأن المسلمين أمر ولةا يآصلح أن سبحانه نسأله كما
وشعوبهم يآجمعهم وأن والهدايآة بالتوفيق عليهم يآمن
بهم ويآخذل الحق بهم يآنصر وأن والهدى الحق على

، الله ديآن لنصر الجهاد علم بهم يآقيم وأن الباطل
الله إلى دعاةا يآكونوا حتى الشرعيِ الصالح الجهاد

جواد وعل جل إنه وتعالى سبحانه إليه ومرشديآن
ورسوله عبده على وبارك وسلم الله وصلى ، كريآم
.  وأصحابه آله وعلى محمد نبينا

السلم       دعوة تصله لم من حكم

دعوةا تصلهم لم المعمورةا هذه فيِ مليآين : هناك س
كان وإذا جهنم؟ مصيرهم هل حكمهم؟ . ما السلما
رسالة تصلهم لم حيث ذنبهم هو فما نعم الجواب

كيف ولكن الجنة؟ سيدخلون أنهم . أما السلما؟
. أرجو الدنيا فيِ ربهم واجباتا يآؤدوا لم وهم يآدخلونها

 خيرا؟ الله جزاكم المسألة هذه توضيح

أنهم الناس من الصنف هذا فيِ قيل ما : أحسن جـ
الجنة دخل المر أطاع فمن القيامة يآوما يآمتحنون

 وتعالى سبحانه الله لقول ، النار دخل عصى ومن
َقَما ّنا     َقَو َقَن     ُك ِبي ّذ َقَع ّتى     ُم َقَث     َقَح َقَع ْب لل     َقَن    َقَرُسو

فيِ الكلما الله رحمه القيم ابن العلمة بسط وقد
فيِ الهجرتين : ( طريآق كتابه آخر فيِ الطائفة هذه

ما يآجد فليراجعه أراده ) فمن المكلفين طبقاتا بحث
.  التوفيق وبالله الله شاء إن ويآكفيِ يآشفيِ

نشرتا بالمجلة العربية فيِ الريآاض 
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التصوف     وجماعات السلمية الوحدة

السنة        أهل على يآجب وما والضللتا البدع وترويآج
نحوها 

سماحة بلقاء السلميِ التضامن مجلة [سعدتا
العاما الرئيس باز بن الله عبد بن العزيآز عبد الشيخ

. والرشاد والدعوةا والفتاء العلمية البحوث لداراتا
من باز بن الله عبد بن العزيآز عبد الشيخ - وسماحة

، السلمية والمة ، السعوديآة العربية المملكة علماء
رواد من ورائد ، السلمية التربية أعلما من علم وهو

فيِ كبيرةا جهود وله ، العصر هذا فيِ السلميِ الفكر
من وتنقيتها ، الصافية السلمية العقيدةا خدمة

أقطار كافة فيِ السلمية الدعوةا ونشر ، الشوائب
التيِ السئلة عن بالجابة سماحته . - تفضل العالم

التيِ القضايآا من الكثير حول ، المجلة مندوب طرحها
سماحته حديآث نص يآليِ . - وفيما السلمية المة تهم

 . [ :

 وأفغانستان القدس قضية

واللقاءاتا المؤتمراتا أثر عن سماحته ( تحدث
العمل على سماحته يآترأسها التيِ السلمية
السلمية والصحوةا ، السلمية والعقيدةا السلميِ

. . الرحيم الرحمن الله : ) بسم فقال خاصا بنوع
وصحبه وآله الله رسول على وسلم صل اللهم

بالخوةا فيها نجتمع التيِ اللقاءاتا هذه : - إن أجمعين
من السلميِ والفكر العلم وأهل ، السلما رجال من

والبركة الخير فيها نرجو ، الدنيا أقطار سائر
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. - وأهله السلما صالح فيِ لقاءاتا وهيِ ، للمسلمين
المجلس أعضاء لقاء ، اللقاءاتا هذه أهم ومن

، اليآاما هذه فيِ السلميِ العالم لرابطة التأسيسيِ
بيان فيِ المستطاع وبذل ، المسلمين قضايآا لدراسة
بها يآنتفع أن نرجو التيِ ، السليمة الحلول وإيآجاد

.  مشكلتهم تحل وأن ، المسلمون

الشرق قضية هيِ ، المسلمين تهم قضية - وأهم
فلسطين قضية ثم ، مزمنة قضية فإنها ، الوسط
الله أعداء من لبنان فيِ ذلك بعد حدث وما ، والقدس

، أنفسهم لبنان أهل بين الذيِ الصراع ومن ، اليهود
.  المصيبة وعظمت بلة؟ الطين فزاد

 للمجاهديآن المستقبل

العالم لرابطة التأسيسيِ المجلس فإن ولهذا
وقد ، العنايآة أهم القضيتين هاتين يآعطيِ السلميِ

أن سبحانه الله وأسأل ، يآرى بما فيهما وأوصى قرر
تهم التيِ القضايآا . ومن المسلمين بذلك يآنفع

:  أيآضا المسلمين

وبين ، الفغان المجاهديآن بين الدائرةا الحرب قضية
 كابول فيِ العميلة الشيوعية الحكومة

جميعا المسلمين يآهم الجهاد هذا أن فيِ شك . ودون
وانتصاراتا ، بخير يآبشر الله بحمد والواقع ،

لنهم ، متوالية الفغان المسلمين المجاهديآن
، ديآنهم فيِ عليهم ومضيق ، بلدهم فيِ مظلومون

، العاقبة حسن لهم الله ونسأل ، النصر لهم فنرجو
المستقبل أن على تدل كلها الن الموجودةا والبشائر

على سينصرهم الله وأن ، المجاهديآن صالح فيِ
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، منصوريآن غانمين بلدهم إلى ويآعيدهم ، عدوهم
، العميل عدوهم سيذل الله وأن ، الرأس مرفوعيِ

أن سبحانه الله . ونسأل ومساعدته بتأيآيده قاما ومن
المسلمين أحوال ويآصلح ، كلمته ويآعليِ ، ديآنه يآنصر

.  بهم الحق ويآنصر ، بالحق ويآنصرهم ، مكان كل فيِ

هذه أسئلة أجاب عنها سماحة الشيخ لمندوب مجلة
التضامن السلميِ الستاذ محمد عبد العزيآز عوض

 هـ1404ونشرتا بهذه المجلة فيِ عدد رجب عاما 
 3التيِ تصدر بمكة المكرمة صـ 

  

التيِ القضايآا أهم : ومن والصواب الصلح إلى الرجوع
 ، أيآضا المسلمين تهم

 وإيآران العراق بين الدائرةا الحرب

وتخريآن ، الدماء سفك بها وكثر كثيرا طالت فقد
. نسأل الطائفتين على شر بها وحدث ، كثيرةا بلدان

يآرفع وأن ، الصواب إلى جميعا الطائفتين يآرد أن الله
أعداء وتضر ، المسلمين تنفع حال على الحرب هذه

والصواب للرشد الطائفتين من كل يآوفق وأن ، الديآن
.  لهما العاقبة وحسن خيرهما فيه ما إلى والرجوع ،

على الواجب أن يآرون مكان كل فيِ المسلمين وإن
على والموافقة ، الصواب إلى الرجوع إيآران حكومة

استمرار لن ، العراق وافقت كما ، السلميِ الحل
ل أمر ، الصالحة للوساطة الستجابة وعدما ، الحرب

إلى الرجوع الواجب . ومن يآجوز ول يآنبغيِ ول يآليق
ِإْن:  الكريآم كتابه فيِ تعالى الله قال كما ، الصلح َقَو

َقَتاِن َقَف ِئ َقَن     َقَطا َقَن     ِم ِني ْؤِم ْلُم ُلوا     ا َقَت َقَت ْق ِلُحوا     ا َقَأْص َقَما     َقَف ُه َقَن ْي ِإْن     َقَب َقَف
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َقَغْت َقَما     َقَب ُه َقَدا َقَلى     ِإْح َقَرى     َقَع ُْلْخ ُلوا     ا ِت َقَقا ِتيِ     َقَف ّل ِغيِ     ا ْب ّتى     َقَت َقَح
َقَء َقَلى     َقَتِفيِ ِر     ِإ ِه     َقَأْم ّل ِإْن     ال َقَءتْا     َقَف ِلُحوا     َقَفا َقَأْص َقَما     َقَف ُه َقَن ْي ْدِل     َقَب َقَع ْل ِبا

ُطوا ْقِس َقَأ َقَه     ِإّن     َقَو ّل َقَن     ُيآِحّب     ال ِطي ْقِس ْلُم َقَما     ا ّن َقَن     ِإ ُنو ْؤِم ْلُم ا
ٌءةا َقَو ِلُحوا     ِإْخ َقَأْص َقَن     َقَف ْي ُكْم     َقَب ْيآ َقَو َقَخ ُقوا     َقَأ ّت َقَه     َقَوا ّل ُكْم     ال ّل َقَع َقَل

َقَن َقَحُمو    ُتْر

أن ترى الطائفتين من كل كانت : فإذا القرآن حكم
عليهما فالواجب ، حق القرآن وأن ، حق السلما
، القرآن قرره بما . والرضا القرآن حكم إلى الرجوع

لهم ليس الذيآن . من المشكلة لحل الخيار وتوسيط
. وإيآصال الحق هدفهم . بل هؤلء ول هؤلء فيِ حظ

حتى والصلح القسط . وهدفهم أهله إلى الحق
منهم كل يآعود . وحتى المدمرةا الحرب هذه تنتهيِ

أعطاهم ما يآستعملوا . وحتى والحق الصواب إلى
. الله يآرضيِ فيما ورجال وعتاد ومال سلح من الله

. ويآضر يآضرهم فيما . ل المسلمين يآنفع وفيما
. . والله ونفوسهم وثرواتهم وأرواحهم أوطانهم

.  المستعان

السلمية   الصحوة

والمفكريآن العلماء واجب عن سماحته ( وتحدث
الصحوةا تجاه السلمية المة فيِ السلميين
: ) .  فقال العصر هذا فيِ السلمية

أن مكان كل فيِ المسلمين علماء على الواجب
إلى إرشادهم فيِ يآجتهدوا وأن ، المسلمين يآنصحوا
سبحانه منه حذرهم بما يآذكروهم وأن ، النجاةا أسباب
عليه الله صلى رسولهم منه حذرهم وبما ، وتعالى
والحكم أمره . ومخالفة الله معاصيِ مغبة من وسلم

ول للمسلمين نجاةا ول سعادةا ل . وأنه شريآعته بغير
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والتعاون جميعا الله بحبل باعتصامهم إل ، لهم سلمة
وقيامهم أعدائهم ضد وتكاتفهم والتقوى البر على
.  الله شريآعة إلى وتحاكمهم الله بأمر

المستقيم الصراط هو وهذا ، السويِ الطريآق هو هذا
الدنيا فيِ وسعادتهم وعزهم نجاتهم به الذيِ ،

.  والخرةا

إلى سبيل هناك : وليس الله بحبل العتصاما
. الغابرةا أمجادهم . واستعادةا عدوهم على انتصارهم

وهو الطريآق وهذا ، السبيل بهذا . إل السليب وعزهم
.  جميعا الله بحبل العتصاما

الباطل ضد . والتكاتف والتقوى البر على والتعاون
وإعداد ، بالديآن . والتمسك بالله والستنصار ، وأهله

واسترداد الله سبيل فيِ للجهاد القوةا من المستطاع
العداء أخذها التيِ الغابرةا والمجاد ، السليبة الحقوق

. والله وتخاذلنا . وعصياننا وتفريآطنا . لتفرقنا
.  المستعان

المسلمين     تشغل التصوف جماعات

بالذاتا اليآاما هذه وفيِ ، اليوما السلما : يآتعرض س
التصوف جماعاتا بعض طريآق عن منه النيل إلى

هو فما والخرافاتا والساطير والشعوذةا والدجل
به يآواجهوا أن السلما علماء على يآنبغيِ الذيِ المنهج

.  المضللة؟ والبدع الكاذبة الدعواتا هذه

بمن يآستعينون السلما أعداء أن : للسف جـ
، والصوفيين الخرافيين من السلما إلى يآنتسبون

وليشغلوا باطلهم . ليروجوا البدع أهل وسائر
، واختلفهم افتراقهم ويآسبب يآضرهم بما المسلمين
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والستيلء ، مرادهم على الحصول من يآتمكنوا حتى
.  المسلمين شمل وتمزيآق ، البلد ثرواتا على

 والضللتا البدع أهل مقاومة

العلماء يآقوما بأن . إل ذلك من السلمة إلى سبيل ول
والمتبصرون ، وتعالى سبحانه الله بديآن العارفون

.  وسلم عليه الله صلى الله رسول بسنة

. ونبذ ديآنهم بحقيقة التمسك إلى المسلمين بتوجيه
المختلفة التصوف طرق من خرافة وكل بدعة كل

أنواع سائر ومن الله لشرع والمخالفة والمتنوعة
على والواجب ، الناس من كثير روجها التيِ البدع
ويآؤكدوا المسلمين يآحثوا أن أيآضا المسلمين علماء
شملهم اجتماع وإلى ، نجاتهم إلى سبيل ل أنه عليهم

المين رسوله وسنة العظيم الله بكتاب بالتمسك إل
سائر من ذلك خالف ما وترك ، والسلما الصلةا عليه

.  والبدع الهواء

فل ، النعمة وأتم ، الديآن الله أكمل : وقد واحد المنهج
لذلك والتعصب ، ذلك خالف بما التمسك إلى حاجة

.  ذلك أجل من والختلف

بالقرآن التمسك وهو واحدا المنهج يآكون أن يآجب بل
سبحانه الله بتوحيد ، المطهرةا والسنة العظيم

الغلو وترك سواه ما عبادةا وترك له العبادةا وإخلصا
بهم والستغاثة ودعائهم ، القبور وأهل ، القبور فيِ

، وجل عز بالله الشرك من هذا . فإن ذلك ونحو
َقَما:  تعالى الله قال ، وحده لله حق والعبادةا ُأِمُروا     َقَو

ُدوا     ِإل ُب ْع َقَي َقَه     ِل ّل َقَن     ال ِلِصي َقَن     َقَلُه     ُمْخ ّديآ َقَء     ال َقَفا َقَن وقال   ُح
ِد:  سبحانه ُب ْع َقَه     َقَفا ّل لصا     ال ِل َقَن     َقَلُه     ُمْخ ّديآ ِه     َقَأل*    ال ّل ّديآُن     ِل ال
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ِلُص َقَخا ْل فيِ كما وسلم عليه الله صلى النبيِ وقال   ا
: " عنه لله رضيِ جبل بن معاذ حديآث من الصحيحين

"   شيئا     به     يآشركوا     ول     يآعبدوه     أن     العباد     على     الله     حق
 .

بين الله ديآن يآنشروا أن السلما علماء على فالواجب
والتصوف البدع لهل يآوضحوا وأن ، الناس

البدع من عليه هم ما بطلن والنحراف والخرافاتا
السمحة والطريآقة الغراء السنة لهم ويآوضحوا
، والسنة الكتاب من أدلتها لهم يآبينوا وأن ، الواضحة

، الحسن بالسلوب أخطائهم إلى يآنبهوهم وأن
.  الواضح والدليل

. البينة والعباراتا ، الدامغة والحجة القويِ والبرهان
، الواضحة بالعبارةا بل شدةا ول عنف غير من

ويآهتدوا الحق يآعرفوا حتى ، أحسن هيِ بالتيِ والجدال
الخرافاتا يآدعوا وحتى يآتبصروا وحتى ، الصواب إلى

هدى غير على عليها هم التيِ والبدع والشركياتا
.  بصيرةا غير وعلى

الله قال وقد أخذه وجده متى المؤمن ضالة والحق
ُقْل تعالى َقَء     َقَو ّق     َقَجا َقَح ْل َقَق     ا َقَه َقَز ِطُل     َقَو َقَبا ْل َقَل     ِإّن     ا ِط َقَبا ْل َقَن     ا َقَكا
لقا ُهو من: "  وسلم عليه الله صلى النبيِ وقال   َقَز
" .    رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل

ضللة وكل بدعة : وكل لها والتصديِ البدع ترك يآجب
أن ويآجب تركه يآجب الله شرع يآخالف منهج وكل
عليه سار الذيِ المنهج على جميعا الناس يآسير

سار ثم ، حياته فيِ وسلم عليه الله صلى الله رسول
تابعهم ثم بعده من الراشدون والخلفاء صحابته عليه
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على تابعوهم ، الصالحون والسلف المهتدون الئمة
.  المستقيم والصراط ، القويآم المنهج

. به والتمسك به الخذ يآجب الذيِ المنهج هو هذا
مما ذلك يآخالف ما وكل إليه . والدعوةا عليه والسير
البيان مع يآرفض وأن يآترك أن يآجب الناس أحدثه

.  بينة عن إل هالك يآهلك ل حتى واليآضاح

السلمية    الوحدة منهج

تقوما أن يآجب الذيِ المنهج عن سماحته ( وتحدث
: ) .  فقال السلمية الوحدةا عليه

أمور ولةا باجتماع إل السلمية للوحدةا طريآق ل
الله بحبل واعتصامهم الله ديآن على المسلمين
نصر هدفهم يآكون وأن ، والتقوى البر على وتعاونهم

الله عباد فيِ الله شرع وتحكيم الخلق وهدايآة الحق
:  وتعالى تبارك الله قال كما يآجتمعون بهذا

َقَتِصُموا ْع ْبِل     َقَوا َقَح ِه     ِب ّل لعا     ال ُقوا     َقَول     َقَجِمي َقَفّر    َقَت

َقَك     ُثّم وعل جل وقال َقَنا ْل َقَع َقَلى     َقَج ٍة     َقَع َقَع ِريآ َقَن     َقَش ِر     ِم َقَْلْم ا
َقَها ْع ِب ّت ْع     َقَول     َقَفا ِب ّت َقَء     َقَت َقَوا ْه َقَن     َقَأ ِذيآ ّل َقَن     ل     ا َقَلُمو ْع ُهْم     َقَيآ ّن ُنوا     َقَلْن     ِإ ْغ ُيآ

َقَك ْن َقَن     َقَع ِه     ِم ّل لئا     ال ْي    َقَش

السلمية الوحدةا إلى سبيل : فل الله بشرع التمسك
القادةا باجتماع إل الحقيقيِ . والجتماع الصحيحة

على وتعاونهم ، الله بشرع وتمسكهم الله ديآن على
تلك ونبذ بينهم فيما الله شرع وتحكيم والتقوى البر

والنظريآاتا البشريآة والراء الوضعية القوانين
وأن ، ظهورهم وراء الله لشرع المخالفة المستوردةا

صلى الله رسول حكمه الذيِ الله شرع إل يآحكموا ل
.  بإحسان وأتباعه أصحابه وحكمه وسلم عليه الله
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. الشمل ولم ، الكلمة لجمع الوحيد السبيل هو هذا
ما واسترجاع ، العداء على والنصر ، الصف ووحدةا

لوجود ، العداء سلبه الذيِ وعزنا أمجادنا من غبر
والحرب والتناحر والختلف والتمزق التفرق أسباب

.  نفعتنا وما ضرتنا التيِ

العلما     وأجهزةا العلماء واجب

الديآن ورجال العلماء واجب عن سماحته : ( وتحدث
إلى يآنتسبون الذيآن يآروجه ما تجاه العلما ووسائل

بدع من السلمية الدول بعض فيِ والديآن العلم
: ) .  فقال وضللتا وخرافاتا

الخامس القرن فيِ الن ونحن الزمان آخر فيِ نحن
. كما العلم . وقل الجهل انتشر وقد.  الهجريِ عشر
الزمان     يآتقارب وسلم عليه الله صلى الرسول قال

   العلم     ويآقل     الجهل     ويآظهر

المسلمين أوطان فيِ اليوما المتبصرون والعلماء
الذيآن من العلم وأدعياء السوء وعلماء.  قليلون
ويآنتسبون.  بعلماء . وليسوا علماء أنفسهم يآدعون

عبرةا ل ولكن ، كثيرون هؤلء ، وباطل كذبا العلم إلى
. وعدما بالحق علمهم لعدما لهم قيمة ول ، بهم

والضالين والمبتدعين المخالفين وحجة للحق نصرهم
.  واهية ضعيفة

الله وفقهم . الذيآن الحق علماء على الواجب ومن
الله صلى الرسول وسنة بكتابه للعلم وتعالى سبحانه

طريآق عرفوا . حتى بالحق وبصرهم وسلم عليه
وعرفوا ، أصحابه وطريآق وسلم عليه الله صلى النبيِ

عليه والعض الله بديآن بالتمسك يآكون إنما النصر أن
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صلى الرسول سنة وعرفوا ذلك إلى . ودعوا بالنواجذ
بما . ودانوا الحنيف بالشرع وتمسكوا وسلم عليه الله
الدعوةا يآنشروا أن وسلم عليه الله صلى النبيِ به جاء

والضللتا البدع من العقيدةا بتنقية ويآقوموا السلمية
.  والنحرافاتا

وتجب المال عليهم تعلق الذيآن العلماء هم هؤلء
أن يآلزمهم وهؤلء ، الحق إلى الناس دعوةا عليهم

، الله بديآن الناس يآبشروا وأن الذى على يآصبروا
حقيقة لهم ويآشرحوا ، الحق سبيل لهم ويآوضحوا

الله صلى يآزول حتى النبيِ به الله بعث الذيِ السلما
الحق ويآتضح ، اللبس ويآنقشع الجهل وسلم عليه

.  الحق لطالب

 والصواب الحق إلى الرجوع

الصوفية من ، والخرافاتا البدع أهل يآعلم : وحتى
الصواب إلى فيرجعوا الباطل من عليه هم ما وغيرهم
الحق عليه التبس قد منهم الكثير لن ، بالحق ويآأخذوا

.  طريآقه على وسار ، به لخذ الحق عرف فلو ،

الحقيقة واليآمان والبصيرةا العلم أهل نشر فإذا
إلى ودعوا ، الله بأحكاما الناس وبصروا ، السلمية

الله فإن ذلك على الدلة لهم وأوضحوا ، الله شريآعة
قد السلما علماء يآكون وبذلك ، يآشاء من يآهديِ

ثم ، واجبهم وأدوا عليهم ما وبلغوا الناس إلى أحسنوا
فيِ الله إلى فأمره بصيرةا على ضل من فإن ذلك بعد
وقال ، ملئها الجنة ووعد ملئها النار وعد وقد ذلك

َقَس:  وتعالى سبحانه ْي َقَك     َقَل ْي َقَل ُهْم     َقَع َقَدا ِكّن     ُه َقَل َقَه     َقَو ّل ِديِ     ال ْه َقَيآ
ُء     َقَمْن َقَشا والتبصير والبيان البلغا العلم أهل على إنما   َقَيآ
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سبحانه والله ، ذلك على والصبر ، الدلة وإقامة ،
.  يآشاء من يآهديِ وتعالى

السلمية    العقيدةا تنقية

العقيدةا تنشر أن العلما أجهزةا على : ويآجب
شوائب كل من نقية تكون بحيث الصافية؛ السلمية

يآضل ل حتى والتصوف الدجل ودعاوى والشرك البدع
البدع وأهل المتصوفة يآروجه بما ويآنخدعوا ، الناس

لخدمة العلما وسائل كل واجب وهذا والخرافاتا
، السلمية الدعوةا ونشر الصافية النقية العقيدةا

 المستعان والله

وجوابها    مهمة أسئلة

 هـ1406 سنة  صفر23 فيِ إليِ وجهت أسئلة هذه
:  وجوابها

يآعترفون كانوا الولين المشركين إن:   : يآقال1 س
وكانوا ، الله إلى ليقربوهم إل آلهتهم يآعبدون ما بأنهم

تسمونهم من على تحكمون فكيف ، أصناما يآعبدون
قالوا ول أصناما، يآعبدون ل وهم ، بالشرك بالقبوريآين

.  ؟ يآتبركون ولكنهم ، يآعبدون إنهم

هيِ وإنما الناس بآَراء تعرف ليست  : العبادةا1 جـ
معبوداتهم الولون فالمشركون ، وجل عز الله بحكم

يآعبد من ومنهم ، الصناما يآعبد من منهم ، أقساما
يآعبد من ومنهم ، الصالحين يآعبد من ومنهم ، النبياء

. فليسوا ذلك غير يآعبد من ومنهم ، والحجار الشجار
يآدخلوا حتى جميعا الله كفرهم وقد ، سواء حد على
:  تعالى قال ، وحده الله يآعبدوا وحتى ، الله ديآن فيِ
ُكْم     َقَول َقَر ْأُم ُذوا     َقَأْن     َقَيآ ّتِخ َقَة     َقَت َقَك ِئ َقَمل ْل َقَن     ا ّيي ِب ّن لبا     َقَوال َقَبا ُكْم     َقَأْر ْأُمُر َقَيآ َقَأ
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ِر ْف ُك ْل َقَد     ِبا ْع ْذ     َقَب ُتْم     ِإ ْن َقَن     َقَأ ِلُمو النبيين عباد فجعل   ُمْس
ومعلوما ، الحق إلى يآنصاعوا لم إذا ، كفارا والملئكة

صالح رجل وهو ، اللتا يآعبدون الطائف أهل أن
وقاتلهم ، السلما فيِ دخلوا حتى ، الله فكفرهم

، السلما فيِ دخلوا حتى وسلم عليه الله صلى النبيِ
، أمه ويآعبدون ، المسيح يآعبدون النصارى وهكذا

وهكذا ، بذلك كفار وهم ، صديآقة وأمه ، نبيِ والمسيح
وقالوا ، عزيآرا وعبدوا ورهبانهم أحبارهم عبدوا اليهود
قال وعل جل والله ، بذلك كفار وهم ، الله ابن : إنه
ُعوا     ُقِل:  التنزيآل محكم فيِ ْد َقَن     ا ِذيآ ّل ُتْم     ا َقَعْم ِه     ِمْن     َقَز ِن ُدو
َقَن     َقَفل ُكو ِل َقَف     َقَيآْم ُكْم     الّضّر     َقَكْش ْن لل     َقَول     َقَع ِويآ َقَك*    َقَتْح ِئ َقَل ُأو

َقَن ِذيآ ّل َقَن     ا ُعو ْد َقَن     َقَيآ ُغو َقَت ْب َقَلى     َقَيآ ِهُم     ِإ ّب َقَة     َقَر َقَل َقَوِسي ْل ُهْم     ا ّيآ أ
َقَرُب     َقَ ْق َقَأ

َقَن َقَيآْرُجو َقَتُه     َقَو َقَم َقَن     َقَرْح ُفو َقَخا َقَيآ َقَبُه     َقَو َقَذا عن سبحانه أخبر   َقَع
يآبتغون صالحين ناسا يآعبدون أنهم المشركين بعض
عذابه ويآخافون ، رحمته ويآرجون ، الوسيلة ربهم إلى

يآملكون ل أنهم وبين ، الله دون من عبادتهم فأنكر ،
.  تحويآله ول عابديآهم عن الضر كشف

فيِ نزلت : إنها اليآة هذه فيِ التفسير علماء قال وقد
.  نبيِ أو صالح رجل كل وفيِ ، والعزيآر وأمه المسيح

فيِ نزلت : ( إنها عنه الله رضيِ مسعود ابن وقال
، الجن من ناسا يآعبدون كانوا ، النس من أناس

) .  بعبادتهم النس وتمسك ، الجن فأسلم

وكفر ، والنبياء الصالحين فيِ نزلت أنها فالحاصل
كشف يآملكون ل أنهم وأخبر ، بذلك عابديآهم الله

.  تحويآله ول عابديآهم عن الضر

ُكُم:  تعالى وقال ِل ّلُه     َقَذ ُكْم     ال ّب ْلُك     َقَلُه     َقَر ْلُم َقَن     ا ِذيآ ّل َقَوا
َقَن ُعو ْد ِه     ِمْن     َقَت ِن َقَن     َقَما     ُدو ُكو ِل ٍر     ِمْن     َقَيآْم ْطِمي ُهْم     ِإْن*    ِق ُعو ْد َقَت
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ُعوا     ل َقَم ُكْم     َقَيآْس َقَء َقَعا ْو     ُد َقَل ُعوا     َقَو ُبوا     َقَما     َقَسِم َقَجا َقَت ُكْم     اْس َقَما     َقَل ْو َقَيآ َقَو
ِة َقَم َقَيا ِق ْل َقَن     ا ُفُرو ْك ُكْم     َقَيآ ِك شركا لهم دعاءهم فسمى   ِبِشْر

دعوهم ما ، شفعاء لنهم إل يآدعوهم لم أنهم مع ،
، يآرزقون أو يآخلقون أو ، والنفع الضر يآملكون لنهم

ُهْم     َقَما:  قالوا إنهم:  عنهم الله قال بل ُد ُب ْع ِإل     َقَن
َقَنا ُبو َقَقّر ُي َقَلى     ِل ِه     ِإ ّل َقَفى     ال ْل ِء:  وقالوا   ُز ُؤل َقَنا     َقَه ُؤ َقَعا َقَف َقَد     ُش ْن ِع

ِه ّل شفعاء أنهم إل يآعتقدوا لم وهم ، بذلك فكفرهم   ال
أو ، يآرزقون أو يآخلقون أنهم يآزعموا ولم ، ومقربون

.  يآضرون أو يآنفعون

َقَمْن:  تعالى وقال ُع     َقَو ْد َقَع     َقَيآ ِه     َقَم ّل لها     ال َقَل َقَر     ِإ َقَخ َقَن     ل     آ َقَها َقَلُه     ُبْر
ِه َقَما     ِب ّن ِإ ُبُه     َقَف َقَسا َقَد     ِح ْن ِه     ِع ّب ّنُه     َقَر ِلُح     ل     ِإ ْف َقَن     ُيآ ِفُرو َقَكا ْل    ا

أو يآنفعون لنهم عبدوهم ما وهم كفارا سماهم
أو ، الضر دفع أو ، النفع بجلب يآستقلون أو ، يآضرون
إلى يآقربونهم بزعمهم لنهم عبدوهم وإنما ، يآخلقون

.  عنده لهم ويآشفعون ، زلفى الله

َقَمْن:  وتعالى سبحانه وقال َقَضّل     َقَو ُعو     ِمّمْن     َقَأ ْد ِمْن     َقَيآ
ِه     ُدوِن ّل َقَتِجيُب     ل     َقَمْن     ال َقَلى     َقَلُه     َقَيآْس ِما     ِإ ْو ِة     َقَيآ َقَم َقَيا ِق ْل ُهْم     ا َقَعْن     َقَو

ِهْم ِئ َقَعا َقَن     ُد ُلو ِف َقَذا*    َقَغا ِإ َقَر     َقَو ّناُس     ُحِش ُنوا     ال ُهْم     َقَكا لء     َقَل َقَدا ْع َقَأ

ُنوا َقَكا ِهْم     َقَو ِت َقَد َقَبا ِع َقَن     ِب ِريآ ِف للنبياء عامة فهذه   َقَكا
قاطبة العلم أهل أن . والمقصود وغيرهم والصالحين

نبيا أو : صنما الله غير عبد من أن على أجمعوا قد ،
ولو ، مطلقا كافر فهو ، ذلك غير أو جنيا أو صالحا أو

العلم أهل إجماع . وهذا صالحا أو نبيا المعبود كان
، وجل عز الله قول من ذلك على والدلة ، قاطبة
وقد ، واضحة وسلم عليه الله صلى رسوله وقول
.  التوفيق وليِ وعل جل والله ، بعضها تقدما

 هـ 1406 صفر سنة 23أسئلة وجهت إليِ فيِ 
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إل نعبدهم ما قالوا : أولئك السائل قول  : وأما2 س
ما المتأخريآن هؤلء ولكن بالعبادةا فاعترفوا ، ليقربونا
يآتبركون إنهم يآقولون ولكن ، يآعبدونهم إنهم يآقولون

.  بهم؟

والمعنى بالحقائق : العتبار يآقال أن  : فالجواب2 جـ
وإنما نعبدهم : ما قالوا فإذا ، اللفاظ باختلف ل

فعل فعلوا داموا ما ، ذلك يآنفعهم لم ، بهم نتبرك
بل ، عبادةا ذلك يآسموا لم وإن ، قبلهم من المشركين

ودعاء ، الله بغير فالتعلق ، تبركا أو توسل سموه
السجود أو لهم والذبح والصالحين والنبياء المواتا

سموها ولو عبادةا ذلك كل ، بهم الستغاثة أو ، لهم
ل بالحقائق العبرةا لن ، ذلك غير سموها أو ، خدمة

.  تقدما كما بالسماء

النبيِ مع خرجوا الذيآن الجماعة قول القبيل هذا ومن
المشركين رأوا لما حنين إلى وسلم عليه الله صلى

الله رسول : يآا . قالوا سدرةا على أسلحتهم يآعلقون
النبيِ فقال ، أنواط ذاتا لهم كما أنواط ذاتا لنا اجعل
نفسيِ     والذيِ     قلتم     أكبر     الله:  وسلم عليه الله صلى
كما     إلها     لنا     اجعل     لموسى     إسرائيل     بنو     قالت     كما     بيده
قالوا هؤلء أن مع ، واحدةا المقالة . فجعل     آلهة     لهم

بنيِ قول مثل قولهم فجعل ، أنواط ذاتا لنا : اجعل
. باللفاظ ل ، والحقائق بالمعنى العبرةا لن ، إسرائيل

التوحيد إلى تدعون : إنكم السائل قول وأما : 3 س
 ؟ اشتقت أيآن من ، التوحيد كلمة على دليلكم فما
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من كثيرةا أدلة ذلك على يآقال أن  : فالجواب3 جـ
عليه الله صلى رسوله وسنة وجل عز الله كتاب
أنه العتقاد يآعنيِ الله توحيد معناه . والتوحيد وسلم
قوله ذلك على الدالة اليآاتا . ومن له شريآك ل واحد

َقَما:  سبحانه ْقُت     َقَو َقَل ْلِجّن     َقَخ َقَس     ا ْن ِْل ُدوِن     ِإل     َقَوا ُب ْع َقَي    ِل
َقَما:  سبحانه وقوله َقَنا     َقَو ْل َقَس َقَك     ِمْن     َقَأْر ِل ْب ِإل     َقَرُسوٍل     ِمْن     َقَق
ِه     ُنوِحيِ ْي َقَل ّنُه     ِإ َقَه     ل     َقَأ َقَل َقَنا     ِإل     ِإ ُدوِن     َقَأ ُب ْع هذا فيِ واليآاتا   َقَفا

.  كثيرةا المعنى

عن البخاريِ صحيح فيِ ثبت : ما فمنها الحاديآث وأما
صلى النبيِ أن ، عنهما تعالى الله رضيِ عباس ابن
بعثه لما عنه الله رضيِ لمعاذ قال وسلم عليه الله
اللفظ بهذا   الله     يآوحدوا     أن     إلى     ادعهم:  اليمن إلى

عن مسلم صحيح وفيِ ، الصحيح فيِ البخاريِ رواه
النبيِ عن عنه الله رضيِ الشجعيِ أشيم ابن طارق
وكفر     الله     وحد     من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى

على     وحسابه     ودمه     ماله     حرما     الله     دون     من     يآعبد     بما
أن على ذلك " فدل الله : " وحد بقوله فصرح   الله
.  الله إل إله ل معنى هو هذا

عمر ابن عن مسلم صحيح فيِ ثبت ما ذلك ومن
وسلم عليه الله صلى النبيِ أن:  عنهما الله رضيِ

الله يآوحد أن على ، خمس على السلما بنيِ  :  قال
وسلم عليه الله صلى لقوله تفسير وذلك ، الحديآث

شهادةا خمس على السلما بنيِ:  الخرى الروايآة فيِ
. الحديآث الله رسول محمدا وأن ، الله إل إله ل أن

.  الموفق . . والله كثيرةا المعنى هذا فيِ والحاديآث

أخواتا له رجل : عن السائل قول وأما : 4 س
دعوتهم أراد اهتدى وعندما ، مشركين برجال تزوجن

له يآستجب ولم ، أخواته فأجبنه ، التوحيد إلى
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ماذا أما ، أزواجهن عن أخواته يآفصل فهل ، أزواجهن
 يآفعل؟

عليه ويآجب ، باطل فالنكاح مسلماتا كن  : إذا4 جـ
بلد فيِ كان . وإذا ذلك ويآلزمه ، عنهم أخواته فصل

أزواجهن من يآفصلهن أن حاكمها على وجب إسلمية
أو يآهوديآاتا مثل معهم كافراتا كن إذا . أما الكفار

أسلمن فإذا ، صحيح فنكاحهن وثنياتا أو نصرانياتا
جل لقوله مسلمين غير وهم معهم البقاء عليهن حرما
ُهْم     ِحّل     ُهّن     ل:  وعل َقَن     ُهْم     َقَول     َقَل ّلو ُهّن     َقَيآِح أن وعليهن   َقَل

فيِ الزوج أسلم إذا إل ، الكفار أزواجهن عن يآنفصلن
إذا الصحيح على العدةا بعد وهكذا ، امرأته فهيِ العدةا
بنت رجعت كما إليها الرجوع له تزوجت ما كانت
إلى عنها الله رضيِ زيآنب وسلم عليه الله صلى النبيِ

مضت وقد أسلم بعدما الربيع ابن العاصا أبيِ زوجها
وآله محمد نبينا على وسلم الله . . وصلى العدةا

.  وصحبه

الله     بغير الحلف حكم

 ؟ بالنبيِ الحلف يآجوز : هل س

ل المخلوقاتا من بشيِء الحلف يآجوز : ل الجواب
بالمانة ول بالكعبة ول وسلم عليه الله صلى بالنبيِ

حكاه . بل العلم أهل جمهور قول فيِ ذلك غير ول
جوازه فيِ شاذ خلف رويِ . وقد إجماعا بعضهم
بل له وجه ل قول وهو وسلم عليه الله صلى بالنبيِ

العلم أهل إجماع من سبقه لما وخلف ، باطل هو
ومنها ، ذلك فيِ الواردةا الصحيحة للحاديآث وخلف

ابن عمر المؤمنين أمير عن الشيخان خرجه ما
عليه الله صلى النبيِ أن عنه الله رضيِ الخطاب
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فمن     بآَبائكم     تحلفوا     أن     يآنهاكم     الله     إن:  قال وسلم
الصحيحين وفيِ   ليصمت     أو     بالله     فليحلف     حالفا     كان
الله صلى النبيِ أن عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ عن

باللتا     حلفه     فيِ     فقال     حلف     من:  قال وسلم عليه
الحالف أن ذلك ووجه   الله     إل     إله     ل     فليقل     والعزى

أن ذلك فكفارةا الشرك من بنوع أتى قد الله بغير
ما بها ليكفر وإخلصا صدق عن التوحيد بكلمة يآأتيِ
بإسناد والحاكم الترمذيِ . وخرج الشرك من منه وقع

صلى النبيِ أن عنهما الله رضيِ عمر ابن عن صحيح
أو     كفر     فقد     الله     بغير     حلف     من:  قال وسلم عليه الله

الحصيب بن بريآدةا حديآث من داود أبو وخرج   أشرك
:  قال وسلم عليه الله صلى النبيِ أن عنه الله رضيِ

رضيِ هريآرةا أبيِ وعن   منا     فليس     بالمانة     حلف     من
ل:  قال وسلم عليه الله صلى النبيِ أن عنه الله

بالله     تحلفوا     ول     بالنداد     ول     بأمهاتكم     ول     بآَبائكم     تحلفوا
وممن ، والنسائيِ داود أبو أخرجه     صادقون     وأنتم     إل

أبو الماما الله بغير الحلف تحريآم فيِ الجماع حكى
بعض أطلق . وقد الله رحمه النمريِ البر عبد بن عمر
كراهة على تحمل أن فيجب الكراهة العلم أهل

. العلم بأهل للظن وإحسانا بالنصوصا عمل التحريآم
صحيح فيِ جاء بما ذلك فيِ سهل من بعض تعلل وقد

حق فيِ قال وسلم عليه الله صلى النبيِ أن مسلم
صدق     إن     وأبيه     أفلح:  السلما شرائع عن سأله الذيِ

للحاديآث مخالفة شاذةا روايآة هذه : أن والجواب
عند الشاذ حكم وهذا بها يآتعلق أن يآجوز ل الصحيحة

الثقاتا جماعة الفرد فيه خالف ما وهو العلم أهل
البر عبد ابن قال كما تصحيف اللفظ هذا أن ويآحتمل

بعض فصحفه والله أفلح الصل وأن الله رحمه
الله صلى النبيِ يآكون أن ويآحتمل ، الرواةا أو الكتاب
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، الله بغير الحلف عن النهيِ قبل ذلك قال وسلم عليه
يآؤمن لمن يآجوز ل شاذةا فردةا روايآة فهيِ حال وبكل
الحاديآث ويآخالف بها يآتشبث أن الخر واليوما بالله

بغير الحلف تحريآم على الدالة الصريآحة الصحيحة
خرج وقد ، الشركية المحرماتا من وأنه ، الله

رضيِ وقاصا أبيِ بن سعد عن صحيح بإسناد النسائيِ
صلى النبيِ فسأل والعزى باللتا حلف أنه عنه الله
الله     إل     إله     ل     قل:  فقال ذلك عن وسلم عليه الله

كل     على     وهو     الحمد     وله     الملك     له     له     شريآك     ل     وحده
من     بالله     وتعوذ     ثلثا     يآسارك     عن     وانفث     قديآر     شيِء

شدةا يآؤكد اللفظ وهذا   تعد     ول     الرجيم     الشيطان
همزاتا ومن الشرك من وأنه الله بغير الحلف تحريآم

. ذلك إلى العود عن بالنهيِ التصريآح وفيه الشيطان
وصلح ديآنه فيِ الفقه وإيآاكم يآمنحنا أن الله وأسأل
اتباع من والمسلمين يآعيذنا وأن ، والعمل القصد
والله ، قريآب سميع إنه الشيطان ونزغاتا الهوى
.  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما وإيآاكم يآتولنا

بالنبي    الحلف حكم

إلينا - أرسلأ.  . ع : ع بالحروف لسمه رمز * سائل
الله صلى بالنبيِ الحلف الناس بعض : اعتاد يآقول
يآعتقدون ول عندهم عاديآا المر وأصبح وسلم عليه
 ذلك؟ حكم فما اعتقادا ذلك

غيره أو وسلم عليه الله صلى بالنبيِ : الحلف الجواب
الشركية المحرماتا ومن عظيم منكر المخلوقاتا من
الماما حكى وقد وحده بالله إل الحلف لحد يآجوز ول
يآجوز ل أنه على الجماع الله رحمه البر عبد ابن

صلى النبيِ عن الحاديآث صحت وقد الله بغير الحلف
كما الشرك من وأنه ذلك عن بالنهيِ وسلم عليه الله
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أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ عن الصحيحين فيِ
حالفا     كان     فمن     بآَبائكم     تحلفوا     أن     يآنهاكم     الله     إن قال

   ليصمت     أو     بالله     فليحلف

أو     بالله     إل     يآحلف     فل     حالفا     كان     فمن آخر لفظ وفيِ
   ليسكت

النبيِ عن صحيح بإسناد والترمذيِ داود أبو وخرج
الله     بغير     حلف     من قال أنه وسلم عليه الله صلى
وسلم عليه الله صلى عنه وصح   أشرك     أو     كفر     فقد
فيِ والحاديآث   منا     فليس     بالمانة     حلف     من قال أنه
جميع على والواجب معلومة كثيرةا الباب هذا

أن لحد يآجوز ول وحده بالله إل يآحلفوا أل المسلمين
المذكورةا للحاديآث كان من كائنا الله بغير يآحلف

وأن يآحذره أن ذلك اعتاد من على . ويآجب وغيرها
النبيِ لقول ذلك عن وغيرهم وجلساءه أهله يآنهى
فليغيره     منكرا     منكم     رأى     من"  وسلم عليه الله صلى
فبقلبه     يآستطع     لم     فإن     فبلسانه     يآستطع     لم     فإن     بيده

.  صحيحه فيِ مسلم . خرجه   اليآمان     أضعف     وذلك

السابق للحديآث الصغر الشرك من الله بغير والحلف
هذا أن الحالف بقلب قاما إذا أكبر شركا يآكون وقد ،

أو ، الله يآستحقه كما التعظيم يآستحق به المحلوف
المقاصد من ذلك ونحو الله مع يآعبد أن يآجوز أنه

جميعا المسلمين على يآمن أن الله . . نسأل الكفريآة
ديآنه فيِ الفقه يآمنحهم وأن ، ذلك من بالعافية

.  قريآب سميع إنه غضبه أسباب من والسلمة

للقلق     اليمان تعرض حول
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نبيِ ل من على والسلما والصلةا ، وحده لله الحمد
:  بعد أما بعده

رسالة الثانيِ عددها فيِ الرايآة مجلة نشرتا فقد
أسئلة فيها ورد والتيِ جنيف فيِ السلميِ للمركز

من لكثير كبير عدد عند وتعرضه اليآمان عن أولها
. . وكانت إلخ صحيح القول هذا هل ، والشك القلق

حمد . فبعد رمضان سعيد الدكتور الخ بقلم الكلمة
فطر قد وتعالى سبحانه الله أن ريآب : ل نقول الله

ويآرجى يآخاف ومدبرا وإلها ربا به اليآمان على العباد
ِقْم:  سبحانه قال كما ، القرب بأنواع إليه ويآتقرب َقَأ َقَف

َقَك َقَه ّديآِن     َقَوْج لفا     ِلل ِني َقَةا     َقَح َقَر ْط ِه     ِف ّل ِتيِ     ال ّل َقَر     ا َقَط َقَس     َقَف ّنا َقَها     ال ْي َقَل َقَع
عليه الله صلى النبيِ عن الصحيح الحديآث وفيِ
عباديِ     خلقت     إنيِ     تعالى     الله     يآقول  :  قال أنه وسلم
أن     وأمرتهم     ديآنهم     عن     الشياطين     فاجتالتهم     حنفاء

فيِ مسلم رواه   سلطانا     به     أنزل     لم     ما     بيِ     يآشركوا
وملئكته بالله اليآمان هو الشرعيِ واليآمان صحيحه

كما ، وشره خيره وبالقدر الخر واليوما ورسله وكتبه
جوابه فيِ بذلك وسلم عليه الله صلى النبيِ فسره قد

شعبة وسبعون بضع وهو السلما عليه جبريآل لسؤال
عن الذى إماطة وأدناها الله إل إله ل قول أفضلها

دلت كما ، بالمعصية ويآنقص بالطاعة يآزيآد الطريآق
ودرج النبويآة والحاديآث القرآنية اليآاتا ذلك على
اليآمان وتعريآف المقدمة هذه . وبعد المة سلف عليه
وذلك والقلق للشك يآتعرض اليآمان هذا : إن نقول

:  عدةا لسباب

.  وأدلته اليآمان بمقتضى الجهل - أعظمها1
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شيئا اليآمان فيضعف العلم بمقتضى العمل - عدما2
كما والقلق الشك محله ويآحل يآزول حتى شيِء بعد
.  النصوصا وتقتضيه الواقع عليه يآدل

عليه فتمليِ مؤمنة غير بيئة فيِ المؤمن - وجود3
أماما ويآضعف إيآمانه فيتزعزع وشبهاتها شكوكها

قليل كان إذا سيما ل ، النحراف ودواعيِ المغريآاتا
. . ويآعينه يآثبته الذيِ الصالح المجالس وفقد العلم
عن الصحيح الحديآث فيِ جاء ما هذا على ويآدل

:  قال أنه وسلم عليه الله صلى الكريآم الرسول
الرجل     يآصبح     المظلم     الليل     كقطع     فتنا     بالعمال     بادروا

ويآصبح     مسلما     ويآمسيِ     كافرا     ويآمسيِ     مسلما     فيها
   الدنيا     من     بعرض     ديآنه     يآبيع     كافرا

الصالحاتا بالعمال البدار أن إلى يآرشد الحديآث وهذا
الشك عوامل من عدمها وأن اليآمان ثباتا أسباب من

الشهواتا فتن فيها يآدخل الفتن . وهذه بالفتن والتأثر
إذ الشهواتا فتن وأعظمها ، الحروب وفتن والشبهاتا

فينخدع الضعيفة النفوس إلى وأقرب إغراء أكثر هيِ
قدمه تسوخ حتى فيها يآتورط ثم المر أول المؤمن

والنجاةا السلمة . وطريآق إيآمانه ويآذهب الباطل فيِ
غايآة يآحذرها وأن الفتن أسباب عن المؤمن يآتباعد أن

اليآمان على الثباتا الله سؤال فيِ ويآجتهد ، الحذر
على الدالة لليآاتا ومتدبرا تاليا الله كتاب على ويآقبل

العقلية الحجج على المشتملة ، به واليآمان الله
سبحانه وجوده إلى المرشدةا النظريآة والبراهين
واستحقاقه ، كلها المور بتدبير واستقلله ووحدانيته

، حدوده عند والوقوف شريآعته باتباع ويآطاع يآعظم أن
حلوته وذاقت القلوب فيِ اليآمان رسخ ومتى

رجوع وندر منها اقتلعه صعب بأدلته واستنارتا
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لبيِ     هرقل     قال كما ، بغيره واستبداله عنه صاحبه
الرسول     بدعوةا     تتعلق     مسائل     عن     سأله     حين     سفيان

محمد     أصحاب     من     أحد     يآرتد     هل     وسلم     عليه     الله     صلى
سفيان     أبو     فأجاب     ؟     له     سخطة     ديآنه     فيِ     دخوله     بعد

تخالط     حين     اليآمان     وكذلك     هرقل     فقال     بالسلب
ولهذا ، هرقل قال بما يآشهد والواقع   القلوب     بشاشته

أما ، الجواب هذا عليه أنكر الرسول أن يآرو لم
قصيدته فيِ القيم ابن ذكر فقد لهذا العملية التجربة
بسبب والقلق الشك من شيِء له وقع أنه النونية
الله أتاح حتى وشبهاتهم الكلما أهل كتب فيِ النظر

اليآاتا إلى فأرشده تيمية ابن السلما شيخ له
وأسمائه عظمته وكمال ، بالله المعرفة والحاديآث
عن وزال إيآمانه فاستقاما المور بتدبير واستقلله

. وصلى والقلق الشكوك أنواع من ساورها ما نفسه
.  وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله

 جمادى الولى6نشرتا بمجلة رايآة السلما العدد 
 8 - 7 هـ من صـ 1380سنة 

  

الستغاثة      يوم بمناسبة عامة نصيحة

على والسلما والصلةا ، العالمين رب لله الحمد
: بعد أما ، أجمعين وصحبه وآله ، العالمين رب رسول

العربية المملكة فيِ المسلمين عزما فبمناسبة
27 الموافق الثنين يآوما الستغاثة على السعوديآة

المسلمين إخوانيِ أنبه أن رأيآت  هـ1386 شوال
وأن ، لها يآنتبه أن مسلم لكل يآنبغيِ أمور على

، ونجاتها صلحها فيه ما على ويآجاهدها نفسه يآحاسب
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فيِ يآضرها مما وسلمتها ، منها الله أحبه ما وحصول
َقَها     َقَيآا:  وجل عز بقوله عمل والخرةا الدنيا ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ا
ُنوا َقَم ُقوا     آ ّت َقَه     ا ّل ُظْر     ال ْن َقَت ْل ٌءس     َقَو ْف َقَمْت     َقَما     َقَن ّد ٍد     َقَق َقَغ ُقوا     ِل ّت َقَوا
َقَه ّل َقَه     ِإّن     ال ّل ٌءر     ال ِبي َقَما     َقَخ َقَن     ِب ُلو َقَم ْع ُنوا     َقَول*    َقَت ُكو َقَن     َقَت ِذيآ ّل َقَكا

َقَه     َقَنُسوا ّل ُهْم     ال َقَسا ْن َقَأ ُهْم     َقَف َقَس ُف ْن َقَك     َقَأ ِئ َقَل َقَن     ُهُم     ُأو ُقو َقَفاِس ْل    ا
أن الكريآمة اليآة هذه فيِ المؤمنين عباده الله أمر

حتى ، للخرةا قدموا ماذا يآنظروا وأن ، وجل عز يآتقوه
، عنهم تعالى الله ويآرضيِ ، يآنفعهم ما على يآستقيموا
هيِ وهذه ، عليهم الله ويآسخط يآضرهم ما ويآحذروا
، لخرته العبد قدمه فيما النظر من ، العظيمة الفائدةا
عليه يآخفى ل ، عباده بأعمال خبير أنه سبحانه وأوضح

بواطنهم ويآصلحوا ، ويآخافوه ليحذروه ، خافية منها
سبيل هيِ لكونها بالتقوى المر وكرر ، وظواهرهم

.  الصلح وطريآق ، السعادةا

الله نهى ما وترك ، ورسوله الله : طاعة هيِ والتقوى
إيآمان ومن ، سبحانه لله إخلصا من ، ورسوله عنه

صلى ورسوله به الله أخبر وبما ، ورسوله بالله صادق
من الله عند فيما رغبته وعن ، وسلم عليه الله

بعض . قال العقاب من لديآه مما وحذر ، المثوبة
بطاعة تعمل أن : ( هيِ التقوى تفسير فيِ السلف

تترك . وأن الله ثواب ترجو ، الله من نور على ، الله
) .  الله عقاب تخشى ، الله من نور على الله معصية

أحد عنه- وهو الله رضيِ مسعود بن الله عبد وقال
وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب كبار

يآعصى فل يآطاع أن تقاته حق الله تقوىوعلمائهم- : 
 يآكفر فل ويآشكر يآنسى فل ويآذكر

من عباده حذر السابقة اليآة فيِ وجل عز ربنا إن ثم
عن والعراض ، سبحانه نسيانه فيِ أعدائه مشابهة
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أسباب عن فأعرضوا ، أنفسهم أنساهم حتى حقه
فقال ، والخرةا الدنيا فيِ سعادتها سبل وعن ، نجاتها
ُنوا     َقَول:  تعالى ُكو َقَن     َقَت ِذيآ ّل َقَه     َقَنُسوا     َقَكا ّل ُهْم     ال َقَسا ْن َقَأ َقَف

ُهْم َقَس ُف ْن نسوا الذيآن المعرضين هؤلء على حكم ثم   َقَأ
أيِ ، الفاسقون هم بأنهم طاعته عن فأعرضوا الله

للهوى المنقادون ، الله طاعة عن الخارجون
.  والشيطان

وأن ، وجل عز الله يآتقيِ أن مسلم كل على فالواجب
وأن وشيطانه هواه يآحذر وأن ، طاعته على يآستقيم

عن المعرضين ورسوله الله أعداء مشابهة عن يآتباعد
الدنيا فيِ والسلمة بالنجاةا ليفوز ، وطاعته ذكره

.  والخرةا

نصيحة وجهها سماحة الشيخ للمسلمين فيِ المملكة
العربية السعوديآة عندما كان نائبا لرئيس الجامعة

السلمية بالمديآنة المنورةا قرئت فيِ المساجد قبل
موعد الستسقاء 

الله أن لها التنبه يآجب التيِ العظيمة المور ومن
، كثيرةا مواضع فيِ العظيم كتابه فيِ أخبرنا سبحانه

كقسوةا:  المتنوعة المصائب من العباد أصاب ما أن
النفس ونقص ، الغيث وتأخر الرض وجدب ، القلوب

من ذلك وغير العداء وتسليط ، والثمار والموال
من العباد كسبه ما بأسباب ذلك كل ، المصائب
َقَما:  وجل عز قال كما ، والمخالفاتا المعاصيِ َقَو

ُكْم َقَب َقَصا ٍة     ِمْن     َقَأ َقَب َقَما     ُمِصي ِب َقَبْت     َقَف َقَس ُكْم     َقَك ِديآ ْيآ ُفو     َقَأ ْع َقَيآ َقَعْن     َقَو
ٍر ِثي َقَك     َقَما:  تعالى وقال   َقَك َقَب َقَصا ٍة     ِمْن     َقَأ َقَن َقَس َقَن     َقَح ِه     َقَفِم ّل ال
َقَما َقَك     َقَو َقَب َقَصا ٍة     ِمْن     َقَأ َقَئ ّي َقَك     َقَفِمْن     َقَس ْفِس :  تعالى وقال   َقَن

َقَر َقَه ُد     َقَظ َقَسا َقَف ْل َقَبّر     ِفيِ     ا ْل ِر     ا َقَبْح ْل َقَما     َقَوا َقَبْت     ِب َقَس ِديِ     َقَك ْيآ ّناِس     َقَأ ال
ُهْم َقَق ِذيآ ُي َقَض     ِل ْع ِذيِ     َقَب ّل ُلوا     ا ُهْم     َقَعِم ّل َقَع َقَن     َقَل ُعو وقال   َقَيآْرِج
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ْد:  تعالى َقَق َقَل َقَنا     َقَو ْذ َقَخ َقَل     َقَأ َقَن     آ ْو َقَع َقَن     ِفْر ِني ْقٍص     ِبالّس َقَن َقَن     َقَو ِم
َقَراتِا َقَم ّث ُهْم     ال ّل َقَع َقَن     َقَل ّكُرو ّذ    َقَيآ

أحل وما ، الطاغية المم بعض عن وجل عز أخبر ولما
ُكّل:  ذلك بعد قال العقوباتا من بهم َقَنا     َقَف ْذ َقَخ ِه     َقَأ ِب ْن َقَذ ِب

ُهْم ْن َقَنا     َقَمْن     َقَفِم ْل َقَس ِه     َقَأْر ْي َقَل لبا     َقَع ُهْم     َقَحاِص ْن ْتُه     َقَمْن     َقَوِم َقَذ َقَخ َقَأ

َقَحُة ْي ُهْم     الّص ْن َقَنا     َقَمْن     َقَوِم ْف َقَس ِه     َقَخ َقَض     ِب َقَْلْر ُهْم     ا ْن َقَمْن     َقَوِم
َقَنا ْق َقَر ْغ َقَما     َقَأ َقَن     َقَو ّلُه     َقَكا ُهْم     ال َقَم ِل ْظ َقَي ِكْن     ِل َقَل ُنوا     َقَو ُهْم     َقَكا َقَس ُف ْن َقَأ

َقَن ِلُمو ْظ نوحا رسولهم عصوا لما نوح قوما عن وقال   َقَيآ
ِهْم     ِمّما:  والسلما الصلةا عليه ِت َقَئا ِطي ُقوا     َقَخ ِر ْغ ُأ

ُلوا ْدِخ ُأ لرا     َقَف َقَلْم     َقَنا ُدوا     َقَف ُهْم     َقَيآِج ِه     ُدوِن     ِمْن     َقَل ّل لرا     ال َقَصا ْن    َقَأ
، بالغرق الدنيا فيِ عذبوا خطيئاتهم أجل من والمعنى

.  حالهم من بالله نعوذ ، النار بإدخالهم الخرةا وفيِ

من معناها فيِ جاء وما ، الكريآماتا اليآاتا هذه وفيِ
وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحاديآث
والبرهان الظاهرةا الدللة ، غيرها الكريآماتا واليآاتا
المصائب من العباد أصاب ما أن على القاطع

بكسبهم ذلك كل ، الله إل يآحصيها ل التيِ والسيئاتا
، للحق المخالفة العمال من قدموا وما ، وذنوبهم

، سبحانه إليه فيتوبوا ، ويآتعظون يآتذكرون لعلهم
ولهذا ، عنه نهاهم ما ويآحذروا ، طاعته إلى ويآرجعوا

ُهْم:  السابقة اليآة فيِ وجل عز قال َقَق ِذيآ ُي َقَض     ِل ْع ِذيِ     َقَب ّل ا
ُلوا ُهْم     َقَعِم ّل َقَع َقَن     َقَل ُعو يآذيآق قد سبحانه أنه والمعنى   َقَيآْرِج
لعلهم السيئاتا من عملوا ما بعض عقوبة العباد

النصوح والتوبة ، إليه والنابة ، طاعته إلى يآرجعون
 ، ذنوبهم سالف من

قال كما ، جميعا لهلكوا ذنوبهم بجميع يآؤاخذهم ولو
ْو:  سبحانه َقَل ُذ     َقَو َقَؤاِخ ّلُه     ُيآ َقَس     ال ّنا َقَما     ال ُبوا     ِب َقَس َقَك     َقَما     َقَك َقَر َقَت

َقَلى َقَها     َقَع ِر ْه ٍة     ِمْن     َقَظ ّب : الخرى اليآة فيِ وقال ، اليآة   َقَدا
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ْد َقَق َقَل َقَنا     َقَو ْذ َقَخ َقَل     َقَأ َقَن     آ ْو َقَع َقَن     ِفْر ِني ْقٍص     ِبالّس َقَن َقَن     َقَو َقَراتِا     ِم َقَم ّث ال
ُهْم ّل َقَع َقَن     َقَل ّكُرو ّذ فرعون آل عاقب أنه والمعنى   َقَيآ

الثمراتا نقص مع ، المتتابعة الجدوب وهيِ ، بالسنين
الله إلى فيتوبوا ، السيئة أعمالهم يآتذكرون لعلهم

. أمره على ويآستقيموا ، طاعته إلى ويآرجعوا ، منها
، فاسدا كان ما لهم ويآصلح ، شاردا كان ما لهم فيرد

السماء من الغيث لهم ويآنزل ، بالتقوى قلوبهم ويآعمر
:  تعالى قال كما ، الرض من البركاتا لهم ويآخرج ،

ْو َقَل َقَل     َقَأّن     َقَو ْه َقَرى     َقَأ ُق ْل ُنوا     ا َقَم ْوا     آ َقَق ّت َقَنا     َقَوا َقَتْح َقَف ِهْم     َقَل ْي َقَل َقَكاتٍا     َقَع َقَر َقَب
َقَن ِء     ِم َقَما َقَْلْرِض     الّس ْو:  سبحانه وقال ، اليآة   َقَوا َقَل ُهْم     َقَو ّن أ

َقَ

َقَقاُموا َقَةا     َقَأ َقَرا ْو ّت َقَل     ال ْنِجي ِْل َقَما     َقَوا َقَل     َقَو ِز ْن ِهْم     ُأ ْي َقَل ِهْم     ِمْن     ِإ ّب َقَر
ُلوا َقَك ِهْم     ِمْن     َقََقَل ِق ْو ِهْم     َقَتْحِت     َقَوِمْن     َقَف ِل عز . وقال اليآة   َقَأْرُج
َقَها     َقَيآا:  وجل ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُقوا     آ ّت َقَه     ا ّل ُلوا     ال ُقو لل     َقَو ْو َقَق
لدا ِديآ ِلْح*    َقَس ُكْم     ُيآْص ُكْم     َقَل َقَل َقَما ْع ِفْر     َقَأ ْغ َقَيآ ُكْم     َقَو ُكْم     َقَل َقَب ُنو اليآة   ُذ

، 

َقَمْن:  تعالى وقال ّتِق     َقَو َقَه     َقَيآ ّل َقَعْل     ال لجا     َقَلُه     َقَيآْج َقَر *   َقَمْخ
ْقُه َقَيآْرُز ْيُث     ِمْن     َقَو َقَتِسُب     ل     َقَح َقَمْن:  أيآضا وقال   َقَيآْح ّتِق     َقَو َقَيآ

َقَه ّل َقَعْل     ال ِه     ِمْن     َقَلُه     َقَيآْج ِر لرا     َقَأْم ْد:  وجل عز وقال   ُيآْس َقَق َقَل َقَو
َقَنا ْل َقَس َقَلى     َقَأْر ٍم     ِإ َقَم َقَك     ِمْن     ُأ ِل ْب ُهْم     َقَق َقَنا ْذ َقَخ َقَأ ِء     َقَف َقَسا ْأ َقَب ْل ِء     ِبا َقَوالّضّرا
ُهْم ّل َقَع َقَن     َقَل ُعو َقَضّر َقَت ْول*    َقَيآ َقَل ْذ     َقَف ُهْم     ِإ َقَء َقَنا     َقَجا ْأُس ُعوا     َقَب َقَضّر َقَت
ِكْن َقَل َقَسْت     َقَو ُهْم     َقَق ُب ُلو َقَن     ُق ّيآ َقَز ُهُم     َقَو َقَطاُن     َقَل ْي ُنوا     َقَما     الّش َقَكا

َقَن ُلو َقَم ْع َقَأْن:  وجل عز وقال   َقَيآ ِو     َقَو َقَقاُموا     َقَل َقَت َقَلى     اْس َقَع
ِة َقَق ِريآ ّط ُهْم     ال َقَنا ْي َقَق لء     َقََقَلْس لقا     َقَما َقَد ُهْم*    َقَغ َقَن ِت ْف َقَن ِه     ِل َقَمْن     ِفي َقَو

ِرْض ْع ِر     َقَعْن     ُيآ ْك ِه     ِذ ّب ْكُه     َقَر ُل لبا     َقَيآْس َقَذا لدا     َقَع َقَع عز الله أخبر   َقَص
آمنوا إذا العباد أن المذكوراتا اليآاتا هذه فيِ وجل

فيِ وجل عز واتقوه طاعته على واستقاموا ، بربهم
، المصائب نزول عند إليه وتضرعوا ، أمورهم جميع

عز فإنه ، الصادقين التائبين تضرع ، العقوباتا وحلول
ويآصلح ، حذروا مما ويآؤمنهم ، طلبوا ما يآعطيهم وجل
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ويآخلصهم ، السالفة ذنوبهم لهم ويآغفر ، أعمالهم لهم
لهم ويآنزل ، السماء ماء من ويآسقيهم ، المضائق من

.  الرض فيِ البركاتا

وجل عز الله تقوى إلى بادروا ، المسلمين معشر فيا
عز لله نفوسكم وجاهدوا ، مراضيه إلى وسارعوا ،

، الذنوب سائر من النصوح بالتوبة وألزموها ، وجل
، بالسوء المارةا والنفس ، والشيطان الهوى وحاربوا
عز ربكم إلى وتضرعوا ، الخرةا الدار إلى وشمروا

يآجب ، واستغفاره وذكره دعائه من وأكثروا ، وجل
ويآغثكم ، أموركم ويآيسر ، أحوالكم ويآصلح ، دعاءكم

من ويآعصمكم ، كربة كل عنكم ويآكشف ، فضله من
الدنيا فيِ سوء كل من ويآجركم ، أعدائكم كيد

: وعده فيِ الصادق وهو ، وجل عز قال كما ، والخرةا
َقَن ِذيآ ّل ُدوا     َقَوا َقَه َقَنا     َقَجا ُهْم     ِفي ّن َقَيآ ِد ْه َقَن َقَنا     َقَل َقَل ُب ِإّن     ُس َقَه     َقَو ّل َقَع     ال َقَم َقَل

َقَن ِني ْلُمْحِس َقَد:  سبحانه وقال   ا َقَع ّلُه     َقَو َقَن     ال ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم آ
ُكْم ْن ُلوا     ِم َقَعِم َقَحاتِا     َقَو ِل ُهْم     الّصا ّن َقَف ِل َقَتْخ َقَيْس َقَْلْرِض     ِفيِ     َقَل َقَما     ا َقَك

َقَف َقَل َقَتْخ َقَن     اْس ِذيآ ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َقَنّن     َقَق ّك َقَم ُي َقَل ُهْم     َقَو ُهُم     َقَل َقَن ِذيِ     ِديآ ّل ا
َقَضى َقَت ُهْم     اْر ُهْم     َقَل ّن َقَل ّد َقَب ُي َقَل ِد     ِمْن     َقَو ْع ِهْم     َقَب ِف ْو لنا     َقَخ ِنيِ     َقَأْم َقَن ُدو ُب ْع ل     َقَيآ

َقَن ُكو ِر لئا     ِبيِ     ُيآْش ْي ِإْن:  وجل عز وقال ، اليآة   َقَش َقَو
ِبُروا ُقوا     َقَتْص ّت َقَت ُكْم     ا  ل     َقَو ُهْم     َقَيآُضّر ُد ْي لئا     َقَك ْي َقَه     ِإّن     َقَش ّل َقَما     ال ِب
َقَن ُلو َقَم ْع ٌءط     َقَيآ َقَن     ِإّن:  وعل جل وقال   ُمِحي ِقي ّت ْلُم َقَد     ِل ْن ِع

ِهْم ّب ّناتِا     َقَر ِم     َقَج ِعي ّن    ال

كل وفيِ ، الوقت هذا فيِ المناسبة القرباتا ومن
، إليهم والحسان ، والمحاويآج الفقراء رحمة ، وقت
بها الله يآدفع التيِ العمال أعظم من الصدقة فإن

:  وجل عز الله قال كما ، الرحمة بها ويآنزل ، البلء
ُنوا َقَأْحِس َقَه     ِإّن     َقَو ّل َقَن     ُيآِحّب     ال ِني ْلُمْحِس ِإّن:  تعالى وقال   ا

َقَة َقَم ِه     َقَرْح ّل ٌءب     ال ِريآ َقَن     َقَق َقَن     ِم ِني ْلُمْحِس :  سبحانه وقال   ا
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َقَأْن ُقوا     َقَو ّد َقَص ٌءر     َقَت ْي ُكْم     َقَخ ُتْم     ِإْن     َقَل ْن َقَن     ُك َقَلُمو ْع عز وقال   َقَت
ُنوا:  وجل ِه     آِم ّل ِه     ِبال ِل َقَرُسو ُقوا     َقَو ْنِف َقَأ ُكْم     ِمّما     َقَو َقَل َقَع َقَج

َقَن ِفي َقَل َقَتْخ ِه     ُمْس َقَن     ِفي ِذيآ ّل ُنوا     َقَفا َقَم ُكْم     آ ْن ُقوا     ِم َقَف ْن َقَأ ُهْم     َقَو ٌءر     َقَل َقَأْج

ٌءر ِبي وسلم عليه الله صلى النبيِ عن الحديآث وفيِ   َقَك
:  قال أنه

، النار الماء يآطفئ كما الخطيئة تطفئ الصدقة  
الله صلى النبيِ تل ثم الليل جوف فيِ الرجل وصلةا

َقَفى:  تعالى قوله وسلم عليه َقَجا َقَت ُهْم     َقَت ُب ُنو َقَعِن     ُج
َقَضاِجِع َقَم ْل َقَن     ا ُعو ْد ُهْم     َقَيآ ّب لفا     َقَر ْو لعا     َقَخ َقَم َقَط ُهْم     َقَوِمّما     َقَو َقَنا ْق َقَز َقَر

َقَن ُقو ْنِف َقَلُم     َقَفل*    ُيآ ْع ٌءس     َقَت ْف َقَيِ     َقَما     َقَن ِف ُهْم     ُأْخ ِةا     ِمْن     َقَل ُيٍن     ُقّر ْع َقَأ

لء َقَزا َقَما     َقَج ُنوا     ِب َقَن     َقَكا ُلو َقَم ْع  :  والسلما الصلةا عليه وقال   َقَيآ
الرض فيِ من ارحموا ، الرحمن يآرحمهم الراحمون
وسلم عليه الله صلى وقال السماء فيِ من يآرحمكم

" .    يآرحم     ل     يآرحم     ل     من: " 

، جميعا المسلمين أحوال يآصلح أن المسئول والله
على ويآمن ، قادتهم ويآصلح ، بالتقوى قلوبهم ويآعمر
، الذنوب جميع من ، النصوح بالتوبة الجميع

جميع فيِ وجل عز الله شريآعة على والستقامة
كل على إنه العداء مكايآد من يآحفظهم وأن ، المور
محمد ورسوله عبده على الله وصلى ، قديآر شيِء
.  وسلم وصحبه وآله

المصور      (  ) مجلة نشرته ما لبعض ونقد تكذيب

وعلى الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
نشرتا فقد ، بعد . أما بهداه اهتدى ومن وأصحابه آله

فيِ الصادر 2166 رقم عددها ) فيِ ( المصور مجلة
 ما1966  أبريآل15 الموافق  هـ1385  / الجمعة24
:  نصه ما المذكور العدد  من15 الصفحة فيِ
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 الديآن بهاء : أحمد بقلم المستوردةا المبادئ

الجامعة رئيس نائب أن السعوديآة من نبأ ( يآقول
جميع فيِ شهريآن منذ مقال نشر هناك السلمية
كرويآة الرض إن يآقول من كل دما فيه أهدر الصحف

وإذا ، العكس وليس الشمس حول تدور الرض وإن
وفيِ ما 1966 فيِ الرأيِ هذا يآذاع أن غريآبا يآبدو كان

واضحة فضيلة له الرأيِ هذا فصاحب ، الفضاء عصر
العربية المملكة تردده ما مع منطقيِ أنه وهيِ

فحكاما ، وآراء أفكار من اليآاما هذه السعوديآة
عن إل الن يآتحدثون ل السعوديآة العربية المملكة
إلى يآدعون ول ، المستوردةا والنظريآاتا الفكار
الفكار خطر درء بدعوى إل السلميِ الحلف

الشتراكية يآقصدون وهم ، المسلمين عن المستوردةا
فكرةا ول الشتراكية يآناقشون ل ولكنهم بالطبع
على بناء برفضها يآكتفون وإنما ، الجتماعية العدالة

.  المقصود ) انتهى . . . إلخ مستوردةا أنها

بهتان هذا : ( سبحانك أقول أن ذلك عن وجوابيِ
فيِ الكاتب إليه أشار الذيِ المقال نشر ) لقد عظيم
واطلع ،  هـ1385 رمضان فيِ المحلية الصحف جميع
ذكر فيه وليس والخارج الداخل فيِ القراء عليه

من دما إهدار عن فضل إثباتا ول بنفيِ الرض كرويآة
كلما من المقال فيِ نقلته فيما وقع وقد ، بها قال

كرويآة إثباتا على يآدل ما الله رحمه القيم ابن العلمة
إليه نقل من أو ، الديآن بهاء لحمد جاز فكيف الرض

ويآنسبه الصريآح البهتان هذا على يآقدما أن النبأ هذا
سبحان ، الناس وقرأه العالم فيِ نشر قد مقال إلى
بغريآب ليس ولكن ، المفتريِ هذا جرأةا أعظم ما الله
اللحاد أنصار عن الفتراء هذا مثل يآصدر أن
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َقَما وجل عز الله قال فقد الهدامة والمذاهب ّن ِريِ     ِإ َقَت َقَيآْف
َقَب ِذ َقَك ْل َقَن     ا ِذيآ ّل َقَن     ل     ا ُنو ْؤِم َقَيآاتِا     ُيآ ِه     ِبآَ ّل َقَك     ال ِئ َقَل ُأو ُهُم     َقَو

َقَن ُبو ِذ َقَكا ْل وسلم عليه الله صلى الله رسول عن وصح   ا
وعد     وإذا     كذب     حدث     إذا     ثلث     المنافق     آيآة  :  قال أنه

دما المقال فيِ أهدرتا وإنما   خان     اؤتمن     وإذا     أخلف
وما ، استتابته بعد جاريآة ل ثابتة الشمس إن قال من
، سبحانه لله تكذيآب الشمس جريِ إنكار لن إل ذلك

، الكريآم لرسوله وتكذيآب ، العظيم لكتابه وتكذيآب
القطعية وبالدلة السلما ديآن من بالضرورةا علم وقد

أو رسوله أو الله كذب من أن العلم أهل وبإجماع
تاب فإن ويآستتاب ، والمال الدما حلل كافر فهو كتابه
العلم أهل بين نزاع الله بحمد هذا فيِ وليس قتل وإل

 .

هذا يآذاع أن غريآبا يآبدو كان : ( إذا الكاتب قول وأما
) . . . إلخ الفضاء عصر وفيِ  ما1966 سنة فيِ الرأيِ

الحق إظهار أن ريآب : ل يآقال أن عنه فالجواب
من يآعتبر إليه الناس ودعوةا العصر هذا فيِ ونشره
وقلة السلما غربة لستحكاما وذلك الغريآبة المور
ما مصداق وهذا ، الباطل دعاةا وكثرةا الحق دعاةا
وسلم عليه الله صلى محمد ورسولنا نبينا به أخبر
غريآبا     السلما     بدأ:  الصحيح الحديآث فيِ قال حيث

روايآة     وفيِ        للغرباء     فطوبى     بدأ     كما     غريآبا     وسيعود
يآصلحون     الذيآن        قال     الغرباء؟     من     الله     رسول     يآا     قيل
الذيآن     هم     قال     آخر     لفظ     وفيِ        الناس     فسد     إذا

هذا من فيتضح   سنتيِ     من     الناس     أفسد     ما     يآصلحون
الحق إلى الدعوةا أن اللباب لذويِ الشريآف الحديآث
السلما غربة عند الباطل من الناس أحدثه ما وإنكار
الله صلى النبيِ عليه حث الذيِ الصلح من يآعتبر
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من أيآضا للقراء ويآتضح ، أهله على وأثنى وسلم عليه
غربة عند الحق لهل يآنبغيِ أنه العظيم الحديآث هذا

، السلما أحكاما بيان فيِ نشاطا يآزدادوا أن السلما
وأن ، الرذائل ومحاربة الفضائل ونشر ، إليه والدعوةا

من يآكونوا حتى ذلك على أنفسهم فيِ يآستقيموا
لما المصلحين ومن ، الناس فساد عند الصالحين

.  سبحانه الموفق والله الناس أفسد

من انتقاد من كلمه آخر فيِ الكاتب إليه أشار ما وأما
على وحمله المستوردةا والنظريآاتا الفكار يآحارب
إيآاهم وتهمته السعوديآة العربية المملكة حكاما

، كالشتراكية المستوردةا والنظريآاتا الفكار بمحاربة
درء بدعوى إل السلميِ الحلف إلى يآدعون ل وأنهم
. .  إلخ المسلمين عن الفكار خطر

المستوردةا والنظريآاتا الفكار : إن يآقال أن فجوابه
يآقبلوها أن للمسلمين يآجوز فل والباطل الحق فيها

التفصيل هو الواجب بل مطلقا يآردوها أن ول مطلقا
مع للمسلمين نافعا أو حقا منها كان فما ذلك فيِ

قبوله من مانع فل سبحانه الله لشرع مخالفته عدما
الذيِ الكامل الله ديآن هو السلما لن ، به والنتفاع

ما كل عن ونهى إصلح كل وإلى خير كل إلى دعا
أن أهله وأمر ، مجتمعهم ويآفسد المسلمين يآضر

ذلك على بالله ويآستعينوا يآنفعهم ما على يآحرصوا
وأن ، لعدوهم قوةا من استطاعوا كلما يآعدوا وأن

البر على ويآتعاونوا يآتكاتفوا وأن منه حذرهم يآأخذوا
، يآتفرقوا ول جميعا الله بحبل يآعتصموا وأن والتقوى
عز وأخبر أعدائهم أهواء اتباع من سبحانه وحذرهم

.  شيئا الله من عنهم يآغنوا لن أعداءهم أن وجل
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بها جاء قد الصحيحة والنظريآاتا النافعة فالفكار
هو بل عليهم مستوردةا فليست إليها ودعا السلما
أنها وظنوا أتباعه بعض على خفيت وإن إليها السابق

العداء به يآأتيِ ما قصارى وإنما أعدائه من مستوردةا
أن للشرع الموافقة والنظريآاتا الصحيحة الفكار من

من أنها يآوهم لباسا ويآلبسوها الناس بين يآذيآعوها
المر وليس إليها والدعاةا مبتكروها وأنهم عندهم
حيث عليهم للسلما ذلك فيِ الفضل وإنما ، كذلك
فنسبوا ، وثمراتها أصولها إلى وأرشدهم عليها نبههم
إما أهله إلى الحق نسبة وجحدوا أنفسهم إلى ذلك
حين السعوديآة العربية والحكومة ، حسدا وإما جهل

لم الهدامة المذاهب من وغيرها الشتراكية تحارب
نظاما لنها حاربتها وإنما مستوردةا لكونها تحاربها
والشرائع الديآان يآنكر للشريآعة مخالف إلحاديِ

حرما ما ويآحل وجوده ويآنكر سبحانه الله ويآحارب
بعض فيِ معتنقوه استخفى وإن أحل ما ويآحرما
ولم هذا من بشيِء الزمنة بعض وفيِ المكنة

واضح فالمر ذلك إلى تدعوهم قد لسباب يآظهروه
) ( ماركس وإمامهم إليه وتدعوا بذلك تناديِ وكتبهم

الواقع ولكن إليه ودعا بذلك صرح قد الملحد اليهوديِ
َقَها وجل عز الله قال كما هو ّن ِإ َقَمى     ل     َقَف ْع َقَصاُر     َقَت ْب َقَْل ِكْن     ا َقَل َقَو

َقَمى ْع ُلوُب     َقَت ُق ْل ِتيِ     ا ّل ِر     ِفيِ     ا ُدو السعوديآة والحكومة   الّص
ظهر لما تحاربها ولم نافعة كثيرةا أشياء استوردتا قد
 نفعها لها

دعوا حين السعوديآة حكاما : ( أن الكاتب قول وأما
خطر درء بدعوى إليه دعوا إنما السلميِ الحلف إلى

)  المستوردةا الفكار
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حلف إلى يآدعوا لم : إنهم يآقال أن عنه فالجواب
السلميِ التضامن إلى دعوا وإنما ، إسلميِ

فالله ورسوله به الله أمر الذيِ والتكاتف والتقارب
الله بحبل يآعتصموا أن المسلمين أمر قد سبحانه
وأن والتقوى البر على يآتعاونوا وأن يآتفرقوا ول جميعا
أعدائهم ضد المرصوصا كالبنيان لبعض بعضهم يآكون

يآحاربوا وأن بمصالحهم يآتعلق ما كل وفيِ ومناوئيهم
هذا . وليس ديآنهم تخالف التيِ والمذاهب الفكار

مقدس واجب فهو الحلف من أعلى هو بل حلفا
وزعمائهم المسلمين ملوك على محتم وفرض

ديآن على يآستقيموا وأن كافتهم وعلى بل وعلمائهم
صفا يآقفوا وأن ، إليه ويآدعوا عليه ويآحافظوا الله

من لهم يآحاك ما وضد أعدائهم ضد متراصا واحدا
عز الله بقول عمل الخطار من لهم ويآبيت المكائد

ُتْم:  وجل ْن َقَر     ُك ْي ٍة     َقَخ َقَجْت     ُأّم ِر ّناِس     ُأْخ َقَن     ِلل ْأُمُرو َقَت
ْعُروِف َقَم ْل َقَن     ِبا ْو َقَه ْن َقَت ِر     َقَعِن     َقَو َقَك ْن ْلُم َقَن     ا ُنو ْؤِم ُت ِه     َقَو ّل وقوله   ِبال

ِه     ِإّن:  سبحانه ِذ ُكْم     َقَه ُت لة     ُأّم لةا     ُأّم َقَد َقَنا     َقَواِح َقَأ ُكْم     َقَو ّب َقَر
ُدوِن ُب ْع َقَتِصُموا:  وعل جل وقوله   َقَفا ْع ْبِل     َقَوا َقَح ِه     ِب ّل ال

لعا ُقوا     َقَول     َقَجِمي َقَفّر   وسلم عليه الله صلى النبيِ وقول   َقَت
به     تشركوا     ول     تعبدوه     أن     ثلثا     لكم     يآرضى     الله     إن

وأن     تفرقوا     ول     جميعا     الله     بحبل     تعتصموا     وأن     شيئا
مالك الماما " أخرجه   أمركم     الله     وله     من     تناصحوا

صحيح بإسناد مسنده فيِ أحمد والماما الموطأ فيِ
: "  قوله بدون صحيحه فيِ مسلم الماما وأخرجه

" .    أمركم     الله     وله     من     تناصحوا     وأن

للمؤمن     المؤمن: "  والسلما الصلةا عليه وقوله
" متفق   أصابعه     بين     وشبك     بعضا     بعضه     يآشد     كالبنيان

مثل: "  وسلم عليه الله صلى وقوله ، عليه
مثل     وتعاطفهم     وتراحمهم     توادهم     فيِ     المسلمين
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سائر        له     تداعى     عضو     منه     اشتكى     إذا     الواحد     الجسد
واليآاتا ، عليه متفق      والحمى     بالسهر     الجسد

.  كثيرةا المعنى هذا فيِ والحاديآث

سعوديآةال العربية المملكة ملك فيصل الملك وجللة
السلميِ التضامن إلى بالدعوةا قاما حين الله وفقه
كتلة يآقفوا وأن صفهم وتوحيد المسلمين كلمة وجمع
واجبا بذلك أدى قد بهم المحيطة الخطار أماما واحدةا
سائر على ويآجب ، عليه يآشكر جليل وعمل عظيما
أن وأعيانهم وعلمائهم وزعمائهم المسلمين ملوك

لصوته أصواتهم يآضموا وأن ذلك فيِ يآساعدوه
متكاتفين جميعا يآكونوا وأن ، لجهوده وجهودهم

وتحكيم ديآنه ونصر ، الله كلمة إعلء على متساعديآن
المذاهب من شعوبهم عقيدةا وتطهير ، شريآعته
وأن ، الزائفة والعقائد المنحرفة والفكار الهدامة
لصد قوةا من استطاعوا ما لعداد جهودهم يآجمعوا
متكامل معسكرا يآكونوا وأن ، بهم المحدقة الخطار

الدوليِ المحيط فيِ وزنه وله كيانه وله عدته له
مقوماتا وسائر والصناعيِ والقتصاديِ والسياسيِ

كما خطر كل أماما وصموده نهضته ووسائل المجتمع
حيث ربهم كتاب إليه وأرشدهم ديآنهم بذلك أمرهم
َقَها     َقَيآا:  وجل عز الله يآقول ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُذوا     آ ُكْم     ُخ َقَر ْذ ِح
ّدوا:  سبحانه ويآقول َقَأِع ُهْم     َقَو ُتْم     َقَما     َقَل ْع َقَط َقَت ٍةا     ِمْن     اْس ّو    ُق
القوةا     إن     أل:  وسلم عليه الله صلى النبيِ ويآقول
الصلةا عليه ويآقول   الرميِ     القوةا     إن     أل     الرميِ

من     الله     إلى     وأحب     خير     القويِ     المؤمن  :  والسلما
يآنفعك     ما     على     احرصا     خير     كل     وفيِ     الضعيف     المؤمن
فيِ مسلم أخرجه الحديآث   تعجزن     ول     بالله     واستعن
.  صحيحه
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من المسلمين قادةا يآوفق أن وجل عز الله وأسأل
فيه لما وغيرهم والعلماء والزعماء والرؤساء الملوك

وأن والخرةا الدنيا فيِ وسعادتها ونجاتها المة صلح
ديآنه فيِ الفقه يآمنحهم وأن الهدى على كلمتهم يآجمع

النفس شرور من الجميع يآعيذ وأن ، بحقه والبصيرةا
قديآر شيِء كل على إنه ، العداء وكيد العمل وسيئاتا

محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم الله وصلى ،
.  وصحبه وآله

المشركين       أطفال من مات من حكم

:  يآسأل الريآاض من قارئ

بلوغه قبل وماتا كافريآن أبويآن من ولد الذيِ الطفل
أن علما ل؟ أما الله عند مسلم هو هل التكليف سن

مولود : كل قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
.  الحديآث الفطرةا على يآولد

أن المسلمين على يآجب فهل مسلما كان وإذا
.  مأجوريآن أفيدونا عليه؟ ويآصلوا جنازته يآغسلوا

:  الجواب

فحكمه كافريآن والديآن بين المكلف غير ماتا إذا
ول عليه يآصلى ول يآغسل فل الدنيا أحكاما فيِ حكمهما

فأمره الخرةا فيِ . أما المسلمين مقابر فيِ يآدفن
الله صلى الله رسول عن صح وقد ، سبحانه الله إلى

:  قال المشركين أولد عن سئل لما أنه وسلم عليه
أهل بعض ذهب وقد     عاملين     كانوا     بما     أعلم     الله

يآوما يآظهر فيهم سبحانه الله علم أن إلى العلم
الفترةا أهل يآمتحن كما يآمتحنون وأنهم القيامة

الجنة دخلوا منهم يآطلب ما إلى أجابوا فإن ونحوهم
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عن الحاديآث صحت وقد ، النار دخلوا عصوا وإن
الفترةا أهل امتحان فيِ وسلم عليه الله صلى النبيِ
ومن الرسل دعوةا تبلغهم لم الذيآن وهم ، القيامة يآوما
عز الله لقول المشركين كأطفال حكمهم فيِ كان

َقَما وجل ّنا     َقَو َقَن     ُك ِبي ّذ َقَع ّتى     ُم َقَث     َقَح َقَع ْب لل     َقَن القول وهذا   َقَرُسو
لم ممن ونحوهم الفترةا أهل فيِ القوال أصح هو

ابن السلما شيخ اختيار وهو اللهية الدعوةا تبلغهم
السلف من وجماعة القيم ابن العلمة وتلميذه تيمية

.  جميعا عليهم الله رحمة والخلف

فيِ الكلما الله رحمه القيم ابن العلمة بسط وقد
: كتابه آخر فيِ الفترةا وأهل المشركين أولد حكم

المكلفين " طبقاتا عنوان ) تحت الهجرتين ( طريآق
جدا مفيد فإنه فليفعل عليه يآطلع أن أحب " فمن
.  التوفيق وبالله

 /8 / 15 فيِ 1087نشر فيِ مجلة الدعوةا العدد 
 هـ 1408

وأهله       القرآن من يسخر من حكم

. وعلى الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
:  وصحبه آله

:  بعد أما

عددها فيِ الدعوةا مجلة نشرته ما على اطلعت فقد
 هـ1397 / 1 / 27 الموافق الثنين يآوما فيِ الصادر

وأهله القرآن من تسخر محلية ( صحيفة عنوان تحت
:  نصه ما العنوان هذا تحت ذكرتا ثم) 
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عددها فيِ إليها المشار الصحيفة علينا ( وطلعت
القرآن من لتسخر  هـ1397 / 4 / 7 بتاريآخ الصادر
المرأةا أن يآعتقدون : ( والرجال نصه ما ولتقول وأهله
وديآن عقل ناقصة تعبيرهم فيِ . والمرأةا آخر كائن
) النساء على قوامون الرجال أن يآعتقدون وهم

.  الدعوةا مجلة نقلته ما انتهى

جدا واستغربت الشنيع المقال لهذا دهشت ولقد
دولة وبصر سمع وتحت الوحيِ مهبط فيِ ذلك صدور

كثيرا وعجبت ، إليها وتدعوا الشريآعة تحكم إسلمية
هذا نشروا حتى الجريآدةا هذه على القائمين جرأةا من

والستهزاء ، والضلل الكفر فيِ غايآة هو الذيِ المقال
وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله بكتاب

على القائمين من ببدع هذا وليس ، فيهما والطعن
الداعية المقالتا بنشر عرفت فقد ، الصحيفة هذه
، المجتمع على العظيم والضرر واللحاد الفساد إلى
والستطالة السلما علماء على بالحقد عرفت كما
لدى ليس لنه ، عليهم والكذب أعراضهم فيِ

سلطانيِ بوازع تردع ولم إيآمانيِ وازع عليها القائمين
الكفر من عليه أقدمت ما على أقدمت . فلهذا

من يآنشره ول يآقوله ل الذيِ المقال هذا فيِ والضلل
من ويآنشره يآقوله ول ، الخر واليوما بالله يآؤمن
.  وسلم عليه الله صلى نبيه وسنة الله كتاب يآحترما

المقال أصل على الوقوف فيِ والرغبة التثبت ولمزيآد
المذكورةا الصحيفة طلبت ، قاله من ومعرفة
قد . فألفيتها ليِ فأحضرتا ، المقال هذا فيها المنشور

ذلك ونسبت حرفيا الدعوةا مجلة عنها نقلته ما نشرتا
تعلق ولم)  فلن بنت ( أمل نفسها سمت من إلى
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بذلك فعلم المقال هذا إنكار فيِ شيئا الصحيفة
.  عليه وموافقتها به رضاها

هو النساء على قوامين الرجال جعل الذيِ أن ومعلوما
:  النساء سورةا فيِ تعالى قوله فيِ وجل عز الله

َقَجاُل َقَن     الّر ّواُمو َقَلى     َقَق ِء     َقَع َقَسا ّن َقَما     ال َقَل     ِب ّلُه     َقَفّض ُهْم     ال َقَض ْع َقَب
َقَلى ْعٍض     َقَع َقَما     َقَب ِب ُقوا     َقَو َقَف ْن ِهْم     ِمْن     َقَأ ِل َقَوا . فالطعن اليآة   َقَأْم
الله على اعتراض النساء على الرجال قوامة فيِ

شريآعته وفيِ الكريآم كتابه فيِ وطعن سبحانه
كما السلما علماء بإجماع أكبر كفر وذلك الحكيمة

القاضيِ منهم العلم أهل من واحد غير ذلك على نص
وصف الذيِ أن كما ) ، ( الشفاء كتابه فيِ عياض
الله صلى النبيِ هو والديآن العقل بنقصان النساء

نقصان من أن والسلما الصلةا عليه وذكر وسلم عليه
الواحد الرجل شهادةا تعدل المرأتين شهادةا أن عقلها

ل واليآاما اللياليِ تمكث أنها ديآنها نقص من أن وذكر ،
كان وإن ، الحيض بسبب رمضان فيِ وتفطر تصليِ

ثابت نقصان . ولكنه إثم فيه عليها ليس النقصان هذا
صلى الرسول على اعتراض ول فيه شك ل معقول

فيما الناس أصدق لنه ، ذلك فيِ وسلم عليه الله
.  عباده وأحوال الله بشرع وأعلمهم يآقول

ورسالته نبوته فيِ طاعن ذلك فيِ عليه فالطاعن
كفر وذلك تشريآعه فيِ سبحانه الله على ومعترض

، واليآمان العلم أهل من أحد فيه يآنازع ل وضلل
ومن الواقع من والشواهد والعقلية النقلية والدلة
الرجل عن به وميزها المرأةا عليه الله جبل ما معرفة

قوامة من سبحانه به الله أخبر ما يآؤيآد ذلك كل ،
به أخبر وما ، عليهن وفضلهم النساء على الرجال

المرأةا عقل نقصان من وسلم عليه الله صلى النبيِ
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أن ذلك من يآلزما ل ولكن ، الرجل إلى بالنسبة وديآنها
من أعقل ول أفضل الرجال أفراد من فرد كل يآكون

أفضل امرأةا من لله وكم ، النساء أفراد من فرد كل
تفضيل المراد وإنما ، الرجال بعض من وأعقل وأعلم

هذا من أكمل هذا أن وبيان الجنس على الجنس
.  سبق كما بذلك شاهدةا القطعية والدلة

المذكورةا- المقال- أمل صاحبة كلما من اتضح وقد
النساء على الرجال قوامة على طعنها من أرادتا أنها

أن والديآن العقل فيِ نقصهن على اعتراضها ومن ،
وتعاونه ترابطه وعدما المجتمع انقساما يآسبب ذلك

بالمقال المقصود كون من آنفا ذكرنا ما يآؤيآد وذلك
صلى رسوله وسنة الله كتاب فيِ الطعن هو المذكور

التخلف سبب بأنهما واتهامهما وسلم عليه الله
من هذا أن شك . ول تعاونه وعدما المجتمع وانقساما

ما اعتقاد فيِ وليس ، الباطل وأبطل الكذب أوضح
الله صلى رسوله وسنة وجل عز الله كتاب عليه دل

ونقص النساء على الرجال قوامة من وسلم عليه
المجتمع على الضرر يآوجب ما وديآنهن النساء عقول

ذلك بل ، وتعاونه ترابطه وعدما وانقسامه السلميِ
الجهال من أوليائه إلى وإيآحائه الشيطان تزيآين من

يآلزما ل أنه كما ، ركابهم فيِ سار ومن والمشركين
ول المجتمع حساب من المرأةا إهدار ذلك من

من المجتمع يآصلح فيما المشاركة من إعفاؤها
عن والنهيِ بالمعروف والمر ولعباده لله النصيحة

المور من ذلك وغير الحق إلى والدعوةا المنكر
ومفروض بذلك مأمورةا هيِ بل ، الجميع على الواجبة

قال كما ، السبيل هذا فيِ تستطيع بما القياما عليها
َقَن وجل عز الله ُنو ْؤِم ْلُم َقَناتُا     َقَوا ْؤِم ْلُم ُهْم     َقَوا ْعُض ُء     َقَب َقَيا ِل ْو َقَأ

ْعٍض َقَن     َقَب ْأُمُرو ْعُروِف     َقَيآ َقَم ْل َقَن     ِبا ْو َقَه ْن َقَيآ ِر     َقَعِن     َقَو َقَك ْن ْلُم . اليآة   ا
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َقَن     ِإّن:  سبحانه وقال ِلِمي ْلُمْس َقَماتِا     ا ِل ْلُمْس َقَوا
َقَن ِني ْؤِم ْلُم َقَناتِا     َقَوا ْؤِم ْلُم َقَن     َقَوا ِتي ِن َقَقا ْل َقَتاتِا     َقَوا ِن َقَقا ْل َقَن     َقَوا ِقي ِد َقَوالّصا

َقَقاتِا ِد َقَن     َقَوالّصا ِريآ ِب َقَراتِا     َقَوالّصا ِب َقَن     َقَوالّصا ِعي َقَخاِش ْل َقَوا
َقَعاتِا َقَخاِش ْل َقَن     َقَوا ِقي ّد َقَص َقَت ْلُم َقَقاتِا     َقَوا ّد َقَص َقَت ْلُم َقَن     َقَوا ِئِمي َقَوالّصا
َقَماتِا ِئ َقَن     َقَوالّصا ِظي ِف َقَحا ْل ُهْم     َقَوا َقَج َقَظاتِا     ُفُرو ِف َقَحا ْل َقَوا
َقَن ِريآ ِك ّذا َقَه     َقَوال ّل لرا     ال ِثي َقَراتِا     َقَك ِك ّذا ّد     َقَوال َقَع ّلُه     َقَأ ُهْم     ال لةا     َقَل َقَر ِف ْغ َقَم

لرا َقَأْج لما     َقَو ِظي  ، كثيرةا المعنى هذا فيِ واليآاتا   َقَع

أما مشورةا وسلم عليه الله صلى النبيِ قبل وقد
. وقصة كبير نفع بذلك وحصل الحديآبية يآوما سلمة

بها حصل وما الوحيِ بدء فيِ عنها الله رضيِ خديآجة
عليه الله صلى النبيِ عن والتفريآج الكثير الخير من

هذا من والوقائع ، العلم أهل لدى معروفة وسلم
.  كثيرةا السلميِ التاريآخ فيِ النوع

الصحيفة هذه أصحاب يآجترئ أن عظيم لعجب وإنه
وقبضهم للسلما انتسابهم مع المقال هذا نشر على

لتشجيع السلما دولة من السخية المعوناتا
فيِ عجب ل . ولكن صدورها واستمرار صحيفتهم

عليه الله صلى الله رسول عن صح فقد الحقيقة
كلما     من     الناس     أدرك     مما     إن  :  قال أنه وسلم
وفيِ   شئت     ما     فاصنع     تستح     لم     إذا     ولى  ال     النبوةا

أساء العقاب أمن : من المتداولة السائرةا المثال
عنهما الله رضيِ وعثمان عمر عن رويِ . وقد الدب
  بالقرآن يآزع ل ما بالسلطان يآزع الله إن قال أنهما

  .

على واجترأتا الحدود تجاوزتا قد الصحيفة هذه وإن
جرأةا الشنيع المقال بهذا فيه والطعن الديآن محاربة

ول العلما لوزارةا يآحل ول ، عنها السكوتا يآجوز ل
معاقبة معاقبتها قطعا يآجب بل عنها الغضاء للحكومة
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المقال صاحبة ومحاكمة الصدور عن بإيآقافها ظاهرةا
رادعا تأديآبا وتأديآبهما الصحيفة تحريآر عن والمسئول

يآعتبر المقال هذا لن منهما؛ حصل عما واستتابتهما
أو قاله من وردةا كفر ويآوجب السلما نواقض من

ِه     ُقْل سبحانه الله لقول به رضيِ أو اعتقده ّل ِبال أ
َقَ

ِه ِت َقَيآا ِه     َقَوآ ِل َقَرُسو ُتْم     َقَو ْن َقَن     ُك ُئو ِز ْه َقَت ِذُروا     ل*    َقَتْس َقَت ْع ْد     َقَت ُتْم     َقَق َقَفْر َقَك
َقَد ْع ُكْم     َقَب ِن َقَما .  اليآة   ِإيآ

. ول وردتهما لكفرهما قتلهما وجب وإل تابا فإن
من الجراء هذا أن واليآمان العلم ذويِ على يآخفى

وسنة الله لكتاب الحمايآة من فيه لما ، الواجباتا أهم
، الكاملة الله وشريآعة وسلم عليه الله صلى رسوله

نفسه له تسول من كل ردع من أيآضا ذلك فيِ ولما
ما على ويآجترئ الصحيفة هذه فعلته ما يآفعل أن

محمد نبينا على وسلم الله . وصلى عليه اجترأتا
.  وصحبه وآله

نشر بمجلة الجامعة السلمية 

هاما   تنبيه

نبيِ ل من على والسلما والصلةا وحده لله الحمد
.  وصحبه آله وعلى بعده

( اقرأ مجلة نشرتها كلمة على اطلعت : فقد بعد أما
 هـ1407 / 5 / 22 فيِ  ) الصادر604(  عددها ) فيِ

ما فيها جاء وأرسطوقان أرسطو بين محاورةا عن
) وهذا يآصحح والنسان تخطئ ( الطبيعة نصه

.  صريآح وكفر عظيم منكر الطلق

له مدبر خالق بإله يآؤمنون ل الفلسفة أن ومعلوما
وهو لحكمة ويآترك لحكمة يآفعل المطلق الكمال
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. ومن وجل عز وأقواله أفعاله فيِ الخطأ عن منزه
أسمائه فيِ الكامل العظيم بالخالق إيآمانهم عدما أجل

إلى الحوادث يآنسبون وتعالى سبحانه وصفاته
به جاءتا عما وبعدهم جهلهم من وهذا ، الطبيعة
عدما . فالواجب والسلما الصلةا عليهم الرسل
والشرائع باللهياتا يآتعلق فيما بأقوالهم الغترار
فيِ يآقع ما أن شك ول ، إيآمانهم وعدما بها لجهلهم
ذلك غير أو خلقة وتشويآه وحوادث أمراض من العالم

البالغة الحكمة فيها وله سبحانه الله بمشيئة تقع كلها
وجل عز قال كما ، الخلق جهلها وإن الدامغة والحجة

َقَك     ِإّن:  ّب ٌءم     َقَر ِكي ٌءم     َقَح ِلي َقَه     ِإّن:  سبحانه وقال   َقَع ّل َقَن     ال َقَكا
لما ِلي لما     َقَع ِكي َقَأُل     ل وجل عز وقال   َقَح َقَعُل     َقَعّما     ُيآْس ْف ُهْم     َقَيآ َقَو

َقَن ُلو َقَأ تبارك وعلمه حكمته لكمال إل ذاك وما   ُيآْس
والكافريآن الظالمين قول عن وتقدس اسمه

لله النصح . ولواجب كبيرا علوا وتعالى والجاهلين
حسبنا وهو التوفيق وليِ والله ، التنبيه جرى ولعباده

محمد نبينا على وسلم الله وصلى ، الوكيل ونعم
.  وصحبه آله وعلى

فقط     للدفاع الجهاد ليس

وبارك وسلم الله وصلى ، العالمين رب لله الحمد
محمد نبينا ، خلقه من وخيرته ورسوله عبده على

بهداه واهتدى سبيله سلك ومن وأصحابه آله وعلى
لصابة التوفيق وجل عز ونسأله ، الديآن يآوما إلى

 قديآر شيِء كل على إنه الحق

التبس قد العصر كتاب من الكثير كان : فما بعد أما
فيِ منهم كثير وخاض ، الجهاد أمر فيِ المر عليهم

للدفاع شرع إنما الجهاد أن وظنوا ، علم بغير ذلك
ليغزو يآشرع ولم ، السلما أهل وعن ، السلما عن

168

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=21&nAya=23
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=21&nAya=23
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=11
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=11
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=83


بالسلما ويآطالبوهم ، بلدهم فيِ أعداءهم المسلمون
، ذلك على قاتلوهم وإل استجابوا فإن ، إليه ويآدعوهم

. الظاهر هو وديآنه ، العليا هيِ الله كلمة تكون حتى
فيه وصدر ، الناس بعض من واقعا هذا كان لما

بل المستحسن من أن رأيآت ، كثيرةا وكتاباتا رسائل
فيِ ، الليلة هذه فيِ محاضرتيِ تكون أن يآنبغيِ مما
) ، فقط للدفاع الجهاد : ( ليس بعنوان الشأن هذا

إلى والهاديِ الموفق هو وتعالى سبحانه والله فأقول
:  السبيل سواء

وأنزل الرسل بعث والمنة الحمد وله وجل عز الله إن
ولخراجهم ، والنس الجن من الثقلين لهدايآة الكتب

الله وكان ، وإحسانا منه فضل النور إلى الظلماتا من
وتوحيده ، معرفته على العباد فطر قد وجل عز

ولكنه ، ويآطيعوه ليعبدوه خلقهم ، المر لهذا وخلقهم
أن يآمكن ل عقولهم وأن بأحوالهم لعلمه سبحانه
، وجل عز ترضيه التيِ عبادته تفاصيل بمعرفة تستقل

التيِ العادلة الحكاما بمعرفة تستقل أن يآمكن ول
بمعرفة تستقل أن يآمكن ول ، عليها يآسيروا أن يآنبغيِ

أرسل ، بها يآتخلقوا أن يآنبغيِ التيِ والصفاتا الخلق
ليوجهوا ، ومنذريآن مبشريآن رسل وتعالى سبحانه

سبحانه توحيده إلى ، المكلفين من الرض أهل
ترضيه التيِ والعمال الخلق وبيان ، له والخلصا

التيِ والخلق العمال من وليحذروهم ، سبحانه
التيِ والخطط النظم لهم وليرسموا ، وجل عز تغضبه
هذا ليآضاح الكتب وأنزل ، عليها يآسيروا أن يآنبغيِ
، عباده بأحوال العالم هو سبحانه لنه وبيانه؛ المر

العاجلة سعادتهم فيه بما العالم ، يآصلحهم بما العالم
وبأحوالهم ، الحاضرةا بأحوالهم عالم فهو ، والجلة

الرسل أرسل فلهذا ، المستقبلة وبأحوالهم ، الماضية
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وتوجيه ، إليه والرشاد حقه لبيان الكتب وأنزل ،
فيِ السعادةا طرق وإلى النجاةا أسباب إلى الناس

المر هذا لبيان الكتب وأنزل ، والمعاد المعاش
ّلُه:  المبين كتابه فيِ وعل جل قال ، العظيم ِليِّ     ال َقَو

َقَن ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُهْم     آ ِرُج َقَن     ُيآْخ َقَماتِا     ِم ُل ّظ َقَلى     ال ِر     ِإ ّنو َقَن     ال ِذيآ ّل َقَوا
َقَفُروا ُهُم     َقَك ُؤ َقَيا ِل ْو ُغوتُا     َقَأ ّطا ُهْم     ال َقَن ِرُجو َقَن     ُيآْخ ِر     ِم ّنو َقَلى     ال ِإ

َقَماتِا ُل ّظ َقَها     َقَيآا:  وجل عز وقال   ال ّيآ أ
َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُكُروا     آ ْذ ا

َقَه ّل لرا     ال ْك لرا     ِذ ِثي ُه     َقَك ّبُحو َقَس لةا     َقَو َقَر ْك لل     ُب َقَأِصي َقَو*    َقَو ِذيِ     ُه ّل ا
ّليِ َقَص ُكْم     ُيآ ْي َقَل ُتُه     َقَع َقَك ِئ َقَمل ُكْم     َقَو َقَج ِر ُيْخ َقَن     ِل َقَماتِا     ِم ُل ّظ َقَلى     ال ِإ
ِر ّنو َقَن     ال َقَكا َقَن     َقَو ِني ْؤِم ْلُم لما     ِبا ُهْم*    َقَرِحي ُت ّي َقَما     َقَتِح ْو َقَنُه     َقَيآ ْو َقَق ْل َقَيآ
ٌءما ّد     َقَسل َقَع َقَأ ُهْم     َقَو لرا     َقَل لما     َقَأْج ِريآ َقَما:  وجل عز وقال   َقَك َقَو

ْقُت َقَل ْلِجّن     َقَخ َقَس     ا ْن ِْل ُدوِن     ِإل     َقَوا ُب ْع َقَي سبحانه وقال   ِل
ْد:  وتعالى َقَق َقَنا     َقَل ْل َقَس َقَنا     َقَأْر َقَل َقَناتِا     ُرُس ّي َقَب ْل َقَنا     ِبا ْل َقَز ْن َقَأ ُهُم     َقَو َقَع َقَم
َقَب َقَتا ِك ْل َقَن     ا َقَزا ْلِمي َقَما     َقَوا ُقو َقَي ّناُس     ِل ِقْسِط     ال ْل َقَنا     ِبا ْل َقَز ْن َقَأ َقَد     َقَو ِديآ َقَح ْل ا

ِه ٌءس     ِفي ْأ ٌءد     َقَب ِديآ ُع     َقَش ِف َقَنا َقَم ّناِس     َقَو َقَم     ِلل َقَل ْع َقَي ِل ّلُه     َقَو ُه     َقَمْن     ال ْنُصُر َقَيآ
َقَلُه ْيِب     َقَوُرُس َقَغ ْل َقَه     ِإّن     ِبا ّل ّيِ     ال ِو ٌءز     َقَق ِزيآ سبحانه الله وبين   َقَع
إلى الظلماتا من الناس يآخرج الذيِ هو أنه وتعالى

أن وبين ، الكتب وإنزال الرسل بإرسال وذلك ، النور
الكتاب سبحانه معهم وأنزل ، بالبيناتا أرسلوا رسله

.  بالقسط والميزان

جل كلمه وهيِ السماويآة : الكتب بالكتاب والمراد
َقَمْن:  منه أصدق ل الذيِ وهو ، وعل ُق     َقَو َقَد َقَن     َقَأْص ِه     ِم ّل ال
لل    ِقي

، المستقيمة : الشرائع يآعنيِ ، : العدل وهو والميزان
السعادةا أسباب على تشتمل التيِ العادلة والحكاما

.  والخرةا الدنيا فيِ

الكتب أنزل ، الكتب أنزل وهكذا ، الرسل أرسل هكذا
العظيم الله كتاب وأعظمها أشرفها التيِ السماويآة
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أخرى وكتبا والنجيل التوراةا ذلك قبل وأنزل ، القرآن
فيها ، والسلما الصلةا عليهم ، ورسله أنبيائه على

من والتحذيآر الخير إلى والتوجيه والحكاما الشرائع
إلى وتعالى سبحانه يآرسل مضى فيما وكان ، الشر

ويآأمرهم ، الخير إلى يآوجههم ، منهم رسول قوما كل
ويآشرع ، بالله الشرك من ويآنذرهم الله بتوحيد

جل الرحيم العليم الحكيم وهو الشرائع لهم سبحانه
أرسله أمة إلى الله أرسله رسول وكل ، وعل

وأمرهم ، كلهم الرسل دعوةا زبدةا هو الذيِ بالتوحيد
القلوب وتوجيه ، له والخلصا ، وعل جل الله بحب
لسان على الشرائع من لهم وشرع ، سبحانه إليه

وزمانهم وبمجتمعهم ، بهم يآليق ما رسولهم
، وجل عز الرب حكمة تقتضيه ما على وظروفهم

سبحانه بأحوالهم وعلمه ، وعل جل ولطفه ورحمته
.  وتعالى

عبد العزيآز بن باز محاضرةا ألقاها سماحة الشيخ 
عندما كان نائبا لرئيس الجامعة السلمية بالمديآنة

فيِ دار الحديآث بالمديآنة فيِ أول موسم المنورةا 
 هـ فيِ الجهاد . 89 - 88المحاضراتا لعاما 

  

رسالة وسلم عليه الله صلى محمد رسالة كانت ولما
أرسله ، وإنس جن من الرض أهل جميع إلى عامة
فيِ الرض أهل لجميع صالحة بشريآعة وجل عز الله

الصلةا عليه ، القيامة يآوما إلى زمانه وبعد ، زمانه
.  والسلما

الرسل واجتمعت ، وجل عز الله حكمة اقتضت هكذا
، والسلما الصلةا عليهم والسس الصول على

171



وأحوالهم المم ظروف حسب على الشرائع وتنوعت
، العليم الخالق حكمة تقتضيه ما على ، وبيئاتهم
جل بهم ولطفه إليهم وإحسانه ، وجل عز ورحمته

فقد ، الصول أصل هو الذيِ التوحيد جنس . أما وعل
كوجوب الصول بقية وهكذا ، عليه الرسل اجتمعت
بمكارما والمر والظلم الكذب وتحريآم والعدل الصدق
فهذه ضدها عن والنهيِ ، العمال ومحاسن ، الخلق
والسلما الصلةا عليهم الرسل عليها اجتمعت الصول

ْد:  وجل عز قال كما َقَق َقَل َقَنا     َقَو ْث َقَع ٍة     ُكّل     ِفيِ     َقَب لل     ُأّم َقَأِن     َقَرُسو

ُدوا ُب ْع َقَه     ُا ّل ُبوا     ال ِن َقَت َقَتا     َقَواْج ُغو ّطا َقَما:  وجل عز وقال   ال َقَو
َقَنا ْل َقَس َقَك     ِمْن     َقَأْر ِل ْب ِه     ُنوِحيِ     ِإل     َقَرُسوٍل     ِمْن     َقَق ْي َقَل ّنُه     ِإ َقَه     ل     َقَأ َقَل ِإل     ِإ

َقَنا ُدوِن     َقَأ ُب ْع لل:  وجل عز وقال   َقَفا َقَن     ُرُس ِريآ َقَبّش ُم
َقَن ِريآ ِذ ْن َقَئل     َقَوُم َقَن     ِل ُكو ّناِس     َقَيآ َقَلى     ِلل ِه     َقَع ّل ٌءة     ال َقَد     ُحّج ْع الّرُسِل     َقَب

ورسوله بالله : اليآمان الساسية الصول ومن
، الخر باليوما واليآمان ، له والخلصا ، وتوحيده
وعدما ، الرسل بجميع واليآمان ، والنار وبالجنة
مما كله هذا الصول هذه أشبه وما ، بينهم التفريآق
الكتب جاءتا وقد ، جميعا الرسل عليه اجتمعت

.  بعضا بعضها ويآؤيآد ، بعضا بعضها يآصدق كلها اللهية

يآباح فقد ، الشرائع بها تنوعت فقد الفروع جنس أما
فيِ يآحرما ما الفرعية المسائل من شريآعة فيِ

ما سابقة شريآعة فيِ يآحرما وقد ، الخرى الشريآعة
وعل جل الله أن هذا ومن ، لحقة شريآعة فيِ يآباح
مع التوراةا بشريآعة والسلما الصلةا عليه عيسى بعث

ما ببعض وإخبارهم ، فيها ما لبعض والتيسير التخفيف
التوراةا فيِ عليهم حرما ما بعض وإحلل ، فيه اختلفوا

قال كما ، وعل جل وتيسره لطفه من هذا كل ،
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قال والقرآن والنجيل التوراةا ذكر لما وتعالى سبحانه
ُكّل:  كله هذا بعد َقَنا     ِل ْل َقَع ُكْم     َقَج ْن لة     ِم َقَع لجا     ِشْر َقَها ْن وهو   َقَوِم

وما عباده يآصلح بما عليم شرعه فيِ حكيم سبحانه
وتعالى سبحانه أقداره فيِ حكيم أنه كما ، يآستطيعون

ّنا:  وعل جل قال ، َقَنا     ِإ ْل َقَز ْن َقَةا     َقَأ َقَرا ْو ّت َقَها     ال لدى     ِفي ٌءر     ُه ُنو َقَو
ُكُم َقَها     َقَيآْح َقَن     ِب ّيو ِب ّن َقَن     ال ِذيآ ّل َقَلُموا     ا َقَن     َقَأْس ِذيآ ّل ُدوا     ِل َقَها

َقَن ّيو ِن ّبا َقَباُر     َقَوالّر َقَْلْح َقَما     َقَوا ُظوا     ِب ِف ُتْح َقَتاِب     ِمْن     اْس ِه     ِك ّل ال
ُنوا َقَكا ِه     َقَو ْي َقَل َقَء     َقَع َقَدا َقَه ُوا     َقَفل     ُش َقَش َقَس     َقَتْخ ّنا ْوِن     ال َقَش َقَول     َقَواْخ

َقَتُروا ِتيِ     َقَتْش َقَيآا لنا     ِبآَ َقَم لل     َقَث ِلي َقَمْن     َقَق ُكْم     َقَلْم     َقَو َقَما     َقَيآْح َقَل     ِب َقَز ْن ّلُه     َقَأ ال
َقَك ِئ َقَل ُأو َقَن     ُهُم     َقَف ِفُرو َقَكا ْل َقَنا*    ا ْب َقَت َقَك ِهْم     َقَو ْي َقَل َقَها     َقَع َقَس     َقَأّن     ِفي ْف ّن ال
ْفِس ّن َقَن     ِبال ْي َقَع ْل ْيِن     َقَوا َقَع ْل َقَف     ِبا ْن َقَْل ْنِف     َقَوا َقَْل َقَن     ِبا ُذ ُْل ُذِن     َقَوا ُْل ِبا
َقَح     ِبالّسّن     َقَوالّسّن ْلُجُرو ٌءصا     َقَوا َقَصا َقَمْن     ِق َقَق     َقَف ّد َقَص ِه     َقَت َقَو     ِب ُه َقَف
ٌءةا َقَر ّفا َقَمْن     َقَلُه     َقَك ُكْم     َقَلْم     َقَو َقَما     َقَيآْح َقَل     ِب َقَز ْن ّلُه     َقَأ َقَك     ال ِئ َقَل ُأو ُهُم     َقَف

َقَن ِلُمو ّظا أقره وقد ، التوراةا شريآعة فيِ كله هذا   ال
هذه فيِ ومشرعا له مقرا لهم وبينه المة لهذه الله

شرع هذا أن وتبين ذلك تؤيآد السنة وجاءتا ، المة
والذن والنف والعين النفس فيِ المة لهذه الله

كتابه من المعلومة الله شريآعة فيِ هو كما ، والسن
الصلةا أفضل عليه رسوله سنة ومن ، سبحانه
َقَنا:  ذلك بعد قال ثم ، والسلما ْي ّف َقَق َقَلى     َقَو ِهْم     َقَع ِر َقَثا آ
َقَسى ِعي ْبِن     ِب َقَم     ا َقَيآ لقا     َقَمْر ّد َقَص َقَما     ُم َقَن     ِل ْي ِه     َقَب ْيآ َقَد َقَن     َقَيآ ِةا     ِم َقَرا ْو ّت ال
ُه َقَنا ْي َقَت َقَل     َقَوآ ْنِجي ِْل ِه     ا لدى     ِفي ٌءر     ُه ُنو لقا     َقَو ّد َقَص َقَما     َقَوُم َقَن     ِل ْي ِه     َقَب ْيآ َقَد َقَيآ

َقَن ِةا     ِم َقَرا ْو ّت لدى     ال ُه لة     َقَو َقَظ ْوِع َقَم َقَن     َقَو ِقي ّت ْلُم على ذلك فدل   ِل
ونور هدى فيه ، النجيل وهو العظيم الكتاب هذا أن

 ، وتوجيهاتا مواعظ وفيه

ُكْم:  ذلك بعد قال ثم َقَيْح ْل ْهُل     َقَو ْنِجيِل     َقَأ ِْل َقَما     ا َقَل     ِب َقَز ْن ّلُه     َقَأ ال
ِه النجيل أهل بها يآحكم أحكاما فيه أن على فدل   ِفي
عليه عيسى أن ومعلوما إسرائيل بنيِ علماء من

ذلك ومع ، التوراةا بشريآعة أرسل والسلما الصلةا
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شريآعته . . وفيِ التوراةا فيِ ما غير بأشياء أرسل
قال ثم ، التوراةا فيِ ما لبعض وتيسير تخفيف أيآضا
َقَمْن:  هذا بعد ُكْم     َقَلْم     َقَو َقَما     َقَيآْح َقَل     ِب َقَز ْن ّلُه     َقَأ َقَك     ال ِئ َقَل ُأو ُهُم     َقَف

َقَن ُقو َقَفاِس ْل َقَنا وجل عز قال ثم   ا ْل َقَز ْن َقَأ َقَك     َقَو ْي َقَل َقَب     ِإ َقَتا ِك ْل ا
ّق َقَح ْل لقا     ِبا ّد َقَص َقَما     ُم َقَن     ِل ْي ِه     َقَب ْيآ َقَد َقَن     َقَيآ َقَتاِب     ِم ِك ْل لنا     ا ْيِم َقَه ِه     َقَوُم ْي َقَل َقَع
ُكْم ُهْم     َقَفاْح َقَن ْي َقَما     َقَب َقَل     ِب َقَز ْن ّلُه     َقَأ ْع     َقَول     ال ِب ّت ُهْم     َقَت َقَء َقَوا ْه َقَك     َقَعّما     َقَأ َقَء َقَجا

َقَن ّق     ِم َقَح ْل ُكّل     ا َقَنا     ِل ْل َقَع ُكْم     َقَج ْن لة     ِم َقَع لجا     ِشْر َقَها ْن قال هكذا   َقَوِم
القرآن كتابه وأنزل ، والسلما الصلةا عليه محمد لنبيه

مشتمل جاء فهو ، وللحق بالحق أنزله الله لن بالحق؛
لما ومصدقا للحق وشارعا ، للحق ومؤيآدا الحق على
فيما الماضين والرسل ، الماضية الكتب من يآديآه بين

للرسل مصدق القرآن العظيم الله . فكتاب به جاؤوا
من أنها وشاهد ، الماضية للكتب ومصدق ، الماضين

وصحف والزبور والنجيل : التوراةا وجل عز الله عند
الله أنزلها التيِ الكتب من وغيرها وإبراهيم موسى

جل الله بين ثم ، والسلما الصلةا عليهم الرسل على
أن على ذلك فدل ، ومنهاجا شرعة منهم لكل أن وعل

بين كما متنوعة والرسل النبياء بها جاء التيِ الشرائع
والكتب والملئكة ورسله بالله اليآمان من السس
والقدر ، والنار بالجنة واليآمان ، الخر باليوما واليآمان

العدل توجب التيِ العامة الحكاما من هذا وغير
فهذه ذلك ونحو والكذب الظلم وتحريآم ، والصدق

.  متبعة عامة أصول

رسول كل أرسل أن وجل عز حكمته من وكان
إليهم به بعث ما ويآفهمهم يآفقههم حتى ، قومه بلسان
:  وجل عز قال ولهذا واضح؛ وبيان ، واضحة بصورةا

َقَما َقَنا     َقَو ْل َقَس َقَساِن     ِإل     َقَرُسوٍل     ِمْن     َقَأْر ِل ِه     ِب ْوِم َقَن     َقَق ّي َقَب ُي ُهْم     ِل    َقَل
.  اليآة
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، العرب من وسلم عليه الله صلى محمد كان ولما
، دعوته يآستمعون الناس أول هم العرب وكان

كان وإن ، بلسانهم الله أرسله ، بدعوته ويآواجههم
الله ولكن ، والسلما الصلةا عليه للجميع رسول
إلى ودعاةا مبلغين قومه وجعل ، قومه بلسان أرسله

هذا باتباع جميعا الناس وأمر ، المم من وراءهم من
، منهاجه على والسير والسلما الصلةا عليه النبيِ

كتاب ولغة لغته يآعرفوا وأن ، يآتبعوه أن عليهم فوجب
عليه محمد هو العظيم النبيِ وهذا ، العظيم الله

كما ، جميعا للعالمين رحمة الله بعثه والسلما الصلةا
َقَما:  تعالى قال َقَك     َقَو َقَنا ْل َقَس لة     ِإل     َقَأْر َقَم َقَن     َقَرْح َقَلِمي َقَعا ْل فكما   ِل

ليوجهوهم إليه أرسلوا لمن رحمة قبله الرسل أرسل
، الطواغيت وأحكاما والفساد ، الظلم عنهم وليزيآلوا
، العادلة والحكاما الصالحة النظم ذلك مكان وليحلوا
، أيآضا وسلم عليه الله صلى محمدا الله أرسل وهكذا

، النسانيِ المجتمع فيِ الفاسدةا النظم على ليقضيِ
محلها وليحل ، والجور والظلم ، المنحرفة والخلق

وسلم الله صلى فبعثه ، عادلة وأحكاما ، صالحة نظما
، والطغيان الظلم من الرض فيِ ما ليزيآل ربه

الفاسدةا النظم وليزيآح ، الفساد على وليقضيِ
الناس فيِ يآتحكمون الذيآن ، المستبدةا والطواغيت

، حقوقهم على ويآتعدون ويآظلمونهم ، بالباطل
.  ويآستعبدونهم

ليزيآل ، والسلما الصلةا عليه النبيِ هذا الله فبعث
وليقضيِ ، الظالمة والخلق ، الفاسدةا النظم هذه
وليحل ، المفسديآن والقادةا ، المتجبريآن الطغاةا على
، مستقيمة عادلة ونظما ، مصلحين قادةا ذلك محل

ول ، حدهم عند الناس توقف ، عادلة حكيمة وشرائع
بين ول ، وغيره أحمر بين ول ، وأسود أبيض بين تفرق
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ووضيع ، الناس عند شريآف بين ول ، وفقير غنيِ
بل ، الناس بين تفرق ل شريآعته جعل بل ، عندهم

الله وبين ، جميعا وتنهاهم وتأمرهم جميعا توجههم
، أتقاهم هو الله عند الناس أكرما أن وتعالى سبحانه

َقَها     َقَيآا:  وعل جل قال كما ّيآ أ
ّناُس     َقَ ّنا     ال ُكْم     ِإ َقَنا ْق َقَل ٍر     ِمْن     َقَخ َقَك َقَذ

َقَثى ْن ُأ ُكْم     َقَو َقَنا ْل َقَع َقَج لبا     َقَو ُعو َقَل     ُش ِئ َقَبا َقَق ُفوا     َقَو َقَر َقَعا َقَت يآقل ولم   ِل
يآستعبد أو ، بعض على بعضكم ليترفع أو ، لتتفاخروا

ولكن ، بعض على بعضكم يآفخر أو ، بعضا بعضكم
ُكْم     ِإّن:  سبحانه قال " ثم : " لتعارفوا قال َقَم َقَر ْك َقَد     َقَأ ْن ِع
ِه ّل ُكْم     ال َقَقا ْت َقَه     ِإّن     َقَأ ّل ٌءم     ال ِلي ٌءر     َقَع ِبي الله صلى النبيِ وقال   َقَخ
ل     حتى     تواضعوا     أن     إليِ     أوحى     الله     إن   وسلم عليه
خرجه   أحد     على     أحد     يآبغيِ     ول     أحد     على     أحد     يآفخر

.  صحيحه فيِ مسلم

َقَه     ِإّن:  الكريآم القرآن فيِ وعل جل الله وقال ّل ل     ال
َقَتاٍل     ُكّل     ُيآِحّب ٍر     ُمْخ عليه العظيم النبيِ فهذا   َقَفُخو

ونظاما عامة برسالة الله أرسله والسلما الصلةا
، والسياسية العباديآة الشئون جميع فيِ عاما شامل

من ذلك وغير والحربية ، والجتماعية والقتصاديآة
الله حكم إلى وأرشد إل شيئا ترك فما ، الناس شئون

َقَما وجل عز فيه وقال ، فيه َقَك     َقَو َقَنا ْل َقَس لة     ِإل     َقَأْر ّف ّناِس     َقَكا ِلل
لرا لرا     َقَبِشي ِذيآ َقَن َقَها     َقَيآا وجل عز وقال   َقَو ّيآ أ

ِبيِّ     َقَ ّن ّنا     ال ِإ
َقَك َقَنا ْل َقَس لدا     َقَأْر ِه لرا     َقَشا َقَبّش لرا     َقَوُم ِذيآ َقَن ليا*    َقَو َقَداِع َقَلى     َقَو ِه     ِإ ّل ال

ِه ِن ْذ ِإ لجا     ِب َقَرا لرا     َقَوِس ِني هذا أن وتعالى سبحانه الله فبين   ُم
ويآهديآهم الطريآق لهم يآنير للناس منير سراج الرسول
والسلما- الصلةا - عليه ، سبحانه ربهم إلى السبيل

والعاقبة بالخير وفاز نجا ديآنه على استقاما من الذيِ
والذل والخسارةا بالخيبة باء عنه حاد ومن الحميدةا
ْد:  وجل عز وقال ، والهوان ُكْم     َقَق َقَء َقَن     َقَجا ِه     ِم ّل ٌءر     ال ُنو
ٌءب َقَتا ِك ٌءن     َقَو ِبي ِديِ*    ُم ْه ِه     َقَيآ ّلُه     ِب َقَع     َقَمِن     ال َقَب ّت َقَنُه     ا َقَوا َقَل     ِرْض ُب ُس
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ِما ُهْم     الّسل ِرُج ُيآْخ َقَن     َقَو َقَماتِا     ِم ُل ّظ َقَلى     ال ِر     ِإ ّنو ِه     ال ِن ْذ ِإ ِب
ِهْم ِديآ ْه َقَيآ َقَلى     َقَو َقَراٍط     ِإ ٍم     ِص ِقي َقَت    ُمْس

وكتابه العظيم النبيِ هذا فيِ وعل جل قال هكذا
.  المبين

الناس بهما الله يآخرج الرسول وهذا الكتاب هذا إن
والجهل الكفر ظلماتا من النور إلى الظلماتا من

التوحيد نور إلى والستعباد والستبداد والظلم
، السلما سعة إلى ، والعدل الهدى نور إلى ، واليآمان

أحكامهم من وبدل ، والطغاةا الملوك جور من بدل
نبيه بها بعث التيِ الله فشريآعة ، الجائرةا الظالمة
، كاملة وسلم- شريآعة عليه الله - صلى محمدا
، والحكمة العدل وفيها ، والنور الهدى فيها شريآعة

الناس وتوجيه ، الظالم من المظلوما إنصاف وفيها
، والعدل بالحق وإلزامهم ، السعادةا أسباب إلى

اليآمانية بالخوةا وربطهم ، والجور الظلم من ومنعهم
والتواصيِ ، والتقوى البر على بالتعاون وأمرهم ،

بعضهم من والنصح والتآَخيِ ، عليه والصبر بالحق
والبغيِ والجور الظلم من تخليصهم وفيها ، لبعض

إخوةا جميعا يآكونوا حتى الفساد أنواع وسائر والكذب
يآنصح ، والتقوى البر على متعاونين الله فيِ متحابين

ول أخاه يآغش ول المانة ويآؤديِ ، الخر واحد كل
عليه يآنم ول يآغتابه ول ، يآحقره ول ، يآكذبه ول ، يآخونه

جل قال كما ، شر كل له ويآكره خير كل له يآحب بل ،
َقَما:  وعل ّن َقَن     ِإ ُنو ْؤِم ْلُم ٌءةا     ا َقَو ِلُحوا     ِإْخ َقَأْص َقَن     َقَف ْي ُكْم     َقَب ْيآ َقَو َقَخ    َقَأ
حتى     أحدكم     يآؤمن     ل  :  والسلما الصلةا عليه وقال
عن الصحيحين وفيِ     لنفسه     يآحب     ما     لخيه     يآحب
بايآعت:  قال عنه الله رضيِ البجليِ الله عبد بن جريآر
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وإيآتاء الصلةا إقاما على وسلم عليه الله صلى النبيِ
 مسلم لكل والنصح الزكاةا

النصيحة الديآن  :  والسلما الصلةا عليه أيآضا وقال
ولكتابه لله :  قال الله؟ رسول يآا : لمن قيل 

مسلم خرجه وعامتهم المسلمين ولئمة ولرسوله
فيِ العزيآز كتابه فيِ سبحانه . وقال صحيحه فيِ

َقَها     َقَيآا     ُقْل الرسالة عموما ّيآ أ
ّناُس     َقَ ّنيِ     ال ِه     َقَرُسوُل     ِإ ّل ال

ُكْم ْي َقَل لعا     ِإ ِذيِ     َقَجِمي ّل ْلُك     َقَلُه     ا َقَواتِا     ُم َقَما َقَْلْرِض     الّس َقَه     ل     َقَوا َقَل ِإل     ِإ
َقَو ِييِ     ُه ُيآِميُت     ُيآْح ُنوا     َقَو ِه     َقَفآَِم ّل ِه     ِبال ِل َقَرُسو ِبيِّ     َقَو ّن ُْلّميِّ     ال ا

ِذيِ ّل ْؤِمُن     ا ِه     ُيآ ّل ِه     ِبال ِت َقَما ِل َقَك ُه     َقَو ُعو ِب ّت ُكْم     َقَوا ّل َقَع َقَن     َقَل ُدو َقَت ْه    َقَت

من يآزكيهم الرسول هذا أن وتعالى سبحانه وأخبر
صالحة أخلق إلى المنكرةا وأعمالهم الذميمة أخلقهم

ْد:  وعل جل قال مستقيمة أعمال وإلى ، َقَق ّلُه     َقَمّن     َقَل ال
َقَلى َقَن     َقَع ِني ْؤِم ْلُم ْذ     ا َقَث     ِإ َقَع ِهْم     َقَب لل     ِفي ِهْم     ِمْن     َقَرُسو ُفِس ْن ُلو     َقَأ ْت َقَيآ

ِهْم ْي َقَل ِه     َقَع ِت َقَيآا ِهْم     آ ّكي َقَز ُيآ ُهُم     َقَو ّلُم َقَع ُيآ َقَب     َقَو َقَتا ِك ْل َقَة     ا َقَم ْك ْلِح ِإْن     َقَوا َقَو
ُنوا ْبُل     ِمْن     َقَكا ِبيٍن     َقَضلٍل     َقَلِفيِ     َقَق ْد:  وعل جل وقال   ُم َقَق َقَل

ُكْم َقَء ٌءل     َقَجا ُكْم     ِمْن     َقَرُسو ُفِس ْن ٌءز     َقَأ ِزيآ ِه     َقَع ْي َقَل ّتْم     َقَما     َقَع ِن ٌءص     َقَع ِريآ َقَح
ُكْم ْي َقَل َقَن     َقَع ِني ْؤِم ْلُم ٌءف     ِبا ُءو ٌءم     َقَر من ذلك غير إلى   َقَرِحي
وأن ، والسلما الصلةا عليه نصحه على الدالتا اليآاتا

الناس ويآزكيِ الناس ويآرشد الناس ليعلم بعثه الله
ظلماتا من النور؛ إلى الظلماتا من الناس ويآخرج
اليآمان نور إلى ، الذميمة وأخلقهم وكفرهم جهلهم

والعدل ، الكريآمة الخلق سعادةا وإلى والتوحيد
 ، والصلح والصلح

والسلما الصلةا عليه بعثته قبل الرض كانت ولما
قد الشرك وكان ، والكفر والجهل الظلم من مملوءةا

شاء ما إل الفساد فيها وانتشر البلد وعم الناس عم
أو ماتوا الكتاب أهل من يآسيرةا بقايآا من الله
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كان لما ، والسلما الصلةا عليه بعثته قبل معظمهم
سبحانه بهم ولطف الرض أهل الله رحم هكذا المر
الصلةا عليه محمدا العظيم الرسول هذا فيهم وبعث

بعثته إلى الضرورةا بل الحاجة أشد فيِ وهم والسلما
رسالة وأشرف كتاب بأشرف الله فبعثه ، وإرساله
أهل به الله . وأخرج المة به الله فأنقذ وأعمها
من به الله أخرجهم ، النور إلى الظلماتا من الرض

الجور من به الله أخرجهم ، الهدى إلى الضللة
والحريآة والنصاف العدل إلى والعسف والظلم
سبحانه وأمره ، الشريآعة بقيود المقيدةا الكاملة
والرشاد وجل عز الله إلى بالدعوةا بعثه حينما وتعالى

الديآن من به الله بعثه ما على الحجج وإقامة ، إليه
إلى يآدعو هكذا يآزل فلم ، المستقيم والصراط الحق
وهكذا ، والسلما الصلةا عليه مكة فيِ ويآرشد الله
الدعوةا فيِ بدوره يآقوما مكة أهل من معه أسلم من

كما ، العلن فيِ وتارةا السر فيِ تارةا حاله حسب على
ثلثة والسلما الصلةا عليه مكة فيِ فمكث معلوما هو

قومه ويآنذر وجل عز الله إلى يآدعو عامل عشر
ويآدعوهم ، الله كتاب عليهم ويآتلو الخير إلى ويآوجههم

يآأمره ولم ، العمال ومحاسن الخلق مكارما إلى
بل قتال فيها ليس فقط دعوةا هيِ وإنما ، بقتالهم الله

وتحذيآر ، الكريآم والخلق للحق وإيآضاح وإرشاد توجيه
هيِ بالتيِ والجدال واللطف الطيب بالكلما خلفه من

ُع:  وعل جل قال كما أحسن ْد َقَلى     ا ِبيِل     ِإ َقَك     َقَس ّب َقَر
ِة َقَم ْك ْلِح ِة     ِبا َقَظ ْوِع َقَم ْل ِة     َقَوا َقَن َقَس َقَح ْل ُهْم     ا ْل ِد َقَجا ِتيِ     َقَو ّل َقَيِ     ِبا ِه

َقَسُن َقَفِح:  وعل جل وقال   َقَأْح َقَح     َقَفاْص ْف َقَل     الّص َقَجِمي ْل    ا
ِبْر:  سبحانه وقال َقَلى     َقَواْص َقَن     َقَما     َقَع ُلو ُقو ُهْم     َقَيآ ْهُجْر َقَوا
لرا لل     َقَهْج ْع:  سبحانه وقال   َقَجِمي َقَد َقَما     َقَفاْص َقَمُر     ِب ْؤ ُت

ِرْض ْع َقَأ َقَن     َقَعِن     َقَو ِكي ِر ْلُمْش التيِ اليآاتا هذه أمثال إلى   ا
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هيِ بالتيِ والجدال عنهم والعراض بالصفح المر فيها
لن ، بقتالهم المر فيها وليس ، ذلك غير إلى أحسن
قليلون المسلمين لن ذلك؛ يآتحمل ل المقاما

فكان والقوةا السلطان وبأيآديآهم كثيرون وأعداؤهم
الجهاد من والمسلمين رسوله منع أن الله حكمة من

والدعوةا باللسان بالجهاد بالكتفاء وأمرهم باليد
بذلك الله فهدى ، القتال عن أيآديآهم يآكفوا أن وأمرهم

عنه الله رضيِ كالصديآق المسلمين من هدى من
الله رضيِ ، وعثمان عنه الله رضيِ الفاروق وعمر

وسعد العواما بن والزبير عنه الله رضيِ . وعليِ عنه
بن الرحمن وعبد مسعود بن الله وعبد وقاصا أبيِ بن

غفير وجم الله عبيد بن وطلحة زيآد بن وسعيد عوف
.  وأرضاهم الجميع عن الله رضيِ ، الصحابة من

التيِ آلهتهم بطلن وبين بالدعوةا النبيِ صدع ولما 
الله توحيد إلى وأرشدهم الله دون من يآعبدونها

عليهم واشتد ذلك مكة أهل على عظم ، له والخلصا
يآرى منهم كثيرا ولن اللهة تلك يآعظمون لنهم المر؛

ومنزلته لرئاسته حفظا بها والتعلق عبادتها فيِ
عنها الذود يآحاولون وصاروا ، الضعفاء على وسيطرته
أكاذيآب وسلم عليه الله صلى الرسول على ويآكذبون

، شاعر إنه عنه ويآقولون عنه الناس ويآنفرون كثيرةا
ذلك غير إلى ، كذاب وتارةا ساحر وتارةا مجنون وتارةا

، باطلة أنها يآعلمون وهم باطلة كلها أقاويآل وهيِ ،
، منهم والعقد الحل وأهل ورؤساءهم أعيانهم أعنيِ

ْد سبحانه قال كما َقَلُم     َقَق ْع ّنُه     َقَن َقَك     ِإ ُن َقَيْحُز ِذيِ     َقَل ّل َقَن     ا ُلو ُقو َقَيآ
ُهْم ّن ِإ َقَك     ل     َقَف َقَن ُبو ّذ َقَك ِكّن     ُيآ َقَل َقَن     َقَو ِلِمي ّظا َقَيآاتِا     ال ِه     ِبآَ ّل َقَن     ال ُدو َقَح َقَيآْج

الكذب من هكذا يآقولوا أن إل حيلة لهم ليس ولكن
ومن مكة أهل من الضعفاء على والتزيآيف والفريآة
ويآدمغ الحق ويآظهر ، نوره يآتم أن إل الله فأبى غيرهم
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عليه يآدعوهم يآزل فلم ، الكافرون كره ولو الباطل
عليهم ويآتلو الناس يآناظر يآزل ولم والسلما الصلةا
بأمر ويآصدع به الله بعثه ما إلى ويآرشدهم الله كتاب

مكة فيِ الدعوةا ظهرتا حتى ، وجل عز ربه
فيِ وغيرهم العرب ، الناس بها وسمع وانتشرتا

النبيِ إلى تأتيِ الوفود فصارتا ، والمدن البواديِ
ويآسمعون سرا به ويآتصلون وسلم عليه الله صلى

وظهر السلما فشا حتى والسلما الصلةا عليه منه
العداوةا ساعد عن شمروا ذلك فعند ، مكة لهل وبان
وأمرهم ، شديآدا إيآذاء أصحابه وآذوا الرسول وآذوا

عذب من فمنهم والتاريآخ السير فيِ معروف
 ومنهم بالرمضاء

.  ذلك بغير عذب من

عليه الله صلى الرسول بأصحاب المر اشتد فلما
عليه الله صلى لهم أذن الذى بهم واشتد وسلم
إلى هاجر من فهاجر ، الحبشة إلى بالهجرةا وسلم

هناك أن بلغهم ثم الله شاء ما هناك ومكثوا الحبشة
.  المشركين من تساهل

النبيِ مع سجدوا لما أسلموا أنهم بلغهم أنه ورويِ
من فرجع النجم سورةا فيِ وسلم عليه الله صلى
الثانية الهجرةا فهاجروا الذى عليهم فاشتد منهم رجع
النبيِ على قدموا أن إلى هناك وبقوا الحبشة إلى

جعفر مع الحبشة من خيبر عاما وسلم عليه الله صلى
استمرتا ثم ، وعنهم عنه الله رضيِ طالب أبيِ بن

وسلم عليه الله صلى الرسول على والشدةا الحال
شعب فيِ حصاره فيِ جرى ما . . وجرى مكة فيِ
وعل جل الله إن ثم ، الذى من هذا وغير طالب أبيِ
الله يآسر بعدما المديآنة إلى بالهجرةا له أذن ذلك بعد
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فإن ، ويآؤويآه ويآحميه يآساعده من النصار من له
الوس من ، وأرضاهم عنهم الله رضيِ النصار

الله صلى بالنبيِ اتصلوا الدعوةا بلغتهم لما والخزرج
ثم مراتا منى فيِ العقبة عند به واجتمعوا وسلم عليه
فوق جماعة منهم بايآعه ، بايآعوه الخيرةا المرةا فيِ

يآنصروه أن وعلى السلما على فبايآعوه ، السبعين
وطلبوا ، وذريآاتهم نساءهم منه يآحموا مما ويآحموه

الصلةا عليه ذلك على فوافق إليهم يآهاجر أن منه
.  والسلما

 لصحابه بالهجرةا ثم انتظر أمر ربه فأذن اللهوأذن
 فلله الحمد والمنة .المديآنةله بعد ذلك فهاجر إلى 

وكان صلى الله عليه وسلم فيِ مكة- كما هو
 باليد ول بالسيف ولكنهيآجاهدهممعلوما- لم يآكن 

كان يآجاهد بالدعوةا والتوجيه والرشاد والتبصير
 والتذكير وتلوةا القرآن ، كما قال الله تعالىوالعظة

ُهْم:  ْد ِه َقَجا لرا   َقَو ِبي َقَك لدا  َقَها ِه ِج ِب  كان أصحابهوهكذا 
صلى الله عليه وسلم الذيآن بقوا فيِ مكة ، كانوا

 من الدعوةا بذلوها لمن يآتصل بهمتمكنواهكذا إذا 
كلهفيِ التوجيه والرشاد والنصيحة ، ولكن مع هذا 

فالمسلمون قليلون والكفار أكثر ولهم السلطة ،
 ويآروى ذلك لحسانالشاعرولهم اليد فيِ مكة ، ولهذا قال 

: رضيِ الله عنه 

جانب منه لن وقد
 وخطاب

بمكة دهرا المصطفى دعا  
 يآجب لم

واستسلموا أسلموا له
 وأنابوا

صلت والسيف دعا فلما  
 بكفه
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وامتنع القليل أجاب إنما ، بمكة الحال كانت هكذا
والحسد والكبر والرئاسة المآَكل بسبب الكثرون

، الباطل فيِ رغبة عن ول ، بالحق جهل عن ل والبغيِ
وكانوا ، صادق وأنه الله رسول أنه يآعرفون لنهم

الحسد ولكن ، والسلما الصلةا عليه المين يآسمونه
يآمنع المة على والتسلط الرئاسة وحب والبغيِ
عظماء وهكذا الحق قبول عن الناس من الكثير
يآخفى ليس وأعيانهم ورؤساؤهم وفارس الروما
السلطان ولكن ، وبراهينه وأدلته الحق عليهم

من يآمنعهم بهذا يآلتحق وما الناس واستعباد والرئاسة
عن سفيان أبا هرقل سأل ولما ، الحق إلى الخضوع
سفيان أبو وأخبره وسلم عليه الله صلى النبيِ صفاتا

الله نبيِ أنه له واتضح الله رسول أنه عرف بذلك
وعدما النفرةا منهم رأى فلما لذلك؛ أمته ودعا

: ( وقال أظهر عما ورجع عقبيه على نكس الستجابة
وأعرف لمتحنكم قلت ما وقلت هذا فعلت إنما

قومه ديآن على استمر ) ثم ديآنكم فيِ صلبتكم
على الدنيا فآَثر العافية الله نسأل وكفره وطغيانه

البغيِ يآحملهم ونظراؤه أشباهه . وهكذا الخرةا
التنكر وعلى الحق خلف على الرئاسة وحب والحسد

ْد:  وعل جل قوله فيِ سبق كما ولهله له َقَلُم     َقَق ْع ّنُه     َقَن ِإ
َقَك ُن َقَيْحُز ِذيِ     َقَل ّل َقَن     ا ُلو ُقو ُهْم     َقَيآ ّن ِإ َقَك     ل     َقَف َقَن ُبو ّذ َقَك ِكّن     ُيآ َقَل َقَو

َقَن ِلِمي ّظا َقَيآاتِا     ال ِه     ِبآَ ّل َقَن     ال ُدو َقَح    َقَيآْج

ُدوا وقومه فرعون عن وجل عز ربنا يآقول هكذا َقَح َقَج َقَو
َقَها َقَها     ِب ْت َقَن َقَق ْي َقَت ُهْم     َقَواْس ُفُس ْن لما     َقَأ ْل ّوا     ُظ ُل ُع ُظْر     َقَو ْن َقَف     َقَفا ْي َقَن     َقَك َقَكا

َقَبُة ِق َقَن     َقَعا ِديآ ْفِس ْلُم موسى عن وجل عز الله وقال   ا
ْد لفرعون قال أنه والسلما الصلةا عليه َقَق َقَت     َقَل ِلْم َقَما     َقَع
َقَل َقَز ْن ِء     َقَأ ُؤل َقَواتِا     َقَرّب     ِإل     َقَه َقَما َقَْلْرِض     الّس َقَر     َقَوا ِئ َقَصا فهؤلء   َقَب

ما وأن الحق يآعرفون والعيان الكبراء من الكفرةا
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الرئاساتا تمنعهم ولكن ، الحق هو الرسل به جاءتا
والستبداد العباد وظلم العباد على والتسلط
يآعرفون لنهم الحق؛ قبول من ذلك يآمنعهم بالخيراتا

إنما بذلك يآرضون ل وهم أتباعا صاروا قبلوا إذا أنهم
ومتحكمين ورؤساء متبوعين يآكونوا أن يآريآدون

ويآقضيِ هؤلء ليحارب جاء فالسلما ، ومتسلطين
حق يآؤثرون صالحة بقيادةا صالحة دولة ليقيم عليهم

، إخوانهم به يآرضى بما ويآرضون الناس وإنصاف الله
إخوانهم يآنصفون بل يآتكبرون ول يآتجبرون ول

بينهم ويآحكمون وفلحهم صلحهم فيِ ويآسعون
يآستبدون ول الخيراتا فيِ معهم ويآشتركون ، بالعدل

.  عنهم بها

بديآن وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه الله بعث هكذا
نظم تكسح مستقيمة وشرائع عادل ونظاما شامل
طرق على وتقضيِ الطغاةا أحكاما وتزيآل الفساد
المسلمين على وتوجب ، المفسديآن وأخلق الفساد

رسوله وسنة الله كتاب فيِ المنزل النظاما هذا اتباع
الشريآعة هذه عليهم توجب كما وسلم عليه الله صلى

ما على يآستقيموا وأن والنصاف بالعدل يآتخلقوا أن
يآنصف وأن ، ذلك على يآحافظوا وأن لهم الله شرعه
وأن ، لبعض بعضهم المانة يآؤديِ وأن ، بعضا بعضهم
الفساد يآحاربوا وأن الله بشرع بينهم فيما يآحكموا

.  والغوايآة الغيِ وطرق والضلل

فيِ القرار به واستقر والسلما الصلةا عليه هاجر فلما
من وتطهيرها بالتقوى الله أمره المنورةا المديآنة
بالمصلحين وعمارتها الفساد وأهل الفساد

البلد هذه فيِ القرار به استقر فلما ، والصالحين
فيِ استمر ، والمهاجرون النصار وحوله المقدسة
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من به الله بعثه ما ونشر والسلما الصلةا عليه الدعوةا
، والجهاد القتال فيِ ولصحابه له الله وأذن ، الهدى
َقَن سبحانه قوله ذلك فيِ وأنزل ِذ َقَن     ُأ ِذيآ ّل َقَن     ِل ُلو َقَت َقَقا ُيآ
ُهْم ّن أ

َقَ ِلُموا     ِب ِإّن     ُظ َقَه     َقَو ّل َقَلى     ال ِهْم     َقَع ِر ٌءر     َقَنْص ِديآ َقَق هذه ففيِ   َقَل
، مظلومون لنهم الجهاد؛ فيِ لهم أذن اليآة

والجهاد بالقتال لهم أذن وعل جل الله : أن والمقصود
جل بقوله وأوجبه وتعالى سبحانه ذلك الله فرض ثم

َقَب وعل ِت ُكُم     ُك ْي َقَل َقَتاُل     َقَع ِق ْل َقَو     ا ُه ٌءه     َقَو ُكْم     ُكْر وأوجب اليآة   َقَل
فيه وأنزل والقتال الجهاد وتعالى سبحانه عليهم
به وأمر وتعالى سبحانه عليه وحرض الكثيراتا اليآاتا

عليه الله صلى نبيه لسان وعلى العظيم كتابه فيِ
على فريآضة ثم فيه مأذونا مباحا أول فكان وسلم

.  العلم أهل قاله كما الكفايآة

كما ذلك السباب اقتضت إذا العيان على يآجب وقد
، الماما استنفره أو بلده حصر أو ، الصف حضر لو

حضر إذا القتال يآتعين الثلث المسائل هذه ففيِ
إذا وكذلك ، يآفر أن ول يآنصرف أن له ليس الصفين

أن البلد أهل وعلى عليه وجب العدو بلده حاصر
وكذلك قوةا من يآستطيعون ما بكل ويآدافعوا يآقاتلوا

فيِ معروف هو كما النفير وجب الماما استنفره إذا
فرضا وجعله الجهاد فرض الله أن فالمقصود ، محله
يآكفيِ من به قاما إذا كفايآة فرض وهو المسلمين على

.  مؤكدةا سنة حقهم فيِ وصار ، الباقين عن سقط

كما ذلك تقتضيِ التيِ للسباب العيان على يآجب وقد
رأى إذا يآقاتل أول والسلما الصلةا عليه فكان ، سبق

الترك فيِ المصلحة رأى إذا ويآكف ذلك فيِ المصلحة
عمن وبالكف قاتله من بقتال سبحانه الله أمره ثم ،

ُلوا وعل جل الله قال كما ، عنه كف ِت َقَقا ِبيِل     ِفيِ     َقَو َقَس
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ِه ّل َقَن     ال ِذيآ ّل ُكْم     ا َقَن ُلو ِت َقَقا ُدوا     َقَول     ُيآ َقَت ْع َقَه     ِإّن     َقَت ّل ُيآِحّب     ل     ال
َقَن ِديآ َقَت ْع ْلُم أمر : ( إنه اليآة هذه فيِ السلف بعض قال   ا

عنه كف عمن والكف قاتله من بقتال اليآة هذه فيِ
ليس اليآة هذه : ( إن اليآة هذه فيِ آخرون وقال ) ،

أمر أنه فيها وإنما المعنى هذا على يآدل ما فيها
. إلخ.  يآقاتلوا أن شأنهم من أيِ يآقاتلون للذيآن بالقتال
المكلفون الرجال وهم الله سبيل عن ويآصدوا

شأنهم من ليس الذيآن بخلف القتال على القادرون
والزمناء والعميان والرهبان والصبيان كالنساء القتال

أهل من ليسوا لنهم يآقاتلون ل فهؤلء وأشباههم
)  القتال

أظهر تعالى الله شاء إن سيأتيِ كما التفسير وهذا
:  بقليل بعدها قال ولهذا ، اليآة معنى فيِ وأوضح

ُهْم ُلو ِت َقَقا ّتى     َقَو َقَن     ل     َقَح ُكو ٌءة     َقَت َقَن ْت َقَن     ِف ُكو َقَيآ ّديآُن     َقَو ِه     ال ّل فعلم   ِل
أراد بل ، فقط قاتل من ل الكفار قتال أراد أنه بذلك
ل وحتى لله كله الديآن يآكون حتى جميعا الكفار قتال
بعضهم الناس يآفتن وأن ، الشرك والفتنة فتنة تكون
قال كما الشرك على الفتنة فتطلق ديآنهم عن بعضا
َقَنُة تعالى ْت ِف ْل ّد     َقَوا َقَش َقَن     َقَأ ْتِل     ِم َقَق ْل وتطلق ، الشرك يآعنيِ   ا
بعض قتل من الكفار بعض به يآقوما ما على أيآضا

بالله يآكفروا أن إلى وإلجائهم عليهم والتعديِ الناس
يآعنيِ ، فتنة تكون ل حتى بقتالهم أمر فالله ، وجل عز

من ظلم يآقع ل وحتى المة فيِ شرك يآقع ل حتى
عن يآرجعوا حتى وقتالهم بصدهم للمسلمين الكفار
ّدوا النساء سورةا فيِ وجل عز وقال ، الحق ْو     َقَو َقَل

َقَن ُفُرو ْك َقَما     َقَت َقَفُروا     َقَك َقَن     َقَك ُنو ُكو َقَت لء     َقَف َقَوا ُذوا     َقَفل     َقَس ّتِخ ُهْم     َقَت ْن ِم
َقَء َقَيا ِل ْو ّتى     َقَأ َقَهاِجُروا     َقَح ِبيِل     ِفيِ     ُيآ ِه     َقَس ّل ِإْن     ال ْوا     َقَف ّل َقَو ُهْم     َقَت ُذو َقَفُخ

ُهْم ُلو ُت ْق ْيُث     َقَوا ُهْم     َقَح ُتُمو ْد َقَج ُذوا     َقَول     َقَو ّتِخ ُهْم     َقَت ْن ّيا     ِم ِل َقَول     َقَو
لرا َقَن     ِإل*    َقَنِصي ِذيآ ّل َقَن     ا ُلو َقَلى     َقَيآِص ٍما     ِإ ْو ُكْم     َقَق َقَن ْي ُهْم     َقَب َقَن ْي َقَب َقَو
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ٌءق َقَثا ْو     ِمي ُكْم     َقَأ ُءو َقَرتْا     َقَجا ُهْم     َقَحِص ُدوُر ُكْم     َقَأْن     ُص ُلو ِت َقَقا ْو     ُيآ َقَأ

ُلوا ِت َقَقا ُهْم     ُيآ َقَم ْو ْو     َقَق َقَل َقَء     َقَو ّلُه     َقَشا ُهْم     ال َقَط ّل َقَس ُكْم     َقَل ْي َقَل َقَع
ُكْم ُلو َقَت َقَقا َقَل ِإِن     َقَف ُكْم     َقَف ُلو َقَز َقَت ْع َقَلْم     ا ُكْم     َقَف ُلو ِت َقَقا ْوا     ُيآ َقَق ْل َقَأ ُكُم     َقَو ْي َقَل ِإ

َقَم َقَل َقَما     الّس َقَل     َقَف َقَع ّلُه     َقَج ُكْم     ال ِهْم     َقَل ْي َقَل لل     َقَع ِبي َقَن*    َقَس ُدو َقَتِج َقَس
َقَن ِريآ َقَخ َقَن     آ ُدو ِريآ ُكْم     َقَأْن     ُيآ ُنو َقَم ْأ ُنوا     َقَيآ َقَم ْأ َقَيآ ُهْم     َقَو َقَم ْو َقَما     َقَق ّل ّدوا     ُك ُر

َقَلى ِة     ِإ َقَن ْت ِف ْل ِكُسوا     ا َقَها     ُأْر ِإْن     ِفي ُكْم     َقَلْم     َقَف ُلو ِز َقَت ْع ُقوا     َقَيآ ْل ُيآ ُكُم     َقَو ْي َقَل ِإ
َقَم َقَل ّفوا     الّس ُك َقَيآ ُهْم     َقَو َقَيآ ِد ْيآ ُهْم     َقَأ ُذو ُهْم     َقَفُخ ُلو ُت ْق ْيُث     َقَوا َقَح

ُهْم ُتُمو ْف ُكْم     َقَثِق ِئ َقَل ُأو َقَنا     َقَو ْل َقَع ُكْم     َقَج ِهْم     َقَل ْي َقَل لنا     َقَع َقَطا ْل لن     ُس ِبي    ا  ُم
وعل جل الله أن على الدللة فيها اليآاتا فهذه قالوا
يآقاتلوا أن والمسلمين وسلم عليه الله صلى نبيه أمر
وكف القتال اعتزل عمن يآكفوا وأن ، قاتلهم من

سورةا فيِ السيف آيآة ذلك بعد الله أنزل ثم ، عنهم
َقَذا:  وعل جل قوله وهيِ براءةا ِإ َقَخ     َقَف َقَل َقَس ْن ُهُر     ا َقَْلْش ا
ْلُحُرمُا ُلوا     ا ُت ْق َقَن     َقَفا ِكي ِر ْلُمْش ْيُث     ا ُهْم     َقَح ُتُمو ْد َقَج ُهْم     َقَو ُذو َقَوُخ

ُهْم ُدوا     َقَواْحُصُرو ُع ْق ُهْم     َقَوا ٍد     ُكّل     َقَل َقَص ِإْن     َقَمْر ُبوا     َقَف َقَقاُموا     َقَتا َقَأ َقَو
َقَةا ُوا     الّصل َقَت َقَةا     َقَوآ َقَكا ّلوا     الّز َقَخ ُهْم     َقَف َقَل ِبي َقَه     ِإّن     َقَس ّل ٌءر     ال ُفو ٌءم     َقَغ َقَرِحي

ناسخة اليآة هذه : إن عليهم الله رحمة العلماء قال
المشركين عن والكف الصفح فيها التيِ اليآاتا لجميع
: فهذه قالوا يآقاتل لم من قتال عن الكف فيها والتيِ

التشمير آيآة ، الجهاد آيآة ، القتال آيآة هيِ السيف آيآة
الله أعداء لقتال والنفس المال وعن الجد ساعد عن

شركهم من يآتوبوا وحتى الله ديآن فيِ يآدخلوا حتى
فقد ذلك فعلوا فإذا ، الزكاةا ويآؤتوا الصلةا ويآقيموا
.  السلما بحق إل وأموالهم دماءهم عصموا

المفسريآن من العلم أهل كلما فيِ المعروف هو هذا
عليه واطلعنا علمنا فيما قالوا كلهم ، المفسريآن وغير
ناسخة معناها فيِ جاء وما اليآة هذه : إن كلمهم من
بالعفو المر فيها التيِ اليآاتا من قبلها مضى لما

ومثلها ، كف عمن والكف قاتل من وقتال والصفح
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ُهْم:  النفال سورةا فيِ وعل جل قوله ُلو ِت َقَقا ّتى     َقَو ل     َقَح
َقَن ُكو ٌءة     َقَت َقَن ْت َقَن     ِف ُكو َقَيآ ّديآُن     َقَو ّلُه     ال ِه     ُك ّل جل قوله ومثلها   ِل
ُلوا:  ذلك بعد براءةا سورةا فيِ وعل ِت َقَقا َقَن     َقَو ِكي ِر ْلُمْش ا
لة ّف َقَما     َقَكا ُكْم     َقَك َقَن ُلو ِت َقَقا لة     ُيآ ّف َقَلُموا     َقَكا ْع َقَه     َقَأّن     َقَوا ّل َقَع     ال َقَن     َقَم ِقي ّت ْلُم ا

ُلوا:  وعل جل قوله ومثلها ِت َقَن     َقَقا ِذيآ ّل َقَن     ل     ا ُنو ْؤِم ِه     ُيآ ّل ِبال
ِما     َقَول ْو َقَي ْل ِر     ِبا َقَن     َقَول     اْلِخ َقَحّرُمو َقَما     َقَما     ُيآ ّلُه     َقَحّر ُلُه     ال َقَرُسو َقَول     َقَو

َقَن ُنو ِديآ َقَن     َقَيآ ّق     ِديآ َقَح ْل َقَن     ا َقَن     ِم ِذيآ ّل ُتوا     ا َقَب     ُأو َقَتا ِك ْل ّتى     ا ُطوا     َقَح ْع ُيآ
َقَة َقَيآ ْلِجْز ٍد     َقَعْن     ا ُهْم     َقَيآ َقَن     َقَو    َقَصاِغُرو

يآأمر ولم الكتاب أهل بقتال وتعالى سبحانه الله فأمر
: يآقل ولم صغار عن الجزيآة أدوا إذا إل عنهم بالكف

: حتى قال بل ، عنا يآكفوا أو الجزيآة يآعطوا حتى
بذلك واكتفى ، صاغرون وهم يآد عن الجزيآة يآعطوا
ِإْن:  السيف آيآة السابقة اليآة فيِ وقال ُبوا     َقَف َقَتا

َقَقاُموا َقَأ َقَةا     َقَو ُوا     الّصل َقَت َقَةا     َقَوآ َقَكا ّلوا     الّز َقَخ ُهْم     َقَف َقَل ِبي فيِ وقال   َقَس
ِإْن أخرى آيآة ُبوا     َقَف َقَقاُموا     َقَتا َقَأ َقَةا     َقَو ُوا     الّصل َقَت َقَةا     َقَوآ َقَكا الّز

ُكْم ُن َقَوا ِإْخ ّديآِن     ِفيِ     َقَف    ال

من تابوا إذا إل الكفار عن يآكف ل أنه على ذلك فدل
شرع بما واستمسكوا الله ديآن إلى ورجعوا كفرهم

لنا ما لهم ويآكون عنهم يآكف الذيآن هم فهؤلء ، الله
الجزيآة بذلوا إذا الكتاب أهل لكن ، علينا ما وعليهم

أما ، يآسلموا لم وإن عنهم كففنا صاغرون وهم يآد عن
بأهل ويآلحق السيف أو السلما من بد فل سواهم من

رحمه صحيحه فيِ البخاريِ رواه لما المجوس الكتاب
أن عنه الله رضيِ عوف بن الرحمن عبد عن الله

مجوس من الجزيآة أخذ وسلم عليه الله صلى النبيِ
أخذ فيِ الكتاب بأهل ملحقين المجوس فصار ، هجر

فهذه ، ونسائهم طعامهم حل فيِ ل فقط الجزيآة
وفاق محل هذا ، الجزيآة منهم تؤخذ الثلث الطوائف
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الجزيآة يآؤدوا أن وإما ، يآسلموا أن فإما العلم أهل بين
عليه عيسى نزل إذا الزمان آخر وفيِ ، القتال وإما ،

مؤجل الجزيآة فأخذ ، المر هذا زال والسلما الصلةا
عليه عيسى نزل فإذا ، عيسى نزول إلى ومؤقت
إما ذلك بعد ووجب الشرع هذا انتهى والسلما الصلةا

السلما عليه عيسى يآحكم هكذا ، السيف وإما السلما
ذلك فيِ الواردةا والحاديآث ، المحمديآة الشريآعة بهذه
عليه نزوله إلى مؤقت الجزيآة أخذ أن على تدل

أن والسلما الصلةا عليه أوضح وقد والسلما الصلةا
نزل فإذا ، عيسى نزول إلى مؤقت الجزيآة أخذ

، الجزيآة وترك السلما أو بالسيف فيهم حكم عيسى
لن وشرعه وسلم عليه الله صلى النبيِ بتقريآر وذلك

وأقره بذلك أخبر وسلم عليه الله صلى الله رسول
.  الزمان آخر فيِ شرعه هو هذا أن على ذلك فدل

الثلث الطوائف هذه عدا فيما العلم أهل واختلف 
: العلم أهل بعض فقال ، الوثان وعباد العجم من

وعجمهم عربهم المشركين جميع من الجزيآة تؤخذ
ونسبه مالك عن المنقول هو وهذا ، أحد يآستثنى ول

ابن والحافظ تفسيره فيِ الله رحمه القرطبيِ إليه
الجميع من تؤخذ الجزيآة : أن وهو تفسيره فيِ كثير
.  والعجم العرب من

جميعا العجم من : ( تؤخذ الله رحمه حنيفة أبو وقال
) .  العرب من تؤخذ ول والمجوس والنصارى كاليهود

عنه الله رضيِ والشافعيِ عنه الله رضيِ أحمد وقال
الكتاب أهل من تؤخذ : إنما العلماء من وجماعة

رفع وعدما الكفار قتال الصل لن ، فقط والمجوس
بعد السيف رفع يآأتا ولم يآسلموا حتى عنهم السيف

اليهود الثلث الطوائف هذه فيِ إل الجزيآة بذل
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اليهود فيِ الكتاب . جاء والمجوس والنصارى
المجوس فيِ الصريآحة السنة وجاءتا ، والنصارى

من بد ل بل السيف عنهم يآرفع ل سواهم ومن
:  قال وعل جل الله لن فقط؛ السيف أو السلما

ِإْن ُبوا     َقَف َقَقاُموا     َقَتا َقَأ َقَةا     َقَو ُوا     الّصل َقَت َقَةا     َقَوآ َقَكا ّلوا     الّز َقَخ ُهْم     َقَف َقَل ِبي    َقَس
ُلوا:  وقال ، عنكم كفوا : أو يآقل ولم ُت ْق َقَن     َقَفا ِكي ِر ْلُمْش ا

ْيُث ُهْم     َقَح ُتُمو ْد َقَج ُهْم     َقَو ُذو ُهْم     َقَوُخ ُدوا     َقَواْحُصُرو ُع ْق ُهْم     َقَوا َقَل
ٍد     ُكّل َقَص الحكم وتعليق جميعا بقتالهم فعمم   َقَمْر

علق فلما العلة هو أنه على يآدل المشتق بالوصف
يآدن ولم الديآن ترك ولمن والكفار بالمشركين الحكم
المقتضيِ هو وأنه العلة هو هذا أن عرف بالحق

أهل من كونه شرط مع بالله : الكفر فالعلة ، لقتالهم
القتال أهل من كانوا فإذا ، غيرهم من ل القتال

من كانوا إن الجزيآة يآؤدوا أو يآسلموا حتى قاتلناهم
إذا فقط يآسلموا حتى أو والمجوس والنصارى اليهود
.  فالسيف وإل الثلث الطوائف هؤلء غير من كانوا

والصبيان كالنساء القتال أهل من ليس من لكن
الصوامع وأرباب والرهبان والمجانين والعميان
ل لكونهم القتال؛ شأنهم من ليس ومن ، والزمنى

الشيوخ وهكذا ، ذكرهم تقدما كمن يآستطيعون
لنهم العلماء؛ جمهور عند يآقاتلون ل فهؤلء الفانون
تركهم السلما محاسن فمن القتال أهل من ليسوا
ولهاليهم لهم دعوةا أيآضا وفيه ، قتالهم وعدما

يآرحم السلما أن عرفوا إذا السلما إلى وقومهم
أسباب من فهذا ، يآقتلهم ول عليهم ويآعطف هؤلء

.  له العداء فيِ تفانيهم عدما أو السلما فيِ دخولهم

النساء قتل عدما على الجماع حكى العلم أهل وبعض
الصلةا عليه الله رسول عن ثبت وقد والصبيان
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فيِ والصبيان النساء قتل عن النهيِ والسلما
السنن أحاديآث فيِ جاء وقد ، الصحيحة الحاديآث

.  وأشباههم الفانين والشيوخ الرهبان قتل عن النهيِ

جل قوله وهيِ السيف آيآة أن العلم أهل بعض وذكر
َقَذا:  وعل ِإ َقَخ     َقَف َقَل َقَس ْن ُهُر     ا َقَْلْش ْلُحُرمُا     ا ُلوا     ا ُت ْق َقَن     َقَفا ِكي ِر ْلُمْش ا
ْيُث ُهْم     َقَح ُتُمو ْد َقَج الحوال ولكن ناسخة ليست اليآة   َقَو

َقَها     َقَيآا:  وعل جل قوله وهكذا ، تختلف ّيآ أ
ِبيِّ     َقَ ّن ِد     ال ِه َقَجا

َقَر ّفا ُك ْل َقَن     ا ِقي ِف َقَنا ْلُم ُلْظ     َقَوا ْغ ِهْم     َقَوا ْي َقَل وقوله ، اليآة   َقَع
َقَها     َقَيآا سبحانه ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُلوا     آ ِت َقَن     َقَقا ِذيآ ّل ُكْم     ا َقَن ُلو َقَن     َقَيآ ِم
ِر ّفا ُك ْل ُدوا     ا َقَيِج ْل ُكْم     َقَو لة     ِفي َقَظ ْل َقَلُموا     ِغ ْع َقَه     َقَأّن     َقَوا ّل َقَع     ال َقَم

َقَن ِقي ّت ْلُم  سبحانه قوله وهكذا   ا
ُلوا ِت َقَقا َقَن     َقَو ِكي ِر ْلُمْش لة     ا ّف َقَما     َقَكا ُكْم     َقَك َقَن ُلو ِت َقَقا لة     ُيآ ّف َقَلُموا     َقَكا ْع َقَوا

َقَه     َقَأّن ّل َقَع     ال َقَن     َقَم ِقي ّت ْلُم ُهْم:  سبحانه قوله وهكذا   ا ُلو ِت َقَقا َقَو
ّتى َقَن     ل     َقَح ُكو ٌءة     َقَت َقَن ْت َقَن     ِف ُكو َقَيآ ّديآُن     َقَو ّلُه     ال ِه     ُك ّل    ِل

: العلم أهل بعض قال معناها فيِ وما اليآاتا فهذه
من وقتال عنا كف عمن الكف ليآاتا ناسخة ليست
َقَه     ل:  لقوله ناسخة وليست قاتلنا َقَرا ْك ّديآِن     ِفيِ     ِإ    ال
وصارتا المسلمون قويِ فإذا تختلف الحوال ولكن

وما السيف آيآة استعملوا والهيبة والقوةا السلطة لهم
حتى الكفار جميع وقاتلوا بها وعملوا معناها فيِ جاء

هو كما مطلقا إما الجزيآة يآؤدوا أو الله ديآن فيِ يآدخلوا
اليهود من وإما ، وجماعة الله رحمة مالك قول

ضعف وإذا ، الخر القول على والمجوس والنصارى
أن بأس فل الجميع قتال على يآقووا ولم المسلمون

لم إذا عنهم كف عمن ويآكفوا قدرتهم بحسن يآقاتلوا
شاء إن المر وليِ إلى المر فيكون ذلك يآستطيعوا

قوما دون قوما قاتل شاء وإن ، كف شاء وإن ، قاتل
ل للمسلمين والمصلحة والقدرةا القوةا حسب على
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، للمسلمين يآنظر ولكن وشهوته هواه حسب على
المسلمون ضعف فإن ، وقوتهم لحالهم ويآنظر

من المكية اليآاتا فيِ لما ، المكية اليآاتا استعمل
عند القتال عن والكف والرشاد والبيان الدعوةا
القدرةا حسب قاتلوا المسلمون قويِ وإذا ، الضعف

بلدهم فيِ وقصدهم بالقتال بدأهم من فيقاتلون
التيِ المصلحة فيِ فينظرون عنهم كف عمن ويآكفون
للمسلمين الرحمة وتقتضيها السلما قواعد تقتضيها
عليه الله صلى النبيِ فعل كما العواقب فيِ والنظر
.  هاجر ما أول المديآنة وفيِ مكة فيِ وسلم

والقدرةا والسلطان القوةا من عندهم صار وإذا
أعلنوها الكفار جميع قتال به يآستطيعون ما والسلح

أعلن كما للجميع الجهاد وأعلنوا ، للجميع شعواء حربا
رضيِ وعثمان وعمر الصديآق زمن فيِ ذلك الصحابة

عليه الله صلى الرسول ذلك أعلن وكما عنهم الله
إلى وتوجه ، السيف آيآة نزول بعد حياته فيِ وسلم
مؤتة جيش ذلك قبل وأرسل ، الروما لقتال تبوك
أسامة جيش وجهز الهجرةا  من8 عاما الروما لقتال

 وسلم عليه الله صلى حياته آخر فيِ

تيمية ابن السلما شيخ العباس أبو ذكره القول وهذا
نسخ هناك ليس : ( إنه وقال واختاره الله رحمه
فيِ المسلمين أمر لن الحوال؛ فيِ اختلف ولكنه

كاملة قدرةا عندهم وليس بالقويِ ليس المر أول
كان ولما ، فقط قاتلهم لمن القتال فيِ لهم فأذن

به يآستطيعون ما الهجرةا بعد القدرةا من عندهم
كف عمن وبالكف قاتلهم من بقتال أمروا الدفاع
وانتشر أهله وقويِ السلما قويِ فلما ، عنهم

أمروا أفواجا الله ديآن فيِ الناس ودخل المسلمون
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أهل عن إل يآكفوا وأل العهود ونبذ الكفار جميع بقتال
عن بذلوها إذا والمجوس والنصارى اليهود من الجزيآة

أهل من جمع اختاره القول ) وهذا صاغرون وهم يآد
قوله عند الله رحمه كثير ابن الحافظ واختاره العلم

ِإْن:  العظيم كتابه فيِ وعل جل َقَنُحوا     َقَو ِم     َقَج ْل ِللّس
َقَنْح َقَها     َقَفاْج ّكْل     َقَل َقَو َقَت َقَلى     َقَو ِه     َقَع ّل ّنُه     ال َقَو     ِإ ُع     ُه ِليُم     الّسِمي َقَع ْل    ا
القاعدةا لن الدليل؛ فيِ وأبين أظهر القول وهذا

الجمع تعذر عند إل النسخ إلى يآصار ل أنه الصولية
بيانه تقدما كما ، متعذر غير هنا والجمع ، الدلة بين

.  التوفيق وليِ والله

من تؤخذ إنها قال من فقول بالجزيآة يآتعلق ما أما
ثبت ما ذلك . ووجه خاصة العرب من إل أظهر الجميع

 0 النبيِ أن عنه الله رضيِ بريآدةا عن الصحيح فيِ
بتقوى     أوصاه     سريآة     أو     جيش     على     أميرا     بعث     إذا     كان
" امض     قال     ثم     خيرا     المسلمين     من     معه     وبمن     الله

فعلق   بالله     كفر     من     قاتلوا     الله     سبيل     فيِ     الله     باسم
، لكفرهم يآقاتلون أنهم على ذلك فدل ، بالكفر الحكم

.  أخرى آيآاتا عليه تدل كما ، القتال أهل من كانوا إذا

، الله سبيل فيِ : اغزوا وسلم عليه الله صلى قال ثم
ول تغدروا ول تغلوا ول اغزوا ، بالله كفر من قاتلوا
لقيت     وإذا: "  هذا بعد قال ثم وليدا تقتلوا ول تمثلوا
أو     خصال     ثلث     إلى     فادعهم     المشركين     من     عدوك
عنهم     وكف     منهم     فاقبل     إليها     أجابوك     فأيآتهن     خلل

أبوا : فإن ذلك بعد قال ثم   السلما     إلى     ادعهم
فاستعن     أبوا     فإن:  ذلك بعد قال ثم الجزيآة فاسألهم

على أميره وسلم عليه الله صلى فأمر   وقاتلهم     بالله
فإن ، للسلما أول العداء يآدعو أن والسريآة الجيش
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فإن ، الجزيآة إلى دعاهم أبوا فإن ، عنهم كف أجابوا
.  وقاتلهم بالله فاستعان وإل ، عنهم كف أجابوا

:  قال بل ، وغيرهم والنصارى اليهود بين يآفرق ولم
   المشركين     من     عدوك

ابن السلما شيخ ذكر ولكن ، العموما منه يآظهر وهذا
من أخذها يآروا لم العلماء عامة أن الله رحمه تيمية

.  العرب

وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول : لن قالوا
يآأخذها لم بمعناها أعلم وهو ، اليآاتا عليه تنزل الذيِ
. السلما فيِ دخلوا حتى قاتلهم بل ، العرب من

قاتلوا بل ، عربيِ من يآقبلوها لم بعده الصحابة وهكذا
. الله ديآن فيِ كلهم دخلوا حتى الجزيآرةا فيِ العرب
ِإْن:  وغيرهم حقهم فيِ قال وعل جل والله ُبوا     َقَف َقَتا

َقَقاُموا َقَأ َقَةا     َقَو ُوا     الّصل َقَت َقَةا     َقَوآ َقَكا ّلوا     الّز َقَخ ُهْم     َقَف َقَل ِبي فيِ وقال   َقَس
ُكْم:  الخرى اليآة ُن َقَوا ِإْخ ّديآِن     ِفيِ     َقَف الجزيآة يآذكر ولم   ال
.  المكان هذا فيِ

والظهر القوى هو العرب من تؤخذ ل بأنها فالقول
: بعموما قال من فقول سواهم من وأما ، والقرب

من بالدلة أخذا ، بريآدةا- أظهر حديآث النص- أعنيِ
هو الجهاد من المقصود ولن ، جميعا والسنة القرآن

أذاهم عنا يآكفوا وأن ، إليه ودعوتهم ، للحق إخضاعهم
، الله ديآن فيِ ودخلوا ذلك فعلوا فإذا ، وظلمهم
بذلوها فإن ، بالجزيآة طالبناهم أبوا وإن ، لله فالحمد

قبلناها عليهم تملى التيِ والشروط الصغار والتزموا
.  عنهم وكففنا منهم
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الجزيآة يآبذلوا وأن ، السلما فيِ يآدخلوا أن أبوا فإن
، وللمسلمين لهم المصلحة من ذلك فيِ لما قاتلناهم؛

عنه الله رضيِ بريآدةا لحديآث الموافق هو ذلك ولن
عبد حديآث ومع ، والنصارى اليهود فيِ اليآاتا مع

.  المجوس فيِ الرحمن

والخلفاء وسلم عليه الله صلى النبيِ فإن العرب أما
وهكذا ، منهم يآأخذوها لم عنهم الله رضيِ الراشديآن

ل أنه وعملهم سيرتهم من ويآتضح ، الئمة بعدهم من
إما بل ، أبدا بالله الشرك على العرب يآبقى أن يآجوز

أن وإما ، الناس ويآبلغوها ، الرسالة هذه يآحملوا أن
.  الرض فيِ يآبقوا فل ، عليهم يآقضى

النبيِ جرى . . ولهذا لئق فغير بالجزيآة بقاؤهم أما
عدما على ، وخلفاؤه وأصحابه وسلم عليه الله صلى

العاجم من قبلوها وإنما ، العرب من قبولها
اليهود من قبلوها كما ، وأشباههم كالمجوس
.  والنصارى

القول فهذا ، فقط للدفاع القتال بأن قال من قول أما
شرع الجهاد أن ، القدامى العلماء من لحد علمته ما

الكفار وأن ، فقط للدفاع السيف آيآة بعد السلما فيِ
.  فقط للدفاع يآشرع وإنما بالقتال يآبدءون ل

هذا على الرد فيِ رسالة إخواننا بعض كتب وقد
الناس بعض افتراها رسالة على الرد وفيِ القول
أن يآرى أنه فيها زعم ، تيمية ابن السلما شيخ على

: العلمة فضيلة هو الكاتب . وهذا فقط للدفاع الجهاد
هذا أن فيها ذكر رسالة حمدان بن سليمان الشيخ
بين اشتهر وإنما ، الكوفة أهل بعض عن منقول القول

، بينهم يآشتهر فلم العلماء وأما. .  مؤخرا الكتاب
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الله صلى الرسول أن العلماء بين المعروف وإنما
ثم ، مطلقا القتال فيِ له أذن هاجر بعدما وسلم عليه

ويآكف ، قاتل من يآقاتل بأن وأمر الجهاد عليه فرض
المرةا اليآاتا عليه الله أنزل ذلك بعد ثم ، كف عمن

فيِ يآدخل حتى أحد عن الكف وعدما ، مطلقا بالجهاد
تقدما كما أهلها من كان إن الجزيآة يآؤديِ أو ، الله ديآن

.  العلم أهل كلما فيِ المعروف هو . وهذا

الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ قول ذكر تقدما وقد
، نسخ ول القرب هو وأنه النصوصا بين الجمع فيِ

فإذا:  وضعفهم المسلمين بقوةا الحوال تختلف وإنما
عجزوا وإذا ، حالهم بحسن جاهدوا المسلمون ضعف

قاتلوا القوةا بعض قووا وإذا ، بالدعوةا اكتفوا ذلك عن
، عنهم كف عمن وكفوا ، منهم قرب ومن بدأهم من
الجميع قاتلوا ، والغلبة السلطان لهم وصار قووا وإذا

إل ، الجزيآة يآؤدوا أو ، يآسلموا حتى الجميع وجاهدوا
.  العلم أهل من جمع . عند كالعرب منهم تؤخذ ل من

للدفاع الجهاد : إن قالوا الذيآن الكتاب بعض تعلق وقد
الجواب سبق وقد ، فيها لهم حجة ل بآَيآاتا ، فقط
أن ومعلوما.  الله شاء إن لذلك مزيآد ويآأتيِ ، عنها

اعتدى من ضد المسلمين على الله أوجبه قد الدفاع
َقَمِن:  تعالى قال كما ، عليهم َقَدى     َقَف َقَت ْع ُكْم     ا ْي َقَل ُدوا     َقَع َقَت ْع َقَفا
ِه ْي َقَل ْثِل     َقَع َقَدى     َقَما     ِبِم َقَت ْع ُكْم     ا ْي َقَل ُقوا     َقَع ّت َقَه     َقَوا ّل َقَلُموا     ال ْع َقَأّن     َقَوا

َقَه ّل َقَع     ال َقَن     َقَم ِقي ّت ْلُم .  السابقة اليآاتا فيِ وكما   ا

، فيه الدخول إلى أول الكفار بدعوةا جاء والسلما
القدرةا مع قتالهم وجب أبوا فإن ، فالجزيآة أبوا فإن
المر وليِ رأى وإن ، بريآدةا حديآث فيِ تقدما كما

بمصلحة تتعلق لسباب القتال وعدما ، المصالحة
ِإْن:  سبحانه لقوله ، ذلك جاز ، المسلمين َقَنُحوا     َقَو َقَج
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ِم ْل َقَنْح     ِللّس َقَها     َقَفاْج عليه الله صلى ولفعله ، اليآة   َقَل
.  الحديآبية يآوما مكة أهل مع وسلم

، الدعوةا نجحت إذا للقتال حاجة ل أنه يآعلم وبذلك
.  السلما فيِ الدخول إلى الكفار وأجاب

الدعوةا بعد حينئذ الكفار قوتل للقتال احتيج فإن
، أهلها من كانوا إن فالجزيآة أبوا فإن والرشاد والبيان

وليِ يآراه حسبما المصالحة أو القتال وجب أبوا فإن
قدرةا المسلمين لدى يآكن لم إذا ، للمسلمين المر
بأن القائلون تعلق وقد ، تقدما كما ، القتال على

:  ثلث بآَيآاتا فقط للدفاع الجهاد

ُلوا:  وعل جل قوله الولى ِت َقَقا ِبيِل     ِفيِ     َقَو ِه     َقَس ّل َقَن     ال ِذيآ ّل ا
ُكْم َقَن ُلو ِت َقَقا ُدوا     َقَول     ُيآ َقَت ْع أن تقدما كما ذلك عن والجواب   َقَت

معناها وإنما ، للدفاع القتال معناها ليس اليآة هذه
المكلف كالرجل:  القتال شأنه كان لمن القتال
: كالمرأةا القتال شأنه ليس من وترك ، القويِ

ُهْم:  بعدها قال ولهذا ، ذلك ونحو والصبيِ ُلو ِت َقَقا َقَو
ّتى َقَن     ل     َقَح ُكو ٌءة     َقَت َقَن ْت َقَن     ِف ُكو َقَيآ ّديآُن     َقَو ِه     ال ّل    ِل

فقد ، قالوا ما صح لو ثم ، القول هذا بطلن فاتضح
.  الله بحمد المر وانتهى السيف بآَيآة نسخت

للدفاع الجهاد بأن قال من بها احتج التيِ الثانية واليآة
َقَه     ل:  تعالى قوله هيِ َقَرا ْك ّديآِن     ِفيِ     ِإ حجة ل وهذه   ال

الكتاب بأهل مخصوصة الصح على لنها فيها؛
الدخول على يآكرهون ل فإنهم ، وأشباههم والمجوس

فيِ القولين أحد هو هذا ، الجزيآة بذلوا إذا السلما فيِ
.  معناها
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حاجة ول السيف بآَيآة منسوخة أنها الثانيِ والقول
فيِ جاء كما الكتاب بأهل مخصوصة هيِ بل للنسخ

فهيِ والسلف الصحابة من عدةا عن التفسير
أدوا إذا يآكرهون فل ونحوهم الكتاب بأهل مخصوصة

إذا وغيرهم المجوس من بهم ألحق من وهكذا الجزيآة
الحديآث أئمة لدى الراجح ولن ، إكراه فل الجزيآة أدوا

، الجمع إمكان مع النسخ إلى يآصار ل أنه والصول
أبوا . فإن ذكرنا بما ممكن الجمع أن عرفت وقد

اليآاتا عليه دلت كما قوتلوا والجزيآة السلما
.  الخرى الكريآماتا

للدفاع الجهاد أن قال من بها تعلق التيِ الثالثة واليآة
ِإِن:  النساء سورةا فيِ تعالى قوله فقط ُكْم     َقَف ُلو َقَز َقَت ْع ا
َقَلْم ُكْم     َقَف ُلو ِت َقَقا ْوا     ُيآ َقَق ْل َقَأ ُكُم     َقَو ْي َقَل َقَم     ِإ َقَل َقَما     الّس َقَل     َقَف َقَع ّلُه     َقَج ُكْم     ال َقَل

ِهْم ْي َقَل لل     َقَع ِبي . نقاتله لم عنا وكف اعتزلنا : من قالوا   َقَس
المسلمين ضعف حال فيِ كان هذا أن عرفت وقد
السيف بآَيآة نسخت ثم المديآنة إلى هاجروا ما أول

فيِ كان هذا أن على محمولة أنها أو ، أمرها وانتهى
هو كما بالقتال أمروا قووا فإذا المسلمين ضعف حالة

.  النسخ عدما وهو عرفت كما الخر القول

وجه ول له أساس ل وأنه القول هذا بطلن يآعلم وبهذا
افتراها رسالة الناس بعض ألف وقد ، الصحة من له

القتال يآرى ل أنه وزعم تيمية ابن السلما شيخ على
مفتراةا أنها شك ل الرسالة وهذه ، فقط قاتل لمن إل

العلمة الشيخ لها انتدب وقد ، ريآب بل كذب وأنها
منذ عليها ورد عليه الله رحمة سحمان بن سليمان

بعض بذلك أخبرنيِ وقد سنة خمسين من أكثر
سليمان الشيخ العلمة أخونا أيآضا عليه ورد ، مشايآخنا

المديآنة فيِ سابقا القاضيِ الله رحمه حمدان بن
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رد وهو الله بحمد موجود ورده آنفا ذكرنا كما المنورةا
كتب . وممن خيرا الله . فجزاه بالمقصود واف حسن

المصوعيِ أحمد بن صالح الشيخ أخونا أيآضا هذا فيِ
فيها فند ، صغيرةا رسالة فيها كتب فقد الله رحمه

الجهاد بأن الكتبة هؤلء قاله ما وأبطل المزاعم هذه
.  فقط للدفاع السلما فيِ

رحمه المودوديِ العلى أبو العلمة أخونا أيآضا وصنف
القول هذا بطلن فيها وبين الجهاد فيِ رسالة الله
.  الصحة من له أساس ل قول وأنه

بعين ذلك فيِ ونظر والسنة الكتاب أدلة تأمل ومن
بطلن قطعا عرف والتقليد الهوى عن وتجرد البصيرةا

فيِ السنة فيِ جاء ومما له أساس ل وأنه القول هذا
عن الشيخان رواه ما العزيآز للكتاب مؤيآدا الباب هذا
الله رسول : قال قال عنهما الله عمر- رضيِ ابن

الناس     أقاتل     أن     أمرتا: "  وسلم عليه الله صلى
الله     رسول     محمدا     وأن     الله     إل     إله     ل     أن     يآشهدوا     حتى

عصموا     ذلك     فعلوا     فإذا     الزكاةا     ويآؤتوا     الصلةا     ويآقيموا
وحسابهم     السلما     بحق     إل     وأموالهم     دماءهم     منيِ
بن أنس حديآث من أيآضا الشيخان رواه وما   الله     على
الله صلى الله رسول : قال قال عنه الله رضيِ مالك
أن     يآشهدوا     حتى     الناس     أقاتل     أن     أمرتا:  وسلم عليه

ل     أن     شهدوا     فإذا     الله     رسول     محمدا     وأن     الله     إل     إله     ل
صلتنا     وصلوا     الله     رسول     محمدا     وأن     الله     إل     إله

ما     وعليهم     لنا     ما     فلهم     قبلتنا     واستقبلوا     ذبيحتنا     وأكلوا
   علينا

هريآرةا أبيِ عن الصحيح فيِ مسلم رواه ما ذلك ومن
: "  وسلم عليه الله صلى بيِالن أن عنه الله رضيِ

الله     إل     إله     ل     يآقولوا     حتى     الناس     أقاتل     أن     أمرتا     قال
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بحقها     إل     وأموالهم     دماءهم     منيِ     عصموا     قالوها     فإذا
فيِ مسلم رواه ما هذا ومن و   الله     على     وحسابهم

رضيِ الشجعيِ أشيم بن طارق عن أيآضا الصحيح
: من قال وسلم عليه الله صلى النبيِ أن عنه الله
بما     وكفر     الله     وحد     من لفظ وفيِ الله إل إله ل قال
   الله     على     وحسابه     ودمه     ماله     حرما     الله     دون     من     يآعبد

أن على تدل وكلها كثيرةا المعنى هذا فيِ والحاديآث
الكفار ودعوةا والضلل الكفر لزالة شرع القتال

ولهذا فقط علينا اعتدوا لنهم ل الله ديآن فيِ للدخول
ذلك     فعلوا     فإذا: "  وسلم عليه الله صلى قال

يآقل " ولم   بحقها     إل     وأموالهم     دماءهم     منيِ     عصموا
يآشهدوا     حتى: "  قال بل ، اعتزلونا أو عنا كفوا فإذا
ويآقيموا     الله     رسول     محمدا     وأن     الله     إل     إله     ل     أن

.  الحديآث   ذلك     فعلوا     فإذا     الزكاةا     ويآؤتوا     الصلةا

وإل السلما فيِ دخولهم المطلوب أن على ذلك فدل
اقتصر وإنما ، تقدما كما الجزيآة أهل إل ، فالسيف

والصلةا الشهادتين على والسلما الصلةا عليه
فمن الكبرى والركان العظيمة السس لنها والزكاةا

عن وراءها ما يآؤديِ فإنه بها وتمسك بها ودان بها أخذ
.  أولى باب من وإذعان اطمئنان وعن إيآمان

أن وأرجو ، وإيآجاز باختصار عليه التنبيه أردتا ما وهذا
الباطل وإزهاق الحق بيان من بالمطلوب وافيا يآكون

ديآنه فيِ للفقه جميعا يآوفقنا أن وجل عز الله وأسأل ،
وأن ، المستقيم صراطه يآهديآنا وأن ، عليه والستقامة

وأن والنجاةا السعادةا فيه لما ويآهديآنا يآنفعنا ما يآعلمنا
والجهاد ديآنه على للستقامة جميعا المسلمين يآوفق

كل على إنه العداء مكايآد من والحذر ، سبيله فيِ
.  قديآر شيِء
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نبينا ورسوله عبده على وبارك وسلم الله وصلى
وأصحابه آله وعلى الله عبد بن محمد وسيدنا وإمامنا

.   الديآن يآوما إلى بهداه واهتدى سبيله سلك ومن ،

الكتاب      بعض لخطاء الكاشفة الدلة

والصلةا ، لله الحمد الرحيم الرحمن الله بسم
 وصحبه وآله الله رسول على والسلما

البلد صحيفة نشرته ما على اطلعت : فقد بعد أما ،
 /12 / 12  وتاريآخ1909 بعدد الصادر عددها فيِ

 عنوان تحت ، الكتاب بعض بقلم  هـ1385
) .  الغلو ( احذروا

لها     مبرر ل تهمة

بالخوان الظن أساء قد عنه الله عفا الكاتب فألفيت
والمر ، الله إلى بالدعوةا القائمين المتطوعين
بأنهم . ووصفهم المنكر عن والنهيِ بالمعروف
غير . إلى للجديآد ومحاربون ومتشددون مخدوعون

.  الخطاء من كلمه فيِ وقع مما ذلك

فيِ وقع ما على الكلمة هذه فيِ أنبه أن رأيآت وقد
المة ولسائر له نصحا الهمية ذاتا الخطاء من مقاله

وتحريآضا ، منه براءتهم نعلم فيما الخوان عن ودفاعا
. ولزوما القول فيِ التثبت على الكتاب من ولغيره له

ل الذيِ الظن سوء من والحذر الحكم فيِ العتدال
تفصيل القارئ . وإلى مستقيم أساس على يآنبنيِ
من إليه المشار الكاتب مقال فيِ وقع فيما القول

على والنكار ، عليها التنبيه تستحق التيِ الخطاء
حول ول التكلن وعليه المستعان والله فنقول قائلها

:  به إل قوةا ول
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جافية         ول غالية ل كاملة الشريعة أن بيان

فصحيح والتشديآد الغلو مضار عن الكاتب ذكره ما أما
 .

جاءتا الكاملة السلمية الشريآعة أن شك ول
إلى بالدعوةا وأمرتا ، الديآن فيِ الغلو من بالتحذيآر

والجدال الحسنة والموعظة بالحكمة الحق سبيل
جانب تهمل لم ذلك مع ولكنها ، أحسن هيِ بالتيِ

والجدال اللين يآنفع ل حيث محلها فيِ والشدةا الغلظة
َقَها     َقَيآا:  سبحانه قال كما ، أحسن هيِ بالتيِ ّيآ أ

ِبيِّ     َقَ ّن ال
ِد ِه َقَر     َقَجا ّفا ُك ْل َقَن     ا ِقي ِف َقَنا ْلُم ُلْظ     َقَوا ْغ ِهْم     َقَوا ْي َقَل : تعالى وقال   َقَع

َقَها     َقَيآا ّيآ أ
َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُلوا     آ ِت َقَن     َقَقا ِذيآ ّل ُكْم     ا َقَن ُلو َقَن     َقَيآ ِر     ِم ّفا ُك ْل ا

ُدوا َقَيِج ْل ُكْم     َقَو لة     ِفي َقَظ ْل َقَلُموا     ِغ ْع َقَه     َقَأّن     َقَوا ّل َقَع     ال َقَن     َقَم ِقي ّت ْلُم    ا
ُلوا     َقَول:  تعالى وقال ِد َقَجا َقَل     ُت ْه َقَتاِب     َقَأ ِك ْل ِتيِ     ِإل     ا ّل َقَيِ     ِبا ِه

َقَسُن َقَن     ِإل     َقَأْح ِذيآ ّل َقَلُموا     ا ُهْم     َقَظ ْن الله . فشرع اليآة   ِم
الكفار على الغلظة المؤمنين لعباده سبحانه

واللين بالحكمة الدعوةا فيهم تؤثر لم حين والمنافقين
 .

والمنافقين الكفار معاملة فيِ كانت وإن واليآاتا
محله فيِ باللين جاءتا إنما الشريآعة أن على دالتا
صاحب واستمر يآنفع لم إذا . أما نفعه يآرجى حين

يآبال ولم عمله فيِ الفسق أو الكفر أو الظلم
يآديآه على الخذ الواجب فإن ، والناصح بالواعظ
أو حد إقامة من يآستحقه ما وإجراء بالشدةا ومعاملته

ويآنزجر حده عند يآقف حتى توبيخ أو تهديآد أو تعزيآر
ورد ما يآنسى أن وغيره للكاتب يآنبغيِ . ول باطله عن
النبيِ بعث حين من والوقائع النصوصا من هذا فيِ

.  هذا عصرنا إلى وسلم عليه الله صلى
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:  أحسن ما قاله الشاعر فيِ هذا المعنى وما

جانب منه لن وقد
 وخطاب

  
بمكة دهرا المصطفى دعا
 يآجب لم

واستسلموا أسلموا له
 وأنابوا

  
صلت والسيف دعا فلما
 بكفه

 هـ ، وصدر فيِ كتاب1385كتب هذا الرد فيِ عاما 
باسم ( الدلة الكاشفة لخطاء بعض الكتاب ) 

  

في       كل واللين الشدة بين الشريعة جمع
محله 

فيِ باللين جاءتا الكاملة الشريآعة : أن والخلصة
أن للمسلم يآجوز فل ، محلها فيِ والشدةا ، محله

محل فيِ اللين يآوضع أن أيآضا يآجوز ول ، ذلك يآتجاهل
أن أيآضا يآنبغيِ ول ، اللين محل فيِ الشدةا ول ، الشدةا
أنها ول ، فقط باللين جاءتا أنها الشريآعة إلى يآنسب
كاملة حكيمة شريآعة هيِ بل ، فقط بالشدةا جاءتا
. المة جميع ولصلح ومكان زمان لكل صالحة
بالعدل واتسمت ، معا بالمريآن جاءتا ولذلك

أحكامها فيِ سمحة شريآعة فهيِ والسماحة والحكمة
دعوتها فيِ تبدأ ولنها ، يآطاق ل ما تكليفها وعدما
وتجاوز ذلك يآؤثر لم فإذا ، والرفق والحكمة باللين

والشدةا بالقوةا أخذته وبغى وطغى حده النسان
.  عمله سوء ويآعرفه يآردعه بما وعاملته
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وسيرةا وسلم عليه الله صلى النبيِ سيرةا تأمل ومن
الهدى وأئمة المرضيين وصحابته الراشديآن خلفائه
.  ذكرناه ما صحة عرف بعدهم

مجاله      فيِ باللين المرةا النصوصا

َقَما:  تعالى قوله اللين فيِ ورد ومما ِب ٍة     َقَف َقَم َقَن     َقَرْح ِه     ِم ّل ال
َقَت ْن ُهْم     ِل ْو     َقَل َقَل َقَت     َقَو ْن ّظا     ُك َقَظ     َقَف ِلي ْلِب     َقَغ َقَق ْل َقَفّضوا     ا ْن ِمْن     ل

َقَك ِل ْو ْعُف     َقَح ُهْم     َقَفا ْن ِفْر     َقَع ْغ َقَت ُهْم     َقَواْس ُهْم     َقَل ِوْر َقَشا ِر     ِفيِ     َقَو َقَْلْم ا
.  اليآة

إلى بعثهما لما وهارون موسى قصة فيِ تعالى وقوله
ُقول:  فرعون لل     َقَلُه     َقَف ْو لنا     َقَق ّي ّلُه     َقَل َقَع ّكُر     َقَل َقَذ َقَت ْو     َقَيآ َقَشى     َقَأ    َقَيآْخ

ُع:  تعالى وقوله ْد َقَلى     ا ِبيِل     ِإ َقَك     َقَس ّب ِة     َقَر َقَم ْك ْلِح ِبا
ِة َقَظ ْوِع َقَم ْل ِة     َقَوا َقَن َقَس َقَح ْل ُهْم     ا ْل ِد َقَجا ِتيِ     َقَو ّل َقَيِ     ِبا َقَسُن     ِه .  اليآة   َقَأْح

مجالها       فيِ الشدةا على الدالة النصوصا

.  ذكرها المتقدما اليآاتا الشدةا فيِ ورد ومما

عن وغيرهما داود وأبو أحمد رواه ما الحاديآث ومن
عليه الله صلى النبيِ أن عنه الله رضيِ مسعود ابن

َقَن:  تعالى قوله تل لما وسلم ِع َقَن     ُل ِذيآ ّل َقَفُروا     ا ِنيِ     ِمْن     َقَك َقَب
َقَل ِئي َقَرا َقَلى     ِإْس َقَساِن     َقَع َقَد     ِل ُو َقَسى     َقَدا ْبِن     َقَوِعي َقَم     ا َقَيآ َقَك     َقَمْر ِل َقَما     َقَذ ِب

ْوا َقَص ُنوا     َقَع َقَكا َقَن     َقَو ُدو َقَت ْع ُنوا*    َقَيآ َقَن     ل     َقَكا ْو َقَه َقَنا َقَت ٍر     َقَعْن     َقَيآ َقَك ْن ُم
ُه ُلو َقَع َقَس     َقَف ْئ ِب ُنوا     َقَما     َقَل َقَن     َقَكا ُلو َقَع ْف    َقَيآ

ولتنهون بالمعروف لتأمرن بيده نفسيِ : والذيِ قال
: آخر لفظ وفيِ السفيه يآد على ولتأخذن المنكر عن

أو     أطرا     الحق     على     ولتأطرنه     الظالم     يآد     على
بقلوب     الله     ليضربن     أو     قصرا     الحق     على     لتقصرنه
   لعنهم     كما     يآلعنكم     ثم     بعض     على     بعضكم
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أن عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ عن الصحيحين وفيِ
أن     هممت     " لقد:  قال وسلم عليه الله صلى النبيِ

ثم     بالناس     فيصليِ     رجل     آمر     ثم     فتقاما     بالصلةا     آمر
ل     قوما     إلى     الحطب     من     حزما     معهم     برجال     أنطلق

   بيوتهم     عليهم     فأحرق     الصلةا     يآشهدون

ما     لول:  قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه ورويِ
.    عليهم     لحرقتها     والذريآة     النساء     من     البيوتا     فيِ

عنه الله رضيِ مسعود ابن عن مسلم صحيح وفيِ
ما:  وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال
أمته     من     له     كان     إل     قبليِ     أمة     فيِ     نبيِ     من     الله     بعث

ثم     بأمره     ويآهتدون     بسنته     يآأخذون     وأصحاب     حواريآون
يآفعلون     ل     ما     يآقولون     خلوف     بعدهم     من     تخلف     إنها

مؤمن     فهو     بيده     جاهدهم     فمن     يآؤمرون     ل     ما     ويآفعلون
بقلبه     جاهدهم     ومن     مؤمن     فهو     بلسانه     جاهدهم     ومن
   خردل     حبة     اليآمان     من     ذلك     وراء     وليس     مؤمن     فهو

غير من تبوك غزوةا عن تخلفوا الذيآن الثلثة وقصة
النبيِ هجرهم وقد ، العلم أهل لدى معلومة عذر

عنهم الله رضيِ وأصحابه وسلم عليه الله صلى
فيِ وأنزل عليهم الله فتاب تابوا حتى ليلة خمسين

ْد:  تعالى قوله ذلك َقَق َقَب     َقَل ّلُه     َقَتا َقَلى     ال ِبيِّ     َقَع ّن ال
َقَن ِريآ َقَهاِج ْلُم ِر     َقَوا َقَصا ْن َقَْل َقَلى:  قوله إلى   َقَوا َقَع ِة     َقَو َقَث ّثل ال

َقَن ِذيآ ّل ُفوا     ا ّل .  اليآة   ُخ

وغيره الكاتب يآعلم والحاديآث اليآاتا من تقدما فمما
جاءتا الكاملة السلمية الشريآعة أن القراء من

وأن ، محالهما فيِ والشدةا والغلظة محله فيِ باللين
والرفق باللين يآتصف أن الله إلى للداعية المشروع

والتأثر دعوته نفع فيِ أكمل ذلك لن والصبر؛ والحلم
الله صلى رسوله إليه وأرشد بذلك الله أمره كما بها

205

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=118
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=118
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=117
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=117
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN722
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN722
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN722
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN721
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN721
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN720
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN720
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN720


يآدعو فيما وبصيرةا علم على يآكون وأن ، وسلم عليه
ِه     ُقْل:  سبحانه الله لقول عنه؛ يآنهى وفيما إليه ِذ َقَه

ِليِ ِبي ُعو     َقَس ْد َقَلى     َقَأ ِه     ِإ ّل َقَلى     ال ٍةا     َقَع َقَر    َقَبِصي

عند إل والغلظة الشدةا إلى يآلجأ أن للداعية يآنبغيِ ول
بالطريآقة المقصود حصول وعدما والضرورةا الحاجة
قد سبحانه الله إلى الداعيِ يآكون وبذلك ، الولى
فيِ الشريآعة هديِ وترسم حقهما المقامين أعطى

.  الموفق والله ، الجانبين

السليمة        الطريآق إلى وإرشاده الكاتب مزاعم تفنيد

نسبه ما على الكاتب موافقة نقصد ل هذا فيِ ونحن
خلف عنهم عرفناه فالذيِ ، التشديآد من للخوان

ويآعاملون وبصيرةا بينة - على الله - بحمد فهم ذلك
تحت الخير إلى ويآوجهونهم أحسن هيِ بالتيِ الناس

.  فيها والمسئولين البلد علماء إرشاداتا

غير فيِ تشديآد أو خطأ بعضهم من وقع أنه فرضنا ولو
تنبيههم والواجب ، معصومين فليسوا محله

حتى الخطإ من منهم يآقع قد ما إلى وإرشادهم
.  مستقبل يآحذروه

يآعتقده ما عنهم بلغه حين الكاتب على الواجب وكان
كتابة أو مشافهة بأعيانهم يآتصل أن الشرع خلف

، المفتيِ بسماحة يآتصل أو عليهم أخذ فما ويآناصحهم
من الخوان حول لديآه ما ويآبديِ الهيئاتا رئيس أو

.  السويِ الطريآق إلى المشايآخ يآوجههم حتى النقد

التشنيع يآتضمن ما سيارةا صحيفة فيِ يآكتب أن أما
منه براء هم بما ووصفهم شأنهم من والحط عليهم
فيه لما ، ويآتقيه الله يآخاف مؤمن من يآجوز ل فهذا
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إليه الدعوةا عن والتثبيط الحق شوكة كسر من
والفساق السفهاء ومساعدةا القراء على والتلبيس

والله ، الحق دعاةا من النيل وعلى باطلهم على
للتوبة الجميع يآوفق وأن ، وإيآاه يآسامحنا أن المسئول

إليه الداعين ومناصرةا الحق على والستقامة النصوح
.  مسئول خير إنه ،

الكاتب   مغالطاتا

يآرشد أن مؤمن كل على أنكر ل : ( وأنا قوله وأما
ويآلفت الشر ويآستنكر الرشد إلى ويآوجه الخير إلى

واللين اللطف وهيِ والسنة القرآن بأخلق إليه النظر
بالقسوةا أفعاله أو أقواله اتسمت إذا أما ، والرويآة
ول مأذون غير لنه حقه؛ من ليس ذلك فإن والشدةا
فيِ ما وغايآة ، المر هذا إلها أسند جهة من مكلف
أضعف وهو بقلبه منكرا يآراه ما يآستنكر أن المر

مستساغا المر هذا يآكون قد ، المسئول لغير اليآمان
حكومية أجهزةا فيها ليس أمة أو جماعة فيِ ومقبول

إلى مقبول ول لزما غير ولكنه ، الواجب لهذا خصصت
) .  المكلفة الحكومية السلطاتا جانب

المغالطاتا   كشف

.  وإيآهاما وباطل حق فيه الكلما فهذا

:  بالتفصيل ذلك بيان القارئ أيآها وإليك

إلى يآرشد أن مؤمن كل على يآنكر ل : ( إنه قوله أما
، حق . . فهذا . . ) إلخ الرشد إلى ويآوجه الخير

: بذلك يآقوما أن بصيرةا لديآه من كل على والواجب
وسبيل وسلم عليه الله صلى محمد نبينا سبيل وهو

.  بصيرةا على أتباعه
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ِه     ُقْل:  تعالى قال كما ِذ ِليِ     َقَه ِبي ُعو     َقَس ْد َقَلى     َقَأ ِه     ِإ ّل َقَلى     ال َقَع
ٍةا َقَر َقَنا     َقَبِصي َقَمِن     َقَأ    َقَو
ِنيِ َقَع َقَب ّت    ا

صلى النبيِ أتباع أن إلى ترشد الكريآمة اليآة فهذه
البصيرةا أهل هم الكمال على وسلم عليه الله

ُع:  تعالى وقال الحق إلى والدعوةا ْد َقَلى     ا ِبيِل     ِإ َقَك     َقَس ّب َقَر
ِة َقَم ْك ْلِح ِة     ِبا َقَظ ْوِع َقَم ْل ِة     َقَوا َقَن َقَس َقَح ْل ُهْم     ا ْل ِد َقَجا ِتيِ     َقَو ّل َقَيِ     ِبا ِه

َقَسُن    َقَأْح

إلى موجها فيها الخطاب كان وإن العظيمة اليآة وهذه
جميع بها فالمراد ، وسلم عليه الله صلى الله رسول

، ومراتبها الدعوةا سبيل فيها الله أوضح وقد ، المة
الله إلى دعوتهم فيِ يآسيروا أن الدعاةا على فالواجب
الله رسمها التيِ الطريآقة وعلى ، ضوئها على سبحانه

ظلم من إل مسلما أو كافرا المدعو كان سواء فيها
على يآدل ما السابقة الدلة فيِ تقدما فقد وعاند

حدود فيِ يآستحق بما ومعاملته عليه الغلظة شرعية
.  الكاملة الشريآعة

وأفعاله أقواله اتسمت إذا : ( أما الكاتب قول وأما
غير لنه حقه؛ من ليس ذلك فإن والشدةا بالقسوةا

وغايآة المر هذا إليها أسند جهة من مكلف ول مأذون
وهو بقلبه منكرا يآراه ما يآستنكر أن المر فيِ ما

) .  المسئول لغير اليآمان أضعف

وذلك تقدما؛ مما يآتضح ظاهر وخطأ إجمال فيه فهذا
مسئولين كانوا سواء الدعاةا جميع من المطلوب لن
دعوتهم فيِ يآكونوا أن متطوعين أو الحكومة جهة من

وأفعالهم أقوالهم تتسم ل وأن ، الشرعيِ المنهج على
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. سبق كما إليها الضرورةا عند إل والشدةا بالقسوةا
.  ذلك خلف يآوهم الكاتب وكلما

الدعوةا         فيِ الشريآعة رسمته ما إلى الكاتب إرشاد

.  واضح خطأ هذا ) . إلخ المر : ( وغايآة وقوله

مشروعة الثلث النكار مراتب أن والصواب
القدرةا فيِ يآختلفان وإنما ، وغيره للمسئول

والنكار ، غيره من أقدر الحكومة جهة من فالمسئول
النكار عن العاجز حق فيِ اليآمان أضعف هو بالقلب

وهو متطوعا أو مسئول كان سواء واللسان باليد
. الشرعية القواعد ومقتضى الشريآف الحديآث صريآح

مستساغا المر هذا يآكون : ( قد الكاتب قول وأما
حكومية أجهزةا فيها ليس أمة أو جماعة فيِ ومقبول

إلى مقبول ول لزما غير ولكنه الواجب لهذا خصصت
نظر ) . ففيه المكلفة الحكومية السلطاتا جانب
ليس الكاتب أطلقه الذيِ السلوب وهذا ، أيآضا ظاهر

لن الشرعية؛ الدلة مع منسجما ول علميا أسلوبا
من يآجهلونه ما الناس وتعليم سبحانه الله إلى الدعوةا

بل السلوب هذا بمثل عنه يآعبر أن يآنبغيِ ل الله شرع
سيما ول والترغيب الحث بأسلوب عنه يآعبر أن يآنبغيِ

دعوتهم فإن ذلك إلى المحتاجة والجماعاتا المم فيِ
من الله شرع من عليهم يآجب ما إلى وإرشادهم

العلم أهل وعلى ، المر ولةا على المتعينة المور
العظيم المر هذا مثل عن يآعبر فكيف القدرةا حسب
مستساغا المر هذا يآكون : ( قد الكاتب بقول

.  ) إلخ ومقبول
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المر        أحكاما فيِ القول وتفصيل الكاتب رأيِ تفنيد
المنكر     عن والنهيِ بالمعروف

جانب إلى مقبول ول لزما غير : ( ولكنه قوله وأما
أيآضا؛ ظاهر خطأ ) فهذا المكلفة الحكومية السلطاتا

قامت قد كانت إن الحكومية والسلطاتا الجهزةا لن
المنكر عن والنهيِ بالمعروف والمر الدعوةا بواجب

حسنة المتطوعين من ذلك فيِ لها غيرها فمشاركة
البر على التعاون باب من لنه شرعا؛ ومطلوبة جدا

شرعيِ جهاد فيِ المشاركة باب ومن ، والتقوى
.  صالح وتوجيه

الحكومية والسلطاتا الجهزةا أن هنالك ما وقصارى
غيرهم من القياما وصار الكفايآة فرض أدتا قد

أفضل من وذلك والتطوع السنن باب من بمشاركتهم
.  سبحانه الله إلى وأحبها العباداتا

تقم لم الحكومية والسلطاتا الجهزةا كانت إن وأما
غيرهم مشاركة فإن ، الكمل الوجه على بالواجب

بهم يآسقط لم الكفايآة فرض لن متعينة ذلك فيِ لهم
 .

الله إلى الدعوةا أن الشرعية الدلة فيِ تقرر وقد
من المنكر عن والنهيِ بالمعروف والمر سبحانه
الفرض سقط يآكفيِ من بها قاما إذا الكفايآة فروض

الباقين حق فيِ فيها المشاركة وصارتا الباقين عن
.  الجميع إثم يآكفيِ من بها يآقم لم وإن ، سنة

على       المنكر عن والنهيِ بالمعروف المر وجوب
الفراد 
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فرض المنكر عن والنهيِ بالمعروف المر يآكون وقد
من هناك وليس المنكر يآرى من حق فيِ وذلك عين

إنكاره عليه يآتعين فإنه إنكاره على قادر وهو يآنكره
قول أصرحها ومن ذلك على الكثيرةا الدلة لقياما
منكرا     منكم     رأى     من:  وسلم عليه الله صلى النبيِ

يآستطع     لم     فإن     فبلسانه     يآستطع     لم     فإن     بيده     فليغيره
فيِ مسلم أخرجه   اليآمان     أضعف     وذلك     فبقلبه

.  صحيحه

مستطاع لنه واحد كل على فرض بالقلب والنكار
عند أهله ومفارقة وكراهيته المنكر بغض وهو للجميع
:  سبحانه الله لقول واللسان باليد إنكاره عن العجز

َقَذا ِإ َقَت     َقَو ْيآ َقَأ َقَن     َقَر ِذيآ ّل َقَن     ا َقَنا     ِفيِ     َقَيآُخوُضو ِت َقَيآا ِرْض     آ ْع َقَأ ُهْم     َقَف ْن َقَع
ّتى ِديآٍث     ِفيِ     َقَيآُخوُضوا     َقَح ِه     َقَح ِر ْي ِإّما     َقَغ َقَك     َقَو ّن َقَي ْنِس َقَطاُن     ُيآ ْي الّش

ْد     َقَفل ُع ْق َقَد     َقَت ْع َقَرى     َقَب ْك ّذ َقَع     ال ِما     َقَم ْو َقَق ْل َقَن     ا ِلِمي ّظا    ال

ْد:  النساء سورةا فيِ تعالى وقال َقَق َقَل     َقَو ُكْم     َقَنّز ْي َقَل ِفيِ     َقَع
َقَتاِب ِك ْل َقَذا     َقَأْن     ا ُتْم     ِإ ْع َقَيآاتِا     َقَسِم ِه     آ ّل َقَفُر     ال ْك َقَها     ُيآ ُأ     ِب َقَز ْه َقَت ُيآْس َقَها     َقَو ِب

ُدوا     َقَفل ُع ْق ُهْم     َقَت َقَع ّتى     َقَم ِديآٍث     ِفيِ     َقَيآُخوُضوا     َقَح ِه     َقَح ِر ْي ُكْم     َقَغ ّن ِإ
لذا ُهْم     ِإ ُل ْث .  اليآة   ِم

َقَن:  تعالى وقال ِذيآ ّل َقَن     ل     َقَوا ُدو َقَه َقَر     َقَيآْش َقَذا     الّزو ِإ َقَمّروا     َقَو
ِو ْغ ّل لما     َقَمّروا     ِبال َقَرا : ل الزور يآشهدون ل . ومعنى    ِك

.  يآحضرونه

 إليه الداعيِ - وحكم الزور تفسير

الشرك ذلك فيِ ويآدخل ، منكر كل يآشمل والزور
شرب على والجتماع المشركين وأعياد والكفر
وأفلما الطرب وآلتا والغانيِ والتدخين الخمور
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ذلك معنى ذكر ، المنكراتا من ذلك وأشباه السينما
.  اليآة هذه تفسير فيِ كثير ابن الحافظ

ذلك من قريآبا تفسيرها عند الله رحمه البغويِ وذكر
:  وقال

صفته بخلف ووصفه الشيِء تحسين الزور ( أصل
الواقع هو وهذا ، حق أنه يآوهم بما الباطل تمويآه فهو
بوصفها المنكراتا يآحسنون فإنهم الباطل أهل من
يآنفروا ل وحتى الناس فيها يآرغب حتى حقيقتها بغير
الدعوةا وإثم عمل ما إثم ذلك فاعل على فيكون منها
) .  بالقول إليها الدعوةا ذلك من وأعظم ، إليه

أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح وقد
أجور     مثل     الجر     من     له     كان     هدى     إلى     دعا     من:  قال
إلى     دعا     ومن     شيئا     أجورهم     من     ذلك     يآنقص     ل     تبعه     من

يآنقص     ل     تبعه     من     آثاما     مثل     الثم     من     عليه     كان     ضللة
. كثيرةا المعنى هذا فيِ والدلة    شيئا     آثامهم     من     ذلك

العلماء     على الكاتب اختلق

قد الفاضل علماءنا أن سرنيِ : ( وقد الكاتب وقول
. فيه ) . إلخ عنه ونهوهم منهم التجاوز هذا استنكروا

دعوتهم فيِ كانوا الخوان أن لك سبق وقد نظر
الشرعية الطريآقة يآتحرون للمنكر وإنكارهم
أنهم نعلم ول ، والحكمة بالرفق الناس ويآعاملون

العلماء إنكار يآوجب ما والقسوةا الشدةا من تعاطوا
إلى الخبر هذا وصل مصدر أيِ عن أدريِ . فل عليهم

.  الكاتب

وأن ، النقل فيِ يآتثبت أن الناقل على أن ومعلوما
لديآه صح وإذا ، الناس بين ويآنشر يآنقل فيما يآنظر
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فيِ أحسن تركه أما أصلح إعلنه هل ، نظر الخبر
.  العاقبة

المصلحة من فليس صح لو الخبر هذا أن شك ول
ذلك فيِ لما الصحف فيِ وإعلنه الناس بين نشره

عزائمهم وتثبيط الحق إلى للدعاةا التنقص من
فيه يآتكاتف وقت فيِ ضدهم الفسق أهل وتشجيع

باطلهم نشر على الهدامة والمذاهب الباطل دعاةا
.  المستعان فالله مذاهبهم وإعلن

الخوان      واقع يآكذبه رخيص دس

صدر فيِ وقعت التيِ الفتنة عن الكاتب ذكره ما وأما
، عنه الله رضيِ عثمان قتل عنها وتمخض السلما

الشاما أهل بين ذلك بعد الخلف من جرى وما
.  إلخ والعراق

السلما علماء وعرفها التاريآخ بها عنيِ قد أمور فتلك
فيها به والجهال السلما لعداء أن شك ول ، وغيرهم

الفتنة هذه فيِ والجماعة السنة أهل وقول فعال دورا
الله رضيِ الصحابة بين شجر عما الكف وهو ، معلوما
مجتهدون أنهم واعتقاد ، جميعا عنهم والترضيِ عنهم
، أجران له منهم والمصيب للحق طالبون فعلوا فيما

الحديآث بذلك صح كما ، واحد أجر له والمخطئ
.  الشريآف

:  أمران هنا يآهمنا وإنما

الخوان هؤلء يآكون أن من الكاتب تخوف أحدهما
إجرامية سريآة جماعة تأثير عن به قاموا بما قاموا

.  تخريآبية
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وسير الخوان عرف من يآقال أن هذا عن والجواب
هذه عن البعد كل بعيدون أنهم يآقينا يآعلم حالتهم
والواجب ، السيئ الظن هذا وعن الشنيعة التهمة

أحسن على إخوانه أحوال حمل المسلم على
بالطرق الخطإ من يآقع قد ما وعلج المحامل
تخذله ول الحق وتشجع ، تهدما ول تبنيِ التيِ الشرعية

السوء بهم يآظن أن ل ، الباطل وتدمغ الحق وتنصر ،
وتشجيع سمعتهم وتشويآه دعوتهم إماتة على ويآشجع

إيآقاف على المر ولةا وتحريآض ضدهم الباطل أهل
:  تعالى بقوله عمل حركتهم

َقَها     َقَيآا ّيآ أ
َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُبوا     آ ِن َقَت لرا     اْج ِثي َقَن     َقَك ّظّن     ِم َقَض     ِإّن     ال ْع َقَب

ّظّن ٌءم     ال ْث إيآاكم:  وسلم عليه الله صلى النبيِ وقول   ِإ
.     الحديآث     أكذب     الظن     فإن     والظن

العمى      التقليد بسبب كبير خطأ

لبعض تقليدا الحبار كعب وصفه الثانيِ والمر
الكيد أجل من السلما أظهر يآهوديِ بأنه المتأخريآن

.  أهله وإفساد للسلما

السلما علماء عن المعروف خلف هذا أن والجواب
وأثنى الحديآث علماء عنه روى فقد ، الخبار ونقلة
الصالح السلف من وكثير عنه الله رضيِ معاويآة عليه

 .

فيِ البخاريِ . وذكره صحيحه فيِ مسلم عنه وروى
ّنه ولم الصحيح الجامع كتابه الحافظ وذكره ، بريآبة يآز
أسد فيِ الثير وابن والتهذيآب الصابة فيِ حجر ابن

.  التهمة بهذه يآتهموه ولم الغابة
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: ( كعب نصه ما التقريآب فيِ حجر ابن الحافظ وقال
الحبار بكعب المعروف إسحاق أبو الحميريِ ماتع بن
فسكن اليمن أهل من كان مخضرما الثانية من ثقة

) ، عنه الله رضيِ عثمان خلفة فيِ ماتا الشاما
شخصا يآرميِ أن ويآتقيه الله يآخاف لمن يآجوز فكيف
فيِ الصحابة وشارك إليه والدعوةا السلما أظهر

ذلك يآسوغا برهان ول حجة بدون يآهوديِ بأنه أعمالهم
 .

من التحذيآر وسلم عليه الله صلى النبيِ عن صح وقد
رمى من وأن الذميمة بالصفاتا لخيه المسلم رميِ
بذلك أولى الراميِ كان منه بريِء هو بما أخاه

.  أخاه به رمى الذيِ الوصف

يآوجب ل الغريآبة السرائيلية الخبار بعض يآرويِ وكونه
الله صلى النبيِ لن للسلما؛ والكيد ، باليهوديآة رميه
    حرج     ول     إسرائيل     بنيِ     عن     حدثوا:  قال وسلم عليه

 .

إسرائيل بنيِ أخبار بنقد السلما علماء قاما وقد
ذلك فيِ فكعب ، وإبطاله منها الحق خالف ما وتزيآيف

، ووهبا ، سلما بن الله وعبد ، عمرو بن الله عبد يآشبه
.  إسرائيل بنيِ أخبار نقل ممن وغيرهم

الله رضيِ العاصا بن عمرو بن الله عبد أن فكما
من كثيرا نقل لكونه باليهوديآة يآتهم أن يآجوز ل عنهما
يآوما أصابهما اللتين الزاملتين من إسرائيل بنيِ أخبار

يآرميِ أن يآجوز ل كعب فهكذا ، كتبهم من اليرموك
.  ذلك أجل من للسلما والكيد باليهوديآة
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وأشباهه سبأ بن الله عبد صف فيِ يآجعل أن يآجوز ول
.  للسلما والكيد واللحاد بالكفر المعروفين من

النبيِ أن عنه الله رضيِ ذر أبيِ عن الصحيحين وفيِ
أو     بالكفر     رجل     دعا     من:  قال وسلم عليه الله صلى
   عليه     حار     إل     كذلك     وليس     الله     عدو     يآا     قال

المسلم على يآوجب معناه فيِ جاء وما الحديآث فهذا
أخيه رميِ من والحذر الناس على الحكم فيِ التثبت
من تقليد أو الظن بمجرد منها بريِء وهو ذميمة بصفة

.  المستعان والله عليه يآعتمد ل

لفعل      واستنكار بالدعاةا واستهزاء عظيمة فريآة
الواجب 

كما عاداه شيئا جهل من إن : ( أقول الكاتب قال ثم
معرفتنا وقبل الجديآد وعينا قبل كنا وقد ، المثل فيِ

استعمالها نكره الجديآدةا العلمية المستحدثاتا بحقيقة
والطائراتا السياراتا استعمال ذكر . تم ونستعيبه

هذا عرفنا قد دمنا : ما قال أن . . . إلى والصواريآخ
، للديآن معارضته وعدما فوائده وتأكدنا ولمسناه كله

ولماذا ، المخدوعون الطيبون هؤلء يآحاربه فلماذا
عدما ومحاولة لستنكاره آخر إلى بلد من يآسافرون

.  ) إلخ استعماله؟

بعض إلى بعضه وضم الكلما هذا قرأ من أن ريآب ل
لنقدهم الكاتب انتصب الذيآن الخوان أن منه يآفهم

السياراتا من الجديآدةا المستحدثاتا هذه يآنكرون
قطعا ومعلوما ، ذلك وأشباه سلكيِ والل ، والطائراتا

من شيئا يآنكرون ل إليهم أشرنا الذيآن الخوان أن
ذلك يآستعملون أنفسهم هم بل يآعيبونه ول ذلك
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الطائراتا ويآركبون السياراتا؛ فيِ فينتقلون
إلى الكاتب دعا الذيِ فما ، اللسلكيِ ويآستعملون

.  الشنيعة والزلة الكبيرةا الفريآة هذه فيِ الوقوع

أن وتعالى سبحانه الله وأسأل للقراء الجواب أترك
سفرهم . وأما الشيطان وخطواتا الهوى من يآحفظنا

عليه يآستحقون أمر فهو والتوجيه للدعوةا البلدان إلى
.  والستغراب للستنكار محل وليس والشكر الثناء

أكثر تخلف إلى بالنسبة بالستغراب حقيق هو نعم
طريآقة هيِ التيِ الشريآفة المهمة هذه عن الناس

الذيِ للستغراب محل هو وليس ، وأتباعهم الرسل
.  السيئ والظن والتشنيع الستنكار عنه يآنتج

من تليق ل عبارةا ) فهيِ ( المخدوعون قوله وأما
لن بها؛ أولى وقائلها لها محل الخوان وليس الكاتب
وليسوا أمرهم؛ من بينة على الله بحمد الخوان

عاملين ول هدامة بحركة متأثريآن ول مخدوعين
، مشكور وعملهم شريآفة غايآتهم بل دنيِء؛ لغرض

على والخوف ، له والغيرةا الحق هو ودافعهم
تغييرها وعدما المنكراتا ظهور عواقب من المسلمين

.  ذلك خلف بهم ظن من حقا المخدوع وإنما ،

عن تقدما فيما ) وقوله : ( الطيبون قوله وأما
: ( أنهم السلما وأعداء والطامعين المغرضين

بهذا قصد يآكون ل أن ) أرجو الصحابة طيبة استغلوا
سياق لن ) ؛ ( بالطيب وصفهم لمن التنقص الوصف

جانب فيِ بالطيب والخوان الصحابة ووصف الكلما
الطيب بوصف المراد أن إلى يآشير مخدوعين كونهم
هو هذا ، المور لعواقب التنبه وعدما والغباوةا الغفلة

يآكون ل أن أرجو العصر؛ كتاب بعض من المعروف
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أو يآقتضيه كلمه كان وإن المقصد؛ هذا قصد الكاتب
يآمن وأن وعنه عنا يآعفو أن الله ونسأل ، حوله يآحوما
وسيئاتا أخطائنا من النصوح بالتوبة جميعا علينا

.  مسئول خير إنه أعمالنا

مكشوف   تناقض

بالطبع ليِ : ( ليس تقدما بعدما الكاتب قول وأما
 مؤهلته أحمل ول الفتاء

استنكروا الذيآن الفاضل علمائنا اختصاصا من فهذا
) .  الطيبين المخدوعين هؤلء عمل

فما للفتوى أهل غير أنك تعرف دمت ما أول له فيقال
أنك لعلمت كلمتك تأملت ولو ، وآخرا أول أفتيت بالك

.  هدى غير على فتاوى عدةا فيها أفتيت

بها ضل فكم ، علم بغير الفتوى الجرائم أعظم ومن
كانت إذا سيما ول ، هلك من بها وهلك ، ضل من

به يآغتر قد وممن الشهاد رءوس على معلنة الفتوى
والعواقب عظيم بذلك الخطر فإن الناس بعض

، تبعه من آثاما مثل علم بغير المفتيِ وعلى وخيمة
:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ عن رويِ كما
.     أفتاه     من     على     إثمه     فإنما     ثبت     غير     بفتيا     أفتى     من

من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ عن وصح
ل     تبعه     من     آثاما     مثل     الثم     من     عليه     كان     ضللة     إلى     دعا

.     شيئا     آثامهم     من     ذلك     يآنقص

علم بغير الفتوى شأن وتعالى سبحانه الله أعظم وقد
قال الشيطان أمر من أنها وبين منها عباده وحذر
َقَما     ُقْل:  تعالى ّن َقَما     ِإ َقَيِ     َقَحّر ّب َقَش     َقَر َقَواِح َقَف ْل َقَر     َقَما     ا َقَه َقَها     َقَظ ْن ِم

َقَما َقَن     َقَو َقَط َقَم     َقَب ْث ِْل َقَيِ     َقَوا ْغ َقَب ْل ِر     َقَوا ْي َقَغ ّق     ِب َقَح ْل َقَأْن     ا ُكوا     َقَو ِر ِه     ُتْش ّل ِبال
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َقَنّزْل     َقَلْم     َقَما ِه     ُيآ لنا     ِب َقَطا ْل َقَأْن     ُس ُلوا     َقَو ُقو َقَلى     َقَت ِه     َقَع ّل ل     َقَما     ال
َقَن َقَلُمو ْع    َقَت

َقَها     َقَيآا تعالى وقال ّيآ أ
ّناُس     َقَ ُلوا     ال َقَْلْرِض     ِفيِ     ِمّما     ُك لل     ا َقَحل

لبا ّي ُعوا     َقَول     َقَط ِب ّت َقَواتِا     َقَت ُط َقَطاِن     ُخ ْي ّنُه     الّش ُكْم     ِإ ّو     َقَل ُد ٌءن     َقَع ِبي *   ُم
َقَما ّن ُكْم     ِإ ْأُمُر ِء     َقَيآ ِء     ِبالّسو َقَشا َقَفْح ْل َقَأْن     َقَوا ُلوا     َقَو ُقو َقَلى     َقَت ِه     َقَع ّل ال
   ل     َقَما

العلماء من استنكر الذيِ هو من ثانيا للكاتب يآقال ثم
.  عملهم الخوان على الفاضل

من أحدا نعلم ل أنا الكلمة هذه صدر فيِ سبق وقد
، عملهم استنكر والتحقيق بالغيرةا المعروفين العلماء

تأيآيدهم الفاضل العلماء من المعروف بل
والدعاء الطيبة أعمالهم على وشكرهم ومساعدتهم

العلماء يآستنكر وكيف ، والسداد بالتوفيق لهم
طاعته إلى العباد وإرشاد الله إلى الدعوةا الفاضل

على والنكار الجماعة فيِ الصلةا على وتحريآضهم
الجليلة العمال هذه يآستنكر فل ، ذلك عن تخلف من

ورد مما شيئا ويآعرف الخر واليوما بالله يآؤمن مسلم
والنهيِ بالمعروف والمر سبحانه الله إلى الدعوةا فيِ
من بالله فعياذا الفاضل العالم عن فضل المنكر عن

من بالله وعياذا علم بغير عباده وعلى عليه القول
.  العمل وسيئاتا اللسان خطل

غيره وعلى نفسه على الكاتب جناه ما أعظم فما
.  جريآمة من أعظمها وما بقوله يآغتر قد ممن

التواء     ثم بالحق اعتراف

كان إذا أقول : ( ولكنيِ ذلك بعد الكاتب قال ثم
سدا حكمها فيِ وما المجسمة التماثيل يآحرما الديآن
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فيِ كان كما عبادتها إلى العودةا من وخوفا للذريآعة
الوثنية المم فيِ اليوما الحال هو وكما الولى الجاهلية

 .

نحارب أن محافظة مسلمة كأمة واجبنا من كان وإذا
، وتقاليدنا أخلقنا على خوفا الخليعة الماجنة الصور

الظلية الصورةا إنكار فيِ بعضنا حجة هيِ فما
تعكسه ما وبين مطلقا بينها فرق ل التيِ العاكسة

وبناتنا ونساؤنا وشيوخنا شبابنا يآستعملها التيِ المرآةا
 العاكسة الظلية الصورةا هذه بين الفرق وما ،

والمجلة الجريآدةا عليها تشتمل التيِ كالمرآةا
ل المعروضة أختها وبين والسينما والبيت والمعرض

أن سابقة كلمة فيِ قلت وكما ، التلفزيآون فيِ سلكيا
خير من شاشته على يآعرض ما إل يآسجل ل التلفزيآون

على قادرون المقدسة البلد هذه فيِ ونحن ، وشر
التلفزيآون شاشة على وعرضه والنافع الخير اختيار
بين فيها نحول بريآئة وكتسلية وكتاريآخ وكدرس كعلم

القوال وسفاسف والنميمة الفراغا وبين المجتمع
.  المقصود ) . انتهى والفعال

فيِ الكاتب أحسن لقد يآقال أن هذا عن والجواب
المجسمة التماثيل يآحرما السلميِ الديآن بأن اعترافه

إلى العودةا من وخوفا للذريآعة سدا حكمها فيِ وما
الحال هو وكما ، الولى الجاهلية فيِ كان كما عبادتها

الحاديآث جاءتا فقد ، الوثنية المم فيِ اليوما
بما وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الصحيحة

والزجر التماثيل تحريآم من الكاتب ذكره ما على يآدل
الناس أشد بأنهم والتصريآح ، المصوريآن ولعن ، عنها

ويآقال ، القيامة يآوما يآعذبون وأنهم ، القيامة يآوما عذابا
الكريآم بالقرآن ثبت . وقد خلقتم ما أحيوا لهم
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هيِ نوح قوما ضلل أسباب أن والثار وبالحاديآث
ُلوا:  تعالى قال كما التماثيل َقَقا َقَذُرّن     ل     َقَو ُكْم     َقَت َقَت َقَه ِل َقَول     آ

َقَذُرّن ّدا     َقَت لعا     َقَول     َقَو َقَوا َقَث     َقَول     ُس ُغو َقَق     َقَيآ ُعو َقَيآ لرا     َقَو َقَنْس ْد*    َقَو َقَق َقَو
ّلوا َقَض لرا     َقَأ ِثي ِد     َقَول     َقَك ِز َقَن     َقَت ِلِمي ّظا لل     ِإل     ال ِمّما*    َقَضل

ِهْم ِت َقَئا ِطي ُقوا     َقَخ ِر ْغ ُلوا     ُأ ْدِخ ُأ لرا     َقَف َقَلْم     َقَنا ُدوا     َقَف ُهْم     َقَيآِج ِمْن     َقَل
ِه     ُدوِن ّل لرا     ال َقَصا ْن    َقَأ

بعض أن وسلم عليه الله صلى النبيِ عن وثبت
فيها وما الحبشة بأرض رأتها كنيسة له ذكرتا أزواجه

الصالح     الرجل     فيهم     ماتا     إذا     أولئك   فقال الصور من
أولئك     الصور     تلك     فيه     وصوروا     مسجدا     قبره        على     بنوا

المعنى هذا فيِ والحاديآث     الله     عند     الخلق     شرار
.  كثيرةا

السواق فيِ ببيعها التساهل أن تقدما مما فتبين
أعظم من ونحوها والدوائر المكاتب فيِ ونصبها
أخلق ومن الجاهلية أعمال ومن الشرك؛ أسباب
.   الله عند الخلق شرار

الدول جميع فيِ جميعا المسئولين على فالواجب
عنها والزجر التماثيل هذه على القضاء السلمية

مكان كل فيِ منها يآوجد ما وإتلف توريآدها ومنع
.  الوخيمة عواقبها من وحذرا ورسوله لله طاعة

من كان ( وإذا قوله فيِ أيآضا الكاتب أحسن ولقد
الصور نحارب أن محافظة مسلمة كأمة واجبنا

) .  وتقاليدنا أخلقنا على خوفا الخليعة الماجنة

علينا فالواجب هذا فيِ الكاتب أحسن قد والله نعم
السلمية الحكوماتا جميع فيِ المسئولين وعلى

السلمية البلد غزتا التيِ الخليعة الصور هذه محاربة
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كل فيِ وفتياتنا شبابنا بين وانتشرتا مكان كل من
أن المر أوليِ على فالواجب الله شاء ما إل بقعة

إلى تحملها التيِ والكتب الصحف ويآحاربوا يآحاربوها
والكتب الصحف جميع تحارب أن يآجب كما الناس

إلى والدعوةا والتخريآب اللحاد أنواع تحمل التيِ
.  الكريآمة والسجايآا الفاضلة الخلق من التفسخ

الداريآين الحكاما تكليف أيآضا المر أوليِ على ويآجب
بالمعروف المر هيئاتا مع بالتعاون المن وموظفيِ

المعاول هذه على القضاء على المنكر عن والنهيِ
الله وفقهم وأخلقنا بديآننا الفتاكة والوسائل الهدامة

بذلك قاما من ومساعدةا شريآعته وحمايآة ديآنه لنصر
.  قديآر شيِء كل على إنه

علم      بدون الصور فيِ فتوى

فيِ بعضنا حجة هيِ ( فما ذلك بعد الكاتب قول وأما
بينها فرق ل التيِ العاكسة الظلية الصورةا إنكار

.  ) إلخ المرآةا تعكسه ما وبين مطلقا

بين بالتسويآة الكاتب من فتوى هذه يآقال أن والجواب
ومعلوما المرآةا فيِ الصورةا وبين الشمسية الصورةا

سبق وقد الشرعية؛ بالدلة علم إلى تفتقر الفتوى أن
ول الفتوى صفة فيه ليست بأنه الكاتب اعتراف

وجزما هنا أفتى الله هداه باله فما مؤهلتها يآحمل
.  علم بغير بالحكم

من والقياس التسويآة فيِ أخطأتا لقد أيآضا له ويآقال
الصورةا تشبه ل الشمسية الصورةا أن أحدهما وجهين

محلها عن تزول ل الشمسية الصورةا لن المرآةا فيِ
.   قائمة بها والفتنة
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بزوال تزول ثابتة غير فهيِ المرآةا فيِ الصورةا وأما
.   عاقل فيه يآمتريِ ل واضح فرق وهذا لها المقابل

وسلم عليه الله صلى المعصوما عن النص أن والثانيِ
من هو ما تحريآم على ونص مطلقا الصور بتحريآم جاء

الثياب فيِ كالصورةا الشمسية الصورةا جنس
.  والحيطان

أحاديآث عدةا فيِ وسلم عليه الله صلى عنه صح فقد
وهتكه غضب تماثيل فيه سترا عائشة عند رأى لما أنه

    المصورون     القيامة     يآوما     عذابا     الناس     أشد     إن وقال
-     الصور     هذه     أصحاب     إن   آخر حديآث فيِ وقال
يآوما     - يآعذبون     الثياب     فيِ     التيِ     الصور     إلى     يآشير

عليه عنه وثبت   خلقتم     ما     أحيوا     لهم     ويآقال     القيامة
جدران فيِ التيِ الصور محا أنه والسلما الصلةا
الشمسية الصور حكم فيِ وهيِ  الفتح يآوما الكعبة

فيِ للصورةا الشمسية الصورةا مشابهة سلمنا فلو
الشرع فيِ تقرر قد لما القياس يآجز لم المرآةا

إذا القياس محل وإنما النص مع قياس ل أنه المطهر
جميع وعند الصول أهل عند معلوما هو كما النص فقد
.   العلم أهل

والجواب الصور استعمال مجيزو به يآتعلق حديآث ذكر
 عنه

ل قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه ورد ما وأما
فهذا    ثوب     فيِ     رقما     إل     صورةا     فيه     بيتا     الملئكة     تدخل

أجاز من بعض به تعلق وقد صحته فيِ شك ل الحديآث
.   الشمسية الصور

   وجوه من عنه والجواب
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ولعن التصويآر تحريآم فيِ الواردةا الحاديآث أن منها
يآوما عذابا الناس أشد بأنهم والتصريآح المصوريآن

استثناء ول تقييد فيها ليس عامة مطلقة القيامة
.  وإطلقها بعمومها والتمسك بها الخذ فوجب

الصور رأى لما وسلم عليه الله صلى أنه ومنها
فيِ الموجودةا الصور وهيِ للشمسية المشبهة
بهتك وأمر وجهه وتلون غضب والحيطان الستور
فيِ التيِ الصور ومحو الصور فيها التيِ الستور

جدران فيِ رآها لما بنفسه محوها وباشر الجدران
.  ذلك إلى الشارةا سبقت كما الكعبة

سياق فيِ ورد إنما المذكور الستثناء أن ومنها
البيت دخول من الملئكة امتناع على الدالة الحاديآث

المانعة الحاديآث سياق فيِ يآرد ولم تصاويآر فيه الذيِ
.   المريآن بين عظيم وفرق التصويآر من

يآحمل أن يآجب    ثوب     فيِ     رقما     إل قوله أن ومنها
التيِ الصور على أو بصور ليست التيِ النقوش على
تمتهن التيِ الثياب فيِ التيِ أو طمس أو رأسها قطع

يآنصب فيما ل ذلك ونحو وبسطا وسائد باتخاذها
والملبس والجدران البواب على كالستور ويآرفع

وأنه ذلك تحريآم فيِ صريآحة الصحيحة الحاديآث فإن
حديآث فيِ ذلك ورد كما الملئكة دخول من يآمنع

.  وغيرهما هريآرةا وأبيِ عائشة

الستثناء وأن الحاديآث بين الجمع يآتضح ذكرناه وبما
دخول امتناع على الدالة الحاديآث سياق فيِ ورد إنما

الصور بها المراد وأن الصور فيه الذيِ البيت الملئكة
مقطوعة أو ونحوها والبسط الوسائد فيِ الممتهنة
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والله لحيوان صورةا ليست التيِ النقوش أو الرأس
.   التوفيق وليِ

يآزيآل بما الصور فيِ الحاديآث بين العلماء جمع
 الشكال

الفتح فيِ الله رحمه حجر ابن الحافظ جمع وقد
آنفا ذكرته بما الحاديآث بين مسلم شرح فيِ والنوويِ

غيرهما كلما وبعض كلمهما القارئ أيآها لك أنقل وأنا
عنك ويآزول الصواب لك ليتضح المسألة هذه فيِ

الحق إصابة إلى الهاديِ والله الله شاء إن الشكال
.  الوكيل ونعم حسبنا وهو

التيِ ( والصورةا الخطابيِ قال الفتح فيِ الحافظ قال
يآحرما ما فيه هيِ الذيِ البيت الملئكة تدخل ل

مما الروح فيها التيِ الصور من يآكون ما وهو اقتناؤها
.   ) اهـ يآمتهن لم أو رأسه يآقطع لم

عقوبة عظمت ( إنما أيآضا الله رحمه الخطابيِ وقال
ولن الله دون من تعبد كانت الصور لن المصور؛

.   ) اهـ تميل إليها النفوس وبعض يآفتن إليها النظر

   مسلم شرح فيِ الله رحمه النوويِ وقال

ما اتخاذ وتحريآم الحيوان صورةا تصويآر تحريآم ( باب
الملئكة وأن ونحوه بالفرش ممتهنة غير صورةا فيه

) .  كلب أو صورةا فيه بيتا يآدخلون ل السلما عليهم

صورةا ( تصويآر العلماء من وغيرهم أصحابنا قال
لنه الكبائر من وهو التحريآم شديآد حراما الحيوان
فيِ المذكور الشديآد الوعيد بهذا عليه متوعد

فصنعته بغيره أو يآمتهن بما صنعه وسواء الحاديآث
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ما سواء الله لخلق مضاهاةا فيه لن حال بكل حراما
أو فلس أو ديآنار أو درهم أو بساط أو ثوب فيِ كان
.  )  غيرها أو حائط أو إناء

ذلك وغير البل ورحال الشجرةا صورةا تصويآر وأما
نفس حكم هذا بحراما فليس حيوان صورةا ليس مما

.  التصويآر

معلقا كان فإن حيوان صورةا فيه المصور اتخاذ وأما
ل مما ذلك ونحو عمامة أو ملبوسا ثوبا أو حائط على
.   حراما فهو ممتهنا يآعد

ونحوها ووسادةا ومخدةا يآداس بساط فيِ كان وإن
.   بحراما فليس يآمتهن مما

ل وما ظل له ما بين كله هذا فيِ فرق ل قال أن إلى
 المسألة فيِ مذهبنا تلخيص هذا له ظل

والتابعين الصحابة من العلماء جماهير قال وبمعناه
حنيفة وأبيِ ومالك الثوريِ مذهب وهو بعدهم ومن

.   وغيرهم

ول ظل له كان عما يآنهى ( إنما السلف بعض وقال
باطل مذهب وهذا ظل لهل ليس التيِ بالصور بأس
وسلم عليه الله صلى النبيِ أنكر الذيِ الستر فإن

لصورته وليس مذموما أنه أحد يآشك ل فيه الصورةا
) اهـ صورةا كل فيِ المطلقة الحاديآث باقيِ مع ظل

  .

قلت هذا النوويِ كلما لملخص ذكره بعد الحافظ قال
أخرجه ما له ظل ل وما ظل له فيما التعميم ( ويآؤيآد

صلى النبيِ أن عنه الله رضيِ عليِ حديآث من أحمد
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يآدع     فل     المديآنة     إلى     يآنطلق     أيآكم قال وسلم عليه الله
طمسها أيِ    لطخها     إل     صورةا     ول     كسره     إل     وثنا     بها

فقد     هذا     من     شيِء     صنعة     إلى     عاد     من ) وفيه الحديآث
.  اهـ   وسلم     عليه     الله     صلى     محمد     على     أنزل     بما     كفر

محا وسلم عليه الله صلى النبيِ أن سبق وقد قلت
.  لها ظل ل وهيِ الكعبة جدران فيِ التيِ الصور

أن عنه الله رضيِ عليِ عن صحيحه فيِ مسلم وخرح
إل     صورةا     تدع     ل له قال وسلم عليه الله صلى النبيِ

   سويآته     إل     مشرفا     قبرا     ول     طمستها

.  لها ظل ل والتيِ ظل لها التيِ الصور يآعم وهذا

المستعان والله عليه غبار ل واضح ذلك فيِ والمر
لنا تعالى ونسأله به إل قوةا ول حول ول التكلن وعليه

من والسلمة يآرضيه لما التوفيِ المسلمين ولجميع
 الدعاء سميع إنه غضبه أسباب

عظيمة وأضرارها خطيرةا آلة فهو التلفزيآون وأما
المؤلفة الرسائل من عنه علمنا وقد أشد أو كالسينما

العربية البلد فيِ به العارفين كلما ومن شأنه فيِ
بالعقيدةا أضراره وكثرةا خطورته على يآدل ما وغيرها

فيه يآبث لما إل ذلك وما المجتمع وأحوال والخلق
والصور الفاتنة والمرائيِ السافلة الخلق تمثيل من

والمقالتا الهدامة والخطب العاريآاتا وشبه الخليعة
أخلقهم فيِ الكفار مشابهة فيِ والترغيب الكفريآة
فيِ والزهد وزعمائهم كبرائهم وتعظيم وأزيآائهم

لعلماء والحتقار وأزيآائهم المسلمين أخلق
 وأبطال المسلمين

والمقتضية منهم المنفرةا بالصور وتمثيلهم السلما
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المكر طرق وبيان سيرتهم عن والعراض لحتقارهم
وحياكة والسرقة والنهب والسلب والحتيال

.   الناس على والعدوان المؤامراتا

هذه عليه وترتبت المثابة بهذه كان ما أن شك ول
البواب وسد منه والحذر منعه يآجب المفاسد
وحذروا المتطوعون الخوان أنكره فإذا إليه المفضية

لله النصح من ذلك لن ذلك؛ فيِ عليهم لوما فل منه
.   ولعباده

ول الشرور هذه من تسلم اللة هذه أن ظن ومن
النجعة أبعد فقد روقبت إذا العاما الصالح إل فيها يآبث

الغالب ولن يآغفل الرقيب لن كبيرا؛ غلطا وغلط
بما والتأسيِ للخارج التقليد هو اليوما الناس على
أسند ما إلى تؤديِ رقابة توجد أن قل ولنه فيه يآفعل
أكثر فيه مال الذيِ العصر هذا فيِ سيما ول إليها

الهدى عن يآصد ما وإلى والباطل اللهو إلى الناس
فيِ والتلفزيآون الذاعة فيِ كما بذلك شاهد والواقع

الكافية الرقابة يآراقب لم فكلهما الجهاتا بعض
حكومتنا يآوفق أن الله ونسأل أضرارهما من المانعة

الدنيا فيِ وسعادتها ونجاتها المة صلح فيه لما
إحكاما على يآعينها وأن البطانة لها يآصلح وأن والخرةا
يآنفع ما إل منها يآبث ل حتى الوسائل هذه على الرقابة
.   كريآم جواد إنه ودنياهم ديآنهم فيِ الناس

الكاتب أخطاء من عليه التنبيه أردنا ما آخر وهذا
يآوفقنا أن سبحانه الله ونسأل ولعباده لله نصحا

ما ولكل الديآن فيِ للتفقه المسلمين وسائر والكاتب
قديآر شيِء كل على إنه ودنيانا ديآننا أمر صلح فيه

وآله محمد ورسوله عبده على وسلم الله وصلى
 وصحبه
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الزوجات       تعدد أنكر فيمن السلم حكم

.   الله رسول على والسلما والصلةا الله بسم

عددها فيِ اليمامة صحيفة نشرته ما على اطلعت
حول عنوان تحت  هـ1385 / 3 / 18 فيِ الصادر
عبد بن ناصر الستاذ كتبه ما وقرأتا السبوع مشكلة

عنها المنوه معل الله فيِ الخت مشكلة حل فيِ الله
عنوان تحت  هـ1385 / 3 / 11 فيِ الصادر العدد فيِ

 النور إلى خذيآنيِ

المشكلة حل فيِ السراةا ابن كتبه ما أيآضا وقرأتا
مطابقا جيدا حل ناصر الستاذ كتبه ما فألفيت ذاتها

وأن به تأخذ أن المشكلة صاحبة للخت يآنبغيِ للحق
الجميل والصبر الصالح والدب الفاضلة الخلق تلزما

إن العاقبة وتحمد الصعوباتا جميع على تتغلب وبذلك
.   الله شاء

وعدما الزوج جهة من منه تشكو الذيِ الضرر كان وإذا
وإحسان بلطف السيرةا إصلح منه فلتطلب عدله
وبقاؤها مطلوبها تدرك أن نرجو وبذلك جميل وصبر

.   الله شاء إن العدل إلى أقرب عنده البيت فيِ

أن الزوج على فالواجب الضرةا من الضرر كان إن أما
بيت فيِ المشكلة صاحبة يآسكن أو الضرةا ضرر يآمنع

مؤنسة وإيآجاد النفقة من لها يآلزما بما ويآقوما وحدها
والواجب وحدها البيت فيِ البقاء تستطيع ل كانت إذا

ويآبتعد العدل يآتحرى وأن نفسه من يآنصف أن عليه
فيِ تجد ولم بذلك يآقم لم فإن الضرر أنواع جميع عن

أمامها فليس المشكلة يآحل من وأصدقائه أقاربه
.   المحكمة إلى أمره رفع سوى
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سبحانه الله إلى تضرع أن ذلك قبل لها ويآنبغيِ
ويآهديِ أمرها ويآسهل كربتها يآفرج أن بصدق وتسأله
.   والنصاف للحق وضرتها زوجها

على تستقيم وأن نفسها تحاسب أن أيآضا وعليها
فيِ تقصيرها من سبحانه إليه تتوب وأن ربها طاعة
بما إل مصيبة يآصيبه ل العبد فإن زوجها وحق حقه

َقَما سبحانه الله قال كما سيئاتا من كسب ُكْم     َقَو َقَب َقَصا َقَأ

ٍة     ِمْن َقَب َقَما     ُمِصي ِب َقَبْت     َقَف َقَس ُكْم     َقَك ِديآ ْيآ ُفو     َقَأ ْع َقَيآ ٍر     َقَعْن     َقَو ِثي وقال   َقَك
َقَك     َقَما تعالى َقَب َقَصا ٍة     ِمْن     َقَأ َقَن َقَس َقَن     َقَح ِه     َقَفِم ّل َقَما     ال َقَك     َقَو َقَب َقَصا ِمْن     َقَأ
ٍة َقَئ ّي َقَك     َقَفِمْن     َقَس ْفِس    َقَن

من صادر حل فهو للمشكلة السراةا ابن حل وأما
إلى الحاجة أشد فيِ وهو وأحكامها بالشريآعة جاهل

فيما وقع قد لنه الحق؛ إلى ويآوجه النور إلى يآؤخذ أن
صاحبة فيه وقعت مما ظلمة وأكثر خطورةا أشد هو

وزعم الزوجاتا تعدد عاب لنه إل ذاك وما المشكلة
شأنها من وسيلة بكل نحاربه أن يآجب خطير داء أنه

استقرار يآهدد الذيِ العضال الداء هذا تفشيِ من الحد
.   منعه إلى بالحكومة وأهاب مجتمعنا

جاهل الزوجاتا تعدد فيِ يآسعى الذيِ أن أيآضا وزعم
تحقيق دون الحيلولة على نتعاون أن علينا يآجب

.   شأفته من الداء هذا واستئصال الحيوانية رغباته

وشتت إل أسرةا فيِ التعدد دخل ما أنه أيآضا وزعم
.   إلخ مضجعها وأقض شملها

بالله يآؤمن شخص من يآصدر ل الكلما هذا أن وأقول
والسنة العزيآز الكتاب أن ويآعلم الخر واليوما

حله على المسلمون وأجمع بالتعداد جاءا المطهرةا
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العزيآز الكتاب نص ما يآعيب أن لمسلم يآجوز فكيف
ِكُحوا تعالى بقوله حله على ْن َقَب     َقَما     َقَفا ُكْم     َقَطا َقَن     َقَل ِم

ِء َقَسا ّن َقَنى     ال ْث َقَث     َقَم ُثل َقَع     َقَو َقَبا ِإْن     َقَوُر ُتْم     َقَف ْف ُلوا     َقَأل     ِخ ِد ْع َقَت
لةا َقَد َقَواِح ْو     َقَف َقَكْت     َقَما     َقَأ َقَل ُكْم     َقَم ُن َقَما ْيآ َقَك     َقَأ ِل َقَنى     َقَذ ْد ُلوا     َقَأل     َقَأ ُعو    َقَت

.   اليآة

ما يآنكحوا أن اليآة هذه فيِ لعباده الله شرع فقد
العدل بشرط ورباع وثلث مثنى النساء من لهم طاب
عضال ومرض خطير داء أنه يآزعم الجاهل وهذا

يآحارب أن يآجب للمضاجع ومقض للسرةا مشتت
شنيع كلما وهذا للحيوان مشبه فيه الراغب أن ويآزعم
فأكثر زوجتين بين جمع من لكل التنقص يآقتضيِ
عليه الله صلى محمد الثقلين سيد رأسهم وعلى
.   وسلم

النساء من تسع بين وسلم عليه الله صلى جمع فقد
وأخلقا نافعة علوما إليها وحملن المة بهن الله ونفع

.   صالحة وآدابا كريآمة

السلما عليهما وسليمان داود الكريآمان النبيان وكذلك
الله بإذن النساء من كثير عدد بين جمعا فقد

الله صلى الرسول أصحاب من كثير وجمع وتشريآعه
مع النساء تعدد وفيِ بإحسان وأتباعهم وسلم عليه

.  جمة وفوائد كثيرةا مصالح العدل تحريِ

.   النساء من عددا وإعفافه الرجل عفة منها

.  بمصالحهن وقيامه لهن كفايآته ومنها

المة كثرةا عليه يآترتب الذيِ النسل كثرةا ومنها
.  الله يآعبد من وكثرةا وقوتها
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المم بهم وسلم عليه الله صلى النبيِ مباهاةا ومنها
.  القيامة يآوما

من يآعرفها التيِ الكثيرةا المصالح من ذلك غير إلى
وحكمها محاسنها فيِ ويآنظر الشريآعة يآعظم

الرضا بعين إليها العباد حاجة وشدةا وأسرارها
.  والبصيرةا والتعظيم والمحبة

أسود بمنظار الشريآعة إلى يآنظر الذيِ الجاهل أما
معظما عينيه بكل والشرق الغرب إلى ويآنظر

معرفة عن بعيد هذا فمثل منهما جاء ما كل مستحسنا
لمصالح ورعايآتها وفوائدها وحكمها الشريآعة محاسن

.  ونساء رجال العباد

ذواتا الماضية المم فيِ معروفا التعدد كان وقد
فجاء السلما قبل العرب بين الجاهلية وفيِ الحضارةا
أربع على المسلمين وقصر ذلك من وحدد السلما

ذلك من أكثر وسلم عليه الله صلى للرسول وأباح
الله صلى تخصيصه اقتضت ومصالح وأسرار لحكم
على الله قصره وقد أربع على بالزيآادةا وسلم عليه
.  الحزاب سورةا فيِ كما تسع

محاسن من الزوجاتا تعدد أن السلما علماء ذكر وقد
المجتمع لمصالح رعايآتها ومن السلمية الشريآعة

.  مشاكله وعلج

أيآها لك لنقلت الطالة وخوف المجال ضيق ولول
.  وبصيرةا علما لتزداد كلمهم من شيئا القارئ

واعترفوا المر لهذا السلما أعداء بعض تنبه وقد
رغم المسألة هذه فيِ الشريآعة به جاءتا ما بحسن

.  به للعتراف واضطرارا بالحق إقرارا لها عداوتهم
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كان وإن ذلك من عليه اطلعت ما بعض لك أنقل وأنا
علماء وكلما النبويآة والحاديآث القرآنية اليآاتا فيِ

السلما أعداء كتاب كلما عن ويآغنيِ يآشفيِ ما السلما
يآنتفع مما أكثر كلمهم من يآنتفع قد الناس بعض ولكن

اليآاتا من يآنتفع مما أكثر بل السلما علماء كلما من
تعظيم من قلبه فيِ وقع قد لما إل ذاك وما والحاديآث

ما بعض هنا أذكر أن رأيآت فلذلك عنه جاء وما الغرب
.  الغرب وكاتباتا كتاب كلما من عليه اطلعت

عن نقل  منه485  صفحة4 جزء المنار فيِ قال
ترجمته ما الكتاب بعض ) بقلم ثروتا ( لندن جريآدةا
البلء وعم بناتنا من الشارداتا كثرتا ( لقد ملخصا

ترانيِ امرأةا كنت وإذ ذلك أسباب عن الباحثون ودل
عليهن شفقة يآتقطع وقلبيِ البناتا هاتيك إلى أنظر
ووجعيِ حزنيِ بشيِء يآفيدهن عسى وماذا وحبا

إل فائدةا ل إذ جميعا الناس فيه شاركنيِ وإن وتفجعيِ
.   الرجسة الحالة هذه يآمنع بما العمل فيِ

له ووصف الداء رأى ) فإنه ( توس العالم در ولله
بأكثر التزوج للرجل الباحة وهو للشفاء الكافل الدواء

محالة ل البلء يآزول الوساطة وبهذه واحدةا من
إجبار فيِ البلء كل فالبلء بيوتا رباتا بناتنا وتصبح
فهذا واحدةا بامرأةا الكتفاء على الوروبى الرجل

إلى بهن وقذف شوارد بناتنا جعل الذيِ هو التحديآد
لم إذا الشر تفاقم من بد ول الرجال أعمال التماس

.   واحدةا من بأكثر التزوج للرجل يآبح

الذيآن المتزوجين الرجال بعدد يآحيط وخرصا ظن أيِ
فيِ وعارا وعالة كل أصبحوا شرعيين غير أولد لهم

لما مباحا الزوجاتا تعدد كان فلو النسانيِ المجتمع
العذاب من فيه هم ما وبأمهاتهم الولد بأولئك حاق
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فإن أولدهن وعرض عرضهن ولسلم والهوان
أن تروا ألم الدمار بنا ستحل للرجل المرأةا مزاحمة

الرجل على ليس ما عليها بأن تناديِ خلقتها حال
كل تصبح الزوجاتا تعدد وبإباحة عليها ليس ما وعليه
.  )  شرعيين أولد وأما بيت ربة امرأةا

قالت أنها أخرى كاتبة  عن362 صفحة فيِ ونقل
خير كالخوادما أو خوادما البيوتا فيِ بناتنا تشتغل ( لن

تصبح حيث المعامل فيِ اشتغالهن من بلء وأخف
أل البد إلى حياتها برونق تذهب بأدران ملوثة البنت
والعفاف الحشمة فيها المسلمين كبلد بلدنا ليت

عيش بأرغد تنعمان والرقيق الخادمة حيث والطهارةا
العراض تمس ول البيت أولد يآعامل كما ويآعاملن

.  بسوء

مثل بناتها تجعل أن النجليز بلد على لعار إنه نعم
نسعى ل بالنا فما الرجال مخالطة بكثرةا للرذائل
الطبيعية فطرتها يآوافق بما تعمل البنت بجعل وراءها

للرجال الرجال أعمال وترك البيت فيِ القياما من
.   اهـ لشرفها سلمة

تعدد نظاما إن لوبون غوستاف قال غيره وقال
فيِ الخلقيِ المستوى يآرفع حسن نظاما الزوجاتا

المرأةا ويآمنح ارتباطا السر ويآزيآد تمارسه التيِ المم
) .  أوربا فيِ تجدهما ل وسعادةا احتراما

:  الكاتب شو برنارد ويآقول

قبل السلما إلى الرجوع إلى ستضطر أوربا ( إن
)  أبت أما شاءتا العشريآن القرن نهايآة
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فيِ السلما أعداء كلما من عليه اطلعت ما بعض هذا
ذيِ لكل عظة وفيه الزوجاتا وتعدد السلما محاسن

.  المستعان والله لب

تعدد فيِ قاله الذيِ أن شك فل السراةا ابن حكم أما
الكاملة للشريآعة وعيب للسلما تنقص النساء

وذلك وسلم عليه الله صلى وبالرسول بها واستهزاء
المور ولةا على فالواجب السلما نواقض من

الصحيفة فيِ توبته وأعلن تاب فإن قال عما استتابته
.   لله فالحمد كفره أوجب ما فيها أعلن التيِ

لم وإن وأمثاله يآردعه بما يآؤدب أن ذلك مع ويآجب
المال لبيت فيئا ماله ويآكون مرتدا يآقتل أن وجب يآتب

.  أقاربه يآرثه ل

ِه     ُقْل تعالى قال ّل ِبال أ
ِه     َقَ ِت َقَيآا ِه     َقَوآ ِل َقَرُسو ُتْم     َقَو ْن َقَن     ُك ُئو ِز ْه َقَت َقَتْس

ِذُروا     ل*  َقَت ْع ْد     َقَت ُتْم     َقَق َقَفْر َقَد     َقَك ْع ُكْم     َقَب ِن َقَما    ِإيآ

َقَك الكفرةا حق فيِ تعالى وقال ِل ُهْم     َقَذ ّن أ
َقَ ُهوا     ِب ِر َقَما     َقَك

َقَل َقَز ْن ّلُه     َقَأ َقَط     ال َقَب َقَأْح ُهْم     َقَف َقَل َقَما ْع    َقَأ

ما كره أو بديآنه استهزأ من أن إلى عباده سبحانه فنبه
.  عمله وحبط كفر أنزل

َقَك أخرى آيآة فيِ سبحانه وقال ِل ُهُم     َقَذ ّن أ
َقَ ُعوا     ِب َقَب ّت َقَما     ا

َقَط َقَخ َقَه     َقَأْس ّل ُهوا     ال ِر َقَك َقَنُه     َقَو َقَوا َقَط     ِرْض َقَب َقَأْح ُهْم     َقَف َقَل َقَما ْع    َقَأ

إباحة من الله أنزل ما كره قد السراةا ابن أن ريآب ول
فيدخل عضال داء أنه وزعم ذلك؛ وعاب النساء تعدد
.  كثيرةا المعنى هذا على والدلة اليآاتا هذه حكم فيِ

ما لمحبة المسلمين وسائر يآهديآنا أن الله ونسأل
وأن خالفه مما والحذر به والتمسك لعباده شرعه

235

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=47&nAya=28
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=47&nAya=28
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=47&nAya=9
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=47&nAya=9
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=66
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=65


سميع إنه وأهله الباطل ويآخذل وحزبه ديآنه يآنصر
.  قريآب

وآله محمد ورسوله عبده على وسلم الله وصلى
 وصحبه

تعليق على ما نشرته صحيفة اليمامة فيِ عددها
 هـ تحت عنوان حول1385 /3 / 18الصادر فيِ 

مشكلة السبوع 

  

الذنوب       كبائر بعض حول عامة نصيحة

ويآطلع يآراه من إلى باز بن الله عبد بن العزيآز عبد من
لما وإيآاهم الله وفقنيِ المسلمين إخوانيِ من عليه

سلما آمين ومعاصيه مساخطه وإيآاهم وجنبنيِ يآرضيه
.  بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم

وتعالى سبحانه الله تقوى مسلم لكل وصيتيِ فإن
الكلما جميع عن لسانه يآحفظ وأن الحوال جميع فيِ
الكلما يآنجر قد لنه المصلحة؛ فيه ظهرتا كلما إل

قال الناس بين كثير وذلك مكروه أو حراما إلى المباح
ِفُظ     َقَما وتعالى سبحانه الله ْل ْوٍل     ِمْن     َقَيآ ِه     ِإل     َقَق ْيآ َقَد ٌءب     َقَل ِقي َقَر
ٌءد ِتي ْقُف     َقَول:  تعالى وقال   َقَع َقَس     َقَما     َقَت ْي َقَك     َقَل ِه     َقَل ٌءم     ِب ْل ِإّن     ِع

َقَع َقَر     الّسْم َقَص َقَب ْل َقَد     َقَوا َقَؤا ُف ْل َقَك     ُكّل     َقَوا ِئ َقَل َقَن     ُأو ْنُه     َقَكا لل     َقَع ُئو    َقَمْس
عليه المتفق الحديآث فيِ وسلم عليه الله صلى وقال

بالله     يآؤمن     كان     من عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ عن
   ليصمت     أو     خيرا     فليقل     الخر     واليوما

عليها التنبيه يآنبغيِ الكلما يآجرها قد أشياء وهناك
غضب توجب التيِ الكبائر من لكونها منها والتحذيآر
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من المجتمعاتا بعض فيِ فشت وقد عقابه وأليم الله
:  الشياء هذه

ذلك بلغه لو يآكره بما أخاك ذكرك : وهيِ - الغيبة1
فعله أو خلقه أو نسبه أو بدنه فيِ بنقص ذكرته سواء

وداره ثوبه فيِ وحتى بل دنياه أو ديآنه فيِ أو قوله أو
الله رسول أن عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ فعن ودابته
قالوا     الغيبة     ما     أتدرون قال وسلم عليه الله صلى
قال     يآكره     بما     أخاك     ذكرك     قال     أعلم     ورسوله     الله

ما     فيه     كان     إن     قال     أقول     ما     أخيِ     فيِ     كان     إن     أفرأيآت
   بهته     فقد     تقول     ما     فيه     يآكن     لم     وإن     اغتبته     فقد     تقول
 مسلم رواه

كانت سواء السباب من سبب ليِ محرمة والغيبة
على ومساعدتهم للجلساء مجاملة أو غيظ لشفاء
الهزل أو اللعب أو الحسد أو التصنع لرادةا أو الكلما
نهى وقد يآضحك بما غيره عيوب فيذكر الوقت تمشية

قوله فيِ عباده منها وحذر عنها وتعالى سبحانه الله
َقَها     َقَيآا وجل عز ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُبوا     آ ِن َقَت لرا     اْج ِثي َقَن     َقَك ّظّن     ِم ال
َقَض     ِإّن ْع ّظّن     َقَب ٌءم     ال ْث َقَجّسُسوا     َقَول     ِإ َقَتْب     َقَول     َقَت ْغ ُكْم     َقَيآ ْعُض َقَب

لضا ْع ُيآِحّب     َقَب ُكْم     َقَأ ُد َقَح َقَل     َقَأْن     َقَأ ُك ْأ َقَم     َقَيآ ِه     َقَلْح لتا     َقَأِخي ْي ُه     َقَم ُتُمو ْه ِر َقَك َقَف
ُقوا ّت َقَه     َقَوا ّل َقَه     ِإّن     ال ّل ٌءب     ال ّوا ٌءم     َقَت .     َقَرِحي

أن عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ عن الحديآث وفيِ
المسلم     كل:  قال وسلم عليه الله صلى الله رسول

. مسلم رواه    وعرضه     وماله     دمه     حراما     المسلم     على
حجة فيِ خطبته فيِ وسلم عليه الله صلى وقال

حراما     وأعراضكم     وأموالكم     دماءكم     إن:  الوداع
بلدكم     فيِ     هذا     شهركم     فيِ     هذا     يآومكم     كحرمة     عليكم

أبيِ . وعن ومسلم البخاريِ رواه    بلغت     هل     أل     هذا
صلى الله رسول قال:  قال عنه الله رضيِ هريآرةا
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فيِ المرء استطالة الربا أربى من:  وسلم عليه الله
الثابتة والحاديآث ، داود وأبو البزار رواه  أخيه عرض

تحريآم فيِ وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
.  جدا كثيرةا منها والتحذيآر ، وذمها الغيبة

منه والتحذيآر عنه والبتعاد اجتنابه يآنبغيِ - مما2
، آخر إلى شخص من الكلما نقل هيِ ) التيِ ( النميمة

قبيلة إلى قبيلة من أو ، جماعة إلى جماعة من أو
يآكره ما كشف وهيِ بينهم والوقيعة الفساد لقصد
. أو إليه المنقول أو عنه المنقول أكره سواء كشفه

الكتابة أو بالقول الكشف ذلك أكان وسواء ثالث كره
من المنقول أكان وسواء ، باليآماء أو الرمز أو

فيِ نقصا أو عيبا ذلك كان وسواء ، العمال أو القوال
 ، يآكن لم أو عنه المنقول

أحوال من يآراه ما كل عن النسان يآسكت أن فيجب
.  لشر دفع أو لمسلم منفعة حكايآته فيِ ما إل الناس

عنه للمحكيِ السوء إرادةا إما النميمة على والباعث
بالحديآث الستمتاع أو عليه للمحكيِ الحب إظهار أو

وكل ، حراما هذا وكل والباطل الفضول فيِ والخوض
يآجب أنواعها من نوع بأيِ النميمة إليه حملت من

مردود فاسقا يآعتبر النماما لن التصديآق؛ عدما عليه
َقَها     َقَيآا:  تعالى الله قال الشهادةا ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ِإْن     آ
ُكْم َقَء ٌءق     َقَجا ٍإ     َقَفاِس َقَب َقَن ُنوا     ِب ّي َقَب َقَت ُبوا     َقَأْن     َقَف لما     ُتِصي ْو ٍة     َقَق َقَل َقَها َقَج ِب

ِبُحوا ُتْص َقَلى     َقَف ُتْم     َقَما     َقَع ْل َقَع َقَن     َقَف ِدِمي عن يآنهاه أن وعليه    َقَنا
ْأُمْر:  تعالى لقوله فعله ويآقبح ويآنصحه ذلك َقَو

ْعُروِف َقَم ْل َقَه     ِبا ْن ِر     َقَعِن     َقَوا َقَك ْن ْلُم وأل الله فيِ يآبغضه وأن    ا
خيرا؛ به يآظن بل السوء عنه المنقول بأخيه يآظن
َقَها     َقَيآا تعالى لقوله ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُبوا     آ ِن َقَت لرا     اْج ِثي َقَن     َقَك ِم
ّظّن َقَض     ِإّن     ال ْع ّظّن     َقَب ٌءم     ال ْث الله صلى النبيِ ولقول   ِإ
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الحديآث     أكذب     الظن     فإن     والظن     إيآاكم:  وسلم عليه
.  صحته على متفق

يآرضى وأل عنه له ُحكيِ من على يآتجسس أل وعليه
وصلته التيِ النميمة فيحكيِ النماما عنه نهى ما لنفسه

 .

منها والسنة الكتاب من كثيرةا النميمة تحريآم وأدلة
ْع     َقَول تعالى قوله ِط ِهيٍن     َقَحلٍف     ُكّل     ُت ٍز*    َقَم ٍء     َقَهّما َقَمّشا
ٍم َقَنِمي ٌءل تعالى وقوله   ِب ْيآ ُكّل     َقَو ٍةا     ِل َقَز َقَم ٍةا     ُه َقَز َقَم وعن     ُل

الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضيِ حذيآفة
 عليه متفق    نماما     الجنة     يآدخل     ل وسلم عليه

الله صلى النبيِ أن عنه الله رضيِ مسعود ابن وعن
النميمة هيِ العضه؟ ما أنبئكم أل قال وسلم عليه

 مسلم رواه الناس بين القالة

لما القبر عذاب توجب التيِ السباب من والنميمة
صلى الله رسول أن عنهما الله رضيِ عباس ابن روى
وما     يآعذبان     إنهما فقال بقبريآن مر وسلم عليه الله

من     يآستتر     ل     أحدهما     كان     بلى     قال     ثم     كبير     فيِ     يآعذبان
.  عليه متفق   بالنميمة     يآمشيِ     الخر     وكان     بوله

السعيِ من فيهما لما والنميمة الغيبة حرمت وإنما
وإيآقاد والفوضى الشقاق وإيآجاد الناس بين بالفساد

مودةا كل وإزالة والنفاق والحسد والغل العداوةا نار
بين والتنافر والخصاما بالتفريآق محبة كل وإماتة
والغدر الكذب من أيآضا فيهما ولما المتصافين الخوةا

وإرخاء للبريآاء جزافا التهم وكيل والخديآعة والخيانة
من ولنهما القبائح وذكر والشتائم للسب العنان

أن إلى إضافة هذا والضعف والدناءةا الجبن عناويآن
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الله غضب إلى تجر كثيرةا ذنوبا يآتحملون أصحابهما
 عقابه وأليم وسخطه

أل الذميمة الخصلة عنه والبعد اجتنابه يآجب - ومما3
عن النعمة زوال النسان يآتمنى أن وهيِ الحسد وهيِ
دنيا أو ديآن نعمة أكانت سواء سبحانه الله فيِ أخيه
عباده بين وقسمه الله قضاه ما على اعتراض وهذا

فينقص لنفسه الحاسد من وظلم عليهم به وتفضل
ويآفتك لنفسه والهموما المصائب ويآجلب بذلك إيآمانه

َقَن     َقَأمْا وتعالى سبحانه الله قال ذريآعا فتكا بها ُدو َقَيآْحُس
َقَس ّنا َقَلى     ال ُهُم     َقَما     َقَع َقَتا ّلُه     آ ِه     ِمْن     ال ِل هريآرةا أبيِ وعن   َقَفْض
ل قال وسلم عليه الله صلى النبيِ أن عنه الله رضيِ

يآبع     ول     تناجشوا     ول     تدابروا     ول     تباغضوا     ول     تحاسدوا
رواه   إخوانا     الله     عباد     وكونوا     بعض     بيع     على     بعضكم   

النبيِ أن أيآضا عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ وعن مسلم
الحسد     فإن     والحسد     إيآاكم قال وسلم عليه الله صلى
داود أبو رواه    الحطب     النار     تأكل     كما     الحسناتا     يآأكل

 .

ووضع الجور وهو الظلم عن البتعاد يآنبغيِ أنه - كما4
الشرك وأكبره الشرعيِ موضعه غير فيِ الشيِء

والمعصية بالمخالفة ومبارزته وتعالى سبحانه بالله
َقَك     ِإّن وتعالى سبحانه الله قال ٌءم     الّشْر ْل ُظ ٌءم     َقَل ِظي    َقَع

َقَن:  وجل عز وقال ِفُرو َقَكا ْل َقَن     ُهُم     َقَوا ِلُمو ّظا أخذ وكذا   ال
أو أرضه من شيِء اغتصاب أو حق بغير الغير مال

لله ومعصية الكبائر من كبيرةا أيآضا وهو عليه العتداء
لو لنه القلب فيِ ظلمة عن ناشئ بالله والعياذ وهو

سبحانه الله قال لعتبر الهدى بنور قلبه استنار
َقَن     َقَما وتعالى ِلِمي ّظا ٍم     ِمْن     ِلل ِفيٍع     َقَول     َقَحِمي ُع     َقَش َقَطا    ُيآ

َقَما تعالى وقال َقَن     َقَو ِلِمي ّظا ٍر     ِمْن     ِلل  تعالى وقال   َقَنِصي
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َقَبّن     َقَول َقَس َقَه     َقَتْح ّل لل     ال ِف َقَمُل     َقَعّما     َقَغا ْع َقَن     َقَيآ ِلُمو ّظا َقَما     ال ّن ِإ
ُهْم َقَؤّخُر ٍما     ُيآ ْو َقَي َقَخُص     ِل ِه     َقَتْش َقَصاُر     ِفي ْب َقَْل َقَمْن تعالى وقال   ا َقَو

ِلْم ْظ ُكْم     َقَيآ ْن ْقُه     ِم ِذ لبا     ُن َقَذا لرا     َقَع ِبي عن مسلم صحيح وفيِ   َقَك
عليه الله صلى النبيِ عن عنه الله رضيِ ذر أبيِ

إنيِ     عباديِ     يآا     تعالى     الله     يآقول:  قال أنه وسلم
فل     محرما     بينكم     وجعلته     نفسيِ     على     الظلم     حرمت

أن عنه الله رضيِ جابر . وعن الحديآث   تظالموا
الظلم     اتقوا:  قال وسلم عليه الله صلى الله رسول

عبد . وعن الحديآث   القيامة     يآوما     ظلماتا     الظلم     فإن
النبيِ أن عنهما الله رضيِ العاصا بن عمرو بن الله

سلم     من     المسلم:  قال وسلم عليه الله صلى
نهى     ما     هجر     من     والمهاجر     ويآده     لسانه     من     المسلمون

فيِ جاء وما الحاديآث . وهذه عليه متفق   عنه     الله
النفس فيِ الظلم من الحذر وجوب على تدل معناها

العظيم الشر من ذلك فيِ لما ، والموال والعراض
على تدل كما الوخيمة والعواقب الكبير والفساد

ذلك من سلف مما سبحانه الله إلى التوبة وجوب
من وغيره الظلم من الله حرما ما بترك والتواصيِ

.  المعاصيِ سائر

العمال وصالح الخلق لمحاسن وإيآاكم الله وفقنيِ
وهدانا ، العمال ومنكراتا الخلق مساوئ وجنبنا

.  كريآم جواد إنه ، المستقيم صراطه

. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى

.  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما

وشعوبهم      المسلمين لحكام عامة نصيحة
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وعلى ، الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
.  وصحبه آله

كل فيِ المسلمين إخوانيِ أوصيِ : فإنيِ بعد أما
جميع فيِ سبحانه الله بتقوى وشعوبا حكوماتا مكان

المين رسوله ووصية سبحانه الله وصية لنها المور؛
: وجل عز الله قال كما وسلم، عليه الله صلى محمد
ْد َقَق َقَل َقَنا     َقَو ْي َقَن     َقَوّص ِذيآ ّل ُتوا     ا َقَب     ُأو َقَتا ِك ْل ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب ُكْم     َقَق ّيآا ِإ َقَأِن     َقَو

ُقوا ّت َقَه     ا ّل َقَها     َقَيآا:  سبحانه وقال     ال ّيآ أ
ّناُس     َقَ ُقوا     ال ّت ُكُم     ا ّب َقَر

ِذيِ ّل ُكْم     ا َقَق َقَل ْفٍس     ِمْن     َقَخ ٍةا     َقَن َقَد النبيِ وكان ، اليآة   َقَواِح
بتقوى خطبه فيِ أمته يآوصيِ وسلم عليه الله صلى
وتشمل كله الديآن تجمع جامعة كلمة والتقوى ، الله

وهيِ كله الديآن وهيِ ، والخرةا الدنيا بمصالح العنايآة
وسمى ، والصلح والهدى والسلما اليآمان وهيِ البر
وحافظ عليه استقاما من لن تقوى؛ ديآنه سبحانه الله
التقوى وأهم ، والخرةا الدنيا شر الله وقاه عليه

رسوله متابعة فيِ والصدق ، وحده لله العبادةا إخلصا
جميع فيِ شريآعته وتحكيم وسلم عليه الله صلى

:  سبحانه الله قال كما ، يآخالفها مما والحذر المور
َقَما ُدوا     ِإل     ُأِمُروا     َقَو ُب ْع َقَي َقَه     ِل ّل َقَن     ال ِلِصي َقَن     َقَلُه     ُمْخ ّديآ َقَء     ال َقَفا َقَن    ُح

َقَها     َقَيآا:  سبحانه وقال ، اليآة ّيآ أ
ّناُس     َقَ ُدوا     ال ُب ْع ُكُم     ا ّب َقَر

ِذيِ ّل ُكْم     ا َقَق َقَل َقَن     َقَخ ِذيآ ّل ُكْم     ِمْن     َقَوا ِل ْب ُكْم     َقَق ّل َقَع َقَن     َقَل ُقو ّت وقال   َقَت
َقَم:  وجل عز ْك َقَفُح ِة     َقَأ ّي ِل ِه َقَجا ْل َقَن     ا ُغو ْب َقَمْن     َقَيآ َقَسُن     َقَو َقَن     َقَأْح ِم
ِه ّل لما     ال ْك ٍما     ُح ْو َقَق َقَن     ِل ُنو ِق َقَك     َقَفل:  سبحانه وقال   ُيآو ّب َقَر ل     َقَو

َقَن ُنو ْؤِم ّتى     ُيآ َقَك     َقَح ّكُمو َقَح َقَما     ُيآ َقَر     ِفي َقَج ُهْم     َقَش َقَن ْي ُدوا     ل     ُثّم     َقَب َقَيآِج
ِهْم     ِفيِ ُفِس ْن لجا     َقَأ َقَر َقَت     ِمّما     َقَح ْي َقَض ّلُموا     َقَق َقَس ُيآ لما     َقَو ِلي ول   َقَتْس

صلح الشريآعة تحكيم فيِ أن اللباب ذويِ على يآخفى
على الكلمة جمع فيه أن كما ، والخرةا الدنيا أمر

التقوى أهم ومن ، الفساد على والقضاء ، الحق
والصبر بالحق والتواصيِ والتقوى البر على التعاون
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الحق على كلمتهم واجتماع العلماء واتحاد عليه
من وتحذيآرهم النجاةا أسباب إلى العامة وإرشادهم

على وإعانتهم المور لولةا ومناصحتهم الهلك أسباب
الله     إن:  وسلم عليه الله صلى النبيِ قال كما الخير

وأن     شيئا     به     تشركوا     ول     تعبدوه     أن     ثلثا     لكم     يآرضى
من     تناصحوا     وأن     تفرقوا     ول     جميعا     الله     بحبل     تعتصموا

جميع من بالحذر الجميع أوصيِ كما   أمركم     الله     وله
فيِ ظهورها لن والمعاصيِ والبدع الشرك أنواع

والتواصيِ منها والحذر ، الجميع لهلك سبب المجتمع
للمجتمع صلح ول ، النجاةا أسباب أعظم من بتركها

والمر والتقوى البر على بالتعاون إل السلميِ
أخلق هيِ وهذه ، المنكر عن والنهيِ بالمعروف
:  سبحانه الله قال كما ، وصفاتهم المؤمنين

َقَن ُنو ْؤِم ْلُم َقَناتُا     َقَوا ْؤِم ْلُم ُهْم     َقَوا ْعُض ُء     َقَب َقَيا ِل ْو ْعٍض     َقَأ َقَن     َقَب ْأُمُرو َقَيآ
ْعُروِف َقَم ْل َقَن     ِبا ْو َقَه ْن َقَيآ ِر     َقَعِن     َقَو َقَك ْن ْلُم َقَن     ا ِقيُمو ُيآ َقَةا     َقَو الّصل

َقَن ُتو ْؤ ُيآ َقَةا     َقَو َقَكا َقَن     الّز ُعو ِطي ُيآ َقَه     َقَو ّل َقَلُه     ال َقَرُسو َقَك     َقَو ِئ َقَل ُأو

ُهُم َقَحُم َقَيْر ّلُه     َقَس َقَه     ِإّن     ال ّل ٌءز     ال ِزيآ ٌءم     َقَع ِكي رسول عن وصح   َقَح
منكم     رأى     من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله

لم     فإن     فبلسانه     يآستطع     لم     فإن     بيده     فليغيره     منكرا
الله صلى وقال   اليآمان     أضعف     وذلك     فبقلبه     يآستطع

رسول     يآا     لمن     " قيل     النصيحة     الديآنوسلم:  عليه
المسلمين     ولئمة     ولرسوله     ولكتابه     " لله     قال     الله؟

واليآاتا ، صحيحه فيِ مسلم ماالما خرجهما   وعامتهم
عز الله وأسأل ، كثيرةا المعنى هذا فيِ والحاديآث

قادةا وجميع المسلمين إخواننا وجميع يآوفقنا أن وجل
عباده وصلح رضاه فيه لما مكان كل فيِ المسلمين

على يآمن وأن ، جميعا وأعمالنا قلوبنا يآصلح وأن
إليه والدعوةا عليه والثباتا ديآنه فيِ بالفقه الجميع

الله وصلى ، عليه والقادر ذلك وليِّ إنه بصيرةا على
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عبد بن محمد وسيدنا نبينا ورسوله عبده على وسلم
.  بهداه اهتدى ومن وصحبه آله وعلى ، الله

للمسلمين    عامة نصيحة

من يآراه من إلى باز بن الله عبد بن العزيآز عبد من
عباده سبيل وبهم بيِ الله سلك المسلمين إخواننا

والفقه بالحق للتمسك وإيآاهم ووفقنيِ ، المؤمنين
المغضوب طريآق من وإيآاهم وأعاذنيِ ، الديآن فيِ

.  آمين ، والضالين عليهم

:  بعد أما ، وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

بقوله عمل والتذكير النصيحة هو لهذا فالموجب
ّكْر:  سبحانه َقَذ ِإّن     َقَو َقَرى     َقَف ْك ّذ ُع     ال َقَف ْن َقَن     َقَت ِني ْؤِم ْلُم وقوله   ا

ُنوا تعالى َقَو َقَعا َقَت َقَلى     َقَو ِبّر     َقَع ْل َقَوى     ا ْق ّت ُنوا     َقَول     َقَوال َقَو َقَعا َقَلى     َقَت َقَع
ِم ْث ِْل َقَواِن     ا ْد ُع ْل :  وسلم عليه الله صلى النبيِ وقول   َقَوا

لله     قال     الله     رسول     يآا     لمن     قيل     النصيحة     الديآن
وقوله   وعامتهم     المسلمين     ولئمة     ولرسوله     ولكتابه

يآشد     كالبنيان     للمؤمن     المؤمنوسلم:  عليه الله صلى
الله صلى وقوله   أصابعه     بين     وشبك        بعضا     بعضه
وتراحمهم     توادهم     فيِ     المسلمين     مثل:  وسلم عليه

له     تداعى     عضو     منه     اشتكى     إذا     الجسد     مثل     وتعاطفهم
فل ذلك عرف إذا   والسهر     بالحمى     الجسد     سائر
الغفلة من المسلمين أصاب قد ما عليكم يآخفى

عمارةا على أكثرهم وإقبال ، له خلقوا عما والعراض
بوسائل الوقاتا وإشغال ، بشهواتها والتمتع الدنيا

أفضى حتى لها والستعداد الخرةا ونسيان فيها الحياةا
والختلف التفرق من وقع قد ما إلى ذلك بهم

الدنيا لجل والمعاداةا والموالةا والتباغض والشحناء
الخرةا بأمر الرأس رفع وعدما العاجلة وحظوظها
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منها الشرور من أنواع ذلك عن فنتج ، لها والتزود
القلوب حياةا لن منها؛ الكثير وموتا القلوب مرض

على والستقامة للقائه والستعداد الله بذكر وصحتها
فيما والرغبة منه والخوف ومحبته وخشيته أمره
َقَها     َقَيآا:  تعالى قال كما ، عنده ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُبوا     آ َقَتِجي اْس
ِه ّل ِللّرُسوِل     ِل َقَذا     َقَو ُكْم     ِإ َقَعا َقَما     َقَد ُكْم     ِل ِيي :  تعالى وقال   ُيآْح

َقَك ِل َقَذ َقَك َقَنا     َقَو ْي َقَح ْو َقَك     َقَأ ْي َقَل لحا     ِإ َقَنا     ِمْن     ُرو ِر َقَت     َقَما     َقَأْم ْن ِريِ     ُك ْد َقَما     َقَت
َقَتاُب ِك ْل َقَماُن     َقَول     ا ِْليآ ِكْن     ا َقَل ُه     َقَو َقَنا ْل َقَع لرا     َقَج ِديِ     ُنو ْه ِه     َقَن َقَمْن     ِب

ُء َقَشا َقَنا     ِمْن     َقَن ِد َقَبا َقَك     ِع ّن ِإ ِديِ     َقَو ْه َقَت َقَلى     َقَل َقَراٍط     ِإ ٍم     ِص ِقي َقَت    ُمْس
َقَمْن تعالى وقال َقَو َقَن     َقَأ لتا     َقَكا ْي ُه     َقَم َقَنا ْي َقَي َقَأْح َقَنا     َقَف ْل َقَع َقَج لرا     َقَلُه     َقَو ُنو

ِه     َقَيآْمِشيِ ّناِس     ِفيِ     ِب َقَمْن     ال ُلُه     َقَك َقَث َقَماتِا     ِفيِ     َقَم ُل ّظ َقَس     ال ْي َقَل
ِرٍج َقَخا َقَها     ِب ْن وإشراقها ونورها وصحتها القلوب فحياةا   ِم
له ومحبتها بالله إيآمانها حسب على وثباتها وقوتها

وموتها ولرسوله له وطاعتها لقائه إلى وشوقها
بالله جهلها حسب على وحيرتها وظلمتها ومرضها

وإعراضها رسوله وطاعة طاعته عن وبعدها وبحقه
الشيطان يآستوليِ ذلك وبسبب كتابه وتلوةا ذكره عن

الضارةا البذور فيها ويآبذر ويآمنيها فيعدها القلوب على
خير كل من وتبعدها ونورها حياتها على تقضيِ التيِ

َقَمْن تعالى الله قال كما شر كل إلى وتسوقها ْعُش     َقَو َقَيآ
ِر     َقَعْن ْك َقَمِن     ِذ ّيْض     الّرْح َقَق لنا     َقَلُه     ُن َقَطا ْي َقَو     َقَش ُه ٌءن     َقَلُه     َقَف ِريآ *   َقَق

ُهْم ّن ِإ ُهْم     َقَو َقَن ّدو َقَيُص ِبيِل     َقَعِن     َقَل َقَن     الّس ُبو َقَس َقَيآْح ُهْم     َقَو ّن أ
َقَن     َقَ ُدو َقَت ْه ُم

َقَل تعالى وقال َقَع َقَيْج ْلِقيِ     َقَما     ِل َقَطاُن     ُيآ ْي لة     الّش َقَن ْت َقَن     ِف ِذيآ ّل ِل
ِهْم     ِفيِ ِب ُلو ٌءض     ُق َقَر ِة     َقَم َقَي َقَقاِس ْل ُهْم     َقَوا ُب ُلو ِإّن     ُق َقَن     َقَو ِلِمي ّظا ال

َقَقاٍق     َقَلِفيِ ٍد     ِش ِعي َقَطاُن تعالى وقال   َقَب ْي ُكُم     الّش ُد ِع َقَر     َقَيآ ْق َقَف ْل ا
ُكْم ْأُمُر َقَيآ ِء     َقَو َقَشا َقَفْح ْل ُهْم تعالى وقال   ِبا ْد َقَما     َقَوِع ُهُم     َقَو ُد ِع َقَيآ

َقَطاُن ْي لرا     ِإل     الّش التوبة هو جميعا علينا فالواجب   ُغُرو
بمحبته القلوب وعمارةا ، إليه والنابة سبحانه الله إلى

على والقبال إليه والشوق ورجائه وخوفه وخشيته
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فيه والبغض ذلك فيِ والحب ، رسوله وطاعة طاعته
الحق على ومساعدتهم ومحبتهم المؤمنين وموالةا
من والحذر ومعاداتهم والمنافقين الكافريآن وبغض

ما إلى النظر ومد إليهم والركون ومكرهم خداعهم
الله قال ، قريآب عن الزائلة الدنيا زهرةا من به متعوا
ُبوا تعالى ِني َقَأ َقَلى     َقَو ُكْم     ِإ ّب ِلُموا     َقَر َقَأْس ْبِل     ِمْن     َقَلُه     َقَو َقَأْن     َقَق

ُكُم َقَي ِت أ
ْ َقَذاُب     َقَيآ َقَع ْل ُعوا*    ل     ُثّم     ا ِب ّت َقَن     َقَوا َقَس َقَل     َقَما     َقَأْح ِز ْن ُكْم     ُأ ْي َقَل ِإ

ُكْم     ِمْن ّب ْبِل     ِمْن     َقَر ُكُم     َقَأْن     َقَق َقَي ِت أ
ْ َقَذاُب     َقَيآ َقَع ْل لة     ا َقَت ْغ ُتْم     َقَب ْن َقَأ ل     َقَو

َقَن ُعُرو َقَل     َقَأْن*    َقَتْش ُقو ٌءس     َقَت ْف َقَتا     َقَيآا     َقَن َقَر َقَلى     َقَحْس ْطُت     َقَما     َقَع َقَفّر
ْنِب     ِفيِ ِه     َقَج ّل ِإْن     ال ْنُت     َقَو َقَن     ُك َقَن     َقَلِم ِريآ ْو*    الّساِخ َقَل     َقَأ ُقو ْو     َقَت َقَل
َقَه     َقَأّن ّل ِنيِ     ال َقَدا ْنُت     َقَه ُك َقَن     َقَل َقَن     ِم ِقي ّت ْلُم ْو*    ا َقَل     َقَأ ُقو َقَن     َقَت َقَرى     ِحي َقَت

َقَب َقَذا َقَع ْل ْو     ا لةا     ِليِ     َقَأّن     َقَل َقَن     َقَكّر ُكو َقَأ َقَن     َقَف َقَن     ِم ِني ْلُمْحِس وقال   ا
َقَمْن تعالى ِطِع     َقَو َقَه     ُيآ ّل َقَلُه     ال َقَرُسو َقَش     َقَو َقَيآْخ َقَه     َقَو ّل ِه     ال ْق ّت َقَيآ َقَو

َقَك ِئ َقَل ُأو َقَن     ُهُم     َقَف ِئُزو َقَفا ْل ُهْم:  تعالى وقال   ا ّن ُنوا     ِإ َقَكا
َقَن ُعو ِر َقَسا َقَراتِا     ِفيِ     ُيآ ْي َقَخ ْل َقَنا     ا َقَن ُعو ْد َقَيآ لبا     َقَو َقَغ لبا     َقَر َقَه َقَر ُنوا     َقَو َقَكا َقَنا     َقَو َقَل
َقَن ِعي ٌءد:  تعالى وقال   َقَخاِش َقَحّم ِه     َقَرُسوُل     ُم ّل َقَن     ال ِذيآ ّل َقَوا

َقَعُه ُء     َقَم ّدا َقَلى     َقَأِش ِر     َقَع ّفا ُك ْل ُء     ا َقَما َقَح ُهْم     ُر َقَن ْي ُهْم     َقَب َقَرا لعا     َقَت ّك ُر
لدا َقَن     ُسّج ُغو َقَت ْب لل     َقَيآ َقَن     َقَفْض ِه     ِم ّل لنا     ال َقَوا ِرْض ُهْم     َقَو َقَما ِفيِ     ِسي

ِهْم ِه ِر     ِمْن     ُوُجو َقَث ِد     َقَأ صلى عنه الحديآث وفيِ   الّسُجو
فيِ     الحب     اليآمان     عرى     أوثق قال أنه وسلم عليه الله
وسلم عليه الله صلى عنه وجاء   الله     فيِ     والبغض     الله
لله     وأعطى     الله     فيِ     وأبغض     الله     فيِ     أحب     من قال

إلى العباد أناب ومتى   اليآمان     استكمل     فقد     لله     ومنع
على واستقاموا ذنوبهم سالف من إليه وتابوا ربهم

على وشملهم قلوبهم الله جمع رسوله وطاعة طاعته
يآحبون ما وأعطاهم العداء على ونصرهم الهدى

والكرامة العزةا لهم وجعل يآكرهون ما عنهم وصرف
ْنُصُروا     ِإْن تعالى قال كما والخرةا الدنيا فيِ َقَه     َقَت ّل ال

ُكْم ْنُصْر ّبْت     َقَيآ َقَث ُيآ ُكْم     َقَو َقَم َقَدا ْق َقَمْن تعالى وقال   َقَأ ّتِق     َقَو َقَه     َقَيآ ّل ال
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َقَعْل لجا     َقَلُه     َقَيآْج َقَر ْقُه*    َقَمْخ َقَيآْرُز ْيُث     ِمْن     َقَو َقَتِسُب     ل     َقَح َقَمْن     َقَيآْح َقَو
ّكْل َقَو َقَت َقَلى     َقَيآ ِه     َقَع ّل َقَو     ال ُه ُبُه     َقَف َقَمْن*    َقَحْس ّتِق     َقَو َقَه     َقَيآ ّل َقَعْل     ال َقَلُه     َقَيآْج

ِه     ِمْن ِر لرا     َقَأْم ِه تعالى وقال   ُيآْس ّل ِل ُةا     َقَو ِعّز ْل ِه     ا ِل َقَرُسو ِل َقَو
َقَن ِني ْؤِم ْلُم ِل َقَرّن تعالى وقال   َقَو ْنُص َقَي َقَل ّلُه     َقَو ُه     َقَمْن     ال ْنُصُر ِإّن     َقَيآ

َقَه ّل ّيِ     ال ِو َقَق ٌءز     َقَل ِزيآ َقَن*    َقَع ِذيآ ّل ُهْم     ِإْن     ا ّنا ّك َقَْلْرِض     ِفيِ     َقَم َقَقاُموا     ا َقَأ

َقَةا ُوا     الّصل َقَت َقَةا     َقَوآ َقَكا َقَمُروا     الّز َقَأ ْعُروِف     َقَو َقَم ْل ْوا     ِبا َقَه َقَن َقَعِن     َقَو
ِر َقَك ْن ْلُم ِه     ا ّل ِل َقَبُة     َقَو ِق ِر     َقَعا ُْلُمو هذا فيِ والحاديآث واليآاتا   ا
.   كثيرةا المعنى

كلمة توجيهية وجهها سماحته للمسلمين عامة فيِ
 هـ وقرئت فيِ المساجد بعد صلةا1376عاما 

الجمعة 

  

:  بأمور ونفسيِ وأوصيكم أنصحكم وإنيِ

لجله خلقنا الذيِ المر فيِ والتفكر النظر الول المر
َقَما     ُقْل تعالى الله قال ّن ُكْم     ِإ ُظ ٍةا     َقَأِع َقَد َقَواِح ُقوُموا     َقَأْن     ِب َقَت
ِه ّل َقَنى     ِل ْث َقَدى     َقَم َقَرا ُف ّكُروا     ُثّم     َقَو َقَف َقَت ِفيِ     ِإّن:  تعالى وقال   َقَت

ْلِق َقَواتِا     َقَخ َقَما َقَْلْرِض     الّس ِتلِف     َقَوا ْيِل     َقَواْخ ّل ِر     ال َقَها ّن َقَيآاتٍا     َقَوال َقَل
ِليِ َقَباِب     ُِلو ْل َقَْل َقَن*    ا ِذيآ ّل َقَن     ا ُكُرو ْذ َقَه     َقَيآ ّل لما     ال َقَيا لدا     ِق ُعو ُق َقَو
َقَلى َقَع ِهْم     َقَو ِب ُنو َقَن     ُج ّكُرو َقَف َقَت َقَيآ ْلِق     ِفيِ     َقَو َقَواتِا     َقَخ َقَما َقَْلْرِض     الّس َقَوا

َقَنا ّب َقَت     َقَما     َقَر ْق َقَل َقَذا     َقَخ لل     َقَه ِط َقَك     َقَبا َقَن َقَحا ْب َقَنا     ُس ِق َقَب     َقَف َقَذا ِر     َقَع ّنا    ال
َقَسُب:  تعالى وقال َقَيآْح َقَساُن     َقَأ ْن ِْل َقَك     َقَأْن     ا َقَر ْت لدى     ُيآ أيِ   ُس
يآعلم مسلم كل أن شك ول ، يآنهى ول يآؤمر ل مهمل

وطاعته وحده الله لعبادةا خلق بل عبثا يآخلق لم أنه
تعالى الله . قال وسلم عليه الله صلى رسوله وطاعة

َقَما:  ْقُت     َقَو َقَل ْلِجّن     َقَخ َقَس     ا ْن ِْل ُدوِن     ِإل     َقَوا ُب ْع َقَي  تعالى وقال   ِل
َقَها     َقَيآا ّيآ أ

ّناُس     َقَ ُدوا     ال ُب ْع ُكُم     ا ّب ِذيِ     َقَر ّل ُكْم     ا َقَق َقَل َقَن     َقَخ ِذيآ ّل ِمْن     َقَوا
ُكْم ِل ْب ُكْم     َقَق ّل َقَع َقَن     َقَل ُقو ّت جميع سبحانه الله أمر فقد   َقَت
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الكتب وأنزل الرسل وأرسل لجله خلقهم بما الثقلين
َقَما تعالى قال ثم إليه والدعوةا ذلك لبيان ِإل     ُأِمُروا     َقَو

ُدوا ُب ْع َقَي َقَه     ِل ّل َقَن     ال ِلِصي َقَن     َقَلُه     ُمْخ ّديآ َقَء     ال َقَفا َقَن ِقيُموا     ُح ُيآ َقَةا     َقَو الّصل
ُتوا ْؤ ُيآ َقَةا     َقَو َقَكا ْد:  تعالى وقال   الّز َقَق َقَل َقَنا     َقَو ْث َقَع ٍة     ُكّل     ِفيِ     َقَب ُأّم

لل ُدوا     َقَأِن     َقَرُسو ُب ْع َقَه     ُا ّل ُبوا     ال ِن َقَت َقَتا   َقَواْج ُغو ّطا وقال ال
ُدوا:  سبحانه ُب ْع َقَه     َقَوا ّل ُكوا     َقَول     ال ِر ِه     ُتْش لئا     ِب ْي وقال   َقَش

َقَذا تعالى ٌءغا     َقَه ّناِس     َقَبل َقَذُروا     ِلل ْن ُي ِل ِه     َقَو َقَلُموا     ِب ْع َقَي ِل َقَما     َقَو ّن َقَو     َقَأ ُه
ٌءه َقَل ٌءد     ِإ َقَر     َقَواِح ّك ّذ َقَي ِل ُلو     َقَو َقَباِب     ُأو ْل َقَْل نصح من على فالواجب   ا

اهتماما أعظم لجله خلق الذيِ بالمر يآهتم أن نفسه
الدنيا إيآثار من يآحذر وأن شيِء كل على يآقدمه وأن
النفس وطاعة الهدى على الهوى وتقديآم الخرةا على

الله حذر وقد الرحمن الملك طاعة على والشيطان
َقَأّما تعالى فقال تحذيآر أشد ذلك من عباده َقَمْن     َقَف
َقَغى َقَر*    َقَط َقَث َقَةا     َقَوآ َقَيا َقَح ْل َقَيا     ا ْن ّد ِإّن*    ال َقَم     َقَف َقَجِحي ْل َقَيِ     ا َقَوى     ِه ْأ َقَم ْل *   ا
َقَأّما َقَف     َقَمْن     َقَو َقَما     َقَخا َقَقا ِه     َقَم ّب َقَهى     َقَر َقَن َقَس     َقَو ْف ّن َقَوى     َقَعِن     ال َقَه ْل    ا

:  الثانيِ المر

على القبال هو بها ونفسيِ أوصيكم التيِ المور من
التدبر مع ونهارا ليل منها والكثار العظيم القرآن تلوةا

، للقلوب المطهرةا العظيمة لمعانيه والتعقل والتفكر
الله فإن والشيطان الهوى متابعة من المحذرةا
ونذيآرا وبشيرا وموعظة هدايآة القرآن أنزل سبحانه
به تمسك فمن العباد لجميع ورحمة ومرشدا ومعلما
عنه أعرض ومن ، الناجيِ السعيد فهو بهداه واهتدى

َقَذا     ِإّن:  تعالى الله . قال الهالك الشقيِ فهو َقَن     َقَه ُقْرآ ْل ا
ِديِ ْه ِتيِ     َقَيآ ّل َقَيِ     ِل َقَومُا     ِه ْق َقَيِ:  تعالى وقال   َقَأ ُأوِح َقَليِّ     َقَو َقَذا     ِإ َقَه

ُقْرآُن ْل ُكْم     ا َقَر ِذ ْن ِه     ُِل َقَمْن     ِب َقَغ     َقَو َقَل َقَها     َقَيآا:  تعالى وقال   َقَب ّيآ أ
َقَ

ّناُس ْد     ال ُكْم     َقَق ْت َقَء ٌءة     َقَجا َقَظ ْوِع ُكْم     ِمْن     َقَم ّب ٌءء     َقَر َقَفا َقَما     َقَوِش ِفيِ     ِل
ِر ُدو لدى     الّص ُه ٌءة     َقَو َقَم َقَرْح َقَن     َقَو ِني ْؤِم ْلُم ُقْل:  تعالى وقال   ِل
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َقَو َقَن     ُه ِذيآ ّل ُنوا     ِل َقَم لدى     آ ٌءء     ُه َقَفا الصحيح الحديآث وفيِ   َقَوِش
تارك     إنيِ:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ عن

فخذوا     والنور     الهدى     فيه     الله     كتاب     أولهما     ثقلين     فيكم
أذكركم     بيتيِ     وأهل قال ثم   به     وتمسكوا     الله     بكتاب

فحث   بيتيِ     أهل     فيِ     الله     أذكركم     بيتيِ     أهل     فيِ     الله
عليه الله صلى وقال ، فيه ورغب الله كتاب على

فيكم     تارك     إنيِ:  الوداع حجة فيِ خطبته فيِ وسلم
وقال   وسنتيِ     الله     كتاب     به     اعتصمتم     إن     تضلوا     لن     ما

وعلمه     القرآن     تعلم     من     خيركم وسلم عليه الله صلى
أن     يآحب     أيآكم لصحابه وسلم عليه الله صلى وقال
كوماويآن     بناقتين     فيأتيِ     العقيق     أو     بطحان     إلى     يآغدو
الله     رسول     يآا     كلنا     فقالوا     رحم؟     قطع     أو     إثم     غير     فيِ

أو     فيعلم     المسجد     إلى     أحدكم     يآغدو     أفل     قال     ذلك     نحب
خير     وثلث     ناقتين     من     له     خير     الله     كتاب     فيِ     آيآتين     يآقرأ

من     أعدادهن     ومن     أربع     من     له     خير     وأربع     ثلث     من     له
النبيِ عن صحيحة أحاديآث الحاديآث هذه وكل   البل
فضل فيِ والحاديآث . واليآاتا وسلم عليه الله صلى

كثيرةا وتعليمه وتعلمه تلوته فيِ والترغيب القرآن
والتعقل التدبر هو التلوةا من . والمقصود معلومة
َقَفل تعالى قال كما ذلك بمقتضى العمل ثم للمعانيِ َقَأ

َقَن ّبُرو َقَد َقَت َقَن     َقَيآ ُقْرآ ْل َقَلى     َقَأمْا     ا ُلوٍب     َقَع َقَها     ُق ُل َقَفا ْق : تعالى وقال   َقَأ
ٌءب َقَتا ُه     ِك َقَنا ْل َقَز ْن َقَك     َقَأ ْي َقَل ٌءك     ِإ َقَر َقَبا ّبُروا     ُم ّد َقَي ِه     ِل ِت َقَيآا َقَر     آ ّك َقَذ َقَت َقَي ِل ُلو     َقَو ُأو

َقَباِب ْل َقَْل ربكم كتاب تلوةا إلى الله رحمكم فبادروا   ا
. بذلك والمجالس الوقاتا وعمارةا معانيه وتدبر

وصراطه المتين الله حبل هو الكريآم والقرآن
دار وإلى الله إلى وصل به تمسك من الذيِ المستقيم

. والخرةا الدنيا فيِ شقيِ عنه أعرض ومن كرامته
الله كتاب عن يآصدكم ما الله رحمكم واحذروا

وما والمجلتا الصحف من ذكره عن ويآشغلكم
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. وإذا نفعها من أكثر ضررها التيِ الكتب من أشبهها
فليجعل ذلك من شيِء مطالعة إلى الحاجة دعته
، الحاجة قدر على وليقتصر ، مخصوصا وقتا لذلك

وقتا يآتلوه ممن وسماعه الله كتاب لتلوةا وليجعل
أمراض بذلك ويآداويِ ، ربه كلما فيه يآستمع مخصوصا

المالك ومربيه خالقه طاعة على به ويآستعين قلبه
سواه رب ول غيره إله ل والمنع والعطاء والنفع للضر

والغناء اللهو مجالس حضور منه الحذر يآنبغيِ ومما. 
، والقال القيل ومجالس ، الضارةا الذاعاتا وسماع

وأضر ذلك من . وأشد الناس أعراض فيِ والخوض
الفلما ومشاهدةا ، وأشباهها السينما مجالس حضور

وتلوةا الله ذكر عن الصادةا للقلوب الممرضة الخليعة
وهجر الرذيآلة الخلق اعتناق على الباعثة ، كتابه

ضررا اللهو آلتا أشد من والله إنها ، الحميدةا الخلق
رحمكم فاحذروها عاقبة وأخبثها ، قبحا وأعظمها ،

. القبيح بعملهم والرضى أهلها مجالسة واحذروا الله
ضل من آثاما ومثل إثمها فعليه إليها الناس دعا ومن

حق فيِ زهد أو باطل إلى دعا من كل وهكذا ، بها
. ذلك على تبعه من آثاما ومثل ذلك إثم عليه يآكون
عليه الله صلى النبيِ عن الحديآث بذلك صح وقد

المسلمين وجميع يآهديآنا أن الله ونسأل ، وسلم
.  فريآب سميع إنه المستقيم صراطه

:  الثالث المر

عليه الله صلى الرسول سنة تعظيم هو المور من
حضور على والحرصا سماعها فيِ والرغبة وسلم

وأحاديآث الله كتاب فيها يآتلى التيِ الذكر مجالس
شقيقة هيِ ، السنة فإن وسلم عليه الله صلى رسوله
لحكامه والموضحة ، لمعانيه المفسرةا وهيِ ، القرآن
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. فيجب لعباده الله شرعه ما تفاصيل على الدالة
الله صلى الرسول أحاديآث يآعظم أن مسلم كل على
تيسر ما وفهم حفظ على يآحرصا وأن ، وسلم عليه
هم فإنهم أهلها مجالسة من يآكثر أن له ويآنبغيِ ، منها

:  تعالى الله قال وقد جليسهم بهم يآشقى ل القوما
ِطِع     َقَمْن َقَل     ُيآ ْد     الّرُسو َقَق َقَع     َقَف َقَطا َقَه     َقَأ ّل َقَما:  تعالى وقال   ال َقَو

ُكُم َقَتا ُه     الّرُسوُل     آ ُذو َقَما     َقَفُخ ُكْم     َقَو َقَها ْنُه     َقَن ُهوا     َقَع َقَت ْن وقال   َقَفا
الجنة     بريآاض     مررتم     إذا وسلم عليه الله صلى النبيِ

حلق     قال     الجنة؟     ريآاض     وما     الله     رسول     يآا     قيل     فارتعوا
التيِ المجالس هيِ الذكر حلق العلم أهل قال   الذكر
السلما عليه رسوله وأحاديآث الله كتاب فيها يآتلى

وما عليهم حرمه وما لعباده الله أحل ما فيها ويآبين
أنواعها وبيان الشريآعة أحكاما تفاصيل من بذلك يآتصل

مجالس حضور الله رحمكم فاغتنموا ومتعلقاتها
بما واعملوا والحاديآث القرآن وعظموا الذكر

لتعرفوا عليكم أشكل عما واسألوا منها تستفيدون
بدليله الباطل وتعرفوا به فتعملوا بدليله الحق

وقد الديآن فيِ الفقهاء من بذلك وتكونوا فتحذروه
خيرا     به     الله     يآرد     من وسلم عليه الله صلى النبيِ قال

من وسلم عليه الله صلى وقال   الديآن     فيِ     يآفقهه
الله صلى وقال   رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل
سهل     علما     فيه     يآلتمس     طريآقا     سلك     من وسلم عليه
من     بيت     فيِ     قوما     اجتمع     وما     الجنة     إلى     طريآقا     له     الله

نزلت     إل     بينهم     ويآتدارسونه     الله     كتاب     يآتلون     الله     بيوتا
الملئكة     وحفتهم     الرحمة     وغشيتهم     السكينة     عليهم

لم     عمله     به     أبطأ     ومن     عنده     من     فيِ     الله     وذكرهم
لما وإيآاكم يآوفقنا أن المسئول والله   نسبه     به     يآسرع
والقياما الديآن فيِ بالفقه الجميع على يآمن وأن رضيه
وأن كلمته ويآعليِ ديآنه يآنصر وأن العالمين رب بحق
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إنه الشيطان ومكائد الفتن مضلتا من وإيآاكم يآعيذنا
ورحمة عليكم والسلما الجابة قريآب الدعاء سميع

وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى وبركاته الله
 وسلم

أ  (  )  عامة نصيحة

من يآراه من إلى باز بن الله عبد بن العزيآز عبد من
أهل سبيل وبهم بيِ الله سلك المسلمين إخواننا
ونزغاتا الفتن مضلتا من وإيآاهم وأعاذنيِ اليآمان

.  آمين الشيطان

:  بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

تعالى بقوله عمل والتذكير النصيحة هو لهذا فالموجب
ّكْر َقَذ ِإّن     َقَو َقَرى     َقَف ْك ّذ ُع     ال َقَف ْن َقَن     َقَت ِني ْؤِم ْلُم  تعالى وقوله   ا

ُنوا َقَو َقَعا َقَت َقَلى     َقَو ِبّر     َقَع ْل َقَوى     ا ْق ّت ُنوا     َقَول     َقَوال َقَو َقَعا َقَلى     َقَت ِم     َقَع ْث ِْل ا
َقَواِن ْد ُع ْل الديآن وسلم عليه الله صلى النبيِ وقول   َقَوا
يآا     لمن     قيل     النصيحة     الديآن     النصيحة     الديآن     النصيحة

ولئمة     ولرسوله     ولكتابه     لله     قال     الله؟     رسول
به أوصيكم فالذيِ هذا علمتم إذا   وعامتهم     المسلمين

السر فيِ وخشيته سبحانه الله تقوى ونفسيِ
صلى رسوله ووصية الله وصيه هيِ والتقوى والعلنية

ْد تعالى الله قال وسلم عليه الله َقَق َقَل َقَنا     َقَو ْي َقَن     َقَوّص ِذيآ ّل ا
ُتوا َقَب     ُأو َقَتا ِك ْل ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب ُكْم     َقَق ّيآا ِإ ُقوا     َقَأِن     َقَو ّت َقَه     ا ّل وقال   ال
أوصيكم خطبته فيِ وسلم عليه الله صلى النبيِ

ووعدهم بالتقوى عباده الله أمر وقد   الله     بتقوى
المور وتيسير الكروب وتفريآج الذنوب مغفرةا عليها

تعالى الله قال يآحتسبون ل حيث من الطيب والرزق
َقَها     َقَيآا ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُقوا     آ ّت َقَه     ا ّل ُظْر     ال ْن َقَت ْل ٌءس     َقَو ْف َقَمْت     َقَما     َقَن ّد َقَق
ٍد َقَغ ُقوا     ِل ّت َقَه     َقَوا ّل َقَه     ِإّن     ال ّل ٌءر     ال ِبي َقَما     َقَخ َقَن     ِب ُلو َقَم ْع ُنوا     َقَول*    َقَت ُكو َقَت
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َقَن ِذيآ ّل َقَه     َقَنُسوا     َقَكا ّل ُهْم     ال َقَسا ْن َقَأ ُهْم     َقَف َقَس ُف ْن َقَك     َقَأ ِئ َقَل ُهُم     ُأو
َقَن ُقو َقَفاِس ْل ُقوا     ِإْن تعالى وقال   ا ّت َقَه     َقَت ّل َقَعْل     ال ُكْم     َقَيآْج َقَل

لنا َقَقا ّفْر     ُفْر َقَك ُيآ ُكْم     َقَو ْن ُكْم     َقَع ِت َقَئا ّي ِفْر     َقَس ْغ َقَيآ ُكْم     َقَو    َقَل

ْو:  تعالى وقال َقَل َقَل     َقَأّن     َقَو ْه َقَرى     َقَأ ُق ْل ُنوا     ا َقَم ْوا     آ َقَق ّت َقَنا     َقَوا َقَتْح َقَف َقَل
ِهْم ْي َقَل َقَكاتٍا     َقَع َقَر َقَن     َقَب ِء     ِم َقَما َقَْلْرِض     الّس :  تعالى وقال   َقَوا
َقَمْن ّتِق     َقَو َقَه     َقَيآ ّل َقَعْل     ال لجا     َقَلُه     َقَيآْج َقَر ْقُه*    َقَمْخ َقَيآْرُز ْيُث     ِمْن     َقَو ل     َقَح

َقَتِسُب َقَمْن:  تعالى وقال   َقَيآْح ّتِق     َقَو َقَه     َقَيآ ّل َقَعْل     ال ِمْن     َقَلُه     َقَيآْج
ِه ِر لرا     َقَأْم عليها والحث بالتقوى المر فيِ واليآاتا   ُيآْس
الدنيا فيِ العظيم الخير من للمتقين الله أعد ما وبيان

للخير جامعة كلمة والتقوى معلومة كثيرةا والخرةا
من عباده على الله أوجب ما فعل وحقيقتها كله

المعاصيِ من عليهم حرما ما واجتناب الطاعاتا
أوجب ما فعل فمن عليه والتعاون بذلك والتواصيِ

من عليه حرما ما واجتنب الطاعة من عليه الله
فقد عقابه من وحذرا الله مرضاةا ابتغاء المعصية

علينا فالواجب الفلح كل وأفلح تقواه حق الله اتقى
أوامره بفعل سبحانه الله تقوى إخوانيِ يآا وعليكم
بالمعروف والمر بذلك والتواصيِ نواهيه واجتناب
وسمعتم رأيآتم وقد الطاقة حسب المنكر عن والنهيِ

القلوب قسوةا من بالتقوى الخلل بسبب حصل ما
وغلء عباده على الله أوجب عما الغفلة وكثرةا

عنها الغيث نزول وتأخر البلد من كثير وجدب السعار
تقواه ولزوما الله إلى الرجوع إل دواء لذلك وليس

فمتى بذلك والتواصيِ الذنوب سالف من إليه والتوبة
بفعل واتقوه إليه وأنابوا سبحانه الله إلى العباد رجع
واستغاثوه ذنوبهم من إليه وتابوا نهيه وترك أمره

وخوف صادقة وألسنة خاشعة بقلوب إليه وتضرعوا
يآكرهون ما عنهم وصرف يآحبون ما أعطاهم ورجاء
فيِ بذلك الله وعدهم كما وأعمالهم قلوبهم وأصلح
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صلى النبيِ عن المعلومة والحاديآث المذكورةا اليآاتا
أعظمها أمور التقوى فيِ ويآدخل وسلم عليه الله

يآعبد فل لله والفعلية القولية العباداتا إخلصا وأكبرها
ول به إل يآستغيث ول عليه إل يآتوكل ول ربه إل العبد

العباد نواصيِ لن إيآاه؛ إل يآرجو ول منه إل يآخاف
ول أعطى لما مانع ل سبحانه بيده كلها المور وأزمة

ُه تعالى قال كما منع لما معطيِ ْد ُب ْع ّكْل     َقَفا َقَو َقَت ِه     َقَو ْي َقَل    َقَع
َقَمْن تعالى وقال ّكْل     َقَو َقَو َقَت َقَلى     َقَيآ ِه     َقَع ّل َقَو     ال ُه ُبُه     َقَف وقال   َقَحْس
َقَضى:  تعالى َقَق َقَك     َقَو ّب ُدوا     َقَأل     َقَر ُب ْع ُه     ِإل     َقَت ّيآا  تعالى وقال   ِإ

َقَما ُدوا     ِإل     ُأِمُروا     َقَو ُب ْع َقَي َقَه     ِل ّل َقَن     ال ِلِصي َقَن     َقَلُه     ُمْخ ّديآ َقَء     ال َقَفا َقَن    ُح
فقد الله لغير العبادةا من شيئا العبد صرف ومتى

فيِ الخلود ويآوجب العمل يآحبط والشرك بالله أشرك
ْو:  تعالى الله قال النار َقَل ُكوا     َقَو َقَر َقَط     َقَأْش ِب َقَح ُهْم     َقَل ْن َقَما     َقَع
ُنوا َقَن     َقَكا ُلو َقَم ْع ّنُه:  تعالى وقال   َقَيآ ِرْك     َقَمْن     ِإ ِه     ُيآْش ّل ْد     ِبال َقَق َقَف
َقَما ّلُه     َقَحّر ِه     ال ْي َقَل َقَة     َقَع ّن َقَج ْل ُه     ا َقَوا ْأ َقَم ّناُر     َقَو التقوى أعظم ومن   ال

لها الرجال وأداء الخمس الصلواتا على المحافظة
الله شرع كما المساجد فيِ وإقامتها الجماعة فيِ
الله قال وسلم عليه الله صلى نبيه لسان على ذلك

ُظوا:  تعالى ِف َقَلى     َقَحا َقَواتِا     َقَع َقَل ِةا     الّص َقَطى     َقَوالّصل ُوْس ْل    ا
َقَةا     ِإّن:  تعالى وقال َقَنْت     الّصل َقَلى     َقَكا َقَن     َقَع ِني ْؤِم ْلُم لبا     ا َقَتا ِك

لتا ُقو ْو بالفردوس عليها المحافظين الله وعد وقد   َقَم
ْد:  تعالى قال كما ، الجناتا فيِ والكرامة العلى َقَق

َقَح َقَل ْف َقَن     َقَأ ُنو ْؤِم ْلُم َقَن*    ا ِذيآ ّل ِهْم     ِفيِ     ُهْم     ا ِت َقَن     َقَصل ُعو    َقَخاِش
َقَن قوله إلى ِذيآ ّل َقَلى     ُهْم     َقَوا ِهْم     َقَع ِت َقَوا َقَل َقَن     َقَص ُظو ِف َقَحا *   ُيآ

َقَك ِئ َقَل َقَن     ُهُم     ُأو ُثو ِر َقَوا ْل َقَن*    ا ِذيآ ّل َقَن     ا ُثو ِر َقَس     َقَيآ ْو َقَد ِفْر ْل َقَها     ُهْم     ا ِفي
َقَن ُدو ِل َقَن:  تعالى وقال   َقَخا ِذيآ ّل َقَلى     ُهْم     َقَوا ِهْم     َقَع ِت َقَصل

َقَن ُظو ِف َقَحا َقَك*    ُيآ ِئ َقَل ّناتٍا     ِفيِ     ُأو َقَن     َقَج َقَرُمو ْك عن وصح   ُم
الرجل     بين:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ
الله صلى وقال   الصلةا     ترك     والشرك     الكفر     وبين
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فمن     الصلةا     وبينهم     بيننا     الذيِ     العهد:  وسلم عليه
ل الصلةا أن الديآن من علم وقد   كفر     فقد     تركها

، منافق إل عنها يآتخلف ول مؤمن إل عليها يآحافظ
من السفل بالدرك وتوعدهم النفاق أهل الله ذما وقد
َقَن     ِإّن تعالى الله قال النار ِقي ِف َقَنا ْلُم َقَن     ا ُعو ِد َقَخا َقَه     ُيآ ّل َقَو     ال ُه َقَو

ُهْم ُع ِد َقَذا     َقَخا ِإ َقَلى     َقَقاُموا     َقَو ِةا     ِإ َقَلى     َقَقاُموا     الّصل َقَسا وقال   ُك
َقَن     ِإّن تعالى ِقي ِف َقَنا ْلُم ّدْرِك     ِفيِ     ا َقَفِل     ال َقَْلْس َقَن     ا ِر     ِم ّنا َقَلْن     ال َقَو

َقَد ُهْم     َقَتِج لرا     َقَل    َقَنِصي

بيوتا بتحريآق وسلم عليه الله صلى النبيِ هم وقد
وفيِ ، المساجد فيِ الصلةا عن يآتخلفون الذيآن

ما     لول(  قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه المسند
) وفيِ   عليهم     لحرقتها     والذريآة     النساء     من     البيوتا     فيِ

الله     صلى     النبيِ     أتى     أعمى     رجل     أن مسلم صحيح
قائد     ليِ     ليس     إنه     الله     رسول     يآا     فقال     وسلم     عليه

أصليِ     أن     رخصة     من     ليِ     فهل     المسجد     إلى     يآقودنيِ
بالصلةا     النداء     تسمع     هل     السلما     عليه     فقال     بيتيِ     فيِ
   رخصة     لك     أجد     ل     لفظ     وفيِ     فأجب        قال     نعم     قال

فلم     النداء     سمع     من:  وسلم عليه الله صلى وقال
الله عباد الله فاتقوا   عذر     من     إل     له     صلةا     فل     يآأتا

فيِ عليها وحافظوا وأحكموها الصلةا وعظموا
تخلف من على وأنكروا ، بذلك وتواصوا ، المساجد

وتفوزوا ، وعقابه الله غضب من جميعا لتسلموا عنها
.  والخرةا الدنيا فيِ وكرامته برحمته

نصيحة قرئت على الناس فيِ المساجد فيِ عاما
 هـ . 1388

افترضها التيِ الزكاةا أداء أيآضا التقوى أعظم ومن
طهرةا وجعلها أموالهم فيِ الغنياء عباده على الله
من وتوعد ، الفقراء لخوانهم ومواساةا وإحسانا لهم
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ْذ:  تعالى الله قال ، الليم بالعذاب بها بخل ِمْن     ُخ
ِهْم ِل َقَوا لة     َقَأْم َقَق َقَد ُهْم     َقَص ّهُر َقَط ِهْم     ُت ّكي َقَز ُت َقَها     َقَو  تعالى وقال   ِب
ِقيُموا َقَأ َقَةا     َقَو ُتوا     الّصل َقَةا     َقَوآ َقَكا ُعوا     الّز ِطي َقَأ َقَل     َقَو ُكْم     الّرُسو ّل َقَع َقَل

َقَن َقَحُمو َقَن تعالى وقال   ُتْر ِذيآ ّل َقَن     َقَوا ِنُزو ْك َقَب     َقَيآ َقَه ّذ ال
َقَة ِفّض ْل َقَها     َقَول     َقَوا َقَن ُقو ْنِف ِبيِل     ِفيِ     ُيآ ِه     َقَس ّل ُهْم     ال َقَبّشْر َقَذاٍب     َقَف َقَع ِب

ٍم ِلي لم من أن وسلم عليه الله صلى النبيِ أخبر وقد   َقَأ
عباد الله فاتقوا القيامة يآوما به عذب ماله زكاةا يآؤد
ثواب رجاء نفوسكم بها طيبة أموالكم زكاةا وأدوا الله
نعمه على له وشكرا عقابه من وحذرا سبحانه الله

والجر بالخلف وأبشروا الفقراء لخوانكم ورحمة
َقَما تعالى قال كما الجزيآل ُتْم     َقَو ْق َقَف ْن ٍء     ِمْن     َقَأ َقَو     َقَشيِْ ُه َقَف
ُفُه ِل َقَو     ُيآْخ ُه ْيُر     َقَو َقَن     َقَخ ِقي ِز ْذ:  تعالى وقال   الّرا ِإ َقَن     َقَو ّذ َقَأ َقَت
ُكْم ّب ِئْن     َقَر ُتْم     َقَل َقَكْر ُكْم     َقَش ّن َقَد ِزيآ ِئْن     َقََقَل َقَل ُتْم     َقَو َقَفْر ِبيِ     ِإّن     َقَك َقَذا َقَع

ٌءد ِديآ َقَش لن التطوع؛ وصدقة النافلة صلةا من وأكثروا   َقَل
، الجور بها وتضاعف الفرائض بها تكمل النوافل
دفع فيِ السباب أعظم من والصدقة والصلةا

 ، الحسناتا ومضاعفة السيئاتا وتكفير العقوباتا

عن والنهيِ بالمعروف المر التقوى أعظم ومن
فيِ لهم صلح ول وأهله للديآن قواما ول المنكر

به والتواصيِ بذلك بالقياما إل ومعادهم معاشهم
:  تعالى الله قال ، المشقة من فيه ما على والصبر

ُتْم ْن َقَر     ُك ْي ٍة     َقَخ َقَجْت     ُأّم ِر ّناِس     ُأْخ َقَن     ِلل ْأُمُرو ْعُروِف     َقَت َقَم ْل ِبا
َقَن ْو َقَه ْن َقَت ِر     َقَعِن     َقَو َقَك ْن ْلُم َقَن     ا ُنو ْؤِم ُت ِه     َقَو ّل  تعالى وقال   ِبال

َقَن ُنو ْؤِم ْلُم َقَناتُا     َقَوا ْؤِم ْلُم ُهْم     َقَوا ْعُض ُء     َقَب َقَيا ِل ْو ْعٍض     َقَأ َقَن     َقَب ْأُمُرو َقَيآ
ْعُروِف َقَم ْل َقَن     ِبا ْو َقَه ْن َقَيآ ِر     َقَعِن     َقَو َقَك ْن ْلُم َقَن     ا ِقيُمو ُيآ َقَةا     َقَو الّصل

َقَن ُتو ْؤ ُيآ َقَةا     َقَو َقَكا َقَن     الّز ُعو ِطي ُيآ َقَه     َقَو ّل َقَلُه     ال َقَرُسو َقَك     َقَو ِئ َقَل ُأو

ُهُم َقَحُم َقَيْر ّلُه     َقَس َقَه     ِإّن     ال ّل ٌءز     ال ِزيآ ٌءم     َقَع ِكي اليآة هذه وفيِ   َقَح
المؤمنين من يآكون ل العبد أن على الصريآحة الدللة

إل بالجنة والفوز بالرحمة الموعوديآن الحقيقة على
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أهمها من التيِ المذكورةا الخصال بهذه اتصف إذا
الناس ترك ومتى المنكر عن والنهيِ بالمعروف المر
وتساكتوا المنكر عن والنهيِ بالمعروف المر

العقوباتا وحلول واللعنة الله من المقت استحقوا
َقَن تعالى قال كما ِع َقَن     ُل ِذيآ ّل َقَفُروا     ا ِنيِ     ِمْن     َقَك َقَل     َقَب ِئي َقَرا ِإْس

َقَلى َقَساِن     َقَع َقَد     ِل ُو َقَسى     َقَدا ْبِن     َقَوِعي َقَم     ا َقَيآ َقَك     َقَمْر ِل َقَما     َقَذ ْوا     ِب َقَص َقَع
ُنوا َقَكا َقَن     َقَو ُدو َقَت ْع ُنوا*    َقَيآ َقَن     ل     َقَكا ْو َقَه َقَنا َقَت ٍر     َقَعْن     َقَيآ َقَك ْن ُه     ُم ُلو َقَع َقَف
َقَس ْئ ِب ُنوا     َقَما     َقَل َقَن     َقَكا ُلو َقَع ْف ابن عن داود أبيِ سنن وفيِ   َقَيآ

الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضيِ مسعود
بنيِ     على     النقص     دخل     ما     أول     إن وسلم عليه

هذا     يآا     فيقول     الرجل     يآلقى     الرجل     كان     أنه     إسرائيل
من     يآلقاه     ثم     لك     يآحل     ل     فإنه     تصنع     ما     ودع     الله     اتق
أكيله     يآكون     أن     ذلك     يآمنعه     فل     حاله     على     وهو     الغد

قلوب     الله     ضرب     ذلك     فعلوا     فلما     وقعيده     وشريآبه
َقَن:      قرأ     ثم     ببعض     بعضهم ِع َقَن     ُل ِذيآ ّل َقَفُروا     ا ِنيِ     ِمْن     َقَك َقَب

َقَل ِئي َقَرا َقَلى     ِإْس َقَساِن     َقَع َقَد     ِل ُو َقَسى     َقَدا ْبِن     َقَوِعي َقَم     ا َقَيآ َقَك     َقَمْر ِل َقَما     َقَذ ِب
ْوا َقَص ُنوا     َقَع َقَكا َقَن     َقَو ُدو َقَت ْع ُنوا*    َقَيآ َقَن     ل     َقَكا ْو َقَه َقَنا َقَت ٍر     َقَعْن     َقَيآ َقَك ْن ُم
ُه ُلو َقَع َقَس     َقَف ْئ ِب ُنوا     َقَما     َقَل َقَن     َقَكا ُلو َقَع ْف َقَرى*    َقَيآ لرا     َقَت ِثي ُهْم     َقَك ْن ِم

َقَن ْو ّل َقَو َقَت َقَن     َقَيآ ِذيآ ّل َقَفُروا     ا َقَس     َقَك ْئ ِب َقَمْت     َقَما     َقَل ّد ُهْم     َقَق ُهْم     َقَل ُفُس ْن َقَأْن     َقَأ

َقَط ّلُه     َقَسِخ ِهْم     ال ْي َقَل ِفيِ     َقَع َقَذاِب     َقَو َقَع ْل َقَن     ُهْم     ا ُدو ِل قوله إلى   َقَخا
َقَن ُقو بالمعروف لتأمرن والله كل قال ثم َقَفاِس

الظالم يآد على ولتأخذن المنكر عن ولتنهون
الحق على لتقصرنه أو أطرا الحق على ولتأطرنه

ثم بعض على بعضكم بقلوب الله ليضربن أو قصرا
وسلم عليه الله صلى عنه وصح لعنهم كما ليلعنكم

أوشك     يآغيروه     فلم     المنكر     رأوا     إذا     الناس     إن قال أنه
 وسلم عليه الله صلى وقال   بعقابه     الله     يآعمهم     أن
يآستطع     لم     فإن     بيده     فليغيره     منكرا     منكم     رأى     من

   اليآمان     أضعف     وذلك     فبقلبه     يآستطع     لم     فإن     فبلسانه
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سفهائكم أيآديِ على وخذوا الله عباد الله فاتقوا
جميعا لتسلموا المنكر عن وتناهوا بالمعروف وتآَمروا

محاسبة ذلك أهم ومن نقمته وحلول الله غضب من
من على وقيامه الله بتقوى وإلزامها نفسه عبد كل

أوجب بما وإلزامهم وخادما وأهل زوجة من يآده تحت
بقوله عمل عليهم الله حرما عما وزجرهم عليهم الله

ْأُمْر تعالى َقَك     َقَو َقَل ْه ِةا     َقَأ ِبْر     ِبالّصل َقَط َقَها     َقَواْص ْي َقَل وقوله   َقَع
َقَها     َقَيآا تعالى ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُكْم     ُقوا     آ َقَس ُف ْن ُكْم     َقَأ ِلي ْه َقَأ لرا     َقَو َقَنا
َقَها ُد ُقو ّناُس     َقَو ُةا     ال َقَر َقَجا ْلِح عليه الله صلى النبيِ وقول   َقَوا
ومن رعيته عن مسئول وكلكم راع كلكم وسلم

منها والحذر إنكارها العباد على يآجب التيِ المنكراتا
والنميمة والغيبة والظلم والسرقة واللواط الزنا

اللحى وحلق الثياب وإسبال والكبر والسباب واللعن
الوالديآن وعقوق الشوارب وإطالة منها شيِء وأخذ

اليتامى أموال وأكل الربا وأكل الرحم وقطيعة
كالسينما اللهو بآَلتا والنشغال المسكراتا وشرب

من والمزامير المغنياتا أصواتا واستماع والرباب
لجل والشحناء والتقاطع والتهاجر وغيره الراديآو

واليمين الزور وشهادةا والغش وحطامها الدنيا
إلى المعاملتا فيِ الحلف وكثرةا والكذب الفاجرةا

عنها ورسوله الله نهى التيِ المنكراتا من ذلك غير
هذه اجتناب إخوانيِ يآا وعليكم علينا فالواجب
منها والتحذيآر منها والحذر وأشباهها المنكراتا

بجزيآل لتفوزوا منها سلف مما الله إلى والتوبة
العقاب وحلول الرب غضب من وتسلموا الثواب

من يآرضيه لما وإيآاكم يآوفقنيِ أن المسئول والله
يآعيذنا وأن ديآنه على جميعا يآثبتنا وأن والعمل القول

ولةا الله يآوفق وأن أعمالنا وسيئاتا أنفسنا شرور من
بهم يآنصر وأن بطانتهم يآصلح وأن يآرضيه لما أمورنا
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قريآب الدعاء سميع إنه المفسديآن بهم ويآقمع الديآن
.  وسلم وصحبه وآله محمد على الله وصلى الجابة

في       ّنس بح بمصح للمرضى وتذكير نصح
لبنان 

من يآراه من إلى باز آل الله عبد بن العزيآز عبد من
من الله شفاهم بحنس بمصح المسلمين إخواننا
اليآمان وإليهم إليِ وحبب والبدان القلوب أمراض

 آمين والعصيان والفسوق الكفر وإليهم إليِ وكره
:  وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

وهيِ لعبادته الثقلين خلق سبحانه الله أن يآخفى ل
عنه نهى ما واجتناب أمره وطاعة العبادةا فيِ توحيده

الكتب وأنزل الرسل أرسل وقد ومكان زمان كل فيِ
 تعالى الله قال إليه والدعوةا العظيم المر هذا لبيان
َقَما ْقُت     َقَو َقَل ْلِجّن     َقَخ َقَس     ا ْن ِْل ُدوِن     ِإل     َقَوا ُب ْع َقَي  تعالى وقال   ِل

ْد َقَق َقَل َقَنا     َقَو ْث َقَع ٍة     ُكّل     ِفيِ     َقَب لل     ُأّم ُدوا     َقَأِن     َقَرُسو ُب ْع َقَه     ُا ّل ُبوا     ال ِن َقَت َقَواْج
َقَتا ُغو ّطا ٌءب     الر تعالى وقال   ال َقَتا َقَمْت     ِك ِك ُتُه     ُأْح َقَيآا ُثّم     آ

َقَلْت ُدْن     ِمْن     ُفّص ٍم     َقَل ِكي ٍر     َقَح ِبي ُدوا     َقَأل*    َقَخ ُب ْع َقَه     ِإل     َقَت ّل ِنيِ     ال ّن ِإ
ُكْم ْنُه     َقَل ٌءر     ِم ِذيآ ٌءر     َقَن َقَبِشي َقَأِن*    َقَو ِفُروا     َقَو ْغ َقَت ُكْم     اْس ّب ُبوا     ُثّم     َقَر ُتو
ِه ْي َقَل ُكْم     ِإ ْع ّت َقَم لعا     ُيآ َقَتا لنا     َقَم َقَس َقَلى     َقَح َقَجٍل     ِإ َقَسّمى     َقَأ ْؤتِا     ُم ُيآ ُكّل     َقَو
َقَلُه     َقَفْضٍل     ِذيِ ِإْن     َقَفْض ْوا     َقَو ّل َقَو ّنيِ     َقَت ِإ َقَخاُف     َقَف ُكْم     َقَأ ْي َقَل َقَب     َقَع َقَذا َقَع
ٍما ْو ٍر     َقَيآ ِبي    َقَك

ِقيُموا:  تعالى وقال َقَأ َقَةا     َقَو ُتوا     الّصل َقَةا     َقَوآ َقَكا ُعوا     الّز ِطي َقَأ َقَو
َقَل ُكْم     الّرُسو ّل َقَع َقَن     َقَل َقَحُمو َقَك تعالى وقال    ُتْر ْل ُد     ِت ُدو ُح

ِه ّل َقَمْن     ال ِطِع     َقَو َقَه     ُيآ ّل َقَلُه     ال َقَرُسو ْلُه     َقَو ْدِخ ّناتٍا     ُيآ ِريِ     َقَج ِمْن     َقَتْج
َقَها ِت َقَهاُر     َقَتْح ْن ْل

َقَ َقَن     ا ِديآ ِل َقَها     َقَخا َقَك     ِفي ِل َقَذ ْوُز     َقَو َقَف ْل ِظيُم     ا َقَع ْل َقَمْن*    ا َقَو
ْعِص َقَه     َقَيآ ّل َقَلُه     ال َقَرُسو ّد     َقَو َقَع َقَت َقَيآ ُه     َقَو َقَد ُدو ْلُه     ُح ْدِخ لرا     ُيآ لدا     َقَنا ِل َقَها     َقَخا ِفي

َقَلُه ٌءب     َقَو َقَذا ٌءن     َقَع ِهي    ُم
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أن عليكم فالواجب كثيرةا المعنى هذا فيِ واليآاتا
العظيم المر بهذا تهتموا وأن سبحانه الله تتقوا

من الله بأعداء التشبه تحذروا وأن فيه وتناصحوا
وأهم الذميمة بأعمالهم والتخلق وغيرهم النصارى

والمحافظة الخمس الصلواتا التوحيد بعد شيِء
الرأس فيِ السلميِ الزيِ وملزمة أوقاتها فيِ عليها

فيِ الله بأعداء التشبه من والحذر ذلك وغير واللحية
ذلك فيِ الله فاتقوا الشرع به يآأتا لم شيِء كل

وساوس واحذروا والتقوى البر على وتعاونوا
كل عن الصاديآن أوليائه وطاعة وطاعته الشيطان

شرهم من الله حماكم منكر كل إلى الداعين خير
غضبه يآوجب ما من وإيآاكم وأعاذنا رشدكم وألهمكم

وشوه القلب أحزن ما بعضكم عن بلغنيِ وقد ونقمته
وإطالة اللحى وحلق بالصلةا التهاون من السمعة

من وعيب التواليت واتخاذ الدخان وشرب الشوارب
وربما كبير وخطره عظيم والله وذلك ذلك يآفعل لم

الديآن من والنسلخ القلوب موتا إلى بأهله أفضى
واحذروا شرعه على واستقيموا ذلك فيِ الله فاتقوا

زيآغ وسائل من ذلك لن بأعدائه والتشبه معصيته
َقَلّما تعالى قال كما القلوب ُغوا     َقَف َقَغا     َقَزا َقَزا ّلُه     َقَأ ُهْم     ال َقَب ُلو    ُق

ِر:  تعالى وقال َقَذ َقَيْح ْل َقَن     َقَف ِذيآ ّل َقَن     ا ُفو ِل َقَخا ِه     َقَعْن     ُيآ ِر َقَأْن     َقَأْم

ُهْم َقَب ٌءة     ُتِصي َقَن ْت ْو     ِف ُهْم     َقَأ َقَب ٌءب     ُيآِصي َقَذا ٌءم     َقَع ِلي النبيِ حذر وقد   َقَأ
إليها المشار الخلق هذه من وسلم عليه الله صلى
من الصلةا بشأن التهاون أن على الكريآم القرآن ودل

صلى النبيِ عن الصحيحين وفيِ النفاق أهل خصال
قصوا     المشركين     خالفوا قال أنه وسلم عليه الله

وأوفوا الروايآاتا بعض وفيِ   اللحى     وأعفوا     الشوارب
الله     صلى     النبيِ     أن أيآضا الصحيحين وفيِ   اللحى
 وغيره أحمد روايآة وفيِ   القزع     عن     نهى     وسلم     عليه
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النبيِ عن وغيره المسند وفيِ كله دعه أو كله احلقه
فهو     بقوما     تشبه     من قال أنه وسلم عليه الله صلى
فيِ والسنة القرآن من النصوصا تكاثرتا وقد   منهم
لما أخلقهم من والتحذيآر المشركين بمخالفة المر
ذلك أن وهيِ العظيمة المضرةا من بهم التشبه فيِ

وتعاليمه السلما فيِ والزهد بديآنهم الرضا إلى وسيلة
ما واحذروا ذلك فيِ الله فاتقوا إليه الداعين وكراهة
من كثيرا تشاهدون وأنتم منه ورسوله الله حذركم
ّيآهم على يآبقون المسلمين بلد وصلوا إذا الجانب ز
بأخلق يآتشبهون ول السافلة وأخلقهم الخبيث

أن وأولى أحق فأنتم الشرع بها جاء التيِ المسلمين
ّيآكم تلزموا المشركون عابها وإن العالية وأخلقكم ز
بسخط     الله     رضا     التمس     من الحديآث وفيِ عليكم
الله     رضيِ     لفظ     وفيِ     الناس     مئونة     الله     كفاه     الناس

الناس     رضا     التمس     ومن  -      الناس     عنه     وأرضى     عنه
لفظ     وفيِ     شيئا     الله     من     عنه     يآغنوا     لم     الله     بسخط
   الناس     عليه     وأسخط     عليه     الله     سخط

الناس لبعض وإسكاره ومضرته فخبثه الدخان وأما
المحققون صرح وقد جربه من كل عند معلوما أمر
وقد شربه من تأديآب ووجوب بتحريآمه العلم أهل من
َقَك تعالى الله قال َقَن ُلو َقَأ َقَذا     َقَيآْس ُهْم     ُأِحّل     َقَما ُكُم     ُأِحّل     ُقْل     َقَل َقَل

َقَباتُا ّي ّط المعرفة أهل بإجماع الخبائث من والدخان   ال
وجهين من ومحرما اليآة هذه بنص محرما فيكون به

فالواجب الناس لبعض وإسكاره مضرته وهما آخريآن
والتناصح الرذيآلة الخلق هذه كل من الحذر عليكم

وسؤاله سلف مما سبحانه الله إلى والتوبة ذلك فيِ
ما كل من والسلمة والتوفيق الهدايآة وجل عز

حب إليها دعانيِ مختصرةا نصيحة وهذه يآسخطه
ونوابه الشيطان طاعة من عليكم والخوف لكم الخير
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المستقيم صراطه وإيآاكم يآهديآنا أن المسئول والله
أسباب ويآجتنب النصيحة يآقبل ممن وإيآاكم يآجعلنا وأن

على الله وصلى قديآر شيِء كل على إنه الفضيحة
 وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا

سبب        هو المنكر عن والنهي بالمعروف المر
المجتمع   صلح

النجاةا      سفينة هو أنه كما

بعد أما الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
عليها يآترتب التيِ السلمية الواجباتا أهم من فإن

والخرةا الدنيا فيِ ونجاته وسلمته المجتمع صلح
سفينة هو وذلك المنكر عن والنهيِ بالمعروف المر

بن النعمان عن البخاريِ صحيح فيِ ثبت كما النجاةا
صلى الله رسول سمعت قال عنه الله رضيِ بشير
الله     حدود     على     القائم     مثل يآقول وسلم عليه الله

فأصاب     سفينة     على     استهموا     قوما     كمثل     فيها     والواقع
فيِ     الذيآن     فكان     أسفلها     وبعضهم     أعلها     بعضهم
فوقهم     من     على     مروا     الماء     من     استقوا     إذا     أسفلها
فوقنا     من     نؤذ     ولم     خرقا     نصيبنا     من     خرقنا     أنا     لو     فقالوا

وما     يآتركوهم     فإن     وسلم     عليه     الله     صلى     النبيِ     قال
ونجوا     نجوا     أيآديآهم     على     أخذوا     وإن     جميعا     هلكوا     أرادوا
   جميعا

ولد سيد من العظيم المثل هذا المسلم أيآها فتأمل
بأحوال الخلق وأعلم العالمين رب ورسول آدما

الدللة واضح تجده وفساده صلحه وأسباب المجتمع
المنكر عن والنهيِ بالمعروف المر شأن عظم على
من ويآتضح المجتمع صلح وطريآق النجاةا سبيل وأنه
عليهم وفرض المسلمين على واجب أنه أيآضا ذلك
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أسباب من سلمتهم إلى الوسيلة هو لنه به؛ القياما
من الكريآم كتابه فيِ سبحانه الله أكثر وقد الهلك

أمة أن وذكر المنكر عن والنهيِ بالمعروف المر ذكر
بسبب المم خير هيِ وسلم عليه الله صلى محمد

بالمر قيامها أهمها من التيِ الحميدةا صفاتها
ُتْم وجل عز قال كما المنكر عن والنهيِ بالمعروف ْن ُك

َقَر ْي ٍة     َقَخ َقَجْت     ُأّم ِر ّناِس     ُأْخ َقَن     ِلل ْأُمُرو ْعُروِف     َقَت َقَم ْل َقَن     ِبا ْو َقَه ْن َقَت َقَو
ِر     َقَعِن َقَك ْن ْلُم َقَن     ا ُنو ْؤِم ُت ِه     َقَو ّل    ِبال

مجتمعه وصلح ديآنه يآهمه الذيِ المسلم أيآها وتأمل
المر بذكر اليآة هذه فيِ سبحانه الله بدأ كيف

كون مع ، اليآمان قبل المنكر عن والنهيِ بالمعروف
عظم لك يآتبين العباداتا جميع لصحة شرطا اليآمان

لما ذكره قدما إنما سبحانه وأنه ، الواجب هذا شأن
.  العاما الصلح من عليه يآترتب

َقَن:  وجل عز وقال ُنو ْؤِم ْلُم َقَناتُا     َقَوا ْؤِم ْلُم ُهْم     َقَوا ْعُض َقَب
ُء َقَيا ِل ْو ْعٍض     َقَأ َقَن     َقَب ْأُمُرو ْعُروِف     َقَيآ َقَم ْل َقَن     ِبا ْو َقَه ْن َقَيآ ِر     َقَعِن     َقَو َقَك ْن ْلُم ا

َقَن ِقيُمو ُيآ َقَةا     َقَو َقَن     الّصل ُتو ْؤ ُيآ َقَةا     َقَو َقَكا َقَن     الّز ُعو ِطي ُيآ َقَه     َقَو ّل ال
َقَلُه َقَرُسو َقَك     َقَو ِئ َقَل ُهُم     ُأو َقَحُم َقَيْر ّلُه     َقَس َقَه     ِإّن     ال ّل ٌءز     ال ِزيآ ٌءم     َقَع ِكي    َقَح

المر بذكر اليآة هذه فيِ بدأ كيف أخيِ يآا فانظر
، والزكاةا الصلةا قبل المنكر عن والنهيِ بالمعروف

وعموما شأنه عظم من بيانه تقدما لما إل ذاك وما
أن على أيآضا اليآة وتدل ، المجتمع فيِ وتأثيره منفعته

أخلق أخص من المنكر عن والنهيِ بالمعروف المر
يآجوز ل التيِ الواجبة وصفاتهم والمؤمناتا المؤمنين

هذا فيِ واليآاتا ، بها التساهل أو عنها التخليِ لهم
.  كثيرةا المعنى
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كفار من الواجب هذا ترك من سبحانه الله ذما وقد
فيِ سبحانه فقال ذلك على ولعنهم إسرائيل بنيِ

َقَن:  المائدةا سورةا من المبين كتابه ِع َقَن     ُل ِذيآ ّل َقَفُروا     ا َقَك
ِنيِ     ِمْن َقَل     َقَب ِئي َقَرا َقَلى     ِإْس َقَساِن     َقَع َقَد     ِل ُو َقَسى     َقَدا ْبِن     َقَوِعي َقَم     ا َقَيآ َقَمْر
َقَك ِل َقَما     َقَذ ْوا     ِب َقَص ُنوا     َقَع َقَكا َقَن     َقَو ُدو َقَت ْع ُنوا*    َقَيآ َقَن     ل     َقَكا ْو َقَه َقَنا َقَت َقَعْن     َقَيآ

ٍر َقَك ْن ُه     ُم ُلو َقَع َقَس     َقَف ْئ ِب ُنوا     َقَما     َقَل َقَن     َقَكا ُلو َقَع ْف اليآة هذه وفيِ   َقَيآ
عليه الله صلى محمد لمة سبحانه الله من إرشاد
هو وذمهم إسرائيل بنيِ كفار لعن سبب أن إلى وسلم

عن تناهيهم عدما ذلك من وأن ، واعتداؤهم عصيانهم
الوخيم سبيلهم المة هذه لتحذر بينهم فيما المنكر

أن ذلك من ويآتضح ، الذميم الخلق هذا عن ويآبتعدوا
إسرائيل بنيِ كفار بأخلق تخلقت متى المة هذه

الذما من أولئك استحقه ما استحقت المذمومة
صلة إل ربهم وبين العباد بين صلة ل لنه واللعن؛
وحده الله عبادةا على استقاما فمن ، والطاعة العبادةا
الكرامة الله من استحق نواهيه وترك أوامره وامتثال

والعاقبة الحسن بالثناء وفاز وإحسانا منه فضل
الذما استحق الحق سبيل عن حاد ومن ، الحميدةا
 ، والخسران بالخيبة وباء واللعن

:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ عن صح وقد
يآستطع     لم     فإن     بيده     فليغيره     منكرا     منكم     رأى     من

    اليآمان     أضعف     وذلك     فبقلبه     يآستطع     لم     فإن     فبلسانه
.  صحيحه فيِ الله رحمه مسلم رواه

قال عنه الله رضيِ مسعود ابن عن أيآضا مسلم وروى
نبيِ     من     ما:  وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
حواريآون     أمته     من     له     كان     إل     قبليِ     أمة     فيِ     الله     بعثه

تخلف     إنها     ثم     بأمره     ويآقتدون     بسنته     يآأخذون     وأصحاب
ل     ما     ويآفعلون     يآفعلون     ل     ما     يآقولون     خلوف     بعدهم     من
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جاهدهم     ومن     مؤمن     فهو     بيده     جاهدهم     فمن     يآؤمرون
مؤمن     فهو     بقلبه     جاهدهم     ومن     مؤمن     فهو     بلسانه
   خردل     حبة     اليآمان     من     ذلك     وراء     وليس

لله وجاهدها نفسك فيِ المسلم أيآها الله فاتق
الهل من يآديآك تحت من وجاهد أمره على واستقم
المنكر عن وانه بالمعروف وأمر ، وغيرهم والذريآة
الدلة بهذه عمل وزمان مكان كل فيِ طاقتك حسب

بأخلق وتخلق ، آنفا لك ذكرتها التيِ الشرعية
، والمجرمين الكافريآن أخلق من واحذر المؤمنين
وإخوانك أهلك ونجاةا نجاتك على جهدك واحرصا

ْأُمْر وجل عز قال كما ، المسلمين َقَك     َقَو َقَل ْه ِةا     َقَأ ِبالّصل
ِبْر َقَط َقَها     َقَواْص ْي َقَل    َقَع

َقَها     َقَيآا سبحانه وقال ّيآ أ
َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُكْم     ُقوا     آ َقَس ُف ْن َقَأ

ُكْم ِلي ْه َقَأ لرا     َقَو َقَها     َقَنا ُد ُقو ّناُس     َقَو ُةا     ال َقَر َقَجا ْلِح َقَها     َقَوا ْي َقَل ٌءة     َقَع َقَك ِئ َقَمل
ٌءظ ٌءد     ِغل َقَدا َقَن     ل     ِش ْعُصو َقَه     َقَيآ ّل ُهْم     َقَما     ال َقَر َقَم َقَن     َقَأ ُلو َقَع ْف َقَيآ َقَما     َقَو

َقَن َقَمُرو ْؤ أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ عن ورويِ   ُيآ
الناس     أيآها     يآا وقال عليه وأثنى الله فحمد المنبر صعد

المنكر     عن     وانهوا     بالمعروف     مروا     لكم     يآقول     الله     إن
أعطيكم     فل     وتسألونيِ     أجيبكم     فل     تدعونيِ     أن     قبل

وابن ماجة ابن أخرجه   أنصركم     فل     وتستنصرونيِ
يآا والمعروف حبان ابن لفظ وهذا صحيحه فيِ حبان
ما كل هو والمنكر ورسوله به الله أمر ما كل هو أخيِ
جميع المعروف فيِ فيدخل ورسوله عنه الله نهى

جميع المنكر فيِ ويآدخل والفعلية القولية الطاعاتا
كل أن أخيِ يآا اعلم ثم والفعلية القولية المعاصيِ

كما رعيته عن ومسئول يآده تحت من على راع مسلم
عمر ابن عن الله رحمه البخاريِ صحيح فيِ ثبت

أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ عن عنهما الله رضيِ
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راع فالماما رعيته عن مسئول وكلكم راع كلكم قال
بيته أهل فيِ راع والرجل رعيته عن ومسئول
زوجها بيت فيِ راعية والمرأةا رعيته عن ومسئول
سيده مال فيِ راع والعبد رعيتها عن ومسئولة
أل وسلم عليه الله صلى قال ثم رعيته عن ومسئول

 رعيته عن ومسئول راع فكلكم

أن قبل السؤال لهذا جوابا وأعد الله عبد يآا الله فاتق
المسئول والله به لك قبل ل ما الله أمر من بك يآنزل

وسائر يآوفقنا وأن المستقيم صراطه جميعا يآهديآنا أن
والتآَمر ديآنه على والثباتا بأمره للقياما المسلمين
بالحق والتواصيِ المنكر عن والتناهيِ بالمعروف

والقادر ذلك وليِ إنه وإخلصا بصدق عليه والصبر
محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم الله وصلى عليِ
 بهداه اهتدى ومن وصحبه وآله

نشرتا بمجلة الجامعة السلمية بالمديآنة المنورةا
فيِ العدد الرابع السنة الولى ربيع الول سنة

 هـ 1389

  

برويز       أحمد غلم في الشريعة حكم

وعلى الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
ما على اطلعت فقد بعد أما واله ومن وأصحابه آله

فيِ الصادر الثانيِ عددها ) فيِ الحج ( مجلة نشرته
إليها المقدما الستفتاء من  هـ1382 عاما  شعبان16
مديآر البنوريِ يآوسف محمد الشيخ العلمة أخينا من

حكم عن بكراتشيِ السلمية العربية المدرسة
ظهر الذيِ برويآز أحمد غلما فيِ السلمية الشريآعة
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قدما التيِ معتقداته حكم وعن الهند بلد فيِ أخيرا
من حكم وعن لستفتائه منها نماذج المستفتيِ فضيلة
 إلخ إليها؟ ودعا واعتقدها العقائد تلك اعتنق

ذكرها التيِ النماذج تلك تأمل من كل والجواب
برويآز أحمد غلما عقائد من استفتائه فيِ المستفتيِ

الستفتاء فيِ موضحة أنموذجا عشرون وهيِ
هذه تأمل من كل المذكورةا المجلة فيِ المنشور
يآعلم والبصيرةا العلم ذويِ من إليها المشار النماذج

معتنقها أن ما بوجه الشك يآحتمل ل قطعيا علما
عن مرتد أكبر كفرا كافر إليها والداعيِ ومعتقدها

 يآستتاب أن يآجب السلما

يآنشر ظاهرا تكذيآبا نفسه وكذب ظاهرةا توبة تاب فإن
تلك من الباطل فيها نشر كما المحلية الصحف فيِ

للمسلمين المر وليِ على وجب وإل الزائفة العقائد
بالضرورةا السلما ديآن من معلوما شيِء وهذا قتله

العلم أهل وإجماع والسنة الكتاب من عليه والدلة
وكل الجواب هذا فيِ استقصاؤها يآمكن ل جدا كثيرةا

من المستفتيِ قدمها التيِ النماذج تلك من أنموذج
عن وردته كفره برويآز] يآوجب أحمد [غلما عقائد

 السلمية الشريآعة علماء عند السلما

أشرنا التيِ النماذج تلك من نبذةا الكريآم القارئ وإلى
عن وبعدها وشناعتها بشاعتها مدى ليعلم إليها

ول الخر واليوما بالله يآؤمن ل معتقدها وأن السلما
أخبر بما ول وسلم عليه الله صلى بالرسول يآؤمن

عن وسلم عليه الله صلى ورسوله وجل عز به الله
كل بعيد معتقدها أن أيآضا وليعلم والنار والجنة الخرةا

والحقد العداوةا شديآد الرسل به جاءتا عما البعد
والتلبيس المكر فيِ بارع والمسلمين للسلما والكيد

267



العافية تعالى الله نسأل والدب الحياء من متجرد
هذا به ابتليِ ما شر من وللمسلمين لنا والسلمة
 الملحد الزنديآق

برويآز] أحمد [غلما الملحد عقائد من الول النموذج
المنوه الستفتاء فيِ المذكورةا المجلة نشرته ما على
الكريآم القرآن فيِ ورد ما جميع ( إن يآقول آنفا عنه
الحكاما من ذلك إلى وما والتوريآث الصدقاتا من

دور إلى به يآتدرج إنما تدريآجيِ مؤقت ذلك كل المالية
الوقت ذلك جاء فإذا الربوبية نظاما هو يآسميه مستقل

)  مستقلة غير مؤقتة كانت لنها الحكاما؛ هذه تنتهيِ

قد معه والذيآن الرسول ( أن الثانيِ النموذج
وهكذا شريآعة فكانت أحكاما القرآن من استنبطوا

لحكومة شورائية أعضاء من بعده جاء من كل
فتكون القرآن من أحكاما يآستنبطوا أن لهم مركزيآة

بتلك مكلفين وليسوا العصر ذلك شريآعة الحكاما تلك
بل واحد بباب تلك تختص ل ثم السابقة الشريآعة
ذلك فيه يآجريِ كلها والخلق والمعاملتا العباداتا

)  العبادةا تفصيلتا يآعين لم القرآن ذلك أجل ومن

ُعوا تعالى قوله الثالث النموذج ِطي َقَه     َقَأ ّل ُعوا     ال ِطي َقَأ َقَو
َقَل ِليِ     الّرُسو ُأو ِر     َقَو َقَْلْم ُكْم     ا ْن الله إطاعة من المراد أن   ِم
المركزيآة الحكومة أيِ المة مركز إطاعة هو ورسوله
تحتها تنعقد التيِ الجمعياتا المر بأوليِ والمراد

المراد وليس بالتشريآع تستقل المركزيآة فالحكومة
الرسول بإطاعة ول القرآن كتابه إطاعة الله بإطاعة
عهد بعد قامت مركزيآة حكومة فكل أحاديآثه إطاعة

الله فإطاعة الرسول منصب منصبها الرسالة
والرسول الحكومة تلك إطاعة هيِ إنما والرسول
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للحكومة وإماما أميرا كان أنه جهة من مطاعا كان
)  المطاعة هيِ المركزيآة والحكومة المركزيآة

ل بأنه الكريآم القرآن صرح ( قد الرابع النموذج
أن له وليس مطاعا يآكون أن الرسول يآستحق
وإطاعة الله إطاعة من المراد وليس بطاعته يآأمرهم

أحكاما يآنفذ الذيِ الديآن نظاما مركز إطاعة إل الرسول
)  فقط القرآن

أمكنة والنار بالجنة المراد ( ليس السادس النموذج
)  للنسان كيفياتا هيِ بل خاصة

وشره خيره بالقدر ( اليآمان عشر التاسع النموذج
 للمسلمين عقيدةا جعلتها مجوسية مكيدةا

من لك نقلتها نماذج الكريآم القارئ أيآها فهذه
فيها ترتيبها حسب المجلة فيِ المنشور الستفتاء

النماذج بقية قرأتا وإذا آنفا لك ذكرته ما صحة لتعلم
ما آرائه وشناعة كفره من علمت المجلة فيِ التيِ
الساطعة الله آيآاتا من كثير إلى ويآرشدك ذلك يآؤيآد

وقدرته عباده فيِ حكمته على القاطعة وبراهينه
بالزيآغ عليها والقضاء القلوب تقليب على العظيمة

البشريِ العقل يآتصوره يآكاد ل حد إلى تصل حتى
َقَك قدرته أكمل وما شأنه أعظم ما الله فسبحان ِل َقَذ َقَك

ُع َقَب ْط ّلُه     َقَيآ َقَلى     ال ُلوِب     َقَع َقَن     ُق ِذيآ ّل َقَن     ل     ا َقَلُمو ْع    َقَيآ

وعلى بطلنها على يآدل نقلنا التيِ النماذج وهذه
وأحاديآث كثيراتا آيآاتا الخرى النماذج بقية بطلن

سبحانه قوله اليآاتا فمن العلم أهل وإجماع صحيحة
ُلوا وتعالى ّنا     ُقو َقَم ِه     آ ّل َقَما     ِبال َقَل     َقَو ِز ْن َقَنا     ُأ ْي َقَل َقَما     ِإ َقَل     َقَو ِز ْن َقَلى     ُأ ِإ
َقَم ِهي َقَرا ْب َقَل     ِإ َقَماِعي ِإْس َقَق     َقَو َقَحا ِإْس َقَب     َقَو ُقو ْع َقَيآ َقَباِط     َقَو َقَْلْس َقَما     َقَوا َقَو
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َقَيِ ِت َقَسى     ُأو َقَسى     ُمو َقَما     َقَوِعي َقَيِ     َقَو ِت َقَن     ُأو ّيو ِب ّن ِهْم     ِمْن     ال ّب ل     َقَر
ُق َقَفّر َقَن     ُن ْي ٍد     َقَب َقَح ُهْم     َقَأ ْن َقَنْحُن     ِم َقَن     َقَلُه     َقَو ِلُمو ِإْن*    ُمْس ُنوا     َقَف َقَم آ
ْثِل ُتْم     َقَما     ِبِم ْن َقَم ِه     آ ِد     ِب َقَق ْوا     َقَف َقَد َقَت ْه ِإْن     ا ْوا     َقَو ّل َقَو َقَما     َقَت ّن ِإ ِفيِ     ُهْم     َقَف

َقَقاٍق ُهُم     ِش َقَك ْكِفي َقَي َقَس ّلُه     َقَف َقَو     ال ُه ُع     َقَو ِليُم     الّسِمي َقَع ْل    ا

صلى محمد على الله أنزل بما يآؤمن لم الملحد وهذا
أنكر بل قبله الرسل على أنزل وما وسلم عليه الله
الله طاعة إنكاره ذلك على يآدل كما النكار غايآة ذلك

وإنكار والنار الجنة وإنكاره شريآعته وتأيآيد ورسوله
الشقاق أهل من هو بل مهتد غير بذلك فيكون القدر

َقَن     ِإّن تعالى وقال واللحاد والكفر ّديآ َقَد     ال ْن ِه     ِع ّل ال
ِْلْسلمُا    ا

الرسول طاعة أن ويآرى بذلك يآديآن ل الملحد وهذا
يآطع لم وأنه بحياته مقيدةا وسلم عليه الله صلى
الحكومة أمير لكونه أطيع وإنما الله رسول لكونه

.  المركزيآة

وإنما بها يآلتزما ول الله طاعة يآرى ل أيآضا الملحد وهذا
. وهذا كانت كيفما المركزيآة للحكومة عنده الطاعة
إنكار فيِ وصريآح كتابه وتكذيآب الله تكذيآب فيِ صريآح

، التزامه يآجب الذيِ الديآن هو يآكون أن وإنكار السلما
المركزيآة الحكومة شرعته ما عنده الديآن وإنما

:  تعالى وقال ، والسنة القرآن خالف وإن به وأمرتا
َقَمْن َقَتِغ     َقَو ْب َقَر     َقَيآ ْي ِما     َقَغ ِْلْسل لنا     ا َقَلْن     ِديآ َقَل     َقَف َقَب ْق ْنُه     ُيآ َقَو     ِم ُه ِفيِ     َقَو

ِةا َقَر َقَن     اْلِخ َقَن     ِم ِريآ َقَخاِس ْل يآديآن ل سبق كما الملحد وهذا   ا
فيكون الله على ومعترضا لله مكذبا فيكون اليآة بهذه
الخرةا فيِ والخاسر الخاسريآن من الخرةا فيِ

فيِ للخلود المستوجب الكافر هو المطلقة الخسارةا
َقَها     َقَيآا تعالى وقال ذلك من بالله نعوذ النار ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ا
ُنوا َقَم ُعوا     آ ِطي َقَه     َقَأ ّل ُعوا     ال ِطي َقَأ َقَل     َقَو ِليِ     الّرُسو ُأو ِر     َقَو َقَْلْم ُكْم     ا ْن ِم
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ِإْن ُتْم     َقَف ْع َقَز َقَنا ٍء     ِفيِ     َقَت ُه     َقَشيِْ ّدو َقَلى     َقَفُر ِه     ِإ ّل ِإْن     َقَوالّرُسوِل     ال
ُتْم ْن َقَن     ُك ُنو ْؤِم ِه     ُت ّل ِما     ِبال ْو َقَي ْل ِر     َقَوا َقَك     اْلِخ ِل ٌءر     َقَذ ْي َقَسُن     َقَخ َقَأْح َقَو
لل ِويآ ْأ ْكُم     ِإِن تعالى وقال   َقَت ْلُح ِه     ِإل     ا ّل َقَر     ِل َقَم ُدوا     َقَأل     َقَأ ُب ْع ِإل     َقَت
ُه ّيآا َقَك     ِإ ِل ّديآُن     َقَذ ّيُم     ال َقَق ْل َقَما:  وجل عز وقال   ا ُتْم     َقَو ْف َقَل َقَت اْخ
ِه ٍء     ِمْن     ِفي ْكُمُه     َقَشيِْ َقَلى     َقَفُح ِه     ِإ ّل    ال

يآوجب ول اليآاتا بهذه يآديآن ل الملحد الزائغ وهذا
بل ، سبق كما إليهما التحاكم ول ورسوله الله طاعة
فيِ كاف كله وهذا ، المركزيآة للحكومة ذلك كل يآرى

ولرسوله ولكتابه لله وتكذيآبه عقيدته وشناعة تكفيره
وزيآغه فكفره المثابة بهذه كان ومن وللمسلمين

لكونه الدلة إقامة إلى يآحتاج ل الهدى عن وبعده
اليوما فيِ النهار رابعة فيِ الشمس من وأبين أظهر

.  كثيرةا ذكرته ما معنى فيِ واليآاتا ، الصحو

الله صلى الله رسول عن صح فقد الحاديآث وأما
":  قال أنه وغيرهما الصحيحين فيِ وسلم عليه
الناس     إلى     وبعثت     خاصة     قومه     إلى     يآبعث     النبيِ     وكان
: "  قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه " وصح   عامة

رسول     يآا     " قيل     أبى     من     إل     الجنة     يآدخلون     أمتيِ     كل
ومن     الجنة     دخل     أطاعنيِ     " من     قال     يآأبى؟     ومن     الله

.  البخاريِ " رواه   أبى     فقد     عصانيِ

َقَها     َقَيآا     ُقْل:  سبحانه الله يآقول الكريآم القرآن وفيِ ّيآ أ
َقَ

ّناُس ّنيِ     ال ِه     َقَرُسوُل     ِإ ّل ُكْم     ال ْي َقَل لعا     ِإ َقَمْن:  ويآقول   َقَجِمي
ِطِع َقَل     ُيآ ْد     الّرُسو َقَق َقَع     َقَف َقَطا َقَه     َقَأ ّل    ال

يآراه ول طاعته بوجوب ول ببعثته يآؤمن ل الملحد وهذا
الزنديآق هذا عند يآطاع وإنما عامة الناس إلى رسول

ل المركزيآة الحكومة أمير لكونه فقط حياته فيِ
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القول هذا أشنع ما الله فسبحان الله رسول لكونه
 الهدى عن أبعده وما

الديآن من معلوما قطعيا إجماعا المسلمون أجمع وقد
تحكيِ التيِ العلم أهل كتب فيِ ومنقول بالضرورةا

أو سبحانه الله كذب من أن على والخلف الجماع
شيِء فيِ ولو وسلم عليه الله صلى رسوله كذب
صلى محمدا إن قال أو ديآنه عن الخروج أجاز أو يآسير
أهل إلى أو خاصة العرب إلى رسول وسلم عليه الله

دمه يآباح السلما عن مرتد كافر فهو خاصة زمانه
خلف الله بحمد العلم أهل بين ذلك فيِ ليس وماله

 مصادره من إجماعهم بنقل التطويآل إلى حاجة فل

للقارئ كفايآة ذكرته فيما يآكون أن وأرجو
برويآز] أحمد [غلما الملحد هذا كفر لن والمستفتيِ؛

بالبداهة يآعلم ومعتقداته آرائه من ذكر ما حسب على
إلى ضرورةا فل علمائهم عن فضل المسلمين لعامة
المسلمين يآعافيِ أن الله ونسأل عليه الدلة بسط

كانوا أيآنما السلما أعداء يآكبت وأن وأمثاله شره من
أرادوا ما يآدركوا لم بغيظهم ويآميتهم كيدهم ويآبطل

ول الوكيل ونعم الله وحسبنا قديآر شيِء كل على إنه
وسلم الله وصلى العظيم العليِ بالله إل قوةا ول حول

بن محمد وإمامنا سيدنا ورسوله عبده على وبارك
الكاملة بالشريآعة عامة الناس إلى المبعوث الله عبد
لهم والتابعين وأصحابه آله وعلى القيامة يآوما إلى

 العالمين رب لله والحمد الديآن يآوما إلى بإحسان

تعقيب من سماحة الشيخ على ما نشر فيِ مجلة
الحج " التضامن السلميِ" حول عقيدةا غلما أحمد

 هـ عندما كان1382برويآز نشر فيِ الصحف عاما 
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سماحته نائبا لرئيس الجامعة السلمية بالمديآنة
المنورةا 

  

بها       يتعلق وما والكهانة السحر حكم

نبيِ ل من على والسلما والصلةا وحده لله الحمد
الونة فيِ المشعوذيآن لكثرةا فنظرا وبعد بعده

طريآق عن ويآعالجون الطب يآدعون ممن الخيرةا
البلد بعض فيِ وانتشارهم الكهانة أو السحر

عليهم يآغلب ممن الناس من للسذج واستغللهم
ما أبين أن ولعباده لله النصيحة باب من رأيآت الجهل

والمسلمين السلما على عظيم خطر من ذلك فيِ
أمره ومخالفة تعالى الله بغير التعلق من فيه لما

 وسلم عليه الله صلى رسوله وأمر

اتفاقا التداويِ يآجوز تعالى بالله مستعينا فأقول
أو باطنية أمراض دكتور إلى يآذهب أن وللمسلم

مرضه له ليشخص ذلك نحو أو عصبية أو جراحية
حسبما شرعا المباحة الدويآة من يآناسبه بما ويآعالجه

الخذ باب من ذلك لن الطب؛ علم فيِ يآعرفه
أنزل وقد الله على التوكل يآنافيِ ول العاديآة بالسباب

عرف الدواء معه وأنزل الداء وتعالى سبحانه الله
لم سبحانه ولكنه جهله من وجهله عرفه من ذلك

 عليهم حرمه فيما عباده شفاء يآجعل

يآدعون الذيآن الكهنة إلى يآذهب أن للمريآض يآجوز فل
له يآجوز ل كما مرضه منهم ليعرف المغيباتا معرفة

رجما يآتكلمون فإنهم به يآخبرونه فيما يآصدقهم أن
ما على بهم ليستعينوا الجن يآستحضرون أو بالغيب
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ّدعوا إذا والضلل الكفر حكمهم وهؤلء يآريآدون علم ا
 الغيب

عليه الله صلى النبيِ أن صحيحه فيِ مسلم روى وقد
تقبل     لم     شيِء     عن     فسأله     عرافا     أتى     من قال وسلم

عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ وعن   يآوما     أربعين     صلةا     له
كاهنا     أتى     من قال وسلم عليه الله صلى النبيِ عن

صلى     محمد     على     أنزل     بما     كفر     فقد     يآقول     بما     فصدقه
السنن أهل وخرجه داود أبو رواه   وسلم     عليه     الله

عليه الله صلى النبيِ عن الحاكم وصححه الربع
يآقول     بما     فصدقه     كاهنا     أو     عرافا     أتى     من بلفظ وسلم

   وسلم     عليه     الله     صلى     محمد     على     أنزل     بما     كفر     فقد

قال قال عنه الله رضيِ حصين بن عمران وعن
تطير من منا ليس وسلم عليه الله صلى الله رسول

له سحر أو سحر أو له تكهن أو تكهن أو له تطير أو
أنزل بما كفر فقد يآقول بما فصدقه كاهنا أتى ومن
بإسناد البزار رواه وسلم عليه الله صلى محمد على
 جيد

إتيان عن النهيِ الشريآفة الحاديآث هذه ففيِ
وسؤالهم وأمثالهم والسحرةا والكهنة العرافين

ولةا على فالواجب ذلك على والوعيد وتصديآقهم
قدرةا لهم ممن وغيرهم الحسبة وأهل المور

ومنع ونحوهم والعرافين الكهان إتيان إنكار وسلطان
وغيرها السواق فيِ ذلك من شيئا يآتعاطى من

يآجيِء من على والنكار النكار أشد عليهم والنكار
 إليهم

بكثرةا ول المور بعض فيِ بصدقهم يآغتر أن يآجوز ول
التأسيِ يآجوز ل جهال فإنهم الناس من إليهم يآأتيِ من
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عن نهى قد وسلم عليه الله صلى الرسول لن بهم؛
المنكر من ذلك فيِ لما وتصديآقهم وسؤالهم إتيانهم
ولنهم الوخيمة والعواقب الجسيم والخطر العظيم

 فجرةا كذبة

الكاهن كفر على دليل الحاديآث هذه فيِ أن كما
ولنهما كفر وذلك الغيب علم يآدعيان لنهما والساحر؛

وعبادتهم الجن بخدمة إل مقصدهما إلى يآتوصلن ل
سبحانه به وشرك بالله كفر وذلك الله دون من

مثلهم يآكون الغيب على دعواهم فيِ لهم والمصدق
برئ فقد يآتعاطاها عمن المور هذه تلقى من وكل
 وسلم عليه الله صلى الله رسول منه

كنم علجا يآزعمونه لما يآخضع أن للمسلم يآجوز ول
من ذلك ونحو الرصاصا صب أو بالطلسم نمتهم

الكهانة من هذا فإن يآعملونها التيِ الخرافاتا
ساعدهم فقد بذلك رضيِ ومن الناس على والتلبيس

 وكفرهم باطلهم على

إليهم يآذهب أن المسلمين من لحد أيآضا يآجوز ل كما
بين يآكون عما أو قريآبه أو ابنه سيتزوج عمن ليسألهم
العداوةا أو والوفاء المحبة من وأسرتيهما الزوجين
يآعلمه ل الذيِ الغيب من هذا لن ذلك؛ ونحو والفراق

المحرماتا من والسحر وتعالى سبحانه الله إل
فيِ الملكين شأن فيِ وجل عز الله قال كما الكفريآة

َقَما البقرةا سورةا َقَماِن     َقَو ّل َقَع ٍد     ِمْن     ُيآ َقَح ّتى     َقَأ ُقول     َقَح َقَما     َقَيآ ّن ِإ
ٌءة     َقَنْحُن َقَن ْت ُفْر     َقَفل     ِف ْك َقَن     َقَت ّلُمو َقَع َقَت َقَي َقَما     َقَف ُه ْن َقَن     َقَما     ِم ُقو َقَفّر ِه     ُيآ َقَن     ِب ْي َقَب

ِء َقَمْر ْل ِه     ا ْوِج َقَز َقَما     َقَو َقَن     ُهْم     َقَو َقَضاّريآ ِه     ِب ٍد     ِمْن     ِب َقَح ْذِن     ِإل     َقَأ ِإ ِه     ِب ّل ال
َقَن ّلُمو َقَع َقَت َقَيآ ُهْم     َقَما     َقَو ُهْم     َقَول     َقَيآُضّر ُع َقَف ْن ْد     َقَيآ َقَق َقَل ِلُموا     َقَو َقَمِن     َقَع َقَل

ُه َقَرا َقَت ِةا     ِفيِ     َقَلُه     َقَما     اْش َقَر َقَس     َقَخلٍق     ِمْن     اْلِخ ْئ ِب َقَل ْوا     َقَما     َقَو َقَر ِه     َقَش ِب
ُهْم َقَس ُف ْن ْو     َقَأ ُنوا     َقَل َقَن     َقَكا َقَلُمو ْع    َقَيآ
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وأن كفر السحر أن على الكريآمة اليآاتا هذه فدلت
أن على دلت كما وزوجه المرء بين يآفرقون السحرةا
بإذن يآؤثر وإنما ضرا ول نفعا لذاته بمؤثر ليس السحر

الذيِ هو وتعالى سبحانه الله لن القدريِ؛ الكونيِ الله
الخطب واشتد الضرر عظم ولقد والشر الخير خلق

عن العلوما هذه ورثوا الذيآن المفتريآن بهؤلء
لله فإنا العقول ضعفاء على بها ولبسوا المشركين

 الوكيل ونعم الله وحسبنا راجعون إليه وإنا

السحر يآتعلمون الذيآن أن على الكريآمة اليآة دلت كما
عند لهم ليس وأنه يآنفعهم ول يآضرهم ما يآتعلمون إنما
عظيم وعيد وهذا ونصيب حظ من أيِ خلق من الله
وأنهم والخرةا الدنيا فيِ خسارتهم شدةا على يآدل

الله ذمهم ولهذا الثمان بأبخس أنفسهم باعوا
َقَس بقوله ذلك على وتعالى سبحانه ْئ ِب َقَل ْوا     َقَما     َقَو َقَر ِه     َقَش ِب
ُهْم َقَس ُف ْن ْو     َقَأ ُنوا     َقَل َقَن     َقَكا َقَلُمو ْع البيع بمعنى هنا والشراء   َقَيآ

والكهنة السحرةا شر من والسلمة العافية الله نسأل
 المشعوذيآن وسائر

وأن شرهم المسلمين يآقيِ أن سبحانه نسأله كما
الله حكم وتنفيذ منهم للحذر المسلمين حكاما يآوفق
وأعمالهم ضررهم من العباد يآستريآح حتى فيهم

لعباده سبحانه الله شرع وقد كريآم جواد إنه الخبيثة
لهم وأوضح وقوعه قبل السحر شر به يآتقون ما

لهم منه رحمة وقوعه بعد به يآعالج ما سبحانه
 عليهم لنعمته وإتماما إليهم منه وإحسانا

نشر جزء من هذه المقالة فيِ الجزء الثانيِ من
كتاب مجموع فتاوى بعنوان ( بيان أشياء التيِ يآتقيِ

بها شر السحر) وكذلك صدرتا المقالة بكاملها
بنشرةا من الرئاسة بعنوان : رسالة فيِ حكم السحر
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والكهانة ونشرتا فيِ مجلة اليمامة ، ومجلة البحوث
السلمية 

السحر خطر بها يآتقى التيِ للشياء بيان يآليِ وفيما 
من وقوعه بعد بها يآعالج التيِ والشياء وقوعه قبل

قبل السحر خطر به يآتقى ما أما شرعا المباحة المور
 وقوعه

الشرعية بالذكار التحصن هو وأنفعه ذلك فأهم
آيآة قراءةا ذلك ومن المأثورةا والمعوذاتا والدعواتا
الذكار بعد مكتوبة صلةا كل خلف الكرسيِ

النوما عند قراءتها ذلك ومن السلما بعد المشروعة
وهيِ الكريآم القرآن فيِ آيآة أعظم هيِ الكرسيِ وآيآة
ّلُه سبحانه قوله َقَه     ل     ال َقَل َقَو     ِإل     ِإ َقَحيِّ     ُه ْل ّيومُا     ا َقَق ْل ُه     ل     ا ُذ ْأُخ َقَت
ٌءة َقَن ٌءما     َقَول     ِس ْو َقَواتِا     ِفيِ     َقَما     َقَلُه     َقَن َقَما َقَما     الّس َقَْلْرِض     ِفيِ     َقَو َقَمْن     ا

ِذيِ     َقَذا ّل ُع     ا َقَف ُه     َقَيآْش َقَد ْن ِه     ِإل     ِع ِن ْذ ِإ َقَلُم     ِب ْع َقَن     َقَما     َقَيآ ْي ِهْم     َقَب ِديآ ْيآ َقَما     َقَأ َقَو
ُهْم َقَف ْل َقَن     َقَول     َقَخ ُطو ٍء     ُيآِحي َقَشيِْ ِه     ِمْن     ِب ْلِم َقَما     ِإل     ِع َقَء     ِب َقَع     َقَشا َقَوِس
ّيُه َقَواتِا     ُكْرِس َقَما َقَض     الّس َقَْلْر ُه     َقَول     َقَوا ُد ُئو َقَما     َقَيآ ُه ُظ ْف َقَو     ِح ُه َقَو
ِليِّ َقَع ْل ِظيُم     ا َقَع ْل    ا

َقَو     ُقْل قراءةا ذلك ومن ّلُه     ُه ٌءد     ال َقَح ُذ     ُقْل و   َقَأ ُعو َقَرّب     َقَأ ِب
َقَلِق َقَف ْل ُذ     ُقْل و   ا ُعو َقَرّب     َقَأ ّناِس     ِب صلةا كل خلف ،   ال

أول فيِ مراتا ثلث الثلث السور وقراءةا ، مكتوبة
صلةا بعد الليل أول وفيِ الفجر صلةا بعد النهار

 ، المغرب

فيِ البقرةا سورةا آخر من اليآتين قراءةا ذلك ومن
َقَن:  تعالى قوله وهما الليل أول َقَم َقَما     الّرُسوُل     آ َقَل     ِب ِز ْن ُأ

ِه ْي َقَل ِه     ِمْن     ِإ ّب َقَن     َقَر ُنو ْؤِم ْلُم َقَن     ُكّل     َقَوا َقَم ِه     آ ّل ِه     ِبال ِت َقَك ِئ َقَمل ِه     َقَو ِب ُت ُك َقَو
ِه ِل ُق     ل     َقَوُرُس َقَفّر َقَن     ُن ْي ٍد     َقَب َقَح ِه     ِمْن     َقَأ ِل ُلوا     ُرُس َقَقا َقَنا     َقَو ْع َقَسِم
َقَنا ْع َقَط َقَأ َقَك     َقَو َقَن َقَرا ْف َقَنا     ُغ ّب َقَك     َقَر ْي َقَل ِإ .  السورةا آخر إلى   َقَو
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أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح وقد
عليه يآزل لم ليلة فيِ الكرسيِ آيآة قرأ " من:  قال
" وصح يآصبح حتى شيطان يآقربه ول حافظ الله من
قرأ     " من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى أيآضا عن

"   كفتاه     ليلة     فيِ     البقرةا     سورةا     آخر     من     اليآتين
 ، سوء كل من : كفتاه أعلم والله والمعنى

التاماتا الله ( كلماتا بـ التعوذ من الكثار ذلك ومن
أيِ نزول وعند والنهار الليل ) فيِ خلق ما شر من

لقول البحر؛ أو الجو أو الصحراء أو البناء فيِ منزل
فقال     منزل     نزل     من: "  وسلم عليه الله صلى النبيِ
يآضره     لم     خلق     ما     شر     من     التاماتا     الله     بكلماتا     أعوذ
"    ذلك     منزله     من     يآرتحل     حتى     شيِء

الليل وأول النهار أول فيِ المسلم يآقول أن ذلك ومن
شيِء اسمه مع يآضر ل الذيِ الله : ( بسم مراتا ثلث
) العليم السميع وهو السماء فيِ ول الرض فيِ

الله صلى الله رسول عن ذلك فيِ الترغيب لصحة
 ، سوء كل من للسلمة سبب ذلك وأن ، وسلم عليه

اتقاء فيِ السباب أعظم من والتعوذاتا الذكار وهذه
عليها حافظ لمن الشرور من وغيره السحر شر

صدر وانشراح عليه واعتماد بالله وثقة وإيآمان بصدق
لزالة السلح أعظم من أيآضا وهيِ ، عليه دلت لما

الله إلى الضراعة من الكثار مع وقوعه بعد السحر
 ، البأس ويآزيآل الضرر يآكشف أن سبحانه وسؤاله

فيِ وسلم عليه الله صلى عنه الثابتة الدعية ومن
الله صلى - وكان وغيره السحر من المراض علج
الناس     رب     اللهم- : "  أصحابه بها يآرقيِ وسلم عليه
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شفاؤك     إل     شفاء     ل     الشافيِ     أنت     واشف     البأس     أذهب
 ، ثلثا " يآقولها   سقما     يآغادر     ل     شفاء

صلى النبيِ جبرائيل بها رقى التيِ الرقية ذلك ومن
من     أرقيك     الله     " بسم:  قوله وهيِ وسلم عليه الله
حاسد     عين     أو     نفس     كل     شر     ومن     يآؤذيآك     شيِء     كل
ثلث ذلك " ويآكرر   أرقيك     الله     بسم     يآشفيك     الله

.  مراتا

نافع علج وهو أيآضا وقوعه بعد السحر علج ومن
ورقاتا سبع يآأخذ أن أهله جماع من حبس إذا للرجل

فيِ ويآجعلها وهنح أو بحجر فيدقها الخضر السدر من
ويآقرأ ، للغسل يآكفيه ما الماء من عليه ويآصب إناء
َقَها     َقَيآا     ُقْل و الكرسيِ آيآة فيها ّيآ أ

َقَن     َقَ ِفُرو َقَكا ْل َقَو     ُقْل و   ا ُه
ّلُه ٌءد     ال َقَح ُذ     ُقْل و   َقَأ ُعو َقَرّب     َقَأ َقَلِق     ِب َقَف ْل ُذ     ُقْل و   ا ُعو َقَرّب     َقَأ ِب

ّناِس وهيِ ، العراف سورةا فيِ التيِ السحر وآيآاتا   ال
َقَنا:  سبحانه قوله ْي َقَح ْو َقَأ َقَلى     َقَو َقَسى     ِإ ْلِق     َقَأْن     ُمو َقَك     َقَأ َقَصا َقَع
َقَذا ِإ َقَيِ     َقَف َقَقُف     ِه ْل َقَن     َقَما     َقَت ُكو ِف ْأ َقَع*    َقَيآ َقَق َقَو ّق     َقَف َقَح ْل َقَل     ا َقَط َقَب َقَما     َقَو

ُنوا َقَن     َقَكا ُلو َقَم ْع ُبوا*    َقَيآ ِل ُغ َقَك     َقَف ِل َقَنا ُبوا     ُه َقَل َقَق ْن َقَن     َقَوا ِريآ    َقَصاِغ
:  سبحانه قوله وهيِ يآونس سورةا فيِ التيِ واليآاتا

َقَل َقَقا ْوُن     َقَو َقَع ِنيِ     ِفْر ُتو ْئ ُكّل     ا ٍر     ِب ٍم     َقَساِح ِلي َقَلّما*    َقَع َقَء     َقَف َقَجا
ُةا َقَر َقَح َقَل     الّس ُهْم     َقَقا َقَسى     َقَل ُقوا     ُمو ْل ُتْم     َقَما     َقَأ ْن َقَن     َقَأ ُقو ْل َقَلّما*    ُم َقَف

ْوا َقَق ْل َقَل     َقَأ َقَسى     َقَقا ُتْم     َقَما     ُمو ْئ ِه     ِج َقَه     ِإّن     الّسْحُر     ِب ّل ُلُه     ال ِط ْب ُي َقَس
َقَه     ِإّن ّل ِلُح     ل     ال َقَل     ُيآْص َقَم َقَن     َقَع ِديآ ْفِس ْلُم ّق*    ا ُيآِح ّلُه     َقَو ّق     ال َقَح ْل ا

ِه ِت َقَما ِل َقَك ْو     ِب َقَل َقَه     َقَو ِر َقَن     َقَك ِرُمو ْلُمْج سورةا فيِ التيِ واليآاتا   ا
ُلوا طه َقَسى     َقَيآا     َقَقا َقَيِ     َقَأْن     ِإّما     ُمو ِق ْل ِإّما     ُت َقَن     َقَأْن     َقَو ُكو َقَل     َقَن ّو َقَأ

َقَقى     َقَمْن ْل َقَل*    َقَأ ُقوا     َقَبْل     َقَقا ْل َقَذا     َقَأ ِإ ُهْم     َقَف ُل َقَبا ُهْم     ِح ّي ّيُل     َقَوِعِص َقَخ ُيآ
ِه ْي َقَل ِهْم     ِمْن     ِإ ِر َقَها     ِسْح ّن أ

َقَعى     َقَ َقَس*    َقَتْس َقَج ْو َقَأ ِه     ِفيِ     َقَف ْفِس َقَن
لة َقَف َقَسى     ِخي َقَنا*    ُمو ْل َقَخْف     ل     ُق َقَك     َقَت ّن َقَت     ِإ ْن َقَلى     َقَأ ْع َقَْل ْلِق*    ا َقَأ َقَو

َقَك     ِفيِ     َقَما ِن َقَقْف     َقَيآِمي ْل ُعوا     َقَما     َقَت َقَن َقَما     َقَص ّن ُعوا     ِإ َقَن ُد     َقَص ْي ٍر     َقَك َقَساِح
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ِلُح     َقَول ْف ْيُث     الّساِحُر     ُيآ َقَتى     َقَح فيِ ذكر ما قراءةا وبعد   َقَأ
وبذلك بالباقيِ ويآغتسل مراتا ثلث منه يآشرب الماء
لستعماله الحاجة دعت وإن الله شاء إن الداء يآزول

 الداء يآزول حتى بأس فل أكثر أو مرتين

بذل علجه أنفع من وهو أيآضا السحر علج ومن
أو جبل أو أرض فيِ السحر موضع معرفة فيِ الجهود

هذا السحر بطل وأتلف واستخرج عرف فإذا ذلك غير
ويآعالج السحر بها يآتقى التيِ المور من بيانه تيسر ما
 التوفيق وليِ والله بها

الجن إلى التقرب هو الذيِ السحرةا بعمل علجه وأما
من لنه يآجوز؛ ل فهذا القرباتا من غيره أو بالذبح
الحذر فالواجب الكبر الشرك من بل الشيطان عمل

والعرافين الكهنة بسؤال علجه يآجوز ل كما ذلك من
يآؤمنون ل لنهم يآقولون؛ ما واستعمال والمشعوذيآن

على ويآلبسون الغيب علم يآدعون فجرةا كذبة همولن
من وسلم عليه الله صلى الرسول حذر وقد الناس
فيِ ذلك بيان سبق كما وتصديآقهم وسؤالهم إتيانهم

الله صلى الله رسول عن صح وقد الرسالة هذه أول
من     هيِ     فقال     النشرةا؟     عن     سئل     أنه وسلم عليه
بإسناد داود وأبو أحمد الماما رواه   الشيطان     عمل
ومراده المسحور عن السحر حل هيِ والنشرةا جيد

التيِ النشرةا هذا بكلمه وسلم عليه الله صلى
ليحل الساحر سؤال وهيِ الجاهلية أهل يآتعاطاها
حله أما آخر ساحر من مثله بسحر حله أو السحر
فل المباحة والدويآة الشرعية والمتعوذاتا بالرقية

ابن العلمة ذلك على نص وقد تقدما كما بذلك بأس
المجيد فتح فيِ حسن بن الرحمن عبد والشيخ القيم
من غيرهما أيآضا ذلك على ونص عليهما الله رحمة
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المسلمين يآوفق أن المسئول والله العلم أهل
ديآنهم عليهم يآحفظ وأن سوء كل من للعافية

شرعه يآخالف ما كل من والعافية فيه الفقه ويآرزقهم
وعلى محمد ورسوله عبده على وسلم الله وصلى

 وصحبه آله

المساجد        إل العرب جزيرة في يبقى أل يجب
والمسلمون 

وأجوبة-   -  أسئلة

على المطلعين نظرةا تختلف الشيخ - سماحةس
ووعيهم موقعهم باختلف السلميِ العالم أحوال
على منكوبا متخلفا ممزقا عالما يآراه من فمنهم
كيف مباركا وبعثا ويآقظة حركة يآراه من ومنهم الدواما
 بالواقع؟ مقارنة الرؤيآتين بين نوفق

من ممزق السلميِ فالعالم وجه لها نظرةا - كلج
الشريآعة تحكيم على اتفاقه وعدما لختلفه جانب

بالحركة يآموج لله والحمد ذلك مع وهو إليها والتحاكم
العلماء من والكثير السلميِ الشباب حركة والنشاط

إليه ويآوجهون الله إلى يآدعون الذيآن الطيبين الخيار
الصواب إلى بالرجوع المور ولةا ويآنصحون
 الحق على والجتماع

أن ونرجو وهذا هذا على يآشتمل السلميِ فالعالم
الله يآجمعهم وأن الولى على الثانية النظرةا تتغلب
 شئونهم يآصلح وأن الله حكم على التفاق على

- العربية بالماراتا تصدر التيِ الصلح بمجلة نشرتا
 15  ،14 صـ ،  هـ1404 الول  ربيع70 العدد ، دبيِ
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 وقلوبهم

 أن ومخلص منصف كل - يآقررس 

الله هدى باتباع تكون المسلمين مجتمعاتا نجاةا
 أحكامه وبتطبيق

الذيِ الواقعيِ والمنهج الصحيحة الوسيلة هيِ ما
 شاملة؟ إسلمية حياةا إلى اليوما المجتمعاتا يآوصل

إلى سبيل ول النجاةا إلى طريآق ل الصواب هو - هذاج
وسنة وكتابه الله بحبل اعتصموا إذا إل تعاونهم
كل يآكون أن هو ذلك إلى  والسبيل168/ رسوله

الحق لنصر أخيه مع يآجتمع أن على حريآصا واحد
ل واحد كل داما ما أما شرعه وتحكيم الله ديآن وإقامة
المسلمين أمر يآهمه ول ورئاسته بكرسيه إل يآباليِ

هو فهذا الخريآن الرؤساء وبين بينه الكلمة واجتماع
على حصولهم من العداء يآمكن الذيِ التمزق سبيل

هم ما على زيآادةا للمسلمين تمزيآقهم ومن مطالبهم
 فيه

والمسئولين الحكاما على المسئولية أتقع - إذنس
 والفراد؟ الشعوب على أما الولى بالدرجة

العلماء وعلى والحكاما الرؤساء على - المسئوليةج
النصح والعيان العلماء على جميعا والعيان
يآيأسوا ل أن وعليهم ونشاط بجد المر لهذا والمتابعة

يآتعاونوا وأن الله يآتقوا وأن يآستجيبوا أن الحكاما وعلى
بأنفسهم يآبدؤوا وأن والتقوى البر على بينهم فيما
بلدهم وفيِ أنفسهم فيِ الله شرع يآحكموا وأن

لهم ويآهديِ الحق على ويآعينهم الله يآنصرهم وبذلك
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ويآمكنهم عدوهم بهم الله يآخيف أيآضا وكذلك شعوبهم
 غيره ل يآنصر الذيِ هو الله لن حقوقهم أخذ من

َقَما سبحانه قال كما ّنْصُر     َقَو ِد     ِمْن     ِإل     ال ْن ِه     ِع ّل ومن   ال
َقَها     َقَيآا سبحانه قال كما الله نصره الله نصر ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ا
ُنوا َقَم ْنُصُروا     ِإْن     آ َقَه     َقَت ّل ُكْم     ال ْنُصْر :  وجل عز قال وكما   َقَيآ

َقَرّن ْنُص َقَي َقَل ّلُه     َقَو ُه     َقَمْن     ال ْنُصُر َقَه     ِإّن     َقَيآ ّل ّيِ     ال ِو َقَق ٌءز     َقَل ِزيآ َقَن*    َقَع ِذيآ ّل ا
ُهْم     ِإْن ّنا ّك َقَْلْرِض     ِفيِ     َقَم َقَقاُموا     ا َقَةا     َقَأ ُوا     الّصل َقَت َقَةا     َقَوآ َقَكا الّز

َقَمُروا َقَأ ْعُروِف     َقَو َقَم ْل ْوا     ِبا َقَه َقَن ِر     َقَعِن     َقَو َقَك ْن ْلُم    ا

متعددةا جهودا السلمية الدعوةا سماحة - تشهدس
كيف متنازعة وربما مختلفة بينها فيما ولكنها ومخلصة

نوجهها كيف الطيبة والجهود المكاناتا هذه بين نوفق
 السلمية؟ الدعوةا خدمة فيِ لتصب جميعا

أسباب ومن البلء أعظم من الختلف أن شك - لج
فاختلف الحق ضياع أسباب ومن الجهود إضاعة

الدعوةا يآضر بينها فيما السلمية والمراكز الجمعياتا
التوفيق فيِ يآجتهدوا أن الوحيد والطريآق السلمية

على جميعا يآعملوا أن وهيِ مطالبهم فيِ بينهم فيما
المسلمين وسلمة السلما عزةا فيه الذيِ المطلب
جماعة وكل مركز وكل جمعية كل على والواجب

وأن والتقوى البر على يآتعاونوا أن الخرةا تريآد
الله ديآن نصر همهم يآكون وأن عملهم فيِ لله يآخلصوا

 تعالى بقوله عمل الحق على الجميع يآجتمع حتى
ُنوا َقَو َقَعا َقَت َقَلى     َقَو ِبّر     َقَع ْل َقَوى     ا ْق ّت    َقَوال

مشبوهة دعواتا تشهد السلمية البلد تزال - لس
القومية الرابطة ولحلل السلما مكان العروبة لوضع
الصحيحة العلقة هيِ . ما السلمية الخوةا محل

 والسلما؟ العروبة بين والسليمة
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أو ، والعروبة القومية ، باطلة نداءاتا - هذهج
السلما سوى دعوةا أيِ أو الشيوعية أو الشتراكية

ُيآقضى أن يآجب جاهلية ونعراتا باطلة دعاوى كلها
البلد أعيان على يآجب ، أبدا تبقى أن يآجوز ول ، عليها

، الدعواتا هذه يآحاربوا أن وعلمائها ورؤسائها
يآطلب أساسا وليست الله لشرع خادمة والعروبة

 ، حوله التجمع

الله حكم لينفذوا العرب بلغة القرآن نزل ولقد
، والقوةا اللغة من الله أعطاهم بما شريآعته وليخدموا

الحكم وبدون السلما بدون بشيِء فليسوا هم أما
والتناحر الجهالة من غايآة فيِ متمزقين كانوا بالسلما

وباتباع والهدى بالسلما الله فجمعهم والختلف
فإذا ، بعروبتهم ل ، وسلم عليه الله صلى الرسول

.  وهلكوا ضاعوا هذا ضيعوا

" ل:  وسلم عليه الله صلى الرسول - يآقولس
فيِ نجد " لكننا   ديآنان     العرب     جزيآرةا     فيِ     يآجتمع
غير للعمالة كثيفا وجودا العربية الجزيآرةا بلدان معظم

لها عبادةا دور بناء حد إلى المر بها وصل السلمية
الموقف . ما الّسيخ أما الهندوس أما النصارى سواء

هذه حيال اتخاذه البلدان هذه حكوماتا على الواجب
 الداهم؟ الخطر ذاتا المؤلمة الظاهرةا

:  قال وسلم عليه الله صلى الرسول أن صح - لقدج
أنه أيآضا عنه " وصح ديآنان الجزيآرةا فيِ يآجتمع " ل
ل أن وأمر ، الجزيآرةا من والنصارى اليهود بإخراج أمر

الله صلى موته عند وأوصى ، مسلم إل فيها يآبقى
فهذا ، الجزيآرةا من المشركين بإخراج وسلم عليه
وليس وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ثابت أمر
 ، شك فيه
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كما الوصية هذه يآنفذوا أن الحكاما على والواجب
بإخراج عنه الله رضيِ عمر المسلمين خليفة نفذها
فيِ الحكاما فعلى ، وإجلئهم خيبر من اليهود

، الجزيآرةا أجزاء جميع وفيِ الخليج وفيِ السعوديآة
النصارى إخراج فيِ كثيرا يآجتهدوا أن جميعا عليهم

الكفرةا من وغيرهم والهندوس والوثنيين والبوذيآين
.  المسلمين إل يآستقدموا وأل

الشرع قواعد فيِ جليا بيانا مبين وهو الواجب هو هذا
من الكفار إخراج والواجب فالمقصود.  الحنيف
بلد من المسلمون إل فيها يآستعمل ل وأن الجزيآرةا

، المسلمين من يآختاروا أن أيآضا عليهم إن ثم ، الله
، بالحقيقة ل بالدعاء مسلم هو من فيهم فالمسلمون

إلى يآحتاج من على فيجب ، عنده ما الشر من وعنده
ل حتى المعرفة أهل يآسأل أن ليستأجرهم مسلمين
المعروفين الطيبين المسلمين إل يآستقدما

.  والستقامة الصلةا على بالمحافظة

الضرورةا عند إل أبدا يآستخدمهم فل الكفار أما
شرع وفق ، المر ولةا يآقدرها : التيِ أيِ ، الشرعية
.  وحده السلما

تبنى أن يآصح هل ، الضرورةا اقتضاء حالة - وفيِس
 العبادةا؟ دور لهم

ل للكفرةا معابد الجزيآرةا فيِ يآبنى أن يآجوز - لج
مع يآهدما أن يآجب فيها بنيِ وما ، غيرهم ول النصارى

يآبقيِ ول ويآزيآلها يآهدمها أن المر وليِ . وعلى القدرةا
ول كنائس ول للشرك معاقل أو مبادئ الجزيآرةا فيِ

يآبقى ل حتى الجزيآرةا من تزال أن يآجب بل ، معابد
.  والمسلمون المساجد إل فيها
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من نصيحة إلى نستمع أن النهايآة فيِ - نودس
.  المناسبة هذه فيِ للمسلمين سماحتكم

كل فيِ الله يآتقوا أن المسلمين إخوانيِ - أوصيِج
سبحانه يآخشوه وأن ديآنه على يآستقيموا وأن ، حال

يآحاسبوا وأن ، يآراقبوه وأن كانوا أيآنما وتعالى
ل وحتى عليهم الله أوجب ما يآدعوا ل حتى أنفسهم
على بالتعاون وأوصيهم ، عليهم الله حرما ما يآرتكبوا

والصبر بالحق والتواصيِ وبالتناصح ، والتقوى البر
الديآن فيِ بالتفقه أيآضا وأوصيهم ، كانوا أيآنما عليه

النبيِ قال فقد العلماء وسؤال العلم حلقاتا وحضور
" من:  الصحيح الحديآث فيِ وسلم عليه الله صلى

الله صلى " . وقال   الديآن     فيِ     يآفقهه     خيرا     به     الله     يآرد
علما     فيه     يآلتمس     طريآقا     سلك     " من:  وسلم عليه
العلم " فتعلم   الجنة     إلى     طريآقا     به     له     الله     سهل
.  المهماتا أهم من بطلبه

العلى وصفاته الحسنى بأسمائه وجل عز الله أسأل
يآصلح وأن يآرضيه لما كانوا أيآنما المسلمين يآوفق أن

صراطه الجميع يآهديِ وأن ، وقادتهم أمرهم ولةا
وسائر وأعوانهم القادةا يآوفق وأن ، المستقيم
والثباتا إليها والتحاكم الشريآعة لتحكيم شعوبهم

سميع إنه ، يآخالفها مما والحذر بها والتواصيِ عليها
آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى ، قريآب

.  وصحبه

المة     لعامة المهمة الدروس

قصار من أمكن وما الفاتحة : سورةا الول الدرس
تلقينا الناس سورةا إلى الزلزلة سورةا من ، السور

.  فهمه يآجب لما وشرحا وتحفيظا ، للقراءةا وتصحيحا
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محمدا وأن الله إل إله ل أن : شهادةا الثانيِ الدرس
إل إله ل شروط بيان مع معانيها بشرح الله رسول

الله دون من يآعبد ما جميع " نافيا إله " ل ومعناها الله
.  له شريآك ل وحده لله العبادةا " مثبتا الله " إل

للجهل المنافيِ : العلم فهيِ الله إل إله ل شروط وأما
للشرك المنافيِ والخلصا ، للشك المنافيِ واليقين ،
للبغض المنافية والمحبة ، للكذب المنافيِ والصدق ،
، للرد المنافيِ والقبول ، للترك المنافيِ والنقياد ،

.  الله دون من يآعبد بما والكفر

:  جمعت فيِ البيتين التيين وقد

والقبول وانقياد  محبة
 لها

  
وإخلصا يآقين علم

 مع وصدقك

الشياء من الله سوى
 ألها قد

  
منك الكفران ثامنها يآزيآد
 بما

تؤمن : أن ستة وهيِ اليآمان : أركان الثالث الدرس
وتؤمن ، الخر وباليوما ، ورسله وكتبه وملئكته بالله

.  تعالى الله من وشره خيره بالقدر

سبق أن صدرتا نشرةا ضمن مطبوعاتا الرئاسة
 هـ فزيآد عليها عند إعدادها للطبع هنا . 1403عاما 

  

التوحيد  :     أقساما بيان الرابع الدرس

وتوحيد ، اللوهية وتوحيد ، الربوبية : توحيد ثلثة وهيِ
.  والصفاتا السماء
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، أصغر وشرك ، أكبر : شرك ثلثة الشرك وأقساما
.  خفيِ وشرك

النار فيِ والخلود العمل حبوط يآوجب الكبر فالشرك
ْو:  تعالى الله قال كما ، عليه ماتا لمن َقَل ُكوا     َقَو َقَر َقَأْش

َقَط ِب َقَح ُهْم     َقَل ْن ُنوا     َقَما     َقَع َقَن     َقَكا ُلو َقَم ْع َقَن     َقَما:  سبحانه وقال   َقَيآ َقَكا
َقَن ِكي ِر ْلُمْش ْعُمُروا     َقَأْن     ِل َقَد     َقَيآ َقَساِج ِه     َقَم ّل َقَن     ال ِديآ ِه َقَلى     َقَشا َقَع

ِهْم ُفِس ْن ِر     َقَأ ْف ُك ْل َقَك     ِبا ِئ َقَل َقَطْت     ُأو ِب ُهْم     َقَح ُل َقَما ْع ِفيِ     َقَأ ِر     َقَو ّنا ُهْم     ال
َقَن ُدو ِل والجنة ، له يآغفر فلن عليه ماتا من وأن   َقَخا

َقَه     ِإّن:  وجل عز الله قال كما ، حراما عليه ّل ِفُر     ل     ال ْغ َقَيآ
َقَك     َقَأْن َقَر ِه     ُيآْش ِفُر     ِب ْغ َقَيآ َقَن     َقَما     َقَو َقَك     ُدو ِل َقَمْن     َقَذ ُء     ِل َقَشا وقال   َقَيآ

ّنُه سبحانه ِرْك     َقَمْن     ِإ ِه     ُيآْش ّل ْد     ِبال َقَق َقَما     َقَف ّلُه     َقَحّر ِه     ال ْي َقَل َقَع
َقَة ّن َقَج ْل ُه     ا َقَوا ْأ َقَم ّناُر     َقَو َقَما     ال َقَن     َقَو ِلِمي ّظا ٍر     ِمْن     ِلل َقَصا ْن    َقَأ

، بهم والستغاثة ، والصناما المواتا دعاء أنواعه ومن
.  ذلك ونحو لهم والذبح ، لهم والنذر

من بالنصوصا ثبت ما : فهو الصغر الشرك أما
من ليس ولكنه ، شركا تسميته السنة أو الكتاب
، العمال بعض فيِ كالريآاء ، الكبر الشرك جنس

، فلن وشاء الله شاء ما وقول ، الله بغير والحلف
 5: / وسلم عليه الله صلى النبيِ لقول ، ذلك ونحو

عنه؟     " فسئل     الصغر     الشرك     عليكم     أخاف     ما     أخوف
والبيهقيِ والطبرانيِ أحمد الماما رواه   " الريآاء     فقال

بإسناد عنه الله رضيِ النصاريِ لبيد بن محمود عن
بن محمود عن جيدةا بأسانيد الطبرانيِ ورواه ، جيد
عليه الله صلى النبيِ عن خديآج ابن رافع عن لبيد

حلف     " من:  وسلم عليه الله صلى . وقوله وسلم
أحمد الماما " رواه   أشرك     فقد     الله     دون     بشيِء
، عنه الله رضيِ الخطاب بن عمر عن صحيح بإسناد
ابن حديآث من صحيح بإسناد والترمذيِ داود أبو ورواه
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عليه الله صلى النبيِ عن ، عنهما الله رضيِ عمر
أو كفر فقد الله بغير حلف " من:  قال أنه وسلم
" .  أشرك

الله     شاء     ما     تقولوا     ل:  وسلم عليه الله صلى وقوله
   فلن     شاء     ثم     الله     شاء     ما     قولوا     ولكن     فلن     وشاء

اليمان بن حذيآفة عن صحيح بإسناد داود أبو أخرجه
ول ، الردةا يآوجب ل النوع . وهذا عنه الله رضيِ
التوحيد كمال يآنافيِ ولكنه ، النار فيِ الخلود يآوجب

.  الواجب

قول فدليله ، الخفيِ الشرك : وهو الثالث النوع أما
هو     بما     أخبركم     أل  :  وسلم عليه الله صلى النبيِ

بلى     " قالوا     الدجال؟     المسيح     من     عنديِ     عليكم     أخوف
الرجل     يآقوما     الخفيِ     " الشرك     قال     الله     رسول     يآا

"      إليه     الرجل     نظر     من     يآرى     لما     صلته     فيزيآن     فيصليِ
الخدريِ سعيد أبيِ عن مسنده فيِ أحمد الماما رواه

نوعين إلى الشرك يآقسم أن . ويآجوز عنه الله رضيِ
. يآعمهما فإنه الخفيِ الشرك أما ، وأصغر : أكبر فقط

يآخفون لنهم المنافقين؛ كشرك الكبر فيِ . فيقع
وخوفا ريآاء بالسلما ويآتظاهرون ، الباطلة عقائدهم

، كالريآاء الصغر الشرك فيِ . ويآكون أنفسهم على
المتقدما النصاريِ لبيد بن محمود حديآث فيِ كما

.  التوفيق وليِ . . والله المذكور سعيد أبيِ وحديآث

السلما  :    أركان الخامس الدرس

محمدا وأن ، الله إل إله ل أن : شهادةا خمسة وهيِ
وصوما ، الزكاةا وإيآتاء ، الصلةا وإقاما ، الله رسول

إليه استطاع لمن الحراما الله بيت وحج ، رمضان
.  سبيل
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الصلةا  :    شروط السادس الدرس

ورفع ، والتمييز ، والعقل ، : السلما تسعة وهيِ
ودخول ، العورةا وستر ، النجاسة وإزالة ، الحدث
.  والنية ، القبلة واستقبال ، الوقت

الصلةا  :    أركان السابع الدرس

وتكبيرةا ، القدرةا مع : القياما عشر أربعة وهيِ
بعد والعتدال ، والركوع ، الفاتحة وقراءةا ، الحراما
والجلسة ، السبعة العضاء على والسجود ، الركوع

، الفعال جميع فيِ والطمأنينة ، السجدتين بين
له والجلوس ، الخير والتشهد ، الركان بين والترتيب

وسلم عليه الله صلى النبيِ على والصلةا ،
 والتسليمتان

الصلةا  :    واجباتا الثامن الدرس

، الحراما تكبيرةا غير التكبيراتا : جميع ثمانية وهيِ
وقول ، والمنفرد للماما حمده لمن الله سمع وقول

فيِ العظيم ربيِ سبحان وقول ، للكل الحمد ولك ربنا
، السجود فيِ العلى ربيِ سبحان وقول ، الركوع
، الول والتشهد ، السجدتين بين ليِ اغفر رب وقول

.  له والجلوس

التشهد  :    بيان التاسع الدرس

، والطيباتا والصلواتا لله ) : التحياتا ( التحياتا وهو
السلما ، وبركاته الله ورحمة النبيِ أيآها عليك السلما

إل إله ل أن أشهد ، الصالحين الله عباد وعلى علينا
.  ورسوله عبده محمدا أن وأشهد ، الله
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فيقول عليه ويآبارك السلما عليه النبيِ على يآصليِ ثم
صليت كما محمد آل وعلى محمد على صل : اللهم

، مجيد حميد إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على
على باركت كما محمد آل وعلى محمد على وبارك

.  مجيد حميد إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم

جهنم عذاب من الخير التشهد فيِ بالله يآستعيذ ثم
ومن ، والمماتا المحيا فتنة ومن القبر عذاب ومن
ّير ثم ، الدجال المسيح فتنة ول شاء ما الدعاء من يآتخ

على أعنيِ : - اللهم ومنه ، ذلك من المأثور سيما
ظلمت إنيِ اللهم ، عبادتك وحسن وشكرك ذكرك
فاغفر أنت إل الذنوب يآغفر ول ، كثيرا ظلما نفسيِ

الغفور أنت إنك وارحمنيِ ، عندك من مغفرةا ليِ
 ، الرحيم

الثالثة إلى الشهادتين بعد فيقوما الول التشهد فيِ أما
على صلى وإن والعشاء والمغرب والعصر الظهر فيِ

يآقوما ثم ذلك فيِ الحاديآث لعموما أفضل فهو النبيِ
.  الثالثة إلى

الصلةا  :    سنن العاشر الدرس

:  ومنها

.  - الستفتاح1

الصدر فوق اليسرى على اليمنى اليد كف - جعل2
.  القياما حين

حذو ممدودةا الصابع مضمومتيِ اليديآن - رفع3
الركوع وعند ، الول التكبير عند ، الذنين أو المنكبين
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الثالثة إلى الول التشهد من القياما وعند ، منه والرفع
 .

.  والسجود الركوع تسبيح فيِ واحدةا عن زاد - ما4

بين بالمغفرةا الدعاء فيِ واحدةا عن زاد - ما5
.  السجدتين

.  الركوع فيِ الظهر حيال الرأس - جعل6

عن والبطن ، الجنبين عن العضديآن - مجافاةا7
.  السجود فيِ الفخذيآن

.  السجود حين الرض عن الذراعين - رفع8

ونصب ، اليسرى رجله على المصليِ - جلوس9
.  السجدتين وبين الول التشهد فيِ اليمنى

.  الخير التشهد فيِ - التورك10

.  الجلوس حين اليمنى الرجل - نصب11

وعلى محمد وآل محمد على والتبريآك - الصلةا12
 الول التشهد فيِ إبراهيم وآل إبراهيم

.  الخير التشهد فيِ - الدعاء13

الجمعة وصلةا الفجر صلةا فيِ بالقراءةا - الجهر14
الوليين الركعتين وفيِ والستسقاء العيديآن وصلةا

.  والعشاء المغرب صلةا من

وفيِ   والعصر الظهر فيِ بالقراءةا - السرار15
.  العشاء من والخيرتين المغرب من الثالثة
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مع ، القرآن من الفاتحة عن زاد ما - قراءةا16
ما سوى الصلةا فيِ السنن من ورد ما بقية مراعاةا

ولك : ربنا المصليِ قول على زاد ما ذلك ومن ، ذكرنا
الماما حق فيِ الركوع من الرفع بعد ، الحمد

وضع أيآضا ذلك ومن ، سنة فإنه ، والمنفرد والمأموما
.  الركوع حين الصابع مفرجتيِ الركبتين على اليديآن

الصلةا   :    مبطلتا عشر الحاديِ الدرس

:  ثمانية وهيِ

الناسيِ أما ، والعلم الذكر مع العمد - الكلما1
.  بذلك صلته تبطل فل والجاهل

.  - الضحك2

.  - الكل3

.  - الشرب4

.  العورةا - انكشاف5

.  القبلة جهة عن الكثير - النحراف6

.  الصلةا فيِ المتواليِ الكثير - العبث7

.  الطهارةا - انتقاض8

الوضوء   :    شروط عشر الثانيِ الدرس

والنية والتمييز والعقل : السلما عشرةا وهيِ
تتم حتى قطعها يآنويِ ل بأن حكمها واستصحاب

أو واستنجاء ، الوضوء موجب وانقطاع ، طهارته
يآمنع ما وإزالة ، وإباحته ماء وطهوريآة ، قبله استجمار
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حق فيِ الصلةا وقت ودخول ، البشرةا إلى وصوله
.  دائم حدثه من

الوضوء   :    فروض عشر الثالث الدرس

والستنشاق المضمضة ومنه الوجه : غسل ستة وهيِ
الرأس جميع ومسح ، المرفقين مع اليديآن وغسل ،

والترتيب ، الكعبين مع الرجلين وغسل ، الذنان ومنه
واليديآن الوجه غسل تكرار ويآستحب ، والموالةا
والستنشاق المضمضة . وهكذا مراتا ثلث والرجلين

 .

فل الرأس مسح أما ، واحدةا مرةا ذلك من والفرض
ّلت كما تكراره يآستحب الحاديآث ذلك على د

.  الصحيحة

ستة   :      وهيِ الوضوء نواقض عشر الرابع الدرس

من النجس الفاحش والخارج ، السبيلين من الخارج
الفرج ومّس ، غيره أو بنوما العقل وزوال ، الجسد

، البل لحم وأكل ، حائل غير من دبرا أو كان قبل باليد
ذلك من والمسلمين الله أعاذنا ، السلما عن والردةا

 .

يآنقض ل أنه : فالصحيح الميت غسل : أما هاما تنبيه
على الدليل لعدما ، العلم أهل أكثر قول وهو ، الوضوء

غير من الميت فرج الغاسل يآد أصابت لو . لكن ذلك
.  الوضوء عليه وجب حائل

حائل وراء من إل الميت فرج يآمس أل عليه والواجب
 .
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كان سواء مطلقا الوضوء يآنقض ل المرأةا مّس وهكذا
، العلماء قوليِ أصح فيِ شهوةا غير أو شهوةا عن ذلك

عليه الله صلى النبيِ لن ، شيِء منه يآخرج لم ما
ّلى ثم نسائه بعض قبل وسلم .  يآتوضأ ولم ، ص

ْو:  والمائدةا النساء آيآتيِ فيِ سبحانه الله قول أما َقَأ

ُتُم َقَمْس َقَء     ل َقَسا ّن من الصح فيِ الجماع به فالمراد   ال
عنهما الله رضيِ عباس ابن قول وهو ، العلماء قوليِ

التوفيق وليِ . . . والله والخلف السلف من وجماعة
 .

المشروعة بالخلق : التحليِ عشر الخامس الدرس
 مسلم لكل

، والشجاعة والحياء والعفاف والمانة الصدق ومنها
، الله حرما ما كل عن والنزاهة والوفاء والكرما
حسب الحاجة ذويِ ومساعدةا ، الجوار وحسن
أو الكتاب دل التيِ الخلق من ذلك وغير ، الطاقة
 شرعيتها على السنة

 السلمية بالداب : التأدب عشر السادس الدرس

، بها والشرب باليمين والكل والبشاشة السلما ومنها
والحمد ، الفراغا عند والحمد ، البتداء عند والتسمية

. الله حمد إذا العاطس وتشميت ، العطاس بعد
. والدفن للصلةا الجنائز واتباع المريآض وعيادةا

المنزل أو المسجد دخول عند الشرعية والداب
والقارب الوالديآن ومع السفر وعند ، منهما والخروج
، بالمولود والتهنئة ، والصغار والكبار ، والجيران
ذلك وغير ، المصاب فيِ والتعزيآة بالزواج والتبريآك

.  والنتعال والخلع اللبس فيِ السلمية الداب من
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وأنواع ، الشرك من : التحذيآر عشر السابع الدرس
 المعاصيِ

الشرك " وهيِ " المهلكاتا الموبقاتا : السبع ومنها
إل الله حرما التيِ النفس وقتل ، والسحر ، بالله

يآوما والتوليِ ، الربا وأكل ، اليتيم مال وأكل ، بالحق
.  المؤمناتا الغافلتا المحصناتا وقذف ، الزحف

وشهادةا ، الرحم وقطيعة ، الوالديآن عقوق ومنها
فيِ الناس وظلم ، الجار وإيآذاء الكاذبة واليآمان الزور
الله نهى مما ذلك وغير ، والعراض والموال الدماء

.  وسلم عليه الله صلى رسوله أو ، عنه

، عليه والصلةا الميت : تجهيز عشر الثامن الدرس
:  ذلك تفصيل وإليك

 الميت تجهيز

.  لحياه وشد عيناه أغمضت ، موته تيقن - إذا1

شهيدا يآكون أن إل المسلم الميت تغسيل - يآجب2
بل عليه يآصلى ول يآغسل ل فإنه المعركة فيِ ماتا
لم وسلم عليه الله صلى النبيِ لن ثيابه فيِ يآدفن

.  عليهم يآصل ولم أحد قتلى يآغسل

يآرفع ثم ، عورته تستر أنه الميت غسل - وصفة3
على الغاسل يآلف ثم رفيقا عصرا بطنه ويآعصر ، قليل
وضوء يآوضئه ثم ، بها فينجيه نحوها أو خرقة يآده

، نحوه أو وسدر بماء ولحيته رأسه يآغسل ثم ، الصلةا
كذلك يآغسله ثم ، اليآسر ثم اليآمن شقه يآغسل ثم

، بطنه على يآده مرةا كل فيِ يآمر ، وثالثة ثانية مرةا
أو بقطن المحل وسد ، غسله شيِء منه خرج فإن
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بوسائل أو حر فبطين يآستمسك لم . فإن نحوه
.  ونحوه كاللزق الحديآثة الطب

أو خمس إلى زيآد بثلث يآنق لم وإن ، وضوءه ويآعيد
فيِ الطيب ويآجعل ، بثوب يآنشفه ثم.  سبع إلى

، حسنا كان كله طيبه وإن ، سجوده ومواضع مغابنه
أظفاره أو شاربه كان وإن ، بالبخور أكفانه ويآجمر
يآظفر والمرأةا ، شعره يآسرح ول ، منها أخذ طويآلة
.  ورائها من ويآسدل ، قرون ثلثة شعرها

ثلثة فيِ الرجل يآكفن أن الفضل الميت - تكفين4
فيها يآدرج ، عمامة ول قميص فيها ليس ، بيض أثواب
، بأس فل ولفافة وإزار قميص فيِ كفن وإن ، إدراجا

، وخمار ، درع : فيِ أثواب خمسة فيِ تكفن والمرأةا
.  ولفافتين وإزار

وتكفن ، أثواب ثلثة إلى واحد ثوب فيِ الصبيِ ويآكفن
حق فيِ والواجب ولفافتين قميص فيِ الصغيرةا

كان إذا . لكن الميت جميع يآستر واحد ثوب الجميع
فيِ ويآكفن وسدر بماء يآغسل فإنه محرما الميت
وجهه ول رأسه يآغطى ول غيرهما فيِ أو وردائه إزاره

بذلك صح كما ملبيا القيامة يآوما يآبعث لنه يآطيب ول
. وإن وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحديآث

ول تطيب ل لكن كغيرها كفنت امرأةا المحرما كان
يآغطى ولكن بقفازيآن يآداها ول بنقاب وجهها يآغطى
بيان تقدما كما فيه كفنت الذيِ بالكفن ويآداها وجهها
.  المرأةا تكفين صفة

فيِ وصيه ودفنه عليه والصلةا بغسله الناس - أحق5
من فالقرب القرب ثم الجد ثم الب ثم ذلك

.  العصباتا
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ثم ، الجدةا ثم الما ثم وصيتها المرأةا بغسل والولى
يآغسل أن . وللزوجين نسائها من فالقرب القرب
غسلته عنه الله رضيِ الصديآق لن ، الخر أحدهما
فاطمة زوجته غسل عنه الله رضيِ عليا . ولن زوجته
.  عنها الله رضيِ

:  الميت على الصلةا - صفة6

معها قرأ وإن ، الفاتحة الولى بعد ويآقرأ ، أربعا يآكبر
الصحيح للحديآث فحسن آيآتين أو آيآة أو قصيرةا سورةا
ثم عنهما الله رضيِ عباس ابن عن ذلك فيِ الوارد
وسلم عليه الله صلى النبيِ على ويآصليِ الثانية يآكبر

: اللهم ويآقول الثالثة يآكبر ثم ، التشهد فيِ كصلته
وكبيرنا وصغيرنا ، وغائبنا وشاهدنا ، وميتنا لحينا اغفر

على فأحيه منا أحييته من اللهم ، وأنثانا وذكرنا ،
اللهم ، اليآمان على فتوفه منا توفيته ومن ، السلما

نزله وأكرما ، عنه واعف وعافه وارحمه له اغفر
ونقه ، والبرد والثلج بالماء واغسله ، مدخله ووسع

، الدنس من البيض الثوب يآنقى كما الخطايآا من
، أهله من خيرا وأهل ، داره من خيرا دارا وأبدله
، النار وعذاب ، القبر عذاب من وأعذه ، الجنة وأدخله
تحرمنا ل اللهم ، فيه له ونور ، قبره فيِ له وافسح

ّلنا ول ، أجره ويآسلم ، الرابعة يآكبر . ثم بعده تض
.  يآمينه عن واحدةا تسليمة

كان وإذا ، تكبيرةا كل مع يآديآه يآرفع أن ويآستحب
" وإذا . . إلخ لها اغفر : " اللهم يآقال امرأةا الميت
" لهما اغفر : " اللهم يآقال اثنتين الجنائز كانت

.  أكثر كانت إن وبالجمع
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: " بالمغفرةا له الدعاء بدل فيقال فرطا كان إذا أما
، مجابا وشفيعا ، لوالديآه وذخرا فرطا اجعله اللهم
وألحقه ، أجورهما به وأعظم ، موازيآنهما به ثقل اللهم

إبراهيم كفالة فيِ واجعله ، المؤمنين سلف بصالح
"  الجحيم عذاب برحمتك وقه ، السلما عليه

ووسط ، الرجل رأس حذاء الماما يآقف أن - والسنة
اجتمعت إذ الماما يآليِ مما الرجل يآكون وأن ، المرأةا
معهم كان . وإن القبلة يآليِ مما . والمرأةا الجنائز
ثم المرأةا ثم ، المرأةا على الصبيِ قدما أطفال
، الرجل رأس حيال الصبيِ رأس ويآكون ، الطفلة
الطفلة . وهكذا الرجل رأس حيال المرأةا ووسط

حيال وسطها ويآكون ، المرأةا رأس حيال رأسها يآكون
إل الماما خلف جميعا المصلون ويآكون ، الرجل رأس

يآقف فإنه الماما خلف مكانا يآجد لم واحدا يآكون أن
.  يآمينه عن

محمد نبيه على والسلما والصلةا وحده لله والحمد
.  وصحبه وآله

النسي       في الجني دخول في الحق إيضاح
ذلك      أنكر من على والرد

وعلى الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
. .  بهداه اهتدى ومن وأصحابه آله

وغيرها المحلية الصحف بعض نشرتا . . فقد بعد أما
أحاديآث  هـ1407 عاما أعنيِ العاما هذا من شعبان فيِ

- الجن بعض إعلن من حصل عما ومطولة مختصرةا
- إسلمه الريآاض فيِ المسلماتا ببعض تلبس الذيِ
مشرف بن الله عبد الخ عند أعلنه أن بعد عنديِ
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على المذكور قرأ بعدما ، الريآاض فيِ المقيم العمريِ
وأخبره ووعظه بالله وذكره الجنيِ وخاطب المصابة

السلما إلى ودعاه عظيمة وكبيرةا حراما الظلم أن
الخروج إلى ودعاه بوذيِ كافر أنه الجنيِ أخبره لما

عبد عند إسلمه وأعلن بالدعوةا الجنيِ فاقتنع ، منها
وأولياء المذكور الله عبد رغب ثم ، المذكور الله

إعلن أسمع حتى بالمرأةا عنديِ يآحضروا أن المرأةا
أسباب عن فسألته عنديِ فحضروا الجنيِ إسلما
المرأةا بلسان ونطق بالسباب فأخبرنيِ فيها دخوله

الكرسيِ فيِ وهيِ ، امرأةا كلما وليس رجل كلما لكنه
مشرف بن الله وعبد وأختها وأخوها بجواريِ الذيِ

ويآسمعون ذلك يآشهدون المشايآخ وبعض المذكور
أنه وأخبر صريآحا إسلمه أعلن وقد ، الجنيِ كلما

، الله بتقوى وأوصيته فنصحته ، الديآانة بوذيِ هنديِ
، ظلمها عن ويآبتعد المرأةا هذه من يآخرج وأن

، بالسلما مقتنع : أنا وقال ، ذلك إلى فأجابنيِ
له الله هداه بعدما للسلما قومه يآدعو أن وأوصيته

: قالها كلمة آخر وكان المرأةا وغادر خيرا فوعد
.  عليكم السلما

بسلمتها وشعرتا المعتاد بلسانها المرأةا تكلمت ثم
مع أكثر أو شهر بعد إليِ عادتا . ثم تعبه من وراحتها
وعافية خير فيِ أنها وأخبرتنيِ وأختها وخالها أخويآها

كانت عما وسألتها ، لله والحمد إليها يآعد لم وأنه
تشعر كانت بأنها فأجابت بها وجوده حين به تشعر
الديآن إلى بميول وتشعر للشرع مخالفة رديآئة بأفكار
بعدما ثم ، فيه المؤلفة الكتب على والطلع البوذيِ
إلى ورجعت الفكار هذه عنها زالت منه الله سلمها
.  المنحرفة الفكار هذه من البعيدةا الولى حالها
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أنكر أنه الطنطاويِ عليِ الشيخ فضيلة عن بلغنيِ وقد
وأنه ، وكذب تدجيل أنه وذكر المر هذا حدوث مثل

تكن ولم المرأةا مع مسجل كلما يآكون أن يآمكن
فيه سجل الذيِ الشريآط طلبت . وقد بذلك نطقت
من كثيرا عجبت وقد ، ذكر ما منه وعلمت كلمه

الجنيِ سألت أنيِ مع مسجل ذلك يآكون أن تجويآزه
أن عاقل يآظن فكيف ، عنها وأجاب أسئلة عدةا

ومن الغلط أقبح من هذا ، ويآجيب يآسأل المسجل
إسلما أن كلمته فيِ أيآضا وزعم ، الباطل تجوبز
فيِ تعالى الله قول يآخالف النسيِ يآد على الجنيِ
َقَهْب:  سليمان قصة لكا     ِليِ     َقَو ْل ِغيِ     ل     ُم َقَب ْن ٍد     َقَيآ َقَح ِمْن     َقَِل
ِديِ ْع وفهم الله هداه أيآضا منه غلط هذا أن شك ول   َقَب
ما النسيِ يآد على الجنيِ إسلما فيِ فليس باطل

.  سليمان دعوةا يآخالف

الله صلى النبيِ يآد على الجن من غفير جم أسلم فقد
سورةا فيِ ذلك الله أوضح . . وقد وسلم عليه

من الصحيحين فيِ وثبت الجن وسورةا الحقاف
الله صلى النبيِ عن عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ حديآث

فشد     ليِ     عرض     الشيطان     إن:  قال أنه وسلم عليه
ّته     منه     الله     فأمكننيِ     عليِ     الصلةا     ليقطع     عليِ فذع
تصبحوا     حتى     ساريآة     إلى     أوثقه     أن     هممت        ولقد

السلما     عليه     سليمان     أخيِ     قول     فذكرتا     إليه     فتنظروا
ِفْر     َقَرّب ْغ َقَهْب     ِليِ     ا لكا     ِليِ     َقَو ْل ِغيِ     ل     ُم َقَب ْن ٍد     َقَيآ َقَح ِديِ     ِمْن     َقَِل ْع َقَب
 خاسئا الله فرده

الجن     من     عفريآتا     إن:  مسلم ولفظ البخاريِ لفظ هذا
الله     وإن     الصلةا     عليِ     ليقطع     البارحة     عليِ     يآفتك     جعل

جنب     إلى     أربطه     أن     هممت     فلقد     فذعته     منه     أمكننيِ
تنظرون     تصبحوا     حتى     المسجد     سواريِ     من     ساريآة
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   سليمان     أخيِ     قول     ذكرتا     ثم     كلكم     أو     أجمعون     إليه
ِفْر     َقَرّب ْغ َقَهْب     ِليِ     ا لكا     ِليِ     َقَو ْل ِغيِ     ل     ُم َقَب ْن ٍد     َقَيآ َقَح ِديِ     ِمْن     َقَِل ْع    َقَب

البخاريِ شرط على النسائيِ وروى خاسئا الله فرده
عليه     الله     صلى     النبيِ     أن عنها الله رضيِ عائشة عن

فصرعه     فأخذه     الشيطان     فأتاه     يآصليِ     كان     وسلم
" حتى     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     قال     فخنقه
سليمان     دعوةا     ولول     يآديِ     على     لسانه     برد     وجدتا
داود وأبو أحمد ورواه   الناس     يآراه     حتى     موثقا     لصبح

زلت     فما     بيديِ     فأهويآت:  وفيه سعيد أبيِ حديآث من
البهاما     هاتين     أصبعيِ     بين     لعابه     برد     وجدتا     حتى     أخنقه
   تليها     والتيِ

4 جـ به مجزوما تعليقا صحيحه فيِ البخاريِ وخرج
أنه عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ عن الفتح  من487 صا
وسلم عليه الله صلى الله رسول وكلنيِ:  قال

من يآحثو فجعل آتا فأتانيِ رمضان زكاةا بحفظ
رسول إلى لرفعنك والله:  فقلت فأخذته الطعاما

وعليِ محتاج : إنيِ قال ، وسلم عليه الله صلى الله
فأصبحت ، عنه فخليت قال ، شديآدةا حاجة وليِ عيال

هريآرةا أبا يآا وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ،
صلى الله رسول : يآا قلت ؟ البارحة أسيرك فعل ما

فرحمته وعيال شديآدةا حاجة شكا ، وسلم عليه الله
، وسيعود كذبك قد إنه : أما . قال سبيله فخليت
عليه الله صلى الله رسول لقول سيعود؛ أنه فعرفت

فأخذته ، الطعاما من يآحثو فجاء فرصدته ، وسلم
عليه الله صلى الله رسول إلى : لرفعنك فقلت
، أعود ول عيال وعليِ محتاج فإنيِ : دعنيِ قال وسلم

الله رسول ليِ فقال فأصبحت سبيله فخليت فرحمته
أسيرك فعل ما هريآرةا أبا : يآا وسلم عليه الله صلى

شديآدةا حاجة شكا ، الله رسول : يآا " قلت البارحة
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قد إنه : " أما " قال سبيله وخليت فرحمته وعيال
من يآحثو فجاء ، الثالثة " فرصدته وسيعود كذبك

صلى الله رسول إلى لرفعنك فقلت فأخذته  الطعاما
ل تزعم أنك مراتا ثلث آخر وهذا وسلم عليه الله
الله يآنفعك كلماتا أعلمك دعنيِ . . قال تعود ثم تعود

فاقرأ فراشك إلى أويآت : إذا قال هيِ؟ : ما قلت ، بها
ّلُه الكرسيِ آيآة َقَه     ل     ال َقَل َقَو     ِإل     ِإ َقَحيِّ     ُه ْل ّيومُا     ا َقَق ْل حتى   ا

ول حافظ الله من عليك يآزال لن فإنك اليآة تختم
فأصبحت سبيله فخليت ، تصبح حتى شيطان يآقربنك

: " ما وسلم عليه الله صلى الله رسول ليِ فقال
أن زعم ، الله رسول : يآا " قلت البارحة أسيرك فعل

: قال ، سبيله فخليت بها الله يآنفعنيِ كلماتا يآعلمنيِ
فراشك إلى أويآت : إذا ليِ : قال " قلت هيِ؟ " ما

ّلُه اليآة تختم حتى أولها من الكرسيِ آيآة فاقرأ ل     ال
َقَه َقَل َقَو     ِإل     ِإ َقَحيِّ     ُه ْل ّيومُا     ا َقَق ْل من عليك يآزال : لن ليِ وقال   ا

وكانوا-  تصبح حتى شيطان يآقربك ول ، حافظ الله
عليه الله صلى النبيِ - فقال الخير على شيِء أحرصا
من تعلم ، كذوب وهو صدقك قد إنه : " أما وسلم

" قال : ل قال " ؟ هريآرةا أبا يآا ليال ثلث منذ تخاطب
 شيطان ذاك

الحديآث فيِ وسلم عليه الله صلى النبيِ أخبر وقد
الله رضيِ صفية عن الشيخان رواه الذيِ الصحيح

إن:  قال وسلم عليه الله صلى النبيِ أن عنها
. وروى     الدما     مجرى     آدما     ابن     من     يآجريِ     الشيطان

216  صا4 جـ المسند فيِ الله رحمه أحمد الماما
عنه الله رضيِ العاصا أبيِ بن عثمان أن صحيح بإسناد

وبين بينيِ الشيطان حال ، الله رسول يآا:  قال
له يآقال شيطان : " ذاك قال ، قراءتيِ وبين صلتيِ
عن واتفل منه بالله فتعوذ حسسته أنت فإذا ، خنزب
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وجل عز الله فأذهبه ذاك : ففعلت " قال ثلثا يآسارك
 عنيِ

الله صلى النبيِ عن الصحيحة الحاديآث فيِ ثبت كما
الملئكة من قريآن معه إنسان كل أن وسلم عليه

عليه الله صلى النبيِ حتى الشياطين من وقريآن
بخير إل يآأمره فل فأسلم عليه أعانه الله أن إل وسلم
الله صلى رسوله وسنة وجل عز الله كتاب دل . وقد
الجنيِ دخول جواز على المة وإجماع وسلم عليه

إلى يآنتسب لمن يآجوز فكيف ، إيآاه وصرعه بالنسيِ
تقليدا بل ، هدى ول علم بغير ذلك يآنكر أن العلم
والجماعة؟ السنة لهل المخالفين البدع أهل لبعض
أذكر وأنا ، بالله إل قوةا ول حول ول ، المستعان فالله

ذلك فيِ العلم أهل كلما من تيسر ما القارئ أيآها لك
.   الله شاء إن

 /11 /2رد إرسل للشيخ عليِ الطنطاويِ بتاريآخ 
 هـ 1408

 تعالى قوله فيِ الله رحمهم المفسريآن كلما بيان
َقَن ِذيآ ّل َقَن     ا ُلو ُك ْأ َقَبا     َقَيآ َقَن     ل     الّر ُقوُمو َقَما     ِإل     َقَيآ ُقومُا     َقَك ِذيِ     َقَيآ ّل ا

ُطُه ّب َقَخ َقَت َقَطاُن     َقَيآ ْي َقَن     الّش َقَمّس     ِم ْل    ا

قوله تفسير فيِ الله رحمه جريآر بن جعفر أبو قال
َقَن:  تعالى ِذيآ ّل َقَن     ا ُلو ُك ْأ َقَبا     َقَيآ َقَن     ل     الّر ُقوُمو َقَما     ِإل     َقَيآ ُقومُا     َقَك َقَيآ
ِذيِ ّل ُطُه     ا ّب َقَخ َقَت َقَطاُن     َقَيآ ْي َقَن     الّش َقَمّس     ِم ْل :  نصه ما   ا

يآخنقه الذيِ وهو الدنيا فيِ الشيطان يآخبله بذلك يآعنيِ
. وقال الجنون : من " يآعنيِ المس من"  فيصرعه

: نصه ما المذكورةا اليآة تفسير فيِ الله رحمه البغويِ
َقَن     ل ُقوُمو َقَما     ِإل     َقَيآ ُقومُا     َقَك ِذيِ     َقَيآ ّل ُطُه     ا ّب َقَخ َقَت َقَطاُن     َقَيآ ْي َقَن     الّش ِم
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َقَمّس ْل فهو الرجل مس . يآقال : الجنون أيِ   ا
.  هـ . ا مجنونا كان إذا ممسوس

المذكورةا اليآة تفسير فيِ الله رحمه كثير ابن وقال
َقَن:  نصه ما ِذيآ ّل َقَن     ا ُلو ُك ْأ َقَبا     َقَيآ َقَن     ل     الّر ُقوُمو َقَما     ِإل     َقَيآ ُقومُا     َقَك َقَيآ

ِذيِ ّل ُطُه     ا ّب َقَخ َقَت َقَطاُن     َقَيآ ْي َقَن     الّش َقَمّس     ِم ْل يآقومون : ل أيِ   ا
حال المصروع يآقوما كما إل القيامة بوما قبورهم من

قياما يآقوما أنه وذلك له الشيطان وتخبط صرعه
.  منكرا

يآوما يآبعث الربا آكل عنه الله رضيِ عباس ابن وقال
: قال ، حاتم أبيِ ابن رواه يآخنق مجنونا القيامة
والسديِ ، جبير بن وسعيد مالك ابن عوف عن ورويِ

ذلك نحو حيان بن ومقاتل ، وقتادةا ، أنس بن والربيع ،
.  الله رحمه كلمه من المقصود . انتهى

قوله على تفسيره فيِ الله رحمه القرطبيِ وقال
َقَن:  تعالى ِذيآ ّل َقَن     ا ُلو ُك ْأ َقَبا     َقَيآ َقَن     ل     الّر ُقوُمو َقَما     ِإل     َقَيآ ُقومُا     َقَك َقَيآ
ِذيِ ّل ُطُه     ا ّب َقَخ َقَت َقَطاُن     َقَيآ ْي َقَن     الّش َقَمّس     ِم ْل اليآة هذه فيِ   ا
الجن جهة من الصرع أنكر من إنكار فساد على دليل

يآسلك ل الشيطان وأن ، الطبائع فعل من أنه وزعم
.  هـ . ا مس منه يآكون ول النسان فيِ

أراده من كثير المعنى هذا فيِ المفسريآن وكلما
.  وجده

كتابه فيِ الله رحمه تيمية بن السلما شيخ وقال
للثقلين] الموجود الرسالة عموما فيِ الدللة [إيآضاح

نصه  ما65 صا  إلى9  صا19 جـ الفتاوى مجموع فيِ
المعتزلة من طائفة أنكر . ( ولهذا سبق كلما بعد

فيِ الجن دخول وغيرهما الرازيِ بكر وأبيِ كالجبائيِ

305

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=275
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=275
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=275
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=275
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=275


يآكن لم إذ ، الجن وجود يآنكروا ولم المصروع بدن
وإن هذا كظهور الرسول عن المنقول فيِ هذا ظهور
فيِ الشعريِ ذكر . ولهذا ذلك فيِ مخطئين كانوا

الجنيِ أن يآقولون أنهم والجماعة السنة أهل مقالتا
َقَن:  تعالى قال كما ، المصروع بدن فيِ يآدخل ِذيآ ّل ا

َقَن ُلو ُك ْأ َقَبا     َقَيآ َقَن     ل     الّر ُقوُمو َقَما     ِإل     َقَيآ ُقومُا     َقَك ِذيِ     َقَيآ ّل ُطُه     ا ّب َقَخ َقَت َقَيآ
َقَطاُن ْي َقَن     الّش َقَمّس     ِم ْل بن أحمد بن الله عبد وقال   ا

يآدخل ل الجنيِ أن يآزعمون قوما إن لبيِ قلت حنبل
على يآتكلم ذا هو يآكذبون بنيِ يآا فقال النسيِ بدن فيِ

) .  موضعه فيِ مبسوط . وهذا لسانه

صا الفتاوى  من24 جـ فيِ الله رحمه أيآضا وقال
الله بكتاب ثابت الجن . ( وجود نصه  ما277- 276
وكذلك وأئمتها المة سلف واتفاق رسوله وسنة
أهل أئمة باتفاق ثابت النسان بدن فيِ الجنيِ دخول
َقَن:  تعالى الله قال والجماعة السنة ِذيآ ّل َقَن     ا ُلو ُك ْأ َقَبا     َقَيآ الّر

َقَن     ل ُقوُمو َقَما     ِإل     َقَيآ ُقومُا     َقَك ِذيِ     َقَيآ ّل ُطُه     ا ّب َقَخ َقَت َقَطاُن     َقَيآ ْي َقَن     الّش ِم
َقَمّس ْل وسلم عليه الله صلى النبيِ عن الصحيح وفيِ   ا
" ) .    الدما     مجرى     آدما     ابن     من     يآجريِ     الشيطان     " أن

: : ( قلت حنبل بن أحمد الماما بن الله عبد وقال
بدن يآدخل ل الجنيِ : إن يآقولون أقواما إن لبيِ

على يآتكلم ذا . هو يآكذبون ، بنيِ : يآا فقال ، المصروع
يآصرع فإنه ، مشهور أمر قاله الذيِ وهذا ) ، لسانه
على ويآضرب ، معناه يآعرف ل بلسان فيتكلم الرجل

أثرا به لثر جمل به ضرب لو عظيما ضربا بدنه
ول بالضرب يآحس ل هذا مع والمصروع ، عظيما
المصروع غير المصروع يآجر وقد ، يآقوله الذيِ بالكلما

ويآنقل اللتا ويآحول عليه يآجلس الذيِ البساط ويآجر
من المور من ذلك غير ويآجريِ ، مكان إلى مكان من
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لسان على الناطق بأن ضروريآا علما أفادته شاهدها
غير آخر جنس الجساما لهذه والمحرك النسيِ
دخول يآنكر من المسلمين أئمة فيِ . وليس النسان

أن وادعى ذلك أنكر ومن ، المصروع بدن فيِ الجنيِ
فيِ وليس ، الشرع على كذب فقد ذلك يآكذب الشرع
.  هـ ) . ا ذلك يآنفيِ ما الشرعية الدلة

[زاد كتابه فيِ تعالى الله رحمه القيم ابن الماما وقال
 ما69  إلى66  صا4 العباد] جـ خير هديِ فيِ المعاد

:  نصه

الرضية الخبيثة الرواح من : صرع صرعان ( الصرع
الذيِ : هو والثانيِ ، الرديآئة الخلط من وصرع ،

.  وعلجه سببه فيِ الطباء فيه يآتكلم

به يآعترفون وعقلؤهم . فأئمتهم الرواح صرع وأما
الرواح بمقابلة علجه بأن . ويآعترفون يآدفعونه ول

الخبيثة الشريآرةا الرواح لتلك العلويآة الخيرةا الشريآفة
نص . وقد وتبطلها أفعالها وتعارض ، أثارها فتدافع

علج بعض . فذكر كتبه بعض فيِ بقراط ذلك على
سببه الذيِ الصرع من يآنفع إنما : ( هذا . وقال الصرع

الرواح من يآكون الذيِ الصرع وأما ، والمادةا الخلط
.  العلج هذا فيه يآنفع فل

يآعتقد ومن وسفلتهم وسقطهم الطباء جهلة وأما
ول ، الرواح صرع يآنكرون فأولئك فضيلة بالزندقة

إل معهم وليس المصروع بدن فيِ تؤثر بأنها يآقرون
، ذلك يآدفع ما الطبية الصناعة فيِ فليس وإل ، الجهل

غلبة على ذلك وإحالتهم ، به شاهد والوجود والحس
كلها فيِ ل أقسامه بعض فيِ صادق هو الخلط بعض

 .
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إل يآثبتوا فلم الطباء زنادقة : وجاءتا قال أن إلى
بهذه ومعرفة عقل له ومن وحده الخلط صرع

وضعف هؤلء جهل من يآضحك وتأثيراتها الرواح
) .  عقولهم

جهة من : أمر بأمريآن يآكون النوع هذا وعلج
جهة من فالذيِ ، المعالج جهة من وأمر ، المصروع
إلى توجهه . وصدق نفسه بقوةا : يآكون المصروع

الذيِ الصحيح . والتعوذ وبارئها الرواح هذه.  فاطر
محاربة نوع هذا . فإن واللسان القلب عليه تواطأ قد

إل بالسلح عدوه من النتصاف له يآتم ل . والمحارب
وأن جيدا نفسه فيِ صحيحا السلح يآكون : أن بأمريآن
يآغن لم أحدهما تخلف فمتى قويآا الساعد يآكون

، جميعا المران عدما إذا . فكيف طائل كثير السلح
والتقوى والتوكل التوحيد من خرابا القلب ويآكون

.  له سلح ول ، والتوجه

هذان فيه يآكون : بأن المعالج جهة من والثانيِ
يآكتفيِ من المعالجين من أن حتى ، أيآضا المران

يآقول ) أو الله : ( بسم يآقول ) أو منه : ( اخرج بقوله
عليه الله صلى ) والنبيِ بالله إل قوةا ول حول : ( ل

 الله رسول أنا الله عدو اخرج:  يآقول كان وسلم

يآخاطب من المصروع إلى يآرسل شيخنا وشاهدتا
، : اخرجيِ الشيخ لك قال ويآقول.  فيه التيِ الروح

خاطبها وربما ، المصروع فيفيق ، لك يآحل ل هذا فإن
. بالضرب فيخرجها ماردةا الروح كانت وربما بنفسه
نحن شاهدنا وقد ، بألم يآحس ول المصروع فيفيق
: وبالجملة قال أن . . . إلى مرارا ذلك منه وغيرنا

الحظ قليل إل يآنكره ل وعلجه الصرع من النوع فهذا
الرواح تسلط وأكثر ، والمعرفة والعقل العلم من
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وخراب ديآنهم قلة جهة من تكون أهله على الخبيثة
والتعاويآذ الذكر حقائق من وألسنتهم قلوبهم

الخبيثة الروح فتلقى ، واليآمانية النبويآة والتحصناتا
فيه فيؤثر عريآانا كان وربما معه سلح ل أعزل الرجل

.  الله رحمه كلمه من المقصود . . ) . انتهى هذا

العلم أهل وإجماع الشرعية الدلة من ذكرناه وبما
الجنيِ دخول جواز على والجماعة السنة أهل من

ذلك أنكر من قول بطلن للقراء يآتبين ، بالنسيِ
. ذلك إنكاره فيِ الطنطاويِ عليِ الشيخ فضيلة وخطأ

أرشد متى الحق إلى يآرجع أنه كلمته فيِ وعد وقد
، ذكرنا ما قراءته بعد الصواب إلى يآرجع فلعله إليه

.  والتوفيق الهدايآة وله لنا الله نسأل

فيِ الندوةا صحيفة نقلته ما أن يآعلم أيآضا ذكرنا ومما
 عن8 صا  هـ1407 / 10 / 14 فيِ الصادر عددها

من اختفت جنون كلمة أن من عرفان محمد الدكتور
فيِ الجنيِ دخول أن وزعمه ، الطبيِ القاموس

خاطئ علميِ مفهوما أنه لسانه على ونطقه النسيِ
العلم قلة عن نشأ باطل ذلك . كل المائة فيِ مائة

السنة أهل من العلم أهل قرره وبما الشرعية بالمور
الطباء من كثير على المر هذا خفيِ وإذا ، والجماعة

على ذلك يآدل بل وجوده عدما على حجة ذلك يآكن لم
العلماء من غيرهم علمه بما العظيم جهلهم

، الديآن بأمر والبصيرةا والمانة بالصدق المعروفين
ذلك نقل كما ، والجماعة السنة أهل من إجماع هو بل

ونقل ، العلم أهل جميع عن تيمية ابن السلما شيخ
أهل عن ذلك نقل أنه الشعريِ الحسن أبيِ عن

الحسن أبيِ عن أيآضا ذلك ونفل والجماعة السنة
الله عبد بن محمد الله عبد أبو العلمة الشعريِ
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كتابه فيِ  هـ799 سنة المتوفيِ الحنفيِ الشبليِ
الجان] فيِ وأحكاما الخبار غرائب فيِ المرجان [آكاما
.  المذكور كتابه من والخمسين الحاديِ الباب

أئمة أن الله رحمه القيم ابن كلما فيِ سبق وقد
وإنما ، يآدفعونه ول به يآعترفون وعقلءهم الطباء

وزنادقتهم وسفلتهم وسقطهم الطباء جهلة ذلك أنكر
الحق من ذكرناه بما وتمسك القارئ أيآها ذلك . فاعلم

هذا فيِ يآتكلم بمن ول وغيرهم الطباء بجهلة تغتر ول
الطباء لجهلة بالتقليد بل ، بصيرةا ول علم بغير المر

والله ، وغيرهم المعتزلة من البدع أهل وبعض
. .  المستعان

تنبيه 

رسول عن الصحيحة الحاديآث من ذكرناه ما دل قد
على العلم أهل كلما ومن وسلم عليه الله صلى الله
للسلما ودعوته وتذكيره ووعظه الجنيِ مخاطبة أن

تعالى قوله عليه دل لما مخالفا ليس ذلك إلى وإجابته
أنه صا سورةا فيِ والسلما الصلةا عليه سليمان عن
ِفْر     َقَرّب:  قال ْغ َقَهْب     ِليِ     ا لكا     ِليِ     َقَو ْل ِغيِ     ل     ُم َقَب ْن ٍد     َقَيآ َقَح ِمْن     َقَِل

ِديِ ْع َقَك     َقَب ّن َقَت     ِإ ْن ّهاُب     َقَأ َقَو ْل ونهيه بالمعروف أمره وهكذا   ا
ل ذلك كل الخروج من امتنع إذا وضربه المنكر عن

دفع باب من واجب ذلك بل المذكورةا اليآة يآخالف
عن والنهيِ بالمعروف والمر المظلوما ونصر الصائل
. .  النسيِ مع ذلك يآفعل كما المنكر

الله صلى النبيِ أن الصحيح الحديآث فيِ سبق وقد
على     لعابه     سال     حتى     الشيطان     ذعت:  وسلم عليه
دعوةا     لول     وقال     والسلما     الصلةا     عليه     الشريآفة     يآده

وفيِ   الناس     يآراه     حتى     موثقا     لصبح     سليمان     أخيِ
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صلى النبيِ عن الدرداء أبيِ حديآث من لمسلم روايآة
جاء     إبليس     الله     عدو     إن:  قال أنه وسلم عليه الله

بالله     أعوذ     فقلت     وجهيِ     فيِ     ليجعله     نار     من     بشهاب
فلم     التامة     الله     بلعنة     ألعنك     قلت     ثم     مراتا     ثلث     منك

دعوةا     لول     والله     أخذه     أردتا     ثم     مراتا     ثلث     يآستأخر
أهل     ولدان     به     يآلعب     موثقا     لصبح     سليمان     أخينا

.  كثيرةا المعنى هذا فيِ والحاديآث   المديآنة

ذكرناه فيما يآكون أن وأرجو ، العلم أهل كلما وهكذا
بأسمائه الله واسأل ، الحق لطالب ومقنع كفايآة

المسلمين وسائر يآوفقنا أن العلى وصفاته الحسنى
جميعا علينا يآمن وأن ، عليه والثباتا ، ديآنه فيِ للفقه

يآعيذنا وأن ، والعمال القوال فيِ الحق بإصابة
ومن ، علم بغير عليه القول من المسلمين وجميع
عليه والقادر ذلك وليِ إنه ، علما به نحط لم ما إنكار

محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم الله وصلى
.  بإحسان وأتباعه وأصحابه آله وعلى

الرواح       تحضير بعلم يسمى ما حكم

صلى الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
بهداه اهتدى ومن وأصحابه آله وعلى وسلم عليه الله

:  بعد أما ،

ما وغيرهم الكتاب من الناس من كثير بين شاع فلقد
أنهم وزعموا ، الرواح تحضير بعلم يآسمى

اخترعها بطريآقة الموتى أرواح يآستحضرون
الموتى أخبار عن يآسألونها الشعوذةا بهذه المشتغلون

أن يآظن التيِ الشئون من ذلك وغير وعذاب نعيم من
هذا تأملت . ولقد حياتهم فيِ بها علما الموتى عند

شعوذةا وأنه باطل علم أنه ليِ فاتضح كثيرا الموضوع

311

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN821
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN821
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN821


والتلبيس والخلق العقائد إفساد منها يآراد شيطانية
فيِ الغيب علم دعوى إلى والتوصل المسلمين على

.  كثيرةا أشياء

ليآضاح موجزةا كلمة ذلك فيِ أكتب أن رأيآت ولهذا
، الناس عن التلبيس كشف للمة والنصح الحق

المسائل جميع مثل المسألة هذه أن ريآب : ل فأقول
الله صلى رسوله وسنة الله كتاب إلى ردها يآجب
أو نفياه وما ، أثبتناه أحدهما أو أثبتاه فما وسلم عليه

َقَها     َقَيآا:  وجل عز الله قال كما ، نفيناه أحدهما ّيآ أ
َقَن     َقَ ِذيآ ّل ا

ُنوا َقَم ُعوا     آ ِطي َقَه     َقَأ ّل ُعوا     ال ِطي َقَأ َقَل     َقَو ِليِ     الّرُسو ُأو ِر     َقَو َقَْلْم ُكْم     ا ْن ِم
ِإْن ُتْم     َقَف ْع َقَز َقَنا ٍء     ِفيِ     َقَت ُه     َقَشيِْ ّدو َقَلى     َقَفُر ِه     ِإ ّل ِإْن     َقَوالّرُسوِل     ال
ُتْم ْن َقَن     ُك ُنو ْؤِم ِه     ُت ّل ِما     ِبال ْو َقَي ْل ِر     َقَوا َقَك     اْلِخ ِل ٌءر     َقَذ ْي َقَسُن     َقَخ َقَأْح َقَو
لل ِويآ ْأ    َقَت

الله اختص التيِ الغيبية المور ) من ( الروح ومسألة
الخوض يآصح فل كنهها ومعرفة بعلمها وتعالى سبحانه

ِلُم:  تعالى الله قال ، شرعيِ بدليل إل فيها ْيِب     َقَعا َقَغ ْل ا
ِهُر     َقَفل ْظ َقَلى     ُيآ ِه     َقَع ِب ْي لدا     َقَغ َقَح َقَضى     َقَمِن     ِإل     َقَأ َقَت َقَرُسوٍل     ِمْن     اْر

ّنُه ِإ ُلُك     َقَف ْيِن     ِمْن     َقَيآْس ِه     َقَب ْيآ َقَد ِه     َقَوِمْن     َقَيآ ِف ْل لدا     َقَخ َقَص وقال   َقَر
َقَلُم     ل     ُقْل:  النمل سورةا فيِ سبحانه ْع ِفيِ     َقَمْن     َقَيآ

َقَواتِا َقَما َقَْلْرِض     الّس َقَب     َقَوا ْي َقَغ ْل ّلُه     ِإل     ا .  اليآة   ال

فيِ بالروح المراد فيِ الله رحمهم العلماء اختلف وقد
َقَك السراء سورةا فيِ تعالى قوله َقَن ُلو َقَأ َقَيآْس الّروِح     َقَعِن     َقَو
ِر     ِمْن     الّروُح     ُقِل ّبيِ     َقَأْم َقَما     َقَر ُتْم     َقَو ِتي َقَن     ُأو ِم     ِم ْل ِع ْل لل     ِإل     ا ِلي    َقَق

هذا وعلى البدان فيِ الذيِ الروح : إنه بعضهم فقال
يآعلم ل الله أمر من أمر الروح أن على دليل فاليآة
أمر ذلك لن إيآاه؛ الله علمهم ما إل شيئا عنه الناس

وحجب بعلمها سبحانه الله اختص التيِ المور من
والحاديآث الكريآم القران دل وقد ، الخلق عن ذلك
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على وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الصحيحة
يآدل ومما ، البدان موتا بعد تبقى الموتى أرواح أن

ّلُه:  تعالى قوله ذلك على ّفى     ال َقَو َقَت َقَس     َقَيآ ُف ْن َقَْل َقَن     ا ِحي
َقَها ِت ْو ِتيِ     َقَم ّل َقَها     ِفيِ     َقَتُمْت     َقَلْم     َقَوا َقَناِم ُيْمِسُك     َقَم ِتيِ     َقَف ّل َقَضى     ا َقَق
َقَها ْي َقَل َقَتا     َقَع ْو َقَم ْل ُيآْرِسُل     ا َقَرى     َقَو ُْلْخ َقَلى     ا َقَجٍل     ِإ َقَسّمى     َقَأ . اليآة   ُم

بدر يآوما أمر وسلم عليه الله صلى الله نبيِ أن وثبت
فيِ فقذفوا فريآش صناديآد من رجل وعشريآن بأربعة
ظهر إذا وكان ، مخبث خبيث بدر أطواء من طويِ
ببدر كان فلما ، ليال ثلث بالعرصة أقاما قوما على
مشى ثم رحلها عليها فشد براحلته أمر الثالث اليوما

لبعض إل انطلق نراه : ما وقالوا ، أصحابه واتبعه
يآناديآهم فجعل الركيِ شفة على قاما حتى ، حاجته

فلن ويآا ، فلن بن فلن يآا ، آبائهم وأسماء بأسمائهم
قد فإنا ورسوله الله أطعتم أنكم أيآسركم فلن بن

حقا ربكم وعد ما وجدتم فهل حقا ربنا وعدنا ما وجدنا
أجساد من تكلم ما الله رسول : يآا عمر : فقال قال ،
وسلم: عليه الله صلى الله رسول فقال لها؟ أرواح ل

أقول     لما     بأسمع     أنتم     ما     بيده     محمد     نفس     والذيِ
صلى عنه وثبت   يآجيبوا     أن     يآستطيعون     ل     ولكنهم     منهم
المشيعين نعال قرع يآسمع الميت أن وسلم عليه الله
.  عنه انصرفوا إذا له

مجمعون ( والسلف الله رحمه القيم ابن العلمة قال
يآعرف الميت بأن عنهم الثار تواترتا وقد هذا على
ابن أن القيم ابن ) ونقل به ويآستبشر له الحيِ زيآارةا

 تعاليِ قوله تفسير فيِ قال عنهما الله رضيِ عباس
ّلُه ّفى     ال َقَو َقَت َقَس     َقَيآ ُف ْن َقَْل َقَن     ا َقَها     ِحي ِت ْو ِتيِ     َقَم ّل ِفيِ     َقَتُمْت     َقَلْم     َقَوا

َقَها َقَناِم ُيْمِسُك     َقَم ِتيِ     َقَف ّل َقَضى     ا َقَها     َقَق ْي َقَل َقَتا     َقَع ْو َقَم ْل ُيآْرِسُل     ا َقَو
َقَرى ُْلْخ َقَلى     ا َقَجٍل     ِإ َقَسّمى     َقَأ    ُم
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المناما فيِ تلتقيِ والمواتا الحياء أرواح أن ( بلغنيِ
ويآرسل الموتى أرواح الله فيمسك بينهم فيتساءلون

رحمه القيم ابن قال ) ثم أجسادها إلى الحياء أرواح
أن والمواتا الحياء أرواح التقاء على دل : ( وقد الله

الميت ويآخبره فيستخبره منامه فيِ الميت يآرى الحيِ
هو فهذا) .  أخبر كما خبره فيصادف الحيِ لميآع ل بما

ما إلى باقية المواتا أرواح أن من السلف عليه الذيِ
بالحياء تتصل أنها يآثبت لم ولكن ، وتسمع الله شاء
يآدعيه لما صحة ل أنه كما ، المناما غير فيِ

من أرواح تحضير على قدرتهم من المشعوذون
فهذه ويآسألونها ويآكلمونها المواتا من يآشاءون
من ول النقل من يآؤيآدها ما لها ليس باطلة إدعاءاتا

بهذه العالم هو وتعالى سبحانه الله إن بل ، العقل
إلى ردها على القادر وهو فيها والمتصرف الرواح

فيِ وحده المتصرف فهو ، ذلك شاء متى أجسامها
ذلك غير يآدعيِ من . أما منازع يآنازعه ل وخلفه ملكه
الناس على ويآكذب ، علم به له ليس ما يآدعيِ فهو
أو ، مال لكسب إما الرواح؛ أخبار من يآروجه فيما

للتلبيس أو ، غيره عليه يآقدر ل ما على قدرته لثباتا
.  والعقيدةا الديآن لفساد الناس على

هيِ إنما الرواح تحضير من الدجالون هؤلء يآدعيه وما
مطالبها وتحقيق بعبادتها يآخدمها شياطين أرواح

أسماء انتحالها فيِ وزورا كذبا منها يآطلب بما وتخدمه
:  تعالى الله قال كما ، المواتا من يآدعونه من

َقَك ِل َقَذ َقَك َقَنا     َقَو ْل َقَع ُكّل     َقَج ِبيِّ     ِل ّوا     َقَن ُد َقَن     َقَع ِطي َقَيا ْنِس     َقَش ِْل ْلِجّن     ا َقَوا
ُهْم     ُيآوِحيِ ْعُض َقَلى     َقَب ْعٍض     ِإ َقَف     َقَب ْوِل     ُزْخُر َقَق ْل لرا     ا ْو     ُغُرو َقَل َقَء     َقَو َقَشا

َقَك ّب ُه     َقَما     َقَر ُلو َقَع ُهْم     َقَف َقَذْر َقَما     َقَف َقَن     َقَو َقَتُرو ْف َقَغى     َقَيآ َقَتْص ِل ِه     َقَو ْي َقَل ُةا     ِإ َقَد ِئ ْف َقَأ

َقَن ِذيآ ّل َقَن     ل     ا ُنو ْؤِم ِةا     ُيآ َقَر ُه     ِباْلِخ ْو َقَض َقَيْر ِل ُفوا     َقَو ِر َقَت ْق َقَي ِل ُهْم     َقَما     َقَو
َقَن ُفو ِر َقَت ْق َقَما:  تعالى وقال   ُم ْو َقَيآ ُهْم     َقَو لعا     َقَيآْحُشُر َقَيآا     َقَجِمي
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َقَر َقَش ْع ْلِجّن     َقَم ِد     ا ُتْم     َقَق َقَثْر ْك َقَت َقَن     اْس ْنِس     ِم ِْل َقَل     ا َقَقا ُهْم     َقَو ُؤ َقَيا ِل ْو َقَأ

َقَن ْنِس     ِم ِْل َقَنا     ا ّب َقَع     َقَر َقَت َقَتْم َقَنا     اْس ْعُض ْعٍض     َقَب َقَب َقَنا     ِب ْغ َقَل َقَب َقَنا     َقَو َقَل َقَج ِذيِ     َقَأ ّل ا
َقَت ْل َقَنا     َقَأّج َقَل     َقَل ّناُر     َقَقا ُكْم     ال َقَوا ْث َقَن     َقَم ِديآ ِل َقَها     َقَخا َقَء     َقَما     ِإل     ِفي ّلُه     َقَشا ال

َقَك     ِإّن ّب ٌءم     َقَر ِكي ٌءم     َقَح ِلي استمتاع أن التفسير علماء وذكر   َقَع
والدعاء والنذور بالذبائح إيآاهم بعبادتهم بالنس الجن
التيِ حوائجهم قضاء بالجن النس استمتاع وأن

يآطلع التيِ المغيباتا ببعض وإخبارهم ، منهم يآطلبونها
يآسترقونها أو ، النائية الجهاتا بعض فيِ الجن عليها

هؤلء أن فرضنا ولو الكثر وهو يآكذبونه أو السمع من
يآستحضرونها التيِ الرواح إلى يآتقربون ل النس
وإباحته ذلك حل يآوجب ل ذلك فإن العبادةا من بشيِء

والمنجمين والكهنة والعرافين الشياطين سؤال لن
أعظم به يآخبرون فما وتصديآقهم ، شرعا ممنوع
النبيِ لقول الكفر؛ شعب من هو بل إثما وأكبر تحريآما
عن     فسأله     عرافا     أتى     منوسلم:  عليه الله صلى
أحمد مسند وفيِ   ليلة     أربعين     صلةا     له     تقبل     لم     شيِء

:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ عن والسنن
أنزل     بما     كفر     فقد     يآقول     بما     فصدقه     كاهنا     أتى     من

   وسلم     عليه     الله     صلى     محمد     على

شك ول ، كثيرةا وآثار أحاديآث المعنى هذا فيِ جاء وقد
داخلة بزعمهم يآستحضرونها التيِ الرواح هذه أن

من لنهاوسلم:  عليه الله صلى النبيِ منه منع فيما
من والعرافين بالكهان تقترن التيِ الرواح جنس

يآجوز فل ، حكمها لها فيكون الشياطين أصناف
ذلك كل بل ، تصديآقها ول استحضارها ول سؤالها
الحاديآث من سمعت لما ، وباطل بل ومنكر محرما
الرواح هذه عن يآنقلونه ما ولن ، ذلك فيِ والثار
ل     ُقْل:  سبحانه الله قال وقد ، الغيب علم من يآعتبر
َقَلُم ْع َقَواتِا     ِفيِ     َقَمْن     َقَيآ َقَما َقَْلْرِض     الّس َقَب     َقَوا ْي َقَغ ْل ّلُه     ِإل     ا    ال
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المقترنة الشياطين هيِ الرواح هذه تكون وقد
من تعلمه بما فتخبر أرواحهم طلبوا الذيآن بالمواتا

الذيِ الميت روح أنها مدعية حياته فيِ الميت حال
استحضارها ول تصديآقها يآجوز فل ، به مقترنة كانت

يآحضره . وما ذلك على الدليل تقدما كما سؤالها ول
ما مقابل يآستخدمهم والجن الشياطين إل ليس

لغير صرفها يآجوز ل التيِ العبادةا من إليهم به يآتقرب
يآخرج الذيِ الكبر الشرك حد إلى بذلك فيصل الله

-  الملة من صاحبه

- .  ذلك من بالله نعوذ

كلمة من سماحته نشرتا بالصحف المحلية
 هـ 1395والسلمية فيِ حدود عاما 

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة أصدرتا ولقد
التنويآم عن فتوى السعوديآة الفتاء دار فيِ

هذا الرواح تحضير أنواع أحد هو الذيِ المغناطيسيِ
ضروب من ضرب المغناطيسيِ التنويآم: (  نصها

المنوما على المنوما يآسلطه جنيِ باستخداما الكهانة
العمال بعض على قوةا ويآكسبه بلسانه فيتكلم

له طوعا وكان المنوما مع صدق إن عليه بسيطرته
الجنيِ ذلك ويآجعل ، إليه المنوما به يآتقرب ما مقابل
من منه يآطلبه بما يآقوما المنوما إرادةا طوع المنوما

مع الجنيِ ذلك صدق إن له الجنيِ بمساعدةا العمال
التنويآم استغلل لكون ذلك وعلى ، المنوما

على للدللة وسيلة أو طريآقا واتخاذه المغناطيسيِ
بأيِ القياما أو ، مريآض علج أو ضالة أو سرقة مكان
لما شرك هو بل جائز غير المنوما بواسطة آخر عمل
وراء من هو فيما الله غير إلى التجاء ولنه ، تقدما
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إلى سبحانه الله جعلها التيِ العاديآة السباب
.  اللجنة كلما ) انتهى لهم وأباحها المخلوقاتا

الدكتور الباطلة الدعوى هذه حقيقة كشف وممن
الحديآثة [الروحية كتابه فيِ حسين محمد محمد

الشعوذةا بهذه خدع ممن وأهدافها] وكان حقيقتها
تلك زيآف وكشف الحق إلى الله هداه ثم ، طويآل زمنا

سوى فيها يآجد ولم فيها توغل أن بعد الدعوى
بتحضير المشتغلين أن ذكر وقد ، والدجل الخرافاتا

المبتدئون منهم ، مختلفة طرقا يآسلكون الرواح
بين يآتنقل فنجان أو صغير كوب على يآعتمدون الذيآن

إجاباتا وتتكون ، منضدةا فوق رسمت قد حروف
مجموع - من زعمهم - حسب المستحضرةا الرواح

يآعتمد من ومنهم ، فيها تنقله ترتيب بحسب الحروف
يآكتب قلم طرفها فيِ يآوضع السلة طريآقة على

يآعتمد من ومنهم ، السائلين أسئلة على الجاباتا
.  المغناطيسيِ التنويآم كوسيط وسيط على

وراءهم وأن الرواح تحضير مدعيِ فيِ يآشك أنه وذكر
، لهم عملت التيِ الدعايآة بدليل يآدفعهم من

صحف ادعاءاتهم ونشر أخبارهم تتبع إلى فتسابقت
الروح يآمس لشيِء تنشط قبل من تكن لم ومجلتا

داعية اليآاما من يآوما فيِ تكن ولم ، الخرةا الحياةا أو
بإحياء يآهتمون أنهم . وذكر بالله اليآمان أو الديآن إلى

كما ، الجاهلية الدعواتا من وغيرها الفرعونية الدعوةا
أناس هم الفكرةا هذه لصل روجوا الذيآن أن ذكر

وأن ، بالوهاما أنفسهم فيعزون عليهم عزيآزا فقدوا
الذيِ لودج أوليفر السيد البدعة لهذه روج من أشهر
مؤسس ومثله ، الولى العالمية الحرب فيِ ابنه فقد
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ماتا الذيِ الخير أبو فهميِ أحمد مصر فيِ الروحية
.  انتظار طول بعد به رزق وكان ،  ما1937 عاما ابنه

هذه مارس أنه حسين محمد محمد الدكتور وذكر
فيها يآجد فلم والمنضدةا الفنجان بطريآقة فبدأ البدعة

، الوسيط مرحلة إلى وانتهى ، القتناع على يآبعث ما
أو الروح تجسيد من يآدعونه ما مشاهدةا وحاول
هو يآنجح فلم دعواهم دليل ويآرونه المباشر الصوتا

وإنما ، المر حقيقة فيِ لذلك وجود ل لنه غيره؛ ول
ترميِ بارعة خفية حيل على تقوما محكمة ألعيب هيِ
العالمية الصهيونية . وأصبحت الديآان هدما إلى

بتلك يآقتنع لم . ولما عنها بعيدةا ليست الهدامة
وعزما منها انسحب حقيقتها وكشف الفاسدةا الفكار

هؤلء : ( إن ويآقول للناس الحقيقة توضيح على
من يآستلوا حتى بالناس يآزالون ل المنحرفين

عقيدةا من نفوسهم فيِ استقر وما اليآمان صدورهم
الظنون من مضطرب خليط إلى ويآسلمونهم

للرسل يآثبتون ل الرواح تحضير . ومدعو والوهاما
الوساطة صفة إل عليهم وسلمه الله صلواتا
[على كتابه فيِ فندليِ أرثر زعيمهم قال كما الروحية

فيِ : وسطاء هم النبياء الثريِ] عن العالم حافة
التيِ والمعجزاتا الوساطة درجاتا من عالية درجة
كالظواهر روحية ظواهر إل ليست أيآديآهم على جرتا
) .  الرواح تحضير حجرةا فيِ تحدث التيِ

تحضير فيِ فشلوا إذا : ( إنهم حسين الدكتور ويآقول
إن أو مجهد أو ناجح غير : الوسيط قالوا الرواح
حضر من بينهم إن أو ، متوافقين غير الجلسة شهود

مزاعمهم بين ) . ومن متحديآا أو شاكا الجتماع إلى
يآحضر السلما عليه جبريآل أن زعموا أنهم الباطلة
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من المقصود - انتهى الله - قبحهم ويآباركها جلساتهم
.  حسين محمد محمد الدكتور كلما

اللجنة ذكرته وما الجواب أول فيِ ذكرناه ومما
التنويآم فيِ حسين محمد محمد والدكتور

الرواح محادثو يآدعيه ما بطلن يآتضح المغناطيسيِ
عما ويآسألونهم الموتى أرواح يآحضرون كونهم من

وشعوذةا شيطانية أعمال كلها هذه أن ويآعلم ، أرادوه
عليه الله صلى النبيِ منه حذر فيما داخلة باطلة
التنجيم وأصحاب والعرافين الكهنة سؤال من وسلم

الدول فيِ المسئولين على والواجب ، ونحوهم
من وعقوبة عليه والقضاء الباطل هذا منع السلمية

رؤساء على الواجب أن كما ، عنه يآكف حتى يآتعاطاه
وأن الباطل هذا يآنقلوا ل أن السلمية الصحف تحريآر

فليكن نقل من لبد كان وإذا ، صحفهم به يآدنسوا ل
ألعيب من والتحذيآر والبطال والتزيآيف الرد نقل

وخداعهم ومكرهم والجن النس من الشياطين
يآهديِ وهو الحق يآقول والله ، الناس على وتلبيسهم

أحوال يآصلح أن سبحانه المسئول وهو ، السبيل
من ويآعيذهم ، الديآن فيِ الفقه ويآمنحهم ، المسلمين

وليِ إنه الشياطين أولياء وتلبيس المجرمين خداع
محمد نبينا على وسلم الله وصلى ، عليه والقادر ذلك

 .

القبور      وزيارة بالموتى التوسل حكم

نبينا على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
:  بعد أما ، وصحبه وآله محمد

القبور؟ وزيآارةا بالموتى التوسل حكم عن سئلت فقد
الموتى لسؤال الزيآارةا كانت : إذا يآليِ بما فأجبت ،

بهم والستغاثة لهم والنذر بالذبائح إليهم والتقرب
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ما . وهكذا أكبر شرك فهذا الله دون من ودعوتهم
أو أحياء كانوا سواء بالولياء يآسمونهم من مع يآفعلونه

أو يآنفعونهم أنهم فيهم يآعتقدون حيث ، أمواتا
كل ، مرضاهم يآشفون أو دعوتهم يآجيبون أو يآضرونهم

المشركين كعمل . وهذا بالله والعياذ أكبر شرك هذا
الخرى وآلهتهم أصنامهم ومع ومناةا والعزى اللتا مع
 .

المسلمين بلد فيِ والعلماء المر ولةا على والواجب
يآحب ما الناس يآعلموا وأن ، العمل هذا يآنكروا أن

وأن الشرك هذا يآمنعوا وأن ، الله شرع من عليهم
التيِ القباب يآهدموا وأن ، وبينه العامة بين يآحولوا

أسباب من ولنها فتنة لنها ويآزيآلوها؛ القبور على
عليه الله صلى فالرسول ، محرمة ولنها الشرك
وأن ، تجصص وأن ، القبور على يآبنى أن نهى وسلم
عليها اتخذ من ولعن ، إليها يآصلى وأن ، عليها يآقعد

، غيرها ول مساجد ل عليها البناء يآجوز فل المساجد
كانت كما بناء عليها ليس بارزةا تكون أن يآجب بل

بلد كل وفيِ ، المنورةا المديآنة فيِ المسلمين قبور
.  والهواء بالبدع يآتأثر لم إسلميِ

عليه والترحم للميت والدعاء للذكرى القبور زيآارةا أما
لقول رحل؛ شد دون من الرجال حق فيِ سنة فذلك
فإنها     القبور     زوروا:  وسلم عليه الله صلى النبيِ

. وكان صحيحه فيِ مسلم خرجه   الخرةا     تذكركم
أن القبور زاروا إذا أصحابه يآعلم والسلما الصلةا عليه

شاء     إن     وإنا     مؤمنين     قوما     دار     عليكم     السلما:  يآقولوا
يآرحم     العافية     ولكم     لنا     الله     نسأل     لحقون     بكم     الله
الترمذيِ وخرج   والمستأخريآن     منا     المستقدمين     الله

مر قال عنهما الله رضيِ عباس ابن عن الله رحمه
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فأقبل     المديآنة     قبور     على     وسلم     عليه     الله     صلى     النبيِ
القبور     أهل     يآا     عليكم     " السلما     فقال     بوجهه     عليهم
   بالثر     ونحن     سلفنا     أنتم     ولكم     لنا     الله     يآغفر

الصحيحين وفيِ ، كثيرةا المعنى هذا فيِ والحاديآث
صلى النبيِ عن عنه الله رضيِ الخدريِ سعيد أبيِ عن
إلى     إل     الرحال     تشدوا     ل:  قال أنه ، وسلم عليه الله
هذا     ومسجديِ     الحراما     المسجد     مساجد     ثلثة

الله وصلى التوفيق وليِ والله   القصى     والمسجد
.  وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم

نشر هذا السؤال وجوابه بالمجلة العربية التيِ تصدر
بالريآاض 

  

  

بذبح       التقرب بحكم تتعلق أسئلة على الجابة
الصالحين     الولياء أضرحة في الخرفان
بجوارها   والصلة

.  باز بن العزيآز عبد المحترما الشيخ سماحة
- السلما التونسية الجمهوريآة - من الله فيِ أخوكم
:  . . وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم

تجيبوا بأن الشيخ فضيلة يآا فيكم ثم الله فيِ أمليِ كل
ولكم[الدعوةا]  المحبوبة مجلتيِ عبر أسئلتيِ على

. .  سلفا الشكر

:  الول السؤال
عيد يآوما أتى أن وصادف مرةا الريآف إلى ذهبت

إلى سارعت قد ورجال نساء الناس فرأيآت ، الضحى
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العيد يآوما صباح فيِ . . وراعنيِ القبور لزيآارةا مقبرةا
. . وكان المقبرةا فيِ الصلةا حضر؛ من كل أقاما أن
فيِ بقيت أنا إل جميعا بهم فصلى كهل تقدمهم قد

الصلةا تلك معهم أصل ولم رأيآت مما وذهول حيرةا
السلما حكم : ما . سؤاليِ العيد بصلةا أسموها التيِ
أقصدهم الذيآن الريآف أهل بأن علما الصلةا؟ هذه فيِ

الخياما يآسكنون . . إذ جامع ول مسجد ل لديآهم ليس
: ( عندما . . ملحظة البعض بعضهم عن متفرقين

. . بعيديآن بجوارها يآعنيِ المقبرةا فيِ صلوا إنهم أقول
) . .  البعد كل القبور عن

:  الثانيِ السؤال
يآدوما فراق بعد وعشيرتيِ أهليِ وحين حين كل أزور

أصل . . وعندما كاملة سنة وأحيانا شهور ستة أحيانا
" فيقبلننيِ وكبارا " صغارا النسوةا تستقبلنيِ البيت
عادةا هذه أن يآقال . . والحق ومخجل محتشما تقبيل

إذ ، عشيرتيِ عند شيئا تعنيِ ول عندنا جدا متفشية
الذيِ أنا لكنيِ يآرتكب حراما رأيآهم حسب تمثل ل هيِ

بقيت لله والحمد بها بأس ل إسلمية ثقافة أكسب
. .  المر هذا من وذهول حيرةا فيِ

علما النسوةا تقبيل أتلفى أن يآمكننيِ كيف:  سؤاليِ
ولقلن الغضب شديآد منيِ لغضبن صافحتهن لو بأنيِ

يآربط الذيِ - الحب يآحبنا ول ويآكرهنا يآحترمنا ل هو
وهل. .  والفتاةا الفتى بين يآربط الذيِ الحب ل الفراد
أملك ل بأننيِ علما قبلتهن؟ إذا معصية ارتكبت أكون

.  ذلك فيِ خبيثة نية

:  الثالث السؤال
الصالحين الولياء أضرحة فيِ الخرفان بذبح التقرب

لم لكنهم عنه . . نهيت عشيرتيِ فيِ موجودا زال ما
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. قالوا بالله إشراك : إنه لهم . قلت عنادا إل يآزدادوا
زرنا إن ذنبنا ما لكن ، عبادته حق الله نعبد : نحن

الصالح وليك : " بحق تضرعاتنا فيِ لله وقلنا أولياءه
: . . " قلت الفلنيِ الكرب عنا أبعد أو . . اشفنا فلن
. وحالنا : اتركنا . قالوا وساطة ديآن ديآننا ليس

. . هؤلء لعلج صالحا تراه الذيِ الحل : ما سؤاليِ
. وشكرا البدعة؟ أحارب . . وكيف تجاههم أعمل ماذا

على والسلما والصلةا ، العالمين رب لله - الحمد1ج
وصحبه آله وعلى محمد نبينا ، المرسلين أشرف

العيد صلةا. .  الديآن يآوما إلى بإحسان لهم والتابعين
فيِ إقامتها تشرع ول والقرى المدن فيِ تقاما إنما

الله رسول عن السنة جاءتا هكذا ، والسفر البواديِ
الله صلى عنه يآحفظ ولم ، وسلم عليه الله صلى
أنهم عنهم الله رضيِ أصحابه عن ول وسلم عليه
حج وقد.  الباديآة فيِ ول السفر فيِ العيد صلةا صلوا
الجمعة يآصل فلم والسلما الصلةا عليه الوداع حجة
يآصل ولم عرفة يآوما هو اليوما ذلك وكان عرفة فيِ

عليه الله صلى اتباعه وفيِ منى فيِ العيد صلةا
الخير كل عنهم عنهم الله رضيِ وأصحابه وسلم

.  التوفيق وليِ والله ، والسعادةا

زوجته غير يآقبل أو يآصافح أن للمسلم يآجوز - ل2ج
الفتنة أسباب ومن المحرماتا من ذلك بل ومحارمه

عليه الله صلى عنه ثبت وقد ، الفواحش وظهور
عائشة وقالت   النساء     أصافح     ل     إنيِ:  قال أنه وسلم
الله     صلى     الله     رسول     يآد     مست     ما:  عنها الله رضيِ
يآبايآعهن     كان     إنما     البيعة     حين     قط     امرأةا     يآد     وسلم     عليه

المحارما غير للنساء المصافحة من وأقبح   بالكلما
من أو الخال بناتا أو العم بناتا من كن سواء تقبيلهن
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بإجماع محرما ذلك كل القبيلة سائر من أو الجيران
. .  المسلمين

. المحرمة الفواحش لوقوع الوسائل أعظم ومن
جميع وإقناع ذلك من الحذر المسلم على فالواجب

ذلك بأن وغيرهم القارب من لذلك المعتاداتا النساء
ول للمسلم يآجوز ول ، الناس اعتاده ولو محرما

بل ، بلدهم أهل أو قرابتهم اعتاده وإن فعله للمسلمة
بالكلما ويآكتفيِ ، منه المجتمع وتحذيآر ذلك إنكار يآجب
.  تقبيل ول مصافحة غير من السلما فيِ

أن ، والسنة الكتاب من بالدلة المعلوما - من3ج
أو الجن أو الولياء من الله لغير بالذبح التقرب
ومن بالله شرك المخلوقاتا من ذلك غير أو الصناما
:  وجل عز الله قال ، والمشركين الجاهلية أعمال

ِتيِ     ِإّن     ُقْل ِكيِ     َقَصل ُنُس َقَيِ     َقَو َقَيا َقَمْح ِتيِ     َقَو َقَما َقَم ِه     َقَو ّل َقَرّب     ِل
َقَن َقَلِمي َقَعا ْل َقَك     ل*    ا ِريآ َقَك     َقَلُه     َقَش ِل َقَذ ِب َقَنا     ُأِمْرتُا     َقَو َقَأ ّوُل     َقَو َقَأ

َقَن ِلِمي ْلُمْس هذه فيِ سبحانه بين ، : الذبح هو والنسك   ا
. الله لغير كالصلةا بالله شرك الله لغير الذبح أن اليآة

ّنا تعالى وقال َقَك     ِإ َقَنا ْي َقَط ْع ْوث     َقَأ َقَك ْل َقَر  ا َقَصّل*    َقَ َقَك     َقَف ّب َقَر َقَحْر     ِل ْن َقَوا
أن الكريآمة السورةا هذه فيِ نبيه سبحانه الله أمر

الذيآن الشرك لهل . خلفا ويآنحر لربه يآصليِ
 تعالى . وقال لغيره ويآذبحون الله لغير يآسجدون

َقَضى َقَق َقَك     َقَو ّب ُدوا     َقَأل     َقَر ُب ْع ُه     ِإل     َقَت ّيآا َقَما:  سبحانه قال   ِإ َقَو
ُدوا     ِإل     ُأِمُروا ُب ْع َقَي َقَه     ِل ّل َقَن     ال ِلِصي َقَن     َقَلُه     ُمْخ ّديآ َقَء     ال َقَفا َقَن    ُح

العبادةا من والذبح كثيرةا المعنى هذا فيِ واليآاتا
أمير عن مسلم صحيح وفيِ وحده لله إخلصه فيجب

قال قال عنه الله رضيِ طالب أبيِ بن عليِ المؤمنين
ذبح     من     الله     لعن وسلم عليه الله صلى الله رسول

أو أوليائه بحق الله ( أسأل القائل قول وأما   الله     لغير
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الشرك من ليس ) فهذا النبيِ بجاه أو أوليائه بجاه
وسائل ومن العلم أهل جمهور عند بدعة ولكنه

المور من وكيفيته عبادةا الدعاء لن الشرك؛
ما وسلم عليه الله صلى نبينا عن يآثبت ولم التوقيفية

أحد جاه أو بحق التوسل إباحة أو شرعية على يآدل
لم توسل يآحدث أن للمسلم يآجوز فل خلقه من

َقَأمْا وتعالى سبحانه الله لقول سبحانه؛ الله يآشرعه

ُهْم ُء     َقَل َقَكا َقَر ُعوا     ُش َقَر ُهْم     َقَش َقَن     َقَل ّديآِن     ِم َقَذْن     َقَلْم     َقَما     ال ْأ ِه     َقَيآ ّلُه     ِب    ال
فيِ     أحدث     من وسلم عليه الله صلى النبيِ وقول
وفيِ صحته على متفق   رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا
 بها جازما صحيحه فيِ البخاريِ وعلقها لمسلم روايآة

قوله ومعنى    رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل     من
فالواجب منه يآقبل ل 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

ورسوله الله ومحبة ورسوله بالله واليآمان الصالحاتا
بالتوسل ويآلحق والخير البر أعمال من ذلك ونحو

فيِ ثبت كما وشفاعته الحيِ بدعاء التوسل المشروع
 عنه الله رضيِ أنس عن الله رحمه البخاريِ صحيح

قحطوا     إذا     كان     عنه     الله     رضيِ     الخطاب     ابن     عمر     أن
كنا     إنا     اللهم     وقال     المطلب     عبد     بن     بالعباس     استسقى
بعم     إليك     نتوسل     وإنا     فتسقينا     بنبينا     إليك     نستسقيِ

 التوفيق وليِ والله انتهى   فيسقون     فاسقنا     نبينا

 /16 الثنين 866نشرتا مجلة الدعوةا فيِ العدد 
 هـ 1403 / 1
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الله        رضي لعلي بالخلفة أوصى الرسول هل
عنه 

يآزعمون قوما فيِ الحكم ما فيقول القراء أحد يآسأل
بالخلفة أوصى وسلم عليه الله صلى الرسول أن

الله رضيِ الصحابة أن ويآقولون عنه الله رضيِ لعليِ
 عليه؟ تآَمروا عنهم

طوائف من أحد عن يآعرف ل القول هذا الجواب
ل باطل قول وهو الشيعة طائفة سوى المسلمين

صلى الله رسول عن الثابتة الحاديآث فيِ له أصل
أن على الكثيرةا الدلة دلت وإنما وسلم عليه الله

عنه عنه الله رضيِ الصديآق بكر أبو هو بعده الخليفة
ولكنه وسلم عليه الله صلى النبيِ أصحاب سائر وعن
صريآحا نصا ذلك على يآنص لم وسلم عليه الله صلى
على يآدل بما أمر ولكنه قاطعة وصية به يآوصا ولم
ذكر ولما مرضه فيِ الناس يآؤما بأن أمره حيث ذلك

يآأبى والسلما الصلةا عليه قال بعده الخلفة أمر له
رضيِ الصحابة بايآعه ولهذا   بكر     أبا     إل     والمؤمنون     الله
ومن وسلم عليه الله صلى النبيِ وفاةا بعد عنهم الله

بكر أبا أن على وأجمعوا عنه الله رضيِ عليِ جملتهم
عنهما الله رضيِ عمر ابن حديآث فيِ وثبت أفضلهم

حياةا فيِ يآقولون كانوا عنهم الله رضيِ الصحابة أن
نبيها     بعد     المة     هذه     خير وسلم عليه الله صلى النبيِ

الله     صلى     النبيِ     ويآقرهم     عثمان     ثم     عمر     ثم     بكر     أبو
رضيِ عليِ عن الثار وتواترتا   ذلك     على     وسلم     عليه
أبو     نبيها     بعد     المة     هذه     خير يآقول كان أنه عنه الله
بأحد أوتى ل عنه الله رضيِ يآقول وكان   عمر     ثم     بكر

يآوما يآدع ولم المفتريِ حد جلدته إل عليهما يآفضلنيِ
عليه الله صلى الرسول أن ول المة أفضل أنه لنفسه
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رضيِ الصحابة أن يآقل ولم بالخلفة له أوصى وسلم
فاطمة توفيت ولما حقه وأخذوا ظلموه عنهم الله

للبيعة تأكيدا ثانية بيعة الصديآق بايآع عنها الله رضيِ
فيِ وليس الجماعة مع أنه للناس وإظهارا الولى
جميعا عنهم الله رضيِ بكر أبيِ بيعة من شيِء نفسه
من ستة بين شورى المر وجعل عمر طعن ولما

رضيِ عليِ جملتهم ومن بالجنة لهم المشهود العشرةا
بعد ول حياته فيِ ل ذلك عمر على يآنكر لم عنه الله

لحد يآجوز فكيف جميعا منهم أولى أنه يآقل ولم وفاته
عليه الله صلى الله رسول على يآكذب أن الناس من

نفسه وعليِ بالخلفة لعليِ أوصى إنه ويآقول وسلم
قد بل له الصحابة من أحد ادعاه ول ذلك يآدع لم

وعثمان وعمر بكر أبيِ خلفة صحة على أجمعوا
معهم وتعاون عنه الله رضيِ عليِ بذلك واعترف

أجمع ثم ذلك وغير والشورى الجهاد فيِ جميعا
الصحابة عليه أجمع ما على الصحابة بعد المسلمون

ل طائفة ليِ ول الناس من أحد ليِ هذا بعد يآجوز فل
وأن الوصيِ هو عليا أن يآدعوا أن غيرهم ول الشيعة
من أحد ليِ يآجوز ل كما باطلة قبله التيِ الخلفة
حقه وأخذوا عليا ظلموا الصحابة إن يآقول أن الناس

بأصحاب الظن سوء ومن الباطل أبطل من هذا بل
عليِ جملتهم ومن وسلم عليه الله صلى الله رسول
 أجمعين وعنهم عنه الله رضيِ

أن من وحفظها المحمديآة المة هذه الله نزه وقد
وسلم عليه الله صلى عنه وصح ضللة على تجتمع

من     طائفة     تزال     ل قال أنه الكثيرةا الحاديآث فيِ
المة تجتمع أن فيستحيل   منصورةا     الحق     على     أمتيِ

بكر أبيِ خلفة وهو باطل على قرونها أشرف فيِ
واليوما بالله يآؤمن من هذا يآقول ول وعثمان وعمر
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السلما بحكم بصيرةا أدنى له من يآقوله ل كما الخر
 العظيم بالله إل قوةا ول حول ول المستعان والله

العلمة الماما المسألة هذه فيِ الكلما بسط وقد
السنة] فمن [منهاج كتابه فيِ تيمية ابن السلما شيخ
بالعنايآة جديآر عظيم كتاب وهو فليراجعه ذلك أراد

وصلى التوفيق وليِ والله منه والستفادةا والمراجعة
 وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله

 يآوما الثنين1009نشر فيِ مجلة الدعوةا العدد 
 هـ 1406 / 1 /16

  

للشريعة      مخالف النسل تحديد بإباحة القول
المة    ومصالح والفطرة

صلى الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
فقد بعد أما وأصحابه آله وعلى وسلم عليه الله

خبرا قريآب أمد منذ المحلية الصحف بعض نشرتا
أفتى قد الردن فيِ العاما المفتيِ فضيلة أن مفاده
لزما قررته إذا الحكومة وأن النسل تحديآد بإباحة
حديآث وصار الناس بين الخبر هذا واشتهر به العمل

ومن له المسلمين واستنكار لستغرابه المجالس
وهل المسألة هذه حكم عن السؤال كثر ذلك أجل
الواجب من أن فرأيآت خطأ أما صواب الفتوى هذه
فيِ وجل عز الله شرع عليه يآدل ما بيان أمثاليِ على
الله وفقنيِ القارئ أيآها اعلم فأقول المسألة هذه

الفتوى على اطلعت أنيِ الحق لصابة وإيآاك
العاما المفتيِ فضيلة عليه اعتمد ما وتأملت المذكورةا

على المشتملة الفتوى هذه إصداره فيِ الردن فيِ
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قررته إذا الحكومة وأن النسل تحديآد بإباحة القول
قوله على فتواه ركز قد فألفيته لزما به العمل كان
ِفِف وجل عز ْع َقَت َقَيْس ْل َقَن     َقَو ِذيآ ّل َقَن     ل     ا ُدو لحا     َقَيآِج َقَكا ّتى     ِن َقَح

ُهُم َقَي ِن ْغ ّلُه     ُيآ ِه     ِمْن     ال ِل الله صلى النبيِ قول وعلى   َقَفْض
منكم     استطاع     من     الشباب     معشر     يآا وسلم عليه

ومن     للفرج     وأحصن     للبصر     أغض     فإنه     فليتزوج     الباءةا
وعلى   وجاء     له     فإنه     بالصوما     فعليه     يآستطع     لم

المفتيِ أدلة هذه العزل إباحة على الدالة الحاديآث
 العظيمة الفتوى هذه فيِ عليها اعتمد التيِ

 أمر آخر مهد به الفتوى وهو قوله بالحرفوهناك
 ( لقد عظمت مخاوف العالمالفتوىالواحد فيِ أول 

من تزايآد السكان فيِ كل مكان وصار الخبراء
 له بالويآل والثبور وعظائم المور )منذرايآعدون ذلك 

ثم قال فيِ آخر الفتوى ما نصه ( إذا قررتا
 هذا فإن العمل به يآكون لزما؛ لن منالحكومة

 ضعيفبقولالمتفق عليه أن وليِ المر إذا أخذ 
يآكون حتما ) انتهى المقصود من كلما المفتيِ وكل

 هذه الفتوى منفيِمن تأمل ما اعتمده المفتيِ 
ذويِ العلم والبصيرةا يآعلم أنه أبعد النجعة وخالف

 مرمى وتحقق بأن ما ذكرهغيرالصواب ورمى فيِ 
من الدلة ل يآدل على ما ذهب إليه بوجه من الوجوه

الشاعر:  جانب والفتوى فيِ جانب آخر كما قال فيِبل هيِ 

مشرق بين شتان
 ومغرب

  
وسرتا مشرقة سارتا
 مغربا

عز قوله بعد سبحانه الله ذكرها فقد الكريآمة اليآة أما
ِكُحوا وجل ْن َقَأ َقَمى     َقَو َقَيآا َقَْل ُكْم     ا ْن َقَن     ِم ِلِحي ُكْم     ِمْن     َقَوالّصا ِد َقَبا ِع

ُكْم ِئ َقَما ِإ ُنوا     ِإْن     َقَو ُكو َقَء     َقَيآ َقَرا َقَق ِهُم     ُف ِن ْغ ّلُه     ُيآ ِه     ِمْن     ال ِل ّلُه     َقَفْض َقَوال
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ٌءع ٌءم     َقَواِس ِلي ِفِف تعالى قال ثم   َقَع ْع َقَت َقَيْس ْل َقَن     َقَو ِذيآ ّل ل     ا
َقَن ُدو لحا     َقَيآِج َقَكا ّتى     ِن ُهُم     َقَح َقَي ِن ْغ ّلُه     ُيآ ِه     ِمْن     ال ِل الله فأمر   َقَفْض
إن بالغنى المتزوح ووعد فيه ورغب بالنكاح تعالى

على له وتشجيعا النكاح فيِ له ترغيبا فقيرا كان
وسعة فضله على معتمدا بالله واثقا عليه القداما

سبحانه الله ختم ولذا عباده بأحوال وعلمه جوده
ّلُه بقوله اليآة وتعالى ٌءع     َقَوال ٌءم     َقَواِس ِلي ل من أمر ثم   َقَع

من الله يآغنيه حتى يآستعفف أن النكاح فيِ له حيلة
أو النسل قطع على اليآة هذه فيِ حجة فأيِ فضله

الله أمر أن المفتيِ فضيلة زعم وقد تحديآده
جواز على يآدل النكاح يآستطع ل لمن بالستعفاف

العجز بسبب النكاح تأخير لن والتحديآد؛ القطع
أن قبل ماتا إن قطعه أو النسل تأخير إلى يآفضيِ
ل الوجود نادر واستدلل غريآب احتجاج وهذا يآتزوج
الستدللتا غرائب من هو بل بصلة اليآة إلى يآمت

 المستعان فالله الحتجاج ونوادر

هاتين تفسير فيِ الله رحمه كثير ابن الحافظ قال
طائفة ذهب وقد بالتزويآج أمر ( هذا نصه ما اليآتين

واحتجوا قدر من كل على وجوبه إلى العلماء من
الشباب     معشر     يآا والسلما الصلةا عليه قوله بظاهر

للبصر     أغض     فإنه     فليتزوج     الباءةا     منكم     استطاع     من
له     فإنه     بالصوما     فعليه     يآستطع     لم     ومن     للفرج     وأحصن

مسعود ابن حديآث من الصحيحين فيِ أخرجاه   وجاء
صلى الله رسول أن وجه غير من السنن فيِ جاء وقد
فإنيِ     تناسلوا     الولود     تزوجوا قال وسلم عليه الله
حتى روايآة وفيِ   القيامة     يآوما     المم     بكم     مباه

ل التيِ للمرأةا ذلك ويآقال أيآم جمع واليآامى بالسقط
تزوج قد كان وسواء له زوجة ل الذيِ وللرجل لها زوج

عن الجوهريِ حكاه منهما واحد يآتزوج لم أو فارق ثم
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ِإْن تعالى وقوله أيآم وامرأةا أيآم رجل يآقال اللغة أهل
ُنوا ُكو َقَء     َقَيآ َقَرا َقَق ِهُم     ُف ِن ْغ ّلُه     ُيآ ِه     ِمْن     ال ِل بن عليِ قال اليآة   َقَفْض

رغبهم عنهما الله رضيِ عباس ابن عن طلحة أبيِ
ووعدهم والعبيد الحرار به وأمر التزويآج فيِ الله
ُنوا     ِإْن فقال الغنى عليه ُكو َقَء     َقَيآ َقَرا َقَق ِهُم     ُف ِن ْغ ّلُه     ُيآ ِمْن     ال

ِه ِل بن محمود حدثنا أبيِ حدثنا حاتم أبيِ ابن وقال   َقَفْض
يآعنيِ سعيد عن الواحد عبد بن عمر حدثنا الزرق خالد
رضيِ الصديآق بكر أبا أن بلغنيِ قال العزيآز عبد ابن
النكاح من به أمركم فيما الله أطيعوا قال عنه الله

ُنوا ِإْن تعالى قال الغنى من وعدكم ما لكم يآنجز ُكو َقَيآ
َقَء َقَرا َقَق ِهُم ُف ِن ْغ ّلُه ُيآ ِه ِمْن ال ِل وذكر جريآر ابن رواه َقَفْض

بن محمد عن الليث وعن نحوه عمر عن البغويِ
الله رضيِ هريآرةا أبيِ عن المقبريِ سعيد عن عجلن

ثلثة وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه
والمكاتب     العفاف     يآريآد     الناكح     عونهم     الله     على     حق
أحمد الماما رواه   الله     سبيل     فيِ     والغازيِ        الداء     يآريآد

 ماجة وابن والنسائيِ والترمذيِ

الرجل     ذلك     وسلم     عليه     الله     صلى     النبيِ     زوج وقد
من     خاتم     على     يآقدر     ولم     إزاره     إل     عليه     يآجد     لم     الذيِ
على     صداقها     وجعل     المرأةا     بتلك     فزوجه     هذا     ومع     حديآد

الله كرما من والمعهود   القرآن     من     معه     ما     يآعلمها     أن
ما وأما وله لها كفايآة فيه ما يآرزقه أن ولطفه تعالى
فقراء تزوجوا حديآث أنه على الناس من كثير يآورده
ول قويِ بإسناد أره ولم له أصل فل الله يآغنكم

هذه وكذا عنه غنية القرآن وفيِ الن إلى ضعيف
وقوله والمنة الحمد ولله أوردناها التيِ الحاديآث

ِفِف تعالى ْع َقَت َقَيْس ْل َقَن     َقَو ِذيآ ّل َقَن     ل     ا ُدو لحا     َقَيآِج َقَكا ّتى     ِن ُهُم     َقَح َقَي ِن ْغ ُيآ
ّلُه ِه     ِمْن     ال ِل يآجد ل لمن تعالى الله من أمر هذا   َقَفْض

عليه الله صلى قال كما الحراما عن بالتعفف تزويآجا
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الباء     منكم     استطاع     من     الشباب     معشر     يآا وسلم
لم     ومن     للفرج     وأحصن     للبصر     أغض     فإنه     فليتزوج
المقصود انتهى   وجاء     له     فإنه     بالصوما     فعليه     يآستطع

كثير ابن الحافظ عن نقلناه وما آنفا ذكرناه وبما
حقيقة للقراء يآتضح اليآتين تفسير فيِ الله رحمه

عليه والحث النكاح شرعية على يآدلن وأنهما معناهما
الوطر قضاء منها التيِ العظيمة المصالح من فيه لما

الستدلل أما النسل وتكثير البصر وغض الفرج وعفة
غايآة ففيِ النسل وتحديآد الحمل قطع جواز على بهما
 الصواب عن والبعد الغرابة من

صلى النبيِ أن عنه الله رضيِ مسعود ابن حديآث وأما
استطاع     من     الشباب     معشر     يآا قال وسلم عليه الله

للفرج     وأحصن     للبصر     أغض     فإنه     فليتزوج     الباءةا     منكم
دال فهو   وجاء     له     فإنه     بالصوما     فعليه     يآستطع     لم     ومن
النكاح على الحث من اليآتان عليه دلت ما على

أيآضا ودال وأسراره حكمه بعض وبيان فيه والترغيب
الشتغال له يآشرع النكاح عن عجز من أن على

مجاريِ ويآضيق الشهوةا يآضعف لنه بالصوما؛
وليس البصر وغض العفة أسباب من فهو الشيطان

تحديآد أو الحمل قطع إباحة على ما بوجه حجة فيه
القدرةا زمن إلى العجز عند تأخير فيه وإنما النسل

الحراما فيِ يآقع ل حتى العفة أسباب تعاطيِ وشرعية
فهو النسل تحديآد على العزل بأحاديآث الحتجاج وأما
لمقاصد مخالف الصواب عن بعيد قبله ما جنس من

 الشرع؛

تحمل لئل الفرج خارج المنيِ إراقة هو العزل لن
مثل إليه الحاجة عند النسان يآفعله إنما وهذا المرأةا

يآضرها أن فيخشى مرضعة أو مريآضة المرأةا كون
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من نحوه أو الغرض لهذا فيعزل طفلها يآضر أو الحمل
يآترك ثم ما وقت إلى الشرعية المعقولة الغراض

للنسل تحديآد ول للحمل قطع هذا فيِ وليس ذلك
للحمل المؤخرةا السباب بعض تعاطيِ فيه وإنما

القوال أصح فيِ فيه محذور ل وهذا شرعيِ لغرض
إن ثم العزل أحاديآث عليه دلت كما العلماء عند

أو المنيِ يآسبقه فقد الحمل عدما منه يآلزما ل العزل
صلى النبيِ قال ولهذا الله بإذن المرأةا فتحمل بعضه

فيِ الواردةا الحاديآث بعض فيِ وسلم عليه الله
ورويِ   خلقها     الله     إل     مخلوقة     نفس     من     ليس العزل

الماء     كل     من     ليس قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه
على العزل أحاديآث فيِ حجة فأيِ    الحمل     يآكون
من حقه وأعطاه المقاما تأمل لمن النسل تحديآد
لنا الله نسأل الخرى العوامل عن وتجرد النظر

إخواننا ولسائر الردن فيِ العاما المفتيِ ولفضيلة
خير إنه الفهم خطأ من والعافية الحق لصابة التوفيق
 مسئول

 هـ عندما كان1385مقال نشر فيِ حدود عاما 
سماحة الشيخ نائبا لرئيس الجامعة السلمية

بالمديآنة المنورةا . 

  

يآعلم العلم أهل عن نقلناه وما ذكرناه ما تأمل ومن
للشريآعة مخالف قول النسل تحديآد بإباحة القول أن

وتكميلها المصالح بتحصيل جاءتا التيِ الكاملة
السليمة للفطرةا ومخالف وتقليلها المفاسد وتعطيل

وبذل الولد محبة عليِ العباد فطر سبحانه الله فإن
فيِ بذلك الله امتن وقد النسل تكثير فيِ السباب

ّلُه تعالى فقال الدنيا زيآنة من وجعله كتابه َقَل     َقَوال َقَع َقَج

333

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=72
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN851
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN851
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN850


ُكْم ُكْم     ِمْن     َقَل ُفِس ْن لجا     َقَأ َقَوا َقَل     َقَأْز َقَع َقَج ُكْم     َقَو ُكْم     ِمْن     َقَل َقَواِج َقَن     َقَأْز ِني َقَب
لةا َقَد َقَف َقَح ُكْم     َقَو َقَق َقَز َقَر َقَن     َقَو َقَباتِا     ِم ّي ّط َقَماُل تعالى وقال   ال ْل ا
َقَن ُنو َقَب ْل َقَنُة     َقَوا ِةا     ِزيآ َقَيا َقَح ْل َقَيا     ا ْن ّد أيآضا المقاما تأمل من   ال

المة لمصالح مخالف النسل بتحديآد القول أن عرف
وعزتها المة قوةا أسباب من النسل كثرةا فإن

إليِ يآفضيِ ذلك بضد النسل وتحديآد وهيبتها ومنعتها
واضح وهذا وانقراضها فنائها إلى بل وضعفها قلتها

المفتيِ تخوف وأما تدليل إلى يآحتاج ل العقلء لجميع
بالويآل يآنذر ذلك إن الخبراء وقول السكان كثرةا من

العالم عن فضل للعاقل يآنبغيِ ل شيِء فهذا والثبور
الشريآعة تخالف أحكاما به يآعلق بأن إليه يآلتفت أن

ورازقهم العباد خالق هو سبحانه الله إلى الغيب وعلم
َقَما الكريآم كتابه فيِ القائل وهو ْقُت     َقَو َقَل ْلِجّن     َقَخ ا

َقَس ْن ِْل ُدوِن     ِإل     َقَوا ُب ْع َقَي ُد     َقَما     ِل ِريآ ُهْم     ُأ ْن َقَما     ِرْزٍق     ِمْن     ِم ُد     َقَو ِريآ ُأ

ِعُموِن     َقَأْن ْط َقَه     ِإّن     ُيآ ّل َقَو     ال ُق     ُه ِةا     ُذو     الّرّزا ّو ُق ْل ِتيُن     ا َقَم ْل وهو   ا
َقَما وجل عز القائل ٍة     ِمْن     َقَو ّب َقَْلْرِض     ِفيِ     َقَدا َقَلى     ِإل     ا ِه     َقَع ّل ال
َقَها ُق ّيآْن والقائل   ِرْز أ

َقَ َقَك ٍة     ِمْن     َقَو ّب َقَها     َقَتْحِمُل     ل     َقَدا َقَق ّلُه     ِرْز ال
َقَها ُق ُكْم     َقَيآْرُز ّيآا ِإ َقَو     َقَو ُه ُع     َقَو ِليُم     الّسِمي َقَع ْل ُغوا والقائل   ا َقَت ْب َقَفا

َقَد ْن ِه     ِع ّل َقَق     ال ُه     الّرْز ُدو ُب ْع ُكُروا     َقَوا ِه     َقَلُه     َقَواْش ْي َقَل َقَن     ِإ ُعو َقَج    ُتْر
أحاديآث فيِ وسلم عليه الله صلى النبيِ عن صح وقد

أن الملك أمر الجنين خلق إذا سبحانه الله أن كثيرةا
رزقه له مخلوق فكل وعمله وأجله رزقه يآكتب

فكيف السباب من الله يآسر ما حسب على المقدر
خوفا النسل تحديآد يآبيح أو يآستحسن أن بالعاقل يآليق
بالرزق المتكفل سبحانه والله العيش ضيق من

تزايآدوا قد السكان كان وإذا شيِء كل على والقادر
أيآضا كثرتا قد والرزق النتاح فأسباب مكان كل فيِ
كانت مما أكثر وتنوعت تسهلت وقد مكان كل فيِ
الله حكمة دلئل من وهذا قبل كانت مما وأحسن قبل
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عباده بمصالح عنايآته وعظيم قدرته وكمال سبحانه
يآبيح حتى بربه ظنه يآسيِء أن بمسلم يآليق كيف ثم

الدولة قررته إذا بذلك يآلزما وحتى النسل تحديآد للمة
فأيآن الرزق حصول وعدما العيش ضيق من خوفا

ثم عليه التوكل وأيآن بخبره الثقة وأيآن بالله اليآمان
كانوا الذيآن للكفرةا مشابهة السيِء الظن هذا فيِ

ذلك عليهم الله فأنكر الفقر خشية أولدهم يآقتلون
ُلوا     َقَول سبحانه قوله فيِ به وعابهم ُت ْق ُكْم     َقَت َقَد ْول ِمْن     َقَأ
ُكْم     َقَنْحُن     ِإْملٍق ُق ُهْم     َقَنْرُز ّيآا ِإ آيآة فيِ سبحانه وقال   َقَو

ُلوا     َقَول السراء ُت ْق ُكْم     َقَت َقَد ْول َقَة     َقَأ َقَي ُهْم     َقَنْحُن     ِإْملٍق     َقَخْش ُق َقَنْرُز
ُكْم ّيآا ِإ ُهْم     ِإّن     َقَو َقَل ْت َقَن     َقَق لئا     َقَكا ْط لرا     ِخ ِبي    َقَك

الدولة قررتا ( وإذا الفتوى آخر فيِ المفتيِ قول وأما
أن عليه المتفق من لن لزما؛ به العمل يآكون ذلك
فهذا)  حتما يآكون ضعيف بقول أخذ إذا المر وليِ

لن البطلن ظاهر هو بل السقوط غايآة فيِ القول
المة يآضر فيما ل المعروف فيِ تطاع إنما الحكومة
النسل لتحديآد والقول المطهر الشرع ويآخالف
طاعتها تلزما فكيف المة ومصلحة للشرع مخالف

عليه الله صلى نبيه حق فيِ وجل عز الله قال فيه
َقَك     َقَول وسلم َقَن ْعِصي ْعُروٍف     ِفيِ     َقَيآ عليه الله صلى وهو   َقَم
أراد وجل عز الله ولكن بالمعروف إل يآأمر ل وسلم
إنما أمورال ولةا طاعة أن إلى وإرشادها المة إعلما
عليه الله صلى النبيِ عن وصح المعروف فيِ تكون
عليه وقال   المعروف     فيِ     الطاعة     إنما قال أنه وسلم
معصية     فيِ     للمخلوق     طاعة     ل والسلما الصلةا
كلمة وهذه كثيرةا المعنى هذا فيِ والحاديآث   الخالق
وإرشاد اللبس وكشف الحق إظهار بها أردنا موجزةا

فيِ سبحانه الله شرع من نعلم ما إلى المسلمين
المسلمين وسائر يآوفقنا أن الله ونسأل المسألة هذه
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ديآنه فيِ بالفقه الجميع على يآمن وأن رضاه فيه لما
الفتن مضلتا من الجميع يآعيذ وأن عليه والثباتا
وصلى قديآر شيِء كل على إنه الشيطان ونزغاتا

 وصحبه وآله محمد ورسوله عبده على وسلم

الثار      إحياء في السلم حكم

صلى الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
بعض نشرتا فقد وبعد وصحبه وآله وسلم عليه الله

لبعض بها والهتماما الثار إحياء حول مقالتا الصحف
عليه رد وقد جمال محمد صالح الستاذ ومنهم الكتاب
حميد بن محمد بن الله عبد الشيخ العلمة سماحة

الستاذ ولكن مثوبته الله أجزل وأحسن وأفاد فأجاد
بهذا يآقتنع لم رشده وألهمه الله هداه الجدايآل أبا أنور
الموضوع فيِ مقال فكتب عليه يآطلع لم أو الرد

5448 برقم الصادر بعددها المديآنة جريآدةا نشرته
الهجرتين ( طريآق بعنوان  هـ1402 / 4 / 22 وتاريآخ
بالعدد المديآنة بجريآدةا المنشورةا ( والكلمة فيه ) قال

عبد البحاثة للستاذ  هـ1402 / 4 / 7  وتاريآخ5433
الديآب به قاما ما على عطفا النصاريِ القدوس
تحقيق من الرفاعيِ العزيآز عبد الستاذ الباحث
عليه الله صلى الله رسول بها نزل التيِ للمواقع

مكة من هجرته فيِ سلكه الذيِ الطريآق فيِ وسلم
همة استنهاض إلى تدفعنا المنورةا المديآنة إلى

كمثل عليها تدل شواخص وضع إلى المسئولين
ما مع معبد أما خيمتيِ إلى تكونان ما أدنى خيمتين

اللزمة الحيطة اتخاذ بعد ذلك من المواقع بقية يآلئم
أو التبرك أو التقديآس صفة يآعطيها تجاوز أيِ لمنع

إيآقاف هو المقصود لن الشرع مقتضيا عن النحراف
ما على السائحين من يآشاء ومن والدارسين الطلبة
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هذه ومواقعه الطريآق هذا على التعرف من يآريآدونه
فيِ وسلم عليه الله صلى الرسول عاناه ما لمعرفة

لمجرد وذلك متاعب من هذه المتكتمة السريآة رحلته
الدعوةا مشاق تحمل على النفوس وحمل العبرةا أخذ
الصلةا عليه ذلك فيِ تحمله بما تأسيا الله إلى

تخرج معبدةا فرعية طرق لها تعمل أن على والسلما
واستراحاتا نزل بها وتقاما العاما الطريآق من

أماكن إلى الصعود بتسهيل أيآضا يآعنى وأن للسائحين
ثور ثم حراء بغار بدءا وسلم عليه الله صلى تواجده
الوصول حتى مالك بن سراقة تعقبه حيث والكراع

المكرمة مكة فيِ مواقع من ذلك سبق وما قباء إلى
هو قوطع الذيِ والشعب الرقم أبيِ بن الرقم كدار

نزوله ثم مكة فتح فيِ دخوله وطريآق فيه وأهله
مواقعه وكذلك وبدر وحنين الحديآبية فيِ وكذا بالبطح

فيِ وتواجده غزواته ومواقع المنورةا المديآنة فيِ
خيبر إلى وسلم عليه الله صلى طريآقه ثم أريآافها

الحاطة من المزيآد لعطاء فيهما وتواجده تبوك وإلى
السلمية الدعوةا نشر فيِ الفذ بجهاده واللماما
 هـ ) ا ذلك فيِ به التأسيِ على والعمل

فيِ المنشور مقاله فيِ أخضر فاروق الدكتور دعا كما
 /1 / 13  وتاريآخ3354 رقم بعددها الجزيآرةا جريآدةا
المملكة فيِ الثريآة الماكن تطويآر إلى  هـ1402

لضمان مستمرةا بصفة المسلمين قبل من لزيآارتها
( أن به استدل ومما البترول نفاذ بعد بزعمه الدخل

تعتبر الفاتيكان فيِ المسيحية فيِ الديآنية السياحة
وأن اليآطاليِ للقتصاد الرئيسية الدخول أحد

اليهود على فارغة زجاجاتا ببيع قامت قد إسرائيل
بهواء مليئة الزجاجاتا هذه أن اعتبار على أمريآكا فيِ

أيآضا الفوائد من ستؤديِ أنها إلى أشار ) كما القدس
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المسلمين الطفال عند بالسلما العلم تثبيت ( فيِ
بالديآن المتعلقة الثار إحياء إليه يآؤديِ لما ) ونظرا إلخ
وتأيآيد الحق إيآضاح أحببت العقيدةا تمس مخاطر من
البر على معهم والتعاون ذلك فيِ العلم أهل كتبه ما

وإيآضاح الشبهة وكشف ولعباده لله والنصح والتقوى
ذكر الذيِ الوجه على بالثار العنايآة إن فأقول الحجة
ضعيفة النفوس لن وعل؛ جل بالله الشرك إلى يآؤديِ

والشرك يآفيدها أنه تظن بما التعلق على ومجبولة
يآقف والذيِ يآدركها ل الناس غالب كثيرةا أنواعه بالله
حجة بل مزعومة أو حقيقة كانت سواء الثار هذه عند

من فيها وما بترابها الجهلة يآتمسح كيف له يآتضح
إليه نسبت من ويآدعو عندها ويآصليِ أحجار أو أشجار

ولحصول سبحانه الله إلى قربة ذلك أن منهم ظنا
دعاةا كثرةا هذا على ويآعين الكربة وكشف الشفاعة

والذيآن نفوسهم فيِ الوثنية تربت الذيآن الضلل
وتزيآين الناس لتضليل الثار هذه مثل يآستغلون

بعض على ذلك بسبب يآحصل حتى لهم زيآارتها
بأن زوارها يآخبر من غالبا هناك وليس الماديِ الكسب

ويآشاهد العكس الغالب بل فقط العبرةا المقصود
بالتعلق بليت التيِ البلد بعض فيِ واضحا ذلك العاقل

ويآطوفون الله دون من يآعبدونها وأصبحوا بالضرحة
إذا فكيف أولياء أهلها أن باسم بالكعبة يآطاف كما بها

عليه الله صلى الله رسول آثار هذه إن لهم قيل
الوقاتا تحين فيِ يآفتر ل الشيطان أن كما وسلم

الشيطان عن تعالى الله قال الناس لضلل المناسبة
َقَل قال إنه َقَك     َقَقا ِت ِعّز ِب ُهْم     َقَف ّن َقَيآ ِو ْغ َقَن     َُقَل ِعي َقَم ِإل     َقَأْج َقَك     *  َقَد َقَبا ِع

ُهُم ْن َقَن     ِم َقَلِصي ْلُمْخ الله عدو عن سبحانه أيآضا وقال   ا
َقَل الشيطان َقَما     َقَقا ِب ِنيِ     َقَف َقَت ْيآ َقَو ْغ َقَدّن     َقَأ ُع ْق ُهْم     َقََقَل َقَك     َقَل َقَط َقَرا ِص
َقَم ِقي َقَت ْلُمْس ُهْم     ُثّم*    ا ّن َقَي ِت ْيِن     ِمْن     َقَل ِهْم     َقَب ِديآ ْيآ ِهْم     َقَوِمْن     َقَأ ِف ْل َقَخ
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َقَعْن ِهْم     َقَو ِن َقَما ْيآ َقَعْن     َقَأ ِهْم     َقَو ِل ِئ َقَما ُد     َقَول     َقَش ُهْم     َقَتِج َقَر َقَث ْك َقَن     َقَأ ِريآ ِك َقَشا
سبحانه الله أن مع الجنة من فأخرجه آدما أغوى وقد

تعالى قال كما عدوه أنه له وبين منه حذره وتعالى
َقَصى طه سورةا فيِ َقَع َقَدمُا     َقَو ّبُه     آ َقَوى     َقَر َقَغ ُه     ُثّم*    َقَف َقَبا َقَت اْج
ّبُه َقَب     َقَر َقَتا ِه     َقَف ْي َقَل َقَدى     َقَع َقَه إسرائيل بنيِ قصة ذلك ومن   َقَو
ليعبدوه عجل حليهم من لهم وضع حينما السامريِ مع
ظهور مع عبادته الشيطان لهم فزيآن الله دون من

صحيح بإسناد وغيره الترمذيِ جامع فيِ وثبت بطلنها
مع     خرجنا قال عنه الله رضيِ الليثيِ واقد أبيِ عن

ونحن     حنين     إلى     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول
عندها     يآعكفون     سدرةا     وللمشركين     بكفر     عهد     حدثاء

فمررنا     أنواط     ذاتا     لها     يآقال     أسلحتهم     بها     ويآنوطون
كما     أنواط     ذاتا     لنا     اجعل     الله     رسول     يآا     فقلنا     بسدرةا

أكبر     الله     وسلم     عليه     الله     صلى     فقال     أنواط     ذاتا     لهم
بنو     قالت     كما     بيده     نفسيِ     والذيِ     قلتم     السنن     إنها

لتركبن     آلهة     لهم     كما     إلها     لنا     اجعل     سى  لمو     إسرائيل
أنواط ذاتا لنا اجعل قولهم شبه   قبلكم     كان     من     سنن
إلها لنا اجعل إسرائيل بنيِ بقول أنواط ذاتا لهم كما
بالمعانيِ العتبار أن على ذلك فدل آلهة لهم كما

الشرك جريآمة ولعظم اللفاظ بمجرد ل والمقاصد
السلما عليه الخليل نرى العمل إحباط فيِ وخطره

ْذ تعالى الله قال منه السلمة ولبنيه له الله يآدعو ِإ َقَو
َقَل ِهيُم     َقَقا َقَرا ْب َقَعْل     َقَرّب     ِإ َقَذا     اْج َقَد     َقَه َقَل َقَب ْل لنا     ا ِنيِ     آِم ْب ُن ِنيِّ     َقَواْج َقَب َقَو
َقَد     َقَأْن ُب ْع َقَما     َقَن َقَنا َقَْلْص ُهّن     َقَرّب*    ا ّن َقَن     ِإ ْل َقَل لرا     َقَأْض ِثي َقَن     َقَك ّناِس     ِم    ال

الخلق أشرف - وهم والرسل النبياء خافه فإذا اليآة
بأن وأحرى أولى - فغيرهم له وأتقاهم بالله وأعلمهم

سد يآجب كما منه تحذيآره ويآجب ذلك عليه يآخاف
من الحق أهل عمل ومهما إليه الموصلة الذرائع
وبين الجهال بين ذلك يآحول فلن تحفظ أو احتياط
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الناس لن الثار؛ تعظيم على المترتبة المفاسد
الحق عن والبحث والتأثر الفهم حيث من يآختلفون

ودا السلما عليه نوح قوما عبد ولذلك كثيرا اختلفا
فيِ الصل أن مع ونسرا ويآعوق ويآغوث وسواعا

للتأسيِ الصالحة بأعمالهم التذكير هو تصويآرهم
الله دون من وعبادتهم فيهم للغلو ل بهم والقتداء

هذا صورهم من بعد جاء من أنسى الشيطان ولكن
ذلك وكان الله دون من عبادتهم لهم وزيآن المقصد

البخاريِ ذلك روى آدما بنيِ فيِ الشرك سبب هو
 صحيحه فيِ الله رحمه

قوله تفسير فيِ عنهما الله رضيِ عباس ابن عن
ُلوا تعالى َقَقا َقَذُرّن     ل     َقَو ُكْم     َقَت َقَت َقَه ِل َقَذُرّن     َقَول     آ ّدا     َقَت لعا     َقَول     َقَو َقَوا ُس

َقَث     َقَول ُغو َقَق     َقَيآ ُعو َقَيآ لرا     َقَو َقَنْس رجال أسماء هذه قال   َقَو
إلى الشيطان أوحى هلكوا فلما نوح قوما من صالحين
يآجلسون كانوا التيِ مجالسهم إلى انصبوا أن قومهم

حتى تعبد فلم ففعلوا بأسمائهم وسموها أنصابا فيها
 عبدتا العلم ونسخ أولئك هلك إذا

جل الله فإن والنصارى اليهود فعله بما التمثيل أما
ضلل طريآق لنه طريآقهم؛ من بالحذر أمر وعل

المخالفة أعمالهم فيِ بهم التشبه يآجوز ول وهلك
الهوى واتباع بالضلل معروفون وهم لشرعنا

من ولغيره فلهذا أنبياؤهم به جاء لما والتحريآف
وسلوك بهم التشبه عن نهينا الضالة أعمالهم
عن ستنشأ التيِ المفاسد أن والحاصل طريآقهم
كميتها يآحصى ول محققة وإحيائها بالثار العتناء

إحيائها منع فوجب سبحانه الله إل وغايآاتها وأنواعها
صلى النبيِ أصحاب أن ومعلوما ذلك إلى الذرائع وسد
بديآن الناس أعلم عنهم الله ورضيِ وسلم عليه الله
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وسلم عليه الله صلى الله لرسول الناس وأحب الله
ولم الثار هذه يآحيوا ولم ولعباده لله نصحا وأكملهم
عمر رأى لما بل إحيائها إلى يآدعوا ولم يآعظموها

التيِ الشجرةا إلى يآذهب الناس بعض عنه الله رضيِ
 بقطعها  أمر تحتها وسلم عليه الله صلى النبيِ بويآع
فشكر بها والشرك فيها الغلو من الناس على خوفا

. عنه الله رضيِ مناقبه من وعدوه ذلك المسلمون له

النبيِ لفعله مشروعا أمرا زيآارتها أو إحياؤها كان ولو
أمر أو الهجرةا وبعد مكة فيِ وسلم عليه الله صلى
أعلم أنهم وسبق إليه أرشدوا أو أصحابه فعله أو بذلك

عليه الله صلى لرسوله وأحبهم الله بشريآعة الناس
الله صلى عنه يآحفظ ولم ولعباده لله وأنصحهم وسلم
كانوا حين حراء غار زاروا أنهم عنهم ول وسلم عليه
عمرةا حين أيآضا ذلك يآفعلوا ولم ثور غار أو بمكة

يآعرجوا ولم الوداع حجة فيِ ول الفتح عاما ول القضاء
البيعة شجرةا محل ول معبد أما خيمتيِ موضع على
ل مبتدع أمر إليها الطرق وتمهيد زيآارتها أن فعلم
إلى الوسائل أعظم من وهو الله شرع فيِ له أصل

واتخاذ القبور على البناء كان ولما الكبر الشرك
النبيِ نهى الشرك وسائل أعظم من عليها مساجد

والنصارى اليهود ولعن ذلك عن وسلم عليه الله صلى
يآفعل عمن وأخبر مساجد أنبيائهم قبور اتخاذهم على
 الخلق شرار أنهم ذلك

عن الله رحمه مسلم صحيح فيِ عنه ثبت فيما وقال
قال قال عنه الله رضيِ البجليِ الله عبد بن جندب
كان     من     وإن     أل وسلم عليه الله صلى الله رسول
مساجد     وصالحيهم     أنبيائهم     قبور     يآتخذون     كانوا     قبلكم

   ذلك     عن     أنهاكم     فإنيِ     مساجد     القبور     تتخذوا     فل     أل
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رضيِ الله عبد بن جابر عن أيآضا مسلم صحيح وفيِ
وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     نهى قال عنه الله
زاد   عليه     يآبنى     وأن     عليه     يآقعد     وأن     القبر     يآجصص     أن

والحاديآث   عليه     يآكتب     وأن صحيح بإسناد الترمذيِ
 كثيرةا المعنى هذا فيِ

سد وجوب على الكاملة السلمية الشريآعة دلت وقد
بأدلة ذلك على العلماء واحتج والفعلية القولية الذرائع

الله رحمه القيم ابن العلمة منها وذكر كثرةا تحصى ل
كلها دليل وتسعين الموقعين] تسعة [إعلما كتابه فيِ
الشرك إلى المفضية الذرائع سد وجوب على تدل

ّبوا     َقَول تعالى الله قول منها وذكر والمعاصيِ َقَتُس
َقَن ِذيآ ّل َقَن     ا ُعو ْد ِه     ُدوِن     ِمْن     َقَيآ ّل ّبوا     ال َقَيُس َقَه     َقَف ّل لوا     ال ْد ِر     َقَع ْي َقَغ ِب
ٍم ْل بعد     صلةا     ل وسلم عليه الله صلى وقوله اليآة   ِع

حتى     العصر     بعد     صلةا     ول     الشمس     تطلع     حتى     الصبح
دون من الشمس عبادةا لذريآعة سدا   الشمس     تغرب

.  الله

النبيِ أن منها ذكر كما ذلك فعل بمن للتشبه ومنعا
على المساجد بناء عن نهى وسلم عليه الله صلى

القبور تجصيص عن ونهى ذلك فعل من ولعن القبور
وعندها إليها الصلةا وعن مساجد واتخاذها وتشريآفها

عن ونهى بتسويآتها وأمر عليها المصابيح إيآقاد وعن
ذلك يآكون لئل إليها الرحال شد وعن عيدا اتخاذها
ذلك وحرما بها والشراك أوثانا اتخاذها إلى ذريآعة
سدا خلفه قصد بل يآقصده لم ومن قصده من على

.  للذريآعة

أن أمرهم ولةا وعلى المسلمين علماء على فالواجب
وسلم عليه الله صلى الله نبيِ مسلك يآسلكوا

وأن وغيره الباب هذا فيِ عنهم الله رضيِ وأصحابه
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وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه نهى عما يآنهوا
الشرك إلى المفضية والوسائل الذرائع يآسدوا وأن

لجناب حمايآة والولياء النبياء فيِ والغلو والمعاصيِ
المسئول والله ووسائله الشرك لطرق وسدا التوحيد

الديآن فيِ يآفقههم وأن المسلمين أحوال يآصلح أن
صلحهم فيه لما أمرهم وولةا علماءهم يآوفق وأن

المسلمين قادةا يآوفق وأن والخرةا الدنيا فيِ ونجاتهم
وأن شئونهم كل فيِ بها والحكم الله شريآعة لتحكيم
ذلك وليِ إنه المستقيم صراطه بالجميع يآسلك

ورسوله عبده على وسلم الله وصلى عليه والقادر
إلى بهداه اهتدى ومن وأصحابه آله وعلى محمد نبينا
 الديآن يآوما

النصر      وعوامل السلمي القمة مؤتمر

صلى الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد 
. بهداه اهتدى ومن وصحبه آله وعلى وسلم عليه الله

الله أنزله الذيِ الكريآم القرآن تأمل من فإن بعد أما
للمسلمين وبشرى ورحمة وهدى شيِء لكل تبيانا
التمكين وأسباب النصر لعوامل شافيا بيانا فيه يآجد
قوته كانت مهما العدو على والقضاء الرض فيِ

إلى كلها ترجع والعوامل السباب تلك أن له ويآتضح
ورسوله بالله الصادق اليآمان وهما أساسيين عاملين
اليآمان أن ومعلوما سبيله فيِ الصادق والجهاد

العاقبة وحسن النصر به الله علق الذيِ الشرعيِ
وترك بأوامره والقياما العمل فيِ لله الخلصا يآتضمن
كل فيِ الشريآعة تحكيم وجوب يآتضمن كما نواهيه
المنكر عن والنهيِ بالمعروف والمر المجتمع أمور
وسنة وجل عز الله كتاب إلى الناس فيه تنازع ما ورد
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وجوب أيآضا يآتضمن كما وسلم عليه الله صلى رسوله
الديآن عن للدفاع القوةا من يآستطاع ما إعداد

إليه يآرجع حتى الحق عن خرج من ولجهاد والحوزةا
من أيآضا فهو الصادق الجهاد وهو الثانيِ العامل أما

وخصه عليه نبه سبحانه الله ولكن اليآمان موجباتا
صلى رسوله كذلك كتابه من كثيرةا مواضع فيِ بالذكر

شأنه لعظم فيه ورغبها المة به أمر وسلم عليه الله
عن يآردعه ل الخلق أكثر لن إليه؛ الحاجة ومسيس

وازع من حقه فيِ لبد بل والوعيد الوعد مجرد باطله
ومتى الباطل عن ويآردعه بالحق يآلزمه سلطانيِ

بالله اليآمان وهما الساسيان العاملن هذان توافر
كان دولة أو أمة ليِ سبيله فيِ والجهاد ورسوله

الرض فيِ التمكين لها الله وكتب حليفها النصر
التيِ وسنته يآخلف ل الذيِ الله وعد فيها والستخلف

 تبدل ل

والنصر والتمكين العز من المة هذه لصدر وقع وقد
القرآن عليه دل ما صحة على يآدل ما العداء على

الصلةا عليه المين الرسول سنة به وجاءتا الكريآم
السلميِ بالتاريآخ إلماما أدنى له من وكل والسلما

تجاهله يآمكن ل واقع أمر وأنه ذكرناه ما صحة يآعرف
الرعيل صدق من آنفا ذكرنا ما سوى سبب له وليس
سبيله فيِ والجهاد ورسوله بالله إيآمانهم فيِ الول
بعض الكريآم الخ أيآها وإليك وعقيدةا وعمل قول

وبصيرةا بينة على لتكون ذكرنا ما على الدالة اليآاتا
ربك سبيل إلى الدعوةا من تستطيعه بما ولتقوما
وعوامل النصر أسباب على المسلمين إخوانك وتنبيه

من     لك     خير     واحدا     رجل     بك     الله     يآهديِ     ولن الخذلن
الله رسول عن الحديآث بذلك صح كما   النعم     حمر
َقَها     َقَيآا وجل عز الله قال وسلم عليه الله صلى ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ا

344

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=HadN860
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN860


ُنوا َقَم ْنُصُروا     ِإْن     آ َقَه     َقَت ّل ُكْم     ال ْنُصْر ّبْت     َقَيآ َقَث ُيآ ُكْم     َقَو َقَم َقَدا ْق وقد   َقَأ
نصر هو سبحانه الله نصر أن على التفسير أهل أجمع
ويآدل خالفه لمن والجهاد إليه والدعوةا به بالعمل ديآنه
وهيِ الحج سورةا من الخرى اليآة المعنى هذا على
َقَرّن سبحانه قوله ْنُص َقَي َقَل ّلُه     َقَو ُه     َقَمْن     ال ْنُصُر َقَه     ِإّن     َقَيآ ّل ّيِ     ال ِو َقَق َقَل
ٌءز ِزيآ َقَن*    َقَع ِذيآ ّل ُهْم     ِإْن     ا ّنا ّك َقَْلْرِض     ِفيِ     َقَم َقَقاُموا     ا َقَةا     َقَأ الّصل
ُوا َقَت َقَةا     َقَوآ َقَكا َقَمُروا     الّز َقَأ ْعُروِف     َقَو َقَم ْل ْوا     ِبا َقَه َقَن ِر     َقَعِن     َقَو َقَك ْن ْلُم    ا
َقَن تعالى وقال َقَكا ّقا     َقَو َقَنا     َقَح ْي َقَل َقَن     َقَنْصُر     َقَع ِني ْؤِم ْلُم ريآب ول   ا

بأخباره المصدق الله بأمر القائم هو المؤمن أن
 وجل عز وقال لشريآعته المحكم نواهيه عن المنتهيِ

َقَها     َقَيآا ّيآ أ
َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُقوا     ِإْن     آ ّت َقَه     َقَت ّل َقَعْل     ال ُكْم     َقَيآْج لنا     َقَل َقَقا ُفْر

ّفْر َقَك ُيآ ُكْم     َقَو ْن ُكْم     َقَع ِت َقَئا ّي ِفْر     َقَس ْغ َقَيآ    َقَو

 والمتقين المؤمنين صفاتا بيان فيِ وجل عز وقال
َقَس ْي ِبّر     َقَل ْل ّلوا     َقَأْن     ا َقَو ُكْم     ُت َقَه َقَل     ُوُجو َقَب ِرِق     ِق َقَمْش ْل ِرِب     ا ْغ َقَم ْل َقَوا
ِكّن َقَل ِبّر     َقَو ْل َقَن     َقَمْن     ا َقَم ِه     آ ّل ِما     ِبال ْو َقَي ْل ِر     َقَوا ِة     اْلِخ َقَك ِئ َقَمل ْل َقَوا

َقَتاِب ِك ْل َقَن     َقَوا ّيي ِب ّن َقَتى     َقَوال َقَل     َقَوآ َقَما ْل َقَلى     ا ِه     َقَع ّب ِويِ     ُح َقَبى     َقَذ ُقْر ْل ا
َقَمى َقَتا َقَي ْل َقَن     َقَوا ِكي َقَسا َقَم ْل َقَن     َقَوا ْب ِبيِل     َقَوا َقَن     الّس ِلي ِئ ِفيِ     َقَوالّسا َقَو
َقَقاِب َقَما     الّر َقَقا َقَأ َقَةا     َقَو َقَتى     الّصل َقَةا     َقَوآ َقَكا َقَن     الّز ُفو ْلُمو ِهْم     َقَوا ِد ْه َقَع ِب

َقَذا ُدوا     ِإ َقَه َقَن     َقَعا ِريآ ِب ِء     ِفيِ     َقَوالّصا َقَسا ْأ َقَب ْل ِء     ا َقَن     َقَوالّضّرا َقَوِحي
ْأِس َقَب ْل َقَك     ا ِئ َقَل َقَن     ُأو ِذيآ ّل ُقوا     ا َقَد َقَك     َقَص ِئ َقَل ُأو َقَن     ُهُم     َقَو ُقو ّت ْلُم    ا

الكريآمة والخلق الحميدةا الصفاتا هذه أخيِ يآا تأمل
المؤمنين من تكون حتى بتطبيقها نفسك حاسب ثم

الواجب أن ريآب ول الفائزيآن والمتقين الصادقين
أو زعيم أو ملك من السلما إلى يآنتسب من كل على
على يآجاهدها وأن نفسه يآحاسب أن غيرهم أو أمير

العمال بهذه والعمل الكريآمة الخلق بهذه التخلق
بهذه الشعوب من تحته من يآلزما وأن الصالحة
المسلمين على الله أوجبها التيِ والعمال الخلق
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يآوليِ وأن عليه بالله ويآستعين ذلك فيِ يآصدق وأن
ورسوله الله أمر تنفيذ على يآعينونه الذيآن الخيار
وأن المكان حسب ضدهم يآبعد وأن المكان حسب
فيِ والعيان والزعماء الملوك من غيره مع يآتعاون

وتمكينهم ونصرهم عزتهم به الذيِ الجليل المر هذا
َقَد وجل عز قال كما الرض فيِ َقَع ّلُه     َقَو َقَن     ال ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم آ

ُكْم ْن ُلوا     ِم َقَعِم َقَحاتِا     َقَو ِل ُهْم     الّصا ّن َقَف ِل َقَتْخ َقَيْس َقَْلْرِض     ِفيِ     َقَل َقَما     ا َقَك
َقَف َقَل َقَتْخ َقَن     اْس ِذيآ ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َقَنّن     َقَق ّك َقَم ُي َقَل ُهْم     َقَو ُهُم     َقَل َقَن ِذيِ     ِديآ ّل ا

َقَضى َقَت ُهْم     اْر ُهْم     َقَل ّن َقَل ّد َقَب ُي َقَل ِد     ِمْن     َقَو ْع ِهْم     َقَب ِف ْو لنا     َقَخ ِنيِ     َقَأْم َقَن ُدو ُب ْع ل     َقَيآ
َقَن ُكو ِر لئا     ِبيِ     ُيآْش ْي َقَمْن     َقَش َقَر     َقَو َقَف َقَد     َقَك ْع َقَك     َقَب ِل َقَك     َقَذ ِئ َقَل ُأو ُهُم     َقَف

َقَن ُقو َقَفاِس ْل آمرا النفال سورةا فيِ سبحانه وقال   ا
ّدوا القوةا بإعداد لعباده َقَأِع ُهْم     َقَو ُتْم     َقَما     َقَل ْع َقَط َقَت ٍةا     ِمْن     اْس ّو ُق
َقَباِط     َقَوِمْن ْيِل     ِر َقَخ ْل َقَن     ا ُبو ِه ِه     ُتْر ّو     ِب ُد ِه     َقَع ّل ُكْم     ال ّو ُد َقَع َقَو

َقَن ِريآ َقَخ ِهْم     ِمْن     َقَوآ ِن ُهُم     ل     ُدو َقَن َقَلُمو ْع ّلُه     َقَت ُهْم     ال َقَلُم ْع َقَما     َقَيآ ُقوا     َقَو ْنِف ُت
ٍء     ِمْن ِبيِل     ِفيِ     َقَشيِْ ِه     َقَس ّل َقَوّف     ال ُكْم     ُيآ ْي َقَل ُتْم     ِإ ْن َقَأ َقَن     ل     َقَو َقَلُمو ْظ ُت

تعالى فقال ومكايآدهم العداء من بالحذر وأمرهم
َقَها     َقَيآا النساء سورةا فيِ ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُذوا     آ ُكْم     ُخ َقَر ْذ ِح
ِفُروا ْن َقَباتٍا     َقَفا ِو     ُث ِفُروا     َقَأ ْن لعا     ا لنبيه سبحانه وقال   َقَجِمي

َقَذا وسلم عليه الله صلى ِإ َقَت     َقَو ْن ِهْم     ُك َقَت     ِفي َقَقْم َقَأ ُهُم     َقَف َقَل
َقَةا ُقْم     الّصل َقَت ْل ٌءة     َقَف َقَف ِئ ُهْم     َقَطا ْن َقَك     ِم َقَع ُذوا     َقَم ْأُخ َقَي ْل ُهْم     َقَو َقَت َقَح ِل َقَأْس

َقَذا ِإ ُدوا     َقَف َقَج ُنوا     َقَس ُكو َقَي ْل ُكْم     ِمْن     َقَف ِئ َقَرا ْأتِا     َقَو َقَت ْل ٌءة     َقَو َقَف ِئ َقَرى     َقَطا ُأْخ

ّلوا     َقَلْم َقَص ّلوا     ُيآ َقَص ُي ْل َقَك     َقَف َقَع ُذوا     َقَم ْأُخ َقَي ْل ُهْم     َقَو َقَر ْذ ُهْم     ِح َقَت َقَح ِل َقَأْس َقَو
ّد َقَن     َقَو ِذيآ ّل َقَفُروا     ا ْو     َقَك َقَن     َقَل ُلو ُف ْغ ُكْم     َقَعْن     َقَت ِت َقَح ِل ُكْم     َقَأْس ِت َقَع ِت َقَأْم َقَو

َقَن ُلو َقَيِمي ُكْم     َقَف ْي َقَل لة     َقَع َقَل ْي لةا     َقَم َقَد َقَح     َقَول     َقَواِح َقَنا ُكْم     ُج ْي َقَل َقَن     ِإْن     َقَع َقَكا
ُكْم لذى     ِب ٍر     ِمْن     َقَأ َقَط ْو     َقَم ُتْم     َقَأ ْن َقَضى     ُك ُعوا     َقَأْن     َقَمْر َقَض َقَت

ُكْم َقَت َقَح ِل ُذوا     َقَأْس ُكْم     َقَوُخ َقَر ْذ َقَه     ِإّن     ِح ّل ّد     ال َقَع َقَن     َقَأ ِريآ ِف َقَكا ْل لبا     ِل َقَذا َقَع
لنا ِهي    ُم

من البليغ والتوجيه العظيم التعليم هذا أخيِ يآا فانظر
والخفياتا السرائر وعالم والسمواتا الرض فاطر
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المور أزمة وبيده الجميع قلوب تصريآف بيده الذيِ
بالسباب السلما عنايآة ذلك من لك يآتضح وتصريآفها

ويآتبين عنها والغفلة إهمالها من وتحذيآره عليها وحثه
عن يآعرض أن للمسلم يآجوز ل أنه ذلك من لك

العتماد له يآجوز ل أنه كما بشأنها يآتهاون أو السباب
وحده الله على اعتماده يآكون أن يآجب بل عليها
هو وهذا النصر بيده الذيِ هو سبحانه بأنه مؤمنا
والعنايآة بالسباب الخذ وهو الشرعيِ التوكل حقيقة

الله نبه وقد عليه والتوكل الله على العتماد مع بها
قوله منها آيآاتا عدةا فيِ المعنى هذا على سبحانه
َقَمْن سبحانه ّتِق     َقَو َقَه     َقَيآ ّل َقَعْل     ال لجا     َقَلُه     َقَيآْج َقَر ْقُه*    َقَمْخ َقَيآْرُز ِمْن     َقَو

ْيُث َقَتِسُب     ل     َقَح َقَمْن     َقَيآْح ّكْل     َقَو َقَو َقَت َقَلى     َقَيآ ِه     َقَع ّل َقَو     ال ُه ُبُه     َقَف    َقَحْس
حقيقتها لن السباب أعظم وهيِ أول التقوى فذكر
الخذ ذلك ومن شيِء كل فيِ ورسوله الله طاعة

والعسكريآة والسياسية والمعنويآة الحسية بالسباب
َقَمْن سبحانه فقال التوكل ذكر ثم ّكْل     َقَو َقَو َقَت َقَلى     َقَيآ ِه     َقَع ّل ال

َقَو ُه ُبُه     َقَف ْذ وجل عز - وقال كافيه - أيِ   َقَحْس َقَن     ِإ ُثو ِغي َقَت َقَتْس
ُكْم ّب َقَب     َقَر َقَجا َقَت ُكْم     َقَفاْس ّنيِ     َقَل ُكْم     َقَأ ّد ْلٍف     ُمِم َقَأ َقَن     ِب ِة     ِم َقَك ِئ َقَمل ْل ا

َقَن ِفي ِد َقَما*    ُمْر َقَلُه     َقَو َقَع ّلُه     َقَج َقَرى     ِإل     ال ِئّن     ُبْش َقَم ْط َقَت ِل ِه     َقَو ِب
ُكْم ُب ُلو َقَما     ُق ّنْصُر     َقَو ِد     ِمْن     ِإل     ال ْن ِه     ِع ّل َقَه     ِإّن     ال ّل ٌءز     ال ِزيآ ٌءم     َقَع ِكي َقَح

 . 15 - 11مجلة التوحيد المصريآة من صـ 

  

آيآاتا عدةا فيِ سبحانه الله فذكره الصادق الجهاد أما
والسعادةا الدنيا فيِ النصر من عليه يآترتب ما وذكر

الصادقين المجاهديآن صفاتا وبين الخرةا فيِ
ِفُروا تعالى فقال غيرهم من ليتميزوا ْن لفا     ا َقَفا لل     ِخ َقَقا ِث َقَو
ُدوا ِه َقَجا ُكْم     َقَو ِل َقَوا َقَأْم ُكْم     ِب ُفِس ْن َقَأ ِبيِل     ِفيِ     َقَو ِه     َقَس ّل ُكْم     ال ِل ٌءر     َقَذ ْي َقَخ
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ُكْم ُتْم     ِإْن     َقَل ْن َقَن     ُك َقَلُمو ْع َقَها     َقَيآا تعالى وقال   َقَت ّيآ أ
َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم آ

َقَذا ُتْم     ِإ ِقي لة     َقَل َقَئ ُتوا     ِف ُب ْث ُكُروا     َقَفا ْذ َقَه     َقَوا ّل لرا     ال ِثي ُكْم     َقَك ّل َقَع َقَن     َقَل ِلُحو ْف ُت
ُعوا*  ِطي َقَأ َقَه     َقَو ّل َقَلُه     ال َقَرُسو ُعوا     َقَول     َقَو َقَز َقَنا ُلوا     َقَت َقَش ْف َقَت َقَب     َقَف َقَه ْذ َقَت َقَو

ُكْم ِبُروا     ِريآُح َقَه     ِإّن     َقَواْص ّل َقَع     ال َقَن     َقَم ِريآ ِب ُنوا     َقَول*    الّصا ُكو َقَت
َقَن ِذيآ ّل َقَرُجوا     َقَكا ِهْم     ِمْن     َقَخ ِر َقَيآا لرا     ِد َقَط َقَء     َقَب َقَئا ِر ّناِس     َقَو َقَن     ال ّدو َقَيآُص َقَو

ِبيِل     َقَعْن ِه     َقَس ّل ّلُه     ال َقَما     َقَوال َقَن     ِب ُلو َقَم ْع ٌءط     َقَيآ    ُمِحي

للمجاهد العظيمة الصفاتا هذه المؤمن أيآها فتأمل
وحال اليوما المسلمين حال لك يآتضح حتى الصادق

أولئك نجاح سر تعرف وحتى السابقين المجاهديآن
فيِ النصر إدراك إلى سبيل ل وأنه بعدهم من وخذلن

التيِ بالخلق بالتخلق إل الخرةا فيِ والسعادةا الدنيا
أوضحها وقد النصر بها وعلق إليها ودعا بها الله أمر
التيِ اليآاتا هذه فيِ المبين كتابه فيِ سبحانه الله

َقَها     َقَيآا وجل عز وقال وغيرها ذكرناها ّيآ أ
َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم َقَهْل     آ

ُكْم ّل ُد َقَلى     َقَأ ٍةا     َقَع َقَر َقَجا ُكْم     ِت ْنِجي َقَذاٍب     ِمْن     ُت ٍم     َقَع ِلي َقَن*    َقَأ ُنو ْؤِم ُت
ِه ّل ِه     ِبال ِل َقَرُسو َقَن     َقَو ُدو ِه َقَجا ُت ِبيِل     ِفيِ     َقَو ِه     َقَس ّل ُكْم     ال ِل َقَوا َقَأْم ِب

ُكْم ُفِس ْن َقَأ ُكْم     َقَو ِل ٌءر     َقَذ ْي ُكْم     َقَخ ُتْم     ِإْن     َقَل ْن َقَن     ُك َقَلُمو ْع ِفْر*    َقَت ْغ ُكْم     َقَيآ َقَل
ُكْم َقَب ُنو ُكْم     ُذ ْل ْدِخ ُيآ ّناتٍا     َقَو ِريِ     َقَج َقَها     ِمْن     َقَتْج ِت َقَهاُر     َقَتْح ْن ْل

َقَ ا
َقَن ِك َقَسا َقَم لة     َقَو َقَب ّي ّناتِا     ِفيِ     َقَط ْدٍن     َقَج َقَك     َقَع ِل ْوُز     َقَذ َقَف ْل ِظيُم     ا َقَع ْل    ا
َقَرى ُأْخ َقَها     َقَو َقَن ّبو ٌءر     ُتِح َقَن     َقَنْص ِه     ِم ّل ٌءح     ال ْت َقَف ٌءب     َقَو ِريآ ِر     َقَق َقَبّش َقَو

َقَن ِني ْؤِم ْلُم    ا

النصر أسباب اليآاتا هذه فيِ سبحانه الله جمع وقد
اليآمان وهما أساسيين عاملين إلى سبحانه وردها
ذلك على ورتب سبيله فيِ والجهاد ورسوله بالله

فيِ والنصر الخرةا فيِ بالجنة والفوز الذنوب مغفرةا
المسلمين أن سبحانه وأخبر القريآب والفتح الدنيا

َقَرى قال ولهذا والفتح النصر يآحبون ُأْخ َقَها     َقَو َقَن ّبو ٌءر     ُتِح َقَنْص
َقَن ِه     ِم ّل ٌءح     ال ْت َقَف ٌءب     َقَو ِريآ    َقَق
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يآرغبون هذا مؤتمرهم فيِ وزعماؤنا ملوكنا كان فإذا
فيِ والسعادةا القريآب والفتح النصر فيِ صادقة رغبة
لهم وأبان السبيل لهم الله أوضح وقد والخرةا الدنيا

إل عليهم فما ذلك إلى المفضية والسباب العوامل
من سلف مما صادقة توبة الله إلى يآتوبوا أن

الله حق من عليهم يآجب بما قيامهم وعدما تقصيرهم
بالله اليآمان على صادقين يآتعاهدوا وأن عباده وحق

وجهادهم بحبله والعتصاما شريآعته وتحكيم ورسوله
وأن قوةا من الله أعطاهم ما بكل واحدا صفا العداء
ديآنه وحقيقة الله لشريآعة المخالفة المبادئ يآنبذوا

المعسكر من غيره على ل سبحانه عليه يآعتمدوا وأن
ما ويآعدوا بالسباب يآأخذوا وأن الغربيِ أو الشرقيِ

وأن الشرع أباحها وسيلة بكل القوةا من استطاعوا
الكافرةا الكتل سائر عن ومنحازيآن مستقلين يآكونوا

ورسوله بالله بإيآمانهم متميزيآن وغربية شرقية من
السلح وأما بشريآعته وتمسكهم بديآنه واعتصامهم

وبكل طريآق كل من بتأمينها بأس فل العدةا وأصناف
.  المطهر الشرع تخالف ل وسيلة

أن العلى وصفاته الحسنى بأسمائه المسئول والله
وأن عباده به يآنفع وأن مباركا المؤتمر هذا يآجعل
ويآوفق قادتهم به ويآصلح المسلمين شمل به يآجمع

أعدائه وذل ديآنه وعز رضاه فيه لما فيه المجتمعين
خالف ما ونبذ مستحقه إلى المسلوب الحق ورد

عليه والقادر ذلك وليِ إنه وأخلق مبادئ من السلما
وآله محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم وصلى
 بإحسان وأتباعه وصحبه

الحياة     في المرأة مكانة

349



عن بالريآاض الجيل مجلة من وارد لسؤال جواب هذا
 السلما فيِ المرأةا مكانة

أشرف على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
على سار ومن وصحبه آله وعلى والمرسلين النبياء
:  وبعد الديآن يآوما إلى دربهم

وأثرا السلما فيِ رفيعة مكانة المسلمة للمرأةا فإن
فيِ الولى المدرسة فهيِ مسلم كل حياةا فيِ كبيرا
على تسير المرأةا هذه كانت إذا الصالح المجتمع بناء

وسلم عليه الله صلى نبيه وسنة الله كتاب من هدى
عن ومسلمة مسلم كل يآبعد بهما التمسك لن

ل وانحرافها المم وضلل شيِء كل فيِ الضلل
وما وتعالى سبحانه الله نهج عن بابتعادها إل يآحصل

قال والسلما الصلةا عليهم ورسله أنبياؤه به جاء
تضلوا     لن     أمريآن     فيكم     تركت وسلم عليه الله صلى

   وسنتيِ     الله     كتاب     بهما     تمسكتم     ما

أهمية على يآدل ما الكريآم القرآن فيِ جاء ولقد
وما حقوق من لها وما وبنتا وأختا وزوجة أما المرأةا
بتفصيل المطهرةا السنة وجاءتا واجباتا من عليها
.  ذلك

من وتتحمل أعباء من عليها يآلقى فيما تكمن والهمية
من كان لذلك الرجل؛ أعباء بعضها فيِ تفوق مشاق

صحبتها وحسن وبرها الوالدةا شكر الواجباتا أهم
َقَنا تعالى قال الوالد على ذلك فيِ مقدمة وهيِ ْي َقَوّص َقَو

َقَن َقَسا ْن ِْل ِه     ا ْيآ َقَد ِل َقَوا ْتُه     ِب َقَل َقَم لنا     ُأّمُه     َقَح ْه َقَلى     َقَو ْهٍن     َقَع ُلُه     َقَو َقَصا ِف َقَو
ْيِن     ِفيِ َقَم ُكْر     َقَأِن     َقَعا َقَك     ِليِ     اْش ْيآ َقَد ِل َقَوا ِل َقَليِّ     َقَو َقَمِصيُر     ِإ ْل    ا

َقَنا تعالى وقال ْي َقَوّص َقَن     َقَو َقَسا ْن ِْل ِه     ا ْيآ َقَد ِل َقَوا لنا     ِب َقَسا ْتُه     ِإْح َقَل َقَم َقَح
لها     ُأّمُه ْتُه     ُكْر َقَع َقَض َقَو لها     َقَو ُلُه     ُكْر َقَحْم ُلُه     َقَو َقَصا ِف َقَن     َقَو ُثو لرا     َقَثل ْه    َقَش
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وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى رجل وجاء
أحق من وسلم عليه الله صلى الله رسول يآا فقال

قال من؟ ثم قال أمك قال صحابتيِ؟ بحسن الناس
أبوك قال من؟ ثم قال أمك قال من؟ ثم قال أمك

من للب ما أمثال ثلثة للما يآكون أن ذلك ومقتضى
.  البر

أبانته النفوس هدوء على وتأثيرها الزوجة ومكانة
ِه     َقَوِمْن تعالى قال الكريآمة اليآة ِت َقَيآا َقَق     َقَأْن     آ َقَل ُكْم     َقَخ ِمْن     َقَل

ُكْم ُفِس ْن لجا     َقَأ َقَوا ُنوا     َقَأْز ُك َقَتْس َقَها     ِل ْي َقَل َقَل     ِإ َقَع َقَج ُكْم     َقَو َقَن ْي لةا     َقَب ّد َقَو َقَم
لة َقَم َقَرْح تفسير فيِ الله رحمه كثير بن الحافظ قال   َقَو

لةا تعالى قوله ّد َقَو لة     َقَم َقَم َقَرْح ، : المحبة هيِ المودةا   َقَو
إما المرأةا يآمسك الرجل فإن ، : الرأفة هيِ والرحمة

.  ولد منه لها يآكون بأن بها لرحمة أو ، لها لمحبته

رضيِ خديآجة وقفتها التيِ الفريآدةا للوقفة كان ولقد
صلى الله رسول روع تهدئة فيِ الثر أكبر عنها الله
السلما عليه جبريآل عليه نزل عندما وسلم عليه الله

ترجف إليها فجاء مرةا لول حراء غار فيِ بالوحيِ
على خشيت لقد دثرونيِ : دثرونيِ فقال بوادره
ل فوالله : أبشر عنها الله : رضيِ " فقالت نفسيِ
، الحديآث وتصدق الرحم لتصل إنك ، أبدا الله يآخزيآك
، الضيف وتقريِ ، المعدوما وتكسب الكل وتحمل
 الحق نوائب على وتعين

أخذ حيث عنها الله رضيِ عائشة أثر ننسى ل وأيآضا
الحكاما النساء من وكثير الصحابة كبار الحديآث عنها

الماما زمن وعلى القريآب . وبالمس بهن المتعلقة
يآتقبل بأن زوجته نصحته الله رحمه سعود بن محمد
الله رحمه الوهاب عبد بن محمد المجدد الماما دعوةا
أكبر له لنصيحتها كان فإنه ، دعوته عليه عرض عندما
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حيث ، ونشرها الدعوةا تجديآد على اتفاقهما فيِ الثر
فيِ العقيدةا برسوخ ذلك أثر اليوما الله بحمد نلمس

.  الجزيآرةا هذه أبناء

وأثرا كبيرا فضل عليها الله رحمة لوالدتيِ أن شك ول
عليها والعانة الدراسة على تشجيعيِ فيِ عظيما
.  الجزاء خير عنيِ وجزاها مثوبتها الله ضاعف

المودةا تسوده الذيِ البيت أن فيه شك ل ومما
على سيؤثر السلمية والتربية والرأفة والمحبة
فيِ ناجحا ، أمره فيِ موفقا الله بإذن فيكون الرجل

أو تجارةا كسب أو علم طلب من إليه يآسعى عمل أيِ
يآوفق أن أسأل . والله أعمال من ذلك غير إلى زراعة
نبينا على الله وصلى ، ويآرضى يآحب لما الجميع
.  وسلم وصحبه وآله محمد

للسيارة      المرأة قيادة حكم

أما ، الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد
:  بعد

قيادةا عن الجزيآرةا صحيفة فيِ الناس حديآث كثر فقد
ل مفاسد إلى تؤديِ أنها ومعلوما ، للسيارةا المرأةا
المحرمة : الخلوةا منها ، إليها الداعين على تخفى

بالرجال : الختلط ومنها ، : السفور ومنها ، بالمرأةا
أجله من الذيِ المحظور ارتكاب:  ومنها ، حذر بدون

الوسائل منع المطهر والشرع ، المور هذه حرمت
الله أمر وقد ، محرمة واعتبرها المحرما إلى المؤديآة

فيِ بالستقرار المؤمنين ونساء النبيِ نساء وعل جل
لغير الزيآنة إظهار وتجنب ، والحجاب ، البيوتا

التيِ الباحية من كله ذلك إليه يآؤديِ لما محارمهن
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َقَن:  تعالى قال المجتمع على تقضيِ َقَقْر ُكّن     ِفيِ     َقَو ِت ُيو ُب
َقَن     َقَول َقَبّرْج َقَج     َقَت َقَبّر ِة     َقَت ّي ِل ِه َقَجا ْل َقَلى     ا ُْلو َقَن     ا ِقْم َقَأ َقَةا     َقَو َقَن     الّصل ِتي وآ

َقَةا َقَكا َقَن     الّز ْع ِط َقَأ َقَه     َقَو ّل َقَلُه     ال َقَرُسو .  اليآة   َقَو

َقَها     َقَيآا تعالى وقال ّيآ أ
ِبيِّ     َقَ ّن َقَك     ُقْل     ال َقَواِج َقَك     َقَِلْز ِت َقَنا َقَب ِء     َقَو َقَسا ِن َقَو

َقَن ِني ْؤِم ْلُم َقَن     ا ِني ْد ِهّن     ُيآ ْي َقَل ِهّن     ِمْن     َقَع ِب ِبي َقَك     َقَجل ِل َقَنى     َقَذ ْد َقَأْن     َقَأ

َقَن ْف َقَر ْع َقَن     َقَفل     ُيآ ْيآ َقَذ ْؤ ُقْل:  تعالى وقال   ُيآ َقَناتِا     َقَو ْؤِم ْلُم ِل
َقَن ْغُضْض ِهّن     ِمْن     َقَيآ ِر َقَصا ْب َقَن     َقَأ ْظ َقَف َقَيآْح ُهّن     َقَو َقَج َقَن     َقَول     ُفُرو ِديآ ْب ُيآ

ُهّن َقَت َقَن َقَر     َقَما     ِإل     ِزيآ َقَه َقَها     َقَظ ْن َقَن     ِم ْب ِر َقَيْض ْل ِهّن     َقَو ِر َقَلى     ِبُخُم َقَع
ِهّن ِب ُيو َقَن     َقَول     ُج ِديآ ْب ُهّن     ُيآ َقَت َقَن ِهّن     ِإل     ِزيآ ِت َقَل ُعو ُب ْو     ِل ِهّن     َقَأ ِئ َقَبا ْو     آ ِء     َقَأ َقَبا آ
ِهّن ِت َقَل ُعو ْو     ُب ِهّن     َقَأ ِئ َقَنا ْب أ

ْو     َقَ ِء     َقَأ َقَنا ْب ِهّن     َقَأ ِت َقَل ُعو ْو     ُب ِهّن     َقَأ ِن َقَوا ْو     ِإْخ ِنيِ     َقَأ َقَب
ِهّن ِن َقَوا ْو     ِإْخ ِنيِ     َقَأ ِهّن     َقَب ِت َقَوا َقَخ ْو     َقَأ ِهّن     َقَأ ِئ َقَسا ْو     ِن َقَكْت     َقَما     َقَأ َقَل َقَم
ُهّن ُن َقَما ْيآ ِو     َقَأ َقَن     َقَأ ِعي ِب ّتا ِر     ال ْي ِليِ     َقَغ ِة     ُأو َقَب ِْلْر َقَن     ا َقَجاِل     ِم ِو     الّر َقَأ

ْفِل ّط َقَن     ال ِذيآ ّل َقَهُروا     َقَلْم     ا ْظ َقَلى     َقَيآ َقَراتِا     َقَع ْو ِء     َقَع َقَسا ّن َقَول     ال
َقَن ْب ِر ِهّن     َقَيآْض ِل َقَأْرُج َقَم     ِب َقَل ْع ُي َقَن     َقَما     ِل ِفي ِهّن     ِمْن     ُيآْخ ِت َقَن ُبوا     ِزيآ ُتو َقَو

َقَلى ِه     ِإ ّل لعا     ال َقَها     َقَجِمي ّيآ أ
َقَن     َقَ ُنو ْؤِم ْلُم ُكْم     ا ّل َقَع النبيِ وقال   َقَل

كان     إل     بامرأةا     رجل     خل     " ما:  وسلم عليه الله صلى
جميع منع المطهر " فالشرع   ثالثهما     الشيطان
رميِ ذلك فيِ بما الرذيآلة إلى المؤديآة السباب

من عقوبته وجعل بالفاحشة الغافلتا المحصناتا
أسباب نشر من للمجتمع صيانة العقوباتا أشد

.  الرذيآلة

ل وهذا ، ذلك إلى المؤديآة السباب من المرأةا وقيادةا
وبالعواقب الشرعية بالحكاما الجهل ولكن يآخفى

المفضية بالوسائل التساهل إليها يآفضيِ التيِ السيئة
مرضى من الكثير به يآبتليِ ما - مع المنكراتا إلى

إلى بالنظر والتمتع الباحية محبة من القلوب
المر هذا فيِ الخوض يآسبب هذا كل ، الجنبياتا
من ذلك وراء بما مبالةا وبغير علم بغير وأشباهه

353

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN862
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN862
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=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=33&nAya=33
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=33
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=33


َقَما     ُقْل:  تعالى الله وقال الخطار ّن َقَما     ِإ َقَيِ     َقَحّر ّب َقَر
َقَش َقَواِح َقَف ْل َقَر     َقَما     ا َقَه َقَها     َقَظ ْن َقَما     ِم َقَن     َقَو َقَط َقَم     َقَب ْث ِْل َقَيِ     َقَوا ْغ َقَب ْل ِر     َقَوا ْي َقَغ ِب

ّق َقَح ْل َقَأْن     ا ُكوا     َقَو ِر ِه     ُتْش ّل َقَنّزْل     َقَلْم     َقَما     ِبال ِه     ُيآ لنا     ِب َقَطا ْل َقَأْن     ُس َقَو
ُلوا ُقو َقَلى     َقَت ِه     َقَع ّل َقَن     ل     َقَما     ال َقَلُمو ْع َقَول:  سبحانه وقال   َقَت
ُعوا ِب ّت َقَواتِا     َقَت ُط َقَطاِن     ُخ ْي ّنُه     الّش ُكْم     ِإ ّو     َقَل ُد ٌءن     َقَع ِبي َقَما*    ُم ّن ِإ

ُكْم ْأُمُر ِء     َقَيآ ِء     ِبالّسو َقَشا َقَفْح ْل َقَأْن     َقَوا ُلوا     َقَو ُقو َقَلى     َقَت ِه     َقَع ّل ل     َقَما     ال
َقَن َقَلُمو ْع    َقَت

فتنة     بعديِ     تركت     ما:  وسلم عليه الله صلى وقال
     النساء     من     الرجال     على     أضر
: كان قال عنه الله رضيِ اليمان بن حذيآفة وعن

عن وسلم عليه الله صلى الله رسول يآسألون الناس
، يآدركنيِ أن مخافة الشر عن أسأله وكنت الخير
فجاء وشر جاهلية فيِ كنا إنا ، الله رسول : يآا فقلت

" قلت : " نعم قل شر؟ من بعده فهل الخير بهذا الله
وفيه ، : " نعم قال خير؟ من الشر ذلك بعد : وهل
بغير يآهدون : " قوما قال دخنه؟ وما:  " قلت دخن

الخير ذلك بعد : فهل " قلت وتنكر منهم تعرف هديآيِ
من جهنم أبواب على دعاةا : " نعم قال شر؟ من

صفهم الله رسول يآا " قلت فيها قذفوه إليها أجابهم
" . بألسنتنا ويآتكلمون جلدتنا من : " هم قال لنا؟

: " تلزما قال ذلك؟ أدركنيِ إن تأمرنيِ : فما قلت
يآكن لم : فإن " . قلت وإمامهم المسلمين جماعة

كلها الفرق تلك : " فاعتزل قال جماعة؟ ول إماما لهم
وأنت الموتا يآدركك حتى شجرةا بأصل تعض أن ولو ،

.  عليه متفق ذلك على

وفيِ قوله فيِ الله يآتق أن مسلم كل أدعو وإننيِ
عن يآبتعد وأن ، إليها والداعين الفتن يآحذر وأن ، عمله

وأن ، ذلك إلى يآفضيِ أو وعل جل الله يآسخط ما كل
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أخبر الذيآن الدعاةا هؤلء من يآكون أن الحذر كل يآحذر
الحديآث هذا فيِ وسلم عليه الله صلى النبيِ عنهم

لهذه وحفظ ، وأهلها الفتن شر الله . وقانا الشريآف
كتاب ووفق ، السوء دعاةا شر وكفاها ديآنها المة

أمر وصلح رضاه فيه لما المسلمين وسائر صحفنا
ذلك وليِ إنه ، والخرةا الدنيا فيِ ونجاتهم المسلمين

.  عليه والقادر

.  وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى

المرأة      وجه في الغطاء أهمية

الخ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيآز عبد من
 خير لكل الله . . . وفقه المكرما

.  آمين

:  وبعد ، وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

وهذا بهداه الله وصلكم وصل بدون المؤرخ فكتابكم
الغطاء أهمية عن إجابتيِ فضيلتكم من أرجو: "  نصه
الديآن أوجبه واجب هو وهل المرأةا وجه على

، ذلك على الدليل هو فما كذلك كان وإذا ، السلميِ
استعماله عم الغطاء أن وأعتقد الكثير أسمع إننيِ
سار الوقت ذلك ومنذ التراك عهد على الجزيآرةا فيِ

أنه الجميع يآراه أصبح حتى استعماله على التشديآد
النبيِ عهد فيِ أنه قرأتا كما ، امرأةا كل على فرض
كانت الراشديآن الصحابة وعهد وسلم عليه الله صلى

كما العمال من الكثير فيِ الرجل تشارك المرأةا
أن أما حقيقة الشياء هذه فهل ، الحروب فيِ تساعده

من الجابة أنتظر إننيِ له أساس ل غلط فهميِ
. انتهى مشوه؟ هو ما وحذف الحقيقة لفهم فضيلتكم
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مفروض غير السلما أول كان : الحجاب الجواب
، الرجال عند وكفيها وجهها تبديِ وكانت المرأةا على

ذلك وأوجب للمرأةا الحجاب سبحانه الله شرع ثم
الجانب الرجال نظر من لها وحمايآة لها صيانة عليها
آيآة نزول بعد وذلك بها الفتنة لمادةا وحسما إليها

سورةا من اليآة فيِ تعالى قوله وهيِ الحجاب
َقَذا الحزاب ِإ ُهّن     َقَو ُتُمو ْل َقَأ لعا     َقَس َقَتا ُهّن     َقَم ُلو َقَأ ِء     ِمْن     َقَفاْس َقَرا َقَو

َقَجاٍب ُكْم     ِح ِل َقَهُر     َقَذ ْط ُكْم     َقَأ ِب ُلو ُق ِهّن     ِل ِب ُلو ُق واليآة ، اليآة   َقَو
صلى النبيِ زوجاتا فيِ نزلت كانت وإن المذكورةا

من وغيرهن : هن منها فالمراد ، وسلم عليه الله
.  ذلك فيِ والمعنى المذكورةا العلة لعموما النساء

َقَن نفسها السورةا فيِ وتعالى سبحانه وقال َقَقْر ِفيِ     َقَو
ُكّن ِت ُيو َقَن     َقَول     ُب َقَبّرْج َقَج     َقَت َقَبّر ِة     َقَت ّي ِل ِه َقَجا ْل َقَلى     ا ُْلو َقَن     ا ِقْم َقَأ َقَةا     َقَو الّصل
َقَن ِتي َقَةا     وآ َقَكا َقَن     الّز ْع ِط َقَأ َقَه     َقَو ّل َقَلُه     ال َقَرُسو هذه فإن ، اليآة   َقَو
وجل عز قوله ومثل ، بالجماع وغيرهن تعمهن اليآة
 أيآضا الحزاب سورةا فيِ
َقَها     َقَيآا ّيآ أ

ِبيِّ     َقَ ّن َقَك     ُقْل     ال َقَواِج َقَك     َقَِلْز ِت َقَنا َقَب ِء     َقَو َقَسا ِن َقَن     َقَو ِني ْؤِم ْلُم ا
َقَن ِني ْد ِهّن     ُيآ ْي َقَل ِهّن     ِمْن     َقَع ِب ِبي َقَك     َقَجل ِل َقَنى     َقَذ ْد َقَن     َقَأْن     َقَأ ْف َقَر ْع َقَفل     ُيآ
َقَن ْيآ َقَذ ْؤ َقَن     ُيآ َقَكا ّلُه     َقَو لرا     ال ُفو لما     َقَغ فيِ الله . وأنزل اليآة   َقَرِحي

قوله وهما النور سورةا فيِ أخريآين آيآتين أيآضا ذلك
َقَن     ُقْل:  تعالى ِني ْؤِم ْلُم ُغّضوا     ِل ِهْم     ِمْن     َقَيآ ِر َقَصا ْب ُظوا     َقَأ َقَف َقَيآْح َقَو

ُهْم َقَج َقَك     ُفُرو ِل َقَكى     َقَذ ُهْم     َقَأْز َقَه     ِإّن     َقَل ّل ٌءر     ال ِبي َقَما     َقَخ َقَن     ِب ُعو َقَن *   َقَيآْص
ُقْل َقَناتِا     َقَو ْؤِم ْلُم َقَن     ِل ْغُضْض ِهّن     ِمْن     َقَيآ ِر َقَصا ْب َقَن     َقَأ ْظ َقَف َقَيآْح َقَو

ُهّن َقَج َقَن     َقَول     ُفُرو ِديآ ْب ُهّن     ُيآ َقَت َقَن َقَر     َقَما     ِإل     ِزيآ َقَه َقَها     َقَظ ْن َقَن     ِم ْب ِر َقَيْض ْل َقَو
ِهّن ِر َقَلى     ِبُخُم ِهّن     َقَع ِب ُيو َقَن     َقَول     ُج ِديآ ْب ُهّن     ُيآ َقَت َقَن ِهّن     ِإل     ِزيآ ِت َقَل ُعو ُب ِل

ْو ِهّن     َقَأ ِئ َقَبا ْو     آ ِء     َقَأ َقَبا    آ
ِهّن ِت َقَل ُعو : هيِ والزيآنة ، : الزواج هم والبعولة اليآة   ُب

: سبحانه وقوله أعظمها والوجه والمفاتن المحاسن
َقَر     َقَما     ِإل َقَه َقَها     َقَظ ْن قوليِ أصح فيِ : الملبس به المراد   ِم
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بن الله عبد الجليل الصحابيِ قاله كما ، العلماء
:  تعالى لقوله عنه الله رضيِ مسعود

ُد َقَواِع َقَق ْل َقَن     َقَوا ِء     ِم َقَسا ّن ِتيِ     ال َقَن     ل     الل لحا     َقَيآْرُجو َقَكا َقَس     ِن ْي َقَل َقَف
ِهّن ْي َقَل ٌءح     َقَع َقَنا َقَن     َقَأْن     ُج ْع َقَض ُهّن     َقَيآ َقَب َقَيا َقَر     ِث ْي َقَجاتٍا     َقَغ َقَبّر َقَت ٍة     ُم َقَن ِزيآ َقَأْن     ِب َقَو

َقَن ْف ْعِف َقَت ٌءر     َقَيآْس ْي ُهّن     َقَخ ّلُه     َقَل ٌءع     َقَوال ٌءم     َقَسِمي ِلي    َقَع

النساء تحجب وجوب على اليآة هذه من الدللة ووجه
غير الرجال عن البدن وجميع الوجه ستر - وهو

القواعد عن الجناح رفع سبحانه الله - أن المحارما
غير كن إذا العجائز وهن نكاحا يآرجون ل اللتيِ

عليهن يآجب الشاباتا أن بذلك فعلم ، بزيآنة متبرجاتا
.  تركه فيِ جناح وعليهن الحجاب

يآتحجبن أن عليهن بالزيآنة المتبرجاتا العجائز وهكذا
أن اليآة آخر فيِ أخبر سبحانه إنه ثم ، فتنة لنهن

ذاك وما لهن خير المتبرجاتا غير القواعد استعفاف
عائشة عن ثبت وقد ، الفتنة من لهن أبعد لكونه إل

وجوب على يآدل ما عنهما الله رضيِ أسماء وأختها
فيِ كانت ولو المحارما غير عن وجهها المرأةا ستر
فيِ عنها الله رضيِ عائشة عن ثبت كما الحراما حال

كان للمرأةا الوجه كشف أن على يآدل ما الصحيحين
.  الحجاب بآَيآة نسخ ثم السلما أول فيِ

النبيِ عهد من قديآم أمر المرأةا حجاب أن تعلم وبذلك
وليس ، سبحانه الله فرضه قد وسلم عليه الله صلى

فيِ للرجال النساء مشاركة أما ، التراك عمل من
عليه الله صلى النبيِ عهد على العمال من كثير

ونحو ، الجهاد حال فيِ وسقيهم الجرحى كعلج وسلم
أسباب عن والبعد والعفة التحجب مع صحيح فهو ذلك

نغزو : كنا عنها الله رضيِ سليم أما قالت كما ، الريآبة
الجرحى فنسقيِ وسلم عليه الله صلى النبيِ مع
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ل ملهنع كان هكذا المرضى ونداويِ الماء ونحمل
يآدعيِ التيِ القطار من كثير فيِ اليوما نساء عمل
مجالتا فيِ بالرجال اختلطن اللتيِ السلما أهلها

تفشيِ إلى المر فآَل مبتذلتا متبرجاتا وهن العمال
ول حول ول المجتمع وفساد ، السر وتفكك ، الرذيآلة

يآهديِ أن الله ونسأل ، العظيم العليِ بالله إل قوةا
وسائر وإيآاك يآوفقنا وأن ، المستقيم صراطه الجميع
.  مسئول خير إنه ، به والعمل النافع للعلم أخواننا

 ، وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما

الرشوة     دفع من التحذير

أو يآراه من إلى باز بن الله عبد بن العزيآز عبد من
وبهم بيِ الله سلك المسلمين إخوانيِ من يآسمعه
، الجحيم عذاب وإيآاهم ووقانيِ ، المستقيم صراطه

:  بعد . أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

: الرشوةا تحريآمه فيِ وغلظ ، السلما حرمه مما فإن
على يآجب مصلحة قضاء مقابل فيِ المال دفع وهيِ ،

كان إن التحريآم . ويآشتد بدونه قضاؤها عنها المسئول
باطل إحقاق أو حق إبطال المال هذا دفع من الغرض

.  لحد ظلما أو

: ( أن حاشيته فيِ الله رحمه عابديآن ابن ذكر وقد
غيره أو لحاكم الشخص يآعطيه ما:  هيِ الرشوةا
هذا من ) . وواضح يآريآد ما على يآحمله أو له ليحكم

منفعة أو مال تكون أن من أعم الرشوةا أن التعريآف
: القاضيِ بالحاكم والمراد.  له يآقضيها أو ، منها يآمكنه

، الراشيِ مصلحة قضاء عنده يآرجى ممن كل وغيره ،
القائمين أو وموظفيها الدولة ولةا من كان سواء
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وأصحاب والشركاتا التجار كوكلء خاصة بأعمال
حماس ، للراشيِ بالحكم والمراد ، ونحوهم العقاراتا
رغبة وتحقيق:  الراشيِ يآريآده ما على المرتشيِ

.  باطل أو حقا ذلك كان سواء ، ومقصده الراشيِ

الذنوب كبائر - من الله فيِ الخوةا - أيآها والرشوةا
الله صلى رسوله ولعن ، عباده على الله حرمها التيِ
منها والحذر اجتنابها فالواجب ، فعلها من وسلم عليه

الفساد من فيها لما ، تعاطيها من الناس وتحذيآر ،
من وهيِ ، الوخيمة والعواقب ، الكبير والثم ، العظيم

عن وتعالى سبحانه الله نهى اللذيآن والعدوان الثم
ُنوا:  قائل من عز قوله فيِ عليهما التعاون َقَو َقَعا َقَت َقَو

َقَلى ِبّر     َقَع ْل َقَوى     ا ْق ّت ُنوا     َقَول     َقَوال َقَو َقَعا َقَلى     َقَت ِم     َقَع ْث ِْل َقَواِن     ا ْد ُع ْل    َقَوا

بالباطل الناس أموال أكل فيِ وجل عز الله نهى وقد
َقَها     َقَيآا:  سبحانه فقال ، ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُلوا     ل     آ ُك ْأ ُكْم     َقَت َقَل َقَوا َقَأْم

ُكْم َقَن ْي ِطِل     َقَب َقَبا ْل َقَن     َقَأْن     ِإل     ِبا ُكو لةا     َقَت َقَر َقَجا َقَراٍض     َقَعْن     ِت ُكْم     َقَت ْن    ِم
ُلوا     َقَول:  سبحانه وقال ُك ْأ ُكْم     َقَت َقَل َقَوا ُكْم     َقَأْم َقَن ْي ِطِل     َقَب َقَبا ْل ِبا

ُلوا ْد ُت َقَها     َقَو َقَلى     ِب ِما     ِإ ّكا ْلُح ُلوا     ا ُك ْأ َقَت لقا     ِل ِريآ َقَواِل     ِمْن     َقَف ّناِس     َقَأْم ال
ِم ْث ِْل ُتْم     ِبا ْن َقَأ َقَن     َقَو َقَلُمو ْع أكل أنواع أشد من والرشوةا   َقَت

لقصد الغير إلى المال دفع لنها بالباطل؛ الموال
.  الحق عن إحالته

: وهم ، الثلثة أركانها الرشوةا فيِ التحريآم شمل وقد
، بينهما الوسيط : وهو والرائش والمرتشيِ الراشيِ

 أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن رويِ فقد
أحمد رواه والرائش والمرتشيِ الراشيِ لعن

.  عنه الله رضيِ ثوبان حديآث من والطبرانيِ

رحمته مظان عن والبعاد : الطرد هو الله من واللعن
كما ، كبيرةا فيِ إل يآكون ل وهو ، ذلك من بالله نعوذ ،
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بالقرآن المحرما السحت أنواع من الرشوةا أن
لكلهم عليهم وشنع اليهود الله ذما فقد ، والسنة
َقَن:  سبحانه قوله فيِ السحت ُعو ِذِب     َقَسّما َقَك ْل َقَن     ِل ُلو ّكا َقَأ

َقَرى:  عنهم تعالى قال وكما   ِللّسْحِت َقَت لرا     َقَو ِثي ُهْم     َقَك ْن ِم
َقَن ُعو ِر َقَسا ِم     ِفيِ     ُيآ ْث ِْل َقَواِن     ا ْد ُع ْل ِهُم     َقَوا ِل ْك َقَأ َقَت     َقَو َقَس     الّسْح ْئ ِب َقَل

ُنوا     َقَما َقَن     َقَكا ُلو َقَم ْع ْول*    َقَيآ ُهُم     َقَل َقَها ْن َقَن     َقَيآ ّيو ِن ّبا َقَباُر     الّر َقَْلْح َقَعْن     َقَوا
ِهُم ِل ْو َقَم     َقَق ْث ِْل ِهُم     ا ِل ْك َقَأ َقَت     َقَو َقَس     الّسْح ْئ ِب ُنوا     َقَما     َقَل َقَن     َقَكا ُعو َقَن    َقَيآْص
ٍم تعالى وقال ْل ُظ ِب َقَن     َقَف َقَن     ِم ِذيآ ّل ُدوا     ا َقَنا     َقَها ِهْم     َقَحّرْم ْي َقَل َقَع

َقَباتٍا ّي ّلْت     َقَط ُهْم     ُأِح ِهْم     َقَل ّد َقَص ِب ِبيِل     َقَعْن     َقَو ِه     َقَس ّل لرا     ال ِثي َقَك
ِهُم ِذ َقَأْخ َقَبا     َقَو ْد     الّر َقَق ُهوا     َقَو ْنُه     ُن ِهْم     َقَع ِل ْك َقَأ َقَل     َقَو َقَوا ّناِس     َقَأْم ال
ِطِل َقَبا ْل    ِبا

المحرما هذا من التحذيآر فيِ كثيرةا أحاديآث وردتا وقد
ابن عن جريآر ابن رواه : ما منها مرتكبيه عاقبة وبيان
وسلم عليه الله صلى النبيِ عن عنهما الله رضيِ عمر
: " قيل به أولى فالنار السحت أنبته لحم : كل قال
عن ورويِ الحكم فيِ : " الرشوةا قال السحت؟ وما

قال عنه الله رضيِ العاصا بن عمرو عن أحمد الماما
ما يآقول وسلم عليه الله صلى الله رسول : سمعت

من وما ، بالسنة أخذوا إل الربا فيهم يآظهر قوما من
وروى بالرعب أخذوا إل الرشا فيهم يآظهر قوما

: قال عنه الله رضيِ مسعود ابن عن الطبرانيِ
موفق محمد أبو وقال الديآن فيِ : الرشوةا السحت

الحسن : قال المغنيِ فيِ الله رحمه قدامة ابن الديآن
َقَن:  تعالى قوله تفسير فيِ جبير بن وسعيد ُلو ّكا َقَأ

الرشوةا القاضيِ قبل : إذا وقال الرشوةا هو   ِللّسْحِت
: الله أنزل ما بغير للحكم مستعد لنه الكفر؛ به بلغت
َقَمْن ُكْم     َقَلْم     َقَو َقَما     َقَيآْح َقَل     ِب َقَز ْن ّلُه     َقَأ َقَك     ال ِئ َقَل ُأو َقَن     ُهُم     َقَف ِفُرو َقَكا ْل    ا
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قال قال عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ عن مسلم ورويِ
، طيبا إل يآقبل ل طيب تعالى الله إن:  الله رسول

فقال"  المرسلين به أمر بما المؤمنين أمر الله وإن
َقَها     َقَيآا تعالى ّيآ أ

ُلوا     الّرُسُل     َقَ َقَن     ُك َقَباتِا     ِم ّي ّط ُلوا     ال َقَم ْع َقَوا
لحا ِل َقَها     َقَيآا:  تعالى وقال   َقَصا ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُلوا     آ ِمْن     ُك
َقَباتِا ّي ُكْم     َقَما     َقَط َقَنا ْق َقَز السفر يآطيل الرجل ذكر ثم   َقَر
رب يآا رب يآا السماء إلى يآديآه يآمد أغبر أشعث

وغذيِ ، حراما وملبسه حراما ومشربه حراما ومطعمه
 له يآستجاب فأنى بالحراما

، سخطه واحذروا ، المسلمون أيآها الله فاتقوا
انتهكت إذا غيور وعل جل فإنه غضبه أسباب وتجنبوا
أغير     أحد     ل الصحيح الحديآث فيِ ورد وقد ، محارمه

الحراما المال وأهليكم أنفسكم " . وجنبوا   الله     من
التيِ النار من وأهليكم بأنفسكم نجاةا ، الحراما والكل
أن كما الحراما من نبت لحم بكل أولى الله جعلها

لما الجابة وعدما الدعاء لحجب سبب الحراما المأكل
رواه ولما ، مسلم عند هريآرةا أبيِ حديآث من مر

: قال عنهما الله رضيِ ، عباس ابن عن الطبرانيِ
اليآة هذه وسلم عليه الله صلى الله رسول عند تليت

َقَها     َقَيآا:  ّيآ أ
ّناُس     َقَ ُلوا     ال َقَْلْرِض     ِفيِ     ِمّما     ُك لل     ا لبا     َقَحل ّي فقاما   َقَط
أن الله ادع الله رسول يآا:  فقال وقاصا أبيِ بن سعد

الله صلى النبيِ فقال ، الدعوةا مستجاب يآجعلنيِ
مستجاب تكن مطعمك أطب سعد يآا :  وسلم عليه

ليقذف العبد إن بيده محمد نفس والذيِ ، الدعوةا
عمل منه الله يآقبل ما جوفه فيِ الحراما اللقمة
فالنار سحت من لحمه نبت عبد وأيآما ، يآوما أربعين

 به أولى
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جامع فيِ الله رحمه رجب ابن الحافظ ذلك ذكر
فدل ، الله رحمه الطبرانيِ روايآة عن والحكم العلوما

مانع المأكل وحلية المطعم إطابة عدما أن على ذلك
، الله إلى رفعه عن حاجب ، الدعاء استجابة من

من بالله نعوذ صاحبه على وخسرانا وبال بذلك وكفى
من وأهليكم أنفسكم وقايآة إلى الله دعاكم . وقد ذلك
حيث ، عقابه وأليم الله عذاب من بها والنجاةا ، النار
َقَها     َقَيآا وتعالى سبحانه قال ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُكْم     ُقوا     آ َقَس ُف ْن َقَأ

ُكْم ِلي ْه َقَأ لرا     َقَو َقَها     َقَنا ُد ُقو ّناُس     َقَو ُةا     ال َقَر َقَجا ْلِح َقَها     َقَوا ْي َقَل ٌءة     َقَع َقَك ِئ َقَمل
ٌءظ ٌءد     ِغل َقَدا َقَن     ل     ِش ْعُصو َقَه     َقَيآ ّل ُهْم     َقَما     ال َقَر َقَم َقَن     َقَأ ُلو َقَع ْف َقَيآ    َقَو

َقَن     َقَما َقَمُرو ْؤ ربكم لنداء المسلمون أيآها فاستجيبوا   ُيآ
، غضبه أسباب وا واحذر ، نهيه واجتنبوا أمره وأطيعوا
َقَها     َقَيآا:  تعالى الله قال ، والخرةا الدنيا فيِ تسعدوا ّيآ أ

َقَ

َقَن ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُبوا     آ َقَتِجي ِه     اْس ّل ِللّرُسوِل     ِل َقَذا     َقَو ُكْم     ِإ َقَعا َقَما     َقَد ِل
ُكْم ِيي َقَلُموا     ُيآْح ْع َقَه     َقَأّن     َقَوا ّل َقَن     َقَيآُحوُل     ال ْي ِء     َقَب َقَمْر ْل ِه     ا ِب ْل َقَق ّنُه     َقَو َقَأ َقَو

ِه ْي َقَل َقَن     ِإ َقَشُرو ُقوا*    ُتْح ّت لة     َقَوا َقَن ْت َقَبّن     ل     ِف َقَن     ُتِصي ِذيآ ّل َقَلُموا     ا َقَظ
ُكْم ْن لة     ِم َقَلُموا     َقَخاّص ْع َقَه     َقَأّن     َقَوا ّل ُد     ال ِديآ َقَقاِب     َقَش ِع ْل    ا

يآستمعون ممن وإيآاكم يآجعلنا أن المسئول والله
البر على المتعاونين ومن ، أحسنه فيتبعون القول

الله رسول وسنة ، الله بكتاب الملتزمين ، والتقوى
شرور من وإيآاكم يآعيذنا وأن ، وسلم عليه الله صلى

ويآعليِ ، ديآنه يآنصر وأن ، أعمالنا وسيئاتا أنفسنا
العباد صلح فيه ما لكل أمرنا ولةا ويآوفق ، كلمته
.  عليه والقادر ذلك وليِ إنه ، والبلد

.  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما

نشر بالعدد التاسع عشر بمجلة البحوث السلمية
 319التيِ تصدر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة صـ 
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اللحية    إعفاء حكم

الله رسول على والسلما والصلةا ، وحده لله الحمد
.  بعد . أما وصحبه آله وعلى

:  التالية السئلة عن الخوان بعض سألنيِ فقد

.  جائزةا أو واجبة اللحية تربية - هل1

.  بالديآن إخلل أو ذنب حلقها - هل2

.  الشنب تربية مع جائز حلقها - هل3

النبيِ عن : صح نقول : أن السئلة هذه عن والجواب
فيِ ومسلم البخاريِ أخرجه ما وسلم عليه الله صلى

قال عنهما الله رضيِ عمر ابن حديآث من الصحيحين
" أحفوا:  وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال

" وفيِ   المشركين     خالفوا     اللحى     ووفروا     الشوارب
قال قال عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ عن مسلم صحيح
الشوارب     " جزوا:  وسلم عليه الله صلى الله رسول
" .    المجوس     خالفوا     اللحى     وأرخوا

بن زيآد عن صحيح بإسناد سننه فيِ النسائيِ وخرج
الله صلى الله رسول : قال قال عنه الله رضيِ أرقم
"   منا     فليس     شاربه     من     يآأخذ     لم     " من:  وسلم عليه
ابن محمد أبو الشهير والحافظ الكبير العلمة قال
وإعفاء الشارب قص أن على العلماء . ( اتفق حزما

. )  . هـ . ا فرض اللحية

- فيما العلم أهل وكلما الباب هذا فيِ والحاديآث
وإكرامها اللحى وتوفير الشوارب بإحفاء يآتعلق

هذه فيِ منه الكثير استقصاء يآتيسر ل - كثير وإرخائها
حزما ابن نقله وما الحاديآث من تقدما ومما الكلمة
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. الثلثة السئلة عن الجواب يآعلم الجماع من
ل فرض وإرخاءها وتوفيرها اللحية تربية أن وخلصته

أمر وسلم عليه الله صلى الرسول لن تركه؛ يآجوز
:  وجل عز الله قال كما ، الوجوب على وأمره بذلك
َقَما ُكُم     َقَو َقَتا ُه     الّرُسوُل     آ ُذو َقَما     َقَفُخ ُكْم     َقَو َقَها ْنُه     َقَن ُهوا     َقَع َقَت ْن    َقَفا

توفيره أما أفضل وإحفاؤه واجب الشارب قص وهكذا
قول يآخالف لنه يآجوز؛ ل فذلك الشنباتا اتخاذ أو

""  الشوارب قصوا" :  وسلم عليه الله صلى النبيِ
لم     " من"    الشوارب     " جزوا"    الشوارب     أحفوا
الربعة اللفاظ " وهذه   منا     فليس     شاربه     من     يآأخذ
صلى النبيِ عن الصحيحة الحاديآث فيِ جاءتا كلها
صلى قوله وهو الخير اللفظ وفيِ وسلم عليه الله
   منا     فليس     شاربه     من     يآأخذ     لم     " من وسلم عليه الله

للمسلم يآوجب وذلك ، أكيد وتحذيآر شديآد " وعيد
إلى والمبادرةا ورسوله عنه الله نهى مما الحذر
أيآضا يآعلم ذلك . ومن ورسوله به الله أمر ما امتثال

الذنوب من ذنب الشنباتا واتخاذ الشارب إعفاء أن
وتقصرها اللحية حلق وهكذا ، المعاصيِ من ومعصية

اليآمان تنقص التيِ والمعاصيِ الذنوب جملة من
.  ونقمته الله غضب حلول منها ويآخشى وتضعفه

إطالة أن على الدللة آنفا المذكورةا الحاديآث وفيِ
مشابهة من وتقصيرها اللحى وحلق الشوارب
منكر بهم التشبه أن علم . وقد والمشركين المجوس

":  وسلم عليه الله صلى النبيِ لقول فعله؛ يآجوز ل
هذا فيِ يآكون أن " وأرجو   منهم     فهو     بقوما     تشبه     من

.  ومقنع كفايآة الجواب

محمد نبينا على وسلم الله وصلى التوفيق وليِ والله
.  وصحبه وآله
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اللحية    إعفاء وجوب

سؤال أرسل ، المغربية المملكة من : سائل س
الشياء من اللحية إعفاء يآعد : هل فيه يآقول واحدا
 المسلم؟ فيِ توافرها يآجب التيِ

وإعفاؤها لحيته توفير المسلم على : يآجب ج
ورسول والخريآن الولين سيد لمر امتثال وإرخاؤها

أفضل ربه من عليه الله عبد بن محمد العالمين رب
:  وسلم عليه الله صلى قال حيث ، والتسليم الصلةا

المشركين خالفوا ، اللحى وأعفوا الشوارب " قصوا
الله رضيِ عمر ابن حديآث من صحته على " متفق

الشوارب     جزوا وسلم عليه الله صلى . وقال عنهما
فيِ مسلم خرجه.      المجوس     خالفوا     ،     اللحى     وأرخوا

 عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ حديآث من صحيحه

يآتحقق إنما والخرةا الدنيا فيِ كله الخير أن ومعلوما
وأن ، واتباعه وسلم عليه الله صلى الرسول بطاعة
الهوى واتباع ورسوله الله معصية فيِ كله الشر

ُتْم     ِإْن     ُقْل:  تعالى قال ، والشيطان ْن َقَن     ُك ّبو َقَه     ُتِح ّل ال
ِنيِ ُعو ِب ّت ُكُم     َقَفا ْب ِب ّلُه     ُيآْح ِفْر     ال ْغ َقَيآ ُكْم     َقَو ُكْم     َقَل َقَب ُنو تعالى وقال   ُذ

َقَأّما:  َقَغى     َقَمْن     َقَف َقَر*    َقَط َقَث َقَةا     َقَوآ َقَيا َقَح ْل َقَيا     ا ْن ّد ِإّن*    ال َقَم     َقَف َقَجِحي ْل ا
َقَيِ َقَوى     ِه ْأ َقَم ْل َقَأّما*    ا َقَف     َقَمْن     َقَو َقَما     َقَخا َقَقا ِه     َقَم ّب َقَهى     َقَر َقَن َقَس     َقَو ْف ّن ال
َقَوى     َقَعِن َقَه ْل ِإّن*    ا َقَة     َقَف ّن َقَج ْل َقَيِ     ا َقَوى     ِه ْأ َقَم ْل سبحانه وذما   ا

وجل عز فقال ، والهوى الظن لتباعهم المشركين
َقَن     ِإْن:  النجم سورةا فيِ ُعو ِب ّت ّظّن     ِإل     َقَيآ َقَما     ال َقَوى     َقَو ْه َقَت

ُفُس ْن َقَْل ْد     ا َقَق َقَل ُهْم     َقَو َقَء ِهُم     ِمْن     َقَجا ّب َقَدى     َقَر ُه ْل صلى وقال   ا
أبى من إل الجنة يآدخلون أمتيِ : كل وسلم عليه الله

: " من قال يآأبى؟ : ومن الله رسول يآا " قيل
رواه أبى فقد عصانيِ ومن الجنة دخل أطاعنيِ
.  صحيحه فيِ البخاريِ
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ورسوله الله بطاعة المر فيِ والحاديآث واليآاتا
عليه الله صلى ورسوله الله معصية عن والنهيِ
.  جدا كثيرةا وسلم

ربهم لطاعة جميعا المسلمين يآوفق أن الله ونسأل
الله صلى محمد رسوله واتباع له والخلصا وتوحيده

.  قريآب سميع . إنه به جاء بما والتمسك وسلم عليه

اللحى      حلق بحكم يتعلق مهم جواب
العمال      بها تحبط وهل والمعاصي

الخ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيآز عبد من
.  الله وفقه نيوز عرب جريآدةا تحريآر رئيس المكرما

:  بعد أما ، وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

عدد جريآدتكم فيِ جاء ما ترجمة على اطلعت فقد
7 صفحة  ما1984 / 2 / 24 الموافق الجمعة يآوما
التاليِ السؤال جواب للديآانة المخصصة الصفحة فيِ

 جدةا7125.  . ب صا . خان . ر س من وردكم الذيِ
اللحية عن السلما حكم ما: (  السؤال نص وهذا

للذيِ الوفاةا بعد معين عقاب يآوجد هل والشارب؟
عبادته ثواب يآفقد اللحية حالق هل اللحية؟ يآحلق

.  حياته؟ فيِ بها يآأتيِ التيِ الصالحة والعمال

وليس قاصرا الجريآدةا نشرته الذيِ الجواب فرأيآت
: إن يآقال أن الصحيح والجواب بالمطلوب وافيا
الشارع من مفترض أمر الشارب وقص اللحية إعفاء
":  عنه صح فيما قال حيث وسلم عليه الله صلى
" المشركين خالفوا اللحى واعفوا الشوارب قصوا
أبيِ عن صحيحه فيِ مسلم . وروى صحته على متفق
صلى الله رسول : قال قال عنه الله رضيِ هريآرةا
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اللحى     وأرخوا     الشوارب     " جزوا:  وسلم عليه الله
" .    المجوس     خالفوا

كلها معناهما فيِ جاء وما الصحيحان الحديآثان وهذان
التعرض وعدما وإرخائها اللحية إعفاء وجوب على تدل
ولم الشارب قص وجوب وعلى ، حلق أو بقص لها
على الواجب ولكن ، معينة عقوبة ذلك فيِ يآرد

صلى رسوله وأمر سبحانه الله أمر يآمتثل أن المسلم
عنه الله نهى عما يآنتهيِ وأن ، وسلم عليه الله

. ويآجز معين عقاب ذلك فيِ يآرد لم ولو ورسوله
بما والنواهيِ الوامر خالف من يآعاقب أن المر لوليِ
الحدود عقوباتا دون فيما الرادعة العقوباتا من يآراه
على والتعديِ الله محارما ارتكاب عن للناس ردعا

.  حدوده

رضيِ عفان بن عثمان الراشد الخليفة عن ثبت وقد
يآزع ل ما بالسلطان يآزع الله إن:  قال أنه عنه الله

الله مشيئة تحت فهو ذلك على ماتا . ومن  بالقرآن
سبحانه شاء وإن له غفر شاء إن المعاصيِ كسائر
ومن ، المعاصيِ من فعله ما على يآستحق بما عاقبه
الله . قال الشوارب وإطالة اللحى حلق ذلك جملة
َقَه     ِإّن:  تعالى ّل ِفُر     ل     ال ْغ َقَك     َقَأْن     َقَيآ َقَر ِه     ُيآْش ِفُر     ِب ْغ َقَيآ َقَن     َقَما     َقَو ُدو
َقَك ِل َقَمْن     َقَذ ُء     ِل َقَشا أن على الكريآمة اليآة هذه دلت وقد   َقَيآ

الله مشيئة تحت الشرك دون التيِ الذنوب جميع
خلفا والجماعة السنة أهل قول هو وهذا ، سبحانه
أهل من مسلكهما سلك ومن والمعتزلة للخوارج

الشوارب وإطالة اللحى حلق أن يآعلم . وبذلك البدع
تحبط ل الشرك دون التيِ المعاصيِ من وغيرهما
تنقص ولكنها ثوابها تبطل ول الصالحة العمال
وأنواع بالشرك العمال تحبط وإنما وتضعفه اليآمان
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ْو سبحانه الله قال كما بالمعاصيِ ل الكبر الكفر َقَل َقَو
ُكوا َقَر َقَط     َقَأْش ِب َقَح ُهْم     َقَل ْن ُنوا     َقَما     َقَع َقَن     َقَكا ُلو َقَم ْع وجل عز وقال   َقَيآ

ْد َقَق َقَل َقَيِ     َقَو َقَك     ُأوِح ْي َقَل َقَلى     ِإ ِإ َقَن     َقَو ِذيآ ّل َقَك     ِمْن     ا ِل ْب ِئْن     َقَق َقَت     َقَل ْك َقَر َقَأْش

َقَطّن َقَب َقَيْح َقَك     َقَل ُل َقَم َقَنّن     َقَع ُكو َقَت َقَل َقَن     َقَو َقَن     ِم ِريآ َقَخاِس ْل فيِ واليآاتا   ا
.  كثيرةا المعنى هذا

الله وصلى ، والتوفيق الهدايآة للجميع الله ونسأل
.  وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على

 هـ 1404نشر فيِ جريآدةا عرب نيوز فيِ عاما 

  

العسكري       حق في اللحية حلق حكم

الخ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيآز عبد من
.  آمين ، الله وفقه المكرما. . . 

:  بعده ، وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

الله وصلكم وصل  هـ1395 / 8 / 4 المؤرخ كتابكم
نصها وهذا ، معلوما كان السئلة من تضمنه وما بهداه

 وجوابها

الذيِ العسكريِ حق فيِ اللحية حلق حكم : ما الول
أنه المحلوق حق فيِ قال من حكم وما بذلك يآؤمر

.  مخنث

لقول قصها؛ وهكذا يآجوز ل اللحية : حلق والجواب
الشوارب     " قصوا:  وسلم عليه الله صلى النبيِ

عليه " وقوله   المشركين     خالفوا     اللحى     وأعفوا
اللحى     وأرخوا     الشوارب     " جزوا:  والسلما الصلةا
طاعة المسلم على " والواجب   المجوس     خالفوا
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لقول شيِء؛ كل فيِ وسلم عليه الله صلى الرسول
َقَها     َقَيآا سبحانه الله ّيآ أ

َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُعوا     آ ِطي َقَه     َقَأ ّل ُعوا     ال ِطي َقَأ َقَو
َقَل ِليِ     الّرُسو ُأو ِر     َقَو َقَْلْم ُكْم     ا ْن .  اليآة   ِم

طاعتهم والواجب ، والعلماء : المراء هم المر وأوليِ
خالف فإذا الشرع يآخالف لم ما به يآأمرون فيما

الشيِء؛ ذلك فيِ طاعتهم تجب لم به أمروا ما الشرع
الطاعة     " إنما:  وسلم عليه الله صلى النبيِ لقول

" ل:  والسلما الصلةا عليه " وقوله   المعروف     فيِ
بحمد " وحكومتنا   الخالق     معصية     فيِ     لمخلوق     طاعة

يآقع وإنما ، اللحية بحلق غيره ول الجنديِ تأمر ل الله
أن يآجوز فل ، وغيرهم المسئولين بعض من ذلك

ميِ بالتيِ يآخاطبوا أن والواجب ، ذلك فيِ يآطاعوا
مقدمة ورسوله الله طاعة أن لهم يآوضح وأن أحسن

.  غيرهما طاعة على

فهذا ، مخنث لحيته حالق : أن الوعاظ بعض قول أما
المتشبه ومعناه المتقدمين العلماء بعض قاله كلما

وليس ، بالنساء : التشبه هو التخنث لن بالنساء؛
والذيِ ، اليوما العامة بعض يآظنه كما لوطيِ أنه معناه
لنها العبارةا هذه يآتجنب أن وغيره للواعظ يآنبغيِ

يآتضح حتى معناها بيان فالواجب ذكرها فإن موهمة
تحمد ل ما وبيهم بينه يآقع ل وحتى ، مراده للسامعين

إرشاد هو والتذكر الوعظ من المقصود ولن ، عقباه
المقصود وليس الخير إلى وتوجيههم المستمعين

.  غضبهم وإثارةا الحق من تنفيرهم

جنس :         من هو وهل الدخان شرب حكم ما الثانيِ
اللحية   حلق
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من لكونه المحرماتا؛ من الدخان : شرب والجواب
أضرار على يآشتمل ولنه ، الله حرمها التيِ الخبائث

َقَك تعالى قوله تحريآمه على والدليل كثيرةا َقَن ُلو َقَأ َقَيآْس
َقَذا ُهْم     ُأِحّل     َقَما ُكُم     ُأِحّل     ُقْل     َقَل َقَباتُا     َقَل ّي ّط عز وقوله ، اليآة   ال
:  وسلم عليه الله صلى محمد نبيه وصف فيِ وجل
ُيآِحّل ُهُم     َقَو َقَباتِا     َقَل ّي ّط َقَحّرمُا     ال ُيآ ِهُم     َقَو ْي َقَل َقَث     َقَع ِئ َقَبا َقَخ ْل وقد ، اليآة   ا
والشربة الطعمة بأنها الطيباتا العلماء فسر

الدخان أن ومعلوما ، فيها ضرر ل التيِ النافعة المغذيآة
الضارةا الخبائث من هو بل ، الوصف بهذا ليس

بعض من اللحى حلق من أعظم وهو ، المحرمة
لن أخر؛ وجوه من منه أعظم اللحى وحلق الوجوه

وجه فيِ الناس يآراها ظاهرةا معصية اللحية حلق
أمر وسلم عليه الله صلى الرسول ولن صاحبها؛

الشوارب وقص وتوفيرها وإرخائها اللحى بإعفاء
.  وإحفائها

الناس عليه يآطلع ول صاحبه به يآستتر فقد الدخان أما
والعقل البدن على أضر لكنه اللحية حلق مثل فليس
فهو يآعتده لم من يآؤذيِ ولنه اللحية حلق من والمال

.  الكريآهة برائحته غيره ويآضر صاحبه يآضر منكر

منكر كلهما اللحى وحلق الدخان : فشرب وبالجملة
ذلك فيِ ما مع عظيم لفساد وسبب بالمجتمع ومضر

فيِ ما ومع السلمية للشريآعة الظاهرةا المخالفة من
قد أيآضا ذلك ولن ، القتصاديآة المضار من أيآضا ذلك

بيته وأهل ذلك يآفعل من ذريآة تأسيِ إلى يآفضيِ
.  المعصية هذه فيِ به وأصدقائه

اللحية    إعفاء حكم
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 واجهنيِ كلما والن ، لله والحمد لحيتيِ أعفيت:  س
 ورمونيِ لحيتيِ استنكروا معارفيِ أو أهليِ من أحد

على مصمم وأنا تقصيرها منيِ وطلبوا جارحة بكلماتا
 ، إعفائها على أواظب أما تقصيرها يآجوز هل ، إعفائها

الحائط؟ عرض بكلمهم وأضرب  . 

وإرخائها إعفائها فيِ تستمر أن عليك : الواجب جـ
وامتثال وسلم عليه الله صلى الله لرسول طاعة
تنكر وأن ، الحائط عرض بكلمهم تضرب وأن لمره
بل لهم يآجوز ل هذا وأن بالله وتذكرهم كلمهم عليهم
لنهم ، الشيطان عن نيابة الحقيقة فيِ هذا عملهم

نسأل ، الله معاصيِ إلى يآدعون له نوابا صاروا بهذا
: يآقول وسلم عليه الله صلى والرسول ، العافية الله

 المشركين خالفوا اللحى وأعفوا الشوارب " قصوا
خالفوا     اللحى     وأرخوا     الشوارب     " جزوا " ويآقول
"    اللحى     " وفروا:  " ويآقول   المجوس

كل طاعة وعدما وتوفيرها وإعفاؤها إرخاؤها فالواجب
، السلمة الله نسأل ، حلقها أو قصها إلى يآدعو من

الزمان آخر فيِ يآأتيِ " أنه:  الحديآث مصداق وهذا
ارتكاب وإلى الله عصيان إلى يآدعون شياطين
 محارمه

المتفق عنه الله رضيِ حذيآفة حديآث فيِ جاء وقد
وسلم عليه الله صلى الرسول سأل لما صحته على
له ذكر وسلم عليه الله صلى بعده يآقع الذيِ الشر عن
جهنم     أبواب     على     دعاةا المة آخر فيِ ذلك بعد يآقع أنه
صفهم     الله     رسول     يآا     قلت     فيها     قذفوه     إليها     أجابهم     من
   بألسنتنا     ويآتكلمون     جلدتنا     من     هم        قال     لنا؟
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من جنس من وأضرابهم فهؤلء ، العافية الله نسأل
الستجابة وعدما منهم الحذر فالواجب السائل ذكرهم

والله ، المطهر الشرع يآخالف مما إليه يآدعون ما إلى
وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصلى ، المستعان

.  وسلم

أو      حلقها وتحريم اللحية إعفاء وجوب
تقصيرها 

الله عبد على والسلما والصلةا ، وحده لله الحمد
:  . . وبعد وصحبه آله وعلى محمد نبينا ورسوله

قصها أو اللحية حلق حكم عن سؤال إليِ ورد فقد
، كافرا ذلك حل معتقدا متعمدا حلقها من يآكون وهل
وجوب عنهما الله رضيِ عمر ابن حديآث يآقتضيِ وهل

استحباب إل يآقتضيِ ل أما حلقها وتحريآم اللحية إعفاء
 العفاء؟

من وسلم عليه الله صلى النبيِ عن ثبت : قد الجواب
قصوا قال أنه عنهما الله رضيِ عمر ابن حديآث

متفق   المشركين خالفوا اللحى وأعفوا الشوارب
: (  بلفظ صحيحه فيِ البخاريِ ورواه صحته على

) المشركين خالفوا اللحى ووفروا الشوارب قصوا
عن عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ عن مسلم صحيح وفيِ
الشوارب     جزوا:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ

فيِ اللفظ " وهذا   المجوس     خالفوا     اللحى     وأرخوا
اللحى إعفاء وجوب يآقتضيِ المذكورةا الحاديآث
الوامر فيِ الصل لن وقصها حلقها وتحريآم وإرخائها

لم ما التحريآم هو النواهيِ فيِ والصل الوجوب هو
أهل عند المعتمد هو وهذا ذلك خلف على يآدل ما يآرد

َقَما:  سبحانه الله قال وقد ، العلم ُكُم     َقَو َقَتا الّرُسوُل     آ
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ُه ُذو َقَما     َقَفُخ ُكْم     َقَو َقَها ْنُه     َقَن ُهوا     َقَع َقَت ْن ُقوا     َقَفا ّت َقَه     َقَوا ّل َقَه     ِإّن     ال ّل ال
ُد ِديآ َقَقاِب     َقَش ِع ْل ِر:  وجل عز وقال   ا َقَذ َقَيْح ْل َقَن     َقَف ِذيآ ّل ا

َقَن ُفو ِل َقَخا ِه     َقَعْن     ُيآ ِر ُهْم     َقَأْن     َقَأْم َقَب ٌءة     ُتِصي َقَن ْت ْو     ِف ُهْم     َقَأ َقَب ٌءب     ُيآِصي َقَذا َقَع
ٌءم ِلي    َقَأ

) لعله : الشرك : ( الفتنة الله رحمه أحمد الماما قال
عليه الله صلى النبيِ قول - يآعنيِ قوله بعض رد إذا

ولم فيهلك الزيآغ من شيِء قلبه فيِ يآقع - أن وسلم
المر أن على يآدل ما السنة فيِ ول الكتاب فيِ يآرد
الحديآث أما ، للستحباب ونحوها الحاديآث هذه فيِ

عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ عن الترمذيِ رواه الذيِ
من     يآأخذ     كان     أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ عن

أهل عند باطل حديآث فهو   وعرضها     طولها     من     لحيته
هارون بن عمر يآدعى رجل إسناده فيِ لن العلم؛
الحديآث بهذا انفرد وقد ، بالكذب متهم وهو البلخيِ

للحاديآث مخالفته مع الخبار رواةا من غيره دون
عليه التعويآل يآجوز ل باطل أنه بذلك فعلم ، الصحيحة

والله ، الصحيحة السنة مخالفة فيِ به الحتجاح ول
.  المستعان

للحية استئصال لنه الثم؛ فيِ أشد الحلق أن شك ول
بالنساء،أما والتشبه المنكر فعل فيِ ومبالغة بالكلية
ومخالف منكر ذلك أن شك فل والتخفيف القص

من حكم . أما الحلق دون ولكنه الصحيحة للحاديآث
بنا الحل اعتقد ولو بكافر وليس عاصا فهو ذلك فعل
.  العلماء لبعض تقليد أو خاطئ فهم على

حكم لن المنكر؛ هذا من ويآحذر يآنصح أن والواجب
يآجب هل العلم أهل بين خلف فيه الجملة فيِ اللحية

من أحدا أعلم فل الحلق أما ، قصها يآجوز أو توفيرها
من كفر ذلك من يآلزما ل ولكن بجوازه قال العلم أهل
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المحرمة المور بخلف ، تقليد أو لجهل جوازه ظن
فإن أدلتها لظهور بالضرورةا الديآن من المعلومة
بين عاش ممن المستبيح كان إذا أكبر كفر استباحتها
فيِ أو الكفرةا بين عاش ممن كان فإن ، المسلمين

الدلة له توضح مثله فإن العلم أهل عن بعيدةا باديآة
الزنا ذلك أمثلة ومن ، كفر الستباحة على أصر فإذا

المور هذه فإن وأشباهها الخنزيآر ولحم والخمر
وأدلتها بالضرورةا الديآن من تحريآمها معلوما وأمثالها
دعوى إلى يآلتفت فل والسنة الكتاب فيِ ظاهرةا
كما ذلك يآجهل ل مثله استحلها من كان إذا بها الجهل
. .  تقدما

والعمل النافع للعلم وإيآاكم يآوفقنا أن الله وأسأل
وأن عليه والثباتا ديآنه فيِ الفقه يآمنحنا وأن ، الصالح
. . قريآب سميع إنه ، الفتن مضلتا من جميعا يآعيذنا

.  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما

اللحية       حكم عن سؤال على رد

الخ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيآز عبد **من
العلم من وزاده ، رضاه فيه لما الله وفقه.  المكرما

عليكم سلما.  آمين كان أيآنما مباركا وجعله واليآمان
:  بعد أما ، وبركاته الله ورحمة

خواصا من لديآكم ومن والولد أنكم فأرجو
وافر عليكم الله أسبغ ، وعافية خير فيِ المسئولين

.  مسئول خير إنه لشكرها وإيآاكم ووفقنا ، نعمه

أكتب أن ترغبون أنكم ليِ ذكر مندوبكم أن أفيدكم ثم
أن يآسرنيِ ذلك على وبناء ، اللحية موضوع فيِ لكم

أعفى قد وسلم عليه الله صلى الرسول أن أخبركم
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عنه وثبت ، عنهم الله رضيِ أصحابه وهكذا ، لحيته
وأعفوا الشوارب " قصوا:  قال أنه الصحيحين فيِ

فيِ البخاريِ " وروى المشركين خالفوا اللحى
صلى النبيِ أن عنهما الله رضيِ عمر ابن عن صحيحه

الشوارب     وقصوا     اللحى     وفروا:  قال وسلم عليه الله
هريآرةا أبيِ عن مسلم صحيح وفيِ   المشركين     خالفوا
:  قال وسلم عليه الله صلى النبيِ أن عنه الله رضيِ
    المجوس     خالفوا     اللحى     وأرخوا     الشوارب     جزوا

كلها معناها فيِ جاء وما الصحيحة الحاديآث فهذه 
وتوفيرها وإرخائها اللحى إعفاء وجوب على تدل

الله حفظكم . وتعلمون قصها أو حلقها تحريآم وعلى
صلى الله رسول أمر امتثال المسلم على الواجب أن

كان جنس أيِ ومن كان أيآنما وطاعته وسلم عليه الله
ِطِع     َقَمْن:  سبحانه لقوله كان؛ مستوى أيِ وعلى ُيآ

َقَل ْد     الّرُسو َقَق َقَع     َقَف َقَطا َقَه     َقَأ ّل َقَما:  وجل عز وقوله   ال ُكُم     َقَو َقَتا آ
ُه     الّرُسوُل ُذو َقَما     َقَفُخ ُكْم     َقَو َقَها ْنُه     َقَن ُهوا     َقَع َقَت ْن ُقوا     َقَفا ّت َقَه     َقَوا ّل ِإّن     ال

َقَه ّل ُد     ال ِديآ َقَقاِب     َقَش ِع ْل ُعوا     ُقْل:  وجل عز وقوله    ا ِطي َقَأ

َقَه ّل ُعوا     ال ِطي َقَأ َقَل     َقَو ِإْن     الّرُسو ْوا     َقَف ّل َقَو َقَما     َقَت ّن ِإ ِه     َقَف ْي َقَل َقَل     َقَما     َقَع ُحّم
ُكْم ْي َقَل َقَع ُتْم     َقَما     َقَو ْل ِإْن     ُحّم ُه     َقَو ُعو ِطي ُدوا     ُت َقَت ْه َقَما     َقَت َقَلى     َقَو َقَع
ُغا     ِإل     الّرُسوِل َقَبل ْل ِبيُن     ا ْلُم ِقيُموا:  سبحانه وقوله   ا َقَأ َقَو

َقَةا ُتوا     الّصل َقَةا     َقَوآ َقَكا ُعوا     الّز ِطي َقَأ َقَل     َقَو ُكْم     الّرُسو ّل َقَع َقَن     َقَل َقَحُمو ُتْر

العنايآة عليكم فالواجب ، كثيرةا المر هذا فيِ واليآاتا
حولكم من ونصيحة وإرخائها وإعفائها اللحية بتوفير
عليه الله صلى ورسوله الله بطاعة وأمرهم بذلك

والسعادةا العزةا طريآق هو وذلك شيِء كل فيِ وسلم
وفقكم ، والخرةا الدنيا فيِ الحميدةا والعاقبة والنجاةا

العباد صلح فيه ولما ودنياكم ديآنكم صلح فيه لما الله
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إنه خير كل على وأعانكم ديآنه بكم ونصر ، والبلد
.  وبركاته الله ورحمة عليكم . والسلما كريآم جواد

 /2 / 17 / خ فيِ 186رد على خطاب خاصا برقم 
 هـ . 1407

ورد        وما العتيق البيت ومكانة مكة حرمة بيان
وآثار       وأحاديث آيات من ذلك في

، للمتقين والعاقبة ، العالمين رب لله ** الحمد
من وخيرته ورسوله عبده على والسلما والصلةا

محمد وسيدنا وإمامنا نبينا ، وحيه على وأمينه ، خلقه
سبيله سلك ومن وأصحابه آله وعلى ، الله عبد بن

:  بعد أما. .  الديآن يآوما إلى بهداه واهتدى

هذا من به من ما على وجل عز الله أشكر فإنيِ
بالحق للتواصيِ أعزاء وأبناء الله فيِ بإخوةا اللقاء

.  ولعباده لله والنصح ، إليه والدعوةا به والتذكير

وأن ، وأعمالنا ، جميعا قلوبنا يآصلح أن الله أسأل
، الديآن فيِ الفقه المسلمين وجميع جميعا يآمنحنا

وأن ، كلمته ويآعليِ ديآنه يآنصر وأن ، عليه والثباتا
وأن ، مكان كل فيِ جميعا المسلمين أحوال يآصلح
المسلمين حكاما يآوفق وأن ، خيارهم عليهم يآوليِ

وإلزاما ، بها والحكم ، بشريآعته للتمسك جميعا
.  عليه والقادر ذلك وليِ إنه ، بها الشعوب

وعلى ، الناديِ هذا على القائمين إخوانيِ أشكر تم
راشد الدكتور الفضيلة صاحب الكريآم الخ رأسهم
على ، الناديِ ورئيس القرى أما جامعة مديآر الراجح
مكة : [حرمة وعنوانها المحاضرةا لهذه ليِ دعوتهم
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من ذلك فيِ ورد وما ، العتيق البيت ومكانة المكرمة
الثار] . 

علم أدنى له من كل على يآخفى ل الله فيِ الخوةا أيآها
لن العتيق؛ البيت ومكانة ، مكة حرمة بصيرةا وأدنى ،

آيآاتا فيِ العظيم كتابه فيِ الله أوضحه قد أمر ذلك
فيِ والسلما الصلةا عليه محمد رسوله وبينه ، كثيرةا

ومناسكهم كتبهم فيِ العلم أهل وبينه ، كثيرةا أحاديآث
.  التفسير كتب وفيِ ،

بذلك التذكير من مانع ل ولكن واضح الله بحمد والمر
بهذه والعنايآة حرمتها من الله أوجبه بما والتواصيِ ،

الله يآقول ، ويآخالفه ذلك يآضاد ما كل ومنع ، الحرمة
َقَل     ِإّن:  المبين كتابه فيِ وجل عز ّو ْيٍت     َقَأ َقَع     َقَب ّناِس     ُوِض ِلل

ِذيِ ّل َقَة     َقَل ّك َقَب لكا     ِب َقَر َقَبا لدى     ُم ُه َقَن     َقَو َقَلِمي َقَعا ْل ِه*    ِل ٌءتا     ِفي َقَيآا ٌءتا     آ َقَنا ّي َقَب
َقَقامُا َقَم     َقَم ِهي َقَرا ْب َقَمْن     ِإ َقَلُه     َقَو َقَخ َقَن     َقَد لنا     َقَكا ِه     آِم ّل ِل َقَلى     َقَو ّناِس     َقَع ال

ْيِت     ِحّج َقَب ْل َقَع     َقَمِن     ا َقَطا َقَت ِه     اْس ْي َقَل لل     ِإ ِبي َقَمْن     َقَس َقَر     َقَو َقَف ِإّن     َقَك َقَه     َقَف ّل ال
ِنيِّ َقَن     َقَعِن     َقَغ َقَلِمي َقَعا ْل    ا

، العتيق البيت . أن اليآاتا هذه فيِ سبحانه الله أوضح
هدى وأنه ، مبارك وأنه للناس وضع بيت أول هو

هذا لمقاما ورفع ، عظيمة تشريآفاتا . وهذه للعالمين
الصحيحين فيِ ورد . وقد بذلك وتنويآه ، البيت

سأل     أنه     عنه     الله     رضيِ     ذر     أبيِ حديآث من وغيرهما
للناس     وضع     بيت     أول     عن     وسلم     عليه     الله     صلى     النبيِ
" قلت     الحراما     " المسجد     والسلما     الصلةا     عليه     فقال

بينهما؟     كم     " قلت     القصى     " المسجد     قال     أيِ؟     ثم
" حيثما     قال     أيِ؟     ثم     " قلت     عاما     أربعون  "      قال

هذا " . ويآبين   مسجد     ذلك     فإن     فصل     الصلةا     أدركتك
: " الصحيحين فيِ والسلما الصلةا عليه قوله المعنى

بالرعب     نصرتا     قبليِ     أحد     يآعطهن     لم     خمسا     أعطيت
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"   وطهورا     مسجدا     الرض     ليِ     وجعلت     شهر     مسيرةا
.  الحديآث

للعبادةا للناس وضع بيت أول هو العتيق البيت هذا
ببت أول ولكن ، للسكن قبله بيوتا وهناك ، والطاعة

، البيت هذا هو ، به ويآطاف فيه الله ليعبد للناس وضع
الصلةا عليه إبراهيم الله خليل هو بناه من وأول

.  إسماعيل ابنه ذلك فيِ وساعده ، والسلما

، ضعيف فهو آدما هو عمره من أول أن رويِ ما أما
من أول أن العلم أهل عند والمعروف والمحفوظ

، والسلما الصلةا عليه إبراهيم الله خليل هو عمره
القصى المسجد هو للعبادةا بعده وضع بيت وأول
الصلةا عليهم إبراهيم بن إسحاق ابن يآعقوب يآد على

بعد عمره ثم ، سنة أربعون بينهما وكان ، والسلما
الصلةا عليه الله نبيِ سليمان طويآلة بسنين ذلك

وأول ، بيت أفضل هو العتيق البيت وهذا ، والسلما
جعل لما مبارك بيت وهو ، للعبادةا للناس وضع بيت
به والطواف ، فيه بالصلةا العظيم الخير من فيه الله

تكفير أسباب من ذلك كل ، والعبادةا ، حوله والصلةا ،
ْذ:  تعالى قال ، الخطايآا وغفران ، الذنوب ِإ َقَنا     َقَو ْل َقَع َقَج

َقَت ْي َقَب ْل لة     ا َقَب َقَثا ّناِس     َقَم لنا     ِلل َقَأْم ُذوا     َقَو ّتِخ ِما     ِمْن     َقَوا َقَقا َقَم     َقَم ِهي َقَرا ْب ِإ
ّلى َقَص َقَنا     ُم ْد ِه َقَع َقَلى     َقَو َقَم     ِإ ِهي َقَرا ْب َقَل     ِإ َقَماِعي ِإْس َقَرا     َقَأْن     َقَو ّه َقَيِ     َقَط ِت ْي َقَب

َقَن ِفي ِئ ّطا َقَن     ِلل ِفي ِك َقَعا ْل ّكِع     َقَوا ِد     َقَوالّر    الّسُجو

يآثوبون للناس مثابة البيت هذا جعل قد سبحانه فالله
صدروا كلما بل ، إليه المجيِء من يآشبعون ول ، إليه

فيِ الله جعل لما ، إليه والمثابة ، إليه الرجوع أحبوا
المجيِء إلى والشوق له المحبة من المؤمنين قلوب

ورفع ، العظيم الخير من ذلك فيِ يآجدون لما ، إليه
، السيئاتا وتكفير ، الحسناتا ومضاعفة ، الدرجاتا
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الذيِ للصيد آمنا وجعله ، العباد فيه يآأمن آمنا جعله ثم
الله أباح الذيِ الصيد فيه يآأمن ، آمن حرما فهو ، فيه

وجوده حال فيه يآأمن ، الحرما خارج أكله للمسلمين
.  يآقتل ول يآنفر ل يآخرج حتى ، به

محاضرةا ألقاها سماحة الشيخ فيِ الناديِ الثقافيِ
 /11 / 26الدبيِ فيِ مكة المكرمة مساء الحد 

 هـ . 1408

  

َقَمْن:  سبحانه ويآقول َقَلُه     َقَو َقَخ َقَن     َقَد لنا     َقَكا أن وجب يآعنيِ   آِم
ول ، لحد أذى فيه يآقع ل أنه المعنى وليس ، يآؤمن
الواجب أن المقصود وإنما ، يآقع قد ذلك بل ، قتل

.  بسوء له التعرض وعدما ، دخله من تأمين

قاتل يآلقى الرجل فكان ، ذلك تعرف الجاهلية وكانت
البيت فهذا ، يآخرج حتى بشيِء يآؤذيآه فل أخيه أو أبيه

للناس مثابة الله جعله ، العظيم الحرما وهذا ، العتيق
أن وإسمعيل إبراهيم نبيه على وأوجب ، وأمنا

أيِ السجود والركع والعاكفين للطائفين يآطهراه
ْذ:  الخرى اليآة فيِ وقال ، المصلين ِإ َقَنا     َقَو ْأ ّو َقَم     َقَب ِهي َقَرا ْب ِِل

َقَن َقَكا ْيِت     َقَم َقَب ْل ِرْك     ل     َقَأْن     ا لئا     ِبيِ     ُتْش ْي ّهْر     َقَش َقَط َقَيِ     َقَو ِت ْي َقَب
َقَن ِفي ِئ ّطا َقَن     ِلل ِئِمي َقَقا ْل ّكِع     َقَوا ِد     َقَوالّر .     الّسُجو

والطائف ، : العاكف وهو : المقيم هو هنا والقائم
. فالله : المصلون هم السجود والركع ، معروف

أن إسماعيل وابنه إبراهيم نبيه أمر قدرته جلت
يآجب ، المور ولةا جميع وهكذا ، البيت هذا يآطهرا
وسلم عليه الله صلى النبيِ نبه . ولهذا ذلك عليهم
وأن ، آمن حرما أنه وأخبر ، مكة فتح يآوما ذلك على
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يآحرمه ولم ، والرض السماواتا خلق يآوما حرمه الله
ول شجره يآعضد ول صيده يآنفر ل:  وقال ، الناس
إل لقطته تلتقط ول دما فيه يآسفك ول خله يآختلى

: حرمة بهذا والسلما الصلةا عليه ويآعنيِ   لمعرف
ولةا وعلى ، المسلمين على . فيجب البيت هذا

والنبياء وإسماعيل إبراهيم على وجب كما ، المور
أن وسلم عليه الله صلى محمد خاتمهم وعلى

من فيه الله حرما ما يآحذروا وأن ، ويآعظموه يآحترموه
عليهم والتعديِ ، لهم والظلم ، المسلمين إيآذاء

.  غيرهم أو عمارا أو حجاجا

والركع ، معروف والطائف ، : المقيم فالعاكف
البيت هذا تطهير . فالواجب المصلون:  هم السجود

على وجب وإذا ، فيه والمتعبديآن ، فيه للمقيمين
فالواجب الذى عنه يآدفعوا وأن ، يآحترموه أن الناس
يآحذروا وأن ، البيت هذا يآطهروا أن أيآضا عليهم

ل وأن ، وعقابه غضبه يآتقا وأن ، فيه الله معاصيِ
فهو ، بعضا بعضهم يآقاتل أن ول ، بعضا بعضهم يآؤذيِ

وأن يآعظموه أن أهله على يآجب محترما آمن بلد
يآظلم ل وأن ، فيه الله معصية يآحذروا وأن ، يآحترموه
فيه السيئة لن بعضا؛ بعضهم يآؤذيِ ول ، بعضا بعضهم
.  مضاعفة فيه الحسناتا أن كما ، عظيمة

من ل تضاعف والتحقيق العلم أهل عند والسيئاتا
، مثلها يآجزى فإنما بالسيئة جاء من فإن ، العدد جهة

ليست الحرما فيِ . فالسيئة بالكيفية مضاعفة ولكنها
حتى ، وأكبر أعظم هيِ بل ، خارجه فيِ السيئة مثل
َقَمْن:  ذلك فيِ الله قال ْد     َقَو ِر ِه     ُيآ ٍد     ِفي َقَحا ْل ِإ ٍم     ِب ْل ُظ ْقُه     ِب ِذ ُن
َقَذاٍب     ِمْن ٍم     َقَع ِلي . ويآقصد فيه يآهم : أيِ فيه يآرد ومن   َقَأ

:  بقوله ، بالباء عداه ولهذا يآهم معنى يآرد فضمن
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َقَمْن ْد     َقَو ِر ِه     ُيآ ٍد     ِفي َقَحا ْل ِإ ٍم     ِب ْل ُظ بإلحاد فيه يآهم : من أيِ   ِب
استحق وأراده باللحاد هم من كان . فإذا بظلم

.  فعله بمن فكيف ، الليم العذاب

، الليم بالعذاب متوعدا يآريآد ومن يآهم من كان إذا
باب من فيه الحدود ويآتعدى ، الجريآمة يآفعل فالذيِ
. ويآقول الليم والعذاب ، العقاب استحقاقه فيِ أولى
َقَن     ِإّن:  اليآة هذه صدر فيِ وعل جل ِذيآ ّل َقَفُروا     ا َقَك

َقَن ّدو َقَيآُص ِبيِل     َقَعْن     َقَو ِه     َقَس ّل ِد     ال َقَمْسِج ْل ِما     َقَوا َقَرا َقَح ْل ِذيِ     ا ّل ا
ُه َقَنا ْل َقَع ّناِس     َقَج لء     ِلل َقَوا ِكُف     َقَس َقَعا ْل ِه     ا ِديِ     ِفي َقَبا ْل يآبين وهذا   َقَوا

وهو العاكف بين فيه فرق ل وأنه ، محرما أنه لنا
حاج من إليه والوافد : الوارد وهو ، والباد ، المقيم
.  وغيرهما ومعتمر

َقَمْن:  تعالى قوله فيِ اليآة أول هو وهذا ْد     َقَو ِر ِه     ُيآ ِفي
ٍد َقَحا ْل ِإ ٍم     ِب ْل ُظ وأن ، المكان هذا عظمة وعل جل وبين   ِب

المقيمين من لحد ليس ، حرما وجعله آمنا جعله الله
، فيه الله حدود يآتعدى أن ، إليه الوارديآن من ول فيه
التعديِ أن بعلم ذلك . ومن فيه الناس يآؤذيِ أن أو

أو بقول المن الحرما هذا فيِ وإيآذاءهم الناس على
بالعذاب عليها المتوعد المحرماتا أشد من ، فعل

.  الكبائر من بل ، الليم

، والسلما الصلةا عليه مكة نبيه على الله فتح ولما
يآوما     الله     حرمه     البلد     هذا     إن:  وقال الناس خطب

الله     وأن     الناس     يآحرمه     ولم     والرض     السماواتا     خلق
عادتا     وقد     نهار     من     ساعة     إل     ليِ     يآحله     لم     وعل     جل

    الغائب     الشاهد     فليبلغ     بالمس     كحرمته     اليوما     حرمته
يآعضد     أو     دما     فيه     يآسفك     أن     لحد     يآحل     ل     إنه:  وقال

تلتقط     ول     خله     يآختلى     ول     صيده     يآنفر     ول     شجرةا     فيه
.  معرف أيِ     لمنشد     إل     لقطته
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بحال فكيف ، فيه محترمين والشجر الصيد كان فإذا
أشد ذلك تحريآم يآكون أن أولى باب فمن ، المسلم
شيئا الحرما فيِ يآحدث أن لحد فليس وأكبر؛ وأعظم

أن يآجب بل ، بفعل ول بقول ل الناس يآؤذيِ مما
وأن ، فيه الله لشرع منقادا يآكون وأن ، يآحترمه
، غيره فيِ يآعظمها أن من أشد الله حرماتا يآعظم

لهم ويآكره ، الخير لهم يآحب لخوانه سلما يآكون وأن
ول ، الشر ترك وعلى الخير على ويآعينهم ، الشر
فيِ وعل جل قال ثم ، بفعل ول بكلما ل أحدا يآؤذيِ

ِه:  عمران آل سورةا ٌءتا     ِفي َقَيآا ٌءتا     آ َقَنا ّي َقَقامُا     َقَب َقَم     َقَم ِهي َقَرا ْب    ِإ
العلماء فسرها التيِ وهيِ ، بيناتا آيآاتا فيه جعل فالله

مقاما كلمة لن ، إبراهيم مقاماتا أيِ ، إبراهيم بمقاما
مقاماتا جميع فيعم معرفة إلى مضاف مفرد لفظ

ومن ، فيه تعبد إبراهيم مقاما كله فالحرما ، إبراهيم
ذلك كل ، ومنى والمزدلفة عرفاتا المشاعر؛ ذلك
يآقوما كان الذيِ الحجر ذلك ومن ، إبراهيم مقاما من

كله الن الناس إليه يآصليِ والذيِ ، البناء وقت عليه
.  إبراهيم مقاماتا من

بنبيِ ليتأسوا ، المؤمنين الله لولياء ذكرى ذلك ففيِ
: تعالى قوله فيِ بذلك نبينا الله أمر كما ، إبراهيم الله
َقَنا     ُثّم ْي َقَح ْو َقَك     َقَأ ْي َقَل ْع     َقَأِن     ِإ ِب ّت َقَة     ا ّل َقَم     ِم ِهي َقَرا ْب لفا     ِإ ِني الله فأمر   َقَح
إبراهيم ملة يآتبع أن وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه

الله صلى محمد الله . ونبيِ جميعا النبياء أبيِ الخليل
بلغا وأكملهم ، جميعا الرسل أفضل هو وسلم عليه
لهم وإرشادا ، الخير إلى لهم وتوجيها ، للناس ونفعا

كل على . فالواجب السعادةا وأسباب ، الهدى إلى
عليه الله صلى بنبيه يآتأسى أن المة هذه من مسلم
وكف ، المحرماتا وترك ، الواجباتا أداء فيِ وسلم
الواجب . فمن إليهم الخير وإيآصال ، الناس عن الذى
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، يآرشدوا وأن يآبينوا أن العلماء من المور ولةا على
أن والمسئولين المراء من المور ولةا على والواجب

أراد من كل يآمنعوا وأن ، ويآنصحوا ، الله حكم يآنفذوا
وغيرهم والعمار الحجاج من مكة فيِ المسلمين إيآذاء
من ، الحجاج غير من أو الحجاج من كان من كائنا

الناس أجناس جميع من ، السكان غير من أو السكان
 .

أن ، الشريآف الحرما هذا تجاه المور ولةا على يآجب
كما أذى كل من يآحموه وأن ، يآحفظوه وأن يآصونوه
صلى محمد ورسوله نبيه وأوجب ، ذلك الله أوجب

.  وسلم عليه الله

عاما الماضيِ العاما فيِ حدث ما أن يآعلم ذلك ومن
منكر أمر ، الذى من إيآران حجاج بعض من  هـ1407

، سليم عقل ذو يآقره ول شريآعة تقره ل شنيع وأمر ،
ذلك يآحرما الله وكتاب ، ذلك تحرما الله شريآعة بل

.  ذلك تحرما وسلم عليه الله صلى الرسول وسنة

وجوب من عليه وأجمعوا العلم أهل بينه ما وهذا
من وحمايآته ، أذى كل من وتطهيره البيت هذا احتراما

أمر تسهيل ووجوب ، ظلم كل ومن ، معصية كل
الذى وكف ، الخير على وإعانتهم والعمار الحجيج

غير من ول إيآران من ل أبدا لحد يآجوز ل وأنه ، عنه
، بفعال ول بكلما ل ، الناس من أحدا يآؤذوا أن إيآران

، الناس تؤذيِ جماعية بمسيراتا ول بمظاهراتا ول
على يآجب بل ، وعمرتهم حجهم مناسك عن وتصدهم

بالهدوء العنايآة فيِ المسلمين كإخوانه يآكون أن الحاج
بهم والرفق ، وغيرهم الحجاج إخوانه إلى والحسان
.  أذى كل عن والبعد الخير على وإعانتهم
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كل ومن ، جنس كل من الحجيج على يآجب هكذا
، العتيق لبيته وتعظيما ، وجل عز لله طاعة مكان

المكرمة : مكة العظيم المكان هذا لحرمة وإظهارا
وسلم عليه الله صلى رسوله وأمر ، الله لمر وتنفيذا
الله رضيِ أصحابه ومنهج ، رسوله منهج على وسيرا
بحمد المر وهذا ، الجميع على الواجب هو . هذا عنهم
فيِ الناس يآؤذيِ وإنما ، أحد على يآخفى ل واضح الله
أو ، الخر واليوما بالله يآؤمن ل من العتيق البيت هذا
فيكون ، العباد ظلم يآقصد أو الله أحكاما يآجهل من

.  وظلمه إيآذائه بسبب يآستحق ما الوزر من عليه

فإن ، صحيحا إيآمانا ، الخر واليوما بالله آمن من وأما
المكان هذا فيِ الله حرما ما كل عن يآردعه إيآمانه
حدود على التعديِ عن أهله يآردع اليآمان . فإن وغيره

العبد يآقدما وإنما ، سبحانه محارمه وارتكاب ، الله
.  إيآمانه لضعف المعصية على

، الحراما المسجد إزاء المور ولةا على والواجب
: العنايآة المنورةا بالمديآنة الشريآف النبويِ والمسجد
وعمن ، سكانهما وعن عنهما الذى ودفع بحمايآتهما
لله طاعة ، والزوار ، والحجاج العمار من يآقصدهما
رسول وأمر ، وجل عز الله لمر وتعظيما ، ولرسوله

طاعة على للجميع وعونا ، وسلم عليه الله صلى الله
بعض عن يآذهلوا ل حتى لقلوبهم وتأمينا ورسوله الله
حرمه مما شيِء فيِ يآقعوا أو ، عليهم الله أوجبه ما

ُنوا:  وتعالى سبحانه يآقول والله ، عليهم الله َقَو َقَعا َقَت َقَو
َقَلى ِبّر     َقَع ْل َقَوى     ا ْق ّت ُنوا     َقَول     َقَوال َقَو َقَعا َقَلى     َقَت ِم     َقَع ْث ِْل َقَواِن     ا ْد ُع ْل    َقَوا

ِر:  سبحانه ويآقول َقَعْص ْل َقَن     ِإّن*    َقَوا َقَسا ْن ِْل ٍر     َقَلِفيِ     ا *   ُخْس
َقَن     ِإل ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ُلوا     آ َقَعِم َقَحاتِا     َقَو ِل ْوا     الّصا َقَص َقَوا َقَت ّق     َقَو َقَح ْل ِبا

ْوا َقَص َقَوا َقَت ِر     َقَو ْب ، والصبر بالحق التواصيِ من بد فل   ِبالّص
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، وغيره المكان هذا فيِ والتقوى البر عليِ والتعاون
غيره من وأفضل ، غيره من أعظم المكان هذا إن بل

أحب وهيِ ، البقاع أفضل هيِ المكرمة مكة فإن ،
يآليها ثم ، مكان وأعظم مكان وأفضل الله إلى البلد

هيِ هذه ، القصى المسجد ثم ، المنورةا المديآنة
على التشريآف بمزيآد الله خصها التيِ الثلثة المساجد

مساجد وأفضل ، الله مساجد أعظم وهيِ ، غيرها
. وأعظم والعنايآة بالحتراما الله مساجد وأولى ، الله
للناس مثابة الله جعله الذيِ العتيق البيت هذا ذلك
يآعرفوا أن إليه والوافديآن أهله على وواجب ، وأمنا
حرما فيما يآقعوا ل حتى ، فضله يآعرفوا وأن ، قدره
.  الله

على ويآجب ، والوارد المقيم من الجميع واجب وهذا
وأن ، قدره يآعرفوا أن فيه والساكنين فيه المقيمين
كان . فإذا فيه الله حرما ما يآحذروا وأن ، يآعظموه

، بالفاعل فكيف أليم عذاب له بذنب فيه المريآد
المقيم إذ المر بهذا المخاطب هو إليه الوارد وليس
.  فيه دائم لنه ، وأولى أولى

عن يآبتعد وأن ، الله حرما ما يآعلم أن عليه والواجب
وأن ، ورسوله الله طاعة فيِ يآجتهد وأن ، الله معصية

إليها الوافديآن وإخوانه مكة فيِ لخوانه عونا يآكون
.  الخير فيِ لهم مرشدا يآكون وأن ، وعمرةا حج فيِ

إلى ويآوجهوهم يآعينوهم أن مكة سكان على وهكذا
يآحذروا وأن ، النجاةا أسباب إلى ويآرشدوهم ، الخير

دعاةا يآكونوا وأن ، فعل أو قول من أذى بأيِ إيآذاءهم
هاتين وفيِ ، المسجديآن هذيآن فيِ يآجب . هكذا للحق

ومكان زمان كل فيِ المسلم على ويآجب ، البلدتين
مع يآتعاون وأن ، حرماته يآعظم وأن الله يآتقيِ أن
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حرما ما كل عن يآبتعد وأن ، والتقوى البر على إخوانه
من بيد الضرب المور ولةا على ويآجب ، وجل عز الله

يآتعدى أن أراد أو ، الله أمر خالف من كل على ، حديآد
، وتعالى سبحانه لله طاعة ، عباده يآؤذيِ أو ، حدوده
وحمايآة ، والسلما الصلةا عليه لرسوله وطاعة

، وغيرهم والزوار والعمار الحجاج من للمسلمين
أن ، المين البلد وهذا ، العظيم البلد لهذا واحتراما

الله حدود على فيه يآتعدى أو ، الله حرماتا فيه تنتهك
إيآذاء على ويآراقبه الله يآخاف ل من فيه يآؤمن أو ،

أو ، سيئ بفعل وأمنهم حجهم صفو وتعكير ، عباده
.  سيئ بقول

العل وصفاته ، الحسنى بأسمائه وجل عز الله ونسأل
رضاه فيه ما لكل مكان كل فيِ المسلمين يآوفق أن ،
حقه أداء يآرزقهم وأن ، وأعمالهم قلوبهم يآصلح وأن ،
الفقه يآمنحهم وأن ، كانوا أيآنما محارمه عن والبعد ،

البلد صلح فيه لما أمرنا ولةا يآوفق وأن ، الديآن فيِ
حمايآة وعلى ، الواجب أداء على يآعينهم وأن ، والعباد

الصلةا عليه المين رسوله ومديآنة ، العتيق بيته
يآكبت وأن ، سوء كل ومن ، أذى كل من والسلما

عن بأنفسهم يآشغلهم وأن ، كانوا أيآنما السلما أعداء
أيآنما تدبيرهم فيِ تدميرهم يآجعل وأن ، عباده إيآذاء
جواد وعل جل إنه شرهم المسلمين يآكفيِ وأن ، كانوا
. .  قريآب وسميع كريآم

آله وعلى محمد سيدنا على وبارك وسلم الله وصلى
.  أجمعين وصحبه

ومضاعفة      وكيفا كما الحسنات مضاعفة
كما     ل كيفا السيئات
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، أسئلة بالحج السلمية التوعية مجلة إليِ وجهت ** 
:  وهو التاليِ السؤال بينها من

تضاعف ما مثل مكة فيِ السيئة تضاعف : هل سؤال
 غيرها؟ دون مكة فيِ تضاعف ولماذا الحسنة

تضاعف الحسناتا أن على الشرعية : الدلة الجواب
رمضان مثل الفاضل والمكان الفاضل الزمان فيِ

فإن كالحرمين الفاضل والمكان ، الحجة ذيِ وعشر
كبيرةا مضاعفة والمديآنة مكة فيِ تضاعف الحسناتا

الله صلى النبيِ عن الصحيح الحديآث فيِ جاء وقد
خير     هذا     مسجديِ     فيِ     " صلةا:  قال أنه وسلم عليه
وصلةا     الحراما     المسجد     إل     سواه     ما     فيِ     صلةا     ألف     من
فيِ     صلةا     مائة     من     أفضل     الحراما     المسجد     فيِ

. صحيح بإسناد حبان وابن أحمد " رواه   هذا     مسجديِ

تضاعف الحراما بالمسجد الصلةا أن على ذلك فدل
وتضاعف ، النبويِ المسجد سوى فيِ صلةا ألف بمائة
وسلم، عليه الله صلى النبيِ مسجد فيِ صلةا بمائة
فيها يآرد لم ولكن ، تضاعف الصالحة العمال وبقية

بقية أما ، الصلةا فيِ والبيان الحد جاء إنما محدود حد
والصدقاتا القرآن وقراءةا والذكار كالصوما العمال

وإنما ، محدد تضعيف على يآدل ثابتا نصا فيها أعلم فل
وليس الجر مضاعفة على يآدل ما الجملة فيِ فيها
.  محدود حد فيها

له     الله     كتب     مكة     فيِ     صاما     " من:  فيه الذيِ والحديآث
.  العلم أهل عند ضعيف " حديآث   رمضان     ألف     مائة

بمكة الشريآف الحرما فيِ المضاعفة أن والحاصل
- الحسناتا مضاعفة - أعنيِ فيها شك ل المكرمة
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عدا ما محدود حد نعلم فيما النص فيِ ليس لكن
بمائة مضاعفة أنها على يآدل نصا فيها فإن الصلةا

.  سبق كما صلةا ألف

العلم أهل من المحققون عليه فالذيِ السيئاتا أما
جهة من تضاعف ولكن العدد جهة من تضاعف ل أنها

يآقول وتعالى سبحانه الله لن ، فل العدد أما ، الكيفية
َقَء     َقَمْن:  ِة     َقَجا َقَن َقَس َقَح ْل َقَلُه     ِبا َقَها     َقَعْشُر     َقَف ِل َقَثا َقَمْن     َقَأْم َقَء     َقَو َقَجا

ِة َقَئ ّي َقَزى     َقَفل     ِبالّس َقَها     ِإل     ُيآْج َقَل ْث    ِم

ول رمضان فيِ ل العدد جهة من تضاعف ل فالسيئاتا
دائما بواحدةا السيئة بل ، غيرها فيِ ول الحرما فيِ

. ولكن وإحسانه وتعالى سبحانه فضله من وهذا
ذيِ عشر وسيئة ، رمضان وسيئة ، الحرما سيئة

فسيئة ، ذلك سوى فيما السيئة من إثما أعظم الحجة
جدةا فيِ سيئة من إثما وأشد وأكبر أعظم مكة فيِ

عشر فيِ وسيئة ، رمضان فيِ وسيئة ، مثل والطائف
أو ، رجب فيِ سيئة من وأعظم أشد الحجة ذيِ

.  ذلك ونحو شعبان

أما ، العدد جهة من ل الكيفية جهة من تضاعف فهيِ
الله بفضل وعددا كيفية تضاعف فهيِ الحسناتا

فيِ الوعيد شدةا على يآدل ومما ، وتعالى سبحانه
، وشديآدةا عظيمة الحرما سيئة وأن الحرما سيئاتا

َقَمْن:  تعالى الله قول ْد     َقَو ِر ِه     ُيآ ٍد     ِفي َقَحا ْل ِإ ٍم     ِب ْل ُظ ْقُه     ِب ِذ ُن
َقَذاٍب     ِمْن ٍم     َقَع ِلي    َقَأ

إن حتى عظيمة الحرما فيِ السيئة أن على يآدل فهذا
هم من كان . وإذا الوعيد هذا فيه بالسيئة الهم فيِ

بحال فكيف الليم بالعذاب متوعدا الحرما فيِ باللحاد
فإن والمنكراتا بالسيئاتا اللحاد الحرما فيِ فعل من
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أن على يآدلنا كله وهذا الهم مجرد من أكبر يآكون إثمه
تعم إلحاد . وكلمة خطير شأن لها الحرما فيِ السيئة

غيرها؛ أو العقيدةا فيِ كان سواء باطل إلى ميل كل
َقَمْن:  قال تعالى الله لن ْد     َقَو ِر ِه     ُيآ ٍد     ِفي َقَحا ْل ِإ ٍم     ِب ْل ُظ    ِب

بهذا متوعد فإنه إلحاد أيِ أحد ألحد فإذا ، الجميع فنكر
بالله الكفر إلى العقيدةا عن الميل يآكون . وقد الوعيد
.  أكبر وإلحاده أعظم ذنبه فيكون بذلك فيكفر

كشرب السيئاتا من سيئة إلى الميل يآكون وقد
فتكون أحدهما أو الوالديآن وعقوق والزنا الخمر

.  الكافر عقوبة من وأقل أخف عقوبته

أخذ أو الضرب أو بالقتل العباد بظلم اللحاد كان وإذا
وكله ، آخر نوع فهذا ذلك غير أو السب أو الموال
على وصاحبه ، ظلما يآسمى وكله ، إلحادا يآسمى
بالله الكفر هو الذيِ اللحاد لكن ، عظيم خطر

المعاصيِ سائر من أشد السلما دائرةا عن والخروج
ِإّن:  وتعالى سبحانه الله قال كما ، منها وأعظم
َقَك ٌءم     الّشْر ْل ُظ ٌءم     َقَل ِظي    َقَع

وآله نبيه على وسلم الله وصلى ، التوفيق وليِ والله
.  وصحبه

نشرتا بالعدد التاسع من مجلة التوعية السلمية
 388فيِ الحج التيِ تصدر بمكة صـ 

الغاني       تحرم والسنة الكتاب من الدلة
منها    وتحذر والملهي

فيِ الرائد مجلة نشرته ما على اطلعت لقد ** 
أبيِ بقلم والستين والثامن والستين السابع عددها
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لم والسنة : [الكتاب عنوان تحت الظاهريِ تراب
والمزامير المعازف استعمال ول الغناء يآحرما

من المقال هذا فيِ ذكره ما إليها] وتأملت والستماع
الغناء بحل القول فيِ اعتمده وما والثار الحاديآث

حزما ابن محمد أبيِ لمامه تبعا الملهيِ وآلتا
تبعا الشديآدةا جرأته من كثيرا فتعجبت ، الظاهريِ

ورد ما جميع بتضعيف القول على محمد أبيِ لمامه
بل ، الملهيِ وآلتا الغناء تحريآم فيِ الحاديآث من

الحاديآث بأن القول وهو ، ذلك من أشنع هو ما على
جرأتهما من أيآضا وعجبت ، موضوعة ذلك فيِ الواردةا

آلتا وجميع الغناء بحل القول على الغريآبة الشديآدةا
من ذلك عن النهيِ فيِ ورد ما كثرةا مع الملهيِ

رضيِ الصالح السلف عن والثار والحاديآث اليآاتا
القول من والسلمة العافية الله فنسأل ، عنهم الله
الله حرمه ما تحليل على والجرأةا ، علم بغير عليه
أبيِ على قديآما العلم أهل أنكر ولقد ، برهان غير من

عليه وجرى ، بها وعابوه الشديآدةا الجرأةا هذه محمد
وعنه عنا يآعفو أن الله فنسأل كثيرةا محن بسببها

.  المسلمين سائر وعن

ونهاهم علم بغير عليه القول من عباده الله حذر ولقد
عز وأخبر ، برهان بغير يآحللوا أو يآحرموا أن سبحانه

 تعالى قال ، وتزيآينه الشيطان أمر من ذلك أن وجل
َقَما     ُقْل ّن َقَما     ِإ َقَيِ     َقَحّر ّب َقَش     َقَر َقَواِح َقَف ْل َقَر     َقَما     ا َقَه َقَها     َقَظ ْن َقَما     ِم َقَن     َقَو َقَط َقَب

َقَم ْث ِْل َقَيِ     َقَوا ْغ َقَب ْل ِر     َقَوا ْي َقَغ ّق     ِب َقَح ْل َقَأْن     ا ُكوا     َقَو ِر ِه     ُتْش ّل َقَلْم     َقَما     ِبال
َقَنّزْل ِه     ُيآ لنا     ِب َقَطا ْل َقَأْن     ُس ُلوا     َقَو ُقو َقَلى     َقَت ِه     َقَع ّل َقَن     ل     َقَما     ال َقَلُمو ْع    َقَت

ُلوا     َقَول:  تعالى وقال ُقو َقَما     َقَت ُكُم     َقَتِصُف     ِل ُت َقَن ْلِس َقَب     َقَأ ِذ َقَك ْل ا
َقَذا ٌءل     َقَه َقَذا     َقَحل َقَه ٌءما     َقَو َقَرا َقَتُروا     َقَح ْف َقَت َقَلى     ِل ِه     َقَع ّل َقَب     ال ِذ َقَك ْل ِإّن     ا

َقَن ِذيآ ّل َقَن     ا َقَتُرو ْف َقَلى     َقَيآ ِه     َقَع ّل َقَب     ال ِذ َقَك ْل َقَن     ل     ا ِلُحو ْف ٌءع*    ُيآ َقَتا َقَم
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ٌءل ِلي ُهْم     َقَق َقَل ٌءب     َقَو َقَذا ٌءم     َقَع ِلي َقَها     َقَيآا:  تعالى وقال   َقَأ ّيآ أ
ّناُس     َقَ ال

ُلوا َقَْلْرِض     ِفيِ     ِمّما     ُك لل     ا لبا     َقَحل ّي ُعوا     َقَول     َقَط ِب ّت َقَواتِا     َقَت ُط ُخ
َقَطاِن ْي ّنُه     الّش ُكْم     ِإ ّو     َقَل ُد ٌءن     َقَع ِبي َقَما*    ُم ّن ُكْم     ِإ ْأُمُر ِء     َقَيآ ِبالّسو
ِء َقَشا َقَفْح ْل َقَأْن     َقَوا ُلوا     َقَو ُقو َقَلى     َقَت ِه     َقَع ّل َقَن     ل     َقَما     ال َقَلُمو ْع فحذر   َقَت

من الكريآماتا اليآاتا هذه فيِ عباده سبحانه الله
القول أن سبحانه وبين ، علم بغير والتحريآم التحليل

ونبه ، الشرك فوق رهيبة رتبة فيِ علم بغير عليه
الله على القول منهم يآحب الشيطان أن على عباده
ديآنهم بذلك عليهم ليفسد به ويآأمرهم ، علم بغير

أن مسلم كل على فالواجب ، ومجتمعهم وأخلقهم
الله يآخاف وأن ، علم بغير الله على القول يآحذر

من يآتجرد وأن ، ويآحرما يآحلل فيما ويآراقبه سبحانه
الله حكم إيآضاح يآقصد وأن ، العمى والتقليد الهوى
أو كتابه فيِ الله بينه الذنب الوجه على الله لعباد
سنته فيِ وسلم عليه الله صلى رسوله إليه أرشد
فيِ ورغبة العلم كتمان من وحذرا ، ولعباده لله نصحا
إخواننا ولسائر لنا الله فنسأل ، ذلك على الله ثواب

واليآمان العلم أهل سلكه الذيِ المسلك لهذا التوفيق
إنه ، أعمالنا وسيئاتا أنفسنا شرور من يآعيذنا وأن ،

 ، قديآر شيِء كل على

فيِ وقع - ما الله شاء - إن القارئ أيآها لك ذاكر وأنا
، الخطاء من محمد أبيِ وإمامه تراب أبيِ كلما

الصحيحة والحاديآث اليآاتا من ورد ما لك وموضح
من وذاكر ، الملهيِ وآلتا الغناء تحريآم فيِ والثار

حتى ، ويآكفيِ يآشفيِ ما الباب هذا فيِ العلم أهل كلما
عن يآزول وحتى مستقيم صراط على ذلك من تكون
الشبه من به علق قد - ما الله شاء - إن قلبك

تراب أبيِ مقال سمع من بها يآبتليِ قد التيِ والشكوك
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، نتوكل وعليه ، نستعين وبالله ، الكتاب من وأضرابه
.  العظيم العليِ بالله إل قوةا ول حول ول

 السنة الثانية3 - 2مجلة رايآة السلما - العددان 
 ، والرابع75 - 70 هـ صا 1381محرما وصفر سنة 

 ،11 هـ صا 1381والخامس ، ربيع الول والثانيِ 
 . 23صا 

وآلته الغناء أن المسألة : ( وتحقيق تراب أبو قال
جاء - التيِ الشريآعة فيِ يآرد لم ، مباح إليه والستماع

فيِ ثابت - نص وسلم عليه الله صلى محمد بها
الكتاب وهما الصلين من تؤخذ والدلة ، البتة تحريآمه
ول مردودةا وباطل شغب فهو سواهما وما ، والسنة

أن . . . إلى قطعا الله حدود يآعدو أن لمؤمن يآحل
. . .  مقاله أثناء فيِ قال

الشطرنج : بيع حزما ابن محمد أبو الحافظ قال
، كله حلل ، والطنابير والمعازف والعيدان والمزامير

صورةا يآكون أن إل ضمنه ذلك من شيئا كسر من
من ذكرنا لما ، كاسرها على ضمان فل ، مصورةا

) .  مالكها مال من مال لنها قبل؛

تراب أبو بعده وأخطأ ، محمد أبو أخطأ : لقد أقول
، الملهيِ وآلتا الغانيِ من الله حرما ما تحليل فيِ

بذلك وخالفا ، عظيم شر أبواب الناس على وفتحا
من ، والقرآن السنة وحملة اليآمان أهل سبيل

، لعظيم ذلك وإن ، بإحسان وأتباعهم الصحابة
العافية وللمسلمين لنا الله فنسأل ، جسيم وخطره

، الشيطان وهمزاتا ، الذنوب وريآن القلوب زيآغ من
.  كريآم جواد إنه
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الهدى أئمة وجمهور السلما علماء أكثر ذهب ولقد
اللهو آلتا وهيِ ، المعازف وجميع الغانيِ تحريآم إلى
ضمان : ل وقالوا المعازف آلتا كسر وأوجبوا ، كلها
آلتا إليه انضم إذا الغناء : إن وقالوا ، متلفها على

، ذلك وأشباه والعود والمزمار كالطبل ، المعازف
النساء دق من ذلك من يآستثنى ما إل ، بالجماع حرما

- إن بيانه يآأتيِ ما على ، ونحوه العرس فيِ الدف
الصلح بن عمرو أبو حكى - وقد تعالى الله شاء

الغانيِ تحريآم من ذكرنا ما على السلما علماء إجماع
فيما كلمه نص سيأتيِ كما ، اجتمعا إذا والمعازف

إل ذلك وما ، الله رحمه القيم ابن العلمة عنه نقله
القلوب قسوةا من اللهو وآلتا الغناء على يآترتب لما

العلوما واستماع الكريآم القرآن عن وصدها ومرضها
التيِ ، الشيطان مكايآد من ذلك أن شك ول ، النافعة

حتى وديآنه علمه نقص من بها وصاد الناس بها كاد
من بدل ، ومزموره الشيطان قرآن سماع استحسن

عليه الله صلى رسوله وأحاديآث الله كتاب سماع
اشتغل من على السلف نكير اشتد ولقد وسلم،

، والفسق بالسفه ووصفوه ، والملهيِ بالغانيِ
كلمهم بعض سيأتيِ كما ، شهادته تقبل : ل وقالوا

عن يآنشأ لما إل ذلك - وما الله شاء إن-  ذلك فيِ
وقلة ، اليآمان ضعف من والمعازف بالغناء الشتغال

، ونواهيه الله بأوامر والستخفاف ، والورع الحياء
الغفلة شدةا من والمعازف الغناء أرباب به يآبتليِ ولما

وأفعال الصلةا عن والتثاقل ، الباطل إلى والرتياح ،
من والمعازف الغناء إليه يآدعو فيما والنشاط ، الخير
النسوان ومعاشرةا ، الخمور وشرب واللواط الزنا

عند . ومعلوما ذلك من الله عصم من إل ، والمردان
أنواع من الصفاتا هذه على يآترتب ما اللباب ذويِ
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الضلل وسائل من ضمنها فيِ وما والفساد الشر
 ، والضلل

تحريآم فيِ ورد ما - بعض الكريآم القارئ - أيآها وإليك
وأحاديآث الكريآم القرآن آيآاتا من والمعازف الغانيِ

.  وسلم عليه الله صلى الرسول

َقَن تعالى الله قال ّناِس     َقَوِم ِريِ     َقَمْن     ال َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل ا
ُيِضّل ِبيِل     َقَعْن     ِل ِه     َقَس ّل ِر     ال ْي َقَغ ٍم     ِب ْل َقَها     ِع َقَذ ّتِخ َقَيآ لوا     َقَو َقَك     ُهُز ِئ َقَل ُأو

ُهْم ٌءب     َقَل َقَذا ٌءن     َقَع ِهي َقَذا*    ُم ِإ َقَلى     َقَو ْت ِه     ُت ْي َقَل َقَنا     َقَع ُت َقَيآا ّلى     آ لرا     َقَو ِب ْك َقَت ُمْس
َقَأْن َقَها     َقَلْم     َقَك ْع َقَم َقَأّن     َقَيآْس ِه     ِفيِ     َقَك ْي َقَن ُذ لرا     ُأ ْق ُه     َقَو َقَبّشْر َقَذاٍب     َقَف َقَع ِب
ٍم ِلي    َقَأ

عند تفسيره فيِ الله رحمه كثير ابن الحافظ قال
: وهم السعداء حال ذكر لما: (  نصه ما اليآتين هاتين
قال كما ، بسماعه ويآنتفعون الله بكتاب يآهتدون الذيآن
ّلُه:  تعالى َقَل     ال َقَن     َقَنّز َقَس ِديآِث     َقَأْح َقَح ْل لبا     ا َقَتا لها     ِك ِب َقَشا َقَت َقَيِ     ُم ِن َقَثا َقَم

ِعّر َقَش ْق ْنُه     َقَت ُد     ِم ُلو َقَن     ُج ِذيآ ّل َقَن     ا ْو َقَش ُهْم     َقَيآْخ ّب ِليُن     ُثّم     َقَر َقَت
ُهْم ُد ُلو ُهْم     ُج ُب ُلو ُق َقَلى     َقَو ِر     ِإ ْك ِه     ِذ ّل بذكر عطف ، اليآة   ال

كلما بسماع النتفاع عن أعرضوا الذيآن الشقياء حال
واللحان والغناء المزامير استماع على وأقبلوا ، الله

: تعالى قوله فيِ مسعود ابن قال كما ، الطرب وآلتا
َقَن ّناِس     َقَوِم ِريِ     َقَمْن     ال َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل ُيِضّل     ا َقَعْن     ِل
ِبيِل ِه     َقَس ّل ، جريآر ابن . وروى الغناء والله : هو قال   ال

، وهب ابن أخبرنا ، العلى عبد بن يآونس حدثنيِ
أبيِ عن ، صخر أبيِ عن ، يآونس بن يآزيآد أخبرنيِ
الصهباء أبيِ عن جبير بن سعيد عن ، البجليِ معاويآة
عن يآسأل وهو مسعود ابن الله عبد سمع أنه البكريِ

َقَن:  اليآة هذه ّناِس     َقَوِم ِريِ     َقَمْن     ال َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل ا
ُيِضّل ِبيِل     َقَعْن     ِل ِه     َقَس ّل : مسعود بن الله عبد فقال   ال
. مراتا ثلث يآرددها ، هو إل إله ل الذيِ والله ، الغناء
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، عيسى بن صفوان حدثنا ، عليِ بن عمرو حدثنا
، جبير بن سعيد عن عمار عن ، الخراط حميد أخبرنا

الله قول عن مسعود ابن سأل أنه ، الصهباء أبيِ عن
َقَن ّناِس     َقَوِم ِريِ     َقَمْن     ال َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل ؛ : الغناء قال   ا
جبير بن وسعيد وعكرمة وجابر عباس ابن قال وكذا

، بديآمة بن وعليِ شعيب بن وعمرو ومكحول ومجاهد
َقَن:  اليآة هذه : نزلت البصريِ الحسن وقال َقَوِم

ّناِس ِريِ     َقَمْن     ال َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل ُيِضّل     ا ِبيِل     َقَعْن     ِل ِه     َقَس ّل ال
ِر ْي َقَغ ٍم   ِب ْل : قوله قتادةا . وقال والمزامبر الغناء فيِ ، ِع

َقَن:  ّناِس     َقَوِم ِريِ     َقَمْن     ال َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل ُيِضّل     ا َقَعْن     ِل
ِبيِل ِه     َقَس ّل ِر     ال ْي َقَغ ٍم   ِب ْل ، مال فيه يآنفق ل لعله ، والله ، ِع
أن الضللة من المرء بحسب استحبابه شراؤه ولكن
على يآضر وما ، الحق حديآث على الباطل حديآث يآختار

.  كلمه ) انتهى يآنفع ما

الكريآمتين اليآتين - هاتين الكريآم القارئ - أيآها فتأمل
أئمة عن نقل وما ، تسيرهما فيِ الماما هذا وكلما ،

الغانيِ أرباب فيه وقع ما لك يآتضح ، ذلك فيِ السلف
صراحة بذلك وتعلم ، العظيم الخطر من والملهيِ

للهو اشتراءهم وأن ، وعيبهم ذمهم فيِ الكريآمة اليآة
، والضلل الضلل وسائل من له واختيارهم ، الحديآث

الله لن وذلك ، يآعلموه أو ، ذلك يآقصدوا لم وإن
وأثنى ، السورةا أول فيِ القرآن أهل مدح سبحانه
الهدى أهل أنهم وأخبر ، الحميدةا بالصفاتا عليهم

َقَك*    الم 3:  وجل عز قال حيث ، والفلح ْل َقَيآاتُا     ِت آ
َقَتاِب ِك ْل ِم     ا ِكي َقَح ْل لدى*    ا لة     ُه َقَم َقَرْح َقَن     َقَو ِني ْلُمْحِس َقَن*    ِل ِذيآ ّل ا
َقَن ِقيُمو َقَةا     ُيآ َقَن     الّصل ُتو ْؤ ُيآ َقَةا     َقَو َقَكا ُهْم     الّز ِةا     َقَو َقَر ُهْم     ِباْلِخ
َقَن ُنو ِق َقَك*    ُيآو ِئ َقَل َقَلى     ُأو لدى     َقَع ِهْم     ِمْن     ُه ّب َقَك     َقَر ِئ َقَل ُأو ُهُم     َقَو

َقَن ِلُحو ْف ْلُم َقَن هذا بعد سبحانه قال ثم   ا ّناِس     َقَوِم َقَمْن     ال
ِريِ َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل ُيِضّل     ا ِبيِل     َقَعْن     ِل ِه     َقَس ّل ِر     ال ْي َقَغ ٍم     ِب ْل    ِع
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وتعرضهم ، المشتريآن هؤلء ذما على يآدل وذلك اليآة
والضلل للضلل وسيلة كان وما ، الهدى بعد للضلل

الذيِ وهذا ، عنه ويآبتعد يآحذر أن يآجب ، مذموما فهو
من غيره قاله اليآة تفسير فيِ كثير ابن الحافظ قاله
وغير والقرطبيِ والبغويِ جريآر كابن التفسير أهل

: أكثر تفسيره فيِ الواحديِ قال حتى ، واحد
َقَو أن على المفسريآن ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل وفسره ، الغناء هو   ا

العاجم بأخبار جماعة وفسره ، بالشرك آخرون
وكلها الحق؛ عن تصد التيِ الباطلة وبالحاديآث

تذما الكريآمة واليآة ، بينها منافاةا ل صحيحة؛ تفاسير
ول ، كتابه عن ويآلهيه الله سبيل عن يآصد ما اعتاد من

َقَو أقبح من الملهيِ وآلتا الغانيِ أن شك ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل ا
بن جعفر أبو قال ، سبيله وعن الله كتاب عن الصاد
أقوال ذكر - لما تفسيره - فيِ الله - رحمه جريآر

َقَو فيِ المفسريآن ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل : والصواب نصه - ما   ا
من كان ما كل به : عنيِ يآقال أن ذلك فيِ القول من

عن الله نهى مما ، الله سبيل عن ملهيا الحديآث
َقَو بقوله عم تعالى الله لن ، رسوله أو ، استماعه ْه َقَل
ِديآِث َقَح ْل على فذلك ، بعض دون بعضا يآخصص ولم   ا
والغناء ، خصوصه على يآدل ما يآأتيِ حتى ، عمومه

.  كلمه انتهى ذلك؛ من والشرك

َقَن:  تعالى قوله تفسير فيِ القرطبيِ وقال ّناِس     َقَوِم ال
ِريِ     َقَمْن َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل بالبتداء رفع موضع فيِ من   ا

َقَو ، ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل وابن مسعود ابن قول فيِ الغناء   ا
هذه تفسير فيِ الكلما بسط ثم ، وغيرهما عباس

المعتاد الغناء : وهو الثانية : المسألة قال ثم ، اليآة
على ويآبعثها ، النفوس يآحرك الذيِ به المشتهريآن عند

ويآبعث الساكن يآحرك الذيِ ، والمجون والغزل الهوى
بذكر فيه يآشبب شعر فيِ كان إذا النوع فهذا ، الكامن
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والمحرماتا الخمور وذكر ، محاسنهن ووصف النساء
المذموما والغناء اللهو لنه تحريآمه؛ فيِ يآختلف ل ،

فيِ منه القليل فيجوز ذلك من سلم ما فأما ، بالتفاق
على التنشيط وعند والعيد كالعرس ، الفرح أوقاتا

وحدو ، الخندق حفر فيِ كان كما ، الشاقة العمال
الصوفية ابتدعته ما فأما ، الكوع بن وسلمة أنجشة
باللتا الغانيِ سماع على الدمان من اليوما

والوتار والمعازف والطار الشباباتا من المطربة
.  كلمه انتهى)  فحراما

تجتمع وبه ، حسن كلما القرطبيِ قاله الذيِ وهذا
فيِ ثبت ما ذلك ومن ، الباب هذا فيِ الواردةا الثار

: قالت-  عنها الله - رضيِ عائشة عن الصحيحين
، بعاث بغناء تغنيان جاريآتان وعنديِ النبيِ عليِ دخل

بكر أبو ودخل ، وجهه وحول الفراش على فاضطجع
الشيطان : مزمار وقال ، فانتهرنيِ ، عنه الله رضيِ

: " دعهما فقال ، الله رسول عليه فأقبل ، النبيِ عند
لمسلم روايآة وفيِ فخرجتا غمزتهما غفل " فلما
، عيدا قوما لكل إن ، بكر أبا : يآا الله رسول فقال
يآا دعهما: "  فقال ، أخرى له روايآة . وفيِ عيدنا وهذا

" أيآضا روايآاته بعض " وفيِ عيد أيآاما فإنها ، بكر أبا
يآستفاد الجليل الحديآث " فهذا   بدف     تلعبان     جاريآتان

مزمار وتسميته وإنكاره الغناء كراهة أن منه
رضيِ الصحابة عند مستقر معروف أمر الشيطان

غناء عائشة على الصديآق أنكر ولهذا عنهم الله
يآنكر ولم ، الشيطان مزمار وسماه ، عندها الجاريآتين

الغناء : إن له يآقل ولم ، التسمية تلك النبيِ عليه
، الجاريآتين يآترك أن أمره وإنما فيهما حرج ل والدف
يآنبغيِ أنه على ذلك فدل ، عيد أيآاما بأنها ذلك وعلل

العيد أيآاما فيِ الصغار للجواريِ هذا مثل فيِ التسامح
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أنشدتا إنما الجاريآتين ولن ، وسرور فرح أيآاما لنها ،
يآتعلق فيما ، بعاث يآوما به تقاولوا الذيِ النصار غناء

المغنين غناء أكثر بخلف ، والحرب بالشجاعة
ويآدعو ، الجنسية الغرائز يآثير فإنه ، اليوما والمغنياتا

الصادةا الفتن من كثير وإلى ، الصور عشق إلى
يآجوز فكيف ، حقه ومراعاةا الله تعظيم عن للقلوب
هذا تأمل ومن ، هذا على هذا يآقيس أن لعاقل

منكر الجاريآتان فعلته ما على زاد ما أن علم الحديآث
وحفظا ، الفساد لمادةا حسما منه التحذيآر يآجب ،

كتاب عن ويآشغلها ، الحق عن يآصدها عما للقلوب
.  حقه وأداء الله

جواز على حجة الحديآث هذا أن تراب أبيِ دعوى وأما
، بيانه تقدما لما ، باطلة فدعوى ، مطلقا الغناء

كلها ، الباب هذا فيِ الواردةا والثار والحاديآث واليآاتا
رواه الذيِ الحديآث . وهكذا دعواه بطلن على تدل

عامر عن ، السبيعيِ إسحاق أبيِ عن الثوريِ سفيان
وقرظة البدريِ مسعود أبا رأى أنه ، البجليِ سعد بن
وعندهم عرس فيِ وهم ، يآزيآد بن وثابت كعب بن

، الله رسول أصحاب وأنتم : ( هذا لهم فقلت ، غناء
والبكاء ، العرس فيِ الغناء فيِ لنا رخص : إنه فقالوا
فيه ليس الحديآث ) فهذا نوح غير من الميت على
جوازه على يآدل وإنما ، مطلقا الغناء جواز على حجة
الحديآث هذا تأمل ومن ، النكاح لعلن ، العرس فيِ

فإنه ، جوازه على ل ، الغناء منع على دليل أنه عرف
لحكمة العرس " فيِ الغناء " فيِ لهم رخص لما

، خاصا بدليل إل ، سواه فيما منعه على دل ، معلومة
على يآدل الرباعية قصر فيِ للمسافر الرخصة أن كما
والنفساء للحائض الرخصة وهكذا ، ذلك من غيره منع
ذلك من غيرهما منع على يآدل الوداع طواف ترك فيِ
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سعد بن عامر فإنكار وأيآضا ، كثيرةا لهذا والمثلة ،
، ذلك على له وإقرارهم الغناء الصحابة هؤلء على
استقر قد أمر منه والمنع الغناء كراهة أن على دليل
. والله النبيِ عن وعرفوه والتابعين الصحابة عند

.  المستعان

" كتابه - فيِ عليه الله - رحمة القيم ابن العلمة قال
: ( ومن نصه " ما الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة
نصيبه قل من بها كاد التيِ ومصائده الله عدو مكائد

الجاهلين قلوب بها وصاد ، والديآن والعقل العلم من
باللتا والغناء والتصديآة المكاء سماع ، والمبطلين

عاكفة ويآجعلها ، القرآن عن القلوب ليصد ، المحرمة
، الشيطان قرآن فهو ، والعصيان الفسوق على

اللواط رقية وهو ، القرآن عن الكثيف والحجاب
، المنى غايآة معشوقه من الفاسق يآنال وبه ، والزنا

مكرا لها وحسنه المبطلة النفوس الشيطان به كاد
، حسنه على الباطلة الشبه إليها وأوحى ، وغرورا
) . . . مهجورا القرآن لجله واتخذتا ، وحيه فقبلت

:  القائل أحسن . ( ولقد الله - رحمه قال أن إلى

  

   لهيِ ساه إطراق لكنه
فأطرقوا الكتاب تليِ

 لخيفة

لجل رقصوا ما والله
 الله

  
فكالحمير ، الغناء وأتى

 تناهقوا

عبادةا رأيآت فمتى
 بملهيِ

  
ونغمة ومزمار دف

 شادن
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   ونواهيِ بأوامر تقييده
لما عليهم الكتاب ثقل
 رأوا

بفعل وتخويآفا زجرا
 مناهيِ

  
إذ وبرقا رعدا له سمعوا

 حوى

ذبحها يآا ، شهواتها
 المتناهيِ

  
قاطع أعظم ورأوه

 عن للنفس

عظيم غدا ذاك فلجل
 الجاه

  
موافقا السماع وأتى 

 أغراضها

الجهول عند ، أسبابه
 الساهيِ

  
من للهوى المساعد أيآن

 قاطع

مماثل العقول خمر
 ومضاهيِ

  
خمر يآكن لم إن

 فإنه الجسوما

عند النسوان إلى وانظر
 ملهيِ

  
عند النشوان إلى فانظر
 شرابه

الفؤاد تمزيآق بعد من
 اللهيِ

  
ذا تمزيآق إلى وانظر
 أثوابه

   الله عند والتأثيم حريآم
الخمرتين فأيِ واحكم

 بالت أحق

:  آخر وقال    

  

سماع من مرض بهم معشر من الله إلى برئنا  
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 الغنا

   بنا من به ما جرف شفا
أنتم قوما : يآا قلت وكم
 على

   عنا من به كم درك إلى
. . هوةا تحته جرف شفا
 . .

لهم منا النصح ذا وتكرار   ربنا إلى فيهم لنعذر

أمرنا فيِ الله إلى رجعنا  بتنبيهنا استهانوا فلما  

   تنتنا ، تنتنا على وماتوا
سنة على فعشنا 

 المصطفى

بهؤلء تصيح ، الهدى وأئمة السلما أنصار يآزل ولم
واقتفاء سبيلهم سلوك من وتحذر ، الرض أقطار من

رحمه كلمه ) . انتهى الملة طوائف جميع من آثارهم
.   الله

تكشف     أن يآجب شبهة

 سبحانه قوله أن ، حزما لبن . تبعا تراب أبو زعم
ُيِضّل ِبيِل     َقَعْن     ِل ِه     َقَس ّل ِر     ال ْي َقَغ ٍم     ِب ْل َقَها     ِع َقَذ ّتِخ َقَيآ لوا     َقَو اليآة   ُهُز

َقَو مشتريِ أن على . . دليل ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل الغانيِ من   ا
لقصد اشتراها إذا إل الذما يآستحق ل ، والملهيِ

والترويآح للترفيه اشتراها من أما ، الضلل أو الضلل
: هذه يآقال أن والجواب ، ذلك فيِ بأس فل نفسه عن

:  ثلثة وجوه من باطلة شبهة

من الصالح السلف فهمه ما خلف ذلك أن ، الول
احتجوا فإنهم ، الكريآمة اليآة من والتابعين الصحابة
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ولم ، منها والتحذيآر والملهيِ الغانيِ ذما على بها
وهم ، تراب أبو قاله الذيِ الشرط بهذا ذلك يآقيدوا
صلى الرسول وكلما الله كلما بمعانيِ الناس أعلم
كلمه من الله بمراد أعرف وهم وسلم عليه الله

.  بعدهم ممن

، تأملها لمن اليآة ظاهر خلف ذلك : أن الثانيِ الوجه
ُيِضّل:  قال سبحانه الله لن ِبيِل     َقَعْن     ِل ِه     َقَس ّل ِر     ال ْي َقَغ ِب
ٍم ْل من المذموما الصنف هذا أن على ذلك فدل   ِع

الله سبيل عن به ليضل الحديآث لهو اشترى قد الناس
أو للضلل قصد ول ، بالغايآة شعور ول علم بغير

أنه يآعلم وهو الحديآث لهو اشترى كان ولو ، الضلل
ُيِضّل وجل عز الله يآقل لم ذلك يآقصد أو به يآضل ِل
ِبيِل     َقَعْن ِه     َقَس ّل ِر     ال ْي َقَغ ٍم     ِب ْل لهو اشترى أنه علم من لن   ِع

ل : إنه له يآقال ل الله سبيل عن به ليضل الحديآث
لهو اشترى : إنه يآقال ل ذلك قصد من وهكذا يآعلم

علم من لن علم بغير الله سبيل عن ليضل الحديآث
الحديآث لهو اشترى قد ذلك قصد أو الضلل غايآته أن

، علم بغير ليضل ل ، وقصد بعلم الله سبيل عن ليضل
، الحق لك - يآتضح الكريآم القارئ - أيآها وتنبه فتأمل
ُيِضّل قوله " فيِ " اللما تكون وعليه ِبيِل     َقَعْن     ِل ِه     َقَس ّل ال

. القدريِ المر تعليل أيِ ، التعليل لما أو ، العاقبة لما
كونها وعلى ، وغيره كثير ابن الحافظ ذلك ذكر

الحديآث لهو اشترى من : أن المعنى يآكون للعاقبة
سبيل عن الضلل عاقبته تكون ، والمعازف الغناء من
والعراض ، هزوا الله سبيل واتخاذ والضلل ، الله
يآشعر لم وإن ، واحتقارا استكبارا ، الله آيآاتا عن

.  يآقصده ولم ، بذلك
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القدريِ المر لتعليل كونها وهو ، الثانيِ المعنى وعلى
على وقدر قضى سبحانه الله : أن المعنى يآكون ،

عن به ليضل الحديآث لهو يآشتريِ أن الناس بعض
تفيد الكريآمة فاليآة التقديآريآن كل وعلى ، الله سبيل

إلى مصيره بأن ووعيده الحديآث لهو اشترى من ذما
كتاب عن والتوليِ ، الله بسبيل والستهزاء الضلل

اشتغل ممن والمشاهد ، الكثير الواقع هو وهذا ، الله
واستحسنها ، والمعازف الغانيِ من الحديآث بلهو

والضلل القلب قسوةا إلى مآَله يآكون ، بها وشغف
الشريآعة دلت وقد ، الله رحم من إل الحق عن

وجوب على وموردها مصادرها فيِ الكاملة السلمية
، منها والتحذيآر والفساد الضلل وسائل من الحذر
عن النبيِ نهى كما ، غايآاتها فيِ الوقوع من حذرا

فيِ الوقوع من حذرا ، يآسكر ل الذيِ القليل شرب
أسكر     " ما والسلما الصلةا عليه قال حيث ، المسكر

، الصبح بعد الصلةا عن " ونهى   حراما     فقليله     كثيره
فيما الوقوع إلى وسيلة ذلك يآكون لئل ، العصر وبعد
عند الشمس عبادةا من المشركين بعض فيه وقع

له من يآعرفها كثيرةا ذلك ونظائر ، وغروبها طلوعها
.  المستعان والله ، المطهرةا بالشريآعة علم أدنى

اشترى بمن مختصا الذما كان لو : أنه الثالث الوجه
فيِ يآكن لم ، الضلل أو الضلل لقصد الحديآث لهو

َقَو على وجل عز الرب تنصيص ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل لن فائدةا؛   ا
شيئا فعل من كل يآعم بل ، به يآختص ل حينئذ الذما

الشيِء ذلك كان ولو حتى الضلل أو الضلل به يآقصد
اشترى كمن ، وتعالى سبحانه الله إلى محبوبا
فإن ، وإضللهم الناس على التلبيس به يآقصد مصحفا

عز كلمه على لشتماله الله إلى محبوب المصحف
يآشتروه أن عباده من يآحب ل سبحانه ولكنه ، وجل
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والتوجيه للهتداء يآشترى وإنما ، والضلل للتلبيس
بهذا تراب وأبو حزما ابن اعترف وقد ، الخير إلى

خطأ وهو ، الصنف بهذا تختص اليآة أن وزعما ، الوجه
وإضاعة ، الصحيح معناها عن باليآة وعدول ، بين

- من الكريآم القارئ - أيآها . فعرفت الكمل لمعناها
، وبطلنها تراب أبيِ شبهة كشف ، الثلثة الوجه هذه

ذما على ظاهرةا حجة الكريآمة اليآة أن لك واتضح
للضلل وسيلة وأنها ، وتحريآمهما والملهيِ الغانيِ

كتابه عن والعراض ، الله بسبيل والسخريآة والضلل
فهمه الذيِ هو وهذا ، بذلك مشتروها يآشعر لم وإن ،

بالتباع أولى وهم ، الكريآمة اليآة من الصالح السلف
تراب أبيِ شبهة كشف لك وسبق ، عنهم الله رضيِ

الخرى شبهته وكشف ، الجاريآتين بحديآث تعلقه فيِ
فيِ وصاحبيه البدريِ مسعود أبيِ بحديآث تعلقه فيِ

فيما وأوضحنا ، العرس وقت الغناء فيِ لهم الرخصة
أبيِ على ظاهرةا حجة المذكوريآن الحديآثين أن تقدما
والمنع الغانيِ عن النهيِ فيِ حزما ابن وإمامه ، تراب
تتم بنعمته الذيِ لله والحمد جوازها على ل منها

.  الصالحاتا

اليآة على الله رحمه القيم ابن العلمة تكلم وقد
َقَن:  تعالى قوله وهيِ ، المتقدمة ّناِس     َقَوِم َقَمْن     ال

ِريِ َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل تقدما ما يآؤيآد حسن بكلما ، اليآة   ا
: وغيره الواحديِ : ( قال الله رحمه قال نصه وهذا
، الغناء ، الحديآث بلهو المراد أن على المفسريآن أكثر
عنه ومقسم جبير بن سعيد روايآة فيِ عباس ابن قاله

عنه الصهباء أبى روايآة فيِ مسعود بن الله عبد وقاله
فاختة أبيِ بن ثويآر وروى ، وعكرمة مجاهد قول وهو ،

َقَن تعالى قوله فيِ عباس ابن عن أبيه عن ّناِس     َقَوِم ال
ِريِ     َقَمْن َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل يآشتريِ الرجل : هو قال   ا
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عن نجيح أبيِ ابن وقال ، ونهارا ليل تغنيه الجاريآة
، الكثير بالمال والمغنية المغنيِ اشتراء : هو مجاهد

قول وهذا ، الباطل من مثله وإلى إليه والستماع
: أكثر وقال ، أيآضا إسحاق أبيِ اختيار وهذا ، مكحول

َقَو أن ، التفسير فيِ جاء ما ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل هو ، ههنا   ا
.  تعالى الله ذكر عن يآلهيِ لنه ، الغناء

هذا فيِ : ويآدخل المعانيِ أهل : قال الواحديِ قال
على والمعازف والمزامير والغناء اللهو اختار من كل

فلفظ بالشراء ورد قد اللفظ كان وإن ، القرآن
فيِ كثير وهو ، والختيار الستبدال فيِ يآذكر الشراء
هذه فيِ قتادةا قاله ما هذا على : ويآدل قال ، القرآن

المرء : وبحسب قال ، مال أنفق يآكون ل أن لعله اليآة
الحق حديآث على الباطل حديآث يآختار أن الضللة من

تدل ، التفسير هذا على اليآة : وهذه الواحديِ قال ،
فذلك القيناتا غناء : وأما قال ، الغناء تحريآم على
، فيه الوارد الوعيد لكثرةا وذلك ، الباب فيِ ما أشد
قينة إلى استمع من" :  قال النبيِ أن رويِ ما وهو
الرصاصا " . والنك القيامة يآوما النك أذنه فيِ صب

َقَو تفسير جاء وقد ، المذاب ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل بالغناء   ا
مسند ففيِ ، وسلم عليه الله صلى النبيِ إلى مرفوعا

الحميديِ الزبير بن الله عبد ومسند ، أحمد الماما
والسياق ، أمامة أبيِ حديآث من الترمذيِ وجامع

ل: "  قال وسلم عليه الله صلى النبيِ أن للترمذيِ
فيِ     خير     ول     تعلموهن     ول     تشتروهن     ول     القيناتا     تبيعوا
هذه نزلت هذا مثل " وفيِ   حراما     وثمنهن     فيهن     تجارةا
َقَن:  اليآة ّناِس     َقَوِم ِريِ     َقَمْن     ال َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل ُيِضّل     ا ِل
ِبيِل     َقَعْن ِه     َقَس ّل على مداره كان وإن ، الحديآث وهذا   ال

عن اللهانيِ يآزيآد بن عليِ عن زحر بن الله عبيد
، ثقة والقاسم ، ثقة زحر بن الله فعبيد ، القاسم
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ومتابعاتا شواهد للحديآث أن إل ضعيف وعليِ
.  تعالى الله شاء إن سنذكرها

: بأنه الحديآث للهو والتابعين الصحابة تفسير ويآكفيِ
، مسعود وابن عباس ابن عن ذلك صح فقد ، الغناء
تعالى قوله عن مسعود ابن : سألت الصهباء أبو قال

َقَن:  ّناِس     َقَوِم ِريِ     َقَمْن     ال َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل : والله فقال   ا
وصح مراتا ثلث يآرددها الغناء هو ، هو إل إله ل الذيِ
، الغناء أنه - أيآضا عنهما الله - رضيِ عمر ابن عن
كتاب من التفسير فيِ الله عبد أبو الحاكم قال

تفسير أن العلم هذا طالب : ليعلم المستدرك
الشيخين عند والتنزيآل الوحيِ شهد الذيِ الصحابيِ

: هو كتابه من آخر موضع فيِ وقال ، مسند حديآث
فل نظرةا فيه كان وإن وهذا ، المرفوع حكم فيِ عندنا
فهم ، بعدهم من تفسير من بالقبول أولى أنه ريآب
نزل فعليهم ، كتابه فيِ وجل عز الله بمراد المة أعلم

شاهدوا وقد ، المة من به خوطب من أول وهم ،
العرب وهم وعمل علما الرسول من تفسيره

ما تفسيرهم عن يآعدل فل ، الحقيقة على الفصحاء
َقَو تفسير بين تعارض ول ، سبيل إليه وجد ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل ا

وملوك وملوكها العاجم بأخبار وتفسيره بالغناء
يآحدث الحارث بن النضر كان مما ، ذلك ونحو الروما

لهو فكلهما ، القرآن عن به يآشغلهم ، مكة أهل به
 الحديآث

َقَو:  عباس ابن قال ولهذا ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل والغناء الباطل   ا
، الخر ذكر من ومنهم ، هذا ذكر من الصحابة فإن ،

ضررا وأعظم لهوا أشد والغناء ، جمعهما من ومنهم
، الزنا رقية فإنه ، وأخبارهم الملوك أحاديآث من

، العقل وخمرةا ، الشيطان وشرك ، النفاق ومنبت
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الكلما من غيره صد من أعظم القرآن عن وصده
.  فيه ورغبتها ، إليه النفوس ميل لشدةا ، الباطل

نصيب لهم ، ومستمعوه الغناء فأهل ، هذا عرف إذا
وإن القرآن عن بالغناء اشتغالهم بحسب الذما هذا من
استبدل من ذما تضمنت اليآاتا فإن ، جميعه يآنالوا لم
علم بغير الله سبيل عن ليضل بالقرآن الحديآث لهو

، مستكبرا ولى القرآن عليه يآتلى وإذا هزوا ويآتخذها
الثقل وهو ، وقرا أذنيه فيِ كأن يآسمعه لم كأن

فمجموع ، به استهزأ ، شيئا منه علم وإذا والصمم
بعضه وقع وإن ، كفرا الناس أعظم من إل يآقع ل هذا

هذا من ونصيب حصة فلهم ، ومستمعيهم للمغنين
آلته وسماع بالغناء عنيِ أحدا تجد ل أنك يآوضحه الذما

وفيه وعمل علما الهدى طريآق عن ضلل وفيه إل
بحيث ، الغناء استماع إلى القرآن استماع عن رغبة

عن عدل ، القرآن وسماع الغناء سماع له عرض إذا
حمله وربما ، القرآن سماع عليه وثقل ، ذاك إلى هذا

قراءته ويآستطيل ، القارئ يآسكت أن على الحال
هذا فيِ ما وأقل ، نوبته ويآستقصر المغنيِ ويآستزيآد

به يآحظ لم إن الذما هذا من وافر نصيب يآناله أن
.  جميعه

بها يآحس حياةا بعض قلبه فيِ من مع هذا فيِ والكلما
على سد فقد ، فتنته وعظمت ، قلبه ماتا من فأما ،

َقَمْن النصيحة طريآق نفسه ِد     َقَو ِر ّلُه     ُيآ َقَتُه     ال َقَن ْت َقَلْن     ِف َقَك     َقَف ِل َقَتْم
َقَن     َقَلُه ِه     ِم ّل لئا     ال ْي َقَك     َقَش ِئ َقَل َقَن     ُأو ِذيآ ّل ِد     َقَلْم     ا ِر ّلُه     ُيآ َقَر     َقَأْن     ال ّه َقَط ُيآ

ُهْم َقَب ُلو ُهْم     ُق َقَيا     ِفيِ     َقَل ْن ّد ٌءيِ     ال ُهْم     ِخْز َقَل ِةا     ِفيِ     َقَو َقَر ٌءب     اْلِخ َقَذا َقَع
ٌءم ِظي .  الله رحمه كلمه انتهى     َقَع

وهيِ والمعازف الغانيِ ذما على الدالة اليآاتا ومن
ِزْز:  تعالى قوله الملهيِ آلتا ْف َقَت َقَت     َقَمِن     َقَواْس ْع َقَط َقَت اْس
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ُهْم ْن َقَك     ِم ِت ْو َقَص ِلْب     ِب َقَأْج ِهْم     َقَو ْي َقَل َقَك     َقَع ِل ْي َقَخ َقَك     ِب ِل َقَرِج ُهْم     َقَو ْك ِر َقَشا َقَو
َقَواِل     ِفيِ َقَْلْم ِد     ا َقَْلول ُهْم     َقَوا ْد َقَما     َقَوِع ُهُم     َقَو ُد ِع َقَطاُن     َقَيآ ْي ِإل     الّش

لرا َقَن: -  تعالى وقوله   ُغُرو ِذيآ ّل َقَن     ل     َقَوا ُدو َقَه َقَر     َقَيآْش الّزو
َقَذا ِإ ِو     َقَمّروا     َقَو ْغ ّل لما     َقَمّروا     ِبال َقَرا الصوتا فسر وقد   ِك

: أيآضا الصوتا وفسر الملهيِ وآلتا بالغناء:  والزور
، منكر بكل الزور وفسر ، باطل إلى يآدعو صوتا بكل
ذلك يآعم ، اليآتين ومدلول ، التفاسير بين منافاةا ول
، الزور أقبح من والملهيِ الغانيِ أن ريآب ول ، كله

من عليها يآترتب لما الشيطان أصواتا أخبث ومن
، القرآن وعن الله ذكر عن وصدها ، القلوب قسوةا

قد كما ، الله رحم من إل الطاعاتا جميع وعن بل
.  ذلك بيان سلف

والملهيِ الغانيِ ذما فيِ الواردةا الحاديآث وأما
حيث ، صحيحه فيِ البخاريِ رواه ما وأصحها ، فكثيرةا

، خالد بن صدقة : حدثنا عمار بن هشاما : وقال قال
بن عطية حدثنا ، جابر بن يآزيآد بن الرحمن عبد حدثنا
الشعريِ غنم بن الرحمن عبد حدثنيِ ، الكلبيِ قيس

والله ، الشعريِ مالك أبو أو عامر أبو : حدثنيِ قال ،
: " يآقول وسلم عليه الله صلى النبيِ سمع ، كذبنيِ ما

والحريآر     الحر     يآستحلون     أقواما     أمتيِ     من     ليكونن
مستحليِ ذما فيِ صريآح " وهو   والمعازف     والخمر

والخمر الزنا مستحليِ مع قرنهم حيث ، المعازف
استعمال تحريآم فيِ ظاهرةا وحجة ، والحريآر

، والعود كالطنبور ، الملهيِ آلتا وهيِ ، المعازف
.  الملهيِ آلتا من ذلك وغير والطبل

بآَلتا المعازف تفسير على اللغة أهل أجمع وقد
قسوةا من عليها يآترتب لما إل ذاك وما ، الملهيِ
، والقرآن الصلةا عن واشتغالها ، ومرضها القلوب
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والفساد ، أكبر الثم صار ، الغناء إليه انضم وإذا
وقد ، ذلك فيِ العلم أهل كلما سيأتيِ كما ، أعظم
المهملة بالحاء : فيروى الحر . وأما بعضه لك تقدما

بالخاء ويآروى ، الزنا به والمراد ، الفرج وهو ، والراء
أخذ وقد ، الحريآر من نوع وهو ، والزايِ المعجمة

، بالقبول وتلقوه ، الحديآث بهذا السلما علماء
ابن أعله وقد ، كلها المعازف تحريآم على به واحتجوا

بين منقطع بأنه له تقليدا ، بعده تراب وأبو حزما
، عمار بن هشاما شيخه وبين الله رحمه البخاريِ

، تعليقا عنه علقه وإنما ، منه بسماعه يآصرح لم لكونه
العلم أهل عليه وأنكر ، ذلك فيِ حزما ابن أخطأ وقد
شيوخ من هشاما لن ، فيه وخطؤه ، القول هذا

كذلك كان وما ، به جازما عنه علقه وقد ، البخاريِ
ذلك العلم أهل منه قبل وقد ، عنده صحيح فهو

وهذا عنه علقه من إلى به جازما علقه ما وصححوا
ولعل ، الصحيحة المعلقة الحاديآث جملة من الحديآث
عنه رواه لكونه ، منه بسماعه يآصرح لم البخاريِ
عنه رواه لكونه أو المذاكرةا معرض فيِ أو ، بالجازةا
لغير أو اختصارا فحذفه الثقاتا شيوخه بعض بواسطة

فرض . وعلى للحذف المقتضية السباب من ذلك
غيره عنه رواه فقد ، وهشاما البخاريِ بين انقطاعه

. . بأسانيد . . إلخ عمار بن هشاما عن ، متصل
أبيِ ومقلده حزما ابن شبهة بطلت وبذلك ، صحيحة

. المستعان والله ، الحق لطالب الحق واتضح ، تراب

هذا فيِ العلم أهل كلما الكريآم القارئ أيآها وإليك
، تضعيفه فيِ حزما ابن بخطأ وتصريآحهم ، الحديآث

- الله - رحمه الباريِ فتح فيِ حجر ابن الحافظ قال
وتخطئته ، الزركشيِ كلما وذكر ، الحديآث هذا ذكر لما
دعوى : ( وأما نصه ما قال ، تضعيفه فيِ حزما ابن
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- فقد الزركشيِ إليها- يآعنيِ أشار التيِ حزما ابن
: فقال ، الحديآث علوما فيِ الصلح ابن إليها سبقه

إسنادها قطع البخاريِ صحيح من أحاديآث فيِ التعليق
ول ، حكمه حكمه وليس ، النقطاع صورةا وصورته ،

قبيل إلى الصحيح قبيل من فيه ذلك وجد ما خارجا
حزما ابن محمد أبيِ إلى التفاتا ول ، الضعيف
من البخاريِ أخرجه ما رد فيِ الحافظ الظاهريِ

الله رسول عن الشعريِ مالك وأبيِ عامر أبيِ حديآث
أقواما     أمتيِ     فيِ     ليكونن: "  وسلم عليه الله صلى

" الحديآث   والمعازف     والخمر     والحريآر     الحر     يآستحلون
بن هشاما : وقال قائل أورده البخاريِ أن جهة من

منقطع أنه ، حزما ابن فزعم ، بإسناده وساقه ، عمار
الحتجاج عن جوابا وجعله ، وهشاما البخاريِ بين فيما

، وجوه من ذلك فيِ وأخطأ ، المعازف تحريآم على به
، الصحيح بشرط ، التصال معروف صحيح والحديآث
ذلك ذكر قد لكونه ، ذلك مثل يآفعل قد والبخاريِ
وقد متصل مسندا كتابه من آخر موضع فيِ الحديآث

يآصحبها ل التيِ ، السباب من ذلك لغير ذلك يآفعل
.  ) انتهى النقطاع خلل

المذكور الصلح ابن كلما نقل بعدما الحافظ قال ثم
الذيِ أن الحفاظ عند تقرر : ( وقد نصه ما بأسطر

، الجزما بصيغة كلها التعاليق من البخاريِ به يآأتيِ
من يآكن لم ولو ، عنه علق من إلى صحيحا يآكون

روايآة من المعلق الحديآث وجد إذا لكن ، شيوخه
بشرط عنه علق من إلى ، موصول الحفاظ بعض

المر ابتداء فيِ عنيت ولهذا ، الشكال أزال ، الصحة
ذكر " وقد التعليق " تغليق كتاب وصنفت ، النوع بهذا

علوما على كلمه وفيِ ، الترمذيِ شرح فيِ شيخنا
موصول عنه جاء ، عمار بن هشاما حديآث أن الحديآث
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بن الحسن : حدثنا قال ، السماعيليِ مستخرج فيِ
الطبرانيِ وأخرجه ، عمار بن هشاما حدثنا ، سفيان

بن يآزيآد بن محمد : حدثنا فقال ، الشاميين مسند فيِ
أبو وأخرجه قال ، عمار بن هشاما حدثنا ، الصمد عبد
نجدةا بن الوهاب عبد : حدثنا فقال ، سننه فيِ داود

بن يآزيآد بن الرحمن عبد حدثنا ، بكر بن بشر حدثنا
.  ) . انتهى بسنده ، جابر

، الغاثة فيِ عليه الله رحمة القيم ابن العلمة وقال
أخرجه الحديآث : ( هذا نصه ما الحديآث هذا ذكر لما

مجزوما تعليقا وعلقه به محتجا صحيحه فيِ البخاريِ
بغير ويآسميه ، الخمر يآستحل فيمن : باب فقال ، به

، خالد بن صدقة حدثنا عمار بن هشاما وقال ، اسمه
بن عطية حدثنا ، جابر بن يآزيآد بن الرحمن عبد حدثنا
الشعريِ غنم بن الرحمن عبد حدثنيِ الكلبيِ قيس
ما - والله الشعريِ مالك أبو أو ، عامر أبو حدثنيِ قال

: يآقول وسلم عليه الله صلى النبيِ سمع - أنه كذبنيِ
والحريآر     الحر     يآستحلون     أقواما     أمتيِ     من     " ليكونن

يآروح     علم     جنب     إلى     أقواما     ولينزلن     والمعازف     والخمر
إلينا     ارجع     فيقولوا     لحاجة     يآأتيهم     لهم     بسارحة     عليهم

آخريآن     ويآمسخ     العلم     ويآضع     تعالى     الله     فيبيتهم     غدا
قدح من يآصنع " ولم    القيامة     يآوما     إلى     وخنازيآر     قردةا

لمذهبه نصرةا حزما كابن شيئا الحديآث هذا صحة فيِ
لن ، منقطع أنه وزعم ، الملهيِ إباحة فيِ الباطل

من الوهم هذا وجواب به سنده يآصل لم البخاريِ
:  وجوه

وسمع عمار بن هشاما لقيِ قد البخاريِ : أن أحدها
عن قوله بمنزلة فهو ، هشاما : قال قال فإذا منه

يآستجز لم فهو منه يآسمع لم لو : أنه . الثانيِ هشاما
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وهذا ، به حدث أنه عنده صح وقد إل ، عنه به الجزما
الشيخ ذلك عن ، عنه رواه ما لكثرةا يآكون ما كثيرا

.  التدليس من الله خلق أبعد فالبخاريِ ، وشهرته

محتجا بالصحيح المسمى كتابه فيِ أدخله : أنه الثالث
: أنه . الرابع ذلك فعل لما عنده صحته فلول ، به

إذا فإنه ، التمريآض ، صيغة دون الجزما بصيغة علقه
: يآقول ، شرطه على يآكن لم أو الحديآث فيِ توقف
ويآذكر ، وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ويآروى

الله صلى الله رسول : قال قال فإذا ذلك ونحو ، عنه
: . الخامس إليه بإضافته وقطع جزما قد ، وسلم عليه

، صحيح فالحديآث ، صفحا كله هذا عن أضربنا لو أنا
[اللباس] : كتاب فيِ داود أبو قال ، غيره عند متصل
عن بكر بن بشر حدثنا ، نجدةا بن الوهاب عبد حدثنا
، قيس بن عطية حدثنا ، جابر بن يآزيآد بن الرحمن عبد
: قال ، الشعريِ غنم بن الرحمن عبد سمعت قال

ورواه ، مختصرا فذكره مالك أبو أو عامر أبو حدثنيِ
، مسندا : [الصحيح] ، كتابه فيِ السماعيليِ بكر أبو

.  يآشك ولم عامر أبو فقال

ل كلها اللهو آلتا هيِ المعازف أن منه الدللة ووجه
لما حلل كانت ولو ، ذلك فيِ اللغة أهل بين خلف
باستحلل استحللها قرن ولما استحللها على ذمهم
فهو المهملتين والراء بالحاء كان فإن ، والخز الخمر

والزايِ بالخاء كان وإن الحراما الفروج استحلل
عن صح الذيِ غير الحريآر من نوع فهو المعجمتين

: نوعان الخز إذ ، لبسه عنهم الله رضيِ الصحابة
هذا روى وقد ، صوف من والثانيِ ، حريآر من أحدهما
 الحديآث

.  وجهين من
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سعيد بن الله عبد حدثنا ، سننه فيِ ماجة ابن وقال
أبيِ ابن عن حريآث بن حاتم عن صالح بن معاويآة عن

أبيِ عن الشعريِ غنم بن الرحمن عبد عن مريآم
الله رسول قال ، قال عنه الله رضيِ الشعريِ مالك
أمتيِ     من     ناس     ليشربن: "  وسلم عليه الله صلى

رءوسهم     على     يآعزف     اسمها     بغير     يآسمونها     الخمر
ويآجعل     الرض     بهم     الله     يآخسف     والمغنياتا     بالمعازف

توعد وقد ، صحيح إسناد " وهذا   وخنازيآر     قردةا     منهم
الرض بهم الله يآخسف بأن ، فيه المعازف مستحليِ

جميع على الوعيد كان وإن ، وخنازيآر قردةا ويآمسخهم
والوعيد الذما فيِ قسط واحد فلكل ، الفعال هذه
بن وعمران الساعديِ سعد بن سهل عن الباب وفيِ

، عباس بن الله وعبد ، عمرو بن الله وعبد ، حصين
أما وعائشة ، الباهليِ أمامة وأبيِ هريآرةا وأبيِ

وعبد ، مالك بن وأنس طالب أبيِ بن وعليِ المؤمنين
.  ربيعة بن والغازيِ سابط بن الرحمن

بها وتشجيِ ، القرآن أهل عيون لتقربها نسوقها ونحن
) .  كلها ساقها ثم ، الشيطان سماع أهل حلوق

- الكريآم القارئ - أيآها لك لنقلتها الختصار طلب ولول
كتاب على عليها الطلع فيِ الراغب أحيل ولكنيِ
به ويآشفى عينه به تقر ما ويآسمع يآرى حتى ، الغاثة

ظاهرةا حجة مخارجها وتعدد كثرتها على وهيِ ، قلبه
والتنفير ، والملهيِ الغانيِ تحريآم على قاطع وبرهان

الدالة والحاديآث اليآاتا من تقدما ما إلى تضاف ، منها
أن على الجميع ويآدل ، والمعازف الغانيِ تحريآم على

، الله غضب وسائل من بها والشتغال استعمالها
نسأل ، سبيله عن والضلل والضلل عقوبته وحلول
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من والسلمة ، ذلك من العافية وللمسلمين لنا الله
.  عليه والقادر ذلك وليِ إنه ، الفتن مضلتا

الصحابة من والمعازف الغانيِ فيِ العلماء كلما وأما
لك سبق وقد جدا كثير فهو ، بإحسان لهم والتابعين

التكملة سبيل على كلمهم من جملة وإليك ، بعضه
.  التوفيق وليِ والله ، تقدما لما والتأيآيد

مسعود بن الله عبد عن وغيره الجعد بن عليِ روى
فيِ     النفاق     يآنبت     الغناء: (  قال أنه عنه الله رضيِ
عن ذلك روى وقد ) ،   الزرع     الماء     يآنبت     كما     القلب
مسعود ابن كلما من أنه والمحفوظ ، مرفوعا النبيِ
.  عنه الله رضيِ

، الغاثة كتاب فيِ ، الله رحمه القيم ابن العلمة قال
وجه : فما قيل : ( فإن نصه ما ، الثر هذا ذكر لما

 المعاصيِ؟ سائر بين من ، القلب فيِ للنفاق إنباته

فيِ الصحابة فقه على شيِء أدل من : هذا قيل
وأدوائها بأدويآتها ومعرفتهم ، وأعمالها القلوب أحوال

عن المنحرفين دون ، القلوب أطباء هم وأنهم ،
أدوائها بأعظم القلوب أمراض داووا الذيآن ، طريآقتهم

وهكذا ، القاتل بالسم السقم من كالمداويِ فكانوا ،
بأكثرها أو ركبوها التيِ الدويآة من بكثير ، فعلوا والله

أمراض وحدوث المرضى وكثرةا الطباء قلة فاتفق ،
الدواء عن والعدول ، السلف فيِ تكن لم ، مزمنة
ما إلى المريآض وميل ، الشارع ركبه الذيِ النافع
، المر وتفاقم البلء فاشتد المرض مادةا يآقويِ

، المرضى من والسواق والطرقاتا الدور وامتلتا
.  الناس يآطبب جهول كل وقاما
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القلب صبغ فيِ تأثير لها ، خواصا للغناء أن فاعلم
فمن ، بالماء الزرع كنباتا ، فيه ونباته ، بالنفاق
:  خواصه

، وتدبره القرآن فهم عن ويآصده ، القلب يآلهيِ أنه
فيِ يآجتمعان ل والغناء القرآن فإن ، فيه بما والعمل
يآنهى القرآن فإن ، التضاد من بينهما لما ، أبدا القلب

شهواتا ومجانبة ، بالعفة ويآأمر ، الهوى اتباع عن
خطواتا اتباع عن ويآنهى ، الغيِ وأسباب ، النفوس

، ويآحسنه ، كله ذلك بضد يآأمر والغناء ، الشيطان
، كامنها فيثير الغيِ شهواتا إلى النفوس ويآهيج

إلى ويآسوقها قبيح كل إلى ويآحركها قاطنها ويآزعج
، لبان رضيعا والخمر فهو ، ومليح مليحة كل وصل
صنو فإنه ، رهان فرسا القبائح على تهييجهما وفيِ

عقد ، وصديآقه وخديآنه ، وحليفه ونائبه ورضيعه الخمر
وهو ، تفسخ ل التيِ الوفاء شريآعة بينهما الشيطان
، العقل وسوس ، المروءةا وسارق ، القلب جاسوس

الفئدةا سرائر على ويآطلع ، القلب مكامن فيِ يآتغلغل
الهوى من فيه ما فيثير ، التخيل محل على ويآدب ،

والحماقة؛ والرعونة والرقاعة والسخافة والشهوةا
العقل وبهاء الوقار سمة وعليه الرجل ترى فبينما
فإذا ، القرآن وحلوةا السلما ووقار اليآمان وبهجة
، حياؤه وقل عقله نقص إليه ومال الغناء استمع
، وقاره عنه وتخلى بهاؤه وفارقه ، مروءته وذهبت
وثقل ، إيآمانه تعالى الله إلى وشكا ، شيطانه به وفرح
قرآن وبين بينيِ تجمع ل رب : يآا وقال ، قرآنه عليه

.  واحد صدر فيِ عدوك

 ما كان قبل السماع يآستقبحه ، وأبدىفاستحسن
 ، وانتقل من الوقاريآكتمهمن سره ما كان 
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والسكينة إلى كثرةا الكلما والكذب ، والزهزهة
 ، فيميل برأسه ، ويآهز منكبيه ،بالصابعوالفرقعة 

 ،بيديآهويآضرب الرض برجليه ، ويآدق على أما رأسه 
ويآثب وثبة الذباب ، ويآدور دوران الحمار حول

 ، ويآخورالنسوانالدولب ، ويآصفق بيديآه تصفيق 
من الوجد ول كخوار الثيران ، وتارةا يآتأوه تأوه

 زعقاتا المجانين ) ، ولقد صدق الخبير به من أهلهيآزعقالحزيآن ، وتارةا 
: حيث يآقول 

إلى السماع طيب على
 الصباح؟

 اجتمعنا وقد ليلة أتذكر  

بغير النفوس فأسكرتا
 راح

كأس بيننا ودارتا  
 الغانيِ

هناك والسرور سرورا
 صاحيِ

نشاوى إل فيهم تر فلم  

على : حيِ اللهو أجاب
 السماح

اللذاتا أخو نادى إذا  
 فيه

سوى نملك ولم   الملح للحاظ أرقناها
 شيئا المهجاتا

فيِ النفاق يآورث : ( السماع العارفين بعض وقال
والفجور ، قوما فيِ والكذب ، قوما فيِ والعناد ، قوما
يآورث ما ) . وأكثر قوما فيِ والرعونة ، قوما فيِ

يآثقل . وإدمانه الفواحش واستحسان ، الصور عشق
، بالخاصية سماعه إلى ويآكرهه ، القلب على القرآن

.  حقيقة للنفاق فما ، نفاقا هذا يآكن لم وإن
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- فل سيأتيِ - كما الشيطان قرآن : أنه المسألة وسر
.  أبدا قلب فيِ الرحمن وقرآن هو يآجتمع

الباطن الظاهر يآخالف : أن النفاق أساس فإن وأيآضا
فيكون يآتهتك أن : إما أمريآن بين الغناء وصاحب ،

يآظهر فإنه ، منافقا فيكون النسك يآظهر أو ، فاجرا
بالشهواتا يآغليِ وقلبه ، الخرةا والدار الله فيِ الرغبة

المعازف أصواتا من ورسوله الله يآكرهه ما ومحبة ،
فقلبه ، ويآهيجه الغناء إليه يآدعو وما ، اللهو وآلتا
ورسوله الله يآحبه ما محبة من وهو ، معمور بذلك

.  النفاق محض وهذا ، قفر يآكرهه ما وكراهة

وعمل ، بالحق : قول وعمل قول اليآمان فإن وأيآضا
. القرآن وتلوةا الذكر على يآنبت وهذا بالطاعة
على يآنبت وهذا البغيِ وعمل الباطل قول والنفاق

.  الغناء

والكسل الله ذكر : قلة النفاق علماتا فإن وأيآضا
تجد أن وقل الصلةا وناقر الصلةا إلى القياما عند

.  وصفه وهذا إل بالغناء مفتونا

من والغناء الكذب على مؤسس النفاق : فإن وأيآضا
، به ويآأمر ويآزيآنه القبيح يآحسن فإنه الشعرةا أكذب
.  النفاق عين وذلك فيه ويآزهد الحسن ويآقبح

والغناء وخداع ومكر غش النفاق : فإن وأيآضا
.  ذلك على مؤسس

يآصلح أنه يآظن حيث من يآفسد المنافق : فإن وأيآضا
وصاحب المنافقين عن بذلك سبحانه الله أخبر كما

يآصلحه أنه يآظن حيث من وحاله قلبه يآفسد السماع

417



والمنافق ، الشهواتا فتنة إلى القلوب يآدعو والمغنيِ
.  الشبهاتا فتنة إلى يآدعوها

. للرب مسخطة للقلب مفسدةا : الغناء الضحاك قال

: ليكن ولده مؤدب إلى العزيآز عبد بن عمر وكتب
بدؤها التيِ الملهيِ بغض أدبك من يآعتقدون ما أول
بلغنيِ فإنه ، الرحمن سخط وعاقبتها الشيطان من
المعازف صوتا أن العلم أهل من الثقاتا عن

القلب فيِ النفاق يآنبت بها واللهج الغانيِ واستماع
.  الماء على العشب يآنبت كما

النفاق فيه هاج القلب فسد وإذا القلب يآفسد فالغناء
 .

أهل وحال الغناء أهل حال البصير تأمل فإذا وبالجملة
بأدواء ومعرفتهم الصحابة حذق له تبين القرآن
) .  التوفيق وبالله وأدويآتها القلوب

: " قال الغاثة من آخر موضع فيِ القيم ابن وقال
المالكية] أئمة من [وهو الطرطوشيِ بكر أبو الماما

:  السماع تحريآم فيِ كتابه خطبة فيِ

عدوان ول للمتقين والعاقبة العالمين رب لله الحمد
فنتبعه حقا الحق يآريآنا أن ونسأله الظالمين على إل

مضى فيما الناس كان وقد فنتجنبه باطل والباطل
الله يآستغفر ثم واقعها إذا بالمعصية أحدهم يآستسر
وتناقص العلم وقل الجهل كثر ثم منها إليه ويآتوب
ازداد ثم جهارا المعصية يآأتيِ أحدهم صار حتى المر
أخواننا من طائفة أن بلغنا حتى ، إدبارا المر

الشيطان استزلهم وإيآاهم الله وفقنا المسلمين
وسماع واللهو الغانيِ حب فيِ عقولهم واستغوى
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يآقربهم الذيِ الديآن من واعتقدته والنقير الطقطقة
وشاقت المسلمين جماعة به وجاهرتا ، الله إلى

:  الديآن وحملة الفقهاء وخالفت المؤمنين سبيل
َقَمْن ِقِق     َقَو َقَشا َقَل     ُيآ ِد     ِمْن     الّرُسو ْع َقَن     َقَما     َقَب ّي َقَب َقَدى     َقَلُه     َقَت ُه ْل ْع     ا ِب ّت َقَيآ َقَو
َقَر ْي ِبيِل     َقَغ َقَن     َقَس ِني ْؤِم ْلُم ِه     ا ّل َقَو ّلى     َقَما     ُن َقَو ِه     َقَت ِل ُنْص َقَم     َقَو ّن َقَه َقَج

َقَءتْا َقَسا لرا     َقَو عن وأكشف الحق أوضح أن فرأيآت   َقَمِصي
الله كتاب تضمنها التيِ بالحجج الباطل أهل شبه

تدور الذيآن العلماء أقاويآل بذكر وأبدأ ، رسوله وسنة
هذه تعلم حتى ودانيها الرض أقاصيِ فيِ عليهم الفتيا

بدعتها فيِ المسلمين علماء خالفت قد أنها الطائفة
.  التوفيق وليِ والله

استماعه وعن الغناء عن يآنهى فإنه مالك : أما قال ثم
أن له كان مغنية فوجدها جاريآة اشترى إذا:  وقال
فيه رخص عما الله رحمه مالك وسئل ، بالعيب يآردها
عندنا يآفعله : إنما فقال الغناء من المديآنة أهل

:  قال ، الفساق

. الذنوب من ويآجعله الغناء يآكره فإنه حنيفة أبو وأما
وإبراهيم وحماد سفيان الكوفة أهل مذهب وكذلك

نعلم ول ذلك فيِ بينهم اختلف ل وغيرهم والشعبيِ
) انتهى منه المنع فيِ البصرةا أهل بين أيآضا خلفا
.  الطرطوشيِ كلما

من واعتقدته الغناء أحبت التيِ بالطائفة مراده قلت
الصوفية من جماعة الله إلى يآقربهم الذيِ الديآن

على يآنشطهم أنه وزعموا الغناء سماع بدعة أحدثوا
فأنكر ، القرباتا بأنواع الله إلى والتقرب العبادةا
، جانب كل من بهم وصاحوا ذلك عليهم زمانهم علماء
الطائفة هذه أحدثته ما أن على الحق علماء وأجمع
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إليه المشار كتابه الطرطوشيِ . وألف منكرةا بدعة
.  مذهبهم بطلن وبيان عليهم الرد فيِ

الغناء بسماع المفتونين أن القارئ يآعلم هنا ومن
:  طائفتان والملهيِ

شر وهم وعبادةا ديآنا : اتخذته الولى الطائفة
فيِ ابتدعوا لكونهم وخطرا إثما وأشدهما الطائفتين

والملهيِ الغناء وجعلوا الله به يآأذن لم ما الديآن
إلى به يآتقربون ديآنا والعصيان الفسق أداةا هما اللذيآن
.  الديآان الملك

ولعبا لهوا والملهيِ الغناء : اتخذوا الثانية الطائفة
الدنيا مشاغل عن بذلك وتسليا النفوس عن وترويآحا
عظيم خطر وعلى ذلك فيِ مخطئون وهم وأتعابها

الطائفة من أخف ولكنهم ، والضلل الضلل من
وإنما وعبادةا ديآنا ذلك يآتخذوا لم لكونهم الولى
أهل صرح وقد ، للنفوس وتجميما ولعبا لهوا اتخذوه

قال ثم ، وهذا هذا وإنكار وهذا هذا بتحريآم العلم
كلما نفل ما بعد عليه الله رحمة القيم ابن العلمة

أبيِ مذهب : قلت نصه ما المتقدما الطرطوشيِ
أغلظ فيه وقوله المذاهب أشد من ذلك فيِ حنيفة

كلها الملهيِ سماع بتحريآم أصحابه صرح وقد القوال
وصرحوا ، بالقضيب الضرب حتى والدف كالمزمار

من وأبلغ الشهادةا به وترد الفسق توجب معصية بأنه
، كفر به والتلذذ فسق السماع : أن قالوا أنهم ذلك
قالوا رفعه يآصح ل حديآثا ذلك فيِ ورووا ، لفظهم هذا

أو به مر إذا يآسمعه ل أن فيِ يآجتهد أن عليه : ويآجب
.  جواره فيِ كان
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المعازف صوتا منها يآسمع دار فيِ يآوسف أبو وقال
عن النهيِ لن إذنهم بغير عليهم أدخل:  والملهيِ

لمتنع إذن بغير الدخول يآجز لم فلو ، فرض المنكر
إذا الماما إليه ويآتقدما قالوا ، الفرض إقامة من الناس
، سياطا ضربه أو حبسه أصر فإن داره من ذلك سمع
.  داره عن أزعجه شاء ومن

الغناء : إن القضاء أدب كتاب فيِ فقال الشافعيِ وأما
منه استكثر ومن والمحال الباطل يآشبه مكروه لهو
العارفون أصحابه . وصرح شهادته ترد سفيه فهو

حله إليه نسب من على وأنكروا بتحريآمه بمذهبه
إسحاق أبيِ والشيخ الطبريِ الطيب أبيِ كالقاضيِ

.  الصباغا وابن

يآعنيِ تصح ول التنبيه فيِ إسحاق أبو الشيخ قال
وحمل والزمر كالغناء محرمة منفعة على الجارةا
: ول المهذب فيِ وقال ، خلفا فيه يآذكر ولم الخمر
فل محرما لنه كالغناء المحرمة المنافع على يآجوز
.  والدما كالميتة عنه العوض أخذ يآجوز

:  أحدها أمورا الشيخ كلما تضمن فقد

.  محرمة منفعة بمجرده الغناء منفعة أن

.  باطل عليها الستئجار أن الثانيِ

أكله بمنزلة بالباطل مال أكل به المال أكل أن الثالث
.  والدما الميتة عن عوضا

عليه ويآحرما للمغنيِ ماله بذل لرجل يآجوز ل أنه الرابع
فيِ بذله وأن محرما مقابلة فيِ ماله بذل فإنه ذلك
.  والميتة الدما مقابلة فيِ كبذله ذلك
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هو الذيِ الزمر كان وإذا ن حراما الزمر : أن الخامس
كالرد منه أشد هو بما فكيف حراما اللهو آلتا أخف

أن العلم رائحة شم لمن يآنبغيِ ول ، واليراع والطنبور
شعار من أنه فيه ما فأقل ذلك تحريآم فيِ يآتوقف

.  الخمور وشاربيِ العشاق

:  روضته فيِ النوويِ زكريآا أبو فال وكذلك

من هو بما الغناء آلتا ببعض يآغنيِ : أن الثانيِ القسم
والعود كالطنبور مطرب وهو الخمر شاربيِ شعار

استعماله يآحرما والوتار المعازف وسائر والصنج
البغويِ صحح وجهان اليراع وفيِ قال واستماعه

والصحيح قال الجواز الغزاليِ عن ذكر ثم التحريآم
القاسم أبو صنف وقد ، الشبابة : وهو اليراع تحربم

.  اليراع تحريآم فيِ كتابا الدولعيِ

تحريآم على الجماع الصلح بن عمرو أبو حكى وقد
فيِ فقال والغناء والشبابة الدف جمع الذيِ السماع
أن فليعلم وتحليله السماع هذا إباحة : ( وأما فتاويآه
ذلك فاستماع اجتمعت إذا والغناء والشبابة الدف
علماء من وغيرهم المذاهب أئمة عند حراما

فيِ بقوله يآعتبر ممن أحد عن يآثبت ولم ، المسلمين
والخلف السماع هذا أباح أنه والختلف الجماع
فيِ نقل إنما الشافعيِ أصحاب بعض عن المنقول
ل أو يآحصل ل فمن منفردا والدف منفردةا الشبابة

هذا فيِ الشافعيين بين اختلفا اعتقد ربما يآتأمل
من بين وهم وذلك ، الملهيِ بهذه الجامع السماع
أنه مع والعقل الشرع أدلة عليه تناديِ إليه الصائر

تتبع ومن ، عليه ويآعتمد إليه يآستروح خلف كل ليس
أقاويآلهم من بالرخص وأخذ العلماء فيه اختلف ما

أنه المذكور السماع فيِ : وقولهم قال ، كاد أو تزندق
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لجماع مخالف قول والطاعاتا القرباتا من
قوله فيِ ما فعليه إجماعهم خالف ومن المسلمين

َقَمْن:  تعالى ِقِق     َقَو َقَشا َقَل     ُيآ ِد     ِمْن     الّرُسو ْع َقَن     َقَما     َقَب ّي َقَب َقَلُه     َقَت
َقَدى ُه ْل ْع     ا ِب ّت َقَيآ َقَر     َقَو ْي ِبيِل     َقَغ َقَن     َقَس ِني ْؤِم ْلُم ِه     ا ّل َقَو ّلى     َقَما     ُن َقَو ِه     َقَت ِل ُنْص َقَو
َقَم ّن َقَه َقَءتْا     َقَج َقَسا لرا     َقَو على الرد فيِ الكلما وأطال   َقَمِصي
، منهما المسلمين بلء اللتين الطائفتين هاتين

بما الله إلى والمتقربون الله حرما لما المحللون
والعارفون أصحابه وقدماء والشافعيِ عنه يآباعدهم
عن تواتر وقد ذلك فيِ قول الناس أغلظ من بمذهبه

الزنادقة أحدثته شيئا ببغداد خلفت قال أنه الشافعيِ
. فإذا القرآن عن الناس به يآصدون التغبير يآسمونه

القرآن عن يآصد أنه وتعليله التغبير فيِ قوله هذا كان
بعض فيضرب مغن به يآغنيِ الدنيا فيِ يآزهد شعر وهو

توقيع على مخدةا أو نطع على بقضيب الحاضريآن
التغبير سماع من فيِ يآقول ما شعريِ فليت ، غنائه
مفسدةا كل على اشتمل قد ، بحر فيِ كتفلة عنده
متعلم كل وبين ديآنه بين فالله ، محرما كل وجمع

.  جاهل وعابد مفتون

العالم فتنة احذروا يآقال : ( كان عيينة بن سفيان قال
مفتون لكل فتنة فتنتهما فإن الجاهل والعابد الفاجر

هذيآن من وجده المة على الداخل الفساد تأمل ومن
)  المفتونين

: سألت ابنه الله عبد فقال أحمد الماما مذهب وأما
:  قال الغناء عن أبيِ

ذكر ) ثم يآعجبنيِ ل القلب فيِ النفاق يآنبت ( الغناء
عبد ) قال الفساق عندنا يآفعله : ( إنما مالك قول
القطان يآحيى : سمعت يآقول أبيِ : وسمعت الله

أهل : بقول رخصة بكل عمل رجل أن : ( لو يآقول
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وأهل السماع فيِ المديآنة وأهل النبيذ فيِ الكوفة
) .  فاسقا لكان المتعة فيِ مكة

أخذتا : ( لو التيميِ سليمان : وقال أحمد قال
الشر فيك اجتمع عالم كل زلة أو عالم كل برخصة

إذا وغيره كالطنبور اللهو آلتا كسر على ) ونص كله
إذا كسرها فيِ وعنه ، كسرها وأمكنه مكشوفة رآها

منصوصتان روايآتان بها وعلم ثيابه تحت مغطاةا كانت
فقال بيعها وأرادوا مغنية جاريآة ورثوا أيآتاما فيِ ونص ،
مغنية بيعت : إذا ) فقالوا ساذجة أنها على إل تباع ل

ل ساذجة بيعت وإذا نحوها أو ألفا عشريآن ساوتا
ولو ساذجة أنها على إل تباع : ( ل فقال ألفين تساويِ

على المال هذا فوتا لما مباحة الغناء منفعة كانت
المرد أو الجنبية المرأةا من سماعه ) وأما اليآتاما

.  للديآن فساد وأشدها المحرماتا أعظم فإن

جمع إذا الجاريآة : ( وصاحب الله رحمه الشافعيِ قال
) وأغلظ شهادته ترد سفيه فهو لسماعها الناس
ديآوثا كان ذلك فعل فمن ديآاثة : ( هو وقال فيه القول

 . (

سفيها صاحبها جعل : ( وإنما الطيب أبو القاضيِ قال
إلى الناس دعا ومن الباطل إلى الناس دعا لنه

:  ) . قال فاسقا سفيها كان الباطل

بالقضيب الطقطقة وهو التغبير يآكره الشافعيِ وكان
) القرآن عن به ليشغلوا الزنادقة وضعته: (  ويآقول

فحراما الملهيِ وسائر والطنبور العود : ( وأما قال
اتباع من أولى الجماعة واتباع فاسق ومستمعه

بن إبراهيم بهما : يآريآد ) قلت عليهما مطعون رجلين
خالف : ( وما قال فإنه الحسن بن الله وعبيد سعد
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الساجيِ فإن سعد بن إبراهيم رجلن إل الغناء فيِ
بن الله عبيد والثانيِ بأسا به يآرى ل كان أنه عنه حكى

) فيه مطعون وهو البصرةا قاضيِ العنبريِ الحسن
.  الله رحمه القيم ابن كلما انتهى

: نصه ما الطبريِ عن تفسيره فيِ القرطبيِ ونقل
والمنع الغناء كراهة على المصار علماء أجمع ( فقد

الله وعبيد سعد بن إبراهيم الجماعة فارق وإنما ، منه
.  العنبريِ

الحسن بن الله وعبيد سعد بن وإبراهيم قلت انتهى
عنهما نقل ما ولعل التابعين أتباع ثقاتا من العنبريِ

الذيِ القليل الشيِء فيِ هو إنما الغناء سماع من
حملهما يآجوز ول الخرةا فيِ ويآرغب الدنيا فيِ يآزهد
عبد عن يآروى ما وهكذا ، المحرما الغناء سماع على
سماع من عنه الله رضيِ طالب أبيِ بن جعفر بن الله

على يآحمل أن يآجب المغنياتا الجواريِ وشراء الغناء
فيِ يآوقع ول الحق عن يآصد ل الذيِ اليسير الشيِء
أنكرا قد البصريِ والحسن عمر ابن أن مع الباطل

.  ذلك عليه

أولى الحق أن واليآمان العلم أهل عند ومعلوما
بالقوال والخذ الجماعة مخالفة يآجوز ل وأنه ، بالتباع
على أهلها حمل يآجب بل ، برهان غير من الشاذةا
إذا ، سبيل من ذلك إلى وجد مهما المحامل أحسن

تقواهم من عرف لما بهم الظن لحسان أهل كانوا
التيميِ سليمان قول القارئ أيآها لك . وسبق وإيآمانهم

اجتمع عالم كل زلة أو عالم كل برخصة أخذتا : ( لو
) .  كله الشر فيك
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: الفرج أبو ( قال نصه ما تفسيره فيِ القرطبيِ وذكر
المغنيِ شهادةا تقبل : ل أصحابنا من القفال وقال

يآجوز ل المر هذا أن ثبت قد : وإذ قلت ، والرقاصا
الجماع البر عبد ابن ادعى وقد ، يآجوز ل الجرةا فأخذ
نقله ما ) انتهى ذلك على الجرةا تحريآم على

.  القرطبيِ

- أعنيِ المسألة هذه فيِ إملؤه تيسر ما آخر وهذا
فيِ جاء ما نتتبع ذهبنا - ولو والمعازف الغانيِ مسألة

بنا لطال العلم أهل وكلما والثار الحاديآث من ذلك
.  الحق لطالب ومقنع كفايآة تقدما وفيما الكلما

لنا الله ونسأل فيه حيلة فل الهوى صاحب وأما
من والسلمة يآرضيه لما التوفيق المسلمين ولسائر
شرور من بالله ونعوذ ، نقمه وموجباتا غضبه أسباب
وغيره تراب لبيِ ونصيحتيِ أعمالنا وسيئاتا أنفسنا

الله يآراقبوا أن والمعازف بالغناء المشغوفين من
.  الحق إلى يآنيبوا وأن إليه ويآتوبوا

الباطل فيِ والتماديِ فضيلة الحق إلى الرجوع لن
وقع ما جميع على لنبهنا الختصار طلب ولول ، رذيآلة

البصرةا وصاحب الخطاء من تراب أبيِ مقال فيِ
التكلن وعليه المستعان والله ، تقدما مما ذلك يآعرف

، الوكيل ونعم الله وحسبنا ، بالله إل قوةا ول حول ول
وصحبه وآله محمد ورسوله عبده على الله وصلى
.  وسلم

آلت      على الناس واجتماع الغناء حكم
والغاني   الملهي
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فأجاب الغناء عن الشيخ لسماحة وجها [سؤالن
: ]  وهما عليهما

رغم ، ل أما حراما هيِ هل الغانيِ حكم  : ما1س
العزف حكم وما فقط؟ التسلية بقصد أسمعها أننيِ
على القرع وهل القديآمة؟ والغانيِ الربابة على

أنها سمعت أننيِ من بالرغم حراما الزواج فى الطبل
.  خطاكم وسدد الله أثابكم-  أدريِ؟ ول حلل

، ومنكر حراما الغانيِ إلى الستماع : إن الجواب
ذكر عن وصدها وقسوتها القلوب مرض أسباب ومن
قوله العلم أهل أكثر فسر . وقد الصلةا وعن الله

َقَن:  تعالى ّناِس     َقَوِم ِريِ     َقَمْن     ال َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل : اليآة   ا
- عنه الله - رضيِ مسعود بن الله عبد . وكان بالغناء
مع كان . وإذا : الغناء هو الحديآث لهو أن على يآقسم
صار والطبل والكمان والعود كالربابة لهو آلة الغناء

لهو بآَلة الغناء أن العلماء بعض . وذكر أشد التحريآم
.  إجماعا محرما

الله رسول عن صح وقد ، ذلك من الحذر فالواجب
أمتيِ     من     " ليكونن:  قال أنه وسلم عليه الله صلى
"   والمعازف     والخمر     والحريآر     الحر     يآستحلون     أقواما
- والمعازف الزنا - يآعنيِ الحراما : الفرج هو والحر

بسماع وغيرك . وأوصيك الطرب وآلتا الغانيِ هيِ
ففيهما الدرب على نور وبرنامح الكريآم القرآن إذاعة
الغانيِ سماع عن شاغل وشغل ، عظيمة فوائد
.  الطرب وآلتا

المعتاد الغناء مع الدف ضرب فيه فيشرع الزواج أما
فيِ لمحرما مدح ول محرما إلى دعوةا فيه ليس الذيِ
والفرق النكاح لعلن خاصة للنساء الليل من وقت
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النبيِ عن بذلك السنة صحت كما السفاح وبين بينه
.  وسلم عليه الله صلى

يآكتفى بل ، العرس فيِ ضربه يآجوز فل الطبل أما
الصوتا مكبراتا استعمال يآجوز ول ، خاصة بالدف

المعتادةا الغانيِ من فيه يآقال وما النكاح إعلن فيِ
الوخيمة والعواقب العظيمة الفتنة من ذلك فيِ لما

فيِ الوقت إطالة أيآضا يآجوز ول ، المسلمين وإيآذاء
إعلن به يآحصل الذيِ القليل بالوقت يآكتفى بل ذلك

صلةا إضاعة إلى تفضيِ الوقت إطالة لن النكاح
أكبر من وذلك وقتها فيِ أدائها عن والنوما الفجر

.  المنافقين أعمال ومن المحرماتا

نشر هذا السؤال مع جوابه ضمن رسالة عنوانها
رسالة صفة صلةا النبيِ صلى الله عليه وسلم

 هـ1408طبعت على نفقة أحد المحسنين عاما 
 . وكذالك فيِ كتاب25 - 24الطبعة الرابعة صا 

 . 224 صـ 1الدعوةا جـ 

  

الجتماع من الناس بعض يآتعاطاه ما حكم  : ما2س
وأشباه والطبل والكمان كالعود الملهيِ آلتا على
ذلك أن ويآزعم الغانيِ من ذلك إلى يآضاف وما ذلك
.  مباح

النبويآة والحاديآث القرآنية اليآاتا دلت : قد الجواب
، منها والتحذيآر الملهيِ وآلتا الغانيِ ذما على

أسباب من استعمالها أن إلى الكريآم القرآن وأرشد
:  تعالى قال كما ، هزوا الله آيآاتا واتخاذ الضلل

َقَن ّناِس     َقَوِم ِريِ     َقَمْن     ال َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل ُيِضّل     ا ِبيِل     َقَعْن     ِل َقَس
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ِه ّل ِر     ال ْي َقَغ ٍم     ِب ْل َقَها     ِع َقَذ ّتِخ َقَيآ لوا     َقَو َقَك     ُهُز ِئ َقَل ُهْم     ُأو ٌءب     َقَل َقَذا ٌءن     َقَع ِهي    ُم
وآلتا بالغانيِ الحديآث لهو العلماء أكثر فسر وقد

النبيِ عن وصح الحق عن يآصد صوتا وكل الطرب
أمتيِ     من     " ليكونن:  قال أنه وسلم عليه الله صلى
"   والمعازف     والخمر     والحريآر     الحر     يآستحلون     أقواما

.  الملهيِ وآلتا الغانيِ:  هيِ والمعازف

الزمان آخر يآأتيِ أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ أخبر
والحريآر والزنا الخمر يآستحلون كما يآستحلونها قوما

فإن وسلم عليه الله صلى نبوته علماتا من وهذه
من وذما تحريآمها على يآدل والحديآث ، كله وقع ذلك

واليآاتا ، والزنا الخمر استحل من يآذما كما ، استحلها
كثيرةا اللهو وآلتا الغانيِ من التحذيآر فيِ والحاديآث

.  جدا

فقد الملهيِ وآلتا الغانيِ أباح الله أن زعم ومن
طاعة من العافية الله نسأل عظيما منكرا وأتى كذب

وأشد وأقبح ذلك من . وأعظم والشيطان الهوى
من هذا أن شك ول ، مستحبة إنها قال من جريآمة
الله على الجرأةا من بل بديآنه والجهل بالله الجهل

الدف ضرب يآستحب وإنما ، شريآعته على والكذب
وبين بينه والتمييز لعلنه خاصة للنساء النكاح فيِ

الدف مع بينهن فيما النساء بأغانيِ بأس ول ، السفاح
ول منكر على تشجيع فيها ليس الغانيِ تلك كانت إذا

بينهن فيما ذلك يآكون أن ويآشترط ، واجب عن تثبيط
، الجيران يآؤذيِ إعلن ول ، للرجال مخالطة غير من

ذلك إعلن من الناس بعض يآفعله وما ، عليهم ويآشق
إيآذاء من ذلك فيِ لما منكر فهو المكبر بواسطة

فيِ للنساء يآجوز ول وغيرهم الجيران من المسلمين
آلتا من الدف غير يآستعملن أن غيرها ول العراس
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ذلك بل ذلك وشبه والرباب والكمان كالعود الطرب
. خاصة الدف استعمال فيِ لهن الرخصة وإنما منكر

ل ذلك من شيِء استعمال لهم يآجوز فل الرجال أما
للرجال الله شرع وإنما ، غيرها فيِ ول العراس فيِ

الخيل وركوب كالرميِ الحرب آلتا على التدرب
كالتدرب الحرب أدواتا من ذلك وغير بها والمسابقة

والطائراتا والدباباتا والدرق الرماح استعمال على
وكل والقنابل والرشاش بالمدافع كالرميِ ذلك وغير

.  الله سبيل فيِ الجهاد على يآعين ما

يآوفقهم وأن ، المسلمين أحوال يآصلح أن الله وأسأل
عدوهم جهاد فيِ يآنفعهم ما وتعلم ديآنه فيِ للفقه

 مجيب سميع إنه ، وأوطانهم ديآنهم عن والدفاع

نشرهذا السؤال وجوابه فيِ مجلة الجامعة
السلمية بالمديآنة النبويآة العدد الثالث السنة الثانية

 . 186 ، 185 هـ صـ 1390محرما 

  

السلم     في الغاني حكم

عن المحلية الصحف بعض كتبته ما على اطلعت لقد
السعوديآة الذاعة تزويآد إلى الدعوةا من الكتاب بعض

والمطرباتا المشهوريآن والمطربين بالغانيِ
ورغبة ذلك فيِ وأشباههم باليهود تأسيا ، المشهوراتا

فيِ والراغبين بالغناء المشغوفين أسماع جذب فيِ
الذاعة من سماعه إلى الخرى الذاعاتا من سماعه

عبد الشيخ فضيلة كتبه ما أيآضا وقرأتا ، السعوديآة
وكاتب الله عبد بن حسن والشيخ إبراهيم بن الملك

الدعوةا هذه على الرد من اسمه عن يآفصح لم آخر
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إلى المنحرفة والرغبة النكراء والفكرةا الحمقاء
خير كل الحق أنصار الله فجزى ، الردى أسباب
المسلمين وكفى رشده إلى عنه حاد من الله وهدى
.  وفتنته شره

ذاتا أداةا ذاتها حد فيِ الذاعة إن الكريآم القارئ أيآها
أسأتا وإن لك فهيِ استعمالها أحسنت إن حديآن

نفس فيِ الواجب أن شك . ول عليك فهيِ استعمالها
تعمير أداةا الداةا هذه تكون أن وعقل شرعا المر

، والدنيا الديآن فيِ المة يآنفع ما إلى وإرشاد وتوجيه
تخريآب أداةا تكون أن الوجوه من بوجه يآجوز ول

. ول يآنفعهم ول يآضرهم بما للمة وإشغال وإفساد
والفطر الصحيحة العقول ذويِ عند أيآضا ريآب

والمطربين بالغانيِ الذاعة تزويآد أن السليمة
سبل من ل والتخريآب الفساد سبل من والمطرباتا

إلى دعوا الذيآن هؤلء ليت ويآا والتعمير الصلح
همتهم ارتفعت الغانيِ فيِ وأشباههم باليهود التأسيِ
النافعة المصانع إيآجاد فيِ بهم التأسيِ إلى فدعوا

أخلق انحطت للسف ويآا ولكن ، المثمرةا والعمال
بأعداء التأسيِ إلى دعوا حتى همتهم ونزلت هؤلء

والعرب عموما المسلمين وأعداء رسوله وأعداء الله
وسيئ الخلق سفاسف من دنيئة خصلة فيِ خصوصا
للشعوب المخدرةا المراض من بل ، العمال

معاليِ عن لها والصارفة ، وأفكارها لحريآتها والسالبة
مياديآن فيِ النشاط وعن الخلق ومكارما المور

مثال يآعرف أن أراد ومن ذلك ضد إلى الصلح
الخلق وانحطاط التفكير وضعف الهمم لسقوط

أحط من خلق إلى إسلمية بلد من دعوةا ، مثاله فهذا
وأشدها المم أحط من بأمة فيه يآتأسى الخلق
، ولعنها عليها الله غضب وقد والعرب للسلما عداوةا
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من هذا أن شك ول ذلك من نصيب له بها فالمتأسيِ
أصنافا وجعلهم عباده بين بها ميز التيِ الله آيآاتا

كان أيآنما الصلح يآنشد الثريآا فوق همته هذا ، متبايآنة
، العمال ومحاسن الخلق مكارما إلى ويآدعو ،

للمة النافعة والمصانع المثمرةا العمال إلى ويآدعو
والجموح الماديِ العلم عصر فيِ ودنياها ديآنها فيِ

آخر وشخص ، المتنوعة الجارفة والتياراتا الفكريِ
سفاسف إلى يآدعو الثرى إلى همته انحطت قد

المة يآضعف ما إلى يآدعو ، الخلق وخبيث المور
وعمارةا القوةا وكسب الصلح طرق عن ويآشغلها

بالمة التأسيِ إلى يآدعو ، مثمر جديِ عمل بكل البلد
ل الفساد وفيِ الحسن فيِ ل الخسيس فيِ العاملة

ما ل يآضر ما وفيِ الخير فيِ ل الشر وفيِ الصلح فيِ
سبحانه الله يآزال ل التيِ العبر والله هذه ، يآنفع

من ويآحييِ بينة عن هلك من ليهلك عباده بين يآوجدها
وسبحان شأنه أعظم ما الله فسبحان ، بينة عن حيِ
.  عباده بأحوال وأعلمه أحكمه ما الله

 ) مجلة رايآة السلما ، العدد الثانيِ والثالث ،1( 
 -12 هـ صا 1381السنة الثانية محرما وصفر سنة 

15 . 

  

والطرب بالغانيِ الذاعة تزويآد إن الكريآم القارئ أيآها
من به يآعتد من بإجماع وحراما فساد الملهيِ وآلتا

حراما فهو اللهو آلة الغناء يآصحب لم وإن العلم أهل
سماع أن المتكاثرةا بالدلة علم وقد العلماء أكثر عند

كالعود اللهو بآَلتا سيما ول عليها والعكوف الغانيِ
الشيطان مكايآد أعظم من ونحوهما والموسيقى

بها وصدهم الجاهلين قلوب بها صاد التيِ ومصائده
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على العكوف إليهم وحبب الكريآم القرآن سماع عن
الشيطان قرآن هو والغناء ، والعصيان الفسوق
الشر لنواع والجالب واللواط الزنا ورقية ومزماره
.  والفساد

أهل من واحد وغير الطرطوشيِ بكر أبو حكى وقد
الملهيِ وآلتا الغناء ذما السلما أئمة عن العلم

عمرو أبو العلمة الحافظ وحكى ، ذلك من والتحذيآر
الغناء تحريآم العلماء جميع عن الله رحمه الصلح بن

ونحوه كالعود الملهيِ آلتا من شيِء على المشتمل
إمراض من الطرب وآلتا الغناء فيِ لما إل ذاك وما

وعن الله ذكر عن والصد الخلق وإفساد القلوب
الله ذمه الذيِ اللهو من الغناء أن شك ول الصلةا
الماء يآنبت كما القلب فيِ النفاق يآنبت مما وهو وعابه
قد ومطرباتا مطربين من كان إذا ولسيما البقل

فيِ وتأثيره أعظم يآكون ضرره فإن بذلك اشتهروا
َقَن:  تعالى الله قال ، أشد القلوب إفساد ّناِس     َقَوِم ال

ِريِ     َقَمْن َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل ُيِضّل     ا ِبيِل     َقَعْن     ِل ِه     َقَس ّل ِر     ال ْي َقَغ ِب
ٍم ْل َقَها     ِع َقَذ ّتِخ َقَيآ لوا     َقَو َقَك     ُهُز ِئ َقَل ُهْم     ُأو ٌءب     َقَل َقَذا ٌءن     َقَع ِهي َقَذا*    ُم ِإ َقَلى     َقَو ْت ُت
ِه ْي َقَل َقَنا     َقَع ُت َقَيآا ّلى     آ لرا     َقَو ِب ْك َقَت َقَأْن     ُمْس َقَها     َقَلْم     َقَك ْع َقَم َقَأّن     َقَيآْس ِفيِ     َقَك
ِه ْي َقَن ُذ لرا     ُأ ْق ُه     َقَو َقَبّشْر َقَذاٍب     َقَف َقَع ٍم     ِب ِلي : وغيره الواحديِ قال   َقَأ

: الحديآث بلهو المراد أن على المفسريآن ( أكثر
- وهو عنه الله رضيِ مسعود ابن ) وكان انتهى الغناء

إله ل الذيِ بالله - يآحلف وعلمائهم الصحابة كبار أحد
رضيِ وقال ، الغناء هو الحديآث لهو أن على هو إل

يآنبت     كما     القلب     فيِ     النفاق     يآنبت     الغناء: (  عنه الله
الصحابة من السلف عن ورد ) وقد   الزرع     الماء

الملهيِ وآلتا الغناء بذما كثيرةا أثار والتابعين
عليه الله صلى النبيِ عن وصح ، ذلك من والتحذيآر

يآستحلون     أقواما     أمتيِ     من     ليكونن: "  قال أنه وسلم
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البخاريِ " رواه   والمعازف     والخمر     والحريآر     الحر
وأما ، الزنا بذلك والمراد الحراما الفرح هو والحر

كالموسيقى كلها الملهيِ آلتا فهيِ المعازف
.  ذلك وغير والوتار والرباب والعود والطبل

: [الغاثة] كتاب فيِ الله رحمه القيم ابن العلمة قال
بآَلتا المعازف تفسير فيِ اللغة أهل بين خلف ل

حصين بن عمران عن الترمذيِ ) وخرج كلها اللهو
عليه الله صلى الله رسول : قال قال عنه الله رضيِ
"     ومسخ     وخسف     قذف     أمتيِ     فيِ     " يآكون:  وسلم
الله؟     رسول     يآا     ذلك     متى     المسلمين     من     رجل     فقال
   الخمور     وشربت     والمعازف     القيان     ظهرتا     " إذا     قال

عباس ابن عن جيد بإسناد مسنده فيِ أحمد " وخرج
( قال وسلم عليه الله صلى النيِ أن عنهما الله رضيِ

"   مسكر     وكل     والكوبة     والميسر     الخمر     حرما     الله     إن
الحديآث رواةا أحد سفيان قاله ، : الطبل هيِ والكوبة

 .

 رويِ فيِ ذما الغناء والملهيِ أحاديآث وآثاروقد
 الكلمة ذكرها ، وفيما ذكرناهذهكثيرةا ل تحتمل 

كفايآة ومقنع لطالب الحق ول شك أن الداعين إلى
 الذاعة بالغانيِ وآلتا الملهيِ قد أصيبوا فيِتزويآد

واستقبحواتفكيرهم حتى استحسنوا القبيح 
الحسن ، ودعوا إلى ما يآضرهم ويآضر غيرهم ولم

 الناتجة عنوالشروريآنتبهوا للضرار والمفاسد 
ذلك ، وما أحسن قول الله تعالى حيث يآقول : 

َقَمْن َقَف ُه   َقَأ َقَرآ َقَف ِه  ِل َقَم َقَع ُء  َقَلُه ُسو َقَن  ّيآ لنا   ُز َقَس ُيآِضّل  َقَح َقَه  ّل ِإّن ال َقَف  
َقَفل  ُء  َقَشا َقَيآ َقَمْن  ِديِ  ْه َقَيآ َقَو ُء  َقَشا َقَيآ َقَهْب  َقَمْن  ْذ ِهْم  َقَت ْي َقَل َقَع َقَك  ْفُس َقَن  

َقَن  ُعو َقَن َقَيآْص َقَما  ِب ٌءم  ِلي َقَع َقَه  ّل ِإّن ال َقَراتٍا  َقَس  الشاعر حيثوصدقَقَح
: يآقول 
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ليس ما حسنا يآرى حتى
 بالحسن

 
أيآاما فيِ المرء على يآقضى
 محنته

إلى دعا من أن على الصحيحة الحاديآث دلت وقد
ذلك يآنقص ل تبعه من آثاما ومثل إثمها فعليه ضللة

.  شيئا آثامهم من

هريآرةا أبيِ عن مسلم صحيح فيِ ثبت ما ذلك ومن
من: "  وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال
ل     تبعه     من     أجور     مثل     الجر     من     له     كان     هدى     إلى     دعا

كان     ضللة     إلى     دعا     ومن     شيئا     أجورهم     من     ذلك     يآنقص
من     ذلك     يآنقص     ل     تبعه     من     آثاما     مثل     الثم     من     عليه

شديآد ووعيد عظيم خطر من له " فيا   شيئا     آثامهم
لهؤلء نصيحتيِ وإن إليه ودعا الباطل حبذ لمن

من الله إلى يآتوبوا أن والملهيِ الغناء إلى الداعين
فهو الهدايآة الله ويآسألوا الحق يآراجعوا وأن معصيتهم

يآتوب سبحانه والله الباطل فيِ التماديِ من لهم خير
. يآغفل ول ويآمليِ عصى من على ويآحلم تاب من على

الهدايآة المسلمين ولسائر ولهم لنا الله نسأل
.  الشيطان نزغاتا من والعافية

كل يآعلم العلم أهل وكلما والثار الدلة من تقدما ومما
المم يآضر مما الذاعاتا تطهير أن بصيرةا أدنى له من

الذاعة كانت سواء به الخلل يآسوغا ل متحتم واجب
، المسلمين وليآة تحت كانت إذا غربية أو شرقية
النور ومنبع الوحيِ مهبط فيِ الذاعة كانت إذا فكيف
وجوههم إليها المسلمون يآوجه التيِ القبلة ومحل

أنها شك ل ، مراتا خمس والليلة اليوما فيِ كانوا أيآنما
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يآضر ما كل من والصيانة بالتطهير وأحق أولى
.  دنياهم أو ديآنهم فيِ المسلمين

يآضر مما الملهيِ وآلتا بالغانيِ تزويآدها أن ريآب ول
فوجب ، ودنياهم ديآنهم فيِ ظاهرا ضررا المسلمين

وسائل تكون وأن ، ذلك من إعلمنا وسائل تصان أن
وتحذر إليه وتدعو الحق تنشر محضة إسلمية إعلما

يآنفعهم ما الناس تزود ، منه وتنفر الباطل من
نبراسا وتكون والخرةا الدنيا فيِ عنهم الله ويآرضيِ

تزودهم فتارةا ، كانوا أيآنما المسلمون به يآهتديِ
القرآن وتلوةا السديآدةا والتوجيهاتا النافعة بالعلوما
والسلف الرسول عن جاء بما وتفسيره الكريآم
من سليما لهم وبيانه السلما محاسن ونشر الصالح
أحاديآث تسمعهم وطورا ، والبدع الشرك شوائب

وتعليماتا تجاريآة وتوجيهاتا زراعية وأحاديآث طبية
النفع أوجه من ذلك غير إلى منزلية وإرشاداتا تربويآة
.  والدنيويِ الديآنيِ الصلح وطرق

على يآجب وهكذا ، إعلمنا وسائل تكون أن يآجب هكذا
، بها يآليق ل مما ويآطهروها يآوجهوها أن المسئولين

أماما القيامة يآوما ذلك عن مسئولون والله وأنهم
الله أتى من إل بنون ول مال يآنفع ل يآوما الجبار العزيآز
 سليم بقلب

إذاعة إيآجاد فيِ الله وفقها حكومتنا أحسنت ولقد
، الديآنية والحاديآث والتفسير الكريآم بالقرآن خاصة

كما ، السلمية الدول من لكثير قدوةا بذلك وصارتا
وهو ، الفائدةا العظيم البرنامج إيآجاد فيِ أحسنت
استقبال من عليه يآشتمل لما الدرب على نور برنامج
من عليها والجابة العلوما أنواع فيِ المسلمين أسئلة

الديآن فيِ والفقه العلم أهل خواصا من جماعة
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الله فجزى ، الصالح السلف منهج على والسير
وأداما وأفضله الجزاء أحسن ذلك عن حكومتنا
بالصالة الكلمة بهذه أتوجه وإنيِ خير لكل توفيقها

جميع وعن العلماء جميع عن وبالنيابة نفسيِ عن
انتهكت إذا ويآغضبون لله يآغارون الذيآن المسلمين

المسلمين أمور ولةا جميع إلى بذلك أتوجه ، محارمه
البرامج عن العلما وسائل يآصونوا أن وأسألهم
ل وأن المسلمين يآضر ما كل من ويآطهروها الهدامة

وذلك ، ويآتقيه الله يآخاف من إل شئونها على يآولوا
وكل للمسلمين الرعاةا وهم عليهم الله أوجب مما
يآوفقهم أن الله فأسأل ، رعيته عن مسئول راع

على يآعينهم وأن العلمية الوسائل هذه لصلح
بأسمائه المسئول والله العباد يآضر ما كل من صيانتها

أمر ولةا جميع يآوفق أن العل وصفاته الحسنى
يآصون وأن الحق بهم يآنصر وأن خير لكل المسلمين

البدع جميع من حماها بهم ويآحميِ الشريآعة بهم
التوفيق ويآمنحهم البطانة لهم يآصلح وأن ، والمنكراتا

المسئولين جميع يآوفق بأن ، ويآذرون يآأتون ما كل فيِ
لحرماته والتعظيم بالشرع للتمسك حكوماتهم فيِ

وهو ، قديآر شيِء كل على إنه يآخالفه مما والحذر
العليِ بالله إل قوةا ول حول ول ، الوكيل ونعم حسبنا

محمد ورسوله عبده على وسلم الله وصلى ، العظيم
 وصحبه آله وعلى

الغناء      حول سؤال عن الجابة

 السبت6101 العدد فيِ عكاظ صحيفة فيِ قرأتا
هناك : أن مفاده خبر فيِ  هـ1403 الثانيِ  ربيع29

الرحلتا إحدى وفيِ ، الغناء اعتزل سعوديآا مطربا
بأحد المطرب هذا التقى وباريآس القاهرةا بين الجويآة
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الغناء حول الحديآث أطراف معه وتجاذب الديآن رجال
وقد إل الطائرةا من المطرب يآنزل ولم ، ومشروعيته

والبراهين بالدلة الغناء بمشروعية الديآن رجل أقنعه
.  إنتاجه باكورةا تعتبر أغان بعدةا وقاما وعاد

وبالدلة السلما فيِ مشروع الغناء - هلس
الوقت فيِ الخليع النوع هذا خصوصا أيآضا والبراهين

 بالموسيقى؟ والمصحوب الحاضر

معه كان وإذا العلم أهل جمهور عند محرما - الغناءجـ
حرما ذلك ونحو والرباب والعود كالموسيقى لهو آلة

.  المسلمين بإجماع

َقَن:  سبحانه الله قول ذلك أدلة ومن ّناِس     َقَوِم َقَمْن     ال
ِريِ َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل ُيِضّل     ا ِبيِل     َقَعْن     ِل ِه     َقَس ّل فسره   ال
بن الله عبد وكان ، : بالغناء المفسريآن جمهور
: (  ويآقول ذلك على يآقسم عنه الله رضيِ مسعود

البقل     الماء     يآنبت     كما     القلب     فيِ     النفاق     يآنبت     الغناء     إن
الله صلى الله رسول عن الصحيح الحديآث ) وفيِ

أقواما     أمتيِ     من     " ليكونن قال أنه وسلم عليه
" الحديآث   والمعازف     والخمر     والحريآر     الحر     يآستحلون

ورواه به مجزوما معلقا صحيحه فيِ البخاريِ رواه
وآلتا : الغناء هيِ والمعازف صحيحة بأسانيد غيره
- النقل صح - إن أفتى الذيِ هذا أن يآعلم وبهذا اللهو

وأفتى علم بغير الله على قال قد الغناء بمشروعية
والله القيامة يآوما عنها يآسأل سوف باطلة فتوى

.  المستعان

 /21 يآوما 907 ) نشرتا بمجلة الدعوةا ، العدد 1( 
 هـ . 1403 / 11
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الغاني     إلى الستماع حكم

 الغانيِ؟ إلى الستماع حكم  : ما1س

ذاك وما حرمته فيِ شك ل الغانيِ إلى - الستماعجـ
، متعددةا فتن وإلى كثيرةا معاصا إلى يآجر لنه إل

والفواحش الزنا فيِ والوقوع العشق إلى ويآجر
المسكراتا كشرب أخرى معاصا إلى ويآجر واللواط

فيِ أوقع وربما ، الشرار وصحبة القمار ولعب
الغناء أحوال حسن على بالله والكفر الشرك

كتابه فيِ يآقول وعل جل والله ، أنواعه واختلف
َقَن العظيم ّناِس     َقَوِم ِريِ     َقَمْن     ال َقَت َقَو     َقَيآْش ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل ُيِضّل     ا ِل

ِبيِل     َقَعْن ِه     َقَس ّل ِر     ال ْي َقَغ ٍم     ِب ْل َقَها     ِع َقَذ ّتِخ َقَيآ لوا     َقَو َقَك     ُهُز ِئ َقَل ُهْم     ُأو َقَل
ٌءب َقَذا َقَذا*    َقَع ِإ َقَلى     َقَو ْت ِه     ُت ْي َقَل َقَنا     َقَع ُت َقَيآا ّلى     آ لرا     َقَو ِب ْك َقَت َقَأْن     ُمْس َقَلْم     َقَك

َقَها ْع َقَم َقَأّن     َقَيآْس ِه     ِفيِ     َقَك ْي َقَن ُذ لرا     ُأ ْق ُه     َقَو َقَبّشْر َقَذاٍب     َقَف َقَع ٍم     ِب ِلي    َقَأ

الحديآث لهو يآشتريِ الناس بعض أن سبحانه فأخبر
وقرئ الياء بضم ليضل قرئ الله سبيل عن ليضل
للتعليل واللما ، فيهما الضاد كسر مع الياء بفتح ليضل

وهو الحديآث لهو واستعاضته بتعاطيه أنه والمعنى
غيره ويآضل نفسه فيِ يآضل أن إلى ذلك يآجره الغناء
والمرض القسوةا من قلبه فيِ يآقع ما بسبب يآضل

ومباشرته الله ، بمعاصيِ لتساهله الحق عن فيضل
الصلةا ترك مثل عليه الله أوجب ما بعض وتركه ، لها
القمار لعب ومثل الوالديآن بر وترك الجماعة فيِ

ذلك غير إلى واللواط والفواحش الزنا إلى والميل
 يآقع قد مما

.  الغانيِ بسبب
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َقَو : ( معنى المفسريآن أكثر قال ْه ِديآِث     َقَل َقَح ْل اليآة فيِ   ا
من منكر صوتا : ( كل آخرون جماعة وقال)  الغناء

والربابة كالمزمار ذلك فيِ داخل فهو الملهيِ أصواتا
سبيل عن يآصد كله وهذا ذلك وأشباه والكمان والعود

) .  والضلل الضلل ويآسبب الله

عنه الله رضيِ مسعود بن الله عبد عن وثبت
عنهم الله رضيِ الصحابة علماء أحد الجليل الصحابيِ

يآنبت إنه وقال الغناء والله إنه اليآة تفسير فيِ قال أنه
تدل واليآة البقل الماء يآنبت كما القلب فيِ النفاق

ُيِضّل:  قال الله فإن المعنى هذا على ِبيِل     َقَعْن     ِل َقَس
ِه ّل ِر     ال ْي َقَغ ٍم     ِب ْل كالسكران الطريآق عليه : يآعميِ يآعنيِ   ِع

والباطل الهوى فيِ ويآوقع القلوب يآسكر الغناء . لن
فيِ يآقع حتى ذلك اعتاد إذا الصواب عن فيعمى
وامتلء بالغناء شغله بسبب شعور غير من الباطل

وفلن فلنة عشق وإل الباطل إلى وميله به قلبه
 وفلن فلنة وصداقة ، وفلن فلنة صحبة وإلى

َقَها َقَذ ّتِخ َقَيآ لوا     َقَو ، هزوا الله سبيل اتخاذ : هو معناه   ُهُز
فالغناء وتؤنث تذكر والسبيل ، ديآنه هيِ الله وسبيل
وعدما ولعبا لهوا الله طريآق اتخاذ إلى يآفضيِ واللهو

واستكبر تولى القرآن عليه تليِ وإذا ذلك فيِ المبالةا
وآلتا الغناء سماع اعتاد لنه سماعه عليه وثقل

يآستريآح ول القرآن سماع عليه فيثقل الملهيِ
.  العاجلة العقوباتا من وهذا لسماعه

كل على وهكذا ذلك يآحذر أن المؤمن على فالواجب
أحاديآث المعنى فيِ وجاء ، ذلك من الحذر مؤمنة
اللهو وآلتا الغناء تحريآم على تدل كلها كثيرةا

وخيمة وعواقب كثير شر إلى وسيلة وأنها والطرب
كتابه فيِ الله رحمه القيم ابن العلمة بسط وقد
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اللهو وآلتا الغانيِ حكم فيِ اللهفان] الكلما [إغاثة
جدا مفيد فهو فليراجعه الفائدةا من المزيآد أراد فمن
محمد نبينا على وسلم الله وصلى المستعان والله
.  وصحبه وآله

 ) نشرتا فيِ المجلة العربية . 1( 

الموسيقى     إلى الستماع حكم

، وبلء شر كلها اللهو آلتا من وغيرها الموسيقى
حتى إليه والدعوةا به التلذذ الشيطان يآزيآن مما ولكنها
عما يآلهيها وحتى ، بالباطل الحق عن النفوس يآشغل
والعود فالموسيقى وحرما الله كره ما إلى الله أحب

إل الستماع يآجوز ول منكر كلها الملهيِ أنواع وسائر
أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح وقد
الحر     يآستحلون     أقواما     أمتيِ     من     ليكونن:  قال

الحراما : الفرج هو والحر   والمعازف     والخمر     والحريآر

الطرب وآلتا : الغانيِ هيِ - والمعازف الزنا - يآعنيِ
 .

من بالكثار والرجال النساء من وغيرك وأوصيك
على [نور لبرنامج والستماع الكريآم القرآن قراءةا

عن شاغل وشغل عظيمة فوائد ففيهما الدرب] ،
لكل الجميع الله وفق ، الطرب وآلتا الغانيِ سماع

.  مجيب سميع إنه ويآرضى يآحب ما

 ) نشرتا فيِ المجلة العربية . 1( 

السلمية      الناشيد استماع حكم

 السلمية؟ الناشيد أشرطة استماع حكم  : ما1س
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إل فيها ليس سليمة كانت فإذا تختلف - الناشيدجـ
الله وطاعة بالخير والتذكير الخير إلى الدعوةا

العداء كيد من الوطان حمايآة إلى والدعوةا ورسوله
. شيِء فيها فليس ، ذلك ونحو ، للعداء والستعداد

المعاصيِ إلى دعوةا من ذلك غير فيها كان إذا أما
أيِ أو عندهم تكشفهن أو بالرجال النساء واختلط

.  استماعها يآجوز فل كان فساد

 ) نشرتا فيِ المجلة العربية . 1( 

  

الفكري      الغزو عن وأجوبة أسئلة

 رأيآكم؟ فيِ الفكريِ الغزو تعريآف هو ما : 1س

مجموعة يآعنيِ حديآث مصطلح هو الفكريِ : الغزو جـ
على للستيلء المم من أمة بها تقوما التيِ الجهود

وهو معينة وجهة تتجه حتى عليها التأثير أو أخرى أمة
يآنحو الفكريِ الغزو لن ، العسكريِ الغزو من أخطر

، المر بادئ فيِ الخفية المآَرب وسلوك ، السريآة إلى
والوقوف لصده تستعد ول المغزوةا المة به تحس فل
هذه أن نتيجته وتكون له فريآسة تقع حتى وجهه فيِ

يآريآده ما تحب والحساس الفكر مريآضة تصبح المة
.  تكرهه أن منها يآريآد ما وتكره تحبه أن عدوها لها

، شخصيتها ويآذهب ، بالمم يآفتك عضال داء وهو
تبتلى التيِ والمة فيها والقوةا الصالة معانيِ ويآزيآل

يآصبح ولذلك عنه تدريِ ول ، أصابها بما تحس ل به
عسيرا شيئا الرشد سبيل وإفهامها صعبا أمرا علجها

 .
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والثقافية الدراسية المناهج بواسطة يآقع الغزو وهذا
والكبيرةا الصغيرةا والمؤلفاتا العلما ووسائل العامة
ويآرجو ، بالمم تتصل التيِ الشئون من ذلك وغير
يآلقيه بما والتعلق عقيدتها عن صرفها ورائها من العدو
.  والعافية السلمة الله نسأل ، إليها

293 - 286 ، صـ 8مجلة البحوث السلمية ، العدد 
.. أجراها مع سماحته قسم التحريآر . 

  

العربية والمملكة عامة العرب يآتعرض هل : 2س
 ؟ الغزو من النوع لهذا خاصة السعوديآة

العرب ومنهم عامة المسلمون يآتعرض ، : نعم جـ
تداعت عظيم فكريِ لغزو وغيرها والمملكة ، وغيرهم

أشد ومن والغرب الشرق من الكفر أمم عليهم به
:  وأخطره ذلك

.  الصليبيِ النصرانيِ - الغزو1

.  الصهيونيِ - الغزو2

.  اللحاديِ الشيوعيِ - الغزو3

على قائم اليوما فهو الصليبيِ النصرانيِ الغزو أما
على اليآوبيِ الديآن صلح انتصر أن ومنذ أشده

والسلح بالقوةا المسلمين لبلد الغازيآن الصليبيين
انتصاراتا حققت وإن هذه حربهم أن النصارى أدرك
النكى البديآل فيِ فكروا ولذا ، تدوما ل وقتية فهى

أخطر هو ما إلى واجتماعاتا دراساتا بعد وتوصلوا
النصرانية المم تقوما أن وهو العسكريآة الحروب من

.  المسلمين لناشئة الفكريِ بالغزو وجماعاتا فرادى
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الستيلء من أمكن والقلب الفكر على الستيلء لن
يآطيق ل فكره يآلوث لم الذيِ فالمسلم ، الرض على

يآعمل ولهذا ، بلده فيِ والنهيِ المر له الكافر يآرى أن
سبيل فيِ دفع ولو وإبعاده إخراجه على قوته بكل
بعد حصل ما وهذا ، لديآه ثمن وأغلى حياته ذلك

. أما الغازيآة الصليبية للجيوش الكبيرةا النتصاراتا
فصار الخبيث الغزو . لذلك تعرض الذيِ المسلم
فيِ خطرا يآرى ل فإنه الحساس عديآم الفكر مريآض
أن يآرى قد بل ، أرضه فيِ غيرهم أو النصارى وجود
الرقيِ على يآعين ومما الخير علماتا من ذلك

عن الفكريِ بالغزو النصارى استغنى وقد ، والحضارةا
فيِ لهم حاجة وأيِ ، وأثبت أقوى لنه الماديِ الغزو
بما يآقوما من وجود مع الموال وإنفاق الجيوش بعث

قصد غير عن أو قصد عن السلما أبناء من يآريآدون
محاربة إلى يآلجأون ل ولذلك ، ثمن بل أو وبثمن

الحالتا فيِ إل والقوةا بالسلح علنية المسلمين
فيِ حصل كما العجل تستدعيِ التيِ الضروريآة النادرةا
الحاجة تدعو عندما أو ، الباكستان أو أوغندةا غزوةا
وإيآجاد الركائز وإقامة المنطلقاتا لتثبيت إليها

الضروس الفكريآة بالحرب تقوما التيِ المؤسساتا
قبل وغيرها والعراق وسوريآا مصر فيِ حصل كما

.  الجلء

يآألون ل اليهود لن كذلك فهو الصهيونيِ الغزو أما
، وعقائدهم أخلقهم فيِ المسلمين إفساد فيِ جهدا

ولهم ، وغيرها المسلمين بلد فيِ مطامع ولليهود
جاهديآن يآعملون زالوا ول ، بعضها أدركوا مخططاتا

بالقوةا المسلمين حاربوا وإن وهم ، تبقى ما لتحقيق
كذلك فإنهم أرضهم بعض على واستولوا والسلح

يآنشرون ولذلك ، ومعتقداتهم أفكارهم فيِ يآحاربونهم
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. كالماسونية باطلة ونحل ومذاهب مبادئ فيهم
ويآستعينون ، وغيرها والتيجانية والبهائية والقاديآانية
.أما وأغراضهم مآَربهم تحقيق فيِ وغيرهم بالنصارى

بلد فيِ يآسريِ اليوما فهو اللحاديِ الشيوعيِ الغزو
وضعف للفراغا نتيجة الهشيم فيِ النار سريآان السلما
التربية وقلة الجهل وغلبة ، الكثريآة فيِ اليآمان

.  والسليمة الصحيحة

روسيا فيِ الشيوعية الحزاب استطاعت فقد
من وموتور حاقد كل تتلقف أن وغيرهما والصين
فيِ ركائز وتجعلهم اليآمان معدوميِ أو اليآمان ضعفاء
الخبيث الشيوعيِ والفكر اللحاد يآنشرون بلدهم

ما فإذا ، والمراتب المناصب بأعلى وتمنيهم وتعدهم
وأدبت فيهم أمرها أحكمت سيطرتها تحت وقعوا

توقف أو عارض من دماء وسفكت ببعض بعضهم
على حربا النسان بنيِ من قطعانا أوجدتا حتى

، قومهم وبنيِ إخوانهم على وعذابا وأهليهم أممهم
للشيطان جنودا وجعلوهم السلما أمة بهم فمزقوا
والتوطئة بالتهيئة واليهود النصارى ذلك فيِ يآعاونهم

وإن أنهم ذلك ، أخرى أحيانا والعون وبالمدد ، أحيانا
على واحدةا يآد جميعا فإنهم بينهم فيما اختلفوا

ولذا اللدود عدوهم هو السلما أن يآرون المسلمين
ضد بعض أولياء بعضهم متكاتفين متعاونين نراهم

ونعم حسبنا وهو ، المستعان سبحانه فالله المسلمين
.  الوكيل

الغرب يآستخدمها التيِ الوسائل هيِ ما : 3س
 أفكاره؟ لترويآج

أفكاره لترويآج الغرب يآستخدمها التيِ : الوسائل جـ
:  منها كثيرةا
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المسلمين أبناء عقول على الستيلء - محاولة1
الطريآقة أن لتعتقد فيها الغربية المفاهيم وترسيخ
فيما سواء ، شيِء كل فيِ الغرب طريآقة هيِ الفضلى
اللغاتا من به يآتكلم ما أو والنحل الديآان من يآعتقده

عاداتا من عليه هو ما أو ، الخلق من به يآتحلى ما أو
 وطرائق

كل فيِ المسلمين أبناء من كبيرةا لطائفة - رعايآته2
الفكار تشربوا ما إذا حتى وتربيتهم بهم وعنايآته بلد

من عظيمة بهالة أحاطهم بلدهم إلى وعادوا الغربية
فيِ والقياداتا المناصب يآتسلموا حتى والثناء المدح

ويآنشئون الغربية الفكار يآروجون وبذلك ، بلدانهم
أو الغربيِ للمنهج المسايآرةا التعليمية المؤسساتا

.  له الخاضعة

البلدان فيِ الغربية اللغاتا لتعليم - تنشيطه3
اللغة وخاصة المسلمين لغة تزاحم وجعلها السلمية

كتابه بها الله أنزل التيِ الكريآم القرآن لغة العربية
والحج الصلةا فيِ ربهم المسلمون بها يآتعبد والتيِ

الهدامة الدعواتا تشجيع ذلك ومن ، وغيرها والذكار
التمسك إضعاف وتحاول العربية اللغة تحارب التيِ

وقياما العامية إلى الدعوةا فيِ السلما ديآار فيِ بها
وإفساده النحو تطويآر بها يآراد التيِ الكثيرةا الدراساتا

. القوميِ والتراث الشعبيِ بالدب يآسمونه ما وتمجيد

فيِ التبشيريآة والمدارس الغربية الجامعاتا - إنشاء4
الطفال وريآاض الحضانة ودور المسلمين بلد

أوكارا وجعلها والمستوصفاتا والمستشفياتا
الطبقة عند فيها الدراسة وتشجيع السيئة لغراضه

على ذلك بعد ومساعدتهم المجتمع أبناء من العالية
يآكونوا حتى الكبيرةا والوظائف القياديآة المراكز تسلم
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 بلد فيِ مآَربهم تحقيق فيِ لساتذتهم عونا
.  المسلمين

بلد فيِ التعليم مناهج على السيطرةا - محاولة5
كما مباشر : بطريآق إما ، سياستها ورسم المسلمين

[دنلوب] تولى حينما السلما بلد بعض فيِ حصل
مباشر غير بطريآق أو ، فيها المهمة تلك القسيس

فيِ درسوا ناجحون تلميذ نفسها المهمة يآؤديِ عندما
معول معظمهم فأصبح فيها وتخرجوا دنلوب مدارس

يآعمل ، العدو أسلحة من فتاكا وسلحا بلده فيِ هدما
على يآرتكز ل علمانيا توجيها التعليم توجيه على جاهدا

نحو يآسير وإنما برسوله والتصديآق بالله اليآمان
.  الفساد إلى ويآدعو اللحاد

بدراسة واليهود النصارى من كبيرةا طوائف - قياما6
كراسيِ وتوليِ الكتب وتأليف العربية واللغة السلما

فكريآة فتنة هؤلء أحدث حتى الجامعاتا فيِ التدريآس
التيِ بالشبه السلما أبناء من المثقفين بين كبيرةا

فيِ وتروج كتبهم بها تمتلئ التيِ أو لطلبتهم يآلقونها
مراجع الكتب تلك بعض أصبح حتى ، المسلمين بلد

المور فيِ والباحثين الكاتبين بعض إليها يآرجع
هؤلء يآد على تخرج . ولقد التاريآخية أو الفكريآة

قاموا رجال المسلمين أبناء من المستشرقين
وساعدهم ، الكبرى الفتنة إحداث فيِ كبير بنصيب

وما ، والعجاب الثناء من به يآحاطون ما ذلك فيِ
والتوجيه التعليم فيِ هامة مناصب من يآتولونه

ما وحققوا أساتذتهم بدأه ما فأكملوا ، والقيادةا
جلدتهم ومن المسلمين أبناء من لكونهم عنه عجزوا

. المستعان فالله ، بلسانهم ويآتكلمون إليهم يآنتسبون
 -443 

447



إلى الداعين المبشريآن من الكثيرةا العداد انطلق
على ذلك بعملهم وقيامهم المسلمين بين النصرانية

لها يآجند عظيمة كبيرةا وبوسائل مدروسة أسس
أضخم لها وتعد والنساء الرجال من اللف مئاتا

: العقباتا لها وتذلل ، السبل لها وتسهل ، الميزانياتا
َقَن ُدو ِريآ ُئوا     ُيآ ِف ْط ُي َقَر     ِل ِه     ُنو ّل ِهْم     ال ِه َقَوا ْف َقَأ ّلُه     ِب ِتّم     َقَوال ِه     ُم ِر ُنو

ْو َقَل َقَه     َقَو ِر َقَن     َقَك ِفُرو َقَكا ْل    ا

غالبا العامية الطبقة على منصبا الجهد هذا كان وإذا
كما المثقفين إلى موجهة الستشراق جهود فإن

ذلك فيِ جساما مشاق يآتحملون وأنهم آنفا ذكرتا
أطراف من النائية القرى وفيِ إفريآقيا بلد فيِ العمل

بعد هم ثم ، وغيرها آسيا شرق فيِ السلمية البلدان
حسابهم يآراجعون مؤتمراتا فيِ يآجتمعون حين كل

ويآعدلون فيصححون ، خططهم فيِ ويآنظرون
، ما1906 سنة القاهرةا فيِ اجتمعوا فلقد ، ويآبتكرون

ما1911 سنة لكنو وفيِ ، ما1910 سنة أدنمبرج وفيِ
عاما فيِ كذلك القدس وفيِ ، ما1935 القدس وفيِ

، والمؤتمراتا الجتماعاتا يآوالون زالوا ول ما1935
المر يآرجع وإليه شيِء كل ملكوتا بيده من فسبحان

.  كله

وتزهيد المسلم المجتمع إفساد إلى - الدعوةا8
الحدود تتجاوز وجعلها الحياةا فيِ وظيفتها فيِ المرأةا

عندها الوقوف فيِ سعادتها وجعل لها الله حد التيِ
بأساليب الدعواتا المسلمين بين يآلقون حينما وذلك
، بالرجال النساء تختلط أن إلى متعددةا وطرق شتى
يآقصدون ، الرجال بأعمال النساء تشتغل أن وإلى
الطهر على والقضاء المسلم المجتمع إفساد ذلك من

وهمية قضايآا وإقامة ، فيه يآوجد الذيِ والعفاف

448

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=61&nAya=8
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=61&nAya=8


المسلم المجتمع فيِ المرأةا أن فيِ باطلة ودعاوى
ويآريآدون وكذا كذا فيِ الحق لها وأن ، ظلمت قد

فيِ ، يآريآدون حيث إلى وإيآصالها بيتها من إخراجها
وسنة صريآحة وأوامره واضحة الله حدود أن حين

يآقول ، بينة جلية وسلم عليه الله صلى الله رسول
َقَها     َقَيآا:  وتعالى سبحانه الله ّيآ أ

ِبيِّ     َقَ ّن َقَك     ُقْل     ال َقَواِج َقَِلْز

َقَك ِت َقَنا َقَب ِء     َقَو َقَسا ِن َقَن     َقَو ِني ْؤِم ْلُم َقَن     ا ِني ْد ِهّن     ُيآ ْي َقَل ِهّن     ِمْن     َقَع ِب ِبي َقَجل
َقَك ِل َقَنى     َقَذ ْد َقَن     َقَأْن     َقَأ ْف َقَر ْع َقَن     َقَفل     ُيآ ْيآ َقَذ ْؤ َقَن     ُيآ َقَكا ّلُه     َقَو لرا     ال ُفو لما     َقَغ َقَرِحي

َقَن:  سبحانه ويآقول ْب ِر َقَيْض ْل ِهّن     َقَو ِر َقَلى     ِبُخُم ِهّن     َقَع ِب ُيو ُج
َقَن     َقَول ِديآ ْب ُهّن     ُيآ َقَت َقَن ِهّن     ِإل     ِزيآ ِت َقَل ُعو ُب ْو     ِل ِهّن     َقَأ ِئ َقَبا ْو     آ ِء     َقَأ َقَبا ِهّن     آ ِت َقَل ُعو ُب
ْو ِهّن     َقَأ ِئ َقَنا ْب أ

ْو     َقَ ِء     َقَأ َقَنا ْب ِهّن     َقَأ ِت َقَل ُعو َقَذا . ويآقول اليآة   ُب ِإ َقَو
ُهّن ُتُمو ْل َقَأ لعا     َقَس َقَتا ُهّن     َقَم ُلو َقَأ ِء     ِمْن     َقَفاْس َقَرا َقَجاٍب     َقَو ُكْم     ِح ِل َقَذ

َقَهُر ْط ُكْم     َقَأ ِب ُلو ُق ِهّن     ِل ِب ُلو ُق َقَن:  ويآقول   َقَو َقَقْر ُكّن     ِفيِ     َقَو ِت ُيو ُب
َقَن     َقَول َقَبّرْج َقَج     َقَت َقَبّر ِة     َقَت ّي ِل ِه َقَجا ْل َقَلى     ا ُْلو الله صلى ويآقول   ا

رجل " قال النساء على والدخول إيآاكم وسلم عليه
: " قال الحمو؟ أفرأيآت الله رسول : يآا النصار من

فإن بامرأةا رجل يآخلون : ل وقال" .  الموتا الحمو
 ثالثهما الشيطان

بلد فيِ وتكثيرها والمعابد الكنائس - إنشاء9
وتزيآينها عليها الكثيرةا الموال وصرف المسلمين؟

أكبر وفيِ ، الماكن أحسن فيِ واضحة بارزةا وجعلها
.  المياديآن

النصرانية إلى تدعو موجهة إذاعاتا - تخصيص10
أبناء بأفكارها وتضلل ، بأهدافهما وتشيد ، والشيوعية
تكن ولم ، السلما يآفهموا لم الذيآن السذج المسلمين

حيث أفريآقيا فيِ وخاصة ، علمية كافية تربية لهم
فيِ ، وتوزيآعها الناجيل طبع من الكثار هذا يآصاحب
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التبشيريآة النشراتا وإرسال ، وغيرها الفنادق
.  المسلمين أبناء من الكثير إلى الباطلة والدعواتا

اليوما السلما أعداء يآسلكها التيِ الوسائل بعض هذه
المسلمين أفكار غزو سبيل فيِ ، والغرب الشرق من

أفكار محلها لتحل الصالحة السليمة الفكار . وتنحية
أيآها ترى كما وهيِ ، غربية أو شرقية ، غربية أخرى

، كثيرةا وجنود ، طائلة وأموال ، جبارةا جهود القارئ
لم وإن ، السلما من المسلمين لخراج ذلك كل

إذ ، الماركسية أو اليهوديآة أو النصرانية فيِ يآدخلوا
هيِ ذلك فيِ الرئيسية المهمة أن القوما يآعتقد

هذه إلى التوصل تم وإذا ، السلما من إخراجهم
.  وميسور سهل بعدها فما المرحلة

ويآبطل آمالهم سيخيب الله : إن نقول هذا مع ولكننا
والحذر محاربتهم فيِ المسلمون صدق إذا ، كيدهم

: وجل عز لقوله ديآنهم على واستقاموا ، مكائدهم من
ِإْن ِبُروا     َقَو ُقوا     َقَتْص ّت َقَت ُكْم     ل     َقَو ُهْم     َقَيآُضّر ُد ْي لئا     َقَك ْي َقَه     ِإّن     َقَش ّل َقَما     ال ِب

َقَن ُلو َقَم ْع ٌءط     َقَيآ يآصلح ل سبحانه وهو مفسدون لنهم   ُمِحي
َقَن:  تعالى الله قال ، المفسديآن عمل ُكُرو َقَيآْم ُكُر     َقَو َقَيآْم َقَو
ّلُه ّلُه     ال ْيُر     َقَوال َقَن     َقَخ ِريآ ِك َقَما ْل ُهْم:  سبحانه وقال   ا ّن ِإ

َقَن ُدو ِكي لدا     َقَيآ ْي ُد*    َقَك ِكي َقَأ لدا     َقَو ْي ْهِل*    َقَك َقَم َقَن     َقَف ِريآ ِف َقَكا ْل ُهْم     ا ْل ِه َقَأْم

لدا ْيآ َقَو    ُر

َقَها     َقَيآا:  وجل عز وقال ّيآ أ
َقَن     َقَ ِذيآ ّل ُنوا     ا َقَم ْنُصُروا     ِإْن     آ َقَه     َقَت ّل ال

ُكْم ْنُصْر ّبْت     َقَيآ َقَث ُيآ ُكْم     َقَو َقَم َقَدا ْق َقَرّن سبحانه وقال   َقَأ ْنُص َقَي َقَل َقَو
ّلُه ُه     َقَمْن     ال ْنُصُر َقَه     ِإّن     َقَيآ ّل ّيِ     ال ِو َقَق ٌءز     َقَل ِزيآ َقَن*    َقَع ِذيآ ّل ِإْن     ا

ُهْم ّنا ّك َقَْلْرِض     ِفيِ     َقَم َقَقاُموا     ا َقَةا     َقَأ ُوا     الّصل َقَت َقَةا     َقَوآ َقَكا َقَمُروا     الّز َقَأ َقَو
ْعُروِف َقَم ْل ْوا     ِبا َقَه َقَن ِر     َقَعِن     َقَو َقَك ْن ْلُم ِه     ا ّل ِل َقَبُة     َقَو ِق ِر     َقَعا ُْلُمو    ا

.  كثيرةا المعنى هذا فيِ واليآاتا
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عقل وقفة إلى المسلمين من يآحتاج المر أن شك ول
، يآسلكوها أن يآجب التيِ الطريآق فيِ ودراسة ، وتأمل

يآكون وأن يآقفوه أن يآجب الذيِ المناسب والموقف
فهم على قادريآن يآجعلهم ما والدراك الوعيِ من لهم

وإبطالها إحباطها على وعاملين ، أعدائهم مخططاتا
 .

والستمساك بالله بالستعصاما إل ذلك لهم يآتم ولن
وتذكر ، به والستعانة له والنابة إليه والرجوع بهديآه
المؤمنين علقة فيِ وخاصة شيِء كل فيِ هديآه

ُقْل سورةا معنى وتفهم ، بالكافريآن َقَها     َقَيآا     "  ّيآ أ
َقَ

َقَن ِفُرو َقَكا ْل َقَلْن:  قوله فيِ سبحانه ذكره " وما   ا َقَو
َقَضى َقَك     َقَتْر ْن ُد     َقَع ُهو َقَي ْل َقَرى     َقَول     ا َقَصا ّن ّتى     ال َقَع     َقَح ِب ّت ُهْم     َقَت َقَت ّل    ِم
َقَن     َقَول:  وقوله ُلو َقَزا ُكْم     َقَيآ َقَن ُلو ِت َقَقا ّتى     ُيآ ُكْم     َقَح ّدو َقَعْن     َقَيآُر
ُكْم ِن ُعوا     ِإِن     ِديآ َقَطا َقَت    اْس

أمرها من المة لهذه يآهيئ أن سبحانه الله أسأل
ويآرزقها أعدائها مكائد من يآعيذها وأن رشدا

الله أراد كما تكون حتى والعمل القول فيِ الستقامة
مسئول خير إنه ، والكرامة والقوةا العزةا من لها

. وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

العقيدة     حول وأجوبتها أسئلة

المتسولة    الصوفية طائفة

عندنا ناس : يآوجد يآقول سوريآا من  : سائل1س
من غيره أبناء أو عيسى الشيخ أبناء إننا يآقولون
وقد الناس يآسألون ،ويآأتون عندنا المعروفين الشيوخ

فيِ ، حريآر من رءوسهم على أخضر لباسا لبسوا
وإذا ، أرضيتهم أعطيتهم إذا حديآد من أسياخ أيآديآهم
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فيِ الحديآد بهذا أنفسهم وضربوا غضبوا تعطهم لم
 رءوسهم؟ وفيِ بطونهم

الصوفية تسمى التيِ الطوائف بعض من  : هؤلء1جـ
بزعمهم ، ويآخدعونهم الناس على يآلعبون . وهؤلء

يآستحقون أنهم ويآزعمون فلن أو ، فلن أولد أنهم
هذا من منعهم يآنبغيِ وهؤلء ، المساعدةا الناس على

ذلك فيِ لما ، الدولة جهة من عليه وتأديآبهم العمل
بهذه السؤال على الناس عن شرهم كف من

.  المنكرةا الطريآقة

. . وإذا يآشجعهم عطاءهم لن هؤلء مثل يآعطى ول
الحرج وإنما ، ذلك من عليك حرج فل أنفسهم ضربوا
العمل هذا من وتحذيآرهم نصيحتهم . والواجب عليهم
يآخدعون الذيِ والتلبيس التشويآش من . وهو المنكر

المور هذه يآعملون الحقيقة فيِ وهم ، الناس به
وهو ، منه وتلبيس ، الشيطان من بتزيآين الشيطانية

يآفعلون ، السحر أنواع من وهو ، بالتقمير يآسمى ما
فيِ يآفعلونه ل وهم ، الناظر رأيِ فيِ الشيِء هذا

السلح . لن لضرهم حقيقة فعلوه ولو ، الحقيقة
نفسه به ضرب إذا النسان يآضر ذلك وأشباه والحديآد

الله ذكر كما ، يآفعلون بما العيون يآسحرون ولكنهم ،
فيِ وتعالى سبحانه قال حيث ، فرعون سحرةا عن

َقَلّما:  العراف سورةا ْوا     َقَف َقَق ْل َقَحُروا     َقَأ َقَن     َقَس ُي ْع ّناِس     َقَأ ال
ُهْم ُبو َقَه َقَتْر ُءوا     َقَواْس َقَجا ٍر     َقَو ٍم     ِبِسْح ِظي فيِ تعالى وقال   َقَع

ُلوا:  طه سورةا َقَسى     َقَيآا     َقَقا َقَيِ     َقَأْن     ِإّما     ُمو ِق ْل ِإّما     ُت َقَأْن     َقَو

َقَن ُكو َقَل     َقَن ّو َقَقى     َقَمْن     َقَأ ْل    َقَأ

َقَل ُقوا     َقَبْل     َقَقا ْل َقَذا     َقَأ ِإ ُهْم     َقَف ُل َقَبا ُهْم     ِح ّي ّيُل     َقَوِعِص َقَخ ِه     ُيآ ْي َقَل ِمْن     ِإ
ِهْم ِر َقَها     ِسْح ّن أ

َقَعى     َقَ أن السلما لهل يآنبغيِ فل   َقَتْس
مساعدةا معناها مساعدتهم لن هؤلء مثل يآساعدوا
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وعلى الشعوذةا وعلى التلبيس وعلى المنكر على
.  وخداعهم المسلمين إيآذاء

، هذا منكرهم على والقضاء هؤلء منع فالواجب
جهة من السجن أو ، البليغ بالدب مادتهم وحسم
الله . . وفق العمل هذا عن يآرتدعوا حتى ، الدولة

.  عباده وصلح رضاه فيه ما لكل المسلمين قادةا

هذه السئلة منتقاةا من برنامج ( نور على الدرب )
الذيِ يآبث من الذاعاتا السعوديآة . 

  

فيها     والمغالة الفراح بيوت

. ل فيها والمغالةا الفراح بيوتا من  : نشكو2س
. ويآشترط عادةا اتخذها الناس من كثيرا أن سيما
يآثقل . . . وهذا الفلنيِ البيت يآكون أن ابنته لزواج
 التوجيه؟ نرجو ، العريآس كاهل

المهور فيِ التكلف عدما السنة أن ريآب  : ل2جـ
وأن والفتياتا الشباب زواج تسهيل أجل من والولئم
وبقلة التكلفة بترك الزوجة وأهل الزوج أهل يآتواصى
.  الزواج على للشباب تشجيعا المهور

الزوج كاهل يآثقل مما الفراح قصور أن شك ول
. . مما الولئم وكذلك ، الحيان بعض فيِ والزوجة

.  أيآضا عليهما يآشق

قال وقد كله ذلك فيِ التكلف عدما للجميع فالمشروع
:  وسلم عليه الله صلى الله رسول

فالمشروع مؤنة أقلهن وخيرهن ، أيآسره الصداق خير
عليه فالرسول السنة اتباع على الحرصا للجميع
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" أولم:  عوف بن الرحمن لعبد قال والسلما الصلةا
على أولم وسلم عليه الله صلى " . والنبيِ   بشاةا     ولو

.  وليمته إلى الناس ودعا ، ولحم بخبز زيآنب

، النكاح فيِ مشروع الولئم جنس : أن والمقصود
الكثير الطعاما بجعل التكلف عدما للمسلم يآنبغيِ لكن
والمحلتا القمائم فيِ إلقائه إلى يآفضيِ الذيِ

وإذا ، والمحاويآج الفقراء ويآمنعها ، عنها المرغوب
. . الناس دعوةا فيِ يآتوسعوا ولم بقصورهم اكتفوا
، النكاح إعلن المهم . لن أحسن هذا فيِ فالمر

ودعوةا شاتين أو ، واحدةا بشاةا ولو بالوليمة والقياما
.  بالجميع أرفق ذلك فيِ التوسع وعدما القارب بعض

والمنجمين      الكهنة إلى الذهاب حكم

إلى يآذهب من ديآانة صحة عن الجابة  : أرجو3س
يآأتون أنهم ذلك بأقوالهم واليآمان ، والمنجمين الكهنة

المرء يآخبرون أنهم ذلك ومن.  الصحيح يآشبه بما
وربما منزله له ويآصفون أقاربه من قريآب باسم

 . إلخ؟ والولد المال من عنده ما له وصفوا

الله صلى الله رسول عهد فيِ موجود  : هذا3جـ
الله صلى النبيِ نهى ولهذا ، وبعده وقبله وسلم عليه
قال ، سؤالهم وعن ، الكهان إتيان عن وسلم عليه
عن     فسأله     عرافا     أتى     " من:  والسلما الصلةا عليه

فيِ مسلم ورواه   ليلة     أربعين     صلةا     له     تقبل     لم     شيِء
اتى     " من:  وسلم عليه الله صلى . وقال صحيحه

محمد     على     أنزل     بما     كفر     فقد     يآقول     بما     فصدقه     كاهنا
إتيان     عن     الناس     بعض     وسأله   وسلم     عليه     الله     صلى

فليسوا     تأتهم     " ل     والسلما     الصلةا     عليه     فقال     الكهان
بعض     فيِ     يآصدقون     إنهم     الله     رسول     يآا     " وقالوا     بشيِء
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الجنيِ     الشيطان     يآسمعها     الكلمة     " تلك     قال     الحيان؟
وليه     أذن     فيِ     فيقرها     السمع     يآسترق     وهو     السماء     من
تلك     فيِ     فيصدق     والساحر     الكاهن     وهو     النس     من

   كذبة     مائة     عليها     ويآزيآدون     يآكذبون     ولكنهم     الكلمة
إنه الناس " فيقول   كذبة     مائة     من     " أكثر روايآة وفيِ

تصديآقه إلى وسيلة ذلك فيكون ، وكذا كذا يآوما صدق
.  كله كذبه فيِ

. ويآسمى الجن شياطين من أصحاب لهم فالكهان
عن يآخبره الذيِ الجن من الصاحب:  يآعنيِ ، الرئيِ
وهذا البلدان فيِ يآقع ما بعض وعن ، الغيبياتا بعض

لصاحبه فيقول السلما وفيِ الجاهلية فيِ معروف
. كذا وليلة كذا بلد فيِ كذا وقع ، والكهنة السحرةا من
. والشياطين بينهم فيما الخبار يآتناقلون الجن لن

قد فلهذا ، الدنيا سائر من هائلة بسرعة . كذلك منهم
.  المسائل بعض فيِ صدقهم يآسمع من بهم يآغتر

فيِ يآقع ما بعض فيسمعون ، السمع يآسترقون وقد
من به وجل عز الله تكلم مما الملئكة بين السماء

تلك سمعوا فإذا ، فيها يآحدث وما ، الرض أهل أمور
والسحرةا الكهنة من أصحابهم أذن فيِ قروها الكلمة

آخره . إلى وكذا كذا يآقع سوف فيقولون ، والمنجمين
حتى الكثير الكذب معها يآكذب بل بهذا يآكتفيِ . . ول
بسبب ، بالباطل الناس أموال ويآأخذ ، بضاعته يآروج
الكهنة يآصدقون هذا بسبب والناس ، الحوادث هذه

بخيط يآتعلقون والمرضى ، ويآأتونهم والمنجمين
سمعوا قد ما بسبب شيِء بكل ويآتشبثون ، العنكبوتا

.  كذا كذا فيِ صدقوا أنهم عنهم

وعدما ، سؤالهم وعدما ، إتيانهم عدما فالواجب
لن الشيِء بعض فيِ صدقوا أنهم قدر ولو ، تصديآقهم
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إتيانهم عن نهى وسلم عليه الله صلى الرسول
الواجب هو . . وهذا تصديآقهم عن ونهى ، وسؤالهم

ما المرضى علج فيِ يآسلكوا . . وأن الجميع على
يآعرفه مما المباح والدواء القراءةا من الله شرع

، الشرعية والوسائل السباب هيِ . . هذه الطباء
.  الله حرمه عما الله شاء إن غنية وفيها

الجميع       على المنكر عن النهي وجوب

وحدةا فيِ ممرضة أعمل : أنا تقول  : سائلة4س
ذلك كان عمليِ فيِ رأيآته منكرا وأنكرتا مدرسية

ومتاعبيِ لتعاستيِ وسببا ، العمل من لطرديِ سببا
. . منكر أيِ إنكار عن أولديِ أنهى وأصبحت النفسية

 الله؟ أثابكم التوجيه أرجو

ممن كبير غلط عليك حصل الذيِ أن شك  : ل4ج
. . وبصيرةا علم عن المنكر أنكرتا قد كنت إذا ، فعله

طردتا كونك يآضرك ول ، المنكر إنكار عليك والواجب
وجل عز ربك أرضيت فقد ، عنك واستغنيِ العمل من

.  فعله عليك يآجب ما وفعلت ،

رسول عن صح وقد ، سبحانه الله بيد جميعها والمور
منكم     رأى     من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله

لم     فإن     فبلسانه     يآستطع     لم     فإن     بيده     فليغيره     منكرا
فيِ يآقول والله   اليآمان     أضعف     وذلك     فبقلبه     يآستطع

َقَن:  وعل جل العزيآز كتابه ُنو ْؤِم ْلُم َقَناتُا     َقَوا ْؤِم ْلُم َقَوا
ُهْم ْعُض ُء     َقَب َقَيا ِل ْو ْعٍض     َقَأ َقَن     َقَب ْأُمُرو ْعُروِف     َقَيآ َقَم ْل َقَن     ِبا ْو َقَه ْن َقَيآ    َقَعِن     َقَو
ِر َقَك ْن ْلُم ُتْم:  قائل من عز ويآقول   ا ْن َقَر     ُك ْي ٍة     َقَخ َقَجْت     ُأّم ِر ُأْخ

ّناِس َقَن     ِلل ْأُمُرو ْعُروِف     َقَت َقَم ْل َقَن     ِبا ْو َقَه ْن َقَت ِر     َقَعِن     َقَو َقَك ْن ْلُم ا
َقَن ُنو ْؤِم ُت ِه     َقَو ّل    ِبال
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فإن ، لمرضاته والتماسا ، لله طاعة ذلك فعلت فإذا
وسوف حصل ما يآضرك ول ، حميدةا لك تكون العاقبة
. وعل جل الرزاق هو والله ، ذلك عن الله يآغنيك
َقَمْن:  القائل . وهو كله الخير وبيده ّتِق     َقَو َقَه     َقَيآ ّل َقَعْل     ال َقَيآْج

لجا     َقَلُه َقَر ْقُه*    َقَمْخ َقَيآْرُز ْيُث     ِمْن     َقَو َقَتِسُب     ل     َقَح َقَمْن*    َقَيآْح ّتِق     َقَو َقَيآ
َقَه ّل َقَعْل     ال ِه     ِمْن     َقَلُه     َقَيآْج ِر لرا     َقَأْم    ُيآْس

كانت سواء ، وجل عز الله تقوى المؤمنة فعلى
الطبيبة . . وهكذا ذلك غير أو ممرضة أو مدرسة

، بالمعروف المر الجميع وعلى ، ونحوهما والمديآرةا
تقدما لما الرجال على يآجب كما ، المنكر عن والنهيِ

.  والحديآث اليآاتا من

، المنكر إنكار عن أولدك نهيك فيِ أخطأتا وقد
أوجب بما وأوصيهم ، ذلك من إليه وتوبيِ الله فاتقيِ

 عليهم الله

النساب      في الطعن في الكفر معنى
الميت    على والنياحة

بهم هما الناس فيِ اثنتان حديآث شرح هو  : ما5س
وما ، الميت على والنياحة النساب فيِ : الطعن كفر

 الحديآث؟ هذا فيِ الكفر معنى

عن الصحيح فيِ مسلم رواه صحيح حديآث  : هذا5جـ
هو النسب فيِ والطعن ، عنه الله رضيِ هريآرةا أبيِ

لهم الحتقار قصد على وعيبها الناس لنساب التنقص
، تميم بنيِ من فلن الخبر باب من كان إن أما ، والذما
أو قريآش من أو قحطان من . . أو كذا أوصافهم ومن
طعن غير من أوصافهم عن . . يآخبر هاشم بنيِ من
، النساب فيِ الطعن من ليس . فذلك أنسابهم فيِ

457

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=65&nAya=4
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=65&nAya=4
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=65&nAya=3
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=65&nAya=2
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=65&nAya=2


الميت على بالبكاء الصوتا رفع فمعناها النياحة وأما
. كفر دون كفر هنا بالكفر . والمراد محرمة وهيِ

، التعريآف بأداةا المعرف المطلق الكفر هو وليس
الكفر     وبين     الرجل     بين:  والسلما الصلةا عليه كقوله

صحيحه فيِ مسلم " خرجه   الصلةا     ترك     والشرك
.  العلماء قوليِ أصح فيِ الكبر الكفر هو وهذا

ظلمان والظلم ، كفران الكفر أن العلماء ذكر وقد
: أكبر شركان الشرك وهكذا ، فسقان والفسق

المواتا دعاء مثل الكبر . فالشرك وأصغر
والشجار للصناما أو لهم والنذر بهم والستغاثة

الله لول مثل الصغر . والشرك والكواكب والحجار
يآقول أن والواجب ، فلن وشاء الله شاء وما ، وفلن
.  فلن شاء ثم الله شاء وما ، فلن ثم الله : لول

، فلن حياةا أو ، بالنبيِ كالحلف الله بغير الحلف وكذا
.  الصغر الشرك من فهذا ، بالمانة أو

الناس ليسمع يآستغفر كونه مثل اليسير الريآاء وهكذا
والظلم ، أصغر شرك فهو ، الناس يآرائيِ يآقرأ أو ،

:  تعالى كقوله بالله الشرك وهو أكبر : ظلم ظلمان
َقَن ِفُرو َقَكا ْل َقَن     ُهُم     َقَوا ِلُمو ّظا َقَن:  سبحانه وكقوله   ال ِذيآ ّل ا

ُنوا َقَم َقَلْم     آ ِبُسوا     َقَو ْل ُهْم     َقَيآ َقَن َقَما ٍم     ِإيآ ْل ُظ َقَك     ِب ِئ َقَل ُهُم     ُأو َقَْلْمُن     َقَل ُهْم     ا َقَو
َقَن ُدو َقَت ْه    ُم

دمائهم فيِ الناس ظلم مثل فهو الصغر الظلم أما
كالزنا بالمعاصيِ نفسه العبد وظلم ، وأموالهم

 ذلك من بالله نعوذ ، ونحوها المسكر وشرب

ومعنوية       حسية أمراض من العلج كيفية
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تخاف وأصبحت معين بمرض أصيبت  : زوجتي7ِس
: يآقول وآخر وحدها البقاء تستطيع ول شيِء كل من
الذهاب يآستطيع ل أنه . وذلك الحالة نفس يآشكو إنه

العلج عن ويآسأل ، الجماعة مع للصلةا المسجد إلى
 والمشعوذيآن؟ الكهان إلى يآلجأ ل حتى

شفاء له وأنزل إل داء أنزل ما وعل جل الله  : إن7جـ
سبحانه الله وأن ، جهل من وجهله علم من علمه

عليه الله صلى نبيه على أنزل فيما جعل وتعالى
يآشكو ما لجميع - العلج والسنة الكتاب - من وسلم

الله نفع وقد ، ومعنويآة حسية أمراض من الناس منه
الله إل يآحصيه ل ما الخير من به وحصل العباد بذلك

.  وجل عز

له فيحصل أسباب لها أمور له تعرض قد والنسان
.  بينا سببا له يآعرف ل مل والذعر الخوف من

الله صلى نبيه لسان على شرعه فيما جعل والله
إل يآحصيه ل ما والشفاء والمن الخير من وسلم عليه
.  وتعالى سبحانه الله

ما يآستعملوا أن وغيرهما السائلين لهذيآن فنصيحتيِ
يآحصل التيِ الشرعية الوراد من تعالى الله شرعه

من والسلمة النفوس وراحة والطمأنينة المن بها
وهيِ ، الكرسيِ آيآة قراءةا ذلك ومن ، الشيطان مكايآد
ّلُه تعالى قوله َقَه     ل     ال َقَل َقَو     ِإل     ِإ َقَحيِّ     ُه ْل ّيومُا     ا َقَق ْل آخر إلى   ا
فيِ آيآة وأفضل ، الله كتاب فيِ آيآة أعظم وهيِ ، اليآة

التوحيد من عليه اشتملت . لما وجل عز الله كتاب
وأنه ، وعل جل عظمته وبيان وجل عز لله والخلصا

شيِء يآعجزه . ول شيِء لكل المالك القيوما الحيِ
.  وبحمده سبحانه
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من حرزا له كانت ، صلةا كل خلف اليآة هذه قرأ فإذا
فيِ جاء فقد النوما عند قراءتها وهكذا ، شر كل

أن وسلم عليه الله صلى النبيِ عن الصحيح الحديآث
ول ، حافظ الله من عليه يآزال ل النوما عند قرأها من

.  يآصبح حتى شيطان يآقربه

وليطمئن ، صلةا كل وبعد النوما عند الخائف فليقرأها
صدق إذا ، الله شاء إن يآسوءه ما يآرى ل وسوف قلبه

واطمأن ، قال فيما والسلما الصلةا عليه الرسول
عليه الله صلى الرسول قاله أنما وأيآقن لذلك قلبه

.  فيه ريآب ل الذيِ والصدق الحق هو وسلم

المسلم يآقرأ أن وتعالى سبحانه الله شرع وقد
َقَو     ُقْل:  صلةا كل بعد والمسلمة ّلُه     ُه ٌءد     ال َقَح    َقَأ

والمن العافية أسباب من أيآضا فهذا ، والمعوذتنيِ
َقَو     ُقْل و سوء كل من والشفاء ّلُه     ُه ٌءد     ال َقَح ثلث تعدل   َقَأ
.  القرآن

صلةا بعد الثلث السور هذه النسان يآقرأ أن والسنة
إذا . . وهكذا مراتا ثلث المغرب صلةا وبعد ، الفجر

الحاديآث لصحة مراتا ثلث يآقرؤهن فراشه إلى أوى
ومما ، بذلك وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

من والسلمة والطمأنينة والعافية المن به يآحصل
، التاماتا الله بكلماتا النسان يآستعيذ أن ، شر كل
أعوذ:  ومساء صباحا مراتا ثلث خلق ما شر من

جاءتا فقد   خلق     ما     شر     من     التاماتا     الله     بكلماتا
:  وهكذا العافية أسباب من أنها على دالة الحاديآث

ول     الرض     فيِ     شيِء     اسمه     مع     يآضر     ل     الذيِ     الله     باسم
صباحا مراتا ثلث   العليم     السميع     وهو     السماء     فيِ

من أن وسلم عليه الله صلى النبيِ أخبر فقد ، ومساء
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يآمسيِ حتى شيِء يآضره لم صباحا مراتا ثلث قالها
.  يآصبح حتى شيِء يآضره لم مساء قالها ومن

من كلها والسنة القرآن من والتعوذاتا الذكار فهذه
.  سوء كل من والمن والسلمة الحفظ أسباب

، أوقاتها فيِ بها التيان ومؤمنة مؤمن لكل فينبغيِ
بربهما وواثقان مطمئنان وهما ، عليها والمحافظة

بكل والعالم شيِء كل على . القائم وتعالى سبحانه
رب ول غيره إله ل شيِء كل على والقادر شيِء
وهو ، والنفع والضر والمنع التصرف وبيده ، سواه

.  وجل عز شيِء لكل المالك

، الناس أصدق هو وسلم عليه الله صلى والرسول
قال كما يآوحى وحيِ إل هو إن الهوى عن يآنطق ل فهو

ِم:  تعالى ّنْج َقَذا     َقَوال َقَوى     ِإ ُكْم     َقَضّل     َقَما*    َقَه ُب َقَما     َقَصاِح َقَوى     َقَو َقَغ
َقَما*  ُق     َقَو ِط ْن َقَوى     َقَعِن     َقَيآ َقَه ْل َقَو     ِإْن*    ا ٌءيِ     ِإل     ُه َقَحى     َقَوْح عليه   ُيآو

.  التسليم وأتم ، الصلةا أفضل ربه من

الدعاء    قبول شروط

لكل تصفونه سلح الدعاء وهذا الذكر  : هذا8س
هذا يآحمل لمن أخرى شروطا تشترطون فهل مؤمن

 السلح؟

بالله الثقة الشروط أعظم من ،  : نعم8جـ
وسلم عليه الله صلى ولرسوله له والتصديآق

الحق إل يآقول ول الحق هو الله بأن واليآمان
الله صلى لرسوله والمتابعة سبحانه لله والخلصا

الصلةا عليه الرسول بأن اليآمان مع وسلم عليه
يآأتيِ وأن ، يآقول فيما الصادق وهو الحق بلغ والسلما

وأنه عنده فيما ورغبة بالله وثقة إيآمان عن بذلك
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القادر وأنه ، الشياء ومصرف المور مدبر سبحانه
عن ول شك عن ل وتعالى سبحانه شيِء كل على
.  به وثقة بالله ظن حسن عن بل ظن سوء

المذكورةا العلل من فلعلة المطلوب تخلف متى وأنه
مسبب والله بالسباب يآأتيِ أن عليه فالعبد غيرها أو

ولكن الدواء يآحصل وقد العليم الحكيم وهو السباب
فيها والله العبد جهلها أخرى لسباب الداء يآزول ل

الحسيِ الدواء يآشمل وهذا ، وتعالى سبحانه حكيم
أدويآة من الطباء به يآقوما الذيِ الحسيِ ، والمعنويِ
بالدعاء يآحصل الذيِ والمعنويِ ، ذلك ونحو وعملياتا
هذا ومع ، الشرعية السباب من ذلك ونحو والقراءةا

الغفلة منها كثيرةا لسباب المطلوب يآتخلف قد كله
الحراما أكل سيما ول المعاصيِ ومنها سبحانه الله عن
أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح وقد
إثم     فيها     ليس     بدعوةا     الله     يآدعو     عبد     من     " ما:  قال
أن     إما     ثلث     إحدى     بها     الله     أعطاه     إل     رحم     قطيعة     ول

الخرةا     فيِ     له     تدخر     أن     وإما     الدنيا     فيِ     دعوته     له     تعجل
يآا     " قالوا     ذلك     مثل     الشر     من     عنه     يآصرف     أن     وإما

"      أكثر     " الله     قال     نكثر     إذا     الله     رسول

إلى تؤجل قد إجابته أن والمؤمنة المؤمن يآعلم وبذلك
وقد ، سبحانه الله حكمة اقتضتها لسباب الخرةا
أن من بدل كثير شر الدعاء بأسباب عنه يآصرف
العليم الحكيم هو وتعالى سبحانه والله ، طلبه يآعطى

 وجل عز قال كما وقدره وشرعه وأقواله أفعاله فيِ
َقَك     ِإّن ّب ٌءم     َقَر ِلي ٌءم     َقَع ِكي .  التوفيق وليِ والله   َقَح

فيِ الرابع الجزء ويآليه الثالث الجزء الحمد ولله تم
فتاوى مجموع كتاب من به يآلحق وما التوحيد
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عبد بن العزيآز عبد الشيخ لسماحة متنوعة ومقالتا
.  باز بن الرحمن عبد بن الله
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