
الول   المجلد

المدخل 

وسيدنا نبينا على والسلما والصلةا العالمين، رب لله الحمد
على سار ومن أجمعين، وصحابته آله وعلى المين، محمد

وبعد:  الدين، يوما إلى أثرهم واقتفى دربهم،

بن الله عبد بن العزيز الشيخ: عبد سماحة موافقة كانت فلقد
واحد سفر في ومحاضراته ورسائله فتاواه تجميع على باز

لفائدةا ومحققة كثيرةا، لرغبات تلبية مختلفة، أجزاء يضم
من حسناته موازين في سبحانه وجعلها بها، الله علمية- نفع

في الخإوان بعض حاول فيما للظنون النافع- ومزيل العلم
سماحته أعمال من وتداوله جمعه وخإارجها المملكة داخإل
عنه.  يصدر بما واطمئنانهم له، محبتهم بدافع

تجميع على الشإراف من سماحته إلي أسند بما سعدت وقد
وأمد الله، حفظه كان فقد الغزير، إنتاجه من تبعثر ما وطبع

لطلبة علمه وناشإرا نفسه، باسطا عمل، خإير على عمره في
ميدان كل في المساهمة على حريصا وللسائلين، العلم

1357 عاما الخرج في القضاء تولى أن منذ والتعليم، للدعوةا
التي أعماله من سماحته مكتب في يحفظ ولم الن، وحتى هـ

بالمدينة السلمية الجامعة في عمله أثناء في إل صدرت،
بالرياض.  الخإير لعمله النتقال بعد ثم المنورةا،

كالمحاضرات، تحفظ لم كثيرةا أخإرى أعمال بقيت هذا ومع
والفتاوى المساجد، من وغيره الرياض، جامع ودروس

جدا.. كثيرةا أعمال والذإاعة.. وهذه الصحف في والحاديث
على عرضه ثم ذإلك، من تيسر ما تجميع من بد ل فكان

رأيه كان إذإ الكتاب، من مكانه وتخصيص تدوينه، قبل سماحته
ورعا وإقراره، قراءته بعد إل شإيء أي نشر عدما الله حفظه

والخإطاء.  التصحيف عن وتوثقا الفتوى، في منه
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وتخصيص العقيدةا، في ولوالديه- البدء له الله رأى- غفر وقد
أجزاء أودع بما يمر قد أنه إل ضمنها، تدخإل التي الموضوعات

إليها بالشإارةا أمر حيث الفقه، أبواب في يدخإل ما العقيدةا،
جاء لنه موضعه؛ في بالفقه يتعلق ما نقل أو موطنها، في

تجزئتها.  يستحسن فلم غيرها أو صحفية أسئلة ضمن

أو مقالت أو فتاوى لديه توجد من كل من ليرجو سماحته وإن
دوره ليأخإذ به يمدنا أن الحديث أو القديم من مسجلة أحاديث

على وسلم الله .. وصلىسماحته على عرضه بعد النشر من
أجمعين.  وصحبه وآله البشير، الهادي

الشويعر سعد بن محمد
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الثانية    الطبعة مقدمة

من بالله ونعوذإ ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد إن
ومن له مضل فل الله يهده من أعمالنا، وسيئات أنفسنا شإرور
له شإريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشإهد له، هادي فل يضلل

وعلى وسلم عليه الله صلى ورسوله عبده محمدا أن وأشإهد
الدين.  يوما إلى بإحسان تبعهم ومن وأصحابه آله

بعد:  أما

ولما متعددةا أوقات في مني صدرت ومقالت فتاوى فهذه
واحد غلف في وأطبعها أجمعها أن رأيت الفائدةا من فيها

وأسأله العباد، من الله شإاء من منها ويستفيد منها، لستفيد
وأن وميتا، حيا بها ينفعني أن العلى وصفاته الحسنى بأسمائه

وهو بالله إل قوةا ول حول ول قريب، سميع إنه عباده بها ينفع
الفقهاء ترتيب على ترتيبها رأيت وقد الوكيل، ونعم حسبي

في روعي وقد المور، أهم لكونها بالعقيدةا؛ يتعلق بما بادئا
السابقة، الطبعة في المطبعية الخإطاء تلفي الطبعة هذه

الله وصلى التوفيق، ولي وهو التكلن وعليه المستعان والله
وصحبه.  وآله محمد نبينا على وسلم

المؤلف

باز بن الرحمن عبد بن الله عبد بن العزيز عبد

العلماء كبار هيئة ورئيس المملكة عاما مفتي

والفتاء العلمية البحوث إدارةا ورئيس
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المؤلف     حياة عن نبذة

عبد بن محمد بن الرحمن عبد بن الله عبد بن العزيز عبد أنا
1330 سنة الحجة ذإي في الرياض بمدينة . ولدت باز آل الله

في المرض أصابني ثم الدراسة أول في بصيرا هـ. وكنت
ذإهب ذإلك.. ثم بسبب بصري  هـ. فضعف1346 عاما عيني

على لله والحمد  هـ1350 عاما من محرما مستهل في بالكلية
الدنيا في بالبصيرةا عنه يعوضني أن وعل جل الله وأسأل ذإلك،

على سبحانه بذلك وعد كما الخإرةا، في الحسن والجزاء
سبحانه أسأله كما ، وسلم عليه الله صلى محمد نبيه لسان

 والخإرةا، الدنيا في حميدةا العاقبة يجعل أن

قبل الكريم القرآن وحفظت الصغر منذ الدراسة بدأت وقد
أيدي على والعربية الشرعية العلوما تلقي في بدأت ثم البلوغ

: أعلمهم من الرياض علماء من كثير

بن حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد بن محمد - الشيخ1
الله.  رحمهم الوهاب عبد ابن محمد الشيخ

بن حسن بن الرحمن عبد بن العزيز عبد بن صالح - الشيخ2
الله.  رحمهم الرياض . قاضي الوهاب عبد ابن محمد الشيخ

الله. الرياض) رحمه (قاضي عتيق بن حمد بن سعد - الشيخ3

بالرياض) رحمه المال بيت (وكيل فارس بن حمد - الشيخ4
الله. 

المكرمة) مكة علماء (من البخاري وقاص سعد - الشيخ5
 هـ. 1355 عاما في التجويد علم عنه أخإذت الله رحمه

الشيخ آل اللطيف عبد بن إبراهيم بن محمد الشيخ - سماحة6
وتلقيت سنوات عشر من نحوا حلقاته لزمت وقد الله رحمه

سنة  هـ. إلي1347 سنة من ابتداء الشرعية العلوما جميع عنه
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سماحته.  قبل من للقضاء رشإحت حيث  هـ1357
جميعا وتغمدهم وأحسنه الجزاء، أفضل الجميع الله جزى

ورضوانه.  برحمته

هي:  أعمال عدةا توليت وقد

أربعة استمرت طويلة مدةا الخرج منطقة في - القضاء1
عاما  هـ. إلى1357 سنتي بين وامتدت وأشإهرا عاما عشر

عاما من الخإرةا جمادى في التعيين كان  هـ.. وقد1371
 هـ. 1371 عاما نهاية إلى  هـ. وبقيت1357

 هـ.1372 سنة بالرياض العلمي المعهد في - التدريس2
علوما  هـ. في1373 سنة إنشائها بعد بالرياض الشريعة وكلية
تسع ذإلك على عملي واستمر والحديث والتوحيد الفقه

 هـ. 1380 عاما في انتهت سنوات

السلمية الجامعة لرئيس  هـ. نائبا1381 عاما في - عينت3
 هـ.1390 عاما إلى المنصب هذا في وبقيت المنورةا، بالمدينة

 هـ. بعد1390 سنة في السلمية الجامعة رئاسة - توليت4
رحمه الشيخ آل إبراهيم بن محمد الشيخ شإيخنا رئيسها وفاةا
إلى المنصب هذا في وبقيت هـ. 1389 عاما رمضان في الله
 هـ. 1395 سنة

في بتعييني الملكي المر  هـ. صدر1395 / 10 /14 - وفي5
والفتاء العلمية البحوث لدارات العاما الرئيس منصب

1414 سنة إلى المنصب هذا في وبقيت والرشإاد، والدعوةا
هـ. 

في بتعييني الملكي المر  هـ. صدر1414 / 1 / 20 - وفي6
العلماء كبار هيئة ورئيس للمملكة العاما المفتي منصب
هذا إلى أزال ول والفتاء، العلمية البحوث إدارةا ورئيس
والسداد.  والتوفيق العون الله العمل. أسأل هذا في الوقت
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كثير في عضوية الحاضر الوقت في العمل هذا جانب إلى ولي
ذإلك:  من والسلمية العلمية المجالس من

بالمملكة.  العلماء كبار هيئة - رئاسة1

الهيئة في والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة - رئاسة2
.  المذكورةا

العالم لرابطة التأسيسي المجلس ورئاسة - عضوية3
السلمي. 

للمساجد.  العالمي العلى المجلس - رئاسة4

التابع المكرمة بمكة السلمي الفقهي المجمع - رئاسة5
السلمي.  العالم لرابطة

المدينة في السلمية للجامعة العلى المجلس - عضوية6
. المنورةا

المملكة.  في السلمية للدعوةا العليا الهيئة - عضوية7

فمنها:  مؤلفاتي أما

 الفرضية المباحث في الجلية - الفوائد1

والزيارةا والعمرةا الحج مسائل من لكثير واليضاح - التحقيق2
المناسك).  (توضيح

(حكم مفيدةا مقالت أربع على ويشتمل البدع، من - التحذير3
وليلة والمعراج، السراء وليلة النبوي، بالمولد الحتفال
خإادما من المزعومة الرؤيا وتكذيب شإعبان، من النصف
أحمد) .  الشيخ المسمى النبوية الحجرةا

والصياما.  الزكاةا في موجزتان - رسالتان4

يضادها.  وما الصحيحة - العقيدةا5
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وكفر وسلم عليه الله صلى الرسول بسنة العمل - وجوب6
. أنكرها من

الدعاةا.  وأخإلقا الله إلى - الدعوةا7

خإالفه.  ما ونبذ الله شإرع تحكيم - وجوب8

الشغار.  ونكاح والحجاب السفور - حكم9

العربية.  القومية - نقد10

التصوير.  حكم في المفيد - الجواب11

وسيرته).  (دعوته الوهاب عبد بن محمد - الشيخ12

الله صلى النبي صلةا - كيفية1الصلةا: ( في رسائل - ثلث13
يضع - أين3 جماعة، في الصلةا أداء - وجوب2 ، وسلم عليه

). الركوع؟ من الرفع حين يديه المصلي

الله رسول في أو القرآن في طعن فيمن السلما - حكم14
.  وسلم عليه الله صلى

كتاب إلى فيها وصلت الباري فتح على مفيدةا - حاشإية15
الحج. 

الشمس جريان على والحسية النقلية الدلة - رسالة16
الكواكب.  إلى الصعود وإمكان الرض وسكون

صدقا أو الله بغير استغاث من حكم على البراهين - إقامة17
والعرافين.  الكهنة

الله.  سبيل في - الجهاد18

المة.  لعامة المهمة - الدروس19

والزيارةا.  والعمرةا الحج بأحكاما تتعلق - فتاوى20
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البدعة. من والحذر السنة لزوما - وجوب21
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يضادها     وما الصحيحة العقيدة

بعده، نبي ل من على والسلما والصلةا وحده، لله الحمد
وصحبه.  آله وعلى

السلما، دين أصل هي الصحيحة العقيدةا كانت بعد: فلما أما
المحاضرةا، موضوع هي تكون أن رأيت الملة، وأساس
العمال أن والسنة الكتاب من الشرعية بالدلة ومعلوما

فإن صحيحة، عقيدةا عن صدرت إذإا وتقبل تصح إنما والقوال
أعمال من عنها يتفرع ما بطل صحيحة غير العقيدةا كانت

ُفْفْر     َوَمْنتعالى:  قال كما وأقوال، ْك ِْليَماِن     َي ْد     ِبا َق ِبَط     َف ُفْه     َح ُفْل َعَم
َو ُفْه ِةا     ِفي     َو ِريَن     ِمَن     اْلخِإَر ْلَخاِس ْدتعالى:  وقال   ا َق َل ُفْأوِحَي     َو

ْيَك َل َلى     ِإ ِإ ِذيَن     َو ّل ِلَك     ِمْن     ا ْب ِئْن     َق ْكَت     َل َطّن     َأشْإَر َب َيْح ُفْلَك     َل َعَم
َنّن ُفْكو َت َل ِريَن     ِمَن     َو ْلَخاِس    ا

وسنة المبين الله كتاب دل وقد كثيرةا، المعنى هذا في واليات
أن على والتسليم، الصلةا أفضل ربه من عليه المين رسوله
وكتبه، وملئكته، بالله، اليمانفي:  تتلخص الصحيحة العقيدةا
المور فهذه وشإره، خإيره وبالقدر الخإر، واليوما ورسله،

الله كتاب بها نزل التي الصحيحة العقيدةا أصول هي الستة
والسلما، الصلةا عليه محمدا رسوله بها الله وبعث العزيز،
أمور من به اليمان يجب ما كل الصول هذه عن ويتفرع
وسلم. عليه الله صلى ورسوله به الله أخإبر ما وجميع الغيب،

فمن جدا، كثيرةا والسنة الكتاب في الستة الصول هذه وأدلة
ْيَس سبحانه الله قول ذإلك ِبّر     َل ْل ّلوا     َأْن     ا َو ُفْكْم     ُفْت َه ُفْجو َبَل     ُفْو ِق

ِرقِا ْلَمْش ِرِب     ا ْغ ْلَم ِكّن     َوا َل ِبّر     َو ْل ِه     آَمَن     َمْن     ا ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا اْلخِإ
ِة َك ِئ ْلَمل َتاِب     َوا ِك ْل ّييَن     َوا ِب ّن    َوال

ُفْل     آَمَنسبحانه:  وقوله ُفْسو ِزَل     ِبَما     الّر ْن ِه     ُفْأ ْي َل ِه     ِمْن     ِإ ّب َر
ُفْنوَن ْؤِم ُفْم ْل ِه     آَمَن     ُفْكّل     َوا ّل ِه     ِبال ِت َك ِئ ِه     َوَمل ِب ُفْت ُفْك ِه     َو ِل ُفْس ُفْر ُفْقا     ل     َو َفّر ْيَن     ُفْن َب

ٍد ِه     ِمْن     َأَح ِل ُفْس َها    َ يا: سبحانه وقوله الية،   ُفْر ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْنوا     آَم آِم
ِه ّل ِه     ِبال ِل ُفْسو َتاِب     َوَر ِك ْل ِذي     َوا ّل َلى     َنّزَل     ا ِه     َع ِل ُفْسو َتاِب     َر ِك ْل ِذي     َوا ّل ا
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ْنَزَل ُفْل     ِمْن     َأ ْب ُفْفْر     َوَمْن     َق ْك ِه     َي ّل ِه     ِبال ِت َك ِئ ِه     َوَمل ِب ُفْت ُفْك ِه     َو ِل ُفْس ُفْر ِما     َو ْو َي ْل َوا
ِر ْد     اْلخِإ َق لل     َضّل     َف لدا     َضل ِعي َلْمسبحانه:  وقوله   َب َلْم     َأ ْع ّلَه     َأّن     َت ال
ُفْم َل ْع ِء     ِفي     َما     َي َْلْرِض     الّسَما ِلَك     ِإّن     َوا َتاٍب     ِفي     َذإ ِلَك     ِإّن     ِك َلى     َذإ َع
ِه ّل    َيِسيٌر     ال

جدا، فكثيرةا الصول هذه على الدالة الصحيحة الحاديث أما
صحيحه في مسلم رواه الذي المشهور الصحيح الحديث منها
أن عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير حديث من

عن وسلم عليه الله صلى النبي سأل السلما عليه جبريل
وكتبه     وملئكته     بالله     تؤمن     أن     اليمانله:  فقال اليمان،
الحديث،   وشإره     خإيره     بالقدر     وتؤمن     الخإر     واليوما     ورسله

، هريرةا أبي حديث من يسير اخإتلف مع الشيخان وأخإرجه
المسلم على يجب ما جميع عنها يتفرع الستة الصول وهذه

من ذإلك وغير المعاد أمر وفي سبحانه، الله حق في اعتقاده
الغيب.  أمور

( العدد السابع ) الصادر نشرت في مجلة البحوث السلمية 
 هـ. 1403في شإهر رجب وشإعبان ورمضان وشإوال عاما 

المستحق الحق الله بأنه اليمان سبحانه، بالله اليمان فمن
إليهم والمحسن العباد خإالق لكونه سواه ما كل دون للعبادةا
إثابة على والقادر وعلنيتهم، بسرهم والعالم بأرزاقهم والقائم

الثقلين الله خإلق العبادةا ولهذه عاصيهم، وعقاب مطيعهم
ُفْت     َوَماتعالى:  قال كما بها، وأمرهم ْق َل ْلِجّن     خَإ ْنَس     ا ِْل ِإل     َوا
ُفْدوِن ُفْب ْع َي ُفْد     َما     ِل ِري ُفْهْم     ُفْأ ْن ُفْد     َوَما     ِرْزقٍا     ِمْن     ِم ِري ُفْموِن     َأْن     ُفْأ ِع ْط ّلَه     ِإّن     ُفْي ال

َو ُفْقا     ُفْه ِةا     ُفْذإو     الّرّزا ّو ُفْق ْل ُفْن     ا ِتي ْلَم َها    َ ياتعالى:  وقال   ا ّي ُفْس     َأ ّنا ُفْدوا     ال ُفْب ْع ا
ُفْم ُفْك ّب ِذي     َر ّل ُفْكْم     ا َق َل ِذيَن     خَإ ّل ُفْكْم     ِمْن     َوا ِل ْب ُفْكْم     َق ّل َع ُفْقوَن     َل ّت ِذي     َت ّل َعَل     ا َج
ُفْم ُفْك َْلْرَض     َل لشإا     ا َء     ِفَرا لء     َوالّسَما َنا ْنَزَل     ِب َأ ِء     ِمَن     َو لء     الّسَما َأخْإَرَج     َما َف

ِه ّثَمَراِت     ِمَن     ِب لقا     ال ُفْكْم     ِرْز ُفْلوا     َفل     َل َع ِه     َتْج ّل لدا     ِل َدا ْن ُفْتْم     َأ ْن َأ ُفْموَن     َو َل ْع    َت
والدعوةا الحق هذا لبيان الكتب وأنزل الرسل الله أرسل وقد
ْدسبحانه:  قال كما يضاده، مما والتحذير إليه، َق َل َنا     َو ْث َع ِفي     َب
ٍة     ُفْكّل لل     ُفْأّم ُفْسو ُفْدوا     َأِن     َر ُفْب ْع ّلَه     ُفْا ُفْبوا     ال ِن َت ُفْغوَت     َواْج ّطا تعالى: وقال   ال
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َنا     َوَما ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ُفْسوٍل     ِمْن     َق ِه     ُفْنوِحي     ِإل     َر ْي َل ُفْه     ِإ ّن َلَه     ل     َأ َنا     ِإل     ِإ َأ

ُفْدوِن ُفْب ْع َتاٌبوجل:  عز وقال   َفا ِكَمْت     ِك ُفْه     ُفْأْح ُفْت َيا َلْت     ُفْثّم     آ ِمْن     ُفْفّص
ُفْدْن ٍم     َل ِكي ٍر     َح ِبي ُفْدوا     َأل     خَإ ُفْب ْع ّلَه     ِإل     َت ِني     ال ّن ُفْكْم     ِإ ُفْه     َل ْن ِذيٌر     ِم َبِشيٌر     َن    َو

تعبد ما بجميع سبحانه الله إفراد العبادةا: هي هذه وحقيقة
وغير ونذر وذإبح وصوما وصلةا ورجاء وخإوف دعاء من به العباد
والرهبة والرغبة له الخضوع وجه على العبادةا، أنواع من ذإلك
القرآن وغالب لعظمته، والذل سبحانه له الحب كمال مع

ِدسبحانه:  كقوله العظيم، الصل هذا في نزل الكريم ُفْب ْع َفا
ّلَه لصا     ال ِل ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل ِه     َأل     ال ّل ُفْن     ِل ّدي ُفْص     ال ِل ْلَخا سبحانه:  وقوله   ا

َقَضى ّبَك     َو ُفْدوا     َأل     َر ُفْب ْع ُفْه     ِإل     َت ّيا ُفْعواوجل:  عز وقوله   ِإ ْد ّلَه     َفا ال
ِلِصيَن ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل ْو     ال َل َه     َو ِر ُفْروَن     َك ِف َكا ْل عن الصحيحين وفي   ا

حققال:  وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي معاذإ
   شإيئا     به     يشركوا     ول     يعبدوه     أن     العباد     على     الله

عباده على أوجبه ما بجميع اليمان أيضا بالله اليمان . ومن
وهي: الظاهرةا الخمسة السلما أركان من عليهم وفرضه
الصلةا، وإقاما الله، رسول محمدا وأن الله إل إله ل أن شإهادةا
لمن الحراما الله بيت وحج رمضان، وصوما الزكاةا، وإيتاء

بها جاء التي الفرائض من ذإلك وغير سبيل، إليه استطاع
إله ل أن شإهادةا وأعظمها الركان هذه وأهم المطهر، الشرع

الله إل إله ل أن فشهادةا الله، رسول محمدا وأن الله إل
هو وهذا سواه، عما ونفيها وحده لله العبادةا تقتضي: إخإلص

ما فكل الله، إل حق معبود معناها: ل فإن الله، إل إله ل معنى
فكله ذإلك غير أو جني أو ملك أو بشر من الله دون من عبد

قال كما وحده، الله هو بالحق والمعبود بالباطل، معبود
ِلَكسبحانه:  َأّن     َذإ ّلَه     ِب َو     ال ّق     ُفْه ْلَح َأّن     ا ُفْعوَن     َما     َو ْد ِه     ِمْن     َي ِن َو     ُفْدو ُفْه

ُفْل ِط َبا ْل لهذا الثقلين خإلق سبحانه الله أن بيان سبق وقد   ا
كتبه، به وأنزل رسله به وأرسل به، وأمرهم الصيل الصل
أكثر فيه وقع ما لك ليتضح كثيرا وتدبره جيدا ذإلك فتأمل

عبدوا حتى الصيل الصل بهذا العظيم الجهل من المسلمين
المستعان.  فالله لسواه، حقه خإالص وصرفوا غيره، الله مع
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ومدبر العالم خإالق بأنه سبحانه: اليمان بالله اليمان ومن
سبحانه يشاء كما وقدرته بعلمه فيهم والمتصرف شإئونهم

غيره، خإالق ل جميعا العالمين ورب والخإرةا الدنيا مالك وأنه
العباد لصلح الكتب وأنزل الرسل أرسل وأنه سواه، رب ول

والجل، العاجل في وصلحهم نجاتهم فيه ما إلى ودعوتهم
ُفْهتعالى:  وقال ذإلك، جميع في له شإريك ل سبحانه وأنه ّل ال

ُفْق ِل ٍء     ُفْكّل     خَإا َو     شَإْي ُفْه َلى     َو ٍء     ُفْكّل     َع ِكيٌل     شَإْي ِإّنتعالى:  وقال   َو
ُفْم ُفْك ّب ُفْه     َر ّل ِذي     ال ّل َق     ا َل َواِت     خَإ َْلْرَض     الّسَما ِة     ِفي     َوا ّت ٍما     ِس ّيا ُفْثّم     َأ

َوى َت َلى     اْس َعْرِش     َع ْل ْغِشي     ا ْيَل     ُفْي ّل َهاَر     ال ّن ُفْه     ال ُفْب ُفْل ْط لثا     َي ِثي َوالّشْمَس     َح
َقَمَر ْل ُفْجومَا     َوا ّن ِه     ُفْمَسّخَراٍت     َوال ِر َأْم ُفْه     َأل     ِب ُفْق     َل ْل ْلَخ ُفْر     ا َْلْم َباَرَك     َوا َت

ُفْه ّل َلِميَن     َرّب     ال َعا ْل    ا

وصفاته الحسنى بأسمائه أيضا: اليمان بالله اليمان ومن
من المين رسوله عن والثابتة العزيز، كتابه في الواردةا العلى

تمر أن يجب بل تمثيل، ول تكييف ول تعطيل ول تحريف غير
المعاني من عليه دلت بما اليمان مع كيف، بل جاءت كما

على بها وصفه يجب وجل عز لله أوصاف هي التي العظيمة
صفاته، من شإيء في خإلقه يشابه أن غير من به اللئق الوجه

ْيَستعالى:  قال كما ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َو     شَإْي ُفْه ُفْع     َو ُفْر     الّسِمي َبِصي ْل وقال   ا
ُفْبوا     َفلوجل:  عز ِر ِه     َتْض ّل َثاَل     ِل َْلْم ّلَه     ِإّن     ا ُفْم     ال َل ْع ُفْتْم     َي ْن َأ ُفْموَن     ل     َو َل ْع َت

رسول أصحاب من والجماعة السنة أهل عقيدةا هي وهذه
نقلها التي وهي بإحسان، وأتباعهم وسلم عليه الله صلى الله

كتابه: (المقالت) في الله رحمه الشإعري الحسن الماما: أبو
العلم أهل من غيره ونقله السنة، وأهل الحديث أصحاب عن

واليمان. 

آيات عن ومكحول الزهري الله: سئل رحمه الوزاعي قال
مسلم بن الوليد وقال ، جاءت كما : أمروهافقال الصفات،

وسفيان سعد بن والليث والوزاعي مالك : سئل الله رحمه
فقالوا الصفات، في الواردةا الخإبار عن الله رحمهم الثوري
الله: رحمه الوزاعي وقال ، كيف بل جاءت كما : أمروهاجميعا

عرشإه، على سبحانه الله إن - نقولمتوافرون كنا- والتابعون
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بن ربيعة سئل ولما ، الصفات من السنة في ورد بما ونؤمن
الستواء عن عليهما الله رحمة مالك شإيخ الرحمن عبد أبي

الله ومن معقول غير والكيف مجهول غير قال: (الستواء
). التصديق وعلينا المبين البلغ الرسول وعلى الرسالة

قال: (الستواء ذإلك، عن الله رحمه مالك الماما سئل ولما
عنه والسؤال واجب به واليمان مجهول والكيف معلوما
به وأمر سوء، رجل إل أراك للسائل: ما قال ثم بدعة)،
رضي سلمة أما المؤمنين أما عن المعنى هذا وروي فأخإرج،

المبارك بن الله عبد الرحمن عبد أبو الماما وقال عنها، الله
على سماواته فوقا بأنه سبحانه ربنا عليه: (نعرف الله رحمة

خإلقه)  من بائن عرشإه

هذه في نقله يمكن ل جدا كثير الباب هذا في الئمة وكلما
ما فليراجع ذإلك من كثير على الوقوف أراد ومن المحاضرةا،

الله (السنة) لعبد كتاب مثل الباب هذا في السنة علماء كتبه
، خإزيمة ابن محمد الجليل و(التوحيد) للماما ، أحمد الماما بن

وكتاب ، الطبري الللكائي القاسم (السنة) لبي وكتاب
ابن السلما شإيخ وجواب ، عاصم أبي بن بكر (السنة) لبي

فيه أوضح قد الفائدةا كثير عظيم جواب وهو حماةا، لهل تيمية
كلمهم من الكثير فيه ونقل السنة، أهل عقيدةا الله رحمه

السنة، أهل قاله ما صحة على والعقلية الشرعية والدلة
بـ الموسومة رسالته وهكذا خإصومهم، قاله ما وبطلن

السنة أهل عقيدةا فيها وبين المقاما فيها بسط (التدمرية) قد
الحق، يظهر بما المخالفين على والرد والعقلية، النقلية بأدلتها
بقصد العلم، أهل من ذإلك في نظر من لكل الباطل ويدفع
فيما السنة أهل خإالف من وكل الحق، معرفة في ورغبة صالح

مخالفة في بد ول يقع فإنه والصفات السماء باب في اعتقدوا
يثبته ما كل في الواضح التناقض مع والعقلية النقلية الدلة

وينفيه. 
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لنفسه أثبته ما سبحانه لله فأثبتوا والجماعة السنة أهل أما
عليه الله صلى محمد رسوله له أثبته أو الكريم، كتابه في

مشابهة عن سبحانه ونزهوه تمثيل، بل إثباتا سنته، في وسلم
التناقض، من بالسلمة ففازوا التعطيل من بريئا تنزيها خإلقه

تمسك فيمن سبحانه الله سنة وهذه كلها، بالدلة وعملوا
لله وأخإلص ذإلك في وسعه وبذل رسله، به بعث الذي بالحق

َبْل: تعالى قال كما حجته، ويظهر للحق يوفقه أن طلبه، في
ُفْف ِذ ْق ّق     َن ْلَح َلى     ِبا ِطِل     َع َبا ْل ُفْه     ا ُفْغ ْدَم َي َذإا     َف ِإ َو     َف ٌق     ُفْه ِه تعالى: وقال   َزا

َنَك     َول ُفْتو ْأ َثٍل     َي َناَك     ِإل     ِبَم ْئ ّق     ِج ْلَح َأْحَسَن     ِبا لرا     َو ْفِسي    َت
المشهور تفسيره في الله رحمه كثير ابن الحافظ ذإكر وقد
ُفْم     ِإّنوجل:  عز الله قول على كلمه عند ُفْك ّب ُفْه     َر ّل ِذي     ال ّل َق     ا َل خَإ

َواِت َْلْرَض     الّسَما ِة     ِفي     َوا ّت ٍما     ِس ّيا َوى     ُفْثّم     َأ َت َلى     اْس َعْرِش     َع ْل    ا
لعظم هنا ها نقله يحسن الباب هذا في حسنا كلما الية،

فائدته. 

كثيرةا مقالت المقاما هذا في نصه: (للناس ما الله رحمه قال
المقاما هذا في نسلك وإنما بسطها، موضع هذا ليس جدا

بن والليث والثوري والوزاعي مالك الصالح السلف مذهب
أئمة من وغيرهم راهويه بن وإسحاقا وأحمد والشافعي سعد

غير من جاءت كما إمرارها وهو وحديثا، قديما المسلمين
أذإهان إلى المتبادر والظاهر تعطيل، ول تشبيه ول تكييف

خإلقه، من شإيء يشبهه ل الله فإن الله عن منفي المشبهين
قال كما المر بل البصير، السميع وهو شإيء كمثله وليس
قال: من البخاري شإيخ الخزاعي حماد بن نعيم منهم الئمة،

فقد نفسه به الله وصف ما جحد ومن كفر، بخلقه الله شإبه
فمن تشبيه، رسوله ول نفسه به الله وصف فيما وليس ، كفر

الصحيحة والخإبار الصريحة اليات به وردت ما تعالى لله أثبت
تعالى الله عن ونفى الله، بجلل يليق الذي الوجه على

رحمه كثير ابن كلما الهدى) انتهى سبيل سلك فقد النقائص
الله
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وتفصيل، إجمال بهم فيتضمن: اليمان بالملئكة اليمان وأما
ووصفهم لطاعته، خإلقهم ملئكة لله بأن المسلم فيؤمن
ٌدبأنهم:  َبا ُفْموَن     ِع ْكَر ُفْه     ل     ُفْم َن ُفْقو ِب ْوِل     َيْس َق ْل ُفْهْم     ِبا ِه     َو ِر َأْم ُفْلوَن     ِب ْعَم َي

ُفْم َل ْع ْيَن     َما     َي ِهْم     َب ِدي ْي ُفْهْم     َوَما     َأ َف ْل ُفْعوَن     َول     خَإ َف َتَضى     ِلَمِن     ِإل     َيْش اْر
ُفْهْم ِه     ِمْن     َو ِت َي ُفْقوَن     خَإْش الموكلون منهم كثيرةا أصناف وهم   ُفْمْشِف

الموكلون ومنهم والنار، الجنة خإزنة ومنهم العرش، بحمل
سمى بمن التفصيل سبيل على ونؤمن العباد، أعمال بحفظ

النار، خإازن ومالك وميكائيل كجبريل منهم، ورسوله الله
 الصور، في بالنفخ الموكل وإسرافيل

الصحيح في ثبت وقد صحيحة، أحاديث في ذإكرهم جاء وقد
وسلم عليه الله صلى النبي أن عنها الله رضي عائشة عن

نار     من     مارج     من     الجان     وخإلق     نور     من     الملئكة     خإلقتقال: 
صحيحه، في مسلم خإرجه   لكم     وصف     مما     آدما     وخإلق

سبحانه الله بأن إجمال اليمان يجب بالكتب اليمان وهكذا
كما إليه، والدعوةا حقه لبيان ورسله، أنبيائه على كتبا أنزل
ْدتعالي:  قال َق َنا     َل ْل َنا     َأْرَس َل ُفْس َناِت     ُفْر ّي َب ْل َنا     ِبا ْل ْنَز َأ ُفْم     َو ُفْه َع َتاَب     َم ِك ْل ا

ْلِميَزاَن ُفْقومَا     َوا َي ُفْس     ِل ّنا ِقْسِط     ال ْل َكاَنتعالى:  وقال الية،   ِبا
ُفْس ّنا لة     ال لةا     ُفْأّم َد َعَث     َواِح َب ُفْه     َف ّل ّييَن     ال ِب ّن ِريَن     ال َبّش ِريَن     ُفْم ِذ ْن ُفْم ْنَزَل     َو َأ َو
ُفْم ُفْه َع َتاَب     َم ِك ْل ّق     ا ْلَح ُفْكَم     ِبا َيْح ْيَن     ِل ّناِس     َب ُفْفوا     ِفيَما     ال َل َت ِه     اخْإ .الية   ِفي

كالتوراةا منها الله سمى بما التفصيل سبيل على ونؤمن
وهو وخإاتمها، أفضلها هو والقرآن والقرآن، والزبور والنجيل
اتباعه المة جميع على يجب الذي وهو لها، والمصدقا المهيمن
الله صلى الله رسول عن السنة به صحت ما مع وتحكيمه

الله صلى محمدا رسوله بعث سبحانه الله لن وسلم عليه
القرآن هذا عليه وأنزل الثقلين، جميع إلى رسول وسلم عليه

لكل وتبيانا الصدور، في لما شإفاء وجعله بينهم، به ليحكم
َذاتعالي:  قال كما للمؤمنين، ورحمة وهدى شإيء َه َتاٌب     َو ِك

ُفْه َنا ْل ْنَز َباَرٌك     َأ ُفْه     ُفْم ُفْعو ِب ّت ُفْقوا     َفا ّت ُفْكْم     َوا ّل َع ُفْموَن     َل : سبحانه وقال   ُفْتْرَح
َنا ْل َنّز ْيَك     َو َل َتاَب     َع ِك ْل لنا     ا َيا ْب ُفْكّل     ِت لدى     شَإْيٍء     ِل ُفْه لة     َو ُفْبْشَرى     َوَرْحَم َو

ِلِميَن ُفْمْس ْل َها    َ يا     ُفْقْلتعالى:  وقال   ِل ّي ُفْس     َأ ّنا ّني     ال ُفْل     ِإ ُفْسو ِه     َر ّل ال
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ُفْكْم ْي َل لعا     ِإ ِذي     َجِمي ّل ُفْه     ا ُفْك     َل ْل َواِت     ُفْم َْلْرِض     الّسَما َلَه     ل     َوا َو     ِإل     ِإ ُفْه
ِيي ُفْت     ُفْيْح ُفْيِمي ُفْنوا     َو ِه     َفآَِم ّل ِه     ِبال ِل ُفْسو ِبّي     َوَر ّن ُفْْلّمّي     ال ِذي     ا ّل ُفْن     ا ْؤِم ُفْي
ِه ّل ِه     ِبال ِت ِلَما َك ُفْه     َو ُفْعو ِب ّت ُفْكْم     َوا ّل َع ُفْدوَن     َل َت ْه    َت

اليمان يجب الرسل وهكذا كثيرةا، المعنى هذا في واليات
عباده إلى أرسل سبحانه الله أن فنؤمن وتفصيل إجمال بهم

أجابهم فمن الحق، إلى ودعاةا ومنذرين مبشرين منهم رسل
وخإاتمهم والندامة، بالخيبة باء خإالفهم ومن بالسعادةا، فاز

، وسلم عليه الله صلى الله عبد بن محمد نبينا هو وأفضلهم
ْدسبحانه:  قال كما َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُفْكّل     ِفي     َب لل     ُفْأّم ُفْسو ُفْدوا     َأِن     َر ُفْب ْع ُفْا
ّلَه ُفْبوا     ال ِن َت ُفْغوَت     َواْج ّطا للتعالى:  وقال   ال ُفْس ِريَن     ُفْر َبّش ِريَن     ُفْم ِذ ْن ُفْم َو
َئل ُفْكوَن     ِل ّناِس     َي َلى     ِلل ِه     َع ّل َد     ُفْحّجٌة     ال ْع ُفْسِل     َب َماتعالى:  وقال   الّر

ٌد     َكاَن َبا     ُفْمَحّم ٍد     َأ ُفْكْم     ِمْن     َأَح ِل ِكْن     ِرَجا َل ُفْسوَل     َو ِه     َر ّل َتَم     ال ّييَن     َوخَإا ِب ّن ال

عليه الله صلى الله رسول عن ثبت أو منهم الله سمى ومن
كنوح والتعيين، التفصيل سبيل على به آمنا تسميته وسلم
وعلى عليهم وسلم الله صلى وغيرهم وإبراهيم وصالح وهود
وأتباعهم.  آلهم

الله أخإبر ما بكل اليمان فيه فيدخإل الخإر باليوما اليمان وأما
كفتنة الموت بعد يكون مما وسلم عليه الله صلى ورسوله به

الهوال من القيامة يوما يكون وما ونعيمه، وعذابه القبر
ونشر والجزاء والحساب والميزان والصراط والشدائد
أو بشماله، كتابه وآخإذ بيمينه كتابه فآَخإذ الناس، بين الصحف

بالحوض اليمان أيضا ذإلك في ويدخإل ظهره، وراء من
بالجنة واليمان ، وسلم عليه الله صلى محمد لنبينا المورود

وغير إياهم، وتكليمه سبحانه لربهم المؤمنين ورؤية والنار،
رسول عن الصحيحة والسنة الكريم القرآن في جاء مما ذإلك
وتصديقه كله بذلك اليمان فيجب ، وسلم عليه الله صلى الله

. وسلم عليه الله صلى ورسوله الله بينه الذي الوجه على
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 أربعة، بأمور فيتضمن: اليمان بالقدر اليمان وأما

أحوال وعلم يكون، وما كان ما علم قد سبحانه الله : أنأولها
من ذإلك وغير وأعمالهم وآجالهم أرزاقهم وعلم عباده،

 شإيء ذإلك من عليه يخفى ل شإئونهم
ّلَه     ِإّنسبحانه:  قال كما وتعالى، سبحانه ُفْكّل     ال ٍء     ِب ِليٌم     شَإْي    َع

ُفْمواوجل:  عز وقال َل ْع َت ّلَه     َأّن     ِل َلى     ال ٍء     ُفْكّل     َع ِديٌر     شَإْي َأّن     َق ّلَه     َو ال
ْد ُفْكّل     َأَحاَط     َق ٍء     ِب لما     شَإْي ْل    ِع

قال كما وقضاه قدره ما لكل سبحانه الثاني: كتابته والمر
ْد: سبحانه َنا     َق ِلْم ُفْص     َما     َع ُفْق ْن ُفْض     َت َْلْر ُفْهْم     ا ْن َنا     ِم َد ْن َتاٌب     َوِع ِفيٌظ     ِك َح
ُفْكّلتعالى:  وقال ٍء     َو ُفْه     شَإْي َنا ْي ٍما     ِفي     أْحَص ِبيٍن     ِإَما وقال   ُفْم

َلْمتعالى:  َلْم     َأ ْع ّلَه     َأّن     َت ُفْم     ال َل ْع ِء     ِفي     َما     َي َْلْرِض     الّسَما ِلَك     ِإّن     َوا َذإ
َتاٍب     ِفي ِلَك     ِإّن     ِك َلى     َذإ ِه     َع ّل    َيِسيٌر     ال

لم وما كان شإاء فما النافذةا بمشيئته الثالث: اليمان المر
ّلَه     ِإّنسبحانه:  قال كما يكن لم يشأ ُفْل     ال َع ْف ُفْء     َما     َي وقال   َيَشا
ّنَماوجل:  عز ُفْه     ِإ ُفْر َذإا     َأْم َد     ِإ لئا     َأَرا ْي ُفْقوَل     َأْن     شَإ ُفْه     َي ُفْن     ُفْكْن     َل ُفْكو َي    َف

ُفْءوَن     َوَماسبحانه:  وقال َء     َأْن     ِإل     َتَشا ُفْه     َيَشا ّل َلِميَن     َرّب     ال َعا ْل    ا

غيره خإالق ل الموجودات لجميع سبحانه الرابع: خإلقه المر
ُفْهسبحانه:  قال كما سواه، رب ول ّل ُفْق     ال ِل ٍء     ُفْكّل     خَإا َو     شَإْي ُفْه َو

َلى ٍء     ُفْكّل     َع ِكيٌل     شَإْي َها    َ ياتعالى:  وقال   َو ّي ُفْس     َأ ّنا ُفْروا     ال ُفْك ْذإ ْعَمَة     ا ِن
ِه ّل ُفْكْم     ال ْي َل ِلٍق     ِمْن     َهْل     َع ُفْر     خَإا ْي ِه     َغ ّل ُفْكْم     ال ُفْق ُفْز ِء     ِمَن     َيْر َْلْرِض     الّسَما َوا

َلَه     ل َو     ِإل     ِإ ّنى     ُفْه َأ ُفْكوَن     َف َف ْؤ    ُفْت

أهل عند الربعة المور بهذه اليمان يشمل بالقدر فاليمان
 البدع، أهل من ذإلك بعض أنكر لمن خإلفا والجماعة السنة

يزيد وعمل قول اليمان أن اعتقاد بالله اليمان في ويدخإل
من أحد تكفير يجوز ل وأنه بالمعصية وينقص بالطاعة

والكفر الشرك دون التي المعاصي من بشيء المسلمين
وعقوقا المسكرات، وشإرب الربا وأكل والسرقة كالزنا،
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الله لقول ذإلك؛ يستحل لم ما الكبائر من ذإلك وغير الوالدين،
ّلَه     ِإّنسبحانه:  ُفْر     ل     ال ِف ْغ ِه     ُفْيْشَرَك     َأْن     َي ُفْر     ِب ِف ْغ َي ِلَك     ُفْدوَن     َما     َو ِلَمْن     َذإ

ُفْء    َيَشا

الله صلى الله رسول عن المتواترةا الحاديث في ثبت ولما
مثقال     قلبه     في     كان     من     النار     من     يخرج     الله     أن وسلم عليه
الله في الحب بالله اليمان ومن   إيمان     من     خإردل     من     حبة

فيحب الله، في والمعاداةا الله في والموالةا الله في والبغض
ويعاديهم.  الكفار ويبغض ويواليهم، المؤمنين المؤمن

صلى الله رسول أصحاب المة هذه من المؤمنين رأس وعلى
ويوالونهم يحبونهم والجماعة السنة فأهل ، وسلم عليه الله

الله صلى النبي . لقولالنبياء بعد الناس خإير أنهم ويعتقدون
الذين     ثم     يلونهم     الذين     ثم     قرني     الناس     خإير:  وسلم عليه

بكر أبو أفضلهم أن ويعتقدون صحته، على متفق   يلونهم
علي ثم النورين ذإو عثمان ثم الفاروقا عمر ثم الصديق

أجمعين.  عنهم الله رضي المرتضى

عنهم الله رضي الصحابة بقية ثم العشرةا، بقية وبعدهم
أنهم ويعتقدون الصحابة، بين شإجر عما ويمسكون أجمعين،

أجر، فله أخإطأ ومن أجران فله أصاب من مجتهدون، ذإلك في
المؤمنين وسلم عليه الله صلى الله رسول بيت أهل ويحبون

وسلم عليه الله صلى الله رسول أزواج ويتولون ويتولونهم به،
من ويتبرءون جميعا، عنهن ويترضون المؤمنين، أمهات
الله صلى الله رسول أصحاب يبغضون الذين الروافض طريقة

ويرفعونهم البيت، أهل في ويغلون ويسبونهم وسلم عليه
من يتبرءون كما وجل، عز الله أنزلهم التي منزلتهم فوقا

عمل.  أو بقول البيت أهل يؤذإون الذين النواصب طريقة

العقيدةا في داخإل الموجزةا الكلمة هذه في ذإكرناه ما وجميع
عليه الله صلى محمدا رسوله بها الله بعث التي الصحيحة

التي والجماعة السنة أهل الناجية الفرقة عقيدةا وهي ، وسلم
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من     طائفة     تزال     لوسلم:  عليه الله صلى النبي فيها قال
أمر     يأتي     حتى     خإذلهم     من     يضرهم     ل     منصورةا     الحق     على     أمتي
اليهود     افترقت: والسلما الصلةا عليه وقال         سبحانه     الله

اثنتين     على     النصارى     وافترقت     فرقة     وسبعين     إحدى     على
فرقة     وسبعين     ثلث     علي     المة     هذه     وستفترقا     فرقة     وسبعين

رسول     يا     هي     من     الصحابة     واحدةا" فقال     إل     النار     في     كلها
وهي   وأصحابي     عليه     أنا     ما     مثل     على     كان     "من     قال     الله؟

مما والحذر عليها والستقامة بها التمسك يجب التي العقيدةا
خإالفها. 

فهم ضدها على والسائرون العقيدةا هذه عن المنحرفون وأما
والولياء والملئكة والوثان الصناما عباد فمنهم كثيرةا، أصناف
لدعوةا يستجيبوا لم فهؤلء وغيرها، والحجار والشإجار والجن

وأصناف قريش فعلت كما وعاندوهم خإالفوهم بل الرسل،
يسألون وكانوا ، وسلم عليه الله صلى محمد نبينا مع العرب

على والنصر المرضى وشإفاء الحاجات قضاء معبوداتهم
رسول عليهم أنكر فلما لهم، وينذرون لهم ويذبحون العداء،

لله العبادةا بإخإلص وأمرهم ذإلك وسلم عليه الله صلى الله
َعَلوقالوا:  وأنكروه ذإلك استغربوا وحده َهَة     َأَج ِل لها     اْل َل لدا     ِإ َواِح

َذا     ِإّن ٌء     َه .    ُفْعَجاٌب     َلَشْي

من وينذرهم الله إلي يدعوهم وسلم عليه الله صلى يزل فلم
منهم الله هدى حتى إليه يدعو ما حقيقة لهم ويشرح الشرك

دين فظهر أفواجا، الله دين في ذإلك بعد دخإلوا ثم هدى، من
من طويل وجهاد متواصلة، دعوةا بعد الديان سائر على الله

عنهم الله رضي وأصحابه وسلم عليه الله صلى الله رسول
على الجهل وغلب الحوال تغيرت ثم بإحسان، لهم والتابعين

في بالغلو الجاهلية، دين إلي الكثرون عاد حتى الخلق أكثر
أنواع من ذإلك وغير بهم والستغاثة ودعائهم والولياء النبياء

كفار معناها عرف كما الله إل إله ل معنى يعرفوا ولم الشرك،
المستعان.  فالله العرب،
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بسبب هذا عصرنا إلي الناس في يفشو الشرك هذا يزل ولم
النبوةا.  بعصر العهد وبعد الجهل غلبة

قولهم:  وهي الولين، شإبهة هي المتأخإرين هؤلء وشإبهة
ِء ُفْؤل َنا     َه ُفْؤ َعا َف َد     ُفْشإ ْن ِه     ِع ّل ُفْهْم     َما   ال ُفْد ُفْب ْع َنا     ِإل     َن ُفْبو َقّر ُفْي َلى     ِل ِه     ِإ ّل َفى     ال ْل ُفْز
من كائنا غيره عبد من أن وبين الشبهة هذه الله أبطل وقد
ُفْدوَنتعالى:  قال كما وكفر، به، أشإرك فقد كان ُفْب ْع َي ُفْدوِن     ِمْن     َو
ِه ّل ُفْهْم     ل     َما     ال ُفْضّر ُفْهْم     َول     َي ُفْع َف ْن ُفْلوَن     َي ُفْقو َي ِء     َو ُفْؤل َنا     َه ُفْؤ َعا َف َد     ُفْشإ ْن ِه     ِع ّل ال

ُفْئوَن     ُفْقْلبقوله:  سبحانه عليهم الله فرد ّب َن ُفْت ّلَه     َأ ُفْم     ل     ِبَما     ال َل ْع َي
َواِت     ِفي َْلْرِض     ِفي     َول     الّسَما ُفْه     ا َن ْبَحا َلى     ُفْس َعا َت .    َعّما     َو

والولياء النبياء من غيره عبادةا أن الية هذه في سبحانه فبين
ذإلك بغير فاعلوها سماها وإن الكبر، الشرك هي غيرهم، أو

ِذيَنتعالى:  وقال ّل ُفْذوا     َوا ّتَخ ِه     ِمْن     ا ِن َء     ُفْدو َيا ِل ْو ُفْهْم     َما     َأ ُفْد ُفْب ْع ِإل     َن
َنا ُفْبو َقّر ُفْي َلى     ِل ِه     ِإ ّل َفى     ال ْل ِإّنبقوله:  سبحانه عليهم الله فرد   ُفْز

ّلَه ُفْم     ال ُفْك ُفْهْم     َيْح َن ْي ِه     ُفْهْم     َما     ِفي     َب ُفْفوَن     ِفي ِل َت ّلَه     ِإّن     َيْخ ِدي     ل     ال ْه َمْن     َي
َو ِذإٌب     ُفْه ّفاٌر     َكا بالدعاء لغيره عبادتهم أن سبحانه بذلك فأبان   َك

في وأكذبهم سبحانه، به كفر ذإلك ونحو والرجاء والخوف
زلفى.  إليه تقربهم آلهتهم قولهم: إن

والمخالفة الصحيحة، للعقيدةا المضادةا الكفرية العقائد ومن
يعتقده والسلما: ما الصلةا عليهم الرسل به جاءت لما

وغيرهما، ولينين ماركس أتباع من العصر هذا في الملحدةا
أو اشإتراكية ذإلك سموا سواء والكفر، اللحاد دعاةا من

السماء.  من ذإلك غير أو بعثية أو شإيوعية

ومن مادةا، والحياةا إله ل أنه الملحدةا هؤلء أصول من فإن
كلها، بالديان والكفر والنار، الجنة وإنكار المعاد إنكار أصولهم

ول يقينا، ذإلك علم عليه هم ما ودرس كتبهم في نظر ومن
السماوية، الديان لجميع مضادةا العقيدةا هذه أن ريب

 والخإرةا، الدنيا في العواقب أسوأ إلى بأهلها ومفضية
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أن من المتصوفة بعض يعتقده ما للحق المضادةا العقائد ومن
التدبير، في الله يشاركون بالولياء يسمونهم من بعض

والوتاد بالقطاب ويسمونهم العالم، شإئون في ويتصرفون
وهذا للهتهم، اخإترعوها التي السماء من ذإلك وغير والغواث،

جاهلية شإرك من شإر وهو الربوبية، في الشرك أقبح من
أشإركوا وإنما الربوبية في يشركوا لم العرب كفار لن العرب؛

حال في أما الرخإاء، حال في شإركهم وكان العبادةا، في
َذإاسبحانه:  الله قال كما العبادةا، لله فيخلصون الشدةا ِإ َف
ُفْبوا ِك ْلِك     ِفي     َر ُفْف ْل ُفْوا     ا َع ّلَه     َد ِلِصيَن     ال ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل َلّما     ال ُفْهْم     َف َلى     َنّجا ِإ

َبّر ْل َذإا     ا ُفْكوَن     ُفْهْم     ِإ ِر .    ُفْيْش

سبحانه:  قال كما وحده لله بها معترفين فكانوا الربوبية أما
ِئْن َل ُفْهْم     َو َت ْل َأ ُفْهْم     َمْن     َس َق َل ُفْلّن     خَإ ُفْقو َي ُفْه     َل ّل َمْن     ُفْقْلتعالى:  وقال   ال

ُفْكْم ُفْق ُفْز ِء     ِمَن     َيْر َْلْرِض     الّسَما ُفْك     َأّمْن     َوا ِل َع     َيْم ْبَصاَر     الّسْم َْل َوَمْن     َوا
ُفْج ِر ْلَحّي     ُفْيْخ ّيِت     ِمَن     ا ْلَم ُفْج     ا ِر ُفْيْخ ّيَت     َو ْلَم ْلَحّي     ِمَن     ا ُفْر     َوَمْن     ا ّب َد ُفْي
َْلْمَر ُفْلوَن     ا ُفْقو َي ُفْه     َفَس ّل ُفْقْل     ال َفل     َف ُفْقوَن     َأ ّت المعنى هذا في واليات   َت

كثيرةا. 

جهتين، من الولين على فزادوا المتأخإرون المشركون أما
في والثانية: شإركهم الربوبية، في بعضهم : شإركإحداهما

أحوالهم، وسبر خإالطهم من ذإلك يعلم كما والشدةا، الرخإاء
مصر، في وغيرهما والبدوي الحسين قبر عند يفعلون ما ورأى
عربي وابن اليمن في والهادي عدن، في العيدروس قبر وعند

وغيرها العراقا، في الجيلني القادر والشيخ: عبد الشاما، في
الكثير لها وصرفوا العامة فيها غلت التي المشهورةا القبور من
لهم ويبين ذإلك عليهم ينكر من وقل وجل، عز الله حق من

عليه الله صلى محمدا نبيه به الله بعث الذي التوحيد حقيقة
لله فإنا والسلما، الصلةا عليهم الرسل من قبله ومن ، وسلم

وأن رشإدهم، إلى يردهم أن سبحانه ونسأله راجعون، إليه وإنا
وعلماءهم المسلمين قادةا يوفق وأن الهدى، دعاةا بينهم يكثر

قريب. سميع إنه ووسائله، عليه والقضاء الشرك هذا لمحاربة

21

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=10&nAya=31
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=10&nAya=31
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=10&nAya=31
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=43&nAya=87
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=29&nAya=65
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=29&nAya=65
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=29&nAya=65


السماء باب في الصحيحة للعقيدةا المضادةا العقائد ومن
ومن والمعتزلة، الجهمية، البدع: من أهل عقائد والصفات

سبحانه وتعطيله وجل، عز الله صفات نفي في سبيلهم سلك
المعدومات بصفة وجل عز ووصفه الكمال، صفات من

كبيرا.  علوا قولهم عن الله تعالى والمستحيلت، والجمادات

بعضها، وأثبت الصفات بعض نفي من ذإلك في ويدخإل
ما نظير الصفات من أثبتوه فيما يلزمهم فإنه كالشإاعرةا،

فخالفوا أدلتها، وتأولوا نفوها، التي الصفات من منه فروا
بينا، تناقضا ذإلك في وتناقضوا والعقلية، السمعية الدلة بذلك

أثبته ما سبحانه لله أثبتوا فقد والجماعة السنة أهل أما
من وسلم عليه الله صلى محمد رسوله له أثبته أو لنفسه،
مشابهة عن ونزهوه الكمال، وجه على والصفات السماء

ولم كلها بالدلة فعملوا التعطيل، شإائبة من بريئا تنزيها خإلقه،
فيه وقع الذي التناقض من وسلموا يعطلوا، ولم يحرفوا

والسعادةا النجاةا سبيل هو ذإلك- وهذا بيان سبق غيرهم- كما
سلف سلكه الذي المستقيم الصراط وهو والخإرةا، الدنيا في
وهو أولهم به صلح ما إل آخإرهم يصلح ولن وأئمتها، المة هذه
التوفيق، ولي خإالفهما. والله ما وترك والسنة، الكتاب اتباع
به، إل قوةا ول حول ول الوكيل، ونعم حسبنا سبحانه وهو

وصحبه. وآله محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم الله وصلى

وأنواعه   التوحيد

والسلما والصلةا للمتقين، والعاقبة العالمين، رب لله الحمد
من وصفوته وحيه، على وأمينه وخإليله ورسوله عبده على

آله وعلى الله، عبد بن محمد وسيدنا وإمامنا نبينا خإلقه،
الدين.  يوما إلى بهداه واهتدى سبيله، سلك ومن وأصحابه

بعد:  أما
بإخإوةا اللقاء هذا من به من ما على وجل عز الله أشإكر فإني

وأن مباركا لقاء يجعله أن سبحانه أسأله أعزاء وبأبناء الله في
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الدين في الفقه يمنحنا وأن جميعا وأعمالنا قلوبنا يصلح
كل في جميعا المسلمين أحوال يصلح وأن عليه، والثبات
يكثر وأن قادتهم، ويصلح خإيارهم، عليهم يولي وأن مكان،
كريم.  جواد إنه الهدى دعاةا فيهم

وعلى القرى، أما الجامعة: جامعة هذه على القائمين أشإكر ثم
صاحب الكريم الخأ رأسهم وعلى الصيفي، المركز هذا

دعوتهم علي الجامعة مدير راجح بن الدكتور: راشإد الفضيلة
وصفاته الحسنى، بأسمائه سبحانه وأسأله اللقاء لهذا لي

العاجل في وسعادتنا صلحنا فيه لما جميعا يوفقنا أن العلى
والجل. 

ما جميعا الكراما: سمعنا المستمعون أيها الله، في الخإوةا أيها
كريمات آيات سمعنا الحشر، سورةا من الطالب علينا قرأه
َها    َ ياوعل:  جل الله يقول وذإكرى، عبرةا فيها ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا آَم

ُفْقوا ّت ّلَه     ا ُفْظْر     ال ْن َت ْل ْفٌس     َو ّدَمْت     َما     َن ٍد     َق َغ ُفْقوا     ِل ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ِبيٌر     ال خَإ
ُفْلوَن     ِبَما ْعَم عز الله كتاب أن المعلوما السورةا. ومن آخإر إلي   َت

كل إلي الدعوةا وفيه الذكرى فيه آخإره، إلي أوله من وجل
العظة وفيه والسعادةا، النجاةا بأسباب التذكير وفيه خإير،

والترهيب.  والترغيب

يكثروا وأن وتعقله، بتدبره يعتنوا أن جميعا بالمسلمين فجدير
يعلم حتى عنه، نهى وما به الله أمر ما لمعرفة تلوته؛ من

عنه.  الله نهى عما ويبتعد فيمتثله، به الله أمر ما المؤمن

خإير كل على الدللة وفيه والنور الهدى فيه الله فكتاب
الخإلقا مكارما إلى الدعوةا وفيه شإر، كل من والتحذير
وسيئ الخإلقا، سيئ من والتحذير العمال، ومحاسن
َذا     ِإّنسبحانه:  يقول العمال، ُفْقْرآَن     َه ْل ِدي     ا ْه ِتي     َي ّل ُفْما     ِهَي     ِل َو ْق َأ

وأقومها السبل أهدى هي التي والسبيل الطريقة : إليأي
َو     ُفْقْلسبحانه:  وقال وأصلحها، ِذيَن     ُفْه ّل ُفْنوا     ِل لدى     آَم ٌء     ُفْه َفا    َوشِإ

َتاٌبتعالي:  وقال ُفْه     ِك َنا ْل ْنَز ْيَك     َأ َل َباَرٌك     ِإ ُفْروا     ُفْم ّب ّد َي ِه     ِل ِت َيا ّكَر     آ َذ َت َي ِل َو
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ُفْلو َباِب     ُفْأو ْل َْل ُفْأوِحَيتعالى:  وقال   ا َلّي     َو َذا     ِإ ُفْن     َه ُفْقْرآ ْل ُفْكْم     ا ِذَر ْن ِه     ُفِْل ِب
َغ     َوَمْن َل .    َب

والذكرى. فوصيتي العظة وفيه والنور، الهدى فيه الله فكتاب
بهذا تبلغه: العناية أو كلمتي يسمع ومن وللجميع لنفسي
خإاتم هو كتاب، وأعظم كتاب، أشإرف فهو العظيم، الكتاب
طلب بقصد وتعقله تدبره ومن السماء من المنزلة الكتب

وهداه.  الله وفقه الحق، ومعرفة الهداية،

على الله حق العظيم: بيان الكتاب هذا عليه اشإتمل ما وأهم
عليه اشإتمل موضوع أعظم ذإلك. هذا ضد وبيان عباده،

توحيده، من عباده على سبحانه حقه بيان وهو القرآن،
من ذإلك ضد وبيان بالعبادةا، وإفراده له، العبادةا وإخإلص
والضلل.  الكفر وأنواع يغفر، ل الذي والذنب الكبر، الشرك

الواجب بهذا العلم إل العظيم الكتاب هذا تدبر في يكن لم ولو
عظيما، خإيرا ذإلك لكان ذإلك، في الله ذإكره ما وتدبر العظيم،

من والترهيب خإير، كل على الدللة وفيه فكيف كبيرا، وفضل
تقدما!.  كما شإر، كل

الثاني، والوحي الثاني، الصل فإنها بالسنة، العناية ذإلك بعد ثم
كلمه من يخفى قد ما على والدللة الله لكتاب التفسير وفيها

وجل:  عز الله قال كما الله، لكتاب الموضحة فهي سبحانه،
َنا ْل ْنَز َأ ْيَك     َو َل ْكَر     ِإ ّذ ّيَن     ال َب ُفْت ّناِس     ِل ِهْم     ُفْنّزَل     َما     ِلل ْي َل ُفْهْم     ِإ ّل َع َل ُفْروَن     َو ّك َف َت َي

 .

َنا     َوَماسبحانه:  ويقول ْل ْنَز ْيَك     َأ َل َتاَب     َع ِك ْل ّيَن     ِإل     ا َب ُفْت ُفْم     ِل ُفْه ِذي     َل ّل ا
ُفْفوا َل َت ِه     اخْإ وتعليمهم الخير، إلى الناس لدعوةا أنزل فهو   ِفي

عليه نبيه الله وأمر الهلك، سبل من وتحذيرهم النجاةا، سبيل
لهم يشرح وأن إليهم، أنزل ما للناس يبين أن والسلما الصلةا

بعثه حين من والسلما الصلةا عليه يزل فلم عليهم اشإتبه ما
كتاب عليه دل ما إلى الناس يدعو سبحانه توفاه أن إلى الله
وكانت عنه، نهى مما ويحذرهم عليه، دل ما لهم ويشرح الله
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سنة، وعشرين ثلثا توفاه أن إلى الله بعثه حين من المدةا
الرفيق إلى نقل أن إلى وترغيب، وترهيب وبيان دعوةا كلها

والسلما.  الصلةا عليه العلى

  

محاضرةا ألقيت في جامعة أما القرى بالمركز الصيفي. 

موضوع، وأهم موضوع، أعظم في الليلة هذه ومحاضرتي 
وضده.  التوحيد موضوع العقيدةا، وهو: موضوع

من وأنزل الرسل، أجله من الله بعث الذي المر هو فالتوحيد
تابعة الحكاما وبقية الثقلين، أجله من وخإلق الكتب، أجله

ُفْت     َوَماسبحانه:  لذلك. يقول ْق َل ْلِجّن     خَإ ْنَس     ا ِْل ُفْدوِن     ِإل     َوا ُفْب ْع َي    ِل
ولم بها، وعل جل ويفردوه بالعبادةا، سبحانه : ليخصوهالمعنى
القصور ليعمروا ول ويشربوا، ليأكلوا ول سدى، ول عبثا يخلقوا

من هذا لغير ول الشإجار، وغرس النهار، لشق ول ونحوها،
وليعظموه، ربهم، ليعبدوا خإلقوا ولكنهم الدنيا، مهمات

حدوده، عند ويقفوا نواهيه، عن وينهوا بأوامره، وليتمسكوا
حقه.  إلى ويرشإدوهم إليه، العباد وليوجهوا

قال طاعته، على بها ليستعينوا النعم من خإلق ما لهم وخإلق
َو: تعالى ِذي     ُفْه ّل َق     ا َل ُفْكْم     خَإ َْلْرِض     ِفي     َما     َل لعا     ا وقال   َجِمي

ُفْكْم     َوَسّخَرسبحانه:  َواِت     ِفي     َما     َل َْلْرِض     ِفي     َوَما     الّسَما لعا     ا َجِمي
ُفْه ْن للعباد ويسر النهار، وأجرى المطار، أنزل وعل جل والله   ِم
يكون وما طاعته، على يعينهم ما النعم وأنواع الرزقا أنواع من
للمعذرةا، وقطعا للحجة، إقامة آجالهم، نهاية إلى لهم زادا

ْدتعالى:  وقال َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُفْكّل     ِفي     َب لل     ُفْأّم ُفْسو ُفْدوا     َأِن     َر ُفْب ْع ّلَه     ُفْا ال
ُفْبوا ِن َت ُفْغوَت     َواْج ّطا َنا     َوَماسبحانه:  وقال   ال ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ِمْن     َق
ُفْسوٍل ِه     ُفْنوِحي     ِإل     َر ْي َل ُفْه     ِإ ّن َلَه     ل     َأ َنا     ِإل     ِإ ُفْدوِن     َأ ُفْب ْع سبحانه: وقال   َفا

َأْل َنا     َمْن     َواْس ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب َنا     ِمْن     َق ِل ُفْس َنا     ُفْر ْل َع ُفْدوِن     ِمْن     َأَج
لة     الّرْحَمِن َه ِل ُفْدوَن     آ َب ْع َقَضىوعل:  جل وقال   ُفْي ّبَك     َو ُفْدوا     َأل     َر ُفْب ْع َت
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ُفْه     ِإل ّيا ّياَكالفاتحة:  سورةا في سبحانه وقال   ِإ ُفْد     ِإ ُفْب ْع ّياَك     َن ِإ َو
ُفْن ِعي َت    َنْس

الخلق خإلق سبحانه أنه على الدالت اليات من ذإلك غير إلى
المر لهذا الرسل وأرسل بذلك، وأمرهم وحده، ليعبدوه
للناس.  وليوضحوه إليه، ليدعوا

هذا للناس يبينوا أن الرسل خإلفاء العلم أهل على فوجب
العناية تكون وأن المطلوب، أعظم يكون وأن العظيم، المر

لم ومتى له، تابعا بعده ما صار أسلم متى لنه عناية؛ أعظم به
وأقوال، أعمال من حصل ما المكلف ينفع لم التوحيد يوجد
ْوتعالي:  الله قال َل ُفْكوا     َو ِبَط     َأشْإَر ُفْهْم     َلَح ْن ُفْنوا     َما     َع ُفْلوَن     َكا ْعَم    َي

َناتعالى:  وقال ِدْم َق َلى     َو ُفْلوا     َما     ِإ ُفْه     َعَمٍل     ِمْن     َعِم َنا ْل َع لء     َفَج َبا َه
لرا ُفْثو ْن ْدسبحانه:  وقال   َم َق َل ْيَك     ُفْأوِحَي     َو َل َلى     ِإ ِإ ِذيَن     َو ّل ِلَك     ِمْن     ا ْب َق

ِئْن ْكَت     َل َطّن     َأشْإَر َب َيْح ُفْلَك     َل َنّن     َعَم ُفْكو َت َل ِريَن     ِمَن     َو ْلَخاِس آيات في   ا
كثيرات. 

عشر بمكة مكث والسلما الصلةا عليه أنه المعنى هذا ويؤيد
عليه تفرض أن قبل الله، توحيد إلى الناس يدعو سنين،
وخإلع الشرك وترك الله توحيد إلى دعوةا كلها وغيرها، الصلةا

الله يعبدوا الثقلين: أن جميع على الواجب أن وبيان الوثان،
الشرك.  من وأسلفهم آباؤهم عليه ما ويدعوا وحده،

أياما في حرب بن سفيان أبا الروما ملك هرقل سأل ولهذا
تجارةا في قريش من وفد في سفيان أبو وكان الهدنة،

عنهم، له فقيل القدس، إلي هرقل مجيء وصادف بفلسطين،
الذي النبي هذا عن يعلمون عما لسؤالهم بإحضارهم فأمر
أبو رأسهم وعلى الهدنة، وقت في ذإلك وكان خإبره، بلغه

نبي؟!.  قوله: إنه وعن عنه، فسألهم ، حرب ابن سفيان

خإلفه، أصحابه وأجلسوا أمامه، فأجلسه ، سفيان بأبي فأمر
فليكذبوه.  كذب فإن سائله لهم: إني : قللترجمانه وقال
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كثيرةا أشإياء وعن ، وسلم عليه الله صلى النبي عن فسأل
سألهم: عما أن عنه سأل ومما وغيره، البخاري في معروفة
إليه؟.  يدعوهم

عليه ما نترك وأن وحده، الله نعبد أن إلى : يدعونافقالوا
والعفاف.  والصلة والصدقا بالصلةا ويأمرنا آباؤنا،

فكان هاتين قدمي موضع ليملكن قلتم كما كان لهم: إن فقال
عنها وأزاح الشاما، المسلمين الله فملك قال، كما المر

. حزبه وأيد نبيه الله ونصر الروما،

فيه تساهل العظيم.. ولما المر هو الصل هذا أن والمقصود
وهم الكبر، الشرك في الله- وقعوا رحم من - إلالناس
على وهم بخلفه، رماهم من على وينكرون السلما يدعون
كثيرا اتخذوا فقد العظيم، الصل بهذا جهلهم بسبب الشرك

بقبورهم، ويطوفون يعبدونهم، الله دون من آلهة الموات من
الحاجات، وقضاء المرضى، شإفاء ويسألونهم بهم، ويستغيثون

هو وإنما بشرك ليس ويقولون: هذا العداء، على والنصر
أيضا: بأن ويقولون الله، إلى بهم وتوسل للصالحين، تعظيم

الولياء بواسطة الله يدعو إنما مباشإرةا الله يدعو ل النسان
بالنسبة الوزراء أن كما الرب، إلى بالنسبة كالوزراء وهم

من خإلقه وعبدوا بخلقه، الله فشبهوا الواسطة، هم للملوك
العافية.  الله دونه. نسأل

الصل بهذا البصيرةا وقلة الجهل، أسباب من هذا فكل
وعباد ، القادر الشيخ: عبد وعباد ، البدوي فعباد العظيم،
هذا من البلء أصابهم الناس، من غيرهم وعباد ، الحسين
الرسل، دعوةا وجهلوا التوحيد، حقيقة جهلوا السبيل،

واستحسنوه، الشرك في فوقعوا المور، عليهم والتبست
تجد أن وقل عليهم، أنكر من على وأنكروا وقربة، دينا وجعلوه

تجد بل العظيم، الصل بهذا البصير العالم المصار غالب في
ممن ذإلك مع وهو العالم، ويقال: إنه بالصابع، إليه يشار من
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أهلها، ويدعو الله، يشرعه لم الذي التعظيم القبور يعظم
ذإلك.  ونحو لهم وينذر بهم ويستغيث

في قليل فهم التوحيد علماء السنة، علماء الحق، علماء أما
وعلى الجامعة، هذه في الطلبة على فالواجب مكان، كل

بهذا يعتنوا : أنالسلمية الجامعات جميع في الطلب جميع
للهدى، دعاةا يكونوا حتى الحكاما، غاية يحكموه وأن الصل،

دينهم بحقيقة للناس مبصرين يكونوا وحتى بالحق، ومبشرين
به وبعث والسلما، الصلةا عليه محمدا نبيه به الله بعث الذي

جميعا.  الرسل

وأنواع التوحيد بأنواع تتعلق الن لكم أقولها التي الكلمة وهذه
الشرك. 

اعتقده أي الله يعني: وحد توحيدا، يوحد وحد : مصدروالتوحيد
في ول وصفاته، أسمائه في ول ربوبيته، في له شإريك ل واحدا

لم وإن وعل جل واحد وتعالى. فهو سبحانه وعبادته، ألوهيته
العبد لن توحيدا؛ بالعبادةا الله إفراد سمي وإنما الناس، يوحده

فعامله واحدا واعتقده وجل، عز الله وحد قد ذإلك باعتقاده
وحده، ودعوته سبحانه له العبادةا بإخإلص ذإلك ضوء علي

السماء صاحب وأنه الخلق، وخإالق المور مدبر بأنه واليمان
ما كل دون العبادةا يستحق وأنه الكاملة، والصفات الحسنى،

سواه. 

ثلثة:  التوحيد أنواع تكون التفصيل وعند

والصفات، السماء وتوحيد اللوهية، وتوحيد الربوبية، توحيد
لم لكنهم ينكروه، ولم المشركون به أقر الربوبية فتوحيد
ولم بالعبادةا، الله يخصوا لم لنهم السلما؛ في به يدخإلوا
الرازقا، الخالق هو ربهم بأن أقروا بل اللهية، بتوحيد يقروا

النبي فقاتلهم بالعبادةا، يوحدوه لم ولكنهم ربهم، هو الله وأن
وحده.  لله العبادةا يخلصوا حتى وسلم عليه الله صلى
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للعالم، وتدبيره الرب، بأفعال معناه: القرار الربوبيه فتوحيد
بأنه العتراف وهو الربوبية، يسمى: توحيد هذا فيه، وتصرفه

ويخفض ويمنع، يعطي ومصرفها، المور مدبر الرزاقا الخلقا
قدير.  شإيء كل على وهو ويميت، ويحيي ويذل، ويعز ويرفع،

ِئْنسبحانه:  قال كما المشركون، به أقر الجملة في وهذا َل َو
ُفْهْم َت ْل َأ ُفْهْم     َمْن     َس َق َل ُفْلّن     خَإ ُفْقو َي ُفْه     َل ّل ِئْنسبحانه:  وقال   ال َل ُفْهْم     َو َت ْل َأ َس

َق     َمْن َل َواِت     خَإ َْلْرَض     الّسَما ُفْلّن     َوا ُفْقو َي ُفْه     َل ّل ُفْقْل:  تعالى وقال   ال
ُفْكْم     َمْن ُفْق ُفْز ِء     ِمَن     َيْر َْلْرِض     الّسَما ُفْك     َأّمْن     َوا ِل َع     َيْم ْبَصاَر     الّسْم َْل َوا

ُفْج     َوَمْن ِر ْلَحّي     ُفْيْخ ّيِت     ِمَن     ا ْلَم ُفْج     ا ِر ُفْيْخ ّيَت     َو ْلَم ْلَحّي     ِمَن     ا ُفْر     َوَمْن     ا ّب َد ُفْي
َْلْمَر ُفْلوَن     ا ُفْقو َي ُفْه     َفَس ّل ُفْقْل     ال َفل     َف ُفْقوَن     َأ ّت    َت

القرار هذا من يستفيدوا لم لكنهم المور، بهذه معترفون فهم
بل وتعالى، سبحانه له وإخإلصها بالعبادةا، الله توحيد في

الله إلى تقربهم وأنها شإفعاء أنها وزعموا وسائط، معه اتخذوا
ُفْدوَنتعالى:  قال كما زلفى، ُفْب ْع َي ِه     ُفْدوِن     ِمْن     َو ّل ُفْهْم     ل     َما     ال ُفْضّر َي

ُفْهْم     َول ُفْع َف ْن ُفْلوَن     َي ُفْقو َي ِء     َو ُفْؤل َنا     َه ُفْؤ َعا َف َد     ُفْشإ ْن ِه     ِع ّل ردا سبحانه فقال   ال
ُفْئوَن     ُفْقْلعليهم:  ّب َن ُفْت ّلَه     َأ ُفْم     ل     ِبَما     ال َل ْع َواِت     ِفي     َي ِفي     َول     الّسَما
َْلْرِض ُفْه     ا َن ْبَحا َلى     ُفْس َعا َت ُفْكوَن     َعّما     َو ِر له يعلم ل سبحانه فهو   ُفْيْش

الحد، الواحد هو بل الرض، في ول السماء في ل شإريكا،
وعل، جل للعبادةا المستحق الصمد، الفرد وتعالى، سبحانه

ِدوتعالى:  سبحانه وقال ُفْب ْع ّلَه     َفا لصا     ال ِل ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل ِه     َأل*    ال ّل ِل
ُفْن ّدي ُفْص     ال ِل ْلَخا ِذيَنسبحانه:  قال ثم   ا ّل ُفْذوا     َوا ّتَخ ِه     ِمْن     ا ِن ُفْدو
َء َيا ِل ْو ُفْهْم     َما     َأ ُفْد ُفْب ْع َنا     ِإل     َن ُفْبو َقّر ُفْي َلى     ِل ِه     ِإ ّل َفى     ال ْل .    ُفْز

:يعني زلفى، الله إلى ليقربونا إل نعبدهم ما : يقولونوالمعنى
يخلقون لنهم أو وينفعون، يضرون لنهم عبدناهم ما

إلى ليقربونا عبدناهم ولكن المور، يدبرون لنهم أو ويرزقون،
من السابقة الية في قالوا كما عنده، لنا وليشفعوا زلفى، الله

ِءيونس:  سورةا ُفْؤل َنا     َه ُفْؤ َعا َف َد     ُفْشإ ْن ِه     ِع ّل .    ال
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وتحيي وتضر، تنفع آلهتهم أن يعتقدوا لم أنهم بهذا وعرف
لهم ليشفعوا عبدوهم وإنما وتمنع، وتعطي وترزقا وتميت،

والمسيح ومناةا والعزى فاللت زلفى، الله إلى وليقربوهم
المشركون عبدهم ما هؤلء كل العباد، من والصالحون ومريم

يرجون لنهم عبدوهم بل ويضرون، ينفعون لنهم الولون،
عليهم الله فحكم زلفى، الله إلى يقربوهم وأن شإفاعتهم،

ُفْئوَن     ُفْقْلتعالى:  قوله في بالشرك ّب َن ُفْت ّلَه     َأ ُفْم     ل     ِبَما     ال َل ْع ِفي     َي
َواِت َْلْرِض     ِفي     َول     الّسَما ُفْه     ا َن ْبَحا َلى     ُفْس َعا َت ُفْكوَن     َعّما     َو ِر وقال   ُفْيْش

ّلَه     ِإّنالزمر:  آية في ُفْم     ال ُفْك ُفْهْم     َيْح َن ْي ِه     ُفْهْم     َما     ِفي     َب ُفْفوَن     ِفي ِل َت ِإّن     َيْخ
ّلَه ِدي     ل     ال ْه َو     َمْن     َي ِذإٌب     ُفْه ّفاٌر     َكا والكذب، بالكفر عليهم فحكم   َك
أنهم فبين زلفى، الله إلى ليقربونا إل نعبدهم قالوا: ما حين
بهذا كفرةا زلفى، الله إلى يقربونهم أنهم زعمهم في كذبة

والستغاثة والدعاء والنذر بالذبح إياهم عبادتهم وهو العمل،
ذإلك.  ونحو

يالهم:  يقول سنين عشر وسلم عليه الله صلى دعاهم وقد
ولم الكثرون، عنه فأعرض   تفلحوا     الله     إل     إله     ل     قولوا     قوما
من الله فأنجاه قتله، على رأيهم أجمع ثم القلون، إل يهتد

والسلما، الصلةا عليه المدينة إلى وهاجر كيدهم، ومن شإرهم
الدعوةا وتقبل الله، إلى فيها ودعا الله شإريعة بها فأقاما

والسلما الصلةا عليه معه وجاهدوا عنهم، الله رضي النصار
أظهر حتى غيرهم ومن قريش، من المهاجرون معه وجاهد

وأهله.  الكفر وأذإل كلمته، وأعلى دينه، الله

الربوبية: وهو توحيد هو المشركون به أقر الذي النوع وهذا
وغير وإماتة وإحياء وتدبير ورزقا خإلق من بأفعاله الله توحيد

سبق.  كما سبحانه أفعاله من ذإلك

لنه بالعبادةا، الله توحيد إنكارهم في عليهم حجة وهو
عليهم الحجة الله أقاما ويوجبه. فلهذا عليه ويدل يستلزمه،

ُفْقْلفقال:  القرار بهذا َفل     َف ُفْقوَن     َأ ّت َفل   َت ُفْلوَن     َأ ِق ْع َفل   َت َأ

ُفْروَن ّك َذ    َت
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هذا أن عقل لو استفاد به، أقروا الذي المر هذا تدبر ومن
هو داما ما يعبد، لن المستحق هو الصفات بهذه المتصف

المعطي وهو المميت وهو المحيي وهو الرزاقا وهو الخلقا
والقادر شإيء بكل العالم وهو للمور، المدبر وهو المانع وهو
يرجى كيف بل لغيره، العبادةا تصرف فكيف شإيء، كل على

يعقلون:  ل ولكنهم الكفار، أولئك عقل لو غيره ويخاف غيره،
َذإ َو َتْح ُفْم     اْس ِه ْي َل ُفْن     َع َطا ْي ُفْهْم     الّش ْنَسا َأ ْكَر     َف ِه     ِذإ ّل ِئَك     ال َل ُفْب     ُفْأو ِحْز

َطاِن ْي َطاِن     ِحْزَب     ِإّن     َأل     الّش ْي ُفْم     الّش ُفْروَن     ُفْه ْلَخاِس    ا

ْكٌم     ُفْصّمالمنافقين:  في وقال ُفْهْم     ُفْعْمٌي     ُفْب ُفْعوَن     ل     َف وهكذا   َيْرِج
ْدسبحانه:  قال كما أشإباههم َق َل َنا     َو ْأ ّنَم     َذإَر َه لرا     ِلَج ِثي ْلِجّن     ِمَن     َك ا
ْنِس ِْل ُفْهْم     َوا ُفْلوٌب     َل ُفْهوَن     ل     ُفْق َق ْف َها     َي ُفْهْم     ِب َل ُفْيٌن     َو ْع ُفْروَن     ل     َأ ْبِص َها     ُفْي ِب

ُفْهْم َل َذإاٌن     َو ُفْعوَن     ل     آ َها     َيْسَم ِئَك     ِب َل ِما     ُفْأو َعا ْن َْل ِئَك     َأَضّل     ُفْهْم     َبْل     َكا َل ُفْأو

ُفْم ُفْلوَن     ُفْه ِف َغا ْل بل النعاما، أشإباه وهم حقا الغافلون هم هؤلء   ا
وحجج بينات، آيات في بذلك الله وصفهم كما منها، أضل هم

يعقلوها، ولم يفهموها لم ذإلك ومع ساطعات، وبراهين نيرات،
عليه الله صلى حاربوه حتى وضللهم، كفرهم على واستمروا

)،الحزاب (يوما الخندقا ويوما أحد، ويوما بدر، يوما وسلم
ولم اليات، فيهم تنفع ولم وضللهم، كفرهم في استمروا
سبحانه البالغة الحكمة ولله وإعراضهم، غفلتهم من يستفيقوا

الدامغة.  والحجة وتعالى

فغزاهم العداء، وقهر دينه، وأعز نبيه، أظهر سبحانه إنه ثم
وفتح عليهم، الله ونصره الفتح، يوما وسلم عليه الله صلى

عليه أظهر ذإلك وعند أفواجا، الله دين في ودخإلوا بلدهم،
الحق، في ودخإلوا الناس، وقبله اللهية، توحيد والسلما الصلةا

عليهم، الله الطائف. فأظهره وأهل هوازن، ضده قامت ثم
نسائهم على والسلما الصلةا عليه واستولى شإملهم، وشإتت

الله صلى لنبيه والنصر العاقبة الله وجعل وأموالهم، وذإرياتهم
ذإلك.  على لله فالحمد المؤمنين ولعباده ، وسلم عليه
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جنس من أيضا وهو والصفات، السماء الثاني: توحيد والنوع
الربوبية وعرفوه. وتوحيد به أقروا قد الربوبية، توحيد

شإيء، لكل والمالك الرزاقا الخلقا هو كان من لن يستلزمه؛
وهو العلى، والصفات الحسنى السماء لجميع المستحق فهو

ول له، شإريك ل وأفعاله، وصفاته وأسمائه ذإاته في الكامل
قال كما العليم، السميع وهو البصار تدركه ول له، شإبيه

ْيَسسبحانه:  ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َو     شَإْي ُفْه ُفْع     َو ُفْر     الّسِمي َبِصي ْل    ا

َووجل:  عز قال وكما ُفْه     ُفْه ّل ٌد     ال ُفْه     َأَح ّل ُفْد     ال ْد     َلْم     الّصَم ِل َلْم     َي ْد     َو َل ُفْيو
َلْم ُفْكْن     َو ُفْه     َي لوا     َل ُفْف بأسمائه ربهم يعرفون الكفار أي وهم   َأَحد     ُفْك

الله فأكذبهم الرحمن، اسم فأنكر بعضهم كابر وقد وصفاته،
ِلَكسبحانه:  بقوله َذ َناَك     َك ْل ٍة     ِفي     َأْرَس ْد     ُفْأّم َلْت     َق َها     ِمْن     خَإ ِل ْب َق

َو     ُفْأَمٌم ُفْل ْت َت ُفْم     ِل ِه ْي َل ِذي     َع ّل َنا     ا ْي ْوَح ْيَك     َأ َل ُفْهْم     ِإ ُفْروَن     َو ُفْف ْك ُفْقْل     ِبالّرْحَمِن     َي
َو ّبي     ُفْه َلَه     ل     َر َو     ِإل     ِإ ِه     ُفْه ْي َل ُفْت     َع ْل ّك َو ِه     َت ْي َل ِإ َتاِب     َو    َم

 بالعبادةا الله توحيد هو الثالث النوع

فهي الله، إل حق معبود ل معناها فإن الله، إل إله ل معنى وهو
وحده لله وتثبتها الله، غير عن أنواعها بجميع العبادةا تنفي

كله، وأساسه الدين أصل هي الكلمة . وهذهوتعالى سبحانه
قومه، وسلم عليه الله صلى النبي إليها دعا التي الكلمة وهي
قومه.  دين على ومات يسلم فلم طالب أبا عمه إليها ودعا

الكريم، الكتاب من كثيرةا مواضع في معناها الله أوضح وقد
 سبحانه قوله منها

ُفْكْم ُفْه َل ِإ َلٌه     َو ٌد     ِإ َلَه     ل     َواِح َو     ِإل     ِإ ُفْن     ُفْه ُفْم     الّرْحَم جل وقوله   الّرِحي
وعل: 

َقَضى ّبَك     َو ُفْدوا     َأل     َر ُفْب ْع ُفْه     ِإل     َت ّيا ّياَكتعالى:  وقوله   ِإ ُفْد     ِإ ُفْب ْع ّياَك     َن ِإ َو
ُفْن ِعي َت ُفْروا     َوَما: وقوله   َنْس ُفْدوا     ِإل     ُفْأِم ُفْب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل ال

َء َفا َن هذه تفسر وكلهااليات.  من ذإلك غير إلى الية،   ُفْح
وإثبات الله، لغير العبادةا معناها: إبطال أن وتوضح الكلمة،
سورةا في سبحانه قال كما وعل، جل وحده لله بحق العبادةا
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ِلَكالحج:  َأّن     َذإ ّلَه     ِب َو     ال ّق     ُفْه ْلَح َأّن     ا ُفْعوَن     َما     َو ْد ِه     ِمْن     َي ِن َو     ُفْدو ُفْه
ُفْل ِط َبا ْل َأّن     ا ّلَه     َو َو     ال ِلّي     ُفْه َع ْل ُفْر     ا ِبي َك ْل لقمان:  سورةا في وقال   ا

ِلَك َأّن     َذإ ّلَه     ِب َو     ال ّق     ُفْه ْلَح َأّن     ا ُفْعوَن     َما     َو ْد ِه     ِمْن     َي ِن ُفْل     ُفْدو ِط َبا ْل َأّن     ا َو
ّلَه َو     ال ِلّي     ُفْه َع ْل ُفْر     ا ِبي َك ْل    ا

هي وعبادته الحق، دعوةا وله الحق، هو وتعالى سبحانه فالله
ول به، إل يستغاث فل وتعالى، سبحانه سواه ما كل دون الحق
ول منه، إل الشفاء يطلب ول عليه، إل يتوكل ول له، إل ينذر

وهو العبادةا، أنواع من هذا غير إلى العتيق، ببيته إل يطاف
 وتعالى، سبحانه الحق ودينه الحق

وحفظها التوحيد، أنواع الثلثة: أعني النواع هذه أتقن ومن
هو وأنه حقا، الواحد هو الله أن علم معناها، على واستقاما

أضاع منها واحدا ضيع ومن خإلقه، جميع دون للعبادةا المستحق
صفات أنكر ومن جميعا، بها إل إسلما ل متلزمة، فهي الجميع

للكون مصرفا الله مع أن زعم ومن له، دين فل وأسماءه، الله
العلم.  أهل بإجماع الربوبية في مشرك كافر فهو المور، يدبر

يعبد لم ولكن والصفات، والسماء الربوبية بتوحيد أقر ومن
أو النبياء أو المشايخ من سواه معه عبد بل وحده، الله

فقد ذإلك غير أو الصناما أو الكواكب أو الجن أو الملئكة
توحيد ل القساما بقية تنفعه ول سبحانه، به وكفر بالله أشإرك

الثلثة، بين يجمع حتى والصفات، السماء توحيد ول الربوبية،
المور، لجميع المالك الرازقا الخالق هو ربه الله بأن فيقر
له سبحانه بأنه يؤمن وحتى المشركون، به كفر بما ويقر

له، شإريك ول له، شإبيه ل العلى، والصفات الحسنى السماء
ُفْقْلوجل عز قال كما َو :  ُفْه ُفْه ّل ٌد ال ُفْه َأَح ّل ُفْد     ال ْد     َلْم*    الّصَم ِل َلْم     َي َو
ْد َل َلْم*    ُفْيو ُفْكْن     َو ُفْه     َي لوا     َل ُفْف ٌد     ُفْك سبحانه:  وقال   َأَح
ُفْبوا     َفل ِر ِه     َتْض ّل َثاَل     ِل َْلْم ّلَه     ِإّن     ا ُفْم     ال َل ْع ُفْتْم     َي ْن َأ ُفْموَن     ل     َو َل ْع وقال   َت
ْيَسوجل:  عز ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َو     شَإْي ُفْه ُفْع     َو ُفْر     الّسِمي َبِصي ْل    ا
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وهو الله، إل إله ل معنى هو العبادةا، توحيد : وهوالثالث
لم الخإرين النوعين لن الرسل لدعوةا العظيم الساس
وهو النوع هذا أنكروا وإنما تقدما، كما المشركون ينكرهما

َعَل: قالوا الله، إل إله ل لهم: قولوا قال لما العبادةا، توحيد َأَج

َهَة ِل لها     اْل َل لدا     ِإ َذا     ِإّن     َواِح ٌء     َه ُفْلوَنأيضا:  وقالوا   ُفْعَجاٌب     َلَشْي ُفْقو َي َو
ّنا ِئ ُفْكو     َأ ِر َتا َنا     َل ِت َه ِل ٍر     آ ُفْنوٍن     ِلَشاِع ُفْهْمسبحانه:  قوله وقبلها   َمْج ّن ِإ

ُفْنوا َذإا     َكا ُفْهْم     ِقيَل     ِإ َلَه     ل     َل ُفْه     ِإل     ِإ ّل ُفْروَن     ال ِب ْك َت ُفْلوَن*    َيْس ُفْقو َي ّنا     َو ِئ َأ

ُفْكو ِر َتا َنا     َل ِت َه ِل ٍر     آ ُفْنوٍن     ِلَشاِع َء     َبْلبقوله:  الله فكذبهم   َمْج َجا
ّق ْلَح َقا     ِبا ّد ِليَن     َوَص ُفْمْرَس ْل    ا

المشركون أنكره الذي وهو العبادةا، توحيد هو النوع وهذا
عبدوا بل به، يؤمنون ول اليوما، المشركون وينكره الولون،

الصناما، وعبدوا والحجار الشإجار فعبدوا سواه، الله مع
وذإبحوا لهم ونذروا بهم، واستغاثوا والصالحين، الولياء وعبدوا

الصناما وعباد القبور عباد يفعله مما هذا غير إلى لهم،
على ماتوا إذإا كفار، مشركون بذلك وهم وأشإباههم، والحجار

ّلَه     ِإّنسبحانه:  قال كما لهم، يغفر لم ذإلك ُفْر     ل     ال ِف ْغ َأْن     َي

ِه     ُفْيْشَرَك ُفْر     ِب ِف ْغ َي ِلَك     ُفْدوَن     َما     َو ُفْء     ِلَمْن     َذإ ْوسبحانه:  وقال   َيَشا َل َو
ُفْكوا ِبَط     َأشْإَر ُفْهْم     َلَح ْن ُفْنوا     َما     َع ُفْلوَن     َكا ْعَم ُفْهسبحانه:  وقال   َي ّن َمْن     ِإ
ِرْك ِه     ُفْيْش ّل ْد     ِبال َق ُفْه     َحّرمَا     َف ّل ِه     ال ْي َل ّنَة     َع ْلَج ُفْه     ا َوا ْأ ُفْر     َوَم ّنا َوَما     ال

ِلِميَن ّظا ٍر     ِمْن     ِلل ْنَصا    َأ

ونفي بالعبادةا الله وإفراد النوع، هذا تحقيق من بد فل
والدعوةا ذإلك، على والستقامة وتعالى، سبحانه به الشإراك

النوع، بهذا الجهل وبسبب عليه، والمعاداةا فيه، والموالةا إليه،
أنهم ويحسبون الشرك في الناس يقع فيه البصيرةا وعدما

ُفْموجل:  عز قال كما مهتدون، ُفْه ّن ُفْذوا     ِإ ّتَخ ِطيَن     ا َيا َء     الّش َيا ِل ْو ِمْن     َأ
ِه     ُفْدوِن ّل ُفْبوَن     ال َيْحَس ُفْهْم     َو ّن ُفْدوَن     َأ َت ْه النصارى حق في وقال   ُفْم

ُفْكْم     َهْل     ُفْقْلوأمثالهم:  ُفْئ ّب َن ِريَن     ُفْن َْلخْإَس لل     ِبا ْعَما ِذيَن*    َأ ّل َضّل     ا
ُفْهْم ُفْي ْع ِةا     ِفي     َس َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد ُفْهْم     ال ُفْبوَن     َو ُفْهْم     َيْحَس ّن ُفْنوَن     َأ لعا     ُفْيْحِس ْن    ُفْص
يعبد وهو محسن، أنه يحسب قلبه، وانتكاس لجهله فالكافر

بالذبائح ويتقرب الله، بغير ويستغيث الله، غير ويدعو الله، غير
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وقد بصيرته، وقلة لجهله إل ذإلك وما وجل، عز لغيره والنذور
ُفْب     َأمْاسبحانه:  قوله وجل عز فيهم الله أنزل ُفْهْم     َأّن     َتْحَس َثَر ْك َأ

ُفْعوَن ْو     َيْسَم ُفْلوَن     َأ ِق ْع ِما     ِإل     ُفْهْم     ِإْن     َي َعا ْن َْل لل     َأَضّل     ُفْهْم     َبْل     َكا ِبي    َس
ْدوجل:  عز وقوله َق َل َنا     َو ْأ ّنَم     َذإَر َه لرا     ِلَج ِثي ْلِجّن     ِمَن     َك ْنِس     ا ِْل َوا

ُفْهْم ُفْلوٌب     َل ُفْهوَن     ل     ُفْق َق ْف َها     َي العلم، أهل على فالواجب الية   ِب
لكثرةا عناية، أعظم النوع بهذا يعنوا العلم: أن طلب وعلى
ضده.  في الخلق أكثر ووقوع به، الجهل

الشإياء أوضح من الله بحمد الخإران: فهما النوعان أما
أكثر على يشتبه العبادةا أعني: توحيد النوع هذا لكن وأبينها،
ويلبسون الله، أعداء يروجها التي الكثيرةا الشبه بسبب الناس

نور لمن واضح الله بحمد فيها والمر الناس، من كثير علي بها
لها.  وجه ل باطلة شإبه وهي بصيرته الله

دون وحده، لله العبادةا إخإلص وجوب وهو أبلج، واضح فالحق
ُفْعواوجل:  عز قال كما سواه، ما كل ْد ّلَه     َفا ِلِصيَن     ال ُفْه     ُفْمْخ َل

ّديَن ْو     ال َل َه     َو ِر ُفْروَن     َك ِف َكا ْل ُفْعوا     َفلوتعالى:  سبحانه وقال   ا ْد َت
َع ِه     َم ّل لدا     ال ُفْع     َولسبحانه:  وقال   َأَح ْد ِه     ُفْدوِن     ِمْن     َت ّل ُفْعَك     ل     َما     ال َف ْن َي
ُفْضّرَك     َول ِإْن     َي ْلَت     َف َع ّنَك     َف ِإ لذإا     َف ِلِميَن     ِمَن     ِإ ّظا سبحانه ويقول   ال

ُفْموتعالى:  ُفْك ِل ُفْه     َذإ ّل ُفْكْم     ال ّب ُفْه     َر ُفْك     َل ْل ُفْم ْل ِذيَن     ا ّل ُفْعوَن     َوا ْد ِه     ِمْن     َت ِن َما     ُفْدو
ُفْكوَن ِل ٍر     ِمْن     َيْم ْطِمي ُفْهْم     ِإْن*    ِق ُفْعو ْد ُفْعوا     ل     َت ُفْكْم     َيْسَم َء َعا ْو     ُفْد َل َو
ُفْعوا ُفْبوا     َما     َسِم َتَجا ُفْكْم     اْس ْومَا     َل َي ِة     َو َياَم ِق ْل ُفْروَن     ا ُفْف ْك ُفْكْم     َي ِك َول     ِبِشْر

ُفْئَك ّب َن ُفْل     ُفْي ْث ٍر     ِم ِبي ُفْع     َوَمْنسبحانه:  ويقول   خَإ ْد َع     َي ِه     َم ّل لها     ال َل ل     آخَإَر     ِإ
َهاَن ُفْه     ُفْبْر ِه     َل ّنَما     ِب ِإ ُفْه     َف ُفْب َد     ِحَسا ْن ِه     ِع ّب ُفْه     َر ّن ُفْح     ل     ِإ ِل ْف ُفْروَن     ُفْي ِف َكا ْل في   ا

وحده، لله العبادةا إخإلص وجوب على دالة كلها كثيرات آيات
وكفر.  شإرك الله لغير العبادةا صرف وأن

لم وإن كفر يعبد أن يصلح جمادا أو شإخصا أن اعتقد لو وهكذا
أو لجبرائيل الشخص هذا أو الصنم، هذا أن اعتقد فلو يعبده،
القادر الشيخ: عبد أو ، وسلم عليه الله صلى محمد النبي

لو ، طالب أبي بن علي أو ، الحسين أو ، البدوي أو ، الجيلني
أن بأس ل وأنه للعبادةا، يصلح غيرهم أو منهم واحدا أن اعتقد
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وإن كافرا، صار به يستغاث أن بأس ول الله، دون من يدعى
شإيئا.  يفعل لم

الكون في يتصرفون أو الغيب، يعلمون أنهم اعتقد لو وهكذا
إذإا فكيف العلم، أهل جميع عند العتقاد، بهذا كافرا كان

يكون فإنه لهم نذر أو بهم استغاث أو الله، دون من دعاهم
أكبر.  شإركا مشركا بذلك

بذلك صار لهم صاما أو لهم صلى أو لهم سجد إذإا وهكذا
ذإلك. من السلمة الله نسأل أكبر، شإركا مشركا

نوعان: أنه والحقيقة ثلثة، أنواع وهو التوحيد: الشرك وضد
أصغر.  وشإرك أكبر، شإرك

أو الله لغير العبادةا صرف يتضمن ما الكبر: هو فالشرك
المور من الله أوجب مما شإيء جحد يتضمن أو بعضها،

أو رمضان، وصوما كالصلةا، بالضرورةا الدين من المعلومة
الدين من معلوما هو مما الله، حرما مما شإيء جحد يتضمن

المخلوقا طاعة يتضمن أو ونحوها، والخمر كالزنا بالضرورةا
أن يجوز وأنه لذلك، الستحلل وجه على الخالق معصية في

رئيس من وجل، عز الله دين يخالف فيما فلنة، أو فلن يطاع
العبادةا بعض صرف يتضمن ما فكل غيرهم أو عالم أو وزير أو

يتضمن أو لهم، والنذر بهم والستغاثة الولياء كدعاء الله لغير
أن كاعتقاد الله، أوجب ما إسقاط أو الله، حرما ما استحلل

ل الستطاعة مع الحج أو يجب ل الصوما أو تجب ل الصلةا
مشروع غير هذا مثل أن اعتقد أو تجب، ل الزكاةا أو يجب،

تكذيب يتضمن لنه أكبر؛ وشإركا أكبر، كفرا هذا كان مطلقا،
ورسوله.  الله

الدين من معلوما هو مما الله حرما ما حل اعتقد لو وهكذا
أو الوالدين، وعقوقا والخمر، الزنا كاستحلل بالضرورةا

ذإلك أشإبه وما الربا، أكل أو اللواط أو الطريق قطع استحل
حلها اعتقد والجماع- إذإا بالنص تحريمها المعروف المور من
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المشركين حكم حكمه وصار العافية الله نسأل إجماعا، كفر
أكبر.  شإركا

وكفره حكمهم، حكمه به وسخر بالدين، استهزأ من وهكذا
ِه     ُفْقْلوتعالى:  سبحانه الله قال كما أكبر، كفر ّل ِبال أ

ِه     َ ِت َيا َوآ
ِه ِل ُفْسو ُفْتْم     َوَر ْن ُفْئوَن     ُفْك ِز ْه َت ُفْروا     ل*    َتْس ِذ َت ْع ْد     َت ُفْتْم     َق َفْر َد     َك ْع ُفْكْم     َب ِن    ِإيَما

وازدراء له، احتقارا الله عظمه مما بشيء استهان لو وهكذا
أو عليه، يطأ أو عليه، يبول أو بالمصحف، يستهين كأن له،

بذلك لنه إجماعا؛ كفر به، استهانة ذإلك أشإبه ما أو عليه، يقعد
سبحانه كلمه القرآن لن له؛ محتقرا لله، متنقصا يكون

وهذه وجل، عز بالله استهان فقد به استهان فمن وتعالى،
كل ففي المرتد، حكم باب في العلماء أوضحها قد المور
حكم سموه: باب بابا ذإكروا الربعة المذاهب من مذهب
باب وهو والضلل، الكفر أنواع جميع فيه أوضحوا المرتد،

أنواع فيه كثرت الذي العصر هذا في سيما ول بالعناية، جدير
عني فمن الناس، من كثير على ذإلك في المر والتبس الردةا،

وأنواع الردةا، وأسباب السلما، نواقض عرف العناية حق به
والضلل.  الكفر

تسميته بالنصوص ثبت ما وهو الصغر، الثاني: الشرك والنوع
شإركا يسمى فهذا الكبر، الشرك درجة يبلغ لم لكنه شإركا،
يرائي، يصلي أو يرائي، يقرأ كمن والسمعة مثل: الرياء أصغر

ذإلك.  ونحو يرائي الله إلى يدعو أو

أخإوفقال:  وسلم عليه الله صلى أنه الحديث في ثبت فقد
يقول     الرياء     فقال     عنه     فسئل        الصغر     الشرك     عليكم     أخإاف     ما

كنتم     من     إلى     اذإهبوا     للمرائين     القيامة     يوما     وجل     عز     الله
رواه   جزاء؟     من     عندهم     تجدون     هل     فانظروا     الدنيا     في     تراءون
الشإهلي لبيد بن محمود عن صحيح بإسناد أحمد الماما

والبيهقي أيضا الطبراني ورواه عنه الله رضي النصاري
لم صغير صحابي وهو المذكور محمود عن مرسل وجماعة
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مرسلت ولكن وسلم عليه الله صلى النبي من يسمع
إجماعا. حكاه وبعضهم العلم، أهل عند وحجة صحيحة الصحابة

الله لول أو فلن، وشإاء الله شإاء العبد: ما قول ذإلك ومن
فلن.  ومن الله من هذا أو وفلن،

أبو رواه الذي الحديث في كما الصغر، الشرك من كله هذا
صلى النبي عن عنه، الله رضي حذيفة عن صحيح بإسناد داود
فلن     وشإاء     الله     شإاء     هل     تقولوا     لقال:  أنه وسلم عليه الله

   فلن     شإاء     ثم     الله     شإاء     هل     قولوا     ولكن

لصحاب     قالوا     اليهود     أن قتيلة عن النسائي رواه ما هذا ومن
الله     شإاء     ما     تقولون     تشركون     إنكم     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي
عليه     الله     صلى     النبي     فأمرهم     والكعبة     وتقولون     محمد     وشإاء
يقولوا     وأن     الكعبة     ورب     يقولوا     أن     يحلفوا     أن     أرادوا     إذإا     وسلم

ابن عن أيضا للنسائي رواية وفي   محمد     شإاء     ثم     الله     شإاء     ما
شإاء ما الله رسول قال: يا رجل أن عنهما الله رضي عباس

ومن   وحده     الله     شإاء     ما     ندا     لله     أجعلتني: فقالوشإئت.  الله
قوله تفسير في عنهما الله رضي عباس ابن عن ثبت ما ذإلك

ُفْلوا     َفلتعالى:  َع ِه     َتْج ّل لدا     ِل َدا ْن ُفْتْم     َأ ْن َأ ُفْموَن     َو َل ْع الشرك : هوقال   َت
في سوداء صفاةا على النمل دبيب من أخإفى المة هذه في

وحياتي، فلن يا وحياتك تقول: والله أن وهو الليل، ظلمة
الدار في البط ولول اللصوص، لتانا هذا كليبة وتقول: لول

وقول: لول وشإئت، الله شإاء الرجل: ما وقول اللصوص، لتى
أبي ابن رواه شإرك به كله . هذا فلنا فيها تجعل ل وفلن، الله

حسن.  بإسناد حاتم

بغير الحلف الصغر. وهكذا الشرك جنس من وأشإباهه فهذا
وبشرف فلن، وحياةا والمانة والنبياء بالكعبة، كالحلف الله،
المسند في ثبت لما الصغر؛ الشرك من فهذا ذإلك، ونحو فلن

النبي عن عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن صحيح بإسناد
فقد     الله     دون     بشيء     حلف     منقال:  أنه وسلم عليه الله صلى
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الله رحمهم والترمذي داود وأبو أحمد الماما وروى   أشإرك
صلى النبي أن عنهما الله رضي عمر ابن عن صحيح بإسناد

   أشإرك     أو     كفر     فقد     الله     بغير     حلف     منقال:  وسلم عليه الله

بمعنى أو أن ويحتمل الراوي، من شإكا يكون أن يحتمل وهذا
الشيخان رواه ما هذا وأشإرك. ومن كفر والمعنى: فقد الواو،

عليه الله صلى النبي عن عنه، تعالي الله رضي عمر عن
   ليصمت     أو     بالله     فليحلف     حالفا     كان     منقال:  أنه وسلم

كثيرةا.  المعنى هذا في والحاديث

ما حسب على أكبر يكون وقد الصغر، الشرك من أنواع وهذه
أو بالنبي الحالف قلب في كان فإذإا صاحبه، قلب في يكون

أو الله، مع يدعى أنه أو الله، مثل أنه فلن، الشيخ أو البدوي
أكبر شإركا صار ذإلك، نحو أو الله مع الكون في يتصرف أنه

هذا يقصد لم الله بغير الحالف كان إذإا أما العقيدةا، بهذه
اعتاد لكونه القصد هذا غير من لسانه على جرى وإنما القصد،

أصغر.  شإركا ذإلك كان ذإلك،

أنه العلم أهل بعض ذإكر الخفي له: الشرك يقال شإرك وهناك
في وسلم عليه الله صلى بقوله عليه واحتج ثالث، قسم

وسلم عليه الله صلى النبي : أن الخدري سعيد أبي حديث
قال: 

الدجال؟     المسيح     من     عندي     عليكم     أخإوف     هو     بما     أنبئكم     أل
الرجل     يقوما     الخفي     "الشرك     قال     الله     رسول     يا     بلى     قالوا

الماما خإرجه   إليه     رجل     نظر     من     يرى     لما     صلته     فيزين     فيصلي
.  أحمد

الشرك من هو بل ثالثا، قسما ليس هذا : أنوالصواب
هذا في كما بالقلوب، يقوما لنه خإفيا؛ يكون قد وهو الصغر،
عن وينهى بالمعروف يأمر أو يرائي، يقرأ وكالذي الحديث،

ذإلك.  نحو أو يرائي، يجاهد أو يرائي، المنكر
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بعض إلى بالنسبة الشرعي الحكم جهة من خإفيا يكون وقد
يكون السابق. وقد عباس ابن حديث في التي كالنواع الناس

يراءون .. فإنهمالمنافقين كاعتقاد الكبر الشرك من وهو خإفيا
قوله في كما يظهروه، لم خإفي وكفرهم الظاهرةا، بأعمالهم

ِقيَن     ِإّن: تعالى ِف َنا ُفْم ْل ُفْعوَن     ا ِد ّلَه     ُفْيَخا َو     ال ُفْه ُفْهْم     َو ُفْع ِد َذإا     خَإا ِإ ُفْموا     َو َقا
َلى ِةا     ِإ ُفْموا     الّصل َلى     َقا ُفْءوَن     ُفْكَسا ّناَس     ُفْيَرا ُفْروَن     َول     ال ُفْك ْذ ّلَه     َي ِإل     ال
لل ِلي ِبيَن*    َق َذ ْب َذ ْيَن     ُفْم ِلَك     َب َلى     ل     َذإ ِء     ِإ ُفْؤل َلى     َول     َه ِء     ِإ ُفْؤل الية،   َه

. العافية الله نسأل كثيرةا، وريائهم كفرهم في واليات

النوعين عن يخرج ل الخفي الشرك أن يعلم ذإكرنا وبما
خإفيا. سمي وإن أصغر، وشإرك أكبر، : شإركالسابقين
جليا.  ويكون خإفيا يكون فالشرك

ونحو لهم، والنذر بالموات والستغاثة الموات : دعاءفالجلي
. ذإلك

الناس، مع يصلون المنافقين قلوب في يكون : ماوالخفي
جواز يعتقدون كفار الباطن في وهم الناس، مع ويصومون

هو . فهذاالمشركين دين على وهم والصناما، الوثان عبادةا
القلوب.  في لنه الخفي، الشرك

ثناء بقراءته يقصد كالذي الصغر، الخفي الشرك وهكذا
شإرك فهذا ذإلك، أشإبه ما أو بصدقته أو بصلته أو الناس،
أصغر.  شإرك لكنه خإفي،

منهما وكل وأصغر، شإركان: أكبر، الشرك أن بهذا فاتضح
أصغر خإفيا ويكون أكبر، المنافقين.. وهو : كشركخإفيا يكون

دعوته أو لله، دعائه أو صدقته أو صلته في يرائي يقوما كالذي
. ذإلك نحو أو المنكر عن نهيه أو بالمعروف أمره أو الله إلى

هذه عن يبتعد وأن ذإلك، يحذر مؤمن: أن كل على فالواجب
الله عصي ذإنب أعظم فإنه الكبر، الشرك سيما ول النواع،

سبحانه الله قال الذي وهو الخلق، فيها وقع جريمة وأعظم به،
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ْوفيه:  وتعالى َل ُفْكوا     َو ِبَط     َأشْإَر ُفْهْم     َلَح ْن ُفْنوا     َما     َع ُفْلوَن     َكا ْعَم وقال   َي
ُفْهوبحمده:  سبحانه فيه ّن ِرْك     َمْن     ِإ ِه     ُفْيْش ّل ْد     ِبال َق ُفْه     َحّرمَا     َف ّل ِه     ال ْي َل َع

ّنَة ْلَج ُفْه     ا َوا ْأ ُفْر     َوَم ّنا ّلَه     ِإّن: أيضا سبحانه فيه وقال   ال ُفْر     ل     ال ِف ْغ َي
ِه     ُفْيْشَرَك     َأْن ُفْر     ِب ِف ْغ َي ِلَك     ُفْدوَن     َما     َو ُفْء     ِلَمْن     َذإ    َيَشا

حراما، عليه والجنة جزما، النار أهل من فهو عليه مات فمن
ذإلك.  من بالله نعوذإ الباد أبد النار في مخلد وهو

خإطر على وصاحبه الكبائر، من أكبر فهو الصغر الشرك أما
وقد الحسنات، برجحان صاحبه عن يمحى قد لكن عظيم،
خإلود النار في يخلد ل لكن العقوبات ببعض عليه يعاقب
مما وليس النار، في الخلود يوجب مما هو فليس الكفار،
قارنه.  الذي العمل يحبط ولكن العمال، يحبط

يرائي يصلي كمن له، المقارن العمل يحبط الصغر فالشرك
إثم.  عليه بل له، أجر فل

الشرك بخلف إثم، عليه له. بل أجر فل يرائي قرأ من وهكذا
قال كما العمال، جميع يحبطان فإنهما الكبر والكفر الكبر،

ْوتعالى:  َل ُفْكوا     َو ِبَط     َأشْإَر ُفْهْم     َلَح ْن ُفْنوا     َما     َع ُفْلوَن     َكا ْعَم    َي

وعلى والمتعلم، العالم وعلى والنساء، الرجال على فالواجب
حقيقة يعلم حتى فيه، ويتبصر المر بهذا يعني أن مسلم، كل

بنوعيه: الكبر الشرك حقيقة يعلم وحتى بأنواعه، التوحيد
من منه يقع قد مما الصادقة بالتوبة يبادر وحتى والصغر،

التوحيد، يلزما وحتى الصغر، الشرك أو الكبر، الشرك
فإن حقه، وأداء الله، طاعة في يستمر وحتى عليه، ويستقيم
بد فل المناهي، وترك الفرائض، أداء وهي حقوقا، له التوحيد

من أيضا بد ول المناهي، وترك الفرائض، أداء من التوحيد مع
وكبيره.  صغيرهكله:  الشإراك ترك

كليا. والشرك السلما وينافي التوحيد، ينافي الكبر فالشرك
وهذا. فعلينا هذا ترك من بد فل الواجب، كماله ينافي الصغر
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بكل للناس ونبلغه فيه، ونتفقه المر، بهذا نعني أن جميعا
هذه من بينة على المسلم يكون حتى إيضاح وبكل عناية

العظيمة.  المور

النافع، للعلم وإياكم يوفقنا أن وجل عز المسئول والله
دينه في الفقه جميعا والمسلمين يمنحنا وأن الصالح، والعمل
من وإياكم ويجعلنا كلمته، ويعلي دينه ينصر وأن عليه، والثبات
آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى المهتدين، الهداةا

الدين.  يوما إلى بإحسان وأتباعه وأصحابه

فقد الهامة الشإياء عن السؤال محاضرةا لكل العادةا هي وكما
بالتوحيد]  يتعلق ما هنا أذإكر كثيرةا، أسئلة إلي وجهت

محاضرتكم على خإيرا الله جزاكمالسائل:  : يقول1 س
كيفهو:  أعمالكم: وسؤالي ميزان في الله وجعلها الوافية،
 وعمل؟ وسلوكا اعتقادا التوحيد حقيقة معرفة إلى السبيل

نفسه، يحاسب أن المؤمن فعلى ميسر الله بحمد : الطريقجـ
أنفسهم، على للنصوص بالمطبقين ويتأثر الحق، ويلزمها

بذلك، العمل ويلزما له والخإلص الله توحيد على فيستقيم
ذإلك بعد يضره ل له سجية ويكون عليه، يثبت حتى إليه، ويدعو

بهذا يعني أن عليه. المهم يلبس أو هذا عن يعوقه أن أراد من
عليه تلتبس ل حتى جيدا يعرفه وأن نفسه، ويحاسب المر

الشبهات.  عليه تروج ل وحتى المور،

أناسا هناك أن السلمية البلد بعض في : نشاهد2 س
على يطلق وهل هؤلء، حكم جهل.. فما عن بالقبور يطوفون

مشرك؟.  منهم الواحد

الله بحمد ذإلك ونحو بها واستغاث الصناما دعا من حكم: جـ
بقصد بالقبور طاف أنه يدعي أن إل الكبر الكفر وهو ظاهر
بالقبور الطواف يجوز أنه يظن بالكعبة يطوف كما الله، عبادةا

الله إلى التقرب قصد وإنما لصحابها بذلك التقرب يقصد ولم
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بدعة بالقبور الطواف لن كافرا؛ ل مبتدعا يعتبر فهذا وحده،
الكفر.  وسائل من ذإلك وكل عندها، كالصلةا منكرةا،

بالطواف أهلها إلى التقرب هو القبور عباد على الغالب ولكن
شإرك ذإلك وكل لهم، والنذر لهم بالذبح إليهم يتقربون كما بها،

ول عليه يصلى ول يغسل ل كافرا مات عليه مات من أكبر،
في وجل عز الله إلى وأمره المسلمين، مقابر في يدفن

الفترةا، أهل حكم فله الدعوةا تبلغه لم ممن كان إن الخإرةا
فإنها وسلم عليه الله صلى النبي لما جرى ذإلك: ما على ويدل

النبي واستأذإن قومها، دين على وكانت النبوةا أدركت كانت ما
أن له يؤذإن فلم لها، يستغفر أن ربه وسلم عليه الله صلى

الجاهلية.  دين على كانت لنها لها؛ يستغفر

عن سائل سأله لما وسلم عليه الله صلى عنه قال أبوه وهكذا
وسلم عليه الله صلى وأبوه   النار     في     وأباك     أبي     إن: أبيه

الكفار، حكم حكمه فصار قومه دين على الجاهلية في مات
بالحق جهل على ومات الدنيا، في الدعوةا تبلغه لم من لكن

دخإل نجح فإن العلم أهل أقوال أصح في القيامة يوما يمتحن
النار.  دخإل عصى وإن الجنة،

قال كما الدعوةا، تبلغهم لم الذين الفترات أهل جميع وهكذا
ّنا     َوَما: تعالى ِبيَن     ُفْك ّذ َع ّتى     ُفْم َعَث     َح ْب لل     َن ُفْسو بلغه من أما   َر

يستجب فلم وسلم عليه الله صلى الرسول بعثة أو القرآن
ُفْأوِحَيوجل:  عز الله قال كما الحجة، عليه قامت فقد َلّي     َو ِإ
َذا ُفْن     َه ُفْقْرآ ْل ُفْكْم     ا ِذَر ْن ِه     ُفِْل َغ     َوَمْن     ِب َل    َب

أنذر.  فقد القرآن بلغه من : أنيعني

َذاتعالى:  وقال ٌغ     َه ّناِس     َبل ُفْروا     ِلل َذ ْن ُفْي ِل ِه     َو القرآن بلغه فمن   ِب
عن صح وقد الكفرةا، حكم فله فيه يدخإل لم ثم السلما، وبلغه
ل     بيده     نفسي     والذيقال:  أنه وسلم عليه الله صلى النبي
ولم     يموت     ثم     نصراني     ول     يهودي     المة     هذه     من     أحد     بي     يسمع
في مسلم خإرجه   النار     أهل     من     كان     إل     به     أرسلت     بالذي     يؤمن
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وسلم عليه الله صلى النبي ببعثة سماعه الصحيح. فجعل
. عليه حجة

حكم حكمه السلما ديار في الكفر أظهر من : أنوالحاصل
الله إلى فهذا ينجو ل أو ينجو القيامة يوما كونه أما الكفرةا،
يسمع ولم الدعوةا تبلغه لم ممن كان إن وتعالى، سبحانه

القيامة يوما يمتحن فإنه وسلم عليه الله صلى الرسول ببعثة
بن السود حديث في جاء كما النار من عنق إليه ويرسل

وإن وسلما، بردا عليه كان دخإلها فإن ادخإل، له فيقال سريع
. السلمة الله نسأل النار إلى وصار العنق عليه التف أبى

الدنيا أطراف في كالذين الدعوةا تبلغه لم من : أنفالخلصة
العقل، ذإاهب مجنون وهو بلغته كان أو الفترات، أوقات في أو
الذين المشركين أولد مثل وأشإباههم فهؤلء يعقل ل هرما أو

الحلم يبلغوا لم الذين المشركين أولد فإن صغار، وهم ماتوا
أجاب كما عاملين، كانوا بما يعلم فالله الله، إلى أمرهم كلهم
ويظهر عنهم، سأله لمن وسلم عليه الله صلى النبي بذلك
منهم نجح فمن بالمتحان، القيامة يوما سبحانه فيهم علمه
.بالله إل قوةا ول حول ول النار دخإل ينجح لم ومن الجنة، دخإل

. ؟ غيره ومن القرآن من التميمة حكم : ما3 س

والودع والطلسم كالعظاما القرآن غير من التميمة : أماج
ل بالنص، محرمة منكرةا فهذه ذإلك أشإبه وما الذئب وشإعر
صلى لقوله الطفل؛ غير على ول الطفل على تعليقها يجوز
تعلق     ومن     له     الله     أتم     فل     تميمة     تعلق     منوسلم:  عليه الله

أشإرك     فقد     تميمة     تعلق     من رواية وفي   له     الله     ودع     فل     ودعة

فهذه طيبة، معروفة دعوات من أو القرآن من كانت إذإا أما
هذا ويروى تعليقها، بعضهم: يجوز فقال العلماء، فيها اخإتلف

المريض.  على كالقراءةا جعلوها السلف من جماعة عن
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بن الله عبد عن المعروف هو وهذا تجوز ل الثاني: أنها والقول
والخلف السلف من وجماعة عنهما الله رضي وحذيفة مسعود
للذريعة سدا القرآن من كانت ولو تعليقها يجوز قالوا: ل
المانعة الحاديث لن بالعموما؛ وعمل الشرك لمادةا وحسما

شإيئا. والواجب: الخإذ تستثن لم عامة، أحاديث التمائم من
إلى يفضي ذإلك لن أصل؛ التمائم من شإيء يجوز فل بالعموما

المر.  والتباس غيرها تعليق

أجزنا فلو دليله، لظهور الصواب هو وهذا الجميع، منع فوجب
وصار الباب لنفتح الطيبة الدعوات ومن القرآن من التميمة

القرآن، من قال: هذا عليه، أنكر فإذإا شإاء، ما يعلق واحد كل
الخرقا ويتسع الباب، فينفتح الطيبة، الدعوات من هذه أو

كلها.  التمائم وتلبس

القذر، ومواضع الخلء بها يدخإل قد وهي: أنها ثالثة علة وهناك
به يدخإل أن يليق ول ذإلك، عن ينزه الله كلما أن ومعلوما
الخلء. 

 ؟ شإرك والتولة والتمائم الرقى إنالحديث:  معنى : ما4 س

حديث من داود وأبو أحمد رواه بإسناده، بأس ل : الحديثج
تكون التي الرقى العلم: أن أهل عند ومعناها ، مسعود ابن

ذإلك أشإبه ما أو الشياطين بأسماء أو معناها يعرف ل بألفاظ
والعطف، يسمونه: الصرف السحر من نوع والتولة ممنوعة،
تعلق وقد الجن، أو العين عن الولد على يعلق ما والتمائم

وسبق ذإلك، ونحو البل على تعلق وقد والكبار، المرضى على
على يعلق ما ويسمى الثالث، السؤال جواب في عنها الجواب
حكم وحكمها الصغر الشرك من وهي الوتار، الدواب
وسلم: أنه عليه الله صلى الله رسول عن صح وقد التمائم،

ل:  لهم يقول رسول الجيش إلى مغازيه بعض في أرسل
الحجة من وهذا   قطعت     إل     وتر     من     قلدةا     بعير     رقبة     في     يبقين
غيره.  أو القرآن من كانت سواء كلها التمائم تحريم على
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الرقى كانت إذإا أما مجهولة، كانت إذإا تحرما الرقى وهكذا
لن بها؛ بأس فل الشرع يخالف ما ول شإرك فيها ليس معروفة

بأس     لوقال:  ورقي، رقى وسلم عليه الله صلى النبي
.  مسلم رواه ،    شإركا     تكن     لم     ما     بالرقى

الماء في يقرأ بأن وذإلك بها، بأس ل الماء في الرقية وكذلك
صلى النبي ذإلك فعل فقد عليه، يصب أو المريض، ويشربه

الطب: كتاب في داود أبي سنن في ثبت فإنه وسلم عليه الله
بن قيس بن لثابت ماء في قرأ وسلم عليه الله صلى أنه

به. بأس فل ذإلك، يفعلون السلف وكان ، عليه صبه ثم شإّماس

عند البل ينحروا أن القبائل بعض عند العادةا : جرت5س
العقيدةا؟.  في قدحا هذا يعتبر هل ، المناسبات

الناس وإطعاما للضيفان نحرها كان فإن تفصيل، فيه : هذاج
لقاء عند نحرها كان إن أما مشروع، عمل وهو به، بأس ل فهذا

لنه شإرك؛ فهذا لهم تعظيما المعظمين لقاء عند أو الملوك
ِهّل     َوَماتعالى:  قوله عموما في فيدخإل الله، لغير ذإبح ِه     ُفْأ ِر     ِب ْي َغ ِل
ِه ّل فهذا وكرمهم، أهلها بجود تذكيرا القبور عند نحرها وهكذا   ال
صلى الله رسول لن يجوز؛ ل منكر وهو الجاهلية، عمل من
   السلما     في     عقر     لقال:  وسلم عليه الله

وهكذا أكبر شإرك فهذا القبور أهل إلى التقرب به قصد فإن
الله نسأل الكبر، الشرك من كله والصناما للجن الذبح

ذإلك.  من السلمة

وسلم عليه الله صلى النبي على يصلي الناس : بعض6س
العافية، ودواء القلوب طب محمد نبينا على صّل كهذه: اللهم

مشروع؟.  هذا هل

على اللتباس منه يخشى إبهاما وفيه بمشروع، : ليسج
: اللهمالبراهيمية الصلةا عليه الصلةا أفضل ولكن الناس،

إبراهيم على صليت كما محمد، آل وعلى محمد على صل
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محمد على بارك اللهم مجيد، حميد إنك إبراهيم آل وعلى
إبراهيم، آل وعلى إبراهيم على باركت كما محمد، آل وعلى

عن الثابتة المعروفة الصلةا هي الصلةا مجيد. هذه حميد إنك
ّلى منها نوع وبأي أنواع، ولها وسلم عليه الله صلى النبي ص
الله صلى عنه الثابتة النواع من كان إذإا المشروع فعل فقد
.  وسلم عليه

ذإلك حكم .. ماوكذبا صدقا بالله الحلف يكثر قريب : لي7س
. ؟

ولو الحلف، من الكثار عدما لك له: ينبغي ويقال : ينصحج
ُفْظوا وتعالى سبحانه الله . لقولصادقا كنت َف ُفْكْم     َواْح َن ْيَما    َأ

ينظر     ول     الله     يكلمهم     ل     ثلثةوسلم:  عليه الله صلى وقوله
زان     أشإيمط     أليم     عذاب     ولهم     يزكيهم     ول     القيامة     يوما     إليهم

بيمينه     إل     يشتري     ل     بضاعته     الله     جعل     ورجل     مستكبر     وعائل
بيمينه"      إل     يبيع     ول

الشاعر:  العرب تمدح بقلة اليمان، كما قال وكانت

 برت اللية منه صدرت إذإا   ليمينه حافظ الليا قليل

.  اليمين : هيواللية

لن صادقا؛ كان ولو اليمان من يقلل أن للمؤمن فالمشروع
حراما، الكذب أن ومعلوما الكذب، في يوقعه قد منها الكثار

الضرورةا دعت لو لكن تحريما، أشإد صار اليمين مع كان وإذإا
ذإلك؛ في حرج فل الكاذإب الحلف إلى الراجحة المصلحة أو

كلثوما أما حديث من وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت لما
الله صلى النبي أن عنها، الله رضي معيط أبي بن عقبة بنت
فيقول     الناس     بين     يصلح     الذي     الكذاب     ليسقال:  وسلم عليه
مما شإيء في يرخإص أسمعه : ولمقالت   خإيرا     ينمي     أو     خإيرا
الناس، بين ثلث: الصلح في إل كذب إنه الناس يقول
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زوجها" رواه المرأةا وحديث امرأته، الرجل وحديث والحرب،
الصحيح.  في مسلم

يحبون أصحابك إن الناس: والله بين إصلح في قال فإذإا
أتى ثم وكذا، كذا ويريدون الكلمة، تتفق أن ويحبون الصلح

بأس فل والصلح الخير ومقصده ذإلك، مثل لهم وقال الخإرين
المذكور.  للحديث بذلك

في يظلمه أو ظلما شإخصا يقتل أن يريد إنسانا رأى لو وهكذا
هذا من يخلصه حتى أخإي، إنه له: والله فقال آخإر، شإيء

وهو حق، بغير ضربه أو حق بغير قتله يريد كان إذإا الظالم
هذا مثل عليه وجب له، احتراما تركه قال: أخإي، إذإا أنه يعلم

الظلم.  من أخإيه تخليص لمصلحة

إل والتحريم، المنع الكاذإبة اليمان في الصل : أنوالمقصود
في كما الكذب، من أعظم كبرى مصلحة عليها ترتب إذإا

. السابق الحديث في المذكورةا الثلث

 الملة؟ من صاحبه الصغر الشرك يخرج هل: 8س

اليمان ينقص بل الملة، من يخرج ل الصغر : الشركج
أو يرائي النسان قرأ فإذإا الواجب، التوحيد كمال وينافي
هذا على وأثم وضعف إيمانه نقص ذإلك نحو أو يرائي، تصدقا
أكبر.  كفرا يكفر ل لكن العمل،

ُفْع:  تعالى قال: 9س ْد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْكَم ْلِح ِة     ِبا َظ ْوِع ْلَم َوا
ِة َن ْلَحَس ُفْهْم     ا ْل ِد ِتي     َوَجا ّل ُفْن     ِهَي     ِبا في الضمير يعود من على   َأْحَس

ُفْهْم قوله ْل ِد َوَجا ؟.  تعالى: 

ربك، سبيل إلى الناس والمعنى: ادع المدعوين، على : يعودج
أو مسلمين كانوا سواء يعني: المدعوين جادلهم في فالضمير

ُفْلوا     َولتعالى:  قوله ومثلها كفارا، ِد ْهَل     ُفْتَجا َتاِب     َأ ِك ْل ِتي     ِإل     ا ّل ِبا
ُفْن     ِهَي والنصارى، اليهود من الكفرةا الكتاب: هم وأهل   َأْحَس
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منهم، ظلموا الذين إل أحسن هي بالتي إل جدالهم يجوز فل
يستحقه.  بما يعامل فالظالم

أداء عن يتكاسل ولكن تعالى الله يوحد من حكم ما: 10س
 ؟ الواجبات بعض

ينقص المعاصي بعض فعل من وهكذا اليمان، ناقص : يكونج
قول اليمان يقولون لنهم والجماعة؛ السنة أهل عند إيمانه
أمثلة ومن بالمعصية، وينقص بالطاعة يزيد وعقيدةا وعمل

معصية فهذه بعضه أو عذر بغير رمضان صياما ذإلك: ترك
بذلك.  يكفره العلم أهل وبعض وتضعفه، اليمان تنقص كبيرةا

ولكن بالوجوب، يقر داما ما بذلك يكفر ل الصحيح: أنه لكن
عن الزكاةا أخإر لو وكسل. وهكذا تساهل الياما بعض أفطر
اليمان، في وضعف معصية فهو إخإراجها ترك أو تساهل وقتها

عق أو رحمه قطع لو وهكذا بتركها، يكفره العلم أهل وبعض
بقية وهكذا فيه، وضعفا اليمان في نقصا هذا كان والديه

المعاصي. 

يجحد لم ولو الردةا ويوجب اليمان ينافي فهو الصلةا ترك أما
عليه الله صلى النبي لقول العلماء؛ قولي أصح في وجوبها

سنامه     وذإروةا     الصلةا     وعموده     السلما     المر     رأسوسلم: 
العهد  وسلم:  عليه الله صلى وقوله   الله     سبيل     في     الجهاد
أحاديث في   كفر     فقد     تركها     فمن     الصلةا     وبينهم     بيننا     الذي

ذإلك.  على تدل أخإرى

مخلوق        سواه وما شيء كل خالق الله

وعلى بعده نبي ل من على والسلما والصلةا وحده، لله الحمد
وصحبه.  آله

بعض عليه ألقى أنه يذكر الخإوان بعض إلّي كتب بعد: فقد أما
خإالق هو سبحانه الله أن يعترف قائل: إنه شإبهة زملئه
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ولكنه شإيء، وكل والكرسي والعرش والرض، السماوات
 ؟ يكون ممن قائل: الله يسأل

قولك أما عليه، تعليق ل صحيح الول له: كلمك بقوله فأجابه
وينبغي مسلم، يقوله فل يكون؟، ممن قولك: الله وهو الثاني

يسألوا لم فإنهم عنهم، الله رضي الصحابة وسع ما يسعك أن
: إنأيضا له وقال العلم، في الفطاحل وهم السؤال، هذا مثل
ْيَسنفسه:  عن قال سبحانه الله ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َو     شَإْي ُفْه ُفْع     َو الّسِمي

ُفْر َبِصي ْل َو: وقال   ا ُفْل     ُفْه ّو َْل ُفْر     ا ُفْر     َواْلخِإ ِه ّظا ُفْن     َوال ِط َبا ْل َو     َوا ُفْه ُفْكّل     َو ِب
ٍء ِليٌم     شَإْي هذه عن الجابة في إلّي ورغبذإكره.  ما آخإر إلى   َع

نصه:  بما ذإلك عن فأجبته الشبهة

دينه في للفقه المسلمين وسائر وإياك الله وفقني اعلم
يزالوا ولن يزالوا لم والجن النس شإياطين عليه: أن والثبات
للتشكيك وغيرهم، السلما أهل على الشبه من الكثير يوردون

وتثبيت الظلمات، إلى النور من المسلم وإخإراج الحق في
علم في سبق لما إل ذإاك وما الباطلة، عقيدته على الكافر

وامتحان ابتلء دار الدار هذه جعل من السابق، وقدره الله
غيره، من الهدى طالب يتبين حتى والباطل، الحق بين وصراع
كما المنافق، من والمؤمن الكاذإب، من الصادقا يتبين وحتى

ُفْس     َأَحِسَب*    المسبحانه:  قال ّنا ُفْكوا     َأْن     ال ْتَر ُفْلوا     َأْن     ُفْي ُفْقو ّنا     َي آَم
ُفْهْم ُفْنوَن     ل     َو َت ْف ْد*    ُفْي َق َل ّنا     َو َت ِذيَن     َف ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َلَمّن     َق ْع َي َل ُفْه     َف ّل ِذيَن     ال ّل ا

ُفْقوا َد َلَمّن     َص ْع َي َل ِبيَن     َو ِذإ َكا ْل ُفْكْمسبحانه:  وقال   ا ّن َو ُفْل ْب َن َل ّتى     َو َح
َلَم ْع ِديَن     َن ِه ُفْمَجا ْل ُفْكْم     ا ْن ِريَن     ِم ِب َو     َوالّصا ُفْل ْب َن ُفْكْم     َو َباَر وقال   َأخْإ

ِإّنسبحانه:  ِطيَن     َو َيا ُفْحوَن     الّش ُفْيو َلى     َل ِهْم     ِإ ِئ َيا ِل ْو ُفْكْم     َأ ُفْلو ِد ُفْيَجا ِإْن     ِل َو
ُفْهْم ُفْمو ُفْت ْع َط ُفْكْم     َأ ّن ُفْكوَن     ِإ ِر ُفْمْش ِلَكتعالى:  وقال   َل َذ َك َنا     َو ْل َع ُفْكّل     َج ِل

ِبّي ّوا     َن ُفْد ِطيَن     َع َيا ْنِس     شَإ ِْل ْلِجّن     ا ُفْهْم     ُفْيوِحي     َوا ُفْض ْع َلى     َب ْعٍض     ِإ َب
ُفْرَف ْوِل     ُفْزخْإ َق ْل لرا     ا ُفْرو ْو     ُفْغ َل َء     َو ّبَك     شَإا ُفْه     َما     َر ُفْلو َع ُفْهْم     َف َذْر َوَما     َف
ُفْروَن َت ْف َغى*    َي َتْص ِل ِه     َو ْي َل ُفْةا     ِإ َد ِئ ْف ِذيَن     َأ ّل ُفْنوَن     ل     ا ْؤِم ِةا     ُفْي ِباْلخِإَر

ُفْه ْو َيْرَض ِل ُفْفوا     َو ِر َت ْق َي ِل ُفْفوَن     ُفْهْم     َما     َو ِر َت ْق الية في سبحانه فأوضح   ُفْم
من بشيء اليمان مدعي يبتلي والثالثة: أنه والثانية الولى
وعدمه.  إيمانه في صدقه ليتبين الفتن
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سبحانه ليعلم مضى بمن ذإلك فعل أنه سبحانه وأخإبر
والفقر المال فتنة تشمل الفتنة وهذه الكاذإبين، من الصادقين
النس من الشياطين يلقي وما والعدو، والصحة والمرض

بعد فيتبين الفتن، أنواع من ذإلك وغير الشبه أنواع من والجن
علما ذإلك الله ويعلم الكاذإب، من إيمانه في الصادقا ذإلك

قد سبحانه . لنهالسابق علمه بعد الخارج في موجودا ظاهرا،
ُفْمواوجل:  عز قال كما شإيء كل علمه في سبق َل ْع َت ّلَه     َأّن     ِل ال
َلى ٍء     ُفْكّل     َع ِديٌر     شَإْي َأّن     َق ّلَه     َو ْد     ال ُفْكّل     َأَحاَط     َق ٍء     ِب لما     شَإْي ْل وقال   ِع
أن     قبل     الخلئق     مقادير     الله     كتبوسلم:  عليه الله صلى النبي
وعرشإه     قال     سنة     ألف     بخمسين     والرض     السماوات     يخلق
يؤاخإذ ل وجل عز صحيحه. ولكنه في مسلم خإرجه   الماء     على

ما على ويثيبهم يؤاخإذهم وإنما السابق، علمه بمقتضى العباد
 الخارج، في منهم ووجوده إياه، عملهم بعد منهم، يعلمه

الشياطين والسادسة: أن والخامسة الرابعة اليات في وذإكر
ما القول وزخإرف الشبه أنواع من أوليائهم إلى يوحون

أهل على به ويشبهوا الحق، أهل به ليجادلوا به يغرونهم
ليرضوا بالخإرةا يؤمنون ل الذين أفئدةا إليه ولتصغى اليمان،

الناس ليشككوا بالباطل، الحق ويلبسوا ويجولوا فيصولوا به،
يعملون، عما بغافل الله وما الهدى، عن ويصدوهم الحق، في

وأوليائهم الشياطين لهؤلء قيض أن وجل عز رحمته من لكن
الدامغة بالحجج شإبهتهم، ويزيح باطلهم، يكشف من

المعذرةا، ويقطعوا الحجة، بذلك فيقيموا القاطعة، والبراهين
وجل:  عز قال كما شإيء، لكل تبيانا سبحانه كتابه وأنزل
َنا ْل َنّز ْيَك     َو َل َتاَب     َع ِك ْل لنا     ا َيا ْب ُفْكّل     ِت ٍء     ِل لدى     شَإْي ُفْه لة     َو ُفْبْشَرى     َوَرْحَم َو

ِلِميَن ُفْمْس ْل َنَك     َولسبحانه:  وقال   ِل ُفْتو ْأ َثٍل     َي َناَك     ِإل     ِبَم ْئ ّق     ِج ْلَح ِبا
َأْحَسَن لرا     َو ْفِسي حجة لكل عامة الية السلف: هذه بعض قال   َت

القيامة.  يوما إلى الباطل أهل بها يأتي

الله رضي الصحابة بعض أن الصحيحة الحاديث في ثبت وقد
إنا الله، رسول وسلم: يا عليه الله صلى للنبي قالوا عنهم
وقد     قال     به     يتكلم     أن     أحدنا     يتعاظم     ما     أنفسنا     في     نجد
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أهل بعض قال   اليمان     صريح     ذإلك     قال     نعم     وجدتموه؟" قالوا
في الشيطان يوقع قد النسان ذإلك: إن تفسير في العلم
به ينطق أن عليه يصعب ما والوساوس الشكوك من نفسه
عليه أهون السماء من خإروره أن حتى ونكارته، بشاعته لعظم

واستعظامه الوساوس، لهذه العبد فاستنكار به، ينطق أن من
بالله الصادقا إيمانه لن اليمان؛ صريح هو لها ومحاربته إياها
له، ند ول له، شإبيه ل وأنه وصفاته، أسمائه وبكمال وجل عز

هذه إنكار منه يقتضي الخبير، الحكيم العليم الخلقا وأنه
أن شإك ول بطلنها، واعتقاد ومحاربتها، والوساوس الشكوك

في أحسنت وقد الوساوس، جملة من الزميل هذا لك ذإكره ما
علما الله زادك عليه به رددت فيما للصواب ووفقت جوابه

وتوفيقا. 

نشرت في مجلة البحوث السلمية (العدد) الصادر في
 هـ ومحرما وصفر1403الشإهر: ذإي القعدةا وذإي الحجة 

 هـ. 1404

في ورد ما بعض الجواب هذا في الله شإاء إن لك أذإكر وأنا 
لعله عليها العلم أهل كلما وبعض الحاديث، من المسألة هذه

ما ذإكرت، التي بالشبهة المبتلى وللزميل ذإلك من لك يتضح
على يجب ما ويبين الحق، ويوضح ويبطلها الشبهة يكشف
ثم الشبهة، هذه مثل ورود عند ويعتمده يقوله أن المؤمن

وهو العظيم، المقاما هذا في علي الله يفتح بما ذإلك أخإتم
السبيل.  سواء إلى والهادي التوفيق ولي سبحانه

الصحيح) ص (الجامع كتابه في الله رحمه البخاري الماما قال
المطبعة - طبعة الباري فتح من السادس المجلد  من336

، بكير بن يحيى : حدتناوجنوده إبليس صفة باب - في السلفية
بن عروةا قال: أخإبرني شإهاب ابن عن عقيل عن الليث حدثنا
الله رسول عنه: قال الله رضي هريرةا أبو قال: قال الزبير
خإلق     من     فيقول     أحدكم     الشيطان     يأتيوسلم:  عليه الله صلى
بلغه     فإذإا     ربك؟     خإلق     من     يقول     حتى     كذا؟     خإلق     من     كذا؟
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264 (العتصاما) ص كتاب في رواه ثم   ولينته     بالله     فليستعذ
الله رضي أنس عنالباري)  (فتح من عشر الثالث المجلد من
يبرح     لنوسلم:  عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه

فمن     شإيء     كل     خإالق     الله     هذا     يقولوا     حتى     يتساءلون     الناس
. انتهى   الله؟     خإلق

هريرةا أبي حديث من الول اللفظ صحيحه في مسلم وأخإرج
مسلم شإرح من الول المجلد من الثاني الجزء من 154 ص

أبي عن آخإر بلفظ أيضا مسلم وأخإرجه الله، رحمه للنووي
عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرةا

خإلق     الله     هذا     يقال     حتى     يتساءلون     الناس     يزال     لوسلم: 
آمنت     فليقل     شإيئا     ذإلك     من     وجد     فمن     الله؟     خإلق     فمن     الخلق

أنس حديث من رواه أخإر. ثم بألفاظ ساقه ثم   ورسله     بالله
قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول عن عنه الله رضي

كذا؟     ما     كذا     ما     يقولون     يزالون     ل     أمتك     إنوجل:  عز الله قال
وخإرج   الله؟     خإلق     فمن     الخلق     خإلق     الله     هذا     يقولوا     حتى

قال: عنه الله رضي هريرةا أبي عن الله رحمه أيضا مسلم
إنا فسألوه، وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من ناس جاء
"وقد     قال     به     يتكلم     أن     أحدنا     يتعاظم     ما     أنفسنا     في     نجد

من رواه ثم   اليمان     صريح     "ذإلك     قال     نعم     وجدتموه؟" قالوا
عن     النبي     سئلقال:  عنه الله رضي مسعود ابن حديث

   اليمان     محض     "تلك     قال     الوسوسة

الحاديث هذه ذإكر لما مسلم شإرح في الله رحمه النووي قال
عليه الله صلى فقوله وفقهها، الحاديث معاني : (أمانصه ما

معناه: اليمان، ومحض اليمان صريح وسلم: ذإلك
هذا استعظاما فإن اليمان صريح هو به الكلما استعظامكم

إنما اعتقاده، عن فضل به النطق ومن منه، الخوف وشإدةا
عنه وانتفت محققا استكمال اليمان استكمل لمن يكون
فيها يكن لم وإن الثانية الرواية أن واعلم والشكوك، الريبة

الولى، الرواية من مختصرةا وهي مراد، فهو الستعظاما ذإكر
معناه: أن وقيل الولى، الرواية الله رحمه مسلم قدما ولهذا
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عليه فينكد إغوائه من أيس لمن يوسوس إنما الشيطان
إغوائه.  عن لعجزه بالوسوسة

على حقه في يقتصر ول شإاء، حيث من يأتيه فإنه الكافر وأما
المعنى هذا فعلى أراد، كيف به يتلعب بل الوسوسة،

علمة الوسوسة أو اليمان، محض الوسوسة الحديث: سبب
.  عياض القاضي اخإتيار القول وهذا اليمان، محض

آمنت     فليقل     ذإلك     وجد     فمنوسلم:  عليه الله صلى قوله وأما
فمعناه   ولينته     بالله     فليستعذالخإرى:  الرواية وفي   بالله

في تعالى الله إلى واللتجاء الباطل الخاطر هذا عن العراض
أنه الحديث الله: ظاهر رحمه المازري الماما قال إذإهابه،

بالعراض الخواطر يدفعوا أن أمرهم وسلم عليه الله صلى
:وقالإبطالها.  في نظر ول استدلل غير من لها، والرد عنها

قسمين: فأما على الخواطر المعنى: أن هذا في يقال والذي
تدفع التي فهي طرأت شإبهة اجتلبتها ول بمستقرةا ليست التي

يطلق مثلها وعلى الحديث، يحمل هذا وعلى عنها، بالعراض
بغير دفع أصل بغير طارئا أمرا كان لما فكأنه الوسوسة، اسم
المستقرةا الخواطر وأما فيه، ينظر له أصل ل إذإ دليل في نظر
في والنظر بالستدلل إل تدفع ل فإنها الشبهة أوجبتها التي

أعلم.  والله إبطالها

   ولينته     بالله     فليستعذوسلم:  عليه الله صلى قوله وأما
في تعالى الله إلى فليلجأ الوسواس هذا له عرض : إذإافمعناه

هذا أن وليعلم ذإلك، في الفكر عن وليعرض عنه شإره دفع
بالفساد يسعى إنما وهو الشيطان، وسوسة من الخاطر
إلى وليبادر وسوسته، إلى الصغاء عن فليعرض والغواء
النووي كلما أعلم) انتهى والله بغيرها، بالشإتغال قطعها
. 156 ص الله رحمه

هريرةا أبي حديث على الكلما في الفتح في الحافظ وقال 
ربك     خإلق     مننصه: (قوله:  ما الجواب هذا أول في المذكور
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في معه السترسال : عنأي   ولينته     بالله     فليستعذ     بلغه     فإذإا
دينه إفساد يريد أنه ويعلم دفعه، في الله إلى يلجأ بل ذإلك،

بالشإتغال دفعها في يجتهد أن فينبغي الوسوسة، بهذه وعقله
إذإا الشيطان الحديث: أن هذا : وجه الخطابي قال بغيرها،
مطاولته عن وكف منه، بالله الشخص فاستعاذإ بذلك وسوس

البشر من أحد تعرض لو ما بخلف قال: وهذا اندفع، ذإلك في
بينهما قال: والفرقا والبرهان، بالحجة قطعه يمكن فإنه بذلك

معه والحال والجواب، بالسؤال كلما منه يقع الدمي أن
وأما انقطع، الحجة وأصاب الطريقة راعى فإذإا محصور،
إلى زاغ حجة ألزما كلما بل انتهاء، لوسوسته فليس الشيطان

ذإلك.  من بالله نعوذإ الحيرةا، إلى بالمرء يفضي أن إلى غيرها

متهافت ربك" كلما خإلق قوله: "من أن : (على الخطابي قال
لو ثم مخلوقا، يكون أن يستحيل الخالق أوله. لن آخإره ينقض

أثبت وقد محال، وهو التسلسل، لستلزما متجها السؤال كان
مفتقرا هو كان فلو محدث، إلى مفتقرةا المحدثات أن العقل

المحدثات) انتهى.  من لكان محدث إلى

ومخاطبة الشيطان وسوسة بين التفرقة من إليه نحا والذي
بن هشاما طريق من مسلم في ثبت لنه نظر؛ فيه البشر
يتساءلون     الناس     يزال     لالحديث:  هذا في أبيه عن عروةا
من     وجد     فمن     الله؟     خإلق     فمن     الخلق     خإلق     الله     هذا     يقال     حتى
الخوض عن الكف في فسوى   بالله     آمنت     فليقل     شإيئا     ذإلك
وغيره.  بشر من ذإلك عن سائل كل بين ذإلك في

اثنان، عنها قال: سألني هريرةا أبي عن لمسلم رواية وفي
جوابا. أو يستحق لم واهيا كان لما ذإلك عن السؤال وكان
الصفات في الخوض عن بالكف المر نظير ذإلك عن الكف

ل قسمين: فالتي على : (الخواطر المازري قال والذات،
وعلى عنها، بالعراض تدفع التي هي شإبهة يجلبها ول تستقر

وأما وسوسة، اسم يطلق مثلها وعلى الحديث، ينزل هذا
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إل تندفع ل التي فهي الشبهة عن الناشإئة المستقرةا الخواطر
). والستدلل بالنظر

ولم آخإر بأمر والشإتغال بالستعاذإةا أمر : (إنما الطيبي وقال
عن وعل جل الله باستغناء العلم لن والحتجاج؛ بالتأمل يأمر

في السترسال ولن المناظرةا؛ يقبل ل ضروري أمر الموجد
علج فل حاله هذا ومن حيرةا، إل المرء يزيد ل ذإلك في الفكر

الحديث وفي به، والعتصاما تعالى، الله إلى الملجأ إل له
هو وعما المرء يعني ل عما السؤال كثرةا ذإما إلى إشإارةا

ما بوقوع لخإباره النبوةا أعلما من علم وفيه عنه، مستغن
فوقع).  سيقع

(موافقة كتابه في الله رحمه تيمية ابن السلما شإيخ وقال
به (التسلسل) يراد المعقول): ولفظ لصريح المنقول صحيح

فاعل للحادث يكون أن وهو المؤثرات، في التسلسل
وهذا العقلء، واتفاقا العقل بصريح باطل وهذا فاعل، وللفاعل

وأمر منه، بالله يستعاذإ بأن النبي أمر الذي التسلسل هو
في كما بالله)، : (آمنتالقائل يقول وأن عنه، بالنتهاء

عليه الله صلى النبي قال: قال ، هريرةا أبي عن الصحيحين
خإلق     من     كذا؟     خإلق     من     فيقول     أحدكم     الشيطان     يأتيوسلم: 

بالله     فليستعذ     ذإلك     بلغ     فإذإا     ربك؟     خإلق     من     له     يقول     حتى     كذا؟
.    ولينته

الله     هذا     يقولوا     حتى     يتساءلون     الناس     يزال     لرواية:  وفي
إذإ     المسجد     في     أنا     فبينما     الله؟" قال     خإلق     فمن     الخلق     خإلق

خإلق     الله     هذا     هريرةا     أبا     يا     فقالوا     العراب     من     ناس     جاءني
ثم     به     فرماهم     بكفه     حصى     فأخإذ     قال     الله؟     خإلق     فمن     الخلق

مالك بن أنس عن أيضا الصحيح وفي   خإليلي     صدقا     قوموا     قال
ما     يسألون     يزالون     ل     أمتك     إنالله:  قال: قال الله رسول عن

الله؟     خإلق     فمن     الخلق     خإلق     الله     هذا     يقولوا     حتى     كذا؟     ما     كذا؟
الله.  رحمه الشيخ كلما من المقصود انتهى
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الشبهة، عليك أورد الذي ولزميلك السائل أيها لك يتضح ولعله
يزيل ما العلم أهل وكلما والحاديث اليات من ذإكرنا مما

الله لن بطلنها؛ ويبين أساسها من عليها ويقضي الشبهة
ذإاته في الكامل وهو له، ند ول له، كفؤ ول له، شإبيه ل سبحانه

سواه وما شإيء لكل الخالق وهو وأفعاله، وصفاته وأسمائه
 مخلوقا،

عليه المين رسوله لسان وعلى المبين كتابه في أخإبرنا وقد
حقه في اعتقاده يجب بما والتسليم، الصلةا أفضل ربه من

وآياته وصفاته أسمائه من عليه ويدلنا به يعرفنا وبما سبحانه،
ذإلك وغير وأنهار وبحار وجبال وأرض سماء من المشاهدةا،

فإنها النسان نفس ذإلك جملة ومن وجل، عز مخلوقاته من
علمه وكمال وعظمته قدرته على الدالة الله آيات من

ْلِق     ِفي     ِإّنوجل:  عز قال كما وحكمته، َواِت     خَإ َْلْرِض     الّسَما َوا
ِتلِف ْيِل     َواخْإ ّل ِر     ال َها ّن َياٍت     َوال ِلي     َل َباِب     ُفِْلو ْل َْل    ا

ِفيتعالى:  وقال َْلْرِض     َو َياٌت     ا ِنيَن     آ ِق ُفْمو ْل ِفي*    ِل ُفْكْم     َو ُفْفِس ْن َفل     َأ َأ

ُفْروَن ْبِص علم من فذلك صفاته وكيفية وكيفيتها ذإاته كنه أما ،   ُفْت
فيه: اليمان علينا فالواجب عليه، يطلعنا لم الذي الغيب

الصالح سلفنا ذإلك وسع كما ذإلك، في الخوض وعدما والتسليم
لم فإنهم بإحسان، وأتباعهم عنهم الله رضي الصحابة من

وبما سبحانه، بالله آمنوا بل عنه، يسألوا ولم ذإلك في يخوضوا
محمد رسوله لسان على أو كتابه، في نفسه عن به أخإبر
 سبحانه بأنه إيمانهم مع يزيدوا، ولم وسلم عليه الله صلى
ْيَس ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َو     شَإْي ُفْه ُفْع     َو ُفْر     الّسِمي َبِصي ْل    ا

إليه ألقي أو الوساوس، هذه من شإيئا وجد من كل وعلى
إنكارا قلبه أعماقا من وينكرها يستعظمها أن منها شإيء

من بالله يستعيذ وأن ورسله، بالله يقول: آمنت وأن شإديدا،
الرسول أمر كما ويطرحها عنها ينتهي وأن الشيطان، نزغات

هو وإنكارها استعظامها أن وأخإبر السابقة، الحاديث في بذلك
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الباب؛ هذا في السائلين مع يتمادى ل أن وعليه اليمان، صريح
 تنتهي، ل شإكوك وإلى كثير شإر إلى يفضي قد ذإلك لن

ما امتثال هو منه والسلمة ذإلك على للقضاء علج فأحسن
والتعويل به والتمسك وسلم، عليه الله صلى النبي به أمر

عز الله لقول الموافق هو وهذا فيه، الخوض وعدما عليه،
ِإّماوجل:  ّنَك     َو َغ ْنَز َطاِن     ِمَن     َي ْي ٌغ     الّش ْذ     َنْز ِع َت ِه     َفاْس ّل ُفْه     ِبال ّن َو     ِإ ُفْه

ُفْع ُفْم     الّسِمي ِلي َع ْل    ا

فيما الخوض وعدما إليه واللجوء سبحانه، بالله فالستعاذإةا
ومن الفلسفة من الباطل الكلما وأرباب الموسوسون أحدثه
وما وصفاته الله أسماء باب في الخوض من سبيلهم، سلك

أهل سبيل - هو برهان ول حجة غير من بعلمه، الله استأثر
من والعافية والنجاةا السلمة طريق وهو واليمان، الحق
وسائر وإياك الله وفقني والجن، النس شإياطين مكايد

 مكائدهم، من للسلمة المسلمين

هذه عن عنه الله رضي هريرةا أبا الناس بعض سأل لما ولهذا
وقال: سؤالهم، على يجبهم ولم بالحصى : حصبهمالوسوسة

خإليلي.  صدقا

تلوةا من يكثر الباب: أن هذا في للمؤمن ينبغي ما أهم ومن
وعظمته الله صفات بيان من فيه لن وتدبره؛ الكريم القرآن

واعتقادا وتعظيما، ومحبة إيمانا القلوب يمل ما وجوده، وأدلة
لكل الخالق وأنه ومليكه شإيء كل رب هو سبحانه بأنه جازما
 سواه، رب ول غيره إله ل شإيء، بكل والعالم شإيء

من المزيد الله سؤال من يكثر أن أيضا للمؤمن ينبغي كما
من والعافية الحق، على والثبات النافذ، والبصر النافع، العلم
سؤاله، إلى عباده وّجه قد سبحانه فإنه الهدى، بعد الزيغ

َقاَلوجل:  عز قال كما الجابة، ووعدهم ذإلك في ورغبهم َو
ُفْم ُفْك ّب ِني     َر ُفْعو ْد َتِجْب     ا ُفْكْم     َأْس ِذيَن     ِإّن     َل ّل ُفْروَن     ا ِب ْك َت ِتي     َعْن     َيْس َد َبا ِع

ُفْلوَن ُفْخإ ْد َي ّنَم     َس َه ِريَن     َج    َداخِإ
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وإياك يوفقنا أن الله كثيرةا. وأسأل المعنى هذا في واليات
وأن عليه، والثبات الدين، في للفقه المسلمين وسائر وزميلك

النس شإياطين مكايد ومن الفتن، مضلت من جميعا يعيذنا
والسلما عليه، والقادر ذإلك ولي إنه ووساوسهم، والجن
عبده على وسلم الله وصلى وبركاته، الله ورحمة عليكم

وصحبه.  وآله محمد نبينا ورسوله

الثقلن        أجلها من خلق التي العبادة حقيقة

ّطلع من إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من من عليه ي
المؤمنين، عباده سبيل وبهم بي الله سلك المسلمين،

آمين. والضالين عليهم المغضوب طريق من وإياهم وأعاذإني
واجب أهم بعد: فإن أما وبركاته، الله ورحمة عليكم السلما

رب سبحانه ربه يعبد أن عليه، فريضة وأعظم المكلف على
كتابه في القائل العظيم العرش ورب والرض السماوات

الكريم: 

ُفْم     ِإّن ُفْك ّب ُفْه     َر ّل ِذي     ال ّل َق     ا َل َواِت     خَإ َْلْرَض     الّسَما ِة     ِفي     َوا ّت ٍما     ِس ّيا ُفْثّم     َأ
َوى َت َلى     اْس َعْرِش     َع ْل ْغِشي     ا ْيَل     ُفْي ّل َهاَر     ال ّن ُفْه     ال ُفْب ُفْل ْط لثا     َي ِثي َوالّشْمَس     َح
َقَمَر ْل ُفْجومَا     َوا ّن ِه     ُفْمَسّخَراٍت     َوال ِر َأْم ُفْه     َأل     ِب ُفْق     َل ْل ْلَخ ُفْر     ا َْلْم َباَرَك     َوا َت

ُفْه ّل َلِميَن     َرّب     ال َعا ْل ُفْعوا     ا ْد ُفْكْم     ا ّب لعا     َر لة     َتَضّر َي ْف ُفْخإ ُفْه     َو ّن ُفْيِحّب     ل     ِإ
ِديَن َت ْع ُفْم ْل ُفْدوا     َول     ا ْفِس َْلْرِض     ِفي     ُفْت َد     ا ْع َها     َب ُفْه     ِإْصلِح ُفْعو ْد لفا     َوا ْو خَإ

لعا َطَم ِه     َرْحَمَة     ِإّن     َو ّل ِريٌب     ال ِنيَن     ِمَن     َق ُفْمْحِس ْل    ا

لعبادته، الثقلين خإلق أنه كتابه من موضع في سبحانه وأخإبرنا
ُفْت     َوَماوجل:  عز فقال ْق َل ْلِجّن     خَإ ْنَس     ا ِْل ُفْدوِن     ِإل     َوا ُفْب ْع َي وهذه   ِل

بأنواع توحيده هي أجلها من الثقلين الله خإلق التي العبادةا
والطواف والسجود والحج والزكاةا والصوما الصلةا من العبادةا
والستعانة والستغاثة والرجاء والخوف والنذر والذبح

طاعته ذإلك في ويدخإل الدعاء، أنواع وسائر والستعاذإةا،
كتابه عليه دل ما على نواهيه وترك أوامره جميع في سبحانه
الصلةا أفضل ربه من عليه المين رسوله وسنة الكريم

59

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=7&nAya=56
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=56
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=55
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=55
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=54
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=54
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=54


العبادةا بهذه الثقلين جميع سبحانه الله أمر وقد والتسلي،
هذه لبيان الكتب وأنزل جميعا، الرسل وأرسل لها، خإلقوا التي

وحده، لله بإخإلصها والمر إليها، والدعوةا وتفصيلها العبادةا
تعالى:  قال كما

َها    َ يا ّي ُفْس     َأ ّنا ُفْدوا     ال ُفْب ْع ُفْم     ا ُفْك ّب ِذي     َر ّل ُفْكْم     ا َق َل ِذيَن     خَإ ّل ُفْكْم     ِمْن     َوا ِل ْب َق
ُفْكْم ّل َع ُفْقوَن     َل ّت َقَضىوجل:  عز وقال   َت ّبَك     َو ُفْدوا     َأل     َر ُفْب ْع ُفْه     ِإل     َت ّيا ِإ

ْيِن َد ِل َوا ْل ِبا لنا     َو أمر الية هذه في ربك قضى ومعنى   ِإْحَسا
ُفْروا     َوَماتعالى:  وقال وأوصى، ُفْدوا     ِإل     ُفْأِم ُفْب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ُفْه     ُفْمْخ َل

ّديَن َء     ال َفا َن ُفْموا     ُفْح ِقي ُفْي َةا     َو ُفْتوا     الّصل ْؤ ُفْي َةا     َو َكا ِلَك     الّز َذإ ُفْن     َو ِة     ِدي ّيَم َق ْل    ا

ُفْم     َوَماوجل:  عز وقال كثيرةا، المعنى هذا في واليات ُفْك َتا آ
ُفْل ُفْسو ُفْه     الّر ُفْذو ُفْخ ُفْكْم     َوَما     َف َها ُفْه     َن ْن ُفْهوا     َع َت ْن ُفْقوا     َفا ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ال

ُفْد ِدي َقاِب     شَإ ِع ْل َها    َ ياسبحانه:  وقال   ا ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ال
ُفْعوا ِطي َأ ُفْسوَل     َو ِلي     الّر ُفْأو ِر     َو َْلْم ُفْكْم     ا ْن ِإْن     ِم ُفْتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت شَإْي

ُفْه ّدو ُفْر َلى     َف ِه     ِإ ّل ُفْسوِل     ال ُفْتْم     ِإْن     َوالّر ْن ُفْنوَن     ُفْك ْؤِم ِه     ُفْت ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا اْلخِإ
ِلَك ْيٌر     َذإ ُفْن     خَإ َأْحَس لل     َو ِوي ْأ    َت

ِطِع     َمْنوجل:  عز وقال ُفْسوَل     ُفْي ْد     الّر َق َع     َف َطا ّلَه     َأ وقال الية،   ال
ْدسبحانه:  َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُفْكّل     ِفي     َب لل     ُفْأّم ُفْسو ُفْدوا     َأِن     َر ُفْب ْع ّلَه     ُفْا ُفْبوا     ال ِن َت َواْج
ُفْغوَت ّطا َنا     َوَماسبحانه:  وقال الية،   ال ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ِمْن     َق

ُفْسوٍل ِه     ُفْنوِحي     ِإل     َر ْي َل ُفْه     ِإ ّن َلَه     ل     َأ َنا     ِإل     ِإ ُفْدوِن     َأ ُفْب ْع تعالى:  وقال   َفا
َتاٌب     الر ِكَمْت     ِك ُفْه     ُفْأْح ُفْت َيا َلْت     ُفْثّم     آ ُفْدْن     ِمْن     ُفْفّص ٍم     َل ِكي ٍر     َح ِبي َأل*    خَإ

ُفْدوا ُفْب ْع ّلَه     ِإل     َت ِني     ال ّن ُفْكْم     ِإ ُفْه     َل ْن ِذيٌر     ِم َبِشيٌر     َن    َو

نشرت في مجلة التوحيد المصرية بعنوان (العبادةا) من ص
. 19- ص16

الله كتاب من معناها في جاء وما المحكمات اليات فهذه 
هو ذإلك وأن وحده، لله العبادةا إخإلص وجوب على تدل كلها

الحكمة هو ذإلك أن على تدل كما الملة، وأساس الدين أصل
الكتب، وإنزال الرسل وإرسال والنس الجن خإلق في

فيه، والفقه المر بهذا المكلفين: العناية جميع على فالواجب
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من السلما إلى المنتسبين من الكثيرون فيه وقع مما والحذر
واتخاذإ قبورهم على والبناء والصالحين النبياء في الغلو

واللجوء بهم والستغاثة وسؤالهم عليها، والقباب المساجد
وشإفاء الكروب وتفريج الحاجات قضاء وسؤالهم إليهم

الشرك أنواع من ذإلك غير إلى العداء على والنصر المرضى
الكبر. 

ما يوافق ما وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح وقد
رضي معاذإ عن الصحيحين ففي وجل، عز الله كتاب عليه دل
ما     "أتدريله:  قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله
معاذإ     الله؟" فقال     على     العباد     حق     وما     العباد     على     الله     حق

وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     فقال     أعلم     ورسوله     الله     قلت
وحق     شإيئا     به     يشركوا     ول     يعبدوه     أن     العباد     على     الله     "حق
 الحديث،شإيئا"      به     يشرك     ل     من     يعذب     ل     أن     الله     على     العباد

النبي أن عنه الله رضي مسعود ابن عن البخاري صحيح وفي
دخإل     ندا     لله     يدعو     وهو     مات     "منقال:  وسلم عليه الله صلى
أن عنه الله رضي جابر عن صحيحه في مسلم وخإرج"   النار

به     يشرك     ل     الله     لقي     "منقال:  وسلم عليه الله صلى النبي
النار"      دخإل     شإيئا     به     يشرك     لقيه     ومن     الجنة     دخإل     شإيئا

 كثيرةا، المعنى هذا في والحاديث

نبيه الله بعث وقد وأعظمها، المسائل أهم هي المسألة وهذه
عن والنهي التوحيد إلى بالدعوةا وسلم عليه الله صلى محمدا

أكمل والسلما الصلةا عليه به الله بعثه ما بتبليغ فقاما الشرك،
معه وصبر ذإلك على فصبر الذإى أشإد الله في وأوذإي قياما،

من الله أزال حتى الدعوةا تبليغ على عنهم الله رضي أصحابه
دين في الناس ودخإل والوثان، الصناما جميع العربية الجزيرةا

داخإلها، وفي الكعبة حول التي الصناما وكسرت أفواجا، الله
في التي الصناما جميع وكسرت ومناةا، والعزى اللت وهدمت

الله كلمة وعلت لديهم، التي الوثان وهدمت العرب، قبائل
 العربية، الجزيرةا في السلما وظهر
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وهدى الجزيرةا خإارج إلى والجهاد بالدعوةا المسلمون توجه ثم
بهم الله ونشر العباد، من السعادةا له سبقت من بهم الله

أئمة بذلك وصاروا المعمورةا، أرجاء غالب في والعدل الحق
سبيلهم على وسار والصلح، العدل ودعاةا الحق وقادةا الهدى

ينشرون الحق ودعاةا الهدى أئمة بإحسان لهم التابعين من
سبيل في ويجاهدون الله توحيد إلى الناس ويدعون الله دين
فأيدهم لئم، لومة الله في يخافون ل وأموالهم بأنفسهم الله
بما لهم ووفى ناوأهم من على وأظهرهم ونصرهم الله

َها    َ يا: سبحانه قوله في وعدهم ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْروا     ِإْن     آَم ُفْص ْن ّلَه     َت ال
ُفْكْم ُفْصْر ْن ّبْت     َي َث ُفْي ُفْكْم     َو َداَم ْق    َأ

ُفْصَرّنوجل:  عز وقوله ْن َي َل ُفْه     َو ّل ُفْه     َمْن     ال ُفْر ُفْص ْن ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ِزيٌز     َل َع
ِذيَن*  ّل ُفْهْم     ِإْن     ا ّنا ّك َْلْرِض     ِفي     َم ُفْموا     ا َقا َةا     َأ ُفْوا     الّصل َت َةا     َوآ َكا الّز

ُفْروا َأَم ُفْروِف     َو ْع ْلَم ْوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْن ُفْم ْل ِه     ا ّل ِل ُفْة     َو َب ِق ِر     َعا ُفْمو ُفْْل ّير ثم   ا غ
الراحة وآثروا الجهاد بأمر وتساهلوا وتفرقوا ذإلك بعد الناس
الله عصم من إل المنكرات فيهم وظهرت الشهوات، واتباع

بما جزاء عدوهم عليهم وسلط عليهم الله سبحانه. فغير
ّلَه     ِإّنتعالى:  قال للعبيد، بظلما ربك وما كسبوا، ُفْر     ل     ال ّي َغ َما     ُفْي

ٍما ْو َق ّتى     ِب ُفْروا     َح ّي َغ ِهْم     َما     ُفْي ُفْفِس ْن َأ .    ِب

وشإعوبا: الرجوع حكومات المسلمين جميع على فالواجب
من سلف مما إليه والتوبة له العبادةا وإخإلص سبحانه الله إلى

من عليهم الله أوجب ما بأداء والبدار وذإنوبهم، تقصيرهم
بذلك بينهم فيما والتواصي عليهم، حرما عما والبتعاد الفرائض
.  عليه والتعاون

بين الشريعة وتحكيم الشرعية الحدود ذإلك: إقامة أهم ومن
القوانين وتعطيل إليها، والتحاكم شإيء، كل في الناس

وإلزاما إليها، التحاكم وعدما الله، لشرع المخالفة الوضعية
العلماء: تفقيه على يجب كما الشرع، بحكم الشعوب جميع

والتواصي بينهم، السلمية التوعية ونشر دينهم في الناس
المنكر عن والنهي بالمعروف والمر عليه، والصبر بالحق
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الهدامة المبادئ محاربة يجب كما ذإلك، على الحكاما وتشجيع
المبادئ من وغيرها للقوميات وتعصب وبعثية اشإتراكية من

للشريعة.  المخالفة والمذاهب

كان ما لهم ويرد فاسدا، كان ما للمسلمين الله ُفْيصلح وبذلك
أعدائهم، على وينصرهم السالف، مجدهم لهم ويعيد شإاردا،
القائلين:  أصدقا وهو تعالى قال كما الرض، في لهم ويمكن

َكاَن ّقا     َو َنا     َح ْي َل ُفْر     َع ِنيَن     َنْص ْؤِم ُفْم ْل َدتعالى:  وقال   ا َع ُفْه     َو ّل ِذيَن     ال ّل ا
ُفْنوا ُفْكْم     آَم ْن ُفْلوا     ِم َعِم ِلَحاِت     َو ُفْهْم     الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض     ِفي     َل َكَما     ا

َلَف َتْخ ِذيَن     اْس ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َنّن     َق ّك ُفْيَم َل ُفْهْم     َو ُفْم     َل ُفْه َن ِذي     ِدي ّل َتَضى     ا اْر
ُفْهْم ُفْهْم     َل ّن َل ّد َب ُفْي َل ِد     ِمْن     َو ْع ِهْم     َب ِف ْو لنا     خَإ ِني     َأْم َن ُفْدو ُفْب ْع ُفْكوَن     ل     َي ِر ِبي     ُفْيْش

لئا ْي َفَر     َوَمْن     شَإ َد     َك ْع ِلَك     َب ِئَك     َذإ َل ُفْأو ُفْم     َف ُفْقوَن     ُفْه َفاِس ْل سبحانه: وقال   ا
ّنا ُفْر     ِإ ُفْص ْن َن َنا     َل َل ُفْس ِذيَن     ُفْر ّل ُفْنوا     َوا ِةا     ِفي     آَم َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد ْومَا     ال َي ُفْما     َو ُفْقو َي

ُفْد َها َْلشْإ ْومَا*    ا ُفْع     ل     َي َف ْن ِلِميَن     َي ّظا ُفْهْم     ال ُفْت ِذَر ْع ُفْم     َم ُفْه َل ُفْة     َو َن ْع ّل ُفْهْم     ال َل َو
ُفْء ِر     ُفْسو ّدا    ال

المسلمين قادة يصلح أن سبحانه المسئول والله
ويجمع الدين، في الفقه يمنحهم وأن وعامتهم،
صراطه جميعا ويهديهم التقوى على كلمتهم

الباطل، بهم ويخذل الحق بهم وينصر المستقيم
والتقوى البر على للتعاون جميعا يوفقهم وأن

وسلم الله وصلى عليه، والصبر بالحق والتواصي
منا وإما نبينا خلقه من وخيرته ورسوله عبده على

ومن وأصحابه آله وعلى الله عبد بن محمد وسيدنا
بهداه. اهتدى

خالفه        ما ونبذ الله شرع تحكيم وجوب

ل وحده الله إل إله ل أن وأشإهد العالمين، رب لله الحمد
مالك أجمعين، الناس ورب والخإرين، الولين إله له، شإريك
ولم يولد ولم يلد لم الذي الصمد، الفرد الحد الواحد الملك،

صلوات ورسوله، عبده محمدا أن وأشإهد أحد، كفوا له يكن
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ّدى الرسالة بلغ عليه، وسلمه الله الله في وجاهد المانة وأ
ل كنهارها، ليلها البيضاء المحجة على أمته وترك جهاده، حق
بعد:  أما هالك إل عنها يزيغ

إلى التحاكم وجوب في لزمة ونصيحة موجزةا رسالة فهذه
رأيت لما كتبتها غيره، إلى التحاكم من والتحذير الله، شإرع
الله، شإرع غير تحكيم في الزمان هذا في الناس بعض وقوع

العرافين من رسوله، وسنة الله كتاب غير إلى والتحاكم
الوضعي القانون ورجال البادية، عشائر وكبار والكهان

ومعاندةا ذإلك، عملهم لحكم بعضهم من جهل وأشإباههم،
هذه نصيحتي تكون أن وأرجو آخإرين، من ورسوله لله ومحادةا
عباد استقامة في وسببا للغافلين، ومذكرةا للجاهلين، معلمة

ّكْرتعالى:  قال كما المستقيم، صراطه على الله َذإ ِإّن     َو َف
ْكَرى ّذ ُفْع     ال َف ْن ِنيَن     َت ْؤِم ُفْم ْل ْذإسبحانه:  وقال   ا ِإ َذ     َو ُفْه     َأخَإ ّل َقا     ال َثا ِمي

ِذيَن ّل ُفْتوا     ا َتاَب     ُفْأو ِك ْل ُفْه     ا ّن ُفْن ّي َب ُفْت ّناِس     َل ُفْه     َول     ِلل َن ُفْمو ُفْت ْك    َت

عموما المسلمين ويوفق بها ينفع أن سبحانه المسئول والله
الله صلى محمد نبيه سنة واتباع كتابه وتحكيم شإريعته، للتزاما

وسلم.  عليه

نشرةا صدرت في كتاب صغير وطبعت عدةا طبعات عن
الرئاسة العامة لدارات البحوث العلمية والفتاء والدعوةا

 هـ. 1401والرشإاد. آخإرها الطبعة الرابعة عاما 

المسلمون:  أيها

َوَماسبحانه:  الله قال لعبادته والنس الجن الله خإلق لقد
ُفْت ْق َل ْلِجّن     خَإ ْنَس     ا ِْل ُفْدوِن     ِإل     َوا ُفْب ْع َي َقَضى: وقال   ِل ّبَك     َو َأل     َر

ُفْدوا ُفْب ْع ُفْه     ِإل     َت ّيا ْيِن     ِإ َد ِل َوا ْل ِبا لنا     َو ُفْدوا وقال   ِإْحَسا ُفْب ْع ّلَه     َوا َول     ال
ُفْكوا ِر ِه     ُفْتْش لئا     ِب ْي ْيِن     شَإ َد ِل َوا ْل ِبا لنا     َو    ِإْحَسا

النبي     رديف     كنتقال:  أنه عنه الله رضي جبل بن معاذإ وعن
حق     ما     أتدري     معاذإ     "يا     فقال     حمار     على     وسلم     عليه     الله     صلى
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ورسوله     الله     الله؟" قلت     على     العباد     حق     وما     العباد؟     على     الله
شإيئا     به     يشركوا     ول     يعبدوه     أن     العباد     على     الله     "حق     قال     أعلم
شإيئا" قال     به     يشرك     ل     من     يعذب     ل     أن     الله     على     العباد     وحق
تبشرهم     "ل     قال     الناس؟     أبشر     أفل     الله     رسول     يا     قلت

 ومسلم، البخاري رواهفيتكلوا" 

من متقاربة بمعان العبادةا الله رحمهم العلماء فسر وقد
يقول: إذإ الله رحمه تيمية ابن السلما شإيخ ذإكره ما أجمعها

القوال من ويرضاه الله يحبه ما لكل جامع العبادةا: اسم
العبادةا أن على يدل وهذا والباطنة، الظاهرةا والعمال

وقول واعتقادا ونهيا أمرا تعالى، لله التاما : النقيادتقتضي
ما يحل الله، شإريعة على قائمة المرء حياةا تكون وأن وعمل،

وأعماله سلوكه في ويخضع الله، حرما ما ويحرما الله أحل
ونوازع نفسه حظوظ من متجردا الله، لشرع كلها وتصرفاته

فل والمرأةا، والرجل والجماعة، الفرد هذا في ليستوي هواه،
وخإضع حياته، جوانب بعض في لربه خإضع من لله عابدا يكون

الله قول يؤكده المعنى وهذا أخإرى، جوانب في للمخلوقين
ّبَك     َفلتعالى:  ُفْنوَن     ل     َوَر ْؤِم ّتى     ُفْي ُفْموَك     َح ّك ُفْهْم     شَإَجَر     ِفيَما     ُفْيَح َن ْي ُفْثّم     َب

ُفْدوا     ل ِهْم     ِفي     َيِج ُفْفِس ْن لجا     َأ ْيَت     ِمّما     َحَر ُفْموا     َقَض ّل ُفْيَس لما     َو ِلي    َتْس

ْكَموتعالى:  سبحانه وقوله ُفْح َف ِة     َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُفْغوَن     ا ْب ُفْن     َوَمْن     َي َأْحَس

ِه     ِمَن ّل لما     ال ْك ٍما     ُفْح ْو َق ُفْنوَن     ِل ِق صلى الله رسول أن روي وما   ُفْيو
تبعا هواه يكون حتى أحدكم يؤمن "لقال:  وسلم عليه الله
به"  جئت لما

القليل في حكمه ورضي بالله، آمن إذإا إل العبد إيمان يتم فل
شإئونه، من شإأن كل في وحدها شإريعته إلى وتحاكم والكثير،

كما لغيره، عابدا كان وإل والعراض، والموال النفس في
ْدتعالى:  قال َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُفْكّل     ِفي     َب لل     ُفْأّم ُفْسو ُفْدوا     َأِن     َر ُفْب ْع ّلَه     ُفْا ال

ُفْبوا ِن َت ُفْغوَت     َواْج ّطا وتحاكم وأطاعه سبحانه لله خإضع فمن   ال
غير إلى وتحاكم لغيره، خإضع ومن له، العابد فهو وحيه، إلى

َلْمتعالى:  قال كما له، وانقاد الطاغوت، عبد فقد شإرعه، َتَر     َأ
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َلى ِذيَن     ِإ ّل ُفْموَن     ا ُفْع ُفْهْم     َيْز ّن ُفْنوا     َأ ِزَل     ِبَما     آَم ْن ْيَك     ُفْأ َل ِزَل     َوَما     ِإ ْن ِمْن     ُفْأ
ِلَك ْب ُفْدوَن     َق ِري ُفْموا     َأْن     ُفْي َك َتَحا َلى     َي ُفْغوِت     ِإ ّطا ْد     ال َق ُفْروا     َو ُفْروا     َأْن     ُفْأِم ُفْف ْك َي

ِه ُفْد     ِب ِري ُفْي ُفْن     َو َطا ْي ُفْهْم     َأْن     الّش ّل لل     ُفْيِض لدا     َضل ِعي    َب

والتحاكم الطاغوت عبادةا من والبراءةا وحده لله والعبودية
له، شإريك ل وحده الله إل إله ل أن شإهادةا مقتضى من إليه،
الناس، رب هو سبحانه فالله ورسوله، عبده محمدا وأن

ويحييهم وينهاهم، يأمرهم الذي وهو خإلقهم الذي وهو وإلههم،
كل دون للعبادةا المستحق وهو ويجازيهم، ويحاسبهم ويميتهم،

ُفْه     َأل: تعالى قال سواه ما ُفْق     َل ْل ْلَخ ُفْر     ا َْلْم    َوا

طاعة والواجب سبحانه، المر فهو وحده، الخالق أنه فكما
. أمره

أحبارهم اتخذوا أنهم والنصارى اليهود عن الله حكى وقد
الحراما تحليل في أطاعوهم لما ، الله دون من أربابا ورهبانهم

ُفْذواتعالى:  الله الق الحلل، وتحريم ّتَخ ُفْهْم     ا َباَر ُفْهْم     َأْح َن َبا ْه ُفْر َو
لبا َبا ِه     ُفْدوِن     ِمْن     َأْر ّل ْلَمِسيَح     ال ْبَن     َوا َيَم     ا ُفْروا     َوَما     َمْر ُفْدوا     ِإل     ُفْأِم ُفْب ْع َي ِل
لها َل لدا     ِإ َلَه     ل     َواِح َو     ِإل     ِإ ُفْه     ُفْه َن ْبَحا    ُفْس

عبادةا أن ظن أنه عنه الله رضي حاتم بن عدي عن روي وقد
لهم، والنذر لهم، الذبح في تكون إنما والرهبان الحبار

على قدما عندما وذإلك ذإلك، ونحو فقط لهم والركوع والسجود
.الية هذه يقرأ وسمعه مسلما وسلم عليه الله صلى النبي

النصارى بذلك يريد نعبدهم، لسنا إنا الله، رسول فقال: يا
  وسلم:  عليه الله صلى قال إسلمه، قبل نصرانيا كان حيث

حرما ما ويحلون فتحرمونه الله أحل ما يحرمون "أليس
أحمد رواهعبادتهم"  "فتلك قال بلى فتحلونه؟" قال

وحسنه.  والترمذي

َوَماتعالى:  قال (ولهذا تفسير في كثير ابن الحافظ قال
ُفْروا ُفْدوا     ِإل     ُفْأِم ُفْب ْع َي لها     ِل َل لدا     ِإ فهو الشيء حرما إذإا الذي أي   َواِح

به حكم وما اتبع، شإرعه وما الحلل، فهو حلله وما الحراما،
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َلَه ل نفذ، َو ِإل ِإ ُفْه ُفْه َن ْبَحا ُفْكوَن َعّما ُفْس ِر وتقدس تعالى أي ُفْيْش
إله ل والولد والضداد، والعوان والنظراء الشركاء عن وتنزه

الثاني].  الجزء  من349 - ص سواه) [اهـ رب ول هو إل

 " فصل"

إله ل أن شإهادةا مقتضى من الله شإرع إلى التحاكم أن علم إذإا
إلى التحاكم فإن ورسوله، عبده محمدا وأن الله، إل

بالله اليمان ينافي ونحوهم والعرافين والرؤساء الطواغيت
َلْم     َوَمْنتعالى:  الله يقول وفسق، وظلم كفر وهو وجل، عز

ُفْكْم ْنَزَل     ِبَما     َيْح ُفْه     َأ ّل ِئَك     ال َل ُفْأو ُفْم     َف ُفْروَن     ُفْه ِف َكا ْل َنا: ويقول   ا ْب َت َك َو
ِهْم ْي َل َها     َع ْفَس     َأّن     ِفي ّن ْفِس     ال ّن ْيَن     ِبال َع ْل ْيِن     َوا َع ْل ْنَف     ِبا َْل ْنِف     َوا َْل ِبا
ُفْذإَن ُفْْل ُفْذإِن     َوا ُفْْل ُفْروَح     ِبالّسّن     َوالّسّن     ِبا ُفْج ْل َقا     َفَمْن     ِقَصاٌص     َوا ّد ِه     َتَص ِب

َو ُفْه ٌةا     َف ّفاَر ُفْه     َك ُفْكْم     َلْم     َوَمْن     َل ْنَزَل     ِبَما     َيْح ُفْه     َأ ّل ِئَك     ال َل ُفْأو ُفْم     َف ُفْه
ُفْموَن ِل ّظا ُفْكْم: ويقول   ال َيْح ْل ُفْل     َو ْه ْنِجيِل     َأ ِْل ْنَزَل     ِبَما     ا ُفْه     َأ ّل ِه     ال ِفي

ُفْكْم     َلْم     َوَمْن ْنَزَل     ِبَما     َيْح ُفْه     َأ ّل ِئَك     ال َل ُفْأو ُفْم     َف ُفْقوَن     ُفْه َفاِس ْل .    ا

ّين وأن الجاهلين، حكم الله أنزل ما بغير الحكم أن تعالى وب
وبأسه عقابه، لحلول سبب تعالى الله حكم عن العراض

َأِنسبحانه:  يقول الظالمين، القوما عن يرد ل الذي ُفْكْم     َو اْح
ُفْهْم َن ْي ْنَزَل     ِبَما     َب ُفْه     َأ ّل ْع     َول     ال ِب ّت ُفْهْم     َت َء َوا ْه ُفْهْم     َأ َذْر ُفْنوَك     َأْن     َواْح ِت ْف َعْن     َي
ْعِض ْنَزَل     َما     َب ُفْه     َأ ّل ْيَك     ال َل ِإْن     ِإ ْوا     َف ّل َو َلْم     َت ْع ّنَما     َفا ُفْد     َأ ِري ُفْه     ُفْي ّل َأْن     ال

ُفْهْم َب ْعِض     ُفْيِصي َب ِهْم     ِب ِب ُفْنو ِإّن     ُفْذإ لرا     َو ِثي ّناِس     ِمَن     َك ُفْقوَن     ال َفاِس *         َل
ْكَم ُفْح َف ِة     َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُفْغوَن     ا ْب ُفْن     َوَمْن     َي ِه     ِمَن     َأْحَس ّل لما     ال ْك ٍما     ُفْح ْو َق ِل
ُفْنوَن ِق    ُفْيو

بالتحاكم المر أن له يتبين لها والمتدبر الية لهذه القارئ وإن
في به ثمانية: الول: المر بمؤكدات أكد الله، أنزل ما إلى

َأِنتعالى:  قوله ُفْكْم     َو ُفْهْم     اْح َن ْي ْنَزَل     ِبَما     َب ُفْه     َأ ّل    ال

به الحكم من مانعة ورغباتهم الناس أهواء تكون ل : أنالثاني
ْع     َولقوله:  في وذإلك الحوال من حال بأي ِب ّت ُفْهْم     َت َء َوا ْه    َأ
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والكثير، القليل في الله شإرع تحكيم عدما من : التحذيرالثالث
ُفْهْمسبحانه:  بقوله والكبير، والصغير َذْر ُفْنوَك     َأْن     َواْح ِت ْف َعْن     َي

ْعِض ْنَزَل     َما     َب ُفْه     َأ ّل ْيَك     ال َل    ِإ

ذإنب منه شإيء قبول وعدما الله حكم عن التولي : أنالرابع
ِإْنتعالى:  قال الليم، للعقاب موجب عظيم ْوا     َف ّل َو َلْم     َت ْع َفا

ّنَما ُفْد     َأ ِري ُفْه     ُفْي ّل ُفْهْم     َأْن     ال َب ْعِض     ُفْيِصي َب ِهْم     ِب ِب ُفْنو    ُفْذإ

حكم عن المعرضين بكثرةا الغترار من : التحذيرالخامس
ِإّنتعالى:  يقول قليل، الله عباد من الشكور فإن الله، لرا     َو ِثي َك
ّناِس     ِمَن ُفْقوَن     ال َفاِس    َل

الجاهلية، حكم بأنه الله أنزل ما بغير الحكم : وصفالسادس
ْكَمسبحانه:  يقول ُفْح َف ِة     َأ ّي ِل ِه ْلَجا    ا

الحكاما أحسن الله حكم بأن العظيم المعنى : تقريرالسابع
ُفْن     َوَمْنوجل:  عز يقول وأعدلها، ِه     ِمَن     َأْحَس ّل لما     ال ْك    ُفْح

خإير هو الله حكم بأن العلم هو اليقين مقتضى : أنالثامن
مع له، النقياد الواجب وأن وأعدلها، وأتمها وأكملها، الحكاما

ُفْن     َوَمْن: سبحانه يقول والتسليم، الرضا ِه     ِمَن     َأْحَس ّل لما     ال ْك ُفْح
ٍما ْو َق ُفْنوَن     ِل ِق في كثيرةا آيات في موجودةا المعاني وهذه   ُفْيو

وسلم عليه الله صلى الرسول أقوال عليها وتدل القرآن،
سبحانه:  قوله ذإلك فمن وأفعاله،

ِر َذ َيْح ْل ِذيَن     َف ّل ُفْفوَن     ا ِل ِه     َعْن     ُفْيَخا ِر ُفْهْم     َأْن     َأْم َب َنٌة     ُفْتِصي ْت ْو     ِف ُفْهْم     َأ َب ُفْيِصي
َذاٌب ِليٌم     َع ّبَك     َفل: وقوله   َأ ُفْنوَن     ل     َوَر ْؤِم ّتى     ُفْي ُفْموَك     َح ّك ِفيَما     ُفْيَح
ُفْهْم     شَإَجَر َن ْي ُفْعواوقوله:  الية،   َب ِب ّت ِزَل     َما     ا ْن ُفْكْم     ُفْأ ْي َل ُفْكْم     ِمْن     ِإ ّب    َر
ْؤِمٍن     َكاَن     َوَما: وقوله ُفْم ٍة     َول     ِل َن ْؤِم َذإا     ُفْم ُفْه     َقَضى     ِإ ّل ُفْه     ال ُفْل ُفْسو لرا     َوَر َأْم

ُفْكوَن     َأْن ُفْم     َي ُفْه ُفْةا     َل َيَر ْلِخ ِهْم     ِمْن     ا ِر    َأْم

يؤمن "لقال:  أنه وسلم عليه الله صلى الرسول عن وروي
النووي: حديث قالبه"  جئت لما تبعا هواه يكون حتى أحدكم
النبي أن وروي صحيح، بإسناد الحجة كتاب في رويناه صحيح
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ما يحلون "أليسواحاتم:  بن لعدي قال وسلم عليه الله صلى
قالفتحرمونه؟"  الله أحل ما ويحرمون فتحلونه الله حرما
عبادتهم"  "فتلك قال بلى

بعض في جادله من لبعض عنه الله رضي عباس ابن وقال
أقول: السماء، من حجارةا عليكم تنزل أن المسائل: (يوشإك

). وعمر بكر أبو وتقولون: قال الله، رسول قال

تعالى، الله لقول التاما النقياد عليه يجب العبد هذا: أن ومعنى
معلوما أمر وهذا أحد، كل قول على وتقديمهما رسوله، وقول

بالضرورةا.  الدين من

أن وتعالى سبحانه وحكمته رحمته مقتضى من كان ولهذا
المنزه سبحانه لنه ووحيه؛ بشرعه العباد بين التحاكم يكون

فهو والجهل، والعجز والهوى الضعف، من البشر يصيب عما
وما عباده أحوال يعلم الخبير، اللطيف العليم الحكيم سبحانه

تماما ومن ومستقبلهم، حاضرهم في لهم يصلح وما يصلحهم،
والخصومات المنازعات في بينهم الفصل تولى أن رحمته

بل والسعادةا، والخير العدل لهم ليتحقق الحياةا وشإئون
القلبية.  والراحة النفسي، والطمئنان والرضا

فيها يخاصم قضية في الصادر الحكم أن علم إذإا العبد أن ذإلك
وحتى وسلم، ورضي قبل الخبير، العليم الخالق الله حكم هو
أن علم إذإا ما بخلف ويريد، يهوى ما خإلف الحكم كان ولو

وشإهواتهم، أهواؤهم لهم مثله، بشر أناس من صادر الحكم
ل ولذلك والمخاصمة، المطالبة في ويستمر يرضى ل فإنه

إذإ وتعالى سبحانه الله وإن الخلف، ويدوما النزاع، ينقطع
وإحسانا بهم رحمة وحيه، إلى التحاكم العباد على يوجب
ّين سبحانه فإنه إليهم، وأوضحه بيان أتم لذلك العاما الطريق ب
سبحانه:  بقوله

ّلَه     ِإّن ُفْكْم     ال ُفْر ُفْم ْأ ّدوا     َأْن     َي َؤ َناِت     ُفْت َْلَما َلى     ا َها     ِإ ِل ْه َذإا     َأ ِإ ُفْتْم     َو َكْم ْيَن     َح َب
ّناِس ُفْموا     َأْن     ال ُفْك ْدِل     َتْح َع ْل ّلَه     ِإّن     ِبا ِعّما     ال ُفْكْم     ِن ُفْظ ِع ِه     َي ّلَه     ِإّن     ِب َكاَن     ال
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لعا لرا     َسِمي َها    َ يا*    َبِصي ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ُفْعوا     ال ِطي َأ َو
ُفْسوَل ِلي     الّر ُفْأو ِر     َو َْلْم ُفْكْم     ا ْن ِإْن     ِم ُفْتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت ُفْه     شَإْي ّدو ُفْر َلى     َف ِإ

ِه ّل ُفْسوِل     ال ُفْتْم     ِإْن     َوالّر ْن ُفْنوَن     ُفْك ْؤِم ِه     ُفْت ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ِلَك     اْلخِإ ْيٌر     َذإ خَإ
ُفْن َأْحَس لل     َو ِوي ْأ    َت

والراعي والمحكوما للحاكم العاما التوجيه فيها كان وإن والية
بالعدل، الحكم إلى القضاةا توجيه ذإلك مع فيها فإن والرعية،

ذإلك يقبلوا أن المؤمنين وأمر بالعدل، يحكموا بأن أمرهم فقد
على وأنزله سبحانه، الله شإرعه ما مقتضى هو الذي الحكم

التنازع حال في ورسوله الله إلى المر يردوا وأن رسوله،
والخإتلف. 

الله شإرع تحكيم أن المسلم أيها لك يتبين تقدما ومما 
العبودية مقتضى وأنه ورسوله، الله أوجبه مما إليه والتحاكم

وأن وسلم، عليه الله صلى محمد لنبيه بالرسالة والشهادةا لله
وعقابه، الله لعذاب موجب منه شإيء أو ذإلك عن العراض

ما أو رعيتها، الدولة به تعامل لما بالنسبة سواء المر وهذا
وزمان.  مكان كل في المسلمين جماعة به تدين أن ينبغي

بين كان سواء والعاما، الخاص والتنازع الخإتلف حال وفي
وآخإر، مسلم بين أو وجماعة، جماعة بين أو وأخإرى، دولة

وهو والمر، الخلق له سبحانه فالله سواء، كله ذإلك في الحكم
الناس أحكاما أن اعتقد لمن إيمان ول الحاكمين، أحكم

أو وتشابهه، تماثله أو ورسوله، الله حكم من خإير وآراءهم
وإن البشرية، والنظمة الوضعية الحكاما محلها يحل أن أجاز
وأعدل..  وأكمل خإير الله أحكاما بأن معتقدا كان

وأهل وحكامهم، وأمرائهم المسلمين عامة على فالواجب
شإريعته ويحكموا وجل عز الله يتقوا فيهم: أن والعقد الحل

تحت ومن أنفسهم يقوا وأن شإئونهم، وسائر بلدانهم في
في حل بما يعتبروا وأن والخإرةا، الدنيا في الله عذاب وليتهم
من ركاب في وسارت الله، حكم عن أعرضت التي البلدان
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وضروب والتفرقا الخإتلف من طريقتهم، واتبع الغربيين، قلد
المر يزال ول بعضا، يقتل بعضهم وكون الخيرات، وقلة الفتن،
العداء تسلط ويرفع أحوالهم تصلح ولن شإدةا، في عندهم
وسلكوا سبحانه، الله إلى عادوا إذإا إل وفكريا سياسيا عليهم
به ووعدهم به وأمرهم لعباده، رضيه الذي المستقيم سبيله
يقول:  إذإ سبحانه وصدقا النعيم، جنات

ْعَرَض     َوَمْن ِري     َعْن     َأ ْك ِإّن     ِذإ ُفْه     َف لة     َل ِعيَش لكا     َم ْن ُفْه     َض ُفْر ُفْش َنْح ْومَا     َو    َي
ِة َياَم ِق ْل ْعَمى     ا ِني     ِلَم     َرّب     َقاَل     َأ َت ْعَمى     َحَشْر ْد     َأ َق ُفْت     َو ْن لرا     ُفْك    َبِصي

ِلَك     َقاَل َذ ْتَك     َك َت َنا     َأ ُفْت َيا َها     آ َت َنِسي ِلَك     َف َذ َك ْومَا     َو َي ْل ْنَسى     ا ُفْت  

ولم عصاه، من به الله عاقب الذي الضنك من أعظم ول
بأحكاما الضعيف، المخلوقا أحكاما فاستبدل لوامره، يستجب

تعالى، الله كلما لديه من رأي أسفه وما العالمين، رب الله
ويهدي الطريق ويبين المور، في ويفصل بالحق لينطق
أو الناس، من رجل أقوال منه بدل ليأخإذ ينبذه ثم الضال،

الدنيا خإسروا أنهم هؤلء يعلم ألم الدول، من دولة نظاما
يسلموا ولم الدنيا، في والسعادةا الفلح يحصلوا فلم والخإرةا

حرما ما استحلوا لكونهم القيامة، يوما وعذابه الله عقاب من
. عليهم أوجب ما وتركوا عليهم، الله

لهم ومنبهة للقوما، مذكرةا هذه كلمتي يجعل أن الله أسأل
وشإعوبهم، بأنفسهم فعلوه فيما والنظر أحوالهم، في للتفكر

صلى رسوله وسنة الله كتاب ويلزموا رشإدهم، إلى فيعودوا
وسلم عليه الله صلى محمد أمة من ليكونوا ، وسلم عليه الله

ذإكر به ارتفع كما الرض، شإعوب بين ذإكرهم وليرفع حقا،
ملكوا حتى المة، هذه من المفضلة والقرون الصالح، السلف
الله بنصر ذإلك كل العباد، لهم ودانت الدنيا، وسادوا الرض

أل ولرسوله، له استجابوا الذين المؤمنين عباده ينصر الذي
جروه وما ارتكبوا، جرما وأي أضاعوا كنز أي يعلمون، ليتهم
ُفْهتعالى:  الله قال والمصائب البلء من أممهم على ّن ِإ ْكٌر     َو ِذ َل

ْوِمَك     َلَك َق ِل ْوَف     َو ُفْلوَن     َوَس َأ    ُفْتْس
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معناه: أن ما وسلم عليه الله صلى عنه الحديث في وجاء
حين الزمان، آخإر في والمصاحف الصدور من يرفع القرآن

الحذر فالحذر وتحكيما، تلوةا عنه ويعرضون أهله، فيه يزهد
أجيالهم بها تصاب أو المصيبة، بهذه المسلمون يصاب أن

راجعون.  إليه وإنا لله فإنا صنيعهم، بسبب المقبلة،

بينهم، يعيشون المسلمين من أقواما إلى أيضا نصيحتي وأوجه
زالوا ل ذإلك ومع العالمين، رب وشإرع الدين، علموا وقد

بعادات بينهم يحكمون رجال إلى النزاع عند يتحاكمون
في مشابهين وسجعات، بعبارات بينهم ويفصلون وأعراف،

الولى.  الجاهلية أهل صنيع ذإلك

يكف وأن الله، إلى يتوب أن هذه موعظتي بلغته ممن وأرجو
فات، ما على ويندما الله ويستغفر المحرمة، الفعال تلك عن
عادةا كل إبطال على حوله ومن إخإوانه مع يتواصى وأن

ُفْجّب التوبة فإن الله، لشرع مخالف عرف أو جاهلية، قبلها، ما ت
أولئك أمور ولةا وعلى له، ذإنب ل كمن الذنب من والتائب
وموعظتهم تذكيرهم على يحرصوا أن وأمثالهم، الناس
ليحصل بينهم، الصالحين الحكاما وإيجاد لهم، وبيانه بالحق،

وارتكاب محادته، عن الله عباد ويكفوا الله بإذإن الخير
التي ربهم، رحمة إلى اليوما المسلمين أحوج فما معاصيه،

حياةا إلى والهوان الذل حياةا من ويرفعهم حالهم، بها الله يغير
والشرف.  العز

قلوب يفتح أن العلى وصفاته الحسنى بأسمائه الله وأسأل
والعمل سبحانه، عليه والقبال كلمه، لتفهم المسلمين

بقوله عمل بحكمه، واللتزاما يخالفه، عما والعراض بشرعه
ُفْم     ِإِن وجل عز ْك ُفْح ْل ِه     ِإل     ا ّل ُفْدوا     َأل     َأَمَر     ِل ُفْب ْع ُفْه     ِإل     َت ّيا ِلَك     ِإ ُفْن     َذإ ّدي ال

ُفْم ّي َق ْل ِكّن     ا َل َثَر     َو ْك ّناِس     َأ ُفْموَن     ل     ال َل ْع نبينا على وسلم الله وصلى   َي
الدين.  يوما إلى بإحسان وأتباعه وصحبه آله وعلى محمد
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أو        متناقض القرآن أن زعم فيمن السلم حكم
الخرافات    )  بعض على مشتمل

تنقصه،(           يتضمن بما وسلم عليه الله صلى الرسول وصف أو
نسب            أو ذإلك على تجرأ من على والرد رسالته، في الطعن أو

إليه) 

آله وعلى  الله، رسول على والسلما والصلةا لله، الحمد
صحيفة نشرت بعد: فقد أما ، بهداه اهتدى ومن وصحبه

سنة الولى ربيع 23 في الصادر عددها في اللبنانية الشهاب
خإطيرةا فقرات  ما،1974 سنة  نيسان1 الموافق  هـ،1394

حول المناسبات، إحدى في ألقاه كبير، مسئول كلما من
القرآن في الطعن يتضمن القومي، والوعي الذاتية الثقافة
مع الخرافات، بعض على ومشتمل متناقض، بأنه الكريم
بسيط إنسان بأنه وسلم عليه الله صلى محمد الرسول وصف
البسيطة الخرافات إلى ويستمع الصحراء، في كثيرا يسافر

القرآن إلى الخرافات تلك نقل وقد الوقت، ذإلك في السائدةا
المذكورةا:  الصحيفة نشرته ما نص وهذا الكريم

وعصا الكهف، أهل قصة مثل خإرافات، حوى متناقض القرآن
الماضي: مؤتمر الشهر بأواخإر عقدت مناسبة فيموسى؟! 
الثقافة حول الدولي الملتقى لمناسبة والمربين، للمدرسين

خإطابا المسئول ذإلك ألقى وقد القومي، والوعي الذاتية،
جريئة عملية وأجرى هامة، فكرية لقضايا فيه تعرض طويل

حينا، متناقضة أنها خإلص ثابتة، قرآنية لنصوص وعلنية
أخإرى جريدةا الخطاب نص نشرت وقد آخإر، حينا وخإرافية

آذإار، شإهر  من21  و20 بتاريخ صدرا عددين في جزأين على
على الرسمية العلما وسائل عملت وقد الماضي، مارس
المحذوفة النقاط وسنورد الخطاب في النافرةا النقاط حذف
الجريدةا نشرته ما نورد ثم المذكور من حية سمعت التي

حرفيا: 
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َلْن     ُفْقْل بين العقل يقبله يعد لم تناقضا القرآن في ) إن1(
َنا َب َتَب     َما     ِإل     ُفْيِصي ُفْه     َك ّل ّلَه     ِإّن و   ال ُفْر     ل     ال ّي َغ ٍما     َما     ُفْي ْو َق ّتى     ِب ُفْروا     َح ّي َغ ُفْي

ِهْم     َما ُفْفِس ْن َأ    ِب

بسيطا إنسانا كان والسلما الصلةا عليه محمد ) الرسول2(
الخرافات إلى ويستمع العربية، الصحراء عبر كثيرا يسافر

الخرافات تلك نقل وقد الوقت، ذإلك في السائدةا البسيطة
يقبله ل شإيء وهذا موسى، عصا ذإلك مثال القرآن، إلى

الكهف.  أهل وقصة باستور، اكتشاف بعد العقل،

دائما فهم محمد، الرسول تأليه إلى وصلوا المسلمين ) إن3(
- محمد على يصلي الله وسلم عليه الله صلى محمد يكررون

وأهل المربين خإطابه، خإتاما في دعا وقد لمحمد، تأليه وهذا
انتهىتلميذهم.  إلى السلما حول قاله ما تلقين إلى التعليم

وقد المذكور، كلما (الشهاب) عن صحيفة ذإكرته مما المقصود
عليه اشإتمل لما سمعه، أو قرأه مسلم كل المقال هذا أفزع

وعلى وتعالى سبحانه الله على والجرأةا الصريح، الكفر من
إلى تنتسب دولة مسئول من وسلم عليه الله صلى رسوله

وعن دينه، عن يدافع أن عليه المفروض من كان السلما،
سمع لو وسلم عليه الله صلى محمد رسوله وعن ربه، كتاب
المر ولكن أحد، أي من منه أخإف هو ما أو المقال، هذا مثل
َهاسبحانه:  قال كما ّن ِإ ْعَمى     ل     َف ُفْر     َت ْبَصا َْل ِكْن     ا َل ْعَمى     َو ُفْب     َت ُفْلو ُفْق ْل ا

ِتي ّل ِر     ِفي     ا ُفْدو َنا   الّص ّب ْغ     ل     َر ِز َنا     ُفْت َب ُفْلو َد     ُفْق ْع ْذإ     َب َنا     ِإ َت ْي َد َهْب     َه َنا     َو ِمْن     َل
ْنَك ُفْد لة     َل ّنَك     َرْحَم ْنَت     ِإ ُفْب     َأ ّها َو ْل    ا

صدرت في نشرةا طبعتها الجامعة السلمية بالمدينة المنورةا
 . 9تحت رقم 

بإرسال "الشهاب" بادرت صحيفة في المقال هذا قرأت ولما 
نصها: نشرت هذا  هـ1394  سنة4 / 7 بتاريخ للمذكور برقية

حديثا  هـ1394 سنة الول  ربيع23 (الشهاب) بعدد صحيفة
القرآن في الطعن يتضمن الخطورةا، في غاية إليكم نسب
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في والطعن الخرافات، على والشإتمال بالتناقض، الكريم
العظيم.  المحمدية الرسالة مقاما

كان فإن الستنكار، غاية واستنكروه المسلمين ذإلك أزعج وقد
التوبة إلى - المبادرةا - شإرعا فالواجب منكم صدر ذإلك

إعلن وجب وإل الرسمية العلن بطرقا وإعلنها منه، النصوح
يطمئن كي خإلفه واعتقاد بتكذيبه، صريح رسمي بيان

الخطيرةا.  التصريحات هذه من ثائرتهم، وتهدأ المسلمون،

في والصلح الخير فيه لما الجميع يوفق أن تعالى الله ونسأل
وأن وجهرها، سرها الثاما، جميع من وللتوبة والخإرةا، الدنيا

الجامعة مجيب. رئيس سميع إنه وأوطانه وأهله السلما يعز
 باز بن الله عبد بن العزيز عبد المنورةا بالمدينة السلمية

محمد المشايخ: حسنين ومن مني أخإرى برقية أرسلت ثم
بكر وأبي الندوي، الحسني علي الحسن وأبي مخلوف،

بتاريخ وذإلك المصري، أمين محمد والدكتور جومي، محمود
نصها:  هذا  هـ1394 / 4 / 16

 ربيع23 بتاريخ الصادر "الشهاب" بعددها صحيفة إليكم نسبت
القرآن في الطعن من فيها لما مكفرةا، تصريحات الول

لرجال ودعوتكم وسلم، عليه الله صلى والمصطفى الكريم،
اقترفتموها، قد كنتم الطلب. فإن بين لنشرها التعليم

وإل السلما، إلى والعودةا التوبة إلى المبادرةا عليكم فالواجب
العالم في ونشره الصريح، التكذيب إلى المبادرةا عليكم وجب
في الصحيحة السلمية عقيدتكم وإعلن النشر، وسائل بجميع

للفتن، وتسكينا الكفر، من تبرئة ورسوله، وكتابه تعالى الله
دليل التكذيب عدما وإن الدول، سائر في للمسلمين وتطمينا

رب إل عواقبها يعلم ل فتن ومثار الردةا، على الصرار على
الدين، يوما إلى فيها يرتكس من ووزر وزرها تحمل العالمين،

ِذي ّل ّلى     َوا َو ُفْه     َت ْبَر ُفْهْم     ِك ْن ُفْه     ِم َذاٌب     َل ِظيٌم     َع    َع
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لكنوا العلماء ندوةا أمين الندوي الحسني علي الحسن أبو
المكرمة.  بمكة السلمي العالم رابطة وعضو الهند

السلمية الجامعة رئيس باز بن الله عبد بن العزيز عبد
المنورةا.  بالمدينة

نيجيريا.  شإمال وليات قضاةا قاضي جومي محمد بكر أبو

بمكة العزيز عبد الملك جامعة المصري أمين محمد الدكتور
. المكرمة

بمكة العزيز عبد الملك جامعة المصري أمين محمد الدكتور
 المكرمة

 سابقا المصرية الديار مفتي مخلوف محمد حسنين

ذإكرت، قد فألفيتها آنفا عنها المنوه الجريدةا على اطلعت ثم
عنها نقلته ما طبق ما1974  مارس21 في الصادر عددها في

أهل وقصة موسى، بعصا يتعلق (الشهاب) فيما صحيفة
عددها في شإنيع، منكر على نصت قد ألفيتها كما الكهف،
لم المذكور، كلما في وقع ما،1974  مارس20 في الصادر

نصه:  "الشهاب" وهذا صحيفة إليه تشر

في ما كل سأبذل نقص إلى نظركم ألفت أن أريد أني (على
أن وأريد نهايتها، إلى مهمتي تصل أن قبل لتداركه، وسعي

وهي والمرأةا، الرجل بين المساواةا موضوع إلى بذا أشإير
النشاط وفي العمل، وفي المدرسة في متوفرةا مساواةا

حيث الرث، في تتوفر لم لكنها الشرطة في وحتى الفلحي،
النثيين.  حظ للذكر بقي

قواما الرجل يكون عندما يبرره ما يجد المبدأ هذا مثل إن
ل اجتماعي مستوى في بالفعل المرأةا كانت وقد المرأةا، على

البنت كانت فقد الرجل، وبين بينها مساواةا بإقرار يسمح
ميدان تقتحم اليوما هي وها باحتقار، وتعامل حية، تدفن
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سنا، منها الصغر أشإقائها بشئون تضطلع وقد العمل،
شإقيقها، شإئون على السهر تولت التي هي مثل فزوجتي
ووفرت الفلحي، العمل متاعب - كل ذإلك أجل - من وتكبدت

كان الذي والدها أمنية تحقيق على وحرصت التعليم، سبل له
المنطق من يكون فهل المحاماةا، نحو ابنه توجيه في يرغب

هذه في شإقيقها يرثه ما نصف الشقيقة ترث أن شإيء في
الحالة! 

وأن المسألة، لهذه تحليلنا في الجتهاد طريق نتوخإى أن فعلينا
تطور يقتضيه ما بحسب التشريعية، الحكاما بتطوير نبادر

في بالجتهاد الزوجات تعدد حجرنا أن سبق وقد المجتمع،
أمراء بوصفهم الحكاما حق ومن الكريمة، الية مفهوما

وتطور الشعب، تطور بحسب الحكاما يطوروا - أن المؤمنين
الحياةا).  ونمط العدل، مفهوما

من صدوره صح - إن وهذا المذكورةا، الصحيفة في هكذا
الصريح؛ الكفر من آخإر نوع - فهو آنفا إليه المشار المسئول

وليس نقص، الذكر يعطاه ما نصف المرأةا إعطاء أن زعم لنه
العمل، ميدان في المرأةا مشاركة بعد عليه البقاء المنطق من
تطوير يجب وأنه بالجتهاد، النساء تعدد حجر أنه ذإكر كما

أن وذإكر المجتمع، تطور حسب بالجتهاد الشرعية الحكاما
أبطل من وهذا المؤمنين، أمراء لكونهم الحكاما حق من هذا

التنبيه سيأتي عظيما وفسادا كثيرا، شإرا يتضمن وهو الباطل،
الله.  شإاء إن عليه

في          أو القرآن في طعن من كفر على الدلة بيان
والسلم     الصلة عليه الرسول

لله والنصيحة السلمي الواجب فإن تقدما، ما علم إذإا
طعن فيمن السلما حكم بيان علينا يوجب ذإلك، كل ولعباده،

الخرافات، بعض على مشتمل أو متناقض، بأنه القرآن في
من نوع بأي وسلم عليه الله صلى الرسول في طعن وفيمن

77



- وجل - عز له وغضبا سبحانه، لله غيرةا الطعن أنواع
حقه لبعض وأداء الكريم، ولرسوله العزيز، لكتابه وانتصارا

غير كان أما واقعا شإخص أي عن ذإكر ما كان سواء علينا،
إذإ ذإلك يعلن لم أما منه التوبة أو له إنكاره أعلن وسواء واقع،

من ذإكرنا مما شإيء على أقدما فيمن الله حكم بيان المقصود
وسلم.  عليه الله صلى لرسوله أو الله لكتاب التنقص

ّنة وجل عز الله كتاب دل : قدفنقول ُفْس الصلةا عليه رسوله و
غاية محكم سبحانه الله، كتاب أن على المة وإجماع والسلما
من - ومنزل وجل - عز الله كلما كله أنه وعلى الحكاما،

الدلة دلت كما والكذب، الخرافات من شإيء فيه وليس عنده،
وسلم عليه الله صلى الرسول تعزير وجوب على المذكورةا
الله كتاب في الطعن أن على أيضا ودلت ونصرته، وتوقيره،

وردةا أكبر، كفر وسلم عليه الله صلى الرسول جناب في أو
ذإلك:  - بيان الكريم القارئ - أيها وإليك السلما، عن

ْلَك     الر يونس سورةا في تعالى الله قال ُفْت     ِت َيا َتاِب     آ ِك ْل ِم     ا ِكي ْلَح ا
َتاٌب     الرهود:  سورةا أول في وقال ِكَمْت     ِك ُفْه     ُفْأْح ُفْت َيا َلْت     ُفْثّم     آ ُفْفّص

ُفْدْن     ِمْن ٍم     َل ِكي ٍر     َح ِبي : لقمان سورةا أول في وجل عز وقال   خَإ
ْلَك*    الم ُفْت     ِت َيا َتاِب     آ ِك ْل ِم     ا ِكي ْلَح رحمهم التفسير علماء وذإكر   ا
اللفاظ متقن أنه ذإلك معنى أن اليات، هذه تفسير في الله

الصادقة، والخإبار العادلة، الحكاما على مشتمل والمعاني،
يختلفون فيما العباد بين الحاكم وأنه المستقيمة، والشرائع

ُفْس     َكاَنسبحانه:  الله قال كما فيه، ّنا لة     ال لةا     ُفْأّم َد َعَث     َواِح َب ُفْه     َف ّل ال
ّييَن ِب ّن ِريَن     ال َبّش ِريَن     ُفْم ِذ ْن ُفْم ْنَزَل     َو َأ ُفْم     َو ُفْه َع َتاَب     َم ِك ْل ّق     ا ْلَح ُفْكَم     ِبا َيْح ِل

ْين ّناِس     َب ُفْفوا     ِفيَما     ال َل َت ِه     اخْإ َلْمسبحانه:  وقال الية،   ِفي َلى     َتَر     َأ ِإ
ِذيَن ّل ُفْتوا     ا لبا     ُفْأو َتاِب     ِمَن     َنِصي ِك ْل ْوَن     ا َع ْد َلى     ُفْي َتاِب     ِإ ِه     ِك ّل ُفْكَم     ال َيْح ِل
ُفْهْم َن ْي . الية   َب

وهو الناس بين وحاكما والمعاني، اللفاظ محكم يكون فكيف
محكما يكون وكيف الخرافات؟ بعض على مشتمل متناقض
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ل بسيطا إنسانا به جاء الذي الرسول كان إذإا به وموثوقا
 والخرافة؟ الحق بين يفرقا

على بالشإتمال أو بالتناقض القرآن وصف من أن بذلك فعلم
بما وسلم عليه الله صلى الرسول وصف أو الخرافات، بعض
في وقادح الله، لخبر ومكذب الله، لكتاب متنقص فإنه ذإكرنا

فيكون عقله، كمال وفي وسلم عليه الله صلى الله رسول
يقول أن قبل مسلما كان - إن السلما عن مرتدا كافرا بذلك
الريوسف:  سورةا أول في سبحانه الله - وقال المقالة هذه
ْلَك ُفْت     ِت َيا َتاِب     آ ِك ْل ِبيِن     ا ُفْم ْل ّنا     ا ُفْه     ِإ َنا ْل ْنَز لنا     َأ ّيا     ُفْقْرآ ِب ُفْكْم     َعَر ّل َع َل

ُفْلوَن ِق ْع ُفْن*    َت ُفْقّص     َنْح ْيَك     َن َل َقَصِص     َأْحَسَن     َع ْل َنا     ِبَما     ا ْي ْوَح ْيَك     َأ َل َذا     ِإ َه
ُفْقْرآَن ْل ِإْن     ا ْنَت     َو ِه     ِمْن     ُفْك ِل ْب ِليَن     َلِمَن     َق ِف َغا ْل في سبحانه وقال   ا
ُفْهالزمر:  سورةا ّل ِديِث     َأْحَسَن     َنّزَل     ال ْلَح لبا     ا َتا لها     ِك ِب َتَشا ِنَي     ُفْم َثا    َم

... الية

بعضه - يشبه العلم أهل - عند الية هذه (متشابها) في ومعنى
وكيف المعنى؟ بهذا يكون فكيف بعضا، بعضه ويصدقا بعضا،
مشتمل متناقض، وهو القصص وأحسن الحديث أحسن يكون
عظيم.  بهتان هذا سبحانك الخرافات؟ بعض على

من رسالة طبعت بالجامعة السلمية بالمدينة المنورةا رقم
 بعنوان: (حكم السلما فيمن زعم أن القرآن متناقض). 9

في يقول كان أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن وصح 
الهدي     وخإير     الله     كتاب     الحديث     خإير     فإن     بعد     أما  خإطبه: 

القرآن، في طعن فمن      وسلم     عليه     الله     صلى     محمد     هدي
- عز لله مكذب فهو المطاعن أنواع من غيره أو ذإكرنا بما

الحديث، وأحسن القصص أحسن بأنه لكتابه وصفه - في وجل
خإير     إنهقوله:  في وسلم عليه الله صلى للرسول ومكذب
الكريم:  القرآن وصف في وتعالى سبحانه وقال     الحديث

ِزيٌل ْن ِم     الّرْحَمِن     ِمَن     َت ُفْه: وقال   الّرِحي ّن ِإ ُفْل     َو ِزي ْن َت َلِميَن     َرّب     َل َعا ْل ا
ِه     َنَزَل*  ُفْح     ِب ُفْن     الّرو َْلِمي َذا وقال   ا َه َتاٌب     َو ُفْه     ِك َنا ْل ْنَز َباَرٌك     َأ    ُفْم
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ّنا: وقال ُفْن     ِإ َنا     َنْح ْل ْكَر     َنّز ّذ ّنا     ال ِإ ُفْه     َو ُفْظوَن     َل ِف ُفْه: وقال   َلَحا ّن ِإ َو
َتاٌب ِك ِزيٌز     َل ِه     ل*    َع ِتي ْأ ُفْل     َي ِط َبا ْل ْيِن     ِمْن     ا ِه     َب ْي َد ِه     ِمْن     َول     َي ِف ْل ِزيٌل     خَإ ْن َت

ٍم     ِمْن ِكي ٍد     َح الله، كتاب في الكثيرةا اليات هذه أمثال إلى   َحِمي
التي الخرافات بعض على مشتمل أو متناقض أنه زعم فمن

بادية من تلقاه مما وسلم عليه الله صلى الرسول فيه أدخإلها
الله عند من منزل غير بعضه أن زعم فقد غيرهم أو الصحراء

الله صلى الرسول وصف قد بذلك أنه كما محفوظ، غير وأنه
منه، ليس ما كتابه في وأدخإل الله على كذب بأنه وسلم عليه
غاية وهذا الله، كلما القرآن : إنللناس - يقول ذإلك - مع وهو
بالكذب ووصفه وسلم عليه الله صلى الرسول في الطعن في

والظلم، والضلل الكفر أقبح من وهذا عباده، وعلى الله على
ُفْم     َفَمْنسبحانه:  الله قال كما َل ْظ َذَب     ِمّمْن     َأ َلى     َك ِه     َع ّل ّذَب     ال َك َو

ْدقِا ْذإ     ِبالّص ُفْه     ِإ َء ْيَس     َجا َل ّنَم     ِفي     َأ َه لوى     َج ْث ِريَن     َم ِف َكا ْل عز وقال   ِل
ُفْم     َوَمْنوجل:  َل ْظ َتَرى     ِمّمِن     َأ ْف َلى     ا ِه     َع ّل لبا     ال ِذ ْو     َك ُفْأوِحَي     َقاَل     َأ

َلّي َلْم     ِإ ِه     ُفْيوَح     َو ْي َل ٌء     ِإ ِه     ُفْقْلتعالى:  وقال الية،   شَإْي ّل ِبال أ
ِه     َ ِت َيا َوآ

ِه ِل ُفْسو ُفْتْم     َوَر ْن ُفْئوَن     ُفْك ِز ْه َت ُفْروا     ل*    َتْس ِذ َت ْع ْد     َت ُفْتْم     َق َفْر َد     َك ْع ُفْكْم     َب ِن    ِإيَما
. الية

في نزلت الية هذه - أن الله - رحمهم التفسير علماء ذإكر
تبوك، غزوةا في وسلم عليه الله صلى النبي مع كانوا جماعة

أكذب ول بطونا أرغب هؤلء قرائنا مثل رأينا بعضهم: ما قال
بني جلد بعضهم: أتحسبون اللقاء. وقال عند أجبن ول ألسنا،

مقرنين غدا بكم لنا والله بعضا، بعضهم العرب كقتال الصفر
الروما قصور يفتح أن هذا : يظنبعضهم قال الحبال، في

ِئْنسبحانه:  قوله الله فأنزل هيهات، وحصونها، َل ُفْهْم     َو َت ْل َأ َس
ُفْلّن ُفْقو َي ّنَما     َل ّنا     ِإ ُفْض     ُفْك ُفْخو ُفْب     َن َع ْل َن ِه     ُفْقْل     َو ّل ِبال أ

ِه     َ ِت َيا ِه     َوآ ِل ُفْسو ُفْتْم     َوَر ْن ُفْك
ُفْئوَن ِز ْه َت ُفْروا     ل     َتْس ِذ َت ْع ْد     َت ُفْتْم     َق َفْر َد     َك ْع ُفْكْم     َب ِن فجاءوا الية،         ِإيَما

كنا ويقولون: إنما يعتذرون وسلم عليه الله صلى الرسول إلى
الطريق، عنا به نقطع الركب حديث ونتحدث ونلعب، نخوض

ِه الصلةا عليه لهم قال بل يعذرهم، فلم ّل ِبال أ
َ ِه والسلما:  ِت َيا َوآ

ِه ِل ُفْسو ُفْتْم َوَر ْن ُفْئوَن ُفْك ِز ْه َت ُفْروا ل َتْس ِذ َت ْع ْد َت ُفْتْم َق َفْر َد َك ْع ُفْكْم َب ِن ، ِإيَما
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بالله استهزاء يعتبر هؤلء قاله الذي الكلما، هذا كان فإذإا
في قال من بحال فكيف إيمان، بعد وكفرا ورسوله، وآياته

الخرافات، بعض على مشتمل أو متناقض العظيم: إنه القرآن
ل بسيط إنسان وسلم: إنه عليه الله صلى الرسول في قال أو

أقبح هو هذا قال من أن شإك ل والخرافة، الحق بين يميز
كفرا!.  وأعظم استهزاء،

أو(         الكريم القرآن في طعن فيمن العلماء كلم ذكر
والتسليم     )  الصلة أفضل عليه الرسول

عليه(            الله صلى الرسول أو الله، سب أو بهما، استهزاء أو
وسلم) 

في القرطبي النصاري أحمد بن محمد الله عبد أبو الماما قال
ما الية هذه تفسير القرآن) عند لحكاما (الجامع تفسيره

ما يكون أن يخلو العربي: ل بن بكر القاضي: أبو نصه: (قال
الهزل فإن كفر، كان كيفما وهو هزل أو جدا ذإلك في قالوه

المقصود.  المة) انتهى بين فيه خإلف ل كفر بالكفر

كتابه - في الله - رحمه موسى بن عياض القاضي وقال
نصه: (واعلم  ما325 المصطفى) ص حقوقا بتعريف (الشفاء

سبهما أو منه، بشيء أو المصحف، أو بالقرآن استخف من أن
به صرح مما بشيء أو به كذب أو آية، أو منه حرفا أو جحده أو

على أثبته ما نفى أو نفاه ما أثبت أو خإبر، أو حكم، من فيه
أهل عند كافر - فهو ذإلك من شإيء في شإك أو بذلك، منه علم

ُفْهتعالى:  الله قال بإجماع، العلم ّن ِإ َتاٌب     َو ِك ِزيٌز     َل ِه     ل*    َع ِتي ْأ َي
ُفْل ِط َبا ْل ْيِن     ِمْن     ا ِه     َب ْي َد ِه     ِمْن     َول     َي ِف ْل ِزيٌل     خَإ ْن ٍم     ِمْن     َت ِكي ٍد     َح    َحِمي

المقصود.  انتهى

النبي سب حكم في المذكور، كتابه في عياض القاضي وقال
الله وفقنا نصه: (اعلم  ما233 ص وسلم عليه الله صلى

عابه، أو وسلم عليه الله صلى النبي سب من جميع أن وإياك،
من خإصلة أو دينه أو نسبه أو نفسه في نقصا به ألحق أو
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أو له السب طريق على بشيء، شإبهه أو به، عرض أو خإصاله
فهو له، والعيب منه الغض أو لشأنه، التصغير أو عليه، الزراء
ول نبينه، كما - يقتل الساب حكم فيه والحكم له، ساب

ول المقصد، هذا على الباب هذا فصول من فصل نستثني
تلويحا.  أو تصريحا فيه نمتري

يليق ل ما إليه نسب أو له تمنى أو عليه دعا أو لعنه من وكذلك
بسخف العزيزةا جهته في عبث أو الذما، طريق على بمنصبه،

مما بشيء عيره أو وزور، القول من ومنكر وهجر الكلما من
العوارض ببعض غمصه أو عليه، المحنة أو البلء من جرى

العلماء إجماع كله وهذا لديه، والمعهودةا الجائزةا، البشرية
هلم إلى عليهم الله - رضوان الصحابة لدن من الفتوى وأئمة
جرا. 

من أن على العلم أهل عواما المنذر: أجمع بن بكر أبو قال
ذإلك: مالك قال وممن يقتل، وسلم عليه الله صلى النبي سب

الشافعي). مذهب وهو وإسحاقا، وأحمد، والليث، أنس، بن
انتهى. 

(الصارما كتابه في الله رحمه تيمية ابن السلما شإيخ وقال 
نصه: (   ما3 الرسول) ص شإاتم على المسلول

من وسلم عليه الله صلى النبي سب من الولى: إن المسألة
أهل عامة عليه مذهب هذا قتله، يجب فإنه وكافر، مسلم
في ذإكره - المتقدما المنذر بن بكر أبي كلما نقل ثم العلم،

ما الله رحمه السلما شإيخ قال -: ثم عياض القاضي كلما
- الشافعي أصحاب - من الفارسي بكر أبو حكى نصه: وقد

عليه الله صلى النبي سب من حد أن على المسلمين إجماع
الجماع وهذا الجلد، غيره سب من حد أن كما القتل، وسلم
الصحابة من الول الصدر إجماع على محمول حكاه الذي

صلى النبي ساب أن على إجماعهم به أراد أنه أو والتابعين،
ّيده وكذلك مسلما، كان إذإا قتله يجب وسلم عليه الله ق
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من متنقصه قتل على المة فقال: أجمعت عياض، القاضي
وسابه.  المسلمين

وقال وتكفيره، قتله على الجماع واحد غير عن حكي وكذلك
الله: أجمع رحمه العلما الئمة أحد راهويه بن إسحاقا الماما

الله صلى رسوله سب أو الله، سب من أن على المسلمون
نبيا قتل أو وجل، عز الله أنزل مما شإيئا دفع أو وسلم عليه
ما بكل مقرا كان وإن بذلك، كافر أنه وجل عز الله أنبياء من

من أحدا أعلم لالله:  رحمه الخطابي قال الله، أنزل
سحنون: بن محمد وقال قتله، وجوب في اخإتلف المسلمين

وسلم عليه الله صلى النبي شإاتم أن على العلماء أجمع
- وحكمه له، الله بعذاب عليه جاء والوعيد كافر، له والمنتقص

كفر.  وعذابه كفره في شإك ومن - القتل، المة عند

القول الله: وتحرير رحمه العباس أبو السلما شإيخ قال ثم
خإلف، بغير ويقتل يكفر - فإنه مسلما كان إن-  الساب أن فيه

على الجماع حكى ممن تقدما وقد الربعة، الئمة مذهب وهذا
كان إذإا فيما الخلف ذإكر ثم وغيره، راهويه بن إسحاقا ذإلك

 ما512 ص الكتاب، آخإر في الله رحمه ذإكر ثم ذإميا، الساب
بينه والفرقا المذكور، السب بيان في الرابعة نصه: المسألة

كان وقد مقدمة، تقديم من بد ل ذإلك وقبل الكفر، مجرد وبين
- مناسب هنا وذإكرها الولى، المسألة أول في تذكر أن يليق
أو الله، سب نقول: إن أن وذإلك المسألة، سر - لنكشف أيضا
سواء وباطن، ظاهر كفر وسلم عليه الله صلى رسوله سب
كان أو له، مستحل كان أو محرما ذإلك أن يعتقد الساب كان

السنة أهل وسائر الفقهاء مذهب هذا اعتقاده، عن ذإاهل
في الله رحمه قال أن وعمل. إلى قول اليمان بأن القائلين

صلى الله رسول سب تمثيل في نصه: (التكلم  ما538 ص
القلب على يثقل مما ذإلك صفته وذإكر وسلم عليه الله

للحتياج لكن ذإاكرين، بذلك نتفوه أن نتعاظم ونحن واللسان،
السب أنواع في الكلما نفرض نحن ذإلك حكم في الكلما إلى

فنقول: ذإلك، من حظه يأخإذ والفقيه تعيين، غير من مطلقا
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القائل يقول أن فمثل الدعاء فأما وخإبر، نوعان: دعاء السب
أو الله رحمه ل أو الله، أخإزاه أو الله قبحه أو الله لعنهلغيره: 

للنبياء سب وأمثاله فهذا دابره، الله قطع أو عنه الله رضي ل
سلم، ل أو عليه الله صلى ل نبي عن قال لو وكذلك ولغيرهم،

الدعاء من ذإلك ونحو اسمه الله محى أو ذإكره، الله رفع ل أو
إذإا كله فهذا الخإرةا، في أو الدنيا في عليه ضرر فيه بما عليه،
به فيقتل المسلم فأما سب، فهو معاهد، أو مسلم من صدر
أظهره.  إذإا بذلك فيقتل الذمي وأما حال، بكل

ما فكل الثاني: الخبر، : النوع540 ص الله رحمه قال أن إلى
فإن القتل، به يجب فإنه تنقصا أو سبا أو شإتما، الناس عده

ليس كافرا الرجل يكون وقد للسب، مستلزما ليس الكفر
الرجل يبغض قد الرجل أن عاما علما يعلمون والناس بساب،
ذإلك إلى يضم وقد يسبه، ول القبيحة العقيدةا فيه ويعتقد
ما كل فليس للمعتقد، مطابقة المسبة كانت وإن مسبة،
يحتمل سرا، يقال أن يحتمل ما ول قول، يحتمل عقدا يحتمل

جهرا.  يقال أن

بسب، ليست حال وفي سبا حال في تكون الواحدةا والكلمة
يأت لم وإذإا والحوال، القوال باخإتلف يختلف هذا أن فعلم

إلى فيه فالمرجع الشرع، في ول اللغة في معروف حد للسب
عليه الله صلى للنبي سبا العرف في كان فما الناس، عرف
والعلماء، الصحابة كلما عليه ننزل أن يجب الذي فهو وسلم

المقصود.  فل) انتهى ل وما

به          القائلين إلى المنسوب الكلما في المذكورةا الشبه كشف

شإنيعة: أمور ستة بذلك قال من إلى المنسوب الكلما في وقع
تعالى:  بقوله لذلك مثل وقد القرآن، بتناقض : القولالول

َنا     َلْن     ُفْقْل َب َتَب     َما     ِإل     ُفْيِصي ُفْه     َك ّل َنا        ال ّلَه     ِإّنوجل:  عز وقوله   َل ل     ال
ُفْر ّي َغ ٍما     َما     ُفْي ْو َق ّتى     ِب ُفْروا     َح ّي َغ ِهْم     َما     ُفْي ُفْفِس ْن َأ    ِب
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والتصريح الكهف، أهل وقصة موسى، عصا قصة : إنكارالثاني
الله صلى محمدا الرسول الساطير. الثالث: أن من بأنها
الصحراء عبر كثيرا يسافر بسيطا إنسانا كان وسلم عليه

ذإلك في السائدةا البسيطة الخرافات إلى ويستمع العربية
عصا ذإلك مثال القرآن، إلى الخرافات نقل وقد الوقت،
الكهف.  أهل وقصة موسى،

في الذكر يعطى ما نصف المرأةا إعطاء : إنكارالرابع
يجب نقص وأنه المنطق، من ليس ذإلك أن والزعم الميراث،

بأنه والذكر المجتمع، تطور يناسب ل لنه إزالته؛ إلى البدار
المجتمع.  تطور حسب الحكاما يطوروا أن للحكاما ينبغي

الناس؛ بعض على ذإلك وحجره النساء تعدد : إنكارالخامس
المسلمين بأن المجتمع. السادس: القول تطور يناسب ل لنه

يكررون: محمد دائما فهم محمد، الرسول تأليه إلى وصلوا
تأليه وهذا محمد، على يصلي الله وسلم، عليه الله صلى

. انتهىلمحمد. 

المور هذه في ذإكر ما بطلن - نبين الله شإاء - إن ونحن
في المر كان وإن القاطعة، بالدلة الشبه ونكشف الستة،

ولكن بصيرةا، أدنى له من لكل الله بحمد واضحا، ذإلك
قد لمن الحق وإيضاح المنكر هذا إنكار ذإلك من مقصودنا

المستعان.  والله ردها، في ويحار الشبه هذه بعض عليه تروج

المنكرات، أقبح من فهذا متناقض، القرآن بأن : القولفنقول
للقرآن، تنقص - لنه بيانه سبق - كما الصريح الكفر ومن

ل بما ووصفه للمسبوب التنقص هو السب لن له؛ وسب
من بريء القرآن أن القاطعة بالدلة مضى فيما بينا وقد يليق،
قال كما والتقان، الحكاما غاية في الله بحمد وأنه ذإلك،

َتاٌبسبحانه:  ِكَمْت     ِك ُفْه     ُفْأْح ُفْت َيا َلْت     ُفْثّم     آ ُفْدْن     ِمْن     ُفْفّص ٍم     َل ِكي ٍر     َح ِبي    خَإ
ُفْه: وقال ّن ِإ َتاٌب     َو ِك ِزيٌز     َل ِه     ل*    َع ِتي ْأ ُفْل     َي ِط َبا ْل ْيِن     ِمْن     ا ِه     َب ْي َد ِمْن     َول     َي
ِه ِف ْل ِزيٌل     خَإ ْن ٍم     ِمْن     َت ِكي ٍد     َح .          َحِمي
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َفلوجل:  عز وقال ُفْروَن     َأ ّب َد َت ُفْقْرآَن     َي ْل ْو     ا َل ِد     ِمْن     َكاَن     َو ْن ِر     ِع ْي َغ
ِه ّل ُفْدوا     ال َوَج ِه     َل لفا     ِفي ِتل لرا     اخْإ ِثي اليات من ذإلك غير إلى   َك

الحديث أحسن وأنه وإتقانه، إحكامه على الدالة السابقات
وعلى ذإلك، على العلماء إجماع ذإكر وتقدما القصص، وأحسن

وما المذكورتان اليتان أما منه، شإيئا جحد أو تنقصه من كفر
وعلى القدر، إثبات على الدالة اليات من معناهما في جاء

من أتي وإنما تناقض، بينها فليس بأسبابها المسببات تعليق
قال كما علمه، ونقص فهمه، فساد جهة من ذإلك زعم

الشاعر: 

  

 السقيم الفهم من وآفته       صحيحا قول عائب من وكم

العربية باللغة وبصيرةا وإنصاف علم لديه من كل أجمع وقد
من غاية في الله كتاب أن وخإصومه، السلما علماء من

ينزل لم وأنه كتاب، وأفضل كتاب خإير وأنه والتقان، الحكاما
والحكاما النافعة العلوما من عليه اشإتمل لما منه، أفضل كتاب

البليغ والسلوب القويمة، والشرائع الصادقة، والخإبار العادلة،
َتّمْتسبحانه:  الله قال كما المقنع، ُفْة     َو ِلَم ّبَك     َك لقا     َر ْد لل     ِص ْد َع    َو

وقال والحكاما، الشرائع في وعدل الخإبار، في صدقا أي
َوتعالى:  ِذي     ُفْه ّل ُفْه     َأْرَسَل     ا َل ُفْسو َدى     َر ُفْه ْل ِديِن     ِبا ّق     َو ْلَح ُفْه     ا ِهَر ْظ ُفْي ِل

َلى ّديِن     َع ِه     ال ّل من فيه ما العلماء: الهدى: هو قال الية،   ُفْك
من فيه ما الحق: هو ودين الصادقة، والخإبار النافعة العلوما

الرشإيدةا.  والحكاما القويمة الشرائع

معناهما في وما المذكورتين اليتين بين فالجمع هذا علم إذإا
هم ما وعلم الخلئق، مقادير قدر قد سبحانه الله أن هو

كما لديه، كله ذإلك وكتب وآجالهم، أرزاقهم وقدر عاملون،
َنا     َلْن     ُفْقْلتعالى:  قال َب َتَب     َما     ِإل     ُفْيِصي ُفْه     َك ّل َنا     ال ... وقالالية   َل

َلْمسبحانه:  َلْم     َأ ْع ّلَه     َأّن     َت ُفْم     ال َل ْع ِء     ِفي     َما     َي َْلْرِض     الّسَما ِإّن     َوا
ِلَك َتاٍب     ِفي     َذإ ِلَك     ِإّن     ِك َلى     َذإ ِه     َع ّل    َيِسيٌر     ال

86

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=22&nAya=70
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=22&nAya=70
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=51
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=33
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=33
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=115
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=82
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=82


ٍة     ِمْن     َأَصاَب     َماسبحانه:  وقال َب َْلْرِض     ِفي     ُفْمِصي ِفي     َول     ا
ُفْكْم ُفْفِس ْن َتاٍب     ِفي     ِإل     َأ ْبِل     ِمْن     ِك َها     َأْن     َق َأ ْبَر ِلَك     ِإّن     َن َلى     َذإ ِه     َع ّل ال

عن الصحيحين وفي كثيرةا، المعنى هذا في واليات   َيِسيٌر
ماقال:  وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي علي
النار     من     ومقعده     الجنة     من     مقعده     كتب     وقد     إل     أحد     من     منكم

فقال     العمل     وندع     كتابنا     على     نتكل     أفل     الله     رسول     يا     فقالوا
من     أما     له     خإلق     لما     ميسر     فكل     اعملوا     وسلم     عليه     الله     صلى
كان     من     وأما     السعادةا     أهل     لعمل     فييسر     السعادةا     أهل     من     كان
النبي     قرأ     ثم     الشقاوةا     أهل     لعمل     فييسر     الشقاوةا     أهل     من

ُفْه   تعالى     قوله     وسلم     عليه     الله     صلى ُفْر َيّس ُفْن ُفْيْسَرى     َفَس ْل َأّما     ِل َو
َنى     َبِخَل     َمْن ْغ َت ّذَب     َواْس َك َنى     َو ُفْحْس ْل ُفْه     ِبا ُفْر َيّس ُفْن ُفْعْسَرى     َفَس ْل    ِل

- رضي هريرةا وأبي الخطاب بن عمر عن مسلم صحيح وفي
عن     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     سأل     جبرائيل     أن-  عنهما الله

بالله     تؤمن     أن     اليمان     وسلم     عليه     الله     صلى     فقال     اليمان
وشإره     خإيره     بالقدر     وتؤمن     الخإر     واليوما     ورسله     وكتبه     وملئكته

وملئكته     بالله     تؤمن     أنهريرةا:  أبي ولفظ عمر، لفظ هذا
   كله     بالقدر     وتؤمن     بالبعث     وتؤمن     ورسله     ولقائه     وكتابه

العاص بن عمرو بن الله عبد - عن - أيضا مسلم صحيح وفي
يقول:  وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه عنهما الله رضي
والرض     السماوات     يخلق     أن     قبل     الخلئق     مقادير     الله     كتب

صحيح وفي   الماء     على     وعرشإه     قال     سنة     ألف     بخمسين
الله رضي الخطاب بن عمر بن الله عبد - عن - أيضا مسلم
بقدر     شإيء     كلقال:  وسلم عليه الله صلى النبي أن عنهما
. والكيس"      العجز     حتى

والحاديث اليات هذه وفي كثيرةا، المعنى هذا في والحاديث
وكتبها، وعلمها الشإياء قدر قد سبحانه الله أن على الدللة

يجب التي الستة اليمان أصول من أصل بذلك اليمان وأن
خإلق سبحانه، أنه ذإلك في ويدخإل بها، اليمان مسلم كل على

عز قال كما يكن، لم يشأ لم وما كان شإاء فما كلها، الشإياء
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ُفْهوجل:  ّل ُفْق     ال ِل ٍء     ُفْكّل     خَإا َو     شَإْي ُفْه َلى     َو ٍء     ُفْكّل     َع ِكيٌل     شَإْي وقال   َو
ْوسبحانه:  َل َء     َو ُفْه     شَإا ّل ُفْهْم     ال َع َلى     َلَجَم َدى     َع ُفْه ْل َنّن     َفل     ا ُفْكو ِمَن     َت
ِليَن ِه ْلَجا َء     ِلَمْنسبحانه:  وقال   ا ُفْكْم     شَإا ْن ِقيَم     َأْن     ِم َت َوَما     َيْس
ُفْءوَن َء     َْن  أ     ِإل     َتَشا ُفْه     َيَشا ّل َلِميَن     َرّب     ال َعا ْل    ا

شإيء، لكل شإاملة وقدرته شإيء، بكل محيط سبحانه، فعلمه
ُفْموا: سبحانه قال كما َل ْع َت ّلَه     َأّن     ِل َلى     ال ٍء     ُفْكّل     َع ِديٌر     شَإْي َأّن     َق َو
ّلَه ْد     ال ُفْكّل     َأَحاَط     َق ٍء     ِب لما     شَإْي ْل أعطى قد سبحانه ذإلك مع وهو   ِع

يستطيعون التي والدوات والبصار والسماع العقول العباد
بها يعرفوا وأن يضرهم، ما ويتركوا ينفعهم، ما يفعلوا أن بها

من ذإلك وغير والهدى، والضلل والشر، والخير والنافع، الضار
وأسماعهم بعقولهم إدراكها من العباد الله مكن التي المور

حواسهم.  وسائر وأبصارهم

بطاعته وأمرهم ومشيئة، واخإتيارا عمل سبحانه لهم وجعل
طاعته على ووعدهم بالسباب، وأمرهم معصيته عن ونهاهم
العذاب معاصيه وعلى والخإرةا، الدنيا في الجزيل الثواب
أعمالهم إليهم وتنسب ويكدحون، يعملون فهم الليم،

كما والخإتيار، بالمشيئة فعلوها لنهم ومعاصيهم؛ وطاعاتهم
ّلَه     ِإّنوجل:  عز قال ِبيٌر     ال ُفْلوَن     ِبَما     خَإ ْعَم ّبَك     َوَما   َت ِفٍل     َر َغا َعّما     ِب

ُفْلوَن ْعَم ّلَه     ِإّن   َي ِبيٌر     ال ُفْعوَن     ِبَما     خَإ َن ْدسبحانه:  وقال   َيْص َلَح     َق ْف َأ

ُفْنوَن ْؤِم ُفْم ْل ِذيَن     ا ّل ِهْم     ِفي     ُفْهْم     ا ِت ُفْعوَن     َصل ِذيَن     خَإاشِإ ّل َعِن     ُفْهْم     َوا
ِو ْغ ّل ُفْضوَن     ال ِر ْع ِذيَن     ُفْم ّل ِةا     ُفْهْم     َوا َكا ُفْلوَن     ِللّز وقال اليات،   َفاِع

ُفْروَنسبحانه:  ِف َكا ْل ُفْم     َوا ُفْموَن     ُفْه ِل ّظا    ال

ِقيَن     ِإّنسبحانه:  وقال ِف َنا ُفْم ْل ُفْعوَن     ا ِد ّلَه     ُفْيَخا َو     ال ُفْه ُفْهْم     َو ُفْع ِد َذإا     خَإا ِإ َو
ُفْموا َلى     َقا ِةا     ِإ ُفْموا     الّصل َلى     َقا ُفْءوَن     ُفْكَسا ّناَس     ُفْيَرا ُفْروَن     َول     ال ُفْك ْذ ّلَه     َي ال

لل     ِإل ِلي    َق

عن الصحيحة الحاديث وفي كثيرةا، المعنى هذا في واليات
ولكنهم يحصى ل ما ذإلك من وسلم عليه الله صلى الله رسول

وإرادته العمال بهذه الله مشيئة عن يخرجون ل ذإلك مع
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ُفْه     َكلوجل:  عز قال كما الكونية، ّن ٌةا     ِإ ِكَر ْذ َء     َفَمْن*    َت ُفْه     شَإا َكَر *   َذإ
ُفْروَن     َوَما ُفْك ْذ َء     َأْن     ِإل     َي ُفْه     َيَشا ّل َو     ال ُفْل     ُفْه ْه َوى     َأ ْق ّت ُفْل     ال ْه َأ ِةا     َو ِفَر ْغ ْلَم    ا

ُفْءوَن     َوَماسبحانه:  وقال َء     َأْن     ِإل     َتَشا ُفْه     َيَشا ّل َلِميَن     َرّب     ال َعا ْل    ا
ِه     ِإّنوجل:  عز وقال ِذ ٌةا     َه ِكَر ْذ َء     َفَمْن     َت َذ     شَإا ّتَخ َلى     ا ِه     ِإ ّب لل     َر ِبي َس

ُفْءوَن     َوَما َء     َأْن     ِإل     َتَشا ُفْه     َيَشا ّل ّلَه     ِإّن     ال لما     َكاَن     ال ِلي لما     َع ِكي ُفْل     َح ْدخِإ ُفْي
ُفْء     َمْن ِه     ِفي     َيَشا ِت ِلِميَن     َرْحَم ّظا ّد     َوال َع ُفْهْم     َأ لبا     َل َذا لما     َع ِلي    َأ

ُفْقْل قوله معنى يتضح اليات هذه من ذإكرنا وبما َلْن سبحانه: 
َنا َب َتَب َما ِإل ُفْيِصي ُفْه َك ّل َنا ال ّلَه     ِإّنوجل:  عز وقوله َل ُفْر     ل     ال ّي َغ َما     ُفْي
ٍما ْو َق ّتى     ِب ُفْروا     َح ّي َغ ِهْم     َما     ُفْي ُفْفِس ْن َأ    ِب

يحبون مما العباد، يصيب ما جميع أن على دلت الولى فالية
الله أن على الثانية ودلت عليهم، مكتوب كله ويكرهون،

السباب، من منهم يقع وما العباد أعمال على رتب قد سبحانه
القدر إلى يفزع المصيبة، عند فالمؤمن وموجباتها، مسبباتها
قد سبحانه الله بأن ليمانه به، نفسه وترتاح قلبه، فيطمئن

ويحارب له، الله كتب ما إل يصيبه لن وأنه شإيء، كل قدر
الله وعد ما رجاء ويحتسب ويصبر والوهاما، والغموما الهموما

ِرسبحانه:  بقوله الصابرين به َبّش ِريَن     َو ِب ِذيَن     الّصا ّل َذإا     ا ِإ
ُفْهْم ْت َب َبٌة     َأَصا ُفْلوا     ُفْمِصي ّنا     َقا ِه     ِإ ّل ّنا     ِل ِإ ِه     َو ْي َل ُفْعوَن     ِإ ِئَك     َراِج َل ِهْم     ُفْأو ْي َل َع
َواٌت َل ِهْم     ِمْن     َص ّب ِئَك     َوَرْحَمٌة     َر َل ُفْأو ُفْم     َو ُفْدوَن     ُفْه َت ْه ُفْم ْل .    ا

عليه، الله أوجب بما والقياما بالسباب الخإذ من ذإلك يمنعه ول
ُفْقِلوجل:  عز الله بقول عمل عليه الله حرما ما وتركه َو
ُفْلوا ْعَم َيَرى     ا ُفْه     َفَس ّل ُفْكْم     ال َل ُفْه     َعَم ُفْل ُفْسو ُفْنوَن     َوَر ْؤِم ُفْم ْل وقول الية،   َوا
واستعن     ينفعك     ما     على     "احرصوسلم:  عليه الله صلى النبي
لكان     فعلت     أني     لو     تقل     فل     شإيء     أصابك     فإن     تعجزن     ول     بالله
تفتح     لو     فإن     فعل     الله     شإاء     وما     الله     قدر     قل     ولكن     وكذا     كذا

صحيحه.  في مسلم خإرجه"   الشيطان     عمل

على والجل العاجل والثواب والثناء المدح يستحق وبذلك
ما كل عن وابتعاده النافعة، بالسباب وأخإذه الطيبة أعماله
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الدنيا في العقوبات وأنواع والوعيد الذما ويستحق يضره،
وعلى والمخالفات، المعاصي من يفعله ما على والخإرةا
يستطيع ما لعدوه إعداده وعدما بالسباب الخإذ في تفريطه

القوةا.  من

دينه على استقاموا إذإا أنهم عباده في الله سنة جرت وقد
ويجمع ينصرهم، أنه سبيله في وجاهدوا غضبه عن وتباعدوا
َها    َ ياسبحانه:  قال كما الحميدةا، العاقبة لهم ويجعل كلمتهم ّي َأ

ِذيَن ّل ُفْنوا     ا ُفْروا     ِإْن     آَم ُفْص ْن ّلَه     َت ُفْكْم     ال ُفْصْر ْن ّبْت     َي َث ُفْي ُفْكْم     َو َداَم ْق وقال   َأ
َكاَنسبحانه:  ّقا     َو َنا     َح ْي َل ُفْر     َع ِنيَن     َنْص ْؤِم ُفْم ْل وجل:  عز وقال   ا
ُفْصَرّن ْن َي َل ُفْه     َو ّل ُفْه     َمْن     ال ُفْر ُفْص ْن ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ِزيٌز     َل ِذيَن     َع ّل ُفْهْم     ِإْن     ا ّنا ّك َم

َْلْرِض     ِفي ُفْموا     ا َقا َةا     َأ ُفْوا     الّصل َت َةا     َوآ َكا ُفْروا     الّز َأَم ُفْروِف     َو ْع ْلَم ْوا     ِبا َه َن َو
ِر     َعِن َك ْن ُفْم ْل ِه     ا ّل ِل ُفْة     َو َب ِق ِر     َعا ُفْمو ُفْْل ِبْرسبحانه:  وقال   ا ِإّن     َفاْص

َبَة ِق َعا ْل ِقيَن     ا ّت ُفْم ْل    ِل

الله فإن بينهم، واخإتلفوا الهواء وتابعوا أمره ضيعوا إذإا أما
عليهم ويسلط كلمة، واجتماع عز من بهم، ما يغير سبحانه
ونقص والخوف القتل من العقوبات بأنواع ويصيبهم العداء،
ربك وما وفاقا جزاء ذإلك وغير والثمرات والنفس الموال

ّلَه     ِإّنوجل:  عز قوله معنى هو وهذا للعبيد، بظلما ُفْر     ل     ال ّي َغ َما     ُفْي
ٍما ْو َق ّتى     ِب ُفْروا     َح ّي َغ ِهْم     َما     ُفْي ُفْفِس ْن َأ .    ِب

عيش ورغد عز من بالعباد، ما يغير ل سبحانه : أنهوالمعنى
ما غيروا إذإا إل النعم، صنوف من ذإلك وغير كلمة واتحاد

بالسباب والخإذ دينه، على والستقامة طاعته من بأنفسهم
فإذإا بالجهاد، والقياما القوةا، من المستطاع وإعداد النافعة،

وبعد أذإلة، العزةا بعد فصاروا بهم، ما الله غير ذإلك فعلوا
وأمن العيش رغد وبعد ومختلفين، متفرقين والتحاد الجتماع

أنواع من ذإلك غير إلى أمن، واخإتلل وحاجة فقر إلى السبل
العقوبات. 
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ِلَكالخإرى:  الية في وجل عز قوله معنى هو وهذا َأّن     َذإ ّلَه     ِب ال
ُفْك     َلْم لرا     َي ّي َغ لة     ُفْم ْعَم َها     ِن َعَم ْن َلى     َأ ٍما     َع ْو ّتى     َق ُفْروا     َح ّي َغ ِهْم     َما     ُفْي ُفْفِس ْن َأ    ِب

الصالحات العمال إلى وبادروا سبحانه، الله إلى تابوا فإذإا
ما لعدوهم وأعدوا والحسية، الشرعية بالسباب والخإذ

أعطاهم جهاده، حق الله في وجاهدوا القوةا من استطاعوا
بعد والتحاد الضعف، بعد والقوةا الذلة، بعد العزةا الله

ذإلك غير إلى الخوف بعد والمن الفقر، بعد والغنى الخإتلف،
النعم.  أنواع من

ذإكرنا، ما على دلت قد والسنة، الكتاب من النصوص أن وكما
المة، هذه أحوال تأمل ومن بذلك، شإاهد التأريخي فالواقع

التغير أنواع من عليها جرى وما وحاضرها، ماضيها في
وأوضح اليتين، معنى له واتضح ذإكرنا ما عرف والخإتلف

والتمكين العز من المة هذه لصدر جرى ما ذإلك على شإاهد
على وتعاونهم الله بأمر قيامهم بسبب العداء على والنصر

وجهاد النافعة بالسباب الخإذ في وصدقهم والتقوى، البر
لما شإاهد وأحد بدر واقعة وفي عليهم، غير غيروا فلما العداء،

عليه للها صلى نبيهم مع صدقوا لما المسلمين فإن ذإكرنا،
وكثرةا قلتهم مع الله نصرهم بدر، يوما العدو جهاد في وسلم

الكافرين.  على الدائرةا وصارت عدوهم،

وعصوا وتنازعوا وفشلوا بموقفهم، أحد يوما الرماةا أخإل ولما
جرى موقفهم بلزوما لهم أمره في وسلم عليه الله صلى نبيهم

عدد وجرح المسلمين، من سبعون وقتل الهزيمة، من جرى ما
أنزل واستغربوه ذإلك المسلمون استنكر ولما منهم، كثير
َلّماسبحانه:  قوله َو ُفْكْم     َأ ْت َب َبٌة     َأَصا ْد     ُفْمِصي ُفْتْم     َق ْب َها     َأَص ْي َل ْث ُفْتْم     ِم ْل ُفْق
ّنى َذا     َأ َو     ُفْقْل     َه ِد     ِمْن     ُفْه ْن ُفْكْم     ِع ُفْفِس ْن ّلَه     ِإّن     َأ َلى     ال ٍء     ُفْكّل     َع ِديٌر     شَإْي    َق

 .

محمد نبينا الخلق سيد وفيهم وأفضلهم، المة خإير كان فإذإا
من بغيرهم فكيف عليهم، غير غيروا إذإا وسلم عليه الله صلى

إذإا عليهم يغير أن أولى باب من غيرهم أن شإك ل الناس!،
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كتبه وما الله قدر عن يخرجوا لم كله ذإلك في وهم غيروا،
ُفْكْم     َوَماوجل:  عز لقوله عليهم؛ َب ٍة     ِمْن     َأَصا َب ِبَما     ُفْمِصي َبْت     َف َكَس
ُفْكْم ِدي ْي ُفْفو     َأ ْع َي ٍر     َعْن     َو ِثي ٍة     ِمْن     َأَصاَب     َماتعالى:  وقوله   َك َب ُفْمِصي

َْلْرِض     ِفي ُفْكْم     ِفي     َول     ا ُفْفِس ْن َتاٍب     ِفي     ِإل     َأ ْبِل     ِمْن     ِك َها     َأْن     َق َأ ْبَر ِإّن     َن
ِلَك َلى     َذإ ِه     َع ّل قوله معنى الحق لطالب يتضح وبهذا   َيِسيٌر     ال

ّلَه     ِإّنسبحانه:  ُفْر     ل     ال ّي َغ ٍما     َما     ُفْي ْو َق ّتى     ِب ُفْروا     َح ّي َغ ِهْم     َما     ُفْي ُفْفِس ْن َأ    ِب

َنا     َلْن     ُفْقْلسبحانه:  وقوله َب َتَب     َما     ِإل     ُفْيِصي ُفْه     َك ّل َنا     ال ويعلم الية،   َل
الله بأن العلم مع تناقض، بينهما ليس وأنه حق منهما كل أن
ليمتحن والضراء، بالسراء المؤمنين عباده يبتلي قد وجل عز

لهم يجعل ثم لغيرهم، أسوةا وليكونوا وجهادهم، صبرهم
ُفْكْمسبحانه:  قال كما العاقبة ّن َو ُفْل ْب َن َل ّتى     َو َلَم     َح ْع ِديَن     َن ِه ُفْمَجا ْل ا

ُفْكْم ْن ِريَن     ِم ِب َو     َوالّصا ُفْل ْب َن ُفْكْم     َو َباَر ُفْتْم     َأمْاسبحانه:  وقال   َأخْإ ْب َأْن     َحِس

ُفْلوا ُفْخإ ْد ّنَة     َت ْلَج َلّما     ا ِم     َو َل ْع ُفْه     َي ّل ِذيَن     ال ّل ُفْدوا     ا َه ُفْكْم     َجا ْن َلَم     ِم ْع َي َو
ِريَن ِب كثيرةا.  المعنى هذا في واليات   الّصا

الكلما في وقعت التي المنكرةا المور من والثالث الثاني وأما
الكهف أهل وقصة ، موسى قصة أن فهما: الزعم المذكور،

الله صلى الرسول نقلها التي الخرافات ومن الساطير، من
زعم في وسلم عليه الله صلى القرآن. لنه إلى وسلم عليه
العربية، الصحراء في يسافر بسيطا إنسانا - كان القائل هذا

الوقت، ذإلك في السائدةا البسيطة الخرافات إلى ويستمع
المذكورتان.  - القصتان - بزعمه منها التي

واللسان القلب على يثقل مما الشنيع الكلما هذا أن ريب ول
والردةا الصريح، الكفر أنواع من عليه اشإتمل لما ذإكره،

- عليه الجماع ونقلنا ذإلك بيان تقدما - كما السلما في الكبرى
إلى اضطررنا قائله، شإبهة كشف إلى الحاجة لمسيس ولكن
أن هي الباطل الزعم هذا من افتراه فيما وشإبهته وكتابته نقله

العقل.  يقبلهما ل القصتين هاتين
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طويل الكهف أهل نوما ولن الحياةا، تقبل ل جمادا العصا لكون
ل العقل الول: أن الوجه وجوه، من باطلة الشبهة وهذه جدا،

العقلء جميع على الواجب وإنما المقاما، هذا في له مجال
التكذيب وعدما واتباعه، ورسوله به الله أخإبر بما التصديق

ببعض اليمان في عقله يحكم أن لحد وليس منه، بشيء
بعضه.  وإنكار المنزل

َها    َ ياسبحانه:  الله لقول ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْنوا     آَم ِه     آِم ّل ِه     ِبال ِل ُفْسو َوَر
َتاِب ِك ْل ِذي     َوا ّل َلى     َنّزَل     ا ِه     َع ِل ُفْسو َتاِب     َر ِك ْل ِذي     َوا ّل ْنَزَل     ا ُفْل     ِمْن     َأ ْب    َق

ُفْنواسبحانه:  وقوله الية، ِه     َفآَِم ّل ِه     ِبال ِل ُفْسو ِر     َوَر ّنو ِذي     َوال ّل َنا     ا ْل ْنَز َأ

ُفْه ّل ُفْلوَن     ِبَما     َوال ْعَم ِبيٌر     َت ُفْعواوجل:  عز وقال   خَإ ِب ّت ِزَل     َما     ا ْن ُفْكْم     ُفْأ ْي َل ِإ
ُفْكْم     ِمْن ّب ُفْعوا     َول     َر ِب ّت ِه     ِمْن     َت ِن َء     ُفْدو َيا ِل ْو لل     َأ ِلي ُفْروَن     َما     َق ّك َذ    َت

بما بالتصديق والمؤمنين الرسول على سبحانه الله أثنى وقد
هم أنهم وأخإبر بذلك، المتقين ووصف ربهم، من إليهم أنزل
ُفْل     آَمَن: سبحانه فقال والفلح، الهدى أهل ُفْسو ِزَل     ِبَما     الّر ْن ُفْأ

ِه ْي َل ِه     ِمْن     ِإ ّب ُفْنوَن     َر ْؤِم ُفْم ْل ِه     آَمَن     ُفْكّل     َوا ّل ِه     ِبال ِت َك ِئ ِه     َوَمل ِب ُفْت ُفْك ِه     َو ِل ُفْس ُفْر ل     َو
ُفْقا َفّر ْيَن     ُفْن ٍد     َب ِه     ِمْن     َأَح ِل ُفْس ُفْلوا     ُفْر َقا َنا     َو ْع َنا     َسِم ْع َط َأ َنَك     َو ْفَرا َنا     ُفْغ ّب َر
ْيَك َل ِإ ُفْر     َو ْلَمِصي    ا

ِلَك*    المسبحانه:  وقال ُفْب     َذإ َتا ِك ْل ْيَب     ل     ا ِه     َر لدى     ِفي ِقيَن     ُفْه ّت ُفْم ْل ِل
ِذيَن ّل ُفْنوَن     ا ْؤِم ْيِب     ُفْي َغ ْل ُفْموَن     ِبا ِقي ُفْي َةا     َو ُفْهْم     َوِمّما     الّصل َنا ْق ُفْقوَن     َرَز ْنِف ُفْي

ِذيَن ّل ُفْنوَن     َوا ْؤِم ِزَل     ِبَما     ُفْي ْن ْيَك     ُفْأ َل ِزَل     َوَما     ِإ ْن ِلَك     ِمْن     ُفْأ ْب ِةا     َق ِباْلخِإَر ُفْهْم     َو
ُفْنوَن ِق ِئَك     ُفْيو َل َلى     ُفْأو لدى     َع ِهْم     ِمْن     ُفْه ّب ِئَك     َر َل ُفْأو ُفْم     َو ُفْحوَن     ُفْه ِل ْف ُفْم ْل    ا
الكافر هو بأنه ببعض وكفر ببعض آمن من على سبحانه وحكم
ِذيَن     ِإّنتعالى:  فقال حقا، ّل ُفْروَن     ا ُفْف ْك ِه     َي ّل ِه     ِبال ِل ُفْس ُفْر ُفْدوَن     َو ِري ُفْي َأْن     َو

ُفْقوا َفّر ْيَن     ُفْي ِه     َب ّل ِه     ال ِل ُفْس ُفْر ُفْلوَن     َو ُفْقو َي ُفْن     َو ْؤِم ْعٍض     ُفْن َب ُفْر     ِب ُفْف ْك َن ْعٍض     َو َب ِب
ُفْدوَن ِري ُفْي ُفْذوا     َأْن     َو ّتِخ ْيَن     َي ِلَك     َب لل     َذإ ِبي ِئَك     َس َل ُفْم     ُفْأو ُفْروَن     ُفْه ِف َكا ْل ّقا     ا َح
َنا ْد َت ْع َأ ِريَن     َو ِف َكا ْل لبا     ِل َذا لنا     َع ِهي    ُفْم

فقال عليه، وتوعدهم التفريق هذا اليهود على سبحانه وأنكر
ُفْنوَن: سبحانه ْؤِم ُفْت َف ْعِض     َأ َب َتاِب     ِب ِك ْل ُفْروَن     ا ُفْف ْك َت ْعٍض     َو َب ُفْء     َفَما     ِب َجَزا
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ُفْل     َمْن َع ْف ِلَك     َي ُفْكْم     َذإ ْن ٌي     ِإل     ِم ِةا     ِفي     خِإْز َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد ْومَا     ال َي ِة     َو َياَم ِق ْل ا
ّدوَن َلى     ُفْيَر ّد     ِإ َذاِب     َأشَإ َع ْل ُفْه     َوَما     ا ّل ِفٍل     ال َغا ُفْلوَن     َعّما     ِب ْعَم    َت

ما بكل العالم وهو منه، أصدقا ل سبحانه الله الثاني: أن الوجه
القصص، وأحسن الحديث، أحسن هو وكتابه سيكون، وما كان
ِه     ل أنه وأخإبر حفظه ضمن وقد ِتي ْأ ُفْل     َي ِط َبا ْل ْيِن     ِمْن     ا ِه     َب ْي َد َول     َي
ِه     ِمْن ِف ْل ُفْهوجل:  عز قال كما   خَإ ّل َلَه     ل     ال َو     ِإل     ِإ ُفْكْم     ُفْه ّن َع َيْجَم َلى     َل ِإ
ِما ْو ِة     َي َياَم ِق ْل ْيَب     ل     ا ِه     َر ُفْقا     َوَمْن     ِفي َد ِه     ِمَن     َأْص ّل لثا     ال ِدي وقال   َح

ُفْقا     َوَمْنتعالى:  َد ِه     ِمَن     َأْص ّل لل     ال ُفْهسبحانه:  وقال   ِقي ّل َنّزَل     ال
ِديِث     َأْحَسَن ْلَح لبا     ا َتا لها     ِك ِب َتَشا . الية   ُفْم

لها قوله ومعنى ِب َتَشا بعضا، بعضه الية: يشبه هذه في ُفْم
وعل:  جل - وقال ذإلك بيان سبق - كما بعضا بعضه ويصدقا

ُفْن ُفْقّص     َنْح ْيَك     َن َل َقَصِص     َأْحَسَن     َع ْل َنا     ِبَما     ا ْي ْوَح ْيَك     َأ َل َذا     ِإ ُفْقْرآَن     َه ْل    ا
ّناسبحانه:  وقال الية، ُفْن     ِإ َنا     َنْح ْل ْكَر     َنّز ّذ ّنا     ال ِإ ُفْه     َو ُفْظوَن     َل ِف    َلَحا
ُفْهتعالى:  وقال ّن ِإ َتاٌب     َو ِك ِزيٌز     َل ِه     ل     َع ِتي ْأ ُفْل     َي ِط َبا ْل ْيِن     ِمْن     ا ِه     َب ْي َد َول     َي

ِه     ِمْن ِف ْل ِزيٌل     خَإ ْن ٍم     ِمْن     َت ِكي ٍد     َح ّلَه     ِإّنسبحانه:.  وقال   َحِمي ُفْكّل     ال ِب
ٍء ِليٌم     شَإْي ُفْمواتعالى:  وقال   َع َل ْع َت ّلَه     َأّن     ِل َلى     ال ٍء     ُفْكّل     َع شَإْي
ِديٌر َأّن     َق ّلَه     َو ْد     ال ُفْكّل     َأَحاَط     َق ٍء     ِب لما     شَإْي ْل    ِع

في عقله يحكم أن الناس من - لحد هذا - بعد يجوز فكيف
الله صلى الرسول ثم ببعضه، والكفر الكتاب ببعض التصديق

وأكملهم عليه، أنزل بما وأعلمهم الناس أصدقا هو وسلم عليه
الله وصفه - وقد والجماع - بالنص نفسا وأزكاهم عقل

عن ينطق ل أنه وأخإبر وأفضلها، الصفات بأزكى سبحانه
َها    َ ياوجل:  عز قال كما الهوى، ّي ِبّي     َأ ّن ّنا     ال َناَك     ِإ ْل لدا     َأْرَس ِه شَإا

لرا َبّش ُفْم لرا     َو ِذي َن ليا     َو َداِع َلى     َو ِه     ِإ ّل ِه     ال ِن ْذإ ِإ لجا     ِب لرا     َوِسَرا ِني وقال   ُفْم
ّنَكتعالى:  ِإ َعلى     َو ُفْلٍق     َل ٍم     ُفْخإ ِظي  ؟   َع

ِمسبحانه:  وقال ّنْج َذإا     َوال َوى     ِإ ُفْكْم     َضّل     َما*    َه ُفْب َوى     َوَما     َصاِح *   َغ
ُفْق     َوَما ِط ْن َوى     َعِن     َي َه ْل َو     ِإْن*    ا وقد واليات،   ُفْيوَحى     َوْحٌي     ِإل     ُفْه

المرسلين وجميع وسلم عليه الله صلى أنه على العلماء أجمع
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الكتب من وجل عز الله عن يبلغونه ما كل في معصومون
تقول لو الشديد بالوعيد سبحانه الله توعده وقد والشرائع،

ْوسبحانه:  فقال يقل، لم ما عليه َل ّوَل     َو َق َنا     َت ْي َل ْعَض     َع ِويِل     َب َقا َْل ا
َنا*  ْذ ُفْه     ََلخَإ ْن َيِميِن     ِم ْل َنا     ُفْثّم*    ِبا ْع َط َق ُفْه     َل ْن ِتيَن     ِم َو ْل ُفْكْم     َفَما*    ا ْن ِمْن     ِم

ٍد ُفْه     َأَح ْن ِزيَن     َع .    َحاِج

بلغ حتى وأيده ونصره وحفظه وصانه ذإلك من الله حماه وقد
هذا بعد فكيف أداء، أكمل المانة وأدى تبليغ، أجمل الرسالة

الله صلى به جاء مما شإيئا ينكر أن الناس من لحد يجوز كله
أن ويزعم الحكيم، وشإرعه العظيم الله كتاب من وسلم عليه

ليس ما الله كتاب في أدخإل وسلم عليه الله صلى الرسول
قائله الله عامل صريح وكفر عظيم، بهتان هذا سبحانك منه!،

التدبر هي العقول وظيفة الثالث: أن يستحق. الوجه بما
الستفادةا بقصد المعنى من عليه دل لما والتعقل للمنزل،
َتاٌبسبحانه:  الله قال كماوالتباع.  والعمل ُفْه     ِك َنا ْل ْنَز ْيَك     َأ َل ِإ
َباَرٌك ُفْروا     ُفْم ّب ّد َي ِه     ِل ِت َيا ّكَر     آ َذ َت َي ِل ُفْلو     َو َباِب     ُفْأو ْل َْل َفلسبحانه:  وقال   ا َأ

ُفْروَن ّب َد َت ُفْقْرآَن     َي ْل َلى     َأمْا     ا ُفْلوٍب     َع َها     ُفْق ُفْل َفا ْق في تحكيمها أما   َأ
وظيفتها، عن بها خإروج فهو بعضه ورد المنزل ببعض اليمان
بيانه.  سبق كما ذإلك فاعل من وعدوان لحدودها، وتجاوز

تخالف ل الصريحة الصحيحة العقول الرابع: أن الوجه
عليهم الله صلى الرسل لن تضاده ول الصحيح المنقول

بما يأتون قد ولكن الصحيحة، العقول تحيله بما يأتون ل وسلم
أن عليها فيجب إدراكها، وضعف لقصورها العقول فيه تحار

وأن وحكمه، خإبره شإيء، بكل العليم الحكيم للصادقا تسلم
أهل وقصة ، موسى عصا به. وقصة وتؤمن لذلك تخضع

سبحانه، الله قدرةا لن العقول؛ تحيله مما ليستا الكهف
السماء، في ول الرض في شإيء يعجزه ول وشإاملة، عظيمة

ّنَماسبحانه:  قال كما ُفْه     ِإ ُفْر َذإا     َأْم َد     ِإ لئا     َأَرا ْي ُفْقوَل     َأْن     شَإ ُفْه     َي ُفْكْن     َل
ُفْن ُفْكو َي َكاَنسبحانه:  وقال   َف ُفْه     َو ّل َلى     ال ٍء     ُفْكّل     َع لرا     شَإْي ِد َت ْق    ُفْم

الله جعل وقد المعنى هذا في الكثيرات، اليات من سبق ولما
الله صلى موسى وكليمه لرسوله باهرةا معجزةا العصا هذه
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عليه الحجة ليقيم فرعون عدوه على بها وأيده ، وسلم عليه
بها الله خإرقا التي العظيمة اليات من فكانت قومه، وعلى
من السحرةا به جاء ما وإبطال الحق، تأييد أجل من العادةا

واسترهبوهم، الناس أعين به سحروا الذي العظيم، السحر
حبالهم جميع عظيم ثعبان صورةا في العصا هذه فلقفت

طاقة ل الله، عند من شإيء هذا أن السحرةا وعرف وعصيهم،
كما سجدا، لله وخإروا وهارون موسى برب فآَمنوا به، لمخلوقا

َناالعراف:  سورةا في وتعالى سبحانه قال ْي ْوَح َأ َلى     َو ُفْموَسى     ِإ
ْلِق     َأْن َذإا     َعَصاَك     َأ ِإ ُفْف     ِهَي     َف َق ْل ُفْكوَن     َما     َت ِف ْأ َع     َي َق َو ّق     َف ْلَح َطَل     ا َب َما     َو

ُفْنوا ُفْلوَن     َكا ْعَم ُفْبوا     َي ِل ُفْغ ِلَك     َف َنا ُفْبوا     ُفْه َل َق ْن ِريَن     َوا ِقَي     َصاِغ ْل ُفْأ ُفْةا     َو الّسَحَر
ِديَن ُفْلوا     َساِج ّنا     َقا َلِميَن     ِبَرّب     آَم َعا ْل ُفْروَن     ُفْموَسى     َرّب     ا َها وقد   َو

جنس من هو ما المعلوما، والمشاهد المعصوما بالنقل ثبت
ما فهو المعصوما النقل فأما منها، أعجب أو موسى عصا قصة
وجل عز الله وأن والجان، آدما قصة في سبحانه الله ذإكره
من الجان وخإلق كالفخار، صلصال من الطين، من آدما خإلق
جماد والطين روحه، من آدما في نفخ ثم نار، من مارج

سميعا عاقل، إنسانا صار الروح فيه الله نفخ ولما كالعصا،
الجان، منها الله خإلق وقد محرقا، جماد النار وهكذا بصيرا،
جعل الذي هو ذإلك على قدر فالذي بصيرا، سميعا حيا وجعله

ولقفت تسعى، حية بذلك صارت حتى الحياةا، موسى عصا في
شإيء كل على وربك والحبال، العصي من السحرةا ألقاه ما

من مخلوقون كلهم آدما بني فجميع المعلوما الشاهد أما قدير،
ِلَك السجدةا سورةا في وجل عز الله قال كما مهين، ماء َذإ

ُفْم ِل ْيِب     َعا َغ ْل ِةا     ا َد َها ُفْز     َوالّش ِزي َع ْل ُفْم     ا ِذي     الّرِحي ّل ٍء     ُفْكّل     َأْحَسَن     ا شَإْي
ُفْه َق َل َأ     خَإ َد َب َق     َو ْل ْنَساِن     خَإ ِْل َعَل     ُفْثّم     ِطيٍن     ِمْن     ا ُفْه     َج َل ٍة     ِمْن     َنْس َل ُفْسل

ٍء     ِمْن ِهيٍن     َما الرجل ماء من المكنونة النطفة هو الماء وهذا   َم
في وهي مضغة ثم علقة، ذإلك بعد تكون ثم المرأةا، وماء

ذإلك بعد فتكون الروح فيها الله ينفخ ثم جماد، الثلثة أطوارها
سبحانه:  الله قال كما وعقل، وبصر سمع ذإا حيا آخإر خإلقا
ْد َق َل َنا     َو ْق َل ْنَساَن     خَإ ِْل ٍة     ِمْن     ا َل ُفْه     ُفْثّم     ِطيٍن     ِمْن     ُفْسل َنا ْل َع لة     َج َف ْط ِفي     ُفْن
ٍر ِكيٍن     َقَرا َنا     ُفْثّم     َم ْق َل َفَة     خَإ ْط ّن لة     ال َق َل َنا     َع ْق َل َقَة     َفَخ َل َع ْل لة     ا َغ َنا     ُفْمْض ْق َل َفَخ
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َغَة ُفْمْض ْل لما     ا َظا َنا     ِع ْو َكَس َظامَا     َف ِع ْل لما     ا ُفْه     ُفْثّم     َلْح َنا ْأ ْنَش لقا     َأ ْل آخَإَر     خَإ
َباَرَك َت ُفْه     َف ّل ُفْن     ال ِقيَن     َأْحَس ِل ْلَخا آيات وذإريته آدما خإلق ففي   ا
قدير، شإيء كل على وأنه سبحانه، الخالق قدرةا على بينات
المشاهد ومن شإيء، يعجزه ل سبحانه وأنه عليم، شإيء وبكل

الله يجعل ثم جماد، مخلوقا فإنها - البيضة، - أيضا المعلوما
قدرها التي - بالسباب داخإلها في الذي الجماد ذإلك في

من والشواهد بصيرا، سميعا حيا - طائر عباده وعلمها
وعلمه وحكمته العظيمة قدرته على وجل عز مخلوقاته
- الحق - لطالب يتضح ذإكرنا وبما تحصى، ل كثيرةا الشامل

المنسوب الكلما في القائل بها شإبه التي الشبهة هذه بطلن
الدلئل ومن وعقل، نقل الباطل أبطل من أنها ذإلك ويعلم إليه،

السماوات خإلق قد سبحانه الله أن بطلنها على القطعية
بقدرته والمتحركة الجامدةا المخلوقات جميع وخإلق والرض،
تسعى، حية موسى عصا جعل من وأكبر أعظم وذإلك العظيمة

ِفيسبحانه:  الله قال كما َْلْرِض     َو َياٌت     ا ِنيَن     آ ِق ُفْمو ْل ِفي*    ِل َو
ُفْكْم ُفْفِس ْن َفل     َأ ُفْروَن     َأ ْبِص ُفْقسبحانه:  وقال   ُفْت ْل َواِت     َلَخ الّسَما
َْلْرِض ُفْر     َوا َب ْك ْلِق     ِمْن     َأ ّناِس     خَإ ِكّن     ال َل َثَر     َو ْك ّناِس     َأ ُفْموَن     ل     ال َل ْع    َي

َلْمتعالى:  وقال َو ُفْن     َيَر     َأ ْنَسا ِْل ّنا     ا ُفْه     َأ َنا ْق َل ٍة     ِمْن     خَإ َف ْط َذإا     ُفْن ِإ َو     َف ُفْه
ِبيٌن     خَإِصيٌم َنا     َوَضَرَب     ُفْم لل     َل َث َنِسَي     َم ُفْه     َو َق ْل ِيي     َمْن     َقاَل     خَإ ُفْيْح

َظامَا ِع ْل ِهَي     ا َها     ُفْقْل     َرِميٌم     َو ِيي ِذي     ُفْيْح ّل َها     ا َأ ْنَش ّوَل     َأ ٍةا     َأ َو     َمّر ُفْه ُفْكّل     َو ِب
ْلٍق ِليٌم     خَإ ِذي     َع ّل َعَل     ا ُفْكْم     َج ِر     ِمَن     َل ِر     الّشَج َْلخْإَض لرا     ا َذإا     َنا ِإ ُفْتْم     َف ْن َأ

ُفْه ْن ُفْدوَن     ِم ِق ْيَس     ُفْتو َل َو ِذي     َأ ّل َق     ا َل َواِت     خَإ َْلْرَض     الّسَما ٍر     َوا ِد َقا َلى     ِب َع
َق     َأْن ُفْل ُفْهْم     َيْخ َل ْث َلى     ِم َو     َب ُفْه ُفْقا     َو ْلَخل ُفْم     ا ِلي َع ْل ّنَما     ا ُفْه     ِإ ُفْر َذإا     َأْم َد     ِإ لئا     َأَرا ْي شَإ
ُفْقوَل     َأْن ُفْه     َي ُفْن     ُفْكْن     َل ُفْكو َي ْبَحاَن     َف ُفْس ِذي     َف ّل ِه     ا ِد َي ُفْت     ِب ُفْكو َل ٍء     ُفْكّل     َم شَإْي

ِه ْي َل ِإ ُفْعوَن     َو    ُفْتْرَج

العقول، تحيله ما الله بحمد فيها فليس الكهف أهل قصة وأما
أرانا قد سبحانه والله العصا، قصة من وأيسر أسهل أمرها بل

النوما من العباد على به من بما وذإلك أنفسنا، في لها شإاهدا
من عليه يترتب لما لهم، رحمة وجعله عليهم، قدره الذي

والمشقة الكلل بعد قواهم واستعادةا التعب، من إجمامهم
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قدرته على الدالة آياته من ذإلك وجعل القوى وضعف
على دليل وجعله بعباده، ولطفه إحسانه وكمال العظيمة،

َوتعالى:  قال كما الموت، بعد الحياةا ُفْه ِذي     َو ّل ُفْكْم     ا ّفا َو َت ْيِل     َي ّل ِبال
ُفْم َل ْع َي ُفْتْم     َما     َو ِر     َجَرْح َها ّن ُفْكْم     ُفْثّم     ِبال ُفْث َع ْب ِه     َي ْقَضى     ِفي ُفْي ُفْثّم     ُفْمَسّمى     َأَجٌل     ِل

ِه ْي َل ُفْكْم     ِإ ُفْع ُفْكْم     ُفْثّم     َمْرِج ُفْئ ّب َن ُفْتْم     ِبَما     ُفْي ْن ُفْلوَن     ُفْك ْعَم سبحانه:  وقال   َت
ِه     َوِمْن ِت َيا ُفْكْم     آ ُفْم َنا ْيِل     َم ّل ِر     ِبال َها ّن ُفْكْم     َوال ُفْؤ َغا ِت ْب ِه     ِمْن     َوا ِل ِفي     ِإّن     َفْض
ِلَك َياٍت     َذإ ٍما     َل ْو َق ُفْعوَن     ِل ُفْهوجل:  عز وقال   َيْسَم ّل ّفى     ال َو َت َي

ُفْفَس ْن َْل َها     ِحيَن     ا ِت ْو ِتي     َم ّل ُفْمْت     َلْم     َوا َها     ِفي     َت َناِم ُفْك     َم ُفْيْمِس ِتي     َف ّل ا
َها     َقَضى ْي َل ْوَت     َع ْلَم ُفْل     ا ُفْيْرِس ُفْْلخْإَرى     َو َلى     ا ِفي     ِإّن     ُفْمَسّمى     َأَجٍل     ِإ

ِلَك َياٍت     َذإ ٍما     َل ْو َق ُفْروَن     ِل ّك َف َت ِه     َوِمْنتعالى:  وقال   َي ِت َعَل     َرْحَم َج
ُفْم ُفْك ْيَل     َل ّل َهاَر     ال ّن ُفْنوا     َوال ُفْك َتْس ِه     ِل ُفْغوا     ِفي َت ْب َت ِل ِه     ِمْن     َو ِل ُفْكْم     َفْض ّل َع َل َو

ُفْروَن ُفْك فيها أوضح وقد كثيرةا، المعنى هذا في واليات   َتْش
قدرته على باهرةا وآية ورحمة، ونعمة وفاةا النوما أن سبحانه

ورحمة عامة، نعمة ذإلك وجعل ذإلك على قدر فالذي العظيمة،
دليل وجعله إليه، الحاجة عند ونهارهم، ليلهم في عباده، لجميع

على قدر الذي هو الموت، بعد والحياةا والنشور البعث على
عظيمة، وأسرار كثيرةا، لحكم الطويلة، النومة الكهف أهل
سورةا في سبحانه قال حيث العزيز كتابه في بعضها بين وقد

ْبَت     َأمْاالكهف:  ْهِف     َأْصَحاَب     َأّن     َحِس َك ْل ِم     ا ِقي ُفْنوا     َوالّر ِمْن     َكا
َنا ِت َيا لبا     آ ْذإ     َعَج َوى     ِإ ُفْة     َأ َي ْت ِف ْل َلى     ا ْهِف     ِإ َك ْل ُفْلوا     ا َقا َنا     َف ّب َنا     َر ِت ْنَك     ِمْن     آ ُفْد َل

لة ّيْئ     َرْحَم َه َنا     َو َنا     ِمْن     َل ِر لدا     َأْم َنا     َرشَإ ْب َلى     َفَضَر ِهْم     َع ِن َذإا ْهِف     ِفي     آ َك ْل ا
ِنيَن لدا     ِس َد ِذإسبحانه:  قوله إلى   َع ِإ ُفْهْم     َو ُفْمو ُفْت ْل َتَز ْع ُفْدوَن     َوَما     ا ُفْب ْع َي

ّلَه     ِإل ُفْووا     ال ْأ َلى     َف ْهِف     ِإ َك ْل ُفْشْر     ا ْن ُفْكْم     َي ُفْكْم     َل ّب ِه     ِمْن     َر ِت ّيْئ     َرْحَم َه ُفْي َو
ُفْكْم ُفْكْم     ِمْن     َل ِر لقا     َأْم َف من أن الية هذه في سبحانه فذكر   ِمر

رحمته من لهم ينشر أن الكهف إلى إيوائهم في الحكمة
وهجروهم قومهم اعتزلوا لما مرفقا، أمرهم من لهم ويهيئ

آيات:  بعد وجل عز قال ثم وكفرهم، شإركهم بسبب لله،
ِلَك َذ َك َنا     َو َثْر ْع ِهْم     َأ ْي َل ُفْموا     َع َل ْع َي َد     َأّن     ِل ْع ِه     َو ّل ّق     ال َأّن     َح َعَة     َو ل     الّسا

ْيَب َها     َر أهل قصة في أن الية هذه في سبحانه فأبان الية،   ِفي
الله وعد صدقا على الحجة إقامة عليهم، الناس وإعثار الكهف
بعد النائم يحيي الذي الساعة. وأن وقياما والنشور بالبعث
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موتهم بعد العباد يحيي الذي هو بالنوما ووفاته الطويل نومه
جميع به أخإبر قد والنشور البعث أن ومعلوما أوصالهم، وتفرقا
عليه وأجمع كثيرةا، مواضع في الله كتاب عليه ودل النبياء

يقدر فالذي الماضين، بالرسل آمن ممن وغيرهم، المسلمون
سبحانه، القادر هو بأعمالهم ومجازاتهم الموتى إحياء على
من واحدةا فكل أولى، باب من بعثهم ثم الحياء إنامة على

وقد الخإرى، على - دليل الموت ووفاةا النوما، - وفاةا الوفاتين
الدنيا في الموتى، إحياء البقرةا سورةا في سبحانه الله بين
المنكرين على الحجة ليقيم مواضع خإمسة في الخإرةا قبل

إحياء على القادر أنه سبحانه لهم ويوضح والنشور، للبعث
والخإرةا.  الدنيا في الموتى

ْذإسبحانه:  الول: قوله الموضع ِإ ُفْتْم     َو ْل ْؤِمَن     َلْن     ُفْموَسى    َ يا     ُفْق ُفْن
ّتى     َلَك ّلَه     َنَرى     َح لةا     ال ْهَر ُفْم     َج ُفْك ْت َذ َأخَإ ُفْة     َف َق ُفْتْم     الّصاِع ْن َأ ُفْروَن     َو ُفْظ ْن ُفْثّم     َت

ُفْكْم َنا ْث َع ِد     ِمْن     َب ْع ُفْكْم     َب ِت ْو ُفْكْم     َم ّل َع ُفْروَن     َل ُفْك    َتْش

ْذإسبحانه:  الثاني: قوله الموضع ِإ ُفْتْم     َو ْل َت لسا     َق ْف ُفْتْم     َن ْأ ّداَر َها     َفا ِفي
ُفْه ّل ِرٌج     َوال ُفْتْم     َما     ُفْمْخ ْن ُفْموَن     ُفْك ُفْت ْك َنا     َت ْل ُفْق ُفْه     َف ُفْبو ِر َها     اْض ْعِض َب ِلَك     ِب َذ ِيي     َك ُفْيْح
ُفْه ّل َتى     ال ْو ْلَم ُفْكْم     ا ِري ُفْي ِه     َو ِت َيا ُفْكْم     آ ّل َع ُفْلوَن     َل ِق ْع الله : أنوالمعنى   َت

ببعض قاتله، في اخإتلفوا الذي القتيل بضرب أمرهم سبحانه
فرد منها، بجزء فضربوه بذبحها، إسرائيل بنو أمر التي البقرةا

في أن سبحانه وبين بقاتله، وأخإبرهم فتكلم روحه عليه الله
 العقول، لذوي الموتى إحيائه على دليل القصة هذه

َلْمسبحانه:  الثالث: قوله الموضع َلى     َتَر     َأ ِذيَن     ِإ ّل ُفْجوا     ا ِمْن     خَإَر
ِهْم ِر َيا ُفْهْم     ِد ُفْلوٌف     َو َذَر     ُفْأ ْوِت     َح ْلَم َقاَل     ا ُفْم     َف ُفْه ُفْه     َل ّل ُفْتوا     ال ُفْهْم     ُفْثّم     ُفْمو َيا َأْح

ّلَه     ِإّن ُفْذو     ال َلى     َفْضٍل     َل ّناِس     َع ِكّن     ال َل َثَر     َو ْك ّناِس     َأ ُفْروَن     ل     ال ُفْك    َيْش

ْوسبحانه:  الرابع: قوله الموضع ِذي     َأ ّل َلى     َمّر     َكا ٍة     َع َي ِهَي     َقْر َو
َيٌة ِو َلى     خَإا َها     َع ُفْروشِإ ّنى     َقاَل     ُفْع ِيي     َأ ِه     ُفْيْح ِذ ُفْه     َه ّل َد     ال ْع َها     َب ِت ْو ُفْه     َم َت َأَما َف

ُفْه ّل َئَة     ال ٍما     ِما ُفْه     ُفْثّم     َعا َث َع    َب

99

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=259
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=259
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=259
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=243
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=243
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=243
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=72
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=72
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=72
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=55
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=55
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=55


ْذإوتعالى:  سبحانه الخامس: قوله الموضع ِإ ُفْم     َقاَل     َو ِهي ْبَرا ِإ
ِني     َرّب ِر ْيَف     َأ َتى     ُفْتْحِي     َك ْو ْلَم َلْم     َقاَل     ا َو ْؤِمْن     َأ َلى     َقاَل     ُفْت ِكْن     َب َل َو

ِئّن ْطَم َي ِبي     ِل ْل ْذ     َقاَل     َق ُفْخ لة     َف َع َب ِر     ِمَن     َأْر ْي ّط ُفْهّن     ال ُفْصْر ْيَك     َف َل ُفْثّم     ِإ
َعْل َلى     اْج َبٍل     ُفْكّل     َع ُفْهّن     َج ْن لءا     ِم ُفْهّن     ُفْثّم     ُفْجْز ُفْع ْد َنَك     ا ِتي ْأ ليا     َي ْع َلْم     َس ْع َوا

ّلَه     َأّن ِزيٌز     ال ِكيٌم     َع    َح

سبحانه بيانه الله، كتاب من الخمسة المواضع هذه ففي
ذإلك على قدر فالذي القيامة، يوما قبل الموتى إحياءه لعباده

الوقت، من سبحانه شإاء ما النائم مدةا إطالة على القادر هو
ثم النوما إطالة لن وأحرى؛ أولى باب من شإاء متى بعثه ثم

انقطاع بعد الموتى إحياء من بكثير أسهل نومه من النائم بعث
أن كما فيه، إحساس ل جمادا ومصيرهم منهم، الحياةا مادةا
بعد القيامة يوما الموتى إحياء - من - أيضا وأيسر أسهل ذإلك

الدلئل دلت وقد وترابا، رفاتا ومصيرهم أوصالهم، تفرقا
البعث على الصحيحة والعقول السماوية، والكتب القطعية،
وأفضل الكتب أفضل به ونطق الرسل به جاءت كما والنشور،
- ذإلك - بعد يبقى فكيف المسلمون، عليه وأجمع الرسل،

الله وقدرةا الكهف، أهل قصة في عقل أدنى لديه لمن شإبهة
زيغ من العافية الله فنسأل عنهم، به أخإبر ما على سبحانه

العلي بالله إل قوةا ول حول ول الهدى، بعد والضلل القلوب،
العظيم. 

الكلما ذإلك في الواقعة المنكرات من والخامس الرابع وأما
 /20 في الصادر عددها (الصباح) في صحيفة ذإكرته ما حسب

في النثى إعطاء على - فهما: العتراض  ما1974 / 3
النساء، تعدد على والعتراض للذكر، ما نصف الميراث
الذكر نصف - مثل الميراث - في المرأةا إعطاء أن والزعم

مساواةا-  العصر هذا - في الواجب وأن تداركه، يجب نقص
والمعمل المدرسة في ساوته كما الميراث في للذكر المرأةا

أن العصر هذا في المنطق من ليس أنه والشرطة، والفلحة
يبرره ما يجد المبدأ هذا بأن والزعم النثى، على الذكر يفضل
في المرأةا كانت حين المرأةا، على قواما الرجل يكون عندما
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كانت حين الذكر، بمساواةا لها يسمح ل اجتماعي مستوى
العمل، ميدان اقتحمت فقد اليوما أما تحتقر، حية تدفن

نتوخإى أن علينا فيه: أن وجاء ذإلك، في الرجال وشإاركت
بتطوير نبادر وأن المسألة، لهذه تحليلنا في الجتهاد طريق

وقد المجتمع، تطور يقتضيه ما بحسب التشريعية، الحكاما
في بالجتهاد الزوجات تعدد حجر أن الجهات بعض في سبق

- بوصفهم الحكاما حق من أن وذإكر الكريمة، الية مفهوما
الشعب تطور بحسب الحكاما يطوروا - أن المؤمنين أمراء

هذا من المقصود وانتهى الحياةا ونمط العدل مفهوما وتطور
صحيفة إليه تشر (الصباح) ولم صحيفة نشرته الذي الكلما

التصريح هذا المذكور. وفي الكلما من نقلته (الشهاب) فيما
في سبحانه الله اتهاما منها والضلل، الكفر من أنواع الخطير
بأحكاما يتلعبوا أن إلى للحكاما الصريحة والدعوةا حكمه،

الشعوب، وتطور واجتهادهم، عقولهم، حسب الشريعة،
أبطل من هذا أن شإك ول نظرهم، في الحياةا وأساليب
بشرائع تلعبهم في والنصارى باليهود تشبه وفيه الباطل،
ونسبتهم يشرعه، لم ما سبحانه الله على وافترائهم أنبيائهم،

هذا ذإكره ما ومقتضى منها، ليس - ما - سبحانه أحكامه إلى
آخإر في الشعوب إليه تنتهي ما يعلم لم سبحانه الله أن الرجل

دعا فلهذا التطور، من مجتمعاتهم إليه ستصل وما الزمان،
- بالدلة المعلوما ومن الحكاما، لتطوير يبادروا أن إلى الحكاما

سبحانه الله - أن المة وإجماع والسنة الكتاب من القطعية
ماضيهم في عباده أحوال ويعلم سيكون، وما كان ما يعلم
في إليه سيصلون وفيما التنزيل، وقت حاضرهم وفي

ُفْهوجل:  عز قال كما المستقبل، ّل ِذي     ال ّل َق     ا َل َع     خَإ ْب َواٍت     َس َسَما
َْلْرِض     َوِمَن ُفْهّن     ا َل ْث ُفْل     ِم َنّز َت ُفْر     َي َْلْم ُفْهّن     ا َن ْي ُفْموا     َب َل ْع َت ّلَه     َأّن     ِل َلى     ال ُفْكّل     َع

ٍء ِديٌر     شَإْي َأّن     َق ّلَه     َو ْد     ال ُفْكّل     َأَحاَط     َق ٍء     ِب لما     شَإْي ْل سبحانه: وقال   ِع
َو ُفْه     ُفْه ّل ِذي     ال ّل َلَه     ل     ا َو     ِإل     ِإ ُفْم     ُفْه ِل ْيِب     َعا َغ ْل ِةا     ا َد َها َو     َوالّش ُفْن     ُفْه الّرْحَم

ُفْم الله     أن     والجماع     بالنص  -      - أيضا     المعلوما     من     أن     كما     الّرِحي
يجور،     ول     يظلم     ل     الرحيم     الرحمن     وأنه     عليم،     حكيم     سبحانه

شإرع     وقد     بهم،     واللطيف     عباده     بأحوال     العليم     الحكيم     هو     بل
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العدل     وإقامة     ورحمتهم     صلحهم     فيه     ما     الحكاما     من     لهم
الحاكمين     أحكم     سبحانه     فهو     وغيرها،     المواريث     في     بينهم،
في     يصلحهم     وما     عباده     بأحوال     العالم     وهو     الراحمين،     وأرحم

وقت     في     يصلحهم     بما     سبحانه     العالم     أنه     كما     الزمان،     آخإر
حكمته     في     الله     اتهم     فقد     ذإلك     خإلف     زعم     ومن     التشريع،

بتطوير     العلماء     أو     الحكاما     يقوما     أن     سبحانه     أراد     ولو     وعلمه،
أو     كتابه     في     لعباده     ذإلك     لبين     الوقات،     من     وقت     في     الحكاما

شإيء     يقع     لم     والسلما. فلما     الصلةا     عليه     رسوله     لسان     على
والسير     به     الخإذ     يجب     الحكاما     من     شإرعه     ما     أن     علم     ذإلك     من

إلى     الزمان     من     يأتي     وفيما     التشريع     وقت     في     به     والحكم     عليه،
ما     اتباع     الواجب     أن     كتابه     في     الله     بين     وقد     كيف     الساعة،     قياما

من     والحذر     بذلك،     الناس     بين     والحكم     به،     والستمساك     أنزل،
ُفْعوا  تعالى:      فقال     عنه،     الخروج ِب ّت ِزَل     َما     ا ْن ُفْكْم     ُفْأ ْي َل ُفْكْم     ِمْن     ِإ ّب َول     َر

ُفْعوا ِب ّت ِه     ِمْن     َت ِن َء     ُفْدو َيا ِل ْو لل     َأ ِلي ُفْروَن     َما     َق ّك َذ سبحانه:      وقال     َت
َتْمِسْك ِذي     َفاْس ّل ْيَك     ُفْأوِحَي     ِبا َل ّنَك     ِإ َلى     ِإ ٍم     ِصَراٍط     َع ِقي َت وقال   ُفْمْس

َناَك     ُفْثّمتعالى:  ْل َع َلى     َج ٍة     َع َع ِري ِر     ِمَن     شَإ َْلْم َها     ا ْع ِب ّت ْع     َول     َفا ِب ّت َت
َء َوا ْه ِذيَن     َأ ّل ُفْموَن     ل     ا َل ْع ُفْهْم     َي ّن ُفْنوا     َلْن     ِإ ْغ ْنَك     ُفْي ِه     ِمَن     َع ّل لئا     ال ْي ِإّن     شَإ َو

ِلِميَن ّظا ُفْهْم     ال ُفْض ْع ُفْء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ ُفْه     َب ّل ِلّي     َوال ِقيَن     َو ّت ُفْم ْل تعالى وقال   ا
َناوسلم:  عليه الله صلى نبيه يخاطب ْل ْنَز َأ ْيَك     َو َل َتاَب     ِإ ِك ْل ّق     ا ْلَح ِبا
لقا ّد ْيَن     ِلَما     ُفْمَص ِه     َب ْي َد َتاِب     ِمَن     َي ِك ْل لنا     ا ْيِم َه ُفْم ِه     َو ْي َل ُفْكْم     َع ُفْهْم     َفاْح َن ْي ِبَما     َب

ْنَزَل ُفْه     َأ ّل ْع     َول     ال ِب ّت ُفْهْم     َت َء َوا ْه َءَك     َعّما     َأ ّق     ِمَن     َجا ْلَح ُفْكّل     ا َنا     ِل ْل َع َج
ُفْكْم ْن لة     ِم َع لجا     شِإْر َها ْن ْو     َوِم َل َء     َو ُفْه     شَإا ّل ُفْكْم     ال َل َع لة     َلَج لةا     ُفْأّم َد ِكْن     َواِح َل َو

ُفْكْم َو ُفْل ْب َي ُفْكْم     َما     ِفي     ِل َتا ُفْقوا     آ ِب َت ْيَراِت     َفاْس ْلَخ َلى     ا ِه     ِإ ّل ُفْكْم     ال ُفْع َمْرِج
لعا ُفْكْم     َجِمي ُفْئ ّب َن ُفْي ُفْتْم     ِبَما     َف ْن ِه     ُفْك ُفْفوَن     ِفي ِل َت َأِن     َتْخ ُفْكْم     َو ُفْهْم     اْح َن ْي ْنَزَل     ِبَما     َب َأ

ُفْه ّل ْع     َول     ال ِب ّت ُفْهْم     َت َء َوا ْه ُفْهْم     َأ َذْر ُفْنوَك     َأْن     َواْح ِت ْف ْعِض     َعْن     َي ْنَزَل     َما     َب َأ

ُفْه ّل ْيَك     ال َل ِإْن     ِإ ْوا     َف ّل َو َلْم     َت ْع ّنَما     َفا ُفْد     َأ ِري ُفْه     ُفْي ّل ُفْهْم     َأْن     ال َب ْعِض     ُفْيِصي َب ِب
ِهْم ِب ُفْنو ِإّن     ُفْذإ لرا     َو ِثي ّناِس     ِمَن     َك ُفْقوَن     ال َفاِس ْكَم     َل ُفْح َف ِة     َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُفْغوَن     ا ْب َي

ُفْن     َوَمْن ِه     ِمَن     َأْحَس ّل لما     ال ْك ٍما     ُفْح ْو َق ُفْنوَن     ِل ِق في     سبحانه     أوجب     ُفْيو
مخالفته،     من     والحذر     أنزل،     بما     الحكم     الكريمات     اليات     هذه
الحق،     خإلف     في     الناس     أهواء     متابعة     من     سبحانه     حذر     كما

منه،     أحسن     حكم     ل     وأنه     الحكاما،     أحسن     هو     حكمه     أن     وأخإبر
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آية     في     وبين     الجاهلية،     حكم     من     فهو     حكمه     خإالف     ما     أن     وبين
في     كما     الطاغوت،     حكم     من     فهو     حكمه     خإالف     ما     أن     أخإرى
َلْموجل:      عز     قوله َلى     َتَر     َأ ِذيَن     ِإ ّل ُفْموَن     ا ُفْع ُفْهْم     َيْز ّن ُفْنوا     َأ ِزَل     ِبَما     آَم ْن ُفْأ

ْيَك َل ِزَل     َوَما     ِإ ْن ِلَك     ِمْن     ُفْأ ْب ُفْدوَن     َق ِري ُفْموا     َأْن     ُفْي َك َتَحا َلى     َي ُفْغوِت     ِإ ّطا ال
ْد َق ُفْروا     َو ُفْروا     َأْن     ُفْأِم ُفْف ْك ِه     َي ُفْد     ِب ِري ُفْي ُفْن     َو َطا ْي ُفْهْم     َأْن     الّش ّل لل     ُفْيِض لدا     َضل ِعي َب
َذإا ِإ ُفْهْم     ِقيَل     َو ْوا     َل َل َعا َلى     َت ْنَزَل     َما     ِإ ُفْه     َأ ّل َلى     ال ِإ ُفْسوِل     َو ْيَت     الّر َأ َر

ِقيَن ِف َنا ُفْم ْل ّدوَن     ا ُفْص ْنَك     َي لدا     َع ُفْدو لمن بيان أعظم هذا ففي   ُفْص
على الله أنزل ما خإالف ما كل أن الخإر واليوما بالله يؤمن

حكم من فهو الحكاما من وسلم عليه الله صلى محمد رسوله
عن البعد غاية في وأنه المنافقين، عمل ومن الطاغوت،

أنزل بما يحكم لم من أن على آيات في سبحانه وحكم الهدى،
وأخإبر فاسق، ظالم كافر فهو وسلم عليه الله صلى نبيه على

مؤمنة ول لمؤمن ليس - أنه كتابه من آخإر موضع - في تعالى
أمرهم، من الخيرةا لهم يكون أن أمرا ورسوله الله قضى إذإا

ْؤِمٍن     َكاَن     َوَما: الحزاب سورةا في وجل عز فقال ُفْم َول     ِل
ٍة َن ْؤِم َذإا     ُفْم ُفْه     َقَضى     ِإ ّل ُفْه     ال ُفْل ُفْسو لرا     َوَر ُفْكوَن     َأْن     َأْم ُفْم     َي ُفْه ُفْةا     َل َيَر ْلِخ ِمْن     ا
ِهْم ِر ْعِص     َوَمْن     َأْم ّلَه     َي ُفْه     ال َل ُفْسو ْد     َوَر َق لل     َضّل     َف لنا     َضل ِبي فهل   ُفْم

أو - لحاكم الشديد والتحذير العظيم البيان هذا - بعد يجوز
المواريث في به وحكم الله أنزل ما يخالف أن غيرهما أو عالم

الحكاما تطوير إلى الحكاما يدعو أن له يجوز وهل غيرها، أو
وهل والمجتمعات، الشعوب تطورت كلما وآرائهم، باجتهادهم

واتهامه سبحانه الله على والعتراض والضلل الكفر إل هذا
هذا أشإنع بدينه. ما والتلعب شإريعته عن والخروج حكمه، في

استجازه من كفر أعظم وما الحق، عن بعده أشإد وما القول،
الرجل - لهذا - أيضا يقال ثم إليه، دعا أو استحسنه، أو

- رضي الصحابة عهد - من المسلمين علماء أجمع وأمثاله: قد
المسائل محله الجتهاد أن - على هذا يومنا إلى عنهم الله

نص فيها التي والحكاما العقيدةا أما فيها، نص ل التي الفرعية
للجتهاد، محل فليست الصحيحة، السنة أو الكتاب، من صريح

وقد خإالفه، ما وترك بالنص، الخإذ الجميع على الواجب بل
ثم المتبعة، المذاهب من مذهب كل في ذإلك على العلماء نص

103

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=60
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=60
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=60
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=60
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=60
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=60
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=45&nAya=18
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=45&nAya=18


الله بكتاب العلم أهل من يكون - إنما جاز - حيث الجتهاد
في راسخ قدما لهم الذين وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة

ولهم والحديث، الفقه، وأصول الشرعية الدلة أصول معرفة
من لغيرهم ذإلك وليس العربية، اللغة معرفة في واسع باع

الجتهاد، منه يصح عالما يكون حاكم كل ليس الحكاما. لنه
- جمهورية رئيس أو ملكا كان - سواء حاكم كل ليس أنه كما

بينهم يحكم من المؤمنين أمير وإنما المؤمنين، أمير يسمى
المعلوما هو هذا مخالفته، من ويمنعهم به، ويلزمهم الله بشرع

بمثل يقول من فليعلم بينهم، والمعروف السلما علماء بين
مما الله إلى بالتوبة وليبادر حقيقته، على المر هذا القول هذا

الحق إلى فالرجوع الهدى، طريق إلى وليرجع إليه، نسب
الباطل في التمادي أما وفريضة، واجب بل وفضيلة، شإرف

الشيطان، ركاب في وسير الحق عن واستكبار وهوان ذإل فهو
إذإا المذنبين زلت ويغفر التائبين، على يتوب سبحانه والله

ِذيَن     ُفْقْلسبحانه:  الله قال كما إليه، التوبة في صدقوا ّل ِل
ُفْروا َف ُفْهوا     ِإْن     َك َت ْن َفْر     َي ْغ ُفْهْم     ُفْي ْد     َما     َل َلَف     َق حق في وقال الية،   َس

َفلالنصارى:  ُفْبوَن     َأ ُفْتو َلى     َي ِه     ِإ ّل ُفْه     ال َن ُفْرو ِف ْغ َت َيْس ُفْه     َو ّل ُفْفوٌر     َوال َرِحيٌم     َغ
السلماعنه:  صح فيما وسلم عليه الله صلى النبي وقال
المستعان، والله   قبلها     كان     ما     تهدما     والتوبة     قبله     كان     ما     يهدما
السبيل.  سواء إلى والهادي التوفيق ولي سبحانه وهو

 : هاما  تنبيه

- العلماء وبإجماع والسنة الكتاب - من الكثيرةا بالدلة علم قد
أنه كما لعباده، شإرعه ما كل في عليم حكيم سبحانه الله أن

في أكثر ولذلك عليهم، وقدره قضاه ما كل في عليم حكيم
أنه عباده من العقلء ليعلم وعلمه حكمته ذإكر من العزيز كتابه

قلوبهم فتطمئن وشإرع، قدر ما كل في حكيم عليم سبحانه
وحكمه، بشريعته للعمل صدورهم وتنشرح بذلك لليمان

الذكر وتفضيل والبوين، الولد ميراث سبحانه ذإكر - لما ولهذا
ُفْكْم:  سبحانه بقوله ذإلك - خإتم النثى على ُفْؤ َبا ُفْكْم     آ ُفْؤ َنا ْب َأ ل     َو

ُفْروَن ْد ُفْهْم     َت ّي ُفْب     َأ ْقَر ُفْكْم     َأ لعا     َل ْف لة     َن ِريَض ِه     ِمَن     َف ّل ّلَه     ِإّن     ال لما     َكاَن     ال ِلي َع
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لما ِكي عباده، بأحوال العالم أنه الية هذه في سبحانه فأوضح   َح
سبحانه وبين لهم، نفعا أقرب أقاربهم أي يدرون فل العباد أما
جهل عن ل وحكمة، علم عن صدر المواريث هذه تفصيل أن

من ذإكره ما خإتم ثم كبيرا، علوا ذإلك عن الله تعالى وعبث،
من ذإكره وما الزوجة على الزوج وتفضيل الزوجين ميراث
سبحانه:  بقوله بينهم، والمساواةا الما من الخإوةا ميراث
لة ّي ِه     ِمَن     َوِص ّل ُفْه     ال ّل ِليٌم     َوال ِليٌم     َع على الذكر تفضيله خإتم كما   َح
ِإْن: فقال بالعلم، لب أو للبوين الخإوةا ميراث في النثى َو
ُفْنوا لةا     َكا َو لل     ِإخْإ لء     ِرَجا ِنَسا ِر     َو َك ّذ ِلل ُفْل     َف ْث ْيِن     َحّظ     ِم َي َث ْن ُفْْل ُفْن     ا ّي َب ُفْه     ُفْي ّل ُفْكْم     ال َل

ّلوا     َأْن ُفْه     َتِض ّل ُفْكّل     َوال ٍء     ِب ِليٌم     شَإْي هذه فصل أنه بذلك فبين   َع
حليم وأنه بهم، لئق هو وما عباده، بأحوال علم عن المواريث

- عز أخإبر ثم ويتوب، يندما لعله بالعقوبة عصى من يعاجل ل
وتوعد حدوده، من ذإلك أن المواريث أحكاما ذإكر ما - بعد وجل
ْلَكسبحانه:  فقال تعداها من ُفْد     ِت ُفْدو ِه     ُفْح ّل ِطِع     َوَمْن     ال ّلَه     ُفْي ال

ُفْه َل ُفْسو ُفْه     َوَر ْل ْدخِإ ّناٍت     ُفْي ِري     َج َها     ِمْن     َتْج ِت ُفْر     َتْح َها ْن َْل ِديَن     ا ِل َها     خَإا ِفي
ِلَك َذإ ُفْز     َو ْو َف ْل ُفْم     ا ِظي َع ْل ْعِص     َوَمْن     ا ّلَه     َي ُفْه     ال َل ُفْسو ّد     َوَر َع َت َي ُفْه     َو َد ُفْدو ُفْح
ُفْه ْل ْدخِإ لرا     ُفْي لدا     َنا ِل َها     خَإا ُفْه     ِفي َل َذاٌب     َو ِهيٌن     َع    ُفْم

في بالرجل المرأةا مساواةا وأمثاله: إن الرجل لهذا يقال ثم
قد سبحانه الله لن صحيح، عقل ول شإرع يقره ل شإيء كل

وجعل كثيرةا، أحكاما وفي والعقل الخلقة في بينهما فاوت
المشاقا من يتحمل لكونه عليها؛ وقواما منها، أفضل الرجل

من أكمل عقله - ولن - غالبا المرأةا تتحمله ل ما والعمال
حتى عليها قائما سبحانه الله جعله - ولذلك - غالبا عقلها

شإهادةا وجعل عرضها، ويدنس يضرها مما ويحفظها يصونها،
منها، وحفظا عقل أكمل لكونه الرجل، شإهادةا تعدل المرأتين

والولدةا الحمل، ومحل للرجل حرثا تكون بأن سبحانه وخإصها
بها يطالب ل بأمور - مطالبة الحوال هذه - في فهي والرضاع
يقوما التي العمال عن تعجز الوقت نفس في وهي الرجل،

العناية من عليها الله أوجب وما وولدتها حملها لن الرجل؛ بها
إرضاعها إلى ضرورتهم عند وإرضاعهم، وتربيتهم بأطفالها
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حاجة في الرجل ولن العمال، من الكثير من يمنعها لهم،
والعناية أطفالها، لتربية البيت في المرأةا بقاء إلى شإديدةا
- وليس الغالب - في زوجها يحتاجه ما وإعداد بيتها، بشئون

الشئون، بهذه العناية في زوجته، مقاما يقوما من يجد أحد كل
وقضاء بها، للستمتاع الرجال طمع موضع هي المرأةا ثم

يحميها من إلى الحاجة أشإد في فهي منها، الجنسي وطرهم
بها.  السفهاء عبث دون منيعا سدا ويقف الرجال من

والمعمل المدرسة في بالرجال، اخإتلطها من ذإكر ما أما
فيه بل إطلقه، على جائزا أمرا فليس ذإلك، وغير والشرطة

حيث الشريعة، حدود في إل ذإلك لها يجوز ل أنه وهو تفصيل،
الشرعي، الحجاب من وتتمكن وعرضها، نفسها على تأمن

عليه الله صلى النبي لقول بها؛ الرجل خإلوةا من تسلم وحيث
ولقوله   ثالثهما     الشيطان     وكان     إل     بامرأةا     رجل     خإل     ماوسلم: 

ذإو     ومعها     إل     بامرأةا     رجل     يخلون     لوسلم:  عليه الله صلى
قد سبحانه الله ولن   محرما     ذإي     مع     إل     امرأةا     تسافر     ول     محرما
عليهن به الله فضلهم بما النساء على قوامين الرجال جعل
من ينفقونه وبما-  تقدما - كما والعقل والخلق الخلق في

ُفْلسبحانه:  قال كما عليهن، الموال ُفْموَن     الّرَجا ّوا َلى     َق َع
ِء ّنَسا ُفْه     َفّضَل     ِبَما     ال ّل ُفْهْم     ال ْعَض َلى     َب ْعٍض     َع ِبَما     َب ُفْقوا     َو َف ْن ِمْن     َأ

ِهْم ِل َوا الرجال قياما الية هذه في سبحانه فأطلق الية،   َأْم
سبحانه وهو وقت، دون بوقت ذإلك يخص ولم النساء، على
ذإلك لبين يتغير الحكم كان فلو الزمان، آخإر في يكون ما يعلم

في وسلم عليه الله صلى رسوله لبينه أو يهمله، ولم سبحانه
على الرجال قياما أن علم ذإلك من شإيء يقع لم فلما سنته،
له من كل علم وقد القيامة، يوما إلى مستمر حكم النساء

اخإتلط على ترتب قد ما الحاضر، العالم بأحوال بصيرةا أدنى
الفساد من وغيرهما، والمعمل المدرسة في بالرجل المرأةا
يبين ذإلك وكل الوخإيمة، والعواقب العظيم والشر الكبير،
بأحكامها اللتزاما هو الواجب وأن الشريعة، به جاءت ما فضل

خإلفها، من والحذر ومكان، زمان كل وفي الحوال، جميع في
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على للجنس هو إنما التفضيل هذا أن يعلم أن ينبغي ومما
الرجال أفراد من فرد كل يكون أن ذإلك من يلزما ول الجنس،

بعض يكون قد بل النساء، أفراد من واحدةا كل من أفضل
هو - كما كثيرةا وجوه من الرجال بعض من أفضل النساء،
وخإديجة - فعائشة زمن كل في والواقع النقل من معلوما

عنهن الله - رضي المؤمنين أمهات من وغيرهن ، وحفصة
يوجد زمان كل في وهكذا الرجال، من كثير من - أفضل جميعا

ودينها، وعقلها عملها في الرجال، بعض تفوقا من النساء في
شإي، كل في للرجل المرأةا مساواةا منه يلزما ل ذإلك ولكن

والحكاما، الميراث في مساواتها إلى الدعوةا منه يلزما ل كما
عصا قصة على الكلما عند الدلة من ذإكرنا فيما سبق وقد

هو المكلفين جميع على الواجب أن الكهف، وأهل موسى
بمقتضاه، والعمل به، والتصديق له والخضوع بالمنزل، اليمان

الله لن منه؛ بشيء التكذيب أو بعضه، أو رده يجوز ل وأنه
وما عباده بأحوال العالم وهو خإلقه، من قيل أصدقا هو سبحانه

لعباده يجعل ولم المنزل، باتباع أمر سبحانه ولنه يصلحهم،
وسلم عليه الله صلى رسوله ولن منه، شإيء رد في الخيرةا

المين وهو نفسا، وأزكاهم عقل وأكملهم الخلق أصدقا هو
عن ينطق ل - أنه وجل - عز أخإبر وقد سبحانه، وحيه على

بلغ أنزل، كما ربه كلما بلغ وقد يوحى، وحي إل هو إن الهوى
المنزل، مخالفة ذإلك بعد لحد يجوز فل بذلك أمر كما شإريعته

كافة العلماء أجمع اجتهاد. وقد أو برأي المشروع تغيير أو
دفعه، أو الله أنزل مما بشيء التكذيب لحد يجوز ل أنه على

كفر ذإلك أن وذإكروا شإرع، عما العدول أو به الرضى وعدما
سبحانه ولقوله الدلة، من سبق لما السلما؛ عن وردةا صريح،

ِلَك المعنى هذا في ُفْهْم     َذإ ّن َأ ُفْهوا     ِب ِر ْنَزَل     َما     َك ُفْه     َأ ّل َبَط     ال َأْح َف
ُفْهْم َل ْعَما ، راهويه بن إسحاقا الكبير الماما نقله ما سبق وقد   َأ

- تيمية ابن السلما وشإيخ ، موسى بن عياض والقاضي
ما تجد فراجعه ذإكرنا ما على العلماء إجماع من-  الله رحمهم
ويكفي.  يشفي
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بعض على الحجر وتأييد الزوجات تعدد على العتراض وأما
ذإلك فعل بأنه والزعم فأكثر، زوجتين بين بالجمع الناس

ُفْحواتعالى:  قوله مفهوما في بالجتهاد ِك ْن ُفْكْم     َطاَب     َما     َفا ِمَن     َل
ِء ّنَسا َنى     ال ْث ُفْثلَث     َم َع     َو َبا ُفْر ِإْن     َو ُفْتْم     َف ْف ُفْلوا     َأل     خِإ ِد ْع لةا     َت َد َواِح ْو     َف َما     َأ
َكْت َل ُفْكْم     َم ُفْن ْيَما الكبير، الغلط من يقال: هذا أن فجوابه الية،   َأ

الله كتاب يفسر أن الناس من لحد ليس العظيم: لنه والجهل
أو وسلم عليه الله صلى محمد رسوله به فسره ما يخالف بما

المسلمون؛ عليه أجمع أو عنهم الله رضي أصحابه به فسره
بتفسير الناس أعلم هو وسلم عليه الله صلى الرسول لن

لنفسه الجمع أباح وقد ولعباده، لله وأنصحهم الله، كتاب
الميل، من الرجال وحذر النساء، بين بالعدل وأمر ولمته،
رسول بعد الناس أعلم هم عنهم الله رضي أصحابه وهكذا

كما وجل، عز الله كتاب بتفسير وسلم عليه الله صلى الله
النبياء، بعد للناس الناس أنصح وهم بسنته، الناس أعلم أنهم
- ذإلك - بعد يجوز فكيف الجمع، بتحريم منهم أحد يقل ولم

خإلفهم، على يقدما أن كان مهما شإخص أي أو عالم أو لحاكم
وأجمع الله شإرع من علموه ما خإلف الله على يقول وأن
الكفر أقبح ومن الباطل، أبطل من هذا بعدهم، العلماء عليه

أحكاما وعلى الله كتاب على الجرأةا أعظم ومن والضلل،
من سبحانه، الله شإرعه ما تأمل من إن ثم حق، بغير شإريعته

والنساء للرجال كثيرةا، مصالح ذإلك في أن علم التعدد، إباحة
- وعلم الله شإاء إن ذإلك بيان سيأتي - كما نفسه وللمجتمع

الله بعث التي السلمية الشريعة محاسن من ذإلك أن أيضا
كافة، الناس إلى وسلم عليه الله صلى محمدا رسوله بها

المعاش في وسعادتهم صلحهم فيه ما على مشتملة وجعلها
كمال من التعدد إباحة - أن - أيضا ذإلك من له واتضح والمعاد،
لمن البالغة الحكمة فيه وله بهم، ولطفه لعباده الله إحسان

إل ذإلك وما وأحكامه، شإرعه الله عن وعقل المقاما، هذا تدبر
وغير والعقم المرض منها كثيرةا، لشإياء عرضة المرأةا لن

زوجته كانت إذإا أمرين، بين الزوج لكان التعدد حرما فلو ذإلك،
حاجة في وهو المرض بها طال قد أو السن، كبيرةا أو عاقرا
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إلى حاجة في أو حاجاته، على ويعينه ويصونه يعفه من إلى
- وعليها عليه مضرةا - وذإلك يطلقها أن فإما ذإلك، غير أو الولد
والتعب الضرر بذلك له فيحصل عصمته في يبقيها أن وإما

من ذإلك وغير الفاحشة، من الله حرما لما والتعرض الكثير،
يرضى ل شإر المرين وكل المتأمل، على تخفى ل التي المور

الواحدةا المرأةا تعفه - ل - أيضا الرجل يكون وقد عاقل، بهما
وقد الله، حرما عما نفسه ليعف أكثر، أو ثانية إلى فيحتاج

عاقرا تكن لم وإن النسل، قليلة لديه التي المرأةا تكون
حث الذي النسل تكثير لطلب أكثر أو ثانية زوجة إلى فيحتاج

تكون وقد المة، فيه ورغب وسلم عليه الله صلى النبي عليه
ويصونها عليها يقوما من لها وليس الكسب عن عاجزةا المرأةا
المصالح من ذإلك غير إلى ويعفها، عليها يقوما زوج إلى فتحتاج

الزوجات، تعدد في نفسه وللمجتمع والمرأةا للرجل العظيمة
يقوما من فيقل غيرها، أو الحرب بسبب النساء تكثر وقد

ويحصل مصالحهن ويرعى يعفهن زوج إلى فيحتجن عليهن
- أن سابقا ذإكرنا - مما علمت وقد الشرعي، الولد بسببه لهن
فل وقدره، قضاه ما كل في العليم الحكيم هو سبحانه، الله

أو حكمه، في عليه يعترض - أن كان من - كائنا لحد يجوز
حكم غير أن يزعم أن لحد يجوز ل أنه كما شإرعه، في يتهمه

عليه الله صلى الرسول هدي غير أن أو حكمه، من أحسن الله
ْكَموجل:  عز الله قال كما هديه، من أحسن وسلم ُفْح َف َأ

ِة ّي ِل ِه ْلَجا ُفْغوَن     ا ْب ُفْن     َوَمْن     َي ِه     ِمَن     َأْحَس ّل لما     ال ْك ٍما     ُفْح ْو َق ُفْنوَن     ِل ِق    ُفْيو
بعد     أماخإطبه:  في يقول وسلم عليه الله صلى النبي وكان
الله     صلى     محمد     هدي     الهدي     وخإير     الله     كتاب     الحديث     خإير     فإن
واليات   ضللة     بدعة     وكل     محدثاتها     المور     وشإر     وسلم     عليه

الجاهلية أهل بعض كان كثيرةا. وقد الباب هذا في والحاديث
وقصرهم السلما فجاء النساء، من الكثير العدد بين يجمعون

فإنه عنه الله رضي سلمة بن غيلن قصة في كما أربع، على
وسلم عليه الله صلى النبي فأمره نسوةا، عشر وتحته أسلم

صلى النبي عن وثبت سائرهن، ويفارقا أربعا منهن يختار أن
لنبييه أباح سبحانه الله أن على يدل ما وسلم عليه الله
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أربع، من - أكثر السلما عليهما وسليمان داود الكريمين
لجميع العامة الكاملة المحمدية السلمية الشريعة فجاءت
وعليهم - عليه الرسل وخإاتم الخلق أفضل يد على البشر
وهو كلها، المصالح يجمع وسط - بأمر والسلما الصلةا أفضل
وقد ذإلك، على زاد ما ومنع النساء، من أربع بين الجمع إباحة
- كما أربع بين الجمع إباحة - على الله - رحمهم العلماء أجمع
وقد ذإلك، على زاد ما تحريم - على - أيضا - وأجمعوا تقدما
ما بخلفه، يعتد ل من ذإلك على الزيادةا جواز في عنهم شإذ
منها بخصائص، خإصه الله فإن وسلم عليه الله صلى النبي عدا

هذا ليس كثيرةا وحكم لسباب نسوةا، تسع بين الجمع جواز
كالنصارى التعدد، أنكر من حال تأمل ومن ذإكرها، موضع

حرما فيما وقعوا أنهم منهم الكثير واقع من علم وأشإباههم
الحراما فاعتاضوا الكثيرات، الخدينات واتخذوا الزنا، من الله
فيهم: الله قال من وشإابهوا الطيب، عن والخبيث الحلل، عن

ُفْلوَن ِد ْب َت َتْس ِذي     َأ ّل َو     ا َنى     ُفْه ْد ِذي     َأ ّل َو     ِبا ْيٌر     ُفْه الرسول أن ومعلوما   خَإ
وقد الله، كتاب بتفسير الناس أعلم هو وسلم عليه الله صلى
ُفْحوا قوله فسر ِك ْن َفا ُفْكْم َطاَب َما تعالى:  ِء ِمَن َل ّنَسا َنى ال ْث َم

ُفْثلَث َع َو َبا ُفْر من أربع بين الجمع إباحة ذإلك من المراد بأن َو
الله رضي أصحابه وهكذا ذإلك، عن زاد ما دون فأقل، النساء
أكثر نكح أو أربع بين الجمع أنكر منهم أحدا أن يحفظ لم عنهم

عليه الله صلى الله رسول بعد الناس أعلم وهم أربع، من
صلى بسنته الناس أعلم أنهم كما الله، كتاب بتفسير وسلم

لطالب ومقنع كفاية ذإلك وفي بيانه، سبق كما وسلم عليه الله
به.  إل قوةا ول حول ول التكلن وعليه المستعان والله الحق،

وهو ذإكرت، التي الستة المنكرات من السادس المنكر وأما
الله رسول على الصلةا من إكثارهم في المسلمين أن الزعم
من ليس هذا أن فجوابه بذلك، ألهوه قد وسلم عليه الله صلى

ذإلك بل له، والعبادةا وسلم عليه الله صلى الله لرسول التأليه
سورةا في قال حيث وجل عز لمره وامتثال وحده، لله عبادةا

ّلَه     ِإّنالحزاب:  ُفْه     ال َت َك ِئ ّلوَن     َوَمل َلى     ُفْيَص ِبّي     َع ّن َها    َ يا     ال ّي ِذيَن     َأ ّل ا
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ُفْنوا ّلوا     آَم ِه     َص ْي َل ُفْموا     َع ّل لما     َوَس ِلي أنه سبحانه أخإبر فقد   َتْس
أمر ثم وسلم عليه الله صلى النبي على يصلون وملئكته
الكثار شإرعية على ذإلك فدل عليه، والسلما بالصلةا المؤمنين

من ذإلك وأن ، وسلم عليه الله صلى عليه والسلما الصلةا من
عنه وصح ذإلك على السلما علماء أجمع وقد القربات، أفضل
إذإافقال:  فيه ورغب بذلك أمر أنه وسلم عليه الله صلى

من     فإنه     علي     صلوا     ثم     يقول     ما     مثل     فقولوا     المؤذإن     سمعتم
لي     الله     سلوا     ثم     عشرا     بها     عليه     الله     صلى     صلةا     علي     صلى

الله     عباد     من     لعبد     إل     تنبغي     ل     الجنة     في     منزلة     فإنها     الوسيلة
له     حلت     الوسيلة     لي     سأل     فمن     هو     أنا     أكون     أن     وأرجو

ابن كعب - عن للبخاري - واللفظ الصحيحين وفي ،   الشفاعة
يا     قالوا  -      عنهم     الله     - رضي     الصحابة     أن عنه الله رضي عجرةا
عليك؟     نصلي     فكيف     عليك     نصلي     أن     الله     أمرنا     الله     رسول
كما     محمد     آل     وعلى     محمد     على     صل     اللهم     "قولوا     فقال

اللهم     مجيد     حميد     إنك     إبراهيم     آل     وعلى     إبراهيم     على     صليت
إبراهيم     على     باركت     كما     محمد     آل     وعلى     محمد     على     بارك

المعنى هذا في والحاديث   مجيد     حميد     إنك     إبراهيم     آل     وعلى
في عبده على معناها: الثناء سبحانه الله من والصلةا كثيرةا،

ومن الجليلة، وأعماله الحميدةا، صفاته بذكر العلى، المل
- - أيضا بالصلةا ويراد سبحانه، الله من ذإلك طلبهم العباد
قوله في كما إياهم، ورحمته عباده على سبحانه الله من الثناء

َها    َ ياسبحانه:  ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْروا     آَم ُفْك ْذإ ّلَه     ا لرا     ال ْك لرا     ِذإ ِثي ُفْه     َك ُفْحو ّب َوَس
لةا ْكَر لل     ُفْب َأِصي َو     َو ِذي     ُفْه ّل ّلي     ا ُفْكْم     ُفْيَص ْي َل ُفْه     َع ُفْت َك ِئ ُفْكْم     َوَمل ِرَج ُفْيْخ ِمَن     ِل

ُفْلَماِت ّظ َلى     ال ِر     ِإ ّنو َكاَن     ال ِنيَن     َو ْؤِم ُفْم ْل أوضح من المسألة وهذه   ِبا
خإفي فكيف المسلمين، وعامة العلم طلبة لصغار المسائل

كان قيل: إذإا فإنالمستعان.   فالله القائل؟ هذا على هذا
وسلم عليه الله صلى النبي على والسلما الصلةا من الكثار
وسلم عليه الله صلى للرسول التأليه هو فما له، تأليها ليس

وسلم عليه الله صلى للرسول التأليه قلنا: إن له؟، والعبادةا
من كثير من واقع وغيرهم بالولياء يسمون ممن ولكثير

واقع خإبر من ذإلك يعلم الرض، أنحاء في ومنتشر الجهال،
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كتبه، به وأنزل رسله به بعث الذي الله دين وعرف الناس،
من كثير من وقع الذي التأليه وهذا أجله، من الثقلين وخإلق

أو وسلم عليه الله صلى للنبي العبادةا بعض صرف هو الجهال،
المدد وطلبه به، والستغاثة كدعائه المخلوقين، من لغيره

أنواع من ذإلك ونحو العداء، على والنصر للمرضى، والشفاء
بالعبادةا، يخصوه أن عباده على أوجب سبحانه والله العبادةا،
لبيانها الكتب وأنزل الرسل وبعث به، الشرك عن ونهاهم

ُفْت     َوَماوجل:  عز قال كما يضادها، ما وبيان ْق َل ْلِجّن     خَإ ْنَس     ا ِْل َوا
ُفْدوِن     ِإل ُفْب ْع َي َتاٌب     الرسبحانه:  وقال   ِل ِكَمْت     ِك ُفْه     ُفْأْح ُفْت َيا َلْت     ُفْثّم     آ ُفْفّص

ُفْدْن     ِمْن ٍم     َل ِكي ٍر     َح ِبي ُفْدوا     َأل     خَإ ُفْب ْع ّلَه     ِإل     َت وجل:  عز وقال الية،   ال
ْد َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُفْكّل     ِفي     َب لل     ُفْأّم ُفْسو ُفْدوا     َأِن     َر ُفْب ْع ّلَه     ُفْا ُفْبوا     ال ِن َت ُفْغوَت     َواْج ّطا ال

ُفْروا     َوَماسبحانه:  وقال ُفْدوا     ِإل     ُفْأِم ُفْب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل ال
َء َفا َن الذي هو سبحانه فالله كثيرةا، المعنى هذا في واليات   ُفْح

ويجيب الكروب ويكشف العداء على وينصر المرضى، يشفي
واستغاثوا إليه لجئوا - إذإا عباده على المدد وينزل المضطر،

ْذإسبحانه:  قال - كما به ُفْثوَن     ِإ ِغي َت ُفْكْم     َتْس ّب َتَجاَب     َر ُفْكْم     َفاْس ّني     َل َأ

ُفْكْم ّد ْلٍف     ُفْمِم َأ ِة     ِمَن     ِب َك ِئ ْلَمل ِفيَن     ا ِد ُفْه     َوَما     ُفْمْر َل َع ُفْه     َج ّل ُفْبْشَرى     ِإل     ال
ِئّن ْطَم َت ِل ِه     َو ُفْكْم     ِب ُفْب ُفْلو ُفْر     َوَما     ُفْق ّنْص ِد     ِمْن     ِإل     ال ْن ِه     ِع ّل ّلَه     ِإّن     ال ِزيٌز     ال َع

ِكيٌم ُفْروا     ِإْنسبحانه:  وقال   َح ُفْص ْن ّلَه     َت ُفْكْم     ال ُفْصْر ْن ّبْت     َي َث ُفْي َو
ُفْكْم َداَم ْق ُفْب     َأّمْنوجل:  عز وقال   َأ َطّر     ُفْيِجي ُفْمْض ْل َذإا     ا ُفْه     ِإ َعا َد
ُفْف ْكِش َي َء     َو َقاَل سبحانه وقال   الّسو ُفْم     َو ُفْك ّب ِني     َر ُفْعو ْد َتِجْب     ا َأْس

ُفْكْم ِذيَن     ِإّن     َل ّل ُفْروَن     ا ِب ْك َت ِتي     َعْن     َيْس َد َبا ُفْلوَن     ِع ُفْخإ ْد َي ّنَم     َس َه ِريَن     َج َداخِإ

في يشركون فكانوا جاهليتهم، في ذإلك المشركون عرف وقد
كما العبادةا، لله فيخلصون الشدائد حال في وأما الرخإاء، حال
َذإاوجل:  عز قال ِإ ُفْبوا     َف ِك ْلِك     ِفي     َر ُفْف ْل ُفْوا     ا َع ّلَه     َد ِلِصيَن     ال ُفْه     ُفْمْخ َل

ّديَن َلّما     ال ُفْهْم     َف َلى     َنّجا َبّر     ِإ ْل َذإا     ا ُفْكوَن     ُفْهْم     ِإ ِر - اعترفوا كما   ُفْيْش
الضار، النافع، الرزاقا، الخالق هو سبحانه الله - أن أيضا

النبياء، - من غيره عبدوا ما وأنهم العباد، لمور المدبر
لهم ليشفعوا - إل والوثان والصناما والجن والملئكة والولياء
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في ذإلك عنهم الله ذإكر كما زلفى، لديه وليقربوهم الله، عند
ُفْدوَنيونس:  سورةا في وجل عز قال حيث المبين كتابه ُفْب ْع َي َو

ِه     ُفْدوِن     ِمْن ّل ُفْهْم     ل     َما     ال ُفْضّر ُفْهْم     َول     َي ُفْع َف ْن ُفْلوَن     َي ُفْقو َي ِء     َو ُفْؤل َنا     َه ُفْؤ َعا َف ُفْشإ
َد ْن ِه     ِع ّل ّناالزمر:  سورةا في وقال الية،   ال َنا     ِإ ْل ْنَز ْيَك     َأ َل َتاَب     ِإ ِك ْل ا

ّق ْلَح ِد     ِبا ُفْب ْع ّلَه     َفا لصا     ال ِل ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل ِه     َأل     ال ّل ُفْن     ِل ّدي ُفْص     ال ِل ْلَخا ا
ِذيَن ّل ُفْذوا     َوا ّتَخ ِه     ِمْن     ا ِن َء     ُفْدو َيا ِل ْو ُفْهْم     َما     َأ ُفْد ُفْب ْع َنا     ِإل     َن ُفْبو َقّر ُفْي َلى     ِل ِه     ِإ ّل ال
َفى ْل ّلَه     ِإّن     ُفْز ُفْم     ال ُفْك ُفْهْم     َيْح َن ْي ِه     ُفْهْم     َما     ِفي     َب ُفْفوَن     ِفي ِل َت ّلَه     ِإّن     َيْخ ل     ال
ِدي ْه َو     َمْن     َي ِذإٌب     ُفْه ّفاٌر     َكا    َك

الصريحة الدللة الكثيرةا، اليات من وغيرها اليات هذه ففي
ل وأنه للعبادةا، المستحق الحق، الله هو سبحانه الله أن على
عز قال كما لسواه، ذإلك من شإيء صرف ول غيره تأليه يجوز

ُفْكْموجل:  ُفْه َل ِإ َلٌه     َو ٌد     ِإ َلَه     ل     َواِح َو     ِإل     ِإ ُفْن     ُفْه ُفْم     الّرْحَم وقال   الّرِحي
ِلَكسبحانه:  َأّن     َذإ ّلَه     ِب َو     ال ّق     ُفْه ْلَح َأّن     ا ُفْعوَن     َما     َو ْد ِه     ِمْن     َي ِن َو     ُفْدو ُفْه

ُفْل ِط َبا ْل َأّن     ا ّلَه     َو َو     ال ِلّي     ُفْه َع ْل ُفْر     ا ِبي َك ْل من موضع غير في أخإبر وقد   ا
به، لقيه لمن يغفر ل وأنه عباده على الشرك حرما أنه كتابه،

وعبادةا به شإرك لغيره العبادةا من شإيء صرف أن أخإبر كما
ّلَه     ِإّنسبحانه:  قال كما لسواه، ُفْر     ل     ال ِف ْغ ِه     ُفْيْشَرَك     َأْن     َي ُفْر     ِب ِف ْغ َي َو

ِلَك     ُفْدوَن     َما ُفْء     ِلَمْن     َذإ ِرْك     َوَمْن     َيَشا ِه     ُفْيْش ّل ْد     ِبال َق لل     َضّل     َف لدا     َضل ِعي َب
ْدالمائدةا:  سورةا في وجل عز وقال َق َفَر     َل ِذيَن     َك ّل ُفْلوا     ا ِإّن     َقا

ّلَه َو     ال ُفْح     ُفْه ْلَمِسي ُفْن     ا ْب َيَم     ا َقاَل     َمْر ُفْح     َو ْلَمِسي ِني    َ يا     ا ِئيَل     َب ُفْدوا     ِإْسَرا ُفْب ْع ا
ّلَه ّبي     ال ُفْكْم     َر ّب ُفْه     َوَر ّن ِرْك     َمْن     ِإ ِه     ُفْيْش ّل ْد     ِبال َق ُفْه     َحّرمَا     َف ّل ِه     ال ْي َل ّنَة     َع ْلَج ا

ُفْه َوا ْأ ُفْر     َوَم ّنا ِلِميَن     َوَما     ال ّظا ٍر     ِمْن     ِلل ْنَصا ُفْم تعالى وقال   َأ ُفْك ِل ُفْه     َذإ ّل ال
ُفْكْم ّب ُفْه     َر ُفْك     َل ْل ُفْم ْل ِذيَن     ا ّل ُفْعوَن     َوا ْد ِه     ِمْن     َت ِن ُفْكوَن     َما     ُفْدو ِل ٍر     ِمْن     َيْم ْطِمي ِق

ُفْهْم     ِإْن ُفْعو ْد ُفْعوا     ل     َت ُفْكْم     َيْسَم َء َعا ْو     ُفْد َل ُفْعوا     َو ُفْبوا     َما     َسِم َتَجا ُفْكْم     اْس َل
ْومَا َي ِة     َو َياَم ِق ْل ُفْروَن     ا ُفْف ْك ُفْكْم     َي ِك ُفْئَك     َول     ِبِشْر ّب َن ُفْل     ُفْي ْث ٍر     ِم ِبي فبين   خَإ

كما وجل عز به شإرك غيره هم دعاء أن الية هذه في سبحانه
َوَمْنوجل:  عز فقال الكبر الكفر من ذإلك أن سبحانه أوضح

ُفْع ْد َع     َي ِه     َم ّل لها     ال َل َهاَن     ل     آخَإَر     ِإ ُفْه     ُفْبْر ِه     َل ّنَما     ِب ِإ ُفْه     َف ُفْب َد     ِحَسا ْن ِه     ِع ّب ُفْه     َر ّن ل     ِإ
ُفْح ِل ْف ُفْروَن     ُفْي ِف َكا ْل الله غير دعا ممن أضل ل أنه وجل عز وأخإبر   ا
- وغيرهم والنبياء الملئكة - من دونه من المدعوين وأن
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ل ذإلك عن غافلون وأنهم وداعيهم، عابديهم من يتبرؤون
ُفْعو     ِمّمْن     َأَضّل     َوَمْنسبحانه:  فقال به، لهم شإعور ْد ُفْدوِن     ِمْن     َي

ِه ّل ُفْب     ل     َمْن     ال َتِجي ُفْه     َيْس َلى     َل ِما     ِإ ْو ِة     َي َياَم ِق ْل ُفْهْم     ا ِهْم     َعْن     َو ِئ َعا ُفْد
ُفْلوَن ِف َذإا     َغا ِإ ُفْس     ُفْحِشَر     َو ّنا ُفْنوا     ال ُفْهْم     َكا لء     َل َدا ْع ُفْنوا     َأ َكا ِهْم     َو ِت َد َبا ِع ِب
ِريَن ِف ْومَاسبحانه:  وقال   َكا َي ُفْهْم     َو ُفْر ُفْش لعا     َنْح ُفْل     ُفْثّم     َجِمي ُفْقو ِذيَن     َن ّل ِل
ُفْكوا ُفْكْم     َأشْإَر َن َكا ُفْتْم     َم ْن ُفْكْم     َأ ُفْؤ َكا ُفْشإَر َنا     َو ْل ّي ُفْهْم     َفَز َن ْي َقاَل     َب ُفْهْم     َو ُفْؤ َكا ُفْشإَر

ُفْتْم     َما ْن َنا     ُفْك ّيا ُفْدوَن     ِإ ُفْب ْع َفى     َت َك ِه     َف ّل لدا     ِبال ِهي َنا     شَإ َن ْي ُفْكْم     َب َن ْي َب ّنا     ِإْن     َو َعْن     ُفْك
ُفْكْم ِت َد َبا ِليَن     ِع ِف َغا    َل

منها ذإكرناه وفيما معلومة، كثيرةا المعنى هذا في واليات
ل وأنه وحده، الله حق العبادةا أن على صريحة ودللة كفاية
أهل على فالواجب سبحانه، لغيره منها شإيء صرف يجوز
التوحيد حقيقة لهم يشرحوا وأن للناس، ذإلك يبينوا أن العلم
ومن ، وسلم عليه الله صلى محمدا رسوله به الله بعث الذي
وأن ذإلك، من جهلوا ما يعلموهم وأن الرسل، من قبله

ينفذوا أن الحكاما وعلى وجل، عز بالله الشرك من يحذروهم
ومخالفة غيره، عبادةا من ويمنعوهم عباده، في الله أمر

الله صلى رسوله وسنة الله، كتاب في جاء ما على شإريعته،
من جهلوا ما معرفة على الحق بعلماء مستعينين وسلم عليه
ذإلك وفي ، وسلم عليه الله صلى رسوله سنة أو الله، كتاب

عن صح وقد والخإرةا، الدنيا في ونجاتهم وشإرفهم، عزهم
به     الله     يرد     منقال:  أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول

خإيركموسلم:  عليه الله صلى وقال   الدين     في     يفقهه     خإيرا
دل     منوسلم:  عليه الله صلى وقال   وعلمه     القرآن     تعلم     من

عثمان عن المشهور الثر وفي   فاعله     أجر     مثل     فله     خإير     على
الله رضي الخطاب بن عمر عن مروي وهو عنه الله رضي

وقال بالقرآن يزع ل ما بالسلطان يزع الله - إن - أيضا عنه
أصلح ما إل المة هذه آخإر يصلح الله:(لن رحمه مالك الماما

والذي العلم، أهل جميع قول هي العظيمة الكلمة أولها) وهذه
وحكاما الهدى وأئمة الناس، قادةا به وصاروا الولون به صلح

والسلما الصلةا عليه رسوله وسنة الله كتاب اتباع هو الرض،
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واجتهاداتهم، الناس آراء إلى ل إليهما، فيه تنازعوا ما - ورد
فنسأل أولهم، به صلح الذي المر بهذا إل آخإرهم يصلح ولن
يجمع وأن لذلك، هم وعلماء المسلمين أئمة يوفق أن الله

عليهم ويمن المسلمين، عامة يصلح وأن الحق، على كلمتهم
كريم.  جواد إنه خإيارهم، عليهم ويولي الدين، في بالفقه

السلم   نواقض

آله وعلى بعده، نبي ل من على والسلما والصلةا لله، الحمد
بهداه.  اهتدى ومن وأصحابه

جميع على أوجب سبحانه الله أن المسلم أيها بعد: فاعلم أما
يخالفه، مما والحذر به والتمسك السلما، في الدخإول العباد
ذإلك، إلى للدعوةا وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه وبعث
فقد عنه أعرض ومن اهتدى، فقد اتبعه من أن وجل عز وأخإبر
أنواع وسائر الردةا، أسباب من كثيرات آيات في وحذر ضل،

حكم باب في الله رحمهم العلماء وذإكر والكفر، الشرك
النواقض من كثيرةا بأنواع دينه عن يرتد قد المسلم أن المرتد

ومن السلما، من خإارجا بها ويكون وماله دمه تحل التي
الماما الشيخ ذإكرها نواقض عشرةا وقوعا وأكثرها أخإطرها

الله رحمهم العلم أهل من وغيره الوهاب عبد بن محمد
لتحذرها اليجاز سبيل على يلي فيما لك ونذكرها جميعا،
توضيحات مع منها، والعافية السلمة رجاء غيرك، منها وتحذر
في العشرةا: الشرك النواقض بعدها. الول: من نذكرها قليلة
ّلَه     ِإّنتعالى:  الله قال الله، عبادةا ُفْر     ل     ال ِف ْغ ِه     ُفْيْشَرَك     َأْن     َي ِب
ُفْر ِف ْغ َي ِلَك     ُفْدوَن     َما     َو ُفْء     ِلَمْن     َذإ ُفْهتعالى:  وقال   َيَشا ّن ِرْك     َمْن     ِإ ُفْيْش
ِه ّل ْد     ِبال َق ُفْه     َحّرمَا     َف ّل ِه     ال ْي َل ّنَة     َع ْلَج ُفْه     ا َوا ْأ ُفْر     َوَم ّنا ِلِميَن     َوَما     ال ّظا ِمْن     ِلل

ٍر ْنَصا والذبح والنذر بهم والستغاثة الموات دعاء ذإلك ومن   َأ
لهم. 

ويسألهم يدعوهم وسائط الله وبين بينه جعل : منالثاني
إجماعا.  كفر فقد عليهم ويتوكل الشفاعة

115

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=72
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=72
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=72
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


صحح أو كفرهم في شإك أو المشركين يكفر لم : منالثالث
. كفر مذهبهم

وسلم عليه الله صلى النبي غير هدي أن اعتقد : منالرابع
كالذين حكمه، من أحسن غيره حكم أن أو هديه، من أكمل

. كافر فهو حكمه، على الطواغيت حكم يفضلون

عليه الله صلى الرسول به جاء مما شإيئا أبغض : منالخامس
ِلَكتعالى:  لقوله كفر؛ فقد به عمل ولو وسلم ُفْهْم     َذإ ّن َأ ُفْهوا     ِب ِر َك

ْنَزَل     َما ُفْه     َأ ّل َبَط     ال َأْح ُفْهْم     َف َل ْعَما    َأ

عليه الله صلى الرسول دين من بشيء استهزأ : منالسادس
ِه     ُفْقْلتعالى:  قوله والدليل كفر، عقابه أو ثوابه أو وسلم ّل ِبال أ

َ

ِه ِت َيا ِه     َوآ ِل ُفْسو ُفْتْم     َوَر ْن ُفْئوَن     ُفْك ِز ْه َت ُفْروا     ل     َتْس ِذ َت ْع ْد     َت ُفْتْم     َق َفْر َد     َك ْع َب
ُفْكْم ِن    ِإيَما

به رضي أو فعله فمن والعطف، الصرف ومنه : السحرالسابع
ّلَماِن     َوَماتعالى:  قوله والدليل كفر، َع ٍد     ِمْن     ُفْي ّتى     َأَح ُفْقول     َح ّنَما     َي ِإ
ُفْن َنٌة     َنْح ْت ُفْفْر     َفل     ِف ْك    َت

المسلمين، على ومعاونتهم المشركين : مظاهرةاالثامن
ُفْهْم     َوَمْنتعالى:  قوله والدليل ّل َو َت ُفْكْم     َي ْن ُفْه     ِم ّن ِإ ُفْهْم     َف ْن ّلَه     ِإّن     ِم ل     ال

ِدي ْه ْومَا     َي َق ْل ِلِميَن     ا ّظا    ال

شإريعة عن الخروج يسعه الناس بعض أن اعتقد : منالتاسع
َوَمْنتعالى:  كافر. لقوله فهو وسلم عليه الله صلى محمد

َتِغ ْب ْيَر     َي ِما     َغ ِْلْسل لنا     ا َلْن     ِدي َبَل     َف ْق ُفْه     ُفْي ْن َو     ِم ُفْه ِةا     ِفي     َو ِمَن     اْلخِإَر
ِريَن ْلَخاِس    ا

والدليل به، يعمل ول يتعلمه ل الله دين عن : العراضالعاشإر
تعالى:  قوله

ُفْم     َوَمْن َل ْظ ّكَر     ِمّمْن     َأ َياِت     ُفْذإ ِه     ِبآَ ّب ْعَرَض     ُفْثّم     َر َها     َأ ْن ّنا     َع ِمَن     ِإ
ِرِميَن ُفْمْج ْل ُفْموَن     ا ِق َت ْن    ُفْم
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والخائف، والجاد الهازل بين النواقض هذه جميع في فرقا ول
يكون ما وأكثر خإطرا، يكون ما أعظم من وكلها المكره، إل

نفسه، على منها ويخاف يحذرها، أن للمسلم فينبغي وقوعا،
على الله وصلى عقابه، وأليم غضبه موجبات من بالله نعوذإ
رحمه كلمه انتهى وسلم، وصحبه آله وعلى محمد خإلقه خإير

الله. 

والقوانين النظمة أن اعتقد الرابع: من القسم في ويدخإل
مساوية أنها أو السلما شإريعة من أفضل الناس يسنها التي
بالشريعة الحكم أن اعتقد ولو إليها، التحاكم يجوز أنه أو لها،

القرن في تطبيقه يصلح ل السلما نظاما أن أو أفضل
يحصر أنه أو المسلمين، تخلف في سببا كان أنه أو العشرين،

الحياةا شإئون في يتدخإل أن دون بربه المرء علقة في
الله حكم إنفاذإ أن يرى أيضا: من الرابع في ويدخإل الخإرى،

العصر يناسب ل المحصن الزاني رجم أو السارقا، يد قطع في
الحكم يجوز أنه اعتقد من كل اأيض ذإلك في ويدخإل الحاضر،

لم وإن غيرهما، أو الحدود أو المعاملت في الله شإريعة بغير
قد يكون بذلك لنه الشريعة؛ حكم من أفضل ذإلك أن يعتقد

الله حرما ما استباح من وكل إجماعا، الله حرمه ما استباح
والربا والخمر كالزنا بالضرورةا، الدين من معلوما هو مما

المسلمين.  بإجماع كافر فهو الله شإريعة بغير والحكم

وجميع يهدينا وأن يرضيه لما جميعا يوفقنا أن الله ونسأل
الله وصلى قريب، سميع إنه المستقيم صراطه المسلمين

وصحبه.  وآله محمد نبينا على وسلم

نشر هذا الموضوع في مجلة البحوث السلمية بالرياض
العدد السابع الصادر في الشإهر (رجب وشإعبان ورمضان

 هـ. 1403وشإوال عاما 

معاني          من به التخلق الله يحب بما التخلق شرعية
وصفاته   أسمائه
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المكرما. الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
وبعد:  وبركاته، الله ورحمة عليكم وتوله. سلما الله سلمه

وصلكم وصل هـ1386 / 3 / 23 في المؤرخأ الكريم كتابكم
في الخطباء بعض قاله عما السؤال من تضمنه وما بهداه، الله

والتخلق الله، بصفات التصاف على الحث من الجمعة خإطبة
كان أحد.. إلخ قالها أن سبق وهل محمل، لها هل بأخإلقه

. معلوما؟

وهو صحيح، محمل له ولكن لئق، غير التعبير : هذاوالجواب
وموجبها، وأسمائه الله صفات بمقتضى التخلق على الحث
يتصف أن المخلوقا من يحسن التي الصفات إلى بالنظر وذإلك

والرزاقا كالخلقا بالله المختصة الصفات بخلف بمقتضاها،
به يتصف أن يمكن ل شإيء هذا فإن ذإلك، ونحو والله

السماء، هذه أشإبه ما وهكذا يدعيه، أن يجوز ول المخلوقا،
يتصفوا أن عباده من الله يحب التي الصفات المقصود وإنما

والكرما والحلم والرحمة الحق، في والقوةا كالعلم بمقتضاها،
العلماء يحب عليم سبحانه فهو ذإلك، وأشإباه والعفو والجود

الضعيف، للمؤمن حبه من أكثر القوي، المؤمن يحب قوي
إلخ، العفو، يحب عفو الرحماء يحب رحيم الكرماء، يحب كريم
وأعظم أكمل وغيرها الصفات هذه من سبحانه لله الذي لكن
ليس سبحانه لنه بينهما؛ مقارنة ل بل للمخلوقا، الذي من

ذإاته، في له مثيل ل أنه كما وأفعاله، صفاته في شإيء كمثله
هذه معاني من نصيب له يكون أن المخلوقا حسب وإنما

في تجاوز فلو الشرعي، الحد على ويناسبه به يليق الصفات،
عطل الحد الرحمة في تجاوز ولو مسرفا، صار الحد الكرما

على العفو في زاد لو وهكذا الشرعية، والتعزيرات الحدود
على تدل المثلة وهذه موضعه، غير في وضعه الشرعي الحد

المعنى هذا على الله رحمه القيم ابن العلمة نص وقد سواها،
على نص الصيب) ولعله ) و(الوابلالصابرين كتابيه: (عدةا في
وإليك وغيرهما،المعاد)  كـ(المدارج) و(زاد غيرهما في ذإلك
:310 صفحة العدةا في قال والوابل، العدةا في كلمه نص
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خإلقه أحب كان الحقيقة، على الشكور هو سبحانه كان (ولما
من إليه خإلقه أبغض أن كما الشكر، بصفة اتصف من إليه

أحب الحسنى، أسمائه شإأن وهذا بضدها، اتصف أو عطلها،
اتصف من إليه وأبغضهم بموجبها، اتصف من إليه خإلقه

والقاسي والجاهل، والظالم الكافر يبغض ولهذا بأضدادها،
جميل سبحانه وهو واللئيم، والمهين والجبان، والبخيل القلب
الراحمين، يحب رحيم العلماء، يحب عليم الجمال، يحب

يلوما قادر الستر، أهل يحب ستير المحسنين، يحب محسن
الضعيف، المؤمن من إليه أحب القوي والمؤمن العجز، على
آثار من فهو يحبه وكلما الوتر، يحب وتر العفو، يحب عفو فهو

يضادها مما فهو يبغضه وكلما وموجبها، وصفته أسمائه
مجموعة  من43 الصيب) صفحة (الوابل في ). وقالوينافيها

ول يعطي فإنه جلله، جل الرب صفات من الحديث: (والجود
الكرمين، وأكرما الجودين، أجود وهو يطعم، ول ويطعم يأخإذ،

كريم فإنه صفاته، بمقتضيات اتصف من إليه الخلق وأحب
يحب وقادر العلماء يحب وعالم عباده، من الكرماء يحب

فيما يكون أن الجمال) انتهى. وأرجو يحب وجميل الشجعان،
يوفقنا أن سبحانه الله وأسأل للفائدةا، وحصول كفاية ذإكرناه
والسلما قريب، سميع إنه بحقه والقياما دينه في للفقه جميعا
 وبركاته، الله ورحمة عليكم

رسالة بعثتها إلى أحد السائلين إجابة لما سأل عنه عندما
1386كنت نائبا للجامعة السلمية بالمدينة المنورةا في عاما 

هـ. 

العقيدة       في أسئلة عن إجابة

د/ المكرما الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
وبعد:  وبركاته، الله ورحمة عليكم الله. سلما سلمه ح أ ما

توضيح فضيلتكم من فيه: نرجو جاء الذي كتابكم إلى فأشإير
َو الرحيم الرحمن الله التالية: بسم الكريمة اليات معاني ُفْه َو
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ُفْه ّل َواِت     ِفي     ال ِفي     الّسَما َْلْرِض     َو ُفْم     ا َل ْع ُفْكْم     َي ُفْكْم     ِسّر ْهَر ُفْم     َوَج َل ْع َي َما     َو
ُفْبوَن ْكِس َع: والية   َت ُفْه     َوِس ّي َواِت     ُفْكْرِس َْلْرَض     الّسَما ُفْه     َول     َوا ُفْد ُفْئو َي
ُفْهَما ُفْظ ْف َو     ِح ُفْه ِلّي     َو َع ْل ُفْم     ا ِظي َع ْل َو والية   ا ُفْه ِذي     َو ّل ِء     ِفي     ا َلٌه     الّسَما ِإ

ِفي َْلْرِض     َو َلٌه     ا َو     ِإ ُفْه ُفْم     َو ِكي ْلَح ُفْم     ا ِلي َع ْل ُفْن     َما والية   ا ُفْكو َوى     ِمْن     َي َنْج
ٍة َث َو     ِإل     َثل ُفْهْم     ُفْه ُفْع ِب ٍة     َول     َرا َو     ِإل     خَإْمَس ُفْهْم     ُفْه ُفْس ِد َنى     َول     َسا ْد ِمْن     َأ
ِلَك َثَر     َول     َذإ ْك َو     ِإل     َأ ُفْهْم     ُفْه َع ْيَن     َم ُفْنوا     َما     َأ ُفْهْم     ُفْثّم     َكا ُفْئ ّب َن ُفْلوا     ِبَما     ُفْي ْومَا     َعِم َي

ِة َياَم ِق ْل ّلَه     ِإّن     ا ُفْكّل     ال ٍء     ِب ِليٌم     شَإْي    َع

الله رسول سألها حينما مسلم رواه الذي الجارية وحديث
السماء     في     فقالت     الله     أينوقال:  وسلم عليه الله صلى
عليه     الله     صلى     الرسول     قال     الله     رسول     قالت     أنا     من     لها     وقال

   مؤمنة     فإنها     أعتقها     وسلم

حديث معنى وتوضيح الكريمة، اليات هذه معاني توضيح نرجو
للجارية؟.  وسلم عليه الله صلى الله رسول

النبوي والحديث الكريمات لليات العاما المعنى بأن وأفيدك
وعلوه وتعالى سبحانه الله عظمة على الدللة هو الشريف

علمه وإحاطة كلها، الخلئق لجميع وألوهيته خإلقه على
وبيان علنا، أو سرا صغيرا أو كان كبيرا شإيء لكل وشإموله

.  وتعالى سبحانه عنه العجز ونفي شإيء، كل على قدرته

َعتعالى:  فقوله لها الخاص المعنى وأما ُفْه     َوِس ّي ُفْكْرِس
َواِت َْلْرَض     الّسَما الكرسي عظمة على الدللة ففيها   َوا

وكمال سبحانه خإالقه عظمة على ذإلك يدل كما وسعته،
ُفْه     َولوقوله:  قدرته، ُفْد ُفْئو ُفْهَما     َي ُفْظ ْف َو     ِح ُفْه ِلّي     َو َع ْل ُفْم     ا ِظي َع ْل يثقله   ا

بل بينهما، ومن فيهما ومن والرض السموات حفظ يكرثه ول
بما نفس كل على القائم وهو لديه، يسير عليه سهل ذإلك

ول شإيء عنه يعزب فل الشإياء جميع على الرقيب كسبت،
ذإليلة متواضعة يديه بين حقيرةا كلها والشإياء شإيء، عنه يغيب

الغني وهو إليه، وفقيرةا محتاجة سبحانه، إليه بالنسبة صغيرةا
يسألون، وهم يفعل عما يسأل ل الذي يريد لما الفعال الحميد
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العلي الرقيب شإيء كل على الحسيب شإيء لكل القاهر وهو
َوسبحانه:  وقوله سواه، رب ول غيره إله ل العظيم ُفْه ُفْه     َو ّل ال

َواِت     ِفي ِفي     الّسَما َْلْرِض     َو ُفْم     ا َل ْع ُفْكْم     َي ُفْكْم     ِسّر ْهَر ُفْم     َوَج َل ْع َي َما     َو
ُفْبوَن ْكِس السماوات في الله المدعو أن على الدللة فيها   َت

في من باللهية له ويقر ويوحده ويعبده الرض، وفي
ورهبا رغبا ويدعونه الله ويسمونه الرض، في ومن السماوات

علم سعة على الدللة وفيها والنس، الجن من كفر من إل
سواء يعملونه بما وإحاطته عباده على واطلعه سبحانه الله
وتعالى، سبحانه سواء عنده والجهر فالسر جهرا، أو سرا كان
وشإرها.  خإيرها أعمالهم جميع العباد على يحصي فهو

َوسبحانه:  وقوله ُفْه ِذي     َو ّل ِء     ِفي     ا َلٌه     الّسَما ِفي     ِإ َْلْرِض     َو َلٌه     ا ِإ
َو ُفْه ُفْم     َو ِكي ْلَح ُفْم     ا ِلي َع ْل السماء في من إله هو سبحانه : أنهمعناها   ا
بين أذإلء له خإاضعون وكلهم أهلهما يعبده الرض في من وإله
وهو به، يؤمن ولم بالله فكفر الشقاوةا عليه غلبت من إل يديه

سبحانه.  عباده أعمال بجميع العليم وقدره شإرعه في الحكيم

َلْموتعالى:  سبحانه وقوله ّلَه     َأّن     َتَر     َأ ُفْم     ال َل ْع َواِت     ِفي     َما     َي الّسَما
َْلْرِض     ِفي     َوَما ُفْن     َما     ا ُفْكو َوى     ِمْن     َي ٍة     َنْج َث َو     ِإل     َثل ُفْهْم     ُفْه ُفْع ِب َول     َرا

ٍة َو     ِإل     خَإْمَس ُفْهْم     ُفْه ُفْس ِد َنى     َول     َسا ْد ِلَك     ِمْن     َأ َثَر     َول     َذإ ْك َو     ِإل     َأ ُفْهْم     ُفْه َع َم
ْيَن ُفْنوا     َما     َأ ُفْهْم     ُفْثّم     َكا ُفْئ ّب َن ُفْلوا     ِبَما     ُفْي ْومَا     َعِم ِة     َي َياَم ِق ْل ّلَه     ِإّن     ا ُفْكّل     ال ِب

ٍء ِليٌم     شَإْي أينما عباده جميع على سبحانه مطلع : أنهمعناها   َع
ورسله أعمالهم، ويعلم ونجواهم، وسرهم كلمهم يسمع كانوا
ما يكتبون ذإلك مع أيضا الحفظة والكاتبين الكراما الملئكة من

بالمعية كله. والمراد وسمعه به الله علم مع به يتناجون
علمه والجماعة: معية السنة أهل عند الية هذه في المذكورةا

نافذ وبصره بهم، محيط بعلمه معهم فهو وتعالى، سبحانه
من عنه يغيب ل خإلقه على مطلع وتعالى سبحانه فهو فيهم،

استوى قد الخلق جميع فوقا سبحانه أنه مع شإيء أمورهم
في خإلقه يشابه ل وعظمته، بجلله يليق استواء عرشإه على

ْيَسوجل:  عز قال كما صفاته، من شإيء ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َو     شَإْي ُفْه َو
ُفْع ُفْر     الّسِمي َبِصي ْل التي العمال بجميع القيامة يوما ينبئهم ثم   ا
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شإيء وبكل عليم، شإيء بكل سبحانه لنه الدنيا؛ في عملوها
في ذإرةا مثقال علمه عن يعزب ل الغيب عالم محيط،

في إل أكبر ول ذإلك من أصغر ول الرض في ول السماوات
مبين.  كتاب

حصل     لما     كفارةا     إعتاقها     سيدها     أراد     التي     الجارية     حديث أما
الله؟     أين     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     لها     فقال     ضربها     من     منه

أعتقها     قال     الله     رسول     قالت     أنا؟     من     قال     السماء     في     قالت
وأن خإلقه، على الله علو على الدللة فيه فإن   مؤمنة     فإنها

على دليل وسلم عليه الله صلى وبرسالته بذلك العتراف
على والواجب عنه، سألت لما الموجز المعنى هو اليمان. هذا

الحاديث من معناها في وما اليات هذه في يسلك أن المسلم
السنة أهل مسلك وصفاته الله أسماء على الدالة الصحيحة
وإثباته عليه دلت ما صحة واعتقاد بها، اليمان وهو والجماعة

ول تعطيل ول تحريف غير من به اللئق الوجه على سبحانه له
سلكه الذي الصحيح المسلك هو وهذا تمثيل، ول تكييف

الذي المسلم على يجب كما عليه، واتفقوا الصالح السلف
والعدول الله يغضب فيما الوقوع تجنيبها لنفسه السلمة يريد
ينفونها أو الله صفات يؤولون الذين الضلل أهل طريق عن
علوا والجاهلون الظالمون يقول عما وتعالى سبحانه عنه

الواسطية) لشيخ (العقيدةا من نسخة لك كبيرا. ونرفق
لن ؛ الهراس خإليل محمد الشيخ وشإرحها تيمية ابن السلما

الله ونسألعنه.  سألت الذي الموضوع في موسعا بحثا فيها
لما الجميع يوفق وأن به، والعمل النافع العلم الجميع يرزقا أن

 وبركاته الله ورحمة عليكم مجيب. والسلما سميع إنه يرضيه

خلقه         بين حال الله بأن يقول عمن الجواب

وآله محمد نبينا على والسلما والصلةا وحده، لله الحمد
بعد:  أما وصحبه
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بين حال سبحانه الله يقول: بأن عمن السئلة تكررت فقد
وشإبهوا العامة، المعية معنى هو ذإلك وأن بهم، ومختلط خإلقه،

ْنَت     َوَماتعالى:  بقوله أيضا ِنِب     ُفْك ِبّي     ِبَجا َغْر ْل َوَماوقوله:  الية   ا
ْنَت ِهْم     ُفْك ْي َد ْذإ     َل ُفْقوَن     ِإ ْل ُفْهْم     ُفْي ْقلَم ُفْهْم     َأ ّي ُفْل     َأ ُفْف ْك َيَم     َي ْنَت     َوَما     َمْر ِهْم     ُفْك ْي َد َل

ْذإ ُفْموَن     ِإ َتِص وسلم عليه الله صلى الرسول أن ذإلك ومعنى   َيْخ
كل في لنه معهم؛ بذاته تعالى الله كان وإنما عندهم، يكن لم

قولهم.  حد على مكان،

خإطأ وارتكب الفهم، أساء قد القول بهذا القائل كان ولما
القرآن بها جاء التي الصحيحة، للعقيدةا مخالفا فاحشا،
وإيضاح الحق، بيان رأيت المة، هذه سلف واعتقدها والسنة،

يتعلق الذي العظيم، المر هذا في القائل هذا على خإفي ما
وصف بما يوصف وتعالى سبحانه فالله وصفاته، الله بأسماء

وسلم عليه الله صلى محمد رسوله به وصفه وبما نفسه، به
غير ومن تمثيل، ول تكييف غير من بجلله، يليق ما على

ْيَستعالى:  قال كما تعطيل، ول تحريف ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َو     شَإْي ُفْه َو
ُفْع ُفْر     الّسِمي َبِصي ْل عليه وأجمع والسنة، القرآن في ثبت مما وإن   ا

مستو منهم، بائن خإلقه، فوقا سبحانه الله المة: أن سلف
استوائهم، في خإلقه يشابه ل بجلله، يليق استواء عرشإه، على
هو وهذا خإافية، منهم عليه تخفى ل بعلمه، معهم سبحانه وهو

عليه تدل وما وأوضحها، العبارات بأبلغ القرآن، عليه يدل ما
على القرآنية الدلة ومن الصريحة، الصحيحة بالحاديث السنة

عرشإه على مستو خإلقه، فوقا السماء في سبحانه الله أن
ِه:  سبحانه قوله ْي َل ُفْد     ِإ َع ُفْم     َيْص ِل َك ْل ُفْب     ا ّي ّط ُفْل     ال َعَم ْل ُفْح     َوا ِل الّصا

ُفْه ُفْع َف ّني: وقوله   َيْر ّفيَك     ِإ َو َت ُفْعَك     ُفْم ِف َلّي     َوَرا ُفْج   ِإ ُفْر ْع ُفْة     َت َك ِئ ْلَمل ا
ُفْح ِه     َوالّرو ْي َل َوى     ُفْثّم   ِإ َت َلى     اْس َعْرِش     َع ْل ُفْن     ا ُفْتْم   الّرْحَم ْن َأِم َمْن     َأ

ِء     ِفي ُفْم     َيْخِسَف     َأْن     الّسَما ُفْك َْلْرَض     ِب    ا
ُفْتْم     َأمْا ْن ِء     ِفي     َمْن     َأِم ُفْكْم     ُفْيْرِسَل     َأْن     الّسَما ْي َل لبا     َع : وقوله   َحاِص

ُفْن َلى     الّرْحَم َعْرِش     َع ْل َوى     ا َت ُفْن    َ يا   اْس ْبِن     َهاَما لحا     ِلي     ا ّلي     َصْر َع َل
ُفْغ ُفْل ْب َباَب     َأ َْلْس َباَب     ا َواِت     َأْس َع     الّسَما ِل ّط َأ َلى     َف ِه     ِإ َل ّني     ُفْموَسى     ِإ ِإ َو

ُفْه ّن ُفْظ لبا     ََل ِذإ . اليات   َكا
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والحسان الصحاح الحاديث في ورد فقد السنة من الدلة وأما
الله صلى الرسول معراج قصة مثل بالكلفة، إل يحصى ل ما

داود أبو رواه الذي الرقية حديث وفي ربه، إلى وسلم عليه
في     أمرك     اسمك     تقدس     السماء     في     الذي     الله     ربناوغيره: 
والعرش الوعال حديث في وقوله الحديث،   والرض     السماء

أحمد رواه عليه أنتم ما يعلم وهو عرشإه فوقا والله ذإلك فوقا
أينللجارية:  الصحيح الحديث في وقوله وغيرهما، داود وأبو

الله     رسول     أنت     قالت     أنا؟     من     قال     السماء     في     قالت     الله؟
إلى صحيحه في مسلم أخإرجه   مؤمنة     فإنها     أعتقها     فقال
عليه الله صلى الله رسول عن الثابتة الحاديث من ذإلك أمثال
عليه الله صلى الرسول أن يقينيا علما والمفيدةا ، وسلم
كما السماء، فوقا وأنه عرشإه، على سبحانه الله أن بلغ وسلم
الجاهلية في وعجمها، عربها المم، جميع ذإلك على الله فطر

السلف عن ثم فطرته، عن الشياطين اجتالته من إل والسلما
ليس ثم ألوفا، أو مئين لبلغ جمع لو ما القوال من ذإلك في
ول وسلم عليه الله صلى رسوله سنة في ول الله كتاب في
لهم التابعين من ول الصحابة من ل المة، سلف من أحد عن

- والخإتلف الهواء زمن أدركوا الذين الئمة عن ول بإحسان،
منهم أحد يقل ولم ظاهرا، ول نصا ل ذإلك، يخالف واحد حرف

ول العرش، على ليس أنه ول السماء، في ليس الله أن قط
إليه بالنسبة المكنة جميع أن ول مكان، كل في بذاته أنه

تجوز ل أنه ول خإارجه، ول العالم داخإل ل أنه ول سواء،
الصحيح في ثبت قد بل ونحوها، بالصابع إليه الحسية الشإارةا

لما وسلم عليه الله صلى النبي أن الله عبد بن جابر عن
مجمع أعظم في عرفات، يوما في العظيمة خإطبته خإطب
هل أل: يقول جعل وسلم عليه الله صلى الرسول حضره
إليهم ينكبها ثم السماء إلى أصبعه فيرفع نعم فيقولون بلغت؟
كثير.  ذإلك وأمثال مرةا، غير اشإهد اللهم ويقول

العلم. أهل من وغيره تيمية ابن السلما شإيخ هذا أوضح كما
الفاسد المعتقد هذا أن  . والمقصود14 ص جـ الفتاوى انظر
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من سبيلهم على سار ومن المعطلة الجهمية تعتقده الذي
بلء وأعظمها وأخإبثها، المعتقدات أفسد من البدع، أهل

القلوب. والدلة زيغ من بالله نعوذإ وعل، جل للخالق وتنقصا
الصحيح العقل فإن كثيرةا، الضال المذهب هذا بطلن على

الشرعية الدلة عن فضل ذإلك، ينكران السليمة والفطرةا
من فإنه آنفا، المذكورةا باليات بعضهم استدلل أما الثابتة،
موجود الله أن اليات من يؤخإذ أنه زعموا حيث الباطل، أبطل
كبيرا.  علوا ذإلك عن الله تعالى الطور بجانب الرض في بذاته

وخإاصة، نوعان: عامة المعية أن القائل هذا على خإفي وقد
ّلَه     ِإّنتعالى:  كقوله فالخاصة َع     ال ِذيَن     َم ّل ْوا     ا َق ّت ِذيَن     ا ّل ُفْهْم     َوا
ُفْنوَن ّلَه     ِإّن     َتْحَزْن     لسبحانه:  وقوله   ُفْمْحِس َنا     ال َع : وقوله   َم

ِني ّن ُفْكَما     ِإ َع ُفْع     َم َأَرى     َأْسَم مع سبحانه اليات. فهو من وأشإباهها   َو
والعانة والتأييد، بالنصر المتقين المؤمنين وعباده أنبيائه

عز قال والهداية. كما والرعاية والكفاية والتسديد والتوفيق
وليقول:  إذإ وسلم عليه الله صلى نبيه عنه رواه فيما وجل
كنت     أحببته     فإذإا     أحبه     حتى     بالنوافل     إلي     يتقرب     عبدي     يزال

يبطش     التي     ويده     به     يبصر     الذي     وبصره     به     يسمع     الذي     سمعه
الله يكون أن ذإلك معنى وليس   بها     يمشي     التي     ورجله     بها

- إنما كبيرا علوا ذإلك عن الله تعالى-  للعبد جوارح سبحانه
ذإلك تفسر كما كلها العبد جوارح في وتوفيقه، تسديده المراد
يبصر     وبي     يسمع     فبيسبحانه:  قال حيث الخإرى، الرواية

من المراد أن سبحانه بهذا فوضح   يمشي     وبي     يبطش     وبي
من له وحفظه وتسديده : توفيقهإلخ   سمعه     كنتقوله: 
يغضبه.  فيما الوقوع

وهذه والعلم، التامة فمعناها: الحاطة العامة المعية وأما
ُفْن     َماكقوله:  كثيرةا آيات في المذكورةا هي المعية ُفْكو ِمْن     َي
َوى ٍة     َنْج َث َو     ِإل     َثل ُفْهْم     ُفْه ُفْع ِب ٍة     َول     َرا َو     ِإل     خَإْمَس ُفْهْم     ُفْه ُفْس ِد َنى     َول     َسا ْد َأ

ِلَك     ِمْن َثَر     َول     َذإ ْك َو     ِإل     َأ ُفْهْم     ُفْه َع ْيَن     َم ُفْنوا     َما     َأ َو: وقوله   َكا ُفْه ُفْكْم     َو َع َم
ْيَن ُفْتْم     َما     َأ ْن ُفْقّصّن: وقوله   ُفْك َن َل ِهْم     َف ْي َل ٍم     َع ْل ِع ّنا   َوَما     ِب ِبيَن ُفْك ِئ َغا

ُفْن     َوَماوقوله:  ُفْكو ْأٍن     ِفي     َت ُفْلو     َوَما     شَإ ْت ُفْه     َت ْن ُفْلوَن     َول     ُفْقْرآٍن     ِمْن     ِم ْعَم َت
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ّنا     ِإل     َعَمٍل     ِمْن ُفْكْم     ُفْك ْي َل لدا     َع ُفْهو ْذإ     ُفْشإ ُفْضوَن     ِإ ِفي ِه     ُفْت ذإلك غير إلى   ِفي
الكيفية على عرشإه، على مستو وعل جل فهو اليات، من

عليهم علما. وشإهيد بخلقه محيط وهو وجلله بكماله اللئقة
في نهار، أو ليل في بحر، أو بر من كانوا، وحيث كانوا، أينما

بصره وتحت السواء، على علمه في الجميع والقفار، البيوت
سرهم ويعلم مكانهم، ويرى كلمهم، فيسمع وسمعه،

ُفْهْم     َألتعالى:  قال كما ونجواهم، ّن ُفْنوَن     ِإ ْث ُفْهْم     َي ُفْدوَر ُفْفوا     ُفْص َتْخ َيْس ِل
ُفْه ْن ُفْشوَن     ِحيَن     َأل     ِم ْغ َت ُفْهْم     َيْس َب َيا ُفْم     ِث َل ْع ُفْنوَن     َوَما     ُفْيِسّروَن     َما     َي ِل ْع ُفْه     ُفْي ّن ِإ

ِليٌم َذاِت     َع ِر     ِب ُفْدو ٌءتعالى:  وقوله   الّص َوا ُفْكْم     َس ْن َأَسّر     َمْن     ِم

ْوَل َق ْل َهَر     َوَمْن     ا ِه     َج َو     َوَمْن     ِب َتْخٍف     ُفْه ْيِل     ُفْمْس ّل ِرٌب     ِبال ِر     َوَسا َها ّن    ِبال
ُفْموا: وقال َل ْع َت ّلَه     َأّن     ِل َلى     ال ٍء     ُفْكّل     َع ِديٌر     شَإْي َأّن     َق ّلَه     َو ْد     ال َأَحاَط     َق

ُفْكّل ٍء     ِب لما     شَإْي ْل سبحانه بدأ سواه. وقد رب ول غيره إله فل   ِع
أن عباده ليعلم بالعلم، وخإتمها بالعلم، العامة المعية آيات

أنه ل شإئونهم، وسائر بأحوالهم، سبحانه بذلك: علمه المراد
من ذإلك وغير وحماماتهم بيوتهم، في بهم مختلط سبحانه

معنى بأن والقول كبيرا، علوا ذإلك عن الله تعالى أماكنهم،
الحلول، أهل به يقول ما هو بذاته، بالخلق اخإتلطه هو المعية
عن وينزهونه بذاته، مكان كل في معبودهم أن يزعمون الذين

أقبح عن يصونوه ولم خإلقه، على وعلوه عرشإه، على استوائه
عليهم للرد تصدى وقد وأخإزاهم، الله قبحهم وأقذرها، الماكن

، المبارك بن الله وعبد ، حنبل بن كأحمد الصالح، السلف أئمة
ومن وغيرهم ، النعمان حنيفة وأبي ، راهويه بن وإسحاقا

ابن والعلمة ، تيمية ابن السلما كشيخ الهدى، أئمة من بعدهم
وغيرهم.  كثير ابن والحافظ القيم

َوقوله:  من يؤخإذ ل فإنه هذا تبين وإذإا ُفْه ُفْكْم     َو َع في جاء وما   َم
ظاهرا ل بالمخلوقات، وممتزج مختلط أنه اليات، من معناها

الوجوه، من بوجه هذا (مع) على لفظ يدل ول حقيقة، ول
أمر في والمقارنة والموافقة، المصاحبة عليه تدل ما وغاية

عمر أبو قال بحسبه، موضع كل في القتران وهذا المور، من
السنة أهل من المسلمون أجمعتعالى:  الله رحمه الطلمنكي
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َوتعالى:  قوله معنى أن على ُفْه ُفْكْم     َو َع ْيَن     َم ُفْتْم     َما     َأ ْن ونحو   ُفْك
السماوات فوقا تعالى الله وأن علمه، القرآن: أنه من ذإلك

المة، وعلماء كتابه به نطق كما عرشإه، على مستو بذاته،
فوقا عرشإه على الله أن يختلفوا لم السلف من الئمة وأعيان

، الثوري كسفيان : أئمتنا السجزي نصر أبو وقال سماواته،
، عيينة بن وسفيان ، زيد بن وحماد ، سلمة بن وحماد ، ومالك

أن على متفقون ، وإسحاقا ، وأحمد ، المبارك وابن ، والفضيل
أبو مكان. وقال بكل وعلمه العرش فوقا بذاته سبحانه الله
حمل الذين والتابعين الصحابة علماء : أجمع البر عبد ابن عمر

ُفْن     َماتعالى:  قوله تأويل في قالوا التأويل، عنهم ُفْكو ِمْن     َي
َوى ٍة     َنْج َث َو     ِإل     َثل ُفْهْم     ُفْه ُفْع ِب في وعلمه العرش، على وهو الية   َرا

الحافظ بقوله. وقال يحتج أحد ذإلك في خإالفهم وما مكان، كل
َوتعالى:  قوله على الله رحمه كثير ابن ُفْه ُفْكْم     َو َع ْيَن     َم ُفْتْم     َما     َأ ْن ُفْك

ُفْه ّل ُفْلوَن     ِبَما     َوال ْعَم حيث أعمالكم، على شإهيد رقيب أي   َبِصيٌر     َت
أو البيوت في نهار، أو ليل في بحر أو بر من كنتم، وأين كنتم
بصره وتحت السواء على علمه في الجميع القفار، في

سركم ويعلم مكانكم ويرى كلمكم، فيسمع وسمعه،
ُفْهْم     َألتعالى:  قال كما ونجواكم، ّن ُفْنوَن     ِإ ْث ُفْهْم     َي ُفْدوَر ُفْفوا     ُفْص َتْخ َيْس ِل

ُفْه ْن ُفْشوَن     ِحيَن     َأل     ِم ْغ َت ُفْهْم     َيْس َب َيا ُفْم     ِث َل ْع ُفْنوَن     َوَما     ُفْيِسّروَن     َما     َي ِل ْع ُفْه     ُفْي ّن ِإ
ِليٌم َذاِت     َع ِر     ِب ُفْدو ٌءتعالى:  وقال   الّص َوا ُفْكْم     َس ْن ْوَل     َأَسّر     َمْن     ِم َق ْل ا
َهَر     َوَمْن ِه     َج َو     َوَمْن     ِب َتْخٍف     ُفْه ْيِل     ُفْمْس ّل ِرٌب     ِبال ِر     َوَسا َها ّن إله فل   ِبال
َماالمجادلة:  سورةا آية تفسير في سواه. وقال رب ول غيره
ُفْن ُفْكو َوى     ِمْن     َي ٍة     َنْج َث َو     ِإل ثلثة سر من أي   َثل ُفْهْم     ُفْه ُفْع ِب َول     َرا

ٍة َو     ِإل     خَإْمَس ُفْهْم     ُفْه ُفْس ِد َنى     َول     َسا ْد ِلَك     ِمْن     َأ َثَر     َول     َذإ ْك َو     ِإل     َأ ُفْهْم     ُفْه َع َم
ْيَن ُفْنوا     َما     َأ وسرهم كلمهم يسمع عليهم مطلع أي   َكا

علم مع به، يتناجون ما تكتب ذإلك مع أيضا ورسله ونجواهم،
َلْمتعالى:  قال كما له، وسمعه به، الله ُفْموا     َأ َل ْع ّلَه     َأّن     َي ُفْم     ال َل ْع َي

ُفْهْم ُفْهْم     ِسّر َوا َنْج َأّن     َو ّلَه     َو ُفْما     ال ُفْيوِب     َعل ُفْغ ْل َأمْاتعالى:  وقال   ا

ُفْبوَن ّنا     َيْحَس ُفْع     ل     َأ ُفْهْم     َنْسَم ُفْهْم     ِسّر َوا َنْج َلى     َو َنا     َب ُفْل ُفْس ُفْر ِهْم     َو ْي َد َل
ُفْبوَن ُفْت ْك بهذه المراد أن على الجماع واحد غير حكى ولهذا   َي

سمعه ولكن ذإلك، إرادةا في شإك ول تعالى، علمه معية الية

127

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=43&nAya=80
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=43&nAya=80
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=43&nAya=80
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=78
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=78
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=58&nAya=7
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=58&nAya=7
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=58&nAya=7
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=58&nAya=7
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=58&nAya=7
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=13&nAya=10
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=13&nAya=10
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=11&nAya=5
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=11&nAya=5
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=11&nAya=5
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=57&nAya=4
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=57&nAya=4
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=58&nAya=7
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=58&nAya=7
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=57&nAya=4


سبحانه فهو فيهم، نافذ وبصره بهم، محيط علمه مع أيضا
شإيء.  أمورهم من عنه يغيب ل خإلقه على مطلع وتعالى

يحصر. والمقصود أن من أكثر المقاما هذا في السلف وكلما
مكان، كل في بذاته الله بأن القول وهو المعتقد هذا أن بيان
َو قوله معنى وأن ُفْه ُفْكْم َو َع تجوز ل وأنه بذاته معهم أنه َم

جلي هو كما والبطلن، السقوط غاية في - قول إليه الشإارةا
وواضح بعضها، ذإكر سبق التي الصريحة، الكثيرةا الدلة من

ذإكره سبق من عنهم نقله الذي العلم، أهل إجماع من بطلنه
الئمة.  من

بين سبحانه الله حلول أعني بالحلول، القائلين أن يتضح وبهذا
وأبعدوا الصواب جانبوا قد بقولهم، قال ومن بذاته خإلقه

الواردةا اليات وتأولوا الحق، خإلف الله على وقالوا النجعة،
بالله العلم. نعوذإ أهل قاله الذي تأويلها غير على المعية في
الثبات ونسأله علم، بل الله على القول ومن الخذلن، من

والقادر ذإلك ولي إنه الرشإاد، سبيل إلى والهداية الحق على
. وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى عليه

القدر     سب عن النهي

وبعد: بعده، نبي ل من على والسلما والصلةا وحده، لله الحمد

4887 العدد الرياض جريدةا في نشر ما على اطلعت فقد
اجتماعية قصة زاوية تحت  هـ1401 / 9 / 17 في الصادر
في ورد وقد ، البراهيم قماشإة القدر" بقلم "قسوةا بعنوان
لنا ليس الحياةا هذه في الكاتبة: (إننا قول المذكورةا القصة
إلى بها فيلقي يملها، حتى القدر، بها يلهو أعمار إننا حقوقا،
وضحكاتنا)  بدموعنا أحيانا يلهو والقدر الخإر، العالم

فإن بالقدر، اليمان وكمال التوحيد، لكمال مناف الكلما وهذا
هذه في يجري ما كل وإن يعبث، ل والزمن يلهو، ل القدر
يصرف الذي هو سبحانه والله وعلمه، الله بتقدير هو الحياةا
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ما حسب والشقاء، السعادةا يقدر الذي وهو والنهار، الليل
لن الناس؛ على الحكمة تلك تخفى وقد حكمته تقتضيه
الحكمة تلك إدراك عن قاصرةا وعقولهم محدود، علمهم
بمشيئته خإلقه لله، مخلوقا الوجود في ما وكل اللهية،

يعطي الذي وهو يكن، لم يشأ لم وما كان شإاء وما وقدرته،
ويضل ويفقر، ويغني ويذل، ويعز ويرفع، ويخفض ويمنع،

ممن وينزعه يشاء، من الملك ويولي ويشقي، ويسعد ويهدي،
وأوامره الخالق أفعال وكل خإلقه، شإيء كل أحسن وقد يشاء،

عليها يشكر محمودةا، وغايات بالغة حكمة لها ونواهيه،
إدراكهم.  لقصور البشر يعرفها لم وإن سبحانه،

عليه الله صلى النبي عن وغيرهما الصحيحين في ورد وقد
الدهر     يسب     آدما     ابن     يؤذإينيتعالى:  الله يقول قال أنه وسلم

تسبوا     ل رواية وفي   والنهار     الليل     أقلب     المر     بيدي     الدهر     وأنا
الدهر     خإيبة     يا     آدما     ابن     يقل     ل رواية وفي   الدهر     أنا     فإني     الدهر
وقد   قبضتهما     شإئت     فإذإا     والنهار     الليل     أرسل     الدهر     أنا     فإني
المصائب من يصيبهم ما إليه ينسبون الجاهلية في العرب كان

الدهر، وأبادهم الدهر، قوارع فيقولون: أصابتهم والمكاره،
فاعلها سبوا الشدائد، من نالهم ما الدهر إلى أضافوا فإذإا

الحقيقة في الفاعل هو إذإ وجل، عز الله إلى سبها مرجع فكان
هذا نقل وقد الدهر سب عن فنهوا يصفونها، التي للمور

وابن ، عبيد وأبي ، الشافعي عن المعنى بهذا للحديث التفسير
وغيرهم.  والبغوي ، جرير

فيهما يجري ما أن يعني   والنهار     الليل     أقلبقوله:  معنى وأما
ل وحكمة، تعالى منه وبعلم وتدبيره الله بإرادةا وشإر خإير من

يكن، لم يشأ لم وما كان شإاء ما غيره، ذإلك في يشاركه
به الظن وحسن الحالتين، في حمده ذإلك عند فالواجب
: تعالى قال والنابة، بالتوبة إليه والرجوع وبحمده، سبحانه
ُفْكْم ُفْلو ْب َن ِر     ِبالّشّر     َو ْي ْلَخ لة     َوا َن ْت َنا     ِف ْي َل ِإ ُفْعوَن     َو    ُفْتْرَج
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بابا الله، رحمه الوهاب عبد بن محمد المجدد الماما أورد وقد
) الله آذإى فقد الدهر سب من سماه: (باب التوحيد كتاب في

مسائل:  عدةا على يشتمل أنه وبين الحديث هذا فيه أورد

الدهر.  سب عن - النهي1

لله.  أذإى - تسميته2

   الدهر     هو     الله     فإنقوله:  في - التأمل3

بقلبه.  يقصده لم ولو سابا يكون قد - أنه4

نسبت عندما - أخإطأت الله - سامحها الكاتبة فإن هذا وعلى
- سبق - كما القدر لن قصتها؛ عنوان في الدهر إلى القسوةا

حكمة عن للشإياء المقدر هو سبحانه الله وإنما يتصرف، ل
رحيم وعل جل هو بل بالقسوةا، يوصف ل وعل جل والله بالغة،

الحديث في ورد كما بولدها، الوالدةا من بهم أرحم وهو بعباده،
ننزه أن فيجب   بولدها     الوالدةا     من     بعباده     أرحم     الله الصحيح
الله لمر امتثال المزالق، هذه مثل في الوقوع عن أقلمنا

ينافي أو ينافيه عما وابتعادا للتوحيد، وإكمال رسوله، وأمر
النتشار - واسعة معروف هو - كما العلما ووسائل كماله،

هذه لمثل ترديدها وكثرةا الناس، على التأثير وعظيمة
في يتساهلون ويجعلهم الناس، بين ينشرها الكلمات

المحذور.  من استعمالها في ما مع النشء وخإاصة استعمالها،

زلت ويجنبنا المستقيم، الصراط إلى يهدينا أن الله نسأل
نبينا على وسلم الله وصلى مجيب سميع إنه واللسان، القلم
وصحبه.  آله وعلى محمد

أو         الله بغير استغاث من حكم على البراهين إقامة
والعرافين    الكهنة صدق

: تقديم
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وصحبه آله وعلى الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد
الساس هي التوحيد عقيدةا كانت بعد: فلما أما واله ومن
الصلةا أفضل عليه الله عبد بن محمد دعوةا عليه قامت التي

الرسل لدعوةا امتداد الحقيقة في هي والتي التسليم، وأزكى
ْد تعالى قال كما جميعا، َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُفْكّل     ِفي     َب لل     ُفْأّم ُفْسو َأِن     َر

ُفْدوا ُفْب ْع ّلَه     ُفْا ُفْبوا     ال ِن َت ُفْغوَت     َواْج ّطا بهذ العتقاد صميم من وكان   ال
يجب فإنه أشإكالها، بشتى والباطيل، البدع محاربة هو الدعوةا

لما طبقا تعالى الله ويعبد دينه، في يتبصر أن مسلم كل على
السلمية.  الشريعة به جاءت

هدى على المة، هذه سلف من الوائل المسلمون كان ولقد
كانت شإئونهم، وجميع بل أعمالهم لن ذإلك دينهم؛ أمر من

المطهرةا.  والسنة الكريم القرآن به جاء ما وفق على

- منهج القويم المنهج هذا عن المسلمين أكثر انحرف لما ثم
وأحزابا شإيعا تفرقوا وأعمالهم، عقائدهم - في والسنة الكتاب

من وكان والحكاما، السياسة في والمذاهب، العقائد، في
والشعوذإةا، والباطيل البدع فيهم فشت أن النحراف هذا نتائج

السلما على الطعن في السلما لعداء مدخإل ذإلك وأصبح
وحديثا - قديما مؤلفاتهم - في السلما علماء حذر ولقد وأهله

البدع.  هذه من

مجموعة:  رسائل بثلث ذإلك في ساهمت وقد

.  وسلم عليه الله صلى بالنبي الستغاثة حكم : فيالولى

 لهم والنذر والشياطين بالجن الستغاثة حكم : فيالثانية

 والشركية البدعية بالوراد التعبد حكم : فيالثالثة

البلد هذه في السلمية الدعوةا لواء حاملة - وهي والرئاسة
الرسائل هذه الكريم القارئ أيها يديك بين - تضع المباركة

ورفع والخرافات، البدع محاربة في منها الثلث. مساهمة
 للسلما، الحقيقي والفهم الثقافي المستوى
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التوفيق ولي والله عباده، بها ينفع أن القدير العلي الله نسأل
وسلم.   وصحبه وآله محمد على الله وصلى

صدر هذا الموضوع بكتاب من منشورات الرئاسة العامة
لدارات البحوث العلمية والفتاء والدعوةا والرشإاد في عاما

 هـ. 1404

  

  [ بالنبي[      الستغاثة حكم في الولى الرسالة

 لله والصلةا والسلما على رسول الله وعلى آلهالحمد
 اهتدى بهداه، أما بعد فقد نشرتومنوأصحابه 

 /4 / 19 الصادر 15صحيفةالمجتمع الكويتية في عددها 
 هـ أبياتا تحت عنوان (في ذإكرى المولد النبوي1390

 الله عليه وسلمصلى بالنبي الستغاثةالشريف) تتضمن 
وقعت المة ونصرها وتخليصها مما لدراكوالستنصار به 

فيه من التفرقا والخإتلف، بإمضاء من سمت نفسها (آمنة)،
إليها:  المشاروهذا نص من البيات 

   عالما أدرك الله رسول يا
من ويصلى الحرب يشعل
 لظاها

   أمة أدرك الله رسول يا
طال قد الشك ظلما في

 سراها

   أمة أدرك الله رسول يا
ضاعت السى متاهات في

 رؤاها

قالت:  أن إلى

   أمة أدرك الله رسول يا
طال قد الشك ظلما في

 سراها
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 الله ناديت حين بدر يوما   عجلته كما النصر عجل

 تراها ل جنودا لله إن   رائعا نصرا الذل فاستحال

إلي واستغاثتها نداءها الكاتبة هذه توجه هكذا أكبر (الله
بتعجيل المة إدراك منه طالبة وسلم عليه الله صلى الرسول

بيد ذإلك ليس وحده، الله بيد النصر إن جاهلة أو ناسية النصر،
قال كما المخلوقات، من غيره ول وسلم عليه الله صلى النبي
ُفْر     َوَماالمبين:  كتابه في سبحانه الله ّنْص ِد     ِمْن     ِإل     ال ْن ِه     ِع ّل ال

ِز ِزي َع ْل ِم     ا ِكي ْلَح ُفْم     ِإْنوجل:  عز وقال   ا ُفْك ُفْصْر ْن ُفْه     َي ّل ِلَب     َفل     ال َغا
ُفْكْم ِإْن     َل ُفْكْم     َو ْل ُفْذ َ ذإا     َفَمْن     َيْخ ِذي     ّل ُفْكْم     ا ُفْر ُفْص ْن ِه     ِمْن     َي ِد ْع    َب

ليعبدوه، الخلق خإلق سبحانه الله أن والجماع بالنص علم وقد
والدعوةا العبادةا، تلك لبيان الكتب، وأنزل الرسل وأرسل

ُفْت     َوَماسبحانه:  قال كما إليها، ْق َل ْلِجّن     خَإ ْنَس     ا ِْل ُفْدوِن     ِإل     َوا ُفْب ْع َي    ِل
ْدتعالي:  وقال َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُفْكّل     ِفي     َب لل     ُفْأّم ُفْسو ُفْدوا     َأِن     َر ُفْب ْع ّلَه     ُفْا ال

ُفْبوا ِن َت ُفْغوَت     َواْج ّطا َنا     َوَماتعالى:  وقال   ال ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ِمْن     َق
ُفْسوٍل ِه     ُفْنوِحي     ِإل     َر ْي َل ُفْه     ِإ ّن َلَه     ل     َأ َنا     ِإل     ِإ ُفْدوِن     َأ ُفْب ْع وجل: عز وقال   َفا

َتاٌب     الر ِكَمْت     ِك ُفْه     ُفْأْح ُفْت َيا َلْت     ُفْثّم     آ ُفْدْن     ِمْن     ُفْفّص ٍم     َل ِكي ٍر     َح ِبي َأل     خَإ

ُفْدوا ُفْب ْع ّلَه     ِإل     َت ِني     ال ّن ُفْكْم     ِإ ُفْه     َل ْن ِذيٌر     ِم َبِشيٌر     َن    َو

يخلق لم أنه المحكمات اليات هذه في سبحانه فأوضح
الرسل أرسل أنه وبين له، شإريك ل وحده، ليعبدوه إل الثقلين
ضدها، عن والنهي العبادةا بهذه للمر والسلما الصلةا عليهم
غيره يعبد لئل وفصلها كتابه آيات أحكم أنه وجل عز وأخإبر

وترك أوامر بامتثال وطاعته، توحيده هي والعبادةا سبحانه،
سبحانه: قوله منها كثيرةا، آيات في بذلك الله أمر وقد نواهيه،

ُفْروا     َوَما ُفْدوا     ِإل     ُفْأِم ُفْب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل َء     ال َفا َن الية،   ُفْح
َقَضىوجل:  عز وقوله ّبَك     َو ُفْدوا     َأل     َر ُفْب ْع ُفْه     ِإل     َت ّيا سبحانه وقوله   ِإ

ّنا َنا     ِإ ْل ْنَز ْيَك     َأ َل َتاَب     ِإ ِك ْل ّق     ا ْلَح ِد     ِبا ُفْب ْع ّلَه     َفا لصا     ال ِل ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل َأل*    ال

ِه ّل ُفْن     ِل ّدي ُفْص     ال ِل ْلَخا تدل كلها كثيرةا المعنى هذا في واليات   ا
من سواه ما عبادةا وترك وحده لله العبادةا إخإلص وجوب على
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العبادةا أنواع أهم من الدعاء أن ريب ول وغيرهم، النبياء
ُفْعواوجل:  عز قال كما وحده لله إخإلصه فوجب وأجمعها ْد َفا

ّلَه ِلِصيَن     ال ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل ْو     ال َل َه     َو ِر ُفْروَن     َك ِف َكا ْل وجل:  عز قال   ا
َأّن َد     َو ْلَمَساِج ِه     ا ّل ُفْعوا     َفل     ِل ْد َع     َت ِه     َم ّل لدا     ال جميع يعم وهذا   َأَح

وغيرهم.  النبياء من المخلوقات

الله سوى من كل فتعم النهي، سياقا في (أحدا) نكرةا لن
ُفْع     َولتعالى:  وقال سبحانه، ْد ِه     ُفْدوِن     ِمْن     َت ّل ُفْعَك     ل     َما     ال َف ْن َول     َي

ُفْضّرَك أن ومعلوما وسلم، عليه الله صلى للنبي خإطاب وهذا   َي
ذإلك من المراد وإنما الشرك من عصمه قد سبحانه الله

ِإْنوجل:  عز قال ثم غيره تحذير ْلَت     َف َع ّنَك     َف ِإ لذإا     َف ِمَن     ِإ
ِلِميَن ّظا دعا لو والسلما الصلةا عليه آدما ولد سيد كان فإذإا   ال

أطلق إذإا والظلم بغيره، فكيف الظالمين، من يكون الله غير
ُفْروَن: سبحانه قال كما الكبر، الشرك به يراد ِف َكا ْل ُفْم     َوا ُفْه

ُفْموَن ِل ّظا ْلٌم     الّشْرَك     ِإّنتعالى:  وقال   ال ُفْظ ِظيٌم     َل    َع

الموات من الله غير دعاء أن وغيرها اليات بهذه فعلم
العبادةا ينافي وجل عز بالله شإرك وغيرها، والصناما والشإجار

الكتب وأنزل الرسل وأرسل أجلها، من الثقلين الله خإلق التي
معناها: ل ) فإنالله إل إله (ل معنى وهذا إليها والدعوةا لبيانها،
لله وتثبتها الله غير عن العبادةا تنفي فهي الله إل بحق معبود
ِلَك سبحانه الله قال كما وحده، َأّن     َذإ ّلَه     ِب َو     ال ّق     ُفْه ْلَح َأّن     ا َما     َو
ُفْعوَن ْد ِه     ِمْن     َي ِن َو     ُفْدو ُفْل     ُفْه ِط َبا ْل وأساس الدين أصل هو وهذا   ا
قال كما الصل، هذا صحة بعد إل العبادات تصح ول الملة،

ْدتعالى:  َق َل ْيَك     ُفْأوِحَي     َو َل َلى     ِإ ِإ ِذيَن     َو ّل ِلَك     ِمْن     ا ْب ِئْن     َق ْكَت     َل َأشْإَر

َطّن َب َيْح ُفْلَك     َل َنّن     َعَم ُفْكو َت َل ِريَن     ِمَن     َو ْلَخاِس ْوسبحانه:  وقال   ا َل َو
ُفْكوا ِبَط     َأشْإَر ُفْهْم     َلَح ْن ُفْنوا     َما     َع ُفْلوَن     َكا ْعَم على مبني السلما ودين   َي
وحده.  الله إل يعبد ل عظيمين: أحدهما: أن أصلين

عليه الله صلى ورسوله نبيه بشريعة إل يعبد ل : أنوالثاني
الموات دعا فمن الله، إل إله ل أن شإهادةا معنى وهذا وسلم،

أو الحجار أو الشإجار، أو الصناما دعا أو وغيرهم، النبياء من
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إليهم تقرب أو بهم، استغاث أو المخلوقات، من ذإلك غير
أربابا اتخذهم فقد لهم، سجد أو لهم، صلى أو والنذور، بالذبائح

هذا يناقض وهذا سبحانه، له أندادا وجعلهم الله، دون من
الدين في ابتدع من أن كما الله، إل إله ل معنى وينافي الصل،

رسول محمدا أن شإهادةا معنى يحقق لم الله به يأذإن لم ما
َناوجل:  عز الله قال وقد الله، ِدْم َق َلى     َو ُفْلوا     َما     ِإ َعَمٍل     ِمْن     َعِم

ُفْه َنا ْل َع لء     َفَج َبا لرا     َه ُفْثو ْن على مات من أعمال هي العمال وهذه   َم
يأذإن لم التي المبتدعة العمال وهكذا وجل، عز بالله الشرك

توافق لم لكونها منثورا، هباء القيامة يوما تكون فإنها الله، بها
منوسلم:  عليه الله صلى النبي قال كما طهر،الم شإرعه
صحته على متفق   رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في     أحدث
الله صلى للرسول ودعاءها استغاثتها وجهت قد الكاتبة وهذه
النصر بيده العالمين،الذي رب عن وأعرضت وسلم، عليه

ذإلك.  من شإيء غيره بيد وليس والنفع، والضر

وجل عز الله أمر وقد وخإيم، عظيم ظلم هذا أن شإك ول
من وتوعد بالستجابة، يدعوه من ووعد سبحانه، بدعائه

َقاَل: وجل عز قال كما جهنم، بدخإول ذإلك عن استكبر ُفْم     َو ُفْك ّب َر
ِني ُفْعو ْد َتِجْب     ا ُفْكْم     َأْس ِذيَن     ِإّن     َل ّل ُفْروَن     ا ِب ْك َت ِتي     َعْن     َيْس َد َبا ِع

ُفْلوَن ُفْخإ ْد َي ّنَم     َس َه ِريَن     َج هذه دلت وقد ذإليلين، صاغرين أي   َداخِإ
عنه استكبر من أن وعلى عبادةا، الدعاء أن على الكريمة الية

الله، دعاء عن استكبر من حال هذه كانت فإذإا جهنم، فمأواه
سبحانه وهو عنه، وأعرض غيره، دعا من حال تكون فكيف

قال كما شإيء كل على والقادر شإيء لكل المالك القريب
َذإاسبحانه:  ِإ َلَك     َو َأ ِدي     َس َبا ّني     ِع ّني     َع ِإ ِريٌب     َف ُفْب     َق َةا     ُفْأِجي َو ْع َد

ّداِع َذإا     ال َعاِن     ِإ ُفْبوا     َد َتِجي َيْس ْل ُفْنوا     ِلي     َف ْؤِم ُفْي ْل ُفْهْم     ِبي     َو ّل َع ُفْدوَن     َل ُفْشإ    َيْر
الصحيح الحديث في وسلم عليه الله صلى الرسول أخإبر وقد
رضي عباس بن الله عبد عمه لبن وقال العبادةا، هو الدعاء أن

إذإا     تجاهك     تجده     الله     احفظ     يحفظك     الله     احفظعنهما:  الله
أخإرجه   بالله     فاستعن     استعنت     وإذإا     الله     فاسأل     سألت

.  وغيره الترمذي
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دخإل     ندا     لله     يدعو     وهو     مات     منوسلم:  عليه الله صلى وقال
الله صلى النبي عن الصحيحين وفي ، البخاري رواه   النار
ندا     لله     تجعل     أن     قال     أعظم؟     الذنب     أيسئل:  أنه وسلم عليه
الله، غير دعا من فكل والمثيل النظير : هووالند   خإلقك     وهو

من شإيئا له صرف أو له ذإبح أو له، نذر أو به استغاث أو
أو وليا، أو نبيا كان سواء ندا، اتخذه فقد تقدما، ما سوى العبادةا

 المخلوقات، من ذإلك غير أو ضنما أو جنيا، أو ملكا

في به والستعانة عليه، يقدر بما الحاضر الحي سؤال أما
بل الشرك، من ذإلك فليس عليها يقدر التي الحسية، المور

في تعالى قال كما المسلمين، بين العاديةالجائزةا المور من
ُفْهموسى:  قصة َث َغا َت ِذي     َفاْس ّل ِه     ِمْن     ا ِت َع َلى     شِإي ِذي     َع ّل ِه     ِمْن     ا ّو ُفْد َع

َها     َفَخَرَجأيضا:  موسى قصة في تعالى قال وكما ْن لفا     ِم ِئ خَإا
ُفْب ّق َتَر وغيرها الحرب، في بأصحابه النسان يستغيث وكما   َي

بعضهم إلى فيها ويحتاجون للناس، تعرض التي المور من
 ببعض،

ل أنه أمته يخبر أن وسلم عليه الله صلى نبيه الله أمر وقد
ّنَما     ُفْقْلالجن:  سورةا في فقال ضرا، ول نفعا لحد يملك ِإ
ُفْعو ْد ّبي     َأ ُفْك     َول     َر ِر ِه     ُفْأشْإ لدا     ِب ّني     ُفْقْل*    َأَح ُفْك     ل     ِإ ِل ُفْكْم     َأْم َول     َضّرا     َل

لدا ُفْك     ل     ُفْقْلالعراف:  سورةا في تعالى وقال   َرشَإ ِل ْفِسي     َأْم َن ِل
لعا ْف َء     َما     ِإل     َضّرا     َول     َن ُفْه     شَإا ّل ْو     ال َل ُفْت     َو ْن ُفْم     ُفْك َل ْع ْيَب     َأ َغ ْل ُفْت     ا َثْر ْك َت لْس
ِر     ِمَن ْي ْلَخ ِنَي     َوَما     ا ُفْء     َمّس َنا     ِإْن     الّسو ِذيٌر     ِإل     َأ َبِشيٌر     َن ٍما     َو ْو َق ِل

ُفْنوَن ْؤِم    ُفْي

ل وسلم عليه الله صلى وهو كثيرةا المعنى هذا في واليات
ويستنصره بالله، يستغيث بدر يوما في وكان ربه، إل يدعو
وعدتني     ما     لي     انجز     رب     يا: ويقول ذإلك، في ويلح عدوه على
يا عنه: حسبك الله رضي بكر أبو الكبر الصديق قال حتي

سبحانه الله وأنزل وعدك ما لك منجز الله فإن الله، رسول
ْذإتعالى:  قوله ذإلك في ُفْثوَن     ِإ ِغي َت ُفْكْم     َتْس ّب َتَجاَب     َر ُفْكْم     َفاْس ّني     َل َأ

ُفْكْم ّد ْلٍف     ُفْمِم َأ ِة     ِمَن     ِب َك ِئ ْلَمل ِفيَن     ا ِد ُفْه     َوَما*    ُفْمْر َل َع ُفْه     َج ّل ُفْبْشَرى     ِإل     ال
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ِئّن ْطَم َت ِل ِه     َو ُفْكْم     ِب ُفْب ُفْلو ُفْر     َوَما     ُفْق ّنْص ِد     ِمْن     ِإل     ال ْن ِه     ِع ّل ّلَه     ِإّن     ال ِزيٌز     ال َع
ِكيٌم أنه وأخإبر استغاثتهم، اليات هذه في سبحانه فذكرهم   َح

النصر أن سبحانه بين ثم بالملئكة، بإمدادهم لهم استجاب
بالنصر، للتبشير بهم، أمدهم إنما الملئكة، من ليس

 والطمأنينة،

ُفْر     َوَمافقال:  عنده من النصر أن وبين ّنْص ِد     ِمْن     ِإل     ال ْن ِه     ِع ّل    ال
ْدعمران:  آل سورةا في وجل عز وقال َق َل ُفْم     َو ُفْك ُفْه     َنَصَر ّل ٍر     ال ْد َب ِب
ُفْتْم ْن َأ ّلٌة     َو ِذإ ُفْقوا     َأ ّت ّلَه     َفا ُفْكْم     ال ّل َع ُفْروَن     َل ُفْك الية: أنه هذه في فبين   َتْش

من أعطاهم ما أن بذلك فعلم بدر، يوما لهم الناصر هو سبحانه
من ذإلك كل الملئكة، من به أمدهم وما والقوةا، السلح
هو بل منها، النصر وليس والطمأنينة، والتبشير صر،الن أسباب

توجه أن غيرها أو الكاتبة لهذه يجوز فكيف وحده، الله عند من
وسلم عليه الله صلى النبي إلى النصر وطلبها استغاثتها
كل على والقادر شإيء لكل المالك العالمين، رب عن وتعرض

شإيء؟! 

الشرك أعظم من بل الجهل، أقبح من هذا أن شإك ل
نصوحا، توبة سبحانه الله إلى تتوب أن الكاتبة على فالواجب

عدما على والعزما منه، والقلع منها، وقع ما على بالندما وذإلك
مما وحذرا لمره وامتثال له، وإخإلصا لله تعظيما إليه، العود
حق من كانت وإذإا النصوح، التوبة هي هذه عنه، نهى

إلى الحق رد وهو رابع، أمر التوبة في وجب المخلوقين
ووعدهم بالتوبة، عباده الله أمر وقد منه، تحلله أو مستحقه،

ُفْبواتعالى:  قال كما قبولها ُفْتو َلى     َو ِه     ِإ ّل لعا     ال َها     َجِمي ّي ُفْنوَن     َأ ْؤِم ُفْم ْل ا
ُفْكْم ّل َع ُفْحوَن     َل ِل ْف َفلالنصارى:  حق في وقال   ُفْت ُفْبوَن     َأ ُفْتو َلى     َي ِه     ِإ ّل ال

ُفْه َن ُفْرو ِف ْغ َت َيْس ُفْه     َو ّل ُفْفوٌر     َوال ِذيَنتعالى:  وقال   َرِحيٌم     َغ ّل ل     َوا
ُفْعوَن ْد َع     َي ِه     َم ّل لها     ال َل ُفْلوَن     َول     آخَإَر     ِإ ُفْت ْق ْفَس     َي ّن ِتي     ال ّل ُفْه     َحّرمَا     ا ّل ِإل     ال
ّق ْلَح ُفْنوَن     َول     ِبا َعْل     َوَمْن     َيْز ْف ِلَك     َي َق     َذإ ْل لما     َي َثا َعْف*    َأ ُفْه     ُفْيَضا َل

ُفْب َذا َع ْل ْومَا     ا ِة     َي َياَم ِق ْل ْد     ا ُفْل َيْخ ِه     َو لنا     ِفي َها َعِمَل     َوآَمَن     َتاَب     َمْن     ِإل*    ُفْم َو
لل لحا     َعَم ِل ِئَك     َصا َل ُفْأو ُفْل     َف ّد َب ُفْه     ُفْي ّل ِهْم     ال ِت َئا ّي َناٍت     َس َكاَن     َحَس ُفْه     َو ّل ال

لرا ُفْفو لما     َغ    َرِحي
137

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=25&nAya=70
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=25&nAya=70
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=25&nAya=70
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=25&nAya=69
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=25&nAya=69
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=25&nAya=68
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=25&nAya=68
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=25&nAya=68
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=74
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=74
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=3&nAya=123
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=123
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=126
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=8&nAya=10
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=8&nAya=10


َوتعالى:  وقال ُفْه ِذي     َو ّل ُفْل     ا َب ْق َبَة     َي ْو ّت ِه     َعْن     ال ِد َبا ُفْفو     ِع ْع َي َعِن     َو
َئاِت ّي ُفْم     الّس َل ْع َي ُفْلوَن     َما     َو َع ْف الله صلى الله رسول عن وصح   َت

تجب     والتوبة     قبله     كان     ما     يهدما     السلماقال:  أنه وسلم عليه
الذنوب، أعظم وكونه الشرك، خإطر ولعظم   قبلها     كان     ما

لله النصح ولوجوب الكاتبة، هذه من صدر بما الغترار وخإشية
 الموجزةا، الكلمة هذه حررت ولعباده،

وأحوال أحوالنا يصلح وأن بها، ينفع أن وجل عز الله وأسأل
الدين، في بالفقه جميعا علينا يمن وأن جميعا، المسلمين

أنفسنا شإرور من والمسلمين يعيذنا وأن عليه، والثبات
وسلم الله وصلى عليه والقادر ذإلك ولي إنه أعمالنا وسيئات

 وصحبه وآله محمد نبينا ورسوله عبده على وبارك

بالجن[      الستغاثة حكم في الثانية الرسالة
والشياطين] 

من يراه من إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
عليه والثبات بدينه، للتمسك وإياهم الله وفقني المسلمين،

آمين. 

بعض سألني بعد: فقد وبركاته. أما الله ورحمة عليكم السلما
سبحانه الله غير دعاء من الجهال، بعض يفعله عما الخإوان

بهم، والستغاثة الجن كدعاء المهمات، في به والستنجاد
 ذإلك وشإبه لهم والذبح لهم، والنذر

سبعة بذلك يعني خإذوه)، سبعة، بعضهم: (يا قول ذإلك ومن
عظامه، اكسروا كذا، به افعلوا سبعة يا الجن، رؤساء من

جن يا بعضهم: (خإذوه قول ذإلك ومن به، مثلوا دمه، اشإربوا
الجهات بعض في كثيرا يوجد وهذا العصر)، جن يا الظهيرةا
النبياء من الموات دعاء المر بهذا يلتحق ومما الجنوبية،

كله فهذا بهم، والستغاثة الملئكة ودعاء وغيرهم، والصالحين
منه جهل السلما، إلى ينتسب ممن كثير من واقع وأشإباهه
بقوله: هذا ذإلك في بعضهم سهل وربما قبله، لمن وتقليدا
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أيضا: وسألني نعتقده، ول نقصده ل اللسان، على يجري شإيء
والصلةا وذإبائحهم العمال، بهذه عرف من مناكحة حكم عن

كمن والعرافين، المشعوذإين تصديق وعن وخإلفهم، عليهم
مما شإيء على إشإرافه بمجرد وأسبابه المرض معرفة يدعي
وأشإباه والخمار والسراويل كالعمامة المريض، جسد مس
.  ذإلك

نبي ل من على والسلما والصلةا وحده لله : الحمدوالجواب
أما الدين، يوما إلى بهم اهتدى ومن وصحبه آله وعلى بعده،
بعد: 

ما كل دون ليعبدوه، الثقلين خإلق قد وتعالى سبحانه الله فإن
وسائر والنذر والذبح والستغاثة، بالدعاء وليخصوه سواه،

الكتب وأنزل به، وأمرهم بذلك، الرسل بعث وقد العبادات،
والدعوةا ذإلك ببيان الكريم القرآن أعظمها التي السماوية

هو وهذا غيره، وعبادةا بالله الشرك من الناس وتحذير إليه،
ل أن شإهادةا معنى وهو والدين، الملة وأساس الصول، أصل

تنفي فهي الله، إل بحق معبود معناها: ل لن إلالله إله
وحده، لله العبادةا وتثبت الله، غير عن العبادةا وهي اللوهية

من هذا على والدلة المخلوقات، سائر من سواه ما دون
منها جدا، كثيرةا وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب
ُفْت     َوَماوجل:  عز قوله ْق َل ْلِجّن     خَإ ْنَس     ا ِْل ُفْدوِن     ِإل     َوا ُفْب ْع َي وقوله   ِل

َقَضىسبحانه:  ّبَك     َو ُفْدوا     َأل     َر ُفْب ْع ُفْه     ِإل     َت ّيا َوَماتعالى:  وقوله   ِإ
ُفْروا ُفْدوا     ِإل     ُفْأِم ُفْب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل َء     ال َفا َن تعالى:  وقوله   ُفْح
َقاَل ُفْم     َو ُفْك ّب ِني     َر ُفْعو ْد َتِجْب     ا ُفْكْم     َأْس ِذيَن     ِإّن     َل ّل ُفْروَن     ا ِب ْك َت َعْن     َيْس

ِتي َد َبا ُفْلوَن     ِع ُفْخإ ْد َي ّنَم     َس َه ِريَن     َج َذإاتعالى:  وقال   َداخِإ ِإ َلَك     َو َأ َس
ِدي َبا ّني     ِع ّني     َع ِإ ِريٌب     َف ُفْب     َق َةا     ُفْأِجي َو ْع ّداِع     َد َذإا     ال َعاِن     ِإ فبين   َد

أن قضى وأنه لعبادته، الثقلين خإلق أنه اليات هذه في سبحانه
 وتعالى، سبحانه هو إل يعبد ل

وأوصاهم عباده أمر سبحانه فهو وأوصى، قضى: أمر ومعنى
عليه الله صلى الرسول لسان وعلى القرآن، محكم في
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جل وأوضح ربهم، إل يعبدوا أل والسلما، الصلةا عليه وسلم
النار، دخإل عنها استكبر من عظيمة، عبادةا الدعاء أن وعل
دعوتهم، يجيب قريب أنه وأخإبر ، وحده يدعوه أن عباده وأمر

من نوع لنه بالدعاء ربهم يخصوا أن العباد جميع على فوجب
ِإّن     ُفْقْلوجل:  عز وقال بها وأمروا لها، خإلقوا التي العبادةا
ِتي ِكي     َصل ُفْس ُفْن َي     َو َيا ِتي     َوَمْح ِه     َوَمَما ّل َلِميَن     َرّب     ِل َعا ْل ِريَك     ل*    ا شَإ

ُفْه ِلَك     َل َذ ِب ُفْت     َو َنا     ُفْأِمْر َأ ُفْل     َو ّو ِلِميَن     َأ ُفْمْس ْل أن علي نبيه الله أمر   ا
لله ومماته ومحياه الذبح، وهو ونسكه، صلته أن الناس يخبر
بالله، أشإرك فقد الله لغير ذإبح فمن له، شإريك ل العالمين رب
والذبح الصلةا جعل سبحانه الله لن الله لغير صلى لو كما

الله لغير ذإبح فمن له، شإريك ل وحده لله أنهما وأخإبر قرينين،
بذلك، إليهم يتقرب وغيرهم، والموات والملئكة الجن من
النبي يقول الصحيح الحديث وفي الله، لغير صلى كمن فهو

وأخإرج   الله     لغير     ذإبح     من     الله     لعنوالسلما:  الصلةا عليه
عنه الله رضي شإهاب بن طارقا عن حسن بسند أحمد الماما

قوما على رجلن مرقال:  أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن
لحدهما فقالوا شإيئا له يقرب حتى أحد يجوزه ل صنم لهم

فقرب ذإبابا ولو قرب قالوا أقربه شإيء عندي ليس قال قرب
كنت ما قال قرب للخإر وقالوا النار فدخإل سبيله فخلوا ذإبابا

الجنة فدخإل عنقه فضربوا وجل عز الله شإيئادون لحد لقرب

يكون ونحوه بالذباب ونحوه الصنم إلى تقرب من كان فإذإا
والملئكة الجن يدعو بمن فكيف النار، دخإول يستحق مشركا،
بالذبائح إليهم ويتقرب لهم، وينذر بهم، ويستغيث والولياء

دوابه سلمة أو مريضه، شإفاء أو ماله، حفظ بذلك يرجو
ذإلك، أشإبه ما أو الجن، شإر من خإوفا ذإلك يفعل أو وزرعه،

النار لدخإول مستحقا مشركا، يكون بأن أولى وأشإباهه فهذا
 للصنم الذباب قرب الذي الرجل هذا من

ِدوجل:  عز قوله أيضا ذإلك في ورد ومما ُفْب ْع ّلَه     َفا لصا     ال ِل ُفْه     ُفْمْخ َل
ّديَن ِه     َأل*    ال ّل ُفْن     ِل ّدي ُفْص     ال ِل ْلَخا ِذيَن     ا ّل ُفْذوا     َوا ّتَخ ِه     ِمْن     ا ِن َء     ُفْدو َيا ِل ْو َما     َأ
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ُفْهْم ُفْد ُفْب ْع َنا     ِإل     َن ُفْبو َقّر ُفْي َلى     ِل ِه     ِإ ّل َفى     ال ْل ّلَه     ِإّن     ُفْز ُفْم     ال ُفْك ُفْهْم     َيْح َن ْي َما     ِفي     َب
ِه     ُفْهْم ُفْفوَن     ِفي ِل َت ّلَه     ِإّن     َيْخ ِدي     ل     ال ْه َو     َمْن     َي ِذإٌب     ُفْه ّفاٌر     َكا وقال   َك

ُفْدوَنتعالى:  ُفْب ْع َي ِه     ُفْدوِن     ِمْن     َو ّل ُفْهْم     ل     َما     ال ُفْضّر ُفْهْم     َول     َي ُفْع َف ْن َي
ُفْلوَن ُفْقو َي ِء     َو ُفْؤل َنا     َه ُفْؤ َعا َف َد     ُفْشإ ْن ِه     ِع ّل ُفْئوَن     ُفْقْل     ال ّب َن ُفْت ّلَه     َأ ُفْم     ل     ِبَما     ال َل ْع َي

َواِت     ِفي َْلْرِض     ِفي     َول     الّسَما ُفْه     ا َن ْبَحا َلى     ُفْس َعا َت ُفْكوَن     َعّما     َو ِر    ُفْيْش

من أتخذوا المشركين أن اليتين، هاتين في سبحانه الله أخإبر
والخوف، بالدعاء معه يعبدونهم المخلوقات، من أولياء دونه

الولياء أولئك أن زاعمين ذإلك، ونحو والنذر والذبح، والرجاء
فأكذبهم عنده، لهم ويشفعون الله إلى عبدهم من يقربون

وكفارا كذبة وسماهم باطلهم، وأوضح سبحانه، الله
ُفْهوعل:  جل فقال شإركهم عن نفسه ونزه ومشركين، َن ْبَحا ُفْس

َلى َعا َت ُفْكوَن     َعّما     َو ِر أو نبيا أو ملكا، اتخذ من أن بذلك فعلم   ُفْيْش
ويتقرب به، ويستغيث الله، مع يدعوه حجرا أو شإجرا أو جنيا
أو لديه، وتقريبه الله، عند شإفاعته رجاء والذبح، بالنذر إليه،
ما أو الغائب، سلمة أو المال، حفظ أو المريض، شإفاء رجاء
الوخإيم، والبلء العظيم، الشرك هذا في وقع فقد ذإلك شإابه
ّلَه     ِإّنفيه:  الله قال الذي ُفْر     ل     ال ِف ْغ ِه     ُفْيْشَرَك     َأْن     َي ُفْر     ِب ِف ْغ َي َما     َو
ِلَك     ُفْدوَن ُفْء     ِلَمْن     َذإ ِرْك     َوَمْن     َيَشا ِه     ُفْيْش ّل ِد     ِبال َق َتَرى     َف ْف لما     ا ْث لما     ِإ ِظي    َع

ُفْهتعالى:  وقال ّن ِرْك     َمْن     ِإ ِه     ُفْيْش ّل ْد     ِبال َق ُفْه     َحّرمَا     َف ّل ِه     ال ْي َل ّنَة     َع ْلَج ا
ُفْه َوا ْأ ُفْر     َوَم ّنا ِلِميَن     َوَما     ال ّظا ٍر     ِمْن     ِلل ْنَصا    َأ

ل والخإلص، التوحيد لهل القيامة يوما تحصل إنما والشفاعة
له: قيل لما وسلم عليه الله صلى النبي قال كما الشرك لهل

إله     ل     قال     من     قال     بشفاعتك؟     الناس     أسعد     من     الله     رسول     يا
لكل:  وسلم عليه الله صلى وقال   قلبه     من     خإالصا     الله     إل

اخإتبأت     وإني     دعوته     نبي     كل     فتعجل     مستجابة     دعوةا     نبي
من     الله     شإاء     إن     نائلة     فهي     القيامة     يوما     لمتي     شإفاعة     دعوتي

   شإيئا     بالله     يشرك     ل     أمتي     من     مات

وخإالقهم ربهم الله بأن يؤمنون الولون المشركون وكان
والملئكة، والولياء النبياء على تعلقوا وإنما ورازقهم،
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الله، عند شإفاعتهم يرجون ذإلك، وأشإباه والحجار والشإجار
بذلك، الله يعذرهم فلم اليات، في سبق كما لديه وتقريبهم

الله أنكر بل ، وسلم عليه الله صلى الله رسول يعذرهم ولم
وأكذبهم ومشركين، كفارا وسماهم العظيم، كتابه في عليهم

زلفى الله إلى وتقربهم لهم، تشفع اللهة هذه أن زعمهم في
حتى الشرك هذا على وسلم عليه الله صلى الرسول وقاتلهم
 وحده، لله العبادةا يخلصوا

ُفْهْمسبحانه:  بقوله عمل ُفْلو ِت َقا ّتى     َو ُفْكوَن     ل     َح َنٌة     َت ْت ُفْكوَن     ِف َي َو
ُفْن ّدي ُفْه     ال ّل ِه     ُفْك ّل أن     أمرت وسلم عليه الله صلى الرسول وقال   ِل
رسول     محمدا     وأن     الله     إل     إله     ل     أن     يشهدوا     حتى     الناس     أقاتل

مني     عصموا     ذإلك     فعلوا     وإذإا     الزكاةا     ويؤتوا     الصلةا     يقيموا     الله
ومعنى   الله     على     وحسابهم     السلما     بحق     إل     وأموالهم     دماءهم

   الله     إل     إله     ل     أن     يشهدوا     حتى:  وسلم عليه الله صلى قوله
 ، سواه ما كل دون بالعبادةا، الله يخصوا حتى أي

الله فأنزل بهم، ويعوذإون الجن من يخافون المشركون وكان
ُفْهقوله:  ذإلك في ّن َأ ْنِس     ِمَن     ِرَجاٌل     َكاَن     َو ِْل ُفْذإوَن     ا ُفْعو ِرَجاٍل     َي ِمَن     ِب

ْلِجّن ُفْهْم     ا ُفْدو لقا     َفَزا َه الكريمة: الية في التفسير أهل قال   َر
ُفْهْمقوله:  معنى ُفْدو لقا     َفَزا َه الجن لن وخإوفا؛ ذإعرا أي   َر

وعند بها، يستعيذون النس رأت إذإا وتتكبر، نفسها في تتعاظم
عبادتهم، من يكثروا حتى وإذإعارا، إخإافة لهم يزدادون ذإلك

 إليهم، واللجوء

سبحانه، به الستعاذإةا ذإلك عن المسلمين الله عوض وقد
ِإّماوجل:  عز قوله ذإلك في وأنزل التامة، وبكلماته ّنَك     َو َغ ْنَز َي

َطاِن     ِمَن ْي ٌغ     الّش ْذ     َنْز ِع َت ِه     َفاْس ّل ُفْه     ِبال ّن ٌع     ِإ ِليٌم     َسِمي عز وقوله   َع
ُفْذإ     ُفْقْلوجل:  ُفْعو َلِق     ِبَرّب     َأ َف ْل ُفْذإ     ُفْقْل   ا ُفْعو ّناِس     ِبَرّب     َأ    ال

منزل     نزل     منقال:  أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن وصح
يضره     لم     خإلق     ما     شإر     من     التامات     الله     بكلمات     أعوذإ     فقال
اليات من تقدما ومما   ذإلك     منزله     من     يرتحل     حتى     شإيء
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على الحفاظ في والراغب النجاةا، طالب يعلم والحاديث،
التعلق أن وجليله، دقيقه الشرك، من والسلمة دينه،

ودعاءهم المخلوقات، من وغيرهم والجن والملئكة بالموات
المشركين، الجاهلية أهل عمل من ذإلك ونحو بهم والستعاذإةا

من والحذر تركه فالواجب سبحانه بالله الشرك أقبح ومن
 فعله، من على والنكار بتركه، والتواصي ذإلك

مناكحته، تجز لم الشركية العمال بهذه الناس من عرف ومن
يعلن حتى خإلفه، الصلةا ول عليه، الصلةا ول ذإبيحته، أكل ول

لله والعبادةا الدعاء ويخلص ذإلك، من سبحانه الله إلى التوبة
الله صلى النبي قال كما مخها، بل العبادةا، هو والدعاء وحده
عليه الله صلى عنه وروي   العبادةا     هو     الدعاء:  وسلم عليه

وقال   العبادةا     مخ     الدعاءقال:  أنه آخإر لفظ في وسلم
ُفْحوا     َولسبحانه:  ِك ْن َكاِت     َت ِر ُفْمْش ْل ّتى     ا ْؤِمّن     َح ََلَمٌة     ُفْي َنٌة     َو ْؤِم ْيٌر     ُفْم خَإ

ٍة  ُفْمْشر     ِمْن َك ْو     ِ َل ُفْكْم     َو ْت َب ْعَج ُفْحوا     َول     َأ ِك ْن ِكيَن     ُفْت ِر ُفْمْش ْل ّتى     ا ُفْنوا     َح ْؤِم ُفْي
ٌد ْب َع َل ْؤِمٌن     َو ْيٌر     ُفْم ِرٍك     ِمْن     خَإ ْو     ُفْمْش َل ُفْكْم     َو َب ْعَج ِئَك     َأ َل ُفْعوَن     ُفْأو ْد َلى     َي ِإ
ِر ّنا ُفْه     ال ّل ُفْعو     َوال ْد َلى     َي ِة     ِإ ّن ْلَج ِةا     ا ِفَر ْغ ْلَم ِه     َوا ِن ْذإ ِإ ُفْن     ِب ّي َب ُفْي ِه     َو ِت َيا ّناِس     آ ِلل

ُفْهْم ّل َع ُفْروَن     َل ّك َذ َت التزوج عن المسلمين سبحانه الله فنهى   َي
ذإلك، وغير والملئكة والجن الوثان عباد من بالمشركات،

صلى الرسول وتصديق وحده، لله العبادةا بإخإلص يؤمن حتى
تزويج عن ونهى سبيله، واتباع به، جاء فيما وسلم عليه الله

العبادةا بإخإلص يؤمنوا حتى المسلمات، بالنساء المشركين
 واتباعه، وسلم، عليه الله صلى الرسول وتصديق وحده، لله

ولو المشركة، الحرةا من خإير المؤمنة المة أن سبحانه وأخإبر
كلمها، وحسن بجمالها كلمها، ويسمع إليها، ينظر من أعجبت

سامعه أعجب ولو المشرك، الحر من خإير المؤمن العبد وأن
أوضح ثم ذإلك، وغير وشإجاعته وفصاحته بجماله إليه، والناظر
ِئَكسبحانه:  بقوله التفضيل هذا أسباب َل ُفْعوَن     ُفْأو ْد َلى     َي ِر     ِإ ّنا    ال

النار دعاةا من والمشركات. لنهم بذلك: المشركين يعني
المؤمنون أما وأخإلقهم، وسيرتهم وأعمالهم بأقوالهم
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وسيرتهم، وأعمالهم بأخإلقهم الجنة دعاةا من فهم والمؤمنات
وهؤلء!  هؤلء يستوي فكيف

َلى     ُفْتَصّل     َولالمنافقين:  شإأن في وعل جل وقال ٍد     َع ُفْهْم     َأَح ْن ِم
لدا     َماَت َب ُفْقْم     َول     َأ َلى     َت ِه     َع ِر ْب ُفْهْم     َق ّن ُفْروا     ِإ َف ِه     َك ّل ِه     ِبال ِل ُفْسو ُفْتوا     َوَر َوَما
ُفْهْم ُفْقوَن     َو أن الكريمة الية هذه في وعل جل فأوضح   َفاِس

ورسوله، بالله لكفرهما عليهما؛ يصلى ل والكافر المنافق
لكفرهما للمسلمين؛ أئمة يجعلن ول خإلفهما، يصلى ل وهكذا
وبين بينهما التي العظيمة وللعداوةا أمانتهما، وعدما

الكفر والعبادةا. لن الصلةا أهل من ليسا ولنهما المسلمين،
ذإلك من العافية الله نسأل عمل، معهما يبقى ل والشرك

ُفْلوا     َولالمشركين:  وذإبائح الميتة تحريم في وجل عز وقال ُفْك ْأ َت
ِر     َلْم     ِمّما َك ْذ ُفْم     ُفْي ِه     اْس ّل ِه     ال ْي َل ُفْه     َع ّن ِإ ٌق     َو ِفْس ِإّن     َل ِطيَن     َو َيا الّش

ُفْحوَن ُفْيو َلى     َل ِهْم     ِإ ِئ َيا ِل ْو ُفْكْم     َأ ُفْلو ِد ُفْيَجا ِإْن     ِل ُفْهْم     َو ُفْمو ُفْت ْع َط ُفْكْم     َأ ّن ِإ
ُفْكوَن ِر ُفْمْش وذإبيحة الميتة أكل عن المسلمين وجل عز نهى   َل
اسم ذإكر ولو الميتة، حكم في فذبيحته نجس لنه المشرك؛

عليها.  الله

يحبط والشرك عبادةا، لنها لها أثر ل باطلة منه التسمية لن
وإنما سبحانه، الله إلى المشرك يتوب حتى ويبطلها، العبادةا

ُفْماسبحانه:  قوله في الكتاب أهل طعاما وجل عز أباح َعا َط َو
ِذيَن ّل ُفْتوا     ا َتاَب     ُفْأو ِك ْل ُفْكْم     ِحّل     ا ُفْكْم     َل ُفْم َعا َط ُفْهْم     ِحّل     َو لنهم   َل

موسى أتباع من أنهم ويزعمون سماوي، دين إلى ينتسبون
دينهم الله نسخ وقد كاذإبين ذإلك في كانوا وإن وعيسى،

عامة، الناس إلى وسلم عليه الله صلى محمد ببعث وأبطله
ونساءهم، الكتاب أهل طعاما لنا أحل وعل جل الله ولكن

بخلف العلم أهل وضحها قد مرعية، وأسرار بالغة لحكمة
والولياء النبياء من والموات، الوثان عباد من المشركين

من باطل هو بل فيه، شإبهة ول له، أصل ل دينهم لن وغيرهم؛
 أكلها، يباح ول ميتة، أهله ذإبيحة فكانت أساسه،
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أخإذك) أصابك) (جن يخاطبه: (جن لمن الشخص قول وأما
السب باب من فهذا ، ذإلك أشإبه بك) وما طار (شإيطان
السب أنواع كسائر المسلمين، بين يجوز ل وذإلك والشتم،
ذإلك قائل يكون أن إل ، الشرك باب من ذإلك وليس والشتم،

ومشيئته، الله إذإن بغير الناس في يتصرفون الجن أن يعتقد
كافر فهو المخلوقات، من غيرهم أو الجن في ذإلك اعتقد فمن
والقادر شإيء لكل المالك هو سبحانه الله لن العتقاد؛ بهذا
بإذإنه، إل شإيء يوجد ول الضار النافع وهو شإيء كل على

الله صلى نبيه آمرا وجل عز قال كما السابق، وقدره ومشيئته
ُفْك     ل     ُفْقْلالعظيم:  الصل بهذا الناس يخبر أن وسلم عليه ِل َأْم

ْفِسي َن لعا     ِل ْف َء     َما     ِإل     َضّرا     َول     َن ُفْه     شَإا ّل ْو     ال َل ُفْت     َو ْن ُفْم     ُفْك َل ْع ْيَب     َأ َغ ْل ا
ُفْت َثْر ْك َت ِر     ِمَن     لْس ْي ْلَخ ِنَي     َوَما     ا ُفْء     َمّس َنا     ِإْن     الّسو ِذيٌر     ِإل     َأ َبِشيٌر     َن َو

ٍما ْو َق ُفْنوَن     ِل ْؤِم الصلةا عليه وأفضلهم الخلق سيد كان فإذإا   ُفْي
فكيف الله شإاء ما إل ضرا، ول نفعا لنفسه يملك ل والسلما،

. كثيرةا المعنى هذا في اليات أو الخلق من بغيره

وأشإباههم، والمنجمين والمشعوذإين العرافين سؤال وأما
يجوز، ل منكر فهو المغيبات، عن الخإبار يتعاطى ممن

النبي الكفر. لقول شإعب من هو بل وأنكر، أشإد وتصديقهم
لم     شإيء     عن     فسأله     عرافا     أتى     من:  وسلم عليه الله صلى
وفي صحيحه، في مسلم رواه   يوما     أربعين        صلةا     له     تقبل

 عنه الله رضي السلمي الحكم بن معاوية عن أيضا صحيحه
وسؤالهم الكهان إتيان عن نهى وسلم عليه الله صلى النبي أن

أنه علي وسلم عليه الله صلى النبي عن السنن أهل وأخإرج
على     أنزل     بما     كفر     فقد     يقول     بما     فصدقه     كاهنا     أتى     منقال: 
المعنى هذا في والحاديث   وسلم     عليه     الله     صلى     محمد
الكهنة سؤال من المسلمين: الحذر على فالواجب كثيرةا،

عن بالخإبار المشتغلين المشعوذإين، وسائر والعرافين،
الطب باسم كان سواء المسلمين، على والتلبيس المغيبات،

عن وسلم عليه الله صلى النبي نهي من تقدما لما غيره، أو
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الناس بعض يدعيه ما ذإلك في ويدخإل منه، وتحذيره ذإلك،
أو المريض، عمامة شإم إذإا الغيبية، المور من الطب، باسم
هذه أو المريض قال: هذا ذإلك، نحو أو المريضة، خإمار

في ليس التي الغيب أمور من كذا، وصنع كذا، فعل المريضة
ذإلك من القصد وإنما عليها، دللة ونحوها المريض عمامة

وعارف بالطب، عارف إنه يقولوا حتى العامة على التلبيس
الدوية، من شإيئا أعطاهم وربما وأسبابه، المرض بأنواع

وربما دوائه، بأسباب أنه فظنوا الله، بقدر الشفاء فصادف
يخدمون الذين والشياطين، الجن بعض بأسباب المرض كان
التي المغيبات بعض عن ويخبرونه للطب، المدعي ذإلك

بما والشياطين الجن ويرضي ذإلك على فيعتمد عليها يطلعون
ما ويتركون المريض، ذإلك عن فيرتفعون العبادةا، من يناسبهم

الجن عن معروف شإيء وهذا الذإى، من معه به تلبسوا قد
يستخدمهم.  ومن والشياطين

بتركه، والتواصي ذإلك، من المسلمين: الحذر على فالواجب
ول المور كل في عليه والتوكل سبحانه، الله على والعتماد

عند والعلج المباحة، والدوية الشرعية الرقى بتعاطي بأس
من والتأكد المريض، على الكشف يستعملون الذين الطباء
صلى النبي عن صح وقد والمعقولة، الحسية بالسباب مرضه،

شإفاء     له     أنزل     إل     داء     الله     أنزل     ماقال:  أنه وسلم عليه الله
: وسلم عليه الله صلى وقال   جهله     من     وجهله     علمه     من     علمه
صلى وقال   الله     بإذإن     برأ     الداء     دواء     أصيب     فإذإا     دواء     داء     لكل
   بحراما     تداووا     ول     تداووا     الله     عباد:  وسلم عليه الله

أن وجل عز الله فنسأل كثيرةا، المعنى هذا في والحاديث
وأبدانهم، قلوبهم يشفي وأن جميعا، المسلمين أحوال يصلح

من وإياهم يعيذنا وأن الهدى، على يجمعهم وأن سوء، كل من
كل على إنه وأوليائه، الشيطان طاعة ومن الفتن، مضلت

وصلى العظيم، العلي بالله إل قوةا ول حول ول قدير، شإيء
وصحبه.  وآله محمد نبينا ورسوله عبده على وبارك وسلم الله
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البدعية[       بالوراد التعبد حكم في الثالثة الرسالة
والشركية] 

المكرما الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
.  آمين خإير لكل الله (......) وفقه

.  وبركاته الله ورحمة عليكم سلما
وما بهداه، الله وصلكم الكريم كتابكم إلي وصل : فقدبعد أما

بأوراد متمسكون أناس بلدكم في يوجد أنه الفادةا من تضمنه
هو ما ومنها بدعي، هو ما منها سلطان، من بها الله أنزل ما

أبي بن المؤمنين: علي أمير إلى ذإلك وينسبون ، شإركي
في الوراد تلك ويقرؤون وغيره، عنه الله رضي طالب

زاعمين المغرب، صلةا بعد المساجد في أو الذكر، مجالس
أعينونا الله، رجال الله، كقولهم: بحق الله، إلى قربة أنها

أسياد، ويا أقطاب، وكقولهم: يا بالله، عوننا وكونوا الله، بعون
واقف، عبدكم هذا لله، واشإفعوا فينا، المداد ذإوي يا أجيبوا
الله رسول يا أغثنا خإائف، تقصيره ومن عاكف، بابكم وعلى

الله، أهل وأنتم المطلب، يحصل ومنكم أذإهب، غيركم لي وما
الله، رسول يا أغثنا مددا، لنا منكم ومن الشهداء، سيد بحمزةا

أسرارك لنشقاقا سببا جعلته من على صل وكقولهم: اللهم
الحضرةا عن نائبا فصار الرحمانية، لنوارك وانفلقا الجبروتية
هو ما بيان في ورغبتكم الذاتية، أسرارك وخإليفة الربانية،

الذي الماما خإلف الصلةا تصح وهل شإرك، هو وما بدعة،
معلوما؟.  كان ذإلك كل الدعاء، بهذا يدعوا

نبي ل من علي والسلما والصلةا وحده لله : الحمدوالجواب
أما الدين، يوما إلى بهداه اهتدى ومن وصحبه، آله وعلى بعده،
بعد: 

وأرسل الخلق خإلق إنما سبحانه الله أن الله، وفقك فاعلم
دون له، شإريك ل وحده ليعبد والسلما الصلةا عليهم الرسل

ُفْت     َوَماتعالى:  قال كما سواه، ما كل ْق َل ْلِجّن     خَإ ْنَس     ا ِْل ِإل     َوا
ُفْدوِن ُفْب ْع َي محمد رسوله وطاعة سبحانه طاعته : هيوالعبادةا   ِل
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ما وترك ورسوله، به الله أمر ما بفعل ، وسلم عليه الله صلى
لله وإخإلص ورسوله، بالله إيمان وعن ورسوله عنه الله نهى
لله.  الحب غاية مع العمل، في

َقَضىتعالى:  قال كما وحده له الذل وكمال ّبَك     َو ُفْدوا     َأل     َر ُفْب ْع َت
ُفْه     ِإل ّيا ُفْدتعالى:  وقال وحده يعبد بأن وأوصى أمر أي   ِإ ْلَحْم ا

ِه ّل َلِميَن     َرّب     ِل َعا ْل ِم     الّرْحَمِن*    ا ِلِك*    الّرِحي ِما     َما ْو ّديِن     َي ّياَك*    ال ِإ
ُفْد ُفْب ْع ّياَك     َن ِإ ُفْن     َو ِعي َت هو أنه اليات بهذه سبحانه أبان   َنْس

 وحده، به ويستعان وحده، يعبد لن المستحق

ِدوجل:  عز وقال ُفْب ْع ّلَه     َفا لصا     ال ِل ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل ِه     َأل*    ال ّل ُفْن     ِل ّدي ال
ُفْص ِل ْلَخا ُفْعواتعالى:  وقال   ا ْد ّلَه     َفا ِلِصيَن     ال ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل ْو     ال َل َو

َه ِر ُفْروَن     َك ِف َكا ْل َأّنتعالى:  وقال   ا َد     َو ْلَمَساِج ِه     ا ّل ُفْعوا     َفل     ِل ْد َع     َت َم
ِه ّل لدا     ال على: تدل وكلها كثيرةا، المعنى هذا في واليات   َأَح

من بأنواعه الدعاء أن ومعلوما بالعبادةا، الله إفراد وجوب
يستعين ول ربه، إل يدعو أن الناس من لحد يجوز فل العبادةا،

في جاء وما الكريمة، اليات بهذه عمل به، إل يستغيث ول
التي الحسية، والسباب العادية، المور عدا فيما وهذا معناها

من ليست تلك فإن الحاضر، الحي المخلوقا عليها يقدر
النسان يستعين أن والجماع بالنص يجوز بل العبادةا،

كأن عليها، يقدر التي العادية المور في القادر، الحي بالنسان
كلبه أو خإادمه أو ولده شإر دفع في به يستغيث أو به، يستعين

الحاضر الحي بالنسان النسان يستعين وكأن ذإلك، أشإبه وما
ونحوها كالمكاتبة الحسية السباب بواسطة الغائب أو القادر،

 ذإلك، أشإبه ما أو سيارته، إصلح أو بيته، بناء في

عليه موسى قصة في وجل عز الله قول الباب هذا ومن
ُفْه: والسلما الصلةا َث َغا َت ِذي     َفاْس ّل ِه     ِمْن     ا ِت َع َلى     شِإي ِذي     َع ّل ِمْن     ا
ِه ّو ُفْد الجهاد في بأصحابه النسان استغاثة ذإلك ومن   َع

والجن بالموات الستغاثة فأما ذإلك، ونحو والحرب،
وهو الكبر، الشرك من فذلك والحجار والشإجار والملئكة،

واللت كالعزى آلهتهم مع الولين المشركين عمل جنس من

148

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
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=72&nAya=18
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=72&nAya=18
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=40&nAya=14
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=40&nAya=14
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=39&nAya=3
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=39&nAya=3
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=39&nAya=2
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=1&nAya=5
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=1&nAya=5
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=1&nAya=4
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=1&nAya=3
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=1&nAya=2
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=1&nAya=2
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=17&nAya=23
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=17&nAya=23


الولية فيهم يعتقد بمن والستعانة الستغاثة وهكذا وغيرهما،
وهداية المرضى، كشفاء الله، إل عليه يقدر ل فيما الحياء من

واليات ذإلك، وأشإباه النار من والنجاةا الجنة، ودخإول القلوب،
تدل كلها والحاديث، اليات من معناها في جاء وما السابقات

وإخإلص المور، جميع في الله إلى القلوب توجيه وجوب على
وحده.  لله العبادةا

وكما اليات، في سبق كما أمروا وبه لذلك، خإلقوا العباد لن
ُفْدواسبحانه:  قوله في ُفْب ْع ّلَه     َوا ُفْكوا     َول     ال ِر ِه     ُفْتْش لئا     ِب ْي وقوله   شَإ

ُفْروا     َوَماسبحانه:  ُفْدوا     ِإل     ُفْأِم ُفْب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل وقول   ال
عنه:  الله رضي معاذإ حديث في وسلم عليه الله صلى النبي
على متفق   شإيئا     به     يشركوا     ول     يعبدوه     أن     العباد     على     الله     حق

مسعود ابن حديث في وسلم عليه الله صلى وقوله صحته،
رواه   النار     دخإل     ندا     لله     يدعو     وهو     مات     منعنه:  الله رضي

 ، البخاري

عنهما: أن الله رضي عباس ابن حديث من الصحيحين وفي
 وسلم عليه الله صلى النبي

كتاب     أهل     قوما     تأتي     إنك     له     قال     اليمن     إلى     معاذإا     بعث     لما
لفظ وفي   الله     إل     إله     ل     أن     شإهادةا     إليه     تدعوهم     ما     أول     فليكن

   الله     رسول     وأني     الله     إل     إله     ل     أن     يشهدوا     أن     إلي     فادعهم
وفي   الله     يوحدوا     أن     إلي     فادعهم:  للبخاري رواية وفي

أن عنه الله رضي الشإجعي أشإيم بن طارقا عن مسلم صحيح
يعبد     بما     وكفر     الله     وحد     منقال:  وسلم عليه الله صلى النبي

   وجل     عز     الله     على     وحسابه     ودمه     ماله     حرما     الله     دون     من
دين أصل هو التوحيد وهذا كثيرةا، المعنى هذا في والحاديث

أهم وهو المر، رأس وهو الملة، أساس وهو السلما،
إرسال في والحكمة الثقلين خإلق في الحكمة وهو الفرائض

اليات تقدمت كما والسلما، الصلةا عليهم جميعا الرسل
 ذإلك، على الدالة
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ُفْت     َوَماسبحانه:  قوله ومنها ْق َل ْلِجّن     خَإ ْنَس     ا ِْل ُفْدوِن     ِإل     َوا ُفْب ْع َي    ِل
ْدوجل:  عز قوله أيضا ذإلك على الدلة ومن َق َل َنا     َو ْث َع ُفْكّل     ِفي     َب
ٍة لل     ُفْأّم ُفْسو ُفْدوا     َأِن     َر ُفْب ْع ّلَه     ُفْا ُفْبوا     ال ِن َت ُفْغوَت     َواْج ّطا سبحانه وقوله   ال

َنا     َوَما: وتعالى ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ُفْسوٍل     ِمْن     َق ِه     ُفْنوِحي     ِإل     َر ْي َل ُفْه     ِإ ّن ل     َأ
َلَه َنا     ِإل     ِإ ُفْدوِن     َأ ُفْب ْع وصالح وهود نوح عن وجل عز وقال   َفا

ُفْدوا: لقومهم قالوا أنهم والسلما، الصلةا عليهم وشإعيب ُفْب ْع ا
ّلَه ُفْكْم     َما     ال ٍه     ِمْن     َل َل ُفْه     ِإ ُفْر ْي    َغ

اليتان ذإلك على دلت كما جميعا، الرسل دعوةا وهذه
أمروهم الرسل بأن الرسل أعداء اعترف وقد السابقتان،

قال كما دونه، من المعبودةا اللهة وخإلع بالعبادةا، الله بإفراد
:والسلما الصلةا عليه لهود قالوا أنهم عاد، قصة في وجل عز

َنا َت ْئ َد     َأِج ُفْب ْع َن ّلَه     ِل ُفْه     ال َد َذَر     َوْح َن ُفْد     َكاَن     َما     َو ُفْب ْع َنا     َي ُفْؤ َبا سبحانه وقال   آ
عليه الله صلى محمد نبينا دعاهم لما قريش عن وتعالى
من دونه من يعبدون ما وترك بالعبادةا، الله إفراد إلي وسلم

َعَل ذإلك وغير والشإجار والصناما والولياء الملئكة، َهَة     َأَج ِل اْل
لها َل لدا     ِإ َذا     ِإّن     َواِح ٌء     َه وتعالى سبحانه عنهم وقال   ُفْعَجاٌب     َلَشْي
ُفْهْمالصافات:  سورةا في ّن ُفْنوا     ِإ َذإا     َكا ُفْهْم     ِقيَل     ِإ َلَه     ل     َل ُفْه     ِإل     ِإ ّل ال

ُفْروَن ِب ْك َت ُفْلوَن     َيْس ُفْقو َي ّنا     َو ِئ ُفْكو     َأ ِر َتا َنا     َل ِت َه ِل ٍر     آ ُفْنوٍن     ِلَشاِع واليات   َمْج
 كثيرةا، المعنى هذا على الدالة

الله لك- وفقني يتضح والحاديث، اليات من ذإكرناه ومما
 الدين، في للفقه وإياك

الستغاثة وأنواع الدعية هذه العالمين- أن رب بحق والبصيرةا
لنها الكبر الشرك أنواع من كلها سؤالك، في بينتها التي

الموات من سواه، عليها يقدر ل لمور وطلب الله، لغير عبادةا
إنما الولين لن الولين؛ شإرك من أقبح وذإلك والغائبين،
 الرخإاء، حال في يشركون

أنه يعلمون لنهم العبادةا؛ لله فيخلصون الشدائد حال في وأما
كما غيره، دون الشدةا من تخليصهم على القادر هو سبحانه
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َذإاالمشركين:  أولئك عن المبين كتابه في تعالى قال ِإ ُفْبوا     َف ِك َر
ْلِك     ِفي ُفْف ْل ُفْوا     ا َع ّلَه     َد ِلِصيَن     ال ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل َلّما     ال ُفْهْم     َف َلى     َنّجا َبّر     ِإ ْل َذإا     ا ِإ
ُفْكوَن     ُفْهْم ِر أخإرى:  آية في يخاطبهم وتعالى سبحانه وقال   ُفْيْش

َذإا ِإ ُفْم     َو ُفْك ِر     ِفي     الّضّر     َمّس َبْح ْل ُفْعوَن     َمْن     َضّل     ا ْد ُفْه     ِإل     َت ّيا َلّما     ِإ َف
ُفْكْم َلى     َنّجا َبّر     ِإ ْل ُفْتْم     ا ْعَرْض َكاَن     َأ ُفْن     َو ْنَسا ِْل لرا     ا ُفْفو    َك

أن نقصد ل المتأخإرين: إنا المشركين هؤلء من قائل قال فإن
ينفعونا أو بأنفسهم، مرضانا ويشفون بأنفسهم، يفيدون أولئك

الله إلى شإفاعتهم نقصد وإنما بأنفسهم، يضرونا أو بأنفسهم،
 ذإلك؟ في

الولين الكفار مقصد هو هذا له: إن يقال : أنفالجواب
أو تنفع أو ترزقا، أو تخلق آلهتهم أن مرادهم وليس ومرادهم،

القرآن، في عنهم الله ذإكره ما يبطله ذإلك فإن بنفسها، تضر
كما زلفى، الله إلى وتقريبهم وجاههم، شإفاعتهم أرادوا وأنهم

والسلما:  الصلةا عليه يونس سورةا في وتعالى سبحانه قال
ُفْدوَن ُفْب ْع َي ِه     ُفْدوِن     ِمْن     َو ّل ُفْهْم     ل     َما     ال ُفْضّر ُفْهْم     َول     َي ُفْع َف ْن ُفْلوَن     َي ُفْقو َي ِء     َو ُفْؤل َه
َنا ُفْؤ َعا َف َد     ُفْشإ ْن ِه     ِع ّل ُفْئوَن     ُفْقْلبقوله:  ذإلك عليهم الله فرد   ال ّب َن ُفْت َأ

ّلَه ُفْم     ل     ِبَما     ال َل ْع َواِت     ِفي     َي َْلْرِض     ِفي     َول     الّسَما ُفْه     ا َن ْبَحا َلى     ُفْس َعا َت َو
ُفْكوَن     َعّما ِر في ول السموات في يعلم ل أنه سبحانه فأبان   ُفْيْش

وما المشركون، يقصده الذي الوجه على عنده شإفيعا الرض
عليه يخفى ل سبحانه لنه له؛ وجود ل وجوده الله يعلم ل

ُفْلالزمر:  سورةا في تعالى وقال شإيء، ِزي ْن َتاِب     َت ِك ْل ِه     ِمَن     ا ّل ال
ِز ِزي َع ْل ِم     ا ِكي ْلَح ّنا     ا َنا     ِإ ْل ْنَز ْيَك     َأ َل َتاَب     ِإ ِك ْل ّق     ا ْلَح ِد     ِبا ُفْب ْع ّلَه     َفا لصا     ال ِل ُفْمْخ

ُفْه ّديَن     َل ِه     َأل     ال ّل ُفْن     ِل ّدي ُفْص     ال ِل ْلَخا له العبادةا أن سبحانه فأبان ،   ا
أمره لن وعل؛ جل له إخإلصها العباد على يجب وأنه وحده،
.. للجميع أمر له، العبادةا بإخإلص وسلم عليه الله صلى للنبي

وطاعة طاعته هي والعبادةا العبادةا، هو هنا الدين ومعنى
الدعاء فيها ويدخإل سلف، كما وسلم عليه الله صلى رسوله

فيها يدخإل كما والنذر، والذبح والرجاء والخوف، والستغاثة،
قال ثم ورسوله، به الله أمر مما ذإلك، وغير والصوما الصلةا

ِذيَنذإلك:  بعد وجل عز ّل ُفْذوا     َوا ّتَخ ِه     ِمْن     ا ِن َء     ُفْدو َيا ِل ْو ُفْهْم     َما     َأ ُفْد ُفْب ْع َن
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َنا     ِإل ُفْبو َقّر ُفْي َلى     ِل ِه     ِإ ّل َفى     ال ْل ُفْهْم     َمايقولون:  أي   ُفْز ُفْد ُفْب ْع َنا     ِإل     َن ُفْبو َقّر ُفْي ِل
َلى ِه     ِإ ّل َفى     ال ْل ّلَه     ِإّنسبحانه:  بقوله الله فرد   ُفْز ُفْم     ال ُفْك ُفْهْم     َيْح َن ْي َب
ِه     ُفْهْم     َما     ِفي ُفْفوَن     ِفي ِل َت ّلَه     ِإّن     َيْخ ِدي     ل     ال ْه َو     َمْن     َي ِذإٌب     ُفْه ّفاٌر     َكا    َك

عبدوا ما الكفار الكريمة: أن الية هذه في سبحانه فأوضح
زلفى.  الله إلى ليقربوهم إل دونه من الولياء

بقوله ذإلك الله أبطل وقد وحديثا، قديما الكفار مقصد هو وهذا
ّلَه     ِإّن: تعالى ُفْم     ال ُفْك ُفْهْم     َيْح َن ْي ِه     ُفْهْم     َما     ِفي     َب ُفْفوَن     ِفي ِل َت ّلَه     ِإّن     َيْخ ل     ال
ِدي ْه َو     َمْن     َي ِذإٌب     ُفْه ّفاٌر     َكا زعمهم في كذبهم سبحانه فأوضح   َك

من لها صرفوا بما وكفرهم زلفى، الله إلى تقربهم آلهتهم أن
الولين الكفار أن تمييز أدنى له من كل يعلم وبذلك العبادةا،

والحجار والشإجار والولياء، النبياء باتخاذإهم كفرهم كان إنما
واعتقدوا الله وبين بينهم شإفعاء المخلوقات من ذإلك وغير
كما رضاه، ول سبحانه إذإنه دون من حوائجهم يقضون أنهم

الملوك على وجل عز فقاسوه الملوك عند الوزراء تشفع
والزعيم الملك إلى حاجة له من أنه وقالوا: كما والزعماء،

الله إلى نتقرب نحن فهكذا ووزرائه، بخواصه إليه يتشفع
ل سبحانه لنه الباطل؛ أبطل من وهذا وأوليائه، أنبيائه بعبادةا
في بإذإنه إل عنده أحد يشفع ول بخلقه، يقاس ول له، شإبيه

على وتعالى سبحانه وهو التوحيد، لهل إل يأذإن ول الشفاعة،
ل الراحمين، أرحم وهو عليم، شإيء وبكل قدير، شإيء كل

يخافه.  ول أحدا يخشى

كيف فيهم والمتصرف عباده، فوقا القاهر هو سبحانه لنه
شإيء على يقدرون ما فإنهم والزعماء الملوك بخلف يشاء،
من عنه، يعجزون قد ما على يعينهم من إلى يحتاجون فلذلك

تبليغهم إلى يحتاجون كما وجنودهم، وخإواصهم وزرائهم
يستعطفهم من إلى فيحتاجون حاجته، يعلمون ل من حاجات

فهو وجل عز الرب أما وخإواصهم، وزرائهم من ويسترضيهم
وهو أمهاتهم، من بهم أرحم وهو خإلقه، جميع عن غني سبحانه
مقتضى على مواضعها، في الشإياء يضع العدل، الحاكم
من بوجه بخلقه يقاس أن يجوز فل وقدرته، وعلمه حكمته
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قد المشركين كتابه: أن في سبحانه أوضح ولهذا الوجوه،
يجيب الذي هو وأنه المدبر، الرازقا الخالق بأنه أقروا

من ذإلك غير إلى ويميت، ويحيي السوء، ويكشف المضطر،
الرسل وبين المشركين بين الخصومة وإنما سبحانه، أفعاله

ِئْنوجل:  عز قال كما وحده، لله العبادةا إخإلص في َل َو
ُفْهْم َت ْل َأ ُفْهْم     َمْن     َس َق َل ُفْلّن     خَإ ُفْقو َي ُفْه     َل ّل َمْن     ُفْقْلتعالى:  وقال   ال
ُفْكْم ُفْق ُفْز ِء     ِمَن     َيْر َْلْرِض     الّسَما ُفْك     َأّمْن     َوا ِل َع     َيْم ْبَصاَر     الّسْم َْل َوَمْن     َوا

ُفْج ِر ْلَحّي     ُفْيْخ ّيِت     ِمَن     ا ْلَم ُفْج     ا ِر ُفْيْخ ّيَت     َو ْلَم ْلَحّي     ِمَن     ا ُفْر     َوَمْن     ا ّب َد ُفْي
َْلْمَر ُفْلوَن     ا ُفْقو َي ُفْه     َفَس ّل ُفْقْل     ال َفل     َف ُفْقوَن     َأ ّت    َت

على الدالة، اليات ذإكر وسبق كثيرةا، المعنى هذا في واليات
العبادةا إخإلص في هو إنما المم، وبين الرسل بين النزاع أن
ْدسبحانه:  كقوله وحده، لله َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُفْكّل     ِفي     َب لل     ُفْأّم ُفْسو َأِن     َر

ُفْدوا ُفْب ْع ّلَه     ُفْا ُفْبوا     ال ِن َت ُفْغوَت     َواْج ّطا اليات من معناها في جاء وما   ال
شإأن الكريم كتابه من كثيرةا مواضع في سبحانه وبين

َ ذإا     َمْن: سورةاالبقرةا في تعالى فقال الشفاعة، ِذي     ّل ُفْع     ا َف َيْش
ُفْه َد ْن ِه     ِإل     ِع ِن ْذإ ِإ َكْمالنجم:  سورةا في وقال   ِب َلٍك     ِمْن     َو ِفي     َم

َواِت ِني     ل     الّسَما ْغ ُفْهْم     ُفْت ُفْت َع َفا لئا     شَإ ْي ِد     ِمْن     ِإل     شَإ ْع َذإَن     َأْن     َب ْأ ُفْه     َي ّل ِلَمْن     ال
ُفْء َيْرَضى     َيَشا الملئكة:  وصف في النبياء سورةا في وقال   َو

ُفْعوَن     َول َف َتَضى     ِلَمِن     ِإل     َيْش ُفْهْم     اْر ِه     ِمْن     َو ِت َي ُفْقوَن     خَإْش    ُفْمْشِف

يرضى وإنما الكفر، عباده من يرضى ل أنه وجل عز وأخإبر
تعالى فقال بطاعته، والعمل توحيده هو والشكر الشكر، منهم

ُفْروا     ِإْنالزمر:  سورةا في ُفْف ْك ِإّن     َت ّلَه     َف ِنّي     ال ُفْكْم     َغ ْن َيْرَضى     َول     َع
ِه ِد َبا ِع ْفَر     ِل ُفْك ْل ِإْن     ا ُفْروا     َو ُفْك ُفْه     َتْش ُفْكْم     َيْرَض في البخاري وروى   َل

الله     رسول     ياقال:  أنه عنه الله رضي هريرةا أبي عن صحيحه
خإالصا     الله     إل     إله     ل     قال     "من     قال     بشفاعتك؟     الناس     أسعد     من
نفسه"      "من     قال     قلبه" أو     من

الله صلى النبي عن عنه الله رضي أنس عن الصحيح وفي
نبي     كل     فتعجل     مستجابة     دعوةا     نبي     لكلقال:  أنه وسلم عليه

فهي     القيامة     يوما     لمتي     شإفاعة     دعوتي     اخإتبأت     وإني     دعوته
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   شإيئا     بالله     يشرك     ل     أمتي     من     مات     من     الله     شإاء     إن     نائلة
اليات من ذإكرنا ما وجميع كثيرةا، المعنى هذا في والحاديث
ل وإنه وحده، الله حق العبادةا أن على يدل كله والحاديث

وأن لغيرهم، ول للنبياء ل الله، لغير منها شإيء صرف يجوز
ِه     ُفْقْلسبحانه:  قال كما وجل، عز لله ملك الشفاعة ّل ِل
ُفْة َع َفا لعا     الّش للشافع، إذإنه بعد إل أحد يستحقها ول الية،   َجِمي

التوحيد إل يرضى ل سبحانه وهو فيه، المشفوع عن ورضاه
 سبق كما

تعالي:  قال كما الشفاعة، في لهم حظ فل المشركون وأما
ُفْهْم     َفَما ُفْع َف ْن ُفْة     َت َع َفا ِعيَن     شَإ ِف ِلِميَن     َماتعالى:  وقال   الّشا ّظا ِمْن     ِلل

ٍم ِفيٍع     َول     َحِمي ُفْع     شَإ َطا كما الشرك هو الطلقا عند والظلم   ُفْي
ُفْروَنتعالى:  قال ِف َكا ْل ُفْم     َوا ُفْموَن     ُفْه ِل ّظا ِإّنتعالى:  وقال   ال

ْلٌم     الّشْرَك ُفْظ ِظيٌم     َل    َع

في الصوفية بعض قول من السؤال في ذإكرته ما أما
لنشقاقا سببا جعلته من على صل وغيرها: اللهم المساجد
نائبا فصار الرحمانية، لنوارك وانفلقا ، الجبروتية أسرارك

 .. إلخ الذاتية أسرارك وخإليفة الربانية، الحضرةا عن

: والجواب
والتنطع، التكلف جملة من وأشإباهه الكلما هذا يقال: إن أن

مسلم رواه وسلم عليه الله صلى محمد نبينا منه حذر الذي
قال عنه، الله رضي مسعود بن الله عبد عن الصحيح في

قالها   المتنطعون     هلكوسلم:  عليه الله صلى الله رسول
في المتعمقالله: المتنطع:  رحمه الخطابي إلماما قال ، ثلثا

الداخإلين الكلما أهل مذاهب على عنه البحث المتكلف الشيء
عقولهم.  تبلغه ل فيما الخائضين يعنيهم، ل فيما

في المغالون المتعمقون : هم الثير ابن السعادات أبو وقال
وهو النطع من مأخإوذإ حلوقهم، بأقصى المتكلمون الكلما،

وفعل. قول متعمق كل في استعمل ثم الفم، من العلى الغار
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من ولكل لك يتضح اللغة، أئمة من المامان هذان ذإكره وبما
نبينا على والسلما الصلةا في الكيفية هذه أن بصيرةا، أدنى له

التكلف جملة من ، وسلم عليه الله صلى الله رسول وسيدنا
أن الباب هذا في للمسلم والمشروع عنه، المنهي والتنطع
وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الثابتة الكيفية يتحرى

غيره. ومن عن غنية ذإلك وفي عليه، والسلما الصلةا صفة في
للبخاري واللفظ الصحيحين، في ومسلم البخاري رواه ما ذإلك
الله رضي الصحابة أن عنه، الله رضي عجرةا بن كعب عن

فكيف     عليك     نصلي     أن     الله     أمرنا     الله     رسول     ياقالوا:  عنهم
آل     وعلى     محمد     على     صل     اللهم     "قولوا     فقال     عليك؟     نصلي
حميد     إنك     إبراهيم     آل     وعلى     إبراهيم     على     صليت     كما     محمد
على     باركت     كما     محمد     آل     وعلى     محمد     على     وبارك     مجيد

الصحيحين وفي   مجيد     حميد     إنك     إبراهيم     آل     وعلى     إبراهيم
رسول     ياقالوا:  عنه: أنهم الله رضي الساعدي حميد أبي عن
محمد     علي     صل     اللهم     "قولوا     قال     عليك؟     نصلي     كيف     الله

على     وبارك     إبراهيم     آل     على     صليت     كما     وذإريته     أزواجه     وعلى
إنك     إبراهيم     آل     علي     باركت     كما     وذإريته     أزواجه     وعلى     محمد
النصاري مسعود أبي عن مسلم صحيح وفي   مجيد     حميد
أمرنا     الله     رسول     يا:  سعد بن بشير قال: قال عنه، الله رضي

قال     ثم     فسكت     عليك؟     نصلي     فكيف     عليك     نصلي     أن     الله
على     صليت     كما     محمد     آل     وعلى     محمد     على     صل     اللهم     "قولوا

على     باركت     كما     محمد     آل     وعلى     محمد     على     وبارك     إبراهيم     آل
   علمتم     كما     والسلما     مجيد     حميد     إنك     العالمين     في     إبراهيم     آل

الله صلى النبي عن ثبت مما وغيرها وأشإباهها اللفاظ فهذه
صلته في يستعملها أن للمسلم ينبغي التي هي وسلم عليه

الرسول لن وسلم عليه الله صلى الله رسول على وسلمه
يستعمل أن يليق بما الناس أعلم هو وسلم عليه الله صلى

حق في يستعمل أن ينبغي بما الناس أعلم أنه كما حقه، في
واللفاظ والمحدثة، المتكلفة اللفاظ أما اللفاظ من ربه
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السؤال، في ذإكرت التي كاللفاظ صحيح غير لمعنى المحتملة
استعمالها.  ينبغي ل فإنه

كونها مع باطلة، بمعان تفسر قد ولكونها التكلف، من فيها لما
عليه الله صلى الله رسول اخإتارها التي لللفاظ مخالفة
وأبعدهم وأنصحهم الخلق أعلم وهو أمته، إليها وأرشإد وسلم

أن وأرجو والسلما، الصلةا أفضل ربه من عليه التكلف، عن
وحقيقة التوحيد، حقيقة بيان في الدلة من ذإكرناه فيما يكون

الولون، المشركون عليه كان ما بين والفرقا الشرك،
الصلةا كيفية بيان وفي الباب هذا في المتأخإرون والمشركون

الحق لطالب ومقنع كفاية علي الله رسول على المشروعة
الله قال لهواه، تابع فهذا الحق معرفة في له رغبة ل من أما
ِإْنوجل:  عز ُفْبوا     َلْم     َف َتِجي َلْم     َلَك     َيْس ْع ّنَما     َفا ُفْعوَن     َأ ِب ّت ُفْهْم     َي َء َوا ْه َأ

َع     ِمّمَن     َأَضّل     َوَمْن َب ّت ُفْه     ا َوا ِر     َه ْي َغ لدى     ِب ِه     ِمَن     ُفْه ّل ّلَه     ِإّن     ال ِدي     ل     ال ْه َي
ْومَا َق ْل ِلِميَن     ا ّظا أن الكريمة الية هذه في سبحانه فبين   ال
عليه الله صلى محمدا نبيه به الله بعث ما إلى بالنسبة الناس
لله قسمان: أحدهما: مستجيب الحق ودين الهدى من وسلم

ممن أضل ل أنه سبحانه وأخإبر لهواه، والثاني: تابع ولرسوله،
. الله من هدى بغير هواه اتبع

نسأله كما الهوى، اتباع من العافية وجل عز الله فنسأل
لله المستجيبين من إخإواننا وسائر وإياكم يجعلنا أن سبحانه

لشرعه، والمعظمين ، وسلم عليه الله صلى ولرسوله
إنه والهواء البدع من شإرعه يخالف ما كل من والمحذرين

وآله محمد نبينا ورسوله عبده على الله وصلى كريم، جواد
.  الدين يوما إلى بإحسان وأتباعه وأصحابه

البدع    من التحذير

النبوية       بالموالد الحتفال حكم في الولى الرسالة
وغيرها 
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آله وعلى الله رسول على والسلما والصلةا لله، الحمد
.  بهداه اهتدى ومن وصحبه

بمولد الحتفال حكم عن كثير من السؤال تكرر بعد: فقد أما
وإلقاء ذإلك، أثناء في له والقياما ، وسلم عليه الله صلى النبي

.  الموالد في يفعل مما ذإلك وغير عليه، السلما

الله صلى الرسول بمولد الحتفال يجوز يقال: ل أن والجواب
الدين؛ في المحدثة البدع من ذإلك لن ؛ غيره ول وسلم عليه
خإلفاؤه ول يفعله، لم وسلم عليه الله صلى الرسول لن

الجميع، على الله رضوان الصحابة من غيرهم ول الراشإدون،
أعلم وهم المفضلة، القرون في بإحسان لهم التابعون ول

وسلم عليه الله صلى الله لرسول حبا وأكمل بالسنة، الناس
الله صلى النبي عن ثبت وقد بعدهم، ممن لشرعه ومتابعة

منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في     أحدث     منقال:  أنه وسلم عليه
عليكم: آخإر حديث في وقال عليه، : مردودأي   رد     فهو

تمسكوا     بعدي     من     المهديين     الراشإدين     الخلفاء     وسنة     بسنتي
كل     فإن     المور     ومحدثات     وإياكم     بالنواجذ     عليها     وعضوا     بها

   ضللة     بدعة     وكل     بدعة     محدثة

والعمل البدع، إحداث من شإديد تحذير الحديثين هذين ففي
ُفْم     َوَماالمبين:  كتابه في وتعالى سبحانه قال وقد بها، ُفْك َتا آ

ُفْل ُفْسو ُفْه     الّر ُفْذو ُفْخ ُفْكْم     َوَما     َف َها ُفْه     َن ْن ُفْهوا     َع َت ْن  وجل عز وقال   َفا
ِر َذ َيْح ْل ِذيَن     َف ّل ُفْفوَن     ا ِل ِه     َعْن     ُفْيَخا ِر ُفْهْم     َأْن     َأْم َب َنٌة     ُفْتِصي ْت ْو     ِف ُفْهْم     َأ َب ُفْيِصي
َذاٌب ِليٌم     َع ْد سبحانه وقال   َأ َق ُفْكْم     َكاَن     َل ُفْسوِل     ِفي     َل ِه     َر ّل ٌةا     ال َو ُفْأْس

َنٌة ُفْجو     َكاَن     ِلَمْن     َحَس ّلَه     َيْر ْومَا     ال َي ْل َكَر     اْلخِإَر     َوا َذإ ّلَه     َو لرا     ال ِثي وقال   َك
ُفْقوَنتعالى:  ِب ُفْلوَن     َوالّسا ّو َْل ِريَن     ِمَن     ا َهاِج ُفْم ْل ِر     ا ْنَصا َْل ِذيَن     َوا ّل َوا
ُفْهْم ُفْعو َب ّت ِإْحَساٍن     ا ُفْه     َرِضَي     ِب ّل ُفْهْم     ال ْن ُفْضوا     َع ُفْه     َوَر ْن ّد     َع َع َأ ُفْهْم     َو ّناٍت     َل َج

ِري َها     َتْج َت ُفْر     َتْح َها ْن َْل ِديَن     ا ِل َها     خَإا لدا     ِفي َب ِلَك     َأ ُفْز     َذإ ْو َف ْل ُفْم     ا ِظي َع ْل    ا

ْومَاتعالى:  وقال َي ْل ُفْت     ا ْل ْكَم ُفْكْم     َأ ُفْكْم     َل َن ُفْت     ِدي ْتَمْم َأ ُفْكْم     َو ْي َل ِتي     َع ْعَم ِن
ُفْت ُفْم     َوَرِضي ُفْك ِْلْسلمَا     َل لنا     ا كثيرةا المعنى هذا في واليات   ِدي
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يكمل لم سبحانه الله أن منه يفهم الموالد هذه مثل وإحداث
يبلغ لم والسلما الصلةا عليه الرسول وأن المة، لهذه الدين

المتأخإرون هؤلء جاء حتى به، تعمل أن للمة ينبغي ما
مما ذإلك أن زاعمين به، يأذإن لم ما الله شإرع في فأحدثوا
واعتراض عظيم، خإطر فيه شإك بل وهذا الله، إلى يقربهم

والله ، وسلم عليه الله صلى رسوله وعلى سبحانه الله على
النعمة.  عليهم وأتم الدين، لعباده أكمل قد سبحانه

صدرت ضمن رسالة طبعتها الرئاسة العامة لدارات البحوث
العلمية والفتاء والدعوةا والرشإاد، طبعت عدةا طبعات. 

ولم المبين، البلغ بلغ قد علي وسلم عليه الله صلى والرسول
للمة، بينه إل النار من ويباعد الجنة، إلى يوصل طريقا يترك

رضي عمرو بن الله عبد عن الصحيح الحديث في ثبت كما
بعث     ماوسلم:  عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله
يعلمه     ما     خإير     على     أمته     يدل     أن     عليه     حقا     كان     إل     نبي     من     الله
 صحيحه في مسلم رواه   لهم     يعلمه     ما     شإر     وينذرهم     لهم

النبياء أفضل هو وسلم عليه الله صلى نبينا أن ومعلوما
بالموالد الحتفال كان فلو ونصحا، بلغا وأكملهم وخإاتمهم،

الله صلى الرسول لبينه سبحانه الله يرضاه الذي الدين من
رضي أصحابه فعله أو حياته، في فعله أو للمة، وسلم عليه
من ليس أنه علم ذإلك من شإيء يقع لم فلما عنهم، الله

الرسول حذر التي المحدثات من هو بل شإيء، في السلما
في ذإلك ذإكر تقدما كما أمته، منها وسلم عليه الله صلى

مثل أخإر، أحاديث معناهما في جاء وقد السابقين الحديثين
فإن     بعد     أماالجمعة:  خإطبة في وسلم عليه الله صلى قوله
الله     صلى     محمد     هدي     الهدي     وخإير     الله     كتاب     الحديث     خإير
رواه   ضلله     بدعة     وكل     محدثاتها     المور     وشإر     وسلم     عليه

.  صحيحه في مسلم الماما
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من جماعة صرح وقد كثيرةا، الباب هذا في والحاديث واليات
المذكورةا بالدلة عمل منها، والتحذير الموالد بإنكار العلماء
على تشتمل لم إذإا فأجازها المتأخإرين بعض وخإالف وغيرها،

عليه الله صلى الله رسول في كالغلو المنكرات، من شإيء
الملهي، آلت واستعمال بالرجال، النساء وكاخإتلط ، وسلم
البدع من أنها وظنوا المطهر، الشرع ينكره مما ذإلك وغير

الحسنة. 

الله كتاب إلى الناس فيه تنازع ما الشرعية: رد والقاعدةا
عز الله قال كما ، وسلم عليه الله صلى محمد رسوله وسنة

َها    َ ياوجل:  ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ُفْعوا     ال ِطي َأ ُفْسوَل     َو ِلي     الّر ُفْأو َو
ِر َْلْم ُفْكْم     ا ْن ِإْن     ِم ُفْتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت ُفْه     شَإْي ّدو ُفْر َلى     َف ِه     ِإ ّل ُفْسوِل     ال َوالّر

ُفْتْم     ِإْن ْن ُفْنوَن     ُفْك ْؤِم ِه     ُفْت ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ِلَك     اْلخِإ ْيٌر     َذإ ُفْن     خَإ َأْحَس وقال   َو
ُفْتْم     َوَماتعالى:  ْف َل َت ِه     اخْإ ٍء     ِمْن     ِفي ُفْه     شَإْي ُفْم ْك ُفْح َلى     َف ِه     ِإ ّل    ال

الله كتاب إلى بالموالد وهي: الحتفال المسألة هذه رددنا وقد
وسلم عليه الله صلى الرسول باتباع يأمرنا فوجدناه سبحانه،

سبحانه الله بأن ويخبرنا عنه، نهى عما ويحذرنا به، جاء فيما
به جاء مما الحتفال هذا وليس دينها، المة لهذه أكمل قد

الذي الدين من ليس فيكون وسلم عليه الله صلى الرسول
 فيه الرسول باتباع وأمرنا لنا، الله أكمله

وسلم عليه الله صلى الرسول سنة ذإلك- أيضا- إلى رددنا وقد
الله رضي أصحابه فعله ول به، أمر ول فعله، أنه فيها نجد فلم

البدع من هو بل الدين، من ليس أنه بذلك فعلمنا عنهم،
في والنصارى اليهود من الكتاب بأهل التشبه ومن المحدثة،
في ورغبة بصيرةا أدنى له من لكل يتضح وبذلك أعيادهم،

دين من ليس بالموالد الحتفال أن طلبه في وإنصاف الحق،
سبحانه الله أمر المحدثات،التي البدع من هو بل السلما،
ينبغي ول منها، والحذر بتركها وسلم عليه الله صلى ورسوله
القطار، سائر في الناس من يفعله من بكثرةا يغتر أن للعاقل

بالدلة يعرف وإنما الفاعلين، بكثرةا يعرف ل الحق فإن
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ُفْلواوالنصارى:  اليهود عن تعالى قال كما الشرعية، َقا َلْن     َو
ُفْخإَل ْد ّنَة     َي ْلَج لدا     َكاَن     َمْن     ِإل     ا ْو     ُفْهو ْلَك     َنَصاَرى     َأ ُفْهْم     ِت ّي ِن ُفْتوا     ُفْقْل     َأَما َها

ُفْكْم َن َها ُفْتْم     ِإْن     ُفْبْر ْن ِقيَن     ُفْك ِد ِإْنتعالى:  وقال   َصا ْع     َو ِط َثَر     ُفْت ْك َمْن     َأ
َْلْرِض     ِفي ّلوَك     ا ِبيِل     َعْن     ُفْيِض ِه     َس ّل  الية،   ال

تخلو ل بدعة كونها بالموالد- مع الحتفالت هذه غالب إن ثم
بالرجال، النساء كاخإتلط أخإرى، منكرات على اشإتمالها من

المسكرات وشإرب والمعازف، الغاني واستعمال
أعظم هو ما فيها يقع وقد الشرور، من ذإلك وغير والمخدرات،

الله رسول في بالغلو وذإلك الكبر، الشرك وهو ذإلك، من
والستغاثة ودعائه الولياء من غيره أو وسلم عليه الله صلى

من ذإلك ونحو الغيب، يعلم أنه واعتقاد المدد، وطلبه به،
احتفالهم حين الناس، من الكثير يتعاطاها التي الكفرية المور
يسمونهم ممن وغيره علي وسلم عليه الله صلى النبي بمولد

أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح وقد بالولياء
الغلو     قبلكم     كان     من     أهلك     فإنما     الدين     في     والغلو     إياكم: قال
أطرت     كما     تطروني     لوالسلما:  الصلةا عليه وقال   الدين     في

   ورسوله     الله     عبد     فقولوا     عبد     أنا     إنما     مريم     ابن     النصارى
عنه الله رضي عمر حديث من صحيحه، في البخاري خإرجه
ويجتهد ينشط الناس من الكثير أن والغرائب العجائب ومن
ويتخلف عنها، ويدافع المبتدعة، الحتفالت هذه حضور في
يرفع ول والجماعات، الجمع حضور من عليه الله أوجب عما

ذإلك أن كشإ ول عظيما، منكرا أتى أنه يرى ول رأسا، بذلك
القلوب على ران ما وكثرةا البصيرةا، وقلة اليمان ضعف من
ولسائر لنا العافية الله نسأل والمعاصي، الذنوب صنوف من

المسلمين. 

عليه الله صلى الله رسول أن يظن بعضهم ذإلك: أن ومن
وهذا ومرحبين، محيين له يقومون ولهذا المولد، يحضر وسلم

عليه الله صلى الرسول فإن الجهل، وأقبح الباطل، أعظم من
من بأحد يتصل ول القيامة، يوما قبل قبره من يخرج ل وسلم

يوما إلى قبره في مقيم هو بل اجتماعهم، يحضر ول الناس،
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كما الكرامة، دار في ربه عند عليين أعلى في وروحه القيامة،
ُفْكْم     ُفْثّمالمؤمنين:  سورةا في تعالى الله قال ّن َد     ِإ ْع ِلَك     َب َذإ

ُفْتوَن ّي ُفْكْم     ُفْثّم     َلَم ّن ْومَا     ِإ ِة     َي َياَم ِق ْل ُفْثوَن     ا َع ْب الله صلى النبي وقال   ُفْت
وأنا     القيامة     يوما     القبر     عنه     ينشق     من     أول     أنا:  وسلم عليه
والسلما، الصلةا أفضل ربه من عليه     مشفع     وأول     شإافع     أول

معناهما في جاء وما الشريف، والحديث الكريمة، الية فهذه
عليه الله صلى النبي أن على تدل كلها والحاديث، اليات من

يوما قبورهم من يخرجون إنما الموات، من وغيره وسلم
فيه ليس المسلمين علماء بين عليه مجمع أمر وهذا القيامة،

مما والحذر المور، لهذه التنبه مسلم لكل فينبغي بينهم، نزاع
أنزل ما التي والخرافات البدع من وأشإباههم الجهال أحدثه

حول ول التكلن، وعليه المستعان، والله سلطان، من بها الله
.  به إل قوةا ول

وسلم عليه الله صلى الله رسول على والسلما الصلةا أما 
قال كما الصالحات، العمال ومن القربات، أفضل من فهي
ّلَه     ِإّنتعالى:  الله ُفْه     ال َت َك ِئ ّلوَن     َوَمل َلى     ُفْيَص ِبّي     َع ّن َها    َ يا     ال ّي ِذيَن     َأ ّل ا

ُفْنوا ّلوا     آَم ِه     َص ْي َل ُفْموا     َع ّل لما     َوَس ِلي عليه الله صلى النبي وقال   َتْس
وهي   عشرا     بها     عليه     الله     صلى     واحدةا     صلىعلي     من:  وسلم

بل صلةا، كل آخإر في ومتأكدةا الوقات، جميع في مشروعة
كل من الخإير التشهد في العلم أهل من جمع عند واجبة
وعند الذإان، بعد ما منها كثير مواضع في مؤكدةا وسنة صلةا،
دلت كما وليلتها، الجمعة يوما وفي والسلما، الصلةا عليه ذإكره
كثيرةا.  أحاديث ذإلك على

دينه في للفقه المسلمين وسائر يوفقنا أن المسؤول والله
من والحذر السنة، بلزوما الجميع على يمن وأن عليه، والثبات
محمد نبينا على وسلم الله وصلى كريم، جواد إنه البدعة،

 وصحبه آله وعلى

السراء      بليلة الحتفال حكم الثانية الرسالة
والمعراج 
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آله وعلى الله، رسول على والسلما والصلةا لله، الحمد
الله آيات من والمعراج السراء أن ريب بعد: فل . أما وصحبه

عليه الله صلى محمد رسوله صدقا على الدالة العظيمة
من أنها كما وجل، عز الله عند منزلته عظم وعلى ، وسلم

وتعالى سبحانه علوه وعلى الباهرةا، الله قدرةا على الدلئل
ْبَحاَن: وتعالى سبحانه الله قال خإلقه، جميع على ِذي     ُفْس ّل ا

ِه     َأْسَرى ِد ْب َع لل     ِب ْي ِد     ِمَن     َل ْلَمْسِج ِما     ا ْلَحَرا َلى     ا ِد     ِإ ْلَمْسِج ْقَصى     ا َْل ا
ِذي ّل َنا     ا ْك ُفْه     َباَر َل ْو ُفْه     َح َي ِر ُفْن َنا     ِمْن     ِل ِت َيا ّنه     آ َو     ِإ ُفْع     ُفْه ُفْر     الّسِمي َبِصي ْل    ا

إلى به عرج أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن وتواتر
السابعة، السماء جاوز حتى أبوابها له وفتحت السماوات،

الخمس، الصلوات عليه وفرض أراد، بما سبحانه ربه فكلمه
نبينا يزل فلم صلةا، خإمسين أول فرضها سبحانه الله وكان
حتى التخفيف، ويسأله يراجعه وسلم عليه الله صلى محمد
الجرةا في وخإمسون الفرض، في خإمس فهي خإمسا، جعلها

جميع على والشكر الحمد فلله أمثالها، بعشر الحسنة لن
نعمه. 

في يأت لم والمعراج، السراء فيها حصل التي الليلة وهذه
ورد ما وكل ، غيره ول رجب في ل تعيينها الصحيحة الحاديث

عند وسلم عليه الله صلى النبي عن ثابت غير فهو تعيينها في
لها، الناس إنساء في البالغة الحكمة ولله بالحديث، العلم أهل
من بشيء يخصوها أن للمسلمين يجز لم تعيينها ثبت ولو

الله صلى النبي لن بها يحتفلوا أن لهم يجز ولم العبادات،
ولم بها، يحتفلوا لم عنهم الله رضي وأصحابه وسلم عليه

لبينه مشروعا أمرا بها الحتفال كان ولو بشيء يخصوها
بالفعل، وإما بالقول إما للمة، وسلم عليه الله صلى الرسول

رضي الصحابة ولنقله واشإتهر، لعرف ذإلك من شإيء وقع ولو
كل وسلم عليه الله صلى نبيهم عن نقلوا فقد إلينا، عنهم الله

هم بل الدين، من شإيء في يفرطوا ولم المة، تحتاجه شإيء
مشروعا الليلة بهذه الحتفال كان فلو خإير، كل إلى السابقون

هو وسلم عليه الله صلى والنبي إليه، الناس أسبق لكانوا
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المانة وأدى البلغ، غاية الرسل بلغ وقد للناس، الناس أنصح
يغفله لم الله دين من بها والحتفال الليلة هذه تعظيم كان فلو

من شإيء يقع لم فلما يكتمه، ولم وسلم عليه الله صلى النبي
في السلما من ليسا وتعظيمها بها، الحتفال أن علم ذإلك،
النعمة، عليها وأتم دينها، المة لهذه الله أكمل وقد شإيء
سبحانه قال الله به يأذإن لم ما الدين في شإرع من على وأنكر

ْومَاالمائدةا:  سورةا من المبين كتابه في وتعالى َي ْل ُفْت     ا ْل ْكَم َأ

ُفْكْم ُفْكْم     َل َن ُفْت     ِدي ْتَمْم َأ ُفْكْم     َو ْي َل ِتي     َع ْعَم ُفْت     ِن ُفْم     َوَرِضي ُفْك ِْلْسلمَا     َل لنا     ا    ِدي
ُفْهْم     َأمْاالشورى:  سورةا في وجل عز وقال ُفْء     َل َكا ُفْعوا     ُفْشإَر شَإَر
ُفْهْم ّديِن     ِمَن     َل َذإْن     َلْم     َما     ال ْأ ِه     َي ُفْه     ِب ّل ْول     ال َل ُفْة     َو ِلَم َفْصِل     َك ْل ُفْقِضَي     ا َل

ُفْهْم َن ْي ِإّن     َب ِلِميَن     َو ّظا ُفْهْم     ال َذاٌب     َل ِليٌم     َع    َأ

الحاديث في وسلم عليه الله صلى الله رسول عن وثبت
تنبيها ضللة، بأنها والتصريح البدع، من التحذيرالصحيحة: 

ذإلك ومن اقترافها، من لهم وتنفيرا خإطرها، عظم على للمة
النبي عن الله- عنها رضي عائشة عن الصحيحين في ثبت ما

ما     هذا     أمرنا     في     أحدث     منقال:  أنه وسلم عليه الله صلى
ليس     عمل     عمل     من:  لمسلم رواية وفي   رد     فهو     منه     ليس
الله رضي جابر عن مسلم الصحيح وفي   رد     فهو     أمرنا     عليه
في يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: كان عنه

وخإير     الله     كتاب     الحديث     خإير     فإن     بعد     أماالجمعة:  يوما خإطبته
محدثاتها     المور     وشإر     وسلم     عليه     الله     صلى     محمد     هدي     الهدي

في     ضللة     وكلجيد:  بسند النسائي زاد   ضللة     بدعة     وكل
أنه عنه الله رضي سارية بن العرباض عن السنن وفي   النار

بليغة     موعظة     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     وعظناقال: 
الله     رسول     يا     فقلنا     العيون     منها     وذإرفت     القلوب     منها     وجلت

الله     بتقوى     "أوصيكم     فقال     فأوصنا     مودع     موعظة     كأنها
منكم     يعش     من     فإنه     عبد     عليكم     تأمر     وإن     والطاعة     والسمع
الراشإدين     الخلفاء     سنة     أو     بسنتي     فعليكم     كثيرا     اخإتلفا     فسيرى

وإياكم     بالنواجذ     عليها     وعضوا     بها     تمسكوا     بعدي     من     المهديين
   ضللة     بدعة     وكل     بدعة     محدثة     كل     فإن     المور     ومحدثات
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رسول أصحاب عن ثبت وقد كثيرةا، المعنى هذا في والحاديث
بعدهم، الصالح السلف وعن ، وسلم عليه الله صلى الله

في زيادةا لنها إل ذإاك وما منها، والترهيب البدع من التحذير
اليهود من الله بأعداء وتشبه الله، به يأذإن لم وشإرع الدين،

به يأذإن لم ما فيه وابتداعهم دينهم، في زيادتهم في والنصارى
بعدما واتهامه السلمي، للدين التنقص لزمها ولن الله،

والمنكر العظيم، الفساد من هذا في ما ومعلوما الكمال،
ْومَاوجل:  عز الله لقول والمصادمة الشنيع، َي ْل ُفْت     ا ْل ْكَم ُفْكْم     َأ َل

ُفْكْم َن الصلةا عليه الرسول لحاديث الصريحة والمخالفة   ِدي
منها.  والمنفرةا البدع من المحذرةا والسلما

لطالب ومقنع كفاية الدلة من ذإكرناه فيما يكون أن وأرجو
السراء بليلة الحتفال بدعة البدعة: أعني هذه إنكار في الحق

في السلما دين من ليست وأنها منها، والتحذير والمعراج،
شإيء. 

لهم الله شإرع ما وبيان للمسلمين، النصح من الله أوجب ولما
المسلمين إخإواني تنبيه رأيت العلم، كتمان وتحريم الدين، من

حتى المصار، من كثير في فشت قد البدعة،التي هذه على
أحوال يصلح أن المسؤول والله الدين، من الناس بعض ظنها

وإياهم ويوفقنا الدين، في الفقه ويمنحهم جميعا، المسلمين
ذإلك ولي إنه خإالفه، ما وترك عليه، والثبات بالحق للتمسك
ورسوله عبده على وبارك وسلم الله وصلى عليه، والقادر

وصحبه.  وآله محمد نبينا

من       النصف بليلة الحتفال حكم الثالثة الرسالة
شعبان 

والصلةا النعمة، علينا وأتم الدين لنا أكمل الذي لله الحمد
والرحمة.  التوبة نبي محمد ورسوله نبيه على والسلما

ْومَاتعالى:  الله قال بعد: فقد أما َي ْل ُفْت     ا ْل ْكَم ُفْكْم     َأ ُفْكْم     َل َن ِدي
ُفْت ْتَمْم َأ ُفْكْم     َو ْي َل ِتي     َع ْعَم ُفْت     ِن ُفْم     َوَرِضي ُفْك ِْلْسلمَا     َل لنا     ا من الية   ِدي
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ُفْهْم     َأمْا: تعالى وقال المائدةا، سورةا ُفْء     َل َكا ُفْعوا     ُفْشإَر ُفْهْم     شَإَر ِمَن     َل
ّديِن َذإْن     َلْم     َما     ال ْأ ِه     َي ُفْه     ِب ّل وفي الشورى سورةا من الية   ال

الله صلى النبي عن عنها الله رضي عائشة عن الصحيحين
رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث منقال:  وسلم عليه

صلى النبي أن عنه، الله رضي جابر عن مسلم صحيح وفي
فإنبعد:  الجمعة: أما خإطبة في يقول كان وسلم عليه الله
الله صلى محمد هدي الهدي وخإير الله كتاب الحديث خإير
واليات ضللة بدعة وكل محدثاتها المور وشإر وسلم عليه

على صريحة دللة تدل وهي كثيرةا، المعنى هذا في والحاديث
عليها وأتم دينها، المة لهذه أكمل قد وتعالى سبحانه الله أن

البلغ بلغ بعدما إل والسلما الصلةا عليه نبيه يتوف ولم نعمته،
 وأعمال، أقوال من لها الله شإرعه ما كل للمة وبين المبين،

بعده الناس يحدثه ما كل أن وسلم عليه الله صلى وأوضح
بدعة فكله أعمال، أو أقوال من السلما دين إلى وينسبونه

أصحاب عرف وقد قصده، حسن ولو أحدثه، من على مردود
السلما علماء وهكذا المر، وسلم عليه الله صلى الله رسول
من كل ذإلك ذإكر كما منها، وحذروا البدع فأنكروا بعدهم،

، وضاح كابن البدعة وإنكار السنة تعظيم في صنف
وغيرهم.  شإامة وأبي والطرطوشإي،

بليلة الحتفال الناس: بدعة بعض أحدثها التي البدع ومن
ذإلك على وليس بالصياما، يومها وتخصيص شإعبان، من النصف

ضعيفة أحاديث فضلها في ورد وقد عليه، العتماد يجوز دليل
فكله فيها، الصلةا فضل في ورد ما أما عليها، العتماد يجوز ل

ذإكر وسيأتي العلم، أهل من كثير ذإلك على نبه كما موضوع،
بعض عن آثار أيضا فيها وورد الله شإاء إن كلمهم بعض

جمهور عليه أجمع والذي وغيرهم، الشاما أهل من السلف
في الواردةا الحاديث وأن بدعة، بها الحتفال أن العلماء
ذإلك على نبه وممن موضوع، وبعضها ضعيفة، كلها فضلها

المعارف) وغيره، كتابه: (لطائف في رجب، ابن الحافظ
ثبت قد التي العبادات في بها يعمل إنما الضعيفة والحاديث
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شإعبان، من النصف بليلة الحتفال أما صحيحة، بأدلة أصلها
الضعيفة.  بالحاديث له يستأنس حتى صحيح أصل له فليس

السلما شإيخ العباس الماما: أبو الجليلة القاعدةا هذه ذإكر وقد
بعض قاله ما القارئ، لك: أيها أنقل الله. وأنا رحمه تيمية ابن
ذإلك، في بينة على تكون حتى المسألة، هذه في العلم أهل
تنازع ما : ردالواجب أن على الله رحمهم العلماء أجمع وقد
سنة وإلى وجل، الله- عز كتاب إلى المسائل من الناس فيه

أحدهما أو به حكما فما ، وسلم عليه الله صلى الله رسول
وما اطراحه، وجب خإالفهما وما التباع، الواجب الشرع فهو
عن فضل فعله، يجوز ل بدعة فهو العبادات من فيهما يرد لم

َيا النساء سورةا في سبحانه قال كما وتحبيذه، إليه الدعوةا
َها ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ُفْعوا     ال ِطي َأ ُفْسوَل     َو ِلي     الّر ُفْأو ِر     َو َْلْم    ا

ُفْتْم     َوَماتعالى:  وقال ْف َل َت ِه     اخْإ ٍء     ِمْن     ِفي ُفْه     شَإْي ُفْم ْك ُفْح َلى     َف ِه     ِإ ّل    ال
ُفْتْم     ِإْن     ُفْقْلتعالى:  وقال الشورى، سورةا من الية ْن ّبوَن     ُفْك ُفْتِح
ّلَه ِني     ال ُفْعو ِب ّت ُفْم     َفا ُفْك ْب ِب ُفْه     ُفْيْح ّل ِفْر     ال ْغ َي ُفْكْم     َو ُفْكْم     َل َب ُفْنو من الية ،   ُفْذإ

ّبَك     َفلوجل:  عز وقال عمران، آل سورةا ُفْنوَن     ل     َوَر ْؤِم ّتى     ُفْي َح
ُفْموَك ّك ُفْهْم     شَإَجَر     ِفيَما     ُفْيَح َن ْي ُفْدوا     ل     ُفْثّم     َب ِهْم     ِفي     َيِج ُفْفِس ْن لجا     َأ ِمّما     َحَر

ْيَت ُفْموا     َقَض ّل ُفْيَس في نص وهي كثيرةا، المعنى هذا في واليات   َو
ووجوب والسنة، الكتاب إلى الخلف مسائل رد وجوب
للعباد وخإير اليمان، مقتضى هو ذإلك وأن بحكمهما، الرضى

عاقبة.  تأويل: أي وأحسن والجل، العاجل في

كتابه: (لطائف الله- في - رحمه رجب ابن الحافظ قال
نصه: (وليلة سبق- ما كلما المسألة- بعد هذه فيالمعارف) 

بن كخالد الشاما؛ أهل من التابعون كان شإعبان من النصف
يعظمونها وغيرهم، عامر بن ولقمان ومكحول، معدان،

فضلها الناس أخإذ وعنهم العبادةا، في فيها ويجتهدون
فلما إسرائيلية، آثار ذإلك في بلغهم قيل: إنه وقد وتعظيمها،

فمنهم ذإلك في الناس اخإتلف البلدان، في عنهم ذإلك اشإتهر
عباد من طائفة منهم تعظيمها، على ووافقهم منهم، قبله من
منهم: الحجاز، علماء أكثر ذإلك وأنكر وغيرهم، البصرةا أهل
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أسلم، بن زيد بن الرحمن عبد ونقله مليكة، أبي وابن عطاء،
وغيرهم، مالك أصحاب قول وهو المدينة، أهل فقهاء عن

صفة في الشاما أهل علماء واخإتلف بدعة كله وقالوا: ذإلك
قولين:  على إحيائها

خإالد المساجد. كان في جماعة إحياؤها يستحب : أنهأحدهما
أحسن فيها يلبسون وغيرهما عامر بن ولقمان معدان بن

ليلتهم المسجد في ويقومون ويتكحلون، ويتبخرون ثيابهم،
قيامها في وقال ذإلك، على راهويه بن إسحاقا ووافقهم تلك،
الكرماني حرب نقله ببدعة، ذإلك : ليسجماعة المساجد في
مسائله.  في

والقصص للصلةا المساجد في فيها الجتماع يكره : أنهوالثاني
وهذا نفسه، لخاصة فيها الرجل يصلي أن يكره ول والدعاء،

هو وهذا وعالمهم، وفقيههم الشاما أهل إماما الوزاعي قول
للماما يعرف قال: ول أن إلى تعالى، الله شإاء إن القرب

استحباب في ويتخرج شإعبان، نصف ليلة في كلما أحمد
العيد، ليلتي قياما في عنه الروايتين روايتان: من عنه قيامها

عن ينقل لم لنه جماعة قيامها يستحب رواية) لم (في فإنه
رواية)، (في واستحبها وأصحابه، وسلم عليه الله صلى النبي
التابعين، من وهو لذلك السود بن يزيد بن الرحمن عبد لفعل

صلى النبي عن شإيء فيها يثبت لم النصف، ليلة قياما فكذلك
من طائفة عن فيها وثبت أصحابه، عن ول وسلم عليه الله

الشاما)  أهل فقهاء أعيان من التابعين

وفيه الله، رحمه رجب ابن الحافظ كلما من المقصود انتهى
ول وسلم عليه الله صلى النبي عن يثبت لم بأنه منه التصريح

من النصف ليلة في شإيء عنهم الله رضي أصحابه عن
استحباب من الله رحمه الوزاعي اخإتاره ما وأما شإعبان،

فهو القول، لهذا رجب ابن الحافظ واخإتيار للفراد، قيامها
كونه الشرعية بالدلة يثبت لم شإيء كل . لن وضعيف غريب

فعله سواء الله، دين في يحدثه أن للمسلم يجز لم مشروعا،
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النبي قول أعلنه. لعموما أو أسره وسواء جماعة، في أو مفردا
فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل     من:  وسلم عليه الله صلى

 منها، والتحذير البدع إنكار على الدالة الدلة من وغيره   رد

كتابه: في الله رحمه الطرطوشإي بكر أبو الماما وقال
بن زيد عن وضاح ابن نصه: (وروى ) ماوالبدع (الحوادث

يلتفتون فقهائنا ول مشيختنا من أحدا أدركنا قال: ما أسلم،
ول مكحول، حديث إلى يلتفتون ول شإعبان، من النصف إلى

سواها).  ما على فضل لها يرون

ليلة أجر يقول: (إن النميري زيادا : إن مليكة أبي لبن وقيل
وبيدي سمعته فقال: (لو القدر)، ليلة كأجر شإعبان من النصف

 المقصود انتهى قاصا، زياد لضربته) وكان عصا

المجموعة) في: (الفوائد الله رحمه العلمة:الشوكاني وقال
من النصف ليلة ركعة مائة صلى من علي يا: (حديث: نصه ما

أحد الله هو وقل الكتاب بفاتحة ركعة كل في يقرأ شإعبان
وفي موضوع، وهو إلخ  حاجة كل له الله قضى مرات عشر

يمتري ل ما الثواب من فاعلها يناله بما المصرحة ألفاظه
من روي وقد مجهولون، ورجاله وضعه، في تمييز له إنسان
:في وقال مجاهيل، ورواتها موضوعة كلها وثالثة ثانية طريق

من حبان ولبن باطل، شإعبان نصف صلةا (المختصر): حديث
ليلها، فقوموا شإعبان من النصف ليلة كان : (إذإا علي حديث

في ركعة مائةفي: (الللئ):  وقال ضعيف نهارها)، وصوموا
للديلمي فضله، طول مع مرات عشر بالخإلص شإعبان نصف
مجاهيل الثلث الطرقا في رواته وجمهور موضوع، وغيره
موضوع مرةا ثلثين بالخإلص ركعة عشرةا واثنتاقال:  ضعفاء
. موضوع ركعة عشرةا وأربع

(الحياء) كصاحب الفقهاء من جماعة الحديث بهذا اغتر وقد
الليلة- هذه صلةا رويت وقد المفسرين، من وكذا وغيره

باطلة كلها مختلفة أنحاء على شإعبان من النصف أعني: ليلة
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عائشة حديث من الترمذي رواية هذا ينافي ول موضوعة،
ليلة الرب ونزول البقيع، إلى وسلم عليه الله صلى لذهابه

غنم شإعر عدةا من لكثر يغفر وأنه الدنيا، سماء إلي النصف
في الموضوعة الصلةا هذه في هو إنما الكلما فإن كلب، بني
وانقطاع، ضعف فيه هذا عائشة حديث أن على الليلة، هذه
ينافي ل ليلها، قياما في ذإكره تقدما الذي علي حديث أن كما

حسبما الضعف من فيه ما على موضوعة، الصلةا هذه كون
المقصود.  انتهىذإكرناه) 

موضوع النصف ليلة صلةا : (حديث العراقي الحافظ وقال
وقال عليه، وكذب وسلم عليه الله صلى الله رسول على

بصلةا المعروفة كتاب: (المجموع): (الصلةا في النووي الماما
ليلة والعشاء، المغرب بين ركعة عشرةا اثنتا وهي الرغائب،

مائة شإعبان من النصف ليلة وصلةا رجب، من جمعة أول
في بذكرهما يغتر ول منكرتان، بدعتان الصلتان هاتان ركعة،

بالحديث ول الدين)، علوما و(إحياء القلوب)، كتاب: (قوت
اشإتبه من ببعض يغتر ول باطل، ذإلك كل فإن فيهما، المذكور

فإنه استحبابهما، في ورقات فصنف الئمة من حكمهما عليه
ذإلك) .  في غالط

إسماعيل بن الرحمن عبد محمد الماما: أبو الشيخ صنف وقد
وكلما وأجاد، فيه فأحسن إبطالهما، في نفيسا كتابا المقدسي

ما كل ننقل ذإهبنا ولو جدا، كثير المسألة هذه في العلم أهل
ولعل الكلما، بنا لطال المسألة، هذه في كلما من عليه اطلعنا

الحق.  لطالب ومقنعا كفاية ذإكرنا فيما

يتضح العلم، أهل وكلما والحاديث اليات من تقدما ومما
أو بالصلةا شإعبان من النصف بليلة الحتفال أن الحق لطالب
أهل أكثر عند منكرةا بدعة بالصياما يومها وتخصيص غيرها،
حدث مما هو بل المطهر، الشرع في أصل له وليس العلم،

طالب ويكفي عنهم، الله رضي الصحابة عصر بعد السلما في
ْومَاوجعل:  عز الله قول وغيره الباب هذا في الحق َي ْل ُفْت     ا ْل ْكَم َأ
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ُفْكْم ُفْكْم     َل َن صلى النبي وقول اليات، من معناها في جاء وما   ِدي
رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في     أحدث     منوسلم:  عليه الله
أبي عن مسلم صحيح وفي الحاديث، من معناه في جاء وما

عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هريرةا
ول     الليالي     بين     من     بقياما     الجمعة     ليلة     تخصوا     ل:  وسلم
صوما     في     يكون     أن     إل     الياما     بين     من     بالصياما     يومها     تخصوا
بشيء الليالي، من شإيء تخصيص كان فلو   أحدكم     يصومه

غيرها. لن من أولى الجمعة ليلة لكانت جائزا، العبادةا من
الحاديث بنص الشمس، عليه طلعت يوما خإير هو يومها

حذر فلما ، وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الصحيحة
بين من بقياما تخصيصها من وسلم عليه الله صلى النبي

ل أولى، باب من الليالي من غيرها أن على ذإلك دل الليالي،
صحيح بدليل إل العبادةا، من بشيء منها شإيء تخصيص يجوز
التخصيص.  على يدل

 كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والجتهادولما
 نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذإلك، وحث المةفيها،

 كما في الصحيحين عنبنفسه،على قيامها، وفعل ذإلك 
 قاما رمضان  منالنبي صلى الله عليه وسلم علي أنه قال: 

 ما تقدما من ذإنبه ومن قاما ليلة القدر  له  إيمانا واحتسابا غفر 
 كانت ليلةفلوإيمانا واحتسابا غفر له ما تقدما من ذإنبه 

النصف من شإعبان، أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة
 يشرع تخصيصها باحتفال أو شإيء منوالمعراجالسراء 

 إليه، أوالمةالعبادةا، لرشإد النبي صلى الله عليه وسلم 
فعله بنفسه، ولو وقع شإيء من ذإلك لنقله الصحابة رضي

 ولم يكتموه عنهم، وهم خإير الناس،المة،الله عنهم إلى 
 ورضي اللهوالسلما،وأنصح الناس بعد النبياء عليهم الصلةا 

عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم،
 كلما العلماء أنه لم يثبت عن رسول اللهمنوقد عرفت آنفا 

 عنهماللهصلى الله عليه وسلم ، ول عن أصحابه رضي 
شإيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب، ول في ليلة
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 بهما بدعة محدثة فيالحتفالالنصف من شإعبان، فعلم أن 
السلما، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادةا، بدعة منكرةا،

 ليلة سبع وعشرين من رجب، التي يعتقد بعض الناسوهكذا
 يجوز تخصيصها بشيء منلأنها ليلة السراء والمعراج، 

لوالعبادةا، كما ل يجوز الحتفال بها، للدلة السابقة، هذا 
علمت، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها ل تعرف،

 من رجب، قول باطل ل أساس لهوعشرينوقول من قال: أنها ليلة سبع 
قال: في الحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من 

على السالفات المور وخإير
 الهدى

المحدثات المور وشإر  
 البدائع

بالسنة للتمسك المسلمين وسائر يوفقنا أن المسؤول والله
الله وصلى كريم، جواد إنه خإالفها، مما والحذر عليها، والثبات

وصحبه آله وعلى محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم
أجمعين. 

الوصية       كذب على هام تنبيه الرابعة الرسالة
الشريف        النبوي الحرم خادم أحمد للشيخ المنسوبة

من عليه يطلع من إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
شإر من وإياهم وأعاذإنا بالسلما، الله حفظهم المسلمين

.  آمين الطغاما، الجهلة مفتريات

وبركاته.  الله ورحمة عليكم سلما

أحمد الشيخ إلى منسوبة كلمة على اطلعت بعد: فقد أما
المدينة من وصية بعنوان: (هذه الشريف النبوي الحرما خإادما

الشريف) قال النبوي الحرما خإادما أحمد الشيخ عن المنورةا
تلوةا وبعد الكريم، القرآن أتلو الجمعة ليلة ساهرا فيها: (كنت

للنوما، تهيأت ذإلك من فرغت فلما الحسنى، الله أسماء قراءةا
وسلم عليه الله صلى الله رسول البهية الطلعة صاحب فرأيت

بالعالمين رحمةالشريفة.  والحكاما القرآنية، باليات أتى الذي
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قلت أحمد، شإيخ فقال: يا وسلم عليه الله صلى محمد سيدنا
من خإجلن لي: أنا فقال الله، خإلق أكرما يا الله، رسول يا لبيك

الملئكة. ول ربي، أقابل أن أقدر ولم القبيحة، الناس أفعال
غير على ألفا وستون مائة مات الجمعة إلى الجمعة من لن
المعاصي، من الناس فيه وقع ما بعض ذإكر ثم السلما، دين
ذإكر الجبار. ثم العزيز من بهم رحمة الوصية قال: فهذه ثم

أحمد شإيخ يا قال: فأخإبرهم أن إلى الساعة، أشإراط بعض
المحفوظ، اللوح من القدر بقلم منقولة الوصية. لنها بهذه
محل، إلى محل ومن بلد، إلي بلد، من ويرسلها يكتبها ومن
عليه حرمت ويرسلها يكتبها لم ومن الجنة، في قصر له بني

أو الله، أغناه فقيرا وكان كتبها ومن القيامة، يوما شإفاعتي
ولوالديه له الله غفر ذإنب عليه أو دينه، الله قضى مديونا كان

وجهه اسود الله عباد من يكتبها لم ومن الوصية، هذه ببركة
وإن حقيقة، هذه ثلثا العظيم وقال: والله والخإرةا، الدنيا في

بها يصدقا ومن السلما، غير على الدنيا من أخإرج كاذإبا كنت
كفر)  بها يكذب ومن النار، عذاب من ينجو

صلى الله رسول على المكذوبة الوصية في ما خإلصة هذه
مرات المكذوبة الوصية هذه سمعنا ولقد ، وسلم عليه الله

وقت بين فيما الناس بين تنشر متعددةا، سنوات منذ كثيرةا
اخإتلف، ألفاظها وفي العامة، من الكثير بين وتروج وآخإر،

النوما في وسلم عليه الله صلى النبي رأى : إنهيقول وكاذإبها
لك ذإكرنا التي الخإيرةا النشرةا هذه وفي الوصية، هذه فحمله

عليه الله صلى النبي رأى أنه فيها المفتري زعم القارئ أيها
يقظة!  رآه فالمعنى: أنه للنوما، تهيأ عندما وسلم

من هي كثيرةا، أشإياء الوصية هذه في المفتري هذا زعم
هذه في قريبا عليها سأنبهك الباطل، وأبين الكذب، أوضح

الماضية، السنوات في عليها نبهت ولقد الله شإاء إن الكلمة
فلما الباطل، وأبين الكذب، أوضح من أنها للناس وبينت

عنها، الكتابة في ترددت الخإيرةا النشرةا هذه علي اطلعت
كنت وما الكذب، على مفتريها جراءةا وعظم بطلنها، لظهور
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فطرةا أو بصيرةا، أدنى له من على يروج بطلنها أن أظن
على راجت قد أنها الخإوان من كثير أخإبرني ولكن سليمة،

أجل فمن بعضهم، وصدقها بينهم وتداولها الناس، من كثير
بطلنها، لبيان عنها، الكتابة أمثالي على يتعين أنه رأيت ذإلك

ل حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول على مفتراةا وأنهل
ذإوي أو واليمان، العلم ذإوي من تأملها ومن أحد، بها يغتر

من وافتراء كذب أنها عرف الصحيح، والعقل السليمة الفطرةا
.  كثيرةا وجوه

 عن الرئاسة العامة17نشرت هذه الوصية في كراسة برقم 
البحوث العلمية والفتاء والدعوةا والرشإاد عاما لدارات 

 هـ. 1402

هذه إليه المنسوبة أحمد الشيخ أقارب بعض سألت ولقد 
الشيخ على مكذوبة فأجابني: بأنها الوصية، هذه عن الفرية،
من مات قد المذكور أحمد والشيخ أصل، يقلها لم وأنه أحمد،
منه، أكبر هو من أو المذكور، أحمد الشيخ أن فرضنا ولو مدةا،
أو النوما في علي وسلم عليه الله صلى النبي رأى أنه زعم

أن أو كاذإب، أنه يقينا لعلمنا الوصية، بهذه وأوصاه اليقظة،
عليه الله صلى الرسول هو ليس شإيطان، ذإلك له قال الذي

منها:  كثيرةا لوجوه وسلم

بعد اليقظة في يرى ل وسلم عليه الله صلى الرسول - أن1
أنه الصوفية جهلة من زعم ومن ، وسلم عليه الله صلى وفاته
يحضر أنه أو اليقظة، في وسلم عليه الله صلى النبي يرى

عليه ولبس الغلط، أقبح غلط فقد ذإلك، شإابه ما أو المولد
والسنة الكتاب وخإالف عظيم خإطأ في ووقع التلبيس، غاية

يوما قبورهم من يخرجون إنما الموتى العلم. لن أهل وإجماع
بينا، كذبا كاذإب فهو ذإلك خإلف قال ومن الدنيا، في ل القيامة

السلف عرفه الذي الحق يعرف لم عليه، ملبس غالط أو
وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب عليه ودرج الصالح،

ُفْكْم     ُفْثّمتعالى:  الله قال بإحسان، وأتباعهم ّن ْومَا     ِإ ِة     َي َياَم ِق ْل ا

173

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=23&nAya=16


ُفْثوَن َع ْب تنشق     من     أول     أناوسلم:  عليه الله صلى النبي وقال   ُفْت
واليات   مشفع     وأول     شإافع     أول     وأنا     القيامة     يوما     الرض     عنه

.  كثيرةا المعنى هذا في والحاديث

يقول ل وسلم عليه الله صلى الرسول الثاني: أن - الوجه2
تخالف الوصية وهذه وفاته، في ول حياته في ل الحق، خإلف

يأتي- وهو كثيرةا- كما وجوه من ظاهرةا، مخالفة شإريعته
المناما في رآه ومن النوما، في يرى قد وسلم عليه الله صلى
في يتمثل ل الشيطان لن رآه؛ فقد الشريفة صورته على

ولكن ، الشريف الصحيح الحديث بذلك جاء كما صورته،
وضبطه وعدالته وصدقه الرائي إيمان في الشأن كل الشأن
في وسلم عليه الله صلى النبي رأى وهل وأمانته، وديانته
غيرها.  في أو صورته

حياته، في قاله حديث وسلم عليه الله صلى النبي عن جاء ولو
ولم عليه، يعتمد لم الضابطين العدول الثقات طريق غير من

يخالف ولكنه الضابطين، الثقاةا طريق من جاء أو به، يحتج
الجمع معها يمكن ل مخالفة وأوثق منهم، أحفظ هو من رواية

والثاني: به، يعمل ل أحدهما: منسوخإا لكان الروايتين، بين
يمكن لم وإذإا بشروطه، ذإلك أمكن حيث به، يعمل ناسخ
حفظا، أقل هو من رواية تطرح أن وجب النسخ ول الجمع
بها.  يعمل ل شإاذإةا بأنها عليها والحكم عدالة، وأدنى

الله رسول عن نقلها الذي صاحبها، يعرف ل بوصية فكيف
والحالة فهي وأمانته، عدالته تعرف ول ، وسلم عليه الله صلى
شإيء فيها يبين لم وإن إليها، يلتفت ول تطرح بأن حقيقة هذه

أمور على مشتملة الوصية كانت إذإا فكيف الشرع، يخالف
صلى الله رسول على مكذوبة وأنها بطلنها، على تدل كثيرةا

الله!  به يأذإن لم دين لتشريع ومتضمنة وسلم عليه الله

لم     ما     علي     قال     من:  وسلم عليه الله صلى النبي قال وقد
الوصية هذه مفتري قال وقد   النار     من     مقعدةا     فليتبوأ     أقل
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عليه وكذب يقل، لم ما وسلم عليه الله صلى الله رسول على
أحقه وما العظيم الوعيد بهذا أحراه فما خإطيرا، صريحا كذبا

على الوصية هذه كذب للناس وينشر بالتوبة، يبادر لم إن به
بين باطل نشر من لن وسلم عليه الله صلى الله رسول
بإعلنها إل منه توبته تصح لم الدين إلى ونسبه الناس

لنفسه؛ وتكذيبه كذبه، عن رجوعه الناس يعلم حتى وإظهارها،
ِذيَن     ِإّنوجل:  عز الله لقول ّل ُفْموَن     ا ُفْت ْك َنا     َما     َي ْل ْنَز َناِت     ِمَن     َأ ّي َب ْل ا

َدى ُفْه ْل ِد     ِمْن     َوا ْع ُفْه     َما     َب ّنا ّي ّناِس     َب َتاِب     ِفي     ِلل ِك ْل ِئَك     ا َل ُفْم     ُفْأو ُفْه ُفْن َع ْل ُفْه     َي ّل ال
ُفْم ُفْه ُفْن َع ْل َي ُفْنوَن     َو ِذيَن     ِإل     اللِع ّل ُفْبوا     ا ُفْحوا     َتا َل َأْص ُفْنوا     َو ّي َب ِئَك     َو َل ُفْأو ُفْب     َف ُفْتو َأ

ِهْم ْي َل َنا     َع َأ ُفْب     َو ّوا ّت ُفْم     ال هذه في وتعالى سبحانه فأوضح   الّرِحي
من توبته تصح لم الحق من شإيئا كتم من الكريمة: أن الية
لعباده أكمل قد سبحانه والله والتبيين، الصلح بعد إل ذإلك

عليه الله صلى محمد رسوله ببعث النعمة عليهم وأتم الدين،
يقبضه ولم الكامل، الشرع من إليه الله أوحى وما ، وسلم

ْومَا: وجل عز قال كما والتبيين، الكمال بعد إل إليه َي ْل ُفْت     ا ْل ْكَم َأ

ُفْكْم ُفْكْم     َل َن ُفْت     ِدي ْتَمْم َأ ُفْكْم     َو ْي َل ِتي     َع ْعَم  الية   ِن

أن يريد عشر، الرابع القرن في جاء قد الوصية هذه ومفتري
لمن الجنة دخإول عليه يترتب جديدا، دينا الناس على يلبس

يأخإذ لم لمن النار ودخإول الجنة وحرمان بتشريعه، أخإذ
من أعظم افتراها التي الوصية هذه يجعل أن ويريد بتشريعه،

من وأرسلها كتبها من فيها: أن افترى حيث وأفضل، القرآن
الجنة، في قصر له بني محل إلى محل من أو بلد، إلى بلد

الله صلى النبي شإفاعة عليه حرمت ويرسلها يكتبها لم ومن
 القيامة يوما وسلم عليه

هذه كذب على الدلئل أوضح ومن الكذب أقبح من وهذا
لن الكذب؛ على جرأته وعظم مفتريها، حياء وقلة الوصية،

محل من أو بلد، إلي بلد من وأرسله الكريم القرآن كتب من
بالقرآن يعمل لم إذإا الفضل هذا له يحصل لم محل، إلى

إلى بلد من وناقلها الفرية هذه لكاتب يحصل فكيف الكريم،
لم بلد، إلى بلد من يرسله ولم القرآن يكتب لم بلد. ومن
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به، مؤمنا كان إذإا وسلم عليه الله صلى النبي شإفاعة يحرما
تكفي الوصية، هذه في الواحدةا الفرية وهذه لشريعته، تابعا

وغباوته ووقاحته ناشإرها، وكذب بطلنها على للدللة وحدها
من وسلم عليه الله صلى الرسول به جاء ما معرفة عن وبعده
. الهدى

على تدل كلها أخإرى ذإكر- أمور ما الوصية- سوى هذه وفي
على أكثر أو قسم، ألف مفتريها أقسم ولو وكذبها، بطلنها
على النكال، وأشإد العذاب بأعظم نفسه على دعا ولو صحتها،

ثم والله هي بل صحيحة، تكن ولم صادقا، يكن لم صادقا أنه
ومن سبحانه، الله نشهد ونحن الباطل، وأقبح أعظم من والله

من الكتابة هذه على اطلع ومن الملئكة، من حضرنا
الوصية هذه وجل-: أن عز ربنا بها نلقي المسلمين- شإهادةا

أخإفى وسلم عليه الله صلى الله رسول على وافتراء كذب
يستحق.  بما وعامله كذبها من الله

  :  كثيرةا أمور تقدما ما سوى وبطلنها، كذبها على ويدل

مات الجمعة إلى الجمعة من فيها: ( لن منها: قوله الول
علم من هذا السلما) . لن دين غير علي ألفا وستون مائة

الوحي عنه انقطع قد وسلم عليه الله صلى والرسول الغيب،
.وفاته بعد فكيف الغيب يعلم ل حياته في وهو وفاته، بعد

ُفْل     ل     ُفْقْلسبحانه:  الله لقول ُفْقو ُفْكْم     َأ ِدي     َل ْن ُفْن     ِع ِئ ِه     خَإَزا ّل َول     ال
ُفْم َل ْع ْيَب     َأ َغ ْل ُفْم     ل     ُفْقْلتعالى:  وقوله الية   ا َل ْع ِفي     َمْن     َي

َواِت َْلْرِض     الّسَما ْيَب     َوا َغ ْل ُفْه     ِإل     ا ّل عن الصحيح الحديث وفي   ال
حوضي عن رجال يذادقال:  أنه وسلم عليه الله صلى النبي

ل إنكلي:  فيقال أصحابي، أصحابي رب يا فأقول القيامة، يوما
ُفْتالصالح:  العبد قال كما فأقول بعدك أحدثوا ما تدري ْن ُفْك َو
ِهْم ْي َل لدا     َع ِهي ُفْت     َما     شَإ ِهْم     ُفْدْم َلّما     ِفي ِني     َف َت ْي ّف َو ْنَت     َت ْنَت     ُفْك ِقيَب     َأ الّر
ِهْم ْي َل ْنَت     َع َأ َلى     َو ٍء     ُفْكّل     َع ٌد     شَإْي ِهي    شَإ

176

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=50
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=50
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=50
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=27&nAya=65
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=27&nAya=65
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=50
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=50


كذب، وأنها الوصية هذه بطلن على الدالة المور : منالثاني
قضى مديونا أو الله، أغناه فقيرا وكان كتبها فيها: (من قوله
هذه ببركة ولوالديه له الله غفر ذإنب عليه أو دينه، الله

الدلئل وأوضح الكذب، أعظم من وهذا آخإره، الوصية) إلى
هذه لن عباده؛ ومن الله من حيائه وقلة مفتريها، كذب على

فكيف الكريم، القران كتب بمجرد تحصل ل الثلثة المور
الخبيث هذا يريد وإنما الباطلة، الوصية هذه كتب لمن تحصل

يكتبوها حتى الوصية بهذه وتعليقهم الناس، على التلبيس
شإرعها التي السباب ويتركوا المزعوما، الفضل بهذا ويتعلقوا

ومغفرةا الدين، وقضاءالغنى.  إلى موصلة وجعلها لعباده، الله
الهوى وطاعة الخذلن أسباب من بالله فنعوذإ الذنوب،

والشيطان. 

قوله الوصية، هذه بطلن على الدالة المور الثالث: من المر
الدنيا في وجهه اسود الله عباد من يكتبها لم : (ومنفيها

على الدلة أبين ومن الكذب، أقبح من أيضا والخإرةا) وهذا
عقل في يجوز كيف مفتريها، وكذب الوصية، هذه بطلن
في مجهول رجل بها جاء التي الوصية هذه يكتب أن عاقل،
عليه الله صلى الله رسول على يفتريها عشر، الرابع القرن
والخإرةا، الدنيا في وجهه يسود يكتبها لم من أن ويزعم وسلم
تراكمه بعد الدين من وسليما الفقر، بعد غنيا كان كتبها ومن

بهتان هذا !! سبحانك الذنوب من جناه ما له ومغفورا عليه،
المفتري، هذا بكذب يشهدان والواقع الدلة وإن عظيم،
الناس، ومن الله من حيائه وقلة الله، على جرأته وعظم
جمع وههنا وجوههم، تسود فلم يكتبوها، لم كثيرةا أمم فهؤلء

يقض فلم كثيرةا، مرات كتبوها قد الله إل يحصيهم ل غفير
ورين القلوب، زيغ من بالله فنعوذإ فقرهم، يزل ولم دينهم،

الشريف الشرع بها يأت لم وجزاءات صفات وهذه الذنوب،
فكيف الكريم، القرآن وهو وأعظمه كتاب أفضل كتب لمن

من أنواع على مشتملة مكذوبة وصية كتب لمن تحصل
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أحلمه ما الله سبحان الكفر، أنواع من كثيرةا وجمل الباطل،
بالكذب.  عليه اجترأ من على

أبطل من الوصية هذه أن على الدالة المور الرابع: من المر
من ينجو بها يصدقا فيها: (ومن قوله الكذب وأوضح الباطل،

الجرأةا أعظم من أيضا وهذا )،كفر بها كذب ومن النار، عذاب
جميع المفتري هذا يدعو الباطل، أقبح ومن الكذب، على

من ينجون بذلك ويزعم- أنهم بفريته، يصدقوا أن إلى الناس،
هذا والله أعظم لقد يكفر، بها كذب من وأن النار، عذاب

صدقا من إن الحق وقال- والله- غير الفرية، الله على الكذاب
فرية بها. لنها كذب من ل كافرا يكون أن يستحق الذي هو بها

على الله نشهد ونحن الصحة، من له أساس ل وكذب وباطل
لم ما للناس يشرع أن يريد كذاب، مفتريها وأن كذب، أنها

أكمل قد والله منه، ليس ما دينهم في ويدخإل الله، به يأذإن
قرنا عشر بأربعة الفرية هذه قبل من المة لهذه وأتمه الدين

هذه بأمثال والتصديق وإياكم والخإوان، القراء فانتبهوا: أيها
عليه الحق فإن بينكم، فيما رواج لها يكون وأن المفتريات،

أهل واسألوا بدليله، الحق فاطلبوا طالبه، على يلتبس ل نور
حلف فقد الكذابين، بحلف تغتروا ول عليكم، أشإكل عما العلم

الناصحين، من لهما أنه على وحواء، آدما لبويكم اللعين إبليس
ذإلك عنه الله حكى كما الكذابين، وأكذب الخائنين أعظم وهو
ُفْهَماسبحانه:  قال حيث العراف سورةا في َقاَسَم ّني     َو ُفْكَما     ِإ َل

ّناِصِحيَن     َلِمَن فكم المفترين، من أتباعه واحذروا فاحذروه   ال
والقوال الغادرةا، والعهود الكاذإبة، اليمان من ولهم له

وسائر وإياكم الله والتضليل! عصمني للغواء المزخإرفة
الزائغين، وزيغ المضلين، وفتن الشياطين، شإر من المسلمين

نور يطفئوا أن يريدون الذين المبطلين، الله أعداء وتلبيس
نوره، متم والله دينهم، الناس على ويلبسوا بأفواههم، الله

من وأتباعهم الشياطين من الله أعداء كره ولو دينه، وناصر
والملحدين.  الكفار
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أمر فهو المنكرات، ظهور من المفتري هذا ذإكره ما وأما
غاية منها حذرا قد المطهرةا والسنة الكريم والقرآن واقع،

أحوال يصلح أن الله ونسأل والكفاية، الهداية وفيهما التحذير،
عليه والستقامة الحق، باتباع عليهم يمن وأن المسلمين،

الرحيم التواب فإنه الذنوب، سائر من سبحانه الله إلى والتوبة
شإيء.  كل على القادر

الحاديث أوضحت فقد الساعة، شإروط عن ذإكر ما وأما
الكريم القرآن وأشإار الساعة، أشإراط من يكون ما النبوية

من محله في وجده ذإلك يعلم أن أراد فمن ذإلك، بعض إلى
بالناس وليس واليمان، العلم أهل ومؤلفات السنة، كتب

الحق ومزجه وتلبيسه، المفتري هذا مثل بيان إلى حاجة
بالله إل قوةا ول حول ول الوكيل، ونعم الله وحسبنا بالباطل

وسلم الله وصلى العالمين، رب لله والحمد العظيم، العلي
وأصحابه آله وعلى المين، الصادقا ورسوله عبده على

.   الدين يوما إلي بإحسان وأتباعه

المعضد    في كلمة

المكرما الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
الله ورحمة عليكم آمين. سلما واليمان العلم من الله زاده

وصل  هـ1385 / 1 / 14 في المؤرخأ فكتابكم وبركاته: وبعد،
على لله الحمد صحتكم علم سرني وقد بهداه، الله وصلكم

جوابي على الملحظة من أبديتموه ما أيضا سرني كما ذإلك،
النواحي جميع من الموضوع بحث في ورغبتكم المعضد في
آخإره.  إلى

عن النظر قطع مع كثيرا وتتنوع تختلف السباب أن وأفيدكم
عند ويجوز مكروه هو ما ومنها جائز، هو ما فمنها العتقاد،
أسباب أنها يعتقد الفاعل كان وإن محرما، هو ما ومنها الحاجة،

الناس يتعاطاه الول: ما وحده. فمن الله هو الشافي وأن
والضمادات، والبر الحبوب كتناول المباحة، الدوية من اليوما
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بذلك، علجها الطباء يقرر التي المراض ضد والدهان
الجائزةا، السباب من وأشإباهها فهذه الكهربائية وكالشإعة

متعاطيها اعتقد إذإا مضرةا، دون من نفعها وعرف جربت التي
السباب ومن وحده، الله من الشفاء وأن أسباب أنها

أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت لما الكي؛ المكروهة
عسل     وشإربة     محجم     وشإرطة     نار     كية     ثلث     في     الشفاءقال: 

   الكي     عن     أمتي     أنهى     وأنا آخإر لفظ وفي   أكتوي     أن     أحب     وما
إنما وأنه الكي، كراهة الشريف الحديث هذا من العلماء أخإذ

تعذر عند الطب، آخإر يكون أن وينبغي الحاجة، عند يستعمل
بالسباب التداوي الثالث: وهو النوع ومن غيره، تعسر أو

من ذإلك وأشإباه السباع، ولحوما بالخمر التداوي المحرمة،
بها، التداوي يجوز ل الشإياء فهذه المحرمة والشإربة الطعمة

هو الله أن اعتقد ولو نفعا، فيها أن الناس بعض زعم ولو
تحريم على الدالة للدلة إل ذإلك وما أسباب، وأنها الشافي
النفع؛ بعض فيها أن قدر ولو والمحرمات، بالنجاسات التداوي

بل استعماله، يباح نفع فيه ما كل ليس ولنه أكبر؛ ضرره لن
الشارع عن خإاص نهي فيه يرد ل أمرين: أحدهما: أن من لبد

أكبر مضرته تكون ل الثاني: أن والسلما. والمر الصلةا عليه
لم وإن استعماله، يجز لم أكبر مضرته كانت فإن نفعه، من
ضرره، يغلب ما بتحريم ورد الكامل الشرع لن نهي؛ فيه يرد

صلى الله رسول عن الصحيح الحديث في جاء ولهذا كالخمر،
وفي   بحراما     تتداووا     ول     تداووا     الله     عبادقال:  وسلم عليه الله

وصح   عليكم     حرما     فيما     شإفاءكم     يجعل     لم     الله     إنآخإر:  لفظ
يصنعها     الخمر     عن     سأله     رجل     أن وسلم عليه الله صلى عنه

بدواء     ليست     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     له     فقال     للدواء
التحليل في المعيار أن تعلمون تقدما ومما   داء     ولكنها

الدلة هو المعيار وإنما النسان، اعتقاد هو ليس والتحريم
ويتعاطى الله، من الشفاء أن يعتقد قد النسان لن الشرعية؛

ويعبدونها بآَلهتهم يتعلقون فإنهم الشرك كأهل محرمة أسبابا
لهم وتشفع زلفى، الله إلى تقربهم إنها ويقولون الله، دون من

رد أو شإفائهم، في بذاتها تتصرف أنها يعتقدون ول لديه،
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ُفْدوَنسبحانه:  الله قال كما عنهم، الدفاع أو غائبهم ُفْب ْع َي ِمْن     َو
ِه     ُفْدوِن ّل ُفْهْم     ل     َما     ال ُفْضّر ُفْهْم     َول     َي ُفْع َف ْن ُفْلوَن     َي ُفْقو َي ِء     َو ُفْؤل َنا     َه ُفْؤ َعا َف َد     ُفْشإ ْن ِع
ِه ّل ِدتعالى:  وقال الية،   ال ُفْب ْع ّلَه     َفا لصا     ال ِل ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل ِه     َأل     ال ّل ِل

ُفْن ّدي ُفْص     ال ِل ْلَخا ِذيَن     ا ّل ُفْذوا     َوا ّتَخ ِه     ِمْن     ا ِن َء     ُفْدو َيا ِل ْو ُفْهْم     َما     َأ ُفْد ُفْب ْع ِإل     َن
َنا ُفْبو َقّر ُفْي َلى     ِل ِه     ِإ ّل َفى     ال ْل ّلَه     ِإّن     ُفْز ُفْم     ال ُفْك ُفْهْم     َيْح َن ْي ِه     ُفْهْم     َما     ِفي     َب ِفي
ُفْفوَن ِل َت ّلَه     ِإّن     َيْخ ِدي     ل     ال ْه َو     َمْن     َي ِذإٌب     ُفْه ّفاٌر     َكا هذا في والدلة   َك
نفسها في هي أسبابا النسان يتعاطى وقد كثيرةا، المعنى
المشتملة والبر الحبوب، وتناول الشرعية، كالرقية جائزةا،

هي أنها اعتقد إذإا تناولها عليه فيحرما المباحة، المواد على
الشفاء. إذإا بيده الذي هو وأنه وخإالقه، ربه وليس الشافية

كالبر الجائزةا بالسباب تلحق هل المعضد، فمسألة هذا عرف
بالسباب تلحق أو ونحوه؟ كالكي المكروهة أو والحبوب،
على والودع، والخيوط والحلقات التمائم كتعليق المحرمة،

الوتار وكتعليق المراض؟ بعض أو الجن أو العين عن الولد
زجرهم وقد ذإلك، يفعلون الجاهلية أهل كان كما الدواب على
الشرك، من أنه وأخإبر ذإلك عن وسلم عليه الله صلى النبي

الذي وهو الضار، النافع هو سبحانه الله أن يعتقدون أنهم مع
على والدليل النفع، ويجلب الضر يكشف الذي وهو المر، يدبر
ُفْكْم     َمْن     ُفْقْلتعالى:  قوله ذإلك ُفْق ُفْز ِء     ِمَن     َيْر َْلْرِض     الّسَما َأّمْن     َوا

ُفْك ِل َع     َيْم ْبَصاَر     الّسْم َْل ُفْج     َوَمْن     َوا ِر ْلَحّي     ُفْيْخ ّيِت     ِمَن     ا ْلَم ُفْج     ا ِر ُفْيْخ َو
ّيَت ْلَم ْلَحّي     ِمَن     ا ُفْر     َوَمْن     ا ّب َد َْلْمَر     ُفْي ُفْلوَن     ا ُفْقو َي ُفْه     َفَس ّل ُفْقْل     ال َفل     َف َأ

ُفْقوَن ّت عليه الله صلى نبيه فيها الله أمر الكريمة الية فهذه   َت
أنهم وأخإبر الشإياء هذه عن المشركين يسأل أن وسلم

ُفْقْلتعالى:  قال ولهذا وحده الله هو فاعلها أن سيقولون َفل     َف َأ

ُفْقوَن ّت وأنتم به، الشرك ترك في الله تتقون أفل المعنى   َت
لها والمدبر المور هذه في المتصرف هو سبحانه أنه تعلمون

ِئْنتعالى:  وقال َل ُفْهْم     َو َت ْل َأ َق     َمْن     َس َل َواِت     خَإ َْلْرَض     الّسَما َوا
ُفْلّن ُفْقو َي ُفْه     َل ّل ُفْتْم     ُفْقْل     ال ْي َأ َفَر ُفْعوَن     َما     َأ ْد ِه     ُفْدوِن     ِمْن     َت ّل ِنَي     ِإْن     ال َد ُفْه     َأَرا ّل ال

ُفْضّر ُفْت     ُفْهّن     َهْل     ِب َفا ِه     َكاشِإ ْو     ُفْضّر ِني     َأ َد ٍة     َأَرا ُفْهّن     َهْل     ِبَرْحَم
ُفْت َكا ِه     ُفْمْمِس ِت ِبَي     ُفْقْل     َرْحَم ُفْه     َحْس ّل ِه     ال ْي َل ُفْل     َع ّك َو َت ُفْلوَن     َي ّك َو َت ُفْم ْل    ا

المشركين أن على دالة وهي كثيرةا، المعنى هذا في واليات
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للضر، الكاشإف وهو الضار، النافع هو سبحانه الله بأن يؤمنون
ولكنهم المر، ويدبر ويميت، يحيي الذي وهو للنفع، الجالب
والولياء والنبياء والشإجار الصناما من آلهتهم يعبدون

من يتعاطونه ما وهكذا والشفاعة، الوساطة بقصد والملئكة،
الولد على والخيوط والحلقات، والوتار التمائم تعليق

بنفسها، شإافية أنها ل عندهم، السباب باب من هو والدواب،
بها، قلوبهم تعلق تقتضي محرمة، أسبابا كانت لما ولكنها

النبي عليهم أنكرها سبحانه، الله عن وغفلتهم إليها، والتفاتهم
إلى تجرهم قد ولنها عنها، وزجرهم وسلم عليه الله صلى
نظر وجهة اخإتلفت ذإلك أجل ومن أعظم، وفساد أكبر، شإرك

يلحق هل المعضد، موضوع معهم بحثت الذين المشايخ
صورته أرسلت الذي الجواب في بينت وقد الخإيرةا؟ بالسباب

من لنه المحرمة؛ الخإيرةا بالسباب إلحاقه القرب أن لكم،
لن النهي؛ فيها جاء التي والوتار والتمائم الحلقات جنس
إنما سبيلهم، سلك ومن الجاهلية، أهل من تعاطوها الذين

وإن به، وخإصها فيها الله جعله نفعا فيها أن لظنهم استعملوها
مخلوقاته في خإلق سبحانه لكنه الضار، النافع هو الله كان

مقادير على ذإلك بين وفاوت الضرر، وأنواع النفع، أنواع
من فيه، وقعوا فيما الناس وقع ذإلك أجل فمن مختلفة،
بين التمييز إلى سبيل ول والمحرمة، الجائزةا السباب تعاطي

من أنه عرف فما المطهر، الشرع طريق من إل وهذا، هذا
النفع، بعض فيه قدر وإن محرما، فهو المحرمة السباب جنس

كان وإن جائز، فهو الجائزةا السباب جنس من أنه عرف وما
الشرع أن عرف وما أكثر، منفعته كانت إذإا الضرر، بعض فيه
ولحوما كالخمر مطلقا، تركه فالواجب منه ومنع عنه نهى

كصا النسان على يبقى المعضد لبس أن ومعلوما السباع،
الحبة بخلف والسنوات، والليالي الياما والتمائم، الحروز تبقى
وينتهي يستعملها التي البرةا وبخلف منها، ويفرغ يأكلها، التي
بلبس أشإبه هو بل الشإياء هذه جنس من المعضد فليس منها،

في المذكور حصين بن عمران حديث فيها ورد التي الحلقة
التمائم بلبس أيضا أشإبه وهو عليه، أشإرفتم الذي الجواب
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ونظر نظري وجهة تعلمون تقدما ومما والوتار، والودع
أعلم.  وتعالى سبحانه والله لبسه، بمنع قالوا الذين المشايخ

لبس إلى بالناس يفضي قد لبسه تعاطي أن ذإلك يؤيد ومما
تعظم حتى النفع، فيه يدعى مما الغرب، من جاء ما كل

الشرع به جاء عما الناس ويغفل الخطر، ويكبر المصيبة
مما التحرز ووجوب وتفصيلها، السباب تنويع في المطهر،

وسائر وإياكم يوفقنا أن سبحانه الله واسأل منها، الله حرما
دينه في الفقه جميعا يمنحنا وأن رضاه، فيه لما المسلمين

مضلت من المسلمين وسائر وإياكم يعيذنا وأن عليه، والثبات
الله ورحمة عليكم والسلما قدير شإيء كل على إنه الفتن،

وبركاته. 

هذه رسالة جوابية لشخص سألني عن حكم المعضد وقد
حذف اسم السائل: لنه ل يهم القارئ والمستفتي، نشرت

 من مجلة البحوث السلمية. 18في العدد 

النحاسية    السورة

الله سلمه الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
وصلني وبعد: فقد وبركاته الله ورحمة عليكم . سلماوتوله
الوراقا على وأشإرفت برضاه، الله وصلكم الكريم كتابكم

التي النحاسية السورةا خإصائص بيان المتضمنة المرفقة
درست أني وأفيدكم (الروماتيزما)، لمكافحة أخإيرا حدثت

أساتذةا من كثيرةا جماعة على ذإلك وعرضت كثيرا، موضوعها
حكمها، في النظر وجهات جميعا وتبادلنا ومدرسيها، الجامعة
من عليه اشإتملت لما جوازها؛ رأى من فمنهم الرأي، فاخإتلف

رأى من ومنهم (الروماتيزما)، لمرض المضادةا الخصائص
من الجاهلية، أهل عليه كان ما يشبه تعليقها لن تركها؛

وغير الصفر، من والحلقات والتمائم الودع تعليق اعتيادهم
لكثير علج أنها ويعتقدون يتعاطونها، التي التعليقات من ذإلك
العين، من عليه المعلق سلمة أسباب من وأنها المراض، من
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قال: قال عنه الله رضي عامر بن عقبة عن ورد ما ذإلك ومن
أتم     فل     تميمة     تعلق     منوسلم:  عليه الله صلى الله رسول

تعلق     من رواية وفي   له     الله     ودع     فل     ودعة     تعلق     ومن     له     الله
 عنهما، الله رضي حصين بن عمران وعن   أشإرك     فقد     تميمة

من     حلقة     يده     في     رجل     رأى     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     أن
الله     صلى     النبي     فقال     الواهنة     من     هذا؟" قال     "ما     فقال     صفر
وهي     مت     لو     فإنك     وهنا     إل     تزيدك     ل     فإنها     "إنزعها     وسلم     عليه

الله     صلى     النبي     عن آخإر حديث وفي   أبدا     أفلحت     ما     عليك
إبل     يتفقد     رسول     أرسل     أسفاره     بعض     في     أنه     وسلم     عليه

كان     التي     الوتار     قلئد     من     عليها     علق     ما     كل     ويقطع     الركب
الحاديث فهذه   وتصونها     إبلهم     تنفع     أنها     الجاهلية     أهل     يظن

أو التمائم من شإيئا يعلق إن ينبغي ل أنه منها يؤخإذ وأشإباهها
الحروز من ذإلك أشإباه أو الوتار أو الحلقات، أو الودع

رفعه.  أو البلء لدفع ذإلك ونحو والخرز كالعظاما

المذكورةا، السورةا ترك هو المسألة هذه في أرى والذي
بها الفتنة لمادةا وحسما الشرك، لذريعة سدا استعمالها وعدما

المسلم توجيه في ورغبة بها، النفوس وتعلق إليها، والميل
بالسباب واكتفاء عليه واعتمادا به، ثقة سبحانه الله إلى بقلبه

ويسر الله أباح وفيصل شإك، بل إباحتها المعلومة المشروعة
عن ثبت وقد أمره اشإتبه وعما عليهم، حرما عما غنية لعباده
فقد     الشبهات     اتقى     منقال:  أنه وسلم عليه الله صلى النبي

الحراما     في     وقع     الشبهات     في     وقع     ومن     وعرضه     لدينه     استبرأ
صلى وقال    فيه     يرتع     أن     يوشإك     الحمى     حول     يرعى     كالراعي

أن ريب ول   يريبك     ل     ما     إلى     يريبك     ما     دعوسلم:  عليه الله
سابق في الجاهلية تفعله ما يشبه المذكورةا السورةا تعليق

وسائلها، من أو الشركية، المحرمة المور من إما فهو الزمان،
بالمسلم فالولى المشتبهات، من أنه فيه يقال ما وأقل

بالعلج يكتفي وأن ذإلك، عن بنفسه يترفع أن له والحوط
ولجماعة لي ظهر ما هذا الشبهة، عن البعيد الباحة، الواضح

يوفقنا أن وجل عز الله واسأل والمدرسين، المشايخ من
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دينه في بالفقه جميعا علينا يمن وأن رضاه، فيه لما وإياكم
والله قدير، شإيء كل على إنه شإرعه، يخالف مما والسلمة
والسلما.  يحفظكم

  

هذه رسالة أخإرى عن السورةا النحاسية التي تجعل
(للروماتيزما) وهي إجابة لسائل. 

للشرع      المخالفة الرقي من التحذير

المسلمين من يراه من إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
وفقهم المنورةا، المدينة ضواحي من وغيرها الفرع منطقة في
وبركاته: الله ورحمة عليكم سلماآمين.  الدين في للفقه الله
بعد:  أما

ذإوات من (للعقرب) وغيرها رقية بجهتكم يوجد أنه بلغني فقد
تنبيهكم على فوجب الشرك من أنواع على مشتملة السم،
الرقية من بلغني ما بعض نص منها. وهذا وتحذيركم عليها،

إليها:  المشار

وباليات السموات، بالسبع الله، قراءةا يا الله (بسم
الرفاعي، سليمان يا عليها، يحكم ول تحكم التي المرسلت،

أنثاها الرفاعي، باسم الفاعي، ناد الفاعي، سم كاظم ويا
وأحمرها وأسودها، وأصفرها وأبترها، طويلها وذإكرها،
وماشإي الليل ساري شإر ومن وأكبرها، صغيرها وأبيضها،

نبيا، وتسعين وتسعة الله وآيات بالله عليها استعنت النهار،
ذإريتها) انتهى.  من بعدها جاء ومن النبي، بنت وفاطمة

وهذه الشرك، من تخلو ل كثيرةا، صور ولها بلغني ما بعض هذا
السموات) قوله: (بالسبع مثل الشرك، من أنواع فيها الرقية
ناد الفاعي، سم كاظم يا الرفاعي، سليمان قوله: (يا ومثل

بالله عليها قوله: (استعنت ومثل الرفاعي)، باسم الفاعي،
جاء ومن النبي بنت وفاطمة نبيا، وتسعين وتسعة الله وآيات
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المطهرةا والسنة الكريم القرآن دل ) وقدذإريتها من بعدها
ول الله، إل يدعى ل وأنه وحده، لله حق العبادةا أن على

ّياَكتعالى:  قال كما به، إل يستعان ُفْد     ِإ ُفْب ْع ّياَك     َن ِإ ُفْن     َو ِعي َت    َنْس
َأّنتعالى:  وقال َد     َو ْلَمَساِج ِه     ا ّل ُفْعوا     َفل     ِل ْد َع     َت ِه     َم ّل لدا     ال وقال   َأَح
عليه وقال   العبادةا     هو     الدعاءوسلم:  عليه الله صلى النبي

استعنت     وإذإا     الله     فاسأل     سألت     إذإاوالسلما:  الصلةا 
وقد كثيرةا، المعني هذا في والحاديث واليات   بالله     فاستعن

بالجمادات، الستعانة يجوز ل أنه على العلماء أجمع
ذإلك بل ذإلك، ونحو والشإجار والصناما والكواكب كالسماوات

والستعانة الموات دعاء يجوز ل أنه أجمعوا كما الشرك، من
أو أولياء أو أنبياء كانوا سواء ذإلك، نحو أو الستغاثة أو بهم،

ثلث: صدقة من إل عمله انقطع مات إذإا النسان لن غيرهم؛
بذلك صح كما له، يدعو صالح ولد أو به ينتفع علم أو جارية

الرقية وهذه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحديث
من الموات، من بكثير والستعانة بالسموات الستعانة فيها

من كله وهذا بالرفاعي، الستعانة وفيها وغيرهم، النبياء
هذه من الحذر المسلمين جميع على فالواجب الشرك،
الشرك، على المشتملة الرقى من وأشإباهها الرقية،

بالرقى، والكتفاء منه، والتحذير ذإلك، بترك والتواصي
الكرسي، آية مثل والكفاية، الغنية ففيها الشرعية وبالتعوذإات

َو     ُفْقْل وسورةا ُفْه     ُفْه ّل ٌد     ال ُفْذإ     ُفْقْل     َأَح ُفْعو َلِق     ِبَرّب     َأ َف ْل ُفْقْل و   ا
ُفْذإ ُفْعو ّناِس     ِبَرّب     َأ وهكذا القرآنية، اليات من ذإلك وغير   ال

الله بكلمات كالستعاذإةا الشرعية، والدعوات التعوذإات
والمساء: الصباح في المسلم وقول خإلق، ما شإر من التامات
في     ول     الرض     في     شإيء     اسمه     مع     يضر     ل     الذي     الله     باسم

رقية في قوله ومثل مرات، ثلث    العليم     السميع     وهو     السماء
الناس     رب     البأس     مذهب     الناس     رب     اللهمواللديغ:  المريض

   سقما     يغادر     ل     شإفاء     شإفاؤك     إل     شإفاء     ل     الشافي     وأنت     اشإف
أو     نفس     كل     شإر     من     يؤذإيك     شإيء     كل     من     أرقيك     الله     باسم
مرات ثلث   أرقيك     الله     باسم     يشفيك     الله     حاسد     أو     عين

أسباب أعظم من واللديغ المريض على الفاتحة قراءةا وهكذا
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لله وإخإلص بصدقا لذلك التكرار مع سيما ول الشفاء،
سبحانه بأنه الصادقا واليمان منه، الشفاء طلب في سبحانه،

عز غيره المراض جميع من الشفاء على يقدر ل الشافي هو
وجل. 

دينه في للفقه جميعا والمسلمين يوفقنا أن الله وأسأل
إنه شإرعه، يخالف ما كل من جميعا يعيذنا وأن عليه، والثبات

وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلما كريم، جواد

وسلم        عليه الله صلى الرسول بسنة العمل وجوب
أنكرها    من وكفر

والسلما والصلةا للمتقين، والعاقبة العالمين، رب لله الحمد
للعالمين، رحمة المرسل محمد نبينا ورسوله عبده على

حملوا الذين وأصحابه آله وعلى أجمعين، العباد على وحجة
من إلى وسلم عليه الله صلى نبيهم وسنة سبحانه، ربهم كتاب

واللفاظ للمعاني التاما والحفظ والتقان، المانة بغاية بعدهم،
بإحسان. أما أتباعهم من وجعلنا وأرضاهم عنهم الله رضي

المعتبرةا الصول أن على وحديثا قديما العلماء أجمع بعد: فقد
الله كتاب في والحراما الحلل وبيان الحكاما، إثبات في

ثم خإلفه، من ول يديه بين من الباطل يأتيه ل الذي العزيز،
الهوى عن ينطق ل الذي والسلما الصلةا عليه الله رسول سنة

المة.  علماء إجماع ثم يوحى وحي إل هو إن

أهل وجمهور القياس، أهمها أخإرى أصول في العلماء واخإتلف
والدلة المعتبرةا، شإروطه استوفى إذإا حجة أنه على العلم
تذكر: أما أن من وأشإهر تحصر أن من أكثر الصول هذه على

وجل عز ربنا كلما دل وقد العزيز، الله كتاب الول: فهو الصل
والتمسك الكتاب هذا اتباع وجوب على كتابه من مواضع في
ُفْعواتعالى:  قال حدوده، عند والوقوف به، ِب ّت ِزَل     َما     ا ْن ُفْكْم     ُفْأ ْي َل ِإ
ُفْكْم     ِمْن ّب ُفْعوا     َول     َر ِب ّت ِه     ِمْن     َت ِن َء     ُفْدو َيا ِل ْو لل     َأ ِلي ُفْروَن     َما     َق ّك َذ وقال   َت

َذاتعالى:  َه َتاٌب     َو ُفْه     ِك َنا ْل ْنَز َباَرٌك     َأ ُفْه     ُفْم ُفْعو ِب ّت ُفْقوا     َفا ّت ُفْكْم     َوا ّل َع َل
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ُفْموَن ْدتعالى:  وقال   ُفْتْرَح ُفْكْم     َق َء ِه     ِمَن     َجا ّل َتاٌب     ُفْنوٌر     ال ِك ِبيٌن     َو *   ُفْم
ِدي ْه ِه     َي ُفْه     ِب ّل َع     َمِن     ال َب ّت ُفْه     ا َن َوا ُفْبَل     ِرْض ِما     ُفْس ُفْهْم     الّسل ُفْج ِر ُفْيْخ ِمَن     َو

ُفْلَماِت ّظ َلى     ال ِر     ِإ ّنو ِه     ال ِن ْذإ ِإ ِهْم     ِب ِدي ْه َي َلى     َو ٍم     ِصَراٍط     ِإ ِقي َت .   ُفْمْس
ِذيَن     ِإّنتعالى:  وقال ّل ُفْروا     ا َف ِر     َك ْك ّذ ُفْهْم     َلّما     ِبال َء ُفْه     َجا ّن ِإ َتاٌب     َو ِك َل
ِزيٌز ِه     ل*    َع ِتي ْأ ُفْل     َي ِط َبا ْل ْيِن     ِمْن     ا ِه     َب ْي َد ِه     ِمْن     َول     َي ِف ْل ِزيٌل     خَإ ْن ِمْن     َت
ٍم ِكي ٍد     َح ُفْأوِحَيتعالى:  وقال   َحِمي َلّي     َو َذا     ِإ ُفْن     َه ُفْقْرآ ْل ُفْكْم     ا ِذَر ْن    ُفِْل

ِه َغ َوَمْن ِب َل َذاتعالى:  . وقال َب ٌغ     َه ّناِس     َبل ُفْروا     ِلل َذ ْن ُفْي ِل واليات   َو
عن الصحاح الحاديث جاءت كثيرةا. وقد المعنى هذا في

بالقرآن بالتمسك آمرةا وسلم عليه الله صلى الله رسول
الهدى، على كان به تمسك من أن على دالة به، والعتصاما

الله صلى عنه ثبت ما ذإلك ومن الضلل، على كان تركه ومن
تارك     إنيالوداع:  حجة في خإطبته في قال أنه وسلم عليه
في مسلم رواه   الله     كتاب     به     اعتصمتم     إن     تضلوا     لن     ما     فيكم

الله رضي أرقم بن زيد عن أيضا مسلم صحيح وفي صحيحه،
فيكم     تارك     إنيقال:  وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه

الله     بكتاب     فخذوا     والنور     الهدى     فيه     الله     كتاب     أولهما     ثقلين
قال:  ثم فيه، ورغب الله، كتاب على فحث   به     وتمسكوا

أهل     في     الله     أذإكركم     بيتي     أهل     في     الله     أذإكركم     بيتي     وأهل
به     تسمك     من     الله     حبل     هوالقرآن:  قال: في لفظ وفي   بيتي
   الضلل     على     كان     تركه     ومن     الهدى     على     كان

العلم أهل إجماع وفي كثيرةا، المعنى هذا في والحاديث
بكتاب التمسك وجوب على بعدهم ومن الصحابة من واليمان

الله صلى الله رسول سنة مع إليه، والتحاكم به والحكم الله
الدلة ذإكر في الطالة عن ويشفي يكفي ما وسلم، عليه

الشأن.  هذا في الواردةا

صح ما عليها: فهو المجمع الثلثة الصول من الثاني الصل أما
صلى النبي وأصحاب وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
يؤمنون واليمان، العلم أهل من بعدهم ومن وسلم عليه الله
ألفوا وقد المة، ويعلمونه به ويحتجون الصيل، الصل بهذا
أصول كتب في ذإلك وأوضحوا الكثيرةا، المؤلفات ذإلك في
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ذإلك فمن كثرةا، تحصى ل ذإلك على والدلة والمصطلح، الفقه
وذإلك وطاعته، باتباعه المر من العزيز الله كتاب في جاء ما

إلى الله رسول لنه بعدهم؛ ومن عصره أهل إلى موجه
الساعة، تقوما حتى وطاعته، باتباعه مأمورون ولنهم الجميع،

والمبين الله، لكتاب المفسر هو والسلما الصلةا عليه ولنه
يعرف لم السنة ولول وتقريره، وأفعاله بأقواله فيه أجمل لما

ولم فيها، يجب وما وصفاتها الصلوات ركعات عدد المسلمون
والمر والجهاد والحج والزكاةا، الصياما أحكاما تفصيل يعرفوا

أحكاما تفاصيل يعرفوا ولم المنكر، عن والنهي بالمعروف
حدود من بها الله أوجب وما والمحرمات، المعاملت
وعقوبات. 

آل سورةا في تعالى قوله اليات من ذإلك في ورد ومما
ُفْعواعمران:  ِطي َأ ّلَه     َو ُفْسوَل     ال ُفْكْم     َوالّر ّل َع ُفْموَن     َل وقوله   ُفْتْرَح

َها    َ ياالنساء:  سورةا في تعالى ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ال
ُفْعوا ِطي َأ ُفْسوَل     َو ِلي     الّر ُفْأو ِر     َو َْلْم ُفْكْم     ا ْن ِإْن     ِم ُفْتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت شَإْي

ُفْه ّدو ُفْر َلى     َف ِه     ِإ ّل ُفْسوِل     ال ُفْتْم     ِإْن     َوالّر ْن ُفْنوَن     ُفْك ْؤِم ِه     ُفْت ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا اْلخِإ
ِلَك ْيٌر     َذإ ُفْن     خَإ َأْحَس لل     َو ِوي ْأ    َت

ِطِع     َمْنأيضا:  النساء سورةا في تعالى وقال ُفْسوَل     ُفْي ْد     الّر َق َف
َع َطا ّلَه     َأ ّلى     َوَمْن     ال َو َناَك     َفَما     َت ْل ِهْم     َأْرَس ْي َل لظا     َع ِفي تمكن وكيف   َح

رسوله، وسنة الله كتاب إلى الناس فيه تنازع ما ورد طاعته
وعلى محفوظة، غير كلها كانت أو بها، يحتج ل سنته كانت إذإا

له، وجود ل شإيء إلى عباده أحال قد الله يكون القول هذا
الظن وسوء بالله الكفر أعظم ومن الباطل، أبطل من وهذا

َناالنحل:  سورةا في وجل عز وقال به، ْل ْنَز َأ ْيَك     َو َل ْكَر     ِإ ّذ ّيَن     ال َب ُفْت ِل
ّناِس ِهْم     ُفْنّزَل     َما     ِلل ْي َل ُفْهْم     ِإ ّل َع َل ُفْروَن     َو ّك َف َت َوَماأيضا:  فيها وقال   َي
َنا ْل ْنَز ْيَك     َأ َل َتاَب     َع ِك ْل ّيَن     ِإل     ا َب ُفْت ُفْفوا     الذي     لهم     ِل َل َت ِه     اخْإ لدى     ِفي ُفْه َو

لة ٍما     َوَرْحَم ْو َق ُفْنوَن     ِل ْؤِم رسوله إلى سبحانه الله يكل فكيف   ُفْي
لها وجود ل وسنته إليهم، المنزل تبيين وسلم عليه الله صلى

ُفْقْلالنور:  سورةا في تعالى قوله ذإلك ومثل فيها، حجة ل أو
ُفْعوا ِطي ّلَه     َأ ُفْعوا     ال ِطي َأ ُفْسوَل     َو ِإْن     الّر ْوا     َف ّل َو ّنَما     َت ِإ ِه     َف ْي َل ُفْحّمَل     َما     َع
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ُفْكْم ْي َل َع ُفْتْم     َما     َو ْل ِإْن     ُفْحّم ُفْه     َو ُفْعو ِطي ُفْدوا     ُفْت َت ْه َلى     َوَما     َت ُفْسوِل     َع ِإل     الّر
ُفْغ َبل ْل ُفْن     ا ِبي ُفْم ْل ُفْموانفسها:  السورةا في تعالى وقال   ا ِقي َأ َو

َةا ُفْتوا     الّصل َةا     َوآ َكا ُفْعوا     الّز ِطي َأ ُفْسوَل     َو ُفْكْم     الّر ّل َع ُفْموَن     َل    ُفْتْرَح

َها    َ يا     ُفْقْلالعراف:  سورةا في وقال ّي ُفْس     َأ ّنا ّني     ال ُفْل     ِإ ُفْسو ِه     َر ّل ال
ُفْكْم ْي َل لعا     ِإ ِذي     َجِمي ّل ُفْه     ا ُفْك     َل ْل َواِت     ُفْم َْلْرِض     الّسَما َلَه     ل     َوا َو     ِإل     ِإ ُفْه
ِيي ُفْت     ُفْيْح ُفْيِمي ُفْنوا     َو ِه     َفآَِم ّل ِه     ِبال ِل ُفْسو ِبّي     َوَر ّن ُفْْلّمّي     ال ِذي     ا ّل ُفْن     ا ْؤِم ُفْي
ِه ّل ِه     ِبال ِت ِلَما َك ُفْه     َو ُفْعو ِب ّت ُفْكْم     َوا ّل َع ُفْدوَن     َل َت ْه    َت

في والرحمة الهداية أن على الواضحة الدللة اليات هذه وفي
العمل عدما مع ذإلك يمكن وكيف والسلما، الصلةا عليه اتباعه

عز وقال عليها، يعتمد ل أو لها، صحة ل بأنه القول أو بسنته،
ِرالنور:  سورةا في وجل َذ َيْح ْل ِذيَن     َف ّل ُفْفوَن     ا ِل ِه     َعْن     ُفْيَخا ِر َأْن     َأْم

ُفْهْم َب َنٌة     ُفْتِصي ْت ْو     ِف ُفْهْم     َأ َب َذاٌب     ُفْيِصي َوَماالحشر:  سورةا في وقال   َع
ُفْم ُفْك َتا ُفْل     آ ُفْسو ُفْه     الّر ُفْذو ُفْخ ُفْكْم     َوَما     َف َها ُفْه     َن ْن ُفْهوا     َع َت ْن هذا في واليات   َفا

الصلةا عليه طاعته وجوب على تدل وكلها كثيرةا، المعنى
اتباع وجوب على الدلة سبقت كما به، جاء ما واتباع والسلما،

أصلن وهما ونواهيه، أوامره وطاعة به والتمسك الله، كتاب
به، وكذب الخإر جحد فقد منهما واحدا جحد من متلزمان،

أهل بإجماع السلما دائرةا عن وخإروج وضلل، كفر وذإلك
صلى الله رسول عن الحاديث تواترت وقد واليمان، العلم

وتحريم به، جاء ما واتباع طاعته، وجوب في وسلم عليه الله
من حق وفي عصره، في كان من حق في وذإلك معصيته،

في عنه ثبت ما ذإلك ومن القيامة، يوما إلى بعده يأتي
النبي أن عنه الله رضي هريرةا أبي حديث من الصحيحين

ومن     الله     أطاع     فقد     أطاعني     منقال:  وسلم عليه الله صلى
الله رضي عنه البخاري صحيح وفي   الله     عصى     فقد     عصاني

يدخإلون     أمتي     كلقال:  وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه
من     قال     يأبى؟     ومن     الله     رسول     يا     قيل     أبى     من     إل     الجنة

وأبو أحمد وخإرج   أبى     فقد     عصاني     ومن     الجنة     دخإل     أطاعني
عن ، كرب معدي بن المقداما عن صحيح بإسناد والحاكم داود

أوتيت     إني     ألقال:  أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
190

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN164
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN163
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN163
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN163
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN162
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN162
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=59&nAya=7
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=59&nAya=7
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=63
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=63
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=158
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=158
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=158
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=56
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=56
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=54
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=54


يقول     أريكته     على     شإبعان     رجل     يوشإك     أل     معه     ومثله     الكتاب
وما     فأحلوه     حلل     من     فيه     وجدتم     فما     القرآن     بهذا     عليكم
   فحرموه     حراما     من     فيه     وجدتم

عن رافع أبي ابن صحيح: عن بسند ماجة وابن داود أبو وخإرج
أحدكم     ألفين     لقال:  وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه

نهيت     أو     به     أمرت     مما     أمري     من     المر     يأتيه     أريكته     على     متكئا
وعن         اتبعناه     الله     كتاب     في     وجدنا     ما     ندري     ل     فيقول     عنه

رضي كرب معدي بن المقداما قال: سمعت جابر بن الحسن
يوما     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     حرمايقول:  عنه الله

متكئ     وهو     يكذبني     أن     أحدكم     "يوشإك     قال     ثم     أشإياء     خإيبر
من     فيه     وجدنا     فما     الله     كتاب     وبينكم     بيننا     فيقول     بحديثي     يحدث
حرما     ما     إن     أل     حرمناه     حراما     من     فيه     وجدنا     وما     استحللناه     حلل

وابن والترمذي الحاكم أخإرجه    الله     حرما     ما     مثل     الله     رسول
الله رسول عن الحاديث تواترت صحيح. وقد بإسناد ماجة
أن خإطبته، في أصحابه يوصي كان بأنه وسلم عليه الله صلى
   سامع     من     أوعى     مبلغ     ربلهم:  ويقول غائبهم، شإاهدهم يبلغ

وسلم عليه الله صلى النبي أن الصحيحين في ما ذإلك ومن
يوما وفي عرفة يوما في الوداع حجة في الناس خإطب لما

أوعى     يبلغه     من     فرب     الغائب     الشاهد     فليبلغلهم:  قال النحر
من وعلى سمعها من على حجة سنته أن فلول   سمعه     معن     له

بتبليغها، يأمرهم لم القيامة، يوما إلى باقية أنها ولول بلغته،
فيه من سمعها من على قائمة بالسنة الحجة أن بذلك فعلم
الصحيحة. بالسانيد إليه نقلت من وعلى والسلما الصلةا عليه

سنته وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب حفظ وقد
من بعدهم من وبلغوها والفعلية، القولية والسلما الصلةا عليه

العلماء نقلها وهكذا بعدهم، من التابعون بلغها ثم التابعين،
كتبهم، في وجمعوها قرن، بعد وقرنا جيل، بعد جيل الثقات

قوانين ذإلك لمعرفة ووضعوا سقيمها، من صحيحها وأوضحوا
ضعيفها، من السنة صحيح بها يعلم بينهم، معلومة وضوابط

وغيرهما، الصحيحين من السنة كتب العلم أهل تداول وقد
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عبث من العزيز كتابه الله حفظ كما تاما، حفظا وحفظوها
دل لما تحقيقا المبطلين، وتحريف الملحدين، وإلحاد العابثين،

ّناسبحانه:  قوله عليه ُفْن     ِإ َنا     َنْح ْل ْكَر     َنّز ّذ ّنا     ال ِإ ُفْه     َو ُفْظوَن     َل ِف ول   َلَحا
منزل، وحي وسلم عليه الله صلى الله رسول سنة أن شإك
نقادا، علماء لها الله وقيض كتابه، حفظ كما الله حفظها فقد

عنها ويذبون الجاهلين، وتأويل المبطلين، تحريف عنها ينفون
الله لن والملحدون؛ والكذابون الجاهلون بها ألصقه ما كل

من فيه أجمل لما وبيانا الكريم، لكتابه تفسيرا جعلها سبحانه
العزيز، الكتاب عليها ينص لم أخإرى، أحكاما وضمنها الحكاما،
وتحريم المواريث، أحكاما وبعض الرضاع، أحكاما كتفصيل

ذإلك غير إلى وخإالتها، المرأةا وبين وعمتها، المرأةا بين الجمع
في تذكر ولم الصحيحة السنة بها جاءت التي الحكاما من

العزيز.  الله كتاب

نشرت بمجلة البحوث السلمية العدد الخامس الصادر من
 هـ، وصدرت في نشرةا1400محرما إلى جمادى الثانية عاما 

 هـ شإركة الطباعة1400صغيرةا من الرئاسة العامة عاما 
العربية السعودية. 

أهل من بعدهم ومن والتابعين الصحابة من ورد ما بعض ذإكر 
الصحيحين بها.. في العمل ووجوب السنة، تعظيم في العلم

الله     رسول     توفي     لما: قال عنه الله رضي هريرةا أبي عن
بكر     أبو     قال     العرب،     من     ارتد     من     وارتد     وسلم     عليه     الله     صلى

الصلةا     بين     فرقا     من     لقاتلن     والله     عنه     الله     رضي     الصديق
قال     وقد     تقاتلهم     كيف     عنه     الله     رضي     عمر     له     فقال     والزكاةا

يقولوا     حتى     الناس     أقاتل     أن     أمرت     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي
إل     وأموالهم     دماءهم     مني     عصموا     قالوها     فإن     الله     إل     إله     ل

والله     حقها     من     الزكاةا     أليست     الصديق     بكر     أبو     فقال     ؟     بحقها
عليه     الله     صلى     الله     رسول     إلى     يؤدونها     كانوا     عناقا     منعوني     لو

هو     فما     عنه     الله     رضي     عمر     فقال     منعها     على     لقاتلتهم     وسلم
فعرفت     للقتال     بكر     أبي     صدر     شإرح     قد     الله     أن     عرفت     أن     إل
ذإلك، على عنهم الله رضي الصحابة تابعه وقد   الحق     أنه
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أصر من وقتلوا السلما، إلى ردوهم حتى الردةا أهل فقاتلوا
السنة، تعظيم على دليل أوضح القصة هذه وفي ردته، على

بها.  العمل ووجوب

ميراثها، عن تسأله عنه الله رضي الصديق إلى الجدةا وجاءت
رسول أن أعلم ول شإيء، الله كتاب في لك لها: ليس فقال
الناس. وسأسأل بشيء، لك قضى وسلم عليه الله صلى الله
بأن بعضهم عنده الصحابة: فشهد عنه الله رضي سأل ثم

لها فقضى السدس، الجدةا أعطى وسلم عليه الله صلى النبي
 بذلك،

الناس بين يقضوا أن عماله يوصي عنه الله رضي عمر وكان
فبسنة الله، كتاب في القضية يجدوا لم فإن الله، بكتاب
حكم عليه أشإكل ولما وسلم، عليه الله صلى الله رسول
أحد تعدي بسبب ميتا، جنينا إسقاطها وهو المرأةا، إملص
عنده فشهد ذإلك، عن عنهم الله رضي الصحابة سأل عليها،
: بأنعنهما الله رضي شإعبة بن والمغيرةا مسلمة بن محمد
أمة. أو عبد بغرةا ذإلك في قضي وسلم عليه الله صلى النبي

عنه.  الله رضي بذلك فقضى

في المرأةا اعتداد حكم عنه الله رضي عثمان على أشإكل ولما
أخإت سنان بن مالك بنت فريعة وأخإبرته زوجها، وفاةا بعد بيتها
وسلم عليه الله صلى النبي : أنعنهما الله رضي سعيد أبي

الكتاب يبلغ حتى بيته في تمكث زوجها: أن وفاةا بعد أمرها
في بالسنة قضى وهكذا عنه، الله رضي بذلك أجله. قضى

 ، عقبة بن الوليد على الشرب حد إقامة

ينهى عنه الله رضي عثمان أن عنه الله رضي عليا بلغ ولما
جميعا، والعمرةا بالحج عنه الله رضي علي أهل الحج متعة عن

أحد لقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سنة أدع وقال: ل
الناس.  من
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في عنهما الله رضي عباس ابن على الناس بعض احتج ولما
تحبيذ في عنهما الله رضي وعمر بكر أبي بقول الحج، متعة
حجارةا عليكم تنزل أن : يوشإك عباس ابن قال الحج، إفراد

وسلم عليه الله صلى الله رسول السماء!! أقول: قال من
لقول السنة خإالف من كان فإذإا ، وعمر بكر أبو قالوتقولون: 

خإالفهما من بحال فكيف العقوبة عليه تخشى وعمر بكر أبي
واجتهاده!.  رأيه لمجرد أو دونهما، من لقول

في عنهما الله رضي عمر بن الله عبد الناس بعض نازع ولما
عمر باتباع مأمورون نحن : هل الله عبد له قال السنة، بعض

الله رضي حصين بن لعمران رجل قال ولما السنة؟ باتباع أو
غضب السنة، عن يحدثهم الله. وهو كتاب عن عنهما: حدثنا

ولول الله، كتاب تفسير هي السنة وقال: إن عنه الله رضي
والفجر ثلث، والمغرب أربع، الظهر أن نعرف لم السنة

مما ذإلك، غير إلى الزكاةا أحكاما تفصيل نعرف ولم ركعتان،
الصحابة عن والثار الحكاما، تفصيل من السنة به جاءت
بها، العمل ووجوب السنة تعظيم في عنهم الله رضي

الله عبد أن أيضا ذإلك جدا. ومن كثيرةا مخالفتها من والتحذير
عليه الله صلى بقوله حدث لما عنهما الله رضي عمر بن

أبنائه: والله بعض قال   الله     مساجد     الله     إماء     تمنعوا     لوسلم: 
وقال: أقول شإديدا، سبا وسبه الله عبد عليه لنمنعهن. فغضب

لنمنعهن.  وتقول: والله الله رسول قال

من وهو عنه، الله رضي المزني المغفل بن الله عبد رأى ولما
يخذف، أقاربه بعض وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب

نهى وسلم عليه الله صلى النبي له: إن وقال ذإلك عن نهاه
ولكنه عدوا، ينكأ ول صيدا يصيد ل وقال: إنه الخذف، عن

فقال: والله يخذف ذإلك بعد رآه العين. ثم ويفقأ السن يكسر
وسلم عليه الله صلى الله رسول أن أخإبرك أبدا، كلمتك ل

تعود.  ثم الخذف عن ينهى

194

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN170


قال: أنه الجليل، التابعي السختياني أيوب عن البيهقي وأخإرج
القرآن عن وأنبئنا هذا من فقال: دعنا بسنة الرجل حدثت إذإا

قاضية الله: السنة رحمه الوزاعي ضال. وقال أنه فاعلم
في تذكر لم بأحكاما أو أطلقه، ما تقيد أي الكتاب، على

َناسبحانه:  الله قول في كما الكتاب، ْل ْنَز َأ ْيَك     َو َل ْكَر     ِإ ّذ ّيَن     ال َب ُفْت ِل
ّناِس ِهْم     ُفْنّزَل     َما     ِلل ْي َل ُفْهْم     ِإ ّل َع َل ُفْروَن     َو ّك َف َت    َي

الكتاب     أوتيت     إني     ألوسلم:  عليه الله صلى قوله وسبق
أنه الله رحمه الشعبي عامر عن البيهقي وأخإرج   معه     ومثله

الثار) يعني تركتم حين في هلكتم الناس: (إنما لبعض قال
الصحيحة.  الحاديث بذلك

لبعض قال أنه الله رحمه الوزاعي عن أيضا البيهقي وأخإرج
تقول أن فإياك حديث، الله رسول عن بلغك : إذإاأصحابه
عن مبلغا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول فإن بغيره،

سعيد بن سفيان الجليل الماما عن البيهقي وأخإرج تعالى، الله
بالثار)، العلم كله، العلم قال: (إنما أنه الله رحمه الثوري

صاحب إل عليه ومردود راد إل منا الله: (ما رحمه مالك وقال
وسلم، عليه الله صلى الله رسول قبر إلى القبر) وأشإار هذا

الله رسول عن الحديث جاء الله: (إذإا رحمه حنيفة أبو وقال
والعين).  الرأس فعلى وسلم عليه الله صلى

صلى الله رسول عن رويت (متى الله رحمه الشافعي وقال
عقلي أن فأشإهدكم به، آخإذ فلم صحيحا حديثا وسلم عليه الله
الحديث وجاء قول قلت الله: (إذإا رحمه أيضا ذإهب). وقال قد

بقولي فاضربوا بخلفه، وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
 )،الحائط

أصحابه: (ل لبعض الله رحمه حنبل بن أحمد الماما وقال
أخإذنا، حيث من وخإذ ، الشافعي ول مالكا تقلد ول تقلدني

عن وصحته السناد عرفوا لقوما الله: عجبت رحمه أيضا وقال
، سفيان رأي إلى يذهبون وسلم، عليه الله صلى الله رسول
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ِريقول:  سبحانه والله َذ َيْح ْل ِذيَن     َف ّل ُفْفوَن     ا ِل ِه     َعْن     ُفْيَخا ِر َأْن     َأْم

ُفْهْم َب َنٌة     ُفْتِصي ْت ْو     ِف ُفْهْم     َأ َب َذاٌب     ُفْيِصي ِليٌم     َع الفتنة؟ ما قال: أتدري ثم   َأ
والسلما، الصلةا عليه قوله بعض رد إذإا لعله الفتنة: الشرك،

 فيهلك)، الزيغ من شإيء قلبه في يقع أن

في قال أنه الجليل التابعي جبر بن مجاهد عن البيهقي وأخإرج
ِإْنسبحانه:  قوله ُفْتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت ُفْه     شَإْي ّدو ُفْر َلى     َف ِه     ِإ ّل ال

ُفْسوِل إلى والرد كتابه، إلى الرد الله إلى : الردقال   َوالّر
السنة.  إلى الرد الرسول

من قال: كان أنه الله رحمه الزهري عن البيهقي وأخإرج
موفق وقال نجاةا، بالسنة يقولون: العتصاما علمائنا من مضى
بيان في الناظر، روضة كتابه في الله رحمه قدامة ابن الدين
سنة الدلة من الثاني نصه: (والصل ما الحكاما، أصول
الله صلى الله رسول وقول وسلم، عليه الله صلى الله رسول

الله ولمر صدقه، على المعجزةا لدللة حجة، وسلم عليه
وقال المقصود، أمره). انتهى مخالفة من وتحذيره بطاعته،
ِرتعالى:  قوله تفسير في الله رحمه كثير ابن الحافظ َذ َيْح ْل َف

ِذيَن ّل ُفْفوَن     ا ِل ِه     َعْن     ُفْيَخا ِر ُفْهْم     َأْن     َأْم َب َنٌة     ُفْتِصي ْت ْو     ِف ُفْهْم     َأ َب َذاٌب     ُفْيِصي َع
ِليٌم وهو وسلم، عليه الله صلى الله رسول أمر : عنأي   َأ

القوال فتوزن وشإريعته، وسنته وطريقته، ومنهاجه سبيله
فهو خإالفه وما قبل، ذإلك وافق فما وأعماله، بأقواله والعمال

في ثبت كما كان، من كائنا وفاعله قائله على مردود
أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن وغيرهما الصحيحين

: فليخشأي   رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل     منقال: 
َأْنوظاهرا باطنا الرسول شإريعة خإالف من وليحذر ُفْهْم :  َب ُفْتِصي

َنٌة ْت ْو بدعة أو نفاقا أو كفر من قلوبهم أي: في ، ِف ُفْهْم َأ َب ُفْيِصي
َذاٌب ِليٌم َع ذإلك. نحو أو حبس أو حد أو بقتل الدنيا أي: في ، َأ

هماما عن معمر حدثنا الرزاقا عبد حدثنا أحمد الماما روى كما
الله رسول قال: قال ، هريرةا أبو حدثنا ما قال: هذا ، منبه بن

نارا     استوقد     رجل     كمثل     ومثلكم     مثليوسلم:  عليه الله صلى
يقعن     اللئي     الدواب     وهذه     الفراش     جعل     حولها     ما     أضاءت     فلما
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قال     فيها     فيقتحمن     ويغلبنه     يحجزهن     وجعل     فيها     يقعن     النار     في
النار     عن     هلم     النار     عن     بحجزكم     آخإذ     أنا     ومثلكم     مثلي     فذلك

.  الرزاقا عبد حديث من أخإرجاه   فيها     وتقتحمون     فتغلبوني

المسماةا: (مفتاح رسالته في الله رحمه السيوطي وقال
أن الله رحمكم نصه: (اعلموا بالسنة) ما الحتجاج في الجنة

كان قول وسلم عليه الله صلى النبي حديث كون أن أنكر من
عن وخإرج كفر حجة، الصول في المعروف بشرطه فعل أو

الله شإاء من مع أو والنصارى، اليهود مع وحشر السلما، دائرةا
 عن . والثارالمقصود الكفرةا) انتهى فرقا من

تعظيم في العلم أهل من بعدهم ومن والتابعين الصحابة
جدا، كثيرةا مخالفتها من والتحذير بها، العمل ووجوب السنة،
والثار والحاديث اليات من ذإكرنا ما في يكون أن وأرجو
المسلمين ولجميع لنا الله ونسأل الحق، لطالب ومقنع كفاية

يهدينا وأن غضبه، أسباب من والسلمة يرضيه، لما التوفيق
قريب.  سميع إنه المستقيم صراطه جميعا

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

البدعة       من والحذر السنة لزوم وجوب

لنا ورضي النعمة، علينا وأتم الدين، لنا أكمل الذي لله الحمد
إلى الداعي ورسوله عبده على والسلما والصلةا دينا، السلما

الله صلى والمعاصي، والبدع الغلو عن المحذر ربه، طاعة
إلى هداه واتبع نهجه على سار ومن وصحبه آله وعلى عليه
بعد:  وأما الدين يوما

(إدارةا) الردوية بجريدةا نشر الذي المقال على اطلعت فقد
بولية الصناعية كانفور مدينة في الصادرةا السبوعية،

إعلمية : حملةوالمتضمن الولى، صفحتها في أترابراديش،
السلمية، بعقيدتها وتمسكها السعودية العربية المملكة ضد

عليها تسير التي السلف عقيدةا واتهاما للبدع، ومحاربتها
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التفرقة إلى كاتبه به يهدف مما سنية، ليست بأنها الحكومة،
والخرافات.  البدع وتشجيع السنة، أهل بين

إلى الساءةا به يراد خإطير، وتصرف سيئ، تدبير شإك ل وهذا
المقال هذا إن ثم والضللت، البدع وبث السلمي، الدين
بمولد الحتفال إقامة موضوع على واضح بشكل يركز

عن للحديث منطلقا وجعله وسلم عليه الله صلى الرسول
فأقول ذإلك، على التنبيه رأيت وقيادتها. لذا المملكة عقيدةا

تعالى:  بالله مستعينا

ول وسلم عليه الله صلى الرسول بمولد الحتفال يجوز ل
الدين، في المحدثة البدع من ذإلك لن منعه؛ يجب بل غيره،
به يأمر ولم يفعله، لم وسلم عليه الله صلى الرسول ولن

أو بناته من أو النبياء، من قبله توفي ممن لحد أو لنفسه،
خإلفاؤه يفعله صحابته. ولم أو أقاربه أحد أو زوجاته،

عليهم الله رضوان الصحابة، من غيرهم ول الراشإدون
الشريعة علماء من أحد ول بإحسان، له التابعون ول أجمعين،
أعلم هم المفضلة. وهؤلء القرون في المحمدية والسنة
وسلم، عليه الله صلى الله لرسول حبا وأكمل بالسنة، الناس

. إليه لسبقونا خإيرا كان ولو بعدهم، ممن لشرعه ومتابعة

الدين لكمال وذإلك البتداع، عن ونهينا بالتباع أمرنا وقد
الله صلى ورسوله تعالى الله شإرعه بما والغتناء السلمي،

من بالقبول، والجماعة السنة أهل وتلقاه وسلم، عليه
بإحسان.  لهم والتابعين الصحابة

أحدث     منقال:  أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت وقد
صحته. وفي على متفق   رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في

   رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل     من لمسلم أخإرى رواية
بسنتي     عليكمآخإر:  حديث في والسلما الصلةا عليه وقال
بها     تمسكوا     بعدي     من     المهديين     الراشإدين     الخلفاء     وسنة

محدثة     كل     فإن     المور     ومحدثات     وإياكم     بالنواجذ     عليها     وعضوا
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الجمعة:  يوما خإطبته في يقول وكان   ضللة     بدعة     وكل     بدعة
محمد     هدي     الهدي     وخإير     الله     كتاب     الحديث     خإير     فإن     بعد     أما

   ضللة     بدعة     وكل     محدثاتها     المور     وشإر     وسلم     عليه     الله     صلى

بأنها وتنبيه البدع، إحداث من تحذير الحاديث هذه ففي
عن لهم وتنفيرا خإطرها، عظيم على للمة تنبيها ضللة،

كثيرةا. وقال المعنى هذا في والحاديثبها.  والعمل اقترافها
ُفْم     َوَماتعالى:  ُفْك َتا ُفْل     آ ُفْسو ُفْه     الّر ُفْذو ُفْخ ُفْكْم     َوَما     َف َها ُفْه     َن ْن ُفْهوا     َع َت ْن    َفا

ِروجل:  عز وقال َذ َيْح ْل ِذيَن     َف ّل ُفْفوَن     ا ِل ِه     َعْن     ُفْيَخا ِر ُفْهْم     َأْن     َأْم َب ُفْتِصي
َنٌة ْت ْو     ِف ُفْهْم     َأ َب َذاٌب     ُفْيِصي ِليٌم     َع ْدتعالى:  وقال   َأ َق ُفْكْم     َكاَن     َل ِفي     َل

ُفْسوِل ِه     َر ّل ٌةا     ال َو َنٌة     ُفْأْس ُفْجو     َكاَن     ِلَمْن     َحَس ّلَه     َيْر ْومَا     ال َي ْل اْلخِإَر     َوا
َكَر َذإ ّلَه     َو لرا     ال ِثي ُفْقوَنتعالى:  وقال   َك ِب ُفْلوَن     َوالّسا ّو َْل ِمَن     ا

ِريَن َهاِج ُفْم ْل ِر     ا ْنَصا َْل ِذيَن     َوا ّل ُفْهْم     َوا ُفْعو َب ّت ِإْحَساٍن     ا ُفْه     َرِضَي     ِب ّل ُفْهْم     ال ْن َع
ُفْضوا ُفْه     َوَر ْن ّد     َع َع َأ ُفْهْم     َو ّناٍت     َل ِري     َج َها     َتْج َت ُفْر     َتْح َها ْن َْل ِديَن     ا ِل َها     خَإا ِفي

لدا َب ِلَك     َأ ُفْز     َذإ ْو َف ْل ُفْم     ا ِظي َع ْل ْومَاتعالى:  وقال   ا َي ْل ُفْت     ا ْل ْكَم ُفْكْم     َأ ُفْكْم     َل َن ِدي
ُفْت ْتَمْم َأ ُفْكْم     َو ْي َل ِتي     َع ْعَم ُفْت     ِن ُفْم     َوَرِضي ُفْك ِْلْسلمَا     َل لنا     ا الية وهذه   ِدي

لهذه أكمل قد وتعالى سبحانه الله أن على صريحة، دللة تدل
الصلةا عليه نبيه يتوف ولم نعمته، عليها وأتم دينها، المة

شإرعه ما كل للمة وبين المبين، البلغ بلغ ما بعد إل والسلما
الناس يحدثه ما كل أن وأوضح وأعمال، أقوال من لها الله

فكله وأعمال، أقوال من السلمي، الدين إلى وينسبونه بعده،
قصده.  حسن ولو أحدثها، من على مردودةا بدعة

وعن وسلم، عليه الله صلى الله رسول أصحاب عن ثبت وقد
وما منها، والترهيب البدع من التحذير بعدهم، الصالح السلف

وتشبه الله، به يأذإن لم وشإرع الدين، في زيادةا لنها إل ذإاك
دينهم، في زيادتهم في والنصارى، اليهود من الله بأعداء

للدين التنقص لزمها ولن الله، به يأذإن لم ما فيه وابتداعهم
من هذا في ما ومعلوما الكمال، بعدما واتهامه السلمي،

عز الله لقول والمصادمة الشنيع، والمنكر العظيم، الفساد
ْومَاوجل:  َي ْل ُفْت     ا ْل ْكَم ُفْكْم     َأ ُفْكْم     َل َن لحاديث الصريحة والمخالفة   ِدي
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والمنفرةا البدع من والمحذرةا والسلما، الصلةا عليه الرسول
منها. 

الله منه: أن يفهم ونحوه بالمولد الحتفالت هذه مثل وإحداث
صلى الرسول وأن المة، لهذه الدين يكمل لم وتعالى سبحانه

جاء حتى به، تعمل أن للمة ينبغي ما يبلغ لم وسلم عليه الله
الله به يأذإن لم ما الله شإرع في فأحدثوا المتأخإرون هؤلء

خإطر فيه شإك بل وهذا الله، إلى يقربهم مما ذإلك أن زاعمين
رسوله، وعلى وتعالى سبحانه الله على واعتراض عظيم،

النعمة، عليهم وأتم الدين، لعباده أكمل قد سبحانه والله
ولم المبين، البلغ بلغ قد وسلم عليه الله صلى والرسول

لمته، بينه إل النار، من ويباعد الجنة، إلى يوصل طريقا يترك
رضي العاص بن عمرو بن الله عبد عن الصحيح في ثبت كما
ماوسلم:  عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنهما الله

ما     خإير     على     أمته     يدل     أن     عليه     حقا     كان     إل     نبي     من     الله     بعث
في مسلم رواه   لهم     يعلمه     ما     شإر     وينذرهم     لهم     يعلمه

أفضل هو والسلما الصلةا عليه نبينا أن ومعلوما صحيحه،
الحتفال كان فلو ونصحا، بلغا وأكملهم وخإاتمهم، النبياء

 سبحانه الله ارتضاه الذي الدين من بالموالد
فعله أو للمة، وسلم عليه الله صلى الرسول لبينه لعباده،
أنه علم ذإلك، من شإيء يقع لم فلما عنهم، الله رضي أصحابه

حذر التي المحدثات من هو بل شإيء، في السلما من ليس
في ذإلك تقدما كما أمته، منها وسلم عليه الله صلى الرسول
السابقة.  الحاديث

منها، والتحذير الموالد بإنكار العلماء من جماعة صرح وقد
الشرعية القاعدةا من ومعلوما وغيرها، المذكورةا بالدلة عمل

إلى الناس فيه تنازع ما ورد والتحريم، التحليل في المرجع أن
عز قال كما وسلم، عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب

َها    َ ياوجل:  ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ُفْعوا     ال ِطي َأ ُفْسوَل     َو ِلي     الّر ُفْأو َو
ِر َْلْم ُفْكْم     ا ْن ِإْن     ِم ُفْتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت ُفْه     شَإْي ّدو ُفْر َلى     َف ِه     ِإ ّل ُفْسوِل     ال َوالّر
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ُفْتْم     ِإْن ْن ُفْنوَن     ُفْك ْؤِم ِه     ُفْت ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ِلَك     اْلخِإ ْيٌر     َذإ ُفْن     خَإ َأْحَس لل     َو ِوي ْأ    َت
ُفْتْم     َوَماتعالى:  وقال ْف َل َت ِه     اخْإ ٍء     ِمْن     ِفي ُفْه     شَإْي ُفْم ْك ُفْح َلى     َف ِه     ِإ ّل    ال

الله كتاب إلى بالموالد الحتفال وهي المسألة هذه رددنا وإذإا
عليه الله صلى الرسول باتباع يأمرنا وجدناه وتعالى، سبحانه

الله بأن ويخبرنا عنه، نهى عما ويحذرنا به، جاء فيما وسلم
مما الحتفال هذا وليس دينها، المة لهذه أكمل قد سبحانه

الدين من ليس فيكون وسلم عليه الله صلى الرسول به جاء
فيه.  الرسول باتباع وأمرنا لنا، الله أكمله الذي

وسلم، عليه الله صلى الله رسول سنة إلى أيضا رددناه وإذإا
عنهم، الله رضي أصحابه فعله ول به، أمر ول فعله أنه نجد لم

ومن المحدثة، البدع من بل الدين، من ليس أنه نعلم فبذلك
في والنصارى اليهود من الكتاب بأهل العمى التشبه

في ورغبة بصيرةا أدنى له من لكل يتضح . وبذلكأعيادهم
ليس الموالد بجميع الحتفال أن طلبه، في وإنصاف الحق،

التي المحدثات، البدع من هو بل شإيء، في السلما دين من
والحذر بتركها والسلما الصلةا عليه ورسوله سبحانه الله أمرنا

منها. 

سائر في الناس من يفعله من بكثرةا يغتر أن للعاقل ينبغي ول
يعرف وإنما الفاعلين، بكثرةا يعرف ل الحق فإن القطار،

ُفْلواوالنصارى:  اليهود عن تعالى قال كما الشرعية، بالدلة َقا َو
ُفْخإَل     َلْن ْد ّنَة     َي ْلَج لدا     َكاَن     َمْن     ِإل     ا ْو     ُفْهو ْلَك     َنَصاَرى     َأ ُفْهْم     ِت ّي ِن ُفْقْل     َأَما

ُفْتوا ُفْكْم     َها َن َها ُفْتْم     ِإْن     ُفْبْر ْن ِقيَن     ُفْك ِد ِإْنتعالى:  وقال   َصا ْع     َو ِط َثَر     ُفْت ْك َأ

َْلْرِض     ِفي     َمْن ّلوَك     ا ِبيِل     َعْن     ُفْيِض ِه     َس ّل . الية   ال

في تخلو - ل بدعة كونها - مع الحتفالت هذه غالب إن ثم
منكرات على اشإتمالها من القطار بعض وفي الحيان، أغلب

الغاني واستعمال بالرجال، النساء كاخإتلط أخإرى،
من ذإلك وغير والمخدرات المسكرات وشإرب والمعازف،

الشرك وهو ذإلك، من أعظم هو ما فيها يقع وقدالشرور. 
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أو وسلم عليه الله صلى الله رسول في بالغلو وذإلك الكبر
منه، المدد وطلب به والستغاثة ودعائه الولياء، من غيره

تكفر التي المور من ذإلك ونحو الغيب، يعلم أنه واعتقاد
أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح وقد فاعلها،

الغلو     قبلكم     كان     من     أهلك     فإنما     الدين     في     والغلو     إياكمقال: 
أطرت     كما     تطروني     لوالسلما:  الصلةا عليه وقال   الدين     في

   ورسوله     الله     عبد     فقولوا     عبد     أنا     إنما     مريم     ابن     النصارى
العجب إلى يدعو ومما صحيحه، في البخاري أخإرجه

حضور في ويجتهد ينشغل الناس من الكثير أن والستغراب،
أوجب عما ويتخلف عنها، ويدافع المبتدعة، الحتفالت هذه
رأسا، بذلك يرفع ول والجماعات، الجمع حضور من عليه، الله
ضعف من ذإلك أن شإك عظيما. ول منكرا أتى أنه يرى ول

صنوف من القلوب على ران ما وكثرةا البصيرةا، وقلة اليمان،
المسلمين.  ولسائر لنا العافية الله نسأل والمعاصي، الذنوب

الله صلى الله رسول أن يظن بعضهم أن ذإلك من وأغرب
ومرحبين، محيين له يقومون ولهذا المولد، يحضر وسلم عليه
 فإن الجهل، وأقبح الباطل أعظم من وهذا

يوما قبل قبره من يخرج ل وسلم عليه الله صلى الرسول
بل اجتماعاتهم، يحضر ول الناس، من بأحد يتصل القيامة. ول

عليين أعلى في وروحه القيامة، يوما إلى قبره في مقيم هو
ُفْثّموتعالى:  سبحانه الله قال كما الكرامة، دار في ربه عند

ُفْكْم ّن َد     ِإ ْع ِلَك     َب ُفْتوَن     َذإ ّي ُفْكْم     ُفْثّم*    َلَم ّن ْومَا     ِإ ِة     َي َياَم ِق ْل ُفْثوَن     ا َع ْب    ُفْت

عنه     ينشق     من     أول     أناوسلم:  عليه الله صلى النبي وقال
الية فهذه   مشفع     وأول     شإافع     أول     وأنا     القيامة     يوما     القبر

والحاديث، اليات من بمعناهما جاء وما الشريف، والحديث
من وغيره وسلم عليه الله صلى النبي أن على تدل كلها

أمر وهذا القيامة، يوما قبورهم من يخرجون إنما الموات،
بينهم، نزاع فيه ليس المسلمين، علماء بين عليه مجمع

أحدثه مما والحذر المور، لهذه مسلم: التنبه لكل فينبغي
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بها الله أنزل ما التي والخرافات البدع من وأشإباههم، الجهال
سلطان.  من

وسلم عليه الله صلى الله رسول على والسلما الصلةا أما
قال كما الصالحات، العمال ومن القربات، أفضل من فهي

ّلَه     ِإّنوتعالى:  سبحانه ُفْه     ال َت َك ِئ ّلوَن     َوَمل َلى     ُفْيَص ِبّي     َع ّن َها    َ يا     ال ّي َأ

ِذيَن ّل ُفْنوا     ا ّلوا     آَم ِه     َص ْي َل ُفْموا     َع ّل لما     َوَس ِلي الله صلى النبي وقال   َتْس
   عشرا     بها     عليه     الله     صلى     واحدةا     علي     صلى     منوسلم:  عليه
صلةا، كل آخإر في ومتأكدةا الوقات، جميع في مشروعة وهي

كل من الخإير التشهد في العلم أهل من الكثير عند واجبة بل
الذإان، بعد ما منها كثيرةا، مواضع في ةامؤكد وسنة صلةا،
وليلتها، الجمعة يوما وفي وسلم، عليه الله صلى ذإكره وعند
عليه التنبيه أردت ما كثيرةا. هذا أحاديث ذإلك على دلت كما
عليه الله فتح لمن الله شإاء إن كفاية وفيه المسألة، هذه نحو

بصيرته.  وأنار

من البدعية، الحتفالت هذه مثل تصدر أن جدا ليؤسفنا وإنه
الله صلى الله لرسول وحبهم بعقيدتهم، متمسكين مسلمين

ومتبعا سنيا كنت : إذإابذلك يقول لمن وسلم. ونقول عليه
أحد أو هو ذإلك فعل فهل وسلم، عليه الله صلى الله لرسول

 الكراما، صحابته من
السلما، لعداء العمى التقليد هو أما بإحسان، لهم التابعين أو

شإاكلتهم.  على ومن والنصارى اليهود من

يقاما فيما يتمثل وسلم عليه الله صلى الرسول حب وليس
فيما وتصديقه به، أمر فيما بطاعته بل بمولده، احتفالت من

بما إل الله يعبد وأل وزجر، عنه نهى ما واجتناب به، أخإبر
كل وفي الصلوات وفي ذإكره، عند عليه بالصلةا شإرع. وكذا

في بدعا الكاتب تعبير حسب الوهابية ومناسبة. وليست وقت
الوهابية: هي عقيدةا بل البدعية، المور هذه مثل إنكار

وسلم، عليه الله صلى رسوله وسنة الله بكتاب التمسك
لهم والتابعين الراشإدين، خإلفائه وهدي هديه، على والسير
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والهدى، الدين وأئمة الصالح، السلف عليه كان وما بإحسان،
كماله صفات وإثبات الله، معرفة باب في والفتوى الفقه أهل

الخإبار بها وصحت العزيز، الكتاب بها نطق التي جلله، ونعوت
وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة وتلقتها النبوية،
جاءت، كما ويمرونها بها ويؤمنون والتسليم. يثبتونها بالقبول

تمثيل، ول تكييف غير ومن تعطيل، ول تحريف غير من
العلم أهل من وتابعوهم التابعون، عليه درج بما ويتمسكون

أصل بأن ويؤمنون وأئمتها، المة وسلف والتقوى، واليمان
محمدا وأن الله، إل إله ل أن شإهادةا هي وقاعدته اليمان
شإعب أفضل وهي وحده، بالله اليمان أصل وهي الله، رسول

والعمل العلم من فيه لبد الصل هذا بأن ويعلمون اليمان،
وحده الله عبادةا وجوب ومدلوله المسلمين، بإجماع والقرار

وأن كان، من كائنا سواه، ما عبادةا من والبراءةا له، شإريك ل
لها وأرسلت والنس، الجن لها خإلقت التي الحكمة هو هذا

لله والحب الذل كمال تتضمن وهي الكتب، بها وأنزلت الرسل
دين هو هذا وأن والتعظيم، الطاعة كمال وتتضمن وحده،

من ول الولين من ل سواه، دينا الله يقبل ل الذي السلما
إليه، بالدعوةا وبعثوا السلما، دين على النبياء فإن الخإرين،

له استسلم فمن وحده، لله الستسلما من يتضمن وما
له يستسلم لم ومن مشركا، كان غيره ودعا دعاه أو ولغيره،

 كان
ْدتعالى:  قال عبادته عن مستكبرا َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُفْكّل     ِفي     َب ُفْأّم

لل ُفْسو ُفْدوا     َأِن     َر ُفْب ْع ّلَه     ُفْا ُفْبوا     ال ِن َت ُفْغوَت     َواْج ّطا    ال

رسول محمدا أن شإهادةا تحقيق على أيضا مبنية وعقيدتهم
جاء الذي الشرع يخالف ما وكل والخرافات، البدع ونبذ الله،

الذي هو وسلم. وهذا عليه الله صلى الله رسول محمد به
ويدين تعالى، الله رحمه الوهاب عبد بن الشيخ: محمد يعتقده

كذب فقد هذا خإلف إليه نسب ومن إليه، ويدعو به، الله
ما الله علم. وسيجزيه به له ليس ما وقال مبينا، إثما وافترى

من تعالى الله رحمه وأبدى المفترين، من أمثاله به وعد
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على الجليلة، والمؤلفات الفريدةا، والبحاث المفيدةا، التقارير
دل وما الله، إل إله ل أن وشإهادةا والتوحيد، الخإلص كلمة
العبادةا استحقاقا نفي من والجماع، والسنة الكتاب عليه

على وتعالى، سبحانه لله ذإلك وإثبات الله، سوى عما واللهية
عرف ومن وجليله، دقيقه للشرك المنافي الكمال وجه

وما وأمره دعوته من واشإتهر وعرف عنه، ثبت وما مصنفاته
ما على أنه له تبين وتلمذته، أصحابه من النبلء الفضلء عليه
إخإلص من والهدى، الدين وأئمة الصالح، السلف عليه كان

قاما الذي هو وهذا والخرافات، البدع ونبذ وحده، لله العبادةا
لله، والحمد عليه يسيرون وعلماؤها السعودية، حكم عليه

والخرافات البدع، ضد إل متصلبة السعودية الحكومة وليست
صلى الرسول عنه نهى الذي المفرط والغلو السلمي، للدين

وحكامهم بالسعودية والمسلمون والعلماء وسلم، عليه الله
الولء لهم ويكنون شإديدا، احتراما مسلم كل يحترمون
ينكرون وإنما كان، جهة أو قطر أي من والتقدير، والمحبة

وخإرافات بدع من يقيمونه ما الضالة العقائد أصحاب على
ول الله به يأذإن لم مما بها، والحتفال وإقامتها مبتدعة، وأعياد

محدثة وكل المور محدثات من لنه ذإلك؛ ويمنعون رسوله،
الدين لكمال بالبتداع، ل بالتباع مأمورون والمسلمون بدعة،

 الله شإرعه بما واستغنائه السلمي
والجماعة السنة أهل وتلقاه وسلم، عليه الله صلى ورسوله
.نهجهم نهج ومن بإحسان، لهم والتابعين الصحابة من بالقبول

عليه الله صلى الرسول بمولد البدعي الحتفال منع وليس
غير عمل ذإلك ونحو شإرك أو غلو من فيه يكون وما وسلم،

هو بل وسلم، عليه الله صلى الله لرسول إهانة أو إسلمي،
الدين     في     والغلو     إياكمقال:  حيث لمره، وامتثال له طاعة
تطروني     ل: وقال   الدين     في     الغلو     قبلكم     كان     من     أهلك     فإنما

الله     عبد     فقولوا     عبد     أنا     إنما     مريم     ابن     النصارى     أطرت     كما
   ورسوله
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إليه. والله المشار المقال في عليه التنبيه أردت ما هذا
والثبات دينه في للفقه المسلمين وسائر يوفقنا أن المسئول

البدعة، من والحذر السنة، بلزوما الجميع على يمن وأن عليه،
وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى كريم، جواد إنه

. وصحبه

 العاما الرئيس

 والرشإاد والدعوةا والفتاء العلمية البحوث لدارات

 باز بن الله عبد بن العزيز عبد

رسوله        وسنة وجل عز الله بكتاب العتصام وجوب
يخالفهما        مما والتحذير وسلم عليه الله صلى

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

ومن وأصحابه آله وعلى الله، عبد ابن محمد وسيدنا وإمامنا
بعد:  الدين. أما يوما إلى بهداه واهتدى سبيله، سلك

ودين بالهدى وسلم عليه الله صلى نبيه بعث وجل عز الله فإن
َووالصف:  التوبة سورتي في سبحانه قال كما الحق، ِذي     ُفْه ّل ا
ُفْه     َأْرَسَل َل ُفْسو َدى     َر ُفْه ْل ِديِن     ِبا ّق     َو ْلَح ُفْه     ا ِهَر ْظ ُفْي َلى     ِل ّديِن     َع ِه     ال ّل ْو     ُفْك َل َو

َه ِر ُفْكوَن     َك ِر ُفْمْش ْل َوالفتح:  سورةا في وقال   ا ِذي     ُفْه ّل َأْرَسَل     ا

ُفْه َل ُفْسو َدى     َر ُفْه ْل ِديِن     ِبا ّق     َو ْلَح ُفْه     ا ِهَر ْظ ُفْي َلى     ِل ّديِن     َع ِه     ال ّل َفى     ُفْك َك ِه     َو ّل ِبال
لدا ِهي بعث ما الله: الهدى: هو رحمهم التفسير علماء قال   شَإ

والخإبار النافعة، العلوما من وسلم عليه الله صلى نبيه به الله
الصالحة، العمال من به الله بعثه ما هو الحق ودين الصادقة،
 العادلة، والحكاما

الله صلى نبيه به بعث بما اليمان أن سبحانه الله بين وقد
الصراط هو بذلك، والعمل الحق، ودين الهدى من وسلم عليه

إلى وصل عليه، واستقاما عليه، سار من الذي المستقيم
واتبع عنه حاد ومن والكرامة، بالجنة وفاز السلمة، شإاطئ
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عز الله أمر وقد المصير، وسوء الخاسرةا، بالصفقة باء هواه،
اتباع عن ونهاهم المستقيم، الصراط باتباع العباد جميع وجل

وجل عز فقال الجحيم، صراط إلى بهم تفضي التي السبل
َأّنالنعاما:  سورةا في َذا     َو ِطي     َه لما     ِصَرا ِقي َت ُفْه     ُفْمْس ُفْعو ِب ّت َول     َفا

ُفْعوا ِب ّت ُفْبَل     َت َقا     الّس َفّر َت ُفْكْم     َف ِه     َعْن     ِب ِل ِبي ُفْكْم     َس ِل ُفْكْم     َذإ ِه     َوّصا ُفْكْم     ِب ّل َع َل
ُفْقوَن ّت صلى نبيه أمر أن سبق ما إلى هذا، وأن بقوله وأشإار   َت

ليعقلوا لهم، ويبينه الناس، على يتلوه أن وسلم عليه الله
سبحانه:  قوله في وذإلك ويتذكروا،

ْوا     ُفْقْل َل َعا ُفْل     َت ْت ُفْكْم     َحّرمَا     َما     َأ ّب ُفْكْم     َر ْي َل ُفْكوا     َأل     َع ِر ِه     ُفْتْش لئا     ِب ْي شَإ
ْيِن َد ِل َوا ْل ِبا لنا     َو ُفْلوا     َول     ِإْحَسا ُفْت ْق ُفْكْم     َت َد ْول ُفْن     ِإْملقٍا     ِمْن     َأ ُفْكْم     َنْح ُفْق ُفْز َنْر

ُفْهْم ّيا ِإ ُفْبوا     َول     َو ْقَر َواِحَش     َت َف ْل َهَر     َما     ا َها     َظ ْن َطَن     َوَما     ِم ُفْلوا     َول     َب ُفْت ْق َت
ْفَس ّن ِتي     ال ّل ُفْه     َحّرمَا     ا ّل ّق     ِإل     ال ْلَح ُفْكْم     ِبا ِل ُفْكْم     َذإ ِه     َوّصا ُفْكْم     ِب ّل َع ُفْلوَن     َل ِق ْع َت

ُفْبوا     َول*  ْقَر ِم     َماَل     َت ِتي َي ْل ِتي     ِإل     ا ّل ُفْن     ِهَي     ِبا ّتى     َأْحَس َغ     َح ُفْل ْب ُفْه     َي ّد ُفْشإ َأ

ُفْفوا ْو َأ ْيَل     َو َك ْل ْلِميَزاَن     ا ِقْسِط     َوا ْل ُفْف     ل     ِبا ّل َك لسا     ُفْن ْف َها     ِإل     َن َع َذإا     ُفْوْس ِإ َو
ُفْتْم ْل ُفْلوا     ُفْق ِد ْع ْو     َفا َل َ ذإا     َكاَن     َو َبى     ِد     ُفْقْر ْه َع ِب ِه     َو ّل ُفْفوا     ال ْو ُفْكْم     َأ ِل ُفْكْم     َذإ َوّصا

ِه ُفْكْم     ِب ّل َع ُفْروَن     َل ّك َذ    َت

َأّنسبحانه:  قال ثم َذا     َو ِطي     َه لما     ِصَرا ِقي َت ُفْه     ُفْمْس ُفْعو ِب ّت .الية   َفا
هو والنواهي، الوامر هذه امتثال بهذا: أن وجل عز فبين

بالتحذير سبحانه وبدأها باتباعه، أمر الذي المستقيم الصراط
الذنوب أعظم لنه وذإلك المة، على تحريمه وبيان الشرك من

الفرائض أعظم هو التوحيد وهو ضده ولن الجرائم، وأشإهر
الصراط الملة. وقاعدةا أساس هو وذإلك الواجبات، وأهم

به وأنزل الرسل، جميع به الله بعث الذي وهو المستقيم،
َوَما: سبحانه قال كما الثقلين، أجله من وخإلق الكتب، جميع

ُفْت ْق َل ْلِجّن     خَإ ْنَس     ا ِْل ُفْدوِن     ِإل     َوا ُفْب ْع َي    ِل

ْدتعالى:  وقال َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُفْكّل     ِفي     َب لل     ُفْأّم ُفْسو ُفْدوا     َأِن     َر ُفْب ْع ّلَه     ُفْا ال
ُفْبوا ِن َت ُفْغوَت     َواْج ّطا َنا     َوَماتعالى:  وقال   ال ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ِمْن     َق
ُفْسوٍل ِه     ُفْنوِحي     ِإل     َر ْي َل ُفْه     ِإ ّن َلَه     ل     َأ َنا     ِإل     ِإ ُفْدوِن     َأ ُفْب ْع الله أمر وقد   َفا
رسوله لسان وعلى به،كتا من كثيرةا مواضع في بذلك عباده
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َها    َ ياتعالى:  قال وسلم، عليه الله صلى محمد ّي ُفْس     َأ ّنا ُفْدوا     ال ُفْب ْع ا
ُفْم ُفْك ّب ِذي     َر ّل ُفْكْم     ا َق َل ِذيَن     خَإ ّل ُفْكْم     ِمْن     َوا ِل ْب ُفْكْم     َق ّل َع ُفْقوَن     َل ّت    َت

َقَضىسبحانه:  وقال ّبَك     َو ُفْدوا     َأل     َر ُفْب ْع ُفْه     ِإل     َت ّيا وجل: عز وقال   ِإ
ُفْروا     َوَما ُفْدوا     ِإل     ُفْأِم ُفْب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل َء     ال َفا َن وأرشإد   ُفْح

فقال:  سبحانه لله بذلك يقروا أن الفاتحة، سورةا في عباده
ُفْد ْلَحْم ِه     ا ّل َلِميَن     َرّب     ِل َعا ْل ِم     الّرْحَمِن*    ا ِلِك*    الّرِحي ِما     َما ْو ّديِن     َي ال

ّياَك*  ُفْد     ِإ ُفْب ْع ّياَك     َن ِإ ُفْن     َو ِعي َت    َنْس

عباس ابن عن الصحيحين وفي كثيرةا، المعنى هذا في واليات
:  لمعاذإ قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنهما الله رضي
قال     الله؟     على     العباد     حق     وما     العباد     على     الله     حق     ما     أتدري
حق     وسلم     عليه     الله     صلى     فقال     أعلم     ورسوله     الله     قلت     معاذإ
وقال الحديث   شإيئا     به     يشركوا     ول     يعبدوه     أن     العباد     على     الله

   النار     دخإل     ندا     لله     يدعو     وهو     مات     منوسلم:  عليه الله صلى
كثيرةا، المعنى هذا في والحاديث صحيحه، في البخاري خإرجه
الله، إل حق معبود ل معناها فإن الله، إل إله ل معنى هو وهذا
لله بحق وتثبتها الله، غير عن العبادةا أنواع جميع تنفي فهي

ِلَكسبحانه:  الله قال كما وحده، َأّن     َذإ ّلَه     ِب َو     ال ّق     ُفْه ْلَح َأّن     ا َما     َو
ُفْعوَن ْد ِه     ِمْن     َي ِن ُفْل     ُفْدو ِط َبا ْل    ا

وعدما إليهما الحسان وهو الوالدين، حق سبحانه ذإكر ثم
الفقر وهو الملقا، أجل من الولد قتل عن نهى ثم عقوقهما،

والولد.  الوالدين يرزقا الذي هو سبحانه أنه وأخإبر

الفقر، خإشية أولدهم قتل الجاهلية أهل بعض عادةا من وكان
وسوء والعدوان الظلم من فيه لما ذإلك، فعل عن عباده فنهى
ظاهرها الفواحش قربان عن نهى ثم وجل، عز بالله الظن

النفس قتل ذإلك من خإص ثم كلهـا، المعاصي وهي وباطنها،
غيرها من أكثر عاقبتها وسوء الجريمة، هذه لعظم حق بغير
اليتيم مال قربان عن نهى ثم الشرك، دون التي المعاصي من
ويرشإد، يبلغ حين وذإلك أشإده، يبلغ حتى أحسن، هي بالتي إل
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في لما العدل، وهو بالقسط والميزان بالكيل بالوفاء أمر ثم
المال وأكل والعدوان، الظلم من والميزان المكيال بخس

في بالعدل أمر ما بعد القول في بالعدل أمر ثم بالباطل،
َذإاسبحانه:  فقال الفعل، ِإ ُفْتْم     َو ْل ُفْلوا     ُفْق ِد ْع ْو     َفا َل َ ذإا     َكاَن     َو َبى        ُفْقْر

: والمعنى
والبعيد، القريب مع والفعال القوال جميع في العدل أن

وضده: لحكمه، وتنفيذ سبحانه، لله طاعة والبغيض، والحبيب
بالوفاء سبحانه عباده أمر ثم والعمل، القول في الظلم هو

رسوله لسان وعلى المبين، كتابه في إليهم عهد الذي بعهده
يشمل وذإلك والتسليم، الصلةا أفضل ربه من عليه المين
والقوال والحكاما الفرائض، من لعباده شإرعه ما جميع

أئمة ذإلك على نص كما سبحانه، عنه نهاهم وما والعمال،
َأّنذإلك:  بعد وجل عز قال ثم التفسير، َذا     َو ِطي     َه ِصَرا
لما ِقي َت ُفْه     ُفْمْس ُفْعو ِب ّت ُفْعوا     َول     َفا ِب ّت ُفْبَل     َت َقا     الّس َفّر َت ُفْكْم     َف ِه     َعْن     ِب ِل ِبي    َس

والنتهاء بأوامره، العمل هو سبحانه صراطه بهذا: أن فعلم
عليه الله صلى رسوله به جاء ما بكل واليمان نواهيه، عن

والشرائع الصادقة، والخإبار النافعة، العلوما من وسلم
 النفاقا، لهل خإلفا وباطنا، ظاهرا والحكاما،

يسألوه أن إلى الفاتحة، سورةا في عباده سبحانه أرشإد وقد
وبين ذإلك، إلى ضرورتهم لشدةا الصراط هذا إلى الهداية
قوله في المذكورين عليهم، المنعم طريق هو أنه سبحانه
ِطِع     َوَمْنتعالى:  ّلَه     ُفْي ُفْسوَل     ال ِئَك     َوالّر َل ُفْأو َع     َف ِذ     َم ّل َعَم     يَن  ا ْن ُفْه     َأ ّل ال
ِهْم ْي َل ّييَن     ِمَن     َع ِب ّن ِقيَن     ال ّدي ِء     َوالّص َدا َه ِلِحيَن     َوالّش ُفْسَن     َوالّصا َوَح
ِئَك َل لقا     ُفْأو ِفي    َر

الله رضي الصحابة عن والثار المرفوعة، الحاديث دلت وقد
الله نهى التي السبل أن على بإحسان، لهم والتابعين عنهم،

المحرمة، والشهوات والشبهات البدع هي اتباعها، عن
الديان وسائر الحق، عن المنحرفة والنحل والمذاهب

بإسناد والنسائي أحمد الماما رواه ما ذإلك ومن الباطلة،
خإطقال:  عنه الله رضي مسعود ابن الله عبد عن صحيح،
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سبيل     هذا     قال     ثم     بيده     خإطا     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول
هذه     قال     ثم     وشإماله     يمينه     عن     خإطوطا     وخإط     مستقيما     الله

   قرأ     ثم     إليه     يدعو     شإيطان     عليه     إل     سبيل     منها     ليس     السبل
َأّن َذا     َو ِطي     َه لما     ِصَرا ِقي َت ُفْه     ُفْمْس ُفْعو ِب ّت ُفْعوا     َول     َفا ِب ّت ُفْبَل     َت َقا     الّس َفّر َت َف
ُفْكْم ِه     َعْن     ِب ِل ِبي    َس

الية خإتاما في ذإكر وجل عز عليه: أنه التنبيه يحسن ومما
ُفْكْمآنفا:  المذكورةا الثلث اليات من الولى ِل ُفْكْم     َذإ ِه     َوّصا ِب
ُفْكْم ّل َع ُفْلوَن     َل ِق ْع ُفْكْم الية خإتاما وفي   َت ِل َذإ ُفْكْم الثانية:  ِه َوّصا ُفْكْم ِب ّل َع َل

ُفْروَن ّك َذ ُفْكْمالثالثة:  الية خإتاما . وفي َت ِل ُفْكْم     َذإ ِه     َوّصا ُفْكْم     ِب ّل َع َل
ُفْقوَن ّت والله ذإلك في الحكمة التفسير، علماء بعض قال   َت
حصل تلوته، من وأكثر وجل، عز الله كتاب تدبر من أن أعلم،

من عليه تشتمل لما والتذكر والنواهي، للوامر التعقل له
والخإرةا، الدنيا في الحميدةا والعواقب العظيمة، المصالح

النواهي، وترك الوامر فعل وهيالتقوى:  إلى ينتقل وبذلك
والفوز ورحمته مغفرته في ورغبة وعقابه، الله لغضب اتقاء

الذي الله كتاب أسرار من وذإلك عظيم، معنى وهذا بكرامته،
من تنزيل خإلفه. لكونه من ول يديه بين من الباطل يأتيه ل

العالم وهو شإيء، يعجزه ول خإافية، عليه تخفى ل حميد، حكيم
أخإبر وقد سواه، رب ول غيره إله ل ومصالحهم، عباده بأحوال
هو وسلم، عليه الله صلى نبيه إلى به الله أوحى أنما سبحانه

البصيرةا به تحصل ونور الطيبة، الحياةا به تحصل روح
صراطه إلى يهدي الكريم رسوله أن أخإبر كما والهداية،

آنفا، ذإكرنا التي الثلث اليات في أوضحه الذي المستقيم،
ِلَكالشورى:  سورةا في وجل عز قوله في وذإلك َذ َك َنا     َو ْي ْوَح َأ

ْيَك َل لحا     ِإ َنا     ِمْن     ُفْرو ِر ْنَت     َما     َأْم ِري     ُفْك ْد ُفْب     َما     َت َتا ِك ْل ُفْن     َول     ا ِْليَما ِكْن     ا َل َو
ُفْه َنا ْل َع لرا     َج ِدي     ُفْنو ْه ِه     َن ُفْء     َمْن     ِب َنا     ِمْن     َنَشا ِد َبا ّنَك     ِع ِإ ِدي     َو ْه َت َلى     َل ِإ
ٍم     ِصَراٍط ِقي َت ِه     ِصَراِط     ُفْمْس ّل ِذي     ال ّل ُفْه     ا َواِت     ِفي     َما     َل ِفي     َوَما     الّسَما
َْلْرِض َلى     َأل     ا ِه     ِإ ّل ُفْر     ال ُفْر     َتِصي ُفْمو ُفْْل    ا

عليه الله صلى نبيه إلى أوحاه الذي الوحي أن سبحانه فأوضح
الطيبة، الحياةا به تحصل روح والسنة، الكتاب من وسلم
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قال كما والبصيرةا، الهداية به تحصل ونور الحميدةا، السعيدةا
َوَمْنالنعاما:  سورةا في وجل عز لتا     َكاَن     َأ ْي ُفْه     َم َنا ْي َي َأْح َنا     َف ْل َع ُفْه     َوَج َل

لرا ِه     َيْمِشي     ُفْنو ّناِس     ِفي     ِب ُفْه     َكَمْن     ال ُفْل َث ُفْلَماِت     ِفي     َم ّظ ْيَس     ال ِرٍج     َل ِبَخا
َها ْن . الية   ِم

خإروج ل الظلمات، في منغمس ميت الكافر أن سبحانه فأخإبر
وجل عز وقال النافع، والعلم بالسلما الله أحياه إذإا إل منها له

َها    َ ياالنفال:  سورةا في ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْبوا     آَم َتِجي ِه     اْس ّل ُفْسوِل     ِل ِللّر َو
َذإا ُفْكْم     ِإ َعا ُفْكْم     ِلَما     َد ِيي لله الستجابة أن سبحانه فأخإبر الية   ُفْيْح

فهو وللرسول لله يستجب لم من وأن الحياةا، هي وللرسول
 الموات، مع ميت

كلمة ألقيتها في افتتاح لرابطة العالم السلمي لحج عاما
 هـ. 19/11/1406 هـ بمكة المكرمة مساء السبت 1406

لحا     َعِمَل     َمْنالنحل:  سورةا في وجل عز وقال ِل ٍر     ِمْن     َصا َك ْو     َذإ َأ

َثى ْن َو     ُفْأ ُفْه ْؤِمٌن     َو ُفْه     ُفْم ّن َي ِي ُفْنْح َل لةا     َف َيا لة     َح َب ّي ُفْهْم     َط ّن َي ِز َنْج َل ُفْهْم     َو َأْحَسِن     َأْجَر ِب
ُفْنوا     َما ُفْلوَن     َكا ْعَم من أن الكريمة الية هذه في سبحانه فأبان   َي

ورسوله، بالله مؤمن وهو والناث، الذكور من صالحا عمل
القلب، راحة فيها التي الحياةا وهي طيبة، حياةا الله أحياه

على صاحبها لستقامة والجلة، العاجلة السعادةا مع والضمير،
وجل، عز يلقاه أن إلى ذإلك على وسيره سبحانه، موله شإرع

ما بأحسن أجرهم الخإرةا في يجزيهم أنه سبحانه أخإبر ثم
 يعملون، كانوا

والسعادةا الدنيا، في الطيبة الحياةا بين سبحانه لهم فجمع
ذإو والله يشاء من يؤتيه الله فضل وذإلك الخإرةا، في الكاملة
إل العظيم، الخير هذا يحصل ل أنه ومعلوما العظيم، الفضل

عليه الله صلى رسوله وسنة وجل، عز الله بكتاب اعتصم لمن
ربه يلقى حتى ذإلك على واستمر وعقيدةا، وعمل قول وسلم

َها    َ ياعمران:  آل سورةا في سبحانه قال كما وجل، عز ّي َأ

ِذيَن ّل ُفْنوا     ا ُفْقوا     آَم ّت ّلَه     ا ّق     ال ِه     َح ِت َقا ُفْتّن     َول     ُفْت ُفْمو ُفْتْم     ِإل     َت ْن َأ ُفْموَن     َو ِل ُفْمْس
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ُفْموا َتِص ْع ْبِل     َوا ِه     ِبَح ّل لعا     ال ُفْقوا     َول     َجِمي َفّر  في سبحانه الله أمر   َت
حياتهم، جميع في الله يتقوا اليمان: بأن أهل اليتين هاتين
دينه وهو بحبله، وأمرهم: بالعتصاما ذإلك، على يموتوا حتى
وهو السلما وهو وسلم، عليه الله صلى نبيه به بعث الذي

لما ذإلك في التفرقا عن ونهى والسنة، بالقرآن التمسك
واخإتلف العاقبة، وسوء الحق، ضياع من التفرقا إليه يفضي

 القلوب،

عليه الله صلى نبيه يخاطب الحجر سورةا في سبحانه وقال
ْعوسلم:  َد ُفْر     ِبَما     َفاْص ْؤَم ِرْض     ُفْت ْع َأ ِكيَن     َعِن     َو ِر ُفْمْش ْل أن إلى   ا

ّبْحسبحانه:  قال ِد     َفَس ّبَك     ِبَحْم ُفْكْن     َر ِديَن     ِمَن     َو ْد*    الّساِج ُفْب ْع َوا
ّبَك ّتى     َر َيَك     َح ِت أ

ْ ُفْن     َي ِقي َي ْل رسالته، يبلغ أن سبحانه فأمره   ا
بحمده، يسبح أن أمره ثم خإالفه، عمن ويعرض بذلك، ويصدع

يأتيه حتى ربه يعبد وأن وجل، عز له الساجدين من يكون وأن
العباد، جميع على الواجب أن بذلك فعلم الموت، وهو اليقين،

نبيه وسنة بكتابه يعتصموا وأن الله، شإرع على يستقيموا أن
ول ويلزموه ذإلك، في يستمروا وأن وسلم، عليه الله صلى
 آجالهم، بهم تنزل حتى خإالفه، بمن يبالوا

وفي العزيز، كتابه من كثيرةا مواضع في سبحانه الله أمر وقد
وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن صح مما كثيرةا أحاديث

وتعظيمها، السنة واتباع به والعتصاما الكريم، كتابه باتباع
سورةا في تعالى قوله ذإلك فمن خإالفهما، مما والحذر

ُفْعواالعراف:  ِب ّت ِزَل     َما     ا ْن ُفْكْم     ُفْأ ْي َل ُفْكْم     ِمْن     ِإ ّب ُفْعوا     َول     َر ِب ّت ِه     ِمْن     َت ِن ُفْدو
َء َيا ِل ْو لل     َأ ِلي ُفْروَن     َما     َق ّك َذ النعاما:  سورةا في سبحانه وقال   َت
َذا َه َتاٌب     َو ُفْه     ِك َنا ْل ْنَز َباَرٌك     َأ ُفْه     ُفْم ُفْعو ِب ّت ُفْقوا     َفا ّت ُفْكْم     َوا ّل َع ُفْموَن     َل    ُفْتْرَح
َذا     ِإّن: السراء سورةا في وقال ُفْقْرآَن     َه ْل ِدي     ا ْه ِتي     َي ّل ُفْما     ِهَي     ِل َو ْق َأ

ُفْر َبّش ُفْي ِنيَن     َو ْؤِم ُفْم ْل ِذيَن     ا ّل ُفْلوَن     ا ْعَم ِلَحاِت     َي ُفْهْم     َأّن     الّصا لرا     َل لرا     َأْج ِبي    َك
َتاٌبص:  سورةا في وقال ُفْه     ِك َنا ْل ْنَز ْيَك     َأ َل َباَرٌك     ِإ ُفْروا     ُفْم ّب ّد َي ِه     ِل ِت َيا آ

ّكَر َذ َت َي ِل ُفْلو     َو َباِب     ُفْأو ْل َْل .    ا
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سورةا في سبحانه وقال كثيرةا، المعنى هذا في واليات
ْلَكالميراث:  تفصيل ذإكر لما النساء ُفْد     ِت ُفْدو ِه     ُفْح ّل ِطِع     َوَمْن     ال ُفْي

ّلَه ُفْه     ال َل ُفْسو ُفْه     َوَر ْل ْدخِإ ّناٍت     ُفْي ِري     َج َها     ِمْن     َتْج ِت ُفْر     َتْح َها ْن َْل ِديَن     ا ِل َها     خَإا ِفي
ِلَك َذإ ُفْز     َو ْو َف ْل ُفْم     ا ِظي َع ْل ْعِص     َوَمْن     ا ّلَه     َي ُفْه     ال َل ُفْسو ّد     َوَر َع َت َي ُفْه     َو َد ُفْدو ُفْح
ُفْه ْل ْدخِإ لرا     ُفْي لدا     َنا ِل َها     خَإا ُفْه     ِفي َل َذاٌب     َو ِهيٌن     َع َها    َ ياأيضا:  فيها وقال   ُفْم ّي َأ

ِذيَن ّل ُفْنوا     ا ُفْعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ُفْعوا     ال ِطي َأ ُفْسوَل     َو ِلي     الّر ُفْأو ِر     َو َْلْم ُفْكْم     ا ْن ِم
ِإْن ُفْتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت ُفْه     شَإْي ّدو ُفْر َلى     َف ِه     ِإ ّل ُفْسوِل     ال ُفْتْم     ِإْن     َوالّر ْن ُفْك

ُفْنوَن ْؤِم ِه     ُفْت ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ِلَك     اْلخِإ ْيٌر     َذإ ُفْن     خَإ َأْحَس لل     َو ِوي ْأ    َت

رسوله وطاعة بطاعته، العظيمة الية هذه في سبحانه فأمر
إليه بالرد التنازع عند وأمر المر، وأولي وسلم عليه الله صلى

أهل بين وقد وسلم، عليه الله صلى رسوله وإلى سبحانه
الرد وأن الكريم، كتابه إلى الرد هو سبحانه إليه الرد أن العلم

حياته، في إليه الرد هو وسلم عليه الله صلى الرسول إلى
وجل عز وفاته. وأخإبر بعد وسلم عليه الله صلى سنته وإلى

أي تأويل وأحسن وأخإراهم، دنياهم في للعباد خإير الرد هذا أن
السلما: أن أهل جميع على الواجب أن يعلم وبهذا عاقبة،

في وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله بكتاب يعتصموا
خإير ذإلك وأن إليهما، فيه تنازعوا ما يردوا وأن أمورهم، كل
المر أولي طاعة أما والجل، العاجل في عاقبة وأحسن لهم

رسول عن السنة بذلك صحت كما المعروف، في واجبة فهي
التي المواضع من الموضع وهذا وسلم، عليه الله صلى الله
صلى الرسول عن السنة في يصح بما الكتاب مطلق فيها قيد
شإريعته على والدال عنه، المبلغ هو لنه وسلم؛ عليه الله

َناالنحل:  سورةا في وجل عز قال كما سبحانه، بأمره ْل ْنَز َأ َو
ْيَك َل ْكَر     ِإ ّذ ّيَن     ال َب ُفْت ّناِس     ِل ِهْم     ُفْنّزَل     َما     ِلل ْي َل ُفْهْم     ِإ ّل َع َل ُفْروَن     َو ّك َف َت وقال   َي
َنا     َوَماسبحانه:  فيها ْل ْنَز ْيَك     َأ َل َتاَب     َع ِك ْل ّيَن     ِإل     ا َب ُفْت ِذي     ِل ّل ُفْما ُفْه َل

ُفْفوا َل َت ِه     اخْإ لدى     ِفي ُفْه لة     َو ٍما     َوَرْحَم ْو َق ُفْنوَن     ِل ْؤِم    ُفْي

ِطِع     َمْنأيضا:  النساء سورةا في سبحانه وقال ُفْسوَل     ُفْي ْد     الّر َق َف
َع َطا ّلَه     َأ ّلى     َوَمْن     ال َو َناَك     َفَما     َت ْل ِهْم     َأْرَس ْي َل لظا     َع ِفي    َح
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هم وأتباعه أنصاره أن العراف سورةا في سبحانه وبين
الله صلى باتباعه معلقة الهداية أن وجل عز وبين المفلحون،

ِذيَنسبحانه:  فقال وسلم، عليه ّل ُفْنوا     َفا ِه     آَم ُفْه     ِب ُفْرو َعّز ُفْه     َو ُفْرو َنَص َو
ُفْعوا َب ّت ّنوَر     َوا ِذي     ال ّل ِزَل     ا ْن ُفْه     ُفْأ َع ِئَك     َم َل ُفْم     ُفْأو ُفْحوَن     ُفْه ِل ْف ُفْم ْل َها    َ يا     ُفْقْل     ا ّي َأ

ُفْس ّنا ّني     ال ُفْل     ِإ ُفْسو ِه     َر ّل ُفْكْم     ال ْي َل لعا     ِإ ِذي     َجِمي ّل ُفْه     ا ُفْك     َل ْل َواِت     ُفْم الّسَما
َْلْرِض َلَه     ل     َوا َو     ِإل     ِإ ِيي     ُفْه ُفْت     ُفْيْح ُفْيِمي ُفْنوا     َو ِه     َفآَِم ّل ِه     ِبال ِل ُفْسو ِبّي     َوَر ّن ال

ُفْْلّمّي ِذي     ا ّل ُفْن     ا ْؤِم ِه     ُفْي ّل ِه     ِبال ِت ِلَما َك ُفْه     َو ُفْعو ِب ّت ُفْكْم     َوا ّل َع ُفْدوَن     َل َت ْه    َت

َها    َ ياالنفال:  سورةا في وقال ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ال
ُفْه َل ُفْسو ْوا     َول     َوَر ّل َو ُفْه     َت ْن ُفْتْم     َع ْن َأ ُفْعوَن     َو سبحانه:  قال أن إلى   َتْسَم

َها    َ يا ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْبوا     آَم َتِجي ِه     اْس ّل ُفْسوِل     ِل ِللّر َذإا     َو ُفْكْم     ِإ َعا ِلَما     َد
ُفْكْم ِيي الحياةا أن على تدل العظيمة الية هذه أن وسبق الية   ُفْيْح

لم من وأن وسلم، عليه الله صلى وللرسول لله بالستجابة
بين حيا كان وإن الموات، من فهو ورسوله لله يستجب
ُفْقْلالنور:  سورةا في وجل عز وقال البهائم، حياةا الناس،
ُفْعوا ِطي ّلَه     َأ ُفْعوا     ال ِطي َأ ُفْسوَل     َو ِإْن     الّر ْوا     َف ّل َو ّنَما     َت ِإ ِه     َف ْي َل ُفْحّمَل     َما     َع
ُفْكْم ْي َل َع ُفْتْم     َما     َو ْل ِإْن     ُفْحّم ُفْه     َو ُفْعو ِطي ُفْدوا     ُفْت َت ْه َلى     َوَما     َت ُفْسوِل     َع ِإل     الّر

ُفْغ َبل ْل ُفْن     ا ِبي ُفْم ْل    ا

طاعته، في الهداية الكريمة: أن الية هذه في سبحانه فأبان
وسلم عليه الله صلى طاعته أن ولشإك به، جاء ما واتباع
سبحانه:  قال كما العظيم، لكتابه واتباع وجل، عز لله طاعة

ِطِع     َمْن ُفْسوَل     ُفْي ْد     الّر َق َع     َف َطا ّلَه     َأ سورةا آخإر في . وقالالية   ال
ِرالنور:  َذ َيْح ْل ِذيَن     َف ّل ُفْفوَن     ا ِل ِه     َعْن     ُفْيَخا ِر ُفْهْم     َأْن     َأْم َب َنٌة     ُفْتِصي ْت ْو     ِف َأ

ُفْهْم َب َذاٌب     ُفْيِصي ِليٌم     َع صلى أمره عن حاد لمن شإديد وعيد وهذا   َأ
 هواه، واتبع وسلم عليه الله

ْيَسالفتح:  سورةا في وقال َلى     َل ْعَمى     َع َْل َلى     َول     َحَرٌج     ا َع
ْعَرِج َْل َلى     َول     َحَرٌج     ا ِريِض     َع ْلَم ِطِع     َوَمْن     َحَرٌج     ا ّلَه     ُفْي ُفْه     ال َل ُفْسو َوَر
ُفْه ْل ْدخِإ ّناٍت     ُفْي ِري     َج َها     ِمْن     َتْج ِت ُفْر     َتْح َها ْن َْل َوّل     َوَمْن     ا َت ُفْه     َي ْب ّذ َع لبا     ُفْي َذا َع
لما ِلي    َأ
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ُفْم     َوَماالحشر:  سورةا في وقال ُفْك َتا ُفْل     آ ُفْسو ُفْه     الّر ُفْذو ُفْخ َوَما     َف
ُفْكْم َها ُفْه     َن ْن ُفْهوا     َع َت ْن ُفْقوا     َفا ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ُفْد     ال ِدي َقاِب     شَإ ِع ْل واليات   ا

وسلم، عليه الله صلى رسوله وطاعة الله بطاعة المر في
ذإكرنا وقد جدا كثيرةا به والهتداء وجل عز الله كتاب واتباع

 الحق، لقبول وفق لمن والمقنع الكفاية فيه ما الله بحمد منها

تيسر، ما منها فنذكر أيضا، كثيرةا فهي ذإلك في الحاديث وأما
الله رضي هريرةا أبي عن الصحيحين في ثبت ما ذإلك ومن
أطاعني     منقال:  أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه،
المير     أطاع     ومن     الله     عصى     فقد     عصاني     ومن     الله     أطاع     فقد
بطاعة والمراد   عصاني     فقد     المير     عصى     ومن     أطاعني     فقد

الحاديث في ذإلك ثبت كما المعروف، في طاعته المير
أن ومعلوما وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن الصحيحة

يفسر العزيز الكتاب أن كما بمقيدها، مطلقها يقيد السنة
كما السنة، بمقيد أيضا مطلقه ويفسر بالمقيد، فيه المطلق

َها    َ ياوجل:  عز قوله ذإكر عند ذإلك على التنبيه سبق ّي ِذيَن     َأ ّل ا
ُفْنوا ُفْعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ُفْعوا     ال ِطي َأ ُفْسوَل     َو ِلي     الّر ُفْأو ِر     َو َْلْم ُفْكْم     ا ْن الية،   ِم
عن عنه، الله رضي هريرةا أبي عن ، البخاري صحيح وفي
الجنة     يدخإلون     أمتي     كلقال:  أنه وسلم عليه الله صلى النبي

دخإل     أطاعني     من     قال     يأبى     ومن     الله     رسول     يا     قيل     أبى     من     إل
   أبى     فقد     عصاني     ومن     الجنة

عن صحيح، بإسناد والحاكم داود وأبو أحمد الماما وخإرج
عليه الله صلى الله رسول عن ، كرب معدي بن المقداما

يوشإك     أل     معه     ومثله     الكتاب     أوتيت     إني     ألقال:  أنه وسلم
وجدتم     فما     القرآن     بهذا     عليكم     يقول     أريكته     على     شإبعان     رجل
   فحرموه     حراما     من     فيه     وجدتم     وما     فأحلوه     حلل     من     فيه

عن ، رافع أبي ابن عن صحيح، بسند ماجة وابن داود أبو وخإرج

أحدكم     ألفين     لقال:  وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه،
نهيت     أو     به     أمرت     مما     أمري     من     المر     يأتيه     أريكته     على     متكئا
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وعن   اتبعناه     الله     كتاب     في     وجدنا     ما     ندري     ل     فيقول     عنه
رضي كرب معدي بن المقداما قال: سمعت جابر بن الحسن

خإيبر     يوما     وسلم     عليه     الله     صلى     رسول     حرمايقول:  عنه الله
يحدث     متكئ     وهو     يكذبني     أن     أحدكم     يوشإك     قال     ثم     أشإياء

حلل     من     فيه     وجدنا     فما     الله     كتاب     وبينكم     بيننا     فيقول     بحديثي
حرما     ما     إن     أل     حرمناه     حراما     من     فيه     وجدنا     وما     استحللناه

وابن والترمذي الحاكم أخإرجه   الله     حرما     ما     مثل     الله     رسول
 صحيح، بإسناد ماجة

وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحاديث تواترت وقد
غائبهم شإاهدهم يبلغ أن خإطبته في أصحابه يوصي كان بأنه

في ما ذإلك ومن   سامع     من     أوعى     مبلغ     ربلهم:  ويقول
الناس خإطب لما وسلم عليه الله صلى النبي أن الصحيحين

لهم:  قال النحر يوما وفي عرفة، يوما في الوداع حجة في
فلول   سمعه     ممن     له     أوعى     مبلغ     فرب     الغائب     الشاهد     فليبلغ

أنها ولول بلغته، من وعلى سمعها من على حجة سنته أن
أن بذلك فعلم بتبليغها، يأمرهم لم القيامة، يوما إلى باقية

الصلةا عليه فيه من سمعها من على قائمة بالسنة الحجة
. الصحيحة بالسانيد إليه نقلت من وعلى والسلما،

يوفقنا أن العلى وصفاته الحسنى بأسمائه سبحانه الله واسأل
الله صلى رسوله وسنة بكتابه، للتمسك المسلمين وسائر

فيه تنازع ما ورد إليهما، والتحاكم بهما، والعمل وسلم، عليه
لتباع وقادتهم المسلمين حكاما يوفق وأن إليهما، المسلمون

جميع في بهما والحكم وسلم، عليه الله صلى نبيه وسنة كتابه
وينصرهم الحق، على المسلمين كلمة يجمع وأن الشئون،

كلمته ويعلى دينه، ينصر أن سبحانه اسأله كما أعدائهم، على
رضاه، فيه لما سبيله في المجاهدين ويوفق أعداءه ويخذل
على وينصرهم قلوبهم، بين ويؤلف الحق، على كلمتهم ويجمع

عليه.  والقادر ذإلك ولي إنه السلما، أعداء أعدائهم
وأتباعه وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى

. بإحسان
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 باز بن الله عبد بن العزيز عبد

بمكة السلمي العالم لرابطة التأسيسي المجلس رئيس
 المكرمة

العاما للمساجد. والرئيس العالمي العلى المجلس ورئيس
 العلمية البحوث لدارات

السعودية.  العربية المملكة في والرشإاد والدعوةا والفتاء

المجتمع    إصلح عوامل

والسلما والصلةا للمتقين، والعاقبة العالمين، رب لله الحمد
بن محمد وإمامنا نبينا ورسوله عبده على والكملن التمان

بهداه واهتدى سبيله سلك ومن وأصحابه، آله وعلى الله عبد
بعد:  الدين. أما يوما إلى

اللقاء هذا من به من ما على وجل عز الله أشإكر فإني
يجعله أن وجل عز وأسأله الجامعة، هذه في وأبنائي بإخإواني

هداةا يجعلنا وأن جميعا، وأعمالنا قلوبنا يصلح وأن مباركا، لقاء
شإرور من جميعا يعيذنا وأن مصلحين، وصالحين مهتدين
هذه على القائمين أشإكر أعمالنا. ثم سيئات ومن أنفسنا

يوفقهم أن الله واسأل اللقاء، لهذا لي دعوتهم على الجامعة
وموظفيها الجامعة أبناء صلح فيه ولما رضاه، فيه لما جميعا

وأن عموما، المسلمين صلح فيه ولما عليها، والقائمين
من المسلمين وسائر جميعا يعيذنا وأن وتوفيقا هدى يزيدهم

كريم.  جواد إنه شإرعه، ويخالف يغضبه، ما كل

موجزةا، تكون أن أرجو الكراما. كلمتي البناء وأيها الخإوةا أيها
حسب السئلة من البناء به يتقدما عما الجواب بعدها ثم

في المجتمع". المجتمع إصلح وعنوانها: "عوامل المكان
السلمي، وغير السلمي المجتمع الصلح، إلى الحاجة أشإد

أن إلى الحاجة أشإد في السلمي المجتمع أخإص بوجه ولكن
والسباب بالعوامل يأخإذ وأن القويم، النهج على يسير
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سار الذي النهج على يسير وأن صلحه، بها التي والوسائل
عباده، من وصفوته الرحمن خإليل المة، هذه خإيرةا عليه

والسلما.  الصلةا عليه الله عبد بن محمد سيدنا

وغير السلمي المجتمع صلح بها التي العوامل أن ومعلوما
وخإاتم المرسلين، إماما بها قاما التي العوامل هي السلمي،

صحابته بها وقاما والتسليم، الصلةا أفضل ربه من عليه النبيين
بكر أبوالمهديون:  الراشإدون الخلفاء رأسهم وعلى الكراما

وعلي النورين، ذإو وعثمان ، الفاروقا وعمر ، الصديق
الله رضي الصحابة من معهم من ثم الحسن، أبو المرتضى،

بإحسان.  أتباعهم من وجعلنا الجميع، عن

الله صلى محمد نبينا بها قاما العوامل هذه أن المعلوما ومن
هذه آخإر يصلح ولن المدينة، في ثم أول، مكة في وسلم عليه
ومن واليمان، العلم أهل قال كما أولها به صلح الذي إل المة

في الهجرةا أهل إماما أنس بن مالك المشهور الماما جملتهم
المقالة، هذه قال الربعة الئمة أحد المعروف، والفقيه زمانه،
جميعا: (لن عليها ووافقوا وبعده، زمانه في العلم أهل وتلقاها

أولها).  أصلح ما إل المة هذه آخإر يصلح

وسنة الله كتاب اتباع وهو أولها به صلح الذي : أنوالمعنى
آخإرها به يصلح الذي هو وسلم عليه الله صلى الكريم رسوله

القيامة.  يوما إلى

المجتمعات صلح أو السلمي، المجتمع صلح أراد ومن
التي والعوامل والوسائل الطريق بغير الدنيا هذه في الخإرى

غير إلى فليس الحق، غير وقال غلط، فقد الولون بها صلح
على وإقامتهم الناس إصلح إلى السبيل إنما سبيل، من هذا

الصلةا عليه نبينا عليه درج الذي السبيل هو السوي، الطريق
إلى بإحسان اتباعهم ثم الكراما صحابته عليه ودرج والسلما،

رسول بسنة والعناية العظيم، بالقرآن العناية وهو هذا، يومنا
والتفقه إليهما الناس ودعوةا وسلم، عليه الله صلى الله
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دل ما وإيضاح وبصيرةا علم عن الناس بين ونشرهما فيهما،
الساسية العقيدةا في الحكاما من الصلن هذان عليه

الصحيحة. 

وبيان بها، الخإذ السلمي المجتمع على يجب التي الراء ومن
منهل، الحذر السلمي المجتمع على يجب التي المحارما

 الله حدها التي الحدود وبيان
ْلَكوجل:  عز قال كما عندها، يقف حتى ورسوله، ُفْد     ِت ُفْدو ِه     ُفْح ّل ال

َها     َفل ُفْبو ْقَر باقتراف قربانها عن نهى المحارما وهي   َت
وهي لعباده حدها التي الحدود تعدي عن نهى كما المعاصي،

والحكاما.  العبادات من به وألزمهم عليهم، فرضه ما

أساس وأول عمله، عمل أول وسلم عليه الله صلى والرسول
له.  العبادةا وإخإلص الله، توحيد إلى الناس دعا أنه رسمه،

عليه، وسار إليه ودعا به تكلم أساس أول وهذا عمل، أول هذا
ذإلك.  تفاصيل إلى وإرشإادهم الله، توحيد إلى الناس دعوةا هو

الله" إل إله قول: "ل هي المعنى هذا على دلت التي والكلمة
الله. رسول محمدا أن شإهادةا ومعها المتين، الساس هي هذه

وهما السلما، أساس المهمان: هما والساسان الصلن هذان
عمل عليهما واستقاما بهما أخإذ من المة، هذه صلح أساس
المة، به الله وأصلح أمره له استقاما وصبرا، ودعوةا وعلما
أضاع أو أضاعهما ومن وأسبابه، وقدرته جهاده قدر على

وهلك.  ضاع أحدهما

كان القرآن، وأنزل والسلما، الصلةا عليه نبيه الله بعث ولما
ينذرهم الناس إلى فقاما المدثر، ثم عليه: اقرأ، نزل ما أول

ويقول: وجل، عز الله نقمة ويحذرهم الله توحيد إلى ويدعوهم
المشركون فاستكبر   تفلحوا     الله     إل     إله     ل     قولوا     قوما     يا

المر وليس اعتادوه، الذي المر ليس لنه هذا؛ واستنكروا
ذإلك: عند وقالوا استنكروه، ولهذا أسلفهم، عليه أدركوا الذي
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َعَل َهَة     َأَج ِل لها     اْل َل لدا     ِإ َذا     ِإّن     َواِح ّنا: وقالوا   ُفْعَجاٌب     َلَشْيٌء     َه ِئ َأ

ُفْكو ِر َتا َنا     َل ِت َه ِل ٍر     آ ُفْنوٍن     ِلَشاِع ُفْهْمسبحانه:  قوله وقبلها   َمْج ّن ُفْنوا     ِإ َكا
َذإا ُفْهْم     ِقيَل     ِإ َلَه     ل     َل ُفْه     ِإل     ِإ ّل ُفْروَن     ال ِب ْك َت ُفْلوَن     َيْس ُفْقو َي ّنا     َو ِئ ُفْكو     َأ ِر َتا َنا     َل ِت َه ِل آ

ٍر ُفْنوٍن     ِلَشاِع َء     َبْلبقوله:  عليهم الله فرد   َمْج ّق     َجا ْلَح َقا     ِبا ّد َوَص
ِليَن ُفْمْرَس ْل    ا

أهل وأعيان العلم، وطلبة العلماء من الكثير تساهل وبسبب
هذا في التساهل بسبب الله، توحيد فقهوا الذين السلما
القبور وعبدت كثيرةا، بلدان في الشرك انتشر الصيل، الصل
فهذا الله، عبادةا من الكثير لها وصرف الله، دون من وأهلها
وهذا له، ينذر وهذا به، يستغيث وهذا القبر، صاحب يدعو

العزى، مع الجاهلية في وغيرها قريش فعلت كما المدد يطلبه
وكما أخإرى، أصناما ومع مناةا، ومع اللت مع غيرهم فعل وكما
في وأوثانهم، أصنامهم مع زمان كل في المشركون يفعل

المدد.  وطلب والتبرك والتمسح والستغاثة، والدعاء التعظيم

شإيء أحرص فإنه مكائده، ومن الشيطان دسائس من وهذا
عنها إبعادهم وعلى ودينهم، عقيدتهم عن الناس إزاحة على
وسيلة.  بكل

وجل عز الله بعد المة أمل - وهم العلم طلبة على فالواجب
تخرجوا جامعة أي في الغد رجال وهم المستقبلة، القيادةا في

يعنوا وأن وصدقا، وإخإلص بحكمة السفينة يقودوا - أن
عليه الذي العظيم الوحيد العامل يعرفوا وأن بالساس
الله بتوحيد العناية وهو سواه، ما يتبعه والذي الرتكاز،

وسلم، عليه الله صلى بمحمد باليمان والعناية له، والخإلص
منهاجه، في والسير اتباعه، الواجب وأن حقا، الله رسول وأنه
الظن حسن فيجب أفضلها، وهم المة، خإير هم صحابته وأن
صلى الله رسول بعد المة خإير وأنهم عدالتهم، واعتقاد بهم،
فوجب القرآن، وحملة السنة حملة وأنهم وسلم، عليه الله

خإير أنهم واعتقاد جميعا، عنهم والترضي منهاجهم على السير
الصحيحين في ثبت كما النبياء بعد الناس أفضل وهم الناس،
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عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي مسعود ابن عن
الذين     ثم     يلونهم     الذين     ثم     قرني     الناس     خإيرقال:  أنه وسلم
ذإلك.  على دلت أخإرى أحاديث وهناك   يلونهم

بعد الناس خإير هم وسلم، عليه الله صلى النبي فأصحاب
الفضل، في مراتب على وهم الناس، أفضل وهم النبياء،

لهم المشهود العشرةا بقية ثم الراشإدون الخلفاء فأفضلهم
علمهم حسب وعلى مراتبهم، على الباقون ثم بالجنة،

 وفضلهم،
الله توحيد إلى الناس ندعو وأن الساس بهذا نعني أن فوجب

والولياء والنبياء القبور في نغلو وأل له، العبادةا وإخإلص
أو خإوف أو دعاء من العبادةا لهم ونصرف الله، مع ونعبدهم

ذإلك.  نحو أو رجاء

محاضرةا ألقيت في جامعة البترول والمعادن بتاريخ
 هـ. 6/1404

ونهيه، الله أمر يعظم أن القائد وعلى العلم طالب على ويجب
يعظم وأن الشإياء، جميع فوقا قلبه، في الله خإوف يستقر وأن

الحق ضد المرجفون به يرجف بما يبالي وأل ونهيه، أمره
الله صلى محمدا رسوله وعد لما وتصديقا بالله، ثقة وأهله
َقاَلوعل:  جل قوله في كما الرسل وكافة وسلم عليه َو

ِذيَن ّل ُفْروا     ا َف ِهْم     َك ِل ُفْس ُفْر ُفْكْم     ِل ّن ِرَج ُفْنْخ َنا     ِمْن     َل ْو     َأْرِض ُفْدّن     َأ ُفْعو َت َنا     ِفي     َل ِت ّل ِم
ْوَحى َأ ِهْم     َف ْي َل ُفْهْم     ِإ ّب َكّن     َر ِل ْه ُفْن ِلِميَن     َل ّظا ُفْم     ال ُفْك ّن َن ِك ُفْنْس َل َْلْرَض     َو ِمْن     ا
ِهْم ِد ْع ِلَك     َب َقاِمي     خَإاَف     ِلَمْن     َذإ ِد     َوخَإاَف     َم  الية،   َوِعي

بإرجاف يبالي ل البصير والقائد والموجه، العالم العلم فطالب
يعادي من بإرجاف ول الخرافيين، بإرجاف ول القبور، عباد

ويعلق ويصبر الميدان، في يصمد بل صنف، أي من السلما
فهو وعل، جل النصر منه ويرجو سبحانه، ويخافه بالله، قلبه

من ينصر أن وعد وقد وتعالى، سبحانه الولي وهو الناصر
َها    َ يافقال:  ينصره ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْروا     ِإْن     آَم ُفْص ْن ّلَه     َت ُفْكْم     ال ُفْصْر ْن َي
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ّبْت َث ُفْي ُفْكْم     َو َداَم ْق َكاَنسبحانه:  ويقول   َأ ّقا     َو َنا     َح ْي َل ُفْر     َع َنْص
ِنيَن ْؤِم ُفْم ْل به، واليمان الله، بدين التمسك وهو بالشرط لكن   ا
دين على والستقامة وسلم، عليه الله صلى برسوله واليمان

الله. 

عز قال كما لنا، الله نصر في الشرط هو وهذا السبب، هو هذا
ُفْصَرّن: وجل ْن َي َل ُفْه     َو ّل ُفْه     َمْن     ال ُفْر ُفْص ْن ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ِزيٌز     َل ِذيَن     َع ّل ِإْن     ا

ُفْهْم ّنا ّك َْلْرِض     ِفي     َم ُفْموا     ا َقا َةا     َأ ُفْوا     الّصل َت َةا     َوآ َكا ُفْروا     الّز َأَم َو
ُفْروِف ْع ْلَم ْوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْن ُفْم ْل    ا

َدسبحانه:  يقول الخإرى الية وفي َع ُفْه     َو ّل ِذيَن     ال ّل ُفْنوا     ا ُفْكْم     آَم ْن ِم
ُفْلوا َعِم ِلَحاِت     َو ُفْهْم     الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض     ِفي     َل َلَف     َكَما     ا َتْخ ِذيَن     اْس ّل ا

ِهْم     ِمْن ِل ْب َنّن     َق ّك ُفْيَم َل ُفْهْم     َو ُفْم     َل ُفْه َن ِذي     ِدي ّل َتَضى     ا ُفْهْم     اْر ُفْهْم     َل ّن َل ّد َب ُفْي َل ِمْن     َو
ِد ْع ِهْم     َب ِف ْو لنا     خَإ ِني     َأْم َن ُفْدو ُفْب ْع ُفْكوَن     ل     َي ِر لئا     ِبي     ُفْيْش ْي    شَإ

والعمل والهدى اليمان على استقاما لمن وجل عز وعده فهذا
ويؤمنه دينه، له ويمكن الرض في يستخلفه الله : أنالصالح
عليهم.  وينصره ومكائدهم العداء شإر من ويعيذه

سنته، تعظيم الله رسول محمدا أن شإهادةا تحقيق ومن
وتفسير خإلفها، من والتحذير مقاصدها، وتنفيذ إليها والدعوةا
بالسنة يفسر فإنه آياته، من يخفى قد فيما بها الكريم القرآن
وتعبر عليه، وتدل وتبينه القرآن توضح فالسنة بها، ويوضح

َناوجل:  عز قال كما عنه، ْل ْنَز َأ ْيَك     َو َل ْكَر     ِإ ّذ ّيَن     ال َب ُفْت ّناِس     ِل َما     ِلل
ِهْم     ُفْنّزَل ْي َل ُفْهْم     ِإ ّل َع َل ُفْروَن     َو ّك َف َت    َي

للدعاةا المنطلق منه يكون أن يجب العظيم الساس هذا
يتولوا أن يريدون الذين الرض، في والمصلحين المخلصين،

وسفينة السلمة، شإاطئ إلى بيده والخإذ المجتمع إصلح
وهو عامل، أعظم على الصلح هذا يرتكز كي النجاةا،

الصلةا عليه برسوله واليمان العبادةا في لله الخإلص
مما والحذر شإريعته باتباع ونهيه، أمره وتعظيم والسلما،
يخالفها. 
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لهذا تابعة هي التي الخإرى العوامل في ينظر ذإلك بعد ثم
وصوما وزكاةا صلةا من الله فرائض أداء إلى فيدعو الساس،

دونه وما الشرك من الله محارما عن وينهى ذإلك وغير وحج،
الناس بين بالصلح ويسعى والشرور، المعاصي سائر من

وإصلح الله إلى والدعوةا المنكر عن والنهي بالمعروف بالمر
ذإلك.  غير إلى البين، ذإات

وإلى الله، أرض في الله أمر إقامة إلى جهده بكل ساع فهو
من الحذر وإلى الله، حدود عند والوقوف الله محارما ترك

يأخإذ الموفق المصلح يكون هكذا الدين، في المحظورةا البدع
تحقيق وهو المتين، الساس مراعاةا مع عامل عامل العوامل
وعمل، علما الله رسول محمدا وأن الله، إل إله ل أن شإهادةا

ويخصه الله، فيوحد نفسه، في بها ويعمل الناس يعلمها فهو
الله صلى محمد الله رسول خإلف لشريعته وينقاد بالعبادةا

الصحابة، عظمها كما ويعظمها السنة يتلقى وسلم، عليه
سار كما الله كتاب مع مقتضاها وعلى نهجها على ويسير

رسوله سنة ومن الله كتاب من الصحابة علم فإن الصحابة،
جاءت وإنما أخإرى، كتب عندهم ما والسلما، الصلةا عليه

بعدهم.  الكتب

أعمالهم وكانت سيرتهم، فكانت والتابعون الصحابة أما
صالح، بقصد ويقرؤونه يتدبرونه العظيم، الكتاب من مستقاةا

يدرسونها كذلك السنة ومن والعمل، وإلفادةا العلم بقصد
والعمل.  العلم منها ويأخإذون ويحفظونها،

وهكذا وسلم، عليه الله صلى الله رسول أصحاب كان هكذا
الحديث في المؤلفات وجود قبل بإحسان لهم التابعون كان

الحديث.  وغير

وسنة ربك، كتاب من واستنبط أولئك، مع لنفسك فقدر
يعينك ما العلم أهل كلما ومن وسلم، عليه الله صلى رسوله

على حريصا وكن السنة، فهم وعلى الله، كتاب فهم على
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إلى المجتمع توجه أن تستطيع حتى الدين في والفقه العلم
تعلم وحتى السلمة، شإاطئ إلى بيده وتأخإذ السوي، الطريق

سيرتك إصلح في وتجتهد بنفسك، فتبدأ تعمل، كيف
الصلةا، في الناس أول مع فتكون خإير، كل إلى ومسابقتك

شإر، كل عن أبعدهم من وتكون خإير، كل في الناس أول ومع
عليه الله صلى رسوله سنة وتنفيذ الله، كتاب تنفيذ تمتثل
وأعوانك.  وإخإوانك زملئك مع أقوالك وفي أعمالك في وسلم

عنهم، الله رضي الصحابة كان وهكذا المؤمن، يكون هكذا
والمصلحين، التابعين وأتباع التابعين، من أتباعهم كان وهكذا
 يدرسون الهدى وأئمة
إياه، ويعلمونهم الناس ويقرئونه فيه بما ويعملون الله، كتاب

على ويحثونهم السنة ويعلمونهم معانيه، إلى ويرشإدونهم
والنواهي، الوامر بتعظيم ويوصونهم فيها، والفقه بها التمسك

في حياتهم مدةا ورسوله الله حدها التي الحدود عند والوقوف
العاجلة.  هذه

وصدقا. إخإلصا يتطلب الصلح عوامل هن عامل فكل
معنى وبيان وصدقا إخإلص إلى تحتاج الله توحيد إلى فالدعوةا

الواجب وأن الله، إل حق معبود معناها: ل وأن الله، إل إله ل
كما منه الناس وتحذير وجليله، دقيقه كله الشرك من الحذر
أصحابه فعل وكما وسلم، عليه الله صلى الله رسول فعل

وأرضاهم.  عنهم الله رضي

السنة وهكذا كثيرا، المعنى هذا يتضح العظيم القرآن وبتدبر
وأن الله، رسول محمدا أن اليمان بعد إليها والدعوةا تعظيمها
عربهم كافة، الناس إلى أرسله الله وأن اتباعه الواجب

أهل جميع فعلى وإناثهم، ذإكورهم وإنسهم، جنهم وعجمهم،
َها    َ يا     ُفْقْلسبحانه:  قال كما يتبعوه، أن الرض ّي ُفْس     َأ ّنا ّني     ال ِإ
ُفْل ُفْسو ِه     َر ّل ُفْكْم     ال ْي َل لعا     ِإ ِذي     َجِمي ّل ُفْه     ا ُفْك     َل ْل َواِت     ُفْم َْلْرِض     الّسَما ل     َوا

َلَه َو     ِإل     ِإ ِيي     ُفْه ُفْت     ُفْيْح ُفْيِمي ُفْنوا     َو ِه     َفآَِم ّل ِه     ِبال ِل ُفْسو ِبّي     َوَر ّن ُفْْلّمّي     ال ِذي     ا ّل ا
ُفْن ْؤِم ِه     ُفْي ّل ِه     ِبال ِت ِلَما َك ُفْه     َو ُفْعو ِب ّت ُفْكْم     َوا ّل َع ُفْدوَن     َل َت ْه قبلها وقال   َت
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ِذيَنسبحانه:  ّل ُفْنوا     َفا ِه     آَم ُفْه     ِب ُفْرو َعّز ُفْه     َو ُفْرو َنَص ُفْعوا     َو َب ّت ّنوَر     َوا ِذي     ال ّل ا
ِزَل ْن ُفْه     ُفْأ َع ِئَك     َم َل ُفْم     ُفْأو ُفْحوَن     ُفْه ِل ْف ُفْم ْل    ا

ذإلك عن حاد ومن المفلح، فهو ونهيه أمره وعظم اتبعه فمن
إل قوةا ول حول ول الهالك الخاسر فهو والشيطان الهوى وتبع

بالله. 

فأنت عنه، تنهى وما إليه، تدعو ما بحسب تتعدد والعوامل
الذي الشرعي العامل به تقوما الذي العامل اخإتيار في تجتهد

رسول سنة ومن الله، كتاب من مأخإذه وعرفت أصله، عرفت
 دين إلى الناس تدعو فأنت وسلم، عليه الله صلى الله

على الله محارما ترك وإلى الله، فرائض أداء وإلى الله،
وسلم.  عليه الله صلى الله رسول سلكها التي الطريقة

للدين، المحارب فالمجتمع تختلف، والمجتمعات والعوامل
فيه تعمل والتوجيه الصلح على يعينك قائد فيه ليس والذي

تدعو مكة، في وسلم عليه الله صلى الله رسول عمل كما
حتى اللينة، وبالكلمات الحسن، وبالسلوب بالحسنى الله إلى

بذلك فيحصل فيها يؤثر وحتى ، القلوب في تقول ما يدخإل
إخإوانك مع وتتعاون وتوحيده، الله طاعة إلى القلوب انجذاب

بالطرقا وإرشإادهم الناس دعوةا في نهجك على سار ومن
هذا يثبت حتى حضورها يمكن التي المجتمعات في اللينة

الواضحة.  بأدلته الناس بين ينتشر وحتى القلوب، في اليمان

يعينك الذي السلمي القائد ووجود السلمي، المجتمع وفي
المنكر، عن والنهي بالمعروف المر في أكثر نشاط لك يكون

من يخشى والذين المعاندين، وجود عند بالمسئولين والتصال
المسلك سالكا ذإلك مع وتكون المجتمع، على الخطر عنادهم
ِروجل:  عز قال كما والصبر، والحكمة بالرفق القويم َعْص ْل َوا

ْنَساَن     ِإّن*  ِْل ٍر     َلِفي     ا ِذيَن     ِإل*    ُفْخإْس ّل ُفْنوا     ا ُفْلوا     آَم َعِم ِلَحاِت     َو الّصا
ْوا َواَص َت ّق     َو ْلَح ْوا     ِبا َواَص َت ِر     َو ْب    ِبالّص
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في تنجح حتى إليه، ودعوةا بالحق، وتواص صبر من بد فل
شإرهم من يخشى الذين والكبار المسئولون وكذلك مهمتك،

ويدعون ويوجهون، الحسن، بالسلوب ينصحون الدعوةا، على
وأمرائها، وقادتها ورجالها المة أعيان من والمشافهة بالكتابة

ِبَماسبحانه:  قال كما ٍة     َف ِه     ِمَن     َرْحَم ّل ْنَت     ال ُفْهْم     ِل ْو     َل َل ْنَت     َو ّظا     ُفْك َف
ِليَظ ْلِب     َغ َق ْل َفّضوا     ا ْن ِلَك     ِمْن     ل ْو سبحانه قال وكما الية،   َح

إلى بعثهما لما والسلما الصلةا عليهما وهارون لموسى
ُفْقول:  فرعون ُفْه     َف لل     َل ْو لنا     َق ّي ُفْه     َل ّل َع ُفْر     َل ّك َذ َت ْو     َي      َيْخَشى     َأ

السبيل، هذا يسلكوا أن والدعاةا المصلحين على فالواجب
الحسنة، والموعظة بالحكمة المجتمع مشكلت يعالجوا وأن
مهمتهم، في ينجحوا حتى به، يليق بما إنسان كل يخاطبوا وأن

. غايتهم إلى ويصلوا

أن الصلح في والراغب سبحانه الله إلى أيضا الداعي وعلى
وهما: عامل السابقين العاملين سوى آخإرين، عاملين يراعي

أعيان ومع وزملئه إخإوانه مع بالحق والتواصي التناصح
من الذإى من يقع قد ما على الصبر وعامل وقادته المجتمع
وهي السابقة السورةا عليه دلت بما عمل غيرهم أو العيان

ِرسبحانه:  قوله َعْص ْل ْنَساَن     ِإّن     َوا ِْل ٍر     َلِفي     ا ِذيَن     ِإل     ُفْخإْس ّل ُفْنوا     ا آَم
ُفْلوا َعِم ِلَحاِت     َو ْوا     الّصا َواَص َت ّق     َو ْلَح ْوا     ِبا َواَص َت ِر     َو ْب    ِبالّص

الله قال كما والسلما، الصلةا عليهم الكراما بالرسل وتأسيا
سورةا آخإر في وسلم عليه الله صلى محمد لنبيه وجل عز

ِبْرمكية:  وهي الحقاف َبَر     َكَما     َفاْص ُفْلو     َص ِما     ُفْأو َعْز ْل ُفْسِل     ِمَن     ا الّر
ْعِجْل     َول َت ُفْهْم     َتْس عمران آل سورةا في سبحانه وقال الية،   َل

ُفْوّنمدنية:  وهي َل ْب ُفْت ُفْكْم     ِفي     َل ِل َوا ُفْكْم     َأْم ُفْفِس ْن َأ ُفْعّن     َو َتْسَم َل ِمَن     َو
ِذيَن ّل ُفْتوا     ا َتاَب     ُفْأو ِك ْل ُفْكْم     ِمْن     ا ِل ْب ِذيَن     َوِمَن     َق ّل ُفْكوا     ا لذإى     َأشْإَر لرا     َأ ِثي َك

ِإْن ُفْروا     َو ِب ُفْقوا     َتْص ّت َت ِإّن     َو ِلَك     َف ِما     ِمْن     َذإ ِر     َعْز ُفْمو ُفْْل فيها وقال   ا
ِإْن: المشركين من البطانة اتخاذإ عن نهى لما سبحانه َو
ُفْروا ِب ُفْقوا     َتْص ّت َت ُفْكْم     ل     َو ُفْضّر ُفْهْم     َي ُفْد ْي لئا     َك ْي ّلَه     ِإّن     شَإ ُفْلوَن     ِبَما     ال ْعَم َي
أيضا: مدنية وهي النحل، سورةا آخإر في سبحانه وقال   ُفْمِحيٌط

ِبْر ُفْرَك     َوَما     َواْص ْب ِه     ِإل     َص ّل ِهْم     َتْحَزْن     َول     ِبال ْي َل ُفْك     َول     َع ْيٍق     ِفي     َت َض
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ُفْروَن     ِمّما ُفْك ّلَه     ِإّن     َيْم َع     ال ِذيَن     َم ّل ْوا     ا َق ّت ِذيَن     ا ّل ُفْنوَن     ُفْهْم     َوا    ُفْمْحِس
كثيرةا.  المعنى هذا في واليات

نجح والمصلحين، الدعاةا من الرسل مسلك سلك من وكل
ومن العداء على والنصر الحميدةا بالعاقبة وفاز دعوته، في

ذإلك علم وسيرتهم المصلحين أخإبار ودرس ذإلك، سبر
 وتحققه،

أحوال يصلح أن العلى، وصفاته الحسنى، بأسمائه الله فأسأل
لكل قادتهم يوفق وأن الدين، في الفقه ويمنحهم المسلمين،

كل في جميعا المسلمين يعيذ وأن البطانة، لهم ويصلح خإير،
إنه والشيطان، الهوى طاعة ومن الفتن، مضلت من مكان
محمد نبينا على وسلم الله عليه.. وصلى والقادر ذإلك ولي
وصحبه.  وآله

إلى       الصعود إمكان على والحسية النقلية الدلة
الكواكب 

بعده، نبي ل من على والسلما والصلةا وحده، لله الحمد
بعد:  وصحبه. أما آله وعلى

الوصول من الفضاء رواد بعض يدعيه عما السؤال تكرر فقد
من غيره إلى الوصول من يحاولونه وعما القمر، سطح إلى

أكتب أن رأيت ذإلك، في والخوض التساؤل ولكثرةا الكواكب،
هذا في الحق إلى وترشإد السبيل، تنير الموضوع في كلمة
حرما وتعالى سبحانه الله - فأقول: إن الله شإاء - إن الباب
كتابه في ذإلك من وحذرهم علم، بغير القول عباده على

ّنَما     ُفْقْلوجل:  عز فقال المبين، ّبَي     َحّرمَا     ِإ َواِحَش     َر َف ْل َهَر     َما     ا َظ
َها ْن َطَن     َوَما     ِم ْثَم     َب ِْل ْغَي     َوا َب ْل ِر     َوا ْي َغ ّق     ِب ْلَح َأْن     ا ُفْكوا     َو ِر ِه     ُفْتْش ّل َما     ِبال

َنّزْل     َلْم ِه     ُفْي لنا     ِب َطا ْل َأْن     ُفْس ُفْلوا     َو ُفْقو َلى     َت ِه     َع ّل ُفْموَن     ل     َما     ال َل ْع وقال   َت
ُفْف     َولتعالى:  ْق ْيَس     َما     َت ِه     َلَك     َل ْلٌم     ِب َع     ِإّن     ِع َبَصَر     الّسْم ْل َوا
َد َؤا ُفْف ْل ِئَك     ُفْكّل     َوا َل ُفْه     َكاَن     ُفْأو ْن لل     َع ُفْئو    َمْس
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فقال علم، بغير عليه بالقول يأمر الشيطان سبحانه: أن وأخإبر
َها    َ يا: تعالى ّي ُفْس     َأ ّنا ُفْلوا     ال َْلْرِض     ِفي     ِمّما     ُفْك لل     ا لبا     َحل ّي ُفْعوا     َول     َط ِب ّت َت

َواِت ُفْط َطاِن     ُفْخإ ْي ُفْه     الّش ّن ُفْكْم     ِإ ّو     َل ُفْد ِبيٌن     َع ّنَما     ُفْم ُفْكْم     ِإ ُفْر ُفْم ْأ ِء     َي ِبالّسو
ِء َفْحَشا ْل َأْن     َوا ُفْلوا     َو ُفْقو َلى     َت ِه     َع ّل ُفْموَن     ل     َما     ال َل ْع    َت

الفاسقين، أخإبار في بالتثبت المؤمنين عباده سبحانه وأمر
َها    َ ياتعالى:  فقال ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْكْم     ِإْن     آَم َء ٌق     َجا ٍإ     َفاِس َب َن ُفْنوا     ِب ّي َب َت َف

ُفْبوا     َأْن لما     ُفْتِصي ْو ٍة     َق َل َها ُفْحوا     ِبَج ِب ُفْتْص َلى     َف ُفْتْم     َما     َع ْل َع ِدِميَن     َف    َنا
خإصوصا: العلم طلبة وعلى عموما، المسلمين على فالواجب

 الحذر
بالله يؤمن لمن يجوز فل علم، بغير الله على القول من

جائز، هذا أو حراما، وهذا حلل، يقول: هذا أن الخإر واليوما
ما فليسعه وإل عليها، العتماد يحسن بحجة إل ممتنع، وهذا
يعلم ل فيما الخوض عن المساك وهو قبله، العلم أهل وسع
الملئكة قول أحسن وما أدري، ل أو أعلم يقول: الله وأن

َنَكوجل:  عز لربهم السلما عليهم ْبَحا ْلَم     ل     ُفْس َنا     ِع َما     ِإل     َل
َنا َت ّلْم ّنَك     َع ْنَت     ِإ ُفْم     َأ ِلي َع ْل ُفْم     ا ِكي ْلَح    ا

 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي اللهوكان
 سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن شإيء لإذإاعنهم 

 ذإاك إل لكمال علمهمومايعلمونه قالوا: الله ورسوله أعلم 
وإيمانهم، وتعظيمهم لله عز وجل، وبعدهم عن التكلف، ومن

 وجوب التثبت فيما يقوله الكفار، والفساقاالبابهذا 
 إليها، وماالوصولوغيرهم، عن الكواكب وخإواصها، وإمكان 

يلتحق بذلك، فالواجب على المسلمين في هذا الباب كغيره
 وعدما المبادرةا بالتصديق أو التكذيب، إلالتثبت،من البواب 

 المسلم أنيستطيعبعد حصول المعلومات الكافية، التي 
يعتمد عليها ويطمئن إليها، في التصديق أو التكذيب، وهذا هو

 سبحانه في الية السابقة من سورةا الحجرات: قولهمعنى 
ُفْكْم  َ يا َء ِإْن َجا ُفْنوا  ِذيَن آَم ّل َها ا ّي َأ ٌق    ُفْنوا   َفاِس ّي َب َت َف ٍإ  َب َن ِب  والتبينالية، 

 توجد معلومات أو قرائن تشهد لخبرحتىهو التثبت ، 
: إنسبحانهالفاسق ونحوه، بما يصدقه أو يكذبه، ولم يقل 
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جاءكم فاسق بنبأ فردوا خإبره . بل قال فتبينوا لن الفاسق
 أو مسلما عاصيا، قد يصدقا في خإبره،كافرا،سواء كان 

 الكفارعلىفوجب التثبت في أمره وقد أنكر الله سبحانه 
َلْم  َبْلتكذيبهم بالقرآن بغير علم، فقال جل وعل:  ِبَما  ُفْبوا  ّذ َك  

ِه  ْلِم ِع ِب ُفْطوا  َلّما  ُفْيِحي ِهْم  َو ِل ْب َق ِذيَن ِمْن  ّل ّذَب ا َك ِلَك  َذ َك ُفْه  ُفْل ِوي ْأ َت ِهْم  ِت ْأ َي  
ُفْظْر ْن ِلِميَن   َفا ّظا ُفْة ال َب ِق َعا َكاَن  ْيَف  َك  أحسن ما قالهوما 

: ابن القيم رحمه الله العلمة
الشافية:  قصيدته الكافية في

 الحرمان إلى سبب به علما   تحط لم شإيء برد الدار إن

التفسيق أو التكفير على القداما وأخإطر، ذإلك من وأعظم
الله صلى رسوله سنة أو الله كتاب من عليها، يعتمد حجة بغير
دينه، وعلى الله على الجرأةا من هذا أن شإك ول وسلم، عليه
العلم أهل طريقة خإلف وهو علم، بغير عليه القول ومن

من وجعلنا عنهم الله رضي الصالح السلف من واليمان
عليه الله صلى الله رسول عن صح وقد بإحسان، أتباعهم
   أحدهما     بها     باء     فقد     كافر     يا     لخإيه     قال     منقال:  أنه وسلم
يا     قال     أو     بالكفر     رجل     دعا     من:  وسلم عليه الله صلى وقال
وهذا قال ما عليه : رجعأي   عليه     حار     إل     كذلك     وليس     الله     عدو

علم عن إل والتفسيق، التكفير من الحذر يوجب شإديد وعيد
من الحذر يوجب معناه في ورد وما ذإلك أن كما وبصيرةا،
علم - إذإا الخير من إل حفظه على والحرص اللسان، ورطات

-.  هذا

في ورد ما تأملنا وقد المقصود، البحث موضوع إلى فلنرجع
والقمر الشمس ذإكر على المشتملة اليات من العزيز الكتاب

عدما على صريحة دللة يدل ما فيها نجد فلم والكواكب،
السنة وهكذا الكواكب من غيره أو القمر إلى الوصول إمكان

وقصارى ذإلك إمكان عدما على يدل ما فيها نجد لم المطهرةا
في الله ذإكره ما قاله، من كفر أو ذإلك أنكر من به يتعلق ما
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ْدسبحانه:  قال حيث الحجر، سورةا في الكريم كتابه َق َل َو
َنا ْل َع ِء     ِفي     َج لجا     الّسَما ُفْرو َها     ُفْب ّنا ّي ِريَن     َوَز ِظ ّنا َها     ِلل َنا ْظ ِف ُفْكّل     ِمْن     َوَح

َطاٍن ْي ٍم     شَإ َقا     َمِن     ِإل     َرِجي َتَر َع     اْس ُفْه     الّسْم َع َب ْت أ
َ َهاٌب     َف ِبيٌن     شِإ    ُفْم

َباَرَكالفرقان:  سورةا في تعالى وقال ِذي     َت ّل َعَل     ا ِفي     َج
ِء لجا     الّسَما ُفْرو َعَل     ُفْب َها     َوَج لجا     ِفي لرا     ِسَرا َقَم لرا     َو ِني في وقال   ُفْم
ّنا: الصافات سورةا ّنا     ِإ ّي َء     َز َيا     الّسَما ْن ّد ٍة     ال َن ِزي ِكِب     ِب َوا َك ْل لظا     ا ْف َوِح

َطاٍن     ُفْكّل     ِمْن ْي ٍد     شَإ ِر ُفْعوَن     ل     َما َلى     َيّسّم َِل     ِإ ْلَم َلى     ا ْع َْل ُفْفوَن     ا َذ ُفْيْق َو
ِنٍب     ُفْكّل     ِمْن لرا     َجا ُفْحو ُفْهْم     ُفْد َل َذاٌب     َو ِطَف     َمْن     ِإل     َواِصٌب     َع خَإ

َفَة ْط ْلَخ ُفْه     ا َع َب ْت أ
َ َهاٌب     َف ِقٌب     شِإ    َثا

هذا الموضوع من ضمن منشورات الجامعة السلمية
 هـ. 1395" الطبعة الثانية عاما 16بالمدينة المنورةا برقم "

ْدالملك:  سورةا في سبحانه وقال َق َل ّنا     َو ّي َء     َز َيا     الّسَما ْن ّد ال
ِبيَح َها     ِبَمَصا َنا ْل َع لما     َوَج ُفْجو ِطيِن     ُفْر َيا َنا     ِللّش ْد َت ْع َأ ُفْهْم     َو َذاَب     َل َع
ِر ِعي َلْمنوح:  سورةا في وقال   الّس ْوا     َأ ْيَف     َتَر َق     َك َل ُفْه     خَإ ّل َع     ال ْب َس

َواٍت لقا     َسَما َبا َعَل     ِط َقَمَر     َوَج ْل ِهّن     ا لرا     ِفي َعَل     ُفْنو لجا     الّشْمَس     َوَج ِسَرا
في جاء وما الكريمات اليات هذه في الله ذإكره ما أن وظنوا
ملصقة أو السماء، داخإل في الكواكب أن على يدل معناها

قاله بما أيضا وتعلقوا سطحها، إلى الوصول يمكن فكيف بها،
وعطارد الدنيا، السماء في القمر أن الفلك: من علماء بعض

الرابعة، في والشمس الثالثة، في والزهرةا الثانية، في
في وزحل السادسة، في والمشتري الخامسة، في والمريخ

السابعة. 

يقال: أن والجواب وسكتوا، المفسرين من كثير ذإلك نقل وقد
والقمر الشمس أن على يدل ما المذكورات اليات في ليس

بها، ملصقة أنها ول السماء داخإل في الكواكب من وغيرهما
زينة وأنها السماء في الكواكب هذه أن على اليات تدل وإنما
عل ما كل على العربية اللغة في يطلق السماء ولفظ لها،

ُفْتْمسبحانه:  قوله في كما وارتفع، ْن َأِم ِء     ِفي     َمْن     َأ َأْن     الّسَما
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ُفْم     َيْخِسَف ُفْك َْلْرَض     ِب َذإا     ا ِإ ُفْر     ِهَي     َف ُفْمو ُفْتْم     َأمْا     َت ْن ِء     ِفي     َمْن     َأِم َأْن     الّسَما

ُفْكْم     ُفْيْرِسَل ْي َل لبا     َع ُفْموَن     َحاِص َل ْع َت ْيَف     َفَس ِر     َك ِذي    َن

(في) اليتين: إن هاتين في المفسرين من جماعة قال
على بذلك واحتجوا بها: العلو، المراد السماء وأن للظرفية،

لن إل ذإاك وما العرش، فوقا العلو جهة في سبحانه الله أن
وقال العربية اللغة في معروف أمر العلو على السماء إطلقا
وأن على، بمعنى (في) هنا التفسير: إن أهل من آخإرون
سبحانه:  قال كما المبنية، هنا: السماء بالسماء المراد

ُفْحوا َْلْرِض     ِفي     َفِسي المعنى: يكون هذا وعلى الرض، على أي   ا
 فوقا سبحانه الله أن

فوقا سبحانه أنه على الدالة اليات بقية ذإلك فيوافق السماء،
ول وجل، عز بجلله يليق استواء عليه استوى وأنه العرش،
ْيَسوجل:  عز قال كما خإلقه، استواء فيه يشابهه ِه     َل ِل ْث َكِم

ٌء َو     شَإْي ُفْه ُفْع     َو ُفْر     الّسِمي َبِصي ْل َلْمسبحانه:  وقال   ا ُفْكْن     َو ُفْه     َي لوا     َل ُفْف ُفْك
ٌد    َأَح

ُفْبوا     َفلتعالى:  وقال ِر ِه     َتْض ّل َثاَل     ِل َْلْم ّلَه     ِإّن     ا ُفْم     ال َل ْع ُفْتْم     َي ْن َأ ل     َو
ُفْموَن َل ْع وتعالى سبحانه الله ووصف المعنى هذا أنكر ومن   َت
الدالة والسنة، الكتاب من الشرعية الدلة خإالف فقد بخلفه،

يليق استواء عرشإه على واستوائه سبحانه، الله علو على
كما تعطيل، ول تحريف ول تمثيل ول تكييف غير من بجلله
في سبحانه قوله الباب هذا ومن المة، سلف إجماع خإالف
َها    َ يا البقرةا سورةا ّي ُفْس     َأ ّنا ُفْدوا     ال ُفْب ْع ُفْم     ا ُفْك ّب ِذي     َر ّل ُفْكْم     ا َق َل ِذيَن     خَإ ّل َوا

ُفْكْم     ِمْن ِل ْب ُفْكْم     َق ّل َع ُفْقوَن     َل ّت ِذي     َت ّل َعَل     ا ُفْم     َج ُفْك َْلْرَض     َل لشإا     ا ِفَرا
َء لء     َوالّسَما َنا ْنَزَل     ِب َأ ِء     ِمَن     َو لء     الّسَما َأخْإَرَج     َما ِه     َف ّثَمَراِت     ِمَن     ِب ال

لقا ُفْكْم     ِرْز ُفْلوا     َفل     َل َع ِه     َتْج ّل لدا     ِل َدا ْن ُفْتْم     َأ ْن َأ ُفْموَن     َو َل ْع    َت

هذه في سبحانه بقوله المراد أن المفسرين من جماعة ذإكر
ْنَزَل: الية َأ ِء     ِمَن     َو لء     الّسَما هنا: هو بالسماء المراد أن   َما

هذا ومن الناس، فوقا وارتفاعه لعلوه بذلك سمي السحاب،
ُفْظّن     َكاَن     َمْنالحج:  سورةا في وجل عز قوله أيضا الباب َأْن     َي
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ُفْه     َلْن ُفْصَر ْن ُفْه     َي ّل َيا     ِفي     ال ْن ّد ِةا     ال ْد     َواْلخِإَر ُفْد َيْم ْل َبٍب     َف َلى     ِبَس ِء     ِإ    الّسَما
من فوقه ما إلى بسبب فليمدد المفسرون: معناه . قالالية

ومن تحته، من إلى بالنسبة لعلوه سماء فسماه ونحوه، سقف
َلْمتعالى:  قوله الباب هذا ْيَف     َتَر     َأ ُفْه     َضَرَب     َك ّل لل     ال َث لة     َم ِلَم لة     َك َب ّي َط

ٍةا ٍة     َكَشَجَر َب ّي َها     َط ُفْل ِبٌت     َأْص َها     َثا ُفْع َفْر ِء     ِفي     َو    الّسَما

صاحب وقال العلو، في أي السماء هنا: في فقوله الية
قال: أن إلى كأسماه، أعله وبه ارتفع، سموا : سماالقاموس
 انتهى شإيء كل وسقف وتذكر تؤنث معروفة والسماء

رسوله وكلما سبحانه الله كلما من الباب هذا في والدلة
اللغة، وأئمة المفسرين، وكلما وسلم عليه الله صلى محمد
إذإا كثيرةا، المرتفع الشيء على السماء لفظ إطلقا على

جعل سبحانه الله أن اليات معنى يكون أن فيحتمل هذا عرف
سماء وسماه والرض، السماء بين مدار في الكواكب هذه

الله ذإكر وقد ذإلك، يمنع ما الدلة من علمنا فيما وليس لعلوه،
من آيتين في فلك في يجريان والقمر الشمس أن سبحانه

َو النبياء سورةا في وجل عز قوله وهما الكريم كتابه ُفْه ِذي     َو ّل ا
َق َل ْيَل     خَإ ّل َهاَر     ال ّن َقَمَر     َوالّشْمَس     َوال ْل َلٍك     ِفي     ُفْكّل     َوا ُفْحوَن     َف َب    َيْس

ُفْس     ليس:  سورةا في سبحانه وقوله ِغي     الّشْم َب ْن َها     َي ِرَك     َأْن     َل ْد ُفْت
َقَمَر ْل ُفْل     َول     ا ْي ّل ُفْق     ال ِب ِر     َسا َها ّن ُفْكّل     ال َلٍك     ِفي     َو ُفْحوَن     َف َب كانا ولو   َيْس

في الجري هو السبح لن بالسبح يوصفا لم بالسماء ملصقين
 ونحوه الماء

الفلك أن المشهور تفسيره في الله رحمه جرير ابن ذإكر وقد
السلف عن معناه في وذإكر الدائر، الشيء هو العرب لغة في

ذإلك: في القول من نصه: (والصواب ما قال ثم أقوال، عدةا
ِفي عز الله قال كما يقال أن َلٍك وجل:  ُفْحوَن َف َب أن وجائز َيْس

ذإكر وكما الرحا، : كحديدةا مجاهد قال كما الفلك ذإلك يكون
مكفوفا، موجا يكون أن وجائز الرحا، كطاحونة الحسن عن
: هوالعرب كلما في الفلك أن وذإلك السماء قطب يكون وأن
عبد عن الله رحمه أفلك) ونقل فجمعه دائر، شإيء كل
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بين الذي نصه: (الفلك ما قال أنه أسلم بن زيد بن الرحمن
:وقرأ والقمر، والشمس النجوما، مجاري من والرض السماء
َباَرَك ِذي     َت ّل َعَل     ا ِء     ِفي     َج لجا     الّسَما ُفْرو َعَل     ُفْب َها     َوَج لجا     ِفي لرا     ِسَرا َقَم َو

لرا ِني    ُفْم
الرض) في وليست والرض السماء بين البروج : تلكوقال

انتهى. 

ابن كلما التفسير - في الله - رحمه كثير بن الحافظ نقل وقد
على الدليل لعدما التأمل، عند لنكاره وجه ول وأنكره هذا، زيد

 نكارته،

الفلك أن على نصه: (والجمهور ما تفسيره في النسفي وقال
والقمر الشمس فيه تجري السماء تحت مكفوف موج

والنجوما) انتهى. 

نصه: (وقال المعاني) ما تفسيره: (روح في اللوسي وقال
فيه تجري السماء تحت مكفوف موج هو المفسرين أكثر

 والقمر) انتهى الشمس

ل آنفا، المتقدمة واليات الفلك تفسير في القول هذا وعلى
من غيره أو القمر سطح إلى الوصول أن في إشإكال يبقى

دل فيما قدح منه يلزما ول السمعية، الدلة يخالف ل الكواكب
زعم ومن السماء، في والقمر الشمس كون من القرآن عليه

يعتمد حجة لقوله فليس المبنية السماوات بالفلك المراد أن
أن على يدل وغيرها النقلية الدلة ظاهر بل نعلم، فيما عليها

في بالسماء أراد أنه ويحتمل الفلك، غير السبع السماوات
الحجر آية في ظاهر هو كما الدنيا، المتقدمة: السماء اليات
ْدسبحانه:  قوله وهي َق َل َنا     َو ْل َع ِء     ِفي     َج لجا     الّسَما ُفْرو َها     ُفْب ّنا ّي َوَز

ِريَن ِظ ّنا ْد: سبحانه قوله وهي الملك آية في وصريح   ِلل َق َل َو
ّنا ّي َء     َز َيا     الّسَما ْن ّد ِبيَح     ال َها     ِبَمَصا َنا ْل َع لما     َوَج ُفْجو ِطيِن     ُفْر َيا ولم   ِللّش
أنها سبحانه أراد وإنما داخإلها، في البروج أن سبحانه يرد

في مقيم فلن العرب لغة في يقال كما إليها وتنسب بقربها
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وأما حولها، وما ضواحيها في هو وإنما مكة في أو المدينة،
أن منه يلزما فل للسماء زينة بأنها للكواكب سبحانه وصفه
 أن يصح بل ذإلك، على دليل ول بها، ملصقة تكون

فضاء وبينها وبينها عنها، منفصلة كانت وإن لها، زينة تسمى
ونحو الكهربائية والثريات بالقماش سقفه النسان يزين كما
في يقال هذا ومع به، ذإلك إلصاقا إلى ضرورةا غير من ذإلك

الزينة بين كان وإن بيته، سقف زين العربية: فلن اللغة
 فضاء، والسقف

َلْمنوح:  سورةا في سبحانه قوله وأما ْوا     َأ ْيَف     َتَر َق     َك َل ُفْه     خَإ ّل ال
َع ْب َواٍت     َس لقا     َسَما َبا َعَل     ِط َقَمَر     َوَج ْل ِهّن     ا لرا     ِفي َعَل     ُفْنو الّشْمَس     َوَج

لجا الشمس أن معناه أن على يدل ما الدلة في فليس   ِسَرا
الكثر: أن عند معناه وإنما ، السماوات داخإل في والقمر
خإارج فأجرامهما أجرامهما ل السماوات في نورهما

 والرض، السماوات في ونورهما السماوات

بن الله عبد عن الية هذه عند الله رحمه جرير ابن روى وقد
المعنى هذا على يدل ما عنهما الله رضي العاص بن عمرو
، ثور ابن حدثنا قال ، العلى عبد حدثنا تفسير في قال حيث
رضي العاص بن عمرو بن الله عبد عن قتادةا عن معمر عن
قبل وجوههما والقمر الشمس قال: إن أنه عنهما الله

انقطاع. سنده وفي انتهى الرض قبل وأقفيتهما السماوات،
عنه صح إن هذا ولعل عمرو، بن الله عبد يدرك لم قتادةا لن
نورهما أن على يدل الية وظاهر إسرائيل، بني عن تلقاه مما
إلى وجوههما كون وأما أجرامهما، ل السماوات في

سبحانه والله نظر، فموضع الرض إلي وأقفيتهما السماوات
التفسير: أن أهل من قال من قول بذلك. وأما أعلم وتعالي

السماء في القمر لن البعض على الكل إطلقا باب من ذإلك
وإنما تميم بني يقال: رأيت كما الرابعة، في والشمس الدنيا،

حجة هناك وليس عليه، دليل ول بجيد، فليس بعضهم رأى
الدنيا السماء في القمر أن على تدل نعلم، فيما عليها يعتمد

علماء من تلك قال من قول وأما الرابعة، في والشمس
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على مبنية غالبا أقوالهم لن عليها بحجة فليس الفلك،
 وأسس ية،شإرع قواعد على ل والظن، التخمين
 لذلك، التنبه فيجب قطعية،

الله رحمه كثير ابن الحافظ قاله المعنى: ما هذا على ويدل
َلْم سبحانه:  قوله عند تفسيره في ْوا     َأ ْيَف     َتَر َق     َك َل ُفْه     خَإ ّل َع     ال ْب َس

َواٍت لقا     َسَما َبا َلْمتعالى:  نصه: قوله ما قال حيث الية   ِط َأ

ْوا ْيَف     َتَر َق     َك َل ُفْه     خَإ ّل َع     ال ْب َواٍت     َس لقا     َسَما َبا فوقا واحدةا أي   ِط
المور من هو . أوفقط السمع جهة من يتلقى هذا وهل واحدةا

فإن والكسوفات، التسيير من علم مما بالحس المدركة
القمر فأدناها بعضا، بعضها يكسف السيارةا السبعة الكواكب

الثانية، في وعطارد فوقه، ما يكسف وهو الدنيا، السماء في
في والمريخ الرابعة، في والشمس الثالثة، في والزهرةا

وأما السابعة، في وزحل السادسة، في والمشتري الخامسة،
يسمونه:(فلك ثامن فلك ففي الثوابت، وهي الكواكب بقية

والفلك الكرسي، يقولون: هو منهم والمتشرعون الثوابت)،
خإلف على حركته عندهم: الذي والثير الطلس، : وهوالتاسع
من وهي الحركات، مبدأ حركته أن وذإلك الفلك سائر حركة

إلى المشرقا من عكسه الفلك وسائر المشرقا إلى المغرب
حركة للسيارةا ولكن تبعا، الكواكب سائر يدور ومعها المغرب،
المشرقا، إلى المغرب من تسير فإنها أفلكها، لحركة معاكسة

شإهر كل في فلكه يقطع فالقمر بحسبه، فلكه يقطع وكل
سنة ثلثين كل في وزحل مرةا، سنة كل في والشمس مرةا،
في الجميع حركة كانت وإن أفلكها، اتساع بحسب وذإلك مرةا،

على المقاما هذا في يقولونه ما ملخص هذا متناسبة، السرعة
 بيانها) انتهى بصدد لسنا كثيرةا مواضع في بينهم، اخإتلف

يدل: بينهم... إلخ اخإتلف هنا: على الله رحمه الحافظ فقول
من آنفا، عنهم نقله ما على متفقين غير الفلك علماء أن على
والزهرةا الثانية، في وعطارد الدنيا، السماء في القمر كون
نقله مما ذإلك وغير الرابعة.. إلخ في والشمس الثالثة في

يختلفوا، لم ذإكروا، ما على قطعية أدلة لديهم كانت ولو عنهم،
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لنه بحجة؛ ليس فاتفاقهم ذإكر ما على اتفقوا أنهم فرضنا ولو
 معصوما، غير

قد الذين السلما علماء إجماع هو المعصوما الجماع وإنما
عليه الله صلى النبي لقول الجتهاد شإروط فيهم توافرت
الحديث   منصورةا     الحق     على     أمتي     من     طافئة     تزال     لوسلم: 

ل قطعيا اجتماعا حكم، على السلما علماء اجتمع فإذإا
المنصورةا الطائفة لن حق؛ على شإك بل فإنهم سكوتيا،

على تزال ل أنها وسلم عليه الله صلى النبي أخإبر وقد منهم،
 الله أمر يأتي حتى الحق،

الكثر أو العلم أهل من الكثير وكلما السابقة، الدلة وظاهر
ومنها الكواكب جميع : أن واللوسي ، النسفي حكاه كما

شإيء داخإل في وليست السماوات، تحت والقمر الشمس
بين فضاء هناك يكون أن من مانع ل أنه يعلم وبذلك منها،

المركبات فيه تسير أن يمكن الدنيا، والسماء الكواكب
من غيره أو القمر سطح على تنزل أن يمكن الفضائية،
صريح شإرعي بدليل إل ذإلك بامتناع يقال أن يجوز ول الكواكب

وصل إنه قال من يصدقا أن يجوز ل أنه كما إليه، المصير يجب
تدل علمية بأدلة إل الكواكب، من غيره أو القمر سطح إلى

عن معلوماتهم إلى بالنسبة الناس أن شإك ول صدقه، على
قد معلومات لديه كان فمن يتفاوتون، الفضاء ورواد الفضاء،

ادعاه ما صحة على دلته غيرها، أو المراصد بواسطة بها اقتنع
سطح إلى وصولهم من غيرهم، أو المريكيون الفضاء رواد

لديه تتوافر لم ومن تصديقه، في معذور فهو القمر
والتثبت : التوقف،عليه فالواجب ذإلك على الدالة المعلومات

بالدلة عمل التكذيب، أو التصديق يقتضي ما لديه يثبت حتى
 ذإكرها، السالف

سبحانه الله الكواكب: قول إلى الصعود إمكان على يدل ومما
ّناعنهم:  به أخإبر فيما الجن سورةا في َأ َنا     َو َء     َلَمْس الّسَما

َها َنا ْد َوَج َئْت     َف ِل لسا     ُفْم لدا     َحَر ِدي لبا     شَإ ُفْه ُفْشإ ّنا     َو َأ ّنا     َو ُفْد     ُفْك ُفْع ْق َها     َن ْن َد     ِم َقاِع َم
َتِمِع     َفَمْن     ِللّسْمِع ْد     اْلَن     َيْس ُفْه     َيِج لبا     َل َها لدا     شِإ الجن كان فإذإا   َرَص
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منها وقعدوا لمسوها، حتى السماء إلى الصعود أمكنهم قد
الذي العصر هذا في النس على ذإلك يستحيل فكيف مقاعد
 العلم، فيه تطور

الناس، من أحد ببال يخطر ل حد إلى وصل حتى والخإتراع
فهي المبنية السماوات أما يخترعوه، أن قبل مخترعيه حتى

النس شإياطين يدخإلها فلن وحراسها، بأبوابها محفوظة
َناتعالى:  الله قال كما والجن، ْل َع َء     َوَج لفا     الّسَما ْق لظا     َس ُفْفو َمْح

ُفْهْم َها     َعْن     َو ِت َيا ُفْضوَن     آ ِر ْع َهاتعالى:  وقال   ُفْم َنا ْظ ِف ُفْكّل     ِمْن     َوَح
َطاٍن ْي ٍم     شَإ الله رسول أن الصحيحة الحاديث في وثبت   َرِجي

لم جبريل، مع السماء إلى به عرج لما وسلم عليه الله صلى
من الخلق من فغيره بإذإن، إل بعدها وما الدنيا السماء يدخإل

ْعَشَر    َ ياالرحمن:  سورةا في سبحانه قوله وأما أولى باب َم
ْلِجّن ْنِس     ا ِْل ُفْتْم     ِإِن     َوا ْع َط َت ُفْذوا     َأْن     اْس ُفْف ْن ِر     ِمْن     َت َطا ْق َواِت     َأ الّسَما

َْلْرِض ُفْذوا     َوا ُفْف ْن ُفْذوَن     ل     َفا ُفْف ْن َطاٍن     ِإل     َت ْل ُفْس واضحة فليست   ِب
وما ظاهرها لن الكواكب إلى الصعود إمكان على الدللة

عجز بيان بذلك أراد سبحانه الله أن على يدل بعدها وما قبلها
 والرض السماوات أقطار من النفوذإ عن الثقلين،

التفسير علماء من وغيره الله رحمه جرير ابن الماما ذإكر وقد
قولن. أحدهما: أحسنها أقوال الكريمة الية هذه تفسير في
عن فيها أخإبر سبحانه الله وأن القيامة، يوما بذلك المراد أن

ابن قدما وقد أهوالها، من الفرار عن القيامة يوما الثقلين عجز
على يدل ما بعدها التي الية في أن وذإكر القول، هذا جرير

الثقلين عجز بذلك: بيان المراد الثاني: أن والقول له اخإتياره
من يمكنهم لهم سلطان ل لنه الموت من الهروب عن

من الهروب على لهم سلطان ل أنه كما الموت، من الهروب
المراد يكون القولين هذين وعلى القيامة، يوما أهوال

الية، في حجة ل أنه يتضح ذإكرناه ومما بالسلطان: القوةا،
وأن الكواكب، إلى الصعود إمكان على تدل إنها قال لمن

 فيها القوال أقرب أن أيضا ويتضح بالسلطان: العلم، المراد
سبحانه الله أخإبر القيامة، يوما بذلك المراد قال: إن من قول
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لهم تعجيزا اليوما، ذإلك في والنس للجن ذإلك يقول أنه فيها
أراد مما مفر لهم وليس سبحانه، الله قبضة في أنهم وإخإبارا

ُفْلبعدها:  قال ولهذا بهم، ُفْكَما     ُفْيْرَس ْي َل َواٌظ     َع ٍر     ِمْن     ُفْشإ ُفْنَحاٌس     َنا َو
َتِصَراِن     َفل ْن الفرار حاولتما لو -: أنكما أعلم - والله فالمعنى   َت
فل ونحاس نار من شإواظ عليكما لرسل اليوما، ذإلك في

أقطار من النفوذإ لحد يمكن فل الدنيا في أما منهما، تنتصران
تقدما كما وأبوابها بحرسها محفوظة المبنية. لنها السماوات

 أعلم، وتعالى سبحانه والله ذإلك ذإكر

وآله محمد نبينا ورسوله عبده على وبارك وسلم الله وصلى
 وصحبه

 باز بن الله عبد بن العزيز عبد

الكواكب    إلى الصعود

المكرما الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
الله زاده حمدان بن الرحمن عبد بن الشيخ: سليمان فضيلة

والقرآن، السنة في الفقه وإياه ومنحني واليمان، العلم من
آمين. 

بعد:  أما وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

 هـ1389 / 10 / 8 في المؤرخأ الكريم خإطابكم وصلني فقد
واتقاه خإافه من سلك في جميعا ونظمنا بهداه الله وصلكم

الصحف في المنشور مقالي على التعقيب من تضمنه وما
إلى بالصعود المتعلق العاما هذا من شإعبان في المحلية

أوله من فضيلتكم ذإكره ما تأملت وقد معلوما، كان الكواكب
في ذإكرته عما الرجوع يقتضي ما فيه أجد فلم آخإره، إلى

وتأمل المسألة هذه في محبكم اجتهد وقد المذكور، المقال
ذإلك في وتحرر الباب، هذا في الواردةا والحاديث اليات
وجل عز الله كتاب عن ودفاعا ولعباده، لله نصحا الحق إيضاح
ما صدقا من يظن . لئل والسلما الصلةا عليه رسوله وسنة
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القرآن أن القمر، سطح على النزول من الفضاء رواد ادعاه
بذلك له فيحصل بخلفه، الواقع شإهد بما أخإبرا قد والسنة
 ورسوله، الله أخإبار في والريب الشك

 أن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليهوالحق
 ل يمكن أن يقع فيهما ما يخالف واقعاالصحيحة،وسلم 

 شإيء يظن أنهوجدمحسوسا أو معقول صحيحا صريحا، فإذإا 
من هذا الباب وجب أن يعلم أن ذإلك غير صحيح، وإنما

 العبد، أو سوء فهمه. لكونه ظن مااعتقادالخطأ جاء من 
 صحيحا،صريحاليس واقعا واقعا، أو ظن ما هو شإبهة معقول 

أو ظن ما ليس صحيحا من السنة صحيحا، أو أخإطأ فهمه
الشاعر:  الصحيحة، كما قال رسولهلكتاب الله وسنة 

 السقيم الفهم من وآفته   صحيحا قول عائب من وكم

السلما: شإيخ العباس أبو نبه وقد كثيرةا، هذا على والشواهد
على عليهما الله رحمة القيم العلمة: ابن وتلميذه ، تيمية ابن
 يخفى، ل كما كتبهما من كثيرةا مواضع في المعنى هذا

الحق السابق: بيان المقال كتابة من المقصود (والخلصة: أن
العجلة وعدما المور، في التثبت في والترغيب الشبهة، وإزالة

صحيحة واضحة أدلة وجود بعد إل تكفير، أو تكذيب أو بتصديق
لله فالحمد للحق مصيبا كتبته ما كان فإن ذإلك، إلى ترشإد

الشيطان، ومن مني فذلك خإطأ كان وإن وحده، له والفضل
ذإلك، من براء وسلم عليه الله صلى ورسوله سبحانه والله
مزيد لقصد المقال قراءةا وإعادةا الرأي، إتماما رأيتم وإذإا

المسألة هذه في الواضحة، بأدلته الحق معرفة في التثبت،
- متى فضيلتكم ذإكر - كما المؤمن ضالة والحق مناسب، فهو

من وإياكم يزيدني أن وجل عز الله وأسأل أخإذها)، وجدها
القول في الحق لصابة جميعا يوفقنا وأن والهدى، العلم

أجرين، وغيرها المسألة هذه في لمصيبنا يكتب وأن والعمل،
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جواد إنه بعفوه، الجميع يعامل وأن اجتهاده، أجر ولمخطئنا
 وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما كريم،

الشتراكية      المبادئ بتحكيم يطالب من حكم
والشيوعية 

آله وعلى الله رسول على والسلما والصلةا لله، الحمد
 وصحبه،

بعد:  أما

هذا الباكستانيين الخإوةا بعض من سؤال إلي ورد فقد
ملخصه: 

الشإتراكية المبادئ بتحكيم يطالبون الذين حكم ما
الذين حكم وما السلما، حكم ويحاربون والشيوعية،
بحكم يطالب من ويذمون المطلب، هذا في يساعدونهم

هؤلء اتخاذإ يجوز وهل عليهم، ويفترون ويلمزونهم السلما،
 المسلمين؟ مساجد في وخإطباء أئمة

الله، رسول على والسلما والصلةا لله، : الحمدوالجواب
على الواجب أن ريب ل بهداه، اهتدى ومن وأصحابه آله وعلى
في السلمية الشريعة يحكموا وقادتهم: أن المسلمين أئمة

عليه مجمع أمر وهذا خإالفها، ما يحاربوا وأن شإئونهم، جميع
من عليه والدلة الله، بحمد نزاع فيه ليس السلما، علماء بين

قوله منها العلم، أهل عند معلومة كثيرةا والسنة الكتاب
ّبَك     َفلسبحانه:  ُفْنوَن     ل     َوَر ْؤِم ّتى     ُفْي ُفْموَك     َح ّك ُفْهْم     شَإَجَر     ِفيَما     ُفْيَح َن ْي َب

ُفْدوا     ل     ُفْثّم ِهْم     ِفي     َيِج ُفْفِس ْن لجا     َأ ْيَت     ِمّما     َحَر ُفْموا     َقَض ّل ُفْيَس لما     َو ِلي    َتْس
َها    َ ياوجل:  عز وقوله ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ُفْعوا     ال ِطي َأ َو

ُفْسوَل ِلي     الّر ُفْأو ِر     َو َْلْم ُفْكْم     ا ْن ِإْن     ِم ُفْتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت ُفْه     شَإْي ّدو ُفْر َلى     َف ِإ
ِه ّل ُفْسوِل     ال ُفْتْم     ِإْن     َوالّر ْن ُفْنوَن     ُفْك ْؤِم ِه     ُفْت ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ِلَك     اْلخِإ ْيٌر     َذإ خَإ

ُفْن َأْحَس لل     َو ِوي ْأ ُفْتْم     َوَما سبحانه وقوله   َت ْف َل َت ِه     اخْإ ٍء     ِمْن     ِفي شَإْي
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ُفْه ُفْم ْك ُفْح َلى     َف ِه     ِإ ّل ْكَمسبحانه:  وقوله   ال ُفْح َف ِة     َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُفْغوَن     ا ْب َوَمْن     َي
ُفْن ِه     ِمَن     َأْحَس ّل لما     ال ْك ٍما     ُفْح ْو َق ُفْنوَن     ِل ِق    ُفْيو

ُفْكْم     َلْم     َوَمْنسبحانه:  وقوله ْنَزَل     ِبَما     َيْح ُفْه     َأ ّل ِئَك     ال َل ُفْأو ُفْم     َف ُفْه
ُفْروَن ِف َكا ْل ُفْكْم     َلْم     َوَمْن   ا ْنَزَل     ِبَما     َيْح ُفْه     َأ ّل ِئَك     ال َل ُفْأو ُفْم     َف ُفْموَن     ُفْه ِل ّظا ال

ُفْكْم     َلْم     َوَمْن ْنَزَل     ِبَما     َيْح ُفْه     َأ ّل ِئَك     ال َل ُفْأو ُفْم     َف ُفْقوَن     ُفْه َفاِس ْل واليات   ا
أن زعم من أن على العلماء أجمع وقد كثيرةا المعنى هذا في

رسول غير هدي أن أو الله، حكم من أحسن الله غير حكم
الله صلى الرسول هدي من أحسن وسلم عليه الله صلى الله

يجوز أنه زعم من أن على أجمعوا كما كافر، فهو وسلم عليه
عليه الله صلى محمد شإريعة عن الخروج الناس من لحد

 ضال، كافر فهو غيرها تحكيم أو وسلم

يعلم العلم أهل وإجماع القرآنية، الدلة من ذإكرناه وبما
الشيوعية أو الشإتراكية إلى يدعون الذين أن وغيره، السائل

كفار السلما، لحكم المناقضة الهدامة المذاهب من غيرهما أو
بالله يؤمنون ل ملحدةا لنهم والنصارى اليهود من أكفر ضلل،

وإماما خإطيبا منهم أحد يجعل أن يجوز ول الخإر، باليوما ول
خإلفهم، الصلةا تصح ول المسلمين، مساجد من مسجد في

وذإما إليه، يدعون ما وحسن ضللهم، على ساعدهم من وكل
الطائفة حكم حكمه ضال، كافر فهو ولمزهم، السلما دعاةا

أجمع وقد طلبها، في وأيدها ركابها في سار التي الملحدةا،
المسلمين على الكفار ظاهر من أن على السلما علماء

مثلهم، كافر فهو المساعدةا، من نوع بأي عليهم وساعدهم
َها    َ ياسبحانه:  الله قال كما ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْذوا     ل     آَم ّتِخ َد     َت ُفْهو َي ْل ا

ّنَصاَرى َء     َوال َيا ِل ْو ُفْهْم     َأ ُفْض ْع ُفْء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ ُفْهْم     َوَمْن     َب ّل َو َت ُفْكْم     َي ْن ُفْه     ِم ّن ِإ َف
ُفْهْم ْن ّلَه     ِإّن     ِم ِدي     ل     ال ْه ْومَا     َي َق ْل ِلِميَن     ا ّظا َها    َ ياتعالى:  وقال   ال ّي َأ

ِذيَن ّل ُفْنوا     ا ُفْذوا     ل     آَم ّتِخ ُفْكْم     َت َء َبا ُفْكْم     آ َن َوا ِإخْإ َء     َو َيا ِل ْو ّبوا     ِإِن     َأ َتَح ْفَر     اْس ُفْك ْل ا
َلى ِْليَماِن     َع ُفْهْم     َوَمْن     ا ّل َو َت ُفْكْم     َي ْن َل     ِم ُفْأو ُفْم     ِئَك  َف ُفْموَن     ُفْه ِل ّظا    ال

والله الحق، لطالب ومقنع كفاية ذإكرناه فيما يكون أن وأرجو
يصلح أن سبحانه ونسأله السبيل، يهدي وهو الحق يقول
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أعداء يكبت وأن الحق، على كلمتهم ويجمع المسلمين، أحوال
المسلمين ويكفي شإملهم، ويشتت جمعهم، ويفرقا السلما،
عبده على وسلم الله وصلى قدير شإيء كل على إنه شإرهم،
 وصحبه وآله محمد نبينا ورسوله

وجود       مع الوضعية القوانين إلى الحتكام حكم
الكريم   القرآن

القوانين إلى يحتكمون الذين المسلمين في رأيكم : ماس
بين المطهرةا والسنة الكريم القرآن وجود مع الوضعية

 أظهرهم؟

أنفسهم يسمون الذين الناس من الصنف هذا في : رأييج
أنزل ما غير إلى فيه يتحاكمون الذي الوقت في بالمسلمين،

هذا في للحكم صالحة ول كافية غير الله شإريعة ويرون الله،
يقول حيث شإأنهم في وتعالى سبحانه الله قال ما - هو العصر

ّبَك     َفلوتعالى:  سبحانه ُفْنوَن     ل     َوَر ْؤِم ّتى     ُفْي ُفْموَك     َح ّك ِفيَما     ُفْيَح
ُفْهْم     شَإَجَر َن ْي ُفْدوا     ل     ُفْثّم     َب ِهْم     ِفي     َيِج ُفْفِس ْن لجا     َأ ْيَت     ِمّما     َحَر َقَض

ُفْموا ّل ُفْيَس لما     َو ِلي ُفْكْم     َلْم     َوَمْنوتعالى:  سبحانه ويقول   َتْس ِبَما     َيْح
ْنَزَل ُفْه     َأ ّل ِئَك     ال َل ُفْأو ُفْم     َف ُفْروَن     ُفْه ِف َكا ْل ُفْكْم َلْم َوَمْن   ا ْنَزَل ِبَما َيْح ُفْه َأ ّل ال

ِئَك َل ُفْأو ُفْم َف ُفْموَن ُفْه ِل ّظا ُفْكْم َلْم َوَمْن ال ْنَزَل ِبَما َيْح ُفْه َأ ّل ِئَك ال َل ُفْأو ُفْم َف ُفْه
ُفْقوَن َفاِس ْل  ا

أن ويرون الله، شإريعة غير شإريعة إلى يتحاكمون فالذين إذإا
ل الله شإريعة إلى التحاكم من أولى ذإلك أن أو لهم، جائز ذإلك
بذلك ويكون السلما، دائرةا عن بذلك يخرجون أنهم شإك

وغيرها، السابقة اليات في جاء كما فاسقين، ظالمين كفارا
ْكَموجل:  عز وقوله ُفْح َف ِة     َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُفْغوَن     ا ْب ُفْن     َوَمْن     َي ِه     ِمَن     َأْحَس ّل ال
لما ْك ٍما     ُفْح ْو َق ُفْنوَن     ِل ِق الموفق.  والله   ُفْيو

الخاطفين      في الشرع تحكيم يجب
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آله وعلى الله رسول على والسلما والصلةا لله، الحمد
بعد:  وأما بهداه اهتدى ومن وأصحابه

اخإتطاف أن بصيرةا أدنى له من كل لدى المعلوما فمن
الجرائم من وغيرها، السفارات من النسان وبني الطائرات،

الكبيرةا، المفاسد من عليها يترتب التي العالمية، العظيمة
إل يحصيه ل ما "وإيذائهم البرياء وإضاقة العظيمة، والضرار

. الله

وشإرها ضررها يخص ل الجرائم هذه أن المعلوما من أن كما
 كله العالم يعم بل طائفة، دون طائفة ول دولة، دون دولة

الواجب فإن المثابة، بهذه الجرائم من كان ما أن ريب ول
به يعنوا وغيرهم: أن العلماء من والمسئولين الحكومات على
والقضاء شإره، لحسم الممكنة الجهود يبذلوا وأن العناية، غاية

وهدى شإيء لكل تبيانا الكريم كتابه الله أنزل وقد عليه،
عليه الله صلى محمدا نبيه وبعث للمسلمين، وبشرى ورحمة
وأوجب أجمعين، العباد على وحجة للعالمين، رحمة وسلم
ما ورد إليها، والتحاكم بشريعته الثقلين: الحكم جميع على
عليه الله صلى محمد رسوله وسنة كتابه إلى الناس فيه تنازع

ّبَك     َفل: وجل عز قال كما وسلم ُفْنوَن     ل     َوَر ْؤِم ّتى     ُفْي ُفْموَك     َح ّك ُفْيَح
ُفْهْم     شَإَجَر     ِفيَما َن ْي ُفْدوا     ل     ُفْثّم     َب ِهْم     ِفي     َيِج ُفْفِس ْن لجا     َأ ْيَت     ِمّما     َحَر َقَض

ُفْموا ّل ُفْيَس لما     َو ِلي ْكَمتعالى:  وقال   َتْس ُفْح َف ِة     َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُفْغوَن     ا ْب َوَمْن     َي
ُفْن ِه     ِمَن     َأْحَس ّل لما     ال ْك ٍما     ُفْح ْو َق ُفْنوَن     ِل ِق َها    َ ياوجل:  عز وقال   ُفْيو ّي َأ

ِذيَن ّل ُفْنوا     ا ُفْعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ُفْعوا     ال ِطي َأ ُفْسوَل     َو ِلي     الّر ُفْأو ِر     َو َْلْم ُفْكْم     ا ْن ِم
ِإْن ُفْتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت ُفْه     شَإْي ّدو ُفْر َلى     َف ِه     ِإ ّل ُفْسوِل     ال ُفْتْم     ِإْن     َوالّر ْن ُفْك

ُفْنوَن ْؤِم ِه     ُفْت ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ِلَك     اْلخِإ ْيٌر     َذإ ُفْن     خَإ َأْحَس لل     َو ِوي ْأ    َت

الرد هو الله إلى الرد أن على الله رحمهم العلماء أجمع وقد
في إليه الرد هو الرسول إلى الرد وأن الكريم، كتابه إلى

والسلما.  الصلةا عليه وفاته بعد الصحيحة سنته وإلى حياته،
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ُفْتْم     َوَماسبحانه:  وقال ْف َل َت ِه     اخْإ ٍء     ِمْن     ِفي ُفْه     شَإْي ُفْم ْك ُفْح َلى     َف ِه     ِإ ّل    ال
على تدل معناها: كلها في جاء وما الكريمات اليات فهذه

الرسول وإلى سبحانه، الله إلى الناس فيه تنازع ما رد وجوب
وجل، عز الله حكم إلى الرد هو وذإلك والسلما، الصلةا عليه

التي المور ذإلك أهم ومن المور، جميع في خإالفه مما والحذر
كالخإتطاف.  وشإرها ضررها يعم

الخاطفون: أن يدها في يقع التي الدولة على الواجب فإن
من الشنيعة جريمتهم على يترتب لما الله، شإرع فيهم تحكم

والمفاسد الكثيرةا، والضرار لعباده، والحقوقا لله، الحقوقا
إل شإرها ويحسم دابرها، يقطع حل لذلك وليس العظيمة،

كتابه في الراحمين، وأرحم الحاكمين، أحكم وضعه الذي الحل
سيد وأرحمهم وأفضلهم، الخلق أنصح به وبعث الكريم،
الصلةا أفضل ربه من عليه محمدا والخإرين، الولين

الخاطفون يفهمه أن يجب الذي الحل وهو والتسليم،
له تنشرح وأن وغيرهم، بهم صلة له ومن والمخطوفون،

أمر فقد مؤمنين يكونوا لم فإن مؤمنين، كانوا إن صدورهم
في كما فيهم، الشرع بتحكيم وسلم عليه الله صلى نبيه الله

َأِنسبحانه:  قوله ُفْكْم     َو ُفْهْم     اْح َن ْي ْنَزَل     ِبَما     َب ُفْه     َأ ّل ْع     َول     ال ِب ّت ُفْهْم     َت َء َوا ْه َأ

ِإْنوجل:  عز وقوله َكْمَت     َو ُفْكْم     َح ُفْهْم     َفاْح َن ْي ِقْسِط     َب ْل    ِبا

إليها يلجأ دولة كل على الواجب فإن ذإكرنا ما على وبناء
للنظر السلمي الشرع علماء من لجنة : تكوينالخاطفون

 الله بشرع فيها والحكم جوانبها من ودراستها القضية في

الدلة ضوء على القضية في يحكموا أن العلماء هؤلء وعلى
وأن وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب من

المحاربة آية عند الشرع علماء ذإكره بما ذإلك في يستضيئوا
في: باب مذهب كل في العلماء ذإكره وما المائدةا، سورةا من

بالدلة معززا حكمهم يصدروا وثم الطريق قطاع حكم
تنفيذ الخاطفون إليها لجأ التي الحكومة وعلى الشرعية

لشرعه، وتنفيذا لمره، وتعظيما لله، طاعة الشرعي، الحكم
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المن، تحقيق في ورغبة العظيمة، الجرائم هذه لمادةا وحسما
 وإنصافهم المخطوفين ورحمة

إلى استناد غير من لذلك الناس وضعها التي القوانين أما
وسلم، عليه الله صلى رسوله وسنة وجل، عز الله كتاب
إليها، التحاكم السلما لهل يجوز ول البشر، وضع من فكلها
حكم من كلها لنها بعض من إليه بالتحاكم أولى بعضها وليس

إلى ونسب منه، الله حذر الذي الطاغوت حكم ومن الجاهلية،
َلْمتعالى:  قال كما إليه، التحاكم في الرغبة المنافقين َتَر     َأ

َلى ِذيَن     ِإ ّل ُفْموَن     ا ُفْع ُفْهْم     َيْز ّن ُفْنوا     َأ ِزَل     ِبَما     آَم ْن ْيَك     ُفْأ َل ِزَل     َوَما     ِإ ْن ِمْن     ُفْأ
ِلَك ْب ُفْدوَن     َق ِري ُفْموا     َأْن     ُفْي َك َتَحا َلى     َي ُفْغوِت     ِإ ّطا ْد     ال َق ُفْروا     َو ُفْروا     َأْن     ُفْأِم ُفْف ْك َي

ِه ُفْد     ِب ِري ُفْي ُفْن     َو َطا ْي ُفْهْم     َأْن     الّش ّل لل     ُفْيِض لدا     َضل ِعي َذإا     َب ِإ ُفْهْم     ِقيَل     َو ْوا     َل َل َعا َت
َلى ْنَزَل     َما     ِإ ُفْه     َأ ّل َلى     ال ِإ ُفْسوِل     َو ْيَت     الّر َأ ِقيَن     َر ِف َنا ُفْم ْل ّدوَن     ا ُفْص ْنَك     َي َع

لدا ُفْدو    ُفْص

المنافقين الله بأعداء يتشبهوا أن السلما لهل يجوز فل
ورسوله.  الله حكم عن والصدود الله غير إلى بالتحاكم

من اليوما المسلمين أغلب فيه وقع بما يحتج أن يجوز ول
يجعله ول يبرره ل ذإلك فإن الوضعية، القوانين إلى التحاكم

الكثرون، فيه وقع وإن المنكرات، أنكر من هو بل جائزا،
كما جوازه، على دليل المور من أمر في الكثر وقوع وليس

ِإْنسبحانه:  قال ْع     َو ِط َثَر     ُفْت ْك َْلْرِض     ِفي     َمْن     َأ ّلوَك     ا ِبيِل     َعْن     ُفْيِض َس
ِه ّل ُفْعوَن     ِإْن     ال ِب ّت ّظّن     ِإل     َي ِإْن     ال ُفْصوَن     ِإل     ُفْهْم     َو ُفْر حكم وكل   َيْخ

سبحانه:  قال الجاهلية، حكم من فهو الله شإرع يخالف
ْكَم ُفْح َف ِة     َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُفْغوَن     ا ْب ُفْن     َوَمْن     َي ِه     ِمَن     َأْحَس ّل لما     ال ْك ٍما     ُفْح ْو َق ِل
ُفْنوَن ِق    ُفْيو

وفسق، وظلم كفر الله أنزل ما بغير الحكم أن سبحانه وأخإبر
ُفْكْم     َلْم     َوَمْنالمائدةا:  سورةا في سبحانه فقال ْنَزَل     ِبَما     َيْح ُفْه     َأ ّل ال

ِئَك َل ُفْأو ُفْم     َف ُفْروَن     ُفْه ِف َكا ْل ُفْكْم     َلْم     َوَمْن   ا ْنَزَل     ِبَما     َيْح ُفْه     َأ ّل ِئَك     ال َل ُفْأو َف
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ُفْم ُفْموَن     ُفْه ِل ّظا ُفْكْم     َلْم     َوَمْن   ال ْنَزَل     ِبَما     َيْح ُفْه     َأ ّل ِئَك     ال َل ُفْأو ُفْم     َف ُفْه
ُفْقوَن َفاِس ْل    ا

المسلمين: على توجب معناها، في جاء وما اليات وهذه
والمبادرةا منه، والبراءةا الله أنزل ما بغير الحكم من الحذر

وإذإا له والتسليم به، الصدر وانشراح ورسوله، الله حكم إلى
الحكم رد وجوب كان كالخطف، ضررها يعم الحادثة كانت
لن الوجوب في وأعظم غيرها، من آكد ورسوله الله إلى فيها
وأرحم الحاكمين، أحكم وهو الخبير، الحكيم هو سبحانه الله

الضرر، عنهم ويدفع عباده، يصلح بما العالم وهو الراحمين،
أن فوجب ومستقبلهم حاضرهم في الفساد عنهم ويحسم

صلى نبيه وسنة الله، كتاب إلى فيه تنازعوا فيما الحكم يردوا
لكل والحل والمقنع، الكفاية، فيهما لن وسلم عليه الله

واستقاما بهما تمسك لمن شإر كل على والقضاء مشكل،
في ذإلك بيان سبق كما إليهما وتحاكم بهما وحكم عليهما،
 المحكمات اليات

تحرير الواجب من أن رأيت وخإطورتها، الجريمة هذه ولعظم
بهذا للعموما وتذكيرا للذمة، وبراءةا للمة، نصحا الكلمة هذه

 والتقوى البر على المسئولين مع وتعاونا العظيم، الواجب

صراطه ويهديهم المسلمين أحوال يصلح أن المسئول والله
السلمية، بالشريعة للحكم حكوماتهم ويوفق المستقيم،

كريم جواد إنه المور جميع في بها والتمسك إليها، والتحاكم
وصحبه وآله محمد نبينا ورسوله، عبده على الله وصلى
 وسلم،

نشرت في مجلة التوحيد التي تصدر عن أنصار السنة
 هـ عندما كنت رئيسا1393 عاما 10-8المحمدية بمصر ص 

للجامعة بالمدينة المنورةا. 

  

246

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=44
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=44
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=44


الفلسطينية القضية في المصير هو وما السبيل : كيفس
 وضراوةا؟ تعقيدا الياما مع تزداد التي

القضية تدهور من جدا ويأسف كثيرا، ليألم المسلم : إنج
تعقيدا وتزداد منه، أسوأ وضع إلى سيئ وضع من الفلسطينية

الخإيرةا، الونة في إليه وصلت ما إلى وصلت حتى الياما، مع
واحدا صفا صمودها وعدما المجاورةا، الدول اخإتلف بسبب

عليه الله علق الذي السلما بحكم التزامها وعدما عدوها، ضد
وذإلك الرض، في والتمكين بالستخلف أهله ووعد النصر،

الدول تسارع لم إذإا الوخإيمة، والعاقبة العظيم، بالخطر ينذر
السلما حكم والتزاما جديد، من صفوفها توحيد إلى المجاورةا

 كله، السلمي العالم وتهم تهمهم التي القضية، هذه تجاه

الفلسطينية القضية أن الصدد هذا في إليه الشإارةا تجدر ومما
جهودا بذلوا السلما أعداء ولكن وأخإيرا، أول إسلمية قضية
غير من المسلمين وإفهاما السلمي، الخط عن لبعادها جبارةا

أنهم ويبدوا بها، العرب لغير شإأن ل عربية، قضية أنها العرب،
يمكن ل أنه أرى فإنني ولذا ذإلك، في ما حد إلى نجحوا

إسلمية، القضية باعتبار إل القضية، لتلك حل إلى الوصول
جهادا اليهود وجهاد لنقاذإها، المسلمين بين وبالتكاتف

اليهود شإذاذإ يعود وحتى أهلها، إلى الرض تعود حتى إسلميا،
في الصليون اليهود ويبقى منها، جاءوا التي بلدهم إلى

العلمانية، ول الشيوعية حكم ل السلما حكم تحت بلدهم،
إلى الرض أهل ويعود الباطل، ويخذل الحق ينتصر وبذلك

الموفق.  والله غيره، حكم على ل السلما، حكم على أرضهم

من به للخروج السلمي للعالم الناجح الدواء هو : ماس
 فيها؟ يوجد التي الدوامة

من فيها، هو التي الدوامة من السلمي بالعالم الخروج : إنج
والجتماعية والسياسية العقائدية والتيارات المذاهب مختلف

وتحكيمهم بالسلما، بالتزامهم يتحقق إنما والقتصادية،
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وتتوحد الصفوف تلتئم وبذلك شإيء كل في الله شإريعة
. القلوب

هو مما كله، للعالم بل السلمي، للعالم الناجح الدواء هو وهذا
قال كما وإفساد، وفساد وقلق واخإتلف، اضطراب من فيه
َها    َ ياتعالى:  الله ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْروا     ِإْن     آَم ُفْص ْن ّلَه     َت ُفْكْم     ال ُفْصْر ْن ّبْت     َي َث ُفْي َو

ُفْكْم َداَم ْق ُفْصَرّنوجل:  عز وقال   َأ ْن َي َل ُفْه     َو ّل ُفْه     َمْن     ال ُفْر ُفْص ْن ّلَه     ِإّن     َي ال
ّي ِو َق ِزيٌز     َل ِذيَن*    َع ّل ُفْهْم     ِإْن     ا ّنا ّك َْلْرِض     ِفي     َم ُفْموا     ا َقا َةا     َأ ُفْوا     الّصل َت َوآ

َةا َكا ُفْروا     الّز َأَم ُفْروِف     َو ْع ْلَم ْوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْن ُفْم ْل ِه     ا ّل ِل ُفْة     َو َب ِق ِر     َعا ُفْمو ُفْْل    ا
َدسبحانه:  وقال َع ُفْه     َو ّل ِذيَن     ال ّل ُفْنوا     ا ُفْكْم     آَم ْن ُفْلوا     ِم َعِم ِلَحاِت     َو الّصا

ُفْهْم ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض     ِفي     َل َلَف     َكَما     ا َتْخ ِذيَن     اْس ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َق
َنّن ّك ُفْيَم َل ُفْهْم     َو ُفْم     َل ُفْه َن ِذي     ِدي ّل َتَضى     ا ُفْهْم     اْر ُفْهْم     َل ّن َل ّد َب ُفْي َل ِد     ِمْن     َو ْع َب
ِهْم ِف ْو لنا     خَإ ِني     َأْم َن ُفْدو ُفْب ْع ُفْكوَن     ل     َي ِر لئا     ِبي     ُفْيْش ْي سبحانه: وقال الية   شَإ

ُفْموا َتِص ْع ْبِل     َوا ِه     ِبَح ّل لعا     ال ُفْقوا     َول     َجِمي َفّر هذا في واليات   َت
 كثيرةا المعنى

الهدى يطلبون منهم، الله شإاء من إل القادةا أن داما ما ولكن
عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب غير من والتوجيه

وضعه ما إلى ويتحاكمون شإريعته، غير ويحكمون وسلم
من فيه هم مما للخروج طريقا يجدوا لن فإنهم لهم، أعداؤهم
وعدما لهم، أعدائهم واحتقار بينهم، فيما والتناحر التخلف

ُفْم     َوَما حقوقهم إعطائهم ُفْه َلَم ُفْه     َظ ّل ِكْن     ال َل ُفْهْم     َو ُفْفَس ْن ُفْموَن     َأ ِل ْظ    َي

قلوبهم يصلح وأن الهدى، على يجمعهم أن الله فنسأل
عليها، والثبات شإريعته بتحكيم عليهم يمن وأن وأعمالهم،

وسلم الله وصلى عليه، والقادر ذإلك ولي إنه خإالفها، ما وترك
 وصحبه وآله محمد نبينا على

والواقع        السلم ضوء على العربية القومية نقد

وبعد:  الله رسول على والسلما والصلةا لله، الحمد
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فضل في السلمي بالتاريخ بصيرةا أدنى له مسلم يشك فل
في السلما رسالة حمل من به قاموا وما المسلمين، العرب

في والصدقا الشعوب، لكافة وتبليغه المفضلة، القرون
المشاقا وتحمل عنه، والدفاع لنشره والجهاد إليه، الدعوةا

وخإفقت أيديهم على الله أظهرها حتى ذإلك، في العظيمة
دعاةا أيدي على العالم وشإاهد المعمورةا، غالب في رايته

في ورأوا حاكم، وأعدل نظاما أكمل السلما صدر في السلما
والخإرةا، الدنيا خإير من وينشدون يريدون ما كل السلما
العزةا لهم تكفل سعيدةا حياةا تنظيم السلما في ووجدوا

والولةا المستبدين، وظلم العبيد، عبادةا من والحرية والكرامة
 الغاشإمين

سبحانه: بعبادةا بالله علقتهم تنظيم السلما في ووجدوا
والحقد الشرك من قلوبهم وتطهر بالله، تصلهم عظيمة
والتلذذإ له الذل وكمال لله الحب غاية فيها وتغرس والكبر،

وعظيم بالله وتذكرهم وبأنفسهم، بربهم وتعرفهم بمناجاته،
تنظيم السلما في وجدوا يغفلوا أن كادوا أو غفلوا كلما حقه

من عليهم يجب وماذإا وسلم عليه الله صلى بالرسول علقتهم
تنظيم أيضا السلما في ووجدوا سبيله، في والسير حقه

وبين وأهله، الرجل وبين والرعية، الراعي بين التي العلقات
وبين المسلمين، وإخإوانه الرجل وبين وأقاربه، الرجل

ووجدوا جلية وأساليب واضحة بعبارات والكفار، المسلمين
وأتباعهم الصحابة ومن وسلم عليه الله صلى الرسول من

المجيدةا، وأعمالهم الحميدةا بأخإلقهم ذإلك تفسير بإحسان
وأدركوا أفواجا، فيه ودخإلوا وعظموه السلما الناس فأحب

 وإصلح وصلح وطمأنينة خإير كل فيه

سامية أحكاما من عليه اشإتمل وما السلما مزايا في والكلما
برباط وتربطها بينها وتؤلف القلوب، تصلح كريمة، وأخإلقا

دينه، نصر في والتفاني سبحانه، الله في المودةا من وثيق
أن ريب ل عليه، والصبر بالحق والتواصي بتعاليمه، والتمسك

الشإارةا الكلمة هذه في والقصد يطول الباب هذا في الكلما
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صدر في العرب من المسلمين أيدي على حصل ما إلى
حمل من به الله أكرمهم وما والصبر، الجهاد من السلما
من للعالم حصل وما المعمورةا، غالب إلى السلما مشعل
اشإتمل لما فيه، الدخإول إلى والمسارعة السلما، في الرغبة

بالله والتعريف السمحة، والتعاليم الرشإيدةا الحكاما من عليه
ولما عباده، على حقه وعظيم وصفاته وبأسمائه سبحانه
في السلما أحكاما تمثيل من إليه والدعاةا حملته به اتصف

أمة خإير بذلك صاروا حتى وأخإلقهم، وأعمالهم أقوالهم
ُفْتْمتعالى:  قوله معنى بذلك وحققوا للناس، أخإرجت ْن ْيَر     ُفْك خَإ

ٍة ِرَجْت     ُفْأّم ّناِس     ُفْأخْإ ُفْروَن     ِلل ُفْم ْأ ُفْروِف     َت ْع ْلَم ْوَن     ِبا َه ْن َت ِر     َعِن     َو َك ْن ُفْم ْل ا
ُفْنوَن ْؤِم ُفْت ِه     َو ّل عنه الله رضي هريرةا أبو قال كما الية ومعنى   ِبال

 للناس الناس خإير كنتم

صدر في المسلمون عليه كان ما عرف قد مسلم يشك ل
بين المعلومة الحقائق من فهو ذإكرناه، فيما السلما

من العرب غير للمسلمين ما في مسلم يشك ول المسلمين،
العرب من إخإوانهم مساعدةا في المشكور والجهاد الفضل

كلمته، إعلء في والجهاد الدين هذا نشر في المسلمين
الجليلة، مساعيهم للجميع الله شإكر المعمورةا، سكان وتبليغه
 قدير شإيء كل على إنه بإحسان، أتباعهم من وجعلنا

أبناء من كثير عن صدوره ويستغرب اليوما ينكر الذي وإنما
الدين هذا إلى الدعوةا عن انصرافهم العرب، من السلما
وجعلهم رسالته، بحمل وأعزهم به، الله رفعهم الذي العظيم،

في وجاهدوا لواءه حملوا لما العالم، وسادةا الدنيا ملوك
كسرى، وكسروا الدنيا، فتحوا حتى وإخإلص، بصدقا سبيله

وأنفقوها مملكتيهما، خإزائن على واستولوا قيصر، وقصروا
الصدقا من غاية في حينذاك وكانوا سبحانه، الله سبيل في

سبحانه الله في والتحاب والمانة والوفاء والخإلص
بين ول وعجمي، عربي بين عندهم فرقا ل فيه، والمؤاخإاةا

بل وغربي، شإرقي بين ول وفقير، غني بين ول وأسود، أحمر
البر على متعاونون الله، في متحابون إخإوان ذإلك في هم
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السلما دين على صابرون الله، سبيل في مجاهدون والتقوى،
ويعادون السلما، في يوالون لئم، لومة الله في تأخإذهم ل

مكايد الله كفاهم ولذلك عليه، ويبغضون عليه، ويحبون فيه،
كما جهادهم، ميادين جميع في النصر لهم وكتب أعدائهم،

يقول حيث المبين كتابه في بذلك سبحانه الله وعدهم
َكاَن: سبحانه ّقا     َو َنا     َح ْي َل ُفْر     َع ِنيَن     َنْص ْؤِم ُفْم ْل َها    َ ياتعالى:  وقال   ا ّي َأ

ِذيَن ّل ُفْنوا     ا ُفْروا     ِإْن     آَم ُفْص ْن ّلَه     َت ُفْكْم     ال ُفْصْر ْن ّبْت     َي َث ُفْي ُفْكْم     َو َداَم ْق    َأ

المولى من المؤزر والنصر العظيم الشرف هذا بعد ثم
من نفرا نرى وغيرهم، العرب من المؤمنين لعباده سبحانه

السلما، غير إلى ويدعون المنحرفة، بالمبادئ يخدعون أبنائنا
بالسلما لسلفهم حصل وما السلما فضل يعرفوا لم كأنهم

الذي القوي والمجتمع الشامخ والمجد والكرامة، العزةا من
ليخافهم عدوهم إن حتى الصادقين، السلما لهل الله كتبه
المجد هذا تناسوا أو هؤلء نسي شإهر، مسيرةا عنهم وهو

المسلمون ناله الذي الكبير، والملك العظيم والعز المؤثل
حول والتجمع التكتل إلى يدعون البناء هؤلء فصار بالسلما،
البلد لتطهير وتكاتف اجتماع بأنها ويعرفونها العربية، القومية

واستعادةا المشتركة، المصالح ولتحصيل المستعمر، العدو من
 السليب المجد

الوطن قائل: أنها فمن عناصرها، في إليها الدعاةا اخإتلف وقد
قائل: ومن فقط اللغة قائل: أنها ومن العربية واللغة والنسب

ذإلك غير قائل ومن والمال اللما في المشاركة مع اللغة أنها
والصرحاء أساطينهم عند عناصرها من فليس الدين وأما

وصرح القومية، في له دخإل ل الدين بأن كثير صرح وقد منهم،
كما وهدفها وغيره السلما من كلها الديان تحترما أنها بعضهم

العداء ضد والتكاتف والتجمع التكتل هو كلمهم من يعلم
هذا بأن ريب ول سلف، كما المشتركة المصالح ولتحصيل

 جميل وقصد نبيل غرض
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ذإلك على الحث من السلما ففي الهدف، هو هذا كان فإذإا
السلما، لنصر والتعاون التكاتف وإيجاب إليه، والدعوةا
هو ما المشتركة، المصالح ولتحصيل العداء كيد من وحمايته

كل عند ومعلوما القومية وراء من يرتجى مما وأعظم أكمل
القلوب، مصدره الذي والتعاون التكاتف أن سليم لب ذإي

وبعد الحياةا في العاقبة وسلمة الهدف، بصحة واليمان
التعاون من - أعظم الصحيح السلما في كما الممات

السماء، وحي به ينزل ولم البشر اخإترعه أمر على والتكاتف
فالتكاتف . وأيضاالخإرةا في ول الدنيا في ل عاقبته تؤمن ول

ومعاملة معاملته في وصدقا بالله، إيمان عن الصادر والتعاون
اليات في - كما العاقبة وحسن النصر له مضمون عباده،

والتعاون التكاتف بخلف-  ذإكرها أسلفنا التي الكريمات
ولم شإرع بها يأت لم تقليدية، جاهلية فكرةا على المبني
النصر.  لها يضمن

إيضاح في والرغبة القومية، لدعاةا التنزل سبيل على كله وهذا
وتدبر يين،القوم أحوال خإبر فمن وإل الحق لطالب الحقائق
منهم الكثيرين غرض أن عرف وأعمالهم، وأخإلقهم مقالتهم

أدنى له من يعرفها أخإرى أمور القومية، إلى الدعوةا من
الدين فصل المور، تلك ومن المجتمع، وأحوال بالواقع بصيرةا

والعتياض المجتمع، عن السلما أحكاما وإقصاء الدولة، عن
الحرية وإطلقا شإتى، قوانين من ملفقة وضعية بقوانين عنها

- مناهم الله بلغهم - ل الهدامة والمذاهب الجنسية للنزعات
لها يرقص الغايات، هذه إلى تفضي دعوةا أن ريب ول

- وإن مستواها ورفع وجودها على ويساعد طربا، الستعمار
لهم وتشجيعا دينهم، عن للعرب - تغريرا ذإلك بخلف تظاهر

 دينهم عن والعراض إليها والدعوةا بقوميتهم، الشإتغال على

فقد عناصرها، من الدين أن القومية دعاةا من زعم ومن
لن يقولوا لم ما عليهم وقال القوميين، على أخإطاء فرض
صريح ويخالف عليها، القومية بنوا التي أسسهم يخالف الدين
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اخإتلف على العرب، تكتيل من يقصدونه ما ويباين كلمهم
 القومية راية تحت أديانهم

في يتناقض القومية عناصر من الدين يجعل من تجد ولهذا
عن يقله لم أنه إل ذإلك وما أخإرى، وينفيه تارةا فيثبته كلمه،
جهل عن أو السلما، لهل مجاملة قاله وإنما وإيمان، عقيدةا

تخدما قال: إنها من قول وهكذا وهدفها، القومية بحقيقة
وإنما والواقع، الحقيقة عن بعيد ذإلك وكل تسانده، أو السلما
وتطلي داره، عقر في وتحاربه السلما تنافس أنها الحقيقة

 وتقليدا جهل أو وتلبيسا لها ترويجا خإصائصه ببعض

وحماية السلما نصر منها يراد القومية إلى الدعوةا كانت ولو
ومناصرته، إليه الدعوةا في جهدهم القوميون لكرس شإعائره،
إلى ولبادروا سماوات، سبع فوقا من النازل دستوره وتحكيم
ما كل عن وابتعدوا إليه، يدعو بما والعمل بأخإلقه، التخلق
السبيل ولنه العظم، والهدف الصيل الصل لنه يخالفه؛

شإاطئ إلى وصل عليه، واستقاما عليه، سار من الذي
باء سبيله عن حاد ومن والكرامة، بالجنة وفاز السلمة،

القومية دعاةا كان فلو والخإرةا، الدنيا وخإسر والندامة، بالخيبة
شإأنه، ورفع وخإدمته، السلما تعظيم إليها بدعوتهم يقصدون

لهذا وكرسوا المخدوما، دون للخادما الدعوةا على اقتصروا لما
دعوا إذإا السلما دعاةا صوت من وغضبوا جهودهم، الخادما

 طريقه في حجرا يقف أو يخالفه مما وحذروا إليه،

السلما، كلمة إعلء بدعوتهم يريدون القومية دعاةا كان لو
التمسك إلى ودعوهم العرب لنصحوا عليه، العرب واجتماع
نصره على ولشجعوهم أحكامه، وتنفيذ السلما، بتعاليم
ينصروا بأن الناس أولى العرب فإن إليه، الناس ودعوةا

بينهم، شإجر فيما ويحكموه العداء مكايد من ويحموه السلما،
الله قال كما ومجدهم، وذإكرهم عزهم لنه أسلفهم؛ فعل كما

ْدتعالى:  َق َنا     َل ْل ْنَز ُفْكْم     َأ ْي َل لبا     ِإ َتا ِه     ِك ُفْكْم     ِفي ُفْر ْك َفل     ِذإ ُفْلوَن     َأ ِق ْع  وقال   َت
َتْمِسْك ِذي     َفاْس ّل ْيَك     ُفْأوِحَي     ِبا َل ّنَك     ِإ َلى     ِإ ٍم     ِصَراٍط     َع ِقي َت ُفْه     ُفْمْس ّن ِإ َو
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ْكٌر ِذ ْوِمَك     َلَك     َل َق ِل ْوَف     َو ُفْلوَن     َوَس َأ ما القارئ أيها عرفت وإذإا   ُفْتْس
القومية إلى الدعوةا الدعوةا: أعني هذه أن فاعلم تقدما،

السلما لمحاربة النصارى، من الغربيون أحدثها العربية،
من وأنواع القول، من بزخإرف داره، في عليه والقضاء
من العرب من كثير فاعتنقها الخداع، من وأساليب الخيال،

من قلدهم ومن الغمار من كثير بها واغتر السلما، أعداء
كل في السلما وخإصوما اللحاد أرباب بذلك وفرح الجهال،

 مكان

نشرةا صدرت في كتاب عن المكتب السلمي في بيروت
 هـ الطبعة الرابعة. 1400ودمشق عاما 

  

إلى الدعوةا أن بالضرورةا السلما دين من المعلوما ومن
وخإطأ باطلة دعوةا القوميات، من غيرها أو العربية القومية
وأهله، للسلما سافر وكيد وجاهلية ظاهر، ومنكر عظيم،

 لوجوه وذإلك

المسلمين، بين تفرقا العربية القومية إلى الدعوةا أن الول
العرب بين وتفرقا العربي، أخإيه عن العجمي المسلم وتفصل
قوما منهم يرضاها وإنما يرتضونها، ليسوا كلهم لنهم ؛ أنفسهم

فكرةا أحزابا وتجعلهم المسلمين تقسم فكرةا وكل قوما، دون
يدعو لنه وذإلك إليه؛ يرمي وما السلما مقاصد تخالف باطلة،

البر على والتعاون بالحق والتواصي والوئاما، الجتماع إلى
َها    َ ياسبحانه:  قوله ذإلك على يدل كما والتقوى، ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا آَم

ُفْقوا ّت ّلَه     ا ّق     ال ِه     َح ِت َقا ُفْتّن     َول     ُفْت ُفْمو ُفْتْم     ِإل     َت ْن َأ ُفْموَن     َو ِل ُفْموا     ُفْمْس َتِص ْع َوا
ْبِل ِه     ِبَح ّل لعا     ال ُفْقوا     َول     َجِمي َفّر ُفْروا     َت ُفْك ْذإ ْعَمَة     َوا ِه     ِن ّل ُفْكْم     ال ْي َل ْذإ     َع ُفْتْم     ِإ ْن ُفْك
لء َدا ْع ّلَف     َأ َأ ْيَن     َف ُفْكْم     َب ِب ُفْلو ُفْتْم     ُفْق َبْح َأْص ِه     َف ِت ْعَم ِن لنا     ِب َوا ُفْتْم     ِإخْإ ْن ُفْك َلى     َو َع
َفا ٍةا     شَإ ْفَر ِر     ِمَن     ُفْح ّنا ُفْكْم     ال َذ َق ْن َأ َها     َف ْن ِلَك     ِم َذ ُفْن     َك ّي َب ُفْه     ُفْي ّل ُفْكْم     ال ِه     َل ِت َيا آ

ُفْكْم ّل َع ُفْدوَن     َل َت ْه َوتعالى:  وقال   َت ِذي     ُفْه ّل َدَك     ا ّي ِه     َأ ِر َنْص ِب
ِنيَن ْؤِم ُفْم ْل ِبا ّلَف     َو َأ ْيَن     َو ِهْم     َب ِب ُفْلو ْو     ُفْق ْقَت     َل َف ْن َْلْرِض     ِفي     َما     َأ لعا     ا َجِمي
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ْفَت     َما ّل ْيَن     َأ ِهْم     َب ِب ُفْلو ِكّن     ُفْق َل ّلَه     َو ّلَف     ال ُفْهْم     َأ َن ْي ُفْه     َب ّن ِزيٌز     ِإ ِكيٌم     َع    َح
ِبيَنتعالى:  وقال ِني ِه     ُفْم ْي َل ُفْه     ِإ ُفْقو ّت ُفْموا     َوا ِقي َأ َةا     َو ُفْنوا     َول     الّصل ُفْكو ِمَن     َت

ِكيَن ِر ُفْمْش ْل ِذيَن     ِمَن     ا ّل ُفْقوا     ا ُفْهْم     َفّر َن ُفْنوا     ِدي َكا لعا     َو َي ِبَما     ِحْزٍب     ُفْكّل     شِإ
ِهْم ْي َد ُفْحوَن     َل ِر    َف

السلما يحارب كيف الحق في الراغب المؤمن أيها فانظر
والتمسك والوئاما، الجتماع إلى ويدعو والخإتلف، التفرقا

غير القومية هدف أن بذلك تعلم عليه، والوفاةا الحق بحبل
ويدل السلما، مقاصد تخالف مقاصدها وأن السلما، هدف
القومية إلى الدعوةا أعني الفكرةا، هذه أن أيضا ذإلك على

المسلمين، بها وكادوا الغربيين، أعدائنا من إلينا وردت العربية
كيانهم، وتحطيم بعض، عن بعضهم فصل ورائها من ويقصدون

تسد) وكم (فرقا المشئومة قاعدتهم على شإملهم، وتفريق
يحزن مما النحيسة، القاعدةا بهذه وأهله السلما من نالوا

 العيون ويدمي القلوب

ومنهم العربية، القومية إلى الدعوةا مؤرخإي من كثير وذإكر
القومية إلى دعا من أول العربية: أن الموسوعة مؤلف

الغربيون هم الميلدي، عشر التاسع القرن أواخإر في العربية
عن الترك ليفصلوا سوريا، في التبشير بعثات أيدي على

في إليها الدعوةا تزل ولم المسلمين، بين ويفرقوا العرب،
مؤتمر أول لها عقد حتى وتنمو، تزداد ولبنان والعراقا الشاما

وكثرت  ما،1910 عاما وذإلك سنة، ستين نحو من باريس في
فحاول التجاهات، وتعددت العربية، الجمعيات ذإلك بسبب

في باشإا جمال نفذها التي العداما بأحكاما إخإمادها، التراك
أيها تظن فهل ذإكروا، ما آخإر إلي الوقت، ذإلك في سورية
بابتداعهم مصالحنا، في يسعون وأعداءنا خإصومنا أن القارئ
وابتعاث لها، المؤتمرات وعقد العربية، القومية إلى الدعوةا

يعملون ول خإيرا بنا يريدون ل إنهم والله، ل بها، المبشرين
شإملنا، وتمزيق لتحطيمنا ويسعون يعملون إنما لمصالحنا،

لب، ذإي لكل دليل بذلك وكفى ديننا، من بقي ما على والقضاء
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معول وأنها العربية، القومية إلى الدعوةا وراء من يراد ما على
 سلف كما ديننا عن وإبعادنا تفريقنا به يراد استعماري، غربي

- وكتابنا شإبابنا من كثيرا أن ينقضي، ل الذي العجب ومن
ظنوا حتى الحقيقة، هذه عليهم - خإفيت رشإدهم الله ألهمهم

أنفع لها، والمناصرةا العربية، القومية حول والتجمع التكتل أن
السلما حول والتكتل التجمع من للعدو، وأضر للعرب

مطابق غير واعتقاد خإاطئ، ظن شإك بل وهذا ومناصرته،
للحقيقة. 

وتكتل تجمع كل راحته ويقلق المستعمر يحزن أنه شإك ل نعم
السلما حول والتكتل التجمع من خإوفه ولكن مصلحته، ضد

وحفز العربية، القومية إلى بالدعوةا رضي ولذلك وأكبر، أعظم
صلتهم بها وليقطع السلما، عن بها ليشغلهم إليها، العرب

الله ضمنه ما حرموا السلما فقدوا إذإا سبحانه. لنهم بالله
وفي السابقتين، اليتين في به وعدهم الذي النصر، من لهم

ُفْصَرّنتعالى:  قوله ْن َي َل ُفْه     َو ّل ُفْه     َمْن     ال ُفْر ُفْص ْن ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ِزيٌز     َل *   َع
ِذيَن ّل ُفْهْم     ِإْن     ا ّنا ّك َْلْرِض     ِفي     َم ُفْموا     ا َقا َةا     َأ ُفْوا     الّصل َت َةا     َوآ َكا ُفْروا     الّز َأَم َو

ُفْروِف ْع ْلَم ْوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْن ُفْم ْل ِه     ا ّل ِل ُفْة     َو َب ِق ِر     َعا ُفْمو ُفْْل    ا

ضررين، أحد من بد ل كان إذإا أنه العقلء جميع عند ومعلوما
دل وقد الكبر، الضرر من حذرا أولى، منهما الدنى فارتكاب

المستعمر عرفها وقد القاعدةا، هذه على والقدر الشرع
مكايد واحذر أخإي يا فتنبه وغيره الباب هذا في وسلكها

وخإطر عظيم، ضرر من تنج وأوليائهما، والستعمار الشيطان
 ذإلك من والمسلمين وإياك الله عافاني سيئة وعواقب كبير،

العربية القومية إلى الدعوةا أن اليقظ القارئ يعلم تقدما ومما
أيضا - فهي بلده في له ومحاربة السلما إلى إساءةا أنها - كما

عظيمة. لكونها عليهم وجناية أنفسهم، العرب إلى إساءةا
وشإرفهم الكبر، مجدهم هو الذي السلما عن تفصلهم
يرضى فكيف العالم، على وسيادتهم عزهم ومصدر العظم
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أحسن غايتها:؟! ولقد وهذه شإأنها هذا بدعوةا عاقل عربي
رسالته في الندوي الحسن الشهير: أبو السلمي الكاتب

يقول العرب) حيث صريحة: أيها مني المشهورةا: (اسمعوها
: نصه  ما28  و27 صفحة في

في الوقت هذا في يقوما أن المخجل المحزن المؤسف (فمن
من المجردةا العربية القومية إلى يدعون رجال العربي، العالم

عرفه نبي أعظم عن الصلة قطع وإلى والرسالة، العقيدةا
وعن العالم، في ظهرت شإخصية أقوى وعن اليمان، تاريخ
إنها والشإتات، والفراد المم بين تجمع روحية رابطة أمتن

تاريخ سجلها التي القومية، الجرائم جميع تبز قومية جريمة
الحركات جميع تفوقا وتخريب، هدما حركة وإنها المة، هذه

مشئومة، حاسمة خإطوةا وإنها التاريخ، في المعروفة الهدامة
الجتماعي) انتهى.  والنتحار القومي دمارال سبيل في

الكبير الحسني العربي العالم هذا كلمة القارئ : أيهافتأمل
القوميات إلى الدعوةا نتائج وعرف العالم أحوال سبر قد الذي

العرب فيه وقع ما السليم بعقلك تدرك مصيرها، وسوء
بهذه عظمى، ومصيبة كبرى فتنة من اليوما، والمسلمون

العرب ووفق شإرها، المسلمين الله وقى المشئومة، الدعوةا
أسلفهم عليه كان ما إلى للرجوع المسلمين وجميع

 مجيب سميع إنه المهديون،

وقلة اليوما، السلما غربة الكريم القارئ أيها يخفاك ل ثم
والمتنكرين له المحاربين وكثرةا لدعوته، والمتحمسين أنصاره

من بدل السلما أبناء على فالواجب وتعاليمه، لحكامه
جهودهم يكرسوا لدعاتها: أن والمناصرةا للقومية التحمس

يجتهدوا وأن الناس، قلوب في وتعظيمه السلما إلى للدعوةا
السمحة وتعاليمه العادلة، أحكامه وإعلن محاسنه نشر في

والبدع والخرافات الشرك شإوائب من نقية الصافية،
أسلفهم، مجد من درس ما بذلك يعيدوا حتى والهواءه

والرد وحمايته، لنصرته قواهم وتكريس للسلما، وحماستهم
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الحجج وأنواع الناجعة، الساليب بشتى خإصومه على
وفرض متحتم، واجب هذا أن شإك ول الساطعة والبراهين

الله أعطاه ما بحسب منهم كل السلما، أبناء جميع على لزما
أوجب بما القياما بها يستطيع التي والمكانات، المقدرةا من
يمن أن الله فنسأل إليه، والدعوةا لدينه النصر من عليه الله

أعين يقر وأن وأعمالنا، قلوبنا يصلح وأن بذلك، الجميع على
الشوائب، من الصافي السلما بنصر جميعا المسلمين

سبحانه إنه العاجل، القريب في خإصومه جميع على وظهوره
 مجيب وأقرب مسئول خإير

منها، وحذر الجاهلية دعوى عن نهى السلما الثاني: أن الوجه
النصوص جاءت قد بل كثيرةا نصوص في وأعاد ذإلك في وأبدى
السلما أقره ما إل وأعمالهم الجاهلية، أخإلقا جميع عن تنهى
أمر من العربية القومية إلى الدعوةا أن ريب ول ذإلك، من

الحق، لغير ومناصرةا السلما، غير إلى دعوةا لنها الجاهلية،
طاحنة، وحروب ويلت من أهلها على الجاهلية جرت وكم

الشمل تمزيق وعاقبتها والعراض، والموال النفوس وقودها
القبائل بين والتفريق القلوب، في والشحناء العداوةا وغرس

ما (كل الله رحمه تيمية : ابنالسلما شإيخ قال والشعوب
أو جنس أو بلد أو نسب من والقرآن السلما دعوى عن خإرج

اخإتصهم لما بل الجاهلية، عزاء من فهو طريقة، أو مذهب
وقال للمهاجرين، : ياالمهاجري فقال وأنصاري، مهاجري

وسلم:  عليه الله صلى النبي قال للنصار، النصاري: يا
 شإديدا غضبا لذلك وغضب أظهركم بين وأنا الجاهلية أبدعوى
 ) انتهى

َقْرَنتعالى:  قوله النصوص من ذإلك في ورد ومما ِفي     َو
ُفْكّن ِت ُفْيو َبّرْجَن     َول     ُفْب َبّرَج     َت ِة     َت ّي ِل ِه ْلَجا َلى     ا ُفْْلو ِقْمَن     ا َأ َةا     َو ِتيَن     الّصل وآ
َةا َكا ْعَن     الّز ِط َأ ّلَه     َو ُفْه     ال َل ُفْسو ْذإتعالى:  وقال   َوَر َعَل     ِإ ِذيَن     َج ّل ا
ُفْروا َف ُفْم     ِفي     َك ِه ِب ُفْلو ّيَة     ُفْق ْلَحِم ّيَة     ا ِة     َحِم ّي ِل ِه ْلَجا    ا
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قال: أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ، داود أبي سنن وفي
عصبية     على     قاتل     من     منا     وليس     عصبية     إلى     دعا     من     منا     ليس
النبي عن مسلم صحيح وفي   عصبية     على     مات     من     منا     وليس
تواضعوا     أن     إلي     أوحى     الله     إنقال:  أنه وسلم عليه الله صلى
أن ريب ول   أحد     على     أحد     يفخر     ول     أحد     على     أحد     يبغي     ل     حتى
ويقاتلون لعصبية ويغضبون عصبية إلى يدعون القومية دعاةا
إلى تدعو القومية إلى الدعوةا أن أيضا ريب ول عصبية، على

من أهله يمنع سماويا دينا ليست القومية لن والفخر؛ البغي
الفخر على أهلها تحمل جاهلية فكرةا هي وإنما والفخر، البغي

الظالمة هي كانت وإن بشيء، نالها من على لها والتعصب بها
 الحق وجه لك يظهر ذإلك القارئ أيها فتأمل المظلوما، وغيرها

عن وغيره، الترمذي رواه ما ذإلك في الواردةا النصوص ومن
عنكم أذإهب قد الله إنقال:  أنه وسلم عليه الله صلى النبي

فاجر أو تقي مؤمن هو إنما بالباء وفخرها الجاهلية عصبية
لعربي فضل ول تراب من خإلق وآدما آدما بنو الناس شإقي
َياتعالى:  قوله يوافق الحديث وهذا بالتقوى إل عجمي على
َها ّي ُفْس     َأ ّنا ّنا     ال ُفْكْم     ِإ َنا ْق َل ٍر     ِمْن     خَإ َك َثى     َذإ ْن ُفْأ ُفْكْم     َو َنا ْل َع لبا     َوَج ُفْعو ِئَل     ُفْشإ َبا َق َو

ُفْفوا َعاَر َت ُفْكْم     ِإّن     ِل ْكَرَم َد     َأ ْن ِه     ِع ّل ُفْكْم     ال َقا ْت الية بهذه سبحانه أوضح   َأ
للتفاخإر ل للتعارف وقبائل شإعوبا الناس جعل أنه الكريمة

الحديث يدل وهكذا أتقاهم، هو عنده أكرمهم وجعل والتعاظم،
التكبر الجاهلية سنة إلى ويرشإد المعنى هذا على المذكور
يدعو ذإلك، بخلف والسلما والحساب، بالسلف والتفاخإر

المسلمون يكون وأن الله، في والتحاب والتقوى التواضع إلى
واحدا وبناء واحدا، جسدا آدما، بني أجناس سائر من الصادقون

الحديث في كما لبعض، بعضهم ويألم بعضا، بعضهم يشد
المؤمنقال:  أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن الصحيح،
وقال    أصابعه     بين     وشإبك     بعضا     بعضه     يشد     كالبنيان     للمؤمن

وتراحمهم     توادهم     في     المؤمنين     مثلوسلم:  عليه الله صلى
له     تداعى     عضو     منه     اشإتكى     إذإا     الواحد     الجسد     مثل     وتعاطفهم

القومي: هل أيها بالله فأنشدك   والسهر     بالحمى     الجسد     سائر
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الرحمة من الفاضلة، الخإلقا هذه إلى تدعو قوميتك
والتألم عليهم والعطف والعجم، العرب من للمسلمين

في انخرط من موالةا إلى تدعو وإنما والله، ل للمهم؟
المسلم أيها فتنبه لها، تنكر لمن العداوةا ونصب سلكها،
العدالة بمرآةا المور حقائق إلى وانظر النجاةا، في الراغب
هي ما على الحقائق ترى حتى والهوى، التعصب من والتجرد

 النجاةا أسباب إلى وإياك الله أرشإدني عليه،

وغلما المهاجرين من غلما أن الصحيح في ثبت ما ذإلك ومن
وقال للمهاجرين المهاجري: يا فقال تنازعا، النصار من

وسلم عليه الله صلى النبي ذإلك فسمع للنصار النصاري: يا
من كان فإذإا أظهركم بين وأنا الجاهلية أبدعوىفقال: 
الدين، في إخإوانهم على بهم واستنصر المهاجرين إلى انتسب

قد يكون الدين في إخإوانهم على بهم واستنصر النصار إلى أو
سبحانه، لله محبوبين اسمين كونهما مع الجاهلية، بدعوى دعا
تعالى:  قوله في عظيما ثناء أهلهما على الله أثنى وقد

ُفْقوَن ِب ُفْلوَن     َوالّسا ّو َْل ِريَن     ِمَن     ا َهاِج ُفْم ْل ِر     ا ْنَصا َْل ِذيَن     َوا ّل ُفْهْم     َوا ُفْعو َب ّت ا
ِإْحَساٍن ُفْه     َرِضَي     ِب ّل ُفْهْم     ال ْن ُفْضوا     َع ُفْه     َوَر ْن حال تكون فكيف الية،   َع

يكون أفل لها؟ وغضب بها واستنصر القومية إلى انتسب من
أن شإك ل الجاهلية؟ بدعوى دعا قد يكون بأن أولي ثم أولى
 الواضحات أوضح من هذا

، الشإعري الحارث عن الصحيح الحديث في ثبت ما ذإلك ومن
بن     يحيى     أمر     الله     إنقال:  وسلم عليه الله صلى النبي أن

بهن     يعملوا     أن     إسرائيل     بني     ويأمر     بهن     يعمل     أن     بخمس     زكريا
آمركم     وأناوسلم:  عليه الله صلى النبي قال ثم فذكرها،

والهجرةا     والجهاد     والطاعة     السمع     بهن     أمرني     الله     بخمس
ربقة     خإلع     فقد     شإبر     قيد     الجماعة     فارقا     من     فإنه     والجماعة

فهو     الجاهلية     بدعوى     دعا     ومن     يراجع     أن     إل     عنقه     من     السلما
قال     وصاما؟     صلى     وإن     الله     رسول     يا     جهنم" قيل     جثي     من

الذي     الله     بدعوى     فادعوا     مسلم     أنه     وزعم     وصاما     صلى     "وإن
الصحيح الحديث وهذا   الله     عباد     المؤمنين     المسلمين     سماكم
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القومية، إلى الدعوةا إبطال في وأبينها الحاديث أوضح من
جثي من يكونوا أن دعاتها يستحق جاهلية، دعوةا واعتبارها

من له فيا مسلمون أنهم وزعموا وصلوا، صاموا وإن جهنم،
الجاهلية، الدعوات من مسلم كل ينذر وتحذير شإديد، وعيد

السحرية، بالمقالت زخإرفوها وإن معتنقيها، إلى والركون
ول الحقيقة، من لها أساس ل التي الواسعة، الرنانة والخطب

والتقليد والخداع التلبيس هو وإنما الواقع، من لها شإاهد
الله نسأل العواقب، أسوأ إلى بأهله ينتهي الذي العمى،
 ذإلك من السلمة

أكشفها أن أحب القومية دعاةا بعض يذكرها شإبهة وهنا
عن النهي أن زعم القومية دعاةا بعض أن وهي للقارئ،
تنقص يتضمن منها والتحذير العربية القومية إلى الدعوةا
فضلهم.  وإنكار العرب

غير واعتقاد خإاطئ زعم هذا أن شإك يقال: ل أن والجواب
صدر في لهم سبق وما العرب، بفضل العتراف فإن صحيح،
التاريخ عرف مسلم فيه يشك ل مجيدةا أعمال من السلما

أبو ومنهم العلم، أهل من واحد غير ذإكر وقد أسلفنا، كما
المستقيم) أن الصراط كتابه: (اقتضاء في تيمية بن العباس
وأورد غيرهم، على العرب جنس تفضيل السنة أهل مذهب

العتراف من يلزما ل ولكن ذإلك، على تدل أحاديث ذإلك في
ويعادي عليه ويوالي حوله، يتكتل عمادا يجعلوا أن بفضلهم

وأحيا به، الله أعزهم الذي السلما حق من ذإلك وإنما عليه،
الذي الفضل هذا ثم لون، وهذا لون فهذا شإأنهم، ورفع فكرهم
فصاحة من عليهم به الله من وما غيرهم، على به امتازوا

العاما الرسول وإرسال بلغتهم، الكريم القرآن ونزول اللسان،
يوجب ول الخإرةا، في الله عند يقدمهم مما ليس بلسانهم،

يوجب أيضا ذإلك وليس ويتقوا، يؤمنوا لم إذإا النجاةا لهم
الله عند الناس أكرما بل الدين، جهة من غيرهم على تفضيلهم
هذا بل الشريف، والحديث الكريمة الية في تقدما كما أتقاهم،
الله يشكروا أن عليهم يوجب التحقيق أهل عند الفضل
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دينه نصر في الجهود يضاعفوا وأن غيرهم، من أكثر سبحانه
أن ودون عليه، ويعادوا عليه يوالوا وأن به، الله رفعهم الذي

والدعوات المسمومة، الفكار من غيرها أو قومية إلى يلتفتوا
أبو يكن لم شإيئا تنفعهم وحدها أنسابهم كانت ولو المشئومة،

بدون تنفعهم كانت ولو النار، أصحاب من وأضرابه لهب
الحديث في وسلم عليه الله صلى النبي لهم يقل لم اليمان

أغني     ل     الله     من     أنفسكم     اشإتروا     قريش     معشر     ياالصحيح: 
أن الهوى من المسلم القارئ يعلم وبذلك   شإيئا     الله     من     عنكم

الشرع من لها أساس ل واهية شإبهة المذكورةا الشبهة
الهوى.  من البعيد السليم المنطق من ول المطهر،

النبي عن روي قد بعضهم: أنه قول وهي أخإرى شإبهة وهنا
 السلما ذإل العرب ذإل إذإاقال:  أنه وسلم عليه الله صلى
: وهذاقالوا السلما عز العرب عز إذإابلفظ:  بعضهم ورواه

انتصار إليها والدعوةا العربية القومية انتصار أن علي يدل
سليم لب ذإي كل يقال: يعلم أن والجواب إليه، ودعوةا للسلما
ومغالطة السمعيات، في سفسطة هذه أن بالسلما، وبصيرةا

لم أما صح سواء تأويله، غير على للحديث وتأويل الحقائق، في
العرب ذإل فقد القائل، ذإكره ما بخلف يشهد الواقع فإن يصح،

وظهوره، السلما عز ذإلهم في وصار الحزاب، ويوما بدر يوما
المسلمين ذإل انتصارهم في وصار أحد يوما العرب وانتصر

وأحسن بأوليائه لطف سبحانه الله ولكن عليهم، والمضرةا
هذا خإلف يدعي أن القائل هذا يستطيع فهل العاقبة، لهم

الكافرين العرب انتصار يقول: إن أن يمكن وهل الواقع؟
قال فقد هذا قال من للسلما، انتصار لدينه، المحاربين بالله،
الحق يلبس أن يريد متجاهل، أو جاهل إما وهو الحق، خإلف

 شإأنه أعظم ما الله سبحان البصائر، ضعفاء ويخدع بالباطل

السناد، ضعيف المذكور الحديث أن للقارئ فأوضح أعود ثم
أبو الحافظ قال وسلم عليه الله صلى النبي عن يصح ول

الحديث هذا ذإكر لماالزوائد)  في: (مجمع الهيثمي الحسن
وفي ، يعلى أبو رواه السلما ذإل العرب ذإلت إذإابلفظ: 
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ابن ووثقه وغيره، الزدي ضعفه الخطاب بن محمد إسناده
) انتهى.  حبان

محمد ترجمة (الميزان) في في الذهبي الحافظ وقال
: منكر الزدي وقال أعرفه : ل حاتم أبو المذكور: (قال
بن زيد بن علي أيضا إسناده قلت: وفي الحديث) انتهى

يحتج ل المحدثين من جمهور عند ضعيف وهو ، جدعان
هو من السناد وفي فكيف غيره، من السناد سلم لو بحديثه،
ابن توثيق وأما المذكور الخطاب بن محمد وهو منه، أضعف

خإالفه وقد بالتساهل معروف لنه عليه يعتمد فل له، حبان
الحاملون العرب ذإل معناه: إذإا لكان الحديث صح غيره. ولو

الداعون له المتنكرون العرب ل إليه، والدعوةا السلما راية
يخالف ما كل الله رسول سنة في يرد أن يجوز ول غيره إلى

ل الله كلما فإن أبدا، الصحيحة والحاديث الكريم القرآن
كذلك، وسلم عليه الله صلى الله رسول وكلما يتناقض،
معناه على وتدل وتوافقه، تصدقه بل القرآن تخالف ل والسنة
 فيه أجمل ما وتوضح

بالله اليمان على النصر القرآن في سبحانه الله علق وقد
فتنبه ذإلك، يناقض ما السنة في يرد أن يجوز فل لدينه، والنصر

والحاديث المضللة، الشبهات من واحذر المؤمن، أيها
الخطر فإن المسمومة، والفكار الفاسدةا والراء المكذوبة،

وتوكل به فاعتصم سبحانه، الله عصمه من والمعصوما عظيم،
والعاقبة بالنجاةا تفز عليه واستقم دينه، في وتفقه عليه

الحميدةا. 

النبي عن الحديث به صح ما لنا تفسر وأمثالها الشبه وهذه
الناس     كانقال:  حذيفة: أنه حديث من وسلم عليه الله صلى

أسأله     وكنت     الخير     عن     وسلم     عليه     الله     صلى     الرسول     يسألون
في     كنا     إنا     الله     رسول     يا     فقلت     يدركني     أن     مخافة     الشر     عن

من     الخير     هذا     بعد     فهل     الخير     بهذا     الله     فجاءنا     وشإر     جاهلية
"نعم     قال     خإير؟     من     الشر     ذإلك     بعد     فهل     "نعم" قلت     قال     شإر؟
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سنتي     بغير     يستنون     "قوما     قال     دخإنه؟     ما     دخإن" قلت     وفيه
ذإلك     بعد     فهل     وتنكر" قلت     منهم     تعرف     هديي     بغير     ويهدون

أجابهم     من     جهنم     أبواب     على     "نعم" دعاةا     قال     شإر؟     من     الخير
من     "هم     قال     لنا     صفهم     الله     رسول     يا     فيها" قلت     قذفوه     إليها

إن     الله     رسول     يا     تأمرني     فما     بألسنتنا" قلت     ويتكلمون     جلدتنا
وإمامهم" قلت     المسلمين     جماعة     لتلزما     قال     ذإلك؟     أدركني

الفرقا     تلك     فاعتزل     قال     إماما؟     ول     جماعة     لهم     يكن     لم     فإن
على     وأنت     الموت     يدركك     حتى     شإجرةا     بأصل     تعض     أن     ولو     كلها
الحديث فهذا ، للبخاري واللفظ ومسلم البخاري رواه   ذإلك

الدعاةا هؤلء أن إلى المسلم أيها يرشإدك الجليل العظيم
العربية، كالقومية الباطل من أنواع إلى يدعون الذين اليوما،

والحرية الخلعة وإلى الغاشإمة، والرأسمالية والشإتراكية
سواء جهنم، أبواب على دعاةا كلهم الفساد وأنواع المطلقة

جهنم، في قذفوه باطلهم إلى أجابهم من يعلموا، لم أما علموا
صحة ودلئل النبوةا، أعلما من الجليل الحديث هذا أن شإك ول

قبل بالواقع أخإبر حيث وسلم عليه الله صلى محمد رسالة
 أخإبر كما فوقع وقوعه

الفتن، مضلت من العافية المسلمين ولسائر لنا الله فنسأل
حتى وزعماءهم المسلمين أمر ولةا يصلح أن سبحانه ونسأله
 عليه والقادر ذإلك ولي إنه خإالفه ما ويحاربوا دينه، ينصروا

إلى الدعوةا بطلن على الدالة الوجوه من الثالث الوجه
 العربية القومية

غير من وملحدتهم العرب كفار موالةا إلى سلم أنها هو
أعداء على بهم والستنصار بطانة، واتخاذإهم المسلمين،

من هذا في ما ومعلوما وغيرهم المسلمين من القوميين
على الدالة والسنة، القرآن لنصوص والمخالفة الكبير، الفساد
وتحريم ومعاداتهم وغيرهم، العرب من الكافرين بغض وجوب

كثيرةا المعنى هذا في والنصوص بطانة واتخاذإهم موالتهم
َها    َ ياتعالى:  قوله منها ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْذوا     ل     آَم ّتِخ َد     َت ُفْهو َي ْل ا
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ّنَصاَرى َء     َوال َيا ِل ْو ُفْهْم     َأ ُفْض ْع ُفْء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ ُفْهْم     َوَمْن     َب ّل َو َت ُفْكْم     َي ْن ُفْه     ِم ّن ِإ َف
ُفْهْم ْن ّلَه     ِإّن     ِم ِدي     ل     ال ْه ْومَا     َي َق ْل ِلِميَن     ا ّظا َتَرى*    ال ِذيَن     َف ّل ِفي     ا

ِهْم ِب ُفْلو ُفْعوَن     َمَرٌض     ُفْق ِر ِهْم     ُفْيَسا ُفْلوَن     ِفي ُفْقو َنا     َأْن     َنْخَشى     َي َب ٌةا     ُفْتِصي ِئَر َدا
 بيانه، وأوضح قوله أصدقا ما الله سبحان الية

العربية القومية حول التكتل إلى يدعون القوميون هؤلء
أن نخشى دائرةا، تصيبنا أن يقولون: نخشى وكافرها، مسلمها

بأيدي ثرواتنا تسلب أن نخشى بلدنا، إلى الستعمار يعود
ونصارى، يهود من عربي كل ذإلك لجل فيوالون أعدائنا،

القومية لواء تحت وغيرهم، وملحدةا ووثنيين ومجوس
وإن وعربي، عربي بين يفرقا ل نظامها ويقولون: إن العربية،
ومخالفة الله، لكتاب مصادمة إل هذا فهل أديانهم، تفرقت
وبغض وحب ومعاداةا، وموالةا الله، لحدود وتعد الله، لشرع
من أسوأه وما باطل، من ذإلك أعظم فما الله؟ دين غير على
الكافرين ومعاداةا المؤمنين موالةا إلى يدعو والقرآن منهج
ذإلك يأبى العربية القومية وشإرع كانوا، وكيفما كانوا أينما

ُفْتْم     ُفْقْلويخالفه:  ْن َأ ُفْم     َأ َل ْع ِما     َأ ُفْه     َأ ّل َها    َ ياسبحانه:  الله ويقول   ال ّي َأ

ِذيَن ّل ُفْنوا     ا ُفْذوا     ل     آَم ّتِخ ّوي     َت ُفْد ُفْكْم     َع ّو ُفْد َع َء     َو َيا ِل ْو ُفْقوَن     َأ ْل ِهْم     ُفْت ْي َل ِإ
ِةا ّد َو ْلَم ُفْه     َوَمْن تعالى قوله إلى   ِبا ْل َع ْف ُفْكْم     َي ْن ْد     ِم َق َء     َضّل     َف َوا َس
ِبيِل    الّس

والله وكافرهم مسلمهم أولياء يقول: كلهم القومية ونظاما
َع: يقول ُفْكْم     شَإَر ّديِن     ِمَن     َل ِه     َوّصى     َما     ال لحا     ِب ِذي     ُفْنو ّل َنا     َوا ْي ْوَح َأ

ْيَك َل َنا     َوَما     ِإ ْي ِه     َوّص ِهيَم     ِب ْبَرا ُفْموَسى     ِإ ُفْموا     َأْن     َوِعيَسى     َو ِقي ّديَن     َأ ال
ُفْقوا     َول َفّر َت ِه     َت ْد سبحانه ويقول   ِفي َنْت     َق ُفْكْم     َكا ٌةا     َل َو َنٌة     ُفْأْس َحَس
ِهيَم     ِفي ْبَرا ِذيَن     ِإ ّل ُفْه     َوا َع ْذإ     َم ُفْلوا     ِإ ِهْم     َقا ْوِم َق ّنا     ِل ُفْء     ِإ ُفْكْم     ُفْبَرآ ْن َوِمّما     ِم

ُفْدوَن ُفْب ْع ِه     ُفْدوِن     ِمْن     َت ّل َنا     ال َفْر ُفْكْم     َك َدا     ِب َب َنا     َو َن ْي ُفْم     َب ُفْك َن ْي َب ُفْةا     َو َو َدا َع ْل ا
ُفْء ْغَضا َب ْل لدا     َوا َب ّتى     َأ ُفْنوا     َح ْؤِم ِه     ُفْت ّل ُفْه     ِبال َد ُفْد     لتعالى:  وقال   َوْح َتِج

لما ْو ُفْنوَن     َق ْؤِم ِه     ُفْي ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ّدوَن     اْلخِإ َوا ّد     َمْن     ُفْي ّلَه     َحا ُفْه     ال َل ُفْسو َوَر
ْو َل ُفْنوا     َو ُفْهْم     َكا َء َبا ْو     آ ُفْهْم     َأ َء َنا ْب ْو     َأ ُفْهْم     َأ َن َوا ْو     ِإخْإ ُفْهْم     َأ َت وشإرع   َعِشيَر

عن الدين يقول: أقصوا دعاتها شإرع أخإرى بعبارةا أو القومية
أنفسكم حول وتكتلوا الدولة، عن الدين وافصلوا القومية،
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وكأن أمجادكم، وتستردوا مصالحكم تدركوا حتى وقوميتكم،
هذا أمجادهم، وبين بينهم وحال طريقهم، في وقف السلما

بهتان هذا سبحانك القضية، وعكس والتلبيس الجهل هو والله
 عظيم

ومعاداةا المؤمنين، موالةا وجوب على الدالة واليات
أهل على تخفى ل كثيرةا توليهم من والتحذير الكافرين،

عقل في يجوز وكيف بذكرها نطيل أن ينبغي فل القرآن،
، معيط أبي بن وعقبة ، لهب وأبو ، جهل أبو يكون أن عاقل

عهد في الكفار صناديد من وأضرابهم الحارث بن والنضر
إخإوانا هذا، يومنا إلي وبعده وسلم عليه الله صلى النبي

ومن الصحابة، وسائر وعلي وعثمان وعمر بكر لبي وأولياء
أبطل من والله هذا. هذا يومنا إلى العرب من سبيله سلك

هذا يوجب ونظامها القومية وشإرع الجهل وأعظم الباطل
فل وتلبيسا، تجاهل أو جهل دعاتها بعض أنكره وإن ويقتضيه،

العظيم.  العلي بالله إل قوةا ول حول

تحت ويتكتلوا يتكاتفوا المسلمين: أن على الله أوجب وقد
ضد متماسكا وبناء واحدا، جسدا يكونوا وأن السلما، راية

الحميدةا، والعاقبة والعز النصر ذإلك على ووعدهم عدوهم،
تعالي:  قوله في وكما اليات، من كثير في ذإلك تقدما كما
َد َع ُفْه     َو ّل ِذيَن     ال ّل ُفْنوا     ا ُفْكْم     آَم ْن ُفْلوا     ِم َعِم ِلَحاِت     َو ُفْهْم     الّصا ّن ِلَف َتْخ َيْس ِفي     َل

َْلْرِض َلَف     َكَما     ا َتْخ ِذيَن     اْس ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َنّن     َق ّك ُفْيَم َل ُفْهْم     َو ُفْم     َل ُفْه َن ِذي     ِدي ّل ا
َتَضى ُفْهْم     اْر ُفْهْم     َل ّن َل ّد َب ُفْي َل ِد     ِمْن     َو ْع ِهْم     َب ِف ْو لنا     خَإ ِني     َأْم َن ُفْدو ُفْب ْع ل     َي

ُفْكوَن ِر لئا     ِبي     ُفْيْش ْي ْدتعالى:  وقال الية   شَإ َق َل َقْت     َو َب َنا     َس ُفْت ِلَم َك
َنا ِد َبا ِع ِليَن     ِل ُفْمْرَس ْل ُفْهْم     ا ّن ُفْم     ِإ ُفْه ُفْروَن     َل ُفْصو ْن ْلَم ِإّن     ا َنا     َو َد ْن ُفْم     ُفْج ُفْه َل

ُفْبوَن ِل َغا ْل وجنده المرسلين، عباده سبحانه الله فوعد   ا
والتمكين الرض في واستخلفهم والغلبة، بالنصر المؤمنين

َد وعده، في الصادقا وهو لدينهم، ْع ِه     َو ّل ُفْف     ل     ال ِل ُفْه     ُفْيْخ ّل ال
َد َعا ْلِمي بسبب الحيان بعض في الوعد هذا يتخلف وإنما   ا
من عليهم الله أوجب بما قيامهم وعدما المسلمين، تقصير
ل ذإنبنا فالذنب الواقع، هو كما لدينه، والنصر بالله، اليمان
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الخطايا، من أيدينا كسبت بما حصلت والمصيبة السلما، ذإنب
ُفْكْم     َوَماتعالى:  قال كما َب ٍة     ِمْن     َأَصا َب ِبَما     ُفْمِصي َبْت     َف ُفْكْم     َكَس ِدي ْي َأ

ُفْفو ْع َي ٍر     َعْن     َو ِثي    َك

سبحانه، الله إلى وغيره: التوبة العرب على فالواجب
والجهاد شإريعته، وتحكيم بحقه، والتواصي بدينه، والتمسك

فبذلك وغيرهم، الرؤساء من ذإلك على والستقامة سبيله، في
الرض، في التمكين ويحصل العدو، ويهزما النصر لهم يحصل

اليمانية: الواجبات أهم من أن ريب ول وعدتنا، عددنا قل وإن
وذإلك القوةا، من نستطيع ما له نعد وأن عدونا، من الحذر أخإذ
بها، الخإذ يتعين التي بالسباب الخإذ ومن اليمان، تماما من
َها    َ ياتعالى:  قوله في كما إهمالها، يجوز ول ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا آَم

ُفْذوا ُفْكْم     ُفْخإ ْذَر ّدواتعالى:  وقوله   ِح َأِع ُفْهْم     َو ُفْتْم     َما     َل ْع َط َت ٍةا     ِمْن     اْس ّو ُفْق

على بهم يستعينوا أو الكافرين يوالوا أن للمسلمين وليس
الله حرما وقد غائلتهم تؤمن ول العداء من فإنهم أعدائهم،
تولهم من على وحكم بطانة، اتخاذإهم عن ونهى موالتهم،

في ذإلك سبق كما الظالمين، من الجميع أن وأخإبر منهم، بأنه
عائشة عن )، مسلم في: (صحيح وثبت المحكمات، اليات
وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     خإرجقالت:  عنها الله رضي

منه     يذكر     كان     قد     رجل     أدركه     الوبرةا     بحرةا     كان     فلما     بدر     قبل
وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     أصحاب     ففرح     ونجدةا     جرأةا
وأصيب     لتبعك     جئت     الله     لرسول     قال     أدركه     فلما     رأوه     حين
بالله     لتؤمن     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     له     وقال     معك

ثم     قالت     بمشرك     استعين     فلن     "فارجع     قال     ل     قال     ورسوله؟
قال     كما     له     فقال     الرجل     أدركه     بالشجرةا     كنا     إذإا     حتى     مضى

أول     قال     كما     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     له     فقال     مرةا     أول
رجع     ثم     بمشرك" قالت     استعين     فلن     "فارجع     قال     ل     فقال     مرةا

بالله     "تؤمن     مرةا     أول     قال     كما     له     فقال     البيراء     في     فأدركه
وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول     له     فقال     نعم     ورسوله؟" قال

الستعانة ترك إلى يرشإدك الجليل، الحديث فهذا"فانطلق" 
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في يدخإلوا أن للمسلمين ينبغي ل أنه على ويدل بالمشركين،
الكافر لن العرب؛ غير من ول العرب من ل غيرهم، جيشهم

حاجة في ليسوا المسلمين أن الله أعداء يؤمن. وليعلم ل عدو
النصر معاملته. لن في وصدقوا بالله، اعتصموا إذإا إليهم،

عددهم قل وإن المؤمنين، به وعد وقد غيره، بيد ل بيده
في السلما لهل جرى وكما اليات في سبق كما وعدتهم

 السلما، صدر

َها    َ ياتعالى:  قوله أيضا تلك على ويدل ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْذوا     ل     آَم ّتِخ َت
لة َن َطا ُفْكْم     ِمْن     ِب ِن ُفْكْم     ل     ُفْدو َن ُفْلو ْأ لل     َي َبا ّدوا     خَإ ّتْم     َما     َو ِن ْد     َع َدِت     َق َب

ُفْء ْغَضا َب ْل ِهْم     ِمْن     ا ِه َوا ْف ُفْهْم     ُفْتْخِفي     َوَما     َأ ُفْر ُفْدو ُفْر     ُفْص َب ْك ْد     َأ ّنا     َق ّي ُفْم     َب ُفْك َل
َياِت ُفْتْم     ِإْن     اْل ْن نبيك وسنة ربك كتاب إلى المؤمن أيها فانظر   ُفْك

والستعانة الكفار، موالةا يحاربان كيف والسلما الصلةا عليه
عباده، بمصالح أعلم سبحانه والله بطانة، واتخاذإهم بهم

أولياء الكفار اتخاذإهم في كان فلو أنفسهم، من بهم وأرحم
الله لذإن راجحة، مصلحة بهم والستعانة غيرهم أو العرب من
من ذإلك في ما الله علم لما ولكن لعباده، وأباحه فيه

من وذإما عنه نهى الوخإيمة، والعواقب الكبرى، المفسدةا
في وخإروجهم الكفار، طاعة أن أخإرى آيات في وأخإبر يفعله،
قال كما خإبال، إل ذإلك يزيدهم ول يضرهم، المسلمين جيش

َها    َ ياتعالى:  ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْعوا     ِإْن     آَم ِطي ِذيَن     ُفْت ّل ُفْروا     ا َف ُفْكْم     َك ّدو ُفْر َي
َلى ُفْكْم     َع ِب َقا ْع ُفْبوا     َأ ِل َق ْن َت ِريَن     َف ُفْه     َبِل     خَإاِس ّل ُفْكْم     ال ْول َو     َم ُفْه ُفْر     َو ْي خَإ

ِريَن ّناِص ْوتعالى:  وقال   ال ُفْجوا     َل ُفْكْم     خَإَر ُفْكْم     َما     ِفي ُفْدو لل     ِإل     َزا َبا خَإ
ُفْعوا ْوَض ََل ُفْكْم     َو َل ُفْم     خِإل ُفْك َن ُفْغو ْب َنَة     َي ْت ِف ْل ُفْكْم     ا ِفي ُفْعوَن     َو ُفْهْم     َسّما ُفْه     َل ّل َوال

ِليٌم ِلِميَن     َع ّظا    ِبال

بهم، والستعانة الكفار، طاعة من تحذيرا اليات بهذه فكفى
العواقب من ذإلك على يترتب لما وإيضاحا منهم، وتنفيرا

تعالى:  وقال ذإلك، من المسلمين الله عافى الوخإيمة،
ُفْنوَن ْؤِم ُفْم ْل ُفْت     َوا َنا ْؤِم ُفْم ْل ُفْهْم     َوا ُفْض ْع ُفْء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ تعالى:  وقال   َب

ِذيَن ّل ُفْروا     َوا َف ُفْهْم     َك ُفْض ْع ُفْء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ ُفْه     ِإل     َب ُفْلو َع ْف ُفْكْن     َت َنٌة     َت ْت ِفي     ِف
َْلْرِض ٌد     ا َفَسا ِبيٌر     َو أولياء بعضهم المؤمنين أن سبحانه أوضح   َك

268

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=8&nAya=73
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=8&nAya=73
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=47
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=47
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=47
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=149
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=149
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=149
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=118
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=118
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=118


المسلمون يفعل لم فإذإا بعض، أولياء بعضهم والكفار بعض،
بعض، أولياء بعضهم وصار بالمسلمين، الكفار واخإتلط ذإلك،

القلوب في يحصل بما وذإلك الكبير، والفساد الفتنة حصلت
إليهم، والميل الباطل أهل إلى والركون الشكوك، من

بأعدائهم امتزاجهم نتيجة المسلمين على الحق واشإتباه
المدعين أكثر من اليوما الواقع هو كما لبعض، بعضهم وموالةا
فالتبست بطانة، واتخذوهم الكافرين، والوا حيث للسلما

الحق بين يميزون ل صاروا حتى ذإلك، بسبب المور عليهم
وأولياء الرحمن أولياء بين ول والضلل، الهدى بين ول والباطل

إل يحصيه ل ما والضرار الفساد من بذلك فحصل الشيطان،
سبحانه.  الله

النصارى موالةا جواز على القومية دعاةا بعض احتج وقد
َدّنتعالى:  بقوله بهم والستعانة َتِج ّد     َل ّناِس     َأشَإ لةا     ال َو َدا ِذيَن     َع ّل ِل

ُفْنوا َد     آَم ُفْهو َي ْل ِذيَن     ا ّل ُفْكوا     َوا َدّن     َأشْإَر َتِج َل ُفْهْم     َو َب ْقَر لةا     َأ ّد َو ِذيَن     َم ّل ُفْنوا     ِل آَم
ِذيَن ّل ُفْلوا     ا ّنا     َقا موالةا جواز إلى ترشإد أنها وزعموا   َنَصاَرى     ِإ

 غيرهم، من آمنوا للذين مودةا أقرب لكونهم النصارى؛

المصادما المجرد، بالرأي للقرآن وتأويل ظاهر خإطأ وهذا
السنة في ثبت ولما وغيرها، ذإكرها المتقدما المحكمات لليات

الكتاب أهل من الكفار، موالةا من التحذير من المطهرةا
عليه الله صلى عنه ورد وقد بهم، الستعانة وترك وغيرهم

من     مقعده     فليتبوأ     برأيه     القرآن     في     قال     منقال:  أنه وسلم
أن يجوز ول ببعض، بعضها اليات تفسر : أنوالواجب   النار

بحمد الية هذه في وليس بقيتها، يخالف بما منها شإيء يفسر
من الكفار موالةا تحريم على الدالة اليات يخالف ما الله

فهمه سوء من الداعية هذا أتي وإنما وغيرهم، النصارى
على والستعانة معناها، في والنظر اليات، تدبر في وتقصيره

والمامة، والمانة بالعلم المعروفين التفسير أهل بكلما ذإلك
يظهر ما وعلى التفسير، أهل قال ما على الية هذه ومعنى

من للمؤمنين مودةا أقرب النصارى لفظها: أن صريح من
ول المؤمنين، يوادون معناها: أنهم وليس والمشركين، اليهود
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المؤمنين أحبوا النصارى أن فرض ولو يوادونهم، المؤمنين أن
يوادوهم أن اليمان لهل يجز لم لهم مودتهم وأظهروا

في ذإلك عن نهاهم قد وتعالى سبحانه الله لن ويوالوهم؛
َها    َ يا: تعالى قوله ومنها السالفات اليات ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ل     آَم
ُفْذوا ّتِخ َد     َت ُفْهو َي ْل ّنَصاَرى     ا َء     َوال َيا ِل ْو . الية   َأ

ُفْد     لتعالى:  وقوله لما     َتِج ْو ُفْنوَن     َق ْؤِم ِه     ُفْي ّل ِما     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ّدوَن     اْلخِإ َوا ُفْي
ّد     َمْن ّلَه     َحا ُفْه     ال َل ُفْسو لله المحادين من النصارى أن ريب ول   َوَر

عليه ولرسوله له المكذبين لشريعته، النابذين ولرسوله،
واليوما بالله يؤمن لمن يجوز فكيف والسلما الصلةا أفضل
الخذلن من بالله نعوذإ بطانة؟ يتخذهم أو يوادونهم أن الخإر،

والشيطان.  الهوى وطاعة

في سهل قد سبحانه الله أن القومية دعاةا من آخإر وزعم
ذإلك على واحتج ديارنا، من يخرجونا لم الذين الكفار موالةا
ُفْم     لتعالى:  بقوله ُفْك َها ْن ُفْه     َي ّل ِذيَن     َعِن     ال ّل ُفْكْم     َلْم     ا ُفْلو ِت َقا ّديِن     ِفي     ُفْي ال

َلْم ُفْكْم     َو ُفْجو ِر ُفْكْم     ِمْن     ُفْيْخ ِر َيا ُفْهْم     َأْن     ِد َبّرو ُفْطوا     َت ْقِس ُفْت ِهْم     َو ْي َل ّلَه     ِإّن     ِإ ال
ِطيَن     ُفْيِحّب ْقِس ُفْم ْل    ا

بالرأي القرآن في وقول باطل، احتجاج قبله كالذي وهذا
حرما سبحانه تأويلها. والله غير على للية وتأويل المجرد،

المحكمات، اليات في بطانة اتخاذإهم عن ونهى موالةاالكفار
يقاتلنا، لم ومن قاتلنا من بين ول أجناسهم، بين يفصل ولم

يأتي وأن يقل، لم ما الله على يقول أن لمسلم يجوز فكيف
ما الله سبحان سنة؟ ول كتاب عليه يدل لم رأيه من بتفصيل
: الرخإصةالعلم أهل عند المذكورةا الية معنى وإنما أحلمه،

مسالمين كانوا إذإا عليهم والصدقة الكفار، إلى الحسان في
يدل ما السنة في صح وقد ذإمة، أو أمان أو عهد بموجب لنا،

بكر أبي بنت أسماء أما أن الصحيح في ثبت كما ذإلك، على
وسلم عليه الله صلى النبي عهد في المدينة في عليها قدمت

وسلم عليه الله صلى النبي فأمر الدنيا، تريد مشركة وهي
بين وقعت التي الهدنة مدةا في وذإلك أمها، تصل أن أسماء
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النبي عن وصح مكة، أهل وبين وسلم عليه الله صلى النبي
فأهداها حرير، من جبة عمر أعطى أنه وسلم عليه الله صلى

قد الذي الحسان من وأشإباهه فهذا مشرك، بمكة له أخأ إلى
على وإيثاره فيه، والرغبة السلما، في الدخإول في سببا يكون

وذإلك المحتاجين، على وجود للرحم، صلة ذإلك وفي سواه، ما
في الكفار موالةا من وليس يضرهم، ول المسلمين ينفع

والبصار.  اللباب ذإوي على يخفى ل كما شإيء

حول التكتل يقولون: إن أنهم وهي شإبهة، هنا وللقوميين
يجعل والكافر المسلم بين تفرقة بدون العربية القومية
ويحترما عدوهم يهابهم شإامخا، وبناء قوية، وحدةا العرب

العرب، من غيرهم عن المسلمون انفصل وإذإا حقوقهم،
يقولون: أنهم وهي أخإرى وشإبهة العدو، فيهم وطمع ضعفوا

حقد رايته، حول وتجمعوا بالسلما، اعتصموا إذإا العرب إن
بهم وتربصوا حقوقهم، يعطوهم ولم السلما، أعداء عليهم

بها ليستعيدوا إسلمية، حروبا يثيروها أن من خإوفا الدوائر،
ومصالحنا حقوقنا ويؤخإر يضرنا وهذا السالف، مجدهم

علينا.  غضبهم ويثير بأعدائنا، المتعلقة

السلما، حول المسلمين اجتماع يقال: إن : أنوالجواب
من وانفصالهم لشريعته، وتحكيمهم الله، بحبل واعتصامهم

الله نصر سبب هو والبغضاء، بالعداوةا لهم والتصريح أعدائهم
الرعب الله إنزال وسيلة وهو أعدائهم، كيد من وحمايتهم لهم
ويعطوهم يهابوهم حتى الكافرين، من العداء قلوب في

المؤمنين. لسلفهم حصل كما منقوصة، غير كاملة حقوقهم
فلم الغفير، الجمع والنصارى اليهود من أظهرهم بين كان فقد

به واستعانوا وحده، الله والوا بل بهم، يستعينوا ولم يوالوهم
والسنة والقرآن عدوهم على ونصرهم وأيدهم فحماهم وحده،

علمه قد بذلك، ناطق السلمي والتاريخ بذلك، شإاهدان
يوما وسلم عليه الله صلى النبي خإرج والكافر. وقد المسلم

بهم، يستعن فلم اليهود، المدينة وفي المشركين، إلى بدر
إلى وحاجتهم بالكثرةا، ليسوا الوقت ذإلك في والمسلمون
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الله نبي يستعن فلم ذإلك ومع شإديدةا، والعوان النصار
الحاجة شإدةا مع أحد، يوما ول بدر يوما ل باليهود، والمسلمون

ذإلك وفي أحد، يوما سيما ول الوقت، ذإلك في المعين إلى
يستعينوا أن للمسلمين ينبغي ل أنه على دللة أوضح

جيشهم، في يدخإلوهم أو يوالوهم أن يجوز ول بأعدائهم،
الفساد من مخالطتهم في ولما غائلتهم، تؤمن ل لكونهم
وأسباب الشبهة، وإلقاء المسلمين، أخإلقا وتغيير الكبير،

صلى الرسول طريقة تسعه لم ومن بينهم، والعداوةا الشحناء
الله وسع فل السابقين المؤمنين وطريقة وسلم عليه الله

عليه. 

حول تجمعوا إذإا المسلمين على المسلمين غير حقد وأما
لهم ويوجب المؤمنين عن الله يرضي مما لكفذ السلما،

دينه ونصر رضاه، أجل من أعداءه أغضبوا حيث نصره،
إل المسلمين، على الكفار حقد يزول لشرعه. ولن والحماية

حزبهم، في وصاروا أعدائهم، ملة واتبعوا دينهم تركوا إذإا
العذاب وسبب الصريح، والكفر البعيد الضلل هو وذإلك

َلْنسبحانه:  قال كما والخإرةا، الدنيا في والشقاء َتْرَضى     َو
ْنَك ُفْد     َع ُفْهو َي ْل ّنَصاَرى     َول     ا ّتى     ال َع     َح ِب ّت ُفْهْم     َت َت ّل َدى     ِإّن     ُفْقْل     ِم ِه     ُفْه ّل َو     ال ُفْه

َدى ُفْه ْل ِئِن     ا َل ْعَت     َو َب ّت ُفْهْم     ا َء َوا ْه َد     َأ ْع ِذي     َب ّل َءَك     ا ِم     ِمَن     َجا ْل ِع ْل َلَك     َما     ا
ِه     ِمَن ّل ِلّي     ِمْن     ال ٍر     َول     َو    َنِصي

ُفْلوَن     َولتعالى:  وقال ُفْكْم     َيَزا َن ُفْلو ِت َقا ّتى     ُفْي ُفْكْم     َح ّدو ُفْر ُفْكْم     َعْن     َي ِن ِإِن     ِدي
ُفْعوا َطا َت ْد     َوَمْن     اْس ِد َت ُفْكْم     َيْر ْن ِه     َعْن     ِم ِن ُفْمْت     ِدي َي َو     َف ُفْه ِفٌر     َو ِئَك     َكا َل ُفْأو َف

َطْت ِب ُفْهْم     َح ُفْل ْعَما َيا     ِفي     َأ ْن ّد ِةا     ال ِئَك     َواْلخِإَر َل ُفْأو ُفْب     َو ِر     َأْصَحا ّنا ُفْهْم     ال
َها ُفْدوَن     ِفي ِل َناَك     ُفْثّمتعالى:  وقال   خَإا ْل َع َلى     َج ٍة     َع َع ِري ِر     ِمَن     شَإ َْلْم ا

َها ْع ِب ّت ْع     َول     َفا ِب ّت َء     َت َوا ْه ِذيَن     َأ ّل ُفْموَن     ل     ا َل ْع ُفْهْم     َي ّن ُفْنوا     َلْن     ِإ ْغ ْنَك     ُفْي ِمَن     َع
ِه ّل لئا     ال ْي ِإّن     شَإ ِلِميَن     َو ّظا ُفْهْم     ال ُفْض ْع ُفْء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ ُفْه     َب ّل ِلّي     َوال ِقيَن     َو ّت ُفْم ْل ا

الكفار البينات: أن اليات هذه في وتعالى سبحانه الله فأبان
يزالون ل وإنهم شإريعتنا، وندع ملتهم، نتبع حتى عنا يرضوا لن

استطاعوا.  إن ديننا عن يردونا حتى يقاتلونا
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في المخلدين من كنا أهواءهم، واتبعنا أطعناهم متى أنه وأخإبر
ونعوذإ ذإلك، من العافية الله نسأل ذإلك، على متنا إذإا النار،
انتقامه.  وأسباب غضبه موجبات من بالله

إلى الدعوةا بطلن على الدالة الوجوه الرابع: من الوجه
رايتها حول والتكتل إليها الدعوةا يقال: إن أن العربية القومية
القوميين لن القرآن؛ حكم رفض إلى بد ول بالمجتمع يفضي

لزعماء ذإلك فيوجب القرآن، تحكيم يرضوا لن المسلمين غير
حتى القرآن، حكم تخالف وضعية أحكاما يتخذوا أن القومية
الكثير صرح وقد الحكاما، تلك في القومية مجتمع يستوي

والكفر العظيم، الفساد هو وهذا سلف، كما بذلك منهم
ّبَك     َفلتعالى:  قال كما السافرةا، والردةا المستبين ل     َوَر

ُفْنوَن ْؤِم ّتى     ُفْي ُفْموَك     َح ّك ُفْهْم     شَإَجَر     ِفيَما     ُفْيَح َن ْي ُفْدوا     ل     ُفْثّم     َب ِفي     َيِج
ِهْم ُفْفِس ْن لجا     َأ ْيَت     ِمّما     َحَر ُفْموا     َقَض ّل ُفْيَس لما     َو ِلي    َتْس

ْكَمتعالى:  وقال ُفْح َف ِة     َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُفْغوَن     ا ْب ُفْن     َوَمْن     َي ِه     ِمَن     َأْحَس ّل ال
لما ْك ٍما     ُفْح ْو َق ُفْنوَن     ِل ِق ُفْكْم     َلْم     َوَمْنتعالى:  وقال   ُفْيو ْنَزَل     ِبَما     َيْح َأ

ُفْه ّل ِئَك     ال َل ُفْأو ُفْم     َف ُفْروَن     ُفْه ِف َكا ْل ُفْكْم     َلْم     َوَمْنتعالى:  وقال   ا ِبَما     َيْح
ْنَزَل ُفْه     َأ ّل ِئَك     ال َل ُفْأو ُفْم     َف ُفْموَن     ُفْه ِل ّظا ُفْكْم     َلْم     َوَمْنتعالى:  وقال   ال َيْح

ْنَزَل     ِبَما ُفْه     َأ ّل ِئَك     ال َل ُفْأو ُفْم     َف ُفْقوَن     ُفْه َفاِس ْل بشرع تحكم ل دولة وكل   ا
كافرةا، جاهلية دولة فهي ترضاه ول الله، لحكم تنصاع ول الله،

أهل على يجب المحكمات، اليات هذه بنص فاسقة ظالمة
مودتها عليهم وتحرما الله، في ومعاداتها بغضها السلما

وترضى شإريعته، وتحكم وحده، بالله تؤمن حتى وموالتها
ْدوجل:  عز قال كما وعليها، لها بذلك َنْت     َق ُفْكْم     َكا ٌةا     َل َو ُفْأْس

َنٌة ِهيَم     ِفي     َحَس ْبَرا ِذيَن     ِإ ّل ُفْه     َوا َع ْذإ     َم ُفْلوا     ِإ ِهْم     َقا ْوِم َق ّنا     ِل ُفْء     ِإ ُفْكْم     ُفْبَرآ ْن ِم
ُفْدوَن     َوِمّما ُفْب ْع ِه     ُفْدوِن     ِمْن     َت ّل َنا     ال َفْر ُفْكْم     َك َدا     ِب َب َنا     َو َن ْي ُفْم     َب ُفْك َن ْي َب ُفْةا     َو َو َدا َع ْل ا

ُفْء ْغَضا َب ْل لدا     َوا َب ّتى     َأ ُفْنوا     َح ْؤِم ِه     ُفْت ّل ُفْه     ِبال َد    َوْح

أنفسهم يحاسبوا أن ودعاتها، القومية زعماء على فالواجب
المشئومة، دعوتهم نتائج في يفكروا وأن رأيهم، ويتهموا
السلما إلى للدعوةا جهودهم يكرسوا وأن الوخإيمة، وغاياتها
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بدل تحكيمه إلى والدعوةا بتعاليمه والتمسك محاسنه ونشر
لم إن أنهم يقينا وليعلموا وطنية، أو قومية إلى الدعوةا من

بينهم، شإجر فيما ويحكموه عليه ويستقيموا دينهم إلى يرجعوا
نعمته، ويسلبهم جمعهم، ويفرقا منهم، الله ينتقم فسوف

خإالفه ما ويحاربون بدينه يتمسكون غيرهم، قوما ويستبدل
ِإْن: تعالى قال كما ْوا     َو ّل َو َت ِدْل     َت ْب َت لما     َيْس ْو ُفْكْم     َق ْيَر ُفْنوا     ل     ُفْثّم     َغ ُفْكو َي

ُفْكْم َل َثا َلّماتعالى:  وقال   َأْم ُفْسوا     َف ُفْروا     َما     َن ّك ِه     ُفْذإ َنا     ِب َتْح ِهْم     َف ْي َل َع
َواَب ْب ٍء     ُفْكّل     َأ ّتى     شَإْي َذإا     َح ُفْحوا     ِإ ِر ُفْتوا     ِبَما     َف ُفْهْم     ُفْأو َنا ْذ لة     َأخَإ َت ْغ َذإا     َب ِإ َف

ُفْسوَن     ُفْهْم ِل ْب َع     ُفْم ِط ُفْق ُفْر     َف ِب ِما     َدا ْو َق ْل ِذيَن     ا ّل ُفْموا     ا َل ُفْد     َظ ْلَحْم ِه     َوا ّل َرّب     ِل
َلِميَن َعا ْل إنقال:  أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن وصح   ا

تعالى قوله قرأ ثم   يفلته     لم     أخإذه     إذإا     حتى     للظالم     ليملي     الله
ِلَك َذ َك ُفْذ     َو ّبَك     َأخْإ َذإا     َر َذ     ِإ ُفْقَرى     َأخَإ ْل ِهَي     ا ِلَمٌة     َو ُفْه     ِإّن     َظا َذ ِليٌم     َأخْإ َأ

ٌد ِدي إليه، وتوبوا سبحانه، الله القوميين: راقبوا معشر فيا   شَإ
وسنة كتابه بتعظيم وذإلك إنعامه، على واشإكروه عذابه وخإافوا

إلى الناس ودعوةا بهما والعمل وسلم عليه الله صلى نبيه
والخإرةا، الدنيا عز ذإلك ففي يخالفه، مما وتحذيرهم ذإلك،

القلب، وطمأنينة الضمير وراحة المجتمع، أمر وصلح
الدنيا في الله عذاب من والمن والجلة، العاجلة والسعادةا

إلى دعوةا فهو الدعوات، من ذإلك خإالف ما والخإرةا. وكل
المجتمع، واضطراب الضمائر، قلق إلى وسبيل جهنم،

والخإرةا، الدنيا في والمن السعادةا وحرمان العداء، وتسليط
ِإّماالمبين:  كتابه في والجلل العزةا ذإو قال كما ُفْكْم     َف ّن َي ِت أ

ْ ّني     َي ِم
لدى َع     َفَمِن     ُفْه َب ّت َي     ا َدا َقى     َول     َيِضّل     َفل     ُفْه ْعَرَض     َوَمْن     َيْش َعْن     َأ

ِري ْك ِإّن     ِذإ ُفْه     َف لة     َل ِعيَش لكا     َم ْن ُفْه     َض ُفْر ُفْش َنْح ْومَا     َو ِة     َي َياَم ِق ْل ْعَمى     ا َقاَل     َأ
ِني     ِلَم     َرّب َت ْعَمى     َحَشْر ْد     َأ َق ُفْت     َو ْن لرا     ُفْك ِلَك     َقاَل     َبِصي َذ ْتَك     َك َت َنا     َأ ُفْت َيا آ

َها َت َنِسي ِلَك     َف َذ َك ْومَا     َو َي ْل ْنَسى     ا ِلَك     ُفْت َذ َك ِزي     َو َلْم     َأْسَرَف     َمْن     َنْج َو
ْؤِمْن َياِت     ُفْي ِه     ِبآَ ّب ُفْب     َر َذا َع َل ِةا     َو ّد     اْلخِإَر َقى     َأشَإ ْب َأ سبحانه فأبان   َو

له بل يشق، ولم يضل لم هداه اتبع من أن اليات هذه في
فله ذإكره عن أعرض ومن والخإرةا الدنيا في والسعادةا الهدى

ومن الخإرةا، في والعذاب والعمى الدنيا، في الضنك المعيشة
ظلمة من السلما أعداء به يبتلى ما الدنيا في المعيشة ضنك
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والشكوك والهموما الغموما من بها ينزل وما وحيرتها، القلوب
من والخوف وجمعها الدنيا طلب في المشاقا وأنواع والقلق،

في المعجلة العقوبات أنواع من ذإلك وغير وسلبها، نقصها
ْبَك     َفلسبحانه:  الله قال كما الدنيا، ْعِج ُفْهْم     ُفْت ُفْل َوا ُفْهْم     َول     َأْم ُفْد ْول َأ

ّنَما ُفْد     ِإ ِري ُفْه     ُفْي ّل ُفْهْم     ال َب ّذ َع ُفْي َها     ِل ِةا     ِفي     ِب َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد َق     ال َه َتْز ُفْهْم     َو ُفْس ُفْف ْن َأ

ُفْهْم ُفْروَن     َو ِف ُفْهْمتعالى:  وقال   َكا ّن َق ِذي ُفْن َل َذاِب     ِمَن     َو َع ْل َنى     ا ْد َْل ا
َذاِب     ُفْدوَن َع ْل ِر     ا َب ْك َْل ُفْهْم     ا ّل َع ُفْعوَن     َل المعنى هذا في واليات   َيْرِج

ويمن بذنوبنا، يعرفنا وأن قلوبنا، يصلح أن الله نسأل كثيرةا،
إنه السبيل، سواء إخإواننا وسائر يهدينا وأن منها، بالتوبة علينا
قدير.  شإيء كل على

المصري الكاتب كلما من بنبذةا المقاما هذا في الكلما ولنختم
فيها أجاد قد بالقومية تتعلق الغزالي الشيخ: محمد الشهير
نصه:   ما254 الله) صفحة كتابه: (مع في قال حيث وأفاد،

 بيننا لللحاد مكان ل

ول روس ول عجما ول عربا ليسوا إنهم الناس؟ هؤلء ما
به بليت الصياح، صفيق الطوار غريب مسخ !! إنهمأمريكان

في بذوره وترك بها الستعمار وضعه ما إثر البلد هذه
جلدتنا - من الحديث في جاء - كما فهم وأفكارها، مشاعرها
وعبء وحضارتنا لتاريخنا عدو أنهم بيد بألسنتنا، ويتكلمون

والضانين ديننا على للحاقدين وعون ونهضتنا، كفاحنا على
اعتنقه.  ولمن له الحياةا بحق

كما الودية ضجتهم وملت فجأةا، برزوا الذين الناس هؤلء إن
عن النقاب يمزقا أن يجب الليل، أكناف بنقيقها الضفادع تمل

يروج ل حتى حقيقتهم، على المة هذه تعرفهم وأن سريرتهم،
يلبسون الذين صفوف إن زور، لهم ينطلي ول خإداع، لهم

المجاهدين، صفوف خإلل ويندسون العروبة، مسوح
للويتها، ورافعون العربية بالقومية مبشرون أنهم ويزعمون

ويهاجمون العروبة، تقاليد من ينسحبون نفسه الوقت وفي
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اليمان طريق في العوائق ويبعثرون به، عرفت ما أجل
وجوههم عن اللثاما يماط أن ينبغي الناس هؤلء إن ورسالته
يسرها التي وظيفتهم على الضواء تلقى وأن الكالحة،

نتائجها وما المرةا، نتائجها يرقب بعيدا ووقف لهم، الستعمار
بن محمد العظيم وصاحبها القرآن، لرسالة المنشود الدمار إل

ما وسمعنا يكتبون، ما قرأنا لقد وسلم عليه الله صلى الله عبد
ملحدون فهم غاياتهم، لستبانة الذكاء يعوزنا ولم يقولون،

إل ليس السلما : إنصراحة في يقولون بالكفر، مجاهرون
القرون في العظيم الجنس هذا بها فاز عربية، نهضة

بقيادةا العالم يجتاح أن العارمة فورته في واستطاع الوسطى،
وسلم عليه الله صلى محمدالكبير:  الزعيم هو عبقري، رجل

من ينزل ولم الرض، من نبت الجليل، الدين هذا أن أي
مثالية هداية وليس فاتح، طامح شإعب انطلقة وأنه السماء،
طامسة، جاهلية من العرب لتنقذ الله عند من جاءت فدائية،

رفعت سمحة حنيفية إلى البشر، مؤخإرةا في بها كانوا
تنتشر كما الرض، أنحاء في بعد شإعاعها انتشر ثم خإسيستهم،

كله ذإلك في . والفضلالشروقا لدى الفق عرض في الضواء
والحق، بالهدى عليه وامتن محمدا، اصطفى الذي وحده، لله
ْنَت     َماله:  قال أن بعد ِري     ُفْك ْد ُفْب     َما     َت َتا ِك ْل ُفْن     َول     ا ِْليَما    ا

ْنَزَل: وقال َأ ُفْه     َو ّل ْيَك     ال َل َتاَب     َع ِك ْل ْكَمَة     ا ْلِح ّلَمَك     َوا َع ُفْكْن     َلْم     َما     َو َت
ُفْم َل ْع ْدفيهم:  أرسل الذين العرب في يقول كما   َت َق ُفْه     َمّن     َل ّل ال
َلى ِنيَن     َع ْؤِم ُفْم ْل ْذإ     ا َعَث     ِإ ِهْم     َب لل     ِفي ُفْسو ِهْم     ِمْن     َر ُفْفِس ْن ُفْلو     َأ ْت ِهْم     َي ْي َل َع
ِه ِت َيا ِهْم     آ ّكي ُفْيَز ُفْم     َو ُفْه ُفْم ّل َع ُفْي َتاَب     َو ِك ْل ْكَمَة     ا ْلِح ِإْن     َوا ُفْنوا     َو ُفْل     ِمْن     َكا ْب َق
ِبيٍن     َضلٍل     َلِفي عبقرية وأي هنالك؟ عربي زحف فأي   ُفْم

الزعم: إن الرض؟ لهل الممرع الغيث هذا عندها من أنشأت
وإن شإائنة، وأضلولة كبرى عربية) أكذوبة (ثورةا السلما بأن
إلى خإطيرةا دعوةا بل فقط، للسلما تكذيبا ليس القول هذا

والعصيان والفسوقا الكفر إشإاعة وإلى كلها، الديانات تكذيب
السلما يخاصمون الناس هؤلء أن والغريب الرض، أنحاء في

من الخإرى الديان ويهادنون بجبروت، أمته ويحاربون بعنف،

276

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=164
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=164
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=164
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=113
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=113
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=42&nAya=52


باستئصاله كلفوا الذي العدو هو السلما كأن وأرضية، سماوية
أيديهم في المعاول وضعت التي الفذةا العقبة هو بل ل وحده،

إل البلد هذه في عدو للستعمار وهل أجل، ترابا، لهالتها
الباسل الكفاح وروح العنيدةا، المقاومة مصدر إنه السلما؟

فعلى ثم ومن مؤامراتهم، وأحبط المهاجمين أعيا الذي
وبين بينه ويحول قتله،لي حوله خإيوطه ينسج أن الستعمار

بشتى واستجباها الضيقة القوميات ابتدع ولقد الكريمة، الحياةا
أماما سقطت فلما الدين، هذا كيان من لينال الساليب،

العربية، القومية لواء تحت أتباعه دس المعركة، في السلما
في المخلصين العرب ليزحموا الدعاء، من بضروب وزودهم

أخإرى.  بطريقة السلما من ولينالوا الميدان، هذا

حرب هو الكنود، الكفور التفسير هذا العربية القومية وتفسير
القومية بأتباع هؤلء يتسمى أن لجدير إنه السلما، ضد أخإرى

الستعمار لمصلحة يعملون أليسواالعربية.  ل العبرية
العروبة اشإتباك على قرنا عشر أربعة مرت ولقد وإسرائيل،
الله تشريف اليمان: على أهل نحن بتعبيرنا أو بالسلما،

البعيد إلى ونظرةا للناس، وإبلغها المانة هذه بحمل العرب
لم السلما، قبل أدهار عليهم مرت العرب أن بسهولة تعرفنا
به، التاريخ فدخإلوا الدين هذا جاء ثم مذكورا، شإيئا فيها يكونوا
ُفْه يقول إذإ الله وصدقا رايته، تحت صيتهم وطار ّن ِإ ْكٌر     َو ِذ َلَك     َل

ْوِمَك َق ِل ْوَف     َو ُفْلوَن     َوَس َأ هذا أن فظنوا العرب، أخإطأ ثم   ُفْتْس
خإاصا، امتيازا يمنحهم آياته، فيهم نزلت الذي العالمي الدين

هذا عن ونشأ الجناس، سائر من أرقى عنصرا ويجعلهم
الخإرى الشعوب فقامت منه، بد ل الذي الفعل رد الخطأ
الغلط وهذه عنصرها، وكرامة دمائها قيمة عن تدافع

مؤنة واستثقالهم الجاهلية، إلى البشر حنين علتها المتبادلة
تافه شإخص على عز فإذإا النساني، الكمال لتحصيل السعي

نسبا ينتحل ذإهب والعل، المجد إلى عمله ينسبه تقيا يكون أن
وتلك جهد، دون به ليرتفع جنس، أو وطن أو أسرةا إلى آخإر
ول دين، في لها محل ول نازلة، ونزعات باطلة عصبيات كلها
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لما الولين العرب أن المهم ولكن العالمين، رب عند لها وزن
فخارهم، ومعقد متكأهم السلما كان والتميز المفاخإرةا أرادوا
إن السلما؟ يذكروا لم إذإا أفواههم يملئون شإيء فبأي

هذا في الفاكون جاء حتى صفر، وتاريخهم خإال وطابهم
في العروبة فإذإا إنسان، بها يسمع لم التي بالبدعة الزمان
- الله - قبحهم وزعموا اليمان، من تتجرد أن يجب نظرهم

من الكتاب أحد إن بل وتسير، تسمو الدين عن بالنسلخأ أنها
ليقول: إن الناس به يطالع الذي الوجه وجد العصابة هذه

أبعد انتشرت قد العربية اللغة وإن العروبة، على جنى السلما
بالقومية - ضار عالمي - لنه السلما وإن السلما، انتشر مما

إنما بطلنه، عن النظر بقطع الكلما هذا أن العربية. وظاهر
السواء، على والشرقي منه الغربي الستعمار لحساب يروج
في جيوشإهم عسكرت الذين الغزاةا أهداف يخدما قائله وأن

حدود على ووقفت الهون، بها وأنزلت العروبة أقطار بعض
الدوائر.  به تتربص الخإر البعض

ننسى بإلحاح: أن منا يطلب العصابة هذه من آخإر وكاتب
إلى نتطلع وأن الموتى، رفات إل يضم ل لنه التاريخ؛

الشرقا كبد في اليهود أن الغر هذا ونسي فحسب، المستقبل
وأنهم الموحى، التاريخ من بإمداد دولتهم أقاموا الوسط،

أن جميعا للناس حلل إنه عليها، علما إسرائيل اسم جعلوا
فحراما المسلمين نحن أما كفاحهم، في تاريخهم يستصحبوا

عونا منه نستوحي وأن التاريخ، هذا من فصل نذكر أن علينا
التي تلك عربية، ل عبرية قومية إنها امتداد، في وأمل جهاد في

الولون عرف ولقد السلما، وكارهو الملحدون بها يبشر
العروبة على الناس أحنى المسلمين نحن أننا والخإرون
ل القوميين هؤلء وأن لقضاياها، وأخإلصهم لمجدها، وأوصلهم

ثقيل).  وأذإى طويل شإر مصدر إنهم بل فيهم، خإير

الغزالي الشيخ: محمد كلما من للقراء نقله أردنا ما انتهى
 هاهنا،
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نصه:   ما347 صفحة المذكور كتابه في أيضا وقال

الروحي   الهدما

يتاح ما بكل دينهم عن المسلمين صرف في الستعمار يجتهد
بلدهم في الناشإطة التحرر حركات جعل وفي وسائل، من له

لها ثمر ل عقيمة تحيا أو ميتة، تولد حتى بالدين، العلقة مبتوتة
دعامة ولها إل والخإرين الولين في نهضة من وما زهر ول

عمل كان ولما به، تتحرك روحي وسناد عليها، تقوما معنوية
وبنى الحية، بالضمائر القلوب مل الحالة هذه في الدين

ومعلومة جامعة بتقاليد الحياةا وصبغ الفضيلة، على الخإلقا
إلى ودفعها مشترك، إحساس على الصفوف ورص وواضحة،

آفاقا عن الدين إقصاء استهدف الستعمار فإن واحد، مصير
. له كارهة تكن لم إن عنه، غريبة أجيال وتكوين كلها، البلد

الجادةا، المناسبات في محظورا أصبح السلما ذإكر إن بل
من يوجل ولكنه حوله، البعض يحوما وقد الهامة، والشئون
القضاء من فر ثم ذإنبا ارتكب مجرما السلما كأن به، التصريح

المجتمعات، في الظهور يستطيع ل فهو بعقوبته، حكم الذي
مستعار، اسم تحت متنكرا، الظهور فرصة له تلوح وربما

أمره انكشاف أحس إذإا حتى وهناك، هنا قليل فيتحرك
الهوان هذا السلما يلقى لماذإا عجبا، يا النظار، من استخفى

 كله؟

القرون ضغائن خإلفه يجر الذي الستعمار : عندوالجواب
فهو بلده، في قائمة للسلما تقوما أل عينه نصب ويضع الولى
والتشريع، والمعاملت التربية ميدان في خإنقه على حريص
المجتمع واحد، مجتمع إلى يطمئن إنه الحياةا، ألوان وسائر
المجتمع هذا في أخإلقه، تفسخت والذي ضميره، مات الذي
غرائز فيه واستغلظت الفضل، معاني منه غاصت الذي

الثرةا.  ثعابين فيه وزحفت الشره،

279



جاء فإذإا وغده، يومه إلى يطمئن أن الستعمار يستطيع
إلى يعود أن عجل على منه طلب القذار هذه ليمسح السلما

ل وحقيقة يذكر أن ينبغي ل اسم العين. إنه عن ليخفى وكره
تعيش.  أن يجوز

 حكم الستعمار، حتى قيض الله لنا فكرةا العروبةهكذا
 تحته أن ندفع غوائل الموت، وقد هششنانستطيععنوانا، 

 المجردةا مثلوللعروبةللفكرةا، ورجونا من ورائها الخير، 
تعكر على الستعمار مآَربه، إن التعليم في ظل الحتلل

 أناسا تحركهم الشهوات وحدها، أناسا فرغتأوجدالجنبي 
 جاءت إليهمفإذإاعواطف اليقين من أفئدتهم فهي هواء، 

العروبة، فهل يعرفون أن العفة من خإلئقها، وأن تقديس
 وأن المحافظة على الحريم من صفاتهاشإمائلها،العرض من 

 تشهد بماالجاهليةالباطنة والظاهرةا. إن أمثال العرب في 
لهم من غيرةا على نسائهم، فالمثل القائل: (كل ذإات صدار

: أن العرب يجعلون في حكم الخالة كل منيعنيخإالة) 
 الحتراما والعفة، وذإلكنظرةاتلبس ثياب المرأةا، فما ينظرون إليها إل 

الشاعر: أن الخالة بمنزلة الما، ويقول 

لي بدت إن طرفي وأغض
 جارتي

 مثواها جارتي يواري حتى  

الخإر:  ويقول

الودعات لذي ألقي ول
 سوطي

أريد...!  وريبته أداعبه،  

فهل نفسها، بالما إثم ابتغاء أمها مع طفل يداعب : أنهيعني
شإوارع الدنية وبغاةا العورات بمتتبعي الغاصة الشوارع هذه

 عربية؟
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فتاةا ذإراع يتأبط منهم الواحد ترى الذين أولئك عرب وهل
لك)؟ (هيت ناظر لكل يقول وضع في تسير لعوب متبرجة
لمع، وإيثار غريب، كرما أصحاب كانوا القدمون والعرب
قول واسمع الحاجة، وشإدةا الزمن عض على بالحق ونهوض

: الورد بن عروةا

  

إنائي عافى امرؤ وإني
 شإركة

  
إنائك عافى امرؤ وأنت
 واحد

وأن سمنت أن مني أتهزأ
 ترى

  
الحق شإحوب بوجهي
 جاهد والحق

جسوما في جسمي أفرقا
 كثيرةا

  
والماء الماء قراح وأحسو

 بارد

ويستعيض بالطعاما، غيره يؤثر النبيل، النسان صورةا أرأيت
من تضييع يأبى وهو وجهه، بها يصفر البارد الماء من برشإحات

كثيرةا.  جسوما في جسمه فرقا أنه وحسبه به، نزلوا

التي هذه عربية نفسك: أمدن سل ثم الصورةا، بهذه احتفظ
ذإلك النامي. ومع المال من الفضول بأصحاب مزدحمة تراها
الشمائل عن نبحث لنا وما محروما، تغذو أو يتيما، تؤوي فقلما

عليها وترك الستعمار، مسخها بيئات في المفقودةا العربية
يقول: إنه أولئك من الواحد ترى إنك والتقطع، الحيوانية طابع

الليالي أعاجيب ومن فمه، على تستقيم ل العرب ولغة عربي
إيه بنعمل أحنا المواطن، أخإي يقول: يا مثل المذيع أسمع أن

هذه في نعمل ما يقول أن يستطيع وكان الياما، هذه في
للغة والتنكر الرعاع، لغة تخليد على حريص ولكنه الياما،

جميع من الذإاعات بها ترسل التي اللغة وهي الفصحى،
أن إذإ ألسنتهم، اخإتلف على لمستمعيها العالم محطات
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فهل الفصحى، غير بلغة عاصمة أي في قومه، المذيع يخاطب
 الرعاع؟ بلغة نحن نذيع أن لعروبتنا الوفاء مظاهر من

وأدبا لغة العروبة يخلد الذي هو وحده السلما : أنالواقع
على الحقيقي القضاء معناه الدين لهذا التنكر وأن وخإلقا،

أن الدعاةا على يجب ولذلك وخإلقها، وأدبها لغتها في العروبة
في الستعمار يستميت ما بقدر السم هذا إبراز في يستميتوا

حوله، أعداؤه صنعها التي الوحشة عنه يذهبوا وأن إخإفائه،
هذا وإظهار القلوب، إلى محببا الذإان، في مألوفا يصبح حتى

الدعاةا على يجب لها جوهر ل شإكل قيمة فما يكفي، ل السم
بروحه. أنفسهم ينعشوا وأن تعاليمه على الجماهير يجمعوا أن
 .

المحتفي بخلقه، الرحيم لله، الخاشإي الديني الضمير
الحق، نصرةا في الشجاع الرذإائل، من النفور بالواجبات،

الضمير، هذا الرسالة، بصاحب المتأسي بالله، للقاء المستعد
به يربط وأن طائفة، كل في نوجده أن بل ندعمه أن يجب
وصيانة تفريط، كل ومنع مشروع، كل ونجاح عمل، كل إنجاز

موصول قلب كبير، قلب شإيء كل قبل فالسلما حق، كل
يتكون ل القلب وهذا كان، حيث ويتقيه لمرضاته يبادر بالله،

تيارات وسط بداهة يتكون أن ويستحيل نفسه، تلقاء من
إنه ويزيغ، ليتوقف عمدا عليه تسلط التي والتجهيل الشكوك

وفي التعليم، برامج في له تقدما منظمة، روحية بأغذية يتكون
على تساعد معينة، بمعان البيئة صبغ وفي المساجد، عظات
هذه لنشاء نكون ما أحوج ونحن وإشإاعتها، الفضيلة احتراما

والطبقات عنها، عريت التي المحدثة الذراري في الضمائر
القيم، بجميع والستخفاف العبث على مردت التي الكثيفة

نوقف ثم السعار، بأغلى ما آلة نشتري كيف أستغرب إنني
أو عجل، على يديه بين تخرب فهي الله، يتقي ل عامل أمامها

زهيدا شإيئا بذلنا لو إننا سليمة، البقاء لها قدر لو إنتاجها يقل
أفل الكثير، لربحنا العامل هذا قلب في الحق التدين لغرس
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نفقات اعتباره على ولو بالزهيد، الشيء هذا المسئولون يبذل
 اشإتريت؟ التي لللة صيانة

الصغار نربي أن علينا بلدنا حق ومن علينا الله حق من إن
خإير على يتم فسوف ما، عمل لبتداء اليمان باسم والكبار

ونواةا بالسماء، راشإدةا علقة الديني للضمير إن الوجوه،
في الزين الستاذإ: أحمد قول أصدقا وما الرض، في مباركة
: وصفه

  

عالم في السماء صوت هو
 ال

  
اللطيف من وروح أرض

 الخبير

 وزور رياء من العيش خإدع   سناه تحت وبتذ وشإعاع

 التفكير قوى به وتعيا   اللب كنهه في يحار سر هو

التأثير ظاهر الشخص باطن   خإير روح أنه العلم مبلغ

 الشعور مكان قلبه من حل   رقيب منه عليه حي كل

إلى تنزو الهواء حيث حل
 الثم

  
مهاوي إلى وتهفو ما

 الشرور

الناس على أعيت جامحات
 كبحا

 المصير بسوء إنذارها رغم  

 النذير صياح إلى فأصاخإت   نذيرا فيها الضمير صاح ثم

 نور لعالم الثرى بسليل   يسمو الملئك من روح هو

العصور توالى على باقا وهو   عصور بالنبياء تولت قد

 بالتذكير الصدور في قائما  ما الزمان في حافظا
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 خإلفوه

   كتبا الخير شإرائع من حامل
صحائف من قدست

 وسطور

وإن الهنات عن يعفو ليس
 أن

 والتعزير اللوما في تملح  

مجال فل وإل العالي، للدب تكريما هنا الشعر هذا ننشد ونحن
ألوسلم:  عليه الله صلى الله رسول قول نتدبر أن بعد لقول

فسدت     وإذإا     كله     الجسد     صلح     صلحت     إذإا     مضغة     الجسد     في     إن
كلما من المقصود انتهى    القلب     وهي     أل     كله     الجسد     فسد

فائدته ولعظيم خإيرا، الله الله) جزاه كتابه: (مع في الغزالي
المسلمين قلوب يصلح أن وجل عز الله هاهنا. وأسأل نقلته

وسائر شإبابنا جميع وعلى علينا يمن وأن بتقواه، ويعمرها
الله صراط على والستقامة الدين، في بالفقه إخإواننا

والكرامة بالعزةا والفوز النجاةا سبيل هو ذإلك فإن المستقيم،
ِذيَن ِإّنسبحانه:  الله قال كما والخإرةا، الدنيا في ّل ُفْلوا ا َنا َقا ّب َر
ُفْه ّل ُفْموا ُفْثّم ال َقا َت ْوٌف َفل اْس ِهْم خَإ ْي َل ُفْنوَن ُفْهْم َول َع ِئَك َيْحَز َل ُفْأو

ُفْب ِة َأْصَحا ّن ْلَج ِديَن ا ِل َها خَإا لء ِفي ُفْنوا ِبَما َجَزا ُفْلوَن َكا ْعَم وقال َي
ِذيَن     ِإّن تعالى ّل ُفْلوا     ا َنا     َقا ّب ُفْه     َر ّل ُفْموا     ُفْثّم     ال َقا َت ُفْل     اْس َنّز َت ُفْم     َت ِه ْي َل َع

ُفْة َك ِئ ْلَمل ُفْفوا     َأل     ا ُفْنوا     َول     َتَخا ُفْروا     َتْحَز ْبِش َأ ِة     َو ّن ْلَج ِتي     ِبا ّل ُفْتْم     ا ْن ُفْك
ُفْدوَن َع ُفْن     ُفْتو ُفْكْم     َنْح ُفْؤ َيا ِل ْو ِةا     ِفي     َأ َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد ِفي     ال ِةا     َو ُفْكْم     اْلخِإَر َل َها     َو ِفي

ِهي     َما َت ُفْكْم     َتْش ُفْس ُفْف ْن ُفْكْم     َأ َل َها     َو ُفْعوَن     َما     ِفي ّد لل     َت ُفْز ٍر     ِمْن     ُفْن ُفْفو ٍم     َغ    َرِحي
به     الله     يرد     منقال:  أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن وصح
على وسلم الله أعلم. وصلى  والله "    الدين     في     يفقهه     خإيرا
يوما إلى بإحسان تبعهم ومن وصحبه وآله محمد ورسوله عبده

الدين. 

 هـ1380 أعني: عاما الماضي، العاما من المحرما في تكميل
يتعلق بعضها مسائل، عن البلد صحيفة مندوب سألني

. البلد صحيفة في نشر بما فأجبته بالقومية،
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هاهنا، والجوبة السئلة أذإكر أن رأيت للقراء الفائدةا ولتكميل
نصها:  وهذا

بها تقوما التي الدعوةا في فضيلتكم رأي الول: ما السؤال
هي وحدها العربية القومية أن إلى الخارجية الوساط بعض

 العرب؟ بين الولى الرابطة

واضحا يبدو الذي التجاه في فضيلتكم رأي الثاني: ما السؤال
يظهر والذي والسلما، القومية بين للمقارنة الياما هذه في
 بالمملكة؟ والمجلت الجرائد بعض في

في يعالجون الوعاظ من المخلصين الثالث: بعض السؤال
حلقة كطريقة الدين في الفرعية البسيطة المور وعظهم
هامة أمورا هناك أن حين في الملبس، شإكل أو الرأس،

إلى الدعاةا من المخلصين هؤلء من تحتاج بالعقيدةا، تتصل
في فضيلتكم رأي فما أساسية، هامة أمور لنها خإاصة عناية
 هذا؟

فضيلتكم من تحمل أن البلد جريدةا الرابع: تود السؤال
.  هي؟ فما الطبقات مختلف من قرائها إلى نصيحة

إلى الدعوةا أن ريب يقال: ل الول: أن السؤال عن الجواب
العرب، بين الولى الرابطة هي العربية القومية تكون أن

هي بل النقل، ول العقل من ل يؤيدها، أساس ل باطلة دعوةا
السلما، محاربة إلى دعاتها يهدف إلحادية جاهلية دعوةا

يقصد ل من إليها يدعو وتعاليمه. وقد أحكامه من والتملص
ولو به، للظن وإحسانا لغيره تقليدا إليها دعا وإنما المعنى، هذا

له من وكل عنها، وابتعد لحاربها منها المقصود حقيقة عرف
يكن لم إنه يعلم وبعد السلما قبل العرب بتاريخ معرفة أدنى

فتحوا وبه بالسلما، إل ترهب راية ول تذكر قيمة كبير للعرب
محترمة الجانب، مرهوبة أمة كانوا وبه العباد، وسادوا البلد

قال كما عليهم، فغير غيروا حتى الرأس، مرفوعة الحقوقا
ّلَه     ِإّنسبحانه:  الله ُفْر     ل     ال ّي َغ ٍما     َما     ُفْي ْو َق ّتى     ِب ُفْروا     َح ّي َغ ِهْم     َما     ُفْي ُفْفِس ْن َأ ِب
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ل الصحيفة لن الميدان؛ هذا في أطيل أن أحب . ولالية
فيه يرتاب ل الشمس، من أوضح ذإلك في والحق ذإلك، تتحمل

الله قول أحسن وما والسلما، العرب بحال إلماما أدنى له من
َتْمِسْك: وسلم عليه الله صلى لنبيه تعالى ِذي     َفاْس ّل ُفْأوِحَي     ِبا

ْيَك َل ّنَك     ِإ َلى     ِإ ٍم     ِصَراٍط     َع ِقي َت ُفْه     ُفْمْس ّن ِإ ْكٌر     َو ِذ ْوِمَك     َلَك     َل َق ِل ْوَف     َو َوَس
ُفْلوَن َأ ْدتعالى:  وقوله   ُفْتْس َق َنا     َل ْل ْنَز ُفْكْم     َأ ْي َل لبا     ِإ َتا ِه     ِك ُفْكْم     ِفي ُفْر ْك َفل     ِذإ َأ

ُفْلوَن ِق ْع أن العربية القومية إلى الدعوةا من الهدف كان وإذإا   َت
من ينتصفوا وأن مصالحهم، في يشتركوا وأن العرب، يجتمع

هذا إلى السبيل هو هذا فليس بلدهم، عن ويطردوه عدوهم
دينهم إلى الرجوع هو الوحيد السبيل وإنما النبيل، الغرض
وسادوا الميدان، في وبرزوا وعرفوا شإرفوا به الذي الحق،
الرشإيدةا، وأحكامه السمحة بتعاليمه والتمسك المم،

فيه، والمعاداةا ذإلك في والموالةا شإيء، كل في وتحكيمه
العداء، من وينتصف المصالح وتدرك الجتماع، يحصل وبذلك
الدنيا في حميدةا والعاقبة مضمونا عليهم النصر ويكون

َها    َ يا: التنزيل محكم في تعالى الله قال كما والخإرةا، ّي ِذيَن     َأ ّل ا
ُفْنوا ُفْروا     ِإْن     آَم ُفْص ْن ّلَه     َت ُفْكْم     ال ُفْصْر ْن ّبْت     َي َث ُفْي ُفْكْم     َو َداَم ْق تعالى:  وقال   َأ

ُفْصَرّن ْن َي َل ُفْه     َو ّل ُفْه     َمْن     ال ُفْر ُفْص ْن ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ِزيٌز     َل ِذيَن     َع ّل ُفْهْم     ِإْن     ا ّنا ّك َم
َْلْرِض     ِفي ُفْموا     ا َقا َةا     َأ ُفْوا     الّصل َت َةا     َوآ َكا ُفْروا     الّز َأَم ُفْروِف     َو ْع ْلَم ْوا     ِبا َه َن َو
ِر     َعِن َك ْن ُفْم ْل ِه     ا ّل ِل ُفْة     َو َب ِق ِر     َعا ُفْمو ُفْْل َدتعالى:  وقال   ا َع ُفْه     َو ّل ِذيَن     ال ّل ا

ُفْنوا ُفْكْم     آَم ْن ُفْلوا     ِم َعِم ِلَحاِت     َو ُفْهْم     الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض     ِفي     َل َكَما     ا
َلَف َتْخ ِذيَن     اْس ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َنّن     َق ّك ُفْيَم َل ُفْهْم     َو ُفْم     َل ُفْه َن ِذي     ِدي ّل َتَضى     ا اْر

ُفْهْم ُفْهْم     َل ّن َل ّد َب ُفْي َل ِد     ِمْن     َو ْع ِهْم     َب ِف ْو لنا     خَإ ِني     َأْم َن ُفْدو ُفْب ْع ُفْكوَن     ل     َي ِر ِبي     ُفْيْش
لئا ْي أحسن معلومة. وما كثيرةا المعنى هذا في . والياتالية   شَإ

لنالمعنى:  هذا في عليه الله رحمة أنس بن مالك قال ما
الماما هذا صدقا لقد أولها أصلح ما إل المة هذه آخإر يصلح

العظيمة.  القصيرةا الكلمة هذه في

سميع إنك المسلمين وسائر جميعا أمرنا وولةا أصلحنا اللهم
. قريب
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أعظم من يقال: إن عنه: أن فالجواب الثاني السؤال وأما
القومية وبين السلما بين يقارن أن السفه، وأسفه الظلم

ما المزايا من السلما من المجردةا للقومية وهل العربية،
وبينه؟ بينها يقارن وأن السلما، صف في تجعل أن به تستحق

لمبادئه والتنكر للسلما الهضم أعظم من هذا أن شإك ل
بين يقارن أن عاقل عقل في يليق وكيف الرشإيدةا، وتعاليمه

ربيعة بن وشإيبة ربيعة، بن وعتبة جهل، أبو كان لو قومية
وأعظم صناديدها هم لكانوا أحياء السلما أعداء من وأضرابهم

دعاته ومكان، زمان لكل صالح كريم دين وبين دعاتها،
وأبو وسلم عليه الله صلى الله رسول هم: محمد وأنصاره

بن وعلي عفان، بن وعثمان الخطاب، ابن وعمر الصديق، بكر
وحماته السلما صناديد الصحابة من وغيرهم طالب، أبي

المقارنة يستسيغ ل الخإيار؟ من سبيلهم سلك ومن البطال،
شإأنه هذا دين وبين رجالها وهؤلء شإأنها، هذا قومية بين

أو أعمى، مقلد أو عقله، في مصاب إل ودعاته، أنصاره وهؤلء
هذه في هؤلء مثل به. وما جاء ومن للسلما لدود عدو

الرسل بين أو والدر، البعر بين قارن من مثل إل المقارنة
وسبر البصائر، ذإوي من المقاما هذا تأمل ومن والشياطين،

والسلما، القومية بين المقارنة أن له ظهر والنتائج، الحقائق
كيف آنفا. ثم ذإكر ما بين المقارنة من السلما على أخإطر
دين وبين النار، عليها مات من غاية قومية بين المقارنة تصح
الكرامة دار في الكريم، الرب بجوار الفوز عليه مات من غاية

 المين؟ والمقاما

قدير.  شإيء كل على إنك السبيل، سواء وقومنا اهدنا اللهم

أطباء هم المرشإدين أن ريب الثالث: ل السؤال على الجواب
يعمل ثم الدواء بمعرفة يهتم أن الطبيب شإأن ومن المجتمع،

الطباء أنصح طريقة وهذه فالهم، بالهم بادئا علجها على
عليه آدما ولد سيد عباده، وحق بحقه وأقومهم بالله وأعلمهم

لما وسلم عليه الله صلى فإنه والتسليم الصلةا أفضل ربه من
الشرك وهو المجتمع أدواء أعظم عن بالنهي بدأ الله بعثه
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بعثه حين من وسلم عليه الله صلى يزل فلم سبحانه، بالله
أن إلى التوحيد إلى ويدعوهم الشرك من المة يحذر الله

الشرائع، ببقية ثم بالصلةا، أمر ثم سنين، عشر عليه مضى
أثره، يقتفوا وأن سبيله يسلكوا أن بعده: عليهم الدعاةا وهكذا
ساغ مسلما المجتمع كان إذإا ولكن فالهم بالهم بادئين

حسب ذإلل عليه يجب بل وغيره، الهم إلى يدعو أن للداعي
الوسع وبذل المسلم المجتمع إصلح المطلوب لن طاقته؛

وتطهير ووسائله، الشرك شإوائب من عقيدته تطهير في
بداءته من مانع إيمانه. ول ويضعف المجتمع يضر مما أخإلقه
ول الهم، في الكلما يتيسر لم إذإا الهم، بغير الوقات بعض
رأى إذإا الهم، غير عن وإعراضه بالهم اشإتغاله من أيضا مانع

يخفق أن جميعا بهما اشإتغل هو إن وخإاف ذإلك في المصلحة
المبرزين، والطباء المصلحين شإأن وهكذا جميعا، فيهما

النتيجة إلى وأقربها أنجعها ويسلكون الصلح بطرقا يهتمون
المصالح، أو المصلحتين تحصيل يستطيعوا لم وإذإا المرضية،

به واشإتغلوا ذإلك من بالهم اهتموا المفسدتين، تعطيل أو
عليه الرسول وسيرةا الشرع قواعد تأمل ومن غيره، دون

الصالحين، والئمة الراشإدين خإلفائه وسيرةا والسلما، الصلةا
وكيف الناس، بإرشإاد يقوما كيف وعرف ذإكرته، ما علم

نيته صحت ومن السلمة، شإاطئ إلى أدوائهم من ينتشلهم
إلى الهداية موله من وطلب الحق، معرفة في وسعه وبذل
العلم أهل واستشار الدعوةا، في وأنجعها الطرقا، خإير

الصواب، إلى وهدي بالنجاح فاز عليه، أشإكل فيما والتجارب
ِذيَنسبحانه:  قال كم ّل ُفْدوا     َوا َه َنا     َجا ُفْهْم     ِفي ّن َي ِد ْه َن َنا     َل َل ُفْب ِإّن     ُفْس ّلَه     َو ال
َع ِنيَن     َلَم ُفْمْحِس ْل    ا

بوصية يأخإذوا هي: أن القراء لجميع الرابع: نصيحتي الجواب
يقول:  حيث الكريم كتابه في بها أوصى التي سبحانه الله
ِه ّل ِل َواِت     ِفي     َما     َو َْلْرِض     ِفي     َوَما     الّسَما ْد     ا َق َل َنا     َو ْي ِذيَن     َوّص ّل ُفْتوا     ا ُفْأو

َتاَب ِك ْل ُفْكْم     ِمْن     ا ِل ْب ُفْكْم     َق ّيا ِإ ُفْقوا     َأِن     َو ّت ّلَه     ا يعلم كما والتقوى   ال
غضب العبد يتقي حقيقتها: أن جامعة، كلمة الكريم القارئ
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الله نهى ما وترك ورسوله، به الله أمر ما بفعل وعذابه، الرب
ورهبة، ورغبة ومحبة وإخإلص وإيمان علم عن ورسوله، عنه

وهما والخإرةا، الدنيا في العاقبة وحسن بالسعادةا يفوز وبذلك
المور، في التثبت التقوى، جملة من وهو القراء به أنصح

نواحيها، جميع من دراستها بعد إل عليها، الحكم في والتريث
ذإلك بعرض تامة معرفة ومعرفته معناها من التحقق وبعد

من صح وما الله، كتاب وهو الشرعي الميزان على المعنى
أن ويجب ترك، خإالفه وما قبل، الميزان ذإلك وافق فما السنة،
الميزان على لها وعرضه للشإياء، دراسته في القارئ يكون

عن متجردا والتفريط، الفراط عن البعد كل بعيدا المذكور،
ودرس المور، هذه من سلم ومتى والهوى، التعصب ثوبي

وفاز للحقيقة وفق حسن، وقصد بإخإلص، دراستها حق المور
أصحابها على العجلة جرت وكم العاقبة، وحمد ، بالصواب
وآثارها والليالي الياما تذهب ومشاكل، ويلت من وغيرهم
فساد من والهوى التعصب بسبب حصل وكم باقية؟ وتبعتها
ذإلك. ومما من السلمة الله نسأل تحمد؟ ل وعواقب ودمار
الله إلى العباد دعوةا التقوى أهم من وهو أيضا القراء به أنصح

البر على والتعاون عليه، والصبر بالحق والتواصي سبحانه
بالحكمة المنكر عن والنهي بالمعروف والمر والتقوى،

الحديث في كما الطاقة، حسب والتغيير الحسنة والموعظة
يستطع     لم     فإن     بيده     فليغيره     منكرا     منكم     رأى     منالصحيح:" 

"   اليمان     أضعف     وذإلك     فبقلبه     يستطع     لم     فإن     فبلسانه
مضلت من والعافية الحق على الثبات للجميع الله وأسأل 

الله وصلى أعلم، والله مجيب، وأكرما مسئول، خإير إنه الفتن،
وصحبه.  وآله محمد ورسوله عبده على وسلم

الدعاة      وأخلق الله إلى الدعوة

على إل عدوان ول للمتقين، والعاقبة العالمين، رب لله الحمد
إله له، شإريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشإهد الظالمين،

أن وأشإهد والرضين، السماوات وقيوما والخإرين، الولين
إلى أرسله وحيه، على وأمينه وخإليله ورسوله عبده محمدا
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منيرا، وسراجا بإذإنه الله إلى وداعيا ونذيرا، بشيرا كافة الناس
طريقته على ساروا الذين وأصحابه آله وعلى عليه الله صلى

حتى فيه وجاهدوا ذإلك على وصبروا سبيله، إلى الدعوةا في
وسلم المشركون، كره ولو كلمته وأعلى دينه، بهم الله أظهر

بعد:  أما كثيرا تسليما

ل وحده ليعبد والنس الجن خإلق إنما وتعالى سبحانه الله فإن
كما وصفاته، بأسمائه وليعرف ونهيه أمره وليعظم له، شإريك

ُفْت     َوَماوجل:  عز قال ْق َل ْلِجّن     خَإ ْنَس     ا ِْل ُفْدوِن     ِإل     َوا ُفْب ْع َي عز وقال   ِل
َها    َ ياوجل:  ّي ُفْس     َأ ّنا ُفْدوا     ال ُفْب ْع ُفْم     ا ُفْك ّب ِذي     َر ّل ُفْكْم     ا َق َل ِذيَن     خَإ ّل ِمْن     َوا
ُفْكْم ِل ْب ُفْكْم     َق ّل َع ُفْقوَن     َل ّت ُفْهوجل:  عز وقال   َت ّل ِذي     ال ّل َق     ا َل َع     خَإ ْب َس

َواٍت َْلْرِض     َوِمَن     َسَما ُفْهّن     ا َل ْث ُفْل     ِم َنّز َت ُفْر     َي َْلْم ُفْهّن     ا َن ْي ُفْموا     َب َل ْع َت ّلَه     َأّن     ِل ال
َلى ٍء     ُفْكّل     َع ِديٌر     شَإْي َأّن     َق ّلَه     َو ْد     ال ُفْكّل     َأَحاَط     َق ٍء     ِب لما     شَإْي ْل    ِع

أمره ويطاع ويعظم، ليعبد، الخلق خإلق أنه سبحانه فبين
أوامره تعظيم مع وطاعته توحيده هي العبادةا لنونهيه. 

وما والرض السماوات خإلق أنه أيضا وجل عز وبين ونواهيه،
بكل أحاط قد وأنه قدير، شإيء كل على أنه بينهما. ليعلم

الخليقة: أن إيجاد في الحكمة من أن بذلك . فعلمعلما شإيء
شإيء كل على وأنه وصفاته، بأسمائه سبحانه الله يعرف
في الحكمة من أن كما وعل، جل شإيء بكل العالم وأنه قدير،

ويخضعوا ويقدسوه ويعظموه يعبدوه أن وإيجادهم خإلقهم
له، والتذلل وعل جل لله الخضوع هي العبادةا لن لعظمته؛
أوامر - من المكلفين بها الله أمر التي الوظائف وسميت

وجل.  عز لله والتذلل بالخضوع تؤدى لنها - عبادةا؛ نواه وترك

كما العقول، بتفاصيلها تستقل أن يمكن ل العبادةا كانت لما ثم
على والنواهي الوامر من الحكاما بها تعرف أن يمكن ل أنه

الكتب وأنزل الرسل، وتعالى سبحانه الله أرسل التفصيل،
وتفصيله وليضاحه الخلق، أجله من الله خإلق الذي المر لبيان

نهاهم عما ينتهوا وحتى بصيرةا، على الله يعبدوا حتى للناس
هداةا هم والسلما الصلةا عليهم فالرسل بصيرةا، على عنه
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الله طاعة إلى جميعا الثقلين ودعاةا الهدى، أئمة وهم الخلق،
بإرسالهم ورحمهم بهم، العباد أكرما سبحانه فالله وعبادته،

والصراط السوي، الطريق أيديهم على وأوضح إليهم،
ل وحتى أمرهم، من بينة على الناس يكون حتى المستقيم،

نذير، ول بشير من جاءنا ما منا، الله أراده ما ندري ما يقولوا
وإنزال الرسل بإرسال الحجة وأقاما المعذرةا، الله فقطع

ْدوعل:  جل قال كما الكتب، َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُفْكّل     ِفي     َب لل     ُفْأّم ُفْسو َأِن     َر

ُفْدوا ُفْب ْع ّلَه     ُفْا ُفْبوا     ال ِن َت ُفْغوَت     َواْج ّطا َنا     َوَماسبحانه:  وقال   ال ْل ِمْن     َأْرَس
ِلَك ْب ُفْسوٍل     ِمْن     َق ِه     ُفْنوِحي     ِإل     َر ْي َل ُفْه     ِإ ّن َلَه     ل     َأ َنا     ِإل     ِإ ُفْدوِن     َأ ُفْب ْع    َفا

ْدوجل:  عز وقال َق َنا     َل ْل َنا     َأْرَس َل ُفْس َناِت     ُفْر ّي َب ْل َنا     ِبا ْل ْنَز َأ ُفْم     َو ُفْه َع َم
َتاَب ِك ْل ْلِميَزاَن     ا ُفْقومَا     َوا َي ُفْس     ِل ّنا ِقْسِط     ال ْل سبحانه: وقال الية،   ِبا

ُفْس     َكاَن ّنا لة     ال لةا     ُفْأّم َد َعَث     َواِح َب ُفْه     َف ّل ّييَن     ال ِب ّن ِريَن     ال َبّش ِريَن     ُفْم ِذ ْن ُفْم َو
ْنَزَل َأ ُفْم     َو ُفْه َع َتاَب     َم ِك ْل ّق     ا ْلَح ُفْكَم     ِبا َيْح ْيَن     ِل ّناِس     َب ُفْفوا     ِفيَما     ال َل َت ِه     اخْإ ِفي

بين ليحكم الكتب؛ وأنزل الرسل أرسل أنه سبحانه فبين الية،
من فيه اخإتلفوا ما للناس وليوضح والقسط، بالحق الناس

قوله فإن وجل، عز وشإريعته الله توحيد من والعقائد، الشرائع
ُفْس     َكاَنوتعالى:  سبحانه ّنا لة     ال لةا     ُفْأّم َد لم الحق، على يعني   َواِح
وكان نوح إلى والسلما الصلةا عليه آدما عهد من يختلفوا
عنهما، الله رضي عباس ابن قال كما الهدى على الناس

نوح، قوما في الشرك وقع ثم والخلف، السلف من وجماعة
الله، حق من عليهم يجب فيما واخإتلفوا بينهم، فيما فاخإتلفوا

الصلةا عليه نوحا الله أرسل والخإتلف الشرك وقع فلما
ّنا: وجل عز قال كما الرسل، وبعده والسلما، َنا     ِإ ْي ْوَح ْيَك     َأ َل ِإ

َنا     َكَما ْي ْوَح َلى     َأ ّييَن     ُفْنوٍح     ِإ ِب ّن ِه     ِمْن     َوال ِد ْع َنا     َوَماتعالى:  وقال   َب ْل ْنَز َأ

ْيَك َل َتاَب     َع ِك ْل ّيَن     ِإل     ا َب ُفْت ِذي     ِل ّل ُفْما ُفْه ُفْفوا     َل َل َت ِه     اخْإ لدى     ِفي ُفْه لة     َو َوَرْحَم
ٍما ْو َق ُفْنوَن     ِل ْؤِم اخإتلف فيما الله حكم ليبين الكتاب أنزل فالله   ُفْي

الناس وليأمر الناس، جهله فيما شإرعه وليبين الناس، فيه
عما الناس وينهى حدوده، عند والوقوف الله شإرع بالتزاما
وعل جل الرسل خإتم وقد والجل، العاجل في يضرهم
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بن محمد وسيدنا وإمامنا نبينا وبسيدهم وإمامهم، بأفضلهم
فبلغ والتسليم، الصلةا أفضل ربهم من وعليهم عليه الله عبد

جهاده، حق الله في وجاهد المة ونصح المانة، وأدى الرسالة
ولكنه الذإى، أشإد الله في وأوذإي وجهرا، سرا الله إلى ودعا
الصلةا عليهم الرسل من قبله من صبر كما ذإلك، على صبر

أكثر، أوذإي ولكنه بلغوا، كما وبلغ صبروا، كما صبر والسلما،
وعليهم عليه قياما، أكمل الرسالة بأعباء وقاما أكثر، وصبر

الله رسالت يبلغ سنة وعشرين ثلثا مكث والسلما، الصلةا
أما في سنة عشرةا ثلث منها أحكامه، وينشر إليه، ويدعو
بالحق، صدع بالجهر ثم بالسر، المكرمة) أول (مكة القرى
يعرفون أنهم مع الناس، أذإى وعلى الدعوةا على وصبر وأوذإي
الهوى ولكنه ومكانته، ونسبه فضله ويعرفون وأهانته صدقه

العامة من والتقليد والجهل الكابر، من والعناد والحسد
واتبعوا قلدوا والعامة وحسدوا، واستكبروا جحدوا فالكابر

. والسلما الصلةا عليه الذإى أشإد ذإلك بسبب فأوذإي وأساءوا،

سبحانه: قوله وعاندوا، الحق عرفوا قد الكابر أن على ويدلنا
ْد ُفْم     َق َل ْع ُفْه     َن ّن ُفْنَك     ِإ ُفْز َيْح ِذي     َل ّل ُفْلوَن     ا ُفْقو ُفْهْم     َي ّن ِإ َنَك     ل     َف ُفْبو ّذ َك ِكّن     ُفْي َل َو

ِلِميَن ّظا َياِت     ال ِه     ِبآَ ّل ُفْدوَن     ال يكذبون ل أنهم سبحانه فبين   َيْجَح
وأمانته صدقه يعلمون بل وسلم، عليه الله صلى الله رسول

عليه إليه يوحي أن قبل المين يسمونه وكانوا الباطن، في
عليه عليه، وبغيا حسدا الحق جحدوا ولكنهم والسلما، الصلةا
ولم بذلك يبال لم والسلما الصلةا عليه لكنه والسلما الصلةا
يزل ولم الطريق، في وسار واحتسب صبر بل به، يكترث

بالدعوةا، مجاهدا الذإى، على وصابرا وعل، جل الله إلى داعيا
حسب منهم يصدر عما صافحا له، متحمل الذإى عن كافا

الصلةا عليه قتله على وعزموا المر، اشإتد حتى المكان،
فهاجر المدينة، إلى بالخروج له الله أذإن ذإلك فعند والسلما،

الولى، السلما عاصمة وصارت والسلما، الصلةا عليه إليها
واستمر وقوةا، دولة بها للمسلمين وصار الله دين فيها وظهر
في وشإرع الحق، وإيضاح الدعوةا في والسلما الصلةا عليه
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الخير إلى الناس يدعون الرسل وأرسل بالسيف، الجهاد
الصلةا عليه محمد نبيهم دعوةا لهم ويشرحون والهدى،
أظهر حتى المعروفة الغزوات وغزا السرايا، وبعث والسلما

عليه وأتم الدين، به الله أكمل وحتى يديه، على دينه الله
أكمل بعدها والسلما الصلةا عليه توفي ثم النعمة، أمته وعلى

فتحمل والسلما، الصلةا عليه المبين البلغ وبلغ الدين، به الله
إلى فدعوا الطريق، على وساروا المانة، بعده من أصحابه

للحق دعاةا المعمورةا أرجاء في وانتشروا وجل، عز الله
لومة الله في يخشون ل وجل، عز الله سبيل في ومجاهدين

الله إل أحدا يخشون ول ويخشونه الله رسالت يبلغون لئم،
ودعاةا مجاهدين، غزاةا الرض في فانتشروا وعل، جل

ويعلمون الله، دين ينشرون مصلحين وصالحين مهتدين،
بها الله بعث التي العقيدةا لهم ويوضحون شإريعته، الناس

سواه ما عبادةا وترك وحده، لله العبادةا إخإلص وهي الرسل،
الله إل يدعى فل ذإلك، وغير والصناما والحجار الشإجار من

له، إل يصلى ول شإرعه، إل يحكم ول به إل يستغاث ول وحده،
أن للناس وأوضحوا العبادات، من ذإلك غير إلى له، إل ينذر ول

مثل اليات من ذإلك في ورد ما عليهم وتلوا لله، حق العبادةا
َها    َ يا سبحانه قوله ّي ُفْس     َأ ّنا ُفْدوا     ال ُفْب ْع ُفْم     ا ُفْك ّب َقَضى   َر ّبَك     َو َأل     َر

ُفْدوا ُفْب ْع ُفْه     ِإل     َت ّيا ّياَك   ِإ ُفْد     ِإ ُفْب ْع ّياَك     َن ِإ ُفْن     َو ِعي َت ُفْعوا     َفل   َنْس ْد َع     َت ِه     َم ّل ال
لدا ِتي     ِإّن     ُفْقْل   َأَح ِكي     َصل ُفْس ُفْن َي     َو َيا ِتي     َوَمْح ِه     َوَمَما ّل َرّب     ِل

َلِميَن َعا ْل ِريَك     ل     ا ُفْه     شَإ ِلَك     َل َذ ِب ُفْت     َو َنا     ُفْأِمْر َأ ُفْل     َو ّو ِلِميَن     َأ ُفْمْس ْل    ا
كبيرا جهادا الله في وجاهدوا عظيما، صبرا ذإلك على وصبروا

من الهدى أئمة ذإلك على وتبعهم وأرضاهم، عنهم الله رضي
في ساروا العرب، وغير العرب من التابعين وأتباع التابعين

أعباءها، وتحملوا وجل، عز الله إلى الدعوةا سبيل السبيل، هذا
في الجهاد في والخإلص والصبر الصدقا مع المانة وأدوا
يؤد ولم سبيله، عن وصد دينه، عن خإرج من وقتال الله، سبيل

الدعوةا حملة فهم أهلها، من كان إذإا الله، فرضها التي الجزية
وهكذا وسلم، عليه الله صلى الله رسول بعد الهدى وأئمة
ساروا الهدى، وأئمة التابعين وأتباع التابعين من الصحابة أتباع
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دين وانتشر ذإلك في وصبروا تقدما، كما الطريق هذا على
أهل من تبعهم ومن الصحابة أيدي على كلمته وعلت الله،
جنوبها الجزيرةا هذه من والعجم العرب من واليمان، العلم

كتب ممن الدنيا، أرجاء سائر من الجزيرةا غير ومن وشإمالها،
الدعوةا في وشإارك الله، دين في ودخإل السعادةا، له الله

والقيادةا السيادةا لهم وصارت ذإلك، على وصبر والجهاد،
في وجهادهم وإيمانهم صبرهم بسبب الدين، في والمامة

في ذإكر فيما سبحانه قوله فيهم وصدقا وجل، عز الله سبيل
َناإسرائيل:  بني ْل َع ُفْهْم     َوَج ْن لة     ِم ِئّم ُفْدوَن     َأ ْه َنا     َي ِر َأْم ُفْروا     َلّما     ِب َب َص

ُفْنوا َكا َنا     َو ِت َيا ُفْنوَن     ِبآَ ِق صلى الرسول أصحاب في هذا صدقا   ُفْيو
وهداةا أئمة صاروا سبيلهم، على سار وفيمن وسلم عليه الله

وإيمانهم، صبرهم بسبب بهم، يقتدى وأعلما للحق، ودعاةا
الرسول فأصحاب الدين، في المامة تنال واليقين بالصبر فإن
هم هذا، يومنا إلى بإحسان وأتباعه والسلما الصلةا عليه

يتضح وبذلك الحق، سبيل في القادةا وهم الهداةا، وهم الئمة
وأن المهمات، أهم من الله إلى الدعوةا أن علم طالب لكل

أشإد في بل إليها، الحاجة أشإد في ومكان زمان كل في المة
ذإلك..  إلى الضرورةا

 هـ عن1402 عاما 48هذا الموضوع نشر في رسالة برقم 
الرئاسة العامة لدارات البحوث العلمية والدعوةا والرشإاد،
وقد نشر في مجلة البحوث السلمية العدد الرابع الصادر

 هـ. 1398من محرما إلى جمادى الخإرةا عاما 

أمور:  في وجل عز الله إلى الدعوةا في الكلما ويتلخص

وفضلها.  الول): حكمها (المر

وأساليبها.  أدائها الثاني): كيفية (المر

إليه.  يدعى الذي المر الثالث): بيان (المر
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أن للدعاةا ينبغي التي والصفات الخإلقا الرابع): بيان (المر
وعليه المستعان وبالله فنقول عليها، يسيروا وأن بها يتخلقوا
وتعالى: .  سبحانه لعباده والموفق المعين وهو التكلن

       : وجل  عز الله إلى الدعوة حكم بيان الول المر
فضلها   وبيان

وجوب على والسنة الكتاب من الدلة دلت حكمها: فقد أما
ذإلك في والدلة الفرائض، من وأنها وجل، عز الله إلى الدعوةا
ُفْكْن: سبحانه قوله منها كثيرةا، َت ْل ُفْكْم     َو ْن ُفْعوَن     ُفْأّمٌة     ِم ْد َلى     َي ِر     ِإ ْي ْلَخ ا

ُفْروَن ُفْم ْأ َي ُفْروِف     َو ْع ْلَم ْوَن     ِبا َه ْن َي ِر     َعِن     َو َك ْن ُفْم ْل ِئَك     ا َل ُفْأو ُفْم     َو ُفْحوَن     ُفْه ِل ْف ُفْم ْل ا
ُفْعوعل:  جل قوله ومنها ْد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْكَم ْلِح ِبا

ِة َظ ْوِع ْلَم ِة     َوا َن ْلَحَس ُفْهْم     ا ْل ِد ِتي     َوَجا ّل ُفْن     ِهَي     ِبا قوله ومنها         َأْحَس
ُفْعوجل:  عز ْد َلى     َوا ّبَك     ِإ َنّن     َول     َر ُفْكو ِكيَن     ِمَن     َت ِر ُفْمْش ْل ومنها   ا

ِه     ُفْقْلسبحانه:  قوله ِذ ِلي     َه ِبي ُفْعو     َس ْد َلى     َأ ِه     ِإ ّل َلى     ال ٍةا     َع َنا     َبِصيَر َأ

ِني     َوَمِن َع َب ّت عليه الله صلى الرسول أتباع أن سبحانه فبين   ا
هو كما والواجب البصائر، أهل وهم الله، إلى الدعاةا هم وسلم
والسلما الصلةا عليه منهاجه على والسير اتباعه، هو معلوما

ْدتعالى:  قال كما َق ُفْكْم     َكاَن     َل ُفْسوِل     ِفي     َل ِه     َر ّل ٌةا     ال َو َنٌة     ُفْأْس َحَس
ُفْجو     َكاَن     ِلَمْن ّلَه     َيْر ْومَا     ال َي ْل َكَر     اْلخِإَر     َوا َذإ ّلَه     َو لرا     ال ِثي وصرح   َك

إلى بالنسبة كفاية، فرض وجل عز الله إلى الدعوةا أن العلماء
يحتاج إقليم وكل قطر كل فإن الدعاةا، فيها يقوما التي القطار

بها قاما إذإا كفاية فرض فهي فيها، النشاط وإلى الدعوةا إلى
الدعوةا وصارت الواجب، ذإلك الباقين عن سقط يكفي من
جليل.  صالحا وعمل مؤكدةا، سنة الباقين حق في

على بالدعوةا المعين القطر أهل أو القليم، أهل يقم لم وإذإا
كل وعلى الجميع، على الواجب وصار عاما، الثم صار التماما،
إلى بالنظر أما وإمكانه، طاقته حسب بالدعوةا يقوما أن إنسان
بالدعوةا تقوما منتصبة طائفة يوجد فالواجب: أن البلد، عموما

الله، رسالت تبلغ المعمورةا، أرجاء في وعل جل الله إلى
صلى الرسول فإن الممكنة، بالطرقا وجل عز الله أمر وتبين
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الناس، إلى الكتب وأرسل الدعاةا، بعث قد وسلم عليه الله
وجل.  عز الله إلى ودعاهم والرؤساء الملوك وإلى

بطرقا أكثر، الدعوةا أمر وجل عز الله يسر قد اليوما وقتنا وفي
من أكثر، متيسرةا اليوما الدعوةا فأمور قبلنا، لمن تحصل لم

بطرقا ممكنة اليوما الناس على الحجة وإقامة كثيرةا، طرقا
طريق وعن التلفزةا، طريق وعن الذإاعة، طريق متنوعة: عن

العلم أهل على فالواجب شإتى، طرقا ومن الصحافة،
وأن الواجب، بهذا يقوموا أن الرسول خإلفاء وعلى واليمان،
يخشوا ول الله عباد إلى الله رسالت يبلغوا وأن فيه، يتكاتفوا

غنيا ول صغيرا ول كبيرا ذإلك في يحابوا ول لئم، لومة الله في
الله، أنزل كما الله، عباد إلى الله أمر يبلغون بل فقيرا، ول

مكان في كنت إذإا عين فرض ذإلك يكون وقد الله، شإرع وكما
عن والنهي بالمعروف كالمر سواك، ذإلك يؤدي من فيه ليس

كنت فإذإا كفاية، فرض ويكون عين، فرض يكون فإنه المنكر،
الله أمر ويبلغ المر، هذا على يقوى من فيه ليس مكان في

من وجد إذإا فأما بذلك، تقوما أن أنت عليك فالواجب سواك،
حينئذ يكون فإنه غيرك، والنهي والمر والتبليغ، بالدعوةا يقوما

بذلك كنت عليه وحرصت إليه بادرت وإذإا سنة، حقك في
به احتج ومما الطاعات، إلى وسابقا الخيرات، في منافسا

ُفْكْنوعل:  جل قوله كفاية فرض أنها على َت ْل ُفْكْم     َو ْن ُفْعوَن     ُفْأّمٌة     ِم ْد َي
َلى ِر     ِإ ْي ْلَخ وجماعة الية هذه عند كثير ابن الحافظ قال الية،   ا
تدعو العظيم، المر لهذا منتصبة أمة منكم ولتكنمعناه:  ما

ومعلوما وتعالى، سبحانه أمره وتبلغ دينه، وتنشر الله، إلى
بأمر وقاما الله، إلى دعا والسلما الصلةا عليه الرسول أن أيضا
الله رضي كذلك الصحابة وقاما طاقته، حسب مكة في الله

قاموا هاجروا لما ثم طاقتهم، حسب بذلك وأرضاهم عنهم
عليه وفاته بعد البلد في انتشروا ولما وأبلغ، أكثر بالدعوةا
وأرضاهم، عنهم الله رضي أيضا بذلك قاموا والسلما الصلةا

وعند الدعاةا، قلة فعند علمه، قدر وعلى طاقته قدر على كل
الدعوةا تكون اليوما، كحالنا الجهل غلبة وعند المنكرات، كثرةا
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محل في كان وإذإا طاقته، بحسب واحد كل على عين فرض
هذا تولى من فيها ووجد ذإلك، ونحو ومدينة كقرية محدود
غيره حق في التبليغ وصار كفى الله، أمر وبلغ به وقاما المر،
يد على الله أمر ونفذ غيره يد على الحجة أقيمت قد لنه سنة،

سواه. 

يجب الناس، بقية وإلى الله، أرض بقية إلى بالنسبة ولكن
طاقتهم، حسب المر ولةا وعلى طاقتهم، حسب العلماء على

عليهم عين فرض وهذا يستطيعون، ما بكل الله أمر يبلغوا أن
والقدرةا.  الطاقة حسب على

أمر كفاية، فرض وكونها عين، فرض كونها أن يعلم وبهذا
إلى بالنسبة عين فرض الدعوةا تكون فقد يختلف، نسبي
أقواما، وإلى أشإخاص إلى بالنسبة وسنة أشإخاص، وإلى أقواما

عنهم.  وكفى بالمر قاما من مكانهم وفي محلهم في وجد لنه

فعليهم عة،الواس القدرةا لهم ومن المور ولةا إلى بالنسبة أما
استطاعوا ما إلى الدعوةا يبلغوا أن وعليهم أكثر، الواجب من
الحية وباللغات الممكنة، بالطرقا المكان حسب القطار، من

اللغات بتلك الله أمر يبلغوا أن يجب الناس، بها ينطق التي
باللغة يعرفها، التي باللغة أحد كل إلى الله دين يصل حتى

التي بالطرقا وميسور ممكن الن المر فإن وبغيرها، العربية
من ذإلك وغير والصحافة والتلفزةا الذإاعة طرقا بيانها، تقدما

أنه كما السابق، في تتيسر ولم اليوما، تيسرت التي الطرقا
ذإلك غير وفي الجمع وفي الحتفالت في الخطباء على يجب

دين ينشروا وأن وجل، عز الله أمر من استطاعوا ما يبلغوا أن
انتشار إلى ونظرا علمهم، وحسب طاقتهم، حسب الله

العباد رب وإنكار اللحاد وإلى الهدامة المبادئ إلى الدعوةا
في النصرانية الدعوةا وانتشار الخإرةا، وإنكار الرسالت وإنكار
إلى نظرا المضللة، الدعوات من ذإلك وغير البلدان، من الكثير

عاما، فرضا أصبحت اليوما وجل عز الله إلى الدعوةا فإن هذا
يدينون الذين الحكاما جميع وعلى العلماء جميع على وواجبا
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الطاقة حسب الله دين يبلغوا أن عليهم فرض بالسلما،
وسيلة وبكل وبالذإاعة والخطابة، بالكتابة والمكان

أو زيد على يتكلوا أو ذإلك، عن يتقاعسوا ل وأن استطاعوا،
التعاون إلى اليوما ماسة الضرورةا بل الحاجة فإن عمرو،

قبل، كان مما أكثر العظيم المر هذا في والتكاتف والشإتراك،
عن للصد وسيلة، بكل وتعاونوا تكاتفوا قد الله أعداء لن ذإلك

يخرجهم ما إلى الناس ودعوةا دينه، في والتشكيك الله سبيل
هذا يقابلوا أن السلما أهل على فوجب وجل، عز الله دين من

شإتى على إسلمية وبدعوةا إسلمي، بنشاط الملحد النشاط
وهذا الممكنة، الطرقا وبجميع الوسائل وبجميع المستويات،

. سبيله إلى الدعوةا من عباده على الله أوجب ما أداء باب من

الدعوةا   فضل

كما كثيرةا، وأحاديث آيات والدعاةا الدعوةا فضل في ورد وقد
أحاديث الدعاةا وسلم عليه الله صلى النبي إرسال في ورد أنه
َوَمْنوعل:  جل قوله ذإلك ومن العلم، أهل على تخفى ل

ُفْن لل     َأْحَس ْو َعا     ِمّمْن     َق َلى     َد ِه     ِإ ّل َعِمَل     ال لحا     َو ِل َقاَل     َصا ِني     َو ّن ِمَن     ِإ
ِلِميَن ُفْمْس ْل والثناء بالدعاةا التنويه فيها الكريمة الية فهذه   ا

الرسل رأسهم وعلى منهم، قول أحسن أحد ل وأنه عليهم،
في مراتبهم حسب على أتباعهم ثم والسلما، الصلةا عليهم

أن شإرفا يكفيك الله عبد يا فأنت والفضل، والعلم الدعوةا
الكريمة الية هذه في المنتظمين ومن الرسل، أتباع من تكون
ُفْن َوَمْن لل َأْحَس ْو َعا ِمّمْن َق َلى َد ِه ِإ ّل َعِمَل ال لحا َو ِل َقاَل َصا ِني َو ّن ِإ
ِلِميَن ِمَن ُفْمْس ْل إلى دعا لكونه منه قول أحسن أحد المعنى: ل ا
الحق إلى يعني: دعا إليه، يدعو بما وعمل إليه وأرشإد الله

بما صرح ذإلك ومع وتركه، منه، وحذر الباطل وأنكر به، وعمل
مغتبطا المسلمين، من قال: إنني بل يخجل لم عليه، هو

ذإلك عن يستنكف كمن وليس عليه، به الله من بما وفرحا
السلما، إلى يدعو بأنه أو مسلم، بأنه ينطق أن ويكره

بل بالله، إل قوةا ول حول ول فلن، مجاملة أو فلن لمراعاةا
الله بأمر البصير اليمان، القوي الله إلى الداعي المؤمن
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يدعو بما ويعمل الله إلى الدعوةا في وينشط الله، بحق يصرح
ما إلى الناس أسرع من فيكون عنه، ينهى ما ويحذر إليه،
ذإلك ومع عنه، ينهى ما كل عن الناس أبعد ومن إليه، يدعو

ويفرح بذلك ويغتبط السلما، إلى يدعو وبأنه مسلم بأنه يصرح
َفْضِل     ُفْقْلوجل:  عز قال كما به ِه     ِب ّل ِه     ال ِت ِبَرْحَم ِلَك     َو َذ ِب َف

ُفْحوا ْفَر َي ْل َو     َف ْيٌر     ُفْه ُفْعوَن     ِمّما     خَإ    َيْجَم

أمر السرور، فرح الغتباط، فرح وفضله الله برحمة فالفرح
هو هذا والفرح الكبر، فرح فهو عنه المنهي الفرح أما مشروع،

ْفَرْح     لقارون:  قصة في وجل عز قال كما عنه المنهي ِإّن     َت
ّلَه ِرِحيَن     ُفْيِحّب     ل     ال َف ْل    ا

الذي هو وهذا والتعاظم، الناس على والتعالي الكبر فرح هذا
عنه..  ينهى

الله، بهداية والفرح الله، بدين والسرور الغتباط فرح أما
مشروع فأمر ليعلم، بذلك والتصريح بذلك والستبشار

في اليات أوضح من الكريمة الية فهذه ومحمود، وممدوح
أفضل ومن القربات، أهم من وأنها الدعوةا، فضل على الدللة

مكانة، أرفع وفي الشرف من غاية في أهلها وأن الطاعات،
ذإلك في وأكملهم والسلما، الصلةا عليه الرسل رأسهم وعلى

أفضل وعليهم عليه محمد نبينا وسيدهم وإمامهم خإاتمهم
ِه     ُفْقْلوعل:  جل قوله ذإلك ومن والسلما، الصلةا ِذ ِلي     َه ِبي َس

ُفْعو ْد َلى     َأ ِه     ِإ ّل َلى     ال ٍةا     َع َنا     َبِصيَر ِني     َوَمِن     َأ َع َب ّت أن سبحانه فبين   ا
أتباعه وأن بصيرةا، على يدعو وسلم عليه الله صلى الرسول

الله صلى الرسول أتباع وأن الدعوةا، فضل فيه فهذا كذلك،
هي والبصيرةا بصيرةا، على سبيله إلى الدعاةا هم وسلم عليه

لهم شإرف هذا وفي عنه، ينهى وما إليه يدعو بما العلم
الحديث في والسلما الصلةا عليه الكريم النبي وقال وتفضيل،

رواه "    فاعله     أجر     مثل     فله     خإير     على     دل     منالصحيح: " 
دعا     منوالسلما: "  الصلةا عليه وقال الصحيح، في مسلم

ذإلك     ينقص     ل     تبعه     من     أجور     مثل     الجر     من     له     كان     هدى     إلى
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مثل     الثم     من     عليه     كان     ضللة     إلى     دعا     ومن     شإيئا     أجورهم     من
مسلم أخإرجه "    شإيئا     آثامهم     من     ذإلك     ينقص     ل     تبعه     من     آثاما

وصح وجل، عز الله إلى الدعوةا فضل على يدل وهذا أيضا،
عنه الله رضي لعلي قال أنه والسلما الصلةا عليه عنه

من     لك     خإير     واحدا     رجل     بك     الله     يهدي     لن     فواللهوأرضاه: " 
فضل على يدلنا أيضا وهذا صحته، على متفق "    النعم     حمر

إلى الداعي وأن العظيم، الخير من فيها وما الله إلى الدعوةا
ولو يديه، على الله هداه من أجور مثل يعطى وعل جل الله

فهنيئا أجورهم، مثل الداعية أيها وتعطى المليين، آلف كانوا
أيضا يتضح وبهذا العظيم، الخير بهذا الله إلى الداعية أيها لك
فيا أتباعه، أجور مثل يعطى وللسلما الصلةا عليه الرسول أن
مثل والسلما الصلةا عليه نبينا يعطى عظيمة نعمة من لها

ودلهم الله، رسالة بلغهم لنه القيامة، يوما إلى أتباعه أجور
مثل يعطون الرسل وهكذا والسلما، الصلةا عليه الخير على
الداعية أيها كذلك وأنت والسلما، الصلةا عليهم أتباعهم أجور

لدعوتك، والقابلين أتباعك أجور مثل تعطى زمان كل في
إليه.  وسارع العظيم الخير هذا فاغتنم

    : وأساليبها  أدائها كيفية الثاني المر

كتابه في وجل عز الله بينها فقد وأسلوبها الدعوةا كيفية أما
ومن والسلما، الصلةا عليه نبيه سنة في جاء وفيما الكريم،

ُفْعوعل:  جل قوله ذإلك أوضح ْد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْكَم ْلِح ِبا
ِة َظ ْوِع ْلَم ِة     َوا َن ْلَحَس ُفْهْم     ا ْل ِد ِتي     َوَجا ّل ُفْن     ِهَي     ِبا فأوضح   َأْحَس

يبدأ ويسلكها الداعية بها يتصف أن ينبغي التي الكيفية سبحانه
الكاشإفة الواضحة المقنعة الدلة بها والمراد بالحكمة، أول

المفسرين: المعنى بعض قال ولهذا للباطل، والداحضة للحق،
للحق واليضاح البيان فيه لن العظيمة، الحكمة لنه بالقرآن،

والسنة، الكتاب من بالدلة معناه بعضهم وقال وجه، بأكمل
الله إلى الدعوةا معناها عظيمة، كلمة فالحكمة حال، وبكل

للحق، الكاشإفة المقنعة الواضحة والدلة والبصيرةا، بالعلم
كثيرةا، معان على تطلق مشتركة كلمة وهي له، والمبينة
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العقل، وعلى الدين في والفقه العلم وعلى النبوةا على تطلق
قال كما الصل في وهي أخإرى، أشإياء وعلى الورع وعلى

هي هذه السفه، عن يمنع الذي الله: المر رحمه الشوكاني
عن تردعك مقالة وكل كلمة كل والمعنى: أن الحكمة،
مقال كل وهكذا حكمة، فهي الباطل عن وتزجرك السفه،
القرآنية فاليات حكمة، فهو نفسه، في صحيح صريح، واضح
بأن أولى الصحيحة السنة وهكذا حكمة، تسمى بأن أولى

كتابه في حكمة الله سماها وقد الله، كتاب بعد حكمة تسمى
ُفْموعل:  جل قوله في كما العظيم، ُفْه ُفْم ّل َع ُفْي َتاَب     َو ِك ْل ْكَمَة     ا ْلِح    َوا

ِتيسبحانه:  قوله في وكما السنة، يعني ْؤ ْكَمَة     ُفْي ْلِح ُفْء     َمْن     ا َيَشا
ْؤَت     َوَمْن ْكَمَة     ُفْي ْلِح ْد     ا َق ِتَي     َف لرا     ُفْأو ْي لرا     خَإ ِثي فالدلة الية،   َك

للحق، المصيب الواضح والكلما حكمة، تسمى الواضحة
فم في تكون التي الحكمة ذإلك ومن تقدما، كما حكمة يسمى

تمنع لنها بذلك، سميت والكاف الحاء بفتح الفرس: وهي
بهذه صاحبها جذبها إذإا السير، في المضي من الفرس

الحكمة. 

الباطل، في المضي من سمعها من تمنع كلمة فالحكمة
الذي الحد عند والوقوف به، والتأثر بالحق الخإذ إلى وتدعوه

يدعو أن وجل عز الله إلى الداعية فعلى وجل، عز الله حده
بعض عنده المدعو كان فإذإا بها، ويعنى بها ويبدأ بالحكمة،

والحاديث باليات الحسنة بالموعظة دعوته والعتراض، الجفا
بالتي جادلته شإبهة عنده كان فإن والترغيب، الوعظ فيها التي
تعنف، ول تعجل ول عليه تصبر بل عليه، تغلظ ول أحسن، هي
الحسن، بالسلوب الدلة وإيضاح الشبهة، كشف في تجتهد بل

لن تشدد، ول وتصبر تتحمل أن الداعية، أيها لك ينبغي هكذا
وصبره المدعو، وتأثر وقبوله بالحق النتفاع إلى أقرب هذا

موسى وعل جل الله أمر وقد والمناقشة، المجادلة على
أطغى وهو لينا قول له يقول أن فرعون إلى بعثهما لما وهارون
ُفْقولوهارون:  لموسى أمره في وعل جل الله قال الطغاةا، َف

ُفْه لل     َل ْو لنا     َق ّي ُفْه     َل ّل َع ُفْر     َل ّك َذ َت ْو     َي نبيه في سبحانه الله وقال   َيْخَشى     َأ
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ِبَماوالسلما:  الصلةا عليه محمد ٍة     َف ِه     ِمَن     َرْحَم ّل ْنَت     ال ُفْهْم     ِل ْو     َل َل َو
ْنَت ّظا     ُفْك ِليَظ     َف ْلِب     َغ َق ْل َفّضوا     ا ْن ِلَك     ِمْن     ل ْو بذلك فعلم الية،   َح

يكون أن الدعوةا في المستقيم والطريق الحكيم السلوب أن
يعنف، ول يعجل ل بأسلوبها، بصيرا الدعوةا، في حكيما الداعي

من للحق المصيب الواضح المقال وهي بالحكمة، يدعو بل
هي بالتي والجدال الحسنة وبالموعظة والحاديث، آيات

الله إلى الدعوةا في لك ينبغي الذي السلوب هو هذا أحسن
بيان يأتي كما ينفع، ول يضر فهذا بالجهل الدعوةا أما وجل، عز

الجهل مع الدعوةا لن الدعاةا، أخإلقا ذإكر عند الله شإاء إن ذإلك
بالعنف الدعوةا وهكذا علم، بغير الله على قول بالدلة،
بما الخإذ هو والمشروع الواجب وإنما أكثر، ضررها والشدةا

ُفْع: سبحانه قوله وهو النحل سورةا في وجل عز الله بينه ْد ا
َلى ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْكَم ْلِح العناد المدعو من ظهر إذإا إل الية،   ِبا

َياسبحانه:  الله قال كما عليه الغلظ من مانع فل والظلم،
َها ّي ِبّي     َأ ّن ِد     ال ِه ّفاَر     َجا ُفْك ْل ِقيَن     ا ِف َنا ُفْم ْل ُفْلْظ     َوا ْغ ِهْم     َوا ْي َل وقال الية،   َع

ُفْلوا     َولتعالى:  ِد ْهَل     ُفْتَجا َتاِب     َأ ِك ْل ِتي     ِإل     ا ّل ُفْن     ِهَي     ِبا ِذيَن     ِإل     َأْحَس ّل ا
ُفْموا َل ُفْهْم     َظ ْن    ِم

      : إليه  يدعى الذي المر بيان الثالث المر

يوضحوه أن الدعاةا على ويجب إليه، يدعى الذي الشيء أما
الدعوةا فهو والسلما الصلةا عليهم الرسل أوضحه كما للناس،

الحق، الله دين وهو السلما وهو المستقيم، الله صراط إلى
ُفْعسبحانه:  قال كما الدعوةا محل هو هذا ْد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس    َر

المستقيم، الصراط وهو السلما، وعل: هو جل الله فسبيل
والسلما، الصلةا عليه محمدا نبيه به بعث الذي الله دين وهو
رأي إلى ول فلن مذهب إلى ل إليه، الدعوةا تجب الذي هو هذا

الذي المستقيم، الله صراط إلى الله، دين إلى ولكن فلن،
ما وهو والسلما، الصلةا عليه محمدا وخإليله نبيه به الله بعث
رسول عن الثابتة المطهرةا والسنة العظيم، القرآن عليه دل
إلى الدعوةا ذإلك رأس وعلى والسلما، الصلةا عليه الله

بالعبادةا، وتوحيده لله الخإلص إلى الصحيحة، العقيدةا
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الله أخإبر ما وبكل الخإر، باليوما واليمان وبرسله، به واليمان
الدعوةا وهو المستقيم، الصراط أساس هو هذا ورسوله به

ومعنى الله، رسول محمدا وأن الله إل إله ل أن شإهادةا إلى
وبرسله به واليمان له، والخإلص الله توحيد إلى الدعوةا ذإلك

اليمان إلى الدعوةا ذإلك في ويدخإل والسلما، الصلةا عليهم
أمر من يكون وما كان مما ورسله، به الله أخإبر ما بكل

أيضا ذإلك في ويدخإل ذإلك، وغير الزمان آخإر وأمر الخإرةا،
الزكاةا وإيتاء الصلةا، إقامة من الله أوجب ما إلى الدعوةا
ذإلك في أيضا ويدخإل ذإلك، غير إلى البيت وحج رمضان وصوما
والنهي بالمعروف والمر الله، سبيل في الجهاد إلى الدعوةا

والصلةا الطهارةا في الله شإرع بما والخإذ المنكر، عن
والحرب النفقات والجنايات، والطلقا والنكاح والمعاملت،

شإامل، دين وجل عز الله دين لن شإيء كل وفي والسلم
ما كل ويشمل والمعاد، المعاش في العباد مصالح يشمل
الخإلقا مكارما إلى ويدعو دينهم، أمر في الناس إليه يحتاج

سيئ وعن الخإلقا سفاسف عن وينهى العمال، ومحاسن
للجيش، قائدا ويكون عابدا يكون وقيادةا؛ عبادةا فهو العمال،

بشرع حاكما ويكون صائما مصليا عابدا يكون وحكم؛ عبادةا
الله إلى يدعو وجهاد، عبادةا وجل، عز لحكامه منفذا الله

وسيف؛ مصحف الله، دين عن خإرج من الله سبيل في ويجاهد
إذإا بالسيف ولو بالقوةا، أحكامه وينفذ ويتدبره القرآن يتأمل
الخإلقا إلى يدعو واجتماع. فهو سياسة إليه، الحاجة دعت

والتأليف المسلمين بين والجمع اليمانية، والخإوةا الفاضلة
ُفْمواوعل:  جل قال كما بينهم، َتِص ْع ْبِل     َوا ِه     ِبَح ّل لعا     ال َول     َجِمي
ُفْقوا َفّر الصالحة السياسة وإلى الجتماع إلى يدعو الله فدين   َت

صفاء إلى تدعو تباعد ول تؤلف تفرقا، ول تجمع التي الحكيمة،
والتقوى البر على والتعاون السلمية الخإوةا واحتراما القلوب،
والحكم المانة أداء إلى يدعو أيضا وهو ولعباده، لله والنصح

قال كما وجل عز الله أنزل ما الحكم. بغير وترك بالشريعة،
ّلَه     ِإّنسبحانه:  ُفْكْم     ال ُفْر ُفْم ْأ ّدوا     َأْن     َي َؤ َناِت     ُفْت َْلَما َلى     ا َها     ِإ ِل ْه َذإا     َأ ِإ َو

ُفْتْم َكْم ْيَن     َح ّناِس     َب ُفْموا     َأْن     ال ُفْك ْدِل     َتْح َع ْل    ِبا
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فهو وجهاد، وعبادةا سياسة أنه كما واقتصاد، سياسة أيضا وهو
غاشإما رأسماليا ليس المتوسط، الشرعي القتصاد إلى يدعو

وبكل وسيلة بكل المال ويجمع بالمحرمات، يبالي ل ظالما
الناس، أموال يحترما ل إلحاديا شإيوعيا اقتصادا وليس طريق،

هذا فليس عليهم، والعدوان وظلمهم عليهم بالضغط يبالي ول
الطريقين، بين ووسط القتصادين، بين وسط هو بل هذا، ول

وفي حبه في وغلوا المال عظموا فالغرب الباطلين، بين وحق
عز الله حرما ما فيه وسلكوا وسيلة، بكل جمعوه حتى جمعه،
سلك ومن السوفييت من الملحدين من والشرقا وجل،

ولم واستحلوها، أخإذوها بل العباد أموال يحترموا لم سبيلهم،
واضطهدوا العباد، استعبدوا بل ذإلك، في فعلوا بما يبالوا

والحياةا إله وقالوا: ل الديان، وأنكروا بالله وكفروا الشعوب،
ولم حله، بغير بأخإذه يكترثوا ولم المال بهذا يبالوا فلم مادةا،

بين والحيلولة الموال، على والستيلء البادةا بوسائل يكترثوا
والنتفاع، الكسب من عليه الله فطرهم ما وبين الناس

من الله أعطاهم وما عقولهم، ومن قدراتهم من والستفادةا
واكتسابه المال بحفظ جاء فالسلما هذا، ول هذا فل الدوات،
وظلم والربا والغش الظلم عن البعيدةا الشرعية بالطرقا

الفردي الملك باحتراما جاء كما عليهم، والتعدي الناس
وبين القتصادين، وبين النظامين بين وسط فهو والجماعي،
اكتسابه إلى ودعا إليه، ودعا المال فأباح الغاشإمين، الطريقين

الله طاعة عن كاسبه يشغل أن غير من الحكيمة، بالطرقا
َياوجل:  عز قال ولهذا عليه، الله أوجب ما أداء وعن ورسوله

َها ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْلوا     ل     آَم ُفْك ْأ ُفْكْم     َت َل َوا ُفْكْم     َأْم َن ْي ِطِل     َب َبا ْل النبي وقال   ِبا
حراما المسلم على المسلم كل  والسلما: "  الصلةا علية
وأموالكم دماءكم إنوقال: "  "  وعرضه وماله دمه

هذا شإهركم في هذا يومكم كحرمة حراما عليكم وأعراضكم
يأخإذ لنوالسلما: "  الصلةا عليه وقال "  هذا بلدكم في

فيبيعها ظهره على حطب من بحزمة فيأتي حبله أحدكم
" منعوه أو أعطوه الناس سؤال من له خإير وجهه بها فيكف

  .
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فقال: "عمل أطيب، الكسب أي وسلم عليه الله صلى وسئل
والسلما: "  صلةاال عليه وقال مبرور"  بيع وكل بيده الرجل

نبي وكان يده عمل من يأكل أن من أفضل طعاما أحد أكل ما
السلما نظاما أن لنا يبين فهذا "  يده عمل من يأكل داود الله
الغرب من الغاشإم المال رأس مع ل متوسط، نظاما المال في

الموال استباحوا الذين الملحدين الشيوعيين مع ول وأتباعه،
عليها، وقضوا الشعوب واستعبدوا بهم يبالوا لم أهلها، وأهدروا

وتطلبه المال تكسب أن فلك منها، الله حرما ما واستحلوا
التي بالطريقة وبكسبك بمالك أولى وأنت الشرعية، بالطرقا
.  وعل جل وأباحها الله، شإرعها

لله النصح وإلى اليمانية، الخإوةا إلى يدعو أيضا والسلما
غش ول حسد ول غل ل لخإيه، المسلم احتراما وإلى ولعباده،

وعل: جل قال كما الذميمة الخإلقا من ذإلك غير ول خإيانة، ول
ُفْنوَن ْؤِم ُفْم ْل ُفْت     َوا َنا ْؤِم ُفْم ْل ُفْهْم     َوا ُفْض ْع ُفْء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ وعل:  جل وقال   َب

ّنَما ُفْنوَن     ِإ ْؤِم ُفْم ْل ٌةا     ا َو    ِإخْإ

ل المسلم أخإو المسلموالسلما: "  الصلةا عليه النبي وقال
أخإو فالمسلم الحديث، "  يخذله ول يحقره ول يظلمه

عليه ويجب احتقاره، وعدما احترامه عليه يجب المسلم
عز الله شإرعها التي الوجوه كل من حقه، وإعطاؤه إنصافه
أخإيه مرآةا : "المؤمنوسلم عليه الله صلى وقال وجل،

الذي البناء من لبنة وأنت أخإيك، مرأةا أخإي يا المؤمن" فأنت
أخإيك، حق في الله فاتق اليمانية، الخإوةا بنيان عليه قاما

تأخإذ أن وعليك والصدقا، والنصح بالحق وعامله حقه واعرف
وتدع العقيدةا تأخإذ ل جانب، دون جانبا تأخإذ ول كله السلما
العقيدةا، وتدع والحكاما العمال تأخإذ ول والعمال، الحكاما

وجهادا وعبادةا، وعمل عقيدةا خإذه كله، السلما خإذ بل
الوجوه كل من خإذه ذإلك، وغير واقتصادا وسياسة واجتماعا

َها    َ ياسبحانه:  قال كما ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْلوا     آَم ُفْخإ ْد ِم     ِفي     ا ْل لة     الّس ّف َكا
ُفْعوا     َول ِب ّت َواِت     َت ُفْط َطاِن     ُفْخإ ْي ُفْه     الّش ّن ُفْكْم     ِإ ّو     َل ُفْد ِبيٌن     َع    ُفْم
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جميعه، السلم في ذإلك: ادخإلوا معنى السلف من جماعة قال
السلمة، طريق لنه سلم؛ للسلما يقال السلما، في يعني

فالسلما وإسلما، سلم فهو والخإرةا، الدنيا في النجاةا وطريق
الحدود من شإرع بما الدماء حقن إلى يدعو السلم، إلى يدعو

وأمن وإسلما سلم فهو الصادقا، الشرعي والجهاد والقصاص
ُفْلواوعل:  جل قال ولهذا وإيمان، ُفْخإ ْد ِم     ِفي     ا ْل لة     الّس ّف أي   َكا
بعضا، وتدعوا بعضا تأخإذوا : لاليمان شإعب جميع في ادخإلوا
ُفْعوا َول كله بالسلما تأخإذوا أن عليكم ِب ّت َواِت َت ُفْط َطاِن ُفْخإ ْي الّش
يدعو الشيطان فإن وجل، عز الله حرمها التي المعاصي يعني
ولهذا عدو، أعدا فهو كله، الله دين ترك وإلى المعاصي إلى

يدين وأن كله، بالسلما يتمسك أن المسلم على يجب
يحذر وأن وجل، عز الله بحبل يعتصم وأن كله، بالسلما
تحكم أن فعليك الحوال، جميع في والخإتلف الفرقة أسباب

والطلقا، النكاح وفي المعاملت، وفي العبادات في الله شإرع
العدو ومع والحرب، السلم وفي الرضاع، وفي النفقات وفي

أن يجب الله دين شإيء، كل وفي الجنايات وفي والصديق،
في وافقك لنه أخإاك توالي أن وإياك شإيء، كل في يحكم
فليس مسألة، في أو رأي في خإالفك لنه الخإر وتعادي كذا،
في اخإتلفوا عنهم الله رضي فالصحابة النصاف، من هذا

والموالةا بينهم، الصفاء في ذإلك يؤثر لم ذإلك ومع مسائل،
بشرع يعمل فالمؤمن وأرضاهم، عنهم الله رضي والمحبة

ل ولكن بالدليل، أحد كل على ويقدمه بالحق، ويدين الله،
الرأي في خإالفه إذإا إنصافه وعدما أخإيه، ظلم على ذإلك يحمله

المسائل في وهكذا دليلها، يخفى قد التي الجتهاد مسائل في
أن فعليك يعذر، قد فإنه فيها، النص تأويل في يختلف قد التي

العداء على ذإلك يحملك ول الخير، له تحب وأن له تنصح
إل قوةا ول حول ول أخإيك ومن منك العدو وتمكين والنشقاقا،

بالله. 

دين والحسان، بالحق الحكم ودين العدالة دين السلما
كل إلى الدعوةا ففيه وجل، عز الله استثنى فيما إل المساواةا
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العمال، ومحاسن الخإلقا، مكارما إلى الدعوةا وفيه خإير،
ِإّن: تعالى قال ذإميم، خإلق كل عن والبعد والعدالة والنصاف

ّلَه ُفْر     ال ُفْم ْأ ْدِل     َي َع ْل ِْلْحَساِن     ِبا ِء     َوا َتا ِإي َبى     ِذإي     َو ُفْقْر ْل َهى     ا ْن َي َعِن     َو
ِء َفْحَشا ْل ِر     ا َك ْن ُفْم ْل ْغِي     َوا َب ْل ُفْكْم     َوا ُفْظ ِع ُفْكْم     َي ّل َع ُفْروَن     َل ّك َذ تعالى: وقال   َت

َها    َ يا ّي ُفْس     َأ ّنا ّنا     ال ُفْكْم     ِإ َنا ْق َل ٍر     ِمْن     خَإ َك َثى     َذإ ْن ُفْأ ُفْكْم     َو َنا ْل َع لبا     َوَج ُفْعو ُفْشإ
ِئَل َبا َق ُفْفوا     َو َعاَر َت ُفْكْم     ِإّن     ِل ْكَرَم َد     َأ ْن ِه     ِع ّل ُفْكْم     ال َقا ْت ّلَه     ِإّن     َأ ِليٌم     ال ِبيٌر     َع خَإ

إلى يدعو أن السلمي الداعية على الواجب : أنوالخلصة
متعصبا يكون ل وأن الناس، بين يفرقا ول كله، السلما
رئيسه أو لشيخه أو قبيلة، دون لقبيلة أو مذهب، دون لمذهب

وإيضاحه، الحق إثبات هدفه يكون أن الواجب بل ذإلك، غير أو
فلن، أو فلن أو فلن رأي خإالف وإن عليه، الناس واستقامة

مذهب ويقول: إن للمذاهب يتعصب من الناس في نشأ ولما
آل حتى والخإتلف، الفرقة جاءت فلن، مذهب من أولى فلن

غير على هو من مع يصلي ل أن إلى المر هذا الناس ببعض
خإلف الحنفي ول الحنفي، خإلف الشافعي يصلي فل مذهبه،

المتطرفين بعض من وقع وهكذا الحنبلي، خإلف ول المالكي
الشيطان، خإطوات اتباع ومن البلء من وهذا المتعصبين،

حنيفة، وأبو وأحمد، ومالك، الشافعي، هدى، أئمة فالئمة
هدى أئمة كلهم وأشإباههم راهويه، بن وإسحاقا والوزاعي،

الحق، إلى وأرشإدوهم الله دين إلى الناس دعوا حق، ودعاةا
على الدليل لخفاء فيها اخإتلفوا بينهم، مسائل هناك ووقع

أخإطأ مجتهد وبين أجران، له مصيب مجتهد بين فهم بعضهم،
وفضلهم قدرهم لهم تعرف أن فعليك واحد، أجر فله الحق
الهدى، ودعاةا السلما أئمة أنهم تعرف وأن عليهم، تترحم وأن

فتقول: العمى، والتقليد التعصب على ذإلك يحملك ل ولكن
أولى فلن مذهب أو حال، بكل بالحق، أولى فلن مذهب
غلط.  "ل" هذا يخطئ، ل حال لكل بالحق

خإالف ولو دليله ظهر إذإا الحق تتبع وأن بالحق، تأخإذ أن عليك
تعرف بل أعمى، تقليدا وتقلد تتعصب ل أن وعليك فلنا،
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ودينك، لنفسك تحتاط ذإلك مع ولكن وقدرهم، فضلهم للئمة
وتخاف منك، طلب إذإا إليه وترشإد به، وترضى بالحق فتأخإذ

بأن إيمانك مع نفسك، من وتنصف وعل، جل وتراقبه الله
وإن أجران، فلهم أصابوا إن المجتهدين وأن واحد، الحق

أهل السنة، أهل مجتهدي - أعني واحد أجر فلهم أخإطئوا
الله رسول عن الخبر بذلك صح - كما والهدى واليمان العلم
وسلم.  عليه الله صلى

 منها والهدف الدعوةا من المقصود أما

النور، إلى الظلمات من الناس إخإراج والهدف فالمقصود
وينجو النار، من وينجو به، يأخإذوا حتى الحق إلى وإرشإادهم

النور إلى الكفر ظلمة من الكافر وإخإراج الله، غضب من
العلم، نور إلى الجهل ظلمة من الجاهل وإخإراج والهدى،

هو هذا الطاعة، نور إلى المعصية ظلمة من والعاصي
ُفْهوعل:  جل قال كما الدعوةا من المقصود ّل ِلّي     ال ِذيَن     َو ّل ُفْنوا     ا آَم
ُفْهْم ُفْج ِر ُفْلَماِت     ِمَن     ُفْيْخ ّظ َلى     ال ِر     ِإ ّنو ليخرجوا بعثوا فالرسل   ال

يقومون كذلك الحق ودعاةا النور، إلى الظلمات من الناس
النور، إلى الظلمات من الناس لخإراج لها، وينشطون بالدعوةا

طاعة من ولنقاذإهم الشيطان، طاعة ومن النار من ولنقاذإهم
ورسوله.  الله طاعة إلى الهوى

     : ينبغي  التي والصفات الخلق بيان الرابع المر
عليها        يسيروا وأن بها يتخلقوا أن للدعاة

فقد عليها، يكونوا أن ينبغي التي وصفاتهم الدعاةا أخإلقا أما
من متعددةا أماكن في كثيرةا، آيات في وعل جل الله أوضحها

الكريم.  كتابه

لله مخلصا يكون أن الداعية على فيجب (أول) منها: الخإلص،
حمدهم، ول الناس ثناء ول سمعة، ول رياء يريد ل وجل، عز

ُفْقْلسبحانه:  قال كما وجل، عز وجهه يريد الله إلى يدعو إنما
ِه ِذ ِلي     َه ِبي ُفْعو     َس ْد َلى     َأ ِه     ِإ ّل ُفْن     َوَمْنوجل:  عز وقال   ال لل     َأْحَس ْو َق
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َعا     ِمّمْن َلى     َد ِه     ِإ ّل أهم هذا وجل، عز لله تخلص أن فعليك   ال
وجه تريد دعوتك في تكون أن الصفات أعظم هذا الخإلقا،

الخإرةا.  والدار الله

تكن ل علم، على أي دعوتك في بينة على تكون (ثانيا) أن
ُفْقْل تدعو بما جاهل ِه إليه:  ِذ ِلي َه ِبي ُفْعو َس ْد َلى َأ ِه ِإ ّل َلى ال َع

ٍةا على تدعو أن فإياك فريضة، فالعلم العلم، من بد . فل َبِصيَر
يبني، ول يهدما فالجاهل تعلم، ل فيما تتكلم أن وإياك جهالة،
على تقول أن إياك الله، عبد يا الله فاتق يصلح، ول ويفسد

والبصيرةا به، العلم بعد إل شإيء إلى تدعو ل علم، بغير الله
فعلى العلم، وهي بصيرةا من بد فل ورسوله، الله قاله بما

وأن إليه، يدعو فيما يتبصر أن الداعية، وعلى العلم طالب
إلى دعا وعرفه الحق له ظهر فإن ودليله، إليه يدعو فيما ينظر
كان إذإا الفعل إلى فيدعو تركا، أو فعل ذإلك كان سواء ذإلك،

ورسوله عنه الله نهى ما ترك إلى ويدعو ورسوله، لله طاعة
وبصيرةا. .  بينة على

الداعية، أيها عليها تكون أن لك ينبغي التي الخإلقا (ثالثا) من
كما صبورا، متحمل فيها، رفيقا دعوتك، في حليما تكون أن

إياك والعجلة، إياك والسلما، الصلةا عليهم الرسل فعل
بالرفق عليك بالحلم، عليك بالصبر، عليك والشدةا، والعنف

جل كقوله ذإلك على الدليل بعض لك سبق وقد دعوتك، في
ُفْعوعل:  ْد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْكَم ْلِح ِة     ِبا َظ ْوِع ْلَم ِة     َوا َن ْلَحَس ا

ُفْهْم ْل ِد ِتي     َوَجا ّل ُفْن     ِهَي     ِبا ِبَماسبحانه:  وقوله   َأْحَس ٍة     َف ِمَن     َرْحَم
ِه ّل ْنَت     ال ُفْهْم     ِل وهارون: موسى قصة في وعل جل وقوله الية   َل

ُفْقول ُفْه     َف لل     َل ْو لنا     َق ّي ُفْه     َل ّل َع ُفْر     َل ّك َذ َت ْو     َي الصحيح الحديث وفي   َيْخَشى     َأ
أمر     من     ولي     من     اللهموسلم:"  عليه الله صلى النبي يقول
شإيئا     أمتي     أمر     من     ولي     ومن     به     فارفق     بهم     فرفق     شإيئا     أمتي
الصحيح، في مسلم خإرجه "    عليه     فاشإقق     عليهم     فشق
الناس، على تشق ول دعوتك، في ترفق أن الله عبد يا فعليك

ول بجهلك، ول بغلظتك تنفرهم ول الدين، من تنفرهم ول
صبورا، حليما تكون أن عليك الضار، المؤذإي العنيف بأسلوبك
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قلب في تؤثر حتى الكلما طيب الكلما، لين القياد سلس
لدعوتك يأنس وحتى المدعو، قلب في تؤثر وحتى أخإيك،
أما عليها، ويشكرك بها عليك ويثني بها، ويتأثر لها، ويلين
جامع..  ل ومفرقا مقرب، ل منفر فهو العنف

عليها يكون أن يجب بل ينبغي التي والوصاف الخإلقا ومن
يدعو فيما صالحة قدوةا يكون وأن بدعوته، العمل الداعية،

ثم عنه ينهى أو يتركه، ثم شإيء إلى يدعو من ليس إليه،
المؤمنون أما ذإلك، من بالله نعوذإ الخاسرين حال هذه يرتكبه،

فيه وينشطون به يعملون الحق دعاةا فهم الرابحون
وعل: جل الله قال عنه، ينهون عما ويبتعدون إليه، ويسارعون

َها    َ يا ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْلوَن     ِلَم     آَم ُفْقو ُفْلوَن     ل     َما     َت َع ْف ُفْبَر     َت لتا     َك ْق َد     َم ْن ِه     ِع ّل ال
ُفْلوا     َأْن ُفْقو ُفْلوَن     ل     َما     َت َع ْف على اليهود موبخا سبحانه وقال   َت

ُفْروَن: أنفسهم ونسيان بالبر الناس أمرهم ُفْم ْأ َت ّناَس     َأ ِبّر     ال ْل ِبا
ْوَن ْنَس َت ُفْكْم     َو ُفْفَس ْن ُفْتْم     َأ ْن َأ ُفْلوَن     َو ْت َتاَب     َت ِك ْل َفل     ا ُفْلوَن     َأ ِق ْع    َت

يؤتىقال: "  أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن وصح
فيدور     بطنه     أقتاب     فتندلق     النار     في     فيلقى     القيامة     يوما     بالرجل

فيقولون     النار     أهل     عليه     فيجتمع     بالرحى،     الحمار     يدور     كما     فيها
فيقول     المنكر     عن     وتنهى     بالمعروف     تأمر     تكن     ألم     فلن     يا     له

   وآتيه     المنكر     عن     وأنهاكم     آتيه     ول     بالمعروف     آمركم     كنت     بلى
عن ونهى بالمعروف وأمر الله إلى دعا من حال " هذه

.  ذإلك من بالله نعوذإ قوله، وفعله فعله قوله خإالف ثم المنكر،

بما يعمل أن الداعية، حق في أعظمها ومن الخإلقا أهم فمن
فاضل، خإلق ذإا يكون وأن عنه، ينهى عما ينتهي وأن إليه، يدعو

واجتهاد دعوته، في وإخإلص ومصابرةا، وصبر حميدةا، وسيرةا
ومع الباطل، من يبعدهم وفيما الناس، إلى الخير يوصل فيما
لهم يدعو أن الفاضلة، الخإلقا من هذا بالهداية، لهم يدعو ذإلك

الحق، لقبول الله وفقك الله، هداك للمدعو ويقول بالهداية
على وتصبر وترشإده تدعوه الحق، قبول على الله أعانك
الصلةا عليه النبي قال بالهداية، له تدعو ذإلك ومع الذإى،
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اهد     اللهمقال: "  عصوا، (دوس) إنهم عن قيل لما والسلما
الحق، لقبول والتوفيق بالهداية له " . تدعو   بهم     وأت     دوسا

ل خإيرا، إل تقل ول تيأس ول تقنط ول ذإلك، في وتصابر وتصبر
ظلم من ولكن الحق، من ينفر سيئا كلما تقل ول تعنف

ُفْلوا     َولوعل:  جل الله قال كما آخإر، شإأن له وتعدى ِد ْهَل     ُفْتَجا َأ

َتاِب ِك ْل ِتي     ِإل     ا ّل ُفْن     ِهَي     ِبا ِذيَن     ِإل     َأْحَس ّل ُفْموا     ا َل ُفْهْم     َظ ْن    ِم

حكم له والذإى، والعناد بالشر الدعوةا يقابل الذي فالظالم
ويكون غيره، أو بالسجن ذإلك على تأديبه المكان في آخإر،

كافا داما ما لكن الظلم، مراتب حسب على ذإلك على تأديبه
هي بالتي وتجادله وتحتسب عليه، تصبر أن فعليك الذإى، عن

صبر كما الذإى، بعض من بشخصك يتعلق عما وتصفح أحسن،
بإحسان.  وأتباعهم الرسل

وأن إليه، الدعوةا لحسن جميعا يوفقنا أن وجل عز الله وأسأل
دينه، في الفقه جميعا يمنحنا وأن وأعمالنا، قلوبنا يصلح

والصالحين المهتدين، الهداةا من ويجعلنا عليه، والثبات
وبارك وسلم الله وصلى كريم، جواد وعل جل إنه المصلحين،

وأتباعه وأصحابه آله وعلى محمد نبينا ورسوله عبده على
الدين.  يوما إلى بإحسان

المعلم   واجب

بعد: فإن الله. أما رسول على والسلما والصلةا لله، الحمد
القبال إلى الطالب يوجه أن المعلم حق في المور أهم من

جهله يسعه ل ما دينه أمور من يعلم حتى العلم طلب على
والصياما والزكاةا الصلةا وأحكاما الصحيحة العقيدةا كمعرفة
البيع يتعاطى ممن كان إذإا المعاملت وأحكاما الحج وأحكاما

ذإلك في يكون حتى المكاسب وجوه من ونحوهما والشراء
ليعبد الثقلين خإلق إنما سبحانه الله وهدى. لن بينة على كله

العبادةا بأنواع سبحانه توحيده هي له. وعبادته شإريك ل وحده
ذإلك معرفة إلى سبيل ول نواهيه، وترك أوامره وطاعة
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التعلم في الطالب اجتهد وكلما التعلم، بواسطة إل بالتفصيل
وإدراكه نجاحه إلى أقرب ذإلك في كان فيه وسعه وبذل

.  سبحانه الله بتوفيق المطلوب

من فيه بالمرغوب والفوز المطلوب لدراك السباب أهم ومن
طلبه من والحذر ذإلك، في لله الشرعي: الخإلص العلم

عن جاء وقد الدنيا، أغراض من نحوه أو كالرياء آخإر لغرض
مما     علما     تعلم     منقال: "  أنه وسلم عليه الله صلى النبي
لم     الدنيا     من     عرضا     به     ليصيب     إل     يتعلمه     ل     الله     وجه     به     يبتغي

داود أبو " . أخإرجه   ريحها     يعني     القيامة     يوما     الجنة     عرف     يجد
قال: وسلم عليه الله صلى عنه الترمذي وأخإرج حسن بإسناد

أو     السفهاء     به     ليماري     أو     العلماء     به     ليجاري     العلم     طلب     من" 
على " فالواجب   النار     الله     أدخإله     إليه     الناس     وجوه     به     ليصرف

عمل وحده لله عمله يخلص أن مسلم كل وعلى العلم طالب
ُفْجوا     َكاَن     َفَمْنوجل:  عز الله بقول َء     َيْر َقا ِه     ِل ّب ْعَمْل     َر َي ْل لل     َف َعَم

لحا ِل ِرْك     َول     َصا ِةا     ُفْيْش َد َبا ِع ِه     ِب ّب لدا     َر ُفْروا     َوَماسبحانه:  وقوله   َأَح ُفْأِم

ُفْدوا     ِإل ُفْب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ُفْه     ُفْمْخ ّديَن     َل َء     ال َفا َن النبي وقول الية،   ُفْح
أغنى     أناوجل: "  عز الله وسلم: يقول عليه الله صلى

تركته     غيري     معي     أشإرك     عمل     عمل     من     الشرك     عن     الشركاء
صحيحه.  في مسلم " رواه   وشإركه

بنفسه يبدأ وأن المر، بهذا يعنى أن المعلم على والواجب
والسلوك؛ السيرةا حسن أعماله، كل في لله مخلصا فيكون

في وسعه باذإل والشر، الخير في بأستاذإه يتأسى الطالب لن
وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن الموروث العلم تحصيل

العلم تحصيل على ويعينهم ينفعهم ما إلى طلبته يوجه وأن
لغيرهم.  وسوئها للمخلصين العاقبة بحسن لهم مذكرا

وخإشيته الله العلم: تقوى تحصيل في أيضا السباب أهم ومن
ّتِق     َوَمْنوجل:  عز قال كما الحوال جميع في ّلَه     َي َعْل     ال ُفْه     َيْج َل

لجا ُفْه     َمْخَر ْق ُفْز َيْر ُفْث     ِمْن     َو ْي ُفْب     ل     َح َتِس العلم حصول أن ومعلوما   َيْح
إلى وظلمته الجهل ضيق من خإروج وهو الرزاقا، أفضل من
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ّتِق     َوَمْنتعالى:  وقال ونوره، العلم سعة ّلَه     َي َعْل     ال ُفْه     َيْج ِمْن     َل
ِه ِر لرا     َأْم التيسير أعظم من النافع العلم وحصول   ُفْيْس

وجوه من بعلمه يدرك الشرعي العلم طالب لن والتسهيل؛
َياسبحانه:  وقال للجاهل، يتيسر ل ما النجاةا وأسباب الخير

َها ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْقوا     ِإْن     آَم ّت ّلَه     َت َعْل     ال ُفْكْم     َيْج لنا     َل َقا ّفْر     ُفْفْر َك ُفْي ُفْكْم     َو ْن َع
ُفْكْم ِت َئا ّي ِفْر     َس ْغ َي ُفْكْم     َو العلم أنه الفرقان به فسر ما وأحسن   َل

والغي والضلل، والهدى والباطل، الحق بين يفرقا الذي النافع
خإشيته تكون العلم من للعبد يحصل ما حسب وعلى والرشإاد،

كما والباطل، الحق بين فرقانا ويكون لحرماته، وتعظيمه لله
ّنَما: سبحانه قال ّلَه     َيْخَشى     ِإ ِه     ِمْن     ال ِد َبا ُفْء     ِع َلَما ُفْع ْل عز وقال   ا

ِذيَن     ِإّنوجل:  ّل ْوَن     ا ُفْهْم     َيْخَش ّب ْيِب     َر َغ ْل ُفْهْم     ِبا ٌةا     َل ِفَر ْغ َأْجٌر     َم ِبيٌر     َو    َك
لخإشاكم     إني     والله     أماوسلم: "  ليهع الله صلى النبي قال
أعرف بالله كان السلف: من بعض " وقال   له     وأتقاكم     لله

الدلئل وأوضح السعادةا علمات أعظم ومن أخإوف، منه كان
الشرعي، العلم على يقبل أن خإيرا بالعبد أراد الله أن على
وسلم: عليه الله صلى النبي قال كما دينه في فقيها يكون وأن

صحته.  على " متفق   الدين     في     يفقهه     خإيرا     به     الله     يرد     من" 

بأمر القياما على العبد يحفز الدين في الفقه لن إل ذإاك وما
ويدعوه مساخإطه، من والحذر فرائضه، وأداء وخإشيته، الله
ولعباده، لله والنصح العمال ومحاسن الخإلقا مكارما إلى

به والنتفاع وزيادته العلم بقاء في أيضا السباب أعظم ومن
في جاء وقد المعاصي، من والحذر الطاعة على والستقامة

إنقال: "  أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحديث
قوله ذإلك من " وأبلغ   يصيبه     بالذنب     الرزقا     ليحرما     العبد

ُفْكْم     َوَماسبحانه:  َب ٍة     ِمْن     َأَصا َب ِبَما     ُفْمِصي َبْت     َف ُفْكْم     َكَس ِدي ْي ُفْفو     َأ ْع َي َو
ٍر     َعْن ِثي َها    َ ياتعالى:  وقوله   َك ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْقوا     ِإْن     آَم ّت ّلَه     َت َعْل     ال َيْج
ُفْكْم لنا     َل َقا أعظم من نسيانه أو العلم نقص أن شإك ول   ُفْفْر

المصائب. 

 التحرز من أسباب ذإلك وقد روي أن مالكا رحمهفالواجب
 للماما الشافعي لما جلس بين يديه لطلب العلم:قالالله 
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 من نوره فل تطفئه بالمعاصي) ورويعليك(إني أرى الله سبحانه قد ألقى 
قال: عن الشافعي رحمه الله أنه 

سوء وكيع إلى شإكوت
 حفظي

ترك إلى فأرشإدني  
 المعاصي

 عاصي يؤتاه ل الله ونور   نور العلم بأن اعلم وقال

والعاقل كثيرةا، المعني هذا في والثار والحاديث واليات 
التوفيق.   ولي سبحانه إشإارةا. والله بأدنى ينتفع

 " السلم    "  منهج عن محاضرة على تعليق

المكرما الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
الله ورحمة عليكم سلما آمين، وتوفيقا علما وزاده الله سلمه

وبركاته: 

1973 / 12 / 19 المؤرخأ الكريم كتابكم وصلني بعد: فقد أما
المبادئ ضد نشاطكم عن الفادةا من تضمنه ما وسرنيما. 

وأتباعهم الرسل وهكذا ذإلك، بسبب عليكم جرى وما الهدامة،
وصابروا فاصبروا الحميدةا، العاقبة لهم تكون ثم يبتلون

(أين بعنوان المرفقة المحاضرةا على اطلعت وقد وأبشروا،
جيدةا، محاضرةا الجملة في فألفيتهاالسلما)  منهج من نحن

مثل المعنى الغامضة المواضع بعض فيها أن إل الفائدةا، كثيرةا
عن يخرج من كل السلما يعتبر : (ولهذا3 صفحة في قولكم

يعتبره قوى، مراكز يكون أو جديدةا طبقة ويشكل الوضع، هذا
في دائما بالعناية بالسلما...) إلخ. فنوصيكم كافرا السلما

ما أما الجمال، وعدما واليضاح، بالبيان وغيرها المحاضرات
عليكم يخفى فل السعودية، في العمل في الرغبة من ذإكرتم

وزارةا أن والغالب كبير، جزء منها مضى الدراسية السنة أن
المدرسين.  من حاجتها أمنت قد المعارف
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ول الكويت، في والرشإاد الوعظ في تعملوا أن أرى والذي
على تأخإذونه كما ذإلك على الراتب أخإذ في عليكم حرج

وأمر وتوجيه، وتعليم الله، إلى دعوةا المرين فكل التدريس،
المسلم يأخإذ أن بأس هناك وليس المنكر، عن ونهي بمعروف

أو والرشإاد، الوعظ أو التدريس، على يعينه ما المال بيت من
أخإذ في الخلف وإنما البر، جهات من نحوها أو والذإان المامة
بيت غير من ذإلك كان إذإا المامة، أو التعليم على الجرةا
في والسلما الصلةا عليه الرسول أصحاب أخإذ وقد المال،

بيت من الراشإدين خإلفائه وزمن وسلم عليه الله صلى زمنه
وهم سبيله، في والجهاد الله طاعة على يعينهم ما المال،

رضي النبياء بعد بشرعه وأعلمهم لله، وأخإشاهم الناس أورع
أسوةا فيهم وللمسلمين ولكم فلنا وأرضاهم، عنهم الله

وسائر وإياكم ومنحنا يرضيه، لما الجميع الله وفق حسنة،
قريب، سميع إنه عليه، والثبات دينه، في الفقه إخإواننا

. وبركاته الله ورحمة عليكم والسلما

وسيرته        دعوته الوهاب عبد بن محمد المام

عبده على وبارك وسلم الله وصلى العالمين، رب لله الحمد
الله، عبد بن محمد وإمامنا سيدنا خإلقه من وخإيرته ورسوله

. واله ومن وأصحابه آله وعلى

هذه العزاء، البناء أيها الفضلء، الخإوان بعد: أيها أما
للفكار، تنويرا أيديكم بين بها أتقدما الموجزةا المحاضرةا

يجب ما لبعض وأداء ولعباده، لله ونصحا للحقائق، وإيضاحا
عنوانها: المحاضرةا وهذه عنه، المحاضر نحو الحق من علي

وسيرته.  دعوته ، الوهاب عبد بن محمد الماما الشيخ

والتذكير والمجددين، والدعاةا المصلحين عن الحديث كان لما
وشإرح المجيدةا، وأعمالهم الحميدةا، وخإصالهم بأحوالهم
دعوتهم في صدقهم وعلى إخإلصهم، على دلت التي سيرتهم

المشار المصلحين هؤلء عن الحديث كان لما وإصلحهم،
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إليه تشتاقا مما وسيرتهم، وأعمالهم أخإلقهم وعن إليهم،
على غيور كل سماعه ويود القلوب، له وترتاح النفوس،

الحق، سبيل إلى والدعوةا الصلح، في راغب وكل الدين،
وداعية كبير، ومصلح عظيم رجل عن إليكم أتحدث أن رأيت
في العربية الجزيرةا في للسلما المجدد الشيخ وهو أل غيور،
عبد بن محمد الماما هو النبوية الهجرةا من عشر الثاني القرن

الحنبلي.  التميمي علي بن سليمان بن الوهاب

ورؤساؤهم، علماؤهم سيما ول الماما هذا الناس عرف لقد
ولقد خإارجها، وفي العربية الجزيرةا في وأعيانهم وكبراؤهم

مطول، بين وما موجز بين ما كثيرةا كتابات عنه الناس كتب
كتبوا المستشرقون حتى بكتابات، الناس من كثير أفرده ولقد
عن كتاباتهم أثناء في آخإرون عنه وكتب كثيرةا، كتابات عنه

المنصفون وصفه التاريخ، في كتاباتهم أثناء وفي المصلحين،
هدى على وبأنه للسلما، مجدد وبأنه عظيم، مصلح بأنه منهم
كثيرا.  يشق تعدادهم وإن ربه، من ونور

غناما بن حسين الشيخ بكر أبو الكبير المؤلف جملتهم ومن
سيرته وذإكر وأفاد، فأجاد الشيخ هذا عن كتب . فقد الحسائي

رسائله، من كثيرا وكتب ذإلك في وأطنب غزواته، وذإكر
الشيخ أيضا ومنهم وجل، عز الله كتاب من واستنباطاته

هذا عن كتب فقد المجد، عنوان كتابه في بشر بن عثمان
وعن حياته، تأريخ وعن سيرته، وعن دعوته، وعن أيضا، الشيخ
في أمين أحمد الدكتور الجزيرةا خإارج ومنهم وجهاده، غزواته

الشيخ ومنهم وأنصف، عنه كتب فقد الصلح، زعماء كتابه
وسماه: المصلح عنه كتب فقد ، الندوي مسعود الكبير

أيضا عنه وكتب ذإلك، في وأجاد سيرته عن وكتب المظلوما،
إسماعيل بن محمد المير الكبير الشيخ منهم آخإرون،

بلغه . فلمادعوته على كان وقد زمانه في كان فقد ، الصنعاني
عليها.  الله وحمد بها سر الشيخ دعوةا
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علي بن محمد الشيخ الكبير العلمة عنه كتب وكذلك
وكتب عظيمة، بمرثية ورثاه الوطار نيل صاحب ، الشوكاني

كون وبمناسبة والعلماء القراء يعرفهم هؤلء غير جمع عنه
وسيرته الرجل هذا حال عليه يخفى قد الناس من كثير

كان وما الرجل، هذا حال بيان في أساهم أن رأيت ودعوته
وأن صادقا، وجهاد صالحة، ودعوةا حسنة، سيرةا من عليه

أمره في يتبصر حتى الماما هذا عن أعرفه مما قليل أشإرح
هذا حال في شإك من شإيء أو لبس، من شإيء عنده كان من

( عاما في الماما هذا ولد عليه، كان وما ودعوته، الرجل،
عليه، الله رحمة مولده في المشهور هو هذا ) هجرية،1115
في ولد الول: أنه والمعروف هجرية،) 1111( عاما في وقيل
. التحية وأكمل الصلةا أفضل صاحبها على  هجرية1115 عاما

مسقط هي البلدةا وهذه العيينة، بلدةا في أبيه على وتعلم
نجد، في اليمامة في معلومة قرية وهي عليه الله رحمه رأسه

سبعين مسيرةا الرياض وبين بينها الرياض، مدينة غرب شإمال
وقرأ صالحة، نشأةا ونشأ عليه، الله رحمة فيها ولد متر، كيلو

الشيخ أبيه على والتفقه الدراسة في واجتهد مبكرا القرآن
قديرا، عالما وكان كبيرا، فقيها وكان سليمان بن الوهاب عبد

وقصد حج الحلم بلوغ بعد العيينة. ثم بلدةا في قاضيا وكان
الشريف. ثم الحرما علماء بعض عن وأخإذ الحراما، الله بيت

فاجتمع والسلما، الصلةا أفضل ساكنها على المدينة إلى توجه
مشهورين كبيرين عالمين عن وأخإذ مدةا، فيها وأقاما بعلمائها،

بن إبراهيم بن الله عبد الشيخ الوقت. وهما ذإلك المدينة في
إبراهيم الشيخ والد وهو المجمعة، من أصله ، النجدي سيف

وأخإذ الفرائض، علم في الفائض العذب صاحب الله عبد بن
بالمدينة. هذان السندي حياةا محمد الكبير الشيخ عن أيضا

أخإذ ولعله بالمدينة، عنهما الشيخ أخإذ اشإتهر ممن العالمان
نعرف.  ل ممن غيرهما عن

واجتمع البصرةا فقصد العراقا، إلى العلم لطلب الشيخ ورحل
الدعوةا وأظهر العلم، من الله شإاء ما عنهم وأخإذ بعلمائها،
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للناس وأظهر السنة، إلى الناس ودعا الله، توحيد إلى هناك
كتاب عن دينهم يأخإذوا أن المسلمين جميع على الواجب أن

وذإاكر وناقش والسلما، الصلةا عليه الله رسول وسنة الله،
مشايخه من واشإتهر العلماء من هنالك من وناظر ذإلك، في

عليه ثار وقد ، المجموعي محمد الشيخ له يقال شإخص هناك
شإيخه وعلى عليه وحصل بالبصرةا، السوء علماء بعض

أن نيته من وكان ذإلك، أجل من فخرج الذإى، بعض المذكور
الكافية، النفقة وجود لعدما ذإلك على يقدر فلم الشاما، يقصد
الحساء إلى الزبير من وتوجه الزبير، إلى البصرةا من فخرج

توجه ثم الدين، أصول من أشإياء في وذإاكرهم بعلمائها واجتمع
من الخامس العقد أعلم) في (والله وذإلك حريملء بلدةا إلى

بينه وصار العيينة، في قاضيا كان أباه لن عشر، الثاني القرن
1139 سنة حريملء إلى عنها فانتقل نزاع، أميرها وبين

انتقاله بعد حريملء في أبيه على محمد الشيخ فقدما هجرية،
عاما في حريملء قدومه فيكون  هجرية،1139 سنة إليها

مشتغل يزل ولم هناك، واستقر بعدها، ما أو  هجرية1140
عاما والده مات حتى حريملء في والدعوةا والتعليم، بالعلم
وهم عليه، شإر حريملء أهل بعض من فحصل  هجرية،1153
عليه تسور بعضهم إن وقيل به، يفتك أن بها السفلة بعض

الشيخ ارتحل ذإلك وبعد فهربوا، الناس بعض بهم فعلم الجدار،
عليه.  الله رحمة العيينة إلى

بالمعروف آمرا كان أنه عليه السفلة هؤلء غضب وأسباب
المجرمين، تعزير على المراء يحث وكان المنكر، عن ناهيا

هؤلء واليذاء، والنهب بالسلب الناس على يعتدون الذين
الشيخ من عرفوا ولما هناك، العبيد لهم يقال الذين السفلة

على المراء يحرض وأنه بأفعالهم، يرضى ل وأنه ضدهم، أنه
به، يفتكوا أن وهموا عليه غضبوا شإرهم، من والحد عقوباتهم،

ذإاك إذإ وأميرها العيينة بلدةا إلى انتقل ثم وحماه، الله فصانه
وقال المير، به ورحب عليه فنزل ، معمر بن ناصر بن عثمان
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الخير، له وأظهر وناصروك، معك ونحن الله، إلى بالدعوةا قم
عليه.  هو ما على والموافقة والمحبة

وجل، عز الله إلى والدعوةا والرشإاد بالتعليم الشيخ فاشإتغل
ونسائهم، رجالهم الله في والمحبة الخير، إلى الناس وتوجيه
من الناس إليه وجاء صيته، وعظم العيينة، في أمره واشإتهر
عثمان للمير الشيخ قال الياما من يوما وفي المجاورةا، القرى
أسست فإنها عنه الله رضي الخطاب بن زيد قبة نهدما : دعنا
العمل، بهذا يرضى ل وعل جل الله وأن هدى، غير على

القبور، على البناء عن نهى والسلما الصلةا عليه والرسول
وغيرت الناس فتنت القبة وهذه عليها، المساجد واتخاذإ

مانع المير: ل فقال هدمها، فيجب الشرك بها وحصل العقائد،
الجبيلة، أهل يثور أن أخإشى الشيخ: إني فقال ذإلك، من

ومعه عثمان فخرج القبر، من قريبة هنالك قرية والجبيلة
رحمة الشيخ القبة. ومعهم لهدما مقاتل 600 يبلغون جيش

سمعوا لما الجبيلة أهل خإرج القبة من قربوا فلما عليه، الله
معه ومن عثمان المير رأوا ويحموها. فلما لينصروها بذلك
فأزالها وإزالتها، هدمها الشيخ ذإلك. فباشإر عن ورجعوا كفوا
حال عن نبذةا عليه. ولنذكر الله رحمة يديه على وجل عز الله
قيامه، أسباب وعن عليه، الله رحمة الشيخ قياما قبل نجد

ودعوته. 

صدرت ضمن منشورات الرئاسة العامة لدارات البحوث
 هـ. 1403 عاما 50العلمية والفتاء والدعوةا والرشإاد برقم 

مؤمن، يرضاها ل حالة على الشيخ دعوةا قبل نجد أهل كان
وعبدت القباب عبدت حتى وانتشر، نشأ قد الكبر الشرك كان

بالولية. يدعي من وعبد الغيران، وعبدت والحجار، الشإجار،
بالولية، يدعون أناس الله دون من وعبد المعتوهين، من وهو
نجد في واشإتهر عندهم، عقول ل مجاذإيب مجانين وهم

إل منكر هناك وليس وتصديقهم وسؤالهم والكهنة، السحرةا
وشإهواتها، الدنيا على القبال الناس على وغلب الله، شإاء من
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الحرمين في وهكذا الله، لدين والناصر لله القائم وقل
القباب وبناء الشرك، ذإلك في اشإتهر اليمن وفي الشريفين،

من اليمن وفي بهم، والستغاثة الولياء ودعاء القبور، على
ما يحصى، ل ما ذإلك من نجد بلدان وفي الكثير، الشيء ذإلك
ومجنون مجذوب وبين شإجرةا وبين غار، بين وما قبر بين

عرف مما وكذلك الله، مع به ويستغاث الله دون من يدعى
لهم، الذبائح وذإبح بهم، والستغاثة الجن دعاء واشإتهر نجد في

شإرهم، وخإوف نجدتهم، رجاء البيوت من الزوايا في وجعلها
وعدما الناس، في وظهوره الشرك هذا الماما الشيخ رأى فلما

عن شإمر ذإلك، في الله إلى بالدعوةا وقائم لذلك، منكر وجود
جهاد، من بد ل أنه وعرف الدعوةا، على وصبر الجد، ساعد
وهو والرشإاد والتوجيه التعليم في فجد للذإى، وتحمل وصبر

معهم والمذاكرةا ذإلك، في العلماء مكاتبة وفي العيينة، في
هذا في والمجاهدةا الله، دين نصر في معه يقوموا أن رجاء

نجد علماء من كثيرون دعوته فأجاب الخرافات، وهذه الشرك
إليه وكتبوا وغيرهم اليمن، وعلماء الحرمين، وعلماء

ونفروا وذإموه، إليه دعا ما وعابوا آخإرون وخإالف بالموافقة،
الله دين يعرف ل خإرافي جاهل بين ما أمرين، بين وهم عنه
وأجداده آباؤه عليه هو ما يعرف وإنما الله، توحيد يعرف ول
قال كما والخرافات، والبدع، والشرك، والضلل الجهل من
ّناأولئك:  أمثال عن وجل عز الله َنا     ِإ ْد َنا     َوَج َء َبا َلى     آ ٍة     َع ّنا     ُفْأّم ِإ َو

َلى ِهْم     َع ِر َثا ُفْدوَن     آ َت ْه العلم إلى ينسبون ممن أخإرى وطائفة   ُفْم
تنكروا لم بالكم العامة: ما يقول لئل وحسدا، عنادا عليه ردوا
على وصار الوهاب عبد ابن جاء لماذإا الشيء؟ هذا علينا

!. فحسدوهالباطل؟ هذا تنكروا ولم علماء وأنتم الحق،
على للعاجل إيثارا للحق، العناد وأظهروا العامة، من وخإجلوا
نسأل الخإرةا، على الدنيا إيثارهم في باليهود واقتداء الجل،

والسلمة.  العافية الله

من شإجعه من وشإجعه الدعوةا، في وجد صبر فقد الشيخ أما
على فعزما خإارجها، وفي الجزيرةا، داخإل في والعيان العلماء
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الله، كتاب على ذإلك قبل وعكف وجل، عز بربه واستعان ذإلك
منه، والستنباط الله، كتاب تفسير في الطولى اليد له وكانت
وسيرةا وسلم عليه الله صلى الرسول سيرةا على وعكف

ما ذإلك من أدرك حتى فيه، وتبصر ذإلك في وجد أصحابه،
على وصمم الجد، ساعد عن فشمر الحق، على وثبته أعانه

والعلماء المراء ويكاتب الناس، بين ينشرها أن وعلى الدعوةا
يكون.  ما ذإلك في وليكن ذإلك، في

الحق، به وأيد الدعوةا، به ونشر الطيبة، المال له الله فحقق
الله، دين ظهر حتى وأعوانا، ومساعدين أنصارا له الله وهيأ

العيينة في الدعوةا في الشيخ فاستمر الله كلمة وعلت
وإزالة العمل إلى الجد ساعد عن شإمر ثم والرشإاد، بالتعليم

الدعوةا باشإر تؤثر، لم الدعوةا رأى لما بالفعل، الشرك آثار
قال الشرك، آثار من أمكن وما تيسر، ما بيده ليزيل عمليا

التي القبة هذه هدما من بد : ل معمر بن عثمان للمير الشيخ
عمر أخإو هو عنه الله رضي الخطاب بن . وزيد زيد قبر على

الجميع. وكان عن تعالى الله رضي المؤمنين أمير الخطاب بن
 من12 عاما في الكذاب مسيلمة قتال في الشهداء جملة من

قبة قبره على وبني هناك، قتل ممن فكان النبوية، الهجرةا
أنه يذكرون فيما لكنه غيره، قبر يكون وقد يذكرون، فيما

الله، بحمد القبة وهدمت تقدما، كما عثمان فوافقه قبره،
لما وعل جل أماتها والمنة، الحمد ولله اليوما إلى أثرها وزال

وهناك للحق، ونصر مستقيم وقصد صالحة، نية عن هدمت
عليه كانت ، الزور بن ضرار قبر إنه يقال قبر منها أخإرى قبور
وجل، عز الله أزالها أخإرى مشاهد وهناك أيضا، هدمت قبة

وعل، جل الله دون من تعبد وأشإجار غيران هناك وكانت
الشيخ أن عنها. والمقصود الناس وحذر عليها وقضي فأزيلت
ثم تقدما، كما وعمل قول الدعوةا، على عليه الله رحمة استمر

وسأل مرات، عدةا بالزنا عنده واعترفت امرأةا، أتته الشيخ إن
على صممت فلما بها، بأس ول عاقلة إنها فقيل عقلها عن

شإبهة ول إكراها تدع ولم اعترافها، عن ترجع ولم العتراف،
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فرجمت ترجم بأن عليه الله رحمة الشيخ أمر محصنة، وكانت
بهدما ذإلك بعد أمره فاشإتهر بالعيينة، قاضيا كونه حالة بأمره،
وهجرةا الله، إلى العظيمة وبالدعوةا المرأةا، وبرجم القبة،

العيينة.  إلى المهاجرين

عريعر ابن سليمان خإالد بني من وتوابعها الحساء أمير وبلغ
القباب، يهدما وأنه الله، إلى يدعو وأنه الشيخ، أمر الخالدي

من لن الشيخ، أمر البدوي هذا على فعظم الحدود، يقيم وأنه
وسفك الظلم، على الله- القداما هدى من البادية- إل عادةا

هذا أن فخاف الحرمات، وانتهاك الموال، ونهب الدماء،
إلى فكتب البدوي، المير سلطان ويزيل أمره، يعظم الشيخ
في عنده الذي المطوع هذا يقتل أن ويأمره يتوعده، عثمان

وكذا!! كذا، عنه بلغنا عندكم الذي المطوع وقال: إن العيينة،
عندنا.!! وكان الذي خإراجك عنك نقطع أن وإما تقتله، أن فإما

أمر عثمان على فعظم الذهب، من خإراج عثمان للمير عنده
يحاربه، أو خإراجه عنه يقطع أن عصاه إن وخإاف المير، هذا

يحسن ل وإنه وكذا، كذا إلينا كتب المير هذا للشيخ: إن فقال
فإذإا محاربته، نستطيع ول المير هذا نخاف وإنا نقتلك، أن منا

هو إليه أدعو الذي الشيخ: إن فقال فعلت، عنا تخرج أن رأيت
أن شإهادةا وتحقيق الله إل إله ل كلمة وتحقيق الله، دين

وصدقا ونصره الدين، بهذا تمسك فمن الله، رسول محمدا
صبرت فإن أعدائه، بلد على ووله وأيده الله نصره ذإلك في

ويحميك الله فسينصرك فأبشر، الخير هذا وقبلت واستقمت،
وعشيرته. بلده الله يوليك وسوف وغيره، البدوي هذا من

على لنا صبر ول محاربته، نستطيع ل إنا الشيخ فقال: أيها
بلد إلى العيينة من وتحول ذإلك عند الشيخ مخالفته. فخرج

آخإر في إليها وصل حتى ذإكروا، فيما ماشإيا إليها جاء الدرعية،
القداما، على مشيا النهار أول في العيينة من خإرج وقد النهار،

البلد أعل في خإيارها من شإخص على فدخإل ، عثمان يرحله لم
هذا إن ويقال عليه فنزل ، العريني سويلم بن محمد له يقال

رحبت، بما الرض به وضاقت عليه، نزوله من خإاف الرجل
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وقال الشيخ فطمأنه سعود بن محمد الدرعية أمير من وخإاف
وسوف الله، دين إليه الناس أدعو الذي وهذا بخير له: أبشر

.  محمد الشيخ خإبر سعود بن محمد الله. فبلغ يظهره

وقال الصالحين، بعض إليها جاء زوجته، أخإبره الذي إن ويقال
دعوته، قبول على وشإجعيه الرجل، بهذا محمدا لها: أخإبري

طيبة، صالحة امرأةا وكانت ومساعدته، مؤازرته على وحرضيه
وملحقاتها، الدرعية أمير سعود ابن محمد عليها دخإل فلما

الله ساقها غنيمة العظيمة! هذه الغنيمة بهذه أبشرله:  قالت
الله، كتاب إلى يدعو الله، دين إلى يدعو داعية رجل إليك،
من لها يا والسلما الصلةا عليه الله رسول سنة إلى يدعو

فقبل أبدا، ذإلك في تقف ول بنصرته، وبادر بقبوله ! بادرغنيمة
إليه؟! يدعوه أما إليه يذهب هل تردد ثم مشورتها، المير
مع عليه أشإارت التي هي أيضا المرأةا إن ويقال عليه، فأشإير
بل إليك، تدعوه أن ينبغي له: ل وقالوا الصالحين، من جماعة
العلم تعظم وأن أنت، تقصده وأن منزله في تقصده أن ينبغي

من له الله كتب لما ذإلك إلى فأجاب الخير، إلى والداعي
إلى فذهب مثواه، وأكرما عليه، الله رحمة والخير السعادةا

وتحدث عليه وسلم وقصده سويلم بن محمد بيت في الشيخ
بالمن وأبشر بالنصرةا : أبشر محمد شإيخ يا له وقال معه،

أيضا بالنصرةا أبشر وأنت الشيخ له فقال بالمساعدةا وأبشر
نصره نصره من الله دين هذا الحميدةا، والعاقبة والتمكين

فقال: سريعا، ذإلك آثار تجد وسوف الله، أيده أيده ومن الله،
في الجهاد وعلى ورسوله، الله دين على سأبايعك شإيخ يا

الله وأظهرك ونصرناك أيدناك إذإا أخإشى ولكنني الله، سبيل
إلى عنا تنتقل وأن أرضنا، غير تبتغي أن السلما أعداء على
الدما أن على أبايعك هذا، على أبايعك فقال: ل؛ أخإرى، أرض

على فبايعه أبدا، بلدك عن أخإرج ل بالهدما، والهدما بالدما،
يساعده، المير عند بقىي وأنه البلد، في البقاء وعلى النصرةا،
البيعة وتمت الله، دين يظهر حتى الله، سبيل في معه ويجاهد

من مكان، كل من الدرعية إلى الناس ذإلك. وتوافد على
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البلدان من ذإلك وغير والرياض ومنفوحة وعرقة، العيينة،
الناس إليها يهاجر هجرةا موضع الدرعية تزل ولم المجاورةا،

في ودروسه الشيخ، بأخإبار الناس وتسامع مكان، كل من
ووحدانا، زرافات فأتوا إليه، وإرشإاده الله إلى ودعوته الدرعية

ورتب منصورا، محبوبا مؤيدا معظما بالدرعية الشيخ فأقاما
وفي الكريم، القرآن وفي العقائد، في الدرعية في الدروس
العربية، والعلوما ومصطلحه، والحديث، الفقه، وفي التفسير،

. النافعة العلوما من ذإلك وغير والتأريخية،

الدرعية في عليه وتعلم مكان، كل من عليه الناس وتوافد
والخاصة، للعامة كثيرةا دروسا للناس ورتب وغيرهم، الشباب

بالجهاد بدأ ثم الدعوةا، على واستمر الدرعية، في العلم ونشر
الشرك وإزالة الميدان، هذا في الدخإول إلى الناس وكاتب

وعلماءها، أمراءها وكاتب نجد، بأهل وبدأ بلدهم، في الذي
علماء وكاتب دواس، بن دهاما وأميرها الرياض، علماء كاتب

وحائل، والقصيم، الجنوب بلد وعلماء وأمراءها، الخرج
ويكاتب يكاتبهم يزل ذإلك. ولم وغير وسدير، والوشإم،
الحرمين وعلماء الحساء علماء وهكذا وأمراءهم، علماءهم

والعراقا، والشاما مصر، في الخارج علماء وهكذا الشريفين،
ويقيم الناس يكاتب يزل ولم ذإلك، وغير واليمن، والهند،
الشرك من الخلق أكثر فيه وقع ما الناس ويذكر الحجج،
هناك بل للدين، أنصار هناك ليس أنه هذا معنى وليس والبدع،
ناصر، من له بد ل أن الدين لهذا ضمن وعل جل والله أنصار،

قال كما منصورةا، الحق على المة هذه في طائفة تزال ول
أقطار في للحق أنصار فهناك والسلما، الصلةا عليه النبي

الشر من فيها فكان نجد، عن الن الحديث ولكن كثيرةا،
مع وجل، عز الله إل يحصيه ل ما والخرافات والشرك والفساد

في ينشطوا أن لهم يقدر لم ولكن خإير، فيهم علماء فيها أن
ينبغي.  كما بها يقوموا وأن الدعوةا

قد وأنصار الحق، إلى دعاةا اليمن وغير اليمن في أيضا وهناك
الله يقدر لم ولكن الخرافات، وهذه الشرك هذا عرفوا
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لسباب محمد الشيخ لدعوةا قدر ما النجاح من لدعوتهم
ومنها: عدما لهم، المساعد الناصر تيسر منها: عدما كثيرةا،
الله.  سبيل في الذإى وتحمل الدعاةا، من لكثير الصبر

يوجه أن بها يستطيع التي الدعاةا بعض علوما : قلةومنها
والحكمة اللئقة، والعبارات المناسبة، بالساليب الناس

السباب، هذه غير أخإرى الحسنة. ومنها: أسباب والموعظة
أمر اشإتهر والجهاد، والرسائل الكثيرةا المكاتبات هذا وبسبب
داخإل في بالعلماء رسائله واتصلت الدعوةا، أمر وظهر الشيخ،

في الناس، من غفير جم بدعوته وتأثر خإارجها، وفي الجزيرةا
وفي أفريقيا وفي أفغانستان وفي أندونيسيا وفي الهند

دعاةا هناك وكان والعراقا، والشاما مصر، في وهكذا المغرب
دعوةا بلغتهم فلما إليه والدعوةا بالحق معرفة عندهم كثيرون،

ولم بالدعوةا، واشإتهروا قوتهم، وزادت نشاطهم زاد الشيخ
وغيره، السلمي العالم بين وتظهر تشتهر الشيخ دعوةا تزل

أبنائه وكتب ورسائله، كتبه، طبعت الخإير العصر هذا في ثم
الجزيرةا في المسلمين علماء من وأعوانه وأنصاره، وأحفاده،
وترجمته، دعوته، في المؤلفة الكتب طبعت وكذلك وخإارجها،

القطار غالب في الناس بين اشإتهرت حتى أنصاره، وأحوال
داع لكل وأن حاسدا، نعمة لكل أن المعلوما ومن والمصار،

ِلَكتعالى:  الله قال كما كثيرين أعداء َذ َك َنا     َو ْل َع ُفْكّل     َج ِبّي     ِل َن
ّوا ُفْد ِطيَن     َع َيا ْنِس     شَإ ِْل ْلِجّن     ا ُفْهْم     ُفْيوِحي     َوا ُفْض ْع َلى     َب ْعٍض     ِإ ُفْرَف     َب ُفْزخْإ

ْوِل َق ْل لرا     ا ُفْرو ْو     ُفْغ َل َء     َو ّبَك     شَإا ُفْه     َما     َر ُفْلو َع ُفْهْم     َف َذْر ُفْروَن     َوَما     َف َت ْف فلما   َي
وألف الكثيرةا، الكتابات وكتب بالدعوةا، الشيخ اشإتهر

ظهر العلماء، وكاتبه الناس، في ونشرها القيمة، المؤلفات
أعداء أيضا وظهر مخالفيه، ومن حساده من كثيرون جماعة

آخإرون. 

العلم باسم عادوه قسمين: قسم وخإصومه أعداؤه وصار
بالعلم، تستروا لكن السياسة باسم : عادوهوقسم والدين،

العلماء، من عاداه من عداوةا واستغلوا الدين، باسم وتستروا
كيت وإنه الحق، غير على إنه وقالوا عداوته أظهروا الذين
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يزيل الدعوةا في مستمر عليه الله رحمة والشيخ وكيت،
هي ما على الحقائق إلى الناس ويرشإد الدليل، ويوضح الشبه،

وطورا والسلما الصلةا عليه رسوله وسنة الله كتاب من عليه
الجماع يقولون: يخرقا وتارةا الخوارج، من إنهيقولون: 

العلماء من قبله بمن يبالي ول المطلق، الجتهاد ويدعي
العلم قلة من إل ذإاك وما أخإرى، بأشإياء يرمونه وتارةا والفقهاء

على واعتمدت غيرها، قلدت أخإرى وطائفة منهم، طائفة من
سياسة، فعادته مراكزها على خإافت أخإرى وطائفة غيرها،

أقوال على واعتمدت والدين، السلما باسم وتسترت
. والمضللين المخرفين

يرون مخرفون أقساما: علماء ثلثة الحقيقة في والخصوما
القبور، على البناء أن ويعتقدون حقا، والباطل باطل الحق

بها والستغاثة الله دون من ودعاءها عليها، المساجد واتخاذإ
فقد ذإلك أنكر من أن ويعتقدون وهدى، دين ذإلك أشإبه وما

جهاده.  يجب عدو وهو الولياء، وأبغض الصالحين، أبغض

الرجل، هذا حقيقة جهلوا للعلم المنسوبين آخإر: من وقسم
غيرهم، قلدوا بل إليه، دعا الذي الحق عنه يعرفوا ولم

أنهم وظنوا المضللين، الخرافيين من فيه قيل ما وصدقوا
ومن والنبياء، الولياء بغض من إليه نسبوه فيما هدى على

ونفروا دعوته وعابوا الشيخ، كراماتهم. فذموا وإنكار معاداتهم
عنه. 

تمتد لئل فعادوه والمراتب، المناصب على آخإر: خإافوا وقسم
مراكزهم، عن فتزيلهم إليهم، السلمية الدعوةا أنصار أيدي

والمجادلت الكلمية الحرب واستمرت بلدهم، على وتستولي
ويكاتبونه، يكاتبهم وخإصومه، الشيخ بين والمساجلت

أبنائه بين جرى وهكذا عليه، ويردون عليهم ويرد ويجادلهم
ذإلك من اجتمع حتى الدعوةا، خإصوما وبين وأنصاره، وأحفاده
والفتاوى الرسائل هذه جمعت وقد جمة، وردود كثيرةا، رسائل

واستمر لله، والحمد أكثرها طبع وقد مجلدات، فبلغت والردود
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سعود بن محمد المير وساعده والجهاد، الدعوةا في الشيخ
راية ورفعت ؛ ذإلك على السعودية السرةا وجد الدرعية، أمير

بالسيف الجهاد بدأ  هـ،1158 عاما من الجهاد وبدأ الجهاد،
الجهاد مع الدعوةا استمرت ثم والبرهان، وبالحجة وبالكلما،
لديه يكن لم إذإا وجل عز الله إلى الداعي أن ومعلوما بالسيف،

وتنطفئ دعوته تخبو ما فسرعان وتنفذه الحق، تنصر قوةا
العظيم الثر من للسلح ما ومعلوما أنصاره، يقل ثم شإهرته،

وقمع الحق ونصر المعارضين، وقمع الدعوةا، نشر في
وهو وجل، عز قوله في العظيم الله صدقا ولقد الباطل،
ْديقول:  ما كل في سبحانه الصادقا َق َنا     َل ْل َنا     َأْرَس َل ُفْس َناِت     ُفْر ّي َب ْل ِبا
َنا ْل ْنَز َأ ُفْم     َو ُفْه َع َتاَب     َم ِك ْل ْلِميَزاَن     ا ُفْقومَا     َوا َي ُفْس     ِل ّنا ِقْسِط     ال ْل َنا     ِبا ْل ْنَز َأ َو
َد ِدي ْلَح ِه     ا ْأٌس     ِفي ٌد     َب ِدي ُفْع     شَإ ِف َنا ّناِس     َوَم َلَم     ِلل ْع َي ِل ُفْه     َو ّل ُفْه     َمْن     ال ُفْر ُفْص ْن َي
ُفْه َل ُفْس ُفْر ْيِب     َو َغ ْل ّلَه     ِإّن     ِبا ّي     ال ِو ِزيٌز     َق أنه وتعالي سبحانه فبين   َع
التي الساطعة، والبراهين الحجج وهي بالبينات، الرسل أرسل
الرسل مع وأنزل الباطل، بها ويدفع الحق، بها الله يوضح

معهم وأنزل واليضاح، والهدى البيان، فيه الذي الكتاب
الظالم، من المظلوما به ينصف الذي العدل وهو الميزان،

ضوئه على الناس ويعامل الهدى، به وينشر الحق به ويقاما
وردع قوةا، فيه شإديد، بأس فيه الحديد وأنزل والقسط، بالحق
الحجة، فيه تنفع لم لمن فالحديد الحق، خإالف لمن وزجر
القامع.  فهو البينة، فيه وتؤثر

هذا:  أحسن من قال في مثل ولقد

حد أو الوحي إل هو وما
 مرهف

مائل كل أخإدعي ظباه تزيل  

كل من الداء دواء فهذا
 جاهل

  
كل من الداء دواء وهذا 

 عادل
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الحق ويقبل بالبينة، ينتفع السليمة، الفطرةا ذإو فالعاقل  
فجد السيف، إل يردعه فل لهواه التابع الظالم أما بدليله،
آل من أنصاره وساعده والجهاد، الدعوةا في الله رحمه الشيخ
الجهاد في واستمروا ذإلك، على ثراهم الله طيب سعود

عاما في الشيخ توفي أن إلى  هـ1158 عاما من والدعوةا
عاما، خإمسين من قريبا والدعوةا الجهاد فاستمر  هـ1206
الله قال لما وإيضاح الحق، في وجدال ونضال، ودعوةا جهاد،

رسول شإرعه ما إلى وإرشإاد الله، دين إلى ودعوةا ورسوله،
ودخإلوا بالطاعة، الناس التزما حتى والسلما الصلةا عليه الله
لديهم ما وأزالوا القباب، من عندهم ما وهدموا الله، دين في
بها ودانوا الشريعة، وحكموا القبور، على المبنية المساجد من

والجداد، الباء سوالف تحكيم من عليه كانوا ما وتركوا
بالصلوات، المساجد وعمرت الحق إلى ورجعوا وقوانينهم
كما رمضان الناس وصاما الزكوات، وأديت العلم وحلقات

وساد المنكر، عن ونهي بالمعروف، وأمر وجل، عز الله شإرع
البادية ووقف والبوادي، والطرقا والقرى المصار في المن

الشيخ ونشر الحق، وقبلوا الله دين في ودخإلوا حدهم، عند
في والدعاةا المرشإدين، إليهم الشيخ وأرسل الدعوةا، فيهم

والمرشإدين، المعلمين، أرسل كما والبوادي، الصحراء
والهدى العظيم الخير هذا وعم والقرى، البلدان إلى والقضاةا

الله دين فيها وظهر الحق، فيها وانتشر كلها، نجدا المستبين
وجل.  عز

وأحفاده، أبناؤه استمر عليه، الله رحمة الشيخ وفاةا بعد ثم
أبنائه رأس وعلى والجهاد، الدعوةا في وأنصاره، وتلميذه،

محمد، بن حسين والشيخ محمد، بن الله عبد الماما الشيخ
ومن محمد، ابن إبراهيم والشيخ محمد، بن علي والشيخ
حسين بن علي والشيخ حسن، بن الرحمن عبد الشيخ أحفاده
ومن آخإرون، وجماعة محمد، بن الله عبد بن سليمان والشيخ
من غفير وجمع معمر، بن ناصر بن حمد الشيخ أيضا تلميذه
ونشروا والجهاد الدعوةا في استمروا وغيرهم الدرعية، علماء
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وجهاد المؤلفات، وتأليف الرسائل وكتابة تعالى، الله دين
أن إل شإيء، وخإصومهم الدعاةا هؤلء بين وليس الدين، أعداء
وجل، عز لله العبادةا وإخإلص الله توحيد إلى دعوا هؤلء

على التي والقباب المساجد، وهدما ذإلك، على والستقامة
ودعوا عليها، والستقامة الشريعة تحكيم إلى ودعوا القبور،

الحدود وإقامة المنكر، عن والنهي بالمعروف، المر إلى
الناس. والخلصة: وبين بينهم النزاع أسباب هذه الشرعية،

الناس وحذروا بذلك، وأمروهم الله، توحيد إلى أرشإدوا أنهم
الناس وألزموا وذإرائعه، وسائله ومن بالله، الشرك من

بعد الشرك على واستمر أبى ومن السلمية، بالشريعة
وجل، عز الله في جاهدوه والحجة، واليضاح والبيان، الدعوةا

به يلزموه أو إليه، وينيب للحق، يخضع حتى بلده في وقصدوه
وكذلك ذإلك، إلى بلده وأهل هو يخضع حتى والسيف بالقوةا
من بها الله أنزل ما التي والخرافات، البدع من الناس حذروا

والتحاكم عليها القباب واتخاذإ القبور، على كالبناء سلطان،
وغير وتصديقهم والكهنة، السحرةا وسؤال الطواغيت، إلى

الله رحمة وأنصاره الشيخ يدي على ذإلك الله فأزال ذإلك،
جميعا.  عليهم

المطهرةا، والسنة العظيم الكتاب بتدريس المساجد وعمرت
في الناس وصار النافعة، العربية والعلوما السلمي، والتأريخ
فيما منهم وآخإرون وإرشإاد، ودعوةا، وهدى، وعلم، مذاكرةا،

وعمل، علم، ذإلك، وغير والصناعة الزراعة من بدنياهم يتعلق
يعمل ذإلك ومع ويذاكر، يتعلم فهو ودين، ودنيا وإرشإاد، ودعوةا،

فتارةا ذإلك، وغير تجارته أو صناعته في أو الزراعي، حقله في
ومع سبيله، إلى وموجهون الله إلى دعاةا لدنياه، وتارةا لدينه،

ويحصلون بلدهم، في الرائجة الصناعة بأنواع يشتغلون ذإلك
الدعاةا فراغ بلدهم. وبعد خإارج عن يغنيهم ما على ذإلك من
وجنوب الحرمين، إلى دعوتهم امتدت نجد من سعود وآل

تجد لم فلما ولحقا، سابقا الحرمين علماء وكاتبوا الجزيرةا،
تعظيم من عليه هم ما على الحرمين أهل واستمر الدعوةا
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والسؤال عندها، الشرك ووجود القبور، على واتخاذإها القباب،
وفاةا بعد محمد بن العزيز عبد بن سعود الماما سار لربابها،

أهل ونازل الحجاز، جهة إلى متوجها سنة عشرةا بإحدى الشيخ
إليهم توجه قد الطائف أهل وكان مكة، أهل قصد ثم الطائف

ونازلهم المضايفي، الرحمن عبد بن عثمان المير سعود قبل
أمير محمد بن العزيز عبد بن سعود الماما إليه أرسلها بقوةا

حتى وساعدوه وغيرهم، نجد أهل من عظيمة بقوةا الدرعية
فيه وأظهر الشريف، أمراء منها وأخإرج الطائف، على استولى
الشرك عن فيها ونهى الحق، إلى وأرشإد الله إلى الدعوةا
الجهال، هناك يعبده كان مما وغيره عباس ابن وعبادةا

أبيه أمر عن سعود المير توجه الطائف. ثم أهل من والسفهاء
مكة.  حول الجيوش وجمعت الحجاز، جهة إلى العزيز عبد

إلى فر الفرار أو التسليم من بد ل أنه اشإريفه عرف فلما
غير من البلد المسلمين من معه ومن سعود ودخإل جدةا،
محرما ثامن السبت يوما فجر في مكة على واستولوا قتال،

ما وهدموا الله دين إلى الدعوةا وأظهروا  هـ1218 عاما من
فأزالوا وغيره، خإديجة قبر على بنيت التي القباب من فيها

وجل، عز الله توحيد إلى الدعوةا فيها وأظهروا كلها، القباب
والمرشإدين، والموجهين، المدرسين، العلماء فيها وعينوا

فتحت وجيزةا مدةا بعد ثم بالشريعة، الحاكمين والقضاةا
 هـ1220 عاما في المدينة على سعود آل واستولى المدينة،

سعود، آل ولية في الحرمان واستمر سنتين، بنحو مكة بعد
العدل البلد في وأظهروا والمرشإدين، الموجهين فيها وعينوا

فقراؤهم سيما ول أهلها إلى والحسان الشريعة، وتحكيم
وعلموهم وواسوهم بالموال، إليهم فأحسنوا ومحاويجهم

وشإجعوهم العلماء وعظموا الخير، إلى وأرشإدوهم الله، كتاب
تحت الشريفان الحرمان يزل ولم والرشإاد، التعليم على
المصرية الجيوش بدأت ثم  هـ،1226 عاما إلى سعود آل ولية

من وإخإراجهم سعود آل لجهاد الحجاز، إلى تتوجه والتركية
تقدما كما السباب وهذه بعضها، تقدما كثيرةا لسباب الحرمين،
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لهم ليس الذين والمخرفين وحسادهم، أعداءهم، أن هي
الدعوةا هذه إخإماد أرادوا الذين السياسيين وبعض بصيرةا،
أطماعهم، على تقضي وأن مراكزهم، تزيل أن منها وخإافوا

يبغضون وقالوا: إنهم وأنصاره، وأتباعه الشيخ على كذبوا
الولياء، يبغضون وإنهم والسلما، الصلةا عليه الرسول
مما وكيت، كيت يقولون أيضا إنهم وقالوا كراماتهم وينكرون
والسلما، الصلةا عليهم الرسل به يتنقصون أنهم يزعمون

سلما وجعلوه المغرضين، وبعض الجهال، بعض هذا وصدقا
على والمصريين التراك وتشجيع لهم، والجهاد منهم للنيل

بين القتال وصار والقتال، الفتن من جرى ما فجرى حربهم،
نجد، في سعود آل وبين معهم، ومن والتركية المصرية الجنود

عاما إلى  هـ1226 عاما من طويلة مدةا سجال والحجاز،
وقوى الحق قوى بين ونضال قتال كلها سنين سبع  هـ1233
. الباطل

الله رحمة الوهاب عبد بن محمد الشيخ هو هذا أن والخلصة
الله، توحيد إلى الناس وإرشإاد الله، دين لظهار قاما إنما عليه،

أيضا وقاما والخرافات، البدع من فيه الناس أدخإل ما وإنكار
وأمرهم الباطل، عن وزجرهم بالحق، الناس للزاما

المنكر.  عن ونهيهم بالمعروف،

العقيدةا في وهو عليه، تعالى الله رحمة دعوته خإلصة هذه
وصفاته، وبأسمائه بالله يؤمن الصالح السلف طريقة على

خإيره وبالقدر الخإر، وباليوما وكتبه، ورسله، بملئكته، ويؤمن
وإخإلص الله، توحيد في السلما أئمة طريقة على وشإره
على وصفاته الله بأسماء اليمان وفي وعل، جل له العبادةا
الله يشبه ول الله، صفات يعطل ل سبحانه، بالله اللئق الوجه

والحساب، والجزاء والنشور، بالبعث اليمان وفي بخلقه،
إنه السلف قاله ما اليمان في ويقول ذإلك وغير والنار، والجنة

كل بالمعصية، وينقص بالطاعة، يزيد وينقص، يزيد وعمل قول
وعلى طريقتهم على فهو عليه، الله رحمة عقيدته من هذا

وليس البتة، تلك طريقتهم عن يخرج لم وعمل، قول عقيدتهم،
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على هو بل خإاصة، طريقة ول خإاص، مذهب ذإلك في له
بإحسان. رضي وأتباعهم الصحابة من الصالح السلف طريقة

. الجميع عن الله

جاهد ثم ذإلك، إلى ودعا حولها، وما نجد في ذإلك أظهر وإنما
وانتصر الله دين ظهر حتى وقاتلهم، وعانده، أباه، من عليه

إلى الدعوةا من المسلمون عليه ما على هو وكذلك الحق،
المنكر، عن والنهي بالمعروف، والمر الباطل، وإنكار الله،

به، ويلزمونهم الحق، إلى الناس يدعون وأنصاره الشيخ ولكن
حتى عنه ويزجرونهم عليهم، وينكرونه الباطل، عن وينهونهم
الله أزالها حتى والخرافات البدع إنكار في جد وكذلك يتركوه،
هي آنفا المتقدمة الثلثة فالسباب دعوته، بسبب سبحانه
وهي:  الناس وبين بينه والنزاع العداوةا أسباب

الخالص. ثانيا: إنكار التوحيد إلى والدعوةا الشرك : إنكارأول
ونحو مساجد واتخاذإها القبور على كالبناء والخرافات، البدع،

المتصوفة. ثالثا: طوائف أحدثتها التي والطرقا كالموالد ذإلك
أبى فمن بالقوةا به ويلزمهم بالمعروف، الناس يأمر إنه

تركه، إذإا عليه وعزر به ألزما عليه، الله أوجبه الذي المعروف
حدودها، ويقيم عنها، ويزجرهم المنكرات، عن الناس وينهى
الحق ظهر وبذلك الباطل عن ويزجرهم بالحق، الناس ويلزما

حسنة، سيرةا في الناس وصار وانقمع، الباطل وكبت وانتشر،
سائر وفي مساجدهم، وفي أسواقهم، في قويم ومنهج

أحوالهم. 

تظهر ول الشرك، بلدهم في يوجد ول بينهم، البدع تعرف ل
هم وما أحوالهم وشإاهد بلدهم شإاهد من . بلبينهم المنكرات

عليه النبي زمن عليه كانوا وما الصالح السلف حال ذإكر عليه
في بإحسان أتباعه وزمن أصحابه، وزمن والسلما، الصلةا
سيرتهم. ساروا عليهم. فالقوما الله رحمة المفضلة القرون
عليه، وجاهدوا فيه، وجدوا ذإلك، على وصبروا منهجهم، ونهجوا

الشيخ وفاةا بعد الزمان آخإر في التغيير بعض حصل فلما
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عليهم الله رحمة أبنائه من كثير ووفاةا طويلة، بمدةا محمد
وجاء البتلء جاء التغيير بعض حصل أنصاره من وكثير

عز قوله مصداقا المصرية، والدولة التركية، بالدولة المتحان
ّلَه     ِإّنوجل:  ُفْر     ل     ال ّي َغ ٍما     َما     ُفْي ْو َق ّتى     ِب ُفْروا     َح ّي َغ ِهْم     َما     ُفْي ُفْفِس ْن َأ نسأل   ِب

من وتمحيصا تكفيرا أصابهم ما يجعل أن وجل عز الله
عنهم الله رضي منهم قتل لمن وشإهادةا ورفعة الذنوب،

يومنا إلى منتشرةا قائمة الله بحمد دعوتهم تزل ولمورحمهم. 
قتلت، من وقتلت نجد، في عثت لما المصرية الجنود فإن هذا

ثم قليلة سنوات إل ذإلك على يمض لم خإربت، ما وخإربت
ذإلك بعد بالدعوةا ونهض وانتشرت، ذإلك بعد الدعوةا قامت
بن محمد بن الله عبد بن تركي الماما سنين خإمس بنحو

حولها، وما نجد في الدعوةا فنشر عليه الله رحمة سعود
التراك، من هناك كان من وأخإرج نجد في العلماء وانتشر

وانتشرت وبلدانها، وقراها، نجد من أخإرجهم والمصريين،
 هـ. 1240 عاما في نجد في ذإلك بعد الدعوةا

عاما في سعود آل دولة على والقضاء الدرعية تخريب وكان
وفتن وقتال، فوضى، في نجد في الناس  هـ. فمكث1233

في ثم  هـ1239 عاما إلى وثلثين أربع من سنين خإمس نحو
في المسلمين شإمل اجتمع وألف المائتين بعد أربعين عاما
وظهر سعود، بن محمد بن الله عبد بن تركي الماما على نجد

وشإجعوا والبلدان، القرى إلى الرسائل، العلماء وكتب الحق
بعد بينهم التي الفتن وانطفأت الله دين إلى ودعوهم الناس

وأعوانهم، المصريين أيدي على حصلت التي الطويلة الحروب
تلك إثر على بينهم وقعت التي والفتن الحروب انطفأت وهكذا

بعد الناس واشإتغل الله، دين وظهر نارها، وخإمدت الحروب
المياه عادت حتى والتوجيه، والدعوةا، والرشإاد، بالتعليم ذإلك
في عليه كانوا وما أحوالهم، إلى الناس وعاد مجاريها، إلى
عن الله رضي وأنصاره، وأبنائه، تلمذته، وعهد الشيخ، عهد

إلى  هـ1240 عاما من الدعوةا واستمرت ورحمهم، الجميع
بعضا، بعضهم سعود آل يخلف يزل ولم الله، بحمد هذا يومنا
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يخلف سعود فآَل بعضا، بعضهم نجد وعلماء الشيخ وآل
سبيل في والجهاد الله إلى والدعوةا المامة في بعضا بعضهم

الله. 

الله إلى الدعوةا في بعضا بعضهم يخلف العلماء وهكذا
الشريفين الحرمين أن الحق. إل إلى والتوجيه إليه، والرشإاد

إليهم عادا ثم طويل دهرا السعودية الدولة عن مفصولين بقيا
الماما الشريفين الحرمين على واستولى  هـ1343 عاما في
بن الله عبد بن تركي بن فيصل بن الرحمن عبد بن العزيز عبد

تحت الله بحمد يزال ولم عليه، الله رحمة سعود ابن محمد
عز الله ونسأل الحمد، هذا. فلله يومنا إلى الدولة هذه ولية
الشيخ، آل ومن سعود، آل من الباقية البقية يصلح أن وجل
وأن وغيرها البلد هذه في جميعا المسلمين علماء ومن

أينما المسلمين علماء يصلح أن يرضيه، لما جميعا يوفقهم
يوفق وأن الباطل، بهم ويخذل الحق، بالجميع ينصر وأن كانوا،
يهدينا وأن عليهم، الله أوجب بما للقياما كانوا أينما الهدى دعاةا

الشريفين، الحرمين يعمر وأن المستقيم، صراطه وإياهم
الحق، ودين بالهدى، المسلمين بلد وسائر وملحقاتهما،

يمن وأن والسلما، الصلةا عليه نبيه وسنة الله، كتاب وبتعظيم
ذإلك، على والصبر بهما، والتمسك فيهما، بالفقه الجميع على

إنه وجل، عز ربهم يلقوا حتى إليهما، والتحاكم عليه، والثبات
بيانه، تيسر ما آخإر جدير. وهذا وبالجابة قدير شإيء كل على

وخإصومه، وأنصاره، ودعوته الشيخ، حال من به، والتعريف
بالله إل قوةا ول حول ول التكال، وعليه المستعان، والله

ورسوله، عبده على وبارك وسلم الله وصلى العظيم، العلي
ومن وأصحابه، آله، وعلى الله، عبد بن محمد وإمامنا نبينا

. العالمين رب لله والحمد بهداه واهتدى سبيله سلك

خارج         من المشايخ أحد من لي وجهت كتابية أسئلة
المملكة 

قائل   :  عليها فأجبت
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/ المكرما الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
ورحمة عليكم آمين. سلما به والعمل النافع للعلم الله وفقه
 /3 / 2 المؤرخأ كتابكم وصلني فقد بعد وبركاته: أما الله

من تضمنه وما والتوفيق، الهدى بحبل الله وصلكم  هـ1394
جوابها:  وإليكم فهمته، الوهابية عن الثلثة السئلة

تتبع أما خإامس مذهب هي وهل الوهابية هي ما : قولكم1س
الكثير يطلقها الكلمة : هذهوالجواب الربعة المذاهب بعض

بن الوهاب عبد بن محمد الماما الشيخ دعوةا على الناس من
وأتباعه ويسمونه الله، رحمه الحنبلي التميمي سليمان

الشيخ بحركة بصيرةا أدنى له من كل علم وقد الوهابيين،
دعوةا بنشر قاما أنه ودعوته الله رحمه الوهاب عبد بن محمد

كالتعلق أنواعه بسائر الشرك من والتحذير الخالص، التوحيد
رحمه وهو ذإلك، ونحو والحجار كالشإجار وغيرهم بالموات

الفروع وفي الصالح، السلف مذهب على العقيدةا في الله
كما الله رحمه الشيباني حنبل بن أحمد الماما مذهب على
وأحفاده أبنائه من أتباعه وكتب وفتاواه كتبه ذإلك على تدل

قاما وقد الناس، بين وانتشرت كلها طبعت وقد وغيرهم،
غربة فيه استحكمت وقت في الله رحمه محمد الماما

الله شإاء ما إل وغيرها العربية الجزيرةا على وخإيم السلما،
كان فما والوثان النداد عبادةا بها وانتشرت الجهالة، سحب

وناضل الجد، ساعد عن شإمر أن إل الله رحمه الشيخ أمر من
مستعمل الغواية طرقا على القضاء في جهوده وكرس وكافح،

من النقي التوحيد نشر إلى الموصلة الوسائل شإتى ذإلك في
الله وفق أن سبحانه الله نعم من وكان الناس، بين الخرافات

لقبول الوقت ذإلك في الدرعية أمير سعود بن محمد الماما
تحت ومن وأولده هو السبيل هذا في معه فقاما الدعوةا هذه

لهم وغفر خإير كل الله جزاهم الخير هذا في تابعه ومن إمرته
زالت وما عباده، وصلح رضاه فيه ما لكل جميعا ذإريتهم ووفق
الخيرةا الدعوةا هذه ظل في تعيش العربية الجزيرةا أصقاع

وسنة الله كتاب وفق الله رحمه دعوته وكانت هذا، يومنا إلى
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خإامسا مذهبا الوهابية وليست والسلما، الصلةا عليه رسوله
إلى دعوةا هي وإنما والمغرضون، الجاهلون يزعمه كما

والتوحيد السلما معالم من درس لما وتجديد السلفية العقيدةا
سلف.  كما العربية الجزيرةا في

الصلةا عليه الرسول شإفاعة ينكرون الوهابيون هل: 2 س
 ؟ والسلما

محمد الشيخ الماما سيرةا درس عاقل كل على يخفى : ل2ج
الماما لن القول؛ هذا من براء أنهم وأتباعه الوهاب عبد بن

التوحيد كتاب في سيما ل مؤلفاته في أثبت قد الله رحمه
لمته وسلم عليه الله صلى الرسول شإفاعة الشبهات وكشف

وأتباعه عليه الله رحمة الشيخ أن يعلم هنا ومن القيامة، يوما
من غيره وشإفاعة والسلما الصلةا عليه شإفاعته ينكرون ل

أثبتها كما يثبتونها بل والفراط والمؤمنين والملئكة النبياء
من بالدلة عمل الصالح سلفنا ذإلك على ودرج ورسوله، الله

والسنة.  الكتاب

إنكار من وأتباعه الشيخ عن نقل ما أن لكم يتضح وبهذا
ومن الباطل، أبطل من وسلم عليه الله صلى النبي شإفاعة

أنكر وإنما إليه، الدعاةا على والكذب الله سبيل عن الصد
ل ولكنها ونحوهم الموات من طلبها وأتباعه الله رحمه الشيخ
كما فيه المشفوع عن ورضاه للشافع الله إذإن بعد إل تكون
َ ذإا     َمْنوجل:  عز قال ِذي     ّل ُفْع     ا َف ُفْه     َيْش َد ْن ِه     ِإل     ِع ِن ْذإ ِإ وقال   ِب

َكْمسبحانه:  َلٍك     ِمْن     َو َواِت     ِفي     َم ِني     ل     الّسَما ْغ ُفْهْم     ُفْت ُفْت َع َفا لئا     شَإ ْي شَإ
ِد     ِمْن     ِإل ْع َذإَن     َأْن     َب ْأ ُفْه     َي ّل ُفْء     ِلَمْن     ال َيْرَضى     َيَشا في سبحانه وقال   َو

ُفْعوَن     َول: الملئكة شإأن َف َتَضى     ِلَمِن     ِإل     َيْش ُفْهْم     اْر ِه     ِمْن     َو ِت َي خَإْش
ُفْقوَن المشركون أما التوحيد، إل يرضى ل سبحانه وهو   ُفْمْشِف

ُفْهْم     َفَماسبحانه:  قال كما الشفاعة في لهم نصيب فل ُفْع َف ْن َت
ُفْة َع َفا ِعيَن     شَإ ِف ِلِميَن     َماوجل:  عز وقال   الّشا ّظا ٍم     ِمْن     ِلل َحِمي

ِفيٍع     َول ُفْع     شَإ َطا يرضيه، لما التوفيق ولكم لنا الله فنسأل         ُفْي
الموفق.  يغضبه.. والله ما كل من والسلمة والعافية
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عبد بن محمد الشيخ الماما اتباع أن أشإيع ما هل: 3 س
ووصلوا العربية الجزيرةا على استولوا لما الله رحمه الوهاب

الشريفة الروضة في خإيولهم ربطوا المنورةا المدينة إلى
 ؟ وسلم عليه الله صلى الرسول مسجد في الواقعة

الكذب من هو بل الصحة من أصل المقال لهذا : ليس3 ج
على استولوا لما عنهم المعروف وإنما الحق، عن والصد

التوحيد حقيقة وبيان السلفية، الدعوةا المنورةا: نشر المدينة
وسائر وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه به الله بعث الذي

الشرك من الناس من الكثير عليه كان ما وإنكار المرسلين،
المدد، وطلبه والسلما الصلةا عليه بالرسول كالستغاثة الكبر

وغيرهم البيت وأهل الصحابة من البقيع في بمن والستغاثة
وسلم عليه الله صلى النبي بعم وكالستغاثة الصالحين، من

هو هذا بأحد، الشهداء من وغيره عنه الله رضي حمزةا
البدع وإنكار السلما حقيقة الناس تعليم مع عنهم المعروف

الوقت، ذإلك في وغيره الحجاز في سادت التي والخرافات
أو الشريف بالقبر الستهانة من ذإلك خإلف عنهم زعم ومن

عليه الله صلى النبي يتنقصون أنهم عنهم قال أو بالروضة
من غيرهم أو عنهم الله رضي الصحابة من أحدا أو وسلم

الحق. وخإلف الواقع خإلف وقال وافترى كذب فقد الصالحين

كذب وتبين ذإكرنا بما لهم تشهد موجودةا التاريخ وكتب
حتى عليه والثبات دينه في الفقه وإياكم الله رزقني المفترين،

والقادر ذإلك ولي إنه الزلل طرقا وإياكم وجنبنا سبحانه، نلقاه
علماء ولسائر لهم يغفر أن وجل عز الله عليه. ونسأل

أتباعهم من وإياكم يجعلنا وأن الهدى، ودعاةا المسلمين
ويرينا اتباعه، ويرزقنا حقا الحق جميعا يرينا وأن بإحسان،

عليه.. والقادر ذإلك ولي إنه اجتنابه، ويرزقنا باطل الباطل
الموفق.  والله

رحمه         الوهاب عبد بن محمد الشيخ أسبوع في كلمة
الله 
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النبياء أشإرف على والسلما والصلةا العالمين، رب لله الحمد
أجمعين. أيها وأصحابه آله وعلى محمد نبينا والمرسلين

وبركاته.  الله ورحمة عليكم الفاضل: السلما الخإوةا

التي السلما نعمة علينا بها الله أنعم نعمة أعظم بعد: فإن أما
بهذا المسلمين نحن الله أكرمنا فلقد أخإرى، نعمة أي تدانيها ل

الذي ديننا لنا وأكمل للناس أخإرجت أمة خإير الدين. وجعلنا
ْومَاوتعالى:  تبارك يقول لنا رضيه َي ْل ُفْت     ا ْل ْكَم ُفْكْم     َأ ُفْكْم     َل َن ِدي

ُفْت ْتَمْم َأ ُفْكْم     َو ْي َل ِتي     َع ْعَم ُفْت     ِن ُفْم     َوَرِضي ُفْك ِْلْسلمَا     َل لنا     ا الدين وكمال   ِدي
ومعالجته والجلة العاجلة الحياةا متطلبات بكل يعني: وفاءه

أصولها السلمية الشريعة ويعني: استقلل شإئونها، لكل
الناس.  إليه يحتاج ما لكل وشإمولها وفروعها،

َنا     َماوتعالى:  سبحانه يقول ْط َتاِب     ِفي     َفّر ِك ْل ٍء     ِمْن     ا    شَإْي
َناوجل:  عز ويقول ْل َنّز ْيَك     َو َل َتاَب     َع ِك ْل لنا     ا َيا ْب ُفْكّل     ِت ٍء     ِل لدى     شَإْي ُفْه َو
لة ُفْبْشَرى     َوَرْحَم ِلِميَن     َو ُفْمْس ْل عن متلقى الدين هذا أن ومعلوما   ِل

سبحانه الله كتاب وسلم عليه الله صلى رسوله إلى الله وحي
قال اللذين وسلم عليه الله صلى الله رسول وسنة وتعالى،

 وسلم عليه الله صلى فيهما

الله     كتاب     تضلوا     لن     به     تمسكتم     إن     ما     فيكم     تركت     لقد
انقطع وسلم عليه الله صلى الله رسول وبوفاةا   وسنتي
بحفظه الله تعهد ولقد واستقر، الدين كمل أن بعد الوحي
ّناسبحانه:  بقوله ُفْن     ِإ َنا     َنْح ْل ْكَر     َنّز ّذ ّنا     ال ِإ ُفْه     َو ُفْظوَن     َل ِف ولقد   َلَحا
عليه الله صلى الله رسول عهد في تطبيق أتم السلما طبق

بعده.  من وأصحابه وسلم

فاتسعت للعالمين، دعوته حمل من بعد من له الله وقيض
من أفواجا الله دين في الناس ودخإل السلمية، الدولة رقعة

العقيدةا في الجميع وانصهر والمم، الشعوب مختلف
ولرسوله لله ولءهم وجعلت بخالقهم، ربطتهم التي السلمية
منذ المسلمين على وتتابع والسلما، اليمان أخإوةا وأخإوتهم
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الدول من العديد الحديث العصر حتى الرسالة عهد
وانحسار تراجع فترات المسلمين على ومرت والحكومات،

يدرك وبتتبعها وداخإلية خإارجية عدةا لعوامل نتيجة وانكماش
رسوله وسنة الله بكتاب لرتباطهم أن البصيرةا ذإوو

بدينهم يتمسكون فحينما ذإلك في عظيما أثرا بهما والعتصاما
والنصر، والغلبة التقدما لهم يكون هديه على ويجتمعون

النزاع فيهم يدب عنه ينحرفون أو ذإلك في يتهاونون وحينما
الرسالة عهد منذ للسلما الله قيض ويتراجعون. ولقد فيغلبون

أحكامه، وبينوا للناس، نقلوه مصلحين علماء اليوما حتى
واستنبطوا وشإئونهم الناس قضايا به وعالجوا عنه، ونافحوا
لهؤلء وكان فيها، نص ل التي الوقائع من جد ما لكل الحكاما
لدى الدين وازع تقوية في البارز أثرهم المصلحين العلماء
والبدع، المعاصي ومحاربة والشكوك، الشبهات وإزالة الناس،
عليه الله صلى الله رسول عليه كان ما إلى الناس ودعوةا
مما ذإلك في القوي أثرهم الدعاةا لهؤلء كان وأصحابه، وسلم

واجتماع المسلمين وتقدما المسلم المجتمع قوةا عنه نتج
كلمتهم. 

عبد بن محمد الشيخ الماما المصلحين الدعاةا هؤلء أبز ومن
الذي الله رحمه الهجري عشر الثاني القرن مجدد الوهاب

في للسلما أعادت عظيمة إصلحية بدعوةا للقياما الله وفقه
الجزيرةا به الله وطهر ونفوذإه وصفاءه قوته العربية الجزيرةا

المستقيم. الصراط إلى به وهداهم والبدع، الشرك من
العالم من كثيرةا أجزاء إلى المباركة الدعوةا هذه آثار وامتدت

من وكان فيه، والمصلحين العلماء من عدد بها وتأثر السلمي
بها آمنوا حكاما لها الله هيأ أن الدعوةا هذه نجاح أسباب أقوى

بدءا سعود آل من الحكاما هم ذإلكم دعاتها، وآزروا ونصروها
الدولة مؤسس الله رحمه سعود بن محمد المجاهد الماما من

بعده.  من وأحفاده أبنائه ثم السعودية

هي الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ الماما دعوةا إن
عليه الله صلى الله رسول إليها دعا التي السلمية الدعوةا
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ولهذا الصالح، المة هذه وسلف الكراما وصحابته وسلم
في ومعارضيها أعدائها كثرةا رغم عظيمة أثارا وحققت نجحت
الله رسول لقول مصداقا وذإلك قيامها أثناء السلمي العالم
الحق     على     أمتي     من     طائفة     تزال     لوسلم:  عليه الله صلى

أمر     يأتي     حتى     خإالفهم     من     ول     خإذلهم     من     يضرهم     ل     ظاهرين
         الله

ومرتبطة الصلح دعوةا سلسلة كانت وإن الدعوةا وهذه
أنها إل عنه تخرج ولم لها؛ السابق الصالح، السلف بمذهب
لن بها؛ الناس وتبصير والعناية الدراسة من المزيد تستحق

ثمرات أثمرت ولنها حقيقتها، جاهل يزال ل الناس من الكثير
المفضلة، القرون بعد قبله مصلح يد على تحصل لم عظيمة

ووجود السلما، يحكمه مجتمع قياما من عليها ترتب لما وذإلك
في نقيا صافيا تطبيقا أحكامها وتطبق الدعوةا بهذه تؤمن دولة
والحدود والعادات والحكاما العقائد في الناس أحوال جميع

الدعوةا لهذه المؤرخإين بعض جعل مما ذإلك وغير والقتصاد
لم والراشإدين الرسالة عهد بعد السلمي التاريخ يقول: إن

العربية الجزيرةا شإهدته كما السلما بأحكاما تاما التزاما يشهد
ودافعت الدعوةا هذه أيدت التي السعودية الدولة ظل في

الدعوةا هذه بثمرات تنعم لله والحمد البلد هذه تزال عنها. ول
والخرافات البدع عن وبعدا العيش في ورغدا واستقرارا أمنا

فيها.  انتشرت حيث السلمية البلد من بكثير أضرت التي

أمر يهمهم وعلماء حكاما السعودية العربية والمملكة
في السلما نشر على ويحرصون كله، العالم في المسلمين

الدولة فإن هنا . ومنالبلد هذه به تنعم بما لتنعم الدنيا بوعر
والمناسبات الفرص تتيح الن وحتى قيامها منذ السعودية

وسنة الله كتاب على تعتمد التي الدعوةا هذه حقيقة لبيان
الشبهات إزالة على وتحرص ، وسلم عليه الله صلى رسوله

فكانت المغرضين، أو الدعوةا بهذه الجاهلين من تثار التي
على والرد وآثارها، الدعوةا حول للمناقشة تتم اللقاءات
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زالت ول تؤلف، والكتب تبعث، الرسائل وكانت المعارضين،
لله.  والحمد

بن محمد الماما جامعة إليه دعت الذي الجتماع هذا ويأتي
ومؤيدا السابقة، الجهود تلك ضمن ونظمته السلمية سعود

هذه تلميذ خإيرةا تضم التي الجامعة من بهذا أولى ومن لها،
هذه لتخدما أسست ما أول أسست والتي وعلمائها، الدعوةا
تشاور حينما وذإلك إليها، العباد وتدعوا للناس وتعلمها الدعوةا

محمد الشيخ العلمة شإيخنا وسماحة العزيز عبد الملك جللة
هذه إيجاد في المثوبة لهما وأجزل الله رحمهما إبراهيم ابن

السلف مذهب وفق والتعليم الدعوةا بواجب لتقوما المؤسسة
ففتحت الله، رحمه الوهاب عبد بن محمد الماما إليه دعا الذي

جامعة لتكون نطاقها اتسع ثم الكليات ثم العلمية المعاهد
وناصر الول، السعودية الدولة مؤسس اسم تحمل إسلمية
الجم خإرجت وقد سعود، بن محمد الماما السلمية الدعوةا
هذه نهضة في الكبير الثر له كان ممن العلماء من الغفير
مؤلفات بتدريس تزال ول الجامعة هذه قامت لقد البلد،
ومؤلفات العقائد في وبخاصة الوهاب عبد بن محمد الماما

القيم وابن تيمية ابن كالماما سبقه ممن السلف أئمة مشاهير
الجميع، الله رحم وغيرهم كثير ابن والحافظ والطحاوي

عن والذب الله، سبيل في جهادهم لقاء المثوبة لهم وأجزل
للناس.  وعرفته بيانه الله أوجب الذي الحق وبيان دينه،

الصالح السلف مذهب لدراسة الجتماع إن الكراما، الخإوةا أيها
بها، الناس وتعريف الوهاب، عبد بن محمد الشيخ دعوةا ومنه

الله صلى الله رسول عليه كان بما الستمساك على وحثهم
ومن واجب أمر المة هذه وسلف الكراما وصحابته وسلم عليه

في وتشاور الخير، على تعاون لنه الله؛ إلى القرب أعظم
الشبه تزول ما وكثيرا الفضل، إلى للوصول وبحث المعروف،

أن يقين على وأنا مشافهة، المسائل وبحث العلماء التقاء عند
في الطيبة الكبيرةا الثار الله شإاء إن له سيكون الجتماع هذا

رسوله وسنة الله كتاب على ليجتمعوا كله السلمي العالم
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والتفرقا الدين، في البدع عن ويبتعدوا ، وسلم عليه الله صلى
ول عليهم، أعداءهم وقوى المسلمين شإوكة أوهن الذي فيه

مختلف من اليوما تجتمع التي المختارةا النخبة هذه أن شإك
وتلمس والفكار، البحاث لمناقشة السلمي العالم أنحاء

صلى رسوله وسنة الله كتاب إلى الناس لعودةا الطرقا أفضل
المة- هذه من الصالح السلف مذهب وإحياء ، وسلم عليه الله

كافة، للمسلمين تقدمها الله بإذإن إيجابية نتائج إلى ستصل
العمى، التعصب عن متجردين سواء كلمة إلى وتدعوهم
ل واضح فالحق والفكار، الشإخاص في الغلو عن ومبتعدين

وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه كان فما فيه لبس
وأن جميعا عليه نكون أن يجب وسعهم وما الكراما وصحابته

لب هو وهذا وسعهم ما وأوطاننا ديارنا مختلف في يسعنا
رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ دعوةا السلفية الدعوةا

هذه على ترتبت التي اليجابية الثار أهم من وإن الله،
وتحقيقها ورسائله، الله رحمه الشيخ مؤلفات جمع المناسبة

لها، موضوعي تحليلي كشاف ووضع للناس، وتقديمها وطبعها
أيضا.  وتوزيعه وطبعه

العلماء من قدمت التي الكثيرةا البحاث ثماره من أن وكما
عبد بن محمد الشيخ بدعوةا تتصل هامة موضوعات في

بمذهب وصلتها والسنة، الكتاب على واعتمادها الوهاب
السلمي العالم وفي العربية الجزيرةا في وآثارها السلف،

أشإيد إذإ ومناقشتها. وإني حولها أثيرت التي والشبهات كله،
توصيات عن الجتماع هذا يتمخض أن آمل النجازات بهذه

والهيئات المراكز جميع تقوية إلى تدعو هامة وقرارات
الصالح السلف مذهب نشر على تقوما التي والمؤسسات

ربط إلى أيضا وتدعو لها، والتمكين ودعمها إليه، والدعوةا
والبحث، الدراسة طريق عن ومناهجهم السلف بكتب الناشإئة
بيان شإأنها من التي اللقاءات من المزيد إلى أيضا وتدعو
العقبات ومعالجة إليه، والدعوةا والجماعة السنة أهل مذهب

عليه.  الناس واعتماد انتشاره دون تقف التي
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على مشكورةا السلمية سعود بن محمد الماما جامعة وإن
بهذه بالهتماما الجميع من ومطالبة الميدان، هذا في جهودها

السلف بمذهب تعني التي الجهات جميع مع والتعاون القضايا،
والميادين، المستويات مختلف على ونشره إليه والدعوةا

محاربة في وآرائهم بجهودهم يسهمون الذين الشإخاص ودعم
. الحق منهج عن والخرافات البدع

السنية السعودية العربية المملكة حكومة بأن يقين على وإني
دعم في تتوانى لن الحق، بها ونصر رضاه فيه لما الله وفقها

هي كما والمسلمين السلما يخدما فيما ومقرراتكم توصياتكم
عبد الملك عهد منذ جهودها من وإن الشأن، هذا في عادتها
وتدريسها، بها والعناية السلف كتب نشر الله رحمه العزيز

على ويحرصون بها يهتمون الذين والفراد الجماعات ومعاونة
من وذإلك والعاما، الخاص لدى معلومة انتشارها- مشهورةا

على قامت التي الدولة هذه عليه تشكر ومما عليها الله فضل
جانبي من وإني مجتمعها في وطبقته السلف، مذهب

هذه ومع عموما معكم التعاون على استطعت ما سأحرص
وأهله، بالسلما تعني التي الجامعات وسائر المباركة الجامعة

وسلم عليه الله صلى رسوله منهج على الله إلى الدعاةا ومع
الطاقة حسب الصالح المة وسلف الكراما، صحابته ومنهج

في راغبا كنت لقد السبوع، أعضاء الخإوةا، أيها والمكان،
والراء المقدمة، البحاث ومناقشة معكم، والحديث لقياكم

في لن ودراساتكم؛ حلقاتكم في معكم والشإتراك المعروضة
بالمجلس ذإلك عن شإغلت ولكني الخير، على تعاونا ذإلك

ومن المكرمة، مكة في المنعقد للمساجد العالمي العلى
السلمي العالم رابطة تنظمهما اللذين الفقهي المجمع بعده
دون حال مما وجهودكم اهتمامكم في معكم تلتقي التي

وجعلني الطيبة، الفرصة هذه مشاركتكم في رغبتي تحقيق
مع والسداد التوفيق للجميع راجيا الكلمة هذه إليكم أكتب

يرضيه، بما والعمل الله بتقوى إخإواني ولجميع لنفسي وصيتي
لصاحب وأشإكر سبيله، إلى الدعوةا في المتواصل والنشاط
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منطقة أمير العزيز عبد بن سلمان المير الملكي السمو
المشرفين للخإوةا أشإكر كما الفتتاح، لحفل رعايته الرياض

من وللعضاء وإسهامهم، جهودهم السبوع هذا تنظيم على
يتقبل أن الله وأسأل وإسهامهم، مشاركتهم الفاضل العلماء

يجعلنا وأن الكريم، لوجهه خإالصا يجعله وأن الجميع، عمل
على الله وصلى كريم، جواد إنه المهتدين الهداةا من جميعا

وسلم.  وصحبه آله وعلى محمد نبينا

والشرقي       الغربي الثقافي الغزو نحارب كيف

آله وعلى الله رسول على والسلما والصلةا وحده لله الحمد
. وصحبه

المجتمعات تواجهه ما أخإطر أن فيه شإك ل : فمماوبعد
الثقافي بالغزو يسمى ما هو الحاضر الوقت في السلمية
وغير ومجلت وصحف وإذإاعات كتب من المتنوعة بأسلحته

العصر في الستعمار أن ذإلك الخإرى، السلحة من ذإلك
فشلها من أدركه لما القديمة أساليبه من غير قد الحديث

عن الدفاع في واستماتتها الشعوب ومحاربة فعاليتها، وعدما
وعن بالقوةا، الخإذ إن حيث وتراثها ومقدراتها وأوطانها دينها

ل النفوس منه وتنفر الطباع، تأباه مما والرهاب العنف طريق
الناس، بين الوعي انتشر أن بعد الحاضرةا الوقات في سيما

وهيئات منظمات هناك وأصبح ببعض بعضهم الناس واتصل
عن الستعمار وترفض الشعوب، حقوقا عن تدافع كثيرةا

وأن شإعب، لكل المصير تقرير بحق وتطالب القوةا، طريق
أرضهم على سيادتهم في الطبيعي حقهم قطر كل لهل

حسب أوطانهم في الحكم دفة وتسيير مواردهم واستثمار
الشعوب تلك به تدين ما وحسب الحياةا، في ورغباتهم ميولهم

اضطر مما للحكم مختلفة وأساليب ومذاهب معتقدات من
وصدامات عنيف، قتال بعد القطار هذه عن الخروج إلى معه

دامية.  كثيرةا وحروب مسلحة
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وسائل، عدةا في فكر القطار هذه من يخرج أن قبل ولكنه
طويل وتفكير واعية دراسة بعد المخططات من كثيرا واتخذ

وتأثيرها، فعاليتها ومدى المخططات، هذه لبعاد كامل وتصور
يريد، التي الغاية إلى للوصول تتخذ أن ينبغي التي والطرقا
ضعيفة صلة على دراسية مناهج إيجاد في تتلخص وأهدافه
على فيها ركز والتلبيس، والمكر الدهاء في مبالغة بالدين،
في حققه بما العجاب وترسيخ ثقافته ونشر أهدافه خإدمة
نفوس في المادية والمكاسب المختلفة، الصناعات مجال
بمظاهر وأعجبوا قلوبهم، بها تشربت ما إذإا حتى الناس أغلب
المكاسب من وأنجزته حققته ما وعظيم ولمعانها، بريقها

الطلب صفوف في سيما ل العجيبة، والخإتراعات الدنيوية
- والشباب المراهقة سن في يزالون ل الذين والمتعلمين

الحضارةا؛ هذه سحر عليهم انطلى ممن منهم جماعة اخإتارت
والمريكية الوربية الجامعات في الخارج في تعليمهم لكمال
والشهوات الشبهات من بسلسلة هناك يواجهون حيث وغيرها

وخإطط منظم، بشكل والملحدين المستشرقين أيدي على
وحيث والدهاء، المكر غاية في ملتوية، وأساليب مدروسة،
وخإلعة وتبذل تفسخ من فيها بما الغربية الحياةا يواجهون

وإباحية.  ومجون وتفكك

وازع وعدما وتشجيع، إغراء من يصاحبها وما السلحة وهذه
من ويسلم شإباكها من ينجو من قل سلطة، أو دين من

بلدهم إلى وعودتهم دراستهم إكمال بعد وهؤلء شإرورها،
يطمئن من أخإطر الدولة في الكبيرةا المناصب وتسلمهم

في الخسيسة المانة ويضع رحيله، بعد المستعمر إليهم
عنفا أشإد وأساليب بوسائل بل دقة، بكل لينفذوها أيديهم

في فعل ذإلك وقع كما المستعمر، سلكها التي تلك من وقسوةا
وثيقة صلة على كانت أو بالستعمار ابتليت التي البلد من كثير

عن والبعد الخطر هذا من السلمة إلى الطريق به. أما
والكليات الجامعات إنشاء في فيتلخص وأضراره مساوئه

إلى البتعاث من للحد اخإتصاصاتها بكافة المختلفة والمعاهد
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بالمواد العناية مع أنواعها بكافة العلوما وتدريس الخارج،
والكليات الجامعات جميع في السلمية والثقافة الدينية

أخإلقهم، وصيانة الطلبة، عقيدةا سلمة على حرصا والمعاهد؛
مجتمعهم بناء في يساهموا وحتى مستقبلهم، على وخإوفا

حاجات وحسب السلمية، الشريعة تعاليم من نور على
نطاقا من التضييق والواجب المسلمة، المة هذه ومتطلبات

في تتوافر ل معينة علوما في وحصره الخارج إلى البتعاث
الداخإل. 

وحماية والبلد، العباد صلح فيه ما لكل التوفيق الله فنسأل
جواد إنه وأخإلقهم عقائدهم في يضرهم ما كل من المسلمين

كريم. 

في العناية من مزيد إلى يحتاج آنفا ذإكرنا ما مع المقاما وهذا
أكمل، وجه على السلمية بالصبغة وصبغها المناهج إصلح

أبناء بها يستغني التي العلمية المؤسسات من والستكثار
والمدرسات المدرسين واخإتيار الخارج إلى السفر عن البلد

المعروفين من الجميع يكون وأن والمديرات، والمديرين
والغيرةا الحسنة، والسيرةا الطيبة والعقيدةا الفاضلة بالخإلقا

أمن الصفات بهذه كان من لن والمانة؛ والقوةا السلمية
إيصال شإأنه من ما كل في وسعه وبذل خإيره ورجي شإره

نقية.  سليمة والطالبات الطلبة إلى المعلومات

الخارج إلى الطلب بعض ابتعاث الضرورةا اقتضت إذإا أما
مجال في سيما ل المتخصصة الفنية المعاهد بعض وجود لعدما

أمينة علمية لجنة لذلك يكون أن فأرى وأشإباهه التصنيع
بالثقافة المتشبع وأخإلقه دينه في الصالح الشباب لخإتيار
معروف البعثة هذه على مشرف واخإتيار السلمية، والروح
المذكورةا، البعثة ليرافق الدعوةا في ونشاطه وصلحه بعلمه
على يشرف نفسه الوقت وفي هناك، الله إلى بالدعوةا ويقوما
بإرشإادهم ويقوما أفرادها، وتصرفات أحوالها ويتفقد البعثة،
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وتشكيك شإبه من لهم يعرض قد عما وإجابتهم وتوجيههم،
ذإلك.  وغير

يدرسون قصيرةا ولو ابتعاثهم قبل دورةا لهم يعقد أن وينبغي
البلد في تواجههم قد التي والشبهات المشاكل جميع فيها
منها، السلمية الشريعة موقف لهم ويبين إليها، يبتعثون التي

صلى رسوله وسنة الله كتاب عليه دل ما حسب فيها والحكمة
وتعدد الرقا، أحكاما مثل العلم أهل وكلما ، وسلم عليه الله

عليه الله صلى النبي أزواج وتعدد عامة، بصفة الزوجات
ابتداء الجهاد وحكمة الطلقا، وحكم خإاصة، بصفة وسلم

على الله أعداء يوردها التي المور من ذإلك وغير ودفاعا
ما على للرد تاما استعداد على يكونوا حتى المسلمين شإباب
الشبه.  من لهم يعرض

والصحف والكتب الذإاعات في المتمثل الغزو مجابهة عن أما
في السلمية المجتمعات بها ابتليت التي والقلما والمجلت

والمرأةا المسلم المرء أوقات أكثر تشغل وأخإذت العصر، هذا
السم من الحيان أكثر في عليه تشتمل ما رغم المسلمة
لحماية المهمات أهم من فهي المضللة والدعاية الزعاف،
على التأكيد مع وشإره مكائده من السلمية والثقافة السلما

والنشرات البحوث لكتابة للتفرغ وحماته السلما دعاةا
أصناف على والرد السلما، إلى والدعوةا النافعة، والمقالت

العداء إن حيث زيفه وتبيين عواره، وكشف الثقافي، الغزو
المنظمات وأوجدوا وقدراتهم، إمكاناتهم كافة جندوا قد

والتلبيس المسلمين على للدس المتنوعة والوسائل المختلفة
وعرض وكشفها، الشبهات هذه تفنيد من بد فل عليهم،
صافيا شإيقا عرضا وأخإلقا وأحكاما وتشريعا عقيدةا السلما

طريق وعن المناسبة، العصرية الطيبة بالساليب جذابا
من أحسن هي بالتي والجدال الحسنة، والموعظة الحكمة
دين لن والمكان؛ الطاقة حسب العلما وسائل جميع طريق

بسعادةا الكفيل خإير، لكل الجامع الكامل الدين هو السلما

347



والمن السليم والتقدما الصالح، الرقي وتحقيق البشر،
. والخإرةا الدنيا في والفوز الكريمة، والحياةا والطمأنينة

كما بدينهم تمسكهم عدما بسبب إل المسلمون أصيب وما
عنه لعراضهم إل ذإلك وما لحقيقته، الكثرين فهم وعدما يجب،
شإرح في العلماء من الكثير وتقصير فيه، تفقههم وعدما

في والصبر والصدقا وأسراره وحكمه محاسنه وإبراز مزاياه،
المتبعة والطرقا بالساليب ذإلك في الذإى وتحمل إليه، الدعوةا

من اليوما حصل ما حصل ذإلك أجل ومن العصر، هذا في
والتباس السلما، بأحكاما الكثر وجهل والخإتلف، الفرقة
أصلح ما إل المة هذه آخإر يصلح لن أنه عليهم. ومعلوما المور
وسنة الكريم الله كتاب اتباع هو أولها به صلح والذي أولها

قال كما والتسليم الصلةا أفضل ربه من عليه المين رسوله
ُفْعواتعالى:  ِب ّت ِزَل     َما     ا ْن ُفْكْم     ُفْأ ْي َل ُفْكْم     ِمْن     ِإ ّب ُفْعوا     َول     َر ِب ّت ِه     ِمْن     َت ِن ُفْدو

َء َيا ِل ْو لل     َأ ِلي ُفْروَن     َما     َق ّك َذ َأّنتعالى:  وقال   َت َذا     َو ِطي     َه ِصَرا
لما ِقي َت ُفْه     ُفْمْس ُفْعو ِب ّت ُفْعوا     َول     َفا ِب ّت ُفْبَل     َت َقا     الّس َفّر َت ُفْكْم     َف ِه     َعْن     ِب ِل ِبي ُفْكْم     َس ِل َذإ

ُفْكْم ِه     َوّصا ُفْكْم     ِب ّل َع ُفْقوَن     َل ّت َذاسبحانه:  وقال   َت َه َتاٌب     َو ُفْه     ِك َنا ْل ْنَز َأ

َباَرٌك ُفْه     ُفْم ُفْعو ِب ّت ُفْقوا     َفا ّت ُفْكْم     َوا ّل َع ُفْموَن     َل الله وعدهم وقد   ُفْتْرَح
كما الحميدةا، والعاقبة المبين النصر ذإلك على وتعالى سبحانه

َكاَن: القائلين أصدقا وهو سبحانه قال ّقا     َو َنا     َح ْي َل ُفْر     َع َنْص
ِنيَن ْؤِم ُفْم ْل ِإْنسبحانه:  وقال   ا ُفْروا     َو ِب ُفْقوا     َتْص ّت َت ُفْكْم     ل     َو ُفْضّر َي

ُفْهْم ُفْد ْي لئا     َك ْي ّلَه     ِإّن     شَإ ُفْلوَن     ِبَما     ال ْعَم َدوجل:  عز وقال   ُفْمِحيٌط     َي َع َو
ُفْه ّل ِذيَن     ال ّل ُفْنوا     ا ُفْكْم     آَم ْن ُفْلوا     ِم َعِم ِلَحاِت     َو ُفْهْم     الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس ِفي     َل

َْلْرِض َلَف     َكَما     ا َتْخ ِذيَن     اْس ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َنّن     َق ّك ُفْيَم َل ُفْهْم     َو ُفْم     َل ُفْه َن ِذي     ِدي ّل ا
َتَضى ُفْهْم     اْر ُفْهْم     َل ّن َل ّد َب ُفْي َل ِد     ِمْن     َو ْع ِهْم     َب ِف ْو لنا     خَإ ِني     َأْم َن ُفْدو ُفْب ْع ل     َي

ُفْكوَن ِر لئا     ِبي     ُفْيْش ْي َفَر     َوَمْن     شَإ َد     َك ْع ِلَك     َب ِئَك     َذإ َل ُفْأو ُفْم     َف ُفْقوَن     ُفْه َفاِس ْل    ا
َها    َ ياسبحانه:  وقال ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْروا     ِإْن     آَم ُفْص ْن ّلَه     َت ُفْكْم     ال ُفْصْر ْن َي

ّبْت َث ُفْي ُفْكْم     َو َداَم ْق حقق ولما كثيرةا، المعنى هذا في واليات   َأ
وعقيدةا وعمل قول الكريمات اليات هذه الصالح سلفنا

بهم ونشر الرض، في لهم ومكن أعدائهم، على الله نصرهم
ولما الهدى، وأئمة المة قادةا وجعلهم العباد، بهم ورحم العدل
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ّلَه     ِإّنسبحانه:  قال كما عليهم غير بعدهم من غير ُفْر     ل     ال ّي َغ َما     ُفْي
ٍما ْو َق ّتى     ِب ُفْروا     َح ّي َغ ِهْم     َما     ُفْي ُفْفِس ْن َأ يرد أن سبحانه الله فنسأل   ِب

وأن حميدا، ردا دينهم إلى وشإعوبا حكومات المسلمين
كلمتهم يجمع وأن به، والحكم به والعمل فيه الفقه يمنحهم

والتواصي والتقوى، البر على للتعاون ويوفقهم الحق، على
على وسلم الله وصلى قريب، سميع إنه عليه والصبر بالحق

بإحسان.  وأتباعه وصحبه وآله محمد وسيدنا نبينا

ورد في العدد الثامن من مجلة البحوث السلمية للشإهر
 هـ أسئلة وأجوبة عن الغزو1404الربيعين والجمادين عاما 

الفكري معي من إعداد تحرير المجلة. 

  

أمين     مصطفى على الرد

الله رسول على والسلما والصلةا العالمين، رب لله الحمد
في الندوةا صحيفة نشرته ما على وبعد: اطلعت المين،
المدينة "آثار بعنوان هـ 1380 / 6 / 24 في الصادر عددها

المشار المقال تأملت فلما أمين مصطفى الخأ المنورةا" بقلم
عليها؛ التنبيه يجب كثيرةا أخإطاء على اشإتمل قد وجدته إليه
صلى النبي قول لذلك والمقتضيالقراء.  بعض بها يغتر لئل
الله صلى . وقولهالحديث   النصيحة     الدينوسلم:  عليه الله

لم     فإن     بيده     فليغيره     منكرا     منكم     رأى     منوسلم:  عليه
   اليمان     أضعف     وذإلك     فبقلبه     يستطع     لم     فإن     فبلسانه     يستطع

إنكارها:  على والحجة الخإطاء القارئ أيها وإليك

كثيرةا آثار بها المقدسة المدينة المدينة: هذه في : قولهأول
نشاهد بينما الثار بهذه نهتم لم العرب ونحن الذكرى، تستحق

هذه تخلد شإعوبها يجعل ما الثار من بها ولندن باريس، معالم
العصور بآَثار نهتم ل العرب المسلمين نحن بالنا فما الذكرى

الكاتب السلما.. إلخ. يدعونا يدعو وإنما قوله إلى الماضية،
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الثار، تعظيم في ولندن بباريس التشبه إلى الكلمة هذه في
يدعو أن وعجيب غريب، وهذا وأشإباهها، بالبنية ذإكراها وتخليد
عليه الله صلى والرسول الله، بأعداء التشبه إلى مسلم
تعظيم إن القارئ أيها   منهم     فهو     بقوما     تشبه     من: يقول وسلم
وإنما بالكفرةا، والتأسي والكتابات ، بالبنية يكون ل الثار

وأخإلقهم المجيدةا، أعمالهم في أهلها باتباع يكون الثار تعظيم
هكذا وصبرا، ودعوةا وعمل، قول الصالح وجهادهم الحميدةا،

وأما الصالحين، سلفهم آثار يعظمون الصالح السلف كان
خإلف فهو ذإلك ونحو والكتابة والزخإارف بالبنية الثار تعظيم

ومن والنصارى اليهود سنة ذإلك وإنما الصالح، السلف هدي
النبياء وعبادةا الشرك، وسائل أعظم من وهو بهم، تشبه

والثار الحاديث عليه وتدل الواقع، به يشهد كما والولياء
للمسلمين ينبغي واحذر. نعم، فتنبه السنة كتب في المعلومة

للمجتمع، النافعة المصانع إيجاد في لعدائهم يستعدوا أن
ولكن بالكفرةا، تأسيا ل للعصر، المناسبة السلحة واخإتراع

الصحابة من الصالح بالسلف وتأسيا ولرسوله، لله طاعة
قوله ذإلك في والصل سبيلهم، سلك ومن عنهم، الله رضي

َها    َ ياتعالى:  ّي ِذيَن     َأ ّل ُفْنوا     ا ُفْذوا     آَم ُفْكْم     ُفْخإ ْذَر تعالى:  وقوله   ِح
ّدوا َأِع ُفْهْم     َو ُفْتْم     َما     َل ْع َط َت ٍةا     ِمْن     اْس ّو المؤمن:  النبي وقول   ُفْق
خإير     كل     وفي     الضعيف     المؤمن     من     الله     إلى     وأحب     خإير     القوي
.الحديث   تعجزن     ول     بالله     واستعن     ينفعك     ما     على     احرص
أنه على تدل وكلها كثيرةا، المعنى هذا في والحاديث واليات

والسلحة المصانع من بينهم يوجدوا أن المسلمين على يجب
ويغنيهم بكفايتهم يقوما ما الكريمة والحياةا العيش وأسباب

وحماية أعدائهم جهاد على ويعينهم غيرهم، إلى الحاجة عن
ومن السالفة، أمجادهم واسترجاع لدينهم، والنصر مصالحهم،

أمين مصطفى يا هذا بسوء، دينهم أراد أو أرادهم من عدوان
والله ونحوها البنية من إليه أشإرت ما ل الثار تعظيم هو

المستعان. 
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في التقوى تجعل ل مصطفى: والمعرفة الكاتب : يقولثانيا
والوقوف الكون بسنة العلم في بل الخوف في ول الضعف

أن ينبغي ل نعم منه. إلخ، وجل دقا بما والتصال أسراره، على
ميادين عن والتأخإر والخوف الضعف في التقوى تجعل

الكون سنن في والنظر والعاما، الخاص والنفع الصلح
أن يجب بل وشإرع خإلق فيما سبحانه الرب حكمة في والتبصر

وأكملهم خإير، كل على الناس أشإجع هم التقوى أهل يكون
ذإلك، منهم تقتضي سبحانه لله تقواهم لن إصلح؛ بكل عناية
بسنة العلم في تنحصر التقوى أن يوهم الكاتب كلما ولكن

هذا في بلغ بمن والتأسي أسراره، على والوقوف الكون،
وإنما كذلك، المر وليس العناية، من يمكنه ما أقصى الباب
كل أنه ل التقوى، من بأسراره والعناية الكون، بسنة العلم

به الله أمر ما الشرع: فعل علماء عند التقوى لن التقوى؛
ومحبة وإخإلص وصدقا إيمان عن عنه، الله نهى ما وترك
وإيجاد العامة بالمصالح العناية ذإلك ومن ورهبة، ورغبة

من الميدان هذا في سبقنا بمن والتأسي النافعة، المصانع
نأخإذ أن في علينا حرج ول المتقين، والئمة الصالحين، السلف

العلوما من واكتشف الكون أسرار من غيرنا عليه وقف مما
تعين وإنما المطهر، الشرع تخالف ل التي الدنيوية النافعة

الغير إلى الحاجة عن أهله وتغني أعدائه كيد من حمايته على
لن بل بالكفار تأسيا ل السلما أهل على ويتعين ذإلك يجب بل

عن والحذر ينفعهم، ما على بالحرص يأمرهم الكامل دينهم
الكفار وهؤلء ذإلك، على الدلة تقدمت كما يضرهم ما كل

من إليه وصلوا ما يزدهم لم الغاية الخإتراع في بلغوا الذين
وابتعادا الفاضلة، الخإلقا من وهبوطا وإلحادا كفرا إل العلم

يقلدوا أن ول بعلمهم، يغتر أن ينبغي فل الكريمة، الخإلقا عن
من يؤخإذ وإنما الله لشرع المخالفة وأزيائهم أخإلقهم في

الشريعة بتعاليم التقيد مع إليه الحاجة وتدعو ينفع ما علومهم
ما كل من والحذر المستقيم، الله صراط على والستقامة

تنج العظيم المقاما لهذا الكريم القارئ أيها فتنبه ذإلك، خإالف
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سواء إلى الهادي والله متنوعة، وشإبهات كثيرةا ضللت من
السبيل. 

الذين على الواجب مصطفى: فمن الكاتب : يقولثالثا
وأن السوةا، هذه فيه يلتمسوا أن الشهداء سيد قبر يزورون
يجزيهم ول منها الغاية لبلوغ بجهادهم يجزيهم الله أن يعلموا
حمزةا قال: وأسوةا أن والدعاء. إلى والتبرك، الزيارةا، لمجرد
العلى.. المثل له الله سبيل في الجهاد هي عنه الله رضي
إلخ. 

تشجيع فهو الحق فأما وباطل، حق فيه الكلما هذا : إنأقول
من وغيره عنه الله رضي المطلب عبد بن حمزةا قبر زوار

حين بها قاموا التي المجيدةا أعمالهم تذكر على المؤمنين
إليه، والدعوةا الله، سبيل في الجهاد من الحياةا قيد في كانوا

حق وهذا ذإلك، في بهم والتأسي العامة، بالمصالح والعناية
سائر في بأهله يتأسى وأن كثيرا، يتذكره أن مسلم لكل ينبغي
حسب كسيرتهم رويسي كأعمالهم، يعمل حتى حياته أطوار

والتبرك الزيارةا لمجرد الزائر يجزي ل الله الطاقة. وقوله: إن
الصحيحة للحاديث ومخالف ظاهر خإطأ شإك بل وهذاوالدعاء. 

القبور     زوروا: وسلم عليه الله صلى النبي فيها يقول التي
 الدنيا في وتزهد بعضها وفي   الخإرةا     تذكركم     فإنها

هذا في وسلم عليه الله صلى النبي عن الواردةا فالنصوص
في والزهد الخإرةا، تذكر الزيارةا مقصود أن على تدل الباب
والمغفرةا. بالعافية المسلمين من القبور لهل والدعاء الدنيا،

وشإجعرأسا.  به يرفع ولم هذا عن أعرض قد المذكور والكاتب
المرين بين جمع ولو أخإرى، نصوص من يؤخإذ آخإر أمر على
فليس بها، التبرك للقبور الزائر قصد وأما الصواب، فاته لما

ومن الجاهلية، أهل أعمال من هو بل السلما دين من ذإلك
عنه. وقد الزوار ونهي منه، الحذر فيجب الوثان، عباد أخإلقا

كانقال:  عنه الله رضي بريدةا عن مسلم صحيح في ثبت
زاروا     إذإا     أصحابه     يعلم     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول
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المؤمنين     من     الديار     أهل     عليكم     السلما     يقولوا     أن     القبور
ولكم     لنا     الله     نسأل     لحقون     بكم     الله     شإاء     إن     وإنا     والمسلمين

عنهما الله رضي عباس ابن عن الترمذي جامع وفي   العافية
فقال     المدينة     بقبور     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     مرقال: 

سلفنا     أنتم     ولكم     لنا     الله     يغفر     القبور     أهل     يا     عليكم     السلما
في وسلم عليه الله صلى الرسول سنة فهذه   بالثر     ونحن
عليها والبناء بها التبرك وأما منها، المقصد وبيان القبور زيارةا

بل سنته من ذإلك فليس عندها للدعاء وقصدها عليها والكتابة
لنا الله نسأل الجاهلية، وأهل والنصارى اليهود سنة هن هو

ذإلك.  من العافية جميعا وللمسلمين

 هـ،1389نشر هذا الرد في الجامع الفريد، الطبعة الولى 
. 491-472ص:

  

مجموع فتاوى ومقالت_الجزء الول 

بعض كلمه: واتخذت أثناء في مصطفى الكاتب : يقولرابعا
فيها الصالحين بعض من وجعلت أربابا، ملوكها السلمية المم
القباب، بنت وأولئك ولهؤلء زلفى، الله إلى اتخذتهم أولياء

للذكرى ليكون ذإكراهم تخليد تقصد ل المساجد عليها وأقامت
والمساجد القباب تكون أن تقصد بل ومثل، أسوةا الجيال في

أو القبة أقاموا أنهم ولو الله، إلى والتوسل لعبادتهم، محاريب
في .. إلخ. أقولخإيرا ذإلك لكان وللذكرى للسوةا، المسجد

هذه بوجود الكاتب إقرار فهو الحق وباطل. أما حق الكلما هذا
اتخاذإ وانتقاده السلمية، المم بعض في والمنكرات البدع
بهم. والتوسل الموات لعبادةا محاريب والمساجد القبب تلك

عيانا ذإلك رأى المجاورةا البلدان زار ومن واقع، شإك ل وهذا
من المسلمين يعافي أن الله ونسأل راجعون، إليه وإنا لله فإنا

نبينا به الله بعث الذي الدين في الفقه يمنحهم وأن ذإلك،
المحدثات هذه أن يعرفوا حتى وسلم عليه الله صلى محمدا
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سبحانه الله غير عبادةا في وتوقع شإرعه تخالف القبور حول
الكاتب كلما عليه اشإتمل الذي الباطل وأماالواقع.  هو كما
والتوسل، للعبادةا والمساجد القباب اتخاذإ بين تفصيله فهو

وهذا والثاني، الول بين ففرقا الذكرى لتخليد اتخاذإها وبين
والسنة الكتاب من النصوص بل دليل عليه "التفصيل" ليس

على والمساجد القباب اتخاذإ يجوز ل أنه على وتدل تخالفه،
بهم والتوسل الموات لعبادةا اتخاذإها مطلقا. لن القبور

عمل جنس من أكبر شإرك ذإلك ونحو والستغاثة بالدعاء
واتخاذإها وأشإباهها، ومناةا والعزى اللت حول الولى الجاهلية
القبور بأهل الشرك إلى وذإريعة قريبة وسيلة للذكرى

من النصوص جاءت المعنى ولهذا سبحانه، الله مع وعبادتهم
الشرك. وسائل وتحسم منه، وتحذر ذإلك تنكر والسنة الكتاب

عنها الله رضي عائشة عن الصحيحين في ثبت ما ذإلك ومن
على     الله     لعنةوسلم:  عليه الله صلى الله رسول : قالقالت
عائشة     قالت     مساجد     أنبيائهم     قبور     اتخذوا     والنصارى     اليهود
أنه     غير     قبره     لبرز     ذإلك     ولول     صنعوا     ما     يحذر     عنها     الله     رضي
بن جندب عن مسلم صحيح وفي ،   مسجدا     يتخذ     أن     خإشي

وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي الله عبد
أنبيائهم     قبور     يتخذون     كانوا     قبلكم     كان     من     وإن     ألقال: 

أنهاكم     فإني     مساجد     القبور     تتخذوا     فل     أل     مساجد     وصالحيهم
أن عنه الله رضي جابر عن أيضا مسلم صحيح وفي   ذإلك     عن

وأن     القبر     يجصص     أن     نهىوسلم:  عليه الله صلى الله رسول
معناها في جاء وما الحاديث فهذه   عليه     يبنى     وأن     عليه     يقعد
وأن القبور، على لقباب وا المساجد اتخاذإ تحريم على تدل

يفعلوا ذإلك. لئل من أمته حذر وسلم عليه الله صلى الرسول
واتخاذإ الموات، تعظيم في الغلو من والنصارى اليهود فعل

في فيقعوا ذإلك ونحو والدعاء عندها والصلةا مساجد، قبورهم
وقع كما الله دون من والصالحين النبياء وعبادةا الشرك
في وقع قد وسلم عليه الله صلى خإافه الذي وهذا غيرهم،

لم الذي التعظيم والصالحين النبياء من الموات فعظموا أمته
وصرفوا والقباب المساجد قبورهم على وبنوا الله، يشرعه
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وحصل المحذور، الشرك وقع حتى والرغبات الدعوات لهم
العظيم العلي بالله إل قوةا ول حول فل القبور بعباد التأسي

وأما سلمة، أما حديث من الصحيحين في ثبت ما ذإلك ومن
كنيسة الحبشة أرض في رأتا أنهما عنهما الله رضي حبيبة
صلى للنبي ذإلك فذكرتا الصور، من فيها وما مارية لها يقال
الصالح     الرجل     فيهم     مات     إذإا     أولئكفقال:  وسلم عليه الله
شإرار     أولئك     الصور     تلك     فيه     وصوروا     مسجدا     قبره     على     بنوا

المساجد بناةا أن وسلم عليه الله صلى فبين   الله     عند     الخلق
الخلق شإرار هم الصور فيها والمصورين القبور على والقباب

بناها من بين يفصل ولم عائشة حديث في ولعنهم الله، عند
مطلقا يجوز ل بناءها أن بذلك فعلم الذكرى، لتخليد أو للعبادةا

أظهر ومن الشرك، وسائل أعظم من لكونها إل ذإلك وما
عن نهينا التي والنصارى اليهود سنة وهي وشإعائره، أعلمه

عليه الله صلى قوله في كما سلوكها من وحذرنا اتباعها،
لو     حتى     بالقذةا     القذةا     حذو     قبلكم     كان     من     سنن     لتتبعن وسلم
اليهود     الله     رسول     يا     قالوا     لدخإلتموه     ضب     جحر     دخإلوا

يدل الصحيح الخبر فهذا ، عليه متفق   ؟     فمن     قال     والنصارى
الشرك في والنصارى اليهود مسالك تسلك المة هذه أن على

كما المنصورةا الطائفة وهم ذإلك، من الله عصم من إل والبدع
من المة تحذير على أيضا الخبر هذا ويدل الخإر، الحاديث في

إلى بأهله يفضي اتباعهم لن والنصارى؛ اليهود سنن اتباع
سبحانه الله أمر وقد وسلم عليه الله صلى الرسول مخالفة

وسلم عليه الله صلى الرسول بطاعة الكريم كتابه في
ُفْم     َوَماتعالى:  قال كما عنه نهى عما والحذر ُفْك َتا ُفْل     آ ُفْسو الّر
ُفْه ُفْذو ُفْخ ُفْكْم     َوَما     َف َها ُفْه     َن ْن ُفْهوا     َع َت ْن ُفْقوا     َفا ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ُفْد     ال ِدي َقاِب     شَإ ِع ْل ا

ِرتعالى:  وقال َذ َيْح ْل ِذيَن     َف ّل ُفْفوَن     ا ِل ِه     َعْن     ُفْيَخا ِر ُفْهْم     َأْن     َأْم َب ُفْتِصي
َنٌة ْت ْو     ِف ُفْهْم     َأ َب َذاٌب     ُفْيِصي ِليٌم     َع وحذر خإير كل إلى دعا أنه ريب ول   َأ
أن الخإر واليوما بالله يؤمن لمن يجوز فل شإر كل من أمته

على البناء أن شإك ول طريقه، غير إلى يدعو أو سبيله يخالف
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اليهود سبيل من عليها والقباب المساجد واتخاذإ القبور
تركها فوجب مطلقا والضلل الشرك وسائل ومن والنصارى،

التوفيق.  ولي والله منها والحذر

الذي الجزء هذا البقيع مصطفى: وكذلك الكاتب : يقولخإامسا
، وسلم عليه الله صلى الله رسول وعمات أزواج فيه دفنوا
حتى بالقباب الماضي في كان الصحابة وقبور براهيمإ وقبر

القبور تركت ولكن القباب، تلك وأزالت الرشإيدةا الدولة جاءت
من اللوف مئات البقيع هذا إلى ويحضر تعلم، لم هي كما

من يعرفون فل البقيع أهل لزيارةا النبوي المسجد زوار
وابنه الله رسول زوجات أمثال العباد على الله فضلهم
على الوقاف إدارةا عملت فلو الصحابة وعشرات إبراهيم

أيضا ويحاط القبر صاحب اسم عليها يكتب لوحات القبور هذه
...إل ليس عليه والسلما عليه للتعرف حديد من بشبك القبر
إلخ. 

إلى بالمدينة الوقاف إدارةا الكلمات هذه في الكاتب يدعو
في المدفونين من المشهورين أسماء فيها يكتب لوحات عمل
بهم. للتعريف قبورهم على حديد شإبك إقامة وإلى البقيع
ومقصد نية حسن عن الكاتب من القتراح هذا يكون قد أقول

العتماد للمؤمن ينبغي ل والستحسانات الراء ولكن صالح،
من طيبها يميز الذي العادل الميزان علي يعرضها حتى عليها

، وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب وهو أل خإبيثها
لم آخإرها إلى أولها من الكلمة هذه كتب حين الكاتب ولعل
الله رسول عن الصحيحة السنة به جاءت بما علم عنده يكن

الخإطاء منه وقعت فلذلك القبور حول وسلم عليه الله صلى
إدارةا على وهو: اقتراحه الخإير الخط هذا منه ووقع السالفة،
نهي الصحيح الحديث في سبق وقد ذإكره، تقدما ما الوقاف
شإك ول القبور، على البناء عن وسلم عليه الله صلى الرسول

فيها، الغلو إلى ووسيلة البناء من نوع عليها الشبابيك اتخاذإ أن
فيها الغلو وسائل من هي عليها الكتابة وهكذا بها والفتنة

المدفونين أسماء قرءوا إذإا الجهال بعض فإن أوثانا واتخاذإها
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أو رئاسة، أو عبادةا أو لعلم المعظمين من أنهم وعرفوا
عليهم أكبوا وسلم عليه الله صلى النبي بيت أهل من لكونهم
البلدان في الجهال يفعل كما بتربتهم والتبرك بهم للتمسح

صلى الله رسول عن صح وقد الموتى، من بكثير المجاورةا
عنه صح كما القبور، على الكتابة عن النهي وسلم عليه الله

تتخذ وأن ترابها، غير من عليها يزاد وأن عليها، البناء عن النهي
ذإلك وما بذلك، الحاديث سلفت كما والسرج المساجد عليها

وسدا التوحيد، لجناب حماية إل وسلم عليه الله صلى منه
من فيه وقع فيما الوقوع من المة على وخإوفا الشرك لطرقا
شإتى من الوثان وعباد والنصارى، اليهود ضلل من قبلهم
أبلغ المة ونصح المانة وأدى الرسالة بلغ فلقد العرب قبائل

والمقصود التسليم، وأكمل الصلةا أفضل ربه من عليه نصيحة
والمغفرةا، بالعافية لهم الدعاء هو البقيع لهل الزيارةا من

وذإلك الكلمة هذه أول في سلف كما بزيارتهم للخإرةا والتذكر
هناك وليس أسماءهم، الزائر يعلم لم وإن الله بحمد متيسر
الشبك، وإقامة الكتابة من الكاتب هذا اقترحه ما إلى حاجة

من الصالح السلف لكان للمسلمين خإير ذإلك في كان ولو
من بفعله وأولي ذإلك إلى أسبق بإحسان وأتباعهم الصحابة

أرغب بها العمل وفي أعلم، بالشريعة لنهم المتأخإرين؛
البيت أهل من وغيرهم وسلم عليه الله صلى النبي ولزوجات

في الحال عليه كان بما واكتفوا ذإلك تركوا فلما وأغير أحب
علم الراشإدين والخلفاء وسلم عليه الله صلى الرسول زمن

هو والكتابة البناء من القبور في بعدهم الناس أحدثه ما أن
القارئ أيها فتنبه المنكر، والحدث المحرما والغلو الباطل
الهادي والله المبتدعين وبدع المشبهين شإبه من واحذر لذلك،

عليه الله صلى الرسول بعد جاء المستقيم. وقد الصراط إلى
من بهم تشبه ومن والنصارى اليهود من الشرك دعاةا وسلم

الرسول إليه دعاهم ما خإلف إلى الناس يدعون المة هذه
الهدامة الفكار بينهم وينشرون ، وسلم عليه الله صلى

الباطل فراج قصد، غير وعن قصد عن المضللة والدعايات
الهدى دعاةا وقل الخلق، أكثر على الحق وخإفي ذإلك بسبب
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الشرك وأنصار العلم أدعياء الناس بين وكثر الشريعة، وأنصار
القراء يعلم هنا ومن الوكيل، ونعم الله فحسبنا الرذإيلة، ودعاةا

عن التشمير عليهم الواجب أن المهتدون والعلماء الصالحون،
شإوائب من الصافي السلما إلى الدعوةا في الجد ساعد

وأهدافه، العادلة وأحكامه محاسنه ونشر والبدع، الشرك
المجتمعات في المة طبقات بين السمحة وتعاليمه السامية

والذإاعة الخطابة طريق ومن والنشرات، والصحف والمحافل
المضلل ويقف الناسي ويتذكر الغافل وينتبه الجاهل ليتعلم

أهل من بمرأى الشريعة وأحكاما للسلما يكيد فل حده عند
الدعوةا في لنصره السلما دعاةا شإمر ومتى ومسمع، العلم
نارهم وخإمدت والهواء، والبدع واللحاد الشرك دعاةا ذإل إليه،

ومنابر الخطابة منصات عن وابتعدوا الخمول زوايا في وقبعوا
لهم سطع لما أهله وناصروا الحق في دخإلوا أو الصحافة،

الشبهات حجب قلوبهم عن وانزاح رشإده، لهم وظهر نوره،
السلما أهل على السلما لدين النصيحة أوجب فما والجهالة،

من غفير جم الواجب بهذا قاما ولقد عليهم، حقه أعظم وما
لهم لرجو وإني العصر، هذا في الصلح ودعاةا السلما علماء

وهدما الحق في والنشاط القوةا ومزيد والثبات التوفيق
على لزاما لرى وإني الباطل، أسس وقلع الضلل حصون

النابهين القراء من الميدان هذا في يساهموا لم الذين
وشإبهة الكسل غبار عنهم ينفضوا أن المبرزين والعلماء
وحلم وعلم وشإجاعة بصدقا الميدان يقتحموا وأن التواكل،

إليها الناس ويهدوا شإريعتهم ويحموا دينهم ينصروا حتى
أجور مثل بذلك ولهم المستقيم، الصراط إلى ويرشإدوهم

الله صلى المين الصادقا قال كما القيامة يوما إلى أتباعهم
أجور     مثل     الجر     من     له     كان     هدى     إلى     دعا     منوسلم:  عليه
أن المسئول والله   شإيئا     أجورهم     من     ذإلك     ينقص     ل     تبعه     من

من جميعا يعيذنا وأن المستقيم، صراطه إخإواننا وجميع يهدينا
قدير، شإيء كل على إنه والضالين عليهم المغضوب طريق
وصحبه.   وآله محمد ورسوله عبده على وسلم الله وصلى
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جمال      محمد صالح على الرد

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

(الندوةا) في صحيفة نشرته ما على اطلعت بعد: فقد أما
محمد صالح الخأ بقلم  هـ1387 / 5 / 24 في الصادر عددها
المذكور الكاتب ) فألفيتالسلمية عنوان: (الثار تحت جمال
السلمية، الثار تعظيم إلى عنه المنوه مقاله في يدعو

الكاتب ويمضي الناس، ويجهلها تندثر أن يخشى بها، والعناية
بريطانيا، في شإكسبير بيت الن يزورون فيقول: (والذين

والتأليه، التعبد بدافع يزورونها ل ألمانيا في بتهوفن ومسكن
النجليزي الشاعر قدمه لما والعجاب التقدير بروح ولكن

التقدير يستحق مما وقومهما لبلدهما اللماني والموسيقي
أبي بن الرقم ودار محمد بيت من التافهة البيوت هذه فأين

وصلح الرضوان بيعة وموقع حراء وغار ثور وغار الرقم
إلى مصر عمدت قليلة سنوات قال: ومنذ أن إلى الحديبية،

ترسلها وراحت الفراعنة، الهول) ومجد (أبو تاريخ تسجيل
من السواح وجاء والجداد، الباء مفاخإر وتصور تحدث أصواتا

بمجد قيست ما إذإا الفارغ الكلما ذإلك إلى يستمعون مكان كل
المجالت مختلف في السلما ورجال السلما وتاريخ السلما،

الثار بتعظيم أولى المسلمين أن الكلما هذا من الكاتب ويريد
آنفا معهما الكاتب ذإكره وما ثور، وغار حراء كغار السلمية

تعظيم ومن المذكورين، للفنانين واللمان النجليز تعظيم من
وزارةا تقوما أن الكاتب يقترح الفراعنة. ثم لثار المصريين

هذه صيانة على المعارف وزارةا مع بالتعاون والوقاف الحج
التالية:  بالوسائل منها والستفادةا الثار

تحمله عما معبر عصري بأسلوب الثار هذه تاريخ - كتابة1
أن إلى القرون عبر ومجده السلما ذإكريات من الثار هذه
عليها.  ومن الرض الله يرث
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مكة من كل في الثار لمواقع خإرائط أو خإريطة - رسم2
المنورةا.  والمدينة المكرمة

الشإكال يغاير شإكل على الثار هذه من تهدما ما بناء - إعادةا3
على النبوية والحاديث القرآنية باليات البناء وتحلية القديمة،

بمختلف وذإكرياته للثر موجز تاريخ بها يسجل كبرى لوحة
اللغات. 

ثور كغار الجبلية منها وخإاصة الثار، هذه إلى الطرقا - إصلح4
كالتي كهربائية بمصاعد إليها الصعود وتسهيل حراء، وغار

معقول.  أجر مقابل مثل لبنان في الرز جبال إلى بها يصعد

شإرح يتولى العلم طلبة من أثر لكل مرشإد أو قيم - تعيين5
استلهامها يمكن التي السامية والمعاني للزائرين، الثر تاريخ

ذإلك بتسجيل الستعانة أو والبدع، الخرافات عن بعيدا منه
إليه.  الحاجة لزمت كلما يدار شإريط على

على المدرسية المقررات ضمن الثار هذه تاريخ - إدراج6
كلمه.  من المقصود نقل ) انتهىالمراحل مختلف

الكاتب ذإكرها التي بالوسائل السلمية الثار تعظيم كان ولما
من وأئمتها المة سلف عليه درج وما الشرعية الدلة يخالف

المفضلة، القرون مضت أن إلى عنهم الله رضي الصحابة عهد
وغلو عظمائهم، آثار تعظيم في الكفار مشابهة عليه ويترتب
من ظنا وجهها غير في الموال وإنفاقا الثار، هذه في الجهال
في وهي الشرعية، المور من الثار هذه زيارةا أن المنفق
ومن الشرك، وسائل ومن المحدثة، البدع من الحقيقة
وصالحيهم أنبيائهم آثار تعظيم في والنصارى اليهود مشابهة
ومزارات.  معابد، واتخاذإها

ويكشف الحق يوضح بما المقال هذا على أعلق أن رأيت
القول أفصل وأن السلفية، والثار الشرعية بالدلة اللبس

من الشإتباه مقاما في التفصيل لن تفصيل، إلى يحتاج فيما
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بقول عمل الحق، ليضاح الوسائل خإير ومن المهمات، أهم
يا     لمن     النصيحةقيل     الدينوسلم:  عليه الله صلى الرسول

المسلمين     ولئمة     ولرسوله     ولكتابه     لله     قال     الله     رسول
به:  إل قوةا ول حول ول المستعان والله فأقول   وعامتهم

منقال:  أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ثبت قد
الشيخان أخإرجه   رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في     أحدث
   رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل     من:  لمسلم لفظ وفي
رسول     كان قال عنه الله رضي جابر عن مسلم صحيح وفي
أما     الجمعة     يوما     خإطبته     في     يقول     وسلم     عليه     الله     صلى     الله
صلى     محمد     هدي     الهدي     وخإير     الله     كتاب     الحديث     خإير     فإن     بعد
   ضللة     بدع     وكل     محدثاتها     المور     وشإر     وسلم     عليه     الله

ذإكرها التي الثار كثيرةا. وهذه المعنى هذا في والحاديث
وسلم عليه الله صلى النبي وبيت ثور وغار حراء كغار الكاتب

إذإا وأشإباهها الرضوان بيعة ومحل الرقم أبي بن الرقم ودار
تزار ل واللوحات المصاعد لها وعملت طرقها وعبدت عظمت

للتعبد تزار وإنما الكفرةا، عظماء وآثار الفراعنة، آثار تزار كما
قد الجراءات بهذه نكون بذلك. وبذلك الله إلى والتقرب

به يأذإن لم ما للناس وشإرعنا منه، ليس ما الدين في أحدثنا
في منه وجل عز الله حذر الذي المنكر نفس هو وهذا الله

ُفْهْم     َأمْاسبحانه:  قوله ُفْء     َل َكا ُفْعوا     ُفْشإَر ُفْهْم     شَإَر ّديِن     ِمَن     َل َلْم     َما     ال
َذإْن ْأ ِه     َي ُفْه     ِب ّل بقوله:  وسلم عليه الله صلى النبي منه وحذر   ال
صلى وبقوله   رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في     أحدث     من
القذةا     حذو     قبلكم     كان     من     سنن     لتتبعنوسلم:  عليه الله

الله     رسول     يا     قالوا     لدخإلتموه     ضب     جحر     دخإلوا     لو     حتى     بالقذةا
كان ولو صحته، على متفق   فمن     قال     والنصارى؟     اليهود
يحبه مما وأشإباهها الكاتب ذإكرها التي بالوسائل الثار تعظيم

فعله أو فعله، أو وسلم عليه الله صلى به لمر ورسوله الله
ذإلك من شإيء يقع لم فلما عنهم، الله رضي الكراما أصحابه

منها حذر التي المحدثات من هو بل الدين من ليس أنه علم
الله رضي أصحابه منها وحذر وسلم عليه الله صلى النبي
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رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير عن ثبت . وقدعنهم
التي الشجرةا بقطع وأمر النبياء، آثار تتبع أنكر أنه عنه الله
له قيل لما الحديبية في تحتها وسلم عليه الله صلى النبي بويع

وحسما التوحيد لجناب حماية يقصدها، الناس بعض إن
أيها لك أنقل وأنا الجاهلية، والخرافات والبدع الشرك لوسائل
على لتكون الباب هذا في العلم أهل بعض ذإكره ما القارئ

الوليد بن محمد بكر أبو الماما المر: قال من بينة
):135( والبدع) صفحة (الحوادث كتابه في الطرطوشإي

سويد بن المعرور قال: وقال البدع) ثم جوامع في (فصل
فلقينا عنه الله رضي الخطاب بن عمر مع حجاجا خإرجنا

إنما الناس أيها عمر قال فيه يصلون الناس فجعل مسجدا
فمن بيعا اتخذوها حتى هذا مثل باتباع قبلكم كان من هلك

فليمض صلةا له تعرض لم ومن فليصل صلةا فيها له عرضت
بن عمر أن وضاح بن محمد ) عن141( صفحة في نقل ثم

الله صلى النبي تحتها بويع التي الشجرةا بقطع أمر الخطاب
الفتنة عمر فخاف تحتها يذهبون كانوا الناس لن ، وسلم عليه

علماء من وغيره مالك : (وكان وضاح ابن قال عليهم. ثم
بالمدينة التي الثار وتلك المساجد تلك إتيان يكرهون المدينة

ولم فيه وصلى المقدس بيت سفيان ودخإل وأحد، قباء عدا ما
ممن أيضا غيره فعل وكذلك فيها، الصلةا ول الثار تلك يتبع

معروف اليوما هو أمر من : فكم وضاح ابن قال ثم به، يقتدى
من وكم مضى، من عند منكرا كان الناس من كثير عند

بما الله إلى ومتقرب عليه الله يبغضه بما الله إلى متحبب
ابن السلما شإيخ الله. وقال رحمه كلمه منه). انتهى يبعده
مجموع ) من26( جزء ) من133( صفحة في الله رحمه تيمية

جبل ويسمى بعرفة الذي الجبل صعود نصه: (وأما ما الفتاوى
قبة لها يقال التي فوقه التي القبة وكذلك سنة، فليس الرحمة

من بها والطواف فيها، الصلةا ول دخإولها يستحب ل آدما
دخإول يستحب ل الجمرات عند التي المساجد وكذلك الكبائر
أو بالصخرةا أو بها الطواف وأما فيها، الصلةا ول منها شإيء

العتيق البيت غير كان وما وسلم عليه الله صلى النبي بحجرةا
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) من144( صفحة في المحرمة). وقال البدع أعظم من فهو
غير بمكة بنيت التي المساجد زيارةا المذكور: (وأما الجزء

أبي سفح في وما الصفا تحت الذي كالمسجد الحراما المسجد
صلى النبي آثار على بنيت التي المساجد من ذإلك ونحو قبيس

قصد فليس وغيره المولد كمسجد وأصحابه وسلم عليه الله
وإنما الئمة، من أحد استحبه ول السنة، من ذإلك من شإيء

عرفة والمشاعر خإاصة، الحراما المسجد إتيان المشروع
والبقاع الجبال قصد وكذلك والمروةا، والصفا ومنى ومزدلفة

جبل مثل ومنى، ومزدلفة عرفة المشاعر غير مكة حول التي
الفداء قبة فيه كان إنه يقال الذي منى عند الذي والجبل حراء
عليه الله صلى الله رسول سنة من ليس فإنه ذإلك ونحو

في يوجد ما بدعة. وكذلك هو بل ذإلك من شإيء زيارةا وسلم
يقال التي والبقاع الثار على المبنية المساجد من الطرقات

زيارةا وسلم عليه الله صلى النبي يشرع لم الثار من إنها
) من27( الجزء ) من134( صفحة في وقال ذإلك)، من شإيء

تعظيم يجوز هل السائل قول المذكور: (فصل: وأما المجموع
وسلم عليه الله صلى النبي لكون وزعفران خإلوقا فيه مكان
واتخاذإها المكنة هذه مثل تعظيم بل فيقال عنده؟ رئي

الذين الكتاب أهل أعمال من هو ذإلك لجل ومزارات مساجد
رضي الخطاب بن عمر أن ثبت وقد فيها، بهم التشبه عن نهينا
فقال: ما مكانا يبتدرون قوما فرأى السفر في كان عنه الله

عليه الله صلى الله رسول فيه صلى : مكانفقالوا هذا؟
عليه الله صلى الله رسول فيه صلى فقال: ومكان وسلم،
فيه أدركته من مساجد؟ أنبيائكم آثار تتخذوا أن أتريدون وسلم
من بحضرةا عمر قاله وهذا ، فليمض وإل فليصل الصلةا

الله صلى النبي أن المعلوما ومن عنهم، الله رضي الصحابة
وكان مواضع، في أسفاره في يصلي كان وسلم عليه

شإيئا السلف اتخذ وما مواضع، في المناما في يرونه المؤمنون
من كثير لصار الباب هذا فتح ولو مزارا، ول مسجدا ذإلك من
الون يز ل فإنهم ومزارات مساجد أكثرها أو المسلمين ديار

إلى جاء وقد المناما في وسلم عليه الله صلى النبي يرون
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المكنة هذه وتخليق كثيرةا، مرارا يراه من ومنهم بيوتهم،
نبي مقاما يتخذ أن الله يأمر قال: ولم أن إلى مكروهة بدعة

ُفْذوابقوله:  إبراهيم مقاما إل مصلى النبياء من ّتِخ ِما     ِمْن     َوا َقا َم
ِهيَم ْبَرا ّلى     ِإ من لحجر والتقبيل بالستلما يأمر لم أنه كما   ُفْمَص

البيت إل بيت إلى بالصلةا ول السود، الحجر إل الحجارةا
بل المسلمين باتفاقا عليه ذإلك غير يقاس أن يجوز ول الحراما،

أو العتيق، البيت غير إلى حجا للناس جعل من بمنزلة ذإلك
قال: ذإلك. ثم وأمثال رمضان، صياما غير مفروض شإهر صياما

قصد بأن المذكورةا المسائل سائر في الجواب تبين وقد
قبر أو نبي أثر أو نبي قدما أنه يقال عندما والدعاء الصلةا
البراج أو البيت أهل بعض أو الشيوخأ بعض أو الصحابة بعض

يشرع لم السلما في المنكرةا المحدثة البدع من الغيران أو
السابقون كان ول وسلم عليه الله صلى الله رسول ذإلك

من أحد استحبه ول يفعلونه، بإحسان لهم والتابعون الولون
وذإرائعه) والكلما الشرك أسباب من هو بل المسلمين أئمة
( صفحة في قال ثم الجواب، هذا غير في مبسوط هذا على
بعد الصحابة من أحد يكن المذكور: (ولم الجزء ) من500

لنا يشرع ل فإنه ذإلك مثل يتحرى ول غار إلى يذهب السلما
أن فيها.. إلى نتخلى ول الجبال غيران نقصد أن السلما بعد
والسفر وغيرانها، الجبال كهوف في التخلي قصد : وأماقال
أو ثور وجبل حراء وجبل الطور جبل مثل للبركة الجبل إلى
عليه الله صلى قال قد بل لنا بمشروع ليس فهذا ذإلك نحو

كلمه ) انتهى   مساجد     ثلثة     إلى     إل     الرحال     تشد     ل: وسلم
الله.  رحمه

مصائد من اللهفان (إغاثة في الله رحمه القيم ابن وقال
من التحذير في سبق له كلما ) بعد204( ) صفحةالشيطان

ما الصحابة أنكر : (وقدعندها والدعاء بها، للتبرك القبور قصد
قال سويد بن المعرور عن واحد غير فروى بكثير هذا دون هو

مكة طريق في عنه الله رضي الخطاب بن عمر مع صليت
يذهب أين فقال مذاهب يذهبون الناس رأى ثم الصبح صلةا

364

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN261
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=125
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=125


صلى النبي فيه صلى مسجد المؤمنين أمير يا فقيل هؤلء؟
كان من هلك إنما فقال فيه يصلون فهم وسلم عليه الله

كنائس ويتخذونها أنبيائهم آثار يتبعون كانوا هذا بمثل قبلكم
ومن فليصل المساجد هذه في منكم الصلةا أدركته فمن وبيعا

أيضا عنه الله رضي عمر أرسل وكذلك يتعمدها ول فليمش ل
الله صلى الله رسول أصحاب تحتها بايع التي الشجرةا فقطع
هذا في العلم أهل الله. وكلما رحمه كلمه انتهى وسلم عليه

فيما ولعل بنقله، القارئ على نطيل أن نحب ل كثير الباب
من تقدما ما عرفت الحق.. إذإا لطالب ومقنعا كفاية نقلناه
ما أن علمت الباب هذا في العلم أهل وكلما الشرعية الدلة

ثور كغار السلمية الثار تعظيم من المذكور الكاتب إليه دعا
والدعوةا منها تهدما ما وتعمير وأشإباهها الرضوان بيعة ومحل

منها مرتفعا كان لما المصاعد واتخاذإ إليها، الطرقا تعبيد إلى
لوحات ووضع مزارات الجميع واتخاذإ المذكورين كالغارين

للشريعة مخالف ذإلك للزائرين- كل مرشإدين وتعيين عليها،
وتعطيل وتكميلها المصالح بتحصيل جاءت التي السلمية
الوسائل وحسم والبدع الشرك ذإرائع وسد وتقليلها، المفاسد
يجب الشرك وذإرائع البدع أن أيضا إليها. وعرفت المفضية

تفضي لما إليها الداعي أو فاعلها قصد حسن ولو عنها النهي
معابد وإحداث الدين معالم وتغيير العظيم الفساد من إليه

عليه الله صلى رسوله ول الله يشرعها لم وعبادات ومزارات
ْومَاوجل:  عز الله قال وقد وسلم َي ْل ُفْت     ا ْل ْكَم ُفْكْم     َأ ُفْكْم     َل َن ِدي

ُفْت ْتَمْم َأ ُفْكْم     َو ْي َل ِتي     َع ْعَم ُفْت     ِن ُفْم     َوَرِضي ُفْك ِْلْسلمَا     َل لنا     ا شإيء فكل   ِدي
وعهد وسلم عليه الله صلى عهده في مشروعا يكن لم

ذإلك، بعد مشروعا يكون أن يمكن ل عنهم الله رضي أصحابه
منه، ليس ما فيه ودخإل الدين أمر لفسد الباب هذا فتح ولو

من والنصارى اليهود عليه كان ما ذإلك في المسلمون وأشإبه
واستحساناتهم أهوائهم حسب على وتغييرها بالديان التلعب

دار إماما أنس بن مالك الماما قال ولهذا المتنوعة، وأغراضهم
أهل عليها وافقه عظيمة كلمة الله رحمه زمانه في الهجرةا

أصلح ما إل المة هذه آخإر يصلح قوله: (لن وهي قاطبة، العلم
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بكتاب التمسك هو أولها أصلح الذي أن بذلك ومراده أولها)،
على والسير وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله

إل المة هذه آخإر يصلح ولن خإالفهما، مما والحذر تعاليمهما،
الله رحمه ذإلك في صدقا ولقد أولها، به صلح الذي المر هذا
الطرقا وأحدثوا البدع واعتنقوا وبدلوا غيروا لما الناس فإن

كل وصار أمرهم عليهم والتبس دينهم، في تفرقوا المختلفة
فرصة واستغلوا العداء، فيهم وطمع فرحون لديهم بما حزب

كل وتعصب المقاصد، واخإتلف الدين، وضعف الخإتلف
حتى المنكرةا والبدع المضلة، الطرقا من أحدثته لما طائفة

الضعف من الن معلوما هو ما إلى المسلمين حال آلت
السلما أهل على فالواجب عليهم، المم وتداعي والخإتلف

السمحة بتعاليمه والتمسك دينهم إلى الرجوع هو جميعا
العزيز الصافي: الكتاب منبعها من وأخإذها العادلة، وأحكامه
على والتكاتف بذلك، والتواصي المطهرةا، الصحيحة والسنة
والسياسية والقتصادية التشريعية المجالت جميع في تحقيقه

يخالف ما كل من الحذر كل والحذر ذإلك، وغير والجتماعية
إلى ترجع وبذلك فيه، التشكيك أو التباسه إلى يفضي أو ذإلك

الثيل مجدهم إليهم ويرجع المسلوبة، عزتهم المسلمين
قال كما الرض في لهم ويمكن أعدائهم على الله وينصرهم

َدوجل:  عز َع ُفْه     َو ّل ِذيَن     ال ّل ُفْنوا     ا ُفْكْم     آَم ْن ُفْلوا     ِم َعِم ِلَحاِت     َو الّصا
ُفْهْم ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض     ِفي     َل َلَف     َكَما     ا َتْخ ِذيَن     اْس ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َق

َنّن ّك ُفْيَم َل ُفْهْم     َو ُفْم     َل ُفْه َن ِذي     ِدي ّل َتَضى     ا ُفْهْم     اْر ُفْهْم     َل ّن َل ّد َب ُفْي َل ِد     ِمْن     َو ْع َب
ِهْم ِف ْو لنا     خَإ ِني     َأْم َن ُفْدو ُفْب ْع ُفْكوَن     ل     َي ِر لئا     ِبي     ُفْيْش ْي سبحانه:  وقال   شَإ

ُفْصَرّن ْن َي َل ُفْه     َو ّل ُفْه     َمْن     ال ُفْر ُفْص ْن ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ِزيٌز     َل ِذيَن     َع ّل ُفْهْم     ِإْن     ا ّنا ّك َم
َْلْرِض     ِفي ُفْموا     ا َقا َةا     َأ ُفْوا     الّصل َت َةا     َوآ َكا ُفْروا     الّز َأَم ُفْروِف     َو ْع ْلَم ْوا     ِبا َه َن َو
ِر     َعِن َك ْن ُفْم ْل ِه     ا ّل ِل ُفْة     َو َب ِق ِر     َعا ُفْمو ُفْْل    ا

المقررات ضمن الثار هذه تاريخ إدراج الكاتب اقتراح وأما
إذإا منه مانع ول حق فهذا المراحل مختلف على المدرسية

صلى الله برسول التأسي إلى الدعوةا سبيل على ذإلك كان
في الشديد والذإى المشاقا من أصابه فيما وسلم عليه الله
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عليه الله صلى بأحواله والتذكير الحق، إلى الدعوةا سبيل
وحراء، ثور غار وفي الرقم، دار وفي بيته، في وسلم

ثور، غار في حصلت التي والمعجزات اليات من والستفادةا
المنورةا، المدينة وفي الهجرةا، طريق وفي المكرمة، مكة في

مراحل جميع في أعدائه مكايد من حماه سبحانه الله وكون
العبر من فيها وما المور هذه عن التحدث أن شإك الدعوةا. ل

عليه الله صلى الله رسول صدقا على والدللة والمعجزات،
وما حقا، الله رسول بأنه له والشهادةا إليه، دعا فيما وسلم

اليمان يقوي مما ذإلك كل والمعجزات اليات من به الله أيده
التأسي إلى ويحفزهم المسلمين، صدور ويشرح القلوب، في

منهاجه، على والسير وسلم عليه الله صلى الله برسول
سيما ول للمسلم يعرض قد ما وتحمل دعوته، على والصبر
أدرك ولقد والمتاعب، المشاقا أنواع من الحق إلى الداعية
الكتب، فيها وصنفوا الجليلة، المعاني هذه المسلمين علماء

اخإتلف على المدرسية المقررات في وذإكروها والرسائل
التعليم عن للمسئولين ينبغي أنه ريب ول ومراحلها، أنواعها

ما يعطوه وأن المر، بهذا يعنوا أن السلمية البلد جميع في
على المسلمين ناشإئة تكون حتى وتفصيل إيضاح من يستحقه

رسول سيدنا وإمامهم نبيهم عليه كان بما البصيرةا من غاية
والعمال الكريمة، الخإلقا من وسلم عليه الله صلى الله

وصار بربه لحق حتى العظيم والصبر الطويل والجهاد الصالحة
واللهوالسلما.  الصلةا أفضل ربه من عليه العلى الرفيق إلى

يوفقهم وأن جميعا، المسلمين أحوال يصلح أن المسئول
وتحكيمه، عليه والستقامة الله بدين للتمسك وقادتهم

لعباده ارتضاه الذي القويم منهاجه على والسير إليه، والتحاكم
عليه وسار ، وسلم عليه الله صلى محمد نبيه عليه وتركهم
قدير. شإيء كل على إنه بإحسان، وأتباعهم الكراما، صحابته
وصحبه.  وآله ورسوله عبده على وسلم الله وصلى

والزعماء      الملوك على الحداد حكم
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آله وعلى الله رسول على والسلما والصلةا لله، الحمد
بعد:  أما بهداه اهتدى ومن وأصحابه

العصر هذا في السلمية الدول من الكثير عادةا جرت فقد
لمدةا والزعماء الملوك من يموت من على بالحداد بالمر
وتنكيس الحكومية الدوائر تعطيل مع أكثر أو أقل أو أياما ثلثة

المحمدية، للشريعة مخالف العمل هذا أن شإك ول العلما،
عن الصحيحة الحاديث جاءت وقد السلما، بأعداء تشبه وفيه

منه وتحذر الحداد عن تنهى وسلم عليه الله صلى الله رسول
وعشرا، أشإهر أربعة زوجها على تحد فإنها الزوجة حق في إل

خإاصة للمرأةا وسلم عليه الله صلى عنه الرخإصة جاءت كما
من ذإلك سوى ما أما فأقل، أياما ثلثة قريبها على تحد أن

ما الكاملة الشريعة في وليس شإرعا ممنوع فهو الحداد
النبي حياةا في مات وقد غيرهما، أو زعيم أو ملك على يجيزه
آخإرون وأعيان الثلث وبناته إبراهيم ابنه وسلم عليه الله صلى
أمراء زمانه في وقتل والسلما، الصلةا عليه عليهم يحد فلم

الله وعبد ، طالب أبي بن وجعفر ، حارثة بن مؤتة: زيد جيش
النبي توفي ثم عليهم، يحد فلم عنهم الله رضي رواحة بن

وسيد النبياء وأفضل الخلق أشإرف وهو وسلم عليه الله صلى
عليه يحد ولم المصايب أعظم بموته والمصيبة آدما، ولد

الله رضي الصديق بكر أبو مات ثم عنهم، الله رضي الصحابة
فلم النبياء بعد الخلق وأشإرف الصحابة، أفضل وهو عنه

وهم عنهم الله رضي وعلي وعثمان عمر قتل ثم عليه، يحدوا
يحدوا فلم الصديق بكر أبي وبعد النبياء بعد الخلق أفضل

التابعون، عليهم يحد فلم جميعا الصحابة مات وهكذا عليهم،
ومن التابعين علماء من الهدى وأئمة السلما أئمة مات وهكذا

العابدين زين الحسين بن وعلي ، المسيب بن كسعيد بعدهم؛
، والزهري ، العزيز عبد بن وعمر ، علي بن محمد وابنه ،

، أنس بن مالك والماما وصاحبيه، ، حنيفة أبي والماما
بن أحمد والماما ، الشافعي والماما ، والثوري والوزاعي

والهدى العلم أئمة من وغيرهم ، راهويه بن وإسحاقا ، حنبل
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الصالح السلف لكان خإيرا كان ولو المسلمون، عليهم يحد فلم
مخالفتهم في كله والشر اتباعهم في كله والخير أسبق، إليه
أسلفنا التي وسلم عليه الله صلى الله رسول سنة دلت وقد

على الحداد ترك من الصالح سلفنا فعله ما أن على ذإكرها
من اليوما الناس يفعله ما وأن والصواب، الحق هو الزواج غير

المطهرةا للشريعة مخالف أمر والزعماء الملوك على الحداد
المصالح وتعطيل الكثيرةا الضرار من عليه يترتب ما مع

قادةا على الواجب أن يعلم وبذلك السلما، بأعداء والتشبه
سلفنا نهج على والسير الحداد، هذا وأعيانهم: ترك المسلمين

أهل على والواجب سبيلهم، سلك ومن الصحابة من الصالح
لواجب أداء به وإعلمهم ذإلك على الناس العلم: تنبيه

سبحانه الله أوجب والتقوى. ولما البر على وتعاونا النصيحة،
وسلم عليه الله صلى ولرسوله ولكتابه لله النصيحة من

.الموجزةا الكلمة هذه تحرير رأيت وعامتهم المسلمين ولئمة
لكل وعامتهم المسلمين قادةا يوفق أن وجل عز الله وأسأل

وأن خإالفها، مما والحذر بشريعته والتمسك رضاه فيه ما
.الجابة قريب الدعاء سميع إنه جميعا وأعمالنا قلوبنا يصلح

وأصحابه.  وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى

نشر هذا الموضوع في مجلة البحوث السلمية العدد التاسع
 هـ. 1404الصادر للشإهر الربيعان والجماديان عاما 

  

الله        صلى الله رسول محمد فيلم إخراج استنكار
وسلم   عليه

أشإرف على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
أجمعين.  وأصحابه آله وعلى محمد نبينا المرسلين

في الكويتية المجتمع مجلة نشرته ما على اطلعت فقد وبعد
عنوان تحت  هـ1393 / 7 / 9 بتاريخ  الصادر162 عددها
خإلل أنه المذكور الخبر تضمن الله) وقد رسول محمد (فيلم
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العربية الشركة تأسيس عقد على التوقيع تم الماضية الياما
ليبيا حكومات ممثلو التوقيع وتولى العالمي، السينمائي للنتاج

تعاقدت المذكورةا الشركة وأن والبحرين، والمغرب والكويت
الله صلى النبي عن فيلم لنتاج عقاد مصطفى المخرج مع

سكوب) واللوان، (بالسينما وتعاليمه حياته وسلم عليه
بما عالمية لغة بعشرين ويخرج ساعات ثلث عرضه يستمر

العربية.  فيها

الشيعي والمجلس الزهر أقرها قصة إلى بالستناد وذإلك
جودةا الحميد وعبد الحكيم توفيق صياغتها في واشإترك العلى

المذكور، الخبر انتهى ، الشرقاوي الرحمن وعبد السحار
عليه يترتب خإطيرا وحدثا منكرا، أمرا نعتقد فيما ذإلك ولكون
الله صلى بالمصطفى واستهانة عظيمة وأضرار كبرى، مفاسد

بها التلعب إلى الشريفة لذاته وتعريض وسلم عليه
المنكر، هذا إنكار في المساهمة والتنقص- رأيت والستهزاء

ذإلك عن بالرجوع إخإراجه على الموافقة الربع بالدول والهابة
واحترازا له، واحتراما ، وسلم عليه الله صلى للنبي تعظيما

.  والسخرية والستهانة للتنقص الشريفة ذإاته تعريض عن

الباطل في التمادي من خإير الحق إلى الرجوع أن ومعلوما
لرابطة التأسيسي المجلس على الموضوع هذا عرض وقد

عن فيلم إخإراج تحريمفقرر:  المكرمة بمكة السلمي العالم
رضي الصحابة تمثيل وتحريم ، وسلم عليه الله صلى النبي
في المتخذ قراره من السادسة المادةا في وذإلك عنهم، الله

 شإعبان1 من المدةا خإلل المنعقدةا عشرةا الثالثة دورته
المادةا نص وهذا  هـ،1391  شإعبان13 إلى  هـ1391

المذكورةا: ( 

فيلم إخإراج تحريم بالجماع التأسيسي المجلس - يقرر1
تمثيله من فيه لما وسلم عليه الله صلى الله رسول محمد
وإلى إليه مشيرةا الكاميرا التصوير بآَلة وسلم عليه الله صلى

بعض وتمثيل بالتحديد، شإئونه وسائر وحركاته موضعه
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مختلفة ومشاهد عديدةا مواقف في عنهم الله رضي الصحابة
بالجماع.  محرما وهو

القرار هذا بإبلغ للرابطة العامة المانة المجلس - يوصي2
والجمعيات السلمية، والمنظمات السلمية، الدول لجميع
العلما، ووزارات والسلمية العربية البلد في الدينية

والمجلس بالزهر، السلمية البحوث ومجمع الزهر، ومشيخة
في والذإاعات والصحف، بالقاهرةا، السلمية للشئون العلى

. كافة السلمية البلد

السلمي، العالم لرابطة العامة المانة المجلس - يوصي3
الخإير طلبه على جوابا القرار بهذا الفيلم هذا مخرج بإخإطار
ستتخذ للرابطة العامة المانة بأن وإنذاره الفيلم بإخإراج

قدسية على العتداء يحاول من كل ضد القانونية الجراءات
، وسلم عليه الله صلى العظمى الرسالة صاحب وحرمة
العالم.  من جهة أية في الكرمين أصحابه وحرمة

السلمي العالم لرابطة العامة المانة المجلس - يوصي4
عليه الله صلى النبي عن فيلم إخإراج حرمة في رسالة بوضع
أجرته ما تضم أجمعين عليهم الله رضوان أصحابه وعن وسلم
فيه صدر وما مراحله، جميع في بشأنه للرابطة العامة المانة

السلمي العالم لرابطة التأسيسي المجلس في قرارات من
القرارات من بشأنه صدر وما الخإرى، السلمية والمنظمات

البلد في ذإلك ونشر عامة، السلمية البلد في والفتاوى
وتحذيرا.  وإرشإادا وتنويرا تبصرةا السلمية

ما على السلمي العالم لرابطة العامة المانة المجلس يشكر
 الخطير). انتهى، الموضوع هذا في موفقة جهود من به قامت

منع السعودية العربية بالمملكة العلماء كبار هيئة قررت كما
وسلم عليه الله صلى عنهم: والنبي الله رضي الصحابة تمثيل

1393 / 4 / 16  وتاريخ13 رقم بقرارها وذإلك أولى باب من
نصه:  التي هـ
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أشإرف على والسلما والصلةا العالمين رب لله (الحمد
تبعهم ومن والتابعين أجمعين وصحبه آله وعلى المرسلين

الدين.  يوما إلى بإحسان

فيما المنعقدةا الثالثة دورتها في العلماء كبار هيئة بعد: فإن أما
على اطلعت قد  هـ1393 / 4 / 17  و1393 / 4 / 1 بين

1393 / 1 / 1  وتاريخ93 / 44 رقم السامي المقاما خإطاب
والفتاء العلمية البحوث لدارات العاما الرئيس إلى الموجه هـ

نصه:  ما فيه جاء والذي والرشإاد والدعوةا

الشيخ بن طلل من إلينا الواردةا الرسالة مع إليكم نبعث
بيروت من فيلم لونا شإركة عاما مدير المكي البني محمود
(بلل) حياةا يصور سينمائي فيلم عمل الشركة اعتزاما بشأن
بعد إليكم نرغب وسلم عليه الله صلى الله رسول مؤذإن

رأيهم لبداء العلماء كبار على الموضوع عرض عليها الطلع
المقاما خإطاب على الهيئة اطلع وبعد بالنتيجة، وإخإبارنا فيه

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة أعدته وما السامي،
يلي:  ما قررت الرأي وتداول ذإلك على

العالية منزلتهم وبين الصحابة، على أثنى سبحانه الله - إن1
شإكل على منهم واحد أي حياةا إخإراج وفي الرفيعة، ومكانتهم
الله أثنى الذي الثناء لهذا منافاةا سينمائي فيلم أو مسرحية

لهم الله جعلها التي العالية المكانة من لهم وتنزيل به، عليهم
بها.  وأكرمهم

للسخرية موضعا سيكون منهم واحد أي تمثيل - إن2
مكان والتقوى للصلح ليس غالبا أناس ويتوله والستهزاء،

أرباب يقصده ما مع السلمية والخإلقا العامة حياتهم في
مهما وأنه المادي، الكسب إلى وسيلة ذإلك جعل من المسارح

يضع كما والغيبة الكذب على فسيشتمل التحفظ من حصل
وضعا الناس أنفس في عليهم الله رضوان الصحابة تمثيل
وسلم عليه الله صلى الرسول بأصحاب الثقة فتتزعزع مزريا
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المشاهدين، من المسلمين نفوس في التي الهيبة وتخف ،
والجدل دينهم في المسلمين على التشكيك باب وينفتح

، وسلم عليه الله صلى محمد أصحاب في والمناقشة
جهل أبي موقف الممثلين أحد يقف أن ضرورةا ويتضمن
صلى الرسول وسب بلل سب لسانه على ويجري وأمثاله

كما منكر، هذا أن شإك ول السلما به جاء ما وسلم عليه الله
ربهم وكتاب عقيدتهم نحو المسلمين أفكار لبلبلة هدفا يتخذ

.  وسلم عليه الله صلى محمد نبيهم وسنة

الخإلقا مكارما إظهار وهي مصلحة وجود من يقال - ما3
وعدما السيرةا وضبط للحقيقة التحري مع الداب ومحاسن

العبرةا في رغبة الوجوه من بوجه ذإلك من بشيء الخإلل
حال عرف من فإن وتقدير، فرض مجرد فهذا والتعاظ
يأباه التمثيل من النوع هذا أن عرف إليه يهدفون وما الممثلين

حياتهم في شإأنهم هو وما التمثيل ورواد الممثلين واقع
وأعمالهم. 

مفسدةا كان ما أن الشريعة في المقررةا القواعد - من4
تقدير على الصحابة وتمثيل محرما، فإنه راجحة أو محضة
وسدا للمصلحة فرعاية راجحة، فمفسدته فيه مصلحة وجود

عليه الله صلى محمد أصحاب كرامة على وحفاظا للذريعة
أن من طلل قاله ما الهيئة نظر لفت وقد ذإلك منع وسلم
من أرفع هم الراشإدين وخإلفاءه وسلم عليه الله صلى محمدا

إلى نظرهم لفت الفيلم، هذا في صوتا أو صورةا يظهروا أن
من وأمثاله بلل تصوير على المسارح أرباب جرأةا أن

في درجتهم ونزول مكانتهم لضعف كان إنما الصحابة
الحصانة من لهم فليس الربعة، الخلفاء عن الفضلية
والستهزاء للسخرية وتعريضهم تمثيلهم من يمنع ما والوجاهة

يخصه فضل صحابي لكل صحيح. لن غير فهذا نظرهم في
متفاوتين كانوا وإن الصحبة فضل في جميعا مشتركون وهم
وهو بينهم المشترك القدر هذا وعل، جل الله عند منازلهم في
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على وسلم الله وصلى بهم الستهانة من يمنع الصحبة فضل
وصحبه). انتهى.  وآله محمد نبينا

المر هذا على القداما إليه يفضي سوف وما تقدما ما ولكل
رضي وبأصحابه وسلم عليه الله صلى بالنبي الستهانة من
وأعمالهم أصحابه وسيرةا وأعماله سيرته وتعريض عنهم الله

يتصرفون السينما وتجار الممثلين قبل من والمتهان للتلعب
بغية تلئمهم التي الصفة على ويبرزونها شإاءوا، كيف فيها

الخطير العمل هذا في ولما ذإلك، وراء من والتجار التكسب
الله رضي وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي تعريض من

فإني المسلمين، مشاعر وجرح والسخرية، للستهانة عنهم
المذكور.  الفيلم لخإراج بشدةا استنكاري أكرر

استنكارهم القطار كافة في المسلمين جميع من وأطلب
بذل والمسئولين الحكومات جميع من أرجو كما لذلك،

عليه الله صلى سيرته إبراز إخإراجه. وفي لوقف جهودهم
درج التي بالطرقا عنهم الله رضي أصحابه وسيرةا وسلم
يومنا إلى وسلم عليه الله صلى عهده من المسلمون عليها

الفيلم.  هذا إخإراج عن ويغني ويشفي يكفي ما هذا

وحكوماتهم جميعا المسلمين يوفق أن وجل عز الله وأسأل
فيه ما ولكل والجل، العاجل في المسلمين صلح فيه ما لكل

به اللئق الشرعي التعظيم وسلم عليه الله صلى نبيهم تعظيم
لهم التنقص إلي يفضي ما كل من والحذر الكراما، وبأصحابه

الله وصلى كريم جواد إنه لذلك، يعرضهم أو منهم السخرية أو
وصحبه.  وآله محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم

عمله        ميدان في للرجل المرأة مشاركة خطر

المين، رسوله على والسلما والصلةا العالمين، رب لله الحمد
بعد:  أما أجمعين وصحبه آله وعلى
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الرجال ميدان في للعمل المرأةا نزول إلى الدعوةا فإن
أو التصريح جهة على ذإلك كان سواء الخإتلط إلى المؤدي
ومتطلبات العصر مقتضيات من ذإلك أن بحجة التلويح

المرةا، وثمراته الخطيرةا، تبعاته له جدا خإطير أمر الحضارةا
تأمر التي الشرعية للنصوص مصادمته رغم الوخإيمة، وعواقبه

بيتها في تخصها التي بالعمال والقياما بيتها في بالقرار المرأةا
ونحوه. 

المفاسد من الخإتلط جناه ما كثب عن يعرف أن أراد ومن
في وقعت التي المجتمعات تلك إلى فلينظر تحصى ل التي
نفسه من بإنصاف اضطرارا أو اخإتيارا العظيم البلء هذا

الفردي المستوى على التذمر يجد عداه عما للحق وتجرد
وتفكك بيتها من المرأةا انفلت على والتحسر والجماعي،

في بل الكتاب من الكثير لسان على واضحا ذإلك ويجد السر،
للمجتمع هدما هذا لن إل ذإلك وما العلما وسائل جميع

.  لبنائه وتقويض

بالجنبية الخلوةا تحريم على الدالة الصريحة الصحيحة والدلة
الوقوع إلى الموصلة الوسائل وتحريم إليها، النظر وتحريم

يؤدي لنه الخإتلط؛ بتحريم قاضية كثيرةا أدلة الله حرما فيما
عقباه.  تحمد ل ما إلى

الحيوي ومنطلقها مملكتها هو الذي بيتها من المرأةا وإخإراج
التي وطبيعتها فطرتها تقتضيه عما لها إخإراج الحياةا هذه في

.  عليها الله جبلها

أمر الرجال تخص التي الميادين في المرأةا نزول إلى فالدعوةا
الخإتلط آثاره أعظم ومن السلمي، المجتمع على خإطير
ويهدما بالمجتمع يفتك الذي الزنا وسائل أعظم من يعتبر الذي
.  وأخإلقه قيمه
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يختلف خإاصا تركيبا للمرأةا جعل وتعالى تبارك الله أن ومعلوما
في التي بالعمال للقياما به هيأها الرجال تركيب عن تماما
جنسها.  بنات بين التي والعمال بيتها داخإل

بهم الخاص الرجال لميدان المرأةا اقتحاما هذا: أن ومعنى
كبيرةا جناية هذا وفي وطبيعتها، تركيبها عن لها إخإراجا يعتبر
لشخصيتها، وتحطيم معنوياتها على وقضاء المرأةا على

يفقدون لنهم وإناث؛ ذإكور من الجيل أولد إلى ذإلك ويتعدى
قد الما هو الدور بهذا يقوما فالذي والعطف، والحنان التربية
تجد أن يمكن ل التي مملكتها عن تماما وعزلت منه فصلت
التي المجتمعات وواقع فيها إل والطمأنينة والستقرار الراحة

نقول.  ما على شإاهد أصدقا هذا في تورطت

واحد كل على خإاصة واجبات الزوجين من لكل جعل والسلما
داخإل في المجتمع بناء بذلك ليكتمل بدوره يقوما أن منهما
.  خإارجه وفي البيت

الولد بتربية تقوما والمرأةا والكتساب، بالنفقة يقوما فالرجل
تناسبها التي والعمال والحضانة والرضاعة والحنان والعطف

لهن والتمريض والتطبيب مدارسهن وإدارةا الصغار لتعليم
البيت واجبات بالنساء. فترك المختصة العمال من ذإلك ونحو

عليه ويترتب فيه، بمن للبيت ضياعا يعتبر المرأةا قبل من
شإكل المجتمع يصبح ذإلك وعند ومعنويا حسيا السرةا تفكك

ومعنى.  حقيقة ل وصورةا

ُفْلوعل:  جل الله قال ُفْموَن     الّرَجا ّوا َلى     َق ِء     َع ّنَسا َفّضَل     ِبَما     ال
ُفْه ّل ُفْهْم     ال ْعَض َلى     َب ْعٍض     َع ِبَما     َب ُفْقوا     َو َف ْن ِهْم     ِمْن     َأ ِل َوا الله فسنة   َأْم
الية دلت كما عليها بفضله للرجل القوامة أن خإلقه في

بيتها في بقرارها للمرأةا سبحانه الله وأمر ذإلك، على الكريمة
وهو: اجتماع الخإتلط عن معناه: النهي التبرج عن ونهيها

البيع أو العمل بحكم واحد مكان في الجنبيات بالنساء الرجال
المرأةا اقتحاما لن ذإلك؛ نحو أو السفر أو النزهة أو الشراء أو
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وفي عنه، المنهي في الوقوع إلى بها يؤدي الميدان هذا في
من شإرعا المطلوب لحقوقه وتضييع الله لمر مخالفة ذإلك

بها.  تقوما أن المسلمة

جميع وتحريم الخإتلط تحريم على دل والسنة والكتاب
َقْرَنوعل:  جل الله قال إليه المؤدية الوسائل ُفْكّن     ِفي     َو ِت ُفْيو ُفْب

َبّرْجَن     َول َبّرَج     َت ِة     َت ّي ِل ِه ْلَجا َلى     ا ُفْْلو ِقْمَن     ا َأ َةا     َو ِتيَن     الّصل َةا     وآ َكا الّز
ْعَن ِط َأ ّلَه     َو ُفْه     ال َل ُفْسو ّنَما     َوَر ُفْد     ِإ ِري ُفْه     ُفْي ّل ِهَب     ال ْذ ُفْي ُفْم     ِل ُفْك ْن ْهَل     الّرْجَس     َع َأ

ْيِت َب ْل ُفْكْم     ا ّهَر َط ُفْي لرا     َو ِهي ْط ُفْكْرَن     َت ْذإ َلى     َما     َوا ْت ُفْكّن     ِفي     ُفْي ِت ُفْيو َياِت     ِمْن     ُفْب آ
ِه ّل ِة     ال ْكَم ْلِح ّلَه     ِإّن     َوا لفا     َكاَن     ال ِطي لرا     َل ِبي أمهات الله فأمر   خَإ

ذإلك- في داخإلت والمؤمنات المسلمات المؤمنين- وجميع
عن وإبعادهن صيانتهن من ذإلك في لما البيوت في بالقرار
التبرج إلى يفضي قد حاجة لغير الخروج لن الفساد؛ وسائل

الصالحة بالعمال أمرهن ثم أخإرى، شإرور إلى يفضي كما
الصلةا بإقامتهن وذإلك والمنكر الفحشاء عن تنهاهن التي

وسلم عليه الله صلى ولرسوله لله وطاعتهن الزكاةا وإيتائهن
وذإلك والخإرةا الدنيا في بالنفع عليهن يعود ما إلى وجههن ثم ،

النبوية وبالسنة الكريم بالقرآن دائم اتصال على يكن بأن
من ويطهرها القلوب صدأ يجلو ما فيهما اللذين المطهرةا
الله وقال والصواب، الحق إلى ويرشإد والنجاس الرجاس

َها    َ ياتعالى:  ّي ِبّي     َأ ّن َواِجَك     ُفْقْل     ال ِتَك     َِلْز َنا َب ِء     َو ِنَسا ِنيَن     َو ْؤِم ُفْم ْل ا
ِنيَن ْد ِهّن     ُفْي ْي َل ِهّن     ِمْن     َع ِب ِبي ِلَك     َجل َنى     َذإ ْد ْفَن     َأْن     َأ ْعَر ْيَن     َفل     ُفْي َذإ ْؤ َكاَن     ُفْي َو

ُفْه ّل لرا     ال ُفْفو لما     َغ والسلما- وهو الصلةا عليه نبيه الله فأمر   َرِحي
المؤمنين نساء وعامة وبناته لزواجه يقول ربه- أن عن المبلغ
أجسامهن باقي ستر يتضمن وذإلك جلبيبهن من عليهن يدنين

لهن تحصل لئل مثل لحاجة الخروج أردن إذإا وذإلك بالجلبيب
فما المثابة بهذه المر كان فإذإاالقلوب.  مرضى من الذإية
وإبداء معهم، واخإتلطها الرجال ميدان إلى بنزولها بالك

أنوثتها من كثير عن والتنازل الوظيفة، بحكم إليهم حاجتها
بذلك ليحصل حيائها من كثير وذإهاب مستواهم في لتنزل

وصورةا.  معنى المختلفين الجنسين بين النسجاما
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ِنيَن     ُفْقْلوعل:  جل الله قال ْؤِم ُفْم ْل ُفْغّضوا     ِل ِهْم     ِمْن     َي ِر ْبَصا َأ

ُفْظوا َف َيْح ُفْهْم     َو ُفْروَج ِلَك     ُفْف َكى     َذإ ُفْهْم     َأْز ّلَه     ِإّن     َل ِبيٌر     ال ُفْعوَن     ِبَما     خَإ َن َيْص
ُفْقْل َناِت     َو ْؤِم ُفْم ْل ُفْضْضَن     ِل ْغ ِهّن     ِمْن     َي ِر ْبَصا ْظَن     َأ َف َيْح ُفْهّن     َو ُفْروَج َول     ُفْف

ِديَن ْب ُفْهّن     ُفْي َت َن َهَر     َما     ِإل     ِزي َها     َظ ْن ْبَن     ِم ِر َيْض ْل ِهّن     َو ِر ُفْم ُفْخ َلى     ِب ِهّن     َع ِب ُفْيو ُفْج
. اليتان

المؤمنين يبلغ أن والسلما الصلةا عليه نبيه الله يأمر
ثم الزنا عن الفرج وحفظ النظر بغض يلتزموا أن والمؤمنات

حفظ أن لهم. ومعلوما أزكى المر هذا أن سبحانه أوضح
أن شإك ول وسائلها باجتناب يكون إنما الفاحشة من الفرج
في بالنساء والرجال بالرجال النساء واخإتلط البصر إطلقا
الفاحشة، وقوع وسائل أعظم من وغيرها العمل ميادين
منه تحققهما يستحيل المؤمن من المطلوبان المران وهذان

العمل في مشاركة أو كزميلة الجنبية المرأةا مع يعمل وهو
شإك ل معها الميدان واقتحامه معه الميدان هذا له. فاقتحامها

الفرج وإحصان البصر غض معها يستحيل التي المور من أنه
وطهارتها.  النفس زكاةا على والحصول

وعدما الفرج وحفظ البصر بغض المؤمنات الله أمر وهكذا
على الخمار بإسدال الله وأمرهن منها، ظهر ما إل الزينة إبداء

محل الجيب لن ووجهها؛ رأسها ستر المتضمن الجيوب
وعدما الفرج وحفظ البصر غض يحصل فكيف والوجه، الرأس

معهم واخإتلطها الرجال ميدان المرأةا نزول عند الزينة إبداء
المحاذإير، هذه في بالوقوع كفيل والخإتلط العمال؟ في

مع تسير وهي بصرها تغض أن المسلمة للمرأةا يحصل كيف
العمال في تشاركه أنها بحجة جنب إلى جنبا الجنبي الرجل

 به؟ تقوما ما جميع في تساويه أو

المور إلى الموصلة والذرائع الوسائل جميع حرما والسلما
بالقول خإضوعهن النساء على السلما حرما وكذلك المحرمة،

وجل: عز قوله في كما فيهن الطمع إلي يفضي لكونه للرجال
َء    َ يا ِبّي     ِنَسا ّن ُفْتّن     ال ٍد     َلْس َأَح ّنَساِء     ِمَن     َك ُفْتّن     ِإِن     ال ْي َق ّت ْعَن     َفل     ا َتْخَض
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ْوِل َق ْل َع     ِبا ْطَم َي ِذي     َف ّل ِه     ِفي     ا ِب ْل الشهوةا. مرض يعني   َمَرٌض     َق
 الخإتلط؟ مع ذإلك من التحفظ يمكن فكيف

تكلمهم أن بد ل الرجال ميدان إلى نزلت إذإا أنها البدهي ومن
لها يرققوا وأن الكلما لهم ترقق أن بد ول يكلموها، وأن

إلى ويدعو ويحسن يزين ذإلك وراء من والشيطان الكلما،
أمر حيث عليم حكيم والله له، فريسة يقعوا حتى الفاحشة

والفاجر البر فيهم الناس لن إل ذإاك وما بالحجاب، المرأةا
ويحجز الفتنة الله- من - بإذإنيمنع فالحجاب والعاهر والطاهر
عن والبعد والنساء، الرجال قلوب طهارةا به وتحصل دواعيها،

َذإاوجل:  عز الله قال التهمة مظان ِإ ُفْهّن     َو ُفْمو ُفْت ْل َأ لعا     َس َتا َم
ُفْهّن ُفْلو َأ ِء     ِمْن     َفاْس ُفْكْم     ِحَجاٍب     َوَرا ِل ُفْر     َذإ َه ْط ُفْكْم     َأ ِب ُفْلو ُفْق ِهّن     ِل ِب ُفْلو ُفْق    َو

. الية

بيتها. وحرما هو باللباس وجهها حجاب بعد المرأةا حجاب وخإير
نفسها تعرض لئل الجانب؛ الرجال مخالطة السلما عليها
البيت في بالقرار وأمرها مباشإر، غير أو مباشإر بطريق للفتنة
الشرعي، الدب لزوما مع مباحة لحاجة إل منه الخروج وعدما

من المعنى وهذا قرارا، بيتها في المرأةا مكث الله سمى وقد
لقلبها وراحة لنفسها استقرار ففيه الرفيعة المعاني أسمى

إلى يفضي القرار هذا عن لصدرها. فخروجها وانشراح
ل لما وتعريضها صدرها وضيق قلبها وقلق نفسها اضطراب

على الجنبية بالمرأةا الخلوةا عن السلما ونهى عقباه، تحمد
سدا محرما، ذإي مع إل السفر وعن محرما ذإي مع إل الطلقا
الشر، لسباب وحسما الثم لباب وإغلقا الفساد لذريعة
رسول عن صح ولهذا الشيطان، مكايد من للنوعين وحماية

أضر     فتنة     بعدي     تركت     ماقال:  أنه وسلم عليه الله صلى الله
أنه وسلم عليه الله صلى عنه وصح   النساء     من     الرجال     على

إسرائيل     بني     فتنة     أول     فإن     النساء     واتقوا     الدنيا     اتقواقال: 
   النساء     في     كانت
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نشر هذا الموضوع مركز الدعوةا السلمية بلهور. باكستان
 هـ الموافق مارس1399الطبعة الولى في ربيع الثاني عاما 

 ما. 1979

النصوص ظواهر ببعض الخإتلط دعاةا بعض يتعلق وقد
في وتفقه قلبه الله نور من إل مغزاها يدرك ل التي الشرعية

في وكانت بعض إلى بعضها الشرعية الدلة وضم الدين
بعض خإروج ذإلك ومن بعض، عن بعضها يتجزأ ل وحدةا تصوره
الغزوات، بعض في وسلم عليه الله صلى الرسول مع النساء

لمصالح محارمهن مع كان خإروجهن أن ذإلك عن والجواب
ليمانهن الفساد، من عليهن يخشى ما عليه يترتب ل كثيرةا

بعد بالحجاب وعنايتهن عليهن محارمهن وإشإراف وتقواهن
أن ومعلوما العصر، نساء من الكثير حال بخلف آيته نزول
الحالة عن تماما يختلف العمل إلى بيتها من المرأةا خإروج
في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع بها خإرجن التي

فما . وأيضاالفارقا مع قياسا يعتبر تلك على هذه فقياس الغزو
أدرى شإك ل وهم هذا، حول الصالح السلف فهمه الذي

العملي التطبيق إلى وأقرب غيرهم، من النصوص بمعاني
الذي هو فما وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله لكتاب

ينادي كما الدائرةا وسعوا هل الزمن؟ مدار على عنهم نقل
في المرأةا تعمل أن إلى ذإلك في ورد ما فنقلوا الخإتلط دعاةا

ويزاحمونها تزاحمهم الرجال مع الحياةا ميادين من ميدان كل
قضايا تلك أن فهموا أنهم أما معها؟ ويختلطون معهم وتختلط

 غيرها؟ إلى تتعداها ل معينة

مدار على والغزوات الفتوحات- السلمية استعرضنا وإذإا
من العصر هذا في يدعى ما أما الظاهرةا، هذه نجد لم التاريخ
أن يتعدى ل فهو كالرجل ويقاتل، السلح يحمل كجندي إدخإالها

عن الترفيه باسم الجيوش أخإلقا وتذويب لفساد وسيلة يكون
كان المرأةا طبيعة مع التقت إذإا الرجال طبيعة لن الجنود؛

الميل من وامرأةا رجل كل بين يكون ما الخلوةا عند منهما
يجر الشيء وبعض والكلما، الحديث إلى والستراحة والنس
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في الندامة من وأبعد وأحزما أحكم الفتنة وإغلقا بعض، إلى
المستقبل. 

وغلق المفاسد ودرء المصالح جلب على جدا حريص فالسلما
ميدان في الرجل مع المرأةا ولخإتلط إليها، المؤدية البواب
سبق؛ كما مجتمعها وفساد المة انحطاط في كبير تأثير العمل

الرومانيةالقديمة:  الحضارات عن تاريخيا المعروف لن
والنهيار النحطاط أسباب أعظم من أن ونحوهما واليونانية

ميدان إلى الخاص ميدانها من المرأةا خإروج هو بها الواقع
وتركهم الرجال، أخإلقا فساد إلى أدى مما ومزاحمتهم الرجال

والمعنوي.. وانشغال المادي الرقي إلى بأمتهم يدفع لما
المة، وخإسران الرجل بطالة إلى يؤدي البيت خإارج المرأةا
الولد، أخإلقا وفساد صرحها، وانهيار السرةا انسجاما وعدما
من كتابه في به الله أخإبر ما مخالفة في الوقوع إلى ويؤدي
المرأةا يبعد أن السلما حرص المرأةا. وقد على الرجل قوامة

العامة الولية تولي من فمنعها طبيعتها يخالف ما جميع عن
لقوله عامة مسئوليات فيه ما وجميع والقضاء الدولة كرئاسة

رواه   امرأةا     أمرهم     ولوا     قوما     يفلح     لنوسلم:  عليه الله صلى
ميدان إلى تنزل بأن لها الباب صحيحه. ففتح في البخاري
سعادتها من السلما يريده لما مخالفا يعتبر الرجال

ميدانها غير في المرأةا تجنيد يمنع واستقرارها. فالسلما
المجتمع في المختلفة- وخإاصة التجارب من ثبت وقد الصيل،

طبيعيا، ول فطريا يتساويان ل والمرأةا الرجل المختلط- أن
اخإتلف في جليا واضحا والسنة الكتاب في ورد عما فضل

اللطيف الجنس بمساواةا ينادون والواجبين. والذين الطبيعتين
مبين- بالرجال، غير الخصاما في وهو الحلية في - المنشأ
. بينهما الساسية الفوارقا يتجاهلون أو يجهلون

على يدل ما الملموس والواقع الشرعية الدلة من ذإكرنا لقد
فيه ما الرجال أعمال في المرأةا واشإتراك الخإتلط تحريم
قد الناس بعض أن إلى نظرا ولكن الحق، لطالب ومقنع كفاية

مما أكثر والشرقا الغرب رجال كلمات من يستفيدون
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وسلم عليه الله صلى رسوله وكلما الله كلما من يستفيدون
اعتراف يتضمن ما لهم ننقل أن رأينا المسلمين، علماء وكلما
لعلهم ومفاسده الخإتلط بمضار والشرقا الغرب رجال

منع من العظيم دينهم به جاء ما أن ويعلمون بذلك، يقتنعون
من وحمايتهن للنساء والصيانة الكرامة عين هو الخإتلط

لعراضهن.  والنتهاك بهن الضرار وسائل

يألفه الخإتلط كوك: (إن اللدي النجليزية الكاتبة قالت
قدر وعلى فطرتها، يخالف بما المرأةا طمعت ولهذا الرجال،

على العظيم البلء وههنا الزنا أولد كثرةا تكون الخإتلط كثرةا
أخإبروهن الرجال عن البتعاد قالت: علموهن أن المرأةا... إلى

بالمرصاد).  لهن الكامن الكيد بعاقبة

ترتيب في العظيم الخلل هو اللماني: (قل شإوبنهور وقال
وباذإخأ مجده علو في الرجل لمشاركة المرأةا دعا الذي أحوالنا
حتى الدنيئة مطامعها في التعالي عليها وسهل رفعته،

آرائها).  ودنيء سلطانها بقوى الحديثة المدنية أفسدت

عليه كانت فيما المطالع أيها تفكرت بيرون: (لو اللورد وقال
مصطنعة حالة في لوجدتها اليونان قدماء عهد في المرأةا

بالعمال المرأةا إشإغال وجوب معي ولرأيت للطبيعة مخالفة
عن حجبها وضرورةا فيه وملبسها غذائها تحسن مع المنزلية
بالغير) اهـ.  الخإتلط

يقضي الذي النظاما النجليزي: (إن سمايلس سامويل وقال
للبلد الثروةا من عنه نشأ مهما المعامل في المرأةا بتشغيل

هيكل هاجم لنه المنزلية، الحياةا لبناء هادمة كانت نتيجته فإن
الجتماعية، الروابط ومزقا السرةا، أركان وقوض المنزل،

بنوع فصار أقاربهم من والولد زوجها من الزوجة يسلب فإنه
المرأةا وظيفة إذإ المرأةا، أخإلقا تسفيل إل له نتيجة ل خإاص

مسكنها ترتيب مثل المنزلية بالواجبات القياما هي الحقيقية
القياما مع معيشتها وسائل في والقتصاد أولدها وتربية
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هذه كل من تسلخها المعامل ولكن البيتية، بالحتياجات
تشب الولد وأضحت خإالية المنازل أصبحت بحيث الواجبات

المحبة وأطفئت الهمال زوايا في وتلقى التربية، عدما على
والقرينة الظريفة الزوجة كونها عن المرأةا وخإرجت الزوجية
وباتت والمشاقا، العمل في زميلته وصارت للرجل، المحبة

والخإلقي الفكري التواضع غالبا تمحو التي للتأثيرات معرضة
الفضيلة) .  حفظ مدار عليه الذي

في العائلية الزمات سبب إيدايلين: (إن الدكتورةا وقالت
تركت الزوجة أن هو المجتمع في الجرائم كثرةا وسر أمريكا

مستوى وانخفض الدخإل فزاد السرةا دخإل لتضاعف بيتها
إلى المرأةا عودةا أن أثبتت التجارب قالت: إن ثم الخإلقا
التدهور من الجديد الجيل لنقاذإ الوحيدةا الطريقة هو الحريم

فيه).  يسير الذي

تستطيع المرأةا المريكي: (إن الكونجرس أعضاء أحد وقال
كيان هو الذي البيت في بقيت إذإا حقا الدولة تخدما أن

السرةا). 

إنجاب ميزةا المرأةا منح عندما الله آخإر: (إن عضو وقال
جعل بل الخارج في لتعمل تتركهم أن منها يطلب لم الولد

الطفال).  هؤلء لرعاية المنزل في البقاء مهمتها

المطلقة حريتها للمرأةا أيضا: (اتركوا اللماني شإوبنهور وقال
تنسوا ول النتيجة لتروا عاما بعد قابلوني ثم رقيب بدون كاملة
فقولوا: مت وإذإا والدب والعفة للفضيلة معي سترثون أنكم
الدكتور كلها النقول هذه ذإكر الحقيقة)، كبد أصاب أو أخإطأ

بين (المرأةا كتابه في الله رحمه السباعي حسني مصطفى
والقانون).  الفقه

مضار في الغرب منصفو قاله ما نستقصي أن أردنا ولو
أعمال ميدان إلى المرأةا نزول نتيجة هي التي الخإتلط
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طول عن تكفي المفيدةا الشإارةا ولكن المقال لطال الرجال
العبارةا. 

عليها يجب بما والقياما بيتها في المرأةا استقرار : أنوالخلصة
يناسب الذي المر هو دينها بأمور القياما بعد تدبيره من

وصلح المجتمع وصلح صلحها وفيه وكيانها، وفطرتها طبيعتها
في تشغيلها المكان ففي فضل عندها كان فإن الناشإئة

لهن والتمريض والتطبيب للنساء كالتعليم النسائية الميادين
كما النساء ميادين في النسائية العمال من يكون مما ذإلك

مع وتعاون شإاغل لهن شإغل وفيها ذإلك، إلى الشإارةا سبقت
جهة في كل رقيه، وأسباب المجتمع أعمال في الرجال

عنهن الله رضي المؤمنين أمهات دور هنا ننسى ول اخإتصاصه،
وتوجيه للمة تعليم من به قمن وما سبيلهن، في سار ومن

عليه الله صلى رسوله وعن سبحانه الله عن وتبليغ وإرشإاد،
اليوما المسلمين في وأكثر خإيرا، ذإلك عن الله فجزاهن وسلم

في الرجال مخالطة عن والبعد والصيانة الحجاب مع أمثالهن
أعمالهم.  ميدان

على يعينهم وأن بواجبهم، الجميع يبصر أن المسئول والله
الفتنة وسائل الجميع يقي وأن يرضيه، الذي الوجه على أدائه

الله وصلى كريم جواد إنه الشيطان، ومكايد الفساد وعوامل
وسلم.  وصحبه وآله محمد نبينا ورسوله عبده على

    " ِتَحْت   " َوُف تعالى قوله في الواو حول جوابية رسالة
ُبَها  ْبَوا َأ

المكرما الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
آمين.  خإير، لكل الله الشيخ. وفقه فضيلة

وبعد:  وبركاته، الله ورحمة عليكم سلما

وصل  هـ1388 / 1 / 2 في المؤرخأ الكريم كتابكم محب، يا
قول تضعيف إلى الشإارةا من تضمنه وما بهداه، الله وصلكم
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حق في الزمر سورةا في تعالى قوله في الواو قال: إن من
ّتىالجنة:  أهل َذإا     َح َها     ِإ ُفْءو ِتَحْت     َجا ُفْف َها     َو ُفْب َوا ْب الثمانية، واو هي   َأ
وقد الصواب، هو ذإكرتموه أنما فضيلتكم وأفيد معلوما، كان

ابن العلمة أن وذإكرت الية، على كلمي حين ذإلك على نبهت
كثير ابن العلمة ضعفه كما القول، هذا ضعف الله رحمه القيم
فضيلتكم لعل ولكن العطف، واو أنها جميعا ورجحا الله، رحمه

واو بأنها للقول وليس جدا، واضح والمر الشيء لهذا ينتبه لم
قول وأما اللغة، جهة من ول الشرع جهة من ل وجه، الثمانية

فليس الحال واو إنها المعاني، روح كصاحب المفسرين بعض
العطف" والجواب "واو أنها وهو تقدما، ما والصواب بجيد،

َها: قوله بعد محذوف ُفْلو ُفْخإ ْد ِديَن     َفا ِل أعلم، والله وتقديره   خَإا
بسط وقد لله) إلخ وقالوا: (الحمد به، وسروا بذلك فرحوا
كتابه: في المر، هذا في الكلما الله رحمه القيم ابن العلمة
نسخة وإليكم الجنة، أبواب على كلمه عندالرواح)  (حادي

عليه.  للطلع المذكور الكتاب من

والخإذ بالعلم، واهتمامكم تنبيهكم على فضيلتكم لشإكر وإني
الخإوان وسائر وإياكم الله زادني الخلف، مواطن في بالراجح

كريم.  جواد إنه الصالح والعمل النافع، العلم من

وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلما

رسالة جوابية مني عندما كنت نائبا للجامعة السلمية
 هـ. 1388بالمدينة المنورةا عاما 

  

إلى          يرفع لم السلم عليه عيسى أن زعم من حكم
السماء 

الزمان       آخإر ينزل ل أنه أو

والسلما والصلةا للمتقين، والعاقبة العالمين، رب لله الحمد
وعلى الله عبد بن محمد خإلقه من وخإيرته ورسوله عبده على
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الدين. أما يوما إلى بهداه واهتدى سيرته سار ومن وصحبه آله
الله في الخأ بإمضاء الباكستان من سؤال لي ورد بعد: فقد

بباكستان جنيوت العربية الجامعة رئيس أحمد منظور الشيخ
: السؤال نص وهذا الغربية

عليه عيسى سيدنا حياةا في الكراما العلماء السادةا قول (ما
ثم الشريف العنصري بجسده السماء إلى ورفعه السلما
ذإلك وأن القيامة، يوما قرب الرض إلى السماء من نزوله

قرب نزوله أنكر من حكم وما الساعة، أشإراط من النزول
إلى هاجر بل بذلك يمت لم وأنه صلب أنه وادعى القيامة، يوما

طبيعي بموت فيها ومات طويل فيها (الهند) وعاش كشمير
مأجورين؟) أفتونا مثيله، يأتي بل الساعة قبل ينزل ل وأنه

انتهى. 

إل قوةا ول حول ول التكلن، وعليه المستعان، : وباللهالجواب
عيسى أن على والسنة الكتاب من الدلة تظاهرت قد بالله،

إلى رفع والسلما الصلةا عليه ورسوله الله عبد مريم ابن
ولم يقتل ولم يمت لم وأنه وروحه، الشريف بجسده السماء
الصليب ويكسر الدجال فيقتل الزمان آخإر ينزل وأنه يصلب،
أن وثبت السلما، إل يقبل ول الجزية ويضع الخنزير ويقتل

السلما علماء أجمع الساعة. وقد أشإراط من النزول ذإلك
في اخإتلفوا وإنما ذإكرناه ما على أقوالهم على يعتمد الذين

ْذإوجل:  عز الله قول في المذكور التوفي ُفْه     َقاَل     ِإ ّل ِعيَسى    َ يا     ال
ّني ّفيَك     ِإ َو َت ُفْعَك     ُفْم ِف َلّي     َوَرا المراد أحدهما: أن أقوال على   ِإ

لم من إلى بالنسبة الية من الظاهر لنه الموت وفاةا بذلك
بهذا الكريم القرآن في تكرر قد ذإلك الدلة. ولن بقية يتأمل

ُفْكْم     ُفْقْلتعالى:  قوله مثل المعنى ّفا َو َت ُفْك     َي َل ْوِت     َم ْلَم ِذي     ا ّل ّكَل     ا ُفْو
ُفْكْم ْووتعالى.  سبحانه وقوله   ِب َل ْذإ     َتَرى     َو ّفى     ِإ َو َت ِذيَن     َي ّل ُفْروا     ا َف َك

ُفْة َك ِئ ْلَمل الموت بمعنى التوفي فيها ذإكر قد أخإرى آيات في   ا
وتأخإير.  تقديم الية في يكون المعنى هذا وعلى
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تفسيره في جرير ابن ذإلك نقل القبض، الثاني: معناه القول
وعليه سواه، ما على ورجحه واخإتاره السلف، من جماعة عن

عالم إلى الرض عالم من قابضك الية: إني معنى فيكون
العرب: قول المعنى هذا إلي. ومن ورافعك حي وأنت السماء
وافيا.  كله قبضته أي فلن من مالي توفيت

يسمى النوما لن النوما؛ وفاةا بذلك المراد الثالث: إن والقول
حمل فوجب السلما عليه موته عدما على الدلة دلت وقد وفاةا
وتعالى:  سبحانه كقوله الدلة بين جمعا النوما وفاةا على الية
َو ُفْه ِذي     َو ّل ُفْكْم     ا ّفا َو َت ْيِل     َي ّل ُفْهوجل:  عز وقوله   ِبال ّل ّفى     ال َو َت َي

ُفْفَس ْن َْل َها     ِحيَن     ا ِت ْو ِتي     َم ّل ُفْمْت     َلْم     َوا َها     ِفي     َت َناِم ُفْك     َم ُفْيْمِس ِتي     َف ّل ا
َها     َقَضى ْي َل ْوَت     َع ْلَم ُفْل     ا ُفْيْرِس ُفْْلخْإَرى     َو َلى     ا    َأَجٍل     ِإ

حال وبكل الول، القول من أرجح الخإيران والقولن   ُفْمَسّمى
البراهين عليه وتظاهرت البينة الدلة عليه دلت الذي فالحق

بل يمت لم وأنه حيا، السماء إلى رفع والسلما الصلةا عليه أنه
آخإر في ينزل أن إلى السماء في حيا السلما عليه يزل لم

في المبينة إليه أسندت التي المهمة بأداء ويقوما الزمان
، وسلم عليه الله صلى الله رسول محمد عن صحيحة أحاديث

أن يعلم هنا ومن عليه الله كتبها التي الموتة ذإلك بعد يموت ثم
فرض وعلى مرجوح، ضعيف قول بالموت التوفي تفسير
آخإر في نزوله بعد يكون الذي التوفي بذلك فالمراد صحته

المقدما باب من الرفع قبل الية في ذإكره فيكون الزمان
أهل عليه نبه كما الترتيب تقتضي ل الواو لنالتأخإير.  ومعناه
الموفق.  والله العلم

قوله يرد القرآن فصريح صلب أو قتل قد أنه زعم من وأما
وإنما السماء إلى يرفع لم إنه قال من قول وهكذا ويبطله

طبيعي بموت فيها ومات طويل بها وعاش كشمير إلى هاجر
ظاهر فقوله مثيله يأتي وإنما الساعة قبل ينزل ل وإنه

عليه والكذب تعالى الله على الفرية أعظم من هو بل البطلن
.  وسلم عليه الله صلى رسوله وعلى
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ينزل وسوف هذا وقتنا إلى ينزل لم السلما عليه المسيح فإن
الله صلى الله رسول بذلك أخإبر كما الزمان مستقبل في

إن قال من أن وغيره السائل يعلم تقدما ومما ، وسلم عليه
بها ومات كشمير إلى هاجر إنه قال أو صلب، أو قتل المسيح

سيأتي أو أتى قد إنه قال أو السماء، إلى يرفع ولم طبيعيا موتا
أعظم فقد السماء من ينزل مسيح هناك ليس وإنه مثيله،
عليه الله صلى ولرسوله لله مكذب هو بل الفرية الله على

يستتاب أن والواجب كفر، فقد ورسوله الله كذب ومن وسلم
الكتاب من الدلة له توضح وأن القوال، هذه مثل قال من

كافرا.  قتل وإل الحق إلى ورجع تاب فإن والسنة

شإأن في سبحانه قوله منها معلومة كثيرةا ذإلك على والدلة
ُفْه     َوَماالنساء:  سورةا في السلما عليه عيسى ُفْلو َت ُفْه     َوَما     َق ُفْبو َل َص
ِكْن َل ّبَه     َو ُفْهْم     ُفْشإ ِإّن     َل ِذيَن     َو ّل ُفْفوا     ا َل َت ِه     اخْإ ُفْه     شَإّك     َلِفي     ِفي ْن ُفْهْم     َما     ِم ِه     َل ِب

ٍم     ِمْن ْل َع     ِإل     ِع َبا ّت ّظّن     ا ُفْه     َوَما     ال ُفْلو َت لنا     َق ِقي ُفْه     َبْل*    َي َع َف ُفْه     َر ّل ِه     ال ْي َل ِإ
َكاَن ُفْه     َو ّل لزا     ال ِزي لما     َع ِكي عن الحاديث به توافرت ما ومنها   َح

والسلما الصلةا عليه أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
الضللة مسيح فيقتل مقسطا حكما الزمان آخإر في ينزل

إل يقبل ول الجزية ويضع الخنزير ويقتل الصليب ويكسر
رسول عن بصحتها مقطوع متواترةا أحاديث وهي السلما،

على السلما علماء أجمع وقد وسلم عليه الله صلى الله
كتب في وذإكروها عليه دلت بما واليمان بالقبول تلقيها

أو القطع، تفيد ل آحاد أخإبار بأنها متعلقا أنكرها فمن العقائد،
الزمان آخإر في الناس تمسك بذلك المراد أن على أولها

وأخإذ والعطف، الرحمة من السلما عليه المسيح بأخإلقا
فقوله بظواهرها، ل ولبابها ومقاصدها الشريعة بروح الناس
في صريح هو بل السلما أئمة عليه لما مخالف البطلن ظاهر

الغراء، الشريعة على وجناية المتواترةا، الثابتة النصوص رد
الصلةا عليه المعصوما وأخإبار السلما، على شإنيعة وجرأةا

الحق جادةا عن وخإروج والهوى، للظن وتحكيم والسلما،
الشريعة علم في راسخ قدما له من عليه يقدما ل والهدى،
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ونصوصها، لحكامها وتعظيم بها، جاء بمن صادقا وإيمان
قول القطع تفيد ل آحاد أخإبار المسيح أحاديث بأن والقول

الصحاح في مخرجة كثيرةا أحاديث لنها الفساد؛ ظاهر
المخارج متعددةا والطرقا، السانيد متنوعة والمسانيد والسنن

أدنى له لمن يجوز فكيف التواتر، شإروط فيها توافرت قد
عليها. العتماد وعدما باطراحها يقول أن الشريعة في بصيرةا

القطع تفيد ل الحاد أخإبار كل فليس آحاد أخإبار أنها سلمنا ولو
أخإبار أن العلم أهل من التحقيق أهل عليه الذي الصحيح بل

من وسلمت أسانيدها واستقامت طرقها تعددت إذإا الحاد
بهذا الباب هذا في والحاديث القطع، تفيد المقاوما المعارض

الطرقا متعددةا بصحتها مقطوع أحاديث فإنها المعنى
سواء للقطع مفيدةا فهي يعارضها ما الباب في ليس والمخارج

وغيره السائل يعلم وبذلك متواترةا، أو آحاد أخإبار إنها قلنا
الحق جادةا عن قائلها وانحراف الشبهة، هذه بطلن

على والجرأةا البطلن في وأعظم ذإلك من وأشإنع والصواب،
من قول وسلم عليه الله صلى رسوله وعلى سبحانه الله

تكذيب بين جمع قد فإنه عليه دلت ما غير على تأولها
نزول من عليه، دلت بما اليمان وعدما وإبطالها، النصوص

الدجال وقتله بالقسط، الناس بين وحكمه السلما عليه عيسى
 الرسول نسبة وبين الحاديث، في جاء مما ذإلك وغير

بشريعة وأعلمهم الناس أنصح هو الذي وسلم عليه الله صلى
وتدل كلمه من يظهر ما غير وإرادةا والتلبيس التمويه إلى الله

للمة والغش والفتراء الكذب في غاية وهذا ألفاظه، عليه
وسلم عليه الله صلى الرسول مقاما عنه يتنزه أن يجب الذي
عليهم الرسل نسبوا الذين الملحدةا قول يشبه القول وهذا

الجمهور، لمصلحة والتلبيس التخييل إلى والسلما الصلةا
العلم أهل عليهم رد الحقيقة. وقد قالوه مما أرادوا ما وأنهم

البرهان، وساطع البيان بغاية مقالتهم وأبطلوا واليمان،
الفتن ومضلت المور والتباس القلوب زيغ من بالله فنعوذإ

والمسلمين يعصمنا أن وجل عز ونسأله الشيطان، ونزغات
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حول ول قدير، شإيء كل على إنه والشيطان الهوى طاعة من
ذإكرناه فيما يكون أن ونرجو العظيم العلي بالله إل قوةا ول

وصلى العالمين رب لله والحمد للحق وإيضاح للسائل مقنع
أجمعين.  وصحبه وآله محمد ورسوله عبده على وسلم الله

من   القبور     التحذير على المساجد بناء

 مسجد؟ الكهف أهل موضع على يبنى أن يجوز هل وسئلت

على والسلما والصلةا لله والحمد الله، : بسم قائل فأجبت
بعد:  الله. أما رسول

رابطة مجلة من الثالث العدد في نشر ما على اطلعت فقد
شإهر).  في المسلمين (أخإبار باب في السلمية العلوما

الهاشإمية الردنية المملكة في السلمية العلوما رابطة إن
قرية في حديثا اكتشف الذي الكهف على مسجد إشإادةا تنوي

ذإكرهم الوارد الكهف أهل إن يقال الذي الكهف وهو الرحيب
انتهى.  فيه، رقدوا الكريم القرآن في

المجلة في كلمة أوجه أن رأيت ولعباده لله النصح ولواجب
الردنية المملكة في السلمية العلوما لرابطة نفسها

من نوته ما تنفيذ عن الرابطة نصيحة مضمونها الهاشإمية
إشإادةا لن إل ذإاك وما المذكور، الكهف على مسجد إشإادةا

جاءت مما وآثارهم والصالحين النبياء قبور على المساجد
من ولعن عنه والتحذير منه بالمنع الكاملة السلمية الشريعة

والصالحين، النبياء في والغلو الشرك وسائل من لكونه فعله؛
أنها على ودليل الشريعة، به جاءت ما بصحة شإاهد والواقع

على قاطعة وحجة ساطع وبرهان وجل، عز الله عند من
الله عن به جاء فيما وسلم عليه الله صلى الله رسول صدقا
حصل وما السلمي العالم أحوال تأمل من وكل المة، وبلغه

الضرحة على المساجد إشإادةا بسبب والغلو الشرك من فيه
أنها يقينا علم لها السدنة واتخاذإ وتجميلها وفرشإها وتعظيمها
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المنع السلمية الشريعة محاسن من وأن الشرك، وسائل من
 إشإادتها، من والتحذير منها

رحمة ومسلم البخاري الشيخان رواه ما ذإلك في ورد ومما
الله رسول قالت: قال عنها الله رضي عائشة عن عليهما الله

قبور     اتخذوا     والنصارى     اليهود     الله     لعنوسلم:  عليه الله صلى
قالت: ولول صنعوا، ما يحذر عائشة قالت   مساجد     أنبيائهم

وفي مسجدا، يتخذ أن خإشي أنه غير قبره لبرز ذإلك
ذإكرتا عنهما الله رضي حبيبة وأما سلمة أما أن أيضا الصحيحين

بأرض رأتاها كنيسة وسلم عليه الله صلى الله لرسول
وسلم:  عليه الله صلى فقال الصور من فيها وما الحبشة

مسجدا     قبره     على     بنوا     الصالح     الرجل     فيهم     مات     إذإا     أولئك
   الله     عند     الخلق     شإرار     أولئك     الصور     تلك     فيه     وصوروا

قال: عنه الله رضي الله عبد بن جندب عن مسلم صحيح وفي
يموت أن قبل وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت
خإليل     منكم     لي     يكون     أن     الله     إلى     أبرأ     إنييقول:  وهو بخمس

كنت     ولو     خإليل     إبراهيم     اتخذ     كما     خإليل     اتخذني     قد     الله     فإن
كان     من     وإن     أل     خإليل     بكر     أبا     لتخذت     خإليل     أمتي     من     متخذا
فل     أل     مساجد     وصالحيهم     أنبيائهم     قبور     يتخذون     كانوا     قبلكم
في والحاديث ،   ذإلك     عن     أنهاكم     فإني     مساجد     القبور     تتخذوا

من المسلمين علماء من الئمة نص وقد كثيرةا، الباب هذا
المساجد اتخاذإ عن النهي على وغيرهم الربعة المذاهب جميع
الله صلى الرسول بسنة عملذإلك.  من وحذروا القبور على
فيه وقع فيما تقع أن لها وتحذيرا للمة ونصحا ، وسلم عليه
هذه ضلل من وأشإباههم والنصارى اليهود غلةا من قبلها من

الما. 

وعلى الردن في السلمية العلوما رابطة على فالواجب
الئمة، نهج على وتسير بالسنة، تأخإذ أن المسلمين من غيرها

العباد صلح ذإلك وفي ورسوله، منه الله حذر مما تحذر وأن
الناس بعض تعلق وقد والخإرةا الدنيا في ونجاتهم وسعادتهم
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َقاَلالكهف:  أهل قصة في وجل عز بقوله الباب هذا في
ِذيَن ّل ُفْبوا     ا َل َلى     َغ ِهْم     َع ِر َذّن     َأْم ّتِخ َن ِهْم     َل ْي َل لدا     َع    َمْسِج

عن أخإبر وتعالى سبحانه الله يقال: إن أن ذإلك عن والجواب
هذه قالوا أنهم الزمان ذإلك في السيطرةا وأهل الرؤساء
هو وإنما لهم والتقرير الرضا سبيل على ذإلك وليس المقالة،

ذإلك على ويدل صنيعهم، من والتنفير والعيب الذما سبيل على
الية هذه عليه أنزلت الذي وسلم عليه الله صلى الرسول أن

على المساجد اتخاذإ عن أمته نهى قد بتأويلها الناس أعلم وهو
 فعله، من وذإما ولعن ذإلك من وحذرهم القبور،

وسلم عليه الله صلى الله رسول شإدد لما جائزا ذإلك كان ولو
فعله، من لعن حتى ذإلك في وبالغ العظيم التشديد ذإلك في

كفاية فيه وهذا وجل، عز الله عند الخلق شإرار من أنه وأخإبر
على المساجد اتخاذإ أن فرضنا ولو الحق، لطالب ومقنع
لن ذإلك؛ في بهم التأسي لنا يجز لم قبلنا لمن جائز القبور

والسلما الصلةا عليه ورسولنا قبلها للشرائع ناسخة شإريعتنا
اتخاذإ عن نهانا وقد عامة كاملة وشإريعته الرسل خإاتم هو

علينا ووجب مخالفته، لنا تجز فلم القبور، على المساجد
الشرائع من ذإلك خإالف ما وترك به جاء بما والتمسك اتباعه

أكمل ل لنه فعلها؛ من عند المستحسنة والعادات القديمة،
الله صلى الله رسول هدي من أحسن هدي ول الله شإرع من

.  وسلم عليه

دينه على للثبات جميعا والمسلمين يوفقنا أن المسئول والله
في والسلما الصلةا عليه محمد رسوله بشريعة والتمسك

حتى الشئون سائر وفي والباطن، والظاهر والعمال، القوال
على وسلم الله وصلى قريب سميع وإنه وجل عز الله نلقى
يوما إلى بهداه اهتدى ومن وصحبه وآله محمد ورسوله عبده

الدين. 

متفرقة     أسئلة عن الجابة
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1 : البوذية-      حول سؤال عن الجابة

 ؟ كتاب للبوذإية هل: س

فإن الوثان عبدةا حكم حكمهم بل سماويا كتابا لهم نعلم : لج
فله المجوس أو النصرانية أو اليهودية دين في منهم أحد دخإل
. إليه ينتقل الذي الدين حكم

2 : التصوير-      حول سؤال عن الجابة

أهله إلى الصورةا وإرسال نفسه تصوير لنسان يجوز هل: س
 ونحوها؟ عيد أوقات في

وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحاديث تكاثرت : قدج
بأنواع ووعيدهم المصورين ولعن التصوير عن النهي في

غيره يصور أن ول نفسه يصور أن للمسلم يجوز فل الوعيد،
ونحو والتابعية كالجواز الضرورةا عند إل الرواح ذإوات من

ولةا يوفق وأن المسلمين، أحوال يصلح أن الله . نسألذإلك
مسئول. خإير إنه خإالفها مما والحذر بشريعته للتمسك المر
الموفق.  والله

والرب-        : 3 الدين سب حول سؤال عن الجابة

الغيور المسلم الخأ إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
آمين.  الله حفظه وعرضه لدينه يستبرئ الذي

وبركاته: وبعد:  الله ورحمة عليكم السلما

أنه لزوجها نسبت زوجة أن يتضمن الذي سؤالك قرأت فلقد
والرب.. إلخ.  الدين يسب

أعظم من ذإلك كل وعل جل والرب الدين : سبوالجواب
الرجل من بثبوته يتعلق ما أما العلم، أهل بإجماع الكفر أنواع

يرجع فهذا زوجته وبين بينه والتفريق بمقتضاه عليه والحكم
المحكمة.  إلى فيه
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عليكم يرضيه.. والسلما لما الجميع يوفق أن الله وأسأل
وبركاته.  الله ورحمة

4 : الغاني-      حول سؤال عن الجابة

الغاني سماع عن فضيلتكم من استفسرنا أن : سبقس
حكم ما لهذا سماعها، حراما الماجنة الغاني بأن وأجبتمونا

الميلد، وأعياد الطفال وأغاني والوطنية الدينية الغاني سماع
أو الراديو في سواء بعزف مصحوبة دائما تكون بأنها علما

 التلفزيون؟

مصحوبة كانت إذإا الغاني وجميع مطلقا، حراما : العزفج
ويحرما بدعة، فهي الميلد أعياد وأما محرمة، فهي بالعزف

ّناِس     َوِمَن: سبحانه الله لقول فيها والمشاركة حضورها َمْن     ال
ِري َت َو     َيْش ْه ِديِث     َل ْلَح ُفْيِضّل     ا ِبيِل     َعْن     ِل ِه     َس ّل ِر     ال ْي َغ ٍم     ِب ْل قال الية   ِع

أصوات به ويلحق الغناء الحديث- هو - لهوالمفسرين أكثر
ينبت عنه: الغناء الله رضي مسعود بن الله عبد قال المعازف،

البخاري صحيح وفي ، الزرع الماء ينبت كما القلب في النفاقا
أقواما     أمتي     من     ليكوننقال:  وسلم عليه الله صلى النبي عن

: بالحاءوالحر   والمعازف     والخمر     والحرير     الحر     يستحلون
والخمر: كل والحرير: معروف، الحراما، الفرج والراء المهملة
عن الصحيحين وفي اللهو، وآلت والمعازف: الغناء مسكر،
أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنها الله رضي عائشة
   رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في     أحدث     منقال: 

الله صلى الرسول المحدثات: لن من بالموالد والحتفال
للمة الناس أنصح وهو به أمر ول ذإلك يفعل لم وسلم عليه

يفعلوه، لم عنهم الله رضي الله. وأصحابه بشرع وأعلمهم
على وأحرصهم ، وسلم عليه الله صلى للنبي الناس أحب وهم
كثيرةا هذا في والدلة إليه، لسبقونا خإيرا كان ولو السنة اتباع
وسلم الله وصلى بالله، إل قوةا ول حول ول المستعان والله
وصحبه.  وآله محمد نبينا على
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5: القبر-         عند والقامة الذان حول سؤال عن الجابة

 فيه؟ وضعه عند الميت قبر في والقامة الذإان، حكم ما: س

ذإلك لن سلطان؛ من بها الله أنزل ما بدعة ذإلك أن ريب : لج
أصحابه عن وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ينقل لم

كما سبيلهم وسلوك اتباعهم في كله والخير عنهم الله رضي
ُفْقوَنسبحانه:  قال ِب ُفْلوَن     َوالّسا ّو َْل ِريَن     ِمَن     ا َهاِج ُفْم ْل ِر     ا ْنَصا َْل َوا

ِذيَن ّل ُفْهْم     َوا ُفْعو َب ّت ِإْحَساٍن     ا ُفْه     َرِضَي     ِب ّل ُفْهْم     ال ْن ُفْضوا     َع ُفْه     َوَر ْن الية،   َع
هذا     أمرنا     في     أحدث     منوسلم:  عليه الله صلى النبي وقال

والسلما: الصلةا عليه قال آخإر لفظ وفي   رد     فهو     منه     ليس     ما
عليه الله صلى وقال   رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل     من

مسلم أخإرجه   ضللة     بدعة     وكل     محدثاتها     المور     وشإروسلم: 
على الله وصلى عنه، الله رضي جابر حديث من صحيحه في
وسلم.  وصحبه وآله محمد نبينا

بعد-        6 النبي على الصلة حول سؤال عن الجابة
الذان : 

البلدان وبعض الردن في عندنا الناس بعض يفعله : ماس
سيدنا على صل الذإان: اللهم بعد المؤذإن قول من الخإرى
وما شإيء؟ ذإلك في فهل أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد

 حكمه؟

بخفض ذإلك يقول المؤذإن كان تفصيل: فإن فيه المقاما : هذاج
لن المؤذإن؛ يجيب ممن وغيره للمؤذإن مشروع فذلك صوت
فقولوا     المؤذإن     سمعتم     إذإاقال:  وسلم عليه الله صلى النبي
صلى     واحدةا     علي     صلى     من     فإن     علي     صلوا     ثم     يقول     ما     مثل
في     منزلة     فإنها     الوسيلة     لي     الله     سلوا     ثم     عشرا     بها     عليه     الله

فمن     هو     أنا     أكون     أن     وأرجو     الله     عباد     من     لعبد     إل     تنبغي     ل     الجنة
في مسلم خإرجهالشفاعة"      له     حلت     الوسيلة     لي     سأل

الله عبد بن جابر عن صحيحه في البخاري وروى صحيحه،
وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنهما الله رضي
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التامة     الدعوةا     هذه     رب     اللهم     النداء     يسمع     حين     قال     من
مقاما     وابعثه     والفضيلة     الوسيلة     محمدا     آت     القائمة     والصلةا
كان إن أما   القيامة     يوما     شإفاعتي     له     حلت     وعدته     الذي     محمودا
يوهم لنه بدعة؛ فذلك كالذإان صوت برفع ذإلك يقول المؤذإن

الذإان آخإر لن تجوز؛ ل الذإان في والزيادةا الذإان، من أنه
ذإلك كان ولو ذإلك، على الزيادةا يجوز فل الله، إل إله ل كلمة
عليه الله صلى النبي لعلمه بل الصالح السلف إليه لسبق خإيرا

منوالسلما:  الصلةا عليه قال وقد لهم، وشإرعه أمته وسلم
في مسلم أخإرجه   رد     فهو     أمرنا     عليه     ليس     عمل     عمل

الله رضي عائشة حديث من الصحيحين في وأصله صحيحه،
من إخإواننا وسائر وإياكم يزيدنا أن سبحانه الله عنها. وأسأل

سميع إنه عليه، بالثبات جميعا علينا يمن وأن دينه، في الفقه
. وبركاته الله ورحمة عليكم قريب. والسلما

الضحى-         سورة من التكبير حول سؤال عن الجابة
القرآن   :  آخر إلى

 القرآن؟ آخإر إلى الضحى سورةا من التكبير ثبت : هلس

صرح كما وسلم عليه الله صلى النبي عن ذإلك يثبت : لمج
سورةا تفسير أول في الله رحمه كثير ابن الحافظ بذلك

لحديث القراءةا بعض عليها جرى عادةا ذإلك ولكن الضحى،
تثبت ل العبادات لن ذإلك؛ ترك فالولى ذإلك، في ورد ضعيف

 بالحاديث

تفريق-       8 عند الدعاء حول سؤال عن الجابة
الصدقة : 

التي الصدقة عند يجتمعون الذين الشإخاص عن : سؤالناس
أحدهم ويدعو عليها أيديهم ويضعون عليهم تفريقها يراد

 مرتفعة؟ بأصوات الباقون ويؤمن للمتصدقا
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من للمتصدقا الدعاء أما بدعة، لنها الكيفية؛ هذه تنبغي : لج
اجتماع دون ومن به، المتصدقا المال على اليدي وضع غير

مشروع. لقول فهو المذكورةا الكيفية على الصوات رفع على
فكافئوه     معروفا     إليكم     صنع     منوسلم:  عليه الله صلى النبي
قد     أنكم     تروا     حتى     له     فادعوا     تكافئونه     ما     تجدوا     لم     فإن

والله صحيح، بإسناد ، والنسائي ، داود أبو رواه   كافأتموه
الموفق. 

والمعجزات-        : 9 الكرامات مدع من سؤال عن الجابة

المكرما الخأ حضرةا إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
بعد:  وأما وبركاته الله ورحمة عليكم السلما الله حفظه

ترغبون الذي  ما1973 / 9 / 25 المؤرخأ خإطابكم إلى فإشإارةا
فيه ذإكرتم وقد المنورةا، المدينة إلى للحضور مساعدتكم فيه

وجل عز المولى من رجاء كله مبارك أثري إنه قلتم دعاء
عباده على بها الله تفضل التي والمعجزات بالكرامات
على قرئ ولو لخمدت نار على قرئ لو أنه وذإكرتم المؤمنين،

ركد.  جار ماء

وقد نعلم، فيما له أصل ول مأثور، غير الدعاء هذا : أنأفيدكم
أن المشروع التوسل وإنما مشروع، غير توسل على اشإتمل
ِه تعالى الله قال كما بأسمائه، ربه إلى العبد يتوسل ّل ِل َو

ُفْء َْلْسَما َنى     ا ُفْحْس ْل ُفْه     ا ُفْعو ْد َها     َفا الصالحة بالعمال التوسل وكذا   ِب
كان التي النبوية الدعية الدعاء وأنفع التوحيد، وأعظمها

الذي الدعاء هذا مثل الناس أحدثه ما ل بها يدعو الله رسول
وسؤال الله دين في بالتفقه العناية عليكم فالواجب ذإكرتموه،

هدي يخالف مما والحذر يشكل عما والبصيرةا العلم أهل
.  وسلم عليه الله صلى المصطفى

ضعيفة المادية وحالتكم المدينة إلى الحضور في رغبتكم أما
والله كنتم، مكان أي في الله تقوى على الحرص عليكم فإن

كما المستطيعين، على إل الحراما بيته حج يوجب لم تعالى
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ِهتعالى:  قال ّل ِل َلى     َو ّناِس     َع ْيِت     ِحّج     ال َب ْل َع     َمِن     ا َطا َت ِه     اْس ْي َل ِإ
لل ِبي الديار إلى اتجهتم الله أغناكم وإذإا معذورون، فأنتم   َس

عليكم والسلما وسعها، إل نفسا الله يكلف فل وإل المقدسة،
وبركاته.  الله ورحمة

والغنم-        : 10 البل عقائر حول سؤال عن الجابة

على القبيلة شإيخ وحكم شإخصان أو قبيلتان تخاصم : إذإاس
له من عند وتذبح تعقر الغنم أو البل من بعقائر عليه المدعى

 آخإره، إلى الحق،

تجوز؛ ل العقائر هذه أن المطهر الشرع من لنا يظهر : الذيج
صلى النبي قال وقد الجاهلية، سنة من هذا أولها: أن لوجوه،

   السلما     في     عقر     لوسلم:  عليه الله

الحق، صاحب تعظيم منه يقصد العمل هذا : أنوالثاني
المشركون يفعله ما جنس من وهذا بالعقيرةا، إليه والتقرب

من الناس بعض يفعله ما جنس ومن الله، لغير الذبح من
العلماء: من جماعة قال وقد العظماء، بعض قدوما عند الذبح

في هو بل يجوز، ل وذإلك الله، لغير الذبح من يعتبر هذا إن
ِتي     ِإّن     ُفْقْل: سبحانه الله قال كما الشرك، من الجملة َصل

ِكي ُفْس ُفْن َي     َو َيا ِتي     َوَمْح ِه     َوَمَما ّل َلِميَن     َرّب     ِل َعا ْل ِريَك     ل     ا ُفْه     شَإ ِلَك     َل َذ ِب َو
ُفْت َنا     ُفْأِمْر َأ ُفْل     َو ّو ِلِميَن     َأ ُفْمْس ْل الله قرنه الذبح، هو والنسك   ا

يكون أن يجب الذبح أن على ذإلك فدل شإأنه، لعظم بالصلةا
ّنا تعالى وقال وحده، لله الصلةا أن كما وحده، لله َناَك     ِإ ْي َط ْع َأ

َثَر ْو َك ْل ّبَك     َفَصّل*    ا ْنَحْر     ِلَر عليه الله صلى النبي وقال   َوا
   الله     لغير     ذإبح     من     الله     لعنوسلم: 

الله قال وقد الجاهلية، حكم من العمل هذا الثالث: أن الوجه
ْكَم: سبحانه ُفْح َف ِة     َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُفْغوَن     ا ْب ُفْن     َوَمْن     َي ِه     ِمَن     َأْحَس ّل لما     ال ْك ُفْح

ٍما ْو َق ُفْنوَن     ِل ِق والشإجار الموات، عباد لعمال مشابهة وفيه   ُفْيو
من الله شإرع وفيما تقدما. فالواجب: تركه، كما والحجار
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والله الحكم، هذا عن ويكفي يغني ما الصلح ووجوه الحكاما
التوفيق.   ولي

399


	المجلد الأول
	المدخل
	مقدمة الطبعة الثانية
	نبذة عن حياة المؤلف
	العقيدة الصحيحة وما يضادها
	التوحيد وأنواعه
	الله خالق كل شيء وما سواه مخلوق
	حقيقة العبادة التي خلق من أجلها الثقلان
	والله المسئول سبحانه أن يصلح قادة المسلمين وعامتهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين، ويجمع كلمتهم على التقوى ويهديهم جميعا صراطه المستقيم وينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يوفقهم جميعا للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإما منا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
	وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه
	حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات )
	بيان الأدلة على كفر من طعن في القرآن أو في الرسول عليه الصلاة والسلام
	(ذكر كلام العلماء فيمن طعن في القرآن الكريم أو الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم )

	نواقض الإسلام
	 شرعية التخلق بما يحب الله التخلق به من معاني أسمائه وصفاته
	 إجابة عن أسئلة في العقيدة
	الجواب عمن يقول بأن الله حال بين خلقه

	النهي عن سب القدر
	إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين
	[الرسالة الأولى في حكم الاستغاثة بالنبي]
	[الرسالة الثانية في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين]
	[الرسالة الثالثة في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية]

	التحذير من البدع
	الرسالة الأولى في حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها
	الرسالة الثانية حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج
	الرسالة الثالثة حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
	الرسالة الرابعة تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف

	كلمة في المعضد
	 الأسورة النحاسية
	التحذير من الرقي المخالفة للشرع
	وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها
	وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة
	وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحذير مما يخالفهما
	عوامل إصلاح المجتمع
	الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب
	الصعود إلى الكواكب

	حكم من يطالب بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية
	حكم الاحتكام إلى القوانين الوضعية مع وجود القرآن الكريم
	يجب تحكيم الشرع في الخاطفين
	نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع
	الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة
	الأمر الأول: بيان حكم الدعوة إلى الله عز وجل وبيان فضلها
	الأمر الثاني: كيفية أدائها وأساليبها
	الأمر الثالث: بيان الأمر الذي يدعى إليه
	الأمر الرابع: بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا بها وأن يسيروا عليها

	واجب المعلم
	تعليق على محاضرة عن "منهج الإسلام"
	الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته
	أسئلة كتابية وجهت لي من أحد المشايخ من خارج المملكة
	كلمة في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
	كيف نحارب الغزو الثقافي الغربي والشرقي
	الرد على مصطفى أمين
	الرد على صالح محمد جمال
	حكم الإحداد على الملوك والزعماء
	استنكار إخراج فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
	خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله
	رسالة جوابية حول "الواو" في قوله تعالى وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا
	حكم من زعم أن عيسى عليه السلام لم يرفع إلى السماء
	التحذير من  بناء المساجد على القبور
	الإجابة عن أسئلة متفرقة
	1- الإجابة عن سؤال حول البوذية:
	2- الإجابة عن سؤال حول التصوير:
	3- الإجابة عن سؤال حول سب الدين والرب :
	4- الإجابة عن سؤال حول الأغاني:
	5- الإجابة عن سؤال حول الأذان والإقامة عند القبر:
	6- الإجابة عن سؤال حول الصلاة على النبي بعد الأذان :
	- الإجابة عن سؤال حول التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن :
	8- الإجابة عن سؤال حول الدعاء عند تفريق الصدقة :
	9- الإجابة عن سؤال من مدع الكرامات والمعجزات :
	10- الإجابة عن سؤال حول عقائر الإبل والغنم :



